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چکيده
زمينه و هدف :تحقيقبت زض ظميىٍي ثُساضت ي سالمتي ثطاي پيططفت مطاقجت َبي ثُساضتي ضرطيضي ثرًزٌ ي وقطري محرًضي زض ػپرًک پعضراي ا رب
ميومب س .اظ ا هضي مطبلؼٍي حبضط ثب َسف تؼييه ي مقب سٍاي ذًزکبضآمسي پژيَطي زض زاوطجً بن زذتط ي پسط مقطغ تحػريالت تاميپري پطسرتبضي
اوجبک پص طفت.
روش بررسي :پژيَص حبضط تًغي ي ي اظ وًع مقطؼي است .جبمؼٍي آمبضي ا ه پژيَص ضا زاوطجً بن تحػيالت تاميپي پطسرتبضي زاوطرهبٌ ػپرًک
پعضاي اضزثيل زض سبل تحػيپي  ،1392-1393تطايل ميزاز .ضيش ومًوٍگيطي اظ وًع تػبزفي سربزٌ ثرًز .جُرت گرطزآيضي زازٌَرب اظ پطسطرىبمٍي
ذًزکبضآمسي پژيَطي ( )RSEکٍ تًسط  Phillips & Russellسبذتٍ ضسٌ است ثُطٌ گطفتٍ ضرس .زازٌَرب ثرب اسرت بزٌ اظ آظمرًنَربي آمربضي  tزي
گطيَي مستقل ي آوبليع ياض بوس زي ػبمپي زض وطکافعاض آمبضي  SPSSتسرٍ  20تحپيل ضس.
يافتهها :وتب ج وطبن زاز زاوطجً بن زذتط ي پسط اظ وظط ذًزکبضآمسي مُبضتَبي وًضته ،تحقيق ػمپيبتي ،کمي ي ضا بوٍاي ،ططاحي تحقيق ي ومطٌي کرل
ذًزکبضآمسي پژيَطي ثبالتط اظ ميبوهيه مؼيبض جبمؼٍ قطاض زاضوس .ثيه زاوطجً بن زذتط ي پسط زض ذًز کبضآمسي مُربضتَربي ططاحري تحقيرق ،مُربضت
تحقيق ػمپيبتي ،مُبضت کمي ي ضا بوٍاي ،مُبضتَبي وًضته ي ومطٌي کل ذًزکبضآمسي پژيَطي ت بيت مؼىي زاض يجًز وساضت (َ .)P< 0/05مچىيه
وقص تًاک جىسيت ي ػالقٍ ثٍ پژيَص زض ضاثطٍ ثب ذًزکبضآمسي پژيَطي مؼىيزاض وجًز ( )p =0/27 ،F =1/21امرب وقرص جساگبورٍي ػالقرٍ ثرٍ اوجربک
پژيَص زض ذًزکبضآمسي پژيَطي زاوطجً بن مؼىيزاض ثًز.)p =0/006 ،F =7/63( .
نتيجهگيري کلي :تًغيٍ مي ضًز زض پژيَص َبي ثؼسي ضاثطٍي ذًزکبضآمسي پژيَطي ثب ػًامپي َمچًن محيط آمًظضي ،اوهيعٌي ػپمي ي تًليرسات
پژيَطي مًضز ثطضسي قطاض گيطز.
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نشریه پرستاری ایران

آنچٍ زض اوتقبل زاوص مُم جپًٌ مريکىرس ،وُبز ىرٍ ضرسن

مقدمه

()7

ويست ي امطيظٌ تمبک پيططفتَب ي تًسؼٍي َمرٍجبوجرٍي

گ تٍي  Seymourزض ذػًظ اَميت پژيَص مجىي ثرط

ثرص َبي مرتپف زض سب ٍي تحقيقربت ي پرژيَص َربي

ا هکٍ اسبس کي يت ذرسمبت ،اجرطاي پرژيَص اسرت ي

ػپمي ي متىبست ثب ويبظ َرط ثررص ثرٍزسرت مريآ رس(.)1

ثررسين حمب رت ي ػالقررٍ ثررٍ اوجربک زازن پررژيَص ثىي ربن

پژيَص ثٍي ژٌ تحقيقبت زاوطرهبَي ظ طثىربي ثسريبضي اظ

ترػررع فررطي مريض رعز( ،)8ثسريبضي اظ محققرربن تررالش

کبضَبي ػپمي است ي ػبمل مُمي زض ضسيسن ثٍ پيططفت،

کرطزٌاوررس تررب ػرًامپي کررٍ مًجررت افرعا ص ػالقررٍمىررسي

تًسؼٍ ي زستيبثي ثٍ مؼطفت است .ػاليٌ ثرط ا ره تحقيرق

زاوطجً بن ثٍ اجرطاي پرژيَص ي تًليرسات پژيَطري زض

وقطٍي آغبظ ضسيسن ثرٍ جربزٌي تًسرؼٍي ػپمري کطرًض

زاوطهبٌَب مي ضرًوس ضا ضىبسرب ي کىىرس( .)9پرژيَصَربي

است ي ميتًان گ ت ثيه پيططفت ثرص تحقيق ي ضتبة

اذيط وطبن زازٌ است کٍ چىس ه ػبمرل زض زوجربل کرطزن ي

تًسؼٍي فطاگيرط ي پب رساض زض َرط کطرًض اضتجربر ثطقرطاض

اوجبک زازن فؼبليتَبي پژيَطري وقرص زاضرتٍاورس کرٍ اظ

است( .)2،3پژيَص فطا ىس جستجًي وبضرىبذتٍَرب ي پري

جمپٍي آنَب مريترًان ثرٍ محريط آمًظضري– پژيَطري،

ثررطزن ثررٍ حقيقررت آنَبسررت .پژيَطررهط ثررب جمررغآيضي

متغيطَبي ضرػي ي متغيطَبي ضرىبذتي اجتمربػي مبوىرس

اطّالػبت ي ضًاَس الظک زضثبضٌي اثؼبز مًقؼيت وبضىبذتٍ ي

ذًزکبضآمسي پژيَطري( (Research Self Efficacy

تحپيل آنَب ،ترالش مريکىرس ترب زاورص ي ضاٌ حرلَرب ي

) (RSEي وتررب ج مررًضز اوتظرربض پژيَطري ( Research

زضثبضٌي آنَب ثٍزست آيضز( .)4اظ وظط لغرًي پرژيَص ثرٍ

Expectation

()10

مؼىي جستجً کطزن ،ت حع کطزن ،تحقيق ي ثبظجسرته

ذًزکبضآمسي زض پژيَص ثٍ ثطآيضز افطاز اظ تًاورب يَرب ي

است؛ ثٍػجبضت ز هط پژيَص ضا مي تًان جط بوي زاوسرت

قبثپيرتَرربي ذًزضرربن زض اوجرربک زازن ي ررب ف مرتپررف

کٍ ثٍ َسفَبي تًسؼٍاي اوجبک ضرسٌ ي وُب ترب ثرٍ ثُجرًز

پژيَطي گ تٍ ميضًز( .)11ثٍ ػجبضتي ز هط ذًزکبضآمرسي

ثرطيسن کي يت ظوسگي اوسبن مىجرط ضرًز( )5پرژيَص ثرب

ثٍ مؼىبي ترميه افطاز زضثبضٌي مقساض تًاورب يضربن ثرطاي

جمغ آيضي ،ثطضسي ي ت سيط مىظم زازٌَب ،ضاَابضي جُت

اوجبک زازن فؼبليتَب تؼط ف ضسٌ ي اغپيتط ه ػبمل مؤثط

پبسد ثٍ ک سؤال ب حل ک مطال ذبظ ميثبضس(.)6

زض اوتربة ي تػميمگيطي ضغپي ثرًزٌ ي مًجرت تسرُيل

 Cheethamاَميرت پررژيَص ضا ثررب تًجررٍ ثررٍ مرربضپيچ

زستيبثي افطاز ثٍ مًفقيت ميضًز( .)12ثط مجىبي ا ه تؼط ف

سٍگبوٍي  Watsonي  Krickثيبن ميکىرس ،ا ره مربضپيچ

اگررط افررطاز احسرربس کىىررس کررٍ زض اوجرربک زازن ثطذ ري اظ

ثٍ تحقيق ،آمًظش ي زاوص ي اوتقربل تحقيرق اضربضٌ زاضز.

فؼبليتَب تًاورب ي ثيطرتطي زاضورس ،ثرٍ زوجربل آن فؼبليرت

تحقيقبت ايليه ال ٍ است کٍ ثرب تًليرس وظربکزاض اظ زاورص

ذًاَىس ضفت .ذًزکبضآمسي پژيَطري کرٍ ميرعان اػتمربز

جس س ي تًسؼٍي ا سٌ َب ي ثب تاىيرکَربي جس رس ا جربز

افطاز ثٍ تًاوب يَبي ذًز ثطاي تاميل ک کبض پژيَطي ضا

ميضًز .ا ه فؼبليتَب بزگيطي فطاگيط ضا ضال ميزَرس ي

وطبن ميزَس ،مًجت زوجبل کرطزن حطفرٍَربي پژيَطري

ک ساًّي ًَشمىس ثطاي زضگيط ضسن زض اوتقربل زاورص

ميضًز( )13ي ا ه م ًُک ثطاي پيصثيىي ميعان ػالقٍمىرسي

است .ال ٍي زيک ،بزگيطي ي آمرًظش اسرت کرٍ ثسورٍي

زاوطجً بن تحػيالت تاميپي ثٍ اوجربک زازن پرژيَص ي

ا سٌ َب ضا تًضيح مي زَس ي تًسط پژيَص َربي مًجرًز

ميعان تًليسات پژيَطي آنَب زض آ ىسٌ ي َمچىريه ،ثرطاي

ضال گطفتٍ ي مىؼاس کىىرسٌي مبَيرت مًقّرت اظ زاورص

فُم ا ه واتٍ کٍ ططحَبي آمًظضي تب چٍ حس ثط افرعا ص

است .ال ٍي وُب ي ،اوتقبل زاوص است کٍ ضبمل ثسيبضي اظ

ػالقٍمىسي زاوطرجً بن ثرٍ اجرطاي پرژيَص ي تًليرسات

اثؼبز تؼبمل ثيه زاوطهبٌ ي جبمؼٍي گستطزٌتط مري ثبضرس.

پژيَطي آنَب متمطکع است ،م يس مي ثبضس(.)14
2

 ) Outcomeاضررررربضٌ کرررررطز .

Downloaded from ijn.iums.ac.ir at 20:02 IRDT on Monday June 25th 2018

وقص ي اَميت پژيَص زض جُبن امطيظ ثط کسري پًضريسٌ

فطَىگ پژيَص زض قطط ػپمي جبمؼٍ است  .ثب تًجٍ ثٍ

ابراهیم آریانی و همکاران

نقش جنسیت در خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان پرستاری

اجتمرربػي ي ضضررتٍي آس ريتضىبسري گ ترربضي زض ا ربالت

مُرربضتَرربي ضا بوررٍاي ي آمرربضي تحقيرق ي مُرربضتَرربي

متحسٌي آمط اب زض بفتىس کسربوي کرٍ زض زضيٌي تحػريل

وًضتبضي ي اضائٍي تحقيق ثطذًضزاضورسَ .رمچىريه وترب ج

ذًز زيضٌَبي آمًظضي ي ػمپي پژيَص ضا مريگصضاوىرس،

ا طبن حبکي اظ آن است کٍ زاوطرجً بن زض مُربضتَربي

وسجت ثٍ کسبوي کٍ فقط زيضٌي آمًظضي ضا مريگصضاوىرس،

کبضثطز اذالق ي ضي ٍَبي تحقيق ي مُربضتَربي ططاحري

ميررعان ذًزکبضآمررسي پژيَطرري ثيطررتطي زاضوررس .)8(.زض

تحقيرررق اظ ميرررعان ذًزکبضآمرررسي پرررب يه ثطذرررًضزاض

پژيَط ري ز هررط کررٍ زضثرربضٌي ذًزکبضآمررسي پژيَط ري

ثًزٌ اوس(.)20

زاوطجً بن ثبليىي اوجبک ضس وتب ج حبکي اظ آن ثًز کٍ ظوبن

پژيَصَب حبکي اظ آن است کٍ ذًزکبضآمرسي پژيَطري

احسبس ذًزکبضآمرسي کمترطي زض اوجربک زازن پرژيَص

ثبال ػبمرل مُمري زض اجرطاي مًفقيرت آميرع پرژيَص زض

وسجت ثٍ مطزان زاضورس(Lev, Kolassab, Bakkan .)15

زاوطجً بن تحػيالت تاميپي ي زوجبل کطزن آن محسًة

زض ثطضسي وهطش مطثيبن ي زاوطرجً بن ثرٍ ذًزکبضآمرسي

ميضًز( )21ي سطح ذًزکبضآمسي پژيَطري ثربال ثرٍطرًض

پژيَطي زاوطجً بن زض بفتىس کٍ مطثيبن ثط ا ه ثبيضوس کرٍ

مؼىررربزاضي ثرررب زسرررتبيضزَبي ػپمر ري قرررًي ي سرررطح

زاوطجً بنضبن اػتمبز ثيطتطي ثٍ تًاوب ي ذًز ثطاي اوجبک

ذًزکبضآمررسي پژيَط ري پررب يه ثررب زسررتبيضزَبي ػپم ري
()11

زازن کبضَبي پژيَطي زاضوس ،زض حبليکٍ زضک زاوطجً بن

ضررؼيف زض اضتجرربر اسررت  .اظ سررًي ز هررط زيضٌي

اظ تًاوررب ي ذررًز کررم ثررًز( .)16پژيَطررهطان ظ رربزي زض

تحػيالت تاميپي ثب تًجٍ ثٍ َمرطاٌ سربذته آمرًظش ي

پژيَصَربي ذرًز زضثربضٌي وقرص وظط رٍي ضرىبذتي–

پژيَص مىجغ مُمري زض تًليرس زاورص ثرٍ مىظرًض اضتقربي

اجتمبػي زض ضفتبض پژيَطي زاوطجً بن ي اػضربي َيئرت

ضتجٍي ػپمي کطًض زض سطح جُبن محسرًة مريضرًز ي

ػپمي زض بفتٍاوس کٍ ذًزکبضآمرسي پژيَطري ي پيبمرسَبي

ثىبثطا ه ،اضظ بثي ميعان ازضاک زاوطجً بن اظ تًاوب ي ذرًز

مًضز اوتظبض پژيَطي ثب ػالقٍمىسي پژيَطري ي تًليرسات

زض اوجبک زازن پرژيَص اَميرت اواربض وبپرص طي زاضز(.)22

پژيَطي زض ثيه زاوطجً بن ي اػضبي َيئت ػپمي اضتجبر

اضظ بثي ذًزکبضآمسي پژيَطي زض زاوطجً بن تحػريالت

زاضز( .)17،18زض پژيَطرري ز هررط کررٍ ثررب َررسف ثطضسرري

تاميپي کٍ مىجغ غىي اجطاي پژيَص زض کطرًض محسرًة

ذًزکبضآمسي پژيَطري زض ميربن زاوطرجً بن کبضضىبسري

مرريضررًوس ،زض ضىبسررب ي ضررؼفَررب ي مطرراالت ا رره

اضضس ضياوطىبسي ي ػپًک تطثيتي زاوطهبٌ ذًاضظمي تُرطان

زاوطجً بن زض ظميىٍي پژيَص وقص مُمي زاضزَ .مچىيه

اوجبک ضرس ،وترب ج وطربن زاز ذًزکبضآمرسي قبثپيرتَربي

ا هگًوٍ ثطضسيَب ثٍ اػضربي َيئرت ػپمري زض ضىبسرب ي

پررژيَص ػمپرري ،وًضررته ي ططاحرري پررژيَص زض ميرربن

ميعان اػتمبز زاوطجً بنضبن ثٍ تًاوب يَبي ذًز زض اوجربک

زاوطجً بن ثبالست؛ ي ذًزکبضآمسي مُبضتَبي ضا بورٍاي

زازن پژيَص کمرک مريکىرس ي ضىبسرب ي وقربر قرًت ي

ي کمرري زاوطررجً بن ضررؼيف اسررت( .)19وتررب ج تحقيررق

ضؼف آنَب ضا زض اجرطاي پرژيَص ي َرسا ت آمًظضري،

کبضضاي ي ثُمهآثبزي کرٍ زض زاوطرهبٌ فطزيسري مطرُس

پژيَطي ي ضغپي ي ويع اضظ بثي تًاوب ي حطفرٍاي آنَرب ضا

اوجبک گطفت وطبن زاز زاوطرجً بن زض ثطذري مُربضتَرب

تسُيل ميکىس(َ .)14مچىيه ،اي اظ مُمتط ه ػًامل ضضس

َمچًن ومطٌي کل ذًزکبضآمرسي پژيَطري ،اوجربک زازن

ي ضاًفب ي َط کطًضي ،تًجٍ ثٍ امرط تحقيرق ي پرژيَص

ي ب ف ايليٍي پژيَطي ي تًاوب ي َماربضي زض پرژيَص

زض آن کطًض است .زاوطهبٌَب ي مطاکع آمًظش ػربلي سرٍ

اظ تًاوررب ي متًسررط ي زض مُرربضتَرربي تًاوررب ي اجررطاي

ي ي ٍي ػمسٌ زاضوس کرٍ ػجربضت اسرت اظ تًليرس زاورص،

پررژيَص ي تًاوررب ي تحپيرل ي اضائررٍي وتررب ج پررژيَص اظ

تطثي رت وي رطيي اوسرربوي مترػررع ي ػطضررٍي ذررسمبت

تًاوب ي ثبال ي ثطذًضزاضوس( .)15ضيطثيهي زض پژيَص ذرًز

ترػػي ثٍ جبمؼٍ .ثرص ثُساضرت ي زضمربن ػراليٌ ثرط
3

Downloaded from ijn.iums.ac.ir at 20:02 IRDT on Monday June 25th 2018

محققبن زض تحقيقي ثط ضيي زاوطجً بن ضضتٍي مسزکبضي

وطرربن زاز زاوطررجً بن اظ اطميىرربن ثرربال ي زض ظميىررٍي
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اضا ٍي ذسمبت ثُساضتي– زضمبوي ي ويع آمًظش پعضراي،

_ ثيه ذًزکبضآمسي پژيَطري زاوطرجً بن زذترط ي پسرط

ي ي ٍي اوجربک تحقيقربت کربضثطزي ضا ثرٍ مىظرًض تؼيريه

ت بيت يجًز زاضز.

ايلً تَب ي ويبظَبي ثُساضتي– زضمبوي ،زض جُت افعا ص

_ ثيه ذًزکبضآمسي پژيَطي زاوطرجً بن ػالقرٍمىرس ثرٍ

ثُطٌيضي ي زض وُب ت ثُجًز سالمتي ثط ػُسٌ زاضوس .ثس ُي

اوجبک پژيَص ي سرب ط ه ثرب تًجرٍ ثرٍ جىسريت ت ربيت

است کٍ اضتقب ي پيططفت زاوص ،مطًَن ثطضسي تًليرسات

يجًز زاضز.

ضا ثطاي ضضس فؼبليرتَربي پژيَطري زض سربلَربي آتري

روش بررسي

ضيضه سبظز( .)15غربحتوظرطان مُرمترط ه مًاورغ اوجربک

پژيَص حبضط تًغي ي ي اظ وًع مقطؼي است .جبمؼرٍي

پژيَصَبي زاوطهبَي زض کطًضَبي زض حربل تًسرؼٍ ضا

آمبضي ا ره پرژيَص ضا زاوطرجً بن تحػريالت تاميپري

مطاالت مبلي ،ضؼف زض تًظ غ مىبثغ ي کمجًز زسرتيبضان

پطستبضي زاوطهبٌ ػپًک پعضاي اضزثيل زض سربل تحػريپي

پژيَطي آمًظش ز سٌ شکط ومًزٌاوس( .)23،24ػاليٌ ثرط ا ره

 ،1392-1393تطايل مي زاز .ضيش ومًورٍ گيرطي اظ ورًع

پررب يه ثررًزن سررطح اوهيررعٌ ثررطاي اوجرربک پررژيَص،

تػبزفي سبزٌ ثًز .ثطاي ا ه مىظًض ثب کست مجرًظ اوجربک

ثًضيکطاسيَبي ظائرس ازاضي( )25،26ي کمجرًز يقرت ويرع اظ

پژيَص اظ زاوطهبٌ ،ليست زاوطجً بن تحػيالت تاميپي

ز هط مًاوغ پژيَطي زاوطجً بن اضظ بثي ضسٌ است(.)27،28

اظ ازاضٌ آمًظش زاوطاسٌي پطستبضي زض بفت ضس ي ثب کرس

زض کىربض ا ره مطراالت ي چرربلصَربَ ،رسفمىرس وجررًزن

گصاضي اسبمي ي اوجبک قطػٍ کطي ،ثٍ ومًوٍ گيرطي اقرساک

تحقيقبت ي ػسک تىبست ثيه پژيَصَبي اوجربک ضرسٌ ثرب

گطز س .حجم ومًوٍ ثب زض وظط گطفته ذطربي α ;0/05؛ ي

اوتظبضات ي ويبظَبي ياقؼي جبمؼٍ ي ويع ػسک ثُطٌگيرطي اظ

مسل کطجسي– مًضگبن ي َمچىيه ثب تًجرٍ ثرٍ تػربزفي

وتب ج تحقيقبت تًسط مس طان ي تػميمگيطان جبمؼٍ ،تأثيط

ثًزن ضيش ومًوٍگيطي ،قط ت ثٍ  170و ط زض وظرط گطفترٍ

پژيَص ضا زض تًسؼٍي آمًظضري ،اقتػربزي ،اجتمربػي ي

ضس کٍ اظ ا ه تؼساز159 ،پطسطىبمٍ ثٍ غًضت کبمل پبسد

فطَىهي جبمؼٍ کمضوگ ومًزٌ اسرت()29؛ ثىربثطا ه تطثيرت

زازٌ ضسٌ ي قبثل تحپيل ثًز ي  11پطسطىبمٍي ز هط وبقع

ويطيي اوسبوي محقرق ،ا جربز فطَىرگ ي ظ طسربذتَربي

ي مرسيش ثًزوس کٍ جُت جپًگيطي اظ َط ورًع ذطرب اظ

ػپمي تحقيق ،فطاَمسبظي اثعاض تحقيق ي ويع تًجرٍ ي رژٌ

تحپيررل ذرربض ضررسوس .جُررت گررطزآيضي زازٌ َررب اظ

ثٍ افعا ص ميعان سطمب ٍگصاضي پژيَطي ذبلي اظ اَميرت

پطسطىبمٍي ذًزکبضآمسي پژيَطي (Phillips & )RSE
 Russellثُطٌ گطفتٍ ضس .ا ه مقيبس زاضاي  33سرؤال ي

ويست.
ثب تًجٍ ثٍ مًاضز مصکًض پژيَص حبضط ثب َسف مقب سٍ-

چُبض ذطزٌ مقيبس ميثبضس کٍ ضبمل :مُبضتَبي ططاحي

ذًزکبضآمسي پژيَطي ثٍ ػىًان اي اظ ضبذعَبي مُم

پرژيَص ( 8سرؤال) ،مُرربضتَربي پرژيَص ػمپيربتي (8

زض اوجبک تحقيقبت ،زض ثيه زاوطجً بن زذتط ي پسط مقطرغ

سررؤال) ،مُرربضتَرربي ضا بوررٍاي ي کمرري ( 8سررؤال) ي

تحػيالت تاميپي پطستبضي زاوطهبٌ ػپًک پعضاي اضزثيل

مُرربضتَرربي وًضررته ( 9سررؤال) مرريثبضررس .وحررًٌي

اوجبک ضس تب زض وُب ت ثب ثطضسري يضرؼيت ذًزکبضآمرسي

ومطٌگصاضي ا ه مقيبس ثٍ ا ه غًضت اسرت کرٍ ثرٍ َرط

پژيَطي زاوطجً بن ،مطرع گطزز آ ب ثريه زاوطرجً بن

سؤال ومطٌاي ثيه غ ط تب  9تؼپق ميگيطز کٍ غر ط وطربن

زذتط ي پسط زض ا ه ظميىٍ ت بيتي يجًز زاضز ب وٍ؟ ي آ رب

زَىسٌي اػتقبز ثٍ ػسک تًاورب ي ي ػرسز  9وطربن زَىرسٌي

ث ريه زاوطررجً بن ػالقررٍمىررس ثررٍ پررژيَص ي سررب ط ه زض

اػتقبز ثٍ تًاوب ي کبمل زض اوجبک محترًاي آن گً رٍ اسرت.

ذًزکبضآمسي پژيَطي ت بيت يجًز زاضز ب ورٍ؟ زض ا ره

ا ه اثعاض تًسط کبضضاي ي ثُمه آثبزي طي پژيَطري زض

ضاستب فطضيبت ظ ط مططح ي ثطضسي گطز س؛

ثيه زاوطرجً بن تحػريالت تاميپري زاوطرهبٌ فطزيسري
4
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پژيَطي زاوطهبٌَب ي بفته مؼضالت مًجًز است ،تب ضاٌ

ابراهیم آریانی و همکاران

نقش جنسیت در خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان پرستاری

ثب است بزٌ اظ تحپيل ػربمپي اسرترطا گطز رسٌ ي  0/65اظ

مماه ثب ثيطرتط ه امتيربظ مماره اظ مجمرًع سرؤاالت آن

ياض بوس ذًزکبضآمرسي پژيَطري ضا تجيريه مريکىىرس .زض

مؤل ٍ ثب َم جمغ ي ثرط زي تقسريم گطز رس .ثرطا ه اسربس

مطبلؼٍي ا طبن ضيا ري محترًا ي ي ضيا ري سربظٌي اثرعاض

ميبوهيه مؼيبض مؤل ٍي مُبضتَبي ططاحي پرژيَص (،)36

مصکًض ثب وظط اسبتيس غبحتوظرط ي اوجربک تحپيرل ػربمپي

مُبضتَبي پژيَص ػمپيبتي ( ،)36مُبضتَبي ضا بوٍاي ي

تأ يس گطز سٌ استَ .مچىيه پب ب ي اثعاض  0/97زض ضرط ت

کمي ( ،)36مُبضتَبي وًضرته ( )40/5ي ميربوهيه مؼيربض

آل بي کطيوجبخ ثٍ زست آمسٌ است( .)15زض مطبلؼٍي حبضط

کل پطسطىبمٍ ( )148/5زض وظط گطفتٍ ضس.

ويع ضيا ي محترًا ي ي غرًضي اثرعاض تًسرط چىرس تره اظ
اسبتيس گطيٌَربي ضياوطىبسري ي ػپرًک تطثيتري ثطضسري ي

يافته ها

مًضز تأ يس قطاض گطفت .پب ب ي کل پطسطىبمٍ کرٍ ثرط ضيي

اظ تؼساز 159پطسطىبمٍي ثٍزسرت آمرسٌ  90مرًضز (56/6

 25و ط اظ زاوطرجً بن اوجربک گطفرت ،زض ضرط ت آل ربي

زضغررس) تًسررط زاوطررجً بن مررصکط ي  69مررًضز ( 43/4

کطيوجرربخ  0/95ي پب رب ي مؤل ررٍي مُرربضتَرربي ططاح ري

زضغس) تًسط زاوطجً بن مؤوث تاميل ضرسٌ ثرًزَ .رم-

تحقيق ( ،)α ;0/86مؤل ٍي مُبضتَبي تحقيرق ػمپيربتي

چىيه اظ  159زاوطجً کٍ زض تطکَربي تحػريپي مرتپرف

( ،)α ;0/66مؤل ٍي مُبضتَبي کمي ي ضا بوٍاي (;0/83

قطاض زاضتىس  75و ط ( 47/2زضغس) ا ُربض زاضرتىس کرٍ ثرٍ

 )αي مؤل ٍي مُبضتَربي وًضرته ( )α ;0/92ثرٍزسرت

اوجبک کبضَربي تحقيقري ػالقرٍمىرس مريثبضرىس ي  84و رط

آمس .پس اظ اطميىبن اظ ضيا ي ي پب ب ي اثعاض ي کست اجبظٌ

( )52/8و ط ا ُبض کطزوس کٍ ػالقرٍاي ثرٍ اوجربک کبضَربي

اظ ططاحبن اثعاض کٍ آن ضا َىجبض بثي ومًزٌاورس ي َمچىريه

تحقيقي وساضوس .ثطاي مقب سرٍي ذًزکبضآمرسي پژيَطري

مالحظرربت اذالق ري اظ جمپررٍ اذررص ضضررب ت اظ ضررطکت

زاوطجً بن ثرب تًجرٍ ثرٍ َرسف پرژيَص ،فطضريٍي ايل

کىىسگبن جُت ضطکت زض تحقيق ،محطمبوٍ مبورسن اسربمي

پژيَص مجىي ثرط ا رهکرٍ «ثريه ذًزکبضآمرسي پژيَطري

افطاز ،ض زض زستطس ثرًزن محقرق جُرت پبسررهً ي ثرٍ

زاوطجً بن زذتط ي پسط ت بيت يجًز زاضز» ،مًضز آظمرًن

سؤاالت ي کست مجًظ اجطاي پژيَص اظ زاوطرهبٌ ػپرًک

قطاض گطفت.

پعضاي ثٍ تًظ غ پطسطىبمٍ زض ثيه زاوطجً بن تحػيالت

ثب تًجٍ ثٍ مقب سٍاي ثًزن وًع فطضيٍ ي زاضته زي گرطيٌ

تاميپ ري زاوطرراسٌي پطسررتبضي اقررساک گطز رس .زازٌَرربي

مستقل ي َمچىيه وطمبل ثًزن تًظ غ متغيط ذًزکبضآمرسي

ثٍزست آمسٌ زض وطک افعاض آمبضي  spssوسرٍ  20ياضز ضس

پژيَطي زاوطجً بن ،ثطاي ثطضسي ا ه فطضيٍ اظ آظمرًن t

ي قجل اظ اقساک ثٍ تجع رٍ ي تحپيرل ،وطمربل ثرًزن تًظ رغ

زي گطيَي مستقل است بزٌ ضس .ميبوهيه زاوطجً بن زذترط

زازٌَب ثطضسي گطز س ي سپس ثرب اسرت بزٌ اظ آظمرًنَربي

ي پسررط زض ذًزکبضآمررسي پژيَط ري ي مؤل ررٍَرربي آن زض

آمبضي  tزي گطيَي مستقل ي آوربليع ياض ربوس زي ػربمپي

جسيل  1آمسٌ است.

تجع ٍ ي تحپيل ضسوس .الظک ثٍ شکط است کٍ ثرطاي تؼيريه
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مطُس َىجبض بثي ضسٌ است ي چُبض ذطزٌ مقيبس مرصکًض

ميبوهيه مؼيبض (ميبوهيه فطضي) َط مؤل ٍ ،کمترط ه امتيربظ
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جدٍل شوبرُ  :1تَزيع فراٍاًي ًورُي خَدکبرآهدي پژٍّشي داًشجَيبى بر حسب جٌسيت ٍ بِ طَر کلي
دانشجويان پسر
متغير
مُرررربضتَرررربي
ططاحي تحقيق
ػمپيبتي
مُبضتَبي کمي ي
ضا بوٍاي
مُبضتَبي وًضته
ذًزکبضآمررررررسي
پژيَطي

انحراف
معيار

تعداد

ميانگين

انحراف

ميانگين

معيار

معيار

T

درجهي
آزادي

معنيداري

90

43/10

15/25

69

41/91

12/98

36

0/518

157

0/60

90

46/84

12/20

69

49/95

7/65

36

-1/96

151/57

0/051

90

39/87

13/65

69

41/91

13/39

36

-0/93

157

0/34

90

52/60

18/29

69

54/04

16/48

40/5

-0/52

152/86

0/60

90

182/42

55/91

69

187/82

42/94

148/5

-0/68

156/99

0/49

طجق جسيل  ،1مالحظٍ ميضًز کٍ ميربوهيه ومرطٌي کرل

مُبضتَبي کمي ي ضا بورٍاي ي مُربضت وًضرته اظ لحرب

ذًزکبضآمرسي زاوطرجً بن زذتررط ثرب  187/82ثريصتررط اظ

آمبضي ت بيت مؼىيزاض يجًز وساضز (.)p<0/05

ميبوهيه ومطٌي کرل ذًزکبضآمرسي پژيَطري زاوطرجً بن

فطضيٍي ز هطي کٍ زض پژيَص حبضط مًضز ثطضسي قطاض

پسط ثب  182/42مي ثبضرسَ .رمچىريه زاوطرجً بن پسرط ي

گطفررت ػجرربضت ثررًز اظ؛ «ث ريه ذًزکبضآمررسي پژيَطرري

زاوطجً بن زذتط زض تمبمي مُبضتَربي ططاحري تحقيرق،

زاوطجً بن ػالقٍمىس ثٍ اوجبک پژيَص ي سب ط ه زض تؼبمل

تحقيق ػمپيبتي ،مُبضت کمي ي ضا بوٍاي ،مُبضت وًضته ي

ثطحست جىسيت ت بيت يجًز زاضز».

ومطٌي کل ذًزکبضآمسي پژيَطي ثبالتط اظ ميبوهيه مؼيربض

ثٍزليل ا هکٍ فطضيٍي مصکًض ت بيت ضا ثطضسي مري کىرس

(ميبوهيه فطضي) قطاض زاضوس .ػراليٌ ثرط ا ره زاوطرجً بن

ي ثٍ ثطضسي وقرص زي متغيرط جىسريت (مرصکط ،مؤورث) ي

زذتط زض مُبضتَبي تحقيق ػمپيبتي ،مُبضتَبي کمري ي

ػالقٍمىرسي ثرٍ اوجربک پرژيَص (ػالقرٍ ثرٍ اوجربک امرًض

ضا بوٍاي ي مُبضتَبي وًضرته تحقيرق ميربوهيه ثربالتطي

پژيَطي ،ػسک ػالقٍ ثٍ اوجبک امًض پژيَطي) زض ضاثطٍ ثرب

وسررجت ثررٍ پسررطان زاضوررس ي زاوطررجً بن پسررط ويررع زض

متغيط ياثستٍي ذًزکبضآمسي پژيَطري کرٍ زاضاي تًظ رغ

مُبضتَبي ططاحي تحقيق ميبوهيه ثبالتطي اظ زذتطان زاضا

وطمبل است ميپطزاظز؛ جُت تحپيل استىجبطي آن اظ آظمًن

ميثبضرىس .امرب ا ره اذرتالف ميربوهيهَرب وربچيع اسرت ي

آوبليع ياض بوس زي ػبمپي ثُطٌگيطي ضس .زض جسيل ضرمبضٌ

َمبنطًض کٍ مطبَسٌ ميضرًز ،ثريه زاوطرجً بن زذترط ي

 2اطّالػبت تًغي ي زازٌَب (ميبوهيه ي اوحطاف استبوساضز)

پسررط زض ذًزکبضآمررسي پژيَط ري ثررٍغررًضت کپ ري ي زض

آمسٌ است.

مؤل ررٍَرربي ططاحري تحقيرق ،مُرربضت تحقيرق ػمپي ربتي،
جدٍل شوبرُ  :2تَصيف خَدکبرآهدي پژٍّشي داًشجَيبى عالقِهٌد بِ اًجبم پژٍّش ٍ سبيريي بر حسب جٌسيت
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مُررربضت تحقيرررق

تعداد

ميانگين

دانشجويان دختر

ابراهیم آریانی و همکاران

نقش جنسیت در خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان پرستاری

زاوطجً بن پسط کٍ ػالقٍمىس ثرٍ اوجربک پرژيَص َسرتىس

ياض بوسَبي ذطبي متغيط ياثستٍ ،مجىي ثط ا رهکرٍ سرطح

( )177/10زض متغيررط ذًزکبضآمررسي پژيَطرري ثيطررتط اظ

ذطرربي آمرربضي  Fثررعض تررط اظ  0/05ثررًزٌ ( )p<0/05ي

زذتطان ػالقٍمىس ثٍ پژيَص است ( .)162/88واتٍي قبثل

ثىبثطا ه ياض بوس ذطبي ا ه متغيط زض ثيه َط زي جىسريت

تأمل زض ا ه ظميىٍ ا هکٍ َم ميبوهيه زاوطرجً بن پسرط ي

(مصکط ي مؤوث) ي افطاز ػالقرٍمىرس ثرٍ اوجربک پرژيَص ي

َررم ميربوهيه زاوطررجً بن زذتررط کررٍ ثرٍ اوجرربک پررژيَص

سب ط ه ثب َم ثطاثط ثًزٌ است ي اظ ا ه حيث ت بيتي ثريه

ػالقررٍاي وساضوررس زض ذًزکبضآمررسي پژيَطرري ثيطررتط اظ

آن َب يجًز وساضت؛ ثٍ اوجبک تحپيل وُب ي پطزاذترٍ ضرس.

افطازي است کٍ ثٍ اوجبک پژيَص ػالقٍ زاضوس.
جدٍل شوبرُ ً :3قش جٌسيت ٍ عالقِ بِ اًجبم پژٍّش در رابطِ بب خَدکبرآهدي پژٍّشي داًشجَيبى
MS

F

طجق آنچٍ زض جسيل ضمبضٌ  3آمسٌ ،مطبَسٌ ميگطزز کرٍ

بحث و نتيجهگيري

وقررص جساگبوررٍي متغيررط جىسرريت زض ضاثطررٍ ثررب متغيررط

مطبلؼٍي حبضط ثب َسف اضظ بثي ذًزکبضآمرسي پژيَطري

ذًزکبضآمرررسي پژيَطررري ()p<0/05 ،F)1،155(;0/27

زض زاوطررجً بن زاوطررهبٌ ػپررًک پعضرراي اضزثيررل اوجرربک

مؼىيزاض ويست؛ ؼىي ثٍ لحرب آمربضي ،ميربوهيه ومرطٌي

پص طفت .وتب ج وطبن زاز کٍ ميربوهيه زاوطرجً بن پسرط ي

ذًزکبضآمسي پژيَطي زض ثيه زاوطجً بن زذتط ي پسط ثرب

زذتط زض مؤل ٍَبي چُبضگبورٍي ذًزکبضآمرسي پژيَطري

َررم ت رربيت مؼىرريزاض وررساضز .وقررص جساگبوررٍي متغيررط

(ططاحي تحقيق ،تحقيق ػمپيبتي ،مُبضت کمي ي ضا بوٍاي،

ػالقررٍمىررسي ثررٍ اوجرربک امررًض تحقيقرري زض ضاثطررٍ ثررب

مُبضت وًضرته) ي ومرطٌي کرل ذًزکبضآمرسي پژيَطري

ذًزکبضآمررسي پژيَطرري ()p>0/05 ،F)1،155(;7/63

ثبالتط اظ ميبوهيه مؼيبض (ميبوهيه فطضي) است .ا ه بفتٍ ثب

مؼىيزاض است؛ ؼىي ثرٍ لحرب آمربضي ،ميربوهيه ومرطٌي

وتب ج تحقيق اوجبک ضسٌ تًسط ضيضرىيبن ضامريه ي آقربظازٌ

ذًزکبضآمسي پژيَطي زاوطجً بوي کرٍ ػالقرٍ ثرٍ اوجربک

مجىي ثط ا هکٍ ذًزکبضآمسي قبثپيتَبي پژيَطي ططاحري

امًض پژيَطي زاضوس ي زاوطجً بوي کٍ ػالقٍ ثٍ اوجبک امًض

پژيَص زض ميبن زاوطجً بن ثبالست( ،)19ثب بفتٍي تحقيرق

پژيَطي وساضوس ،ثب َم ت ربيت مؼىريزاض زاضزَ .رمچىريه

کبضضاي ي ثُمهآثربزي مجىري ثرط ا رهکرٍ زاوطرجً بن زض

وقص تًاک جىسيت ي ػالقٍمىسي ثٍ اوجبک امًض پژيَص زض

ثطذري مُرربضتَررب َررمچررًن ومررطٌي کررل ذًزکبضآمررسي

ذًزکبضآمررسي پژيَطرري ()p<0/05 ،F)1،155(;1/21

پژيَطي ،اوجبک زازن ي ب ف ايليٍي پژيَطري ي تًاورب ي

مؼىريزاض ومريثبضرس ثررٍ ثيربوي ز هرط ثريه ذًزکبضآمررسي

َمابضي زض پژيَص اظ تًاوب ي متًسط ي زض مُبضتَربي

پژيَطي تمبمي زاوطجً بن (زاوطجً بن ػالقٍمىس ثٍ اوجبک

تًاوب ي اجطاي پژيَص ي تًاوب ي تحپيرل ي اضائرٍي وترب ج
()15

تحقيق ي سب ط ه) زض ضاثطرٍ ثرب جىسريت ،ت ربيت يجرًز

پررژيَص اظ تًاوررب ي ثرربال ي ثطذًضزاضوررس  ،ثررب بفتررٍي

وساضز.

ضيطثيهي کٍ وطربن زاز زاوطرجً بن اظ اطميىربن ثربال ي زض
7
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طجق جرسيل ضرمبضٌ  2مالحظرٍ مريگرطزز کرٍ ميربوهيه

ثب تًجٍ ثٍ وتب ج آظمًن  Levenجُرت سرىجص ثطاثرطي

دوره  /92شماره  /39اسفندماه 3131

نشریه پرستاری ایران

مُبضتَبي وًضرتبضي ي اضائرٍي تحقيرق ثطذًضزاضورس()20؛

وبَمذًاوي مصکًض وبضي اظ ػًامپي َرمچرًن ت ربيت زض

َمسً ي َمذًان است .ثب تًجٍ ثٍ حربکم ثرًزن ضرطا ط

جبمؼٍَبي آمربضي ي مت ربيت ثرًزن ثطوبمرٍَربي زضسري

تقط جب اسبن ثط زاوطهبٌَبي کطًض ي اضائرٍ ضرسن زضيس

مًجًز زض زاوطهبٌَبي کطًض ا رطان ثرب ز هرط کطرًضَب ي

مطتطک مبوىس ضيش تحقيق ي آمبضَ ،مرًاويَبي مطبَسٌ

فبغپٍي ظمبوي ظ بز ثيه اوجبک تحقيق حبضط ثب تحقيق ربز

ضسٌ مىطقي ثٍ وظط ميضسس .ػاليٌ ثط ا ه بفترٍي حبضرط

ضسٌ ثبضس.

ثررب بفتررٍي ض ريطثيهي مجى ري ثررط ا رهکررٍ زاوطررجً بن زض

طي تجع ٍ ي تحپيل فطضيٍي زيک مجىي ثرط ا رهکرٍ ثريه

مُبضتَبي ططاحي تحقيق اظ ميعان ذًزکبضآمرسي پرب يه

ذًزکبضآمسي پژيَطي زاوطرجً بن ػالقرٍمىرس ثرٍ اوجربک

ثطذًضزاضوررس( ،)20ي َمچىرريه ثررب وتررب ج پررژيَص Lev,

پژيَص ي سب ط ه زض ضاثطرٍ ثرب جىسريت ت ربيت يجرًز

 Kolassab, Bakkanمجىرري ثررط ا ررهکررٍ اطميىرربن

زاضز ،وتب ج وطبن زاز کٍ تأثيط جساگبوٍي متغيط جىسيت ثرط

زاوطجً بن اظ تًاوب ي ذًز زض مُبضتَبي پژيَطي پرب يه

متغيط ذًزکبضآمسي پژيَطي مؼىريزاض ويسرت؛ ؼىري ثرٍ

است( )16وبَمذًان است .ثرٍ وظرط مريضسرس وربَمرًاوي

لحب آمبضي ،ميبوهيه ومطٌي ذًزکبضآمرسي پژيَطري زض

مصکًض وبضي اظ ت بيت جبمؼٍي آمبضي ي ت بيت زض ضيش

ثيه زاوطجً بن زذتط ي پسط ثب َم ت بيت مؼىيزاض ورساضز.

ومًوٍگيطي پژيَص حبضط ثب پژيَصَبي بز ضسٌ ثبضس.

ا ه بفتٍ ثب وتب ج تحقيق  Bekkenي َمابضان (ثٍ وقل اظ

اگطچٍ ميبوهيه ذًزکبضآمسي پژيَطي زاوطرجً بن پسرط

کبضضاي ،ثُمره آثربزي )2013 ،مجىري ثرط ا رهکرٍ ظوربن

تبحررسي پررب يهتررط اظ ميرربوهيه ذًزکبضآمررسي پژيَطرري

احسبس ذًزکبضآمرسي کمترطي زض اوجربک زازن پرژيَص

زاوطجً بن زذتط قطاض زاضز ،امب ا ه اذتالف وبچيع است ي

وسجت ثٍ مطزان زاضوس وبَمذًان است(.)15

اظ وظط آمربضي مؼىريزاض ويسرت .ثىربثطا ه اظ ا ره وظرط زض

تأثيط جساگبوٍي متغيط ػالقٍمىسي ثٍ اوجبک امرًض تحقيقري

ضطا طي تقط جب اسبن قطاض زاضوس .ا ه بفتٍ ثب وتب ج تحقيق

ثط ذًزکبضآمسي پژيَطي مؼىيزاض است؛ ؼىي ثرٍ لحرب

 Bekkenي َمابضان (ثٍ وقل اظ کبضضاي ،ثُمره آثربزي،

آمرربضي ،ميرربوهيه ومررطٌي ذًزکبضآمررسي پژيَطرري

 )2013مجىي ثط ا هکٍ ظوبن احسبس ذًزکبضآمسي کمتطي

زاوطجً بوي کٍ ػالقٍ ثرٍ اوجربک امرًض پژيَطري زاضورس ي

زض اوجبک زازن پژيَص وسجت ثٍ مطزان زاضوس ،وربَمذرًان

زاوطجً بوي کٍ ػالقٍ ثٍ اوجبک امًض پژيَطري وساضورس ،ثرب

است( .)15ثٍ وظط مري ضسرس وربَمرًاوي مرصکًض وبضري اظ

َم ت بيت مؼىيزاض زاضوس .ا ه بفتٍ ثب وتيجرٍي مطبلؼرٍي

ت بيت زض جبمؼٍَبي آمبضي ي مت بيت ثرًزن ثطوبمرٍَربي

پژيَطررهطاوي َررمچررًن  Kahnي  Bieschkeکررٍ زض

زضسي مًجرًز زض زاوطرهبٌَربي کطرًض ا رطان ثرب ز هرط

پژيَصَربي ذرًز زضثربضٌي وقرص وظط رٍي ضرىبذتي–

کطًضَب ثبضس.

اجتمبػي زض ضفتبض پژيَطي زاوطجً بن ي اػضربي َيئرت

وتيجررٍي وُررب ي تحپي رل اسررتىجبطي آظمررًن  tزي گطيَ ري

ػپمي زض بفتٍاوس کٍ ذًزکبضآمرسي پژيَطري ي پيبمرسَبي

مستقل وطربن زاز کرٍ ثريه زاوطرجً بن زذترط ي پسرط زض

مًضز اوتظبض پژيَطي ثب ػالقٍمىسي پژيَطري ي تًليرسات

مُبضتَربي ططاحري تحقيرق ،مُربضت تحقيرق ػمپيربتي،

پژيَطي زض ثيه زاوطجً بن ي اػضبي َيئت ػپمي ضاثطرٍ

مُبضت کمي ي ضا بوٍاي ،مُبضتَبي وًضته ي ومطٌي کرل

زاضز(َ ،)17،18مذًان است .ثب تًجرٍ ثرٍ وقرص متغيطَربي

ذًزکبضآمسي پژيَطي ت بيت مؼىيزاض يجًز وساضز .ا ره

ضرػ ري ثررط گررطا ص ثررٍ اوجرربک تحقي رق ي زوجرربل کررطزن

بفتٍ ثب وتب ج تحقيرق  Bekkenي َماربضان (ثرٍ وقرل اظ

فؼبليتَب زض ا ه ضاستبَ ،مذًاوي مصکًض مىطقري ثرٍ وظرط

کبضضاي ،ثُمره آثربزي )2013 ،مجىري ثرط ا رهکرٍ ظوربن

ميضسس.

احسبس ذًزکبضآمرسي کمترطي زض اوجربک زازن پرژيَص
8
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ظميىررٍي مُرربضتَرربي ضا بوررٍاي ي آمرربضي تحقيررق ي

وسجت ثٍ مطزان زاضوس وبَمذًان است( .)15ثٍ وظط ميضسرس

ابراهیم آریانی و همکاران

نقش جنسیت در خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان پرستاری

پژيَص زض ذًزکبضآمسي پژيَطي مؼىيزاض وميثبضس .ثرٍ

سب ط ه زض تؼبمل ثب جىسيتضبن مطبَسٌ وهطز س.

ثيبوي ز هط ثيه ذًزکبضآمسي پژيَطي تمبمي زاوطرجً بن

محسيز ت پژيَص حبضط آن ثًز کٍ فقط زض زاوطراسٌي

(زاوطجً بن ػالقٍمىرس ثرٍ اوجربک تحقيرق ي سرب ط ه) ثرط

پطستبضي اجطا ضس ي ثىبثطا ه قبثل تؼميم ثٍ جبمؼرٍي کرل

حست جىسيت ،ت بيت يجًز وساضز .بفتٍي حبضط ثب وظط

زاوطجً بن زض ضضتٍَب ي زاوطاسٌَبي ز هرط ويسرت؛ لرصا

 Bard, Bieschke, Herbert, Eberzمجىي ثط ا هکرٍ

پيطىُبز ميضًز ثطاي زستيبثي ثٍ وتب ج زقيقتط زض ظميىرٍي

چىس ه ػبمل زض زوجبل کرطزن ي اوجربک زازن فؼبليرتَربي

سبظٌي ذًزکبضآمسي پژيَطي ،تحقيقبت آتري ثرب اجرطاي

پژيَطي وقص زاضتٍاوس کٍ اظ جمپٍي آنَرب مريترًان ثرٍ

ا ه پطسطىبمٍ ثرط ضيي زاوطرجً بن تحػريالت تاميپري

محرريط آمًظضرري– پژيَطرري ،متغيطَرربي ضرػرري ي

ضضتٍَبي ز هط ،ضاثطٍي ذًزکبضآمسي پژيَطي ثب ػًامپي

متغيطَبي ضىبذتي اجتمربػي اضربضٌ کرطز( ،)10وربَمذرًان

َرمچرًن محريط آمًظضري ،اوهيرعٌي ػپمري ي تًليرسات

است .ثٍ وظط ميضسس ا ه وبَمذًاوي وبضي اظ ت ربيت زض

پژيَطي مًضز تًجٍ قطاض گيطزَ .مچىيه ثب تًجٍ ثٍ وقص

جبمؼٍي آمبضي ي ويع مت بيت ثًزن سيبستَبي پژيَطي

ػالقٍمىسي ثٍ اوجبک پژيَص زض ذًزکبضآمرسي پژيَطري

مًجًز زض زاوطهبٌَبي ا طان ثب ز هط کطًضَب ي َمچىريه

الظک است زض ثطوبمٍي آمًظضي زاوطهبٌ ثرٍ زليرل اَميرت

مت بيت ثًزن ثطوبمٍَبي زضسري سيسرتمَربي زاوطرهبَي

قبثپيتَب ي مُبضتَبي پژيَطي ،زيضٌ َربي آمًظضري زض

زاذل ثب ذبض کٍ تحقيق زض آنَب اوجربک پص طفترٍ اسرت،

ظميىٍي چهًوهي اجطاي پژيَص زض وظط گطفترٍ ضرًز ترب

ثبضس.

زاوطجً بن تحػيالت تاميپي پطستبضي ػالقٍ ي تًاورب ي

ثٍطًض ذالغٍ ميترًان گ رت وظرط ثرٍ ا رهکرٍ اري اظ

ثيطتطي ثطاي اوجبک پژيَص کست ومب ىس .ػراليٌ ثرط ا ره

مُمتط ه ي ب ف مؤسسربت آمًظضري ضسربلت تحقيقربت

ضطيضي مي ومب س زض زاوطهبٌَب مجبحث مطتجط ثب آمرًظش

است ي اوجبک آن ويبظ ثٍ ثبظوهطي ي تحپيل يسيغ ي ػميرق

مجتىي ثط پژيَص پط ضوگتط ضًز ي ثطوبمٍض عيَبي ثىيبزي

ثط ضيي ػًامل تأثيطگصاض ثط ا ه امط اظ جمپٍ ذًزکبضآمسي

زض ا رره ظميىررٍ ثررطاي افررعا ص ذًزکبضآمررسي ي قبثپيررت

پژيَطي زاوطجً بن زاضز ،پژيَص حبضط اوجبک پرص طفت

پژيَطي زاوطجً بن تحػيالت تاميپي غًضت گيطز.

ي وتب ج وطبن زاز کٍ زاوطجً بن پسط ي زذترط زض اطميىربن
اظ تًاوب يَبي ذًز زض اوجبک پژيَص زض يضؼيت ثُترطي

تقدير و تشکر

وسجت ثٍ ميبوهيه مؼيبض قطاض زاضوس امب ت ربيت مؼىريزاضي

زض پب رربن اظ تمرربمي زاوطررجً بن زاوطرراسٌي پطسررتبضي ي

ثيه مؤل ٍَبي مرتپرف ذًزکبضآمرسي پژيَطري زض ثريه

مسئًليه زاوطهبٌ ػپًک پعضاي اضزثيرل کرٍ ثرب حمب رت ي

زاوطجً بن مصکط ي مؤوث وساضزَ .مچىيه ػالقٍمىرسي ثرٍ

َمابضيَبي الظک زض اجطا ي پبسد زازن ثرٍ پطسطرىبمٍَرب

اوجبک پژيَص زض ذًزکبضآمسي پژيَطري وقرص زاضز؛ ثرب

امابن اوجبک ا ه تحقيق ضا فطاَم ومًزوس ،تطاط ي قسضزاوي

ا ره يجررًز ت رربيت مؼىريزاضي زض متغيرط ذًزکبضآمررسي

ميومب يم.
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Abstract
Background & Aim: Research in the field of health is essential for the development of health care and plays a
central role in medical sciences. Accordingly this study was undertaken to determine research self-efficacy of
female and male nursing students in higher education
Material & Methods: It was a descriptive, cross sectional study. The research population was nursing students
of higher education in Ardabil University of Medical Sciences in academic year of 2013-2014. Simple random
sampling was used to recruit the students. Data was collected by Phillips & Russell Research Self Efficacy
(RSE) questionnaire and analyzed by Independent- sample t -test and Two- way ANOVA using SPSS-PC
(v.20).
Results: The results showed that the male and female students were situated upper than the standard average in
terms of self-efficacy of writing skills, practical research skills, quantitative and computer skills, research design
skills and total research self- efficacy. There was no significant difference between male and female students in
terms of self-efficacy of design skills, self-efficacy of practical research skills, self-efficacy of quantitative and
computer skills, self-efficacy of writing skills, and total research self-efficacy (p >0.05). No significant
relationship was found between the interaction of gender and interest in research, and research self-efficacy (F
=1/21, P=0/27). However, the singular role of interest in research and research self-efficacy was significant (F
=7/63, P=0/006).
Conclusions: Future research is recommended to be undertaken to study the relationship between research selfefficacy and factors such as educational environment, scientific motivation and research products.
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