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Abstract
Introduction: Academic commitment is an important factor in predicting students' continuing 
education and academic achievement, which can be explained based on the self-regulatory model. 
Accordingly, this study was conducted to investigate the relationship between self-efficacy and 
academic commitment with the mediating role of achievement-motivation in students.
Methods: The research method is correlational and types of structural equation modeling that was 
conducted in the academic year 2010-2011. 300 students of Rafsanjan University of Medical Sciences 
were selected by quota sampling method. Data were collected by using the Student Academic Self-
Efficacy Scale, the Academic Commitment Scale, and the Achievement Motivation Questionnaire. 
Data analysis was performed by using SPSS software version 19 and Smart-PLS and structural 
equation modeling was used to investigate the mediating role of achievement motivation in the 
relationship between self-efficacy and academic commitment.
Results: The mean and standard deviation of the variables of academic commitment 129.58±25.05, 
self-efficacy 118.29±2681, and achievement motivation 84.73±14.75 were calculated as mentioned. 
Pearson correlation coefficient showed that academic commitment has a positive and significant 
correlation with self-efficacy (r = 0.469, P = 0.0001(and achievement motivation (r = 0.574, P = 
0.0001(. The results also showed that self-efficacy with a path coefficient of 0.247 with the mediating 
role of achievement motivation ffects on academic commitment (t = 7.727, P = 0.0001(. 
Conclusions: Findings show that self-efficacy has directly and with the mediating role of 
achievement motivation has been effective on students' academic commitment. It is suggested that 
medical education centers pay attention to promoting self-efficacy and motivation for achievement 
in students to increase the academic commitment of students.
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چکيده
مقدمــه: تعهــد تحصیلــي یــک عامــل مهــم در پیــش بینــي ادامــه تحصیــل دانشــجویان و پیشــرفت تحصیلــي آن هــا مــي باشــد 
کــه بــر اســاس مــدل خودتنظیمــي قابــل تبییــن مــي باشــد. بــر ایــن اســاس مطالعــه حاضــر بــا هــدف تعییــن رابطــه خودکارآمــدي و 

تعهــد تحصیلــي بــا نقــش میانجــي انگیــزه پیشــرفت در دانشــجویان انجــام شــد. 
روش کار: روش تحقیق همبستگي و از نوع مدلیابي معادالت ساختاری بــود کــه در ســال تحصیلــي 99-1389 انجــام شــد. 300 نفــر 
از دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی رفســنجان بــه روش نمونــه گیــري ســهمیه اي انتخــاب شــدند. داده هــا بــا اســتفاده از مقیــاس 
خودکارآمــدی تحصیلــی دانشــجویان، مقیــاس تعهــد تحصیلــی و پرسشــنامه انگیــزه پیشــرفت گــردآوري شــدند. تجزیــه و تحلیــل داده 
هــا بــا نــرم افــزار SPSS نســخه 19و Smart-PLS صــورت گرفــت و  بــرای بررســی نقــش میانجــي انگیــزه پیشــرفت در رابطــه 

بیــن خودکارآمــدي و تعهــد تحصیلــي از مــدل یابــی معــادالت ســاختاری اســتفاده شــد.
یافتــه هــا: میانگیــن و انحــراف معیــار متغیــر هــای تعهــد تحصیلــی 25/05±129/58، خودکارآمــدی 26/81±118/29 و انگیــزه 
ــا  ــي ب ــد تحصیل ــه تعه ــون نشــان داد ک ــب همبســتگي پیرس ــد. ضری ــبه ش ــده محاس ــر ش ــرح ذک ــه ش پیشــرفت 14/75±84/73 ب
خودکارآمــدي )r=0/469 ،P=0/0001( و انگیــزه پیشــرفت )r=0/574 ،P=0/0001( همبســتگي مثبــت و معنــي دار داشــت. همچنیــن 
خودکارآمــدي بــا ضریــب مســیر 0/247 بــا نقــش میانجــي انگیــزه پیشــرفت بــر تعهــد تحصیلــي )t=7/727 ،P=0/0001( موثــر بــوده 

اســت.
نتيجــه گيــري: یافتــه هــا نشــان مــي دهــد کــه خودکارآمــدي بــه طــور مســتقیم و بــا نقــش میانجــي انگیــزه پیشــرفت بــر میــزان 
تعهــد تحصیلــي دانشــجویان موثــر بــوده اســت. پیشــنهاد مــي شــود کــه مراکــز آمــوزش پزشــکي جهــت افزایــش تعهــد تحصیلــي در 

دانشــجویان بــه ارتقــاء خودکارآمــدي و انگیــزه پیشــرفت در دانشــجویان توجــه داشــته باشــند. 
کليدواژه ها: انگیزه، پیشرفت، خودکارآمدي، موفقیت تحصیلي، دانشجویان علوم پزشکی.

مقدمه
در موسســات آموزشــي، دانشــجویان عــاوه بــر نوعــي حــس تعهد 
بــه آموزشــگاه محــل تحصیــل خــود، شــکل دیگــري از تعهــد، که 
همــان تعهــد تحصیلــي اســت را تجربــه مــي کننــد. ایــن شــکل 
از تعهــد دانشــجویان نســبت بــه دیگــر اشــکال تعهــد در محیــط 
ــر اهــداف، آمــال و آرزوهــاي شــخصي  هــاي کاري و آموزشــي ب
ــل  ــه تحصی ــان ب ــاي آن ــزه ه ــه انگی ــر ب ــي ت و در ســطحي جزئ

ــاور بســیاري از پژوهشــگران، حــوزه تعهــد  ــه ب متمرکــز اســت. ب
تحصیلــي، تعهد و احســاس تعلــق درونــي، انگیــزه الزم را در اختیار 
افــراد قــرار مــي دهــد تــا بــا پشــتکار و تــاش، موانــع تحصیلــي 
متعــدد را از ســر راه خــود بردارنــد و پیــش برونــد ]1[.  بــه تازگــی 
برخــی از پژوهشــگران تعهــد تحصیلــی را بــه عنــوان یک ســاختار 
مناســب بــرای درک جنــب و جــوش و پــای بنــدی فراگیــران در 

موسســات آموزشــی ارائــه کــرده انــد ]2[.
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بــا اســتفاده از مــدل تعهــد تحصیلــی Human-Vogel و 
Rabe مــی تــوان میــزان رضایــت فراگیــران را از مطالعات، ســطح 
ــخصی  ــت ش ــی و اهمی ــذاری تحصیل ــرمایه گ ــزان س ــد، می تعه
ــج بررســی هــای  ــن کــرد. نتای ادراک شــده از تحصیــات را تبیی
آن هــا نشــان داد کــه تعهــد تحصیلــی را مــی تــوان بــر اســاس 
متغیرهــای رضایــت دانشــجویان از تحصیــات، ســرمایه گــذاری 
ــه و  ــزان مطالع ــده، می ــاش صــرف ش ــزان ت ــي و می ــای زمان ه
همچنیــن احســاس  تمایزیافتگــی خــود، پیــش بینــی کــرد 
]Vogel .]2 و Human-Vogel بــه بررســی مــدل تعهــد 
ــن بررســی نشــان  ــج ای ــد. نتای ــی در دانشــجویان پرداختن تحصیل
داد کــه تعهــد تحصیلــی دارای پنــج مولفــه: 1- رضایــت منــدی، 
ــی دار  ــذاری، 4- معن ــرمایه گ ــا، 3- س ــن ه ــت جایگزی 2- کیفی
ــد مــی باشــد ]3[. برخــی از پژوهشــگران  ــودن، 5- ســطح تعه ب
ادعــا دارنــد کــه احســاس و بــاور مثبــت نســبت بــه توانایــی هــا، 
مــی توانــد بــر تــداوم تــاش فراگیــران بــرای یادگیــری و میــزان 
تعهــد تحصیلــی آن هــا تأثیــر بگــذارد ]Farmer .]4 بیــان کــرد 
کــه بــاور بــه توانایــی و رضایــت از یــک حــوزه علمی، دانشــجویان 
را بــه اهــداف تحصیلــی متعهــد مــی ســازد و ســپس آن هــا انگیزه 
ای قــوی بــرای انجــام دادن آن دارنــد ]5[. برخــی از پژوهشــگران 
معتقدنــد کــه تعهــد تحصیلــی یک عامــل موثــر در مســیر موفقیت 
دانشــجویان اســت ]6[؛ کــه تحــت تاثیــر باورهــای خودکارآمــدی 
]Self-efficacy[ دانشــجویان اســت ]7-3[. یکــي از ابعــاد 
ــه  ــه ب ــت، ک ــی اس ــدی تحصیل ــوم خودکارآم ــدي، مفه خودکارآم
ــت  ــز فعالی ــت آمی ــرای موفقی ــرای اج ــرد ب ــی ف ــه توانای ــاد ب اعتق
ــوب  ــه نتیجــه مطل ــرای رســیدن ب ــی ب هــای آموزشــی و تحصیل
اشــاره دارد ]8[؛ کــه نقــش موثــري بــر عملکــرد تحصیلــی ]9[ و 
پایــداري تحصیلــی ]10[ دانشــجویان دارد.  همچنیــن در مطالعــه 
ــک  ــه خــود ی ــت نســبت ب ــاور مثب ــه ب ــت ک ای Walton دریاف
عامــل موثــر بــر سرســختي تحصیلــي در دانشــجویان اســت ]11[. 
همچنیــن در مطالعــه دیگــری Stankov و Lee  نیــز نشــان داد 
کــه انگیــزه پیشــرفت و خودکارآمــدی بیشــترین قــدرت را در پیش 

بینــی تعهــد تحصیلــی دارنــد ]12[. 
تحصیلــی،  تعهــد  و  پیشــرفت  انگیــزه  ارتبــاط  زمینــه  در 
ــزه  ــن انگی ــه بی ــان داد ک ــه ای نش Korpershoek در مطالع
ــاط  ــطه ارتب ــع متوس ــوزان مقط ــش آم ــد در دان ــرفت و تعه پیش
ــن Peiwen و Hsieh در  ــود دارد ]13[. همچنی ــی دار وج معن
مطالعــه ای نشــان دادنــد کــه انگیــزه پیشــرفت یــک عامــل موثــر 
ــاز  ــه عنــوان نی در میــزان تعهــد اســت ]14[. انگیــزه پیشــرفت، ب
بــه پیشــرفت نیــز شــناخته مــی شــود و مهــم تریــن عامــل تعییــن 

کننــده آرزوهــا، تــاش و پایــداری اســت. انگیــزه بــرای پیشــرفت 
وقتــی وجــود دارد کــه فــرد مــی دانــد او مســئول نتیجــه برخــی 
از تــاش هــا اســت، زمانــی کــه او مــی دانــد بــا وجــود برخــی از 

ــت مــی رســد ]15[. ــه موفقی ــد ب ــاش کن ــر ت مشــکات، اگ
همچنیــن بیــن انگیــزة پیشــرفت و خودکارآمــدي ارتبــاط تعاملــي 
ــاال شــاهد  ــدي ب ــا خودکارآم وجــود دارد و معمــوًال دانشــجویان ب
ــود  ــي خ ــاي تحصیل ــت ه ــاي چشــمگیري در موقعی ــت ه موفقی
هســتند ]Bipp .]16 و van Dam نیــز اعتقــاد بــر ایــن دارنــد 
ــده،  ــر تکالیــف پیچی ــه تســلط ب ــاز ب ــا نی ــزه پیشــرفت ب کــه انگی
ــاط دارد.  ــاال ارتب ــردن از معیارهــاي ب ــروي ک ــر و پی عملکــرد بهت
بنابرایــن، داشــتن انگیــزة پیشــرفت بــاال موجــب مــي شــود فــرد از 
حداکثــر ظرفیــت خــود بــراي رســیدن بــه اهــداف اســتفاده ببــرد و 
بــه دنبــال آن بــه ســطح باالیــي از خودکارآمدي دســت یابــد ]17[. 
از مجمــوع دیــدگاه هــای نظــری اینگونــه اســتنباط مــی شــود کــه 
ــزه پیشــرفت و خودکارآمــدی دو ســویه اســت؛ یــک  ــاط انگی ارتب
دیــدگاه اعتقــاد بــر ایــن دارد کــه انگیــزه پیشــرفت، موتــور محرک 
انســان اســت کــه فــرد را بــه انجــام تکالیــف در ســطح عالي ســوق 
مــي دهــد و مــي توانــد نقــش موثــري بــر شــکل گیــري باورهــاي 
ــد  ــته باش ــدي داش ــا و ادراک خودکارم ــي ه ــورد توانای ــرد در م ف
]18[. از طرفــي دیگــر، طبــق دیــدگاه خودتنظیمــی اعتقــاد بــر ایــن 
اســت کــه باورهــاي خودکارآمــدي نقــش مهمــي در رشــد انگیزش 
ــد کــه  ــي وقتــي رشــد مــي یاب ــروي درون ــن نی ــد. ای ــي دارن درون
تمایــل بــراي دســتیابي بــه ایــن معیارهــا در فــرد ایجــاد شــود و 
در صــورت کســب نتیجــه فــرد بــه خودســنجي مثبتــي دســت پیدا 
ــرد در  ــي موجــب تــاش هــاي ف ــة درون ــن عاق ــد و ای مــي کن
طوالنــي مــدت و بــدون حضــور پــاداش هــاي محیطــي مــي شــود 

.]19[
بــا اســتناد بــه مطالعــات پیشــین ]3-2[ کاهــش تعهــد تحصیلــی 
ــیاری  ــت و بس ــجویان اس ــن دانش ــداول در بی ــکل مت ــک مش ی
ــی  ــدم هماهنگ ــی و ع ــل اجتماع ــه عوام ــا آن را ب ــش ه از پژوه
نظــام آموزشــی و اشــتغال نســبت مــی دهنــد، امــا در مقابــل برخی 
ــون  ــناختی همچ ــل روانش ــه عوام ــد ک ــاد دارن ــات اعتق از مطالع
خودکارآمــدی و انگیــزه پیشــرفت نقــش بیشــتری در ایــن فراینــد 
ــا  ــت ه ــجو دول ــر دانش ــوزش ه ــرای آم ــروزه ب ــد ]20[، ام دارن
هزینــه هــای گزافــی را متحمــل مــی شــوند، امــا متاســفانه تعــداد 
دانشــجویان اندکــی وجــود دارنــد کــه بــا ســطح عملکــرد مطلوبی، 
ــودن  ــن ب ــن پایی ــانند. بنابرای ــام برس ــه اتم ــود را ب ــات خ تحصی
ســطح تعهــد تحصیلــی بــا افزایــش افــت تحصیلــی و در نتیجــه 
تــرک تحصیــل در دانشــجویان همــراه اســت و شــناخت عوامــل 
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مرتبــط بــا آن یــک ضــرورت پژوهــش مهــم بــه حســاب مــی آید. 
ــای  ــه در بررســی پیشــینه نشــان داده شــد، متغیره ــه ک همانگون
خودکارآمــدی و انگیــزه پیشــرفت بــه عنــوان دو عامــل شــناختی 
و انگیزشــی بــه طــور مجــزا نقــش موثــری بــر تعهــد تحصیلــی 
دانشــجویان دارنــد، امــا در بررســی پیشــینه مطالعــه ای یافت نشــد 
کــه نقــش میانجــی انگیــزه پیشــرفت را »بــه عنــوان یــک عامــل 
ــک  ــوان ی ــه عن ــدی »ب ــه خودکارآم ــی رابط انگیزشــی« در بررس
عامــل شــناختی« در پیــش بینــی تعهــد تحصیلــی مــورد بررســی 
قــرار دهــد. در واقــع طبــق چارچــوب نظــری خودتنظیمــی اعتقــاد 
بــر ایــن اســت کــه »باورهــا« بــه واســطه فعــال ســازی »انگیــزه 
هــا« نقــش موثــری بــر شــکل گیــری کنــش هــا دارد.  همچنیــن 
ــی در دانشــجویان  بررســی پیشــینه نشــان داد کــه تعهــد تحصیل
فنــی مهندســی ]2[ و علــوم انســانی ]7[ مــورد بررســی قــرار گرفته 
ــه  ــورد توج ــر م ــکی کمت ــوم پزش ــجویان عل ــا در دانش ــت، ام اس
بــوده اســت و نیازمنــد بررســی اســت. بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن 
موضــوع، مطالعــه حاضــر بــا هدف مــدل یابی معــادالت ســاختاری 
رابطــه خودکارآمــدی و تعهــد تحصیلــی بــا نقــش میانجــی انگیــزه 
ــنجان  ــکي رفس ــوم پزش ــگاه عل ــجویان دانش ــرفت در دانش پیش

انجــام شــد.

روش کار
روش تحقیق همبستگي و از نوع مدلیابي معادالت ساختاری بــود 
کــه در محــدوده زمانــي اردیبهشــت و خــرداد 1399 در دانشــجویان 
ــوم پزشــکي رفســنجان انجــام شــد. حجــم تقریبــي  دانشــگاه عل
ــا اســتفاده از فرمــول  جامعــه، 1400 نفــر گــزارش شــده اســت؛ ب
 d=0/05 و p=q=0/05 ،z=1/96 ،N=1400 ،پیشــنهادي کوکــران

حجــم نمونــه 300 نفــر بــرآورد شــد. 

ــکده  ــج دانش ــان پن ــهمیه اي، از می ــه روش س ــري ب ــه گی نمون
بهداشــت، پرســتاری- مامایی، پیراپزشــکی، پزشــکی و دندانپزشکی 
ــه صــورت مســاوي ]از هــر دانشــکده 60 نفــر[ پــس از کســب  ب
رضایــت آگاهانــه در پیــام رســان هــاي اجتماعــي مجــازي انجــام 
ــق از  ــازی دقی ــی س ــکان تصادف ــه ام ــه اینک ــه ب ــا توج ــد. ب ش
طریــق شــبکه هــای مجــازی امــکان پذیــر نیســت، دانشــکده هــا 
بــه عنــوان واحــد ســهمیه بنــدی در نظــر گرفتــه شــدند تــا نهایــت 
تنــوع در نمونــه گیــری رعایــت شــود. بــراي جمــع آوري داده هــا، 
پرسشــنامه هــا بــه همــراه فــرم رضایــت آگاهانــه در ســامانه پــرس 

الیــن بارگــذاري شــد و ســپس لینــک آن در گــروه هــاي آمــوزش 
مجــازي در پیــام رســان هــاي اجتماعــي، توزیــع شــد. عاقــه و 
رغبــت جهــت شــرکت در پژوهــش و وضعیــت فعــال اشــتغال بــه 
ــدم  ــن ع ــود؛ همچنی ــه پژوهــش ب ــاي ورود ب ــل از معیاره تحصی
ســابقه تــرک تحصیــل و مشــروطي بــه عنــوان معیارهــاي خــروج 
در نظــر گرفتــه شــده بــود کــه در راهنمــاي تکمیــل پرسشــنامه به 
دانشــجویان شــرح داده شــده بــود. جمــع آوري داده هــا با اســتفاده 
از یــک فهرســت حــاوي اطاعــات دموگرافیــک دانشــجو، مقیــاس 
 ،Owen and Froman ــی دانشــجویان خودکارآمــدی تحصیل
مقیــاس تعهــد تحصیلــی Human-Vogel and Rabe و 

پرسشــنامه انگیــزه پیشــرفت Hermans انجــام شــد. 
ــیت،  ــن، جنس ــامل: س ــجویان ش ــک دانش ــاي دموگرافی متغیره
ــدل  ــي، مع ــنوات تحصیل ــي، س ــته تحصیل ــل، رش ــت تاه وضعی
ــا اســتفاده از یــک فهرســت  ــت اشــتغال ب ــي و وضعی کل تحصیل

ــد.  ــنجیده ش ــي س عموم
Academic Self-[ تحصیلــي  خودکارآمــدي  مقیــاس 
 Owen and توســط  بــار  اولیــن   ]Efficacy Scale
Froman ]1988[ تهیــه شــده اســت. ایــن ابــزار جهــت ســنجش 
ــجویان  ــراي دانش ــي ب ــه تحصیل ــدي در زمین ــاي خودکارآم باوره
مناســب اســت و حــاوي 33 گویــه مــي باشــد. نحــوه امتیــاز بنــدي 
پرسشــنامه بــه صــورت مقیــاس پنــچ گزینــه اي لیکــرت تنظیــم 
ــرد  ــق مــي گی ــا 5 تعل ــاز 1 ت ــه امتی ــراي هــر گوی شــده اســت. ب
]خیلــي کــم=1، کــم=2، متوســط=3، زیــاد=4 و خیلــي زیــاد=5[. 
ــرات  ــوده و نم ــن 33-165 ب ــب بی ــل کس ــاي قاب ــه امتیازه دامن
باالتــر نشــان دهنــده خودکارآمــدي تحصیلــي ادراک شــده بیشــتر 
ــجوي  ــاس در 88 دانش ــن مقی ــان ای ــي همزم ــت ]21[. روای اس
ــا پرسشــنامه خودکارآمــدي عمومــي 0/56  ــي ب روانشناســي تربیت
و پایایــي آن بــه روش همســاني درونــي بــا آلفــاي کرونبــاخ 0/83 
و ضریــب بازآزمایــي بــا فاصلــه 20 روز در 30 نفــر از دانشــجویان 
0/71 گــزارش شــد ]22[. در پژوهــش حاضــر در 280 نفــر از 
دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکي رفســنجان پایایــي ایــن ابــزار 
ــه دســت  ــا آلفــاي کرونبــاخ 0/83 ب ــه روش همســاني درونــي ب ب

آمــد. 
 Academic Commitment[ مقیــاس تعهــد تحصیلــی 
 Human-Vogel and Rabe ــط ــار توس ــن ب Scale[ اولی
ــزان  ــنجش می ــت س ــزار جه ــن اب ــت. ای ــده اس ــه ش ]2015[ تهی
ــي مناســب اســت و حــاوي  ــه تحصیل تعهــد دانشــجویان در زمین
30 گویــه مــي باشــد. نحــوه امتیــاز بنــدي پرسشــنامه بــه صــورت 
مقیــاس شــش گزینــه اي لیکــرت تنظیــم شــده اســت. بــراي هــر 
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ــف=1،  ــه شــدت مخال ــرد ]ب ــق مــي گی ــا 6 تعل ــاز 1 ت ــه امتی گوی
مخالــف =2، کمــی مخالــف=3، کمــی موافــق=4، موافــق=5، بــه 
شــدت موافــق =6[. دامنــه امتیازهــاي قابــل کســب بیــن 180-30 
بــوده و نمــرات باالتــر نشــان دهنــده تعهــد تحصیلي بیشــتر اســت 
]22[. روایــي ایــن مقیــاس بــه روش تحلیــل عاملي اکتشــافي مورد 
تاییــد قــرار گرفــت و پنــچ عامــل ســطح تعهــد، ســطح رضایــت، 
ــایي  ــاداري شناس ــا و معن ــن ه ــت جایگزی ــذاري، کیفی ســرمایه گ
شــدند کــه در مجمــوع 58% از واریانــس کل مقیــاس را تبییــن مي 
کننــد؛ همچنیــن پایایــي آن بــه روش همســاني درونــي بــا آلفــاي 
کرونبــاخ بــراي کل آزمــون 0/89 بــرآورد شــد ]23[. ایــن مقیــاس 
در ایــران توســط ســعادت و همــکاران بــه زبانــی فارســی ترجمــه 
شــده اســت، روایــي آن بــه روش تحلیــل عاملــي تاییــدي مــورد 
بررســي قــرار گرفتــه اســت و پنــچ عامــل شناســایي شــده توســط 
طراحــان اولیــه آن، مــورد تاییــد قــرار گرفتــه اســت و در مجمــوع 
ــی  ــد تحصیل ــاس تعه ــس کل مقی ــل 61/02% از واریان ــن عوام ای
را تبییــن مــی کننــد. همچنیــن ســعادت و همــکاران پایایــي ایــن 
مقیــاس بــه روش همســاني درونــي بــا آلفــاي کرونبــاخ بــراي کل 
ــد ]7[. در پژوهــش حاضــر در 280  آزمــون را 0/92 گــزارش کردن
نفــر از دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکي رفســنجان نیــز پایایي 
ــاخ 0/87  ــا آلفــاي کرونب ــي ب ــه روش همســاني درون ــزار ب ــن اب ای

بــه دســت آمــد.
 Achievement Motivation[ پرسشــنامه انگیــزه پیشــرفت
 ]1970[ Hermans اولیــن بــار توســط ]Questionnaire
ــزه  ــزان انگی ــنجش می ــت س ــزار جه ــن اب ــت. ای ــده اس ــه ش تهی
پیشــرفت در زمینــه تحصیلــي مناســب اســت و حــاوي 29 ســوال 
ــا تمــام  ــه صــورت جمــات ن مــي باشــد. ســواالت پرسشــنامه ب
بیــان شــده و بــه دنبــال هــر جملــه، چهــار گزینه ارائه شــده اســت، 
کــه مــی بایســت یکــی از آن هــا در تکمیــل جملــه انتخــاب شــود 
و امتیــاز گزینــه هــا بــه ترتیــب از یــک تــا چهــار مــي باشــد. دامنه 
ــر  ــرات باالت ــوده و نم ــن 29-116 ب ــب بی ــل کس ــاي قاب امتیازه
نشــان دهنــده انگیــزه پیشــرفت باالتــر اســت. طــراح ایــن آزمــون، 
روایــي همگــراي آن را 0/57 و پایایــی بــه روش همســاني درونــي 
بــا آلفــاي کرونبــاخ را 0/73 بــرآورد کردنــد ]24[. در ایــران روایــي 
همگــراي ایــن پرسشــنامه بــا 0/88 بــرآورد و پایایــي آن بــه روش 
ــاخ 0/76 محاســبه شــد ]25[.  ــاي کرونب ــا آلف ــي ب همســاني درون
ــوم  ــگاه عل ــجویان دانش ــر از دانش ــر در 280 نف ــش حاض در پژوه
ــه روش همســاني  ــزار ب ــن اب ــي ای ــز پایای پزشــکي رفســنجان نی

درونــي بــا آلفــاي کرونبــاخ 0/83 بــه دســت آمــد.
ــه در  ــن مطالع ــت شــد. ای ــی رعای ــه اصــول اخاق ــن مطالع در ای

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــت پژوهش ــاق معاون ــه اخ کمیت
هرمــزگان مــورد تصویــب قــرار گرفــت. بــرای جمــع آوری 
اطاعــات بــا در دســت داشــتن معرفــی نامــه از معاونــت تحقیقــات 
و فــن آوری دانشــگاه علــوم پزشــکی رفســنجان و بــا کســب اجازه 
از مســئولین آمــوزش مجــازي و اســاتید محتــرم انجــام شــد. بــراي 
شــروع نمونــه گیــری، در صفحــه نخســت پرسشــنامه هــا،  فــرم 
رضایــت آگاهانــه قــرار داده شــده بــود و تاییــد آن به منزلــه دریافت 
رضایــت آگاهانــه و آغــاز تکمیــل پرسشــنامه هــا بــود. دانشــجویان 
مخیــر بــه مشــارکت در مطالعــه بودنــدو کلیــه اطاعــات مربــوط 
بــه آن هــا محرمانــه باقــی مانــد و جهــت ثبــت اطاعــات از کــد 
اســتفاده شــد.همچنین  افــراد مجــاز بودنــد کــه در حیــن تکمیــل 

پرسشــنامه از تکمیــل آن امتنــاع کننــد.
ــخه 19و  ــزار SPSS نس ــرم اف ــا ن ــا ب ــل داده ه ــه و تحلی تجزی
رابطــه  تعییــن  بــرای  و  گرفــت  صــورت   Smart-PLS
ــزه  ــی انگی ــش میانج ــا نق ــی ب ــد تحصیل ــدی و تعه خودکارآم
ــل  ــد. قاب ــتفاده ش ــاختاری اس ــادالت س ــی مع ــرفت از مدلیاب پیش
ذکــر اســت کــه ســطح معنــی دار هــم 0/05 در نظــر گرفتــه شــد.

یافته ها
یافتــه هــاي پژوهــش حاضــر را مــي تــوان در دو دســته جمعیــت 
ــوع 300  ــود. از مجم ــه نم ــل ارائ ــاي تحلی ــه ه ــناختي و یافت ش
ــود  پرسشــنامه اجــرا شــده، 280 مــورد از آن هــا تکمیــل شــده ب
ــت  ــات جمعی ــج بررســي اطاع ــل را داشــت. نتای ــت تحلی و قابلی
ــر  ــن ب ــر س ــان داد از نظ ــر[ نش ــه ]280 نف ــناختي در کل نمون ش
ــرار  ــار 5/20±24/10 ق ــن و انحــراف معی حســب ســال در میانگی
داشــتند و در مجمــوع 216 نفــر ]77/1%[ از کل شــرکت کننــدگان 
ــراری  ــرض برق ــا ف ــتقل ب ــی مس ــون ت ــج آزم ــد، نتای زن بودن
ــن جنســیت و متغیرهــای تعهــد  ــه بی ــا نشــان داد ک واریانــس ه
 ،P=0/145[ خودکارآمــدی ،]t=-0/632 ،P=0/534[ تحصیلــی
ــاوت  ــرفت ]t=-0/964 ،P=0/336[ تف ــزه پیش t=-1/460[ و انگی
ــر  ــد اث ــدارد ]P>0/05[ و جنســیت نمــی توان ــود ن ــاداری وج معن
مخــدوش کننــده داشــته باشــد.  از نظــر وضعیــت تاهــل 197 نفــر 
ــن  ــد. همچنی ــل بودن ــر ]29/6%[ متاه ــرد و 83 نف ]70/4%[ مج
ــا  ــس ه ــراری واریان ــرض برق ــا ف ــتقل ب ــی مس ــون ت ــج آزم نتای
نشــان داد کــه بیــن وضعیــت تاهــل و متغیرهــای تعهــد تحصیلــی 
]t=-1/052 ،P=0/294[، خودکارآمــدی ]t=-1/720 ،P=0/086[ و 
انگیــزه پیشــرفت ]t=-1/405 ،P=0/161[ تفــاوت معنــاداری وجود 
ــر مخــدوش  ــد اث ــل نمــی توان ــت تاه ــدارد ]P>0/05[ و وضعی ن
کننــده داشــته باشــد. از نظــر ســنوات تحصیلــي بــر حســب تــرم، 
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دانشــجویان بیــن تــرم هــاي 1 تــا 12 بــا میانگیــن 3/59 بودنــد. از 
نظــر وضعیــت اشــتغال، 112 نفــر ]40%[ شــاغل و 168 نفــر ]%60[ 

ــود. در  ــي دانشــجویان 17/16 ب ــدل کل تحصیل ــد. مع ــکار بودن بی
ادامــه یافتــه هــاي تحلیلــي ارائــه شــده اســت. 

جدول 1: ویژگي هاي توصیفي و ضرایب همبستگی پیرسون متغیرهای تعهد تحصیلی، خودکارآمدی، انگیزه پیشرفت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
انحراف معیارمیانگینبیشینهکمینه1234متغیرها

33178129/5825/05---11-تعهد تحصیلي
49165118/2926/81--0/4691**2-خودکارآمدي

4111684/7314/75-0/4621**0/574**3-انگیزه پیشرفت
** روابط در سطح خطای 0/01 معنادار است. 

در ]جــدول 1[ دو دســته اطاعــات ارائــه شــده اســت، معیارهــاي 
ــن و  ــینه، میانگی ــه، بیش ــون کمین ــي همچ ــزي و پراکندگ مرک
انحــراف معیــار بــه تفکیــک متغیرهــا ارائــه شــده اســت. همچنیــن 
ــد  ــه تعه ــد ک ــي ده ــان م ــون نش ــتگي پیرس ــب همبس ضری

تحصیلــي بــا خودکارآمــدي ]r=0/469 ،P=0/0001[ و انگیــزه 
پیشــرفت ]r=0/574 ،P=0/0001[ همبســتگي مثبــت و معنــي دار 
ــرفت در  ــزه پیش ــي انگی ــش میانج ــي نق ــه بررس ــه ب دارد. در ادام
رابطــه بیــن خودکارآمــدي و تعهــد تحصیلــي پرداخته شــده اســت.

 
شکل 1: مدل اصاح شده، مدل یابی الگوی رابطه خودکارآمدی و  تعهد تحصیلی با نقش میانجی انگیزه پیشرفت در حالت تخمین استاندارد

]t-value[ شکل 2: مدل اصاح شده، مدلیابی الگوی رابطه خودکارآمدی و تعهد تحصیلی با نقش میانجی انگیزه پیشرفت در حالت تخمین معناداری
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همانطــور کــه در ]شــکل 2[ ماحظــه مــی شــود در مــدل اصــاح 
ــر از مقــدار 1/96 مــی  ــرای کلیــه مســیرها بزرگت شــده آمــاره t ب
ــروض  ــیرهای مف ــه مس ــه کلی ــت ک ــی از آن اس ــه حاک ــد ک باش
ــه بررســی  ــل اینکــه ب ــد مــی باشــد. قب ــورد تائی در ]شــکل 1[ م
ــدا شــاخص  ــه ابت ــه شــود، درادام ــه هــاي پژوهــش پرداخت فرضی
هــای بــرازش مــدل اصاحــي گــزارش مــی شــود، ســپس فرضیــه 
هــا مــورد آزمــون قــرار مــی گیرنــد. بــرای بررســی بــرازش مــدل 
مفهومــی از دو روش ارزیابــی مــدل اندازه گیــری و مــدل ســاختاری 

اســتفاده شــد.
ــی  ــاخص پایای ــه ش ــاس س ــر اس ــری ب ــدل اندازه گی ــی م پایای
متغیرهــای مشــاهده پذیر، آلفــای کرونبــاخ و پایایــی مرکــب مــورد 
ــی  ــرای پایای ــول ب ــل قب ــدار قاب ــه اســت. مق ــرار گرفت ــی ق ارزیاب
متغیرهــای مشــاهده پذیر برابــر بــا 0/40؛ و آلفــای کرونبــاخ 
ــه  ــا توج ــت. ب ــده اس ــاظ ش ــا 0/70لح ــر ب ــب براب ــی مرک و پایای
ــر  ــاهده پذی ــای مش ــی متغیره ــار عامل ــق ب ــدر مطل ــه ق ــه اینک ب
ــی  ــن پایای ــر از 0/40 می باشــد ]شــکل 1[؛ بنابرای ]مؤلفه هــا[ باالت
مــدل اندازه گیــری تعهــد تحصیلــی دانشــجویان بــر اســاس 

تأییــد می باشــد. همچنیــن  متغیرهــای مشــاهده پذیر مــورد 
ــراي  ــاخ و ]پایایــي ترکیبــي[ ب ــه اینکــه آلفــاي کرونب ــا توجــه ب ب
ــدي 1/00  ــي 0/84 ]0/89[، خودکارآم ــد تحصیل ــاي تعه متغیره
ــدل  ــد، م ــبه ش ــرفت 0/77 ]0/80[ محاس ــزه پیش ]1/00[ و انگی
انــدازه گیــري بــر اســاس ســه شــاخص پایایــي مــورد قبــول مــي 
ــرا  ــرا و واگ ــی همگ ــرد روای ــن دو رویک ــن همچنی ــد. همچنی باش
 Smart-PLS بــرای آزمــون روایــی مــدل اندازه گیــری در
ــي  ــد تحصیل ــاي تعه ــراي متغیره ــرا ب ــي همگ ــود دارد. روای وج
0/62، خودکارآمــدي 1/00 و انگیزه پیشــرفت 0/50 محاســبه شــد؛ 
ــای  ــط متغیره ــان توس ــر پنه ــن متغی ــزان تبیی ــاخص می ــن ش ای
مشــاهده پذیر آن را مــورد ســنجش قــرار می دهــد. معیــار متوســط 
واریانــس اســتخراج شــده ]AVE[، میــزان همبســتگی یک ســازه 
ــل  ــد. حداق ــان می ده ــود را نش ــان دهنده خ ــاخص های نش ــا ش ب
ــر ایــن  مقــدار قابــل قبــول بــرای ایــن شــاخص 0/5 می باشــد. ب
اســاس، طبــق ایــن شــاخص مــدل انــدازه گیــري از روایــي قابــل 

ــول برخــوردار اســت.  قب

جدول 2: روایی واگرا بر حسب آزمون فورنل- الرکر
321

1. انگیزه پیشرفت0/713
2. تعهد تحصیلی0/7910/606

3. خودکارآمدی1/000/4760/505

همچنیــن روایــی واگــرا ]تشــخیصی[، توانایــی یــک مــدل 
متغیــر  مشــاهده پذیرهای  افتــراق  میــزان  در  را  اندازه گیــری 
ــا ســایر مشــاهده پذیرهای موجــود در مــدل را  پنهــان آن مــدل ب
ــرا در پژوهــش حاضــر از  ــی واگ ــرای ســنجش روای ــنجد. ب می س
ــون  ــت. در روش آزم ــده اس ــتفاده ش ــر اس ــل- الرک ــون فورن آزم
 ]AVE[ فورنل-الرکــر، جــذر میانگیــن واریانــس اســتخراج شــده
هــر متغیــر پنهــان بایــد بیشــتر از همبســتگی آن متغیــر بــا ســایر 
متغیرهــای پنهــان باشــد، نتایــج در ]جــدول 2[ ارائــه شــده اســت. 
نتایــج آزمــون روایــی واگــرا در ]جــدول 2[ نشــان دهنــده آن اســت 
ــس اســتخراج شــده ]AVE[ متغیرهــای  ــدار جــذر واریان کــه مق
پژوهــش از مقــدار همبســتگی میــان آنهــا در ســایر خانه هــا بیشــتر 
اســت. بنابرایــن روایــی واگــرای مــدل اندازه گیــری عوامــل موثــر 

ــر تعهــد تحصیلــی دانشــجویان در حــد قابــل قبــول اســت. ب
مــدل ســاختاری، مدلــی اســت کــه در آن روابــط بیــن متغیرهــای 
ــه  ــورد توج ــته ]درون زا[ م ــرون زا[ و وابس ــا ب ــتقل ی ــان ]مس پنه
قــرار می گیــرد. در پژوهــش حاضــر بــرای بررســی آزمــون مــدل 
ســاختاری از معیــار ضریــب تعییــن ]R2[، معیــار انــدازه اثــر ]f2[ و 

معیــار Q2 اســتفاده شــده اســت.
1- ضریــب تعییــن: شــاخص ضریــب تعییــن ]R2[ بــرای متصــل 
کــردن بخــش اندازه گیــری و بخــش ســاختاری مدل ســازی 
معــادالت ســاختاری بــه کار مــی رود و نشــان از تأثیــری دارد کــه 
ــر  ــذارد. مقادی ــر درون زا می گ ــک متغی ــر ی ــرون زا ب ــر ب ــک متغی ی
ــته[  ــان درون زا ]وابس ــای پنه ــرای متغیره 0/19، 0/33 و 0/67 ب
بــه ترتیــب ضعیــف، متوســط و قابــل توجــه توصیــف شــده اســت. 
ــی  ــن ]1988[ معرف ــط کوه ــه توس ــر ]f2[ ک ــدازه اث ــار ان 2- معی
شــد، شــدت رابطــه ی میــان ســازه های مــدل را تعییــن می کنــد. 
مقادیــر 0/02، 0/15 و 0/35 بــه ترتیــب نشــان از انــدازه اثــر 
کوچــک، متوســط و بــزرگ یــک ســازه بــر ســازه ی دیگــر 

می دانــد.
 3- معیــار :Q2 ایــن معیــار توســط اســتون گیــزر ]1975[ معرفــی 
ــر  ــازد. مقادی ــخص می س ــدل را مش ــی م ــدرت پیش بین ــد و ق ش
0/02، 0/15 و 0/25 بــه ترتیــب نشــان از قابلیــت پیش بینــی 

ــد ]26[. ــوی دارن ــف، متوســط و ق ضعی
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 جدول 3: نتایج مقادیر R2،  Q2 و f2 برای متغیرهای پنهان درون زا

معیار Q2ضریب تعیین ]R2[متغیر پنهان درون زا
]f2[ معیار اندازه اثر

تعهد تحصیلیانگیزه پیشرفت
0/2550/1180/3010/366انگیزه پیشرفت
-0/4060/2330/342تعهد تحصیلی

همانطــور کــه در ]جــدول 3[ ماحظــه مــی شــود، شــاخص های 
ــرازش مــدل ســاختاری نشــان می دهــد کــه شــاخص ضریــب  ب
تعییــن ]R2[ و شــاخص Q2 بزرگتــر از مقــدار قابــل قبــول 
ــت  ــوان گف ــده می ت ــت آم ــج بدس ــاس نتای ــر اس ــد. ب می باش
مــدل ســاختاری دارای بــا توجــه بــه دو شــاخص مذکــور بــرازش 
ــدول 3[  ــه در ]ج ــن همانطــور ک ــول می باشــد. همچنی ــل قب قاب
ــاختاری  ــدل س ــرازش م ــاخص های ب ــود، ش ــی ش ــه م ماحظ
ــل قبــول  ــر از مقــدار قاب نشــان می دهــد کــه شــاخص f2 بزرگت
ــت  ــوان گف ــده می ت ــت آم ــج بدس ــاس نتای ــر اس ــد. ب می باش
ــرازش  ــز ب ــه شــاخص f2 نی ــه ب ــا توج ــاختاری دارای ب ــدل س م

ــد. ــول می باش ــل قب قاب

آزمون فرضیه ها
ــس از  ــا در روش PLS، پ ــل داده ه ــم تحلی ــا الگوریت ــق ب مطاب
ــدازه گیــری، ســاختاری و مــدل  ــرازش مــدل هــای ان بررســی ب
ــک از  ــر ی ــر t[ ه ــاداری ]مقادی ــب معن ــی ضرای ــا بررس ــی، ب کل
مســیرها و نیــز ضرایــب اســتاندارد شــده بــار عاملــی مربــوط بــه 
مســیرها فرضیــه هــای تحقیــق آزمــوده مــی شــوند. در صورتــی 
ــش  ــا بی ــیر ه ــک از مس ــر ی ــاداری ه ــب معن ــدار ضری ــه مق ک
ــد  ــان 95 درص ــطح اطمین ــه در س ــیر مربوط ــد، مس از 1/96 باش
معنــادار و فرضیــه مرتبــط بــا آن تائیــد مــی شــود. براســاس مــدل 
مفهومــی آزمــون شــده، در ادامــه نتایــج ضرایــب مســتقیم و غیــر 

مســتقیم مفــروض در مــدل گــزارش شــده اســت.

 جدول 4: برآورد ضرایب اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت با تعهد تحصیلی
نتیجهسطح معناداریآماره tضریب مسیرمسیر

تائید0/50511/0440/0001خودکارآمدی بر انگیزه پیشرفت
تائید0/2294/3990/0001خودکارآمدی بر تعهد تحصیلی

تائید0/49011/0840/0001انگیزه پیشرفت بر تعهد تحصیلی
خودکارآمدی بر تعهد تحصیلی با نقش 

تائید0/2477/7270/0001میانجی انگیزه پیشرفت

ــا  ــه ه ــود، یافت ــی ش ــه م ــدول 4[ ماحظ ــه در ]ج ــور ک همانط
حاکــی از آن اســت کــه خودکارآمــدی بــا ضرایــب مســیر 0/505 
ــر دارد.  ــي تاثی ــد تحصیل ــر تعه ــرفت و 0/299 ب ــزه پیش ــر انگی ب
ــر تعهــد  ــا ضریــب مســیر 0/490 ب همچنیــن انگیــزه پیشــرفت ب
تحصیلــي تاثیــر دارد. همچنیــن خودکارآمــدي بــا ضریــب 0/247 
ــجویان را  ــی دانش ــد تحصیل ــرفت، تعه ــزه پیش ــطه انگی ــه واس ب
تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد. بــا توجــه بــه اینکه ســطح معنــاداری 
کوچکتــر از 0/05 بــه دســت آمــده مــی تــوان گفــت کــه نقــش 
میانجــی انگیــزه پیشــرفت در رابطــه بیــن خودکارآمــدی و تعهــد 

تحصیلــی تائیــد مــی گــردد.

بحث 
ــد  ــدي و تعه ــه خودکارآم ــن رابط ــدف تعیی ــا ه ــه ب ــن مطالع ای
ــجویان  ــرفت در دانش ــزه پیش ــي انگی ــش میانج ــا نق ــي ب تحصیل

دانشــگاه علــوم پزشــکي رفســنجان انجــام شــد. یافته ها نشــان داد 
کــه خودکارآمــدي بــه طــور مســتقیم و بــا نقــش میانجــي انگیــزه 
پیشــرفت )غیــر مســتقیم( بــر میــزان تعهــد تحصیلــي دانشــجویان 
ــد  ــا تعه ــدی ب ــتقیم خودکارآم ــاط مس ــه ارتب ــود. در زمین ــر ب موث
ــا مطالعــات ســعادت و همــکاران ]7[  ــی، نتیجــه حاضــر ب تحصیل
و Vogel و Human-Vogel ]3[ همســو اســت. در تبییــن 
ــه  ــت ک ــوان گف ــی مــی ت ــد تحصیل ــدی در تعه ــش خودکارآم نق
ــا تکالیــف و  ــه ب ــرای مقابل ــرد را ب ــاالی خودکارآمــدی ف ســطح ب
مســئولیت هــا آمــاده مــی ســازد، در واقــع فــرد بــاور دارد کــه بــا 
وجــود همــه چالــش هــا پیــش رو مــی توانــد عملکــرد مطلوبــی 
ــد ]27[. در یکــی از  ــود دســت یاب ــداف خ ــه اه ــد و ب ــته باش داش
مطالعــات پیشــین خودکارآمــدی بــه عنــوان یکــی از ســاختارهای 
چارچــوب نظــری خودتنظیمــی معرفــی شــده اســت، که بر اســاس 
آن مــی توانــد تــاش متعهدانــه افــراد را در دســتیابی بــه اهــداف 



   منصوره کافى زاده و همکاران

49

تفســیر کــرد ]2[.  
ــر مســتقیمي  ــزه پیشــرفت تاثی ــه انگی ــر نشــان داد ک ــج دیگ نتای
بــر تعهــد تحصیلــي داشــت. نتیجــه حاضــر بــا مطالعــات 
]14[ همســو   Hsieh و   Peiwen و   ]13[  Korpershoek
مــي باشــد. همچنیــن برخــي از مطالعــات پیشــین نشــان داده انــد 
کــه انگیــزه ارتبــاط مســتقیمي بــا احســاس تعلــق دانشــجویان بــه 
ــه  ــا ب ــدي آن ه ــاي بن ــل در پ ــن عام ــم تری ــگاه دارد و مه دانش
ادامــه تحصیــل اســت ]30-29[. با اســتناد بــه نظریــه خودتنظیمي 
ــور محــرک  ــزه موت ــه نتیجــه گرفــت کــه انگی ــوان اینگون مــي ت
انســان بــراي حرکــت و انجــام اقدامــات موثــر اســت، هــر چقــدر 
کــه انگیــزه پیشــرفت در افــراد افزایــش پیــدا مــي کنــد بــه همــان 
میــزان فــرد نســبت بــه مســئولیت هــای خــود متعهدتــر مي شــود 

ــري را انجــام مــي دهــد ]19[.   ــري ت ــات موث و اقدام
نتیجــه اصلــي مطالعــه نشــان داد کــه بــا نقــش میانجــی انگیــزه 
پیشــرفت، خودکارآمــدی بــر تعهــد تحصیلــی موثــر بــوده اســت. به 
ــر  ــزه پیشــرفت ب ــطه انگی ــه واس ــدي ب ــر خودکارآم ــارت دیگ عب
ــی  ــا م ــه ه ــن یافت ــن ای ــر داشــت. در تبیی ــي تاثی ــد تحصیل تعه
ــده ای اســت  ــی زاین ــدی توانای ــان کــرد کــه خودکارآم ــوان بی ت
ــه  ــرای مقابل ــرد مهــارت هــای خــود را ب ــه موجــب آن، ف کــه ب
کــردن بــا ضروریــات و شــرایطی کــه مواجــه مــی شــود، ســازمان 
داده و هماهنــگ مــی کنــد. خودکارآمــدی، بــاور فــرد بــه توانایــی 
خــود بــرای کســب موفقیــت در یــک تکلیــف اســت و فــرد را در 
ــه اهــداف متعهــد مــي ســازد ]30[. از ســوی دیگــر،  رســیدن ب
انگیــزش پیشــرفت، میــل بــه انجــام دادن خــوب کارهــا متناســب 
بــا معیــار برتــری اســت. معیــار برتــری مــواردی، از قبیــل: رقابــت 
بــا تکلیــف، رقابــت بــا خــود، و رقابــت بــا دیگــران را شــامل مــی 
ــه  ــن اســت ک ــوارد ای ــن م شــود و عنصــر مشــترک در تمــام ای
فــرد بــا معیــار برتــری رو بــه رو شــده، بــه وســیله آن نیرومند می 
گــردد. افــرادی کــه نیــاز زیــاد بــه پیشــرفت دارنــد، در مقایســه 
ــا افــراد دارای نیــاز کــم بــه پیشــرفت، از انجــام تکالیفــی کــه  ب
ــا  ــام آن ه ــت در انج ــته و موفقی ــط داش ــواری متوس ــطح دش س
ــز  ــد و نی ــته باش ــرد وابس ــای ف ــاش ه ــه ت ــوده، ب ــی نب شانس
مــرز بیــن شکســت و موفقیــت در آن تکالیــف مشــخص باشــد، 
اســتقبال مــی کننــد ]31[. لــذا بــا توجــه بــه مفهــوم خودکارآمدی 
و انگیــزش پیشــرفت بــه نظــر مــی رســد، خودکارآمــدي انگیــزه 
الزم را بــه دانشــجویان مــي دهــد کــه بــا وجــود همــه پیچیدگــي 
هــا، در مســیر اهــداف خــود متعهــد باشــند.  همچنیــن اعتقــاد بــر 
ــار  ــر رفت ایــن اســت کــه خودکارآمــدي تاثیــر غیــر مســتقیمي ب
ــه  ــرفت در مقابل ــزه پیش ــازي انگی ــال س ــطه فع ــه واس دارد و ب
ــه ســمت اهــداف  ــرد را ب ــز ف ــا موقعیــت هــاي چالــش برانگی ب

پیشــرفت ســوق مــي دهــد ]32[. 

ــرای پژوهــش در  ــزار پرسشــنامه، اج ــا اب ــا ب جمــع آوری داده ه
ــری  ــه گی ــرای نمون ــدم اج ــکي، ع ــوم پزش ــگاه عل ــک دانش ی
تصادفــی و پرسشــنامه هــای مخــدوش شــده از محدویــت هــای 
مطالعــه حاضــر بــود. همچنیــن اجــرای پرسشــنامه هــا بــه شــیوه 
ــا شــرکت  ــر ب ــاط موث ــرای ارتب ــت در برق ــن یــک محدودی آنای
ــد ســاختن  ــه شــرح اهــداف پژوهــش و متقاع ــود ک ــدگان ب کنن
افــراد جهــت شــرکت در پژوهــش را دشــوار ســاخت.  بــا توجــه 
بــه نتایــج حاضــر در مجمــوع مــی تــوان اینگونــه نتیجــه گرفــت 
کــه مــدل پیشــنهادی رابطــه خودکارآمــدی و تعهــد تحصیلــی بــا 
نقــش میانجــی انگیــزه پیشــرفت در دانشــجویان دانشــگاه علــوم 

ــود.  ــی برخوردارب ــرازش مطلوب پزشــکي رفســنجان از ب

نتیجه گیري 
در  تعهــد تحصیلــي  بــا  پیشــرفت  انگیــزه  و  خودکارآمــدي 
دانشــجویان دانشــگاه علوم پزشــکي رفســنجان همبســتگي مثبت 
داشــت یعنــي با افزایــش خودکارآمــدي و انگیــزه پیشــرفت میزان 
تعهــد تحصیلــي در دانشــجویان افزایــش پیــدا نمــود. همچنیــن 
نتایــج نشــان داد کــه انگیــزه پیشــرفت در مســیر خودکارآمــدي 
ــن  ــر همی ــت. ب ــوده اس ــري نم ــي گ ــي میانج ــد تحصیل و تعه
اســاس بــه برنامــه ریــزان آمــوزش پزشــکي پیشــنهاد مــي شــود 
ــای  ــزاری کارگاه ه ــا برگ ــي ب ــد تحصیل ــاء تعه ــت ارتق ــه جه ک
آموزشــی و تولیــد محتــوای آموزشــی بــه تقویــت خودکارآمــدي 
و انگیــزه پیشــرفت دانشــجویان توجــه داشــته باشــند. در زمینــه 
ــع  ــده جم ــات آین ــه در مطالع ــود ک ــی ش ــنهاد م ــی پیش پژوهش
ــود  ــام ش ــوری انج ــی و حض ــورت تصادف ــه ص ــا ب آوری داده ه
و جهــت پیشــگیری از ریــزش هــای احتمالــی، نمونــه بیشــتری 

ــع آوری شــود.  جم
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