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 41/8/91تاریخ پذیرش:                                                                                      1/1/91تاریخ دریافت: 

 چکیده
دانشجو بر انگیزش تحصیلی و  ـ هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر ارتباط استاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی بود.  هشی دانشجویان تحصیالت تکمیلیِپژوخودکارآمدی 

دانشجویان مشغول به  تمام آن، آماریِ ةاستان اصفهان و جامع ،مطالعاتی پژوهش ةمحدود

. حجم بود( N=991تربیت بدنی و علوم ورزشی ) ةرشت تحصیل در مقاطع تحصیالت تکمیلیِ

صورت ( و دانشجویان بهn=271نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعیین )

آوری اطالعات پیرامون متغیر ارتباط جمع برای ای گزینش شدند.طبقه ـ تصادفی

آوری اطالعات پیرامون برای جمع(، 4994) و همکاران عابدینی ةو از پرسشنامدانشج ـ استاد

 مونآوری اطالعات پیرابرای جمع و (4987) هرمانس ةمتغیر انگیزش تحصیلی از پرسشنام

د که روایی ش( استفاده 4992) همکاران و گراوند ةپژوهشی از پرسشنام متغیر خودکارآمدیِ 

بر اساس آلفای  هاو پایایی آن ،مدیریت ورزشی استادانبر اساس نظرات  هاصوری آن و محتوایی

ر افزاسازی معادالت ساختاری با استفاده از نرمها از مدلتحلیل داده براییید شد. أکرونباخ ت

 بر 14/0با ضریب دانشجو  ـ استادنتایج نشان داد ارتباط  که گردیداستفاده  80/8لیزرل 

 تحصیالت تکمیلیِ  بر انگیزش تحصیلی دانشجویانِ 91/0خودکارآمدی پژوهشی و با ضریب 

به  44/0انگیزش تحصیلی نیز با ضریب  ،همچنین .تربیت بدنی و علوم ورزشی اثرگذار است

با  گفتتوان میاساس  بر ایناست. دکارآمدی پژوهشی اثرگذار وی خودار بر ریطور معن

، انگیزش تحصیلی و تربیت بدنی ةرشت و دانشجویانِ استادانو تعامالت بهبود روابط 

 ،در نتیجه و خواهد کردپیدا به سطح باالتری ارتقا  این دانشجویانخودکارآمدی پژوهشی 

 . آیدمیفراهم  آنها برای پژوهش و تحصیل تریمناسب وضعیت

 ، انگیزش تحصیلی، خودکارآمدی پژوهشیدانشجو ـ استادارتباط  واژگان کلیدی:

 :m.salimi@ui.ac.ir  Email                                                              *نویسنده مسئول:
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 مقدمه 
 ،مسائل جامعه در مورد تمامه بستر اصلی تفکر و اندیشبه عنوان ها دانشگاه ،در دنیای امروز

معرفی  ساز در جامعهپویا و آینده( و دانشجویان نیز به عنوان نیروهای 1اند )شناخته شده

مطالعه و بررسی  ،بنابراین ؛توانند نقش بسیار مهمی در پیشرفت جامعه ایفا کنندمی که اندشده

 ةمادی و معنوی در زمینهای تحصیلی دانشجویان، امکانات پژوهشی آنها، حمایتهای انگیزه

ثیرگذار أآنها ت عواملی که بر عملکرد آموزشی و پژوهشی ،هایشان و به طور کلیوز استعدادبر

عملکرد کارایی و اثربخشی  ،بسیاری عوامل فردی و محیطیِ اهمیت فراوان دارد؛ زیرا ،است

انگیزش آنها  ،عوامل ترین ایند که یکی از مهمندهمی ثیر قرارأدانشجویان را تحت تتحصیلی 

  (.2) است برای تحصیل

نقش مهمی دارد  ،از جمله تحصیل، آموزش و پژوهش ،زندگی فردهای فعالیت تمامانگیزش در 

د چه اکند افرمی که تعیین (4) یک بخش پیچیده از روان و رفتار انسان استچراکه  ؛(3)

انرژی خود را در تکلیف معین به از چیزهایی را برای گذراندن زمان خود انتخاب کنند، چقدر 

یک تکلیف چگونه فکر و احساس کنند و چقدر در انجام تکلیف پافشاری  ةکار ببرند، دربار

  .(5) داشته باشند

یادگیری و ه منجر به به رفتارهایی ک وشود مینامیده انگیزش تحصیلی انگیزش،  انواعیکی از 

 ، یککه انگیزش تحصیلی نداتعدد نشان دادهمطالعات م .(6) گرددمی شود، اطالقمی پیشرفت

 رفتارهایی که بیشترِ( و 7) است کلیدی برای عملکرد تحصیلی و موفقیت ةکنندعامل تعیین

کوشی یا دهند عبارتند از پافشاری بر انجام تکالیف دشوار، سختمی انگیزش را نشان این

اما با توجه  .(8د )نالش نیاز دارتکالیفی که به ت انجامکوشش در جهت یادگیری در حد تسلط و 

باید گفت  ،کارهای پژوهشی اقدام به به اهمیت نقش انگیزش تحصیلی در پیشرفت، یادگیری و

 آموزشی در بسیاری از کشورهای جهان، از کشورهای پیشرفتههای نظامیکی از مشکالت شایعِ 

های است که زیان جویاناین متغیر مهم تحصیلی در دانشیا تنزل  ودنب ،ندهماتا عقب گرفته

 ،روازاین. (9سازد )ها میو خانوادهها متوجه دولترا ی فراوانعلمی، فرهنگی و اقتصادی 

در موضوعات  آنهاعملکرد ضعیف  ،دانشجویان و در نتیجه تحصیلیِ  ةبودن سطح انگیزپایین

 ،این عامل ازیر ؛شودمی محسوب در کشور پژوهشویژه بهامری خطرناک برای آموزش و  ،علمی

در مقاطع تحصیالت  ویژههب ،دانشجویان به کارهای پژوهشی آوردنِروینقش بسیار مهمی در 

آنها  بعدیِ پژوهشیِهای دادهای پژوهشی و تداوم فعالیتتکمیلی دارد و کمیت و کیفیت برون

آموزش بخشی از اهداف  ،که پژوهش در این مقاطع تحصیلی از آنجا .دهدمی ثیر قرارأرا تحت ت
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این که سبب را بایست عواملی می ،الزم استو ضروری و برای ارتقای دانشجویان نیز  استعالی 

 شناسایی و درصدد رفع آنها اقدام کرد.  ،دنشومی تضعیف

 دانستهتکمیلی تحصیالت  ةبرنام بخش مهمی از ـ های اخیرویژه در سالبه ـ پژوهش انجام

توجه به نیز ها مورد توجه در آموزش دانشگاههای قولهترین میکی از مهم و (11) استشده 

های انجام پژوهش از پایه .است و چگونگی اجرای آن «آموزش مبتنی بر پژوهش»موضوع 

گونه حرکت علمی و نحوی که هیچبه ؛گرددمی جوامع محسوب ةاساسی و عمده در توسع

 ،پرداختن به پژوهش ،بنابراین .درسنمی به نظرپذیر تحقیقات امکان ةن پشتوانوبد ایمنطقی

ملی و پیشبرد دانش و  ةو مراکز آموزش عالی برای توسعها ترین وظایف دانشگاهیکی از مهم

 ةیکی از ارکان توسع ،تحقیق و پژوهش پس از آموزش نیروی انسانی ،در واقع(. 1فناوری است )

توانند می نها در صورتیجوامع مختلف ت و دوشمیسالم فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تلقی 

و از این راه به پیشرفت نائل شوند که تحقیق و  هندخود را با سیر تحوالت سریع علوم تطبیق د

 . (11)شده و اصل و محور تحصیالت باشد  پژوهش در آن جوامع نهادینه

 ال،ویژه در مقاطع باهب ،مهم و اساسی برای دانشجویانهای ترو مهاها ینداپژوهش از فر انجام

تحصیل خود عالوه بر  ةاین دانشجویان در دور ؛ زیرا(12) استی یعنی تحصیالت تکمیل

 ،آمدهعملگذراندن واحدهای آموزشی، ملزم به انجام پژوهش هستند و بر اساس تحقیقات به

کل پژوهشگران  درصد از 55ژوهش، حدود پدر حال  تحصیالت تکمیلیِهای دانشجویان دوره

تربیت بدنی به دلیل اهمیت این  ةدانشجویان رشت ،که در این میاندهند می کشور را تشکیل

رکردن اوقات فراغت، لذت بخشیدن به زندگی اقشار مختلف و رشته در ارتقای تندرستی، پُ

بندی و تقسیمبودن این علم ای رشتهبهبود وضع اقتصادی جامعه، و همچنین میاننقش آن در 

 ،ارشد و دکتریکارشناسی در مقاطع  ویژهبه ،تحصیلین در دورا مختلفهای گرایش آن به

دهند؛  تشکیلپژوهشگران کشور را  ةجامعاز توانند بخشی می و رنددافرصت تحقیقی بسیاری 

ی گذشته رشد کمّهای تربیت بدنی در دهه ةرشت تحصیالت تکمیلیِهای همچنین دوره

مقاطع این تعداد دانشجویان  ،ناوریتوجهی داشته و طبق آمار وزارت علوم، تحقیقات و فقابل

ها توجه به وضعیت پژوهشی این دوره ،بنابراین است؛ توجهی افزایش یافتهبه طور قابل یتحصیل

توجهی در نیروی قابل ،خودهای این افراد با انجام پژوهش زیرا، (13) ی داردبسیاراهمیت 

توان گفت این افراد از ارکان می به عبارتیو روند می کشور به شمار ةجهت پیشرفت و توسع

 (. 14) شوندمی محسوب کشورتحقیق و پژوهش در  ةاصلی و بازوی اجرایی و موتور محرک

ویژه به ،پژوهشیهای ، باورها و نگرشتحقیق و پژوهش ةکید در حیطأیکی از موضوعات مورد ت

 ثیرات مهمی درتأهای پژوهشی پژوهش است. باورباورهای مربوط به خود محقق، در رابطه با 
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 ندادنیا انجام دادنانجامدر د عامل مهمی نتوانمی د ونیا انجام تحقیق داراز پژوهش اجتناب 

لیف تحقیقی، کندی خود برای انجام یک تکه نسبت به توانمدانشجویانی . (15) دنپژوهش باش

شد،  مطمئن نیستند و همچنین اعتقاد ندارند که تمرین و تالش به موفقیت منتهی خواهد

 شایستگی کنند کهمیاحساس  و ندشومیه ارزیابی زمانی ک ویژهبه ؛دونشمیاغلب مضطرب 

توانند به تحقیق می دانشجویانی که به شایستگی خود اعتقاد دارند، ،. در عوضکافی ندارند

ثر بر ؤترین عوامل میکی از مهم ،در واقعتر هستند. بپردازند و در کارهای پژوهشی هم موفق

. هایشان در این زمینه استام تحقیق در دانشجویان، باورهای آنها نسبت به تواناییانج

دهی و اجرای یک سلسله ظور سازمانبه منرا هایشان قضاوت افراد در مورد توانایی پژوهشگران

  (.16نامند )می کارها برای رسیدن به عملکردهای پژوهشی مشخص، خودکارآمدی پژوهشی

یاد بر خودکارآمدی پژوهشی  ثیرگذارأمهم و ت یزش تحصیلی به عنوان عاملاز انگ شاید بتوان

 طور خودانگیخته در محیط تالش کندشود که فرد بهمی انگیزش تحصیلی باال موجب زیرا ؛دکر

جمله  به باورهای کارآمدی خود، ازو به انجام تحقیق و پژوهش بپردازد و در نتیجه 

با  ،تحصیلی ةند که انگیزاز پژوهشگران معتقدبسیاری  .(17) خودکارآمدی پژوهشی دست یابد

کردن از معیارهای باالی نیاز به تسلط بر تکالیف دشوار، بهتر از دیگران عمل کردن و پیروی

شود که فرد از حداکثر توان می تحصیلی باال موجب ةارتباط دارد. بنابراین، داشتن انگیز ،برتری

و در نتیجه، به سطح باالیی از خودکارآمدی دست یابد.  ندخود برای رسیدن به هدف استفاده ک

یابی به اهداف خود نیازمند تحقیق و برای دست نیز از آنجا که دانشجویان تحصیالت تکلمیلی

 آنهامدی پژوهشی آیابی به خودکارتحصیلی باال در دست ةداشتن انگیز ،ندهست پژوهش

 . (18) ثر باشدؤتواند بسیار ممی

ثر از هوش فردی یا امکانات أتنها مت ،پژوهشی دانشجویان لی و خودکارآمدیانگیزش تحصی

اجتماع های ویژگیعوامل مختلفی از جمله (، بلکه 19افزاری موجود در محیط نیست )سخت

این اجتماع  ؛ثیرگذار باشدأتواند بر این موضوع بسیار تمی علمی دانشگاه محل تحصیل آنان نیز

 ،در این اجتماع علمی .شودمی دانشگاهو کارکنان  استادانجویان، شامل ارتباط دانش ،علمی

 و استبسیار بااهمیت  ،دانشجویانو  استادانیعنی  ،اجتماعی میان دو دسته از افراد ةرابط

تعامالت و ارتباطات  (.21) های رفتاری، آموزشی و پژوهشی متعددی داشته باشدتواند پیامدمی

ارتباطات در آموزش عالی و یکی از های ترین عرصهاز اصلییکی  ،استادان بادانشجویان 

خوبی استاد و دانشجو به ةاگر رابط ؛(21) شودمی دانشگاهی محسوبهای ترین سرمایهمهم

 .(22) یابدمی با کیفیت و سهولت بیشتری تحقق و پژوهشی آموزشیهای برقرار شود، هدف

دانشجو  تحصیلی در ةاعتماد به نفس و انگیزبرقراری ارتباط استاد و دانشجو باعث افزایش 
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 دانشجویان دارد و همچنینهای ثیر مستقیمی بر رشد فکری و تواناییأ( و ت23) شودمی

(. 21تقویت کند )ها تواند احساس خودکارآمدی پژوهشی و هدفمندی در تحصیل را در آنمی

طور ستاد و دانشجو بههمچنان در ایران ضعف روابط ا ،ولی با توجه به اهمیت این موضوع

شود. هرچند این ضعف ارتباطی با برخی مشکالت می آموزشی دیدههای رشته تمامفراگیر در 

شدن آموزش عالی، نسبت باالی دانشجو به استاد، ایاز جمله افزایش تعداد دانشجویان و توده

ای و ن غیرحرفه، وجود دانشجویااستادان اندکِ پذیریِبار آموزشی سنگین و در نتیجه دسترس

ولی تا حدی نیز از تسلط رویکردها و الگوهای آموزشی معین  ؛ای پیوند داردچندحرفه استادان

انگیزش توانند در می دانشجو ـ استاد ةبا تشدید ضعف رابطاین عوامل  ةکه هم پذیردمی ثیرأت

اهداف اصلی  به عنوان یکی ازانجام تحقیقات،  در دانشجویان خودکارآمدی پژوهشیتحصیلی و 

  (.24ثیر منفی داشته باشند )أنهاد دانشگاه ت

قیقات متعددی در تحدهد که می نشانتحقیقات در داخل و خارج از کشور  ةمروری بر پیشین

دانشجو بر انگیزش  ـ ثیر روابط استادأاما به ت ،انجام شدههای پژوهش حاضر ررابطه با متغی

از جمله  توجه کمتری صورت گرفته است.تحصیلی و خوکارآمدی پژوهشی دانشجویان، 

 :ها هستندکرد این تحقیقتوان به آنها اشاره می بررسی این متغیرها ةکه در زمینهایی پژوهش

محیط  نقشبررسی  با هدف (1392گراوند، کارشکی و آهنچیان )های تحقیق

 شجویانپژوهشی و عوامل اجتماعی دانشگاه بر میزان خودکارآمدی پژوهشی دان ـ آموزشی

بررسی رابطه بین ادراک از محیط  ( با هدف1393پور، گراوند و سبزیان )قدم ،(25)

پژوهشی و خودکارآمدی پژوهشی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان تحصیالت  ـ آموزشی

ثیر أ( با هدف بررسی ت1389زاده، اصغرپور ماسوله، نوغانی و میرانوری )حائری ،(26) تکمیلی

فرد بهرامی و عباسیان ،(21) د دانشجو بر موفقیت تحصیلی دانشجویانروابط اجتماعی استا

خرایم، عالیی ،(18) پیشرفت تحصیلی ةخودکارآمدی و انگیز ة( با هدف بررسی رابط1389)

 ،(27) تحصیلی ةباورهای خودکارآمدی و انگیز ة( با هدف مقایس1391خرایم )نریمانی و عالیی

ثیر خودکارآمدی تحصیلی و انگیزش تحصیلی بر أف بررسی ت( با هد2114زاده )عارفی و نقیب

( با هدف بررسی دیدگاه دانشجویان و اعضای 2111) و همکاران 1لو ،(28) پیشرفت تحصیلی

با هدف ( 1388یوسفی، قاسمی و فیروزنیا ) ،(29) ت علمی در مورد خودکارآمدی پژوهشیئهی

بیدکی، رضائیان، زارعو  (31) نشجویاندا بررسی ارتباط انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی

 ةبا هدف بررسی خودکارآمدی پژوهشی در دانشجویان دور (1394مقدم )باختر و هادی

  .(2) کارورزی

                                                           
1. Lev 
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انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی آن در  با توجه به اهمیت ارتباط استاد و دانشجو و نقش

 همچنین ودانشگاه تحقیق و پژوهش در محیط  ةو حساسیت مسئل پژوهشی دانشجویان

ارتباط  اثربا هدف بررسی  پژوهش، این شده در این زمینهمطالعات انجام محدودبودن

 دانشجویان تحصیالت تکمیلیِ دانشجو بر انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی پژوهشی  ـ استاد

بندی مبانی نظری، مدل مفهومی بر اساس جمع ،همچنین تربیت بدنی انجام شده است.

 : گرددمی ارائه 1 رت شکلِپژوهش به صو

 

 
 مدل مفهومی پژوهش -1شکل 

 

 شناسیروش
دانشجو،  ـ متغیرهای ارتباط استادی میان تعیین روابط علّ  ،هدف پژوهش حاضر که از آنجا

هدف،  از نظر، استدر قالب مدل مفهومی  ،انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی پژوهشی

« علی ـ توصیفی»نوع،  از منظرو  «پیمایشی» ،گردآوری اطالعات ةنحو از حیث ،«کاربردی»

مفهومی . در مدل است 1الت ساختاریدیابی معاطور مشخص مبتنی بر مدلهب است که

انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی  ، وبه عنوان متغیر مستقل دانشجو ـ استادارتباط پژوهش، 

 ،مطالعاتی پژوهش ةوداند. محدوابسته در نظر گرفته شده پژوهشی به عنوان متغیرهای مستقل

دانشجویان مشغول به تحصیل در مقاطع تحصیالت  تمام آن، آماریِ ةو جامع بود استان اصفهان

                                                           
1. Structural Equation Modeling 
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تربیت بدنی و علوم ورزشی  ةرشتهای گرایش در تمامتکمیلی )کارشناسی ارشد و دکتری( 

(934=N )گردید . حجم نمونه نیز بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعیین بودند(274=n و )

ای )بر اساس دانشگاه محل تحصیل و مقطع تحصیلی( طبقه ـ صورت تصادفیدانشجویان به

به تفکیک آماری پژوهش را  ةاطالعات مربوط به جامعه و نمون 1که جدول  گزینش شدند

 .دهدمی نشان شدهمطالعههای دانشگاه
 

 آماری پژوهش ةجامعه و نمون -1جدول 

 دانشگاه
 نمونه جامعه

 دکتری کارشناسی ارشد دکتری سی ارشدکارشنا

 17 38 59 128 دانشگاه اصفهان

 - 81 - 274 دانشگاه آزاد اسالمی واحد مبارکه

 4 123 13 421 آزاد اسالمی واحد خوراسگان دانشگاه

 - 12 - 39 آباددانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف

 21 253 72 862 مجموع در مقطع تحصیلی

 274 934 مجموع
 

عابدینی، عباسی،  ةاز پرسشنام دانشجو ـ استادآوری اطالعات پیرامون متغیر ارتباط جمعی برا

خصوصیات  ةلفؤدر قالب سه م دارد و الؤس 32 که استفاده شد (1391مرتضوی و بیجاری )

 14ای استاد )سوال( و خصوصیات حرفه 6ال(، خصوصیات علمی استاد )ؤس 12فردی استاد )

. آنها روایی این پرسشنامه را به لحاظ محتوایی و صوری بر (31) تطراحی شده اسسوال( 

چنین این دند. همتایید کر 88/1با آلفای کرونباخ  و پایایی آن را استاداناساس نظرات 

و  هرفتبه کار ( 1393)فر و صفاری فر، ترابی سالمی، یعقوبیپرسشنامه در پژوهش یاژن، توکلی

  .(32) ده استشتایید نیز روایی و پایایی آن 

، که (1987)1هرمانس ةاز پرسشنام ،گردآوری اطالعات پیرامون متغیر انگیزش تحصیلیبرای 

 11ال(، پشتکار )ؤس 12نفس )ه اعتماد ب اصلیِ ةلفؤال در قالب چهار مؤس چهل در بر دارندة

استفاده گردید. هرمانس  است، ال(ؤس 7کوشی )ال( و سختؤس 11ی )نگرال(، آیندهؤس

نیاز به پیشرفت و با بررسی منابع  ة( بر مبنای دانش نظری و تجربی موجود دربار1971)

طی مطالعات  ،و در نهایت( 33)د کرال طراحی ؤس 29خود را مشتمل بر  ةمربوط، ابزار اولی

 ال بسط دادؤس چهلاالت آن را به ؤساولیه، تعداد  ةبا حفظ اصالت مواد پرسشنام ،بعدی خود

                                                           
1. Hermans 



 4991، پاییز و زمستان 9گاهی شماره پژوهش در ورزش دانش                                                          441

 

سنجش های ترین و معتبرترین پرسشنامهر حال حاضر نیز یکی از رایج. این ابزار د(34)

 ة. هرمانس برای محاسب(35)آید می آموزشی به شمارهای ویژه در محیطبه ،انگیزش پیشرفت

در هر دو بار پاسخگویی  84/1د که ضریب کرخود از روش بازآزمایی استفاده  ةپایایی پرسشنام

 ةای، نشان از پایایی مطلوب آن داشت. همچنین برای محاسبتههفزمانی سه ةافراد در یک باز

ال را نیز با استفاده از ؤد و ضریب همبستگی هر سکرروایی نیز از روایی محتوا استفاده 

نیز در تحقیقی جداگانه و با توجه به محیط  (1386گرا محاسبه کرد. اکبری )رفتارهای پیشرفت

بر ]پایایی و روایی )محتوا و سازه  ،ایرانهای دانشگاه فرهنگی و اجتماعی آموزشی در مدارس و

روایی و  ،. همچنین(34) دکریید أ( این پرسشنامه را بررسی و ت[اساس روش تحلیل عاملی

( نیز 1391)زاده، صبوری و علیشری یایی این پرسشنامه در پژوهش نوحی، حسینی، رخساریپا

  .(36) ه استرسیدیید أت به

 (1392گراوند، کارشکی و آهنچیان ) ةاز پرسشنام ،پژوهشی ودکارآمدیِسنجش متغیر خ برای

خودکارآمدی  ،ال(ؤس 13خودکارآمدی آماری و تحلیلی ) ةلفؤم هفتال در قالب ؤس 57شامل 

ال(؛ خودکارآمدی در ؤس 11خودکارآمدی در روش و اجرا ) ،ال(ؤس 12پردازی )در مفهوم

ها خودکارآمدی در مهارت ،سوال( 7نویسی )ارشخودکارآمدی در گز ،ال(ؤس 5پژوهش کیفی )

. گراوند، کارشکی و آهنچیان (25) ال( استفاده شدؤس 4ال( و اخالق )ؤس 5و تبحرها )

مؤید پایایی مطلوب آن دانستند و  ،را برای کل پرسشنامه 97/1(، ضریب آلفای کرونباخ 1392)

دند. همچنین در کریید أت ستاداناروایی صوری و محتوایی آن را نیز با استفاده از نظرات 

 پذیرفته و تأیید ،ییدیأاین پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی ت ةروایی ساز ،پژوهش مذکور

 . (25) ستهالفهؤاالت برای مؤبودن سشده است که بیانگر مناسب

هش ، در پژوستیید شده اأپیش از این در تحقیقات مذکور ت ،اینکه روایی هر سه پرسشنامه با

صوری  روایی آنها از نظر ،مدیریت ورزشی ةبرجست استادانتن از  دهحاضر نیز بر اساس نظرات 

ارتباط  ةبرای پرسشنام 93/1یید شد. همچنین آلفای کرونباخ معادل أو محتوایی ت

خودکارآمدی  ةبرای پرسشنام 86/1انگیزش تحصیلی و  ةبرای پرسشنام 89/1 دانشجو، ـ استاد

  نشان از پایایی مطلوب ابزار تحقیق داشت. ،نفریسی ةاده از یک گروه نمونپژوهشی، با استف

سازی معادالت نیز از مدلها آوری پرسشنامهحاصل از جمعهای تجزیه و تحلیل داده برای

  استفاده شد. 81/8 2افزار لیزرلبا استفاده از نرم 1ساختاری

 

                                                           
1. Structural Educational Modeling 
2. LISREL 
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 نتایج

از تحلیل داده بر اساس مدل معادالت  مربوط به برازش مدل حاصلهای شاخص 2جدول 

آزادی برابر  ةمجذور کای به درج نسبتِ ،دهد. در این جدولمی شده را نمایشارائه ساختاریِ

 مناسبِ  ، بیانگر برازشِاست 3گزارش شده است که با توجه به اینکه عددی کمتر از  963/1

( در این مدل نیز عدد RMSEA)1دوم برآورد واریانس خطای تقریب ةشده است. ریشارائه مدلِ

 ،دهد که مدلمی است، نشان 1/1تر از که این عدد پایین دهد که از آنجامی را نشان 173/1

( نیز از آنجا که RMR( )138/1) 2هاماندهدوم میانگین مجذور پس ةبرازش ضعیفی ندارد. ریش

برای  که غالبا  هایی ر شاخصدیگد. کنمی ییدأبه مقدار صفر نزدیک است، برازش مدل را ت

مورد  ةگیرند نیز به همراه دامنمی تحلیل برازش مدل در معادالت ساختاری مورد توجه قرار

 ارائه شده است. 2( در جدول 37قبول آنها )
 

 برازش مدل اب تبطمر یهاشاخص -2جدول

 دامنه مورد قبول مقدار  عنوان شاخص

/df2X 3ر از تکوچک 963/1 مجذور کای به درجه آزادی 

RMSEA 
دوم برآورد واریانس  ةریش

 خطای تقریب
 (8/1تر از یک )در برخی منابع کوچک 173/1

RMR 
دوم میانگین مجذور  ةریش

 هاماندهپس
138/1 

تر باشد مدل برازش هرچه به صفر نزدیک
 بهتری دارد

GFI 9/1بیشتر از  963/1 شاخص برازندگی  

AGFI 9/1تر از بیش 957/1 شاخص تعدیل برازندگی 

NFI 9/1بیشتر از  981/1 برازندگی ةشدشاخص نرم 

NNFI 9/1بیشتر از  919/1 برازندگی ةنشدشاخص نرم 
CFI 9/1بیشتر از  952/1 شاخص برازندگی تطبیقی 

IFI 9/1بیشتر از  927/1 شاخص برازندگی فزاینده 
 

ی نشان از برازش خوب های کلشاخص گفتتوان می 2حاصل از جدول های با توجه به یافته

 از خوبیشده بهآوریهای جمعتوان گفت که دادهمی ،به عبارت دیگر ؛دنها دارالگو توسط داده

 درآمده است. شینمابه  2در شکل د. مدل مستخرج معادالت ساختاری کننالگو حمایت می

 

                                                           
1. Root Mean Square Error of Approximation 
2. Root Mean Square Residual 
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 در حالت ارزش تیشده مدل معادالت ساختاری ارائه -2شکل 

 

 معنادار ،تمام روابط موجود بین متغیرهای مکنون ،مشخص است 2ر شکل طور که دهمان

یید اثرگذاری این متغیرها بر روی یکدیگر، مدل روابط موجود أبدین معنی که عالوه بر ت است؛

دهد. همچنین در این مدل روابط بین متغیرهای مکنون و آشکار نیز می را معنادار گزارش

که تمام متغیرهای مکنون توسط متغیرهای آشکار  دهدمینشان این موضوع  ؛معنادار است

 2استاندارد 1نیز بیانگر مدل تحقیق بر اساس مدل ساختاری 3گردند. شکل می خود حمایت

  شده است.

                                                           
1. Structural Model 
2. Standandized Solution 
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 مدل ساختاری استانداردشده -3شکل 

 

، متغیر مکنون ارتباط 3بر اساس نتایج حاصل از مدل ساختاری استانداردشده در شکل 

بر روی  36/1بر روی خودکارآمدی پژوهشی و با ضریب  45/1دانشجو با ضریب  ـ استاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی اثرگذار است.  تحصیالت تکمیلیِ انگیزش تحصیلی دانشجویانِ

به طور معنادار بر روی  51/1دهد که انگیزش تحصیلی نیز با ضریب می همچنین مدل نشان

مدل مفهومی پژوهش  3شده در شکل مدل ارائه ،نهایتدر  .است خودکارآمدی پژوهشی اثرگذار

  کند.می ییدأرا حمایت و ت
 

 گیریبحث و نتیجه
، دانشجویانپژوهشی ترین عوامل اثرگذار بر میزان فعالیت خودکارآمدی پژوهشی یکی از مهم

میزان اعتماد افراد  ةدهندنشان، این عامل(. 38) است مقاطع تحصیالت تکمیلیخصوص در به

آمده از تحقیق دستنتایج به .(17) استخود برای تکمیل یک کار پژوهشی های به توانایی

 انجام ی کهمیزان خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان بر کیفیت تحقیقات که دهدمی حاضر نشان

سطح که به نحوی  ؛ثیرگذار استأت آنها پژوهشیهای و همچنین میزان تداوم فعالیت دهندمی

و سطح  شودمی ترقویبیشتر و تحقیقات علمی انجام  عثخودکارآمدی پژوهشی باال با

( که 39) دگردمی ترضعیفکمتر و تحقیقات علمی انجام  عثبا ،خودکارآمدی پژوهشی پایین

در (، نیز 2( )1394مقدم )بیدکی، باختر و هادی( و رضائیان، زارع29( )2111لو، کالسا و باکن )

پژوهشگران به این  ،در رابطه با این موضوعد. انختهپردا طلبیید این مأبه تتحقیقات خود  نتایج

 انجام کارهاینسبت به  ،باالپژوهشی  خودکارآمدیِدارای سطح  دانشجویانِ اند کهدهنتیجه رسی

خود را بشناسند و به های تواناییو ها کنند قابلیتمی عیو س رنددابیشتری اطمینان  پژوهشی

 هاین افراد ب ،موفقیت دلخواه دست یابند. بنابراین کنند تا بهمی تالشخطاهای خود پی ببرند و 

هایشان رو شدن با مشکالت پژوهشی، در مقایسه با کسانی که نسبت به تواناییههنگام روب
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توانند تحقیقات می دهند و در نتیجهمی همت و پشتکار بیشتری از خود نشان ،تردید دارند

  .(2) دهند نجامتری نیز اقوی بیشتر و  علمی

 مفهومی گیرد که طبق مدلمی ثیر عوامل مختلفی قرارأتحت تنیز خودکارآمدی پژوهشی 

زیرا  ؛باشد این عواملترین مهمتواند یکی از می انگیزش تحصیلی پژوهش حاضر، ییدشده درأت

ب موفقیت هرچه بیشتر، و یعنی میل و اشتیاق برای یادگیری، پیشرفت و کس انگیزش تحصیلی

 که موفقیت در آنها به کوشش و توانایی شخصی وابسته استهایی همچنین شرکت در فعالیت

به برای رسیدن به اهداف خود  ی دارند،انگیزش تحصیلی باالتر ی کهدانشجویان ،بنابراین .(27)

 بیشتری دستنتیجه به باورهای خودکارآمدی  و در کنندمیتالش بیشتری طور خودانگیخته 

. از آنجا که دانشجویان تحصیالت تکمیلی در دوران تحصیل خود ملزم به (17) یابندمی

گذراندن واحدهای آموزشی و پژوهشی هستند و همچنین یکی از شرایط الزم برای ورود به 

 ؛استانجام کارهای پژوهشی  برای این دانشجویان، باالترعلمی  ةیا مرتبتحصیلی مقطع 

و در این  زندپردامیبه تحقیق و پژوهش بیشتری  ،تحصیلی باالتری دارند ةکه انگیزدانشجویانی 

از خودکارآمدی  ،در نتیجه؛ یابندمی باالتری در تحقیق و پژوهش دستهای مسیر به توانایی

یید أپژوهش حاضر نیز این موضوع را  تهای که یافته( 25) شوندمی برخوردار یپژوهشی باالتر

 (1391خرایم )خرایم، نریمانی و عالییعالیی، (18) (1389فرد )می و عباسیانبهراد. کنمی

نیز در  (28) (2114زاده )و عارفی و نقیب( 31( )1388یوسفی، قاسمی و فیروزنیا )، (27)

ر یادگیری و اقدام به کارهای دترین عامل تحصیلی مهم ةاند که انگیزتحقیقات خود بیان کرده

فرد برای تحصیل بیشتر باشد،  ةاست. بدین معنی که هرچه انگیز نشجویاندر میان دا پژوهشی

فعالیت و رنج و زحمت بیشتری را برای رسیدن به هدف نهایی متحمل خواهد شد و در این 

خود را بهبود بخشد و حتی اطالعاتی بیش از آنچه در های تواناییسعی خواهد کرد  ،مسیر

به سطح باالیی از خودکارآمدی  ،به این ترتیب ؛یردفرا گ دشومی محیط کالس آموزش داده

  کند.می دست پیدا

کند که می این موضوع را مطرح ،پژوهش حاضردر ییدشده أت مفهومیِهمچنین بخشی از مدل 

انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی پژوهشی تواند بر هر دو عامل می دانشجوو بین استاد  ةرابط

ارتباط در این  و ودشمی برشمرده تباط، مهارت مهمی برای انسان ارامروزه  زیرا ؛ثیرگذار باشدأت

صورت تبادل افکار و اطالعات در یک تعامل دوطرفه بین به ،آموزشی و پژوهشیهای محیط

های ترین عرصهیکی از مهم ،این تعامل و رابطه ،(. در واقع41گیرد )می استاد و دانشجو انجام

حدود نیمی از زندگی  ،استاداندانشجویان و  زیرا(، 41آید )می ساختار اجتماعی علم به شمار

های گذرانند و در آنجا همانند محیطمی خود را در محیط دانشگاه و کالس درس ةروزمر
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آموزشی و های خوبی برقرار شود، هدفاین روابط به اگرتعامل دارند و  هم، با دیگر اجتماعیِ

برقراری ارتباط استاد (. در واقع 22) خواهد یافت با کیفیت و سهولت بیشتری تحقق ،پژوهشی

و  (23) ودشدر دانشجو  تحصیلی ةانگیز و افزایش اعتماد به نفستواند باعث می و دانشجو

بسیاری از  ،در این مسیر. تالش هرچه بیشتر او را در کارهای پژوهشی به دنبال داشته باشد

 خودکارآمدی ،و در نتیجه ودشمیشکوفا  فرد برای تحقیق و پژوهشهای استعدادها و توانایی

 دهدو نشان می کندمییید أنتایج تحقیق حاضر این موضوع را ت .یابدمی پژوهشی فرد افزایش

 ةو در درج( 45/1)با ضریب بر خودکارآمدی پژوهشی  زیادیثیر أدانشجو ت ـ که ارتباط استاد

 .تربیت بدنی دارد ت تکمیلیِتحصیالدانشجویان ( 36/1)با ضریب دوم بر انگیزش تحصیلی 

در ارتقای تندرستی، پر کردن اوقات  که یتربیت بدنی و علوم ورزشی نیز به دلیل اهمیت ةرشت

، و همچنین دارد بهبود وضع اقتصادی جامعهلذت بخشیدن به زندگی اقشار مختلف و فراغت، 

 ،دانشجویانبرای  بی، فرصت مناسمتعدد آنهای ای بودن این علم و وجود زیر شاخهرشتهمیان

بر اساس  .(42) آوردمی فراهمتحقیق و پژوهش در مقاطع تحصیالت تکمیلی برای انجام  ویژهبه

ارتباط برقراری  با توانندمی این رشته متعددِهای شاخه دانشجویانِمذکور،  آمدةدستبهنتایج 

 که زندپرداب ترو باکیفیت تربیشتر، کاربردیهای خود، به انجام پژوهش استادانثر با ؤقوی و م

تحقیق های یافته .دشومی کمک شایانیها به تحقق اهداف آموزشی و پژوهشی آنبر این اساس 

و حائری  (25) (1392، گراوند، کارشکی و آهنچیان )(26) (1393، گراوند و سبزیان )رپوقدم

یید أتحقیق را تاز بخش  نتایج این نیز (21) (1389زاده، اصغرپور ماسوله، نوغانی و میرانوری )

ایجاد  درامل وترین عاساسی یکی از استاد و دانشجوبین ثر ؤمثبت و م ةکنند که رابطمی و بیان

وضعیتی مناسب برای پژوهش و  تواندمی آموزشی و پژوهشی است کهموفقیت در تحقق اهداف 

 زیرا ؛را جبران کندآموزشی امکانات مبود کد و حتی نقص یا آور فراهم دانشجویان تحصیل بهتر

خود  ةکند، استعدادهای بالقومی فضایی است که دانشجو در آن بصیرت پیدا ةکنندخلق ،استاد

ای و شخصی خود به بهترین شیوه حرفههای دهد و در جهت تواناییمی و رشد سدشنامیرا 

 دست از جمله خودکارآمدی پژوهشی به خودکارآمدی بیشتری ،دارد و در نتیجهمیگام بر

حالت  ،چنین شرایطی در مقابل اما .یابدمی افزایشنیز تحصیلی او  ةانگیز ،همچنین ؛دیابمی

 ،بهترین موقعیت و امکانات برای پژوهش و تحصیلعکس نیز وجود دارد؛ به این صورت که 

و  استادانمیان منفی  ةرابطوجود و یا مثبت و سازنده  ةرابط ودِنبدر صورت  تواندمی

در  دانشجویانهای مانع رشد توانایی و ودشجذاب تبدیل نابه محیطی غیرفعال و  ،دانشجویان

 خودکارآمدیِ  نشدنِصلاح سبب ،در نتیجه و دگرد مختلف از جمله پژوهشهای زمینه

 ،تحصیلی مختلفهای در رشته دهد.میشان را کاهش تحصیلی ةو انگیز شودمیآنان  پژوهشیِ
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مانند  ،دنو دانشجویان منجر شو ستاداناقویت و یا ضعف روابط د به تنتوانمی متفاوتعوامل 

منوط به  ،فهم متقابل بین دو انسان معموال  زیرافرهنگی و قومیتی؛ های و یا شباهتها تفاوت

تربیت بدنی و علوم  ةدر رشت .شودمی اشتراکات فرهنگی آنان است که سبب تقویت روابط آنها

آورند تا دانشجویان و استادان در که فرصتی فراهم می عوامل متعددی وجود دارد ،ورزشی

های تئوری، در کنار یکدیگر حضور یابند و صمیمیت بیشتری میان محیطی متفاوت از کالس

عملی به عنوان واحدهای درسی و الزام دانشجویان های وجود کالس آنها ایجاد شود، از جمله:

و برای برخی از دانشجویان در دوران  در دوران کارشناسیها برای شرکت در این کالس

این رشته و  استادانکاری  ةتدریس این دروس عملی به عنوان بخشی از برنام ،کارشناسی ارشد

دانشجویان و  ةعملی و مسابقات مختلف ورزشی و عالق ةفوق برنامهای یا برگزاری کالس

تواند می ن عامل دیگری کههمچنی .هاو برنامهها این رشته برای حضور در این کالس استادان

 سنی ةو دانشجویان است که این فاصل ستاداناتفاوت سنی  ةلئمس ،ثیرگذار باشدأبر این روابط ت

مختلف تحصیلی های و دانشجویان در رشته استادانتواند مانعی برای ایجاد صمیمیت بین می

رای خویش قائل ب و جایگاه خود زیرا از یک طرف استاد حریم خاصی مناسب با سن ؛باشد

دانشجو نیز باید احترام سن و شرایط خاص استاد را در نظر بگیرد که  ،و از طرف دیگر شودمی

و دانشجویان را با شرایط سنی  استادانتواند می عملیهای فضای کالس ،تربیت بدنی ةدر رشت

اد روابط تری کنار یکدیگر قرار دهد. عامل دیگر در جلوگیری از ایجمختلف در فضای صمیمی

چراکه نوع  ؛تواند تفاوت سطح اقتصادی آنها باشدمی و دانشجویان استادانصمیمی میان 

در  .اقشار مختلف از نظر اقتصادی به مسائل گوناگون با یکدیگر بسیار متفاوت استهای نگاه

 عملی و در شرایط یکسان، فرصتیهای و دانشجویان در کالس استاداناین باره نیز قرار گرفتن 

تری که صمیمی ةرابط ،د. بنابراینآورمی تر فراهممناسب برای ایجاد رابطه و تعامالت نزدیک

تواند برای دانشجو یک می ،شودمی عملی ایجادهای و دانشجویان در کالس استادانبین 

منجر به افزایش اعتماد به  کهحمایت اجتماعی مهم و یک احساس خودارزشمندی تلقی شود 

تالش او را در مسیر پیشرفت تحصیلی و  شود،میتحصیلی بیشتر در دانشجو  ةنفس و انگیز

سطح خودکارآمدی پژوهشی  یسبب ارتقا ،و در نتیجه دهدمیانجام تحقیقات علمی افزایش 

  د.گردمی وی

شده در این توان گفت که مدل مفهومی مطرحمی بنابراین با توجه به نتایج کلی پژوهش حاضر

 دانشجو بر انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی پژوهشیِ ـ استاد ةثیر رابطأر تکه بیانگ ،تحقیق

توان از نتایج این می در نتیجهد؛ شومییید أت ،است تربیت بدنی تحصیالت تکمیلیِ دانشجویانِ

تحصیالت  دانشجویانِ تحقیق برای افزایش میزان انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی پژوهشیِ
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 رابطهاستفاده کرد، که در این  استادان بادانشجویان ابط و تعامالت تکمیلی، از طریق بهبود رو

 : گرددمی ی ارائههابپیشنهاد

از بدو ورود به تحصیالت تکمیلی تعیین استاد راهنما و مشاور برای هر یک از دانشجویان .1

آنها  تری میانتر و نزدیکو تعامالت صمیمی بیشتری پیدا کنند ة، تا بدین ترتیب رابطدانشگاه

 گیرد. ب شکل

و همچنین بررسی کیفیت  شاناستادانمیزان روابط دانشجویان با از ها دانشگاهارزیابی مستمر .2

  این روابط

 استادانتواند این امکان را برای می که هاسازی نسبت استاد به دانشجو در دانشگاهبهینه. 3

 خارج از ان در کالس و ساعاتگفتگو با دانشجوی و فراهم آورد که فرصت بیشتری برای بحث

 کالس در نظر بگیرند و بدین ترتیب رابطه آنها تقویت گردد.

های آوردن شرایط برای برگزاری هرچه بیشتر کالسها برای فراهمتالش مسئوالن دانشگاه.4

این و دانشجویان تربیت بدنی در  استادان ةرابط های ورزشی و مسابقات؛ زیراعملی، فوق برنامه

 شود. میتر نزدیک شانو تعامل ترصمیمیها ها و برنامهکالس

   الکترونیکی مختلف مانند پست الکترونیکهای از فناوری استادان ةاستفاد.5

، بدون هدف آموزش استادان ودانشجویان جدید  با حضورو اردوهایی ها برگزاری نشست. 6

  رسمی و به منظور ایجاد فضای ارتباطی

ها دادن به این مهارتارتباطی به دانشجویان و اهمیتهای آموزش مهارتهای برگزاری کارگاه.7

  استاداندر انتخاب 

، که فرصت بیشتری برای استادانکردن ساعاتی برای حضور دانشجویان در دفتر کار مشخص.8

  د.آورمی فراهم استادانتعامل و ارتباط رسمی و غیررسمی دانشجویان و 

مسابقات برگزار شده  ،استادانعلمی های در همایش تربیت بدنی یانمشارکت بیشتر دانشجو.9

و  استادانتواند باعث تقویت روابط می برای آنها و در نظر گرفتن مسئولیت برای دانشجویان، که

 دانشجویان گردد. 

شناسی و قوانین رشد، یادگیری و خصوصیات گروه با اصول کلی روان استادانآشناسازی .11

به آسانی  آنانیان که از این طریق بسیاری از مسائل و مشکالت ارتباطی میان سنی دانشجو

ارتباط  در نتیجهد و کرمناسب تبیین های حلتوان برای حل آنها راهمی و ودشمیمشخص 

  .کردرا تقویت  و دانشجویان استادانمیان 

و در خصوص و دانشجویان برای تبادل نظر و گفتگ استادانبین هایی تشکیل نشست .11

  انتظارات متقابل برای بهبود صوری و محتوایی آموزش، پژوهش و یادگیری
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شامل اطالعات فردی و سوابق آموزشی و  ،استادانآشنایی دانشجویان با  ةتنظیم کتابچ.12

  پژوهشی آنان

 درسهای بر نقش گفتگو در کالس استادانکید بیشتر أت. 13
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