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Abstract 
Introduction: Research self-efficacy can be expressed as people's judgments about 
their research abilities to organize and execute a series of tasks to achieve the 
specified research functions. Therefore, this study was conducted to evaluate 
students' research self-efficacy of North Khorasan University of Medical Sciences. 
Methods: The present study was a cross-sectional study performed on 240 students 
of North Khorasan University of Medical Sciences. Students were selected by 
stratified random sampling. The students 'demographic information questionnaire 
and students' research self-efficacy questionnaire were used to collecting data. Data 
analysis was performed by SPSS20 software using descriptive statistics (including 
mean, standard deviation frequency, and percentage) and inferential statistics. 
Results: According to the study results, the frequency of female students was 155 
(66.8%). The mean and standard deviation of the age of students was 22.2±3.6 years. 
The mean and standard deviation of total self-efficacy is 151.24 ± 36.02, mean and 
standard deviation of statistical and analytical self-efficacy metrics 32.22 ± 10.25, 
self-efficacy in conceptualization 35.52 ± 8.99, self-efficacy in the method and 
implementation 31.41 ± 7.05, self-efficacy in qualitative research 3 12.59±4.9, 
reporting self-efficacy was 18.69 ± 5.76, self-efficacy in skills and proficient was 
15.66 ± 3.64, and self-efficacy in ethics was 9.38 ± 2.86. 
Conclusions: This study showed that research self-efficacy is moderate, and 
appropriate educational interventions are needed to promote it.

Keywords: 
Research Self-Efficacy 
Self-Efficacy 
Students 
Research Activity

Research Article 

 Copyright © 2021 The Author(s); Published by Journal of North Khorasan Medical Sciences. This is an open access article, distributed under the terms of the
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses /by-nc/4.0/) which permits others to copy and 
redistribute material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.

mailto:mehdiharesabadi@gmail.com
http://dx.doi.org/10.29252/nkjmd-09024
https://orcid.org/0000-0002-2506-7960
https://orcid.org/0000-0003-0334-43111
https://orcid.org/0000-0003-4982-2083
https://orcid.org/0000-0002-9924-8609
https://orcid.org/0000-0003-3761-3102
https://orcid.org/0000-0002-6966-3246


 شمالی خراسان پزشکی علوم مجله

1400 بهار، 1، شماره 13دوره 

 

 خراسان پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان در آن مرتبط عوامل و پژوهشی آمدي خودکار

 شمالی

 احسان ، 4شکوري  پویان ، 3زاده  حسین امین ، 2گلیان  ثانی رمضانی ناهید ، 1پوربرات  ساالر
 *،5آبادي  حارث مهدي ، 3سعیدي 
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 ایران بجنورد، شمالی، خراسان پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی، تحقیقات کمیته عمومی، بهداشت دانشجوي 2
 ایران بجنورد، شمالی، خراسان پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی، تحقیقات کمیته پرستاري، دانشجوي 3
 ایران بجنورد، شمالی، خراسان پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی، تحقیقات کمیته پزشکی، دانشجوي 4
 بجنورد، ی،شمال خراسان پزشکی علوم دانشگاه مامایی و پرستاري دانشکده پرستاري، گروه علمی هیات اپیدمیولوژي، دکتراي دانشجوي 5

 ایران
 مامایی و پرستاري دانشکده پرستاري، گروه علمی هیات اپیدمیولوژي، دکتراي دانشجوي آبادي، حارث مهدي :مسئول نویسنده *

 mehdiharesabadi@gmail.com: ایمیل .ایران بجنورد، شمالی، خراسان پزشکی علوم دانشگاه
 DOI: � 10.52547/nkums.13.1.37

 13/07/1399 :دریافت تاریخ
 21/10/1399 :پذیرش تاریخ

 چکیده
 منظور به پژوهش زمینه در خود هاي توانایی به نسبت افراد هاي قضاوت عنوان به توان می را پژوهشی آمدي خودکار :مقدمه

 بررسی هدف با پژوهش این لذا. کرد بیان شده مشخص پژوهشی عملکردهاي به رسیدن براي امور سلسله یک اجراي و سازماندهی
 .شد انجام شمالی خراسان پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان پژوهشی آمدي خودکار

. شد انجام شمالی خراسان پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان از نفر 240 بروي که مقطعی تحلیلی مطالعه حاضر، مطالعه :کار روش
 و دانشجویان دموگرافیک اطالعات پرسشنامه از ها داده آوري جمع جهت. شدند انتخاب اي طبقه تصادفی روش به دانشجویان
 استفاده با و SPSS 20 افزار نرم توسط ها داده تحلیل و تجزیه. گرفت قرار استفاده مورد دانشجویان پژوهشی خودکارآمدي پرسشنامه

 .شد انجام استنباطی هاي ازمون و) درصد و فرآوانی معیار، انحراف میانگین، شامل( توصیفی آماري هاي آزمون از
 دانشجویان سن معیار انحراف و میانگین. است بوده) درصد 8/66(155 دختر دانشجویان فراوانی مطالعه نتایج براساس :هایافته

 سنجه معیار انحراف و میانگین ،24/151 ±02/36 پژوهشی خودکارآمدي کلی نمره معیار انحراف و میانگین. بود سال 6/3±2/22
 اجرا و روش در خودکارآمدي ،52/35 ± 99/8پردازي مفهوم در خودکارآمدي ،22/32±25/10 تحلیلی و آماري خودکارآمدي هاي
 در خودکارآمدي ،69/18 ± 76/5 نویسی گزارش خودکارآمدي ،59/12± 39/4 کیفی پژوهش در خودکارآمدي ،±41/31 05/7

 .آمد بدست 38/9 ± 86/2 اخالق در خودکارآمدي و 66/15 ± 64/3 تبحرها و ها مهارت
 آموزشی مداخالت به نیاز ارتقاء براي و است متوسط حد در پژوهشی خودکارآمدي داد، نشان حاضر مطالعه نتایج :گیري نتیجه
 .دارد وجود مناسب

 :کلیدي واژگان
 پژوهشی خودکارآمدي
 خودکارآمدي

 دانشجویان
 پژوهشی فعالیت

مقدمه
 يبرارا  نهیزم واست انسان  یپژوهش از منابع مهم شناخت و آگاه

ا بپژوهش یک باورند  نیدانشمندان بر افراهم می کند.  جامعهدر  یترق
 .)1( ي شودا نهیهر زم در شرفتیباعث پ تواندی م دقت کافی،

زمینه پژوهش یکی در هاي خود ه تواناییب نسبت باورهاي دانشجویان
بین آن ها می باشد. به  در پژوهش بر انجام مؤثر عوامل ترین مهم از

 یک انجام براي خود به توانمندي نسبت که عنوان مثال، دانشجویانی
می شایستگی عدم احساس و گشته پژوهش،مطمئن نیستند، مضطرب

خود  به توانمندي که کنند. این در حالی است که سایر دانشجویانی
بار  نینخست بندورا .)2( هستند تر موفق پژوهشی کار در دارند، اعتقاد

 فیتعر امور زیآم تیدر انجام موفق خود را اعتقاد فرد از يخودکارآمد
مدن کنار آ ییو توانا تیکفا ،یستگیشا سو آن را به عنوان احسا نموده

-شناختی نظریه بندورا پس از ارائه .)4, 3( کرده است انیب یبا زندگ
 را شناسان دیگر روان )، توجهsocial cognitive theoryاجتماعی(

امور جلب کرد. با توجه به  انجام بر شخصی باورهاي نسبت به تأثیرات
 در روانشناسی شناختی و انگیزشی مباحث در خودکارآمدياین نظریه، 

که  هایی موقعیت از دارند تمایل بیان می شود، بدین صورت که افراد
. صالحی قضاوت )5( تواناییشان است، دوري نمایند از خارج معتقدند

منظور به هاي خود در زمینه پژوهش توانایی به هاي افراد نسبت

پژوهشیمقاله 
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 و همکارانپوربرات 

عملکردهاي  به رسیدن سلسله امور براي یک و اجراي سازماندهی
-Research self) پژوهشی خودکارآمدي را، مشخص شده پژوهشی

efficacy) يانجام پژوهش و خود کارآمد اییدر توان دیترد. )6( نامید 
ام به انج لیآموزش و م يریادگیدر  تواندیم یپژوهش يدر کارها نییپا

کرده و باعث ضعف  جادیاختالل ا انیدانشجو میپژوهش و مشارکت عل
 يمطالعات نشان داده است خودکارآمد .)7( پژوهش شود نهیآنها در زم

 گاهیدارد و باتوجه به جا یمختلف علم يها نهیبر زم یمیمستق ریتاث
با عنوان  دیجد یمفهوم جادیپژوهش در علوم مختلف سبب ا

براي اجتناب  گرباورهاي پژوهش .]3[شده است یپژوهش يخودکارآمد
مهمی براي انجام  عاملیا انجام تحقیق، تأثیرات مهمی دارد و می تواند 

 مورد در متنوعی . مطالعات)8, 3( یا عدم انجام پژوهش باشد
 پژوهش اما است، هاي مختلفی صورت گرفته خودکارآمدي و در حیطه

 . از طرفی)9( وجود دارد پژوهشی خودکارآمدي مورد در اندکی هاي
مورد انتظار حاصل  يها امدیو پ ياز خودکارآمد ،افراد يعالقه مند

، ی، عاطفیشناخت يها شیگرا ریتحت تاث يریادگی رایز شودیم
 . )1( احساسات، انتظار و باورها و ارزش ها است

درکشور صورت گرفته  مطالعاتی در زمینه خودکارآمدي پژوهشی اگرچه
 و اساتید آموزش، سطح ت تفاوت در امکانات،است. اما نکته حایز اهمی

 . که به دنبال)1( است مختلف دانشگاه هاي پژوهشی آموزشی محیط
دانشگاه هاي مختلف  در دانشجویان وضعیت خودکارآمدي پژوهشی آن

 پژوهشی خودکارآمدي مولفه هاي آنجا که از است. لذا متفاوت
 ی در این سال ها بررسیپزشکی خراسان شمالدانشگاه علوم  دانشجویان

 مطالعه انجام شد.  بود، این نشده

 روش کار
این پژوهش تحلیلی مقطعی با هدف بررسی خودکارآمدي پژوهشی 

الی  1398دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از مهر ماه 
دانشجوي در حال تحصیل براساس جدول  240بر روي  1398آذرماه 
 یتصادف يرینمونه گ و دانشجویان به روش )10( ن انتخاب شدمورگا

 ي انتخاب شدند.طبقه ا
دانشجویان با معیار ورود دانشجوي در حال تحصیل در دانشگاه علوم 

عدم پزشکی خراسان شمالی و گذراندن درس آمار و با معیار خروج 
فاده ابزارهاي مورد است تکمیل پرسشنامه بیش از سه آیتم انتخاب شدند.

اطالعات  -1در این پژوهش پرسشنامه اي مشتمل بر دو بخش شامل: 
دموگرافیک دانشجویان (شامل: سن، جنسیت، رشته تحصیلی، معدل، 

-2ترم تحصیلی، وضعیت تاهل، وضعیت سکونت، معدل درس آمار) 
 ي پژوهشی دانشجویان بود.پرسشنامه خودکارآمد

خرده مقیاس  7پرسشنامه ي خودکارآمدي پژوهشی شامل 
خودکارآمدي آماري و تحلیلی، خودکارآمدي در مفهوم پردازي، 
خودکارآمدي در روش و اجرا، خودکارآمدي در پژوهش کیفی، 
خودکارآمدي گزارشنویسی، خودکارآمدي در مهارتها و تبحرها و اخالق 

) پایایی پرسشنامه بوسیله ي ضریب 1391اران (بود. صالحی و همک
گویه، محاسبه  55آلفاي کرونباخ کلی مقیاس خودکارآمدي پژوهشی با 

به دست آمد. همچنین ضرایب همبستگی درونی براي خرده  97/0و 
 مقیاس هاي خودکارآمدي آماري و تحلیلی، خودکارآمدي در مفهوم

خودکارآمدي در پژوهش کیفی، پردازي، خودکارآمدي در روش و اجرا، 

خودکارآمدي گزارش نویسی، خودکارآمدي در مهارت ها و تبحرها و 
و  76/0، 88/0، 92/0، 90/0، 91/0، 92/0اخالق به ترتیب دست به 

آمد که ضرایب مناسبی است و این نشانه پایایی کلی و پایایی  83/0
 . )6( خرده مقیاس هاست

تا  1نمره دهی این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت بین  
) بوده و حداقل و 5، خیلی زیاد4، زیاد 3، متوسط 2، کم 1بسیارکم(5

می باشد که نمره کل خود کارآمدي  280و  56نمره قابل  حداکثر
به  186الی  93به معناي ضعیف،  93پژوهشی دانشجویان کمتر از 

به معناي  186معناي خود کارآمدي پژوهشی متوسط و بیشتر از 
 .خودکارآمدي پژوهشی خوب تعیین شد

به منظور جمع آوري داده ها پس از اخذ تاییدیه از معاونت پژوهشی 
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، پژوهشگران با مراجعه به آموزش 
دانشکده ها لیست اسامی دانشجویان را دریافت کرده و به صورت 

سپس با مراجعه به کالس ها ابتدا  از بین آنها انتخاب يطبقه ا تصادفی
اهداف این مطالعه و اصل محرمانه بودن اطالعات را براي دانشجویان 
شرح داده سپس پرسشنامه ها را بین دانشجویان توزیع کرده و پس از 
پاسخ دهی آنها را جمع آوري اطالعات نمودند. براي حفظ اصل 

رضایت آگاهانه محرمانگی، پرسشنامه ها بدون نام بوده و افراد با 
 240پرسشنامه را تکمیل کردند. در نهایت داده هاي مربوط به 

شده و با استفاده از آماره  SPSS Ver 20 پرسشنامه وارد نرم افزار
هاي توصیفی (میانگین، انحراف از معیار، فراوانی و درصد) و آزمون هاي 

 تحلیلی (کاي دو) تجزیه و تحلیل شدند.

 یافته ها
پرسشنامه جمع آوري شد و مورد تجزیه و تحلیل  240در این مطالعه

قرار گرفت. یافته هاي مطالعه در سه بخش مجزا گزارش می گردد: 
یافته هاي تحلیل عناصر اصلی، ارزشیابی میزان خودکارآمدي پژوهشی 
 و بررسی شاخص هاي فردي دانشجو بر میزان خودکارآمدي پژوهشی.

بهتر جامعه آماري مورد  در توصیف عناصر اصلی به منظور شناخت
پژوهش؛ آمارهاي توصیفی از متغیرهاي جمعیتی ارائه می شود. در 
متغیر جنسیت از کل دانشجویان شرکت کننده در مطالعه، فراوانی 

 اریو انحراف مع نیانگیمدرصد) بوده است.  8/66(155دانشجویان دختر 
صیلی، . در مورد متغیر مقطع تحدبو سال 2/22 ± 6/3 انیسن دانشجو

در مقطع کارشناسی  % 8/5از پاسخگوها در مقطع کارشناسی؛  % 2/66
از  % 2/41در مقطع دکتراي عمومی بودند. همچنین  % 28ارشد و 

 % 8/19از دانشکده بهداشت؛  % 3/30پاسخگوها از دانشکده پرستاري؛ 
 ).1جدول ( از دانشکده دندانپزشکی بودند % 8/8از دانشکده پزشکی و 

بر اساس نتایج میانگین و انحراف معیار نمره کلی خودکارآمدي 
بود که نشانگر خود کارآمدي پژوهشی  24/151 ±۰۲/۳۶پژوهشی 

)، همچنین میانگین و انحراف 1نمودار متوسط در دانشجویان است(
،  22/32 ±25/10معیار سنجه هاي خودکارآمدي آماري و تحلیلی 

، خودکارآمدي در روش 52/35 ± 99/8خودکارآمدي در مفهوم پردازي
، 59/12± 39/4، خودکارآمدي در پژوهش کیفی 41/31± 05/7و اجرا 

، خودکارآمدي در مهارت 69/18±  76/5خودکارآمدي گزارش نویسی 
 38/9 ± 86/2و خودکارآمدي در اخالق  66/15 ± 64/3ها و تبحرها 

 ).2جدول ( بدست آمد

38 
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پس از محاسبه وضعیت ابعاد خودکارآمدي پژوهشی می توان گفت که 
دانشجویان در حیطه گزارش پژوهش در طیف ضعیف قرار داشته و در 

مابقی حیطه ها در طیف متوسط قرار داشته و توانمندي پژوهشی خود 
 ).2نمودار ( را در هیچ حیطه اي در طیف عالی برآورد نکرده اند

 
 دموگرافیک هاي ویژگی حسب بر پژوهش واحدهاي توزیع .1جدول 

 معیار انحراف( میانگین تعداد(درصد) دموگرافیک هاي ویژگی
   جنسیت

  )2/33( 77 پسر
  )8/66(155 دختر

   رشته تحصیلی
  )8/8( 21 پرستاري

  )4/3( 8 ارشد سالمندي
  )7/9( 23 هوشبري
  )1/10( 24 اتاق عمل

  )2/9(22 مامایی
  )1/18(43 پزشکی

  )8/8(21 دندان پزشکی
  )6/7(18 بهداشت محیط

  )6/7(18 بهداشت حرفه اي
  )5/10(25 بهداشت عمومی

  )6/4(11 تغذیه
  )7/1(4 ارشد بیوتکنولوژي

   مقطع تحصیلی
  )2/66(149 کارشناسی

  )28( 63 ايحرفه دکتراي
  )8/5( 13 ارشد

   وضعیت تاهل
  )87( 180 مجرد
  )13( 27 متاهل

   وضعیت سکونت
  )5/60(135 خوابگاه

  )8/10(24 زنذگی با دوستان
  )7/28(64 زندگی با خانواده

 
 میانگین، انحراف معیار ابعاد خود کارآمدي پژوهشی .2جدول 

 بیشترین نمره کمترین نمره میانگین و انحراف معیار خرده مقیاس هاي خودکارآمدي
 65 13 22/32 ± 25/10 آماري و تحلیل
 87 14 52/35 ± 99/8 مفهوم پردازي

 55 11 51/31 ± 05/7 روش و اجرا
 25 5 59/12 ± 39/4 کیفی

 35 7 69/18 ± 76/5 گزارش نویسی
 25 5 66/15 ± 64/3 مهارت ها

 15 3 38/9 ± 86/2 اخالق
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 دانشجویان  پژوهشی خودکارآمدينمره کلی وضعیت  .1 نمودار

 

 مختلف آندانشجویان در حیطه هاي پژوهشی وضعیت خودکارآمدي  .2 نمودار
 

در تحلیل تأثیر شاخص هاي فردي دانشجو بر میزان خودکارآمدي 
شاخص شامل سن، جنس، وضعیت تأهل و معدل کل  4پژوهشی: 

اسکوایر بررسی شده که هیچ کدام -دانشجویان با استفاده از آزمون کاي
ارتباط معنی داري از موارد با میزان خودکارآمدي پژوهشی دانشجویان 

 نداشت.

 بحث
خودکارآمدي پژوهشی دانشجویان در طیف  نتایج این مطالعه نشان داد

متوسط قرار دارد همسو با این مطالعه میري میزان خودکارآمدي 

پژوهشی دانشجویان را در حد متوسط گزاش کرده است در حالی که 
 شده است مطالعه آریانی میزان خودکارآمدي در حد خوب و باال گزارش

)11 ,12(. 
 پژوهشی خودکارآمديهاي  در مطالعه حاضر، بین خرده مقیاس

روش و اجرا در بیشترین میانگین نمرات، در خرده مقیاس  دانشجویان
نوشتن  هاي توانایی مقیاسو کمترین میانگین، در خرده پژوهش 

بیشترین میانگین را در خرده  آقازادهدر حالی که میري و  بود. گزارش
ده رنوشتن طرح تحقیقاتی و کمترین میانگین و خ هاي تواناییمقیاس 

, 12( گزارش کرده اند ها آماري در آنالیز داده هاي تواناییمقیاس را در 
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ار یک ک که مرحله گزارش نویسی آخرین مرحله يتوجه به این  با )13
د مرحله خودکارآمد نباش پژوهشی است، بنابراین تا زمانی که فرد در این

 می توان چنین نتیجه گرفت داشته باشد نمی تواند برونداد پژوهشی هم
خودکارآمدي  مقیاس هايخرده به عنوان یکی از  گزارش نویسیکه 

 عملکرد پژوهشی باشد جهت بررسی خوبیمولفه واند می تپژوهشی 
)6(. 

ي ی آمارموضوعات رسشنامه،توجه به نمرات خرده مقیاسها و سؤاالت پبا 
 ر ونیاز به آموزش بیشتو تحلیل، انجام مطالعات کیفی، گزارش نویسی 

افراد را به کار  هاي مشارکتی که برگزاري کارگاه مناسب تري دارند.
 بهبودتواند باعث  میدارد، می عملی همزمان با آموزش تئوري مطالب وا

خرده مقیاس هاي ذکر شده باشد. از طرفی ضعف در مطالعات کیفی 
 مقاطع در کیفی هاي پژوهش که باشد این دهنده نشان تواند می

باکن و  .می باشد انتظار قابل نتیجه در و شود می تدریس دکتري
 ، مداخالتمحققین علوم پزشکیمطالعه خود بر روي  همکاران در

 )14( دکارآمدي پژوهشی را مفید دانستندخو آموزشی با هدف ارتقاي
را جهت عالوه بر آن بلک و همکاران نیز برگزاري کارگاه هاي دوره اي 

. نتایج مطالعه نشان )15(موثر دانستند  خودکارآمدي پژوهشی ارتقاي
سن، جنس، وضعیت تأهل، معدل داد که هیچ یک از عوامل دموگرافیک(

) با خود کار آمدي پژوهشی ارتباطی نداشت. در کل و معدل درس آمار
 ياز نظر آماردر مطالعه المبی و همکاران بیان کردند سن  حالی که

 روشمشاوره از  يآموزش دکتر انیبر درك دانشجو یقابل توجه ریتأث
ا ب انیدر مورد رابطه سن دانشجو یاحتمال حیتوض ک. یدارد قیتحق

 انیباشد که دانشجو نیممکن است ا قیتحقروش درك آنها از نمرات 
ممکن است دوره هاي بیشتري در ارتباط سال  30تا  21 یدر گروه سن

ه بیشتري را نسبت ب یقاتیتحق يکارهابا پژوهش گذرانده باشند و یا 
. براساس نتایج پژوهش مشخص )16(د داشته باشن سایر دوره هاي سنی

شد جنسیت با خود کارآمدي پژوهشی رابطه ندارد همسو با مطالعه 
حاضر صالحی و میري و اشرفی ریزي به عدم وجود رابطه بین جنسیت 

این همچنین  )12, 9, 6(رآمدي پژوهشی اشاره شده است و خودکا
بود. پارك علت  مشابه )17(نتیجه با نتایج مطالعه فیلیپس و راسل 

دکارآمدي پژوهشی را در جنسیت مرد و زن تفاوت در محل تفاوت خو
بنابراین  )18(پژوهش و امکانات فراهم شده براي دو جنس بیان کرده 

به این  دختران و پسران می توان ینبود تفاوت در عملکرد پژوهش
 محیط آموزشی و پژوهشی یکسان براي که صورت تبیین کرد

دانشجویان دختر و پسر، میتواند دلیل عدم اختالف درخودکارآمدي 
اختالف ما مطالعه ما همسو . رضائیان و همکاران آنها باشدپژوهشی 

وضعیت تأهل مشاهده  معناداري در خودکارآمدي پژوهشی بر حسب
. )12(و این یافته برخالف نتایج میري و همکاران می باشد  )19( نکردند

ش در مطالعه در جامعه مورد پژوه این تفاوت میتواند ناشی از تفاوت
 . )12(میري باشد 

براساس نتایج مطالعه ارتباط معنی داري بین معدل کل و خود کارآمدي 
همکاران همسو  پژوهشی وجود ندارد و این نتایج با مطالعه میري و

نیست. این نتیجه شاید حاکی از آن می باشد که میري و همکاران 
خودکارآمدي پژوهشی دانشجویان مقطع تحصیالت تکمیلی را مورد 

زیادي از واحدهاي درسی  با توجه به اینکه بخش بررسی قرار داده اند
امور پژوهشی مرتبط است و بخشی از  در مقاطع تحصیالت تکمیلی به

 هر فرد به نحوه انجام تکالیف پژوهشی مربوط میشود، آموزشی هیدنمر
ود و پژوهشی خ هاي میتوان گفت، اعتماد بیشتر دانشجویان به توانایی

بهبود عملکرد آنان در انجام تکالیف  خودکارآمدي پژوهشی باالتر، باعث
 کسب نمرات باالتر و عملکرد تحصیلی بهتر میگردد پژوهشی و در نتیجه

)12(.  

 نتیجه گیري
دانشجویان  نتایج مطالعه حاضر نشان داد، خودکارآمدي پژوهشی در

در خرده اما ، در حد متوسط بود خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی
و خرده مقیاس گزارش نویسی  ودکارآمدي آماري و تحلیلیمقیاس خ

 مناسب دارد. نیاز به مداخالت آموزشی از ابعاد خودکار آمدي پژوهشی
وسعه توان در ت یاز نتایج این ارزیابی ممی توان چنین پیشنهاد کرد که 

 ،یو تدوین بهتر خط مشی ها و سیاست گذاري ها در بخش پژوهش
هره ب ییدمات پژوهشی در تحقیقات دانشجوو ارتقاء کیفی خ یآموزش

برد و با شناسایی چالش ها و نقاط ضعف دانشجویان در اجراي طرح 
جهت رفع موانع  دررا  يهاي تحقیقاتی، میتوان مداخالت الزم و ضرور

گزارش نویسی آخرین با توجه به اینکه  . همچنینموجود اجرا کرد
رحله م زمانی که فرد در اینیک کار پژوهشی است، بنابراین تا  مرحله ي

لذا  داشته باشد خودکارآمد نباشد نمی تواند برونداد پژوهشی هم
پژوهشی دانشجویان، نسبت  پیشنهاد میشود، براي ارتقاي خودکارآمدي

 هاي پژوهشی مشارکتی اقدام شود. برگزاري کارگاه ریزي براي به برنامه
تئوري و  همچنین توصیه می گردد دروس روش تحقیق تلفیقی از

 کارهاي عملی باشد. 

 تشکر و قدردانی
کمیته تحقیقات دانشجویی مقاله حاضر، حاصل طرح پژوهشی مصوب 

ا کد بو کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 
است. الزم  .IR.NKUMS.REC 1398,069 و شماره 970323

 قات و فناوريتقدیر و تشکر خود را از معاونت تحقی میدانیم مراتب
کمیته تحقیقات دانشجویی ، خراسان شمالیدانشگاه علوم پزشکی 

 کننده و دانشجویان شرکتدانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 
 نمودند، اعالم نماییم. تمامی عزیزانی که ما را در اجراي این مطالعه یاري
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