
 

  مجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه    1395، تیر 81ی درپیپهم، شماره چهارم، چهارددوره  352

 مقاله پژوهشی

   يگریانجیمبا  یو سالمت عموم یلیتحص يخودکارآمد یرابطه عل
  يان پرستاریشرفت در دانشجویاهداف پ

  
  ٢، حسين برنايي١*پورصفا دايل

 
  22/01/1395تاریخ پذیرش  14/11/1394تاریخ دریافت 

 
 یدهچک

 يگارش سازیبه افزا تواندیم یو سالمت عموم یلیتحص يدر سالمت جامعه هستند و خودکارآمد مؤثراز طبقات  یکی يان پرستاریدانشجو :هدف و زمينهپيش
 يرگیانجیمبا  یو سالمت عموم یلیتحص يخودکارآمد یرابطه عل ینجامد. پژوهش حاضر باهدف بررسیان بین دانشجویدر ا یمهم شغل تیمسئولرش یدر پذ

  د.ین گردیتدو يان پرستاریشرفت در دانشجویاهداف پ
اون و  یلیتحص يخودکارآمد يهاپرسشنامهانتخاب شدند. از  یتصادف طوربهراز یش ییو ماما يدانشکده پرستار يان پرستارینفر از دانشجو 75: هاروشمواد و 
ک ر با کمیل مسیرسون و تحلیپ یبا استفاده از آزمون همبستگ هادادهگلدبرگ استفاده شد و  یو همکاران و سالمت عموم یدگلیم یهدف يریگجهتفرامن، 

  ل قرار گرفت. یمورد تحل SPSSو  AMOSافزار نرم
).  =RAMSEA= ،98/0 GFI= ،97/0 NFI= ،91/0AGFI 043/0( هاستدادهبرازنده  يشنهادیمدل نشان داد که مدل پ یبرازندگ يهاشاخص: هاافتهي
بر سالمت  یلیتحص يم خودکارآمدیرمستقیز اثرات غی) و ن>P 05/0و  =Beta 41/0بود ( دارمعنی یبر سالمت عموم یلیتحص يم خودکارآمدین اثر مستقیمچنه

  بودند.  دارمعنی)  =Data-31/0( یو اهداف اجتناب )=33/0Data( يکردی)، اهداف رو=Data 39/0( يق اهداف تبحریطر از یعموم
جاد ین ای. بنابراگذاردیماثر  یبر سالمت عموم یو اجتناب يکردی، رويق اهداف تبحریم و هم از طریمستق طوربههم  یلیتحص يخودکارآمد :گيرينتيجهبحث و 

  را ارتقاء بخشد. هاآن یسالمت عموم جهیدرنتو  یستگیو حس شا یزه درونیانگ تواندیم يان پرستاریدر دانشجو یلیتحص يخودکارآمد
 يان، پرستاریشرفت، دانشجوی، اهداف، پیلی، تحصيخودکارآمد: هادواژهيکل

  
 352-360ص ، 1395 تیر، 81درپی ، پیچهارممجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه، دوره چهاردهم، شماره 

  
  09173089008ام نور. تلفن: یدانشگاه پراز، یش: آدرس مکاتبه

Email: lidapoursafa@yahoo.com 

  
  مقدمه

در ارتقاء سالمت  مؤثراز طبقات  یکی يان پرستاریدانشجو
در حوزه  یانسان يرویآموزش ن يهابرنامهجامعه هستند و چنانچه 

کشورها نباشد،  یو درمان یبهداشت يازهایمتناسب با ن يپرستار
نخواهد  يو اقتصاد یسطح سالمت جامعه به حد مطلوب اجتماع

 يهاهخانوادز به یو ن ترعیسرمار جهت بهبود ید. کمک به افراد بیرس
مهم  يهاتیمسؤولاز  یکی هاآن يش سازگاریجهت افزا هاآن

 کنندیمرا انتخاب  يافراد رشته پرستار که یزمان. باشدیمپرستاران 
ارائه خدمت و بهبود سالمت افراد  يکه برا شوندیم ياحرفهوارد 

 يهاپژوهشموارد موجب شده است تا  این .دارندیبرمجامعه گام 
                                                             

  کارشناس ارشد مديريت آموزشي و مدرس دانشگاه پيام نور (نويسنده مسئول) ١
 شيراز شهرداري آموزش رئيس و آموزشي مديريت ارشد کارشناس ٢

3 Bandura 

ان یرا در دانشجو یمختلف یزشیو انگ یآموزش يرهایمتغ یمختلف
  ).1-4مورد مطالعه قرار دهند ( يپرستار
 يرهایرابطه آن با متغ یکه مطالعه آن و بررس ییرهایاز متغ یکی

 ي، خودکارآمدرسدیمالزم به نظر  يان پرستاریگر در دانشجوید
به  یلیتحص ي) خودکارآمد5( 3است. طبق نظر بندورا یلیتحص
خود ازجمله  یلیتحص يهايتوانمندادراك و باور دانشجو از  يمعنا

ن ی. ااست یلیشرفت تحصیبه پ یابی، حل مساله و دستيریادگی
 فیمحتوا و انجام تکال يریادگی يفرد برا ییباورها احساس توانا

طول  در یمختلف ین باورها از تجارب گذشته و فعلی. اباشدیممحوله 
  .ردیگیمل نشات یدوران تحص
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 از یعنوان قسمتبه شدهادراك یلیتحص يخودکارآمد يباورها
ه ، بلکه بشودینمفرد مربوط  يبه تعداد مهارتها یکل يخودکارآمد

دن سر یپرس سؤالام پژوهش، ازجمله مطالعه کردن، انج ییباورها
گر یروابط دوستانه با د يبا مدرس، برقرار زیآمتیموفقکالس، ارتباط 

ره اطالق یان، اخذ نمرات باال، شرکت در مباحث کالس و غیدانشجو
ازجمله  یبر عوامل مختلف يخودکارآمد ي). باورها6( گرددیم

)، 7، 5دارد ( یو سالمت روان اثر مثبت يریگمیتصمانتخاب اهداف، 
، 2کولزیو ن 1کیشرفت است. طبق نظر دوین موارد اهداف پیازجمله ا
 لیهستند که تما یتیخاص موقع يهايریگجهتشرفت یاهداف پ

د در خو یستگیدر اکتساب دانش و نشان دادن شا یترق يفرد را برا
  ).8( دهدیمط خاص نشان یک محی

افراد  يریگجهت يشرفت، به معنایاهداف پ 3چینریطبق نظر پ
.  اهداف دهدیمدر هدف را نشان  یت و تمرکز کلیبه کار، موقع

م یتقس يو اهداف عملکرد يشرفت به دو دسته اهداف تبحریپ
و  يکردیخود به دو دسته اهداف رو يکه اهداف عملکرد شودیم

دانشجو به خاطر  ي. در اهداف تبحرشودیمم یتقس یاهداف اجتناب
به مطالعه و  يو کنجکاو دیجد يهامهارت، کسب یت شخصیرضا
د یمطالب جد يریادگیافراد از  ي. در اهداف تبحرپردازدیمل یتحص

 يکردیمطالب در اهداف رو يریادگی. برندیملذت  زیبرانگچالشو 
ن اهداف، دانشجو در تالش است یاست. در ا یرونیبر اساس اهداف ب

معلمان، باهوش و موفق نشان ن و ی، والدهاهمکالسیتا خود را نزد 
را  يتا عملکرد بهتر کندیم یستگیاحساس شا یدهد و تنها زمان

، یدر کالس نشان دهد. در اهداف اجتناب هاهمکالسیر ینسبت به سا
 ،کندیمگران اجتناب یدگاه دیدن از دیفرد از ناتوان به نظر رس

ه اجتناب از ناتوان ب يل را بر مبنایشرفت خود در تحصین پیبنابرا
  ). 10، 9( کندیمم یدن تنظینظر رس

 يشرفت با خودکارآمدیمطالعات گذشته رابطه اهداف پ
و همکاران، در  ي. ازجمله فخرقراردادند یموردبررسرا  یلیتحص

 شرفت براساسیاهداف پ ینیبشیپپژوهش خود نشان دادند که در 
ر یشرفت نقش متغیدر نوجوانان، اهداف پ یعاطفه مثبت و منف

در دانش  يامطالعهو همکاران، در  ي). خراز5( کندیمفا یرا ا یانجیم
ه با هر س یلیتحص ينشان دادند که خودکارآمد یرستانیآموزان دب

 داریمعنمثبت و  یهمبستگ یو اجتناب يکردی، روينوع اهداف تبحر
از دو اهداف  ترفیضع یدر مورد اهداف اجتناب ین همبستگیدارد اما ا

دانش آموزان  یو همکاران، در بررس ی). لواسان11بود (گر ید

، يک از اهداف تبحریبر هر  ينشان دادند که خودکارآمد یرستانیدب
  ). 10دارند ( يدارمعنیم یاثر مستق یو اجتناب يکردیرو

 يخودکارآمد يشرفت، رابطه باورهایبر اهداف پ عالوهن یهمچن
د آن جمله فوالدون از قرار گرفته است. یموردبررسز یبا سالمت روان ن

م یمستق طوربههم  یلیتحص يو همکاران، نشان داد که خودکارآمد
ق استرس) بر سالمت روان اثر دارد. یم (از طریرمستقیغ طوربهو هم 

، یبا ترس مرض یلیتحص يس، نشان داد که خودکارآمدیمور
که  یقیدر تحق ).12دارد (م یرابطه مستق یاضطراب و افسردگ

انجام داد،  یبه مراکز درمان کنندهمراجعهو همکاران، در زنان  یصلح
داشتند از سطح  ییباال يکه خودکارآمد ینشان داد، زنان هاافتهی

  ). 13بودند (برخوردار  يباالتر یسالمت عموم
قات یشرفت با سالمت روان در تحقین رابطه اهداف پیهمچن
و  یقرار گرفته است. از آن جمله کارشک یموردبررسگذشته 

و  ين سالمت روان و اهداف تبحریهمکاران، نشان داد که ب
و همکاران، در  یسانیوجود دارد. و دارمعنیرابطه مثبت و  يعملکرد

ق خود در مورد اضطراب امتحان آمار، نشان داد که اهداف یتحق
ر ب يریادگی يو راهبردها یلیزش تحصیانگ باواسطهشرفت یپ

ق خود یدر و همکاران، در تحقی). ه8( گذاردیم تأثیراضطراب آمار 
سالمت  يهانیبش یو اضطراب، پ ينشان داد که اهداف عملکرد

  ). 14( باشندیم هایآزمودنتوسط  شدهگزارش
 ين، همانطور که ذکر شد، تاکنون رابطه خودکارآمدیبر ا عالوه

جداگانه  طوربه یشرفت و سالمت عمومیبا اهداف پ یلیتحص
 یانجینقش م یبررس کهحالیقرار گرفته است، در یموردبررس

 و یلیتحص ين خودکارآمدیشرفت در رابطه بیاهداف پ يهامؤلفه
ش ین کمک کند تا با افزایبه محقق تواندیم یسالمت عموم

شرفت و یاهداف پ زمانهمان، یدانشجو یلیتحص يخودکارآمد
ک یهر  يکاردستز اگر یقرار دهند و ن تأثیررا تحت  یسالمت عموم

د، سر نباشیشرفت میو اهداف پ یلیتحص يخودکارآمد يرهایاز متغ
ار قر تأثیررا تحت  یبتوان سالمت عموم يگریآن د يکاردستبا 

 يخودکارآمد یداد. لذا پژوهش حاضر باهدف مطالعه رابطه عل
اهداف  يگریانجیمنقش  یبا بررس یو سالمت عموم یلیتحص

، مدل 1د. نمودار ین گردیتدو يان پرستاریشرفت در دانشجویپ
و سالمت  یلیتحص يرابطه خودکارآمد يق برایتحق يشنهادیپ

  .دهدیمشرفت را نشان یاهداف پ يگریانجیمبا  یعموم

  
  

                                                             
1 Dweck 
2 Nicholls 

3 Pintrich 
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 برنايي حسين پورصفا، ليدا
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   شرفتیاهداف پ يگریانجیبا م یو سالمت عموم یلیتحص يرابطه خودکارآمد يشنهادیمدل پ: )۱(نمودار 
  

  هاروشمواد و 
ق یاز طر یهمبستگ -یفیطرح پژوهش حاضر از نوع توص

ر است. یل مسیا در واقع تحلی) SEM1( يمعادالت ساختار یابیالگو
ر ل دیان شاغل به تحصیه دانشجویق حاضر شامل کلیجامعه تحق

ه از ک باشدیمراز یش ییو ماما يدر دانشکده پرستار يرشته پرستار
مرد) به  يدانشجو 31زن و  يدانشجو 44دانشجو ( 75 هاآنن یب

جم ن حییتع يساده انتخاب شدند. مبنا یتصادف يریگروش نمونه
، 4ونسیو است 3، چو2ن صورت بوده که طبق نظر  نبتلرینمونه بد

ر یهر متغ يد به ازایر بایل مسیتحلوه یل در شینمونه مورد تحل
ورود به مطالعه مقطع  يهامالك). 15باشد ( یآزمودن 15حداقل 

ل و مالك یترم از تحص 4و گذراندن حداقل  یکارشناس یلیتحص
  سال بوده است. 30 يخروج از مطالعه، سن باال

از پرسشنامه اون و فرامن  یلیتحص يجهت سنجش خودکار آمد
آن از  يهانهیگزتم دارد که یآ 33ن آزمون ی) استفاده شد. ا1988(
 يگذارنمره 5تا  1که از  شدهيبنددرجهاد یز یلیکم تا خ یلیخ
نه اعتماد فرد در مورد توجه در کالس، استفاده از یو در زم شودیم
 یجهت بررس . اون و فرامن،سنجدیمرا  ادداشت برداشتنیانه و یرا
آن را  ییایدانشجو اجرا کردند و پا 88اس، آن را در ین مقیا ییایپا

                                                             
1 Structural Equation Modeling 
2 Nebteler 
3 Chow 

 یهمبستگ صورتبهپرسشنامه  زمانهم ییدست آوردند. روابه 90/0
 77/0سولبرگ و همکاران  یلیتحص يبا پرسشنامه خودکار آمد

  ). 7، 6آمد (دست به
 یهدف يریگجهتشرفت، از پرسشنامه یسنجش اهداف پ يبرا

دارد که  سؤال 18ن آزمون یو همکاران استفاده شد. ا 5یدگلیم
خرده  3ن پرسشنامه ی. اباشدیمکرت یل يادرجه 7اس یمق صورتبه
) دارد که یو اهداف اجتناب يکردی، اهداف روياس (اهداف تبحریمق

ن یا يهااسیمقخرده  ییایدارد. پا سؤال 6 هاآنهرکدام از 
دست آمده به 84/0تا  70/0ن یکرونباخ ب يپرسشنامه برحسب آلفا

  ).9گزارش شده است ( 87/0آن  یکل ییاین پایاست. همچن
پرسشنامه  یسوال 28از فرم  یمنظور سنجش سالمت عمومبه

اس یچهار خرده مق ياستفاده شد که دارا 6گلدبرگ یسالمت عموم
عبارتند از  هااسیمقن خرده یتم دارد. ایآ 7است که هرکدام 

، اضطراب و ی، اختالل در کارکرد اجتماعیجسمان يهانشانه
ماه  کیفرد را در  یجسمان -یت روانیکه وضع یو افسردگ یخوابیب

 3تا  0است که از  يانهیگز 4 صورتبه سؤاالت. دهدیمر نشان یاخ
  ). 16( شودیم يگذارنمره

4 Stevens 
5 Midgley 
6 Goldberg 
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ت از یضمن کسب رضا یجهت حفظ موارد اخالق
، از درخواست نام و نام یحفظ اطالعات شخص ي، براکنندگانشرکت
  شد. يخوددار هاپرسشنامهدر  یخانوادگ

ر یل مسیرسون و تحلیپ یاز آزمون همبستگ هادادهل یجهت تحل
  استفاده شد.  AMOSو  SPSSافزار به کمک نرم

  

  هاافتهی
 یو سالمت عموم یلیتحص يق حاضر رابطه خودکارآمدیدر تحق

آن  یفیشد که اطالعات توص یشرفت بررسیاهداف پ يگریانجیبا م
نه نمرات ینه و کمیشین، انحراف استاندارد و بیانگیازجمله م

  آمده است. 1پژوهش در جدول  يرهایمتغ

  
  میانگین، انحراف استاندارد و بیشینه و کمینه خودکارآمدي، اهداف پیشرفت و سالمت عمومی ):۱( جدول

  کمینه  بیشینه  انحراف استاندارد  میانگین  متغیرها
  134  160  79/6  10/151  خودکارآمدي تحصیلی

  20  41  59/4  13/32  اهداف تبحري
  20  39  37/5  52/27  اهداف رویکردي
  16  41  07/7  21/26  اهداف اجتنابی
  33  80  13/16  22/61  سالمت عمومی

  
 یپژوهش را در قالب همبستگ يرهاین متغیروابط ب 2جدول 

ن یب یب همبستگیضر شودیم. همانطور که مالحظه دهدیمنشان 
و  ین اهداف اجتنابیز بیو ن یو اهداف اجتناب یلیتحص يخودکارآمد

 و اهداف ین اهداف اجتنابیاست.  ب دارمعنیو  یمنف يکردیاهداف رو

 یب همبستگیضر یو سالمت عموم ین اهداف اجتنابیو ب يتبحر
 داریمعنمثبت و  یب همبستگیر ضرایامد. سایدست نبه يدارمعنی

  دست آمدند. به

 
  هایآزمودنکل  يپژوهش برا يرهاین متغیب یب همبستگیضرا: )۲(جدول 

  )5(  )4(  )3(  )2(  )1(  متغیرها
          1  تحصیلی ) خودکارآمدي1( 
    1 **59/0  تبحري ) اهداف2(

   1 **35/0 **49/0  رویکردي ) اهداف3(

  1 **-32/0  -19/0  **-51/0  اجتنابی ) اهداف4(

 1  -09/0 **50/0  **57/0 **58/0  عمومی ) سالمت5(

      **P< 01/0  
 يمعادالت ساختار یابیروش الگو يشنهادیمدل پ یجهت بررس

برازش  یمنظور بررسقرار گرفت. به مورداستفاده AMOSق یاز طر
 3برازش استفاده شد که در جدول  ییکوین يهاشاخصمدل، از 

  آمده است. 

، =RMSEA = ،98/0 GFI 043/0 يهاشاخص 3طبق جدول 
97/0NFI= ،91/0AGFI=  47/3برابر با  ین مجذور خیو همچن 

 یو از برازندگ هاستداده، برازنده يشنهادیمدل پ دهدیمنشان 
  برخوردار است.  یقبولقابلخوب و 

  
  يشنهادیبرازش مربوط به مدل پ ییکوین يهاشاخص: )۳(جدول 

     نیکویی برازش يهاشاخص

df 

   

RMSEA 

  
GFI  

 

AGFI 

 

NFI 

  97/0  91/0  98/0  043/0  13/1  3  41/3  مربوط به مدل يهااندازه
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م یا همان اثرات مستقیر استاندارد (بتا) یب مسیضرا 2نمودار 
اگر با  ی. طبق نظر بارون و کندهدیمر را نشان یمدل در هر مس

در رابطه دست آمده ون بهیب رگرسی، ضریانجیم يرهایورود متغ
ر اث یانجیم يرهایدا کند متغیر مستقل و وابسته کاهش پیمتغ

ون یب رگرسین مدل ضری. در ااندکردهخود را اعمال  يگریانجیم
است که  58/0برابر با  یو سالمت عموم یلیتحص ين خودکارآمدیب

 به یانجیم يرهایاست که با ورود متغ دارمعنی >001/0Pدر سطح  
 دارمعنی >05/0Pاست اما همچنان در سطح  افته یکاهش  41/0

 ينکه خودکارآمدیبر ا عالوه یانجیم يرهایبا ورود متغ یعنیاست. 
ز ، اکندیمفا   یا یم خود را بر سالمت عمومیاثر مستق یلیتحص
م یاثر دارد. اثر مستق یز بر سالمت عمومیشرفت نیق اهداف پیطر
است  60/0برابر با  يبه اهداف تبحر یلیتحص ير خودکارآمدیمس

 يخودکارآمد دهدیماست که نشان  معنادار >001/0Pکه در سطح 
ر یم مسیم دارد. اثر مستقیاثر مستق يبر اهداف تبحر یلیتحص

است که در  50/0برابر با  يکردیبه اهداف رو یلیتحص يخودکارآمد
 يکه خودکارآمد دهدیماست و نشان  دارمعنی >001/0Pسطح 

ر یم مسیم دارد. اثر مستقیاثر مستق يکردیبر اهداف رو یلیتحص
است که در  -51/0برابر با  یبه اهداف اجتناب یلیتحص يخودکارآمد

 يکه خودکارآمد دهدیماست و نشان  دارمعنی >001/0Pسطح 
م یدارد. اثر مستق یم و منفیاثر مستق یبر اهداف اجتناب یلیتحص
است که در  28/0برابر با  یبه سالمت عموم ير اهداف تبحریمس

بر  يکه اهداف تبحر دهدیماست و نشان  دارمعنی =01/0Pسطح 
به سالمت  يکردیر اهداف رویم دارد. مسیاثر مستق یسالمت عموم

است که  دارمعنی  >01/0Pسطح است که در  29/0برابر  یعموم
م یاثر مستق یبر سالمت عموم يکردیکه اهداف رو دهدیمنشان 
 یبه سالمت عموم یر اهداف اجتنابیم مسین اثر مستقیهمچندارد. 

است و نشان  دارمعنی >01/0Pاست که در سطح  26/0برابر با 
  م دارد. یاثر مستق یبر سالمت عموم یکه اهداف اجتناب دهدیم

  

  ریل مسیق تحلیاز طر يشنهادیمدل پ ير استاندارد (بتا) برایب مسیضرا: )۲(نمودار 
  

  اثرات غیر مستقیم خودکار آمدي تحصیلی بر سالمت عمومی از طریق اهداف تبحري، رویکردي و اجتنابی: )۴(جدول 
خطاي   سوگیري بوت هاداده  مسیرها

  استاندارد
حد   حد باال

  نییپا
  خودکارآمدي بر سالمت عمومی یکل ریمس

  بر سالمت عمومی از طریق اهداف تبحري مسیر خودکارآمدي
  خودکارآمدي بر سالمت عمومی از طریق اهداف رویکردي مسیر

  بر سالمت عمومی از طریق اهداف اجتنابی مسیر خودکارآمدي

423/0  
396/0  
338/0  
312/0-  

414/0  
397/0  
335/0  
318/0-  

008/0-  
001/0  
002/0-  
006/0-  

217/0  
168/0  
147/0  
138/0  

875/0  
793/0  
717/0  
105/0-  

010/0  
119/0 

117/0  
662/0-  
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 یر کلیم مسیرمستقیاثر غ دهدیمنشان  4طور که جدول همان
، يشرفت (تبحریق اهداف پیاز طر یبر سالمت عموم يخودکارآمد

است که چون فاصله حد باال و  423/0) برابر با یو اجتناب يکردیرو
نکه یا جهیاست و نت معنادارن اثر ی، اردیگینم برصفر را درن آن ییپا

 یشرفت بر سالمت عمومیق اهداف پیاز طر یلیتحص يخودکارآمد
 یبر سالمت عموم یلیتحص يم خودکارآمدیر مستقیاثر دارد. اثر غ

است که که چون فاصله حد  396/0برابر با  يق اهداف تبحریاز طر
 است و دارمعنین اثر ی، اردیگینمن آن، صفر را در بر ییباال و پا

 بر سالمت يق اهداف تبحریاز طر یلیتحص ين خودکارآمدیبنابرا
بر  یلیتحص يم خودکارآمدیرمستقین اثر غیاثر دارد. همچن یعموم

است که  338/0برابر با  يکردیق اهداف رویاز طر یسالمت عموم
 ن اثریا، ردیگینمن آن، صفر را در بر ییچون فاصله حد باال و پا

ق یاز طر یلیتحص يکه خودکارآمد دهدیماست و نشان  دارمعنی
ر ینکه اثر غیا تاًینهااثر دارد.  یبر سالمت عموم يکردیاهداف رو

ق اهداف یاز طر یبر سالمت عموم یلیتحص يم خودکارآمدیمستق
آن  نییپااست که چون فاصله حد باال و  -312/0برابر با  یاجتناب

رفت جه گینت توانیماست و  دارمعنین اثر یا ردیگینمصفر را در بر 
بر سالمت  یق اهداف اجتنابیاز طر یلیتحص يکه خودکارآمد

  اثر دارد. یعموم
  

  گیرينتیجهبحث و 
 و یلیتحص يخودکارآمد یرابطه عل ین پژوهش بررسیهدف ا

، يشرفت (اهداف تبحریاهداف پ يگریانجیبا م یسالمت عموم
 جیبوده است. نتا يان پرستاریدر دانشجو) یو اجتناب يکردیرو

برازنده  يشنهادیبرازش، نشان داد که مدل پ يهاشاخص یبررس
بر سالمت  يخودکارآمد میاثر مستق یج بررسی. نتاهاستداده

بر سالمت  دارمعنیم یاثر مستق ينشان داد که خودکارآمد یعموم
همکاران و ان و یاعراب يهاپژوهشج یافته با نتاین یدارد. ا یعموم
  ). 18دارد ( خوانیهمو همکاران  یصلح

ا ان بیعنوان نمود که دانشجو توانیمجه ین نتین اییدر تب
 یلیو موانع تحص هاتنشباال در برخورد با  یلیتحص يخودکارآمد

جه یو در نت رندیگیمک چالش در نظر ی صورتبهدشوار، آن را 
). 7آمد (ن خواهد ییپا هاآنباال رفته و سطح اضطراب  هاآنعملکرد 

قضاوت  لیبه دلن ییپا يافراد با خودکارآمد داردیمبندورا اظهار 
 ییخود استرس باال يهاییتوانانانه در مورد یناکارآمد و تفکرات بدب

دا ینان پیخود اطم ییدانشجو به توانا که یزمان. کنندیمرا تجربه 

                                                             
1 Greene 
2 Liem 

و سالمت روان  ابدییمکاهش  یزان قابل توجهیکند استرس او به م
  ).7( ابدییماو ارتقاء  یآن سالمت جسمان یو در پ

 يم نشان داد که خودکارآمدیاثرات مستق ین بررسیهمچن
، يشرفت (تبحریبر اهداف پ يدارمعنیم و یاثر مستق یلیتحص

و  يپژوهش فخر يهاافتهیافته با ین ی) دارد. ایو اجتناب يکردیرو
 همسوستو همکاران  2میو ال و همکاران 1نی)، گر2013همکاران (

ن پژهش بر هر یدر ا یلیتحص يم خودکارآمدی). اثر مستق19،20(
بود که در مورد  دارمعنی یو اجتناب يکردی، رويسه اهداف تبحر

 ین اثر مثبت و در مورد اهداف اجتنابیا يکردیو رو ياهداف تبحر
 م و همکاران ویپژوهش ال يهاافتهیافته با ین یاست که ا یمنف

که  داردیماظهار  3وتی). ال20، 10است (و همکاران همسو  یلواسان
 مدتاًعت و یموفق يسوبهباال،  یلیتحص يان با خودکارآمدیدانشجو

 کنندیم یسع یعنیدارند،  يریگجهت يکردیو رو ياهداف تبحر
 یورتصگران باالتر ببرند در یو عملکرد خود را نسبت به د یستگیشا
ج ینتا يسوبهن ییپا یستگیو شا ییاحساس کاراان با یدانشجو که
  ). 10ش دارند (یگرا یجه اهداف اجتنابیو شکست و در نت یمنف

ن پژوهش نشان داد که اهداف یر در ایل مسیگر تحلیج دینتا
م و یاثر مستق یبر سالمت عموم یو اجتناب يکردی، رويتبحر
و  یکارشک يهاپژوهش يهاافتهیافته با ین یدارند. ا دارمعنی

ن رابطه در مورد اهداف یو همکاران  همسو است. ا 4دریهمکاران و ه
 ف خود را باهدفیکه تکال یانین معناست که دانشجویبد يتبحر

 و یاحساس يسازگار دهندیمشرفت انجام یدن و پی، فهميریادگی
برخوردار  ينشان خواهند داد و از سالمت باالتر يشتریب يرفتار

گفت که  توانیم يکردین در مورد اهداف رویخواهند بود. همچن
ر ف، غرویو تالش در انجام تکل یکوشسختبا  يکردیچون اهداف رو

 دییتأت و کسب ین غرور و موفقیو نمره باال در امتحان همراه است، ا
  ).14، 9باشد (داشته  یبر سالمت عموم یمثبت تأثیر تواندیمگران ید

 هاهافتی، یبر سالمت عموم یم اهداف اجتنابیدر مورد اثر مستق 
و مثبت است اما با توجه به  دارمعنین اثر یگرچه نشان داد که ا

ر د یو سالمت عموم ین اهداف اجتنابیب یب همبستگینکه ضریا
جه گرفت که اثر ینت توانیمامد، یدست نبه دارمعنین پژوهش یا

 ، خود ازیبر سالمت عموم یاهداف اجتناب یانجیر میم متغیمستق
ابطه ن ریرفته و بنابرایپذ ریتأث یاجتناببر اهداف  ياثر خودکارآمد

ن یا نییست. در تبین دارمعنی یو سالمت عموم ین اهداف اجتنابیب
ل که ین دلیبه ا یاظهار داشت که در اهداف اجتناب توانیمرابطه 

ن اهداف با یگران وجود دارد، ایترس از عملکرد و قضاوت د ینوع
 ياامدهیرابطه مثبت دارد، لذا پ یاضطراب و افسردگ، خشم، يدیناام

3 Elliot 
4 Heather 
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سالمت  شودیماست که موجب  یمنف یکل طوربه یاهداف اجتناب
ن رابطه در پژوهش حاضر یچون ا ؛ که)21فتد (یبه خطر ب یعموم
 أثیرتشتر تحت یگفت که سالمت ب توانیمامد یدست نبه دارمعنی

  . دریگیمقرار  يکردیو رو ياز اهداف تبحر یمثبت ناش يهازهیانگ
اثر  یلیتحص يج پژوهش حاضر نشان داد که خودکارآمدینتا

 یشرفت بر سالمت عمومیق اهداف پیاز طر يدارمعنیم یرمستقیغ
 ين نمود که خودکار آمدیینگونه تبیا توانیم یکل طوربهدارد که 

جاد یرد اکه در ف یاقتیو ل یستگیجاد احساس شایا لیبه دل یلیتحص
 سوق يکردیو رو ياهداف تبحر يریگجهتفرد را به سمت  کندیم
ش یافزا صورتبه يش کارآمدیافزا لیبه دلز ین اهداف نیکه ا دهدیم

ت، سالمت یاز موفق یجاد احساس غرور و عزت نفس ناشینمره، ا
  ). 21( دهدیمش یان را افزایدانشجو یعموم

سالمت جامعه  يدر ارتقا مؤثراز اقشار  يان پرستاریدانشجو
 زهیانگ تواندیم هاآندر  یلیتحص يجاد خودکارآمدیهستند که ا

ش دهد و موجب یرا افزا هاآنو عزت نفس  یستگیو حس شا یدرون

و  یلیشرفت تحصیجهت پ يکردیو رو ياتخاذ اهداف تبحر
موجب آرامش  تواندیمن امر ینده شود که ایدر آ یشغل يهاتیموفق

ش یان را افزاین دانشجویا یسالمت عمومنان شده و یو حس اطم
 یقبل یین پژوهش آشنایو مشکالت انجام ا هاتیمحدوددهد. از 

ده که بو یبا پرسشنامه سالمت عموم يان پرستاریاز دانشجو یبعض
 یطور تصادفرا به يگریر بودند فرد دین موارد ناگزین در ایمحقق

سه یمقا یآت يهاپژوهشدر  گرددیمشنهاد یند. پین نمایگزیجا
  رد.یرها مد نظر قرار گین متغین ایهم در روابط ب یتیجنس

  
  تقدیر و تشکر

 ان رشتهیاز دانشجو دانندیمن اثر بر خود الزم یسندگان اینو
ن ین مسوولیو همچن اندداشتهن پژوهش شرکت یکه در ا يپرستار

نمودند تشکر و  ياریمحترم دانشگاه که پژوهشگران را در اجرا 
  ند. ینما یقدردان
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Original Article 

CAUSAL RELATIONSHIP BETWEEN ACADEMIC SELF- EFFICACY 
AND GENERAL HEALTH WITH MEDIATING ROLE OF 

ACHIEVEMENT GOALS IN NURSING STUDENTS 
 

Lida poursafa*1, Hosein bornaee2 
 

Received: 4 Feb, 2016; Accepted: 11 Apr, 2016 
Abstract 
Background & Aims: Nursing students are effective categories in public health, and their academic self-
efficacy and general health can lead to the increasing of their adaptation in accepting job responsibility. 
This study is concerned with investigation of causal relationship between academic self- efficacy and 
general health with mediating role of achievement goals in nursing students.   
Materials & Methods: 75 nursing students in Shiraz Nursing and Midwifery College were selected 
randomly. Questionnaires of Owen and Froman academic self-efficacy, Midgely, et al., goal orientation, 
and Goldberg general health questionnaires were used to collect the data. AMOS and SPSS soft wares 
were used to analyze the data.     
Results: Model fit indexes indicated that proposed model is fit for data (RAMSEA=0/043, GFI=0/98, 
NFI= 0/97, AGFI= 0/91). Also, direct effect of academic self- efficacy on general health was significant 
(Beta= 0/41, P< 0/05), and indirect effect of academic self- efficacy on general health via mastery goals 
(Data= 0/39), approach goals (Data= 0/33), and avoidance goals were significant as well.  
Conclusion: Academic self- efficacy influences on general health both directly and via mastery, 
approaching, and avoidance goals. So creating an academic self- efficacy in nursing students can 
increase their internal motivation and sense of competence.  
Keywords: Self- efficacy, Academic, Goals, Achievement, Students, Nursing 
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