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رابطه بین جهت گیریهای انگیزشی و خودکارآمدی تحصیلی با هویت تحصیلی دانشجویان
پزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز
حمید فرامرزی*  :کارشناس ارشد ،گروه روانشناسی تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید
چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
غالمحسین مکتبی :عضو هیأت علمی ،گروه روانشناسی تربیتی ،دانشکده ي علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید
چمران ،اهواز ،ایران.
سمیه قاسمی خواه :کارشناس ارشد ،گروه روانشناسی تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید
چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
فاطمه فرزادی  :کارشناس ارشد ،گروه روانشناسی تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید چمران
اهواز ،اهواز ،ایران.

چکیده :هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه جهت گیريهاي انگیزشی و خودکارآمدي تحصیلی با هویت تحصیلی در
دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز بود .آزمودنیها به روش نمونه گیري تصادفی ساده انتخاب شدند .جامعه
آماري  1699نفر بودند .شرکتکنندگان در این پژوهش  150نفر از دانشجویان در سال تحصیلی 1394-1393بودند .ابزارهاي
مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامههاي مقیاس هدفهاي پیشرفت ( ،)AGOSمقیاس جهتگیري انگیزشی،
مقیاس خودکارآمدي تحصیلی( )SDSSو مقیاس هویت تحصیلی( )AISبودند .در پژوهش حاضر پایایی پرسشنامههاي
مذکور با استفاده از روش آلفاي کرونباخ به ترتیب 0/70،0/67 ،0/72 ،و  ./81میباشد .جهت بررسی آزمون روابط بین
متغیرها از  Spss-16استفاده شد .نتایج نشان داد که بین انگیزش درونی ،انگیزش بیرونی ،هدف تبحرگرا ،هدف عملکردگرا
و خودکارآمدي تحصیلی با هویت تحصیلی رابطهاي معنیدار وجود دارد .در ضمن نتایج نشان داد که جهت گیري انگیزشی
می تواند به عنوان یک عامل در تعیین هویت و خودکار آمدي تحصیلی در نظر گرفته شود .همچنین ،نتایج تحلیل رگرسیون
به روش ورود همزمان نشان داد که متغیر هاي پیشبین 50/60درصد از هویت تحصیلی را تبیین میکند.
واژگان کلیدی :جهت گیري انگیزشی ،خودکارآمدي تحصیلی ،هویت تحصیلی.

*نویسندهی مسؤول :کارشناس ارشد ،گروه روانشناسی تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید
چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
()Email: hamidfaramarzi459@yahoo.com
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مقدمه
مفهوم هویت(خود) با کلمات دقیق قابل تعریف نیست
و تا حدي مبهم می باشد .هویت شامل تداوم و ثباتی است
که مشخصکننده افراد است ،علیرغم تغییراتی که در
زمان پیدا میکنند و نقش هایی که در هر مرحله از
زندگی به عهده میگیرند .شکلگیري هویت طی یک
توالی از مراحل رشدي روي میدهد .واز ،الحرتی ،استاک-
اودن و ایساکسون( )2009معتقدند که هویت یک سازه
چند بعدي است و انواع مختلفی دارد .براي مثال ،هویت
قومی ،هویت شغلی ،هویت اجتماعی و هویت تحصیلی .بنا
به گفته حجازي ،لواسانی ،امانی و واز( )2012هویت
تحصیلی یکی از زمینههاي مورد مطالعه در عرصه هاي
تحصیلی است که میتواند بر رفتارهاي کالس و تمایل به
رفتن به مدرسه تأثیر بگذارد .هویت تحصیلی بازتابی از
انواع شایستگیها ،خودمختاري ،هدفمندي ،باورهاي
کارآمدي و تجربه هاي هیجانی رایجی است که نوجوانان
در کالسهاي درس با همساالن و معلمان خود دارند و
مشخصه آن چگونه عمل کردن در عرصههاي تحصیلی
است .به عبارت دیگر ،هویت تحصیلی یعنی اینکه دانش
آموزان باور داشته باشند که براي داشتن احساس مثبتی
در مورد خود باید به سختی در کالس درس کار کند و
کالس درس را جز مهمی از زندگی خود بدانند و در
صورت عدم حضور در کالس احساس ناراحتی کنند.
همچنین هویت تحصیلی به این اشاره دارد که دانش
آموزان هدفهاي تحصیلی مناسبی داشته باشند و قبل از
هر چیز خود را یک دانش آموز بدانند .رشد هویت براي
سازگاري و موفقیت تحصیلی ضروري است ( واز و
همکاران2009،؛ برزونسکی .)1989 ،در مقابل ،هویت
تحصیلی منفی نشان دهنده نداشتن هدف هاي کالسی و
عالقمندي به کالس درس است که با پیشرفت ضعیف ،بد
رفتاري و ترک کالس ،کناره گیري و روابط نامحترمانه با
معلم همراه است ( روزر و ال ..)2002 ،انگیزش ،نیروي
است که به رفتار انرژي می دهد و آن را به سوي یک
هدف هدایت می کند .معموالً مفهوم انگیزش هنگامی به
کار گرفته می شود که شخص براي ارضا ي نیازها یا
خواسته هاي خود نیرو میگیرد .انگیزش مهمترین شرط
یادگیري است .عالقه به آن محصول عواملی است که به
شخصیت و توانایی فرد ،ویژگی هاي تکلیف ،مشوق ها و
سایر عوامل محیطی مربوط است .افراد با انگیزه به راحتی
شناخته میشوند .آنها به یادگیري اشتیاق داشته،
عالقهمند ،کنجکاو ،سخت کوش و جدي هستند .این افراد
به راحتی موانع و مشکالت را از پیش راه خود بر می دارند

(ریو ،2005 ،ترجمه یحیی سید محمدي .) 1389 ،در
نظریههاي آموزشی ،جهتگیري انگیزشی یک مفهوم
اساسی به شمار میرود که در قالب تعبیرهاي مختلفی از
جمله ،انگیزش دانشآموز ،انگیزش یادگیري و انگیزش
تحصیلی به کار میرود .البته متخصصان همواره در متمایز
نمودن این اصطالحات تالش وکوششهایی انجام دادهاند.
به عنوان مثال بروفی( )1986جهت گیري انگیزشی را با
درگیري طوالنی مدت و کیفی با یادگیري و تعهد نسبت
به فرآیند یادگیري مشخص نموده است .همچنین بروفی
( )1986جهتگیري انگیزشی را شایستگی تعریف نموده
است .به اعتقاد وي ،درک شایستگی از طریق تجارب
عمومی آموخته میشود ،اما بیشتر توسط مدل سازي،
تبیین انتظارات و آموزش مستقیم یا اجتماعی شدن از
سوي افراد مهم برانگیخته می شود .از جمله این عوامل
جهتگیري انگیزشی است که خود ،گرایش فطري
پرداختن به تمایالت و به کاربردن تواناییها در انجام این
امور ،جستجو کردن چالشهاي بهینه و تسلط یافتن بر
آنهاست (دسی و ریان .)2000 ،انگیزش درونی به طور
خودانگیخته از نیازهاي روانشناختی ،کنجکاوي و تالشهاي
فطري براي رشد حاصل می شود .وقتی افراد به صورت
درونی با انگیزه می شوند ،به خاطر عالقه ،احساس چالشی
که فعالیت خاصی ایجاد می کند و به خاطر لذتی که از آن
میبرند رفتار میکنند .انگیزش بیرونی به منظور دستیابی
به پیامدها و مشوقهاي مثل پاداش که بیرون از خود آن
فعالیت است ،انجام می شود .به عقیده دیکحاستر()2011
دانشآموزان تبحري به نفس یادگیري ،کسب مهارتهاي
جدید ،حل مسأله و دستیابی به تبحر توجه دارند .از این
رو ،براي کسب نمره و امتیازات اجتماعی تالش نمیکنند.
هدفهاي تبحري داراي پیامدهاي انگیزشی ویژهاي
هستند که عبارتند از :سطوح باالتر کار آمدي تحصیلی،
تکلیف مداري ،عالقه ،تالش و پافشاري در برخورد با
تکالیف چالش انگیز و استفاده از راهبردهاي شناختی و
فراشناختی .افراد با جهتگیري تبحري روي یادگیري و
پیشرفت تمرکز میکنند و تواناییهاي خودشان را با توجه
به عملکرد گذشته خود در نظر می گیرند (بیگیتو.)2006 ،
در مقابل یادگیري براي دانش آموزان عملکردگرا از آن
جهت حائز اهمیت است که به آنان در نیل به هدفهاي
بیرونی کمک میکند .این دانش آموزان پیوسته میکوشند
تا خود را نزد همکالسیها ،پدر و مادر و معلمان با هوش
جلوه بدهند و درکسب نمره و امتیازات سعی وافر دارند.
دانش آموزان عملکردگرا زمانی احساس شایستگی
میکنند که خود را براي ارائه عملکرد بهتر توانا ببینند.
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فرامرزی و همکاران
توانایی ،محور اصلی توجه آنان است و نشانه آن نیز موفق
شدن بدون تالش یا موفقیت با تالش اندک است .این افراد
بر توانایی نسبی یعنی این که چگونه توانایی آنها ارزیابی
می شود تمرکز میکنند .دانش آموزانی که عملکردگرا
هستند ،راهبرهاي شناختی و فراشناختی را کمتر به کار
می برند ،زیرا به نفس یادگیري کمتر عالقه دارند و از آنجا
که استفاده از راهبردهاي شناختی عمیق مستلزم تالش و
کوشش زیاد است ،معموالً از این روشها کمتر استفاده
میکنند .همچنین افراد با جهت گیري عملکرد گرا،
افرادي هستند که براي درگیري شدن در یک کار یا
اجتناب از انجام آن کار دنبال دلیل میگردند
(بیگیتو .) 2006،پینتریج و شانک ( )2002خودکارآمدي
را یک متغیّر اساسی در یادگیري ،عملکردهاي اجتماعی-
شناختی ،مهارتهاي حرکتی ،انتخاب راهبردها و رفتار به
شمار آوردهاند .خودکارآمدي ،به صورت ویژهاي به
یادگیري آموزشگاهی و دیگر موقعیتهاي پیشرفت
تحصیلی وابسته است .معموالً افراد خودکارآمدي خود را
در زمینههایی مانند انجام تکالیف عادتی که در آنها از
مهارت باالیی برخوردار هستند ،داوري نمیکنند .در این
زمینهها ،سطح کارآمدي افراد تأثیر کمی بر رفتار آنان
میگذارد .در مدرسه دانشآموزان وقت زیادي را صرف
یادگیري مهارتها ،راهبردها و رفتارهاي جدید میکنند.
در آغاز خودکارآمدي فرد وابسته به تجارب قبلی و
خصوصیّات شخصیتی ،مانند تواناییها و نگرشها متفاوت
است .خودکارآمدي اولیّه به نوع حمایتی که شخص از
افراد مهم در محیط خود دریافت میکند ،بستگی دارد.
خودکارآمدي بر انتخاب فعالیّتها ،کوششها و پایداري در
تکالیف تأثیر میگذارد .مقایسه دانشآموزانی که به
قابلیتهاي یادگیري خود شک دارند نسبت به آنهایی که
داراي خودکارآمدي باالیی هستند ،نشان میدهد که دسته
دوّم براي انجام یک تکالیف با میل بیشتري شرکت
میکنند ،سختتر کار میکنند و هنگامی که با مشکالت
مواجه می شوند ،پایداري طوالنی و بیشتري از خود نشان
میدهند(به نقل از بونگ .)2001 ،خودکارآمدي از طریق
کنترل میزان تالش و مدت زمان مقاومت در برابر موانع،
سطح انگیزش افراد را تعیین میکند .به هنگام مقابله با
دشواريها ،افرادي که به تواناییهاي خود شک دارند،
تالشهاي خود را کاهش داده و به سرعت به راه حلهاي
سطح پایین تري تن میدهند .در مقابل ،افراد با باورهاي
قوي در مورد تواناییهاي خود براي غلبه بر چالشها تالش
بیشتري میکنند .هر چه خودکارآمدي فرد باالتر باشد
سریعتر از تردیدهاي حاصل از شکستها بهبود مییابد و
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بر میزان و مدت زمان تالش خود میافزاید .خودکارآمدي
به ویژه در موقعیتهاي یادگیري تحصیلی و دیگر
موقعیتهاي پیشرفت مطرح است .معموالً خودکارآمدي
در عادتهاي تکراري و یا تکلیفهایی که افراد درآن
مهارتهاي خوب تثبیت شده دارند ،مورد قضاوت قرار
نمیگیرد .در این زمینهها سطح خودکارآمدي اثر اندکی بر
رفتار افراد دارد .افراد بیشتر قابلیتهاي خود را زمانی
ارزیابی میکنند که در حال یادگیري هستند یا باور دارند
که شرایط شخصی یا محیطی ممکن است عملکرد آنها را
تغییر دهد (شانک .)2008 ،بنابراین ،خودکارآمدي
تحصیلی در تعیین عملکرد تحصیلی و رفتارهاي یادگیري
اهمیت زیاد و نقش تعیین کنندهاي دارد .با توجه به این
که هویت تحصیلی از متغیرهاي گوناگون تأثیر می پذیرد
که شناسایی میزان تأثیر گذاري آنها می تواند به بهبود و
پیشرفت آنها در این حوزه کمک شایانی کند که از جمله
آنها جهتگیري انگیزشی و خودکارآمدي تحصیلی است
که ضرورت پژوهش بیشتر در این زمینه را نشان می دهد.
همچنین ما در این پژوهش به دنبال بررسی رابطه بین
جهتگیريهاي انگیزشی با هویت تحصیلی ،خودکارآمدي
تحصیلی با هویت تحصیلی و جهتگیريهاي انگیزشی و
خودکارآمدي تحصیلی با هویت تحصیلی میباشیم .محمد
عباسی( )2014در پژوهشی به بررسی رابطه بین خود
تعیینگري و هویت تحصیلی در بین دانش آموزان
دبیرستانی اهواز پرداخت و نتایج نشان داد که بین خود
تعیین گري و هویت تحصیلی رابطه مثبت و معنی دار
وجود دارد .و همچنین نتایج نشان داد که هویت تحصیلی
در دانش آموزان ابتداي ،می تواند به عنوان یک میانجی
بین خود تعیین گري و هویت تحصیلی ،در نظر گرفته و
همچنین اندازه گیري شود .همچنین در پژوهش دیگري
ایمز جریستوپر( )2009به بررسی رابطه بین جایگاه هویت
تحصیلی با هدف هاي پیشرفت در میان دانش آموزان
پرداخت .نتایج نشان داد که بین هویت تحصیلی افراد و
هدف هاي پیشرفت آنها رابطه معنی داري وجود دارد.
یعنی بین جایگاه هویت تحصیلی که دانش آموزان انتخاب
می کنند و خود را با آن تطبیق می دهند با هدف هاي
پیشرفت آنها رابطه معنی دار وجود دارد.
 -2روش پژوهش
روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می باشد.
جامعه ي آماري این پژوهش شامل 1699نفر از دانشجویان
دانشگده علوم پزشکی دانشگاه جندي شاپور اهواز در سال
تحصیلی  93-94است .با توجه به اینکه پژوهش حاضر
داراي سه متغیر است ،ما براي هر متغیر تعداد  50نفر را با
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استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب کردیم که در مجموع
 150دانشجو به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند .اخالق
پژوهش در این مطالعه کامالً رعایت گردید به گونه اي که به
مشارکتکنندگان در زمینهي محرمانه ماندن اطالعات،
اطمینان خاطر داده شد و آنها با رضایت کامل،
پرسشنامهها را در محیطی آرام و بدون ذکر نام تکمیل
کردند .براي اندازه گیري متغیرهاي مورد نظر از
پرسشنامههاي جهتگیريهاي انگیزشی ،خودکارآمدي
تحصیلی و هویت تحصیلی استفاده شد.
 -2-1ابزار پژوهش
در این پژوهش براي جمعآوري اطالعات از
پرسشنامههاي زیر استفاده شد:
 -1 -2-1مقیاس هدفهای پیشرفت )(AGOS
براي سنجش هدفهاي پیشرفت از مؤلفههاي هدف
تبحرگرا ،هدف عملکردگرا از مجموعه الگوهاي یادگیري
انطباقی ،ساخته میگلی و همکاران( )2000استفاده شد .الزم
به ذکر است که در ایران سه مؤلفه هدفهاي پیشرفت ،یعنی
هدف تبحرگرا ،عملکردگرا و عملکردگریز توسط هاشمی شیخ
شبانی( )1380و مؤلفه هدف تبحرگریز توسط قلی زاده
( )1384ترجمه و تعیین روایی و پایایی شدند .این چهار
مؤلفه به صورت یک پرسشنامه  17گویهاي تنظیم شدهاند.
گویههاي  4 ،3 ،2 ،1و  5مربوط به مؤلفههاي هدف تبحرگرا
میباشند .نمونهاي از گویههاي این مؤلفه به این صورت
میباشد« :برایم مهم است که امسال مطالب جدید زیادي را
یاد بگیرم» .گویههاي  9 ،8 ،7 ،6و  10مربوط به مؤلفه هدف
عملکردگرا میباشد و میزان تمایل دانشجویان را براي داشتن
عملکرد بهتر نسبت به دیگران مشخص میکند .پاسخها در
این مقیاس بر اساس یک مقیاس پنج درجهاي از نوع لیکرت
از کامالً نادرست  1تا کامالً درست  5تنظیم شده اند .در این
پژوهش از پرسشنامه  17گویهاي هدفهاي پیشرفت ،فقط
از 10گویه که شامل اهداف تبحرگرا و عملکردگرا بود
استفاده شد .در پژوهشی الیم ،ال و نی ( )2008ضرایب پایایی
پرسشنامه هدف هاي پیشرفت را با استفاده از روش آلفاي
کرونباخ براي مؤلفههاي هدف تبحرگرا  0/89و هدف
عملکردگرا  0/67بدست آوردند .رمضانی ( )1389براي تعیین
روایی پرسشنامه هدفهاي پیشرفت از روش روایی سازه
استفاده کرد و ضرایب روایی مؤلفهها را از طریق محاسبه
ضرایب همبستگی بین این مؤلفهها و گویههاي محقق ساخته
به ترتیب براي مؤلفههاي هدف تبحري  0/49و هدف
عملکردي  0/52اعالم کرد ،که همگی در سطح p> 0/001
معنی دار بوده است .در پژوهش حاضر به منطور بررسی
پایایی با استفاده از روش آلفاي کرونباخ و تنصیف براي دو

مؤلفه هدف هاي پیشرفت ،که شامل هدف تبحرگرا و هدف
عملکرد گرا است ،به ترتیب 0/77و  0/65و  0/83و  0/79و
براي نمره کل مقیاس هدفهاي پیشرفت  0/72به دست
آمدند ،که نشان دهنده پایایی قابل قبول پرسشنامه فوق
است .همچنین براي بررسی روایی از تحلیل عامل تأییدي
استفاده شد .نتایج تحلیل عامل تأییدي نشان داده است که
کلیه مادههاي مقیاس هدف هاي تبحرگرا و عملکردگرا داراي
بارهاي عاملی قابل قبول بزرگتر از  0/30بوده و روي عامل
مربوط به خود بار مثبت و معنیداري در سطحp>0/001
گذاشته اند.
 -2-2-1مقیاس جهت گیری انگیزشی
این مقیاس بر مبناي نظریه خود تعیین کنندگی
دسی و ریان توسط والرند و همکاران ( )200ساخته شده
است .این پرسشنامه در ایران ،در مطالعاتی از جمله
بحرانی ( )2006مورد استفاده قرار گرفته است .این
پرسش نامه داراي  28پرسش  7گزینه اي است که  3بعد
انگیزش درونی ،انگیزش بیرونی و بی انگیزشی را می
سنجد .گویه هاي این مقیاس ،در مقیاس لیکرتی  7گزینه
اي تهیه شده است .کمترین نمره در هر گویه از  1و
بیشترین آن  7است .والرند و همکاران( )1992ضریب
پایایی مؤلفههاي پرسشنامه یعنی جهتگیري درونی
انگیزش و بی انگیزشی را به ترتیب با استفاده از روش
آلفاي کرونباخ  0/83و  0/86و ضریب پایایی مؤلفه
انگیزش بیرونی  0/62گزارش نمودهاند .کوکلی()2000
ضریب پایایی این مقیاس با استفاده از روش بازآزمایی به
مدت یک ماه را در دامنهاي بین  0/71تا  0/83براي
مؤلفهها یا خرده مقیاسها گزارش نموده است .بحرانی
پایایی مقیاس را با روش بازآزمایی به فاصله دو هفته 0/73
و ضریب آلفاي محاسبه شده براي کل پرسشنامه
0/88گزارش نموده است .عالوه بر این ،بحرانی روایی این
مقیاس را با استفاده از روش تحلیل عاملی محاسبه نموده
است که به اعتقاد وي توانسته است ابعاد سه گانه انگیزش
را با ارزش ویژه باالتر از یک مشخص سازد .در این پژوهش
پایایی مقیاسی با روش آلفاي کرونباخ براي سه خرده
مقیاس جهت گیري بیرونی ،درونی و بی انگیزشی به
ترتیب  0/73، 0/71و  0/63محاسبه شده است .و نمره کل
مقیاس جهت گیري انگیزشی 0/67به دست آمده است.
 -3-2-1مقیاس خودکارآمدی تحصیلی()SDSS
این مقیاس توسط پاتریک ،هیکس و رایان()1997
ساخته شده است .این مقیاس داراي  5ماده میباشد که
منعکس کننده ادراک دانشجویان از شایستگیشان در انجام
تکالیف کالس میباشد.
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فرامرزی و همکاران
نمرهگذاري سؤاالت بین ( )1تا ( ) 5از کامالً موافقم تا کامالً
مخالفم میباشد .همچنین پایایی این مقیاس توسط میگلی و
همکاران ( )2000با روش آلفاي کرونباخ 0/78گزارش شده
است .هاشمی شیخ شبانی( )1380پایایی این مقیاس را با دو
روش آلفاي کرونباخ و تنصیف اسپیرمن -براون به ترتیب
 0/65و 0/59گزارش داده است .روایی سازه این مقیاس در
بسیاري از پژوهشها به اثبات رسیده است .میدلتون و
میگلی( )1997بین کارآمدي تحصیلی و هدفگرایی تبحري
 r= 0/43گزارش دادند .در پژوهشی که توسط حاجی
یخچالی( )1380انجام شد ،بین کارآمدي تحصیلی با
هدفگرایی تبحري  r= 0/47محاسبه شده است .در پژوهش
حاضر به منظور بررسی پایایی خودکارآمدي تحصیلی از دو
روش آلفاي کرونباخ و تنصیف استفاده شد .ضرایب آلفاي
کرونباخ و تنصیف براي مقیاس خودکارآمدي تحصیلی به
ترتیب  0/73و  0/66و پایایی کل آن  0/70به دست آمده
است که حاکی از پایایی مطلوب و قابل قبول این پرسشنامه
میباشد .همچنین براي بررسی روایی از تحلیل عامل تأییدي
استفاده شد .نتایج تحلیل عامل تأییدي نشان داده است که
کلیه ماده هاي مقیاس خودکارآمدي تحصیلی داراي بارهاي
عاملی قابل قبول بزرگتر از  0/30بوده و روي عامل مربوط به
خود بار مثبت و معنیداري در سطح p>0/001گذاشته اند.
 -4-2-1مقیاس هویت تحصیلی()AIS
مقیاس هویت تحصیلی توسط وودراف( )2003ساخته
شده است .این ابزار براي نخستین بار توسط شهنی ییالق و
محمد عباسی ( ) 2014ترجمه و به فارسی برگردانده شد.
این مقیاس  10ماده دارد ،نمونه اي از ماده هاي آن عبارت
است از  :من وقتی در کالس ضعیف هستم احساس بدي در
مورد خودم دارم .آزمودنی با استفاده از یک مالک  5درجه اي
از نوع لیکرت ( ₌1کامالً مخالفم ₌2 ،مخالفم ₌3 ،نظري
ندارم ₌4،موافقم ₌5 ،کامالً موافقم) ،موافقت یا مخالفت خود را
با ماده ها نشان می دهد .کمترین نمره در این پرسشنامه 10
و بیشترین نمره  50می باشد .ضریب پایایی این مقیاس با
استفاده از روش آلفاي کرونباخ توسط وودراف (./ 84 ،)2003
و توسط کریسی ( ./61 ،)2006گزارش شده است .در
پژوهشی که توسط پارسا و شهنی( )2014انجام شد ،براي
تعیین میزان پایایی این مقیاس از روش آلفاي کرونباخ،
تنصیف اسپیرمن-براون و گاتمن استفاده شد .ضرایب پایایی
نمره کل این مقیاس با روش آلفاي کرونباخ  ./91و با روش
هاي تنصیف اسپیرمن-براون و گاتمن  ./92به دست آوردند.
بنابراین ،ضرایب پایایی این مقیاس با سه روش آلفاي
کرونباخ ،تنصیف اسپیرمن-براون و گاتمن رضایت بخش
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می باشند .همچنین در پژوهش حاضر آلفاي کرونباخ./81
می باشد.
 -3شیوه تحلیل دادهها
براي تحلیل دادههاي به دست آمده از روشهاي آمار
توصیفی و استنباطی استفاده شده است .از روشهاي
آماري توصیفی میانگین ،انحراف معیار ،بیشترین و
کمترین نمرهها و همچنین در سطح آمار استنباطی از
ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون به شیوه ورود
همزمان استفاده به عمل آمده است.
یافتهها
جدول شماره  1شاخصهاي توصیفی مربوط به
نمرههاي کسب شده شرکتکنندگان در متغیرهاي
پژوهش را نشان میدهد.
جدول شماره -1میانگین ،انحراف معیار ،کمترین و بیشترین
نمرههای کسب شده شرکت کنندگان در پژوهش
انحراف

بیشترین

کمترین

معیار

نمره

نمره

میانگین

شاخص

انگیزش درونی

57/52

1/43

91

20

انگیزش بیرونی

71/47

1/73

120

20

متغیر

هدف تبحرگرا

17/14

4/99

60

20

هدف عملکردگرا

16/62

4/34

25

5

خودکارآمدی تحصیلی

15/83

4/34

35

5

هویت تحصیلی

31/50

7/97

91

10

ضرایب همبستگی ساده بین انگیزش درونی ،انگیزش بیرونی،
هدف تبحرگرا ،هدف عملکردگرا و خودکارآمدي تحصیلی با
هویت تحصیلی در جدول  2ارائه شده است.
جدول شماره  -2ضرایب همبستگی ساده (پیرسون) بین
انگیزش درونی ،انگیزش بیرونی ،هدف تبحرگرا ،هدف عملگرا
و خودکارآمدی تحصیلی با هویت تحصیلی
متغیرها

1

1

انگیزش

2

4

3

5

6

---

درونی
انگیزش

**/390

بیرونی

-0

2

3

هدف تبحرگرا

**/601

**-0/222

0

-

4

هدف

**/284

0/211

عملکردگرا

0

-

-

-

--

**
381
0/

5

--

خودکارآمد

**/602

**311

**

**353

ی تحصیلی

0

- 0/

614

0/

هویت

**/601

**

**

**339

**650

تحصیلی

-0

0/271

533

- 0/

- 0/

-

0/

0/
6

**p<0/01

-

*p<0/05

همان طور که در جدول  2مشاهده میشود ،بین انگیزش
درونی ،انگیزش بیرونی ،هدف تبحرگرا ،هدف عملکردگرا و
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درونی ،انگیزش بیرونی ،هدف تبحرگرا ،هدف عملکردگرا و
خودکارآمدي تحصیلی به عنوان متغیرهاي پیشبین ،وارد
معادله رگرسیون شدند .در جدول 3نتایج تحلیل رگرسیون
نشان داده میشود.

خودکارآمدي تحصیلی با هویت تحصیلی رابطه معنیدار
وجود دارد .به منظور تحلیلهاي اکتشافی از تجزیه و
تحلیل رگرسیون به شیوه ورود همزمان استفاده شد ،که
در آن هویت تحصیلی به عنوان متغیر مالک و انگیزش

جدول شماره -3نتایج تحلیل رگرسیون انگیزش درونی ،انگیزش بیرونی ،هدف تبحرگرا ،هدف عملکردگرا و خودکارآمدی تحصیلی

با هویت تحصیلی (به روش ورود همزمان)
شاخص آماری

RM

MR

ضرایب رگرسیون ( )βو ()B

نسبتF
احتمالP

1

2

3

4

5

 - 1انگیزش درونی

0/601

0/362

F= 4/05

0/335

-0/020

0/430

0/317

0/720

 - 2انگیزش بیرونی

0/603

0/363

p= 0/01

0/601

-0/043

0/270

0/173

0/382

 -3هدف تبحرگرا

0/640

0/410
9/09

--0/594

3/36

2/34

4/61

 -4هدف عملکردگرا

0/657

0/432
0/001

0/001

0/001

0/001

0/001

0/711

0/506

متغیرهای پیشبین

-5

خودکارآمدی تحصیلی

چنانچه در جدول 3مشاهده میشود ،بر اساس نتایج
حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه و با روش ورود
همزمان ،ضریب همبستگی چندگانه براي ترکیب خطی
انگیزش درونی ،انگیزش بیرونی ،هدف تبحرگرا ،هدف
عملکردگرا و خودکارآمدي تحصیلی با هویت تحصیلی
برابر  RM==0/711و ضریب تعیین برابر MR==0/506
میباشد که در سطح  p> 0/01معنیدار است .با توجه به
نتایج جدول 3و ضریب تعیین به دست آمده ،مشخص
شده است که حدود 50/60درصد واریانس متغیر هویت
تحصیلی توسط متغیرهاي انگیزش درونی ،انگیزش
بیرونی ،هدف تبحرگرا ،هدف عملکردگرا و خودکارآمدي
تحصیلی قابل تبیین است.

نتیجه گیری
هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه جهت گیري هاي
انگیزشی و خودکارآمدي تحصیلی با هویت تحصیلی در
دانشجویان دانشگاه جندي شاپور اهواز بود .نتایج یافتهها
نشان داد که انگیزش درونی با هویت تحصیلی رابطه
معنیداري ( r =0/335و  )p ≤ 0/0 1دارد .درتبیین این
رابطه میتوان گفت ،افرادي که داراي انگیزه درونی هستند
براي پیشرفت و پیگیري در تکالیف دشوار انگیزه زیادي دارند.
این افراد همزمان بر چند هدف متمرکز می شوند و اصرار و
تالش بسیار براي دست یابی به اهداف خود دارند .همچنین
انگیزش بیرونی با هویت تحصیلی رابطه معنیداري دارد
( r = 0/020و .)p ≤ 0/0 1این یافته با نتایج
جریستوپر( )2009همسو است.

B

β

t

P

آنهاي که داراي انگیزه درونی هستند نسبت به افزایش هوش،
توانایی ذهنی خود ،خودکارآمدي و در نتیجه هویت تحصیلی
خود از طریق مطالعه و یادگیري مطالب جدید خوشبین
هستند .آن ها معتقدند که یادگیري مطالب جدید عالوه بر
تقویت قواي ذهنی ،توانایی انتقال آموخته ها و در نتیجه کار
بست آن ها را در موقعیت هاي جدید افزایش می دهد .اما
افراد برونگرا متمایل به بیان ایدهها و احساسات خود
هستند .در نتیجه برونگرایی با مجموعه اي از صفات شامل
نوگرایی و تغییر به شناخت همراه است .که این نشان می
دهد که افراد برون گرا عالقه درونی زیادي به تحصیل
ندارند و خود این باعث پایین آمدن هویت تحصیلی آنها
می شود .در ضمن هدف تبحرگرا با هویت تحصیلی رابطه
معنیداري دارد ( r =0/430و .) .)p ≤ 0/0 1این یافته
با نتایج عباسی( )2014همسو است .افراد که داراي اهدف
تبحرگرا هستند ،نسبت به رشد و توسعه توانایی هاي
تحصیلی خود خوشبین هستند و همین باور آنها را بر می
انگیزد تا با تکالیف جدید و چالش انگیز روبه رو ،و برآن تبحر
و تسلط پیدا کنند .بنابراین ،می توان گفت افرادي که داراي
هویت تحصیلی هستند باور دارند که توانایی می تواند افزایش
یابد و به همین خاطر بیشتر احتمال دارد که جهت گیري
هدف تبحرگرا را برگزیند و براي رسیدن به موفقیت بیشتر بر
معیارهاي مبتنی بر پیشرفت خود و نه مقایسه عملکرد خود
با دیگران تأکید نماید .در ضمن یادگیرندگان با جهتگیري
تبحرگرا نسبت به یادگیرندگان داراي جهت گیري
عملکردگرا ،بیشتر از راهبردهاي یادگیري استفاده مینمایند.
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همچنین هدف عملکردگرا با هویت تحصیلی رابطه
معنیداري دارد ( r =0/317و .) .)p ≤ 0/0 1این یافته
با نتایج عباسی( )2014همسو است .عملکردگراي از آن
جهت حائز اهمیت است که به افراد در نیل به هدفهاي
بیرونی کمک میکند .این دانش آموزان پیوسته میکوشند
تا خود را نزد همکالسیها ،پدر و مادر و معلمان با هوش
جلوه بدهند و در کسب نمره و امتیازات سعی وافر دارند.
دانش آموزان عملکردگرا زمانی احساس شایستگی
میکنند که خود را براي ارائه عملکرد بهتر توانا ببینند.
توانایی ،محور اصلی توجه آنان است و نشانه آن نیز موفق
شدن بدون تالش یا موفقیت با تالش اندک است .این افراد
بر توانایی نسبی یعنی این که چگونه توانایی آنها ارزیابی
میشود تمرکز میکنند .دانش-آموزانی که عملکردگرا
هستند ،راهبرهاي شناختی و فراشناختی را کمتر به کار
میبرند ،زیرا به نفس یادگیري کمتر عالقه دارند و نهایتاً
اینکه بین خودکارآمدي تحصیلی با هویت تحصیلی رابطه
معنیداري وجود دارد ( r = 0/702و .) .)p ≤ 0/0 1این
یافته با نتایج جریستوپر ( )2009همسو است.
خودکارآمدي ،الگوي رفتاري است که شامل فعال بودن،
انتخاب فرصتها و مدیریت برآنها میباشد که این با هویت
تحصیلی افراد در ارتباط است .به نظر میرسد هر چه
شخص مسؤولیتپذیرتر ،خود تنظیم گرتر و کارآتر باشد،
دور از انتظار نیست که از خودکارآمدي بیشتري نیز
برخوردار باشد ،زیرا چنین افرادي داراي شخصیت و هویت
ثابتی هستند که این در تصمیمگیريها ،خصوصاً در عرصه
تحصیلی به آنها کمک شایانی میکند .بنابراین ،با توجه به
نتایج به دست آمده میتوان گفت که جهتگیري انگیزشی
و خودکارآمدي تحصیلی باعث افزایش هویت تحصیلی در
افراد میشوند .باالخره انگیزش و خودکارآمدي به افراد
کمک میکند تا شناخت بهتري نسبت به توانايهاي
شناختی ،نقاط قوت و ضعف و هدفهاي خود داشته
باشند ،این آگاهی افراد از نیازها و تواناییهاي خود
میتواند به یادگیري بهتر محتواي آموزش داده شده منجر
شود .از طرفی افراد داراي خودکارآمدي باال معموالً کنترل
بیشتري روي شرایط و محیط خود دارند .در این صورت
می توان گفت که خودکارآمدي تحصیلی به افزایش هویت
تحصیلی افراد کمک میکند .از جمله محدودیتهاي
پژوهش حاضر این بود ،که این پژوهش روي دانشجویان
دانشگاه علوم پزشکی انجام شده است لذا تعمیم آن به
دانشجویان دانشگاهاي دیگر امکان پذیر نمی باشد .در این
پژوهش صرفاً از پرسشنامه استفاده شده است .به همین خاطر
ممکن است در اطالعات به دست آمده سوگیري ایجاد شده
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باشد .همچنین نتایج این پژوهش قابل تعمیم به شهرها و
دیگر فرهنگ ها نیست.
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Abstract:
The aim of this research was to determine the relationship between motivational orientations and
academic self- determination with academic identity. Subjects were selected simple random
sampling. The statistic society of this study included of 1699 person medical sciences university
students in Ahvaz, those 150 individuals has been chosen by using accidental sampling style.
Data has been collected by using questionnaire of goals achievement scales (AGOS),
motivational orientations scales and academic self- determination scales (AIS) using regression
analysis. In this study the reliability of questionnaire mentioned using coronbachs̕ alpha method
is. /72, /67, ./70 and ./81 percent. The spss16 was used to investigate the relationship between
variables. The results showed that there is a significant relationship between intrinsic motivation,
extrinsic motivation, mastery approach goals, performance approach goals and academic selfdetermination with academic identity. Meanwhile the result showed that motivational
orientations can be identified as a factor to be considered academic self- efficacy. Also the
results of regression analysis with simultaneously entry method showed that predicting variables
have the ability to explain 50/60 from academic identity.

Keywords: Motivational Orientations, Academic Self- Determination, Academic Identity.
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