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Background and Aims: Identify factors affecting academic adjustment is 

important identifying these factors because of their negative effects on the 

psychological, educational and material costs can be prevented. Therefore, this study 

aimed to investigate the relationship between self-efficacy and achievement 

motivation and academic adjustment in the first year undergraduate students of 

Kerman University of Medical Sciences were selected. 

Methods: This descriptive correlation cross-sectional study in 2015 that 231 

students participated in the first semester of Kerman University of Medical 

Sciences. The data collection tool consists of four parts: demographic information, 

general self-efficacy, achievement motivation and academic adjustment. Data were 

analyzed using descriptive and analytical. 

Results: The mean ±SD score of self- efficacy has been 51/15 ± 5/55, 

achievement motivation 73/72 ± 4/04 and academic adjustment 124/28 ± 25/72. 

Results related to the relationship between self-efficacy and achievement motivation 

and academic adjustment showed a significant positive correlation between self-

efficacy and compatibility, there have been positive (P =0/043). Also no statistically 

significant relationship between achievement motivation and academic adjustment is 

(P =0/816). 

 Conclusion: According to the results of this study and presented the results of 

studies on self-efficacy and motivation affect academic adjustment is therefore 

appropriate intervention programs must be designed for college students, 

particularly freshmen. Students who have less compatibility can be used counseling 

programs. 

    KeyWords: Academic adjustment, Self-efficacy, Achievement Motivation, 

Students of Medical Sciences, Kerman. 
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 بررسی ارتباط بین خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت با سازگاری تحصیلی در دانشجویان کارشناسی 

 4931سال اول دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 
 

 3حسن عباس زاده، 2اعظم حیدرزاده، 1زاده فروزی ، منصوره عزیز1بتول تیرگری
 

 ری مامایی رازی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران، دانشکده پرستاگروه داخلی جراحی ،مرکز تحقیقات پرستاری  .7

  رانیرفسنجان، رفسنجان، ادانشگاه علوم پزشکی  مامایی، – یدانشکده پرستار مرکز تحقیقات سالمندی، ،یجراح یگروه داخل .2

 ، کرمان، ایراندانشگاه علوم پزشکی کرمانپرستاری، دانشکده پرستاری مامایی رازی،  گروه .3

 مقاله اطالعات  
 

 

 

 

 

 چکیده

 تاریخچه مقاله

 13/70/1315 :دریافت

 72/73/1316 پذیرش:

 71/75/1316 :یننالآانتشار 
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ریزی برنامه و پویایی و تحرک باعث پیشرفت و خودکارآمدی تحصیلی انگیزه زمینه و اهداف:

 طریق از این و شودمی پزشکی هایگروهدانشجویان  خصوصبه دانشجویان تحصیل حین در صحیح

 بین ارتباط بگذارد. در پژوهش حاضر تأثیر فرد و سازگاری تحصیلی موفقیت روی بر تواندمی

 علوم دانشگاه اول سال کارشناسی دانشجویان در تحصیلی سازگاری با پیشرفت انگیزه و خودکارآمدی

 موردبررسی قرار گرفت. 4931کرمان در سال  پزشکی

 194 که است 4931همبستگی در سال  توصیفی نوع از مقطعی ایمطالعه پژوهش این :بررسیروش 

 اطالعات گردآوری ابزارهای داشتند؛ شرکت آن در کرمان پزشکی ترم اول دانشگاه علوم دانشجویان از نفر

 با اطالعات. بود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی، انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس و سازگاری تحصیلی

 .شد تحلیل و ، آنالیز واریانس و ضریب همبستگی پیرسون تجزیهt-test هایآزمون از استفاده

، انگیزه پیشرفت تحصیلی 45/54±55/5انحراف معیار نمره خودکارآمدی عمومی  ±میانگین : هایافته

بین  نتایج مرتبط با تعیین ارتباطبوده است.  15/ 21± 12/411و سازگاری تحصیلی  21/29 14/1±

خودکارآمدی باانگیزه پیشرفت تحصیلی و سازگاری تحصیلی نشان داد بین خودکارآمدی با سازگاری 

بین انگیزه پیشرفت تحصیلی با (؛ اما =419/4Pتحصیلی ارتباط مثبت معناداری وجود داشته است )

 (.=248/4Pنشد ) ی تحصیلی ارتباط معناداری مشاهدهسازگار

که خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت تحصیلی با سازگاری تحصیلی مرتبط با توجه به این: گیرییجهنت

توان به دانشجویان کمک کرد تا بر مسائل و مشکالت تحصیلی خود بوده است با تقویت این دو متغیر می

 غلبه کرده و سازگاری تحصیلی بهتری را به دست آورند.

 ت، دانشجویان کارشناسیسازگاری تحصیلی، خودکارآمدی، انگیزه پیشرف کلیدی کلمات
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 مهمقد

 به دبیرستان دوره از انتقال و دانشگاه در شدن پذیرفته

 زندگی در ایعمده و بزرگ تغییر جوانان از بسیاری برای دانشگاه

 یادگیری برای فرصتی دانشگاه به ورود. شودمی محسوب آنان

 افزایش دلیل به اخیر هایسال در. [7]باشدمی روانی رشد و بیشتر

 چگونگی و فهم ضرورت دانشجویان، نامثبت و هادانشگاه تعداد

 دوره از پس. شودمی احساس دانشگاهی زندگی به موفق گذر

 که دانشگاهی زندگی فهم در دانشجویان است ممکن متوسطه،

 داشته هاییدشواری باشد، داشته وجود هاآن برای تواندمی غالباً

 اما دارند، را دانشجویی زندگی از تصوراتی هاآن اگرچه. شندبا

 موقعیت در تحصیلی و اجتماعی زندگی از درستی فهم هنوز

 عالی آموزش هایهدف از یکی طرفی از. ندارد را هادانشگاه واقعی

 .[2]است سازگار و سالم باشخصیتی خوب آموختگانیدانش تولید

 دانشگاه وارد سراسری آزمون گذراندن از پس که دانشجویانی

 آن با را خود باید که هستند مواجه جدیدی شرایط با شودمی

 آن در نشجودا که اجتماعی و آموزشی موقعیت. سازند منطبق

 این با انطباق الزمه. است گسترده و متنوع پیچیده، گیردمی قرار

 

دوماهناهم علمی  
 ژپوهشی
 

 رداهی آموزش رد علوم زپشکیب راه 
 9316شهریور –مرداد
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 و آموزی دانش دوره زندگی هایشیوه از قسمتی ترک محیط

 این در دانشجو ناتوانی. است تازه شرایط در جدید شیوه کسب

 او برای روانی و روحی متعدد مشکالت منبع تواندمی فرایند

 محیط با که دانشجویانی دهدمی نشان هاپژوهش .[3]باشد

 نیز بهتری تحصیلی عملکرد شوند،می سازگار بهتر خود تحصیلی

 دانشجویان دانشگاه، با موفق سازگاری بدون .[2]داشت خواهند

 اردچ یا و دهند، انصراف دانشگاه در تحصیل از است ممکن

 ایاالت در. شوند تحصیلی سازگاری زمینه در ایعدیده مشکالت

 مدرک اخذ بدون دانشجویان درصد 09 الی 39 به نزدیک متحده

 این از تعدادی و دهندمی انصراف دانشگاه از دانشگاهی،

 .[3]کنندنمی اقدام خود تحصیالت اتمام برای هرگز دانشجویان

. است گرفته نشأت شناسیزیست علم از اصل در سازگاری 

 نمود، مطرح خود تکامل نظریه در را آن داروین بار، نخستین

 و شناسیروان همچون دیگر علوم در مفهوم این سپس

 ترینمهم از یکی. [0]گرفت قرار مورداستفاده شناسیجامعه

. باشدمی تحصیلی سازگاری مفهوم سازگاری زمینه در هاعرصه

 محیط، شرایط، با فرد انطباق مقدار به تحصیلی سازگاری

 محیط بر حاکم اجتماعی ساختارهای و هادرخواست انتظارات،

 معتقدند سیریاک و پیکر کهطوریبه. [6]دارد بستگی آموزشگاه

 توانایی معنای به و بوده چندبعدی مفهوم یک تحصیلی سازگاری

 مختلف و متنوع تقاضاهای به آمیزموفقیت گوییپاسخ در افراد

 . است آموزشی محیط

 هستند متغیرهایی ازجمله پیشرفت انگیزه و یخودکارآمد 

 از منظور. باشند تأثیرگذار تحصیلی سازگاری روی بر توانندمی که

 آمدن کنار در قابلیت و کفایت شایستگی، احساس خودکارآمدی

 باعث عملکرد معیارهای حفظ و کردن برآورده که است بازندگی

 آن معیارها نای حفظ و برآوردن در ناکامی و شودمی آن افزایش

 ادراک را خودکارآمدی بندورا راستا همین در دهدمی کاهش را

 محیط در. [2] کندمی تعریف زندگی بر کنترل درجه از فرد

 با ارتباط در دانشجو باورهای به اشاره خودکارامدی تحصیلی

 که دانشجویانی. دارد شدهتعیین درسی وظایف انجام توانایی

 را بیشتری استقامت و تالش تمایل، دارند بیشتری خودکارآمدی

 خود هایتوانایی به و گیرندمی کار به درسی وظایف انجام در

 ضعیف، خودکارآمدی دارای افراد همچنین. دارند اطمینان

 استرس افزایش باعث این و بینندمی دشوارتر را کارها و تکالیف

 هایانگیزه ترینمهم از یکی پیشرفت انگیزه .[1]شودمی آنان در

 مطرح موری توسط بار نخستین برای که است فرد هر اکتسابی

 برای تالش ،سدها از گذر برای فرد گرایش از است عبارت و شد

 که کسانی. باال سطح معیارهای حفظ و برتر ایگونهبه یابیدست

 کارکرد بهبود و شدن کامل در سعی دارند، باالیی پیشرفت انگیزه

 که دهندمی انجام را کارهایی و اندشناسوظیفه آنان. خوددارند

 پیشرفتشان ارزیابی که زنند دست کاری به و باشد برانگیزچالش

 پایه بر یا دیگران پیشرفت با مقایسه در خواه) ایگونهبه

 برخوردارند، نفسعزت از افراد این. باشد شدنی ،(دیگر هایمالک

 ایگونهبه که دارند دوست و داده ترجیح را فردی مسئولیت

 .[1]شوند خودآگاه کار نتایج از ملموس

 بر تأثیر در پیشرفت انگیزه اهمیت شد، گفته آنچه بر بنا 

 انتظار توانمی بنابراین است آشکار دانشجویان باورهای و رفتارها

 سازگاری در پیشرفت انگیزه و خودکارآمدی که داشت

 باشد داشته تأثیر هاآن تحصیلی سازگاری ویژهبه دانشجویان،

 بررسی باهدف که شیپژوه در شعبانی و فر سلیمانی کهطوریبه

 تحصیلی سازگاری با پیشرفت انگیزه و خودکارآمدی بین ارتباط

 نتیجه این به دادند، انجام اهواز در اول سال دانشجویان در

 سازگاری با پیشرفت انگیزه و خودکارآمدی بین که رسیدند

 مطالعه هاییافته همچنین. [2]دارد وجود مثبت رابطه تحصیلی

 بینیپیش محیطی حمایت و ودکارآمدیخ که داد نشان دیگر

 دانشجویان مطالعه این در. هستند تحصیلی سازگاری کننده

 اجتماعی حمایت و باال خودکارآمدی از کههنگامی کردند گزارش

 پیدا دست موردنظرشان تحصیلی عملکرد به برخوردارند

 که بود آن از حاکی دیگر مطالعه هاییافته. [0]کنندمی

 خودکارآمدی کننده بینیپیش مثبت طوربه ارتباطی هایمهارت

 را تحصیلی سازگاری مثبت طوربه نیز خودکارآمدی و است

 متغیر طریق از ارتباطی هایمهارت همچنین. کندمی بینیپیش

 بینیپیش را تحصیلی سازگاری نیز خودکارآمدی ایواسطه

 بررسی باهدف که ایمطالعه در عباسیان و بهادری .[1]کندمی

 دختر آموزان دانش در پیشرفت انگیزه با خودکارآمدی ارتباط

 گرفت، انجام 7310 سال در تهران شهر دانشگاهیپیش دوره

 رهبری، خود بعد چهار در آمدی خودکار که دادند نشان

 رابطه شرفتپی انگیزه  با خودباوری و تهییجی خود خودتنظیمی،

 پیشرفت، انگیزه  و خودکارآمدی بین خودسنجی، بعد در و دارد

 .[79]نشد مشاهده ایرابطه

 فراوان اهمیت تحصیلی سازگاری بر مؤثر عوامل شناسایی 

 زمینه در آن منفی پیامدهای از عوامل این شناسایی با زیرا دارد

. شودمی پیشگیری مادی هایهزینه و تحصیلی روانی، مسائل

 ضروری را پژوهش این انجام که وجهی تریناساسی درواقع

 پیامدهای و تحصیلی ناسازگاری نامطلوب تأثیرهای سازدمی

. باشدمی زمینه این در نظری و تجربی لحاظ به آن از ناشی

 از بهینه استفاده جهت در امروز زندگی ضرورت همچنین

 که دارد جا پس باشدمی دانشجویان ذهنی و زمانی هایرمایهس
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 ایجاد راهبردهای و گیرد قرار یابیعلت و موردتوجه مهم این

 برخالف کهاین به توجه با نیز و گردد، روشن مطلوب وضعیت

 آن مورد در اخیر هایسال در که ایگسترده هایپژوهش

 در فراگیر سئلهم این به وابسته علل همچنان است، شدهانجام

 بررسی باهدف پژوهش این لذا است، ماندهباقی ابهام از ایپرده

 تحصیلی سازگاری با پیشرفت انگیزه و خودکارآمدی بین ارتباط

کرمان  پزشکی علوم دانشگاه اول سال کارشناسی دانشجویان در

 .شد انجام 7300 سال در

 روش بررسی

همبستگی  ای مقطعی از نوع توصیفیاین پژوهش مطالعه

ارتباط بین خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت  است که باهدف تعیین

با سازگاری تحصیلی در دانشجویان کارشناسی سال اول دانشگاه 

شد. جامعه این مطالعه انجام  7300علوم پزشکی کرمان در سال 

های وابسته به را کلیه دانشجویان سال اول کارشناسی دانشکده

مان تشکیل داد و نمونه پژوهش با دانشگاه علوم پزشکی کر

( و با 2از مطالعات قبلی ) آمدهدستبهاستفاده از اطالعات 

نفر  359استفاده از فرمول حجم نمونه در مطالعات همبستگی 

 تعیین گردید.

منظور دستیابی به اهداف پژوهش از در این مطالعه به 

 پرسشنامه متشکل از چهار بخش بود. بخش اول شامل اطالعات

دموگرافیک از قبیل سن، جنس، وضعیت تأهل، رشته تحصیلی 

 بود.

 بخش دوم شامل پرسشنامه خودکارآمدی عمومی بود که 
 و شرر خودکارآمدی از پرسشنامه خودکارآمدی سنجش برای

 سؤال 23 مقیاس این .استفاده خواهد شد 7012آدامز در سال 

 ماده 6 و عمومی به خودکارآمدی مربوط آن سؤال 71 که دارد

 اجتماعی هایموقعیت در تجربیات خودکارآمدی به مربوط دیگر

 شرر خودکارآمدی ایماده 71 مقیاس پژوهش از این در است.

 از ماده هر به و است ایگزینه 5 صورتبه این مقیاس استفاده شد.

 این در نمره باالترین ترتیب بدین گیرد.می امتیاز تعلق 5 تا 7

بود. روایی و پایایی این ابزار در  71 نمره ترینو پایین 15 مقیاس

مورد بررسی قرار  khanjani و Bahadori khosroshahiپژوهش 

برآورد گردید  13/9گرفت و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ 
[79]. 

بخش سوم به پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس  

 هرمنس توسط 7019 سال در پرسشنامه اختصاص داشت. این

 هاگزینه پرسش چهار گزینه است. این 20شد که دارای  ساخته

 زیاد به کم یا کم به زیاد از پیشرفت انگیزه شدت اینکه حسببه

 به توجه با پرسشنامه گذاریشود. نمرهمی داده ها نمرهآن به باشد

 است، انجام شدهتهیه هاآن اساس بر سؤاالت که گانه 0 سؤاالت

 صورتبه دیگر بعضی و مثبت صورت به سؤاالت از بعضی گیرد.می

، 70، 75، 72، 1، 1، 0، 7 شماره سؤاالت .شده استارائه منفی

نمره، گزینه ج سه  نمره، گزینه ب دو یک الف به گزینه 27، 29

 چهار الف به گزینه نمره و گزینه د چهار نمره و به بقیه سؤاالت

ک نمره نمره، گزینه ج دو نمره و گزینه د ی نمره، گزینه ب سه

متغیر است  776تا  27 از نمرات تغییرات دامنه گیرد.تعلق می

 اگر آیدمی دست به سؤاالت مجموع از که اینمره یعنی کل نمره

 انگیزه بیانگر پائینی نمرات و باال انگیزه پیشرفت نشانگر باشد باال

باشد. روایی و پایایی این ابزار در می فرد در پائینی پیشرفت

انی فر و شعبانی مورد ارزیابی قرار گرفت که ضریب مطالعه سلیم

 .[2]محاسبه گردید 11/9آلفا کرونباخ آن 

بخش چهارم نیز پرسشنامه سازگاری تحصیلی قرارگرفته  

 خرده از تحصیلی میزان سازگاری تعیین که برایطوریبود به

 دارای که سریاک و بیکربا دانشگاه  سازگاری پرسشنامه مقیاس

 آزمودنی شد. نمره استفاده ای است،درجه 0مقیاس گویه در  20

 نشانگر باالتر نمرات .گیردمی قرار 761تا  20 بین مقیاس این در

روایی و پایایی این ابزار در مطالعه زارعی و  .است سازگاری بیشتر

مورد ارزیابی قرار گرفت که ضریب آلفا  7307همکاران در سال 

 .[77]محاسبه گردید 13/9کرونباخ آن 

 Spss v19 افزارنرمی وارد آورجمعاطالعات پس از  

 (Spss Inc., Chicago, Ill., USA). گردید و سپس با استفاده از

های مرکزی و پراکندگی مانند میانگین و واریانس و شاخص

های تی تست، آنالیز واریانس و ضریب همبستگی پیرسون آزمون

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 هایافته

ترم اول در مطالعه دانشجوی کارشناسی 237موع درمج

انحراف معیار سنی واحدهای تحت ±شرکت کردند. میانگین 

( 1/17نفر ) 715بوده است. از طرفی  0/27 ± 23/0مطالعه 

ها را درصد آن 17اند که درصد افراد تحت مطالعه مؤنث بوده

 افراد مجرد تشکیل دادند.

العه نشان داد که نتایج مرتبط با متغیرهای موردمط 

، 75/57 ±55/5نمره خودکارآمدی  انحراف معیار ±میانگین 

 ±12/25و سازگاری تحصیلی  12/13±09/0انگیزه پیشرفت 

نتایج مرتبط با بررسی از طرفی  (.7 جدول)بوده است  21/720

ارتباط میان خودکارآمدی باانگیزه پیشرفت و سازگاری تحصیلی 

سازگاری مثبت ارتباط آماری نشان داد بین خودکارآمدی با 

 (.2( )جدول =903/9Pمثبت و معناداری وجود داشته است )

همچنین بین انگیزه پیشرفت با سازگاری تحصیلی ارتباط آماری 
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(. عالوه بر این =975/9R = ،176/9Pمعنادار وجود نداشته است )

نتایج این مطالعه نشان داد که بین انگیزه پیشرفت و 

ی ازلحاظ آماری ارتباط معناداری وجود خودکارآمدی تحصیل

 (.R =،90/9 =P 97/9نداشته است )

نتایج بررسی ارتباط متغیرهای دموگرافیک با متغیرهای  

ارتباط آماری معنادار بین سن و  هموردمطالعه نیز نشان داد ک

(، انگیزه =R = ،712/9P 909/9متغیرهای سازگاری تحصیلی )

 9R=/911( و خودکارآمدی )=R =   ،910/9P -775/9پیشرفت )

 ،717/9P= وجود نداشته است. عالوه بر این بین سایر )

متغیرهای دموگرافیک و متغیرهای موردمطالعه ارتباط معنادار 

 (.3جدول ) وجود نداشته است

 خودکارآمدی، انگیزه پیشرفت و سازگاری تحصیلی در دانشجویان تحت مطالعهمیانگین و انحراف معیار  .1جدول 

 کمترین نمره بیشترین نمره انحراف معیار±  میانگین متغیر

 39 10 55/5 ± 75/57 خودکارآمدی

 69 16 09/0 ± 12/13 انگیزه پیشرفت

 36 705 12/25 ± 31/720 سازگاری تحصیلی
 

 ارتباط بین خودکارآمدی با انگیزه پیشرفت و سازگاری تحصیلی دانشجویان تحت مطالعه. 2جدول 

رفتپیش انگیزه متغیر یسازگاری تحصیل   آزمون آماری 

 خودکارآمدی
R = 791/9  

P= 907/9  

R = 770/9  

P= 903/9  
سونضریب همبستگی پیر  

 

 های دموگرافیکمیانگین نمره خودکارآمدی، انگیزه پیشرفت و سازگاری تحصیلی بر حسب ویژگی .3جدول 

 خودکارآمدی

 tآزمون آماری  انحراف معیار( ±میانگین ) متغیر

 نسج
 مرد

 زن

00/6±11/59 

05/0±21/57 

t=  57/9-  

p=9/67 

 وضعیت تأهل
 متأهل

 مجرد

33/5±70/57 

01/6±21/57 

t= 913/9-  

p= 00/9  

 انگیزه پیشرفت

 جنس
 مرد

 زن

31/0±29/13 

02/0±07/13 

t= 733/7-  

p=9/26 

 وضعیت تأهل
 متأهل

 مجرد

31/0±10/13 

59/0±96/13 

t= 900/7  

p= 213/9  

سازگاری 

 تحصیلی
 جنس

 مرد

 زن

75/22±636/721 

16/26±290/723 

t= 377/7  

p=7/377 

 

 بحث

 و تحرک باعث پیشرفت و خودکارآمدی تحصیلی انگیزه

 دانشجویان تحصیل حین در ریزی صحیحبرنامه و پویایی

 طریق از این و شودمی پزشکی هایدانشجویان گروه خصوصبه

 تأثیر فرد و سازگاری تحصیلی موفقیت روی بر تواندمی

نمره  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که میانگین  .[72]بگذارد

کننده در این مطالعه در حد سازگاری تحصیلی دانشجویان شرکت

 ارتباط بررسی با مرتبط مطلوب بوده است عالوه بر این نتایج

 بین داد نشان حصیلیت سازگاری با خودکارآمدی میان

 و مثبت آماری تحصیلی ارتباط سازگاری با خودکارآمدی

. در همین راستا نتایج (P=903/9) است داشته وجود معناداری

نشان داد  [70]و همکاران  Salmainو  Moon [73]و  Simمطالعه 

که بین خودکارآمدی تحصیلی و سازگاری ارتباط معناداری وجود 

که باهدف بررسی ارتباط  Yuslizaدارد. نتایج مطالعه 

خودکارآمدی، حمایت اجتماعی با سازگاری تحصیلی در 

نشان داد  2972الملل مالزی در سال دانشجویان دانشگاه بین
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ی در دانشجویان خودکارآمدی منجر به افزایش سازگاری تحصیل

نیز  Zychowskiو  linعالوه بر این نتایج مطالعه  ،[75]شودمی

طور معناداری با سازگاری بهنشان دادند که خودکارآمدی 

بینی کننده سازگاری ترین پیشتحصیلی در ارتباط بوده و مهم

.نتایج مطالعه دیگر نشان داد که [67, 17]رودتحصیلی به شمار می

بین هوش هیجانی، حمایت اجتماعی و خودکارآمدی با سازگاری 

 همچنین. [71]تحصیلی ارتباط معناداری وجود داشته است

 بینیپیش خودکارآمدی که داد نشان دیگر مطالعه هاییافته

 دانشجویان مطالعه این در. هستند تحصیلی سازگاری کننده

 اجتماعی حمایت و باال خودکارآمدی از کههنگامی کردند گزارش

 پیدا دست موردنظرشان تحصیلی عملکرد به برخوردارند

 مثبت طوربه نیز یخودکارآمد مطالعه هاییافته .[0]کنندمی

تمامی مطالعات  .[1]کندمی بینیپیش را تحصیلی سازگاری

این  به توجه کنند. باشده از پژوهش حاضر حمایت میمطرح

 افراد اعتقادات به اشاره تحصیلی مطلب که خودکارآمدی

 سطوح در خود را های دانشگاهیتوانند وظایف و مسئولیتمی

رود افرادی بنابراین احتمال می ،[70]انجام دهند داده شدهتعیین

ها به وجود که خودکارآمدی باالتری دارند این اطمینان در آن

آید که قادر به انجام تکالیف و وظایف محوله در محیط می

آموزشی خواهند بود بنابراین تالش و پشتکار بیشتری از خود 

واسطه دهند و کمتر دچار ناامیدی خواهند شد که بهنشان می

سبت به محیط آموزش خواهند تری ناین مطلب نگرش مثبت

داشت و به دنبال آن با این محیط سازگاری بیشتری پیدا خواهند 

داند که کرد. عالوه بر این بندورا خودکارآمدی را عاملی می

کند و شناخت، افکار و عنوان یک میانجی شناختی عمل میبه

دهد به دست آوردن چنین احساسات افراد را تحت تأثیر قرار می

ای دور از انتظار نیست؛ چراکه وقتی فراگیران در معرض نتیجه

زای های استرسرویدادهای منفی، تجربیات جدید و یا موقعیت

ها کمک گیرند احساس خودکارآمدی باال به آنتحصیلی قرار می

ها را اداره و کنترل کنند کند تا بتوانند آن رویدادها و موقعیتمی

ری از مسائل روانی محافظت و درنتیجه خود را در برابر بسیا

 فرد مثبت احساس عنوانبه که . از طرفی خودکارآمدی،[2]کنند

 نوعیبه توانداست؛ می شدهتعریف خود هایتوانمندی درباره

شود. در  تحصیلی سازگاری ارتقاء و حفظ ایجاد، ساززمینه

 هاچالش اهداف، با مواجه در را خود دانشجویان، چنانچه حقیقت،

 برداشت طوراین و کنند تصور آمد نامالیمات، خودکار بعضاً و

 توانند سازگاریو می آیند، فائق مسائل بر توانندمی که کنند

 .[1]باشند داشته دانشگاه در بیشتری

همچنین نتایج این مطالعه نشان داد بین انگیزه پیشرفت با  

سازگاری تحصیلی ارتباط آماری معنادار وجود نداشته است 

(176/9P=بااین ) حال افرادی که سازگاری تحصیلی بیشتری

اند. نتایج داشتند نمره انگیزه پیشرفت بیشتری نیز کسب کرده

و  Toews ،[70]همکاران و  Salmainمطالعه حاضر با پژوهش

Yazedian[29] ،Malmberg  وLittle[27] و Peterson و همکاران 
 در شعبانی و فر سلیمانی باشد. عالوه بر اینهمسو می [22]

 انگیزه و خودکارآمدی بین ارتباط بررسی باهدف که پژوهشی

 اهواز در اول سال دانشجویان در تحصیلی سازگاری با پیشرفت

 انگیزه و خودکارآمدی بین که رسیدند نتیجه این به د،دادن انجام

نتایج  .[2]دارد وجود مثبت رابطه تحصیلی سازگاری با پیشرفت

 خودکارآمدی، که بود آن از و همکاران حاکی Mikaeiliمطالعه 

 روابط تحصیلی، سازگاری و تحصیلی گرهای امید، تنش انگیزش،

 رگرسیون تحلیل جنتای ادامه در. یکدیگر دارند با معناداری

 خودکارآمدی، از متغیرهای یک هر که داد نشان چندگانه

. [23]دارند  تحصیلی سازگاری بر معناداری تنهایی تأثیربه انگیزش،

شده ارتباط معنادار اگرچه در این مطالعه برخالف مطالعات مطرح

بین انگیزه پیشرفت با سازگاری تحصیلی مشاهده نشد اما نتایج 

شده از پژوهش حاضر ازنظر تأثیر مثبت انگیزه مطالعات مطرح

کنند احتماالً دلیل این پیشرفت بر سازگاری تحصیلی حمایت می

طور توجیه کرد که دانشجویان باانگیزه پیشرفت امر را بتوان این

هایی برای رسیدن به موفقیت خواهند بود و باال به دنبال راه

زمانی که این موفقیت کسب شود رفتارهای سازگارانه با محیط 

و همکاران در تبیین این  Eliasآموزشی خواهند داشت از طرفی 

های مشخص و روشنی دارند و بنابراین از نویسند: هدفنتایج می

منظور دانند که بهسازگاری بهتری نیز برخوردارند. زیرا می

ها و دنبال کردن مسیر درست، باید سخت دستیابی به هدف

همچنین نتایج این مطالعه  .[20]تالش کرده و مطالعه داشته باشند

نشان داد که بین انگیزه پیشرفت با خودکارآمدی تحصیلی ارتباط 

این در حالی است که اکثر مطالعات  معناداری وجود ندارد

رتباط معنادار و مثبت بین خودکارآمدی تحصیلی و دهنده انشان

و  Maraghi انگیزه پیشرفت هستند برای نمونه نتایج مطالعه،

نشان  [25،26]همکاران و  Roohi و ooriD & iMir  ،[70]همکاران

دادند که انگیزه پیشرفت با خودکارآمدی تحصیلی ارتباط مثبت و 

معناداری وجود داشته است. الزم به ذکر است در مطالعات 

ذکرشده بر روی دانشجویان پرستاری نبوده است که این خود 

بر دانشجویان پرستاری عالوه تواند دلیل تناقض نتایج باشد. یم

ها را در معرض دروس تئوری دروس بالین نیز دارند که آن

ها دهد که ممکن است انگیزه و خودکارآمدی آنشرایطی قرار می

را تحت تأثیر خود قرار دهد بخصوص که دانشجویان تحت مطالعه 
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های باالتر در سال اول دوران تحصیل خود بودند. احتماالً در سال

تواند بر خودکار آمدی تحصیلی و میبا شرایط بالینی سازگار شده 

 ها تأثیر بگذارد .آن

 گیرییجهنت

شده با توجه به نتایج مطالعه حاضر و نتایج مطالعات مطرح

سازگاری تحصیلی در افزایش خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت 

ای مناسبی برای های مداخلهتأثیرگذار است بنابراین باید برنامه

یان ترم اول طراحی شود. برای ویژه دانشجودانشجویان به

های توان از برنامهدانشجویانی که سازگاری کمتر دارند می

شود مشاوران تحصیلی و اساتید مشاوره استفاده کرد. پیشنهاد می

های سازگاری های هدفمند در خصوص مهارتریزی برنامهبا طرح

 ازپیش در زمینه راهنمایی دانشجویان، نقش ایفا نمایند.بیش

 دیر و تشکرتق

 معاونت و دانشجویان از دانندمی الزم خود بر شگرانپژوه

 این انجام امکان که کرمان پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی محترم

 .نمایند قدرانی و تشکر صمیمانه نمودند فراهم را پژوهش

 تأییدیه اخالقی

که در کمیته  باشدیم طرح تحقیقاتی حاصل حاضر مقاله

دانشگاه علوم پزشکی کرمان  یآورت و فنونت تحقیقاااخالق مع

 .ثبت گردیده است k/93/577 با کد اخالق

 تعارض منافع

نتایج این مطالعه با منافع هیچ سازمان یا افرادی تعارض 

 ندارد.

 یمنابع مال

کلیه هزینه های این طرح پژوهشی توسط معاونت 

تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمان تامین گردیده 

 ت.اس
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