Journal of Education Strategies in
Medical Sciences
No 47, Volume 11, Issue 01

Research Article

DOI: 10.29252/edcbmj.11.01.02

The Prediction of Internal-External Motivation for Learning Based on
Attribution Styles and Self-Efficacy in Medical Sciences Students
Asghar Jafari 1,*
1

Assistant Professor, University of Kashan, Kashan, Iran
Received: 21 May 2017
Accepted: 22 Aug 2017
Keywords:
Internal-External
Motivation
Self-Efficacy
Attribution Styles
Medical Sciences
Students
© 2018 Baqiatallah
University of Medical
Sciences

Abstract
Introduction: Motivation involves conscience and unconscious factors of human mental
activities and was effected by cognitive, affective and behavioural process. Therefore, Present
study aimed to predict of internal-external motivation for learning based on attribution styles
and self-efficacy in Medical Sciences students.
Methods: Methodology was descriptive-correlation. Population was students of medicine,
pharmacy, hygiene and dentistry in Shahid Beheshti University, Tehran Iran in academic year
2016-2017 that 170 participants were multiple cluster sampling selected. Data were collected
using questionnaires of Seligman & et al, s attribution style, Jeroslm & Shvarta,s self-efficacy
and Ghadampour,s motivational strategies and analyzed by Pearson correlation and multiple
regression.
Results: Positive attribution style and self-efficacy can significantly predict internal motivation
for learning and self-efficacy have more part in predicting internal motivation (P < 0.01).
Negative attribution style of and self-efficacy can significantly predict external motivation for
learning and self-efficacy negatively predict external motivation (P < 0.01).
Conclusions: The results provide some evidence to suggest that cognitive traits of positive
attribution style and self-efficacy effect on genesis of internal motivation for learning in
students and negative attribution style and self-efficacy effect on genesis of external
motivation for learning. Therefore, in order to promote the level of internal educational
motivation in students and to prevent pathologic effects of negative attribution style in
educational problems, it is necessary; improve positive attribution style and self-efficacy.
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چکیده
مقدمه :انگیزش شامل عوامل هوشیار و ناهشیار فعالیت هایی روانی انسان است و تحت تاثیر فرآیندهای شناختی ،عا طفی
و رفتاری قرار دارد .از این رو پژوهش حاضر با هدف پیش بینی انگیزش درونی -بیرونی برای یادگیری بر اساس سب ک های
اسنادی و خودکارآمدی در دانشجویان علوم پزشکی انجام شد.
روش کار :روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعه آماری دانشجویان رشته های پزشکی ،داروسازی ،بهداشت و
دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران در سال تحصیلی  1395 -1394بودند که  170نفر به روش
نمونه گیری خوشه ای تک مرحله ای انتخاب شدند .داده ها با استفاده از پرسشنامه های سبک اسنادی سلیگمن و همکاران،
خودکارآمدی جروسلم و شوارتر و راهبردهای انگیزش یادگیری قدم پور جمع آوری و بوسیله آزمون های ضریب همبستگی
پیرسون و رگرسیون چندمتغیری تحلیل شدند.
یافته ها :سبک اسنادی مثبت و خودکارآمدی می توانند انگیزش درونی برای یادگیری را به طور معناداری پیش بینی کنند
و خودکارآمدی سهم بیشتری در پیش بینی انگیزش درونی دارد ( .)P > 0/01همچنین سبک اسنادی منفی و خودکارآمدی
می توانند انگیزش بیرونی برای یادگیری را به طور معناداری پیش بینی کنند و خودکارآمدی به طور معکوس در پیش بینی
انگیزش بیرونی سهم دارد (.)P > 0/01
نتیجه گیری :نتایج پژوهش شواهدی را پیشنهاد می کند که ویژگی های شناختی سبک اسنادی مثبت و خودکارآمدی در

پدیدآیی انگیزش درونی برای یادگیری نقش دارند و سبک اسنادی منفی و خودکارآمدی در پدیدآیی انگیزش بیرونی برای
یادگیری در دانشجویان نقش دارند .لذا به منظور ارتقاء سطح انگیزش تحصیلی درونی دانشجویان و پیشگیری ا ز تاثیرات
آسیب زای سبک اسنادی منفی در بروز مشکالت تحصیلی ،الزم است زمینه بهبود سبک اسنادی مثبت و خودکارآمدی
فراهم شود.

مقدمه
انگیزشتحصیلی تمایل درونی یادگیرندگان برای درگیرشدن در فرآیند
یادگیری ،ایجاد تالش مستمر در انجامدادن تکالیف و حفظ تالش برای به
پایانرساندن تکالیف مرتبط با فرآیند یادگیری و عاملی مؤثر در یادگیری و
پیشرفتتحصیلی موفقیتآمیز یادگیرندگان میباشد [ .]1نظریهپردازان و
محققان ،جهتگیری انگیزش انسان را به دو نوع کلی؛ انگیزش درونی و
بیرونی تقسیم نمودهاند .انگیزش درونی یعنی انجام کاری بخاطر خود آن
کار و انگیزش بیرونی یعنی انجام کاری بخاطر بدستآوردن چیزی دیگر
است [ .]2به عبارت دیگر انگیزش درونی شامل ارزشگذاری یادگیرندگان
برای یادگیری مطلب مورد عالقه شخصی و تصوری آنها و احساس تسلط
بر مواد یادگیری است .انگیزش بیرونی زمانی بوجود میآید که یادگیرندگان
بوسیله پیامدهای بیرونی مانند پاداش ،تشویق یاددهنده و نمرات به فعالیت
واداشته میشوند و هنگامی که عملکرد آنها نسبت به بقیه افراد بهتر باشد
انگیزش بیرونی در آنها تقویت میشود [ .]3در روانشناسی ،رویکردهای
گوناگونی در مورد انگیزش انسان و چگونگی پیدایش آن مطرح شده است.

در رویکردهای رفتاری ،انسانگرایی ،شناختی و اجتماعی عوامل گوناگونی
در مورد شکلگیری انگیزش در انسان مطرح شده است .دیدگاه رفتاری بر
پاداشها و تنبیهها بعنوان عوامل تعیینکننده انگیزش یادگیرندگان تأکید
میکنند .مشوقها ،محرکها یا حوادث مثبت و منفی هستند که میتوانند
رفتار یک یادگیرنده را برانگیخته نمایند .طرفداران این دیدگاه معتقدند که
استفاده از مشوقها رغبت و تحریک را در کالس درس وارد میکند و توجه
فراگیران را به سمت رفتارهای مناسب و هدفمند سوق میدهند [ .]4رویکرد
انسانگرایی برتواناییها و قابلیتهای فراگیران برای رشد شخصی ،آزادبودن
در انتخاب سرنوشت خودشان و ویژگیهای مثبت مانند مسئولیتپذیری
نسبت به دیگران تأکید میکند .در این رویکرد سلسله مراتب نیازهای مزلو
مطرح است که خودشکوفایی در رأس نیازهای انسان قرار دارد و انگیزش
اساسی انسان گسترش دادن تمام تواناییهای بالقوه انسان جهت رسیدن به
خودشکوفایی است [ .]2در رویکرد شناختی ،افکار فراگیران تعیینکننده
انگیزشتحصیلی آنان است .در رویکرد شناختی بر انگیزش درونی فراگیران،
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جعفری
و انجام فعالیتهای مورد نیاز برای مدیریت شرایط و وضعیتهای مختلف
است .خودکارآمدی اعتقاد فرد به توانایی خود جهت موفق شدن در یک
وضعیت خاص است .این اعتقاد تعیینکننده چگونگی تفکر ،رفتار و احساس
افراد است [ .]9خودکارآمدی دارای مؤلفههای ،انتظارات خودکارآمدی و
نتایج مورد انتظار است .انتظارات خودکارآمدی ،اعتقاد فرد نسبت به
تواناییهای خود در انجام یک رفتار موفقیت آمیز است .در حالی که نتایج
مورد انتظار ،به باور به نتیجه حاصل از یک عملکرد خاص اشاره دارد [.]10
در یک فضای آموزشی ،خودکارآمدی تحصیلی به قضاوت یادگیرنده درباره
قابلیتهای شناختی خود برای انجام یک تکلیف تحصیلی خاص یا به دست
آوردن اهداف خاص اشاره میکند .خودکارآمدی شخصی بر الگوی فکری و
واکنشهای عاطفی افراد تأثیر میگذارد .خودکارآمدی شخصی به دو صورت
ممکن است رفتار یادگیرنده را تحت تأثیر قرار دهد :خودکارآمدی شخصی
برای عملکرد و خودکارآمدی شخصی برای یادگیری [ ]11نتایج پژوهشها
نشان دادند که خودکارآمدی میتواند بر حالتهای روانی ،رفتارها ،انگیزش،
تالش و مداومت در انجام فعالیتها ،خودپنداری و خودنظارتی افراد تأثیر
بگذارد و خودکارآمدی تحصیلی به عنوان یک متغیر انگیزشی باید در مطالعه
انگیزش و رفتارهای تحصیلی دانشجویان مورد توجه قرار گیرد [.]12 ,8
 Fanو  Williamsدر پژوهشی دریافتند که عالقه به تحصیل در والدین
در ایجاد خودکارآمدی تحصیلی و دلمشغولی فرزندان به تحصیل و افزایش
انگیزش درونی آنها نقش بسزایی دارد [ Santrock .]13هم معتقد است
که خودکارآمدی یک عامل اساساً شخصی است که در پیشرفت تحصیلی
یادگیرندگان نقش مهمی دارد و خودکارآمدی باال با انگیزش تسلط و
انگیزش درونی ارتباط دارد [ Schunk .]2معتقد است که خودکارآمدی،
پیشرفت تحصیلی دانشجویان را تحت تأثیر قرار میدهد و همچنین نوع
انتخاب فعالیتهای دانشجویان را متأثر میسازد .خودکارآمدی برعقیده
«من میتوانم» استوار است .دانشجویان دارای خودکارآمدی باال بر این باورند
که «من میدانم که قادرم درسهای کالس را یاد بگیرم و انتظار دارم که
بتوانم خوب عمل نمایم» .خودکارآمدی باال و پایین در دانشجویان نشان
میدهد که آنان چقدر به تواناییهای درونی خودشان جهت انجام عملکرد
تحصیلی توجه میکنند و چقدر به تأثیر عوامل بیرون از خود در موفقیتها
و شکستهایشان توجه میکنند [ .]14عالوه بر این نتاج پژوهش
 Schmidt ،Zdzinski & Ballerdنشان میدهد که خودکارآمدی
دانشجویان با پیشرفتتحصیلی آنان رابطه مستقیم دارد [ .]15نتایج
پژوهشها نشان دادند که درجات باالی خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی
و مؤلفههای درگیری تحصیلی دارای رابطه قوی دارد .و باورهای
خودکارآمدی تاثیرات مثبتی روی انگیزش و پیشرفت یادگیرندگان دارد
[ .]16و نتایج پژوهش  Nasriو  Bayanatiنشان داد که سبک انگیزشی
درونی با خودکارآمدی و خودتنظیمی رابطه مثبت و معنادار دارند و بی

سبک اسناد و نگرشهای آنان در پیشرفتتحصیلی تأکید میشود .همچنین
بر اهمیت هدفگذاری ،برنامهریزی و کنترل میزان پیشرفت به سمت هدف
تأکید میکند .بطور کلی رویکرد رفتاری ،انگیزش فراگیران را ناشی از یک
پیامد تشویقکننده بیرونی میداند در صورتی که رویکرد شناختی برانگیزش
درونی تأکید میکند که معتقد است باید به دانش آموزان فرصتها و
مسئولیتپذیری بیشتری جهت کنترل پیامدهای پیشرفتشان داده شود.
عالوه بر این رویکرد شناختی انگیزش صالحیت را مطرح میکند که معتقد
است افراد بر اساس انگیزش صالحیت برانگیخته میشوند تا بطور مؤثری با
محیط خودشان مقابله کنند و بردنیای خود مسلط شوند .در واقع این افراد
بطور درونی و بر اساس نیروی ناشی از قابلیتها و تواناییهای درونی
خودشان برانگیخته میشوند .انگیزش صالحیت تبیین میکند که چرا
انسانها برای دستیابی به نوآوری علمی و تکنولوژی برانگیخته میشوند.
رویکرد اجتماعی معتقد است نیاز به پیوندجویی و ارتباط بصورت وقت
گذاشتن با همساالن ،دوستیهای صمیمی و روابط با مدرس در واقع عوامل
انگیزش تحصیلی برخی از فراگیران میباشد [ .]2در دنیای واقعی هم
انگیزش درونی و هم انگیزش بیرونی برای یادگیری در افراد وجود دارد .در
بعضی مواقع حالت دو قطب مخالف هم پیدا میکنند و در بعضی از
جنبههای زندگی دانشجویان انگیزش درونی و بیرونی با هم کار میکنند.
روانشناسان تربیتی معتقدند که انگیزش بیرونی به تنهایی ،خودش یک
راهبرد خوب نیست و باید بیشتر در صدد شناسایی عوامل تأثیرگذار
برانگیزش درونی بود تا در نهایت بتوان طی برنامههایی انگیزشدرونی
فراگیران را گسترش داد .انگیزشدرونی به چهار صورت در فراگیران قابل
مشاهده است :خودتعیینگری و انتخاب شخصی ،داشتن تجربیات خوب و
نتایج بهینه ،رغبت ،درگیری شناختی و خودمسئولیتپذیری [.]5
 Santrockمعتقد است که فرآیندهای شناختی در شکلگیری انگیزش
دانشجویان برای یادگیری نقش اساسی دارند .سبک اسنادی ،انگیزشتسلط،
خودکارآمدی ،هدفگذاری ،برنامهریزی ،خودنظارتی و انتظار .رویکرد
اسنادی اظهار میدارد که افراد برانگیخته میشوند تا علل زیربنایی رفتار و
عملکردشان را کشف کنند .اسنادها علل پیامدها را مدنظر قرار میدهند .در
این رویکرد ،فراگیران مانند دانشمندانی شهودی دیده میشوند که به دنبال
تبیین علل اتفاقات هستند [ Heider .]2بر این باور است که سبک اسنادی
افراد مشخص میکند رفتار فرد تا چه حدی ناشی از خود فرد و تا چه حد
ناشی از موقعیت و شرایط است .زمانی که فرد اساساً خودش را مسئول
رفتارش قلمداد میکند از سبک اسناد گرایشی (درونی) استفاده میکند.
یعنی فرد رفتارش را به ویژگیهای شخصی خودش نظیر هیجانها،
تواناییها یا خصوصیات شخصی نسبت میدهد و زمانی که فرد اساساً
موقعیت و شرایط را مسئول رفتار خود قلمداد میکند از سبک اسناد
موقعیتی (بیرونی) استفاده میکند [ Kelley .]6نافذترین نظریهپرداز
اسنادی اظهار داشت که سبک اسناد فراگیران به عواملی همچون ثبات،
تمایز و همرأیی بستگی دارد [ Weiner .]7در کنار دو نظریه اسنادی باال،
جهت تبیین شکستها و موفقیتها سه بعد درونی و بیرونی ،پایدار و ناپایدار
و مهارپذیری و مهارناپذیری را مطرح کرد .به نظر میرسد با توجه به اینکه
یادگیرنده در تبیین پیامدهای تحصیلی خود از کدام بعد سبک اسنادی
استفاده کند ،براساس آن ،نوع راهبرد انگیزش تحصیلی (درونی یا بیرونی)
او در آینده شکل میگیرد [ .]8مفهوم دیگری که در سالهای اخیر در حوزه
رفتار انسان مطرح شده است و میتواند با بسیاری از جنبههای عملکردی
رابطه دوسویه داشته باشد ،اعتقاد شخص به قابلیتهای خود در سازماندهی

انگیزگی با خودکارآمدی و خودتنظیمی ،رابطه منفی و معنادار دارد .
همینطور مشخص شد که خودکارآمدی بین سبکهای انگیزشی و
خودتنظیمی نقش واسطهای دارد [ .]17لذا با توجه به نقش سبک اسنادی
و خودکارآمدی در انگیزش تحصیلی و اهمیت باالی کیفیت یادگیریهای
دانشجویان علوم پزشکی در ارتقاء سطح کیفی سالمت جامعه و نگرانی در
مورد عوارض بیانگیزگی و عدمکارآیی دانش آموختگان در آینده ،ضرورت
انجام پژوهش حاضر ایجاب میگردد .از این رو پژوهش حاضر با هدف
پیشبینی انگیزش درونی -بیرونی برای یادگیری بر اساس سبکهای
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نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی ،دوره  ،11شماره  ،1بهار 1317
اسنادی و خودکارآمدی در دانشجویان رشتههای پزشکی ،داروسازی،
بهداشت و دندان پزشکی انجام شد.

پرسشنامه باورهای انگیزشی
برای اندازه گیری باورهای انگیزشی (بیرونی و درونی) از پرسشنامه
باورهای انگیزشی استفاده شد که توسط  Ghadam pourساخته شده
است و پایایی به روش بازآزمایی با فاصله زمانی برای آن بدست آمد.
برای بعد درونی آن  0/65و برای بعد بیرونی آن  0/69و روایی 0/62
برای آن بدست آمد [.]20

روش کار
روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود .پژوهشگر پس از حضور در
کالسها ،توضیحات الزم را در مورد "نحوه پرکردن پرسشنامهها ،محرمانه
بودن دادهها و ایجاد اعتماد الزم" را برای دانشجویان ارائه نمود و از آنها
خواسته شد که به سئواالت پرسشنامههای سبک اسنادی ،خودکارآمدی و
باورهای انگیزش تحصیلی پاسخ دهند .جامعهآماری کلیه دانشجویان
رشتههای پزشکی ،داروسازی ،بهداشت و دندان پزشکی دانشگاه علوم
پزشکی شهیدبهشتی تهران در سال تحصیلی  1395-1394بودند .با
استفاده از روش نمونهگیری خوشهای تک مرحلهای  173نفر به عنوان
پژوهش انتخاب شدند .بعد از جمعآوری پرسشنامهها 3 ،مورد معیوب بود
که کنار گذاشته شدند ،بنابراین اطالعات و دادههای مربوط به  170شرکت
کننده مورد تحلیل قرار گرفتند.

یافتهها
در جدول  1تعداد شرکت کنندگان بر حسب رشته تحصیلی نشان داده
شده است.
در جدول  2میانگین و انحراف معیار نمرات دانشجویان در
خودکارآمدی ،ابعاد سبک اسنادی و باورهای انگیزشی نشان داده شده
است.
مندرجات جدول  3ضرایب همبستگی بین خودکارآمدی ،ابعاد سبک
اسنادی و باورهای انگیزشی را نشان میدهد .قبل از انجام رگرسیون،
مفروضه های نرمال بودن توزیع نمرات انگیزش درونی -بیرونی با
استفاده از آزمون کالموگروف -اسمیرنوف و همخطی بودن متغیرهای
پیشبین ،یعنی سبکهایاسنادی (منفی -مثبت) و خودکارآمدی با
استفاده از شاخص  VIFموردبررسی قرار گرفتند که نتایج نشان داد
این دو مفروضه در مورد توزیع نمرات این پژوهش برقرار میباشند .با
استفاده از رگرسیون چندمتغیری به روش همزمان دادهها تحلیل شدند.
ضریب همبستگی بین سبکهای اسنادی (منفی -مثبت) و
خودکارآمدی با انگیزش درونی  0/68بود که  46درصد از تغییرات
انگیزش درونی دانشجویان رشته های پزشکی ،داروسازی ،بهداشت و
دندان پزشکی را تبیین میکنند .نتایج جدول  ،4نشان میدهد که رابطه
بین سبکهای اسنادی (منفی -مثبت) و خودکارآمدی با انگیزش درونی
در دانشجویان رشته های پزشکی ،داروسازی ،بهداشت و دندان پزشکی
معنادار است (.)F = 10/29 ،P > 0/01

ابزار پژوهش

پرسشنامه باورهای خودکارآمدی
برای اندازه گیری خودکارآمدی دانشجویان از پرسشنامه باورهای
خودکارآمدی جروسلم و شوارتر ( )1992استفاده گردید .این پرسشنامه
بوسیله  Mozhdehiبر روی دانشجویان اجرا شد که ضرایب اعتبار و
روایی به ترتیب  0/87و  0/80بدست آمد [.]18

پرسشنامه سبک اسنادی
سبک اسنادی بوسیله پرسشنامه سبک اسنادی  Seligmanو
همکاران اندازه گیری شد که با استفاده از روش آلفای کرونباخ اعتبار
برای ابعاد سبک اسناد منفی درونی  ،0/75اسناد مثبت درونی ،0/74
اسناد منفی با ثبات  ،0/43اسناد مثبت با ثبات  ،0/56اسناد منفی
عمومی  0/73و اسناد منفی عمومی  0/76بدست آمد [.]19

جدول  :1تعداد شرکت کنندگان بر حسب رشته تحصیلی
رشته تحصیلی

تعداد

درصد

پزشکی

51

30

داروسازی

53

31/17

بهداشت

26

15/29

دندان پزشکی

40

23/52

جدول  :2میانگین و انحراف معیار نمرات خودکارآمدی ،ابعاد سبک اسنادی و باورهای انگیزشی
متغیر

تعداد

میانگین

انحراف معیار

باالترین نمره

خود کارآمدی

170

48/81

7/24

66

31

سبک اسنادی منفی

170

9/7

2/27

15

5

سبک اسنادی مثبت

170

6/3

2/21

10

4

انگیزش بیرونی

170

14/43

3/08

21

4

انگیزش درونی

170

18/33

3/60

28

11

11

پایینترین نمره

جعفری
جدول  :3ضرایب همبستگی پیرسون برای خودکارآمدی ،ابعاد سبک اسنادی و باورهای انگیزشی
1

متغیر

3

2

5

4

1

خود کارآمدی
سبک اسنادی منفی

**-0/56

1

سبک اسنادی مثبت

**0/48

-0/12

1

انگیزش بیرونی

**-0/29

** 0/27

-0/14

1

انگیزش درونی

**0/53

0/11

**0/49

-0/09

1

جدول  :4خالصه نتایج تجزیه و تحلیل واریانس برای معناداری مدل رگرسیون
منبع تغییرات

درجات آزادی

مجموع مجذورات

میانگین مجذورات

رگرسیون

503/61

3

167/87

باقیمانده

2707/62

166

16/31

کل

2311/24

169

F
10/29

سطح معناداری
0/001

جدول  :5خالصه ضرایب رگرسیونی برای سبک اسنادی و خودکارآمدی
مدل نهایی

ضریب رگرسیون ()B

مقدار ثابت

8

SE
2/97

ضریب استاندارد (بتا)
---

t
2/69

سطح معناداری
0/008

سبک اسنادی مثبت

0/17

0/04

0/38

4/06

0/001

سبک اسنادی منفی

-0/011

0/005

-0/005

0/81

0/78

0/24

0/02

0/44

1/50

0/001

خودکارآمدی

جدول  :6خالصه نتایج تجزیه و تحلیل واریانس برای معناداری مدل رگرسیون
مجموع مجذورات

درجات آزادی

میانگین مجذورات

مقدار F

سطح معناداری

رگرسیون

656/25

3

218/75

8/06

0/001

باقیمانده

4506/28

166

کل

2611/24

169

منبع تغییرات

27/14

جدول  :7خالصه ضرایب رگرسیونی برای سبک اسنادی و خودکارآمدی
ضریب رگرسیون ()B

SE

ضریب استاندارد (بتا)

t

سطح معناداری

7/3

2/61

---

2/23

0/003

سبک اسنادی مثبت

-0/07

0/11

-0/02

0/012

0/38

سبک اسنادی منفی

0/16

0/06

0/19

3/04

0/001

خودکارآمدی

-0/27

0/03

-0/47

5/11

0/001

مدل نهایی
مقدار ثابت

نتایج جدول  7نشان میدهد سبک اسنادی منفی و خودکارآمدی به
طور معناداری انگیزش بیرونی دانشجویان را پیش بینی میکنند.
بزرگترین ضریب بتا برابر با  -0/47و مربوط به خودکارآمدی است که
به طور معکوس سهم بیشتری در پیش بینی انگیزش بیرونی دانشجویان
رشتههای پزشکی ،داروسازی ،بهداشت و دندان پزشکی دارد.

همان طوری که نتایج جدول  5نشان میدهد سبک اسنادی مثبت و
خودکارآمدی به طور معناداری انگیزش درونی دانشجویان را پیش بینی
میکنند .بزرگترین ضریب بتا برابر با  0/44و مربوط به خودکارآمدی
است که سهم بیشتری در پیش بینی انگیزش درونی دانشجویان
رشتههای پزشکی ،داروسازی ،بهداشت و دندان پزشکی دارد .همچنین
ضریب همبستگی بین سبکهای اسنادی (منفی -مثبت) و
خودکارآمدی با انگیزش بیرونی  0/43بود که  18درصد از تغییرات
انگیزش بیرونی دانشجویان رشته های پزشکی ،داروسازی ،بهداشت و
دندان پزشکی را تبیین میکنند.
نتایج جدول  ،6نشان میدهد که رابطه بین سبک اسنادی و
خودکارآمدی با انگیزش بیرونی دانشجویان معنادار است (،P > 0/01
.)F = 8/06

بحث
براساس یافته های پژوهش ،نتیجه گرفته شد که سبک اسنادی
مثبت و خودکارآمدی می توانند به طور معناداری انگیزش درونی
دانشجویان رشته های پزشکی ،داروسازی ،بهداشت و دندان پزشکی
را پیش بینی کنند و خودکارآمدی سهم بیشتری در پیش بینی
انگیزش درونی دانشجویان رشته های پزشکی ،داروسازی ،بهداشت
و دندان پزشکی دارد که این نتیجه با نتایج پژوهش های []24-21
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مطابقت دارد Trembley & Gorder .در پژوهشی نشان دادند
که شاخص های روان شناختی خودکارآمدی ،سبک اسنادی و نگرش
دانش آموزان با انگیز ش آنان برای فعالیت و یادگیری رابطه وجود
دارد [ . ]23قبل از پرداختن به تحلیل و تبیین نتایج پژوهش حاضر
الزم است ،اشاره شود که طبق نتایج پژوهش حاضر خودکارآمدی
دانشجویان رشته های پزشکی ،داروس ازی ،بهداشت و دندان پزشکی
در این پژوهش باال است و سبک اسنادی ترجیحی آنها هم منفی
می باشد .اسنادها به خودی خود ماهیت انگیزشی ندارند و
نمی توانند بطور معناداری نوع انگیزش دانشجویان را تحت تاثیر قرار
دهند .انگیزش درونی -بیرونی بیشتر به خودکارآمدی افراد بستگی
دارد .یعنی عقاید و باورهای خودکارآمد فرد پایه ای را برای انگیزش،
سالمت و موفقیت او فراهم می سازند و علیرغم وجود رابطه قوی
بین سبک اسنادی و خودکارآمدی ،در بیشتر موارد عامل
خودکارآمدی تعیین کننده تر از عامل سبک اسنادی می باشد [.]25
خودکارآمدی باال به سطوح باالی انگیزش و تالش مداوم منجر
می شود .همچنین عقاید کارآمد می توانند مسیر و جهت زندگی
افراد را تعیی ن نمایند .افراد دارای خودکارآمدی باال به احتمال زیاد
طیف وسیعی از گزینه های شغلی را مورد توجه قرار می دهند [-26
 . ]28افزون بر این در تبیین نتیجه بدست آمده می توان گفت
دانشجویانی که دارای خودکارآمدی باالیی هستند از نیر وهای
تاثیرگذار درونی خودشان آگاه تر هستند و در فعالیت هایشان بیشتر
به توانایی ها و قابلیت های خودشان توجه می کنند .همان طوری که
نتایج پژوهش Moradi, Dehghanizadeh & Solamani
 Khashabنشان می دهد احساس خوداطمینانی و باور به
خودکارآمدی ،انگیزه تحصیلی افراد را برای پرداختن به تکالیف
رشدی و گذر از چالش های تحصیلی ارتقاء می دهد [ . ]29از آن
جایی که دانشجویان شرکت کننده در پژوهش حاضر سطح
خودکارآمدی باالیی دارند و با توجه به نتایج پژوهش ،Betoret
افراد دارای سطوح باالی خودکارآمدی منابع سازش یافتگی بیشتری
نسبت به تنیدگی در موقع یت ها ی شغلی و تحصیلی دارند و ب یشتر
از عملکرد شغلی و تحصیلی خود لذت میبرند [ ، ]30بر این اساس
سطح خودکارآمدی باالی دانشجویان رشته ها ی پزشکی ،داروسازی،
بهداشت و دندان پزشکی کمک می کند که بیشتر از فعالیت های
تحصیلی خودشان لذت ببرند و جهت گیری انگیزشی آنان را به
سمت درونی سوق دهد .افزون بر این ،داشتن انگیزه به عنوان نیروی
محرکه رفتار ،زمینه ساز کوشش و پافشاری بر اهداف است که این
ویژگی در افراد با خودکارآمدی باال بیشتر قابل مالحظه است.
بدیهی است هر چه انگیزش درونیتر شود ،از تاثیرگذاری بیشتری
برخوردار میباشد چرا که خودخواسته تر و برای فرد لذتبخش تر
خواهد بود .در مقابل این انتظار وجود دارد که برانگیزاننده های
بیرونی با خودکارآمدی که ریشه در فرآیندهای درونی دارد ،رابطه
منفی داشته باشد [ . ]31بنابراین در مورد دان شجویان رشته های
پزشکی ،داروسازی ،بهداشت و دندان پزشکی منطقی به نظر میرسد
که خودکارآمدی باال در پیش بینی انگیزش درونی دانشجویان نقش
مثبت و قویتر ی داشته باشد اما در پیش بینی انگیزش بیرونی
نقش منفی و معکوس دارد .همچنین چون افراد دارای خودکارآمدی
باال ،سبک ا سنادی مثبت و درونی دارند [ ، ]32طبق نظریه اسنادی

دانشجویی که بعد درونی ،ناپایدار و مهارپذیر را جهت تبیین
عملکرد تحصیلی خود بکار میگیرد به تدریج انگیزش درونی در او
تقویت می شود و برعکس دانشجویی ابعاد بیرونی ،پایدار و
مهارناپذیر را جهت تبیین عملکرد تحصیلی خود بکار میگیرد،
انگیزش بیرونی در او تقویت می شود .همچنین در این پژوهش،
نتیجه گرفته شد که سبک اسنادی منفی و خودکارآمدی می توانند
به طور معناداری انگیزش بیرونی دانشجویان را پیش بینی کنند و
خودکارآمدی به طور منفی سهم بیشتری در پیش بینی انگیزش
بیرونی دانشجویان رشته ها ی پزشکی ،داروسازی ،بهداشت و دندان
پزشکی دارد که این نتیجه با نتایج پژوهش های [ ]33 ,5مطابقت
دارد .همان طوری که نتایج پژوهشی نشان می داد خودکارآمدی
تحصیلی باال در افزایش انگیزش درونی یادگیرندگان برای تحصیل
نقش اساسی دارد و نتایج پژوهش  Watkins ،Auو  Hattieنشان
داد که خودکارآمدی به منزله یک عامل اساسی در یادگیری،
عملکردهای اجتماعی -شناختی ،مهارت های حرکتی ،انتخاب
راهبردها و رفتارها به شمار می آید [ ]34 ,13و در مورد تأثیر قوی تر
و مهم تر خودکارآمدی تحصیلی Meece ،Schunk ،و Pintrich
اعتقاد دارد که در عوامل انگیزشی یادگیرندگان ،خودکارآمدی بر
سبک اسنادی تحصیلی غالب است و می تواند تأثیر سبک اسنادی
تحصیلی افراد را در عملکرد تحصیلی آنان تغییر دهد [ . ]35بر این
اساس در تبیین نتیجه پژوهش حاضر هم می توان گفت که چون
در این پژوهش سبک اسنادی ترجیحی دانشجویان منفی می باشد
ولی دارای خودکارآمدی باالیی هستند و خودکارآمدی به واسطه
چهار فرآیند اصلی یعنی شناخت ،احساس ،انتخاب و انگیزش
عملکرد شناختی و اجتماعی فرد را تنظیم می کند و فرآیندهای
شناختی ،تحلیل از رفتار خود در رابطه با معیارهای شخصی و
بازخورد از محیط نسبت به تواناییها ی خود را شامل میشوند ،این
تحلیل ها ی شناختی بر انگیزش و فعالیت های فرد در دستیابی به
اهداف و انتخاب ها تأثیر می گذارد و میزان توانایی فرد را در تالش
برای موفقیت تعیین می کند [ . ]24از این رو خودکارآمدی
تبیین کننده قوی تری برای انگیزش است و با عنایت به رابطه
معکوس خودکارآمدی و سبک اسن ادی منفی ،در این جا هم
خودکارآمدی توانسته است تأث یر سبک اسنادی منفی را بر انگیزش
بازداری نماید و تأثیر خودش را بر انگیزش به خوبی نشان دهد.

نتیجهگیری
خودکارآمدی باال موجب می شود که افراد توانایی ها و تالش های
خودشان را باور داشته باشند و بیشتر به خودشان تکیه کنند .این
تغییرات مثبت درونی که بواسطه خودکارآمدی باال در دانشجویان
ایجاد می شود موجب شکل گیری رفتارهای خودانگیخته و
انگیزش درونی در آنان می شود .ویژگی های شناختی سبک اسنادی
مثبت و خودکارآمدی در پدیدآیی انگیزش درونی برای یادگیری
دانشجویان نقش دارند و سبک اسنادی منفی و خودکارآمدی در
پدیدآیی انگیزش بیرونی برای یادگیری در دانشجویان نقش دارند.
با توجه به این که پژوهش حاضر بر روی دانشجویان رشته های
پزشکی ،داروسازی ،بهداشت و دندان پزشکی انجام شده است که
دارای سبک زندگی و عوامل خانوادگی متفاوتی می باشند ،احتماالً
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جعفری
از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و کلیه کسانی که در
 کمال تشکر و سپاس گذاری به،اجرای پرسشنامهها ما را یاری رساندند
.عمل میآید

عوامل ایجادکننده و تقویت کننده انگیزش تحصیلی آنان بس یار
 که می تواند محدودیت هایی را در زمینه تعمیم،متفاوت است
 تفسیرها و اسنادهای علت شنا سی متغیرهای مورد بررسی،یافته ها
 لذا پیشنهاد می شود.ایجاد کند که باید به آنها توجه شود
پژوهش های بعدی بر روی جوامع آماری که به لحاظ سبک زندگی
 همچنین پیشنهاد می شود. انجام شود،و خانوادگی همگن تر باشند
به منظور ارتقاء سطح انگیزش تحصیلی درونی دانشجویان و
پیشگیری از تأثیر آسیب زای سبک اسنادی نامطلوب در بروز
 زمینه بهبود خودکارآمدی در دانشجویان فراهم،مشکالت تحصیلی
.شود

تعارض منافع
هیچ گونه تعارضی در منافع و فرآیند ارزیابی مقاله از طرف نویسنده
.گزارش نشده است

منابع مالی
مقاله حاضر مستخرج از یک پژوهشی میباشد که بدون حمایت مالی
.انجام شده است
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