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Methods: The research method was semi-experimental with pretest-posttest
design with control group. The statistical population of study included all students in
Guilan University of Medical Sciences in 2015 academic year, that among them 30
students were selected by using random sampling method and assigned to
experimental group (15 individuals) and control group (15 individuals). The
experimental group had received 8 sessions of Self-efficacy program. Achievement
Motivation questionnaire used to data gathering. Data were analyzed by
multivariable co-variance test.
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Results: Findings indicated that the research hypothesis of effect of Selfefficacy on Achievement Motivation of Students had been proven and students of
experimental group in comparison with control group, in posttest had a significantly
increases test anxiety and academic burnout.
Conclusion: So, we can conclude that Cognitive Self-efficacy Program has a
significant effect on Achievement Motivation of Students.
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چکیده
زمینه و اهداف:

پژوهش حاضر باهدف تعیین اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر انگیزه پیشرفت

دانشجویان علوم پزشکی انجام گرفت.

روش بررسی :روش پژوهش به شیوه نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل
اجرا شد .جامعه آماری پژوهش حاضر را کلّیهِی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیالن تشکیل میدادند که
از میان آنها به روش نمونهگیری تصادفی  63نفر از دانشجویان در سال تحصیلی  1631به طور تصادفی در
گروه آزمایش (11نفر) و گروه کنترل (11نفر) جایگزین شدند .به گروه آزمایشی 8 ،جلسه برنامه
خودکارآمدی داده شد .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه انگیزه پیشرفت استفاده شد .دادهها از طریق
آزمون آماری کوواریانس مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.

یافتهها:

یافتهها نشان داد که فرضیه پژوهش مبنی بر اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر انگیزه

پیشرفت دانشجویان مورد تائید قرار گرفته است و دانشجویان گروه آزمایش نسبت به دانشجویان گروه
کنترل در پسآزمون بهطور معناداری ،انگیزه پیشرفت بیشتری داشتند.
نتیجهگیری :بنابراین ،می توان نتیجه گرفت که آموزش خودکارآمدی در افزایش انگیزه پیشرفت
دانشجویان اثربخش است.

کلمات کلیدی آموزش خودکارآمدی ،انگیزه پیشرفت ،دانشجویان.
کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفاده علمی از این مقاله برای مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی محفوظ است.

مقدمه
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دانشجویان هر جامعه ،قشر کارآمد و آیندهسازان هر کشور
هستند ،گروهی که بخش عمده برنامهریزی و بودجه هر کشور را
به خود اختصاص میدهند و پیشرفت تحصیلی آنها ،در کسب
موفقیتهای آتیشان از اهمیت بسزایی برخوردار است .بنابراین
شناسایی عوامل مؤثر برانگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان و
توجه به آنها گامی بهسوی توسعه پایدار است .پژوهشگران بیان
میکنند مهمترین نشانگر بازده علم و برجستهترین نشانگر کاری
که هر نظام آموزشی باید انجام دهد ،پیشرفت تحصیلی
یادگیرندگان است .ازاینرو موفقیت هر نظام آموزشی بستگی به
این دارد که آن نظام تا چه حد و به چه میزانی توانسته است به
عملکرد مورد انتظار دست یابد[ .]1انگیزش فراگیران بخش
پیچیدهای از رفتار انسانی است که چگونگی انتخاب ،میزان

سرمایهگذاری ،صرف انرژی در تکالیف و چگونگی احساس فرد
درباره آنها را تحت تأثیر قرار میدهد .بهویژه انگیزش پیشرفت،
انگیزه روانشناختی فراگیران است که با اثرگذاری بر انواع
مختلف فعالیتهای تحصیلی به تمایل فرد برای رسیدن به
هدفهای تحصیلی اشاره دارد[ .]2دانشجویانی که نسبت به
موفقیت از انگیزش پائینی برخوردارند ،بهسختی کار نمیکنند و
احتماالً خود پنداره ضعیفی دارند[ Hatice .]6بر این باور است که
انگیزش تحصیلی باهدفهای ویژه ،نگرشها و باورهای خاص،
روشهای نائل شدن به آنها و تالش فرد در ارتباط است[.]4
انگیزش دارای شکلهای متفاوتی بر روی یک پیوستار است که
عبارتاند از :انگیزش درونی (افراد را بهصورت خودجوش و درونی
به انجام تکلیفی خاص به حرکت وامیدارد و بهغیراز پاداشهای

محمّدی و همکاران | بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر انگیزش پیشرفت دانشجویان علوم پزشکی

روش بررسی
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی بوده و ازلحاظ روش،
نیمهآزمایشی میباشد که در آن از طرح پیشآزمون-پسآزمون با
گروه کنترل استفادهشده است.
جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیهِی دانشجویان دانشگاه
علوم پزشکی گیالن تشکیل میدادند که از میان آنها به روش
نمونهگیری تصادفی  63نفر از دانشجویان در سال تحصیلی -33
 1631بهطور تصادفی در گروه آزمایش ( 11نفر) و گروه کنترل
( 11نفر) جایگزین شدند.
برای گردآوری دادهها از ابزار زیر استفادهشده است:
مقیاس انگیزش پیشرفت ( :)ACMTابزار مورداستفاده
در این پژوهش آزمون انگیزش پیشرفت ( )ACMTمبتنی بر
روش تکمیل جملهها بوده است Bahargava .این آزمون را در
سال  1334ساخت و کرمی در سال  1638آن را به فارسی
ترجمه کرد .پایایی این آزمون درروش باز آزمایی به فاصله یک
ماه با بررسی پاسخها برای اندازهگیری جنبههای موردنظر شاخص
پایایی  3/38گزارششده است ،همچنین مقادیر پایایی برای
نسخه انگلیسی آزمون  3/31و  3/38گزارششده است[ .]16توافق
نمرات این آزمون با معیار آزمون نیاز به پیشرفت و پیشرفتهای
تحصیلی در موارد مختلف آزمایششده است .توافق نمرات این
آزمون با آزمون پیشرفت تحصیلی (عمومی)  3/31گزارششده
است .در مورد نسخه انگلیسی این آزمون مقادیر شاخص روایی
 3/81گزارششده است[ .]16پایایی این ابزار در این پژوهش 3/33
به دست آمد .نمونهای از پرسشهای مربوط به این آزمون به
شرح زیر است« :آنچه بیش از همه در زندگی خود میخواهم این
است که :الف-زندگی خانوادگی دلخواهم را کسب کنم ،ب-در
اجتماع آدم متهوری باشم ،ج -چیزی را انجام دهم که کوشش
میطلبد».
شیوه اجرای پژوهش :بعد از طی مراحل اخذ مجوز و
انتخاب نمونه ،ابتدا شرکتکنندگان آزمایش و گروه کنترل
پرسشنامه انگیزش پیشرفت را پر کردند ،سپس شرکتکنندگان
گروه آزمایش  8جلسه آموزش خودکارآمدی را دریافت کردند
(4هفته ،هفتهای دو روز و هرروز حدوداً یک و نیم ساعت) و
شرکتکنندگان گروه کنترل هیچگونه برنامهای را دریافت نکرده
68
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بیرونی ،انجام خود تکلیف برای فرد ارزشمند است) ،انگیزش
بیرونی (افراد را به خاطر پاداشهای بیرونی مجبور به انجام یک
تکلیف مینماید) و بی انگیزشی (حالت فقدان قصد و اراده برای
انجام تکلیف) که هرکدام دارای چند زیر مؤلفه است [.]1،3
تابهحال تکنیکها و فلسفههای مربوط به افزایش انگیزش
تحصیلی ،کند و اغلب نتایج ناامیدکننده داشتهاند .این شیوهها
بیشتر بر سببشناسی تکیهدارند .لذا به نظر میرسد در شرایط
فعلی نیاز به یک شیوه موفق و فوری در جهت افزایش انگیزش
تحصیلی باشد .به نظر میرسد که عمده تمرکز این روش باید
روی نتایج سریع باشد .تمام انسانها داری نظام باورها هستند و
نظام باورها دنیای انسانها را ساختار بخشیده و به تجارب معنی
میبخشد .بسیاری از عدم انگیزش تحصیلی که دانشجویان در
تحصیل با آنها دستبهگریبان هستند ناشی از ناکارآمدی نظام
باورهای آنان است و رابطه نزدیکی با باورهای ناکارآمد افراد در
مورد خودشان و عدم اطمینان آنها به تواناییهایشان دارد[.]3
یکی از عوامل شناختی که  Banduraدر سالهای اخیر روی آنها
تأکید میکند ،خودکارآمدی است[ .]8به نظر بندورا خودکارآمدی
به این معنی است که فرد فکر کند قادر است پدیدهها و رویدادها
را برای رسیدن به وضعیت مطلوب با رفتار و کردار مناسب خود
سازمان دهد[ .]3خودکارآمدی یعنی اعتقاد شخص به اینکه
میتواند رفتاری را انجام دهد که نتیجه دلخواه حاصل شود .افراد
با خودکارآمدی کم ،درباره تواناییهای خود تفکرات بدبینانهای
دارند و از هر موقعیتی که براساس نظر آنها از تواناییهایشان
فراتر باشد دوری میگزینند .در مقابل ،افراد با خودکارآمدی باال،
تکالیف سخت را چالشهایی قلمداد میکنند که میتوانند بر
[]13
آنها مسلط شوند  .در مطالعهای که Capri, Ozkendir, zkurt
 Karakusبر روی  614دانشجوی دانشگاه ترکیه انجام داد
مشخص شد خودکارآمدی عمومی با رضایت از زندگی ارتباط
مثبت و معنیدار و با فرسودگی تحصیلی رابطه معکوس و
[]11
معنیداری داشت  .همچنین Green, Liem, Martin, Colmar
 Marsh, McInerneyنشان دادند ،انگیزه تحصیلی و خود پنداره
بهطور مثبت پیشگوییکننده نگرش به مدرسه و مشارکت در
کالس و انجام تکالیف بوده و بهطور منفی غیبت در مدرسه را
پیشبینی میکند و همچنین مشارکت در کالس و انجام تکالیف
بهطور مثبت پیشبینی کننده خوبی برای عملکرد تحصیلی است
[ .]12بنابراین ،با توجه به پژوهشهای انجامگرفته و کم انگیزگی
دانشجویان و ازآنجاییکه این مورد بهعنوان یک عامل عمدهِی
بازدارنده در پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشآموزان هستند که
هزینههای هنگفتی را بر جوامع تحمیل میکند ،ضرورت بررسی
اثربخشی مداخالت آموزشی در افزایش انگیزش تحصیلی به چشم

میخورد .لذا هدف پژوهش حاضر ،تعیین اثربخشی آموزش
گروهی خودکارآمدی بر انگیزش تحصیلی دانشجویان است.
نتایج این پژوهش میتواند قابل کاربرد برای مسئوالن مدارس و به
خصوص روانشناسان و مشاوران مدرسه باشد.

مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی ▐سال  13شماره ▐ 1فروردین– اردیبهشت 1633
و به روال عادی خود ادامه دادند .پس از پایان جلسات آموزشی،
مجدداً شرکتکنندگان گروه آزمایش و گروه کنترل پرسشنامه

انگیزش تحصیلی را پر کردند .خالصه جلسات خودکارآمدی در
جدول شماره  1آورده شده است:

جدول :1خالصه جلسات خودکارآمدی بندورا
جلسه اوّل

اعضای گروه به همدیگر معرفی شدند و بین آنها ارتباط برقرار شد .اهداف کارگاه و قواعد گروهی برای آنها تبیین شد .خودکارآمدی و
ویژگی افراد خودکارآمدی برای دانشآموزان توضیح داده شد و از آنها بازخورد دریافت شد.

جلسه دوّم

مرور جلسه قبل ،آموزش عوامل مؤثر بر خودکارآمدی شامل تجارب مسلط ،تجارب جانشینی ،قانع سازی کالمی ،حالتهای فیزیولوژیکی و
هیجانی و تجارب تصویرسازی بررسی شد.
مرور جلسه قبل ،در مورد عوامل تأثیرگذار بر خودکارآمدی بحث و گفتگو شد .درباره راههای باال بردن خودکارآمدی صحبت شد .آشنا کردن
افراد گروه با خودهای ممکن مطلوب و نامطلوب و تشخیص اینکه کدام ویژگی فعلی ،آنها را در رسیدن به خود مطلوب کمک نموده و کدام
ویژگیهای خود مانع رسیدن به خود مطلوب شده است.

جلسه سوّم

ارائه تکلیف :تهیه فهرستی از نقاط قوت و ضعف خود و مشخص کردن منبع شکلگیری آنها.
مرور جلسه قبل و بررسی تکالیف دانش آموزان و بحث در مورد آنها و بازخورد دانش آموزان به همدیگر ،سپس بحث درباره اضطراب امتحان
و دانش آموزان تجربیات خود را در این زمینه بیان نمودند.

جلسه چهارم

از دانش آموزان خواسته شد زمانی را در نظر بگیرند که اضطراب امتحان ندارند.
جلسه پنجم

مرور جلسه قبل و بررسی تکلیف دانشآموزان در خصوص داشتن امتحان بدون اضطراب و بیان علت اضطراب و عوامل مؤثر بر آن.

جلسه ششم

مرور جلسه قبل ،بررسی مؤلفههای خودکارآمدی (موفقیت عملکرد ،جانشینی مشاهدهای) و تأثیر آنها در کاهش اضطراب امتحان.

جلسه هفتم

مرور جلسه قبلی ،و ادامه بحث در بررسی مؤلفههای خودکارآمدی (قانع سازی کالمی و تعدیل برانگیختی) و تأثیر آنها در کاهش اضطراب
امتحان.

جلسه هشتم

مرور جلسه قبل ،مرور کلی جلسات و بیان تجربیاتی که داشتهاند و گرفتن پیشآزمون و تقدیر و تشکر از دانش آموزان.

یافتهها
شرکتکنندگان پژوهش حاضر 63 ،نفر از دانشجویان (11
آزمایش) و ( 11کنترل) را تشکیل میدهد .در این بخش به ارائه
یافتههای توصیفی و استنباطی پرداخته میشود .جدول شما 2
بیانگر میانگین و انحراف مغیر انگیزش پیشرفت در پیشآزمون و
پسآزمون بود.
جدول شماره .2میانگین و انحراف معیار انگیزش پیشرفت
آزمایش

متغیر

نوع آزمون

انگیزش
پیشرفت

پیشآزمون

61/25

پسآزمون

50/13

کنترل

M

SD

M

SD

3/04

61/12

3/98

3/23

61/11

5/20

جدول .3تجزیهوتحلیل کوواریانس تأثیر آموزش خودکارآمدی
منبع تغییرات

SS

DF

MS

F

P

پیشآزمون

31/38

1

38/31

4/84

3/331

گروه

433/43

1

433/43

21/13

3/331

با توجه به نتایج جدول  ،)F=21/13، P=3/31( 2پس از
تعدیل نمرات پیشآزمون ،تفاوت بین گروه آزمایش و کنترل در
سطح آلفای  3/31معنادار میباشد .بنابراین ،فرضیه پژوهش

بحث
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی خودکارآمدی
برانگیزش پیشرفت بر دانشجویان علوم پزشکی بود .نتایج پژوهش
نشان داد که بین میانگینهای تعدیلشده گروه آزمایش و کنترل
در پسآزمون ازلحاظ انگیزش پیشرفت تفاوت معناداری وجود
دارد .بدینصورت که آموزش خودکارآمدی باعث افزایش فراوانی
در میزان انگیزش پیشرفت دانشجویان علوم پزشکی گروه
آزمایششده بود.
یافته پژوهش مبنی بر اثربخشی آموزش خودکارآمدی
برانگیزش پیشرفت با یافتههای Mikaeili, Afrooz, Gholiezadeh
[]11
[]14
Green, Liem, ،
Capri, Ozkendir, Ozkurt, Karakus ،
[]12
Aftab, Shah, ،
Martin, Colmar, Marsh, McInerney
[]13
[]11
و Huang, Du, Chen
Pan, Franklin ،
Mehmood
[]13
همسو میباشد .در تبیین این یافته میتوان
Yang, Huang
بیان کرد که خودکارآمدی باال با ایجاد احساس آرامش در روبهرو
کردن با تکالیف و فعالیتهای دشوار به فرد کمک میکند و
برعکس افراد با خودکارآمدی پایین ممکن است باور کنند که
63
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برانگیزش پیشرفت

مبنی بر اثربخشی خودکارآمدی برانگیزش پیشرفت دانشجویان و
تفاوت بین گروه آزمایش و کنترل ازلحاظ میزان انگیزش پیشرفت
در پسآزمون مورد تأیید قرار میگیرد.

محمّدی و همکاران | بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر انگیزش پیشرفت دانشجویان علوم پزشکی

همهچیز سختتر از آن چیزی است که آنها از پس آن برآیند
باوری که به انگیزش کم ،استرس ،فرسودگی و ناکارآمدی در
چگونگی حل مشکالت منجر میشود .افراد با خودکارآمدی باال
به دلیل پافشاری درراه رسیدن به اهداف و واکنش مناسب در
مقابل شکست و همچنین انتخاب راهکارهای مناسب در مواجهه
با تکالیف درسی محوله ،احساس ناکارآمدی درسی کمتری را
تجربه میکنند .بنابراین در معرض انگیزش پایینترین قرار دارند
[.]18
در نظریه  ]13[ Banduraخودکارآمدی باال با ایجاد احساس
آرامش در رویارویی با تکالیف دشوار کمک میکند و برعکس
افراد با خودکارآمدی پایین در موقعیتهای دشوار دچار استرس و
اضطراب و افسردگی میشوند و این موجب تضعیف در تفکر آنان
شده و به کاهش عملکرد آنان میانجامد .باورهای افراد درباره
تواناییهایشان با همان خودکارآمدی در اینکه آنها در
موقعیتهای تهدیدکننده چه مقدار تنیدگی و افسردگی را تجربه
کنند تأثیر بسزایی دارد .درواقع بهواسطه تفکر ناکارآمد ،افراد
احساس استیصال و درماندگی کرده و سطح اضطراب و افسردگی
در آنها افزایش مییابد .دانشآموزانی که از خودکارآمدی پایینی
برخوردار هستند در مورد تواناییهای خود دچار تردید هستند و
در موقع امتحانات دچار درماندگی شده و احساس اضطراب
میکنند .آموزش خودکارآمدی به این دانشجویان کمک میکند
تا باورهای منفی خود را برداشته و به این باور که "من میتوانم"
را جایگزین کنند.

دانشجویان با آموزش شناخت تواناییهایشان کمک میکرد که
خود را باور کنند و درنتیجه احساس اضطراب و درماندگی آنها
در شرایط استرسزا کمتر شود و موجب افزایش انگیزش پیشرفت
در آنان میشود .ازجمله محدودیتهای پژوهش حاضر مربوط به
جامعه آماری آن است که فقط متشکل از دانشآموزان دختر بود
و این مسئله تعمیمپذیری نتایج را با مشکل مواجه میسازد.
بنابراین ،پیشنهاد میشود که در آینده ،پژوهشهایی از این نوع
بر روی هر دو جنس و نمونههای مختلف انجام پذیرد تا قابلیت
تعمیمپذیری بیشتری داشته باشد.
تقدیر و تشکر
از دانشجویان محترم دانشگاه علوم پزشکی گیالن کمال
تشکر و قدردانی راداریم.
تأییدیه اخالقی
بهمنظور رعایت اصول اخالقی در پرسشنامهها ذکر شد
اطالعات کامالً محرمانه خواهد بود و بهصورت گروهی
تجزیهوتحلیل گردید.
تعارض در منافع
نتایج پژوهش حاضر با منافع هیچ ارگان و سازمانی در
تعارض نیست.
منابع مالی
کلیه هزینههای این پژوهش توسط نویسنده مسئول تأمینشده
است.

نتیجهگیری

43

] [ Downloaded from edcbmj.ir on 2022-01-23

به نظر میرسد که مباحث ،راهکارها و تکالیف مطرحشده در
برنامه آموزش گروهی خودکارآمدی و بحث گروهی در مورد
آنها ،زمینه تقویت احساس داشتن کنترل بر بدن و ذهن و
رویکرد "من میتوانم" را در دانشجویان فراهم کرده است و
آموزش گروهی خودکارآمدی ،شیوه فکر ،باورها و احساس
آزمودنی را تغییر میدهد .شایان به ذکر است آنچه که پیش از
شروع جلسات آموزشی بهطور قابلمالحظهای دیده شد
سردرگمی دانشجویان در پاسخ به این سؤال بود که "من چه
کسی هستم" دانشجویان فاصله بین خود فعلیشان را با خود
ممکن مطلوب خیلی زیاد میدیدند و تکیه آنها به آنچه به آنها
نسبت داده میشد ،بود .مسلماً در این شرایط که حتی افراد
آگاهی و شناخت درستی از خود ندارند و بیشتر بر اساس
بازخوردهای دیگران و ناکامیهای درونشان خود را تعریف
میکنند .باور کردن تواناییهایشان امری دشوار است چون برای
خود توانایی قائل نیستند درنتیجه آموزش خودکارآمدی به

1633  ▐فروردین– اردیبهشت1  شماره13 مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی ▐سال
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