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چكیده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی رابطه انگیزش تحصیلی و انگیزه پیشرفت با
محیط آموزشی دانشجویان دانشکده سما دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز بود.
نمونه این پژوهش شامل  135نفر از دانشجویان بودند که به صورت تصادفی
چند مرحله ای انتخاب شدند .طرح پژوهش از نوع همبستگی و ابزارهای
پژوهش عبارت بودند از پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان (،)AMS
پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی گیزلی ( )GAMSو آزمون ارتباط با محیط
دانشگاه ( .)UCEQنتایج تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون
و رگرسیون نشان داد که بین انگیزه پیشرفت تحصیلی با محیط آموزشی و بین
انگیزش تحصیلی با محیط آموزشی رابطه مثبت معنی داری وجود دارد .همچنین
تحلیل رگرسیون نشان داد که انگیزه پیشرفت تحصیلی بهترین پیش بینی کننده،
ارتباط دانشجو با محیط آموزشی است.

کلید واژگان :انگیزش تحصیلی ،انگیزه پیشرفت ،محیط آموزشی

* استادیار گروه روان شناسی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران(.نویسنده مسئول ،ایمیل)docheidarie43@yahoo.com :
** استادیار گروه روان شناسی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران.
*** باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران.
**** کارشناس ارشد روان شناسی عمومی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران.

-اين مقاله برگرفته از طرح پژوهشی با حمایت مالی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز و مجری گری دکتر علیرضا حیدری مي باشد.
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مقدمه

مدرسه و دانشگاه ،نهادهای آموزشی هستند که می توانند در شکوفایی استعدادهای دانش آموختگان
نقش حیاتی و تاثیرگذار ایفا کنند .در حقیقت ،مدرسه یا دانشگاه یک سازمان تخصصی -حرفه ای است
که برنامه ریزی های مناسبی برای بکارگیری استعدادها ،ایجاد مهارت$ها و باالبردن توان خالقیت افراد
را فراهم می$سازد (میرکمالی .)1387 ،امروزه گستره وسیعی از رفتارها و نتایج تحصیلی از جمله عقب
ماندگی تحصیلی ،انگیزه پیشرفت تحصیلی ضعیف ،ترک تحصیل ،عملکرد تحصیلی پائین و ارتباط
نامناسب با محیط های آموزشی 1به عنوان خطرهایی که سالمت نوجوانان و جوانان را تهدید می کنند،
مطرح اند و موجب نگرانی والدین ،معلمان و متخصصان تعلیم و تربیت و جامعه می شوند(حیدری،
عسگری ،ساعدی ،مشاک و آذرکیش.)1391 ،
دوره تحصیلی دانشگاهی به واسطه حضور عوامل متعدد ،دوره ای فشارزا است .بیشتر دانشجویان به
خاطر تحصیل در دانشگاه از خانواده و شهر یا روستای خود جدا شده در محیط جدیدی قرار گرفته
اند که احیاناً از نظر عاطفی مشکالتی برایشان به وجود می آید .این مشکالت روانی و عاطفی موقعی
شدید می شود که آنان نتوانند خود را با محیط جدید دانشگاه تطبیق دهند .عدم سازگاری با محیط
آموزشی دانشگاه ،محیط سکونت در خوابگاه و قرارگرفتن در شبکه جدید روابط ،برخی عکس العمل
های عاطفی را به دنبال دارد .با توجه به اینکه دانشجویان در هر جامعه ای آینده سازان و برنامه ریزان و
مدیران آن جامعه خواهند بود سالمت روانی آنان می تواند نقش موثری در فرآیند توسعه داشته باشد.
در صورتی که آنان از بهداشت روانی برخوردار نبوده و به خاطر مشکالت ذکر شده ،دچار اختالالت
روحی و عاطفی شوند ،نه تنها خود در این جریان ضربه می بینند بلکه در نهایت جامعه نیز متضرر
می گردد .شناخت عواملی که مشکالت روانی دانشجویان را فراهم می آورد مستلزم مطالعات علمی
است .از طریق شناخت این عوامل است که می توان به برنامه ریزی در جهت مرتفع ساختن مشکالت
دانشجویان همت گماشت و بهداشت روانی آنان را در دانشگاه و خارج از آن تامین کرد و باعث بهبود
ارتباط آنان با محیط دانشگاه شد(کاپالن ،سادوک و گرب2003 ،2؛نقل از حیدری و مکتبی.)1390،
امروزه با پیشرفت علوم و به موازات آن پیچیده تر شدن زندگی فردی و اجتماعی و متعاقباً باال رفتن
میزان استرس افراد ،لزوم توجه به مسائل تنش زای روانی و اجتماعی آنها بیش از پیش احساس می$شود
(کاپالن ،سادوک و گرب2003 ،؛نقل از حیدری و مکتبی .)1390،در دانشگاه اگر چه آگاهی و کسب
اطالعات در مواردی مثل پیش نیازهای دروس و برنامه زمانی کالسها به آموزش دانشجویان مربوط
نیست ولی بخشی از تجربه دانشگاهی آنها محسوب می شود و می تواند باعث مناسب تر دانشجویان با
محیط آموزشی شود بیشتر دانشجویان ،امور اداری دانشگاه را الزامی عذاب آور می دانند وبنابراین یک
نظام اطالعات با مدیریت قوی که اطالعات را به صورت سریع و شخصی شده در اختیار دانشجویان
قرار دهد می تواند مشوق خوبی برای انتخاب یک موسسه آموزشی و ارتباط مناسب با این موسسه شود
1. education environment
2. Kaplan,Sadouk, & Gerb
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(اوهارا و سیمن )2006 ،1وموفقیت آتی موسسات آموزشی به توانایی آنها در ایجاد از طریق روابط
مناسب با دانشجویان بستگی دارد (کینگ .)2005،2تحقیقات نشان داده است ،چنانچه مدیریت ارتباط
با دانشجو به صورت موثر در دانشگاه$ها به کار گرفته شود حفظ دانشجو در دانشگاه$ها بهبود یافته و
او را از ترک تحصیل افت تحصیلی باز می دارد و تعهد و التزام دانشجو به محیط آموزشی را بیشتر می
کند (شیک .)2005 ،3شکوالکو )2013( 4معتقد است رابطه نیرومندی بین انگیزش و عالقه و تعهد به
محیط آموزشی وجود دارد.
انگیزش 5حالت درونی است که انسان را به انجام فعالیت خاصی ترغیب می کند(اوسونوا،دی جاب،
ایام و اوسونوا2013 ،6؛ کوتزی .)2011 ،7مفهوم انگیزش به طور سنتی برای تبیین و جهت فعالیت
افراد به کار می رود (پروین .)2005،8به عبارت دیگر میل یا اشتیاق برای کسب موفقیت و شرکت در
فعالیت$هایی است که موفقیت در آنها به کوشش و توانایی شخصی وابسته است (اسالوین)2006 ،9
و گرایش به تالش برای انتخاب فعالیت$هایی است که هدفش رسیدن به موفقیت یا دوری از شکست
است (کدیور.)1386،
یکی از نظریه هایی که در ارتباط با انگیزش تحصیلی توجه بسیاری از متخصصان و پرورشکاران
را به خود معطوف کرده است ،نظریه خودتعیین گری( 10دسی و ریان )1985 ،11است که برای تبیین
رفتار و عملکرد دانش آموزان ،بر منبع انگیزشی تاکید می ورزد (کاسکار 12و همکاران .)2013،در این
14
نظریه تحلیل کامل فرایند انگیزش مستلزم در نظرگرفتن سه سازه مهم یعنی انگیزش درونی ،13بیرونی
و بی انگیزشی 15است (دسی و ریان .)2012 ،بر خالف نظریه های انگیزشی دیگر مانند نظریه شناختی
اجتماعی بندورا که انگیزش را به عنوان یک سازه یکپارچه و واحد در نظر می گیرد .در نظریه خود
تعیین گری انگیزش تحصیلی دارای ماهیتی چند بعدی است و از سه نوع انگیزش جهان شمول تشکیل
شده است (دسی و ریان2002 ،؛ نقل از آریپاتامنیل.)2011 ،16
انگیزش درونی به انگیزه ای اشاره دارد که افراد را به صورت خودجوش و درونی به سمت انجام
1. Ohara & Seeman
2. King
3. Shaik
4. Shkullaku
5. motivation
6. Osonwa, Adejob, Iyam, & Osonwa
7. Coetzee
8. Pervin
9. Slavin
)10. Self-Determination Theory (SDT
11. Deci, & Ryan
12. Kusurkar
13. Intrinsic Motivation
14. Extrinsic motivation
15. amotivation
16. Areepattamannil
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تکلیفی خاص به حرکت وا می دارد و انجام تکلیف به خودی خود و صرف نظر از پاداش های بیرونی
برای فرد ارزشمند و رضایت بخش است (لینچ ،لرنر و لونتال .)2013 ،1انگیزش بیرونی نیز به انگیزه ای
اشاره دارد که افراد را به دلیل پاداش ها و تقویت های بیرونی مجبور به انجام یک تکلیف می کند(دسی
و ریان .)2012 ،همچنین بی انگیزشی یا فاقد انگیزش بودن نیز اشاره به افرادی دارد که هیچ گونه انگیزه
ای-خشنودی و ارزشمندی درونی یا مشوق های بیرونی -برای فعالیت های خود دریافت نمی کنند و
در نتیجه از انجام آنها اجتناب می کنند (کالرک و شروت .)2010،2در این نظریه فرض برآن است که
انسان از بدو تولد یک تمایل ذاتی برای تحریک و یادگیری دارد که از سوی محیط حمایت می شود
4
این تمایل ذاتی که همان انگیزش است وابسته به ارضای سه نیاز روان شناختی صالحیت ،3استقالل عمل
و تعلق 5است(دسی و ریان.)1985 ،ارضای این نیازها تعامل دوستانه با محیط و بهزیستی روانی فرد را
تامین می کند(دسی و ریان1991 ،؛ نقل از آبشا.)2012 ،6
به عالوه سایر مطالعات نیز داشتن انگیزه پیشرفت تحصیلی 7را در ایجاد ارتباط موثر با محیط آموزشی
موثر می دانند .نیاز به پیشرفت ،میل به انجام دادن خوب کارها متناسب با معیار برتری است .این نیاز،
افراد را برای جستجو کردن موفقیت در رقابت با معیار برتری 8با انگیزه می کند .برای مثال ،حل کردن
معما ،نوشتن مقاله ی متقاعد کننده ،دویدن در یک مسابقه در بهترین زمان ممکن ،باال بردن معدل ،بردن
یک مسابقه ،شاگرد اول کالس شدن ،نمونه هایی از جستجوی موفقیت یا پیشرفت در تکالیف هستند.
مورای )1999( 9یکی از پیشگامان این قلمرو ،نیاز به پیشرفت را میل به غلبه بر مشکالت ،تمرین قدرت،
تالش برای انجام دادن امور مشکل و تالش برای اجرای هر چه سریعتر کارها تعریف کرده است .او
نیز مانند دیگران ،معتقد است که " لذت پیشرفت در رسیدن به هدف نیست ،بلکه در گسترش و تمرین
مهارت ها است" (نقل از گل شکوه .)1389 ،نیاز به پیشرفت ،یک انگیزه محسوب می$شود که به
فعالیت افراد منجر می شود .این انگیزه درانجام تکالیف بر مسئولیت درگیری برای حل مشکالت و
تحمل خطرات متوسط نقش مهمی دارد .افراد نیازمند به پیشرفت ،گرایشی قوی به برنامه$ریزی ،تعیین
اهداف آینده و جمع آوری اطالعات یاد گیرنده دارند (مینر 10و همکاران؛  .)1994رایزاونر،)2004(11
داماش )2003(12و پیترسون )2002( 13در پژوهش های خود گزارش کردند که عوامل شخصی همچون
1. Lynch, Lerner, & Leventhal
2. Clark, & Schroth
3. competence
4. autonomy
5. relatedness
6. Abesha
7. Academic Achievement Motivation
8. excellence
9. Murray
10. Miner
11. Resaoner
12. Damashe
13. Peterson
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اعتماد به نفس ،عالقه یا عدم عالقه به رشته تحصیلی ،انگیزه برای تحصیالت دانشگاهی می$تواند منجر
به ارتباط مناسب یا نامناسب با محیط آموزشی و افت تحصیلی شود.
ایزنبرگ ،نیومارک و پری )2003( 1در بررسی نیز خود دریافتند نوجوانانی که پیوسته مورد اذیت و
آزار همساالن و بدرفتاری آنان قرار می$گیرند نه تنها پیشرفت تحصیلی کمی دارند بلکه با آموزشگاه
و تحصیالت رسمی رابطه خوبی ندارند .همچنین آندرمن )2002( 2بیان می دارد که هرچه احساس
پیوستگی جوانان با محیط آموزشی بیشتر باشد ،بیشتر احتمال دارد که به رفتارهای اجتماعی همنوا مانند
موفقیت در محیط آموزشی یا خودداری از سوء مصرف مواد روی آورد .افزون براین نشان داده شده که
پیوستگی دانشجویان با محیط آموزش با سازگاری آموزشی ،احساسی و اجتماعی مثبت نیز همبسته است.
در پژوهشی که توسط بوساتو و همکاران )2009( 3انجام شد نتایج نشان داد سبک یادگیری ،توانمندی
عقالنی ،شخصیت انگیزش پیشرفت تحصیلی پیش بین های مناسبی برای موفقیت تحصیلی در آموزش
عالی (دانشگاه ها)هستند .در طی تحقیقاتی که توسط درخشان ( )1382صورت گرفت ،عوامل شخصی
نظیر اعتماد به نفس ،عالقه به رشته تحصیلی ،انگیزه برای تحصیالت دانشگاهی و عوامل محیطی نظیر
فضای کالس درس ،تراکم جمعیت در کالس ،تجهیزات و امکانات را از جمله عواملی دانست که می
تواند باعث ارتباط مناسب با محیط آموزشی (دانشگاه) شود .همچنیی در پژوهشی که توسط یوسفی و
همکاران ( )1388انجام شد ،نتایج نشان داد که عوامل انگیزشی بر پیشرفت تحصیلی نقش مهمی دارند
و همچنین انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه معنی داری دارد .بنابراین باتوجه
به اهمیت انگیزش تحصیلی و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان در ارتباط آنان با محیط آموزشی،
پژوهش حاضر به دنبال پاسخ علمی به این سوال است که:
آیا انگیزش تحصیلی و انگیزه پیشرفت با محیط آموزشی در دانشجویان دختر دانشکده سما واحداهواز رابطه ساده و چندگانه وجود دارد؟
روش پژوهش:

جامعه آماری و روش نمونه گیری :جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دختر دانشکده
سما واحد اهواز بودند و نمونه آماری این تحقیق مشتمل بر  135نفر بودند که به روش نمونه گیری
تصادفی طبقه ای (از بین رشته های مختلف)  6رشته انتخاب شد و از هر رشته دو کالس و از هر کالس
به طور متوسط  12نفر به قید قرعه انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند.

1. Eisenberg.,Neumark,& perry
2. Anderman
3. Busato
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ابزارهای پژوهش:

الف) مقیاس انگیزه پیشرفت گیزلی()GAMS

1

در این پژوهش برای سنجش انگیزه پیشرفت آزمودنی ها از مقیاس انگیزه پیشرفت گیزلی ()1971
استفاده گردیده است .این مقیاس شامل  20ماده و هر ماده آن شامل دو صفت است که در بخشی از
آنها ،آزمودنی بایستی یکی از دو صفتی را که بیشتر به توصیف او می پردازد و در بخشی دیگر یکی از
دو صفتی را که کمتر به توصیف او می پردازد ،مشخص نماید .میکائیلی ( )1377در پژوهش خود که بر
روی دانش آموزان دختر دوره راهنمایی شهر اهواز انجام داد .اعتبار آزمون پیشرفت گیزلی را از طریق
محاسبه میزان ضریب همبستگی بین نمره های حاصل از این آزمون و نمره های حاصل از مقیاس 15
درجه ای انگیزه پیشرفت برابر با  0/50به دست آورد که در سطح آماری کمتر از  0/001معنی دار می
باشد .همچنین پایایی این آزمون از دو روش تنصیف و آلفای کرونباخ محاسبه گردید که به ترتیب برابر
 0/61و  0/72بود و هر دو در سطح آماری کمتر  0/001معنی دار می باشند.
بیاتیانی ( )1381در پژوهش خود نیز که بر روی دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان های شهرستان
اهواز انجام داد .اعتبار آزمون انگیزه پیشرفت دانش آموزان تکمیل شده توسط دبیر (مقیاس  15درجه
ای انگیزه پیشرفت) محاسبه نمود .میزان ضریب همبستگی (ضریب اعتبار) بدست آمده برابر با  0/46می
باشد که در سطح آماری کمتر از  0/001معنی دار است .همچنین جهت پایایی این آزمون از دو شیوه
تنصیف یا دونیمه کردن ،پس از تقسیم سوالهای پرسشنامه به دو گروه زوج -فرد ،ضریب همبستگی
بین این دو گروه محاسبه گردید .بر این اساس ضریب پایایی بدست آمده برای مقیاس انگیزه پیشرفت
 0/58است که در سطح آماری کمتر از  0/001معنی داری می باشد .به عالوه پايايي پرسشنامه انگیزه
پیشرفت در تحقيق حاضر نیز با استفاده از روش آلفاي كرونباخ  0/51بدست آمد كه بيانگر ضرايب
پايايي مطلوب پرسشنامه ياد شده مي باشد.
ب) مقیاس انگیزش تحصیلی ()AMS

2

مقیاس انگیزش تحصیلی در سال 1992توسط والراند و همکاران به منظور تشخیص نوع انگیزش
تحصیلی دانشجویان و دانش آموزان از زبان فرانسه به زبان انگلیسی ترجمه شده است .مقیاس انگیزش
تحصیلی بر اساس نظریه خود تنظیمی طراحی شده و سه بُعد اصلی انگیزش یعنی انگیزش درونی،
انگیزش بیرونی و بی انگیزشیرا مورد بررسی قرار می دهد .این آزمون دارای  7زیر مقیاس است که 3
زیر مقیاس آنها مربوط به بعد انگیزش درونی (دانستن ،4حرکت در جهت پیشرفت 5و تجربه محرک،)6
3

1. Geisly achivment motivation scale
2. Academic Motivation Scale
3. Vallerand
4. to know
5. to ward accomplishment
6. to experience stimulation
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 3زیر مقیاس مربوط به بعد انگیزش بیرونی (همسان کردن ،1درون فکنی 2و تنظیم بیرونی )3و یک زیر
مقیاس مربوط به بعد بی انگیزشی است.
برای پایایی این مقیاس ،والراند( )1992آلفای کرونباخ زیر مقیاس های آزمون انگیزش تحصیلی را
بینه  0/83تا 0/86گزارش کرده است ،تنها ضریب آلفای زیر مقیاس های آزمون انگیزش بیرونی در
این طیف  0/62بوده است .ضریب پایایی حاصل از روش بازآزمایی زیر مقیاس های آزمون انگیزش
تحصیلی در فاصله یک ماه نیز بین  0/71تا  0/83گزارش ده است .نتایج تحلیل عاملی تاییدی ،ساختار
 7عاملی مقیاس را به اثبات رسانده و حاکی از اعتبار سازه مقیاس انگیزش تحصیلی است  .در ایران،
باقری ،شهرآرای و فرزاد در سال  1382پس از ترجمه ی این مقیاس ،آن را بر روی  838نفر آزمودنی
اجرا کردند و با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی دریافتند که پنج عامل از ساختار  7عاملی مقیاس تکرار
می شود و در واقع نتایج بررسی آنها ،مقیاس را با شرایط و تفاوت های فرهنگی جامعه ی ایرانی منطبق
ساخت .آنها همچنین به منظور سنجش پایانی مقیاس ضرایب همبستگی درونی و آزمون بازآزمایی را
محاسبه کردند که در هر یک از خرده مقیاس ها در غالب موارد باالتر از  0/77بود که حاکی از پایایی
مقیاس است(نقل از رستگار خالد.)1389،در پژوهشی که توسط رستگار خالد انجام شد ،برای سنجش
پایایی مقیاس آلفای کرونباخ برای هریک از زیر مقیاس های انگیزش تحصیلی محاسبه شده است که
نتایج آن به صورت انگیزش فهم ( ،)0/81انگیزش درونی( ،)0/67تنظیم همانندسازی شده ( ،)0/75نظیم
تزریقی(،)0/71تنظیم بیرونی( )0/73و بی انگیزگی( )0/78می باشد .به عالوه پايايي پرسشنامه انگیزش
تحصیلی در تحقيق حاضر نیز با استفاده از روش آلفاي كرونباخ  0/72بدست آمد كه بيانگر ضرايب
پايايي مطلوب پرسشنامه ياد شده مي باشد.
ج) مقیاس ارتباط دانشجو با محیط دانشگاهUCEQ((4

اين مقياس يك مقياس خودگزارشي است كه توسط حیدری ،عسگری ،مشاک ،ساعدی و آذرکیش
( )1390ساخته شده است و دارای  56ماده است ،هر آزمودني به اين آيتم ها با يك مقياس  3درجه
اي(کم ،متوسط و زیاد) پاسخ می دهد .تهیه کنندگان این پرسشنامه ،برای بررسی اعتبار این آزمون،
آن را با مقیاس انگیزه پیشرفت گیزلی ،روی  326آزمودنی بطور همزمان اجراء نمودند،که ضرایب
اعتبار همزمان بین این دو مقیاس  0/84و ضریب آلفای کرونباخ آن مقیاس به تنهایی  0/64بدست آمد
که همگی بيانگر ضرايب اعتبار مطلوب پرسشنامه ياد شده مي باشد .به عالوه پايايي پرسشنامه ارتباط
با محیط دانشگاه در تحقيق حاضر نیز با استفاده از روش آلفاي كرونباخ  0/61بدست آمد كه بيانگر
ضرايب پايايي مطلوب پرسشنامه ياد شده مي باشد.
1. identified
2. introjected
3. external regulation
4. Univercity Connection Environment Questionnaire
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یافته های پژوهش

الف  -يافته هاي توصيفي

يافته هاي توصيفي اين پژوهش شامل شاخص هاي آماري مانند ميانگين ،انحراف استاندارد و تعداد
آزمودني ها براي كليه متغيرهاي مورد مطالعه است در جــدول  1ارائه شده اند.
جدول  :1ميانگين ،انحراف استاندارد نمره متغيرهاي انگیزه پیشرفت،
انگیزش تحصیلی و ارتباط با محیط آموزشی
ميانگين

متغير

انحراف استاندارد

انگیزش تحصیلی

102/13

16/03

ارتباط با محیط آموزشی

95/55

16/18

انگیزه پیشرفت

7/67

33/57

تعداد
135

همان طوري كه در جدول  1مالحظه مي شود ،در متغير انگیزش تحصیلی ميانگين و انحراف
استاندارد ،به ترتيب براي كل دانشجويان 102/13و  ،16/03در متغير انگیزه پیشرفت ميانگين و انحراف
استاندارد،به ترتيب  33/57و  7/67و در متغير ارتباط با محیط آموزشی ميانگين و انحراف استاندارد،به
ترتيب  95/55و  16/18مي باشد.
ب -يافته هاي مربوط به فرضيه هاي پژوهش

فرضيه اول  :بين انگیزش تحصیلی و ارتباط با محیط آموزشی رابطه معني داري وجود دارد.
جدول  :2ضرايب همبستگي ساده بين انگیزش تحصیلی و ارتباط با محیط آموزشی دانشجويان
متغير پيش بين

متغير مالك

ضريب همبستگي()r

سطح
معني داري()p

تعداد نمونه
()n

انگیزش تحصیلی

ارتباط با محیط آموزشی

0/26

0/0001

135

همان طور كه در جدول 2مشاهده مي شود بين انگیزش تحصیلی و ارتباط با محیط آموزشی كل
دانشجويان رابطه مثبت معناداري وجود دارد( p>0/0001و  .)r=0/26بنابراين فرضيه اول تائيد مي شود
به عبارت ديگر ،با افزايش انگیزش تحصیلی دانشجويان ،ارتباط با محیط آموزشی آنان نیز افزایش
خواهد یافت.
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فرضيه دوم  :بين انگیزه پیشرفت و ارتباط با محیط آموزشی رابطه معني داري وجود دارد.
جدول  :3ضرايب همبستگي ساده بين انگیزه پیشرفت و ارتباط با محیط آموزشی دانشجويان
متغير پيش بين

متغير مالك

ضريب همبستگي()r

سطح
معني داري()p

تعداد نمونه
()n

انگیزه پیشرفت

ارتباط با محیط آموزشی

0/014

0/026

135

همان طور كه در جدول  3مشاهده مي شود بين انگیزه پیشرفت و ارتباط با محیط آموزشی كل
دانشجويان رابطه مثبت معناداري وجود دارد( p>0/026و  .)r= 0/014بنابراين فرضيه دوم تائيد مي شود
به عبارت ديگر ،با افزايش انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانشجويان ،ارتباط با محیط آموزشی آنان نیز
افزایش خواهد یافت.
فرضيه سوم :بين انگیزه پیشرفت ،انگیزش تحصیلی و ارتباط با محیط آموزشی دانشجويان رابطه معني
داري وجود دارد.
جدول  :4ضرايب همبستگي چندگانه بين انگیزه پیشرفت ،انگیزش تحصیلی
و ارتباط با محیط آموزشی دانشجويان با روش گام به گام()step wise
روش گام به گام
متغیر مالک

متغیر پیش بین

ارتباط با محیط
آموزشی

انگیزه پیشرفت

همبستگی
چندگانه
))MR

ضریب
تعیین()RS

نسبت F
احتمال p

0/26

0/071

19/93
0/0001

ضرایب همبستگی
انگیزه پیشرفت
β =0/26
t =4/46
p =0/0001

مطابق جدول ،4نتايج حاصل از تحليل رگرسيون چندگانه به روش گام به گام( )Step wiseنیز نشان
داد از بين متغيرهاي پيش بين تنها متغير انگیزه پیشرفت تحصیلی با توان پيش بيني يا ضريب بتا β=0/26
است كه در وهله اول مهمترين پيش بيني كننده ارتباط با محیط آموزشی محسوب مي شود .به عبارت
ديگر متغير انگیزه پیشرفت تحصیلی از قدرت پيش بيني باالتر و مستقیمی براي ارتباط با محیط آموزشی
برخوردار است.
بحث و نتیجه گیری

بر اساس يافته هاي حاصل از اين پژوهش ،بين انگیزش تحصیلی و ارتباط با محیط آموزشی كل
دانشجويان رابطه مثبت معناداري وجود دارد( p>0/0001و  .)r= 0/26نتایج حاصل از این فرضیه با یافته
های شکوالکو( ،)2013دسی و ریان( ،)2000ابوبکر ،سلیمان و رفعی( ،)2010دسی و ریان( )1991و
آبشا( )2012هماهنگ و همسو می باشد .در تبیین این یافته ها می توان گفت بر اساس نظریه خودتعیین

104

رابطه انگیزش تحصیلی و انگیزه پیشرفت با محیط آموزشی دانشجویان دختر

گری ،انگیزش افراد را به صورت خودجوش و درونی به سمت انجام تکلیفی خاص به حرکت وا می
دارد و انجام تکلیف به خودی خود و صرف نظر از پاداش های بیرونی برای فرد ارزشمند و رضایت
بخش است .به عبارت دیگر دانشجویانی دارای انگیزش نسبت به دانشجویانی که به درماندگی آموخته
شده یا بی انگیزش مبتال هستند علیرغم وجود محدودیت ها و فشارهای آموزشی ،احساس لیاقت و
کارآمدی در انجام یک تکلیف یا فعالیت ها ،استقال عمل و احساس تعلق و عشق به همساالن و محیط
آموزشی خود دارند که این خود باعث افزایش ارتباط و سازگاری آنها با محیط آموزشی خود می شود.
از سويي ديگر ،در پژوهش حاضر مشاهده شد كه بين انگیزه پیشرفت و ارتباط با محیط آموزشی كل
دانشجويان رابطه مثبت معناداري وجود دارد( p>0/026و  .)r= 0/014این یافته ها با نتایج پژوهش های
مورای ( ،)1999رایزاونر ( ،)2004داماش ( ،)2003پیترسون ( ،)2002ایزنبرگ ،نیومارک و پری (،)2003
بوساتو و همکاران ( ،)2009درخشان ( )1382و یوسفی و همکاران ( )1388همخوانی دارد .در تبیین
این یافته ها می توان گفت ،انگیزه پیشرفت تحصیلی در انجام تکالیف پر مسئولیت ،درگیری برای حل
مشکالت و تحمل خطرات متوسط محیط آموزش نقش مهمی دارد .در واقع افرادی که انگیزه پیشرفت
تحصیلی در آنها باالست ،عالقه مند به برتری ،به خاطر برتری هستند و نه به خاطر پاداشی که بدنبال دارد.
آنها نقش ها را بر اساس فرصت هایی که برای برتری فراهم می کنند و نه به خاطر اعتبار آنها ،ارزیابی
می کنند .به عبارت دیگر دانشجویانی که انگیزه پیشرفت تحصیلی دارند محیط آموزشی خود را یک
فرصت چالش برانگیز برای تنظیم اهداف و کارآفرینی تلقی می کنند و این تصور نیز به نوبه خود نه تنها
در افزایش اعتماد به نفس ،عالقه به رشته تحصیلی و افزایش انگیزه برای ادامه تحصل آنها می گردد بلکه
در تعهد و التزام آنها نسبت به دانشگاه یعنی احترام و اعتماد به صاحب نظران در دانشگاه ،رعایت قوانین
و مقررات محیط آموزشی بدون متوسل شدن به زور و انجام تکالیف درسی و در نهایت ایجاد ارتباط
مناسب تر با محیط آموزشی می شود.
ضمناً ،بر اساس يافته هاي حاصل از اين پژوهش مشخص شد که بين انگیزه پیشرفت و انگیزش تحصیلی
با ارتباط با محیط آموزشی رابطه چندگانه معنی داری وجود دارد .از بين متغيرهاي پيش بين تنها متغير
انگیزه پیشرفت تحصیلی با توان پيش بيني يا ضريب بتا  β=0/26است كه در وهله اول مهمترين پيش بيني
كننده ارتباط با محیط آموزشی محسوب مي شود .در تبیین این یافته ها می توان گفت ،برخی پژوهشگران
(کاسلین1997 ،؛ نقل از دی فریتاس و رین )2013 ،1بر این باورند که دانش آموزان یا دانشجویان باید در
وهله اول در محیط آموزشی عملکرد خوبی داشته باشند تا از خودپنداشت تحصیلی باالیی (یعنی درک
توانایی های خود ،عالقه و لذت از محیط آموزشی) برخوردار باشند .در حالی که برخی دیگر (مارش
و همکاران2005 ،؛ نقل از دی فریتاس و رین )2013 ،از این اندیشه حمایت می$کنند که برخورداری
دانش آموزان یا دانشجویان از سطح باالی خودپنداشت تحصیلی مقدم بر عملکرد مناسب او در محیط
آموزشی است .برای مثال ،در مدل ارتقای خود ،پیشرفت تحصیلی پیامد ارتباط مناسب با محیط آموزشی
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The Relationship between Academic Motivations, Achievement Motive and Educational
Environment for Female Students of SAMAa
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Abstract
The purpose of this research was to study the relationship between academic motivations, achievement motivation and educational environment for female students of SAMA. The sample included
135 individuals that were selected based on stratified random sampling from female students of
SAMA Ahvaz University. Academic Motivations Scale (AMS), Geisly Achievement Motivation
Scale (GAMS) and University Connection Environment Questionnaire (UCEQ) were used for
data collection. The research was a correlation type. The data was analyzed by using Pearson correlation coefficient and multivariate regression at the 0.0001significance level. The results showed
that there was a positive significant relationship between academic motivations and educational
environment. There also was a positive significant relationship between achievement motivation
and educational environment. The results indicated as well that there were significant multiple
relations between academic motivations, achievement motivation and educational environment.
Regression analysis revealed that achievement motivation well predicted the students' coherence
with educational environment.
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