
چكیده
مقدم�ه: در جریان فعاليت یادگيری، متغيرهاي مختلف��ی چون انگيزش، عزت نفس و 
روش هاي یادگيری می توانند بر فراگير تأثير بگذارند. در این راس��تا، ش��واهد پژوهش��ی 
ح��وزۀ آم��وزش حاكی از آن اس��ت كه انگيزش یک��ي از عوامل مه��م در بهبود عملکرد 

دانشجویان است.
هدف: پژوهش حاضر با هدف تعيين نيمرخ انگيزش��ي دانش��جویان پرستاري با استفاده 
از رویکرد فرد- محور و مقایس��ه پيشرفت تحصيلي با توجه به این نيمرخ  ها انجام گرفته 

است.
مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه توصيفي- علّي مقایس��ه اي اس��ت. تعداد 181 
نفر دانشجوی كارشناسی پرس��تاری دانشکده پرستاری تبریز در سال تحصيلي 90-91، 
مقي��اس انگيزش تحصيلي  )AMS( را تکميل نمودند. ضریب آلفاي كرونباخ محاس��به 
ش��ده )0/73 تا 0/86( نش��ان می دهد كه این مقياس از همس��انی درونی نس��بتاً باالیی 
برخورداراس��ت. این مقياس 28 س��ؤال هفت گزینه اي دارد كه س��ه نوع انگيزش دروني 
)دانش، موفقيت و تحریک(، س��ه نوع انگيزش بيروني )تنظيم بيروني، تنظيم درون فکن، 
تنظيم همانندسازي( و بي انگيزشي را اندازه مي گيرد. معيار پيشرفت تحصيلي نيز معدل 
ترم  قبل دانش��جویان بود. ب��رای تحليل داده   ها با اس��تفاده از نرم افزار SPSS از روش    
تجزیه خوشه   ای سلسله مراتبی، تحليل واریانس یک راهه و چند متغيره بهره گرفته شد. 
يافته ها: براساس نتایج حاصل از تجزیه خوشه ای، سه خوشه  انگيزشی براي دانشجویان 
به دس��ت آمد: 9% در خوشه كميت پایين )انگيزش درونی و بيرونی پایين و بی انگيزشی 
باال(، 46% در كميت متوسط )سطوح متوسط در سه بعد انگيزشی( و 44% در كميت باال 
)انگيزش درونی و بيرونی باال و بی انگيزشی پایين( قرار گرفتند. پيشرفت تحصيلي خوشه 
كميت پایين، كمتر از سایر خوشه ها بود )P<0/05). به  عالوه، دانشجویان دختر انگيزش 
خودمختار باالتري نس��بت به دانش��جویان پسر داش��تند )P<0/01). از سویی، ميزان 
.(P<0/005( بي انگيزشي دانشجویان سال چهارم نسبت به سایر دانشجویان باالتر بود

نتیجه گیري: یافته  های به  دس��ت آمده می  تواند به مسئولين حوزه آموزش كمک نماید 
تا با طراحی برنامه  های مداخله ای تربيتی در ارتقا و یا حفظ  انگيزش دانش��جویان به  ویژه 

دانشجویان سال آخر، در طول سال  های تحصيلی اقدامات مؤثری را انجام دهند. 
کلمات کلیدی: انگيزش تحصيلي، پيش��رفت تحصيلي، دانش��جویان پرستاري، نيمرخ 
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  مقدمه
در جریان فعاليت یادگيری، متغيرهاي مختلفی همچون جهت گيری 
انگيزشی، عزت نفس و روش هاي یادگيری می توانند بر فراگير تأثير 
گذاشته و یادگيری او را با مشکل مواجه سازند )1 و 2( كه از ميان این 
عوامل، اهميت انگيزش در تعليم و تربيت انکار ناپذیر بوده و تحقيقات 
چند دهه اخير در حوزۀ آموزش��ي نيز بر این نکته تأكيد كرده است 
كه انگيزش یکي از عوامل مهم و دایمي در بهبود عملکرد دانشجویان 

مي باشد )3(. 
پاسخ به سؤال هایي از قبيل »دليل انجام این كار چيست؟ آیا قادر به 
انجام كار هس��تم؟ آیا باید این كار را با همکالسي هایم انجام دهم؟« 
سبب ایجاد حاالت مختلفي از احساسات مي شود كه مي تواند سبب 
ایجاد انگيزه و یا عدم انگيزه در دانش��جویان گردد كه این امر نيز به 
 نوبه خود مي تواند منجر به پيشرفت تحصيلي و انجام بهتر كار گردد 
)4( در واقع، انگيزش مهم ترین ش��رط یادگيری است. انگيزش، قلب 
یادگيری است و یادگيری هدف آموزش است. انگيزش مایه ی جنبش 
انسان و عامل آغاز كننده، راهنما و نگه دارنده رفتار تا زمان دست یابی 

به هدف مطلوب است )5(.
واژۀ انگي��زش ح��دوداً از س��ال 1930 مطرح ش��ده و ش��امل تمام 
حوزه هایي مي باشد كه به نحوي با رفتار انسان ارتباط پيدا مي كند )6( 
و در حوزه ي آموزش به صورت آمادگي رواني، یک پيش نياز یادگيري 

محسوب شده و به طور آشکار بر یادگيري تأثير مي گذارد )7(.
یکي از دیدگاه هاي چند مفهومي كه انگيزش تحصيلي را بهتر تبيين 
می  كنند، نظریه خود-تعيينی اس��ت )8(؛  این نظریه توسط ِدسي و 
ریان مطرح ش��ده و دیدگاه چند بعدي نس��بت به انگيزش داشته و 
بين كميت، مقدار و شدت انگيزش با كيفيت و انواع آن تفاوت قائل 
اس��ت. بدین معنی كه عوامل دروني و بيروني را دخيل دانسته و بين 
انواع حاالت انگيزش براساس دالیل و اهداف، تفاوت قائل شده است 

)9 و10(.   
به ط��ور كلي در طول 20 س��ال گذش��ته، تحقيقات انجام ش��ده در 
چارچوب نظریه خود-تعييني نش��ان مي دهند كه جهت گيري هاي 
انگيزشي افراد، تأثير عمده  ی روي فعاليت و پيامدهای آن در پی دارد. 
بدین معنی كه جهت گيري انگيزشي افراد، تعيين كننده  نوع فعاليت 
افراد و نتایج آن مي باش��د )11(. همچنين از این نظریه به عنوان یک 
نظریه كالن درباره ي انگيزش بش��ري یاد می  ش��ود و مسائل اساسي 
از قبيل رش��د فردي، خودتنظيمي، نيازهاي روان��ي، اهداف زندگي 
و آرمان ها، نش��اط و انرژي، روابط فرهنگ با انگيزش و تأثير محيط 

اجتماعي بر انگيزش را بررس��ی می  كند. در ضمن، این نظریه به طور 
گسترده اي در حوزه  های مختلف زندگي كاربرد دارد )12(.

طبق نظریه خود-تعييني، انواع گوناگون انگيزش را می توان در یک 
پيوس��تار نشان داد؛ در یک سوی این پيوس��تار، انگيزش دروني كه 
خودمختاري كامل فرد را نش��ان مي دهد، در وسط پيوستار انگيزش 

بيروني و در طرف دیگر پيوستار،  بي انگيزشي قرار داد )13(. 
»انگي��زش دروني به انجام یک فعاليت به خاط��ر رضایت درونی و نه 
پيامدهاي آن اطالق می  شود. فرد با انگيزش دروني، فعاليت را به خاطر 
ل��ذت و یا چالش مورد ني��از انجام مي دهد نه به خاطر نتایج بيروني، 

اجتناب از تنبيه و یا پاداش« )11، ص 56(.
ش��اید هيچ پدیده اي به  اندازه ي انگيزش درون��ي نتواند توانایی  های 
مثبت درونی طبيعت بشري را منعکس نماید. انگيزش دروني تمایل 
ذاتي افراد جهت جس��تجوي تازگي ها و چالش ها، رشد و به كارگيري 
اس��تعدادها، كاوش و یادگيري مي باشد )14(. این انگيزش، علي رغم 
این كه یک س��ازه ي بسيار مهمی اس��ت و منعکس كننده ي گرایش 
طبيعي انسان به یادگيري است، اما تنها نوع انگيزش نيست )9 و 15(. 
عالوه   بر انگيزش درونی، »انگيزش بيروني، س��ازه اي اس��ت كه اشاره 
به فعاليتي دارد كه به منظور دستيابي به برخي پيامدهاي مهم انجام  
می  شود. این انگيزه برخالف انگيزش دروني است، زیرا انگيزش دروني 
اش��اره به فعاليتي دارد كه به خاطر لذت ناش��ي از خود فعاليت انجام 

مي شود نه به خاطر ارزش هاي مادي آن« )11، ص 60(. 
از سوی دیگر، بي انگيزشي به حالتي گفته مي شود كه فرد فاقد قصد 
و نيت براي انجام عملي باشد. حاصل بي انگيزشي، عدم ارزش  گذاري 

به فعاليت است )14(.
در پژوهش هاي مربوط به نيمرخ  های انگيزشي، روش هاي گوناگوني را 
مي توان به كار برد. یکي از این روش ها، مبتني بر فرد مي باشد.  بدین 
ترتيب كه افراد همگن و كساني را كه داراي نيمرخ انگيزشي یکساني 
مي باشند، در یک گروه قرار مي دهند )10(. در پژوهش حاضر نيز از 

رویکرد فرد-محور استفاده شد.
راتل و همکاران در مطالعه طولي خود با استفاده از مقياس انگيزش 
تحصيلي به بررس��ي نيمرخ انگيزشي پرداختند؛ بدین ترتيب كه در 
مطالعه اوليه خود نيمرخ انگيزشي دانش آموزاني كه در سال تحصيلي 
1989-1988 مش��غول به تحصيل بودند، را تعيي��ن نمودند. آن ها 
مطالعه بعدي خود را برروي همان نمونۀ اوليه كه در س��ال تحصيلي 
2003- 2004 مش��غول به تحصيل در دانشگاه بودند، تکرار كردند؛ 
براي دانش آموزان س��ه نيمرخ انگيزش��ي به دس��ت آمد: گ��روه اول: 
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انگيزش كنترل شده باال و بي انگيزشي و خودمختار پایين، گروه دوم: 
انگيزش كنترل شده و خودمختار باال و بي انگيزشي پایين، گروه سوم: 
سطوح متوسط انگيزش كنترل شده و خودمختار و بي انگيزشي پایين. 
نتایج به دس��ت آمده از این مطالعه حاكي از آن اس��ت كه گروه دوم 
فعاليت هاي تحصيلي بهتري نسبت به گروه هاي دیگر داشتند )16(. 
براي دانش��جویان نيز سه نيمرخ انگيزشي به دس��ت آمد: گروه اول: 
انگيزش خودمختار باال و انگيزش  كنترل ش��ده و بي انگيزشي پایين، 
گروه دوم: انگيزش خودمختار و كنترل شده باال و بي انگيزشي پایين، 

گروه سوم: سطوح كم تا متوسط در هر سه بعد انگيزشي )16(. 
مصرآبادي )17( نيز در بررسی نيمرخ  های انگيزشی دانشجویان، دو 
خوشه انگيزشي به دست آورد: خوشه اول )انگيزش دروني و نظم دهي 
باال و س��طوح پایين بي انگيزش��ي و انگيزش بيروني( و خوش��ه دوم 
)بي انگيزشي و تنظيم بيروني باال، سطوح متوسط تنظيم همانندسازي 

و سطوح پایين انگيزش دروني و تنظيم درون فکن(.
بدري و همکاران، چهار خوشه ي انگيزشي برای دانشجویان به دست 
آوردند: خوشه اول )انگيزش دروني باال و انگيزش بيروني و بي انگيزشي 
پایين(، خوشه دوم )جهت گيري دروني نسبتاً باال و تنظيم درون فکن 
باال(، خوشه س��وم )نمرات باال در انگيزش دروني و بيروني( و خوشه 
چه��ارم نيز به بي انگيزش��ي ب��اال و انگيزش درون��ي و بيروني پایين 

اختصاص یافت )18(. 
نتایج تحقيقات انجام گرفته نشان می  دهد كه انگيزش افراد در گذر 

زمان سير نزولي دارد )10، 19، 20(. 
در بررسي تفاوت هاي جنس��يتي، یافته هاي پژوهش بحراني و راتل 
حاكي از وجود تفاوت در انگيزش دختران و پس��ران مي باش��د )19 
و 16(؛ نتایج پژوهش یوس��في و همکاران )21( كه در سال 1387-
1386 برروي دانشجویان پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان انجام 
یافت، نشان داد كه دانشجویان پسر از انگيزه كوشش و رقابت جویی 
باالتری نسبت به دانشجویان دختر برخوردارند. اما یافته هاي نتومانيس 

)22( نشان داد كه انگيزش دختران و پسران با یکدیگر مشابه است.
از نظر پيشرفت تحصيلي در بين خوشه هاي انگيزشي، دانش آموزاني 
كه داراي انگيزش خودمختار باال و كنترل شده پایين و نيز كساني كه 
در خوشه خودمختار و كنترل شده باال قرار داشتند، مشاركت بيشتری 
در برنامه هاي فوق برنامه و فعاليت هاي تحصيلي داش��تند )23(. در 
پژوهش النگ و هال )24( نيز دانش��جویان گروه انگيزش باال، از نظر 

پيشرفت تحصيلي با دیگر گروه ها تفاوت معنی  داری داشتند.
نتایج پژوهش  ها نشان می  دهند كه بين دانشجویان موفق و ناموفق در 

الگوهاي انگيزشي، خود-ادراكي تحصيلي، تفاوت معناداري وجود دارد 
)25(. اما یافته هاي برخی از پژوهش  ها این  گونه نبود، برای مثال، یوسفي 
و همکاران )21( ارتباط بين مؤلفه-های انگيزش و پيشرفت تحصيلی 
را پایين گزارش نمودند. همچنين، در پژوهش راتل و همکاران )16( 
دانش آموزانی كه در كميت باال قرار داش��تند، فعاليت های تحصيلی 

بهتری نسبت به سایر خوشه های انگيزشی داشتند.
به نظر مي رسد یکي از مشکالت شایع نظام آموزشي، پایين بودن سطح 
انگيزش تحصيلي در بين یادگيرندگان مي باشد كه ساالنه زیان هاي 
علمي، فرهنگ��ي و اقتصادي زیادي را متوج��ه دولت ها و خانواده ها 
مي كند و نظام آموزش��ي كشورها را با افت تحصيلي مواجه مي سازد 
)26(. از این رو، مي توان گفت كه حتي غني ترین و بهترین برنامه هاي 
كارآموزي س��ازماندهي شده نيز در صورت فقدان انگيزه در فراگيران 

سودمند نخواهد بود )27(.
طبق نظر ِشيدِكر و فریمن، انگيزش یکي از مشکل ترین و پيچيده ترین 
چالش هاي پيش روی مدرس��ان امروزي است. در واقع، پيچيدگی و 
تنوع آن باعث ش��ده تا به یکي از موضوعات جالب و چالش انگيز در 
مباحث علوم تربيتي تبدیل ش��ود )نقل از 28(. اما بي انگيزشي براي 
مطالعه در بين دانشجویان دانشگاه ها به صورت یک اپيدمي نامحسوس 

و نامرئي درآمده است )نقل از 29(. 
از آنجایی كه رشته پرستاری با جان انسان   ها سرو كار دارد، لذا كاهش 
انگيزه در این رشته می   تواند سبب تأثيرات زیاد و مخربی بر خود فرد 
و س��المت جامعه گردیده و موجب اتالف سرمایه   های زیادی خواهد 
شد. یکی از مهم ترین مشکالت حرفه پرستاری، ميزان زیاد ترک این 
حرفه توسط دانشجویان این رشته است. همه ساله حدود 15 الی 20 
درصد از دانش��جویان پرستاری در سراسر جهان از ادامه تحصيل در 
این رشته منصرف می   شوند كه این امر می   تواند منجر به كمبود كادر 
پرستاری گردد )27(. به عبارتی، ریزش زیاد دانشجویان پرستاري و 
بي ميلي بس��ياري از پرستاران براي تداوم اشتغال در این حرفه )30( 
سبب شده تا در خصوص انگيزش تحصيلي دانشجویان پرستاري نيز 
پژوهش هاي متعددي انجام گيرد؛ از جمله گزارش��ات ارائه شده  در 
خصوص دانشجویان پرس��تاري نيز حاكي از آن است كه بسياري از 
آن ها در مدت تحصيل، داراي انگيزش كافي نبوده و تمایل پرستاران 
براي اشتغال در این حرفه كاهش یافته است )30(. هرگونه كمبود و 
نارسایی از جانب پرستاران، بر كميت و كيفيت مراقبت   های بهداشتی 
تأثير گذاشته و سالمت همه افراد جامعه را به خاطر خواهد انداخت 
)31(. تحقيقات مختلف نشان می   دهند كه عملکرد خوب با داشتن 
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انگيزه در ارتباط می   باش��د، به این معنی  كه انگيزش باالی با موفقيت 
تحصيلی، شغلی و رضایت شغلی باال همراه است )32(. 

انگيزش، توانایي و كيفيت آموزش از مهم ترین عوامل مؤثر بر موفقيت 
مي باشند. دانشجویان با انگيزه در طول مدت تحصيل، فعال تر بوده و 
موفقيت بيشتري كسب مي كنند. در بسياري از موارد، داشتن انگيزه 
و یا فقدان آن، آشکارا بر موفقيت و شکست تأثيرگذار است. افزون بر 
این، نتایج پژوهش  های پيش��ين عمدتاً مبتنی بر تحليل گروهی بود 
كه در این پژوهش از روش فرد محور اس��تفاده شد. به  كارگيری این 
روش دارای مزیت های فراوانی اس��ت از جمله به  دست آوردن بينش 
درباره درصد دانشجویانی كه با یک نيمرخ انگيزشی مطلوب یا نيمه 
مطلوب شناخته می شوند، می تواند هم از نظر تشخيصی و هم از نظر 
پيشگيری برای برنامه ریزان و مسئولين نظام آموزش پرستاری مفيد 
باشد؛ ثانياً، بهتر می توان  مداخالت انگيزشی را با نياز  های دانشجویان 
متناسب ساخت. بنابراین، درک بهتر انگيزش دانشجویان پرستاري و 
ش��ناخت ویژگي هاي آن ها، براي بهبود عملکرد آن ها امري ضروري 
است. از این  رو، پژوهش حاضر چهار هدف: 1(  تعيين نيمرخ انگيزشي 
دانشجویان ، 2( مقایسه جهت   گيری   های انگيزشي دانشجویان سال هاي 
اول تا چهارم ،3( مقایسه جهت   گيری   های انگيزشي دانشجویان دختر 
و پسر  و4( مقایسه پيشرفت تحصيلي دانشجویان در بين نيمرخ های 

انگيزشي به دست آمده را دنبال نمود.
  مواد و روش ها

روش مطالعه حاضر از نوع توصيفي-علّي مقایس��ه اي بود. در تحقيق 
توصيفي هدف، توصيف ش��رایط و پدیده هاي مورد بررسي مي باشد. 
روش تحقيق پس رویدادي یا علّي-مقایس��ه اي كه یکي از انواع روش 
تحقيق توصيفي مي باشد، گذشته نگر بوده و به تحقيقاتي گفته مي شود 
كه هدف پژوهشگر بررسي علل احتمالي وقوع متغير وابسته مي باشد. 
در بررسي علل احتمالي شکست و یا پيشرفت تحصيلي از این روش 

استفاده مي شود )33(.
پس از دریافت مجوز از ریاست دانشکده پرستاري تبریز و هماهنگي با 
آموزش دانشکده ودریافت برنامه هفتگی دانشجویان پرستاری مقطع 
كارشناسی كه در سال تحصيلي 91-90 مشغول به تحصيل بودند، در 
كالس حض��ور یافته و پس از ارائه توضيحات الزم درخصوص اهداف 
پژوهش و كسب رضایت آگاهانه آن   ها، پرسشنامه  ها در بين دانشجویان 
توزیع و تکميل گردید. تعدادي از دانش��جویان از تکميل پرسشنامه 
انصراف دادند، از مطالعه خارج ش��دند؛ پرسش��نامه هاي ناقص نيز از 
مطالعه خارج شدند؛ بدین ترتيب از بين 267 نفر جامعه آماری،  حجم 

نمونه 181 نفر به دست آمد.
پرسشنامه شامل دو بخش بود؛ بخش اول مشخصات جمعيت  شناختی 
دانش��جویان از قبيل س��ن، وضعيت تأهل، جنسيت، محل سکونت، 
ش��غل و تحصيالت والدین را تش��کيل می   داد و در بخش دوم برای 
 بررس��ي نيمرخ انگيزشي دانش��جویان از مقياس انگيزش تحصيلي

)Academic Motivation Scale : ا  AMS( استفاده گردید.
مقياس انگيزش تحصيلي: این مقياس براساس نظریه خود-تعييني 
مي باشد كه از 28 سؤال هفت گزینه اي تشکيل گردیده و شامل هفت 
خرده مقياس می باشد و سه نوع انگيزش دروني )انگيزش دروني دانش، 
انگيزش دروني موفقيت و انگيزش دروني تحریک(، سه نوع انگيزش 
بيروني )تنظيم بيروني، تنظيم درون فکن، تنظيم همانندس��ازي( و 
بي انگيزشي را اندازه مي گيرد )8(. سطوح انگيزش به كمک این مقياس 
قابل اندازه گيری است )34(. در این  جا به چند نمونه از گویه  های این 
مقياس اش��اره می  شود. در پاس��خ به دليل ورود به دانشگاه، گویه »از 
یادگيري مطالب جدید، احس��اس ل��ذت و رضایت مي كنم« مربوط 
ب��ه انگيزش درونی دانش؛ »وقتي خ��ود را در مقاطع باالتر مي بينم، 
احساس خوش��حالي مي كنم«  مربوط به انگيزش درونی موفقيت و 
گویه »از خواندن كتاب هاي نویسندگان مورد عالقه ام لذت مي برم« 
عامل انگيزش درونی تحریک می س��نجيد. گویه های »فکر مي كنم 
تحصيل در دانش��گاه، مرا براي شغل مورد نظرم آماده مي كند«، » به 
خودم نشان دهم كه فرد باهوشي هستم« و »به دليل این كه با مدرک 
دبيرس��تان، در آینده نمي توانم شغل پردرآمدي پيدا كنم« به ترتيب 
به زیر مقياس  های تنظيم همانندس��ازی، تنظيم درون فکن و تنظيم 
بيرونی مربوط می شدند. پاسخ به گویه »صادقانه بگویم نمي دانم، در 
واقع وقتم را در دانشگاه  تلف مي كنم« نيز ميزان بی انگيزشی تحصيلی 
فرد را مورد سنجش قرار می  داد.  باقري به هنجاریابي این مقياس در 
بين دانش آموزان دبيرستان هاي تهران پرداخت؛ نتایج پژوهش او نشان 
داد كه این مقياس در جامعه ایراني از روایي و پایایي باالیي برخوردار 
اس��ت )35(. در این پژوهش نيز، پایای��ي آن به روش آلفاي كرونباخ 
براي گزینه هاي دانش، موفقيت، تحریک، تنظيم همانندسازي، تنظيم 
درون فکن ، تنظيم بيروني و بي انگيزشي به ترتيب 0/83، 0/78، 0/73، 

0/86، 0/81، 0/76 و 0/83 به دست آمد.
باتوجه به  این كه در این مطالعه، از رویکرد فرد محور استفاده گردید، 
از این رو، براي خوش��ه بندي دانشجویان براس��اس جهت گيري هاي 
انگيزش��ي آن ها، ابتدا با استفاده از نرم افزار SPSS16، روش تحليل 
خوشه اي سلس��له مراتبي به كار برده شد؛ منظور از تحليل خوشه اي 
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یعني كس��اني كه بيشترین تشابه را از لحاظ انگيزشي دارند، در یک 
خوشه قرار گيرند و همين طور خوشه ها بيشترین تفاوت را با یکدیگر 
داشته باشند. بدین منظور روش  های مختلف تجزیه و تحليل خوشه  ای 
همچون همسایگی متوسط، نزدیک  ترین همسایه، دورترین همسایه، 
خوشه  بندی مركزی، خوشه  بندی ميانی و روش حداقل واریانس به  كار 
برده شد؛ روش حداقل واریانس )وارد( بهترین خوشه  بندی را نموده و 
نتایج منطقی   تری داشت، به همين دليل،  از این روش استفاده گردید. 
دانش��جویان از نظر جهت گيري هاي انگيزش��ي به 2، 3 و 4 خوش��ه 
تقسيم بندي گردیدند و از تحليل واریانس چندمتغيري برای تعيين 
محل برش نمودار درختی و تعداد خوشه ها استفاده گردید. مقایسه ي 
آماره ي F در تحليل واریانس چند متغيری در هنگام اجرای گروه   های 
مختلف تحليل خوشه   ای، نشان داد كه حالت 3 خوشه  انگيزشی نتایج 
منطقي تري به   دنبال داش��ته و باالترین درجه   ی معن��ی   داری را دارد، 

بنابراین، از این حالت براي خوشه بندي دانشجویان استفاده گردید. 
  يافته ها

براساس نتایج حاصل از آزمون هاي آماري، تعداد 181 نفر دانشجوی 
پرستاری مقطع كارشناس��ی در این پژوهش شركت نمودند كه 79 
نفر )43/6%( پسر و 102 نفر )56/4%( دختر بودند. شركت كنندگان 
در گروه س��نی 18 تا 35 سال بودند و ميانگين سنی آن ها 21 سال 
بود. از بين ش��ركت كنندگان، 120 نفر )67/8%( خوابگاهی و 53 نفر 
)32/2%( غيرخوابگاه��ی، 168 نفر )94/4%( مجرد و 10 نفر )%5/6( 

متأهل بودند.
قبل از فرض آزمایی، برای اطمينان از وجود رابطه بين ابعاد انگيزشي، 

از ضریب همبستگی پيرسون استفاده گردید. نتایج نشان دهندۀ وجود 
رابطه معنی دار بين ابعاد انگيزشي بود )P< 0/01(. بدین ترتيب كه 
بين ابعاد انگيزش��ي دانش، موفقيت، تحریک، تنظيم بيروني، تنظيم 
دروني و تنظيم همانندسازي با یکدیگر رابطه مثبت معنی   داری وجود 
دارد، اما بين بعد بي انگيزش��ي با س��ایر ابعاد انگيزش��ي رابطه منفي 

معنی   دار مشاهده شد. 
ب��رای نام   گ��ذاری خوش��ه   ها، نمره  های انگي��زش درون��ي، بيروني و 
بي انگيزشي باهم مقایسه شدند كه در جدول )1( و شکل 1 و 2 نشان 

داده شده است.
خوشه n =18( ،1( مشخص كننده ي دانشجویاني با انگيزشي دروني 
و بيروني پایين و بي انگيزشي باالتر نسبت به خوشه هاي دیگر بود. این 

خوشه »كميت پایين« نامگذاري شد.
خوش��ه n =83( ،2( ش��امل دانش��جویاني بود كه انگيزش دروني و 
بيروني باالتر و بي انگيزش��ي پایين تر نسبت به خوشه ي 1 و انگيزش 
دروني و بيروني پایين  و بي انگيزش��ي باالتري نس��بت به خوشه ي 2 
داشتند. به طور كلي این خوشه ، داري سطوح متوسط در سه انگيزش 
دروني، بيروني و بي انگيزشي بود. این خوشه، »كميت متوسط« ناميده 

شد. 
خوش��ه n=80( ،3( داراي انگيزش دروني و بيروني باال و بي انگيزشي 
پایين نسبت به خوشه  هاي دیگر بود، لذا خوشه ي »كميت باال« ناميده 

شد.
در بررسي جهت   گيری   های انگيزشي دانشجویان براساس سال ورود به 

شكل 1. نیمرخ   های انگیزشی دانشجويان پرستاری در 
جهت   گیری   های انگیزشی

شكل 2. نمره Z  انگیزش درونی، بیرونی و بی   انگیزشی سه 
خوشه به دست آمده
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دانشگاه، طبق نتایج جدول )2(، باالترین جهت گيري انگيزشي دانش، 
موفقيت و تحریک به دانش��جویان سال سوم و سپس به دانشجویان 
سال اول تعلق داش��ت. باالترین جهت گيري تنظيم همانندسازي و 
تنظيم بيروني و پایين ترین بي انگيزش��ي نيز به دانشجویان سال اول 

تعلق داشت. 
پایين ترین جهت گيري انگيزش��ي دانش، موفقيت، تحریک، تنظيم 
همانندسازي، تنظيم درون فکن، تنظيم بيروني و باالترین بي انگيزشي 

نيز به دانشجویان سال چهارم تعلق داشت.
نتایج حاصل از بررس��ی های آماری نش��ان داد كه دانش��جویان سال 
آخر در جهت گيري انگيزش��ي تنظيم همانندسازي و تنظيم بيرونی 
با س��طوح معنی   داری )P>0/003 و P>0/001( با دانشجویان سال 
اول و در تنظي��م درون   فکن با س��طوح معن��ي داري )P< 0/005(با 
دانشجویان سال سوم تفاوت معني داري داشتند. بين دیگر دانشجویان، 

در جهت گيري هاي انگيزشي تفاوت معنی  دار مشاهده نگردید.
در بررس��ي جهت   گيری   های انگيزش��ي دانش��جویان براس��اس بعد 
جنس��يت، مندرجات جدول )3( نشان داد كه جهت گيري انگيزشي 
دانش، موفقيت، تنظيم همانندس��ازي، تنظيم بيروني دانش��جویان 
دختر باالتر از دانش��جویان پسر بود. دانشجویان پسر نيز جهت گيري 
بي انگيزشي باالتري نسبت به دانشجویان دختر داشتند. نتایج حاصل 
از تحليل واریانس نش��ان داد كه دانش��جویان دختر و پس��ر از نظر 
 ،)P<0/005( موفقيت ،)P< 0/05( جهت گيري هاي انگيزشي دانش
تنظي��م  همانندس��ازي )P<0/01(، تنظيم بيرون��ي )P<0/001(و 
بي انگيزشي)P<0/001( با یکدیگر تفاوت آماری معنی  داري داشتند. 

بررسی پيشرفت تحصيلي دانشجویان با توجه به نيمرخ   های انگيزشي 
آن   ها در جدول )4( نش��ان داده ش��ده اس��ت. نتایج حاصل از آزمون  
تعقيبی بونفروني نش��ان داد كه خوش��ه كميت پایين با خوشه های 
 كمي��ت متوس��ط و كمي��ت باال تف��اوت آم��اري معن��ي داري دارد
)P<0/05(. اما خوشه هاي كميت متوسط و كميت باال از لحاظ آماري 

.)P< 0/05( تفاوت معنی  داری با یکدیگر نداشتند
  بحث

  اولي��ن ه��دف پژوهش حاضر، تعيين تعداد و نوع نيمرخ انگيزش��ی 
دانشجویان پرستاری و مقایسه پيشرفت تحصيلی هركدام از خوشه   ها 
بود. با مش��خص ش��دن تعداد خوشه   ها و مقایس��ه جهت   گيری   های 
انگيزشی دانش��جویان در هركدام از خوشه   های به   دست آمده، معلوم 
ش��د كه هيچ   كدام از خوشه   ها در بعد كيفی انگيزش قرار نمی   گيرند. 
ش��اید یکي دیگر از دالیل این ام��ر، وجود حجم كم نمونه بود. دليل 
دیگر آن می   تواند مربوط به این باش��د كه پژوهش حاضر تنها برروی 

دانشجویان پرستاری انجام یافته است.
نکته قابل تأمل این بود كه دانشجویان در خوشه  كميت باال، توأماً از 
انگيزش درونی و بيرونی باالیی برخوردار بودند، یعنی عالوه بر آن كه 
به ارزش فعاليت خود آشنا بوده و آن را از روی عالقه و اراده شخصی 
انجام می دهند، توسط عواملی بيرون از خود نيز كنترل می شدند. در 
حالی كه بهترین نوع انگيزش این اس��ت كه فرد كامالً خودمختار و 
مس��تقل بوده و عوامل بيرونی بر فعاليت ه��ای او تأثير نگذارد. به نظر 
می  رسد دليل احتمالی این امر را می  توان به وجود جّو كنترلی توسط 
والدین و عوامل آموزشی و عدم وجود جّو حمایتی توسط آن ها نسبت 

جدول 1. میانگین و انحراف معیار جهت گیري هاي انگیزشي دانشجويان پرستاری بر اساس خوشه هاي به دست آمده

انگیزش بیرونيانگیزش درونيدرصدتعدادخوشه
بي انگیزشي

M)SD( دانش
M)SD(

موفقیت
M)SD(

تحريک
M)SD( 

تنظیم 
همانندسازی

 M)SD( 

تنظیم 
درون  فكن
M)SD(

تنظیم 
بیرونی

M)SD( 

1189/910/838/4410/4410/118/0611/0614/78
)5/125()3/240()5/020()4/100()3/134()5/724()8/055(

28345/919/5317/6018/4819/5216/6020/339/08
)4/597()3/544()4/281()4/264()3/474()4/300()5/758(

38044/225/7124/4922/7525/7423/7224/956/60
)2/654()2/551()3/866()2/722()3/540()2/671()3/599(
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داد.
هدف دوم پژوهش، مقایسه   ی جهت   گيری   های انگيزشي دانشجویان 
س��ال اول تا چهارم بود. براس��اس نتایج به دس��ت آمده، دانشجویان 
س��ال سوم با داش��تن باالترین جهت گيري انگيزشي در ابعاد دانش، 
موفقيت و تحریک، خودمختارترین گروه در بين چهار ورودي بودند. 
پس از آن ها نيز دانشجویان سال اول با داشتن جهت گيري هاي باالي 
انگيزش دان��ش، موفقيت ، تحریک و داش��تن باالترین جهت گيري 
تنظيم همانند سازي و پایين ترین نمره ي بي انگيزشي، از نظر انگيزش 
خودمختار در رتبه ي دوم قرار مي گرفتند. دانش��جویان سال چهارم 
نيز با داشتن پایين ترین ميانگين انگيزش دروني و بيروني و باالترین 
بي انگيزشي در بين دیگر ورودي ها، بي انگيزه ترین گروه بودند. پایين 
بودن جهت   گيری انگيزش��ی موفقيت و تنظيم همانندسازی در بين 
دانشجویان سال چهارم و وجود تفاوت آماری بين آن   ها و دانشجویان 
س��ال اول و س��وم، مؤید این مطلب اس��ت كه انگيزش با گذر زمان 
س��ير نزولی دارد. چنين به نظر مي رسد عوامل آموزشي و ساختاري، 
انگيزش دانش��جویان را پایين مي آورد. با توجه به اهميت انگيزش و 
نقش آن بر بهبود عملکرد افراد، الزم است توسط مسؤوالن آموزشي، 
تدابيري جهت افزایش انگيزش در بين این دانشجویان اتخاذ گردد. اما 
با توجه به این كه این پژوهش یک مطالعه عرضی بود و از طرف دیگر 
نمره انگيزشی دانشجویان سال سوم نسبت به دانشجویان سال دوم 

بيشتر بود، بنابراین بایستی با احتياط بيان گردد. 
نتایج دیگراین پژوهش این بود كه دانش��جویان دختر خودمختاری 
باالتری نسبت به دانشجویان پسر داشتند. از نظر جهت   گيری انگيزشی 

تنظيم بيرونی، دانشجویان دختر نمرات باالتری نسبت به دانشجویان 
پسر كسب كردند. دانش��جویان پسر نيز بی   انگيزشی باالتری نسبت 
به دختران داش��تند. پس می   توان جنسيت را به   عنوان یکی از عوامل 
تأثيرگذار بر انگيزش دانست. براساس نتایج به دست آمده در پژوهش 
حاضر، خوشه ي كميت باال و كميت متوسط از نظر پيشرفت تحصيلي 
تفاوت معنی  داري با خوشه ي كميت پایين داشت. خوشه   ی كميت باال، 
علي رغم پيشرفت تحصيلی باالتر نسبت به خوشه    كميت متوسط، از 
نظر آماری تفاوتی با این خوشه نداشت. در حالي كه انتظار می   رفت كه 
بين خوشه   های كميت باال و كميت متوسط از نظر پيشرفت تحصيلی 
تفاوت معنی  داری یافت ش��ود. با توجه به افت تحصيلي در خوشه ي 
كمي��ت پایين و وجود تفاوت آماري با خوش��ه هاي دیگر، مي توان به 

اهميت و نقش انگيزش در پيشرفت تحصيلي پي برد.
عالوه براین، نتایج پژوهش حاضر حاكی از آن اس��ت كه در بين، 83 
نفر دانشجوي پرس��تاري در تمام جهت گيري هاي انگيزشي سطوح 
متوس��طی داشتند. 18 نفر نيز دارای س��طوح پایين انگيزش دروني 
و بيرون��ي و بي انگيزش��ي ب��اال بودند كه 12 نفر از آن ها دانش��جوي 
س��ال چهارم بودند. عالوه بر كمبود انگيزش و بي انگيزش��ي باال، این 
دانشجویان از لحاظ پيشرفت تحصيلي نيز دچار مشکل بودند. چنين 
دانشجویانی، خودمختاري كمتري را در كارها تجربه كرده و احساس 
تعهد كمتري نسبت به كارهاي خود داشته و در صورت تداوم این امر، 
به نظر می  رسد كه پس از شروع به كار نيز به دليل مشکالت انگيزشي، 
كار خود را به طور مطلوب انجام ندهند. اما با فراهم آوردن جو حمایت 
از خودمختاري، شایستگي و ارتباط مي توان به دروني سازي رفتار در 

جدول2. میانگین و انحراف معیار جهت گیري انگیزشي دانشجويان پرستاری براساس سال ورود به دانشگاه

جهت گیري هاي 
انگیزشي

سال اول
M)SD(

سال دوم
M)SD(

سال سوم
M)SD( 

 سال چهارم
M)SD( 

)6/81( 19/72)5/19( 22/51)5/68( 21/78)5/99( 21/81دانش 
)6/49( 17/46)4/89( 21/16)5/98( 19/76)5/24( 21/08موفقيت
)6/38( 18/66)4/10( 20/69)5/74( 18/96)5/40( 20/28تحریک

)6/88( 18/86)4/57( 22/69)5/94( 21/12)5/30( 23/36تنظيم همانندسازي
)6/41( 16/70)5/11( 20/82)6/65( 18/88)4/71( 19/58تنظيم درون فکن
)6/80( 19/26)4/42( 22/11)5/59( 21/36)4/01( 23/78تنظيم بيروني
)6/65( 9/78)4/84( 8/27)6/10( 8/60)4/42( 7/14بي انگيزشي
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آن ها پرداخت؛ با افزایش دروني س��ازي، نگرش دانش��جویان نسبت 
به خود بهتر شده و پش��تکار بيشتري نيز در فعاليت هاي تحصيلي 

خواهند داشت.
در این پژوهش براس��اس ویژگي هاي انگيزشي دانشجویان و داشتن 
انگيزش دروني و بيرونی یکس��ان، امکان بررسي بعد كيفي انگيزش 
دانش��جویان و نقش كيفيت انگيزش در پيش��رفت تحصيلي وجود 
نداشت. براساس نظریه خود-تعييني، كيفيت انگيزش بسيار مهم تر 
از ن��وع كّمي آن بوده و در نتایجي همچون عملکرد مؤثر و خالقيت 
تأثيرگذار است. در كيفيت خوب انگيزشي، فرد داراي انگيزش دروني 
و خودمختار باال بوده و به كار خود ارزش قائل است و آن را به خاطر 
لذت حاصل از آن انجام مي دهد و عوامل بيروني بر عملکرد او تأثير 
نگذاش��ته و او را كنترل نمي كنند. با این  وج��ود، در پژوهش حاضر 
هيچ كدام از دانش��جویان در بعد كيفي انگي��زش قرار نگرفتند. این 
مسأله یک هش��دار به حساب آمده و نش��ان دهنده ي این است كه 
دانش��جویان، حتي با داش��تن انگيزش دروني، باز هم توسط عوامل 

بيروني كنترل مي شوند، از اینرو، با توجه به نقش بسيار مهم استادان 
و نيز عوامل و امکانات آموزش��ي، پيش��نهاد مي گردد جو حمایت از 
خودمختاري، شایستگي و ارتباط همچون دادن امکان انتخاب، ارائه 
تکاليف چالش انگيز، تمجيد از دانش��جویان و تش��ویق آن ها بعد از 
شکس��ت، به حداقل رساندن كنترل زباني، ارائه ي دستورالعمل هاي 
روش��ن و توضيحات نسبت به كاري كه بایستي انجام شود و داشتن 
توجه گرم نسبت به دانشجویان جهت افزایش انگيزش درونی آن ها، 

ایجاد گردد.  
همچنين، پيشنهاد می شود، اساتيد از طریق حمایت از خود مختاری 
و عالیق دانشجویان و روش های آموزشی دانشجو محور، محيط های 
آموزش��ی فراهم س��ازند كه ارض��ای نيازهای روانی دانش��جویان به 
خودمختاری و شایس��تگی و وابستگی را تس��هيل نماید. هدف ها و 
محتوای مواد درسی را به زندگی واقعی و تجارب عملی دانشجویان 
ارتباط دهند و ارزش و اهميت آنها را برای دانشجویان بيان كنند. در 
س��نجش عملکرد تحصيلی به جای تأكيد بر فرآورده های یادگيری، 

جدول3. میانگین و انحراف معیار جهت گیري هاي انگیزشي دانشجويان پرستاری بر حسب جنس

جهت گیري هاي 
انگیزشي

)n=79(  مرد
M)SD(

)n=102( زن
M)SD(

)n=102( کل دانشجويان
M)SD( 

)6/020( 21/40)5/132( 22/27)6/872( 20/26دانش 
)5/870( 19/73)4/982( 20/79)6/634( 18/36موفقيت
)5/537( 19/57)4/671( 20/07)6/459( 18/91تحریک

)5/988(  21/33)5/031( 22/32)6/857( 20/05تنظيم همانندسازي
)6/039( 18/90)5/147( 19/62)6/948( 17/96تنظيم درون فکن
)5/611( 21/45)4/409( 22/94)6/296( 19/51تنظيم بيروني
)5/711( 8/55)4/686( 7/26)6/470( 10/21بي انگيزشي

جدول4. میانگین و انحراف معیار پیشرفت تحصیلي دانشجويان پرستاری در سه خوشه ي انگیزشي

انحراف معیارمیانگین معدلتعدادخوشه

1714/601/501كميت پایين
6615/571/466كميت متوسط

6215/831/397كميت باال
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فرایند یادگيری را مورد توجه خاص قرار دهند. 
از نظر دس��ی و ریان، مطالعه درباره ی انگيزش با پرس��ش درباره ی 
چرای��ی رفتار آغاز می ش��ود و این اهداف و دالیل رفتار از س��ه نياز 
روانی انسان سرچشمه می گيرد. قطعاً این سه نياز، نيروبخش رفتار 
انس��ان می باش��ند )نقل از 36(. با توجه به این كه این سه نياز برای 
رش��د و بهبود زندگی انسان امری ضروری بوده و انسان ها در جهت 
رفع آن  ها برانگيخته می ش��وند )36(، می   ت��وان با به كار بردن اصول 
نظریه خود-تعيينی در برنامه   های تربيتی و آموزشی، جهت رفع سه 
نياز خودمختاری، شایستگی و ارتباط قدم برداشته و سبب تغيير در 
انگيزش فراگيران ش��ده و انگيزش آن ها را از بی انگيزشی و انگيزش 
بيرونی به س��مت انگيزش درونی و خودمختار تغيير داد. زمانی كه 
دانش��جو لذت یادگيری را احس��اس كند و به ارزش آن واقف شود، 
آن را نه به خاطر پدر و مادر، جلب رضایت استاد، گرفتن مدرک و یا 
گرفتن نمره قبولی در پایان ترم، بلکه به خاطر خود درس و احساس 
لذت كسب ش��ده از آن خواهد خواند. در این هنگام می توان شاهد 

پيشرفت های چشمگير در زمينه علم و دانش بود.
  نتیجه گیری

با توجه به افت انگيزش در بين دانش��جویان سال آخر و لزوم افزایش 
انگيزش این دانشجویان جهت بهبود عملکرد شغلي  آن ها، پيشنهاد 
مي گردد دانشجویان بي  انگيزه شناسایي شده و كارگاه   ها و دوره   های 

آموزشی الزم جهت افزایش انگيزش این دانشجویان برگزار گردد.
از محدودیت های پژوهش حاضر این است كه برروی دانشجویان مقطع 
كارشناسی پرستاری انجام یافته لذا قابل تعميم به دانشجویان دیگر 
رشته های تحصيلی و نيز دانشجویان مقاطع دیگر تحصيلی نمی باشد.

  تشكر و قدردانی
پژوهش��گران مراتب تش��کر و قدردانی خود را از ریاس��ت محترم 
پرستاری دانش��گاه آزاد اسالمی واحد تبریز و دانشجویان دانشکده 
پرس��تاری و مامایی دانشگاه علوم پزش��کی تبریز كه در انجام این 

پژوهش با آنها همکاري نموده اند، اعالم می دارند.
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The nursing students’ motivational profile and its 
relationship to their academic achievement:

 A person-oriented approach

Introduction: Different variables such as motivation, self-esteem, 
and learning methods can affect the learner during learning activity. 
Therefore, educational research has shown that motivation is one of 
the essential factors for the improvement of student performances.
Aim: Using a person-oriented approach, the present study aimed to 
determine the motivational profiles (clusters) of nursing students and 
to compare their academic achievement considering these profiles.
Method: This study was conducted with a comparative-descriptive 
method. The participants were 181 undergraduate nursing students in 
Tabriz Faculty of Nursing, at academic year (2011-2012) who com-
pleted the AMS (Academic Motivation Scale). Internal consistency 
reliability (Cronbach’s alpha) of the scale showed that this scale was 
reliable (α=0.73 to α=0.86). The instrument has 28 questions divided 
into seven subscales that measure intrinsic motivation (to know, to-
ward accomplishment, to experience stimulation), extrinsic motiva-
tion (external regulation, interjected regulation, identified) and mo-
tivation. The criterion for academic achievement was students’ total 
average in the previous semester. The methods of hierarchy cluster 
analysis, ANOVA, MANOVA were used for data analysis using 
SPSS software.
Results: Cluster analysis revealed three motivational profiles for the 
students: 9% of the subjects were placed in the low quantity motiva-
tion group (low levels of both intrinsic and extrinsic motivation, but 
high level of motivation), 46% were placed in the moderate quantity 
motivation group (moderate levels of intrinsic, extrinsic motivation, 
and motivation), the high quantity motivation group (44%) (high 
levels of both intrinsic and extrinsic motivation, but low level of 
motivation). The academic achievement of low quantity motivation 
group was lower than the other clusters (p<0.05). Moreover, female 
subjects had higher autonomous motivation compared to the male 
subjects (p<0.01). Fourth grade students had the highest motivation 
level (p<0.005).
Conclusion: IThe findings of this study will help those involved in 
the field of education make effective attempts by planning helpful 
educational program, so promote the students’ learning motivations, 
particularly the senior ones during the academic years.
Key words: academic achievement, academic motivation, nursing 
students, motivational profile
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