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چکيده
. بیرونی و نقش واسطهای خودکارآمدی در دانشآموزان دبیرستانی انجام شد-پژوهش حاضر با هدف پیشبینی تابآوری روانشناختی بر اساس انگیزش درونی
 پسر) رشتههای مختلف از شش دبیرستان مناطق چهارگانه آموزشی شهرستان کرج به شیوه نمونهبرداری751  دختر و171(  دانشآموز411 نمونهای مشتمل بر
) و7334 ، هنسی و تای، هیل، سیاهه انگیزشی ترجیح کاری (آمابلی،)1119 ، خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند و به مقیاس تابآوری (کانر و ديويدسون
 نتايج تحلیل رگرسیون همزمان نشان دادند که بر اساس انگیزش.) پاسخ دادند7331 ،زيرمقیاس خودکارآمدی راهبردهای انگیزشی يادگیری (پنتريچ و دیگروت
 افزون بر. تابآوری روانشناختی دانشآموزان قابل پیشبینی است و انگیزش درونی نسبت به انگیزش بیرونی توان پیشبینی معنادارتری دارد،درونی و بیرونی
 نتايج پژوهش بر اساس ادبیات پژوهشی مورد بحث قرار گرفت و بر. خودکارآمدی نقش متغیر واسطهای را ايفا میکند، در رابطه بین انگیزش و تابآوری،آن
.استلزام انجام پژوهشهای بیشتر تأکید شد
 دانشآموزان دبیرستانی، انگیزش درونیـبیرونی، خودکارآمدی، تابآوری:واژههای كليدی
Abstract

T

The present study aimed at predicting psychological resilience based on intrinsic-extrinsic motivation and the mediating
role of self-efficacy in high school students. 402 students (212 girls and 158 boys) were selected by cluster sampling method

from 6 high schools of four educational districts of Karaj city and answered the Resilience Scale (Conner, Davidson, 2003), Work
Preference Inventory (Amabile, Hill, Hennessey & Tighe, 1994) and Self-Efficacy Subscale of Motivated Strategies for Learning
Questionnaire (Pintrich & DeGroot, 1990). Results derived from enter regression analysis revealed that intrinsic-extrinsic
1331  پاييز/33  شماره/ سال نهم- روانشناسان ايراني:روانشناسي تحولي

motivation can predict psychological resilience, with intrinsic motivation being more significantly predictive. Also, the mediating
role of self-efficacy in relation to motivation and psychological resilience was concluded. Findings were discussed in terms of
research literature and the necessity for further research.
Keywords: resilience, self-efficacy, intrinsic-extrinsic motivation, high school students
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نشان دادند زنان افغان در شرايط تنیدگیزا و خطرناک جنگ،

در دو دهه اخیر مفهوم تابآوری 7از اهمیت روزافزونی در

بهداشت روانی خود و اطرافیانشان را حفظ کرده و توانستهاند

روانشناسی تحولی برخوردار شده است (سیچتی و گارمزی،

به اياالت متحده مهاجرت کنند .روندهای سازشيافتگی بسیار

 .)7339مشاهدة بزرگساالنی بهنجاری که به واسطة تجربه

متفاوت و پیچیده اين زنان از فرهنگ آنها نشأت گرفته بودند.

دوران کودکی پرخطر ،انتظار میرفته است به افرادی نابهنجار

بر اساس اين گزارشها ،هیچ دو زنی روشهای سازشيافتگی

بدل شوند ،موجب شد تا توجه پژوهشگران به ويژگیها ،شرايط

يکسانی نداشتند.

و موقعیتهايی معطوف شود که پیامدهای منفی پرورش در

تابآوری،
افزون بر شناخت ويژگیهای رفتاری مختلف مانند 

شرايط نامطلوب را تغییر میدهند .در همین راستا ،لوتار

شناخت علل رفتارها دلمشغولی بسیاری از پژوهشگران بوده است.

( )1115به فرايندی اشاره کرده است که افراد را قادر میسازد

به عبارت ديگر ،درک اين نکته که انسانها ،کارها را به دلیل

تنیدگیزای 1زندگی خويش مهار داشته باشند .وی

بر عوامل

شوق و عالقه درونی خودشان انجام میدهند ،يا عوامل بیرونی

اين فرايند را تابآوری نامیده است .اين مفهوم که از علوم

آنها را به انجام امور وا میدارد ،باعث پديدايی قلمرو خاص

طبیعی وارد ادبیات روانشناسی شده است (میلر و ديگران،

انگیزش 6رفتارهای انسان شده است .به عقیده پنتريچ و شانک

 ،)1171به زبان ساده عبارت است از سازش موفقیتآمیز فرد

( )1111انگیزش مبین آن است که هر فرد استعدادهای خود را

بهرغم وجود تهديد و شرايط نامطلوب محیطی (ماستن،

صرف رسیدن به چه هدفهايی خواهد کرد .انگیزش که

 .)1114در تعريف ديگری از رزنیک ( ،)1171تابآوری به

دربرگیرنده مجموع عوامل هشیار و ناهشیار فعالیتهای روانی

ظرفیت بازگشت از چالشهای اجتماعی ،مالی و يا احساسی به

انسان است ،تعیینکننده اراده و رفتار و عامل نیرودهنده و

تعادل مجدد اطالق شده است و بیانگر توانايی فرد جهت

هدايتکننده رفتارهای فرد است .عالوه بر اين ،سطح انگیزش

سازشيافتگی مجدد 9در برابر غم ،ضربه ،شرايط نامطلوب و

منجر به تفاوت در افراد میشود .بر اساس داليل انجام يا عدم

عوامل تنیدگیزای زندگی است .به عبارت ديگر ،تابآوری

انجام يک فعالیت ،میتوان انگیزش را به دو مقوله انگیزش

سازگاری مثبت در واکنش به شرايط نامطلوب است .تابآوری

درونی و انگیزش بیرونی تقسیم کرد (وولفولک.)1114 ،

به معنای مقاومت فعلپذير در برابر آسیبها يا شرايط

اگر انگیزش به عنوان يکی از پیشايندهای مهم در بسیاری از

تهديدکننده نیست ،بلکه فرد تابآور مشارکتکننده فعال و

حوزههای عملکردی انسان قابل طرح است ،آيا دربارة رفتار

سازنده محیط پیرامونی خود است.

تابآورانه نیز وضع به همین منوال است؟ به بیان ديگر ،آيا بر

کانر و ديويدسون ( )1119تابآوری را قابلیت فرد در برقراری
تعادل زيستیـروانیـروحی 4در مقابل شرايط مخاطرهآمیز میدانند.

اساس فرايندهای انگیزشی میتوان تابآوری روانشناختی را
تبیین کرد؟

لوتار ( )1115آن را نوعی ترمیم خود که با پیامدهای مثبت

مفهوم ديگری که در سالهای اخیر در حوزه تبیین رفتار

هیجانی ،عاطفی و شناختی همراه است ،تعريف میکند .تابآوری

انسان ،پژوهشهای فراوانی را دامن زده است و میتواند با

نشاندهنده توانايی فرد در حفظ تعادل فیزيکی و روانی است ،از

بسیاری از جنبههای عملکردی رابطه دوسويه داشته باشد،

اين رو نمیتوان آن را معادل بهبودی 5دانست چرا که در

اعتقاد شخص به قابلیتهای خود در سازماندهی و انجام

بهبودی ،فرد پیامدهای منفی و مشکالت هیجانیـعاطفی را

فعالیتهای مورد نیاز برای مديريت شرايط و وضعیتهای

تجربه میکند (بانانو .)1114 ،گالنتز ( )7333در پژوهشی نشان

مختلف است (بندورا .)7331 ،مفهومی که به طور خالصه از

داد در جوامع مختلف برخی از گروهها از تابآوری باالتری

آن تحت عنوان خودکارآمدی 1ياد شده است .به عقیده بندورا

برخوردارند .ولش و برادسکی ( )1171نیز در يک پژوهش کیفی

( )7339خودکارآمدی ،اعتقاد فرد به توانايی خود جهت موفق

7. self-efficacy

4. biopsychospiritual homeostasis
5. recovery
6. motivation

1. resilience
2. stressor
3. readjustment
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شدن در يک وضعیت خاص است .اين اعتقاد ،عامل تعیینکننده

اکتسابی ،حرمت خود ،راهبردهای يادگیری و ارتباط علّی اين

چگونگی تفکر ،رفتار و احساس افراد است .امروزه ،خودکارآمدی

راهبردها با خودکارآمدی ،مورد بررسی قرار میگیرد .زيمرمن

به يکی از حوزههای پژوهشی گسترده در روانشناسی مبدل

( )7335نیز به وجود ارتباط علّی بین خودکارآمدی و انگیزش

حالتهای روانی ،رفتارها و
شده است .خودکارآمدی میتواند بر 

اشاره کرده است .در تبیین عملکردهای اجتماعیـشناختی،

انگیزهها تأثیر داشته باشد (بندورا ،باربارانلی ،کاپرارا و پاستورلی،

پژوهشگران مختلف (برای مثال تیسیلوپاس ،کارسون ،متیوز،

.)7336

گراويچ و باربر1171 ،؛ چان )1111 ،گزارش کردند نحوه

باور خودکارآمدی از اوايل دوران کودکی و زمانی که
کودک با تجربیات ،وظايف و شرايط مختلف برخورد میکند،

برخورد معلمان با دانشآموزان ارتباط معناداری با باورهای
خودکارآمدی آنها دارد.

شکل میگیرد .امّا تحول آن نهتنها در دوران جوانی خاتمه

خودکارآمدی و يافتههای پژوهشی مرتبط با آن در زمینههای

نمیيابد ،بلکه در طول زندگی ،همچنان که افراد به مهارتها

بسیاری چون پزشکی ،بررسیهای اجتماعی ،رسانههای همگانی،

و تجربههای جديدی دست میيابند ،ادامه میيابد (بندورا،

روانپزشکی و آموزش و
امور بازرگانی و سیاسی ،روانشناسی ،

 .)7339به نظر بندورا ( )7339چهار منبع عمده برای خودکارآمدی

پرورش کاربرد دارد (پاژارس .)1119 ،به کمک اين متغیر

وجود دارد )7 :تجربههای موفقیتآمیز فرد که مؤثرترين راه

میتوان در نوجوانی رضايت از زندگی در آينده را پیشبینی

برای ايجاد يک حس قوی کارآمدی است )1 .الگوبرداری

کرد (بندورا و ديگران .)7336 ،سطوح باالی خودکارآمدی نیز

اجتماعی ،يعنی مشاهده موفقیت ديگران در انجام يک کار نیز

با توان بیشتر مقابله با رفتارهای پرخطر برای سالمت همراه

منبع مهم ديگری برای ايجاد حس خودکارآمدی است .به

است (ما ،فانگ ،نائور ،تان و شايو.)1116 ،

به دستاوردهای قابل توجهی دست میيابند ،اين اعتقاد را در

رفتارهای انسان و عوامل مؤثر بر آن مانند انگیزش ،تالش و

قابلیتهايی است که

میکند که او نیز دارای
مشاهدهگر تقويت 

مداومت در انجام فعالیتها ،خودپنداری و خودنظارتی 7در

فعالیتهای مشابه به نحو موفقیتآمیزی

میتواند از عهده


ارتباط است (بندورا .)7313 ،فان و ويلیامز ( )1171نیز در

برآيد )9 .سومین منبع ،ترغیب اجتماعی است .افراد از طريق

پژوهشی نشان دادند که عالقه به تحصیل در والدين در ايجاد

ترغیب و تشويق ديگران نیز میتوانند متقاعد شوند که دارای

خودکارآمدی تحصیلی و دلمشغولی فرزندان به تحصیل و

مهارتها و قابلیتهای الزم برای موفقیت هستند )4 .واکنشهای

افزايش انگیزش درونی آنها نقش بسزايی دارد .با اين وجود،

هیجانی و روانی ما نسبت به شرايط و وضعیتهای مختلف نیز

نتايج متناقض نیز گزارش شدهاند (برای مثال غالمی،

نقش مهمی در خودکارآمدی ايفا میکنند .خلق و خو ،حالتهای

خداپناهی ،رحیمینژاد و حیدری.)7915 ،

هیجانی ،واکنشهای فیزيکی و سطح تنیدگی ،همگی میتوانند بر

معلمان دارای سطوح باالی خودکارآمدی ،منابع سازشيافتگی

چگونگی حس فرد نسبت به توانايیهای شخصی خود در يک

بیشتری نسبت به تنیدگی دارند و از نارضايتی کمتری در شغل

وضعیت خاص ،تأثیر بگذارند.

خود برخوردارند (بتورت .)1116 ،ريکمن ( )7331چنین مطرح

پینتريچ و شانک ( )1111خودکارآمدی را به منزله يک

میکند که خودکارآمدی به واسطه چهار فرايند اصلی يعنی

متغیر اساسی در يادگیری ،عملکردهای اجتماعیـشناختی،

شناخت ،احساس ،انتخاب و انگیزش ،کنشوری اجتماعی فرد

مهارتهای حرکتی ،انتخاب راهبردها و رفتارها به شمار

را تنظیم میکند؛ فرايندهای شناختی ،تحلیل از رفتار خود در

آوردهاند .در اين راستا اوو ،اتکینز و هتی ( )1171مدلی ارائه

رابطه با معیارهای شخصی و بازخورد از محیط نسبت به

دادهاند که در آن ويژگیهای انگیزشی دانشآموزان مانند

توانايی مقابله با محیط اجتماعی را شامل میشوند .اين

شکستهای تحصیلی اولیه ،سبک اسنادی تحصیلی ،ناامیدی

تحلیلها (شناخت) که با احساسات فرد در مورد تجربههای
1. self-monitoring
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خويش (احساس) مرتبط میشوند ،بر فعالیتهای فرد در

روش
پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است .جامعه

را در تالش برای موفقیت در اين فعالیتها (انگیزش) تعیین

آماری اين پژوهش متشکل از دانشآموزان دورة متوسطه

میکنند .بر همین اساس ،از نظر بندورا ( )7337انگیزش يکی از

نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهرستان کرج بود .براساس

چهار فرايند شکلگیری خودکارآمدی است .به نظر میرسد

روش نمونهبرداری خوشهای چندمرحلهای ،نخست از هر ناحیه،

انگیزش عامل مشترک بین خودکارآمدی و تابآوری است.

چهار دبیرستان (دخترانه و پسرانه) و از هر دبیرستان ،سه
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آنچه در سطور پیش به آن اشاره شد ،حاکی از اهمیت

کالس از پايه سوم رشتههای ادبیات و علوم انسانی ،علوم

خودکارآمدی در پژوهش های روان شناختی به ويژه در حوزه

تجربی و علوم رياضی به صورت تصادفی انتخاب شدند .تعداد

تعلیم و تربیت است .بنابر مرور پیشینه پژوهش در قلمرو

نمونه در اين پژوهش  411دانشآموز ( 171دختر و  751پسر)

خودکارآمدی و نقش آن در پیش بینی تاب آوری و نیز در

بود .برای ارزشیابی متغیرها از ابزارهای زير استفاده شد:

ترکیب با انگیزش درونی ـ بیرونی ،اين عوامل میتوانند در

مقياس تابآوری كانر و ديويدسون :)1119( 1اين

برنامههای تربیت نیروی انسانی شايسته در نظر گرفته شوند.

مقیاس برای سنجش ابعاد مختلف تابآوری گسترش يافته

گارمزی ( )7337بحث مفصلی در ارتباط با شرايط مخاطرهآمیز

است و احساس توانايی فردی ،1مقاومت در برابر تأثیرات

و نامطلوب تحول کودک داشته است و از کودکانی سخن به

منفی ،9پذيرش مثبت تغییر ،4اعتماد به غرايز فردی ،5احساس

میان آورده که بهرغم قرار گرفتن در شرايط مخاطرهآمیز به

حمايت اجتماعی ،6ايمان 1و رویآورد عملگرايانه به روشهای

ترمیم ساختار روانی خود پرداختهاند .اين امر با پیامدهای مثبت

حل مسئله 1را شامل میشود .پژوهشها نشان میدهند که اين

هیجانی ،عاطفی و شناختی همراه است .بدينترتیب ،افزون بر

مقیاس برای سنجش میزان تابآوری افراد بزرگسال مناسب

شناسايی عوامل خطرزا و راههای پیشگیری ،شناسايی

است (کانر و ديويدسون1119 ،؛ کانر ،ديويدسون و لی.)1119 ،

نظامهای حمايتی جامعه نیز از اهمیت وافری برخوردار است.

مادّههای اين مقیاس به روش پنج درجهای لیکرت (کامالً

بدينسان ،اين پرسش مطرح میشود که آيا میزان سازگاری

نادرست تا همیشه درست) نمرهگذاری میشود .اين مقیاس

مثبت کودکان در شرايط نامطلوب میتواند با انگیزش آنان در

افزون بر نمرههای ابعاد مختلف تابآوری ،يک نمره کل نیز

ارتباط باشد؟

ارائه میدهد .روايی اين مقیاس (با روش تحلیل عاملی و

کشف روابط بین سه عامل انگیزش ،خودکارآمدی و

روايی همگرا و واگرا) و اعتبار آن (با روش بازآزمايی و آلفای

تابآوری به عنوان عوامل شناختی در رفتار فرد و تعیین توان

کرونباخ) توسط کانر و ديويدسون ( )1111در گروههای مختلف

پیشبینی آنها ،میتواند از اهمیت ويژهای برخوردار باشد.

(عادی و در معرض خطر) مطلوب گزارش شده است .جوکار

نوجوانی دوره مهمی از زندگی انسان است و عوامل خطرزای

( )7916در پژوهش خود با بررسی روايی و اعتبار اين مقیاس

متعددی مانند فقر فرهنگی و اقتصادی ،رفتارهای جنسی

در فرهنگ ايرانی ،با استفاده از روش تحلیل عاملی ،روايی آن

ناايمن ،مشکالت روانی ،اعتیاد ،موانع تحصیلی و ،...سالمت

را مورد تأيید قرار داد و ضريب اعتبار مقیاس مذکور را با

روانی نوجوان را تهديد میکند .از اينرو ،با شناخت عوامل

استفاده از روش آلفای کرونباخ برابر با  1/19گزارش کرده

مؤثر بر تابآوری میتوان در انديشة تدارک مبانی نظری،

است .نتايج حاصل از پژوهش جوکار ( )7916با يافتههای ديگر

راهبردهای عملی ،و آموزشهای الزم برای مقابلة موفقیتآمیز

پژوهشهايی که روايی و اعتبار اين مقیاس را بررسی کردهاند،

با چنین شرايط تنیدگیزايی بود .انديشهای که در ورای انجام

همسو است (سامانی ،جوکار و صحراگرد7916 ،؛ محمدی،

پژوهش حاضر نیز نقش شايان توجهی دارد.

 .)7914در پژوهش حاضر نیز اعتبار مقیاس تابآوری با روش

7. faith
8. action oriented approach to problem solving

1. Conner-Davidson Resilience Scale 4. positive acceptance of change
2. personal competence
5. trustinone’sinstincts
3. tolerance of negative affect
6. social support

مرضیه قاسم ،دکتر مسعود حسینچاری

روش آلفای کرونباخ  1/16گزارش کرده است .نتايج تحلیل

آلفای کرونباخ برابر با  1/14محاسبه شد.
سياهه ترجيح كاری( 1آمابلی ،هیل ،هنسی و تای،

عاملی نیز بیانگر روايی سازه آن بوده است.

 :)7334اين سیاهه با  91مادّه ،ابعاد درونی و بیرونی انگیزش را

برای تحلیل دادهها ،ضرايب همبستگی محاسبه شد .سپس،

اندازهگیری میکند .هر مادّه در مقیاس چهار درجهای لیکرت

برای بررسی روابط بین متغیرها و تعیین نقش واسطهای متغیر

(هرگز ،گاهیاوقات ،اغلب ،همیشه) نمرهگذاری میشود .آمابلی

خودکارآمدی ،تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوة همزمان اجرا شد.

و ديگران ( )7334با محاسبه همبستگی بین مقیاسهای
انگیزش درونی و بیرونی با مقیاس گرايشهای علّی کلی 1و

يافتهها
در جدول  7میانگین ،انحراف استاندارد و همبستگی بین

مقیاس از اعتبار سازه بااليی برخوردار است .برگردان و انطباق

متغیرهای مورد بررسی درج شده است.

اين سیاهه با فرهنگ فارسی توسط شیخاالسالمی و رضويه

جدول 7
میانگینها ،انحراف استانداردها و همبستگیهای متقابل متغیرهای پژوهش

روايی از روش تحلیل عاملی و برای تعیین اعتبار از روش

3

پرسشنامه عالقه و تجربة دانشآموز 9نشان دادند که اين

( )7914انجام پذيرفته است .اين پژوهشگران برای تعیین

متغيرها

M

 .1انگيزش دروني 44/32
 .2انگيزش بيروني 41/21
16/66
 .3خودكارآمدي
66/14
 .4تابآوری

آلفای کرونباخ استفاده کردهاند .اعتبار اين سیاهه در پژوهش
مذکور برای انگیزش بیرونی برابر  1/39و برای انگیزش درونی
 1/14گزارش شده است .نتايج تحلیل عاملی نیز حاکی از تأيید

1

SD

ـ
5/6
*
0/11 5/35
0/36* 4/41
0/50* 14/23

روايی آن بوده است .ضريب آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر

2
ـ
*0/26
*0/16

ـ
*0/42
*
P<1/17

با استفاده از روش تحلیل رگرسیون همزمان ،متغیرهای

 1/11به دست آمد.
انگيزشي يادگيری( 6پنتريچ و دیگروت :)7331 ،اين مقیاس

تابآوری به عنوان متغیر مالک در معادلة رگرسیون وارد

شامل  3مادّه است .هر مادّه براساس طیف درجهبندیشده پنج

شدند .نتايج نشان دادند که روابط بین متغیرها خطی است

گزينهای (کامالً موافقم ،موافقم ،نظری ندارم ،مخالفم ،کامالً

( .)F=53/73 ،P<1/1117سپس متغیرهای انگیزش درونی و

مخالفم) نمرهگذاری میشود .میزان اعتبار اين مقیاس توسط

بیرونی به عنوان متغیرهای پیشبین و خودکارآمدی به عنوان

سازندگان آن  1/13گزارش شده است .لطیفیان و سیف ()7911

متغیر مالک در تحلیل ديگری وارد شدند .در اين مورد نیز

اين مقیاس را برای استفاده در فرهنگ ايرانی انطباق و اعتباريابی

مشخص شد که روابط خطی است (.)F=11/11 ،P<1/1117

کردهاند .قالتی ( )7911ضريب اعتبار اين مقیاس را با استفاده از

در جدول  1خالصه نتايج اين دو تحلیل ارائه شده است.

جدول 1
خالصه تحلیل رگرسیون برای پیش بینی تابآوری و خودکارآمدی براساس انگیرش درونی و بیرونی
متغير پيشبين
t
β
R2
R
P
F
*
دروني
6/16
0/36
0
/
23
0
/
46
0
/
0001
51
/
11
انگيزش
بيروني
3/54
*0/11
انگيزش

دروني
بيروني

21/01

0/0001

0/34

0/12

*0/11

3/36

*-0/23

4/46
P<1/117

(3. Student Interest and Experience Questionnaire (SIEQ
)4. Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ

*

)1. Work Preference Inventory (WPI
2. General Causality Orientations Scale
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زيرمقياس خودكارآمدی در پرسشنامه راهبردهای

انگیزش درونی و بیرونی به عنوان متغیرهای پیشبین و

16

تابآوری روانشناختی و انگیزش درونی -بیرونی :نقش واسطهای خودکارآمدی

با توجه به نتايج جدول  ،1انگیزش درونی (،P<1/117

رابطه بین انگیزش درونی -بیرونی و تاب آوری و به منزلة

 )β=1/91و انگیزش بیرونی ( )β=1/71 ،P<1/117هر دو

گام سوم از مراحل بارون و کنی ( )7316متغیرهای انگیزش

تابآوری را پیشبینی و در مجموع  19درصد از واريانس آن را

درونی ،انگیزش بیرونی و خودکارآمدی به عنوان متغیرهای

تبیین کردند .همچنین انگیزش درونی ( )β=1/71 ،P<1/117و

پیش بین و تاب آوری به عنوان متغیر مالک با استفاده از

انگیزش بیرونی ( )β=-1/19 ،P<1/117هر دو خودکارآمدی

تحلیـ ل رگرسیون همزمان مورد تحلیل قرار گرفتند .نتايج

را پیشبینی کردند .با توجه به مقدار  R1اين دو متغیر در

نشان دادند که روابط بین متغیرها خطی است (،P<1/117

مجموع  71درصد از واريانس خودکارآمدی را تبیین کردند.

 .)F=53/15خالصه نتايج اين تحلیل در جدول  9آورده

به منظور بررسی نقش واسطه گری خودکارآمدی در

شده است.

جدول9
خالصه تحلیل رگرسیون برای پیشبینی تابآوری بر اساس انگیزش درونی و بیرونی
و خود کارآمدی
6
متغير پيشبين
R
t
β
R
P
F
**
0/26 0/32
انگيرش دروني
*
0/26 0/10 0/31 0/56 0/0001 51/15
انگيزش بيروني
**
0/11 0/30
خودكارآمدي
**
*
P<1/17 P>1/15

با توجه به نتايج جدول  ،9انگیزش درونی (،P<1/117
 ،)β=1/91انگیزش بیرونی ( )β=-1/71 ،P<1/117و خودکارآمدی

درونی و بیرونی) و متغیر مالک (تابآوری) ايفا میکند.
شکل  7نشاندهنده جمع بندی نتايج مذکور است.

( ،)β=1/91 ،P<1/117پیـشبینـیکنندههای معناداری برای
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تابآوری هستند .همچنین ،با توجه به مقدار  R1اين سه متغیر

11

بحث

در مجموع  97درصد از واريانس خودکارآمدی را تبیین کردند.

پژوهـش حاضـر با هـدف تعییـن نقـش واسطـهگری

در جمعبنـدی تحلیـلهای انجـام شده و با مقايسه ضرايب

خودکارآمدی در رابطه بین انگیزش درونی و بیرونی با تابآوری

بتا برای متغیرهای انگیزش درونی و بیرونی از مرحلة اول به

انجام شد .الگوی پیشنهادی پژوهش بر اين فرض استوار بود که

مرحلة سوم معلوم می شود که کاهش اين ضرايب ،طبق نظر

انگیزش درونی و بیرونی با واسطه خودکارآمدی به تغییر سطح

بارون و کنی ( ، )7316بیانگر آن است که متغیر خودکارآمدی،

تابآوری منجر میشوند.

نقش واسطهگری سهمی 7بین متغیرهای پیشبین (انگیزش

شکل  .7روابط کلی بین متغیرهای پژوهش

P>1/117

*

1. partial mediation

مرضیه قاسم ،دکتر مسعود حسینچاری

بررسی رابطة بین انگیزش و تابآوری نشان داد که بر

يافتة ديگر پژوهش حاضر رابطة مثبت خودکارآمدی و

اساس انگیزش میتوان تابآوری را پیشبینی کرد .در توجیه

تابآوری است .اين بدان معناست که خودکارآمدی به عنوان

اين يافته میتوان گفت دانشآموزانی که دارای انگیزش

اعتقاد فرد به قابلیت های خود در سازمان دهی و انجام

بیشتری هستند ،نوعی تلقی مثبت از مجموعه ويژگیهای

فعالیت های مورد نیاز جهت مديريت شرايط و وضعیتهای

درونی خود دارند و توانايیها و انگیزههای خود را ارزشمند

مختلف بر میزانی که فرد میتواند در برابر کارها و تکالیف

میدانند که اين خود میتواند بیانگر نشانههای تابآوری در

مشکل استقامت و پايداری نشان دهد ،تأثیر میگذارد (بندورا،

افراد باشد .وجود انگیزه يکی از ويژگیهايی است که برای

 .)7331به بیان ديگر ،يک حس قوی خودکارآمدی نهتنها

کودکان و نوجوانان تابآور ذکر شده است (کامپفر7337 ،؛

انجام شايستة کارها را تسهیل میکند بلکه فرد را برای

گارمزی .)7337 ،همسو با اين يافته ،ايمز و آرچر ( )7311به

ايستادگی و پايداری در برابر شکست و ناکامی ياری میدهد.

اين نتیجه رسیدند که دانشآموزان دارای انگیزه باال از

افراد با خودکارآمدی باال به دلیل توانايی حل مشکالت در

راهبردهای شناختی بیشتری برای حل مسائل استفاده میکنند.

گذشته و داشتن تجارب موفق ،هنگام روبهرو شدن با

همچنین مشخص شد که براساس انگیزش درونی و

مشکالت ،با باور به اين موضوع که میتوانند بر آن فائق آيند،

بیرونی میتوان خودکارآمدی را پیشبینی کرد و اين در حالی

به حل مسئله میپردازند (میلنر .)1111 ،مجموعه اين ويژگیها

است که انگیزش درونی از توان بیشتری در پیشبینی

نشاندهنده فرد تابآور است .بهعالوه ،در زمان بروز مسئله و

خودکارآمدی برخوردار است و انگیزش بیرونی پیشبینیکنندة

شرايط سخت ،چنین افرادی به جای تفسیر منفی و نامطلوب

منفی خودکارآمدی است .انگیزش را از سطح عدم انگیزش يا

موقعیت ،بر توانمندیهای خود جهت حل مشکل تمرکز کرده

عدم انگیختگی تا انگیزش بیرونی و سرانجام انگیزش درونی،

و به دنبال راهکار میروند (بنايت و سیاسالک .)1117 ،اين

در نظر گرفتهاند .انگیزش درونی در مورد فعالیتهايی معنا

يافته با نظر بندورا ( )7339و بندورا و ديگران ( )7336نیز

می ي ـابد کـه خودخـوانده 7هستند و به خاطر انجام خود آن

همسو است .زيمرمن ( )7335نیز به وجود ارتباط علّی بین

فعالیتها و لذتشان است که افراد به آنها جذب میشوند

خودکارآمدی و انگیزش (که در اين پژوهش تابآوری را

(دسی و ريان7315 ،؛ ويگفیلد و اکلز .)1111 ،از نظر دسی و

پیشبینی میکند) اشاره کرده است.

که در اصل تحت تأثیر عوامل برانگیزانندة کامالً بیرونی

بیرونی و خودکارآمدی به صورت همزمان پیشبینیکننده

هستند ،اما درونی شده و هماکنون به سطح خودتنظیمی

تابآوری هستند .اين يافته ،با نتايج مطالعات انجامشده در حیطه

رسیدهاند؛ هرچند بنا به تعريف ،از عوامل انگیزشی درونی

نقش خودکارآمدی در به کارگیری راهبردهای خودتنظیمی و

برخوردار نیستند (دسی ،کوئستنر و ريان .)7333 ،براساس اين

انگیزشی همسو است (پنتريچ و دیگروت7331 ،؛ پنتريچ ،روزر

ديدگاه آشکار میشود داشتن انگیزه ،به عنوان نیروی محرکه

و دیگروت7334 ،؛ لطیفیان7911 ،؛ لطیفیان و سیف7911،؛

رفتار ،زمینهساز ابرام در کوشش و پافشاری بر اهداف است که

سیف و لطیفیان .)7919 ،در همین راستا ،راتر ( )7339بر آن

اين ويژگیها در افراد خودکارآمد قابل مالحظه است .بديهی

است که تابآوری از باور فرد به خودکارآمدی خويش ،توانايی

است هر چه انگیزش درونیتر شود ،از تأثیرگذاری بیشتری

و رويارويی با تغییرات و ظرفیت و استعداد مهارت های

برخوردار میشود چرا که خودخواستهتر و برای فرد لذتبخشتر

اجتماعی حل مسئله نشأت میگیرد .همچنین ،يافتة پژوهش
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ريان ( )7315انگیزش بیرونی ،شامل مجموعه رفتارهايی است

همچنین ،نتايج نشان دادند که انگیزش درونی ،انگیزش
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میسر شود.

در تعیین رفتار فرد و تعیین میزان تأثیر هر کدام از آنها حائز
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اهمیت است.
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