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بررسی رابطه اعتماد به نفس بر انگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد چالوس

سهیال فالح

5

 1کارشناسی ارشد روان شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن

چکیده
هدف :اعتماد به نفس به عنوان يك عامل انگيزشی ،منجر به افزايش عملکرد تحصيلی و کاهش استرس می شود .بنابراين
شناسايی عوامل مؤثر براعتماد به نفس می تواند تأثير بسزايی در موفقيت تحصيلی دانشجويان و پيشرفت نظام آموزشی داشته
باشد .لذا هدف تحقيق حاضر ،تعيين رابطه بين اعتماد به نفس بر انگيزه تحصيلی دانشجويان دانشگاه آزاد چالوس بود .
روش :نوع پژوهش توصيفی همبستگی بود .جامعه آماری پژوهش شامل دانشجويان دانشگاه آزاد چالوس به تعداد  19191نفر
بود که با استفاده از روش نمونه گيری تصادفی طبقه ای 253 ،نفر بدست آمد .ابزار گردآوری اطالعات ،دو پرسشنامه اعتماد به
نفس آيزنگ ( ) 1091در قالب  29گويه و انگيزه تحصيلی هارتر (  22 ) 1091گويه بر حسب طيف پنج درجه ای ليکرت بود.
روايی محتوايی پرسشنامه ها توسط کارشناسان تاييد شد .تحليل داده ها در سطح توصيفی (فراوانی ،درصد ،ميانگين و انحراف
معيار ) و استنباطی (ضريب همبستگی ،رگرسيون و آزمون ) tبا استفاده از نرم افزار آماری  spssنسخه  39انجام گرفت .
نتيجه گيری :طبق يافته ها بين اعتماد به نفس با انگيزه تحصيلی دانشجويان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و هر چه اين
مهارت ها در دانشجويان افزايش يابد به همان ميزان برانگيزه آنان افزوده می شود.
واژههای كلیدی :اعتماد به نفس ،انگيزه ،انگيزه تحصيلی ،عملکرد
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 .5مقدمه
همه ما يك تصوير ذهنی از چيزی که هستيم ،ظاهرمان ،اينکه در چه کارهايی خوب هستيم و نقاط ضعفمان چيست ،داريم.
اين تصوير به مرور زمان در ذهن ما ايجاد می شود و شروع آن زمانی است که کودک بسيار کوچکی بوديم .واژه تصوير يا تجسم
نفس برای اشاره به تصوير ذهنی فرد از خود استفاده می شود .بخش عظيمی از تصوير نفس ما به ارتباطاتی که با ديگران داريم
و تجربيات ما در زندگی بستگی دارد .اين تصوير ذهنی اعتمادبه نفس ما را تعيين میکند .اعتمادبه نفس يعنی اينکه چقدر
احساس ارزشمندی ،دوست داشته شدن و پذيرفته شدن میکنيم ،چقد ر ديگران نظر خوب و مثبتی به ما دارند و چقدر ما
احساس خوبی نسبت به خود داريم .افراديکه اعتمادبه نفسی سالم دارند ،ارزش خود را درک کرده و از توانايیها ،مهارتها و
دستاوردهای خود احساس غرور میکنند .افراديکه اعتمادبه نفس پايينی دارند احساس میکنند که هيچکس آنها را دوست
ندارد و نمی پذيرد و نمیتوانند در هيچ کاری موفق شوند .همه ما گاهی اوقات مشکالتی با اعتماد به نفس خود پيدا
میکنيم —مخصوصاً در دوران نوجوانی که تازه میخواهيم بدانيم که هستيم و چه نقشی در دنيا داريم .خوشبختانه چون
تصوير ذهنی هر کس نسبت به خودش در طول زمان تغير میکند ،اعتمادبه نفس ما در همه زمانها در طول زندگی به يك
اندازه نيست .احساس ما نسبت به خودمان میتواند بر نحوه زندگی کردن ما تاثير بگذارد .افراديکه احساس میکنند
دوست داشتنی هستند (به عبارت ديگر آنهايی که اعتمادبه نفس بااليی دارند) روابط بهت ری هم دارند .اين افراد تمايل بيشتری
برای کمك گرفتن از دوستان و خانوادهشان دارند .افراديکه باور دارند میتوانند به اهدافشان برسند و مشکالتشان را حل کنند،
در درس و تحصيل موفقتر هستند .داشتن اعتمادبه نفس باال باعث می شود بتوانيد خود را پذيرفته و زندگی خوبی داشته
باشيد .ا ز ديدگاه مشاوره روانشناسی  ،اعتماد به نفس يا اطمينان به خود :اعتقاد به توانايی انجام يك تکليف و باور به حل
مسئله و مشکل پيش رو است .بنابراين اعتماد به نفس به دو صورت مثبت يا منفی نشان داده میشود .در حالت مثبت فرد به
امکان حل مشکل و انجام تکل يف باور دارد ،اما در اعتماد به نفس منفی فرد اعتقاد دارد که انجام تکيف و حل مشکل پيش رو
خارج از توانايی او است .اگر توجه کرده باشيد هر دو حالت اعتماد به خود جنبه ذهنی دارد اما تأثير آن بر عملکرد قابل خواهد
بود در حقيقت فرد با اعتماد به نفس مثبت برای انجام ت کليف و حل مشکل به فعاليت دست زده و فردی فعال خواهد بود اما
کسی که اعتماد به نفس منفی داشته باشد منفعل باقی مانده و دست از شروع يا پرداختن به مشکل دست برمی دارد.
اعتماد به نفس را اين گونه تعريف کرده اند که اعتماد به نفس يعنى ايمان به توانايى هاى ذاتى و است عدادهاى فطرى خويش و
ايمان به يارى خداوند در پرورش و گسترش آن ها .روان شناسان مى گويند در اعتماد به نفس قدرتى است که توانايى ها و
اقتدارتان را دو چندان مى کند.
آنهايی که اعتماد به نفس کمتری دارند برای اينکه در مورد خودشان احساس خوبی داشته باشند به مقدار ز يادی به تاييد
ديگران وابسته هستند  .آنها معموال از ريسك کردن اجتناب ميکنند به خاطر اينکه از شکست ميترسند .معموال انتظار موفق
شدن ندارند .معموال خودشان را دست کم ميگيرند و اگر تشويق يا تحسين بشوند آنرا کوچك جلوه ميدهند يا رد ميکنند.
برخالف اين افراد آدمهای ب ا اعتماد به نفس ريسك رد شدن از طرف ديگران را قبول ميکنند به خاطر اينکه به تواناييهای
خودشان اعتماد دارند .آنها خودشان را ميپذيرند و اين حس را ندارند که بايد خودشان را وفق بدهند تا پذيرفته شوند.
اعتماد به نفس الزاما خصوصيتی نيست که در همه ابعاد زندگی فرد تب لور داشته باشد .معموال افراد در بعضی از جنبه ها اعتماد
به نفس دارند (مانند درس يا ورزش) اما در بعضی از جنبه ها اصال اعتماد به نفس ندارند(مثل تيپ و قيافه يا روابط اجتماعی).
امروزه منشا تمامی تحوالت اجتماعی تمامی تحوالت اجتماعی  ،اقتصادی  ،فرهنگی و سياسی کشورها ريشه در نظام آموزش و
پرورش دارد .بدون شك آموزش و پرورش هدفمند برنامه محور جامع نگر و پيشرفته جامعه توسعه يافته تری را رقم خواهد زد
 .انگيزه تحصيلی  ،انگيزه روان شناختی فراگيری است که با اثر گذاری بر انواع مختلف فعاليت های تحصيلی به تمايل فرد برای
رسيدن به هدفهای تحصيلی اشاره دارد .اين سازه با حصول آگاهی از چگونگی تاثير فرآيندهای شناختی _ انگيزشی فرد بر
فعاليتهای که برای پيشرفت تحصيلی وی اهميت دارد  ،برآورد ميشود ( عاليی خرايم .) 1201 ،
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کاهش انگيزه تحصيلی ميتواند باعث نوعی بدبينی  ،اضطراب و بدنبال آن افت عملکرد تحصيلی دانش آموزان گردد  .در حوزه
آموزشی انگيزه يك پديده سه بعدی است که در برگيرنده باورهای شخصی درباره توانايی انجام فعاليت مورد نظر ،داليل يا
اهداف فرد برای انجام آن فعاليت و واکنش عاطفی مرتبط با انجام آن فعاليت است  .در خصوص دانش آموزان مقطع متوسطه
انگيزه تحصيلی از اهميت خاصی برخوردار است  .با اين انگيزه دانش آموزان محرک الزم را برای به پايان رساندن موفقيت آميز
يك تکليف رسيدن به يك هدف آموزشی يا دستيابی به درجه معينی از شايستگی در کار خود پيدا ميکند تا بتواند موفقيت
الزم را در امر يادگيری و پيشرف ت تحصيلی کسب نمايند ( يوسفی و همکاران .) 1299 ،
دراين تحقيق که از روش کمی پرسشنامه ای استفاده شده که شامل  23گويه برای سازه اعتماد به نفس و  22گويه مقياس
برای سازه انگيزش تحصيلی ميباشد .پرسشنامه استاندارد بوده ومکرراً روايی وپايايی آن مورد تاييد قرار گرفته است بوسيله نرم
افزار  SPSS 39تست نرماليته وداده های پرت مورد ارزيابی قرارگرفت که حکايت از نرمال بودن داده ها دارد همچنين آلفا
کرونباخ برای همه مقياسها تست گرديد و کليه مقياسها دررنج قابل قبول قراردارند .وهمه آنها باالتر از 9۷991واقع هستند.
همچنين از بار ع امل تاييدی برای روايی استفاده گرديد .درنهايت بوسيله آزمون رگرسيون تاثير اعتماد به نفس برروی انگيزش
تحصيلی مورد تاييد قرار گرفت.

 . 2مبانی تحقیق
اعتماد به نفس  :اعتماد به نفس يعنی ديدن خود به عنوان فردی توانا با کفايت ،دوست داشتنی و منحصر به فرد به تعبير ديگر
اعتماد به نفس يعنی آن احساس و شناختی که از توانايی ها و محدوديت های بيرونی و درونی خود داريد .اعتماد به نفس
نگرش و رويکردی است که زندگی شما را به سوی موفقيت انگيزه و امکانات جديد هدايت می کند« پل مکنا»(اعتماد به نفس
سريع انتشارات سيمای دانش) نا برای س المت روانی خود نياز به احساس اعتماد به نفس مثبت و قوی داريم بنابراين برای
برخورداری از اعتماد به نفس انسان نياز دارد که از احترام و شان اجتماعی مطلوب و نگرش مثبت خويشتن بهره مند باشد.
خود باوری يا اعتماد به نفس يکی از شرايط روحی است که شخص در آن بخاطر تجربه های قبلی ،به توانايیها و استعدادهای
خود در موفقيت انجام کارها بطور موفقيتآميز اعتماد و باور دارد .خصوصيت دارا بودن اعتمادِ به خويشتن نقش حياتی در
توسعه و پيشرفت و موفقيت های يك فرد ايفا میکند .پژوهشگران دريافتند که برخالف آنچه تصور میشود ،اعتماد به نفس
کودکان تا سن پنج سالگی بهطور کامل شکل میگيرد .محققان آمريکايی می گويند کودکان زمانی که پنج ساله میشوند ،از
احساس اعتماد به نفسی برخوردار هستند که به لحاظ تکامل با بزرگساالن قابل مقايسه است .تاکنون گمان میرفت که
کودکان تا پيش از رسيدن به سنی که به دبستان بروند ،کم سن و سال هستند و نمیتوانند احساس منفی يا مثبت نسبت به
خود داشته باشند.
در حقيقت اعتماد به نفس تقابلی است از اين سه پديده:
 .1باور
 .3رفتار
 .2احساس
گرچه نقطه شروع اعتماد به نفس باورهای مثبت و پيش برنده است ،هر يك از اين سه ،چون اضالع يك مثلث بر دو ضلع ديگر
اثر میگذارد .در واقع هر باور و طرز تفکر مثبت ،رفتار مثبتی به دنبال می آوردو بروز اين رفتار ،احساس مثبت خاصی در
شخص ايجاد می کند .اين احساس مثبت آن باور اوليه را تقويت ميکندو باورهای استوار ،رفتارهای استوارتر و گستردهتری به
دنبال دارند؛ که به نوبه خود سبب به وجود آمدن احساسی خوب و عالیاند .کودکان به طور طبيعی با انگيزه برای يادگيری
متولد می شوند .کودک تالش می کند تا به يك اسباب بازی دست بزند .راه رفتن را ياد می گيرد .غذا خوردن بدون کمك
ديگران را می آموزد .اين اولين انگيزش ها برای يادگيری ،بعدها پاسخ گوی فعاليت های وابسته به مدرسه مانند خواندن و
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نوشتن است .زمانی که کودکان انگيزه ای برای يادگيری ندارند ،يعنی مانعی در راه انگيزش طبيعی آن ها وجود دارد ،احساس
می کنند که به خوبی نمی توانند وظايف مربوط به مدرسه را انجام دهند و در نتيجه تالش شان را متوقف ميکنند ،يا به اندازه
کافی تالش جدی از خود نشان نمی دهند .اين قبيل کودکان ،به راحتی سر خورده می شوند و از آنجا که تالششان را متوقف
می کنند و يادگيری آن ها با موفقيت همراه نمی شود ،تجربه شور و هيجان ناشی از يادگيری مباحث جديد را کسب نمی
کنند و معتقد می شوند هر موفقيتی که به دست می آورند به شانس و تصادف يا اوضاع و احوال مربوط است (مارتين و
همکاران .) 1005 ،چرا کودکان اين گونه باورهای منفی را توسعه می دهند؟ گاهی اوقات اين باور ها در کودکان شکل می گيرد
و بر توانايی يادگيری آنان اثر می گذارد .برخــی از عوامل اثرگ ذار بر يادگيـــری آنان اثر می گذار  .برخی از عوامل اثرگذار بر
يادگيری عبارت اند از:
ياد گرفتن ،وجود مشکالتی در خلق و خود ،به تأخير انداختن امور و فشارهای روانی و افسردگی که اين عوامل يادگيری در
مدرسه را سخت تر می کنند .کودکانی که شکست در مدرسه را تجربه کر ده اند تالششان را برای يادگيری متوقف می کنند.
زيرا آن ها اين اعتقاد را در خود رشد می دهند که نمی توانند کاری را به درستی انجام دهند .نگرش های بزرگســاالن در
مورد موفقيـــت تحصيلی فرزندشان نيز می توانـــد بر روی اعتقادات کودکان اثرگذار باشد .والدين انتظاراتی دارند که غير
واقع بينانه است و می تواند موجب مأيوس شدن فرزندانشان بشود رقابت در مدرسه (به گونه ای که هميشه يك نفر برنده و
يك نفر بازنده می شود) می تواند برای کودکان بسيار مأي وس کننده باشد ،بويژه برای کودکانی که ممکن است هرگز در
مدرسه بهترين نباشند .گرچه آن ها می توانند مطالب آموزشی فراوانی ياد بگيرند ،موفقيت را تجربه نمی کنند يا موفقيت آن
ها تشخيص داده نمی شود .اين قبيل کودکان از انگيزش تحصيلی ضعيفی برخـــوردارند .هم چنين کودک انی که والديـــن آن
ها يا همساالنشان فکر نمی کنند که مدرسه مهم است يا اهميت مدرسه را تشخيص نمی دهند ،انگيزش تحصيلی پايينی
دارند .کارهای زيادی وجود دارد که والدين می توانند برای افزايش انگيزش تحصيلی فرزندانشان انجام دهند ،از جمله حفظ
کردن روابط خوب والد ـ ف رزندی و آگاه کردن فرزندان از اين نکته که مدرسه از نظر ايشان بسيار مهم است .بدين ترتيب
فرزندان می توانند تالش تحصيلی شان را افزايش دهند  ،آموزش عادات مطالعه صحيح و مفيد ،فراهم آوردن فرصت کسب
موفقيت و نيز همکاری با معلم فرزندان دارای اهميت فراوان است.
«انگيزه» عاملی است درونی که رفتار شخص را بر می انگيزد و جهت می دهد و آن را هماهنگ می سازد  .انگيزه را بطور
مستقيم نمی توان مشاهده کرد ولی وجود آن را از روی رفتار شخص می توان استنباط کرد  .عامل بوجود آورنده انگيزش را
انگيزه می نامند .در اثر يادگيری انسان آمادگ ی خاصی برای انجام رفتارهايی معين را می يابد که به آن انگيزش گفته می شود
بنابراين مهمترين عامل در پيدايش انگيزه وجود انگيزه است  .پيدايش انگيزه نيز ارتباط بسيار نزديك با ويژگيهای طبيعی و
اکتسابی وجود دارد  .انگيزهها را گاهی بعنوان نيازها  ،تمايالت  ،سائقها يا محرکات درونی تعريف می کنند (هرسی و بالنچارد
،ترجه عالقه بند ) 1291 ،
انگيزهها معموالً معطوف به هدف می باشند و اين انگيزه ها ممکن است آگاهانه  ،يا ناخودآگاهانه باشند  ،در اين رابطه زيگموند
فرويد يکی از اولين کسانی بود که اهميت انگيزش ناخودآگاه را تشخيص داد (هرسی و بالنچارد ،ترجمه عالقه بند ) 1291 ،
انگيزه در واقع همان نيروی محرک انسان برای انجام رفتارها و اعمال او می باشد به گونه ای که اگر فردی از انگيزه کافی برای
انجام يك فعاليت برخوردار نباشد ،آن کار را ترک خواهد کرد .اما انگيزه ها به دو دسته انگيزه ه ای درونی و بيرونی تقسيم می
شوند .بطور کلی زمانی که به دنبال ايجاد تغييرات پايا و مستمر هستيم و زمان کافی برای اعمال برنامهها داريم کار با سيستم
انگيزش درونی نتايج مفيدتری خواهد داشت .بر اين اساس برنامه های طوالنی مدت از اصول مربوط بکارگيری انگيزش درونی
استفاده می کنند .اما در مقابل برای بدست آوردن تغييرات سريع و شديد می توان از عوامل انگيزشی بيرونی که درواقع همان
مشوق های ظاهری مانند استفاده از آنچه فرد دوست دارد و از آن لذت می برد؛ استفاده کرد.
فرآيند تحصيل از عمده جرياناتی است که با سيستم انگيزشی درگير است  .فعالسازی و تقويت انگيزش درونی در دانش جويان
اهداف مبتنی بر يادگيری آنها را برآورده خواهد ساخت و دوام و پايايی آنها را تضمين خواهد کرد .دانش جويی که دارای انگيزه
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های درونی قوی می باشد ،نه صرفا بر مبنای کسب نمرات برتر  ،جوائز و امتيازات ويژه  ،بلکه بر اساس انگيزههای درونی
خويش وارد عمل خواهد شد .غالبا افرادی که با تحمل انواع سختيها و مشقتها به دنبال رسيدن به اهداف خود هستند در واقع
از انگيزش درونی خود به عنوان نيرو دهنده و تقويت کننده استفاده می کنند .افراد خود انگيخته يا افرادی که دارای انگيزش
درونی هس تند ،نياز به استفاده مداوم از انگيزشهای بيرونی ندارند .هر چند استفاده از اين مشوقها آنها را فعالتر و انگيختهتر
می سازد اما کاهش يا فقدان آنها چندان تاثيری در کاهش انگيزش آنها برای فعاليت و در نتيجه کاهش عملکردشان نخواهد
داشت.
اما برای ايجاد انگيزه تحصيلی بهترين روش اين است که پس از برطرف کردن موانع انگيزشی ،همزمان به انگيزه های بيرونی و
درونی پرداخت و آنها را تقويت نمود .به اين ترتيب با وجود انگيزه های بيرونی فرد به سرعت نيرو بدست آورده و حرکت
تحصيلی خود را آغاز خواهد نمود و تضمين و ادامه راهش نيز با بوجود آمدن انگيزه های درونی در طول زمان تضمين خواهد
شد.
 . 3روش شناسی تحقیق
دراين تحقيق که از روش کمی پرسشنامه ای استفاده شده که شامل پرسشنامه اعتماد به نفس آيزنگ(29 ، ) 1091گويه برای
سازه اعتماد به نفس و پرسشنامه انگيزه تحصيلی هارتر (  22 ،) 1091گويه مقياس برای سازه انگيزش تحصيلی ميباشد.
پرسشنامه استاندارد بوده ومکرراً روايی وپايايی آن مورد تاييد قرار گرفته است بوسيله نرم افزار  SPSS 39تست نرماليته
وداده های پرت مورد ارزيابی قرارگرفت که حکايت از نرمال بودن داده ها دارد همچنين آلفا کرونباخ برای همه مقياسها تست
گر ديد و کليه مقياسها دررنج قابل قبول قراردارند .وهمه آنها باالتر از  9۷991واقع هستند .همچنين از بار عامل تاييدی برای
روايی استفاده گرديد .درنهايت بوسيله آزمون رگرسيون تاثير اعتماد به نفس برروی انگيزش تحصيلی مورد تاييد قرار گرفت.
 . 4یافته های تحقیق
از مجموع  253نفر دانشجو %19 ،دانشجوی دختر ( 311نفر) و  %22پسر ( 121نفر) بودند.
جدول  - 1آزمون  tتك نمونه ای جهت مقايسه ميانگين اعتماد به نفس و انگيزه تحصيلی
متغير

تعداد

ميانگين

خوش بينی

253

2/59±9/01

T
5/95

درجه آزادی
251

p-value
9/991

مثبت انديشی

253

2/59±9/19

5/59

251

9/991

رضايت زندگی

253

2/51±9/90

1 /15

251

9/991

اعتماد به نفس

253

2/52±9/12

0/15

251

9/991

کوشش

253

2/12±9/12

1/59

251

9/991

عملکرد

253

2/11±9/91

1/15

251

9/991

استعداد

253

2/19±9/19

2/95

251

9/991

انگيزه تحصيلی

253

2/13±9/53

5/23

251

9/991

آزمون تی تك نمونه ،و  p <9 /95معنادار است

تحليل جدول  1نشان داد ميانگين مؤلفه های اعتماد به نفس (  ) 2 /52 ±9 /12و انگيزه تحصيلی (  ) 2 /13 ±9 /53باالتر از حد
متوسط است .باالترين ميانگين در متغير اعتماد به نفس مربوط به مولفه خوش بينی (  ) 2 /59 ±9 /01و در انگيزه تحصيلی
مربوط به مولفه کوشش (  ) 2 /12 ±9 /91می باشد .آزمون تی نشان داد با توجه به سطح معناداری ،ميانگين همه مؤلفه ها و
متغيرها در سطح خطای  9 /95معنادار است و فرض ادعای پژوهشگر تأييد می شود.
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جدول  - 3ضريب همبستگی بين هر يك از مولفه های اعتماد به نفس و انگيزه تحصيلی
مت غير

تعداد

R

P-value

اعتماد به نفس و انگيزه تحصيلی

253

9/31

9/991

آزمون ضريب همبستگی پيرسون ،و  p <9 /95معنادار است.
جدول  3نشان داد بين اعتماد به نفس و انگيزه تحصيلی دانشجويان (  ) r=9 /31رابطه مثبت و معنادار دارد .ضريب تعيين نشان
داد بين اعتماد به نفس و ا نگيزه تحصيلی (  ) 9 /911واريانس مشترک وجود دارد.
جدول  - 2ضرايب رگرسيون برای پيش بينی اعتماد به نفس و انگيزه تحصيلی
مقدار ثابت

B
3/99

Beta
-

خطای استاندارد
9/33

T
11/92

P-value
9/999

اعتماد به نفس

9/35

9/31

9/910

2/19

9/993

متغير

ضريب رگرسيون ،و  p <9 /95معنادار است.
جدول رگرسيون نشان داد اعتماد به نفس B=9 /31 ( ،و  ) P=/91قابليت پيش بينی انگيزه تحصيلی دانشجويان را دارد و می
تواند در مدل رگرسيونی قرار گيرند.
جدول  1مقايسه ميانگين هر يك از متغيرها بر حسب جنسيت
متغير

دانشگاه

تعداد

ميانگين

اعتماد به نفس

دختر

311

1/35±9/92

پسر

121

1/29±9/91

دختر

311

1/13±9/95

پسر

121

1/12±9/05

انگيزه تحصيلی

T
- 1/23
1/11

P-value
9/30
9/955

آزمون تی مستقل ،و  p <9 /95معنادار است
تحليل توصيفی جدول  1نشان می دهد که اعتماد به نفس دانشجويان پسر (  ) 1 /29 ±9 /91و انگيزه تحصيلی دانشجويان دختر
(  ) 1 /13 ±9 /95کمی بيشتر از ديگری است اما آزمون تی مستقل نشان داد اين تفاوت از نظر آماری معنادار نيست و فرض
ادعای پژوهشگر رد می شود.
 . 1بحث و نتیجه گیری
در پژوهش حاضر امکان بررسی ميزان مهارت های تفکر و خودکارآمدی در دانشجويان فراهم گرديد يافت ه ها نشان داد ميانگين
هر يك از مؤلفه های اعتماد به نفس و انگيزه تحصيلی از ميانگين فرضی بيشتر بود .آزمون تی نشان داد با توجه به سطح
معناداری ،ميانگين همه مؤلفه ها معنادار است و فرض ادعای پژوهشگر تأييد شد .اين نشان می دهد در بعد اعتماد به نفس ،
دانشجويان همواره به پيشرفت و ترقی فکر می کنند .اکثراً در گروه کاری خود ،انگيزه و اميد ايجاد میکنند ،کار بدون هدف را
انجام نمی دهند ،موفقيت بدون طرح را غير ممکن میدانند .
در بعد انگيزه تحصيلی  ،يافته ها نشان داد دانشجويان بر اين باورند که می توانند با سعی و تالش به مقاطع باالتر بروند ،خود را
سخت کوش و مستعد می دانند و معتقدند از عهده انجام تکليف درسی بر می آيند و شرايط را برای رشد و پيشرفت مساعد می
دانند.
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نتايج نشان داد بين اعتماد به نفس با انگيزه تحصيلی دانشجويان ،رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و هر چه اعتماد به نفس
در دانشجويان افزايش يابد به همان ميزان انگيزه تحصيلی آنان نيز افزايش پيدا می کند .همچنين ضريب رگرسيون نشان داد
اعتماد به نفس قابليت پيش بينی انگيزه دانشجويان را دارد و میتواند در مدل رگرسيونی قرار گيرد.
 .تأييد رابطه ميان اعتماد به نفس و انگيزه تحصيلی و شناسايی بعد يا ابعادی از اعتماد به نفس که بيشترين ارتباط را با انگيزه
تحصيلی دارد ،به مسئوالن و دست اندرکاران نظام آموزشی کمك می کند تا با توجه به قابل رشد بودن اعتماد به نقس ،زمينه
های افزايش انگيزه تحصيلی در دانشجويان را فراهم نمايند تا دانشجويان بتوانند نقش خود را به عنوان دانشجويانی کارآمد در
رشد و پيشرفت جامعه و موفقيت در زندگی ايفاء نمايند .همچنين تنوع در دروس آموزشی ،امکانات آموزشی ،استفاده از روش
های پژوهشی و امکان اجرای تحقيقات علمی ،ارتباط هر چه بيشتر دانشگاه ها با مراکز صنعتی و جامعه از جمله مواردی هستند
که تأثير به سزايی در افزايش انگيزه دانشجويان دارد.
از جمله محدوديت هايی که در ارتباط با اين تحقيق وجود داشت ،محدود بودن دامنه تحقيق به دانشجويان ،محدود بودن
دامنه تحقيق به دانشگاه آزاد واحد چالوس و عدم امکان تعميم به مراکز و سازمان های آموزشی د يگر بود .از جمله محدوديت -
های ديگر تحقيق استفاده صرف از پرسشنامههای خودگزارش دهی برای ارزيابی متغيرها ،بررسی و جمع آوری مقطعی داده ها
و عدم همکاری برخی از دانشجويان در پاسخگويی به سئواالت پرسشنامه بود.
پرورش اعتماد به نفس در سطح باال و ارتقاء سطح انگيزه تحصيلی دانشجويان به عنوان يکی از رسالت های مهم آموزش عالی،
بکارگيری رويکردهای مناسب را ضروری می سازد .با توجه به نتايج مطالعه حاضر ،بين اعتماد به نفس و انگيزه تحصيلی
دانشجويان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و تا اندازه ای انگيزه تحصيلی دانشجويان به اعتماد به نفس آنان وابسته است .لذا
دانشگاه ها و مراکز آموزشی می توانند نقش بسزايی در افزايش سطح اعتماد به نفس و انگيزه تحصيلی دانشجويان داشته
باشند.
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