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کمک نمود.
کلید واژهها :اهداف پیشرفت ،منش اخالقی صبر ،منبع کنترل.
نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله98/11/3:
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مقدمه
اهداف پیشرفت یا هدفگرایی سازهای بسیار مهم در حوزه
انگیزش و یادگیری است .منظور از هدفگرائی همان معانی

هستند که افراد برای رفتار پیشرفت خود در نظر میگیرند (.)1
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محسن آربزی و فرهاد خرمائی

رابطه ساختاری منش اخالقی صبر

افزایش شایستگی ،تسلط برتکلیف براساس معیارهای پیشرفت

مجدد در شرایط سخت است ( .)8اگرچه منش اخالقی صبر با

تعیین شده توسط خود .عملکردگرایی به معنای تالش برای

مفاهیمی همچون سرسختی و خودتنظیمی شباهتهایی دارد؛

بهترین بودن در گروه یا کالس ،تالش برای بهتر از دیگران

امّا مفهومی مجزا محسوب میگردد؛ که به معنای تحمل

بودن و استفاده از معیارهای مقایسه اجتماعی است .تبحرگریزی

سختیها و دشواریها در راه رسیدن به اهداف ،مداومت و

نیز عبارت از اجتناب از بدفهمی و یا اجتناب از تسلطنیافتن بر

پایداری در انجام امور و عدم توجه به لذتهای آنی بخاطر

تکلیف است؛ نه براساس معیارهای مقایسه اجتماعی (اهداف

کسب پاداشهای بلندمدت است ( .)9امّا شناختهشدهترین

عملکردی) بلکه به دلیل معیارهای باالیی که برای خود

تعریفی که از صبر شده است؛ صبر را تمایل فرد به انتظار آرام

برمیگزینند .عملکردگریزی به معنای تالش برای اجتناب از

در مواجهه با سرخوردگی ،پریشانی و درد دانستهاند ( .)10با

حقارت و جلوگیری از احمق به نظر رسیدن نسبت به دیگران

وجود تفاوتهای مفهومی که از صبر شده است؛ میتوان گفت

است .فراگیران با این جهتگیری از معیارهایی همچون نگرفتن

که تعاریف در حال تکمیل یکدیگر هستند؛ که به طور کلی

بدترین نمرهها و یا نداشتن بدترین عملکرد در کالس استفاده

میتوان بیان داشت صبر وضعیتی تلقی میشود که در پاسخ به

میکنند ( .)2بنابراین در نظریه اهداف پیشرفت ،بستگی به اینکه

زمانها و شرایط مختلف اتفاق میافتد ( .)11برای مثال ،افراد با

فرد چه نوع دالیلی برای اهداف خود دارد ،نوع جهتگیری

نمره باال در منش اخالقی صبر در مواجهه با نارضایتیهای

هدف او متفاوت است ( .)3اهداف پیشرفت که نشاندهنده

طوالنی مدت یا در تأخیرهای موقتی معمولی مانند انسداد

انگیزش پیشرفت افراد در زمینه تحصیلی است؛ سازهای مهم در

ترافیکی ،صبر و شکیبایی نشان میدهند .صبر تنها به عنوان یک

حوزه تحصیلی محسوب میگردد.

مؤلفه موقتی شناخته نمیشود؛ بلکه نوعی از صبر در پاسخ به

با وجود پژوهشهای بسیاری که در ارتباط با پیامدهای

موقعیتهای آزارنده طوالنی (همچون بهبودی یک بیماری)

اهداف پیشرفت صورت گرفته است؛ امّا خالء اطالعاتی در

اشاره مینماید ( .)11اگر چه در بسیاری از تعاریف ،صبر یک

ارتباط با پیشایندهای اهداف پیشرفت وجود دارد .معدود

ویژگی شخصیّتی محسوب شده است؛ امّا خرمائی و فرمانی

پژوهشهایی نیز که به بررسی پیشایندهای این سازه با اهمیّت

صبر را فضیلتی اخالقی میدانند که به استقامت ،شکیبایی،

پرداختهاند؛ رابطه متغیرهای شخصی همچون خودکارآمدی،

خویشتنداری ،رضایت و متعالی شدن فرد در موقعیتهای

زمینه اجتماعی -فرهنگی و متغیرهایی مانند بافت کالس و

دشوار و ناخوشایند اشاره دارد (.)12

خانواده را مورد سنجش قرار دادهاند ( .)4-6امّا این مسئله

در پژوهشهای پیشین توانایی صبر در کاهش فشارهای

همچنان وجود دارد که آیا منشهای اخالقی به ویژه صبر می-

روانی و استرس ادراک شده ،کاهش اضطراب و افسردگی،

تواند اهداف پیشرفت را پیشبینی کند؟ منش اخالقی به عنوان

کاهش اضطراب امتحان ،افزایش انگیزش پیشرفت و پیشبینی

تمایل و آمادگی فرد برای تفکر ،احساس و رفتار به صورت

اهداف پیشرفت به تأیید رسیده است که همه این نتایج نشان

اخالقی؛ یا به بیان دیگر ،به عنوان زیر مجموعهای از تفاوت-

میدهد که امکان افزایش رشد انگیزش پیشرفت توسط منش

های فردی در اخالق بیان شده است (.)7

اخالقی صبر وجود دارد ( .)13-17همچنین رابطه مثبت صبر با

برخالف آنچه که در تصور عامه نسبت به صبر وجود دارد،
صبر جهتگیری منفعالنه نسبت به مشکالت نیست؛ بلکه صبر

42

راهبردهای مقابلهای میتواند نمایانکننده ماهیّت فعال صبر
باشد (.)18
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تبحرگرایی عبارت است از :متمرکز شدن بر یادگیری و

به معنای اقدام فعاالنه و تالش برای رفع مشکالت و سازگاری
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رابطه ساختاری منش اخالقی صبر

پیشرفت ،بررسی سازوکارهای واسطهای که صبر میتواند با

تأثیری که صبر بر اهداف پیشرفت از طریق منبع کنترل

تأثیرگذاری بر آنها بر اهداف پیشرفت تأثیرگذار باشد نیز

میگذارد را مورد بررسی قرار نداده است.

درخور اهمیّت است .منبع کنترل از سازوکارهایی است که

بر این اساس پژوهش حاضر کوششی برای در کنار هم

میتواند در این بین نقش واسطهگری داشته باشد .صبر از آن

قرار دادن متغیرهای اخالق ،شناخت و انگیزش با هدف تبیین

جهت که اقدام فعاالنه جهت رفع مشکالت است؛ باور به

اهداف پیشرفت در دانشجویان است .مدل مفهومی پژوهش در

کنشگر بودن فرد را در دل خود دارد؛ که نقطه اتصال منش

شکل  1آمده است.

اخالقی صبر و منبع کنترل نیز محسوب میشود؛ چرا که در
منبع کنترل نیز باور به تأثیرگذاری تالشها و تواناییها (منبع
کنترل درونی) و یا تأثیرگذاری عواملی همجون شانس،
سرنوشت ،قضا و قدر و دیگران (منبع کنترل بیرونی) است که
هسته محوری منبع کنترل را شکل میدهد .منبع کنترل سازهای
است که با ادراک مسئولیتپذیری مرتبط است؛ و به عنوان

شکل  -1مدل مفهومی پژوهش

مرتبط دانستن رفتارهای فردی یا عوامل بیرونی با نتایج تعریف
میشود ( .)19منبع کنترل ارتباط تنگاتنگی با وضعیت تحصیلی

مواد و روشها

و انگیزش پیشرفت دارد ( .)20فراگیران با منبع کنترل درونی

این پژوهش از نوع همبستگی و براساس تحلیل مسیر در

در زمینه تحصیلی موفقیت و عملکرد خود را وابسته به تالشها

مدلیابی معادالت ساختاری بود .جامعه آماری پژوهش

و مهارتهای خود میدانند .در حالی که فراگیران با منبع کنترل

دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شیراز بودند؛ و

بیرونی ،عملکرد تحصیلی خود را به عوامل بیرونی همچون

مشارکتکنندگان در پژوهش حاضر به شیوه نمونهگیری

شانس ،معلّمان ،والدین و دوستان خود مرتبط میدانند .لذا به

خوشهای تصادفی چند مرحلهای انتخاب شدند .بدین منظور

نظر میرسد که منبع کنترل درونی برای انگیزش تبحر و فهم

فهرست دانشکدههای دانشگاه شیراز تهیّه شد و سپس به طور

عمیق مطالب و انگیزش کسب عملکرد برتر ضروری است

تصادفی شش دانشکده (دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،

(.)21

دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشکده اقتصاد ،مدیریت و

با توجه به آنچه که گفته شد ،میتوان بیان داشت که منش

علوم اجتماعی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشکده علوم

اخالقی صبر و منبع کنترل متغیرهایی مهم و تأثیرگذار در زمینه

و دانشکده مهندسی) انتخاب گردید و از هر دانشکده به

تحصیلی هستند؛ که بررسی ارتباط آنها با متغیرهای انگیزشی

تصادف سه کالس انتخاب شد .تعیین حجم نمونه براساس

همچون اهداف پیشرفت به لحاظ نظری و کاربردی دارای

دیدگاه  Klineکه بیان میدارد تعداد نمونهها میبایست بین 2/5

اهمیّت است .براساس جستجوهای انجام شده پژوهشهای

تا  5برابر تعداد گویههای ابزارهای پژوهش باشد ،صورت

بسیار اندکی به بررسی رابطه صبر و اهداف پیشرفت پرداختهاند

گرفت ( .)22بنابراین مشارکتکنندگان در این پژوهش  450نفر

که این تعداد محدود ،ناکافی بودن پژوهشهای انجام شده برای

بودند؛ که  10پرسشنامه به دلیل ناقص و مخدوش بودن کنار

بررسی رابطه این دو متغیر مهم در زمینه تحصیلی را میرساند

گذاشته شد و تجزیه و تحلیلهای آماری بر روی دادههای
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به جز بررسی تأثیرگذاری منش اخالقی صبر بر اهداف

( .)17همچنین تاکنون پژوهشی رابطه صبر و منبع کنترل و

محسن آربزی و فرهاد خرمائی

رابطه ساختاری منش اخالقی صبر

است که در پژوهش حاضر کلیه مالحظات اخالقی و

 Elliotو  Elliotو  Churchاقتباس شده است؛ شامل  12گویه

امانتداری علمی رعایت گردیده است.

میباشد که هر سه گویه یکی از اهداف پیشرفت را مورد

زیر مقیاس صبر از پرسشنامه منشهای اخالقی :این مقیاس

سنجش قرار میدهد ( .)26،27گویههای شماره  6 ،1و 9

بخشی از پرسشنامه منشهای اخالقی است که به وسیله پنج

اهداف عملکردگرایی ،گویههای شماره  8 ،4و  11اهداف

گویه مورد سنجش قرار میگیرد ( .)23این مقیاس به صورت

تبحرگرایی ،گویههای شماره  5 ،2و  7اهداف عملکردگریزی و

طیف لیکرت پنج درجهای است؛ و نمرهگذاری آن بدین

گویههای شماره  10 ،3و  12اهداف تبحرگریزی را میسنجند.

صورت است که به کامالً درست (نمره  ،)5درست (نمره ،)4

نمرهگذاری گویهها در یک طیف لیکرت  7درجهای از کامالً

بین درست و نادرست (نمره  ،)3نادرست (نمره  )2و کامالً

درست (نمره  )7تا کامالً نادرست (نمره  )1صورت میگیرد.

نادرست (نمره  )1تعلق میگیرد .حداکثر و حداقل نمره قابل

 Elliotو  Mc Gregorروایی و پایایی این پرسشنامه را با

کسب به ترتیب  25و  5است .خرمائی و فرمانی پایایی

استفاده از تحلیل عاملی ،همبستگی اهداف پیشرفت با

زیرمقیاس صبر را با استفاده از روش آلفایکرونباخ 0/70

متغیرهای دیگر و آلفایکرونباخ مناسب اعالم کردهاند (.)28

گزارش کردند ( .)24در این پژوهش نیز پایایی با استفاده از

خرمائی و خیر آلفایکرونباخ را برای عاملهای تبحرگرایی،

روش آلفایکرونباخ  0/70بود.

عملکردگرایی ،تبحرگریزی و عملکرد گریزی به ترتیب ،0/84
 0/81 ،0/78و  0/66گزارش کردند (.)29

پرسشنامه منبع کنترل :مقیاس چند وجهی منبع کنترل
توسط  Levensonساخته شده است؛ و شامل سه مقیاس منبع

در این پژوهش نیز جهت بررسی پایایی مقیاس اهداف

کنترل درونی ( ،)Iمنبع کنترل افراد قدرتمند ( )Pو منبع کنترل

پیشرفت از ضریب آلفایکرونباخ استفاده گردید .ضریب

شانس ( )Cاست ( .)24امّا در پژوهش حاضر ،نتایج تحلیل

آلفایکرونباخ برای مؤلفههای تبحرگرایی ،عملکردگرایی و

عاملی حاکی از سنجش دو مؤلفه منبع کنترل درونی و منبع

تبحرگریزی به ترتیب 0/85 ،0/60و  0/85بدست آمد .عامل

کنترل بیرونی توسط این پرسشنامه است Levenson .و

عملکردگریزی نیز در تحلیل عامل اکتشافی به دلیل بار نگرفتن

 Millerضریب پایایی این پرسشنامه را با استفاده از روش

هیچ یک از گویهها بر روی آن حذف شد .در این پژوهش

 Kuder-Richardsonبرای هر یک از ابعاد درونی ،افراد

جهت بررسی روایی مقیاس اهداف پیشرفت از تحلیل عامل

قدرتمند و شانس به صورت جداگانه بین  0/51تا 0/77

تأییدی استفاده شد؛ که نتایج وجود سه مؤلفه تبحرگرایی،

گزارش کردهاند ( .)25در این پژوهش برای تعیین پایایی از

عملکردگرایی و تبحرگریزی را مورد تأیید قرار داد.

ضریب آلفایکرونباخ استفاده گردید .آلفایکرونباخ برای کل

یافتهها

پرسشنامه با  24گویه ( ،)0/80برای منبع کنترل درونی با 8

یافتههای توصیفی شامل میانگین ،انحراف معیار ،حداقل و

گویه ( )0/71و منبع کنترل بیرونی با  16گویه ( )0/86بدست

حداکثر نمره مربوط به متغیرهای پژوهش در جدول  1آمده

آمد.

است.
جدول  -1مقدار شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر

44

حداکثر نمره

میانگین

انحراف معیار

حداقل نمره

صبر

17/31

3/13

6

25

منبع کنترل درونی

37/84

4/11

20
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حاصل از  440پرسشنامه باقیمانده صورت گرفت .قابل ذکر

مقیاس اهداف پیشرفت :این پرسشنامه که از پرسشنامههای

محسن آربزی و فرهاد خرمائی

رابطه ساختاری منش اخالقی صبر
منبع کنترل بیرونی

48/70

11/45

18

75

عملکردگرایی

25/27

6

5

35

تبحرگرایی

15/92

3/20

3

21

تبحرگریزی

14/20

4/22

3

21

جهت بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش از ضریب

امکان تحلیلهای بعدی فراهم گردد.

همبستگی پیرسون استفاده گردید که نتایج مربوط به آن در
جدول  2نشان داده شده است .همچنانکه در جدول  2مشاهده

جدول  -2ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش
2

3

4

5

6

1

متغیرها

1

-

-

-

-

-

 -2منبع کنترل درونی

**0/25

1

-

-

-

-

 -3منبع کنترل بیرونی

**0/13

1

-

-

-

 -1صبر

 -4عملکردگرایی

0/07

 -5تبحرگرایی

**

 -6تبحرگریزی

*0/11

** P-Value<0/01

0/31

- 0/06
**

0/27

**

**

1

0/19

0/28

- 0/03

**

**0/15

**0/19

**0/46

-

0/40

-

1

-

**0/49

1

* P-Value<0/05

بررسی مفروضههای مدلیابی معادالت ساختاری

مشاهده شده از مقدار واقعی بیشتر باشد ).کوچکتر از ،0/05

غربالگری اوّلیه دادهها (بررسی دادههای پرت و از دست

موارد پرت مورد شناسایی قرار گرفته و از دادهها حذف شدند.

رفته) نشان میدهد که برخی از پرسشنامهها دارای گویههای

به منظور بررسی طبیعی بودن توزیع دادهها ،از مقادیر کجی و

بیپاسخ بودند که جهت رفع این مشکل از روش جایگزینی با

کشیدگی استفاده شد Guarino ،Meyers .و  Gamstبیان

میانگین استفاده شد .به منظور شناسایی دادههای پرت نیز از

داشتهاند که چنانچه مقادیر ستون کجی در محدوده  -3و  +3و

شاخص مهاالنوبیس با نرمافزار  SPSSنسخه  24استفاده

مقادیر ستون کشیدگی در محدوده  -10و  +10باشند ،پیش-

گردید .فاصله مذکور به معنای فاصله هر مورد با مرکز هندسی

فرض نرمال بودن برقرار است ( .)30در این پژوهش مفروضه

است ( .)31سپس با در نظر گرفتن معیار فاصله قابل توجه یک

طبیعی بودن توزیع دادهها براساس معیارهای ذکر شده برقرار

مورد نسبت به سایر موارد ،نیز با استفاده از شاخصهای P1

بود (جدول .)3

(احتمال این که میزان فاصله واقعی مهاالنوبیس برای مورد
جدول -3شاخصهای نرمال بودن متغیرهای پژوهش
متغیرهای پژوهش

کجی
آماره

کشیدگی
انحراف معیار

آماره

انحراف معیار

صبر

-0/10

0/12

0/39

0/23

منبع کنترل درونی

- 0/16

0/12

0/47

0/23

منبع کنترل بیرونی

- 0/11

0/12

- 0/24

0/23

عملکردگرایی

- 0/78

0/12

0/49

0/23

تبحرگرایی

- 0/58

0/12

0/22

0/23

تبحرگریزی

- 0/57

0/12

- 0/18

0/23

نرمال بودن دادهها که شرط اساسی برای تحلیل مسیر است

آماری در ایموس وجود ندارد .در ادامه ،براساس مبانی نظری و

مورد بررسی قرار گرفت؛ لذا مانعی برای ادامه تحلیلهای

پیشینه پژوهش مدلی طراحی گردید؛ که از متغیر برونزا (صبر)،
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میشود اکثر روابط بین متغیرها معنیدار است؛ که سبب میشود

محسن آربزی و فرهاد خرمائی

رابطه ساختاری منش اخالقی صبر

متغیرهای درونزا (اهداف پیشرفت عملکردگرایی ،تبحرگرایی

انطباق آن با دادهها مورد بررسی قرار گرفت .مدل نهایی

و تبحرگریزی) تشکیل شده بود .سپس مدل طراحی شده به

پژوهش در شکل  2ارائه گردیده است.

شکل  -2مدل نهایی پژوهش

نتایج حاصل از آزمون مدل نشان داد که ،مدل نهایی پژوهش از

در جدول  4نیز مقادیر مربوط به اثر مستقیم ،غیرمستقیم و کل

برازش مطلوبی برخوردار است؛ که مقدار شاخصهای برازش

پژوهش گزارش شده است.

مدل در جدول  3ارائه گردیده است.
جدول  -3شاخصهای برازش مدل
شاخص

χ2/df

GFI

AGFI

NFI

TLI

CFI

RMSEA

PCLOSE

مقدار

1/63

0/95

0/92

0/89

0/94

0/95

0/04

0/99

مقدار مطلوب

>3

>0/90

>0/90

>0/90

>0/90

>0/90

<0/08

>0/05

جدول  -4اثر مستقیم ،غیرمستقیم و کل متغیرهای پژوهش

بر عملکردگرایی (واسطهگری منبع کنترل
درونی)
بر عملکردگرایی (واسطهگری منبع کنترل
بیرونی)

سطح معنی-

مسیر

اثر مستقیم

سطح معنیداری

اثر غیرمستقیم

سطح معنیداری

اثر کل

صبر

0/11

0/03

0/05

0/01

0/16

0/001

-0/01

0/03

0/12

0/001

0/04

0/001

0/34

0/001

0/007

0/10

0/30

0/001

0/02

0/02

0/11

0/01

صبر

بر تبحرگرایی (واسطهگری منبع کنترل درونی)

صبر

بر تبحرگرایی (واسطهگری منبع کنترل بیرونی)

صبر

بر تبحرگریزی (واسطهگری منبع کنترل درونی)

صبر

بر تبحرگریزی (واسطهگری منبع کنترل بیرونی)

صبر

بر منبع کنترل درونی

صبر

بر منبع کنترل بیرونی

صبر

0/30

0/0001

0/09

0/07

داری

-0/02

0/02

0/11

0/01

0/20

0/002

--

--

0/20

0/002

-0/12

0/02

--

--

-0/12

0/02

منبع کنترل
بر عملکردگرایی

درونی

0/26

0/002

--

--

0/26

0/002

منبع کنترل

0/22

0/008

--

--

0/22

0/008

بیرونی
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متغیرهای واسطهای (منبع کنترل درونی و منبع کنترل بیرونی) و

وسیله نرمافزار  Amosنسخه  24مورد آزمون قرار گرفت و

محسن آربزی و فرهاد خرمائی

رابطه ساختاری منش اخالقی صبر
منبع کنترل
بر تبحرگرایی

درونی

0/13

0/01

--

--

0/13

0/01

منبع کنترل

-0/12

0/03

--

--

-0/12

0/03

بیرونی

بر تبحرگریزی

درونی
منبع کنترل

0/20

0/02

--

--

0/20

0/02

بیرونی

بحث و نتيجهگيری

واسطهگری داشته باشد؛ و از این طریق نیز باعث افزایش نمره

هدف این پژوهش ،پیشبینی اهداف پیشرفت براساس

فرد در اهداف پیشرفت عملکردگرایی ،تبحرگرایی و

منش اخالقی صبر با واسطهگری منبع کنترل بود .در راستای

تبحرگریزی گردد .در حالی که اثر مستقیم منبع کنترل بیرونی بر

تحقق هدف پژوهش ،مدلی براساس مبانی نظری و پیشینه

اهداف عملکردگرایی و تبحرگریزی مثبت است؛ امّا اثری منفی

پژوهش طراحی گردید و مورد آزمون قرار گرفت .نتایج حاکی

بر اهداف تبحرگرایی دارد .همچنین نتایج نشان داد که منبع

از آن است که مدل پژوهش با دادهها برازش مناسبی دارد؛ و به

کنترل بیرونی نقش واسطهگری نیز ایفا میکند؛ بدین ترتیب که

طور کلی منش اخالقی صبر هم به صورت مستقیم و هم به

منش صبر با کاهش منبع کنترل بیرونی باعث افزایش اهداف

واسطه منبع کنترل درونی و بیرونی بر اهداف پیشرفت

پیشرفت میگردد .این نتایج با مبانی نظری و پیشینه پژوهش

عملکردگرایی ،تبحرگرایی و تبحرگریزی اثرگذار بوده است.

( )9،10،16،19،24همسو است .در تبیین نتایج مربوط به

نتایج پژوهش مبنی بر اثرگذاری منش اخالقی صبر بر اهداف

اثرهای مستقیم و غیرمستقیم منبع کنترل درونی و منبع کنترل

پیشرفت با یافتههای پژوهشهای دیگر همسو است (.)16،17

بیرونی میتوان بیان داشت که منبع کنترل درونی با پافشاری در

در تبیین این یافته میتوان بیان داشت که فراگیران با نمره باال

انجام تکالیف و تکمیل موفقیتآمیز آنها همراه است؛ در

در منش اخالقی صبر مشکالت و سختیها را به صورت فعاالنه

صورتی که منبع کنترل بیرونی با پرهیز از انجام تکالیف مرتبط

مدیریت و تحمل میکنند؛ تا بتوانند رشد نمایند ( .)8منش صبر

است ( .)19منبع کنترل درونی به عنوان باور افراد مبنی بر

این امکان را برای فرد فراهم میآورد که سختیها و دشواریها

میزانی که رویدادها را تحت کنترل خود میدانند ،گفته میشود؛

را در راه رسیدن به اهداف تحمل نمایند ()9؛ به صورت مؤثر

لذا واضح است که با افزایش ادراک کنترلپذیری ،انگیزش و

به مقابله با آنها بپردازند؛ و همچنین افراد صبور استرس

عملکرد افزایش مییابد ( .)16منبع کنترل درونی باور به این

کمتری را گزارش میکنند ( .)13مجموعه این ویژگیها می-

است که پیامدها نتیجه رفتار خود است؛ بر این اساس فراگیران

تواند اهداف پیشرفت عملکردگرایی ،تبحرگرایی و تبحرگریزی

با منبع کنترل درونی باال مسئولیتپذیری بیشتری را نسبت به

را در فراگیران افزایش دهد؛ و بدین ترتیب فرد انگیزش

یادگیری خود احساس میکنند؛ تالش بیشتری مینمایند؛ و

بیشتری برای تعیین معیارهای دقیق یادگیری ،رشد مهارتها و

معتقدند که میتوانند تغییر ایجاد کنند .برعکس افراد با منبع

کسب عملکرد برتر داشته باشد.

کنترل بیرونی عواملی همچون شانس ،سرنوشت و دیگران را

نتایج پژوهش حاکی از این است که منبع کنترل درونی

تأثیرگذار بر پیامدها میدانند؛ لذا آنها عوامل بیرونی را مسئول

عالوه بر اثرگذاری مثبت معنیدار بر سه هدف پیشرفت،

رویدادها میدانند؛ و بدین ترتیب انگیزش کمتری برای فعال

میتواند در رابطه منش صبر و اهداف پیشرفت نقش

بودن ،تالش و ایجادِ تغییر تجریه میکنند ( .)16افراد با منبع
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منبع کنترل
0/13

0/03

--

--

0/13

0/03

محسن آربزی و فرهاد خرمائی

رابطه ساختاری منش اخالقی صبر

انگیزش عملکرد برتر در آنها میگردد؛ برای مثال ،آنها از

لحاظ کاربردی نیز دارای اهمیّت است؛ چرا که منش اخالقی

انجام کارها و تکالیف پرهیز نمیکنند؛ از راهبردهای بهتری

صبر جزء صفات قابل آموزش شخصیّت محسوب میگردد که

برای یادگیری استفاده میکنند؛ سعی میکنند مطالب را به

میتوان به آموزش آن پرداخت ( .)12میتوان افزود که پژوهش

صورت عمیق یاد بگیرند و توجه بیشتری به اهدافشان

حاضر نگاهی نو در بررسی نقش منشهای اخالقی در رابطه با

میکنند؛ در موقعیتهای دشوار پاسخهای بهتری را ارائه

سایر متغیرها ایجاد نمود .لذا پیشنهاد میگردد که نقش سایر

میدهند؛ و همچنین مسئولیت بیشتری را در فرآیند یادگیری

منشهای اخالقی در رابطه با متغیرهای دیگر مورد بررسی قرار

خود میپذیرند و نسبت به فراگیران با منبع کنترل بیرونی

گیرد.

سریعتر انجام تکالیف مدرسهای خود را آغاز میکنند (،25 ،26

هر پژوهشی با محدودیتهایی روبهرو است که الزم است

 .)19مجموع این ویژگیها سبب میشود که منبع کنترل یکی از

به آنها اشاره شود .شرکتکنندگان این پژوهش شامل

فاکتورهای انگیزشی مهم در ارتباط با تحصیل باشد (.)19

دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه شیراز بودند که الزم است

از دیگر نتایج پژوهش میتوان به توان منش اخالقی صبر

تعمیم نتایج به سایر مقطعهای آموزشی با احتیاط صورت گیرد.

در پیشبینی مثبت منبع کنترل درونی و پیشبینی منفی منبع

همچنین این پژوهش با استفاده از طرح توصیفی و با استفاده از

کنترل بیرونی اشاره کرد .این نتایج با مبانی نظری و پیشینه

روش همبستگی صورت گرفت؛ و بنابراین نمیتوان از نتایج

پژوهش همسو است ( .)10،19،24هسته اصلی منشهای

این پژوهش دست به استنباط علّی زد.

اخالقی را مسئولیتپذیری تشکیل میدهد (.)16

تشکر و قدردانی

مسئولیتپذیری به وظیفهشناسی ،تعهد و پاسخگو بودن
فرد اشاره دارد ( .)24منبع کنترل با مسئولیتپذیری ارتباط

نویسندگان بر خود الزم میدانند از تمامی دانشجویانی که

تنگاتنگی دارد ( .)19منبع کنترل بر کنترلپذیری یا غیرقابل

در این پژوهش شرکت نمودند ،صمیمانه تشکر و قدردانی

کنترل بودن علل پیامدها توجه دارد .ارتباط منبع کنترل با

نمایند.

مسئولیتپذیری از آن جهت است که اگر علّت رویدادی قابل

تأیيدیه اخالقی

کنترل ادراک شود فرد در برابر آن مسئول شناخته میشود؛ امّا
چنانچه عوامل بیرونی به عنوان علل پیامدها مورد ادراک قرار

این مقاله حاصل از پایاننامه با کد  640مورخ

گرفت؛ به میزان کمتری مسئولیتپذیری فرد در آن زمینه مورد

 1398/03/26است؛ که در کمیته تحصیالت تکمیلی دانشکده

خطاب قرار میگیرد Lefcourt .نیز به طور خالصه بیان

علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز به تصویب رسیده

میدارد که منبع کنترل به درجهای از مسئولیتپذیری که فرد

است.

نسبت به رویدادها دارد ،اشاره مینماید .لذا رابطه مثبت منش
اخالقی صبر با منبع کنترل درونی و رابطه منفی آن با منبع

تضاد منافع
هیچگونه تعارض منافعی در پژوهش حاضر وجود ندارد.

کنترل بیرونی قابل توضیح است (.)19
نتایج این پژوهش عالوه بر توسعه دانش نظری در رابطه با
نقش پیشایندی منش اخالقی صبر و منبع کنترل در رابطه با
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Abstract
Introduction: Attention to the role of moral character and locus of control in
predicting the acheivment goals is one of the topics that has received less attention
in previous research; The aim of the present study was to investigate the
relationship between the moral character of patience and the achievement goals
with the mediation of the locus of control.
Methods: The statistical population this study was all undergraduate students of
Shiraz University. 450 students were selected as sample group by multi-stage
random cluster sampling; they complete the subscales of Khormaei & Ghaemi's
Patience Scale, Levenson's Locus of Control Questionnaire, and Elliot's
Achievement Goals Scale. After entering the data into spss-24 statistical software
and analyzing the data based on descriptive statistics indices, path analysis was
used for data analysis.
Results: The results showed that the moral character of patience had a significant
positive effect on the performance approach (P-Value=0.03, ᵦ=0.11) and mastery
approach (P-Value=0.0001, ᵦ=0.30). The internal locus of control also mediates
the relationship between patience and all three goals of performance approach,
mastery approach & mastery avoidance. The external locus of control is also able
to mediate the relationship between patience and performance approach and
mastery avoidance.
Conclusion: The results of the present study helped to increase the theoretical
knowledge regarding the ethical antecedents of the Achievement goal. Practically,
it is also possible to help better shape the achievement goals by teaching Patience
moral character as teachable personality trait and documentary retraining (Locus
of control).
Keywords: Achievement Goals, Patience Moral Character, Locus of Control.
Original Article
Received: 2020/1/23

Correspondence:
Mohsen Khormaei, Department
of Educational Psychology,
Faculty of Educational Sciences
and
Psychology,
Shiraz
University, Shiraz, Iran.
ORCID:
0000-0001-5857-3029
Email:
Khormaei@shirazu.ac.ir

Accepted: 2020/9/15

Citation: Khormaei F, Arbezi M. The structural relationship between the ethical character of patience and students' academic
achievement goals: The mediating role of the locus of control. DSME. 2021; 8(2):41-51.

© 2021 The Author(s). This is an open access article distributed
under
the terms
the،یCreative
Commons
1400 تابستان
شماره دوم
هشتمofدوره
آموزش پزشک
توسعه درAttribution
 راهبردهایLicense
مجله
15
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/),
which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original
work is properly cited.

