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 چکیده

خاصی برخوردار است و تأثير به سززایی در پيشزرفت تحصزيلی دانشزنویا    پيشرفت تحصيلی، از اهميت  شانگيز  :مقدمه

 بود.  آوری  تاب و اميدواری  اجتماعی، نی انگيزه تحصيلی دانشنویا  براساس حمایتهدف پژوهش حاضر پيش بيدارد. 

دانشزنویا  دانشزگاه آزاد   شامل تمام  جامعه آماری این پژوهشروش پژوهش توصيفی از نوع همبستگی و    :پژوهش روش

ای بزرداری نندمرحلزهونزهنفر بزه روش نم  315ها  بود که از ميا  آ   1395-96تحصيلی  اسالمی واحدهای تهرا  در سال  

تزاب  ؛ مقياسمقياس نند وجهی حمایت اجتماعی ادراک شدهشامل مقياس انگيزش تحصيلی؛ انتخاب شدند. ابزار پژوهش 

هزا از روش همبسزتگی پيرسزو  و رگرسزيو  مقياس اميدواری بزرگساال  بود. بزرای تحليزل دادهدیویدسو  و  کانر آوری

 سلسله مراتبی استفاده شد.  

( 01/0P<  ،180/0=βضریب رگرسيو  بين اميدواری و انگيزش تحصيلی درونی ) نتایج پژوهش حاضر نشا  داد    ها:هیافت

سطح   در  و  )  بود.معنادار    01/0مثبت  درونی  تحصيلی  انگيزش  و  آوری  تاب  بين  رگرسيو   ضریب  ،  >01/0Pهمچنين 

219/0=β  01/0انگيزگی تحصيلی )ری و بیو ضریب رگرسيو  بين تاب آو  01/0( مثبت و در سطح معناداریP<  ،300/0-

=β  سطح در  و  منفی  بود.  01/0(  مؤلفه  معنادار  بين  خانواده  از  حمایت  شده،  ادراک  اجتماعی  حمایت  ،  >01/0P)های 

283/0=β  )(  01/0و حمایت دوستاP<  ،166/0=β  )  انگيزه تحصيلی درونی را   01/0به صورت مثبت و در سطح معناداری

های حمایت اجتماعی ادراک شده تنها حمایت خانواده، انگيزش تحصيلی بيرونی را به صورت  بين مؤلفهاز کردند. بينی  پيش

بی05/0P<،  151/0=β)مثبت   و  را  (  تحصيلی  منفی  انگيزگی  صورت  سطح  P<  ،134/0- =β  05/0)به  در  و   )05/0 

 کرد.  بينی پيش

 گردد مرتفع و دانشنویا  شناسایی بر انگيزه تحصيلی مؤثر  عوامل  براساس نتایج حاصل از پژوهش حاضر بایدگیری: نتیجه

 شود. تسهيل  آنا  تحصيلی و پيشرفت موفقيت عوامل،  این افزایش  با  تا

 اميدواری، انگيزش تحصيلی، تاب آوری، حمایت اجتماعیها:  کلیدواژه

   2/9/1399تاریخ پذیرش نهایی:         20/5/1399تاریخ دریافت:  
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 : مقدمه

نظامامروزه   نسلرسالت  تربيت  و  پرورش  آموزش،  آیندهها،  است.  آینده  برای  پيشرفته هایی  بسيار  که  پيچيدهای  و  تر،  تر 

آموزا  از که دانش  است  های آموزشی، عنصر فردییکی از اصلی ترین عناصر سيستم.  تر از وضع موجود خواهد بودکامل

واقع آموزش و پرورش پایه و  . در  ربخشی سيستم های آموزشی دارند ها هستند و نقش واالیی در کارایی و اثترین آ مهم

ارتقاء و بهبود وضعيت اساس پيشرفت جامعه بشری است و دانش آموزا  به عنوا  هسته اصلی این نظام، نقش مهمی در 

دارند سياست.  جامعه  سو بنابراین،  سطح  گسترش  و  علمی  توسعه  بر  عالوه  پرورش،  و  آموزش  نهاد  آموزشی  و  های  اد 

های عمر خود را در  معلومات، باید شامل رشد و بالندگی بهداشت روانی جامعه نيز باشد. کودکا  و نوجوانا  بهترین سال

گذرانند و تنربه هر گونه شکست یا موفقيت در این دورا ، تأثيری عميق بر نگرش مثبت یا منفی آنها از خود و  مدرسه می 

آموزا  نيز کمک فقيت و پيشرفت در تحصيل عالوه بر رشد علمی به سالمت روانی دانشگذارد. مو هایشا  بر جا میتوانایی

و می آموز  دانش  زده،  برهم  را  روانی  بهداشت  آ ،  از  ناشی  روانی  فشارهای  و  تحصيلی  موفقيت  عدم  دیگر،  از سوی  کند. 

را شکلی از انگيختگی   1انگيزش تحصيلی   (2)  همکارا   و  والراند.  (1)نماید  ناپذیری میهای جبرا جامعه را متحمل خسارت

  پيشرفت تحصيلی، از اهميت   شانگيزدهد.  داند که پيشرفت در محيط آموزشی را تحت تأثير قرار میشناختی و عاطفی می

براساس نتایج حاصل    مالی و همکارا ميرک  . (4,  3)  ها داردسزایی در پيشرفت تحصيلی آ خاصی برخوردار است و تأثير به

تحصيلی پيشرفت  انگيزه  کردند  پيشنهاد  خود  پژوهش  تحصيلی   سبب  مضاعف،   توانی  و  روحيه  ایناد  با  از   موفقيت 

-تأثير می  و سالمت وی  عملکرد  بر  و  پذیردمی  تأثير  او  روا   از سالمت  انسا   انگيزش  و  انگيزه  مسير  .شودمی  دانشنویا 

  با دانشنویا ،  رویارویی  در  کارآمد  و  اثربخش  راهبردهای  و  هاتعریف سياست  برای  بستری  خود،  طقیمن  مسير  این.  گذارد

 . (5) کند می فراهم آنا  شرایط و  نيازها

نظر به اهميت انگيزش در پيشرفت جوامع، این متغير همواره توجه محققا  را به خود جلب کزرده اسزت، عوامزل مزؤثر بزر 

توا  در دو طبقه کلی جای داد. یکی عوامزل و روحيزات فزردی و دیگزری عوامزل محيطزی کزه در انگيزش پيشرفت را می

ت در محيطزی کزه حمایز (6)طبق نظزر یارمحمزدزاده و فزيل الهزی .  (1)است  برگيرنده محيط خانواده، مدرسه و اجتماع  

از انگيززه الزم بزرای   و دانشزنویا   آمزوزا همه جانبه به عالوه امکا  رشد وجزود داشزته باشزد، مطمئنزان دانش  2اجتماعی

 حمایزت. (6) اجتماعی برای عموم جامعه و جها  خواهزد بزود پيشرفتبرخوردار خواهند بود که ثمره آ     تحصلیپيشرفت  

 کمزک  هزاآ   به  و  هستند  داشتنیتدوس  و  بااحترام  مند،ارزش  که  رساندمی  باور  این  به  را  افراد  که  است  اطالعاتی  اجتماعی،

 نزوع اجتمزاعی حمایزت. بگذارنزد پشت سر را روزمره زندگی هاینالش و زندگی مقابله کنند اصلی زاهایبا تنش تا  کندمی

 ملمزوس و شزناختیروا  منبزع یزک تواندمی و شود ظاهر مختلف هایشيوه به تواندمی  که  است  اجتماعی  تعامل  از  خاصی

در ایزن راسزتا، رضزایی و   .(7)همکارا     یا  و  خانواده  دوستا ،  توسط  مثال  شود،می  ارائه  اجتماعی  شبکه  یک  توسط  که  باشد

های مؤثر از جانب خزانواده و اجتمزاع جهزت تقویزت باورهزای فراگيزرا  و همچنزين حمایت ند پيشنهاد کرد  (8)همکارا   

ننزين نتينزه گرفتنزد   (9). گوردو  و همکارا   های آنا  برای باالبرد  انگيزش تحصيلی نقش مؤثری دارندترغيب توانایی

 شود.  که سطوح باالتر حمایت اجتماعی و ارضای نيازهای بنيادین موجب انگيزه تحصيلی در دانشنویا  می

 
1. academic motivation 
2. social support 
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تزنش  ارزیابی تاب آوری یکی از الگوهای.  (10)است    1تاب آوری  تحصيلی  شو انگيز  مؤثر در پيشرفت  عوامل درونیاز دیگر  

های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در حالی که برخی از پژوهشزگرا  تزاب آوری ای است که از دیدگاهسازه پيچيده

داننزد، زا مزیشناختی در پاسخ به رویدادهای آسزيبنگرند و آ  را عدم وجود مشکالت روا را به عنوا  پيامد یک سازه می

دهد. دیدگاه سزومی نيزز زا را نشا  میرا  بيشتر روی فرآیند تاب آوری تمرکز دارند که انطباق سریع با رویداد استرسدیگ

دهزد ها واکزنش نشزا  مزیدهد که به خوبی در مقابل رویدادها و فالکتهای شخصيتی فرد ربط میتاب آوری را به ویژگی

حرکتزی ننزين نتينزه   -جسزمی  هاینارسزایی  دارای  آمزوزا با بررسی دانش  (12)در این راستا، نعمتی و همکارا     .(11)

کنزد و در نتينزه حرکتی کمزک مزی  -های جسمیش آموزا  دارای نارساییهای مثبت به تاب آوری دانهينا گرفتند که  

 .  یابدانگيزش تحصيلی آنا  نيز افزایش می

آوری، گزرایش پزایين بزه یک راهبرد دفاعی است که بزا تزاب  2وارینتایج مطالعات پژوهشگرا  نيز نشا  داده است که اميد

-اميزد در روا .  آور همراه اسزتهای استرسی رقابتی و یا موقعيتهاتوجه در موقعيتقابل  تحصيلی  کاری و پيشرفتاهمال

خواهد تا برای افزایش کارآمدی خزویش بزه رفتاری است که از فرد می  -انگيزشی  -شناختی  سيستم  نگر، یکشناسی مثبت

ناخت از خزویش، موجب آگاهی و شزتواند بههای شناختی از خویش بپردازد؛ بنابراین، فرد مینظارتی و اصالح تعریف  -خود

اميزد بزاور هينزانی اسزت مبنزی بزر احتمزال . (13)در جهت اصالح رفتار خود برای رسيد  به اهزداف مزوردنظر بپزردازد 

تعریزف و دو مؤلفزه  گراهدف شناختی تفکر شيوه یک یک فرد. اميد را شخصی  زندگی  شرایط  پيامدهای مثبت در حوادث و

و  نظزر اسزت مورد اهداف به رسيد  برای مقاصد اجرای به قادر فرد که اینکه ، باور3( قدرت اراده1اند: معرفی کردهبرای آ   

اميد افراد را به اهزداف دشوارشزا  اغلزب علزی   .است اهدافی را برای خود ایناد کند  فرد قادر  اینکه  باور  4( قدرت راهيابی2

شا  اجتناب کننزد شود که افراد از اهدافنااميدی مننر می سازد. امامتعهد می هارغم وجود موانع و در عوض اجتناب از آ 

 افززایش  در  توانندمی  تحصيلی  تنشگرهای  و  تحصيلی  اميد  نشا  دادند  (15)در این راستا، ميکائيلی منيع و همکارا     .(14)

نشزا   (16)پژوهش مولوی و همکزارا  نتایج کنند.  ایفا  را  مياننی  نقش  تحصيلی  سازگاری  و  تحصيلی  خودکارآمدی  ارتباط

از عوامزل عمزده کزاهش انگيززه  کيفيزت عوامزل آموزشزی و داد که پایين بود  ميزا  متغيرهای اميد به آینده، عزت نفس

 آید.  یتحصيلی به شمار م

ها، راهبردهزا شناسا ، ضرورت توجه به انگيزش در تعليم و تربيت را، به دليل ارتباط مؤثر آ  با یادگيری جدید، مهارتروا 

از ایزن   .ای که برای تبيين این انگيزش ارائه کرده اند، انگيزش پيشرفت اسزتهای اوليهمتذکرشده و یکی از سازهو رفتارها  

-کی از مفاهيم اساسی از دید روا الزم که ی رو، موفقيت و پيشرفت در تحصيل محقق نخواهد شد مگر آنکه فرد از انگيزش

نظرا  تعليم و تربيت برای توضيح سطوح مختلف عملکزرد بزوده و تفزاوت در ميززا  تزالش بزرای اننزام شناسا  و صاحب

بنزابراین بررسزی عوامزل اثرگزذار بزر انگيززه تحصزيل   د.تکاليف درسی و رفتارهای تحصيلی را بيا  می کند، برخوردار باش

رسزد حمایزت اجتمزاعی، با نگاهی بر آنچه که مرور شد به نظر میافزاید. و ضرورت پژوهش حاضر می  دانشنویا  بر اهميت

کنند با تاب آوری و اميد از جمله متغيرهایی برو  فردی و درو  فردی هستند که انگيزه تحصيلی الزم را برای فرد مهيا می

شود؛ لذا هدف پزژوهش این زمينه خالء پژوهشی مشاهده می  اند و دراین حال کمتر در دانشنویا  مورد بررسی قرار گرفته

 حاضر پاسخگویی به سؤال زیر بود: 

 
1. resiliency 
2. hope  
3. agency thinking 
4. pathways thinking 
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 اجتمزاعی، تحصزيلی در دانشزنویا  رابطزه دارنزد و آیزا حمایزت شانگيزز با آوری تاب و  اميدواری  اجتماعی،  آیا حمایت  -

 تحصيلی در دانشنویا  هستند؟ شانگيز  بينی کنندهپيش آوری  تاب و اميدواری

 روش پژوهش:

واحزد  دانشزنویا  دانشزگاه آزاد اسزالمی شامل تمزام جامعه آماری این پژوهشو روش پژوهش توصيفی از نوع همبستگی 

 .انتخاب شدند ایبرداری نندمرحلهنمونهصورت به دانشنو 315های آزاد شهر تهرا  دانشگاهمراجعه به   بودند. تهرا 

 اسيزمقخرده 3گویزه اسزت کزه   28شزامل    (2)والرند و همکزارا   حصيلی  مقياس انگيزش ت  .1مقیاس انگیزش تحصیلی

مزورد ارزیزابی قزرار   7تا کزامالن=  1ی از اصالن=ادرجه  7ی را در یک طيف ليکرت  زگيانگیبانگيزش درونی، انگيزش بيرونی و  

و همبسزتگی خزرده  85/0تزا  64/0 ای ازضرایب آلفزای کرونبزار را در دامنزه برای این ابزار  (2)  والرند و همکارا .  دهدیم

نزوا  شاخصزی از گيزری تکليزف نيکزولز بزه ع های این ابزار را با عالقه درونی گانفرید؛ اجتناب از کار نيکولز و جهتمقياس

بززرای ایززن ابزززار بززرای ضززرایب آلفززای کرونبززار را بززرای  (17) ویسززانی و همکززارا . (2) گزززارش کردنززدروایززی همگززرا 

و تحليزل عزاملی تأیيزدی بزا  67/0و    86/0،  84/0  ترتيببزهی  زگيانگیبی انگيزش درونی، انگيزش بيرونی و  هااسيمقخرده

   .(17)  برازندگی کامل گزارش کردند

مقياس نند وجهی حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت و همکارا  . 2مقیاس چند وجهی حمایت اجتماعی ادراک شده

 و  دوسزتا   خزانواده،  شزامل  اجتماعی  حمایت  منابع  کفایت  از  آزمودنی  ادراک  ارزیابی  دهی براییک ابزار خود گزارش  (18)

= کزامالن 7»  = کامالن مخالفم« تزا1»  از  گویه است که در یک طيف ليکرت  12طراحی و شامل    آزمودنی  زندگی  در  مهم  افراد

. در ایرا  نتایج تحليل عاملی در پزژوهش نصزيری و عبزدالملکی از سزه عامزل حمایزت (18)بندی شده است  رتبه  موافقم«

ار را در خانواده، حمایت افراد مهم و حمایت دوستا  حمایت کرد. نصيری و عبدالملکی برای این ابزار ضرایب آلفزای کرونبز

 .(19)گزارش کردند  76/0تا  74/0ای از دامنه

 در را آوری تاب گویه است که 25شامل   (20)مقياس تاب آوری کانر و دیویدسو  .  3دیویدسون کانر تاب آوری مقیاس

دهزد. کزانر و دیویدسزو  قرار می مورد پرسش« 4« تا »هميشه درست= 0نادرست=  »هميشه ایدرجه 5 یک طيف ليکرت

( و ضزریب بزاز r=70/0( تزا )r=30/0ای از )و همبستگی درونی بزين عوامزل را در دامنزه  89/0ضریب آلفای کرونبار    (20)

 4را به عنوا  شاخصی از همسانی درونی و همبستگی مثبت مقياس تاب آوری بزا ابززار سزخت رویزی کوباسزا  87/0آزمایی  

(83/0=r و مقياس حمایت اجتماعی شيها )5  (36/0=rهمبستگی منفی ایزن مقيزاس بزا مقيزاس اسزترس ادراک شزده ،)6 

(76/0-=rو مقياس آسيب ) 7پذیری نسبت به استرس شيها  (32/0-=rرا ب ) ه عنوا  شاخصی از روایی همگزرای ایزن ابززار

 و  منفزی  همبسزتگی  از  حزاکی  همزمزا   روایی  همبستگیِ  ضرایب  نتایج  (21)گزارش کردند. در پژوهش کيهانی و همکارا   

 و  کرونبار  آلفای  مقدار.  بود  زندگی  از  رضایت  و  خودکارآمدی  با  معنادار  و  مثبت  همبستگی  و  پرخاشگری  و  آوریتاب  معنادار

 به دست آمد.  665/0  و 669/0 با برابر ترتيب به برو -اسپيرمن سازیدونيمه

 
1. Academic Motivation Scale 
2. Multidimensional Scale of Perceived Social Support 
3. Connor-Davidson Resilience Scale 
4. Kobasa hardiness measure 
5. Sheehan Social Support Scale 
6. Perceived Stress Scale 
7. Sheehan Stress Vulnerability Scale 
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-گویه است که دو خزرده 12شامل  (22)بزرگساال  اِسنایدر و همکارا    مقياس اميدواری. 1ساالنمقیاس امیدواری بزرگ

مزورد ارزیزابی قزرار  4تا کامالن درست=   1ای از کامالن غلط=  درجه  را در یک طيف نهار  مقياس قدرت اراده و قدرت راهيابی

 74/0ترتيزب  های قدرت اراده و قدرت راهيابی بهمقياسضریب آلفای کرونبار برای خرده  (22)همکارا   اِسنایدر و    .دهدمی

عنزوا  شاخصزی از ای توسط این مقياس را بزههای معطوف به هدف و راهبردهای مقابلهبينی فعاليتو قدرت پيش  0/  78و  

هزای مقيزاسضریب آلفای کرونبار بزرای خزرده  (23)را مناسب گزارش کردند. شهنی یيالقی و همکارا   روایی همگرا و واگ

گزارش کردند. ساختار دو عاملی این مقياس با استفاده از تحليل عاملی   80/0و    66/0ترتيب  قدرت اراده و قدرت راهيابی به

 مورد تأیيد قرار گرفته است. (23)شهنی یيالقی و همکارا    در مطالعه

هزا وارد با اهداف پژوهش و اطمينا  از محرمانه ماند  اطالعات شخصی و اعالم رضزایت، آ   هادهکننپس از آشنایی شرکت

سزال  2آزمودنی برای ورود به پژوهش و گذشت حداقل مدت زما  معيارهای ورود به پژوهش شامل رضایت .  پژوهش شدند

های يماریبها و يتمعلولمشروط در کارنامه دانشنو بود. معيارهای خروج از پژوهش شامل   از شروع تحصيل و نبود نيمسال

اد از ادامه همکزاری ی یا دارو در طول سال گذشته و انصراف افردرمانروا های شدید روانی، دریافت  يماریبجسمانی مزمن،  

های گردآوری شده بزا اسزتفاده دادهشدند. که در مرحله آخر دانشنویا  به صورت آگاهانه وارد پژوهش میبود. به دليل این

 از روش همبستگی پيرسو  و رگرسيو  سلسله مراتبی تحليل شدند.

 :هایافته

درصزد( دیگزر مزرد   9/21نفر )  69( از آنا  ز  و  درصد  1/78نفر )    246دانشنو حضور داشتند که    315در پژوهش حاضر  

 8/10نفزر ) 34سال،  22تا  20درصد(  4/51نفر ) 162سال،  20تر از درصد( کم 14نفر )  44ها  کنندهبودند. در بين شرکت

ها هکنندسال داشتند. ميانگين و انحراف استاندارد سن شرکت  24تر از  درصد( بيش  8/23نفر )  75سال و    24تا    23درصد(  

بزود.   48/1و    03/17ها به ترتيزب  کنندهبود و ميانگين و انحراف استاندارد معدل تحصيلی شرکت  43/5و    11/23به ترتيب  

نفزر   84نفری،    4درصد( در خانواده    9/47نفر )  151نفری،    3ها در خانواده  کنندهدرصد( از شرکت  3/13نفر )  45همچنين  

 کردند.  نفر زندگی می 5تر از های بيشدرصد( در خانواده 1/11نفر ) 35نفری و   5درصد ( در خانواده   7/26)

جدول   مؤلفه  1در  شامل  پژوهش  مؤلفه متغيرهای  و  آوری  تاب  خودکارآمدی،  شده،  ادراک  اجتماعی  حمایت  های  های 

بی و  بيرونی  تحصيلی  انگيزش  درونی،  تحصيلی  )انگيزش  تحصيلی  ميانگينانگيزش  لحاظ  به  تحصيلی(  انحراف انگيزگی   ،

 اند. استاندارد، ضرایب آلفای کرونبار و ضرایب همبستگی توصيف شده

 . ميانگين، انحراف استاندارد، ضرایب آلفای کرونبار و ماتریس همبستگی متغيرهای پژوهش 1جدول 

Table 1. Mean, standard deviation, Cronbach's alpha coefficients and correlation matrix of 

research variables 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

        - . امیدواری 1

** . تاب آوری 2

622/

0 

-       

اجتماعی3       -**** -. حمایت 

 
1. Adult Hope Scale 



   آوری تاب و  امیدواری  اجتماعی، بینی انگیزش تحصیلی دانشجویان براساس حمایتپیش

 

 

 

/ 378 خانواده

0 
391 /

0 

اجتماعی4 حمایت   .- 

 دوستان

**

233 /

0 

**

351 /

0 

**

566/

0 

-     

اجتماعی5 حمایت   .- 

 سایرین 

**

363/

0 

**

347 /

0 

**

557 /

0 

**

483 /

0 

-    

 -یزش تحصیلی. انگ6

 درونی 

**

346/

0 

**

521 /

0 

**

567/

0 

**

474 /

0 

**

440 /

0 

-   

 -. انگیزش تحصیلی7

 بیرونی

**

484 /

0 

*

135 /

0 

**

230 /

0 

**

200 /

0 

**

147 /

0 

**

198 /

0 

-  

 -. انگیزش تحصیلی8

 انگیزگیبی

**

157 /

0- 

**

427 /

0- 

**

343 /

0- 

**

292 /

0- 

**

293 /

0- 

**

395 /

0- 

**

263/

0- 

- 

/ 49 میانگین 

28 

43 /

56 

65/

15 

95 /

13 

08 /

14 

78 /

52 

25 /

56 

18 /

10 

/61 01/7 انحراف استاندارد

17 

57/3 90/3 20/4 59 /

18 

52 /

14 

01/6 

/ 887 ضریب آلفای کرونباخ 

0 

905 /

0 

864/

0 

892 /

0 

865/

0 

882 /

0 

871 /

0 

860/

0 

01/0>  P ،**05/0>P *         

 

نتایج جدول   بر انگيزش تحصيلی درونی و   1اساس  با دو مؤلفه  با مؤلفه بی  اميدواری  انگيزگی  بيرونی به صورت مثبت و 

همبسته بود. تاب آوری با انگيزش تحصيلی درونی و بيرونی به صورت مثبت و    01/0تحصيلی به صورت منفی و در سطح  

 0/ 01انگيزگی تحصيلی به صورت منفی و در سطح معناداری  همبسته بود و نيز با بی  0/ 05و    01/0به ترتيب در سطوح  

های درونی و بيرونی انگيزش تحصيلی به صورت مثبت و  ود. هر سه مؤلفه حمایت اجتماعی ادراک شده با مؤلفه همبسته ب

همبسته بودند. عالوه    01/0انگيزگی تحصيلی به صورت منفی و در سطح معناداری  و با مؤلفه بی  01/0در سطح معناداری  

بود. این یافته بيانگر آ     8/0غيرهای پژوهش حاضر باالتر از  ضرایب آلفای کرونبار همه مت  1براین، براساس نتایج جدول  



 

 

 

                                                         131-120   42( 3، پیاپی ) 1399 پاییزوم،  سفصلنامه خانواده و بهداشت، دوره دهم، شماره 
Quarterly of family and health, vol10, Issue 3, autumn 2020, ISSN: 2322-3065 

http://journals.iau-astara.ac.ir 

 

 قاسمی و همکاران

بوده برخوردار  مطلوبی  درونی  از همسانی  حاضر  پژوهش  متغيرهای  برای سننش  استفاده  مورد  ابزارهای  که  در  است  اند. 

 دهد. مقادیر کشيدگی، نولگی، عامل تورم واریانس و ضریب تحمل متغيرهای پژوهش حاضر را نشا  می 2ادامه جدول 

 و ضریب تحمل متغيرهای پژوهش حاضر واریانس. کشيدگی، نولگی، عامل تورم 2جدول 

Table 2. Kurtosis, skewness, variance inflation factor and tolerance coefficient of the 

variables of the present study 

 تورم واریانس  ضریب تحمل  کشیدگی چولگی  متغیر 

 740/1 575/0 458/0 -919/0 امیدواری 

 773/1 564/0 -338/0 -113/0 تاب آوری 

 836/1 545/0 -250/0 -711/0 خانواده   -حمایت اجتماعی

 615/1 619/0 -362/0 -368/0 دوستان  -حمایت اجتماعی

 606/1 623/0 -451/0 -469/0 سایرین   -حمایت اجتماعی

مالک متغیر   متغير مالک  -004/1 -271/0 درونی   -انگیزش تحصیلی  

 متغیر مالک  متغير مالک  -444/0 -403/0 بیرونی   -انگیزش تحصیلی

 متغیر مالک  متغیر مالک  183/0 972/0 انگیزگیبی  -انگیزش تحصیلی

 

های مربوط به متغيرهای پژوهش نرمال است زیرا که مقادیر کشيدگی و نولگی  دهد که توزیع دادهنشا  می  2جدول  

که مقادیر ضریب تحمل هيچ یک از متغيرها  نيست. از سوی دیگر با توجه به این  ± 2دوده  هيچ یک از متغيرها خارج از مح

از  کونک  آ    1/0تر  واریانس  تورم  عامل  مقادیر  از  و  باالتر  می  10ها  بنابراین  مفروضه  نبود،  که  گرفت  نتينه  ننين  توا  

داده بين  در  بود   است.همخطی  برقرار  توزیع    ها  بررسی شکل  که  است  ماتریسدادهگفتنی  مهلنوبایس  فاصله  های  های 

های نرمال بود  توزیع نند  ، نشا  داد که مفروضههای استاندارد شده خطاها نمودار پراکندگی واریانسنمودار پراکندگی و  

واریانس همگنی  و  روابط  بود   خطی  دادهمتغيری،  بين  در  شاخص  ها  که  است  گفتنی  است.  برقرار  حاضر  پژوهش  های 

با  وا  -دوربين برابر  آمد   687/1تسو   دست  جدول.  به  ادامه  پيش  3  در  در  متغيری  نند  رگرسيو   تحليل  بينی  نتایج 

 . دهدهای انگيزش تحصيلی براساس حمایت اجتماعی ادراک شده، اميدواری و تاب آوری را نشا  میمؤلفه 

 نتایج تحليل رگرسيو  نندمتغيری . 3جدول 

Table 3. Results of multivariate regression analysis 

سطح   b SE β t متغیرهای 

 معناداری 

ش 
یز

نگ
: ا

ک
ال

ر م
غی

مت

ی
رون

 د
ی

یل
ص

تح
 

180/0 145/0 477/0 اميدواری   285/3 001/0 

219/0 058/0 232/0 تاب آوری  965/3 001/0 

001/0>P،206/71(=312 ،

2)F 

309/0=2Radj  2=313/0وR   

283/0 293/0 477/1 حمایت خانواده  036/5 001/0 

166/0 252/0 791/0 حمایت دوستا   146/3 002/0 
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060/0 233/0 266/0 حمایت سایرین  145/1 253/0 

001/0>P،112/54(=309 ،

5)F 

001/0=P،642/29=∆F 

458/0=2Radj  2=467/0وR  153/0=2R∆ 

ی 
رون

 بی
ی

یل
ص

تح
ش 

یز
نگ

: ا
ک
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ر م

غی
مت

 

087/0 150/0 180/0 اميدواری   197/1 232/0 

-010/0 060/0 -008/0 تاب آوری  132/0- 895/0 

063/0=P،291/2(=312 ،2)F 021/0=2Radj  2=027/0وR   

151/0 303/0 613/0 حمایت خانواده  024/2 044/0 

105/0 260/0 392/0 حمایت دوستا   508/1 133/0 

-016/0 240/0 -056/0 حمایت سایرین  231/0- 817/0 

015/0=P،349/3(=309 ،5)F 

013/0=P،297/4=∆F 

051/0=2Radj  2=066/0وR  039/0=2R∆ 

ی
ک: ب

ال
ر م

غی
مت

ی
یل

ص
ح

ی ت
زگ

گی
ان

 

-046/0 056/0 -040/0 اميدواری   704/0- 482/0 

-300/0 023/0 -102/0 تاب آوری  503/4- 001/0 

001/0>P،102/36(=312 ،

2)F 

183/0=2Radj  2=188/0وR   

-134/0 114/0 -225/0 حمایت خانواده  974/1- 049/0 

-069/0 098/0 -106/0 حمایت دوستا   085/1- 279/0 

-064/0 091/0 -092/0 حمایت سایرین  017/1- 310/0 

001/0>P ،245/18(=309 ،

5)F 

010/0=P ،337/5=∆F 

215/0=2Radj   2=228/0وR  040/0=2R∆ 

        

می  3جدول   )نشا   آمده  دست  به  نندگانه  همبستگی  منذور  م  (2Rدهد  دو  و  برای  درونی  تحصيلی  انگيزش  ؤلفه 

بيانگر آ  است که متغيرهای اميدواری و تاب آوری به   188/0و    313/0انگيزگی تحصيلی به ترتيب  بی بود، این موضوع 

کند. این مقدار از  بينی میانگيزگی تحصيلی را پيشدرصد از واریانس انگيزش تحصيلی درونی و بی  8/18و    3/31ترتيب  

( در  F(312،2=)102/36انگيزگی تحصيلی )( و بیF(312،2=)206/71برای انگيزش تحصيلی درونی )  واریانس تبيين شده

معنادار بود. مقدار واریانس تبيين شده برای مؤلفه انگيزش تحصيلی بيرونی به وسيله دو متغير اميدواری و تاب   01/0سطح 

 (. F(312،2=)291/2معنادار نبود ) 05/0بود که این مقدار در سطح  7/2آوری تنها 

می  3دول  ج ورود  نشا   با  که  شده  مؤلفهدهد  ادراک  اجتماعی  حمایت  پيشهای  معادله  انگيزش  مؤلفه بينی  به  های 

انگيزش تحصيلی بيرونی و بی   2Rارزشتحصيلی،   انگيزش تحصيلی درونی،  ترتيب به  برای  ،  467/0انگيزگی تحصيلی به 
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ورود    228/0و    066/0 که  معناست  بدا   یافته  این  یافت.  شده  مؤلفه افزایش  ادراک  اجتماعی  حمایت  معادله  های  به 

ه انگيزش تحصيلی درونی، انگيزش تحصيلی  درصد از واریانس مؤلف  8/22و    6/6،  7/46بينی، باعث شده تا به ترتيب  پيش

بی و  تغييرات  بيرونی  ارزش  شود.  تبيين  تحصيلی  انگيزش  ∆2R  (2Rانگيزگی  درونی،  تحصيلی  انگيزش  مؤلفه  برای   )

بی و  بيرونی  ترتيب  تحصيلی  به  تحصيلی  ورود    040/0و    0/ 039،  153/0انگيزگی  با  که  معناست  بدا   یافته  این  بود. 

اجمؤلفه  حمایت  شدههای  ادراک  پيش  تماعی  معادله  مقدار  در  اميدواری،  و  آوری  تاب  متغيرهای  اثر  کنترل  با  و  بينی 

بيرونی و بی انگيزش تحصيلی  انگيزش تحصيلی درونی،  تبيين شده  ترتيب  انگيزگی تحصيلی  واریانس   4و    3/ 9،  3/15به 

  ∆Fزیرا که  معنادار بود. 05/0دستکم در سطح  ها به لحاظ آماریدرصد افزایش یافته است که این افزایش برای همه مؤلفه

 5/ 337و    297/3،  642/29به ترتيب برابر با    انگيزگی تحصيلیانگيزش تحصيلی درونی، انگيزش تحصيلی بيرونی و بیبرای  

 معنادار بود.  05/0و دستکم در سطح 

 :گیریو نتیجه  بحث

( مثبت و در  P< ،180/0=β 01/0انگيزش تحصيلی درونی )ضریب رگرسيو  بين اميدواری و نتایج پژوهش حاضر نشا  داد 

( مثبت  P<،219/0=β  01/0همچنين ضریب رگرسيو  بين تاب آوری و انگيزش تحصيلی درونی )  بود. معنادار    01/0سطح  

( منفی و در  P<،300/0-=β  01/0انگيزگی تحصيلی )و ضریب رگرسيو  بين تاب آوری و بی  01/0و در سطح معناداری  

و حمایت  (  P<،283/0=β  01/0)های حمایت اجتماعی ادراک شده، حمایت خانواده  از بين مؤلفه   معنادار بود.   01/0سطح  

کردند. از  بينی  انگيزه تحصيلی درونی را پيش  01/0به صورت مثبت و در سطح معناداری  (  P<،166/0=β  01/0دوستا  )

مؤلفه خانواده، بين  حمایت  تنها  شده  ادراک  اجتماعی  حمایت  مثبت    های  صورت  به  را  بيرونی  تحصيلی   0/ 05)انگيزش 

P<،151/0=βبه صورت منفی انگيزگی تحصيلی را ( و بی(05/0 P<،134/0-=β و در سطح )کرد.  بينی پيش 05/0 

انگيززش درونزی، انگيززش بيرونزی و   شزامل  انگيززش  گریخزودتعيين  در نظریزهتوا  گفزت  های حاضر میدر تبيين یافته

خودمختزاری،  سزه نيزاز و (25, 24)در یک پيوستار از انگيزه بيرونزی تزا انگيززه درونزی قزرار دارد   د کهشومی  انگيزشیبی

ط با دیگزرا  برآورده شود، در ارتبا  طنياز به ارتباکه  زمانی.  (26)  گيردرا در برمی  زیربنای رفتار است  که  شایستگی و ارتباط

نيزاز بزه .  کنزدمنزدی را تنربزه میمنزدی و تزوا دارد و احساس حرمت نفزس زیزاد، ارزش  فهميده شد احساس پيوند و  

ادراک شایسزتگی،  برانگيزی را برعهزده بگيزرد و در آ  تسزلط یابزد.تکاليف نالش فردشود که شایستگی، هنگامی ارضا می

 فزردکزه  بنزابراین احتمزاالن زمزانی شود.انگيز میهای نالشدرونی برای اننام تکاليف و دنبال کرد  فعاليتمننر به انگيزه  

نبود  نبود ، فرسزودهبود ، خسزتهآميز تکاليف باور کند، احساس اشزتياق، سزرحالهای خود را برای اننام موفقيتتوانایی

 تنربزه  بزرای  تمایل ذاتی  کارها،  اننام  در  داشتن  اراده  و  اختيار  احساس  صورت  به  نياز به خودمختاری را.  (28,  27)  کندمی

طلبزی، بزا های حزامی خودمختزاری و اسزتقاللمحيط.  (29)اند  کرده  تعریف  باشد  داده  ترتيب  را  آ   خودشخص  که  رفتاری

نه ایزن نيازهزا در ننا  .(30)کنند  شناختی را فراهم میبرانگيختن انگيزش درونی و خودمختار زمينه تحقق نيازهای روا 

های فرد از خود )ادراک صالحيت، ای ذاتی باشد، ارزیابیگوی این نيازهمحيط تحصيلی مورد توجه قرار گيرد و محيط پاسخ

ها زودگذر نيست و عقاید راسخ ماندگاری است که کنش دهد. این ارزیابیادراک خودپيروی و ادراک پيوستگی( را شکل می

 نيازهزای ارضزای) خزود نظزام فرایندهای هينانی دانشنویا  بر  حمایت  و  عمل  استقالل  از  حمایت.  (31)کند  را هدایت می

 را آ  از ناشی پيامدهای و درگيری مختلف الگوهای  آ   واسطهبه  و  گذاردمی  تأثير(  ارتباط  و  خودمختاری  اساسی شایستگی،

 و درگيزری کزه صزورت ایزن بزه اسزت؛ نرخشزی مدل این در هاازهس ارتباط. دهدمی شکل( هينانی و اجتماعی  تحصيلی،

حمایزت  .(32)گذارنزد مزی تزأثير عوامل این بر نيز خودشا  حال درعين و هستند  محيطی  عوامل  تأثير  تحت  آ   پيامدهای
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 نظر  صرف  سنند؛را می  حمایت  از  فرد  شده، برآورد  ادراک  اجتماعی  ( حمایت2004اجتماعی ادراک شده که از نظر کوهن )

 از  فزرد  گززارش  بزر  متمرکزز  ترواقعی، بيش  اجتماعی  حمایت  کهحالی  در  ه،ن  یا  است  دریافت شده  حمایتی  ننين  که  این  از

عنوا  راهبردی سازش یافته پيامدهای مثبزت و طزوالنی مزدت است، تعریف شده است، به  گرفته  در واقع  که  است  حمایتی

 دارد.

هزا توانند بزه آ بينند که میی میگرعنوا  منابع حمایتافرادی که از سطوح باالتر اميدواری برخوردار هستند دیگرا  را به

ها روبرو شوند مقابله مؤثر هایی که ممکن است در زندگی با آ توانند با نالشها همچنين باور دارند که میمتکی باشند. آ 

بينی فرد نسبت به آینده بزوده و ميززا  پایزداری دهنده پيشاميد حالت انگيزشی مثبت است که نشا   .(33)داشته باشند  

. (34)کنزد  یابی به اهداف را مشزخص مزیها و ميزا  توانایی به تغيير مسيرهای دستفرد به اهداف، تالش جهت تحقق آ 

آوری را شزود و اینگونزه سزطح تزابدریافت حمایت اجتماعی، باعث ارتقای سطح عزت نفس و احساس ارزشمندی فرد می

شوند، وجود خود را ارزشمند، با اهميزت، الیزق بخشد. درواقع کسانی که از جانب اطرافيا  حمایت و پشتيبانی میبهبود می

شود افراد در برابر مشکالت تسليم نشوند و با استقامت بيشتری برای غلبه بر طرز تلقی باعث میپندارند و این  و شایسته می

گيرنزد؛ بلکزه هزدف در نظزر نمیمشکالت تالش کنند. این افراد همچنين با داشتن منابع حمایتی قوی، زندگی را پوچ و بی

هزا را در یزک های خاصی در نظر بگيرنزد و آ مفهومهای زندگی کنند با پرورش معنا در زندگيشا ، برای دشواریسعی می

های منفزی همچزو  اضزطراب کنند و از هينا های مثبت بيشتری را تنربه مینارنوب ویژه معنی کنند؛ بنابراین هينا 

ا آوری بزروز دهنزد؛ بنزابراین حمایزت اجتمزاعی بزها از خود تزابتوانند در مقابل سختیگيرند و بهتر میوجودی فاصله می

آمزوزا  و در ایزن ميزا ، دانزش. (35)  گزذاردآوری اثزر میارتقای سطح خودکارآمدی و پزرورش معنزا در زنزدگی بزر تزاب

هزای سزازگارانه کنتزرل کزرده و بزا زا را با کمک مهارتتوانند شرایط تنشآوری هستند بهتر میکه دارای تاب  دانشنویانی

آور قادرند های منطقی شرایط دشوار را مدیریت کنند و از این طریق به نتایج دلخواه برسند. همچنين افراد تابحلاتخاذ راه

شا  را تقویت کنند و رفتزار انگيزشزی شا  را ارزیابی کنند، تعهد به اهدافا حفظ کنند، شرایطشا  راحساس خودکارآمدی

 .  (36)را افزایش دهند و در نتينه پيشرفت باالیی کسب کنند 

 اسزت کزه دانشزنویا  تحصيلی سالمت روا  و عملکرد ایو زمينه مهم عوامل از انگيزش تحصيلی، شد، عنوا   نهآ   به  بنا

 و  مطلزوب  آموزشزی  فضزای  و  یزادگيری  ضزایف  اینزاد  جمله  آ ، از  با  مرتبط  عوامل  ساختن  برآورده  در  اهتمام  با  هادانشگاه

 هزایریززیبرنامزه. نماینزد کمزک آنا  سالمت به ارتقای توانند می دانشنویا  ارتقای انگيزش درونی  بر  و متمرکز  هدفمند

 از آنزا ، حمایت اجتماعی، تزاب آوری و اميزدواری به و توجه دانشنویا  وظایف  و  انتظارات  نمود   شفاف  ها،منظم دانشگاه

 براساس نتایج حاصل از پژوهش حاضزر بایزد.  شودمی  مننر  دانشنویا   انگيزه تحصيلی  به  است که  راهبردهایی  دیگر  جمله

 آنا  تحصيلی و پيشرفت  موفقيت  عوامل،  این  کاهش  با  تا  گردد  مرتفع  و  دانشنویا  شناسایی  انگيزه تحصيلیبر    مؤثر  عوامل

 شود. تسهيل

 محدودیت پژوهش

 منموعزه یزک خزود بطزن در  حال  هر  به.  است  آ   تأثير  ميزا   و  عوامل  بين  ارتباط  دنبال  به  هيتما  در  اگرنه  پژوهشی  هر

بدین شرح اسزت:  هاییمحدودیت دارای و نبوده مستثنی  امری  ننين  از  نيز  حاضر  پژوهش.  داشت  خواهد  را  هاییمحدودیت

نبزود؛ لزذا  حاضر  مطالعه  در  جنسيتی  هایتفاوت  جمله  از  دیگر  متغيرهای  گر قادر به بررسی نقشپژوهش  حاضر  در پژوهش

 های آتی متغيرهای مذکور نيز بررسی گردد.  شود در پژوهشپيشنهاد می
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