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تعیین رابطه حمایت اجتماعی ،انگیزه تحصیلی با خود کارآمدی تحصیلی دانشآموزان
دبیرستانهای شهر تبریز و آذرشهر
پیمان یارمحمدزاده ،استاديار ،گروه علومتربيتي ،دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ،ايران



زهرا فیضاللهی ،كارشناس ارشد تحقيقات آموزشي ،دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ،ايران
چکیده
هدف اصلي پژوهش بررسي رابطه بين حمايت اجتماعي و انگيزه تحصيلي با خودكارآمدي تحصيلي است .روش پژوهش توصیيفي و از نیو
همبستگي بود .جامعه مورد بررسي شامل كليه دانشآموزان دختر و پسیر میدارس دبيرسیتانهیاي شیهر تبريیز و شهرسیتان آذرشیهر در سیال
تحصيلي  39-36است كه تعداد كل آن ها  92912است .حجم نمونه آماري بر اساس جدول كرجسي و مورگان ( )6329و به روش خوشیهاي
تصادفي تعداد  622نفر انتخاب شد و پرسشنامه خودكارآمدي متيوس جروسلم و رالف شوارزر ( )6326و پرسشنامه حمايت اجتماعي واكس،
فيليپس ،هالي ،تامسپون ،يليامز و استوارت ( )6321و پرسشنامه انگيزه تحصيلي قليپور و بهرامیي حصیاري ( )6929را تکميیل كردنید .بیراي
تجزيه و تحليل دادهها از آمارههاي توصيفي و آزمون همبستگي پيرسون ،رگرسيون و  t-testاستفاده شده است .نتايج پژوهش نشان داد كه بیين
متغيرهاي حمايت اجتماعي و انگيزه تحصيلي با خودكارآمدي به ترتيب  9/92و  9/99رابطیه معنیادار وجیود دارد و همننیين بیين متغيرهیاي
مالک با متغير پيشبين همبستگي معنادار و مثبتي در سطح  P≥9/91مشاهده شد و نتايج تحليل رگرسیيون نشیان داد كیه متغيرهیاي پیيشبیين
حمايت اجتماعي و انگيزه تحصيلي با مقدار ضیريب رگرسیيون  9/69و ضیريب رگرسیيون اسیتاندارد  9/11بیه صیورت معنیادار میيتواننید
خودكارآمدي تحصيلي را پيشبيني كنند .حمايت اجتماعي با مقدار آماره بتا  9/99از سهم بيشتري بیراي پیيشبينیي خودكارآمیدي برخیوردار
است .نتايج آزمون  tمستقل نشان داد كه ديدگاه دانشآموزان دختر و پسیر فقی در متغيیر حمايیت اجتمیاعي ( )p=9/96 , t= -6/11تفیاوت
معناداري با هم دارند .نتايج گوياي اين بود كه حمايت اجتماعي و انگيزه تحصيلي به صورت معنیادار ،خودكارآمیدي تحصیيلي را پیيشبينیي
ميكنند و دانشآموزان دختر و پسر در متغير انگيزه تحصيلي و خودكارآمدي تحصيلي تفاوت معنادري ندارند اما از لحیا حمايیت اجتمیاعي
تفاوت معناداري بين دو جنس مشاهده شد.
کلیدواژهها :حمايت اجتماعي ،انگيزه تحصيلي ،خودكارآمدي تحصيلي.
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مقدمه و بیان مسأله

ميگيرد ( .)Snyder & Lopez, 2002سازه خود كارآمیدي  -بیاور

امروزه منشأ تمامي تحیوتت اجتمیاعي ،اقتصیادي ،فرهنگیي و

به اينكه من ميتوانم -به اعتقادات فرد مبني بر توانیايي انجیام

سياسي كشورها ريشه در نظام آمیوزش و پیرورش آنهیا دارد.

تکییاليف در شییراي خیییا

.)Maddux,

بدون شک آموزش و پرورش هدفمند ،برنامهمحور ،جامعنگر و

خودكارآمدي به قضاوت فرد در مورد تواناييهیاي خیود بیراي

پيشرفته جامعه توسعه يافتهتیري را رقیم خواهید زد .شناسیايي

انحییام موفقيییتآميییز يییک تکليییف يییا كییار گفتییه مییيشییود

جايگاه واقعي علم ،معلم و دانشآموز ،نقش آنهیا در تحیوتت

(2006; schunk, 2008

 .)Zimmerman,يکیییي از جنبیییههیییاي

اجتماعي و به عالوه فراهم نمیودن زمينیههیاي رشید و توسیعه

خودكارآمییدي ،خودكارآمییدي تحصییيلي اسییت .خودكارآمییدي

آنها براي موفقيت در عرصه ايین تحیوتت الزامیي اسیت .بیا

تحصيلي شامل باور داشتن به تواناييها براي رسيدن به اهیداف

توجه به هدف اصلي نظامهاي آموزشي كه بر مبناي آمیوزش و

در يک زمينه تحصيلي مشیخص اسیت ( .)Dorman, 2001ايین

پرورش نسل آيندهساز جامعه بنا شیده اسیت ،دانیشآمیوزان از

باورها موجب تأ يرگذاري بر شيوه تفکر ،احساس ،انگيیزش يیا

نقش محوري در ايین نظیام برخوردارنید و تزمیه رشید آنهیا

رفتار فرد نيز ميگردند .احسیاس قیوي خودكارآمیدي موجیب

وجود حمايتهاي اجتمیاعي از جانیب (خیانوادههیا ،اجتمیا ،

بهبود ديدگاههاي مثبت فردي و مشیاركت بهتیر فیرد در انجیام

حکومت و دولت ،نظام آموزش و پرورش ،سازمانهیا و ديگیر

فعاليتها ،تنظيم اهداف و تعهدكاري ميگردد

نهادهاست .در محيطي كه حمايتهیاي همیه جانبیه بیه عیالوه

 .)2011امروزه بيشتر معلمان ،خانوادهها و اجتما به جاي آنكیه

امکان رشد وجود داشته باشد ،مطمئنیا دانیشآمیوزان از انگيیزه

نگرش دانشآموزان را به سمت اعتماد به نفس ،موفقيت ،عزت

تزم براي خودكارآمدي برخیوردار خواهنید بیود كیه میره آن

نفس ،ميیل بیه پيشیرفت و  ...سیو دهنید گیاهي ناخواسیته و

خودكارآمدي اجتماعي براي عموم جامعه و جهان خواهد بیود.

نادانسته به ابزاري براي سركوب عالقه و اعتمیاد دانیشآمیوزان

امروزه تحت تیأ ير تفکیرات سینتي میديران و معلمیان ،دانیش

تبديل ميگردند كه تزم است در اين باره با ارائیه آگیاهيهیاي

ضعيف و منسوخ شده آنان ،عدم مسؤوليت خانوادهها ،اجتمیا ،

تزم روحيه خودباوري تقويت و تأكيد گردد.

قواي مجريه و مقننه در اين باره ،مشکالت اقتصادي حیاكم بیر

اشییاره دارد

(2002

( Strobel & et al.,

پژوهشهیاي متعیدد نشیان دادهانید كیه خیانواده و محیي

ايیین نظییام و كاركنییان و دسییت انییدركاران آن ،كمبییود شییديد

اجتماعي نقش مهمي در پرورش اسیتعدادها داشیته و بیاور بیه

امکانات روزآمد آموزشي ،نبیود نظیارت و راهنمیايي مناسیب،

خودكارآمدي را ارتقا ميبخشند .نظريه خود تعيينگري به نقش

نظام آموزشي و دانشآموزان ما خودكارآمدي چنداني ندارنید و

عوامل اجتماعي به عنوان عامل واسطه و تسیهيلگیر شیکوفايي

رفته رفته نيز بر اين عدم حمايتهاي اجتماعي ،انگيزش پیايين

تمايالت و پتانسيلهاي دروني انسان تأكيید میيورزد .دريافیت

دانشآموزان و در نتيجه توانمنید نبیودن برونیدادهاي آموزشیي

پسخوراند مناسب و حمايتگرانه از محي  ،احساس شايسیتگي

افزوده ميشود به گونهاي كه حضور در مدارس شهرهاي میورد

را ارتقا ميبخشد و تحول گرايشهاي فطري و خود نظمجويي

مطالعه و مصاحبه با تني چند از مديران ،معلمان ،دانشآمیوزان،

را تسهيل مينمايد .حمايیت اجتمیاعي از طريیر فیراهم كیردن

خانوادهها و اجتما و گردآوري اطالعیات تزم مبیين ايین امیر

تجارب مثبت و حس خود ارزشي و بات در زندگي اجتمیاعي
فرد ،ا ر سودمندي دارد (.)Karademas, 2006

است.
6

خودكارآمدي يکي از مهمترين مؤلفههاي كسیب موفقيیت

حمايت اجتماعي میي توانید از طیر مختلفیي چیون دادن

سییازش يییافتگي اسییت و در حيطییه روانشناسییي مثبییت جییاي

تشوير و تنبهها هنگیام درگيیر بیودن در فعاليیتهیا بیر ميیزان
خودكارآمدي تحصيلي فرد ا ر بگذارد .پسخوراند دريافت شیده
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از ديگران راجع به ميزان توانايي فرد براي انجیام فعاليیتهیاي

دانشآموزان شهر اردبيل بيانگر ارتباط مستقيم انگيزش تحصيلي

تحصيلي ميتواند ميزان خودكارآمدي تحصيلي فرد را بات ببیرد

و خودكارآمدي بیود (عاليیي خیرايم .)6936 ،در حیوزه آموزشیي

و بر باور فرد راجع به ميزان توانايياش براي انجام فعاليتهیاي

انگيزه يک پديده سه بعیدي اسیت كیه در برگيرنیده باورهیاي

Solberg & Tarres,

شخصي درباره توانايي انجام فعاليت مورد نظر ،دتيل يا اهداف

 .)2001در همییين رابطییه ،پییژوهش هاسییلم ،پاكنهییام و اسییميت

فرد براي انجام آن فعاليت و واكنش عاطفي مرتب بیا انجیام آن

( )2006نشان داد بين متغير خودكارآمدي و حمايیت اجتمیاعي

فعاليت است .در خصو

دانشآموزان مقطع متوسطه انگيزش

نيز ارتباط وجود دارد.

تحصيلي از اهميیت خاصیي برخیوردار اسیت .بیا ايین انگيیزه

تحصيلي ،كنترل و تسل بر آنها ا ر گذارد (

شواهد موجود در مدارس مورد مطالعه حیاكي از نامناسیب

دانشآموزان محرک تزم را براي به پايان رساندن موفقيتآميیز

بودن حمايتهاي اجتماعي تزم از میدارس و درونیدادهاي آن

يک تکليف ،رسيدن به يک هدف آموزشي يا دستيابي به درجیه

(كادر آموزشي و دانشآمیوزان) اسیت .جیو حیاكم بیر فضیاي

معيني از شايستگي در كار خود پيدا ميكنند تا بیاتخره بتواننید

مدارس جوي تحريک كننده و انگيزاننده نيست .معلمان اميید و

موفقيت تزم را در امر يیادگيري و پيشیرفت تحصیيلي كسیب

انگيزه مناسبي براي خودكارآمد ساختن كالسهیاي درس خیود

نمايند (يوسفي و همکاران.)6922 ،

ندارند و مديران نيز در صحبتهاي خود بيشتر از كمبود بودجه

بايد توجه داشت كه ميزان آگیاهي كیه هیر دانیشآمیوز از

و اعتبارات ،تجهيزات و امکانات ،تغييرات مداوم در تصیميمات

ميزان توانمنديهاي خود دارد ،ادامه روند تحصيلي او را تحیت

اين حوزه ،عدم ارتباط والدين با مدارس و  ...گاليهمند هسیتند

تأ ير قرار ميدهد .بندورا ،)6332( 6بیه نقیل از لنیين،)6991( 6

تا ناكارآمدي نظیام آموزشیي و يیا ا یربخش نبیودن آمیوزش و

آگاهي و شناخت فرد از توانمنديهاي خويش را خودكارآمدي

يادگيري .اين گونه است كیه در میدارس میورد مطالعیه و جیو

مينامد .خودكارآمیدي عبیارت اسیت از باورهیاي مربیوط بیه

حاكم بر نظام آموزشي وسیيله جیاي هیدف را گرفتیه اسیت و

صییالحيتهییاي شخصییي بییراي سییازماندهي و اجییراي اعمییال

خودكارآمدي تحصيلي رنگ باخته است .يکي ديگر از عیواملي

ضروري به منظور فراگرفتن يا انجام رفتارها در سیطو معیين.

كه ميتواند با خودكارآمدي تحصيلي ارتباط داشته باشد ،انگيزه

تحقيقات در مورد جنبه تعامل خودكارآمدي نشان ميدهنید كیه

تحصيلي است .انگيزه تحصيلي انگيیزه روانشیناختي فراگيیري

باورهاي «شخص -رفتار» خودكارآمدي بر رفتارهیاي پيشیرفت

است كه با ا رگذاري بر انوا مختلف فعاليتهاي تحصیيلي بیه

تحصيلي ،مانند انتخاب تکاليف ،استمرار يادگيري ،مقدار تالش

تمايل فرد براي رسيدن به هدفهاي تحصيلي اشیاره دارد .ايین

و اكتساب مهارت ا ر میيگذارنید

 .)Schunk,فريیدل  9و

سازه با حصول آگاهي از چگونگي تأ ير فرآيندهاي شیناختي

همکاران ( )6992دريافتند دانشآموزاني كه خودكارآمیدي بیات

انگيزشي فرد بر فعاليتهايي كیه بیراي پيشیرفت تحصیيلي وي

دارند نسبت به دانشآموزاني كه بیه توانیاييهیاي خیود ترديید

اهميت دارند ،برآورد ميشود (عاليي خرايم .)6936 ،كاهش انگيزه

دارند در انجام تکاليف آموزشي بيشتر شركت ميكنند ،سختتر

تحصيلي ميتواند باعث نوعي بدبيني ،اضطراب و بیه دنبیال آن

كار ميكنند و وقتي با مشکالت رو برو ميشوند زمان بيشیتري

افییت عملکییرد تحصییيلي دانییشآمییوزان گییردد .از سییويي

مقاومییت مییيكننیید .شییواهدي وجییود دارد دال بییر ايیینكییه

خودكارآمییدي مییيتوانیید زمينییهسییاز انگيییزش باشیید حییس

خودكارآمدي با دو شاخص انگيزشي يعني درجهبندي عملکیرد

(1998

خودكارآمدي بات به اتخاذ روشهايي براي بهبود يادگيري منجر
خواهد شد كه بیه دنبیال آن انگيیزش افیزايش خواهید يافیت.
مطالعییه عاليییي خییرايم و همکییاران در سییال  6936بییر روي

1

Bandura
2
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3
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و مصرف انرژي رابطه دارد .هرگنهیان و السیون  ،)6993( 6بیه

هيجاني را در سطو مختلف تجربه انسیاني تحیت تیأ ير قیرار

نقل از سیيف ( )6923خودكارآمیدي را بیه عنیوان يیک عامیل

ميدهد و تعيينكننده اين است كه آيا رفتاري شرو خواهد شد

انگيزشي فعال كننده ،نيرودهنیده ،نگهدارنیده و هیدايت كننیده

يا خير و اگر شرو شد ،فرد چه مقدار تیالش بیراي انجیام آن

رفتار به سوي هدف تعريف ميكنند.

خواهد داشت و در رويارويي با مشکل چه مقیدار اسیتقامت از

با توجه به مطالب ذكر شده بررسي رابطه بين خودكارآمدي

خییود نشییان خواهیید داد

(2006:1

 .)Bandura,باورهییاي خییود

تحصيلي دانشآموزان با متغيرهاي ا رگذار بر روي آن ميتوانید

كارآمدي ،كنشهاي آدمیي را بیه وسیيله فراينیدهاي شیناختي،

كمک شايان توجهي به بهبیود وضیعيت تحصیيلي و در نتيجیه

انگيزشي ،عاطفي و تصميمگيري تنظيم مي كند .آنها بر ايینكیه

موفقيتهاي اجتماعي آنان داشته باشد .بررسي پيشينه مطالعیات

افراد چگونه فکر ميكنند ،در رويیايي بیا مشیکالت برانگيختیه

در اين زمينه نشان ميدهد كیه بررسیي هیاي انیدكي در میورد

ميشوند و پشتکار نشان ميدهنید ،كيفيیت سیالمت هيجیاني و

عوامل خودكارآمدي تحصيلي در ارتباط با ويژگيهاي انگيزشي

آسيبپذيريشان در مقابل افسردگي و تنيدگي چگونیه اسیت و

و حمايت اجتماعي دانشآموزان صورت گرفته است كه در اين

چهطور در يیک موقعيیت حسیاس ،بهتیرين تصیميم را اتخیاذ

پژوهش به بررسي رابطه حمايت اجتماعي و انگيزش تحصیيلي

ميكنند ،عمل ميكنند (.)Bandura & Licke, 2003
از ديدگاه بندورا فراگيیران خودكارآمید هنگیام مواجهیه بیا

بر خودكارآمدي تحصيلي دانشآموزان پرداخته ميشود.

مشکالت ،بيشتر از افرادي كه به قابليت خود ترديید دارنید از
چارچوب نظری

خییود سییختكوشییي و پشییتکار نشییان مییيدهنیید و فعاتنییه در

خودكارآمییدي :بنییدورا ( )6332در تییالش بییراي توضییيح دادن

فعاليتهاي آموزشي شركت ميكنند (.)Zimmerman, 2008

شخصيت و نحوه تغيير آن به سازوكار شناختي خیود كارآمیدي

در مطالعات فراواني نقش معنادار خودكارآمدي بر پيشرفت

رسيده است .انتظار خودكارآمدي ،باور يا اعتقاد شخص به ايین

تحصيلي تأييد گرديده اسیت

 .)Lilky,تزم اسیت خیاطر

است كه ميتواند برخي رفتارها را انجام دهید .بیه نظیر بنیدورا

نشان گردد كه كفايت و قابليت تنهیا بیه شیرط داشیتن مهیارت

خودكارآمدي در كساني كه عملکرد مؤ ري دارنید ،بیات اسیت.

نيست بلکه مهم اين است كه شخص چهقیدر خیود را كارآمید

باورهاي خودكارآمدي با مهارت عملي و موجود شیخص فیر

ميداند .وقتي انسانها اعتماد داشیته باشیند كیه توانیايي انجیام

دارد .بندورا معتقد است خيلي از افراد ميداننید بايید چیه كیار

كاري را دارند احتمال بيشتري وجود دارد كه آن كیار را انجیام

كنند و مهارت تزم را براي انجام آن دارند ولي چون به توانايي

دهند

(2012

(رايکمن.)6922 ،

خودكارآمدي تحصيلي به مثابه اطمينان فرد به توانايي خود

خود شک دارند آن كار را انجام نميدهند.
خودكارآمدي به باورهاي فرد در ارتباط با تواناييهايش در

در انجام رفتارهیاي خیود كنترلیي تحصیيلي تعريیف میيشیود

انجام امور دتلت ميكند و از منابع مختلف از جمله توفيرهیا و

زيمرمن و مارتينز

پونس بر اين باورنید كیه شیواهد تجربیي

شکستهاي خود فرد ،مشاهده موفقيت يا شکست ديگراني كیه

نشان ميدهد كه ميان خودكارآمدي و عملکرد تحصیيلي رابطیه

(هرگنهیان،

وجییود دارد .تییاكمن و سییکتن معتقدنیید دانییشآمییوزان داراي

شبيه به او هستند و ترغيب كالمي سرچشمه ميگيیرد

خودكارآمدي بات در انجام تکاليف مدرسه و آزمونهاي مربوط

والسون.)6923 ،

خودكارآمدي به معناي باور فرد در مورد توانیايي مقابلیه او

به نوشتن ،نمرات باتيي داشتهاند .سانا و پاسیيجر )1994( 6نيیز

اسیت و الگوهیاي فکیري ،رفتیاري و

دريافتهاند كه دانشآموزاني كه از خود انتظیار بهتیر و قضیاوت

1

2

در موقعيتهیاي خیا

Hergenhan & Elsoon

Sana & Pusecher88
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مثبت ،دارند از عملکرد بهتري برخوردارند و بر عکیس افیرادي

متوقف ميكنند و يادگيري آنها با موفقيیت همیراه نمیيشیود،

كه انتظار عملکرد پايين و قضاوت منفي از خود دارند ،عملکرد

تجربه شور و هيجان ناشي از يادگيري مباحث جديد را كسیب

آنها ضعيف است (كرامتي و شهر آرايي.)669 :6929 ،

نميكنند و معتقد ميشوند هر موفقيتي كه بهدست ميآورند بیه

حمايییت اجتمییاعي :دربییاره حمايییت اجتمییاعي تعییاريف
متعددي مطر شده است كه به برخي از آنها اشاره ميشود:

شانس و تصادف يا اوضا و احوال مربوط است (

Martin & et

.)al., 1995

هاوس ( )6326حمايت اجتماعي را نوعي مبادله بين فردي

كودكاني كه شکست در مدرسه را تجربه كردهاند ،تالششان

ميداند كه پيوندهاي عیاطفي ،كمیکهیاي میؤ ر ابیزاري ،ارائیه

را براي يادگيري متوقف ميكنند زيیرا آنهیا ايین اعتقیاد را در

اطالعات و اظهارنظر و ارزيابي ديگران را دربرميگيرد.

خود رشد ميدهند كه نمیيتواننید كیاري را بیه درسیتي انجیام

«حمايییت اجتمییاعي عبییارت اسییت از رواب ی و مبییادتت

دهنیید .نگییرشهییاي بزرگسییاتن در مییورد موفقيییت تحصییيلي

نامتقییارن گییرم و شییئونات مختلییف زنییدگي اجتمییاعي و ابعییاد

فرزندشان نيز ميتوانید بیر اعتقیادات كودكیان ا رگیذار باشید.

مختلف رواب امدادرسیاني داوطلبانیه كیه شیامل بعید معرفتیي

والدين انتظاراتي دارند كه غيیر واقیع بينانیه اسیت و میيتوانید

(راهنمییايي ،مشییاوره و آمییوزش) ،بعیید مییادي (كمییکهییاي

موجیب میأيوس شیدن فرزندانشیان بشیود (

اقتصادي) ،بعد عاطفي (ابراز همیدردي) و بعید منزلتیي (اعیاده

.)1994

كرامت انساني) ميشود» (چلبي.)612 :6923 ،

Miller & Brown,

رقابت در مدرسه (به گونهاي كه هميشه يیک نفیر برنیده و

برخیییي از پژوهشیییگران حمايیییت اجتمیییاعي را ميیییزان

يییک نفییر بازنییده مییيشییود) مییيتوانیید بییراي كودكییان بسییيار

برخورداري از محبت ،همراهي ،مراقبت ،احترام ،توجه و كمک

مأيوسكننده باشد ،به ويژه براي كودكاني كه ممکن است هرگز

دريافت شده توس فرد از سوي افراد يا گروههاي ديگیر نظيیر

در مدرسه بهترين نباشند .گرچه آنها ميتوانند مطالب آموزشي

اعضییاي خییانواده ،دوسییتان و ديگییران مهییم تعريییف كییردهانیید

فراواني ياد بگيرند ،موفقيت را تجربه نميكنند يا موفقيت آنهیا

 .)Sarafino,برخي حمايت اجتماعي را واقعيتي اجتمیاعي

تشخيص داده نميشود.اين قبيل كودكان از انگيیزش تحصیيلي

و برخي ديگیر آن را ناشیي از ادراک و تصیور فیرد میيداننید.

ضعيفي برخوردارند .همننیين كودكیاني كیه والیدين آنهیا يیا

ساراسون ( )1988حمايیت اجتمیاعي را مفهیومي چنید بعیدي

همساتنشان فکر نميكنند كیه مدرسیه مهیم اسیت يیا اهميیت

ميداند كه هیر دو بعید واقعیي و تصیوري را در بیر میيگيیرد

مدرسه را تشخيص نميدهند ،انگيزش تحصيلي پاييني دارند.

(1980

(علییيپییور .)6921 ،در مجمییو شییايد بتییوان گفییت كییه حمايییت

از ديد روانشناسان و همننين معلمیان ،انگيیزش يکیي از

اجتماعي يعني اين احساس كیه شیخص میورد توجیه ديگیران

مفاهيم كليدي است و براي توضيح سطو مختلف عملکرد بیه

است و ديگران براي او ارزش قائلند و اين كیه او بیه يیک كیه

كار ميرود .ايین مفهیوم ،تفیاوت ميیزان تیالش بیراي انسیجام

اجتماعي متعلر است (رياحي و همکاران.)6923 ،

تکییاليف درسییي را بییازگو مییيكنیید .وقتییي در نظییام آموزشییي،

انگيزه تحصيلي :زماني كه كودكان انگيزهاي براي يیادگيري

مشییکالتي همنییون افییت تحصییيلي رخ مییيدهیید ،از انگيییزه

ندارند ،يعني مانعي در راه انگيیزش طبيعیي آنهیا وجیود دارد،

يادگيرنده به عنوان يکي از علل مهیم آن يیاد میيشیود

احساس ميكنند كه به خیوبي نمیيتواننید وظیايفمربیوط بیه

 .)6939تیايلور و همکیاران ( )2014در پژوهشیي بیه فراتحليیل

مدرسه را انجام دهند و در نتيجه تالششان را متوقف ميكنند يا

ارتباط بين انوا انگيیزههیاي تحصیيلي بیر اسیاس نظريیه خیود

به اندازه كافي تالش جدي از خود نشان نميدهنید .ايین قبيیل

تعيينگیري بیا پيشیرفت تحصیيلي پرداختنید .يافتیههیاي ايین

كودكان به راحتي سرخورده ميشوند و از آنجا كه تالششان را

فراتحليل نشان داد كه نظمدهي تشیخيص داده شیده بیا مقیدار

(اسیتوار،
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اندازه ا ر  9/91و انگيزش دروني با اندازه ا ر  9/62داراي رابطه

 -6آيیا مییيتیوان خییود كارآمیدي دانییشآمیوزان را بییر اسییاس

مثبتي با پيشیرفت تحصیيلي هسیتند .در نظريیههیاي آموزشیي،

مؤلفییههییاي حمايییت اجتمییاعي و انگيییزه تحصییيليهییاي آنییان

انگيزه هم يک مفهوم اساسي به شیمار میيرود .در كاربردهیاي

پيشبيني كرد؟

آموزشییي انگيییزش ،بییه تعبيرهییاي مختلفییي از قبيییل انگيییزش

 -6آيا بين سازگاري حمايت اجتماعي ،انگيزه تحصيلي با خیود

دانشآموز ،انگيزش يادگيري و انگيزش تحصيلي بر ميخیوريم

كارآمدي در دانشآموزان دختر و پسر تفاوتي وجود دارد؟

كه با وجود نزديکي اين مفاهيم به يکديگر ،برخي كوشیيدهانید
آنها را از مهم متمايز كنند و منبع آن را گاهي درونیي و گیاهي

روش پژوهش

بيروني ميدانند.

روش تحقير اين پژوهش توصیيفي از نیو همبسیتگي اسیت.

انگيزش دانش آموز بیه طیور طبيعیي بايید بیا عالقیه او بیه

هدف اصلي پژوهش بررسي رابطه حمايت اجتمیاعي و انگيیزه

مشاركت در فرآيند يادگيري سروكار داشته باشد ولي به دتيیل

تحصيلي با خودكارآمدي تحصیيلي دانیشآمیوزان اسیت و بیر

و اهیداف زمينییهسیاز ايیین درگيیري يییا عیدم درگيییر شیدن بییا

اساس اين هدف خودكارآمیدي بیه عنیوان متغيرهیاي میالک و

فعاليتهاي آموزشي هیم توجیه دارد .هیر چنید ممکین اسیت

حمايت اجتماعي و انگيزه تحصيلي به عنوان متغيرهاي پيشبين

دانشآموزان به طور يکسان ،براي انجام يک تکليف برانگيختیه

در نظییر گرفتییه شییده اسییت .جامعییه آمییاري ايیین پییژوهش

باشند اما منبع انگيزش ميتواند متفاوت باشد .دانشآمیوزي كیه

دانشآموزان دختر و پسر مدارس دبيرستانهیاي شیهر تبريیز و

از درون برانگيخته شده و فعاليتي را قبول ميكند «براي خود آن

آذرشهر در سیال تحصیيلي  36-39بیود كیه تعیداد كیل آنهیا

فعاليت و يا براي لذت ناشي از آن ،يیادگيري ناشیي از آن و يیا

 92912است .حجیم نمونیه آمیاري براسیاس فرمیول كیوكران

احسییاس كمییالگرايییي حاصییل از آن تییالش مییينمايیید امییا

تعداد 929نفر انتخاب گرديد اما به دليل افت برنگشیتن برخیي

دانشآموزي كه از بيرون برانگيخته شده ،براي اين كار میيكنید

پرسشنامهها و يا ناقص بودن بسياري از پرسشنامههاي بازگشت

كه پاداشي كسب كند يا از تنبيهات خارج از خود فعاليت دوري

داده شده (مثال در بسياري از پرسشنامهها به ترتيیب فقی يیک

(اسپالدينگ.)6939 ،

رديف عالمتگذاري شده بود تنها  622پرسشنامه قابیل اسیتناد

با توجه به پيشينه نظري مذكور ،هم حمايت اجتماعي و هم

تشخيص داده شده و با توجه به اينكه در مطالعات همبسیتگي

انگيزش تحصيلي بیه صیورت جداگانیه و گیاه بیا همیديگر در

بازگشت  29درصد پرسشنامهها كفايت ميكند ،مورد تجزيیه و

خودكارآمدي تحصیيلي دانیشآمیوزان نقیش میؤ ر دارنید كیه

تحليل قرار گرفتند .آزمودنيها از بين دانشآموزان دختر و پسر

نظريات مذكور مبين اين امر است .پس موضیو ارائیه شیده از

در نمونه آماري به نسبت سهمي كه در جامعه آماري داشیتهانید

حمايت نظري تزم برخوردار است كه اين نظريه تزم است در

يعني  611نفر دختر و 666نفر پسر به شيوه تصیادفي خوشیهاي

عرصه عمل در جامعه آماري مدارس تبريز و آذرشیهر بیه بوتیه

از ميان دبيرستانهاي موجود در شهر تبريز و آذرشهر بیدون در

آزمايش گذارده شود و تأييد تجربي آن حاصل گیردد تیا بتیوان

نظرگرفتن رشته تحصيلي و پايه آموزشي انتخاب شد.

گزيند؛ مانند نمرات ،برچسبها و تأييد معلم»

با استفاده از يافتههاي آن استنباطهايي را بیه صیورت آمیاري و
نظري براي بهبود وضعيت مدارس درباره متغيرهاي مذكور ارائه

ابزار اندازهگیری

داد.

روايي :با توجه به اينكه هر سه ابزار اندازهگيري میورد اسیتفاده
در اين مطالعه استاندارد و در كشور نيیز هنجاريیابي و اسیتفاده

سؤاالت بررسی شده در پژوهش حاضر

شده بودند ،نيازي به تعيين روايي مجدد نبود اما بیراي اطمينیان
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بيشتر با استفاده از نظیرات اسیتادان متخصیص روايیي صیوري

سؤال  1گزينهاي با گزينههیاي كیامال میوافقم ،میوافقم ،نظیري

پرسشنامه مورد بررسي و تأييد قرار گرفت.

ندارم ،مخالفم ،و كامال مخالفم است .پايايي ايین پرسشینامه بیا

الف) پرسشنامه خودكارآمدي :براي سنجش خود كارآمدي

استفاده از روش آلفاي كرونباخ بیرآورد و معیادل  ./36گیزارش

دانشآموزان از پرسشنامه  69سؤالي استفاده شد كیه بیه وسیيله

شییده اسییت در پییژوهش حاضییر آلفییاي كرونبییاخ بییراي كییل

متيوس جروسلم و رالف شوارزر ( )1981تهيه شده است .ايین

پرسشنامه ./36به دست آمد.

پرسشنامه ابتدا شامل  69ماده بود و سپس در تجديید نظرهیاي
بعدي به  69ماده تلقيل يافت (جروسلم و شیوارزر1992 ،1986 ،؛

روش جمعآوری اطالعات

شوارزر و جروسیلم .)1986 ،ضیرايب پايیايي ايین پرسشینامه بیا

در پژوهش حاضر پس از گرفتن نامه از دانشیگاه شیهيد میدني

استفاده از روش آلفاي كرونباخ بیرآورد و معیادل  ./29گیزارش

آذربايجان و مراجعه به سازمان آموزش و پرورش استان تبريیز،

شده است (كديور )6929 ،در پژوهش حاضر آلفاي كرونباخ براي

مجوز اجراي پرسشنامهها از سازمان مربوطه براي شهر تبريیز و

كل پرسشنامه  ./29به دست آمد.

آذرشهر گرفته شد و از بين دبيرستانها ،به صورت تصیادفي 66

ب) پرسشنامه حمايت اجتمیاعي :بیراي سینجش حمايیت
اجتماعي از پرسشنامه واكس ،فيليپس ،هالي ،تامسپون ،يليیامز و

دبيرستان انتخیاب شیدند و از دانیشآمیوزان خواسیته شید بیه
پرسشنامهها پاسخ دهند.

استوارت ( )1986استفاده شد كه سیاختار نظیري آن مبتنیي بیر
تعريف كوب از حمايت اجتماعي است .ايین مقيیاس داراي 69

روشهای آماری تجزیه و تحلیل دادهها

سؤال است كه سیه حيطیه خیانواده ،دوسیتان ،و سیايرين را در

در اين پژوهش دادههاي جمعآوري شده با استفاده از نیرمافیزار

برميگيرد .نمرهگذاري آزمون به صورت چهار گزينیهاي بسیيار

 SPSSويرايش  61مورد تجزيیه و تحليیل قیرار گرفیت .بیراي

موافر ،موافر ،مخالف و بسیيار مخیالفم اسیت .ايین آزمیون بیا

بررسي سؤالهاي پژوهشیي از آزمیون همبسیتگي ،رگرسیيون،

تغييراتي توسی ابراهيمیي قیوام ( )6926روي  699دانشیجو و

تحليل واريانس چند متغيره استفاده شد

 699دانشآموز اجرا شده و پايايي و روايیي آن نيیز بیه دسیت

.

آمد .ضريب پايايي در نمونه دانشجويي در كیل مقيیاس  ./39و

یافتههای تحقیق

در نمونه دانشآموزي  ./29و در آزمون مجدد دانشآموزان پس

 -6آيیا مییيتیوان خییود كارآمیدي دانییشآمیوزان را بییر اسییاس

از شش هفته  ./26بود .در پژوهش حاضر آلفاي كرونباخ بیراي

مؤلفییههییاي حمايییت اجتمییاعي و انگيییزه تحصییيليهییاي آنییان

كل پرسشنامه  ./21به دست آمد.

پيشبيني كرد؟ ابتدا يافتههاي توصيفي هیر يیک از متغيرهیا در

ج)پرسشنامه انگيزه تحصيلي :اين پرسشنامه توس قليپیور

جدول گزارش شده و سپس به تحليل سؤال پرداخته شد.

و بهرامي حصاري ( )6929به منظور سنجش ميزان عالقهمنیدي
(انگيزه) دانشآموزان به تحصيل ساخته شده است و شیامل 19
جدول  -1نتایج آمار توصیفی نمرات حمایت اجتماعی ،انگیزه تحصیلی و خود کارآمدی
میانگین

متغیرها

تعداد

انحراف معیار

خود كارآمدي

19/92

1/61

622

حمايت اجتماعي

13/91

3/61

622

انگيزه تحصيلي

613/96

66/69

622
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با توجه به دادههاي جدول  6ميانگين خود كارآمیدي برابیر

دانشآموزان بيشترين ميیانگين را در متغيیر انگيیزه تحصیيلي و

 19/92و انحراف معيار  1/61است و ميانگين حمايت اجتماعي

سپس حمايت اجتماعي و در نهايت در خود كارآمدي تحصيلي

برابییر  13/91و انحییراف معيییار  3/61اسییت و ميییانگين انگيییزه

دارند.

تحصیییيلي برابیییر 613/96و انحیییراف معيیییار  66/69اسیییت.
جدول  -2ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
حمایت اجتماعی
**9/912

متغیرها

انگیزه تحصیلی
**9/991

خودكارآمدي تحصيلي
P≥9/96

نتايج جدول  6همبستگي بين متغيرهاي حمايیت اجتمیاعي
و انگيزه تحصيلي با خودكارآمدي به ترتيیب برابیر بیا  9/912و

**

پيشبين همبستگي معنادار و مثبتیي در سیطح  P≥9/96وجیود
دارد.

 9/991است كه نشان ميدهد بیين متغيرهیاي میالک بیا متغيیر
جدول  -3خالصه مدل رگرسیون
آماره دوربین واتسون

انحراف استاندارد

 Rتعدیل شده

مجذور

6/22

1/16

9/63

9/69

R

R

مدل

9/11

6

دادههاي جدول  9نتايج تحليل رگرسيون جهت تعيين سهم

كارآمدي تحصيلي را پيشبيني كنند .مقدار دوربين واتسیون در

متغيرهاي پيشبين براي پیيشبينیي خودكارآمیدي تحصیيلي را

بازه  6/1تا  6/1است ،بنابراين مقدار آماره دوربين واتسون برابر

نشان ميدهد .بنابراين متغيرهاي پيشبیين حمايیت اجتمیاعي و

بییا  6/22كییه نشییاندهنییده مسییتقل بییودن باقيمانییدههییاي مییدل

انگيزه تحصيلي بیا مقیدار ضیريب رگرسیيون  9/69و ضیريب

رگرسيون است.

رگرسيون استاندارد  9/11به صیورت معنیادار میيتواننید خیود
جدول  -4آزمون تحلیل واریانس برای بررسی معناداری مدل رگرسیون متغیر خودکارآمدی تحصیلی از روی متغیرهای حمایت اجتماعی و انگیزه
تحصیلی
سطح معنی داری

F

میانگین مجذورات

درجات آزادی

مجموع مجذورات

9/9996

91/63

6692/19

6

6661/63

رگرسيون

96/12

621

21112/92

باقيمانده

622

69229/11

كل

مدل
11

611
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دادههیاي جییدول  1نتییايج آزمیون تحليییل واريییانس بییراي

لحا آماري معنادار است ( .)p≥9/91ايین نتيجیه نشیاندهنیده

بررسي معناداري مدل رگرسيون پيشبيني متغيیر خودكارآمیدي

پيشبيني معنادار خودكارآمدي تحصيلي بر اساس متغير حمايت

براساس شاخصهاي حمايت اجتمیاعي و انگيیزه تحصیيلي را

اجتماعي و انگيزه تحصيلي است.

نشان ميدهد .آمار ه  fاين متغيیر برابیر بیا  91/63اسیت كیه از
جدول  -5ضرایب رگرسیون ساده و استاندارد شده مدل 2
سطح معنیداری

t

ضریب بتا

9/9996

1/22

------

9/9996

1/91

9/9999

1/16

غیر استاندارد شده

مدل

ضرایب
رگرسیون
B

خطاي معيار
/99
/61

9/19

61/19

مقدار ابت

/992

9/69

حمايت اجتماعي

/962

/92

انگيزه تحصيلي

6

جدول  1ضیرايب رگرسیيون چندگانیه بیراي تبيیين سیهم

نتايج رگرسيون گويیاي ايین اسیت كیه ،از بیين دو متغيیر

حمايییت اجتمییاعي ،انگيییزه تحصییيلي جهییت پییيشبينییي خییود

پيشبين ،متغير حمايت اجتماعي داراي ضريب بتا ( )/99اسیت

كارآمدي را نشان ميدهد .حمايت اجتماعي با مقیدار آمیاره بتیا

كه اين ضريب نشاندهنده اين است كه متغير حمايت اجتمیاعي

 ،9/99از سهم بيشتري براي پيشبيني خود كارآمدي برخیوردار

سهم قويتري را براي تبيين متغير مالک فراهم ميآورد.

است .معادله رگرسيوني براي برآورد متغير خیود كارآمیدي بیه

 -6آيا بين سازگاري حمايت اجتماعي ،انگيزه تحصيلي با خیود

كمک متغيرهاي ذكر شده به شر زير است:

كارآمدي در دانشآموزان دختر و پسر تفاوتي وجود دارد؟

(انگيییزه تحصییيلي) ×  ( + 9/92حمايییت اجتمییاعي) × 9/69
 =61/19+خود كارآمدي

جدول  -6میانگین و انحراف معیار دو جنس از لحاظ متغیرهای حمایت اجتماعی ،انگیزه تحصیلی و خود کارآمدی
دختر

متغیرها

پسر

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

2/22

29/16

3/12

12/11

حمايت اجتماعي

66/991

612/12

66/99

613/16

انگيزه تحصيلي

1/11

93/21

1/11

19/92

خود كارآمدي

جدول  1نتايج آماره توصيفي دو جنس از لحا متغيرهیاي

 613/16و  66/99و براي خود كارآمدي  19/92و  1/11اسیت،

حمايت اجتمیاعي ،انگيیزه تحصیيلي و خیود كارآمیدي نشیان

همننییين ميییانگين و انحییراف معيییار دختییران بییراي حمايییت

ميدهد كه ميانگين و انحراف معيار گروه پسران بیراي حمايیت

اجتمییاعي  29/16و  ،2/22بییراي انگيییزه تحصییيلي  612/12و

اجتمییاعي بییه ترتيییب  12/11و  ،3/12بییراي انگيییزه تحصییيلي

 66/991و براي خود كارآمدي  93/21و  1/11است.

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و هفتم ،شماره پياپي ( ،)16شماره اول ،بهار 6931

611

جدول -7آماره چند متغیری المبدای ویلکز برای معناداری تفاوت حمایت اجتماعی ،انگیزه تحصیلی و خود کارآمدی در دو جنس
سطح معناداری
9/962

فرضیه

خطاdfا
621

F

df

9

مقدار
9/992

9/11

نتايج آزمون تمبداي ويلکز نشاندهنده تفیاوت معنیيداري

نشان ميدهد كه سؤال دوم پژوهشي مبني بر وجیود تفیاوت در

تركيب نمرات متغير حمايت اجتماعي ،انگيزه تحصيلي و خیود

خودكارآمدي تحصيلي ،انگيزه تحصيلي و حمايت اجتمیاعي در

كارآمدي دو جنس دختر و پسیر اسیت .دادههیاي ايین جیدول

بين دو جنس را ميتوان تأييد كرد.

جدول  -8نتایج  tمستقل برای مقایسه دو گروه دانشآموزان دختر و پسر از لحاظ نمرات حمایت اجتماعی ،انگیزه تحصیلی و خود کارآمدی
تفاوت میانگینها

سطح معنیداری

خطای معیار تفاوت

T

درجات آزادی

متغیرهای وابسته

9/96

-6/22

6/66

621

-/611

حمايت اجتماعي

9/21

/21

9/21

621

9/61

انگيزه تحصيلي

9/13

/16

/22

621

/13

خود كارآمدي

جییدول  2نتییايج آزمییون  tمسییتقل نشییان مییيدهیید كییه

خودكارآمدي تحصيلي رابطه مثبیت و معنیاداري وجیود دارد و

دانشآموزان دختیر و پسیر فقی در متغيیر حمايیت اجتمیاعي

انگيزه تحصيلي توانست  9/61درصد از واريانس خودكارآمدي

( )p9/96 ,t= -6/11تفییاوت معنییاداري بییا هییم دارنیید .بییين

تحصيلي را پيشبيني كند .بسياري از محققان عقيیده دارنید كیه

دانشآموزان دختیر و پسیر از لحیا انگيیزه تحصیيلي و خیود

خودكارآمییدي بییا پيشییرفت تحصییيلي رابطییه دارد .بییر اسییاس

كارآمدي تفاوتي مشاهده نميشود.

تحقيقات صیورت گرفتیه توسی كبيیري ( ،)6926پاجیارس و
6

6

ميلییر ( )1997وگییرين و همکییاران ( ،)2004خودكارآمییدي
بحث و نتیجه

ميتواند در پيشبينیي عملکیرد تحصیيلي در سیطو مختلیف
9

نتییايج پییژوهش حاضییر نشییان داد كییه حمايییت اجتمییاعي بییر

تحصيلي نقشي مهم داشته باشید .يوشیر و پنیرز ( )2006نيیز

خودكارآمدي تحصيلي تأ يرگیذار اسیت .ايین يافتیه منطبیر بیا

نتيجه گرفتند كه باورهاي خودكارآمدي نقش كاملي در انگيزش

مطالعییه سییولبرت و تییوريس ( )2001و نظريییه بنییدورا اسییت.

تحصيلي ،يادگيري و پيشرفت تحصيلي دارند.

حمايت اجتماعي ميتواند از طر مختلفي چون دادن تشوير و

خودكارآمدي تحصيلي به قضاوت فرد راجع به توانیايياش

تنبيهها هنگام درگير بودن در فعاليتها بر ميیزان خودكارآمیدي

براي انجام انوا تکاليف آموزشي طر شیده ،گفتیه میيشیود.

تحصيلي فرد ا ر بگذارد .پسخوراند دريافت شیده از ديگیران و

دانشآموزان با كارآمدي تحصيلي بات در مقايسه با دانشآموزان

ميزان اطمينان بخشي دريافت شده از ديگیران راجیع بیه ميیزان

با كارآمدي تحصيلي پايينتر ،اطمينان بيشتري دارند كه بتواننید

توانايي فرد براي انجام فعاليتهاي تحصیيلي ،میيتوانید ميیزان

تکاليف آموزشي را انجام دهنید .سیطو بیاتي خودكارآمیدي

خودكارآمدي تحصيلي فرد را بات ببرد و بر باور فیرد راجیع بیه

تحصيلي ،به ميیانگين نمیرات بیاتتر و پايیداري بیراي تکميیل

ميزان توانايياش براي انجام فعاليیتهیاي تحصیيلي ،كنتیرل و

تکاليف منجر ميشود .دانشآموزان با كارآمدي تحصیيلي بیات،

تسل بر آنها ا ر گذارد.
همننين نتايج پژوهش نشان داد كه بين انگيزه تحصیيلي و

1

Pajares & Miller
2
Green
3
Usher & Pajares
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عملکرد و سازگاري تحصيلي بهتیري نيیز دارنید .همننیين بیا

پیشنهادهای کاربردی پژوهش

توجه به نتايج به دست آمده نشان ميدهنید كیه افیرادي كیه از

طبر يافتهها با توجه به بات بودن انگيزه تحصيلي دانشآموزان و

حمايت اجتمیاعي بيشیتري برخیوردار باشیند از خودكارآمیدي

وجییود رابطییه معنییادار بییين متغيرهییاي پییژوهش نسییبت بییه

باتيي برخوردار خواهنید بیود و محیي خیانواده و دوسیتان و

حمايتهاي اجتمیاعي و خودكارآمیدي پيشینهاد میيگیردد بیا

همساتن در بات و پايين بودن خودكارآمدي افراد ميتوانند مؤ ر

استفاده از ابزارهاي انگيزشي تزم مانند حمايتهیاي عیاطفي و

باشند يعني هرچقدر دانشآموزان از طرف اين گروهها حمايیت

مشورتي ،فراهم نمودن امکانات و تجهيیزات میورد نيیاز بیراي

بشوند ،بهتر ميتوانند در مورد توانیاييهیاي خیود اطمينیان بیه

پيشرفت ،ايجاد حس اعتماد به نفیس و خودبیاوري زمينیههیاي

دست بياورند.

خودكارآمدي تحصيلي فراهم گردد.

نتايج نشان داد كه از نظر خودكارآمدي بیين دانیشآمیوزان

در راسییتاي يافتییههییاي تحقيییر پيشیینهاد مییيشییود كییه در

دختر و پسر تفاوت وجود معناداري وجیود نیدارد و هیر دو از

دبيرسییتانهییا ،دورههییاي آموزشییي جهییت خودبییاوري و رشیید

نظر خودكارآمدي در يک سطح قیرار داشیتند .ايین يافتیههیا از

باورهاي خودكارآمدي تحصيلي با توجه به تفاوتهیاي فیردي

يکسو با يافتههاي پژوهش پينتريچ و همکاران ( ،)1994موريس

دانشآموزان برگزار شود.

( )2002و در پژوهش داخل قالني ( )6929نیاهمخوان اسیت و

ميتوان با اسیتفاده از آمیوزشهیاي مناسیب بیراي ارتقیاي

با پژوهش بندوراو همکاران ( )1999و در پژوهشهاي داخلیي

عوامییل مییؤ ر بییر رشیید باورهییاي خودكارآمییدي تحصییيلي

كرامتي ( ،)6929كرو ي ( )6926و حکمتينژاد ( ،)6929نجفیي

دانشآموزان بهره برد .در اين راستا معلمان ميتوانند بیا تعامیل

( )6929داخل همسو است

(ميرسميعي و ابراهيمي.)6922 ،

يافتهها نشان داد كه بين دختران و پسران از لحا دريافیت

مثبت با دانیشآمیوزان ،زمينیه رشید عواطیف مثبیت بیه ويیژه
خودكارآمدي تحصيلي را در آنان به وجود آورند.

حمايت اجتماعي تفاوت معنيداري وجیود دارد .ايین يافتیه بیا
نتییايج پییژوهش ولییچ مییوس وبتییز ( ،)1999احمییدي (،)6929

محدودیتهای پژوهش

ناهمخوان است و با يافتههاي آخونیدي ( )6921همسیو اسیت

مختص بودن نمونه به دانشآموزان دبيرستان شهرستان آذرشیهر

(ميرسميعي و ابراهيمي.)6922 ،

و تبريز و احتياط در تعميم يافتهها به جامعههاي ديگر

همننين يافتهها نشان داد كه از نظر انگيیزه تحصیيلي بیين

اكتفا به پرسشنامه

نمرات دانشآموزان دختر و پسر تفاوت معنيداري وجود ندارد

نییاتواني در كنتییرل تییأ ير سییاير متغيرهییاي مییؤ ر ديگییر بییر

و هر دو گروه از نظر انگيزه تحصيلي در يک سطح قرار داشتند.

خودكارآمدي تحصيلي با توجه به ماهيت مطالعیه ماننید :سیطح

در جمعبندي نتايج پژوهش ميتوان گفت كه عوامل عمیده

انگيزش ،ابعاد هوشي چندگانه ،محي هاي آموزشي

و مؤ ري در ارتقا و يا كاهش خودكارآمدي تحصيلي تأ يرگیذار

بيتمايلي دانشآموزان به شركت در مطالعه

هستند كیه از جملیه میيتیوان از حمايیت اجتمیاعي و انگيیزه

بازنگشتن و مخدوش بودن بسياري از پرسشنامههاي واصله

تحصيلي نام برد اين متغيرها به افراد كمیک میيكننید تیا افیراد
نسبت به تواناييهاي خود براي انجام كارها بیا موفقيیت ايمیان

منابع

داشییته باشییند و بییا برخییورداري از انگيییزه تحصییيلي بییات و

اسیپالدينگ ،چ .)6939( .انگيیزش در كیالس درس ،ترجمیه:

خودكارآمدي بتوانند در مسیير علیم و تحصیيل پيشیرفتهیاي

محمدرضیا نائينيیان و اسیماعيل بيابیانگرد ،تهیران

زيادي كسب كنند.

مدرسه.

:

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و هفتم ،شماره پياپي ( ،)16شماره اول ،بهار 6931

612

استوار ،ن« .)6939( .مقايسه نيمرخهاي انگيزشي دانشجويان بر

با سالمت رواني دانشیجويان دختیر و پسیر دانشیگاه

اساس جنسیيت ،رشیته تحصیيلي و ورودي :تحليیل

عالمییه طباطبییايي» ،فصییلنامه روانشناسییي و علییوم

مبتني بر فرد» ،پژوهشهاي كاربردي در روانشناسیي

تربيتي ،ش ،2

تربيتي ،ش ،6

.93-63

.36-29

يوسییفي. ،؛ قاسییمي . ،و فيروزنيییا ،س« .)6922( .ارتبییاط

رايکمیین ،ر .)6922( .نظريیههییاي شخصیيت ،ترجمییه :مهییرداد

انگيزش تحصيلي با پيشرفت تحصيلي در دانشجويان

پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان» ،مجله ايرانیي

فيروزبخت ،تهران :ارسباران.
رياحي ،م.؛ عليیوردينيیا ،ا .و پورحسیين ،ز« .)6923( .بررسیي

آموزش در علوم پزشکي ،ش  6و ،3

.21-23

رابطییه بییين حمايییت اجتمییاعي و سییالمت روان»،

هرگنهییان ،بیییي .آر ،والیییسون ،ام .اچ .)6923( .مقدمیییهاي بییر

فصلنامه علمي – پژوهشیي رفیاه اجتمیاعي ،ش ،93

نظريههیاي يیادگيري ،ترجییمه :عیییلياكبیر سیيف،
تهران :دوران.

.666-21

چلبي ،م .)6923( .جامعهشناسي نظم تشیريح و تحليیل نظیري
نظم اجتماعي ،تهران :نشر ني.
عاليییيخییرايم ،ر.؛ نريمییاني ،م .و عاليییيخییرايم ،س.)6936( .
«مقايسییه خودكارآمییدي و انگيییزه پيشییرفت در ميییان

دانشآمیوزان بیا و بیدون اخیتالل يیادگيري» ،مجلیه
ناتوانيهاي يادگيري ،ش ،9

.691-21

عليپور ،ا« .)6921( .ارتباط حمايت اجتماعي بیا شیاخصهیاي
ايمني بدن در افراد سالم :بررسیي میدل تیأ ير كلیي»،

مجله روانپزشکي و روانشناسي باليني ايیران (انديشیه
و رفتار) ،ش ،6

.693-691

كديور ،پ« .)6929( .بررسي سهم خودكارآمدي ،خودگرداني و
هوش در پيشرفت درسي دانشآموزان به منظور ارائه

الگويي براي يیادگيري بهينیه» ،پژوهشیکده تعلیيم و
تربيت ايران ،ش 6و،6

.12-11

كبيیري ،م .)6926( .نقیش خودكارآمیدي رياضیي در پيشییرفت
رياضي با توجیه بیه متغيرهیاي شخصیي ،پايیاننامیه
كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت معلم تهران.
كرامتیییي ،ه .و شیییهر آرايیییي ،م.ن« .)6929( .بررسیییي نقیییش
خودكارآمییدي ادراک شییده در عملکییرد رياضییي»،
فصلنامه نوآوري آموزشي ،ش ،9
ميرسمعي ،م .و ابراهيميقوام،

.661-699

« .)6922( .بررسي رابطه بیين

خودكارآمدي ،حمايت اجتماعي و اضیطراب امتحیان

Bandura, A. (1997) Self-Efficacy: The exercise of
control, New York: w. h. free manperformance
in.
Bandura, A. & Locke. E.A. (2003) “Negative SelfeEfficacy and Goal Revisited”, Jounal of
Applied Psychology, 98: 87-99.
Bandura, A. (2006) “Adolescent Development from an
agnative. Inf”. Pajares and T. urdan (Eds) SelfEfficacy Bliefs of Adolescent, 5:143-146. Green
wich: in formationage publishing.
Dorman, J.P. (2001) “Associations between Classroom
Environment and Academic
Efficacy”.
Learning Environments Research, 4: 243-257.
Friedel, J. M. Cortina, K. S. Turner, J. C. & Midgley, C.
(2007) “Achievement Goals, Efficacy Beliefs
and Coping Strategies in Mathematics: The
Role of Perceived Parent and Teacher Goal
Emphases”,
Contemporary
Educational
Psychology, 32: 438-458.
Green,B.A.Miller.R,B,Crowson,M.,Duke,B.L.&Akey,K.
L.(2004) .Predicting high school students
cognitive engagement and achievement:
Contribution of classroaom perception and
motivation contemporary,
Educational
Psychology , 29(4) ,462- 482
)Haslam, D.M. Pakenham, K. I. & Smith, A. (2006
“Social Support and Postpartum Depression
Symptomatology: The Mediating Role of
Maternal Self-Efficacy”. Infant Mental Health
Journal, 27: 276- 291.
House, J.S. Robbins, C. & Metzner, H. L. (1982) "The
Association of Social Relationships and
Activities with Martality: Prospective Evidence
form the Tecamseh Community Heath Study".
American Journal of Epidemiology, No.116.
Karademas, E. (2006) “Self-Efficacy, Social Support
and Well-Being: the Mediating Role of
Optimism”. Personality and Individual
Differences, 40: 1281- 1290.

613

 انگيزه تحصيلي با خودكارآمدي تحصيلي دانشآموزان دبيرستانهاي شهر تبريز و آذرشهر،تعيين رابطه حمايت اجتماعي

Sarafino, Edward, P. (1998) Health Psychology, Third
Edition, New York, John Wiley & Sons.
Strobel, M. Tumasjan, A. Sporrle, M. (2011) “Be
Yourself, Believe in Yourself and be Happy:
Selfefficacy as a Mediator between Personality
Factors and Subjective Well-Being”. Scand J
Psychol, 2(1):43-48.
Taylor, G. Jungert, T. Mageau, G.A. Schattke, K. Dedic,
H. Rosenfield, S. Koestner, R. (2014) A selfdetermination theory approach to predicting
school achievement over time: the unique role
of
intrinsic
motivation,
Contemporary
Educational
Psychology,
in
Press,
http://dx.doi.org/doi:10.1016
/j.cedpsych.
2014.08.002.
Usher, E.L. & Pajares, F. (2006) Sources of Academic
and Self-Regulatory Efficacy Beliefs of
Entering
Middle
School
Students,
Contemporary
Educational
Psychology,
31(2):125-141.
Vaux, A. Phillips, J. Holley, L. Thompson, B. Williams,
D. & Stewart, D. (1986) “The Social Support
Appraisals (SSA) Scale: Studies of Reliability
and Validity”, American Journal of Community
Psychology, 14(1):195-219.
Zimmerman, B.J. & Cleary, T.J. (2006) Adolescents’
development of personal agency: The role of
self-efficacy beliefs and self-regulatory skill.
Edited by Frank Pajares and Tim Urdan.
Published by Information Age Publishing,
Greenwich, CT.
Zimmerman, B.J. (2008) “Investigating Self-Regulation
and Motivation: Historical Background,
Methodological Developments and Future
Propects”, Am Educ Res J. 45(1):83-166.

Lin, S.P. (2006) An exporation of Chinese Interational
Student Social Self -efficacyunpublished Ph.D.
Thesis. Ohio State University.
Li LKY. (2012) “A Study of the Attitude, Self-efficacy,
Ef fort and Academic Achievement of City U
Students towards Research Methods and
Statistics”, Discovery – SS Student E-Journal,
1(54):154-183.
Maddux, JE. (2002) The power of believing you can.
Handbook of positive psychology, Oxford:
University press.
Martin, M. Watman-Green Wood, C. (Eds.) (1995)
Solving
Your
Child''s
School-Related
Problems, New York: Harper Perennial.
Miller, A. & Brown. (1994) Learning ToLearn:Ways To
NumrtureYour Child''s Intelligence. New York:
Plenum Press.
Pajares, F. & Miller, M.D. (1994) “Role of SelfEfficacy and Self Concept Belief in
Mathematical Problem Solving a Path
Analysis”, Journal of Educational Psychology,
86(2): 193-203.
Schunk, D.H. (1998) “Goal and Self-Evaluative
Influences During Children's Cognitive Skill
Learning”, American Educational Research
Journal, 33:359-382.
Schunk, D.H. (2008) “Metacognition, Self-Regulation,
and Self-Regulated Learning: Research
Recommendations”, Educational Psychology
Review, 20:463- 467.
Solberg, S. & Torres, J. (2001) “Role of Selfefficacy,
Stress, Social Integration, Family Support in
Latino College Student Persistence and
Health”. Journal of Vocational Behavior, 59:
53-63.
Snyder, CR. Lopez, SH. ( 2002) Handbook of positive
psychology. Oxford: University press.

