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 چکيده
 :عهمطال موردی تحصیلی دانش آموزان و برخی عوامل اجتماعی موثر بر آن )انگیزه این پژوهش با هدف

باشد. نفر می 2828ی آماری آن انجام شده است. جامعه (شهر دزفول متوسطه دوم مقطع آموزان دانش

 ا حجمب و متناسب ایطبقه تصادفی گیریمونهی ننفر می باشد که به شیوه 863ی مورد بررسی نمونه

ی سنجش برای جمع آوری دادها از پرسشنامه پیمایشی بوده و پژوهش این .شده است انتخاب نمونه

 بین که دهدمی نشان آمده دست به ی تحصیلی استفاده شده است. نتایجحمایت اجتماعی و انگیزه

 ینب ولی .وجود دارد ومعناداری مثبت یابطهر تحصیلی ی سن، با انگیزه شناختی جمعیت متغیر

 مشاهده نشده است. نتایج معناداری یرابطه تحصیلی یجنس، با انگیزه شناختی متغیر جمعیت

ری، ابزا اجتماعی، حمایت مشارکت میزان بین متغیرهای یرابطه دهد کهمی نشان رگرسیون از حاصل

 تغیرات از %558 معنادار بوده، و در مجموع یلیتحص یبا انگیزه و حمایت عاطفی اطالعاتی حمایت

 .کنندمی تبیین متغیرها را این تحصیلی یانگیزه به مربوط

 ی تحصیلی، دانش آموزان.حمایت اجتماعی، انگیزه اژگان کليدي:و
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 .کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز 8
 .کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز 4
 .کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز 5

 
  نام نویسنده مسئول:

 معصومه باقري

 عوامل اجتماعی موثر بر آن ي تحصيلی دانش آموزان و برخیانگيزه
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 مقدمه
ی پیچیده و متحول ایجاب میر این جامعهشود. زندگی دترین نیازهای انسانی تلقی میآموزش و پرورش در عصر حاضر یکی از بنیادی

کند که افراد دایماً در حال یادگیری دانش و فنون جدید باشند. بنابراین بدون داشتن انگیزه برای تحصیل و یادگیری، امکان دستیابی به 

د مکمل ها بایها و مشوقنظیر پاداش ی بیرونیشود بلکه انگیزهی درونی عامل موفقیت محسوب نمیتر خواهد شد. تنها انگیزهموفقیت کم رنگ

ترین و بارزترین مشکالت تحصیلی دانش آموزان، پایین بودن انگیزش تحصیلی است انگیزش باشد. به تجربه ثابت شده است که یکی از شایع

(1996،Pirtrich). از تعلیم و تربیت پویا استمندی های پویا، زاینده و خالق مستلزم به کار گیری و بهرهتوان گفت که تربیت انسانمی ،

شود، ولی تعلیم و تربیت پویا و خالق به ای و زمان بر تکیه میها انتقال محفوظات ذهنی، کلیشهدر تعلیم و تربیت ایستا صرفاً به روش

ای حال و آینده جامعه های فردی کشف و ابداع و ابتکار و حل مسأله متکی است و با تأکید بر خالقیت و نوآوری وسایل رفع نیازهایفعالیت

داند که بر ی مجموع عوامل هشیار و ناهشیار فعالیت روانی میانگیزش را در بر گیرنده 1(. اش1833:8سازد )ادریسی،پیش رو را فراهم می

سانی و عامل جهت های انتوان به عنوان نیروی محرکه فعالیت(. انگیزش را می18:1836گیرد )خداپناه، اساس آن اراده و رفتار ما شکل می

و  (. بنابراین آموزش و پرورش2:1834اند )لطف آبادی و همکاران،ی آن تعریف کرد. انگیزش را به موتور و خدمات اتومبیل تشبیه کردهدهنده

آید. می شمار به و توسعه رشد هایشاخص از یکی بعنوان امر این باشد، امروزهمی و ترقی رشد میزان یدهنده نشان در هر کشور آن ینحوه

علمی،  هایزیان باشد، زیرا کهمی تحصیلی بسیار مهم یانگیزه کاهش مانده عقب تا پیشرفته کشورهای از بسیاری در آموزشی نظام یک برای

 به هانگیز آموزشی، کاهش معضالت از بزرگترین (. یکی6:1829کند )حزباوی،می هاو خانواده ها دولت متوجه را زیادی و اقتصادی فرهنگی

 و شغلی شناختی هایدانش، مهارت کسب برای آموزان دانش ساختن آموزشی، آماده نظام رسالت مهمترین میان این باشد، درمی تحصیل

 شوند، تا بدینمی و تقویت شده شناخته استعدادها با این هستند، لذا گوناگون و استعدادهای طبایع دارای جوانان است. اجتماع به ورود جهت

کارآمد  هایانسان تربیت .کندمی را ایفا مهمی هستند، نقش انگیزه یکاهنده که عواملی شناسایی بنابراین .شود تحصیل به ایجاد انگیزه وسیله

 مفید فرادا صورت تا به بدهند، تحصیل ادامه و میل بزنند و با رغبت رشته انتخاب به دست و اشتیاق افراد با عالقه که است میسر در صورتی

 یادگیری مانع که است تحصیل به بودن انگیزهبی نیست، بلکه آموختنی مطالب ما، فهم نوجوانان مشکل درآیند. در اکثر مواقع اجتماع برای

 39راهنمایی، در ریال میلیارد 153ابتدایی، در آموزش ریال میلیارد 821 مبلغ اول ساله پنج برنامه در دهدمی نشان ساده یمطالعه شود، یکمی

 نههزی با جمع رقم این مقایسه. اند داشته تحصیلی افت که شده کسانی صرف میلیارد ریال 513 جمعا متوسطه، یعنی درآموزش ریال اردمیلی

طبق تعاریف  دهد.می امر را نشان این اهمیت باشد، وخامتمی ریال میلیارد 8522بر  بالغ که اول برنامه در طی و پرورش آموزش جاری های

ان گفت که انگیزش نشانه، عامل و فرایندی است که ارگانیزم فرد را به حرکت وادار می سازد، حرکتی که جهت دار بوده و تومطروحه می

خالق  یکند )همان(. بنابراین تا زمانی که اندیشهدارای مسیر مشخص باشد و این فرآیند به طور مستمر فرد را به سوی موفقیت هدایت می

د ای خواهی تحصیلی مناسب در دانش آموزان انتظار بیهودهز سوی والدین و مقامات مسئول ایجاد نشود، وجود انگیزهآموزان او پویا در دانش

 .بود

 

 اهميت و ضرورت تحقيق 
شود. مسئولین امر چه های رشد و پیشرفت نظام آموزش و پرورش یک کشور محسوب میانگیزش تحصیلی یکی از مهمترین شاخص

ی حرکت با ای که این انگیزهی حرکت ایجاد کنند، به گونهآموزان انگیزهوالدین دانش آموزان مؤظند در دانش مسئولین آموزش و چه

ام توان انتظار داشت که نظریزی قبلی صورت گرفته و دارای هدف و مسیر مشخصی باشد. تا زمانی که این مراحل طی نشده باشد نمیبرنامه

آموزان آموزان هستند. اگر این دانشیل شود. یکی از ارکان اساسی نظام آموزش و پرورش هر کشوری دانشآموزش و پرورش کشور به پیشرفت نا

رداری بهای خود در بخش آموزش و پرورش بهرهگذاریاز انگیزه کافی برای تحصیل برخوردار نباشند بعید است که کشور بتواند از سرمایه

در این امر اتفاق نظر دارند که نیروی انسانی به ویژه نیروی انسانی متخصص و ماهر در توسعه  کند. امروزه اغلب صاحب نظران مسائل توسعه

ی رمایهدهد سها را تشکیل میی اصلی ثروت ملتکند. به قول هاربیسون منابع انسانی پایهاجتماعی هرجامعه نقش اساسی ایفا می-اقتصادی

ی ملی باالخره توسعه و سازند،ها را متراکم میها عوامل فعالی هستند که سرمایهلی که انسانمالی و منابع طبیعی عوامل تبعی تولیداند، درحا

 اینتیجه آن و عواقب تحصیل به نسبت گیانگیزهبی که است آن است واضح چه (. آن434:1832آورند )تودارو،و همه جانبه را به وجود می

 اختشن در جهت اوالً که است آموزشی نظام بر مسئولین لذا. گردند نداردمی و تربیت تعلیم صرف که و انسانی مالی منابع هدر رفتن جز

 کاهش یا و رفع تحصیل به انگیزه کاهش دالیل شناسایی .دهند انجام هاییفعالیت از آن و پیشگیری کردن کم و ثانیاً جهت معضل این عوامل

و  ندبرآی آن اصالح درصدد باید بالفاصله (دبیران و صالحیت آموزشی امکاناتها، روش)باشد می وپرورش آموزش به بزرگی خدمت عوامل این
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 را واملع این تاثیر الزم تدابیر با اتخاذ امکان در صورت (...و اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی شرایط) باشند خارجی عوامل این چنانچه

رده است، ای نکهای پیشرفته در ارج نهادن به این عامل فرهنگی تالش شایستهخود برساند. متأسفانه کشور ما در مقایسه با کشور حداقل به

کند ولی در عمل از کارایی چندانی برخوردار نیستند ولی گاهی اوقات مشاهده آموزان اتخاذ میهای درستی برای تربیت دانشاگرچه شیوه

این زمینه نیز تحقیقات زیادی صورت گرفته ولی باز هم مشکل  ها درشود که نتایج عکس را در پی داشته است. همانند دیگر موضوعمی

شود. علت پایین بودن انگیزش تحصیلی در مدارس چیست؟ آیا ی دوم مشاهده میآموزان مدارس متوسطهانگیزش تحصیلی در دانش

اند؟ انجام شده در جهت حل آن کمک نگرفتهاند؟ و یا از نتایج پژوهش های های انجام شده کارایی الزم را برای رفع این مشکل نداشتهپژوهش

های توان ادعا کرد، علی رغم پژوهشی کافی برای تحصیل برخوردار نیست؟ در این جا است که میچرا یک دانش آموز دبیرستانی از انگیزه

 صورت گرفته در خصوصگوناگون هنوز شاهد افت انگیزش تحصیلی به ویژه در مقاطع متوسطه دوم و پیش دانشگاهی هستیم. تحقیقات 

های فرزند پروری، محیط خانوادگی، عوامل آموزشی، جنس، پایگاه اجتماعی، وجود نظام پاداش و دهد که شیوهانگیزش تحصیلی نشان می

ر ده و نظایتنبیه، ارزشیابی از عملکرد معلمان و دانش آموزان، میزان تحصیالت والدین، میزان درآمد خانواده، شغل پدر و تعداد اعضای خانوا

و  موزشآ مختلف هایرده ومسئولین ریزانبرنامه تواندمی پژوهش این هاییافته دهند. بطور کلیآن انگیزش تحصیلی را تحت تأثیر قرار می

 عوامل شناسایی برای تالش .یابند دسترسی فوق موارد تا به دهد را یاری تحصیلی هایدوره و دیگر هادبیرستان اجرایی عوامل و حتی پرورش

 یتحصیل یانگیزه کاهش از ناشی خسارات کردن کم در جهت اقداماتی راهبردها و انجام یو ارائه تحصیلی پیشرفت یانگیزه کاهش در مهم

 این به ند،دار پاسخ به نیاز و شود مطرح زمینه این در است ممکن که هاییسؤال شرایطی است. بنابراین در چنین بسیاری تحقیقات مستلزم

است؟ و این انگیزه با چه  چگونه (دزفول شهرستان یمتوسطه مقطع آموزان دانش در اینجا) آموزان دانش تحصیلی انگیزه وضعیت که

 هایی وجود دارد یا نه؟متغیرهای محیطی )اجتماعی، فرهنگی،...( مرتبط است؟ آیا از این لحاظ بین دانش آموزان دختر و پسر تفاوت

 

 پيشينه پژوهش
 سرو پ دختر آموزان در دانش تحصیلی فرسودگی با شخصیتی هایویژگی میان ارتباط با عنوان در پژوهشی (1829) یدهو بشل سواری

 یلیتحص با فرسودگی پذیری و توافق رنجور روان شخصیتی هایویژگی که رسیدند نتیجه این اهواز، به شهر هایدبیرستان سوم یپایه

 شخصیتی هایویژگی بین .دارند منفی همبستگی تحصیلی فرسودگی با بودن و باز گرایی نبرو شخصیتی هایو ویژگی مثبت همبستگی

 هک است داده نشان ی تحقیقنتیجه همچنین .نیامد به دست معناداری همبستگی پژوهش در این تحصیلی فرسودگی و بودن وجدانی

 پورصدق صالح .درونمی شمار آموزان، به دانش تحصیلی سودگیفر کننده بینیپیش گرایی، بهترین و برون پذیری توافق شخصیتی هایویژگی

 کردند. پژوهش را بررسی آموزان دانش عاطفی اجتماعی آموزشی، سازگاری در اجتماعی حمایت و بنیادین نیازهای رابطه (،1829و همکاران )

 شدان عاطفى و آموزشى، اجتماعى سازگارى در اعىاجتم حمایت و (وتفریح عشق، قدرت، بقاء، آزادى)بنیادین  نیازهاى نقش بررسى هدف با

 نهمچنی .دارد اثر مستقیم اجتماعى سازگارى و آموزشى سازگارى عاطفى، سازگارى بر اجتماعى حمایت که داد نشان نتایج .شد انجام آموزان

 به نیاز آن رب عالوه .دارند مستقیم غیر و قیممست اثر سازگارى آموزشى بر عشق به نیاز و عاطفى سازگارى آزادى بر به نیاز که داد نشان نتایج

 پژوهشی در (1822) نعامی .دارند اثر سازگارى  عاطفى و اجتماعى آموزشى، سازگارى بر سازگارى مستقیم غیر طور به قدرت به نیاز و بقاء

 به اهواز، شهیدچمران دانشگاه رشدا کارشناسی دانشجویان در تحصیلی فرسودگی با یادگیری تجارب کیفیت بین رابطه تعیین تحت عنوان

 رابطه و یادگیری پذیری منابع، محتوا، انعطاف) یادگیری تجارب کیفیت هایحیطه بین داریمعنی منفی روابط که یافت دست نتیجه این

 که داد نشان نینهمچ .وجود دارد (تحصیلی ناکارآمدی و تحصیلی عالقگیتحصیلی، بی خستگی) تحصیلی فرسودگی ابعاد با (دانشجو-استاد

( در تحقیق خود به بررسی حمایت معلم 8215و همکاران )8دیترش .دارد تحصیلی فرسودگی در تبیین را نقش بیشترین دانشجو-استاد رابطه

م مایت معلی دو علت است: الف( برای بررسی اثر حاند. هدف از این مطالعه، در نتیجهو تأثیر آن بر ارزش و تالش ذاتی دانش آموزان پرداخته

ی بعدی، به بررسی اثرات مقابل متقابل موضوع بالقوه حمایت معلم ی ارزشی ذاتی دانش آموزان و ب( تالش بر اساس نظریه مقایسهدر توسعه

ی دانش آموزان آلمانی ارزیاب 1155در یک موضوع بر روی ارزش ذاتی دانش آموزان و تالش در موضوع دیگری است. با استفاده از یک نمونه 

و 8، مدل تغییر نهفته چند سطحی در موضوع ارتباط مثبت بین حمایت معلم و ارزش ذاتی و تالش را نشان داد. ژان هیوز6و  5در درجه 

ی طولی روابط اند. این مطالعه( تحقیقی تحت عنوان اثر حمایت معلم دانش آموزان در سطوح فردی و کالس انجام داده8214همکاران )

ی تحصیلی دانش )تمرکز حمایت معلم( بر دانش آموزان همسال و انگیزه PTSRی فرد تیبانی حمایت شده معلم شدهنگر بین پشآینده

که همکار  ایی اجتماعی برای شناسایی درجهآموزان را مورد بررسی قرار داده است. تمرکز پشتیبانی معلم با استفاده از تجزیه و تحلیل شبکه

                                                           
2 -Julia Dietrich 
3 -Jan N. Hughes 
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تغییرات در تمام نتایج دانش آموزان، باال و  PTSRآموزان مورد بررسی قرار گرفت. س بر محور چند دانشنامزد حمایت معلم در کالس در

( در تحقیقی به بررسی عوامل حمایت شخصی 8229بینی کرد. سیمون الروس و همکاران )پیشرفت تحصیلی متغیرهای کمکی مربوطه را پیش

اند. در این مطالعه، نقش عوامل حمایت شخصی و در مشاوره رسمی دانشگاهی پرداخته و اجتماعی درگیر در تصمیم دانش آموزان به شرکت

ایت ها به طور کلی این فرضیه حماجتماعی درگیر در تصمیم دانش آموزان به شرکت در مشاوره تحصیلی رسمی مورد بررسی قرار گرفت. یافته

 دهد.تر است، را نشان میه به شخصیت خود جذابی تحصیلی برای برخی از دانشجویان نسبت به دیگران بستمشاوره

 

 مبانی نظري
کند که درآن ای را فراهم میرابطه، عنصراساسی حمایت اجتماع است. جامعه به عنوان بستر روابط اجتماعی حوزهروابط اجتماعی: 

جتماعی است و روابط اجتماعی افراد طی توانند با هم تشکیل پیوندهای اجتماعی دهند. جوهره روابط اجتماعی، تعامل ااعضای جامعه می

(. روابط اجتماعی به عنوان منابع 98:1828. به نقل از قدسی،1929،  5.؛ دوک و پوند4،1926شود )پرلمن و فیرتعامل با یک دیگر ساخته می

ف امکان دریافت حمایت اجتماعی کند. افراد با درگیر شدن در روابط اجتماعی در قالب پیوندهای قوی و ضعیساختار حمایت اجتماعی عمل می

آورند ها، خویشاوندان، همسایگان، دوستان و دیگر آشنایان برای خود به وجود میها و گروهی این روابط مانند انجمنرا در ساختارهای عمده

 (.6،1999)ولمن وگولیا

گذارد، مکانات ساختاری خود در اختیارشان میهایی که جامعه توسط اافراد نیازشان به منابع را از مجاری و شیوه حمایت اجتماعی:

ت دهد. امکاناهای متفاوت از جمله ابزاری، اطالعاتی و عاطفی در اختیار افراد قرار میکنند. این امکانات ساختاری، منابع را در شکلتأمین می

آورند. روابط اجتماعی یکی از ی افراد به وجود میهای کسب منابع را برااند که فرصتهای متفاوتیکنند، شیوهساختاری که جامعه فراهم می

گیرد. افراد بر اساس روابط اجتماعی خود و برحسب نوع های عام و فراگیر در تمامی جوامع برای کسب منابع مورد استفاده قرار میشیوه

شان آورند و گسترده روابط اجتماعیمی پیوندهای تشکیل دهنده آن، یعنی پیوندهای ضعیف و قوی، منافع حمایتی مورد نیازشان را به دست

انند دآورند، یک یا ترکیبی از چند شیوه زیر میهایی که جوامع منابع مورد نیاز خود را به دست میکنند ولمن وگولیا شیوهرا مشخص می

 )همان(.

اجتماعی خود حاصل درگیری  اند. این روابطآید حاصل روابط اجتماعیمنابعی که طی مبادالت به دست میپيوندهاي اجتماعی: 

ای هستند که ما در زندگی خود با دوستان، خویشاوندان، های گهگاهی یا روزانهافراد در پیوندهای اجتماعی است. پیوندهای اجتماعی کنش

ا توانند منافعی رند میشوند. هر دو نوع پیوبندی میهمکاران، همساالن و دیگر افراد داریم. این پیوندها در دو نوع ویژه قوی و ضعیف طبقه

 احساس 3در پیوندهای ضعیف (.همان) کنند متفاوت استهایی که این دو نوع پیوند برای افراد فراهم میبرای افراد داشته باشند. اما نوع کمک

پرداز پیوندهای عنوان نظریه( به 1938)2صمیمیت پایین است. از این رو پیوندها، احساس مسئولیت، تعهد و عالقه به رابطه پایین است. گرانووتر

داند. کارکرد خرد پیوندهای ضعیف حاوی بودن اطالعات و کارکرد کالن آن، ضعیف، این نوع پیوندها را حامل دو نوع کارکرد خرد و کالن می

ای دو کارکرد رابطهفراهم کردن انسجام اجتماعی در جامعه است. پیوندهای ضعیف شامل پیوند با آشنایان است. در مجموع پیوندهای ضعیف 

های ها را در بین افراد وگروهها و آگاهیها دارند. یکی اینکه؛ اطالعات، اخبار، ایدهآید که مبادالت منابع حمایتی بر اساس آنبه دست می

، 1935،شود )گرانووترمیها از طریق اتصاالت ضعیف )آشنایی( موجب انسجام اجتماعی کند. دوم اینکه؛ با اتصال افراد و گروهمختلف منتشر می

میزان 9های پیوند قوی است. در پیوندهای قوی فراوانی تماس، حمایت عاطفی، احساس نزدیکی از ویژگی (.884:1829به نقل از چلبی،

ان و تاحساس و صمیمیت زیاد است. لذا در این پیوندها احساس مسئولیت، تعهد و عالقه به رابطه باال است. پیوندهای قوی پیوند با دوس

کند. پیوندهای قوی در زمینه گیرد. خویشاوندی داللت بر هنجارهای قوی دارد، که زندگی اجتماعی را تنظیم میخویشاوندان را در بر می

کنند. این مبادالت حمایتی به های مالی تا مراقبت از کودکان و سالمندان را تأمین میای از مبادالت حمایتی ازکمکخویشاوندی مجموعه

ل دهد )اسپینوزا به نقنزدیکی فیزیکی و در مجاورت هم بودن اعضای خانواده دسترسی به کمک را به سهولت و سرعت دراختیار قرار می علت

 (. 125-1382:126از قدسی،

را شوند که حمایت اجتماعی کند و منابعی را شامل میساختار روابط اجتماعی به عنوان زیربنا عمل میساختار روابط اجتماعی: 

های اجتماع شخصی مورد بررسی قرار داد. برطبق تعریف ولمن و توان تحت عنان کلی شبکهکنند. این ساختارها را میبرای افراد فراهم می

                                                           
4 .perlman&fehr 
5 . Durh&pond 
6 .Wellman&gulia 
7 Weak tie 
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های اجتماع شخصی ترکیب، ساختار و محتوای پیوند با دوستان، خویشاوندان، همسایگان و آشنایان را در هر کجا که ( شبکه1999گولیا )

ی اجتماعی مبتنی بر دو نوع رویکرد است. یکی رویکرد قلمرویی ته باشند در نظر می گیرند. روابط اجتماعی  و عضویت افراد در حوزهقرار گرف

ی اجتماع شخصی به لحاظ (. اعضاء شبکه1382:185، به نقل از قدسی،12،1996ی اجتماعی )کوپرو دیگری غیر قلمرویی یا رویکرد شبکه

 عضاءا دیگر از سوی .اند یا فرامکانی هستندفرا فضایی اجتماعی ساختارهای هاشبکه این باشند، لذا داشته هر جا قرارتوانند در فضایی می

 رند. را در بر بگی ضعیف تا قوی از پیوندهای ایمجموعه توانندمی هاشبکه دلیل همین باشند، به هرکسی توانندمی شخصی اجتماع شبکه

منابع ارزشمند  آن از درگیر در شود که افرادی اظهاری داشتن روابط خویشاوندی موجب میجنبه و دقوی بودن پیونخویشاوندي: 

را برای خویشاوندان تبدیل به هنجار حمایتی  به آن احساس مسئولیت به برآوردن نیازهای اعضا تعلق به رابطه و تعهد حمایتی برخوردار شوند.

 ی یک دیگر باشند.شناختی وجود دارد که خویشاوندان حمایت کنندهشاید دالیل زیست ی وساختار همچنین فشارهای فرهنگی و کند.می

 دیدگاه بنابر (.1999)ولمن و گولیا،« 11روابط خویشاوندی قوی تراز هر رابطه دیگر است»پیوند خویشاوندی مبتنی براین هنجار است که  و

 واهدخ باالتر دریافتی اجتماعی حمایت میزان همان به باشد باالتری و فضایی یاجتماع خویشاوندی، دارای نزدیکی تماس فراوانی هرچه ولمن

 دارای میزان همان اجتماعی به حمایت تر باشدپایین و فضایی خویشاوندی، اجتماعی نزدیکی هرچه است. یعنی صادق نیز و بر عکس آن بود

 .خواهد بود افت

شبکه دارای بافت متراکم به علت  ه با میزان حمایتی بودن شبکه ارتباط دارد.ک است شخصی شبکه اجتماع ابعاد از یکی دیگر18:تراکم

 (،1999گولیا ) نظر ولمن و است. از اعضاءخود برخوردار نظارت بیشتری بر و ترهنجارهای قوی از هم دارند، ها باارتباط بیشتری که اعضاء آن

. کندی حمایتی شبکه را بیشتر میاین بافت متراکم جنبه بافت متراکمی دارند. اًباالیی از خویشاوندان هستند عمدت هایی که دارای درصدشبکه

ها در پژوهش خود این فرضیه را تأیید کردند، که هرچه نسبت پیوندهای خویشاوندان بالفصل در شبکه بیشتر باشد، دسترسی به حمایت آن

 بیشتر است.
 

 ي اجتماعیي انگيزهنظریه

 انیآدمی، زم اعمال از بسیاری سرچشمه اینکه یعنی .کنند جستجو اجتماعی آدمی، علل رفتارهای برای کهبرآنند  نظریه این پیروان

مورد  از همه بیش اجتماعی انگیزه سه .جستجو کرد توانشوند را میمی واقع هاآن تأثیر و تحت گیرندمی قرار اجتماعی هایدر گروه افراد که

 1958در سال و همکاران لند کله مک توسط نظریه پیشرفت قدرت. به نیاز-8و پیوند جدی به نیاز-8شرفت، پی به نیاز-1 .اند قرار گرفته توجه

یا  یدرون شده وضع هایمالک طبق عملکرد فرد دهدمی اجازه که است وظیفه بر مبتنی رفتار یک پیشرفت که اعتقاد است بر این و مطرح

 .است عالی هایمالک نوع در برگیرنده نحوه دیگری است، یا به با دیگران در مقایسه فرد دهدر برگیرن که گیرد قرار مورد ارزیابی بیرونی

رد. ک مشاهده توانمی قهرمانی و یا در مسابقات خانگی در هنرهای شغل، تحصیل مانند فعالیت هایحوزه از را در بسیاری پیشرفت انگیزش

 ازجمله دگیزن الگوهای از بسیاری گفت توانمی ترتیب بدین .آموزندمی را پیشرفت ز بهنیا خود و دیگران تقلید رفتار والدین از راه کودکان

 (.18؛ 1829حزباوی و همکاران،)کنند می پذیرند یا اقتباسای میمشاهده یادگیری از طریق را کودکان پیشرفت نیاز به

 

 ي انگيزشنظریه 

ن و هدف است. به این معنا انگیزش، بیانگر احساسی بسیار شخصی درباره آن برای بعضی از افراد انگیزش اساساً نیرو و اشتیاق، هیجا

سازند. شور و هیجان، به هنگامی که اوضاع دچارمشکل خواهد، همان چیزهایی که فردیت او را میچیزهایی است که فرد دوست دارد یا می

آورد. تکالیف را به صورتی مطلوب، در شخص به وجود می دادن شود، هم توان  الزم  را برای مداومت در کار، و هم اشتیاق به انجام می

های طبیعی وجود دارد که کودکان کنند. در کودکی، دورهدهند و از آن حراست میراهنمایان کارآمد، این شعور و هیجان را پرورش  می

ه کودک، شوند کی هست که مشکالت شخصی باعث میهایکنند و زمانتفاوتی میاند احساس بیها عالقمند بودهنسبت به چیزهایی که به آن

پناهی کند. زمانی که شور و شوق و الهام تواماّ وجود داشته باشد، والدین گرفتاری کمتری دارند. مشکل اصلی احساس خالء و پوچی و بی

محدوداند،  ت، ثانیاً وقتی موارد الهام بخشوالدین و کارشناسان روانشناسی این است که اوالً چگونه باید کودکان را به هیجان آورد و برانگیخ

 (.:182229گیری را در آنان پرورش داد )بروئر،پذیری و تصمیماند، چگونه باید انعطافعالقهیا کودکان متزلزل و بی
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 انگيزش به عنوان تالش
یروی هایی مانند ن. در این زمینه، واژهکنندها صرف میتعریف متداول انگیزش، میزان تالشی است که افراد در رسیدن به نتایج یا هدف

کنند. امروزه تصور بعضی اشخاص شاغل درآموزش و پرورش، بر این اراده، استقامت، شکیبایی، پشتکار و تأدیب نفس نیز به ذهن خطور می

ی رضای نفس تأکید شده است. وقتتر کند بیش از حد بر ااست که با اجازه دادن به کودکان که منتظر الهامی باشند تا تکالیف آنان را آسان

شویم؛ در صورتی که اگر از ما بخواهند کاری بریم، تالش و انضباط خاصی را متحمل نمیشود و از انجام فعالیتی لذت میچیزی به ما الهام می

گوید: انگیزش ماندهی، میپرداز ساز، نظریه18را که چندان مطلوبمان نیست انجام دهیم، مجبور به رعایت انضباط خاصی هستیم. جان هانت

 یپنجگانه ی کامل از تجارب است. از نظر او مراحلیک موتور نیست که در درون انسان ساخته شده باشد، بلکه واکنش فردی به یک دوره

-5فتن گر و تصمیم خواستن-4مسیر  ریزی طرح-8و ایجاد شایستگی  ارزیابی-8علل  به بردنو پی هدف شناسایی-1انگیزش عبارتند از: 

 (.:30موفقیت )همان 
 

 شخصی کارآمدي و شناختی ينظریه
 وسیله به شخصی کارآمدی مفهوم. شودمی تأکید هستند، دخیل فرد انگیزش در که تفکر فرآیندهای بر انگیزش، شناختی هاینظریه در

 ارتباط مانشخصی اثربخشی از ما برآورد و ارزیابی با مشخص طوربه  که کندمی توصیف را"خود" از بخش آن و شد مطرح( 1962)بندورا 

 از را یلیتحص کارآمدی از باالیی سطح کنند یامی ارزیابی باال تربیت، و تعلیم در را خود اثربخشی که آموزانیدانش آمده، نظر به چنین. دارد

 .دهندمی نشان خود از بیشتری درونی عالیق و انگیزش تالش، ثبات، شانتحصیلی هایفعالیت در سازند،می ظاهر خود

 

 تحقيق هايفرضيه
 .دارد وجود معناداری آموزان رابطهتحصیلی دانش انگیزه و اجتماعی حمایت رسد بینبه نظر می-1

 .دارد وجود معناداری رابطهآموزان دانش تحصیلی انگیزه و ساختاری حمایت رسد بینمی نظر به -8

 .دارد وجود معناداری آموزان رابطهصیلی دانشتح انگیزه و کارکردی حمایت رسد بینبه نظر می-8

 .دارد وجود معناداری رابطه تحصیلی دانش آموزان انگیزه و اجتماعی مشارکت رسد بینمی نظر به -4

 .دارد وجود معناداری تحصیلی دانش آموزان رابطه انگیزه و ابزاری حمایت رسد بینمی نظر به -5

 .دارد وجود معناداری رابطهآموزان دانشتحصیلی  انگیزه و اطالعاتی حمایت رسد بینمی نظر به -6

 .دارد وجود معناداری آموزان رابطهدانش تحصیلی انگیزه و عاطفی حمایت بین رسد می نظر به -3

 ی تحصیلی دانش آموزان رابطه ی معنی داری وجود دارد.بین سن و انگیزه-2

 ی معنی داری وجود دارد.هی تحصیلی دانش آموزان رابطبین جنسیت و انگیزه-9

 

 روش تحقيق

 یمبان یدرباره الزم هایبررسی و مطالعه است. شده استفاده پیمایشی و ایکتابخانه روش از اطالعات گردآوری برای تحقیق این در

 و هاامهن پایان منابع، مطالعه و ایکتابخانه هایروش از استفاده با تحقیق موضوع و مسائل سابقه تحقیق، موضوعی ادبیات تحقیق، نظری

 پرسشنامه از ها فرضیه بررسی و هاداده آوری جمع متغیرها، سنجش برای حاضر پژوهش در است. شده استفاده موضوع با مرتبط تحقیقات

 اعیاجتم حمایت ی(، پرسشنامه8228وهمکاران ) برکمن اجتماعی حمایت یپرسشنامه از با استفاده تحقیق، محقق دراین شده، استفاده

 ISM تحصیلی انگیزش یپرسشنامه از با استفاده و سپس حمایت اجتماعی نموده سنجش یپرسشنامه ساختن به اقدام( SS-A)فیلیپس 

( وزدانش آم)فرد  حاضر پژوهش در تحلیل واحد .سنجدمی وابسته متغیر را بعنوان تحصیلی یانگیزه ، متغیر(1998و سینکالیر،  اینرنی مک)

 اخذ آمار اساس بر و تحصیل، به ی شهر دزفول که مشغولدانش آموزان مقطع دوم متوسطه کلیه شامل پژوهش این آماری هجامع .باشدمی

 نفر 863 فرمول اساس بر نمونه حجم است، شده استفاده کوکران فرمول از نمونه حجم محاسبه برای .باشندنفر هستند، می 2828شده

 اخ متغیرها در جدول زیر آمده است.باشد. همچنین مقادیر آلفای کرونبمی

 

 

 

                                                           
13 .John Hunt 

http://www.rassjournal.ir/


 3 -31  ، ص3117 ، بهار31رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 
 متغيرها تفکيک به( کرونباخ آلفاي) پایایی نتایج

 آلفاي کرونباخ متغير

 25/2 حمایت اجتماعی

 23/2 حمایت ساختاري

 34/2 حمایت کارکردي

 31/2 مشارکت اجتماعی

 69/2 حمایت عاطفی

 39/2 حمایت اطالعاتی

 35/2 حمایت ابزاري

 24/2 انگيزه تحصيلی

 

 وعملياتی مفهومی تعریف

 تعریف اساسی و اولیه وجود ارتباطات عنوان دارد و به اشاره اجتماعی حمایت عینی هایجنبه به معموال ساختاري: اجتماعی حمایت

 فرادتعداد ا :دارتباطی مانن هایشبکه هایویژگی ها و سایرها، دلبستگیها، نقشدرسازمان زناشوئی، عضویت وضعیت (1925برکمن،)گردد می

 (.183؛ 1824به نقل از رستگار خالد، از نقل به 14وهال برکمن) هستند ساختاری اجتماعی حمایت هایاز نشانه پیوندها و همخوانی

 ، حمایت(8228)و همکاران  شوارتز از نظر .دهدقرار می مورد توجه را اجتماعی ارتباطات کیفی ی: جنبهکارکردي اجتماعی حمایت  

 یدسترس و میزان اجتماعی در ارتباطات فرد، صمیمیت شمردن و محترم ابزاری اطالعاتی حمایت چون شامل، کارکردهایی کارکردی اجتماعی

 حمایت دو بعد خود دارای که دانندمی اجتماعی روابط و عملکردی بعد کیفی کارکردی را است. حمایت اجتماعی حمایت دریافت و زمان

 بعد سه کارکردی اجتماعی حمایت برای پژوهشگران یگیرد، عمدهرا در بر می و ذهنی کیفی هایت، ویژگیاس و واقعی ادراکی اجتماعی

 (.8222برکمن، از نقل ، به1934، ؛ ویس8225لوچر و دیگران) انددر نظرگرفته و اطالعاتی ابزاری، عاطفی

 نکمک گرفت به دارد یا معموال نیاز هابدان فرد که انیو خدماتی زم مالی منابع به دسترسی از است عبارت ابزاري: اجتماعی حمایت

 .(8222و دیگران برکمن از نقل ، به1921هاوس،)و کاری  مالی

 اطالعات و راهنمایی مشاوره دریافت دارد مانند نیاز هاآن به فرد که زمانی اطالعات، به دسترسی از است عبارتاطالعاتی:  حمایت

 (حمایتی منابع عنوان تحت)خویشاوندان  و خانواده دوستی، از گروه افراد که حمایتی درباره سواالتی ز طریقبعد ا سه از این هر یک یدرباره

 .(8228شوارتز و همکاران،)شود می گردآوری کنند،می دریافت

شوارتزو ) رخاط اطمینان دریافت مانند دارد. نیاز بدان که زمانی روانی حمایت به فرد دسترسی از است عبارت عاطفی: حمایت

و  برکمن) کردن و مراقبت داشتن دوست (1821همکاران، و شلمزاری معتمدی) محبت با صمیمی، همراه رابطه ایجاد نوعی (8222همکاران،

 (.8222همکاران،

 یاهداف به دستیابی جهت آن را و بخشدمی نیرو را شخص رفتار که هستند، انگیزه فرآیندهایی وابسته(: متغير) انگيزه تحصيلی

در  (.68:1824)فرانکن، کرد تعریف رفتار نگهدارنده و کنندههدایت دهنده، نیرو عامل عنوان به توانمی را انگیزش نماید. اصطالحمی هدایت

ی گیزهی انی محقق که با اتکا به پرسشنامهی تحصیلی سعی شده است از پرسشنامه خود ساختهاین تحقیق برای سنجش عملی انگیزه

 یسوال است( ساخته شده است. این پرسشنامه به صورت کلی سه بعد از انگیزه 122که شامل 1998)مک اینری و سینکالیر،ISMتحصیلی 

( در شیراز با استفاده از این پرسشنامه تهیه شده است دو بعد مشوقهای 1824ای که توسط بحرانی )سنجد، که در پرسشنامهتحصیلی را می

 نجد. سشخصی و احساس از خود را می
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 هاي توصيفییافته

، حداقل 392/2، انحراف معیار برابر با 685/2، واریانس برابر با 92/15آموزان دبیرستانی شهر دزفول برابر با میانگین سن دانش: سن

ین فراوانی نفر( و کمتر 185درصد )معادل  2/86سال با  16باشد. بیشترین فراوانی مربوط به سن می 13و حداکثر سن  15سن پاسخگویان، 

 باشد.نفر( می99درصد)معادل  83سالگی با  13مربوط به سن 

موزان مقطع متوسطه دوم شهر دزفول دختر آدرصد از دانش 8/54نفر معادل  199درصد پسر و  2/45معادل  نفر 162: جنسيت

پاسخی مشاهده باشد و هیچ مورد بیدرصد( می 122)معادل  863کل تعداد مشاهدات معتبر برابر با هستند. همچنین باید اشاره کرد که جمع 

 نشده است.

، 82/3، 83/2، 38/46برای متغیر حمایت اجتماعی میانگین، انحراف معیار، واریانس، کمترین، بیشترین نمره و ضریب تغییرات به ترتیب 

نس، کمترین، بیشترین نمره و ضریب تغییرات باشد و برای متغیر مؤلفه حمایت ساختاری، میانگین، انحراف معیار، واریامی 98/13، 38، 85

همچنین برای متغیر مؤلفه پیوند اجتماعی، میانگین، انحراف معیار، واریانس، کمترین،  62/82، 83، 2، 92/18، 38/8، 99/13به ترتیب 

تماعی، میانگین، انحراف معیار، برای متغیر مؤلفه مشارکت اج 162/84، 15، 8، 93/4، 88/8، 88/9بیشترین نمره و ضریب تغییرات به ترتیب 

برای متغیر مؤلفه حمایت کارکردی، میانگین،  53/84، 15، 8، 64/4، 15/8، 35/2واریانس، کمترین، بیشترین نمره و ضریب تغییرات به ترتیب 

برای متغیر مؤلفه حمایت  68/19، 45، 16، 25/81، 64/5، 38/83انحراف معیار، واریانس، کمترین، بیشترین نمره و ضریب تغییرات به ترتیب 

برای متغیر  86/82، 15، 8، 21/6، 45/8، 64/2ابزاری، میانگین، انحراف معیار، واریانس، کمترین، بیشترین نمره و ضریب تغییرات به ترتیب 

، 15، 5، 28/4، 19/8، 38/12نگین، انحراف معیار، واریانس، کمترین، بیشترین نمره و ضریب تغییرات به ترتیب مؤلفه حمایت اطالعاتی، میا

، 64/66باشد. برای متغیر انگیزه تحصیلی میانگین، انحراف معیار، واریانس، کمترین، بیشترین نمره و ضریب تغییرات به ترتیب می 48/82

پاسخی وجود های جدول مذکور، هیچ مورد بیباشد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که با توجه به دادهمی 28/15، 98، 88، 12/111، 54/12

 98و حداکثر نمره  88، حداقل نمره 64/66دهد که میانگین متغیر وابسته )انگیزه تحصیلی( برابر با نشان می 18-4های جدول ندارد. داده

 اشد. بر دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر دزفول در سطح متوسط روبه باالیی )نسبتاٌ باال( میباشد. بدین معناست که انگیزه تحصیلی دمی

 

 استنباطیهاي یافته
 معناداري وجود دارد.ي آموزان رابطهتحصيلی دانش ياول: بين حمایت اجتماعی و انگيزه فرضيه

 يلی دانش آموزانبين حمایت اجتماعی و انگيزه تحص: بررسی رابطه (1جدول شماره )

 متغیر وابسته                    

 متغیر مستقل
 ی تحصیلیانگیزه

 حمایت اجتماعی
 (N) تعداد داری معنی سطح (r) پیرسون همبستگی ضریب

**698/2 222/2 863 

 

ن حمایت بی شودی( مشاهده م1) همانطور که در جدولبرای تحلیل این فرضیه از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. 

 گردد. به عبارتتأیید می اول(. بنابراین فرضیه r=  698/2و  sig =222/2) وجود دارد مثبت و معناداریرابطه اجتماعی و انگیزه تحصیلی 

 یابد. اموزان مقطع متوسطه دوم شهر دزفول نیز افزایش میدیگر، با افزایش حمایت اجتماعی، انگیزه تحصیلی دانش

 ي معناداري وجود دارد.بين حمایت ساختاري و انگيزه تحصيلی دانش آموزان رابطه :ه دومفرضي

 بين حمایت ساختاري و انگيزه تحصيلی: جدول مربوط به ضریب همبستگی (2جدول شماره )

 متغیر وابسته          

 متغیر مستقل
 ی تحصیلیانگیزه

 حمایت ساختاری
 (N) تعداد (sig) داری معنی سطح (r) پیرسون همبستگی ضریب

**425/2 222/2 863 
   Sig<0/01**                     
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ن بی شود( مشاهده می8شماره ) همانطور که درجدولبرای تحلیل این فرضیه از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. 

به گردد. تأیید می دوم(. بنابراین فرضیه r=  425/2و  sig =222/2) وجود دارد مثبت و معناداریرابطه حمایت ساختاری و انگیزه تحصیلی 

 کند.ها نیز افزایش پیدا میی تحصیلی آنآموزان افزایش یابد، انگیزهعبارت دیگر هرچه میزان حمایت ساختاری از دانش

 بين مؤلفه مشارکت اجتماعی و انگيزه تحصيلی دانش آموزان رابطه معناداري وجود دارد. :ه سومفرضي

 بين مؤلفه مشارکت اجتماعی و انگيزه تحصيلی دانش آموزان: بررسی رابطه (3دول شماره )ج

 متغیر وابسته           

 متغیر مستقل
 ی تحصیلیانگیزه

 مشارکت اجتماعی
 (N) تعداد داری معنی سطح (r) پیرسون همبستگی ضریب

**441/2 222/2 863 
Sig<0/01** 

 

 وجود دارد مثبت و معناداریرابطه ن مشارکت اجتماعی و انگیزه تحصیلی بی شود( مشاهده می8شماره ) همانطور که در جدول

(222/2= sig  441/2و  =r بنابراین فرضیه .)ی ارت دیگر، با افزایش مشارکت اجتماعی دانش آموزان، انگیزهبه عبگردد. تأیید می سوم

 یابد.ها نیز افزایش میتحصیلی آن

 بين حمایت کارکردي و انگيزه تحصيلی دانش آموزان رابطه معناداري وجود دارد. :چهارم فرضيه

 حمایت کارکردي و  انگيزه تحصيلی دانش آموزانبين : بررسی رابطه (4جدول شماره )

 متغیر وابسته                  

 متغیر مستقل
 ی تحصیلیانگیزه

 حمایت کارکردی
 تعداد داری معنی سطح (r) پیرسون همبستگی ضریب

**425/2 222/2 863 
 Sig<0/01** 

  

 دشومشاهده می مثبت و معناداریرابطه رکردی و انگیزه تحصیلی ن حمایت کابی ( حاکی از آن است4نتایج جدول شماره )که گونه همان

(222/2= sig  425/2و  =r بنابراین فرضیه .)یلی ی تحصبدین معنی که با افزایش میزان حمایت کارکردی، انگیزهگردد. تأیید می پنجم

 کند.دانش آموزان نیز افزایش پیدا می

 صيلی دانش آموزان رابطه معناداري وجود دارد.بين حمایت ابزاري و انگيزه تح :پنجم فرضيه

 بين حمایت ابزاري و انگيزه تحصيلی دانش آموزان: بررسی رابطه (5جدول شماره )

 متغیر وابسته                     

 متغیر مستقل
 ی تحصیلیانگیزه

 (Nتعداد ) (sigداری ) سطح معنی (rضریب همبستگی پیرسون ) حمایت ابزاری

 **425/2 222/2 863 
 Sig<0/01** 

 

و  sig =222/2) وجود دارد مثبت و معناداریرابطه ن حمایت ابزاری و انگیزه تحصیلی بی توان گفت( می5) جدول هایمطابق با داده

425/2  =rی تحصیلی زان حمایت ابزاری از دانش آموزان بیشتر باشد، انگیزهبه عبارت دیگر، هرچه می گردد.تأیید می هشتم (. بنابراین فرضیه

 ها نیز بیشتر است.آن

 آموزان رابطه معناداري وجود دارد.بين حمایت اطالعاتی و انگيزه تحصيلی دانش :فرضيه ششم
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 بين حمایت اطالعاتی و انگيزه تحصيلی دانش آموزان: بررسی رابطه (6جدول شماره )

 تغیر وابستهم                

 متغیر مستقل
 ی تحصیلیانگیزه

 حمایت اطالعاتی
 (N) تعداد (sig) داری معنی سطح (r) پیرسون همبستگی ضریب

**551/2 222/2 863 
 Sig<0/01** 

   

برای رابطه بین دو متغیر حمایت اطالعاتی و انگیزه تحصیلی (، سطح معناداری و ضریب همبستگی پیرسون 6مطابق با اطالعات جدول )

 داریمثبت و معنارابطه ن حمایت اطالعاتی و انگیزه تحصیلی بی توان گفت کهباشد. به بیان دیگر میمی r=  551/2و  sig =222/2برابر با

 گردد. تأیید می نهمبنابراین فرضیه وجود دارد. 

 انگيزه تحصيلی دانش آموزان رابطه معناداري وجود دارد. بين حمایت عاطفی و :هفتم فرضيه

 
 بين حمایت عاطفی و انگيزه تحصيلی دانش آموزان: بررسی رابطه (7جدول شماره )

 متغیر وابسته                

 متغیر مستقل
 انگیزه ی تحصیلی

 حمایت عاطفی
 (N) تعداد داری معنی سطح پیرسون همبستگی ضریب

**681/2 222/2 863 
 Sig<0/01** 
 

(، سطح معناداری و ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون رابطه بین دو متغیر حمایت عاطفی و انگیزه 3های جدول )با توجه به داده

ین بنابرا  وجود دارد مثبت و معناداریرابطه تحصیلی ن حمایت عاطفی و انگیزه بی باشد؛ یعنیمی r= 681/2و  sig= 222/2تحصیلی برابر با 

 گردد. تأیید می دهمفرضیه 

 بين سن و انگيزه تحصيلی دانش آموزان رابطه معناداري وجود دارد. :هشتم فرضيه

 بين سن و انگيزه تحصيلی دانش آموزان: بررسی رابطه (8جدول شماره )

 متغیر وابسته                  

 متغیر مستقل
 ی تحصیلیهانگیز

 سن
 (N) تعداد داری معنی سطح پیرسون همبستگی ضریب

**169/2 221/2 863 
 Sig<0/01** 

 

=  169/2و  sig =222/2) وجود دارد مثبت و معناداریرابطه ن سن و انگیزه تحصیلی بی شود( مشاهده می2) همانطور که در جدول

r.) گردد. تأیید می ولابنابراین فرضیه  یابد؛ی تحصیلی آنان نیز افزایش میآموزان افزایش یابد، انگیزهبه بیان دیگر باید گفت، هرچه سن دانش 

 آموزان رابطه معناداري وجود دارد.ي تحصيلی دانشرسد بين جنسيت و انگيزهفرضيه نهم: به نظر می

 آموزاني تحصيلی دانشير جنسيت و انگيزهبين متغبررسی رابطه : 9جدول 

 مستقلمتغیر              

 متغیر وابسته
 ی تحصیلیانگیزه

 جنسیت

 نتیجه داریسطح معنا درجه آزادی T میانگین تعداد گروه

 6323868 162 پسر
 رد 329/2 865 212/1

 6523886 199 دختر

http://www.rassjournal.ir/


 3 -31  ، ص3117 ، بهار31رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 
( پسر، دختر) یتیسنج یبندطبقه بر اساس زان مقطع متوسطه دوم شهر دزفولآمودانش نیب یسهیکه مقا( 9)با توجه به جدول 

 tکه با توجه مقدار  38/65 دختران یو برا 38/63 پسران یصورت است که برا نیبه ای تحصیلی متغیر انگیزهدو گروه در  نیانگیباشد میم

  بوده است.ندار یوه معندو گر نیتفاوت ب 329/2 یداریمعن که با سطح 212/1دست آمده برابر به

 

 ضرایب همبستگی تفکيکی بين متغيرهاي مستقل و وابسته 
برای روشن شدن این نکته که آیا در روابط دیده شده میان متغیرهای مستقل و متغیر وابسته همان روابط مورد نظر است، الزم است 

ی مستقل ثابت نگه داشته شوند و از آن جایی که این تحقیق از تا جهت خالص سازی رابطه یک متغیر مستقل و متغیر وابسته دیگر متغیرها

شود. منظور از کنترل آماری این است که شخص برای تشخیص های بعد از واقعه )شبه آزمایشی( است، از کنترل آماری استفاده مینوع تحقیق

چند متغیر مستقل خارج از رابطه خاص یا روابط تحت  و تفکیک و یا کنار گذاشتن قسمتی از واریانس متغیر وابسته، که به ظاهر از یک یا

های آماری استفاده کند. در مورادی که تأثیرات مشترک و متقابل دو یا چند متغیر مستقل بر متغیر وابسته شود، از روشبررسی ناشی می

(. مقادیر همبستگی تفکیکی بین متغیرهای 112: 1825ای برخوردار است )کرلینجر و پدهاورز، تحت بررسی است. کنترل آماری از اهمیت ویژه

 ای( و متغیر وابسته تحقیق حاضر، به شرح زیر است:مستقل )به غیر از متغیرهای زمینه

 r=814/2در بررسی ضریب همبستگی تفکیکی بین متغیر مشارکت اجتماعی و انگیزه تحصیلی با کنترل سایر متغیرهای مستقل، 

( زمانی که اثر متغیرهای = 222/2sigو  = r 441/2باشد. بنابراین ضریب همبستگی پیرسون )می 222/2 باشد. سطح معناداری این ضریبمی

 باشد. در زیر نتایج این آزمون قید شده است.دار میمعنی 222/2شود، نیز در سطح مستقل دیگر بر انگیزه تحصیلی کنترل می

 r= 814/2  

P= 222/2  

 r= -226/2تغیر حمایت کارکردی و انگیزه تحصیلی با کنترل سایر متغیرهای مستقل، در بررسی ضریب همبستگی تفکیکی بین م

( زمانی که اثر متغیرهای = 222/2sigو  = r 425/2باشد. بنابراین ضریب همبستگی پیرسون )می 928/2باشد. سطح معناداری این ضریب می

 باشد. در زیر نتایج این آزمون قید شده است.دار نمیمعنی 222/2شود، نیز در سطح مستقل دیگر بر انگیزه تحصیلی کنترل می

 r=- 226/2  

P= 928/2  

باشد. می r=684/2در بررسی ضریب همبستگی تفکیکی بین متغیر حمایت عاطفی و انگیزه تحصیلی با کنترل سایر متغیرهای مستقل، 

( زمانی که اثر متغیرهای مستقل = 222/2sigو  = r 681/2باشد. بنابراین ضریب همبستگی پیرسون )می 222/2سطح معناداری این ضریب 

 باشد. در زیر نتایج این آزمون قید شده است.دار میمعنی 222/2شود، نیز در سطح دیگر بر انگیزه تحصیلی کنترل می

 r= 684/2  

P= 222/2  

 r= -288/2ر متغیرهای مستقل، در بررسی ضریب همبستگی تفکیکی بین متغیر حمایت ساختاری و انگیزه تحصیلی با کنترل سای 

( زمانی که اثر = 222/2sigو  = r 425/2همبستگی پیرسون )  باشد. بنابراین ضریبمی 626/2باشد. سطح معناداری این ضریب می

 شده است.باشد. در زیر نتایج این آزمون قید دار نمیمعنی 222/2شود، نیز در سطح تحصیلی کنترل می متغیرهای مستقل دیگر بر انگیزه

r= - 288/2  

P= 626/2  

 r= -215/2در بررسی ضریب همبستگی تفکیکی بین متغیر حمایت اجتماعی و انگیزه تحصیلی با کنترل سایر متغیرهای مستقل، 

( زمانی که اثر = 222/2sigو  = r - 698/2باشد. بنابراین ضریب همبستگی پیرسون )می 632/2باشد. سطح معناداری این ضریب می

 باشد. در زیر نتایج این آزمون قید شده است.دار نمیمعنی 222/2شود، نیز در سطح های مستقل دیگر بر انگیزه تحصیلی کنترل میمتغیر

r= 215/2-  

P= 632/2  

 r=854/2و در بررسی ضریب همبستگی تفکیکی بین متغیر حمایت اطالعاتی و انگیزه تحصیلی با کنترل سایر متغیرهای مستقل، 

( زمانی که اثر متغیرهای = 222/2sigو  = r 551/2باشد. بنابراین ضریب همبستگی پیرسون )می 222/2طح معناداری این ضریب باشد. سمی

 باشد. در زیر نتایج این آزمون قید شده است.دار میمعنی 222/2شود، نیز در سطح مستقل دیگر بر انگیزه تحصیلی کنترل می

 r= 854/2  

P= 222/2  
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ا جؤلفه مشارکت اجتماعی، مؤلفه حمایت اطالعاتی، مؤلفه حمایت ابزاری( معنادار نشان داده شده است. بنابراین در ایندر این جدول )م

ند. انیز اطالعات تحلیل شده حاکی از اهمیت بیشتر این سه عامل است. به نحوی که این سه متغیر در افزایش انگیزه تحصیلی مؤثر واقع شده

 دهد.وع را به خوبی نشان می( نیز این موض12جدول )

 هاي تحقيق(: نتایج حاصله از رگرسيون چند متغيره فرضيه11جدول)

 هاشاخص          

 متغیرها
B اشتباه استاندارد Beta مقدارt سطح معناداری 

 213/2 423/8  232/1 536/8 مقدار ثابت

 222/2 824/5 888/2 225/2 458/2 حمایت عاطفی

 222/2 248/6 882/2 284/2 881/2 حمایت اطالعاتی

 448/2 -362/2 -285/2 232/2 -262/2 حمایت ابزاری

 222/2 592/18 811/2 268/2 325/2 مشارکت اجتماعی

 

𝑹𝟐 ان مقطع متوسطه دوم آموزانگیزه تحصیلی دانشدرصد از واریانس مربوط  558توان دهد که با استفاده از این متغیرها مینشان می

های مؤلفهدهد که متغیرهای مستقل نشان می (bو غیر استاندارد) (βرا تبیین کرد. همچنین مقادیر مربوط به وزن استاندارد)شهر دزفول 

ر هر چهار متغی(، β= 888/2(، حمایت عاطفی)β= 882/2(، حمایت اطالعاتی )β= 842/2(، پیوند اجتماعی )β= 811/2مشارکت اجتماعی)

 882/2( βمتغیر حمایت اطالعاتی با بتای)دارند و انگیزه تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر دزفول بینی داری در پیشنقش معنی

 اهمیت باالتری برخوردار است. انگیزه تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر دزفول ازدر پیش بینی 
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 نتيجه گيري
در حفظ  بخشد وزومات یادگیری است و چیزی است که به رفتار )برای تحصیل و یادگیری( شدت و جهت میانگیزه تحصیلی یکی از مل

مرات آموزان، نآموزانی که از انگیزش تحصیلی و یادگیری باالیی برخوردارند، در مقایسه با سایر دانشکند. دانشو تداوم آن به ما کمک می

(. با توجه به اینکه براساس شواهد، حمایت اجتماعی با ارضای نیازهای 1892ند )روحانی و تاری، تحصیلی بهتر و موفقیت آموزش باالیی دار

(؛ شاید حمایت اجتماعی با انگیزش پیشرفت از جمله انگیزه تحصیلی 8229، 15آموزان ارتباط دارد )تومانیسی دانششناختی پایهروان

 ولفرضيه ادهد. انگیزد و به آن جهت میرونی و محرک بیرونی است که رفتار را برمیآموزان مرتبط باشد، چرا که انگیزش ساز و کار ددانش

یعنی احتمال تأثیر حمایت اجتماعی بر انگیزه تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر دزفول با توجه به سطح معناداری و ضریب 

ید شده است و بین دو متغیر حمایت اجتماعی و انگیزه تحصیلی (، این فرضیه تأیsig ،698/2=r= 222/2همبستگی پیرسون بدست آمده )

ژان هیوز و  ،(1822)آموزان مقطع متوسطه دوم شهر دزفول رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج این فرضیه با تحقیق بهرام نژاد دانش

 باشد.همخوان می( 1829)ح صدیق پور و همکاران ( و صال1828(، تابع بردار و همکاران )8215(، دیتریش و همکاران )8214همکاران )

، sig= 222/2ی تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر دزفول با )یعنی احتمال تأثیرحمایت ساختاری بر انگیزه فرضيه دوم

425/2=rو متغیر ده است و بین دتوان گفت که این فرضیه تایید ش(. با توجه به سطح معناداری و ضریب همبستگی پیرسون بدست آمده می

آموزان مقطع متوسطه دوم شهر دزفول رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج این فرضیه با ی تحصیلی دانشحمایت ساختاری و انگیزه

ی زهیعنی احتمال تأثیر میزان مشارکت اجتماعی بر روی انگی ي سومفرضيه .( همخوانی دارد1829تحقیق صالح صدق پور و همکاران )

ها بر روی های اجتماعی داوطلبانه و یا دیگر انجمنتأیید شد. میزان مشارکت در اجتماعات وگروه (sig، 441/2=r= 222/2)تحصیلی با

( 8224) نتایج این فرضیه با نتایج تحقیق یانگآموزان تأثیر مثبت دارد. ی تحصیلی دانشحمایت دریافتی )کارکردی( و در نتیجه ارتقاء انگیزه

یعنی رابطه بین میزان مشارکت  چهارم فرضيه ( همخوانی ندارد.1829نتایج این فرضیه با نتایج خوش کنش و همکاران ) مخوانی دارد.ه

این فرضیه تأیید شده است. نتایج (. بنابراین r=  466/2و  sig =222/2) وجود دارد مثبت و معناداریرابطه اجتماعی و بعد حمایت کارکردی 

 یعنی رابطه بین حمایت کارکردی و انگیزه تحصیلی با توجه بهپنجم  فرضيه همخوانی ندارد. (1822)نتایج تحقیق بهرام نژاد این فرضیه با

(222/2= sig  425/2و  =rتأیید می ) .ی حمایت ساختاری بر سازگاری عاطفی، سازگاری آموزشی و نتایج این فرضیه با نتایج فرضیهگردد

ی بین حمایت ابزاری به عنوان اولین رابطههمخوانی دارد.  (1822)نژادتقیم دارد. نتایج این فرضیه با تحقیق بهرامسازگاری اجتماعی اثر مس

 احتمال یعنی ششم یفرضیه تأیید از حاکی نتایج. گردید مطرح ششم يفرضيهبعد حمایت اجتماعی کارکردی با انگیزه ی تحصیلی در 

این به این معنا است که افرادی که از حمایت  .بود( sig، 425/2=r= 222/2) با تحصیلی یانگیزه و اریابز حمایت دار بینمعنی رابطه وجود

( و بهرام 1823نتایج این فرضیه با نتایج عباس زاده و همکاران )ی تحصیلی باالتری برخوردار هستند. ابزاری برخوردار هستند از انگیزه

ي فرضيهحمایت اطالعاتی به عنوان دومین بعد حمایت اجتماعی کارکردی با انگیزه تحصیلی در  ی میانرابطههمخوانی دارد.  (1822)نژاد

= 222/2)مطرح گردید. نتایج حاکی از تأیید فرضیه یعنی احتمال وجود رابطه معنی دار بین حمایت اطالعاتی و انگیزه ی تحصیلی با  هفتم

sig ،551/2=r.)  ایج این نت تری دارند.ی تحصیلی مطلوبدی که از حمایت اطالعاتی برخوردار هستند انگیزهبود. این به این معنا است که افرا

ی میان رابطه( همخوانی دارد. 8229و سیمون الروس و همکاران ) (1822)(، بهرام نژاد 1823فرضیه با نتایج تحقیق عباس زاده و همکاران )

یعنی  یاین فرضیه مطرح گردید. ي هشتمفرضيهردی با انگیزه ی تحصیلی در حمایت عاطفی به عنوان سومین بعد حمایت اجتماعی کارک

مورد تأیید واقع شد. این به این معنا بود  (sig ،681/2=r= 222/2)ی تحصیلی با دار بین حمایت عاطفی و انگیزهاحتمال وجود رابطه معنی

با توجه به سطح معناداری و ضریب همبستگی پیرسون  تری دارند.وبی تحصیلی مطلکه افرادی که از حمایت عاطفی برخوردار هستند انگیزه

سطه دوم آموزان مقطع متوتوان گفت که این فرضیه تأیید شده است و بین دو متغیر حمایت اطالعاتی و انگیزه تحصیلی دانشبدست آمده می

ابد. یآموزان، انگیزه تحصیلی آنان نیز افزایش میعاتی دانششهر دزفول رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بنابراین، با افزایش حمایت اطال

بین  نهم فرضيه( همخوانی دارد. 1822( و همچنین یوسفی و دیگران )1825، معتمدی )(1822)نژاد نتایج این فرضیه با نتیجه تحقیق بهرام

(. این فرضیه تأیید شده است. بدین معنا که هرچه sig ،169/2=r= 221/2آموزان رابطه معناداری وجود دارد )سن و انگیزه تحصیلی دانش

( همخوانی 1823زاده و همکاران )این فرضیه با نتایج تحقیق عباسیابد. ی تحصیلی آنان نیز افزایش میآموزان افزایش یابد، انگیزهسن دانش

 (sig ،212/1=t= 329/2ری مطرح شد که با )آموزان رابطه معنادای تحصیلی دانشبین جنسیت و انگیزه یرابطه ي دهمفرضيه باشد.می
آموزان برحسب جنسیت آنان تفاوت معناداری وجود ندارد. نتایج این فرضیه با این فرضیه رد شده است. به بیان دیگر، انگیزه تحصیلی دانش

های جمعیت در تبیین یافته باشد.ی( همخوان نم1823عباس زاده )( و 1824همخوانی دارد. و با تحقیق بحرانی) (1824تحقیق باب الحوائجی )

                                                           
15 . Toumanis 
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اختی شنهای جامعه آماری ارتباط دارد و چون این متغیرها، جمعیتشناختی)سن و جنس( باید گفت؛ تأیید و رد فرضیات تا حدودی به ویژگی

های اختصاصی یهای اجتماعی و فرهنگی حاکم در هر منطقه و شرایط اقتصادی و حتی ویژگو فردی هستند، ممکن است براساس ویژگی

 های دیگر نتایج متفاوتی بدست آورند. مدارس در شهرهای دیگر، این فرضیات در نمونه

 

 پيشنهادات کاربردي 

شود که والدین جهت باال بردن میزان انگیزه ی تحصیلی فرزندان خویش بایستی در وحله ی نخست سطح تحصیالت پیشنهاد می-

 آموزان خود حساس باشند، بیان انتقادات بهد، معلمان نسبت به احساسات و خودپنداره تحصیلی دانششوپیشنهاد می-خودشان را باال ببرند. 

ها، رفتارهای حمایتی و دوستانه، محیط آموزش را لذت آموزان موفق، همدلی نسبت به مشکالت آنشکل محرمانه و سازنده، تقدیر از دانش

 بخش کنند. 

رسه مفید واقع شود. نوجوانانی که مایلند افرادی که با آنان در ارتباط بوده و داوران حوزه خانه و متواند برای مشهای تحقیق مییافته-

های آنان را درک کرده و مورد حمایت قرار دهند. ممکن است مهارت الزم برای درخواست این حمایت را نداشته ها تعامل دارند تالشبا آن

اد ممکن است بخواهند حمایت الزم را برای نوجوانان فراهم کنند، اما اطالعات کافی از نوع حمایت باشند. از سوی دیگر، خانواده و سایر افر

های مورد نیاز آنان ندارند. از این رو برای مشخص شدن انتظارات حمایتی نوجوانان از خانواده،دوستان وسایر افراد مهم در زندگی برنامه

 های حمایتی مورد نیازای تنظیم شوند که به نوجوانان آموزش دهند چگونه درخواستوانند به گونهتها میآموزشی مورد نیاز است. این برنامه

 خود را مطرح نمایند.

ی تحصیلی و ارتقای عملکرد تحصیلی به های آموزشی که سبب افزایش عزت نفس و انگیزه پیشرفت به ویژه انگیزهترویج شیوه-

آموزان، فراهم نمودن نیازهای پایه و انتخاب رشته تحصیلی دانشگاهی براساس عالقه گیزشی دانشبا تقویت بنیه ان-شود.آموزان میدانش

توان امکان دستیابی هرچه بهتر به موفقیت تحصیلی در طول دوران دانشجویی و در نتیجه دوران شغلی فعال فرد را فراهم آموزان میدانش

 نمود.
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