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  چکیده
 با تحصیلی پیشرفت و کار امید علی ۀرابط بررسی حاضر پژوهش هدف
 مقطع شاغل غیر دانشجویان در تحصیلی انگیزش اي واسطه نقش

 روش با شاغل غیر زن) 120و مرد 190( دانشجوي 310 بود. کارشناسی
 واحد اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان بین از اي خوشه گیري نمونه

 ،WHS( کار امید مقیاس گیري اندازه هاي ابزار شدند. انتخاب آزادشهر
 و والرند ،AMS( تحصیلی انگیزش مقیاس و )2006 وترستن، و جانتنت

 نیمسال معدل با دانشجویان تحصیلی پیشرفت و بود؛ )1992 همکاران،
 همبستگی ضریب آزمون از ها داده تحلیل براي شد. سنجیده آنها قبل

 کار، امید بین يمعنادار ۀرابط ،نتایج شد. استفاده مسیر تحلیل و پیرسون
 گري واسطه با کار امید داد. نشان تحصیلی پیشرفت و تحصیلی انگیزش
 تحصیلی پیشرفت بر يمعنادار و مستقیم غیر اثر تحصیلی انگیزش
 و درونی انگیزش مستقیم، غیر طور به بیرونی انگیزش داشت.
 دراین .داشتند تأثیر تحصیلی پیشرفت بر مستقیم طور به انگیزشی بی

 تحصیلی پیشرفت و کار امید ۀرابط پیشنهادي مدل از ها داده پژوهش،
  کرد. حمایت تحصیلی انگیزش گري واسطه با
  

  کلیدي واژگان
 .شاغل غیر دانشجویان تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، انگیزش کار، امید

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Abstract 
The aim of the present study was to examine the 
casual relationship of work hope and academic 
achievement with mediating role of academic 
motivation among undergraduate unemployed 
students. Three hundred and ten (190 males, 120 
females) unemployed students were selected by 
cluster sampling from students of Islamic Azad 
University, Azadshar branch. The used research 
instruments in this study were Work Hope Scale 
(WHS, Juntunen & Wettersten, 2006) and Academic 
Motivation Scale (AMS, Vallerand, et al, 1992). 
Academic achievement of the students was measured 
by their grade-point average. The data were analyzed 
by using correlation coefficient and path analysis. 
The results indicated that work hope had indirect 
effects on academic achievement through academic 
motivation. There was a significant positive 
relationship between, academic motivation and 
academic achievement. Extrinsic motivation had 
indirect effects on academic achievement. 
Amotivation and intrinsic motivation had direct 
effects on academic achievement. The causal model 
about relationship between work hope and academic 
achievement mediated by academic motivation was 
confirmed.  
 
Keywords 
Work Hope, Academic Motivation, Academic 
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  مقدمه
 به مختلفی شناختی روان متغیرهاي گذشته هاي دهه در

 پیشرفت و آموزشگاهی یادگیري هاي کننده تبیین عنوان
 توجه مورد انآموز دانش و دانشجویان در 1تحصیلی

 خودکارآمدي قبیل: از است؛ گرفته قرار پژوهشگران
 )؛1395 همکاران، و پوراصغر و 2013 ،3(شاکالکو 2تحصیلی
 6نفس عزت )؛2014 همکاران، و 5(بیلینگز 4هیجانی هوش

 همکاران، و 9(چن 8تحصیلی خودپنداره )؛2014 ،7(سیکواري
 )؛2011 همکاران، و 10(کومارجو یادگیري هاي سبک )؛2013
 انگیزش )؛2010 ،12(آرپاتامانیل 11فرزندپروري هاي سبک

 (16کلی هوش )؛2009 ،15اسپینته و 14مایر (استین 13پیشرفت
 و (آدنا اجتماعی حمایت )؛2014 همکاران، و 17گارسال

 و 19(روساندر 18شخصیت هاي رگه )2011 همکاران،
 ،21گبن و 20(ایمور تحصیلی انگیزش و )2011 همکاران،

 ).1394 یونسی، و صالحی سید و 2011
 عنوان به تحصیلی انگیزش شده، اشاره عوامل بین در
 آموزشگاهی یادگیري بر اثرگذار متغیرهاي ترین مهم از یکی
 پیشرفت آن فقدان که است؛ شده شناخته مدرسه عملکرد و

 قابل میزان به را مدارس و عالی آموزش مراکز در تحصیلی
 و 2009 ،22بلرکوم (ون دهد می قرار تأثیر تحت توجهی
 به اشاره تحصیلی انگیزش ).2013 همکاران، و 23مورر

 جهت در را فرد هاي فعالیت که دارد درونی فرایندهاي
                                                
1. Academic achievement 
2. Academic self-efficacy  
3. Shkullaku 
4. Emotional intelligence 
5. Billings 
6. Self-esteem  
7. Sikhwari 
8. Academic self-concept 
9. Chen  
10. Komarraju 
11. Parenting styles 
12. Areepattamannil 
13. Achievement motivation 
14. Steinmayr 
15. Spinath 
16. General intelligence 
17. Garcla 
18. Traits personality 
19. Rosander 
20. Emur 
21. Geban 
22. Van Blerkom 
23. Maurer 

 حفظ و تحریک تحصیلی خاص هاي هدف به رسیدن
 به مختلفی رویکردهاي ).2002 ،25زوشو و 24(پنتریج کند می

 مشهورترین از یکی که گرفته شکل انگیزش تبیین منظور
 سال بیست طول در است. 26کنندگی تعیین خود نظریه آنها

 رفتار مطالعه منظور به کنندگی تعیینخود نظریه از گذشته
 سوننز، و 28نیمس ،27(وانستنکیسته شده گرفته بهره آدمی

 اي مالحظه قابل طور به نظریه این و )2010 ،29سسوننس
 خود به انگیزشی 30سازه یک عنوان به را نظران صاحب توجه
 به اشاره کنندگی تعیین ).2008 ،31(استاورو است کرده جلب

 دارد رفتارها و اعمال در انتخاب حق داشتن از افراد احساس
 (دسی کنندگی تعیین خود نظریه طبق بر ).2013 ،32(دوبرین

 از را انگیزشی گیري جهت سه توان می )2002 ریان، و
 انگیزش)، (فقدان 33انگیزشی بی کرد: متمایز یکدیگر
 و عالقه) با مرتبط هاي انگیزه و (لذت 34درونی انگیزش
 به را آنها توان می که ابزاري هاي (انگیزه 35بیرونی انگیزشی
  کرد). تقسیم نیز دیگري متمایز طبقات

 و تحصیلی انگیزش بین رابطه متعددي هاي پژوهش
 اند داده قرار تاکید و مطالعه مورد را تحصیلی پیشرفت
 بعضی ).2014 سیکواري، و 2012 همکاران، و 36(اونته

 را تحصیلی انگیزش کننده بینی پیش هاي متغیر ها، پژوهش
 انگیزش گاهی دیگر، عبارت به اند. داده قرار توجه مورد

 است شده تالش و تلقی (وابسته) مالك متغیر تحصیلی
 خودکارآمدي قییل: از شود؛ شناسایی آن بر مؤثر عوامل
 )،2012 ،38(دوبی هیجانی هوش )،2013 ،37(اقباري
 مطالعات بعضی ).2014 همکاران، و 39گون (مک شخصیت

 با را تحصیلی پیشرفت بر تحصیلی انگیزش تأثیر

                                                
24. Pintrich 
25. Zusho 
26. Self- determination theory(SDT) 
27. Vansteenkiste 
28. Niemiec 
29. Soenens 
30. Construct 
31. Stavrou 
32. Dubrin 
33. Amotivation 
34. Intrinsic motivation 
35. Extrinsic motivation 
36. Onete 
37. Agbaria 
38. Dueby 
39. McGewon 



 63      ...امید کار، انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی: وارسی یک مدل علّی در :علی اصغر بیانی

  

 بررسی مورد شناختی روان مختلف هاي متغیر گري واسطه
 راهبردهاي )؛ 2011 (گودمن، کوشش چون اند؛ داده قرار

 یادگیري )؛2013 همکاران، و 1(کوشرکار کوشش و مطالعه
 خودپنداره )؛2012 ،4اسچمدیت و 3(روتگانز 2خودتنظیمی

 ).2014 ،7مونیز و 6الونسو - فرماندز ،5الوارز -(سارز
 پیشرفت بر آن تأثیر تاکنون که متغیرهایی از یکی
 تحقیق ادبیات در دانشجویان تحصیلی انگیزش و تحصیلی
 بعد کار و شغل یافتن به امید ،است نگرفته قرار توجه مورد
 رسمی آمارهاي طبق است. دانشگاهی تحصیالت اتمام از

 بیکارند ایران در دانشگاهی التحصیالن فارغ از درصد 45
 مبهم آیا که است این سوال ).1390انتظاریان و طهماسبی، (

 کار کردن پیدا از بودن ناامید و آینده در شغلی وضعیت بودن
 تأثیر دانشجویان تحصیلی انگیزش و تحصیلی پیشرفت بر
 در مهمی نقش امید ،8مثبت یشناس روان منظر از گذارد؟ می

 و 9(کنی دارد عهده به آدمی رفتار بر تأثیر و انگیزش پرورش
 ).2007 همکاران،
 انسانی قدرت یک عنوان به را 11امید )2000( 10اشنایدر

 وضوح به ها هدف تعیین )1 هاي: قابلیت با که کند  می ترسیم
 ها هدف این به رسیدن هاي راهبرد تدوین )2 )12(اهداف
 این از استفاده براي الزم انگیزش داشتن )3 و )13ها (گذرگاه
 اساسی اصل یک شود. می مشخص 14(عامل) راهبردها
 ها هدف و است هدفمند آدمی رفتار که است این امید نظریه
 ).2014 ،17هامر و 16دان ،15(ویتن کنند می هدایت را ما عمل
 مسیر که هستند شخص شده درك هاي توانایی ها گذرگاه
 بون و 18(هفرون کنند می تنظیم را دسترسی قابل هاي هدف

                                                
1. Kusurkar 
2. Self-regulated 
3. Rotgans 
4. Schmidt 
5. Suárez-Álvarez 
6. Fernández-Alonso 
7. Muniz 
8. Positive psychology 
9. Kenny 
10. Snyder 
11. Hope 
12. Goals 
13. Pathway 
14. Agency 
15. Weiten 
16. Dunn 
17. Hummer 
18. Hefferon 

 و است امید ۀنظری انگیزشی مؤلفه عامل، ).2011 ،19ول
 عالقه مورد هاي هدف تحقق منظور به ها گذرگاه از استفاده

 و 22جانتنت ).2011 ،21چاونز و20(راند گیرد میدربر را
 عنوان به )2000 (اشنایدر، امید ۀنظری از )2006( 23وترستن
 سازه و ندکرد استفاده افراد شغلی رفتار فهم براي چارچوبی

   دند.دا پیشنهاد را 24کار به امید
 و کار که است انگیزشی مثبت حالت یک کار به امید
 و عامل از و کند می هدایت را کار با مرتبط هاي هدف
 (جانتنت شود می تشکیل ها هدف این به رسیدن هاي گذرگاه

   ).2006 وترستن، و
 پیشرفت و موفقیت چون متغیرهایی با امید ۀرابط
 همکاران، و 25دي و 2002 همکاران، و (اشنایدر تحصیلی

 نفس عزت )؛2011 ،26(اوسولیوان زندگی از رضایت )؛2010
 )2005 ،29(دیویس 28بهزیستی )؛2014 همکاران، و 27(هاتز
 قرار توجه مورد )2013 همکاران، و 30(تیم افسردگی و

 مشکل مربیان، و پژوهشگران اخیر هاي سال در .است گرفته
 ورآیاد آموزشی هاي محیط در را فراگیران انگیزشی بی
 از یکی امروزه ).2010 همکاران، و 31نولند (ون اند شده
 دانشجویان، و انآموز دانش آموزشی مشکالت ترین جدي

 هاي فعالیت انجام در الزم انگیزش از نبودن برخوردار
   است. تحصیلی
 کافی تمایل از فراگیران چرا که واقعیت این تبیین
 از شوند، درگیر درسی تکالیف با خوب که نیستند برخوردار
 تردید بدون آن فقدان زیرا است؛ برخوردار زیادي اهمیت
 ناکامی واحساس تحصیل ترك یادگیري، در ناتوانی به منجر
 بهزیستی و شود می انآموز دانش و دانشجویان در

 -گرین ،32(لگالت اندازد می خطر به را آنها شناختی روان

                                                
19. Boniwell 
20. Rand 
21. Cheavens 
22. Juntunen 
23. Wettersten 
24. work hope 
25. Day 
26. O´Sullivan 
27. Hutz 
28 .Well-being 
29. Davis  
30. Thimm  
31. Van Nuland 
32. Legault 
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 تحصیلی افت ).2013 ،3ناگبوشان و 2006 ،2پلتیر و 1دمرس
 و اقتصادي شناختی، روان پیامدهاي داراي تحصیلی ترك و

 انگیزشی بی علل تر عمیق درك است. فراوانی اجتماعی
 تواند می تحصیلی شکست از پیشگیري و تبیین در تحصیلی
 مشکالت که است این از حاکی شواهد باشد. مفید بسیار

 و 4(هاردر است تحصیل ترك در عامل ترین مهم انگیزشی
 ).2008 همکاران، و دمرس -  گرین و 2003 ،5ریو

 که است پیچیده ةپدید یک تحصیلی انگیزشی بی
 پیدا گسترش تربیت و تعلیم ةحوز از فراتر به آن مرزهاي
 آموز دانش که شود می مرتبط اجتماعی یبافت با و است کرده
 هاي نگرش و رفتارها دیگر عبارت به کند. می زندگی آن در

 گیرد. می قرار اجتماعی عوامل تأثیر تحت شدت به تحصیلی
 در موجود شکاف کردن پر و شده اشاره نکات به توجه با

 امید بین ۀرابط بررسی هدف با پژوهش این تحقیق، ادبیات
 در تحصیلی انگیزش گري واسطه با تحصیلی پیشرفت و کار

 آزاد دانشگاه کارشناسی مقطع شاغل غیر دانشجویان
  شد. اجرا آزادشهر واحد اسالمی
  
  شناسی روش
 آماري ۀجامع گیري: نمونه روش و نمونه حجم آماري، ۀجامع

 دانشگاه کارشناسی مقطع دانشجویان همۀ حاضر پژوهش
 تحصیلی سال اول نیمسال در آزادشهر واحد اسالمی آزاد
 جدول از استفاده با نمونه حجم که دربرگرفت را 92- 93

 نفر 310 )1970( 7مورگان و 6کرجسی نمونه اندازه تعیین
 ابتدا بود. اي خوشه تصادفی گیري نمونه روش گردید. تعیین
 بین از و انتخاب دانشکده دو تصادف به ها دانشکده بین از
 مقطع کالس ده ها، دانشکده در دایر هاي کالس کل

 احتمال به باتوجه شد. انتخاب تصادف به کارشناسی
 (از احتمالی نواقص یا و ها نامه پرسش از تعدادي نگشتنبر

 ها سوال حاوي کتابچه 320 دانشجو) بودن شاغل قبیل
 نبودن شاغل مطالعه، به دانشجویان ورود معیار گردید. توزیع
 وقت تمام صورت به دولتی غیر و دولتی هاي سازمان در آنها

                                                
1. Green-Demers 
2. Pelletier 
3. Nagabhushan 
4. Hardre 
5. Reeve 
6. Krejcie  
7. Morgan 

 توجیه از پس بود. قراردادي یا و پیمانی رسمی، از اعم
 که قرارگرفت آنها اختیار در اي کتابچه کنندگان، مشارکت
  د:بو ذیل گیري اندازه هاي ابزار شامل
 که سوال هشت شامل شناختی: جمعیت نامه پرسش .1
 معدل دین، تاهل، وضعیت رشته، جنس، سن، ةبرگیرند در

  .بود قومیت و ترم گذشته، نیمسال
 وترستن، و جانتنت ،WHS( کار امید مقیاس .2
 امید ۀنظری از پذیريتأثیر با کار امید مقیاس ):2006

 با مرتبط امید ةساز گیري اندازه منظور به )2000 (اشنایدر،
 سه از مقیاس این بود. ماده 24 از ترکیبی و شد طراحی کار
 مثال: براي ماده؛ هفت( اهداف شود: می تشکیل مقیاس خرده
 مورد شغلی زندگی توانم می ،کنم می نگاه آینده به وقتی
 براي ماده؛ 9( عامل )؛بکشم تصویر به روشنی به را ام عالقه
 آن از که کنم پیدا را شغلی توانم نمی که باورم این بر مثال:
 دست به براي مثال: براي ماده؛ هشت( گذرگاه و ببرم)؛ لذت
 از ).دارم برنامه خوب ۀحرف یا شغل یک آوردن

 روي بر را خود پاسخ تا شود می درخواست کنندگان مشارکت
 هفت مقیاس یک روي که کنند مشخص هایی عبارت
 قرار موافقم) شدت به تا مخالفم شدت (به اي درجه
  گیرند. می

 کل بازآزمایی اعتبار ضریب )2006( وترستن و جانتنت
 این یافتتد.90/0فاصله هفته دو از پس را کار امید مقیاس
 به گذرگاه و عامل اهداف، هاي مقیاس خرده براي مقدار
 همچنین آنها .85/0 و79/0 ،84/0 با: بود برابر ترتیب
 و 93/0 را کار امید مقیاس کل کرانباخ آلفاي ضریب
 ،81/0 ترتیب به را گذرگاه و عامل اهداف، هاي مقیاس خرده

 ضریب مقدار حاضر پژوهش در دادند. گزارش 68/0 و 87/0
 هاي مقیاس خرده و کار امید مقیاس کل کرانباخ آلفاي
 ،87/0 از: بود عبارت ترتیب به گذرگاه و عامل اهداف،

   .74/0 و 78/0 ،70/0
 و والرند ،AMS( تحصیلی انگیزش مقیاس .3

 والرند ،AMS( تحصیلی انگیزش مقیاس ):1993 همکاران،
 فرانسوي متن از انگلیسی ۀترجم )1992 همکاران، و

Echelle de Motivation en Education )و والرند 
 ۀنظری اساس بر که است )1993و1992 همکاران،
 است. شده طراحی )2002 ریان، و (دسی کنندگی خودتعیین

 مقیاس خرده هفت داراي که شود می تشکیل ماده 28 از
 و بیرونی انگیزش درونی، انگیزش بعد سه که است
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 ها مقیاس خرده این کند. می گیري اندازه را انگیزشی بی
 ؛ماده) چهار( 1دانستن – درونی انگیزش از: اند عبارت
 )؛ماده چهار( پیشرفت جهت در 2حرکت – درونی انگیزش
 انگیزش )؛ماده چهار( 3محرك تجربه – درونی انگیزش
 – بیرونی انگیزش )؛ماده چهار( 4کردن همسان – بیرونی
 6بیرونی تنظیم – بیرونی انگیزش ماده)؛ چهار( 5فکنی درون

 کنندگان مشارکت از ماده). چهار( انگیزگی بی و )ماده چهار(
 هایی عبارت روي بر را خود پاسخ تا شود می درخواست
 (کامال اي درجه هفت مقیاس یک روي که کنند؛ مشخص

 صادق من درمورد وجه هیچ به تا است صادق من مورد در
  گیرند. می قرار نیست)

 و ایمور )؛2001( همکاران و کوکلی )؛2000( کوکلی
 )1384( بحرانی و )2012( همکاران و استوور )؛2011 ( گبن
 ،AMS( تحصیلی انگیزش مقیاس سنجی روان هاي ژگیوی

 پژوهش در یافتند. مناسب را )1992 همکاران، و والرند
 به 89/0 مقیاس کل کرانباخ آلفاي ضریب مقدار حاضر
   آمد. دست

 پژوهش از هدف ابتدا کنندگان، مشارکت انتخاب از پس
 به شد درخواست کنندگان مشارکت از و تشریح آنها براي
 نوبت چند در سپس دهند؛ پاسخ صادقانه ابزارها
 منظور به گردید. اجرا گروهی صورت به ها نامه پرسش

                                                
1. Intrinsic motivation - to know 
2. Intrinsic motivation - toward accomplishment 
3. Intrinsic motivation - to experience stimulation 
4. Extrinsic motivation - identified 
5. Extrinsic motivation - introjected 
6. Extrinsic motivation - external regulation 

 هاي داده توزیع بودن نرمال ابتدا ها، داده تحلیل و تجزیه
 تعیین براي گرفت. قرار تایید مورد که شد بررسی متغیرها

 پیرسون همبستگی ضریب آزمون از ها متغیر بین همبستگی
 مدل برازش میزان تعیین و بررسی جهت مسیر تحلیل از و

  شد. استفاده فرضی
  

  نتایج
 کار امید متغیر سه هاي مقیاس خرده بین همبستگی 1 جدول
 درونی، (انگیزش تحصیلی انگیزش گذرگاه)، و عامل (هدف،
 نشان را تحصیلی پیشرفت و انگیزگی) بی و بیرونی انگیزش

 کار امید هاي مقیاس خرده همه بین يمعنادار ۀرابط دهد. می
 درونی، (انگیزش تحصیلی انگیزش گذرگاه)، و عامل (هدف،
 وجود تحصیلی پیشرفت و انگیزشی) بی و بیرونی انگیزش

 و گذرگاه بین ۀرابط به مربوط مقدار این بیشترین دارد.
 پیشرفت و هدف به مربوط کمترین و )=67/0r( بود هدف

 بین که دهد می نشان 1 جدول در نتایج ).=19/0r( تحصیلی
 دارد وجود ارتباط زاد درون و اي واسطه زاد، برون هاي متغیر
  سازد. می فراهم را مسیر تحلیل انجام امکان امر این که

 22 نسخه -  AMOS افزار نرم از مدل، آزمون براي
 آن برازش براي استفاده مورد هاي شاخص که شد؛ استفاده

 ياواسطه يرهایمتغ قیطر از زابرون يرهایمتغ ریتاث شده برازش مدل .1 شکل
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 ،2)( کاي مجذور شاخص از: بودند عبارت )،1 (شکل
 شاخص ،2/df)( آزادي درجه بر کاي مجذور شاخص

 ،GFI)( برازندگی شاخص )،CFI( تطبیقی برازندگی
 دوم ۀریش خطاي و AGFI)( یافته تعدیل برازندگی شاخص
   .RMSEA)( تقریب خطاي واریانس
 هاي شاخص )2 (جدول شود می مشاهده که طور همان

CFI، GFI و AGFI برازش بیانگر و90/0 از بیشتر 
 ةشد پیشنهاد هاي مالك طبق زیرا بود؛ مدل مطلوب
   براي مناسب مقدار ،)2010( 2لوماکس و 1شومکر

 شاخص است. باالتر و90/0 شده اشاره هاي شاخص
 به کاي مجذور نسبت 2/df)( آزادي ۀدرج بر خی مجذور
 حاکی را 2 از کمتر مقدار که دهد می قرار مبنا را آزادي ۀدرج
 ،4فیدل و 3(تاباچنیک دانند می مدل با ها داده انطباق از

 به67/0 مدل در آزادي درجه به کاي مجذور نسبت ).2007
 خطاي شاخص مقدار است. مناسبی مقدار که آمد دست
 برابر مدل (RMSEA) تقریب خطاي واریانس دوم ریشه
  است. مدل مناسب برازش ةدهند نشان که بود صفر با

 امید متغیرهاي مستقیم غیر و مستقیم اثرهاي 3 جدول
 نشان را تحصیلی پیشرفت بر تحصیلی انگیزش و کار
  دهد. می

                                                
1. Schumacker 
2. Lomax 
3. Tabachnick  
4. Fidell 

 و عامل هدف، متغیرهاي شود می مشاهده که طور همان
 انگیزشی بی و بیرونی درونی، انگیزش گري واسطه با گذرگاه

 داشتند. تحصیلی پیشرفت بر معناداري مستقیم غیر تأثیر
 بر يتأثیر مستقیم طور به انگیزشی بی و درونی انگیزش
 داد نشان ها یافته همچنین نداشتند. تحصیلی پیشرفت
 بر يتأثیر مستقیم طور به است نتوانسته درونی انگیزش
 و انگیزشی بی واسطه با بلکه باشد؛ داشته تحصیلی پیشرفت
  بود. شده ایجاد رابطه این درونی انگیزش

  
  و بحث گیري نتیجه
 ویژه به زیادي هاي پژوهش گذشته، دهه چند طول در گرچه
 اند کرده سعی یادگیري و تربیتی شناسی روان ةحوز در

 شناسایی را تحصیلی پیشرفت کننده بینی پیش متغیرهاي
 ابهامات هم هنوز توجه، قابل تحوالت رغم علی اما کنند؛
 بینی پیش گذشته ۀده چند مطالعات در دارد. وجود زیادي

 مختلف رویکردهاي اساس بر تحصیلی پیشرفت
 ترین رایج و بیشترین است. گرفته صورت شناسی روش

 از استفاده خورد، می چشم به تربیتی متون در که رویکردي
 خطی رگرسیون و همبستگی چون آماري هاي روش

 ها پژوهش از بعضی در که دیگري رویکرد است. چندگانه
 به 5ساختاري معادالت یابی مدل از استفاده شود، می یافت
 پیشرفت کننده تبیین مختلف هاي مدل آزمون منظور

 است. تحصیلی
 به توان می را تحصیلی پیشرفت هاي کننده بینی پیش

 تقسیم شناختی غیر و شناختی عوامل دسته دو به کلی طور

                                                
5. Structural Equation Modeling (SEM) 

 مقادیر شاخص هاي نیکویی برازش مدل تحلیل مسیر .2جدول 
 )χ� )χ�/df شاخص

CFI GFI AGFI RMS
EA 

 0 90/0 99/0 1 67/0 755/6 مقدار

 متغیرهاي امید کار ، انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلیماتریس ضرایب همبستگی خرده مقاس هاي  .1جدول 
 1 2 3 4 5 6 7 
       1 عامل

      1 54/0** گذرگاه

     1 67/0** 60/0** هدف

    1 49/0** 59/0** 50/0** انگیزش درونی

   1 52/0** 28/0** 24/0** 27/0** انگیزش بیرونی

  1 - 37/0** - 54/0** - 38/0** - 38/0** - 30/0** انگیزگی بی

 1 23/0** 23/0** 24/0** 19/0* 19/0* 19/0* پیشرفت تحصیلی
          **P< 01/0          *P<               05/0  
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 عنوان به تحصیلی انگیزش شناختی غیر عوامل بین در کرد.
 تلقی تحصیلی پیشرفت متغیرهاي ترین کننده تعیین از یکی
 آموزش مراکز در خصوص به را یادگیري آن نبود که شده
 این مطالعه این اصلی هدف دهد. می قرار تأثیر تحت عالی
 تحصیلی پیشرفت بر کار امید چگونه دهد نشان که بود

 گذارد. می تأثیر تحصیلی انگیزش گري واسطه با دانشجویان
 ۀرابط میزان و نحوه به پژوهش ادبیات و متون در تاکنون
 شناسی روان هاي سازه سایر و تحصیلی پیشرفت با کار امید

  است. نشده توجهی تربیتی
 آن هاي سازه و کار امید که داد نشان پژوهش این نتایج
 مثبت ۀرابط تحصیلی پیشرفت با )گذرگاه و عامل (هدف،
 با سازه این شده اصالح یعلّ مدل در و داشتند يمعنادار
 تأثیر تحصیلی پیشرفت بر تحصیلی، انگیزش گري واسطه
 و اشنایدر ةشد گزارش نتایج با یافته این داشت. يمعنادار

 همکاران و راند و )2010( همکاران و دي )؛2002( همکاران
 با امید ۀرابط ها مطالعه این گرچه است؛ هماهنگ )2011(

 طبق بودند. داده قرار توجه مورد را تحصیلی پیشرفت
 در دانشگاهی آموختگان دانش از درصد 45 رسمی آمارهاي
 کردن پیدا از ناامیدي ).1393 اقتصاد، (دنیاي بیکارند ایران
 انگیزش بر تواند می دانشگاهی تحصیالت اتمام از بعد شغل

 را آنان تحصیلی عملکرد و بگذارد تأثیر دانشجویان تحصیلی
  دهد. قرار الشعاع تحت

 بر تحصیلی انگیزش معنادار تأثیر از حاکی ها یافته
 گزارش نتایج با یافته این بود. دانشجویان تحصیلی پیشرفت

 )؛1997( والرند و گی )؛1995( گاي و روبرت فورتیر، ةشد
 تال )؛2006( همکاران و گرین )؛1998( استیوارت و الندین

 و آگارس کافمن، )؛2009( اسپینت و استینمري )؛2007(

 همکاران و اونته )؛ 2011( گبن و ایمور )؛2008( واگنر -لوپز
 هاي نظریه بود. هماهنگ )2014( سیکواري و )2012(

 بر یا اند داشته تاکید انگیزش کمیت بر یا انگیزش مختلف
 کیفیت باشد. زیاد یا کم تواند می انگیزش کمیت آن. کیفیت
 بیرونی یا درونی که دارد انگیزش منبع به بستگی انگیزش

 )2002 ریان، و (دسی کنندگی خودتعیین نظریه در است.
 شود. می تلقی انگیزش کمیت از تر مهم انگیزش کیفیت
 چرایی و چگونگی و است؛ یادگیري در مهمی ۀمؤلف انگیزش
 چنانچه دارد. ارتباط آنها انگیزش به فراگیران یادگیري

 انگیزش از یادگیري فرآیند در انآموز دانش و دانشجویان
 موجود دانش و ها مهارت یادگیري در باشند برخوردار کافی
   شوند. می ترغیب

 مستقیم، غیر طور به بیرونی انگیزش که داد نشان نتایج
 مستقیم غیر و مستقیم طور به انگیزشی بی و درونی انگیزش

 گزارش نتایج با یافته این دارند. تأثیر تحصیلی پیشرفت بر
 يمعنادار رابطه که بود ناهماهنگ )2011( گبن و ایمور ةشد
 انگیزش نیافتند. تحصیلی پیشرفت و انگیزشی بی بین

 فرد. درون تا گیرد، می تأنش محیطی عوامل از بیرونی
 و دانشجویان ،یادگیري فرآیند در که بیرونی هاي متغیر
 مختلفی عوامل دهد، می قرار تأثیر تحت را انآموز دانش
 نقش حال ره به اینها. مانند و مدرك نمره، همانند است؛

 حیاتی امري یادگیري فرآیند در بیرونی و درونی انگیزش
  گیرد. می قرار پیوستار یک روي هب انگیزش ابعاد و است
 کاهش و باتث با هاي یافته به رسیدن منظور به

 بر مطالعه این ،گردد می توصیه پژوهش این هاي محدودیت
 مقطع انآموز دانش و دیگر هاي دانشگاه دانشجویان يرو

  شود. انجام نیز متوسطه
  

 تاثیر مستقیم، غیر مستقیم و کل عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی .3جدول 
 متغیر ها اثر مستقیم اثر غیر مستقیم اثر کل

**20/0  -0/025* *172/0- پیشرفت تحصیلی -انگیزشی بی   
پیشرفت تحصیلی -انگیزش بیرونی *0/168  *0/168  

**08/0  **080/0  000/0 پیشرفت تحصیلی -هدف   
**056/0  **056/0  000/0 پیشرفت تحصیلی -عامل   
**057/0  **057/0  000/0 پیشرفت تحصیلی -گذرگاه   

01 /0P<**        05/0P<* 
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