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چکیده

انگیزش پیشرفت تحصیلی ،نقش مهمی در موفقیت تحصیلی دانشجویان بازی میکند و بنابراین پیشبینی و ارتقای آن بسیار اهمیت
دارد .در این پژوهش به بررسی رابطه انگیزش پیشرفت تحصیلی با بیگانگی تحصیلی ،سرمایه اجتماعی ،میزان استفاده از رسانهها و
ویژگیهای جمعیتشناختی و همچنین پیشبینی انگیزش پیشرفت تحصیلی بر اساس این متغیرها در دانشجویان پرداخته شد .پژوهش
آنها  100نفر به شیوه تصادفی انتخاب شدند و  96نفر در تحلیل نهایی وارد شدند .ابزار این پژوهش شامل پرسشنامه بیگانگی تحصیلی
پیرنیا ( ،)1394پرسشنامه سرمایه اجتماعی مبارک بخشایش ( ،)1389پرسشنامه میزان استفاده از رسانههای الیاسی ( ،)1393پرسشنامه
انگیزش پیشرفت تحصیلی هرمنس ( )1970و پرسشنامه محققساخته اطالعات جمعیتشناختی بود .یافتههای حاصل از همبستگی
نشان داد که انگیزش پیشرفت تحصیلی با بیگانگی تحصیلی ،سرمایه اجتماعی ،میزان استفاده از رسانهها و وضعیت اجتماعی -اقتصادی
رابطه معناداری دارد .همبستگی انگیزش پیشرفت تحصیلی با سایر متغیرها از نظر آماری معنادار نبود .همچنین یافتههای حاصل از
تحلیل رگرسیون گامبهگام نشان داد که بیگانگی تحصیلی  ،17/6میزان استفاده از رسانهها  ،8/3وضعیت اجتماعی -اقتصادی  4/3و
مجموع این متغیرها  30/3از واریانس انگیزش پیشرفت تحصیلی را تبیین میکنند ( .)p>0/05این نتایج بیانگر آن است که بیگانگی
تحصیلی کمتر ،میزان کمتر استفاده از رسانهها و وضعیت اجتماعی -اقتصادی بهتر میتوانند باعث ارتقای انگیزش پیشرفت تحصیلی
دانشجویان گردند.
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حاضر پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه آماری آن شامل کلیه دانشجویان پسر خوابگاهی دانشگاه اصفهان بود که از بین
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مقدمه

یکی از مهمترین عواملی که باعث حرکت فرد به سمت اهدافش میگردد ،انگیزهها هستند .انگیزه چیزی است که به رفتار
نیرو و جهت میدهد .انگیزش پیشرفت یکی از مهمترین انگیزههای درونی است و جزء نیازهای اجتماعی محسوب میشود
(ریو .)2005 3،تحصیل مسئله مهمی در زندگی بشر امروزی است که منافع فردی و اجتماعی زیادی به همراه دارد و موفقیت
در آن مانند هر فعالیت دیگری نیازمند انگیزه است .افراد با انگیزههای متفاوتی به تحصیل میپردازند؛ برخی به دلیل انگیزههای
بیرونی مانند فشار والدین و برخی به دلیل انگیزههای درونی مانند عشق به یادگیری .یکی از مهمترین انگیزههای درونی که
به فرد کمک میکند و به او نیرو میدهد تا در مسیر رسیدن به اهدافش ،حداکثر تالش خود را انجام دهد و چالشها و موانع
را پشت سر بگذارد انگیزش پیشرفت تحصیلی4است .مککللند 5نظریهپردازی است که به صورت گسترده درباره انگیزش
پیشرفت صحبت کرده است .انگیزش پیشرفت میل به انجام دادن خوب کارها متناسب با معیار برتری است .این نیاز افراد را
برای جستجو کردن موفقیت در مقایسه با معیار برتری باانگیزه میکند (دیکشنری روانشناسی کمبریج.)2009 6،
در پژوهشهای متعدد ،رابطه بین انگیزش پیشرفت تحصیلی و متغیرهای گوناگون بررسی شده است (از جمله طالبپور و
همکاران1382 ،؛ ویلیامز7و همکاران2014 ،؛ فیروزنیا و همکاران .)1388 ،از جمله متغیرهایی که کمتر بررسی شدهاند و در
عین حال ،همبستگی قابل مالحظهای با انگیزش پیشرفت تحصیلی دارند و در نتیجه میتوانند پیشبین خوبی برای انگیزش
پیشرفت تحصیلی باشند ،میتوان به بیگانگی تحصیلی 8،سرمایه اجتماعی 9،میزان استفاده از رسانهها و متغیرهای جمعیت-
بیگانگی تحصیلی اصطالحی است که برای توضیح جدایی دانشجویان یا دانشآموزان از فرایند یادگیری استفاده میشود
(موسوی و حیدرپور مرند .)1390 ،نیومان )1981(11چهار بعد اساسی بیگانگی تحصیلی دانشجویان را شناسایی کرد ،بی
قدرتی 12،بیهنجاری 13،بیمعنایی14و کنارهگیری اجتماعی 15.بیقدرتی به ادراک دانشجویان از فقدان کنترل شخصی در
یادگیری اشاره دارد؛ بیهنجاری نشان دهنده فقدان رفتار قانونمند مناسب از جمله عدم صداقت تحصیلی است؛ بیمعنایی
تفسیر دانشجویان را مبنی بر اینکه برنامه درسی با نیازهای حال و آینده آنها بی ارتباط است ،توصیف میکند؛ و کنارهگیری
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اجتماعی با تنهایی و جدایی دانشجویان از استادان و همساالن و به عبارتی کلیتر ،جدایی از جامعه مشخص میشود بنابراین
بیگانگی تحصیلی تأثیر زیادی بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دارد.

سندر ( )201516سرمایه اجتماعی را به صورت ارزش اشتراکی شبکههای اجتماعی و تمایلی که این شبکهها برای انجام "کاری
برای همدیگر" ایجاد میکنند ،تعریف میکند .دانشجویی که سرمایه اجتماعی کافی ندارد و از حمایت شبکه دوستان برخوردار
نباشد ،نمیتواند با استرسهای محیط دانشگاه مانند دوری از خانواده و موانع و دشواریهای مسیر تحصیل ،به خوبی کنار
بیاید و در نتیجه انگیزش پیشرفت تحصیلی او افت میکند .در نتیجه سرمایه اجتماعی نیز نقش مهمی در انگیزش پیشرفت
تحصیلی دانشجویان دارد.
رسانه مجموعه ابزارهای ارتباطی هستند که برای ذخیره و تحویل اطالعات و دادهها استفاده میشوند (جانسن .)201517،اگر
دانشگاهها و مدارس برنامه آموزشی رسمی و آشکار را ارائه میدهند ،رسانهها هم برنامه آموزشی غیررسمی و مخفی را ارائه
میکنند .بنابراین تعامل با رسانه میتواند باعث اکتساب دانش ،مهارتها و تجربیات اجتماعی شود که ممکن است به موفقیت
تحصیلی و اجتماعی دانشآموزان و دانشجویان کمک کند .همچنین با توجه به جنبههای بصری و قابلیتهای گوناگون
رسانهها ،میتوان از آنها در امر تسهیل و غنیسازی آموزش در مدارس و دانشگاهها استفاده کرد .رسانهها در امر آموزش
تأثیرات منفی نیز دارند :افراد ممکن است به رسانهها معتاد شوند (لیوازوویچ  .)201118،این وابستگی به رسانهها که کمابیش
در بین بسیاری از افراد وجود دارد ،انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی را کاهش میدهد ( لواین19و همکاران2007 ،؛
رسانه به شکل مستقیم و غیرمستقیم تأثیرات چندبعدی منفی و مثبتی بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دارد.
انجام تحقیق در زمینه انگیزش پیشرفت تحصیلی از این نظر حائز اهمیت است که موفقیت تحصیلی میتواند آینده بهتری
برای یادگیرندگان و همچنین کشور رقم بزند و از طرفی انگیزش پیشرفت تحصیلی نقش پررنگی در کسب این موفقیت بازی
میکند .برای مثال استینمیر و اسپیناث )2009(21در تحقیق خود دریافتند که سازه انگیزش پیشرفت تقریباً به اندازه هوش
کلی ،میتواند واریانس پیشرفت تحصیلی را توضیح دهد (یعنی حدود  25درصد) .پژوهشگران دیگر هم نتایج مشابهی به دست
آوردند (برای مطالعه رجوع کنید به میر و ویتنبوئر2004 ،22؛ گرین23و همکاران 2004 ،؛ مارتین و لیم .)201024،همچنین
انگیزش پیشرفت تحصیلی عالوه بر کسب نمرات خوب به بهبود کیقیت یادگیری هم منجر میشود به گونهای که دانشجویان
دارای انگیزش پیشرفت تحصیلی باال افرادی فعال ،پیگیر و دارای پشتکار باالیی هستند؛ اعتماد به نفس و احساس کارایی
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باومن20و همکاران .)2010 ،همچنین این فنآوریها میتواند باعث احساس بیگانگی گردد (جانسون .)2005 ،در مجموع
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باالیی دارند؛ مستقل هستند و بیشتر به تقویت درونی متکیاند؛ تالش میکنند تا به اهدافی بیشتر از تکلیف دست پیدا کنند؛
اهداف طوالنی مدت دارند؛ مسئولیت خود را در یادگیری میشناسند و به آن اهمیت میدهند؛ و موفقیت و شکست را به تالش
نسبت میدهند (سیف .)1382 ،با این حال تجارب شخصی و پژوهشهای انجام شده حاکی از این است که میزان انگیزش
پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان کم است (رئوفی و همکاران1386 ،؛ مولوی و همکاران .)1386،این موضوع نشاندهنده
مسئلهای اساسی است و اهمیت پژوهش در این زمینه را دو چندان میکند زیرا کاهش انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان
نه تنها به آینده دانشجویان لطمه میزند بلکه مانع از شکوفایی کشور نیز میگردد.
صبحی قراملکی ( )1391در پژوهشی بین انگیزش پیشرفت تحصیلی و نمره کل هوش هیجانی همبستگی  0/36را گزارش
کرد که در سطح  0/05معنادار بود .در واقع نمره کلی هوش هیجانی میتواند  17درصد از واریانس انگیزش پیشرفت تحصیلی
را تبیین کند.
رستمی و علیآبادی ( )1393در پژوهش خود سهم کل راهبردهای شناختی و فراشناختی در پیشبینی انگیزش پیشرفت
تحصیلی را اینگونه گزارش کردند :نظمدهی برابر با  ،0/171برنامهریزی برابر با  ،0/306تکرار و تمرین برابر با ،0/216
سازماندهی برابر با  ،0/223بسط و گسترش معنایی برابر با  0/117و کنترل و نظارت برابر با .0/121
مولوی و همکاران ( )1386در پژوهش خود نشان دادند که متغیرهای امید به آینده (با ضریب  ،)0/9میزان عزت نفس (،)0/12
کیفیت عوامل آموزشی ( ،)0/11وضعیت تأهل ( )0/40و میزان درآمد خانواده ( )0/7میتوانند علل کاهش انگیزش پیشرفت
جسمی -روانی و میزان یادگیری خودتنظیمی ،تأثیر معناداری در انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان ندارند
روحانی و تاری ( )1390در پژوهش خود گزارش کردند که بین اعتیاد به اینترنت و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
دختر و پسر دوره متوسطه شهرها و روستاهای استان مازندران به ترتیب همبستگی  -0/218و  -0/254را وجود دارد که در
سطح  0/05معنادار میباشد.
کماراجو ،کارائو و اشمک )2009( 25در پژوهش خود ،ارتباط انگیزش پیشرفت و موفقیت تحصیلی دانشجویان با پنج صفت
بزرگ شخصیت را به این شکل گزارش کردند :در مورد انگیزه درونی 17 ،درصد از واریانس به وسیله وظیفهشناسی و
تجربهپذیری توضیح داده میشود .در مورد انگیزه بیرونی 13 ،درصد از واریانس به وسیله روانرنجوریخویی ،وظیفهشناسی و
برونگرایی توضیح داده میشود .نهایتاً در مورد بیانگیزگی 11 ،درصد از واریانس به وسیله دلپذیر بودن و وظیفهشناسی
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تحصیلی دانشجویان را تبیین کنند .در حالیکه متغیرهای جنسیت ،میزان تحصیالت ،فوت والدین ،جو عاطفی خانواده ،سالمت

(ارتباطات معکوس) توضیح داده میشود که همگی در سطح  0/001معنادار میباشد.
اتنافو ( )201226در پژوهش خود بین بیگانگی و انگیزش پیشرفت در درس ریاضی همبستگی  ،-0/718بین جنسیت و بیگانگی
سطح  0/05معنادار است.
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تحصیلی همبستگی  -0/183و بین جنسیت و انگیزش پیشرفت در درس ریاضی همبستگی 0/312را گزارش کردند که در
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روزن ( )196127در پژوهش خود نشان داد که یک همبستگی منفی آشکار بین انگیزه پیشرفت تحصیلی و اندازه خانواده وجود
دارد .میزان انگیزش پیشرفت نیز در بین افراد طبقات اجتماعی مختلف تفاوت معناداری داشت که از تأثیر اندازه خانواده بیشتر
بود که در سطح  0/01معنادار است .او بین ترتیب تولد و انگیزش پیشرفت ،ارتباط معناداری پیدا نکرد .همچنین نتایج تحلیل
واریانس نشان داد که سن مادر به طور معناداری بر انگیزش پیشرفت تأثیر داشت که در سطح  0/01معنادار است.
روئیس28و همکاران ( )2011در پژوهشی تأثیر استفاده از فیسبوک را بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان بررسی کردند ..نتایج
این پژوهش نشان داد که استفاده زیاد از فیسبوک به وسیله دانشجویانی که شخصیت برونگرا دارند ،منجر به عملکرد
تحصیلی ضعیف میگردد .با این حال دانشجویانی که از خودتنظیمی خوبی برخوردار بودند ،حضورشان در این شبکهها را به
شیوه مؤثرتری مدیریت میکردند.
با توجه به ادبیات پژوهشی و اهمیت پژوهش در زمینه انگیزش پیشرفت تحصیلی ،در این تحقیق فرضیههای زیر بررسی
گردید:
 -1بیگانگی تحصیلی ،سرمایه اجتماعی ،میزان استفاده از رسانهها و متغیرهای جمعیتشناختی میتوانند انگیزش پیشرفت
تحصیلی را در دانشجویان پسر دانشگاه اصفهان پیشبینی کنند (فرضیه اصلی).
 -2بین انگیزش پیشرفت تحصیلی و بیگانگی تحصیلی دانشجویان پسر دانشگاه اصفهان رابطه وجود دارد.
 -3بین انگیزش پیشرفت تحصیلی و سرمایه اجتماعی دانشجویان پسر دانشگاه اصفهان رابطه وجود دارد.
 -5بین انگیزش پیشرفت تحصیلی و متغیرهای جمعیتشناختی در دانشجویان پسر دانشگاه اصفهان رابطه وجود دارد.
روش شناسی پژوهش

پژوهش حاضر پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان کارشناسی پسر خوابگاهی
دانشگاه اصفهان بود که در سال تحصیلی  1394-95در این دانشگاه مشغول به تحصیل بودند .برآورد حجم نمونه به وسیله
نرمافزار جیپاور  90نفر بود ،اما برای مقابله با ریزش آزمودنی 100 ،نفر از میان جامعه آماری به صورت نمونهگیری تصادفی
مستقل انتخاب شدند 4 .نفر از آزمودنیها ،پرسشنامهها را به طور کامل پر نکردند ،بنابراین تعداد نمونه نهایی پژوهش حاضر
 96نفر بود .ابزارهای به کار رفته در این پژوهش ،در زیر توصیف شدند.
پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی :برای ارزیابی انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان ،از پرسشنامه انگیزش
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 -4بین انگیزش پیشرفت تحصیلی و میزان استفاده از رسانهها در دانشجویان پسر دانشگاه اصفهان رابطه وجود دارد.

پیشرفت هرمنس ( )197029استفاده شد .این پرسشنامه دارای  29سؤال است و نحوه پاسخدهی به آن در قالب طیف لیکرت
چهارگزینهای و نمرهگذاری آن بین یک تا چهار میباشد .هرمنس برای محاسبه روایی ،از روایی محتوا استفاده کرده است.
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9
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همچنین او ضریب همبستگی هر سؤال را با رفتارهای پیشرفتگرا محاسبه کرده است .از این نظر نیز این پرسشنامه دارای
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روایی میباشد .ضریب همبستگی گزارش شده برای سؤاالت این پرسشنامه در دامنه  0/30تا  0/57قرار دارد .عالوه بر این،
هرمنس در مطالعهای به وجود ضریب همبستگی بین این پرسشنامه و آزمون  TATاشاره کرده است که این موضوع نشان
دهنده روایی همزمان این پرسشنامه میباشد .هرمنس برای محاسبه پایایی پرسشنامه خود از روش آلفای کرونباخ استفاده
نمود و میزان آلفای به دست آمده  0/84بود .در مطالعه اصلی ،هرمنس بعد از گذشت سه هفته پرسشنامه را مجدداً به
پاسخگویان داد و ضریب پایایی بازآزمون را  0/84محاسبه کرد .هر دو ضریب ،نشاندهنده پایایی خوب این پرسشنامه است
(سابوته .)1389 ،اکبری ( )1386در پژوهشی ضریب پایایی پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس به شیوه آلفای کرونباخ را
 0/80گزارش کرده است .هومن و عسگری ( )1379نیز در پژوهشی دانشگاهی ،ضریب آلفا را  0/87به دست آوردند (به نقل
از سابوته.)1389 ،
پرسشنامه بیگانگی تحصیلی :برای ارزیابی بیگانگی تحصیلی دانشجویان از پرسشنامه بیگانگی تحصیلی پیرنیا ()1394
استفاده شد .این پرسشنامه دارای  12عبارت میباشد .پاسخدهی این پرسشنامه در قالب طیف لیکرت پنج گزینهای از «کامالً
مخالفم» تا «کامالً موافقم» و نمرهگذاری آن از یک تا پنج است .پایایی این پرسشنامه به شیوه آلفای کرونباخ  0/72میباشد.
روایی محتوایی این پرسشنامه نیز بر اساس نظر سه نفر از اساتید به شیوه مطلوبی ارزیابی شده است .برای ارزیابی سرمایه
اجتماعی دانشجویان از پرسشنامه سرمایه اجتماعی مبارکبخشایش ( )1389استفاده شد .این پرسشنامه شامل  16گویه و
چهار خرده مقیاس میباشد .پاسخدهی این پرسشنامه در قالب طیف لیکرت پنج گزینهای از «خیلی کم» تا «خیلی زیاد» و
قابل قبولی است .برای سنجش روایی پرسشنامه از روایی صوری و روایی سازه استفاده شده است .این پرسشنامه چندین بار
توسط اساتید جامعهشناسی مورد مداقه و بازبینی قرارگرفته است .این پرسشنامه به جهات مختلفی چون قابلسنجش بودن،
مفهوم بودن ،ساختمند بودن و جهات دیگر مورد بررسی و داوری قرار گرفته و در نهایت پس از انجام تغییرات الزم به شکل
کنونی درآمده است (مبارک بخشایش.)1389 ،
پرسشنامه میزان استفاده از رسانهها :برای ارزیابی میزان استفاده دانشجویان از رسانهها ،از پرسشنامه الیاسی ()1393
استفاده شده است .این پرسشنامه دارای  30عبارت میباشد .پاسخدهی این پرسشنامه در قالب طیف لیکرت پنج گزینهای از
«اصالً» تا «خیلی زیاد» و نمره گذاری آن از صفر تا چهار است .جهت بررسی روایی سازه و ساختار عاملی پرسشنامه میزان
استفاده از رسانهها از تحلیل عاملی اکتشافی با روش تحلیل مؤلفههای اصلی و با چرخش واریمکس بر رویدادهها استفاده
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نمرهگذاری آن از یک تا پنج است .آلفای کرونباخ به دست آمده آن نیز  0/89میباشد که نشان میدهد پایایی گویهها در حد

شد .پایایی این پرسشنامه به شیوه آلفای کرونباخ 0/89محاسبه شده است.
پرسشنامه اطالعات جمعیت شناختی :برای جمعآوری اطالعات جمعیتشناختی از یک پرسشنامه محقق ساخته
خواهر ،تعداد برادر و وضعیت اجتماعی -اقتصادی دانشجویان جمعآوری گردید.
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استفاده شد و اطالعات مربوط به سن ،تحصیالت ،سن پدر ،سن مادر ،تحصیالت پدر ،تحصیالت مادر ،ترتیب تولد ،تعداد

جواد عباسی جندانی و حسینعلی مهرابی کوشکی  ،پیشبینی انگیزش پیشرفت تحصیلی بر اساس متغیرهای بیگانگی تحصیلی . . .

برای تحلیل دادههای تحقیق حاضر از نرمافزار  SPSS 20استفاده شده است .در سطح آمار توصیفی از شاخصهای مرکزی
و پراکندگی ،همبستگی پیرسون ،اسپیرمن و دو رشتهای نقطهای ،و در سطح آمار استنباطی نیز تحلیل رگرسیون گام به گام
مورد استفاده گرفت.
یافتهها

میانگین سن آزمودنیها  22/22و میانگین سن پدران و مادران آنها به ترتیب برابر با  53/53و  47/43بود .همه آزمودنیهای
این تحقیق دارای تحصیالت کارشناسی بودند و پدران آنها به طور میانگین  10/21سال و مادرانشان به طور میانگین 8/02
سال تحصیل کرده بودند .آزمودنیهای این تحقیق به طور متوسط فرزند دوم خانواده بودند و میانگین تعداد خواهر و برادرهای
آنها به ترتیب برابر با  1/46و  1/53بود 1 .درصد از آزمودنیها از طبقه اجتماعی خیلی ضعیف 5/2 ،درصد از طبقه اجتماعی
ضعیف 10/4 ،از طبقه اجتماعی متوسط رو به پایین 45/8 ،درصد از طبقه اجتماعی متوسط 22/9 ،درصد از طبقه اجتماعی
متوسط رو به باال 11/5 ،درصد از طبقه اجتماعی خوب و  3/1درصد از طبقه اجتماعی باال بودند.
میانگین انگیزش پیشرفت تحصیلی آزمودنیها  ،77/73میانگین نمره بیگانگی تحصیلی  ،35/34میانگین سرمایه اجتماعی
 40/65و میانگین میزان استفاده از رسانهها  53/33بود (جدول .)1
بررسی رابطه بین انگیزش پیشرفت تحصیلی و متغیرهای پژوهش نشان داد که این متغیر با بیگانگی تحصیلی (،)r=-0/420
معناداری دارد ()p>0/05؛ به گونهای که با باال رفتن سرمایه اجتماعی و وضعیت اجتماعی -اقتصادی از یک سو و پایین
آمدن بیگانگی تحصیلی و میزان استفاده از رسانهها ،انگیزش پیشرفت تحصیلی افزایش مییابد (جدول .)1
جدول :1شاخصهای توصیفی و ضرایب همبستگی بین انگیزش پیشرفت تحصیلی و متغیرهای پژوهش

انگیزش پیشرفت تحصیلی

77/73

7/51

-

-

بیگانگی تحصیلی

35/34

5/46

-0/420

0/000

سرمایه اجتماعی

40/65

6/72

0/403

0/000

میزان استفاده از رسانهها

53/33

15/99

-0/277

0/006

سن

22/22

1/17

0/116

0/262

تحصیالت پدر

10/21

5/68

0/020

0/845

تحصیالت مادر

8/02

5/54

0/128

0/215

سن پدر

53/53

5/52

0/002

0/986

سن مادر

47/43

5/70

-0/125

0/224

تعداد خواهر

1/46

1/11

-0/098

0/344

تعداد برادر

1/53

1/46

-0/164

0/109

متغیرهای
جمعیت شناختی
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متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

ضریب همبستگی

معناداری
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سرمایه اجتماعی ( ،)r=0/403میزان استفاده از رسانهها ( ،)r=-0/277وضعیت اجتماعی -اقتصادی ( )rs=0/237رابطه
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ترتیب تولد
وضعیت اجتماعی-
اقتصادی

-

-

-0/154

0/134

-

-

0/237

0/020

نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون گامبهگام نشان داد که از بین متغیرهای پژوهش در گام اول بیگانگی تحصیلی با ضریب
رگرسیون  0/420وارد معادله شد و به تنهایی  17/6درصد از واریانس انگیزش پیشرفت تحصیلی را تبیین نمود .در گام دوم
میزان استفاده از رسانهها نیز وارد معادله شد و ضریب رگرسیون را به  0/509افزایش داد؛ این متغیر به طور خالص  8/3از
واریانس انگیزش پیشرفت تحصیلی را تبیین نمود .در گام سوم وضعیت اجتماعی -اقتصادی نیز وارد معادله شد و ضریب
رگرسیون را به  0/550افزایش داد؛ این متغیر به طور خالص  4/3از واریانس انگیزش پیشرفت تحصیلی را تبیین نمود .این
سه متغیر  30/3درصد از واریانس انگیزش پیشرفت تحصیلی را به طور معناداری تبیین نمودند ( .)p>0/05ضریب دوربین
واتسون  1/902بود و در دامنه مطلوب آن  1/5تا  2/5قرار داشت که نشانگر رعایت پیشفرض استقالل خطاها در این تحلیل
است (جدول.)2
جدول .2خالصه نتایج تحلیل رگرسیون گامبهگام جهت پیشبینی انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان

1

بیگانگی تحصیلی

0/420

0/176

6/85

17/6

20/09

94

0/000

2

بیگانگی تحصیلی +میزان استفاده
از رسانهها

0/509

0/259

6/53

8/3

10/43

93

0/002

3

بیگانگی تحصیلی +میزان استفاده
از رسانهها  +وضعیت اجتماعی0/550 -
اقتصادی

0/303

گام متغیر وارد شده به معادله

ضریب
رگرسیون

توان دوم خطای
رگرسیون استاندارد

1/902
6/37

4/3

5/71

92

0/019
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سهم
خالص()%

F

درچه
آزادی

معناداری

ضریب
دوربین
واتسون

جدول  3ضرایب خام و استاندارد معادله رگرسیون را نشان میدهد؛ بر اساس این ضرایب میتوان معادلهای برای پیشبینی
انگیزش پیشرفت تحصیلی ارائه داد .معادله رگرسیون با استفاده از ضرایب خام به شرح زیر است:
همچنین ضرایب تورم واریانس کمتر از  10بود و این موضوع بیانگر نبود رابطه خطی قوی بین متغیرهای مستقل به عنوان
یکی دیگر از پیشفرضهای تحلیل رگرسیون -میباشد.

] [ DOI: 10.52547/erj.5.37.22

(وضعیت اجتماعی-اقتصادی)(+1/390میزان استفاده از رسانهها)(-0/128بیگانگی تحصیلی)=98/031-0/551انگیزش پیشرفت تحصیلی

جواد عباسی جندانی و حسینعلی مهرابی کوشکی  ،پیشبینی انگیزش پیشرفت تحصیلی بر اساس متغیرهای بیگانگی تحصیلی . . .
جدول  .3ضرایب خام و استاندارد معادله رگرسیون جهت پیشبینی انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان
ضریب

متغیرهای وارد شده به معادله

ضریب خام

مقدار ثابت

98/031

-

بیگانگی تحصیلی

-0/551

-0/401

-4/565

میزان استفاده از رسانهها

-0/128

-0/273

-3/123

0/002

وضعیت اجتماعی -اقتصادی

1/390

0/210

2/390

0/019

استاندارد

ضریب

t

معناداری

16/841

0/000

-

0/000

1/017
1/006
1/021

تورم

واریانس

بحث و نتیجهگیری

نتایج این مطالعه نشان داد که همبستگی بین متغیرهای انگیزش پیشرفت تحصیلی و بیگانگی تحصیلی  -0/420است و در
سطح  0/01معنادار است .این نتایج با نتایج مطالعات رابرت و همکاران ( )1994و اتنافو ( )2012همخوانی دارد .چون
دانشجویانی که دچار بیگانگی تحصیلی شدهاند ،در فرآیند یادگیری احساس فقدان کنترل شخصی میکنند ،برنامه درسی را
با نیازهای آینده خود بیارتباط میدانند ،در فرآیند یادگیری قانونمندی نمیبینند و از دیگران کنارهگیری میکنند ،بنابراین
نداشتن انگیزش پیشرفت تحصیلی دور از ذهن نمیباشد و این همبستگی منطقی به نظر میآید.
همچنین همبستگی بین متغیرهای انگیزش پیشرفت تحصیلی و سرمایه اجتماعی  0/403است که در سطح  0/01معنادار
دانشگاه مانند دوری از خانواده ،به خوبی کنار بیاید و در نتیجه انگیزش پیشرفت تحصیلی او افت میکند .بنابراین این
همبستگی منطقی به نظر میرسد.
همچنین همبستگی بین انگیزش پیشرفت تحصیلی و میزان استفاده از رسانهها  -0/277است که در سطح  0/01معنادار
است .این نتایج با نتایج مطالعات گلمحمدنژاد و بهرامی ( ،)1394آهنجیده ( ،)1394امینی و همکاران ( ،)1391روحانی و
تاری ( )1390و عطادخت و همکاران ( )1392همخوانی دارد .بسیاری از دانشجویان به علت نداشتن انگیزش پیشرفت تحصیلی
به استفاده بیش از حد از رسانههای مجازی روی میآورند .البته گروهی هم به علت استفاده افراطی از این رسانهها ،وقت
کافی را به درس خواندن اختصاص نمیدهند .بنابراین این همبستگی منطقی به نظر میرسد.
همچنین همبستگی بین وضعیت اجتماعی -اقتصادی و انگیزش پیشرفت تحصیلی  0/273است که در سطح  0/05معنادار
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است .دانشجویی که سرمایه اجتماعی کافی ندارد و از حمایت شبکه دوستان برخوردار نباشد ،نمیتواند با استرسهای محیط

است .این نتایج با نتایج مطالعات مولوی و همکاران ( ،)1386اکبری و همکاران ( )1389و موئوال ( )2010همخوانی دارد.
شاید به این علت بین انگیزش پیشرفت تحصیلی و وضعیت اجتماعی -اقتصادی همبستگی وجود دارد که در این خانوادهها
میکنند.
سن ،سن پدر و سن مادر همبستگی معناداری با انگیزش پیشرفت تحصیلی ندارند .این نتایج با نتایج مطالعات محمدی و
همکاران ( )1394و عطادخت و همکاران ( )1392همخوانی دارد .سن آزمودنی ،سن پدر و سن مادر احتماالً به علت واریانس
30
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معموالً والدین تحصیل کرده هستند و به تحصیالت فرزندان خود اهمیت میدهند و در نتیجه در فرزندان خود انگیزه ایجاد
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پایین ،همبستگی معناداری با انگیزش پیشرفت تحصیلی نداشتند .شاید اگر آزمودنیها فقط به مقطع کارشناسی محدود نبودند،
بین این متغیرها همبستگی معناداری به دست میآمد
تحصیالت پدر ،تحصیالت مادر ،تعداد خواهر ،تعداد برادر و ترتیب تولد همبستگی معناداری با انگیزش پیشرفت تحصیلی
ندارند .این نتایج با نتایج مطالعات اکبری و همکاران ( )1389همخوانی دارد اما با نتایج مطالعات موئوال ( ،)2010آچاریا و
جوشی ( )2009و روزن ( )1961ناهمخوان است .درباره این متغیرها به علت ناهمخوانی پژوهشها نمیتوان اظهارنظر قطعی
کرد و احتماالً تفاوت در روش پژوهش و تفاوت فرهنگی باعث ناهمخوانی در نتایج شده است.
همچنین نتایج نهایی این مطالعه نشان داد که با افزایش سرمایه اجتماعی و وضعیت اجتماعی -اقتصادی و کاهش بیگانگی
تحصیلی و میزان استفاده از رسانهها ،انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان افزایش مییابد .همچنین نتایج تحلیل رگرسیون
نشان داد که از بین متغیرهای مورد بررسی بیگانگی تحصیلی  17/6درصد ،میزان استفاده از رسانهها  8/3درصد ،وضعیت
اجتماعی -اقتصادی  4/3درصد و مجموع این سه متغیر  30/3درصد از واریانس انگیزش پیشرفت تحصیلی را به طور معناداری
تبیین کردند .بقیه متغیرها نیز از معادله حذف شدند .علت حذف متغیرها در اکثر موارد ،همبستگی ضعیف با انگیزش پیشرفت
تحصیلی دانشجویان بوده است ،اما درباره سرمایه اجتماعی ،علیرغم داشتن همبستگی معنادار  0/403با انگیزش پیشرفت
تحصیلی ،این متغیر از معادله حذف گردید .به دلیل اینکه تحلیل رگرسیون گام به گام یک تحلیل غیر نظری است ،و از
آنجایی که بین متغیرهای بیگانگی تحصیلی و سرمایه اجتماعی همبستگی قابل مالحظهای  -0/544وجود دارد ،در نتیجه
قویتر با انگیزش پیشرفت تحصیلی دارد در معادله باقی مانده و سرمایه اجتماعی حذف شده است .در پژوهشهای دیگر نیز
با استفاده از متغیرهای مختلف ،انگیزش پیشرفت تحصیلی پیشبینی شده است (صبحی قراملکی1391 ،؛ رستمی و علیآبادی،
1393؛ میرعربرضی و حاجیتبار فیروزجائی1394 ،؛ مولوی و همکاران1386 ،؛ کماراجو ،کارائو و اشمک.)2009 ،
این تحقیق با چند محدودیت روبهرو بود :از آنجایی که نمونه تحقیق ،دانشجویان پسر کارشناسی خوابگاهی دانشگاه اصفهان
در سال تحصیلی  1394-95میباشد ،لذا در تعمیم نتایج به سایر افراد باید کمال احتیاط را رعایت نمود؛ از طرفی حجم نمونه
مورد استفاده در این پژوهش اندکی پایین است که اعتماد ما به نتایج پژوهش را تا اندازهای کم میکند؛ همچنین چون
متغیرهای زیادی با انگیزش پیشرفت تحصیلی همبستگی دارند و از آنجایی که در این تحقیق تعداد کمی از این متغیرها مورد
بررسی قرار گرفتند ،احتمال آن وجود دارد که سایر متغیرها بتوانند معادلههای پیشبینی بهتری فراهم کنند.
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بیگانگی تحصیلی و سرمایه اجتماعی توانایی پیشبینی تقریباً برابری دارند و در نتیجه بیگانگی تحصیلی که رابطه اندکی

با توجه به مطالب گفته شده ،محقق پیشنهادهای زیر را برای تحقیقات آینده ارائه میکند :از آنجا که یکی از هدفهای مهم
در علم کشف علت پدیدهها است ،بنابراین پژوهشگران دیگر میتوانند با طراحی پژوهشهای آزمایشی ،علتهای کاهش و
انگیزش پیشرفت تحصیلی آموزندگان بررسی کنند؛ پژوهشگران دیگر میتوانند این تحقیق را در جامعههای دیگر اجرا کنند
تا کارآیی معادله پیشبینی به دست آمده را در جامعههای دیگر ،مورد بررسی قرار دهند؛ پژوهشگران دیگر میتوانند از
متغیرهای دیگری که با انگیزش پیشرفت تحصیلی رابطه نیرومندی دارند ،برای پیشبینی انگیزش پیشرفت تحصیلی استفاده
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افزایش انگیزش پیشرفت تحصیلی را شناسایی کنند؛ پژوهشگران میتوانند اثربخشی مداخلههای گوناگون را بر افزایش

جواد عباسی جندانی و حسینعلی مهرابی کوشکی  ،پیشبینی انگیزش پیشرفت تحصیلی بر اساس متغیرهای بیگانگی تحصیلی . . .

کنند .در نهایت اینکه مرکز مشاوره ،مرکز آموزش و مرکز سیاستگذاری دانشگاه میتوانند از نتایج این پژوهش استفاده کنند
و دانشجویانی را که انگیزش پیشرفت تحصیلی کم دارند را شناسایی نمایند و شرایطی را فراهم آورند تا با افزایش سرمایه
اجتماعی دانشجویان (از طریق کمک به گسترش تعامالت و شبکههای اجتماعی دانشجویان و کمک به آنها برای کنار آمدن
با استرسهای محیط دانشگاه) و بهبود وضعیت اجتماعی -اقتصادی آنان (از طریق افزایش آگاهیهای اجتماعی و کمک
برای کاستن از بار مشکالت مالی) از یک سو و کاهش دادن بیگانگی تحصیلی (از طریق افزایش احساس مشارکت دانشجویان
در امور درسی) و میزان استفاده آنان از رسانهها (از طریق جایگزین کردن تفریحات سالمتر یا ارسال پیامهای مثبتتر از طریق
رسانهها) از سوی دیگر ،باعث افزایش انگیزش پیشرفت تحصیلی آنان گردند و از این طریق ،آینده بهتری را برای دانشجویان
و جامعه رقم بزند.
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Prediction of academic achievement motivation based on academic alienation,
social support, media usage and demographic variables in male bachelor
student of Isfahan university residing in dormitory at academic year of
2016
0
3
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Abstract
Academic achievement motivation plays an important role in academic success, so its
prediction and improvement is very important. This study investigated the relationship
between academic achievement motivation and academic alienation, social support, media
usage and demographic variables, and also predicted academic achievement motivation
based on this variable in university students. This study was descriptive, correlational type.
Its statistical population included all male students of Isfahan University amongst them 96
persons were selected randomly. The instrument of this study included Pirnia academic
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alienation questionnaire (2015), Mobarak Bakhshayesh social support questionnaire
(2010), Eliasi media usage questionnaire (2014) and researcher-made demographic
information questionnaire. The results showed that academic achievement motivation has
a significant correlation with academic alienation, social support, media usage and
socioeconomic status. Academic achievement motivation did not have a significant
correlation with other variables. The results from stepwise regression analysis showed that
academic alienation, media usage, socioeconomic status and these variables altogether
explained 17.6%, 8.3%, 4.3% and 30.3% of the variance of academic achievement
motivation, respectively. These results indicate that less academic alienation, less media
usage and better socioeconomic status can improve students’ academic achievement
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motivation.
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