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 چکیده : 

 

 و تحصویلی  هوای  حیطوه  در خصوو   به آن زیربناهای شناسایی است، انسان دهنده حرکت موتور انگیزش، که آنجایی از

 باورهای نقش حاضرتعیین پژوهش از اصلی هدف .باشد می ارزشمند  و مهم جامعه پیشرفت و رشد منظور به آموزشگاهی

 آمواری  ی جامعوه  از نوو  همسسوتگی اسوت.    توصیفی است.روش مطالعه دانشجویان تحصیلی انگیزش بینی پیش در امید

 تعداد که می باشند5931-5931سال تحصیلی سیستان و بلوچستان در دانشگاهشناسی ارشد  دانشجویان کار شامل کلیه

 اسونایدر  امیود  ی پرسشونامه  از ها داده آوری جمع برای .ش انتخاب تصادفی ساده گیری نمونه روش به آنان از نفر 319

 رگرسیون پیرسون، همسستگی ضریب از استفاده با ها داده .شد ( استفاده5331والرند) تحصیلی انگیزش مقیاس و(5335)

 متغیرهوای  تموا   بوین  که داد نشان پیرسون همسستگی ضریب حاصل از نتایج.گرفت قرار تحلیل و تجزیه چندگانه مورد

بوا انگیوزه دانشوجویان دانشوگاه سیسوتان و      نتایج نشان داد کوه باورهوای امیود     :دارد وجود معناداری همسستگی پژوهش

بلوچستان رابطه مثست ومعناداری دارد و باورهای امید متغیر مناسسی بورای پویش بینوی انگیوزش تحصویلی دانشوجویان       

مجموعه باورهای امید قادر به پویش بینوی انگیوزش     دهد می نشان نیز رگرسیون ضرایب معناداری آزمون بشمار می رود.

دانشجویان هستند. نتایج این پژوهش ،ضرورت توجه متولیان آموزش و پرورش کشور را در جهت تدوین  برنامه تحصیلی 

 هایی برا ی پررنگ نمودن باورهای امید در دانشجویان  سیستان وبلوچستان مورد تأیید قرار می دهد.

 

 انشجویان باورهای امید ،تفکر عامل ،تفکر راهسردی ، انگیزش تحصیلی د: کلمات کلیدی
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 مقدمه    

انگیزش پدیده ای است ذاتی که تحت تأثیر چهار عامل ،یعنی موقعیت )محیط و محرک هوای بیرونوی (،موزاح )حالوت و     

وضعیت درونی ارگانیز  (،هدف )هدف رفتار ،منظور و گرایش(و ابزار )ابزار دستیابی به اهداف، نیازها و غرایز خود انگیزش 

فتار افراد را نشان می دهد و مشخص می کند که چرا آنها به روش خاصی الز  را بنابراین می توان گفت انگیزش ،دالیل ر

عمل می کنند . از دیدگاه آموزشی ،انگیزه ،ساختاری چند وجهی است که با یادگیری و پیشرفت تحصیلی مورتسط اسوت   

یادگیری است ، به طوری که حتی غنی ترین و بهترین برنامه  –نیرویی قوی در فرایند یاددهی i(.انگیزه 5931)محمدی ،

هووای کووارآموزی وآموووزش سووازماندهی شووده نیزدرصووورت فقوودان انگیووزه در فراگیووران ، سووودمند نخواهوود بووود        

(.یکووی ازمهمتوورین مسوووارل تأثیرگوورار برپیشوورفت تحصووویلی دانشووجویان ،انگیووزه موووی       5935)امینی،محمووودی، 

یزه تحصیلی یکی از ملزومات یادگیری به حساب می آید و چیزی اسوت کوه بوه رفتارشودت     (انگ3،3002،والیس5باشد)برد

وجهت می بخشد و درحفظ تداو  آن به یادگیرنده کمک می کند . در واقع انگیزه آن چیزی است که به یادگیرنده انرژی 

ه تحصویلی مسوتقیماب بوا میوزان     ( از آنجوا کوه انگیوز    5931می دهد و فعالیت های او را هدایت می کند .)طالب زادگوان، 

یادگیری وپیشرفت تحصیلی یادگیرندگان در ارتساط است ، الز  است برای ایجادیک نظا  آموزشی موفو  و پویوا بوه ایون     

امرمهم توجه بیشتری شود . در خصو  جوینودگان علوم و دانشوجویان ،انگیوزه پیشورفت تحصویلی ،از اهمیوت خاصوی         

افراد تحرک الز  را برای به پایان رساندن  موفقیت آمیز یک تکلیف ،رسیدن بوه هودف یوا     برخوردار است . با این انگیزه ،

دستیابی به درجه معینی از شایستگی در کار خود دنسال می کنند تا باالخره موفقیت الز  را در امر یوادگیری و پیشورفت   

 (5931تحصیلی کسب نمایند )محمدی،

گموان سوسب توراکم و گوره خووردن مشوکالت بایکدیگروبوه وجوود آمودن          بی  دانشجویان مشکالت به کم توجهی نسست

نابسامانی های روحی وآموزشی مختلف برای آنان خواهد شد. به دلیل تأثیر انگیزش تحصیلی بر موفقیوت دانشوجویان در   

فتار گرایوان  گرشته و دهه های اخیر ،روانشناسان در صدد بررسی و شناسایی عوامل موثر بر انگیزش تحصیلی بوده اند . ر

ضمن انگیزش معتقدند یادگیری و فرایند های مرتسط با انگیزش به وسویله پواداش هوا و مشوو  هوا هودایت موی شووند         

(از نظر روانشناسان انسان گرا انگیزش نقش قابل مالحظه ای در توضیح دادن نیازها و نگورش هوایی کوه    3055)ابوترابی ،

(عالوه بر مسانی نظری یاد شده ،نتوایج  3055شود .بازی می کند )ابوترابی ،می تواند به وسیله محیط حمایت یا جلوگیری 

پژوهش های مختلفی نشان داده که شخصیت ،خانواده ،دانشوگاه و متغیور هوای اجتمواعی بوا انگیوزش تحصویلی رابطوه         

نوی رابطوه ای   (در همین راستا نتایج تحقی  بحرانی و لطیفیوان نشوان داد کوه انگیوزش درو    3055دارند)امرای وهمکاران،

(. همچنین طاهری 3050مثست با صفات شخصیتی )وظیفه شناسی ،تجربه پریری و تواف  پریری(دارد)بحرانی ،لطیفیان ،

و فیاضی به بررسی انگیزش تحصیلی با توجه به جنسیت و زمینه خانوادگی پرداختند و به این نتیجوه دسوت یافتنود کوه     

برخوردارند و تحصیالت پدر و مادر اثر مثستی بر انگیوزش تحصویلی فرزنودان    دختران از انگیزش باالتری نسست به پسران 
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(.نتایج تحقی  روشنی میالنی و همکاران نیز نشان داد که داشتن امید بوه آینوده   3055آن ها می گرارد )طاهری ،فیاضی،

نسویت توأثیر معنواداری در    ،عزت نفس ،در آمد خانواده از جمله عوامل تأثیر گرار در انگیزه تحصیلی است در حالی که ج

(. روحی و همکاران دریافتند که با توجه بوه جنسویت و رشوته    3055انگیزه تحصیلی نداشت )روشنی میالنی و همکاران ،

(. از عوواملی کوه   3003تحصیلی تفاوتی بین انگیزش دانشجویان دانشگاه علو  پزشکی وجود نودارد )روحوی و همکواران ،   

(امیود عسوارت   3000) 1است . به نظور اسونایدر   9یلی دارد و به آن کم توجه شده امیدنقش قابل توجهی در انگیزش تحص

 اسوتفاده  بورای  شوده  درک انگیزه با همراه خوشایند، اهداف برای تولید  هایی راه تولید برای شده درک توانایی"است از : 

به طوری که امید وار بودن می تواند رضایتمندی و بهزیستی ذهنی فرد را بوه   "برسد نظر مورد هدف به فرد تا ها راه ازآن

(نیز خرده مقیاس کارگزار ، در مقیاس امید بزرگسواالن ،  3001اوح برساند . در پژوهش بایلی ،ونینیگ ، فریج و اسنایدر )

(. مطالعات دیگری 3001ریج،اسنایدر،دارای باالترین قدرت پیش بینی برای متغیر رضایت از زندگی بود )بایلی ،ونینیگ، ف

( حواکی ارتسواط   3002)1( واونگ ، ادوارز وبورگمن  3001)2(. اسنایدر و تسوکاسکا 3001) 1از قسیل پژوهش های دیویس

( . افرادی کوه خیلوی امیودوار هسوتند     3002؛ادوارز،برگمن،3001مثست میان امید و میزان بهزیستی افراد است )دیویس،

تر و انرژی بیشتری برای پیگیری اهداف خود داشته و این امور بوه انگیوزش هوای آن هوا بورای       ممکن است حرکت قوی 

شرکت فعاالنه در فرایند حل مسأله و رفتار هایی که موجب رشد و بالندگی می شوود مربووط موی گوردد پوژوهش هوای       

یری آنها در تحصیل است . امید پیشین نشان داده است که امید در دانش آموزان منسع مهمی برای سازگاری و انعطاف پر

شامل شناخت هایی است که باعث می شود شخص انتظار داشته با شد نتایج مورد نظرش به احتموال زیواد در آینوده ر     

می دهند . این شناخت ها رفتار های جهت گیری هدف را تحت تأثیر قرار می دهنود و بور بهزیسوتی روان شوناختی کوه      

(. اسنایدر بنیان گورار نظریوه امیود و درموان     3055ستند اثر می گرارند )رند و همکاران،شامل هیجانات مثست و منفی ه

و تفکور گورر گواه    3مستنی بر آن عقیده دارد که برای ایجاد امید وجود دو نو  تفکر الزامی اسوت تفکور کوارگزار )عامول (     

ت و توان برای خل  مسیر می بوا شود و   . تفکر گررگاه یا راهسردی جزء شناختی امید و نشان دهنده ی ظرفی3)راهسردی(

تفکر عامل جزء انگیزشی امید است که فرد خود را برای استفاده از این مسیر ها بر می انگیزاند .  به عسوارتی دیگور تفکور    

راهسردی به نقش ها ، طرح ها و راهسرد هایی برای بدست آوردن اهداف اشاره دارد و تفکر عامول یعنوی تصومیم گیوری ،     

( نشان داد که تحلیل برای عده 5333) 50( واینر5939و ظرفیت رسیدن به این اهداف . )کیانفر،هاشمی ، کارشکی،انگیزه 

ای تجربه یک حس نظم ، هدف در زندگی و یک حس امید در مواجهه با نگرانی ها مهیا می سوازد .پژوهشوگران بور ایون     

کامل دارند که به اهداف آینده شان خواهند رسوید )کووین    نکته تأکید می کنند  که افراد امیدوار و خوش بین ، اطمینان
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انگیزشی است کوه از تعامول دو مولفوه کوارگزار     –(امید یک ساختار شناختی 5335(. طس  مفهو  سازی اسنایدر )3003،

( بوا   3003موف  و گرر گاه حاصل می شود . نتایج نشان می دهد که سطوح باال ی امید با میانگین تحصیلی باال )اسنایدر،

پترسوون   (( با میانگین نمورات تحصویلی ورزشوکاران   5332،فرانکن ،براون،3001راهسردهای مقا بله مسأله مدار )فلیسون،

( در 3001)55( رابطوه مثسوت دارد. کلوی    3009(و با پژوهش در مدرسه )اسونایدر،لزز، 5331،کنی ،اسنایدر ،3009،لودان ،

سواله    53-50رفتاری با عملکرد تحصیلی در دانش آمووزان   –های هیجانی بررسی رابطه امید ، عملکرد اجرایی ، توانایی 

(. بوا توجوه بوه اهمیوت     3001درصد از اثرات کلی نقص در عملکرد تحصیلی از امید تأثیر می پریرد )کلوی،  11نشان داد 

ورد دانشوجویان  نقش باورهای امید در پیش بینی انگیزش تحصیلی، این مقاله در نظر دارد به مطالعوه ایون موضوو  درمو    

تعیوین نقوش پویش    ذکر شده هدف پژوهش حاضور  و عملی ر اساس مسانی نظری ب دانشگاه سیستان وبلوچستان بزردازد .

در ارتساط با  انگیوزش تحصویلی در بوین دانشوجویان )دختر(کارشناسوی ارشود دانشوگاه سیسوتان و         امید،بینی کنندگی 

 زیر تدوین و مورد بررسی قرار گرفت سواالت ها و شواهد موجود،  بر اساس یافته بلوچستان است.

 میزان باورهای امید در بین دانشجویان چقدر است ؟     -5

 بین باور های امید با انوا   انگیزش دانشجویان رابطه وجود دارد ؟   آیا   -3

 آیا باورهای امید و ابعاد آن می تواند انگیزش دانشجویان را پیش بینی کند؟  -9

 روش 

معیوار   .انجا  شود   5931 سال در ارشد شناسی کار مقطع دانشجویان روی بر همسستگی –این مطالعه به روش توصیفی 

ورود به مطالعه ،اشتغال به تحصیل و تمایل آنها به شرکت در انجا  مطالعه بود . جامعه پژوهش شوامل کلیوه دانشوجویان    

نفر با استفاده از روش نمونه گیوری  319بود .که از جامعه مورد نظر  سیستان و بلوچستاندختر کارشناسی ارشد دانشگاه 

 .انتخاب شدند  ساده  تصادفی

 گردآوری داده ها شامل دو پرسشنامه امید اسنایدر ، انگیزش تحصیلی والرند بود. ابزارهای

درجه ای است وانتخاب یک به معنای کامال مخالف و انتخواب   1سوال 53پرسشنامه امید اسنایدر : این پرسشنامه دارای  

اسوت ،    1-20ن دامنه نمرات بوین  درجه بندی آنها معکوس است.بنابرای9،1،55به معنای کامال مواف  است که سواالت  1

تفکر عامول و سووال    3،3،50،53آزمودنی در هر سوال می گوید :که االن راجع به خودش چطور فکر می کند .سوال های 

سوال های انحرافی محسوب می شوند .روایی و پایواری   9،1،1،55تفکر راهسردی را می سنجد و سوال های  5،1،2،3های 

از طریو  تحلیول   (3053)ن پرسشنامه در مطالعات قسلی توسط کرمانی ،خدا پناهی و حیودری  و همچنین بومی سازی ای
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)کارشکی و از واریانس امید را تسیین نمود .در پژوهش 23/0شده است .در پژوهش آنها این گویه ها و عوامل   عاملی تأیید

، بورای خورده مقیواس تفکور عامول      30/0 به دست آمده از طری  آلفای کرونسا  برای کل مقیاس اعتسار (5939همکاران،

داده ها (بر آورد شد.0/11اعتسار این پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونسا  )محاسسه شد. 25/0و برای تفکرراهسردی 13/0

 تحلیل شد.  spss-30با استفاده از نر  افزار 

گویوه   33اندازه گیری انگیزش تحصیلی بوا  این پرسشنامه توسط والرند و همکاران برای  مقیاس انگیزش تحصیلی والرند :

(.این مقیاس میزان موافقت دانشجویان را با گویوه هوای مربووط بوه     5933 حجازی، و رشوانلو تنهای) استطراحی شده 

خرده مقیاس )انگیزش درونی برای فهمیدن ،انگیزش درونی برای انجا  کار ، انگیزش درونی برای تجربه محرک ،تنظیم 1

درجه ای می سنجد .حداقل 1ده ، تنظیم درون فکنی شده ، تنظیم بیرونی و بی انگیزگی ( با یک لیکرت همانند سازی ش

اسوت .  33و پوایین تورین آن   532است . و به این ترتیب باالترین نمره پرسشنامه   1و حداکثر نمره 5نمر ه برای هر آیتم 

 31/0، 31/0، 23/0، 32/0، 31/0، 31/0کرونسا  به ترتیوب   والرند و همکاران پایایی این خرده مقیاس ها را با روش آلفای

به دست آورده اند .در مطالعه تنهای رشوانلو ، پایایی و روایی ایون ابوزار از   15/0گزارش داده اند و پایایی کل پرسشنامه را 

رسشونامه در ایون   اعتسوار ایون پ   (. 5939کیانفر،هاشمی،کارشوکی، طری  آلفای کرونسا  و تحلیل عاملی تأیید شده است )

 (بر آورد شد.0/31تحقی  با استفاده از آلفای کرونسا  )

که شامل سه متغیر پیش بوین  تک نمونه ، ضریب همسستگی پیرسون و رگرسیون است t، روش آماری به کار گرفته شده 

، بیرونوی ، بوی    با سه سطح )انگیوزش درونوی  ) امید ،تفکر عامل .تفکر راهسردی (و یک متغیر مالک )انگیزش تحصیلی ( 

 انگیزگی ( می باشد .

 یافته ها

( اراروه  5تک نمونه استفاده شد که نتایج در جدول ) tبه منظور بررسی میزان باورهای امید در دانشجویان از روش آماری 

 شد.
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 تک نمونه به منظور بررسی میزان باور های امید دانشجویان t(: نتایج آزمون   1جدول )

 

 

(در بین دانشجویان باالتر است . بوه طووری   92(میانگین باورهای امید  از میانگین مورد انتظار)5به نتایج جدول )با توجه 

درصد اطمینان می توان ادعا نمود که با ور های امید دربین دانشجویان دختر بیشتر از میوانگین جامعوه موورد     31که با 

 انتظار است

با انگیزش دانشجویان از روش آماری ضریب همسستگی پیرسون اسوتفاده شود کوه    به منظور بررسی رابطه باور های امید 

 (اراره شده است .3نتایج در  جدول )

 

 ( ضریب همسستگی پیرسون بین باور های امیدبا انوا  انگیزش 3جدول)
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وجود دارد که نتایج حاصل از ضریب همسستگی پیرسون نشان داد که بین تما  متغیرها ی پژوهش همسستگی معنا داری 

و نشوان میدهود بوین باورهوای امیود و        p=0/112)بیشترین میزان همسستگی بین باورهای امید و انگیزه درونی اسوت ) 

انگیزه درونی دانشجویان رابطه مثست و معناداری وجود دارد . بین باورهای امید و انگیزه بیرونی رابطه مثست و معنواداری  

 رهای امید و بی انگیزگی  رابطه منفی و معناداری وجود دارد( اما بین باوp=0/101وجود دارد)

 یعنی هر چه باو ر های امید در بین دانشجویان باالتر با شد بی انگیزگی در بین آنها کاهش می یابد . 

به منظور بررسی میزان باورهای امید و ابعاد آن در انگیزش تحصویلی دانشوجویان از روش آمواری رگرسویون چنود گانوه       

 ( اراره شده است.9فاده شد که نتایج در جدول )است

 (رگرسیون چند گانه برا ی پیش بینی انگیزش تحصیلی9جدول )
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( اراره  شده است .نتایج نشان می دهد که به منظوربررسی نمرات 9نتایج حاصل از اجرای رگرسیون چند گانه در جدول )

(در صود  0/112مربوط به انگیزش درونی در گا  نخست مولفه باورهای امیدبه تنهایی )مولفه های امیددر تسیین تغییرات 

(درصود  0/113از واریانس نمرات انگیزش درونی را تسیین می کند ،در گا  دو  مولفه تفکر عامل وارد معادله و به میوزان ) 

واریوانس  0/113) (لفه تفکر راهسوردی از واریانس نمرات انگیزش درونی را تسیین می کند به همین صورت در گا  سو  مو

 نمرات انگیزش درونی را 

( نشان می دهد که به منظور بررسی سهم نمرات باورهای امید در تسیوین تغییورات مربووط بوه انگیوزش      9نتایج جدول )

موی  درصود از واریوانس نمورات انگیوزش بیرونوی را تسیوین       ( 0/105)بیرونی در گا  بعدی مولفه باورهای امید به میوزان 

(واریانس نمرات انگیزش بیرونی را تسیین می کندمولفه تفکر راهسردی بوه میوزان   0/131کند.همچنین مولفه تفکر عامل )

 0/950(واریانس نمرات انگیزش بیرونی را تسیین می کند .بین باورهای امیدو بی انگیزگی رابطه معنادار و منفوی) 0/913)

-)تفکور راهسوردی و بوی انگیزگوی     (0/312-),کور عامول وبوی انگیزگوی      (وجود دارد.همچنین بین مولفه های امیود تف -

هر چه میزان باورهای امید و مولفه های آن افزایش یابد میزان بوی انگیزگوی     .رابطه منفی و معناداری وجود دارد (0/31

 دانشجویان کاهش می یابد .

 بحث و نتیجه گیری

ش بینی انگیوزش تحصویلی در دانشوجویان دانشوگاه سیسوتان و      هدف از پژوهش حاضرتعیین نقش باورهای امید در پی  

بلوچستان می باشد .بر اساس نتایج بدست آمده بین باورهای امید و مولفه های آن یعنوی تفکور عامول و تفکور راهسوردی      

( نیز  دریک مطالعه ی طولی شش سواله  3003وانگیزش تحصیلی همسستگی معنا داری وجود دارد همچنانکه ، اسنایدر )

به بررسی رابطه ی بین امید و موفقیت تحصیلی دانشجویان سال اول پرداخت و نشان داد که سطوح  امیود پویش بینوی    

کننده ی معتسرعملکرد تحصیلی باال در طول دوران دانشگاه و میانگین کلی نمره ها ،فارغ تحصیلی سریع تر از دانشوگاه و  

ر اساس نتایج مطالعوات وی ،دانشوجویانی کوه دارای سوطوح بواالتر      ترک تحصیل پایین به دلیل نمره های پایین است . ب

امیدواری هستند بیشتر بر هدف های خود متمرکز می شوند و انگیزه ی بیشتری نسست به همتایوان خوود بور خوردارنود     

بوا   (.نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که مولفه های امید قادر به پیش بینوی ا نگیوزش تحصویلی همسوو    3003)اسنایدر،

یافته های به دست آمده  در این پژوهش ، پژوهشی است که دردانشگاه فردوسی و علو  پزشکی مشهد توسط کارشکی و 

( صورت پریرفت نتایج رگرسیون نشان داد که مجمو  باورهای امید و خوش بینی تحصویلی موی تواننود    5939همکاران)

فته های همسو دیگور پژوهشوی کوه در دانشوجویان دانشوگاه      انگیزش تحصیلی دانشجویان را پیش بینی کنند .در مورد یا

( می باشد .بر اساس نتایج بدست آمده ،بین بواور هوای امیود و    5931فرهنگیان استان فارس)عساس اناری نژاد و همکاران،

موا  مولفه ها ی ان یعنی تفکر عامل و تفکر راهسردی و انگیزش تحصیلی همسستگی معناداروجود دارد.همسو با تحقیقوات  

اسنایدر نیز نشان داد که بین میزان باالی امیدواری با پیشرفت تحصیلی و وضعیت دانوش آمووختگی رابطوه ی مسوتقیم     

(. درمورد یافته های هم سوی دیگر در ارتساط با پیامدهای تحصویلی ، موی تووان بوه     3003وجود دارد)اسنایدرو همکاران،
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ان دادند که از بین متغییرهای تفکر مثست )امید ،عزت نفوس ،سوسک   یافته های تعلی  هیون و همکاران اشاره کرد که نش

(.در هموین زمینوه   3001های اسناد (، امید بهترین پیش بینی کننده نمرات دانوش آمووزان اسوت )کیوروم وهمکواران ،     

رت پژوهشی که توسط هانسون و همکاران انجا  شد ،نشان داد که امید ،یگانه پیش بین پیشرفت تحصیلی  است کوه قود  

 همچنوین (.3050پیش بینی کنندگی آن باالتر از هوش ، شخصیت و پیشرفت های تحصیلی قسلی است)دی وهمکواران، 

نشان داد که امید می تواند یک راهسرد مقابله ای قوی برای جلووگیری از اهموال کواری     و انوگزی  الکساندر بررسی نتایج

تحصیلی باشد و سطح پایین امید سطح باالی اضطراب را پویش بینوی موی کنود و دانوش آمووزان دارای امیود پوایین از         

در تحقیقوی کوه توسوط    (.همچنوین  3001استراتژی های مقابله ای اجتناب اسوتفاده موی کننود )الکسواندر و همکواران،     

و همکاران انجا  گرفت به این نتیجه رسیدند که جهت گیری هدفی تسحری با امید و امید با عملکرد در تکلیف 53پترسون

و حل مسئله ارتساط مثست و معناداری دارد به عسارت دیگر اهداف تسحری باعث افزایش امید بر عملکرد در تکلیف و حول  

(.در توجیه یافته های پژوهش و یافته هوای تحقیقوات مشوابه موی     3002رسون و همکاران،مسأله اثر مثست می گرارد )پت

توان گفت که تفکر عامل یک مولفه انگیزشی مهم برای به حرکت در آوردن فرد در مسیر راه هایی که بورای رسویدن بوه    

دف اسوت کوه ایون حوس     هدف در نظر گرفته ،است . در واقع تفکر عامل نوعی حس اطمینان از موفقیت معطووف بوه هو   

اطمینان از موفقیت معطوف به هدف است که این حس اطمینان در فرد نیرویی ایجاد می کند که خود را عامل اثر گورار  

بر شرایط می داند و همین باعث ایجاد انگیزه می شود . به عسارتی افرادی که امید باالیی داشته باشند احساس می کننود  

د کنترل دارند در نتیجه خود راموجودی فعال در نظر می گیرند که قادر بوه خوود نظوم    بر رویدادهای شخصی زندگی خو

دهی و تنظیم رفتار خود است و این حس کنترل پایه ای برای انگیزش ،بهزیستی و دستاوردهای فردی در همه ی حیطه 

راک کنتورل را افوزایش داده .   های زندگی ایجاد می کند . داشتن تفکر راهسردی و فکر کردن به مسیرهای متعودد نیوز اد  

منشأ انگیزشی خوبی برای فرد است . محور نظریه های جدید انگیزشی بر ادراک کنترل استوار است و امید و مولفه هوای  

 آن چون تفکر عامل می توانند زمینه های این ادراک را فراهم آورند .  

انگیزش تحصیلی دانشجویان هستند . بنا براین با توجه به یافته ها نشان داد که تفکر عامل و راهسردی قادر به پیش بینی 

اهمیت و نقش امید در انگیزش توصیه می شود اثر بخشی مداخالت تربیتی مربوط به امید یا تغییر باورهوای مربوطوه در   

مود هوای   انگیزش یا سایر پیامدهای تربیتی و آموزشی مورد بررسی و ارزیابی قورار گیورد .امیود و مولفوه هوای آن بوا پیا      

روانشناختی و تربیتی متعددی همچون پیشرفت ،اضطراب ،عزت نفس ،اعتماد به نفس و توکول موی توانود رابطوه داشوته      

باشد . توصیه می گردد پژوهش های آینده ، هر کدا  از این ها را مستقال و یاد در ارتساط بوا هوم بوا امیود در یوک مودل       

نظریه امید در دوبعد شناختی و انگیزشی برای دانش آمووزان دچوار افوت و     آزمون نمایند . آموزش راه کار هایی بر مسنای

 –شکست تحصیلی ، استفاده از تکنیک های خود ارزیابی وتعدیل تحریف های شناختی منفی مستنی بر درمان شوناختی  

 باشد .رفتاری جهت تقویت تفکر راهسردی و مسیر می تواند پیامد های تربیتی و روانشناختی سودمندی داشته 
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 منابع  هرست ف

(. بررسی عوامل موثر بر انگیزه یادگیری دانشجویان بالینی و اراره راهکارهای مناسوب   5930امینی ،ابوالقاسم، ولی زاده سوسن ،محمدی،بتول.) -5
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