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 چکیده

با مشکالت نوجوانان دختر استان تهـران بـوده    يا مقابله يها سبکانگیزه پیشرفت تحصیلی  به وسیله  بینی یشپهدف از پژوهش حاضر 
شهر تهـران در سـال    2دختر مقطع دبیرستان منطقه  آموزان دانشاز نوع توصیفی بوده و جامعه آماري شامل تمامی  است. روش پژوهش

 يهـا  رشـته در دسـترس از   یـري گ نمونهاز دبیرستان ایثار شاهد با روش  آموز دانش 150است. حجم نمونه پژوهش  1393-94تحصیلی 
نوجوانان و مقیاس  يا مقابلهراهبردهاي اطالعات از طریق پرسشنامه  يآور جمعت. ریاضی، تجربی و انسانی) بوده اس(مختلف تحصیلی

قدرت  دهد یمنتایج نشان تحلیل از روش رگرسیون خطی چندگانه  استفاده شد.  پیشرفت صورت گرفته است. براي تجزیه و یريگ اندازه
کارآمد و مراجعه به دیگران با  يها مقابله. رابطه باشد یمله ناکارآمد به ترتیب مربوط به مراجعه به دیگران، مقابله کارآمد و مقاب بینی یشپ

، انگیزه پیشـرفت افـزایش و بـا    یکوش سختآرام بخشی و تالش و  يها راهدرصد معنادار است. با افزایش  5انگیزش پیشرفت در سطح 
جهـت افـزایش انگیـزه پیشـرفت      تـوان  یمـ این بنـابر  یابـد.  افزایش عوامل نگرانی و تعلق به ترتیب میزان انگیزش پیشرفت کـاهش مـی  

 .کرد کارآنان  يا مقابله يها سبکبر  آموزان دانش

 ، انگیزه پیشرفت، مقابله ناکارآمد، مقابله کارآمديا مقابله يها سبکنوجوانان،  :کلیدي گانواژ
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 مقدمه

کلـی   طور به. شود یمبه سوي نوعی هدف  که موجب هدایت رفتار کند یمنی ارگانیزم اشاره روبه حالت د 3انگیزش
 ).1379انسان و عامل جهت دهنده آن تعریف کرد (سـیف،   هاي یتفعالبه عنوان نیروي محرك  توان یمانگیزش را 

بـه معنـی حرکـت دادن مشـتق شـده اسـت. مفهـوم کلـی جنـبش (تحـرك)            moveاصطالح انگیزه از فعـل التـین   
تـا   کنـد  یمـ این تصور عام است که انگیزش چیزي است که ما را به جنبش و تحـرك وادار و کمـک    کننده منعکس

سازه انگیزش پیشرفت تحصـیلی بـه    ).1390 بی تا، ترجمه شهرآراي، (پنیتریچ و شونک، تکلیف خود را کامل کنیم
شود  یمکند، اطالق  یمتعیین است و انرژي و جهت رفتار را  مربوطرفتارهایی که به یادگیري و پیشرفت در مدرسه 

 8و اتکینسـون   7، مـک کلنـد  6، سـیرز 5نظریه انگیزه پیشرفت بر تحقیقات اولیه هوپ  ).2015، 4(دیپسکو و تریکامی

کسانی که داراي انگیزه پیشرفت  .تاکید دارد آموز دانشاستوار است. این نظریه بر نقش هدف در موفقیت و شکست 
که احتمال قابل قبولی براي موفقیـت در آن وجـود دارد و از دسـت زدن بـه      کنند یمهستند بیشتر شغلی را انتخاب 

که یا بسیار ساده و یا بیش از حد مشکل هستند.کسانی که انگیزه پیشرفت در آنان ضـعیف   کنند یمکارهایی اجتناب 
ک کلنـد و همکـارانش   است، تمایل دارند کارهایی را انجام دهند که از نظر میزان دشواري در حد متوسط باشند. م

دوران  يهـا  تجربـه و فقـط در طـی    منحصراًانگیزه پیشرفت را آموخت و این انگیزه  توان یم ظاهراًمتوجه شدند که 
نیاز به پیشـرفت را   توان یم ها سازمان. همچنین در )1390خدیوي و مفاخري، به نقل از(شود  ینمکودکی فرد کسب 
). محققان انگیزشـی معتقدنـد   1384آموزشی خاص در مدیران پرورش داد (محمد زاده،  يها دورهبا طرح و اجراي 

موقعیتی و انگیزه فرد براي رسیدن به موقعیت است. انگیزه بر دو نـوع   یرهايمتغکه انگیزه پیشرفت، یک تعامل بین 
 بـرده  نـام جـام وظیفـه نیـز    و از آن به ان کنند یمعمل  خود خودبهضمنی  هاي یزهانگ. شوند یمضمنی و صریح تقسیم 

صریح از طریق انتخاب عمـدي   هاي یزهانگ. اما شوند یمذاتی براي انجام کار تحریک  يها مشوقو از طریق  شود یم
متفـاوتی   یرهـاي متغ). انگیزه پیشـرفت بـا   1390(خدیوي و مفاخري،  شوند یمو اغلب براي دالیل بیرونی تحریک 

)، پیشـرفت تحصـیلی، منبـع کنتـرل و خودپنـداره      1391ندگی مادران (امانی،ز یفیتباکهمبسته است، به عنوان مثال 
) 1389خودکارآمدي (بهرامـی و عباسـیان فـرد،     يها مؤلفه) و 1390دختر و پسر (خدیوي و مفاخري،  آموزان دانش

، یـزي ر برنامه، ارزش موفقیت، استقالل از خانواده، یکوش سختهمبسته هستند. همچنین در هفت بعد: اولویت کار، 
 ).1385انگیزه درونی و انگیزه بیرونی، بین انگیزه افراد با ساختارهاي اجتماعی رابطه معنادار وجود دارد (جعفـري،  

و  کند یم بینی یشپموفقیت تحصیلی را  داري یمعن طور به) نشان دادند که انگیزه پیشرفت 2011( 9آوان، نورین و ناز
بررسی نقش دوستان نزدیک و هم ساالن بر انگیزه پیشـرفت نشـان    باهدفبا آن در ارتباط است. در پژوهشی دیگر 

و قابل احترام یافتند، درجات بـاالتري از انگیـزه    باارزشداده شد که نوجوانانی که خودشان را به عنوان هم کالسی 
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منبع کنتـرل و   با توجه به اینکه انگیزه پیشرفت تحصیلی با). 2008، 10پیشرفت را گزارش نمودند (نلسون و دي باکر
، کننـد  یمـ که افراد داراي کنترل بیرونی با موقعیـت مقابلـه    اي یوهش رسد یمخودکارآمدي رابطه معنادار دارد، به نظر 

مقابلـه حـل    هـاي  یوهشـ . همچنین افراد کارآمد به دلیل احساس توانمندي کند یم بینی یشپکاهش انگیزه پیشرفت را 
. بنـابراین بـه نظـر    کنـد  یمـ مسایل انگیزه پیشرفتشان هم افزایش پیـدا   آمیز یتفقموو با حل  برند یمرا به کار  مسئله

 کنند. بینی یشپمقابله بتوانند متغیر انگیزه پیشرفت را  يها راه رسد یم
 حداقل به یا دادن کاهش تحمل، ، تسلط (شامل مهار براي که کند یم معرفی ییها تالش را ) مقابله1982( 11الزاروس

 .پذیرد یم صورت ،اند شخص منابع از فراتر که محیطی و درونی يها خواسته و ها تعارض رساندن)
 و دهنـد  یمـ  انجـام  اسـترس  بـردن  بـین  از بـراي  ها آن آنچه افراد، توسط شرایط مدیریت چگونگی عنوان به مقابله

 و لوییس 12فرایدنبرگ .)2012گادمانسون و لیکرس،(شود یم شناخته استرس با مرتبط احساسات مدیریت چگونگی
 يبنـد  دسـته را شناسـایی و در سـه نـوع سـبک مقابلـه      14) بر پایه نظریه الزاروس هجده نوع راهبرد مقابله 1993(13

سبک اول، حـل   :شوند یم يبند دستهکه به شرح زیر  دهد یممقابله را نشان  يناکارآمدکه جنبه کارآمدي یا  اند کرده
شامل: حمایـت اجتمـاعی، تمرکـز بـر حـل مشـکل، تفریحـات         يا مقابلهمشکل یا مقابله بارور که از هشت راهبرد 

 يها جنبهو موفقیت و تمرکز بر  یکوش سخت، تقویت رابطه با دوستان، حفظ تعلق خاطر، بخش آرام يها راهفیزیکی، 
، سـالم، آرام و در اجتمـاع بـراي حـل     ینب خوشکه فرد  دهد یممثبت تشکیل شده است و سبکی از مقابله را نشان 

سبک دوم، مراجعه به دیگران که داراي چهار راهبـرد شـامل: جسـتجوي حمایـت اجتمـاعی،       .برد یممشکل به کار 
به دیگران( هم ساالن، متخصصان و نیروهـاي   رو آوردنو اقدام اجتماعی است و با  يا حرفهحمایت معنوي، کمک 

. سبک سوم، مقابله نابارور است که از هشت راهبرد: نگرانی، حفظ تعلق خـاطر،  شود یممایت متمایز الهی) براي ح
.این شـود  یمـ تفکر آرزومندانه، کنار نیامدن، نادیده گرفتن مشکل، کاهش تنش، خودداري و سرزنش خـود تشـکیل   

بتینـا  ). 1383ابلـه همـراه است(غضـنفري،   اجتنابی نابارور خواند که با ناتوانی در مق يراهبردها توان یمراهبردها را 
نوجوانان نتیجه گرفته است  يا مقابله يها سبکجنسیتی در  يها شباهتو  ها تفاوتبا عنوان  يا مقاله) در 2001پیکو(

الکـی   هـاي  یدنینوشاغلب به سمت مواد مخدر، دخانیات یا  شوند یم یدناامکه وقتی نوجوانان از پیدا کردن راه حل 
بـه نتـایج آینـده یـا      شـود  یمیا تالش براي جلب همدردي است که باعث  یريخطرپذکه علت آن  شوند یمکشیده 

 آمـوزان  دانـش ) در پژوهشی بیان می کننـد کـه   2013بورون و همکاران( ناشی از آن فکر نکنند.همچنین  هاي یبآس
) استفاده می کنند. امـا  باشد یم اغلب از مقابله درونی( که شامل بررسی وضعیت و گشتن به دنبال یک نوع مصالحه

شدید روش مقابله انکـاري   هاي یافسردگافسرده نحوه مقابله به شدت افسردگی بستگی دارد که در  آموزان دانشدر 
 .گردد یماتخاذ 

موقعیتی و انگیزه افراد براي رسیدن به موقعیت است بـه نظـر    یرهايمتغبا توجه به اینکه انگیزه پیشرفت تعامل بین 
در برخـورد   معموالًکند، یعنی اینکه افراد  بینی یشپانگیزه پیشرفت را  تواند یمرویارویی با موقعیت  يها راه سدر یم

ناکارآمـد و   هـاي  یوهشـ بیرونی از  یزهباانگافراد  رسد یممقابله استفاده می کنند. به نظر  هاي یوهشبا موقعیت از کدام 
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پیش بین انگیزه پیشرفت  ي مقابله يها راهبنابراین چنانچه  کارآمد استفاده می کنند. هاي یوهشدرونی از  یزهباانگافراد 
، ها سبک، نسبت به این آموزان دانشمقابله و ایجاد بینش در  يها راهبا طراحی دوره آموزش  توان یمشناسایی شود، 

 زیر بپردازد: سؤاالتبررسی  انگیزه پیشرفت را در آنان تغییر داد. هدف محقق در این پژوهش این است که به
 ؟کنند یم ینیب شیرا پ آموزان دانشانگیزش پیشرفت  ،کارآمد مقابله  يها سبکآیا 
 ؟ کنند یم ینیب شیرا پ آموزان دانشانگیزش پیشرفت  ،ناکارآمد مقابله  يها سبکآیا 

 ؟کند یم بینی یشپمقابله، انگیزه پیشرفت را بهتر  يها سبککدام یک از 
 روش

تهران  2دختر مقطع دبیرستان منطقه  آموزان دانش. جامعه آماري شامل تمامی باشد یمپژوهش حاضر از نوع توصیفی 
از دبیرستان ایثار شاهد واقع در تهـران، بـه دلیـل     آموز دانش 150بودند که از میان آنها  1393-94در سال تحصیلی 

ریاضی، تجربی و (مختلف تحصیلی يها رشتهدر دسترس از  یريگ نمونهاعالم تمایل به همکاري با استفاده از روش 
نوجوانـان و مقیـاس    يا مقابلهراهبردهاي اطالعات از طریق پرسشنامه  يآور جمعانسانی) مورد آزمون قرار گرفتند. 

 پیشرفت صورت گرفته است. یريگ اندازه
 ابزار:

توسط فرایدنبرگ و لـوئیس، بـا هـدف     1993این ابزار در سال  :15(ACS) نوجوانان يا مقابلهپرسشنامه راهبردهاي 
ساله و بر مبناي نظریه الزاروس طراحی شده است که شامل سنجش  18تا  12نحوه مقابله در نوجوانان  یريگ اندازه

 18ه با ماده و یک فرم کوتا 80. هر فرم داراي یک فرم طوالنی با باشد یمراهبرد)  18(يا مقابله يراهبردهاجامعی از 
و ارجـاع بـه    مسـئله کـه دو سـبک حـل     اند قرارگرفتهماده است. این راهبردها با اجراي تحلیل عاملی در سه سبک 

سازش یافته هستند. سبک سوم که سبک غیـر مولـد    يها سبکمدار و هیجان مدار،  مسئله يها سبکدیگران، معادل 
ناتمـام   سـؤال و یک  پردازند یم يا مقابلهراهبرد  18 به بررسی سؤال 79نامیده شده، یک سبک سازش نایافته است. 

 هـا  سـؤال که به منظور بررسی راهبردهایی است که ممکن است توسط فرد به کار رونـد، امـا در    شود یمنیز مطرح 
هر زیر مقیـاس بـه ترتیـب بـدین      يها پرسشپرسش است. شماره  5تا  3راهبرد شامل  18از  یکهر نیامده باشند. 

، یامدنکنار ن: راهبرد حمایت اجتماعی، حل مشکل، تالش، نگرانی، دوستان، تعلق، تفکر آرزومندانه، باشد یمصورت 
، يا حرفـه کاهش تنش، اقدام اجتماعی، نادیده گرفتن، سرزنش خـود، خـودداري، معنویـت، تمرکـز مثبـت، کمـک       

بر اساس مقیاس لیکرت (به صورت همیشـه، اغلـب، گـاهی، بـه       يگذار نمرهو تفریحات فیزیکی. شیوه  يساز آرام
 ییهـا  مـاده . در صورتی که آزمـودنی بـه   شود یم يگذار نمره 5تا  1به ترتیب از  ندرت، هرگز) است. پاسخ هر ماده

اخ برابـر  . اعتبار کل مقیاس در جامعه استرالیا از طریق آلفاي کرونبگیرد یمبه آن ماده تعلق  3پاسخ نداده باشد، نمره 
 ).1386گـزارش شـده اسـت (دادسـتان،      81/0تـا   44/0از طریق آزمون بازآزمایی بین  ها یرمقیاسزو پایایی  7/0با 

 نامه پرسشبه وسیله داعی پور انجام شده است. در پژوهش آنان این  1387ترجمه و هنجاریابی این آزمون در سال 
رستانی مناطق سه و هفت آموزش و پرورش تهران مورد مطالعه پسر و دختر راهنمایی و دبی آموز دانش 126بر روي 

را نشـان داد. ایـن    88/0تـا   29/0بـین   يها سنجش گانه هجدهآمده بین راهبردهاي  به دستقرار گرفت. همبستگی 

                                                   
١٥. Adolescent Coping Scale 



بـا  ( 85/0تا 40/0)، گروه دختران دبیرستانه بین 62/0(میانگین  88/0تا  44/0دامنه براي گروه دختران راهنمایی بین 
 ) بود.69/0میانگین 

توسط انستیتوي علوم رفتاري تهیـه شـده اسـت.     1990این آزمون در سال  پیشرفت: یريگ اندازهپرسشنامه مقیاس 
دهد. مقیاس انگیـزة   هاي آینده را مورد ارزیابی قرار می یابی به پیشرفت یک ابزار خودگزارشی است که انگیزة دست

جوانی دنور ساخته شد و بعد از آن در مطالعات متعددي مورد  یابی ینهزمپیشرفت در آغاز براي استفاده در پژوهش 
اي،  درجـه  5عبارت تشکیل شده است که آزمودنی در یک مقیاس لیکـرت   13این پرسشنامه از . استفاده قرار گرفت

این آزمون به این صورت است کـه   يگذار نمرهکند.شیوه  میزان موافقت یا مخالفت خود با هر یک از آنها را بیان می
امتیاز و  2امتیاز، گزینه زیاد مهم نیست  3 امتیاز، گزینه تا حدي مهم 4مهم  نسبتاًامتیاز ، گزینه  5به گزینه بسیار مهم 

آوردن نمره نهایی کل امتیازات را با هم جمع کرده و بر  به دست. براي گیرد یمامتیاز تعلق  1مهم نیست  اصالًگزینه 
قـرار دارد. امتیـاز بـاالتر     5تـا   1آمـده در دامنـه بـین     به دسـت . نمره کنیم یمکه تعداد کل عبارات است تقسیم  13
) برخـوردار اسـت. همچنـین    78/0این آزمون از همسانی درونـی مطلـوبی (  انگیزه پیشرفت بیشتر است.  دهنده ننشا

 کرونبـاخ پایـایی ایـن مقیـاس در پـژوهش حاضـر از طریـق آلفـاي        گزارش شده اسـت.   84/0پایایی بازآزمایی آن 
 باشد. یم 0.85و مساوي  شده محاسبه

هاي آماري شـامل آزمـون تحلیـل رگرسـیون خطـی       از تکنیک ها دادهتحلیل براي تجزیه و : ها دادهتجزیه و تحلیل 
چندگانـه و از آمــار توصــیفی شــامل جــداول توزیــع فراوانـی و نمودارهــاي مختلــف، جهــت بررســی متغیرهــاي   

 آماري استفاده شده است.  هشناختی نمون جمعیت
 ها یافته

انگیزش پیشرفت بعد کلی است که رابطه آن با  3، داراي در این تحقیق با توجه به ادبیات تحقیق يا مقابله يها سبک
 .است شده آورده) 2( جدول درپژوهش  هاي یاسمق یفیتوص يهاافتهیمورد سنجش واقع شده است. 

 تحقیق هاي یاسخرده مقهاي توصیفی  . یافته2جدول 
 شاخص آماري

خطاي استاندارد  میانگین مقیاس
 انحراف استاندارد میانگین

 26/19 57/1 34/114 کارآمدمقابله 
 40/11 93/0 37/55 مراجعه به دیگران

 67/19 6/1 6/106 مقابله ناکارآمد
 19/5 42/0 68/19 انگیزش پیشرفت

مقابله کارآمد میانگین باالتري نسـبت بـه    يها سبکدر میان افراد گروه نمونه  دهد یمتوصیفی نشان  هاي یافتهنتایج 
 ناکارآمد داشته است. يها سبک

روش  یريکارگ بههاي آماري تحلیل رگرسیون خطی چندگانه  استفاده شده است. در  از آزمون ها یهفرضبراي بررسی 
مورد آزمون قرار گرفت تـا نـوع    ها دادهآماري، ابتدا با استفاده از آزمون آماري کولموگروف اسمیرنوف نرمال بودن 

  گردد. یمروش آماري(پارامتري،غیرپارامتري) که باید استفاده شود مشخص 
 يا نمونهآزمون کولموگروف اسمیرنوف تک .3جدول



متغیرها شاخص  مقابله کارآمد مراجعه به دیگران مقابله ناکارآمد انگیزش پیشرفت
 آماري

82/0 75/0 91/0 24/1 Z 
51/0 61/0 38/0 09/0 P 
 يمعنادارسطح  05/0 05/0 05/0 05/0

 05/0پـژوهش کـه بزرگتـر از     یرهـاي متغاز  یـک هـر  آمده  به دستو سطوح معناداري  3-با توجه به نتایج جدول
پارامتریـک   يهـا  آزمـون از  تـوان  یمـ از متغیرهـا   یکهر نرمال است و براي آزمون  یرهامتغتمام  يها داده، باشد یم

 استفاده کرد.
 کنند؟                                      یم بینی یشپرا بهتر  شرفتیپ زهیانگ  ،يا مقابله يها سبکاز  کی : کداماول سؤال

انگیزش پیشرفت  بینی یشپنقش موثري در  تواند یم يا مقابله يها سبکبراي بررسی این فرضیه که کدام یک از ابعاد 
رگرسیون، از این  هاي فرض یشپ ییدتأه استفاده گردید.بدین ترتیب پس از ایفا کند از روش رگرسیون خطی چندگان

بینـی کنـد،    توانند انگیزش پیشـرفت را پـیش   می يا مقابله يها سبک يها مؤلفهکه آیا  سؤالروش براي پاسخ به این 
 استفاده گردید.

 یرتأثپیش بین تحقیق روي متغیر مالك  یرهايمتغ. در واقع اگر حداقل یکی از باشد یماولین آزمون تست مدل کلی 
 .گردد یم ییدتأمعنادار داشته باشد ، مدل پژوهشگر 

 بر انگیزش پیشرفت يا مقابله يها سبکنتایج رگرسیون عوامل  .4جدول

 مدل
مجمــــوع 
 مجذورات

ــه  درج
 آزادي

ــانگین  میـــ
 F R R2 مجذورات

 
R2

adj 
 

sig 

 001/0 13/0 15/0 38/0 59/8 29/201 3 89/603 رگرسیون
      41/23 146 37/3418 باقیمانده

       149 27/4022 کل

دار بودن مدل رگرسیون  یمعنشده است و نشان از  05/0کمتر از  sigشود مقدار  همان طور که در جدول مشاهده می
 بینـی  یشپـ درصـد توانـایی    15 يا مقابلـه  يها سبکشده است به این معنا که عوامل  15/0برابر  R2. مقدار باشد یم

R2انگیزش پیشرفت را دارند. شاخص 
adj    يهـا  سـبک  يهـا  مؤلفهعبارت دیگر  بهشده است،  13/0در این پژوهش 

 انگیزش پیشرفت را دارند.  بینی یشپدرصد توانایی  13 يا مقابله
معنادار در مـدل دارنـد. بـه ایـن      یرتأثمتغیر یا متغیرها  کرد کدامبا توجه به معنادار بودن کل مدل اکنون باید بررسی 

 :شود یماستفاده  tمنظور  از آزمون 

 در معادله رگرسیون واردشدهضرایب استاندارد، غیراستاندارد و آماره تی متغیرهاي  .5جدول

 بین پیش متغیر
 ضرایب رگرسیون

Tآماره sig سطح معناداري 
 استانداردشده استاندارد نشده

 05/0 001/0 22/12  31/31 مقدار ثابت



 05/0 04/0 03/2 14/0 07/0 مقابله کارآمد
 05/0 02/0 -22/2  -26/0   -12/0 مراجعه به دیگران

 05/0 27/0 -71/1 -09/0 03/0 مقابله ناکارآمد

درصـد بـر انگیـزش     5کارآمد و مراجعه بـه دیگـران در سـطح     يها مقابلهدهد  همان طور که نتایج جدول نشان می
  شود. یمبا توجه به نتایج جدول مشخص معنادار دارد.  یرتأثپیشرفت 

 ؟کنند یم ینیب شیرا پ آموزان دانشانگیزش پیشرفت  ،کارآمد مقابله  يها سبکآیا دوم:  سؤال
ـ نقش موثري در  تواند یمکارآمد مقابله  يها سبکبراي بررسی این فرضیه که کدام یک از ابعاد  انگیـزش   بینـی  یشپ

ـ  ییـد تأپیشرفت ایفا کند از روش رگرسیون خطی چندگانه اسـتفاده گردید.بـدین ترتیـب پـس از       هـاي  فـرض  یشپ
توانند انگیزش پیشرفت  میکارآمد مقابله  يها سبک يها مؤلفهکه آیا  سؤالرگرسیون، از این روش براي پاسخ به این 

 بینی کند، استفاده گردید. را پیش
 یرتأثپیش بین تحقیق روي متغیر مالك  یرهايمتغ. در واقع اگر حداقل یکی از باشد یمکلی  اولین آزمون تست مدل

 .گردد یم ییدتأمعنادار داشته باشد ، مدل پژوهشگر 
 
 

 بر انگیزش پیشرفتمقابله کارآمد  يها سبکنتایج رگرسیون  .6جدول 

 مدل 
ــوع  مجمـــــــــ

 مجذورات
ــه  درجـــ

 آزادي
ــانگین  میـــــــــ

 F R R2 مجذورات
 

R2
adj 
 

sig 

 
 001/0 14/0 19/0 43/0 99/3 95/92 8 64/743 رگرسیون
      25/23 141 63/3278 باقیمانده

       149 27/4022 کل

بودن مدل رگرسیون  دار یمعنشده است و نشان از  05/0کمتر از  sigشود مقدار  همان طور که در جدول مشاهده می
شده است  19/0برابر  R2معنادار دارد. شاخص یرتأث، یعنی حداقل یکی از متغیرهاي پیش بین بر متغیر مالك باشد یم

R2انگیزش پیشرفت را دارند. شاخص  بینی یشپدرصد توانایی  19مقابله کارآمد  يها سبکبه این معنا که 
adj   در این

انگیزش پیشرفت را  بینی یشپدرصد توانایی  14مقابله کارآمد  يها سبکعبارت دیگر  بهشده است،  14/0پژوهش  
 دارند. 

معنادار دارند. به این  یرتأثبا توجه به معنادار بودن کل مدل اکنون باید بررسی کرد که کدام متغیر یا متغیرها در مدل 
 .شود یماستفاده  tمنظور  از آزمون 

 در معادله رگرسیون واردشده. ضرایب استاندارد، غیراستاندارد و آماره تی متغیرهاي 7جدول

 بین پیش متغیر
 ضرایب رگرسیون

Tآماره Sig سطح معناداري 
 استانداردشده استاندارد نشده

 05/0 001/0 32/11  33/30 مقدار ثابت
 05/0 12/0 56/1 15/0 27/0 تفریحات فیزیکی



 05/0 03/0 18/2 21/0 37/0 يساز آرام
 05/0 66/0 43/0 04/0 04/0 دوستان

 08/0 حمایت اجتماعی
09/0 

06/0 55/0 58/0 05/0 
 05/0 49/0 68/0 06/0 تعلق
 05/0 04/0 99/1 20/0 28/0 تالش

 05/0 17/0 38/1 13/0 19/0 حل مشکل
 05/0 76/0 31/0 03/0 05/0 تمرکز مثبت

  β=  21/0به ترتیب بـا   یکوش سختو تالش و ،  بخش آرام يها راهدهد عوامل  همان طور که نتایج جدول نشان می
افزایش این عوامل ، میزان انگیزش  . یعنی بامعنادار دارد یرتأثدرصد  5بر انگیزش پیشرفت در سطح   β=  20/0و ، 

 یابد. پیشرفت نیز افزایش می
 ؟کنند یم ینیب شیرا پ آموزان دانشانگیزش پیشرفت  ،ناکارآمد مقابله  يها سبکسوم: آیا  سؤال

 انگیزش پیشرفتبر  ناکارآمد يا مقابله يها سبکنتایج رگرسیون عوامل  .8جدول 

 مدل 
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادي

میانگین 
 F R R2 مجذورات

 
R2

adj 
 

sig 

 
 005/0 09/0 14/0 37/0 88/2 76/70 8 11/566 رگرسیون

      51/24 141 16/3456 باقیمانده
       149 27/4022 کل

دار بودن مدل رگرسیون  یمعنشده است و نشان از  05/0کمتر از  sigشود مقدار  همان طور که در جدول مشاهده می
درصـد توانـایی    14 مقابلـه ناکارآمـد   يهـا  سـبک شده است به این معنا که عوامـل   14/0برابر  R2. شاخصباشد یم
R2را دارند. شاخص انگیزش پیشرفت  بینی یشپ

adj    يهـا  مؤلفـه شده است، به عبـارت دیگـر    09/0در این پژوهش 
 را دارند. انگیزش پیشرفت  بینی یشپدرصد توانایی  9 ناکارآمد يا مقابله يها سبک

ـ    ه ایـن منظـور  از   با توجه به معنادار بودن کل مدل اکنون باید بررسی کرد که کدام یکی از ضرایب صـفر نیسـت. ب
 .شود یماستفاده  tآزمون 

 در معادله رگرسیون واردشده. ضرایب استاندارد، غیراستاندارد و آماره تی متغیرهاي 9جدول

 بین پیش متغیر
 ضرایب رگرسیون

tآماره Sig سطح معناداري 
 استانداردشده استاندارد نشده

 05/0 001/0 51/10  94/24 مقدار ثابت
 05/0 01/0 -51/2 -24/0 -28/0 نگرانی

 05/0 85/0 18/0 02/0 02/0 تفکر آرزومندانه

 05/0 15/0 -45/1 -14/0 -19/0 کنار نیامدن
 05/0 02/0 -20/2 -18/0 -28/0 تعلق

 05/0 33/0 -97/0 -09/0 -13/0 نادیده گرفتن
 05/0 09/0 67/1 17/0 22/0 کاهش تنش



 05/0 30/0 02/1 09/0 14/0 خودداري
 05/0 65/0 -45/0 -05/0 -07/0 سرزنش خود

 

بـر    β=  - 18/0و ،   β=  - 24/0بـه ترتیـب بـا     و تعلـق ،  نگرانیدهد عوامل  همان طور که نتایج جدول نشان می
این است که بـا   دهنده نشانمعنادار دارد و منفی بودن این ضرایب در واقع  یرتأثدرصد  5انگیزش پیشرفت در سطح 

 یابد. افزایش این عوامل ، میزان انگیزش پیشرفت کاهش می

 گیري یجهنتو  بحث

در دوره نوجوانی، با مشکالت فردي، اجتماعی، شغلی و خانوادگی از یک سو و تغییرات گسترده بدنی  آموزان دانش
 اي یـژه وردهـاي رفتـاري و شـناختی    براي سازگاري نیازمنـد راهب بنابراین . رو هستنده و شناختی از سوي دیگر روب

 16طبـق مـدل فـولکمن و الزاروس   ). 1383غضـنفري، (مقابله نام برد  هاي یوهش به عنواناز آنها  توان یمکه  باشند یم
کنـد. بـر ایـن     هاي شناختی براي حل مسائل اسـتفاده مـی   ) فرد با به کار بستن سبک مقابله کارامد از مهارت1984(

رضـایت   ،مناسب براي مشکل يها حل راهبا یافتن  معموالًو  شوند یمبررسی  یماًمستقمقابله با مشکل  يها راهاساس 
از هشت راهبرد کنار آمـدن تشـکیل    کارآمدسبک مقابله  ).1387(غضنفري و قدم پور،  شود یمحاصل  یشناخت روان

، سالم، آرام و در اجتماع  اسـت،  ینب وشخ که یدرحالکه فرد  دهد یم ارائهرا  يا مقابلهشده است و سبکی از روش 
که از مقابله کارآمد استفاده می کنند، در مواجهـه بـا مسـایل     یآموزان دانش. در نتیجه کند یمبر روي حل مشکل کار 

انگیزه  تواند یم مسئلهخود را حل کنند که این  یردرسیغو مشکالت درسی و  یداکردهپمناسب  يها حل راه توانند یم
) مطرح کردند که فرد با به کار بسـتن  1383( االسالمی یخشتحصیل افزایش دهد. همان طور که لطیفیان و  آنها را در

و آرامـش   آورد یمـ بـه دسـت    یشناخت روانمناسب براي مشکل رضایت  يها حل راهکارآمد با یافتن  يا مقابلهسبک 
همچنـین   .شـود  یمـ و در نتیجه به افزایش سالمت روانی کمک  یابند یماو افزایش  هاي یزهانگو  کند یمهیجانی پیدا 

بـاال بهتـر    نفـس  اعتمادبـه بـا   آموزان دانشو در نتیجه،  شود یم نفس اعتمادبهراهبردهاي مقابله کارآمد باعث افزایش 
و  بـد یا یمـ افزایش  آنهاو از همه مهم تر انگیزه پیشرفت در  رسند یممسایل خود را حل کرده و به رضایت بیشتري 

) هم بیان کردند که افراد داراي انگیزه 1392بیشتر و باالتري خواهند رسید. حیدري و سید آسیابان ( هاي یتموفقبه 
که عملکرد خـود را بهبـود ببخشـند و     کنند یمسعی  ها آنمهار دارند و  شان یزندگپیشرفت احساس می کنند که بر 

که ارزیابی پیشـرفت آنـان    زنند یمباشد، به کارهایی دست  یزرانگب چالشکه کارهایی انجام دهند که  دهند یمترجیح 
) طی پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند کـه راهبردهـاي   1387باشد. همچنین غضنفري و قدم پور ( یرپذ امکان

ت را بهبـود بخشـیده و بـه رضـای     هـا  آنافراد، مهارت هاي حل مسـئله   نفس اعتمادبهمقابله کارآمد از طریق افزایش 
ـ ) نیز در بررسی خود، بـر عوامـل   2015( 17بدرین، قیت و اکور .شود یمبیشتري منجر  ي انگیـزش   کننـده بینـی   یشپ

را عامـل   آمـوز  دانـش تحصیلی بر دو بستر محیطی و شناختی تأکید کردند و هماهنگی بین محیط و دنیاي شـناختی  
 افزایش انگیزش یافتند.

                                                   
١٦. Folkman and Lazarus 
١٧.Baddareen, Ghaith & Akour 



ه شامل چهار راهبرد است که با رو آوردن به دیگران، چه همسـاالن یـا   سبک دوم مقابله، مراجعه به دیگران است ک
به دیگـران و جلـب حمایـت آنهـا بـر       آموز دانش. مراجعه شود یممتخصصین یا نیروهاي الهی براي حمایت متمایز 

) نشـان داد چگـونگی و  کیفیـت روابـط و برداشـت      1998انگیزه پیشرفت او موثر است همـان طـور کـه ونتـزل (    
) نیز 1386.کاوسیان و همکاران (بخشد یماز حمایت به میزان زیادي انگیزه پیشرفت تحصیلی او را بهبود  آموز دانش

انگیـزه پیشـرفت را افـزایش دهـد.      توانـد  یمـ قدرتمنـدي   طـور  به، پذیرش و حمایت اجتماعی ییدتأبیان کردند که 
شود. پـاواالچ   یمنیز، موجب افزایش انگیزش  وزانآم دانشدهند مشارکت والدین در امر تحصیل  یمتحقیقات نشان 

تواند بر اهمیت تکالیف آموزشـگاهی بیفزایـد و بـین اهـداف      یم) نشان دادند که مشارکت والدین 2015( 18و تیردیا
 فراهم کند. آموز دانشمدرسه و خانواده، نوعی سازگاري ایجاد کند و پشم اندازي از پیشرفت را براي 

ی از هشت راهبرد سبک مقابله کارآمد است که با افزایش این عامل انگیزه پیشرفت نیز افزایش یک بخش آرام يها راه
اوقـات   هـاي  یـت فعالاست تا ورزش کـردن، و از طریـق    يساز آرام، بخش آرام يها راه. منظور از جستجوي یابد یم

 يهـا  راهر پی جست و جـوي  که د يآموز دانشمثل گوش دادن به موسیقی و کتاب خواندن.  شود یمفراغت متمایز 
باشد، سالمت روانی باالتر و سطح تنش پایین تري را تجربه خواهد کرد و انگیزه پیشرفت او نیز افـزایش   بخش آرام

کارآمد را بیشتر  يا مقابله) مطرح کردند که  هرچه فرد راهبردهاي 1387. همان طور که حسینیان و همکاران (یابد یم
درمانی، اضطراب، اختالل در عملکرد اجتمـاعی و   يها نشانهی باالتري برخوردار است و به کار برد از سالمت روان

) ویژگی افرادي را که از سبک مقابله کارآمد استفاده 1987افسردگی کمتري نشان خواهد داد. پیرلین و اسکولر نیز (
 . دانند یممی کنند، سطح تنش پایین 

. کنـد  یمـ و کوشـایی را توصـیف    يبلندپروازه کارآمد است که تعهد، نیز از  راهبردهاي مقابل یکوش سختتالش و 
و او  برد یمفرد را در شرایط سخت پیش  یکوش سختکه  کند یمتعریف  گونه ینارا  یکوش سخت) 1380جمهري (
) 1392تهدیدآمیز را با موفقیـت بیشـتري پشـت سـر بگـذارد. حیـدري و سـید آسـیابان (         یعوقاتا  دهد یمرا یاري 

که به فرد امکان ترسیم و دسترسی به فهرستی از راهبردهـاي   دانند یمرا یک احساس بنیادي از کنترل  یکوش سخت
زنـدگی   يزا اسـترس بهتر با حوادث  کوش سخت)  نیز معتقد است که افراد 1376. بیاضی (دهد یمرا  يا مقابلهمفید 

 یردرسـی غو مسایل درسی و  ها یسختدر مواجهه با باشند  کوش سختکه  یآموزان دانش. در نتیجه شوند یمسازگار 
بیشتري دست پیدا می کنند و داراي انگیزه پیشرفت باالتري خواهند بود. همـان   هاي یتموفقبهتر سازگار شده و به 

) در پژوهشی نشان داد افرادي که داراي سطح باالیی از انگیزش پیشرفت هستند براي حل 2006اسالوین ( طور که
 ).1392سیدن به موفقیت بسیار کوشا هستند (حیدري و سید آسیابان، مشکالت و ر

تجربـی بـا نـاتوانی در کنـار آمـدن و       طور بههستند که  ناکارآمدسبک مقابله  يراهبردهاعوامل نگرانی و تعلق جزو 
. نگرانـی  ابـد ی یمـ مقابله مرتبط هستند. با توجه به نتایج تحقیق با افزایش این دو عامل، انگیزه پیشرفت نیـز کـاهش   

نیز عبارت اسـت   مقابله. دهد یماخص نشان  طور بهکلی و درباره خوشبختی در آینده  طور بهاهمیتی را درباره آینده 
 درونـی  یـا  بیرونـی  خـاص  يها خواسته عهدة از تا تغییرند حال در مداوم طور به که شناختی و رفتاري يها تالشاز 

کـه   يآمـوز  دانش). در نتیجه 1386خدایاري فرد و پرند،(برآیند ،شوند یم ارزیابی وي توان و منابع  وراي که شخص

                                                   
١٨.Pavalache & Tridia 



لحاظ  و ازاحساس ناتوانی در مقابله با مشکالت را داشته باشد، انگیزه پیشرفت در او به شدت کاهش خواهد یافت 
ند کـه  ) بـه ایـن نتیجـه رسـید    2007رواهلند، مارتین وفلد (همان طور که دچار افت خواهد شد. عملکرد تحصیلی 

کـه   یآمـوزان  دانـش که از انگیزه پیشرفت باالیی برخوردارند، عملکرد تحصیلی بهتري دارند نسبت به  یآموزان دانش
 انگیزه پیشرفت کمی دارند. 

کوشش جهت حفظ تعلق خاطر نشانگر اهمیت و مالحظه براي ارتباط با دیگران است که بـه عنـوان سـبک مقابلـه     
ناکارآمد روي سالمت روان اثر منفی دارد. هنگام بروز مشـکالت، هرچـه    يها سبک بردنکار و به  باشد یمناکارآمد 

. همان طور که محمدي یابد یمبیشتر باشد انگیزه پیشرفت در او کاهش  آموز دانشتالش براي حفظ تعلق خاطر در 
انی وجود دارد. بر حسب ) بیان کردند که  نوعی رابطه دوجانبه بین راهبردهاي مقابله و سالمت رو1380و صاحبی (

این که راهبرد مقابله کارآمد و یا ناکارآمد باشد مواجهه با مشکالت و مسائل فعال یا نافعال خواهد بود و بـه دنبـال   
) نیز نشان داد که دوستان و همسـاالن در تقویـت و   1995. بندورا (گیرد یمآن سطوح متفاوت سالمت روانی شکل 

) در پـژوهش  2001ي تحصیلی نقش مهمی را ایفا مـی کننـد. میـدگلی و اردن (   تضعیف انگیزش و سایر عملکردها
از تعامالت حاکم بـر کـالس درس بـا چگـونگی انگیـزه پیشـرفت        آموز دانشخود مطرح کردند که درك و تصویر 

 تحصیلی آنان در ارتباط است.



 منابع
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