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Abstract: Previous research has shown that effective learning cannot be 

explained by cognitive factors alone. The aim of this study was to determine the 

role of factors such as sense of human agency, meaning of education, and time 

perspective in predicting academic achievement motivation among medical 

students. This study was a descriptive-regression correlational study. It included 

200 medical students of Tabriz University of Medical Sciences in the first 

semester of the 99-98 academic year. The students completed four scales of 

academic achievement motivation, sense of human agency, meaning of 

education, and time perspective. Pearson correlation and multiple regression 

methods were used to analyze the data using SPSS ver. 24. Findings showed that 

the motivation for academic achievement has a significant relationship with the 

components of human agency and the meaning of education. Also, 0.22 of the 

total variance of academic achievement motivation was predicted by these three 

components. As a result, the findings can help university officials to design 

effective intervention programs to promote and maintain student motivation to 

take effective action. 
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 مقدمه

تحقیقات قبلی نشان داده است که یادگیری مؤثر تنها      

ت در ممفقیاا بااا امامااا تاانابلی قابااا تم اای  نی اات 

یادگیری تا حد زیادی تحات تایثیر تماناییهاای اااو ی   

فراتاانابلی یادگیرناادها مهارتهااای ا ل اااای     اا یت 

ا گاندا   بر چام ی   2007ا ل اای است )کاسپم-اقلصادی

باه نقاا از  2017ا باناد ر 2019ا هابمک   ماگیار 2018

ر انشناساان بارای تناساایی (. 2020هابمک   ه کااران 

بیناای کننااده ا لکاارد تحصاایلی تاااکنمن  امامااا شاای 

ملغیرهاااای زیاااادی را مااامرد بررسااای قااارارداده اناااد 

(. یکاای از ایااا مااماردا ان یاا ه 2003)شرممزیکمفمرنهااا  

ان ی ه شیشرفت تحصیلی اباارت اسات شیشرفت می باتد. 

از گرایشی ه ه  انبه به ارزیابی ا لکرد بمد با تم اه باه 

قیاات ا لکاارد   اااا ی تااریا م یارهااای تاامو باارای ممف

بربمرداری از  ذتی که با ممفقیت در ا لکرد ه راه اسات 

ان ی ه شیشرفت بمد می تماند  (.2001) ست  ند   آرچه 

تحت تایثیر اماماا مللل ای  از   لاه ااملیات ان اانیا 

 م نای تحصیا   چشم انداز زمان باتد.

 Sense of Agencyحس ااملیت 

قصدها   اا ال ما    یکی از اماملی که می تماند رابط بیا

ه چنیا اا ال ما   شیامادهای بیر نای آنهاا قارار گیاردا 

حس ااملیت  است. حس ااملیت به ایاا اح ااا اتااره 

دارد که ما به ومر ارادی بر اا ال بمد   از وریا  آن بار 

 Banduraبناد را   بیر ن کنلرل داریم.ر یدادهای  هان 

در  ارتباط ( در آثار بمد  1999ا 2000ا 2001ا 2002)

ا ل اایا بار ااملیات ان اانی تیکیاد  –با نظریه تنابلی 

ااملیات  "کرده است. آنچه را بناد را  نباه هاای ا الی 

می داند تاما ا دی بمدن ) قصادمندی(ا شای   "ان انی

اندیشیا بمد  اکن  سازیا   اندیشه  رزی است. ا ادی 

بمدن : م رفی یک رتله ا اا اسات  کاه در آیناده بایاد 

شااذیرد. شاای  اندیشاای انلظااار شیاماادها باارای  انجااا 

قصدهای ان ت ریف می تمد که آیناده رفلاار را باه سامی 

ک ب شیامدهای مثبت   د ری   لا از شیامدهای من ی 

هدایت می کند. بمد  اکن  سازیا نیا  کاه شیمناد بایا 

اندیشه   ا ا اسات. سارانجا  ااملیات باا اندیشاه  رزی 

ه  رزی تمانااایی مشاالم ماای تاامد. منظاامر از اندیشاا

فراتنابلی ت کر در باره  هت هاا شیامدهاا   م نای نقشه 

( در ارتبااط باا 2001ها   ا اا هاای ماسات. بناد را ) 

با رهاای بمدکارآمادی  "اندیشه  رزی اظهاار مای دارد : 

Self-efficacy ا   امن  "اساا ااملیت ان اانی اناد(  

لیت (. اام1392ا  تر  ه الی اکبر سیف 2001 هرگنهان

باال بیان ر ایا است که فرد تمانایی مشارکت ممفقیت آمی  

در ا ا   به   مد آ ردن ت ا ت  اق ی در ا لکارد ف لای 

بمد در مقای ه باا ا لکارد قبلای را داراسات )بشارشمر   

مطا  ااات  یلللاامن تیلاامر   اتمشللاام  (.1396اح اادی 

(2012) Litelton Tylor Atlapleto    ا شااا منی ی

ا تینجااااااال Palonimi Colin( 2012کااااام یا ) 

(2010)Tinjala  به ااملیت به انمان مؤ  ه ا لی حرفاه

ایا به  سیله اف ای  دامت به بمقیتا ه کاری   شمیایی 

(. بناد را 2017  ه کااران  ) اساکم دهناد یما تیاه 

   با رهای بمدکارآمدی را اساا ااملیت ان انی می داناد

 او یناان بیاان ر رآمدیبمدکا با رهایدرحمزه تحصیلیا 

 تکااا یف آمیاا  ممفقیاات انجااا  در باامد تمانااایی بااه فاارد

ا 1991)تاانک باتد می ا مشلم سط  دریک تحصیلیا

(. نلایج بربی از مطا  ات نشان می 2003 بان ماسکا میک 

در اد  14 تاا 11 دهاد کاه در زمیناه تحصایلیا بایا

تغییرشذیری ن رات شیشرفت تحصایلی از وریا  با رهاای 

(. 2001کانمناات ا)ارآمدی تحصیلی تبییا می تمد بمدک

( بار نقا  مهام 2001 (  در مطا  اات  مز  ماک  ارتار

با رهای بمدکارآمدی در غلبه برچا شهای تحصیلی تیکید 

رشژ هشاای نشااان دادکااه د( 2008 ( کاایا. تااده اساات

با رهای بمدکارآمادی بار ا اطراد ادراک تاده محایط 

اهد تجربی نی  نشاان تحصیلیا اثر م لقیم من ی دارد. تم

داده انااد کااه با رهااای بمدکارآماادی اتاامو   مقا ماات 

فراگیران را برای مما هاه باا مطا باات زنادگی تحصایلی 

ا نت برا ن ;2008اف ای  می دهد )بایارا  ین لمنمفماد 

( . در یاک 2001برینر چپرا دیامیس تا رناد   اسالکاران 

با ینی  ان ی ه شیشرفت   بمدکارآمدی ا لکردبررسی بیا 
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در دانشجمیان رتله شرسلاری رابطه مثبت   م نادار   مد 

 .(1393داتت ) مح دی   ه کاران 

 Time Perspectiveچشم انداز زمان 

مبانی نظریه چشم انداز زمان در کارهای کامرت  امیا در 

ا  به نق  انلظاارات  .باره زمان   ت کر آینده شیدا می تمد

یا  مشذیرد اتاره می کند. که از ادراک   حافظه تیثیر می 

( بیان می دارند که ایا انلظاراتا رفلار   1943  ممرفی )

 .(1943هیجان اکنمن را ملیثر می سازد )  میا   مامرفی 

بر اساا آنچه می بماهیم شی  بیایادا شای  راناده مای 

رفلار ما  تمسط ت کرمان درباره آیناده بران یللاه    تمیم

شاژ ه   ( .2009سا ینر  ا1985) نمتیا    ن  می تمد 

های مل دد تیثیر چشم انداز زمان بر ان ی و تحصایلی را 

 ا2000ا شیل ا ا 1989)دی     در   نا   تییید کرده اند

شیل اا ا    ناادر یا ا ا تاامتی ا1999 زی بااارد    بمیااد

( .میلار   2009ا س ینر 2011ا شیل  ا    ندر یا2014

ری باا آیناده م لقدند  قلی تکا یف یادگی (2004) بریک ا

فرد ارتباوی ندارند   برای ا  بی ارزتندا ان ی و شیشرفت 

رابطه غیرم لقیم چشم انداز در شژ هشی   .رتد ن ی کند

گیاری هادب باا شیشارفت تحصایلی زمان از وری   هت

در یک مطا  اه  (. 1395)گل لانه   ه کاران  م نادار بمد

 چشاام انااداز زمااانی دانشااجمیان در سااط  باااالیی نباامدا

ه چنیا بیا چشم انداز زمانیاکی یت زندگی   تادکامی 

در باایا دانشااجمیان رابطااه م االقیم م ناای داری   اامد 

-یک بررسی مدابله(. 1396داتت ) ایران شمر   ه کاران

( 2011ای مبلنی بر چشم انداز زمان شیل  ا    ندر یا )

بااث اف ای  ان ی و شیشرفتا بمدکارآمادی تحصایلی   

آینده  کاه  چشم انداز زمان حال  ذت  چشم انداز زمان

(. 1397گرایانه   حال  برگرایانه تد )حقیقی   ه کاران 

( ارتبااااط 2011گااام ) زبردساااتا بشاااارت   حقیقااات

بمدکارآمدی با چشم انداز زمان آینده را سنجیدند   بایا 

شاژ ه  هاای مل اددی  .آن د  نی  ارتباط مثبات یافلناد

شارفت کنامنی   آیناده چنیا یافله اند که بیا اهاداب شی

ا سای من  د یات    نا   2009فاان (فرد ارتباط   مددارد

(. هر چه فردی بیشلر بلماند شیامدهای آینده رفلاار 2003

کنمنی او را ببیندا کارایی رفلار کنمنی او بارای اهاداب 

 .1999آینده او بیشلر می تمد )هاس ا    ن  

 Meaning of Educationم نای تحصیا 

لی به م ناای دال ات در نای تحصایا بارای م نای تحصی

که برای بربی از آنان به انمان راهی بارای  فراگیران است

رسیدن به یک حرفه   برای بربی دی ار باه انامان یاک 

 منبع فشار مح مد می تمد ) هندرسمن کینگ   اس یت

 10 ر اساا تحلیا ااملی مؤ  اه هاای ا الیاب (.2006

است کاه ابارتناد از:  ااما م نا از تحصیا به دست آمده

حرفه )تحصیا ی نی آماادگی بارای حرفاه   راهای بارای 

رسیدن به یک تغا(ا اسالقمل )تحصایا فر الی بارای 

رتد (ا آینده )کشف م یر زندگی   ورحی بارای آیناده(ا 

یادگیری )فر لی برای مما هه با ایاده هاای نام(ا ارتبااط 

جااد )فر لی برای ایجاد د سلی هاا(ا دنیاای شیرامامن )ای

تغییر در دنیای شیرامامن(ا رتدبمیشالا )فر الی بارای 

بمدتناسی(ا گا  ب ادی )مرحلاه ای مثاا مراحاا قبلای 

تحصاایلی(ا فشااار )تحصاایا ی ناای منبااع فشااار(ا رهااایی 

(  ب رگ اا ی)تحصیا ی نی گری  از ممق یت هاای شارتن  

ا هندرسمن کیناگ    2006هندرسمن کینگ   ه کاران)

ا باا بربای از  یژگای هاای (. ایاا م ناها2011 میلچا 

) ر انشاانابلی ماننااد ان یاا و تحصاایلی در ارتباونااد 

در شژ هشاای در (. 2006هندرساامن کینااگ   اساا یت 

در بیا سه ویف سنی کهن اا یا  باط با م نی تحصیاارت

میان ا یا    مانی در بیا ب رگ االن فنمندی ایا نلیجاه 

برای به دست آمد که  مانلرها آن را به انمان یک فر ت 

اساللدا  تاادن تم ایف کردنااد )آنلیکاایا هات اامنیا   

م نای تحصیا بارای فراگیاران باه الات (. 1995کامپاال 

داتلا تجارد مل اا ت تحصایلی بمتاایند   نابمتاایند 

مل ا ت است   ایا تجارد مل ا ت درتاکا گیاری اا ت 

    Astinدر شژ هشی دی ر آسالیا . ن س آنان مؤثر است

نقا از هندرسمن  کیناگ   اسا یت ( به 2002ه کاران )

( نشان دادند که ا  میات دانشاجمیان ن ابت باه  2006)

تحصیا در حال تغییر است. بدیا م نی که دید کاربردگرا 

از تحصاایا ه ااراه بااا فر اات هااای حرفااه ای   فمایااد   
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سمدمندی ما ی از تحصیا در دانش اه از ا  میات بااالتری 

   اح اادیان ح اانیا برباامردار اساات ) ای اای زادگااان 

1388.) 

با تم ه به مطا ب ذکار تادها ان یا ه شیشارفت تحصایلی 

تحت تیثیراماما مل ا تی است که تنابت ایا اماماا در 

بهبمد  ایا ان ی ه در دانشجمیان حائ  اه یت است. افا  ن 

برآنا از آنجا کاه در مطا  اات گذتاله رابطاه ملغیرهاای 

با ان یا ه  بمدکارآمدیا چشم انداز زمان   م نای تحصیا

شیشرفت تحصیلی  در دانشجمیان به  مرت  داگانه ممرد 

بررسی قرارگرفله استا اما نق  ااملیات ان اانی در ایاا 

زمینه به تنهایی   در ت اما با سایر ملغیرهاا باه  یاژه در 

تحقیقات دابا کشمر به ندرت ممرد بررسای قارار گرفلاه 

مؤ  اه است.  ذا شژ ه  حا ر با هدب بررسی  رابطه بیا 

های حس ااملیت تلصیا چشام اناداز زماانا   م ناای 

تحصیا با ان ی ه شیشرفت تحصیلی در دانشاجمیان رتاله 

ش تکی   ت ییا نق  هر یک از آنها در شی  بینی ان ی ه 

 شیشرفت تحصیلی انجا  تد.

 روش کار

ه ب ال ی مادل   -شاژ ه  حا ار از نامو تم ای ی     

مااری تااما کلیاه رگرسیمن ر و ه  مان بمد.  ام اه آ

دانشجمیان رتله ش تکی دانش اه الم  ش تکی   بادمات 

تااا  1391درمااانی تبریاا   ر دی سااال هااای  -بهداتاالی

که در مقاوع الم  شایها فی یمشاتم مژی   اک الرنی  1397

مشااغمل بااه تحصاایا   98-99در نی  ااال تحصاایلی ا ل

ن ر( بامد. در  1505بمدند. ت داد کا  ام ه ممرد بررسی )

شژ ه  به د یا   مد ساه ملغیار شای  بایا  بارای  ایا

ن ار  230اف ای  االبار  نلایج   مقابله با افت آزممدنی ها 

به ر و غیر احل ا ی به  مرت ن منه در دسلرا انللاد 

تدند. نحمه گ ین  ن منه  به ایا وریا  بامد کاه ب اد از 

ه اهن ی با اداره آممزو دانشکده ش تکی دانشا اه الام  

ری    گ ل م با ن ایندگان  ر دی های ممرد نظر ش تکی تب

  اومو رسانی آنها به دانشجمیان از بایا  افاراد دا ولاب  

که باز به ن ایندگان اام  ن مده بمدندا ت اداد مامرد نظار 

انللاد تدند   شرسشنامه ها یا با دامت آزمامدنی هاا باه 

اتاق مشا ره در دانشکده یا اگر ت اداد در یاک  ر دی بااال 

ن ار کاه   30بمد با حضمر در کاماا شاساد داده تادند. 

شرسشنامه ها را کاما  ماد نداده بمدند از ن منه شاژ ه  

حذب تدند. م یار  ر د به مطا  اه مشاغمل باه تحصایا 

   18-30بمدن در زمان ا ارای شاژ ه    داتالا ساا 

 بارایداتلا تاب یت ایرانی بامد. الز  باه ذکار اسات کاه 

 100 حداقا ن منه حجم ه ب ل ی نمو از هایی شژ ه 

ه چنیا  هات راایات .( دال ر) کند می ک ایت ن ر

 "ا مل ابمقی در شژ ه  فار  ر اایت ناماه باا انامان 

باه ه اراه ساایر  "ر ایت نامه ترکت آگاهانه در تحقیا 

شرسشنامه های تحقی   هت ثبت مشلصاات   امضاا باه 

اب ارهاای  ترکت کنندگان داده تد.   در ادامه به م رفای

 ممرد اسل اده در شژ ه  شردابله می تمد. 

 انیدانشروو یلیتحصر شررفتیپ زهیپرسشنامه انگ

سابله   (1386)  یشرسشنامه تمسط کاظ  ایا : یکاظم

   هیان  هی. آزممن بر اساا نظر(1387) ح ینیاتده است

  هیاباه منظامر سانج  ان  (1953) مک کللند شرفتیش

ایاا اسات.  دهیاگرد ای تد انیدانشجم یلیتحص شرفتیش

 یاها ناهیباا گ  یا ناهیگ  5ساؤال  40تاما شرسشنامه 

 ًًکندا ملاا  ما کااممً ین  یممافقما ممافقما فرق ًً)کاممً

 یملااااااااا  م( اساااااااات. شرساااااااا  هااااااااا

در ایااااااا  2،5،8،9،10،17،24،26،27،28،31،35

 کااممًتمند کاه  یم ی مرت ن ره گذار ایبه ا شرسشنامه

 کااممًا   2ا ممافقم 3ممافقم  یا ک 4ا ملا  م  5ملا  م 

 ریباه ساا یآزمامدن ی. شاسد هاارندیگ ین ره م 1ممافقم 

 ی نایتامند.  یما یت به  مرت م کما ن ره گذارسؤاال

 ت. سؤاالردیگ ین ره م 1اتا کاممً ملا  م  5کاممً ممافقم 

 ایتده اند که ا یهدب وراح 12 یشرسشنامه بر مبنا ایا

رقابات  ایایبه ن اسا ک اال گرا اهداب ابارتند از: اال اد

هادب  ایقدرت ولب ایر نیب  یبه تم ه   تشم ازین ایی م

 ایا ل ااا ی اب ل  شرفتایبه تحرک   ش  یگرا ایمدار

مشاارکت   مکاان   هیاان  ایا ل اا یاریه  این ر ندهیآ

باا اسال اده از ر و  شرسشانامه  ایاالبار ا بیکنلرل.  ر
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 ینی)ح ا تده اساتگ ارو  83/0کر نباخ م ادل  یآ  ا

 (.1397یبان یبه نقا از ال  1387

ایاا  :تیرعامل حرس یدهر ازیرامت اسیمق -1

مقیاااا یااک اباا ار تجرباای اساات کااه تمسااط   دی   

برای ارزیابی تمانایی افاراد  Woody (2013ه کاران )

در انجا  کارها بطمر م لقا وراحای تاده اسات. ایاا 

گمیه اسات کاه حاس ااملیات را در  10مقیاا تاما 

( املیااز 1در ه ای از کاممً ملا  م )  7اا  یکرت مقی

املیاااز( اناادازه ماای گیاارد )  7تااا کاااممً ماامافقم ) 

 .(1396بااه  نقااا از بشاارشمر   اح اادی 2008ا رگ

 ااریب االبااار ایااا ت اات بااا اساال اده از ر و آ  ااای 

به دست آماده  55/0م ادل در شژ ه  حا ر کر نباخ 

 است.

ایاا  :اردومبریز انداززمان چشم پرسشنامه -2

سؤال است   با ویف  یکرت شانج  66شرسشنامه دارای 

 3ابی ت اا ت =2 انادرست =1 گ ینه ای ب یارنادرست =

ن ره گذاری تده اسات  5  ب یاردرست =  4 ادرست =

 61-56-41-25-24-9  وریقه ن ره گاذاری ساؤا های

 66م کااما اساات. بااازه ن اارات ایااا شرسشاانامه باایا

نقطه بارو اسات کاه  198می باتد که ن ره  330ا ی

ن رات ک لر از آن نشان دهنده شاییا بمدن سط  چشم 

بمدن نشان دهنده باال 198انداز زمانی   ن رات باالتر از 

ایاا   سط  چشم انداز زمانی در نا د آزمامدنی هاسات

به فارسی برگردانده تاده    (1388ری)آزممن تمسط نم

  ریب آ  ای شرسشنامه کر نباخ محاسابه تاده درکاا

اام  ن مده است. ازورفای میا ان 74/0زیر مقیاسها را 

محاسابه  78/0ر ایی باا ر و تحلیاا اااملی تیییادی 

(. در شژ ه  حا ار 1396گردید )ایران شمر   ه کاران 

 محاسبه گردید. 69/0 ریب آ  ای کر نباخ ایا اب ار 

ایا شرسشنامه را : پرسشنامه معنای تحصیلی -3

وراحای   2006لکیناگ   اسا یت در ساا -هندرسمن

گمیه است که با اسال اده   86ایا اب ار دارای..  کرده اند

از  مقیاا شنج در ه ای  یکرت از یاک تاا شانج ن اره 

ن رة ایا اب ار باا   اع کاردن ن اره  .  گذاری می تمد

  430 تا 86 گمیه ها به دست می آید   دامنۀ ن رات بیا

ن م نای قراردارد. هرچه ن رة آزممدنی بیشلر باتدا می ا

آنان شایایی اب ار را در  ام ه  تحصیلی  ی بیشلر است. 

 91/0 تاا 77/0های ملللف باا ر و آ  اای کر نبااخ 

 گ ارو کردند. ه چنایا ای ای زادگاان   ه کااران

 79/0شایاایی ابا ار باا ر و آ  اای کر نبااخ را   (1393)

( 1395گ ارو کردند. در مطا  اه فامالدی   ه کااران )

. محاسبه تد ) نقا از /85با ر و بازآزمایی شایایی اب ار 

. در مطا  ااه حا اار شایااایی )1395فاامالدی   ه کاااران 

 . به دست آمد./87شرسشنامه با ر و تصنیف 

 یافته ها

در شژ ه  حا ر کمت  تده است تاا باا بررسای      

ت امی ملغیرهای ممرد بررسیا سهم هر یک از آنهاا در 

ت یاایا تاامد.  شاای  بیناای ان یاا ه شیشاارفت تحصاایلی

بنابرایاا مه لریا شرس  شژ ه  حا ر آن اسات کاه 

ملغیر ااملیت ان اانیا م ناای تحصایا   چشام اناداز 

زمان چه مقدار از ان یا ه شیشارفت تحصایلی را شای  

ن ار بمدناد کاه   200کا آزممدنی هاا بینی می کنند؟ 

 5/44ن اار) 89در ااد زن(    5/55ن اار) 111تاااما  

سال برای ماردان  86/22سنی در د( مرد با  میان یا 

ن ار  159سال برای زناان بمدناد . از ایاا ت اداد  20  

ن ار  78ن ار باممی    122ن ر ملیها کاه  41مجرد   

 172ن اار دارای سااابقه مشاار وی    28غیاار بااممیا 

 شده بمدند.نن رمشر ط 

دامنه ن ارات   میاان یا   انحاراب اسالاندارد   1 د ل

 هد. ملغیرهای شژ ه  را نشان می د
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 . آمارتوصیفی متغیرهای پژوهش1جدول

Table 1: Descriptive statistics of variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملغیرهاا را نشاان    ه ب ل ی بایا هار   ات از 2 د ل 

می دهد. بر اساا داده های ایا  د ل مای تامان اظهاار 

   ااملیت ان انی ه رابطه ان ی ه شیشرفت تحصیلی باکرد ک

 م نای تحصیا م نادار است.

 

 

 

 

 

 

 . ماتریس همبستگی انگیزه پیشرفت تحصیلی با  مؤلفه های عاملیت انسانی، چشم انداز زمان و معنای تحصیل2جدول

Table2: The matrix of the correlation of academic achievement motivation with components of human 

agency, time perspective, and meaning of education 

 

 بم ه مدل رگرسیمن شژ ه  را نشان می دهد.  3 د ل 

 . خالصه مدل رگرسیون  مؤلفه های عاملیت انسانی، چشم انداز زمان و معنای تحصیل بر انگیزه پیشرفت تحصیلی3جدول

Table3: Summary of regression model of the components of human agency, time perspective, and 

meaning of education in relation to motivation in academic achievement 

 

 

 

 

 

 

نشااان ماای دهااد از آنجااا کااه    3ه ااانطمر کااه  ااد ل 

05/0p<  می باتدا مدل ممرد اسل اده در شژ ه  م نای

نشاان مای دهاد کاه مادل مامرد  R2دار است   مقادار 

% تغییر در ن رات ان ی ه شیشارفت تحصایلی  22اسل اده  

 را به ح اد آ رده است.

 

 

 

 

 

مؤ  اه هاای ااملیات ان اانیا ب رگرسیمن  رای 4 د ل 

چشم انداز زمان   م نای تحصیا در شی  بینای  ان یا ه 

 شیشرفت تحصیلی را نشان می دهد.

 

 

 

 

 1 2 3 4 

    _ عاملیت انسانی

   _ 04/0 معنای تحصیل

  - _24/0** 03/0 چشم انداز زمان

 - 07/0 -39/0** -24/0** انگیزه پیشرفت تحصیلی

 SS df MS F R 2R p منبع مالک ریمتغ

 شرفتیپ زهیانگ

 یلیتحص

  ونیرگرس

 مانده یباق

52/18570 

36/61982 

3 
196 

17/6190 

24/316 
58/19 48/0 22/0 000/0 

 اریمع انحراف نیانگیم نیبزرگتر نیکوچکتر مولفه ها

 12/20 22/124 60 97 انگیزه پیشرفت تحصیلی

 82/4 18/31 44 23 عاملیت انسانی

 84/41 96/240 309 145 معنای تحصیل

 56/18 43/205 244 172 زمان چشم انداز
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 یلیتحص شرفتیپ زهیانگ ینیبشیدر پ لیتحص یزمان و معنا چشم انداز  ،یانسان تیعامل ونیرگرس بیضرا: 4جدول 

Table4: Regression coefficients of human agency, time perspective, and meaning of education in 

predicting academic achievement motivation 

 

 
 

 

 

 

( هر کدا  از ملغیرهای شی  t   p(   اثر)βسهم) 4 د ل 

بیا بر ملغیر ممک را نشان می دهد.  بر اساا داده هاای 

چشام اناداز  ایا  د ل ه ه مؤ  ه های شی  بیا  بجا  

 نا داری بر ملغیر ممک دارند.تیثیر م زمان 

 بحث

نیا هدب شژ ه  حا ار ت یایا نقا  ااملیات ان اا     

چشم انداز   م نای تحصیا در شی  بینی ان ی ه شیشرفت 

  تماناایینلاایج نشاان داد ااملیات ان اانی  .تحصیلی بامد

شی  بینی ان ی ه شیشرفت تحصیلی را دارد   ایا نلیجه با 

(ا ر حاای ) 1396شااژ ه  هااای بشاارشمر   اح اادی )

(ا میاری 2018(ا مراقی )1394(ا  ط ی اظی ی ) 1392

اقایاد  1989بر اساا نظار بناد را . ( ه  مست1394)

مربمط به ااملیات تلصای مج مااه ای مهام از اماماا 

ت ییا کننده ا  یه یا ان ی ه ان انی است که به فراینادهای 

ان ی تیا ادراکی   مدابله ای تیثیر مای گاذارد. ااملیات 

باال بیان ر ایا است که فرد تمانایی مشارکت ممفقیت آمی  

دن ت ا ت  اق ی در ا لکارد ف لای در ا ا   به   مد آ ر

) بشارشمر    بمد در مقای ه با ا لکارد قبلای را داراسات

(. در تبییا ایا یافله ه انطمر کاه بناد را 1396اح دی 

اقیده دارد ااملیت ان انی ی نی وراحی برناماه   ا ارای 

آن. برای ایا منظمر تلم ابلدا بر اساا ارزتهای بامد 

مای کناد کاه آن هادب مثا تحصایا اهادافی را ت یایا 

بای لی ملناسب با تمان ندیها   امکانات ا  باتد. در مرحله 

 ب د ف ا یلهای الز  را در راسلای هدب مامرد نظار ت یایا 

می کناد. ساپس برناماه ای را بارای ا لیااتی کاردن آن 

ف ا یلها وراحی می کند   در نهایات برناماه را ا ارا مای 

  هت هدب در برای آگاهی از ر ند شیشرفت در  کند.

 

 

 

فما ا زماانی م ایا برناماه  ارزیاابی   در  امرت  ا    

گردد. بامد ایاا ر ناد از وریا   ا محات الز  اا ال می

بمردی که به فرد از شیشرفت در ا رای برنامه می دهدا باز

 ان ی ه را باال می برد.

نلایج ایا شژ ه  ایا نکله را نی  آتکار کردندکاه م ناای 

 ه شیشرفت تحصایلی راشای  بینای ن یتحصیا می تماند ا

ایا یافله با نلایج شژ ه  هاای دی ار مانناد ای ای کند. 

(ا 1395(ا کدبدایی )1393   1388زادگان   ه کاران )

( ه  مساات. در 2006ت ) هندرساامن کینااگ   اساا ی

نلایج یک شژ ه  نشان داد  م نای تحصایا  ه یا راسلا

ارد در ان یاا و تحصاایلی دانشااجمیان نقاا  ب اا ایی د

(. در تبییا یافله فمق باید به ایا نکلاه 1395)کدبدایی 

اتاره کرد م نا دادن به یک مم مو  ا ا ایجااد بیان  

ن بت باه آنا  ف ا یلهاا را در راسالای آن  هات دهای    

نیر ی الز  را برای رسیدن به مقصد فراهم مای کناد کاه  

منجر به شیشرفت می تمد. در سطمح باال تحصایا رابطاه 

و   شیشرفت تحصیلی بر بمب مقااوع تحصایلی بیا هم

 ل اااردیه   ن اامنیاتک)  ااتین دارشاااییا بیشاالر م ناای 

( .  ی نای اماماا 1370ا تر  ه براهنی   ه کاران1983

مل دد دی ری از   له م نا   م هممی کاه تالم بارای 

یک ف ا یت یا ا ا ه چمن تحصیا قائا است مای تماناد 

اا ی داتله   منجار باه نقشی ه انند تماناییهای تنابلی 

شیشرفت تحصیلی گردد. یک ن منه اینای ب ضای از افاراد 

ن منه  ایا تحقی  است که رتبه شایینی در کنکامر ک اب 

کرده   نلمان له اند در رتاله ش تاکی د ره ر زاناه قبامل 

تمند   با شردابت تهریه  در آن رتله تحصیا می کنندا 

از دانشجمیانی ب ضی از ایا افراد    یت تحصیلی بهلری 

 B β t sig پیش بین متغیر مالک

 

انگیزه پیشرفت 

 تحصیلی

 

 6/- 000/0 -23/0 -95/0 عاملیت انسانی

 000/0 -52/6 -42/0 -2/0 معنای تحصیل

 006/0 77/2 18/0 19/0 چشم انداز زمان
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که در د ره ر زانه تحصیا مای کننادا دارناد کاه یکای از 

 اماما می تماند ه یا داتلا م نا برای تحصیا باتد. 

 نتیوه گیری

ان یاا ه شیشاارفت در سااطمح اااا ی تحصاایا در کنااار      

کارکردهای تنابلی ا رایی تحت تیثیر اماملی قارار دارد 

می باتد.  اذا  که حا ا یادگیری ها   تجارد د ران رتد

ا  مهای تربیلی   آممزتی کارآمد   فراهم ن امدن زمیناه 

برای ک ب تجربه در حمزه های ملللف از وری  ت اما با 

افراد   ممق یت های مرتبط می تماند افاراد را در انللااد 

م یر مناسب در زمینه تحصیا کاه دارای اهاداب م ایاا 

یاری رسانده ر تا   م نی دار    ر  به سمی آینده باتدا 

  ان ی ه آنها را ارتقاا دهاد. م ایم یا مربمواه  باه  یاژه 

آممزتی    به ومر مشلما اساتید نی  می تمانند باا ارائاه 

اوماااات  الز  در زمینااه در ا رتااله ش تااکی   ایجاااد 

م ناا در دانشجمیان تنابت الز  را به   مد آ رده   بااث 

 ی ه را باال می برد.اف ای  امقه آنها گردند که ایا بمد ان 

شژ ه  حا ر محد د به دانشجمیان رتله ش تکی بمد.  ذا 

برای ک ب بین   سیع تر ن بت به اماما تیثیر گذار بار 

ان ی ه شیشرفت تحصیلی شیشنهاد می گردد که ملغیرهای 

دی ری مثا ا  مهای تربیلی   سبک هاای د ب ال ی  در 

 ردد.سایر رتله های تحصیلی الم  ش تکی  بررسی گ

 مقا ه حا ر بر گرفله از ف ا یت شژ هشی نمی ندگان مقا ه

از دانشاا اه محقاا  اردبیلاای اردبیااا  بااا ه کاااری  اداره 

مشااا ره دانشااجمیی   اداره آماامزو دانشااکده ش تااکی 

    هات راایات باتاد  مای دانش اه الم  ش تکی تبریا 

ا مل ابمقی در شژ ه  آزممدنی ها در ابلدا ر ایت نامه 

 کلبی را تک یا   امضا ن مده اند.

از ت اامی دانشاجمیان رتاله ش تاکی رئایس   در نهایت 

ر انشناسان اداره مشا ره دانشجمیی ا م ا نات آممزتای   

ریاایس   کارتناسااان  اداره آماامزو دانشااکده ش تااکی 

تبری  که باا مشاارکت   ه کااری    دانش اه الم  ش تکی

فراهم ن مدن ترایط انجا  شژ ه ا در ایاا تحقیا  ماا را 

 یاری رساندند سپاس  اریم. 
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