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فرا تحلیل عوامل مؤثر بر انگیزش تحصیلی دانشجویان در 
 ایران

 
   4و مجید شعبانی فرد 3پور، عادل علی2، مرضیه دهقانی1*جمال معمرحور

 برنامه ریزی درسی دانشگاه تهران، تهران، ایران. )نویسنده مسئول(دانشجوی دکتری . 1

 استادیار گروه برنامه ریزی درسی دانشگاه تهران، تهران، ایران.. 2

 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.. 3

 .ای تهران، تهران، ایرانمربی دانشگاه فنی و حرفه. 4

 دهیچک
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 مقدمه  
ترین عامل در پيشرفت نيروي انساني كارآمد، عمده

ترین كشورها امروزه جوامع است و ثروتمندترین و پيشرفته
تر و كارآمدتري دارند، هستند كه نيروي انساني الیق هایيآن

گذاري جهت پرورش نيروي انساني در دنياي لذا سرمایه
ري گيكنوني از اولویت باالیي برخوردار است و همچنين بهره

بيشتر از نيروهاي كارآمد موردتوجه بيشتر مسئولين جامعه 
 د حركتعنوان عامل ایجااست. در این راستا ایجاد انگيزش به

ي به حركت او سخت موردتوجه در انسان و جهت دهنده
مسئولين جامعه است. ایجاد انگيزش موجب باال رفتن كارایي 

شود كه فرد استعداد و توانایي خود را در شده و سبب مي
سطح باالتر و با رضایت بيشتري به كار بگيرد. اگر افراد 

ام آن بت به انجي كافي در كار نداشته باشند، ميل و رغانگيزه
را نداشته و لذا كارایي آنان موردتوجه نخواهد بود و بالعكس 
با داشتن انگيزه، تمایل شدید در انجام فعاليت در فرد 

[. 1گردد ]شده و كارایي و رضایت شغلي حاصل ميحاصل
ند كاي در جریان یادگيري بازي ميانگيزه و عالقه نقش عمده

دهند كه مورد د توجه قرار ميو معموالً افراد اموري را مور
العمل در مقابل ها باشد. اختالف افراد در ابراز عكسعالقه آن

هاي معين مربوط به رغبت و تمایالت گوناگون محرك
هاست. ميل و رغبت، فرد را آماده براي دریافت محرك یا آن

كند. عوامل متعددي مانند تغيير، تكرار، هاي خاص ميمحرك
لب دقت تأثير فراوان دارند. ولي آنچه دقت شدت، تازگي در ج

و توجه فرد را براي مدت معيني روي امر خاص متمركز 
سازد رغبت و عالیق اوست، رغبت از لحاظ تربيتي نقطه، مي

دهد. براي اینكه یادگيرندگان ها را تشكيل ميشروع فعاليت
مند به موضع خاصي را مورد توجه و دقت قرار دهد باید عالقه

اشد ارتباط مطالب درسي با احتياجات اساسي آن ب
ها به مطالب درسي یادگيرندگان نيز سبب جلب رضایت آن

است. همچنين به نظر پژوهشگران پيشرفت تحصيلي موجب 
تواند ها ميتأثير مضاعف رغبت خواهد شد این نوع پژوهش

وپرورش را یاري كند تا هر چه بيشتر خانواده، جامعه و آموزش
أله یعني ایجاد رغبت در یادگيرندگان توجه نمایند به این مس

هاي یادگيري در [، از طرفي عوامل مختلفي از جمله سبک2]
[ و ارزیابي یادگيري 4[، فنّاوري آموزشي ]3آموزش عالي ]

 [ در انگيزش تحصيلي دخالت داشته باشد.5كالسي ]

ترین شاهراه یادگيري دانسته، بدین راش انگيزه را عالي
ه هرچه انگيزه فرد براي آموختن و تحصيل بيشتر معني ك

باشد فعاليت و رنج و زحمت بيشتري را براي رسيدن به هدف 
نهایي متحمل خواهد شد؛ مثالً اگر یادگيرنده داراي انگيزه 

تكاليف  كند وتحصيلي باالیي باشد به درس به خوبي توجه مي
 عاتيكند اطالگيرد و عالوه بر آن سعي ميدرسي را جدي مي

 آموزند یاد بگيرد.بيش از آنچه در كالس درس به او مي
چهار عامل،  تأثير تحت كه ذاتي است ايپدیده انگيزش،

 )حالت و بيروني(، مزاج هايمحرك و موقعيت )محيط یعني،

و  منظور رفتار، هدف )هدف ارگانيزم(، دروني وضعيت
ها انسان دارد. قرار هدف( دستيابي به )ابزار ابزار و گرایش(

 را انگيزش الزم خود غرایز و اهداف، نيازها به دستيابي براي

 و دانشجویان، علم جویندگان خصوص نمایند. درمي كسب

    است.  خاصي برخوردار اهميت از تحصيلي، انگيزه پيشرفت
رساندن  پایان براي به را الزم تحرك افراد انگيزه، با این

به  دستيابي دف یاه به رسيدن تكليف، یک آميزموفقيت
تا  كنندمي خود دنبال كار در شایستگي از معيني درجه

 و پيشرفت امر یادگيري در را الزم موفقيت بتوانند باالخره

است این  انگيزش عبارت [. اصطالح7نمایند ] كسب تحصيلي
آید، چرا رفتار هدفدار است، چرا كه چرا رفتار خاصي پدید مي
یابد، چرا رفتار طوالني ادامه ميرفتار معيني براي مدت زمان 

افتد، یا این كه چرا به صورت پيوسته و متناوب اتفاق مي
[. 8اند ]رفتارها از لحاظ درجه، شدت با یكدیگر متناوب

 را نشان افراد رفتار دالیل انگيزش، گفت توانبنابراین، مي

 عمل روشي خاص به هاآن چرا كه كندمي و مشخص دهدمي

 و دارجهت با انرژي، رفتاري انگيزه، داراي ركنند. رفتامي
 چند ساختاري انگيزه، آموزشي، [. از دیدگاه9دار است ]دنباله

است  مرتبط تحصيلي پيشرفت و یادگيري كه با وجهي است
وجود دارد.  از انگيزش متعددي هايبرداشت و ها[. تفاوت7]

در  كه بعدي است سه یک پدیده انگيزه آموزش، حوزه در
فعاليت  توانایي انجام شخص درباره باورهاي برگيرنده
 فعاليت و واكنش انجام آن براي اهداف فرد یا دالیل موردنظر،

[. 10باشد ]فعاليت مي آن با انجام مرتبط عاطفي
انگيزه  یعني گروه اصلي، دو به را انگيزش نظران،صاحب
 الزمجذابيت  دروني اند. انگيزهكرده تقسيم بيروني و دروني

 تحت كه فرد حالي در كرده فعاليت، ایجاد یک انجام براي را

 دست به فعاليت خاصي مستقلي با هدف بيروني انگيزه تأثير

و  تعليم در به انگيزش ضرورت توجه زند. روان شناسان،مي
جدید،  با یادگيري آن ارتباط مؤثر دليل به را، تربيت
از  یكي [ و11ند ]امتذكر شده و رفتارها راهبردها ها،مهارت

 اند،ارائه كرده این انگيزش تبيين كه براي اياوليه هايسازه

 تحصيلي است. انگيزش پيشرفت تحصيلي انگيزش پيشرفت

 و پيشرفت یادگيري به كه منجر شودمي اطالق به رفتارهایي

 تحصيلي، پيشرفت دیگر، انگيزشعبارت[ به12گردد ]مي

به  خاصي قلمرو در را كاريآن كه  به است، تمایل فراگير
 خودجوش ارزیابي طوررا به و عملكردش دهد انجام خوبي

 كند.
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دهند مي نشان را تحصيلي انگيزش كه رفتارهایي غالب
یا  كوشيسخت دشوار، تكاليف انجام بر پافشاري از اندعبارت

تكاليفي  و انتخاب تسلط حد در یادگيري جهت در كوشش
 یا انگيزش پيشرفت تحصيلي، بنابراین،دارد  نياز تالش به كه

 و است شناختيروان یک حالت دروني، انگيزش عبارتي به
 الزم كفالت داراي را خود انسان شود كهمي حاصل هنگامي

انگيزش  تأثير دليل [. به7بداند ] خودمختاري ادراك و
هاي اخير، دهه در موفقيت دانشجویان، در پيشرفت تحصيلي

 عوامل مؤثر در شناسایي بررسي و دصد در شناسان روان

 آنان هاي پژوهشیافته اند.تحصيلي بوده پيشرفت انگيزش

 و دانشگاهي متغيرهاي شخصيتي، خانوادگي، كه داد نشان
 نمونه، عنوان [. به12باشند ]سازه مرتبط مي این با اجتماعي

 و عام طوربه دانشجویان اي، متغيرهاي شخصيتيمطالعه در
بر  خاص، طوربه تحصيلي انگيزش پيشرفت نفس وعزت

 و دیگران اندداشته ذاتي تأثير و پيشرفت تحصيلي یادگيري

سازي جهت یكپارچه در را خود وسوي مطالعهسمت
انگيزش  و یادگيري، شخصيت عقالني، سبک توانمندي
 موفقيت تحصيلي هايبينپيش عنوانبه تحصيلي پيشرفت

 [.13اند ]عالي ذكر كرده آموزش در
متغيرهاي  ميزان بودن پایين پژوهشگران دیگر، سوي از
آموزشي، درآمد  عوامل كيفيت نفس،عزت آینده، به اميد

 عمده كاهش انگيزه عوامل از را دانشجویان تأهل و خانواده

 صدمات انگيزشي همچنين، [.14آورند ]مي شمار به تحصيلي

 منجر به از طرفي، افسردگي و و بدبيني، اضطراب باعث نوعي

 [.15شده است ] دانشجویان تحصيلي عملكرد افت
اقتصادي از جمله  -با توجه به دالیل مختلف اجتماعي

هاي آموزش عالي، هاي بازار كار و توده سيستمخواسته
مشخصات دانشجویان معمول بيش از چند دهه گذشته 

شود بر عامل دوم كه فرض مي [.16تر شده است ]ناهمگن
تأثير دارد، حوزه مطالعه است، سومين عاملي انگيزه تحصيلي 

شود بر انگيزه تحصيلي تأثير دارد طول مدت كه فرض مي
مطالعه است. یكي دیگر از عوامل مؤثر بر انگيزش تحصيلي 

ویژه زمينه اجتماعي هاي اجتماعي دانشجویان است، بهزمينه
عوامل بعدي كه بر انگيزه تحصيلي  [.16والدین مهم است ]

یان مؤثر است نحوه تعامل انگيزش دروني و بيروني با دانشجو
[ نشان 18هاي فيسچر و ویرجيليتو ]یافته [.17یكدیگر است ]

ي هاي درونهاي تحصيلي بر پایه جنبهداد كه ساختار انگيزه
و بيروني كه با یكدیگر در تضاد هستند، استوار است. حتي 

ي هاي انتخابزهاگر دانشجویان ذاتاً داراي انگيزه باشند، انگي
اي هبرند. همچنين یافتهاضافي، انگيزه دروني را از بين نمي

[ نشان داد بين  انگيزه پيشرفت 19جعفریان و همكاران ]

                                                           
1Meta Analysis 

دانشجویان و تدریس اثربخش تحصيلي رابطه مثبت و معنادار 
 وجود دارد.
را  هافعاليت همه هدف غریزي هايیا تكانه هاانگيزش

 هايهمه فعاليت تداوم كه را نيروي محركي و كنندمي تعيين

 غریزي اميال این آورد. اگرمي كند فراهممي تأمين را رواني

انسان  ارگانيسم از را نباشد، دیگر هاآن پرتوان انگيزش و
 هستند رواني نيروهاي این اميال در واقع آید.بر نمي كاري

د. دهنمي شكل و كنندحفظ مي جوامع را افراد و زندگي كه
هاي شایع نظام مشكالت از یكي كه این خصوص باید گفت در

از كشورهاي  جهان، از كشورهاي بسياري در آموزشي
 است كه به تحصيل انگيزه مانده كاهشعقب تا پيشرفته

 هامتوجه دولت و اقتصادي زیادي فرهنگي علمي، هايزیان

 این[. با توجه به مطالب بيان شده در 20كند ]مي هاخانواده و
هاي انجام آوري پژوهشپژوهش قصد بر آن است تا با جمع

شده در مورد پيرامون انگيزش تحصيلي دانشجویان، تحليلي 
ها صورت گيرد تا در برهه زماني تعيين شده در بر تحليل آن

تري در مورد هاي گذشته در ایران به نتيجه جامعطي سال
 د.ست آیعوامل مؤثر بر انگيزش تحصيلي دانشجویان به د

كه اند شدهست متوجه اها نقران نشمنددر این ميان دا
با ، عـقدر واحل كند. را مسائل مهم تواند نميیک مطالعه 

اهميتي كممسئلة ان حتي نميتو، نمونة كوچک یک مطالعه
ند. ار دادقرنش داتجميع را م ـعلس سااین ابنابرد. حل كررا 
آید، در دست مي د بهمتعدهاي مطالعهنتایج از نشي كه دا
مطالعه اران شاید هزع، یک مسئله یا موضواي بروزه مراقع وا

نه ت ین مطالعااسي رته باشد. برـشد داوـجد واـبا نتایج متض
ت الاسؤح بلكه موجب طركند، نميحل اي را مسئلهتنها 
د اـیجاي ارـبراه را ئله ـین مساقع شود. در واميز ـد نيـجدی
ي تحليل« به معناا»فرو آن روش ند ميكز جدید باروش یک 

با توجه به اینكه نتایج متناقضي در مطالعات در ست. م آن اعا
مورد عوامل مؤثر بر انگيزش تحصيلي دانشجویان در ایران 

( 1لها )فراتحليوجود دارد، بنابراین تلفيق و سنتز این پژوهش
تواند راه گشا باشد؛ بنابراین این پژوهش هم در جهت مي

سازي چنين رسالتي طراحي و تدوین گردید تا به این هموار
سؤال پاسخ دهد كه عوامل مؤثر بر انگيزش تحصيلي 

 باشد.دانشجویان ایران چه عواملي مي

 سوال پژوهش
اندازه اثر هریک از متغيرهاي پژوهش بر انگيزش تحصيلي 

 چقدر است؟

 



 

20 

 .17-26، صص.: 1397، پاییح و ومسها  28، پیاپج 2، شاارد 15،  ورد های آموزش و یادگیریپژوهشن ریه للاج 
Journal of Training & Learning Researches, Vol.15, No.2, Serial 28, Autumn & Winter 2018-2019, pp.: 17-26. 

 روش پژوهش  
روش حاضر با استفاده از پژوهش كمي با رویكرد 

)به دليل  1فراتحليل و با استفاده از روش هانتر و اسميت
استفاده از تركيب شدت تأثير متغيرها و تركيب نتایج( 

هاي چاپ شده استفاده شده است. جامعه آماري شامل مقاله
هاي معتبر پژوهشي از جمله در سایتها كه در فصلنامه

در حوزه انگيزش تحصيلي  4و اس. آي. دي. 3، نورمگز2مگيران
هاي مورد بررسي از بودند. ابزارهاي مورد استفاده در پژوهش

روایي و پایایي الزم برخوردار بودند. براي اجراي پژوهش ابتدا 
 195هایي در مورد انگيزش جستجو شد كه تعداد آن مقاله
د یافت شد، اما با بررسي در مورد انگيزش تحصيلي و مور

مقاله از بين جامعه مورد نظر  24توانایي ورود به فراتحليل، 
هاي داخلي اكتفا انتخاب گردید. در این پژوهش تنها به مقاله

شده است به این دليل كه محققان در صدد بودند متغيرهاي 
تا  یي كننداثرگذار بر انگيزش تحصيلي را در ایران شناسا

مشخص شود كدام متغيرها داراي اندازه اثر مطلوب بر 

ي باشد. لذا وابستگانگيزش تحصيلي دانشجویان ایراني مي
هاي چاپ شده در ها از طریق استفاده از پژوهشمقاله

هاي معتبر كشور احراز شده است. با توجه به این كه فصلنامه
 استفاده قراررویكرد تركيب نتایج كه در این پژوهش مورد 

-هاي فراتحليل نيز از آن استفاده ميگرفته در بيشتر پژوهش

كنند، لذا روایي روش استفاده مورد تأیيد بوده و براي تعيين 
اي هها و مقادیر اندازه اثر با فرمولپایایي چندین بار كدگذاري

مذكور مورد ارزیابي قرار گرفت، بنابراین روش مورد استفاده 
ها از طریق زمایي برخوردار است. این پژوهشاز پایایي بازآ

هاي متفاوتي مورد تحليل واقع هاي مختلف و آزمونروش
افزار شده بود كه با تبدیل به آزمون همبستگي وارد نرم

 فراتحليل شد و مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت.

 هایافته
هاي حاصل از پژوهش حاضر در زیر در این قسمت یافته

 آمده است.

 شناسي تحقيقهای توصيفي به تفکيک محل پژوهش و روش. داده1جدول 

 فراواني آزمون آماري f گروه اسمي F گيريروش نمونه f تعداد متغيرها F محل موردپژوهش

 t 10آزمون  6 علميعضو هيئت 8 تصادفي ساده 10 یک 10 تهران

 9 تحليل واریانس 6 دكتر 6 ايتصادفي طبقه 6 دو 5 شيراز

 Z 2 2 دانشيار 3 ايتصادفي چندمرحله 5 سه 2 تبریز

 3 همبستگي 5 استادیار 3 در دسترس 2 چهار 2 اردبيل

 - - 5 كارشناسي ارشد 4 سرشماري 1 شش 1 اروميه

 - - - - - - - - 1 انزلي

 - - - - - - - - 2 اصفهان

 - - - - - - - - 1 شاهرود

 24  24  24  24 - 24 كل

 5شود كه پژوهشگران مالحظه مي 1با توجه به جدول 
نفر  6علمي، پژوهشگر مورد مطالعه عضو هيئت 18نفر از 
نفر كارشناس ارشد  5نفر استادیار،  5نفر دانشيار،  2دكتر، 

توان بيان كرد از مي 1باشند. همچنين با توجه به جدول مي
پژوهش انجام شده در حوزه انگيزش تحصيلي دانشجویان،  24
مورد با استفاده از تحليل  t ،9مورد با استفاده از آزمون  10

مورد با ضریب همبستگي  3و  Zمورد با آماره  2واریانس، 
مالحظه  1 مورد بررسي قرار گرفته بود. با توجه به جدول

پژوهش با استفاده از روش  24پژوهش از  8شود كه مي
 3اي، گيري طبقهاز روش نمونه 6گيري تصادفي ساده، نمونه

پژوهش به روش  3اي، پژوهش تصادفي چندمرحله

پژوهش به روش سرشماري  4گيري در دسترس و نمونه
 استفاده شده است.

پژوهش به  10پژوهش مورد بررسي،  24همچنين از 
پژوهش  5پژوهش داراي دو متغيره،  6صورت تک متغيره، 

پژوهش  1پژوهش داراي چهار متغيره و  2داراي سه متغيره، 
اند، از داراي شش متغيره را مورد مطالعه و بررسي قرار داده

پژوهش در شهر  10دهد كه طرفي نتایج جدول فوق نشان مي
 2پژوهش در تبریز،  2در شهر شيراز، پژوهش  5تهران، 

پژوهش در انزلي،  1پژوهش در اروميه،  1پژوهش در اردبيل، 
پژوهش در شاهرود انجام شده  1پژوهش در اصفهان و  2

است.
 

                                                           
1 Hunter and Smith 
2 Magiran 
3 Noormag 
4 SID 
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 . اسامي پژوهشگران، سال پژوهش و موضوع پژوهش2جدول 

 موضوع پژوهش اسامي پژوهشگران
 1379خداپناهي 

[21] 
 شناختي دانشجویانراهبردهاي شناختي و انگيزش در پيشرفت تحصيلي و كاهش مشكالت روانبررسي نقش 

 1381البرزي 
[22] 

 ارمبررسي رابطه باورهاي انگيزشي، راهبردهاي یادگيري و برخي از عوامل جمعيت با پيشرفت تحصيلي گروهي از دانشجویان علوم انساني در درس آ

 1382لطيفيان 
[23] 

 دهنده انگيزش، راهبردهاي خود نظم ده و پيشرفت تحصيليكاهشهاي موقعيت

 1383سيف 
[24] 

 بررسي رابطه باورهاي انگيزش و راهبردهاي خود نظم ده دانشجویان در درس ریاضي

 شيخ االسالمي
1384 [25] 

 و جنسيت بيني خالقيت دانشجویان دانشگاه شيراز با توجه به تغييرهاي انگيزشي بيروني، انگيزش درونيپيش

 1386سيف 
[26] 

 86هاي شيراز ي پزشكي و مهندسي دانشگاههاي یادگيري در ميان جمعي از دانشجویان رشتهرابطه باورهاي انگيزشي با رویكرد

 1386ظهيري 
[27] 

 بررسي ارتباط گروهي از متغييرها با كاهش انگيزش تحصيلي دانشجویان رشته زبان و ادبيات فارسي

 1386مولوي 
[14] 

 بررسي عوامل موثر بر كاهش انگيزه تحصيلي دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

 1387یوسفي 
[7] 

 رابطه انگيزش تحصيلي با پيشرفت تحصيلي دانشجویان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

 1389اكبري 
[28] 

 شناختي عوامل موثر بر انگيزش پيشرفت دانشجویان با توجه به متغييرهاي جمعيت

 1389كامكاري 
[29] 

 1389بررسي اثرات فشارآورهاي تحصيلي دانشجویان دانشگاه هاي استان تهران 

 1389رستگار 
[30] 

 سنجش رابطه جامعه پذیري در دانشگاه با انگيزش تحصيلي دانشجویان

 1389رستگار 
[31] 

 تفاوت هاي جنسيتي دانشجویان در انگيزش و پيشرفت تحصيلي

 1389صالحي 
[32] 

المي هاي آزاد اسبررسي عوامل مؤثر )مهارت تدریس، امكانات آموزشي، مشاركت، اميد به كار( بر كاهش انگيزه تحصيلي دانشجویان دختر و پسر دانشگاه
 مازندران

 1390نعيمي 
[33] 

 زش پيشرفت تحصيلي دانشجویانطراحي و اجراي برنامه آموزشي مبتني بر یادگيري موقعيتي و تعيين اثر مداخله اي آن بر انگي

 1390بدري 
[34] 

 تيپ هاي انگيزش تحصيلي، دانشجویان دانشگاه تبریز، مقایسه عملكرد شناختي، عاطفي و اجتماعي دانشجویان

 1390نعيمي 
[35] 

 تاثير یادگيري موقعيتي تلفيقي بر انگيزش تحصيلي، پيشرفت تحصيلي و اضطراب امتحان دانشجویان

 1390زارعي 
[36] 

ه جتاثير استفاده از كار پوشه الكترونيكي بر نگرش، انگيزه پيشرفت و پيشرفت تحصيلي دانشجویان مركز آموزش الكترونيكي دانشگاه صنعتي خوا
 نصيرالدین طوسي

 1390متذكر 
[37] 

 بررسي انگيزش تحصيلي و ارتباط آن با وضعيت فردي و پيشرفت تحصيلي دانشجویان

 1391واحدي 
[38] 

 هاي انگيزش تحصيلي دانشجویان پرستاري و ارتباط آن با پيشرفت تحصيليمرخني

 1391مقيميان 
[39] 

 ارتباط صفات شخصيت و انگيزش تحصيلي دانشجویان

 1391نوحي 
[40] 

 انگيزه پيشرفت و رابطه آن با موفقيت تحصيلي دانشجویان

 1393نصري 
[41] 

 تحصيلي با فرسودگي شغليخانواده و انگيزش  -ارتباط تعارض كار

 1394عجم اكرامي 
[42] 

 بررسي رابطه اميد به كار و انگيزش تحصيلي با فرسودگي

نام پژوهشگران نویسنده مسئول و همچنين  2در جدول 
سال پژوهش با موضوع مورد پژوهش ذكر شده است كه نشان 

پژوهش از مقاله هاي دهد اطالعات مورد استفاده در این مي
 ذكر شده در جدول باال اقتباس شده است.

 

اندازه اثر هریک از متغيرهاي پژوهش بر  سؤال پژوهش:
 انگيزش تحصيلي چقدر است؟
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 . اندازه اثر متغييرهای مختلف بر انگيزش تحصيلي3جدول  

 Value-z p- value حد باال حد پایين همبستگي اسامي پژوهشگران

 324/0 985/0 187/0 -059/0 060/0 1379خداپناه 
 001/0 099/5 539/0 262/0 410/0 1381البرزي 

 001/0 390/7 601/0 383/0 500/0 1382لطيفيان 
 001/0 500/3 306/0 089/0 200/0 1383سيف 

 001/0 904/12 713/0 577/0 650/0 1384شيخ االسالمي 
 007/0 720/2 335/0 057/0 200/0 1386سيف 

 007/0 695/2 255/0 041/0 150/0 1386ظهيري 
 001/0 522/6 501/0 288/0 400/0 1386مولوي 
 004/0 867/2 256/0 049/0 154/0 1387یوسفي 

 078/0 759/1 093/0 -005/0 044/0 1389كامكاري 
 156/0 388/1 327/0 -058/0 140/0 1389رستگار 
 001/0 180/7 481/0 291/0 390/0 1389رستگار 
 001/0 191/8 547/0 274/0 414/0 1389صالحي 
 121/0 550/1 245/0 -029/0 110/0 1389اكبري 
 022/0 293/2 643/0 060/0 390/0 1390نعيمي 
 001/0 889/13 679/0 553/0 620/0 1390بدري 
 001/0 417/5 868/0 552/0 750/0 1390نعيمي 
 761/0 304/0 356/0 -266/0 050/0 1390زارعي 
 001/0 872/2 371/0 096/0 303/0 1390متذكر 
 253/0 142/1 170/0 -045/0 063/0 1391واحدي 
 006/0 715/2 275/0 071/0 172/0 1391مقيميان 
 011/0 630/2 333/0 091/0 193/0 1391نوحي 
 003/0 86/2 375/0 121/0 214/0 1393نصري 

 001/0 25/4 542/0 361/0 418/0 1394عجم اكرامي 
 001/0 301/17 324/0 254/0 286/0 مقدار ثابت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 های تحقيق. یافته1شکل 
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شود ضریب همبستگي و مالحظه مي 3با توجه به جدول 
ها در حد پایيني قرار دارد و همچنين بعضي پژوهش zمقدار 
قرار داشته  05/0ها باالتر از داري بعضي پژوهشمعنيسطح 

دهنده عدم تأثير متغير موردنظر بر انگيزش تحصيلي كه نشان
توان بيان كرد كه نتایج باشد. به عبارتي ميدانشجویان مي

دهنده این است حاصل از تركيب مطالعات و اندازه اثر نشان
هاي هاي آموزشي، راهبردكه طراحي و اجراي برنامه

ده، رویكردهاي یادگيري، ارتباط گروهي، عملكرد خودنظم
عاطفي و اجتماعي، استفاده از یادگيري موقعيت -شناختي

تلفيقي، خالقيت، اميد به كار، صفات شخصيت، وضعيت 
فردي، پيشرفت تحصيلي، مهارت مدرسان در تدریس، 

پذیري در انگيزش تحصيلي امكانات آموزشي و جامعه
-ن تأثير دارند. ولي فشارهاي تحصيلي، تفاوتدانشجویان ایرا

شناختي، متغيرهاي جميعت هاي جنسيتي، مشكالت روان
شناختي و استفاده از كار پوشه الكترونيكي در ارزشيابي 

ت و هاي ایران تأثير مثبانگيزش تحصيلي دانشجویان دانشگاه
اي نداشته است. همچنين با توجه به مقادیر قابل مالحظه

د توان بيان كرها ميوتحليل دادهست آمده از تجزیهثابت به د
از انگيزش تحصيلي با استفاده از متغيرهاي كار  29/0كه تنها 

هاي انجام شده در ایران قابل برآورد هستند، شده در پژوهش
بنابراین متغيرهاي دیگري نيز وجود دارد كه تا به حال در 

 است. در شكل این زمينه مورد مطالعه و بررسي قرار نگرفته
هاي تحقيق در قالب مدل مفهومي آمده و به یافته 1

متغيرهاي اثرگذار و معنادار در انگيزش تحصيلي دانشجویان 
 در ایران اشاره دارد.

 گیرینتیجهحث و ب
هاي انجام هدف از انجام پژوهش حاضر فرا تحليل پژوهش

شده در مورد عوامل مؤثر بر انگيزش تحصيلي دانشجویان در 
ایران بود، نتایج حاصل از تركيب مطالعات و اندازه اثر نشان 

هاي آموزشي، راهبردهاي داد كه طراحي و اجراي برنامه
ده، رویكردهاي یادگيري، ارتباط گروهي، عملكرد خودنظم
عاطفي و اجتماعي، استفاده از یادگيري موقعيت -شناختي

تلفيقي، خالقيت، اميد به كار، صفات شخصيت، وضعيت 
ي پذیري در انگيزش تحصيلردي، پيشرفت تحصيلي و جامعهف

-دانشجویان ایران تأثير دارند. ولي فشارهاي تحصيلي، تفاوت

شناختي، متغيرهاي جميعت هاي جنسيتي، مشكالت روان
شناختي و استفاده از كار پوشه الكترونيكي در ارزشيابي در 

هاي ایران تأثير انگيزش تحصيلي دانشجویان دانشگاه
عناداري نداشته است. همچنين با توجه به مقادیر ثابت به م

توان بيان كرد كه تنها ها ميوتحليل دادهدست آمده از تجزیه
از انگيزش تحصيلي با استفاده از متغيرهاي كار شده  29/0

ها در ایران قابل برآورد هستند، بنابراین متغيرهاي در پژوهش
ال در این زمينه مورد تواند باشد كه تا به حدیگري نيز مي

-ها نشان ميمطالعه و بررسي قرار نگرفته است. اغلب پژوهش

دهي دهند كه آگاهي از فرآیندهاي شناختي در جهت شكل
رفتار آموزشي تأكيد دارند. عالوه بر این، انگيزش نيز نقش 

اي در یادگيري و پيشرفت تحصيلي دارد، در این كنندهتعيين
راهبردهاي شناختي و فراشناختي در بين استفاده دانشجو از 

كننده آید كه تعيينسطح ساده و پيچيده به وجود مي
مشكالت زیادي در زمينه درك عميق مطالب علمي براي 
دانشجویان است. دیگري استفاده معدود از راهبردهاي 

اران اندركانگيزشي در امر یادگيري است كه با توجه به دست
ه ها، بغيير مناسب در برنامهو مسئوالن آموزشي كشور به ت

هاي تحصيلي دانشجویان، بتوان منظور رشد انگيزش
فرآیندهاي شناختي آنان را از غير پویایي جدا كرد. 
رویكردهاي یادگيري تحت تأثير باورهاي انگيزشي هستند و 

-باورهاي انگيزشي در مجموع رویكردهاي یادگيري را پيش

ها در ایجاد باورهاي اهنمایند در نتيجه اگر دانشگبيني مي
انگيزشي در دانشجویان تالش كنند، یادگيري و البته انگيزش 

 در حد مطلوب خواهد بود.

[ ضروري است مسئولين 14با توجه به پژوهش مولوي ]
دانشگاه از طریق ارائه راهكارهاي مناسب در جهت جلوگيري 
از عوامل بي انگيزشي تحصيلي در دانشجویان، اعم از اميد به 

نفس، كيفيت عوامل آموزشي، درآمد خانواده و آینده، عزت
[ 34هاي پژوهش بدري ]تأهل دانشجویان اقدام نمایند. یافته

تواند كاربردهاي مختلفي براي كارشناسان آموزشي مي
ا هتوان به این یافتهها، ميها داشته باشد. از جمله آندانشگاه

روه زیادي از بندي دانشجویان، گاشاره نمود كه در خوشه
اند. این گروه از لحاظ ها در خوشه بي انگيزشي قرار گرفتهآن

خودانگيختگي پایين بوده و عالوه بر آن انگيزش مهار شده 
ها نيز در سطح پایين بود. لذا شناسایي این گروه و تدابير آن

 تواند از بروز مشكالتاي و تحصيلي براي این گروه ميمشاوره
مشكالت رواني جلوگيري نماید. كاربرد ترك تحصيل و سایر 

دیگر این پژوهش این است كه گروه دانشجویان انگيزش 
چندگانه از لحاظ عاطفي، اجتماعي و شناختي حالت انطباقي 
بيشتري دارند. لذا مسئوالن آموزشي دانشگاه باید به این امر 
توجه داشته باشند. ضمناً انگيزش دروني و یا انگيزش مهار 

سازي براي هر رت جداگانه و تالش براي زمينهشده به صو
كدام به صورت جداگانه كارساز نخواهد بود. لذا الزم است در 

هاي مادي، امكانات هاي بيروني مانند پاداشكنار مشوق
اي هرفاهي براي دانشجویان موفق باید با فرآهم آوردن فرصت

انتخاب و اختيار و هم چنين پرورش احساس شایستگي در 
ها موجب رشد انگيزش دروني در دانشجویان خواهد شد. آن
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 شودمي پيشنهاد [33هاي پژوهش نعيمي ]یافته به توجه با 

 به موقعيتي یادگيري آموزشي به ریزيمسئوالن برنامه كه

و  كنند نگاه آموزشي هايبرنامه در مناسب عنوان روشي
 در جهت بيشتري آموزشي هايكارگاه كه شودمي پيشنهاد

 در یادگيري -نوین یاددهي هايبا روش اساتيد اسازيآشن

 این زمينه در كه براي اساتيدي و شود برگزار هادانشگاه

 شود. گرفته نظر در راهكارهاي تشویقي كنندمي فعاليت
از آن جایي كه آمارهاي رسمي و غير رسمي از وجود 

دهد و احتمال عدم درصد باالي بيكاري در كشور خبر مي
ها جزء اصلي نگراني دانشجویان است مرتبط با انگيزهاشتغال 

ن باشد؛ بنابرایو این خود تأیيدكننده نتایج این پژوهش مي
د توان با ارتقاي شغلي اساتيجهت افزایش انگيزه تحصيلي مي

 هاي مختلف انگيزش تحصيلي،و آشنا نمودن اساتيد با تئوري
ان، نقش هاي یادگيري و مطالعه نزد دانشجویارتقاي روش

مؤثر و مفيدي در افزایش انگيزه دانشجویان ایفا نمود؛ بنابراین 
هاي آموزشي هستند كه باید بر تالش خود افزوده، این نظام

عالوه بر حفظ شرایط موجود، شرایط آموزشي را ارتقاء 
هاي مرتبط یعني، فراگيرنده، فرا دهنده و بخشيده و بر مؤلفه

اي هگذاشته و با تدارك برنامه امكانات آموزشي و رفاهي تأثير
آموزشي مناسب و هماهنگي بين دروس تئوري و عملي 
دانشجویان را با آمادگي بيشتر روانه محيط كار كنند كه بدون 

 گذاري در اینشک با توجه به افق آینده كشور، انجام سرمایه
رسد. همچنين در این خصوص خصوص ضروري به نظر مي

نده شغلي بهتر براي دانشجویان، اقداماتي مانند تأمين آی
 هاي مختلف، فراهمهاي كارآفریني بر پایه رشتهبرگزاري دوره

نمودن تسهيالت مربوط به رشته موردنظر و همچنين توجه 
ها به عوامل مرتبط با رشته تحصيلي مسئولين دانشگاه

دانشجویان و رفع موانع آموزشي و رفاهي در جهت افزایش 
ویان گام برداشت. از طرفي داشتن رشد و شكوفایي دانشج

هاي آموزشي اميد به كار، به كاركرد بهتر در فعاليت
توان بيان كرد هر چه انجامد، بر اساس نتایج پژوهش ميمي

قدر انگيزش تحصيلي بيشتر باشد، فرسودگي تحصيلي و افت 
عالقه آن كمتر خواهد بود و دانشجویاني كه نسبت به درس بي

نند و كد، احتماالً به اندازه كافي تالش نميانگيزه باشنو بي
توجهي و عدم تالش به نوبه خود به افت تحصيلي و به این بي

 عبارتي به فرسودگي تحصيلي منجر خواهد شد.
با توجه به این مطلب كه انگيزه پيشرفت باعث تحرك و 

ریزي صحيح در حين تحصيل دانشجویان پویایي و برنامه
تواند بر روي موفقيت تحصيلي فرد مي شود و از این طریقمي

توان با تقویت بنيه انگيزشي تأثير بگذارد، بنابراین مي
دانشجویان، فراهم نمودن نيازهاي پایه و انتخاب رشته 

توان امكان تحصيلي بر اساس عالقه دانش آموزان مي

دستيابي هر جه بهتر به موفقيت تحصيلي در طول دوران 
 [.43فعال فرد را فراهم نمود ]دانشجویي و دوران شغلي 

ازآنجا كه ارتباط معناداري بين صفات شخصيت و انگيزش 
 كه گونهرود همانمي تحصيلي وجود دارد، انتظار

 مختلف در مقاطع هاي گوناگونيسنجش وپرورش،آموزش

 و رواني ابعاد دانشگاه نيز، آورد، درمي عمل به تحصيلي
 انتخابي تحصيلي تهنوع رش با دانشجو در ارتباط شخصيت

 قرار گيرد. توجه مورد

 منابع
شناسي تربيتي، تهران، انتشارات: (. روان1386ارسائيان، محمد ) -1

 سخن چاپ اول.

(. انگيزش در كالس درس، ترجمة حسن 1384اسپالدینگ، ال ) -2
خلق، تهران، انتشارات: دانشگاه تربيت معلم یعقوبي، ایرج خوش

 تبریز.

3- Capita Carol. (2015). Learning styles in Higher 
Education. A case study in History training, 
Procedia Social and Behavioral Sciences 180, 256 
– 261. 

4- Thota, N. & Negreiros, J. G. (2015). Introducing 
educational technologies to teachers: Experience 
report. Journal of University Teaching & Learning 
Practice, 12(1), 5. 

5- Dogini, E. U. (2015). Classroom Learning 
Assessment Interpretation in Journalism and Mass 
Communication in Higher Education: A Focus on 
Andragogy in Radio/Television/Film Production. 

6- Rush Sheila. (1994). Analysis factors that place 
student atrisk.jEducational Research. 

(. 1388یوسفي، عليرضا؛ قاسمي، غالمرضا؛ فيروزنيا، سمانه ) -7
ارتباط انگيزش تحصيلي با پيشرفت تحصيلي دانشجویان 
پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، مجله ایراني آموزش در 

 .79-84، صص 9علوم پزشكي، شماره 

(. انگيزش و هيجان، انتشارات 1386خداپناهي، محمد كریم ) -8
 سمت، تهران.

هاي هویت چهارگانه (. مقایسه حالت1384اميدیان، مرتضي ) -9
پذیري، انگيزه پيشرفت، سالمت روان در متغيرهاي مسئوليت

و عملكرد تحصيلي در بين دانشجویان دانشگاه شهيد چمران 
 شناسي ارشد.اهواز، پایان نامه كار

(. انگيزش براي 2001حسن زاده، رمضان و عمومي، نرجس ) -10
، تأليف، دیبورا استيک، مشهد: «از نظریه تا عمل»یادگيري 

 دنياي پژوهش.



 

25 

 جاال معارحور و هااارا                                                                                                                                فرا تحلیل لوامل مبرر بر ان یحص تحصیلج  ان جویا   ر ایرا 

(. انگيزش در تعليم و تربيت، تأليف؛ 1390شهرآراي، مهرناز ) -11
 پل پنتدریچ و دیل شانک، تبریز: انتشارات علم.

پيشرفت  انگيزش بين رابطه (. بررسى1380احمد ) عابدى، -12
 شهر اصفهان متوسطه دوره پسر و دختر آموزان دانش تحصيلى

 شوراى تحقيقات آنان، شخصيتى و خانوادگى هاى ویژگى با

 اصفهان. استان پرورش و آموزش

13- Busato VV, Prinsb FJ, Elshouta JJ, Hamakera CH. 
(2009). Intellectual ability, learning style, 
personality, achievement motivation and 
academic success of psychology students in higher 
education. [cited 2009. May3]. Available from: 
http://www.sciencedirect.com/science. 

مولوي، پرویز؛ رستمي، خليل؛ فدایي نائيني، عليرضا و  -14
( بررسي عوامل موثر در كاهش انگيزه 1386محمدنيا، حسين )

تحصيلي دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي اردبيل، مجله علمي 
 .53-58، صص 1پژوهشي سازمان نظام پزشكي ایران، شماره 

(. بررسي منابع افت انگيزشي 1384عسكري، جعفر ) -15
، 4دانشجویان دانشگاه. اندیشه و رفتار، سال یازدهم، شماره 

 .462-455صص 

16- European Commission EUROSTAT. (2009). The 
Bologna Process in Higher Education in Europe. 
Brussel. 

17- Schindler, S. & Lorz, M. (2011). Mechanisms of 
Social Inequality Development: Primary and 
Secondary Effects in the Transition to Tertiary 
Education between 1976 and 2005. European 
Sociological Review, doi: 10.1093/esr/jcr032. 

18- Fischer, H & Virgillito, A. (2012). Academic 
Motivation of Students – The German Case, 
Discussion papers des Zentrums für 
HochschulBildung, www.zhb.tu-
dortmund.de/wb/Wil/Medienpool/. 

(. 1395اهلل )جعفریان، سكينه؛ اوجاقي، ناهيد و نجفي، حبيب -19
مدل علًي تأثيرگذاري كنش استاد در كالس درس، انگيزه 
پيشرفت و خودتنظيمي بر عملكرد تحصيلي، دو فصلنامه 

 . 61-74، صص 2هاي آموزش و یادگيري، شماره پژوهش

عوامل انگيزش  رابطه (. بررسي1376) جمشيدي، فریمان -20 
 آموزش دانشجویان مركز ميان در كنترل موضع با تحصيلي

استان  معلم مراكز تربيت و فرهنگيان خدمت ضمن عالي
بهشتي،  شهيد ارشد. دانشگاه كارشناسي نامه زنجان، پایان

 و مدارك اطالعات مركز شناسي و روان تربيتي علوم دانشكده

 ایران. علمي

 

اعزت، فرشته؛ حيدري، محمود و خداپناهي، محمدكریم؛ ب -21
(. بررسي نقش راهبردهاي شناختي و 1386شهيدي، شهریار )

انگيزش در پيشرفت تحصيلي و كاهش مشكالت روان شناختي 
دانشجویان دانشگاه شهيد بهشتي، مجله روانشناسي، شماره 

 .331-346، صص 16

(. بررسي رابطه باورهاي 1381البرزي، شهال و سيف، دیبا ) -22
گيزشي، راهبردهاي یادگيري و برخي از عوامل جمعيت با ان

پيشرفت تحصيلي گروهي از دانشجویان علوم انساني در درس 
آمار، فصلنامه علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز، شماره 

 .73-82، صص 3

(. موقعيت هاي كاهش دهنده 1382لطيفيان، مرتضي ) -23
ت تحصيلي، مجله انگيزش، راهبردهاي خودنظم ده و پيشرف

-57علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز، شماره اول، صص 
47. 

(. بررسي رابطه باورهاي 1383سيف، دیبا و لطيفيان، مرتضي ) -24
انگيزش و راهبردهاي خودنظم ده دانشجویان در درس ریاضي، 

 .404-420، صص 8مجله روانشناسي، شماره 

(. پيش بيني 1384اصغر )شيخ االسالمي، راضيه و رضویه،  -25
خالقيت دانشجویان دانشگاه شيراز با توجه به متغييرهاي 
انگيزشي بيروني، انگيزش دروني و جنسيت، فصلنامه علوم 

 .94-103، صص 4اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز، شماره 

انگيزشي با  (. رابطه باورهاي1386سيف، دیبا و خير، محمد ) -26
ي  ميان جمعي از دانشجویان رشته رهاي یادگيري د رویكرد

پزشكي و مهندسي دانشگاه هاي شيراز، مجله علوم تربيتي و 
، صص 2و  1روانشناسي، دانشگاه شهيد چمران اهواز، شماره 

82-57. 

(. بررسي ارتباط 1388ظهيري ناو، بيژن و رجبي، سوران ) -27
گروهي از متغييرها با كاهش انگيزش تحصيلي دانشجویان 

بان و ادبيات فارسي دانشجویان دانشگاه محقق اردبيلي، رشته ز
هاي آموزش و یادگيري )دانشور رفتار(، دانشگاه شاهد، پژوهش
 .69-80، صص 36شماره 

(. عوامل موثر بر انگيزش پيشرفت 1389اكبري، بهمن ) -28
دانشجویان با توجه به متغييرهاي جمعيت شناختي در بين 

مي واحد انزلي، فصلنامه زن و دانشجویان دانشگاه آزاد اسال
 .25-40، صص 3بهداشت، شماره 

(. 1389كامكاري، كامبيز؛ كيومرثي، فيروز و شكرزاده، شهره ) -29
بررسي اثرات فشارآورهاي تحصيلي بر انگيزش تحصيلي 

هاي تازه در  هاي تهران، فصلنامه اندیشه دانشجویان دانشگاه
 .111-131، صص 3علوم تربيتي، شماره 



 

26 

 .17-26، صص.: 1397، پاییح و ومسها  28، پیاپج 2، شاارد 15،  ورد های آموزش و یادگیریپژوهشن ریه للاج 
Journal of Training & Learning Researches, Vol.15, No.2, Serial 28, Autumn & Winter 2018-2019, pp.: 17-26. 

پذیري در (. سنجش رابطه جامعه1389رستگار خالد، امير ) -30 
دانشگاه با انگيزش تحصيلي دانشجویان، راهبرد فرهنگ، 

 .136-157، صص 13و  12شماره 

(. تفاوت هاي جنسيتي دانشجویان 1389رستگار خالد، امير ) -31
در انگيزش و پيشرفت تحصيلي، فصلنامه مطالعات راهبردي 

 .81-124 ، صص50زنان، شماره 

زاد، محمد؛ فالح، علي و سليم بهرامي، صالحي، محمد؛ حاجي -32
(. بررسي عوامل مؤثر بر كاهش انگيزه 1389سيد حميده )

هاي آزاد اسالمي تحصيلي دانشجویان دختر و پسر دانشگاه
-86، صص 9استان مازندران، فصلنامه علوم اجتماعي، شماره 

73. 

رع، حسين؛ هرمزي، محمود، نعيمي حسيني، فخرالزمان؛ زا -33
(. طراحي و اجراي 1390شقاقي، فرهاد و كاوه، محمد حسين )

برنامه آموزشي مبتني بر یادگيري موقعيتي و تعيين اثر مداخله 
اي آن بر انگيزش و پيشرفت تحصيلي دانشجویان، نشریه 

 .131-152، صص 1مطالعات آموزش ویادگيري، شماره 

، صمد و حسين پور، حامد بدري گرگري، رحيم؛ مرادي -34
(. تيپ هاي انگيزش تحصيلي، مقایسه عملكرد 1390)

شناختي، عاطفي و اجتماعي دانشجویان دانشگاه تبریز، 
، «دانشگاه تبریز»هاي نوین در روانشناختي  فصلنامه پژوهش

 .19-42، صص 21شماره 

نعيمي حسيني، فخرالزمان؛ زارع، حسين؛ هرمزي، محمود،  -35
(. تاثير یادگيري 1390د و كاوه، محمد حسين )شقاقي، فرها

موقعيتي تلفيقي بر انگيزش تحصيلي، پيشرفت تحصيلي و 
اضطراب امتحان دانشجویان دانشگاه پيام نور تهران، فصلنامه 

 .177-200، صص 2هاي برنامه درسي، شماره  پژوهش

(. تاثير 1390زارعي زواركي، اسماعيل و رضایي، عيسي ) -36
كار پوشه الكترونيكي بر نگرش، انگيزه پيشرفت و استفاده از 

پيشرفت تحصيلي دانشجویان مركز آموزش الكترونيكي 
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدین طوسي تهران، فصلنامه 

 .67-96، صص 5گيري تربيتي، شماره -اندازه

متذكر، مرتضي؛ روشن ميالني، شيوا؛ آقایي منور، اسماعيل؛  -37
ري، احسان؛ ميكائيلي، پيمان و خردمند، فاطمه؛ صبو

(. بررسي انگيزش تحصيلي و ارتباط 1390مسعودي، سيما )
آن با وضعيت فردي و پيشرفت تحصيلي دانشجویان مقطع 
علوم پایع دانشگاه علوم پزشكي اروميه، دو ماهنامه دانشكده 

-366، صص 5پرستاري و مامایي اروميه، دوره نهم، شماره 
357. 

 

زاده، وحيد و پور، خليل؛ زمان؛ اسماعيلواحدي، شهرام -38
هاي انگيزش تحصيلي (. نيمرخ1391زاده، افسانه )عطایي

دانشجویان پرستاري و ارتباط آن با پيشرفت تحصيلي: رویكرد 
 .36-46، صص 1فرد محور، فصلنامه افق پرستاري، شماره 

(. ارتباط صفات 1391مقيميان، مریم و كریمي، طيبه ) -39
نگيزش تحصيلي در دانشجویان پرستاري، نشریه شخصيت و ا

مركز تحقيقات مراقبت هاي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي 
-20، صص 75، شماره 25تهران )نشریه پرستاري ایران(، دوره 

9. 

نوحي، سيما؛ حسيني، سيد مرتضي؛ رخساري زاده، حميد؛  -40
(. بررسي انگيزه 1391صبوري، امين و عليشيري، غالمحسين )

يشرفت و رابطه آن با موفقيت تحصيلي در دانشجویان رشته پ
هاي پزشكي و خدمات درماني دانشگاه علوم پزشكب بقيه ا... 

 .200-204، صص 3، شماره 14)عج(، مجله طب نظامي، دوره 

نصري، صادق؛ ابراهيم دماوندي، مجيد و كارگر، عرفانه  -41
نگيزش خانواده و ا -(. ارتباط تعارض كار1393السادات )

تحصيلي با فرسودگي تحصيلي در دانشجویان تحصيالت 
تكميلي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجایي، فصلنامه پژوهش 

، شماره 1در آموزش دانشگاه تربيت دبير شهيد رجایي، جلد 
 .25-31، صص 2

عجم اكرامي، آسيه، رضایي، طاهره و بياني، علي اصغر  -42
انگيزش تحصيلي با  (. بررسي رابطه اميد به كار و1394)

، صص 1، شماره 10فرسودگي، مجله دانش و تندرستي، دوره 
50-44. 
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