
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.درمــانی شــهید صــدوقی یــزد -دانشــکده پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی و خــدمات بهداشــتیمربــی  ،کارشــناس ارشــد روانشناســی بــالینی *
E-mail: askari@ssu.ac.ir                                                                            .  پزشکیه بافق، احمدآباد، دانشکده جاد5یزد، کیلومتر 

1- Bateman  2- Brown 
3- Pedder   4- Corsini  

  از دیدگاه آنانمنابع افت انگیزشی دانشجویان دانشگاهبررسی 
 

 *جعفر عسکری

 
 چکیده

 . ترین منابع صدمات انگیزشی در دانشجویان دانشگاه انجام شده است بررسی مهمپژوهش برای این  :مقدمه
انشـگاه علـوم پزشـکی      های مختلف د     از دانشکده  ه سال 25 تا   18)  دختر 148 پسر و    124( دانشجو   272 :کار روشمواد و   

ای از چهـار دسـته عوامـل انگیزشـی شـامل        نمونـه هبرگیرنـد کار برده شده در به نامه پرسش. شدندشهید صدوقی یزد بررسی    
های مبتنـی بـر نیازهـای         های معنوی و انگیزه      اجتماعی، انگیزه   -های رشد روانی    انگیزه   های اولیه و ثانویه فیزیولوژیک،      انگیزه

 . گردیدندها و تحلیل واریانس تحلیل  بندی میانگین با روش رتبهدست آمده  بههای   داده.باشد آموزشی می
مناسب نیازهای اولیه و ثانویۀ فیزیولوژیک یعنی دستیابی به امکانات رفاهی،           برآورده نشدن   بررسی نشان داد که     این   :ها  یافته

ـ          چنین عدم رضایت دانشجویان از     شغل و درآمد مناسب درآینده و هم       طـور   ه امکانات و سطح آموزشی حال حاضر دانشـگاه ب
 . شده استگیر  چشمها باعث صدمات انگیزشی  یکسان در کل گروه

دیگـر منجـر بـه افـت     سـوی  انگیزشی ممکن است باعث نوعی بدبینی، اضطراب و افسـردگی و از  صدمات  :گیری  نتیجه
 .شودعملکرد تحصیلی دانشجویان 

 
 يزشي، دانشجويان، بهداشت روانانگيزه، صدمات انگ: كليدواژه

 
 مقدمه

در سطح احساسـات و     تواند    اختالل در انگیزش می   
و مقـدمات بـدبینی،     سبب بروز مشـکالتی شـده       رفتار  

و مشــکالت ) 1374احمــدی، ( افســردگی ،اضــطراب
ــاقری(روانــی  ــروی،  ب ــوالهری و پی و ) 1374یــزدی، ب

 اجتمـاعی و   در عملکرد فـردی،  گیر    چشمچنین افت    هم
). 2000،  3 و پـدر   2، بـراون  1بتمن(غلی را فراهم آورد     ش

طوالنی بودن دوره تحصـیل     ) 1380(نورباال و فخرایی    
ها از جمله دوره پزشکی را سبب پیـدایش           برخی رشته 

های پسیکوز و نوروز در آنـان گـزارش نمـوده             اختالل
انگیزش نوعی نیروی روانی است که بـه شـکلی          . است

بـرآورده سـاختن    بـرای   را   فـرد    هانـه آگاهانه یـا ناآگا   
روانشـناختی خـود    هـای     انگیزهنیازهای فیزیولوژیک یا    

، 4کرسـینی (شـود     رهنمـون مـی    خاص   یرفتارسوی    به

پژوهشی مقاله 
 اصیل

Original  

Article 



شناختی نیازهـای زیسـتی،       این نیروی روان   ۀپای). 1999
فشـار  بـا ایجـاد     هـا     این نیـاز  . روانی و اجتماعی است   

 ،دنینما درونی فرد را وادار به انجام اعمال گوناگون می        
فعالیـت  برای نمونـه    اما اگر فرد به این نتیجه برسد که         

را تحصیلی یا شغلی او دستیابی به اهداف و نیازهـایش           
یابد   مییادشده کاهش   نیروی روانشناختی   در پی ندارد،    

فرد از نظر   جا که     تا آن دهد   و صدمات انگیزشی رخ می    
. شـود   مـی تردیـد   دچار   فعالیت خود    هشناختی در ادام  

تواند ایجاد بدبینی، ناخشنودی      میانگیزشی نیز   صدمات  
یـزدی و     بـاقری (را در پـی داشـته باشـد         تفاوتی    و بی 

؛ نوربـاال و فخرایـی،      1374؛ احمـدی،    1374همکاران،  
یکی از عوامل روانـی     از این رو     ).1985،  1باک؛  1380

تواند روی عملکرد تحصـیلی دانشـجویان        مهمی که می  
 سیستم انگیزش یا انگیـزه      اختالل در بگذارد  تأثیر منفی   

ــا ــت یپ ــز(ین اس ــراورز2تی ــدرمن؛2001 ،3 و ت  ،4 آن
  .)1998، 6 و وسترفیلد5گریسینگر 

در ) 1378(حیدری پهلویان، محجـوب و ضـرابیان        
 بیرونی با افسـردگی     -بررسی ارتباط منبع کنترل درونی    

و عملکرد تحصـیلی دانشـجویان داشـتن منبـع کنتـرل          
 تحصـیلی آنـان در ارتبـاط        درونی را با انگیزه پیشرفت    

پژوهشـگران معمـوالً بـرای توجیـه      .گـزارش نمودنـد  
. گیرنـد   بهـره مـی   رفتارها از دو دسته عوامل انگیزشـی        

 7های مبتنی بـر نیازهـای کمبـودی         انگیزهنخست   هدست
است که ناشی از نوعی نیاز فیزیولوژیک از جمله نیـاز           

. اشدب  خواب، نیاز جنسی و غیره می     و دارو   به آب، غذا،  
ـ         هانگیز دسـت آوردن    ه بسـیاری از رفتارهـای انسـان ب
یـافتن  راه  زنـدگی از   هگونه امکانات اولیه برای ادام    این

) 1995 (8 ترنر .)1988باک،  (شغل و کسب درآمد است      
بـه شـغل    بینی دست نیـافتن       پیشکه   است   بر این باور  

بـه نفـس      جدی به اعتمـاد    هوارد کردن ضرب  با  مناسب  
رفتاری ناشی از آن خواهد     پیامدهای  باعث افسردگی و    

و ) 1993 (10 و ریـان   9کاسـر هـای      بررسـی  هپای بر. شد
ویژه   بهترس از درآمد پایین     ) 1998( 12 و ویور  11الچمن

ترین منابع صدمات انگیزشی،     در مردها نیز یکی از قوی     
ــل ــعیف در    مخت ــرد ض ــالمت روان و عملک ــدن س ش

حصـیلی  های مختلف از جمله وظایف شغلی و ت    فعالیت
 .است

شــده  تعریــفدومــین دســته از عوامــل انگیزشــی 
در ایـن   .  اسـت  13های مبتنی بر نیازهـای رشـدی        انگیزه

 سطح شخص بـدون احسـاس کمبـود فیزیولوژیـک و          
 -منظور حرکت به سوی رشد و تعـالی روانـی          صرفاً به 

ــرای انجــام برخــی  14اجتمــاعی رفتارهــا برانگیختــه  ب
شـرفت شـغلی و     کنجکاوی، برتری علمـی، پی    . شود  می

 -هـای روانـی    ای از انگیـزه    شأن و احترام بیشتر نمونـه     
پژوهشگران بر این   برخی  ). 1988باک،  (اجتماعی است   

تحت تأثیر یافتن یـک     بیشتر   تحصیلی   هانگیزباورند که   
شغل دارای شأن اجتماعی باالتر است و نه صرفاً کسب          

 17لـوک ). 1997،  16ویلـیجن   و وان  15راس(درآمد بیشتر   
 داشـتن   ،نامد  در آنچه نظریه مبتنی بر هدف می      ) 1996(

را اهداف مشخص و فعالیت برای رسیدن به این اهداف          
ترین عامـل انگیزشـی و جهـت دهنـده بـه رفتـار               مهم
آموزشی های   در فعالیت ویژه    به نیاز به پیشرفت     .داند  می

ی است که به رفتار     یها  ترین انگیزه  و شغلی از جمله مهم    
 و  19اشـمیت   ؛  1994،  18اسـتات (هـد   د  نیرو و جهت می   

، 22بـای  مالـت ( 21هـای معنـوی     انگیـزه  ).1997،  20فریز
کیفیت  همربوط ب های    و انگیزه ) 1999،  24 و دی  23لویس

 ؛1999،  27 و آبراهـام   26، آلـدر  25پرتر(امکانات آموزشی   
 1   .نیز دخالت دارند )1986، 28کازنس -فیرت

ـ   این بررسی در این راستا و با هدف مشخص         ردن ک
از در دانشجویان سـطوح مختلـف       منابع افت انگیزشی    

 .استشده انجام دیدگاه خود آنان 

_______________________________________ 
1- Buck   2- Thies 
3- Travers  4- Anderman 
5- Griesinger  6- Westerfield 
7- deficiency needs  8- Turner 
9- Kasser   10- Ryan 
11- Lachman  12- Weaver 
13- growth needs  14- psychosocial 
15- Ross   16- Van Willigen 
17- Locke  18- Statt 
19- Schmidt  20- Frieze 
21- spiritual  22- Maltby     
23- Lewis  24- Day 
25- Porter  26- Alder 
27- Abraham  28- Firth- Cozens 
 



هـای انجـام اعمـال        این اسـت کـه انگیـزه      پرسش  
گوناگون از جمله فعالیت علمی و تحصیلی دانشجویان        

 .پذیرند تأثیر میاز چه عواملی از دیدگاه خود آنان 
 

 مواد و روش كار
ـ . مقطعی است  -این پژوهش از نوع توصیفی      هنمون

 تـا   18)  دختـر  148 پسر و    124( دانشجو   272پژوهش  
پایه و  (های پزشکی و دندانپزشکی        از دانشکده  ه سال 25

ی ی مامـا  -بهداشـت، پیراپزشـکی و پرسـتاری         ،)بالینی
ایـن  . بودنـد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یـزد        

 .انتخـاب شـدند   تصـادفی    -ای  روش خوشـه  بـه   افراد  
 دو یـا   نخست هه در هر دانشکده در مرحل     ترتیب ک  بدین

ـ     صـورت تصـادفی انتخـاب و از میـان           هسه کـالس ب
شـد  برگزیده  چند نفر به تصادف     دانشجویان هر کالس    

بـرای  . گردیـد  اقـدام  نامـه  پرسـش و نسبت به تکمیـل      
دیـده در محـل      آوری اطالعات نیز افـراد آمـوزش      گرد

ـ  بـر  صبح   های   در ساعت  ،دانشکده  هادارفهرسـت    هپای
عنوان خوشه انتخاب و نسبت      ه چند کالس را ب    ،موزشآ

 توسـط دانشـجویان در حضـور        نامـه   پرسشبه تکمیل   
 .آزمونگر اقدام نمودند
دلیـل محـدودیت دسترسـی بـه         هدر این پژوهش ب   

هـای مختلـف از     های مربوط به ارزیـابی انگیـزه       مقیاس
 3 و فارنیـل 2، هیز 1 سؤالی تودیسکو  10لیست   جمله چک 

 ،)1996 (4سـوالس ای    مـاده  19 نامـه   شپرسیا  ) 1995(
 وتهیه و تدوین شد     پژوهش   توسط گروه    ای  نامه  پرسش
ای از تمـام      متون علمـی موجـود نمونـه       هبر پای در آن   
چهار عبـارت  . گردآوری گردیدهای شناخته شده    انگیزه

های مربوط به مهمترین نیازهـای     انگیزه هاول در برگیرند  
چهـار عبـارت       ،)بـودی کم( فیزیولوژیک   هاولیه و ثانوی  

های مبتنی بر نیازهای شـاخص در         دوم مربوط به انگیزه   
 هدربردارنـد اجتماعی، چهار عبارت سوم      -رشد روانی 

های معنوی و باالخره چهـار عبـارت          ای از انگیزه    نمونه
تـرین نیازهـای     های مبتنی بر مهـم      آخر مربوط به انگیزه   

هـای    بخـش  5ییپایـا ). 1جـدول   (د  نباشـ   آموزشی می 
 نفری بـه ترتیـب   30 در یک گروه  نامه  پرسشچهارگانه  

برای بررسـی   . دست آمد  ه ب 81/0 و   87/0،  79/0،  80/0
متخصـص روانپزشـکی و     شـش    ،نامـه   پرسـش ی  یروا

از داوران  .نمودنــدارزیــابی آن را  بــالینی یروانشناســ
 بـا   نامـه   پرسشخواسته شد در رابطه با میزان هماهنگی        

 ههمــش دادن بــه متــون علمــی موجــود، میــزان پوشــ
 ،هـا  شـمار پرسـش  های شناخته شده، کافی بودن   انگیزه

ل یو تناسـب داشـتن بـا مسـا        هـا     پرسـش روشن بودن   
ی یــداوران روا ههمــ .دانشــجویان اظهــار نظــر نماینــد

 1. محتوای مقیاس را مناسب تشخیص دادند
 

عوامـل انگیزشـی    نامۀ ارزیـابی      مواد پرسش  -1جدول  
 جویانمؤثر بر عملکرد تحصیلی دانش

  فیزیولوژیکههای اولیه و ثانوی انگیزه) الف 
 عامل انگیزشی کد

 :تحصیالت دانشگاهی باعث
 شود دستیابی به شغل و درآمد  مناسب درآینده می 1
 شود ارضاء نیازهای عاطفی از طریق امکان ازدواج مناسب درآینده می 2
 شود مندی از امکانات رفاهی مناسب در آینده می بهره 3
 شود  درمانی مناسب درآینده می-برخورداری از امکانات بهداشتی 4
  

  اجتماعی-های رشد روانی انگیزه) ب
 عامل انگیزشی کد

 :تحصیالت دانشگاهی باعث
 شود کسب عزت نفس و احترام بیشتر می 5
 شود  نیل به پیشرفت و برتری می 6
 شود مقام و رضایت شغلی باالتر درآینده می 7
 شود و نفوذ اجتماعی بیشتر میشهرت  8
  

 های معنوی انگیزه) ج
 عامل انگیزشی کد

 :تحصیالت دانشگاهی باعث
 شود ارضاء حس فضیلت خواهی می 9

 شود ل شدن به خدمت به همنوع میینا 10
 شود نزدیکی بیشتر با پروردگار می 11
 شود دستیابی به یک زندگی شرافتمندانه می 12
  

 موزشیانگیزه های آ) د
 عامل انگیزشی کد

 :ارزیابی امکانات آموزشی
 مناسب بودن تجهیزات و امکانات ساختمانی 13
 مناسب بودن سطح علمی و عملی اساتید 14
  استفاده از تکنولوژی آموزشیهمناسب بودن نحو 15
 های آموزشی نامه مناسب بودن مقررات اداری و آیین 16

_______________________________________ 
1- Todisco   2- Hayes 
3- Farnill   4- Solas 
5- reliability 



 مقیـاس چهـار     یککمک    به نامه  پرسشگذاری    نمره
 همیشـه پاسـخ   کـه   هر عبارت   برای  . ای انجام شد    نقطه

، پاسـخ  2 هنمرتا حدی ، پاسخ 3 هنمر ،انتخاب شده بود 
 صـفر   هنمـر بـه هـیچ وجـه       و پاسـخ     1 هنمربسیار کم   
 3نمره هر عبارت بین صفر تـا       از این رو     .نمود  دریافت  
 بـرش پنجـاه درصـدی       ه از نقط  ترنمره کم . داردنوسان  

در هر عامل انگیزشی مربـوط      ) 5/1ه کمتر از    یعنی نمر (
 اجتمـاعی و  -به نیازهـای فیزیولوژیـک، رشـد روانـی     

که است  مبنی بر این    دانشجویان  باور   هدهند معنوی نشان 
تحصیالت دانشگاهی باعث دستیابی مطلـوب آنهـا بـه          

آن عامل  از این رو     .شود  ارضاء این نیازها در آینده نمی     
تم انگیزشی آنـان اهمیـت      در وارد کردن صدمه به سیس     

تواند روی عملکرد فعلـی      میاز این رو    بیشتری دارد و    
 .آنها تأثیر منفی بگذارد

آمـاری تحلیـل    آزمـون   کمـک     بههای پژوهش     داده
اسـت بـرای تفسـیر       گفتنـی    .گردیـد واریانس تحلیـل    

یـک    و هـا   بندی میانگین   رتبهاز   ،دست آمده   های به   یافته
 .شده استفاد برش پنجاه درصدی هنقط

 
 ها يافته

بندی عوامل مؤثر بر صدمات انگیزشی   رتبه2جدول 
هـای پـژوهش      یافته. دهد  را نشان می  ها    آزمودنیدر کل   

است که دو عامل مرتبط با ارضـاء نیازهـای          گویای آن   
منـدی از امکانـات رفـاهی و         فیزیولوژیک یعنـی بهـره    

دستیابی به شغل و درآمد مناسب در آینده و هر چهـار            
ـ   رتبط بـا نیازهـای آموزشـی شـامل تجهیـزات           عامل م

، مقررات آموزشی و سطح داناتدانشگاه، سطح علمی اس
 دریافـت   5/1 میانگین کمتر از     هتکنولوژی آموزشی نمر  

 برش تعیین شده، ایـن      هنقط هبرپایبه این ترتیب    . کردند
بـر ایـن     این است که دانشـجویان       هدهند موضوع نشان 

کـه در ایـن     تالشی  تحصیالت دانشگاهی و    باورند که   
باعـث دسـتیابی آنـان بـه نیازهــای     کننـد   مـی ارتبـاط  
امکانـات و   چنـین     هـم . شـود  شان در آینده نمی    اساسی

ســطح آموزشــی دانشــگاه در حــد مطلــوبی نیســت و 
تـری در وارد کـردن       ترتیب این عوامل نقش مهـم      بدین

. صدمه به انگیزه تالش و فعالیت تحصیلی در آنان دارد         
تمام عوامل انگیزشی، عامـل خـدمت       در ضمن از میان     

کمتـرین  عامل  های معنوی نیز     به همنوع از گروه انگیزه    
 در نتیجه دارای کمترین تأثیر منفی       ،صدمه ارزیابی شده  

 .روی میزان تالش و فعالیت تحصیلی دانشجویان است
 

بندی میزان اهمیت عوامل مؤثر بر ایجاد          رتبه -2جدول  
 ونهصدمات انگیزشی در کل افراد نم

 رتبه
اهمیت ( 

 )کد (عنوان عامل انگیزشی )عامل
  *میانگیننمره 

) انحراف معیار(
 عامل

 امکانات رفاهی 1
 )60/0 (69/0 )3 ()فیزیولوژیک(

 شغل و درآمد 2
 )69/0 (07/1 )1 ()فیزیولوژیک(

 تجهیزات ساختمانی 3
 )81/0 (25/1 )13( )آموزشی(

 سطح علمی اساتید 4
 )76/0( 32/1 )14 ()آموزشی(

 مقررات دانشگاه 5
 )89/0 (33/1 )16 ()آموزشی(

 تکنولوژی آموزشی 6
 )15 ()آموزشی(

**40/1) 76/0( 
 نفوذ اجتماعی 7

 )82/0 (57/1 )8 () اجتماعی-روانی(
 رضایت شغلی 8

 )74/0 (61/1 )7 () اجتماعی-روانی(
 امکانات بهداشتی 9

 )93/0 (71/1 )4 ()فیزیولوژیک(
 طفینیازهای عا 10

 )88/0 (73/1 )2 ()فیزیولوژیک(
 زندگی شرافتمندانه 11

 )79/0 (73/1 )12 ()معنوی(
 خواهی -فضیلت 12

 )83/0 (83/1 )9 ()معنوی(
 پیشرفت و برتری 13

 )74/0 (98/1 )6 () اجتماعی-روانی(
 نزدیکی با خدا 14

 )90/0 (05/2 )11 ()معنوی(
 احترام بیشتر 15

 )78/0 (08/2 )5 () اجتماعی-روانی(
 خدمت به همنوع 16

 )84/0 (13/2 )10 ()معنوی(
 

 کوچکتر نشانه اهمیت بیشتر هر عامـل در ایجـاد صـدمات               میانگین *
 .انگیزشی است

 5/1های کوچکتر از   نقطه برش پنجاه درصدی یا میانگین**



 آنها ههارگانه و مقایسهای چ  میانگین و انحراف معیار عوامل انگیزشی در گروه-3جدول                  
های اولیه و  انگیزه

ثانویه فیزیولوژیک
های رشد  انگیزه
های  انگیزه های معنوی انگیزه  اجتماعی-روانی

 آموزشی
 متغیر                                 

 گروه

  *میانگین
 )انحراف معیار(

 میانگین
 )انحراف معیار(

  میانگین
 )انحراف معیار(

 میانگین
)راف معیارانح (

دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی
 )73/0 (10/1 )85/0 (01/2 )77/0 (87/1 )74/0 (43/1 ) نفر62(

 دانشجویان بهداشت
 )91/0 (38/1 )86/0 (88/1 )82/0 (82/1 )02/1 (28/1 ) نفر90(

 دانشجویان پیراپزشکی
 )77/1 (51/1 )78/0 (99/1 )74/0 (77/1 )66/0 (17/1 )نفر 82(

  مامایی-جویان پرستاریدانش
 )75/0 (16/1 )91/0 (76/1 )73/0 (77/1 )68/0 (42/1 ) نفر38(

  اجتماعی، -های فیزیولوژیک، روانی انگیزه( نشانه اهمیت بیشتر آن دسته عوامل 5/1های کوچکتر از  میانگین *                   
 .در ایجاد صدمات انگیزشی است) معنوی و آموزشی                     

 
پژوهش های چهارگانه     نیز تفاوت گروه   3در جدول   

هـای پزشـکی و دندانپزشـکی،        یعنی دانشجویان رشـته   
 مامایی مورد مقایسـه     -بهداشت، پیراپزشکی و پرستاری   

 دیدهدول  ـکه در این ج   ه  ـگون  همان. ه است ـقرار گرفت 
، بیشـتر   رد بررسـی  هـای مـو    گـروه همـه   شـود در      می

هـای    های اولیه و ثانویـه فیزیولوژیـک و انگیـزه           انگیزه
انـد    به دسـت آورده    5/1های کمتر از      میانگین ،آموزشی
دهنده اهمیت بیشتر این عوامل در وارد کـردن          که نشان 

در ضـمن   . باشـد   صدمات انگیزشی به دانشجویان مـی     
ــم   ــکی و ه ــکی و دندانپزش ــجویان پزش ــین  دانش چن

ـ      ی در انگیـزه   یامـا م -پرستاری  طـور  ههـای آموزشـی ب
 بیشـتری را     هـا صـدمه    داری نسبت به سایر گـروه       معنی

ــان  ــد نش ــروه ). p  >05/0(دادن ــین گ ــاوت ب ــا در  تف ه
اجتمـاعی و    -هـای فیزیولوژیـک، رشـد روانـی         انگیزه

طور یکسان   ها به  گروهدر همه   . نبوددار    معنوی نیز معنی  
هـای رشـد       انگیزه های فیزیولوژیک در مقایسه با      انگیزه
 .دیدندبیشتری آسیب  اجتماعی و معنوی -روانی

 
 بحث

توان یک پـژوهش نظرسـنجی یـا          را می ی  ساین برر 
بـدبینی   کـه    نـد نشان داد ها    یافته. سنجی دانست   نگرش

شدن نیازهای اولیـه     دانشجویان نسبت به کیفیت برآورده    

منـدی از امکانـات       بهـره ویـژه     به فیزیولوژیک   هو ثانوی 
 ،آینـده  و دستیابی به شغل و درآمد مناسـب در        رفاهی  

دارای بیشترین نقش در وارد کردن صدمات انگیزشی و         
واردکردن صدمه به انگیزه تـالش و فعالیـت         از این رو    

به نقل از   (هماهنگ با نظر مزلو     . تحصیلی در آنان است   
تــا ) 2001 (3و آرجیــل) 2000 2،1 و فالناگــان1آیزنــک

ـ   زمانی که نیازهای فیزیولو    فـرد  زنـدگی    هژیک که ادام
نشـوند و    کـافی بـرآورده      هآنهاست به انـداز   وابسته به   

 به نیازهـای  نشودنوعی اطمینان نسبی درمورد آن ایجاد      
انـد کـه      دادهنشان  ها    بررسی. توجه نخواهد شد  رشدی  

ل مهمـی   یدر مـورد مسـا    ویژه    بهبدبینی نسبت به آینده     
فـرد    به سـالمت روانـی     ،ل شغلی و مالی   یچون مسا  هم

 و  6کـالوم   ، مک 5کیم،  4 ویلر -رابینسون(رساند    آسیب می 
 و  )1380؛ نورباال و فخرایی،     1997،  7 گالسر -کایکولت

برعکس خوشبینی به آینده باعث استرس کمتر، تقویـت   
تـر جسـمی، روانـی و        سیستم ایمنی و عملکرد مناسب    

 و 10، کمنــی9تیلــور، 8سگرســتروم(شــود  رفتــاری مــی
کـه عوامـل    دریافت  ) 1996( سوالس). 1998،  11فاهی

شـمار    بهدانشجویان  مهم  های    انگیزهاز  مالی و اقتصادی    
_______________________________________ 
1- Eysenck  2- Flanagan 
3- Argyle   4- Robinson-Wheler 
5- Kim   6- MacCallum 
7- Kiecolt-Glaser  8- Segerstrom 
9- Taylor   10- Kemeny 
11- Fahey 



مستقیم بـا ارضـاء نیازهـای         طور غیر  هچرا که ب  روند    می
مبتنی بر  هنظریهماهنگ با . هستنداساسی آنها در ارتباط 

که تجسم نیازهای   اند    دادهنشان  ها    بررسی برخی   ،هدف
دسـتیابی بـه ایـن    بینـی   پیشآینده و  اولیه و اساسی در  

 دانشجویان برای   هگیر انگیز   باعث افزایش چشم   ها  هدف
 .)2001، 1هیـرش (شـود    فعالیت بیشتر در زمان حال می     

ی که فـرد    یها دستیابی به هدف  بینی    پیشفرآیند شناختی   
سـرزنده    احسـاس  ،کنـد  برای رسیدن به آنها تالش می     

 بودن و جلوگیری از افسـردگی، سـازماندهی و تنظـیم          
 و  هـا   های روزمره در جهت رسـیدن بـه هـدف          فعالیت

فـرد را یـاری      روزمره   های  بیشتر با گرفتاری   2سازگاری
ــی ــانتور(دهــد  م ، 5ایمــونز ؛1997، 4 و ساندرســون3ک

ــانواده و    ). 1986 ــکیل خ ــوب، تش ــالی خ ــع م وض
نیازهای اولیـه   از  آوردن شغل مناسب که همگی       دست هب

ــ ــ،  فیزیولوژیــک هســتندهو ثانوی ــل از مهمت رین عوام
 ).2001، 6برگر (روند شمار می بهانگیزش دانشجویان 

که برآورده  چنین نشان داد      های این بررسی هم     یافته
رابطه با امکانـات     دانشجویان در کنونی  شدن نیازهای   ن

آموزشی دانشـگاه دارای نقـش مهمـی در وارد کـردن            
صدمات انگیزشی و در نتیجه کـاهش انگیـزه تـالش و            

). 2000 ،7ارلـی  بـت (باشد    در آنان می  فعالیت تحصیلی   
هـای مثبـت    دریافت کـه هیجـان    ) 1998 (8فردریکسون

برانگیخته شدن عالقه باعـث تمایـل بیشـتر بـه           ویژه    به
گسـترش  و  نوین  های    جستجو و کنجکاوی، کشف ایده    

باور ) 1986 (10 و فریزن  9کمنا. گردد  و عمل می  اندیشه  
 هسـامان ها نقـش مهمـی در        عواطف و هیجان  دارند که   

افسـردگی،     تنفـر، مانند  عواطفی   .دارندانگیزشی انسان   
ترس و خشم نیـز ممکـن اسـت از شـرایط نـامطلوب              

ـ بگیرسرچشـمه    و محیط تحصـیل      یامکانات آموزش  د ن
دانشجویان و در نتیجه افـت         هکاهش انگیز به  د  نتوان  می

). 1999و همکــاران، پرتــر  (دنــآنــان بیانجامعملکــرد 
که ارتباط نامناسب   دریافت  یز  ن) 1986(کازنس   -فیرت

های مهم دانشجویان    با کارکنان آموزش یکی از استرس     
 .رود شمار می بهپزشکی 

 هدهنـد   هـای ایـن بررسـی نشـان         طور کلی یافتـه     به
 اجتمـاعی و   -های رشد روانـی   به انگیزه کمترین آسیب   

 معنـوی   هدر ایـن میـان انگیـز      . بـود های معنوی     انگیزه
 هز سـایر عوامـل از صـدم       خدمت بـه همنـوع بیشـتر ا       

هـای      ایـن یافتـه بـا یافتـه       . بودانگیزشی در امان مانده     
 یـافتن  نـد کـه نشـان داد    ) 1995( و همکاران    تودیسکو

 از  ،هـای دیگـر    فرصت مناسب برای کمـک بـه انسـان        
 ،مهمترین عوامل انگیزشی اسـت    دیدگاه دانشجویان از    

 .هماهنگی دارد
بـه امکـان    رسد بدبینی دانشجویان نسـبت        به نظر می  

برآورده شدن نیازهـای اولیـه و اساسـی آنـان از جملـه              
 شـغل و درآمـد مناسـب در         ،دستیابی به امکانات رفاهی   

کنـونی  از امکانات و سطح آموزشـی       ناخشنودی  آینده و   
نـد ایجـاد نـوعی بـدبینی و         ندانشگاه ممکـن اسـت بتوا     

ضرورت این امر . نمایندتفاوتی و افسردگی  اضطراب یا بی
ریـزان جامعـه،     قدامات پیشگیرانه توسط برنامـه    توجه به ا  
هـا و متخصصـان بهداشـتی را مطـرح           ن دانشـگاه  مسئوال

هایی کـه      نبودن ابزار معتبرتر و مقیاس      در دست . سازد  می
ــد از    ــی بپردازن ــل انگیزش ــابی عوام ــه ارزی ــتقیماً ب مس

 .روند شمار می های پژوهش حاضر به محدودیت
نـده پیامـدهای    هـای آی    شود در بررسـی     پیشنهاد می 

گیـزه تحصـیلی    های وارده به ان     رفتاری و روانی آسیب   
ـ ی و روا  یپایادر زمینه   دانشجویان بررسی شود و نیز       ی ی

، ارزیـابی   کار برده شده در ایـن پـژوهش          به نامه  پرسش
 1.بیشتری صورت گیرد

 
 اريزسپاسگ

بدینوسیله از زحمات جناب آقای ناصر راشـدی و         
 .گردد ار قدردانی میخانم نیلوفر گشتی مازسرکار 

 
؛ 24/3/1383: ؛ دریافت نسـخه نهـایی     24/4/1382 :دریافت مقاله 
 7/5/1383: پذیرش مقاله
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