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 چکيده

گری باورهای خودکارآمدی جتماعی و انگیزش تحصیلی با واسطهحمایت ا ةپژوهش حاضر، رابط

 کرمان از دانشجویان دانشگاه شهید باهنر نفر  380شامل کنندگان . مشارکتکرده استرا بررسی 

ای انتخاب شدند. ای چند مرحلهگیری خوشهپسر( بودند که بر اساس روش نمونه 144دختر،  236)

انگیزش تحصیلی ، (واکس و همکاران)ای حمایت اجتماعی هنامهپرسشها برای گردآوری داده

نتایج تحلیل مسیر با توجه به مدل استفاده شد.  (شرر و همکاران)و باورهای خودکارآمدی  (هارتر)

 یم با انگیزش تحصیلی رابطه ندارد،اصلی پژوهش حاکی از آن بود که حمایت اجتماعی به طور مستق

برانگیزش  ،ایمتغیر واسطه به عنوان ،بلکه به صورت غیرمستقیم از طریق باورهای خودکارآمدی

 د حمایت اجتماعی )حمایت خانواده، حمایت دوستاناز بین ابعا . همچنین،گذاردتحصیلی اثر می

و حمایت دیگران(، تنها دو بعد حمایت خانواده و حمایت دیگران تأثیر مثبت و مستقیمی بر باورهای 

باورهای خودکارآمدی توانست اثر مثبت و مستقیمی  عالوه بر این،خودکارآمدی دانشجویان داشت. 

 ةحمایت دوستان نتوانست رابط نشجویان داشته باشد، اما( دابر انگیزش تحصیلی )درونی، بیرونی

باورهای  ،مجموعدر با باورهای خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی دانشجویان نشان دهد. را معناداری 

و مؤید این  ،داشتای بین حمایت اجتماعی و انگیزش تحصیلی نقش واسطه ةخودکارآمدی در رابط

انب خانواده و اجتماع جهت تقویت باورهای فراگیران و های مؤثر از جحمایت واقعیت است که

 های آنان برای باالبردن انگیزش تحصیلی نقش مؤثری دارند. چنین ترغیب تواناییهم

 

 انگیزش تحصیلی، حمایت اجتماعی، باورهای خودکارآمدی :کليدي هايواژه
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 مقدمه
 تها،یکننده در انتخاب فعال نییتع یموثر در نحوه عملکرد و رفتارها است و نقش یعامل زشیانگ

(. یکی از ابعاد انگیزش در 2007، 1)پاسکووا در انجام آنها دارد یپافشار زانیو م یریسطح درگ

( انگیزش تحصیلی را به عنوان فرایندی 2011) 3است. آریپاتامانیل 2دانشجویان، انگیزش تحصیلی

دستاوردهای تحصیلی  هدف دستیابی بهکند و با ها را تحریک میکند که فعالیتدرونی تعریف می

که باعث اشاره دارد ها، نیازها و عواملی یابد. همچنین انگیزش تحصیلی به انگیزهخاص تداوم می

(. 2010، 4گردد )کالرک و شروتحضور یک فرد در محیط آموزشی و کسب یک مدرک تحصیلی می

جوامع  ةآموزشی و به دنبال آن توسعدر واقع انگیزش تحصیلی، زیر ساختی برای رسیدن به اهداف 

که بسیاری از  است هایییکی از مسائل و معضلکاهش انگیزش تحصیلی  ، تا آنجایی کهاست

 و توسعه را درگیر کرده است  حال خصوص کشورهای درهای آموزشی کشورهای جهان، بهنظام

 ها و ها و دولتنوادههای علمی، اقتصادی و فرهنگی زیادی را متوجه خاساله ضرر و زیان هر

پس  .(1386کند )مولوی و همکاران، های جسمی و روحی زیادی را متوجه دانشجویان میآسیب

 های پژوهشگرانهای وارده، همواره از دغدغهها و خسارتبرای جلوگیری از آسیب

 دگی براییا آما «یادگیری مؤثر و پویا»نظام تعلیم و تربیت، چگونگی برانگیختن یادگیرندگان به 

  (.1387و شناسایی عوامل مؤثر بر میزان انگیزش تحصیلی است )شعاری نژاد،  «تغییر رفتار»

ها نشان داد که متغیرهای فردی، شخصیتی، خانوادگی، آموزشگاهی و اجتماعی های پژوهشیافته

طبقه جای داد: یکی  توان در دوطورکلی عوامل مؤثر بر انگیزش را میباشند. بهبا این سازه مرتبط می

 گیرد. عوامل فردی و دیگری عوامل محیطی است که اجتماع، خانواده و مدرسه را در برمی

 از آن تحت عنوان  دهند در این پژوهشل محیطی را نشان میعوام ةهایی که رابطپژوهش

کنند هایی که عامل فردی را بررسی میشو پژوه ،حمایت اجتماعی )خانواده، دوستان و دیگران(

 (.1393شود )شریفی،تحت عنوان خودکارآمدی از آن یاد می

( 1976است. کوب ) 5های اجتماعی انگیزش تحصیلی، حمایت اجتماعیکنندهیکی از تعیین

ستان حمایت اجتماعی را اولین بار میزان برخورداری از محبت، توجه و مساعدت اعضای خانواده، دو

 و درک در مورد دسترس بودن افرادی که احساس ،است رتباطها در او سایر افرادی که فرد با آن

ه اجتماعی اشار ةدهند تعریف کرد. در واقع حمایت اجتماعی به یک شبکها اهمیت میشود به آنمی 

زای کنند تا بتوانند با شرایط استرسو محسوسی را فراهم میشناختی دارد که برای افراد منابع روان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Pascua 
2 academic motivation 
3 Areepattamannil 
4 Clark, & Schroth 
5 social support 
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  ة( مطابق با نظری2000) 1(. شوارتز2004کنار بیایند )کوهن، زندگی و مشکالت تحصیلی 

ها و تمایلتوانند در شکوفایی های اجتماعی میقاد است که حمایتگری، بر این اعتتعیین خود

حمایت اجتماعی  ةهای زیادی رابط. پژوهشگری داشته باشندهای درونی انسان نقش تسهیلپتانسیل

؛ عمادپور و غالمعلی لواسانی، 2012 ،2یاری، کاشف امیری و عراقی؛ ماز2006)لیزا و همکاران، 

؛ یار 1995( حمایت دوستان )بندورا، 2010 ،3(، حمایت معلم )شن، لی، سان و روکاوینا1395

 ةعالوه، نتایج مطالع( را با انگیزش تحصیلی نشان دادند. به1382 محمدیان و همکاران،

که حمایت اجتماعی به طور غیرمستقیم روی انگیزش ( نشان داد 1394سید صالحی و یونسی )

 ( در تحقیق خود 1393که تمنائی فر و منصوری نیک )تحصیلی تأثیر معناداری دارد. درصورتی

 وجود رابطه بین حمایت اجتماعی و عملکرد تحصیلی را گزارش کردند. نبود

 های فردی مرتبط با انگیزش تحصیلی، کنندهطور که اشاره شد یکی از تعیینهمان

شناختی اجتماعی مطرح ة در قالب نظری 5است که برای اولین بار توسط آلبرت بندورا 4خودکارآمدی

شان تواناییة (، خودکارآمدی را به عنوان قضاوت افراد دربار1997(. بندورا )2010، 6گردید )باسول

سیدن به اهداف مورد نظر، تعریف کرده است. برای سازماندهی و اجرای بعضی رفتارها در جهت ر

ها و کنترل ترین عوامل در تبیین رفتارها، فعالیت( بر این اعتقاد است که از میان مهم1991بندورا )

اد نقش مهمی کارکرد انسانی، هیچ کدام مؤثرتر از خودکارآمدی نیست و باورهای خودکارآمدی افر

و چگونگی احساس، فکر و رفتار دارند. خودکارآمدی ها به شرایط مختلف در چگونگی نگرش آن

( و 1993ورا، ارزش در بحث از انگیزش است )بند-انتظار ةفرعی مهم در چارچوب نظری ةیک نظری

انگیزش، عاطفه،  ةکنندترین تعیینباورهای خودکارآمدی به عنوان مهماند که ها نشان دادهپژوهش

شناختی اجتماعی بندورا و یکی از متغیرهای شخصیتی ةر نظریهای مهم دتفکر و عمل هر فرد، از سازه

( و قادر 2005، 7است که نقش بسیار مهمی در برخورد فرد با مسائل زندگی دارد )کاپرارا و همکاران

(. 2009، 8گذار باشد )ساالمی و اوگوندوکنهای آموزشی و تحصیلی، عاملی تأثیراست در موقعیت

شناختی،  ة( باورهای خودکارآمدی از طریق فرآیندهای چهارگان1993بر اساس دیدگاه بندورا )

آموزان برای درآمیزی با تکالیف رشدی و دانش ةعاطفی، انگیزشی و انتخابی، باعث ترغیب انگیز

های مختلف، ارتباط نقش خودکارآمدی را با نتایج پژوهششوند. شرایط نامطلوب تحصیلی می

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Schwartz 
2 Mazyari, Kashef, Ameri, & Araghi 
3 Shen, Li, Sun, & Rukavina 
4 self efficacy 
5 Bandura 
6 Basol 
7 Caprara, Pastorelli, Regalia, Scabini, & Bandura 
8 Salami, & Ogundokun 
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؛ سید صالحی و یونسی، 2011، 2؛ یوسف2014، 1گنون و همکارانانگیزش تحصیلی نشان دادند )مک 

وجود نتایج متناقضی در پژوهش غالمی، خداپناهی، رحیم (. بااین1392و روحی و همکاران،  1394

 شده است.( گزارش1385نژاد و حیدری )

دی های اشاره شده، در پژوهش کنونی، حمایت اجتماعی و باورهای خودکارآمبا توجه به پژوهش

در 1964آیندهای انگیزش تحصیلی در نظر گرفته شدند. نئوگارتن در سال به عنوان دو سطح از پیش

 نظریه فعالیت خود، بیان کرد که برقراری و حفظ روابط فعال خانوادگی و برخورداری از 

 توجهی درخورهای اجتماعی، به پویایی فرد کمک حمایت اجتماعی و مشارکت کردن در تعامل

 (. به عبارت دیگر، شواهد پژوهشی مختلف نشان داده است که2009، 3)آشنباخ کندمی

، 5، وارن2014، 4لینگ، کی و سالی-مثبت خودکارآمدی است )لینگ ةکنندبینیحمایت اجتماعی پیش

 گذارد و باعث تقویت آن (. در واقع حمایت اجتماعی با تأثیری که بر شایستگی افراد می2005

، 6دارد )آلوی، آبرامسون، کیسیر، گرستین و سیلویار افکار فرد، وی را به تحرک وا میشود و با تغییمی

 منابع حمایتی اجتماعی و ة( بیان کرده است که رابط2001(. در همین راستا،  بندورا )2008

تأثیرات حمایت اجتماعی را در زندگی  تمامباورهای خودکارآمدی به شکلی است که خودکارآمدی 

 ( در 2003) 8(، و یه و اینوز2002) 7راجاپاکسا و داندز ،می کند. به طور نمونه گریواسطه

هایی جداگانه نشان دادند حمایت اجتماعی در ایجاد خودکارآمدی تحصیلی، نقشی حیاتی پژوهش

( یکی از عوامل مؤثر در ارتقاء خودکارآمدی را وجود 1995) 9دارد. در پژوهشی دیگر یانگ و کالم

تحصیلی  ةهای تازاحساس امنیت و راحتی در محیط ةکننددانند، زیرا فراهماجتماعی می هایارتباط

 است. 

باورهای خودکارآمدی  برو نقش حمایت اجتماعی  ،متغیرهای پژوهش ةمطالب بیان شده بر رابط

 ها ها یا نظریهای که برخی از پژوهشورزند. به گونهانگیزش تحصیلی تأکید می ةدر مطالع

گذارند. ی از متغیرهای یاد شده صحه مییه شناختی اجتماعی بندورا( بر امکان تدوین مدلی علّ)نظر

 های اجتماعی و باورهای خودکارآمدی، مثبت حمایت ة( ضمن نشان دادن رابط2001بندورا ) مثالً

 .داردهای اجتماعی توسط باورهای خودکارآمدی تأکید گری تأثیرات حمایتبر واسطه

اند که حمایت اجتماعی از طریق باورهای خودکارآمدی در های دیگر نشان دادهژوهشبرخی از پ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 McGeown, Putwain, Simpson, Boffey, Markham, & Vince 
2 Yusuf 
3 Achenbaum 
4 Ling-ling,Ke, Sally 
5 Warren 
6 Alloy, Abramson, Keyser, Gerstein, & Sylvia 
7 Rajapaksa, & Dundes 
8 Yeh, & Inose 
9 Yang, & Clum 
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، 2؛ بنیت و بندورا2008، 1شود )کلینک و دیگرانفراخوانی پیامدهای مثبت دلخواه مؤثر واقع می

انگیزش تحصیلی، سؤالی که  ةهای انجام شده در زمینته شده و پژوهش(. با توجه به مطالب گف2004

کند این است که نقش عوامل فردی و اجتماعی در انگیزش این پژوهش ذهن را دچار مسئله می در

حمایت اجتماعی،  همچونتحصیلی چیست؟ آیا عوامل فردی نظیر خودکارآمدی و عوامل اجتماعی 

ش تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم بر انگیزش تحصیلی دارند؟ و تأثیر هر کدام از این عوامل در ایجاد انگیز

 تحصیلی در افراد چه مقدار است؟

مشکالتی نظیر به هدر رفتن  تواند باعث بروزنداشتن انگیزش کافی می طور که بیان شدهمان

های انجام شده در بخش آموزش و پرورش، عدم توانایی در تربیت نیروی گذاریها و سرمایههزینه

د زمانی، افزایش ف نیروی انسانی از بعهای اقتصادی، اتالهای مختلف فعالیتانسانی ماهر برای بخش

 . از طرفی، متعادل و پایدار جامعه شود ه نیافتنو توسعنکردن کردگان و پیشرفت تعداد ترک تحصیل

 ضر را مورد کنکاش قرار نداده است. از این رو،تاکنون پژوهش مجزایی ارتباط متغیرهای پژوهش حا

تا بر اساس نتایج به دست آمده بتوان  ،وین شودی از متغیرهای پژوهش تدضرورت دارد مدلی علّ

 اصالحی را در جامعه انجام داد. هایاقدام

حمایت اجتماعی و انگیزش تحصیلی و آزمون ة هدف پژوهش حاضر تعیین رابط ،بر این اساس 

رهای شود: باواز طریق فرضیه زیر هدایت میای باورهای خودکارآمدی است، که واسطهنقش 

ای بین حمایت اجتماعی و انگیزش تحصیلی دانشجویان دانشگاه شهید ش واسطهخودکارآمدی نق

 باهنر کرمان دارد.

شود داده شده است، بدین صورت فرض می بین متغیرهای پژوهش نشان ةرابط 1شمارة در شکل 

 و متغیر گذاردتأثیر می (متغیر وابسته)بر انگیزش تحصیلی  (متغیر مستقلکه حمایت اجتماعی )

بین حمایت اجتماعی و انگیزش تحصیلی عمل  ةدر رابط (متغیر میانجی) باورهای خودکارآمدی

 نماید. 
 

 

 

 

 . مدل مفهومی متغيرهاي پژوهش1شکل 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Klink, Byars-Winston, & Bakken 
2 Benight, & Bandura 

 انگيزش تحصيلی باورهاي خودکارآمدي حمايت اجتماعی
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 پژوهش روش
 بین متغیرها به روش  ةروش این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود که در آن رابط

 .شدتحلیل مسیر بررسی 

 کنندگان پژوهشمشارکت

دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال  ةآماری پژوهش شامل کلی ةجامع

 370( تعداد 1970) 1بود. حجم نمونه الزم با توجه به جدول کرجسی و مورگان 94-95تحصیلی 

 نفر به 390ای به حجم نفر لحاظ شد. برای کفایت بهتر نمونه و احتراز از افت احتمالی، نمونه

فرم مخدوش،  10ای انتخاب شدند. در نهایت پس از حذف ای چندمرحلهبرداری خوشهروش نمونه

و  62/1 برابر با معیارمیانگین و انحراف پسر با  144دختر و  236نفر شامل  380ای به حجم نمونه

فنی و مهندسی (، %16/23تحصیلی، دانشجویان رشته علوم انسانی ) ةو به تفکیک رشت، 48/0

 عیارمبا میانگین و انحراف ( %42/18( و حقوق )%74/19(، علوم پایه )%74/19، کشاورزی )(95/18%)

 بررسی شد. 43/1و  91/2برابر با 

 ابزارهاي پژوهش

گویه و هدف  33 شامل 2انگیزش تحصیلی هارتر ةنامپرسش انگيزش تحصيلی هارتر: ةنامپرسش

هارتر  ة مقیاساصالح شد فرمآموختگان است. این ابزار آن بررسی انگیزش تحصیلی در بین دانش

شود. مقیاس اصلی انگیزش تحصیلی به عنوان ابزار سنجش انگیزش تحصیلی محسوب می( 1981)

انگیزش درونی و قطب دیگر انگیزش بیرونی  سنجد که یک قطب آندوقطبی میهای را با سؤال

بر  تواند یکی از دالیل بیرونی یا درونی را درسؤال فقط می و پاسخ آزمودنی به موضوع هر ،است

همیشه(  ای لیکرت )هیچ وقت تا تقریباًاساس مقیاس پنج درجه بر گذاری این مقیاسداشته باشد. نمره

 ریچاردسون بینکودر 20ها را با استفاده از فرمول مقیاسزیرضرایب پایایی  (1981ر ). هارتاست

 ةو در نمون 63/0تا  48/0 ماهه از 9 ةو ضرایب بازآزمایی را در یک نمونه طی دور 84/0تا 54/0

( به 1388در پژوهشی که بحرانی ) .گزارش کرده است 76/0تا  58/0 دیگری به مدت پنج ماه بین

آموزی انجام داد، ضرایب همسانی دانش ةنمون درهارتر  ةنامه اصالح شدرواسازی پرسشمنظور 

به دست آمد.  78/0تا  30/0کل مقیاس بین  ةهمبستگی هر سؤال با نمر ةدرونی از طریق محاسب

و برای مقیاس  86/0و  85/0ضرایب آلفای کرونباخ و بازآزمایی مقیاس کلی انگیزش درونی به ترتیب 

گیری انگیزش که حاکی از ثبات این مقیاس در اندازه ،به دست آمد 72/0و  69/0گیزش بیرونی کلی ان

(، ضریب 1395چنین در پژوهش عمادپور و غالمعلی لواسانی )هم آموزان ایرانی است.تحصیلی دانش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Krejcie, & Morgan 
2 Harter 



 61 ...یخودکارآمد یباورها یانقش واسطه: یلیتحص زشیو انگ یاجتماع تیحما

 91/0ونی و برای انگیزش بیر 76/0برای انگیزش کل و  79/0قابلیت اعتماد، به روش آلفای کرونباخ 

 ةنامآمد. در پژوهش حاضر به منظور بررسی پایایی پرسشدستبرای انگیزش درونی به

انگیزش تحصیلی، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. نتایج این بررسی نشان داد که این 

( 70/0و انگیزش بیرونی با ضریب آلفای  85/0نامه و ابعاد آن )انگیزش درونی با ضریب آلفای پرسش

بررسی نامه، همسانی درونی آن منظور بررسی روایی پرسشبهبرخوردار هستند.  مطلوبیز پایایی ا

 نامه با ابعاد مربوطه محاسبه گردیدهای پرسشصورت که میزان همبستگی هر یک از گویه. بدینشد

 .بوداین ابزار  مطلوب رواییو نتایج حاکی از 
به منظور سنجش باورهای خودکارآمدی  باورهاي خودکارآمدي شرر و همکاران: ةنامپرسش

( استفاده شد. این مقیاس 1982) 1باورهای خودکارآمدی شرر و همکاران ةنامدانشجویان، از پرسش

 مخالف تا کامالً  ای لیکرت از )کامالًگو بر اساس مقیاس پنج درجهماده است که پاسخ 17دارای 

تر بیانگر خودکارآمدی تر و نمرات پاییندهد. نمرات باالتر خودکارآمدی قوییموافق( پاسخ م

(، اعتبار محاسبه شده از طریق 1982تری است. به منظور تعیین روایی و پایایی مقیاس، شرر )ضعیف

( نیز با 1388کند. در پژوهش جهانی ). ذکر می/76خودکارآمدی عمومی را آلفای کرونباخ برای 

آمد. در پژوهش غالمعلی لواسانی و دست. به/74ز آلفای کرونباخ، ضریب پایایی برابر با استفاده ا

و عالیی  76/0نامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ برابر با (، همسانی درونی پرسش1393همکاران )

 به دست آوردند. 91/0(، ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس را 1391خرایم و همکاران )

 باورهای خودکارآمدی، از ضریب ةنامحاضر به منظور بررسی پایایی پرسشدر پژوهش  

از  87/0نامه با ضریب آلفای آلفای کرونباخ استفاده گردید. نتایج این بررسی نشان داد که این پرسش

 شد.نامه، همسانی درونی آن بررسی منظور بررسی روایی پرسشبه برخوردار است. مطلوبیپایایی 

 نامه با ابعاد مربوطه محاسبه گردید.های پرسشصورت که میزان همبستگی هر یک از گویهبدین

 ةنامبرای سنجش حمایت اجتماعی از پرسشحمايت اجتماعی واکس و همکاران:  ةنامپرسش 

 (، که 1986) 2حمایت اجتماعی که توسط واکس، فیلیپس، هالی، تامسون، ویلیامز، و استوارت

تعریف کوب از حمایت اجتماعی )میزان برخورداری از محبت، مساعدت و توجه اعضای بر مبنای 

ماده و شامل  23نامه دارای این پرسش .خانواده، دوستان و سایر افراد( ساخته شده است استفاده شد

خانواده و  ةسه خرده مؤلفه حمایت خانواده، حمایت دوستان و حمایت دیگران است. که خرده مؤلف

نامه از دانشجویان سایرین هفت ماده دارد. در این پرسش ةهرکدام هشت ماده و خرده مؤلف دوستان

مخالف، تا حدودی مخالف، تا  ای )کامالًدرجه 4نظرات خود را در قالب طیف خواسته شد تا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Sherer, Maddux, Mercandante, Prentice- Dunn, Jacobs, & Rogers 
2 Wax, Stuart, Williams, Phillips, Helly, & Tomson 
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و  62/0( در تحقیق خود روایی آن را 1380موافق( مشخص نمایند. قالتی ) حدودی موافق، کامالً

( 1390گزارش کرد. در پژوهش خباز و همکاران ) 59/0از طریق روش آلفای کرونباخ را پایایی 

آمد. همچنین در پژوهش عمادپور و دستبه 74/0نامه ضریب آلفای محاسبه شده برای این پرسش

؛ 82/0؛ حمایت خانواده، 88/0( آلفای کرونباخ حمایت اجتماعی کل، 1395غالمعلی لواسانی )

 آمد. دستبه 72/0و حمایت دیگران،  79/0ن، حمایت دوستا

حمایت اجتماعی، از ضریب آلفای کرونباخ  ةنامدر پژوهش حاضر به منظور بررسی پایایی پرسش

نامه و ابعاد آن حمایت خانواده با ضریب استفاده گردید. نتایج این بررسی نشان داد که این پرسش

از پایایی  67/0و حمایت دیگران با ضریب آلفای  76/0، حمایت دوستان با ضریب الفای 77/0آلفای 

. شدنامه، همسانی درونی آن بررسی منظور بررسی روایی پرسشبهبرخوردار هستند.  مطلوبی

 نامه با ابعاد مربوطه محاسبه گردید.های پرسشصورت که میزان همبستگی هر یک از گویهبدین

 هايافته
 از جمله،های آماری توصیفی آوری شده از شاخصبه منظور تجزیه و تحلیل اطالعات جمع

چنین برای پاسخ به فرضیه پژوهش از ، انحراف استاندارد و نظایر آن استفاده شد. هممحاسبه میانگین

  استفاده شد.  LISRELروش تحلیل مسیر از طریق نرم افزار 

 ایزاد )حمایت اجتماعی(، متغیر واسطهدهد که بین متغیر برون( نشان می1نتایج جدول )

زاد )انگیزش تحصیلی( ارتباط وجود دارد. بنابراین مجوز الزم )باورهای خودکارآمدی( و متغیر درون

 سازد.برای تحلیل مسیر را فراهم می

 ماتريس همبستگی متغيرهاي پژوهش  . ميانگين و انحراف استاندارد و1جدول 

انحراف   ميانگين متغيرهاي پژوهش رديف
 استاندارد

 تعداد 6 5 4 3 2 1

      1 4/14 26/94 حمایت خانواده  1

380 

     1 **0/44 3/77 22/07 حمایت دوستان 2

    1 **0/60 **0/60 3/56 26/19 حمایت دیگران 3

   1 **0/42 **0/28 **0/34 9/72 58/85 خودکارآمدی 4

  1 **0/44 **0/29 *0/20 **0/24 9/77 55/89 انگیزش درونی 5

 1 **0/56 **0/43 **0/21 0/16 **0/19 6/99 47/74 انگيزش بيرونی 6

** P < 0 /01           * P < 0 /05 
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 دهد.  نشان می دارمعنامدل کامل پژوهش را پس از حذف مسیرهای غیر  2شکل 

 د   ا   یام 

ن   ید  یام 

  م را د  

  و ی   زی   

  ورد  زی   

0/14

0/33

0/44

0/43

0/59

0/57

0/56 0/57

R = 0.43

R2 = 0.19

R = 0.44

R2 = 0.19

R = 0.43

R2 = 0.19

 

 گري باورهاي خودکارآمدي. ارتباط حمايت اجتماعی با انگيزش تحصيلی با واسطه2شکل

شود، هیچ یک از ابعاد حمایت اجتماعی )حمایت خانواده، مالحظه می 2گونه که در شکل همان

ندارند. از بین ابعاد  یمستقیم ةحمایت دوستان و حمایت دیگران( با انگیزش درونی و بیرونی رابط

ی با خودکارآمدی دارمعنامثبت و  ةحمایت اجتماعی، حمایت خانواده و حمایت دیگران، رابط

 ی را با خودکارآمدی دانشجویان نشان نداد.دارمعنا ةدانشجویان داشت. اما حمایت دوستان رابط

ی دارمعنامثبت و  ةیرونی( رابطعالوه باورهای خودکارآمدی دانشجویان با ابعاد انگیزش )درونی و ببه

 بین ابعاد حمایت اجتماعی و انگیزش درونی و بیرونی،  نشان داده و در رابطه

مستقیم بر طورجز بعد حمایت دوستان( هر چند به ای دارد. ابعاد حمایت اجتماعی )بهنقش واسطه

رآمدی بر انگیزش درونی صورت غیر مستقیم و از طریق باورهای خودکابهانگیزش تأثیرگذار نیستند، 

باورهای  شوند. در واقع،انگیزش منجر میو بیرونی تأثیر گذاشته و به افزایش در هر دو نوع 

کنند؛ یگری مطور کامل واسطهخودکارآمدی تأثیر حمایت اجتماعی بر انگیزش درونی و بیرونی را به

 است.  دارمعناای که این تأثیر واسطه

توان نتیجه گرفت که حمایت خانواده و دیگران از ضریب مسیرها، میبا توجه به مثبت بودن 

 شود.طریق افزایش در باورهای خودکارآمدی به افزایش در انگیزش درونی و بیرونی منجر می

کند. خودکارآمدی واریانس متغیر خودکارآمدی را تبیین می %19ابعاد حمایت اجتماعی  ،عالوه بر این

کند. حمایت دوستان واریانس انگیزش درونی را تبیین می %19یزش بیرونی و از واریانس انگ %19نیز 

داری اثر أثیری ندارد. به منظور بررسی معنابه صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر انگیزش دانشجویان ت

بدین منظور مقادیر غیر مستقیم حمایت اجتماعی بر انگیزش دانشجویان از آزمون سوبل استفاده شد. 

 باو خودکارآمدی  ،خودکارآمدی باط به مسیرهای حمایت اجتماعی )خانواده و دیگران( تی مربو
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داری آزمون سوبل گذاری شده و سطح معناانگیزش )درونی و بیرونی(، در وبگاه آزمون سوبل جای

تأثیر غیر مستقیم حمایت  ،حاکی از این است که 2محاسبه گردید. نتایج تحلیل مطابق با جدول 

 دارمعناگری خودکارآمدی در مورد هر دو بعد انگیزش )درونی و بیرونی( خانواده و دیگران با واسطه

داری از طریق خودکارآمدی بر نواده و حمایت دیگران به طور معنااست. به عبارت دیگر حمایت خا

 .شودمیپژوهش تأیید  فرضیه ،انگیزش درونی و بیرونی تأثیرگذارند. بنابراین

 داري اثرات غير مستقيمآزمون سوبل براي بررسی معنا : نتايج2جدول 

 متغیر وابسته متغیر مستقل
Sobel test statistic P 

 02/0 35/2 انگیزش درونی حمایت خانواده

 001/0 33/2 انگیزش درونی حمایت دیگران

 02/0 39/4 انگیزش بیرونی حمایت خانواده

 001/0 26/4 انگیزش بیرونی دیگرانحمایت 

مدل پژوهش را  اثراتمستقیم و غیر مستقیم و مجموع  اثرات ةمقادیر استاندارد شد 3جدول   

مستقیم، معادل با ضرایب استاندارد مسیرها هستند که در تصویر مدل نیز قابل  اثراتدهد. نشان می

ضرب ضرایب استاندارد دو مسیر است که نشانگر غیر مستقیم، برابر با حاصل اثراتمشاهده است. 

 میزان تأثیر غیر مستقیم متغیر مستقل از طریق متغیر واسطه بر متغیر وابسته است. 

 مدل پژوهش اثراتمستقيم، غير مستقيم و مجموع  اثرات: 3 جدول

 مجموع اثرات اثر غیر مستقیم اثر مستقیم متغیر وابسته متغیر مستقل

 حمایت خانواده
 14/0 - 14/0 خودکارآمدی

 حمایت دیگران
 33/0 - 33/0 خودکارآمدی

 حمایت خانواده
 06/0 06/0 - انگیزش درونی

 حمایت دیگران
 14/0 14/0 - انگیزش درونی

 حمایت خانواده
 06/0 06/0 - انگیزش بیرونی

 حمایت دیگران
 15/0 15/0 - انگیزش بیرونی

 خودکارآمدی
 44/0 - 44/0 انگیزش درونی

 خودکارآمدی
 43/0 - 43/0 انگیزش بیرونی

 

 دهد.گونه اصالح نشان میای برازش مدل پژوهش را قبل از هرهشاخص 4جدول 
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 های برازش مدل پژوهش قبل از اصالح: شاخص4جدول 
2X df /df2X RMSEA GFI AGFI 

54/115 5 11/23 24/0 89/0 67/0 

 

گردد، مدل پژوهش فاقد برازش است. بنابراین با ( مالحظه می4گونه که در جدول شماره )همان

ها، حاکی های اصالح پیشنهادی، نسبت به اصالح مدل اقدام گردید. وارسی شاخصوارسی شاخص

از آن بود که جهت افزایش برازش مدل، الزم است مسیر بین انگیزش درونی و بیرونی آزاد شود. 

با توجه به وجود همبستگی نسبتاً باال بین ابعاد درونی و بیرونی انگیزش منطقی به نظر  این مسئله

های ، شاخص5. جدول شدهای برازش جدید بررسی رسید. بنابراین مسیر ذکر شده آزاد و شاخصمی

 دهد. برازش مدل اصالح شده را نشان می

 های برازش مدل پژوهش : شاخص5جدول 

X2 df X2/df RMSEA GFI AGFI 

9/7 4 96/1 05/0 99/0 97/0 

 

کامالً بهبود یافته های برازش مدل گردد، شاخص( مالحظه می5گونه که در جدول شماره )همان

دار او غیر معن 2آزادی کمتر از  ةدو بر درجاند. حاصل تقسیم مقدار خیو به مقادیر مطلوب رسیده

توان می ،اند. بنابراینبه یک نزدیک شده AGFIو  GFIبه صفر و مقادیر  RMSEAاست. مقدار 

بین انگیزش درونی و بیرونی، تطابق  ةگیری کرد که مدل پیشنهادی پس از لحاظ کردن رابطنتیجه

 کند. های گردآوری شده مدل پیشنهادی را تأیید میو داده ،ها داردبا داده مطلوبی

سازی معادالت ساختاری و با با روش مدلپس از برآورد پارامترها، برازش مدل نهایی پژوهش 

ر مناسب برازش بسیا ةدهندشد. نتایج به دست آمده، نشانبررسی  LISRELاستفاده از نرم افزار 

 های پژوهش بود.الگوی آزمون شده با داده

 هاي نيکويی برازش مدل پژوهش : شاخص6جدول 

X2 df X2/df RMSEA GFI AGFI 

9/7 4 96/1 05/0 99/0 97/0 

 

 گيريبحث و نتيجه
 بین  ةگری باورهای خودکارآمدی در رابطهدف پژوهش حاضر، بررسی نقش واسطه

حمایت اجتماعی با انگیزش تحصیلی بود. به منظور بررسی این فرضیه که باورهای خودکارآمدی در 

نتایج پژوهش نشان  .کندگری را ایفا میطهبین حمایت اجتماعی و انگیزش تحصیلی، نقش واس ةرابط

های حمایت اجتماعی )حمایت خانواده، حمایت دوستان، حمایت دیگران( با بین مؤلفه ،داد که



 1397پاییز و زمستان ، دوم شمارة ، دهم ةدور مطالعات آموزش و یادگیری، ةمجل  66  

مستقیم وجود ندارد، بلکه به صورت غیر مستقیم و از  ةانگیزش تحصیلی )درونی و بیرونی( رابط

کند. این یافته با یگذاری خود را اعمال مکه اثر ،ای باورهای خودکارآمدی استطریق متغیر واسطه

( که اثر 1393فر و منصوری نیک )(، تمنائی1394ید صالحی و یونسی )های سنتایج پژوهش

دهد همسو است. به این صورت که از غیرمستقیم حمایت اجتماعی بر انگیزش تحصیلی را نشان می

بر باورهای  بین ابعاد حمایت اجتماعی، حمایت خانواده و حمایت دیگران، اثر مثبت و مستقیمی

زاده و سلیمانی خشاب های دهقانیاشت که این یافته با نتایج پژوهشخودکارآمدی دانشجویان گذ

( و 2014(، لی )2014کی و سالی ) لینگ،-(، لینگ1392(، تمنائی فر، لیث و منصوری نیک )1394)

های خودکارآمدی بعد باور ةدر مرحل. خوانی دارد( هم2013) 1کونستانتینسکیو، بسو و نگوان-آدلر

 ،توانست اثر مثبت و مستقیمی بر انگیزش تحصیلی )انگیزش درونی و بیرونی( دانشجویان داشته باشد

مک گنون و همکاران (، 1394این بخش از پژوهش نیز با نتیجه پژوهش سیدصالحی و یونسی )که 

که حاکی از آن است که خودکارآمدی تأثیر مستقیم بر  (،1392(، سلیمانی فر و شعبانی )2014)

 همسو است.  ،انگیزش تحصیلی دارد

 گری را برای حمایت اجتماعی ودر واقع باورهای خودکارآمدی به خوبی نقش میانجی

 اثراتتواند ة باورهای خودکارآمدی میو متغیر مستقل به واسط ،انگیزش تحصیلی ایفا کرده است

داری بر متغیر وابسته پژوهش داشته باشد. حمایت اجتماعی از جانب خانواده، از غیرمستقیم و معنا

جانشینی، افزایش تفسیرهای مثبت و فراهم کردن  ةهای مؤثر و تجربطریق فراهم کردن سرمشق

حمایت اطالعاتی، خودکارآمدی دانشجویان را افزایش داد و به دنبال آن، با باالرفتن خودکارآمدی و 

شان به طور غیرمستقیم افزایش یافت. هایشان، انگیزش تحصیلیواناییماد و باورداشتن تافزایش اعت

جتماعی از سوی خانواده ( بر این اعتقادند که اولین حمایت ا2008) 2لوندبرگ، مک اینتایر و کریسمن

تر حمایت اجتماعی از سوی منابع دیگری نظیر بزرگ ةسپس با ورود به جامع ،شوددریافت می

اولیه حمایت اجتماعی نقشی است  ةتواند تأمین شود. به اعتقاد آنان فایدتان و سایر افراد نیز میدوس

 نفس وها، افزایش عزتکند و این نوع حمایتکه در افزایش خودکارآمدی فرد ایفا می

 ( 1995چنین شانک )(. هم1393شود )بازمانده بدویی، ها را در فرد موجب میاعتماد به شایستگی

ة های خودکارآمدی در ابتدا تحت تأثیر عواملی قرار دارند که از جملبر این اعتقاد است که توانایی

های ، با افزایش میزان حمایتتوان به تأثیر قوی حمایت اجتماعی تأکید کرد. در واقعها میآن

ها افزایش توانایی ها ویابد و اطمینان به شایستگیاء میاجتماعی، باورهای خودکارآمدی در افراد ارتق

 یابد.می

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Adler Constantinescu, Beu, & Negovan 
2 Lundberg, McIntire, & Creasman 
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شناختی اجتماعی بندورا به نقش عوامل انگیزشی تأثیرگذار در یادگیری تأکید شده ة در نظری

ة فراگیران کند که باورهای خودکارآمدی، احساس، فکر، رفتار و انگیز( بیان می1993) است. بندورا 

سطح خودکارآمدی باالیی برخوردار دهد. بدین معنی که دانشجویی که از را تحت تأثیر قرار می

ة است، نسبت به نتایج کار خود دیدگاه مثبتی دارد و این سطح خودکارآمدی باال باعث افزایش انگیز

کند که اشخاص ( به این نکته اشاره می1394گردد. سیف )تحصیلی و برانگیختگی درونی در فرد می

دارای عملکرد بهتری هستند و در امور تر و دارای کارآمدی شخصی تصوری باال کوشاتر، موفق

های آموزشی دهند. در واقع اطمینان افراد به تواناییتحصیلی انگیزش بیشتری را از خود نشان می

ها را تحصیلی آن ةطور زیادی انگیزها است. این باورها بهارآمدی آنخود تحت تأثیر باورهای خودک

( بر این اعتقادند که 2001نین پاجارس و شانک )چدهد. همحصیلی تحت تأثیر قرار میدر امور ت

هرچه  ،سازد. بنابراینشرایط پیشرفت او را فراهم میباورهای خودکارآمدی با ایجاد انگیزه در فرد 

ترند و همسویی انگیزه و تری داشته باشند در انجام تکالیف موفقافراد احساس خودکارآمدی بیش

یادگیری خود استفاده کند.  ةکه فرد از حداکثر توان بالقو شودخودکارآمدی در سطح باال موجب می

شود که فرد نتواند به توان بالقوه خود دست یابد و راندمان عکس این موضوع منجر به این می

 (. 1394آید )سیف، تحصیلی روز به روز پایین می

طریق افزایش حمایت اجتماعی از جانب دوستان، نتوانست به طور مستقیم یا غیرمستقیم و از 

اصلی احساس  ةهست ،خودکارآمدی بر انگیزش تحصیلی اثر بگذارد. شاید به این دلیل که

خودکارآمدی در دوران کودکی و درون خانواده شکل گرفته و حمایت خانواده است که نقش مهمی 

زمان توان گفت خودکارآمدی اعتقادی است که از در افزایش خودکارآمدی دارد. به این ترتیب می

( هم بر این اعتقاد است که باورهای 1392گیرد. شولتز و شولتز )اده شکل میکودکی در درون خانو

خودکارآمدی بر والدین  ةایجادکنند ةاولی هایتجربهکند و خودکارآمدی در افراد به تدریج رشد می

مدی را از خانواده تر اطالعات خودکارآ(، افراد بیش2002) 1شانک و میلر ةمتمرکز است. بنا به گفت

ه بر باور داشتن نسبت به های خانواده و تأثیر مثبتی ککنند. پس، حمایتخانه دریافت می و محیط

رسند، خودکارآمدی باالیشان که به سنین دانشجویی میشود زمانیباعث میگذارد هایشان میتوانایی

ها مواجه هستند، تحصیل با آن در دانشگاه و در طول های پرتنش که معموالًسبب شود در موقعیت

های اجتماعی، خودکارآمدی در انگیزگی نشوند. حمایت اجتماعی و درگیرشدن در شبکهدچار بی

به علت فراهم  رساند که احتماالًدر نتیجه کمبود انگیزش را به حداقل می ،دانشجویان را باال می برد

 ردن حمایت اطالعاتی است.کردن الگوهای مناسب، افزایش تفسیرهای مثبت و فراهم ک

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Shunk & Miller 
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توان گفت افزایش خودکارآمدی و حمایت اجتماعی در پیشگیری از فقدان انگیزش در می ،بنابراین

 (.1392دانشجویان در دوران تحصیل بسیار مؤثر است )شولتز و شولتز، 

اینکه ئه داد: نخست اتوان چندین تبیین ارای باورهای خودکارآمدی میدر رابطه با نقش واسطه

تر بر آموزان یا دانشجویانی که از خودکارآمدی و اعتماد به نفس باالیی برخوردار هستند بیشدانش

گیرد )مییرا و اختی به وسیله تالش فردی صورت میاین اعتقادند که پرورش هوش و توان شن

های دودیتر دارند که باوجود تمامی مح(. بر این اساس، فراگیران خودکارآمد، باو2013، 1داستین

ببخشند، توسعه دهند و مسیر تحصیلی بهبود  ةذاتی، این توانایی را دارند که عملکرد خود را در زمین

(. در واقع افراد خودکارآمد از راهبردهای فراشناختی 1989شان را هموار سازند )بندورا، تحصیل

بخش ی رضایتهای الزم جهت دستیابی به شرایط تحصیلریزی و هدایت کنشمتنوعی جهت پی

 (.2013کنند )مییرا و داستین، استفاده می

کند که باور داشتن به خودکارآمدی خویش و احساس ( بیان می1995که مارش )دوم این

شود و آموزان برای پرداختن به تکالیف رشدی میخوداطمینانی، باعث ارتقاء و افزایش انگیزه دانش

شوند، های تحصیلی پرانرژی ظاهر میخوردارند، در فرایندآموختگانی که از خودباوری باالیی بردانش

حصیلی برخوردار هستند. های خود برای غلبه بر مشکالت تو از اطمینان باالیی نسبت به توانایی

های کنند؛ بلکه راهنشینی نمیآموزانی در صورت مواجهه شدن با شکست نه تنها عقبچنین دانش

 کنند. عملکرد بهتر جست و جو می دیگری را برای رسیدن به موفقیت و

تبیین سوم این است که باورهای خودکارآمدی از طریق فرآیندهای چهارگانه شناختی، عاطفی، 

دهند. از نظر شناختی، ادراک فرد خودکارآمد به این انگیزشی و انتخابی رفتار را تحت تأثیر قرار می

خودکارآمدی خود را حفظ کرده، تفکر  صورت است که در مواجهه با اهداف چالش برانگیز احساس

ها سناریوهای موفقی نمایند. آنهای عملکردی خوبی را اجرا میکار گرفته و مهارتتحلیل خوبی را به
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1 Meera & Dastin 
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کند. از منظر عاطفی های مثبت فراهم کرده و از عملکرد حمایت میکنند که راهنماییرا تجسم می

های تهدیدآمیز یا ردگی و اضطراب کمتری در موقعیتنیز افراد با خودکارآمدی باال، تنیدگی، افس

گذارد. از نظر انگیزشی، باورهای کارآمدی در ها اثر مید که بر سطح انگیزش آنکنندشوار تجربه می

انگیز و دهی انگیزش نقش کلیدی دارد. فرد واجد خودکارآمدی باال، در برابر اهداف چالشخودنظم

بخشد و با ایجاد شرایط خشنودکننده خود منطبق بر و ارتقا می روشن، انگیزش خود را حفظ نموده

هایشان تا اهداف پذیرفته شده، رفتارشان را جهت داده و انگیزه و دلگرمی برای پایداری بر تالش

آمدی باالتر، نمایند. از لحاظ فرایند انتخابی، دانشجویان دارای خودکارحصول اهدافشان ایجاد می

تری برای او داشته هایی را برای عملکرد انتخاب کنند که احتمال موفقیت بیشکنند موقعیتتالش می

 (. 1997ها است )بندورا، انگیزش تحصیلی باالی آن ةدهندها نشانباشد که این انتخاب

ای باورهای خودکارآمدی و ارتباط مثبت آن با انگیزش تحصیلی، تالش با توجه به نقش واسطه

ها، نهادها آموزان و دانشجویان توسط حمایت خانوادهخودکارآمدی دانش در جهت ارتقای باورهای

 و عوامل تعلیم و تربیت به احتمال زیاد افزایش انگیزش تحصیلی را در آنان در پی خواهد داشت.

 های پژوهش، محدود بودن جامعه و نمونه آماری به دانشجویان، از جمله محدودیت

گردد نامه( بود که پیشنهاد میها )پرسشآوری دادهوش جمعناختی پژوهش )همبستگی( و رشروش

ید ی از نتایج پژوهش بادر تعمیم نتایج به جوامع آماری دیگر جانب احتیاط حفظ شود، استنباط علّ

 نامه استفاده گردد. هایی به غیر از پرسشبا احتیاط صورت گیرد و از روش

شود، از یلی به پژوهشگران بعدی پیشنهاد میبه دلیل کلی و انتزاعی بودن متغیر انگیزش تحص

مفهوم انگیزش و انگیزش تحصیلی بپردازند؛ تا  ةهای متعدد و متنوع به کاوش دربارطریق مصاحبه

تر صورت گیرد. عالوه بر این، از آنجا که خودکارآمدی ادراک شده گیزش تحصیلی دقیقسنجش ان

های گردد در پژوهشای متفاوت باشد، پیشنهاد میندازهتواند با عملکرد واقعی افراد تا اتوسط فرد می

های اجتماعی مشاهده افراد در موقعیت ةهای دربردارنده منظور سنجش خودکارآمدی، از روشآینده ب

 توان پیشنهاد نمود بردن انگیزش تحصیلی دانشجویان میاستفاده شود. در نهایت برای باال 

د تا افراد شود را باال برها مییش باورهای خودکارآمدی در آنهای اجتماعی که باعث افزاکه حمایت

 ةتحصیلی داشته و بتوانند به رشد و توسع ةهای خود، انگیزش باالتری در زمینبا اعتماد به شایستگی

 جامعه کمک نمایند.  

 تشکر و قدردانی

محترم دانشگاه شهید باهنر کرمان و همچنین دانشجویان این دانشگاه، جهت  استاداناز مسئولین و 

 شود. با پژوهشگر، صمیمانه قدردانی می همکاری مناسب
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Introduction 

 
In the present era, science is the most important pillar of the development of societies; 

this can be considered as one of the developmental indicators in different societies. From 

different fields of science, education is an important part of any person's life because its 

quantity and quality play an important role in the future of a society. One of the reasons 

for the growth of societies in the future will be students' motivation. Motivation is a 

cognitive factor that affects the performance and behavior of individuals; it affects the 

type of personal activities individuals choose, their level of involvement in the activity, 

the amount of insistence on their performance, and the result of the actions (Paskova, 

2007). One of the dimensions of motivation for students is academic motivation . 
Aripathamanil (2011) defines the academic motivation as an internal process that 

stimulates activities and continues with the goal of obtaining certain academic 

achievements. In fact, educational motivation is an infrastructure for the achievement of 

educational goals and, consequently, the development of societies; one of the issues that 

has affected many of the educational systems of the countries of the world, especially the 

developing countries, is the reduction of motivation in the field of education, which has 

incurred a great deal of scientific, economic, and cultural harm and losses to families and 

governments every year and causes many students to suffer from physical and mental 

harm greatly (Molavi et al., 2007). Therefore, to prevent the incurred harm and damages, 

the researchers of the educational systems have always been concerned about how to 

motivate the learners "to learn effectively and dynamically" and to be prepared for 

"behavior change" that identifies the factors affecting the amount of academic motivation 

(Shoarinezhad, 1387). The findings of the research showed that individual, personality, 

family, school and social variables are related to this structure. In general, the factors 

influencing motivation can be placed in two categories: one is the individuals' factors and 

the other is the environmental factors that comprise the community, the family, and the 

school. The researches that show the relationship among environmental factors are 

referred to herein as social support (family, friends, and others) and the researches that 

address the individual factors are referred to as self-efficacy (Sharifi, 1393). 

Social support was first defined by Cobb as the extent of affection, attention, and 

assistance one receives from his family members, friends and others, plus the 

understanding of the availability of those who are felt to care about him (Cobb, 1976); as 

mentioned, self-efficacy is another determinant related to individual academic 

motivation, which was first introduced by Albert Bandura in the form of the social 

cognitive theory (Baswell, 2010). Bandura (1997) defined self-efficacy as the judgment 

of individuals about their ability to organize and implement certain behaviors in order to 

achieve the desired goals. The aim of this study is to determine the relationship between 

social support and academic motivation, in addition to testing the mediating role of self-
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efficacy beliefs. The study is directed by the following hypothesis: Self-efficacy beliefs 

have a mediating role between social support and academic motivation of students in 

Shahid Bahonar University of Kerman.  

 

Research Questions  
 

Considering the conducted researches and the contradictions that have been seen in 

the results of them in relation to academic motivation, the questions that pose some 

problems in mind in this research are the following questions. What is the role of 

individual or social factors in academic motivation? Do individual factors such as self-

efficacy and social factors such as social support have a direct or indirect impact on 

academic motivation? What is the effect of each of these factors on the creation of 

academic motivation in individuals? 

 

Method 

 
The participants were 380 Shahid Bahonar University of Kerman college students 

who were recruited, by using multistage cluster random sampling method, and within 

each cluster the simple random method. The research tools were the questionnaires of 

Phillips’ and colleagues’ social support (1986), Harter's academic motivation (1981), and 

Sherer’s and colleagues’ self-efficacy beliefs (1982). 

 

Results 

 
The results of the path analysis according to the main model of research indicate that 

social support does not directly correlate with academic motivation, but it, indirectly, 

through self-efficacy beliefs as a mediate variable, affects academic motivation and from 

the dimensions of social support (Family support, friends' support and others' support), 

only two dimensions of family support and the support of others showed a positive and 

significant relationship with self-efficacy beliefs and the academic motivation (internal 

motivation and exogenous motivation) of the students; and the support of friends did not 

show a meaningful relationship with the self-efficacy and educational motivation beliefs 

of the students. 

 

Discussion 

 
Therefore, the hypothesis of the research, which states self-efficacy believes in the 

relationship between the social support and academic motivation play the role of 

mediation, was verified. The results of the research showed that there is no direct 

relationship between the components of social support (family support, the support of 

friends, and the support of others) and the educational motivation (internal and external), 

but they indirectly and through the mediate variable of self-efficacy beliefs implement 

their effects. This finding is in line with the results of the researches by Sayed Salehi and 

Younesi (1394), Tamanai Far and Mansuri Nik (1393), which showed the indirect effect 

of social support on academic motivation. Among the dimensions of the social support, 

the family support and the others' support had a positive and direct effect on students' 

self-efficacy beliefs. This finding was supported by the findings of Dehghanizadeh and 

Soleimani Khoshab (1394), Tamanaifar, Lith and Mansuri Nik (1392), Ling-Ling, Kay 

and Sally (2014), and Lee (2014). In the next stage, self-efficacy beliefs had a positive 

and direct effect on the academic motivation (internal and external motivation) of the 

students. This part of the research is supported by the result of the researches by Seyed 

Salehi and Younesi (1394) and McGonon et al. (2014), which suggests that self-efficacy 



Extended Abstracts of the Persian Articles in English 

is directly related to academic motivation. The social support from the family increased 

students' self-efficacy through providing effective models, substitution experiences, 

enhanced positive interpretations, and the information support. Subsequently, by 

enhancing their self-efficacy, self-esteem and confidence and relying on their abilities, 

their educational motivation increased indirectly. 
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