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 چكیده  

های کاوش هویت فرهنگی و تعهد به هویت فرهنگی در پیش بینیی پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مؤلفه

انگیزش تحصیلی دانش آموزان انجام گرفت. روش پژوهش از نظر راهبرد اصلی، کمی؛ از نظر راهکیار ارراییی، 

 –ر هیدف کیاربردی و از نظیر تکنییل تحلیلیی، توصییفی میدانی؛ از نظر فلسفه زیربنایی، آینده نگیر؛ از نظی 

 98-97همبستگی بود. رامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان دبیرستانی شیهر اردبییل در سیاح تحصییلی 

 233گیری از نوع در دسترسی )اتفاقی( بود و حجم نمونه بر اساس مدح کررسیی و مورگیان بود. روش نمونه

 (MEI)ها از پرسشنامه هویت فرهنگی و تعهد بیه هوییت فرهنگیی ری دادهنفر انتخاب گردید. رهت رمع آو

آوری شیده بیا هیای رمیعداده( اسیتفاده گردیید. AMSو پرسشنامه انگیزش تحصیلی والرند ) (1992)فینی 

-به گونیه معنیی های هویت فرهنگیمؤلفهاستفاده از روش رگرسیون تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد 

و  R ،48/111 =(225 ،4)F= 64/0را دارا هسیتند ) انگیزش تحصییلیدرصد مؤلفه  2R=40/0تبیین  داری توان

01/0 > P)  مؤلفه کاوش هویت فرهنگیو سهم (231/0  =)  202/0)و مؤلفه تعهد به هوییت فرهنگیی  =

 دار استدرصد معنی 99( در سطح اطمینان. 

 فرهنگی، انگیزش تحصیلی، دانش آموزان کاوش هویت فرهنگی، تعهد به هویت ای کلیدی:واژگ
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 مقدمه 

مروری بر تاریخچه مطالعات حوزه انگیزش تحصیلی حاکی از آن است که به دلیل تیثییر انگییزش تحصییلی در موفقییت 

اهیم انید. یکیی از مفی یادگیرندگان، روانشناسان درصدد مطالعه و شناسایی انگیزش و عوامل مؤیر در کیاهش و افیزایش آن بوده

است. انگیزش نیروی محرک اعماح و رفتارهاست و بر نیازها،  1کلیدی تثییرگذار بر عملکرد تحصیلی نوروانان، انگیزش تحصیلی

هیا، (. بر اساس تعریف انگیزش تحصییلی بیه صیورت کلیی بیه انگیزه2005، 2گذارد )رابیدوتمایالت و آرزوهای زندگی تثییر می

گیردد)کالرک و هیای آموزشیی و کسید میدرک تحصییلی میه باعث حضور یل فرد در محیطشود کنیازها و عواملی گفته می

تالش برای شناسایی میزان انگییزش تحصییلی و انجیام اقیداماتی در رهیت  (. بنابراین1393، به نقل از شریفی، 3،2010شروت

، )مظلیومی در این زمینه اسیت وانیفراکاهش خسارت ناشی از کاهش انگیزه تحصیلی و ارائه راهبردها مستلزم صرف تحقیقات 

گذارند به دو دسته کلیی عوامیل فیردی و (. عواملی که بر انگیزش تحصیلی تثییر می1389 احرامپوش، لقا یروت، عسگر شاهی،

 (. 1390شود )طاهری، فیاضی، عوامل موقعیتی )موقیت خانواده، مدرسه و ارتماع( تقسیم می

دسیی  4خود مختاری یها نظریهاند که از رمله آننی در زمینه انگیزش رشد کردههای گوناگوهای گذشته نظریهساح در 

انسان تمایل ذاتی و درونی برای رفتار و یادگیری ورود دارد که یا توسط محییط  در کند کهاین نظریه فرض می .است 5و رایان

ی خودمختاری، انگییزش را بیه انگییزش نظریه گردد.تضعیف می تورهی،شود یا بالعکس بر ایر بیپیرامون تشویق و حمایت می

 اسیت و مبتنیی بیر نیازهیای ذاتیی بیرای شایسیتگی انگیزش درونیی، کند،تقسیم می 8و بی انگیزگی 7بیرونیانگیزش  ،6درونی

انگیزش بیرونی بدین معناست که فیرد فعالییت را بیه خیاطر نفیس  شود.یادگیری به خاطر خشنودی و رضایت درونی انجام می

قسیمت سیوم کیه  .اسیت ،هیاای برای رسیدن بیه اهیداف دیگیر نظییر ریوایز، پاداشبلکه آن عمل وسیله ،دهدانجام نمیعمل 

)دسیی،  پنداردیابد و علت رفتار را نیروهای خارج از کنترح خود میدر فرد بین رفتار و نتایج آن ارتباطی نمی ،انگیزگی استبی

های تعاملی در روانشناسی است بر تعامل پیچییده بیین فیرد و محییط زنیدگی در دگاهای که از دی(. دیدگاه زمینه2002رایان، 

-( الگویی از عوامل مختلف که باهم تعامل دارند و بر رشد فرد ایر می1995شکل گیری رفتار تاکید دارد. در همین رابطه لرنر )

کنند که تعیین کننده رشد تعاملی پویایی را ترسیم می ای بسیار پیچیده با یکدیگر الگویگذارند ارائه داده است. عوامل به گونه

ها و صفات فردی، خانواده، مدرسه، همسیانن، محلیه، ( این عوامل را شامل ویژگی1995باشند. لرنر )شناختی فرد و رفتار او می

 ن دبیرسیتانی،دانیش آمیوزان نوریوادر خصیو  (. 1386داند )کاوسییان و همکیاران، های طبیعی و فرهنگ میرامعه، محیط

با این انگیزه، افراد تحرک نزم را برای به پایان رساندن موفقیت آمیز در واقع  انگیزش تحصیلی از اهمیت خاصی برخوردار است
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تا باألخره بتوانند موفقییت  ،کنندی معینی از شایستگی در کار خود دنباح میرسیدن به هدف یا دستیابی به درره یل تکلیف،

ورود به دوره نوریوانی (. عالوه بر این 1388یوسفی، قاسمی، فیروزنیا، یادگیری و پیشرفت تحصیلی کسد نمایند) نزم را در امر

به عقیده (. 2001، 1)برگرهای ردید شناختی همراه است ریسل کردن و توانایی با تغییرات مهمی از رمله بلوغ رنسی و رفتار

اریکسیون مراحیل . از یل احساس نسبتاً پایدار از یگانگی خود عبارت است تنوروانی دوران هویت یابی است و هوی، 2اریکسون

کند کیه مرحلیه پینجم شیامل دوران می تقسیم ارتماعی –زندگی هر فرد را از ابتدای تولد تا پایان عمر به هشت مرحله روانی 

ت در برابیر بحیران هوییت گییرد و اریکسیون آن را وحیدت هویی میی سالگی است که هویت فرد شیکل 19- 12نوروانی یعنی 

هویت، یل تصور و بازنمیایی ذهنیی از خیود اسیت و افیراد برحسید ( 2005) 3ز نظر برزونسکی و کوکا نامگذاری کرده است.

هیا، در اسیتفاده از های خود ساخته برای حل مسایل شخصی وتصمیم گیریاستفاده از فرآیندهای شناختی و ارتماعی و نظریه

  .ت دارندها با یکدیگر تفاوسبل

کننید، در های بیانیی کسید مییدانش آموزانی که انگیزش تحصیلی بانیی دارند، در مقایسه با سایر دانش آموزان، نمره

کننید و در مقابیل مشیکالت انگیزشیی انجام تکالیف دقت و توره بیشتری دارند، زمان بیشتری را برای انجام تکالیف صرف می

توانایی، استعداد و شایستگی خود رشد نکنند، ممکن است مدام بیا شکسیت مواریه شیوند و شود که فراگیران در حد باعث می

هیا برای به دست آوردن توره به رفتارهای ضد ارتماعی گرایش یابند که این گونه رفتارها ممکن اسیت از هوییت فرهنگیی آن

وح است که تعاریف مختلفی از آن صیورت ای پویا، چندبعدی و همیشه در حاح تحسرچشمه گرفته باشد. هویت فرهنگی پدیده

هیا و اش نسبت به عضویت در یل گروه فرهنگیی بیا ارزشداند که از آگاهیگرفته است. تارفل آن را بخشی از مفهوم خود می

(. هلمز هویت فرهنگی را احساس تعلق فیرد بیه ییل 1388شود )به نقل از ربانی و همکاران، احساسات مربوط به آن ناشی می

(. الطیایی 2007، 4هیای خیا  خیود را دارد )فینیی، آنیگها و منشداند که این گروه میراث فرهنگی، ارزشفرهنگی می گروه

داند کیه در آن روابیط عیاطفی اعضیا بیشیتر بیوده و همگنیی و یکدسیتی ( هویت فرهنگی را نوعی هویت ارتماعی می1389)

دیگر آمده است کیه هوییت فرهنگیی هماننید هوییت ملیی نیوعی بیشتری نسبت به رامعه کلی بر آن حاکم است. در تعریفی 

شناخت از خود و تمایز با دیگران است و به احساس وفاداری و افتخار به نمادهیای فرهنگیی هیم چیون زبیان، میذهد، آداب و 

روانیان (. با توره به روان بودن کشیور میا، ضیرورت شیناخت بهتیر نو1387شود )اکوانی، مناسل و مفاخر فرهنگی اطالق می

-ها با توره به نوع هویت، باعث تثیید این موضیوع مییهای آنها و پیش بینی و مقایسه ویژگیدبیرستانی و نحوه برخورد با آن

ریزی برای نوروانان به صورت مطلوب فراهم شود. ضیرورت شود که هویت، بیشتر مورد مطالعه قرار گیرد تا متعاقباً امکان برنامه

-کند تا به درک درسیتعم و هویت فرهنگی به طور اخس بر این مبناست که به دانش آموزان کمل میبررسی هویت به طور ا

( بیان داشته است که بخش بزرگی از مسائل رامعه در رابطه با نوروانان، چه 1387تری از خود برسند. در این زمینه امیدیان )

ای حسیاس شود. دوره نوروانی برای هویت ییابی دورهوط میدر کشور ما و چه در کشورهای دیگر، به هویت و مشکالت آن مرب
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دانند کیسیتند و های سالم کشف هویت و عوامل مرتبط با آن فراهم نشود،  نمیها برای نوروانان روشاست که اگر در این ساح

آیید و ت به وریود مییهای فرهنگیکه هویت فرهنگی از ترکید متنوع مولفهشوند. نکته قابل ذکر دیگر ایندچار سردرگمی می

شیود. بنیابراین در بیین اقیوام مختلیف، حتی در بسیاری از موارد، تنها یل مولفه متفاوت باعث ایجاد نوعی هویت فرهنگی میی

ها دارای دررات اهمیت متفاوتی هسیتند. در ارتبیاط های فرهنگیت متفاوت است و در هر گروه فرهنگی، هر یل از مولفهمولفه

های پیشین که به بررسی عوامل فردی و ارتماعی زش تحصیلی و هویت فرهنگی نزم به ذکر است، در پژوهشبا دو مؤلفه انگی

شود. به های ارتماعی همچون هویت فرهنگی به شدت احساس میاند، کم تورهی به مؤلفهمرتبط با انگیزش تحصیلی پرداخته

شود. ایین واکاوی رابطه این دو متغیر پرداخته باشد یافت نمی طوری که در این زمینه تحقیقی که به طور همزمان به بررسی و

ارتماعی در انگیزش تحصیلی افراد به ویژه نوروانیان )کیه در دوره حسیاس  –در حالی است که تثییر شرایط و عوامل فرهنگی 

قبولیت ارتماعی که بازخوردی ( بیان داشته متغیر تثیید و م1983بلوغ قرار دارند( در خور توره است. به عنوان مثاح کراندان )

هیا را افیزایش دهید. در همیین رابطیه، تواند به طور چشمگیری انگیزش تحصییلی آنمثبت برای افراد تحصیل کرده است، می

تواند مورد ادامه تحصییل دانیش آمیوز شیود و ( نشان داد که تثیید و پذیرش ارتماعی به طور قدرتمندی می1988رمانتین )

کند که تصور داشتن شغلی در آینده به واسطه تحصیل که ارزش و مقبولیت ارتماعی داشته باشد، عزت ن می( بیا1987بارور )

کنید ) بیه ها کمل مینفس دانش آموزان را افزایش داده و به ایجاد انگیزه و احساس ایمنی و شکل گیری هویت با یبات در آن

 (.1386نقل از کاوسیان و همکاران، 

(، انگییزش تحصییلی دانیش 1995ای لرنیر )توان گفت که براساس دیدگاه زمینههای پژوهش حاضر میدر رابطه با مؤلفه

شود )به نقل از باشند، تعیین و متحوح میای از عوامل که با هم در تعامل میآموز یل صفت شناختی است و از طریق مجموعه

آمادگی افراد یل رامعه فرهنگی برای پرداختن و تمرکیز به هویت فرهنگی حدی از تمایل و (. همچنین گرایش 1393شریفی، 

ها را از سایرین به عنوان یل ها آنهای فرهنگیتی خویش است و در واقع این تفاوتردی رهت حفظ عناصر فرهنگی و ویژگی

ح شود، لذا انجام تواند به عنوان یکی از عوامل توسعه مطرسازد. نزم به ذکر است، گرایش به هویت فرهنگی میفرهنگ ردا می

ها کمل کرده و مورد ارتقای آن شیود )خواریه، بنیی فاطمیه، ی هویتهای توسعهریزیتواند برای برنامهچنین تحقیقاتی می

هیای هوییت فرهنگیی و انگییزش تحصییلی دانیش با عنایت به این برداشت، تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه مؤلفه(. 1392

هیای هوییت فرهنگیی و تعهید بیه هوییت ل، انجام گرفت تا در نهایت مشخص گردد که آیا مؤلفیهآموزان دبیرستانی شهر اردبی

 فرهنگی توانایی پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی را دارا هستند یا خیر؟

 
 روش تحقیق

ی و از نظیر تکنییل تحلیلیی: این پژوهش از نظر راهبرد اصلی: کمی؛ از نظر هدف: کاربردی؛ از نظر راهکار اررایی: مییدان

 98-97های دولتی شهر اردبییل در سیاح همبستگی بود. رامعه آماری این پژوهش را تمامی دانش آموزان دبیرستان -توصیفی

و بیا در نظیر  1مورگیان -کررسی براساس ردوح داد. روش نمونه گیری از نوع اتفاقی )در دسترس( بود. حجم نمونهتشکیل می

 
1 Kregci-Morgan 
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هیا بیه پرسشنامه قابل تحلیل بود و بقیه پرسشینامه 230نفر در نظرگرفته شد که از این تعداد  α، 233=  05/0 گرفتن خطای

ی حاضر در مطالعهدلیل مخدوش و ناقص بودن رهت رلوگیری از هر نوع خطا در تحلیل آماری، از فرایند بررسی خارج شدند. 

ای هویت فرهنگی گویه 12ی دانش آموزان دبیرستانی از پرسشنامههای آن در بین رهت ارزیابی متغیر هویت فرهنگی و مؤلفه

(MEIفینی ) (در طیف  7گویه( و تعهد به هویت فرهنگی )با  5( در قالد دو زیر مقیاس کاوش هویت فرهنگی )با 1992 )گویه

گذاری پرسشینامه بیدین نمرهدید. ای )کامالً موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم و کامالً مخالفم( استفاده گرپنج دررهلیکرت 

پس از تثییید پرسشینامه از گیرد. ی »کامالً مخالفم« ارزش یل میی »کامالً موافقم« ارزش پنج و گزینهصورت است که گزینه

سوی سه نفر از اساتید علوم تربیتی و روانشناسی در سطح گسترده بین دانش آموزان توزیع و رمع آوری گردید و پاییایی کیل 

در ضرید آلفای کرونباخ به دست آمد. همچنین رهت ارزیابی متغیر انگیزش تحصیلی دانیش آمیوزان از  89/0نامه برابر پرسش

ای اسیتفاده گردیید. درریه 7پاسخ در طیف لیکیرت ی بستهگویه 28( با 1995( والرند )AMSی انگیزش تحصیلی )پرسشنامه

به گزینه »کامال میوافقم« اختصیا  داده  1به گزینه »کامال مخالفم» و امتیاز  7گذاری این ابزار بدین قرار است که امتیاز نمره

شود. پس از تایید روایی محتوایی پرسشنامه از سوی از سوی سه نفر از اساتید علوم تربیتی و روانشناسی در سطح گسیترده می

در ر ضیرید آلفیای کرونبیاخ بیه دسیت آمید. د 90/0آوری گردید و پایایی کل پرسشنامه برابر بین دانش آموزان توزیع و رمع

آمیاری رگرسییون چنیدمتغیری تجزییه و تحلییل  و آزمیون .22spss.vs آوری شده با استفاده از نرم افزارهای رمعنهایت داده

  گردید.

 

 هایافته
چنیین از نفیر( مؤنیث بودنید. هم 116درصید ) 43/50نفر( مذکر،  114درصد ) 56/49از بین دانش آموزان مورد بررسی 

نفیر( در رشیته  45درصید ) 56/19نفیر( در رشیته علیوم انسیانی،  63درصد ) 39/27نفر( در رشته تجربی،  91درصد ) 56/39

کردند. برای پاسیخگویی بیه فرضییه ای و کاردانش تحصیل میهای فنی حرفهنفر( در رشته 31درصد ) 48/13ریاضی فیزیل و 

، انگییزش تحصییلی دانیش آمیوزان را پییش و تعهد به هویت فرهنگی ویت فرهنگیتوان براساس هپژوهش مبنی بر اینکه »می

های ایین تحلییل میورد بینی کرد«، از رگرسیون چندمتغیری سبل ورود استفاده شد. قبل از اررای تحلیل رگرسیون، مفروضه

 خطی چندگانه بود.دم ورود هم( ع 3( استقالح خطاها، 2( نرماح بودن متغیرها، 1ها شامل: بررسی قرار گرفت. این مفروضه

ای استفاده شد. نتایج آزمیون ی نرماح بودن توزیع متغیرها از آزمون کالموگروف اسمیرنف تل نمونهبرای بررسی مفروضه

هیای دوم و (. نتایج مفروضه<05/0pباشد )های مربوط به متغیر وابسته نرماح میکالموگروف اسمیرنف نشان داد که توزیع داده

 اند.  گزارش شده 2ز در ردوح سوم نی

 : نتایج بررسی استقالل خطاها و هم خطی چندگانه در تحلیل رگرسیون1جدول 

 نتیجه مقدار مجاز حداکثر مقدار به دست آمده آزمون

 استقالح خطاها ورود دارد 5/2تا  5/1بین  92/1 واتسون -دوربین

VIF 53/6  هم خطی چندگانه ورود ندارد 10کمتر از 
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نشیانگر  5/2تیا  5/1باشید. مقیادیر بیین می 92/1واتسون -شود، مقدار آماره دوربینمشاهده می 1نطور که در ردوح هما

ها هستند. بنابراین برای انجام رگرسیون چندمتغیری اسیتقالح خطاهیا وریود داشیت. همچنیین ورود استقالح خطاها در داده

نشانگر عدم ورود چند هم خطی است. بنیابراین  10تر از مد که عدد کمبدست آ 53/6( VIFحداکثر آماره عامل تورم واریانس)

هیای میورد نظیر، از تحلییل رگرسییون بین متغیرهای مستقل هم خطی چندگانه ورود نداشت. با توریه بیه رعاییت مفروضیه

 چندمتغیری استفاده گردید.

، هیر دو مولفیه بیه طیور تعهد به هوییت فرهنگییو  های دو گانه هویت فرهنگیبینی انگیزش تحصیلی از روی مولفهبرای پیش

 اند.نتایج تحلیل رگرسیون گزارش شده 2همزمان وارد معادله شد. در ردوح 

 های هویت فرهنگی  با انگیزش تحصیلی نوجوانان دبیرستانی: همبستگی بین مؤلفه2جدول 

Adj. 

2R 
2R R sig F مجذور میانگین df 

مجموع 

 مجذورات

 

28/0 28/0 53/0 000/0 45/171 
 رگرسیون 64/7131 1 65/7132

 باقیمانده 05/10401 228 66/45

40/0 40/0 64/0 000/0 48/111 
 رگرسیون 04/9175 2 02/4588

 باقیمانده 78/9256 227 78/40

 sig  t 

 متغیرهای ضراید غیر استاندارد ضراید استاندارد

 B خطای معیار Beta پیش بین 

 مقدار یابت 65/50 12/1  79/31  000/0 

 001/0  14/3 231/0 20/0 61/0 
کیییییاوش هوییییییت 

 فرهنگی

 003/0  13/3 202/0 15/0 53/0 
تعهییید بیییه هوییییت 

 فرهنگی

 

هوییت کیاوش هیای توان نتیجه گرفت در تبیین انگیزش تحصییلی از روی مؤلفیهمی 2بر اساس نتایج مندرج در ردوح 

بینیی از وارییانس متغییر میالک را تبییین و پیش 2R= 40/0، مجموع متغیرهای پیش بیین و تعهد به هویت فرهنگی فرهنگی

ی تحلییل بیر اسیاس کنند. همچنین نتیجیهدرصد نمره انگیزش تحصیلی را تبیین می 40کنند. یعنی متغیرهای پیش بین می

ی های هویت فرهنگی به گونیهصد مولفهدر 99، نشان داد که با اطمینان P < 01/0و  R ،48/111 =(225 ،4)F= 64/0؛ 2ردوح 

=  231/0نمایند، که به ترتید، سهم مؤلفه کاوش هویت فرهنگیی )ی انگیزش تحصیلی را تبیین میدرصد مؤلفه 40داری معنی

( و تعهد به هویت فرهنگی )202/0  = دار است. درصد معنی 99( در سطح اطمینان 
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 گیریبحث و نتیجه
 و کارآمید سالم، هایتربیت انسان و فرد رانبه همه رشد برای زمینه ایجاد پرورش و آموزش مهم ایفوظ و اهداف از یکی

 آموزشیی نظیام اساسیی رکن عنوان به آموزان دانش رایی کهآن از. است ارتماعی و فردی زندگی در نقش ایفای برای مسئوح

 تربیتیی، و آموزشی لحاظ از رامعه از قشر این به توره دارند، ایویژه رایگاه و آموزشی نقش نظام اهداف به دستیابی در کشور،

ون تردیید، یکیی از اهیداف و وظیایف بید. گیرددمی مورید را رامعیه تربیتی و آموزشی نظام بیشتر چه هر و شکوفایی باروری

تیرین ایین، مهیم علمی دنیای آینده است. با وریود نتآموزان برای پذیرفتن و درک تحو کردن دانش آموزش و پرورش، آماده

بیرآوردن ایین نییاز کیه (. 1390)کیدیور،  های متعالی استآموزان و پرورش ارزشهدف آن، شکوفاکردن کامل شخصیت دانش

های علمیی، عقلیی و اصیولی هایی است که بر یافتهکارگیری شیوه چندان آسان نیست، مستلزم گسترش آموزش و پرورش و به

آنجایی که صدمات انگیزشی باعیث  . در این راستا قابل ذکر است ازنیاز رامعه را تربیت کند مبتنی باشد تا افراد متخصصِ مورد

شیود، لیذا تحقیقیات در زمینیه نوعی بدبینی، اضطراب و افسردگی و از طرفی منجر به افت عملکرد تحصیلی یادگیرنیدگان می

م و تربیت بوده است. به همین منظیور تحقیقیاتی بیه عوامل مرتبط با انگیزش یادگیرندگان همواره مورد توره کارشناسان تعلی

اند عوامل فیردی، اند و به طور کلی نشان دادهبررسی ارتباط انگیزش با عوامل مختلف فردی، ارتماعی، شناختی و غیره پرداخته

ین میی تیوان گفیت خانوادگی، ارتماعی، اقتصادی و آموزشگاهی در انگیزش تحصیلی و متعاقباً عملکرد تحصیلی مؤیرند. بنیابرا

تر از نیروهای کارآمد و ایجاد انگیزش به عنوان عامل ایجاد حرکیت گیری بیشگذاری رهت پرورش نیروی انسانی و بهرهسرمایه

های هویت فرهنگی در انسان، از اولویت بانیی برخوردار است. با توره به موارد مذکور تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش مؤلفه

گیزش تحصیلی نوروانان دبیرستانی انجام گردید و نتایج نشان داد کاوش هوییت فرهنگیی و تعهید بیه هوییت در پیش بینی ان

فرهنگی توان تبیین و پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی که در سن نوروانی قرار دارند، را دارا هستند. ایین 

تواند مورد ادامه تحصییل یید و پذیرش ارتماعی به طور قدرتمندی می( که نشان داد تث 1988یافته با نتایج مطالعه رمانتین )

( مبنی بر این که تصور داشتن شغلی در آینده به واسیطه تحصییل کیه ارزش و مقبولییت 1987دانش آموز شود، با نظر بارور )

و شکل گیری هویت بیا یبیات  ارتماعی داشته باشد، عزت نفس دانش آموزان را افزایش داده و به ایجاد انگیزه و احساس ایمنی

( مبنی بیر ایین کیه 1393نصری و همکاران )(، با یافته تحقیقی 1386کند ) به نقل از کاوسیان و همکاران، ها کمل میدر آن

تاییر رو عاطفی و شرایط اقتصادی به صورت مستقیم و شرایط ارتماعی، شرایط فرهنگی به صورت غیر مسیتقیم بیر انگییزش 

درصد از متغیر انگیزش تحصیلی دانش آمیوزان را تبییین و پییش بینیی  19زان مؤیرند و شرایط خانوادگی تحصیلی دانش آمو

( که نشان دادند بین کیفیت زندگی و انگییزش تحصییلی دانیش آمیوزان رابطیه 1393کنند و با یافته کارشکی و همکاران )می

یشنهاد می گردد در تحقیقات آتی به واکاوی بیشیتر در ایین مستقیم و معناداری ورود دارد؛ همخوان و همسو است. در پایان پ 

زمینه و همچنین تحلیل ساختاری عوامل مویر بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی کیه سین حسیاس نوریوانی قیرار 

وییت فرهنگیی گیردد در زمینیه هدارند، پرداخته شود. عالوه بر این به مسئولین مدارس از رمله مدیران و معلمان پیشنهاد می
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های فرهنگی، دانش کافی به دست آورده و در تعامیل بیا دانیش آمیوزان های خا  هر یل از انواع هویتدانش آموزان و ویژگی

 های منحصر به فرد را مد نظر قرار دهند.این ویژگی

 تشكر و قدردانی

یمانه خود امکان انجام تحقیق حاضر را در پایان از تمامی مسئولین مدارس مورد بررسی و دانش آموزانی که با همکاری صم

-فراهم نمودند و همچنین از داوران گرامی که با نظرات علمی و ارزشمند خویش، باعث غنای علمی گزارش پژوهشی حاضر می

 گردد.شوند، تشکر و قدردانی می
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