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 چکیده
 سال اول دبیرستان وآموزان های انگیزشی دانشپژوهش حاضر با استفاده از رویکرد فرد محور، نیمرخ

قرار داد.  موردمطالعههای مختلف را از نظر میزان پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی تفاوت نیمرخ گروه
ان دختر سال اول آموزدانشاز بین کلیه که  پیمایشی بود –روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی 

ای انتخاب ای چند مرحلهگیری خوشهنفر به روش نمونه 741( 45761یز )شهرستان تبر 4های ناحیه دبیرستان
های به دست آمده با منظور جمع آوری اطالعات استفاده شد. دادهبهتحصیلی تنظیمی شدند. پرسشنامه خود

متغیره و تحلیل واریانس یک راهه مورد تحلیل قرار تحلیل واریانس چنداستفاده از روش تحلیل گروهی و 
گروه انگیزشی با کیفیت خوب )خودمختاری  آموزان: الف(نشنتایج پژوهش چهار گروه از داگرفتند. 

باال(، ج(  شدهکنترل -شده پایین(، ب( گروه انگیزشی با کیفیت ضعیف )خودمختاری پایینکنترل -باال
باال( و )د( گروه انگیزشی با کمیت پایین  شدهکنترل-گروه انگیزشی با کمیت باال )خودمختاری باال

آموزان این، نتایج نشان داد که دانش را شناسایی کرد. عالوه بر پایین( شدهترلکن -)خودمختاری پایین
 ها عملکرد بهتری داشتند.در درس ریاضی نسبت به همساالن خود در سایر گروه« کیفیت خوب»گروه 

گری، پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی، خودتعیینانگیزش خودمختار، : واژگان کلیدی
 کیفیت انگیزش
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 مقدمه
نقادانه در مورد  طوربهمستلزم افرادی است که بتوانند  یفنّاورک جامعه مبتنی بر دانش و ی

کنند و افکار  استنباطاستدالل و ، دهندرا مورد تحلیل قرار  هاآن، ندیشندامسائل پیچیده بی
ان را به دانش و آموزدانش ،مطالعه ریاضیات با یکدیگر مبادله کنند. یمؤثر طوربهخود را 

الزم  یاجامعهدر چنین  زیآمتیموفقکند که برای مشارکت ذهنی مجهز می یهاارتمه
اهمیت ریاضی در کلیه جوانب زندگی  رغمبه (.5991، 4وپرورشآموزشوزارت است )
های اولیه تحصیلی نسبت به ان دختر از همان سالآموزدانش ژهیوبهان آموزدانشاغلب 

این  ،(4000طبق مطالعات هانسون ) ،از سوی دیگر ؛ددهنعالقگی نشان میدرس ریاضی بی
و دبیرستان افزایش  ییراهنماابتدائی به  دورۀاز  هاآنآموزان با انتقال دانش یعالقگیب

 تحقیقات هاییافته (.5999 ،5والتاین نقل از؛ 4005انجمن زنان دانشگاهی آمریکا، )یابد می

های قبلی در تمایل موفقیت و توانایی و احساس کفایت اگرچهاست که  نشان داده متعدد
، جهت 9)فرایندی که در برانگیختنش انگیز تأثیرآموزان به ریاضی نقش دارند، ولی دانش
(. 4000، 6)میدلتون و اسپانیوس است تردهیچیپ بیشتر و رفتار دخیل است( 1و پایایی 1دادن

که در مطالعات دیگر  اعث ارتباط آن با انگیزش شده استانگیز بودن ریاضی بهیجان
 (.5990، 7شود )ترنر و مییرانگیزش و در یادگیری سایر دروس مشاهده نمی

زمان مهمی برای رشد و توسعه  کهنیا رغمعلیدبیرستان،  ۀدوراز سوی دیگر، 
آموزان میزان فعالیت تحصیلی دانش ،حالنیا بااست  یسالبزرگدنیای  ازیموردنهای مهارت

در طی این دوره تحصیلی هر دو نوع  تر است.های دیگر کمبه دورهدر این دوره نسبت 
یابی به یک ( و انگیزش بیرونی )یادگیری برای دستلذت انگیزش درونی )یادگیری برای

نسبت به مقاطع ابتدایی و  انگیزش تحصیلی در مقطع دبیرستان .یابندهدف( کاهش می
ها حاکی از آن است که در ن نتایج پژوهشهمچنی. تری قرار داردپایین دانشگاهی در سطح

این کاهش عالقه و  .گیرندآموزان از معلمان و مدرسه فاصله میسطح دبیرستان دانش

                                                 
1. ministry of education 

2. Valentine 

3. arousing 

4. directing 

5. sustaining 

6. Middleton & Spanias 

7. Turner & Meyer 
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با توجه به استقالل نوجوانان در طی این دوره رشدی،  ژهیوبهفعالیت، در امور مدرسه 
د، ممکن است به آموزانی که به لحاظ تحصیلی فاقد انگیزه هستنهشداردهنده است. دانش

تکالیف مدرسه توجهی نداشته و از انجام تکالیف خود خودداری کرده و حتی به مدرسه 
آموزان در سطح دبیرستان حائز دانش تحصیلی هایبررسی انگیزه ،رونیا از .نیز نیایند

 (.5944، 4و آندرسون ساهمیت است )نقل از وارمینگتون، کارپو
انرژی فراگیران برای انجام  عنوانبهرا  تحصیلی ( انگیزش5990)5ونتزل و ویگفیلد

شود تکالیف را دنبال های آنان که موجب میاهداف و ارزش ،تکالیف و همچنین باورها
برای انجام کامل یک  هاآنند و معیارهایی که کنند و در رسیدن به موفقیت اصرار ورز

تباط با انگیزش تحصیلی ار های متعددی درنظریه د.نکنکنند، تعریف میتکلیف تعیین می
 1دسی و ریان 9گریخودتعییننظریه  اساس برمبانی نظری پژوهش حاضر اما  وجود دارد؛

عملکرد  ۀبهین كبرای در یگرنییتعخودسال است که نظریه  سی بربالغقرار دارد. ( 4071)
نظریه ه است. قرار داد مطالعه موردرا از ابعاد مختلف  هاآنانگیزه  ،آموزان در مدرسهدانش
تا  با خاستگاه درونیکه از رفتارهایی  گیردها را در نظر میطیفی از انگیزه یگرنییتعخود

است. انگیزش درونی  افتهیگسترششوند، های بیرونی ایجاد میعامل لهیوسبهرفتارهایی که 
 کند که به لحاظ ذاتیاین طیف انگیزشی رفتارهایی را توصیف می قطب کی عنوانبه

. در مقابل انگیزش بیرونی اصطالحی است، برای رفتارهایی که به اندجالببخش و لذت
 .(5944)وارمینگتون و همکاران،  شوندیم هدایت درجات متفاوتی توسط نیروهای بیرونی
 یگرنییتعدرجه خود اساس بررا  هاآنتوان که میسه نوع انگیزش بیرونی وجود دارد 

گری را تنظیم بیرونی نییتعخودنگیزش بیرونی با کمترین شکل ا متمایز کرد. گریکدیاز 
و ها، ها، تنبیهمانند پاداش های بیرونیوابستگی ۀلیوسبهگویند. در تنظیم بیرونی، رفتار می

آگاهی از  لیبه دلکه در اصل  یآموزاندانشبرای مثال، . شودها برانگیخته میالعجل ضرب
 «از والدین خود پاداش دریافت خواهند کرد ،ننداگر خوب درس بخوا»این نکته که 

ع دوم انگیزش نو (.5996، 1)وانستاین کیست، لنز و دسیبیرون تنظیم شده دارند  رفتاری از

                                                 
1. Wormington, Corpus & Anderson 

2. Wentzel & Wigfield 

3. self-determination theory 

4. Deci & Ryan 

5. Vansteenkiste, Lens & Deci 
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کاری را انجام  افراد به دو دلیل باشد که در این نوع تنظیممی شدهفکنبیرونی، تنظیم درون
دست یابند یا اینکه از  «نفسعزتیا  خود ارزشمندیاحساس »خواهند به دهند، یا میمی

با  ،شدهکنترلاغلب برای ایجاد ترکیب انگیزش  کهاجتناب نمایند  «احساس گناه و شرم»
 ،کندآموزی قبل از رفتن به بازی فوتبال مطالعه می. دانششودمیتنظیم بیرونی ترکیب 

وانستاین نقل از ) احساس گناه خواهد کرد ،چون اگر تنظیم درون فکن خود را ابراز نکند
(. نوع سوم انگیزش بیرونی، تنظیم 5999ریان،  دسی و و 5996 ،و همکاران کیست

را درك  رفتار، فرد اهمیت شخصی یک تنظیمدر این نوع  باشد؛می 4همانندسازی شده
 ،کنند ینیبشیپکرده است. زمانی که افراد قادر باشند تا ارتباط یک فعالیت با خودشان را 

ارادی و از روی میل به آن فعالیت  کامالً طوربهاهمیت آن فعالیت را دریافته و  احتماالً
اما نسبتاً ارادی بوده  ؛سازی شده ذاتاً بیرونی هستل خواهند شد. اگرچه تنظیم همانندمشغو

و بنابراین گاهی اوقات این دو  داردبه انگیزش درونی شباهت زیادی همین جهت به و
آورند می به وجودرا  خودمختارو ترکیب انگیزش  شدهبیکتر باهمشکل از انگیزش 

ه که ب یآموزدانش ،برای مثال(. 5996وانستاین کیست و همکاران،  ؛5999سی، )بلک و د
را آمار  ،اهمیت آمار در هدف انتخابی خود در انجام روانشناسی تجربی دلیل آگاهی از

 (.5999ریان،  ی ودس؛ 5996 کند )وانستاین کیست و همکاران،مطالعه می
 خودمختاراین است که انگیزه  یگرنییتعفرض اساسی نظریه خود ،یطورکلبه

 ضعیفکیفیت  کنندهمنعکس شدهکنترلو در مقابل انگیزه  خوبکیفیت  کنندهمنعکس
کمیت انگیزش  دهندهنشانمقدار کل هر دو نوع انگیزش  ،از طرف دیگر ؛روی پیوستارند

بنابراین نظریه ؛ (5949 ،5هندرالنگو  هاینگا ؛5990، مکارانو ه کیست )وانستایناست 
مفهوم انگیزش قرار دارد که کمیت، مقدار و یا  یچندبعدبر مبنای دیدگاه  یگرنییتعخود

متفاوت، یک  یسازمفهومسازد. این شدت انگیزش را از کیفیت یا نوع انگیزش متمایز می
های رایج انگیزش، شامل زیرا بسیاری از نظریه ؛باشدنظریه میاین  استثنایی ویژگی کامالً

انگیزش را یک  9فیلد ویگ و زایکل انتظار بندروا و نظریه میزان نظریه خودکارآمدی
ساختار کمیتی واحد قلمداد کرده و معتقدند که میزان زیادتری از انگیزش باید نتایج بهتری 

این باورند که اگر انگیزش بر ( SDT)پیروان نظریه  ،باشد. در مقابل را در پی داشته

                                                 
1. identified regulation 

2. Hayenga & Henderlong 

3. Eccles & Wigfield 
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( خودمختارانگیزش کامالً  یجابه شدهکنترل)مثالً انگیزش  کیفیت پایینی داشته باشد
کیست و  )نقل از وانستاین آوردسطوح باالتری از انگیزش الزاماً نتایج مطلوبی را به بار نمی

 (.5990، همکاران

؛ گایلت و همکاران، 4014؛ هارتر،4011ریان ) گریخود تعییندیدگاه  بر اساس
انگیزش درونی و بیرونی  .(5949، 4ینگا و کارپوسها ؛ نقل از5991؛ لپر و همکاران، 5990

توانند هر دو نوع انگیزش را های مخالف یکدیگر نباشند. افراد میممکن است لزوماً قطب
درونی و هم آموزان بسیاری ممکن است، هم به خاطر عالقه باشند. مثالً دانشمان داشته أتو

بنابراین ممکن است  یا والدین فعالیتی را انجام دهند؛یا خوشایندی معلم  به خاطر انتظار
متفاوت  5های انگیزشیآموزان وجود داشته باشند که با نیمرخهای مختلفی از دانشوهرگ

 .شوندمشخص 
 را 9آموزان، محقق باید یک روش فردمحورهای انگیزشی دانشبرای شناخت نیمرخ

و کارپوس،  )هاینگاروش سنتی متغیرمحور است  مکمل محورفرد روش .انتخاب کند
بندی ( دستهایخوشه )مانند تحلیل محورفرد هایهدف اصلی در تحلیل کهیدرحال. (5949

دارند، ولی کانون  های انگیزشی مشابهیکه اعضای آن نیمرخاست هایی گروه افراد در
آموزان روی عملکرد و یادگیری دانش بعاد انگیزشی برا راتیتأث روش متغیرمحوره توج
 (.5996، 1)فورچونیتو وگلدبالت باشدمی

های محور به مطالعه ترکیب( با استفاده از رویکرد فرد5944) کارپوس و وارمینگتون
آموزان سوم تا پنجم ابتدایی طبیعی انگیزش درونی و انگیزش بیرونی در بین دانش

گروه : الف( های انگیزشی متفاوت را مشخص کردندروه با نیمرخسه گ هاآن .پرداختند
گروه دوم با ، ب( باال( تیکمدو انگیزش درونی و بیرونی ) هر اول با سطوح باالیی از

گروه سوم با انگیزش ، ج( )کیفیت خوب( انگیزش درونی باال و انگیزش بیرونی پایین
که  دست یافتندبه این نتایج  هاآن )کیفیت ضعیف(. درونی پایین و انگیزش بیرونی باال

نجم نسبت به سوم تا پ یهای تحصیلآموزان گروه کیفیت خوب در طی سالدانش
آموزان نشان دادند. همچنین دانش را بیشتری انگیزشی آموزان گروه کمیت باال ثباتدانش

                                                 
1. Hayenga, & Corpus 

2. profile of motivation 

3. person-oriented analysis 

4. Fortunato & Goldblatt 
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تر عمل های دیگر بهزان گروهآمونسبت به دانش ایمالحظهقابل طوربهگروه کیفیت خوب 
 کردند.
آموزان پایه محور در بین دانش( با استفاده از رویکرد فرد5949) نگا و کارپوسهای

انگیزش درونی و بیرونی بر پیشرفت تحصیلی  تأثیرششم، هفتم و هشتم راهنمایی به مطالعه 
)کمیت باال، کمیت پایین، کیفیت  چهار نیمرخ انگیزشی متفاوتی هاآنپرداختند. نتایج 

گروه ان آموزدانشنشان دادند که  هاآن. را آشکار ساخت کیفیت ضعیف(خوب و 
 گروه انگیزشیان آموزدانشپیشرفت تحصیلی باالتری نسبت به « کیفیت خوب» انگیزشی

آموزان این سه پایه های انگیزشی دانشهمچنین بررسی نیمرخ دارند. «کیفیت ضعیف»
آموزان از نوع کمیت پایین این دانش مشخص ساخت که معموالً نیمرخ انگیزشی ،تحصیلی

 و کیفیت ضعیف بودند تا کمیت باال و کیفیت خوب.

با ( 5944) 4وارمینگتون، کورپوس و آندرسونو  (5990وانستاین کیست و همکاران )
 ییشناساآموزان دبیرستان محور چهار نیمرخ انگیزشی را در دانشاستفاده از رویکرد فرد

گروه ( 5 ،شده پایین(کنترل -باال یخودمختارخوب ) تیفیک باگروه انگیزشی  (4کردند: 
گروه انگیزشی با ( 9 ،باال( شدهکنترل -پایین خودمختاریانگیزشی با کیفیت ضعیف )

گروه انگیزشی با کمیت پایین  (1و  باال( شدهکنترل-باال خودمختاریکمیت باال )
تیجه رسیدند که گروه انگیزش با به این ن هاآنپایین(.  شدهکنترل -پایین خودمختاری)

های دیگر دارند. همچنین انگیزش کیفیت خوب، نتایج یادگیری بهتری نسبت به گروه
به شکل مثبت با کنترل تالش و استفاده مناسب از زمان و مکان مناسب برای  خودمختار

تقلب  منفی با تعلل و رفتار صورتبهمطالعه و استفاده از راهبردهای فراشناختی عمیق و 
کیفیت خوب و  گروهآموزان ، میزان مشارکت دانشنیبر اعالوه  کردن همبسته بود.

 های دیگر باال بود.گروهنسبت به  برنامهفوقهای کمیت باال در فعالیت
آموزان و تفاوت های انگیزشی دانشنیمرخ( 4909بدری، حسین پور خاقانی و مرادی )

نتایج  قرار دادند. موردمطالعههای فراشناختی اییمختلف را از نظر توان هایگروهنیمرخ 
 گیریجهت آموزان دارایدانش گروهالف( آموزان: پژوهش چهار گروه از دانش

بیرونی )تنظیم بیرونی، های گیریآموزان جهتدانش گروه ب( ،یزشیانگیب
گیری جهت گروه، ج( یزشیانگیب گیری( متوسط و جهتشدهرشیپذشده و فکنیدرون

                                                 
1. Wormington, Corpus & Anderson  
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گروه و د(  ( باالشدهرشیپذشده و یفکندرونبیرونی )تنظیم بیرونی،  انگیزشی درونی و
همچنین گیری انگیزش درونی باالتر را شناسایی کرد. جهت باحالتآموزان دانش
انگیزش درونی و » گروهآموزان و همچنین دانش« انگیزش درونی» گروهآموزان دانش

انگیزه بی»و گروه « انگیزهبی»آموزان ی با دو گروه دانشتوانایی فراشناخت ازلحاظ« بیرونی
 د.داشتن یداریمعنتفاوت « انگیزش بیرونی متوسط و

تحصیلی در درس ریاضی، تحقیقات انگیزش بر پیشرفت  تأثیرروشن بودن  باوجود
با استفاده از روش  ، به کیفیت انگیزشتأثیرشماری جهت روشن کردن این انگشت

 دست به ازجمله ؛های زیادی استاستفاده از این روش دارای مزیت اند.تهمحور پرداخفرد
مطلوب یک نیمرخ انگیزشی مطلوب یا نیمه آموزانی که باآوردن بینش درباره درصد دانش

ریزان و برای برنامهپیشگیری  ازنظرتشخیصی و هم  ازنظرتواند هم که می شوندشناخته می
توانیم مداخالت انگیزشی را با شور مفید باشد. ثانیاً بهتر میک تیترب ومسئولین نظام تعلیم 

تحقیقات پیشین به انگیزش کلی  ،وجوداین با ن متناسب سازیم.آموزاهای دانشنیاز
کمتر به انگیزش در سطح  و اندپرداخته، شودآموزان که بیشتر به شخصیت مربوط میدانش

بیشتر از شرایط محیطی مثل ادراك  که ممکن است توجه به درس خاص( )با موقعیتی
دارد نیمرخ  رلذا پژوهش حاضر در نظ ؛اندپذیرد، پرداخته تأثیرآموزان از جوّ کالسی دانش

با  شهرستان تبریز را در درس ریاضی رهای آموزان دختر سال اوّل دبیرستانانگیزشی دانش
را با توجه ای انگیزشی هگروهسپس تفاوت انواع  .استفاده از روش فردمحور ترسیم نماید

 .نماید تعیین در درس ریاضی یلیتحص شرفتیپدر میزان ابعاد کمی و کیفی به 

  روش
 پژوهش،در این  مطالعه مورد آماری جامعه روش پژوهش حاضر توصیفی و تحلیلی است.

در  10-09بود که در سال تحصیلی  4 ناحیههای ل دبیرستانسال اوّ دختر آموزانانشد لیهک
نفر  741 ،کوکرانتعیین حجم نمونه  با استفاده از .بودندتبریز مشغول به تحصیل  تانشهرس
های ناقص پر پرسشنامه ، پس از حذفحالاین باتصادفی انتخاب شدند.  طوربه آموزدانش

از  موردمطالعهانتخاب نمونه رای بنفر تقلیل یافت.  604 به موردمطالعهشده، تعداد افراد 
نواحی استفاده شد. به این صورت که ابتدا از کل  یاچندمرحله ایخوشهیری گروش نمونه

از این  سپستصادفی انتخاب شد،  طوربهیک ناحیه  ،شهر تبریز وپرورشآموزش گانهپنج
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تصادفی انتخاب شدند و در هر دبیرستان کلیه  صورتبهچهار دبیرستان  ،شدهانتخابناحیه 
ونه تحقیق منظور شدند. الزم به ذکر است که در سال نم عنوانبهآموزان کالس اول دانش

گیرد و یک درس های تحصیلی صورت نمیآموزان به رشتهاول دبیرستان، تفکیک دانش
است. انتخاب گروه نمونه از میان  شدهگنجاندهریاضی عمومی در برنامه درسی آنان 

شتمل بر سطح گر مکنترل دو عامل مداخله هدف باآموزان این سطح کالسی، دانش
شامل  گیریابزار اندازه ها و رشته تحصیلی آنان در دبیرستان بود.کالسی آزمودنی

 های ذیل بود:پرسشنامه
برای  (4010) کانل و این پرسشنامه توسط ریان: 1تحصیلی تنظیمیخودپرسشنامه 

( 5991. در سال )آموزان در امور تحصیلی تهیه گردیده استدانش دالیل مطالعهسنجش 
 46این پرسشنامه شامل گرفت.  دنظریتجدمورد  5ژو، لنز و سوننز، وانستاین کیستتوسط 

به  یادرجهپنجطیف لیکرت  بر اساسشود ها خواسته میاست. در آن از آزمودنی سؤال
کامالً »به  4نمره است که  بیترتنیابهگذاری مرهمقیاس پاسخ دهد. روش ن سؤاالت
داده  «کامالً موافقم»به  1و نمره « موافقم»به  1و  «نظری ندارم»به  9، «مخالفم»به  5، «مخالفم

باشد: مقیاس فرعی پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی دارای چهار مقیاس فرعی می شد.
این مقیاس فرعی به علت  1 سؤالکه  است (1-9-5-4گویه ) 1که دارای « 9بیرونی تنظیم»

درون فکن  تنظیم»مقیاس فرعی یل حذف شد. از تحل (41/9)داشتن وزن عملی کمتر از 
گویه  1دارای « 1همانندسازی شده تنظیم» مقیاس فرعی ،(1-7-6-1گویه ) 1دارای « 1شده

( 46-41-41-49گویه ) 1که دارای « 6انگیزش درونی»( و مقیاس فرعی 0-49-44-45)
با استفاده از (، همسانی درونی پرسشنامه 5990در مطالعه وانستاین و همکاران ) باشد.می

در این پژوهش نیز  محاسبه گردید. α=/.14کل پرسشنامه روش آلفای کرونباخ برای 
با توجه به مقادیر آلفای برای کل پرسشنامه محاسبه گردید.  76/9 کرونباخ ضریب آلفای

 است. برخوردارتوان گفت ابزار پژوهش از پایایی باالیی می آمدهدستبهکرونباخ 
ساختارهای مکنون مقیاس  دیتائتعیین روایی سازه مقیاس مذکور، جهت  منظوربههمچنین 

                                                 
1. Academic Self-Regulation quastional 

2. Vansteenkiste, Zhou,  Lens, & Soenens 

3. extrinsic regulation 

4. introjection regulation 

5. identification regulation 

6. intrinsic motivation 
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تحلیل عاملی تائیدی  یهاشاخص که از تحلیل عاملی تائیدی بهره گرفته شد
(04/9CFI=4,10/9TLI=5,09/9=NFI9,97/9RMSEA=1)  حاکی از برازندگی کامل

 باشد.مدل می
ی برای گردآوری اطالعات از روش میدانی پژوهش به این صورت بود که روش اجرا

استفاده شد به این منظور بعد از کسب مجوزهای الزم از واحد پژوهش سازمان 
، پژوهشگر با هماهنگی قبلی به مدارس مراجعه و پس از توضیح آزمون و وپرورشآموزش

بودن اطالعات، محرمانه لحاظ ازآموزان اهداف پژوهش و دادن اطمینان خاطر به دانش
آموزان داوطلب قرار گرفت تا دالیل خود دتنظیمی تحصیلی در اختیار دانشپرسشنامه خو

مجدداً به  ،را برای مطالعه ریاضی بیان کنند. بعد از برگزاری امتحانات و اعالم نتایج
از مدیر  09 خردادماهآموزان در امتحانات نهایی ها مراجعه و نمرات ریاضی دانشدبیرستان

 گردید. ها اخذعاونین دبیرستانو م

 نتایج
 خودمختارانگیزش  بر اساسهای شهر تبریز دختر سال اول دبیرستان آموزاندانش :1 سؤال

 های انگیزشی هستند؟دارای کدام نیمرخ شدهکنترل انگیزش و
شامل انگیزش درونی و تنظیم  خودمختاراشاره شد، انگیزش  کهی طورهمان

شده  یفکندرونل تنظیم بیرونی و تنظیم ، شامشدهکنترلهمانندسازی شده است و انگیزش 
 و انگیزش خودمختارانگیزش ) موردمطالعهدر راستای توصیف متغیرهای  باشد.می

در نتایج آن که  های مرکزی و پراکندگی استفاده شد(، از محاسبه شاخصشدهکنترل
در ها پراکندگی نمرات آزمودنیدهد نشان می 4نتایج جدول  ارائه شده است. 4جدول 

چون مقدار همچنین،  بیشتر است. شدهکنترلنسبت به انگیزش  خودمختارمتغیر انگیزش 
تر از کوچک شدهکنترلو انگیزش  خودمختارکجی و کشیدگی در هر دو متغیر انگیزش 

 ها در متغیرهای مذکور، نرمال است.یک است، بنابراین توزیع داده

                                                 
1. Comparative Fit Index 

2. Tucker- Lewis index 

3. Bentler-Bonett index 

4. Root Mean Square Error of Approximation 
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 (N= 609) شدهکنترلو انگیزش  ودمختارخمتغیرهای انگیزش  توصیفیهای . شاخص1جدول 

 بیشترین نمره کمترین نمره کجی کشیدگی انحراف معیار میانگین متغیر

 19 1 -95/9 -17/9 91/7 16/56 انگیزش خودمختار

 91 49 -55/9 -99/9 14/1 94/59 شدهانگیزش کنترل

دو متغیر مقایسه  ها در اینبدیهی است به سبب نابرابری میانگین و دامنه تغییرات نمره
های این دو تواند معتبر باشد. تبدیل نمرهآموزان در این متغیرها نمیهای خام دانشنمره

بعد از شوند.  سهیمقاقابلو  اندازههمها شود که این نمرهسبب می Zاستاندارد متغیر به نمره 
های مربوط یل دادهر راستای تحلد Z ان به نمرات استانداردآموزدانشخام  یهانمرهتبدیل 
ها قبل از گروهسلسله مراتبی )زیرا تعداد  ایخوشه پژوهشی از روش تحلیل سؤالبه این 

 صورتبههای دیگر افراد را بندی مشخص نبودند( به روش وارد )زیرا نسبت به روشگروه
 ها ازگروهبرای تعیین تعداد همچنین و استفاده شد دهد( ها قرار میگروهمتعادل در 

با ترسیم خط برش از  بهره گرفته شد. متغیره تحلیل واریانس چند و 4دندروگرام هایروش
همچنین برای مشخص  تقسیم شد. گروهبه چهار  5+ دندروگرام 1مقیاس فاصله اقلیدسی 

 لیتحلنیز استفاده شد. نتایج  چندمتغیره واریانس تحلیل ها، از روشگروهنمودن تعداد 
مانند ای تحلیل خوشهاز  آمدهدستبههای انگیزشی گروهبر روی  چندمتغیره انسیوار

بندی گروهی و پنج گروهی نشان داد که طبقهگروهی، چهار ، سهیدوگروهحالت 
بنابراین از این  داری را به همراه داشت؛یباالترین درجه معن گروهآموزان به چهار دانش

 9ریشه روی نیتربزرگبه آزمون  مربوط Fبندی استفاده شد. زیرا گروهحالت برای 
(994/9 p< در حالت )یچهار گروه (61/111F=نسبت به حالت ) یدوگروههای 
(60/119F=سه گروهی ،) (61/106F=) و پنج گروهی (151 /91F=معن )دارتر بود. -ی 

در متغیرهای انگیزش  گروههای توصیفی و پراکندگی چهار شاخص 5جدول در 
 گروهکه بیشترین افراد در نتایج نشان داد  است. شدهارائه شدهرلکنتو انگیزش  خودمختار

 بودند: یک و چهارهای گروهدر  هاآندو و کمترین 

                                                 
1. dendrogram 

 است که نشان دهنده ترتیب الحاق مشاهدات است دندروگرام، نموداری. 2

3. roys largest root 
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یک، میانگین نمره  گروهدر  کهنیابا نظر به  (:=90/41Pو  =495Nیک ) گروه
ت ( نسب-709/9) شدهکنترل( و انگیزش -17/4) خودمختاراستاندارد هر دو متغیر انگیزش 

انتخاب شد.  گروهبرای این « کمیت پایین»عنوان ، رونیازاها پایین بودند، گروهبه سایر 
 شدهکنترلو هم انگیزش  خودمختاراین گروه در هر دو بعد انگیزش ، گریدعبارتبه

 اند.نمرات پایینی را به دست آورده
گین نمره دو، میان گروهدر  کهنیابا توجه به  (:=6/97P%و  = 511N) دو گروه

( ولی میانگین متغیر انگیزش 769/9متوسط به باال ) خودمختاراستاندارد متغیر انگیزش 
برای این « کیفیت خوب»( متوسط به پایین بودند به همین خاطر، عنوان -169/9) شدهکنترل
باال ولی  خودمختارمتوسط انگیزش  طوربه ، این گروهگریدعبارتبهانتخاب شد.  گروه

 پایین داشتند. شدهترلکنانگیزش 
سه، میانگین نمره  گروهکه در با توجه به این (:=1/91P%و  =01N) سه گروه

(، متوسط به باال ولی میانگین متغیر انگیزش 109/9) شدهکنترلاستاندارد متغیر انگیزش 
برای این « کیفیت ضعیف»بنابراین عنوان  ( متوسط به پایین بودند؛-111/9) خودمختار

پایین و  خودمختارمتوسط انگیزش  طوربهتخاب شد. به بیانی دیگر، این گروه ان گروه
 باال داشتند. شدهکنترلانگیزش 

چهار، میانگین نمره  گروهکه در (: با نظر به این=4/49P% و =09N) چهار گروه
 ( باال بود؛51/4) شدهکنترل( و انگیزش 190/9) خودمختاراستاندارد هر دو متغیر انگیزش 

انتخاب شد. به سخن دیگر این گروه هم دارای  گروهبرای این « کمیت باال»ابراین عنوان بن
 باال هستند. شدهکنترلباال و هم انگیزش  خودمختارانگیزش 

 های انگیزشی چهارگانهگروهمتغیرهای پژوهش در توصیفی  هایشاخص 2جدول 
 درصد تعداد معیار انحراف نمیانگی متغیر گروه

 یک گروه

 

/9 4/11- خودمختارنگیزش ا 11  495 

 
41/0 

- شدهکنترلانگیزش  70/9  9/ 61  

 دو گروه
/9 9/76 خودمختارانگیزش  61  511 

79/6 
/9- شدهکنترلانگیزش  71  9/75  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 596 9/14 9/10- انگیزش خودمختار گروه سه

 

19/1 
 9/61 9/10 شدهانگیزش کنترل



 96 پاییز، پنجمو  چهل، شماره سیزدهمسال  شناسی تربیتی،روانفصلنامه                                                119

 09 9/11 9/14 ختارانگیزش خودم گروه چهار

 
49/9 

 9/96 4/51 شدهانگیزش کنترل

و انگیزش  خودمختاردر متغیرهای انگیزش  های انگیزشی چهارگانهگروهنیمرخ 
 است. شدهارائه 4شکل در  شدهکنترل

 
و  خودمختارهای انگیزشی چهارگانه در متغیرهای انگیزش گروهنیمرخ انگیزشی  .1 شکل

 شدهکنترل

شده است.  ارائههای انگیزشی چهارگانه گروهدرصد فراوانی هر یک از  5شکل در 
بیشترین درصد فراوانی  از« کیفیت خوب»انگیزشی  گروهشود که مالحظه می گونههمان

 ( برخوردار بود.4/49٪، از کمترین درصد فراوانی )«کمیت باال»انگیزشی  گروه( و ٪97)

 
 های انگیزشی چهارگانهگروه. فراوانی درصدی 2شکل 
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که مبنی بر این پژوهشی سؤالهای مربوط به دومین در راستای تحلیل داده
های شهر تبریز به لحاظ ابعاد کمی و کیفی انگیزش آموزان دختر سال اول دبیرستاندانش

 واریانس چند متغیره از آزمون تحلیلهای انگیزشی هستند؟ دارای کدام نیمرخ
(MANOVAاستفاد ).ه شد 

آموزان ( دانشZکمیت انگیزش در پژوهش حاضر از طریق مجموع نمرات استاندارد )
که از مقیاس خودتنظیمی تحصیلی ریان و  شدهکنترلو انگیزش  خودمختاردر انگیزش 

بود، محاسبه گردید. همچنین برای محاسبه کیفیت انگیزش  آمدهدستبهکانل 
در  خودمختاراز انگیزش  شدهکنترل( انگیزش Zد )آموزان، از تفاضل نمرات استانداردانش

 مقیاس مذکور استفاده شد.
 Z  خودمختارانگیزش  +Z  کمیت انگیزش شدهکنترلانگیزش = 

Z  خودمختارانگیزش- Z  کیفیت انگیزش = شدهکنترلانگیزش 
های گروهدر راستای توصیف متغیرهای کمیت و کیفیت انگیزش در بین انواع 

آن در  نتایجاست که  شدهاستفادههای مرکزی و پراکندگی محاسبه شاخصانگیزشی، از 
)کمیت پایین(  یک گروه برخالف)کمیت باال(  چهار گروه. است شدهارائه 9جدول 

)کیفیت  سه گروهبرعکس  ،دارای بیشترین میانگین در متغیر کمیت انگیزش است. همچنین
 کیفیت انگیزش بیشتر بود. )کیفیت خوب( در متغیر دو گروهضعیف( میانگین 

های انگیزشی گروهمتغیرهای کمیت و کیفیت انگیزش، در ی توصیفی هاشاخص. 3جدول 
 چهارگانه

 تعداد معیار انحراف نمیانگی متغیر گروه

 گروه یک
 کمیت انگیزش
 کیفیت انگیزش

00/4- 

755/9- 
141/9 
40/4 

06 

 دو گروه
 کمیت انگیزش
 کیفیت انگیزش

401/9 
95/4 

95/4 
716/9 

511 

 گروه سه
 کمیت انگیزش
 کیفیت انگیزش

955/9 

075/9- 
717/9 

117/9 
599 

 گروه چهار
 کمیت انگیزش
 کیفیت انگیزش

01/4 
11/9- 

111/9 

690/9 
17 
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شکل در های انگیزشی چهارگانه، در متغیرهای کمیت و کیفیت انگیزش گروهنیمرخ 
 است. شدهارائه 9

 

 
 انگیزشکمیت و کیفیت  های انگیزشی چهارگانه در متغیرهایگروهنیمرخ انگیزشی . 3شکل 

با توجه به ترکیب خطی متغیرهای  موردمطالعههای نتایج نشان داد که گروه همچنین
 ، > p 994/9و  =ضریب اتا69/9) داری با یکدیگر دارندتفاوت معنی رفتههمیرووابسته 

51/911 =F  نیز حاکی از لیل واریانس چندمتغیره نتایج آزمون تح. = مقدار پیالیی(55/4و
متغیرهای کمیت انگیزش و کیفیت  های انگیزشی چهارگانه درگروهکه بین آن بود 
واریانس نتایج تحلیل  ازآنجاکه تفاوت معناداری وجود دارد. > 994/9pدر سطح  انگیزش

های تتعیین تفاو برایدر متغیرهای مذکور است.  موردمطالعههای نشانگر تفاوت گروه
)به دلیل ناهمگنی  از آزمون تعقیبی گیمز هاول موردمطالعهها در متغیرهای زوجی بین گروه

 درج شده است. 1های مربوط به این آزمون در جدول واریانس خطا( استفاده شد. داده
کمیت انگیزش تفاوت  ازنظرها گروه بقیهبین ، 9و  5 گروه جزبه که نشان دادنتایج 
با  4 گروه جزبه رفتیمکه انتظار  یطورهمانهمچنین (. >94/9p) دارد وجود یدارمعنی
مشاهده گردید دار کیفیت انگیزش تفاوت معنی ازنظرها گروهبین تمام ، 1و  9های گروه

(94/9p<.) 
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 انگیزشی یهادر گروهنتایج مقایسه زوجی متغیرهای پژوهش  .4جدول 

معیار خطای تفاوت میانگین گروه متغیر یداریمعنح سط   

 کمیت انگیزش

-40/5 5 گروه 4 گروه  157/9  994/9  

-94/5 9 گروه 4 گروه  751/9  994/9  

-01/9 1 گروه 4 گروه  740/9  994/9  
476/9 9 گروه 5 گروه  144/9  495/9  

-71/4 1 گروه 5 گروه  196/9  994/9  

-05/4 1 گروه 9 گروه  799/9  994/9 

 کیفیت انگیزش

-19/5 5 گروه 4 گروه  494/9  994/9  
510/9 9 گروه 4 گروه  491/9  519/9  

-515/9 1 گروه 4 گروه  491/9  471/9  
99/5 9 گروه 5 گروه  710/9  994/9  
76/4 1 گروه 5 گروه  141/9  994/9  

-195/9 1 گروه 9 گروه  161/9  994/9  

یاضی میزان پیشرفت تحصیلی در درس ر»سوم های مربوط به فرضیه تحلیل داده برای
استفاده  راههکیواریانس  از آزمون تحلیل «های انگیزشی متفاوت استگروهدر بین انواع 

با استفاده از  مطالعه موردهای فرض مربوط به همگنی واریانس خطا در گروهشد. ابتدا پیش
 در 44/9ن برابر با یآزمون لو مقدار دادکه نتایج نشان  قرار گرفت یموردبررسن یآزمون لو

های خطای واریانس گروه بنابراین، (؛> p 91/9) دار نیستمعنی /.01اطمینان سطح 
 باشد.همگن می موردمطالعه

های گروهمیزان پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی در بین  یتوصیفهای شاخص
حاکی از آن نتایج . شده است ارائه 1شکل و  1 در جدول انآموزدانش انگیزشی چهارگانه
قرار گرفتند از کمترین میزان  (کمیت پایین)یک  گروهانی که در آموزدانشاست که 

دارای  (کیفیت خوبم )دو گروهآموزان اما دانش بودند؛ برخوردارپیشرفت ریاضی 
 گروهآموزان همچنین پیشرفت تحصیلی دانش ؛در نمره ریاضی بودند بیشترین میانگین

 در درس ریاضی بیشتر (ت ضعیفکیفی)سه  گروهآموزان نسبت به دانش (کمیت باال)چهار 
 .بود
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 های انگیزشیگروههای توصیفی میزان پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی در شاخص .5جدول 
 تعداد انحراف معیار میانگین هاگروه

 494 51/1 61/0 )کمیت پایین( 4 انگیزشی گروه

 517 59/1 49/41 )کیفیت خوب( 5انگیزشی  گروه

 591 91/1 01/0 یف()کیفیت ضع 9انگیزشی  گروه

 10 41/6 45/45 )کمیت باال( 1انگیزشی  گروه

 615 79/1 77/44 کل
 

انگیزشی چهارگانه در درس  هایگروهمیزان پیشرفت تحصیلی هر یک از  1در شکل 
 است. شدهدادهریاضی نشان 

 
 ضیمیزان پیشرفت تحصیلی درس ریا های انگیزشی چهارگانه درگروهنیمرخ انگیزشی  .4شکل 

میزان پیشرفت تحصیلی  ازنظرهای انگیزشی، گروهبین  دهد کهنشان می 6نتایج جدول 
 (.>994/9Pد دارد )وجو دارمعنیدر درس ریاضی تفاوت 

واریانس تک متغیره جهت بررسی اثرات بین گروهی در میزان پیشرفت  آزمون تحلیل .6جدول 
 تحصیلی ریاضی

 سطح معناداری F گین مربعاتمیان df مجموع مجذورات منبع تغییرات
ضریب 

 اتا

 45/9 994/9 99/55 44/119 9 99/5619 واریانس بین گروهی
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    44/50 671 17/40799 واریانس خطا

     615 14/446001 واریانس کل

از نظر میزان پیشرفت  موردمطالعههای گروههای زوجی مقایسهدر ادامه، برای انجام 
شده  ارائه 7 مون شفه استفاده شد که این نتایج در جدولتحصیلی در درس ریاضی از آز

، در مقایسه با «دو کیفیت خوب» گروهآموزان که دانشدهد نتایج نشان می است.
طرف پیشرفت تحصیلی باالتری در درس ریاضی دارند. از  هاگروهسایر آموزان دانش

و « کمیت پایین»ک ی گروهآموزان ر آن است بین دانشدیگر نتایج پژوهش حاضر بیانگ
در میزان پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی تفاوتی وجود « کیفیت ضعیف» سه گروه
 ندارد.

 های چهارگانهگروهنتایج مقایسه زوجی میزان پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی در  .7جدول 

 گیریو نتیجه بحث
اضی با توجه به آموزان در درس ریهای انگیزشی دانشبررسی نیمرخ هدف پژوهش حاضر

 میزان پیشرفت تحصیلی در بر اساسها ابعاد کمی و کیفی انگیزش و مقایسه این نیمرخ
آموزان به حالت ترکیبی از های انگیزشی دانشنیمرخ کهآنبه جهت  درس ریاضی بود.

نگیزش درونی و انگیزش بیرونی یا ترکیبی از ا شدهکنترلو انگیزش  خودمختارانگیزش 
(، 5944کارپوس و وارمینگتون )(، 4909بدری و همکاران )های ج پژوهشبا نتای است

کیست و همکاران وانستاین(، 5949هاینگا و کارپوس ) ،(5944وارمینگتون و همکاران )
ترکیبی  بر اساسهای انگیزشی فراگیران ها نیمرخزیرا در این پژوهش ( همسو است؛5990)

 یدارمعنیسطح  انحراف معیار تفاوت میانگین گروه متغیر

 درس ریاضی

 994/9 699/9 -17/1 5 گروه 4 گروه

 067/9 614/9 -951/9 9 گروه 4 گروه

 959/9 711/9 -16/5 1 گروه 4 گروه

 994/9 116/9 41/1 9 گروه 5 گروه

 951/9 669/9 5 1 گروه 5 گروه

 941/9 674/9 -49/5 1 گروه 9 گروه
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یا انگیزش درونی و انگیزش بیرونی  شدهترلکنو  خودمختارگیری انگیزشی از دو جهت
دیدگاه  بر اساسدر تبیین نتایج پژوهش حاضر  قرار گرفته است. مطالعه مورد

؛ لپر و همکاران، 5990؛ گایلت و همکاران، 4014؛ هارتر،4011ریان ) گریخودتعیین
ممکن  توان گفت انگیزش درونی و بیرونیمی (5949نقل از هاینگا و کارپوس، به ؛ 5991

 توأمانتوانند هر دو نوع انگیزش را های مخالف یکدیگر نباشند. افراد میاست لزوماً قطب
آموزان بسیاری ممکن است، هم به خاطر عالقه درونی و هم به باشند. مثالً دانشداشته 

خاطر انتظار یا خوشایندی معلم یا والدین فعالیتی را انجام دهند. همچنین تحقیقات )لیپر و 
( 5991، 4نقل از لپر و کورپوس و آینگاربه ؛ 4007لیپر و همکاران، ؛  5999 رالنگ،هد

وجود  باهمتوانند های کالسی هر دو انگیزش درونی و بیرونی مینشان دادند که در فعالیت
رسد که بیش نظر میشوند، بهجداگانه سنجیده می طوربهداشته باشند. وقتی این دو مقیاس 

انگیزش هستند.  5متعامددو قطب مخالف یک بعد واحد باشند، نشانگر ابعاد  صرفاً کهآناز 
 بخشلذتهایی باشد که به لحاظ درونی آموزی به دنبال فعالیتممکن است دانش درواقع

همزمان به پیامدهای بیرونی آن فعالیت در هر شرایط خاص توجه داشته  کهیدرحالهستند، 
ها و جه به پیامدهای بیرونی ممکن است از فرصتباشد. جستجوی لذت درونی بدون تو

های بیرونی نیز آموز بکاهد. از طرف دیگر، صرفاً توجه به انگیزشپیامدهای آتی دانش
آید، تواند موجب نادیده گرفته شدن انگیزش درونی که از خود یادگیری به دست میمی

د به این نتیجه ( در پژوهش خو5999) 9 مک کیچی و کیم ،شود. از طرف دیگر لین
بیرونی متوسطی  آموزانی که دارای انگیزش درونی باال ولی انگیزشکه دانش رسیدند

بودند، رفتارهای سازگار و عملکرد بهتری را نسبت به گروهی که انگیزش درونی باال و 
)کویستنر و انگیزش بیرونی پایین یا باالیی داشتند، نشان دادند. همچنین تحقیقات 

نقل از وانستاین کیست و به ؛ 4019؛ ریان، میمز و کویستنر، 4015؛ ریان، 4011، همکاران
برد و انگیزش درونی را تحلیل نمی ،انگیزش بیرونی ( نشان دادند که لزوما5996ًهمکاران، 

دهد که نیمرخ بندی کلی مطالب باال نشان می. جمعحتی ممکن است آن را تقویت کند
تواند الگوی انگیزشی و انگیزش بیرونی پایین یا متوسط می انگیزشی با انگیزش درونی باال

نقل از راتل به ؛ 5999مناسب و انطباقی در این مقطع تحصیلی باشد. از سوی دیگر، پنتریچ )

                                                 
1. Iyengar 

2. orthogonal 

3. Lin, McKeachie & Kim 



 111                                     ...بر  یاضیآموزان در درس ردانش یلیتحص شرفتیو پ یزشیانگ مرخین لیتحل

مکن است برآمد آموزان م( معتقد است که پیشرفت تحصیلی دانش5997و همکاران، 
 زیرا روش را توصیه نمود؛ محورردف بنابراین او استفاده از روش چندین انگیزش باشد؛

اهمیت جلوه دادن یک انگیزش در دادن یا بیجلوه تیاهم باسعی در  یجابه محورفرد
شوند و یک ترکیب می باهمچگونه انواع انگیزش  کهنیابر بررسی  ،پیشرفت تحصیلی

 .کندتمرکز می آورندمی به وجودزشی متفاوتی را نیمرخ انگی
در  «کیفیت خوب»دو  گروهآموزان که دانش دادپژوهش نشان  های دیگر اینیافته

چهار  گروهو  «کیفیت ضعیف»سه  گروه، «کمیت پایین»یک  گروهآموزان مقایسه با دانش
 ،. از طرف دیگررنداپیشرفت تحصیلی باالتری در درس ریاضی د« کمیت باال»

و « کمیت پایین»یک  هگروآموزان نسبت به دانش« کمیت باال»چهار  گروهآموزان دانش
عالوه میزان پیشرفت تحصیلی باالتری در درس ریاضی داشتند. « کیفیت ضعیف»سه  گروه

و « کمیت پایین»یک  گروهآموزان گر آن است بین دانشنتایج پژوهش حاضر بیان ،نیبر ا
در میزان پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی تفاوتی وجود « کیفیت ضعیف»سه  گروه
 ندارد.

وارمینگتون و همکاران  (؛5944کارپوس و وارمینگتون ) یهاپژوهشبا نتایج  فتهاین یا
در همسو است.  (5990کیست و همکاران ) وانستاین (؛5949هاینگا و کارپوس ) ،(5944)

انگیزش  -باال  خودمختارانگیزش کیفیت خوب ) گروهآموزان دانش کهنیاتبیین 
کمیت باال  گروهآموزان ری نسبت به دانشپایین( پیشرفت تحصیلی باالت شدهکنترل

 گریخودتعییننظریه  بر اساسباال( دارند،  شدهکنترلانگیزش  -باال  خودمختارانگیزش )
ولی انگیزش  باالست گروهدر هر دو  خودمختارانگیزش  نکهیا باتوان بیان نمود که می

است. داده کاهش  ار هاآن خودمختار، انگیزش «کمیت باال» گروهباال در  شدهکنترل
کند بلکه حتی به پیشرفت تحصیلی کمک نمی تنهانهباال  شدهکنترلانگیزش  گریدعبارتبه

نسبت انگیزش درونی به انگیزش بیرونی )کیفیت(  همچنیندهد. میزان آن را هم کاهش می
ینگا و )ها کمیت() زشیانگپیشرفت تحصیلی است تا مقدار خالص  کننده ینیبشیپبیشتر 

 (.5949، سرپوکا
انگیزش  - باال خودمختارکیفیت خوب )انگیزش  گروهآموزان دانش کهنیادر تبیین 

کیفیت ضعیف  گروهآموزان پایین( پیشرفت تحصیلی باالتری نسبت به دانش شدهکنترل
 گریخودتعیین نظریه بر اساسباال( دارند،  شدهکنترلانگیزش  - پایین خودمختار)انگیزش 
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این میزان زیرا وقتی  نگیزش بیشتر ضرورتاً سودمند نیست؛ان نمود که وجود اتوان اذعمی
 کهآنممکن است مانع یادگیری مطلوب شود تا  ،باشد برخورداراز کیفیت کمی  انگیزش

آموزان احساس اجبار و استرس را در دانش شدهکنترلزیرا انگیزش  آن را افزایش دهد؛
گذارد. همچنین آموزان اثر میامساعد بر یادگیری دانشافزایش داده و بنابراین به نحوی ن

 - پایین خودمختارانگیزش کیفیت ضعیف ) گروهآموزان بین دانش کهنیادر تبیین 
 خودمختارانگیزش کمیت پایین ) گروهآموزان باال( نسبت به دانش شدهکنترلانگیزش 

 وجودلی ریاضی تفاوتی تحصی میزان پیشرفت نظر ازپایین(  شدهکنترلانگیزش  -پایین 
 شدهکنترلتوان بیان داشت که وجود انگیزش می گریخود تعییننظریه  بر اساس ندارد.

باال در مقایسه با عدم برانگیختگی )کمیت پایین( هیچ سود و مزیتی جز افزایش اضطراب 
. برعکس آوردینمامتحانی و همچنین تعلل بیشتر و تالش کمتر برای مطالعه را به بار 

برای مطالعه )کیفیت خوب( در مقایسه با عدم برانگیختگی با  خودمختارشدن برانگیخته
به  خودمختارافزودن انگیزش  کهیدرحالبنابراین  ایای یادگیری بسیاری ارتباط دارد؛مز

به عدم  شدهکنترلاما افزودن انگیزش  ؛دهدیمعدم انگیزش یادگیری مطلوب را افزایش 
همچنین در . (5990)وانستاین و همکاران،  شودمیگیری مطلوب وجود انگیزش مانع یاد

 شدهکنترلانگیزش  –باال  خودمختارانگیزش کمیت باال ) گروهآموزان دانش کهنیاتبیین 
انگیزش کمیت پایین ) گروهآموزان باال( پیشرفت تحصیلی باالتری نسبت به دانش

دیدگاه  بر اساسگفت که  توانیم ،پایین( دارند شدهکنترلانگیزش  –پایین  خودمختار
انگیزش را ارزش( که  -انتظارو نظریه  نظریه خودکارآمدیکمیت انگیزش ) پردازانهینظر

انگیزش تحصیلی باال با پیشرفت و معتقدند که  کنندیمساختار کمیتی واحد قلمداد یک 
ون نسبت چ گریخودتعیین نظریه بر اساساز طرف دیگر تحصیلی بیشتر ارتباط دارد. 

 گروهکمیت باال نسبت به  گروه)کیفیت( در  شدهکنترلبه انگیزش  خودمختارانگیزش 
پیشرفت )کمیت باال(  گروهآموزان این نشکمیت پایین بیشتر است، به همین خاطر دا

 (.5949، )هاینگا و کارپوس تحصیلی باالتری دارند

درونی و  ی انگیزشآموزانی که دارادانش یمیخودتنظنظریه یادگیری  بر اساس
و تسلط بر موضوعات ای خود هتوانایی ها وه شایستگیتوسع ددرصد، هستند خودمختار

بنابراین در  ؛ددارندیتأک «تالش»های گذشته و حال بر بر توانایی دیتأک یجابهجدیدند و 
. در انجام تکالیف خود از راهبردهای شناختی و فراشناختی دارند پشتکارکارهای دشوار 
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بخشی طبیعی از فرایند یادگیری جهت کوشش  عنوانبهکنند. خطاها شتری استفاده میبی
های یادگیری دارند و به همین شود. از طرفی عالقه درونی به فعالیتبیشتر در نظر گرفته می

کنند موفقیت بیشتری کسب می جهیدرنتکنند و دلیل وقت بیشتری برای یادگیری صرف می
پژوهش دالور، اسماعیلی،  نتایج (.5997، 5بایمیستر و هوز ؛0599 ،4)ماهر و زوشو

 یادگیری راهبردهای متغیرهای که است مطلب این مؤیدنیز ( 4901حسنوندی و حسنوند )

 عملکردی هدف گیریجهت و مثبت صورتبه تسلطی هدف گیریجهت و خودتنظیمی

 و بوده آموزاندانش لیتحصی پیشرفت برای معناداری هایکننده بینیپیش منفی صورتبه
 .است متغیرها سایر از بیش زمینه این در خودتنظیمی یادگیری راهبردهای سهم

 موردمطالعهنمونه عمده برخوردار بود: الف(  محدودیتاز چند  پژوهش حاضر 
ان سایر مقاطع آموزدانشتعمیم آن به  بنابراین ؛آموزان دختر سال اول دبیرستانی بودنشدا

ابزار پژوهش حاضر  کهنیابا توجه به باشد، ب( جنسیتی روا نمی هایوهگرتحصیلی و 
دهی و امکان کنترل تمام متغیرهای تحقیق مانند میزان دقت پاسخ لذا پرسشنامه بود

روش تحقیق پژوهش حاضر و ج(  وجود نداشت سؤاالتسوگیری در هنگام پاسخ به 
پژوهش حاضر  محورفرد ارچوبچ، وجودنیا با علی از نتایج آن نمود. استنباط توانینم

های آتی نیازمند تکرار و گسترش در پژوهش رونیا ازدر بررسی انگیزش نسبتاً نادر بود و 
تحولی و در هر دو جنس  اندازچشمآموزان از شود نیمرخ انگیزشی دانشپیشنهاد می است.

 رگذاریتأثآموزان نشتوانند در انگیزش دااثر عوامل دیگری که میهمچنین بررسی شود. 
 ... معلم، ساختار کالس و خودمختارمیزان حمایت  ازجمله ؛باشند بررسی شود

دهد که نقش انگیزش در مبانی نظری تحقیق نشان می های پژوهش حاضر و مروریافته
از طریق  شود، معلمانبنابراین پیشنهاد می است؛ انکاررقابلیغفرایند آموزش و یادگیری 

 محور آموزهای آموزشی دانشو روشآموزان و عالیق دانش دمختاریخوحمایت از 
و  خودمختاریآموزان به های آموزشی فراهم سازند که ارضای نیازهای روانی دانشمحیط

ها و محتوای مواد درسی را به زندگی واقعی هدف کند.شایستگی و وابستگی را تسهیل می
آموزان را برای دانش هاآنارزش و اهمیت آموزان ارتباط دهند و و تجارب عملی دانش

                                                 
1. Maehr & Zusho 

2. Baumeister &Vohs 
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های یادگیری، فرایند بر فرآورده دیتأک یجابهدر سنجش عملکرد تحصیلی  بیان کنند.
 خاص قرار دهند. موردتوجهیادگیری را 

 منابع
های انگیزش (. تیپ4909بدری گرگری، رحیم؛ مرادی، صمد و حسین پور، حامد )

ه ی عملکرد شناختی، عاطفی و اجتماعی دانشجویان. دانشجویان دانشگاه تبریز: مقایس
 .15-40، 54، 6، های نوین روانشناختیفصلنامه پژوهش

 بین رابطه بررسی(. 4901) باقر حسنوند حسنوندی، صباو  دالور، علی؛ اسماعیلی، نیلوفر؛

 تحصیلی پیشرفت با هدف گیریانواع جهت و خودتنظیمی یادگیری راهبردهای

 .09-17، 96 ،تربیتی روانشناسی صلنامهف آموزان.دانش
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