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 چکیده
 . اساتیدودشمیها انجام هایی است که در دانشگاهنوع و چگونگی فعالیتامع در گرو پیشرفت و توسعه جو

 توسعه و پیشرفت جوامع دارند. مطالعه انگیزش اساتید، چرایی درنهایتها و نقش اساسی در پیشرفت دانشگاه

اشد. پژوهش ب اثرگذاربر ارتقاء عملکرد و پیشرفت نظام آموزشی بسیار  تواندمیرفتار و عوامل مؤثر بر آن 

از نوع  . این پژوهشدرآمدبررسی ساختار عاملی مقیاس انگیزش وظایف شغلی اساتید به اجرا  باهدفحاضر 

نفر از اساتید دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز بودند که با  268مقطعی است. نمونه پژوهش شامل  -یتوصیف

انتخاب شدند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان از حضور تمام عوامل مقیاس در تصادفی  گیرینمونهروش 

ای بود. ضریب آلف هاهدادداشت و تحلیل عاملی تأییدی نیز حاکی از برازش مطلوب با  موردمطالعهجامعه 

کرونباخ نیز نشان داد که مقیاس انگیزش وظایف شغلی اساتید از پایایی قابل قبولی برخوردار است. باالخره 

های انگیزش وظایف شغلی اساتید و به لحاظ روایی همزمان بین مؤلفه نتایج این پژوهش نشان داد

 ایازهترابطه منفی دارد. پژوهش حاضر مفهوم دارد و با فرسودگی شغلی وجود  مثبتخودکارآمدی رابطه 

 از انگیزش را به همراه ابزار سنجش آن در نظام آموزش عالی فراهم نمود.

 انگیزش وظایف شغلی، تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدیواژگان کلیدی: 
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 ورزشی دانشگاه شاهرود مدیریت دانشجوی دکتری. 1

 واحد تهران جنوب اسالمی آزاد. کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه 4



 44تابستان  و ششم،ی سشماره ، یازدهم سال ،ی تربیتیشناسروانفصلنامه                                               08 

 مقدمه

 هموردتوج دیرزماناز  سازمانی اثربخشیارتقاء کارایی و  و نقش آن در شغلیانگیزش 

ردی و مختلف ف یهار جنبهبرغم اهمیت انگیزش و تأثیر آن لیاما ع ؛بوده است شناسانروان

های زیادی همراه است.این امر ممکن های این حوزه با کاستیپژوهشو سازمانی  اجتماعی

ش حاضر با پژوه هاآنترین داشته باشد اما یکی از این دالیل که مرتبط است دالیل متعددی

 شدهانجام هایبا بررسی های انگیزش است.د ابزارهای روا و پایا مبتنی بر نظریهاست کمبو

از  انگیزش، دربارهمطالعات  که در غالب شودمی در تحقیقات داخل کشور مشاهده

 تباریابیاعو بدون  شدهترجمه هایهای عمومی انگیزش پیشرفت و یا از پرسشنامهپرسشنامه

ای های که از اعتباریابی و وارسیساختههای محققرسشنامهو یا پ شدهاستفادهداخلی 

 نجاریابیضرورت هاین شرایط  است. شدهگرفتهبکار  سنجی کافی برخوردار نیستند،روان

 .دهدمیانگیزش وظایف شغلی اساتید را نشان مقیاس 

گری نتعییت انگیزش اساتید نظریه خودنظری مفید برای شناخ هایچارچوبیکی از 

نترل و انواع ک گریتعیینظریه با دقت بسیار باال میان خود(. این ن3381)دسی و رایان،  است

یت انگیزش بلکه بر کم تنهانه گریتعیینبنابراین، نظریه خود ؛شده است قائلانگیزشی تمایز 

ود در و ادبیات پژوهشی موج گریتعیینیز توجه دارد. بر پایه نظریه خودبر کیفیت آن ن

اس انگیزش یابی مقی( تدوین و اعتبار2008و همکاران )زه خودبازنمایی، فرنت ویژگی حو

 گزارشی ایشان تدوین کردند.اساتید را بر اساس خود

عی شناختی و اجتما هاینظریهمفهومی شامل  اندازچشمانگیزش معلم معموالً بر اساس دو 

( و نظریه 3366، 3تربیرونی )رو -انگیزش: نظریه یادگیری اجتماعی مرکز کنترل درونی

. مقیاس حاضر مبتنی بر هر دو نظریه شودمی( مطالعه 3331، 3311، 2کارآمدی )بندوراخود

رفتارهای  نیبیپیشبوده و بر دیدگاه شایستگی نیز تأکید دارد. اگرچه این دیدگاه برای 

درونی اهمیت دارند، اما تمرکز انحصاری بر شایستگی معلم امکان بررسی آنچه سبب 

(. طبق نظریه 3331)رایان،  سازدنمیرا فراهم  شودمیسترش رفتار برانگیخته یکپارچه گ
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لی خود بداند، اما برخی تکالیف شغ ایشایسته، ممکن است استاد خود را فرد گریتعیینخود

ی دیگران نیز در این وظایف شغل اگرچهرا برای کسب امتیازات شخصی در کار انجام دهند، 

. همین هنددمیقرار  مدنظراما فشارهای بیرونی یا مزایای همراه شغل را بیشتر  شوندمیدرگیر 

ی و . در مثال قبلی بر تمایل شخصرساندمیابزارگرایان را به بروندادهای متفاوتی  ،دو مثال

 کهرحالیداحساس انتخاب تأکید شد، چیزهایی که ممکن است به بهزیستی منجر گردند، 

بنابراین،  ؛زیستی خواهد شدکه منجر به بد منابع خارجی کنترل استمثال بعدی شامل پذیرش 

یم رفتار بر تجربه انتخاب در تنظ گریتعیینانگیزشی، نظریه خود هاینظریهسایر  برخالف

 تأکید دارد.

طوح ساس سمدعی وجود سه نوع گستره انگیزش است که بر ا گریتعییننظریه خود

زش باال تا پایین، شامل انگی گریتعیین. خودوندشمیمشخص  گریتعیینمتفاوت خود

 است. انگیزگیبیدرونی، انگیزش بیرونی و 

کسب لذت یا رضایت حاصل از عملکرد فرد است.  منظوربهرفتارهای انگیخته درونی 

، این رفتارها ردیگعبارتبه ؛رفتارهای برانگیخته بیرونی طبیعتاً ابزاری هستند کهدرحالی

شوند، بلکه ابزاری برای دستیابی به برخی اهداف هستند. فعالیت انجام نمی خودِ منظوربه

 هاآن توانمیکه  اندشدهمعرفی گریتعییناز انگیزش بیرونی توسط نظریه خودانواع متفاوتی 

 شدهفکنیروند، شامل بیرونی، گریتعیینتاری از سطوح پایین تا باالی خودرا در طول پیوس

ا برای که رفتاره دهدمیشده، مرتب کرد. تنظیم بیرونی هنگامی رخ  همانندسازیو تنظیم 

رایندی اطالق شده به ف فکنیدرونباشند. تنظیم  شدهتنظیمکسب پاداش یا اجتناب از فشار 

د را بر است. افراد خو شدهتبدیلکه بر اساس تقاضای بیرونی به بازنمایی درونی  شودمی

)از قبیل اضطراب، شرم، یا گناه( تا از انجام  دهندمیقرار  فشار تحتاساس اضطرار درونی 

ی شناخته رفتار عنوانبهشده همانندسازیرفتار خاصی اطمینان حاصل کنند. سرانجام تنظیم 

و اهداف ایشان همخوانی دارد.  هاباارزش، زیرا کنندمیکه افراد برای انجام انتخاب  شودمی

که  کنندیممقابل فشارهای درونی و بیرونی، تجاربی را انتخاب  تسلیم شدن در جایبهافراد 

اس عالیق درونی نباشد. نظریه ، اگرچه فعالیت بر اسشودمیمنجر به انجام فعالیت 

رونی و مطرح کرده است که نه به انگیزه بی انگیزگیبیمفهوم جدید را با نام  گریتعیینخود
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مرتبط است. افراد  گریتعیینخودبا سطح پایین  زگیانگیبینه به انگیزه درونی مرتبط است. 

ام رفتاری در انج هاآنکه هیچ عامل درونی سبب درگیری  شوندمیشناخته  انگیزهبیهنگامی 

 .دهندمیخاص نباشد و واقعاً نداند چرا این کار را انجام 

د، نظریه متنوع هستن گریتعیینر خودانواع انگیزش موجود در طول پیوستا کهازآنجایی

. به دلیل هددمیخاصی انجام  هایبینیپیشبا بررسی پیامدهای انگیزشی،  گریتعیینخود

(، فرض 3380همراه است )دسی،  شناختیروانبا ارتقاء عملکرد  گریتعیینکه خوداین

ر ده( منجش همانندسازیو تنظیم  انگیزش )انگیزش درونی گریتعیینخود انواعکه  شودمی

 فکنیروند)تنظیم  گریتعیینخود ترپایینانواع  کهدرحالی، شودمیدادهای مثبت به برون

. پژوهش دشومی گریتعیین( منجر به نوع منفی خودانگیزگیبیو  شده، تنظیم بیرونی

(. برای مثال، 2001)گانیه و دسی،  کندمیگرفته در محیط کار از این فرضیه حمایت صورت

انگیزشی در محیط کار، بیشتر با رضایت شغلی )بلیس، بریر، الچانس،  گرییینتعع خودانوا

، 2و سنیکال کمتر با فرسودگی شغلی همراه است )فرنت، گوی و( 3331، 3ریدلو والراند

 (.2002، 1و ولراند در مقابل نیز انگیزش بیرونی قرار دارد )ریچارد، بالنچارد (،2004

نگیزش را بر ا کنندمیاستاد و معلم را بررسی  شدهتعیینخود اغلب مطالعاتی که انگیزش

 )از قبیل، پلتیر و همکاران، کنندمیهای انگیزشی جهانی در کار ارزیابی اساس گرایش

، این نوع از ارزیابی ممکن است برای دستیابی به تصویر روشنی از وجوداین با(. 2002

د صاً اگر از افراد خواسته شود عقایگسترده باشد، مخصو ازحدبیشانگیزش در محیط کار 

(. 3331خود را درباره شغل خود بدون در نظر گرفتن وظایف خاص بیان کنند )بندورا، 

 ندگاندهپاسخبه سنجش جهانی،  گوییپاسخکه در حین  کندمی( پیشنهاد 3330) 4مارش

 ،برای ارائه اطالعات صحیح از تجربه فوری ترشناختیپیگیری  عوضبهممکن است 

خود استفاده کنند. بر این اساس سنجش گرایش  مدتکوتاه، یا محتوای حافظه وخوخلق

توسط وظایف خاص )از قبیل تدریس( یا حتی توسط برخی  تواندمی انگیزشی اساتید
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ظر نگرفته ر نرا د هاپیچیدگیبنابراین سنجش جهانی این  شخصیتی انجام شود. هایویژگی

 بینیپیشکه ممکن است موجب نقص، کاهش فهم و  شودمیادراکی و منجر به تنوع خود

( معتقدند در سنجش 2008اران )(. فرنت و همک3338، 3رفتار گردد )مارش و یانگ

از معلم قرار  شدهخواستهگزارشی باید انگیزش معلم در کنار گستره وظایف خود

مقیاس  یتباریاباعبنابراین یک مطالعه مقدماتی و یک مطالعه اصلی برای تدوین و ؛گیرد

 .انددادهانگیزش وظایف شغلی اساتیدانجام 

انگیزش یکی از ابزارهای مهم در القای کارکنان برای تولید نتیجه مؤثر و کارآمد و خلق 

اران، است )بسل و همک شده بینیپیش هایبرنامه آمیزموفقیتمحیط کاری مثبت و اجرای 

 آموزشی و تربیتی هایبرنامهیدی در اجرای (. اساتید در نظام آموزشی از عناصر کل2002

یزه نیاز خود به انگ هایفعالیتوظایف و  آمیزموفقیتهستند. این نیروی انسانی برای انجام 

دارند. فقدان انگیزه سبب کاهش میزان حضور در محل کارو افت کمیت و کیفیت کار 

 (.3331)بنجامین و همکاران،  گرددمی

است او معتقد است که  2هرزبرگ دوعاملیشغلی، نظریه  انگیزش هاینظریهیکی از 

انگیزش تحت تأثیر عوامل محرک انگیزش )عوامل درونی یا ذهنی فرد( و عوامل بهداشتی 

و موجب  شوندمی)عوامل خارجی( است. عوامل محرک انگیزش یا ذهنی از انجام کار ناشی 

انجام  شکه برای افزای باشندمیدرونی یا ذهنی  هایپاداش عنوانبهرضایتمندی فرد شده و 

رای تأمین ب کهدرحالی قدردانی و ماهیت کار. موفقیت، پیشرفت، کار ضروری هستند، همانند

و حفظ سالمت سازمان، شناسایی عوامل بهداشتی یا خارجی عمدتاً با محیط و زمینه شغلی 

و مقررات و شرایط  مشیخطشامل: و داردمیارتباط دارند و کارکنان را در سازمان نگاه 

یس و )داو شودمیو امنیت شغلی  ردیفانهممحیط کار، حقوق و دستمزد، روابط شخصی با 

(. برخی از مطالعات بر تأثیر عوامل انگیزشی )ذهنی( و برخی 3331؛ گاول، 3380نیواستورم، 

و همکاران،  پلتون)ا اندکردهبر عوامل بهداشتی )خارجی( بر انگیزش کارکنان تأکید  دیگر

 (.3333؛ کولبل و همکاران 3338

                                                           
1. Marsh & Yeung 

2. Herzberg 
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ر د تواندمیاست که  هاییضرورتاز  شناخت عوامل مؤثر در ایجاد انگیزش اساتید

موفق در ایجاد محیطی پرشور و مؤثر  ریزیبرنامه، رضایت شغلی و وریبهرهافزایش 

ر رفتارهای و تفسی نیبیپیشانگیزه برای  ایجادکنندهآموزشی مؤثر باشد. آگاهی از عوامل 

یرا انگیزش ز ؛است که نباید نادیده گرفته شود هاییضرورتبسیار مفید است و از  اساتید

 (.2004عامل اصلی ایجاد حرکت و فعالیت در انسان است )خواجا و همکاران، 

مدیران موفق کسانی هستند که با شناخت عوامل مؤثر در ایجاد انگیزه بتوانند وضعی را 

جود بنابراین، با توجه به عدم و ؛و کارکنان را ارتقاء دهند آورند که انگیزه اساتیدبه وجود 

ین میزان ابزاری برای تعی ایجاد انگیزه وظایف شغلی اساتید ومطالعه در زمینه عوامل مؤثر بر 

هنجاریابی مقیاس انگیزش وظایف شغلی اساتید، جهت ، انگیزش وظایف شغلی اساتید

افزایش رضایت شغلی و توانمندی ایشان و تسهیل در دستیابی به اهداف نظام آموزش عالی 

 .رسدمیضروری به نظر 

 هانشگاهدااست که در  ییهاتیفعالپیشرفت و توسعه جوامع در گروه نوع و چگونگی 

فت جوامع توسعه و پیشر تیدرنهاو  هادانشگاهنقش اساسی در پیشرفت  . اساتیدشودیمانجام 

ملکرد و بر ارتقاء ع تواندیمدارند. مطالعه انگیزش اساتید، چرایی رفتار و عوامل مؤثر بر آن 

گیزش شغلی ان دربارهباشد. در مطالعات مختلفی که  اثرگذارپیشرفت نظام آموزشی بسیار 

 توجه وردمساخته بوده و انگیزش کلی را ه از ابزارهای محققفته با استفادصورت گر اساتید

 در این پژوهش به دنبال هنجاریابی اندنمودهو به زمینه آموزشی آن توجه کمتری  انددادهقرار 

مقیاس انگیزش وظایف شغلی اساتید)کلود فرنت، کارولین سنکال، فردریک گای، هربرت 

یزش بینی انگبه بررسی عوامل مؤثر و قابل پیش ( هستیم که2008مارش و مارتین دوسون، 

اساس نظریه . این مقیاس بر دهدیمانجام وظایف شغلی معلمی را مورد بررسی قرار 

 دربارهکه  ییهاهینظراست. در ادامه ابتدا به بررسی  شدهنیتدودسی و رایان  گریتعیینخود

 ارهدرب تیدرنهاو  گریعیینتنظریه خود دربارهو سپس  میپردازیمانگیزش وجود دارد 

نیاز  هایانگیزش یعنی نظریه هشت نظریه شناختی. میکنیممقیاس بحث  یهایژگیو

ناد و اس خودکارآمدی، خودارزشی، انگیزش توانش، گرایی،هدفارزش  -پیشرفت، انتظار

 .مطرح استبیرونی -درونی انگیزش
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 ست،ا شدهارائهها و الگوهایی که در چند دهه اخیر در زمینه انگیزش در بیشتر نظریه. 3

زدیک شدن ن عامل مؤثر بر تمایل شود.های نظریه نیاز به پیشرفت مشاهده میردپا و مفروضه

تمایل هایی همچونافراد دارای نیاز پیشرفت ویژگی احساس نیاز به پیشرفت است. به تکلیف،

الش ت برای موفقیت و کامیابی سخت کوشیدن، ،قخواستار تعالی و توفی ،ییجویبرتربه 

امان و بی ریگیپ ای پردوام،گونهدستیابی به اهداف عالی و برای انجام کاری دشوار به برای

 .دهستنتالش کردن را دارا 

تأثیر تحعملکرد و انگیزه افراد ت ،یریگیپ ارزش معتقدند انتخاب،-پردازان انتظارنظریه. 2

ان نآنان در مورد انتظار موفقیت در انجام تکلیف و ارزشمندی یک تکلیف برای آ باورهای

ارزش بر بازنمایی -نظریه انتظار (،3333) 2ه پتریدبه عقی (.2000 ،3اکلس و )ویگ فیلد دارد

 :این بازنمایی شناختی دارای دو ویژگی است کند.می ها تکیهشناختی و تأثیر هدف

های معین یابی به هدفکه بروز رفتارهای ویژه به دستانتظار ناشی از این. الف

 .انجامدمی

 .ها در نزد انسان یا جاندار خواهند داشتارزشی که این هدف. ب

 .ستاهمراهی هردو جزء  جهیدرنتانگیزش  تحقق براساس این نظریه،

 ها دشوار است.توجه به هدفبدون  ها،مورد انگیزه بحث در (3388) 1به اعتقاد استیپک

ناختی که مقاصد ش عنوانبهها را هدف (2001، 1و میجنن دکوی ،به نقل برین؛ 3331) 4میهر

اختی های شننظریه های اخیر،در سال تعریف کرده است. دارند، پیشرفت وجود در موقعیت

 .اندای نمودهها در انگیزش پیشرفت تأکید ویژهبر نقش هدف

های شناختی انگیزش مطرح بوده و نقش مهمی اهیمی که در بسیاری از نظریهیکی از مف

ار ایده زیربنایی این ساخت مفهوم ادراک توانایی و انگیزش توانش است. کند،را ایفا می

گیزش ساز انش است که زمینهیملکرد خودرباره توانایی ع افرادانگیزشی درمورد نگرش 

 .ستا

                                                           
1. Wigfield & Eccles 

2. Petri 

3. Stipek 

4. Maeher 

5. Bruya, Dekevi & Meijnen 
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به ارزیابی افراد از  ارزشی،خود (3388 به نقل استیپک،؛ 3384) 3به اعتقاد کوینگتون

یادی مفروضه بن نفس است.نفس و حرمتو مشابه مفاهیم عزت کندخودشان اشاره می ارزش

طبیعی برای حفظ ارزش خود سعی و تالش  طوربهاین است که افراد  ارزشینظریه خود

 آمدن آن و از طرفی بر تأثیری وجودبه بر چگونگی  از طرفی نظریه ارزش خود، کنند.می

ظریه ارزش ن گذارد مبتنی است.عملکرد و موفقیت و شکست می که برانگیزش و درنتیجه،

شتن داری یا افزایش ارزش خویهای تحصیلی را نگههای مؤثر در فعالیتیکی از انگیزه خود،

 .(2004، 2سیفرتداند )می

 ه دههمطرح بوده و در س افرادفهم موفقیت یکی دیگر از ساختارهای انگیزشی که برای 

 هوممف را از سوی پژوهشگران به خود اختصاص داده است، یامالحظهقابلگذشته توجه 

ادراک  (.2006 ،4آشرو پاچارز ؛2001 ،1و مانسل نیگر والکر،است )کارآمدی خود

های وی در عرصه پژوهشمفهومی است که با نام بندورا پیوند خورده و با  کارآمدیخود

های کارآمدی به ارزشیابیخود در حوزه یادگیری و آموزش،. شناسی پدیدار شده استروان

ن توانایی موفق شدن در آ هاآنیعنی ؛ کندتکلیف اشاره می عمل به هایاز قابلیت شخص

 پاچارزآشر و  (.3388 به نقل استیپک، ؛3382و 3311 ،1)بندورا تکلیف را دارند یا خیر

در  اساسینقش  دارند که باورهای خود کارآمدی،اظهار می (2001)6شانک ( و2006)

 .کندایفا می هاآنیادگیری و پیشرفت  انگیزش،

 های موفقیتهایی که چگونگی تفکر افراد درباره علتنظریه های شناختی،از میان نظریه

های نظریه آورند به ناممی حساببههای اصلی انگیزش کنندهتعیین عنوانبهشان را شکست و

ای را چه عامل یا پدیده ی موفقیت یا شکست،بیادر علتافراد  باشند.معروف می ادیناس

شود الق میآمد اطشده یک پیعلت ادراک به اسناد، بنابراین، داند؟کننده و مسئول میتعیین

 ونآمدهای گوناگیا علت پیپدیده  و عبارت است از توضیح فرد در مورد علت رخداد یک

                                                           
1. Covington 

2. Sifert 

3. Walker, Green & Mansell 

4. Usher & Pajares 

5. Bandura 

6. Schunk 
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کند تا دریابیم چگونه نظریه اسنادی به ما کمک می (.3332، 3واینر ؛2004 )سیفرت،آن 

 هانآدهند و چگونه این توضیحات در انگیزه موفقیت و شکست خود را توضیح می ،افراد

 .گذاردبرای رفتارهای پیشرفت در آینده تأثیر می

همچون عالقه  نگیزش درونی را انگیزشی که از عواملی،ا (،2001) 2و سونایو میل تاید

انگیزش درونی  (،2000) دسی و یانابنا به تعریف ر اند.نامیده ،یا کنجکاوی سرچشمه بگیرد

 و اهداف فردی و عالیق شخصی است عنوانبهها برای جستجو و تسخیر چالش تمایل ذاتی

 کردنزش درونی،تحریک شدن و تعقیبانگی (،2001) 1همکارانو  براساس تعریف فرچایلد

انگیزه  .است خیزد،ارضایی که از خود آن فعالیت برمی به دلیل لذت و صرفاًیک فعالیت 

 .روددرونی از عوامل کلیدی انگیزه تحصیلی بشمار می

 گریعیینتیعنی نظریه خود در ادامه نظریه زیر بنایی مقیاس انگیزش وظایف شغلی اساتید

شدن به داشتن انگیزه برای ، برانگیخته4گریتعیین. بر اساس نظریه خودگذاریممیرا به بحث 

نیرو یا منبع محرکی برای عمل کردن ندارد، فاقد  کههنگامیانجام کارها اشاره دارد. شخص 

انگیزه است و برانگیخته نشده است در مقابل فردی که برای رسیدن به هدفی به جلو رانده 

، انجام 1است. این نظریه بین دو نوع انگیزش درونی شدهبرانگیخته، کندمی یا فعالیت شودمی

 کنندهتقویت هایوابستهبدون نیاز به تحریک بیرونی یا  شناختیروانرفتاری و  هایفعالیت

اشتغال به کارهایی که خود وسیله برای دستیابی به اهداف دیگر هستند،  6و انگیزش بیرونی

از دو نوع  یککدامما  کهاین ب(. 2000الف؛  2000، 1تمایز قائل شده است )رایان و دسی

این دارد که  بستگی به گریتعیینی( را داریم از دیدگاه نظریه خودانگیزش )درونی یا بیرون

ه را ب هاآنرفتاری را از منابع بیرونی اکتساب کرده و  8هایتنظیمو  هاارزش ایاندازهبه چه 

با  حالدرعین( و 3سازی)فرایند درونی ایمکردهتنظیم فردی تبدیل  هایسبکباورها و 

                                                           
1. Weiner 

2. Miltiadou & Savenye 

3. Fairchild et al 

4. Self- determination theory 

5. intrinsic motivation 

6. extrinsic motivation 

7. Ryan and Deci 

8. Regulation 

9. Internalization 
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( 3ازیسیکپارچه)فرایند  ایمکردهترکیب ساختارهای درونی مفهوم واحدی از خود کسب 

سازی انگیزش ن اساس و با توجه به میزان درونیی(. بر ا3331، 2)گرولنیک، دسی و رایان

که در آن رفتارها کامالً برای  1است. نخست تنظیم بیرونی شدهتقسیمبیرونی به چهار نوع 

 فکنیروند، تنظیم شودمیپاسخ در برابر فشارهای بیرونی انجام  عنوانبهدریافت پاداش یا 

است نه  دهشپذیرفتهظاهری  صورتبهقط که اشاره به موقعیتی دارد که در آن رفتار ف4شده

که در طی آن رفتار  1شده همانندسازیکامل تکوین یافته باشد، تنظیم  صورتبهاینکه 

شده کامل از آنِ فرد ن طوربه، اما هنوز گرددمیدرونی و به شیوه خودمختار تنظیم  صورتبه

ته یافاینکه فقط چیزی به ساختار وحدت جایبهکه در آن  6تنظیم یکپارچه درنهایتاست و 

 شودارمیخودمختکامل  طوربهو تنظیم  یابدمیدرونی اضافه شود، این ساختار تغییر شکل 

( در الگوی 3332(. ولرند و همکاران )3332، 1)ولرند، پلتیر، بالیز، بریر، سنکال و والریس

را به  یکپارچه، انگیزش درونی، پس از حذف سازه تنظیم گریتعییناز خود اییافتهتوسعه

: انگیزش درونی برای فهمیدن، به معنای انجام عمل به خاطر اندکردهسه زیر مؤلفه تقسیم 

، کشف یا تالش برای فهم چیزهای جدید، انگیزش یادگرفتنلذت و خشنودی حاصل از 

های زدرونی برای انجام کار، حاکی از درگیر شدن در یک عمل برای انجام عمل یا خلق چی

جدید و )انگیزش درونی برای تجربه تحریک( که اشتغال به عمل برای کسب تجربه تحریک 

. عالوه بر شودمی)لذت حسی، تفریح و تهییج( ناشی از درگیر شدن در عمل را شامل 

، انجام ندادن عمل یا 8انگیزگیبیسازه  گریتعیینخودانگیزش درونی و بیرونی در نظریه 

ای بودن عمل نزد فرد، احساس عدم شایستگی بر ارزشبینجام آن به علت نسبت به ا میلیبی

 (.2001 ،3است )گانیه شدهمطرحانجام آن یا عدم انتظار نتیجه دلخواه، نیز 

                                                           
1. integration 

2. Grolnick, W. Deci, E. L. & Ryan, R 

3. external regulation 

4. interjected regulation 

5. identified regulation 

6. integrated regulation 

7. Vallerand, R. J. Plletier, G. Blaise, M. R. Breier, N. M. Senecal, C. and Vallieres, 

E. F. 

8. Amotivation 

9. Gagne, M 
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 روه حفظ تمایل انگیزش درونی در گچنین فرض شده است ک گریتعییندر نظریه خود

است.  1و احساس تعلق2ودمختاری، خ3شامل، شایستگی شناختیروانارضاء سه نیاز اولیه 

بر  کهتیوق، یابدمیفرد عملی را آزادانه انتخاب کند نیاز به خودمختاری در او رشد  کهوقتی

د با افراد مهم زندگی خو کههنگامیآن عمل تسلط یابد احساس شایستگی خواهد کرد و 

 .کندمیبرخوردار شود، احساس تعلق در او رشد  هاآنارتباط برقرار کند و از حمایت 

محیطی که با حمایت خود، زمینه ارضای این نیازها را فراهم کند باعث لذت بردن فرد از 

 (.3188)تنهای رشوانلو و حجازی،  گرددمیتنظیم خودمختار رفتارها  درنتیجهاعمال و 

سطه بیش از سایر که معلمان مدارس ابتدایی و متو دهدمیمطالعات اخیر نشان 

 اساتید (. انگیزش2001، 4)جسوس و لنز برندمیمتخصصان، از کمبود انگیزش شغلی رنج 

دی که از زیرا اساتی رسدمیبرای عملکرد انسانی بهینه در محیط کار بسیار ضروری به نظر 

ز یشتری نیو از رضایت ب کنندمیانگیزش باالیی برخوردار هستند، بیشتر خود را درگیر کار 

از همه انگیزش معلم به انگیزش یادگیرنده  ترمهم(. 2004، 1برخورداند )لوسکی، بلیسو هس

 هاآن تبعبهبنابراین، پژوهشگران و  ؛(2002، 6و لیگولت لوسکی -مرتبط است )پلتیر، سگوین

، حالاینبا. اندداده، انرژی بسیار زیادی برای شناخت انگیزش اساتیداختصاص متصدیان

سایی دقیق فرایندهای ، امکان شنادهندمیکه اساتیدانجام  ایچندگانهیف بررسی وظا

 اساتید یشناختروانرا در عملکرد  هاآنبنایی هر یک از وظایف و تأثیر نسبی انگیزشی زیر

کن است نیستند و مم متحدالشکلدشوار کرده است. عالوه بر آن، فرایندهای انگیزشی لزوماً 

 رغملیع، متغیر باشد. از آن گذشته، دهندمیانجام  متفاوتی که اساتیددر میان وظایف شغلی 

در بررسی انگیزش اساتید)از قبیل، خود  شدهگرفتهرویکردهای نظری متفاوت به کار 

 و مکان کنترل(، برخی هنوز بر )کیفیت( فرایندهای انگیزشی تمرکز دارند. کارآمدی

                                                           
1. competence 

2. autonomy 

3. relatedness 

4. Jesus & Lens 

5. Levesque, Blais & Hess 

6. Pelletier, Séguin-Lévesque & Legault 
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 پژوهش روش

جاریابی است. در ابتدا مقیاس انگیزش وظایف شغلی به پژوهش حاضر از نوع توصیفی و هن

توا و صحت مح دربارهو زبان انگلیسی  شناسیروانو نظر متخصصان  شده ترجمهفارسی 

فارسی  از توسط متخصصان زبان انگلیسی مقیاس ازآن بعدو  شدهآوریجمع صحت ترجمه

 منظورهبسپس مقیاس  مجدداً به انگلیسی بازگردانده شد و عدم تطابق آن اصالح گردید.

تأیید روایی محتوایی در اختیار اعضای هیأت علمی قرارگرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر 

در این  3132 -3131اساتید دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز بودند که در سال تحصیلی 

نفر بود. با توجه به جدول کریجسی و  111 هاآنول به کار بودند که تعداد کل دانشگاه مشغ

ادفی تص گیرینمونه، با روش نمونه آماری عنوانبهنفر از این اساتید  221تعداد  باید مورگان

دسترسی به حداکثر نظرات پرسشنامه در میان تمام اعضای هیأت  منظوربه، گردیدمیانتخاب 

علوم  و بدنیتربیتخارجی،  هایزبانفنی مهندسی، ادبیات فارسی و  یهادانشکدهعلمی 

 و علوم تربیتی، حقوق و علوم شناسیروانورزشی، مدیریت و حسابداری، مهندسی صنایع، 

س انگیزش به مقیا کنندگانشرکتسیاسی، هنر و معماری و علوم پایه، توزیع گردید، سپس 

 268تعداد  درنهایت و دادندی پاسخ وظایف شغلی، فرسودگی شغلی و خودکارآمد

ی مقیاس انگیزش وظایف شغل سنجیروان هایویژگیسپس شد.  آوریجمعپرسشنامه کامل 

 .گیردمیمورد بررسی قرار 

 در این پژوهش انگیزش وظایف: مقیاس انگیزش وظایف شغلی اساتید: پژوهش یابزارها

 سنجش مورد( 2008مقیاس انگیزش وظایف شغلی )فرنت و همکاران،  وسیلهبهشغلی اساتید 

فرنت، سنکال، گای، مارش، دوسون در کانادا توسط  2008قرار گرفت. این مقیاس در سال 

انگیزش وظایف شغلی معلمان طراحی و رواسازی شد. در  یریگاندازهبه زبان انگلیسی برای 

ذی و مداد کاغه طبیق داده شد. این مقیاس، پژوهش حاضر این مقیاس برای اساتید دانشگا

این  ردنظرمو یهاسازهرایان و دسی است که بر آن است تا  گریتعیینمبتنی بر نظریه خود

 عینی مورد بررسی قرار دهد. صورتبهنظریه را 

شامل پنج سازه انگیزشی )انگیزش درونی، تنظیم  انگیزش وظایف شغلی اساتید

فه شغلی انگیزشی( در شش وظیشده، تنظیم بیرونی، بی یفکندرونشده، تنظیم  یهمانندساز
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کالس، تدریس، ارزشیابی یادگیرندگان، مدیریت کالس، مدیریت  یسازآماده)از قبیل، 

مرکب  مقیاس انگیزش وظایف شغلی معلماناست.  قرار گرفته تکالیف، تکالیف تکمیلی(

 ع انگیزش میان شش وظیفه کاری استپنج نو کنندهمنعکسعامل روا و پایا است که  10از 

گویه  31گویه ) 30. نسخه نهایی مقیاس انگیزش شغلی شامل شودمیکه توسط معلمان انجام 

)درباره من اصالً درست نیست(  3وظیفه( به دست آمد. هر گویه با طیف هفت نقطه از  6در 

 من کامالً درست است(. درباره) 1تا 

گویه است که فرسودگی را  22پرسشنامه اصلی شامل :مقیاس فرسودگی شغلی معلمان

. کندمی ریگیاندازهدر سه بعد فرسودگی هیجانی، شخصیت زدایی و نقصان تحقق شخصی 

، 13/0، 30/0( اعتبار درونی را برای هر یک از سه بعد به ترتیب 3336مسلش و همکاران )

نرا ی معلمان است که آ. پرسشنامه حاضر پرسشنامه فرسودگی شغلاندکردهگزارش  13/0

شنامه است. این پرسشنامه همان پرس کردهتهیه(، در گروه پالوآلتو در کالیفرنیا 3386مسلش )

فرسودگی شغلی خدمات انسانی است که در آن واژه دانشجویان جایگزین واژه مراجعان 

 شده است.

زدایی و نقصان تحقق شخصی را در پرسشنامه فرسودگی هیجانی، شخصیت این

. یردگمی. این آزمون فراوانی و شدت متغیرها را اندازه سنجدمی ایحرفهارچوب فعالیت چ

به هر یک از مواد پرسشنامه از دو نوع دستورالعمل پیروی  هاآزمودنیشیوه پاسخگویی 

 :کندمی

فرسودگی  که فردشودمیدستورالعمل فراوانی: در این شیوه تعداد دفعاتی در نظر گرفته 

 باریک(؛ 3تجربه کرده است: هرگز )صفر(؛ چند بار در سال ) گانهسه هایجنبه شغلی را در

 (.6) هرروز(؛ 1(؛ چند بار در هفته )1در هفته ) باریک(؛ 2در ماه )

ودگی که فرد فرس شودمیدستورالعمل شدت: در این شیوه میزان شدتی در نظر گرفته 

(؛ متوسط 2(؛ کم )3گز )صفر(؛ خیلی کم )تجربه کرده است: هر گانههایسهجنبهشغلی را در 

 (.6(؛ خیلی زیاد )1(؛ زیاد )4(؛ متوسط به باال )1)

( گزارش کرده است که پاسخ 3181به نقل از عزیزی و همکاران،  3386مسلش )

 کندیمبر اساس فراوانی و شدت همبستگی باالیی دارند و به این دلیل پیشنهاد  هاآزمودنی
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عمل نیز بر اساس دستورال حاضرکه مطلوب است از شیوه فراوانی استفاده شود. در پژوهش 

 اجرا شد. هاپرسشنامهفراوانی 

امنه است و د شدهتنظیماین پرسشنامه در چارچوب مقیاس لیکرت : گذارینمرهشیوه 

پس، درباره و س شدهبستهفراوانی جمع  دستورالعملدرباره هر گویه بر اساس  هاسؤالپاسخ به 

 .شودمیبر اساس جدول زیر قضاوت  هاآن

 فرسودگی شغلی بر اساس دستورالعمل فراوانی گانهسه هایجنبهسنجش  .1جدول

 میزان

 ابعاد
 پایین متوسط باال

 31نمره کمتر از  38-23نمره بین  10نمره بیشتر از  فرسودگی هیجانی

 6نمره کمتر از  6-33نمره بین  32 ازنمره بیشتر  شخصیت زدایی

 4نمره بیشتر از  14-13نمره بین  11نمره کمتر از  نقصان تحقق شخصی

 گویه های مربوط به هر خرده مقیاس به شرح زیر است:

؛ 3اصلی  8،تعداد گویه 31، 34، 32، 33، 1، 1، 2، 3فرسودگی هیجانی: سؤاالت: 

نقصان تحقق شخصی:  ؛1اصلی  1تعداد گویه  38، 31، 30، 3، 1شخصیت زدایی: سؤاالت: 

 8اصلی  1تعداد گویه  36، 31، 8، 6، 4سؤاالت: 

 یهامقیاسریب پایایی )آلفای کرونباخ( خرده( ض3181و صالحی ) آبادیفیضعزیزی، 

و شخصیت  11/0، نقصان تحقق شخصی، 88/0فرسودگی شغلی شامل خستگی هیجانی، 

 .اندکردهگزارش  62/0زدایی را 

، 3موران و وولفولک -مقیاس خودکارآمدی معلم )اسچانن: آمدی معلمدکارمقیاس خو

)چقدر  22گویه است، در پژوهش حاضر گویه  24( استفاده شد. این مقیاس دارای 2003

را در کمک به فرزندانشان جهت انجام امور تحصیلی یاری دهید؟( به  هاخانوادهمی توانید 

ف به شکل طی گوییپاسخاست. نحوه  شدهحذفدلیل عدم تناسب با محیط دانشگاهی 

از بسیار زیاد تا خیلی کم متغیر است. برای گزینه بسیار زیاد نمره پنج و  ایدرجهپنجلیکرت 

ها، نشان دهنده نمره کارآمدی کلی رات گویه. جمع نمگیردمیخیلی کم نمره یک تعلق 

                                                           
1. Tschannen-Moran, M. & Woolfolk Hoy, A. 
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باالتر حاکی از خودکارآمدی باالتر است. الزم به ذکر است که عالوه بر نمره  ینمرهاست. 

ردن کخودکارآمدی در درگیر هایمقیاسقیاس سه نمره فرعی مربوط به خردهکلی، این م

و خودکارآمدی در  تدریس هایروشآموزان در امور تحصیلی، خودکارآمدی در دانش

 .دهدمی ارائهمدیریت کالس را 

 های مربوط به هر خرده مقیاس به شرح زیر است:گویه

راهبردهای آموزشی: ؛ 22-34-32-3-6-4-2های یر کردن فراگیران: گویهدرگ

-31-31-1-1-3های مدیریت کالس: گویه؛ 24-21-20-38-31-33-30-8-1های گویه

36-33-23 

برای مقیاس خودکارآمدی معلمان، بخش  (3183و محمدی ) حسین چاری، سماواتی

 11/0و برای مدیریت کالس  63/0، برای روش تدریس 16/0درگیر کردن فراگیران، پایایی 

 گزارش کرده است.را 

 پژوهش یهایافته

 تحلیل عاملی اکتشافی مقیاس انگیزش وظایف شغلی

 وردمبررسی اینکه آیا مقیاس انگیزش وظایف شغلی در میان اساتید جامعه  منظوربهابتدا 

با چرخش  3تحلیل عاملی اکتشافی نهساختار پنج عاملی را تکرار خواهد کرد یا  مطالعه

 صورت گرفت. هادادهروی  2واریماکس

برای حصول  ،)KMO(1یبردارنمونهجهت انجام تحلیل عاملی ابتدا آزمون کفایت 

آزمون  یهاشپرسهمبستگی بین  ازآنجاکهاز کفایت حجم نمونه محاسبه شد. سپس اطمینان 

ر مشخص شود همبستگی بین متغیرها برابر صف کهنیازیربنای تحلیل عوامل است، برای 

 آمده است. 3استفاده شد که نتایج آن در جدول  4نیست از آزمون کرویت بارتلت
  

                                                           
1. Exploratory factor analysis 

2. Varimax Rotate Eigenvalue 

3. Kaiser- Meyer- Olkin 

4. Bartlett s Test of Sphricity 
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 و کرویت بارتلت مقیاس انگیزش وظایف شغلی اساتید بردارینمونهآزمون کفایت  .2جدول 
 یسازآماده 

 کالس

ارزشیابی  تدریس

 دانشجویان

مدیریت 

 کالس

وظایف 

 اداری

وظایف 

 تکمیلی

آزمون کفایت 

 (KMO)یبردارنمونه

618/0 601/0 624/0 601/0 622/0 632/0 

آزمون کرویت 

 بارتلت

8/3431 4/3432 2/333 1/861 3/3011 4/361 

 301 301 301 301 301 301 درجه آزادی

 >03/0P< 03/0P< 03/0P< 03/0P< 03/0P< 03/0P سطح معناداری

 یسازآمادهبرای بخش  KMOدر پژوهش حاضر مقدار  دیآیبرم 2از جدول  کههمچنان

کالس، تدریس، ارزشیابی دانشجویان، مدیریت کالس، وظایف اداری و وظایف تکمیلی به 

است که نشانگر کفایت نمونه  622/0و  622/0، 601/0، 624/0، 601/0، 618/0برابر ترتیب 

، 2/333، 4/3432، 8/3431است. همچنین آزمون کرویت بارتلت برابر با  شدهانتخاب

 دهدیممعنادار است که نشان  >03/0pدر سطح است که  4/361و  3/3011، 1/861

 همبستگی دادها در جامعه صفر نیست.

باالتر  3تحلیل با استفاده از چرخش واریماکس پنج عامل که دارای مقادیر ویژهدر این 

مقادیر  1-4آمد. جدول  دست بهداشتند  11/0باالتر از  یبارعامل هاآناز یک بودند و مواد 

 .دهدیمعی هر عامل را نشان نس تبیین شده و درصد واریانس تجمویژه، درصد واریا

کالس،  یسازآمادهسؤاالت مقیاس انگیزش وظایف شغلی اساتید بخش  تحلیل عاملی اکتشافی .3جدول

 تدریس و ارزشیابی دانشجویان

 ارزشیابی دانشجویان تدریس کالس یسازآماده 

 عامل

ژه
 وی

دیر
مقا

 

ن 
تبیی

س 
ریان

 وا
صد

در

ده
ش

 

عی
جم

س ت
ریان

وا
 

ژه
 وی

دیر
مقا

 

ن 
تبیی

س 
ریان

 وا
صد

در

ده
ش

 

عی
جم

س ت
ریان

وا
 

ژه
 وی

دیر
مقا

 

د 
رص

د
ن 

تبیی
س 

ریان
وا

ده
ش

 

عی
جم

س ت
ریان

وا
 

 01/36 01/36 40/2 03/33 03/33 81/2 16/36 16/36 48/2 انگیزش درونی

                                                           
1. Eigenvalue 
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تنظیم 

 یهمانندساز

 شده

11/2 81/31 13/12 20/2 63/34 13/11 08/2 81/31 33/23 

 ینفکمدرونیتنظ

 شده
34/2 13/34 13/46 34/3 33/32 10/46 83/3 61/32 11/42 

 04/14 41/33 12/3 88/18 31/32 82/3 81/18 31/32 82/3 تنظیم بیرونی

 61/62 13/8 28/3 44/68 11/3 41/3 84/10 38/33 13/3 یزگیانگیب

، کالس مدیریتتحلیل عاملی اکتشافی سؤاالت مقیاس انگیزش وظایف شغلی اساتید بخش  .4جدول 

 وظایف تکمیلیو  وظایف اداری

 تکمیلیوظایف  وظایف اداری مدیریت کالس 

مل
عا

ژه 
 وی

دیر
مقا

س  
ریان

 وا
صد

در

ده
 ش

ین
تبی

عی 
جم

س ت
ریان

وا
 

ژه
 وی

دیر
مقا

س  
ریان

 وا
صد

در

ده
 ش

ین
تبی

عی 
جم

س ت
ریان

وا
 

ژه
 وی

دیر
مقا

س  
ریان

 وا
صد

در

ده
 ش

ین
تبی

عی 
جم

س ت
ریان

وا
 

 14/31 14/31 16/2 23/36 23/36 41/2 63/34 63/34 20/2 انگیزش درونی

تنظیم 

 یهمانندساز

 شده

33/2 01/34 16/28 31/2 11/34 11/10 32/2 31/34 83/23 

 ینفکمدرونیتنظ

 شده
01/2 13/31 16/42 36/3 33/31 68/41 81/3 11/32 26/42 

 13/11 01/33 61/3 28/11 13/33 14/3 41/11 03/33 66/3 تنظیم بیرونی

 61/61 11/30 11/3 31/66 83/30 61/3 41/62 33/8 14/3 یزگیانگیب

کالس  یسازآمادهبرای  همیروپیداست این پنج عامل  4و  1که از جدول  طورهمان

ابی شامل تدریس، ارزشی هابخشو برای سایر  کنندیمدرصد واریانس کل را تبیین  84/10

، 61/62، 44/68دانشجویان، مدیریت کالس، وظایف اداری و وظایف تکمیلی به ترتیب 

 16/36ش درونی . عامل انگیزکنندیمرا تبیین درصد واریانس کل  61/61و  31/66، 41/62

 . درصد واریانسکندیمکالس تبیین  یسازآمادهها را برای بخش درصد واریانس گویه

 یزگیانگیبو  شده، تنظیم بیرونی یفکندرونشده، تنظیم  یهمانندسازتبیین شده برای تنظیم 

ز نیز ا نامهپرسشیهابخشاست. نتایج برای سایر  38/33، 31/32، 13/34، 81/31به ترتیب 

 سطح مطلوبی برخوردار است.
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نتایج تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش واریماکس مقیاس انگیزش وظایف شغلی اساتید  .5جدول 

 کالس، مدیریت کالس، وظایف اداری و وظایف تکمیلی یسازآمادهبخش 

 وظایف تکمیلی وظایف اداری مدیریت کالس کالس یسازآماده سؤاالت

     انگیزش درونی

 61/0 33/0 66/0 83/0 3سؤال 

 13/0 83/0 81/0 81/0 2 سؤال

 13/0 84/0 11/0 13/0 1 سؤال

     دهش یهمانندسازتنظیم 

 63/0 84/0 61/0 33/0 3سؤال 

 83/0 11/0 80/0 83/0 2 سؤال

 10/0 11/0 11/0 84/0 1 سؤال

     دهش یفکندرونتنظیم 

 61/0 83/0 86/0 81/0 3سؤال 

 11/0 13/0 81/0 81/0 2 سؤال

 63/0 18/0 11/0 16/0 1 سؤال

     تنظیم بیرونی

 82/0 84/0 81/0 86/0 3سؤال 

 81/0 11/0 88/0 11/0 2 سؤال

 18/0 62/0 11/0 11/0 1 سؤال

     یزگیانگیب

 13/0 81/0 10/0 83/0 3سؤال 

 32/0 83/0 83/0 88/0 2 سؤال

 83/0 12/0 10/0 64/0 1 سؤال

کالس، مدیریت کالس، وظایف اداری  یسازآمادهپس از انجام تحلیل عاملی در بخش 

(. تحلیل عاملی صورت 4و وظایف تکمیلی تمام گویه های بدون تغییر باقی ماندند )جدول 

 گرفته و تکرار پنج عامل در آن نشان از اعتبار مناسب این مقیاس دارد.
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تید اوظایف شغلی اس نتایج تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش واریماکس مقیاس انگیزش .6جدول 

 بخش تدریس و ارزشیابی دانشجویان

 ارزشیابی دانشجویان تدریس سؤاالت

   انگیزش درونی

 16/0 83/0 3سؤال 

 11/0 86/0 2 سؤال

 81/0  1 سؤال

 44/0  4سؤال 

   دهش یهمانندسازتنظیم 

 81/0 11/0 3سؤال 

 84/0 82/0 2 سؤال

  83/0 1 سؤال

  86/0 4سؤال 

   دهش یفکندرونتنظیم 

 18/0 80/0 3سؤال 

 80/0 81/0 2 سؤال

 63/0 14/0 1 سؤال

   تنظیم بیرونی

 33/0 33/0 3سؤال 

 88/0 83/0 2 سؤال

 81/0 61/0 1 سؤال

   یزگیانگیب

 13/0 86/0 3سؤال 

 11/0 86/0 2 سؤال

 61/0 10/0 1 سؤال

)زیرا انجام این وظیفه را دوست  1پس از انجام تحلیل عاملی بخش تدریس گویه شماره

ده ش یهمانندسازمقیاس تنظیم س انگیزش درونی حذف شد و به خردهدارم.( از خرده مقیا

و  4گویه های  رندهیدربرگ( عامل انگیزش درونی 1در مقیاس جدید )جدول  اضافه گردید.

ر باقی تغیی است. بقیه عوامل بدون چهار گویهشده حاوی  یهمانندسازاست و عامل تنظیم  6
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ماندند. تحلیل عاملی صورت گرفته و تکرار پنج عامل در آن نشان از اعتبار مناسب این 

 مقیاس دارد.

)زیرا انجام این  1پس از انجام تحلیل عاملی بخش ارزشیابی دانشجویان گویه شماره

شده  یازهمانندسمقیاس تنظیم .( از خردهدانمیموظیفه را برای موفقیت دانشجویانم ضروری 

در مقیاس جدید )جدول  مقیاس تنظیم انگیزش درونی اضافه گردید.حذف شد و به خرده

حاوی  شده یهمانندسازچهار گویه است و عامل تنظیم  رندهیدربرگ( عامل انگیزش درونی 6

است. بقیه عوامل بدون تغییر باقی ماندند. تحلیل عاملی صورت گرفته و تکرار پنج  دو گویه

 ن از اعتبار مناسب این مقیاس دارد.عامل در آن نشا

به منظور تأیید متجانس  :تحلیل عاملی تأییدی مقیاس انگیزش وظایف شغلی اساتید

 3محتوا و ابعاد زیربنایی تحلیل عاملی تأییدی پنج عاملی ازنظرهای این مقیاس بودن گویه

تحلیل عاملی چندین مشخصه برازندگی  یهامدلروی این مقیاس انجام شد. برای ارزیابی 

 ریشه df) 2 (x/دیبه درجه آزا 2وجود دارد. در این تحقیق از مشخصه نسبت مجذور خی

و  )GFI( 4و همچنین شاخص نیکویی برازش )RMR(3هاماندهپسمیانگین مجذورات 

است.  شدهاستفاده )AFGI( 1شاخص برازندگی برای درجه آزادی یافتهتعدیلمقدار 

با الگوی همپراشی بین متغیرهای  موردنظرمجذور خی این فرضیه که مدل  هایآزمون

 . مقادیر کوچک نسب مجذور خی به درجه آزادیآزمایدمیهماهنگ است را  شدهمشاهده

  (RMR)ماندهدهنده برازندگی بیشتر مدل است. ریشه میانگین مجذوران پسنشان

ی برآورد هاشده در گروه نمونه و عناصر ماتریسمشاهدهبه معنی تفاوت بین عناصر ماتریس 

 بینی شده با فرض درست بودن مدل مورد نظر است.یا پیش

                                                           
1. Confirmatory factor analysis 

2  . Chi-Square 

3. Root Mean Square Residual 

4. Goodness of Fit Index 

5. Adjusted Goodness of Fit Index 



 44                                                     اساتید شغلی وظایف انگیزش مقیاس تأییدی و اکتشافی عاملی تحلیل

 
مسیر ساختار پنج عاملی مقیاس انگیزش وظایف شغلی اساتید  استانداردشدهنمودار ضرایب .1شکل 

 کالس درس سازیآمادهبخش 

 imسرواژه انگیزه درونی intrinsic motivation  .است idr شده  همانندسازیسرواژه تنظیم

identified regulation  .استinr  شده  فکنیدرونسرواژه تنظیمinterjected regulation .است

em  سرواژه انگیزش بیرونیextrinsic motivation  یا تنظیم بیرونیextrinsic regulation و  است

am  انگیزگیبیسرواژهAmotivation .است 

باشد، مدل برازش بهتری دارد.  ترنزدیکبرای مدل مورد آزمون به صفر  (RMR)هر چه 

برعکس  اندشدهارائه( 3383) 3که توسط جارزکاگ و سوربوم AGFIو  GFIشاخص 

و  یرندگنمیتحت تأثیر حجم نمونه قرار  اندشدهارائهدیگری که در این بخش  ایشاخصه

دم وجود آن برازندگی بهتری دارد. مقدار این دو که مدل تا اندازه نسبت به ع دهدمینشان 

 (.3184پذیرفته شود )هومن،  موردنظرباشد تا مدل  30/0از  تربزرگشاخص باید 

 آمده است. 6برازندگی مقیاس انگیزش وظایف شغلی در جدول  ایهشاخص

                                                           
1. Joreskog & Sorbom 
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مسیر ساختار پنج عاملی مقیاس انگیزش وظایف شغلی اساتید  استانداردشدهنمودار ضرایب .2شکل 

 بخش تدریس

 

مسیر ساختار پنج عاملی مقیاس انگیزش وظایف شغلی اساتید  استانداردشدهنمودار ضرایب  .3شکل 

 بخش ارزشیابی دانشجویان
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مسیر ساختار پنج عاملی مقیاس انگیزش وظایف شغلی اساتید  استانداردشدهنمودار ضرایب .4شکل 

 بخش مدیریت کالس

 

ساختار پنج عاملی مقیاس انگیزش وظایف شغلی اساتید  مسیراستانداردشدهنمودار ضرایب .5شکل 

 بخش وظایف اداری
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مسیر ساختار پنج عاملی مقیاس انگیزش وظایف شغلی اساتید  استانداردشدهنمودار ضرایب  .6شکل 

 بخش وظایف تکمیلی

 نیکویی برازش برای مقیاس انگیزش وظایف شغلی اساتید یهامشخصه .7جدول 

 مشخصه
 سازیآماده

 کالس
 تدریس

ارزشیابی 

 دانشجویان

مدیریت 

 کالس

وظایف 

 اداری

وظایف 

 تکمیلی

نسبت مجذور خی به درجه 

 آزادی
12/3 03/2 02/2 46/3 20/3 38/3 

ریشه میانگین مجذورات 

 (RMR)هاماندهپس
043/0 013/0 0013/0 0433/0 0424/0 0446/0 

شاخص نیکویی برازش 
(GFI) 

31/0 32/0 32/0 34/0 31/0 31/0 

ی نیکوی شدهتعدیلشاخص 

 (AGFI)برازش 
32/0 88/0 88/0 33/0 31/0 31/0 

 یهاادهدکه تمامی مشخصه برازندگی در سطح قابل قبولی هستند،  دهدیمنشان  1جدول 

ا سازه های این مقیاس بمقیاس برازش مناسبی دارد و گویه این تحقیق با ساختار عاملی این

 زیربنایی همسو هستند.
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ن مقیاس با قابلیت اعتماد ای: قابلیت اعتماد مقیاس انگیزش وظایف شغلی اساتید

مورد بررسی قرار  هاعاملروش همسانی درونی و از طریق محاسبه آلفای کرونباخ برای 

 است. شدهارائه 1گرفتکه نتایج آن در جدول 

 انگیزش وظایف شغلی یهااسیمقآلفای کرونباخ خرده  .8جدول 

 عامل

 

 

 آلفای کرونباخ

 یهمانندسازتنظیم 

 شده

تنظیم 

 بیرونی

 یفکندرونتنظیم 

 شده
 انگیزه درونی یزگیانگیب

 یسازآماده

 کالس
80/0 86/0 16/0 13/0 14/0 

 10/0 11/0 13/0 81/0 12/0 تدریس

ارزشیابی 

 دانشجویان
12/0 81/0 13/0 11/0 10/0 

 13/0 18/0 16/0 13/0 62/0 مدیریت کالس

 63/0 86/0 12/0 13/0 10/0 وظایف اداری

 84/0 11/0 60/0 13/0 61/0 وظایف تکمیلی

مقیاس انگیزش  یهااسیمقمقادیر آلفا برای خرده  دهدیمنشان  8همچنان که جدول 

در تغییر است. این میزان نشان دهنده همسانی درونی  86/0تا  13/0وظایف شغلی اساتید بین 

 مناسب مقیاس است.

انی قابلیت اعتماد این مقیاس با روش همس: قابلیت اعتماد مقیاس خودکارآمدی معلم

نتایج  که مورد بررسی قرار گرفت هاعاملدرونی و از طریق محاسبه آلفای کرونباخ برای 

 است. شدهارائه 8آن در جدول 

 خودکارآمدی معلم هایمقیاسآلفای کرونباخ مربوط به خرده  .9 جدول

 کالس مدیریت راهبردهای آموزشی درگیر کردن فراگیران عامل

 81/0 88/0 84/0 آلفای کرونباخ
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وظایف اداری از  یهااسیمقمقادیر آلفا برای خرده  دهدیمنشان  3همچنان که جدول 

در تغییر است. این میزان نشان دهنده  88/0تا  84/0مقیاس انگیزش وظایف شغلی اساتید بین 

 همسانی درونی مناسب مقیاس است.

ش همسانی قابلیت اعتماد این مقیاس با رو: شغلی قابلیت اعتماد پرسشنامه فرسودگی

نتایج  که مورد بررسی قرار گرفت هاعاملدرونی و از طریق محاسبه آلفای کرونباخ برای 

 است. شدهارائه 11-4آن در جدول 

 فرسودگی شغلی هایمقیاسآلفای کرونباخ مربوط به خرده  .11جدول 

 تحقق شخصینقصان  شخصیت زدایی فرسودگی هیجانی عامل

 88/0 13/0 83/0 آلفای کرونباخ

وظایف اداری از  یهااسیمقمقادیر آلفا برای خرده  دهدیمنشان  30همچنان که جدول 

در تغییر است. این میزان نشان دهنده  88/0تا  83/0مقیاس انگیزش وظایف شغلی اساتید بین 

 همسانی درونی مناسب مقیاس است.

برای یافتن شواهد بیشتری از روایی ساختاری مقیاس انگیزش وظایف : روایی مالکی

در جدول  هایهمبستگشغلی اساتید، رابطه آن با خودکارآمدی و فرسودگی شغلیبررسی شد. 

 است. شدهارائه33

 هایمقیاسانگیزش وظایف شغلی اساتید با خرده  هایمقیاسهمبستگی میان خرده  .11جدول 

 خودکارآمدی و فرسودگی شغلی اساتید

 فرسودگی شغلی خودکارآمدی اساتید عوامل انگیزشی

   کالس یسازآماده
 -21/0** 14/0 ** انگیزش درونی

 -03/0 16/0 ** دهش یهمانندسازتنظیم 
 11/0** -10/0 ** دهش یفکندرونتنظیم 

 21/0** -23/0 ** تنظیم بیرونی
 21/0** -23/0 ** یزگیانگیب

   تدریس
 -44/0** 10/0 ** انگیزش درونی

 -22/0** 13/0 ** دهش یهمانندسازتنظیم 
 21/0** -31/0 ** دهش یفکندرونتنظیم 
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 فرسودگی شغلی خودکارآمدی اساتید عوامل انگیزشی

 21/0** 21/0 ** تنظیم بیرونی
 10/0** 10/0 ** یزگیانگیب

   ارزشیابی دانشجویان
 -22/0** 33/0 ** انگیزش درونی

 -33/0 24/0 ** دهش یهمانندسازتنظیم 
 -11/0 -31/0 ** دهش یفکندرونتنظیم 

 13/0** -23/0 ** تنظیم بیرونی
 10/0** -22/0 ** یزگیانگیب

   مدیریت کالس
 -11/0** 11/0 ** انگیزش درونی

 -21/0** 42/0 ** دهش یهمانندسازتنظیم 
 14/0** 21/0 ** دهش یفکندرونتنظیم 

 41/0** -12/0 ** تنظیم بیرونی
 10/0** -13/0 ** یزگیانگیب

   وظایف اداری
 -12/0** 10/0 ** انگیزش درونی

 -12/0** 11/0 ** دهش یهمانندسازتنظیم 
 14/0** -21/0** دهش یفکندرونتنظیم 

 12/0** -21/0** تنظیم بیرونی
 10/0** -23/0** یزگیانگیب

   وظایف تکمیلی
 -28/0** 20/0** انگیزش درونی

 -23/0** 13/0** دهش یهمانندسازتنظیم 
 16/0** -20/0** دهش یفکندرونتنظیم 

 13/0** -21/0** تنظیم بیرونی
 10/0** -20/0** یزگیانگیب

*p <.05. **p <.01. 

انگیزش وظایف شغلی اساتید با  یهااسیمقکه اغلب خرده دهدیمنتایج نشان 

، ارتباط نندکیمحمایت  یخودمختارخودکارآمدی اساتید و فرسودگی شغلی که از پیوستار 

ی با شده همبستگی مثبت یهمانندسازو تنظیم  دارد. برای هر وظیفه، اغلب انگیزش درونی

تنظیم  خودکارآمدی معلمان دارد اما با فرسودگی شغلی رابطه منفی دارد. در مقابل،
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با  ودکارآمدی معلمان رابطه منفی با خو یزگیانگیبو  شده، تنظیم بیرونی یفکندرون

 فرسودگی شغلی رابطه مثبت دارد.

 یریگجهینتبحث و 

هدف پژوهش حاضر هنجاریابی مقیاس انگیزش وظایف شغلی اساتید. بود. در کنار آن 

به  در فصل اول با توجهمقیاس خودکارآمدی اساتید و فرسودگی شغلی نیز اجرا گردید. 

و پیشینه پژوهشی پرسشنامه انگیزش وظایف شغلی معرفی گردید.  گریتعییننظریه خود

رم گویای این مطلب بود که این پرسشنامه در جامعه آماری در فصل چها شدهارائه یهاافتهی

 پژوهش حاضر از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار است.

 ساختارهای انگیزش درونی، یریگاندازهمقیاس انگیزش وظایف شغلی اساتید برای 

یفه شغلی در قبال شش وظ یزگیانگیبو  شده و بیرونی یفکندرونشده،  یهمانندساز میتنظ

کالس، تدریس، ارزشیابی دانشجویان، مدیریت کالس، وظایف اداریو  یسازآماده)شامل، 

 یسنجروان یهایژگیونشان دهنده  آمدهدستبهاست. نتایج  شدهنیتدووظایف تکمیلی( 

مطلوب مقیاس انگیزش وظایف شغلی اساتید است. عالوه بر آن الف. ارزش پایایی درونی 

از  آمدهتدسبهبود؛ ب. نتایج  بخشتیرضاانگیزش وظایف شغلی اساتید  یهااسیمقرده خ

عامل  10تحلیل عاملی تأیید نشان داد که مقیاس انگیزش وظایف شغلی اساتید دارای 

ساختاری است؛ ج. همبستگی همگرا بسیار بیشتر از همبستگی واگرا بود، این نتیجه از روایی 

؛ و د. همبستگی میان عوامل انگیزشی و خودکارآمدی کندیمساختاری مقیاس حمایت 

 قرار دارد. گریتعیین -اساتید و فرسودگی شغلی در راستای پیوستار خود

 انگیزش یچندبعداین مطالعه تعدادی دستاورد نظری دارد. اول. در این مطالعه ماهیت 

یزش مکان ارزیابی انگاساتید به تصویر کشیده شد. عالوه بر آن، درون هر وظیفه شغلی، ا

بیرونی و  شده، تنظیم یفکندرونشده، تنظیم  یهمانندسازدرونی، انگیزش بیرونی، تنظیم 

، درون هر وظیفه شغلی، الگوهایی از همبستگی میان ترمهموجود دارد. از همه  یزگیانگیب

 به دست آمد. گریتعیین -ابعاد انگیزشی سازگار با پیوستار خود

دومین دستاورد این پژوهش، این است که برخی ابعاد انگیزشی اساتید نسبت به وظایف 

انواع  که دهدیمکرد. عالوه بر آن نتایج این مطالعه نشان  یریگاندازه توانیمچندگانه را 
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بت به شده( نس یهمانندساز)از قبیل، انگیزش درونی و تنظیم  گریتعیینخود یهازهیانگ

 رخوردارندباز دامنه پایداری بیشتری  یزگیانگیبو  شده یفکندرونتنظیم تنظیم بیرونی، 

پایداری کمتری  شده از یفکندروننسبت به تنظیم بیرونی و تنظیم  یزگیانگیب جهیدرنت)

دهنده اولویت ارزشیابی انگیزش درونی و تنظیم این نتایج نشان درمجموعبرخوردار است(. 

 که تنظیم رسدیمبه نظر  هرحالبهشده در قبال وظایف شغلی خاص است.  یهمانندساز

در میان وظایف و  نیستند کنندهنییتعچندان  یزگیانگیبشده و  یفکندرونبیرونی و تنظیم 

شده  یندسازهمانگفت که تنظیم بیرونی و تنظیم  توانیمبنابراین  ؛روندیمشغلی از بین 

 یهایژگیوتحت تأثیر بافت اجتماعی یا  هاآندیگر دارند زیرا بسیار اندکی با یک یهاتفاوت

هد تا وظیفه خاصی را انجام د آوردیم. برای مثال معلمی که به خود فشار رندیگیمفرد قرار 

 ؛ددرگیر سایر وظایف شو یسختبهممکن است بدون تحمل بر خود یا تقاضای بیرونی 

ایف در میان وظایف یکسان باشد. تمام این وظ تواندیمبنابراین سطح فشار بیرونی یا درونی 

د. برای افراد باشد تا احساس ارزشمند بودن کنن یفردمنحصربهنشان دهنده فرصت  توانندیم

 یترقیعمانگیزش در سطوح مختلف وظایف چندگانه امکان درک  یریگاندازه، درمجموع

 .کندیماز فرایندهای انگیزشی اساتید را فراهم 

انگیزش وظایف شغلی اساتید با معیارهای  یهااسیمقسوم رابطه میان خرده  کاربرد

، گرییینتع -روایی بیرونی )از قبیل خودکارآمدی اساتید( است. در راستای پیوستار خود

که انگیزش وظایف شغلی روابط متفاوتی با این معیارهای  دهدیمنتایج این پژوهش نشان 

مختلف، انگیزش درونی همبستگی منفی با فرسودگی شغلی دارند. برای مثال، برای وظایف 

ه همبستگی مثبتی با فرسودگی شغلی داشت. عالوه بر آن ب یزگیانگیب کهیدرحالداشت، 

انواع انگیزش درون هر وظیفه به همان اندازه با معیار خاص همبستگی ندارد.  رسدیمنظر 

برای مثال، همبستگی قوی میان انگیزش درونی برای هر وظیفه شغلی و خود کارآمدی اساتید 

ه که خودکارآمدی اساتید بیشتر وابسته ب دهدیماست. این همبستگی نشان  43/0تا  38/0از 

 دریس است تا انگیزش درونی نسبت به وظایف تکمیلی.انگیزش درونی نسبت به ت

استفاده از مقیاس انگیزش وظایف شغلی اساتید برای پژوهشگران جهت مطالعه انگیزش 

 30 این مقیاس درواقعهمراه است.  ییهاچالشاساتید از ابعاد مختلف و وظایف چندگانه با 
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ل کافی برای استفاده از نسخه کام سؤال دارد. در دنیای واقعی، پژوهشگر باید زمان و منابع

قه داشته و پژوهشگران عال اما متأسفانه شرایط اغلب ایده آل نیست ؛مقیاس باید داشته باشد

اس برای این مقی یجابهجهانی انگیزش  یهااسیمقباشند در انگیزش معلمان را با استفاده از 

است.  پذیرین مقیاس انطباقاست که ا توجهقابلاما  ؛استفاده کنند ازیموردنکاهش زمان 

 وردنظرمابعاد مشخصی از انگیزش معلمان که  توانندیمپژوهشگران بسته به سؤاالت پژوهش 

ساتید را دو وظیفه ا توانندیمپژوهش ایشان است را به کار بگیرند. برای مثال پژوهشگران 

 10نسخه کامل آن به کار بگیرند. این انتخاب خاص از میان وظایف سؤاالت را به  یجابه

 .دهدیمکاهش  یتوجهقابلتعداد سؤاالت را به میزان  جهیدرنتکه دهدیمسؤال کاهش 

قوی مقیاس انگیزش وظایف شغلی  یسنجروان یهایژگیونتایج نشان دهنده  اگرچه

قرار  دنظرمص باید در هنگام تفسیر این نتایج باید خا یهاتیمحدوداساتید است، اما برخی 

 روایی ساختاری مقیاس انگیزش یریگاندازهگیرد. اول، فقط تعدادی اندکی متغیر برای 

اساتید،  با توجه به اینکه مقیاس انگیزش وظایف شغلی وظایف شغلی اساتید به کار گرفته شد.

 تقویت روایی ساختاری آن، معیار انگیزش اساتید است، یریگاندازهمقیاس خاصی برای 

خاص با توجه به هر وظیفه شغلی در مطالعات آینده باید مورد کاوش قرار گیرند. دوم. در 

 توانیمگزارشی استفاده شد، در مطالعات آتی خود یهایریگاندازهفقط از  یریگاندازهاین 

 عینی استفاده کرد. یریگاندازهاز 

 منابع
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