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 چکیده

، پـژوهش حاضـر  جامعه آمـاري  آموزان بود.  هدف پژوهش حاضرتعیین رابطه مسند مهارگري و خودکارآمدي با انگیزش تحصیلی دانش
در تهـران   92-93هاي دخترانه و پسرانه دولتی بود که در سـال تحصـیلی   آموزان رشته علوم تجربی سال آخر دبیرستانکلیه دانش شامل

نفر  200پژوهش گیري خوشه اي چندمرحله اي استفاده شد. با توجه به طرح  جهت انتخاب نمونه از روش نمونه مشغول تحصیل بودند.
 )، و1981درونی بودن، افراد قدرتمنـد و شـانس (لوینسـون،     یاس، مق)1989 انتخاب و به مقیاس انگیزش تحصیلی (والرند و همکاران،

مهارگري و  ) پاسخ دادند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان دادند دو متغیر مسند1998 جاج و همکاران،( پرسشنامه خودکارآمدي تعمیم یافته
درصـد از واریـانس    9درصـد از واریـانس انگیـزش بیرونـی و      7درصد از واریـانس انگیـزش درونـی،     13نایی تبیین خودکارآمدي توا

 آموزان مورد بحث قرار گرفت.  یلی در پیشرفت تحصیلی دانشي اهمیت انگیزش تحصبر مبناها انگیزشی را دارند. در پایان، یافته بی

 تحصیلی. یزشنگ، امهارگري، خودکارآمدي مسند واژگان کلیدي:

                                                   
 * دانشجوي دکتري دانشگاه امام رضا (ع)، مربی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب١
 ** استاد ممتاز دانشگاه تهران ٢
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 مقدمه
 که يطور به. است5زشیانگ مورد در مختلف يدگاههاید از یبرخ روشنگر آموزان، دانش يرفتار علل بحث پیرامون

 علـل  نقش بر ی دیگر،برخ و کنند یم یبررس یطیمح و يرفتار دگاهید از را آموزان دانش ،يرفتار معلمان از یبرخ
 وجـود  یمتفـاوت  یزشـ یانگ يالگوها دهد یم نشان مطلب نیا. ورزند یم دیتأک ینینابیبدیدگاهی  اتخاذ به ای یدرون
ـ  ها هیانظری الگوها درباره است الزم که دارند ـ انگ یچگـونگ  و یـی چرا ،یزشـ ینگ ای  آمـوزان  دانـش  یلیتحصـ  زشی

انگیزش به سبب ده ها سال پژوهش موضوع بحث برانگیزي بوده است. هـدف  ). 7،1386وشانک6چینتریپ( میشنیندیب
اولیه از شناسایی و درك اثرات انگیزش این بوده است که بر جهت دهی افراد، توان و سماجت آنها در یـک رفتـار   

ي صـنعتی  ). انگیزش در حوزه هایی از قبیل درمان، درك و تغییر رفتار، سازمان هـا 2010، 8کالركاست (موثر بوده 
و یا مطالعات تجربی بـراي درك   به منظور افزایش عملکرد شغلی، آموزش شیوه هایی براي بهبود عملکرد تحصیلی

 ). 2010رفتار بشري کاربرد دارد. تعریف انگیزش بستگی به بافتی دارد که در آن به کار گرفته می شود (کالرك، 
). انگیـزش  2011بسـزایی دارد (گـوآي و همکـاران،    در پیشرفت تحصیلی دانـش آمـوزان نقـش     9انگیزش پیشرفت

پیشرفت به منزله تمایل به تالش فرد براي کسب موفقیت یا احساس خوشایند مشروط به موفق شدن در انجام دادن 
به عبارت دیگر، انگیزش پیشرفت تمایل به انجام دادن کار ؛ )2009، 11و جوشی 10آچاریااست (وظایف تعریف شده 

 به بهترین وجه در نظر خود و دیگران است که با پیشرفت تحصیلی در ارتباط است. 

اسـت. بـراي مثـال     افـراد  شخصـیتی یژگیهـاي  ، واسـت  تاثیرگذار تحصیلی پیشرفت انگیزش بر که درونی ازعوامل
 12با عوامل شخصیتی گوناگونی از جمله مسـندمهارگري  رفت دانش آموزانروانشناسان عقیده دارند که انگیزش پیش

در ارتبـاط اسـت. در همـین راسـتا      )2014، 17و پـري  16و نظام ارزشـی فـرد (پکـرون    2013، 15و کیم 14، لیم13(جو
) مسـندمهارگري را  1971( 18. راتـر پژوهشگران دریافتند مسندمهارگریمی تواند انگیزش تحصیلی را پیش بینی کنـد 

ت از انتظار کلی فرد از نتایج یک رویداد تعریف می کند که یا در درون و یا در فراسوي (بیرون) مهـار و فهـم   عبار
در زمینه رابطه مسندمهارگري و انگیزش پیشرفت تا کنون پژوهش هـاي انـدگی صـورت     شخصی وي وجود دارد.

) در بررسی خـود دریافـت   1386از حسینی طباطبایی و قدیمی مقدم،  نقل 1377کراچی (گرفته است. در این راستا 
و  19انگیزش پیشرفت در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نقش مهمی دارد و دانش آموزان با مسند مهارگري درونـی 

 باال از سطح انگیزش پیشرفت باالتري برخوردارند.  20اعتماد به نفس
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ت گیري مسندمهارگري و پیشرفت تحصیلی دانشـجویان ایرانـی   رابطه بین جه )2015( 22و جاهدي 21حساس خواه
در رشته زبان انگلیسی را بررسی کردند و به این امر پرداختند که آیا مسـندمهارگري مـی توانـد پـیش بینـی کننـده       
پیشرفت تحصیلی باشد یا خیر. افزون بر آن، هدف دیگر این مطالعه بررسی تفاوت هاي موجود بین جهـت گیـري   

گري و پیشرفت تحصیلی دانشـجویان بـود. یافتـه هـاي ایـن پـژوهش وجـود رابطـه بـین جهـت گیـري            مسندمهار
مسندمهارگري و پیشرفت تحصیلی را تأیید کردنـد و همچنـین نشـان دادنـد کـه مسـندمهارگري، وجـود پیشـرفت         

همبسـتگی  تحصیلی را پیش بینی می کند. بر اساس نتایج به دست آمده، بین پیشـرفت تحصـیلی و مسـندمهارگري    
به عبارت دیگر، این یافته ها این نکته را آشکار کردنـد سـطوح بـاالي جهـت گیـري      ؛ منفی معناداري وجود داشت

مسندمهارگري که با برونی بودن تداعی مـی شـوند بـا پیشـرفت تحصـیلی پـایین مـرتبط هسـتند و جهـت گیـري           
ت تحصیلی باالتر مرتبط هستند. بعالوه نتـایج  مهارگري پایین تر که با درونی بودن تداعی می شوند، با پیشرف÷مسند

نشان دادند که پاسخ دهندگانی که داراي مسند مهارگري بیرونی بودند، بیشتر احتمـال داشـت کـه در گـروه پاسـخ      
 دهندگان داراي پیشرفت تحصیلی بسیار پایین قرار گیرند.

است. خودکارآمدي به اطمینان فرد در  23يمتغیر دیگري که توانایی پیش بینی انگیزش تحصیلی را دارد، خودکارآمد
. ایـن نکتـه آشـکار    )2013، 24توانایی هاي خویش براي انجام موفقیت آمیز یک وظیفه خاص اشاره دارد (شکوالکو

گـذارد  شده است که خودکارآمدي بر انگیزش و یادگیري و به طور خاص بر آموزش و حوزه هاي کاري تأثیر مـی 
خودکارآمـدي را یکـی از مهمتـرین سـازههاي مـوثر در       ) احسـاس 1997ا، بندورا (). در همین راست2006، 25(گوره

خودسامان دهی می داند. به عقیده بندورا، باور دانش آموزان در مورد توانایی هایشـان بـراي انجـام موفقیـت آمیـز      
هـاي  تکالیف تحصیلی پـیش بینـی کننـده نیرومنـدي بـراي توانـایی آنهـا جهـت موفقیـت در تکـالیف اسـت. باور           

خودکارآمدي به تعیین اینکه دانش آموز چه کارهایی را می تواند با دانش و مهارت هایشان انجام دهد، کمـک مـی   
کند. در نتیجه انگیزش پیشرفت تا حد زیادي تحت تاثیر ادراك دانش آموز در مورد توانـایی هـاي وي اسـت و بـه     

بر انتخـاب هـاي فـرد، میـزان تـالش و پشـتکار او در       وسیله آن پیش بینی می شود. باورهاي خودکارآمدي با تاثیر 
مواجهه با مشکالت، الگوهاي تفکر و واکنش هاي هیجانی نقش اساسی در تعیین رفتار دارند به همین دلیل سـطوح  
باالي خودکارآمدي، موجب تقویت پیشرفت تحصیلی می شود اما سطوح پایین خودکارآمدي پایین منجر به کاهش 

نتـایج فراتحلیـل   ). 2006، 31و مـارکوس  30، رابرتـز 29، باك28، پینتو27، فورسیس26لویسشود (پیشرفت تحصیلی می 
مورد تفاوت دانش آمـوزان، ارزش تکـالیف منـزل و راهبردهـاي فراشـناختی و       ) در2011(34و وان 33، پنگ32هانگ

                                                   
٢١. Hassaskhah, J.  
٢٢. Jahedi, F.  
٢٣.Self-efficiency 
٢٤. Shkullaku, R. 
٢٥. Gore, P.  
١. Lewis, B. A.  
٢٧. Forsyth, L.H. 
٢٨. Pinto, B. M. 
٢٩. Bock, B. C. 
٣٠. Roberts, M. 
٣١. Marcus, B. H.  
٣٢. Hong, E. 
٣٣. Peng, Y.  
٣٤. Wan, M. 



با انگیزش پایین انگیزش نیز نشان دادند که سطوح باالي خودکارآمدي با انگیزش باال و سطوح پایین خودکارآمدي 
ــاط دارد ــژوهشارتب ــرال . پ ــاي 36، واالك35ف ــز) ن2009( 37و ک ــه خود ی ــده  نشــان داد ک ــی کنن ــیش بین ــدي پ کارآم

 انگیزشی در دانش آموزان نوجوان است.-عاطفیمتغیرهای
ن ). با این حال، در نظریه مسندمهارگري راتر بـر ایـ  1996خودکارآمدي رابطه نیرومند با مسندمهارگري دارد (راتر، 

نکته تأکید شده است افراد برحسب سطح مسئولیتی که در اثر حوادث، اتفاقات و فرصت هاي موجود در زندگی به 
 ). 2015، 42و قاضی 41، فلوا40نقل از خان 2002، 39و ووگان 38هاگدارند (دست می آورند، با یکدیگر تفاوت 

انتخاب ها و رفتار افراد داشته باشد. در واقع به نظر می رسد اهمیت خودکارآمدي بستگی به توانایی آن بر تأثیر در 
) معتقد است که خودکارآمـدي نقـش مهمـی در گسـترش انگیـزش و      2015نقل از خان و همکاران،  1997بندورا (

پیشرفت انسان ایفا می کند و به شدت از این موضوع حمایت می کند که رفتارهاي انسان، انگیزش و همچنین پیامد 
 یت یا شکست) محصول خودکارآمدي آنهاست. واکنش هاي فرد (موفق

با توجه به مطالب ذکر شده، انگیزش تحصیلی تحت تاثیر عوامل متفاوتی می باشد که شناخت این عوامل در بهبـود  
که در مطالعـات گذشـته رابطـه متغیرهـاي      آنجا انگیزش تحصیلی دانش آموزان حائز اهمیت است. افزون بر آن، از

تحصیلی به صورت جداگانه مورد بررسی قـرار گرفتـه و رابطـه مسـندمهارگریبا انگیـزش       خودکارآمدي با انگیزش
تحصیلی نیز به ندرت مورد بررسی قرار گرفته است، در این پژوهش کوشش شده است تابا بررسی تمامی متغیرها، 

، مهمترین پرسش پژوهش حاضر آن است ین. بنابراسهم هر یک از متغیر در پیش بینی انگیزش تحصیلی تعیین شود
 که آیا متغیرهاي مسندمهارگري و کارآمدي می تواند انگیزش تحصیلی را پیش بینی کند؟ 

 روش
این تحقیق را می توان از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردي و از لحاظ نحوه گردآوري داده ها تحقیق توصیفی از 

 نوع همبستگی دانست. 
هاي دخترانه و پسرانه دولتـی   آموزان رشته علوم تجربی سال آخر دبیرستاندانش حاضرشامل پژوهش آماري جامعه

انتخاب نمونه از روش نمونه گیري خوشـه   . جهتدر تهران مشغول تحصیل بودند 92-93بود که در سال تحصیلی 
مناطق  از انتخاب و سپسمنطقه  4 اي چند مرحله اي استفاده شد. بدین صورت که از مناطق شهر تهران به تصادف

دانـش   25. سپس از هر یک از دبیرستان هـا،  شد دبیرستان (از هر منطقه دو دبیرستان) انتخاب 8انتخاب شده تعداد 
به ذکـر   . الزمپرسشنامه هاي پژوهش را تکمیل کردنددانش آموز) شدند و 200آموز سال سوم انتخاب (در مجموع 

). بـراي  1384دالور، کنـد ( نفـر کفایـت مـی     100ی حجم نمونـه حـداقل   براي پژوهش هایی از نوع همبستگاست 
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پرسشنامه و 44شانس و قدرتمند افراد بودن، درونی مقیاس ،43تحصیلی انگیزش مقیاسسنجش متغیرهاي پژوهش از 
 استفاده شد. 45تعمیم یافته يخودکارآمد

 تحصیلی   انگیزش مقیاس
 بـراي  و فرانسـه  زبـان  بـه  درکانـادا  49پلتیر و 48بریر ،47بلیز ،46والرند توسط 1989 در سال تحصیلی انگیزش مقیاس
 انگلیسـی  بـه  همکـارانش  و والرنـد  توسـط  1992 در سال شد و رواسازي و طراحی تحصیلی انگیزش گیري اندازه

و  شـده  ) سـاخته 1985، 52ورایان51(دسی50گري نییخود تع نظریهي بر مبنا مقیاس، این. شد اجرا گذارده به و ترجمه
. سـنجد  یمـ  را55انگیزشـی  وبی54یرونیب زشی، انگ53درونی انگیزش بعد سه که استي ا نهیگز هفت پرسش 28يدارا

 حرکت به خاص تکلیفی انجام بهی و درون خودجوش صورت به را افراد که دارد اشاره يا زهیانگ به درونی انگیزش
ـ ؛ امـا انگ اسـت  بخش تیرضا وبراي فرد ارزشمند  فیخود تکل انجام بیرونیي ها پاداش ازي و سوا دارد یوام  زشی

ـ نما یمانجام تکلیف  مجبور بهبیرونی  يها تیو تقو ها خاطر پاداش را بهافراد  دارد کهاشاره  يا زهیانگبیرونی به  . دی
ـ تکل ای خود عمللذت  از بیشتر آوردن چیزي به دست يو برا شوند یمصورت بیرونی برانگیخته  افراد به یوقت  فی

را در  را بـه زبـان انگلیسـی برگردانـده و آن     AMSمقیـاس   1992والرنـد و همکـارانش در سـال     .کنند یمفعالیت 
ضرایب باالیی از همبستگی بین  ییبازآزمااجرا کردند آنها با استفاده از همسانی درونی و  زبان یسیانگلهاي  آزمودنی

مقیـاس   56براي سنجش روایی مؤلفانبود. این  80/0باالي که در غالب موارد  AMSي مقیاس گانههفت اسیمق ریز
هـاي   جوار باال و بین مقیاسهاي هم اي استفاده کردند و دریافتند همبستگی بین زیرمقیاس نیز از تکنیک روایی سازه

مقیـاس آن را بـر    پـس از ترجمـه   1382در ایران باقري، شهرآراي و فرزاد در سال غیرهمجوار پایین یا منفی است. 
عـاملی   7اجرا کردند و با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی دریافتند که پنج عامل از سـاختار   نفر آزمودنی 838روي 

هاي فرهنگی جامعه ایرانـی منطبـق   شود و در واقع نتایج بررسی آنها، مقیاس را با شرایط و تفاوت مقیاس تکرار می
آزمـون بازآزمـایی را محاسـبه    مقیاس ضرایب همبستگی درونـی و   57ساخت. آنها همچنین به منظور سنجش پایایی

 بود که حاکی از پایایی مقیاس است. 77/0ها در غالب موارد باالتر از  کردند که در هر یک از زیرمقیاس

بـه دسـت    74/0 – 89/0، در دامنـه  ابعاد انگیزش تحصیلیهمچنین در پژوهش حاضر، ضریب آلفاي کرونباخ براي 
 در این پژوهش است. AMS یلیتحص انگیزش ایی مقیاسثبات درونی مناسب و پای دهنده نشانآمد که 
 58شانس و قدرتمند افراد بودن، درونی مقیاس

                                                   
٤٣. academic motivation scale 
٤٤.Internality, Powerful Others, and Chance Scale 
٤٥. Generalized Self-Efficacy Scale (GSES) 
٤٦. Vallerand, R. J. 
٤٧. Blais, M. R. 
٤٨. Briere, N. M. 
٤٩. Pelletier, L. G.  
٥٠self determination theory 
٥١. Deci, E.L. 
٥٢. Ryan, R.M. 
٥٣. intrinsic motivation 
٥٤. extrinsic motivation 
٥٥.amotivation 
٥٦. Validity 
٢. Reliablity 
٥٨. Internality, Powerful Others, and Chance Scale 



مهـار   حد ادراك یعنی يرمهارگ مسند ارزشیابی به و شانس قدرتمند افراد بودن، درونی اسیدر مق )1981( لوینسون
 رفتارشـان  کـه  اعتقاددارنـد  درونی مهارگري مسند افراد با. پردازد یم پیامدها در مهار توانمندي به اطمینان و زندگی
 و شـانس  توسـط  آنهـا  زنـدگی  دارند کـه باور  برونیي مسند مهارگر با افراد که یدرحال ،کند یم مهار آنها را زندگی
 مـاده  8 داراي مقیـاس  ). ایـن 2001، 59الرسن جاجو از نقل1966 راتر( مهارمی شود افراد قدرتمند توسط و احتمال

 ارزشـیابی  را مسـند مهـارگري   مسـتقیم  صـورت  بـه  دیگری و برخ معکوس صورت به آن ها مادهاز  برخی که است
) 5( موافـق  کـامالً  ) تـا 1مخـالف (  کامالً از امتیازي 5 لیکرت مقیاس یک بر اساس هر مادهمقیاس،  نیدر ا. کنند یم

 زین) 2007(60اویلر. اند کرده گزارش 85/0با  برابر را مقیاس این پایایی )1998( همکاران و . جاجشود یمي گذار نمره
گزارش کرده است.  69/0 کارمندان نمونهي و برا 70/0 انیدانشجونمونه  ايرب را مقیاس این کرونباخي آلفا بیضرا

 بـا  نیز ها از رگه کیهر  و بودند عاملی مشترك بار کی داراي رگه چهار دادند نشان عاملی تحلیل آن، نتایج بر افزون
 -ری؛ جاجوکـام 2001 ،61بونـو  جاجو( داشتند مشابه همبستگی شغلی و عملکرد شغلی مانند رضایت دیگري ها مالك
 ،افتـه ی میتعمـ ي ، خـود کارآمـد  خـود  بـا حرمـت  ي مسند مهارگر بین همبستگی نیز پژوهش نیدر ا). 2012 ،62مولر

 .)α=42/0مثبت معنادار به دست آمد ( و خلق نورزگرایی
 ) GSE(63افتهی میتعم يپرسشنامه خودکارآمد

هـاي  64هـاي  یـت قابل)، چگونگی ارزیابی فرد را از 1998؛ جاج و همکاران، GSESیافته ( مقیاس خودکارآمدي تعمیم
و اعمال مورد نیـاز بـراي کـاربرد مهـار کلـی بـر رویـدادهاي زنـدگی،         66، منابع شناختی65خویش در بسیج انگیزش

هـایی را کـه    توانم موقعیت من می"هاي آن مانند  رخی از مادهماده است که ب 8کند. این مقیاس داراي  گیري می اندازه
اغلب احساس من، شـبیه یـک شکسـت    "به صورت مستقیم و برخی دیگر مانند  "آید اداره کنم. در زندگی پیش می

شود که  دهنده خواسته می پردازد. در این مقیاس از پاسخ به صورت معکوس به ارزشیابی این رگه می "خورده است.
بنابراین، دامنه ؛ ها پاسخ دهد ) به ماده5موافق ( کامالً) تا 1مخالف ( کامالًاي از  درجه 5لیکرت  اساس یک مقیاسبر 

ها براي دستیابی به یک نمره خودکارآمـدي کلـی    وزن تمام ماده در نوسان است. 40تا  8نمره فرد در این مقیاس از 
هاي پایین، سطوح پایین  دهنده سطوح باالي خودکارآمدي و نمره نشانهاي باال  دهنده برابر است. نمره براي هر پاسخ

 .کنند خودکارآمدي را مشخص می
انـد   گزارش کرده 85/0، متوسط پایایی آن را برابر با اند شده انجامهایی که به منظور برآورد پایایی این مقیاس  بررسی
 یببه ترتهاي دانشجویی و کارمندان نیز  در نمونه کرونباخ يآلفا ضرایب  ).2003، 70و تورسن 69، بونو68، ارز67(جاج

گـزارش   قبول قابل) روایی این مقیاس را 1998). جاج و دیگران (2007(اویلر،   اند شده گزارش 88/0و  89/0برابر با 
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و  يمسـند مهـارگر  ، حرمـت خـود  یافتـه بـا    در یک نمونه ایرانی نیز همبسـتگی بـین خودکارآمـدي تعمـیم     اند کرده
معنادار گزارش شد. ضریب آلفاي کرونباخ این مقیاس نیز برابر با  61/0و  48/0، 62/0نوروزگرایی به ترتیب برابر با 

پژوهش حاضر ضریب آلفاي کرونباخ ایـن مقیـاس    . در)1391حوري،  طاوسی و اکبرزاده (نعمتبه دست آمد  80/0
 به دست آمد. 82/0

 ها یافته
انگیزشـی،  ف استاندارد متغیرهاي انگیزش تحصیلی در سه بعـد درونـی، بیرونـی و بـی    میانگین و انحرا 1در جدول 

 و خودکارآمدي گزارش شده است.  يمسند مهارگر
 

 مشخصات توصیفی متغیرهاي اصلی پژوهش .1جدول 

 انحراف استاندارد میانگین بزرگترین کوچکترین متغیر

 32/14 93/57 102 14 انگیزش درونی

 60/12 44/64 84 12 انگیزش بیرونی

 65/6 46/10 63 4 بی انگیزشی

 53/3 65/28 40 17 مسندمهارگري

 70/5 48/30 40 11 خودکارآمدي

 
پاسخ به پرسش اصلی پژوهش حاضـر مبنـی بـر پـیش بینـی انگیـزش تحصـیلی از طریـق مسـندمهارگري و           براي

 ).2گزارش شده است (جدول خودکارآمدي تعمیم یافته، نخست ماتریس همبستگی متغیرهاي پژوهش 
 . ماتریس همبستگی انگیزش تحصیلی با مسندمهارگري و خودکارآمدي2جدول 

 بی انگیزشی بیرونی درونی خودکارآمدي مسندمهارگري متغیر

     - مسند مهارگري

    - 48/0 خودکارآمدي

   - 33/0 29/0 انگیزش درونی

  - 61/0 24/0 22/0 انگیزش بیرونی

 - -26/0 -32/0 -29/0 -23/0 بی انگیزشی



) و خودکارآمـدي  r ،01/0<p=29/0نشان می دهـد رابطـه انگیـزش درونـی بـا مسـندمهارگري (       2همانطور جدول 
)33/0=r ،01/0<p   ) انگیزش بیرونـی بـا مسـندمهارگري ،(22/0=r ،01/0<p ) 24/0) و خودکارآمـدي=r ،01/0<p( ،

نظـر  ) معنادار است. r ،01/0<p=-29/0) و خودکارآمدي (r ،01/0<p=-23/0بی انگیزشی با مسندمهارگري ( رابطه
تعیین نقش هریک از متغیرهاي مسند مهارگري  ، ون دقیق روابط بین متغیرهایبه عدم توانایی روابط همبستگی در تبی

 و خودکارآمدي در پیش بینی ابعاد انگیزش تحصیلی به طور مجزا از رگرسیونهمزمان استفاده شده است.
دهد دو متغیر مسندمهارگري و خودکارآمدي به عنوان متغیرهایپیش بین توانایی پیش نشان می 3ور که جدول همانط

-درصد از واریانس بـی  9درصد از واریانس انگیزش بیرونی و  7درصد از واریانس انگیزش درونی،  13بینیو تبیین 

در پـیش بینـی متغیـر مـالك ضـرایب       انگیزشی را دارند. براي مشخص شدن سهم هریک از متغیرهـاي پـیش بـین   
 ).4رگرسیونی در ادامه گزارش شده است (جدول 

 . خالصه مدل رگرسیونی پیش بینی ابعاد انگیزش تحصیلی بر اساس مسندمهارگري و خودکارآمدي3جدول 

 SS df MS F R 2R منبع متغیر مالك

 13/0 36/0 28/38 17/6850 2 34/13700 رگرسیون انگیزش درونی

    94/178 198 39/90543 باقیمانده

 07/0 27/0 39/19 23/2871 2 46/5742 رگرسیون انگیزش بیرونی

    07148 198 96/74924 باقیمانده

 بی انگیزشی
 09/0 31/0 36/26 97/1058 2 95/2117 رگرسیون

    17/40 198 55/20324 باقیمانده
 

دهند ضرایب استاندارد خودکارآمدي و مسند مهـارگري در پـیش بینـی    بر اساس آنچه ضرایب رگرسیونی نشان می
از تغییرات انگیزش درونی را تبیین می  13/0است که این دو متغیر  18/0و  24/0واریانس انگیزش درونی به ترتیب 

نقـش   14/0و مسـندمهارگري بـا ضـریب اسـتاندارد      17/0اسـتاندارد  کنند. از طرف دیگر، خودکارآمدي با ضریب 
در نهایت اینکه معادله رگرسیونی مربوط به متغیـر مـالك    ؛ ومعناداري در پیش بینی واریانس انگیزش بیرونی دارند

و مسـندمهارگري بـا ضـریب     -24/0دهد که خودکارآمدي تعیمیم یافته بـا ضـریب اسـتاندارد    انگیزشی نشان میبی
 ). 4کنند (جدول نگیزشی را تبیین میدرصد از واریانس و تغییرات بی ا 9برروي هم  -11/0استاندارد 

 ضرایب رگرسیونی پیش بینی ابعاد انگیزش تحصیلی .4جدول 
 B Beta t sig پیش بین متغیر مالك

 انگیزش درونی

 01/0 78/3 95/4 68/18 ثابت

 01/0 80/3 19/0 73/0 مسندمهارگري

 01/0 09/5 12/0 60/0 خودکارآمدي

 انگیزش بیرونی
 01/0 86/8  64/38 ثابت

 01/0 90/2 14/0 50/0 مسندمهارگري



 01/0 44/3 17/0 37/0 خودکارآمدي

 بی انگیزشی

 01/0 64/10  93/24 ثابت

 01/0 -33/2 -11/0 -21/0 مسندمهارگري

 01/0 -91/4 -24/0 -28/0 خودکارآمدي

 
 

 گیري نتیجهبحث و 

دادند  نشان نتایج. پیش بینی انگیزش تحصیلی بود نقش مسندمهارگري و خودکارآمدي درهدف این پژوهش تعیین 
هـاي   پـژوهش  با نتیجه این انگیزشی را دارند.خودکارآمدي توانایی پیش بینی انگیزش درونی، انگیزش بیرونی و بی

. همسواسـت ) 2009همکاران (و  ) وفرال2006گوره ( )،2013شکوالکو (، )2011( و همکاران ، هانگ)1982(بندورا 
کـه سـطوح    ) این نکته را برجسته سـاختند 2011همین راستا پژوهشگران مختلف (براي مثال هانگ و همکاران،  در

تبیین احتمالی آن  یک. باالي خودکارآمدي با انگیزش باال و سطوح پایین خودکارآمدي با انگیزش پایین ارتباط دارد
نقاط قوت و ضعف خـود را بهترمـی شناسـند بـا      دانش آموزانی که از خودکارآمدي باالیی برخوردارند واست که 

ایـن افـراد در   . عالقه بیشتري به تکالیف درسی می پردازند و داراي انگیزش درونی بیشتري براي یـادگیري هسـتند  
برخورد با مسائل و مشکالت با دید بازتري وارد عمل می شوند و شکست را عاملی براي موفقیت هاي بعدي مـی  

روي اهداف یادگیري متمرکز می شوند تا اهداف عملکرد. در موقـع امتحـان نیـز کمتـر دچـار       دانند و نیز بیشتر بر
اضطراب می شوند و در نتیجه عملکرد بهتري دارند و در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده موفق ترند. افراد بـا  

ا به تـالش کـم یـا عـدم     سطوح باالي خودکارآمدي موفقیت خود را به تالش باال و عدم موفقیت و شکست خود ر
 کننـدهم  پیشـبینی  دادنـد خودکارآمـدي   نیـز نشـان  ) 2009( تالش نسبت می دهند. در همین راستا، پفرالو همکاران

 .است بوده نوجوان آموزان دانش در انگیزشی-عاطفی تغیرهاي
کنـد. ایـن    بینی یشپانگیزش تحصیلی را  تواند یممسندمهارگري نتایج این پژوهش این نکته را نیز آشکار کردند که 

؛ 2013جـو و همکـاران،   ؛ 2015؛ حساس خواه و جاهـدي،  1971(براي مثال راتر،  دیگر يها پژوهشیافته با نتایج 
) نشان دادنـد  2015حساس خواه و جاهدي () همسو است. در همین راستا 1386طباطبایی و قدیمی مقدم،  ینیحس

بـا مسـندمهارگري درونـی از     آموزان دانشدارد و  بسزاییش نق آموزان دانشانگیزش پیشرفت در پیشرفت تحصیلی 
 انگیزش پیشرفت برخوردارند. باالي ح وسط

نیرومنـدتر و انـرژي بیشـتري     يها محركیک تبیین احتمالی آن است که افراد با مسندمهارگري درونی ممکن است 
دادن بـه زنـدگی فـرد، وي را در     بامعنـا براي پیگیري اهداف خود داشته باشند. داشتن هدف و امید دستیابی به آن، 

 بـا  آمـوزان  دانش. شود یم. در نتیجه در رویارویی با مشکالت تحصیلی و زندگی مقاوم تر دهد یممسیر خاصی قرار 
خـوب بـراي خـود     اي ینـده آو معتقدند این قدرت را دارند کـه   بینند یمآینده را بهتر از حال  درونی مسندمهارگري

افراد پر انرژي و سرشار از زندگی هستند. براي مشکالتی کـه در طـول مسـیر بـا آنهـا روبـرو        بسازند؛ این دسته از
آنهـا   در ، بنابراین انگیزش تحصیلی هموارهکنند یمو در نتیجه به موفقیت فکر  دهند یمرا ارائه  ییها حل راه شوند یم

 موج می زند. 



بـود،   هـاي دخترانـه و پسـرانه دولتـی    آخر دبیرسـتان  آموزان رشته علوم تجربی سالدانشمطالعه حاضر محدود به 
 از اسـتفاده  بـه  مربـوط  دیگـر  بایـد بـا احتیـاط صـورت گیـرد. محـدودیت       هـا  نمونـه بنابراین، تعمیم نتایج به سایر 

ـ  صـداقت،  عـدم  احتمـال  افـزایش  با که است خودگزارشیي ها پرسشنامه  در آمـوزان  دانـش  واهمالکـاري دقتـی   یب
 پـژوهش  سـازه  روایـی  کـاهش  منجر بـه  برانگیزانندهي ها از روش و استفاده پژوهشگر مراقبت رغم ، بهپاسخگویی

انگیزش و عملکرد یژه و به و زندگی مختلف ابعاد درانکاري  یرقابلغ نقش شخصیتیهاي  یژگیو که از آنجا .شود یم
 مختلـف  مقـاطع  در کـه  گونـاگونی ي هـا  سنجش در کنار پرورش، و آموزششود  یمپیشنهاد  ،کنند یم تحصیلی ایفا

 ایـن  از تـا  دهـد  اختصاص آموزان دانش شخصیت و روانی ابعاد سنجش بهیز را ن بخشی ،آورد یم به عمل تحصیلی
شـود   یمـ  . همچنین پیشنهادرساند عملکرد تحصیلی یاري جهت در آنهاي ها و خانواده آموزان دانش به بتواند طریق

 بروشـورهاي  تهیـه  بـا  مـدارس  همچنـین . آموزش دهنـد  آموزان دانش را به آموزشیي ها کارگاه برگزاري با مدارس
 . دهند ارتقای در زندگخودکارآمدي  درزمینه را آموزان دانش اطالعات آموزشی،
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