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  چکیده

ـ . است یلیتحص اقیاشتبا  تحصیلی انگیزش ابعاد  ۀهدف اصلی این پژوهش بررسی رابط  ۀنمون

سوم دبیرستان شـهر اهـواز بـود کـه بـا روش       آموزان سال نفر از دانش 187این پژوهش شامل 

ۀبـراي سـنجش متغیرهـاي مـورد مطالعـه از پرسشـنام      . انتخـاب شـدند   يا چندمرحلهتصادفی 

بـا   هـا  داده. اسـتفاده شـد   یلیتحصـ  اقیاشتو پرسشنامه تحصیلی انگیزگی  بی، تحصیلی انگیزش 

نتـایج حـاکی از   . شدندهمبستگی ساده و تحلیل رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل  يها روش

درونی و بیرونی با اشتیاق تحصیلی و  تحصیلی انگیزش بین ابعاد  داریمعنمثبت و  ۀوجود رابط

نتـایج   این،عالوه بر . تحصیلی با اشتیاق تحصیلی بود یزگیانگیببین ابعاد  داریمعنمنفی  ۀرابط

، تحصـیلی  انگیـزش  تلـف  میان ابعـاد مخ حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه نشان دادند که از

تکلیـف و انگیـزش درونـی تجربـه      يهـا یژگـ یوابعاد باورهاي تـالش، ارزشـمندي تکـالیف،    

  .دارند تحصیلی اشتیاق برانگیختگی بیشترین نقش را در تبیین واریانس ابعاد 
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  قدمهم

تحصیلی اشتیاق 
1
که یک فراگیر براي انجام کارهاي تحصیلی خـود صـرف    يانرژزانیمه ب 

کـه   یآمـوزان  دانـش . شـود یمـ و کارایی حاصل شده اطـالق   یاثربخشکند و نیز میزان  می

مـورد هـدف   ل و موضوعات ئمسا رداشته باشند، توجه و تمرکز بیشتري ب تحصیلی اشتیاق 

از انجـام  ، دهنـد بیشـتري نشـان مـی    به قـوانین و مقـررات مدرسـه تعهـد    ، یادگیري دارند

ي دارنـد  بهتـر  کـرد عمل هـا  آزمـون و در  کنندیمسازگارانه و نامطلوب اجتناب نارفتارهاي 

مسلش، اسکافیلی و لیتر(
2

شامل سه بعد جـذب  تحصیلی اشتیاق .)2001، 
3

، نیرومنـدي 
4
و  

خود وقف
5
ـ فعالو غـرق شـدن در    تمرکـز ویژگی برجسته جذب کـه بـه   . است   يهـا  تی

روما و بکر - اسکافیلی، ساالنوا، گانزالز(حصیلی اشاره دارد ت
6  

، این است که وقـت  )2002،

و به سـختی   دهدینمبه طوري که فرد گذر زمان را تشخیص  ،گذرد براي فراگیر سریع می

، به سطوح باالي انرژي و خاصیت ارتجـاعی  يرومندینبعد . تواند از کار خود جدا شود می

بودن
7
 يا مالحظـه طی آن، تالش قابـل   آموز دانشنگام انجام امور درسی که ذهن فراگیر ه 

سـومین  . )2004، اسـکاوفیلی و بکـر  (،  اشـاره دارد  دهـد یمـ در انجام تکالیف خود نشان 

در فعالیت تحصیلی است که با درگیـري شـدید روانـی     خود وقف، تحصیلی اشتیاق ۀمؤلف

بـراون (شـود   مـی  مشخص یلیتحص فیوظاشخص نسبت به 
8
ایـن بعـد، نـوعی    ). 1996،

که فـرد از لحـاظ روانـی خـود را وابسـته و       يا درجهدلبستگی تحصیلی است و به عنوان 

نیبـ  شیپعوامل  نیتر مهمیکی از . است شدهفیتعر، داندیممتعهد به امور تحصیلی خود 

یلیتحص زشیانگمفهوم  تحصیلی اشتیاق 
9

ن در تحصیلی، به اعتقاد فراگیـرا  انگیزش. است 

لگالـت، پلیتیـر و گـرین    (دارداشـاره یلیتحصـ  تیـ موفقمورد توانـایی خـود در کسـب    

دمــرس
10

ــبــراي کســب دانــش، مسیرتحصــیلیِ  تحصــیلی انگیــزش ). 2006،  و  داریمعن

                                                                                                                              
1. academic engagement
2. Maslach, Schaufeli & Leiter
3. absorption
4. vigor
5. dedication
6. Salanova, Gonzalez-Roma & Baker
7. resilience
8. Brown
9. academic motivation
10. Legult, Pelletier & Green-Demers
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هیـدي و هـاراکیویکز  (آمیز و نیز خودانگاره مثبت بسیار ضروري اسـت  موفقیت
1
،2000 .(

بیـانگر عالقمنـدي   آمـوزان،  انگیزش دانـش  ۀزمین در شده انجامحجم قابل توجه تحقیقات 

آتـاوي (پایدار محققان به این زمینـه اسـت  
2
انـد کـه افـراد     تحقیقـات نشـان داده  ). 2004،

الیـوت، هیمپـل و وود  (دهنـد   برانگیخته و با انگیزه، کارهاي بیشتر و بهتـري انجـام مـی   
3

 ،

هاگر و هین). 2006
4

فراگیران با سطوح بـاالي  معتقدند که سطوح باالي انگیزش ) 2007(

 تحصـیلی  انگیزش که فراگیرانی که  دادند نشانهمچنین این محققان . موفقیت همراه است

  .داشتباالتري نیز خواهند تحصیلی اشتیاق باالتري گزارش کردند، رضایت از زندگی و 

اساس نظریه خودمختاريبر
5

دسی و رایان 
6

داراي سه بعد  تحصیلی انگیزش ، )1985(

یدرون زشینگا
7

بیرونی ، انگیزش
8

انگیزگی و بی 
9

انجام فعالیتی  ة، انگیزیدرون زشیانگ. است 

بـه  . ردیـ گینمـ است که ذاتاً خشنودکننده بوده و پیامدهاي حاصل از آن مورد توجه قـرار  

دانسـتن یدرون زشیانگ. انگیزش درونی داراي سه بعد است) 1985(اعتقاد دسی و رایان 
10
 

یک فعالیت براي کسب لـذت و خشـنودي حاصـل از تجـارب یـادگیري      به معناي انجام 

کار انجام درونی انگیزش. جدید، کشف و درك و فهم یک موضوع جدید است
11

، به تمایـل  

فراگیر براي درگیر شدن در انجام یک عمل براي کسب لذت ناشی از انجام آن عمل و یـا  

یختگـ یبرانگتجربـه   انگیزش درونیِ. شودیمگفتهخلق یک اثر جدید 
12

نیـز بـه انگیـزش     

فـرد   ،به عبارت دیگـر . برانگیختگی حسی اشاره دارد کردن تجربهانجام یک فعالیت جهت 

هاي حسی و کسـب لـذت شـناختی ناشـی از آن بـه       با بعضی از محرك شدن مواجهبراي 

ي بیرونی به انجام فعالیتی کـه فراگیـر را بـرا    درمقابل، انگیزش. پردازدیمانجام یک فعالیت 

. نیز داراي سـه بعـد اسـت    یرونیب زشیانگ. دارد اشارهدهد،  رسیدن به هدف خود یاري می

                                                                                                                              
1. Hidi & Harackiewicz
2. Attaway
3. Elliot, Heimpel & Wood
4. Hagger & Hein
5. self-determination theory
6. Deci & Ryan
7. internal motivation
8. external motivation
9. amotivation
10. intrinsic motivation to know
11. intrinsic motivation to accomplishment
12. intrinsic motivation to stimulation
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و فـرد در چنـین    کنندیمرا تنظیم  تحصیلی انگیزش رویدادهاي خارجی،  یرونیب میتنظدر 

بـراي   يا لهیوسـ که این کار  کندیمشرایطی تنها زمانی انرژي خود را صرف امور تحصیلی 

شده فکن در تنظیم درون. باشند رسیدن به اهدافش
1

، فراگیـران بـراي اجتنـاب از احسـاس     

در تنظـیم  . دهنـد  ، تکـالیف خـود را انجـام مـی    افتخار احساساضطراب یا گناه و یا کسب 

شده همانندسازي
2
همانندسـازي   آنهاکه فرد با  شودیمتنظیم  ییها ارزشۀانگیزش به وسیل 

بخشی از هویت فرگیران خواهد یلیتحص تیفعال، حالت نیادر . است کردههمانندسازي 

دلیل بـه خـوبی    نیا بهفراگیري که تکالیف مربوط به یک درس خاص را  ،براي مثال. شد

 ةهـاي بـالقو   بود توانمنديبه کمک آن درس قادرخواهد ،کندیم احساسدهد که  انجام می

، گـر یديسواز. یت برساند، داراي این نوع انگیزه استلخاص به فع ۀخود را در یک زمین

انگیـزش  است که بـه معنـی فقـدان     تحصیلی انگیزش ، سومین حیطه یلیتحصیزگیانگیب

). 2006لگالــت و همکــاران، (تحصــیلی اســت الزم بــراي موفقیــت در امــور تحصــیلی 

ییتوانـا يباورهـا انگیزگی تحصیلی داراي چهار بعد مهم اسـت کـه شـامل     بی
3

، باورهـاي  

تالش
4

ی، ارزشمندي تکالیف تحصیل
5

تکلیـف  يهـا یژگیوو  
6

، ییتوانـا يباورهـا . اسـت  

بعـد دوم  . اسـت  یلیتحصـ فیتکـال هاي خود در انجام  بیانگر ارزیابی منفی فرد از توانایی

انجـام تکـالیف    بـراي یعنی باورهاي تالش به عدم تمایل فرد براي صرف وقت و انـرژي  

کـه توانـایی الزم را بـراي    کنـد یمفراگیر احساس  بر این،عالوه . دارد درسی محوله اشاره

تحصـیلی   فیتکاليارزشمند. تالش و کوشش جهت پیشبرد امور درسی و تحصیلی ندارد

که طـی   شودیمیافتن اهمیت و فواید الزم در تکالیف تحصیلی گفته نیز به ناتوانی فرد در

کـه مطالـب درسـی فوایـد و کاربردهـاي الزم را بـراي وي        کنـد یم حسآن فراگیر چنین 

اي  مجموعـه  عنوانبهرا  یلیتحص فیتکالتکلیف، انجام  يهایژگیوفراگیر در بعد . دندارن

این تکـالیف از برانگیختگـی شـناختی و    . کندیمآور تلقی  از رفتارهاي تکراري و خستگی

ـ  باتوجـه بـه اهمیـت    . کننـد ینمـ مین أهیجانی پایینی برخوردار هستند و کنجکاوي او را ت

                                                                                                                              
1. introjected motivation
2. identified motivation
3. ability beliefs
4. effort belief
5. value placed on task
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دارد،  آمـوزان  دانـش که در عملکرد تحصـیلی   يا برجستهقش مفهوم انگیزش تحصیلی و ن

 تحصـیلی  اشـتیاق  ي که بر پیامدي همچون تأثیرلزوم بررسی دقیق و موشکافانه ابعاد آن و 

ـ ادردارد، به درك بهتر این مفاهیم و شناسایی آثار دقیق آن خواهـد انجامیـد و    ، راسـتا  نی

ـ انگ(حصـیلی ت انگیـزش  ابعاد  ۀهدف پژوهش حاضر بررسی رابط ـ  زشی ، انگیـزش  یدرون

ــی و  ــبیرون ــیانگیب ــیزگ ــا ) یلیتحص ــتیاق ب ــیلی اش ــدرت   تحص ــین ق ــین تعی و همچن

  . استتحصیلی اشتیاق براي  تحصیلی انگیزش يها مؤلفههر یک از  یکنندگینیب شیپ

  پژوهشروش

. سـت اشهر اهـواز   رستانیدبسومسال  آموزان دانشۀآماري پژوهش حاضر شامل کلی ۀجامع

اسـت کـه بـه روش    ) پسـر  90دختـر و   97(دانـش آمـوز    187پژوهش حاضر شامل  ۀنمون

يا چندمرحلهیتصادفيریگ نمونه
1
در شـهر   رسـتان یدبسـال سـوم    آموزان دانشۀاز میان کلی 

براي انتخاب نمونه، ابتدا از میان منـاطق چهارگانـه آمـوزش و پـرورش     . اهواز انتخاب شدند

به دنبال آن از هر منطقه چهار دبیرسـتان  . ه طور تصادفی انتخاب شدندشهر اهواز دو منطقه ب

  .  هاي مورد نظر به عمل آمد دبیرستان يها کالساز  يریگ نمونهانتخاب شدند و 

ایـن  : تحصـیلی  انگیـزش  پرسشـنامه  : از انـد  عبـارت در ایـن پـژوهش    ابزار سنجش

والرند از سويپرسشنامه 
2

، پلتیر و والیریس
3

ته شده است که داراي شـش  ساخ) 1992(

ـ ، دادن انجام، انگیزش دانستن زشیانگاسیمق خرده ـ یبمیتنطـ ، یختگـ یبرانگۀ تجرب ، یرون

 ،اول ۀالزم به ذکر است سـه حیطـ  . استشدهيهمانندسازمیتنظو  شده فکن درونمیتنظ

ایـن  . دارنـد  تعلـق بیرونـی   دوم بـه انگیـزش   ۀو سـه حیطـ   یدرون زشیانگمربوط به به 

. ماده در نظر گرفته شده است 4ماده است و براي هر خرده مقیاس  24سشنامه داراي پر

) کـامالً مخـالفم  (1از  يا درجهروي یک مقیاس لیکرت پنج این پرسشنامه بر يها پاسخ

اعتبـار پرسشـنامه را بـا    ) 1992(والرنـد و همکـاران   . رندیگیمقرار) کامالً موافقم(5تا 

همچنین، همبستگی نمرات حاصـل از  . کردندمطلوب گزارش يتأییدعامل لیتحلروش 
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بنسون(اجتناب از شکست  ةانگیز يها پرسشنامهاین پرسشنامه با 
1

ۀ و پرسشـنام ) 1997، 

والرنـد  . اسـت  شده گزارش داریمعنمطلوب و ) 2006الیوت و همکاران، ( گرایی هدف

 86/0رونبـــاخکيآلفـــاپایـــایی ایـــن پرسشـــنامه را بـــا روش ) 1992(و همکـــاران 

پایایی این پرسشنامه در پـژوهش حاضـر بـا روش آلفـاي کرونبـاخ بـه       . اند کرده گزارش

ـ دادن انجـام ، انگیـزش  دانستن زشیانگ، انگیزش یدرون زشیانگترتیب براي ابعاد   ۀ، تجرب

ــزش ــی، انگی ــی،   برانگیختگ ــیم بیرون ــی، تنظ ــبیرون ــن درونمیتنظ ــده فک ــو  ش میتنظ

83/0، 72/0،88/0، 92/0، 89/0، 68/0، 77/0، 76/0برابر بـا   بیرتت به، شدهيهمانندساز 

 يتأییدعامل  لیتحلپرسشنامه با روش این در پژوهش حاضر اعتبار  .است شدهگزارش

تطبیقـی ازجمله شـاخص برازنـدگی    برازندگی يها شاخصکهمحاسبه شده 
2

)CFI ( و

شاخص جذر میانگین مجذورات خطاي تقریب
3

)RMSEA(و  98/0یب برابر بـا  به ترت

        .این مقیاس در پژوهش حاضر است قبول قابلحاکی از روایی 05/0

) 2006(لگالـت و همکـاران    از سوياین پرسشنامه : یلیتحصیزگیانگیبپرسشنامه 

هـر یـک از چهـار     ،دراین پرسشنامه. است يا نهیگزهفتماده  16ساخته شده و داراي 

 يهـا یژگـ یورهاي تالش، ارزشـمندي تکـالیف تحصـیلی و    باورهاي توانایی، باو ۀحیط

اعتبـار  ) 2006(لگالـت و همکـاران  . شـوند یمـ تکالیف تحصیلی با چهار ماده سـنجیده  

براي بررسـی اعتبـار   . قرار دادند تأییدپرسشنامه را با روش تحلیل عوامل اکتشافی مورد 

امه را بـا سـه رفتـار    ایـن پرسشـن   ۀرابط) 2006(سازه این پرسشنامه، لگالت و همکاران 

و نیـز   لیتحص ترك تینمرتبط یعنی عملکرد تحصیلی، زمان سپري شده براي مطالعه و 

، یلیتحصـ يعالقمنـد  فقـدان ، یلیتحصـ نفـس  عـزت یعنـی   یشـناخت روانةسـاز چهار 

 دهنـده  نشـان و نتـایج   دادنـد قراریبررسموردیلیتحصیتفاوتیبو  یلیتحص اضطراب

 ةو چهــار ســاز تحصــیلی انگیزگــی  بــیدار بــین ابعــاد چهارگانــه  یمعنــ ۀوجــود رابطــ

لگالـت و  . شناختی و ابعاد رفتاري بود که حاکی از روایی مطلوب این مقیاس استروان

. گزارش کردنـد  89/0با روش آلفاي کرونباخ را ، پایایی این پرسشنامه )2006(همکاران 

                                                                                                                              
1 . Benson
2. comparative fit index (CFI)
3. root mean squared error of approximation (RMSEA)
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، کرونبـاخ يآلفاپژوهش نیز به روش  نیادر  تحصیلی انگیزگی  بیابعاد پرسشنامه  ییایپا

 90/0تحصـیلی  تکـالیف ، ارزشمندي 89/0، باورهاي تالش 82/0باورهاي توانایی  يبرا

در پـژوهش   .محاسـبه شـده اسـت    88/0معـادل   تحصـیلی  تکالیفيهایژگیوو براي 

کـه مـورد بررسـی قرارگرفـت   يتأییدعامللیتحلپرسشنامه با روش این حاضر اعتبار 

و شـاخص جـذر میـانگین مجـذورات خطـاي      ) CFI(برازنـدگی تطبیقـی   يها خصشا

بوده و بیانگر روایی ایـن پرسشـنامه   04/0و  97/0به ترتیب برابر با )RMSEA(تقریب 

  .هستند

ـ از سـوي تحصیلی اشتیاق پژوهش حاضر سنجش در: تحصیلی اشتیاق ۀپرسشنام  کی

ایـن پرسشـنامه سـه    . سـنجیده شـد  )2002و همکاران، یلیاسکاوف(يا ماده17ۀپرسشنام

. ردیـ گیمـ را در بـر  )ماده 6(و جذب ) ماده 5(خود  کردن وقف، )ماده 6(يرومندینةحوز

. شـوند یمـ يبنـد درجـه  ) 6(شهیهمتا ) 1(از هرگز  اسیمقنیايها مادهدر تمام  ها پاسخ

ابعـاد   یدرونـ یهمسـان . به دست آوردند 73/0را  تحصیلاشتیاق به  یکلییایپاسازندگان 

بعـد جـذب    يبـرا و  91/0خـود  وقفبعد  يبرا، 78/0يرومندیناسیمقيبراپرسشنامه 

ایـن   ۀرابطـ ) 2002( و همکـاران   یلیاسـکاوف بـراي بررسـی اعتبـار،   . شـد محاسبه  73/0

ـ . بـه دسـت آوردنـد    - 38/0برابـر بـا    یفرسـودگ اسیـ مقپرسشنامه را بـا    ۀهمـ  نیهمچن

دار و معنـی  یمنفـ ۀرابطـ  بـه تحصـیل  اشـتیاق   يها اسیمقبا خرده یفرسودگاسیمقخرده

پایایی پرسشنامه با روش آلفاي کرونباخ محاسبه شده که بـراي   ،در پژوهش حاضر.داشتند

87/0و  89/0،81/0،77/0خود و جذب به ترتیب برابر بـا   وقفنیرومندي،کل پرسشنامه،

کـه محاسبه شـده   يتأییدمل عا لیتحلاعتبار پرسشنامه با روش  ،در پژوهش حاضر. است

و شاخص جذر میانگین مجذورات خطـاي تقریـب   ) CFI(برازندگی تطبیقی  يها شاخص

)RMSEA( قرار دارندکه در حد قابل قبول  است06/0و  99/0با به ترتیب برابر.  

  ها افتهی

ـاي پـژوهش حاضـر     يهایژگیوتوصیفی شامل توصیف  يها افتهیدر ابتدا  مربوط به متغیره

نشـان داده شـده   ) 2(و ضرایب همبستگی بین متغیرهاي پژوهش در جـدول   )1(ول در جد

  .است
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  توصیفی متغیرهاي پژوهش حاضر يها افتهی) 1(جدول

  انحراف معیار  میانگین  متغیرها

  61/5  51/31  انگیزش درونی

  11/2  32/11  دانستن درونی انگیزش

  05/2  04/12  انگیزش درونی انجام کار

  39/2  16/10  ربه برانگیختگیانگیزش درونی تج

  12/6  94/37  بیرونی انگیزش

  34/2  74/12  شدهتنظیم همانند سازي

  15/2  52/11  تنظیم درون فکن شده

  47/2  96/12  بیرونی انگیزش

  46/9  63/29  انگیزگی تحصیلی بی

  59/2  78/7  باورهاي توانایی

  93/2  84/7  باورهاي تالش

  74/2  47/6  ارزشمندي تکالیف

  48/2  73/7  تکلیف يهایژگیو

  96/8  24/46  تحصیلی اشتیاق 

  40/3  48/15  جذب

  32/3  58/16  نیرومندي

  82/2  27/14  خود وقف

  

  تحصیلی اشتیاق و  تحصیلی انگیزش جدول ضرایب همبستگی ابعاد ) 2(جدول 

  خودوقف  نیرومندي  جذب  تحصیلی اشتیاق   متغیرها

  انگیزش درونی


34/0  


39/0  


39/0  


52/0  

  دانستن یدرون زشیانگ


33/0  


33/0  


31/0  


45/0  

  انجام کار یدرون زشیانگ


39/0  


27/0  


42/0  


46/0  

  برانگیختگی ۀتجربیدرون زشیانگ


17/0  


35/0  


27/0  


43/0  

  بیرونی انگیزش


11/0  


16/0  


24/0  


16/0  

  شده يهمانندساز میتنظ


16/0  


33/0  


29/0  


25/0  

  هشد فکن درون میتنظ


23/0  


21/0  


36/0  


26/0  

  بیرونی انگیزش


23/0  


34/0  


35/0  


16/0  

  تحصیلی یزگیانگیب


28/0-  


28/0-  


46/0-  


46/0-  

  باورهاي توانایی


42/0-  


24/0-  


38/0-  


42/0-  

  باورهاي تالش


47/0-  


42/0-  


57/0-  


53/0-  

  ارزشمندي تکالیف


37/0-  


43/0-  


48/0-  


58/0-  

  تکلیف ياهیژگیو


43/0-  


32/0-  


56/0-  


59/0-  

001/0p<       
  0001/0p<  
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 ۀبـا مالحظـ  . اسـت  تحصـیلی  اشتیاق با  یدرون زشیانگبیانگر رابطه ابعاد  )1(ۀرضیف

دانسـتن،   درونـی ابعـاد انگیـزش   یهمبسـتگ  بیضـرا توان دریافـت کـه    می )2(جدول 

بـه   تحصـیلی  اشـتیاق  با  یختگیبرانگ ربهتجیدرونزشیانگو  کار انجامیدرونزشیانگ

ـ p>001/0در سـطح   آنهـا ۀاست کـه همـ   17/0و  39/0، 33/0ترتیب برابر با   داریمعن

همچنین ضرایب همبستگی بین ابعاد انگیزش درونی با بعـد جـذب بـه ترتیـب     . هستند

، 45/0خـود   و با بعـد وقـف   27/0و  42/0، 31/0، با بعد نیرومندي 35/0و  27/0، 33/0

 ؛هستند داریمعنp>001/0به دست آمد و تمام این ضرایب نیز در سطح  43/0و  46/0

  . ردیگیمقرار  تأییدفرضیه اول پژوهش حاضر مورد  ،بنابراین

اشـتیاق  بیرونـی بـا    تحصـیلی  انگیزش ابعاد  ۀبیانگر رابط ،پژوهش حاضر) 2(ۀ فرضی

بیرونـی   تگی ابعـاد انگیـزش  که ضرایب همبس دهدیم نشان)2(جدول . است تحصیلی 

 تحصـیلی  اشتیاق و تنظیم بیرونی با  شدهیفکن درون میتنظ، شدهيهمانندساز میتنظشامل 

عالوه بـر  . هستند داریمعنp>001/0هستند که در سطح  23/0و  23/0، 16/0به ترتیب 

و  21/0، 33/0بیرونی با بعد جذب به برابر بـا   ، ضرایب همبستگی بین ابعاد انگیزشاین

بـه   16/0و  26/0، 25/0و با بعد نیرومندي  35/0و  36/0، 29/0، با بعد نیرومندي 34/0

 ،بنـابراین  ؛دار هستند معنی p>001/0این ضرایب همبستگی در سطح  ۀدست آمد که هم

  .ردیگیقرارمتأییدپژوهش حاضر نیز مورد  )2(فرضیه 

ـا  . است تحصیلی اشتیاق صیلی با انگیزگی تح منفی بی ۀپژوهش بیانگر رابط) 3(ۀفرضی  ب

، تـالش يباورهـا شـامل   تحصیلی انگیزگی  بیدریافت که ابعاد  توانیم)2(استناد به جدول 

ـالیف يهایژگیوو  فیتکاليشمندزار ـتگی      تحصـیلی  تک بـه ترتیـب داراي ضـرایب همبس

ـتند کـه در سـط    تحصیلی اشتیاق با  - 43/0و  - 37/0، - 47/0، - 42/0معادل با   001/0ح هس

<pعد جـذب   تحصیلی انگیزگی  بیضرایب همبستگی ابعاد  این،عالوه بر . است داریمعنبا ب

، - 57/0، - 38/0، بـا بعـد نیرومنـدي    - 32/0و  - 43/0، - 42/0، - 24/0به ترتیـب معـادل بـا    

اسـت کـه تمـام ایـن      - 59/0و  - 58/0، - 53/0، - 42/0خود  و با بعد وقف - 56/0و  - 48/0

تأییـد پـژوهش حاضـر نیـز     3فرضیه  ،بنابراین ؛دار هستند معنی p>001/0ضرایب در سطح 

  . شودیم
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يا مرحلـه بـه روش   چندگانه ونیرگرسنتایج تحلیل  )5(و  )4(، )3(يها جدولدر
1
 

با ابعـاد   تحصیلی انگیزگی  بیبیرونی و  تحصیلی انگیزش ، یدرونتحصیلی انگیزش ابعاد 

کننـدگی   بینی جهت تعیین قدرت پیش) خود وقفو  جذب، نیرومندي(تحصیلی اشتیاق 

  . ارائه شده است تحصیلی اشتیاق براي  تحصیلی انگیزش يها مؤلفهیک از هر

با بعد جذب به  تحصیلی انگیزش يها طهیحنتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه ) 3(جدول 

  يا مرحلهروش 

  متغیرهاي پیش بین
همبستگی چندگانه

(MR)  

ینضریب تعی

(RS)  

B  β  t  p  

  007/0  - 27/2  - 27/0  - 34/0  23/0  481/0  ارزشمندي تکالیف

انگیزش درونی 

  برانگیختگی ۀتجرب
531/0  28/0  35/0  23/0  09/3  002/0  

  04/0  -006/2  - 19/0  - 23/0  30/0  551/0  باورهاي تالش

F=         820/20 p 0001/0<

 )3(در جـدول   يا مرحلـه بـا روش   چندگانـه  ونیرگرسـ حاصل از تحلیل  يها افتهی

ـ  زشیانگدهند که متغیرهاي ارزشمندي تکالیف،  نشان می و  یختگـ یبرانگ ۀ تجربـ یدرون

 تحصیلی اشتیاق به ترتیب بیشترین نقش را در تبیین واریانس بعد جذب  تالشيباورها

  .کنندیمدرصد واریانس جذب را تبیین  30این متغیرها . برخوردار هستند

با بعد نیرومندي  تحصیلی انگیزش هاي ۀ حیطهاصل از تحلیل رگرسیون چندگاننتایج ح) 4(جدول 

  يا مرحلهبه روش 

  متغیرهاي پیش بین
همبستگی چندگانه

(MR)  

ضریب تعیین

(RS)  

B  β  t  p  

  001/0  - 37/3  - 33/0  - 37/0  35/0  598/0  باورهاي تالش

  015/0  - 47/2  - 25/0  - 34/0  40/0  634/0  تکالیف يهایژگیو

  04/0  03/2  15/0  25/0  42/0  647/0  درونی انجام کار انگیزش

F=        321/34 p 0001/0<

                                                                                                                              
1 . stepwise
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تنهـا   تحصـیلی  انگیزش يها طهیحدریافت که از میان  توانیم)4(با استناد به جدول

ۀتکـالیف و انگیـزش درونـی انجـام کـار رابطـ       يهـا یژگـ یوسه بعد باورهاي تـالش،  

درصـد واریـانس    42ایـن ابعـاد   . دارنـد  صـیلی تح اشـتیاق  با بعد نیرومنـدي   يداریمعن

  .کنندیمنیرومندي را تبیین 

خود به  با بعد وقف تحصیلی انگیزش هاي یج حاصل از رگرسیون چندگانه حیطهنتا) 5(جدول 

  يا مرحلهروش 

  متغیرهاي پیش بین
همبستگی چندگانه

(MR)  

ضریب تعیین

(RS)  

B  β  t  p  

  003/0  - 01/3  - 29/0  -323/0  36/0  60/0  تکالیف يهایژگیو

  001/0  -365/3  - 30/0  -315/0  40/0  638/0  ارزشمندي تکالیف

انگیزش درونی تجربه 

  برانگیختگی

661/0  43/0  238/0  19/0  749/2  007/0  

F=         170/37 p 0001/0<

، تحصـیلی  انگیـزش  يهـا  طهیحکه از میان  دهدیمنشان  )5(نتایج مندرج در جدول 

بـه یختگـ یبرانگ ۀ تجربیدرون زشیانگو  فیتکاليارزشمندالیف، تک يهایژگیوابعاد 

درصد واریانس آن  43روند و  میخود به شمار بعد وقف يها نیب شیپنیتر مهمبیترت 

  .کنندیمرا تبیین 

  يریگ جهینت

اشـتیاق  بـا ابعـاد    تحصـیلی  انگیـزش  يهـا  طهیحۀبررسی رابط ،حاضر پژوهشهدف از 

انگیــزش دار بــین ابعــاد  معنــی ۀیج حاصــل، حــاکی از وجــود رابطــنتــا. بــود تحصــیلی 

بـا   هـا  افتـه یاین . است تحصیلی اشتیاق با  یزگیانگیبو  یرونیب زشیانگ، یدرونتحصیلی 

و والرنـد و همکـاران   ) 2007(، هـاگر و هـین،   )2006(الیوت و همکـاران   يها پژوهش

حلیل رگرسیون چندگانه با روش نتایج حاصل از ت این،عالوه بر . همسو هستند) 1993(

يهـا یژگـ یو، فیتکـال يارزشـمند ، تـالش يباورهـا نشان داد که متغیرهاي  يا مرحله

میان متغیرهاي دیگر بیشـترین نقـش را   از یختگیبرانگ ۀ تجربیدرونزشیانگو  فیتکل

  . برخوردارند تحصیلی اشتیاق در تبیین واریانس ابعاد 
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کـه   کرد استداللچنین  توانیمتحصیلی اشتیاق با  یدرون زشیانگبین  ۀدر تبیین رابط

این و  شودیمفراگیران احساس کفایت و کنترل منجر به افزایش یدرونیلیتحصانگیزه

تـا   شـود یمـ انگیزش درونی باعث . دهدیمرا افزایش فراگیرانلیتحص بهاقیاشتعامل 

 گیـرد روایی نیازهاي خود در نظر آموزشی را عاملی در جهت کام يها تیفعالآموز دانش

 ،در نتیجـه . نـد یببو اهداف آموزشی و یـادگیري را در راسـتاي اهـداف شخصـی خـود      

اشـتیاق وي بـه تحصـیل افـزایش      ،ین ترتیـب تصور کنـد و بـد  تحصیل را امري با معنا 

منجر بـه   يریگ میتصم، مسئلهحل، يگذار هدفافزایش  ۀبه واسطیدرونة زیانگ.ابدی یم

، عالیـق، نقـاط قـوت و    هـا  رجحـان آگـاهی از  ، هـا  مهـارت توانایی در ارزیابی افزایش

تعیـین   همچنـین قابلیـت  توانایی در نظر گرفتن ابعاد مختلف یک موضـوع و  ، ها ضعف

از خـود،   کـردن دفـاع يهـا  مهـارت و بـا گسـترش    شودمیيریگ میتصمپیامدها هنگام 

نه و قدرت سازگاري با تغییـرات  عملکرد مستقال يها مهارتخودارزشیابی،  يها مهارت

والرند، بلیس(دهدیمرا افزایش  ، اشتیاق به تحصیلو خالقیت نفس و اعتماد به
1

، بریر
2
 

  .)1989و پلتیر، 

بیرونی از علتی کـه محـیط بـراي     که انگیزش ییاجآنگفت از  توانیم،به طور کلی 

رویدادهاي بیرونـی   ،شودیم، ناشی آوردیمآغاز کردن یا ادامه دادن یک عمل به وجود 

وسـیله بـراي   «که آنهـا نـوع وابسـتگی     يا گونه به؛بیرونی هستند انگیزش ةوجودآورند به

کنند که در آن رفتار یک وسیله است و هـدف، پیامـدهاي    در ذهن فرد ایجاد می» هدف

بنابراین، رفتار بـراي دنبـال کـردن    . خوشایند یا جلوگیري از پیامدهاي ناخوشایند است

مطلـوب   يها مشوقبیرونی و  يها زهیانگو وجود  شودیممدهاي خوشایند برانگیخته پیا

  . به تحصیل خواهد بود آنهابراي فراگیران عاملی در جهت افزایش سطح اشتیاق 

بـا   يداریمعنمنفی  ۀرابط تحصیلی انگیزگی  بینتایج حاصل از پژوهش نشان داد که 

بنـدورا و الك  يهـا  پـژوهش با نتایج حاصـل از   این یافته. دارد  تحصیلی اشتیاق ابعاد 
3

و هاردر و ریو) 2006(، لگالت و همکاران )2003(
4

در تبیین این . همسو است) 2003(
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 شـته هدف مشخصـی ندا  ،تحصیلی یزگیانگیبدچارآموزانِ دانشگفت که  توانیمیافته 

ـ احسـاس فزاینـده   .و انتظار تغییر وقایع را ندارند ، نتـرل بـر وقـایع   و عـدم ک  یتیکفـا یب

شـناختی، و  سازگاري ضعیف در تحصیل، احساس استرس زیاد، ضـعف سـالمت روان  

انگیزگـی   بـی افـراد دچـار   از خصوصـیات  ) 1989والرنـد و همکـاران،   (ضعف تمرکـز  

. شـود مـی تحصـیلی   يها تیفعالآموزان به که منجر به عدم اشتیاق دانش است تحصیلی 

احساس ناتوانی در تکمیل یک فعالیـت بـه طـور     هبتحصیلی  یزگیانگیباین،عالوه بر 

شـود افـراد چنـین تصـور کننـد کـه        و باعث می )1986بندورا، (انجامدیمآمیزموفقیت

سـلیگمن (در انجام یک فعالیت به نتیجه مورد نظر برسـند  توانندینم
1
در ایـن   ).1975،

تحصـیل   بهاشتیاقو  دهندینمتحصیلی ارزش و اهمیت  يها تیفعالبه  فراگیران ،حالت

کنـد کـه    چنین احسـاس مـی   آموز دانشوقتی که . )2000یان، ار(کندیمکاهش پیدا  آنها

توانایی الزم براي تالش و کوشش در جهت پیشبرد امور درسـی و تحصـیلی را نـدارد،    

و سـطح اشـتیاق او بـه     کننـد تلقـی نمـی  هاي آموزشی را جالـب و برانگیزاننـده    فعالیت

از  يا مجموعـه اگـر فراگیـر تکـالیف تحصـیلی را بـه عنـوان       . ابـد ی یمـ تحصیل کاهش 

 نییپـا تلقی کند، برانگیختگی شـناختی و هیجـانی وي    آوریخستگرفتارهاي تکراري و 

بـه  (آن کـاهش نیرومنـدي    ۀو نتیجـ  شـود ینمتأمین  آموز دانش، حس کنجکاوي آیدمی

اگر فراگیر تکالیف تحصیلی همچنین، . خواهد بود) تحصیلی اشتیاق عنوان یکی از ابعاد 

و  هـا یسـتگ یشارا بـراي بـروز    يا نـه یزمخود را فاقد هرگونه چالش و ابتکار بدانـد تـا   

ـ فعالو تمـایلی بـراي پـرداختن بـه      شـود میوي ارائه دهد، دلسرد  يهاییتوانا  يهـا  تی

  ). 2000هیدي و هاراکیویکز، (تحصیلی نخواهد داشت 

                                                                                                                              
1. Seligman
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