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بعدی و سلسله مراتبی پرسشنامه انگیزش آزمون مدل چند
 مدرسه

 
 2و فرحناز کیان ارثی* 2پسند، سیاوش طالع1خواهمحبوبه آزادی

 شناسی تربیتی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.دانشجوی کارشناسی ارشد روان . 1

 دانشیار گروه روان شناسی تربیتی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران. )نویسنده مسئول(. 2
 استادیار گروه روان شناسی تربیتی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران. .3

 دهیچک
گذاری شخصی مائر گیرد،  نظریه سرمایههایی که انگیزش را به صورت مدل هدف چندگانه در نظر مییکی از نظریه

آورد. های انگیزش، فراهم میبعدی و سلسله مراتبی هدفاست. این نظریه چار چوب مفیدی برای ارزیابی ماهیت چند
گیری هدف پیشرفت بود. جامعه آماری دانشبعدی و سلسله مراتبی جهتهدف مطالعه حاضر بررسی ساختار چند

دختر( با استفاده از روش نمونه 415پسر،  420آموز )دانش 835 ای به حجمشیراز بودند. نمونه آموزان دوره متوسطه شهر
های مرتبه کنندگان پرسشنامه انگیزش مدرسه را تکمیل کردند. مدلای، انتخاب شد. شرکتمرحلهگیری تصادفی چند

ها با مدل مبتنی تحلیل عامل تاییدی نشان داد؛ دادههای باالتر با روش تحلیل عامل تاییدی آزمون شدند. نتایج اول و مرتبه
تری دارند. تحلیل اعتبار با روش آلفای کرونباخ نشان بر هشت عامل مرتبه اول با چهار عامل مرتبه دوم برازش مناسب

 ، تمجید(78/0) نگرانی اجتماعی ،(84/0) ، قدرت اجتماعی(81/0) ، رقابت(8/0)، تالش(7/0) داد؛ هفت عامل تکلیف
 26/0های مرتبه یکم از ب دارند. دامنه همبستگی بین عامل، هماهنگی درونی مناس (89/0) و جایزه گرفتن (83/0)
های پژوهش ( بود. یافتهتالش –) تکلیف  62/0جایزه گرفتن( تا  –و نگرانی اجتماعی  قدرت اجتماعی –تکلیف )

 کند. نگیزش مدرسه، فراهم میهای آتی حوزه اساختار نظری قوی و یک ابزار برای پژوهش
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 مقدمه  
مربیان، معلمان و والدین انگیزش را به عنوان کلید 

 . تاثیر[1] عملکرد آموزشی موفقیت آمیز به حساب می آورند 
 یکی آموزشی پیامدهای بر مدرسه در آموزان دانش انگیزش

، 3، 2] باشد  می آموزشی پژوهش های در مهم های زمینه از
 برای آموزان دانش سائق و انرژی عنوان به از انگیزش. [4

شود. انگیزش  می یاد فعالیت های یادگیری در درگیر شدن
 یلتحص مدرسه، به نسبت آموزان دانش عالقه در بزرگی نقش

 و به عنوان یکی[5، 3] کند می فعالیت ها ایفا از بردن لذت و
 ده  بو آموزان دانش موثر در پیشرفت روانشناختی های پایه از
 محیط در را آموزان هدف دانش گیری جهت و [9، 8، 7، 6]

. انگیزش نقش [12، 11، 10] کند می درس هدایت کالس
موثری در پیش بینی پیشرفت دارد و تا اندازه ای تابع ادراک 

. نظریه های اخیر [14، 13 ] از سبک های فرزند پروری است 
 راد در موقعیت هایانگیزش پیشرفت، بیشتر بر هدف های اف

آموزشی تاکید داشته و رفتارهای آموزشی، فرایندهای 
، 16، 15] شناختی و پیشرفت را تحت تاثیر قرار می دهند

. یکی از نظریه های اخیر انگیزش، نظریه هدف [18، 17
بر محافل علمی امریکا چیره  1980پیشرفت است که از سال 

 ر آورده است شده و مطالعات انگیزش را تحت سلطه خود د
[19]. 

نظریه هدف با یک رویکرد چند بعدی، جهت گیری های 
هدف عملکردی و تبحری را در انگیزش تحصیلی مطرح می 

. در جهت گیری هدف تبحری تالش فرد [21، 20، 19] کند
  منجر به موفقیت می شود و یادگیری دارای ارزش ذاتی است 

. این هدف ها خود مرجع هستند. افرادی که دارای [21 ،1]
هدف تبحری هستند مهارت های جدید را گسترش داده، 
قابلیت خود را بهبود بخشیده و در انجام یک تکلیف تبحر 

. در مقابل هدف عملکردی [24، 23، 22] کسب می کنند 
و بر توانایی شخص نسبت به دیگران  [25]  دگر مرجع است 

. دانش آموزانی که هدف های عملکردی [26 ، 23] تاکید دارد
دارند شایستگی هایشان را برحسب میزان بهتر انجام دادن 
کارها از دیگران، میزان برتر بودن از هنجارها و رسیدن به 

. [27و  22، 21، 4، 1]  موفقیت با تالش کم ارزیابی می کنند
اجتناب برای این  –اخیرا یک چارچوب دو بعدی گرایش 

ها مطرح شده است که شامل  گرایش به تبحر، اجتناب هدف 
تبحر، گرایش به عملکرد و اجتناب از عملکرد می باشند  از
 . [29و  28، 17]

مرور پیشینه نشان می دهد که پژوهش های مربوط به 
بعد اجتنابی هماهنگ نیستند و بسیاری از پژوهشگران 

رد به عملکمطالعات خود را به ابعاد گرایش به تبحر و گرایش 
. مشکل دیگر این نظریه در بعد [25 ،4]محدود کرده اند 

مفهومی است. نخست آنکه، نظریه هدف یک پیوستار دو 
قطبی فرض می کند که شامل هدف عملکرد در مقابل هدف 

می . در حالی که پژوهش ها نشان[30 ،4]تبحر می باشد 
زان که این هدف ها با هم ناسازگار نیستند و دانش آمو دهد

، 1] ممکن است این دو هدف را به طور همزمان دنبال کنند
. دوم آنکه وقتی انگیزش دانش آموزان در محیط [32 ،31

های فرهنگی متفاوت بررسی می شود تاکید بر این دو هدف 
محدود کننده است. این هدف ها دارای ماهیت فردگرا هستند 

هند و زیرا هر دو، هدف های شخص را در اولویت قرار می د
توجه اندکی به هدف های اجتماعی )مثل وابستگی به دانش 
آموزان دیگر یا موفق شدن به خاطر خانواده( دارند که در 

. [34 ،33، 30، 1] فرهنگ های جمع گرا بسیار مهم می باشد
پژوهشگران ادعا کردند که در میان دانش آموزان فرهنگ های 

و اجتماعی  جمع گرا، هدف های انگیزشی بیرونی، سودگرا
. همچنین محدود [35] باعث توسعه رفتار پیشرفت می شود 

کردن پژوهش ها و نظریه پردازی ها به دو هدف عملکرد و 
تبحر، فرصت پژوهشگران را جهت بررسی ماهیت چند بعدی 
هدف های پیشرفت دانش آموزان که شامل هدف های 
اجتماعی و بیرونی می باشد و ماهیت ارتباط بین این هدف

 ها را  محدود می کند. 
. به عنوان [36، 31، 23] نظریه سرمایه گذاری شخصی 

بسطی از نظریه هدف پیشرفت طراحی شد تا محدودیت های 
. این مدل، یک [38 ،37] ذکر شده را مورد توجه قرار دهد

، 41، 40، 39، 10] مدل جامع و چند هدفی از انگیزش است
ماهیت چند بعدی و  و چهار چوب مفیدی برای ارزیابی [42

 ،36، 31] سلسله مراتبی هدف های پیشرفت فراهم می کند 
. این نظریه تبیین می کند که افراد چگونه انرژی، [37

استعداد و وقت خود را به فعالیت های خاص اختصاص می 
. در این مدل فرض می شود [44 ،43، 41، 22، 8، 2] دهند 

غیر وسیله سه مت که رفتار انگیزشی در یک موقعیت خاص به
کلی هدف های درک شده، درک خود و شرایط تسهیل کننده 

. مائر در این نظریه [45 ،43، 41، 16، 11] برانگیخته می شود
چهار نظام گسترده هدف را پیشنهاد داده است که دارای 
عمومیت است: تکلیف )تبحر(، خود )عملکرد(، انسجام 

. هر کدام از [47 ،46، 16، 15] اجتماعی و هدف های بیرونی
 این هدف ها به دو دسته تقسیم می شود.

شامل درگیری در تکلیف )مثال برای  تکلیف )تبحر(: 
مورد عالقه ام بیشتر تالش می انجام دادن تکالیف درسی 

( و تالش )مثال هر چقدر مسئله ای مشکلتر باشد من هم کنم
 می کنم( می باشد. بیشتر تالش

ت )مثال رتبه اول شدن در شامل رقاب خود )عملکرد(: 
کالس برایم خیلی مهم است( و قدرت اجتماعی )مثال دوست 
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 دارم در مدرسه مسئول یک گروه باشم( می باشد.
شامل وابستگی )مثال تا جایی که  انسجام اجتماعی: 

ممکن است سعی می کنم در مدرسه با دوستانم همکاری 
کنم( و نگرانی اجتماعی )مثال در مدرسه به دانش آموزان 

 دیگر اهمیت می دهم( می باشد.
شامل تمجید) مثال تعریف کردن  هدف های بیرونی: 

معلمانم از من به خاطر انجام صحیح تکالیف مدرسه برایم 
هم است( و جایزه )مثال به خاطر گرفتن هدیه از طرف معلم، م

 درکالس سخت تالش می کنم( می باشد. 
در این مدل هشت جهت گیری هدف پرسشنامه انگیزش 
مدرسه شامل هدف های تکلیف، تالش، رقابت، قدرت 
اجتماعی، وابستگی، نگرانی اجتماعی، تمجید و جایزه مطرح 

یک از این عامل های مرتبه . هر[48 ،47، 29، 2] می شود 
اول پرسشنامه انگیزش مدرسه یک بعد روانشناختی را 
منعکس می کند که برای انگیزش مدرسه و پیشرفت ضرورت 
دارد. گرچه  فرض می شود این بعدها از یکدیگر مستقل می 
باشند اما ممکن است به صورت یک سلسله مراتب انگیزشی 

ر آن است که روابط در این پژوهش فرض ب .[29] عمل کنند
بین هشت عامل مرتبه اول پرسشنامه به وسیله چهار عامل 
مرتبه دوم )تبحر، عملکرد، اجتماعی و بیرونی( و یک عامل 

  .مرتبه سوم )انگیزش کلی( در مدل های رقیب تبیین شوند

 های پژوهشسوال
آیا پرسشنامه انگیزش مدرسه از یک عامل انگیزشی  -1

 کلی اشباع شده است؟
آیا پرسشنامه انگیزش مدرسه از یک ساختار چند  -2

 بعدی با هشت عامل انگیزشی اشباع شده است؟
آیا پرسشنامه انگیزش مدرسه از یک ساختار چند  -3

بعدی سلسله مراتبی با هشت عامل انگیزشی مرتبه یکم و 
 چهار عامل مرتبه دوم اشباع شده است؟

ار چند آیا پرسشنامه انگیزش مدرسه از یک ساخت -4
بعدی سلسله مراتبی با هشت عامل انگیزشی مرتبه یکم، چهار 
عامل مرتبه دوم و یک عامل کلی مرتبه سوم اشباع شده 

 است؟

 روش پژوهش
همبستگی اجرا شد.  -پژوهش حاضر با روش توصیفی

پرسشنامه انگیزش مدرسه توسط یک متخصص زبان 
 انگلیسی به فارسی ترجمه شد. نسخه ترجمه شده مجددا

توسط یک متخصص مستقل به انگلیسی برگردانده شد. دو 
نسخه مورد نظر مقایسه شدند و ترجمه بعضی از گویه ها 
بازنویسی شد. در مطالعه مقدماتی، فرم اولیه طی چهار مرحله 

 روی دانش آموزان شهرستان شیراز اجرا شد. 
پس از هر مرحله اجرا، گویه ها با اعتبار پایین، اصالح و 

ی می شدند و پرسشنامه به طور مجدد اجرا می شد. بازنویس
نفر از دانش  35در اجرای مرحله چهارم پرسشنامه بر روی 

آموزان از جامعه هدف اجرا شد و میزان آلفای کرونباخ برای 
، قدرت 78/0، رقابت 78/0، تالش67/0بعدهای تکلیف

، 70/0، نگرانی اجتماعی79/0، وابستگی 86/0اجتماعی
برآورد شد. ابزارهای اندازه   85/0 جایزه گرفتن،، 84/0تمجید 

کاغذی بودند. دستور العمل -گیری اجرا شده به صورت مداد
تکمیل پرسشنامه ارائه شد. پرسشنامه ها به صورت گروهی 

دقیقه بود.   40اجرا شد. متوسط زمان تکمیل پرسشنامه ها 
ماه طول کشید. از تحلیل  3بازه زمانی جمع آوری داده ها 

امل تاییدی برای آزمون مدل های رقیب استفاده شد. در ع
گویه می تواند در یک  43ابتدا، این فرض آزمون شد که آیا 

مدل به وسیله هشت عامل مرتبه اول )تکلیف، تالش، رقابت، 
قدرت اجتماعی، وابستگی نگرانی اجتماعی، تمجید و پاداش(   

 انگیزشصورت بندی شود یا شواهدی از وجود یک عامل کلی 
(. سپس بررسی شد آیا این هشت عامل 1وجود دارد )شکل 

تواند به وسیله چهار عامل مرتبه دوم صورت  مرتبه اول می
(. پس از آن بررسی شد آیا این چهار 2بندی شود )شکل 

عامل مرتبه دوم )تبحر، عملکرد، اجتماعی، بیرونی( از یک 
 (.2 لانگیزش کلی مرتبه سوم اشباع شده است یا خیر )شک

جامعه آماری، برآورد نمونه و روش نمونه گیری: جامعه 
آماری پژوهش دانش آموزان دوره متوسطه شهر شیراز بودند. 

برابر  10برای دستیابی به کفایت نمونه مورد نیاز، حداقل
تعداد متغیرها برای تحلیل ضرورت دارد. با توجه به تعداد 

به حجم  نامه انگیزش مدرسه نمونه ایسوال های پرسش
آموزان دوره متوسطه شهرستان شیراز با نفر از دانش 835

استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب 
زن  415درصد( و  1/50مرد ) 420شدند که از این تعداد 

دبیرستان ها و هنرستان  درصد( بودند. ابتدا از میان9/49)
مدرسه انتخاب  2 گانه شهر شیراز، از هر منطقه 4های مناطق 

شد و از هر مدرسه با توجه به تعداد دانش آموزان آن مدرسه 
 کالس انتخاب شدند. 3یا  2

پرسشنامه انگیزش مدرسه به عنوان   ابزار های پژوهش:
یک ابزار اکتشافی به منظور انعکاس اجزای مدل سرمایه 
گذاری شخصی، بررسی ماهیت چند بعدی و سلسله مراتبی 
انگیزش مدرسه و جهت گیری هدف های انگیزشی در محیط 

. این [36و  31] های بین فرهنگی ساخته شده است 
های غربی و غیر غربی پرسشنامه برای دانش آموزان فرهنگ 

. پژوهش های صورت گرفته در [26] مناسب می باشد
، هنگ [43و  21، 8] ، آمریکا[49و  3، 2] کشورهای استرالیا
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که با تحلیل  [9] ، گینه نو[45و  11] ، فیلیپین[1] کنگ  
عامل اکتشافی و تاییدی انجام شده است، اعتبار، همسانی 

را تایید کرده است. علی درونی و روایی سازه این پرسشنامه 
هماهنگی درونی پرسشنامه انگیزش مدرسه  [3] و مک اینرنی

اعالم کردند و  آلفای کرونباخ برای بعدهای تکلیف،  75/0 را
تالش، رقابت، قدرت اجتماعی، وابستگی، نگرانی اجتماعی، 

، 68/0، 80/0، 75/0، 82/0، 66/0 تمجید و جایزه را به ترتیب
 گزارش کردند.  79/0، 80/0، 70/0

 سوالی انگیزش مدرسه  43در این پژوهش از پرسش نامه 
                                        استفاده شده است. آزمودنی ها در یک طیف لیکرت از [ 2]
= کامال مخالفم( به گویه ها پاسخ  1=  کامال موافقم  تا  5)

 دادند.
 
 
 

 . ساختار عاملی مرتبه اول پرسشنامه انگیزش مدرسه1شکل

 هایافته
تحلیل عاملی تاییدی با روش بیشیه درست نمایی با 

انجام شد. چولگی تک متغیری و  EQSاستفاده از نرم افزار 
چند متغیری بررسی شد و از برآوردهای بیشینه درست نمایی 

 با تعدیل های غیر نرمال استفاده شد. 

انتقال یافته ضریب  Zدر این تحلیل با توجه به مقدار 
( و به منظور = Mardia’ 38/103  Coefficientماردیا  )

روش  بیشینه احتمال  اطمینان از  نرمال بودن چند متغیره  از
برای تحلیل داده Robustبنتلر استفاده و از دستور  –ساتورا 

 ها استفاده شد.
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ای نسبی مدل هظور ارزیابی نیکویی برازش مطلق و به من 
 محاسبه شد. برای تمام مدل ها، مقادیر برازش  فرضی،

 مورد اعتماد ترین اگر چه ریشه میانگین مجذور خطای تقریب
مالک برازش می باشد، در این پژوهش از شاخص بسط یافته 

لویز استفاده شد که به شاخص برازش غیر معیار معروف  -تاکر
. گرچه این شاخص معیار نیست  ) برای مثال، [50] است

گاهی اوقات مقادیر آن خارج از دامنه صفر تا یک قرار 

و مدل فرضی را به میگیرد(، ولی درجه آزادی مدل پایه 
. شاخص برازش مقایسه ای، یک [51] حساب می آورد

مقیاس برازش ارائه می دهد که مدل فرضی را با مدل پایه 
کند. به طور  ( و مدل اشباع شده مقایسه می1)در اینجا مدل 

کلی باور بر این است که ارزش شاخص برازش مقایسه ای 
 ده بودن مدل استنشان دهنده برازن 90/0برابر یا بیشتر از 

[52].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . ساختار عاملی مرتبه باالتر پرسشنامه انگیزش مدرسه2شکل 

بر خالف شاخص برازش مقایسه ای، ریشه میانگین مجذور 
 لویز پیچیدگی -خطای تقریب و شاخص بسط یافته تاکر 

افزایشی مدل را رد کرده و سادگی افزایشی مدل را مورد تایید 
. براون و کداک معتقدند ریشه میانگین [53] قرار میدهد

نشان دهنده برازش 05/0مجذور خطای تقریب، در نزدیکی 
نشان دهنده برازش نسبی  08/0کامل است و مقادیر نزدیک 

برازش ضعیف میباشد. نشان دهنده  10/0و مقادیر باالتر از 
اگرچه آزمون های معناداری آماری و شاخص های برازش در 
ارزیابی برازش یک مدل کمک میکند، با وجود این نهایتا یک 
 قضاوت حرفه ای و ذهنی در انتخاب بهترین مدل وجود دارد

[47]. 
هرگاه عامل های مرتبه اول  ساختار عاملی مرتبه باال:     

، معقول است مدل هایی را بیازماییم دارای همبستگی باشند
 که یک یا چند عامل مرتبه باال مبنا قرار گیرند.

در مدل های مرتبه باالتر، همبستگی های بین عامل های      
مرتبه اول صفر میباشد و روابط بین عامل های مرتبه اول بر 
اساس عامل های مرتبه باال توضیح داده میشود. از آنجایی که 

ای عامل مرتبه اول معموال کمتر از تعداد تعداد باره
همبستگی های میان عامل های مرتبه اول میباشد، عامل 

باشند. توانایی  های مرتبه باالتر دارای ایجاز بیشتری می
نسبی مدل های عاملی مرتبه اول و مرتبه دوم برای برازش 
داده ها یک ویژگی مهم در ارزیابی مدل های مراتب باالتر 

گر همبستگی های میان عامل ها کوچک باشد، میباشد، ا
سلسله مراتب ضرورتا باید ضعیف باشد. اگر سلسله مراتب 
ضعیف باشد، واریانس قابل اعتماد در عامل های مرتبه اول 
نمی تواند بر حسب عامل های مراتب باالتر توضیح داده شود. 
مسئله مهمی که در تصمیم گیری وجود دارد این است که 

یک یا چند نمره که نماینده عامل ها را بر اساسآیا پاسخ 
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های مرتبه باالتر است خالصه کنیم یا بر تعداد زیادی نمره  
که منعکس کننده عامل های مرتبه اول هستند تکیه کنیم. 
با وجود این، اگر یک مدل سلسله مراتبی همانند یک مدل 
 مرتبه اول با داده ها برازش داشته باشد، تاییدی برای مدل

 رتبه دوم وجود خواهد داشت.

گویه برای تشکیل  43در یک مدل تک عاملی مرتبه اول توان 
(. نتایج تحلیل 1یک عامل انگیزشی واحد آزمون شد ) شکل 

عاملی تاییدی نشان می دهد داده ها با مدل تک عاملی مرتبه 
(. 1اول به اندازه مدل های چند عاملی برازنده نیست )جدول 

گویه آزمون شد. در این  43رتبه اول با مدل هشت عامل م
مدل هشت عامل با یکدیگر همبسته فرض شدند اما جمالت 
خطای گویه ها به عنوان نشانگرهایی از این عامل ها مستقل 

(. این مدل در مقایسه 1از هم و ناهمبسته فرض شدند ) شکل 
با مدل تک عاملی از برازندگی مناسب تری برخوردار است. 

است   39/0 ریشه میانگین مجذور خطای تقریب برای مثال،
مدل است. به  –که نشان دهنده برازندگی مناسب داده 

هرحال، سایر شاخص های برازندگی برای این مدل به حد 
نصاب الزم نمی رسد. در مدل سوم هشت عامل مرتبه یک در 

گویه پرسشنامه  43چهارعامل مرتبه دوم جای گرفتند و 
(. این مدل در مقایسه با 2انگیزش مدرسه آزمون شد ) شکل 

اخص مدل هشت عاملی یک مدل رقیب محسوب می شود. ش
مدل برای این مدل مناسب است. به  –های برازندگی داده 

است که  37/0 ویژه، ریشه میانگین مجذور خطای تقریب
مدل است. به هر حال،  –نشان دهنده برازندگی مناسب داده 

 896/0گرچه برای این مدل شاخص برازندگی معیار نشده
است ولی شاخص برازندگی مقایسه ای دارای یک مقدار مرزی 

 (. آخرین مدل، مدل مرتبه سوم است. 903/0است )
این مدل ترکیبی از هشت عامل مرتبه یک در چهار عامل 
مرتبه دوم است که به نوبه خود در یک عامل مرتبه سوم جای 

مدل  –( . شاخص های برازندگی داده 2گرفته است ) شکل 
در این مورد به استثنای ریشه میانگین مجذور خطای تقریب 

( به حد نصاب نرسید. به هر حال، ما مقادیر مجذور 039/0)
مدل ها را با یکدیگر مقایسه کردیم. نخست، ما  کای

(832)=5930/1662مجذورکای مدل دوم )
2X را با مجذور )

(248)=1299/1621)کای مدل سوم 
2X )  .مقایسه کردیم

(10) =41 /4631)تفاوت مجذورکای دو مدل 
2X )  درجه  10با

درصد معنادار است و این بدان معناست  1آزادی در سطح 
که مدل سوم )هشت عامل مرتبه اول با چهار عامل مرتبه 
دوم( برازندگی بهتری از مدل دوم )هشت عامل مرتبه اول( 
                                  دارد. در ادامه، مجذورکای مدل دوم 

(5930/1662=(832)
2X ) جذور کای مدل چهارم با م         

(5352/1708=(844)
2X )  .مقایسه شد 

(12) =9422/45)تفاوت مجذورکای دو مدل 
2X )  12با 

درصد معنادار است و این بدان  1درجه آزادی در سطح 
معناست که مدل دوم )هشت عامل مرتبه اول( برازندگی 
بهتری از مدل چهارم )هشت عامل مرتبه اول، چهار عامل 
مرتبه دوم و تک عامل مرتبه سوم( دارد. در مرحله بعد، ما 

(842)=1299/1621)مجذورکای مدل سوم 
2X  )   را با مجذور

(844)=5352/1708)کای مدل چهارم 
2X ) .مقایسه کردیم

(2)=4053/87)تفاوت مجذورکای دو مدل 
2X )  درجه  2با

درصد معنادار است و این بدان معناست  1آزادی در سطح 
 که مدل سوم برازندگی بهتری از مدل چهارم دارد.

به هر حال، درکل با توجه به شاخص های برازندگی، مدل 
سوم مناسب تر از سایر مدل ها است. برای برآورد پارامترهای 
مسیر، ابتدا با توجه به شاخص های اصالح و ضریب الگرانژ 
مدل سوم اصالح شد. نتایج آزمون الگرانژ نشان داد که فرض 

درصد  5با عامل سوم در سطح  19کوواریانس صفر بین گویه 
. مقدار استاندارد آماره (P  ،834/46=2X<01/0 )رد می شود 

است. بررسی محتوای گویه  436/0تغییر پارامتر مورد انتظار 
 می خواهم در مقابل دوستان مدرسه ام احساس کنم " 19

که به لحاظ نظری باید بر روی عامل قدرت  "مهم هستم
اجتماعی بار شود، نشان می دهد که این گویه به طور منطقی 

وم نیز باشد. به این ترتیب ، می تواند نشانگری از عامل س
و عامل سوم به لحاظ نظری  19فرض کوواریانس بین گویه 

پذیرفته شد. با این اصالح مجددا شاخص های برازندگی مدل 
سوم محاسبه شد. یافته ها حاکی از برازندگی مناسب مدل 

است.   7/1 ، در این مدل df2X/سوم است. نخست نسبت 
  = RMSEA 033/0ریب ریشه میانگین مجذور خطای تق

 است. سایر شاخص های برازندگی نیز بهبود یافتند.

 . خالصه مدل ها و شاخص های برازندگی 1جدول 
 توصیف مدل 2X Df /df2X RMSEA NNFI CFI مدل

 مرتبه اولیک عامل  531/0 508/0 086/0 69/5 860 4083/4892 1

 هشت عامل مرتبه اول 897/0 888/0 039/0 99/1 832 5930/1662 2
 هشت عامل مرتبه اول و چهار عامل مرتبه دوم 903/0 896/0 037/0 92/1 842 1299/1621 3
 دوم و یک عامل مرتبه سوم هشت عامل مرتبه اول، چهار عامل مرتبه 893/0 885/0 039/0 02/2 844 5352/1708 4

 = شاخص برازندگی مقایسه ای CFI= شاخص برازندگی معیار نشده ؛  NNFI= ریشه میانگین مجذور خطای تقریب ؛  RMSEA= درجه آزادی؛  dfتذکر. 
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 .ضرایب استاندارد ، خطا و ضریب تعیین عامل های مرتبه یکم و دوم 2جدول 
2R E LA 2 عامل های مرتبه یکمR E LA 

 
عامل های مرتبه 

.دوست دارم برای انجام تکالیف درسی دوباره به من فرصتی داده شود تا انها را بهتر 1 49/0 87/0 24/0 دوم
 انجام دهم

1
ف

.تکلی
 

69/0 56/0 83/0 

 
 

 . تبحری1

 . برای انجام دادن تکالیف درسی مورد عالقه ام بیشتر تالش می کنم.2 59/0 81/0 35/0

 در انجام تکالیف درسی ام  پیشرفت دارم.ببینم که  .دوست دارم3 70/0 71/0 49/0

 پیشرفتی داشته ام یا نه.درسی ام باید بدانم که در انجام تکالیف .4 70/0 71/0 49/0

 .انجام  تکالیف درسی  مورد عالقه ام  به مدت طوالنی، برایم سخت  نیست.5 45/0 89/0 20/0

2
ش

. تال
 

69/0 19/0 98/0 

 تا مطمئن شوم که تکالیف درسی ام را به خوبی انجام می دهم. .بسیار کوشش می کنم6 69/0 73/0 47/0

 .وقتی در انجام تکالیف درسی ام  پیشرفت  دارم بیشتر تالش می کنم.7 60/0 80/0 36/0

 .هر چقدر مساله ای مشکل تر باشد من هم بیشتر تالش می کنم.8 57/0 82/0 32/0

 .در مدرسه بسیار تالش می کنم زیرا به درسم عالقه دارم.9 70/0 71/0 49/0

 .در مدرسه بسیار تالش می کنم تا چیزی های جدیدی یاد بگیرم10 68/0 73/0 47/0

 . سعی می کنم که تکالیف درسی ام  را بهتر از گذشته انجام دهم.11 66/0 75/0 44/0

 است که در رقابت درسی با همکالسی هایم، پیروز شوم.. برایم مهم 12 71/0 71/0 50/0

3
ت

.رقاب
 

45/0 74/0 67/0 

 
 
 

 .عملکردی2

 .رتبه اول شدن در کالس،  برای من خیلی مهم است.13 69/0 72/0 48/0

 .دوست دارم در کالس  با دیگران رقابت داشته باشم.14 66/0 75/0 43/0

 بهتر از هم کالسیهایم  باشم بیشتر تالش  می کنم..اگر بخواهم 15 65/0 76/0 42/0

 .می خواهم خوب درس بخوانم تا از هم کالسی هایم بهتر  شوم.16 72/0 70/0 51/0

 .فقط زمانی شاد هستم که یکی از بهترین دانش آموزان کالس هستم17 44/0 89/0 20/0

 تا به عنوان مسئول یک گروه انتخاب شوم. .در مدرسه سخت تالش می کنم18 73/0 68/0 53/0

4
ی

ت اجتماع
.قدر

 

29/0 84/0 54/0 

 .دوست دارم احساس کنم که در بین دوستان مدرسه ام فرد مهمی هستم.19 56/0 83/0 31/0

 .دوست دارم در مدرسه مسوول یک گروه باشم.20 84/0 54/0 70/0

 برای من خیلی مهم است..رهبر یک گروه بودن 21 80/0 60/0 64/0

.به این دلیل در مدرسه سخت تالش می کنم که دانش آموزان کالس به من توجه 22 53/0 84/0 29/0
 .غالبا سعی می کنم رهبر یک گروه باشم.23 64/0 76/0 41/0 کنند.

نهایت تالش خودم را می .هنگامی که در مدرسه کاری را با دیگران انجام می دهم 24 67/0 74/0 45/0
 کنم.

5
ی

. وابستگ
 

85/0 38/0 92/0 

 
 .اجتماعی3

 .تا جایی که ممکن است  سعی می کنم در مدرسه با دوستانم همکاری کنم.25 69/0 73/0 47/0

.ترجیح می دهم در مدرسه با دیگران همکاری کنم تا اینکه کاری را به تنهایی انجام 26 62/0 78/0 38/0
 .برای دانش اموزان بسیار مهم است که در درسها به یکدیگر کمک کنند.27 63/0 77/0 40/0 دهم.

6
ی

ی اجتماع
.نگران

 

77/0 48/0 88/0 

.دوست دارم در مدرسه به دانش آموران دیگر کمک کنم تا تکالیف درسی خود را به 28 77/0 64/0 59/0
 به دانش آموزان دیگر  اهمیت میدهم . .در مدرسه29 67/0 74/0 45/0 خوبی انجام دهند.

. از اینکه به دانش آموزان دیگر در انجام تکالیف مدرسه کمک کنم لذت می برم حتی 30 58/0 81/0 34/0
 .موفق نشدن دوستانم در درسهایشان ، من را ناراحت می کند.31 56/0 83/0 32/0 اگر خودم تکالیفم را  به خوبی انجام ندهم.

.تعریف کردن  معلمانم  از من به خاطر انجام صحیح تکالیف مدرسه برایم مهم می 32 75/0 66/0 56/0
 باشد

7
.تمجید

 

84/0 40/0 91/0 

 
 

 .بیرونی4

.تعریف کردن  دوستانم از من به خاطر انجام صحیح تکالیف مدرسه، برایم مهم می 33 79/0 61/0 62/0
 .وقتی در مدرسه از من تعریف می شود کارم را به نحو احسن انجام می دهم.34 73/0 68/0 54/0 باشد.

 .دوست دارم به خاطر انجام صحیح تکالیف مدرسه از من تعریف شود.35 65/0 76/0 42/0

36. 

 
 

 شد.با.تعریف کردن  والدینم از من به خاطر انجام صحیح تکالیف مدرسه برایم مهم می 36 62/0 78/0 39/0

 .وقتی جایزه ای دریافت می کنم بهتر در کالس کار می کنم.37 75/0 66/0 57/0

8
ن

.جایزه گرفت
 

56/0 66/0 75/0 

 .به خاطر گرفتن هدیه از طرف معلم، در کالس سخت تالش می کنم.38 76/0 65/0 58/0

 هایم بسیار تالش  می کنم..به خاطر گرفتن هدیه از طرف والدینم، در درس 39 77/0 64/0 59/0

 .دریافت جایزه به خاطر درست انجام دادن  تکالیف مدرسه برایم مهم می باشد.40 70/0 71/0 49/0

 .دریافت لوح تقدیر به من کمک می کند که در مدرسه بیشتر تالش کنم.41 69/0 72/0 48/0

 نیست، دوست دارم جایزه بگیرم..تعریف و تمجید برای من کافی 42 54/0 84/0 29/0

 .اگر در مدرسه جایزه دریافت می کردم بیشتر تالش می کردم.43 50/0 87/0 25/0
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، و شاخص  = NNFI 918/0شاخص برازندگی غیر معیار  
می باشد. به این ترتیب،  = CFI 924/0برازندگی مقایسه ای 

کلیه شاخص های برازندگی حاکی از برازندگی مدل سوم 
)هشت عامل مرتبه اول و چهار عامل مرتبه دوم( است. برآورد 
ضرایب استاندارد، خطا و ضرایب تعیین برای عامل های مرتبه 

 گزارش شده است. 2اول و عامل های مرتبه دوم در جدول 
 دوست دارم "کلیف گویه سوم نیرومندترین گزاره عامل ت

گویه  و  "ببینم که در انجام تکالیف درسی ام  پیشرفت دارم
ی پیشرفتدرسی ام باید بدانم که در انجام تکالیف  "چهارم 

است. در بعد تالش نیرومندترین گویه معرف  "داشته ام یا نه.
در مدرسه بسیار تالش می کنم زیرا به  " 9این عامل گویه 
است. این دو عامل در زیر عامل مرتبه  "ارم. درسم عالقه د

باالتر تبحری قرار می گیرند. با توجه به ضرایب استاندارد می 
( در مقایسه با عامل 98/0)توان گفت عامل تالش با ضریب 

 ( نشانگر نیرومندتری از عامل تبحری است. 83/0تکلیف )

تکلیف به هر حال، این عامل به یک اندازه واریانس عامل های 
و تالش را تبیین می کند ) به ضرایب تعیین نگاه کنید(. در 
مورد عامل رقابت، یافته ها نشان می دهد که نیرومندترین 

برایم مهم است که در  " 12گویه نشانگر این عامل گویه 
است. همچنین،  "رقابت درسی با همکالسی هایم، پیروز شوم.

  20اعی گویه نیرومندترین گویه نشانگر عامل قدرت اجتم
است. این  "دوست دارم در مدرسه مسوول یک گروه باشم"

دو عامل در زیر عامل مرتبه باالتر، عملکردی قرار می گیرند. 
توان گفت عامل رقابت با  با توجه به ضرایب استاندارد می

( 54/0( در مقایسه با عامل قدرت اجتماعی )67/0ضریب  )
است. به هر حال، این  نشانگر نیرومندتری از عامل عملکردی

را بیشتر از عامل قدرت  (45/0)عامل واریانس عامل رقابت
تبیین می کند. تفسیرهای مشابهی در مورد  (29/0)اجتماعی 

سایر عامل های مرتبه یکم و عامل های مرتبه دوم که عامل 
 های مرتبه پائین تر را در آشیان می گیرند، مطرح است.

 . میانگین، انحراف استاندارد، ضرایب آلفا و همبستگی عامل های مرتبه یکم و دوم 3جدول

 M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 متغیر

        70/0 62/0 42/4 .تکلیف1
       80/0 62/0 69/0 04/0 .تالش2
      81/0 54/0 43/0 81/0 93/3 .رقابت3
     84/0 38/0 34/0 26/0 95/0 32/3 اجتماعی.قدرت 4
    68/0 35/0 32/0 48/0 40/0 77/0 10/4 .وابستگی5
   78/0 57/0 31/0 38/0 54/0 39/0 82/0 82/3 .نگرانی اجتماعی6
  83/0 38/0 42/0 49/0 47/0 42/0 41/0 87/0 95/3 .تمجید7
 89/0 58/0 26/0 30/0 42/0 37/0 31/0 29/0 99/0 34/3 .جایزه گرفتن8

 همبستگی عامل های مرتبه دوم
 بیرونی اجتماعی عملکردی تبحری 

    1 تبحری

   1 51/0 عملکردی

  1 46/0 57/0 .اجتماعی

 1 42/0 59/0 44/0 بیرونی

 معنی دار هستند. P<05.*. ضرایب آلفا بر روی قطر فرعی ماتریس قرار دارند **.همه همبستگی ها در سطح .

اعتبار. ضریب هماهنگی درونی پرسشنامه انگیزش 
مدرسه با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد. ضریب اعتبار کل 

محاسبه شد. یافته ها نشان می دهد که  938/0 پرسشنامه
صرفا شش عامل مرتبه یکم از هماهنگی درونی مناسبی 

. قابل قبول است "تکلیف"برخوردارند. هماهنگی درونی عامل 
از حد قابل قبول  "وابستگی "ولی هماهنگی درونی عامل 

پائین تر است. بیشترین میانگین با کمترین پراکندگی مربوط 
است. همچنین، کمترین میانگین مربوط به به عامل تکلیف 

عامل قدرت اجتماعی است. دامنه همبستگی بین عامل های 
قدرت اجتماعی  و نگرانی  –) تکلیف  26/0 مرتبه یکم از

تالش ( است.  –) تکلیف  62/0جایزه گرفتن( تا  –اجتماعی 
  به هر حال، همبستگی عامل های مرتبه دوم نیز بررسی شد. 

ان می دهد در حالی که کمینه همبستگی یافته ها نش
بیشتر از کمینه همبستگی  (42/0)عامل های مرتبه دوم 

، این روند در مورد مقایسه (26/0)عامل های مرتبه یکم است 
 بیشنیه همبستگی عامل های مرتبه یکم و دوم معکوس است. 

 بحث و نتیجه گیری
 سدر این مطالعه ابتدا ساختار چند بعدی انگیزش براسا

مدل سرمایه گذاری شخصی مائر بررسی شد. که طی آن 
هشت بعد انگیزشی مشخص گردید. سپس ساختار سلسله 
مراتبی این بعدهای انگیزشی در مدل های رقیب بررسی شد. 
یافته ها نشان داد که یک ساختار چند بعدی و سلسله مراتبی 

 از هدف های پیشرفت در دانش آموزان شیرازی وجود دارد.
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ه ها نشان داد که اگر چه همبستگی بین هشت عامل یافت
مرتبه اول پرسشنامه انگیزش مدرسه مثبت بود، ولی دامنه 
آنها از ضعیف تا قوی متغیر بود. بیشترین همبستگی میان 
هشت عامل مرتبه اول پرسشنامه انگیزش مدرسه مربوط به 
عامل های تکلیف و تالش  بود که خرده مقیاس های جهت 

هدف تبحری را نشان می دهند. اگرچه برازش  گیری های
این مدل برای عامل های مرتبه اول ضعیف تر بود اما شواهدی 
به دست داد که این هدف ها می توانند در چهار عامل مرتبه 
دوم گنجانده شوند. به هرحال، چهار عامل مرتبه دوم 
نتوانستند به خوبی به وسیله یک عامل مرتبه سوم نشان داده 

. در کل مدل سوم برازش مناسب تری نسبت به سایر شوند
مدل ها از خود نشان داد.  نتایج تحلیل اعتبار پرسشنامه 
انگیزش مدرسه نشان داد که بعد وابستگی دست کم در دانش 
آموزان ایرانی اعتبار مناسبی نشان نمی دهد. این یافته بر 
خالف ادعای مک اینرنی و علی است که پرسشنامه انگیزش 

درسه را دارای هشت عامل فرض می کنند. یکی از دالیل م
احتمالی این ناهماهنگی، عامل فرهنگی است. شاید در دانش 
آموزان شیرازی روحیه همکاری مانند آنچه که در جوامع 
غربی شکل گرفته است، هنوز در دوران دبیرستان شکل 
نگرفته است. دلیل احتمالی دیگر می تواند به تعداد اندک 

هایی باشد که برای این عامل در نظر گرفته شده است.  سوال
تعداد اندک این سوال ها ممکن است منجر به عدم وضوح 

 عامل مربوطه شده باشد.
یافته های این مطالعه در زمینه چند بعدی بودن ساختار 
انگیزش مدرسه با یافته های مطالعات انجام شده در 

، 21، 18، 9 8، 3، 2، 1] کشورهای مختلف هماهنگ است 
. اما یافته های این مطالعه نشان داد که [54و  45، 43

انگیزش مدرسه یک ساختار سلسله مراتبی دارد. این یافته ها 
با یافته های مک اینرنی و علی هماهنگ نیست. آنها در 
مطالعه خود شواهدی مبنی بر وجود ساختار سلسله مراتبی 

 را تایید نکردند. 

این مطالعه قابلیت تعمیم یافته  یکی از محدودیت های 
ها است. از آنجا که شرکت کنندگان، دانش آموزان شهر شیراز 
هستند، یافته های به دست آمده را نمی توان به دانش آموزان 
سایر نقاط کشور تعمیم داد. محدودیت دوم مربوط به شواهد 
روایی است. گرچه ساختار عاملی این پرسشنامه با تحلیل 

مراتبی نشان داده شده است، اما روایی نمرات های سلسله 
عاملی با اندازه های مالک بیرونی تعیین نشده اند. از طرفی 
شواهد متقاعد کننده ای در تایید این ادعا وجود ندارد که 
نمرات باال در این عامل ها با رفتارهای زندگی روزمره دانش 

یشنهاد آموزان واقعا همبسته اند. برپایه این محدودیت ها پ
می شود پژوهشگران در آینده، مطالعاتی طرح ریزی کنند تا 

بتوان شواهدی از بسط ساختار عاملی این ابزار  بر روی سایر 
نقاط کشور به دست آورد. افزون برآن، پیشنهاد می شود 
نشانگرهایی از مالک های بیرونی تعیین شود و اندازه های 

دد تا شواهدی از حاصل از این مالک ها با آنها همبسته گر
روایی بیرونی ابزار به دست آید. رواسازی یک ابزار باید مبتنی 
بر شواهدی باشد که برپایه آن بتوان در مورد ویژگی مورد 
اندازه گیری به درستی قضاوت صورت گیرد. از این جهت 
پیشنهاد می شود مطالعاتی طرح ریزی شود که بر اساس آن 

 ینی رفتار های نیرومند انگیزشیبتوان توان ابزار را در پیش ب
بررسی کرد. در کل، پرسشنامه انگیزش مدرسه بر یک پایه 
مطالعات تجربی قوی و یک مدل نظری بنا شده است. عالوه 

این، تعیین روایی و اعتبار پرسشنامه انگیزش مدرسه در  بر
میان گروه های مختلف نشان می دهد که می تواند ابزار 

ح حال انگیزشی گروه های خاص مناسبی برای ایجاد شر
دانش آموزان در محیط های مدرسه باشد و این شرح حال ها 
را به پیشرفت تحصیلی مربوط کند. این احتمال وجود دارد با 
استفاده از شکل رواسازی شده کشوری پرسشنامه انگیزش 
مدرسه؛ معلمان، مشاوران و روانشناسان مدرسه بتوانند جهت 

موزان را ترسیم کرده و برنامه های گیری انگیزشی دانش آ
حمایتی و مداخله گرانه را جهت تقویت عوامل مثبت ایجاد 
کننده انگیزش )مثل تکلیف و تالش( اجرا کنند و از طرفی 

 تاثیر رقابت، قدرت اجتماعی و پاداش را به حداقل برساند.
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