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هدف پژوهش حاضر ،تعیین نیمرخهای انگیزشی دانشآموزاا و مقایسو نیمورخهوای تعیوین شودز اا نقنو ن ور خوردز
مقیاسهای پیزند بوا مدسهو بوزد سو پوژوهش ّیوی  -مقایسو ای بوزدز اهوج عامعو آمواسی پوژوهش شوام ییو
دانشآمزاا پسر دوسز متزهن دوم شهر قم و نمزن پژوهش نیز شوام  217دانوشآموزا بوزد و بوا اهوتاادز اا عودو
رعسی و مزسگا و ب سو نمزن گیوری خزشو ای دمدمرحیو ای ،انت وان شودند عهوج انوداازگیوری دادز هوا اا
مقیاس پیزند با مدسه سضاییشریف و همکاسا ( )1394با آلاای رونباخ  0/92و مقیاس عهجگیری انگیزشوی الیوز
و مک گروگزس با آلاای رونباخ  )2001( 0/66اهتاادز شد ب مم زس تحیی دادزهوای پوژوهش اا سو هوای تززیو و
تحیی خزش ای ،مانزا و آامز پیگیری تز ی طی نرم افزاس «اس پی اس اس » اهتاادز شود یافتو هوای پوژوهش ننوا
دهمدز ه نیمرخ انگیز ؛ دمدگان  ،بیانگیزشی و تبحرگرا ّ -میکردگرا دس میا دانشآمزاا بوزد نتیزو تحییو موانزا
ننا داد؛ ب عزء خردز مقیاس مناس ج دس مدسه  ،دس بقی خردز مقیاسهوای پیزنود بوا مدسهو (دلبسوتگی بو مدسهو ،
دلبستگی ب اس ما  ،باوس و تعهد ب مدسه ) بین دانشآمزاا با نیمرخهای انگیز دمدگانو  ،بویانگیزشوی و تبحرگورا
– ّمیکردگرا ،تااو معماداس وعزد داسد یافتو دیگور ننوا داد و دانوشآموزاا داسای نیمورخ انگیوز دمدگانو و
تبحرگرا ّ -میکردگرا داسای دلبستگی ب معیم ،دلبستگی ب مدسه  ،دلبستگی ب اس ما  ،باوس و تعهد بو مدسهو بینوتر
نسبج ب نمیرخ بیانگیزشی هستمد و نیز بوین دو نیمورخ انگیوز دمدگانو و تبحرگورا ّ -میکردگورا اا لحواپ پیزنود بوا
مدسه و خردز مقیاسهای آ تااو معماداس وعزد نداسد یافت ها میتزاند ب مسئزلین حزاز آمزا مک نمایود توا بوا
طراحی برنام های مداخی ای تربیتی دس استقا و یا حاظ انگیز دانوشآموزاا  ،دس طوز هوا هوای تحیوییی ،اقوداما
مؤثری سا انزام دهمد

& Training
Learning
Researches

Vol. 16, No. 1, Serial 29
Spring & Summer
2019
pp.: 111-122

کلیدواژهها :پیزند با مدسه  ،عهجگیری اهداف ،تززی ی خزش ای ،نیمرخ انگیزشی
*Email: Setayeshi_m@yahoo.com

111

ننری ّیمی پژوهشهای آموزش و یادگیری ،دوسز  ،16شماسز  ،1پیاپی  ،29بهاس و تابستا  ،1398صص 111-122 :
Journal of Training & Learning Researches, Vol.16, No.1, Serial 29, Spring & Summer 2019, pp.: 111-122.

قرار داده است ،احساس تعهد کند ،از مشارکت در تکالیف و
سایر فعالیتهای مرتبط با مدرسه احساس رضایت یا لذت
داشته باشد (مشغولیت) ،و قوانین و آموزش مدرسه را
پذیرفته و این طور ادراک کند که معلم و کارکنان مدرسه
به طور منصفانهای با او رفتار میکنند [ ]11،12برخالف
نظریه کنترل اجتماعی هیرشی [ ،]9در الگوی رشد
اجتماعی کاتاالنو و همکاران [ ،]4برای اجتماعی شدن ،بر
یک مفهوم ظریفتر از پیوند یعنی ترکیب دلبستگی و تعهد،
تأکید شده است .طبق این رویکرد ،دلبستگی به رابطه
عاطفی با مدرسه و بعد تعهد ،به سرمایه گذاری در گروه
اشاره دارد [ .]13بر اساس این الگو ،وقتی فرآیندهای
اجتماعی شدن به روش مناسبی پیش برود ،بین فرد و سایر
افراد ،و فعالیتهای مربوط به آن واحد اجتماعی ،دلبستگی
و تعهد رشد مییابد [ .]4در زمینه پیامدهای پیوند با
مدرسه و سیر رشد آن پژوهشهای متعددی انجام شده
است [.]14،15،16
نتایج پژوهشهای اخیر در زمینه پیامدهای پیوند با
مدرسه نشان داده است که سطوح باالی آن با افزایش
عملکرد تحصیلی [ ،]17 ،15سازگاری هیجانی و اجتماعی
باال[ ،]18رضایت تحصیلی و کنترل تحصیلی [ ،]13آمادگی
تحصیلی و کاهش خطر مشکالت یادگیری [ ،]19عدم
درگیری در رفتارهای منفی همچون قلدری ،بزهکاری و
سیگار کشیدن [ ]20،21،2216رابطه دارد .به عالوه،
یافتههای تعدادی از مطالعات نشان دادهاند که به طور
میانگین ،پیوند با مدرسه در طول دوران نوجوانی ،به ویژه
در طول انتقال به دوره راهنمائی ،که همساالن و بافت
مدرسه اغلب تغییر مییابند ،کاهش مییابد .به اعتقاد
محققان ویژگیهای مدارس راهنمائی ،همچون تعداد زیاد
معلمان و تمرکز زیاد بر رقابت دانشآموزان ،ممکن است
صمیمیت کمتر با معلم و در نتیجه افت پیوند را موجب
شود [ .]23،24با این حال ،پژوهشگران کمتری با اتکاء به
نظریه کنترل اجتماعی ،جهتگیری انگیزشی یا به عبارتی
جهت گیری اهداف 7که دانشآموزان دنبال میکنند را به
عنوان تبیینی برای پیوند آنان به مدرسه مورد استفاده قرار
دادهاند [ .]25در حالی که ،اهمیت انگیزش در تعلیم و
تربیت انکارناپذیر بوده و تحقیقات چند دهه اخیر در حوزه
آموزشی نیز بر این نکته تأکید داشته است که یکی از عوامل
مهم و دائمی در بهبود عملکرد ،انگیزش است [.]26
واژه انگیزش حدوداً از سال  1930در مورد رفتار انسان
مطرح شد که در حوزه یادگیری نیز بسیار تأثیرگذار است

مقدمه
مدرسه ،بعد مهمی در زندگی کودکان است ،چون زمان
زیادی را در آن میگذرانند؛ همچنین ،فرصت مناسبی را
برای ارتباط با معلمان ،معاونان و همساالن که به رشد سالم
آنان کمک میکنند ،به دست میآورند [ .]1ارتباط بین
دانشآموزان و مدارس به روشهای متنوع و با اصطالحاتی
همچون پیوند با مدرسه ،1مشغولیت ،ارتباط و جو مدرسه
مطرح شده است [ .]2در این میان ،مفهوم پیوند با مدرسه،
ارتباط تجارب دانشآموزان با مدرسه ،احساس مراقبت
شدن ،دریافت احترام از سوی معلمان ،دلبستگی به مدرسه،
میزان مشارکت و درگیری در مدرسه و تعهد به ارزشها و
باورهای مدرسه را شامل میشود [ .]3،4،5در مورد سازه
پیوند با مدرسه ،روزر و اکلز ]6[ 2و موری و گرینبرگ]7[ 3
بر ادراکات مربوط به روابط دانشآموز-معلم و یا احساس
مراقبت شدن دانشآموزان از سوی معلم ،تمرکز دارند.
گودنو ]8[ 4نیز یک احساس ذهنی از تعلق به مدرسه با
عنوان حس دانشآموز از پذیرفته شدن ،ارزش گذاشتن و
تشویق شدن توسط دیگران در جایگاه کالسی و احساس
اینکه خودش بخش مهمی از فعالیت کالسی است را به
عنوان پیوند با مدرسه تعریف کرده است .در زمینه پیوند با
مدرسه ،دو نظریه مطرح وجود دارد که یکی نظریه کنترل
اجتماعی هیرشی [ ]9و دیگری الگوی رشد اجتماعی5
کاتاالنو ،هاگرتی ،استرل ،فلمینگ 6و هاوکینز [ ]10است.
بر اساس نظریه کنترل اجتماعی ،وقتی دانشآموزان
برای درگیری مثبت در مدرسه تشویق میشوند ،دلبستگی
و پیوند آنان به مدرسه افزایش مییابد [ .]9موداکس و پرینز
[ ]5نیز با استفاده از رویکرد هیرشی [ ،]9پیوند با مدرسه را
به عنوان سازه چندبعدی و متشکل از ابعاد دلبستگی ،تعهد،
درگیری و باور عنوان کردهاند .آنها بر این اعتقادند که
پیوند با مدرسه دارای چهار مؤلفه اختصاصی :الف) دلبستگی
به مدرسه ،ب) دلبستگی به معلمان و کارکنان مدرسه ،ج)
تعهد به مدرسه (هم شامل باورها و هم رفتارها) ،و د)
درگیری تحصیلی است .طبق نظر محققان ،دانشآموزی
پیوند قوی به مدرسه دارد که روابط خوبی با همساالن یا
معلمان داشته باشد (دلبستگی) ،به مدرسه به عنوان منبع
باارزشی برای دستیابی به اهداف خویش نگاه کند و در برابر
منابعی که مدرسه برای رسیدن به اهداف او در اختیارش
1

school bonding
Roeser & Eccles
3 Murray & Greenberg
4 Goodenow
5 Social Development Model
6 Haggerty, Oesterle & Fleming
2

goal orientation

112

7

مقایس پیزند با مدسه دس نیمرخهای م تیف انگیزشی دانشآمزاا  :تحیی مبتمی بر ش ص

[ .]27الیوت و مک گرگور ]28[ 1چهار نوع جهتگیری
انگیزشی را مطرح کردهاند [:]28
 )1تبحرگرا :2این نوع جهتگیری انگیزشی با تالش
برای بهبود و ارتقاء شایستگی ،دانش ،مهارتها و یادگیری
مشخص میشود،
3
 )2تبحرگریز  :در این نوع جهتگیری انگیزشی ،دانش
آموزان تمرکز خود را روی اجتناب از بدفهمی یا اجتناب از
تسلط نیافتن بر تکلیف قرار میدهند .دانش آموزان کمالگرا
در این نوع جهتگیری انگیزشی ،نه به دلیل برتری نسبت
به دیگران بلکه بهواسطه معیارهای باالیی که برای خویش
در نظر میگیرند ،نگران غلط انجام دادن تکالیف خویش
هستند،
4
 )3عملکردگرا  :در این نوع جهتگیری انگیزشی،
تالش برای پیشی گرفتن از دیگران یا بهتر بودن از دیگران
یا به عبارتی ،تالش برای قضاوت مثبت در مورد خود است،
و
5
 )4عملکردگریز  :هدف دانش آموزان در این نوع
جهتگیری انگیزشی ،تالش برای اجتناب از احمق ،کودن یا
ناشایست جلوه دادن است .به عنوان مثال ،نگرفتن نمره بد و
نداشتن بدترین عملکرد در کالس از جمله اهداف این دانش
آموزان است (الیوت1999 ،6؛ به نقل از پینتریچ و شانک،
 .)2002الزم به ذکر است که این چهار نوع جهتگیری
انگیزشی می توانند به طور همزمان در افراد وجود داشته
باشد [ .]29عالوه بر این ،پژوهشگران خارجی و داخلی
متعددی به بررسی نیمرخهای انگیزشی پرداختهاند؛ آنها از
روشهای گوناگونی برای مطالعه این موضوع استفاده
کردهاند [.]31 ،30
یکی از روشهای مطالعه نیمرخهای انگیزشی ،تحلیل
مبتنی بر فرد است .به این صورت که افراد همگن و کسانی
را که دارای نمیرخ انگیزشی یکسانی هستند را در یک گروه
قرار میدهند [ .]26به عبارتی ،در پژوهشهایی که مبتنی
بر تحلیل فرد هستند ،ویژگیها ،قابلیتها و رفتارهای
متمایز و نحوه ترکیب این متغیرها را با هم مدنظر قرار
میگیرند [ .]32پژوهشگران متعددی با استفاده از تحلیل
مبتنی بر شخص ،به مطالعه و بررسی نیمرخهای انگیزشی و
ارتباط آن با سازههای روانشناختی و پیامدهای تحصیلی
دانشآموزان پرداختهاند [.]32،33

محمد هتاینی اظهری و همکاسا

در یک تحلیل مبتنی بر شخص ،بردر ،ریجاوک و
لونکاریک ]34[ 7به این نتیجه دست یافتند که دانشآموزان
میتوانند به چهار خوشه با نمیرخهای پیشرفت مختلف
تقسیم شوند :یادگیریگرا ،تکلیفگریز ،هم عملکرد و هم
یادگیریگرا ،و هم عملکرد و هم تکلیفگریز .این محققان
به این نتیجه دست یافتند که دانشآموزان خوشه
یادگیریگرا در مقایسه با خوشه عملکرد و تکلیفگریز،
کمتر از سبکهای مقابلهای هیجانمحور استفاده
میکنند ]31[.نیز در پژوهشی چهار خوشه هدفهای
پیشرفت را شناسایی کردند که شامل انگیزش پراکنده
(چندگانه متوسط) ،تبحرگرایی متوسط (تبحرگرایی
متوسط/عملکردگرا و عملکردگریز پایین) ،موفقیتگرا
(تبحرگرایی متوسط/عملکردگرا و عملکردگریز باال) و
رویکردی (تبحرگرایی و عملکردگرای باال/عملکرد گریز
پایین) است .در پژوهش اخیر ،دانشآموزانی که موفقیتگرا
و رویکردگرا هستند ،خودکارآمدی باال ،ارزشهای ذهنی باال
برای تکلیف ،مدیریت کالسی ،مشغولیت تحصیلی ،مدیریت
زمان و خودتنظیمی فراشناختی باالیی را نسبت به دو گروه
دیگر گزارش کردهاند.
در ایران نیز ،بدری گرگری و همکاران [ ]30به مطالعه
نیمرخهای انگیزشی دانشآموزان و تفاوت نیمرخها از نقطه
نظر فرسودگی تحصیلی پرداختند .نتایج پژوهش این
محققان ،چهار گروه از دانشآموزان دارای:
الف) اهداف پیشرفت پایین،
ب) جهتگیریهای تبحرگریز-عملکردگرا،
ج) جهتگیری انگیزشی چندگانه و
د) جهتگیری تبحرگرا  -عملکردگرا را شناسایی کرد.
همچنین ،یافته دیگر این پژوهش آن بود که فرسودگی
تحصیلی در نیمرخهای انگیزش چندگانه و تبحرگرا -
عملکردگرا کمتر از سایر خوشهها است .همچنین ستایشی
اظهری و کیالی [ ]35به چهار خوشهی تبحرگرا -
بی انگیزشی و انگیزش
عملکردگرا ،انگیزش سه گانه،
چندگانه دست یافت که پیشرفت تحصیلی و رضایت
تحصیلی خوشهی بی انگیزشی ،کمتر از سایر خوشهها بود.
در پژوهش دیگری که محققان به بررسی نیمرخهای
انگیزشی دانشجویان و تفاوت نیمرخ گروههای مختلف از
نظر عملکرد شناختی ،عاطفی و اجتماعی پرداخته بودند ،به
این نتیجه دست یافتند که بر اساس تحلیل مبتنی بر فرد،
چهار گروه از دانشجویان شامل:
الف) دارای جهتگیری انگیزش درونی،
ب) دارای جهتگیریهای درونی و درون فکنی شده،

1

Elliot & Mc Macgregor
mastery goal orientation
3 mastery goal avoidance
4 performance-approach goal
5 performance-avoidance goal
6 Elliot
2

Brdar, Rijavec & Loncaric
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جمعآوری اطالعات از پرسشنامههای زیر استفاده شد:
الف) مقیاس پیوند با مدرسه رضایی شریف و
همکاران :این مقیاس را رضاییشریف ،حجازی ،قاضی
طباطبایی و اژهای در سال  1394جهت اندازهگیری شش
خرده مقیاس دلبستگی به معلم ،دلبستگی به مدرسه،
دلبستگی به کارکنان ،مشارکت در مدرسه ،باور و تعهد به
مدرسه طراحی کردند .در این مقیاس از آزمودنیها خواسته
میشود تا میزان موافقت خود را برای هر  40ماده این
پرسشنامه به صورت خودگزارشدهی و بر روی یک طیف
لیکرت  5درجه ای از «هرگز» تا «همیشه» مشخص کنند.
رضاییشریف و همکاران [ ]37با استفاده از تحلیل عامل
اکتشافی به شیوه چرخش مؤلفههای اصلی مقدار کایرز مایر
اولکین را برابر با  0/93و مقدار آزمون بارتلت را
 15073/799که در سطح  p<0/001معنادار بود را گزارش
کردند .نتایج این تحلیل نشان داد که این مقیاس دارای
شش خرده مقیاس است که نشانگر روایی قابل قبول این
مقیاس است .همچنین ،این محققان شاخصهای برازش
تطبیقی ،1نیکویی برازش تبدیل شده ،2نیکویی برازش،3
جذر میانگین خطای تقریب 4حاصل از تحلیل عامل تأییدی
را به ترتیب  0/05 ،0/87 ،0/85 ،0/96گزارش کردهاند .در
این پژوهش ،ضریب آلفای کرونباخ برابر با  0/92محاسبه
گردید ،همچنین ضریب همسانی درونی به روش تصنیف
اسپیرمن-برون  0/86به دست آمد .برای بررسی روایی این
پرسشنامه از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده شد.
نتایج تحلیل عامل اکتشافی به روش مؤلفه های اصلی نشان
داد که مقدار شاخص کفایت نمونه گیری برابر با 0/85است؛
همچنین ،میزان مجذور خی کرویت بارتلت 15093به
دست آمد که با درجه آزادی  2در سطح  0/001معنی دار
است ،این مقادیر حاکی از مناسب بودن داده ها می باشد .به
عالوه ،بر اساس نتایج تحلیل عامل تاییدی در نرم افزار
ایموس ،5مقادیر شاخص های نیکویی برازش ،نیکویی برازش
تعدیل شده ،تاکر-لویز ،6برازش افزایشی ،7مجذور خی و
جذر میانگین خطای تقریب به ترتیب ،87 ،83 ،87 ،0/9
 0/06 ،3/25به دست آمد که نشان دهنده آن است که این
پرسشنامه از شاخص های برازندگی مطلوبی برخودار است.
همچنین ،همه ماده های این پرسشنامه بر روی عامل اصلی

ج) جهتگیری انگیزشی چندگانه باال ،و
د) جهتگیری بیانگیزشی وجود دارد.
به عالوه ،دانشجویانی که دارای انگیزش چندگانه
هستند ،در مقایسه با سه گروه دیگر از لحاظ شناختی،
عاطفی و اجتماعی ،عملکرد سازگارانهتری دارند [.]32
بدری گرگری ،آرین پور و فرید [ ]36نیز ضمن مطالعه
نیمرخهای هدف پیشرفت دانشآموزان ،چهار گروه
دانشآموزان با هدفگرایی پیشرفت پایین ،تبحرگرا و
عملکردگرا ،اهداف چندگانه ،و تبحرگریز را شناسایی کردند.
آنها به این نتیجه دست یافتند که دانشآموزان خوشه
اهداف چندگانه در مقایسه با سه گروه دیگر ،تمایل بیشتری
بر محیط کالس مبتنی بر یادگیری و فعالیتهای یادگیری
انفرادی دارند .همچنین ،دانشآموزان گروه اهداف انگیزش
پیشرفت پایین و دانشآموزان تبحرگریز به محیط یادگیری
دارای تکالیف متنوع و روشهای متفاوت برای جستجوی
اطالعات تمایل کمتری دارند .در کل ،مروری بر مبانی
نظری و پیشینهی پژوهش بیانگر اهمیت پیوند با مدرسه بر
بازدههای تحصیلی و روانشناختی دانشآموزان؛ و همچنین،
نقش جهتگیری انگیزشی بر پیامدهای تحصیلی و
آموزشگاهی آنها است .بنابراین ،از آنجایی چهار نوع
انگیزش پیشرفت یاد شده قابل ترکیب شدن با یکدیگر
هستند [ .]29پژوهش حاضر ،ابتدا درصدد تعیین نیمرخهای
(گروههای) انگیزشی دانشآموزان و سپس ،مقایسه
نیمرخهای (گروههای) تعیین شده از نقطه نظر خرده
مقیاسهای پیوند با مدرسه میباشد.
فرضیههای پژوهش
دانشآموزان دارای نمیرخهای انگیزشی متفاوتی هستند.
بین نیمرخ های تعیین شده از لحاظ مولفه های پیوند
با مدرسه تفاوت وجود دارد.
روش پژوهش
نوع پژوهش :این پژوهش از نوع توصیفی به روش
علی-مقایسهای انجام شده است.
آزمودنی :جامعه آماری پژوهش شامل کلیه
دانشآموزان پسر مقطع متوسطه دوره دوم شهر قم بود.
برای انتخاب نمونه پژوهش از بین جامعه آماری تعداد 217
دانش آموز به روش خوشه ای چند مرحله ای و با استفاده از
جدول مورگان انتخاب شدند .سن آزمودنیهای پژوهش در
دامنه بین  ،18-15با میانگین سنی =0/73( 16/32انحراف
معیار) بود.
ابزارهای گردآوری داده :در این پژوهش برای

1

CFI
AGFI
3 GFI
4 RMSEA
5 AMOS
6 TLI
7 IFI
2
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خود بار مثبت و معنی دار در سطح  0/001به دست آوردند.
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شیوه تحلیل داده ها :در این پژوهش بهمنظور تعیین
نیمرخهای انگیزشی دانش آموزان از روش تحلیل
بهره گرفته شد ،همچنین بهمنظور مقایسه خوشههای
حاصل از تحلیل خوشهای ازنقطهنظر مولفههای پیوند با
مدرسه از روش تحلیل واریانس چندمتغیره و آزمون تعقیبی
توکی 2استفاده شد .کلیهی دادههای جمعآوریشده در
نرمافزار اس .پی .اس .اس 3نسخه  21مورد تجزیهوتحلیل
قرار گرفت.

خوشهای1

ب) مقیاس جهتگیری انگیزشی الیوت و مک
گروگور :در این پژوهش به منظور اندازهگیری جهتگیری
انگیزشی از مقیاس الیوت و مک گرگور استفاده شد .این
پرسشنامه را الیوت و مک گرگور در سال  2001به منظور
اندازهگیری چهار خرده مقیاس تبحرگرایی ،تبحرگریزی،
عملکردگرایی و عملکردگریزی طراحی کردند .در این
مقیاس ،آزمونشوندگان میزان موافقت خود را برای هر 12
ماده به صورت خودگزارشدهی و بر روی یک طیف لیکرت
 7درجهای از «اصالً در مورد من درست نیست» تا «کامالً
در مورد من درست است» مشخص میکنند .الیوت و مک
گرگور [ ،]38پایایی چهار خرده مقیاس تبحرگرایی،
تبحرگریزی ،عملکردگرایی و عملکردگریزی را به ترتیب
 0/92 ،0/88 ،0/84و  0/94گزارش کردند .در ایران نیز
بدری و همکاران [ ]32این پرسشنامه را ترجمه کردند و
روایی آن را با استفاده از تحلیل عامل تأییدی مورد بررسی
قراردادند؛ که شاخصهای برازش تطبیقی و جذرمیانگین
خطای تقریب به ترتیب  0/93و  0/04به دست آمده است
که نشانگر اعتبار قابلقبول این مقیاس است .همچنین ،این
محققان ضریب آلفای کرونباخ را برای کل آزمون  0/66به
دست آوردهاند .در این پژوهش ،ضریب آلفای کرونباخ و
ضریب تصنیف اسپیرمن-برون به ترتیب برابر با  0/87و
 0/82محاسبه گردید .برای بررسی روایی این پرسشنامه از
تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده شد .نتایج تحلیل
عامل اکتشافی به روش مؤلفه های اصلی نشان داد که مقدار
شاخص کفایت نمونه گیری برابر با 0/87است؛ همچنین،
میزان مجذور خی کرویت بارتلت  877/7به دست آمد که
با درجه آزادی  2در سطح  0/001معنی دار است ،این
مقادیر حاکی از مناسب بودن داده ها می باشد .به عالوه ،بر
اساس نتایج تحلیل عامل تاییدی در نرم افزار ایموس،
مقادیر شاخص های نیکویی برازش ،نیکویی برازش تعدیل
شده ،برازش افزایشی و تاکر-لویز مجذور خی و جذر
میانگین خطای تقریب به ترتیب ،0/9 ،0/89 ،0/91 ،0/9
 0/04 ،1/25به دست آمد که نشان دهنده آن است که این
پرسشنامه از شاخص های برازندگی مطلوبی برخودار است.
همچنین ،همه ماده های این پرسشنامه بر روی عامل اصلی
خود بار مثبت و معنی دار در سطح  0/001به دست آوردند.
شیوه انجام پژوهش :روش اجرای پژوهش به این
ترتیب بود که هر دو پرسشنامه همزمان در اختیار
آزمودنیها قرار گرفت و توضیحات الزم جهت پاسخگویی به
آنها داده شد ،و همه آزمودنیها به صورت انفرادی به
سؤاالت پرسشنامه پاسخ دادند.

یافته ها
برای تعیین نمیرخهای انگیزشی دانشآموزان از تحلیل
خوشهای ،و همچنین ،برای مقایسه نیمرخهای انگیزشی از
نقطه نظر خرده مقیاسهای پیوند با مدرسه از آزمون تجزیه
و تحلیل واریانس چندمتغیره یا مانوا ،و آزمون تعقیبی توکی
استفاده شد .جدول  ،1یافتههای توصیفی پژوهش شامل
میانگین و انحراف معیار را نشان میدهد.
جدول  .1یافتههای توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیرها
پیوند با مدرسه
دلبستگی به معلم
دلبستگی به مدرسه
دلبستگی به کارکنان
مشارکت در مدرسه
باور
تعهد به مدرسه
تبحرگرایی
عملکردگرایی
تبحرگریزی
عملکردگریزی

میانگین
109/13
22/83
28/37
13/41
16/36
18/24
9/89
15/99
16/24
13/77
15/77

انحراف معیار
26/55
5/8
8/52
5/1
4/91
5/65
3/08
4/68
4/37
4/75
3/94

همان طور که در جدول  1مالحظه میشود ،باالترین و
پایینترین میزان میانگین و انحراف معیار به ترتیب مربوط
به متغیر پیوند با مدرسه و خرده مقیاس تعهد به مدرسه
است.
فرضیه اول :دانش آموزان دارای نمیرخهای انگیزشی
متفاوتی هستند.
به منظور به دست آوردن نیمرخهای جهتگیری
انگیزشی دانشآموزان از تحلیل خوشهای به روشهای
نزدیکترین همسایه ،دورترین همسایه ،همسایگی متوسط
روش مرکزی استفاده شد؛ اما از آنجا که روش وارد 4در
تحلیل واریانس چند متغیره معنادارترین نتایج را داشت ،در
نتیجه از این روش برای تعیین نیمرخهای جهتگیری
1

Cluster analysis
Tukey
3 SPSS
4 Ward method
2
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انگیزشی دانشآموزان استفاده شد (جدول  2و نمودار 1
مالحظه شود).
جدول  .2نیمرخهای جهتگیری انگیزشی آزمودنیها
نیمرخها

نیمرخ یک

نیمرخ دو

نیمرخ سه

جهتگیری انگیزشی
تبحر گرا
عملکرد گرا
تبحر گریز
عملکرد گریز
تبحر گرا
عملکرد گرا
تبحر گریز
عملکرد گریز
تبحر گرا
عملکرد گرا
تبحر گریز
عملکرد گریز

میانگین
18/28
18/01
17/47
18/11
10/04
11/09
10/06
10/91
17/22
17/7
10/26
15/89

انحراف معیار
2/8
3/12
2/66
2/28
4/22
3/96
3/74
2/17
2/85
2/74
3/74
2/17

تعداد

درصد

برچسب (عنوان) نیمرخ

107

49/3

انگیزش چندگانه

53

24/4

بیانگیزشی

57

26/3

تبحرگرا  -عملکردگرا

نمودار  .1نیمرخهای انگیزشی آزمودنیها و نمره استاندارد نمیرخهای پژوهش

فرضیه ی دوم :بین نیمرخ های تعیین شده از لحاظ
مولفه های پیوند با مدرسه تفاوت وجود دارد.
برای مقایسه سه نیمرخ جهتگیری انگیزشی «انگیزش
چندگانه»« ،بیانگیزشی» و «تبحرگرا  -عملکردگرا» از نقطه
نظر خرده مقیاسهای پیوند با مدرسه ،از روش مانوا استفاده
شد.
نتایج آزمون مانوا نشان داد که بین سه نیمرخ انگیزشی
از لحاظ خرده مقیاس دلبستگی به معلم تفاوت معناداری
وجود دارد ( .)p<0/01همچنین ،از لحاظ خرده مقیاسهای
دلبستگی به مدرسه ( ،)p<0/001دلبستگی به کارکنان
( ،)p<0/001باور ( ،)p<0/001تعهد به مدرسه ()p<0/001
و نیز از لحاظ متغیر پیوند با مدرسه ( )p<0/001تفاوت
معناداری به دست آمد .اما بین سه نیمرخ انگیزش چندگانه،
بیانگیزشی و تبحرگرا  -عملکردگرا از نقطه نظر خرده
مقیاس مشارکت در مدرسه تفاوت معناداری یافت نشد (و

با توجه به نتایج جدول  2و نمودار  ،1برای هر نیمرخ یا
طبقه از آزمودنیها ،بر اساس نمرات آنها در جهتگیری
انگیزشی ،برچسب یا عنوانی داده شد .در نیمرخ اول
( n=107و  ،)p=49/3به دلیل اینکه آزمودنیها در همه
انواع جهتگیری اهداف انگیزشی نمرات باالیی را به دست
آورند ،بنابراین با عنوان «انگیزش چندگانه» برچسبگذاری
شدند .در نیمرخ دوم ( n=53و  ،)p=24/4آزمودنیها در
انواع جهتگیری تبحرگرایی ،تبحرگریزی ،عملکردگرایی و
عملکردگریزی نمراتی پایینی داشتند؛ از این رو ،این خوشه
یا نیمرخ با عنوان «بیانگیزشی» برچسب زده شد.
آزمودنیهای نیمرخ سوم ( n=57و  )p=26/3نمرات
بیشتری در تبحرگرایی و عملکردگرایی به دست آورند ،به
همین دلیل برچسب «تبحرگرا  -عملکردگرا» به این گروه
تعلق یافت.
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 .)p>0/05به منظور پیگیری نتایج آزمون مانوا ،از آزمون
تعقیبی توکی استفاده شد که نتایج آن در جدول  4به
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کمک حروف اندیکس آمده است.

جدول .3نتایج آزمون مانوا
منبع تغییرات
خوشه ها

خطا

کل

متغیر وابسته
دلبستگی به معلم
دلبستگی به مدرسه
دلبستگی به کارکنان
مشارکت در مدرسه
باور
تعهد به مدرسه
دلبستگی به معلم
دلبستگی به مدرسه
دلبستگی به کارکنان
مشارکت در مدرسه
باور
تعهد به مدرسه
دلبستگی به معلم
دلبستگی به مدرسه
دلبستگی به کارکنان
مشارکت در مدرسه
باور
تعهد به مدرسه

مجموع مجذورات
384/11
1742/23
384/15
107/55
316/09
281/79
5950/41
12198/11
4658/07
4585/55
3823/52
1381/94
107282
173267
40368
57087
52764
1663

درجه آزادی
2
2
2
2
2
2
189
189
189
189
189
189

میانگین مجذورات
192/05
871/11
192/07
53/77
158/03
140/9
31/48
64/54
24/64
24/26
20/23
7/31

f
6/ 1
13/49
7/79
2/21
7/81
19/27

P
0/003
0/000
0/001
0/112
0/001
0/000

جدول  .4نتایج آزمون تعقیبی توکی برای مقایسه پیوند با مدرسه در نیمرخهای جهتگیری انگیزشی
نیمرخها
متغیر و خرده مقیاسها
پیوند با مدرسه
دلبستگی به معلم
دلبستگی به مدرسه
دلبستگی به کارکنان
باور
تعهد به مدرسه

انگیزش چندگانه
میانگین
115/96a
23/94a
30/01a
14/87a
19/17a
10/75a

 :a, b, cهمسان بودن حروف در هر یک از خانههای
یک ردیف به معنای عدم تفاوت میانگینها ،و غیرهمسان
بودن به معنای تفاوت میانگینهای خوشهها در متغیر
موردنظر است و از طرف دیگر ترتیب حروف انگلیسی در
یک ردیف بیانگر بزرگی و کوچکی میانگین خوشهها
است.همان طور که نتایج آزمون تعقیبی توکی در جدول 4
نشان میدهد دانشآموزان دارای نیمرخ انگیزش چندگانه و
تبحرگرا  -عملکردگرا ،دارای دلبستگی به معلم ،دلبستگی
به مدرسه ،دلبستگی به کارکنان ،باور و تعهد به مدرسه
بیشتری نسبت به نمیرخ بیانگیزشی هستند .عالوه بر این،
بین دو نیمرخ انگیزش چندگانه و تبحرگرا  -عملکردگرا ،از
لحاظ پیوند با مدرسه و خرده مقیاسهای آن تفاوتی وجود
ندارد.

بی انگیزشی
میانگین
94/2b
20/24b
23/23b
12/03b
15/61b
7/66b

تبحرگرا  -عملکردگرا
میانگین
110/17a
23/15a
30/07a
11/59b
18/93a
10/63a

بحث و نتیجهگیری
یکی از اهداف این پژوهش تعیین نیمرخهای
جهتگیری انگیزشی دانشآموزان بود .همان طور که نتایج
تحلیل خوشهای نشان داد ،دانشآموزان دارای سه نیمرخ
«انگیزش چندگانه»«،بیانگیزشی»و «تبحرگرا -عملکردگرا»
هستند .این یافته با نتایج پژوهشهای بدری و همکاران
[ ،]30بدری و همکاران [ ،]36بدری و همکاران [،]32
واحدی و همکاران [ ]26احمدی ،پیری و مصرآبادی [،]39
ظهیری ناو و رجبی [ ،]40عابدی ،عریضی و سبحانی نژاد
[ ]41و تامین سوینی ،سالما و نیمیویرتا ،]42[ 1همسو
است.
بدری و همکاران [ ]30چهار نیمرخ انگیزشی به نام
انگیزش چندگانه ،بیانگیزشی ،تبحرگرا  -عملکردگرا و
تبحرگریز-عمکلردگرا را شناسایی کردند که با هر سه نیمرخ
این پژوهش همسو است؛ اما یافته پژوهش بدری و همکاران
Tuamin-Soini, Soini, Salema, Niemivirta
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فلیشمن ]44[ 2معتقدند دانشآموزانی که صمیمت بیشتری
را در ارتباط با معلمانشان ادراک میکنند ،سطوح باالیی از
اهداف تبحرگرایی را به ویژه وقتی که مشکالت هیجانیتری
را تجربه میکنند ،گزارش میکنند .به عالوه ،کورپرشوک3
[ ]45به مطالعه اثر میانجیگیری تعهد تحصیلی بین
انگیزش تحصیلی (انگیزش عملکردی ،اجتماعی و بیرونی اما
نه انگیزش تبحری) و پیشرفت تحصیلی پرداخت.
یافته پژوهش وی نشان داد که انگیزش عملکردی (،)+
اجتماعی ( )+و بیرونی ( ،)-با میانجیگری تعهد تحصیلی،
بر عملکرد تحصیلی و قابلیتهای شناختی دانشآموزان اثر
دارد .از طرفی ،بامستر و لیری ]46[ 4نیاز به تعلق یا تمایل
به دلبستگی را به عنوان انگیزش اساسی و بنیادی انسان
مطرح کردهاند .به عبارتی ،دلبستگی بینفردی مثل
دلبستگی به معلم و مدرسه ،مشارکت در فعالیتهای
تحصیلی و تعهد به ارزشها و هنجارهای مدرسه عالوه بر
اینکه کیفیت پیوند دانشآموزان را به مدرسه نشان میدهد،
همچنین میتواند شاخصهای برای انگیزش دانشآموزان
باشد .بدین صورت که دانشآموزان واجد پیوند با مدرسه
باال ،طیفهای مختلفی از انگیزش تحصیلی را نشان خواهند
داد در حالی که دانشآموزان دارای پیوند ضعیف به مدرسه
یا آنهایی که نسبت به مدرسه احساس بیگانگی دارند،
بیانگیزشی را تجربه خواهند کرد.
یافته دیگر پژوهش نشان داد که بین دو نیمرخ انگیزش
چندگانه و تبحرگرا  -عملکردگرا از لحاظ پیوند با مدرسه و
خرده مقیاسهای آن تفاوت معناداری وجود ندارد .ونتزل و
ویگفیلد ،]47[ 5معتقدند که ساختار عملکردگرای قوی در
مدرسه با ادراک ضعیف از احساس مراقبت شدن از سوی
معلم همراه است ،در حالی که دانشآموزانی که ساختار
تکلیفگرا را در مدرسه ادراک میکنند ،به احتمال بیشتری
معلمانشان را مراقبت کننده ادراک میکنند .به عبارتی،
عالوه بر ساختار انگیزشی دانشآموزان ،ساختار یا فرهنگ
انگیزشی مدرسه نیز در دلبستگی آنها به مدرسه اثرگذار
است .فیکوییرا-مک دوناگ ]48[ 6نیز ضمن پژوهشی به این
نتیجه دست یافت که مدارسی که بر پیشرفت تحصیلی
تأکید دارند و در آنها جو رقابتی بین دانشآموزان بر سر
عملکرد حاکم است (فرهنگ مدرسه عملکردگرا) ،و حمایت
از دانشآموزان غیرقابل پیشبینی میباشد ،نرخ بزهکاری
باالتر است .در حالی که در مدارسی که تأکید بیشتری بر

[ ]30یک خوشه بیشتر به نام تبحرگریز-عملکردگرا دارد.
همچنین بدری و همکاران [ ]36چهار نیمرخ انگیزش
چندگانه ،تبحرگرا  -عملکردگرا ،بیانگیزشی و تبحرگریزی
را شناسایی کردند که این پژوهش هم از لحاظ سه نیمرخ
انگیزش چندگانه ،تبحرگرا  -عملکردگرا ،بیانگیزشی با
پژوهش حاضر همسو است؛ اما این پژوهش نیز یک نیمرخ
بیشتر به نام تبحرگریزی را شناسایی کرده است .در کل،
یافتههای محققان دیگر از این نظر که انواع انگیزش را در
ترکیب با یکدیگر مورد بررسی قرار دادهاند همسو با این
پژوهش است .در تبیین این یافته میتوان چنین استدالل
کرد که جهتگیریهای مختلف انگیزشی در تضاد با
همدیگر نیستند و در نتیجه این جهتگیریهای انگیزشی
به همدیگر ربط دارند .بنابراین ،دانشآموزان میتوانند
ترکیبی از انواع جهتگیریهای انگیزشی را همزمان داشته
باشند .در تبیین ناهمخوانیهای یافتههای این پژوهش با
پژوهشهای قبلی اینطور میتوان استدالل کرد که به دلیل
اینکه انواع جهتگیری انگیزشی دانشآموزان از عوامل
موقعیتی و کالسی مثل اطالعات مربوط به یادگیری و
نظرات معلم درباره تکالیف تأثیر میپذیرد؛ بنابراین،
اختالفات موجود در بین نیمرخهای انگیزشی بهدستآمده از
پژوهشهای مختلف میتواند ناشی از ادراک دانشآموزان از
ساختار هدفی کالس درس ،انتظارات والدین و معلمان باشد
[ .]30به عالوه ،میتوان اینطور استدالل کرد که برای
مطالعه ارتباط بین مؤلفههای انگیزشی و ترکیب پویای
آنها ،تحلیل مبتنی بر شخص ،مؤثرتر از روش مقیاس
خودمختاری نسبی (روش مبتنی بر متغیر) است که در آن
تالش میشود بر اساس نمره به دست آمده از انگیزش
خودمختار و مهارشده ،جایگاه فرد در انگیزش روشن شود.
زیرا همانطور که روش تحلیل مبتنی بر شخصِ پژوهش
حاضر نشان داد ترکیب چندگانه جهت گیریهای مختلف
انگیزشی موجب مشخص شدن نیمرخهای متمایز انگیزشی
میشود [.]30
یافته دیگر پژوهش حاضر نشان داد که دانشآموزان
دارای نیمرخ انگیزش چندگانه و تبحرگرا  -عملکردگرا در
مقایسه با دانشآموزان دارای نیمرخ بیانگیزشی ،دلبستگی
به معلم ،دلبستگی به مدرسه ،دلبستگی به کارکنان ،باور و
تعهد به مدرسه بیشتری دارند .در این زمینه ،لرنر و کراگر1
[ ]43ضمن پژوهشی به این نتیجه دست یافت که دلبستگی
به والدین و معلم با انگیزش تحصیلی دانشآموزان در سطح
فردی و جمعی رابطه دارد .همسو با این یافته ،تیجس و
Learner & Kruger
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نیازهای غیرتحصیلی دانشآموزان میشود ،دستیابی به
موفقیت را بدون در نظر گرفتن عملکرد دیگران تشویق
میکنند و حمایت بزرگساالن در آنها قابل پیش بینی
است ،دلبستگی به مدرسه (ارزشگذاری به مدرسه ،مانند
معلم) سطح باالیی دارد .این محققان معتقدند که جو
غیررقابتی مدرسه در مورد موفقیت ،دلبستگی دانشآموزان
را افزایش داده و عدم درگیری در رفتارهای بزهکارانه را
تشویق میکند ،که این نوع فرهنگ مدرسه ،ساختار هدف
تبحرگرایی خوانده میشود .اما در تبیین این یافته می توان
به عامل اجتماعی شدن در مدرسه که زمینه ساز پیوند با
مدرسه دانش آموزان است ،اشاره کرد .به اعتقاد کاتاالنو و
همکاران [ ]10چهار عامل :فرصت های ادراک شده در
زمینه تعامل با دیگران ،مهارت برای درگیری در تعامالت،
مشارکت و تعامل واقعی ،و پاداش های ادارک شده از تعامل،
فرایندهای اجتماعی شدن هستند و مدرسه در اجتماعی
شدن کودکان نقش مهمی را بازی می کند .آن ها معتقدند
که اگر این چهار فرایند همسان باشند ،پیوند با مدرسه رشد
خواهد یافت .به عبارتی ،نبود تفاوت معنی دار در گروه های
انگیزش چندگانه و تبحرگرا  -عملکردگرا احتماال ناشی از
ادارک یکسان دانش آموزان هر دو گروه از فرصت های ارائه
شده از سوی مدرسه برای اجتماعی شدن است.
به عالوه ،یافته دیگر پژوهش حاضر نشان داد که بین
سه نیمرخ انگیزش چندگانه ،بیانگیزشی و تبحرگرا -
عملکردگرا از نقطه نظر خرده مقیاس مشارکت در مدرسه
تفاوت معناداری وجود ندارد .در تبیین این یافته میتوان
چنین گفت که اثر مشارکت در فعالیتهای فوق برنامه بر
رشد جهتگیری هدف یادگیری دانشآموزان ،به ویژگیهای
مربوط به کیفیت مدرسه وابسته است .از طرفی ،رشد
دلبستگی به مدرسه ،متأثر از فعالیتهای ارائه شده در آن و
حمایتهای اجتماعی مدرسه است .به عبارتی ،اثر
فعالیتهای فوق برنامه نه تنها به ادراکات دانشآموزان از
ویژگیهای آن فعالیت مربوط است ،بلکه همچنین از کیفیت
مدرسه نیز تأثیر میپذیرد [ .]49از طرفی ،به اعتقاد محققان
در مشغولیت تحصیلی دانشآموزان ،ترکیبی از عوامل
چندگانه نقش دارند که به طور گستردهای مشارکت آنها را
نشان میدهند []50،51؛ بنابراین ،این محتمل است که
بررسی صرف مشارکت دانشآموزان در فعالیتهای مرسوم و
متداول مدرسه (مثل فعالیتهای فوق برنامه ،مسابقات
ورزشی-تفریحی و عضویت در تیمهای ورزشی) به عنوان
مشارکت تحصیلی آنها ،نتوانسته است تفاوت معناداری در
رابطه با نیمرخهای انگیزشی آنها به دست آورد.

محمد هتاینی اظهری و همکاسا

این پژوهش همانند سایر پژوهشها دارای یکسری
محدودیت میباشد .از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر
مربوط به نمونه دانشآموزان پسر میباشد .با توجه به مسأله
تعمیمپذیری ،به پژوهشگران بعدی پیشنهاد میشود که این
پژوهش را روی جمعیت دختران و در سنین متفاوت انجام
دهند .همچنین ،روش پژوهش حاضر علی-مقایسهای می
باشد ،برای استنباط علّیت در زمینه روابط بین متغیرها،
پژوهشگران آتی میتوانند از طرحهای آزمایشی استفاده
کنند .متغیرهای مورد مطالعه پژوهش ممکن است تحت
تأثیر بافتهای فرهنگی و جغرافیایی قرار گیرند که
پژوهشگران بعدی میتوانند این متغیرها را در بافتهای
متفاوت مورد مطالعه قرار دهند .به عالوه ،با توجه به نتیجه
پژوهش حاضر در مورد عدم معناداری خرده مقیاسهای
پیوند با مدرسه در خوشههای انگیزشی چندگانه و تبحرگرا
 عملکردگرا ،به پژوهشگران پیشنهاد میشود که نقشفرهنگ مدرسه یا ساختار اهداف مدرسه را نیز در
پژوهش های خود مورد مطالعه قرار دهند .با توجه به باال
بودن میزان خرده مقیاسهای پیوند با مدرسه در
دانشآموزان با خوشههای دارای نیمرخ انگیزشی چندگانه و
تبحرگرا  -عملکردگرا در مقایسه با دانشآموزان بیانگیزه ،به
کارکنان مدارس ،و به ویژه به مشاوران و روانشناسان مدرسه
پیشنهاد میشود که زمینه حمایت عاطفی و تحصیلی از
دانشآموزان را فراهم کرده و با پرورش شایستگیهای
تحصیلی و اجتماعی دانشآموزان در جهت افزایش انگیزش
آنان تالش کنند.
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