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مقدمه
از دیدگاه آموزشی ،انگیزه ،ساختاری چند وجهی است که با یادگیری و پیشرفت
تحصیلی مرتبط است و در برگیرنده باورهای شخص درباره توانایی انجام فعالیت
مورد نظر ،دالیل یا اهداف فرد برای انجام آن فعالیت ،و واکنش عاطفی مرتبط با انجام
آن میباشد (گرین ،اریف ،مارتین ،کولمار ،مارش و همکاران  .)25 2 ،سازه انگیزش
تحصیلی از جهتی به رفتارهایی اطالق میشود که به یادگیری و پیشرفت در تحصیل
مربوط است .این سازه نیرویی درونی است که یادگیرنده را به ارزیابی همه جانبة
عملکرد خود با توجه به عالیترین معیارهای تالش برای موفقیت و برخورداری از
لذتی که با موفقیت در عملکرد همراه است ،سوق میدهد (پینتریچ و شانک)2552 ،2
در زمینههای آموزشی انگیزش دانشآموزان و درگیر شدن آنها نقش معنیداری در
پیشرفت و عالقههای آنها در مدرسه و لذت از مطالعه دارد (شانک ،پینتریچ و میس ،
 .)2558در موسیقی ،ورزش ،و کار نیز انگیزه و میزان درگیر شدن افراد ،رابطه
معنیداری با مقدار تالش و زمانی که آنها سرمایهگذاری میکنند ،دارد که به همان
نسبت منجر به تسلط بیشتر در مهارتها و عملکرد میشود (اسمیت .)2550 ،
تاکنون مقیاسهای انگیزشی متعددی در زمینههای تحصیلی تدوین شده است .این
مقیاسها به طور معمول برای سنجش در مقاطع متوسطه و دانشگاه در نظر گرفته شده
و رواسازی شدهاند و از آنها مکرر استفاده شده است .اما اکثر این ابزارها بر اساس
یک یا تعداد محدودی نظریه تهیه شده است .با توجه به اهمیتی که در این سالها به
ترکیب نظریهها و عدم استفاده از دیدگاههای تک بعدی وجود دارد ،مارتین)2558( 0
در خصوص انگیزش تحصیلی و درگیر ساختن دانشآموزان در امور تحصیلی،
چرخهای را تحت عنوان چرخه انگیزش و درگیری تحصیلی مطرح میکند که دارای
چهار بُعد رفتاری سازگار و ناسازگار و ابعاد شناختی سازگار و ناسازگار میباشد .او
برای تعیین مؤلفههای این چرخه و هر یک از سطوح ،از نظریههای متعدد شناختی و
رفتاری در حوزه انگیزش استفاده کرد .برای مثال ،نظریه خودکارآمدی بندورا
1. Green, Arief, Martin, Colmar, Marsh, et al
2. Pintrich, Shunk
3. Meece
4. Smith
5. Martin
6. Bandura

ساخت و رواسازی پرسشنامه چند عاملی انگیزش تحصیلی ...

29

( ) 991که شامل مؤلفه خودکارآمدی؛ نظریه اسناد و کنترل (کان نل  980 ،؛ وینر،2
 ) 99که شامل مؤلفه اسناد و احساس کنترل؛ نظریه ارزشگذاری (ایکلز  98 ،؛
ویگفیلد  99 ،؛ ویگفیلد و ایکلز2555 ، 992 ،؛ ویگفیلد و تانکس )2552 ،0که
منعکس کننده بُعد ارزشگذاری؛ نظریه خودتعیینگری (ریان و دسی )2555 ،که
بیانگر بُعد جهتگیری هدف یا انگیزه ،نیاز به پیشرفت و خودارزشی (اتکینسون ،
 901؛ کاوینتون و املیچ 99 ،1؛ مک کلند ) 9 0 ،8که مؤلفههایی چون اجتناب از
شکست ،اضطراب ،خود معلولسازی و عدم درگیری در فعالیتهای تحصیلی؛ و در
نهایت نظریه خودتنظیمی (مارتین255 ،255 ،؛ میلر ،گرین ،مانتالو ،راویندران و
نیکالس 99 ،9؛ زیمرمن )2552 ، 5که شامل مؤلفههایی مانند برنامهریزی ،مدیریت
تکلیف و پافشاری میباشد .مارتین برای وضع نظریه چند بُعدی نه تنها از این
نظریهها استفاده کرده است بلکه مؤلفههای جدیدی نیز به آنها افزوده است.
در یک دید کلی ،مدل چرخهای انگیزش و درگیری تحصیلی مارتین همان گونه
که متشکل از یازده بُعد میباشد ،مدلی بسیار جامع به نظر میرسد (مارتین.)2551 ،
مارتین در نظریه خود ،چرخه انگیزه و درگیر شدن را به چهار بُعد شناختی سازگار،
شناختی ناسازگار ،رفتاری سازگار و رفتاری ناسازگار تقسیم میکند .بعد شناختی
سازگار شامل ارزش ،جهتگیری و خودکارآمدی؛ بُعد شناختی ناسازگار شامل
اضطراب ،اجتناب از شکست و احساس عدم کنترل؛ بُعد رفتاری سازگار شامل
پافشاری ،برنامهریزی و مدیریت تکلیف؛ و بُعد رفتاری ناسازگار شامل عدم درگیر
شدن در فعالیتهای تحصیلی و خودمعلول سازی میباشد (شکل ).

1. Connell
2. Weiner
3. Eccles
4. Wigfield
5. Tonks
6. Atkinson
7. Covington, Omelich
8. McClelland
9. Miller, Green, Crowson, Duke, Akey
10. Zimmerman
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نمودار ( )1بُعدهای چرخه انگیزه و درگیر شدن از دیدگاه مارتین

هر کدام از ابعادی که مارتین به عنوان مؤلفههای شناختی و رفتاری سازگار و
ناسازگار برای چرخة انگیزش و درگیری دانشآموزان مطرح کرده است ،در
پژوهشهای پیشین به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و نقش آنها در انگیزش
و درگیری تحصیلی دانشآموزان تأیید شده است .در واقع به اعتقاد پژوهشگرانی که
در زمینه ارتباط بین پیشرفت تحصیلی و راهبردهای خودتنظیم کار کردهاند عوامل
انگیزشی در کاربرد این راهبردها و در نتیجه درگیری شناختی باال بسیار مؤثر هستند.
به عنوان مثال ،باورهای خودکارآمدی (پینتریچ و دگروت  ) 995 ،اسنادهای تالش و
کنترل شخصی در موفقیت و شکست (دنیر و دوئک 918 ،؛ نقل از مارتین)2558 ،؛
ارزش تکلیف (وانزیل و انزیل تامسن 988 ،؛ نقل از مارتین ،)2558 ،هدفهای
پیشرفت (توکمن 995 ،؛ نقل از مارتین )2558 ،و سودمندی ادراک شده (گرین و
همکاران )255 ،از جمله عوامل انگیزشی مؤثر بر کاربرد راهبردهای خودتنظیمی
محسوب میشوند .مارتین ( )2559طبق مدل چرخهای خودیازده عامل را به عنوان
عوامل تأثیرگذار بر انگیزش و درگیری تحصیلی دانشآموزان معرفی کرده است و این
یازده عامل را با پرسشنامهای با عنوان مقیاس انگیزش و درگیری تحصیلی 2برای
1. DeGroot
2. Motivation Engagement Scale- MES
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مقاطع متفاوت ابتدایی ،دبیرستان و دانشگاهی تدوین و روایی و اعتبار مناسبی را برای
همه عاملهای خود گزارش کرده که میزان آلفای کرونباخ آن از  5/15تا  5/81متغیر
بوده است .امروزه در روانشناسی و آموزش بر نیاز به گسترش و ارزیابی ابزارهایی
با چهارچوب نظری معتبر بسیار تأکید میشود (مارش2552 ،؛ مارش و هاو .)2551 ،
در این پژوهش با الگو برداری از چرخه نظری مارتین به دنبال ساخت و رواسازی
آزمون چند عاملی انگیزش که متناسب و خاص دانشآموزان ایرانی باشد اقدام شد .از
این رو با بهرهگیری از عاملهای مارتین یازده عامل شامل چهار بُعد شناختی سازگار
(خودکارآمدی ،ارزش و جهتگیری هدف تبحرگرا) ،رفتاری سازگار (پافشاری،
مدیریت تکلیف و برنامهریزی) ،شناختی ناسازگار (اضطراب امتحان ،عدم کنترل و
اجتناب از شکست) و رفتاری ناسازگار (خود معلولسازی و عدم درگیری)
مدلسازی شده و سعی گردید مدلهای مختلفی آزمون شود .نخست فرض شد مدل
یازده عاملی زیر بنایی برای انگیزش تحصیلی وجود دارد .گرچه ممکن است این ابعاد
از یکدیگر مستقل باشند اما ممکن است سلسله مراتب انگیزشی ایجاد کنند .اگر چنین
سلسله مراتبی وجود داشته باشد توجیهی برای تأکید بر مقیاسهای کلیتر (مرتبه
باالتر) از انگیزش فراهم میشود .بنابر این ،این پژوهش سعی میکند تا استقالل این
یازده عامل و وجود این سلسله مراتب را نشان دهد .در این پژوهش فرض بر آن
است که روابط بین یازده عامل را میتوان در مدلهای رقیب آزمون کرد .یک مدل با
یازده عامل مرتبه یکم با چهار عامل مرتبه دوم (شناختی سازگار ،شناختی ناسازگار،
رفتاری سازگار ،رفتاری ناسازگار) ،یک مدل با یازده عامل مرتبه یکم با دو عامل
مرتبه دوم (شناختی – رفتاری) ،یک مدل با یازده عامل مرتبه یکم با دو عامل مرتبه
دوم (سازگار -ناسازگار) ،یک مدل با یازده عامل مرتبه یکم با دو عامل مرتبه دوم و
یک عامل مرتبه سوم (انگیزش کلی) به عنوان مدلهای رقیب تدوین شد .پرسشنامه
چند عاملی انگیزش تحصیلی سمنان براساس مدل نظری مارتین و ابعادی که وی
برای انگیزش و درگیری تحصیلی دانشآموزان بیان کرده برای گروه دانشآموزان
مقطع متوسطه اول ساخته شد و تالش گردید تا دید کاملتری از ابعاد چندگانه
انگیزش را در دانشآموزان داخل کشور مورد بررسی قرار دهد.

1. Marsh, Hau
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روش
جامعه آماری این پژوهش شامل همة دانشآموزان دختر سال اول متوسطه اول سال
تحصیلی  92-9شهر سمنان است .از آنجا که حداقل حجم نمونه الزم برای اجرای
تحلیل عاملی تأییدی پنج برابر تعداد پارامترهایی است که باید برآورد شود (میولر،
 ، 99ترجمه طالع پسند ) 95 ،و با توجه به اینکه در پرسشنامه انگیزش سمنان
 50پارامتر باید برآورد شود ،حجم نمونه حداقل باید  020نفر باشد .بر این اساس
نمونهای به حجم  55دانشآموز پایه هفتم دختر به شیوه تصادفی چند مرحلهای از
 2مدرسه متوسطه اول شهر سمنان انتخاب شدند .شرکت کنندگان پرسشنامه انگیزش
تحصیلی سمنان و فرم اطالعات جمعیت شناختی را تکمیل کردند .تعداد بیست
پرسشنامه به دلیل نقص کنار گذاشته شد و در نهایت تعداد  085پرسشنامه وارد
تحلیل شد.
ابزارهای اندازهگیری
پرسشنامة چند عاملی انگیزش تحصیلی سمنان نسخه ویژه دانشآموزان متوسطه اول
به بررسی ابعاد مختلف انگیزش و درگیری تحصیلی در دانشآموزان دختر متوسطه
اول میپردازد .چرخة انگیزش و درگیری تحصیلی مارتین به چهار بعد شناختی
سازگار ،شناختی ناسازگار ،رفتاری سازگار و رفتاری ناسازگار تقسیم میشود .برای
هر یک از خرده مقیاسهای پرسشنامة انگیزه تحصیلی سمنان ،گویههای مرتبط ،یا
نوشته میشد یا از پژوهشهای پیشین استخراج میگردید .فرم مقدماتی این ابزار با
یازده عامل و  5سوال طراحی شد .شرکت کنندگان باید هر یک از گویهها را در
طیف لیکرت پنج درجهای از کامالً مخالف ( ) تا کامالً موافق ( )0درجهبندی کنند.
همچنین قابل ذکر است که یک سوال به صورت معکوس نمرهگذاری میشد که در
جدول ( )2با ( )Rمشخص شده است .نمره باالتر نشان دهندة میزان باالتر ویژگی
مورد اندازهگیری است.
پرسشنامه اطالعات جمعیتشناختی :در این پژوهش اطالعات جمعیتشناختی
شامل مؤلفههای آموزشی از جمله معدل ترم و سال قبل ،انضباط ترم و سال قبل،
تعداد غیبت از کالس و مدرسه از ابتدای سال مورد بررسی قرار گرفت.
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مطالعات مقدماتی
فرم مقدماتی پرسشنامه چند عاملی انگیزش تحصیلی سمنان در طی چهار مرحله به
طور مقدماتی در دانشآموزان پایه هفتم مورد بررسی قرار گرفت .پس از هر مرحله،
براساس چارچوب نظری و شاخصهای آماری سوال (برای مثال ،همبستگی اصالح
شده سوال – نمره کل) سوالهای مبهم بازنویسی میشد.
روش گردآوری دادهها
در این پژوهش بعد از هماهنگی و کسب مجوز از آموزش پرورش کل سمنان و
هماهنگی با آموزش پرورش شهرستان سمنان ،فهرست تمامی مدرسههای دولتی
متوسطه اول و تعداد دانشآموزان سال اول دریافت شد و به تناسب جمعیت
دانشآموزان سال اول در هر مدرسه نمونه مورد بررسی به شیوه نمونهگیری خوشهای
(کل کالس) انتخاب و از آنها خواسته شد تا در صورت رضایت به پرسشنامه انگیزش
تحصیلی سمنان پاسخ دهند .متوسط زمان تکمیل پرسشنامه سی دقیقه بود.
پرسشنامهها به صورت گروهی اجرا شد.
روش تجزیه و تحلیل دادهها
همبستگی سوال -نمره کل و تحلیل اعتبار با شاخص آلفای کرونباخ برای بررسی
ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه چند عاملی انگیزش تحصیلی سمنان اجرا شد.
همچنین از تحلیل عاملی تأییدی برای بررسی مدل اندازهگیری و ساختار روابط
درونی گویهها استفاده شد .تحلیلها با نرم افزار  SPSS V.20و  LISREL 8.5و
 EQS6.1انجام شد.

یافتهها

میانگین سنی شرکت کنندگان  2/09 ±5/09سال و در طیف سنی  2تا  1سال قرار
داشت .همچنین میانگین معدل سال قبل  9/ 8 ± 5/0و معدل ترم قبل آنها± /05
 8/ 1بود که در طیف تا  25قرار داشت .میانگین نمره انضباط آزمودنیها نیز در سال
قبل  9/88 ± 5/0و در طیف تا  25و در ترم قبل 9/85 ± 5/11و در طیف تا 25
قرار داشت .تعداد روزهای غیبت از کالس ،از ابتدای ترم نیز بررسی شد که بین  5تا
روز متغیر بود.
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تحلیل عاملی تأییدی
ساختار روابط گویهها در قالب مدلی یازده عاملی براساس نظریه مارتین مفهومسازی
شد ،و با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفت .یافتهها نشان داد که
براساس اکثر شاخصهای برازندگی مدل یازده عاملی از برازندگی نامناسبی برخوردار
است ( X2 = 12433.083, df =5197, x2/df = 23.92, CFI =.571, GFI =.615,
 .)RMSEA =.053بررسی بارهای عامل برآورد شده نشان داد که نشانگرهای مربوط به
عاملهای عدم درگیری و خود معلولسازی (عاملهای رفتاری ناسازگار) دارای بارهای
عاملی معنادار نیستند .به این ترتیب ،ساختار یازده عاملی تأیید نشد .بر این اساس
سوالهای مربوط به این عاملها حذف شدند و یک ساختار کاهش یافته نُه عاملی با 48
سوال بار دیگر بررسی شد .یافتهها نشان داد که در ساختار نُه عاملی بعضی از سوالها،
بارهای عاملی معناداری نداشتند .افزون بر آن ،تعدادی از آنها با وجود داشتن بار عاملی
معنادار از اعتبار مناسبی برخوردار نبودند (مقدار  R2آنها کمتر از  ./1بود) .به این ترتیب،
سوالهایی که اعتبار پایین داشتند ( ،)R2>./1بار عاملی معنادار نداشتند ،در ماتریس پس
ماند استاندارد شده مقادیر باالیی داشتند ،برآورد پارامترهای آنها به طور خطی به سایر
پارامترهای دیگر وابسته بود ،پس ماندهای آنها برخالف مدل نظری با سایر نشانگرها
کوواریانس نشان میداد ،از تحلیل کنار گذاشته شدند .در نهایت ،یافتههای تحلیل عاملی
 73سوال را در نُه عامل تأیید کرد .این مدل به عنوان مدل پایه در نظر گرفته شد.
آزمون مدلهای رقیب
ساختار روابط گویهها در قالب پنج مدل رقیب مفهومسازی شد .در نخستین مدل
فرض شد نُه عامل خودکارآمدی ،ارزشگذاری ،جهتگیری تبحری ،اضطراب امتحان،
عدم کنترل ،اجتناب از شکست ،پافشاری ،برنامهریزی و مدیریت تکلیف در قالب یک
مدل با نه عامل مرتبه یک مفهومسازی شد .در دومین مدل فرض شد نه عامل مرتبه
یک به سه عامل کلیتر شناختی سازگار (شامل خودکارآمدی ،ارزشگذاری ،جهت
گیری تبحری) ،شناختی ناسازگار (اضطراب امتحان ،عدم کنترل ،اجتناب از شکست)
و رفتاری سازگار (پافشاری ،برنامهریزی ،مدیریت تکلیف) مفهومسازی میشوند .در
سومین مدل ،سه عامل شناختی سازگار ،شناختی ناسازگار و رفتاری سازگار تشکیل
عامل کلیتر انگیزه در مرتبه سوم را میدهد .در چهارمین مدل فرض شد نه عامل
مرتبه یک به دو عامل کلیتر شناختی (شامل خودکارآمدی ،ارزشگذاری ،جهت
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گیری تبحری ،اضطراب امتحان ،عدم کنترل ،اجتناب از شکست) و رفتاری (پافشاری،
برنامهریزی ،مدیریت تکلیف) در مرتبه دوم مفهومسازی میشوند .در پنجمین مدل
فرض شد نه عامل مرتبه یک به دو عامل کلیتر سازگار (شامل خودکارآمدی،
ارزشگذاری ،جهت گیری تبحری ،پافشاری ،برنامهریزی ،مدیریت تکلیف) و
ناسازگار (شامل اضطراب امتحان ،عدم کنترل ،اجتناب از شکست) در مرتبه دوم
مفهومسازی میشوند.
جدول ( )1خالصه شاخصهای برازندگی مدلهای رقیب پرسشنامه چند عاملی انگیزش
تحصیلی سمنان
مدل

X2

Df

X2/df

RMSEA

NNFI

CFI

توصیف مدل

1

1051/19

598

1/75

0/035

0/915

0/970

2

1142/454

614

1/86

0/039

0/904

0/912

3

1166/345

614

1/89

0/039

0/900

0/908

4

1323/165

617

2/14

0/04

0/873

0/882

5

1184/039

617

1/91

0/04

0/898

0/905

نه عامل مرتبه اول
نه عامل مرتبه اول و سه عامل
مرتبه دوم
نه عامل مرتبه اول ،سه عامل مرتبه
دوم و یک عامل مرتبه سوم
نه عامل مرتبه یک ،دو عامل
(شناختی-رفتاری) مرتبه دوم
نه عامل مرتبه یک ،دو عامل
(سازگار-ناسازگار) مرتبه دوم

برای آزمون مدلها ،نخست چولگی تک متغیری و چند متغیری بررسی شد و از
برآوردهای بیشینه در چهارچوب نظریه نرمال استفاده شد .از شاخصهای برازندگی
ریشه واریانس خطای تقریب ،ریشه استاندارد واریانس پس ماند ،شاخص برازندگی
مقایسهای ،شاخص نیکویی برازش و شاخص نیکویی برازش تعدیل شده برای
سنجش برازندگی مدل استفاده شد .برای شاخصهای برازندگی برشهای متعددی
توسط متخصصان مطرح شده است .برای مثال ،مقادیر مساوی یا کمتر از  5/50برای
ریشه واریانس خطای تقریب ،مساوی یا باالتر از  5/9برای شاخص برازندگی
مقایسهای ،نشاندهنده برازندگی کافی مدل است .از طرف دیگر پیشنهاد شده است که
اگر شاخصهای برازندگی مقایسهای ،نیکویی برازش و نیکویی برازش تعدیل شده
بزرگتر از  5/9و شاخصهای ریشه واریانس خطای تقریب و ریشه واریانس پس
ماند کوچکتر از  5/50باشد بر برازش بسیار مطلوب و کوچکتر از  5/بر برازش
مطلوب داللت دارد.
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یافتهها حاکی از آن است که ساختار عاملی با نُه عامل مرتبه یک در مقایسه با
سایر مدلها از برازندگی مناسبتری برخوردار است .از این رو ،این مدل به عنوان
مدل پایه در نظر گرفته شد .پس از آن ،مدل نه عامل مرتبه یک و سه عامل مرتبه دوم
از سایر مدلها برازندگی مناسبتری نشان میدهد .مجذور کای مدل دوم ( X2
 )(614)=1142/454با مجذور کای مدل اول ( )X2 (598) =1051/19مقایسه شد.
درجه آزادی در سطح یک
تفاوت مجذورکای دو مدل ( )X2 (16) =91/264با
درصد معنادار بود و این بدان معناست که مدل اول (نه عامل مرتبه یک) برازندگی
بهتری از مدل دوم (نه عامل مرتبه اول و سه عامل مرتبه دوم) داشت .به این ترتیب،
مدل یک به عنوان مدل نهایی پذیرفته شد.
برآورد پارامترها :با توجه به این که مدل نُه عاملی با  1گویه برازندگی مناسبی
نشان داد ،ضرایب استاندارد ،جمالت خطا و واریانس تبیین شده  R2بررسی شد (جدول
 .)2همه مسیرهای استاندارد معنادار بودند .در عامل اضطراب امتحان گویه  28معتبرترین
و نیرومندترین نشانگر این سازه است ) (s tan d  . / 79و گویه  2در این عامل از اعتبار
نسبتاً پایینتری برخوردار بود (  .)R2= 5/در عامل ارزش تکلیف نیز گویه  9از
باالترین اعتبار ) (s tan d  . / 83و گویه  22از اعتبار کمتری برای این سازه برخوردار
بود ( .)R2= 5/ 5در عامل برنامهریزی نیز گویه از باالترین اعتبار ) (s tan d  . / 67و
از اعتبار کمتری برای این سازه برخوردار است (  .)R2= 5/2در عامل
گویه
پافشاری گویه یازده از باالترین اعتبار ) (s tan d  . / 71و گویه نُه از اعتبار کمتری برای
این سازه برخوردار بود ( .)R2= 5/ 0در عامل اجتناب از شکست نیز گویه هشت از
باالترین اعتبار ) (s tan d  . / 54و گویه هفت از اعتبار کمتری برای این سازه برخوردار
بود (  .)R2= 5/2در عامل خودکارآمدی نیز گویه سه از باالترین
اعتبار ) (s tan d  . / 61و گویه چهار از اعتبار کمتری برای این سازه برخوردار بود
(.)R2= 5/ 5
در عامل جهتگیری هدف تبحری گویه  29از باالترین اعتبار ) (s tan d  . / 70و
از اعتبار کمتری برای این سازه برخوردار بود (  .)R2= 5/در عامل
گویه
مدیریت تکلیف نیز گویه از باالترین اعتبار ) (s tan d  . / 75و گویه از اعتبار
کمتری برای این سازه برخوردار بود (  )R2= 5/2و در عامل عدم کنترل نیز گویه 0
از باالترین اعتبار ) (s tan d  . / 67و گویه  1از اعتبار کمتری برای این سازه
برخوردار بود (.)R2= 5/ 0
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جدول ( )2شاخصهای برازندگی و برآورد پارامترهای استاندارد پرسشنامه چند عاملی
انگیزش تحصیلی سمنان فرم  73سوالی ()N= 085
مدل

اضطراب امتحان
ارزش

هنگام امتحان فکرم بر روی
سوالهایی است که
جوابشان را بلد نیستم
زمانی که امتحان دارم
راحت نیستم و احساس
بدی دارم.
زمانی که امتحان دارم قلبم
به شدت میزند
زمانی که امتحان دارم و یا
باید تکلیفی را خیلی زود
انجام دهم ،بسیار مضطرب
میشوم.
هنگام امتحان ،آنقدر
مضطربم که حتی چیزهایی
را که واقعا بلد هستم ،را
فراموش میکنم.
حتی اگر برای امتحان کامال
آماده باشم ،بازهم شدیدا
احساس اضطراب میکنم.
فکر میکنم هر چیز ی که
در مدرسه یاد میگیرم
خیلی خوب و مفید است
مطالبی را که در کالسهای
مدرسه درس داده میشود،
خیلی دوست دارم.
فکر میکنم یاد گرفتن
درسهایی که به ما در
مدرسه داده میشود ،بسیار
مفید است.
درسهایی که به ما در
مدرسه داده میشود را
دوست دارم.

*X2

AGFI GFI SRMR RMSEA % 05 RMSEA CFI

5/803 5/012 5/543 5/5710 – 5/5778 5/570 5/03 1501/10
ضریب تعیین
واریانس خطا
ضریب مسیر (استاندارد)
)5/78( 1

)5/80( 1/70

5/10

)5/04( 1/80

)5/08( 1/13

5/41

)5/00( 1/33

)5/00( 1/51

5/47

)5/05( 1/37

)5/074( 1/20

5/70

)5/30( 2/72

)5/42( 5/00

5/03

)5/30( 2/78

)5/70( 5/81

5/07

)5/87( 1

)5/75( 5/70

5/00

)5/33( 5/83

)5/70( 5/40

5/05

)5/03( 5/08

)5/04( 5/01

5/40

)5/04( 5/07

)5/00( 5/05

5/75
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مدل

برنامهریزی
پافشاری

هنگام مطالعه ،مشخص
میکنم که چه چیزهایی را
باید یاد بگیرم تا بدانم که
زمان درس خواندنم را چه
طور بگذرانم.
برای آنکه در انجام تکالیف
مدرسه دچار مشکل نشوم،
کارهایی را که باید انجام
دهم به ترتیب مینویسم و
براساس اهمیتشان شماره
بندی میکنم.
قبل از انجام هر تکلیف یا
مطالعهای مطمئن میشوم که
آیا همه چیز برای انجام آن
تکلیف یا مطالعه آماده
است.
با برنامهریزی میتوان از
مشکالتی که ممکن است
برایمان پیش بیاید
جلوگیری کنیم.
همیشه انجام تکالیف
مدرسه را طبق اهمیت آنها
ترتیب بندی میکنم و انجام
میدهم.
قبل از آنکه به انجام تکالیفم
بپردازم ،برنامهریزی میکنم
که چه طور آنها را انجام
دهم.
وقت زیادی را برای
یادگیری و حل مسائل
کتاب صرف نمی کنم (.)R
آنقدر بر مسئلههای کتاب
کار میکنم تا یاد بگیرم که
چه طور آنها را حل کنم.

*X2

AGFI GFI SRMR RMSEA % 05 RMSEA CFI

5/803 5/012 5/543 5/5710 – 5/5778 5/570 5/03 1501/10
ضریب تعیین
واریانس خطا
ضریب مسیر (استاندارد)

)5/37( 5/08

5/20

)5/03( 1/02

)5/04( 5/03

5/40

)5/00( 1/15

)5/08( 5/00

5/71

)5/43( 5/04

)5/33( 5/37

5/27

)5/02( 1/75

)5/01( 5/00

5/78

)5/00( 1/24

)5/00( 5/31

5/74

)5/70( 1

)5/84( 1/20

5/10

)5/07( 1/20

)5/05( 5/05

5/70
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اجتناب از شکست
خودکارآمدی

اگر در حل تمرینی با
مشکل مواجه شوم ،آنقدر
تالش میکنم تا هرطور
شده خودم آن را حل کنم.
حتی اگر یادگیری مطلبی
سخت باشد ،تالش میکنم
تا بدون کمک دیگران آن را
انجام دهم.
اگر احساس کنم که در
امتحان نمره بدی خواهم
گرفت سر جلسه امتحان
حاضر نمی شوم.
تنها درسهایی را که برایم
آسان است ،میخوانم.
در انجام تکالیف یا امتحان
هایم خیلی تالش نمی کنم
چون نیازی به تحسین
دیگران ندارم.
غیبت کردن از جلسه
امتحان بهتر از گرفتن نمره
پایین است.
فکر میکنم میتوانم در
امتحانهای پایان سال
نمرات عالی بگیرم.
مطمئنم که میتوانم مفاهیم
مهم ارائه شده در کتابهای
درسی ام را بفهمم و یاد
بگیرم.
از عهده انجام تکالیفم در
هر درسی بر میآیم.
باور دارم که عالیترین
نمرات را در مدرسه خواهم
گرفت.

*X2
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5/803 5/012 5/543 5/5710 – 5/5778 5/570 5/03 1501/10
ضریب تعیین
واریانس خطا
ضریب مسیر (استاندارد)
)5/31( 1/78

)5/48( 5/47

5/01

)5/00( 1/17

)5/08( 5/00

5/72

)5/07( 1

)5/31( 5/35

5/28

)5/07( 1/20

)5/31( 1/17

5/20

)5/48( 1/11

)5/30( 1/11

5/27

)5/04( 1/43

)5/35( 1/44

5/20

)5/05( 1

)5/02( 5/72

5/73

)5/03( 1/13

)5/03( 5/02

5/72

)5/01( 1/47

)5/01( 5/02

5/78

)5/00( 1/70

)5/00( 5/87

5/75
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60
مدل

هدف تبحری
مدیریت تکلیف
عدم کنترل

تا جایی که ممکن است
میخواهم مطالبی را که
معلم درس داده است ،یاد
بگیرم.
برایم مهم است ،تمام
مطالبی را که معلم درس
داده است ،بفهمم.
سعی میکنم تا به طور کامل
مطالبی را که معلم درس
داده است ،یاد بگیرم.
زمانی که درس میخوانم،
مطالب مهم را خالصه و
یادداشت میکنم.
خواندن عنوانها و
سرفصلها به من کمک
میکند ،تا بر مطالبی که
میخوانم تمرکز کنم.
یادداشت برداشتن از روی
مطالبی که میخوانم ،به
توجه و تمرکز فکرم کمک
میکند.
اغلب به خاطر کارهایی که
در آن مقصر نیستم ،تنبیه
میشوم.
احساس میکنم که هرقدر
هم زیاد تالش کنم ،معموال
تالش هایم به نتیجهای نمی
رسد.
اغلب مطمئن نیستم که
بتوانم نمرههای ضعیفم را
در مدرسه جبران کنم.

*X2

AGFI GFI SRMR RMSEA % 05 RMSEA CFI

5/803 5/012 5/543 5/5710 – 5/5778 5/570 5/03 1501/10
ضریب تعیین
واریانس خطا
ضریب مسیر (استاندارد)
)5/35( 1

)5/05( 5/71

5/40

)5/00( 1

)5/03( 5/41

5/42

)5/04( 5/82

)5/00( 5/20

5/41

)5/00( 1

)5/00( 5/83

5/44

)5/40( 5/04

)5/30( 5/83

5/24

)5/30( 1/58

)5/42( 5/05

5/03

)5/03( 1

)5/04( 1/18

5/40

)5/03( 5/07

)5/03( 1/70

5/77

)5/70( 5/00

)5/84( 1/00

5/10
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یافتهها نشان داد که خودکارآمدی با عاملهای هدف تبحری ،ارزش تکلیف ،برنامهریزی،
مدیریت تکلیف و پافشاری ،همبستگی مثبت و با عاملهای اضطراب امتحان ،اجتناب از
شکست و احساس عدم کنترل ،رابطه منفی و معنیداری داشت .رابطه هدفهای تبحری با
سایر عاملها در جهت نظری از پیش فرض شده بود .هدف تبحری با ارزش تکلیف،
برنامهریزی ،مدیریت تکلیف ،و پافشاری رابطه مثبت و با اجتناب از شکست و عدم کنترل
رابطه منفی و معنیداری داشت .رابطه ارزش تکلیف با مؤلفههای سازگاری مانند برنامهریزی،
مدیریت تکلیف و پافشاری مثبت و با اجتناب از شکست و عدم کنترل منفی و معنیدار بود.
رابطه اضطراب امتحان با اجتناب از شکست و عدم کنترل مثبت و معنیدار بود .اجتناب از
شکست به نوبه خود با عدم کنترل رابطه مثبت ،و با عاملهای رفتاری سازگار برنامهریزی،
مدیریت تکلیف و پافشاری رابطه منفی و معنیداری داشت .افزون بر آن ،عدم کنترل با
برنامهریزی ،مدیریت تکلیف و پافشاری رابطه منفی و معنیداری داشت .در نهایت برنامهریزی
به عنوان عامل رفتاری سازگار با دیگر عاملهای رفتاری سازگار از جمله مدیریت تکلیف و
پافشاری رابطه مثبت و معنیداری دارد ..همچنین ،دامنه ضرایب آلفای کرونباخ عاملها از 5/0
تا  5/85متغیر بود .جدول ( ) میانگین ،انحراف استاندارد و همبستگی بین مؤلفههای پرسشنامه
و ضریب آلفای کرونباخ آنها را گزارش میدهد.
جدول ( )7میانگین ،انحراف استاندارد ،ضریب همبستگی و آلفای کرونباخ عاملهای
پرسشنامه چندعاملی انگیزش تحصیلی سمنان
متغیر

2

1

0

5/ 1
 .خودکارآمدی
**5/ 9 5/ 5
 .2هدف
**5/85 5/05** 5/ 8
 .ارزش
 .اضطراب امتحان **5/85 -5/59 -5/51 -5/28
 .0اجتناب از شکست **5/09 5/ ** -5/20** -5/ 0** -5/28
**5/0 5/ ** 5/ ** -5/2 ** -5/ 2** -5/ 8
 .عدم کنترل
**5/1 -5/2 ** -5/25** -5/5 5/ 0** 5/ 9** 5/ 1
 .1برنامهریزی
**5/0 ** -5/2 ** -5/ ** -5/50 5/ 8** 5/ 1** 5/ 9
 .8مدیریت
**5/0 ** -5/2 ** -5/22** -5/58* 5/ ** 5/ 0** 5/ 0
 .9پافشاری
5/59* -5/ 2** -5/ 2** -5/5
5/52 5/5
*5/58
 . 5انضباط سال
**
**
**
*
*
5/ 2 -5/
-5/ 1 -5/51 5/59 5/ 5 5/51
 .انضباط ترم
-5/5 5/ ** 5/58* 5/50 -5/52 -5/50 5/55
 . 2غیبت
** 5/ 2** -5/ ** 5/ ** -5/22** -5/5 5/ 0** 5/2
 .معدل ترم
**5/ 2** 5/ ** -5/2 ** -5/ 9** -5/5 5/ 0** 5/29
 .معدل سال
M
SD

/51
5/

/01
5/

/58
5/8

/5

/92
5/8

8

5/
** 5/
55
5/50
55
-5/5
5/5
/9

9

5

2

5/ 0
5/58
**5/05** 5/ 0
-5/50 -5/5 55
** -5/ 2** 5/20** 5/21** 5/
**5/11** -5/58* 5/2 ** 5/ ** 5/ 0

2/ 8

/0

/58

5/12 5/95 5/ 1

/99

9/85 9/88

/82

9/ 8 8/ 1

5/11 5/0

/58

5/0

 *:p<0/05 **:p<0/01ضرایب آلفای کرونباخ بر روی قطر فرعی گزارش شدهاند.

/05
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روایی مالکی
روایی مالکی با محاسبه همبستگی پیرسون بین ابعاد پرسشنامه چند عاملی انگیزش
تحصیلی سمنان و نمرههای معدل سال قبل ،معدل ترم پیش ،نمره انضباط سال قبل،
نمره انضباط ترم پیش و تعداد روزهایی که دانشآموزان در طول ترم غیبت داشتهاند
بررسی شد (جدول ) .نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که نمره انضباط سال قبل با
عاملهایی چون خودکارآمدی ( )r=0/08و برنامهریزی ( )r=0/09رابطه مثبت و
معنیدار ( )P<0/05و با عاملهای اجتناب از شکست ( )r=0/12و احساس عدم
کنترل ( )r=0/12رابطه منفی و معنیداری داشت ( .)P<0/01نمره انضباط ترم قبل با
عاملهایی چون هدف تبحری ( ،)r=0/10ارزش تکلیف ( ،)r=0/09برنامهریزی
( )r=0/12و پافشاری ( )r=0/15رابطه مثبت و معنیدار ( )P<0/01و با عاملهای
اجتناب از شکست ( )r=0/17و احساس عدم کنترل ( )r=0/13رابطه منفی و معنیدار
داشت ( .)P<0/01همچنین ،مشخص شد که میزان غیبت از کالس با عاملهای
اجتناب از شکست ( )r=0/08و عدم کنترل ( )r= 0/11رابطه مثبت و معنیداری دارد
( .)P<0/01معدل سال قبل با عاملهایی چون خودکارآمدی ( ،)r=0/29هدف تبحری
( ،)r=0/15مهارت برنامهریزی ( )r=0/12و پافشاری ( )r=0/15رابطه مثبت و
معنیدار داشت ( )P<0/01و با عاملهای اضطراب امتحان ( ،)r=0/19اجتناب از
شکست ( ،)r=0/26رابطه منفی و معنیدار نشان داد ( .)P<0/01معدل ترم قبل
دانشآموزان نیز با عاملهایی چون خودکارآمدی ( ،)r=0/23هدف تبحری (،)r=0/15
برنامهریزی ( )r=0/12و پافشاری ( )r=0/16رابطه مثبت و معنیدار ( )P<0/01و با
عاملهایی چون اضطراب امتحان ( ،)r=0/22و عدم کنترل ( )r=0/36رابطه منفی و
معنیداری را نشان دادند (( )P<0/01جدول ).

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف ساخت و هنجاریابی پرسشنامه چند عاملی انگیزش تحصیلی
سمنان بر مبنای نظریه چند عاملی انگیزشی مارتین ساخته شد .یافتهها نشان داد که
پرسشنامه چند عاملی انگیزش سمنان دارای ساختاری نه عاملی است .برآورد اعتبار
این ابزار به ضرایب مناسبی منتهی شد که با نتایج رواسازی پرسشنامه چند عاملی
انگیزش و درگیری مارتین همسو میباشد (مارتین2558 ،؛  .)25 5روایی سازه ابزار
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نیز با تحلیل عاملی تأییدی بررسی شد .تحلیل عاملی تأییدی ساختار نُه عاملی ابزار را
تأیید کرد که هماهنگ با مدل نظری مارتین بود .نُه عامل شامل ابعاد رفتاری سازگار
(پافشاری ،مدیریت تکلیف و برنامهریزی) ،عامل شناختی سازگار (ارزش تکلیف؛
خودکارآمدی و جهتگیری هدف تبحری) و عامل شناختی ناسازگار (اضطراب
امتحان ،اجتناب از شکست و عدم کنترل) بود و بُعد رفتاری ناسازگار شامل عاملهای
عدم درگیری و خود معلولسازی در این پژوهش اعتبار مناسبی نداشت و حذف شد.
به هرحال ،گرچه مارتین مدعی است پرسشنامه انگیزش تحصیلی یازده عامل دارد ،در
این مطالعه شواهدی در تأیید این ساختار عاملی به دست نیامد .شواهد این مطالعه
نشان میدهد که انگیزش سازهای چند بعدی است و نمیتوان آن را به صورت سلسله
مراتب در نظر گرفت ،اما تعداد عاملهای موجود در آن با آنچه که مارتین ادعا میکند
یکسان نیست .یک تبیین احتمالی آن است که عاملهای عدم درگیری و خود
معلولسازی (عاملهای رفتاری ناسازگار) ممکن است تحت تأثیر عوامل فرهنگی
تأیید نشوند .تبیین احتمالی دیگر عدم خویشتننگری است ،احتماالً شرکتکنندگان در
مورد رفتارهای خود معلولساز شخصی بینش و آگاهی الزم را ندارند .به هر حال
مطالعات بیشتری برای شناسایی این عوامل الزم است.
بررسی روایی مالکی از راه هماهنگی درونی عاملها با توجه به تقسیمبندی
عاملها به ابعاد سازگار و ناسازگار نشان داد که بین همه عاملها به جز عامل
اضطراب امتحان با هدف تبحری ،برنامهریزی و مدیریت تکلیف رابطه معنیداری
وجود دارد .همچنین ،جهت رابطهها متناسب با جهت نظری بود .یافتهها نشان داد که
عامل اضطراب امتحان با عاملهای خودکارآمدی و ارزش تکلیف؛ عامل اجتناب از
شکست با عاملهای خودکارآمدی ،هدف تبحری و ارزش تکلیف؛ عامل عدم کنترل
با عاملهای خودکارآمدی ،هدف تبحری و ارزش تکلیف؛ عامل برنامهریزی با
عاملهای اجتناب از شکست و عدم کنترل؛ و عامل پافشاری با عاملهای اضطراب
امتحان ،اجتناب از شکست و عدم کنترل رابطه منفی و معنیداری نشان دادند .همان
طور که پیش بینی میشد بین عوامل سازگار و ناسازگار رابطههای منفی و معنیداری
به دست آمد .به عنوان مثال عامل اضطراب امتحان به عنوان عاملی شناختی ناسازگار
با عاملهای ارزش تکلیف و خودکارآمدی رابطه منفی و معناداری را نشان داد .به این
ترتیب ،شواهد روایی واگرا در ساختار پرسشنامه چند بعدی انگیزش تأیید شد.

60

فصلنامه مطالعات اندازهگیری و ارزشیابی آموزشی

بررسی همبستگی بین عاملهای انگیزش تحصیلی نشان داد که اگر در
دانشآموزی عامل ارزش تکلیف (باور به مفید بودن تکلیف و عالقهمندی به صرف
وقت برای تکلیف) و باور به توانایی (خودکارآمدی) باال وجود داشته باشد میزان
اضطراب کمتری در حیطة تحصیل تجربه خواهد کرد (کوتینهو و نومان .)2558 ،
همچنین مشخص شد که عامل برنامهریزی که عامل رفتاری سازگار میباشد با
عاملهایی چون اجتناب از شکست و عدم کنترل رابطه منفی و معنیداری داشت .در
واقع داشتن مهارت برنامهریزی و بازبینی بر روند کار میتواند مانع رفتارهای اجتنابی
دانشآموز و نگرانی برای تجربه شکست باشد و یا احساس کنترل بیشتری برای انجام
تکلیف و فعالیتهای تحصیلی خود داشته باشد .در واقع هر چه دانشآموز احساس
کنترل بیشتری بر رفتار و اعمال خود داشته باشد در نتیجه اضطراب کمتری را در
موقعیتهای متفاوت تحصیلی تجربه خواهد کرد .عامل اجتناب از شکست به عنوان
یک بعد شناختی ناسازگار نیز با عاملهای خودکارآمدی ،هدف تبحری و ارزش
تکلیف رابطه منفی و معناداری نشان داد .در واقع باور به تواناییهای خود و هدف
برای یادگیری و مهم دانستن تکالیف میتواند رفتارهای اجتنابی را در دانشآموزان
کاهش دهد (گاتمن255 ،؛ دیس.)25 ،2
همچنین بررسی همبستگی بین عاملهای انگیزش تحصیلی و مؤلفههای آموزشی
(معدل ،انضباط و غیبت از کالس) نشان داد که معدل تحصیلی ترم قبل و سال قبل با
عاملهایی چون خودکارآمدی ،هدف تبحری ،برنامهریزی و پافشاری رابطه مثبت و
معنیدار و با عاملهای اضطراب امتحان ،اجتناب از شکست و عدم کنترل رابطه منفی
و معناداری داشت .این یافتهها حاکی از تأیید روایی همگرا و واگرای پرسشنامه
انگیزش تحصیلی است .معدل تحصیلی به عنوان یک نشانگر از پیشرفت تحصیلی
افراد است که با باورهای خودکارآمدی رابطه مثبت نشان داده است .باورهای
خودکارآمدی تعیین میکند که افراد تا چه اندازه در فعالیتهای خود نیرو صرف
میکنند و چه مقدار در برابر موانع مقاومت میکنند (پاجارس و شانک.)255 ،
پژوهشها نشان میدهد که بین خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت ارتباط وجود دارد.
یافتههای این مطالعه نشان داد که بین عاملهای خودکارآمدی ،هدف تبحری،
برنامهریزی و پافشاری رابطه مثبت و معنیدار وجود داشت .این یافته با نتایج بعضی
1. Coutinno, Neuman
2. Diseth
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از پژوهشهای انجام شده ،همسو است .یک محور از پژوهشهای پیشین نشان
میدهد که اهداف تبحری رابطه مثبتی با خودکارآمدی ،استفاده از راهبردهای شناختی
عمیق ،یادگیری خودتنظیمی ،مقابلة کارآمد با مشکالت در افراد دارد (لی ،مک اینرنی،
لیم و ارتیگا 25 5 ،؛ کاپالن و فلوم25 5 ،2؛ چرچ ،الیوت و گابل 255 ،؛ و الی و
منگ  ،)255 ،در حالی که بعضی از پژوهشها بین هدفهای تبحری با عملکرد
تحصیلی رابطه معنیداری مشاهده نکردند (دوپیرت و مارین2550 ،0؛ الیوت و مک
گریگور  .)255 ،در این مطالعه مشخص شد که معدل تحصیلی با اضطراب امتحان،
اجتناب از شکست و عدم کنترل رابطه منفی و معناداری داشت .در یک مطالعه
پینتریچ و دی گروت ( ) 995نشان دادهاند که خودکارآمدی و اضطراب امتحان
بهترین پیشبینی کنندههای عملکرد تحصیلی دانشآموزان میباشند به این ترتیب،
شواهد مشابهی بین یافتههای این مطالعه با مطالعات پیشین مشاهده میشود.
در بررسی رابطة این عاملها با نمره انضباط ترم قبل و سال قبل نیز مشخص شد
که نمره انضباط با عاملهایی چون هدف تبحری ،ارزش تکلیف ،برنامهریزی و
پافشاری رابطه مثبت و معنیدار و با عاملهای اجتناب از شکست و عدم کنترل رابطه
منفی و معنادار دارد .افزون برآن ،در رابطة تعداد غیبت از مدرسه و کالس با عاملهای
انگیزش ،مشخص شد که غیبت از مدرسه و کالس با عامل اجتناب از شکست و عدم
کنترل رابطه مثبت و معنادار داشت .این روابط شواهدی از روایی مالکی پرسشنامه
انگیزش تحصیلی را نشان میدهد .معنای ضمنی این یافتهها آن است که دانشآموزانی
که قواعد و نظم و انضباط را رعایت میکنند ،همان افرادی هستند که در انجام
تکالیف پافشاری نشان میدهند و برای تکالیف ارزش قائلاند و تکالیف خود را طبق
برنامه انجام میدهند .این افراد احتماال جهتگیری تبحری در کار دارند و با تکالیف
درسی به صورتی برخورد میکنند که بتوانند شایستگی خود را رشد دهند .آنها کمتر
احساس عدم کنترل بر کارها دارند و کمتر از راهبردهای اجتناب از شکست استفاده
میکنند.

1. Lee, McInerney, Liem, Ortiga
3. Kaplan, Flum
3. Church, Elliot, Gables
4. Liu, Meng Xp
5. Dupeyrat, Marine
6. McGregor
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نخستین محدودیت این مطالعه آن است که روابط به دست آمده از نوع روابط
همزمانی هستند و نمیتوان روابط علّی استنباط کرد .محدودیت دوم این مطالعه آن
است که نمونه مورد مطالعه محدود به دانشآموزان دختر سال اول متوسطه اول شهر
سمنان است ،لذا یافتهها قابل تعمیم به سایر پایهها و مناطق کشور نیست .در این
مطالعه بعد رفتاری ناسازگار شامل عاملهای عدم درگیری و خود معلولسازی تأیید
نشدند ،گرچه مطابق با چهارچوب نظری مارتین این عاملها در کشورهای غربی تأیید
شدند اما در این مطالعه این عاملها مورد تأیید قرار نگرفتند .مطالعات بیشتری مورد
نیاز است تا نمرات حاصل از پرسشنامه چند بُعدی انگیزش را با مالکها و رفتارهای
واقعی دانشآموزان در زندگی روزمره مورد بررسی قرار دهد .هنوز مشخص نیست
آیا نمرههای باال در ابعاد مختلف این پرسشنامه میتواند به رفتارهای واقعی
دانشآموزان با انگیزه در زندگی روزمره بیانجامد یا خیر؟ مطالعات آینده باید
شواهدی فراهم آورد که آیا نمرههای حاصل از این پرسشنامه میتواند گروهی از
دانشآموزان با انگیزه باال را از دانشآموزان عادی یا دانشآموزان فاقد انگیزه تفکیک
نماید .پیشنهاد میشود پژوهشگران در مطالعات بعدی حساسیت نمرههای حاصل از
این پرسشنامه را در برابر مداخالت آزمایشی انگیزشی بررسی نمایند .همچنین،
پیشنهاد میشود این ابزار در میان سایر پایهها و مناطق دیگر کشور بررسی شود تا
شواهدی از بسط ساختار عاملی این ابزار فراهم گردد.
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