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 متوسطه اول شهر سمنان سال اول مقطعوزان آم دانش
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 چکیده

هدف این پژوهش ساخت و رواسازی پرسشنامه چند عاملی انگیزش تحصیلی بود که  :هدف

جامعه آماری پژوهش  :روش. کند می وزان بررسیآم دانشابعاد مختلف انگیزشی را در این 
وز به شیوه آم دانش 085. وسطه اول شهر سمنان بودندوزان سال اول مقطع متآم دانش همة

همه آنها پرسشنامه چند عاملی انگیزش تحصیلی . انتخاب شدند ای هتصادفی چند مرحل
فراونی غیبت از ، آموزشی مانند نمره انضباطهای  همؤلفهای  اندازه. سمنان را تکمیل کردند
آموزشی و تحلیل های  همؤلف، ها لهمبستگی عام. آوری شد آموزان جمع مدرسه و معدل دانش

ی برای بررسی مدل تأییدروان سنجی و تحلیل عاملی های  اعتبار برای بررسی ویژگی
نشان داد در مقایسه ها  یافته :یافته ها. استفاده شدها  ی و ساختار روابط درونی گویهگیر هانداز

زش تحصیلی سمنان یک مدل نه عاملی با پرسشنامه چند عاملی انگی ،با چهار مدل رقیب
. آموزشی در جهت مورد انتظار بودهای  انگیزشی با مؤلفههای  رابطه عامل. برازنده بود

های  عاملی انگیزش تحصیلی سمنان ویژگی نشان داد که پرسشنامه چندها  یافته :یگیر هنتیج
قرار تشخیصی و پژوهشی مورد استفاده  یتواند به عنوان ابزار می سنجی مناسبی دارد و روان
 . گیرد

 وزآم دانش، رواسازی، انگیزش تحصیلی: واژگان کلیدی
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 مقدمه
ساختاری چند وجهی است که با یادگیری و پیشرفت  ،انگیزه، از دیدگاه آموزشی

شخص درباره توانایی انجام فعالیت های  تحصیلی مرتبط است و در برگیرنده باور
و واکنش عاطفی مرتبط با انجام ، لیتدالیل یا اهداف فرد برای انجام آن فعا، مورد نظر

سازه انگیزش (. 2 25،  مارش و همکاران، کولمار، مارتین، اریف، گرین) باشد می آن
شود که به یادگیری و پیشرفت در تحصیل  می اطالقهایی  تحصیلی از جهتی به رفتار

 ةاین سازه نیرویی درونی است که یادگیرنده را به ارزیابی همه جانب .مربوط است
تالش برای موفقیت و برخورداری از های  معیارترین  عملکرد خود با توجه به عالی

( 2552، 2پینتریچ و شانک) دهد می سوق، لذتی که با موفقیت در عملکرد همراه است
ی در دار معنیا نقش وزان و درگیر شدن آنهآم دانشآموزشی انگیزش های  زمینهدر 

،  پینتریچ و میس، شانک) و لذت از مطالعه داردآنها در مدرسه  های هقپیشرفت و عال
رابطه  ،و کار نیز انگیزه و میزان درگیر شدن افراد، ورزش، در موسیقی(. 2558
دارد که به همان ، کنند می یگذار سرمایهی با مقدار تالش و زمانی که آنها دار معنی

 (. 2550،  اسمیت) شود می و عملکردها  نسبت منجر به تسلط بیشتر در مهارت
این . تحصیلی تدوین شده استهای  انگیزشی متعددی در زمینههای  تاکنون مقیاس

برای سنجش در مقاطع متوسطه و دانشگاه در نظر گرفته شده  به طور معمولها  مقیاس
اساس  برها  اما اکثر این ابزار. مکرر استفاده شده است آنهاو از اند  هو رواسازی شد

به ها  این سالدر با توجه به اهمیتی که . شده است تهیهه یک یا تعداد محدودی نظری
( 2558) 0مارتین، تک بعدی وجود داردهای  و عدم استفاده از دیدگاهها  ترکیب نظریه

 ،وزان در امور تحصیلیآم دانشدر خصوص انگیزش تحصیلی و درگیر ساختن 
که دارای کند  می را تحت عنوان چرخه انگیزش و درگیری تحصیلی مطرحای  هچرخ

او . باشد می عد رفتاری سازگار و ناسازگار و ابعاد شناختی سازگار و ناسازگارچهار بُ
متعدد شناختی و های  از نظریه، یک از سطوح این چرخه و هرهای  برای تعیین مؤلفه

  ی بندوراکارآمدنظریه خود، برای مثال. رفتاری در حوزه انگیزش استفاده کرد

                                                                                                                                      
1. Green, Arief, Martin, Colmar, Marsh, et al 
2. Pintrich, Shunk 
3. Meece 
4. Smith 
5. Martin 
6. Bandura 
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، 2؛ وینر980 ،  کان نل) ی؛ نظریه اسناد و کنترلکارآمدخودکه شامل مؤلفه ( 991 )
؛  98 ،  ایکلز) یگذار که شامل مؤلفه اسناد و احساس کنترل؛ نظریه ارزش(  99 

که ( 2552، 0؛ ویگفیلد و تانکس2555، 992 ، ؛ ویگفیلد و ایکلز 99 ،  ویگفیلد
که ( 2555، دسیریان و ) گری تعیینخودی؛ نظریه گذار عد ارزشمنعکس کننده بُ

،  اتکینسون) ارزشیخودنیاز به پیشرفت و ، گیری هدف یا انگیزه عد جهتبیانگر بُ
چون اجتناب از هایی  که مؤلفه( 0 9 ، 8؛ مک کلند 99 ، 1؛ کاوینتون و املیچ901 

تحصیلی؛ و در های  ی و عدم درگیری در فعالیتساز خود معلول، اضطراب، شکست
راویندران و ، مانتالو، گرین، ؛ میلر 255،  255، ارتینم) تنظیمیخودنهایت نظریه 

مدیریت ، یریز همانند برنامهایی  که شامل مؤلفه( 2552، 5 ؛ زیمرمن 99 ، 9نیکالس
عدی نه تنها از این مارتین برای وضع نظریه چند بُ. باشد می تکلیف و پافشاری

 . ا افزوده استجدیدی نیز به آنههای  استفاده کرده است بلکه مؤلفهها  نظریه
همان گونه  نیمارتی تحصیلی ریو درگ زشیانگای  همدل چرخ، در یک دید کلی

(. 2551، نیمارت) رسد می جامع به نظر اریبس یمدل، باشد می عدبُ یازدهکه متشکل از 
، سازگار یعد شناختشدن را به چهار بُ ریو درگ زهیچرخه انگ، خود هیدر نظر نیمارت

 یبعد شناخت. کند می متقسی و رفتاری ناسازگار سازگار اریرفت، شناختی ناسازگار
شامل  ناسازگار یشناختعد بُ؛ یکارآمدو خودی ریگ جهت، سازگار شامل ارزش

شامل  سازگار یرفتارعد بُ؛ عدم کنترلاجتناب از شکست و احساس ، اضطراب
 ریدرگعدم شامل  ناسازگار یرفتارعد بُو  ؛فیتکل تیریو مد یریز هبرنام، یپافشار

 (.  شکل) باشد می یو خودمعلول ساز یلیتحصهای  تیشدن در فعال

                                                                                                                                      
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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 عدهای چرخه انگیزه و درگیر شدن از دیدگاه مارتینبُ( 1) نمودار

 
شناختی و رفتاری سازگار و های  هر کدام از ابعادی که مارتین به عنوان مؤلفه

در ، استوزان مطرح کرده آم دانشانگیزش و درگیری  ةناسازگار برای چرخ
در انگیزش آنها  پیشین به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و نقشهای  پژوهش

در واقع به اعتقاد پژوهشگرانی که . شده است تأییدوزان آم دانشو درگیری تحصیلی 
عوامل اند  هکار کردتنظیم خودهای  در زمینه ارتباط بین پیشرفت تحصیلی و راهبرد

. و در نتیجه درگیری شناختی باال بسیار مؤثر هستندها  هبردانگیزشی در کاربرد این را
تالش و های  اسناد( 995 ،  پینتریچ و دگروت) یخودکارآمدهای  باور، به عنوان مثال

 ؛(2558، ؛ نقل از مارتین918 ، دنیر و دوئک) کنترل شخصی در موفقیت و شکست
های  هدف، (2558، ؛ نقل از مارتین988 ، وانزیل و انزیل تامسن) ارزش تکلیف

گرین و ) و سودمندی ادراک شده( 2558، ؛ نقل از مارتین995 ، توکمن) پیشرفت
 تنظیمیخودهای  از جمله عوامل انگیزشی مؤثر بر کاربرد راهبرد(  255، همکاران
عامل را به عنوان  یازدهخود ای چرخهطبق مدل ( 2559) مارتین. شوند می محسوب
و این  است وزان معرفی کردهآم دانشش و درگیری تحصیلی بر انگیز گذار تأثیرعوامل 

برای  2با عنوان مقیاس انگیزش و درگیری تحصیلی ای پرسشنامه بایازده عامل را 

                                                                                                                                      
1. DeGroot 
2. Motivation Engagement Scale- MES 
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دبیرستان و دانشگاهی تدوین و روایی و اعتبار مناسبی را برای ، مقاطع متفاوت ابتدایی
متغیر  81/5تا  15/5ن از خود گزارش کرده که میزان آلفای کرونباخ آهای  همه عامل
هایی  شناسی و آموزش بر نیاز به گسترش و ارزیابی ابزار امروزه در روان. بوده است

(. 2551،  ؛ مارش و هاو2552، مارش) شود می تأکیدارچوب نظری معتبر بسیار هبا چ
رواسازی  و در این پژوهش با الگو برداری از چرخه نظری مارتین به دنبال ساخت

از . شدوزان ایرانی باشد اقدام آم دانشعاملی انگیزش که متناسب و خاص  آزمون چند
 شناختی سازگار عدچهار بُ شاملعامل  یازدهمارتین های  ی از عاملگیر هاین رو با بهر

، پافشاری) رفتاری سازگار، (گیری هدف تبحرگرا ارزش و جهت، یکارآمدخود)
عدم کنترل و ، اضطراب امتحان) رشناختی ناسازگا، (یریز همدیریت تکلیف و برنام

( ی و عدم درگیریساز خود معلول) و رفتاری ناسازگار( اجتناب از شکست
نخست فرض شد مدل . شودمختلفی آزمون های  مدل گردیدو سعی  شده سازی مدل

گرچه ممکن است این ابعاد . یازده عاملی زیر بنایی برای انگیزش تحصیلی وجود دارد
اگر چنین . ند اما ممکن است سلسله مراتب انگیزشی ایجاد کننداز یکدیگر مستقل باش

مرتبه ) تر کلیهای  بر مقیاس تأکیدسلسله مراتبی وجود داشته باشد توجیهی برای 
کند تا استقالل این  می این پژوهش سعی، این بنابر. شود می از انگیزش فراهم( باالتر

در این پژوهش فرض بر آن  .یازده عامل و وجود این سلسله مراتب را نشان دهد
یک مدل با . رقیب آزمون کردهای  توان در مدل می است که روابط بین یازده عامل را

، شناختی ناسازگار، شناختی سازگار) یازده عامل مرتبه یکم با چهار عامل مرتبه دوم
یک مدل با یازده عامل مرتبه یکم با دو عامل ، (رفتاری ناسازگار، رفتاری سازگار

یک مدل با یازده عامل مرتبه یکم با دو عامل مرتبه ، (رفتاری –شناختی ) ه دوممرتب
یک مدل با یازده عامل مرتبه یکم با دو عامل مرتبه دوم و ، (ناسازگار -سازگار) دوم

پرسشنامه . درقیب تدوین شهای  به عنوان مدل( انگیزش کلی) یک عامل مرتبه سوم
 ویساس مدل نظری مارتین و ابعادی که عاملی انگیزش تحصیلی سمنان برا چند

وزان آم دانشبرای گروه ه آموزان بیان کرد برای انگیزش و درگیری تحصیلی دانش
تری از ابعاد چندگانه  تا دید کامل گردیدمقطع متوسطه اول ساخته شد و تالش 

 . وزان داخل کشور مورد بررسی قرار دهدآم دانشانگیزش را در 
 

                                                                                                                                      
1. Marsh, Hau 
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 روش
وزان دختر سال اول متوسطه اول سال آم دانش همةپژوهش شامل جامعه آماری این 

از آنجا که حداقل حجم نمونه الزم برای اجرای . شهر سمنان است 92- 9تحصیلی 
، میولر) است که باید برآورد شودهایی  برابر تعداد پارامتر پنجی تأییدتحلیل عاملی 

پرسشنامه انگیزش سمنان و با توجه به اینکه در ( 95  ، ترجمه طالع پسند،  99 
این اساس  بر. نفر باشد 020حجم نمونه حداقل باید ، پارامتر باید برآورد شود 50 
از ای  هوز پایه هفتم دختر به شیوه تصادفی چند مرحلآم دانش 55 به حجم ای  هنمون
شرکت کنندگان پرسشنامه انگیزش . مدرسه متوسطه اول شهر سمنان انتخاب شدند 2 

 بیستتعداد . ان و فرم اطالعات جمعیت شناختی را تکمیل کردندتحصیلی سمن
پرسشنامه وارد  085در نهایت تعداد  و امه به دلیل نقص کنار گذاشته شدپرسشن

 . تحلیل شد
 

 یگیر هابزارهای انداز
وزان متوسطه اول آم دانشعاملی انگیزش تحصیلی سمنان نسخه ویژه  چند ةپرسشنام

وزان دختر متوسطه آم دانشگیزش و درگیری تحصیلی در به بررسی ابعاد مختلف ان
انگیزش و درگیری تحصیلی مارتین به چهار بعد شناختی  ةچرخ. پردازد می اول

برای . شود می رفتاری سازگار و رفتاری ناسازگار تقسیم، شناختی ناسازگار، سازگار
یا  ،مرتبطهای  گویه ،انگیزه تحصیلی سمنان ةپرسشنامهای  هر یک از خرده مقیاس

فرم مقدماتی این ابزار با . گردید می پیشین استخراجهای  شد یا از پژوهش می نوشته
را در ها  شرکت کنندگان باید هر یک از گویه. سوال طراحی شد  5 یازده عامل و 

. بندی کنند درجه( 0) موافق تا کامالً(  ) مخالف از کامالً ای هطیف لیکرت پنج درج
شد که در  می یگذار ت که یک سوال به صورت معکوس نمرههمچنین قابل ذکر اس

میزان باالتر ویژگی  ةنمره باالتر نشان دهند. مشخص شده است( R) با (2)جدول 
 . ی استگیر همورد انداز

شناختی  در این پژوهش اطالعات جمعیت :شناختی پرسشنامه اطالعات جمعیت 
، انضباط ترم و سال قبل، قبلآموزشی از جمله معدل ترم و سال های  شامل مؤلفه

 . تعداد غیبت از کالس و مدرسه از ابتدای سال مورد بررسی قرار گرفت
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 مطالعات مقدماتی
عاملی انگیزش تحصیلی سمنان در طی چهار مرحله به  فرم مقدماتی پرسشنامه چند

، پس از هر مرحله. وزان پایه هفتم مورد بررسی قرار گرفتآم دانش درطور مقدماتی 
همبستگی اصالح ، برای مثال) آماری سوالهای  اساس چارچوب نظری و شاخصبر

 . شد می مبهم بازنویسیهای  سوال( نمره کل –شده سوال 
 

 ها روش گردآوری داده
در این پژوهش بعد از هماهنگی و کسب مجوز از آموزش پرورش کل سمنان و 

دولتی  های هتمامی مدرس فهرست ،هماهنگی با آموزش پرورش شهرستان سمنان
وزان سال اول دریافت شد و به تناسب جمعیت آم دانشمتوسطه اول و تعداد 

ای  هی خوشگیر هوزان سال اول در هر مدرسه نمونه مورد بررسی به شیوه نمونآم دانش
انتخاب و از آنها خواسته شد تا در صورت رضایت به پرسشنامه انگیزش ( کل کالس)

. بود دقیقه سیزمان تکمیل پرسشنامه  متوسط. تحصیلی سمنان پاسخ دهند
 . به صورت گروهی اجرا شدها  پرسشنامه

 
 ها روش تجزیه و تحلیل داده

آلفای کرونباخ برای بررسی  با شاخصنمره کل و تحلیل اعتبار  -همبستگی سوال
. شد های روانسنجی پرسشنامه چند عاملی انگیزش تحصیلی سمنان اجرا ویژگی

گیری و ساختار روابط  ی برای بررسی مدل اندازهتأیید همچنین از تحلیل عاملی
و  LISREL 8.5 و SPSS V.20با نرم افزار ها  تحلیل. ها استفاده شد درونی گویه

EQS6.1 شد انجام . 
 

 ها یافته
سال قرار  1 تا  2 سال و در طیف سنی  2 /09 ±09/5میانگین سنی شرکت کنندگان 

 ±  /05و معدل ترم قبل آنها 9 /8  ± 5/ 0 همچنین میانگین معدل سال قبل. داشت
ها نیز در سال  میانگین نمره انضباط آزمودنی. قرار داشت 25تا    بود که در طیف  8 /1 
 25تا    و در طیف  9 /85 ± 11/5و در ترم قبل 25تا    و در طیف  9 /88 ± 5/ 0قبل

   تا  5بررسی شد که بین های غیبت از کالس، از ابتدای ترم نیز  تعداد روز. قرار داشت
 . روز متغیر بود
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 یتأییدتحلیل عاملی 
 سازی مفهومعاملی براساس نظریه مارتین  یازده یها در قالب مدل ساختار روابط گویه

ها نشان داد که  یافته. ی مورد بررسی قرار گرفتتأییدشد، و با استفاده از تحلیل عاملی 
ه عاملی از برازندگی نامناسبی برخوردار های برازندگی مدل یازد براساس اکثر شاخص

 ,X2 = 12433.083, df =5197, x2/df = 23.92, CFI =.571, GFI =.615) است

RMSEA =.053.)  بررسی بارهای عامل برآورد شده نشان داد که نشانگرهای مربوط به
 دارای بارهای( های رفتاری ناسازگار عامل)سازی  خود معلولهای عدم درگیری و  عامل

بر این اساس . نشد تأییدبه این ترتیب، ساختار یازده عاملی . عاملی معنادار نیستند
 48ه عاملی با ها حذف شدند و یک ساختار کاهش یافته نُ های مربوط به این عامل سوال

ها،  ه عاملی بعضی از سوالها نشان داد که در ساختار نُ یافته. بررسی شد بار دیگرسوال 
داشتن بار عاملی  با وجودافزون بر آن، تعدادی از آنها . داری نداشتندبارهای عاملی معنا

Rمقدار )معنادار از اعتبار مناسبی برخوردار نبودند 
به این ترتیب، (. بود/. 1آنها کمتر از  2

R</.1)ین داشتند یکه اعتبار پاهایی  سوال
، بار عاملی معنادار نداشتند، در ماتریس پس (2

سایر مقادیر باالیی داشتند، برآورد پارامترهای آنها به طور خطی به ماند استاندارد شده 
، پس ماندهای آنها برخالف مدل نظری با سایر نشانگرها پارامترهای دیگر وابسته بود

 های تحلیل عاملی در نهایت، یافته. از تحلیل کنار گذاشته شدند داد، کوواریانس نشان می
 . این مدل به عنوان مدل پایه در نظر گرفته شد .کرد تأییدعامل سوال را در نُه  73

 
 رقیبهای  آزمون مدل

مدل نخستین در . شد سازی مفهومدر قالب پنج مدل رقیب ها  ساختار روابط گویه
، اضطراب امتحان، گیری تبحری جهت، گذاری ارزش، یخودکارآمده عامل فرض شد نُ
مدیریت تکلیف در قالب یک  ی وریز هبرنام، پافشاری، اجتناب از شکست، عدم کنترل

مدل فرض شد نه عامل مرتبه  دومین در. شد سازی مفهوممدل با نه عامل مرتبه یک 
جهت ، گذاری ارزش، یخودکارآمدشامل ) تر شناختی سازگار یک به سه عامل کلی

( اجتناب از شکست، عدم کنترل، اضطراب امتحان) شناختی ناسازگار، (گیری تبحری
در . شوند می سازی مفهوم( مدیریت تکلیف، یریز هبرنام، پافشاری) و رفتاری سازگار

شناختی ناسازگار و رفتاری سازگار تشکیل ، سه عامل شناختی سازگار، مدل ومینس
مدل فرض شد نه عامل چهارمین در . دهد می تر انگیزه در مرتبه سوم را عامل کلی

جهت ، گذاری ارزش، یخودکارآمدشامل ) شناختیتر  مرتبه یک به دو عامل کلی
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، پافشاری) و رفتاری( اجتناب از شکست، عدم کنترل، اضطراب امتحان، گیری تبحری
مدل  مینپنجدر . شوند می سازی مفهومدر مرتبه دوم ( مدیریت تکلیف، یریز هبرنام

، یخودکارآمدشامل ) سازگارتر  فرض شد نه عامل مرتبه یک به دو عامل کلی
و ( مدیریت تکلیف، یریز هبرنام، پافشاری، جهت گیری تبحری، یگذار ارزش

در مرتبه دوم ( اجتناب از شکست، عدم کنترل، شامل اضطراب امتحان) ناسازگار
 . شوند می سازی مفهوم

 
های رقیب پرسشنامه چند عاملی انگیزش  های برازندگی مدل خالصه شاخص (1)جدول 

 تحصیلی سمنان
X مدل

2 Df X
2
/df RMSEA NNFI CFI لتوصیف مد 

 نه عامل مرتبه اول 0/970 0/915 0/035 1/75 598 1051/19 1

2 1142/454 614 1/86 0/039 0/904 0/912 
نه عامل مرتبه اول و سه عامل 

 مرتبه دوم

3 1166/345 614 1/89 0/039 0/900 0/908 
 نه عامل مرتبه اول، سه عامل مرتبه

 دوم و یک عامل مرتبه سوم

4 1323/165 617 2/14 0/04 0/873 0/882 
نه عامل مرتبه یک، دو عامل 

 مرتبه دوم( رفتاری-شناختی)

5 1184/039 617 1/91 0/04 0/898 0/905 
نه عامل مرتبه یک، دو عامل 

 مرتبه دوم( ناسازگار-سازگار)
 

نخست چولگی تک متغیری و چند متغیری بررسی شد و از ، ها برای آزمون مدل
برازندگی های  از شاخص. ظریه نرمال استفاده شدارچوب نهبیشینه در چهای  برآورد

شاخص برازندگی ، ریشه استاندارد واریانس پس ماند، ریشه واریانس خطای تقریب
شاخص نیکویی برازش و شاخص نیکویی برازش تعدیل شده برای ، ای مقایسه

متعددی های  برازندگی برشهای  برای شاخص. سنجش برازندگی مدل استفاده شد
برای  50/5از تر  مقادیر مساوی یا کم، برای مثال. صان مطرح شده استتوسط متخص

برای شاخص برازندگی  5/ 9مساوی یا باالتر از ، ریشه واریانس خطای تقریب
از طرف دیگر پیشنهاد شده است که . برازندگی کافی مدل است  دهنده نشان، ای مقایسه

نیکویی برازش تعدیل شده  نیکویی برازش و، ای برازندگی مقایسههای  اگر شاخص
ریشه واریانس خطای تقریب و ریشه واریانس پس های  و شاخص 9/5تر از  بزرگ

بر برازش  5/ تر از  باشد بر برازش بسیار مطلوب و کوچک 50/5تر از  ماند کوچک
 . مطلوب داللت دارد
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ا ه عامل مرتبه یک در مقایسه بحاکی از آن است که ساختار عاملی با نُها  یافته
این مدل به عنوان ، رو از این. تری برخوردار است از برازندگی مناسبها  سایر مدل

دوم  مدل نه عامل مرتبه یک و سه عامل مرتبه، پس از آن. مدل پایه در نظر گرفته شد
X) کای مدل دوم مجذور. دهد می تری نشان برازندگی مناسبها  از سایر مدل

2
 

X) اول با مجذور کای مدل( 1142/454=(614)
2
. شدمقایسه ( 1051/19= (598) 

X) تفاوت مجذورکای دو مدل
2
 یکدرجه آزادی در سطح    با ( 91/264= (16) 

برازندگی ( نه عامل مرتبه یک) و این بدان معناست که مدل اول بوددرصد معنادار 
، به این ترتیب. داشت( نه عامل مرتبه اول و سه عامل مرتبه دوم) بهتری از مدل دوم

 . ل یک به عنوان مدل نهایی پذیرفته شدمد
گویه برازندگی مناسبی  1 ه عاملی با با توجه به این که مدل نُ :برآورد پارامترها

Rنشان داد، ضرایب استاندارد، جمالت خطا و واریانس تبیین شده 
جدول )بررسی شد  2

ترین  معتبر 28ه در عامل اضطراب امتحان گوی. های استاندارد معنادار بودند همه مسیر(. 2
)./(نشانگر این سازه استترین  و نیرومند tan 79ds در این عامل از اعتبار   2و گویه

R 5/  )تری برخوردار بود  پایین نسبتاً
2
از  9 در عامل ارزش تکلیف نیز گویه (. =

)./(باالترین اعتبار tan 83ds برخوردار  از اعتبار کمتری برای این سازه 22و گویه
R 5/5 ) بود

2
)./(از باالترین اعتبار   ی نیز گویه ریز هدر عامل برنام(. = tan 67ds و

R 5/ 2)از اعتبار کمتری برای این سازه برخوردار است    گویه 
2
در عامل (. =

)./(از باالترین اعتبار یازدهپافشاری گویه  tan 71ds برای  از اعتبار کمتری نُهو گویه
R 0/5 ) بوداین سازه برخوردار 

2
از  هشتدر عامل اجتناب از شکست نیز گویه (. =

)./(باالترین اعتبار tan 54ds از اعتبار کمتری برای این سازه برخوردار  هفتو گویه
R 5/ 2) بود

2
از باالترین  سهی نیز گویه کارآمددر عامل خود(. =

)./(اعتبار tan 61dsبوداز اعتبار کمتری برای این سازه برخوردار  چهارویه و گ 
( 5/5 R

2
= .) 

)./(از باالترین اعتبار 29گیری هدف تبحری گویه  در عامل جهت tan 70ds و
R 5/  ) بوداز اعتبار کمتری برای این سازه برخوردار    گویه 

2
در عامل (. =

)./(از باالترین اعتبار   مدیریت تکلیف نیز گویه  tan 75ds از اعتبار    و گویه
R 5/ 2) بودکمتری برای این سازه برخوردار 

2
 0 و در عامل عدم کنترل نیز گویه ( =

)./(از باالترین اعتبار tan 67ds از اعتبار کمتری برای این سازه  1 و گویه
R 0/5 ) بودبرخوردار 

2
= .) 
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ورد پارامترهای استاندارد پرسشنامه چند عاملی های برازندگی و برآ شاخص (2) جدول
 (=N 085)سوالی  73انگیزش تحصیلی سمنان فرم 

 
X* مدل

2 CFI RMSEA 05  %RMSEA SRMR GFI AGFI 

 
10/1501 03/5 570/5 5778/5 – 5710/5 543/5 012/5 803/5 

 ضریب تعیین واریانس خطا (استاندارد)ضریب مسیر 

ان
تح

 ام
ب

طرا
ض

ا
 

متحان فکرم بر روی هنگام ا
است که هایی  سوال

 جوابشان را بلد نیستم
1 (78/5) 70/1 (80/5) 10/5 

زمانی که امتحان دارم 
راحت نیستم و احساس 

 .بدی دارم

80/1 (04/5) 13/1 (08/5) 41/5 

زمانی که امتحان دارم قلبم 
 زند به شدت می

33/1 (00/5) 51/1 (00/5) 47/5 

و یا  زمانی که امتحان دارم
باید تکلیفی را خیلی زود 
انجام دهم، بسیار مضطرب 

 .شوم می

37/1 (05/5) 20/1 (074/5) 70/5 

امتحان، آنقدر  هنگام
چیزهایی حتی که مضطربم 

را را که واقعا بلد هستم، 
 .کنم فراموش می

72/2 (30/5) 00/5 (42/5) 03/5 

حتی اگر برای امتحان کامال 
آماده باشم، بازهم شدیدا 

 .کنم احساس اضطراب می

78/2 (30/5) 81/5 (70/5) 07/5 

ش
رز

ا
 

کنم هر چیز ی که  فکر می
گیرم  در مدرسه یاد می

 خیلی خوب و مفید است

1 (87/5) 70/5 (75/5) 00/5 

های  مطالبی را که در کالس
شود،  مدرسه درس داده می
 .خیلی دوست دارم

83/5 (33/5) 40/5 (70/5) 05/5 

د گرفتن کنم یا فکر می
که به ما در هایی  درس

شود، بسیار  مدرسه داده می
 .مفید است

08/5 (03/5) 01/5 (04/5) 40/5 

که به ما در هایی  درس
شود را  مدرسه داده می

 .دوست دارم
07/5 (04/5) 05/5 (00/5) 75/5 
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X* مدل

2 CFI RMSEA 05  %RMSEA SRMR GFI AGFI 

 
10/1501 03/5 570/5 5778/5 – 5710/5 543/5 012/5 803/5 

 ضریب تعیین واریانس خطا (استاندارد)ضریب مسیر 

نام
بر

 ه
 یریز

هنگام مطالعه، مشخص 
کنم که چه چیزهایی را  می

که  باید یاد بگیرم تا بدانم
زمان درس خواندنم را چه 

 .طور بگذرانم

 08/5 (37/5) 20/5 

برای آنکه در انجام تکالیف 
مدرسه دچار مشکل نشوم، 
کارهایی را که باید انجام 

نویسم و  دهم به ترتیب می
براساس اهمیتشان شماره 

 .کنم بندی می

02/1 (03/5) 03/5 (04/5) 40/5 

قبل از انجام هر تکلیف یا 
شوم که  مطمئن می یا مطالعه

آیا همه چیز برای انجام آن 
تکلیف یا مطالعه آماده 

 .است

15/1 (00/5) 00/5 (08/5) 71/5 

توان از  ی میریز هبا برنام
مشکالتی که ممکن است 

مان پیش بیاید  برای
 .جلوگیری کنیم

04/5 (43/5) 37/5 (33/5) 27/5 

همیشه انجام تکالیف 
مدرسه را طبق اهمیت آنها 

کنم و انجام  رتیب بندی میت
 .دهم می

75/1 (02/5) 00/5 (01/5) 78/5 

قبل از آنکه به انجام تکالیفم 
کنم  ی میریز هبپردازم، برنام

که چه طور آنها را انجام 
 .دهم

24/1 (00/5) 31/5 (00/5) 74/5 

ری
شا

پاف
 

وقت زیادی را برای 
یادگیری و حل مسائل 

 (.R)کتاب صرف نمی کنم 
1 (70/5) 20/1 (84/5) 10/5 

های کتاب  لهئآنقدر بر مس
کنم تا یاد بگیرم که  کار می

 .چه طور آنها را حل کنم
20/1 (07/5) 05/5 (05/5) 70/5 
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X* مدل

2 CFI RMSEA 05  %RMSEA SRMR GFI AGFI 

 
10/1501 03/5 570/5 5778/5 – 5710/5 543/5 012/5 803/5 

 ضریب تعیین واریانس خطا (استاندارد)ضریب مسیر 
اگر در حل تمرینی با 

مشکل مواجه شوم، آنقدر 
کنم تا هرطور  تالش می

 .شده خودم آن را حل کنم

78/1 (31/5) 47/5 (48/5) 01/5 

مطلبی  گیریاگر یادحتی 
کنم  سخت باشد، تالش می

تا بدون کمک دیگران آن را 
 .انجام دهم

17/1 (00/5) 00/5 (08/5) 72/5 

ت
کس

 ش
 از

ب
تنا

اج
 

اگر احساس کنم که در 
امتحان نمره بدی خواهم 
گرفت سر جلسه امتحان 

 .حاضر نمی شوم

1 (07/5) 35/5 (31/5) 28/5 

را که برایم هایی  تنها درس
 .نمخوا آسان است، می

20/1 (07/5) 17/1 (31/5) 20/5 

در انجام تکالیف یا امتحان 
هایم خیلی تالش نمی کنم 
چون نیازی به تحسین 

 .دیگران ندارم

11/1 (48/5) 11/1 (30/5) 27/5 

غیبت کردن از جلسه 
امتحان بهتر از گرفتن نمره 

 .پایین است
43/1 (04/5) 44/1 (35/5) 20/5 

ود
خ

مد
رآ

کا
 ی

توانم در  یکنم م فکر می
های پایان سال  امتحان

 .نمرات عالی بگیرم
1 (05/5) 72/5 (02/5) 73/5 

توانم مفاهیم  مطمئنم که می
های  مهم ارائه شده در کتاب

درسی ام را بفهمم و یاد 
 .بگیرم

13/1 (03/5) 02/5 (03/5) 72/5 

از عهده انجام تکالیفم در 
 .آیم هر درسی بر می

47/1 (01/5) 02/5 (01/5) 78/5 

ترین  باور دارم که عالی
نمرات را در مدرسه خواهم 

 .گرفت
70/1 (00/5) 87/5 (00/5) 75/5 
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X* مدل

2 CFI RMSEA 05  %RMSEA SRMR GFI AGFI 

 
10/1501 03/5 570/5 5778/5 – 5710/5 543/5 012/5 803/5 

 ضریب تعیین واریانس خطا (استاندارد)ضریب مسیر 

ری
بح

ف ت
هد

 

تا جایی که ممکن است 
خواهم مطالبی را که  می

معلم درس داده است، یاد 
 .بگیرم

1 (35/5) 71/5 (05/5) 40/5 

برایم مهم است، تمام 
مطالبی را که معلم درس 

 .داده است، بفهمم
1 (00/5) 41/5 (03/5) 42/5 

کنم تا به طور کامل  سعی می
مطالبی را که معلم درس 

 .داده است، یاد بگیرم
82/5 (04/5) 20/5 (00/5) 41/5 

ف
کلی

ت ت
یری

مد
 

خوانم،  زمانی که درس می
مطالب مهم را خالصه و 

 .مکن یادداشت می
1 (00/5) 83/5 (00/5) 44/5 

ها و  خواندن عنوان
ها به من کمک  سرفصل

کند، تا بر مطالبی که  می
 .خوانم تمرکز کنم می

04/5 (40/5) 83/5 (30/5) 24/5 

یادداشت برداشتن از روی 
خوانم، به  مطالبی که می

توجه و تمرکز فکرم کمک 
 .کند می

58/1 (30/5) 05/5 (42/5) 03/5 
کنت

دم 
ع

 رل

اغلب به خاطر کارهایی که 
در آن مقصر نیستم، تنبیه 

 .شوم می
1 (03/5) 18/1 (04/5) 40/5 

کنم که هرقدر  احساس می
هم زیاد تالش کنم، معموال 

ای نمی  تالش هایم به نتیجه
 .رسد

07/5 (03/5) 70/1 (03/5) 77/5 

اغلب مطمئن نیستم که 
های ضعیفم را  بتوانم نمره

 .کنمدر مدرسه جبران 
00/5 (70/5) 00/1 (84/5) 10/5 
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ی، ریز ههدف تبحری، ارزش تکلیف، برنامهای  عاملی با کارآمدها نشان داد که خود یافته
اضطراب امتحان، اجتناب از های  عاملهمبستگی مثبت و با  ،مدیریت تکلیف و پافشاری

ای تبحری با ه رابطه هدف. داشتداری  رابطه منفی و معنی ،شکست و احساس عدم کنترل
هدف تبحری با ارزش تکلیف، . ها در جهت نظری از پیش فرض شده بود سایر عامل

ی، مدیریت تکلیف، و پافشاری رابطه مثبت و با اجتناب از شکست و عدم کنترل ریز هبرنام
ی، ریز ههای سازگاری مانند برنام همؤلفرابطه ارزش تکلیف با . داشتی دار معنیرابطه منفی و 

. بود دار معنیکلیف و پافشاری مثبت و با اجتناب از شکست و عدم کنترل منفی و مدیریت ت
اجتناب از . بود دار معنیرابطه اضطراب امتحان با اجتناب از شکست و عدم کنترل مثبت و 

ی، ریز ههای رفتاری سازگار برنام شکست به نوبه خود با عدم کنترل رابطه مثبت، و با عامل
آن، عدم کنترل با  افزون بر. داشتی دار معنیاری رابطه منفی و مدیریت تکلیف و پافش

ی ریز هدر نهایت برنام. داشتی دار معنیی، مدیریت تکلیف و پافشاری رابطه منفی و ریز هبرنام
های رفتاری سازگار از جمله مدیریت تکلیف و  به عنوان عامل رفتاری سازگار با دیگر عامل

 5/ 0ها از  همچنین، دامنه ضرایب آلفای کرونباخ عامل.. ی دارددار معنیپافشاری رابطه مثبت و 
های پرسشنامه  میانگین، انحراف استاندارد و همبستگی بین مؤلفه ( )جدول . متغیر بود 85/5تا 

 . دهد و ضریب آلفای کرونباخ آنها را گزارش می
 

های  عامل میانگین، انحراف استاندارد، ضریب همبستگی و آلفای کرونباخ( 7)جدول 
 پرسشنامه چندعاملی انگیزش تحصیلی سمنان

       2     5  9 8 1   0     2   متغیر
              1/5  یکارآمدخود.  
             9/5  5/5 ** هدف. 2
            85/5 05/5** 8/5 ** ارزش.  
           85/5 -59/5 -51/5 -28/5** اضطراب امتحان.  
          09/5 5/  ** -20/5** -0/5 ** -28/5** شکست اجتناب از. 0
         5/ 0 5/  ** 5/  ** -5/ 2** -2/5 ** -8/5 ** عدم کنترل.  
        5/ 1 -5/ 2** -25/5** -5/ 5 0/5 ** 9/5 ** 1/5 ** یریز هبرنام. 1
       5/   5/ 0** -5/ 2** -5/  ** -50/5 8/5 ** 1/5 ** 9/5 ** مدیریت. 8
      0/5  5/  ** 5/ 0** -5/ 2** -22/5** -58/5* 5/  ** 0/5 ** 0/5 ** پافشاری. 9
       58/5 55 59/5* -2/5 ** -2/5 ** -5/ 5 52/5 5/ 5 58/5* انضباط سال. 5 
      05/5** 0/5 ** 50/5 2/5 ** -5/  ** -1/5 ** -51/5 59/5* 5/5 * 51/5 انضباط ترم.   
     -50/5 -5/ 5 55 55 -5/ 5 5/  ** 58/5* 50/5 -52/5 -50/5 55/5 غیبت. 2 
    -2/5 ** 20/5** 21/5** 5/  ** -5/ 5 2/5 ** -5/  ** 5/  ** -22/5** -5/ 5 0/5 ** 5/ 2** معدل ترم.   
   11/5** -58/5* 5/ 2** 5/  ** 0/5 ** 5/ 5 2/5 ** 5/  ** -5/ 2** -9/5 ** -5/ 5 0/5 ** 29/5** معدل سال.   

M 51/  01/  58/   5/  92/   8/2  0/  9 /  99/  88/ 9 85/ 9 82/   1/ 8  8/ 9 

SD   /5   /5 8 /5   8 /5 58/   1/5 95/5 12/5 0 /5 11/5 58/  05/  0 /5 

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



62 

 

 

 گیری و ارزشیابی آموزشی فصلنامه مطالعات اندازه
 

 روایی مالکی
چند عاملی انگیزش  پرسشنامهمحاسبه همبستگی پیرسون بین ابعاد  ابروایی مالکی 

، نمره انضباط سال قبل، معدل ترم پیش، معدل سال قبل های هو نمر تحصیلی سمنان
اند  هوزان در طول ترم غیبت داشتآم دانشکه هایی  نمره انضباط ترم پیش و تعداد روز

داد که نمره انضباط سال قبل با نتایج همبستگی پیرسون نشان (.  جدول ) بررسی شد
و رابطه مثبت ( r=0/09) یریز هو برنام( r=0/08) یکارآمدچون خودهایی  عامل
و احساس عدم ( r=0/12) اجتناب از شکستهای  با عامل و( P<0/05) دار معنی
نمره انضباط ترم قبل با (. P<0/01) داشتی دار معنیرابطه منفی و ( r=0/12) کنترل
 یریز هبرنام، (r=0/09) ارزش تکلیف، (r=0/10) ن هدف تبحریچوهایی  عامل

(r=0/12 )و پافشاری (r=0/15 ) دار معنیرابطه مثبت و (P<0/01 )های  و با عامل
 دار معنیرابطه منفی و ( r=0/13) و احساس عدم کنترل( r=0/17) اجتناب از شکست

های  عامل مشخص شد که میزان غیبت از کالس با، همچنین(. P<0/01) داشت
 ی دارددار معنیرابطه مثبت و ( r= 0/11) و عدم کنترل( r=0/08) اجتناب از شکست

(P<0/01 .)یکارآمدچون خودهایی  معدل سال قبل با عامل (r=0/29) ،هدف تبحری 
(r=0/15) ،یریز همهارت برنام (r=0/12 )پافشاری و (r=0/15 ) رابطه مثبت و

اجتناب از ، (r=0/19) اضطراب امتحانهای  و با عامل( P<0/01)داشت  دار معنی
معدل ترم قبل (. P<0/01) نشان داد دار معنیرابطه منفی و ، (r=0/26) شکست
 ،(r=0/15) هدف تبحری، (r=0/23) یکارآمدچون خودهایی  وزان نیز با عاملآم دانش
ا و ب( P<0/01) دار معنیرابطه مثبت و ( r=0/16) و پافشاری( r=0/12) یریز هبرنام
رابطه منفی و ( r=0/36) و عدم کنترل، (r=0/22) چون اضطراب امتحانهایی  عامل
 (.  جدول( )P<0/01) ی را نشان دادنددار معنی

 
 گیری بحث و نتیجه

این پژوهش با هدف ساخت و هنجاریابی پرسشنامه چند عاملی انگیزش تحصیلی 
نشان داد که ها  یافته. سمنان بر مبنای نظریه چند عاملی انگیزشی مارتین ساخته شد

برآورد اعتبار . نه عاملی است یپرسشنامه چند عاملی انگیزش سمنان دارای ساختار
این ابزار به ضرایب مناسبی منتهی شد که با نتایج رواسازی پرسشنامه چند عاملی 

روایی سازه ابزار (. 5 25؛ 2558، مارتین) باشد می انگیزش و درگیری مارتین همسو
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ه عاملی ابزار را ی ساختار نُتأییدتحلیل عاملی . ی بررسی شدتأییدیل عاملی نیز با تحل
 ه عامل شامل ابعاد رفتاری سازگارنُ. کرد که هماهنگ با مدل نظری مارتین بود تأیید

ارزش تکلیف؛ ) عامل شناختی سازگار، (یریز همدیریت تکلیف و برنام، پافشاری)
اضطراب ) امل شناختی ناسازگارو ع( گیری هدف تبحری ی و جهتکارآمدخود

های  عد رفتاری ناسازگار شامل عاملبود و بُ( اجتناب از شکست و عدم کنترل، امتحان
. و حذف شد ی در این پژوهش اعتبار مناسبی نداشتساز خود معلولعدم درگیری و 

در ، یازده عامل داردگرچه مارتین مدعی است پرسشنامه انگیزش تحصیلی ، به هرحال
شواهد این مطالعه . این ساختار عاملی به دست نیامد تأییدالعه شواهدی در این مط
توان آن را به صورت سلسله  چند بعدی است و نمی ای دهد که انگیزش سازه می نشان

کند  می موجود در آن با آنچه که مارتین ادعا های عاملاما تعداد ، مراتب در نظر گرفت
خود عدم درگیری و های  ست که عاملیک تبیین احتمالی آن ا. نیست یکسان
عوامل فرهنگی  تأثیرممکن است تحت ( رفتاری ناسازگارهای  عامل)سازی  معلول
کنندگان در  شرکت احتماالً، نگری است تبیین احتمالی دیگر عدم خویشتن. نشوند تأیید

به هر حال . ندارند را شخصی بینش و آگاهی الزم ساز خود معلولمورد رفتارهای 
 . عات بیشتری برای شناسایی این عوامل الزم استمطال

بندی  با توجه به تقسیمها  هماهنگی درونی عامل راهبررسی روایی مالکی از 
عامل  به جزها  به ابعاد سازگار و ناسازگار نشان داد که بین همه عامل ها عامل

ی ردا معنیی و مدیریت تکلیف رابطه ریز هبرنام، اضطراب امتحان با هدف تبحری
نشان داد که ها  یافته. متناسب با جهت نظری بودها  جهت رابطه، همچنین. وجود دارد

ی و ارزش تکلیف؛ عامل اجتناب از کارآمدخودهای  عامل اضطراب امتحان با عامل
هدف تبحری و ارزش تکلیف؛ عامل عدم کنترل ، یکارآمدخودهای  شکست با عامل

ی با ریز هرزش تکلیف؛ عامل برنامهدف تبحری و ا، یکارآمدخودهای  با عامل
اضطراب های  اجتناب از شکست و عدم کنترل؛ و عامل پافشاری با عاملهای  عامل

همان . ی نشان دادنددار معنیاجتناب از شکست و عدم کنترل رابطه منفی و ، امتحان
ی دار معنیمنفی و های  شد بین عوامل سازگار و ناسازگار رابطه می طور که پیش بینی

شناختی ناسازگار  یبه عنوان مثال عامل اضطراب امتحان به عنوان عامل. دست آمد به
به این . ی رابطه منفی و معناداری را نشان دادکارآمدارزش تکلیف و خودهای  با عامل
 . شد تأییدشواهد روایی واگرا در ساختار پرسشنامه چند بعدی انگیزش ، ترتیب
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تحصیلی نشان داد که اگر در  انگیزشهای  بررسی همبستگی بین عامل
مندی به صرف  باور به مفید بودن تکلیف و عالقه) وزی عامل ارزش تکلیفآم دانش
باال وجود داشته باشد میزان ( یکارآمدخود) و باور به توانایی( برای تکلیفوقت 

(. 2558،  کوتینهو و نومان) تحصیل تجربه خواهد کرد ةاضطراب کمتری در حیط
باشد با  می ی که عامل رفتاری سازگارریز هکه عامل برنام همچنین مشخص شد

در . داشتی دار معنیچون اجتناب از شکست و عدم کنترل رابطه منفی و هایی  عامل
اجتنابی های  تواند مانع رفتار می ی و بازبینی بر روند کارریز هواقع داشتن مهارت برنام

حساس کنترل بیشتری برای انجام وز و نگرانی برای تجربه شکست باشد و یا اآم دانش
وز احساس آم دانشدر واقع هر چه . تحصیلی خود داشته باشدهای  تکلیف و فعالیت

کنترل بیشتری بر رفتار و اعمال خود داشته باشد در نتیجه اضطراب کمتری را در 
عامل اجتناب از شکست به عنوان . متفاوت تحصیلی تجربه خواهد کردهای  موقعیت

هدف تبحری و ارزش ، یکارآمدخودهای  تی ناسازگار نیز با عاملیک بعد شناخ
خود و هدف های  در واقع باور به توانایی. تکلیف رابطه منفی و معناداری نشان داد

وزان آم دانشاجتنابی را در های  تواند رفتار می برای یادگیری و مهم دانستن تکالیف
 (.   25، 2؛ دیس 255، گاتمن) کاهش دهد

 آموزشیهای  انگیزش تحصیلی و مؤلفههای  ررسی همبستگی بین عاملهمچنین ب
نشان داد که معدل تحصیلی ترم قبل و سال قبل با ( انضباط و غیبت از کالس، معدل)

ی و پافشاری رابطه مثبت و ریز هبرنام، هدف تبحری، یکارآمدچون خودهایی  عامل
ست و عدم کنترل رابطه منفی اجتناب از شک، اضطراب امتحانهای  و با عامل دار معنی

روایی همگرا و واگرای پرسشنامه  تأییدحاکی از ها  این یافته. داشتو معناداری 
معدل تحصیلی به عنوان یک نشانگر از پیشرفت تحصیلی . انگیزش تحصیلی است

های  باور. ی رابطه مثبت نشان داده استکارآمدافراد است که با باورهای خود
صرف نیرو  خودهای  فعالیتدر کند که افراد تا چه اندازه  می ی تعیینکارآمدخود
(.  255، پاجارس و شانک) کنند می کنند و چه مقدار در برابر موانع مقاومت می

. ی و انگیزش پیشرفت ارتباط وجود داردکارآمددهد که بین خود می نشانها  پژوهش
، هدف تبحری ،یکارآمدخودهای  این مطالعه نشان داد که بین عاملهای  یافته
این یافته با نتایج بعضی . داشتوجود  دار معنیی و پافشاری رابطه مثبت و ریز هبرنام

                                                                                                                                      
1. Coutinno, Neuman 
2. Diseth 
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 پیشین نشانهای  یک محور از پژوهش. همسو است ،هشدانجام های  از پژوهش
شناختی های  استفاده از راهبرد، یکارآمددهد که اهداف تبحری رابطه مثبتی با خود می

، مک اینرنی، لی) با مشکالت در افراد دارد کارآمد ةمقابل، میتنظیخودیادگیری ، عمیق
؛ و الی و  255،  الیوت و گابل، ؛ چرچ5 25، 2؛ کاپالن و فلوم5 25،  لیم و ارتیگا

تبحری با عملکرد های  بین هدفها  در حالی که بعضی از پژوهش، ( 255،  منگ
؛ الیوت و مک 2550، 0دوپیرت و مارین) ی مشاهده نکردنددار معنیتحصیلی رابطه 

، در این مطالعه مشخص شد که معدل تحصیلی با اضطراب امتحان(.  255،  گریگور
در یک مطالعه . داشتاجتناب از شکست و عدم کنترل رابطه منفی و معناداری 

ی و اضطراب امتحان کارآمدکه خوداند  هنشان داد( 995 ) پینتریچ و دی گروت
، باشند به این ترتیب می وزانآم دانشلکرد تحصیلی عمهای  بینی کننده بهترین پیش
 . شود می این مطالعه با مطالعات پیشین مشاهدههای  بین یافتههی شواهد مشاب

با نمره انضباط ترم قبل و سال قبل نیز مشخص شد ها  این عامل ةدر بررسی رابط
و  یریز هبرنام، ارزش تکلیف، چون هدف تبحریهایی  که نمره انضباط با عامل
اجتناب از شکست و عدم کنترل رابطه های  و با عامل دار معنیپافشاری رابطه مثبت و 

های  تعداد غیبت از مدرسه و کالس با عامل ةدر رابط، افزون برآن. منفی و معنادار دارد
مشخص شد که غیبت از مدرسه و کالس با عامل اجتناب از شکست و عدم  ،انگیزش

این روابط شواهدی از روایی مالکی پرسشنامه . داشت کنترل رابطه مثبت و معنادار
وزانی آم دانشآن است که ها  معنای ضمنی این یافته. دهد می انگیزش تحصیلی را نشان

همان افرادی هستند که در انجام ، کنند می که قواعد و نظم و انضباط را رعایت
کالیف خود را طبق اند و ت دهند و برای تکالیف ارزش قائل می تکالیف پافشاری نشان

و با تکالیف  دارندگیری تبحری در کار  این افراد احتماال جهت. دهند می برنامه انجام
ها کمتر نآ. بتوانند شایستگی خود را رشد دهند هکنند ک می درسی به صورتی برخورد

 و کمتر از راهبردهای اجتناب از شکست استفاده رنداحساس عدم کنترل بر کارها دا
 . کنند می

                                                                                                                                      
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 
محدودیت دوم این مطالعه آن . ی استنباط کردتوان روابط علّ زمانی هستند و نمی هم

وزان دختر سال اول متوسطه اول شهر آم دانشاست که نمونه مورد مطالعه محدود به 
در این . و مناطق کشور نیستها  ایر پایهقابل تعمیم به سها  لذا یافته ،سمنان است

 تأییدی ساز خود معلولعدم درگیری و های  مطالعه بعد رفتاری ناسازگار شامل عامل
 تأییددر کشورهای غربی ها  ارچوب نظری مارتین این عاملهگرچه مطابق با چ، نشدند

بیشتری مورد مطالعات . قرار نگرفتند تأییدمورد ها  شدند اما در این مطالعه این عامل
و رفتارهای ها  عدی انگیزش را با مالکنیاز است تا نمرات حاصل از پرسشنامه چند بُ

هنوز مشخص نیست . وزان در زندگی روزمره مورد بررسی قرار دهدآم دانشواقعی 
تواند به رفتارهای واقعی  می باال در ابعاد مختلف این پرسشنامه های آیا نمره

باید آینده زندگی روزمره بیانجامد یا خیر؟ مطالعات  وزان با انگیزه درآم دانش
تواند گروهی از  می حاصل از این پرسشنامه های که آیا نمره آوردشواهدی فراهم 

وزان فاقد انگیزه تفکیک آم دانشوزان عادی یا آم دانشوزان با انگیزه باال را از آم دانش
حاصل از  های اسیت نمرهگران در مطالعات بعدی حسشود پژوهش می پیشنهاد. نماید

، همچنین. این پرسشنامه را در برابر مداخالت آزمایشی انگیزشی بررسی نمایند
و مناطق دیگر کشور بررسی شود تا ها  سایر پایه در میانشود این ابزار  می پیشنهاد

 . شواهدی از بسط ساختار عاملی این ابزار فراهم گردد
 
 



 
 
 

 02 ...ساخت و رواسازی پرسشنامه چند عاملی انگیزش تحصیلی  
 

 منابع
 Atkinson, J. W. (1957). Motivational determinants of risk-taking. 

Psychological Review, 64: 359–372.  
 Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New 

York: Freeman & Co.  
 Church, M. A.; Elliot, A. J. & Gables, S. L. (2001). Perceptions of 

classroom environment, achievement goals, and achievement 
outcomes. Journal of Educational Psychology, 93: 43-54.  

 Connell, J. P. (1985). A new multidimensional measure of 
children’s perceptions of control. Child Development, 56: 1018–
1041.  

 Coutinho, S. A. & Neuman, G. (2008). A model of metacognition, 
achievement goal orientation, learning style and self-efficacy. 
Learning Environment Research. 11: 131–151.  

 Covington, M. V. (1992). Making the grade: A self-worth 
perspective on motivation and school reform. Cambridge: 
Cambridge University Press.  

 Covington, M. V. & Omelich, C. L. (1991). Need achievement 
revisited: veriWcation of Atkinson’s original 2£ 2 model. In C. D. 
Spielberger, I. G. Sarason, Z. Kulcsar, & G. L. Van Heck (Eds.), 
Stress and emotion (Vol. 14). New York, NY: Hemisphere.  

 Diseth, A. (2011). Self-efficacy, goal orientations and learning 
strategies as mediators between preceding and subsequent 
academic achievement. circumstances, and at what cost? Journal 
of Educational Psychology, 93: 77–86.  

 Dupeyrat, C. & Marine, C. (2005). Implicit theories of 
intelligence, Goal orientation cognitive engagement, and 
achievement: A test of Dweck”s model with returning to school 
adults: Contemporary educational psychology, 30: 43-59.  

 Eccles, J. (1983). Expectancies, values, and academic behaviors. 
In J. Spence (Ed.), Achievement and achievement motivation. San 
Francisco: Freeman.  

 Elliot, A. J. & McGregor, H. A. (2001). A 2 × 2 achievement goal 
framework. Journal of Personality and Social Psychology, 80: 
501–519.  

 Green, J.; Arief, G.; Martin, A.; Colmar, S.; Marsh, H. & MC 
Inerney, D. (2012). Academic motivation, Self-concept, 
Engagement, and performance in high school: Key processes from 
a longitudinal perspective. Journal of Adolescence. 35: 1111-
1122.  

 Greene, B, A.; Miller, R, B.; Crowson, M.; Duke, B. L. & Akey, 
K. L, (2004). Predicting high school student’s cognitive 
engagement and achievement: Contributions of classroom 
perception and motivation, Cotemporary Educational Psychology, 
29: 462-482.  



01 

 

 

 گیری و ارزشیابی آموزشی فصلنامه مطالعات اندازه
 

 Gutman, L. M. (2006). How student and parent goal orientations 
and classroom goal structures influence the math achievement of 
African Americans during the high school transition, 
Contemporary Educational Psychology, 31: 44-63.  

 Kaplan, A. & Flum, H. (2010). Achievement goal orientations and 
identity formation styles. Educational Research Review, 5: 50–67.  

 Lee, J. Q.; McInerney, D, M.; Liem, G, A, D. & Ortiga, Y, P. 
(2010). The relationship between future goals and achievement 
goal orientations: An intrinsic–extrinsic motivation perspective. 
Journal of Contemporary Educational Psychology, 1-16.  

 Liu, J. T. & Meng, x. p (2006). The Relationship between Test 
Anxiety and Personality, Self-Esteem in Grade One Senior High 
Students, Zhanghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi, 40: 50-2, Abstract 
Article in China.  

 Marsh, H. W. & Hau, K. T. (2007). Applications of latent-variable 
models in educational psychology: The need for methodological-
substantive synergies. Contemporary Educational Psychology, 32: 
151–171.  

 Martin, A. J. (2001). The Student Motivation Scale: a tool for 
measuring and enhancing motivation. Australian Journal of 
Guidance and Counselling, 11: 1–20.  

 Martin, A. J. (2003). Enhancing the educational outcomes of boys: 
Windings from the A. C. T investigation into boys’ education. 
Youth Studies Australia, 22: 27–36.  

 Martin, A. J. (2008). Enhancing student motivation and 
engagement: The effects of a multidimensional intervention. 
Contemporary Educational Psychology, 33: 239- 269.  

 Martin, A. J. (2009). Motivation and engagement in the 
workplace: Examining a multidimensional framework and 
instrument from a measurement and evaluation perspective. 
Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 
41: 223–243.  

 Martin, A. J. (2010). Should students have a gap year? Motivation 
and performance factors relevant to time out after completing 
school. Journal of Educational Psychology, 102: 561–576.  

 McClelland, D. C. (1965). Toward a theory of motive acquisition. 
American Psychologist, 20: 321–333.  

 Miller, R, B.; Greene, B. A.; Montalvo, G. P.; Ravindran, B. & 
Nicholls, J. D. (1996). Engagement in academic work: The role of 
learning goals, future consequences pleasing others, and perceived 
ability, Contemporary Educational Psychology, 21: 388-422.  

 Pajares, F. & Shunk, D. H. (2001). Self-beliefs and school 
success: self- efficacy concept and school achievement 
international perspective on individual differences. Journal of 
counseling psychology, 28: 117-148.  



 
 
 

 09 ...ساخت و رواسازی پرسشنامه چند عاملی انگیزش تحصیلی  
 

 Pintrich, P. R. & Schunk, D. H. (2002). Motivation in Education: 
Theory, Research, and Applications. Upper saddle River, NJ: 
Pearson Education.  

 Pintrich, P. R. & De Groot, E. V. (1990). Motivational and self-
regulated components of academic Performance. Journal of 
Educational Psychology, 82 (1): 33-40.  

 Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and 
the facilitation of intrinsic motivation, social development, and 
well-being. American Psychologist, 55: 68–78.  

 Schunk, D. H.; Pintrich, P. R. & Meece, J. L. (2008). Motivation 
in education: Theory, research, and applications. Englewood 
Cliffs, NJ: Merrill.  

 Smith, B. P. (2005). Goal orientation, implicit theory of ability, 
and collegiate instrumental music practice. Psychology of Music, 
33: 36–57.  

 Weiner, B. (1994). Integrating social and personal theories of 
achievement striving. Review of Educational Research, 64: 557–
573.  

 Wigfield, A. (1994). Expectancy-value theory of achievement 
motivation: a developmental perspective. Educational Psychology 
Review, 6: 49–78.  

 Wigfield, A. & Eccles, J. S. (2000). Expectancy-value theory of 
motivation. Contemporary Educational Psychology, 25: 68–81.  

 Wigfield, A. & Tonks, S. (2002). Adolescents’ expectancies for 
success and achievement task values during middle and high 
school years. In F. Pajares & T. Urdan (Eds.), Academic 
motivation of adolescents. Connecticut: Information Age 
Publishing.  

 Zimmerman, B. J. (2002). Achieving self-regulation: The trial and 
triumph of adolescence. In F. Pajares & T. Urdan (Eds). Academic 
motivation of adolescents. Connecticut: Information Age 
Publishing.  

 


	0-0-safe aval
	0-1-sokhan sardabir
	1. Jazani
	2. Hasani
	3. Pouragha
	4. Hasan Pour
	5. Najafi
	6. Torkzadeh
	7. Shokri
	latin nahaei



