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چکيده
هدف پژوهش حاضر ،بررسی ميزان تأثير مداخالت چند بعدی شناختی  -رفتاری ،بر انگيزش تحصيلی
دانشآموزان دختر دوره راهنمایی شهر اصفهان بود .جامعه آماری پژوهش ،كليه دانشآموزان دختر پایه سوم
راهنمایی شهر اصفهان بودند .بدین منظور 41 ،نفر از دانشآموزان سال سوم راهنمایی در سال تحصيلی
 1931-31از طریق نمونهگيری تصادفی خوشهای انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و كنترل گمارده
شدند( 12نفر گروه آزمایش و  12نفر گروه كنترل) .برنامه مداخالت چند بعدی مارتين ( )1002بر روی گروه
آزمایش اجرا شد .ابزار مورد استفاده این پژوهش مقياس انگيزش تحصيلی والراند( )1330بود .برای تحليل
دادهها از تحليل كوواریانس چندمتغيری (مانکوا) استفاده شد .یافتههای پژوهش نشان داد مداخالت چندبعدی بر
انگيزش تحصيلی درونی دانشآموزان تأثير داشت( .)p=0/0001همچنين ،مداخالت چندبعدی بر انگيزش
تحصيلی بيرونی دانشآموزان تأثير داشت(.) p=0/0001
واژههای كليدی :مداخالت چندبعدی شناختی-رفتاری ،انگيزش درونی ،انگيزش بيرونی ،دانشآموزان دختر
راهنمایی.
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مقدمه
آموزش و پرورش نيروی انسانی ،یکی از اركان بنياد ین و مهم در رشد و توسعه اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی و سياسی به شمار میرود(مقيميان و كریمی .)1931،انگيزش ،نيرویی است كه
به رفتار انرژی و برای رسيدن به هدف جهت میدهد (استفان و هانراهان )1003 ،1و یکی از
مهمترین مفاهيم روانشناختی است كه در آموزش و تعليم و تربيت كاربرد دارد .بررسیها نشان
میدهند كه انگيزش یکی از عوامل اصلی بروز رفتار است و در تمام رفتارها؛ از جمله یادگيری،
عملکرد ،ادراك ،دقت ،یادآوری ،فراموشی ،تفکر ،خالقيت و هيجان اثر دارد .انگيزش به عنوان
مجموعه عوامل تعریف شدهای است كه انسان را به سوی فعاليت و هدف وامیدارد ،آن را هدایت
میكند و سبب تداوم آن میشود (پينتریچ.)1001، 1
سازه انگيزش تحصيلی در مدرسه به رفتارهایی كه به یادگيری و پيشرفت مربوط است ،اطالق
میشود و بيشتر به آن بعدی از انگيزه مربوط میشود كه انگيزش درونی(انجام یك فعاليت به دليل
ماهيت لذتبخش آن) نام دارد (دسی و رایان .)1011 ،1000، 9انگيزش تحصيلی به رفتارهایی
اطالق میشود كه به یادگيری و پيشرفت منجر میشود .انگيزش تحصيلی به فرایندی درونی گفته
میشود كه فعاليتها را تحریك میكنند و با هدف دستيابی به دستاوردهای تحصيلی خاص تداوم
مییابند (كوسوركار 1و همکاران .)1019،وقتی در نظام آموزشی ،مشکالتی همچون افت تحصيلی
رخ میدهد ،از انگيزش یادگيرنده به عنوان یکی از علل مهم آن یاد می شود  .انگيزش دانشآموزان
باید به طورطبيعی با عالقه او به مشاركت در فرایند یادگيری سروكار داشته باشد؛ ولی به دالیل و
اهداف زمينهساز این درگيری یا عدم درگيرشدن با فعاليتهای آموزشی هم توجه دارد .هرچند
ممکن است دانشآموزان به طور یکسان برای انجام یك تکليف برانگيخته شوند؛ اما منبع انگيزش
میتواند متفاوت باشد(نعيمی حسينی و همکاران1930،؛ تمناییفر و همکاران  .)1931،انگيزش
تحصيلی تنها پيامد هوش فردی یا امکانات سخت افزاری موجود در محيط نيست؛ بلکه جنبههای
روانشناختی افراد مانند صفات شخصيت و سبكهای یادگيری نيز نقش مهمی دارند و حتی در
گستره موفقيت آموزشی نقش صفات شخصيت فراتر از هوش است(كامکاری و همکاران .) 1923،
1-Stephanie &Hanrahan
2- Pintrich
3- Deci & Ryan
4- Kusurkar
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با این انگيزش ،افراد تحرك الزم را برای به پایان رساندن موفقيتآميز یك تکليف ،رسيدن به
هدف یا دستيابی به درجه معينی از شایستگی در كار خود دنبال میكنند (لينچ .)1019، 1نظریههای
مربوط به انگيزشهای دانشآموزان زیاد است  .در اینجا بر سه مورد تاكيد خواهيم كرد :نظریه
هدفهای پيشرفت اليوت ،1نظریه خودباوری 9دسی و رایان و نظریه شناختی-اجتماعی بندورا( 1با
تاكيد بر باورهای خود شایستگی) .تحقيقات روی اهداف پيشرفت بيان میكند كه كيفيت انگيزش
دانشآموز در كالس به چگونکی تعریف موفقيت دانشآموز بستگی دارد .این نظریه همچنين
میگوید كه پيامهای دریافتی در كالس درس یا مدرسه ميزانی برای موفقيت ایجاد میكند و از آن
طرف ،بر اهداف اتخاذ شده توسط دانشآموزان تاثير میگذارد (یوسفی و همکاران.)1922،
نظریه خودباوری فرض میكند كه دانشآموزان سه نياز اساسی شایستگی ،4خودمختاری 6و
ارتباط 2را دارا هستند وكالسهای درس در تسهيل یا بینتيجه گذاشتن این نيازها متفاوتند( رایان و
استيلر .)1331، 2نظریه شناختی-اجتماعی پيشنهاد میكند كه باورهایی در مورد شباهت موقعيت در
كارها  ،شایستگی آنها و خوشایندی كه در مورد نتایجی كه با مشاركت در كارها حاصل شده ،همه
بر تمایل درگير شدن در كارها اثر میگذارد)كوتزی  .)1011،3پژوهشها نشان دادهاند
دانشآموزانی كه انگيزش تحصيلی باالیی دارند ،به احتمال بيشتری سطح باالتری از پيشرفت
تحصيلی را تجربه میكنند) ماتوو1011،10؛ تری پينر و همکاران)1019،11
اكثر پژوهشها در خصوص انگيزش و درگيری تحصيلی از نوع تحقيقات همبستگی بوده و
كمتر پژوهشی به بررسی اثربخشی مداخالت روانشناختی بر افزایش انگيزش تحصيلی دانشآموزان
پرداخته است (مارتين . )1002 ،11همچنين ،اغلب این تحقيقات به شکل تكبعدی به موضوع
انگيزش تحصيلی دانشآموزان پرداختهاند؛ از جمله میتوان به نوع آموزش و روش تدریس معلمان

1- Lynch
2- Elliot
3- self-esteem
4- Bandura
5- competency
6- Autonomy
7- Relationship
8 -Ryan & Stiller
9- Coetzee
10- Matovn
11- Trepainer
12- Martin
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(تون و مك كروسکی )1332 ،1ارتباطاتی كه دانشآموزان با معلمان دارند (زمانی و
همکاران ،)1931،رفتار والدین و انتظارات آنها از دانشآموزان (داندی و نتلبك،)1000 ،1
همکالسان (ویگفيلد و تانکس ،)1001 ،9جوّ كالس (لطفی عظيمی و ابراهيمی قوام  )1931،ساختار
و فرهنگ مدرسه (اندرمن و ماهر ،)1331 ،1وضعيت اجتماعی (بکر و لوتار ،)1001 ،4جنس (مارتين
 )1001 ،1009 ،و سن (مارتين )1001،1001 ،اشاره كرد .پژوهشهای دیگری نيز اثربخشی تأثير
مداخالت روانشناختی بر افزایش خودباوری دانشآموزان ،الگوهای ارتباطی (مارش و همکاران، 6
 )1006و احساس كنترل و كاهش اضطراب(كرون و همکاران )1006،و در نهایت ،افزایش انگيزه
تحصيلی را نشان دادهاند.
توجه به یافتههای تحقيقاتی مذكور مارتين ( )1002برای افزایش انگيزه تحصيلی دانشآموزان
برنامه مداخالت چندبعدی روانشناختی را با عنوان " چرخ انگيزش و درگيری " گسترش داد تا
چارچوبی یکپارچه برای معرفی تئوری اصلی انگيزش تحصيلی را نشان دهد .این برنامه شامل
مطالعات یکپارچهتر انگيزش است (مارفی و الکساندر ،1000 ،2پينتریچ .)1006 ،گسترش چرخ
انگيزش و درگيری پلی بود بين ابعاد گستره علمی از یك سو و معلمان و مشاوران و روانشناسان از
سوی دیگر .از این چرخ دو سطح درك میشودكه در ادامه توضيحاتی درباره آنها ارائه میشود:
الف) سطح باالیی چرخ :سطح باالیی شامل -1 :ابعاد سازگاری شناختی و رفتاری؛  -1ابعاد نا
سازگاری شناختی و رفتاری است.
تعدادی از تئوریهای علمی و روانشناسی و مدلها ،بهمنظور توضيح طبيعت شناختی و رفتاری
انسان توسعه یافتهاند كه مسير ابعاد اصلی انگيزش را فراهم میسازند .مفهوم چندبعدی مارتين
(1001؛  ) 1009از انگيزش كه شامل سازگاری و ناسازگاری شناختی و رفتاری است ،انعکاسی از
این زمينه روانشناختی وسيع شامل كارهای پژوهشگران است كه برخی از آنها به شرح زیر ارائه
میگردد:

1- Teven & McCroskey
2- Dandy & Nettelbeck
3- Tonks
4- Anderman & Maehr
5- Becker & Luthar
6- Craven
7- Murphy & Alexander
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-1پينتریچ و همکاران (پينتریچ و دیگروت1330 ،1؛ پينتریچ و گارسيا )1331 ،1كه یك دید
شناختی انگيزش شامل جهت های انگيزشی و یك جزء رفتاری شامل راهکارهای یادگيری را
معرفی كردند.
 -1باس و كانتور )1323( 9كه یك مدل كاربردی و رفتاری را پيشنهاد دادند كه در آن
جهتهای شخصيتی و شناختی افراد بر رفتارهایی كه آنها خواستههایشان را در محيط مطرح
میكنند ،تاثير میگذارد.
 -9رینك و كالرك )1001 ( 1كه روششناختی رفتاریاش در درگيری ،بر تاثيرات فعاليت
شناختی بر رفتار تاكيد دارد و معتقد است ،تغييرات در رفتار میتواند متاثر از تغيير شناختی باشد.
 -1ميزراندینو  )1336( 4كه با مطالعه درگيری تحصيلی آن را به شناختی عاطفی و رفتاری
تفکيك كرد.
-4و باالخره محققان دیگر ،با ارزیابی اختالف تاثير سطوح جنبههای مشخص انگيزش و
درگيری.
مارتين (1001؛ 1001؛  )1009با درنظرگرفتن مجموعه مقالههای جهتگيریهای انگيزشی،
راهکارهای یادگيری ،ابعاد شناختی و رفتاری و تفاوت سطوح ابعاد سازگاری و ناسازگاری از
موقعيتهای كاربردی و تجربی ،پيشنهاد كرد كه انگيزش و درگيری تحصيلی میتواند بر حسب
چهار گروه سطح باالیی مشخص شود :الف) ابعاد سازگاری شناختی؛ ب) ابعاد سازگاری رفتاری؛
ج) ابعاد ناسازگاری شناختی؛ د) ابعاد ناسازگاری رفتاری.
ب)سطح كاربردی زیرین چرخ :سطح زیرین كاربردی شامل یازده عامل سطح اول ،كه به شکل
زیرمجموعه سطح باالتر قرار میگيرند.
گرچه مفهوم سطح باالیی به اهميت اهداف باالبردن انگيزش و درگيری ،ارائه روشی یكدست
برای نظریات تربيتی و روانشناسی و ایجاد بينشی برای درك ساختار انگيزش و درگيری دانشآموز
با دیدی كاربردی میپردازد ،الزم است سطحی پایينتر وجود داشته باشد كه در آن ساختار خاصی،
1- DeGroot
2 - Garcia
3- Buss & Cantor
4- Reineck & Clark
5 - Miserandino
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این ابعاد باالتر را كاربردی نموده و اساسی برای اندازهگيری انگيزش و درگيری فراهم آورد .در
این راستا ،نظریه و تحقيق میتواند راهنمای پيشرفت درانگيزش و درگيری علمی دانشآموزان
باشد .پينتریچ ( )1009بر اهميت درنظرگيری مفهومسازی و ساختن یك مدل انگيزش از تئوریهای
برجسته در رابطه با موارد زیر تاكيد دارد :نظریاتی درباره خودكارآمدی  ،اسنادها ،ارزشگذاری،
كنترل ،خود-مختاری ،جهت گيری هدف ،اهداف نياز ،خود-تنظيمی و خود-ارزشمندی .این
موارد پایه و اساسی كارآمد ،برای شناسایی ساختار سطح زیرین برای كاربرد چرخ عملی انگيزش و
درگيری فراهم میكند .همانطور كه در مقاله مارتين ( )1009 ،1001 ،1001بهطور كامل بحث
شده است ،الف) تئوری خود-كارآمدی (برای مثال ،بندورا )1332 ،در بعد خود -كارآمدی چرخ
منعکس شده است؛ ب) اسنادها و كنترل در بعد كنترل نامطمئن نشان داده شده است ( با بهرهگيری
از اجزای قابل كنترل اسنادها – به كانل1324 1؛ وینر 1331 ،1رجوع شود)؛ ج) ارزشگذاری ( برای
مثال ،اكلز 1329 ،9؛ ویگفيلد و تانکز )1001 ،1در بعد ارزشی منعکس شده است؛ د) خود -
مختاری ( در واژه انگيزش درونی– به دسی و رایان  1000 ،رجوع شود ،و جهتگيری ارزشی؛ ه)
اهداف نياز و خود ارزشمندی (برای مثال ،اتکينسون1342 ،4؛ مك كللند )1364 ،6در اجتناب از
شکست ،اضطراب ،خود -ناكارآمدی ،و ابعاد درگير نشدن منعکس شدهاند و باالخره و) خود-
تنظيمی ( برای مثال ،مارتين1009 ،1001 ،؛ مارتين و همکاران1009 ،1001 ،؛ ميزراندینو )1336 ،در
برنامهریزی ،مدیریت تکليف و ابعاد پافشاری منعکس شده است .بنابراین ،چرخ شامل یازده بعد
پایينی یا سطح اول است.
چرخ در شکل  1ارائه شده است .همانطور كه در شکل دیده میشود ،بعد شناختی سازگاری
شامل زیرگروههای خود-باوری ،ارزشگذاری و اهداف تسلط است .بعد رفتاری شناختی شامل
زیرگروههای برنامهریزی ،مدیریت تکليف ،و پافشاری است .بعد شناختی ناسازگاری شامل
زیرگروههای اجتناب از شکست ،كنترل نامطمئن ،و اضطراب است .بعد رفتاری ناسازگاری شامل
زیرگروههای خود  -ناكارآمدی ،و درگير نشدن است.
1- Connell
2- Weiner
3- Eccles
4- Tonks
5- Atkinson
6- McClelland

اثربخشی مداخالت چندبعدی شناختی -رفتاری مارتين بر انگيزش112/ ...

شکل :1چرخ انگيزش و تعامل -اقتباس از مارتين

فرضيههای پژوهش عبارتند از:
 -1مداخالت چندبعدی (شناختی -رفتاری) بر سطوح انگيزش تحصيلی درونی (انگيزش درونی
برای فهميدن  ،انگيزش درونی برای انجام كار و انگيزش درونی برای تجربه تحریك ) دانشآموزان
مؤثر است.
 -1مداخالت چندبعدی بر سطوح انگيزش تحصيلی بيرونی (انگيزش بيرونی برای تنظيم تزریقی،
انگيزش بيرونی برای تنظيم همانند سازی شده و انگيزش بيرونی برای تنظيم بيرونی) دانشآموزان
مؤثر است.
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روش پژوهش
با توجه به اهداف و ماهيت پژوهش از روش آزمایشی با طرح پيشآزمون – پسآزمون استفاده
شد؛ بدین ترتيب كه مداخالت چندبعدی شناختی – رفتاری مارتين( ،)1002متغير مستقل و انگيزه
تحصيلی  ،متغير وابسته است.
جامعه نمونه و روش نمونهگيری :جامعه آماری پژوهش شامل كليه دانشآموزان دختر پایه سوم
راهنمایی شهر اصفهان در سال تحصيلی 1931 -31بودند .بدین منظور 41 ،دانش آموز دختر دوره
راهنمایی شهر اصفهان به روش نمونهگيری تصادفی خوشهای چندمرحلهای از نواحی پنجگانه
آموزش و پرورش شهر اصفهان به طور تصادفی انتخاب شدند؛ بدین صورت كه از هر ناحيه
آموزش و پرورش دو مدرسه راهنمایی؛ یعنی جمعا  10مدرسه دخترانه انتخاب شدند .سپس
پرسشنامه انگيزه تحصيلی والراند اجرا شد و تعداد  41نفر كه كمترین انگيزش تحصيلی را داشتند،
انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و كنترل گمارده شدند( 12نفر گروه آزمایش و 12
نفر گروه كنترل).
ابزار پژوهش :در این پژوهش از پرسشنامه مقياس انگيزش تحصيلی ( )AMSاستفاده شده
است؛ این پرسشنامه به وسيلة والراند و همکاران ( )1330ساخته شد و دارای  12سؤال است .مقياس
انگيزش تحصيلی هفت سازة انگيزش را میسنجد .انگيزش درونی با سه سطح :انگيزش درونی برای
فهميدن ،انگيزش درونی برای انجام كار ،انگيزش درونی برای تجربه تحریك .انگيزش بيرونی با سه
سطح؛ انگيزش بيرونی برای تنظيم تزریقی ،انگيزش بيرونی برای تنظيم همانندسازی شده ،انگيزش
بيرونی برای تنظيم بيرونی و باالخره ،سازه بیانگيزگی مادههای این پرسشنامه از نوع آزمونهای
بسته پاسخ هفت گزینهای است كه براساس یك مقياس ليکرت هفت درجهای ( =2كامالً موافقم،
 =1كامالً مخالفم) نمرهگذاری میشود  .سؤال كلی كه در این پرسشنامه پرسيده میشود ،این است
كه چرا به مدرسه میروید؟ و 12پاسخ به این سؤال داده شده است كه برای پاسخ به هر سؤال
دانشآموز باید گزینه مورد نظرش را انتخاب كند.كاوسيان و همکاران ( ،)1922ضریب پایایی به
روش همسانی درونی (آلفای كرونباخ) را به ترتيب برای انگيزش درونی  ،.29برای انگيزش بيرونی
 23و برای بیانگيزگی  20گزارش نموده است.
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در این پژوهش گروه آزمایش تحت آموزش مداخالت چندبعدی مارتين قرار گرفتند .تعداد
جلسات آموزش عبارت از شانزده جلسة یك ساعته بود .شایان ذكر است كه گروه كنترل تحت
هيچگونه آموزش قرار نگرفته و تنها در پيش آزمون و پس آزمون شركت كردند .خالصه آموزش
مداخالت چندبعدی مارتين در جدول( ) 1آمده است .
جدول  :1خالصه جلسات آموزش مداخالت چندبعدی بر ميزان انگيزه و درگيری تحصيلی

جلسه
1

موضوع
خودكارآمدی:مهارتهای
انگيزه تحصيلی

شرح مختصر
مهارتهای فراشناختی :اطالعات فرد در مورد نظام شناختی خود ،ویژگیهای تکليف
راهبردهای یادگيری .راهبردهای برنامهریزی و تعيين هدف  :راهبردهای كنترل و
نظارت ،خودارزشيابی ،كنترل زمان ،راهبردهای نظم دهی.
خودتنظيمی رفتاری ،استفاده بهينه از منابع گوناگونی كه یادگيری را بيشتر میكنند؛ مثل

1

مهارتهای یادگيری
خودتنظيمی

زمان ،مکان ،چگونگی كمكگرفتن از معلم ،والدین و دوستان.
خودتنظيمی انگيزشی :كاربرد فعال راهبردهای انگيزشی كه یادگيری را افزایش میدهد.
خودتنظيمی شناختی و فراشناختی :برنامهریزی ،سازماندهی ،خودآموزی ،خودكنترلی،
خودارزیابی ،ارائه راهکارهای یادگيری خودتنظيمی.

مهارتهای شناختی در
9

مطالعه .مهارتهای برنامه

راهبردهای تکرار و مرور :چند بارنویسی ،تکرار اصطالحات مهم و ...
راهبردهای بسط و گسترش معنایی :یادداشت برداری ،خالصهكردن به زبان خود....

ریزی در مطالعه

1

4

مهارتهای جلوگيری از

دالیل فراموشی و اضطراب ،راهبردهای مقابله با فراموشی :ارتباط دادن مطالب جدید با

فراموشی

مطالب خوانده شده قبلی ،تکرار و مرور ،سازماندهی توجه به مطالب معنیدار

مهارت كنترل اضطراب

عالئم اضطراب :جسمانی ،احساسی ،شناختی و رفتاری .راهکارهای مقابله با اضطراب:

امتحان

خودگویی مثبت ،تغيير اسنادهای ناسازگار...

اهداف پيشرفت .اهداف

هدف و معنایی كه شخص برای رفتار پيشرفت خود در نظر میگيرد

تبحری

خصوصيات افراد با عملکرد تبحری  :دارای هدف تسلط بر موضوع و ادراك آن،
پرورشدهنده شایستگیهای خود ،پذیرنده مسؤوليت موفقيتها و شکستها...

6

اهداف عملکردی-

خصوصيات افراد با عملکرد گرایشی :دارای نياز زیاد به پيشرفت ،عملکرد خوب داشتن،

گرایشی

ثابتكردن ویژگیهای مطلوب به دیگران...

اهداف عملکردی-

خصوصيات افراد با عملکرد اجتنابی :دارای ترس زیاد از شکست ،پایين بودن مهارتهای

اجتنابی

زندگی ،پایين بودن كنترل شخصی...
شامل دو بخش است -1:جهتگيری هدف كه خود به جهتگيری معطوف به یادگيری و

2

ارزش(مؤلفههای ارزشی)

جهتگيری معطوف به عملکرد تقسيم میشود و در جلسه قبل توضيح داده شد؛ -1
ارزش تکليف كه خود به «اهميت» كار مدرسه« ،سودمندی» و مفيد بودن تکليف و
«عالقه» كه بيشتر با صفات شخصيت درارتباط است ،تقسيم میشود.

 /190سال دهم ،شمارة  ،1شمارة پياپی  ،11بهار و تابستان 1931

جدول  :1ادامه
جلسه
2

موضوع
پایداری در انجام تکاليف
درسی

3

برنامهریزی

10

ادامه برنامهریزی

11

مدیریت در كارها

11

كاهش اضطراب

19

اجتناب از شکست

11

كنترل

14

خودناكارآمدی

16

عدم درگيری

شرح مختصر
اصرار و مداومت در كارها رابطه مستقيمی با خودكارآمدی دارد؛ بنابراین ،هدف نيرومند
كردن خودكارآمدی از طریق از بين بردن تردید نسبت به تواناییها ،افزایش مهارتها،
افزایش قابليت تبدیل این مهارتها به عملکرد ثمربخش و  ...بود.
تعيين هدف به طور روشن ،تعيين اهداف بلندمدت ،تعيين اهداف كوتاه مدت ،متناسب
بودن هدف با معيارهای شخصی ،مشخصكردن راه و مسير رسيدن به هدف...
بررسی امکانات بالفعل و بالقوه ،شروع كردن به رغم عوامل بازدارنده ،پایداری
واستقامت ،دنبال كردن هدف ،باقی ماندن در مسير و ارزیابی گام به گام ،گرفتن بازخورد،
تقسيم وقت ،تقسيم كارها...
مدیریت زمان شرط اساسی موفقيت ،آیندهنگری  ،آگاهی از موانع و مزاحمتهای
گوناگون ،اولویت بندی ،خودگردانی ،خودسنجی ،ارزیابی عملکرد ،داشتن خالقيت و
توانایی ارائه راه حلهای بدیع در صورت نياز ،رسيدن به هدف...
دوری از انزوای اجتماعی و اضطراب با ایجاد پيوند و صميميت از طریق :اهميتدادن و
نگران بودن در مورد دیگر افراد ،گفت و شنود دو جانبه ،همدلی و عشق ،خودافشایی
بيشتر ،پذیرش و اطمينان خاطر بيشتر...
بيان آسيبهایی كه ترس از شکست ایجاد میكند؛ همچون :دنبال نکردن هدف ،عالقه را
از دست دادن ،اختالل در سالمت روان ،عزت نفس ،كنترل شخصی و شادابی ،مرور
جلسه اول برای افزایش خودكارآمدی و كاهش اضطراب...
ميل به كنترل كردن را می توان از اعتقاد شخص به اینکه قدرت به بار آوردن نتایج مطلوب
را دارد ،پيش بينی كرد .بنابراین ،هدف :نيرومند كردن توان تأثيرگذاری بر محيط و
نيرومندكردن انتظار پيامد بود.
آشنایی با منابع خودكارآمدی ،همچون :تجارب فراگيری ،تعامالت اجتماعی،
حمایتهای اجتماعی  ،واكنش های هيجانی...
چگونگی تأثير احساس كارآیی ،همچون :سابقه رفتار شخصی ،تجربه
غيرمستقيم(سرمشقگيری) قانعسازی كالمی(قوت قلب) و فعاليت فيزیولوژیك بر انتخاب
(گرایش در برابر اجتناب)  ،تالش و استقامت ،تفکر و تصميم گيری و واكنشهای
هيجانی .همچنين ،استفاده از برنامه سرمشقگيری تسلط به صورت عملی

یافتههای پژوهش
در این قسمت به ترتيب فرضيههای پژوهش بررسی میشود.
 -1مداخالت چند بعدی (شناختی  -رفتاری )بر سطوح انگيزش تحصيلی درونی دانشآموزان
مؤثر است.
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جدول  :1ميانگين و انحراف معيار انگيزش درونی در دو گروه كنترل و آزمایش
گروه آزمایش

گروه كنترل
متغيرهای وابسته

سطح انگيزش درونی
برای فهميدن

سطح انگيزش درونی
برای انجام كار
سطح انگيزش درونی
برای تجربه تحریك

ميانگين

انحراف معيار

ميانگين

انحراف معيار

پيشآزمون

19/69

1/22

19/22

9/14

پسآزمون

11/21

1/34

14/92

1/12

تعدیل شده

11/21

0/14

14/96

0/14

پيشآزمون

19/11

9/11

11/22

9/14

پسآزمون

19/2

9/12

14/62

1/43

تعدیل شده

19/92

0/92

14/33

0/92

پيشآزمون

11/24

1/21

11/13

9/31

پسآزمون

10/36

4/92

14/01

1/31

تعدیل شده

10/20

0/61

14/13

0/61

اطالعات جدول  1ميانگين و انحراف معيار دو گروه كنترل و آزمایش در سطوح انگيزش
درونی؛ شامل :سطح انگيزش درونی برای فهميدن ،سطح انگيزش درونی برای انجام كار و سطح
انگيزش درونی برای تجربه تحریك را در پيش آزمون  ،پسآزمون و تعدیلشده (پس از كنترل
متغيرهای پيشآزمون انگيزش درونی برای فهميدن ،انگيزش درونی برای انجام كار و انگيزش
درونی برای تجربه تحریك) نشان میدهد.
جدول  :9نتایج آزمون تحليل كوواریانس چندمتغيره (مانکوا) تفاوت دو گروه كنترل و آزمایش
در انگيزش تحصيلی درونی
شاخص آماری
منبع
گروه

المبدا ویلکز

F

سطحمعناداری

Eta2

توان

0/412

11/301

0/0004

0/241

1

اطالعات جدول 9نتایج آزمون تحليل كوواریانس چند متغيری(مانکوا) تفاوت دو گروه كنترل
وآزمایش (مداخالت چند بعدی مارتين) را در متغير انگيزش درونی نشان میدهد .بر اساس این
نتایج ،بين دو گروه در متغير انگيزش درونی تفاوت معنی داری  p 0/0004وجود دارد .به عبارت
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دیگر ،میتوان گفت ،تفاوت بين نمرههای دو گروه ،بيانكننده این مطلب است كه مداخالت چند
بعدی بر سطوح انگيزش درونی؛ شامل :سطح انگيزش درونی برای فهميدن ،سطح انگيزش درونی
برای انجام كار و سطح انگيزش درونی برای تجربه تحریك تاثير داشته است .با درنظرگرفتن
مجذور اِتا ،میتوان گفت  2451درصد از این تغييرات یا بهبود ناشی از تأثير مداخله است .شایان
ذكر است ،با توجه به اینکه مقدار توان آماری آزمون 1است ،میتوان گفت حجم نمونه نيز كفایت
میكند.
جدول  :1نتایج آزمون تحليل كوواریانس چند متغيره (مانکوا) تفاوت دو گروه كنترل و آزمایش
در متغير انگيزش درونی
مجموع

درجه

ميانگين

شاخص آماری

مجذورات

آزادی

مجذورات

فهميدن

120/94

1

120/94

99/29

انجام كار

12/11

1

12/11

11/90

0/001

تجربه تحریك

29/21

1

29/21

2/40

0/004

0/21

فهميدن

21/41

1

21/41

14/12

0/0004

0/11

0/32

انجام كار

29/11

1

29/111

11/46

0/0004

0/60

0/33

تجربه تحریك

191/36

1

191/36

19/44

0/0004

0/41

0/33

منابع متغير وابسته
متغيرهای
همپراش

گروه

F

سطح

Eta2

توان

0/0004

0/12

1/00

0/10

0/39
0/21

معناداری

نتایج جدول  1نشان میدهد ،با درنظرگرفتن نمرههای پيشآزمون به عنوان متغيرهای همپراش
(كمکی) :تفاوت بين عملکرد دو گروه مداخله و كنترل در سطوح انگيزش درونی؛ شامل :سطح
انگيزش درونی برای فهميدن ،سطح انگيزش درونی برای انجام كار و سطح انگيزش درونی برای
تجربه تحریك در سطح  p 0<.0004معنیدار است .به عبارت دیگر میتوان گفت ،تفاوت بين
نمرههای دو گروه ،بيانكننده این مطلب است كه مداخالت چندبعدی ،بر سطوح انگيزش درونی؛
شامل :سطح انگيزش درونی برای فهميدن ،سطح انگيزش درونی برای انجام كار و سطح انگيزش
درونی برای تجربه تحریك تأثير داشته است و فرضيه  1كه مداخالت چندبعدی (شناختی -رفتاری)
بر سطوح انگيزش تحصيلی درونی (انگيزش درونی برای فهميدن  ،انگيزش درونی برای انجام كار و
انگيزش درونی برای تجربه تحریك ) دانشآموزان مؤثر است ،تایيد شد.
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جدول :4ميانگين و انحراف معيار انگيزش بيرونی در دو گروه كنترل و آزمایش
گروه كنترل

متغيرهای وابسته

گروه آزمایش

ميانگين

انحراف معيار

ميانگين

انحراف معيار

پيشآزمون

19/69

9/11

11/69

9/26

سطح انگيزش بيرونی برای

پسآزمون

19/69

9/14

16/11

1/12

تنظيم تزریقی

تعدیل شده

19/96

0/16

16/92

0/16

پيشآزمون

16/13

1/02

11/46

9/10

سطح انگيزش بيرونی برای

پسآزمون

14/39

1/16

12/11

0/69

تنظيم همانندسازی شده

تعدیلشده

14/24

0/12

12/42

0/121

سطح انگيزش بيرونی برای

پيشآزمون

14/43

9/10

11/41

4/24

تنظيم بيرونی

پسآزمون

11/62

9/24

16/46

1/14

تعدیلشده

11/16

0/44

16/24

0/44

اطالعات جدول  4ميانگين و انحراف معيار دو گروه كنترل و آزمایش در سطوح انگيزش
بيرونی؛ شامل :انگيزش بيرونی برای تنظيم تزریقی ،انگيزش بيرونی برای تنظيم همانندسازی شده و
انگيزش بيرونی برای تنظيم بيرونی را در پيشآزمون ،پسآزمون و تعدیلشده (پس از كنترل
متغيرهای پيشآزمون انگيزش بيرونی برای تنظيم تزریقی ،انگيزش بيرونی برای تنظيم همانندسازی
شده و انگيزش بيرونی برای تنظيم بيرونی) نشان میدهد.
جدول :6نتایج آزمون كوواریانس چند متغيره (مانکوا) تفاوت دو گروه كنترل و آزمایش
در متغير انگيزش بيرونی
شاخص آماری
منبع
گروه

المبدا ویلکز

F

سطح معناداری

Eta2

توان

0/41

19/19

0/0004

0/24

1

اطالعات جدول  6نتایج آزمون تحليل كوواریانس چندمتغيری(مانکوا) تفاوت دو گروه كنترل
و آزمایش (مداخالت چندبعدی مارتين) در متغير انگيزش بيرونی والرند را نشان میدهد .بر اساس
این نتایج ،بين دو گروه در متغير انگيزش بيرونی والرند تفاوت معنیداری  p <.0004وجود دارد .به
عبارت دیگر ،میتوان گفت ،تفاوت بين نمرههای دو گروه ،بيانكننده این مطلب است كه
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مداخالت چندبعدی بر سطوح انگيزش بيرونی؛ شامل :سطح انگيزش بيرونی برای تنظيم تزریقی،
سطح انگيزش بيرونی برای تنظيم همانندسازیشده و سطح انگيزش بيرونی برای تنظيم بيرونی تاثير
داشته است .با درنظرگرفتن مجذور اِتا ،میتوان گفت  2451درصد از این تغييرات یا بهبود ناشی از
تأثير مداخله است .شایان ذكر است ،با توجه به اینکه مقدار توان آماری آزمون  1است ،میتوان
گفت حجم نمونه نيز كفایت مینماید.
جدول :2نتایج آزمون تحليل كوواریانس چندمتغيره (مانکوا) تفاوت دو گروه كنترل و آزمایش در متغير انگيزش
بيرونی
مجموع

درجه

ميانگين

شاخص آماری

مجذورات

آزادی

مجذورات

11/29

1

11/29

2/29

99/91

1

99/91

12/12

تنظيم بيرونی

0/22

1

0/22

2/10

تنظيم تزریقی

101/03

1

101/03

13/99

92/13

1

92/13

10/91

42/19

1

42/19

2/26

منابع متغير وابسته
تنظيم تزریقی
متغيرهای

تنظيم همانند

همپراش

سازی شده

تنظيم
گروه

همانندسازیشده
تنظيم بيرونی

F

سطح

Eta2

توان

0/01

0/44

0/32

0/0004

0/12

0/32

0/016

0/11

0/21

0/0004

0/49

0/33

0/0004

0/43

0/33

0/0004

0/19

0/22

معناداری

نتایج جدول  2نشان میدهد ،با در نظرگرفتن نمرههای پيشآزمون به عنوان متغيرهای همپراش
(كمکی) ،تفاوت بين عملکرد دو گروه مداخله و كنترل در سطوح انگيزش بيرونی؛ شامل :سطح
انگيزش بيرونی برای تنظيم تزریقی ،سطح انگيزش بيرونی برای تنظيم همانندسازیشده و سطح
انگيزش بيرونی برای تنظيم بيرونی در سطح  p0/0004معنیدار است .به عبارت دیگر ،میتوان
گفت ،تفاوت بين نمرههای دو گروه ،بيانكننده این مطلب است كه مداخالت چند بعدی ،بر سطوح
انگيزش بيرونی؛ شامل :سطح انگيزش بيرونی برای تنظيم تزریقی ،سطح انگيزش بيرونی برای تنظيم
همانندسازیشده و سطح انگيزش بيرونی برای تنظيم بيرونی تأثير داشته است و فرضيه شماره  1كه
مداخالت چندبعدی بر سطوح انگيزش تحصيلی بيرونی (انگيزش بيرونی برای تنظيم تزریقی،
انگيزش بيرونی برای تنظيم همانندسازیشده و انگيزش بيرونی برای تنظيم بيرونی) دانشآموزان
مؤثر است ،تأیيد شد.

اثربخشی مداخالت چندبعدی شناختی -رفتاری مارتين بر انگيزش194/ ...

بحث و نتيجهگيری
یافتههای تحقيق نشان داد مداخالت چندبعدی شناختی -رفتاری مارتين( )1002بر ميزان انگيزش
تحصيلی (درونی و بيرونی) دانشآموزان دختر دوره راهنمایی مؤثر است .یافتههای حاصل از
پژوهش حاضر با نتایج تحقيقات دسی و رایان ( ،)1324پينتریچ ( ،)1322مارش و كراوان
(  ،) 1332مارش ،كراوان و مارتين (  ) 1006همسوست .براساس نظریه شناختی -اجتماعی بندورا
(  )1332و به استناد تحقيقات متعدد؛ از جمله كارهای گرین و همکاران (  )1001و كبيری ()1921
خودكارآمدی در حکم عاملی مهم ،نقشی مؤثر در باالبردن انگيزش تحصيلی ایفا میكند كه
یافتههای این پژوهش نيز حاكی از همين امر است.
همچنين ،نتایج تحقيقات پژوهشگرانی ،مانند :پيتریچ و دیگروت ( ،)1330ایمز و آرچر ( ،)1322
نشان داده است كه خودكارآمدی با پایداری در انجام تکاليف درسی رابطه معنادار دارد كه همسو با
یافتههای این پژوهش است .براساس نظریه اهداف پيشرفت ،اهداف تبحری با الگوهای سازشیافته
یادگيری ،از قبيل :خودكارآمدی (ولترز ،یو و پينتریچ  ،1336اسکالویك  ،)1332بهرهگيری از
راهبردهای پردازش عميق (ایمز و آرچر  ،1322اليوت و مك گریگور  ،1333ميدلتن و ميگلی
 )1332و پایداری در انجام تکاليف درسی مرتبط و با یافتههای این پژوهش همخوان است.
رینك و همکاران ( ) 1006نشان دادند كه اهداف رویکردی عملکردی با پایداری و تالش
هنگام انجام تکاليف درسی ،استفاده از راهبردهای یادگيری سطحی ،نظير حفظ و مرور ذهنی
رابطهای مثبت و با ارزشدهی به تکاليف درسی رابطهای منفی دارند (كارابنيك )1002 ،كه با نتایج
این پژوهش همسوست.
همچنين ،یافتههای این پژوهش همخوان با تحقيقات كانل ( 1324؛ به نقل از كانل و والراند
 )1330است كه نشان داد دانشآموزانی كه به منابع درونی كنترل عقيده دارند ،نسبت به
دانشآموزانی دارند كه به منابع بيرونی؛ یعنی قدرت دیگران عقيده دارند و همچنين ،دانشآموزانی
كه نمیدانند چه چيزی مسؤول موفقيت یا شکست آنهاست ،عملکرد بهتری دارند .اسکينر ( )1334
دریافت كه كنترل ادراكی بر روی عملکرد تحصيلی از راه درگيری فعاالنه در یادگيری افزایش یا
كاهش می یابد .این باور كه پيامدها وابسته به رفتار است ،افراد را به سمت انتظارات بيشتر برای موفق
شدن سوق میدهد و آنها را به تالش و كوشش و پایداری بيشتری هدایت میكند .هنگامی كه
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افراد ارتباط بين رفتار خود و پيامدها را ادارك نمیكنند ،ممکن است از خود انفعال ،اضطراب،
درگير نشدن و پيشرفت كمتری نشان دهند ،كه این یافته با نتایج این پژوهش همسوست.
یافته های این پژوهش ،نتایج تحقيقات پاجارس ( ) 1000را تایيد كرد كه نشان داد باورهای
خودكارآم دی بر ميزان استرس و اضطراب دانشآموزان ،هنگام انجام تکليف تأثير میگذارد.
همچنين ،بندورا ( ) 1336نشان داد هر قدر ميزان خودكارآمدی افراد باال باشد ،دامنه انتخاب
شغلی -تحصيلی آنها وسيعت ر و عالقه نسبت به آنها بيشتر میشود و در نتيجه ،خودشان را از نظر
آموزش برای تعقيب اهداف تحصيلی – شغلی كه انتخاب كرده اند ،بيشتر درگير و موفقيت
بيشتری كسب می كنند ،كه با نتایج این پژوهش همسوست.
پينتریچ ( )1331در مورد مؤلفههای ارزش نشان داده است كه این مؤلفهها به طور مدوام و مثبت
با درگيری شناختی دانشآموزان در محيط كالس رابطه دارد .همچنين ،او نشان داده است
دانشآ موزانی كه باور دارند كار مدرسه یا كار دوره ،برای آنها جذاب و مفيد است ،از لحاظ
شناختی ،بيشتر در فعاليتهای یادگيری درگير میشوند ،كه این نتایج ،با نتایج این پژوهش
همخوانی دارد .یافتههای این پژوهش با تحقيق پژوهشگرانی ،همچون :دسی و رایان ( )1324
همخوانی دارد كه بر این باورند دانشآموزانی كه انگيزش درونی دارند ،عالقهمند به تکليف بوده و
از آن لذت میبرند و به طور شناختی در آن تکليف درگير میشوند.
یافته ها نشان داد كه مداخالت چن بعدی تغييرات انگيزشی مثبتی روی ابعاد كليدی؛ شامل :برنامهریزی
تکليف ،پایداری در كارها ،اضطراب ،اجتناب از شکست و كنترل نامطمئن ،همچنين روی ارزشمندی،
جهت گيری تسلط ایجاد كرد كه با تحقيقات مارتين (  )1002همخوان بود .مارش و كراوان ( ،) 1332
مارش ،كراوان و مارتين (  ) 1006نشان دادند ابعاد خاص خود  -كارآمدی كه با اهداف
مداخالت بيشتر در ارتباط هست ند  ،تاثيرگذاری بيشتری نسبت به ابعادی كه كمتر در
ارتباط هستند دارند و این با نتایج این پژوهش همسو ست .در مطالعات فراشناختی
خود كارآمدی اُمارا ،كراوان و دوبو ( )1006نشان دادند كه در خصوص مداخالت ميزان اثربخشی
اجزای مشخص و كليدی بسيار بيشتر از عوامل جامعتر است و این امر با نتایج این پژوهش همخوانی
دارد.

اثربخشی مداخالت چندبعدی شناختی -رفتاری مارتين بر انگيزش192/ ...

پينتریچ (  ،) 1009مارفی و الکساندر (  ) 1000و مارتين ( ) 1009توصيه كرده اند كه نياز
است تحقيقات مربوط به انگيزش و درگيری را یك دست و كاربردی كرد و این همان اقدامی
است كه این پژوهش انجام داده است .تحقيقات مارتين( )1002مجموعهای است از كارهای
محققانی كه به صورت تك بعدی درصدد افزایش انگيزش تحصيلی دانشآموزان بودهاند؛
محققانی همچون :پينتریچ و همکاران ( ،) 1330پينتریچ و گارسيا ( )1331كه یك دید شناختی
انگيزش شامل جهت های انگيزشی و یك جزء رفتاری شامل راهکارهای یادگيری را معرفی
كردند ،و باس و كانتور ( ) 1323كه یك مدل كاربردی و رفتار ی را پيشنهاد دادند كه در آن
جهتگيری ها و شناخت افراد بر رفتارهایی كه آنها خ واسته هایشان را در محيط مطرح میكنند،
تاثيرگذار است.
یافتههای این تحقيق ،همچنين با نتایج تحقيقاتی كه به صورت جداگانه بر هر یك از عوامل
یازده گانه چرخه مارتين صورت گرفت و در راستای افزایش انگيزش و درگيری تحصيلی دانش
آموزان بود ،همسوست .این عوامل عبارتند از :تئوری خودكارآمدی بندورا ( )1332كه در بعد
خودكارآمدی چرخ منعکس شده است .اسنادها و كنترل(كانل  ،1324وینر  ،)1331ارزشگذاری
(تانکر  )1001خودمختاری (دسی و رایان  ،)1000جهتگيری انگيزش (دوئيك  ،)1326اهداف نياز
و خودارزشمندی (اتکينسون  )1342كه در چرخه مارتين در بُعد اجتناب از شکست ،اضطراب،
خودناكارآمدی و عدم درگيری منعکس شدهاند؛ همينطور خودتنظيمی ،مارتين  1001و ،1009
ميزراندینو  1336و زیمرمن  1001كه در بعد مدیریت تکليف و پایداری در كارها آمده است .لذا
توصيه میشود برنامه شناختی –رفتاری مارتين در دورههای ضمن خدمت آموزش و پرورش
تدریس شود .همچنين ،این برنامه به مشاوران آموزش داده شود و در جلسات آموزشی والدین و
شورای معلمان آموزش و پرورش از آن استفاده شود .شایان ذكر است با توجه به اینکه این پژوهش
بر روی دانشآموزان دختر دوره راهنمایی انجام شده است؛ لذا در استفاده از نتایج آن در مورد سایر
گروهها باید احتياط نمود.
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