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چکیده

Abstract
Introduction: Decline of intrinsic motivation is one
of the prevalent challenges in education and this
growing reduction is causing a serious decline in
students’ academic performance. The purpose of the
present study is to increase intrinsic motivation based
on the effectiveness of cognitive-behavioral training.
Method: This is an experimental study with pretestposttest and a control group. The population
consisted of the female Shahed high school students
in Kordkuy, Iran. The sample included 42 students
whose intrinsic motivation was lower than their
extrinsic motivation. These students were randomly
put into the experimental group (n = 22) and control
group (n = 20). The experimental group received 8
90-minute sessions of training. The subjects’
motivation was measured using the Academic
Motivation Scale and the obtained data were
analyzed using multivariate analysis of variance
(MANOVA).
Results: The effectiveness of cognitive-behavioral
training on increasing intrinsic motivation was 66%
and there was a significant difference between the
average intrinsic motivation scores of the
experimental group in the pre-test and post-test.
Discussion: Cognitive-behavioral training improved
the intrinsic motivation by amending students
thinking and teaching them the correct academic
skills.
Keywords: cognitive-behavioral training, intrinsic
motivation, students.
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 یکی از مشکالت شایع در آموزشوپرورش، کاهش انگیزۀ درونی:مقدمه
افهت یه ر در

است و در دانشآموزان رو به افهزایش مهیباشه و باعه

 افهزایش انگیهزۀ درونهی، تحییه

 هه.عملکرد تحصیلی آنهان مهیشهود

.براساس آموزش اثربخشی شناختی رفتارر بود
. آزمایشی با طرح پیشآزمون هه په آزمهون بها رهروک کنتهرو بهود:روش
یامعۀ آمارر شامل دانشآموزان دختر دبیرستان شاه شهرستان کردکور
 نفر از دانشآموزانی بود ک انگیزۀ درونی آنها از انگیزۀ24 و نمون شامل؛
 نفر) و رروک44( بیرونی کمتر بود ک ب طورتصادفی در دو رروک آزمایش
 دقییه ار02  یلسه8 ، رهروک آزمهایش.  نفهر) یهایگزیش شه ن42( کنتهرو
 بههرار سههن ش انگیههزۀ دانههشآمههوزان از پرسشههنام انگیههزۀ. آمههوزش دی ه
( اسههتفادک ش ه و دادکههها بهها اسههتفادک از تحلیههل واریههانAMS)تحصههیلی
.) مورد ت زی وتحلیل قرار ررفتManova( چن ران
%66  اثربخشی آموزش شهناختی رفتهارر برافهزایش انگیهزۀ درونهی:نتایج
است و بیش میانگیش نمرات انگیزۀ درونی و رروک آزمایش در پ آزمون و
.پیشآزمون تفاوت معنادارر ویود داشت
 آموزش شناختی رفتارر با اصالح تفکهر دانهشآمهوزان و آمهوزش:بحث
روش صحیح مهارتهار تحصهیلی بهر افهزایش انگیهزک درونهی مهثثر بهودک
.است
 آموزش شناختی رفتارر؛ انگیزک درونی؛ دانشآموزان:کلید واژهها
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مقدمه

انگیزه :انگیزۀ درونی ،15انگیزۀ بیرونی 11و بیانگیزگی

انگیزه 1یکی از وجوه مهم زندگی انسان است.

وجود دارد (دسی و ریان.)2222 ،

بهگونهایکه یک فرد برای ادامه زندگی ،بقا ،فعالیت و

مفهوم انگیزۀ درونی ،اولین بار توسط هارلو 13و وایت

19

13

حتی تغییر نیز ،نیازمند انگیزه است .برای پرورش

در مخالفت با رفتارگرایی که نظریۀ غالب در آن دوران

رفتارهای جدید باید یاد گرفت ،اما برای عمل به آنچه

بود ،پدید آمد (به نقل از وانستینکیست لنز و دسی،
22

یاد گرفتهایم ،نیازمند انگیزه هستیم .اهمیت انگیزه اگر

 .)2221مک گوالک ( )2225معتقد است که انگیزۀ

بیشتر از یادگیری نباشد ،کمتر هم نیست .همۀ ما

درونی را بهعنوان احساس شایستگی و افتخار در

میدانیم که چگونه نمرۀ باال بگیریم .درحالیکه برای

چیزی میتوان تعریف کرد .رفتار افرادی که دارای

تغییر ،هم باید دانست (یادگیری) و هم باید خواست

انگیزۀ درونی هستند ،از درون نظم پیدا میکند؛ یعنی

(انگیزه)؛ اما باید به این نکته توجه کرد که از دانستن

آنها اجازه نمیدهند دیگران با عوامل بیرونی بر

تا انجامدادن ،فاصله زیادی است (شاملو.)1831 ،

عملکردشان تأثیر بگذارند ،همچنین این افراد برای

همانطورکه بارها دیده شده است ،دانشآموزانی که

خود ،اهدافی تعیین میکنند و درجهت رسیدن بدان

ازلحاظ توانایی و استعداد یادگیری به هم بسیار شبیه

میکوشند .درواقع اگر آنان احساس کنند در انجام

هستند ،ولی در پیشرفت تحصیلی تفاوتهای زیادی

فعالیتهای موردعالقه خود تحتفشار هستند؛ سطح

با هم دارند .این تفاوتها نهتنها در یادگیری درسهای

خودتعیین ادراکشده و سطح انگیزه یا عالقه

آموزشگاهی بلکه در سایر فعالیتهای غیرتحصیلی نیز

درونیشان کاهش مییابد (بحرانی .)1834 ،مفهوم

به چشم میخورد (سیف .)1835 ،گاهی دانشآموزان

انگیزۀ بیرونی به مشوقهایی اشاره دارد که از بیرون

در مدرسه بیحوصله هستند و به برنامههای درسی

21

22

فرد ناشی میشود (بارتولینی  ،بالنسینی

و

28

عالقهای نشان نمیدهند ،این امر بیانگر این است که

ساراسینو  .)2223 ،این انگیزه را میتوان بهعنوان

این افراد از انگیزۀ کافی برخوردار نیستند (ریو،2

عملکرد یک فعالیت بهخاطر دستیافتن به برخی نتایج

.)1838

مجزا تعریف کرد (ریان و دسی .)2222 ،افراد با انگیزۀ

لفرانسوا 8انگیزه را علت و دلیل انجام رفتار تعریف

بیرونی ،خود را شایسته یا خودتعیین قلمداد نمیکنند،

میکند (سیف .)1835 ،نظریههای متعددی اهمیت
انگیزه را در زندگی انسان نشان دادهاند؛ این نظریهها
عبارتند از :نظریۀ اسناد( 4واینر ،)1393 ،5نظریۀ انتظار
ـ ارزش( 1ویگفیلد و اکلزا ،)2222 ،9نظریۀ هدف
(ایمز،3

1332
11

خودتعیینگری

18

خودکارآمدی

نیکولز،12

،)1334

3

نظریۀ

(دسی و ریان )1335 ،12و نظریۀ

(بندورا .)1331 ،14یکی از مهمترین

نظریههای انگیزشی در حوزۀ تعلیم و تربیت ،نظریۀ
خودتعیینگری میباشد .طبق این نظریه ،سه نوع
فصلنامۀ روانشناسی نظامی دورۀ  ،7شمارۀ  ،82زمستان 9315

بلکه رفتار آنان از بیرون القا میشود .همچنین این
افراد به وقایع خارجی و جلب رضایت دیگران بیشتر از
عالقه و رضایت خود توجه دارند (بحرانی.)1834 ،
افراد بدون انگیزه مانند افرادی که دارای انگیزۀ بیرونی
هستند خود را شایسته و خودتعیین نمیدانند .این
افراد در مقایسه با همساالن خود که دارای انگیزۀ
بیرونی هستند ،بعد از مدتها تالش برای انجام تکلیف
و صرف انرژی و وقت آن را رها کردهاند .ادراک
شایستگی و کنترل در آنها بهقدری ضعیف است که در
موفقیتها احساس درماندگی میکنند .کوشش برای
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این افراد یک عمل بیفایده محسوب میشود ،آنان

ارزش خودشکوفایی میباشند (ریان و دسی.)2222 ،

موفقیتها و شکستهای خود را نتیجۀ عوامل بیرونی

همچنین افرادی که انگیزۀ درونی در آنها قویتر است

و کنترل ناپذیر میدانند (دسی و ریان .)2222 ،نظریۀ

نسبت به تواناییهای بالقوه خودشان آگاهتر هستند و

خودتعیینگری بر این اعتقاد است که؛ باید به افراد،

از انجام فعالیتهای روزمرهشان لذت میبرند؛ چون

برای تصمیمگیری دربارۀ نحوه رفتار و تفکر فرصت داد

فعالیتهایشان بر اثر تحریکات درونی و نیازهای روانی

تا پیشدرآمدی بر کنترل ادراکشده باشد .تحقیقات

آنهاست (واترمن ،25اسکوارتز 21و کانتی.)2223 ،29

انجامشده حاکی از آن است که پاداشهای بیرونی

درمانشناختی رفتاری

بهنوعی کنترل فرد از ادراک خودتعیین را کاهش

است که به بیماران کمک میکند تا به درک افکار و

میدهد (بحرانی.)1834 ،

احساساتی که بر رفتارشان تأثیر میگذارد ،نائل شوند

پژوهشهای بسیاری بیانگر اهمیت انگیزه ،بهویژه

(هاوتون .)1838 ،23روش شناختی رفتاری بر نقش

انگیزۀ درونی و ارتباط مثبت و معنادار آن با موفقیت

فرایندهای شناختی و نمادی در پیدایش ،ادامه ،و

تحصیلی بودهاند و نشان دادهاند که موفقیت تحصیلی

تغییر رفتار نابهنجار تأکید میکند (الری و وبلسون،82

رابطۀ تنگاتنگی با سالمت روانی دارد (محمد امینی،

81

1339؛ به نقل از سیف .)1838 ،اسپیگلر و گورمونت

 1831و هارتمن 2222 ،24به نقل از محمدی درویش

معتقدند که «این روش به تغییر شناخت (افکار و

بقال ،حاتمی ،اسدزاده ،احدی .)1832 ،نتایج تحقیقات

باورها) که بر مسائل شناختی تأثیر میگذارند،

نشان میدهد افرادی که بهطور درونی برانگیخته

میپردازد» (سیف .)48 :1838 ،بنابراین اساس رویکرد

میشوند ،در مقایسه با افرادی که بهوسیله دیگران

شناختی رفتاری تغییر و بهچالشکشیدن روشهای

برای انجام فعالیت (انگیزۀ بیرونی) کنترل میشوند؛

غیرمنطقی تفکر و روشهای کژکاری رفتاری است

عالقه ،برانگیختگی ،لذت و اطمینان بیشتری دارند که

(مایکنبام و همکاران1332 ،؛ به نقل از فتوحی،

به افزایش عملکرد ،خالقیت ،پشتکار ،سالمت عمومی

 .)1831ویژگیهای درمانشناختی رفتاری نظیر:

و عزتنفس در آنها منجر میشود (دسی و

ارتباط کاری،

گروهی ،فعالبودن،

ریان .)2222،برخی از مردم ،زمان قابلمالحظهای را

هدفداربودن ،متمرکزبودن بر مشکل ،آموزش

در فعالیت خاص بدون هرگونه پاداش آشکار صرف

مهارتهای مقابله و تأکید بر بازخورد ،برای درمان

میکنند؛ نظریۀ نهفته در این رفتارها ،انگیزۀ درونی

مراجعان بسیار متناسب است (نینان و درایدن،

است .انگیزۀ درونی بهعنوان درگیری دانشآموزان در

.)1839

تکالیف درسی بهخاطر خود آن تکالیف و بدون

طبق نظریۀ خودتعیینی دسی و ریان ( )1335بین

اجبارهای دیگران ذکر میشود (کار.)1835 ،

انگیزۀ درونی و بیرونی تفاوت وجود دارد و این تفاوت

افرادی که برای انجام فعالیتهایشان دارای انگیزه

به نحوۀ تفکر و رفتار آنان بستگی دارد (دسی،

درونی هستند دارای ویژگیهایی نظیر خودتعیینی یا

اسکورات ،شین من و ریان )1331 ،کنترل افکار و

خودمختاری در انتخاب نوع فعالیتها ،دارای سطح

احساسات منفی ،سبب ایجاد انگیزه و کاهش

باالی چالش همتراز با سطح باالی مهارتها و دارای

اهمالکاری میشود و ازآنجاکه احساسات از افکار

23

( ،)CBTنوعی رواندرمانی

تجربی و
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نشئت میگیرند و افکار نیز توسط فرد به وجود

ابزاری برای ارزیابی مشکالت موجود در رفتار فرد و

میآیند ،درنتیجه میتوان از طریق کنترل افکار،

هدفقراردادن آن مشکالت با مداخالت رفتاری و

احساسات را کنترل کرد .زمانی که دانشآموزان

تغییر شرایط فعلی مؤثر است .با ازبینبردن و یا

بتوانند توانایی درک و کنترل افکارشان را به دست

محدودکردن نفوذ علل رفتار بیاثر ،احتمال بیشتری

بیاورند ،میتوانند خود را از نفوذ باورهای منفی دربارۀ

برای ایجاد تغییراتی بوده که قبالً دشوار بهنظر

تواناییهایشان یا ترس از شکست رها سازند و درنتیجه

میرسیده است.

میتوانند به سطوح عالیتر درک و هوشیاری برسند و

روشهای مدیریت وابستگی :مدیریت احتمالی

به نقش افکار بر احساس و رفتارشان پی ببرند و از

کارکردن بیانگر این اصل است که انسان به انجام

اینکه میتوانند خود را باانگیزه کنند ،آگاه شوند (مک

چیزی تمایل دارد که بالفاصله نتیجۀ مطلوب بگیرد و

کومبز و پاپ .)1833 ،82ازآنجاکه فرایندهای تفکر

از آن چیزی که بالفاصله مجازات در پی خواهد داشت،

افراد در نوع و میزان انگیزه (بیابانگرد )1833 ،دخیل

بدون توجه به عواقب طوالنیمدت جلوگیری کند.

است ،بنابراین برای باالبردن انگیزۀ درونی در

برنامهریزی احتمالی مدیریت برای انگیزه کمک

دانشآموزان میتوان از آموزش فنون شناختی رفتاری

میکند تا مردم بین عواقب رفتار خود توازن برقرار

بهره جست.

کنند.

درمانشناختی رفتاری یک درمان مؤثر برای انگیزۀ

آموزش ضداهمالکاری :آموزش ضداهمالکاری،

پایین ارائه میدهد که شامل ترکیبی از تغییر الگوهای

استفاده ترکیبی از مدیریت اقتضایی و فنهای خاص

تفکر و تغییر الگوهای رفتاری میشود .این تغییرات

برای متوقفکردن اهمالکاری در رفتار است.

هم باعث افزایش انگیزه و هم افزایش موفقیت میشود.

اهمالکاری سبب کاهش انگیزه برای انجام کار در

درمانشناختی رفتاری در زمان نسبتاًکوتاه کمک

طول زمان میشود.

میکند با تغییر تفکر و الگوهای رفتاری که مردم

آموزش تمرکز حواس :تمرکزکردن بر مسائل جاری و

درگیر آن هستند ،در مسیر اهداف خود قرار بگیرند.

مشکالت موجود باعث بهتر انجامشدن و افزایش انگیزه

برای بهبود انگیزه میتوان از روشهای زیر استفاده

میشود (بونفیل.)2215 ،88

کرد:

واکنش نشاندادن به تخریب تفکر :هرگاه افکار منفی

بازسازی شناختی :بازسازی شناختی یک روش برای

در مورد اینکه "من نمیتوانم این کار را انجام دهم"

شناسایی الگوهای سودمند از تفکر و یادگیری جدید و

به ذهنش خطور کرد یا حوصله انجام این فعالیت را

روشهای مفیدتر برای تفکرکردن در شرایط دشوار

ندارم" و ...سریعاً با این افکار مقابله نموده و مشغول به

است .کار در چرخۀ فقدان انگیزه میتواند احساس

انجام کار شود (بک.)2212 ،

ناامیدی و درماندگی را بهوجود آورد .بازسازی شناختی
با تغییر این چرخۀ معکوس و با تغییر تفکر کمک
میکند تا باور فرد در مورد تواناییهایش افزایش یابد.
تجزیهوتحلیل زنجیرۀ رفتاری :تجزیهوتحلیل زنجیره،
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انگیزۀ درونی عالوه بر موفقیت تحصیلی دانشآموزان
باعث ارضای نیاز به خودمختاری و شایستگی و پرورش
خالقیت ،درک مفهوم و سالمت ذهنی در آنان میشود
(ریو )1838 ،ازآنجاکه یکی از مشکالت شایع نظامهای
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آموزشی بسیاری از کشورهای جهان چه توسعهیافته و

نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند و در دو گروه کنتـرل

چه درحالتوسعه ،کاهش انگیزۀ تحصیلی بهویژه انگیزۀ

( 22نفر) و آزمایشی ( 22نفر) جای گرفتنـد .البتـه در

درونی است و این موضوع در پژوهشهای بسیاری

گــروه کنتــرل ،دو نفــر از دانــشآمــوزان از شــرکت در

ثابت شده است؛ ازجمله پژوهش میسکل 84که دریافت

جلسات خودداری کردند که حذف شدند و تعداد گروه

نیمی از فراگیران ،هیچگونه انگیزهای برای تحصیل

کنترل به  22نفر کاهش یافت.

ندارند (محمدی درویش بقال و همکاران .)1832 ،ما

مقیاس انگیزۀ تحصیلی : 85این مقیاس در سال 1334

در این تحقیق سعی بر آن داریم تا پی ببریم که آیا

توسط والراند و همکاران برای تشخیص میزان و نوع

میتوان با آموزش شناختی رفتاری ،انگیزه درونی را

انگیزۀ تحصیلی دانشآموزان و دانشجویان از زبان

افزایش داد و گامی برای بهبود عملکرد تحصیلی

فرانسه به انگلیسی ترجمه شد .این مقیاس براساس

دانشآموزان برداشت؟

نظریۀ خودتنظیمی ،طراحی شده است و سه بعد اصلی

روش

انگیزه :انگیزۀ درونی ،بیرونی و بیانگیزگی را مورد

طرح پـژوهش ،یـک طـرح کـاربردی اسـت کـه روش

بررسی قرار میدهد.

اجــرای آن آزمایشــی مشــتمل بــر پــیشآزمــون و

این آزمون دارای  9زیرمقیاس است که  8مورد آن

پس آزمون با گـروه کنتـرل اسـت .ابتـدا پژوهشـگر بـا

مربوط به بعد انگیزۀ درونی (دانستن ،حرکت در جهت

اجرای پیش آزمون ،دانشآموزان دارای انگیزه بیرونی و

پیشرفت ،و تجربه محرک) و مورد هم مربوط به بعد

یا بی انگیزه را مشخص میکنـد و سـپس اثـر آمـوزش

انگیزۀ بیرونی (همسانکردن ،فرافکنی و تنظیم

شناختی رفتاری را روی آنها بررسی میکند.

بیرونی) و یک زیرمقیاس مربوط به بعد بیانگیزگی

جامعــۀ آمــاری پــژوهش حاضــر شــامل  55نفــر از
دانشآموزان دختر آموزشـگاه شـاهد مقطـع متوسـطه
دورۀ دوم شهرســتان کردکــوی اســت کــه در ســال
تحصیلی  35ـ  34مشغول بـه تحصـیل بودنـد .تعـداد
دانشآموزان مشغول به تحصیل در این آموزشگاه 152
نفر بودند که از بین آنها  55نفر انتخاب شد.
روش نمونهگیری این پژوهش بهصورت تصادفی سـاده
است ،بدینگونه که پژوهشگر ابتـدا پرسشـنامۀ انگیـزه
تحصیلی را بین کل دانشآموزان توزیع نمـود و بعـد از
اجـــرای پرسشـــنامه و تجزیـــهوتحلیـــل آن از بـــین
دانشآموزانی کـه فاقـد انگیـزه درونـی بودنـد ـ یعنـی
نمرات انگیـزۀ بیرونـی یـا بـیانگیزگـی آنهـا از انگیـزه
درونیشان بیشتر بود -مشخص شـدند کـه تعدادشـان
 55نفر میشد .سپس از بین آنها بهصورت تصادفی 44

است .مقیاس انگیزۀ تحصیلی دارای  23عبارت است.
یک آزمون ،ابزار خودگزارشی است و آزمودنی باید در
یک مقیاس  9درجهای (اصالً= 1تا کامالً= )9مشخص
کند که هریک از عبارتهای ذکرشده تاچهحد دلیل
رفتن وی به مدرسه یا دانشگاه است.
پایایی

آزمون:

والراند

ضریب

آلفا

کرونباخ

زیرمقیاسهای آزمون انگیزۀ تحصیلی را بین  2/38تا
 2/31گزارش کرده است ،تنها ضریب آلفای زیرمقیاس
همسانکردن انگیزۀ بیرونی در این طیف قرار نداشته
است و  2/12بوده است .ضریب پایایی حاصل از روش
بازآزمایی زیرمقیاسهای انگیزۀ تحصیلی در فاصله یک
ماه ،بین  2/91تا  2/38گزارش شده است .در پژوهش
کاوسیان و همکاران ( )1834نیز ضریب آلفای کرونباخ
در خردهمقیاس انگیزش درونی ،2/93انگیزش بیرونی
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 2/34و بیانگیزشی  2/31و در پژوهش ویسانی،

جدول  .1محتوای برنامه آموزشی

غالمعلی لواسانی و اژهای ( )1831میزان آلفای

جلسات

کرونباخ خردهمقیاس انگیزش درونی  ،2/31انگیزش

اوو

بیرونی  2/34و بیانگیزگی  2/19گزارش شده است.

عنوان جلسه
کمک ب دانشآموز برار درک کارایی و ق رت
روانشناختی خود

اعتبار آزمون :نتایج تحلیل عاملی تأییدی ،ساختار

دوم

درک اصل واقعیتهار م زا

هفت عاملی مقیاس را به اثبات رسانده و حاکی از

سوم

کمک ب دانشآموز برار ارزشمن تلییکردن خود

اعتبار سازۀ مطلوب مقیاس انگیزۀ تحصیل است.

چهارم

مرتبطساختش عالی و اه ا

پایایی این آزمون توسط اعضای هیئتعلمی دانشکدۀ

پن م

آشنایی با سبک اسناد

علوم تربیتی دانشگاه شیراز به روش بازآزمایی و

ششم

قبوو خطر تحصیلی

محاسبه آلفای کرونباخ بررسی شد .در بازآزمایی به

هفتم

فراین حل مسئل

فاصله دو هفته ضریب  %98به دست آمد .همچنین

هشتم

راهبردهار تحصیلی

ضریب آلفای محاسبهشده برای کل که شامل 23
پرسش است معادل  %33حاصل شد .افزون بر این
تحلیل روایی و پایایی خردهمقیاسها نیز مورد تائید
قرار گرفت (بحرانی.)1834 ،
جلسات آموزشی افزایش انگیزه درونی :در این پژوهش
برنامۀ مداخلهگرانۀ آموزش مهارتهای الزم برای
افزایش انگیزۀ درونی بهطورگروهی و پس از اجرای
پیشآزمون روی گروه آزمایشی و کنترل ،گروه
آزمایشی در  3جلسه  32دقیقهای به مدت چهار هفته
در برنامۀ آموزشی شرکت کردند .برنامۀ مداخلهگرانه

با یادریرر

جلسات آموزش اینگونه برگزار شد:
جلسۀ اول به معارفه و توضیحاتی در زمینۀ رابطه بـین
افکار و احساس و رفتاراختصاص یافت.
جلسۀ دوم در مورد چرخۀ افکار در تعارضات بینفردی
و اینکه چگونه رفتـار آنـان سـبب بـروز واکـنش بـین
دیگران میشود و همچنین در زمینه حرمـت ذاتـی و
چگونگی تأثیر افکار بر حرمت ذاتی ،بحث شد
جلسۀ سوم ،در زمینه عالئق و اهداف با دانـشآمـوزان
صحبت شد.

با استفاده از کتاب پرورش انگیزه در دانش آموزان مک

جلسـۀ چهــارم بــه بحــث در مــورد رشــتۀ تحصــیلی و

کومبز و پاپ ( ،)1833کتاب روانشناسی تربیتی

اهمیت عالقه و عدم عالقه به آن پرداخته شد.

پروین کدیور ( )1832و کتاب رفتاردرمانی گلد فرید و

جلسۀ پنجم ،دانشآموزان با اسناد و منبع کنترل آشنا

دیوینسون ( )1891به شرح زیر طراحی شد.

شدند.
جلسۀ ششم بحث در مورد درمانـدگی آموختـهشـده و
عزتنفس و اثرات آنها بر فرد بحث شد.
در جلسۀ هفتم در زمینۀ فرایند حل مسـئله و جایگـاه
مهم آن در زنـدگی صـحبت شـد و در جلسـۀ هشـتم
راهبردهای صحیح مطالعه مثل برنامه ریـزی ،مـدیریت
زمــان و روش صــحیح مطالعــه ،آمــوزش داده شــد و
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درنهایت از کل جلسات ،جمعبندی انجام گرفت.

تحلیل واریانس چندمتغیری استفاده کند (سرمد،

یافتهها

بازرگان و حجازی )1832 ،و برای تحلیل موارد

برای تحلیل دادههای جمعآوریشده از روشهای آمار
توصیفی و استنباطی استفاده شد .برای توصیف دادهها
جداول میانگین و انحراف استاندارد و در بعد آمار
استنباطی بهدلیل برقرارنبودن برخی پیشفرضها
برای اجرای آزمون کوواریانس از روش تحلیل واریانس
چندمتغیری ( )MANOVAاستفاده شد و هرگاه
پژوهشگر بخواهد تفاوت گروهها را ازلحاظ چند متغیر
بهطور همزمان مورد بررسی قرار دهد ،الزم است که از

ذکرشده از نرمافزار  SPSSاستفاده شد.
تحلیل دادهها در دو بخش توصیفی و اسـتنباطی ارائـه
شد .در بخش توصیفی از جداول انحـراف اسـتاندارد و
میانگین و در بخـش آمـار اسـتنباطی بعـد از بررسـی
پیشفرضهای نرمالیته ،همگنی واریـانسهـا ،همگنـی
ماتریس و کوواریانس و جدول المبـدا وبلکـز اسـتفاده
شد و سپس آزمون مانوا بـرای تحلیـل فرضـیه بـهکـار
گرفته شد.

جدول  .2میانگین و انحراف معیار انگیزۀ درونی در دو گروه آزمایش و کنترل در پیشآزمون
متغیر

گروه
آزمایشی

انگیزۀ درونی
کنترو

مرحلۀ سنجش

میانگین

انحراف معیار

تعداد

پیشآزمون

28/09

11/20

44

پ آزمون

98/90

11/42

44

پیشآزمون

94/62

12/24

42

پ آزمون

92/89

12/41

42

همانطورکه در جدول فوق مشاهده مـیشـود ،تفـاوت

است ،بنابراین اختالف قابـلمالحظـه ای در دو آزمـون

بین میانگین و انحراف معیار آزمودنیها در پیشآزمون

گروه کنترل دیده نمیشود.

و پــسآزمــون گــروه آزمــایش ،متغیــر انگیــزۀ درونــی،

بررسی بهنجار (نرمال) بودن داده :آزمون کولموگروف ـ

مساوی بـا  3/14اسـت کـه مـیتـوان گفـت :افـزایش
چشــمگیری وجــود دارد ،درحــالیکــه تفــاوت بــین

اسمیرنف برای بررسی بهنجار (نرمال) بودن توزیع
متغیر انگیزۀ درونی ارائه شده است.

پیشآزمون و پسآزمون گروه کنترل ،مساوی بـا 1/25
جدول  .3آزمون کولموگروف ـ اسمیرنف برای بررسی بهنجار (نرمال) بودن توزیع متغیر انگیزۀ درونی
متغیر
انگیزۀ درونی

مرحله سنجش

Z

Sig

پیشآزمون

2/04

2/60

پ آزمون

2/64

2/84

نتایج جدول فـوق بیـانگر آن اسـت کـه چـون سـطح

همگنی واریانسها :آزمون  Fلون برای بررسی همگنـی

معنــاداری از  2/25بیشــتر اســت ،بنــابراین دادههــا در

واریانسها در گروه کنترل و آزمایش ارائه شده است.

متغیر انگیزۀ درونی بهنجار است.
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جدول  .4آزمون  Fلون برای بررسی همگنی واریانسها
شاخص متغیرها

df1

df2

f

sig

انگیزۀ درونی

1

22

4/42

2/269

جدول فوق گویای آن است که واریانس در دو گروه بـا

همگنی ماتریسهای واریانس ـ کوواریانس :آزمون

هم برابر بوده و با یکدیگر تفاوت معناداری ندارند

ام باکس برای بررسی ماتریس واریانس کوواریانس در
دو گروه آزمایش و کنترل ارائه شده است.

جدول  .۵همگنی ماتریسهای واریانس ـ کوواریانس
ام باکس

F

df1

df2

Sig

1۵/44

1/33

14

3/44

4/14

آزمون ام باکس ازجملـه مهـمتـرین پـیشفـرضهـای

باشد به معنای آن است که یکسانی مـاتریس واریـانس

تحلیل وارایانس چندمتغیری است .این آزمـون نشـان

کوواریانس است .جدول فوق بـا ( ) F=1/8و ام بـاکس

میدهد که آیا ماتریس واریانس ـ کوواریـانس یکسـان

( )15/42بیانگر یکسانبودن این اصل اسـت؛ بنـابراین

است یا خیر؟ اگر سطح معناداری در آن باالتر از 2/25

میتوان از تحلیل واریانس استفاده کرد.

جدول  .۶نتایج آزمون المبدا ویلکز در تحلیل واریانس چندمتغیره
تفاوت دو گروه

آزمون

ارزش

F

 dfخطا

 dfفرضیه

Sig

با کنترل اثر

اثر پیالیی

2/84

62/61

48

4

2/22

پیشآزمون

المب ار ویلکز

2/10

62/61

48

4

2/22

نتایج آزمون المبدای ویلکز نشان میدهد که بین دو

و همگنی شیب رگرسیون برای انجام آزمونهای

گروه حداقل در یکی از متغیرها تفاوت معنادار وجود

پارامتریک

مجموع

دارد.

پیشفرضهای مطرحشده ،مشاهده میشود که

بررسی دادهها برای تحلیل واریانس چندمتغیره نشان

دادههای این پژوهش ،قابلیت ورود به تحلیل واریانس

میدهد که مفروضۀ مستقلبودن ،بهنجار (نرمال)بودن،

را دارد و میتوان تفاوتهای دو گروه را در متغیر

همگنی واریانس ،همگنی ماتریس واریانس کوواریانس

وابسته مورد بررسی قرار داد.

برقرار

است.

باتوجهبه

جدول  .3آزمون تحلیل واریانس برای متغیر انگیزۀ درونی
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

df

میانگین مجذورات

F

Sig

ضریب تفکیکی اتا

رروک

046/824

1

046/824

00/40

2/222

2/66

خطا

482/821

22

0/94

کل

4299/222

24
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همانطورکه در جدول  9مشاهده میشـود ،باتوجـهبـه

اساس قضاوتها ،در خود احساس رضایت شخصی،

اندازۀ اثر متغیر انگیزۀ درونی که مساوی  2/11اسـت و

غرور و یا عدم رضایت یا سرزنش شخصی میکند و

مقدار  Fمحاسبهشده برای انگیـزۀ درونـی در دو گـروه

بدینترتیب به کنترل رفتار و اعمال خود اقدام میکند.

آزمایش و کنترل بعد از ثابتنگه داشتن اثر پیشآزمون

نتایج

راهبردهای

معنادار است ،به ایـن نتیجـه مـیرسـیم کـه آمـوزش

خودتنظیمی بر افزایش انگیزۀ درونی که توسط

شناختی رفتاری بهطورتقریبی  2/11بر افزایش انگیـزۀ

ولیزاده و همکاران ( ،)1832محمدی درویش بقال و

درونی دانشآموزان اثربخش بوده است .بنابراین فـرض

همکارانش ( ،)1832رستم اوغلی و همکاران (،)1831

صفر رد شـده و فرضـیۀ پژوهشـی پذیرفتـه مـیشـود.

بدری گرگری و حسینی ( ،)1833زیمرمن (،)1332

پسآزمون تحلیل واریانس برای متغیـر انگیـزۀ درونـی

کالسن ( )2212اراده شده است ،با پژوهش حاضر

معنادار است.

همسو است .همچنین آموزش راهبردهای حل مسئله

بحث و نتیجهگیری

که جزو فرایند شناختی ـ رفتاری است و بهوسیله آن

یافتههای پژوهش نشان داد آموزش شناختی رفتاری،
انگیزۀ درونی را افزایش میدهد .میزونو و همکاران
( )2211دریافتند که آموزش شناختی ،باعث افزایش
انگیزۀ درونی میشود که با نتایج بهدستآمده با
پژوهش حاضر همسوست .در این زمینه تحقیقاتی که
مستقیم به بررسی اثر آموزش شناختی رفتاری بر
انگیزۀ درونی بیردازد ،یافت نشد ،اما اثربخشی
راهبردهای خودتنظیمی بر انگیزه مورد بررسی قرار
گرفته است که در ارتباط با روششناختی رفتاری
است .راهبردهای خودتنظیمی به دانشآموزان یاد
میدهد چگونه راهبردهای شناختی ،فراشناختی و
رفتاری را انتخاب کنند (هیرجی .)2221 ،به اعتقاد
پینتریچ و دیگروت ( 1332به نقل از شریفی)1835 ،
ویژگیهای این راهبردها آن است که سطح
برانگیختگی را باال برده ،میزان درگیری شناختی را
افزایش میدهند .بندورا (به نقل از پاجارس)2222 ،
خودتنظیمی را با سه فرایند مشاهدۀ خود ،خودداوری
و خو واکنشی توضیح میدهد .یعنی ابتدا فرد رفتار یا
عملکرد خود را مورد مشاهده قرار میدهد ،بعد به
قضاوت دربارۀ عملکرد خود میپردازد و سپس بر

بهدستآمده

از

اثربخشی

فرد میتواند راهبردهای مؤثر و سازشیافته مقابلهای
برای مشکالت روزمره را تعیین ،کشف یا ابداع کند
(دزوریال و شیدی ،1332 ،به نقل از آقایوسفی و نسیم
شریف )1832 ،باعث افزایش انگیزه درونی میشود و
تحقیقات نریمانی و همکاران ( ،)1834ونزل و ویگفیلد
( )2223آن را تائید میکنند .قاهری ()1833
اثربخشی آموزش شناختی ـ رفتاری شادمانی فوردایس
بر انگیزۀ درونی را تائید کرد .دخت معماریان ()1833
در بررسی تأثیر مداخالت چندبعدی بر میزان انگیزه،
دریافت که روش حاضر در افزایش انگیزه ،مؤثر است.
رفتار افرادی که دارای انگیزش درونی هستند ،از درون
نظم مییابد یعنی آنها اجازه نمیدهند که دیگران و
عوامل بیرونی بر عملکردشان تأثیر گذارند و اگر
احساس کنند که در انجام فعالیتهایشان تحتفشار
هستند ،سطح انگیزش و عالقۀ درونی آنها کاهش
مییابد (دسی ،اسکورات ،شین من و ریان)1331 ،
افراد دارای انگیزۀ درونی ،فعالیت را بهخاطر لذت
درونی خود انجام میدهند (ریان و استیلر.)1331 ،
همچنین دارای نیاز خودپیروی هستنکه شامل داشتن
احساس انتخاب در شروع ،نگهداری و تنظیم
فعالیتهاست .خودپیروی هنگامی اتفاق میافتد که
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افراد احساس کنند علت رفتارشان هستند؛ یعنی آنها

تفکر و تغییر الگوهای رفتاری است .این تغییرات هم

احساس اراده مطمئن در انتخابهای خود دارند و قادر

باعث افزایش انگیزه و هم افزایش موفقیت میشود.

به عملکرد مطلوب هستند (فیالک و شلدون.)2228 ،

ازجمله محدودیتهای این تحقیق ،کمبود منابع و

دارندگان انگیزۀ درونی در مقایسه با کسانی که انگیزه

تحقیقات انجامشده درزمینۀ انگیزه درونی ،بهویژه

بیرونی دارند ،توجه ،هیجان و اعتمادبهنفس بیشتری

تحقیقی مشابه پژوهش حاضر درزمینۀ بررسی

نشان میدهند (کار )1835 ،که اینها بیانگر نوع تفکر

اثربخشی شاخۀ رفتاری بر انگیزۀ درونی بود .همچنین

این افراد در مقایسه با افراد دارای انگیزۀ درونی یا

در این تحقیق افت آزمودنیها در گروه کنترل نیز

بیانگیزه است؛ زیرا به گفتۀ بیابانگرد (،)1833

قابلتوجه است و باتوجهبه روش نمونهگیری ممکن

فرایندهای تفکر افراد در نوع و میزان انگیزه ،دخیل

است نتایج ،تحت تأثیر بازگشت آماری نیز قرار گرفته

است .بنابراین برای باالبردن انگیزۀ درونی در

باشد .باتوجهبه دانش کم دانشآموزان پیرامون ماهیت

دانشآموزان میتوان از آموزش فنون شناختی رفتاری

انگیزۀ درونی ،پیشنهاد میشود برای باالبردن آگاهی

بهره جست .زیرا اساس رویکرد شناختی رفتاری تغییر

دانشآموزان،

گیرد.

و بهچالشکشیدن روشهای غیرمنطقی تفکر و

بهعنوانمثال ،در کتابهای مهارتهای زندگی در این

روشهای کژکاری رفتاری است (مایکنبام و همکاران،

زمینه دروسی گنجانیده و بهتر است انگیزه درونی از

1332؛ به نقل از فتوحی .)1831 ،این روش بیانگر آن

کودکی در فرد نهادینه شود ،بنابراین پیشنهاد میشود

است که افکار با خلقیات و انگیزه مرتبط است و

که از دورۀ ابتدایی ،آموزشهای مشابه و متناسب سن

کنترل افکار و احساسات منفی ،سبب ایجاد انگیزه

آنها به دانشآموزان داده شود و چون باتوجهبه

میشود .زمانی که دانشآموزان بتوانند توانایی درک و

محدودیت زمان ،این تحقیق فقط روی نمونۀ دختران

کنترل افکارشان را به دست آورند ،میتوانند خود را از

انجام شد پیشنهاد میشود ،روی آزمودنیهای پسر نیز

نفوذ باورهای منفی دربارۀ تواناییهایشان یا ترس از

اجرا شود.

شکست رها سازند و درنتیجه میتوانند به سطوح

پینوشت

عالیتر درک و هوشیاری برسند و به نقش افکار بر
احساس و رفتارشان پی برده و از اینکه میتوانند خود
را باانگیزه کنند ،آگاه شوند (مک کومبز و پاپ ،ترجمۀ
ابراهیمی قوام) .در تبیین اثربخشی شناختی رفتاری بر
انگیزۀ درونی میتوان گفت :کار در چرخۀ فقدان
انگیزه میتواند احساس ناامیدی و درماندگی را به
وجود آورد و بازسازی شناختی با تغییر این چرخۀ
معکوس و با تغییر تفکر کمک میکند تا باور فرد در
مورد تواناییهایش افزایش یابد (بونفیل.)2215 ،
درمانشناختی رفتاری یک درمان مؤثر برای انگیزه
پایین ارائه میدهد که شامل ترکیبی از تغییر الگوهای
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