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و  ،آموزشی غالاشتارزش بر انگیزش تحصیلی درونی و بیرونی،  -الگوی انگیزشی انتظار ریتأث

 عملکرد تحصیلی درس ریاضی
 

 2، پرویز عسگری3، زهرا افتخار صعادی2، رضا پاشا2*، فرح نادری1بهروز آتش روز

 واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسالمی، اهواز، ایرانسی تربیتی، دانشکده علوم انسانی، . دکترای روان شنا7

 اهواز، ایرانواحد اهواز، دانشگاه آزاد اسالمی، گروه روان شناسی، دانشکده علوم انسانی،  اریدانش .2

 واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسالمی، اهواز، ایراناستادیار گروه روان شناسی، دانشکده علوم انسانی،  .8

 83/32/31تاریخ پذیرش:  22/77/39تاریخ دریافت: 

 چکیده

ت اهمیدر انتخاب رشته  مخصیوااًجمله درس ریاضیی که  آموزان در دروس مختلف ازامروزه کیفیت عملکرد دانش :زمینه و هدف

ارزش  -الگوی انگیزشی انتظار ریتأثبررسی  با هدف پژوهش حاضر اساس . بر ایناسیتزیادی دارد از جمله مسیال  مه  نظام آموزشیی 

آموزان در درس انشدو عملکرد تحصیلی  یادگیری( اشتاا نگیزشی، ا اشتاا ) یآموزشی اشیتاا بر انگیزش تحصییلی درونی و بیرونی، 

 انجام شد.ریاضی 

آموزان دانش تمامیجامعه آماری شییام   بود. گواهبا گروه  آزمونپس -آزمونشیپتجربی و از نوع نیمه حاضییر  پژوهشروش  روش:

و  آزمایشگروه دو در ی انتخاب شدند و  اچندمرحلهی اخوشهبا روش  آموزدانش 53تعداد که  پایه هشیت  شیهرسیتان دزفو  بودپسیر 

 ،گواهگروه  کهیدرحال ارزش در گروه آزمایش به اجرا در آمد -الگوی انگیزشیییی انتظار .شیییدنید نفر( جیاییدهی 25گواه )هر گروه 

 اشتاا و  (2335) انگیزش تحصیلی درونی و بیرونی هارترپرسیشنامه در این پژوهش از ها وری دادهآبرای جمع. آموزشیی دریافت نکرد

 .استفاده شد (7333پینتریچ و دیگروت ) نظ  جوییخودیادگیری 

و  ،شناختی اشتاا  ،انگیزشیی اشیتاا انگیزش تحصییلی درونی ،  یرهایمتادو گروه در  نتایج تحلی  کوواریانس نشیان داد که :هاافتهی

 (.>37/3p) وت معناداری دارندتفایکدیگر عملکرد تحصیلی با 

آموزشی و عملکرد  اا اشتارزش بر انگیزش تحصیلی،  -استفاده از الگوی انگیزشی انتظار بر اسیاس نتایج پژوهش حاضر :یریگجهینت

 استلزامات نتیجه به دست آمده در مقاله مورد بحث قرار گرفته است. مثبتی خواهد داشت. ریتأثتحصیلی 

 آموزشی، عملکرد تحصیلی اشتاا ارزش،  -الگوی انتظار :هادواژهیکل
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 مقدمه
ها جهت توان از آنآموزشیییی بسییییار مه  که می یرهایمتااز 

سییینجش میزان و کیفیت  و بررسیییی کیارایی نظام آموزشیییی

توان بییه انگیزش آموزان اسیییتفییاده کرده میعیمیلکرد دانش

یکی از دروسی که اشاره کرد.  2آموزشی اشیتاا و  7تحصییلی

زیییادی دارنیید و  یهییاینگرانآموزان دربییاره آن همواره دانش

مت که سال رودیمگاهی این نگرانی و اضطراب تا جایی پیش 

؛ (7، درس ریاضییی اسییت )اندازدیمعمومی آنها را نیز به خطر 

د و عملکر اشیییتاا بنابراین تالش در جهت بهبود دو شیییاخ  

 عنوانبهتواند دروس و از جمله ریاضییی می در تمام 8تحصیییلی

در این میان  .گیردقرار توجه  دورآموزشیییی م ف یک نظامهد

عملکرد  افزایشیییک سییییازه مه  در  عنوانبییهآنچییه همواره 

 دیکتأکرده و بر اهمیت آن تحصیلی دانش آموزان جلب توجه 

 (.2) است دانش آموزان 2انگیزش شده

ان آموزدانش مطالعات مختلف حاکی از آن است که نتایج

تند، کوش هسییسییخت، مندندعالقهها به فعالیت شییدهختهیبرانگ

و  ددهنیمدارند، در انجام تکالیف اسییتمرار نشان  خوداعتمادبه

علت وقتی در سییست   نیهمبه (. 8)دارند  یترمطلوبعملکرد 

زه دهد از انگیمشکالتی همچون افت تحصیلی رخ می آموزشی

(. 2)شیییود یکی از علیی  مه  آن یییاد می عنوانبییهیییادگیرنییده 

 هعالق اخیر یهاسییا  در که دهدمی نشییان یروشیین به تحقیقات

 ریاضییییات و ،فیزیک علوم، مانند دروسیییی به آموزاندانش

 در همواره افراد سایر و معلمانبنابراین ؛ (5) اسیت یافته کاهش

 طراباض کاهش جهیدرنت و انگیزه ایجاد برای راهی تا اندتالش

 (.2) بیابند آموزاندانش

 و گیزشان بین معنادار رابطه وجود بیانگر متعدد تحقیقات

 و داریمعن رابطه این بر عالوه. (9) اسییت تحصیییلی پیشییرفت

 دیگر یکی که 5آموزشی اشتاا  سازه و انگیزش میان یمستقیم

 حقیقاتتنیز در  است تحصییلی عملکرد بر رگذاریتأث عوام  از

 اخیر هایسا  درپژوهشیگران . اسیت شیدهمشیخ  گوناگون

                                                           
1. Academic motivation 

2. Academic engagement 

3. Academic performance 

مختلف تاییراتی در این  یهامداخلهاز طریق  تا اندکرده سییعی

که بر اسیییاس آن  ییهاهینظریکی از  .(1) متایرهیا ایجاد کنند

ی هامینه انگیزش تحصییییلی و سیییایر متایردر ز ییهیامیداخلیه

 9انتظار ارزش انگیزشییی آموزشییی طراحی شییده اسییت الگوی

 کنندهمنعکس ارزش -در الگوی انتظار سیییازه انتظیاراسیییت. 

ر انجام د شیهاییتواناو  هاتیقابلباورها و انتظارات فرد درباره 

 عبارت است نیزمفهوم ارزش  یک کار و موفقیت در آن است.

ره علیت پرداختن به از دالیی  مختلفی کیه دانش آموزان دربیا

توان در یک فرمو  (. این الگو را می3)دهنید کیاری ارالیه می

ز انگیزش ا گریدعبارتبهارزش. × سییاده خالاییه کرد: انتظار 

هد درا شنان می دو بخش تشیکی  شده است. بخش او  انتظار 

کیه میزان اعتقیاد افراد بیه توانایی انجام یک تکلیف را نشیییان 

که بیانگر میزان عالقه افراد، یا  استدهد. بخش دوم ارزش می

 هددحداق  گرایش و درگیر شدن در یک تکلیف را نشان می

(3.) 

 یهاشارزانتظارات و  کنندهمنعکسهایی که متایریکی از 

 آموزشی آنان است. اشیتاا میزان  اسیتدرسیی دانش آموزان 

را وزشی آم اشتاا متخصیصیان تعلی  و تربیت تمای  دارند که 

آموزان در تکالیفی مانند ح  مسئله مساوی با درگیرشدن دانش

وح سییطهای ی مهارتهایی بدانند که منجر به توسییعهو فعالیت

در   یوتحلهیتجزبیاالی شیییناختی مانند ارزشییییابی، ترکیب و 

 ،شناختی اشتاا آموزشی شام   اشتاا  .شودبندی بلوم میطبقه

آموزشی از  اشتاا . (73) انگیزشی( است) یعاطفناختی و شفرا

 ر،، تالش مسییتمو مفاهیمی از قبی  انرژی، رفتار هدفمند هاواژه

عام  از ت یصییییتشیییخقاب کیفییت  عنوانبیهو  شیییدهبرگرفتیه

 .(77) شودیمآموزشی توایف  یهاتیفعال با آموزدانش

ش، ارز -انتظار یهاسییازه یرگذاریتأثبا توجه به اهمیت و  

 یهییاپژوهش، و عملکرد تحصییییلی اشیییتاییا بیر انیگیزش، 

من . در تحقیقی که هولدشده است در این زمینه انجامگوناگونی 

از  بییارکیییمعل  هر دو هفتییه  دادنیید( انجییام 72و هییارکویتز )

4. Motivation 

5. Educational engagement 

6. Expectancy–Value 
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دربییاره اینکییه آنچییه در کالس  خواسییییتیمآموزان دانش

تواند کاربرد چگونه در زندگی شیییخصیییی آنها می اندآموخته

پیدا کند مطالبی )انشییای کوتاهی( را بنویسییند. در پایان کالس 

 نهاتنهرفت کیه انتظیار نمره ضیییعیفی از آنها می یآموزاندانش

انگیزه تحصییییلی بییاالیی پیییدا کرده بودنیید بلکییه پیشیییرفییت 

، کدوری. در تحقیق دادندرا نیز از خود نشیییان  یامالحظهقاب 

( کییه بییا هییدف بهبود 78)شیییچتر، نوح، روزک و هییاراکیویز 

انگیزش و عملکرد تحصییییلی در دانش آموزان انجییام شیییید، 

وه و گر ندو آزمایش تقسی  شد گواهآموزان به دو گروه دانش

هر بخش از درس  یهییاآموزشآزمییایش بعیید از دریییافییت 

اطالعیاتی درباره مفید بودن و نحوه کاربرد مطالب  ،رییاضیییی

آموزش داده شییده در زندگی روزمره و همچنین نحوه کاربرد 

چنین  گواهکردنیید ولی گروه آنهییا در آینییده دریییافییت می

 هکرد. این مداخله در نهایت منجر باطالعیاتی را درییافیت نمی

بهبود ادراک شیییایسیییتگی خود در  و افزایش عالقه و انگیزش

 .(78کرد در درس ریاضیی دانش آموزان شد )نتیجه بهبود عمل

که با هدف بررسیییی تاییرات  ییهاپژوهشدر یکی از آخرین 

آنها بر سیییایر  ریتأثانتظار ارزش دانش آموزان و  یهاسیییازهدر 

متایرهای آموزشییی در طو  یک نی  سییا  تحصیییلی توسیی  

 دهندهنشیییان( انجام شییید نتایج 72فلیک و هولمن ) ،کوزوویچ

بود.  انتظار و ارزش یهاسازهبین  داریمعنارتباط متقاب  بسییار 

بی برای کننده مناس ینیبیپهمچنین تاییر در میزان سیازه انتظار 

درسیییی و عملکرد میزان عالقیه دانش آموزان به موضیییوعات 

های دیگر نیز نتایج مشیییابهی را به پژوهش تحصییییلی آنها بود.

 (.29 -75دست آوردند )مانند 

با توجه به آنچه عنوان شیید و همچنین عدم انجام تحقیقات 

در زمینه انگیزش تحصیییلی و سییایر متایرهای مورد  یامداخله

 انجام رسیییدیم نظر به ضیییروری میان این در آنچهاشیییاره، 

 بتوان طریق این از اسییت تا آزمایشییی و 7ایمداخله تحقیقات

مختلف،  متایرهییای میییان رابطییه کردن مشیییخ  بر عیالوه

معلمان،  اسیییتفاده برای را عملی یهاچارچوب و راهکیارهیا

                                                           
1. Intervention research 

 هییدفبر این اسییییاس  .کرد فراه  والییدینو آموزان، دانش

 بر ارزش -انتظار الگوی انگیزشی تأثیر بررسی حاضیر پژوهش

 اشییتاا ، (درونی، انگیزش بیرونی انگیزش) یلیتحصیی انگیزش

را ف اشییتاا شییناختی و  اشییتاا انگیزشییی،  اشییتاا )آموزشییی 

 آموزان دانش در ریاضی درس تحصییلی عملکرد و شیناختی(

 است. او  متوسطه
 

 روش
پژوهش حاضیییر  :کنندگانشرررکتپژوهش و  طرح الف(

 اهگوپس آزمون بییا گروه  -پیش آزموناز نوع تجربی و نیمییه

آموزان نشدا تمامیدر این پژوهش جامعه آماری شیییام   بود.

 35-39در سا  تحصیلی  شهر دزفو  پسیر سیا  هشت  متوسطه

 یاخوشییییهتصییییادفی  یریگنمونییهکییه بر اسییییاس روش  بود

آموربییه عنوان نمونییه مورد مطییالعییه دانش 53، یاچنییدمرحلییه

 2و  7 آموزشییی ابتدا در دو منطقه انتخب شییدند. بدین منظور 

و از هر مدرسییه یک  مدرسییه انتخاب 2تصییادفی  اییورتبه

تصادفی انتخاب گردید. سپس افراد نمونه بر  ایورتبهکالس 

حسییب شییرای  ورود به مطالعه انتخاب شیییدند و در دو گروه 

ورود  هایمالک دف جایدهی شییدند.اآزمایش و گواه به تصیی

شناختی معنادار، بهره هوشی مطالعه شام  فقدن اختال  روان به

 آموزان و والیدین آنها بود. سییی ، و رضیییاییت کتبی دانشومت

سا  تحصیلی جلسیه در طو  نی  8 مالک خروج غیبت بیش از

گروه آزمایش انتخاب شییید که  عنوانبه هاکالسیکی از بود. 

ی  سییا  تحصیلی تحت آموزش روش انگیزشی در طو  یک ن

روه گ عنوانبییهارزش قرار گرفتنید، و ییک کالس نیز  -انتظیار

 آموزشی دریافت نکردند. گونهچیه گواه

 ابزار ب(

 مقیاس :2انگیزش تحصییییلی درونی و بیرونی هارتر مقییاس. 1

گویه و هدف آن  88 شام  اسیتاندارد انگیزش تحصییلی هارتر

ن ای .اسیییت صییییلی در بین دانش آموزانبررسیییی انگیزش تح

؛ 2 ،ندرتبه؛ 7 ،وقتچیهپرسیشینامه بر اساس مقیاس لیکرت )

این  .( است5، همیشیه باًیتقر؛ 2 ،اوقات بیشیتر ؛8 گاهی اوقات،

2. Harter's classroom motivational scale 
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یک ابزار  عنوانبه (75هارتر ) مقیاس شییدهااییالحشییک   ابزار

 (79)لپر، کورپوس و لینگر  سیینجش انگیزش تحصیییلی اسییت.

ی که هرسؤا  تنها یک ی طراحی کردندکلشی هارتر را بهمقیاس 

بییار اعت .گیرددر نظر میرا  از دالییی  انگیزش درونی و بیرونی

بییا اسیییتفییاده از روش  لپر و همکییاران این آزمون در بررسیییی

 نیز ضریب آلفا به دست آمد. 12/3هفته  9بازآزمایی به فاایله 

 و برای انگیزش 13/3برای مقییاس کلی انگیزش بیرونی معاد  

 (7833) یبحراندر پژوهش  .اسییت آمدهدسییتبه 33/3درونی 

لی مقیاس ک اعتبارِضیییراییب آلفیا کرونبیاخ و بازآزمایی برای 

و برای مقیاس  39/3و  35/3انگیزش درونی پرسشنامه به ترتیب 

 براین عالوه  .به دسییت آمد 12/3و  93/3ی انگیزش بیرونی کل

 با و یکدیگر با هییارتر انگیزش مقیییاس مختلف ابعیاد رابطیه

 ظارانت حد در آموزاندانش( معد ) تحصیلی پیشرفت یهانمره

. در پژوهش حاضییر (71) اسییت مقیاس روایی بر گواهی و بود

 و ،/32ضیییرییب آلفیای کرونباخ برای مقیاس انگیزش درونی 

 شد.محاسبه /. 17برای انگیزش بیرونی 

توس   مقیاساین ) 7جویینظ یادگیری خود اشیتاا مقیاس . 2

یییک ابزار  ( سییییاختییه شییییده و7333)  2پینتریچ و دیگروت

انگیزشیییی و  اشیییتاا که برای ارزیابی  اسیییت یخودگزارشییی

و  پینتریچ. گیردقرار می اسیییتفاده موردییادگیری  یراهبردهیا

دیگروت همسیانی درونی این پرسشنامه را با استفاده از ضریب 

انگیزشیییی و  اشیییتاا  یهااسیمقخردهآلفیای کرونبیاخ برای 

 12/3 و /33یادگیری )شناختی و فراشناختی( به ترتیب  اشیتاا 

ان همسانی می دهندهنشان. از طرفی بررسی آنها به دست آوردند

ر آموزان دیاس با پیشرفت دانشاز این مق آمدهدسیتبهنمرات 

منییاسیییب مقیییاس  نیبشیپیییک درس بود کییه گویییای روایی 

در پژوهش  (.73) جویی اسیییت.اشیییتاییا  یییادگیری خودنظ 

آلفیای کرونباخ برای  (73) منش و اخوان تفتیموسیییوی، کییا

 اشیییتاا انگیزشیییی و  اشیییتاا ) ذکرشیییده یهااسییمقخرده

در  به دسیییت آمد. 12/3و  31/3ب برابر با ییادگیری( بیه ترتی

یزشی و انگ اشتاا ش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای هپژو

 37/3و  38/3یادگیری )شناختی و فراشناختی( به ترتیب برابر با 

 محاسبه شد.

( 23ای در این پژوهش )برنامه مداخله :یامرداللهروش  ج(

برای گروه آزمایش توس  پژوهشگر ای دقیقه 15جلسه  73در 

اراله شده است. 7در جدو  در  اجرا شد که خالاه آن
 

 

 : محتوای آموزشی الگوی انتظار ارزش1جدول 

 محتوای جلسه جلسه

 و تعاریفی از آنها اراله توضیحاتی پیرامون اهداف پژوهش از قبی  افزایش انگیزش و عملکرد تحصیلی و اشتاا  آموزشی 7

 یگذارهدفو عالیقشان، بیان شیوه  هاییتواناتبیین اهمیت داشتن هدف دز زندگی، تفاوت اهداف افراد بر اساس  2

 آموزان و بررسی آنها بر اساس نظریه اسناداز سوی دانش و شکست هاتیموفقشرح نظریه اسناد، درخواست برای بیان عل   8

 ارزش موفقیت، نوشتن انشایی درباره اهمیت موفقیت در درس ریاضیتوضیحاتی درباره ارزش دستیابی به اهداف و  2

 آن ضمنی هوش و افزایش توانایی یهاهینظردر درس ریاضی، توضیحاتی درباره  شانیهاییتواناآموزان از بیان تصور دانش 5

 در زندگی شدهآموختهبیان اهمیت و کاربرد ریاضی در زندگی روزانه، نوشتن انشایی درباره کاربرد ریاضی و مباحث  9

 آموزش اشتاا  یادگیری شناختی و فراشناختی 1

 بر خودپنداره و خود کارآمدی رگذاریتأثآن بر خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی، بیان عوام   ریتأثتوضیح خودپنداره و  3

 (9و  2و موفقیت در دروس و تکالیف )مرور جلسه  یابیدستشناسایی و درک ارزش کاربردی و ارزش  3

 مرور و یادآوری جلسات گذشته 73

 

پییس از کسییییب مییجییوزهییای الزم از اداره روش اجرررا: 

 یریگنمونه، با اسییتفاده از روش شییهر دزفو  وپرورشآموزش

                                                           
1. Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) 

مراحلی که در بخش روش ذکر شیید افراد بر اسییاس  یاخوشییه

ند و در دو گروه آزمایش و گوا به تصییادف دنمونه انتخاب شیی

2. Pintrich & DeGroot 
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 های مربوطه در مرحلهپرسیییشییینامه سیییپس جیایدهی شیییدند.

بعیید از اجرای  از هر دو گروه بییه عمیی  آمیید. آزمونشیپی

توسییی  الزم برای گروه آزمییایش  یهییاآموزش، آزمونپیش

هر دو گروه در مرحلییه  هییایییتانجییام شیییید. در ن پژوهشیییگر

زم به ذکر اسیییت که آزمون مورد ارزییابی قرار گرفتند. الپس

مالحظییات اخالقی در این مطییالعییه بییه دقییت مورد توجییه قرار 

موزان آگرفته است. بدین ترتیب عالوه بر کسب رضایت دانش

های به و والدین آنها، به افراد نمونه اطمینان داده شییید که داده

شییود و کامال محرمانه اییور گروهی تحلی  میدسییت آمده به 

های به دسیییت آمده با اسیییتفاده از در پایان داده ماند.بیاقی می

 73نسخه  SPSS افزارنرم روش تحلی  کوواریانس و با کمک

 تحلی  شد.

 هاافتهی
 نآزموپس - آزمونشیپمیانگین و انحراف اسییتاندارد نمرات 

 اراله 2در جدو   گواهمتایرهیای پژوهش دو گروه آزمایش و 

-مون کالموگروفآزشده است. همچنین در این جدو  نتایج 

برای بررسییی نرما  بودن توزیع متایرها  K-S Z)) رنفیاسییم

 Zگزارش شده است. با توجه به این جدو ، آماره  هاگروهدر 

 داریمعناسیییمیرنف برای تمامی متایرها -آزمون کالموگروف

ها نتیجیه گرفت که توزیع این متایر توانیم بنیابراین. سیییتین

 .استنرما  

 آموز در هر گروه(دانش 22و گواه ) در دو گروه آزمایش آزمونپس -آزمونشیپتوصیفی نمرات  یهاشالص :2جدول 

 K-S Z p انحراف استاندارد میانگین گروه وضعیت متغیر

 انگیزش درونی

 آزمونشیپ

 

 آزمونپس

 آزمایش

 گواه

 آزمایش

 گواه

23/25 

19/21 

33/59 

39/57 

31/3 

82/5 

73/9 

28/9 

72/3 233/3 

78/3 233/3 

72/3 233/3 

72/3 233/3 

 انگیزش بیرونی

 آزمونشیپ

 

 آزمونپس

 آزمایش

 گواه

 آزمایش

 گواه

95 

33/95 

32/55 

33/53 

39/5 

33/9 

37/2 

83/2 

75/3 783/3 

72/3 233/3 

79/3 337/3 

72/3 772/3 

 اشتاا  انگیزشی

 آزمونشیپ

 

 آزمونپس

 آزمایش

 گواه

 آزمایش

 گواه

19/91 

33/95 

22/37 

23/17 

72/72 

83/73 

93/3 

27/73 

75/3 722/3 

72/3 233/3 

72/3 233/3 

72/3 732/3 

 اشتاا  شناختی

 آزمونشیپ

 

 آزمونپس

 آزمایش

 گواه

 آزمایش

 گواه

33/53 

93/98 

32/12 

52/99 

17/78 

85/3 

71/77 

33/3 

33/3 233/3 

77/3 233/3 

71/3 337/3 

72/3 737/3 

 اشتاا  فراشناختی

 آزمونشیپ

 

 آزمونپس

 آزمایش

 گواه

 آزمایش

 گواه

59/81 

22/27 

23/25 

33/27 

13/2 

73/9 

27/5 

32/9 

79/3 339/3 

79/3 337/3 

77/3 233/3 

77/3 233/3 

 عملکرد تحصیلی درس ریاضی

 آزمونشیپ

 

 آزمونپس

 آزمایش

 گواه

 آزمایش

 گواه

22/79 

29/79 

73 

99/79 

21/7 

79/7 

77/7 

38/7 

78/3 233/3 

75/3 723/3 

71/3 338/3 

73/3 312/3 
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ر ب انتظییار ارزشالگوی انگیزشیییی  ریتییأثبرای بررسیییی 

تحلییی  آموزان از دانش انگیزش درونی و بیرونی یهییامؤلفییه

کوواریانس چندمتایری اسیییتفاده شییید. نتایج آزمون بررسیییی 

ای هگروهدر  آزمونپسو  آزمونشیپهمگنی شیب رگرسیون 

های انگیزش تحصیلی درونی  یهامؤلفهبرای  ،گواهزمایش و آ

( و =312/3p<،783/3F) و بیییییییرونیییی بیییه تیییرتیییییییب

(227/3p<،25/7F=) .آزمون لوین برای بررسییی  نتایج اسییت

همگنی وارییانس متایرهیای وابسیییتیه در گروه نشیییان داد که 

 انییگیییییزش تییحصیییییییلییی درونییی یهییامییؤلییفییهواریییانییس 

(238/3p<،99/7F=) و انییگیییییزش تییحصیییییییلییی بیییییرونییی 

(981/3p<،737/3F=)  نتایج آزمون  .اسیییتبرابر  هاگروهدر

بری مییاتریس کووارییانس متایرهییای بیاکس برای بررسیییی برا

نشان داد که ماتریس کوواریانس متایرهای  هاگروهوابسیته در 

 387/3p<،232/3, F=373/3) وابسیته در دو گروه برابر است

BoX M=). دو بییارتلییت برای بررسیییی آزمون خی جینتییا

لی، انگیزش تحصیییی یهامؤلفهرابطه بین  یداریمعنکرویت یا 

، >327/3p) است داریمعننشیان داد که رابطه بین این متایرها 

2,d.f= 17/1=2X.) تحلییی   یهییافرضشیپاز بررسیییی  پس

متایری، نتیایج آزمون نشیییان داد که بین دو کووارییانس چنید

وجود  یداریمعنانگیزش تحصیلی تفاوت  یهامؤلفهگروه در 

 .(=337/3p<،285/79F= ،537/3Wilk's Lambda) دارد

از  کیکدامدر گواه کیه گروه آزمیایش و  برای بررسیییی این

بیا یکیدیگر تفیاوت دارند، در  انگیزش تحصییییلی یهیامؤلفیه

 .متایری گزارش شده استنتایج تحلی  واریانس تک 8جدو  
 

 انگیزش تحصیلی یهامؤلفه در گواه  و آزمایش گروه تفاوت غیریمتتک واریانس تحلیل : نتایج3جدول 

 اندازه اثر F p لطای استاندارد تفاوت میانگین میانگین گروه مؤلفه

 انگیزش تحصیلی درونی
 33/59 آزمایش

29/9 33/7 2/75 3337/3 22/3 
 39/57 گواه

 انگیزش تحصیلی بیرونی
 32/55 آزمایش

12/2- 22/7 9/72 3337/3 83/3 
 33/53 گواه

 

انگیزش  یهییامؤلفییهبرای  Fآمییاره  8بییا توجییه بییه جییدو  

و انگیزش تحصیلی  3337/3( در سطح 29/75)تحصیلی درونی 

 هاافتهیاین  اسییت داریمعن 3337/3( در سییطح 95/72بیرونی )

 تفاوت هامؤلفهدر این  هیاگروهبین  نشیییانگر آن هسیییتنید کیه

بررسیییی میانگین در جدو  فو  . نتایج وجود دارد یداریمعن

 در انگیزش تحصیییلی دهد که میانگین گروه آزمایشنشیان می

ین با میانگ مؤلفیهبیشیییتر از گروه گواه در این  (33/59درونی )

 یتحصیییلی بیرون انگیزش مؤلفه( اسییت و از طرفی در 39/57)

که هدف مداخله کاهش انگیزش درونی بود، گروه آزمایش با 

( 33/53ر مقییابیی  گروه گواه بییا میییانگین )( د32/55میییانگین )

 هاافتهییبیا توجیه بیه این  .دهنیدیمنشیییان  عملکرد بیاالتری را

زایش ارزش موجب اف الگوی انگیزشی انتظار توان گفت کهمی

انگیزش تحصییییلی درونی و کاهش انگیزش تحصییییلی بیرونی 

که  دهدیمنشیییان  8در جیدو   . همچنین انیدازه اثردشیییویم

از تاییرات انگیزش تحصییییلی  دراییید 22 عضیییویت گروهی

ا ر گیزش تحصیییلی بیرونیدر ایید از واریانس ان 82درونی و 

 کند.تبیین می

الگوی انگیزشیییی انتظییار ارزش بر  ریتییأثبرای بررسیییی 

انگیزشییی، شییناختی و  اشییتاا اشییتاا  آموزشییی ) یهامؤلفه

ری تایآموزان از تحلیی  کوواریانس چندم( دانشفراشییینیاختی

اسییتفاده شیید. نتایج آزمون بررسییی همگنی شیییب رگرسیییون 

، برای و گواهزمایش آهیای در گروه آزمونپسو  آزمونشیپ

 اشیییتاا و  ،شیییناختی اشیییتاا انگیزشیییی،  اشیییتاا  یاهمؤلفه

 ،(=392/3p<،381/3F) بییه تییرتیییییب فییراشییییینییاخییتییی

(392/3p<،351/2F=) و (713/3p<،123/7F=) نتایج . است

در  تایرهای وابستهبرای بررسی همگنی واریانس مآزمون لوین 

 انگیزشیییی اشیییتاا  یهامؤلفهگروه نشیییان داد کیه وارییانس 

(813/3p<،192/3F=) ، شیییییینیییاخیییتیییی اشییییییتیییایییا 
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(832/3p<،125/3F=و )  فییراشییییینییاخییتییی اشیییییتییاییا 

(827/3p<،338/3F=در ) نتایج آزمون  .اسیییتبرابر  هاگروه

بیاکس برای بررسیییی برابری مییاتریس کووارییانس متایرهییای 

نشان داد که ماتریس کوواریانس متایرهای  هاگروهوابسیته در 

 281/3p<،81/7, F=339/3) وابسییته در دو گروه برابر اسییت

BoX M=)دو بییارتلییت برای بررسیییی . نتییایج آزمون خی

 ،اشیییتاا  آموزشیییی یهامؤلفهرابطه بین  یداریمعنکرویت یا 

، >337/3p) است داریمعننشیان داد که رابطه بین این متایرها 

5,d.f= 57/83=2X) تحلی   یهافرضشیپ. پس از بررسیییی

 کووارییانس چنیدمتایری، نتیایج آزمون نشیییان داد که بین دو

 وجود یداریمعنتفاوت  اشییتاا  آموزشییی یهامؤلفهگروه در 

. ( =323/3p<،283/8F= ،331/3Wilk's Lambda) دارد

از  کیکدامدر گواه کیه گروه آزمیایش و  برای بررسیییی این

 با یکدیگر تفاوت دارند، در جدو  اشتاا  آموزشی یهامؤلفه

 متایری گزارش شده است.نتایج تحلی  واریانس تک 2

 

 انگیزش تحصیلی یهامؤلفه درگواه  و آزمایش گروه تفاوت متغیریتک واریانس تحلیل : نتایج4جدول 

 اندازه اثر F p لطای استاندارد تفاوت میانگین میانگین گروه مؤلفه

 انگیزشی اشتاا 
 22/37 آزمایش

99/3 71/8 33/72 337/3 23/3 
 23/17 گواه

 اشتاا 

 شناختی

 32/12 آزمایش
87/73 22/8 29/73 332/3 71/3 

 52/99 گواه

 فراشناختی اشتاا 
 23/25 آزمایش

31/5 77/2 19/3 335/3 75/3 
 33/27 گواه

 

 اشیییتاا  یهامؤلفیهبرای  Fآمیاره  2بیا توجیه بیه جیدو  

شییینییاختی  اشیییتایا ، 337/3سیییطح  ( در339/72انگیزشیییی )

( در 199/3فراشییناختی ) اشییتاا و  332/3( در سییطح 293/73)

 نشانگر آن هستند که هاافتهی. این اسیت داریمعن 335/3سیطح 

وجود دارد.  یداریمعنتفییاوت  هییامؤلفییهدر این  هییاگروهبین 

گین دهد که میاننتایج بررسیی میانگین در جدو  فو  نشان می

( بیشییتر از گروه 22/37انگیزشییی ) اشییتاا  گروه آزمایش در

( اسیییت و از طرفی در 23/17بییا میییانگین ) مؤلفییهگواه در این 

( در 32/12شییناختی، گروه آزمایش با میانگین ) اشییتاا  مؤلفه

نشییان  باالتری را میانگین( 52/99مقاب  گروه گواه با میانگین )

فراشناختی گروه آزمایش با  اشتاا  مؤلفههمچنین در . دهندیم

( 33/27( در مقییابیی  گروه گواه بییا میییانگین )23/25میییانگین )

 هاافتهیبا توجه به این . اندآوردهمییانگین باالتری را به دسیییت 

زایش ارزش موجب اف الگوی انگیزشی انتظار توان گفت کهمی

 تی(شییناخاشییتاا  انگیزشییی، شییناختی و فرا) آموزشیییاشییتاا  

که  دهدیمنشیییان  8در جیدو  د. همچنین انیدازه اثر شیییومی

 71 انگیزشی، اشیتاا از تاییرات  دراید 23عضیویت گروهی 

 درایید از واریانس 75و  ،شییناختی اشییتاا  راتییتا ایید ازدر

 کند.را تبیین می شناختیفرا اشتاا 

 ؤلفهمالگوی انگیزشییی انتظار ارزش بر  ریتأثبرای بررسییی 

عملکرد تحصییییلی درس ریییاضیییی دانش آموزان از تحلییی  

استفاده شد. نتایج آزمون بررسی همگنی  راههکیکوواریانس 

ی تحصیییلعملکرد  آزمونپسو  آزمونشیپشیییب رگرسیییون 

نشیییان داد که شییییب  گواهآزمایش و  درس ریاضیییی در گروه

(. =252/3p<،233/7F) رگرسییون در هر دو گروه برابر است

نتیایج آزمون لوین برای بررسیییی همگنی واریییانس متایرهییای 

یلی عملکرد تحص مؤلفه وابسیته در گروه نشان داد که واریانس

 .اسییتر براب هاگروهدر  (=121/3p<،735/3F) درس ریاضییی

رسییی متایری برای برنتایج تحلی  کوواریانس تک 5جدو  در 

 آزمونپسبییا  آزمونشیپدر  گواهتفییاوت گروه آزمییایش و 

 عملکرد تحصیلی درس ریاضی گزارش شده است.
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 در عملکرد تحصیلی درس ریاضی گواهمتغیری برای بررسی تفاوت گروه آزمایش و : نتایج تحلیل کوواریانس تک2جدول 

 اندازه اثر F pآماره  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع

 82/3 3337/3 27/22 33/73 7 33/73 آزمونشیپ

 83/3 3337/3 37/23 19/22 7 19/22 عضویت گروهی

    132/3 21 39/89 خطا

 

عملکرد تحصیییلی ریاضییی در  Fآماره  5با توجه به جدو  

است  داریمعن 3337/3( اسیت که در سطح 37/23) آزمونپس

ی عملکرد تحصیلکه بین دو گروه در میزان  دهدیمو این نشان 

 83/3وجود دارد. انییدازه اثر  داریمعنتفییاوت درس ریییاضیییی 

که این تفاوت در جامعه بزرگ اسیییت. با حاکی از آن اسیییت 

ر توان گفت که الگوی انگیزشیییی انتظامی هاافتهیتوجه به این 

 ود.شارزش موجب افزایش عملکرد تحصیلی درس ریاضی می

 یریگجهینتبحث و 
 الگوی انگیزشی یاثربخش بررسییهدف از انجام این پژوهش 

یزش درونی، انگ انگیزش) تحصییییلی زشیبرانگ ارزش-انتظار

ناختی و ش اشتاا انگیزشی،  اشتاا )آموزشی  اشیتاا ، (بیرونی

 رد ریاضییی درس تحصیییلی عملکرد فرا شییناختی( و اشییتاا 

از  که استفادهنشیان داد  هاافتهیبود.  او  متوسیطه آموزاندانش

 یلیحصییت انگیزشباعث بهبود ارزش  -الگوی انگیزشییی انتظار

 شتاا ا انگیزشی، اشتاا ) یآموزش اشیتاا ، (بیرونی و درونی)

 سدر تحصیییلی عملکرد و( فراشییناختی اشییتاا  و شییناختی

ا ب این نتیجه شییود.می آموزان گروه آزمایشریاضییی در دانش

همکاران و  کیدور ،(72) تزیهارکومن و هولنتایج تحقیقات 

 چیکوزوو ، و(23)الزوفسکی  و چیکوزو هولمن، بارون، ،(78)

 .همسو است (72) همکاران، و

 -الگوی انگیزشیییی انتظاردهد تحقیقیات متعدد نشیییان می

برای یادگیری و عملکرد دانش آموزان سودمند  تواندیمارزش 

از  در داخ  شیییدهانجام یهاپژوهش(. متعدد بودن 23باشییید )

ازجمله فلوی و  کشور از و خارج( 27) جمله ترابی و همکاران

در  یگراهما در زمینه اضیییطراب ریاضیییی و ( 22)همکاران 

تظار آموزان انیدی بر این نکته است که دانشأیدرس ریاضیی ت

موفقیت در درس ریاضیییی را نداشیییته و همواره دارای ترس و 

اضیییطراب از درس ریاضیییی هسیییتند که این خود عمالً باعث 

ین تحصیلی در ا اشیتاا و کاهش  یعالقگیبکاهش عملکرد، 

آموزانی معمواًل ارزش کاربردی چنین دانش درس خواهد شد.

 .(28د )بوخواهند و دسیتیابی را نیز برای درس ریاضی متصور ن

وزان آمشناختی دانشبیانگر اشیکاالت روان سیوکیمر از این ا

از جملیه تجربیات ناموفق گذشیییته یا حافظه هیجانی منفی )در 

ارزش ذهنی نامناسییب  ،ناکارآمد اسیینادزمینه درس ریاضییی(، 

بییاالتر بودن انگیزش بیرونی نسیییبییت بییه و پیرامون ریییاضیییی، 

ناتوانی معلمان و  دهندهنشییانو از سییوی دیگر ، گیزش درونیان

سییییسیییت  آموزشیییی در آموختن ارزشیییمنیدی دروس و بیان 

. بر این اسییاس الگوی اسییتشییده کاربردهای دروس تدریس

در پژوهش حاضر سعی  مورداسیتفادهارزش  -انتظار انگیزشیی

ته داش ذکرشدهرف کردن موارد در ترمی  این اشکاالت و بر ط

 .است

شیییید روش  ذکر پژوهش یهییاافتییهیییدر  طور کییههمییان 

بییاعییث افزایش انگیزش درونی در  انگیزشیییی انتظییار ارزش

آموزان شییید. انگیزش درونی همیان انگیزش انجیام یک دانش

 کسیییانی که انگیزشاسیییت. فعالیت به خاطر خود آن فعالیت 

 نندکیفعالیت م خوددرونی دارنید بیه این خاطر روی تکالیف 

. برای آنییان انجییام تکییالیف داننییدیمکییه آن را خوشییییاینیید 

پیاداش اسیییت و نیاز به پاداش آشیییکار و دیگر  خودیخودبیه

 یهامحرکالزامیات بیرونی نیسیییت. در مقیابی  افرادی کیه با 

ل  و مع یهاپاداشبرای کسیییب  شیییوندیم ختیهیبرانگبیرونی 

 .زنندیمدست به انجام فعالیت  ،دیگران و یا جهت فرار از تنبیه

ایجاد انگیزش درونی فراه  آوردن شرایطی  یهاروشیکی از 

ارتباط میان تکالیف و مطالب آموزشی با آموزان است تا دانش
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(. بر این اسیییاس در الگوهییا و 8) را دریییابنیید زنییدگی روزمره

اورت گرفته در پژوهش حاضر شرایطی مهیا شد  یهامداخله

ال  سجهت درک و یافتن ارتباط میان م یآموزان فراتتا دانش

ک با افزایش در را داشییته باشییند. و تکالیف با زندگی روزمره

اهمییت ییادگیری دروس و کیاربرد مطیالب یادگرفته شیییده و 

آموزان  به ارزش واقعی دانش ،ارتباط آنها با زندگی شییخصییی

ا و سودمندی تحصی  ر شده مندعالقهبسییار دروس و تکالیف 

 مطالب درسیییی را مطالبیچون  بنابراین؛ کنندبیشیییتر لمس می

تر و جالب تربخشلذتبرایشیییان  یابندمیسیییودمند و  فه قاب 

 یزندگ باکه ارزش دروس و ارتباط آنها  یآموزاندانشاسییت. 

شیوند مداومت، استقامت و پافشاری و آینده خود را متوجه می

دهند یمبیشیییتری در انجام تکالیف و یادگیری از خود نشیییان 

 رندیگیمآموزان مطالب درسی را بهتر یاد دانشبنابراین ؛ (22)

 بخشند.میو عملکرد خود را بهبود 

بر این اسیییاس نتایج پژوهش حاضیییر نیز همسیییو با سیییایر 

ای کییه دار یآموزاندانش اسیییتتحقیقییات تجربی بیییانگر این 

یلی و از عملکرد تحصهستند  انگیزش تحصیلی درونی باالتری

  (.3بود )ردار خواهنیید آموزشیییی بییاالتری نیز برخو اشیییتاییا 

آموزان دانشیج پژوهش حاضیییر نیز نشیییان داد که نتا همچنان

انگیزشیییی، ) یلیتحصییی اشیییتاا های آزمایش از لحاظ گروه

موزان آشناختی و فرا شناختی( سطوح باالتری را نسبت به دانش

آموزانی کییه از این وه گواه از خود نشییییان دادنیید. دانشگر

ت نظار خودبر فراینید ییادگیری  کننیدیمراهبردهیا اسیییتفیاده 

خود  هایفعالیت، رندطرح و برنامه مشخصی دا بیشیتری دارند،

انجییام  یخوببییهتکییالیف خود را  و کننییدیم یزیربرنییامییهرا 

آموزانی که انگیزش تحصیلی آنها دهند. روشن است دانشمی

های ر فعالیتد اشتاا القه بیشتری به بهبود یافته باشد تمای  و ع

از طرفی  .دهدیمآموزشییی( از خود نشییان  اشییتاا ) یلیتحصیی

شود و شتر خود باعث کسب نتایج بیشتر میتحصیلی بی اشیتاا 

اد   بار هیجانی مثبت و ایجهمچنین کسیییب نتیایج بهتر بیه دلی

و  هاشییکسییتدر باورهای هیجانی منفی فرد که ناشییی از تاییر 

قبلی بوده باعث افزایش انگیزه تحصیلی و در  یهاتیموفقعدم 

 نتیجه بهبود عملکرد تحصیلی خواهد شد.

ت گرفته تالش برای تاییر یکی دیگر از مداخالت ایییور 

تمام این  .آموزان بودو اسییینیاد دانش مهیارگریهیای در بیاور

موزان آموارد در طو  فرایند تاییر شناختی این باور را در دانش

کیه آنهیا توانایی تحت کنتر  گرفتن یادگیری  کنیدیمایجیاد 

و همین امر بیاعث ایجاد انگیزش در آنها  هسیییتنیدخود را دارا 

ادگیری ی یهاتیفعالدر انجام  یشییتر از گذشییتهبشییده بنابراین 

آموزان گروه دانش نیز . در پژوهش حاضییرکنندمشییارکت می

  اااشیییتهای بر انگیزش درونی باالتر در متایرآزمیایش عالوه 

تحصیلی و همچنین عملکرد تحصیلی نیز نتایج بهتری را نسبت 

طوح دهد که سگواه کسب کردند. تحقیقات نشان میبه گروه 

 لی،ی عملکرد تحصیدرونی با سطوح باال مهارگریباالی منبع 

 .(25) استارتباط  آموزشیی در اشیتاا و  ،شیایسیتگی ادراک

منبع اسییناد اشییخاب درباره عل  موفقیت و شییکسییت  همچنین

عملکرد تحصییییلی آنها خواهد بیاعث تاییراتی در انتظارات و 

این اسیییاس منبع اسیییناد افراد در زمینه عل  موفقیت و شییید. بر

نس یا شا ،تکلیف یدشوار تواند به استعداد، تالش،شکست می

 (.29)نسبت داده شود 

ت یافآموزان افزایش خواهد انتظار موفقیت زمانی در دانش

 موفقیت در یک تکلیف یک که ابندیکه به این ادراک دست 

 ردو  اسیییتو حااییی  عوام  درونی و باثبات  بودهی نتیجه علّ

نییده در آی رفتییارهییابییار دیگر نیز همین اعمییا  و  کییهیایییورت

. در توانیید تکرار شیییودایییورت بگیرد بییاز ه  موفقیییت می

تالش شیید تا در حاضییر  مداخالت اییورت گرفته در پژوهش

آموزان قرار گرفته و در اختیار دانش این زمینه اطالعات زیادی

. با و اسییینادهای آنها مورد بررسیییی قرار گیرد منابع مهارگری

آموزان از اسییینییادهییای خود و اطالع از افزایش آگییاهی دانش

تاییرات شناختی مناسبی در جهت افزایش  ،اسینادهای مناسیب

به این ادراک خواهند  و آنهیاانگیزش در آنهیا رخ خواهید داد 

. داشیییته باشیییند نظارتتوانند بر یادگیری خود رسیییید که می

 وانندتیمانگیزش تیا حدود بسییییار زیادی از این باور که افراد 
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 ،ردیگیمنشات کنتر  و نظارت داشییته باشییند روی محیطشیان 

این مشییاهده شد پژوهش حاضییر نیز  طور که درنتیجه همان در

 یهامداخلهاحسیییاس کنتر  که با تاییرات شیییناختی ناشیییی از 

باعث بهبود در متایرهای شیییود حااییی  می ایییورت گرفتیه

روه و عملکرد تحصیلی گ ،آموزشی اشتاا  انگیزش تحصییلی،

 آزمایش شد.

هایی نیز مواجه بود مانند پژوهش حیاضیییر بیا محیدودییت

ی و توانای)بهره هوشییی،  رگذاریتأثمحدودیت در کنتر  عوام  

و عدم انتخاب تصادفی در تمامی مراح   شیوه تدریس ریاضی

 یهاگروهدر شییود پژوهش حاضییر. پیشیینهاد میانتخاب نمونه

 رگسیینی دیگر و در دختران و همچنین با کنتر  عوام  مداخله

ه رضیییید فأیو ت آمدهدسییتبه. با توجه به نتایج اییورت گیرد

زش الگوی انگیزشی انتظار ارزش بر انگی ریتأثی بر پژوهش مبن

ود شییپیشیینهاد میآموزان تحصیییلی و عملکرد تحصیییلی دانش

به معلمان ضمن خدمت  یهادورهدر الگو، این نحوه استفاده از 

 آموزش داده شود.

ی آقای اپژوهش برگرفته از رسیییاله دکتر نیا :تشررکر و ردردانی

تربیتی دانشییگاه آزاد واحد  یشییناسییروانبهروز آتش روز در رشییته 

مجوز اجرای آن بر  نیهمچن .اسییت 73923132392373اهواز با کد 

دزفو  با شیییماره  وپرورشآموزشروی افراد نمونه از سیییوی اداره 

مسئولین  از لهیوسنیبد .ایادر شیده است 28/9/35مورخ  233 /782

مشییاوره که  هسییته کارشییناس مخصییواییاً وپرورشآموزشاداره 

انجییام دادنیید و و پژوهش را  همییاهنگی بییا مییدارس جهییت آموزش

اجرای که در همچنین از کیادر اداری و مربیان مدارس و افراد نمونه 

 .شودیمتشکر و قدردانی به ما کمک کردند طرح این 

د منافعی تضا گونهچیهاین پژوهش برای نویسندگان تضراد منافع: 

 .نداشته است
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Abstract 

Background and Purpose: Today, the quality of students' performance in various subjects, such 

as mathematics that is important in selecting the field of study, is one of the basic issues in the 

educational system.The purpose of the present study was to investigate how the expectancy–value 

motivational model affects the intrinsic and extrinsic educational motivation, educational 

engagement (motivational strategies, learning strategies), and academic performance of students 

in mathematics. 

Method: The statistical population consisted of all 8th grade male students in Dezful city. 50 

students were selected by multi-stage cluster sampling and placed in two experimental and control 

groups (25 students in each group). The expectation-value motivation model was implemented in 

the experimental group, while the control group received no training. In order to collect data in 

this study, Harter's classroom motivational scale (2005) and motivated strategies for learning 

questionnaire (Pintrich & DeGroot, 1990) were used. 

Results: The results of covariance analysis showed that there was a significant difference between 

the two groups in the intrinsic educational motivation variables, motivational engagement, 

cognitive engagement, and academic performance (P <0.01). 

Conclusion: Based on the results of this study, the use of expectation-value motivation model will 

have a positive effect on academic motivation, educational engagement, and academic 

performance.  
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