
  
  
  
  
  

 آموزان دانششرفت و نگرش ی پیرونی و بیزه درونیسنجش انگ
ن ی و سهم ای نسبت به مسائل آموزشیلیمقاطع مختلف تحص

   آنان یلیشرفت تحصی پبیینرها در تیمتغ
  

  *یفیپاشا شر حسندکتر 
  

 دهیچک

آموزان مقاطع و   از دانشیفر ن368ک گروه نمونه یق حاضر در مورد یتحق
 انتخاب شده یکه به روش تصادفانجام گرفت  تهران در شهر یلی تحصیها رشته
مورد  و نگرش سنج در یمی تنظ- پرسشنامه خودیق با اجرای تحقیها داده. بودند
ر به یج زی نتاها دادهل یه و تحلیپس از تجز.  شدیآور آموزان گروه نمونه جمع دانش

  :دست آمد
 یلی مقاطع تحص دختر در همه سطوح وآموزان دانش یلیشرفت تحصی پ-1

  .باالتر از پسران است
 یلی دختر و پسر نسبت به مسائل تحصآموزان دانش و نگرش یزه درونی انگ-2

 .تر است نیی از حد متوسط پایلی تحصهای رشتهدر همه سطوح و 

 در حد یش دانشگاهی و مقطع پیاضی رشته رآموزان دانش در یرونیزه بی انگ-3
 .ن تر از متوسط استیی پایلیمقاطع تحصر رشته ها و ی اما در سا،متوسط
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انس ید وار درص12 ، هم رفتهیها نشان داد که رو ل دادهیه و تحلی تجز-4
ن ییل تبی و نگرش نسبت به تحصیزه درونی دو عامل انگ به کمکیلیشرفت تحصیپ
 در یرونیزه بیشتر از نگرش است و انگی بیزه درونی سهم انگ،انین میدر ا. شود یم
 .کند یفا نمی ایدار معنی سهم یلیشرفت تحصیانس پین وارییتب

 اظهار یات فارسی نسبت به درس زبان و ادبآموزان دانشت ی اکثر-5
 و ی عالقگی اظهار بیات، علوم و علوم اجتماعیاضی، نسبت به دروس ریمند عالقه

 .اند  کردهیتفاوت ی و هنر اظهار بینی، علوم دیسینسبت به دروس زبان انگل

 ابراز ی درسیها برنامه ی نسبت به محتواآموزان دانش  درصد50ز  کمتر ا-6
س معلمان و روابط ی مناسب بودن روش تدرآموزان دانشاکثر  . کردندیمند عالقه

 .اند  دادهد قرار یین معلم و شاگرد را مورد تایمطلوب ب

سنج،  رشنگ ،یمی تنظ-، خودیلیشرفت تحصی، پیرونیزه بی، انگیزه درونیانگ: ها د واژهیکل
  ، سنجشیزشی انگیرهایمتغ

  

  مقدمه
ا ی یدار در عملکرد فعلیر مستمر و نسبتا پاییتغ :ف کردیتعر نی چنتوان یم را یریادگی

). 2000س کل یدر(رامون خود ی با جهان پی بر اثر تجربه و تعامل ویعملکرد بالقوه آدم
 و یشناخت ،یفتار ریها هینظر را در یریادگی مرتبط با یهایژگیوشتر یف بین تعریا

1ییگرا سازنده
ن یادر همه . گیرد می دربری و مهارتی، دانشی نگرشیریادگی یها در حوزه 

ه یدر نظر. شود یم است که از راه استدالل و تجربه حاصل یندی فرآ،یریادگی ها هینظر
 یرنده از سویادگیک سو و پاسخ ی از ،کننده تین محرک و تقوی، به رابطه بییگرارفتار

 دهندۀ لی تشکی و در آن، رفتار آشکار وتمرکز بر عناصر و اجزاشود یمد ی تاکگرید
، یه شناختیدر نظر. گیرد میرات حاصل در رفتار مورد توجه قرار ییده و تغیچی پیرفتارها

 یمدت و رمز گردان  در حافظه کوتاهآنهات یری، مد2ند درون دادهای به عنوان فرآیریادگی
ن، دانش شامل یبنابرا. شود یم ی پردازش اطالعات تلقیعنی در حافظه درازمدت، آنها

                                                           
1. constructivism                             2. Inputs 
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 است که بر یا لهی وس،یریادگیند یرنده است و فرآیادگین در ذهن ی نمادی ذهنیها سازه
به ). خیبدون تار ،یس بوئل،( ابدی یم انتقال درازمدت به حافظه 1ها یین بازنمای ا،اساس آن
 به ،کوشند تجارب خود را بفهمند ی که می زمانرندگانیادگیگرا،  شناسان سازنده نظر روان

 دانش را مستقل ،انیان و شناخت گرایرفتار گرا). 2000س کل،یدر(  پردازندید دانش میتول
. کنند ی می ساختن دانش تلقی درونی برای را عملیریادگیند یدانند و فرآ یرنده میاد گیاز 

د دانش یکنند تا خود به تول یاالنه تالش مرندگان فعیادگی، گرا سازندهشناسان اما به نظر روان
  . گیرد می در درون شخص انجام یریادگیه، ین هر سه نظریبر اساس ا. بپردازند

ه ی نظریعنی ،2یتالیجی عصر دیریادگی یها هینظر و علم ارتباطات، یبا توسعه فناور
ا با ی ی از راه تجارب شخصتوان یمگر نین عصر دیدر ا. شود یم مطرح 3ییگرا ارتباط

د دانش یر بای بلکه ناگزافت؛یاز دست ی و مورد نیبه دانش عملگران یاستفاده از تجارب د
ان ی که ب،ییگرا ه سازندهیبرخالف نظر. ل ارتباطات به دست آوردیاز را از راه تشکیمورد ن

ه ارتباط ی نظر،سازند میشان دانش خود را دن به تجاربیرندگان با معنا بخشیادگیکند  یم
ها و   ارتباطکنند با شکل دادن به یرندگان تالش میادگین اصل استوار است که ی بر اییگرا

 به ظاهر نهفته را یهاها، الگو ین هستیا ارتباط بی ی ارتباط جهانیها با استفاده از شبکه
 ،ن راهیاز ا). 1987 ک،یگل( ازشان را پرورش دهندی مورد نمهارتهای و  کنندکشف

د کسب ی جدمهارتهایابند و ی یستمر به اطالعات تازه دست مرندگان به طور میادگی
ت و ی اطالعات مهم از اطالعات کم اهمدادنز ی تمیرندگان برایادگی ییتوانا. کنند می
را کسب مهارت در مورد آنچه که فردا در ی ز است؛یاتی حین مورد امری در ایریگ میتصم

 است که اکنون یتر از مهارت  مراتب مهم به،از خواهد بودی مورد نیع فناوریاثر تحوالت سر
 به منابع یابیم، دستیکن یدا میاز پی نیا  که به دانش و مهارت تازهیهنگام. موجود است

 و اجتناب یک مهارت اساسی ،ن منابعیدست آوردن اطالعات درست از اه ح و بیصح
ه ینظر. ستین یردا فی یت درونیک فعالین مهارت، تنها ی ایریادگی. رود میر به شمار یناپذ

رنده در عصر انفجار دانش و یادگی یها و چالشیریادگی مهارتهای در مورد ییگرا ارتباط

                                                           
1. Represntations                              2. Digitan Age                         3. connectivism 
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سازد  یز م مجهیکند و شخص را به مهارت یرنده فراهم میادگی ینش الزم را برایاطالعات، ب
 . همگام شودیافزون فناورع و روزیکه به کمک آن، با تحوالت سر

 یها هینظرک از ین که بر اساس کدام ینظر از ا ، صرفیلیشرفت تحصی و پیریادگی
ها رین متغیاز جمله ا. ردیپذ یر میرها تاثیط و متغی شرایچهارگانه باال حاصل شود، از برخ

، مهارت و یریادگیزش، نگرش نسبت به موضوع ی به هوش و استعداد، انواع انگتوان یم
ت ی وضعیتی شخصیهایژگیو، یط آموزشیط و امکانات محی مطالعه، شراروشهای
  .اشاره کرد...  و یخانوادگ

 "مهارت" یژگی ازاثر مشترک دو ویشرفت را تابعیپ) 1990( مک کامبز و مرزانو
 ،زشیا انگی نشان داده است که وجود اراده آنهاپژوهش . دانند یزش می انگیعنی ،"اراده"و
) 1992( چ و شرابنی رتیمرور پن. شود یمشرفت منجر نیعکس، به پا بریحضور مهارت  یب

ج حاصل از ی از آن است که ارزش نتای انجام شده حاکیهاپژوهش از یادیدر مورد تعداد ز
رنده یادگی که شود یمن اثر سبب یگذارد و ا یر می تاثیزه ویزان انگی بر مآموز دانشت یفعال
  . تالش کندشتریبدن به هدف ی رسیبرا

نشان داده است که پنج ) 1990(ت  گرویچ و دیت ریپژوهش انجام شده توسط پن
  : کندینیب شیپ را آموزان دانش یلیشرفت تحصیرات پیی از تغید بخش مهمتوان یمر یعامل ز

 یمیتنظ- وخودیریادگی ی، اضطراب امتحان، راهبردها2ی، ارزش درون1یتوانمندخود
 یلیشرفت تحصی پی براآموزان دانشزه ی انگ،صرف نظر از عوامل مذکور 3یا خود گردانی
. هاست ت و خانوادهیم و تربی معلمان، پژوهشگران، متخصصان تعلیها  از دغدغهیکی

 را در آموزان دانشکم آن است که یست و ی مهم مدارس در قرن بیها از چالشیکین یبنابرا
له را  حل مسئییزد و توانایروزآمد برانگ یهاشتر و کسب مهارتیب یلیشرفت تحصیجهت پ

  .ع عصر حاضر در آنان پرورش دهدیالت سر همراه شدن با تحویبرا

                                                           
1. Self- Efficacy                            2. Intrinsic value                         3. Self - Regulation 
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). 1994 ن،یگ( ، شدت و تداوم رفتاریریگ ، جهت1ی عبارت است از آغازگر،زشیانگ
چ ی به هیرونیزه بی بر خالف انگیزه درونیانگ.  باشدیرونیا بی و یزه ممکن است درونیانگ

 به خاطر خود وندد که شخصی پی به وقوع میست و زمانیا پاداش وابسته نیجه و ینوع نت
زه از ین انگیا. کند یجه حاصل از کار تالش میا نتی 2یت و بدون توجه به مشوق خارجیفعال

 مورد مطالعه قرار گرفته یتیشناسان ترب  بارها توسط روان،ن طرفی به ا1970 دههیسالها
 و لذت بردن از یلیشرفت تحصیزه، پین نوع انگین اینشان داده است که بقات یتحق. است
  ).1991 لر،یان و استیر( وجود دارد ی قوی همبستگیریادگی یهاتیلفعا

ند یمان سودمند و خوشایج آن برایزد که نتایانگ یم بریی ما را به کارها،یرونیزه بیانگ
ه ی نظر،زشی مهم انگیها هینظر از یکی. رهاند یند می ناخوشایدادهایا ما را از رویاست و 
ن یه بین نظریدر ا. افته استیگسترش ) 2000( یان و دسی است که توسط ر3یخودگردان

 نه تنها ،هین نظریدر ا.  وجود داردیز مهمیزش کنترل شده تمای و انگگردان-خودزش یانگ
د یز تاکی آن نیت و چگونگیفی، بلکه به کگیرد میزه مورد توجه قرار یا شدت انگیت یکم
 ی رقابت، وابستگی ما برایزهااین یکه وقت شود یم ینیب شی پ،هین نظریبر اساس ا. شود یم

 یصورت عدم ارضادر . شود یمخته ی برانگیزه درونی، انگ ارضا شودیخودگردانو 
 .ابدی یم کاهش یزه درونی مذکور، احتمال بروز انگیها زهیانگ

 یتهایفعال در ، دارندیرونیزه بی که انگیسه با کسانی در مقایزه درونیدارندگان انگ
ن در انجام دادن یآنان همچن .دهند ی نشان میشتریبماد به نفس جان و اعتیتوجه، ه ،خود
  ی  ذهن برخوردارند و عزت نفس و سالمتیت و پشتکار بهتریف، از عملکرد، خالقیتکال
 )  زندی و نجفیفیترجمه شر ،1385 آالن کار،(  دارندیباالتر

علت و رد که معرف یگ یزه مورد توجه قرار می سه نوع انگ،یخودگردانه یدر نظر
 از قطب مثبت ،یزشی انگیخودگردانوستار ی پی بر روروند و ی رفتار فرد به شمار مییاچر

 .4یزشیانگ یب و یرونیزش بی، انگیزش درونیانگ :رندیگ یر قرار میب زی به ترتیتا قطب منف

با کسب لذت و  ،تیج فعالیصرف نظر از نتا ،یزه درونیله انگیخته شده به وسیرفتار برانگ

                                                           
1. Initiation                 2. Incentive                3. Self-Determination         4. amotivation                             
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ت ی ماهیرونیزش بیله انگیخته شده به وسیرفتار برانگ. خاطر از آن همراه است یارضا
، بلکه ردیگ ینمت انجام یت به خاطر خود فعالین معنا که فعالی بد دارد؛1یا لهی و وسیابزار
خود :  داردی متفاوتیها حالتی شخصزهیانگ. شود یمانجام جه یک نتیدن به ی رسیبرا
زه ی و انگ3 شدهیساز همانندیمی و خود تنظ2 شدهی درون فکنیمی، خود تنظیرونی بیمیتنظ
  . یدرون

 به پاداش یابی دستیوندد که رفتار برای پی به وقوع می هنگامیرونی بیمیتنظخود
 شده ی درون فکنیمیتنظخود. شود یم یده ت سازمانیا اجتناب از محدودی یخارج
مانند ( یا اضطرار درونیاجبار  به صورت یرونی انتظارات ب، است که بر اساس آنیندیفرآ

پردازد  ی مییتهایفعالر به یگز شخص نا وشود یمگر  جلوه) احساس گناها یاضطراب، شرم و 
                   یه درونیز از تنبیا گری ش عزت نفس وی مانند افزا،یتا به پاداش درون

 شخص یرند که زندگیگ ی انجام میا هها به گونتی فعال،در واقع. ابدی دست 4یلی تحم-خود
 یمیخودتنظ. ، هماهنگ باشدگران آموخته استی که از د، شدهی درون فکنیهااریبا مع

رزشها و با ا یل هماهنگین را به دل که شخص آشود یمف ی تعری رفتار شده بایسازهمانند
شمارد و  یارزش مارانه بایشخص اعمال را هش یگر، وقتیان دیبه ب. دهد یانجام م شیهاهدف
 ساختن یا درونی یساز بر همانندیمیخودتنظداند،  ی مهم میدگاه شخصی را از دآنها
، دت شخص همسان باشی با هوتهایفعال یوقت. آن اعمال استوار استگران با ی دیها دگاهید

  ). زندی و نجفیفی، ترجمه شر1385آالن کار، ( ابدی یمکپارچه سازمان ی به صورت رفتارش

 در ی رفتاریمیا خودتنظیها،  از ارزشها، نگرشیاریبسان هر چند ی و ریبه نظر دس
ن یستند؛ در واقع ایکپارچه نیت او ی و شخصیقعاما با احساس وا اند،  شدهی درونشخص

 یرونی بیمیتنظخود :گر متفاوتندیکدی شدن با ی از نظر درجه درونیمیتنظچهار نوع خود
 درون یمیتنظدر خود.  نشده استی است، درونیرونیزه بیک انگیکه همان شکل کالس

 شده را به طور ی اما شخص ارزش درون، صورت گرفتهی شدن تا حدی شده، درونیفکن
 شده، شخص با یساز همانندیمیتنظدر خود. رفته استی نپذی ارزش شخصکامل به عنوان

                                                           
1. Instrumental                                         2. Introjected Regulation 
3. Identified Regulation                           4. Self-Imposed                                    
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 کرده یسازهمانند ، خودیها به عنوان اهداف و ارزش، مورد نظریتهایفعالت یارزش و اهم
رفته شده، بلکه ی نه تنها پذیساز، همانند1افتهی وحدت یمیتنظام در خود و سرانجاست
 از ی و به صورت بخشکپارچه گشتهیا، قواعد و عواطف شخص هر ارزشین با سایهمچن
 ی و درون فکنیرونی بیمیتنظخود ).2000،یان و دسیر( افته استی  تبلوریت ویشخص
 یرونیرا شخص به کمک عوامل بی زشوند؛ ی نسبتا کنترل شده محسوب میهاندی فرآ،شده
 و برعکس، شود یمخته ی برانگیرونیخاسته از عوامل ب بری عوامل درونا به کمکیو 

را در ی زاند؛ ختهیانگ- و خودخودگردان نسبتا ،افتهی  شده و وحدتیساز همانندیمیتنظخود
. ته استافیرنده تبلور یادگیت ی از شخصی به عنوان بخشیزه درونین هر دو حالت، انگیا

 خودگردانزش ی همواره نشان داده است که انگیشگاهی آزمایها و پژوهشیدانیمطالعات م
فا ی ایمعنا و سالمت روان بایریادگی در یزش کنترل شده، نقش موثرتریسه با انگیدر مقا

  ).1991لر،یان واستیر1996امز، یلی و ویان و دسیر(کند   یم

 یرهاین متغی از تعامل بیلیشرفت تحصی پ از آن است کهی انجام شده حاکیهاوهشپژ
، نگرش یلیط تحصی محیکیزی و فیط عاطفی، شرای آموزشیها مانند برنامه، روشیتیموقع

ب دو دسته از یترک. ردیپذ یر میران تاثیشرفت فراگیزه پی و انگینسبت به مسائل آموزش
 یلی تحصیتهایالفع رفتار و ،یرونیزه بی و انگیزه درونی انگیعنی ،شرفتی پیها زهیانگ

 ).2005 ر،ین و میبرنشت( دهد ی را جهت مآموزان دانش

ه نشان داده است  یجریدر ن) 2004(رو و جوشوا ی انجام شده توسط آکوبویهاپژوهش
پنداره  و  براساس خودتوان یم دوره متوسطه در علوم را آموزان دانش یلیشرفت تحصیکه پ

، نگرش سهم ینیب شیپن ی کرد و در اینیب شیپ یلی تحصیتهایفعال به آموزان دانشنگرش 
  .کند یفا می را ایشتریب

 از آن است که نگرش مثبت یحاک) 2002 (ی انجام شده توسط بسیهاپژوهش
ر ی تاثدرسهان یدر ا آنان یلیشرفت تحصی بر پی نسبت به دروس آموزشگاهآموزان دانش

 نسبت به درس موزانآ دانش نشان داده است که نگرش ی ویها پژوهش.گذارد یممثبت 

                                                           
1. Integrated Regulation  
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 از عملکرد یشتریبس معلمان، سهم ی تدریها آنان از روشیابیسه با ارزشی در مقایاضیر
 او نسبت به مدرسه، نگرش آموز دانشعالوه بر نگرش . کند ین میین درس را تبیآنان در ا

شرفت یزه پی با انگ،، اغلبیف درسی خود در انجام دادن تکالیستگی و شایینسبت به توانا
ن یدر ا) 1997( گسترده بندورا یهاکه پژوهش نچنا.  بهتر همراه استیلیملکرد تحصو ع
 ی را براآموز دانشزه ی انگ،1یتوان-دهد خود یسازد که نشان م ی را مطرح می شواهد،نهیزم

، بلکه یلیشرفت تحصیر نه تنها در پین متغیا. زدیانگ یم بریلیشرفت تحصیتالش در راه پ
  .کند یفا می را ایز نقش مهمی نیت زندگیدر موفق

 بهتر ،یزه درونینشان داده است که انگ) 2003( ت هدی انجام شده توسط وایهاپژوهش
قات ونگ و یتحق. کند ی مینیب شیپ را یرستانی دبآموزان دانشت ی موفق،یرونیزه بیاز انگ
 یه درونزی و انگآموزان دانش خواندن یین توانایده است که ب نشان دایحت) 2004( یگاتر
ا یف و ی ضعی آنان همبستگیرونیزه بی خواندن و انگیین توانای رابطه مثبت، اما ب،آنان

  . وجود داردیمعن یب

جه گرفت که ی نتتوان یم ، اشاره شدآنها که تاکنون به ییها پژوهشیها افتهیبا توجه به 
 از ،یلین نگرش نسبت به مسائل تحصی و همچنیزه درونیژه انگی به و،شرفتیزه پیانگ

ژه یزه، به ویانگ. روند یم به شمار یلیشرفت تحصین کننده عملکرد و پییجمله عوامل تع
 و یستگیزه در احساس شایانگ. کند یفا می ای آدمی را در زندگی نقش مهم،یزه درونیانگ

زه ی نسبت به مدرسه و فقدان انگینگرش منف.  داردی نقش اساسی شخصیارزشمند
ل یگذارد و ترک تحص ی می بر جایر منفی تاثآموزان دانش یلی بر عملکرد تحص،شرفتیپ
 .زند ی دامن میلی مختلف تحصیها بهنگام را در دورهنا

چنان .  دختر وپسر متفاوت باشدآموزان دانش ممکن است در یلیزه تحصیکاهش انگ
ان یم=NECS)  1999 (2کای آمار آموزش و پژوهش امریکه بنا به گزارش مرکز مل

درصد دختران  4/32سه با ی درصد پسران در مقا6/29کا ی امرینهاارستیالن دبیالتحص فارغ
الن پسر یالتحص گر، نسبت فارغیبه عبارت د.  شدندیافت درجه کارشناسیموفق به در

                                                           
1. Self-Eficacy                                       
2. National Center for Education Statistics 
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فاوت همچنان در حال ن تی بوده و االن دختریالتحص تر از فارغ درصد کم10ک به ینزد
زه یسه با انگی پسران در مقایلیزه تحصیش انگدهنده کاه  نشانشین افزایا. ش استیافزا

  . دختران استیلیتحص

شدگان پسر در  رفتهی و کاهش پذیالت دانشگاهی دختران به تحصشتریب ی آوریرو
از .  پسر استآموزان دانش در یلیزه تحصیدهنده کاهش انگ ز نشانی کشورمان نیها دانشگاه
 یالت دانشگاهی به تحصی آوریوند روردرباره  1385 تا 1375 یسالهان ی ب کهیمطالعات

 سهم پسران در ورود به 1380-81 یلی که تا سال تحصدی آین به دست میانجام شده، چن
رفته شدن در یکنون سهم دختران در پذاما از آن سال تا بوده است؛ از دختران شتریبدانشگاه 

افته است یش یزاسه با پسران افی در مقایریها به گونه چشمگ  دانشگاهیامتحانات ورود
 ی و نگرش منفیلیزه تحصیدهنده کاهش انگ ن روند نشانی ا.)1386، یزدی ییطباطبا(

  .ل استی پسر به امر تحصآموزان دانش

 ارضا یخودگردان و یاز به رقابت، وابستگین یوقت ،انی و ریه دسیبراساس نظر
زه ی انگ،د ارضا نشوازهاین نیخته شود؛ اما اگر ای برانگیزه درونی است انگ ممکن،شود یم

ت عملکرد، یفی که کشود یم موجب یزش درونی از انگیبرخوردار. ابدی یم کاهش یدرون
  و همکارانیبه نظر دس. ابدیش ی افزایت، پشتکار، عزت نفس و سالمت ذهنیخالق

 یت فشار و امر و نه تحیابیه شدن، ارزشید به تنبی در اثر تهدیزه درونی، انگ)1999(
ژه اگر یف جالب توجه، به وی دادن پاداش در برابر انجام دادن تکالی حت؛شود یمف یتضع

آالن (  دهدیرا کاهش م یزه درونی شوند، انگیها به عنوان عامل کنترل تلقن گونه پاداشیا
  ).1385 ، زندینجف  ویفیترجمه شر کار،

به از یرد و نیپذ یر می تاثی ویازهای از نیزه رفتار آدمی انگ،ی موریبه نظر هنر
 انجام شده نشان یهاپژوهش). 2003مارنات،  ( استی آدمی اساسیازهایشرفت از جمله نیپ

ر ی زیهایژگیو ی دارا،شرفت برخوردارندیاز به پی نی که از سطح باالیداده است افراد
  :هستند
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 .دهند یح میف آسان ترجی نسبتا دشوار را به تکالیانجام کارها .1

ن نوع کارها لذت ی در انجام اییجو ی برترز ویانگ یف رقابتاز مشاغل و تکال .2
 .برند یم

 .کنند ی را دنبال میاهداف روشن و مشخص .3

 .کنند یت میدهند احساس مسئول ی که انجام میدر برابر کار .4

 همچنان به تالش خود ادامه ،دن به هدفیاد برخوردارند و تا رسیاز پشتکار ز .5
 .دهند یم

 .رند برخوردایی باالی و شغلیلیاز عملکرد تحص .6

د یتاک .کند ین رشد می والد-ق تعامل کودکیاز طر  وی در کودک،شرفتیاز به پین
 و دادن بازخورد مناسب در برابر ی آموزشیتهایفعال و ین بر استقالل کودک در بازیوالد
ن یا). 2006 هافمن،( شرفت استیاز به پیزه و نی انگی از جمله عوامل پرورش،ت اویموفق

روش . کند ی صدق میریادگی -یاددهیند یز در فرآی نآموز دانش-لمامر در مورد تعامل مع
 ی برسخنرانی و مبتنیو روش سنت )یدرون( 1زش خودگردانیش انگی به افزا،س فعالیتدر
ند ی در فرآیرونی بیاد بر مشوق هاید زیتاک. شود یمزش منجر ین نوع انگی به کاهش ا،معلم
 ی طوطیریادگید که آن هم به نوبه خود انجام یگردان مزش خودی، به کاهش انگسیتدر

 یلیشرفت تحصی پیابی است ارزشیهیبد). 1996 و همکاران، یدس( شود یموار را موجب 
شرفت و عدم ی پیزه درونیز به کاهش انگی نی امتحانیها د بر نمرهی و تاکیبه روش سنت

  .شود یمله منجر  به روش حل مسئیریادگی ی براآموزان دانش یی توانایریگکار به

ل ی از سه مولفه تشکیزش درونی سازه انگ،)1990(  گروتیچ و دینت ریبه نظر پ
شرفت ی خود در پییوانا در مورد تآموز دانش که شامل باورداشت 2مولفه انتظار: شده است

 و یریادگیت موضوع یرنده در مورد اهمیادگیده ی که به عق3 مولفه ارزش است؛یلیتحص
 یجانی ه-ی عاطفیامدهایج و پی که به نتا4ی و مولفه عاطف؛ارد دی به آن بستگیعالقه مند

                                                           
1. Autonomous Motivation                       2. Expectation component 
3.  Value Component                                  4. Affective Component 
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ن هر سه یا.  معطوف استیف درسیا شکست در انجام دادن تکالیت ی از موفقیناش
 که از یآموزان دانشن، یبنابرا. د داری نقش اساسیریادگیند یدر فرآ یزشیباورداشت انگ

 یتر فی ضعیزه درونی که انگیوزانآم دانشسه با ی در مقا، برخوردارندی قویزه درونیانگ
  .بندند یبه کار مبهتر  را یمی و خودتنظی شناختی راهبردها،دارند

افته در مورد انواع ی انجام یها پژوهشی مطرح شده و برخیها هینظر بر یمرور
رها در ین متغید که اده ی نشان میلیشرفت و نگرش نسبت به مسائل تحصی پیازشهیانگ
 روشهای و ها برنامه ی و طراحی درسیزیر ن در برنامهی و همچنیریادگی-یاددهیند یفرآ

 از یابی ما در ارزشیمتاسفانه در نظام آموزش. کنند یفا می را ایا  سهم قابل مالحظه،یآموزش
 ،ی شناختیریادگی ،ردیگ ی مورد توجه قرار مشتریب آنچه که ،آموزان دانش یلیشرفت تحصیپ

 نگرش نسبت به یابی است و به سنجش و ارزشیریادگین قلمرو ییآن هم در سطوح پا
  .شود یم  تر توجه کمآموزان دانشزه ی و انگیلیمسائل تحص

ت به یم و تربیگر دست اندکاران تعلی معلمان و د جلب توجهین مقاله برایدر ا
 آنان، یلیشرفت تحصی در کنار سنجش پآموزان دانش ی و نگرشیزشی انگیهایژگیوسنجش 

ش ی و پی، متوسطه نظریلی تحصیی مقاطع راهنماآموزان دانشمورد رها در ین متغیا
 و یرونیزه بی، انگیزه درونی تحول انگیچگونگ. ردیگ ی مورد مطالعه قرار میدانشگاه

 دختر و آموزان دانش یلیشرفت تحصی و پی آموزشروشهای و ی درسیها برنامهنگرش به 
شرفت ی پینیب شیپزه و نگرش در یک از انواع انگیگانه و سهم هر  پسر در مقاطع سه

  .شود یم ی بررسآموزان دانش یلیتحص
  

  روش پژوهش
   ها یآزمودن

، متوسطه یی راهنمایلی سه مقطع تحصآموزان دانشن پژوهش ینمونه مورد مطالعه در ا
ن مناطق ی از بیا  چند مرحلهی تصادفیری است که به روش نمونه گیدانشگاه شی، پینظر

 آموزان دانشتعداد . اند   انتخاب شده1385-86 یلی در سال تحصآموزش و پرورش تهران
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گر از ی دیمین دختران و نی گروه نمونه از بآموزان دانش از یمین.  نفر است400گروه نمونه 
ل کردند یها را تکم  نفر پرسشنامه368ن تعداد، یاز ا.  پسر انتخاب شدندآموزان دانشن  یب

 ارائه 1 در جدول شماره یلیا مقطع تحصیس، دوره  بر حسب جنآنها یع فراوانیکه توز
  .شده است

   گروه نمونه برحسب آموزان دانشع ی توز.1جدول شماره 
 یلیمقطع  تحص جنس و

  :ر استفاده شدی زیق از ابزارهای تحقیرهای متغیریگ اندازه یبرا. رهای متغیریگ اندازه

 سؤال است که هر 32ن پرسشنامه شامل ی ا:آموزان دانش یمیتنظپرسشنامه خود- 1
ن یا. شود یم ی درجه بند، از کامال درست تا کامال غلط،ی ارزش4اس یک مقیال با سؤ

: س استای چهار خرده مقی داران شده ویتدو) 1985(ان و کانل یپرسشنامه توسط ر
 شده و یساز همانندیمیتنظ شده، خودیفکن  درونیمی، خودتنظیرونی بیمیخودتنظ

 و مجموع یرونیزه بی انگ،اس اولی دو خرده مقیها مجموع نمره. ی درونیمیتنظخود
ن پرسشنامه ابتدا به یا. دهد یل می را تشکیزه درونیاس دوم انگی دو خرده مقیها نمره
ک گروه یسپس در مورد . ق داده شدیران تطبی جامعه ایگط فرهنی ترجمه و با شرایفارس

 و یزه درونیاس انگیک از دو مقی هر ی اجرا و براآموزان دانش از ی نفر120 ینمونه تصادف
 7283/0 و 9106/0ب برابر ی که به ترت کرانباخ محاسبه شدیب آلفای ضریرونیزه بیانگ

  .است

 جنس ییراهنما متوسطه یش دانشگاهیپ جمع

  177  پسر  54  62  61

 دختر  58  66  67  191

  جمع  112  128  128  368
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 با چرخش یل عاملی از تحل،هن پرسشنامی سازه ایی مطالعه در مورد روایبرا
ل چهار عامل استخراج ین تحلیدر ا.  استفاده شد1ی اصلیها ماکس و به روش مولفهیوار
 682/54در مجموع   درصد و502/10، 882/10، 494/15، 803/17ب ید که به ترتیگرد

  و -302/0اقل  عامل ها حدیرها روی متغیزن عاملو. کنند مین ییانس کل را تبیدرصد وار
  . بود50/0 باالتر از آنها شتریب  و 753/0د اکثرح

 از یکرتیف لی ماده است  که با ط12ن پرسشنامه شامل ی ا: پرسشنامه نگرش سنج- 2
 نسبت به آموزان دانش نگرش ،پرسشنامه محقق ساخته مذکور. شوند ی میبند درجه 5 تا 1

ن ی کرانباخ ایفاب آلیضر. دهد ی را مورد سنجش قرار میط آموزشی و شرایمطالب درس
  . محاسبه شده است7888/0 آموزان دانش از ی نفر85ک گروه نمونه یپرسشنامه در مورد 

 و نظر آموزان دانش یت شناختی جمعیژگی سنجش ویز برای نییهادر ضمن پرسش
 مانند رابطه معلم و یلیط تحصی از مسائل محی و برخی درسیها کتابیآنان در مورد محتوا
 و یلیزه تحصی انگیها  پرسشنامهیب در ابتدا و انتهای به ترت،درسهشاگرد و مقررات م

 به آموزان دانش ی قبلیلیمسال تحصی نیها ن نمرهیانگین می همچن.نگرش سنج گنجانده شد
  .ده شدی پرسشنامه مذکور از آنان پرسیها از پرسشیکی، در یلیشرفت تحصیعنوان مالک پ

 گروه نمونه اجرا آموزان دانش یها برا سشنامه که پر پس از آن:ها ل دادهیه و تحلیتجز
ل ی تحلی آمارروشهای و بر حسب مورد با یگذار آنان به هر پرسش کدیهاپاسخ. شد
له برنامه ی به وسیا  و آزمون دو جملهیری تک متغt ون،آزمونیل رگرسیانس، تحلیوار

SPSSل قرار گرفتیه و تحلی مورد تجز .  
  

                                                           
1. Principle Components 
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   سنجش یها یافته
  آموزان دانششرفت و نگرش یزه پیانگ ،یلیرفت تحصشیسنجش پ -1
 ، آنین نظریانگیر با می هر متغیها ن نمرهیانگی مورد مطالعه، میرهای سنجش متغیبرا

 ارائه شده 2ج آن در جدول شماره یسه شد که نتای مقایک گروهی tبا استفاده از آزمون 
  : دهد کهیل نشان مین تحلیج اینتا.است
ن یانگی باالتر از میدار معنی در همه گروه ها به گونه یلیشرفت تحصین پیانگیم •

سه یدر مقا) 44/15( دختران یلیشرفت تحصی پیها ن نمرهیانگیاما م. است) 10نمره  (ینظر
شرفت ی پین نمره هایانگیان، مین میدر ا.  باالتر استیبه گونه فاحش) 84/11(با پسران 

  .ر رشته ها استیاز ساتر   کمی رشته علوم تجربآموزان دانش یلیتحص
 یلی در همه رشته ها و مقاطع تحصیلی نسبت به مسائل تحصآموزان دانشنگرش  •

 باالتر از یی راهنماآموزان دانشن نگرش یانگیم.  استین نظریانگیا مین تر از متوسط ییپا
ن یانگیم.  استیرستانی دبآموزان دانش و آن هم باالتر از یش دانشگاهی پآموزان دانش

 .  باالتر از پسران استی دختر اندکآموزان انشدنگرش 

ن تر از متوسط یی پایلی در همه رشته ها و مقاطع تحصآموزان دانش یزه درونیانگ •
 به یزه درونین انگیانگی م، به متوسطهییبا گذر از دوره راهنما.است) ین  نظریانگیا می(

 آموزان دانش در مورد ینزه درویمتوسط انگ). 20/31 در برابر 87/36 (ابدی یمشدت کاهش 
 آموزان دانش است، اما از یی دوره راهنماآموزان دانشن تر از یی اگرچه پایش دانشگاهیپ

 و ی باالتر از رشته علوم تجربیاضی در رشته ریزه درونین انگیانگیم. استباالتر متوسطه 
  .   استیآن هم باالتر از علوم انسان

ش ی پآموزان دانش به جز ،مورد مطالعه یها  همه گروهیرونیزه بین انگیانگیم •
 یرونیزه بیمتوسط انگ. تر از حد متوسط است نیی پا،یاضی رشته رآموزان دانش و یدانشگاه

 باالتر یری به گونه چشمگیش دانشگاهی باالتر از متوسطه و در دوره  پییدر دوره راهنما
زه یمتوسط انگ). 63/39 و 04/38 در برابر 79/44(  استیی متوسطه و راهنمایاز دوره ها

  . استی باالتر از رشته علوم انسانیری به گونه چشمگی و تجربیاضی در رشته ریرونیب
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  حصیلیزه تیشرفت،نگرش و انگین پیانگیسه می مقا.2دول شماره ج

  ین نظریانگی با مآموزان دانش

         05/0تر از  کم در سطح دار معنی *
  01/0تر از  در سطح کمدار معنی **

  

 جنس رشته دوره
 یشاخص ها  رهایمتغ

 متوسطه ییراهنما یآمار
شیپ

علوم   یتجرب  یاضیریدانشگاه
  دختر  پسر  یانسان

ن مشاهده یانگیم
 شده

53/13  30/13 17/14 90/14 96/12 15 84/11 44/14 

 10 10 10 10 10 10 10 10 ین نظریانگیم

T 170/10 456/10  625/12 014/10  251/10 273/10 025/8 46/22 
 187 179 45 155 53 127 127 111  یدرجه آزاد

شرفت یپ
  یلیتحص

**000/0**000/0**000/0**000/0**000/0**000/0**000/0 **000/0 داری معنیسطح 

ن مشاهده یانگیم
 شده

84/27  92/24 22/26 26/25 89/26 09/25  86/25 65/26 

 30 30 30 30 30 30 30 30 ین نظریانگیم

T 205/3-  26/13- 96/8- 322/4- 174/13-  780/8- 069/8- 208/10- 
 179 187 45 155 53 127 127 111  یزاددرجه آ

نگرش 
نسبت به 

 های برنامه
 یدرس

**000/0**000/0**000/0**000/0**000/0**000/0**000/0 **002/0 داری معنیسطح  مدرسه

ن مشاهده یانگیم
 شده

87/36 20/13 23/34 66/34 61/32 85/30 80/30 13/34 

 45 45 45 45 45 45 45 45 ین نظریانگیم

T 27/6- 526/20- 478/13- 783/6- 314/19- 241/18- 925/13- 768/14- 
 179 177 43 153 53 127 123 105  یدرجه آزاد

زه یانگ
 یدرون

**000/0**000/0**000/0**000/0**000/0**000/0**000/0 **000/0 داری معنیسطح 

 93/40 89/40 28/34 93/42 70/42 79/44 04/38 63/39 ین نظریانگیم
هده ن مشایانگیم

 شده
45 45 45 45 45 45 45 45 

T 424/4- 291/8- 209/0- 658/1- 345/2- 111/8- 214/5- 463/4- 
 171 173 41 151 53 123 123 97  یدرجه آزاد

زه یانگ
 یرونیب

**000/0**000/0**000/0 *020/0 103/0 835/0**000/0 **000/0 داری معنیسطح 
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  :یلیشرفت تحصی پینیب شیپ در ی و نگرشیزشی انگیرهایسهم متغ  -1

 یلیشرفت تحصین پیی در تعی و نگرشیزشی انگیرهای برآورد سهم متغیبرا
 ی استفاده شد که خروج1همزمان به روش یریون چند متغیل رگرسی از تحلآموزان دانش
ه شده ر ارائی در زیلی مختلف تحصهای رشتهها و   دورهآموزان دانشوتر در مورد کل یپکام

  .است
  

 خالصه مدل
 R2  R  اصالح شده R2 اربرآوردی معیخطا

47/3  120/0  128/0  357/0  
  

  انسیل واریتحل
 راتییمنابع تغ مجموع مجذورات یدرجه آزاد  انسیوار F یدار معنیسطح 

  ونیسرگر  790/588  3 263/196    
000/0  276/16         
  ماندهیباق  506/4027  334  058/12    
  جمع  296/4616  337      

  نیش بی پیرهای متغیون برایب رگرسیضرا

                                                           
1. Enter 

  نیش بیرپمتغی  بتا t  یدار معنیسطح 
  نگرش  147/0  063/2  040/0
  یرونیزه بیانگ  -047/0  -232/1  219/0
  یزه درونیانگ  272/0  599/3  000/0
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 یلیت تحصشرفیپ:ر مالکیمتغ

 یرهای متغ به کمکیلیشرفت تحصیانس پید وار درص12اصالح شده،R2 با توجه به
 در سطح ، محاسبه شدهR2انس یل واریج تحلیبا توجه به نتا. شود یمن ییمورد مطالعه تب

ر یک ازدو متغین، هر یب شی پیرهایاز متغ. )F=276/16 (دار است ی معن001/0کمتر از 
 را در ینی سهم مع،دار معنیبه گونه ) بتا= 147/0( و نگرش) تاب= 272/0( یزه درونیانگ
 یرونیزه بیر انگی متغ، مذکوریرهایبا حذف اثر متغ. کنند یفا می ایلیشرفت تحصین پییتب

  . نداردیلیشرفت تحصی پینیب شیپ در یدار معنینقش 
ر مذکور ی سه متغی از رویلیشرفت تحصیر پی متغینیب شیپ یون برایل رگرسیتحل

 3ج در جدول شماره یفت که نتاز انجام گریها و دو جنس جداگانه ن ها، رشته  دورهیبرا
 مذکور یرهای مجموع متغ، که در همه مواردشود یمز مشاهده یجا ن نیدر ا. ه شده استارائ

ن شده ییانس تبیدرصد وار. کنند ی مینیب شیپ را یلیشرفت تحصی پیدار معنیبه گونه 
و در دوره ) 325/0( ن مقداریشتریب یک دارایزی ف-یاضیه ر در رشتیلیشرفت تحصیپ

  ).104/0( ن مقدار استیتر  کمی داراییراهنما
ه گروه ها ی در بقی جز در رشته علوم انسانیزه درونیون در مورد انگیب رگرسیضر●
 و یی راهنماآموزان دانش متوسطه باالتر از آموزان دانشب بتا در مورد یضر.  استدار معنی

 ینیب شیپ در یزه درونید که نقش انگده یب نشان مین ضرایا.  استیشگاهدانش یپ
  . استیش دانشگاهی و پیی در دوره متوسطه باالتر از دوره راهنمایلیشرفت تحصیپ

 را به آموزان دانش یلیشرفت تحصید پتوان یم تنها در دوره متوسط یرونیزه بیانگ●
ر ی را در سایلیشرفت تحصی پتوان یم نیرونیزه بی انگیاز رو.  کندینیب شیپ یدار معنیگونه 

 دختر وپسر به گونه آموزان دانشا ی مختلف و های رشتها در مورد ی یلیمقاطع تحص
  . کردینیب شیپ دار معنی

 یک و علوم انسانیزی ف-یاضی رهای رشته در مقطع متوسطه، در آموزان دانشنگرش ●
 ینیب شیپ را یلیشرفت تحصی پیدار معنی د به گونهتوان یم یو در مورد هر دو گروه جنس

شرفت ی پینیب شیپجه گرفت که نقش نگرش در ی نتتوان یم بتا یبا توجه به اندازه ها. کند
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.  استیش از رشته علوم تجربی ب،یک و علوم انسانیزیف-یاضی رهای رشته در یلیتحص
سهم . سران است از پشتریب دختران یلیشرفت تحصی پینیب شیپر در ین متغین سهم ایهمچن

 از شتریب مقطع متوسطه آموزان دانش در مورد یلیشرفت تحصی پینیب شیپر در ین متغیا
  .ستی ندار معنی یی راهنماآموزان دانش است و در مورد یش دانشگاهی پآموزان دانش

  

   ینیب شیپ در ی و نگرشیزشی انگیرهایک از متغی سهم هر .3جدول شماره 
  یلیشرفت تحصیپ

   جنس رشته )دوره(مقطع 
  شاخص

 ی آماریها
  ییراهنما

94 N=  
 متوسطه

120 N=  

ش یپ
یدانشگاه

124 N= 

 یاضیر
 کیزیف

54 N=  

علوم 
 یتجرب

155 N=  

  علوم
 ی انسان

44 N=  

 پسر

122 N=  
  دختر

166 N=  

اصالح  
 R2شده 

104/0 318/0 147/0 325/0 258/0 179/0 194/0 158/0 

یمتغ
ی پیرها

سطح   نیش ب
 یدار معنی

R2 

*032/0 **000/0 **000/0 **000/0 **000/0 *018/0 **000/0 **000/0 

 195/0 625/0 083/0 544/0 211/0 279/0 467/0 231/0  بتا

t 015/2 808/4 730/2 931/2 091/6 546/0 711/5 936/1 یانگ
رون

ه د
ز

 ی

سطح 
 یدار معنی

*045/0 **000/0 **007/0 *017/0 **000/0 588/0 **000/0 *049/0 

 -138/0 -082/0 -097/0 -014/0 -132/0 031/0 313/0 033/0  بتا

t 227/0 873/3 327/0 987/0- 179/0- 667/0- 043/1- 607/1- یانگ
یزه ب

 یرون

سطح 
 یدار معنی

821/0 **000/0 745/0 329/0 858/0 509/0 298/0 110/0 

 323/0 211/0 457/0 -029/0 507/0 165/0 198/0 128/0  بتا

t 766/0 109/2 619/1 409/3 329/0- 006/3 079/2 364/3 
ش
گر
ن

سطح  
 یدار معنی

446/0 *037/0 108/0 **001/0 743/0 **005/0 *039/0 **001/0 

         05/0تر از   در سطح کمدار معنی *
  01/0تر از  در سطح کمدار معنی **
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 آموزان دانش یلیشرفت تحصی و پیرونی و بیزه درونیانگ سه سطح نگرش،ی مقا- 3
  یلی مختلف تحصهای رشتهدر مقاطع و 

 از نظر یلی مختلف تحصهای رشته مقاطع و آموزان دانش ،ن بخش از پژوهشیدر ا
ج حاصل یاند که نتا سه شدهیانس دوراهه مقایل واری مورد مطالعه با استفاده از تحلیرهایمتغ

  :شود یم یر بررسیبه شرح ز
 سه مقطع و سه آموزان دانش یلیحصشرفت تیسه پیمقا: یلیشرفت تحصی پ-الف
 دهد که ی جدول نشان میها داده.  نشان داده شده است4  در جدول شمارهیلیرشته تحص
ن ی است و از ادار معنی یلی در مقاطع مختلف تحصآموزان دانش یلیشرفت تحصیتفاوت پ

ن یب.  برخوردارندی باالتریلیشرفت تحصی از پیش دانشگاهی مقطع پآموزان دانشنظر 
شرفت یپ.  وجود ندارددار معنی مختلف تفاوت های رشته در آموزان دانش یلیشرفت تحصیپ

 به گونه یلی مختلف تحصهای رشته دختر در مقاطع مختلف و هم در آموزان دانش یلیتحص
 و یلیت و مقطع تحصیتعامل جنس.  پسران استیلیشرفت تحصی باالتر از پیدار معنی
  َ.ر استی تاثیآموزان ب  دانشیلیشرفت تحصی در پیلیتحصته ت و رشین تعامل جنسیهمچن

  

 

 آنها و تعامل یلی با جنس،مقطع،رشته تحصیلیشرفت تحصیرابطه پ. 4جدول شماره 
 2N               368  =1N=  256                                  یلیشرفت تحصیپ:ر وابستهیمتغ

ر یمتغ
 F  مستقل

درجه 
 یآزاد

سطح 
 یدار معنی

 سه طبقه هایمقا

 یش دانشگاهیپ** متوسطه  ییراهنما 048/0* 2 870/3 مقطع
 پسر *دختر 000/0** 1 435/115 جنس

 269/0 2 316/1 تعامل
دختر 
 ییراهنما

پسر 
 ییراهنما

 دختر متوسطه
پسر 
 متوسطه

ش یدختر پ
 یدانشگاه

ش یپسر پ
 یدانشگاه

  کیزیف-یاضیر  یعلوم تجرب  یعلوم انسان 095/0 2 374/2 رشته
 پسر  *دختر 000/0** 1 066/39 جنس

 
 تعامل

 
153/1 

  
2  

  
317/0  

دختر 
  یتجرب

پسر 
  یتجرب

دخترعلوم 
  یانسان

پسر 
علوم 
  یانسان

 یاضیدخترر
  کیزیف

 یاضیپسرر
  کیزیف

         05/0تر از   در سطح کمدار معنی *
  01/0تر از  در سطح کمدار معنی **
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رشته  مقطع،  با جنس،یرونیزه بیه انگ رابط5 جدول شماره در: یرونیزه بیانگ-ب
 آموزان دانش یرونیزه بی انگ،ن جدولیبراساس ا .شود یمداده  نشان آنها و تعامل یلیتحص
ن ی همچن. استییباالتر از دوره متوسطه و راهنما ،یری به گونه چشمگیدانشگاه شیدوره پ

 باالتر از ،دار معنی یا نه به گویک و علوم تجربیزیف-یاضی رهای رشتهن ی در بیرونیزه بیانگ
 بدون توجه به مقطع ،ل دختران و پسرانیزه تحصین انگیب . استی علوم انسانآموزان دانش

ا ی یلیت با رشته تحصیاما تعامل جنس  وجود ندارد؛دار معنی، تفاوت یلیا رشته تحصیو 
هم در  ، دخترآموزان دانش. ل آنان موثر استیشرفت تحصی در پ،یلیت با مقطع تحصیجنس

 نشان یسر برتر پآموزان دانش نسبت به یش دانشگاهی و هم در دوره پییدوره راهنما
در دوره  .شود یم مشاهده ندار معنین دختر و پسر تفاوت ی ب،در دوره متوسطه. دهند یم
 دارند و از ی متوسطه برترآموزان دانش دختر و پسر نسبت به آموزان دانش، یش دانشگاهیپ
 وجود دار معنیز تعامل ی نیلیت و رشته تحصین جنسیب .از پسران باالترندن نظر دختران یا

 در رشته  و پسرآموزان دانش دختر نسبت به آموزان دانش یاضیر-کیزیدر رشته ف .دارد
ن هر دو گروه یو ا.  دارندی دختر برترآموزان دانش پسر نسبت به آموزان دانش یعلوم تجرب

  . باالترندی علوم انسانانآموز دانش از یدار معنیبه گونه 
  

  آنها و تعامل یلی با جنس،مقطع،رشته تحصیرونیزه بی رابطه انگ.5جدول شماره 
 1N              385  =1N=  256                   یرونیزه بیانگ:ر وابستهیمتغ

ر یمتغ
 F مستقل

درجه 
یآزاد

سطح 
 سه طبقه هایمقایدار معنی

 یش دانشگاهیپ** متوسطه  ییاراهنم 000/0** 2 156/13 مقطع

 پسر دختر 819/0 1 052/0 جنس

 001/0** 2 437/7 تعامل
دختر *

 ییراهنما
پسر 
 ییراهنما

دختر 
 متوسطه

پسر 
 متوسطه

ش یدختر پ**
 یدانشگاه

ش یپسر پ*
 یدانشگاه

  کیزیف-یاضیر*  *یتجرب  یعلوم انسان 024/0* 2 787/3 رشته
 پسر  دختر 518/0 1 42/0 جنس

دخترعلوم   025/0*  2 093/3 تعامل
  یانسان

پسر 
علوم 
  یانسان

دختر *
  یتجرب

پسر **
  یتجرب

 یاضیدخترر**
  کیزیف

 یاضیپسرر*
  کیزیف

         05/0تر از   در سطح کمدار معنی *
  01/0تر از  در سطح کمدار معنی **
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ژه در ی به و،یی دوره راهنماآموزان دانش در یزه درونیانگ: یزه درونی انگ-پ
 دختر آموزان دانش.  دوره متوسطه استآموزان دانش باالتر از ،یش دانشگاهی پنآموزا دانش

.  دارندی هر دو جنس در دوره متوسطه برترآموزان دانش نسبت به ییو پسر در دوره راهنما
زه ی پسر از انگآموزان دانشسه با ی دختر در مقاآموزان دانشز ی نیش دانشگاهیدر دوره پ

 و یلی مختلف تحصهای رشته آموزان دانش یزه درونین انگیب. ند برخورداری باالتریدرون
 در ها یافتهن یا .شود یم مشاهده ندار معنی تفاوت یلی تحصهای رشتهت و ین جنسیتعامل ب

  . نشان داده شده است6جدول شماره 
  

  آنها و تعامل یلی با جنس،مقطع،رشته تحصیزه درونی رابطه انگ.6جدول شماره 
 1N              385  =1N=  256                  یزه درونیگان:ر وابستهیمتغ

ر یمتغ
 F مستقل

درجه 
یآزاد

سطح 
یدار معنی

 سه طبقه هایمقا

 یش دانشگاهیپ** متوسطه  ییراهنما* 000/0** 2  912/9 مقطع

 پسر دختر 925/0 1 009/0 جنس

 000/0** 2 917/12 تعامل
دختر *

 ییراهنما

پسر **
 ییراهنما

دختر 
 توسطهم

پسر 
 متوسطه

دختر **
ش یپ

 یدانشگاه

ش یپسر پ
 یدانشگاه

  کیزیف-یاضیر  یتجرب  یعلوم انسان 179/0 2 735/1 رشته
 پسر  *دختر 02/0* 1 458/5 جنس

  987/0  2 013/0 تعامل
دختر 
  یتجرب

پسر 
  یتجرب

دخترعلوم 
  یانسان

پسر 
علوم 
  یانسان

 یاضیدخترر
  کیزیف

 یاضیپسرر
  کیزیف

         05/0تر از   کم در سطحدار معنی*

  01/0تر از  در سطح کمدار معنی **

 مربوط یها دادهانس یل واریج حاصل ازتحلینتا: یلینگرش نسبت به امور تحص .ت
ل ی نسبت به تحصآموزان دانشنگرش .  نشان داده شده است7به نگرش در جدول شماره 

ن یب. ر از دوره متوسطه است باالتدار معنی ی به گونه ایش دانشگاهی و پییدر دوره راهنما
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پسران در دوره . وجود دارددار معنی بر نگرش، رابطه یلیت و مقطع تحصیتعامل اثر جنس
 یش دانشگاهین نگرش دختران در دوره پیهمچن.  دارندی نسبت به دختران برترییراهنما

مل  و تعایلی مختلف تحصهای رشته آموزان دانشن نگرش یب.ن دوره استیبرتر از پسران ا
  .شود یم مشاهده نیدار معنی رابطه یلیت و رشته تحصین جنسیب

  

  آنها و تعامل یلی رابطه نگرش با جنس،مقطع،رشته تحص:7جدول شماره 
 1N              368  =1N=  256                نگرش:ر وابستهیمتغ

ر یمتغ
 Fمستقل

درجه 
 یازاد

سطح 
یدار معنی

 سه طبقه هایمقا

 متوسطه ییراهنما* 000/0** 2 174/10 مقطع
ش یپ*

 یدانشگاه

 پسر دختر 288/0 1 130/1 جنس

 000/0** 2 944/22 تعامل
 ییراهنما
 دختر

 ییراهنما**
 پسر

متوسطه 
 دختر

متوسطه 
 پسر

ش یپ**
 یدانشگاه
 دختر

ش یپ
 یدانشگاه
 پسر

 کیزی ف-یاضیر یعلوم تجرب یعلوم انسان 068/0 2 720/2 رشته

 پسر دختر* 000/0** 1 282/15 جنس

 617/0 2 484/0 تعامل

 -دختر
علوم 
 یانسان

 علوم -پسر
 یانسان

 -دختر
علوم 
تجر
 یب

علوم -پسر
 یتجرب

 -دختر
 یاضیر
 کیزیف

 -پسر
 یاضیر
 کیزیف

         05/0تر از   در سطح کمدار معنی *
  01/0تر از  در سطح کمدار معنی **

  .یط آموزشی و محید درس موای با محتواآموزان دانشا موافقت ی یمند  عالقه- 4
ت ی وضعنظر آنان دربارهز ی و نیک از مواد درسی به هر آموزان دانش یمند عالقه

ا ی موافق و مخالف یها پاسخیفراوان. شدیریگ  پژوهش اندازه13 با یلیط تحصیمح
ج آن یسه قرار گرفت که نتای مورد مقایا قه با استفاده از آزمون دو جملهعال یمند و ب عالقه

  . ارائه شده است8جدول شماره در 
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 عالقه مثبت و نسبت به یات فارسی نسبت به درس زبان و ادبآموزان دانشت یاکثر
 آموزان دانشن نسبت یب .اند  ابراز داشتهی عالقه منفیعلوم و علوم اجتماع ات،یاضیدروس ر

 مشاهده دار ی تفاوت معنی و دروس هنرینیدرس د ،یسی عالقه به زبان انگلیمند و ب عالقه
  .نشد

ن نسبت ی بآموزان دانش یی با وقت و توانای درسیها کتابی محتوایدر مورد هماهنگ
 درصد 50کمتر از  .شود یمدار مشاهده ن یافراد گروه موافق و گروه مخالف تفاوت معن

ت یاکثر .اند  اظهار عالقه کردهی به طور کلی درسیها کتابی محتوا به نسبتآموزان دانش
ط مدرسه و کالس ی به محیمند عالقه س معلمان،یمناسب بودن روش تدر ،آموزان دانش

 با آموزان دانشت یاکثر .اند  دادهد قرار یین معلم و شاگرد را مورد تایدرس و رابطه مطلوب ب
  .اند مقررات مدرسه موافق نبوده

 یها برنامه ی با محتواآموزان دانشا موافقت  ی ی عالقه مند.8جدول شماره 
  یط آموزشیح و میدرس

 ها نسبتتفاوت پرسش ها مند ا عالقهیموافق  توجه یا بیمخالف 

  تعداد درصد تعداد درصد

 یات فارسیعالقه به دروس زبان و ادب 220 60 148 40 **000/0

 یسیعالقه به درس زبان انگل 190 52 178 48 566/0

 اتیاضیعالقه به ر 112 30 256 70 **000/0

 ...)یست شناسیز ،یمیش ک،یزیف( یعالقه به علوم و دروس علم 118 32 250 68 **000/0

 ..)یمدن ا،یجغراف خ،یتار( یعالقه به علوم اجتماع 142 39 226 61 **000/0

 ینیعالقه به دروس د 190 52 178 48 566/0

 یعالقه به دروس هنر 188 51 180 49 715/0

 آموزان دانش یی با وقت و توانای درسیها کتابی محتوایهماهنگ 198 54 170 46 159/0

 ی به طور کلی درسیها کتابیعالقه به محتوا 164 45 204 55 *042/0

 س معلمانیمناسب بودن روش تدر 258 70 110 30 **000/0

 ط مدرسه و کالس درسی به محیعالقه مند 220 60 148 40 **000/0

 آموزان دانشا ر و معلمان بیخوب بودن رابطه مد 240 65 128 35 **000/0

 ا موافق بودن با مقررات مدرسهید ییتا 148 40 220 60 **000/0

         05/0تر از   در سطح کمدار معنی* 
  01/0تر از  در سطح کمدار معنی **
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  یریگ جهیبحث و نت
      ندی فرآج حاصل از آن، همچونی است و نتایا هدیچیند پی فرآ،تیم و تربیتعل

ن سهم ییرد که سنجش و تعیپذ یر می تاثیاری بسیهاریمتغ ز عوامل و ا،یریاد گی -یدهادی
در مورد نقش عوامل . ار دشوار استیند آن بسین فرآورده و فرایین عوامل در تبیخالص ا

نها ی و مانند ای درسیها برنامه ی، محتوای آموزشروشهای، سن، جنس، ی، نگرشیزشیانگ
زان یاما درمورد م.  وجود داردیتوافق نسب یلیشرفت تحصیانس پی از وارین بخشییدر تب

 یجیرا نتایز؛ وجود نداردتوافق کامل هشگران ن پژوی، بن عواملیک از ایسهم خالص هر 
 جوامع مورد ی و بافت اجتماعی از عوامل فرهنگ،دیآ ی مختلف به دست میکه از پژوهشها

ه هر چند متوسط  دهد کیق حاضر نشان میج حاصل از تحقینتا. ردیپذ یر میمطالعه تاث
 ین نظریانگی از میلی مختلف تحصهای رشته مقاطع و آموزان دانش یلیشرفت تحصیپ
ن ین لحاظ بی باالتر است، اما از ا)10 نمره یعنی( یلیشرفت تحصیاس سنجش پیمق

. ر وجود داردین دختران و پسران تفاوت چشمگیژه بیوه  ب، مختلفهای رشته آموزان دانش
 84/11 پسران ین نمره هایانگی، اما م44/15 دختران یلیشرفت تحصی پین نمره هایانگیم

 پسران در یلیزه تحصیر ممکن است به کاهش انگین تفاوت چشمگی از ایبخش. است
ش یدر مورد روند افزا) 1386 (یزدی ییسه با دختران مربوط باشد که با مطالعه طباطبایمقا
 یهم خوانش در پسران ین گرای ال در دانشگاه و کاهشی تحصی دختران برای آوریرو

 پژوهش یها یافتهز همسو با ین) 1999(کا ی آموزش و پرورش آمریگزارش مرکز مل. دارد
  .کند ید مییسه با دختران تای پسران را در مقایلیزه تحصیحاضر، کاهش انگ

 آنان در همه یزه درونیل و انگی هر دو جنس نسبت به تحصآموزان دانشنگرش 
ش ی پآموزان دانش یرونیزه بیاما انگ. تر از حد متوسط است نیی پایلیع تحصها و مقاط رشته

ن یعلت ا.  نداردیدار معنی شده تفاوت یری اندازه گیرونیزه بی با حد متوسط انگیدانشگاه
ن به دانشگاه  رفتی خود را برا،یلین مقطع تحصی اآموزان دانشامر احتماال آن است که 

 رشته آموزان دانش یرونیزه بیانگ.  برخوردارندی باالتریرونیبزه ی از انگ وکنند میآماده 
د یشا. دهد ی نشان نمدار معنیا اندازه متوسط تفاوت ی ین نظریانگیز با می نیاضیر
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ش یها را ب  دانشگاهیرش خود در امتحانات ورودیز احتماال پذی نیاضی رشته رآموزان دانش
  .کنند می ینیب شیپگر ی دهای رشتهاز 

 یزه درونی و انگیلیل تحص نسبت به مسائآموزان دانشر نگرش یاز دو متغک یهر 
 نقش ،انین میدر ا. کنند میفا ی ایلیشرفت تحصی پینیب شیپ را در یدار معنی سهم ،آنان
به طور .  استیلیل تحص باالتر از نگرش نسبت به مسائیریگ به گونه چشمیزه درونیانگ
نظر از جنس، مقطع  ، صرفآموزان دانش یلیفت تحصشری پینیب شیپ در یرونیزه بیانگ یکل
 در یرونیزه بی احتماال نشان دهنده کاهش انگن امریا. ر استیتاث ی، بیلیا رشته تحصیو 

 )2004(رو و همکاران ی آکو بویها یافتهج با ین نتایا.  جامعه مورد مطالعه استآموزان دانش
 با نگرش نسبت به موضوع یلیشرفت تحصی مثبت پی بر همبستگیمبن) 2002 (یو بس
 و یزه درونی با انگیلیشرفت تحصی پدار معنی ین همبستگیهمچن.  هماهنگ استیدرس

 یو گاتر )2003(ت هد ی وایها یافته با یرونیزه بی با انگیلیشرفت تحصی پیعدم همبستگ
  .  داردیهم خوان) 2004(

ا در مورد  ریلیشرفت تحصین پیین در تبیش بی پیرهای که سهم متغیاما وقت
 ،میکن ی میک جنس بررسی مختلف و به تفکیلی تحصهای رشته مقاطع و آموزان دانش
ن یی در تبیزه درونین معنا که سهم انگی بد؛خورد ی به چشم میا  قابل مالحظهیتفاوتها

اما سهم نگرش . ر است دختآموزان دانش از شتریب پسر آموزان دانش در ،یلیشرفت تحصیپ
ن تر از یی پسر پاآموزان دانش در ،یلیشرفت تحصین پیی در تبیلیل تحصنسبت به مسائ

  . دختر استآموزان دانش

 دهد که متوسطه ی در مقاطع مختلف نشان مآموزان دانش یلیشرفت تحصیسه پیمقا
 باالتر از دوره یری به گونه چشمگ،یش دانشگاهی دوره پآموزان دانش یلیشرفت تحصیپ

ش ی مستعد بآموزان دانشن امر آن است که اوال ی ایتمالعلت اح.  استییمتوسطه و راهنما
 ورود به ی براآموزان دانشن یا ایثان.  شوندین دوره وارد می کم توان به اآموزان دانشاز 

  .گذارد یر می آنان تاثیلیشرفت تحصی دارند که بر پی تریزه قویدانشگاه انگ
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 بر یدار ی به گونه معنیش دانشگاهی مقطع پآموزان دانش ،یرونیزه بیاز نظر انگ 
شرفت ی تفاوت پیرونیزه بین تفاوت در انگیا.  دارندیر مقاطع برتری ساآموزان دانش
ا ی بدون توجه به رشته و یرونیزه بیانگ.  کندین میین مقطع تبی دو جنس را در ایلیتحص

 دختران در ،یش دانشگاهی اما در دوره پاست؛کسان یپسران   در دختران ویلیمقطع تحص
                 زه دختران رشتهین انگیهمچن. وردارند برخیزه باالتریسه با پسران از انگیمقا
رسد که انتخاب رشته  یبه نظر م. ن رشته استیک باالتر از پسران همیزی ف-یاضیر

 ورود به دانشگاه یزه آنان برای دختر به انگآموزان دانش یک از سویزی ف-یاضی ریلیتحص
  . مربوط باشد)یرونیزه بیانگ(

 نسبت ،یش دانشگاهی و پیلی تحصیی دوره راهنماآموزان دانش ،یزه درونیاز نظر انگ
 در یرستانی دبآموزان دانش یزه درونیکاهش انگ.  دارندی برتر، دوره متوسطهآموزان دانشبه 
بر اساس .  داردیهماهنگ) 1981(  هارتریها یافته با یی دوره راهنماآموزان دانشسه با یمقا

زه یش انگیاما افزا. ابدی یم کاهش آموزان دانش یزه درونی انگ،ش سنی، با افزای ویها یافته
 ندارد، احتماال از یخوان هم هارتر یها یافته که با یش دانشگاهی دوره پآموزان دانش یدرون

 اغلب از هوش و ،ابندی ین دوره راه می که به ایآموزان دانش که شود یم یت ناشین واقعیا
زه یانگ.  همبسته باشندیزش درونی برتر برخوردارند که ممکن است با انگیلیداد تحصاستع
ش ی اما در دوره پ باالتر از دختران است؛یلی تحصییا پسران در دوره راهنمیدرون

 پسران باالتر یزه درونی از انگ،یا  به گونه قابل مالحظه، دخترانیزه درونی انگ،یدانشگاه
ل در دانشگاه و ی دختر به تحصآموزان دانش شتریب ی آوری از رون تفاوت احتماالیا. است

 یی طباطبایها یافته که با شود یم یزه پسران در ورود به دانشگاه ناشیکاهش انگ
  . داردیهم خوان )1386(یزدی

 یزه درونیدر مورد انگ مشابه آنچه یجیز نتای نیلیل تحصه مسائاز نظر نگرش نسبت ب
ش ی و پیلی تحصیی در دوره راهنماآموزان دانش نگرش .شود یمگفته شد مشاهده 

 آموزان دانشنگرش .  متوسطه استآموزان دانشتر از   مثبتیدار ی به گونه معنیدانشگاه
 یش دانشگاهی دختر، اما در دوره پآموزان دانش برتر از یلی تحصییپسر در دوره راهنما
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رش دختران نسبت مجموع، نگدر .  برتر از پسران استیرینگرش دختران به گونه چشمگ
  .پسران است نگرش ازتر  ل مثبتیبه تحص

 سطح ین استنباط کرد که به طور کلی چنتوان یم باال یل هایج حاصل از تحلیاز نتا
زه ین، انگیبا وجود ا. ن استییل پای و نگرش آنان به تحصآموزان دانششرفت یزه پیانگ
باالتر در دختران  ،یلیا و مقاطع تحصه  رشتهشتریبل در یشرفت و نگرش نسبت به تحصیپ

  .از پسران است

 آنان یمند ، عالقهآموزان دانش یلیزش تحصین پژوهش عالوه بر نگرش و انگیدر ا
 مورد ی از عوامل آموزشگاهی نسبت به بعضنظر آنان و ی مواد درسینسبت به محتوا

  :ر به دست آمدیج زی نتاین بررسیاز ا.  قرار گرفتیبررس

 .اند  اظهار عالقه کردهیات فارسی نسبت به درس زبان و ادبآموزان دانش شتریب •

و ...)  ویمیک، شیزیف (یات، علوم، دروس عملیاضی نسبت به رآموزان دانش شتریب •
 .اند  کردهی عالقگیابراز ب...)  ویا، مدنیخ، جغرافیتار( یعلوم اجتماع

 ینیر و علوم د، هن)یسیانگل( ی نسبت به زبان خارجی به طور کلآموزان دانش •
 .اند  کردهی تفاوتیاظهار ب

 ی درسی کتابهای نسبت به محتواآموزان دانش  درصد50ش از ی، بیبه طور کل •
 .اند کرده ی عالقگیاظهار ب

 آنان یهایی با توانای درسی کتابهای که محتوان باورندیبر ا آموزان دانش از یمین •
 . نداردیهماهنگ

 .اند  دادهد قرار نییرا مورد تا مقررات مدرسه آموزان دانشت یاکثر •

ران مدارس با یس معلمان، روابط معلمان و مدی روش تدرآموزان دانشت یاکثر •
 .اند ف کردهی را مطلوب توصآموزان دانش
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 ی است که نگرش منفیق از جمله عواملی تحقیها یافتهن بخش از ی ایج منفینتا
 و شود یم آنان را موجب یلیتحصزه ین بودن سطح انگییل و پای نسبت به تحصآموزان دانش

  . کندیاستگذاران آموزش و پرورش را به خود جلب میزان و سیر ن، برنامهتوجه مسئوال

 را در سطوح یلی نه تنها افت تحص،ی و نگرش منفیریادگی به یعالقگ یب، یزشیانگ یب
آنان را  یها  و خانوادهآموزان دانش ی و سالمت روانیدهد، بلکه سازگار یش میمختلف افزا

 یهاتیجه قابلیو در نتدارد  یپدر را ی مخربی و اخالقی اجتماعیامدهایکند و پ ید میتهد
 یعت آدمیطب )1992( به نظر جانس. دارد ی باز مییشکوفا  را از رشد وآموزان دانشبالقوه 
رد ی مساعد قرار بگی و پرورشیط آموزشی است که اگر در شراییهایژگیو یدارا
  :رندیها شامل موارد زیژگین ویا.شود یموه اش شکوفا  بالقیها ییتوانا

 یکنجکاو •

 فعال و تالشگر بودن •

 ها شهی رفتار و خلق اندیآغازگر •

 دن به تجاربی از تجربه و معنا بخشیریادگی •

 .ش ارزشمند استی در آنچه که برایکارآمد •

 که ابندی ی پرورش می بالقوه در صورتیهاین توانمندی ایریادگی -یاددهیند یدر فرآ
ازها ی با نیلی عملکرد تحصیابی ارزشیها وهی و شی آموزشروشهای، ی درسیمواد و محتوا
  . عصر حاضر هماهنگ باشندی و تحوالت علمآموزان دانش یو استعدادها

  

  شنهادهایپ
که دهد  یق نشان مینه تحقیشی و پها هینظرن پژوهش و مرور یج حاصل از اینتا

ه ین توصیبنابرا.  هستندیریادگی -یاددهیند ی فرآ دری دو عامل اساس،زش و نگرشیانگ
  : که معلمانشود یم
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 با آموزان دانش ی را برایریادگی حاصل از یامدهای و پاداش و پیریادگی یهاهدف .1
 .معنا سازند

 آموزان دانش ی و تجارب عملی واقعی را به زندگی مواد درسیها و محتواهدف .2
 .کنندن روشن شایت آن را برایارتباط دهند و ارزش و اهم

کپارچه یرامون خود یر افراد پی کمک کنند تا خود را با جهان و ساآموزان دانشبه  .3
 .ش دهندی شان را افزای و سطح خودآگاهسازند

 و ی تراکمیابیش از اندازه بر ارزشید بی تاکی به جایلیشرفت تحصیدر سنجش پ .4
 . دهند را مورد توجه خاص قراریریادگیند ی، فرآیریادگی یها فرآورده

 را آموزان دانش ی و مهارتی، نگرشیزشی ابعاد انگ،یریادگی -یاددهیند یدر فرآ .5
 . به طور مستمر مورد سنجش قرار دهندینه شناختی در زمیشرفت درسیهمراه با پ

 یها  و خانوادهآموزان دانش به ، مذکوریهایژگیوج حاصل از سنجش یدر مورد نتا .6
 . بدهند1آنان بازخورد

 یابی، آن را علت آموزان دانشا نگرش یزش و یه افت سطح انگدر صورت مشاهد .7
 و ها برنامه به اصالح ،ازی بکوشند و در صورت نیکنند و در جهت رفع علل احتمال

 . خود اقدام کنندروشهای

شرکت زش خود یها، مهارت، نگرش و انگ  از آموختهیابی را در ارزشآموزان دانش .8
 .باز خورد دادن به خود را در آنان پرورش دهند و یسنجوه خودیله شین وسیدهند و بد

ت و ی، خالقیز مادی مانند نمره و جوایرونی بیهااد از پاداشی استفاده زیبه جا .9
ن راه امکان پرورش ی قرار دهند و از ایق کالمی را مورد تشوآموزان دانشعملکرد مهم 

 . آنان را فراهم سازندیزه درونیانگ

                                                           
1. feedback 
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کرد یروانتخاب  با ،ی گروهیریادگیژه ی، به ویریادگیط مناسب یجاد شرایبا ا .10
 از راه حل یریادگی فعال و روشهای و با به کار بستن ی رقابت فردی به جایپژوهش
 .دهند را ارتقا آموزان دانش یزه درونیه، نگرش و سطح انگمسئل
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