
  

  

  

  

 

آموزان  رابطه رفتارهای معلم با سرزندگی و انگیزش درونی دانش
  1دبیرستانهای شهر اصفهان

  ∗دکتر حمیدرضا عریضی

  ∗∗احمد عابدی
  ∗∗∗مریم تاجی

                 

  چکیده
  

پژوهش حاضر به منظور تعیین رابطه و سهم نـسبی انـواع رفتارهـای معلـم در          
جامعۀ آمـاری ایـن     . آموزان انجام شده است     دانشتبیین سرزندگی و انگیزش درونی      

آموزان دوره متوسطه دبیرستانهای شهر اصفهان بودند که از میان آنان             پژوهش، دانش 
های   گیری تصادفی ساده انتخاب شده و به پرسشنامه         آموز به روش نمونه     سیصد دانش 

هـای ایـن      فتهبخشی از یا  . اند  رفتارهای معلم، سرزندگی و انگیزش درونی پاسخ داده       
پژوهش نشان داده است که از میان رفتارهای مرتبط با سرزندگی معلم، اشتیاق معلم              

، واز میـان رفتارهـای      )21/0(و دانـش زیربنـایی    ) 27/0(، حمایت استقاللی    )31/0(

                                                           
  21/9/1386: ؛  تاریخ تصویب29/8/1385: ؛  تاریخ آغاز بررسی7/8/1385:  تاریخ دریافت- 1
 شناسی شناسی دانشکده علوم تربیتی وروان استادیار روان.  ∗

  شناسی دانشگاه اصفهان دکتری روان. ∗∗
  یر ریاضی آموزش و پرورش اصفهاندب. ∗∗∗
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، بـیش از    )29/0(و تنـوع روش     ) 41/0(مرتبط با انگیزش درونی معلم، اشتیاق معلم        
  .آموزان هستند کننده سرزندگی وانگیزش درونی دانشدیگر رفتارهای معلم تبیین 

رفتارهای معلم، سـرزندگی، انگیـزش درونـی، اشـتیاق معلمـان،            : ها  کلید واژه 
  .آموزان دوره متوسطه دانش

  

  مقدمه 
آموزان به میزان بسیار زیاد به حضور واقعی آنها در کالس درس بـستگی         یادگیری دانش 

. زانه نباشند و توجه و تمرکز آنها معطوف به معلم باشـد           به این معنی که در رویای رو      . دارد
بدون وجود شور   .  یادگیری ایجاد کند   1برای این کار معلم باید بتواند در آنها شور و اشتیاق          

پاتریـک، هیزلـی،   (آمـوزان وجـود نـدارد     و اشتیاق در خود معلم، امکان انتقال آن به دانـش   
  ).20002کمپر،

یزه درونی نسبت به درس داشته باشـند بایـد از محتـوای آن    آموزان انگ   برای اینکه دانش  
برای دستیابی برای هدف معلم باید به صورتی دلپـذیر محتـوای درس را ارائـه                . لذت ببرند 

اند که انگیزش درونی نسبت به یک فعالیت بـه            نتیجه گرفته ) 1991 (3دسی و همکاران  . کند
های بیرونی وتقویت بـرای فـرد         شدلیل ماهیت لذت بخش آن تکلیف است، حتی اگر پادا         

  .وجود نداشته باشد

 4انگیزش درونی نسبت به آموزش و یادگیری، در کـالم معلمـان بزرگـی چـون روسـو                 
پیامدهای آموزشی با اهمیـت، در پرتـو انگیـزش          . شود  دیده می ) 1913 (5و دیویی ) 1911(

ثیر آن بر متغیر نمره و      های تجربی، تأ    یابد که با تائید پژوهش      آموزانی تحقق می    درونی دانش 
، )7،1997ویـگ فیلـد وگـاتری     (، میزان وگستره مطالعه     )6،1990گاتفرید(پیشرفت تحصیلی   

                                                           
1-Eethusiasm 
2-Patrick et al 
3-Deci et al 
4-Rousseau 
5-Dewey 
6-Gottfried 
7-Wigfield & Guthrie 
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ــاد آوری موضــوع  ــاک(بازشناســی و ی ــل (، درک مطلــب )1،1985رینگــرو وزین رایان،کون
، عواطـف مثبـت     )1984 3کاستنر، رایـان، برنـی یـری، وهولـت        (، خالقیت   )2،1990وپالنت

پاتریـک،  (وهمین طور عواطـف مثبـت در مدرسـه     )1383ضی و بهادران، کارگرفرد، عری(
 .شود را شامل می) 1993 4اسکینرو کونل

 انگیـزه تعیـین شـده از        یکـ ی. گذارند  دو متغیر مفهومی مهم بر انگیزش درونی تأثیر می        
، رایان  51996کوردووا، لپر (سوی خود فرد که نشان دهندۀ انتخاب به وسیلۀ آزمودنی است            

دار اسـت و بنـابراین در وی    کـه بـرای فـرد معنـی     و نیز مواد آموزشی) 1986 6ولنیکو گر
و ) 1996 کـوردوواولپر    71987آنانـد وراس    (کنـد     انگیزش درونی نسبت به خود ایجاد مـی       

و سطوح  ) 81984والراند ورید (ارتقای شایستگی ادراک شده از طریق دادن باز خورد مثبت           
دار ارائـه کنـد،       هرگاه معلم درس را به صـورتی معنـی        . ستا) 1978،  9هارتر(چالشی بهینه   

های خود را با اهمیت و دیدگاهش را تعیین کننده بداند، ارائه مطالـب از                 آموز انتخاب   دانش
آمـوز پـس از    سطح توانایی وی خیلی فراتر یا فروتر نباشند، چالش برانگیز باشـند و دانـش        

م دریافت کند، انگیـزش درونـی او افـزایش          های مناسب بازخوردی مثبت از معل       ارائه پاسخ 
  ).2000پاتریک، هیزلی و کمپ لر(یابد  می

نظریه خودتعیینی دسی و رایان تأثیر قاطعی بر پیشنهادهای پژوهـشی در زمینـۀ ارتقـای                
آموزان برای یادگیری داشته است و رابطۀ سالم وخشنود کننـده میـان               انگیزش درونی دانش  

یک نظریه ضمنی در تعلیم و تربیت این است کـه           . ین کرده است  آموزان و معلم را تبی      دانش
هـای گونـاگون      هـا و فرهنـگ      المثل  انگیزش درونی، تعاملی و میان فردی است و در ضرب         

بر مبنای آن هرگاه معلم انگیزش درونی نـسبت بـه درس داشـته باشـد،            . بازتاب یافته است  
شواهد تجربی این موضوع را تائید      . کندآموزان خود منتقل      تواند این انگیزش را به دانش       می

                                                           
 

 
  

1. Rinnger&Wozhiak  
2- Ryan,Connell&Plant  

 

3 -Koestner,Ryan,Bernieri&Holt 
4 -Patrick,Skinner&Connell 
5 -Cordova & Lepper 
6 -Ryan & Grolnick 
7 -Anand & Ross 
8-Vallerand & Reid 
9 -Harter 
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بنابراین، اشـتیاق معلمـان بـه       ). 19922، وایلد، انزل و هاوکنیز    1988،  1سالر و وید  (می کنند   
مثال وایلـد  . یابد آموزان انتقال می شود و از معلم به دانش  آموزان تبدیل می    شور وشوق دانش  

 کنند معلم آنها داوطلبانه آموزش      آموزانی که احساس    دریافتند که دانش  ) 1992(و همکاران   
کننـد تـا اینکـه        آموزانی انگیزش درونـی نـسبت بـه درس پیـدا مـی              دهد، بیشتر از دانش     می

به عبارت دیگر معلم الگـویی اسـت   . کند احساس کنند، معلم برای دریافت پول تدریس می    
  .گردد آموزان درونی می شناختی از طریق وی در دانش که متغیرهای روان

مـثال  . های متعدد دیده شده اسـت       ۀ شور وشوق معلم با اثربخشی وی، در پژوهش         رابط
). 3،1992بیریگهام، اسکراگ و ماتسو پـی یـری       (آموزان    تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش     

انجـام دادن تکـالیف     ) 1998،  5اسـتیووارت (یـادآوری   ) 1991 4مـارلین (عملکرد در آزمون    
) 1967،  7فلد من (بندی اثر بخشی معلم       درجه) 1983 6بتن کورت، ژیلت،گیل وهال   (درسی  

  ).1976، 8مک میالن (آموزان به یادگیری  نگرش دانش
آموزان باشـد، تأثیرگـذاری       با توجه به اینکه انگیزش درونی باید معطوف به درون دانش          

در . رسـد   شور واشتیاق معلم که یک محرک بیرونی است تا حدودی شگفت آور به نظر می              
آمـوزان     عالوه بر انگیزش درونی، تأثیر رفتارهای معلم بر سـرزندگی دانـش            پژوهش حاضر 

سرزندگی را می توان،سنجش تجربی انرژی روانی دانست کـه از زمـان             . بررسی شده است  
انـد کـه میـان سـرزندگی و بهداشـت             های اخیر نـشان داده      پژوهش.فروید مطرح بوده است   

، رایان و فردریک    1996 9کاسر ورایان (دارد  روانی ونیز پیامدهای رشدی دیگر رابطه وجود        
101997. ( 

                                                           
1-Cellar & Wade 
2-Wild,Enzle & Hawkins 
3-Brigham, Scruggs & Mastropieeri 
4-Marlin 
5-Stewart 
6-Bettencourrt, Gillett, GIL &Hull 
7-Feldman 
8-Mcmillan 
9-Kasser & Ryan 
10-Rayan & Ferderick 
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اشتیاق وسرزندگی از نظر مفهومی با یکدیگر شباهت دارد، بـا ایـن تفـاوت کـه تظـاهر               
  .رفتاری انرژی روانی در شورمندی واشتیاق وتظاهر ذهنی آن در سرزندگی است

لم، حمایـت   اشتیاق مع : شامل(هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه میان رفتارهای معلم         
آموزان، تعامل ارتباطی، تنـوع       استقاللی، باز خورد شایستگی، مربوط بودن، مراقبت از دانش        

آموزان،   روشها، دانش زیربنایی، آمادگی برای کالس، ایضاح مطلب، افزایش دلبستگی دانش          
افزون بر این،   . آموزان است   با سرزندگی و انگیزش درونی دانش     ) یادگیری تجربی، وآرامش  

ش شده است که سهم نسبی هر یک از رفتارهای معلم در تبیـین سـرزندگی وانگیـزش                  تال
  .آموزان مورد بررسی واقع شود درونی دانش

  

  جامعۀ آماری
آموزان دبیرستانهای شهر اصفهان در سال تحـصیلی          جامعه آماری پژوهش حاضر، دانش    

اده انتخاب شده و مورد      نفر از آنها به روش تصادفی س       300 بودند که از میان آنها       83 – 84
ن یـی  انجام شد و پـس از تع       یک مطالعه مقدمات  یبه همین منظور ابتدا     . اند  بررسی قرار گرفته  

 گونـاگون آمـوزش وپـرورش شـهر         یآمـوز از نـواح       دانـش  300انس صفت مورد نظر     یوار
  .دندیاصفهان انتخاب گرد

  

  ابزارهای پژوهش 
ــرزندگی . 1 ــه س ــا : پرســش نام ــشنامه را رای ــن پرس ــک ای ــاخته، ) 1997(ن وفردری س

ایـن  . در پژوهش خود به کار گرفته است      ) 1381(ترجمه کرده ابوالقاسمی    ) 1381(عریضی
مقیاس انرژی و شور واشتیاق برای زندگی را بـه منزلـۀ یـک صـفت مـورد سـنجش قـرار                      

، )1997رایــان و فردریــک،(ســرزندگی بــا متغیرهــای خــشنودی روان شــناختی . دهــد مــی
رایان (و انگیزش درونی برای کاهش وزن       ) 1996کاسر و رایان،    (ندگی  های درونی ز    هدف

اعتبار صوری و محتوای این مقیاس با نظر پنج تن          . ارتباط داشته است  ) 1997و فردریک، و  
  . از اساتید روان شناسی تأیید شده است
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آن را  ) 1991(این مقیاس، نه پرسش دارد که دسـی و رایـان            : مقیاس انگیزش درونی  . 2
در پـژوهش   ) 1383(ترجمه کرده و کارگرفر، عریضی و بهـادران         ) 1383(خته، عریضی   سا

 کرونبـاخ  یاس را بـه روش آلفـا  ین مقی اییایپا) 1991(دسی و رایان . اند خود به کار گرفته  
ـ  یاس بعد انگ  ین مق یا. اند   گزارش کرده  89/0 ـ یزش ب یـ  را در مقایـسه بـا انگ       یزش درون  یرون

  .کند ی میریگ اندازه
  

  های سرزندگی و انگیزش درونی میانگین و انحراف معیار وپایایی مقیاس. 1ل جدو

 مقیاس
تعداد 
 پرسش

انحراف میانگین
 معیار

آلفای 
 کروبناخ

ضریب 
 تنضیف

ضریب پایایی 
 بازآزمایی

  سرزندگی
 انگیزش

7  
9 

92/3  
46/4 

74/1  
62/1 

92/0  
94/0 

89/0  
91/0 

72/0  
83/0 

  

) 2000(ن پرسشنامه را پاتریک، هیزلی وکمپ لر ای: نامه رفتارهای معلم پرسش. 3
این پرسش . اند و عریضی ترجمه کرده ودر پژوهش حاضر به کار گرفته شده است ساخته

نام زیر مقیاسها، تعداد پرسشهای هر یک ) 2( زیر مقیاس بوده که در جدول 13نامه دارای 
  .ای از پرسشهای آن ارائه شده است و نمونه
 به یل عاملی معلم از تحلی پرسشنامه رفتارهایسازه و ساختار عامل یی روای بررسیبرا

ک عامل شدند که وزن ی مشمول ییها ماده.  با چرخش پروماکس استفاده شدیدیروش تائ
ک داشتند یژه باالتر از ی عامل ارزش و13در مجموع .ا باالتر را داشتندی 30/0 یعامل

، 23/1، 54/1 ،01/2،9/1، 09/2، 22/2، 58/2، 05/3 ،22/3، 25/3 ،57/3 ،21/4:وعبارت از
  .ن کردندییانس کل را تبی درصد وار35/57 عامل 13در مجموع .  بودند08/1
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  میانگین،انحراف معیار و پایابی زیرمقیاسهای رفتارهای معلم. 2جدول 

 زیر مقیاس
تعداد 
 سئوال

 میانگین
انحراف 
 معیار

آلفای 
 کروبناج

 نمونه پرسش

  اشتیاق معلم
  ت استقاللیحمای

  
  باز خورد شایستگی

  
  

  مربوط بودن
  
  

مراقبت از 
  آموزان دانش

  تعامل ارتباطی
  تنوع روشها

  
  دانش زیربنایی

  آمادگی برای کالس
  ایضاح مطلب

افزایش دلبستگی 
  آموزان دانش

  
  یادگیری تجربی

  
 آرامش

4  
6  

  
5  

  
  
5  

  
  
5  

  
5  
4  

  
5  
4  
3  
5  

  
  
3  

  
3 

17/4  
08/5  

  
43/5  

  
  
62/5  

  
  
02/5  

  
22/5  
92/4  

  
26/5  
29/5  
42/5  
91/5  

  
  
63/4  

  
96/4 

69/1  
64/1  

  
28/1  

  
  
24/1  

  
  
42/1  

  
37/1  
52/1  

  
43/1  
39/1  
54/1  
37/1  

  
  
59/1  

  
72/1 

84/0  
82/0  

  
79/0  

  
  
76/0  

  
  
81/0  

  
84/0  
87/0  

  
81/0  
79/0  
83/0  
87/0  

  
  
81/0  

  
79/0  

 

  . به هنگام درس دادن، مملو از انرژی است
ه می توانند با    آموزان اعتماد دارد ک     به دانش 

  .استداللهای خود درس را یاد بگیرد
آمــوزان،  روی تکــالیف وکــارعملی دانــش

ــایی ــه    راهنم ــدی ارائ ــالت مفی ــا وجم ه
  .نویسد می

به مـن کمـک کـرده اسـت دریـابم چـرا             
موضــوعات ارائــه شــده در درس اهمیــت 

  .دارند
به هنگامی که مشکل پیدا می کنیم راههـای         

  .ان می دهدبرون رفت از مشکل را به ما نش
  .کند آموزان برقرار می رابطه خوبی با دانش

مواد درسی را با روشهای گوناگون بررسـی        
  .کند وارائه می

در زمینۀ موضوع درس خود، دانـش کـافی         
  .دارد

  .آمادگی او برای تدریس خوب است
  .کند افکار خود را به وضوح بیان می

آموزان را تـشویق بـه پرسـش          فعاالنه دانش 
  .کند می
آموزان بـه     کند که یادگیری دانش     یق می تشو

  .محیط واقعی وتجارب عملی ارتباط یابد
به هنگـام درس گرفتـار تـنش وعـصبانیت          

 .گردد نمی
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  روشهای آماری تجزیه وتحلیل داده ها
ها از ضرایب همبستگی ساده و تحلیل  در این پژوهش برای تجزیه وتحلیل داده

  .رگرسیون استفاده شده است
  

  ژوهش یافته های پ
آموزان و نیز   ضریب همبستگی میان رفتارهای معلم با انگیزش درونی دانش3در جدول 

  .سرزندگی آنها آورده شده است
  

  ضریب همبستگی میان رفتارهای معلم با انگیزش درونی و سرزندگی. 3جدول
 آموز رفتار دانش

 رفتارهای معلم
 سرزندگی انگیزش درونی

  اشتیاق معلم
  حمایت استقاللی

  ازخورد شایستگیب
  مربوط بودن
  آموزان مراقبت از دانش

  تعامل ارتباطی
  تنوع روشها
  دانش زیربنایی

  آمادگی برای کالس
  ایضاح مطلب

  افزایش دلبستگی
  یادگیری تجربی

 آرامش

67/0∗  
71/0∗  
32/0∗  
59/0∗  
31/0∗  
57/0∗  
59/0∗  
51/0∗  
57/0∗  
46/0∗  
58/0∗  
54/0∗  
43/0∗ 

69/0∗  
71/0∗  
49/0∗  
73/0∗  
76/0∗  
68/∗0  
65/0∗  
54/0∗  
39/0∗  
64/0∗  
57/0∗  
49/0∗  
61/0∗ 

آمـوزان    بر مبنای ضرایب همبستگی بدست آمده اشتیاق معلم با انگیزش درونـی دانـش             
در (همچنین رابطه میـان اشـتیاق معلـم         .ارتباط بیشتری نسبت به دیگر رفتارهای معلم دارد       

بـه عبـارت دیگـر،      . تارها است با سرزندگی بیش از دیگر رف     ) میان مجموعه رفتارهای معلم   
  .کند آموزان انرژی وسرزندگی ایجاد می شور و اشتیاق معلم در دانش
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  یر مالک سرزندگی متغیآمارهای توصیفی مدل رگرسیون برا. 4جدول شماره
 سطح معناداری R2 F چندگانهR متغیر
 001/0 0008/31 2138/0 4623/0  معلمیرفتارها

     

آمـوزان را      دانـش  ی از سـرزندگ   21/0د کـه در مجمـوع        دهـ  ی نشان مـ   4جدول شمارۀ   
  .کند  میینیش بی معلم پیرفتارها

  

  یزش درونیر مالک انگی متغیآمارهای توصیفی مدل رگرسیون برا. 5جدول شماره 
 سطح معناداری R2 F  چندگانهR متغیر

 001/0 07/30 145/0 384/0 اضطراب عمومی

آمـوزان توسـط       دانـش  ی از سـرزندگ   14/0 دهد که در مجموع     ی نشان م  5جدول شماره   
  .کند  میینیش بی معلم پیرفتارها

  
  

  رگرسیون چند گانه پیش بینی انگیزش درونی و سرزندگی . 6جدول 
  آموزان از رفتار معلم دانش
 آموز  دانش انگیزش درونی سرزندگی

 β رفتار معلم
 آموز  دانش

 β رفتار معلم
  اشتیاق معلم

  حمایت استقاللی
  ایضاح مطلب
  دانش زیربنایی

  بازخورد شایستگی
  مربوط بودن

  آموزان مراقبت از دانش
  تعامل ارتباطی
  تنوع روشها

  آمادگی
  افزایش دلبستگی
  یادگیری تجربی

 آرامش

37/0∗  
34/0∗  
28/0∗  
26/0  
14/0-  
12/0  
19/0-  
13/0-  
09/0-  
11/0-  
08/0-  

 15 / 0  
07/0- 

  اشتیاق معلم
  تنوع روشها
  مربوط بودن

  حمایت استقاللی
  باز خورد شایستگی

  مراقبت
  تعامل ارتباطی
  دانش زیربنایی

  آمادگی
  ایضاح مطلب

  افزایش دلبستگی
  یادگیری تجربی

 آرامش

44/0∗  
31/0∗  
13/0  
16/0  
08/0-  
05/0-  
21/0-  
07/0-  
11/0-  
09/0  
08/0  
05/0-  
07/0 

05/0〈=∗ P  

β 
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  ل رگرسیونیتحلی
 با کنترل رفتارهای معلم به جز رفتار اصلی مورد نظر در پژوهش حاضر یعنـی اشـتیاق                 

 نتایج تحلیل ارائه شده که در 4در جدول شماره .معلمان رگرسیون چند گانه صورت گرفت
بینـی    رفتار دیگر وی پـیش    12آن انگیزش درونی به صورت همزمان از متغیر اشتیاق معلم و          

  .شده است

. آمـوزان را دارا اسـت       اق معلم بیشترین نقش تبیین کننـده انگیـزش درونـی دانـش            اشتی
ضرایب بتای منفی در متغیرهای رفتـار معلـم در رگرسـیون چندگانـه نـشان دهنـده نقـش                    

  ).1983کوهن و کوهن (بازداری و فرونشانی آن رفتارها در انگیزش درونی است 

ت انگیزش درونی را به سمت بیـرون        مثالً باز خورد شایستگی از سوی معلم، ممکن اس        
به همین دلیل متغیرهای فرونشان از پژوهش کنار گذاشته شده و تـأثیر بقیـه               . منعطف سازد 

تحلیل رگرسیونی بـا    . آموزان مورد مطالعه قرار گرفته است       متغیرها بر انگیزش درونی دانش    
داری   بط در سطح معنی   مجدداً روا .  ارائه شده است   5پنج متغیر باقی مانده در جداول شماره        

  .آموزان دارا است بوده و اشتیاق معلم همچنان بیشترین نقش را در تبیین انگیزش دانش
  

  یر مالک سرزندگی متغیآمارهای توصیفی مدل رگرسیون برا.7جدول شماره
 سطح معناداری R2 F چندگانهR متغیر

 001/0 14/22 5811/0 7623/0  معلمیرفتارها

آموزان را   از سرزندگی دانش58/0دهد که در مجموع   نشان می7جدول شمارۀ 
  .کند بینی می رفتارهای معلم پیش

  

  یر مالک سرزندگی متغیآمارهای توصیفی مدل رگرسیون برا .8جدول شماره
 سطح معناداری R2 F چندگانهR متغیر

 001/0 79/17 4732/0 6879/0  معلمیرفتارها
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آمـوزان را      از سـرزندگی دانـش     47/0دهـد کـه در مجمـوع           مـی   نـشان  8جدول شماره   
  .کند بینی می رفتارهای معلم پیش

  رگرسیون چند گانه با خارج کردن متغیرهای باز دارنده. 9جدول
 آموز دانش انگیزش درونی سرزندگی

 β رفتار معلم

 آموز دانش
 β رفتار معلم

  اق معلماشتی
  حمایت استقاللی
  دانش زیربنایی
  وضوح مطلب
 یادگیری تجربی

31/0∗  
27/0∗  
21/0∗  
14/0  
11/0 

  اشتیاق معلم
  تنوع روش
  مربوط بودن

  حمایت استقاللی
 آرامش

41/0∗  
29/0∗  
11/0  
90/0  
07/0 

05/0〈=∗ P  
گرسیون چندگانه  آموزان، مجدداً ر    برای بررسی تأثیر رفتارهای معلم در سرزندگی دانش       

شـود اشـتیاق      همـانطور کـه دیـده مـی       . آموزان انجام گرفت    با متغیر مالک سرزندگی دانش    
 پـس از    9در جـدول    . آموزان دارا اسـت     معلمان، بیشترین سهم را در تبیین سرزندگی دانش       

حذف متغیرهایی که ضرائب تبای آنها منفی است، مجددا تحلیل رگرسیون انجام گرفـت و               
  .آموزان، اشتیاق معلمان بود بینی سرزندگی دانش ترین نقش در پیشباز هم باال

  

  گیری   نتیجه
انــد  هــای پیــشین همخــوان و هماهنــگ هــای ایــن پــژوهش بــا نتــایج پــژوهش  یافتــه

ــد،( ــاتری،: 1990گاتفری ــد وگ ــاک،1997ویــگ فیل ــل و 1985؛ رینگــرو وزین ــان، کون ؛ رای
  ). ودسی و رایان1997فردیک،؛ رابان و 1993؛ پاتریک،اسکیر وکونل،1990پالنت،

آمـوزان    های این پژوهش نشان داد که اشتیاق معلمـان بـا انگیـزش درونـی دانـش                  یافته
بـه عبـارت دیگـر، معلمـی کـه          . وسرزندگی آنها بیش از دیگر رفتارهای معلم ارتبـاط دارد         

سازد   دارد، فضای کالس را متحول می       مطالب خویش را به سبک پویا و با اشتیاق عرضه می          
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آموزان وی از انگیزش درونی نسبت به مطالب درسی دادند و نیز انرژی بیـشتری را          و دانش 
  .کنند در کالس درس گزارش می

آموزان، بعد از اشتیاق معلمان، بیـشترین تـأثیر را بـر انگیـزش                حمایت از استقالل دانش   
نحوه شـفاف   متغیرهای دیگر مانند آگاهی نسبت به موضوع و نیز          . آموزان دارد   درونی دانش 

یافتـۀ بـسیار    . آمـوزان تـأثیر دارنـد       و واضح درس بر انگیـزش درونـی وسـرزندگی دانـش           
آمـوزان بـر انگیـزش        انگیز در پژوهش حاضر، تأثیر باز خورد شایـستگی بـه دانـش              شگفت

هـای آتـی بایـد        پـژوهش .  اسـت   های پیشین نقشی مهم داشـته       درونی است که در پژوهش    
بـا ایـن حـال      . حاضر، این نقش کم اهمیـت شـده اسـت         روشن سازند که چرا در پژوهش       

. های پژوهش حاضر، به دلیل ماهیت همبستگی آن در جهت علّی را نشان نمـی دهنـد                  یافته
آموزان با انگیزش درونـی       گیری کرد که یا معلمان مشتاق، دانش          توان نتیجه   به این ترتیب می   

شوند در     درونی دارند، سبب می    آموزانی که انگیزش    عکس دانش   دهند و یا به     را پرورش می  
) 1،1992کب وفـولر  (در این پژوهش مورد دوم      . معلمان آنها شور و شوق بیشتری پدید آید       

آموزانی که انگیـزش درونـی انـدکی در           افزون بر این، دانش   . مورد بررسی قرار گرفته است    
گـی ایجـاد    نشانند و در آنها یـاس ودلمرد        کالس درس دارند، شور واشتیاق معلم را فرو می        

  ). 2،1995استنالند(کنند  می

. هایی با روش آزمایشی مورد نیاز است تا بر جهت علّی مهر تاکید نهـد          بنابراین پژوهش 
آموزان بوده اسـت، بنـابراین        های پژوهش حاضر به روش خود گزارشی دانش         همچنین داده 

) 3،1992ایمـز (علـم   دهد تـا رفتـار واقعـی م         ادراک آنها از رفتارهای معلم را بیشتر نشان می        
پژوهش آتی باید نقش رفتارهای ادراک شده معلم را نسبت به رفتارهای واقعی معلم ارتقـا                

  .بخشد

روانشناسان تربیتی معتقدند که معلمان باید همه تالش خود را برای به حداقل رسـاندن               
احساس اضطراب و شکست و به حداکثر رساندن حس ابداع و خالقیت و ایجاد مفهـومی                

                                                           
1-Cobb&Foeller 
2-Stenlund 
3-Ames 



 آموزانرابطۀ رفتارهای معلم با سرزندگی و انگیزش درونی دانش   

 

 

25  

انگیزش درونی، خود رهبری و انجام دادن کار برای خـود کـار             . ت از خود به کار گیرند     مثب
ها وحقایقی که نیازمند تالش، اما قابل دسترسی هستند، بهره            را به حداکثر برسانند، از هدف     

آموزانی که به آن نیازدارند و یادگیری برای یـادگیری را             بگیرند میل به پیشرفت را در دانش      
  ).1381زاده  حسن(د تشویق کنن

هـای    گیری  عوامل موثر در تعیین جهت    ..) معلم، مدیر، مشاور و   (اندرکاران مدرسه     دست
آموزان باید به ویژگیهـای   گیری انگیزشی دانش    در تعیین جهت  .آموزان هستند   انگیزشی دانش 

  ).1380عابدی وعریضی،(شخصیتی آنها توجه کرد 

  منابع
ریابی عاطفه مثبت ومنفی و اعتباریابی همزمـان آن بـا       هنجا)..1382.(ابولقاسمی، فرحناز   

مقیاس سالمت ذهن و سرزندگی در دانشجویان دانشگاه اصـفهان، پایـان نامـه کارشناسـی                
  ارشد، دانشکده علوم تربیتی وروان شناسی،دانشگاه اصفهان 
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