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  چكيده
و هاي يـادگيري فعـال   هدف اين پژوهش، بررسي تفاوت عملكرد تحصيلي در نيمرخ

آموزان دوره متوسطه شـهر  ي آماري، كليه دانش آموزان بود. جامعهباورهاي انگيزشي دانش
ونـه بـا   نفر دختر) از آنها به عنـوان نم 195نفر پسر و 184نفر ( 379تهران بودند، كه تعداد 
اي انتخاب شدند. بـراي سـنجش   اي تصادفي چندمرحله گيري خوشهاستفاده از شيوه نمونه

گيري باورهـاي انگيزشـي از   ساخته، براي اندازهكاربست يادگيري فعال از پرسشنامه محقق
ميانگين  براي سنجش عملكرد تحصيلي از، و پرسشنامه راهبردهاي انگيزشي براي يادگيري

دهـي اسـتفاده شـد.    بـه صـورت خـودگزارش    (معدل نيمسال) آموزانشنمرات دروس دان
هاي كاربست يادگيري فعال و باورهاي انگيزشـي بـود.   ها بيانگر روايي نمرات مقياس يافته

و  88/0مقدار ضريب آلفاي كرونبـاخ بـراي نمـرات كـل پرسشـنامه كاربسـت يـادگيري،        
ها از تحليل ظور تجزيه و تحليل دادهدست آمد. به من به 80/0پرسشنامه باورهاي انگيزشي، 

اي نشـان داد كـه بـين دو نيمـرخ يـادگيري ـ       اي استفاده گرديد. نتايج تحليل خوشهخوشه
هـاي يـادگيري فعـال و باورهـاي     انگيزش باال و يادگيري ـ انگيزش پايين حاصل از مؤلفه 

دارد. عملكـرد  وجـود   آموزان، از لحاظ عملكرد تحصيلي تفاوت معنادار انگيزشي در دانش
تحصيلي خوشه يادگيري ـ انگيـزش بـاال نسـبت بـه خوشـه يـادگيري ـ انگيـزش پـايين،           

  تر بود. مطلوب
  : يادگيري فعال، باورهاي انگيزشي، عملكرد تحصيلي.هاي كليدي واژه

                                        
 تي كارشناس ارشد تحقيقات آموزشي دانشكده روان شناسي و علوم تربي 

  (نويسنده مسئول) استاديار دانشكده روان شناسي و علوم تربيتيPiri_moosa@yahoo.com   
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  مقدمه
(افت يا پيشرفت تحصيلي) تحت تأثير ابعاد متعدد زيستي، روانـي و   عملكرد تحصيلي

 ،رد و عوامل متنوع و زيادي همچون هدف، آمادگي، انگيـزش و يـادگيري  اجتماعي قرار دا
هـاي آمـوزش و   حقيقت اين است كه شـيوه  كند. آموزان را تضمين ميعملكرد باالي دانش

است.  شناسي تربيتي، پيشرفت چشمگيري داشتهيادگيري همراه با تحوالت آموزشي و روان
است  اغلب موارد اهميت خود را از دست دادهشد امروز در چه در گذشته مهم تلقي ميآن

هاي نـوين تـدريس از عوامـل مهـم و     و مسائلي از قبيل انگيزش، نگرش، يادگيري و روش
  شود.تأثيرگذار در امر آموزش تلقي مي

 امـل وبر اين متمركز شده است كه چگونه ع  ،به بعد 1980حداقل از دهه  ،هاپژوهش
آمـوزان تـأثير   ي و مشترك بر موفقيت و يادگيري دانششناختي و انگيزشي به صورت تعامل

كـردن  دهي دانش از طريق فعالياددهي و سازمان ).2002، 1برينك و پنتريچ (لينن گذارندمي
نظـران معتقدنـد    قرار گرفتـه اسـت. صـاحب   سال پيش مورد توجه  200فراگيران از حدود 

هـا يـاد دهنـد كـه چگونـه      به آنبايد  آموزان ياد دهند، بلكهمدرسان نبايد محتوا را به دانش
  ).2003، 2(پالمر محتوا را ياد بگيرند

 پردازان اين نوع يادگيري معتقدند كه يـادگيري فراينـد سـاختاري دانـش اسـت      نظريه
). ساختارگرايان دانش را تابعي از كيفيت ساختن معنا از طريق تجارب فـرد  1388(كديور، 

رونـي، مسـتقل از يادگيرنـده فـرض     يت عيني جهـان بي دانند. بر اساس اين ديدگاه، واقعمي
ه ذهن خود اي از اين جهان را بشود و چنين نيست كه يادگيرنده از راه يادگيري، نسخه نمي

هـا و  (مفاهيم، اصـول، فرضـيه   بر اساس تجارب شخصي خود دانش بسپارد، بلكه فراگيران
يـادگيري فعـال    ).1390(سـيف،  هنددطور فعال انجام ميو اين كار را به سازند) را ميغيره

مـورد   فكر كـردن در  و امورانجام  آموزان را درهاي آموزشي است كه دانشحاصل فعاليت
آمـوزان مسـئول   كند و مستلزم اين است كـه دانـش  دهند درگير ميها انجام ميكه آن كاري

، 3و ايسـون  ول بـون ( دار اين امـر باشـد   كه فقط معلم عهدهنه اين ،يادگيري خودشان باشند
مشخصـات  ايـن  داراي يادگيري فعـال   ،)2004( 4در اين راستا، از نظر البينوويكس ).1991
 است:

  آموزان در يادگيري نقش فعال دارند.. دانش1
  آموزان در يادگيري با يكديگر مشاركت دارند.دانش .2
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  شند.با كنترل داشته ،شود تا بر يادگيري خودآموزان اجازه داده ميبه دانش .3
  كند. آموزش در فرايند يادگيري عمل مي كننده دهنده و تسهيل ياري به عنوانعلم م .4

  

-روش ،)2007، 7كـويينز مركز آموزش و يادگيري دانشـگاه  نقل از ، به 1973( 5تراورز

ي (مانند روش مبتني بر آزمايشـگاه) را در تحقـق مجموعـه    6هاي تدريس و يادگيري فعال
دهـي و  هـاي جسـتجو، تحقيـق، سـازمان    (مانند تقويت مهارت يتيهاي تربمتنوعي از هدف

هـا و ...) تقويـت   بنـدي هـا، طبقـه  نظريهها، الگوها، فرضيه مانند( ارتباطات)، تقويت مفاهيم
 هـا (مانند تفكر انتقادي، حل مسأله و ...) و همچنـين بهبـود نگـرش    هاي شناختيتوانمندي

بـه اعتقـاد    .داندنفس و تشريك مساعي) مفيد مي هجديت، عالقه، مسئوليت، اعتماد ب(مانند 
، پردازنـد آموزاني كه از طريق يادگيري فعال به يادگيري ميتربيت دانش كارشناسان تعليم و
ها به جاي ايـن  برند، زيرا آنگيرند بلكه از يادگيري لذت بيشتري هم مينه تنها بهتر ياد مي

كننـد و خـود را مسـئول    ادگيري مشـاركت مـي  كه تنها شنونده باشند، فعاالنه در جريـان يـ  
  ).2004، 8و فيشر (شاكر داننديادگيري خويش مي

ها، وسعت و عمق يادگيري، باالي مشاركت، تطبيق با موقعيت ) سطح2006( 9رابسون
هاي ارتباطي و تجربه مندي از حمايت همساالن، قبول مسئوليت يادگيري، رشد مهارتبهره

-حال معتقد اسـت شـيوه   داند. اما در عيندگيري و تدريس فعال ميدر عمل را از مزاياي يا

ي هايي مانند: نگرش معلمان دربارهاست از محدوديتهاي تدريس و يادگيري فعال ممكن 
  ي جو عاطفي شديد، آسيب ببيند.آموزان و همچنين خطر غلبهخود، عملكرد گروهي دانش

كنند، بـا كوشـش بـراي موفقيـت،     ده ميكه از راهبردهاي يادگيري استفا آموزانيدانش
هاي فعاليت، تنظيم كردن اهداف ويـژه و نشـان دادن سـطح بـااليي از     بردن از چالش  لذت

كـه  يابنـد؛ در حـالي  اي دست مـي مالحظه ودكارآمدي، به پيشرفت تحصيلي قابلاحساس خ
وار اسـت و  طيهـا طـو  كنند؛ يادگيري آنآموزاني كه كمتر از اين راهبردها استفاده ميدانش

مدت اسـت،   جا كه محل اين نوع يادگيري حافظه كوتاهشود و از آنفقط با تكرار انجام مي
  سرعت فراموش خواهند شد. فته شده در صورت فقدان كاربرد بهمطالب ياد گر

نگيزشي براي يادگيري، يكي از ا ) راهبردهاي2007( 10اسميتو  ابري، تاكمناعتقاد به 
دهندگان به  فعال بوده و در صورت توجه آموزش هاي اثرگذار بر يادگيري ترين مؤلفه اصلي

  تر خواهد بود.تر و با نشاطهاي يادگيري براي يادگيرندگان جذاباين مؤلفه محيط
  يزش، از يك مدل عمومي انگيزشي بـه براي بررسي انگ )1990( 11گروتپينتريچ و دي
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هـاي   سه وجه انگيزش مرتبط با مؤلفـه  ،اين مدلاند،  استفاده كرده "ارزشـ مدل انتظار" نام
 دهد: را نشان مي راهبردهاي يادگيري

  آموزان درباره توانايي انجام يك تكليف. عقايد دانش :12مؤلفه انتظار الف)
آمـوزان دربـاره اهميـت و جـذابيت يـك       عقايد و اهـداف دانـش   :13مؤلفه ارزش ب)
  تكليف.
  آموزان نسبت به تكليف. دانشهاي هيجاني واكنش :14مؤلفه عاطفه ج)

(انتظـار)،   )؛ خودكارآمدي1990( گروتتنظيمي پنتريچ و ديطبق نظريه يادگيري خود
و  ،(عاطفه) به عنـوان باورهـاي انگيزشـي    (ارزش) و اضطراب امتحان گذاري درونيارزش

تحـت عنـوان راهبردهـاي    آمـوزان  راهبردهاي شناختي، فراشناختي و تالش و تدبير دانـش 
(انگيزشي) و عوامل  تنظيمي معرفي شدند. مطابق با اين نظريه، عوامل عاطفييري خوديادگ

كننـده عملكـرد فراگيـران در يـادگيري     شناختي و فراشناختي، در ارتباط با يكديگر، تعيـين 
  هستند.

ي بين نگرش و يادگيري تعامل وجود دارد و مجموعه عوامل نگرشـي كـه بـر انگيـزه    
 ).2004، 15هـاموري ( اندگذارند، باورهاي انگيزشي نام گرفتهير ميآموزان تأثپيشرفت دانش

هـاي شخصـي و اجتمـاعي    اي از معيارانگيزشي، شامل دسـته  باورهاي 16نظر بندورابر طبق 
ايـن   .كننـد ها مراجعـه مـي   ن يا پرهيز كردن از يك عمل به آناست كه افراد براي انجام داد

وسـيله اشـخاص مهـم زنـدگي      تأييد رفتار فرد بـه  دمع معيارهاي انگيزشي به دنبال تأييد و
معيارهاي دروني ممكـن  ). البته اين 1389به نقل از طاهري، ، 1989گيرد (بندورا،  شكل مي
هاي مختلـف ماننـد همانندسـازي، الگوسـازي، آمـوزش مسـتقيم، تجربـه         صورتاست به 

  ).1389، شخصي، تشويق و تنبيه و... نيز شكل بگيرد (طاهري
معتقد است نوع باورهاي  ،)2009، 18رويل پينگ و ،به نقل از هونگ، 1990( 17زيمرمن

اي آموزان بر ميزان يادگيري و استفاده از راهبردهاي شناختي آنان تاثير عمدهانگيزشي دانش
بنــدورا . شــودكننــده در موفقيــت تحصــيلي محســوب مــيدارد و از جملــه عوامــل تعيــين

افـرادي   مـد، هـاي خودكارآ  انسانو معتقد است  دانديكارآمدي را اساس عمل انسان مخود
از  هاي مطلـوب،  وجود آوردن پيامد بخش هستند و براي به انديش و خودسامان ژرف مبتكر،
-ارزش ).2002، 19(فيست، فيسـت و رابـرتس   تأثيرگذاري به اعمالشان برخوردارند توانايي

باوري كه به  دهد، رس خاص ميآموز به يك تكليف يا د گذاري دروني به اهميتي كه دانش



 99  آموزانهاي يادگيري فعال و باورهاي انگيزشي دانشتفاوت عملكرد تحصيلي در نيمرخ

، 20و آرچـر  (ايمـز  شـود  اطـالق مـي   كند، آن تكليف دارد و هدفي كه از مطالعه آن دنبال مي
يك پديده مهم در مراكز آموزشي به حس منفي، نگراني،  به عنوان. اضطراب امتحان )1988
، 21وتينـ ببم( كنـد هاي همراه با نگراني در مـورد شايسـتگي در امتحـان اشـاره مـي     و رفتار
2009  .(  

گيـري هـدف و باورهـاي    نقـش جهـت   ") در پژوهشي تحـت عنـوان  1390( احمدي
نشـان داد تفـاوت    "آمـوزان سـال سـوم متوسـطه     ورزي تحصيلي دانـش انگيزشي در تعلل

ناسازگار،  ي تحصيلي سازگار وهاي عاطفهعملكرد تحصيلي در دو خوشه ايجاد شده با نام
گيـري  جهـت هاي متغيرهاي مؤلفه بندي با استفاده از اين خوشهاز لحاظ آماري معنادار شد. 

خوشه عاطفه تحصيلي افراد در انجام شد.  ورزي تحصيليهدف، باورهاي انگيزشي و تعلل
عملكـرد تحصـيلي    ،گـذاري درونـي بـاال   خودكارآمدي و ارزشنمرات با ميانگين ، سازگار

نمرات كه در آن ميانگين  ،ي ناسازگارخوشه عاطفه تحصيلافراد در  در مقايسه بابيشتري را 
  . ندتر بود، نشان دادگذاري دروني پايينخودكارآمدي و ارزش

بررسـي  " ) در پژوهشي تحت عنـوان 2007( 22، گواي، والرند، الروس و اسپنكالراتل
سـه طبقـه يـا     "دانگيختگي از لحاظ انگيزش تحصيليخو هاي انگيزشي، مهارشده و خوشه

، وزان دبيرستاني شناسايي كردند. اين طبقات شـامل خوشـه مهارشـده   آمخوشه را در دانش
  هستند.شده و خودانگيخته باال ، و خوشه مهارخوشه خودانگيخته و مهار شده متوسط

هاي فردي در انگيزش نيمرخ تفاوت" ) تحت عنوان2005( 23پژوهش براتن و اوالسن
، نشـان  "هاي مختلـف دانشـگاهي  هدر رشت 24آموزان: يك مطالعه طولي تجزيه كالستردانش
رشـته   دست آمده از هـر دو گـروه دانشـجويان    هاي انگيزشي مثبت و انطباقي بهنيمرخداد، 

تـر در  تر يادگيري و باورهاي پيچيده، داراي راهبردهاي عميقپرستاري و مديريت بازرگاني
قـه، اهـداف   اين تحليل با استفاده از متغيرهاي عالمورد دانش و معرفت و كسب آن بودند. 

  تبحري، ارزش تكليف و خودكارآمدي در دانشگاه نروژ انجام گرفت.
بررسـي   "در پژوهشي تحت عنوان، )2005براتن و اوالسن، ، به نقل از 2003(پنتريچ 

گيـري هـدف درونـي، ارزش     فردي با اسـتفاده از متغيرهـاي جهـت   هاي هاي تفاوتنيمرخ
هـاي  نشان داد كه سازه "يت دانشجويان دانشگاهتكليف، باورهاي كنترل و انتظار براي موفق

هـاي دانشـجويان دانشـگاه مـورد     گـروه زيـر تواند براي مشخص نمودن ارزش و انتظار مي
هـاي داراي الگوهـاي سـازگار (بـاال،     گروهزيربرخي از  ،اين پژوهشدر استفاده قرار گيرد. 
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اي داراي الگوهاي ناهماهنگ هگروهزيردر سازه ارزش و انتظار، و بعضي  پايين يا متوسط)
  شناسايي شدند.  و انتظار پايين)  و ناسازگار (ارزش باال

-خوشـه هاي اطالعاتي در زمينـه  ز پايگاها محققان پژوهش حاضر در جستجوي كامل

شـايد   ،هاي متغيرهاي يادگيري فعال و باورهاي انگيزشـي آموزان از لحاظ مؤلفهبندي دانش
قي، چه در داخل و چه در خارج از كشـور تـا كنـون انجـام     جرأت بتوان گفت كه تحقي  به

شـود و  مـي  گامي است كه در اين زمينه برداشتهي حاضر تقريباٌ اولين نشده است و مطالعه
آموزان را بر اساس يـادگيري فعـال و باورهـاي انگيزشـي مـورد      بندي داشموضوع خوشه
باورهـاي انگيزشـي   ادگيري فعـال و  دهد. از اين رو با توجه به اهميتي كه يبررسي قرار مي

ضروري است كه تفاوت عملكرد تحصـيلي در   ،عملكرد  تحصيلي داشته باشد تواند در مي
 ،رو ي پـيشِ مطالعه ،. بر همين اساس، مورد توجه خاص قرار گيردهاي اين دو متغيرنيمرخ

هـاي  نيمـرخ در آموزان عملكرد تحصيلي دانشبين ميانگين نمرات قصد دارد تعيين كند آيا 
  تفاوت معنادار وجود دارد؟ادگيري فعال و باورهاي انگيزشي، ي

  
  روش

بنـدي محسـوب    هاي خوشه بوده و جزء طرح همبستگيروش پژوهش حاضر، از نوع 
هـا   هاي يادگيري فعـال و باورهـاي انگيزشـي، خوشـه     شود كه در آن، بر اساس شاخص مي

ديگر مقايسـه  ها بـا يكـ   وزان در خوشهآم عملكرد تحصيلي دانشميانگين نمرات و  ،تشكيل
  .اند شده

  
  گيري جامعه آماري، نمونه و روش نمونه

آموزان دبيرستاني بود كه در سال تحصيلي ي دانشي آماري پژوهش شامل كليهجامعه
اي  نمونـه  از اين جامعه،در مدارس دولتي شهر تهران مشغول به تحصيل بودند.  1390 -91

-روش نمونـه پسر) با استفاده از فرمول كوكران و بـه   184ر و دخت 195( نفر 379 با حجم

هـاي   بـين رشـته   ابتـدا از به اين صـورت كـه،    اي انتخاب شدند. گيري تصادفي چندمرحله
و سپس از نـواحي نـوزده    ،(تجربي) انتخاب رياضي و انساني به تصادف يك رشته تجربي،

از هـر منطقـه   ، بعـد  ي مرحله در .به تصادف انتخاب گرديد 18 و 12 ،2نواحي  گانه تهران،
بيرستان دخترانه و پسـرانه؛ و سـپس در هـر دبيرسـتان نيـز دو كـالس       دو دطور تصادفي  به
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با توجه بـه محـدوديت زمـاني در زنـگ      ها اجراي پرسشنامه .تصادفي انتخاب گرديدطور به
  تفريح و بدون حضور معلم انجام گرفت.

  
  ابزارهاي پژوهش

براي تعيين كاربست يـادگيري فعـال از يـك     :دگيري فعالنامه كاربست ياپرسش -1
 البينـوويكس  نظـر  خصـوص  بـه ي نظـر ي مبـان  اساس بر مقياس محقق ساخته استفاده شد.

يـه كـه   گو 42راهبردهاي يادگيري فعال، مقياس كاربست يادگيري فعال با  بري مبن) 2004(
  :ديگرد است تنظيم مؤلفه چهارشامل 
  گويه)13الس(آموز در ك يت دانشفعال -1
    گويه)8در يادگيري ( مشاركت -2
    گويه)10( يرييادگ خود راهبري در -3
  گويه)11گي معلم (كنند ليتسه -4
 پنج اسيمق از بود مدنظر فعالي رييادگ كاربست زانيم پژوهش نيا در كه ييجا آن از
-نمـره )، دايـ زخيلـي (=  5 (= خيلي كم)، تـا  1 از هانهيوگز ديگرد استفاده كرتيلي ادرجه

 . نمره آزمون شونده در اين مقياسبودمثبت صورت  به ها ي گويهجهت همه ند.گذاري شد
  قرار بگيرد. 210 تا  42اي از  تواند در دامنه مي

ي پرسشنامه بعد از بررسي و مطالعه اسـاتيد و اعمـال نظـرات ايشـان آمـاده       فرم اوليه
ي نفـر از جامعـه   30پرسشنامه بـر روي   ي فرم اوليهي پرسشنامه، گرديد. براي سنجش پاياي

آماري كه در كالس دوم تجربي مشغول به تحصيل بودند، اجرا شد و ميزان آلفاي كرونبـاخ  
 ،ي بعـد در مرحلـه  بـاالي پرسشـنامه بـود.    پايـايي دهنـده   دست آمد كـه نشـان   به 89/0، آن

شـرح  ايـن  آن بـه  روايي و پايـايي  نتايج بررسي پرسشنامه نهايي بر روي نمونه اجرا شد و 
  :حاصل شد

. دست آمد كتل بهاسكري  نمودار و عاملينتايج تحليل  روايي سازه پرسشنامه از طريق
آزمـون  مقـدار  و  86/0 برابر بـا  )KMO( گيري كفايت نمونهمقدار شاخص  ،اين اساس بر

 پايايي .معنادار بود P>001/0 سطحو در  4497 با برابر 861كرويت بارتلت با درجه آزادي 
 آمـوز،  هـاي فعاليـت دانـش    مقيـاس  ب آلفاي كرونبـاخ بـراي خـرده   نامه با روش ضريپرسش

بـا   كنندگي معلم به ترتيـب برابـر   تسهيل و ،يادگيري خودراهبري در يادگيري، مشاركت در
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دهنـده پايـايي    كـه نشـان   دست آمد به 88/0، براي كل مقياس و،  85/0، 70/0، 76/0، 71/0
  ست. نامه اخوبي براي اين پرسش

بخشـي از   از باورهـاي انگيزشـي  بـراي سـنجش   پرسشنامه باورهاي انگيزشـي:   -2
) 1990( گـروت پنتـريچ و دي  )MSLQ( نامه راهبردهاي انگيزشـي بـراي يـادگيري   پرسش

 و در دو بخــش باورهــاي انگيزشــي اســتگويــه  44نامه داراي اســتفاده شــد. ايــن پرسشــ
است كه در پژوهش  ويه) تنظيم گرديدهگ22گويه) و راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي (22(

باورهاي انگيزشي داراي سـه   سؤالي باورهاي انگيزشي استفاده گرديد. 22حاضر، از بخش 
سـؤال)  4( سؤال) و اضطراب امتحـان 9( گذاري درونيسؤال)، ارزش9( مؤلفه خودكارآمدي

-همه سؤالاي است و جهت  هاي اين پرسشنامه از نوع طيف ليكرت پنج درجه . گويهاست

صـورت معكـوس     جز سؤاالت مربوط به مؤلفه اضطراب امتحـان كـه بـه   ها مثبت است، به
براي تعيين پايـايي پرسشـنامه    )1990گروت ( شود. در پژوهش پنتريچ و دييگذاري منمره

هـاي انگيزشـي   گانه باور سه براي عوامل از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شده كه مقدار آن
 75/0و  87/0، 89/0 گذاري دروني و اضطراب امتحان، به ترتيب دي، ارزشيعني خودكارآم

، 75/0آلفاي كرونباخ، براي خود كارآمـدي،   رايب. در پژوهش حاضر ضگزارش شده است
بـه دسـت    80/0، و براي كـل مقيـاس،   76/0، اضطراب امتحان، 74/0گذاري دروني، ارزش

تحليل عـاملي تأييـدي اسـتفاده گرديـد و     آمد. براي بررسي روايي سازه در اين پژوهش از 
) نشان از احراز RMSEA ،94/0=GFI ،92/0=AGFI=03/0هاي نيكويي برازش(شاخص

  روايي سازه داشتند.
براي سنجش عملكرد تحصيلي از ميانگين نمرات دروس نيمسال اول سـال تحصـيلي   

رفت دهـي اسـتفاده شـد. از آن جـايي كـه آزمـون پيشـ       صورت خـودگزارش به  91-1390
 Tآموزان به نمره استاندارد  تحصيلي استانداردي در كشور موجود نبود، نمرات معدل دانش

) تبديل شد و در محاسبات آمـاري مـورد اسـتفاده قـرار     10و انحراف معيار= 50(ميانگين=
  گرفت.
  

  هايافته
هـاي يـادگيري فعـال و باورهـاي      آمـوزان نيمـرخ   در پاسخ به اين سؤال كه آيا دانـش 

ي، از لحاظ عملكرد تحصيلي متفاوت هستند؟ از نيمرخ يا پروفايل بر اساس تحليـل  انگيزش
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افـزار  از نـرم  بـا اسـتفاده   K-Meansاي بـه روش  اي استفاده گرديد. تحليـل خوشـه  خوشه
SPSS  انجام شد.16(ويرايش (  

هاي پرت است كه براي بررسي آن از اي، نبود دادههاي تحليل خوشهيكي از مفروضه
بين وجـود  متغير پيش 7كه كه در پژوهش حاضر جاييه مهاالنويس استفاده شد، از آنفاصل

 32/24داشت و ارزش بحراني براي ارزيابي مقادير فاصـله مهـاالنويس هفـت متغيـر برابـر      
است، به مقايسه مقدار حداكثري فاصله مهاالنويس و ارزش بحرانـي پرداختـه شـد. مقـدار     

، كوچكتر از مقدار 54/23ها براي اين هفت متغير فايل داده حداكثري فاصله مهاالنويس در
  بحراني است و بنابراين، داده پرتي وجود نداشته و تخطي از اين مفروضه مشاهده نشد.

هاي متغيرهـاي يـادگيري فعـال و     ها مؤلفهبندي آزمودني در اين پژوهش مالك خوشه
به عنوان شاخص شباهت اسـتفاده   25ها بود. از مجذور فاصله اقليدسيباورهاي انگيزشي آن

شـد. بـه ايـن    اسـتفاده   26واريـانس چنـدمتغيره    ها از تحليـل  شد. براي بررسي تعداد خوشه
ي عنوان متغير مسـتقل و نمـرات هفـت مؤلفـه     ها بهبندي بر اساس خوشه صورت كه گروه

شـد.  گرفته  متغيرهاي يادگيري فعال و باورهاي انگيزشي به عنوان متغيرهاي وابسته در نظر
گروهـي و كمتـرين   گر بيشترين اخـتالف بـين  بر اساس مالك آزمون مانووا حالتي كه نشان

-هاي چنـدمتغيره بـه  شود. براي اين منظور از آزمونگروهي است انتخاب ميتغييرات درون

در آزمون المبداي ويلكـز   Fشود. بررسي نتايج مقدار آماره ويژه المبداي ويلكز استفاده مي
اي ماننـد حالـت   هـاي مختلـف در هنگـام اجـراي تحليـل خوشـه      انووا بر روي گروهدر م

آمـوزان بـه   بندي دانشگروهي نشان داد كه طبقه گروهي، چهارگروهي و پنج دوگروهي، سه
رو، از حالــت دوگروهــي بــراي  دوگــروه داراي بــاالترين مقــدار معنــاداري اســت؛ از ايــن

معيـار    ، ميانگين و انحراف1بندي استفاده شد. در اين راستا، در جدول بندي يا خوشه گروه
هاي يك و دو به صورت جداگانه ارائه شده است.  هر كدام از متغيرهاي پژوهش در خوشه

آموز،  درصد)، متغير فعاليت دانش n  ،92/50=193ي اول ( دهد در خوشه نشان مي 1جدول 
، متغيرهــاي خــودراهبري در  =70/44M=  ،48/5 (SDداراي بــاالترين نمــره ميــانگين (

گذاري درونـي داراي نمـره ميـانگين    كنندگي معلم، خودكارآمدي و ارزشيادگيري، تسهيل
و اضـطراب امتحـان    =M= ،33/5 (SD 59/23متوسط بودند. متغير مشاركت در يادگيري (

)99/10M=  ،32/4 (SD=  ي يك بود. داراي نمره ميانگين پايين در خوشه  
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  هاي  يك و دو : ميانگين و انحراف معيار نمرات متغيرهاي پژوهش در خوشه1جدول 
  

  متغيرها
 

 n=193     ي يكخوشه
 درصد) 92/50(

  n=  186   ي دو  خوشه
 درصد) 07/49(

 انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين

 90/5 14/36 48/5 70/44 فعاليت

 23/5 13/18 33/5 59/23 مشاركت

 88/5 61/30 64/4 26/37 در يادگيريراهبريخود

 90/6 62/25 70/6 88/35 كنندگيتسهيل

 80/4 01/30 53/4 03/35 خودكارآمدي

 30/5 39/29 61/4 96/35 گذاري درونيارزش

 70/3 55/10 32/4 99/10 اضطراب امتحان

  
ادگيري ـ انگيـزش   ي يـ  ي حاضر، خوشه با در نظرگرفتن ميانگين نمره متغيرها، خوشه

هـا دقيقـاً ماننـد    درصد)، خـرده مقيـاس   n  ،07/49=186ي دوم ( باال ناميده شد. در خوشه
ي يك در سه طبقه باال، متوسط و پايين قرار گرفتند، با اين تفاوت كه در اين خوشه،   خوشه

ك بـود.  ي يـ  ها در خوشهتر از نمره ميانگين خرده مقياس ي متغيرها پاييننمره ميانگين همه
كننـدگي معلـم كـه    جز در مؤلفـه تسـهيل   ها تقريباً يكسان بود به در دو خوشه اختالف نمره

اختالف نمره زيادتر از ديگر متغيرها و در اضـطراب امتحـان در دو خوشـه نمـره ميـانگين      
ي دو، ايـن   ها در خوشـه تقريباً يكسان بود. با در نظر گرفتن پايين آمدن نمره ميانگين مؤلفه

ها با اسـتفاده  شد. سپس نمودار خطي خوشه خوشه يادگيري ـ انگيزش پايين ناميده  خوشه،
آمـوزان ايـن دوخوشـه در هـر      هاي دانش نيمرخ 1ترسيم شد كه در شكل  Excelاز برنامه 

  هفت متغير ارائه شده است.
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يادگيري فعال و باورهاي انگيزشي در  هايهاي مؤلفه: نمودار خطي ميانگين1شكل            
  دو خوشه يك و دو 

  

ها در خوشه يـك و دو، و  با مشخص كردن نمره ميانگين هركدام از مؤلفه 1در شكل 
دسـت آمـد.   هاي يادگيري فعال و باورهاي انگيزشي به ها به يكديگر، نيمرخوصل كردن آن
  با رنگ سياه  نشان داده شد. اي، خوشه يك با رنگ خاكستري و خوشه دو در نمودارخوشه

آموزان  كه آيا دانشبندي و اين بندي افراد، براي اطمينان از صحت خوشه بعد از خوشه 
اند يا خير، از روش تجزيه تابع تشخيص اسـتفاده   طور صحيحي در دو خوشه قرار گرفتهبه

ـ  يافتـه در مرحلـه   هـاي تشـكيل  شد. در روش تحليل تابع تشخيص، خوشـه  اره ي قبـل، دوب
گـردد.   بندي اوليه مشخص مـي  بندي جديد با گروه شوند و ميزان تطابق گروهبندي مي گروه

  نشان داده شده است. 2نتايج اين تحليل در جدول 
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 بندي اوليهبندي تجزيه تابع تشخيص بر اساس گروه : نتايج خوشه2جدول 

  
بندي گروه

  اوليه

    *ي تابع تشخيصبيني شده در تجزيهعضويت پيش
  گروه دو گروه يك  جمع

  درصد تعداد  درصد تعداد درصد تعداد
  100 193  6/2 5 4/97 188  يك
  100 186  4/98 183 6/1 3  دو

  اند.بندي شده طور صحيحي خوشه درصد از افراد به 9/97 *
  

بنـدي شـدند.   طـور صـحيحي طبقـه    درصد از افراد به 9/97دهد كه نشان مي 2جدول 
-درصـد دانـش   4/98آموزان در خوشه يادگيري ـ انگيزش باال، و  انشدرصد د 4/97حدود 

درصد  6/2اند.  بندي شده طور صحيحي خوشه آموزان در خوشه يادگيري ـ انگيزش پايين به 
طور اشتباه درخوشه يادگيري ـ انگيزش   آموزان خوشه يادگيري ـ انگيزش پايين، به از دانش
آمـوزان خوشـه يـادگيري ـ انگيـزش بـاال،       از دانش درصد 6/1بودند و  بندي شدهباال طبقه

بنـدي بـا    بودند. اين طبقـه  بندي شدهطور اشتباه در خوشه يادگيري ـ انگيزش پايين طبقه  به
  اي بود.تحليل خوشه ي بندي به وسيلهحداكثر دقت، تأييد كننده نتايج گروه

مسـتقل   tون براي بررسي تفاوت بين دو خوشه از لحـاظ عملكـرد تحصـيلي، از آزمـ    
  است.گزارش شده  3استفاده گرديد، كه نتايج آن در جدول 

  
  مستقل براي بررسي تفاوت بين دو خوشه از لحاظ عملكرد تحصيلي t: آزمون 3جدول 

انحراف   ميانگين تعداد  خوشه
 t  معيار

سطح 
  معناداري

  001/0  91/6  7/8 35/53 193 يادگيري ـ انگيزش باال
  14/10 63/46 186 يادگيري ـ انگيزش پايين

داري بين عملكرد تحصيلي خوشـه يـادگيري ـ    دهد كه تفاوت معنانشان مي 3جدول 
، M=  63/46) و خوشه يادگيري ـ انگيزش پـايين (  M ،7/8  =SD=  35/53انگيزش باال (

14/10  =SD) وجود دارد (001/0  =p ،91/6) =377 (t.((  
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  گيريبحث و نتيجه
-يادگيري فعال و باورهاي انگيزشي با توجه به تركيـب مؤلفـه  هاي براي تعيين نيمرخ

ها بـر اسـاس عملكـرد تحصـيلي از روش تجزيـه كالسـتر،       هاي اين دو متغير و مقايسه آن
بنـدي  هاي مستقل اسـتفاده شـد. نتـايج خوشـه    نمونه t نتحليل واريانس چندمتغيره و آزمو

ي يـك،  متمـايز از هـم شـد. خوشـه    ي  ها در دو خوشـه بندي آنآموزان منجر به طبقهدانش
 ي يادگيري ـ انگيزش پايين ناميـده   ي دو، خوشهي يادگيري ـ انگيزش باال، و خوشه  خوشه

تـابع تشـخيص   بندي، از تجزيه بندي افراد براي اطمينان از صحت خوشه بعد از خوشه شد.
نتـايج   ييدكننـده بندي بـا حـداكثر دقـت، تأ    ، كه نتايج تجزيه نشان داد، اين طبقهاستفاده شد

مسـتقل   t اي بود. در مرحله آخر، بعد از بكارگيري آزمونخوشهبندي به وسيله تحليلگروه
مشخص گرديد كه دو خوشه از لحاظ عملكـرد تحصـيلي بـا هـم تفـاوت معنـادار دارنـد.        

هـاي دو متغيـر يـادگيري فعـال و باورهـاي      عملكرد تحصيلي و نمره ميانگين تمامي مؤلفه
ي يادگيري ـ انگيزش پـايين،    ي يادگيري ـ انگيزش باال نسبت به خوشه  خوشه انگيزشي در

هـاي متغيـر را بـر اسـاس عملكـرد      هاي مؤلفـه بيشتر بود. پژوهشي مبتني بر اين كه خوشه
تحصيلي مورد بررسي قرار داده باشند يافت نشد؛ اما تحقيقاتي در زمينه هر يك از متغيرهـا  

) از لحاظ تعيين تفـاوت  1390است. نتايج پژوهش احمدي (طور جداگانه صورت گرفته  به
هـاي  سازگار و ناسازگار با استفاده از مؤلفهعملكرد تحصيلي در دو نيمرخ عاطفه تحصيلي 

باورهاي انگيزشي كه نتايج آن معناداري تفاوت عملكـرد تحصـيلي در دو خوشـه را نشـان     
گذاري ميانگين خودكارآمدي و ارزشكه در خوشه عاطفه تحصيلي سازگار نمره  داد، و اين
تبع آن، عملكـرد تحصـيلي بيشـتراز خوشـه عاطفـه تحصـيلي ناسـازگار بـود،           دروني و به

، به نقل از بـراتن و  2003پنتريچ (هاي پژوهش حاضر است. نتايج پژوهش هماهنگ با يافته
كليـف و  هـاي فـردي بـا اسـتفاده از ارزش ت    ) از لحاظ تعيين نيمرخ تفاوت2005اوالسن، 

هـاي   باورهاي كنترل و انتظار براي موفقيت و ايجاد دو خوشه انگيزشي، هماهنگ بـا يافتـه  
) كه بـا اسـتفاده از   2005هاي پژوهش براتن و اوالسون (پژوهش حاضر بود. همچنين يافته

متغيرهاي عالقه و اهداف تبحري و ارزش تكليف و خودكارآمدي، دو خوشه انگيزشـي را  
هاي پژوهش راتل و همكـاران  سو با نتايج پژوهش حاضر است. اما يافتهبه دست آورد، هم

هـاي  هاي انگيزشي كه سـه مـورد بـود، ناهماهنـگ بـا يافتـه       ) در زمينه تعداد خوشه2007(
هـا، هماهنـگ    پژوهش حاضر است. اما همين پژوهش در زمينه تفاوت عملكرد اين خوشـه 
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آمـوزان كـه داراي نيمـرخ    ن گـروه دانـش  هاي پژوهش حاضر است؛ زيرا سازگارتريبا يافته
  انگيزش مهارشده و خودانگيخته باالتر بود، عملكرد تحصيلي بهتري داشتند. 

توان گفـت در   هاي پژوهشي مي در تبيين نتايج پژوهش حاضر و همسو با بيشتر يافته 
هاي انگيزشي، متغيرهـايي ماننـد ارزش بـاالي تكليـف، خودكارآمـدي بـاال، و       زمينه نيمرخ

ي فرآيندهاي آموزشي و پيامدهايي مانند عملكرد بيني كنندهاهداف تبحري باال، بهترين پيش
  ).2007تحصيلي و تداوم فرايندهاي شناختي هستند (راتل و همكاران، 

)، حيـدرزادگان،  1387)، سعيدي (1389آشتياني ( فر و سپاسيهاي ايزدينتايج پژوهش
)، روييـز ـ گـاالردو، كاسـتانو، گـومز ـ       1385( سيما خلق)، خوش1386مرزوقي و جهاني (

)، 2008( 29)، ناشمنتو و مـارتينز  2010( 28)، دنيسكو، دنيكا و ميرون2011(27الدي و والدس
هـاي نـوين تـدريس، كـه خـود      )، نشان دادند كـه بـا بكـارگيري روش   2008( 30درمشكين

فتـه و بـه موفقيـت    آمـوزان بـاال ر  يادگيري فعال را در پي دارد، عملكـرد تحصـيلي دانـش   
هاي ذكـر   حاضر همسو با نتايج پژوهش هاي پژوهش يابند. يافتهتحصيلي بيشتري دست مي

گرايي بر اين انگاره استوار است كـه  در تبيين اين يافته پژوهشي،  نظريه سازندهشده است. 
آمـوزان  كه دانشسازند. وقتيهايشان ميآموزان فعاالنه دانش و معني خود را از تجربهدانش

-شود و دانش سـاخته تر ميسازند، آموزش معنادارتر و عميقهاي خود را ميفعاالنه دانسته

-كار ميهاي نوين بهتر در موقعيتآموز معنادارتر و ماندگارتر است و آسانشده براي دانش

آموزان در ). وقتي دانش2005، 31كلريابد (فتسكو و مكرود و عملكرد تحصيلي افزايش مي
تـري را  ها با موضوع درسي زمينه مناسبريان يادگيري مشاركت دارند سطح درگيري آنج

سازد كه اين خود منجر بـه يـادگيري پايدارخواهـد    براي درك روابط اجزا (فهم) فراهم مي
گيري بهتر از قدرت تعقـل و داوري خـود در زمينـه موضـوعات     ها با بهرهشد. همچنين آن

باشند، در نتيجه تري از مطالب آموزشي داشته ند دريافت عميقتوانمطرح شده در كالس مي
  يابد. آموزان با كاربست يادگيري فعال ارتقاء ميعملكرد تحصيلي دانش

كنندگان واقعي اين تحقيق معلمان و دانشجو معلمان هسـتند تـا بـا    طور كلي استفادهبه
آمـوزان بـه   و تشـويق دانـش   استفاده از نتايج اين پژوهش به استفاده از روش تدريس فعال

آموزان را نيـز  كاربست يادگيري فعال ترغيب شوند تا در اين راستا باورهاي انگيزشي دانش
ارتقاء بخشند و عملكرد تحصيلي را هرچه بيشـتر مطلـوب سـازند. همچنـين متخصصـين      
حوزه تعليم و تربيت با مشاهده نتايج ايـن پـژوهش شـرايط مسـاعد و امكانـات آموزشـي       
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هاي نوين تـدريس را در كـالس درس   را براي معلمان فراهم سازند تا ايشان روش مطلوب
  كار گيرند.به

ش كه در پژوهش حاضر عملكرد تحصيلي در خوشه يـادگيري ـ انگيـز   با توجه به اين
اندركاران تعليم و تربيـت و  ـ انگيزش پايين است، به دستي يادگيري  باال، بيشتر از خوشه

شـود كـه در جهـت تغييـر نظـام      مـي هاي درسي و آموزشـي توصـيه   مهگذاران برناسياست
هاي درس، مشاركتي و همراه با همكاري شود، نحوي كه فضاي حاكم بر كالس آموزشي به

وار هاي درسي را طوري تنظيم كنند كـه بـر حافظـه و حفـظ طـوطي     اقدام و محتواي كتاب
هـاي  يوهتوانند بـا شـ   آموزشي، معلمان ميهاي تأكيد نشود. عالوه براين، با برگزاري كارگاه

 آموزان و شرايط ايجاد يادگيري فعـال آشـنا شـوند. از آن   در دانشارتقاء باورهاي انگيزشي 
اي دارند، بـه   كننده گيري باورهاي انگيزشي نقش تعيين جايي كه خانواده و مدرسه در شكل

ار درس خواندن بـراي پيشـرفت   شود، به جاي تأكيد بر رفتوالدين و معلمان نيز پيشنهاد مي
هاي بيشتر بهتر است باورهاي دانش آموزان نسبت به فوايد تحصيل و انطباق آن با موقعيت

  واقعي زندگي را در نظر داشته باشند.
هـاي  تمام مؤلفـه  هاي پژوهش حاضر بايد گفت با توجه به اينكه در رابطه با محدوديت

گيـري  دهـي از طريـق پرسشـنامه انـدازه    گزارش انگيزشي و يادگيري فعال با ابزارهاي خود
ون ايـن پـژوهش   چاند، ممكن است نتايج پژوهش دچار سوگيري باشد. عالوه بر اين،  شده

تعميم نتايج آن به ساير شـهرها   در شهر تهران و رشته تجربي و دوره متوسطه انجام گرفت،
  و رشته تحصيلي و مقاطع ديگر تحصيلي بايد با احتياط صورت گيرد.
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