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Abstract 

Introduction: This study aimed to modeling the relationship between intrinsic motivations of 

students with the demographic characteristics of teacher with mediating learning styles. 

Methods: This research was a descriptive-correlational study of structural equation modeling. 

The statistical population consisted of all male and female students of the first high school of 

Zabol. The sample included 368 students that selected by cluster sampling method and 

responded to the short form of Sternberg and Wagner thinking style questionnaire, Kolb 

learning style questionnaire, and valrand academic motivation questionnaire(Valerand, 

1993). To assess the demographic characteristics of the researcher-made Fellowship 

Teachers, they were given to the students and completed by their teachers. Data were analysis 

carried out using structural equation modeling and Imus software and tests were Sobel, 

Pearson, and rmsea. 

Results: Results showed that thinking styles have a direct and significant effect on the students 

' intrinsic motivation (β = 0.52) and learning styles have a direct and significant effect (β = 

0.44) on students' intrinsic motivation. Thinking styles and learning styles as mediators had a 

moderating role in relation to the teacher's demographic characteristics with the students' 

intrinsic motivation. (P < 0.01) 

Conclusions: It can be concluded that to enhance the educational style and planning for these 

can be found with an emphasis on livelihood patterns of cultural community including 

income level, supplements employment and so; the effective role on the educational patterns 

and thinking and motivational patterns for students. 
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مقدمه

ه توان به چرخوپرورش، میدر بررسی وضعیت منابع انسانی در نظام آموزش

 یهایژگیمعاونان و دیگر کارکنان مدرسه اشاره نمود. و مدیران، معلمان،

ه وزان را نسبت بآمتواند دیدگاه دانشهای میمعلم و شناسایی این ویژگی

توان زمینه مساعدی را های معلم میمنعکس سازد. با بررسی ویژگیمعلم 

انگیزش یا  .[1] آموزان و معلم فراهم ساختدانشبرای افزایش ارتباط بین 

انگیزه عبارت است از یک نیروی درونی که براثر عوامل درونی و بیرونی در 

به حرکت  ییهاشود و او را برای رسیدن به هدف و یا هدففرد ایجاد می

آورد. انگیزه تحصیل یکی از ملزومات یادگیری است و چیزی است که درمی

بخشد و در حفظ و تحصیل و یادگیری( شدت و جهت میبه رفتار )برای 

که از انگیزش تحصیلی و  یآموزان. دانشکندیتداوم آن به ما کمک م

یلی آموزان، نمرات تحصیادگیری باالیی برخوردارند، در مقایسه با سایر دانش

های انگیزشی معاصر، نظریه. [2] بهتر و موفقیت آموزشی باالیی دارند

قوه طور بالدانند که در همه دانش آموزان بهمی یعیرا ظرفیتی طب زشیانگ

عنوان مکمل انگیزش درونی به. [3] وجود دارد؛ لذا نیاز به پرورش یافتن دارد

باشد و جایگزین انگیزه تعامل های غیر پولی موردمطالعه مییکی از انگیزه

 دهد که افراد برای لذتباشد. مشاهده انگیزش درونی نشان میبین افراد می

درونی، گرایش  زشیانگ .[4] کنندبردن از یک امر اقدام به انجام آن می

ها در انجام فطری پرداختن و تسلّط یافتن بر تمایالت، به کار بستن توانایی

های بهینه است. انگیزش درونی جستجو کردن چالشدادن تمایالت، و 

دهنده گیرد و نشاندرجات باالیی از انگیزش خودسامان را در برمی

های هایی است که در آن، افراد آزادانه خود را درگیر فعالیتموقعیت

افرادی که انگیزش درونی دارند، . [5] نمایندبخش و موردعالقه خود میلذت

 .[5] نماینددر انجام کار، عالقه، لذت و احساس تبحر و کنترل را تجربه می

عنوان هدف از فراگیر خواسته پرورش انگیزه، هم هدف است و هم وسیله؛ به

نشان دهد و شود تا عالقه خود را در خصوص موضوعات علمی مختلف می

نیاز پیش کی یعنوان وسیله انگیزه نوعی آمادگی ذهنی یا رفتار ورودبه

 12/09/1396 تاریخ دریافت:

 21/12/1396 :پذیرش تاریخ

 واژگان کلیدی:

 درونی انگیزش

  شناسی جمعیت هایویژگی

 معلم

 یادگیری هایسبک

 تفکر هایسبک

 برای نشر حقوق تمامی

اهلل  بقیه پزشکی علوم دانشگاه

 .است محفوظ )عج(

 چکیده
  با معلم شناسی جمعیت هایویژگی با آموزاندانش درونی انگیزش رابطه پردازی مدل حاضر پژوهش هدف :مقدمه

 .بود تفکر هایسبک یادگیری، هایسبک میانجیگری

  جامعه. باشدمی ساختاری معادالت سازیمدل نوع از همبستگی -توصیفی پژوهش یک حاضر پژوهش طرح :کار روش

  گیری نمونه روش به که نفر 368 نمونه. بود زابل شهر اول متوسطه مقطع دختر و پسر آموزاندانش کلیه شامل آماری

  هایسبک ،(1997) (TSI) واگنر و استرنبرگ تفکر هایسبک هاینامه پرسش به و شدند انتخاب ایخوشه تصادفی

  جمعیت هایویژگی اطالعات سنجش برای. دادند پاسخ( 1993) والرند تحصیلی انگیزش ،(1985) (LSI) کلب یادگیری

  معادالت سازیمدل از استفاده با هاداده تحلیل. گرفت قرار آموزان دانش اختیار در ساخته محقق فرمی معلمان شناختی

 .باشدمی rmsea و پیرسون سوبل، ما استفاده مورد آزمون و است شده آنجام ایموس افزار نرم و ساختاری

  یادگیری هایسبک و β=  52/0 میزان به معناداری و مستقیم اثر آموزان دانش درونی برانگیزش تفکر هایسبک :هایافته

  یادگیری هایسبک و تفکر هایسبک. دارد β=  44/0 میزان به معناداری و مستقیم اثر آموزان دانش درونی برانگیزش

  اردد آموزان دانش درونی انگیزش با معلم شناختی جمعیت ویژگیهای رابطه در کنندگی تعدیل نقش میانجی عنوانبه

(01/0 > P.) 

  امعهج معیشتی الگوهای بر تاکید با توانمی امور این جهت ریزی برنامه و آموزشی هایسبک ارتقاء جهت که :گیرینتیجه

  و رتفک الگوهای و آموزشی الگوهای بر تأثیرگذاری نقش غیره و سکونت مکمل، اشتغال درآمد، سطح جمله از ما فرهنگی

 .باشیم داشته آموزان دانش انگیزشی

             DOI: 10.29252/edcbmj.11.02.14         مقاله پژوهشی

 با آموزان دانش درونی انگیزش با معلم شناختی جمعیت هایویژگی رابطه پردازی مدل

 تفکر هایسبک یادگیری، هایسبک میانجیگری

 4 شیرازی محمود ،3 آریا محمدی علیرضا ،*،2 مجدامیری مجتبی ،1 نخعی سمیه

 
 ایران زاهدان، اسالمی، آزاد دانشگاه زاهدان، واحد روانشناسی، گروه 1
 ایران ابهر، شناسی،روان گروه اسالمی، آزاد دانشگاه ابهر، واحد دانشیار، 2
 ایران تهران، توانبخشی، و بهزیستی علوم دانشگاه استادیار، 3
 ایران زاهدان، بلوچستان، و سیستان دانشگاه شناسی روان گروه دانشیار، 4
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 و همکاران نخعی

108 

ر یادگیری معلمان انگیزش را عامل مهمی د. [6] آیدیادگیری به شمار می

آموزانی باانگیزه داشته باشند و دانش خواهند دانشرو میدانند و ازاینمی

ر بحث دآموزان نیز خواهان موفقیت و کسب پیروزی هستند. موضوع قابل

های آموزشی و توانایی تجسم این زمینه به توانایی معلمان در ارائه تمرین

 .[7] گرددساختار آن بازمی

ین باشند که از اعوامل مختلفی نیز برانگیزش دانش آموزان تأثیرگذار می

های یادگیری و محیط یادگیری( توان به شرایط یادگیری )سبکمیمیان 

های اخیر محیط یادگیری و روش تدریس غیر سنتی اشاره نمود. در سال

شود که سبب ایجاد یک محیط یادگیری غنی برای دانش آموزان می

های خود و از طرفی دیگر معلمان با توجه به ویژگی. [8] شده استپذیرفته

 نندکهای مختلف یادگیری استفاده میسبک تفکری که دارند، از سبک

( که در پژوهش خود نشان داند که بین 2015) اسکندرپورو قالییه. [9]

 ها رابطهعملکرد معلمان با جنسیت، میزان تحصیالت و سابقه کاری آن

( در پژوهش 2017) پورآقا و همکاران. [10] داری وجود داردمثبت و معنی

خود نشان داند که انگیزه تحصیلی تحت تأثیر عوامل شناختی و رفتاری قرار 

( در پژوهش خود نشان دادند درگیری 2015) ضیایی و همکاران. [11]دارد 

شغلی افراد متأهل بیشتر از افراد مجرد و افراد بدون شغل دوم، بیشتر از 

ا و سطح تحصیالت بافراد دارای شغل دوم بود. بین سن، جنس، سابقه کار 

 میری و همکاران .[12] دیمیزان درگیری شغلی رابطه معناداری یافت نگرد

( در پژوهش خود نشان دادند که از میان متغیرهای جمعیت 2016)

 داری با انگیزششناختی، متغیر جنسیت و مدرک تحصیلی رابطه معنی

شغلی داشتند، اما بین انگیزش شغلی معلمان بر اساس رشته تحصیلی و 

ابراهیمی و . [13]داری یافت نشد گونه تفاوت معنیسابقه خدمت هیچ

( در پژوهشی عنوان داشتند که با افزایش تحصیالت بر 2015) ابراهیم نژاد

شود و این در حالی میانگین نمرات خودکارآمدی تدریس معلمان افزوده می

است که افزایش تحصیالت، موجب کاهش میانگین نمرات استرس شغلی 

( در تحقیقی درباره 2015) و همکاران Cortright. [14]شود معلمان می

ها اینکه آیا اعتقادات نسبت به ماهیت دانش و یادگیری، بر انگیزه درونی آن

گذارد. در دانش آموزان به این نتیجه دست یافتند و عملکرد کالس تأثیر می

بین توسعه فکری، انگیزه درونی و عملکرد کالس فقط برای  که رابطه مثبت

دانش آموزان دختر وجود دارد. درنتیجه نتایج نشان داد که جنسیت بر رشد 

نوبه خود بر انگیزه درونی برای یادگیری یک فکری اثرگذار است و آن نیز به

عنوان های یادگیری بههمچنین سبک .[15]موضوع خاص تأثیرگذار است 

رد شود که رویکهای مبتنی بر یادگیری در محیط شناخته مییکی از روش

 یادگیریهای سبک. [16] دهدآموزش محور را به خود اختصاص می

رود. های متنوع در تهیه و تنظیم اطالعات به شمار میعنوان قدرتبه

های یادگیری سازی سبکمطالعات زیادی در این زمینه اقدام به مدل

های شخصی در کننده روشهای یادگیری منعکسسبک. [17] اندنموده

بسیاری . [18] باشدزشی میهای آموترکیب ارزیابی دانش آموزان در دوره

 Zimmermanو  Buttn (2008 ،)Clearyو  Dgnath از پژوهشگران

عوامل انگیزشی و درگیری  [20, 19] پردازان یادگیری( و نظریه2004)

ان و یشناختی را یک عامل مهم در توجیه رفتار و عملکرد تحصیلی دانشجو

رو، تالش را بر تبیین این پدیده متمرکز دانند و ازاینآموزان میدانش

( در پژوهش خود با عنوان رابطه 2016)و همکاران  Pablo .[21]اند ساخته

های یادگیری و انگیزه برای انتقال یادگیری در یک برنامه میان سبک

ای. ریاضی مقدماتی و پیشرفت تحصیلی برای دانشجویان آموزش حرفه

های ای نشان دادند که اگرچه تحقیقات گسترده در مورد سبکحرفه

ای ها را برشان باانگیزهی رابطهیادگیری کلب وجود دارد، اما مطالعات اندک

انتقال امتحان کرده است، مفهومی که برای ارزیابی اینکه آیا محتوا و 

ای به محل کار های آموزشی حرفههای یادشده از طریق فعالیتصالحیت

 هایشود، موردبررسی قرارگرفته است. نشان دادند که سبکمنتقل می

انگیزه دارند باعث افزایش انتقال یادگیری که رابطه مثبت و معناداری با

( در پژوهش خود با عنوان 2014) قائدی و بشیر .[22] شوندیادگیری می

 های یادگیری و انگیزش آموزش عالی در دانشجویان انجام دادندرابطه سبک

ها از اولین پرسشنامه نشان داد که سبک یادگیری وتحلیل دادهتجزیهو 

 و در مورد پرسشنامه دوم، های یادگیری است. بصری بهترین انتخاب سبک

حلیل وتاکثر دانش آموزان انگیزه زیادی برای تحصیالت عالی دارند. تجزیه

های یادگیری و انگیزه برای تحصیالت عالی با توجه به رابطه میان سبک

های یادگیری افراد عامل عالوه بر سبک .[23] داری نشان دادارتباط معنی

ای تفکـر هبسیار تأثیرگذار دیگر بر یادگیری و انگیزش دانش آموزان سبک

 های فردیهای ترجیحی افراد در استفاده از توانائیباشد که بـه شیوهمی

رای تـشخیص سـبک تفکـر افـراد سهاشاره می راه مشخص وجود کند. ـب

فتار در هنگام پرداختن به امور، پرسش از دیگران دارد که شامل: مشاهده ر

ها از سبک تفکر اشخاص و تکمیل نمودن یک دربـاره چگـونگی ادراک آن

های تفکر به افراد شناخت سبک [20, 19] یا چند پرسشنامه روانشناسی

های تفکر منظور سازگاری با سبکها فکر خود را بهکند تا آنکمک می

 .[23, 22] حال در ارتباطات خود موفق شوندمختلف تعدیل کننـد و درعین

( در پژوهشی با عنوان رابطه سبک تفکر و 2010) کدیور و همکاران

خودتنظیمی با انگیزش پیشرفت نشان دادند که بین دو متغیر سبک تفکر 

و خودتنظیمی با انگیزش پیشرفت، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. 

های تفکر و کند با درک انواع سبکعالوه، نتایج حاصل، مشخص میبه

توان باعث افزایش آموزش راهبردهای خودتنظیمی به دانش آموزان، می

 استیکی و همکاران .[24]ها برای رفتن به مدرسه شد میل و رغبت آن

ین سبک ادندخود نشان د ( در پژوهش2010) های تفکـر با پیشرفت ـب

، بررسی نیداری وجود دارد. همچنتحصیلی ریاضی نوجوانان رابطه معنی

های دهد بین سبکهای تفکـر، با انگیزش پیشرفت نشان میرابطه سبک

گذار و درونی با انگیزش پیشرفت نوجوانـان رابطـه تفکر اجرایی قانون

( در 1392محمودی، جوادی و صحرائی ). [25] داری وجود داردمعنی

های شخصیت با انگیزش های تفکر و تیپپژوهشی با عنوان رابطه سبک

راهنمایی نشان دادند که میان خرده  پیشرفت در دانش آموزان دوره

های تفکر با انگیزش پیشرفت رابطه مثبت و معناداری های سبکمقیاس

 ( در پژوهشی خود نشان دادند2013) لواسانی و همکاران. [24] وجود دارد

نقش متغیرهای بافتی و محیطی و متغیرهای مستقل از توانایی در که 

باشند و بر لزوم شناسایی متغیرهای تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی می

( در 2013) Betoretو  Fernando. [26] عملکرد تحصیلی تأکید کردند

توجهی بر های تفکر معلمان تأثیر قابلنشان دادند. سبک پژوهش خود

نوبه خود، رضایت رضایتمندی نیازهای روانی دانشجویان دارند. به

 اردآموز دمالحظه بر انگیزه درونی دانششناختی تأثیر مثبت و قابلروان

رابطه بین نوان ( در پژوهش خود با ع2011)جهانشاهی و قوام. [27]

نگر، نگر، جزئیگذار، اجرایی، قضایی، کلیهای تفکر معلمان )قانونسبک

کار( با متغیرهایی چون سن، جنسیت، رشته تحصیلی، آزاداندیش و محافظه

های میزان تحصیالت و مقطع تحصیلی موردبررسی قرارگرفته است. یافته

 گذار، اجرایی،قانونهای تفکر آمده نشان داد که بین سن و سبکدستبه

های کارانه و همچنین بین جنسیت و سبکنگر، آزاداندیش و محافظهکلی

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1041608013001349?via%3Dihub#!
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دار وجود کار رابطه معنینگر، و محافظهنگر، کلیتفکر اجرایی، قضایی، جزئی

نگر و گذار، اجرایی، جزئیهای تفکر قانوندارد. بین رشته تحصیلی و سبک

ار رابطه گذالت و سبک تفکر قانونکار و همچنین بین سطح تحصیمحافظه

یز گذار و مقطع تحصیلی ندار وجود دارد. بعالوه بین سبک تفکر قانونمعنی

( در 2008) و همکاران Weiqiao Fan .[28] دار وجود داردرابطه معنی

یزه ر باانگهای تفککنند که سبکطور عمده بر این فرضیه تأکید مینتایج به

موفقیت برای رویکرد موفقیت ارتباط مثبت دارد و باانگیزه پیشرفت برای 

 .[29] جلوگیری از شکست رابطه منفی دارد

، پورسدانی و همکاران (2011)همکاران  و  Kusurkarها پژوهش

(2015،)  Dag  و Gecer(2009) آموزان در یادگیری انگیزش دانش

در مقایسه باهوش دارد. درباره تأثیر انگیزش بر  یتراهمیت مطلوب

که انگیزش قوی به یادگیری استوار و  دهدیها نشان میادگیری، پژوهش

( درواقع 1391) سیف. [31, 30, 5] انجامدیانگیزش کم به یادگیری کم م

انگیزش، موتور محرک تالش و فعالیت برای یادگیری است و میزان یادگیری 

های تفکر و از طرفی دیگر سبک رساندیآموزان را به حداکثر مدانش

ر تواند نشات گرفته باشد که این دو متغیهای معلم مییادگیری نیز از ویژگی

با . [32] ات انگیزه دانش آموزان را رقم بزندتواند موجبنوبه خود مینیز به

 یادگیری بر-قسمت اعظم مسئولیت یاددهیتوجه به اینکه در کشور ما 

آموز انگیزه چندانی جهت یادگیری دروس عهده معلمان است و اینکه دانش

تواند ای ندارد از طرفی دیگر راهبرهای شناختی و فراشناختی نیز میمدرسه

نوبه خود از تأکید معلمان توانمند نشأت گرفته باشد که این دو متغیر نیز به

را  آموزانتواند موجبات انگیزه دانشهای پیشین میر پژوهشمروبا توجه به

های ها به تأثیر ویژگیکدام از آنهای پیشین در هیچرقم بزند. و در پژوهش

جمعیت شناختی معلمان برانگیزش درونی دانش آموزان پرداخته نشده 

است. پژوهشگر قصد دارد ضمن بررسی روابط اجزا، متغیرهای موردنظر و 

ته آموزان پرداخنی مدلی در جهت ارتقاء سطح انگیزش درونی دانشبیپیش

های جمعیت شناختی معلم و به این سؤال پاسخ دهد که آیا ویژگی

آموزان است؟ و آیا متغییر های بینی کننده انگیزش درونی دانشپیش

های تفکر در این مدل تأثیرگذار های یادگیری و سبکمیانجی سبک

 خواهند بود؟

 رکاروش 

سازی معادالت همبستگی از نوع مدل -طرح پژوهش حاضر توصیفی

شده با استفاده از آوریجمع یهاساختاری بود. تحلیل استنباطی داده

 افزارآموس انجام شده است. و آزمون مورداستفاده ما سوبل، پیرسون ونرم

Rmsea باشد. بوده است. جامعه آماری نیکویی برازش می یهاو شاخص

ها طبق آمار اداره وزان متوسطه اول شهر زابل که تعداد آنآمدانش

جهت انتخاب نمونه این پژوهش، از روش . نفر بود 13584وپرورش آموزش

ای استفاده شد بر این اساس از بین مدارس ای چندمرحلهگیری خوشهنمونه

مدرسه عادی که بر  4مدرسه استعدادهای درخشان و  4سطح شهر زابل 

صورت تصادفی مدرسه پسرانه بودند، به 4درسه دخترانه و م 4اساس آن 

صورت تصادفی نفر به 20کالس و از هر کالس  20طورکلی انتخاب شدند. به

نفر  400عنوان نمونه، انتخاب شدند و موردبررسی قرار گرفتند درمجموع به

های در این پژوهش شرکت داشتند که با توجه به افت نمونه و پرسشنامه

د ورو طیوتحلیل قرار گرفت. شراپرسشنامه مورد تجزیه 368تعداد ناقص، 

به پژوهش داشتن رنج سنی موردنظر بوده و در صورت هرگونه نارضایتی از 

 است. کننده فراهم بودهروند پژوهش امکان خروج شرکت

 قرار زیر استابزارهای گردآوری پژوهش حاضر به

در سال  Wagnerو   Sternbergوسیله های تفکر: بهپرسشنامه سبک

سؤال بوده  65. این پرسشنامه دارای [34, 33] شده است طراحی 1992

و  (2011) مهدوینامه سبک تفکر استرنبرگ، برای بررسی پایایی پرسش

Shokri (2009)  در پژوهش خود، ابتدا یک آزمون مقدماتی انجام داد که

ها پاسخ دادند، پس از تحلیل نتایج نفر آزمودنی به پرسشنامه 37در آن 

 92/0های تفکر ی پرسشنامه سبک، پایایSPSSافزار وسیله نرمبه

برای  51/0ها از آمده است همچنین ضریب پایایی خرده آزموندستبه

 64/0با میانگینی برابر  -برای سبک درونی 83/0سبک بیرونی تا 

نامه منظور بررسی پایایی پرسشآمده است. استرنبرگ و همکاران بهدستبه

ها ند: ضریب پایایی خرده آزموناهای تفکر مطالعات مفصلی انجام دادهسبک

با میانگینی برابر با  -برای سبک کلی 88/0برای سبک اجرایی تا  56/0از 

( قابلیت اعتماد هر 1385و همکاران ) یشکر .آمده استدستبه 78/0

 .[35, 34] اعالم کردند 84/0تا  78/0مؤلفه از ضریب 

جمله  12این پرسشنامه از  :(LSIهای یادگیری کلب )پرسشنامه سبک

شده و برای هر جمله چهار گزینه پیشنهادشده است. آزمودنی، پاسخ تشکیل

کند. بندی میرتبه 4تا  1پیشنهادی را با توجه با نحوه یادگیری خود، از نمره 

ای که بیشترین مطابقت را با سبک ترتیب در هر جمله به گزینهاینبه

ای که در حد متوسط با سبک ، به گزینه4یادگیری آزمودنی دارد نمره 

ای که در حد ضعیف با ، به گزینه3یادگیری آزمودنی مطابقت دارد نمره 

ای که با سبک و به گزینه 2سبک یادگیری آزمودنی مطابقت دارد نمره 

 12شود. پرسشنامه کلب داده می 1یادگیری آزمودنی مطابقت ندارد نمره 

گزینه در  4ارد: با جمع امتیاز هر یک از این گزینه د 4سؤال و هر سؤال آن 

سؤال را باهم جمع  12های هم شماره در جمله پرسشنامه )امتیاز گزینه 12

های یادگیری فرد را نشان آید که شیوهکنیم( چهار نمره به دست میمی

دهند. با تفریق نمره روش فکر کردن از نمره روش احساسی کردن و می

 آیدم دادن از روش تماشا کردن دو نمره به دست میتفریق نمره روش انجا

 و همکاران  Vallerand. پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان [36]

(1993( )AMS-HS 28این مقیاس بر مبنای نظر :)خود  هی-

 28حاوی  شده و( طراحی1993کنندگی توسط والرند و همکاران )تعیین

ای بر اساس مقیاس لیکرت )با نمره دهی یک تا پنج از سؤال پنج گزینه

باشد. بعد از تاًیید روایی محتوا و بومی موافقم( می "مخالفم تا کامالً»کامالً 

شدن توسط متخصصان، پایایی آن به روش باز آزمایی به فاصله دو هفته 

(71/0  =rو ثبات درونی با محاسبه آلفای کرون )( نیز مورد تاًیید 88/0باخ )

قرار گرفت این پرسشنامه در ایران نیز توسط جمشیدی با محاسبه آلفای 

با محاسبه آلفای کرون  (2008)روحی و همکاران و  74/0کرون باخ برابر 

آریافرد و  .[37]شده و مورداستفاده قرارگرفته است بومی 85/0باخ برابر 

( در پژوهش خود که روی دانش آموزان مقطع متوسطه 2013) شیرسوار

پرسشنامه را با استفاده از آلفای کرونباخ برای اند. اعتبار این انجام داده

. [38]( به دست آوردند 82/0) ی( و برای انگیزش کل751/0) یانگیزش درون

حاضر برای مؤلفه انگیزش درونی اعتبار این  و همچنین در پژوهش

 یبی( و ضریب اعتبار ترک89/0پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ )

و فرم محقق ساخته شامل  [39, 38]( به دست آمده است 91/0)

جمعیت شناختی معلم شامل: سن، سنوات تدریس، جنسیت،  یهایژگیو

ها در اختیار دانش آموزان قرار وضعیت دو شغِل بودن و نوع استخدام آن

 .دها کامل شوداده شد تا با کمک معلمان آن

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1041608008001118?via%3Dihub#!
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هایافته

آمده است، میانگین و انحراف معیارِ متغیرِ سبک  1جدول طور که در همان

بود. میانگین و انحراف معیار نمرة کل در  07/83، 3/228تفکر به ترتیب 

و میانگین و انحراف  59/29، 15/99متغیر سبک یادگیری نیز به ترتیب 

بود. پیش  15/12، 3/54انگیزش درونی به ترتیب معیار نمرة کل در متغیر 

پژوهش، مفروضۀ نرمال بودن همه متغیرهای  از پرداختن به آزمون فرضیات

به تأیید رسید. با  05/0 یپژوهش بررسی شد. و همگی با سطح معنادار

های یادگیری، سنوات، سن و های تفکر و سبکبکس 2جدول توجه به 

 95شغل با انگیزش درونی دانش آموزان رابطه مثبت و معناداری در سطح 

درصد دارند. ولی وضعیت استخدام و جنسیت رابطه معناداری با انگیزش 

 درونی ندارد.

وسیله مدل ها بهبرای تحلیل و سنجش مدل این پژوهش از تحلیل داده

تاری )رگرسیون یا تحلیل مسیر( استفاده شد. با توجه به معادالت ساخ

توان ها در محدوده قابل قبولی قرار دارند لذا میتمامی شاخص 3جدول 

 باشد.گفت مدل از برازش مناسبی برخوردار می

، مدل ساختاری و کلی، محقق اجازه یریگپس از برازش مدل اندازه

 یهاتهافیرسی و آزمون فرضیات تحقیق پرداخته و به که به بر ابدییم

و ضرایب  tپژوهش دست یابد. این امر از طریق بررسی دو بخش ضرایب 

 .ردیگی( صورت مβمسیر )

 آموزاندانشهای توصیفی راهبردهای یادگیری و انگیزش درونی مقادیر شاخص :1جدول 

 کشیدگی چولگی انحراف معیار میانگین ابعاد

 88/0 58/0 07/83 3/228 سبک تفکر

 -68/0 48/0 59/29 15/99 سبک یادگیری

 67/0 99/0 15/12 3/54 انگیزش درونی

 

 همبستگی متغیرهای پژوهش سیماتر :2جدول 

 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیرها

        1  راهبردهای یادگیری -1

       1 ** 333/0 های تفکرسبک-2

      1 *571/0 *669/0 استخدام -3

     1 *217/0 *661/0 *505/0 سنوات -4

    1 **382/0 **285/0 **340/0 *438/0 سن -5

   1 *474/0 *223/0 **125/0 **264/0 *413/0 جنس -6

  1 694/0 *458/0 *303/0 **266/0 **086/0 *438/0 شغل -7

 1 *515/0 462/0 *507/0 *462/0 489/0 *387/0 *532/0 انگیزش -8

 *05/0 > P ** ،01/0 > P 

 

 های نیکوئی برازش الگوی آزمون شدهشاخص :3جدول 

 های برازش مطلقشاخص

 SRMR GFI AGFI شاخص برازندگی
 8/0بیشتر از  9/0بیشتر از  05/0کمتر از  قبولمقادیر قابل

 96/0 95/0 3/0 شدهمقادیر محاسبه

 های برازش تطبیقیشاخص

 CFI NFI NNFI شاخص برازندگی
 9/0بیشتر از  9/0بیشتر از  9/0بیشتر از  قبولمقادیر قابل

 95/0 92/0 97/0 شدهمقادیر محاسبه

 یافتههای برازش تعدیلشاخص

 PNFI x2⁄df RMSEA شاخص برازندگی
 08/0کمتر از  3کمتر از  6/0بیشتر از  قبولمقادیر قابل

 04/0 25/2 97/0 شدهمقادیر محاسبه

 
 نتایج مربوط به اثرات مستقیم :4جدول 

 سطح معناداری آماره t ضریب مسیر مسیر

    به روی انگیزش درونی

 000/0 92/4 58/0 های جمعیت شناختیویژگی

 001/0 10/4 52/0 های یادگیریسبک

 000/0 20/5 44/0 های تفکرسبک
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 ضرایب مسیر مدل نهایی فرضیات :1 تصویر

 
 مدل نهایی فرضیات tمقادیر  :2 تصویر

 

 32جمعیت شناختی درمجموع  یهایژگیو 2و  1 تصویربا توجه به 

 کنند.بینی میدرصد از واریانس انگیزش درونی را پیش

های جمعیت شناختی معلم ، اثر مستقیم ویژگی4جدول با توجه به 

. اثر باشدی( معناداری م92/4) tآموزان با آماره برانگیزش درونی دانش

 tهای تفکر برانگیزش درونی دانش آموزان با آماره مستقیم سبک

های یادگیری برانگیزش . اثر مستقیم سبکباشدی( معناداری م20/5)

.باشدی( معناداری م10/4) tدرونی دانش آموزان با آماره 

 
 های تفکر برانگیزش درونیهای یادگیری و سبکهای جمعیت شناختی با میانجیگری سبکویژگی نتایج مربوط به اثرات غیرمستقیم :5جدول 

 سطح معناداری ضریب مسیر آماره t متغیر

 41/0 605/0 25/3 های یادگیریاستخدام با میانجیگری سبک

 002/0 438/0 10/3 های یادگیریسنوات با میانجیگری سبک

 000/0 565/0 20/3 های یادگیریسن با میانجیگری سبک

 21/0 460/0 95/3 های یادگیریجنس با میانجیگری سبک

 001/0 49/0 10/4 های یادگیریسبکشغل با میانجیگری 

 22/0 360/0 98/2 های تفکرسبک استخدام با میانجیگری

 000/0 452/0 35/0 های تفکرسنوات با میانجیگری سبک

 001/0 444/0 16/3 های تفکرسن با میانجیگری سبک

 32/0 590/0 45/3 های تفکرجنس با میانجیگری سبک

 000/0 462/0 60/4 تفکرهای شغل با میانجیگری سبک

 

عنوان میانجی نقش های تفکر بهدهد سبکنشان می 5جدول نتایج 

های جمعیت شناختی معلم با انگیزش کنندگی در رابطه ویژگیتعدیل

درونی دانش آموزان دارد. به بیان جزئی سنوات خدمتی، سن و شغل با 

های تفکر تأثیر مستقیم و معناداری به ترتیب به گری سبکمیانجی
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برانگیزش درونی دارد. و  β ،445/0  =β، 462/0  =β=  442/0 میزان

کنندگی در رابطه عنوان میانجی نقش تعدیلهای یادگیری بهسبک

شناختی معلم با انگیزش درونی دانش آموزان دارد.  های جمعیتویژگی

های گری سبکتر سنوات خدمتی، سن و شغل با میانجیبه بیان جزئی

 ،β=  438/0یادگیری تأثیر مستقیم و معناداری به ترتیب به میزان 

562/0  =β، 49/0  =β .برانگیزش درونی دارد 

 بحث

یت شناختی با های جمعپژوهش حاضر باهدف تعیین ارتباط ویژگی

های یادگیری بین دانش آموزان انگیزش درونی با میانجیگری سبک

ای همقطع متوسطه اول صورت گرفت. یکی از نتایج نشان داد ویژگی

جمعیت شناختی معلم بر برانگیزش درونی دانش آموزان اثر مستقیم و 

 Jahanshahi & Ebrahim افتهیمعناداری دارد که این نتیجه با 

Ghavam (2014) [28]  که در پژوهش خود نشان داند که بین

بطه ها راصیالت و سابقه کاری آنعملکرد معلمان با جنسیت، میزان تح

توان گفت که داری وجود دارد. در تبیین این ماده میمثبت و معنی

درنتیجه افزایش در سنوات تدریس و سن معلم توانایی ایجاد انگیزش 

در پژوهشی عنوان  [30]شود. ابراهیمی و ابراهیم نژاد ها بیشتر میآن

داشتند که با افزایش تحصیالت بر میانگین نمرات خودکارآمدی تدریس 

شود و این در حالی است که افزایش تحصیالت، معلمان افزوده می

ن شود. در تبییموجب کاهش میانگین نمرات استرس شغلی معلمان می

 س، سن وتوان گفت که درنتیجه افزایش در سنوات تدریاین ماده می

ایی های معلمان توانداشتن شغل دوم با توجه به اینکه با زیادشدن تجربه

در » دیگومی (1986رود. بندورا )ها نیز باالتر میایجاد انگیزه در آن

توانند الگوهای کامالً بانفوذی باشند زیرا معتقد اکثر موارد، معلمان می

ه لحاظ کارآمدی هایی که مورداحترام، الیق و باست الگو یا سروش

مشهورند در ایجاد یادگیری مؤثرند و معلم باید از فرآیندهای انگیزشی 

 افتهیکه این نتیجه با «. نیز آگاه باشد تا بروز یادگیری را آسان نماید

Skandarpour & Ghaleei (2015 که در پژوهش خود نشان )

اری کداند که بین عملکرد معلمان با جنسیت، میزان تحصیالت و سابقه 

داری وجود دارد. و از دیگر نتایج پژوهش این ها رابطه مثبت و معنیآن

های تفکر برانگیزش درونی دانش آموزان اثر مستقیم و بود که سبک

های تفکر کارآمدتر باشند باعث معناداری دارد و یعنی هر چه سبک

شود همچنین اثر میانجیگری افزایش در انگیزش دانش آموزان می

های جمعیت شناختی برانگیزش درون تفکر در رابطه ویژگیهای سبک

شده است. به این صورت که با افزایش سنوات خدمتی و سن اثبات

عنوان یک عامل در استفاده از معلمین و همچنین داشتن شغل دوم به

های تفکر کارآمد درنتیجه باعث افزایش انگیزش درونی دانش سبک

 ,Asteikiبا نتایج  هاافتهی). 10آموزان شده است (

Koshki,Vaez(2010 ،)Mahmodi, Javadi, 

Sahraei(2013) ، Pablo & Santos, Sergio, Miguel, 

Emilio, Yuxa(2016،) Ghaedi, Bashir (2014) ، & 

Hejazi,Gholamali lavasani Ahmadian (2013هم ) خوانی

( پـژوهشی را بر 1997) Sternbergطور، و همین؛ [27-23] دارد

های تفکر کنگ انجام دادند و دریافتند سبکروی دانشجویان هنگ

ای مثبت، با گونهمراتبی و درونی بهکارانه اجرایی, سلسهمحافظه

عالوه، پیشرفت تحصیلی و به دنبال آن انگیزش پیشرفت رابطه دارد به

فقیت فی به موخواه و بیرونی، گرایشی منسـبک تفکـر قـانونی و آزادی

های های حاصل از بررسیافتهیز طرف دیگر، . ا[19]تحصیلی دارند 

 Graciaکنگ را تائید کرده است شده در اسپانیا نیز نتایج هنگانجام

& Hughes (2000 که این یافته با نتایج )Zhang (2004 در )

های آمریکا دریافت سبک تفکر پژوهشی بر روی دانشجویان دانشگاه

 دکنبینی مین را پیشطور مثبـت معدل نمرات دانشجویااجرایی به

Dgnath & Buttner(2008 ،). بسیاری از پژوهشگران [41, 40]

Clear Zimmerman & (2004و نظریه ) یریادگیپردازان 

Zimmerman (2002 عوامل انگیزشی و درگیری شناختی را یک )

زان آموعامل مهم در توجیه رفتار و عملکرد تحصیلی دانشجویان و دانش

اند. رو، تالش را بر تبیین این پدیده متمرکز ساختهدانند و ازاینمی

 عنوانهای یادگیری بهخوانی دارد. و همچنین از دیگر نتایج سبکهم

های جمعیت شناختی ندگی در رابطه ویژگیکنمیانجی نقش تعدیل

های پژوهـشی از وجود معلم با انگیزش درونی دانش آموزان دارد. یافته

های یـادگیری حمایت درونی و سبک زهیرابطه معـنادار بین انگ

 ,& Farahooshi & ahmadi (2013،) Rouhiکنند. می

Hoseini, Badeleh, rahmani (2011نشان داده ،) اند که

مشابهت بین سبک یادگیری دانشجویان و سبک تدریس استادان، 

میزان مطالعه دانشجویان را افزایش داده و نمرات تحصیلی را بهبود 

های یادگیری برانگیزش درونی دانش بخشد. و همچنین سبکمی

های آموزان اثر مستقیم نیز دارد. که نتایج این پژوهش با پژوهش

Fernando & Betoret (2013), jahanshahi & ebrahim 

ghavam(2011،) Weiqiao Fan & Li-FangZhang (2008 )

توان گفت که یکی از در تبیین این مورد می [29-27] خوانی داردهم

عواملی است که منجر به پیشرفت تحصیلی و افزایش بازدهی آموزشی 

درونی در افراد برای یادگیری است. لذا، توجه به  زهیشود، ایجاد انگمی

ان و ارائه برنامه های یادگیری آنهای فردی و شناسایی سبکتفاوت

ر شود که بهتآموزشی متناسب با خصوصیات یادگیرندگان موجب می

ب تناسبیاموزند و احساس رضایت از یادگیری داشته باشند. افراد به

های یادگیری متفاوتی برای یادگیری های فردی خود از سبکتفاوت

 شدانجویند. معلمان باید در فرایند آموزش، نیازهای یادگیری بهره می

 .[28] بگیرند آموزان را در نظر

 گیرینتیجه

ن داد، معناداری مدل پیشنهاد پیش با توجه به آنچه پژوهش حاضر نشا

های های تفکر و سبکبینی کننده متغیر سبکرو همچنین اثر پیش

)سن و سنوات( معلمان  یهای جمعیت شناختیادگیری از تأثیر ویژگی

زان های تفکر دانش آموای در مباحث انگیزشی و سبکالبته با اثر واسطه

 شان ازنظر فرهنگی، اعتقادیآموزانی که با معلمانداشته است اکثر دانش

اند، احتماالً سبک تفکرشان نیز متفاوت است. و طبقاتی متفاوت

بنابراین، احتمال بیشتری هم دارد که این دانش آموزان کمتر از واقع 

استعداد قلمداد شوند. در مدارس ما معمواًل ارزشیابی شوند و حتی بی

بت ها نسبه توانایی های تفکر، اشتباهاًهای فردی ناشی از سبکتفاوت

رسند، غالبًا هایی که در مدرسه کندذهن به نظر میشود. بچهداده می

کنند که با سبک تفکر به این سبب است که از سبکی پیروی می

معلمانشان هماهنگ نیست. بسیاری از دانش آموزان یا دانشجویانی را 

ن کنیم، توانایی موفق شدکه ما در کالس درس ضعیف قلمداد می

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1041608013001349?via%3Dihub#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1041608008001118?via%3Dihub#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1041608008001118?via%3Dihub#!
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ها. ما از درک تنوع خورد ما هستیم نه آنرادارند. آنکه شکست می

هایی آنان را آموزش های تفکر و یادگیری آنان عاجزیم و به شیوهسبک

دهیم که متناسب با سبک تفکر آنان نیست. افراد با توجه به اینکه می

های تفکرشان همسو یا مغایر شان تا چه اندازه با سبکمحیط تحصیلی

تر تر یا ضعیفتوانند در مراحل تحصیلی خود حضوری قوید، میباش

تری را نسبت به تحصیل و پیشرفت داشته باشند. و انگیزش متفاوت

های گوناگون درسی نشان دهند سطوح گوناگون آموزشی و حیطه

کند. این امر ممکن است موجب های متفاوت از تفکر را اقتضاء میسبک

های تحصیل شود. سبک عبارت فرد در دورهتر عملکرد بهتر یا ضعیف

توجیهی تفکر. سبک مترادف با توانایی نیست، بلکه نحوه  وهیاست از ش

ای های بالقوه است. بنابراین، معلمان باید بر مجموعهاستفاده از توانایی

ندی مطور نظامهای یادگیری و تفکر اشراف داشته باشند و بهاز سبک

رزشیابی را به کار برند. رمز موفقیت در تنوع های متنوع تدریس و اروش

، های تفکرو انعطافی است که معلمان با استفاده کامل از انواع سبک

های آموزشی و شود جهت ارتقاء سبککنند. و پیشنهاد میایجاد می

توان با تأکید بر الگوهای معیشتی جامعه ریزی جهت این امور میبرنامه

مد، اشتغال مکمل، سکونت و غیره نقش فرهنگی ما ازجمله سطح درآ

تأثیرگذاری بر الگوهای آموزشی و الگوهای تفکر و انگیزشی دانش 

گر های دیآموزان داشته باشیم. این پژوهش نیز مانند بسیاری از پژوهش

هایی بوده است. که در تحقیقات آتی بهتر است به دارای محدودیت

فتن از میزان تسلط ها توجه کنند اول عدم سنجش و آگاهی یاآن

باشد. پیشنهاد های یادگیری میهای تفکر و سبکمعلمان بر سبک

های های بعدی به تأثیر تسلط معلمان بر سبکشود در پژوهشمی

یادگیری برانگیزش تحصیلی دانش آموزان پرداخته شود. دوم عدم 

های باشد. که در پژوهشتوانایی در کنترل درگیری شغلی معلمان می

عنوان متغیرهای تأثیرگذار در ایجاد انگیزش درونی مطرح به مختلف

های آتی به تأثیر درگیری شغلی شود در پژوهشاند. پیشنهاد میبوده

معلمان بر توانایی ایجاد انگیزش تحصیلی پرداخته شود. پیشنهاد 

شود در تحقیقات دیگری روی تعداد بیشتری از متغیرهای جمعیت می

افت فرهنگی معلمان و اثر آن بر روی انگیزش شناختی نظیر تفاوت ب

آموزان نیز بررسی شود. با توجه به اینکه سنوات تدریس معلم با دانش

 های یادگیری برانگیزشهای تفکر و سبکمیانجیگری راهبرهای سبک

های دانش آموزان تأثیر دارد. معلمـان نیـاز دارنـد تـا بـا انـواع سبک

وند تا بتوانند دانش آموزان را بهتر در مطالعه صورت کامل آشنا شتفکر به

و آمـوزش یـاری کننـد. معلمـان بهتر است بر روی انگیزش دانش 

آموزان تمرکز بیشتری یافته و تنها به عملکرد سطحی دانش آموزان 

 بسنده نکنند.

 سپاسگزاری

نامه دکتری روانشناسی تربیتی بوده این پژوهش برگرفته از پایان

دانند از کلیه معلمان و دانش این مقاله بر خود واجب مینویسندگان 

وپرورش شهرستان زابل تشکر آموزان و مدیران مدارس و مدیر آموزش

 و قدردانی کنند.

 تأییدیه اخالقی

ها مالحظات اخالقی شامل جلب رضایت، دادن اطمینان به آزمودنی

وج از هایشان و دادن اختیار برای خرمبنی بر محرمانه بودن پاسخ

 پژوهش در هر مرحله از پژوهش، رعایت شد.

 تعارض منافع

 گونه تعارضی در منافع وجود ندارد.بین نویسندگان هیچ

 منابع مالی

 رایب مجتبی حسن امام انتفاعی غیر موسسه ازنویسندگان این مقاله 
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