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  چكيده
ويژه در آموزش ه يكي از اهداف مورد تأكيد در هر نظام آموزشي ب اهميت پژوهش باعث شده است كه    
هاي پژوهش كردن در بين دانشجويان باشد. اين پژوهش با هدف بررسي افزايش و بهبود مهارت ،عالي

انجام  ،انگيزش پژوهشي دانشجويان گيري پژوهشي درنقش ساختار ارزشيابي كالسي ادراك شده و جهت
بود كه با استفاده از روش  زن) 40مرد و   70نفر (شامل  110شامل  شد. شركت كنندگان پژوهش

 گيري پژوهشي،جهت پرسش نامهها از آوري دادهگرداي نسبتي انتخاب شدند. براي گيري طبقه نمونه
رگرسيون نتايج  .گيزش پژوهشي استفاده شدان پرسش نامهو  ارزشيابي كالسي ادراك شده پرسش نامه

ارزشيابي تبحري قابليت پيش بيني هر دو نوع انگيزش دروني و بيروني و ارزشيابي نشان داد كه چندگانه 
عملكردي قابليت پيش بيني بي انگيزگي دانشجويان را داراست. همچنين تمايل به پژوهش كاربردي، 

بر اساس يافته هاي پژوهش، هدايت برنامه درسي م مي آورد. قابليت پيش بيني انگيزش بيروني را فراه
افزايش انگيزش، از جمله  دانشگاهي به سوي ارزشيابي هاي تبحري و فراهم آوردن تمهيداتي براي

   هاي اين مطالعه بوده است. استنتاج
  

ادراك كالسيگيري پژوهشي، ساختار ارزشيابيانگيزش پژوهشي، جهت هاي كليدي:واژه
  .شده
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  مقدمه
در جهان امروز پيشرفت و توسعه كشورها بر مبناي علم و دانش استوار است. پژوهش     

ترين عناصر رشد و توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي،  و توليد علم و فناوري از مهم
آيد. امروزه دانشگاهها و ديگر عرضه كنندگان آموزش  مي بشمارصنعتي و سياسي كشور 

در اين مسير توسعه جامعه دانايي محور جامعه ايفا مي كنند. مهم در  يعالي نقش
گيرند و بحث پذير به خود مي شكليهاي بنيادين هاي ژرف در قالب پژوهش انديشه

و راه  دهندها و نيازها را پاسخ شوند تا خواستهاي كاربردي ميدستمايه انجام پژوهش
ين جاست . ابشري پيشنهاد كنند تري براي مسائل و مشكالت جوامع هاي بهتر و بيشحل

- دانشگاهي در روند تحوالت جوامع آشكار مي پژوهش هايكه نقش موثر و سهم بسزاي 

ترين مركز انديشه ورزي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي همواره به عنوان مهم شود.
پايگاه نخبگان جامعه بوده و نقش اساسي را در تربيت و تعليم پژوهشگران و ترويج 

را در  پژوهشگرانبيش از يك سوم از  است هنگ پژوهشگري بر عهده داشته و توانستهفر
هاي دانشگاهي  نگين درخشان فعاليت ،). پژوهش397: 1388خود جاي دهد (يمني دوزي، 

 همهم در نيل به پيشرفت و توسع ينقش ترين فعاليت در آموزش عالي،به عنوان مهم و است
 هجمله عوامل مؤثر در پژوهش و به عبارتي نيروي محرك. از دارديك كشور  ههمه جانب

ها مبتني بر نيازها، انجام پژوهش، داشتن انگيزش است كه خاستگاهي دروني دارد. انگيزه
و فرد را براي ارضاي نيازهاي  هستند كه به حركت در آمده ويژهي يها و آرزوهاخواسته

ترين گري يكي از مهم). خودتعيين216و  215، 1382دارد (پارسا، معين به فعاليت وا مي
و  گري دسيخود تعيين ههاي نظريهاي مرتبط با انگيزش است. براساس مفروضهزمينه
زيستي و يكپارچگي شخصيت وجود شناختي براي به ) سه نياز اساسي روان1985(1ريان

ه تعامل دارد: خودمختاري، شايستگي و ارتباط. رضايت از اين نيازها در يك فرد منجر ب
اي كه تكليفي خاص اين نظريه، اندازه اساس شود. برخالق و درگيركننده در تكاليف مي

كند، ميزان انگيزش فرد را براي درگيري براي خودمختاري، شايستگي و ارتباط را فراهم مي
آموزاني كه دهد دانشنشان مي پژوهش ها). 2010، 2كند (روبرتسوندر تكاليف تعيين مي

شود، از نظر دروني ها حمايت مي كنند در محيط يادگيري از خودمختاري آناحساس مي
براي  ،شوندافرادي كه از نظر دروني برانگيخته مي ،چنين شوند. همتر برانگيخته مي بيش

-شوند و مشتاقتر برانگيخته مي هاي خالق خود بيشاكتشاف، يادگيري و گسترش توانايي
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كه دانشجويان به اهداف  ). هنگامي2006، 3قل از اردنبه ن ؛1985ترند (دسي و ريان، 
هايي نشان دهنده آن است كه از توانايي ،يابنددست مي پژوهش هيادگيري خود در زمين
اند. هنگامي كه دانشجويان از انگيزش بااليي برخوردار بوده پژوهشضروري براي انجام 

تحصيلي  گوناگونهاي  در زمينه نسبت به انجام تكاليف خود برخوردار باشند، عملكردشان
. بر اين اساس است كه )1390(صالحي، يابد پژوهش، قابليت حداكثري ميگونه ويژه و به 
) 1999( 4بايليآنان تأثيرگذار است.  پژوهشتوان فرض كرد انگيزش دانشجويان بر مي

و  پژوهشو تدريس در انگيزش  پژوهشرا با هدف بررسي نقش خودكارآمدي  پژوهشي
با در نظرگرفتن اهميت  نشان داد.  اين دواي قوي ميان ريس انجام داد كه نتايج آن رابطهتد

باشد، مي پژوهشگيري انگيزش در انگيزش پژوهشي، توجه به عواملي كه زيربناي شكل
اهميت است. ازجمله اين عوامل مي توان به تأثير ساختار ارزشيابي كالسي ادراك  داراي

تواند بر شي اشاره كرد. محيط كالسي، يكي از عواملي است كه ميگيري پژوهشده و جهت
است  كردهانگيزش افراد تأثيرگذار باشد. مطالعات اوليه در خصوص محيط كالس آشكار 

آموزان از محيط يادگيري كالس و پيامدهاي شناختي و عاطفي كه بين ادراكات دانش
). در ميان 1390به نقل از ساالري، ؛5،1981و هيرتل يادگيري، رابطه وجود دارد (والبرگ

درس (ساختار  نظام ارزشيابي حاكم بر كالس گمانبيموجود در كالس،  گوناگونعوامل 
 ،6). ساختار ارزشيابي كالسي1387ارزشيابي) در خلق چنين جوي مؤثر است (عظيمي، 

مدرس و براي ارزشيابي دانشجويان در كالس درس حاكم  به وسيلهساختاري است كه 
كند هاي ارزشيابي كالس را متأثر ميشده و ادراكات دانشجويان از معاني و شيوه

شوند، يكي از آن ارزشيابي ميه وسيلهايي كه يادگيرندگان به روش ).2007(الخروصي، 
تواند بر انگيزش دانشجويان تأثير بگذارد و ادراك اين ترين عواملي است كه ميبرجسته

متفاوت داشته  يتأثير پژوهشتواند بر انگيزش دانشجو مي هبه وسيلساختار ارزشيابي 
هاي واقعي كه تحت تأثير فعاليت باشد. در آموزش عالي، يادگيري دانشجويان بيش از آن

 ،شود؛ بنابراينادراكات آنان از محيط آموزشي متأثر مي همحيط آموزشي باشد، به وسيل
ي و پيشرفت تحصيلي آنان تأثير دارد ادراك دانشجويان از ارزشيابي، بر كيفيت يادگير

ها ممكن است متناسب با ساختار ارزشيابي كالسي ادراك شده، يادگيرنده). 2008، 7(براون
بوجود آورند  را متفاوت از انگيزش يگيري كرده و الگوهايمتفاوت جهت يبه سمت اهداف
ارزشيابي حاكم بر  ) ساختار2010). الخروصي (1992، به نقل از ايمز، 1984(ايمز و ايمز 
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تبحري يا  ساختار ارزشيابي -1 است: كردهكالس درس را به دو گروه تقسيم بندي 
تر به اهداف يادگيري توجه داشته و نمره از   يادگيرنده محور كه در آن، مدرسان بيش

ساختار ارزشيابي عملكردي يا نمره محور كه توجه  - 2تري برخوردار است.  اهميت كم
 بدست آمده ه هايپاياني است و دانشجويان بر حسب نمر همعطوف به نمر تر مدرسان بيش

به مدت شوند. دانشجوياني كه از ارزشيابي تبحري برخوردار هستند،  با يكديگر مقايسه مي
كه  و در صورت مواجه شدن با مشكل، به جاي اين كردهتري در تكاليف استقامت طوالني

 شوند.اعف كرده و به صورت دروني برانگيخته ميمنفعل و آرام باشند؛ تالش خود را مض
كنند، تكاليف ارزشيابي را در مقابل دانشجوياني كه محيط ارزشيابي را عملكردي ادراك مي

دهند و به صورت بيروني تر از يادگيري مي به نمره اهميت بيشمشكل ادراك كرده و 
كه ساختار ارزشيابي كالسي ) نشان داد 2009شوند. نتايج پژوهش الخروصي (برانگيخته مي

  مستقيم و غيرمستقيم برانگيزش دانشجويان تأثيرگذار است. گونهادراك شده به 
متأثر بنيادي و كاربردي  ، گرايش به پژوهشيويژه دانشگاهه هاي پژوهشي بدر محيط    
گيري پژوهشي اشاره گيري برخاسته از سطوح انگيزشي افراد است. جهتجهت ينوعاز  
خواهد داشت (سازمان توسعه و وي در پي پژوهشظار پژوهشگر از نتايجي دارد كه به انت

توان به دو پژوهشگران را مي است كه  ). بر اين اساس1993؛ OECDهمكاري اقتصادي 
مشخص دانشگاهي  -علمي گرايشداراي  ، پژوهشگراني كه سوگروه تقسيم كرد. در يك 

گرا و خواهان انجام تر عملگرا، اقدام ي كه بيشديگر، كسان سويدر  و متمايزي بوده و 
آنان از پژوهش متجلي  هگيري پژوهشي در استفاداصالحات هستند. تفاوت اين دو جهت

هاي محض داند كه پژوهشگيري مي و جهت پژوهش را داراي دو گرايش شود. نيومنمي
رك ماهيت اساسي هايي كه به دنبال د باشند. آنهاي كاربردي مييا بنيادي و پژوهش

اين پژوهشگران به سختي در بوده  و واقعيت اجتماعي هستند، درگير پژوهش بنيادي 
بشري تأثير داشته باشند.  هبر نوع انديش بتوانند هستند كه  هايي پرسشتقاليِ يافتن پاسخ 

در مقابل پژوهشگران عملگرا اصوالً به دنبال به كاربستن علم و دانش براي مرتفع ساختن 
بندي اين است نگاه ديگر به اين تقسيم  ).68، 1389احث خاص علمي هستند (نيومن، مب

يافتن شي و يا چگونگي استفاده از نتايج  در پي پژوهشگركاربردي،  پژوهش هايكه در 
مبنايي  پژوهش هايپژوهش بنيادي كه گاه  و  دربنيادي در امور روزمره  پژوهش هاي
مد نظر است ها و اشيا ها، شناخت پديدهايق، واقعيتجستجوي كشف حق  ،شودخوانده مي
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و قوانين علمي را كشف  و به تبيين  شده و مرزهاي دانش بشري  هباعث توسعكه  
  ). 19و  18، 1390زاده، پردازد ( فهيمي ها و صفات يك واقعيت ميويژگي

كالسي هدف كلي اين پژوهش، بررسي نقش ساختار ارزشيابي  بر اساس آنچه كه گذشت؛ 
مورد ادراك شده و جهت گيري پژوهشي  دانشجويان در انگيزش پژوهشي دانشجويان 

آيا ساختار بود كه  و پاسخ به اين سوال دكتري دانشگاه فردوسي مشهد بررسي در مقطع 
بيني انگيزش پژوهشي گيري پژوهشي قادر به پيشكالسي ادراك شده و جهت ارزشيابي
  مي باشد. هستند؟

  
  پژوهش هاي فرضيه

بيني انگيزش پژوهشي دانشجويان ساختار ارزشيابي كالسي ادراك شده  قادر به پيش 
 باشد. مي

  .آنان استقادر به پيش بيني انگيزش پژوهشي دانشجويان  گيري پژوهشيجهت
  

  پژوهش روش
با توجه به اينكه در پژوهش حاضر معادالت چندگانه رگرسيون جهت پيش بيني متغير     

  ستفاده قرار گرفت، اين پژوهش از نوع همبستگي است.مالك مورد ا
  

 كنندگان پژوهششركت

دانشگاه فردوسي مشهد  مقطع دكتريدانشجويان  تماميدر اين پژوهش، جامعه آماري     
هاي علوم انساني، علوم پايه و فني و زن) بود كه در رشته 1041مرد و  1771است (

ه تحصيل بودند. براي تعيين حجم نمونه از مشغول ب 1392-93مهندسي در سال تحصيلي 
اي نسبي برحسب گروههاي آموزشي (علوم پايه، علوم انساني، فني گيري طبقهروش نمونه

حجم نمونه در اين پژوهش از فرمول  ه.. براي بدست آوردن اندازشدو مهندسي) استفاده 
فاده شد كه نمونه است%  999 با اطمينان برآورد حجم نمونه براي مطالعات همبستگي و 

 ها،  و احتمال مخدوش بودن برخي پرسشنامه براي اطمينان بيشتر برابر با نود نفر تعيين شد.
پرسش  10در بين دانشجويان توزيع گرديد كه از اين ميان تعداد  پرسش نامه 120تعداد 
 پرسش نامه 110به علت مخدوش بودن و يا تكميل نبودن كنار گذاشته شد و تعداد  نامه
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با توجه  مورد بررسي قرار گرفت. براي انتخاب نمونه، تعداد دانشجويان هر گروه آموزشي
  .به حجم جامعه، تعيين شد

  
  ابزارهاي پژوهش

) 2009الخروصي ( به وسيله پرسش نامهاين ه: ارزشيابي كالسي ادراك شد نامه پرسش
عبارت  18راي دا پرسش نامه) ترجمه شده است. اين 1390تهيه و به وسيله ساالري (

عبارت ديگر ادراك  9يادگيري محور) و ارزشيابي تبحري ( عبارت ادراك 9است كه 
 1اي ليكرت از ارزش درجه 5در يك پيوستار  پرسش نامهسنجد.  عملكردي بودن را مي

پايايي آن با استفاده از  شود.(كامال موافق) نمره گذاري مي 5(كامالً مخالف) تا ارزش 
و براي زيرمقياس  80/0براي زيرمقياس ادراك ارزشيابي يادگيري محور، آلفاي كرانباخ 

). براي احراز روايي و 2009است (الخروصي،  65/0ادراك ارزشيابي عملكردي محور 
) ترجمه شد و روايي 1390ساالري ( به وسيله نامه پرسشفارسي، اين  هپايايي در نسخ

براي و زبان انگليس قرار گرفت.  ژوهشپمحتوايي مورد تأييد كارشناسان و مدرسان روش 
 .گرفتبدست آوردن روايي سازه از تحليل عاملي استفاده شد كه روايي مورد تاييد قرار 

از آزمون تحليل عاملي اكتشافي براي تأييد پايايي استفاده شد. در اين مطالعه نيز،  ،چنين هم
اي جامعه مورد مطالعه قرار دهي سي نفر از اعض پاسخ به وسيله، پرسش نامهپايايي اوليه 

مقياس ادراك ارزشيابي  آلفاي كرانباخ براي زير روشگرفت كه ارزش همساني دروني از 
  بدست آمد.  73/0و براي ادراك عملكردي محور برابر با  67/0يادگيري محور برابر با 

گيري پژوهشي از در اين پژوهش براي سنجش جهت: گيري پژوهشيجهت نامه پرسش
 پرسش 14گيري پژوهشي داراي ) استفاده شد. ابزار جهت1391اسدخاني ( امهن پرسش
بعدي، گرايش  پرسش 7آن، عامل گرايش به پژوهش بنيادي و  نخست پرسش 7 كه است

اي ليكرت از درجه 5در يك پيوستار  پرسش نامهسنجد. اين به پژوهشي كاربردي را مي
شود. در اين ابزار، گذاري ميخالف) نمره(كامالً م 5(كامالً موافق) تا ارزش  1ارزش 

گيري پژوهشي هاي ابزار جهت ها و مؤلفه ) گويه1950نيومن( هبا استفاده از نظري پژوهشگر
داوري تخصصي و با كمك  به وسيله پرسش نامه پرسش هاي است. كردهرا تدوين 
يي آن تأييد مورد تأييد قرار گرفت و بر اين اساس، روايي محتوا پژوهشروش  كارشناسان

- كرانباخ استفاده كردند كه ضريب آلفايبراي پايايي آزمون از ضريب آلفاي ،چنين . همشد
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و خرده مقياس  69/0براي خرده مقياس پژوهش بنيادي  ، 71/0كرانباخ دركل مقياس 
  بدست آمد.  70/0پژوهش كاربردي

پرسش از  در اين پژوهش براي سنجش انگيزش پژوهشي :پژوهشيانگيزش نامه پرسش
پرسش هاي  ها و مؤلفه ) استفاده شد. در اين ابزار وي با استفاده از گويه1390صالحي ( نامه
)، ابزار انگيزش پژوهشي را 1390، به نقل از صالحي، 1998انگيزش تحصيلي ولرند ( نامه

 پرسش هاينيز براي تكميل  پژوهشروش  كارشناساناست. او از نظرات  كردهتدوين 
 5كه در طيف  پرسش نامهاست. اين  كردهايجاد روايي مناسب استفاده  و پرسش نامه

نفر از دانشجويان پزشكي، كارشناسي ارشد  280در مورد ارزشي ليكرت تدوين شده است، 
و دكتري دانشگاه فردوسي مشهد اجرا شده و پس از انجام تحليل عاملي اكتشافي و با در 

گويه  28انگيزش دروني با  پرسش نامهرا براي  نظر گرفتن سه عامل، ضريب آلفاي كرانباخ
ضرايب همبستگي دروني براي خرده  ،چنين است. هم كردهگزارش  93/0برابر با 

بدست آمده است. در  76/0و  80/0/، 93هاي انگيزش دروني، بيروني و بي انگيزگي  آزمون
داد سه بندي ويرايش شد و تع از بررسي، از لحاظ جملهپس  پرسش نامهپژوهش اين 

، پرسشي 25به علت تكراري بودن حذف گرديد. براي بدست آوردن پايايي آزمون  پرسش
و  90/0كه ضريب آلفاي كرانباخ در كل مقياس  گرديداز ضريب آلفاي كرانباخ استفاده 

بدست  89/0، انگيزش دروني 87/0، انگيزش بيروني 83/0انگيزگي  براي خرده مقياس بي
   آمد.

  
  
  هايافته

نشان  2هاي آمار توصيفي در جدول   هاي توصيفي پژوهش با استفاده از شاخصادهد    
  داده شده است.
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  .هاي توصيفي براي متغيرهاي مورد بررسي در نمونه مورد پژوهششاخص -2 جدول
انحراف  ميانگين متغير

 معيار

نمره  تعداد
 حداكثر

نمره 
 حداقل

دامنه 
 تغير

كشيدگي كجي

گيري جهت
 پژوهش

03/50 41/6 110 68 32 36 23/0 - 29/0 

 57/1 - 63/0 24 11 35 110 91/3 92/26 پژوهش بينادي

 03/0 - 28/0 22 11 33 110 45/4 11/23 پژوهش كاربردي

 01/1 89/0 45 45 90 110 91/7 73/60 ادراك ارزشيابي

 30/0 - 60/0 29 13 42 110 29/6 83/30 ارزشيابي تبحري

ارزشيابي 
 عملكردي

90/29 29/6 110 53 16 37 51/0 59/0 

 44/11 17/1 89 25 114 110 36/9 81/58 انگيزش دروني

 13/0 - 64/0 27 13 40 110 39/5 62/30 انگيزش بيروني

 02/1 22/1 11 3 14 110 83/2 73/5 انگيزگي بي

هاي پژوهش  ميانگين و انحراف معيار خرده مقياس ،شودهمان گونه كه مشاهده مي    
ميانگين و انحراف معيار ،  45/49، 11/23، 91/3، 92/26دي و كاربردي به ترتيب برابربنيا

، 29/6، 83/30هاي ارزشيابي تبحري و ارزشيابي عملكردي به ترتيب برابر  خرده مقياس
هاي انگيزش دروني، بيروني و  ميانگين و انحراف معيار خرده مقياسو  29/6، 90/29
 3جدول  باشد.مي 83/2، 73/5، 39/5، 62/30، 36/9، 81/58انگيزگي به ترتيب برابر  بي

گيري پژوهشي، ساختار ارزشيابي كالسي ادراك شده و  ماتريس همبستگي متغيرهاي جهت
  دهد.  انگيزش پژوهشي را نشان مي
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  گيري پژوهشي، ساختار ارزشيابيجهتنتايج ميزان همبستگي ميان  -3 جدول
  .زش پژوهشيكالسي ادراك شده و انگي 

 7 6 5 4 3 2 1 هاي پژوهش متغير

       1 گيري بيناديجهت-1

      1 17/0 گيري كاربرديجهت -2

     1 **39/0**31/0 ارزشيابي تبحري -3

    1 - 15/0 09/0 - 05/0 ارزشيابي عملكردي-4

   1 05/0 **28/0 06/0 *20/0 انگيزش دروني-5

  1 **45/0 14/0 **26/0 **33/0 *20/0 انگيزش بيروني-6

 1 - 16/0 **32/0 **35/0 - 23/0 06/0 - 14/0 انگيزگي بي-7

  
گيري به پژوهش بنيادي و كاربردي با هاي جهت كه ميان خرده مقياس ندنتايج نشان داد    
 ه ايدار وجود ندارد، اما با خرده مقياس انگيزش بيروني رابط معنااي  هانگيزگي رابط بي

بين خرده مقياس پژوهش بنيادي و انگيزش دروني  ،چنين هم .وجود داردمثبت و معناداري 
گيري  كه آيا جهت پرسشدهي به اين براي پاسخمثبت و معنادار وجود دارد.  هرابط

بيني انگيزش پژوهشي  كالسي ادراك شده قادر به پيش ساختار ارزشيابيپژوهشي و 
از آزمون مدل، ابتدا  پيش ه شد.استفاد متغيره  رگرسيون چندباشد از  دانشجويان مي

خطي بودن متغيرها و استقالل خطاها مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان  هاي هممفروضه
گيري (جهت 90/0تر از  بين كوچك براي تمام متغيرهاي پيش كه شاخص تحمل ندداد

تر  واريانس كوچك تورم)، شاخص 87/0ساختار ارزشيابي كالسي ادراك شدهپژوهش و 
مقدار  و) 15/1 ساختار ارزشيابي كالسي ادراك شدهپژوهش و گيري(جهت 20/1 از

 83/1برابر با  ،استقالل خطا اجرا شد هشاخص دوربين واتسون كه بمنظور بررسي مفروض
، شاخص تورم 10/0تر از  كه شاخص تحمل بزرگ بود. بر اين اساس و با توجه به اين

تر از چهار  دار آزمون دوربين واتسون كوچك) و مقVIF>10( 10تر از  واريانس كوچك
هاي رگرسيون تخطي شد كه از مفروضه برداشتچنين ، )Durbin- Watson> 4بود (

  صورت نگرفته و شرايط انجام آزمون رعايت شده است.
بيني انگيزش هاي ساختار ارزشيابي كالسي ادراك شده قادر به پيشمؤلفه: 1فرضيه

  پژوهشي دانشجويان است.
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ساختار ارزشيابي كالسي ادراك  خرده مولفه هاي  ساسبرا نتايج تحليل واريانس چندمتغيره: 4ول جد
   در خرده مولفه هاي انگيزش پژوهشي  شده

  خطاDf  فرضيهdf  مقدار F  متغيرها
سطح 
  معناداري

  000/0  212  6  30/0  14/6  ارزشيابيخرده مقياس

  
دانشجويان ادراك شده  كالسيارزشيابي ساختارهاي بين خرده مقياسبه منظور مقايسة   

از آزمون رگرسيون چند متغيره استفاده شد.  هاي انگيزش پژوهشيبراساس خرده   مقياس
- مي 30/0تريس برابر شود نتايج آزمون پيلالي) مالحظه مي4طور كه در جدول   (همان

توان فرضيه  دهد كه مي اين امر نشان مي )F(6,212)= 6/14, p<0/001) (دار است باشد و معني
هاي جامعه بر اساس متغيرهاي وابسته براي دانشجويان را رد كرد. به  مشابه بودن ميانگين

هاي ارزشيابي  انگيزگي بر اساس خرده مقياسعبارتي بين انگيزش دروني، بيروني و بي
رده تبحري و عملكردي تفاوت معناداري وجود دارد. براي آگاهي از اينكه دركدام يك از خ

هاي ارزشيابي انگيزگي براساس خرده مقياسهاي انگيزش دروني، بيروني و بيمقياس
داري وجود دارد از آزمون رگرسيون چند متغيره استفاده تبحري و عملكردي تفاوت معني

  شد.
  

انگيزش پژوهشي از طريق خرده  بيني براي پيشچند متغيره  نتايج اجراي رگرسيون :5جدول 
  تار ارزشيابي كالسي ادراك شده دانشجويانهاي ساخ  مقياس

 منبع تغييرات

ضريب 
همبستگي 
 چندگانه

  درجه آزادي
ميانگين 
 مجذورات

F داريمعني 

 001/0 97/4 35/406  2 08/0 دروني

 001/0 01/6 19/160  2 10/0 بيروني

 001/0 02/10 08/69  2 16/0  بي انگيزگي

  
هاي ساختار  دهد كه خرده مقياس متغيره نشان مي نتايج حاصل از رگرسيون چند       

 > 001/0pدروني (انگيزش تواند هر سه خرده مقياس تبحري و عملكردي ميارزشيابي
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،97/4 =F) 001/0)، انگيزش بيرونيp < ،01/6 =F001/0انگيزگي () و بيp < ،02/10 =F (
براي  ب همبستگي دهد كه مجذور ضري بيني نمايند. همچنين نتايج نشان مي را پيش

دار است. اين مسئله  است كه مقدار مشاهده پايين، اما معني R 2=08/0 درونيانگيزش 
 8تواند تنها  بين ساختار ارزشيابي تبحري و عملكردي مي بيانگر آن است كه متغيرهاي پيش

براي  همبستگي دروني را تبيين كنند. مجذور ضريبدرصد از تغييرات متغير مالك انگيزش
دار است. اين مسئله بيانگر  است كه مقدار مشاهده متوسط و معني 2R=10/0بيرونينگيزش ا

 10تواند تنها  بين ساختار ارزشيابي تبحري و عملكردي مي آن است كه متغيرهاي پيش
همبستگي  درصد از تغييرات متغير مالك انگيزش دروني را تبيين كنند. مجذور ضريب

دار است. اين مسئله  كه مقدار مشاهده متوسط و معني است 2R=16/0انگيزگيبي براي
تواند تنها  بين ساختار ارزشيابي تبحري و عملكردي مي بيانگر آن است كه متغيرهاي پيش

دروني را تبيين كنند. نتايج حاصل از رگرسيون درصد از تغييرات متغير مالك انگيزش 16
  دهد.  ير مالك را مورد بررسي قرار ميبين بر متغ متغيره اثرات تركيبي متغيرهاي پيشچند

  
ساختار ارزشيابي كالسي هاي  متغيرهاي خرده مقياسضرايب رگرسيون استاندارد شده  :6جدول 

  بيني انگيزش دروني، بيروني و بي انگيزگي در پيش ادراك شده 
ضرايب   متغيرمالك بينمتغيرهاي پيش

 )B( رگرسيون

خطاي انحراف 
  استاندارد

 نضرايب رگرسيو
  )β(استاندارد شده 

t معني
 داري

انگيزش   ارزشيابي تبحري
  دروني

47/0 15/0 29/0 11/3 001/0 

 33/0 97/0 09/0 14/0 13/0    ارزشيابي عملكردي

انگيزش   ارزشيابي تبحري
  بيروني

26/0 09/0 29/0 10/3 001/0 

 04/0 02/2 19/0 08/0 16/0    ارزشيابي عملكردي

 05/0 03/2 - 18/0 04/0 - 09/0  يبي انگيزگ  ارزشيابي تبحري

 001/0 63/3 33/0 04/0 15/0    ارزشيابي عملكردي

  
ارزشيابي بين دهند كه تنها متغير پيش ضرايب رگرسيون استاندارد شده نشان مي      

بين دروني باشد؛ در حالي كه متغير پيشخوبي براي انگيزش  بين تواند پيشتبحري مي
نيست. همچنين ضرايب رگرسيون  بيرونيبيني انگيزش ه    پيشارزشيابي عملكردي قادر ب
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تبحري و  ساختار ارزشيابيبين دهند كه هر دو متغير پيش استاندارد شده نشان مي
  ).6دولانگيزگي باشد (جخوبي براي انگيزش بيروني و بي  بين توانند پيش عملكردي مي

يني انگيزش پژوهشي دانشجويان را بگيري پژوهشي قابليت پيشهاي جهتمؤلفه: 2فرضيه 
  دارد.

  
براساس خرده مولفه هاي جهت گيري پژوهشي در خرده  نتايج تحليل واريانس چندمتغيره :7جدول

  مولفه هاي انگيزش پژوهشي

  خطاdf  فرضيهdf  مقدار F  متغيرها
سطح 
  معناداري

  001/0  212  6  18/0  44/3  گيري دانشجويان جهت
  
  

 18/0شود نتايج آزمون پيلالي تريس برابر ) مالحظه مي7ول (همانطور كه در جد       
توان فرضيه مشابه بودن  دهد، مي كه نشان مي )F(6, 212)= 6/14, p<0/001) (دار است معني

هاي جامعه بر اساس متغيرهاي وابسته براي دانشجويان را رد كرد. به عبارتي بين  ميانگين
هاي پژوهش بنيادي و گيزگي بر اساس خرده مقياسانبيروني و بيانگيزش دروني، انگيزش

كاربردي تفاوت معناداري وجود دارد. براي آگاهي از اين مسئله كه در كدام يك از خرده 
هاي پژوهش انگيزگي براساس خرده مقياسبيروني و بيدروني، انگيزشهاي انگيزشمقياس

گرسيون چند متغيره استفاده بنيادي و كاربردي تفاوت معني داري وجود دارد از آزمون ر
  شد.

  
  انگيزش پژوهشي از طريق خرده مقياس بيني براي پيشچند متغيره  نتايج اجراي رگرسيون  :8 جدول

  هاي جهت گيري پژوهشي دانشجويان

 منبع تغييرات
ضريب همبستگي 

 چندگانه
 داريمعني F ميانگين مجذورات

 10/0 32/2 33/198 04/0 دروني

 001/0 96/7 47/205 13/0 بيروني

 21/0 57/1 52/12 03/0  بي انگيزگي
  

پژوهش بنيادي هاي  دهد كه، خرده مقياس متغيره نشان مي چندنتايج حاصل از رگرسيون    
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بيني نمايند. ) را پيش001/0p < ،96/7 =Fبيروني(تواند تنها انگيزش  ميو كاربردي 
 2R=13/0بيرونيبراي انگيزش  دهد كه مجذور ضريب همبستگي  همچنين نتايج نشان مي

دار است. اين مسئله بيانگر آن است كه متغيرهاي  است كه، مقدار مشاهده متوسط ومعني
درصد از تغييرات متغير مالك  13تواند تنها  ميپژوهش بنيادي وكاربردي بين  پيش

يرهاي بيروني را تبيين كنند. نتايج حاصل از رگرسيون چند متغيره اثرات تركيبي متغانگيزش
  دهد.  بين بر متغير مالك را مورد بررسي قرار مي پيش

  
  

كالسي ادراك ساختار ارزشيابيهاي متغيرهاي خرده مقياسضرايب رگرسيون استاندارد شده  9جدول
  انگيزگيدروني، بيروني و بيبيني انگيزشدر پيش شده 

  متغيرمالك بينمتغيرهاي پيش
ضرايب 
 )B( رگرسيون

خطاي انحراف 
  اندارداست

 ضرايب رگرسيون
 β(  t(استاندارد شده 

معني
 داري

  پژوهش بنيادي
انگيزش 
  دروني

47/0 23/0 20/0 04/2 05/0 

 74/0 33/0 03/0 20/0 07/0    پژوهش كاربردي

  پژوهش بنيادي
انگيزش 
  بيروني

20/0 13/0 15/0 61/1 11/0 

 001/0 32/3 30/0 11/0 37/0    پژوهش كاربردي

 10/0 - 64/1 - 16/0 07/0 - 11/0  انگيزگيبي   پژوهش بنيادي

 35/0 93/0 09/0 06/0 06/0    پژوهش كاربردي

پژوهش بنيادي بين دهند كه تنها متغير پيش ضرايب رگرسيون استاندارد شده نشان مي   
پژوهش كاربردي بين دروني باشد و متغير پيشخوبي براي انگيزش   بينتواند    پيشمي
 بين پژوهشخوبي براي انگيزش بيروني باشد. هيچ يك از متغيرهاي پيش  بين تواند پيشمي

  ).9انگيزگي نيستند (جدول بيني بيبنيادي و كاربردي قادر به پيش
  

  گيريبحث و نتيجه
 گيريكالسي ادراك شده و جهت اين پژوهش با هدف بررسي نقش ساختار ارزشيابي    

 انجامع دكتري دانشگاه فردوسي مشهد پژوهشي در انگيزش پژوهشي دانشجويان مقط
 آيا  -1عبارتند از  تحقيق پاسخ داده شد كهاصلي پرسش  دودر اين راستا، به  گرفت. 

آيا  -2 بيني انگيزش پژوهشي هستند؟كالسي ادراك شده قادر به پيش ساختار ارزشيابي
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روابط پژوهش اين در جهت گيري پژوهشي قادر به پيش بيني انگيزش پژوهشي هستند؟ 
الگويي از  ها نشانگر يافتهمورد آزمون قرار گرفت.  متغيره  رگرسيون چندياد شده به وسيله 

ساختار ارزشيابي كالسي ادراك شده (ساختار ارزشيابي كالسي روابط همبستگي بين 
انگيزش  انگيزش پژوهشي (انگيزش بيروني،و  ساختار ارزشيابي عملكردي)تبحري و 

 بود. به طوري كه ارزشيابي تبحري قابليت پيش بيني انگيزش دروني دروني و بي انگيزگي)
نجا كه افرادي آو ارزشيابي عملكردي قابليت پيش بيني بي انگيزگي همراه بود. از  و بيروني

رهبري باالتري داشته، در تكاليف اصرار و سماجت  هقو ،هستندكه داراي ارزشيابي تبحري 
تر بوده، به مدت طوالني در تكاليف استقامت ختي فعالتري به خرج داده، از لحاظ شنا بيش
گري كه بيان ها با رويكرد خودتعييناين يافته شوند.و به صورت دروني برانگيخته مي كرده
هاي نتايج پژوهش ،چنين كند ادراكات حاصل از محيط بر انگيزش تأثير دارد و هممي

؛ الخروصي، 1387؛كارشكي، 2010ان، وهمكار 11؛ گاتريز2005(دورمان و همكاران،  پيشين
)  2009در پژوهش مورايانا و اليوت ( ) هماهنگ است.2009، 12مورايانا و اليوت؛ 2010

-غيرمستقيم نيز پيش گونهمستقيم بلكه به  گونهنشان داده شد كه ساختار كالسي نه تنها به 

- ) مهم2010( گاتريز پژوهشدر تحصيلي است.  هانگيزش دروني و خودپندار هبيني كنند

ساله ادراك جو تبحري و تأكيد معلم  17تا  13انگيزش دروني كودكان  هكنندبينيترين پيش
گيري جهت ،انجام شده هاي پژوهشتر  بر داليل دروني براي حفظ انضباط بود. در بيش

  گيري عملكردي با انگيزش بيروني رابطه داشته است. تبحري با انگيزش دروني و جهت
ن داشت كه آه بين ارزشيابي عملكردي و مولفه هاي انگيزشي نشان از بررسي رابط

-گيري با ويژگياين نتيجهارزشيابي عملكردي قابليت پيش بيني بي انگيزگي را داراست.  

هماهنگ  ،) گزارش شده است2010) و پژوهش الخروصي (1996راتر ( ههايي كه در نظري
ملكردي نمايان ساخت كه اين نوع ارزشيابي ساختار ارزشيابي ع نتايج حاصل ازباشد.  مي

توان همسوي با نگاه جوكار انگيزه بودن دانشجويان مؤثر است؛ اين يافته را ميبر بي
كنند، تكاليف افرادي كه محيط ارزشيابي را عملكردي ادراك مي) دانست كه 1384(

كنند ن افراد تالش ميايدهند؛ تري به نمره مي و اهميت بيش كردهارزشيابي را دشوار ادراك 
 موفق، بنابراين .و خود را باهوش جلوه دهند كردههايشان را با ديگران مقايسه تا توانايي

-نسبت به ديگران باعث ايجاد بي ذاتي نمره خوب و باهوش بودن بدست آوردندر  نشدن

كه  كه معتقد بودهمسو بود ) 2009الخروصي (ديدگاه همچنين با انگيزگي آنان خواهد شد. 
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كارآمدي و هم بر اهداف  يادگيري تأثير مثبت هم برخود ادراك ساختار ارزشيابي مبتني بر
كه ادراك ارزشيابي مبتني بر عملكرد تأثير غير مستقيم بر اهداف  تبحري دارد، درحالي

موزشي ارزشيابي تبحري و آدر شرايط  اين، اگرچهر. بنابخودكارآمدي دارد. راهتبحري از 
مسويي برخوردارند،  ولي ارزشيابي تبحري و تسلط بر مطالب درسي و عملكردي از ه

يادگيري نقش مهم تري ايفا مي كند.  تحقيق حاضر نشان داد كه ارزشيابي تبحري  نقش پر 
توان به اهميت دادن اي مياز داليل چنين مشاهده رنگ تري از ارزشيابي عملكردي دارد

چرا كه آنان  كردري در مقايسه با كسب نمره اشاره تر دانشجويان مقطع دكتري به يادگي بيش
ترين ترين و با انگيزهبرجسته ،و از سوي ديگر رسيدهبه بلوغ شناختي و عاطفي  ،سو از يك

اين يافته ها  . وارد شونداند به اين مقطع دانشجويان هستند كه در مقايسه با ديگران توانسته
همسويي داشت  كه در ان فرا گيرندگان تبحرگرا  )2000با نتايج  حاصل از مطالعه پنتريج (

در مقايسه با عملگرايان از ثبات بيشتري در امور تحصيلي برخوردار بودند و در راستاي 
پژوهش اين هاي از ديگر جنبهيادگيري مطالب درسي، به مراتب بيشتر تالش مي نمودند. 

وهشي دانشجويان با توجه گيري پژوهشي دانشجويان است كه تأثير آن بر انگيزش پژجهت
ها  يافتهه شده به عنوان مفروضه پذيرفته شده است. يهاي ارانيومن و پژوهش هبه نظري
( پژوهش بنيادي و كاربردي)  گيري پژوهشيالگويي از روابط همبستگي بين جهتنشانگر 

به طوري كه  بود. (انگيزش بيروني، انگيزش دروني و بي انگيزگي) و انگيزش پژوهشي
ت گيري پژوهش بنيادي قابليت پيش بيني انگيزش دروني و جهت گيري پژوهشي جه

هاي گرايش به پژوهش ،به زعم نيومن قابليت پيش بيني انگيزش بيروني را دارد.كاربردي 
هاي با توجه به گزارش .هستندتر در افرادي است كه داراي انگيزش دروني  بنيادي بيش

-همخوان با مباني نظري مربوط از قبيل رويكرد خودتعيينتوان اين نتايج را ه شده مييارا

) در پايان نامة 1390صالحي() دانست. 1950نيومن ( هنظري و )1985گري (دسي و ريان، 
خود نشان داد كه خودكارآمدي پژوهش بر انگيزش پژوهشي مؤثر است. باورها و احساس 

تواند ست. اين سطوح انگيزشي ميها آنان براي انجام تحقيق مؤثر ادانشجويان از توانمندي
پژوهشي دانشجويان مؤثر باشد. در پژوهش ديگر شيربيگي و گيري در جهت

) دربارة نگرش و خودكارآمدي دانشجويان تحصيالت تكميلي در انجام 1389صالحي(
مطالعات پژوهشي، دريافتند كه بين خودكارآمدي تحقيق دانشجويان و نگرش و گرايش 

  داري وجود دارد. ابطة مثبت و معنيها به تحقيق رآن
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هايشان و انجام دهد كه باورها و ادراكات افراد درباره تواناييها نيز نشان ميپژوهش نتايج
گيري جهتهمچنين ارتباط دارد.  ويژهها درآن فعاليت با انگيزش آن گوناگونهاي فعاليت

ر حالي است كه دانش اين د .استتاثيرگذار انگيزش پژوهشي دانشجويان بر پژوهشي 
هاي حمايت كننده از از پژوهش بنيادي در زمان حال، چندان مورد تاكيد سازمان ناشي
تر معطوف  گر بيشهاي آموزشي و نهادهاي حمايتهاي دكتري نبوده و جو سازمانرساله

تر بر كشف نظريه به عنوان هدف  نيومن بيشاگرچه  ،به مطالعات كاربردي است. بنابراين
د، اين اكتشاف نيازمند صرف زمان زيادي است كه مي تواند كنش بنيادي تاكيد ميپژوه

منجر به رويگرداني عملي و عاطفي دانشجويان مقطع دكتري نسبت به اين نوع مطالعات 
نيومن،  هنظري بر اساس. كندتر به سوي مطالعات كاربردي رهنمون  شده و آنان را بيش

علت گرايش دهند، داراي انگيزش بيروني هستند. ام ميافرادي كه پژوهش كاربردي را انج
تر به پژوهش كاربردي اهميت داده و  به پژوهش كاربردي اين است كه حاميان مالي بيش
تر، كسب منافع مالي و احتمال تجاري  پژوهشگران نيز به علت داشتن حمايت هاي بيش

ن چه گذشت آبا توجه با  ند.كنتري به آن پيدا مي  سازي يافته هاي پژوهشي گرايش بيش
دانشجويان با منبع انگيزشي بيروني و علت حمايت مالي  حاميان از پژوهش كاربردي  هب

آينده اي را دي روهش كاربژبه سمت پو گرايش با رويگرداني از پژوهش بنيادي دروني 
ن ايبا توجه به  .كسي تمايل به انجام پژوهش بنيادي خواهد داشترقم خواهند زد كه كمتر 

بي كالسي ادراك پيش بيني ساختار ارزشياتوانايي نشانگر  ركه يافته هاي پژوهش حاض
، در نظر گرفتن عوامل و سازو كارهايي كه دانشجويان است وهشيژشده و جهت گيري پ

در همين راستا، به سوي پژوهش هاي بنيادي هدايت نمايد، حائز است. بيشتر مد را آسر 
اي كه بر جهت گيري پژوهشي دانشجويان تاثير گذار  ورهمطالعه عوامل انگيزشي و مشا

در مقاطع تحصيلي و همچنين پيش بيني خودكارآمدي بر مبناي راهبردهاي انگيزشي  است
كارشناسي و كارشناسي ارشد و دانش آموزان مدارس نيز مي تواند از اهميت بسزا در 

ر انگيزش دانشجويان، اهميت محيط كالس و تأثيرات آن ب .بعدي قلمداد شود لعاتامط
هايي مانند تدريس معلم، فضاي كالسي آموزشي، زمان بندي و شيوه تدوين مطالعه مولفه

  ي است كه قابليت پيشنهاد براي مطالعه بعدي را دارد. هايمحتوا، از جمله مورد
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