
 

تدوين يك مدل مفهومي و عملياتي براي ايجاد عالقه و انگيزه به پژوهش در دانشجويان 
  دانشگاه علوم انتظامي

 1نظام هاشمي

 
 

  26/1/91:تاريخ پذيرش   10/7/90تاريخ وصول: 

  چكيده
هدف از پژوهش حاضر، طراحي و تدوين مدل مفهومي و عملياتي براي ايجـاد عالقـه و انگيـزه    

مدل تدوين شده در قالب يك طرح  شگاه علوم انتظامي نسبت به پژوهش بود.در دانشجويان دان
جامعه آماري اين تحقيـق را كليـه دانشـجويان پسـر     . اجرا شدآزمون  پس -آزمون آزمايشي پيش

هـاي آموزشـي مصـوب كارشناسـي در      كه در قالـب دوره  اند دادهدانشگاه علوم انتظامي تشكيل 
 تصـادفي  گيري براي انتخاب نمونه از روش نمونه اند. بوده مشغول به تحصيل 1386 -1387سال 
هاي مختلف تحصيلي رسته انتظامي بـه طـور    اي استفاده شد. بدين منظور ابتدا از بين رشته خوشه

هاي سال دوم رسته انتظامي به طور تصـادفي دو گـروه    تصادفي انتخاب گرديده و از بين كالس
  ه گواه با در نظر گرفتن متغيرهاي كنترل، انتخاب شدند. نفره به عنوان گروه آزمايش و گرو 30

اي محقق ساخته بود كـه   گيري انگيزه و عالقه دانشجويان به پژوهش، پرسشنامه ابزار اندازه
  روايي آن به روش روايي محتوايي و پايايي آن از طريق روش آلفاي كرانباخ محاسبه گرديد.

                                                 
 استاديار دانشگاه علوم انتظامي -1
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بـراي ايجـاد انگيـزه و عالقـه در     طراحـي شـده    استفاده از مـدل نتايج حاكي از آن بود كه 
دانشجويان علوم انتظامي به پژوهش، سبب شد تا دانشـجويان گـروه آزمـايش نسـبت بـه گـروه       

هاي پژوهشـي اهميـت    كنترل، داراي سطح كارآمدي شخصي بيشتري شده و براي انجام فعاليت
ي باالتري دست يابنـد.  بيشتري قائل شوند و ضمن تالش و صرف زمان بيشتر به سطح رضايتمند

يعني استفاده از مدل مذكور سبب كاهش عاطفـه منفـي دانشـجويان گـروه آزمـايش نسـبت بـه        
 تحقيق و بهبود نگرش آنان به اين امر گرديد.

  .، دانشگاه علوم انتظاميعالقه، انگيزه، پژوهش مدل، واژگان كليدي:

  مقدمه
). مطالعـه و  1970 ،1و آگـاهي اسـت (مـازلو   ترين نيازهاي انسان، نياز بـه دانسـتن    يكي از اساسي

هاي كسب شناخت و افزايش دانش است. در عصر حاضـر   پژوهش يكي از نظام مندترين روش
هـاي خـاص زنـدگي از جملـه رشـد و تحـول        كه به تعبيري عصر اطالعات ناميده شده، ويژگي

اطالعـاتي،   هـاي  هاي علمي، رقابـت  سريع و روز افزون علوم و تكنولوژي، تخصصي شدن رشته
آموزشي، پژوهشي و ... باعـث توجـه بـيش از پـيش بـه فراينـد جسـتجوي اطالعـات، مطالعـه و          
پژوهش گرديده است. انجام پژوهش همانند هر فعاليت ديگري مستلزم داشـتن عالقـه و انگيـزه    

عالقه را به عنـوان لـذتي كـه از دقـت مخصـوص بـه بعضـي چيزهـا يـا از           )1992( 2پرنزل است.
عالقه به دوست داشتن و دوست نداشـتن افـراد اشـاره     شود، ها منتج مي رخي فعاليتدر ب شركت

فرميهني فراهـاني عالقـه را    دهد. عالقه احساس افراد را نسبت به يك فعاليت نشان مي ، وكند مي
هـاي داراي هـدف    هـاي غيـر ابـزاري و فعاليـت     شامل هيجانات مثبت نسبت بـه اشـياء و فعاليـت   

  ).1378(فرميهني فراهاني،  اندد ميمعطوف به خود 

                                                 
1. Maslow 
2. Prenzel 
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هاي مختلفـي بـه    ها به صورت هاي زيادي وجود دارد كه اين نظريه در مورد انگيزش نظريه
شناسان با استفاده از مفاهيمي همچون بازتـاب، غريـزه و رفتـار     اند:در ابتدا روان انگيزش پرداخته

ة رفتـار انسـان و حيـوان،    نقش پذيري به توصيف و تبيين انگيزش، يعني عامل بـه وجـود آورنـد   
پرداختند ولي به زودي اين طـرز فكـر مـورد انتقـاد واقـع شـد و مفـاهيم و نظريـات ديگـري           مي

هـاي معاصـر بـه انگيـزش، رويكـرد رفتـاري،        جايگزين آن شـدند.از جملـه رويكردهـا و نظريـه    
  )1379(سيف،  باشند فرهنگي مي -رويكرد شناختي، رويكرد انساني و رويكرد اجتماعي

در  ).2002، 1اسـتيپك ( هسـتند  معـروف  »هاي تقـويتي  نظريه«هاي رفتاري انگيزش به  ظريهن
فهم انگيزش بـا تحليـل    بر اين اساس، شود. رويكرد رفتاري، انگيزش به عنوان تقويت قلمداد مي

  .)2001  ،2(ايگن و كاوچك گردد ميحاضر در كالس آغاز  هاي كننده تقويتدقيقي از 
ــد شــگفت زده شــويم  ــه تقويــت در كــالس تفكــر    نباي ــوني نظري كــه در كاربردهــاي كن

شــود، قــويترين  پك متــذكر مــيگيــرد. چنــان كــه اســتي  آمــوزان مــورد توجــه قــرار مــي  دانــش
هايي از قبل تحسين است كه موثر بودن آن به وضوح  آموزان محرك ها براي دانش كننده تقويت

 ).2002، استيپك( آموز از رفتار معلم بستگي دارد به برداشت دانش

 ةگرايي انگيزش به عنوان تالش افـراد بـراي تحقـق بخشـيدن تـوان بـالقو       در رويكرد انسان
انگيزش بر منابع دروني انگيزشي نظيـر نيـاز    گرايي هاي انسان تعبير و تفسير گردد. خود تلقي مي

گيختن كنند. طبق اين رويكرد، بـراي بـران   تأكيد مي تعييني -نياز به خودو فرد به خود شكوفايي 
افراد بايد منابع دروني آنها يعني احساس شايستگي، حرمت خود، استقالل و خـود شـكوفايي را   

گرايان است تعليم و تربيـت   كيدهاي انسانأسه گزينه آموزشي كه منعكس كننده ت تقويت كرد.
باشد. هر يك از اين  هاي يادگيري و يادگيري تعاوني (مشاركتي) مي باز، مدارس مبتني بر سبك

گـرا بـه انگيـزش را در عمـل پيـاده       رويكردها، بعضي از تلويحات آموزشي رويكردهـاي انسـان  
  .)2004، 3(وولفولك دنكن مي

                                                 
1. Stipek 
2. Eggen & Kauchak 
3. Woolfolk 
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شناسان توجه خود را بـه رفتـار جـاري در     اعتقاد بر اين است كه روان ،در رويكرد شناختي
رين هاي طبيعي معطوف كننـد و در جريـان ايـن كـار آنچـه را كـه ممكـن اسـت مهمتـ          موقعيت

در اين  خير انداختن كامرواسازي.أد: توانايي به تنويژگي انگيزشي انساني باشد در نظر داشته باش
هـا و يـا    دربارة ارزش مندي فـردي، توانـايي   انگيزش حاصل باورهاي آموخته شده فرد رويكرد
هاي خود، اهداف، انتظارات فرد براي كسب موفقيـت يـا شكسـت و احساسـات مثبـت و       قابليت
  .)1975(ميشل و بيكر،  ناشي از فرايند خود ارزشيابي است منفي

اعتقاد بر اين است كه افراد از طريق فراينـدهاي اجتمـاعي   فرهنگي  -رويكرد اجتماعيدر 
در اين رويكرد، انگيزش زائيده هويت و . گيرند شدن، مشاهده ساير اعضاي اجتماع خود ياد مي
له اسـت كـه   أه در اينجا اطمينان يافتن از اين مسهويت زائيده مشاركت افراد است و چالش عمد

   ).2004باشند (وولفولك، مشاركت كننده اجتماع كامالً اعضاي  ،آموزان دانشهمه 
نظران و انديشمندان آن رويكرد براي ايجاد عالقـه و   در هر كدام از اين رويكردها صاحب

صف واضح است كه ايجاد عالقـه و  الو اند. مع در افراد دستورات خاصي را پيشنهاد نموده هانگيز
با تمركز بـر يـك رويكـرد و بكـارگيري      فرايندي بسيار گسترده است كه تنهابه پژوهش انگيزه 

بـه   شـود. بنـابراين ايجـاد عالقـه و انگيـزه      دستورات انگيزشي حاصل از آن رويكرد محقق نمـي 
ر انگيزش بـر اسـاس   نيازمند طراحي و تدوين مدلي است كه در آن تمامي ابعاد و عناصپژوهش 

هاي انگيزشي مورد بررسي قرار گيرد و بر اساس آن رهنمودهـا و دسـتورات    رويكردها و نظريه
 . انگيزشي ارائه گردد

هـاي تحقيقـاتي از نظـر     هاي گسترش فعاليـت  نشان داد كه شيوه) در تحقيقي 1387كرمي (
مناسـب و مجهـز مدرسـه،    آموزان عبارت بودند از: وجود امكانات كـافي يعنـي كتابخانـه     دانش

آمـوزان، ايجـاد تغييـرات     آموزان، تعيين تكاليف تحقيقاتي بـراي دانـش   ايجاد انگيزه براي دانش
آمـوزان، انجـام تبليغـات در مـورد      ساختاري در نظام آموزشي، آموزش روش تحقيـق بـه دانـش   

بارت بودند از: هاي تحقيقاتي ع هاي گسترش فعاليت و از نظر دبيران شيوه .هاي تحقيقاتي فعاليت
آمـوزان و   وجود امكانات كافي يعني كتابخانه مناسب و مجهز مدرسه، ايجاد انگيزه براي دانـش 
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 آمـوزان،  تكـاليف تحقيقـاتي بـراي دانـش    تعيـين  آموزان،  آموزش روش تحقيق به دانش دبيران،
 نظـارت در نظـام  وجـود   و ارتقـاء علمـي معلمـان    ،ايجاد تغييـرات سـاختاري در نظـام آموزشـي    

  ).1387 (كرمي، آموزشي
هاي خود گزارش كرده است كه چـالش زا   ) در بخشي از يافته1380محمودي بردزردي (

ل پيچيده به طور واقعي ئشود كه يادگيرندگان با تمام توان با مسا ميبودن محتوا و تصاوير باعث 
يافتـه و  له افـزايش  أآموزان در جهـت پـژوهش و حـل مسـ     درگير شوند و در نتيجه انگيزة دانش

  ).1385كنجكاوي آنها هرچه بيشتر تحريك شود (به نقل از قدم پور و رضايي، 
بررسي عوامل موثر در ايجـاد عالقمنـدي معلمـان دورة    «) پژوهشي با عنوان 1376جاللي (

انجـام داد. نتـايج    »زريـن شـهر   هابتدايي به كتابخواني و مطالعه و تحقيق از ديدگاه معلمان منطقـ 
هايي مانند بـازار كتـاب، روان نويسـي كتـب،      وجود كتابخانه در مدرسه، محل ؛يد آن بود كهؤم

آموزش روش مطالعه به معلمان، برگزاري مسابقات علمي و افـزايش درآمـد معلمـان در ايجـاد     
  ).1376 (جاللي، ثرندؤعالقه به مطالعه و تحقيق م

قه به پـژوهش بـه   ) مدل شناختي اجتماعي را براي پيش بيني عال1998( 1و بيسچكبيشاپ 
شناسـي مشـاوره    دانشجوي دكتـري روان  184كار بردند. مشاركت كنندگان در اين طرح شامل 

دار عالقـه بـه پـژوهش اسـت:      هـاي معنـي   متغير پيش بين 5بودند. نتايج تحليل مسير نشان داد كه 
انتظارات بازدهي پژوهش، باورهاي كارآمدي شخصي پژوهشي، عالئق پژوهشي، عالئق هنـري  

  .سن و
دراين راسـتا قـدم پـور و رضـايي بـه طراحـي الگـوي جهـت ايجـاد عالقـه و انگيـزش در            

. نتايج حاصل نشان داد بكارگيري آموزان و طراحي الگوي مناسب برنامه درسي پرداختند دانش
آمـوزان بـه    الگوي طراحي شده در يك بافت پژوهش محور در درس علوم باعث شده تا دانش

در درس علوم دست يابند و ضمن تالش بيشـتر در فعاليـت علمـي و     كارآمدي شخصي باالتري
پژوهشي، اهميت بيشتري براي درس علوم قائل شده و رضايت بيشتري نيـز از ايـن درس داشـته    
                                                 
1. Bishop & Bieschke 
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باشند. همچنين آموزش مبتني بر اين الگو باعـث شـده تـا عالقمنـدي دانـش آمـوزان نسـبت بـه         
هاي درس عادي افزايش يابـد. بـه    يسه با كالسدرس، معلم و كالس علوم و حتي مدرسه در مقا

طور كلي نتايج پـژوهش حاضـر حـاكي از توجـه بـه نقـش تعيـين كننـده الگـوي پيشـنهادي در           
مـذكور  در تحقيـق   همچنينهـاي مطالعـه و پـژوهش اسـت.     عالقمندي دانش آموزان به فعاليـت 

در فرايند تـدريس  تواند مدرسان را  ارچوب مفهومي است كه ميالگوي ارائه شده شامل يك چ
ارچوب بـر نظريـات و پژوهشـهاي    پژوهش محور راهنمايي كنـد. ايـن چـ    در يك بافت كالسي

داري  طـور معنـي  ه توانـد بـ   مرتبط با عالقه و انگيزش استوار است. كـاربرد دقيـق ايـن الگـو مـي     
  ).1385 پور و رضايي، (قدم آموزان را نسبت به پژوهش افزايش دهد انگيزش دانش

و عالقمند ساختن صحيح دانشجويان بـه پـژوهش هماننـد هـر فعاليـت ديگـر،        برانگيزاندن
تـوان   مستلزم طراحي و تدوين الگوي مناسب در اين زمينه است. تنها در سايه چنين الگويي مـي 

در پـژوهش حاضـر سـعي    انگيزش تحصيلي متناسب با هر مرحله را در دانشجويان ايجـاد نمـود.   
هاي انگيزشي، مدل تحليلـي و عمليـاتي مناسـب بـراي      و نظريهشده است تا با بررسي رويكردها 

 ايجاد عالقه و انگيزه در دانشجويان به پژوهش تدوين و ارائه شده و مدل مذكور در يك بافـت 
  پژوهش محور مورد بررسي و آزمايش قرار گيرد.

  روش 
  شركت كنندگان ،طرح پژوهش

پـس آزمـون بـا گـروه كنتـرل       -زموندر تحقيق حاضراز طرح آزمايشي (نيمه آزمايشي) پيش آ
   استفاده شده است.

  جامعه آماري تحقيق
كـه در   انـد  دادهجامعه آماري اين تحقيق را كليه دانشجويان پسر دانشگاه علوم انتظـامي تشـكيل   

مشـغول بـه تحصـيل بـوده و      1386 -1387هاي آموزشي مصوب كارشناسي در سال  قالب دوره
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بـوده  نفـر   2000نت محترم آموزش دانشگاه علوم انتظامي برابر با تعداد آنها مطابق آمارنامه معاو
  .است

  گيري نمونه آماري تحقيق، روش نمونه
نفـره تحـت عنـوان     30كه در قالـب دو گـروه    بودنفر  60حجم كل نمونه در اين تحقيق برابر با 

هاي كنتـرل  گروه آزمايش و گروه كنترل (گواه) گنجانده شدند. افراد انتخاب شده از نظر متغير
يعني سن، رشته تحصيلي، ترم تحصيلي، بومي يا غير بومي بودن و ميزان عالقمندي آنها به رشته 

اي اسـتفاده   خوشـه  تصـادفي  گيري . براي انتخاب نمونه از روش نمونهاند همتا شدهشان،  تحصيلي
ي انتخـاب  هاي مختلف تحصيلي رسته انتظامي به طـور تصـادف   شد. بدين منظور ابتدا از بين رسته

نفره بـه عنـوان    30هاي سال دوم رسته انتظامي به طور تصادفي دو گروه  گرديده و از بين كالس
سـپس از هـر دو    ، انتخـاب شـدند  همتـا گروه آزمايش و گروه گواه با در نظر گرفتن متغيرهـاي  

گروه آزمايش و كنترل، پيش آزمون به عمل آمد. پس از آن به مدت يك ترم تحصـيلي متغيـر   
هاي موجود در مـدل ايجـاد عالقـه و انگيـزه در دانشـجويان بـه        قل يعني راهبردها و تكنيكمست

پژوهش براي گروه آزمايش اجرا گرديـد. بعـد از اجـراي متغيـر مسـتقل، از دانشـجويان هـر دو        
  ، پس آزمون به عمل آمد. كنترلگروه آزمايش و 

  ها  ابزار گرد آوري داده
متغير عالقه و انگيزة دانشجويان نسبت بـه پـژوهش، چـون     در پژوهش حاضر براي اندازه گيري

گيري متغير عالقه و انگيزة دانشجويان نسبت به پژوهش يافت نگرديـد،   اي براي اندازه پرسشنامه
گيـري متغيـر عالقـه و     از يك پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. اين پرسشنامه كه براي انـدازه 

) كـه  1385شد، با الهام از پرسشـنامه قـدم پـور و رضـايي (     انگيزة دانشجويان به پژوهش استفاده
آموزان نسبت به مطالعه و پژوهش ساخته شده بـود،   گيري متغير عالقه و انگيزة دانش براي اندازه

بـه صـورت مكـرر مـورد بررسـي و داوري اسـاتيد متخصـص از          پرسشنامهتهيه و تدوين گرديد.
هـاي متـوالي    صان مربوطه قرار گرفـت و در بررسـي  جمله اساتيد راهنما، مشاوران و ساير متخص



 
  91 بهار، شتمه، سال سومشناسي تربيتي شماره بيست و  فصلنامه روان                              50 

سؤال  69تغييراتي در آن اعمال گرديد. پس از تأييد روايي محتوايي، پرسشنامه مذكور در قالب 
هاي اصـلي از طريـق چـرخش     جهت تأييد روايي سازه با استفاده از تحليل عاملي به روش مؤلفه

 عامـل  7ه تحليل عاملي منجـر بـه اسـتخراج    واريماكس و ابليمين مورد بررسي قرار گرفت. نتيج
وقت (زمان)، رضايت (لذت)، اهميت (ارزش)، خودكارآمـدي شخصـي، عاطفـه منفـي،     (عامل 

ها به همرا مقـادير ويـژه و مقـداري از واريـانس كـل كـه هـر         ) گرديد. اين عاملتالش و نگرش
  نشان داده شده است. 1كند، در جدول  گيري مي عامل اندازه

  ها براي پرسشنامه عالقه و انگيزه به پژوهش ادير ويژه و درصد واريانس عاملمق .1جدول 
  7عامل   6عامل   5عامل   4عامل   3عامل   2عامل   1عامل   

  422/4  421/6  133/7  473/9  021/11  824/11  486/12  ها ارزش ويژه عامل
  406/6  306/9  337/10  730/13  972/15  136/17  095/18  درصد واريانس

ه هـاي نـامبرده در پرسشـنامه بـ     ي پايايي پرسشنامه براي هر كدام از خرده مقياسبراي بررس
طور جداگانه ضريب آلفاي كرانباخ محاسبه شد. ضرايب آلفاي به دست آمده براي هر كدام از 

به دست آمد  78/0و  87/0، 74/0، 78/0، 83/0، 80/0، 79/0به ترتيب برابر با هاي مذكور  عامل
ــراي ايــن خــرده   كــه ايــن ضــرايب در  ــااليي اســت و حــاكي از پايــايي خــوبي ب ســطح نســبتاً ب

  هاست. مقياس

 ها تهفيا
انگيـزه   و عالقـه  مدل طراحي شـده تـا چـه انـدازه در افـزايش     كه  براي پاسخگويي به اين سؤال

ثر اسـت از يـك طـرح آزمايشـي پـيش      ؤپـژوهش مـ  به  دانشجويان دانشگاه علوم انتظامي نسبت
نفر از دانشجويان دانشـگاه علـوم    60آزمون با گروه كنترل براي نمونه اي به حجم  پس -آزمون

انتظامي استفاده گرديد. پرسشنامه مورد استفاده مشتمل بـر هفـت عامـل يـا خـرده مقيـاس وقـت        
  (زمان)، رضايت (لذت)، اهميت (ارزش)، كارآمدي شخصي، عاطفه منفي، تالش و نگرش بود.
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وقت (زمان)، رضايت (لذت)، اهميت آزمون خرده مقياس  آزمون و پس نمرات پيشميانگين تفاضل  .2جدول 
  و آزمايش كنترلهاي  براي گروه (ارزش)، كارآمدي شخصي، عاطفه منفي، تالش و نگرش

  هاي مستقل براي گروه tآزمون   آزمون لون  مقياس

 fآماره   
سطح 
 tآماره   معناداري

درجه 
  آزادي

سطح 
  معناداري

تفاوت 
  ها ميانگين

با فرض برابري   صرف وقت
  ها واريانس

344/0  560/0  792/4-  58  001/0  80/1-  

با فرض برابري   رضايت (لذت)
  ها واريانس

700/2  106/0  750/5-  58  001/0  33/2-  

اهميت 
  فعاليتهاي

با فرض برابري 
  -50/2  001/0  58  -313/6  276/0  210/1  ها واريانس

كارآمدي 
  شخصي

با فرض برابري 
  -50/1  001/0  58  -292/5  485/0  495/0  ها واريانس

با فرض برابري   عاطفه منفي
  33/2  001/0  58  831/4  102/0  769/2  ها واريانس

با فرض برابري   تالش
  -27/2  001/0  58  -211/6  205/0  640/1  ها واريانس

با فرض برابري   نگرش
  -50/2  001/0  58  -476/5  088/0  018/3  ها واريانس

هـا معنـادار    مؤلفـه در همـه   fفوق، با توجه به ايـن كـه مقـدار آمـاره     بر اساس نتايج جدول 
هـا وجـود نـدارد. همچنـين بـا توجـه بـه         توان گفت تفاوتي بين واريانس گروه باشد، لذا مي نمي

 اهميـت،  لـذت،  توان چنين استنباط كـرد كـه تفـاوت معنـاداري بـين صـرف وقـت،        مي tمقادير 
هـاي پژوهشـي در گـروه     رش دانشجويان به فعاليتعاطفه منفي، تالش و نگ كارآمدي شخصي،

، وجـود دارد. ايـن تفـاوت بيـانگر ايـن اسـت كـه        كنترلآزمايش در مقايسه با دانشجويان گروه 
بكارگيري مدل طراحي شده براي افزايش عالقه و انگيزه دانشجويان نسبت بـه پـژوهش، باعـث    

هـاي پژوهشـي نسـبت بـه گـروه       تدانشجويان گروه آزمـايش بـه فعاليـ    ها مؤلفهشده كه در همه 
  ، بهبود يابد.كنترل
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از لحـاظ چنـد    كنتـرل هـاي آزمـايش و    در ادامه به منظور بررسي تفاوت هر كدام از گروه
متغير وابسته وقت (زمان)، رضايت (لـذت)، اهميـت (ارزش)، خودكارآمـدي شخصـي، عاطفـه      

 )MANCOVA(تغيـري  م كوواريـانس چنـد    همزمان، از تحليـل  طور  منفي، تالش و نگرش به
در اين تحليـل نمـرات پـس آزمـون دانشـجويان بـه عنـوان متغيـر وابسـته و نمـرات            استفاده شد.

  وارد تحليل شدند.  )covariate( آزمون دانشجويان به عنوان متغير تصادفي كمكي پيش

پژوهش دانشجويان  انگيزه بههاي عالقه و  نتايج تحليل كوواريانس چند متغيري نمرات پس آزمون مؤلفه .3جدول 
  كنترلآزمايش و هاي  در گرو

خطاdf  فرض شدهF  df ارزش sig   اثر 

190.  
810.  
235.  
235. 

1.510  
1.510  
1.510  
1.510 

7.000  
7.000  
7.000  
7.000 

45.000  
45.000  
45.000  
45.000 

188.  
188.  
188.  
188. 

  اثر پياليي بارتلت
  المبداي ويلكز

  اللي-اثرهتلينگ
 بزرگترين ريشه روي

Intercept 

942.  
058.  

16.306  
16.306 

104.824  
104.824  
104.824  
104.824 

7.000  
7.000  
7.000  
7.000 

45.000  
45.000  
45.000  
45.000 

000.  
000.  
000.  
000. 

  اثر پياليي بارتلت
  المبداي ويلكز

  اللي-اثرهتلينگ
 بزرگترين ريشه روي

يش پتأثير 
 آزمون وقت

952.  
048.  

19.949  
19.949 

128.246  
128.246  
128.246  
128.246 

7.000  
7.000  
7.000  
7.000 

45.000  
45.000  
45.000  
45.000 

000.  
000.  
000.  
000. 

  اثر پياليي بارتلت
  المبداي ويلكز

  اللي-اثرهتلينگ
 بزرگترين ريشه روي

يش پتأثير 
 آزمون
 رضايت

978.  
022.  

43.936  
43.936 

282.447  
282.447  
282.447  
282.447 

7.000  
7.000  
7.000  
7.000 

45.000  
45.000  
45.000  
45.000 

000.  
000.  
000.  
000. 

  اثر پياليي بارتلت
  المبداي ويلكز

  اللي-اثرهتلينگ
 بزرگترين ريشه روي

يش پتأثير 
 اهميت آزمون

934.  
066.  

14.261  
14.261 

91.680  
91.680  
91.680  
91.680 

7.000  
7.000  
7.000  
7.000 

45.000  
45.000  
45.000  
45.000 

000.  
000.  
000.  
000. 

  اثر پياليي بارتلت
  المبداي ويلكز

  اللي-اثرهتلينگ
 بزرگترين ريشه روي

يش پتأثير 
 آزمون

كارآمدي 
 شخصي

949.  
051.  

18.496  
18.496 

118.902  
118.902  
118.902  
118.902 

7.000  
7.000  
7.000  
7.000 

45.000  
45.000  
45.000  
45.000 

000.  
000.  
000.  
000. 

  اثر پياليي بارتلت
  المبداي ويلكز

  اللي-اثرهتلينگ
 بزرگترين ريشه روي

يش پتأثير 
عاطفه  آزمون

 منفي
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984.  
016.  

62.112  
62.112 

399.291  
399.291  
399.291  
399.291 

7.000  
7.000  
7.000  
7.000 

45.000  
45.000  
45.000  
45.000 

000.  
000.  
000.  
000. 

  اثر پياليي بارتلت
  المبداي ويلكز

  اللي-اثرهتلينگ
 بزرگترين ريشه روي

يش پتأثير 
 تالش آزمون

990.  
010.  

100.907  
100.907 

648.685  
648.685  
648.685  
648.685 

7.000  
7.000  
7.000  
7.000 

45.000  
45.000  
45.000  
45.000 

000.  
000.  
000.  
000. 

  اثر پياليي بارتلت
  المبداي ويلكز

  اللي-اثرهتلينگ
 بزرگترين ريشه روي

يش پتأثير 
  نگرش آزمون

617.  
383.  

1.614  
1.614 

10.375  
10.375  
10.375  
10.375 

7.000  
7.000  
7.000  
7.000 

45.000  
45.000  
45.000  
45.000 

000.  
000.  
000.  
000. 

  اثر پياليي بارتلت
  المبداي ويلكز

  اللي-اثرهتلينگ
 بزرگترين ريشه روي

اثر مداخله 
بكارگيري 

مدل ايجاد و 
  عالقه و انگيزه

دار بـراي عامـل بكـارگيري مـدل      نتايج حاكي از آن است كه يك اثر چند متغيـري معنـي  
هاي  دهد كه بين مؤلفه ايجاد عالقه و انگيزه به پژوهش وجود دارد. اين اثر چند متغيري نشان مي

خودكارآمدي شخصي، عاطفـه منفـي،    وقت، رضايت، اهميت،عالقه و انگيزه به پژوهش (يعني 
) دانشجويان گروه آزمايش (يعني دانشـجويان مشـمول بكـارگيري مـدل ايجـاد      تالش و نگرش

  .)p>001/0داري وجود دارد ( معني تفاوت كنترل عالقه و انگيزه به پژوهش) و دانشجويان گروه
رهـاي وابسـته،   از لحـاظ متغي  كنتـرل هاي آزمايش و  براي بررسي تفاوت بين ميانگين گروه

انجام شد. نتايج آزمون  )ANCOVA(يك متغيري براي هر يك از متغيرهاي وابسته  Fآزمون 
Fداري بين دانشجويان گروه آزمايش (يعني دانشجويان مشمول بكـارگيري مـدل    ، تفاوت معني

از لحاظ صـرف وقـت بـراي انجـام      كنترلايجاد عالقه و انگيزه به پژوهش) و دانشجويان گروه 
p ،29819511>001/0هاي پژوهشي ( ليتفعا /),( F ) 001/0)، رضـايت<p ،66131511 /),( F ،(

p ،48733511>001/0اهميت ( /),( F  ) 001/0)، كارآمـدي شخصـي<p ،63824511 /),( F ،(
p ،16922511>001/0عاطفه منفـي (  /),( F ) 001/0)، تـالش<p ،79131511 /),( F  و نگـرش (

)001/0<p ،80725511 /),( Fدهد. ) را نشان مي  
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هـاي   دار مذكور، ميانگين و انحراف معيار مؤلفـه  براي مقايسه و بررسي جهت تفاوت معني
نشان داده شده  4در جدول  كنترلمربوط به عالقه و انگيزه به پژوهش در گروه هاي آزمايش و 

  است.

  كنترلآزمايش و هاي  هاي مربوط به عالقه و انگيزه به پژوهش در گروه و انحراف معيار مؤلفه ميانگين .4جدول 
گروه  تعداد انحراف معيار ميانگين   
18.50  
20.10  
19.30 

4.478  
3.546  
4.085 

30  
30  
60 

 پس آزمون وقت
  گروه كنترل يا شاهد
  گروه آزمايش

 جمع
19.57  
22.43  
21.00 

5.296  
5.716  
5.651 

30  
30  
60 

 رضايت پس آزمون
  گروه كنترل يا شاهد
  گروه آزمايش

 جمع
22.77  
22.57  
24.17 

8.834  
7.323  
8.168 

30  
30  
60 

 اهميت پس آزمون
  گروه كنترل يا شاهد
  گروه آزمايش

 جمع
18.50  
20.07  
19.28 

4.569  
4.510  
4.570 

30  
30  
60 

 كارآمدي پس آزمون
  گروه كنترل يا شاهد
  گروه آزمايش

 جمع
23.03  
19.57  
21.30 

5.623  
6.072  
6.60 

30  
30  
60 

 عاطفه پس آزمون
  گروه كنترل يا شاهد
  گروه آزمايش

 جمع
26.97  
28.17  
27.57 

10.962  
8.623  
9.897 

30  
30  
60 

 تالش پس آزمون
  گروه كنترل يا شاهد
  گروه آزمايش

 جمع
38.03  
34.93  
36.48 

16.023  
14.842  
15.391 

30  
30  
60 

 نگرش پس آزمون
  گروه كنترل يا شاهد
  گروه آزمايش

 جمع

ــالش و نگــرش      ــدي شخصــي، ت ــت، خودكارآم ــت، رضــايت، اهمي ــانگين صــرف وق مي
داري  انـد، بـه طـور معنـي     دانشجوياني كه تحت تأثير مدل ايجاد عالقه و انگيزه به پژوهش بـوده 

انـد؛ همچنـين    جوياني است كـه تحـت تـأثير مـدل مـذكور قـرار نداشـته       تر) از دانش بيشتر (مثبت
ميانگين عاطفه منفي دانشجويان گروه آزمايش يعني دانشـجوياني كـه تحـت تـأثير مـدل ايجـاد       

داري كمتر از دانشجوياني است كه تحـت تـأثير    اند، به طور معني عالقه و انگيزه به پژوهش بوده
  اند. مدل مذكور قرار نداشته
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  جنتاي
له عالقه و انگيزه، مهمترين رويكردهاي كنوني بـه انگيـزش،   أها و رويكردها به مس در بين نظريه

فرهنگـي مـورد    -شامل رويكرد رفتاري، رويكرد انساني، رويكرد شناختي و رويكـرد اجتمـاعي  
هـاي ايجـاد عالقـه و انگيـزه در دانشـجويان       بررسي قرار گرفت. مطابق رويكرد رفتارگرا، روش

هـاي مختلـف بـر اسـاس      ها و مشـوق  ه پژوهش، عبارت است از: استفاده از تقويت كنندهنسبت ب
هـاي يادگيرنـدگان.    ها و تهديد و كاهش دادن نتايج ناخوشـايند فعاليـت   شرايط، اجتناب از تنبيه

هاي ايجاد عالقه و انگيزه در دانشجويان نسبت به پـژوهش،   روش ،گرا مطابق رويكردهاي انسان
كردن نيازهاي كمبود و كاستي آنهـا و نيـز كمـك بـه     دانشجويان براي برطرف به شامل كمك 

در دانشجويان براي ايجاد عالقه به پاسخگويي بـه نيازهـاي وجـودي (نيازهـاي رشـد و تعـالي).       
هاي ايجاد عالقه و انگيزه در دانشجويان نسبت به پژوهش، عبارت است  رويكرد شناختي، روش

و رفتاري و فراهم نمودن انتظارات روشـن بـراي يادگيرنـدگان،     از: بيان صريح اهداف آموزشي
ايجاد بازخوردهاي روشن و دقيقي از تكاليف و آزمونها، بيـان داليلـي بـراي موضـوعات مـورد      

انگيز و رويدادهاي غيـر معمـول، تأكيـد بـر انگيـزش درونـي،        هاي چالش مطالعه، ايجاد موقعيت
فرهنگي براي ايجاد  -اسب و مطابق رويكرد اجتماعيآموزش اسنادها و تعيين الگوي اسنادي من
شركت فعال آنها در اجتماعات يـادگيري و حفـظ    يها انگيزه در يادگيرندگان، مهمترين روش
  هاي گروهي است. هويت از طريق مشاركت فعال در فعاليت

در اين پژوهش، مدلي براي ايجاد عالقـه و انگيـزه دانشـجويان دانشـگاه علـوم انتظـامي بـه        
ژوهش طراحي و تدوين شد كه داراي چهار بعد يا عنصر اصلي است. يكي از عناصـر موجـود   پ

هـا   هاي دانشجويان (يادگيرنـدگان) اسـت. ايـن ويژگـي     در مدل مذكور، خصوصيات و ويژگي
باشـد. نيازهـاي دانشـجويان شـامل نيازهـاي شـناختي (نيـاز بـه          شامل نيازها و باورهاي آنـان مـي  

فت، نياز به استقالل، نياز بـراي حمايـت از ارزشـمندي شخصـي)، نيازهـاي      فهميدن، نياز به پيشر
اجتماعي (نياز براي وابستگي، نياز براي تاييد) و نيازهاي هيجاني (نياز براي كاهش اضـطراب) و  
باورهــاي دانشــجويان شــامل باورهــايي بــراي توانــايي، كارآمــدي شخصــي، اســنادها و اهــداف 
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هـا و خصوصـيات معلمـان اسـت كـه       ويژگي صر مهم و اساسي،باشد.دومين عن پيشرفت آنان مي
دهـي   ، اشـتياق و الگـو  خودكارآمدي شخصي نسبت به آمـوزش، مطالعـه و پـژوهش   عبارتند از: 

هاي پژوهشي، شفقت و مهرباني معلم با دانشـجويان و داشـتن انتظـارات مناسـب،      معلم به فعاليت
تواننـد   ، متغيرهاي محيطي اسـت كـه مـي   مثبت و معقول از آنان. سومين عنصر مدل طراحي شده

، متغيرهـاي  و در نهايت چهارمين عنصريك محيط برانگيزاننده را براي دانشجويان ايجاد نمايند 
تمركـز مقـدماتي يـا جلـب توجـه       آموزشي اسـت. ايـن متغيرهـا شـامل آمـوزش روش تحقيـق،      

دگيرنـدگان،  دانشجويان، شخصي كـردن يعنـي پيونـد محتـواي فعاليـت پژوهشـي بـا زنـدگي يا        
خـورد يـا    تقويت افزايش عالقه و انگيـزه، بـاز  درگيري يا افزايش دادن عالقه و انگيزش دروني، 

  باشد. برآورده شدن نياز براي فهم، مي
براي ايجاد انگيزه و عالقه در دانشجويان علـوم  توان گفت استفاده از مدل طراحي شده  مي

آزمايش نسبت به گروه كنتـرل، داراي سـطح   انتظامي به پژوهش، سبب شد تا دانشجويان گروه 
هاي پژوهشي اهميت بيشتري قائل شـوند و   كارآمدي شخصي بيشتري شده و براي انجام فعاليت

ضمن تالش و صرف زمان بيشتر به سطح رضايتمندي باالتري دست يابند. يعني استفاده از مـدل  
حقيـق و بهبـود نگـرش    مذكور سبب كاهش عاطفه منفي دانشجويان گروه آزمايش نسـبت بـه ت  

بكارگيري مدل طراحي شده براي ايجاد انگيـزه و  توان گفت  در كل مي آنان به اين امر گرديد.
عالقه در دانشجويان به پژوهش، موجب شد تا دانشجويان گروه آزمايش كه تحت تـأثير متغيـر   

زه و عالقـه  اند، نسبت به دانشجويان گـروه كنتـرل، انگيـ    مستقل يعني كاربندي مدل مذكور بوده
نتايج پژوهش حاضر با نتايج پژوهش قدم پور و هاي پژوهشي پيدا كنند.  بيشتري به انجام فعاليت

) همخواني دارد. اين پژوهشگران در تحقيـق خـود دريافتنـد بكـارگيري الگـوي      1385رضايي (
جربي مناسب برنامة درسي براي ايجاد عالقه و انگيزه نسبت به مطالعه و پژوهش در درس علوم ت

تواند عالقه و انگيزه آنها را به مطالعه و پـژوهش در درس   آموزان مقطع راهنمايي مي براي دانش
  علوم تجربي افزايش دهد.
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همچنين نتايج به دست آمده از پژوهش حاضر با نتايج تحقيقات قبلي كه در هر كدام يك 
بررسي شده است، مطابقـت  ها نسبت به پژوهش  يا چند مولفه مربوط به عالقه و انگيزه آزمودني

  دارد. 
)، 1376)، جاللـي ( 1380)، شـمس موركـاني (  1379)، مرادي (1387در تحقيقات كرمي (

) گـزارش شـده اسـت كـه آمـوزش روش تحقيـق يكـي از        1381) و رشيدپور (1381ابراهيمي (
 هاست. در تحقيق حاضـر آمـوزش   متغيرهاي مرتبط با ايجاد انگيزه به انجام پژوهش در آزمودني

روش تحقيق به عنوان يكي از متغيرهـاي آموزشـي مـدل ايجـاد انگيـزه و عالقـه در دانشـجويان        
) نشـان دادنـد   1998نسبت به پژوهش معرفي گرديده است. همچنين سانگ لينگ و ين چانك (

داري نسـبت بـه درس    آموزان نگرش مثبت و معنـي  شود دانش ميكه آموزش كاوشگري باعث 
  ).1385 ه نقل از رضايي،(ب زمين شناسي پيدا كنند

) و رشـيدپور  1387)، كرمـي ( 1379)، مرادي (1385پور و رضايي ( در نتايج تحقيقات قدم
ها به عنوان يك ابزار مهم در ايجاد انگيزه براي انجام پـژوهش   ) به نقش تشويق آزمودني1380(

  اشاره شده است و تمامي اين نتايج با نتيجه تحقيق حاضر مطابقت دارد.
اجتمـاعي را بـراي پـيش بينـي عالقـه بـه        -) نيز كـه مـدل شـناختي   1998و بيچك ( بيشاپ

شناسي مشاوره به كار برده بودند، بـا اسـتفاده    پژوهش را در تعدادي از دانشجويان دكتراي روان
آماري تحليل مسير نشـان دادنـد كـه متغيرهـاي انتظـارات بـازدهي پژوهشـي، باورهـاي          از روش

هاي معني دار عالقـه   الئق پژوهشي، عالئق هنري و سن پيش بينكارآمدي شخصي پژوهشي، ع
  ).1998 (بيشاپ و بيچك، به پژوهش هستند

هاي خود گزارش كرده است كه چالش زا بودن محتـوا و   )در بخشي از يافته1387كرمي (
ل پيچيده به طور واقعي درگير شـوند  ئشود كه يادگيرندگان با تمام توان با مسا تصاوير باعث مي

له افزايش يافتـه و كنجكـاوي آنهـا    أآموزان در جهت پژوهش و حل مس در نتيجه انگيزة دانش و
آمـوزان يكـي از    انگيـز و تحقيقـاتي بـه دانـش     هرچه بيشتر تحريك شود. دادن تكـاليف چـالش  

  ).1387 (كرمي، باشد هاي تحقيقاتي در مدارس مي هاي گسترش فعاليت شيوه
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