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چکیده
پیشرفت و توسعه جوامع در گرو نوع و چگونگی فعالیتهایی است که در دانشگاهها انجام میشود .اساتید
نقش اساسی در پیشرفت دانشگاهها و درنهایت توسعه و پیشرفت جوامع دارند .مطالعه انگیزش اساتید ،چرایی
رفتار و عوامل مؤثر بر آن میتواند بر ارتقاء عملکرد و پیشرفت نظام آموزشی بسیار اثرگذار باشد .پژوهش
حاضر باهدف بررسی ساختار عاملی مقیاس انگیزش وظایف شغلی اساتید به اجرا درآمد .این پژوهش از نوع
توصیفی -مقطعی است .نمونه پژوهش شامل  268نفر از اساتید دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز بودند که با
روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند .نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان از حضور تمام عوامل مقیاس در
جامعه موردمطالعه داشت و تحلیل عاملی تأییدی نیز حاکی از برازش مطلوب با دادهها بود .ضریب آلفای
کرونباخ نیز نشان داد که مقیاس انگیزش وظایف شغلی اساتید از پایایی قابل قبولی برخوردار است .باالخره
نتایج این پژوهش نشان داد به لحاظ روایی همزمان بین مؤلفههای انگیزش وظایف شغلی اساتید و
خودکارآمدی رابطه مثبت وجود دارد و با فرسودگی شغلی رابطه منفی دارد .پژوهش حاضر مفهوم تازهای
از انگیزش را به همراه ابزار سنجش آن در نظام آموزش عالی فراهم نمود.
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مقدمه
انگیزش شغلی و نقش آن در ارتقاء کارایی و اثربخشی سازمانی از دیرزمان موردتوجه
روانشناسان بوده است؛ اما علیرغم اهمیت انگیزش و تأثیر آن بر جنبههای مختلف فردی و
اجتماعی و سازمانی پژوهشهای این حوزه با کاستیهای زیادی همراه است.این امر ممکن
است دالیل متعددی داشته باشد اما یکی از این دالیل که مرتبطترین آنها با پژوهش حاضر
است کمبود ابزارهای روا و پایا مبتنی بر نظریههای انگیزش است .با بررسیهای انجامشده
در تحقیقات داخل کشور مشاهده میشود که در غالب مطالعات درباره انگیزش ،از
پرسشنامههای عمومی انگیزش پیشرفت و یا از پرسشنامههای ترجمهشده و بدون اعتباریابی
داخلی استفادهشده و یا پرسشنامههای محققساختهای که از اعتباریابی و وارسیهای
روانسنجی کافی برخوردار نیستند ،بکار گرفتهشده است .این شرایط ضرورت هنجاریابی
مقیاس انگیزش وظایف شغلی اساتید را نشان میدهد.
یکی از چارچوبهای نظری مفید برای شناخت انگیزش اساتید نظریه خودتعیینگری
است (دسی و رایان .)3381 ،این نظریه با دقت بسیار باال میان خودتعیینگری و انواع کنترل
انگیزشی تمایز قائل شده است؛ بنابراین ،نظریه خودتعیینگری نهتنها بر کمیت انگیزش بلکه
بر کیفیت آن نیز توجه دارد .بر پایه نظریه خودتعیینگری و ادبیات پژوهشی موجود در
ویژگی حوزه خودبازنمایی ،فرنت و همکاران ( )2008تدوین و اعتباریابی مقیاس انگیزش
اساتید را بر اساس خودگزارشی ایشان تدوین کردند.
انگیزش معلم معموالً بر اساس دو چشمانداز مفهومی شامل نظریههای شناختی و اجتماعی
انگیزش :نظریه یادگیری اجتماعی مرکز کنترل درونی -بیرونی (روتر )3366 ،3و نظریه
خودکارآمدی (بندورا )3331 ،3311 ،2مطالعه میشود .مقیاس حاضر مبتنی بر هر دو نظریه
بوده و بر دیدگاه شایستگی نیز تأکید دارد .اگرچه این دیدگاه برای پیشبینی رفتارهای
درونی اهمیت دارند ،اما تمرکز انحصاری بر شایستگی معلم امکان بررسی آنچه سبب
گسترش رفتار برانگیخته یکپارچه میشود را فراهم نمیسازد (رایان .)3331 ،طبق نظریه
1. Rotter
2. Bandur
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خودتعیینگری ،ممکن است استاد خود را فرد شایستهای بداند ،اما برخی تکالیف شغلی خود
را برای کسب امتیازات شخصی در کار انجام دهند ،اگرچه دیگران نیز در این وظایف شغلی
درگیر میشوند اما فشارهای بیرونی یا مزایای همراه شغل را بیشتر مدنظر قرار میدهند .همین
دو مثال ،ابزارگرایان را به بروندادهای متفاوتی میرساند .در مثال قبلی بر تمایل شخصی و
احساس انتخاب تأکید شد ،چیزهایی که ممکن است به بهزیستی منجر گردند ،درحالیکه
مثال بعدی شامل پذیرش منابع خارجی کنترل است که منجر به بدزیستی خواهد شد؛ بنابراین،
برخالف سایر نظریههای انگیزشی ،نظریه خودتعیینگری بر تجربه انتخاب در تنظیم رفتار
تأکید دارد.
نظریه خودتعیینگری مدعی وجود سه نوع گستره انگیزش است که بر اساس سطوح
متفاوت خودتعیینگری مشخص میشوند .خودتعیینگری باال تا پایین ،شامل انگیزش
درونی ،انگیزش بیرونی و بیانگیزگی است.
رفتارهای انگیخته درونی بهمنظور کسب لذت یا رضایت حاصل از عملکرد فرد است.
درحالیکه رفتارهای برانگیخته بیرونی طبیعتاً ابزاری هستند؛ بهعبارتدیگر ،این رفتارها
بهمنظور خودِ فعالیت انجام نمی شوند ،بلکه ابزاری برای دستیابی به برخی اهداف هستند.
انواع متفاوتی از انگیزش بیرونی توسط نظریه خودتعیینگری معرفیشدهاند که میتوان آنها
را در طول پیوستاری از سطوح پایین تا باالی خودتعیینگری ،شامل بیرونی ،درونفکنیشده
و تنظیم همانندسازی شده ،مرتب کرد .تنظیم بیرونی هنگامی رخ میدهد که رفتارها برای
کسب پاداش یا اجتناب از فشار تنظیمشده باشند .تنظیم درونفکنی شده به فرایندی اطالق
میشود که بر اساس تقاضای بیرونی به بازنمایی درونی تبدیلشده است .افراد خود را بر
اساس اضطرار درونی تحت فشار قرار میدهند (از قبیل اضطراب ،شرم ،یا گناه) تا از انجام
رفتار خاصی اطمینان حاصل کنند .سرانجام تنظیم همانندسازیشده بهعنوان رفتاری شناخته
میشود که افراد برای انجام انتخاب میکنند ،زیرا باارزشها و اهداف ایشان همخوانی دارد.
افراد بهجای تسلیم شدن در مقابل فشارهای درونی و بیرونی ،تجاربی را انتخاب میکنند که
منجر به انجام فعالیت میشود ،اگرچه فعالیت بر اساس عالیق درونی نباشد .نظریه
خودتعیینگری مفهوم جدید را با نام بیانگیزگی مطرح کرده است که نه به انگیزه بیرونی و
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نه به انگیزه درونی مرتبط است .بیانگیزگی با سطح پایین خودتعیینگری مرتبط است .افراد
هنگامی بیانگیزه شناخته میشوند که هیچ عامل درونی سبب درگیری آنها در انجام رفتاری
خاص نباشد و واقعاً نداند چرا این کار را انجام میدهند.
ازآنجاییکه انواع انگیزش موجود در طول پیوستار خودتعیینگری متنوع هستند ،نظریه
خودتعیینگری با بررسی پیامدهای انگیزشی ،پیشبینیهای خاصی انجام میدهد .به دلیل
اینکه خودتعیینگری با ارتقاء عملکرد روانشناختی همراه است (دسی ،)3380 ،فرض
میشود که انواع خودتعیینگری انگیزش (انگیزش درونی و تنظیم همانندسازی شده) منجر
به بروندادهای مثبت میشود ،درحالیکه انواع پایینتر خودتعیینگری (تنظیم درونفکنی
شده ،تنظیم بیرونی و بیانگیزگی) منجر به نوع منفی خودتعیینگری میشود .پژوهش
صورتگرفته در محیط کار از این فرضیه حمایت میکند (گانیه و دسی .)2001 ،برای مثال،
انواع خودتعیینگری انگیزشی در محیط کار ،بیشتر با رضایت شغلی (بلیس ،بریر ،الچانس،
ریدلو والراند )3331 ،3و کمتر با فرسودگی شغلی همراه است (فرنت ،گوی و سنیکال،2
 ،)2004در مقابل نیز انگیزش بیرونی قرار دارد (ریچارد ،بالنچارد و ولراند.)2002 ،1
اغلب مطالعاتی که انگیزش خودتعیینشده استاد و معلم را بررسی میکنند انگیزش را بر
اساس گرایشهای انگیزشی جهانی در کار ارزیابی میکنند (از قبیل ،پلتیر و همکاران،
 .)2002با اینوجود ،این نوع از ارزیابی ممکن است برای دستیابی به تصویر روشنی از
انگیزش در محیط کار بیشازحد گسترده باشد ،مخصوصاً اگر از افراد خواسته شود عقاید
خود را درباره شغل خود بدون در نظر گرفتن وظایف خاص بیان کنند (بندورا.)3331 ،
مارش )3330( 4پیشنهاد میکند که در حین پاسخگویی به سنجش جهانی ،پاسخدهندگان
ممکن است بهعوض پیگیری شناختیتر برای ارائه اطالعات صحیح از تجربه فوری،
خلقوخو ،یا محتوای حافظه کوتاهمدت خود استفاده کنند .بر این اساس سنجش گرایش
انگیزشی اساتید میتواند توسط وظایف خاص (از قبیل تدریس) یا حتی توسط برخی
1. Blais, Brière, Lachance, Riddle & Vallerand
2. Fernet, Guay & Senécal
3. Richer, Blanchard & Vallerand
4. Marsh
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ویژگیهای شخصیتی انجام شود .بنابراین سنجش جهانی این پیچیدگیها را در نظر نگرفته
و منجر به تنوع خودادراکی میشود که ممکن است موجب نقص ،کاهش فهم و پیشبینی
رفتار گردد (مارش و یانگ .)3338 ،3فرنت و همکاران ( )2008معتقدند در سنجش
خودگزارشی باید انگیزش معلم در کنار گستره وظایف خواستهشده از معلم قرار
گیرد؛ بنابراین یک مطالعه مقدماتی و یک مطالعه اصلی برای تدوین و اعتباریابی مقیاس
انگیزش وظایف شغلی اساتیدانجام دادهاند.
انگیزش یکی از ابزارهای مهم در القای کارکنان برای تولید نتیجه مؤثر و کارآمد و خلق
محیط کاری مثبت و اجرای موفقیتآمیز برنامههای پیشبینی شده است (بسل و همکاران،
 .)2002اساتید در نظام آموزشی از عناصر کلیدی در اجرای برنامههای آموزشی و تربیتی
هستند .این نیروی انسانی برای انجام موفقیتآمیز وظایف و فعالیتهای خود به انگیزه نیاز
دارند .فقدان انگیزه سبب کاهش میزان حضور در محل کارو افت کمیت و کیفیت کار
میگردد (بنجامین و همکاران.)3331 ،
یکی از نظریههای انگیزش شغلی ،نظریه دوعاملی هرزبرگ 2است او معتقد است که
انگیزش تحت تأثیر عوامل محرک انگیزش (عوامل درونی یا ذهنی فرد) و عوامل بهداشتی
(عوامل خارجی) است .عوامل محرک انگیزش یا ذهنی از انجام کار ناشی میشوند و موجب
رضایتمندی فرد شده و بهعنوان پاداشهای درونی یا ذهنی میباشند که برای افزایش انجام
کار ضروری هستند ،همانند موفقیت ،پیشرفت ،قدردانی و ماهیت کار .درحالیکه برای تأمین
و حفظ سالمت سازمان ،شناسایی عوامل بهداشتی یا خارجی عمدتاً با محیط و زمینه شغلی
ارتباط دارند و کارکنان را در سازمان نگاه میداردو شامل :خطمشی و مقررات و شرایط
محیط کار ،حقوق و دستمزد ،روابط شخصی با همردیفان و امنیت شغلی میشود (داویس و
نیواستورم3380 ،؛ گاول .)3331 ،برخی از مطالعات بر تأثیر عوامل انگیزشی (ذهنی) و برخی
دیگر بر عوامل بهداشتی (خارجی) بر انگیزش کارکنان تأکید کردهاند (اپلتون و همکاران،
3338؛ کولبل و همکاران .)3333
1. Marsh & Yeung
2. Herzberg
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شناخت عوامل مؤثر در ایجاد انگیزش اساتید از ضرورتهایی است که میتواند در
افزایش بهرهوری ،رضایت شغلی و برنامهریزی موفق در ایجاد محیطی پرشور و مؤثر
آموزشی مؤثر باشد .آگاهی از عوامل ایجادکننده انگیزه برای پیشبینی و تفسیر رفتارهای
اساتید بسیار مفید است و از ضرورتهایی است که نباید نادیده گرفته شود؛ زیرا انگیزش
عامل اصلی ایجاد حرکت و فعالیت در انسان است (خواجا و همکاران.)2004 ،
مدیران موفق کسانی هستند که با شناخت عوامل مؤثر در ایجاد انگیزه بتوانند وضعی را
به وجود آورند که انگیزه اساتید و کارکنان را ارتقاء دهند؛ بنابراین ،با توجه به عدم وجود
مطالعه در زمینه عوامل مؤثر بر ایجاد انگیزه وظایف شغلی اساتید و ابزاری برای تعیین میزان
انگیزش وظایف شغلی اساتید ،هنجاریابی مقیاس انگیزش وظایف شغلی اساتید ،جهت
افزایش رضایت شغلی و توانمندی ایشان و تسهیل در دستیابی به اهداف نظام آموزش عالی
ضروری به نظر میرسد.
پیشرفت و توسعه جوامع در گروه نوع و چگونگی فعالیتهایی است که در دانشگاهها
انجام میشود .اساتید نقش اساسی در پیشرفت دانشگاهها و درنهایت توسعه و پیشرفت جوامع
دارند .مطالعه انگیزش اساتید ،چرایی رفتار و عوامل مؤثر بر آن میتواند بر ارتقاء عملکرد و
پیشرفت نظام آموزشی بسیار اثرگذار باشد .در مطالعات مختلفی که درباره انگیزش شغلی
اساتید صورت گرفته با استفاده از ابزارهای محققساخته بوده و انگیزش کلی را مورد توجه
قرار دادهاند و به زمینه آموزشی آن توجه کمتری نمودهاند در این پژوهش به دنبال هنجاریابی
مقیاس انگیزش وظایف شغلی اساتید(کلود فرنت ،کارولین سنکال ،فردریک گای ،هربرت
مارش و مارتین دوسون )2008 ،هستیم که به بررسی عوامل مؤثر و قابل پیشبینی انگیزش
انجام وظایف شغلی معلمی را مورد بررسی قرار میدهد .این مقیاس بر اساس نظریه
خودتعیینگری دسی و رایان تدوینشده است .در ادامه ابتدا به بررسی نظریههایی که درباره
انگیزش وجود دارد میپردازیم و سپس درباره نظریه خودتعیینگری و درنهایت درباره
ویژگیهای مقیاس بحث میکنیم .هشت نظریه شناختی انگیزش یعنی نظریههای نیاز
پیشرفت ،انتظار -ارزش هدفگرایی ،انگیزش توانش ،خودارزشی ،خودکارآمدی ،اسناد و
انگیزش درونی-بیرونی مطرح است.
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 .3در بیشتر نظریه ها و الگوهایی که در چند دهه اخیر در زمینه انگیزش ارائهشده است،
ردپا و مفروضههای نظریه نیاز به پیشرفت مشاهده میشود .عامل مؤثر بر تمایل نزدیک شدن
به تکلیف ،احساس نیاز به پیشرفت است .افراد دارای نیاز پیشرفت ویژگیهایی همچونتمایل
به برتریجویی ،خواستار تعالی و توفیق ،برای موفقیت و کامیابی سخت کوشیدن ،تالش
برای دستیابی به اهداف عالی و برای انجام کاری دشوار بهگونهای پردوام ،پیگیر و بیامان
تالش کردن را دارا هستند.
 .2نظریهپردازان انتظار-ارزش معتقدند انتخاب ،پیگیری ،عملکرد و انگیزه افراد تحتتأثیر
باورهای آنان در مورد انتظار موفقیت در انجام تکلیف و ارزشمندی یک تکلیف برای آنان
دارد (ویگ فیلد و اکلس .)2000 ،3به عقیده پتری ،)3333( 2نظریه انتظار-ارزش بر بازنمایی
شناختی و تأثیر هدفها تکیه میکند .این بازنمایی شناختی دارای دو ویژگی است:
الف .انتظار ناشی از اینکه بروز رفتارهای ویژه به دستیابی به هدفهای معین
میانجامد.
ب .ارزشی که این هدفها در نزد انسان یا جاندار خواهند داشت.
براساس این نظریه ،تحقق انگیزش درنتیجه همراهی هردو جزء است.
به اعتقاد استیپک )3388( 1بحث در مورد انگیزهها ،بدون توجه به هدفها دشوار است.
میهر3331( 4؛ به نقل برین ،دکوی و میجنن )2001 ،1هدفها را بهعنوان مقاصد شناختی که
در موقعیت پیشرفت وجود دارند ،تعریف کرده است .در سالهای اخیر ،نظریههای شناختی
بر نقش هدفها در انگیزش پیشرفت تأکید ویژهای نمودهاند.
یکی از مفاهیمی که در بسیاری از نظریههای شناختی انگیزش مطرح بوده و نقش مهمی
را ایفا میکند ،مفهوم ادراک توانایی و انگیزش توانش است .ایده زیربنایی این ساختار
انگیزشی درمورد نگرش افراد درباره توانایی عملکرد خویش است که زمینهساز انگیزش
است.
1. Wigfield & Eccles
2. Petri
3. Stipek
4. Maeher
5. Bruya, Dekevi & Meijnen
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به اعتقاد کوینگتون3384( 3؛ به نقل استیپک )3388 ،خودارزشی ،به ارزیابی افراد از
ارزش خودشان اشاره میکند و مشابه مفاهیم عزتنفس و حرمتنفس است .مفروضه بنیادی
نظریه خودارزشی این است که افراد بهطور طبیعی برای حفظ ارزش خود سعی و تالش
میکنند .نظریه ارزش خود ،از طرفی بر چگونگی به وجود آمدن آن و از طرفی بر تأثیری
که برانگیزش و درنتیجه ،عملکرد و موفقیت و شکست میگذارد مبتنی است .نظریه ارزش
خود ،یکی از انگیزههای مؤثر در فعالیتهای تحصیلی را نگهداری یا افزایش ارزش خویشتن
میداند (سیفرت.)2004 ،2
یکی دیگر از ساختارهای انگیزشی که برای فهم موفقیت افراد مطرح بوده و در سه دهه
گذشته توجه قابلمالحظهای را از سوی پژوهشگران به خود اختصاص داده است ،مفهوم
خودکارآمدی است (والکر ،گرین و مانسل2001 ،1؛ آشرو پاچارز .)2006 ،4ادراک
خودکارآمدی مفهومی است که با نام بندورا پیوند خورده و با پژوهشهای وی در عرصه
روانشناسی پدیدار شده است .در حوزه یادگیری و آموزش ،خودکارآمدی به ارزشیابیهای
شخص از قابلیتهای عمل به تکلیف اشاره میکند؛ یعنی آنها توانایی موفق شدن در آن
تکلیف را دارند یا خیر (بندورا 3311 ،1و3382؛ به نقل استیپک .)3388 ،آشر و پاچارز
( )2006و شانک )2001(6اظهار میدارند که باورهای خود کارآمدی ،نقش اساسی در
انگیزش ،یادگیری و پیشرفت آنها ایفا میکند.
از میان نظریههای شناختی ،نظریههایی که چگونگی تفکر افراد درباره علتهای موفقیت
و شکستشان را بهعنوان تعیینکنندههای اصلی انگیزش بهحساب میآورند به نام نظریههای
اسنادی معروف میباشند .افراد در علتیابی موفقیت یا شکست ،چه عامل یا پدیدهای را
تعیینکننده و مسئول میداند؟ بنابراین ،اسناد ،به علت ادراکشده یک پیآمد اطالق میشود
و عبارت است از توضیح فرد در مورد علت رخداد یک پدیده یا علت پیآمدهای گوناگون
1. Covington
2. Sifert
3. Walker, Green & Mansell
4. Usher & Pajares
5. Bandura
6. Schunk
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آن (سیفرت2004 ،؛ واینر .)3332 ،3نظریه اسنادی به ما کمک میکند تا دریابیم چگونه
افراد ،موفقیت و شکست خود را توضیح میدهند و چگونه این توضیحات در انگیزه آنها
برای رفتارهای پیشرفت در آینده تأثیر میگذارد.
میل تایدو و سونای ،)2001( 2انگیزش درونی را انگیزشی که از عواملی ،همچون عالقه
یا کنجکاوی سرچشمه بگیرد ،نامیدهاند .بنا به تعریف رایان و دسی ( ،)2000انگیزش درونی
تمایل ذاتی برای جستجو و تسخیر چالشها بهعنوان اهداف فردی و عالیق شخصی است و
براساس تعریف فرچایلد و همکاران ،)2001( 1انگیزش درونی،تحریک شدن و تعقیبکردن
یک فعالیت صرفاً به دلیل لذت و ارضایی که از خود آن فعالیت برمیخیزد ،است .انگیزه
درونی از عوامل کلیدی انگیزه تحصیلی بشمار میرود.
در ادامه نظریه زیر بنایی مقیاس انگیزش وظایف شغلی اساتید یعنی نظریه خودتعیینگری
را به بحث میگذاریم .بر اساس نظریه خودتعیینگری ،4برانگیختهشدن به داشتن انگیزه برای
انجام کارها اشاره دارد .شخص هنگامیکه نیرو یا منبع محرکی برای عمل کردن ندارد ،فاقد
انگیزه است و برانگیخته نشده است در مقابل فردی که برای رسیدن به هدفی به جلو رانده
میشود یا فعالیت میکند ،برانگیختهشده است .این نظریه بین دو نوع انگیزش درونی ،1انجام
فعالیتهای رفتاری و روانشناختی بدون نیاز به تحریک بیرونی یا وابستههای تقویتکننده
و انگیزش بیرونی 6اشتغال به کارهایی که خود وسیله برای دستیابی به اهداف دیگر هستند،
تمایز قائل شده است (رایان و دسی 2000 ،1الف؛  2000ب) .اینکه ما کدامیک از دو نوع
انگیزش (درونی یا بیرونی) را داریم از دیدگاه نظریه خودتعیینگری بستگی به این دارد که
به چه اندازهای ارزشها و تنظیمهای 8رفتاری را از منابع بیرونی اکتساب کرده و آنها را به
باورها و سبکهای تنظیم فردی تبدیل کردهایم (فرایند درونیسازی )3و درعینحال با
1. Weiner
2. Miltiadou & Savenye
3. Fairchild et al
4. Self- determination theory
5. intrinsic motivation
6. extrinsic motivation
7. Ryan and Deci
8. Regulation
9. Internalization
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ترکیب ساختارهای درونی مفهوم واحدی از خود کسب کردهایم (فرایند یکپارچهسازی)3
(گرولنیک ،دسی و رایان .)3331 ،2بر این اساس و با توجه به میزان درونیسازی انگیزش
بیرونی به چهار نوع تقسیمشده است .نخست تنظیم بیرونی 1که در آن رفتارها کامالً برای
دریافت پاداش یا بهعنوان پاسخ در برابر فشارهای بیرونی انجام میشود ،تنظیم درونفکنی
شده4که اشاره به موقعیتی دارد که در آن رفتار فقط بهصورت ظاهری پذیرفتهشده است نه
اینکه بهصورت کامل تکوین یافته باشد ،تنظیم همانندسازی شده 1که در طی آن رفتار
بهصورت درونی و به شیوه خودمختار تنظیم میگردد ،اما هنوز بهطور کامل از آنِ فرد نشده
است و درنهایت تنظیم یکپارچه 6که در آن بهجای اینکه فقط چیزی به ساختار وحدتیافته
درونی اضافه شود ،این ساختار تغییر شکل مییابد و تنظیم بهطور کامل خودمختارمیشود
(ولرند ،پلتیر ،بالیز ،بریر ،سنکال و والریس .)3332 ،1ولرند و همکاران ( )3332در الگوی
توسعهیافتهای از خودتعیینگری ،پس از حذف سازه تنظیم یکپارچه ،انگیزش درونی را به
سه زیر مؤلفه تقسیم کردهاند :انگیزش درونی برای فهمیدن ،به معنای انجام عمل به خاطر
لذت و خشنودی حاصل از یادگرفتن ،کشف یا تالش برای فهم چیزهای جدید ،انگیزش
درونی برای انجام کار ،حاکی از درگیر شدن در یک عمل برای انجام عمل یا خلق چیزهای
جدید و (انگیزش درونی برای تجربه تحریک) که اشتغال به عمل برای کسب تجربه تحریک
(لذت حسی ،تفریح و تهییج) ناشی از درگیر شدن در عمل را شامل میشود .عالوه بر
انگیزش درونی و بیرونی در نظریه خودتعیینگری سازه بیانگیزگی ،8انجام ندادن عمل یا
بیمیلی نسبت به انجام آن به علت بیارزش بودن عمل نزد فرد ،احساس عدم شایستگی برای
انجام آن یا عدم انتظار نتیجه دلخواه ،نیز مطرحشده است (گانیه.)2001 ،3
1. integration
2. Grolnick, W. Deci, E. L. & Ryan, R
3. external regulation
4. interjected regulation
5. identified regulation
6. integrated regulation
7. Vallerand, R. J. Plletier, G. Blaise, M. R. Breier, N. M. Senecal, C. and Vallieres,
E. F.
8. Amotivation
9. Gagne, M
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در نظریه خودتعیینگری چنین فرض شده است که حفظ تمایل انگیزش درونی در گرو
ارضاء سه نیاز اولیه روانشناختی شامل ،شایستگی ،3خودمختاری2و احساس تعلق 1است.
وقتیکه فرد عملی را آزادانه انتخاب کند نیاز به خودمختاری در او رشد مییابد ،وقتیکه بر
آن عمل تسلط یابد احساس شایستگی خواهد کرد و هنگامیکه با افراد مهم زندگی خود
ارتباط برقرار کند و از حمایت آنها برخوردار شود ،احساس تعلق در او رشد میکند.
محیطی که با حمایت خود ،زمینه ارضای این نیازها را فراهم کند باعث لذت بردن فرد از
اعمال و درنتیجه تنظیم خودمختار رفتارها میگردد (تنهای رشوانلو و حجازی.)3188 ،
مطالعات اخیر نشان میدهد که معلمان مدارس ابتدایی و متوسطه بیش از سایر
متخصصان ،از کمبود انگیزش شغلی رنج میبرند (جسوس و لنز .)2001 ،4انگیزش اساتید
برای عملکرد انسانی بهینه در محیط کار بسیار ضروری به نظر میرسد زیرا اساتیدی که از
انگیزش باالیی برخوردار هستند ،بیشتر خود را درگیر کار میکنند و از رضایت بیشتری نیز
برخورداند (لوسکی ،بلیسو هس .)2004 ،1مهمتر از همه انگیزش معلم به انگیزش یادگیرنده
مرتبط است (پلتیر ،سگوین -لوسکی و لیگولت)2002 ،6؛ بنابراین ،پژوهشگران و بهتبع آنها
متصدیان ،انرژی بسیار زیادی برای شناخت انگیزش اساتیداختصاص دادهاند .بااینحال،
بررسی وظایف چندگانهای که اساتیدانجام میدهند ،امکان شناسایی دقیق فرایندهای
انگیزشی زیربنایی هر یک از وظایف و تأثیر نسبی آنها را در عملکرد روانشناختی اساتید
دشوار کرده است .عالوه بر آن ،فرایندهای انگیزشی لزوماً متحدالشکل نیستند و ممکن است
در میان وظایف شغلی متفاوتی که اساتید انجام میدهند ،متغیر باشد .از آن گذشته ،علیرغم
رویکردهای نظری متفاوت به کار گرفتهشده در بررسی انگیزش اساتید(از قبیل ،خود
کارآمدی و مکان کنترل) ،برخی هنوز بر (کیفیت) فرایندهای انگیزشی تمرکز دارند.

1. competence
2. autonomy
3. relatedness
4. Jesus & Lens
5. Levesque, Blais & Hess
6. Pelletier, Séguin-Lévesque & Legault
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روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع توصیفی و هنجاریابی است .در ابتدا مقیاس انگیزش وظایف شغلی به
فارسی ترجمه شده و نظر متخصصان روانشناسی و زبان انگلیسی درباره صحت محتوا و
صحت ترجمه جمعآوریشده و بعد ازآن مقیاس توسط متخصصان زبان انگلیسی از فارسی
مجدداً به انگلیسی بازگردانده شد و عدم تطابق آن اصالح گردید .سپس مقیاس بهمنظور
تأیید روایی محتوایی در اختیار اعضای هیأت علمی قرارگرفت .جامعه آماری پژوهش حاضر
اساتید دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز بودند که در سال تحصیلی  3132 -3131در این
دانشگاه مشغول به کار بودند که تعداد کل آنها  111نفر بود .با توجه به جدول کریجسی و
مورگان باید تعداد  221نفر از این اساتید بهعنوان نمونه آماری ،با روش نمونهگیری تصادفی
انتخاب میگردید ،بهمنظور دسترسی به حداکثر نظرات پرسشنامه در میان تمام اعضای هیأت
علمی دانشکدههای فنی مهندسی ،ادبیات فارسی و زبانهای خارجی ،تربیتبدنی و علوم
ورزشی ،مدیریت و حسابداری ،مهندسی صنایع ،روانشناسی و علوم تربیتی ،حقوق و علوم
سیاسی ،هنر و معماری و علوم پایه ،توزیع گردید ،سپس شرکتکنندگان به مقیاس انگیزش
وظایف شغلی ،فرسودگی شغلی و خودکارآمدی پاسخ دادند و درنهایت تعداد 268
پرسشنامه کامل جمعآوری شد .سپس ویژگیهای روانسنجی مقیاس انگیزش وظایف شغلی
مورد بررسی قرار میگیرد.
ابزارهای پژوهش :مقیاس انگیزش وظایف شغلی اساتید :در این پژوهش انگیزش وظایف
شغلی اساتید بهوسیله مقیاس انگیزش وظایف شغلی (فرنت و همکاران )2008 ،مورد سنجش
قرار گرفت .این مقیاس در سال  2008توسط فرنت ،سنکال ،گای ،مارش ،دوسون در کانادا
به زبان انگلیسی برای اندازهگیری انگیزش وظایف شغلی معلمان طراحی و رواسازی شد .در
پژوهش حاضر این مقیاس برای اساتید دانشگاه طبیق داده شد .این مقیاس ،مداد کاغذی و
مبتنی بر نظریه خودتعیینگری رایان و دسی است که بر آن است تا سازههای موردنظر این
نظریه را بهصورت عینی مورد بررسی قرار دهد.
انگیزش وظایف شغلی اساتید شامل پنج سازه انگیزشی (انگیزش درونی ،تنظیم
همانندسازی شده ،تنظیم درونفکنی شده ،تنظیم بیرونی ،بیانگیزشی) در شش وظیفه شغلی
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(از قبیل ،آمادهسازی کالس ،تدریس ،ارزشیابی یادگیرندگان ،مدیریت کالس ،مدیریت
تکالیف ،تکالیف تکمیلی) قرار گرفته است .مقیاس انگیزش وظایف شغلی معلمان مرکب
از  10عامل روا و پایا است که منعکسکننده پنج نوع انگیزش میان شش وظیفه کاری است
که توسط معلمان انجام میشود .نسخه نهایی مقیاس انگیزش شغلی شامل  30گویه ( 31گویه
در  6وظیفه) به دست آمد .هر گویه با طیف هفت نقطه از ( 3درباره من اصالً درست نیست)
تا ( 1درباره من کامالً درست است).
مقیاس فرسودگی شغلی معلمان:پرسشنامه اصلی شامل  22گویه است که فرسودگی را
در سه بعد فرسودگی هیجانی ،شخصیت زدایی و نقصان تحقق شخصی اندازهگیری میکند.
مسلش و همکاران ( )3336اعتبار درونی را برای هر یک از سه بعد به ترتیب ،0/13 ،0/30
 0/13گزارش کردهاند .پرسشنامه حاضر پرسشنامه فرسودگی شغلی معلمان است که آنرا
مسلش ( ،)3386در گروه پالوآلتو در کالیفرنیا تهیهکرده است .این پرسشنامه همان پرسشنامه
فرسودگی شغلی خدمات انسانی است که در آن واژه دانشجویان جایگزین واژه مراجعان
شده است.
این پرسشنامه فرسودگی هیجانی ،شخصیتزدایی و نقصان تحقق شخصی را در
چارچوب فعالیت حرفهای میسنجد .این آزمون فراوانی و شدت متغیرها را اندازه میگیرد.
شیوه پاسخگویی آزمودنیها به هر یک از مواد پرسشنامه از دو نوع دستورالعمل پیروی
میکند:
دستورالعمل فراوانی :در این شیوه تعداد دفعاتی در نظر گرفته میشودکه فرد فرسودگی
شغلی را در جنبههای سهگانه تجربه کرده است :هرگز (صفر)؛ چند بار در سال ()3؛ یکبار
در ماه ()2؛ یکبار در هفته ()1؛ چند بار در هفته ()1؛ هرروز (.)6
دستورالعمل شدت :در این شیوه میزان شدتی در نظر گرفته میشود که فرد فرسودگی
شغلی را در جنبههایسهگانه تجربه کرده است :هرگز (صفر)؛ خیلی کم ()3؛ کم ()2؛ متوسط
()1؛ متوسط به باال ()4؛ زیاد ()1؛ خیلی زیاد (.)6
مسلش ( 3386به نقل از عزیزی و همکاران )3181 ،گزارش کرده است که پاسخ
آزمودنیها بر اساس فراوانی و شدت همبستگی باالیی دارند و به این دلیل پیشنهاد میکند
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که مطلوب است از شیوه فراوانی استفاده شود .در پژوهش حاضر نیز بر اساس دستورالعمل
فراوانی پرسشنامهها اجرا شد.
شیوه نمرهگذاری :این پرسشنامه در چارچوب مقیاس لیکرت تنظیمشده است و دامنه
پاسخ به سؤالها درباره هر گویه بر اساس دستورالعمل فراوانی جمع بستهشده و سپس ،درباره
آنها بر اساس جدول زیر قضاوت میشود.
جدول .1سنجش جنبههای سهگانه فرسودگی شغلی بر اساس دستورالعمل فراوانی
میزان

باال

متوسط

پایین

فرسودگی هیجانی

نمره بیشتر از 10

نمره بین 38-23

نمره کمتر از 31

شخصیت زدایی

نمره بیشتر از 32

نمره بین 6-33

نمره کمتر از 6

نقصان تحقق شخصی

نمره کمتر از 11

نمره بین 14-13

نمره بیشتر از 4

ابعاد

گویه های مربوط به هر خرده مقیاس به شرح زیر است:
فرسودگی هیجانی :سؤاالت،31 ،34 ،32 ،33 ،1 ،1 ،2 ،3 :تعداد گویه  8اصلی 3؛
شخصیت زدایی :سؤاالت 38 ،31 ،30 ،3 ،1 :تعداد گویه  1اصلی 1؛ نقصان تحقق شخصی:
سؤاالت 36 ،31 ،8 ،6 ،4 :تعداد گویه  1اصلی 8
عزیزی ،فیضآبادی و صالحی ( )3181ضریب پایایی (آلفای کرونباخ) خردهمقیاسهای
فرسودگی شغلی شامل خستگی هیجانی ،0/88 ،نقصان تحقق شخصی 0/11 ،و شخصیت
زدایی را  0/62گزارش کردهاند.
مقیاس خودکارآمدی معلم :مقیاس خودکارآمدی معلم (اسچانن -موران و وولفولک،3
 )2003استفاده شد .این مقیاس دارای  24گویه است ،در پژوهش حاضر گویه ( 22چقدر
می توانید خانوادهها را در کمک به فرزندانشان جهت انجام امور تحصیلی یاری دهید؟) به
دلیل عدم تناسب با محیط دانشگاهی حذفشده است .نحوه پاسخگویی به شکل طیف
لیکرت پنجدرجهای از بسیار زیاد تا خیلی کم متغیر است .برای گزینه بسیار زیاد نمره پنج و
خیلی کم نمره یک تعلق میگیرد .جمع نمرات گویهها ،نشان دهنده نمره کارآمدی کلی
1. Tschannen-Moran, M. & Woolfolk Hoy, A.
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است .نمرهی باالتر حاکی از خودکارآمدی باالتر است .الزم به ذکر است که عالوه بر نمره
کلی ،این مقیاس سه نمره فرعی مربوط به خردهمقیاسهای خودکارآمدی در درگیرکردن
دانشآموزان در امور تحصیلی ،خودکارآمدی در روشهای تدریس و خودکارآمدی در
مدیریت کالس را ارائه میدهد.
گویههای مربوط به هر خرده مقیاس به شرح زیر است:
درگیر کردن فراگیران :گویههای 22-34-32-3-6-4-2؛ راهبردهای آموزشی:
گویههای 24-21-20-38-31-33-30-8-1؛ مدیریت کالس :گویههای -31-31-1-1-3
23-33-36
حسین چاری ،سماواتی و محمدی ( )3183برای مقیاس خودکارآمدی معلمان ،بخش
درگیر کردن فراگیران ،پایایی  ،0/16برای روش تدریس  0/63و برای مدیریت کالس 0/11
را گزارش کرده است.

یافتههای پژوهش
تحلیل عاملی اکتشافی مقیاس انگیزش وظایف شغلی
ابتدا بهمنظور بررسی اینکه آیا مقیاس انگیزش وظایف شغلی در میان اساتید جامعه مورد
مطالعه ساختار پنج عاملی را تکرار خواهد کرد یا نه تحلیل عاملی اکتشافی 3با چرخش
واریماکس 2روی دادهها صورت گرفت.
جهت انجام تحلیل عاملی ابتدا آزمون کفایت نمونهبرداری ،(KMO)1برای حصول
اطمینان از کفایت حجم نمونه محاسبه شد .سپس ازآنجاکه همبستگی بین پرسشهای آزمون
زیربنای تحلیل عوامل است ،برای اینکه مشخص شود همبستگی بین متغیرها برابر صفر
نیست از آزمون کرویت بارتلت 4استفاده شد که نتایج آن در جدول  3آمده است.

1. Exploratory factor analysis
2. Varimax Rotate Eigenvalue
3. Kaiser- Meyer- Olkin
4. Bartlett s Test of Sphricity
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جدول  .2آزمون کفایت نمونهبرداری و کرویت بارتلت مقیاس انگیزش وظایف شغلی اساتید
آمادهسازی

تدریس

کالس
کفایت

آزمون

0/618

0/601

ارزشیابی

مدیریت

وظایف

وظایف

دانشجویان

کالس

اداری

تکمیلی

0/624

0/601

0/622

0/632

نمونهبرداری)(KMO
آزمون

کرویت

3431/8

3432/4

861/1

333/2

3011/3

361/4

بارتلت
درجه آزادی

301

301

301

301

301

301

سطح معناداری

P<0/03

P<0/03

P<0/03

P<0/03

P<0/03

P<0/03

همچنانکه از جدول  2برمیآید در پژوهش حاضر مقدار  KMOبرای بخش آمادهسازی
کالس ،تدریس ،ارزشیابی دانشجویان ،مدیریت کالس ،وظایف اداری و وظایف تکمیلی به
ترتیب برابر  0/622 ،0/601 ،0/624 ،0/601 ،0/618و  0/622است که نشانگر کفایت نمونه
انتخابشده است .همچنین آزمون کرویت بارتلت برابر با ،333/2 ،3432/4 ،3431/8
 3011/3 ،861/1و  361/4است که در سطح  p<0/03معنادار است که نشان میدهد
همبستگی دادها در جامعه صفر نیست.
در این تحلیل با استفاده از چرخش واریماکس پنج عامل که دارای مقادیر ویژه 3باالتر
از یک بودند و مواد آنها بارعاملی باالتر از  0/11داشتند به دست آمد .جدول  1-4مقادیر
ویژه ،درصد واریانس تبیین شده و درصد واریانس تجمعی هر عامل را نشان میدهد.
جدول .3تحلیل عاملی اکتشافی سؤاالت مقیاس انگیزش وظایف شغلی اساتید بخش آمادهسازی کالس،
تدریس و ارزشیابی دانشجویان
آمادهسازی کالس

مقادیر ویژه

شده

درصد واریانس تبیین

واریانس تجمعی

مقادیر ویژه

شده

درصد واریانس تبیین

واریانس تجمعی

مقادیر ویژه

شده

36/16

36/16

2/81

33/03

33/03

2/40

درصد واریانس تبیین

انگیزش درونی

2/48

تدریس

واریانس تجمعی

عامل

ارزشیابی دانشجویان

36/01

36/01

1. Eigenvalue
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تنظیم
همانندسازی

2/11

12/13

31/81

34/63

2/20

11/13

2/08

31/81

23/33

شده
تنظیمدرونفکنی

2/34

34/13

46/13

3/34

32/33

46/10

3/83

32/61

42/11

تنظیم بیرونی

3/82

32/31

18/81

3/82

32/31

18/88

3/12

33/41

14/04

بیانگیزگی

3/13

33/38

10/84

3/41

3/11

68/44

3/28

8/13

62/61

شده

جدول  .4تحلیل عاملی اکتشافی سؤاالت مقیاس انگیزش وظایف شغلی اساتید بخش مدیریت کالس،
وظایف اداری و وظایف تکمیلی
مدیریت کالس

عامل

مقادیر ویژه

تبیین شده

درصد واریانس

واریانس تجمعی

مقادیر ویژه

تبیین شده

درصد واریانس

واریانس تجمعی

مقادیر ویژه

31/14

31/14

تبیین شده

درصد واریانس

34/63

34/63

36/23

36/23

2/16

واریانس تجمعی

انگیزش درونی

2/20

وظایف اداری

2/41

وظایف تکمیلی

تنظیم
همانندسازی

2/33

34/01

28/16

2/31

34/11

10/11

2/32

34/31

23/83

شده
تنظیمدرونفکنی

2/01

31/13

42/16

3/36

31/33

41/68

3/81

32/11

42/26

تنظیم بیرونی

3/66

33/03

11/41

3/14

33/13

11/28

3/61

33/01

11/13

بیانگیزگی

3/14

8/33

62/41

3/61

30/83

66/31

3/11

30/11

61/61

شده

همانطور که از جدول  1و  4پیداست این پنج عامل رویهم برای آمادهسازی کالس
 10/84درصد واریانس کل را تبیین میکنند و برای سایر بخشها شامل تدریس ،ارزشیابی
دانشجویان ،مدیریت کالس ،وظایف اداری و وظایف تکمیلی به ترتیب ،62/61 ،68/44
 66/31 ،62/41و  61/61درصد واریانس کل را تبیین میکنند .عامل انگیزش درونی 36/16
درصد واریانس گویهها را برای بخش آمادهسازی کالس تبیین میکند .درصد واریانس
تبیین شده برای تنظیم همانندسازی شده ،تنظیم درونفکنی شده ،تنظیم بیرونی و بیانگیزگی
به ترتیب  33/38 ،32/31 ،34/13 ،31/81است .نتایج برای سایر بخشهایپرسشنامه نیز از
سطح مطلوبی برخوردار است.

فصلنامه روانشناسی تربیتی ،سال یازدهم ،شماره سی و ششم ،تابستان 44

48

جدول  .5نتایج تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش واریماکس مقیاس انگیزش وظایف شغلی اساتید
بخش آمادهسازی کالس ،مدیریت کالس ،وظایف اداری و وظایف تکمیلی
سؤاالت

آمادهسازی کالس

مدیریت کالس

وظایف اداری

وظایف تکمیلی

انگیزش درونی
سؤال 3

0/83

0/66

0/33

0/61

سؤال 2

0/81

0/81

0/83

0/13

سؤال 1

0/13

0/11

0/84

0/13

تنظیم همانندسازی شده
سؤال 3

0/33

0/61

0/84

0/63

سؤال 2

0/83

0/80

0/11

0/83

سؤال 1

0/84

0/11

0/11

0/10

تنظیم درونفکنی شده
سؤال 3

0/81

0/86

0/83

0/61

سؤال 2

0/81

0/81

0/13

0/11

سؤال 1

0/16

0/11

0/18

0/63

تنظیم بیرونی
سؤال 3

0/86

0/81

0/84

0/82

سؤال 2

0/11

0/88

0/11

0/81

سؤال 1

0/11

0/11

0/62

0/18

بیانگیزگی
سؤال 3

0/83

0/10

0/81

0/13

سؤال 2

0/88

0/83

0/83

0/32

سؤال 1

0/64

0/10

0/12

0/83

پس از انجام تحلیل عاملی در بخش آمادهسازی کالس ،مدیریت کالس ،وظایف اداری
و وظایف تکمیلی تمام گویه های بدون تغییر باقی ماندند (جدول  .)4تحلیل عاملی صورت
گرفته و تکرار پنج عامل در آن نشان از اعتبار مناسب این مقیاس دارد.
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جدول  .6نتایج تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش واریماکس مقیاس انگیزش وظایف شغلی اساتید
بخش تدریس و ارزشیابی دانشجویان
سؤاالت

تدریس

ارزشیابی دانشجویان

انگیزش درونی
سؤال 3

0/83

0/16

سؤال 2

0/86

0/11

سؤال 1

0/81

سؤال 4

0/44

تنظیم همانندسازی شده
سؤال 3

0/11

0/81

سؤال 2

0/82

0/84

سؤال 1

0/83

سؤال 4

0/86

تنظیم درونفکنی شده
سؤال 3

0/80

0/18

سؤال 2

0/81

0/80

سؤال 1

0/14

0/63

تنظیم بیرونی
سؤال 3

0/33

0/33

سؤال 2

0/83

0/88

سؤال 1

0/61

0/81

بیانگیزگی
سؤال 3

0/86

0/13

سؤال 2

0/86

0/11

سؤال 1

0/10

0/61

پس از انجام تحلیل عاملی بخش تدریس گویه شماره( 1زیرا انجام این وظیفه را دوست
دارم ).از خرده مقیاس انگیزش درونی حذف شد و به خردهمقیاس تنظیم همانندسازی شده
اضافه گردید .در مقیاس جدید (جدول  )1عامل انگیزش درونی دربرگیرنده گویه های  4و
 6است و عامل تنظیم همانندسازی شده حاوی چهار گویه است .بقیه عوامل بدون تغییر باقی
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ماندند .تحلیل عاملی صورت گرفته و تکرار پنج عامل در آن نشان از اعتبار مناسب این
مقیاس دارد.
پس از انجام تحلیل عاملی بخش ارزشیابی دانشجویان گویه شماره( 1زیرا انجام این
وظیفه را برای موفقیت دانشجویانم ضروری میدانم ).از خردهمقیاس تنظیم همانندسازی شده
حذف شد و به خردهمقیاس تنظیم انگیزش درونی اضافه گردید .در مقیاس جدید (جدول
 )6عامل انگیزش درونی دربرگیرنده چهار گویه است و عامل تنظیم همانندسازی شده حاوی
دو گویه است .بقیه عوامل بدون تغییر باقی ماندند .تحلیل عاملی صورت گرفته و تکرار پنج
عامل در آن نشان از اعتبار مناسب این مقیاس دارد.
تحلیل عاملی تأییدی مقیاس انگیزش وظایف شغلی اساتید :به منظور تأیید متجانس
بودن گویههای این مقیاس ازنظر محتوا و ابعاد زیربنایی تحلیل عاملی تأییدی پنج عاملی

3

روی این مقیاس انجام شد .برای ارزیابی مدلهای تحلیل عاملی چندین مشخصه برازندگی
وجود دارد .در این تحقیق از مشخصه نسبت مجذور خی 2به درجه آزادی ) (x 2/dfریشه
میانگین مجذورات پسماندهها (RMR)3و همچنین شاخص نیکویی برازش (GFI) 4و
مقدار تعدیلیافته شاخص برازندگی برای درجه آزادی (AFGI) 1استفادهشده است.
آزمونهای مجذور خی این فرضیه که مدل موردنظر با الگوی همپراشی بین متغیرهای
مشاهدهشده هماهنگ است را میآزماید .مقادیر کوچک نسب مجذور خی به درجه آزادی
نشاندهنده برازندگی بیشتر مدل است .ریشه میانگین مجذوران پسمانده()RMR
به معنی تفاوت بین عناصر ماتریس مشاهدهشده در گروه نمونه و عناصر ماتریسهای برآورد
یا پیشبینی شده با فرض درست بودن مدل مورد نظر است.

1. Confirmatory factor analysis
2. Chi-Square
3. Root Mean Square Residual
4. Goodness of Fit Index
5. Adjusted Goodness of Fit Index
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شکل .1نمودار ضرایب استانداردشده مسیر ساختار پنج عاملی مقیاس انگیزش وظایف شغلی اساتید
بخش آمادهسازی کالس درس
 imسرواژه انگیزه درونی  intrinsic motivationاست idr .سرواژه تنظیم همانندسازی شده
 identified regulationاست inr .سرواژه تنظیم درونفکنی شده interjected regulationاست.
 emسرواژه انگیزش بیرونی  extrinsic motivationیا تنظیم بیرونی  extrinsic regulationاست و
 amسرواژه بیانگیزگی Amotivationاست.

هر چه ) (RMRبرای مدل مورد آزمون به صفر نزدیکتر باشد ،مدل برازش بهتری دارد.
شاخص  GFIو  AGFIکه توسط جارزکاگ و سوربوم )3383( 3ارائهشدهاند برعکس
شاخصهای دیگری که در این بخش ارائهشدهاند تحت تأثیر حجم نمونه قرار نمیگیرند و
نشان میدهد که مدل تا اندازه نسبت به عدم وجود آن برازندگی بهتری دارد .مقدار این دو
شاخص باید بزرگتر از  0/30باشد تا مدل موردنظر پذیرفته شود (هومن.)3184 ،
شاخصهای برازندگی مقیاس انگیزش وظایف شغلی در جدول  6آمده است.

1. Joreskog & Sorbom
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شکل .2نمودار ضرایب استانداردشده مسیر ساختار پنج عاملی مقیاس انگیزش وظایف شغلی اساتید
بخش تدریس

شکل  .3نمودار ضرایب استانداردشده مسیر ساختار پنج عاملی مقیاس انگیزش وظایف شغلی اساتید
بخش ارزشیابی دانشجویان
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شکل .4نمودار ضرایب استانداردشده مسیر ساختار پنج عاملی مقیاس انگیزش وظایف شغلی اساتید
بخش مدیریت کالس

شکل .5نمودار ضرایب استانداردشدهمسیر ساختار پنج عاملی مقیاس انگیزش وظایف شغلی اساتید
بخش وظایف اداری
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شکل  .6نمودار ضرایب استانداردشده مسیر ساختار پنج عاملی مقیاس انگیزش وظایف شغلی اساتید
بخش وظایف تکمیلی
جدول  .7مشخصههای نیکویی برازش برای مقیاس انگیزش وظایف شغلی اساتید
مشخصه
نسبت مجذور خی به درجه
آزادی
ریشه میانگین مجذورات
پسماندهها)(RMR
شاخص نیکویی برازش
)(GFI
شاخص تعدیلشده نیکویی
برازش )(AGFI

ارزشیابی

مدیریت

وظایف

وظایف

آمادهسازی

دانشجویان

کالس

اداری

تکمیلی

3/12

2/03

2/02

3/46

3/20

3/38

0/043

0/013

0/0013

0/0433

0/0424

0/0446

0/31

0/32

0/32

0/34

0/31

0/31

0/32

0/88

0/88

0/33

0/31

0/31

کالس

تدریس

جدول  1نشان میدهد که تمامی مشخصه برازندگی در سطح قابل قبولی هستند ،دادههای
این تحقیق با ساختار عاملی این مقیاس برازش مناسبی دارد و گویههای این مقیاس با سازه
زیربنایی همسو هستند.
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قابلیت اعتماد مقیاس انگیزش وظایف شغلی اساتید :قابلیت اعتماد این مقیاس با
روش همسانی درونی و از طریق محاسبه آلفای کرونباخ برای عاملها مورد بررسی قرار
گرفتکه نتایج آن در جدول  1ارائهشده است.
جدول  .8آلفای کرونباخ خرده مقیاسهای انگیزش وظایف شغلی
عامل
تنظیم همانندسازی

تنظیم

تنظیم درونفکنی

شده

بیرونی

شده

بیانگیزگی

انگیزه درونی

آلفای کرونباخ
آمادهسازی

0/80

0/86

0/16

0/13

0/14

0/12

0/81

0/13

0/11

0/10

0/12

0/81

0/13

0/11

0/10

مدیریت کالس

0/62

0/13

0/16

0/18

0/13

وظایف اداری

0/10

0/13

0/12

0/86

0/63

وظایف تکمیلی

0/61

0/13

0/60

0/11

0/84

کالس
تدریس
ارزشیابی
دانشجویان

همچنان که جدول  8نشان میدهد مقادیر آلفا برای خرده مقیاسهای مقیاس انگیزش
وظایف شغلی اساتید بین  0/13تا  0/86در تغییر است .این میزان نشان دهنده همسانی درونی
مناسب مقیاس است.
قابلیت اعتماد مقیاس خودکارآمدی معلم :قابلیت اعتماد این مقیاس با روش همسانی
درونی و از طریق محاسبه آلفای کرونباخ برای عاملها مورد بررسی قرار گرفت که نتایج
آن در جدول  8ارائهشده است.
جدول  .9آلفای کرونباخ مربوط به خرده مقیاسهای خودکارآمدی معلم
عامل

درگیر کردن فراگیران

راهبردهای آموزشی

مدیریت کالس

آلفای کرونباخ

0/84

0/88

0/81
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همچنان که جدول  3نشان میدهد مقادیر آلفا برای خرده مقیاسهای وظایف اداری از
مقیاس انگیزش وظایف شغلی اساتید بین  0/84تا  0/88در تغییر است .این میزان نشان دهنده
همسانی درونی مناسب مقیاس است.
قابلیت اعتماد پرسشنامه فرسودگی شغلی :قابلیت اعتماد این مقیاس با روش همسانی
درونی و از طریق محاسبه آلفای کرونباخ برای عاملها مورد بررسی قرار گرفت که نتایج
آن در جدول  11-4ارائهشده است.
جدول  .11آلفای کرونباخ مربوط به خرده مقیاسهای فرسودگی شغلی
عامل

فرسودگی هیجانی

شخصیت زدایی

نقصان تحقق شخصی

آلفای کرونباخ

0/83

0/13

0/88

همچنان که جدول  30نشان میدهد مقادیر آلفا برای خرده مقیاسهای وظایف اداری از
مقیاس انگیزش وظایف شغلی اساتید بین  0/83تا  0/88در تغییر است .این میزان نشان دهنده
همسانی درونی مناسب مقیاس است.
روایی مالکی :برای یافتن شواهد بیشتری از روایی ساختاری مقیاس انگیزش وظایف
شغلی اساتید ،رابطه آن با خودکارآمدی و فرسودگی شغلیبررسی شد .همبستگیها در جدول
33ارائهشده است.
جدول  .11همبستگی میان خرده مقیاسهای انگیزش وظایف شغلی اساتید با خرده مقیاسهای
خودکارآمدی و فرسودگی شغلی اساتید
عوامل انگیزشی

خودکارآمدی اساتید

فرسودگی شغلی

آمادهسازی کالس
انگیزش درونی

** 0/14

**-0/21

تنظیم همانندسازی شده

** 0/16

-0/03

تنظیم درونفکنی شده

** -0/10

**0/11

تنظیم بیرونی

** -0/23

**0/21

بیانگیزگی

** -0/23

**0/21

تدریس
انگیزش درونی

** 0/10

**-0/44

تنظیم همانندسازی شده

** 0/13

**-0/22

تنظیم درونفکنی شده

** -0/31

**0/21
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عوامل انگیزشی

خودکارآمدی اساتید

فرسودگی شغلی

تنظیم بیرونی

** 0/21

**0/21

بیانگیزگی

** 0/10

**0/10

ارزشیابی دانشجویان
انگیزش درونی

** 0/33

**-0/22

تنظیم همانندسازی شده

** 0/24

-0/33

تنظیم درونفکنی شده

** -0/31

-0/11

تنظیم بیرونی

** -0/23

**0/13

بیانگیزگی

** -0/22

**0/10

مدیریت کالس
انگیزش درونی

** 0/11

**-0/11

تنظیم همانندسازی شده

** 0/42

**-0/21

تنظیم درونفکنی شده

** 0/21

**0/14

تنظیم بیرونی

** -0/12

**0/41

** -0/13

**0/10

بیانگیزگی
وظایف اداری
انگیزش درونی

** 0/10

**-0/12

تنظیم همانندسازی شده

** 0/11

**-0/12

تنظیم درونفکنی شده

**-0/21

**0/14

تنظیم بیرونی

**-0/21

**0/12

بیانگیزگی

**-0/23

**0/10

وظایف تکمیلی
انگیزش درونی

**0/20

**-0/28

تنظیم همانندسازی شده

**0/13

**-0/23

تنظیم درونفکنی شده

**-0/20

**0/16

تنظیم بیرونی

**-0/21

**0/13

بیانگیزگی

**-0/20
*p <.05. **p <.01.

**0/10

نتایج نشان میدهد که اغلب خردهمقیاسهای انگیزش وظایف شغلی اساتید با
خودکارآمدی اساتید و فرسودگی شغلی که از پیوستار خودمختاری حمایت میکنند ،ارتباط
دارد .برای هر وظیفه ،اغلب انگیزش درونی و تنظیم همانندسازی شده همبستگی مثبتی با
خودکارآمدی معلمان دارد اما با فرسودگی شغلی رابطه منفی دارد .در مقابل ،تنظیم
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درونفکنی شده ،تنظیم بیرونی و بیانگیزگی با خودکارآمدی معلمان رابطه منفی و با
فرسودگی شغلی رابطه مثبت دارد.

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر هنجاریابی مقیاس انگیزش وظایف شغلی اساتید .بود .در کنار آن
مقیاس خودکارآمدی اساتید و فرسودگی شغلی نیز اجرا گردید .در فصل اول با توجه به
نظریه خودتعیینگری و پیشینه پژوهشی پرسشنامه انگیزش وظایف شغلی معرفی گردید.
یافتههای ارائهشده در فصل چها رم گویای این مطلب بود که این پرسشنامه در جامعه آماری
پژوهش حاضر از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار است.
مقیاس انگیزش وظایف شغلی اساتید برای اندازهگیری ساختارهای انگیزش درونی،
تنظیم همانندسازی شده ،درونفکنی شده و بیرونی و بیانگیزگی در قبال شش وظیفه شغلی
(شامل ،آمادهسازی کالس ،تدریس ،ارزشیابی دانشجویان ،مدیریت کالس ،وظایف اداریو
وظایف تکمیلی) تدوینشده است .نتایج بهدستآمده نشان دهنده ویژگیهای روانسنجی
مطلوب مقیاس انگیزش وظایف شغلی اساتید است .عالوه بر آن الف .ارزش پایایی درونی
خرده مقیاسهای انگیزش وظایف شغلی اساتید رضایتبخش بود؛ ب .نتایج بهدستآمده از
تحلیل عاملی تأیید نشان داد که مقیاس انگیزش وظایف شغلی اساتید دارای  10عامل
ساختاری است؛ ج .همبستگی همگرا بسیار بیشتر از همبستگی واگرا بود ،این نتیجه از روایی
ساختاری مقیاس حمایت میکند؛ و د .همبستگی میان عوامل انگیزشی و خودکارآمدی
اساتید و فرسودگی شغلی در راستای پیوستار خود -تعیینگری قرار دارد.
این مطالعه تعدادی دستاورد نظری دارد .اول .در این مطالعه ماهیت چندبعدی انگیزش
اساتید به تصویر کشیده شد .عالوه بر آن ،درون هر وظیفه شغلی ،امکان ارزیابی انگیزش
درونی ،انگیزش بیرونی ،تنظیم همانندسازی شده ،تنظیم درونفکنی شده ،تنظیم بیرونی و
بیانگیزگی وجود دارد .از همه مهمتر ،درون هر وظیفه شغلی ،الگوهایی از همبستگی میان
ابعاد انگیزشی سازگار با پیوستار خود -تعیینگری به دست آمد.
دومین دستاورد این پژوهش ،این است که برخی ابعاد انگیزشی اساتید نسبت به وظایف
چندگانه را میتوان اندازهگیری کرد .عالوه بر آن نتایج این مطالعه نشان میدهد که انواع
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انگیزههای خودتعیینگری (از قبیل ،انگیزش درونی و تنظیم همانندسازی شده) نسبت به
تنظیم بیرونی ،تنظیم درونفکنی شده و بیانگیزگی از دامنه پایداری بیشتری برخوردارند
(درنتیجه بیانگیزگی نسبت به تنظیم بیرونی و تنظیم درونفکنی شده از پایداری کمتری
برخوردار است) .درمجموع این نتایج نشاندهنده اولویت ارزشیابی انگیزش درونی و تنظیم
همانندسازی شده در قبال وظایف شغلی خاص است .بههرحال به نظر میرسد که تنظیم
بیرونی و تنظیم درونفکنی شده و بیانگیزگی چندان تعیینکننده نیستند و در میان وظایف
شغلی از بین میروند؛ بنابراین میتوان گفت که تنظیم بیرونی و تنظیم همانندسازی شده
تفاوتهای بسیار اندکی با یکدیگر دارند زیرا آنها تحت تأثیر بافت اجتماعی یا ویژگیهای
فرد قرار میگیرند .برای مثال معلمی که به خود فشار میآورد تا وظیفه خاصی را انجام دهد
ممکن است بدون تحمل بر خود یا تقاضای بیرونی بهسختی درگیر سایر وظایف شود؛
بنابراین سطح فشار بیرونی یا درونی میتواند در میان وظایف یکسان باشد .تمام این وظایف
میتوانند نشان دهنده فرصت منحصربهفردی برای افراد باشد تا احساس ارزشمند بودن کنند.
درمجموع ،اندازهگیری انگیزش در سطوح مختلف وظایف چندگانه امکان درک عمیقتری
از فرایندهای انگیزشی اساتید را فراهم میکند.
کاربرد سوم رابطه میان خرده مقیاسهای انگیزش وظایف شغلی اساتید با معیارهای
روایی بیرونی (از قبیل خودکارآمدی اساتید) است .در راستای پیوستار خود -تعیینگری،
نتایج این پژوهش نشان میدهد که انگیزش وظایف شغلی روابط متفاوتی با این معیارهای
دارند .برای مثال ،برای وظایف مختلف ،انگیزش درونی همبستگی منفی با فرسودگی شغلی
داشت ،درحالیکه بیانگیزگی همبستگی مثبتی با فرسودگی شغلی داشت .عالوه بر آن به
نظر میرسد انواع انگیزش درون هر وظیفه به همان اندازه با معیار خاص همبستگی ندارد.
برای مثال ،همبستگی قوی میان انگیزش درونی برای هر وظیفه شغلی و خود کارآمدی اساتید
از  0/38تا  0/43است .این همبستگی نشان میدهد که خودکارآمدی اساتید بیشتر وابسته به
انگیزش درونی نسبت به تدریس است تا انگیزش درونی نسبت به وظایف تکمیلی.
استفاده از مقیاس انگیزش وظایف شغلی اساتید برای پژوهشگران جهت مطالعه انگیزش
اساتید از ابعاد مختلف و وظایف چندگانه با چالشهایی همراه است .درواقع این مقیاس 30

180

فصلنامه روانشناسی تربیتی ،سال یازدهم ،شماره سی و ششم ،تابستان 44

سؤال دارد .در دنیای واقعی ،پژوهشگر باید زمان و منابع کافی برای استفاده از نسخه کامل
مقیاس باید داشته باشد؛ اما متأسفانه شرایط اغلب ایده آل نیست و پژوهشگران عالقه داشته
باشند در انگیزش معلمان را با استفاده از مقیاسهای جهانی انگیزش بهجای این مقیاس برای
کاهش زمان موردنیاز استفاده کنند؛ اما قابلتوجه است که این مقیاس انطباقپذیر است.
پژوهشگران بسته به سؤاالت پژوهش میتوانند ابعاد مشخصی از انگیزش معلمان که موردنظر
پژوهش ایشان است را به کار بگیرند .برای مثال پژوهشگران میتوانند دو وظیفه اساتید را
بهجای نسخه کامل آن به کار بگیرند .این انتخاب خاص از میان وظایف سؤاالت را به 10
سؤال کاهش میدهدکه درنتیجه تعداد سؤاالت را به میزان قابلتوجهی کاهش میدهد.
اگرچه نتایج نشان دهنده ویژگیهای روانسنجی قوی مقیاس انگیزش وظایف شغلی
اساتید است ،اما برخی محدودیتهای خاص باید در هنگام تفسیر این نتایج باید مدنظر قرار
گیرد .اول ،فقط تعدادی اندکی متغیر برای اندازهگیری روایی ساختاری مقیاس انگیزش
وظایف شغلی اساتید به کار گرفته شد .با توجه به اینکه مقیاس انگیزش وظایف شغلی اساتید،
مقیاس خاصی برای اندازهگیری انگیزش اساتید است ،تقویت روایی ساختاری آن ،معیار
خاص با توجه به هر وظیفه شغلی در مطالعات آینده باید مورد کاوش قرار گیرند .دوم .در
این اندازهگیری فقط از اندازهگیریهای خودگزارشی استفاده شد ،در مطالعات آتی میتوان
از اندازهگیری عینی استفاده کرد.
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