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é Objective: This study investigates the effective factors on academic motivation and its level in 
the first-level male students in the Mashad Howzeh (Seminary).

é Method: The methodology of the research is a descriptive survey one, and its statistical 
population included all the first level male students at Mashhad Howzeh, who were studying 
in the academic year 2019-2020, and their schools teachers and officials. Among this statistical 
population, 139 students from the first to the fifth grade among 5 seminary schools as the sample 
participated voluntarily. In addition, 12 teachers and officials of these schools were selected as the 
available sample. ISM Academic Achievement Motivation Questionnaire and semi-structured 
interviews with the teachers, principals and officials at the Mashhad Howzeh (Seminary) were 
used to collect data. One-sample T-Test, Friedman Ranking Test, and Analysis of Variance were 
used to analyze the data.

é Finding: The findings showed that 6.5% of students had low motivation, 88.5% had moderate 
motivation, and 5% had high motivation. Among the components of academic motivation, the 
average of the tendency to work and study, tendency to progress, purposefulness, self-esteem, 
self-reliance, spiritual rewards and social cooperation was desirable.

é Conclusion: Furthermore, the findings of the interviews with the schools officials and teachers 
of these students showed that the most important factors in reducing motivation are the lack 
of awareness of goal and the career future, the large volume of courses and, in some cases, 
disproportionate ones, and choosing an unmotivated and inappropriate friend. From the their 
teachers’ point of view, presenting the courses in a practical way, developing personality in the 
students and giving them dignity, having an appropriate role model, and paying attention to the 
spiritual affairs and recourse (tawassul ) are the most important factors in increasing students’ 
motivation.

 Keywords:  motivation, academic motivation, Howzeh (Seminary), the seminary 
students in the first level
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 چکیده
é هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی ميزان و عوامل مؤثر بر انگيزش طالب برادر سطح یک 

شهر مشهد بود.
é روش: روش پژوهش توصيفی پيمایشــی و جامعة آماری پژوهش شامل كليه طالب برادر 
سطح یک مشهد مقدس در سال تحصيلی 99-98 و اساتيد و مسئوالن آموزشی آنان بود. 
از این جامعه به طور داوطلبانه 139 نفر از طالِب مشغول به تحصيل از پایه اول تا پنجم از 5 
حوزة علميه به عنوان نمونه شركت نمودند. از بين اساتيد و مسئوالن آموزشی این حوزه ها 
نيز 12 نفر به عنوان نمونه در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها ازپرسش نامة 
انگيزش پيشرفت تحصيلي ISM و مصاحبه نيمه ساختار یافته با اساتيد، مدیران مدارس و 
 t   مسئولين آموزش حوزه علميه مشهد استفاده شد و برای تجزیه و تحليل داده ها از آزمون

تک نمونه ای و آزمون رتبه بندی فریدمن و تحليل واریانس استفاده شد.
é یافته ها: یافته های پژوهش نشــان داد كه 6/5 درصد از طالب دارای انگيزش كم، 88/5 
درصد دارای انگيزش متوســط و 5 درصد دارای انگيزش زیــاد بودند. از بين مؤلفه های 
انگيــزش تحصيلی، ميانگين گرایش به كار و تحصيل، گرایش به پيشــرفت، هدفمداری، 

عزت نفس، اتکابه نفس، پاداش های معنوی و همياری اجتماعی در حد مطلوب بود.
é نتيجه گيري: همچنين نتایج حاصله با مدیران و اساتيد سطح یک برای بررسی عوامل مؤثر 
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بر ایجاد و افت انگيزش تحصيلی طالب از دیدگاه مدیران و اساتيد حوزه نشان داد كه جهل 
به هدف و آینده شغلی، حجم زیاد دروس و در برخی موارد نامتناسب بودن دروس و انتخاب 
دوست بی انگيزه و نامناسب، از مهم ترین عوامل كاهش انگيزه و ارائه كاربردی دروس، دادن 
شخصيت و كرامت به طالب، الگوی مناســب و توجه به امور معنوی و توسل، از مهم ترین 

عوامل افزایش انگيزش طالب از نظر اساتيد است.

واژگان کلیدی:  انگيزش، انگيزش تحصيلی، حوزه علميه، طالب سطح یک.

مقدمه
امروزه نظام آموزش و پرورش هر كشــــور به دنبال شناسايی عوامل مؤثر بر فرايند 
يادگيری، ياددهی و به تبع آن عملکرد و پيشــرفت تحصيلی فراگيران اســــت و برای 
رشــــد و تعالی اهداف مورد نظر و راهکارهای رسيدن به آنها گامی بر می دارد. )قوامی، 
عابدی و نيل فروشــان 1396، به نقل از عســکری، منظری توكلــی، منظری توكلی و 
زين الدينی، 1399(. يکی از عوامل بســيار مؤثر بر اين فرايند انگيزش است. انگيزش1 
را به عنــوان نيروی ايجاد كننده، نگهدارنده و هدايت كننده رفتار )ســيف، 1399( و يا 
فرآيندهايی مانند نياز، شــناخت، هيجان و رويدادهای بيرونی كه به رفتار، نيرو و جهت 
می دهند)رمضانی، 1396( تعريف كرده اند. مســائل اساسی كه در روان شناسی انگيزش 
مطرح می شــود، عبارت اند از اينکه: چرا رفتار خاصــی پديد می آيد؟ چرا رفتار هدف دار 

است؟ چرا رفتار معينی برای مدت زمانی طوالنی ادامه می يابد؟
اگرچــه مؤلفه های روان شــناختی متعددی بر رفتار دانش آمــوزان تأثير می گذارند، 
انگيزش تحصيلی2 از مهم ترين عوامل روان شناختی مؤثر در پيشرفت تحصيلی در نظر 
گرفته می شود )Steinmayr & Spinath, 2009(. در واقع انگيزش كليد يادگيری است. 
انگيزش تحصيلی عبارت اســت از گرايشــی همه جانبه به ارزيابی عملکرد خود با توجه 
به عالی تريــن معيارهای تالش برای موفقيت در عملکرد و برخــورداری از لذتی كه با 
موفقيــت در عملکرد همراه اســت )Westland & Arche, 2001 ، به نقل از دليرناصر و 
حسينی نسب، 1394(. نشاط تحصيلی و موفقيت در زندگی، بستگی به شناخت عوامل 

1. Motivation
2. Academic motivation
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مؤثر بر انگيزش دارد تا افراد با بکار بســتن آن به انگيزه باال دســت پيدا كنند. انگيزش 
تحصيلی به رفتارهايی مربوط می شود كه به نوعی با عملکرد و موفقيت تحصيلی مرتبط 
هستند، از جمله اينکه دانش آموزان چقدر تالش می كنند، چگونه كار خود را به طور مؤثر 
تنظيــم می كنند، چه كارهايی را برای پيگيــری انتخاب می كنند و در هنگام مواجهه با 
موانع چقدر پايدار هســتند )Schunk, Meece & Pintrich, 2012(. نوزادان و كودكان 
نوپا به طور طبيعی به يادگيری و شــناخت دنيای پيرامــون خود عالقه دارند. با افزايش 
تجارب منفی در مدرســه، عالقه به يادگيری و شــناخت برخی از دانش آموزان كاهش 
 می يابد زيرا اين گونه می انديشند كه تالش آنان تغييری در نتيجه به وجود نخواهد آورد

.)Rowell & Hong, 2013(
مطالعــات مختلف ارتباط ميان انگيزش تحصيلی و عملکــرد يادگيرندگان را تأييد 
كرده انــد )Clark, Middleton, Nguyen, & Zwick, 2014; Brian, 2015(. برای مثال 
يافته های ايزدی، جويباری، بهنام پور و تقوی )1393( بر روی دانشجويان دانشگاه علوم 
پزشــکی گلســتان نشــان داد كه با افزايش انگيزه تحصيلی، عملکرد دانشجويان نيز 
افزايــش می يابد. مهديه )1393( در تحقيقی كه به بررســی رابطــه ميان انگيزش و 
پيشرفت تحصيلی در دو گروه از طالب ورودی سيکل و دوره متوسطه پرداخته است به 
اين نتيجه رسيده است كه ميان انگيزش و پيشرفت تحصيلی طالب رابطه مثبت وجود 
دارد. برای افزايش انگيزش يادگيرندگان نيز پژوهش های مختلفی انجام شــده اســت. 
نتايج پژوهش ناصح، مراديان دهکردی و ناصح )1396( بر روی دانشــجويان دانشگاه 
علوم پزشکی شهركرد نشان داد جهت افزايش انگيزه تحصيلی دانشجويان برنامه هايی 
همچون توانمندسازی اساتيد در كاربرد تئوری های مختلف انگيزشی مؤثر خواهد بود. 
رشيد، ذاكری، سلحشــوری و كردنوقابی )1391( در پژوهشی به بررسی رابطه عوامل 
مختلــف محيطی بر انگيزش پرداختند. نتايج پژوهش آنان نشــان داد كه بين عوامل 
فردي، عوامل خانوادگی )جز پايگاه اجتماعی - اقتصادي خانواده(، عوامل آموزشگاهی 
و عوامل اجتماعی با انگيزه تحصيلی دانش آموزان رابطه معنی داري وجود دارد. بنابراين 
هنگام مطالعــه در زمينه انگيزه تحصيلی دانش آموزان تنهــا توجه به عوامل فردي و 
روان شناختی كافی نيست، بلکه در اين زمينه بايد به مجموعه اي از عوامل خانوادگی، 
اجتماعی، آموزشــگاهی و فردي توجه نمود. عليرغم وجود نظريه های متعدد در زمينه 
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انگيــزش، بين محققان اتفاق نظر وجود دارد كه انگيزش تحصيلی با مهارت ها و نتايج 
مثبت تحصيلی و مرتبط با سالمت، مانند خودتنظيمی، پشتکار، تفکر انتقادی، پيشرفت 
 تحصيلی، موفقيت شــغلی، بهزيستی روان شناختی و ســالمت جسمانی مرتبط است

.(Zaccoletti, Camacho, Correia, Aguiar, Mason, & Daniel, 2020)

حوزۀ علميه، محل كسب علوم و آگاهی های اسالمی و آشنايی با فرهنگ اسالم توأم با 
عمل و اخالص و زهد، با نظامی متکی به احساس مسئوليت دينی )موحد ابطحی، 1395( 
و مركز اصلی نهاد علم و آموزش در تمدن و فرهنگ ايرانی - شيعی )رحمانی، 1392( بوده 
اســت. در نظام آموزشی حوزه، طالب علوم دينی دارای چهار سطح علمی هستند. منظور 
از طالب سطح يک، دورۀ مقدمات شش پايۀ اول تحصيلي حوزۀ علميه است. تقسيم بندی 
ديگري نيز وجود دارد كه سه سال اول طلبگي را، كه در آن ادبيات عرب خوانده می شود، 
دورۀ مقدمات و سه سال بعد )پايۀ 4 تا 6( را »سطح يک« مي گويند. البته منظور از طالب 
سطح يک در اين پژوهش همان معنای اول يعنی پايه اول تا ششم می باشد. دانش پژوهان 
علوم دينی در اين سطح، دروسی همچون صرف و نحو و معانی بيان را می خوانند. از ديگر 
علوم مرســوم در اين دوره، آشنايی با فقه و اصول است كه غالباً طالبان علوم دينی، كتاب 

اصول فقه مرحوم مظفر و شرح لمعه مرحوم شهيد ثانی را می خوانند.
يکی از موانع و آســيب هايی كه ممکن اســت در مســير حركت طالب علوم دينی 
به ســمت رشــد و كمال علمی و معنوی به وجود آيد ضعف انگيزه طلبگی است. ضعف 
انگيزه نه تنها به خودی خود يک آسيب جدی به شمار می رود، بلکه ممکن است زمينه ساز 
بروز برخی آســيب های اخالقی، تربيتی و تحصيلی طالب نيز گردد. انگيزش تحصيلی 
نيز نه تنها در هنگام انتخاب زندگی طلبگی و ورود به حوزه علميه مهم اســت بلکه در 
تمام طول تحصيل سطوح حوزوی نيز می تواند يکی از عوامل مؤثر بر موفقيت و يا عدم 
موفقيت طالب باشــد. رفتارهايی نظير مطالعه، شركت منظم در كالس درس، مشاركت 
در بحث های كالسی، مباحثه، پيش مطالعه و انتخاب تکاليف چالش انگيز از شاخص های 
رفتاری انگيزش تحصيلی هستند. از راه های گوناگونی می توان ايجاد انگيزه كرد و عالقه 

طالب حوزه را به درس و بحث افزايش داد. 
در مورد ميزان انگيزه يادگيرندگان پژوهش های مختلفی انجام گرفته اســت كه از آن 
جمله می توان به مطالعه روحی و آســايش )1391( اشاره كرد كه يافته های آن نشان داد 
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انگيزه تحصيلي 53 درصد از دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گلستان باالتر از ميانگين و 
نسبتاً قابل قبول بود. مطالعه مظلومی محمودآباد، احرام پوش، ثروت و عسکرشاهی )1389( 
نيز حاكی از اين بود كه 35 درصد از دانشجويان شهر يزد انگيزش تحصيلی پايين داشتند و 
رفتارهای پرخطر نيز در اين دانشجويان بيشتر از دانشجويان دارای انگيزش تحصيلی باال بود. 
دوران آموزش در حوزه علميه به طور سنتی، دوره ای طوالنی است كه گاه تا بيست 
سال و بيشتر طول می كشد )رحمانی، 1392( به همين خاطر طالب بايد انگيزش تحصيلی 
بااليی داشته باشند تا در طول زمان بتوانند به يادگيری ادامه دهند. پژوهش های صورت 
گرفته در زمينه انگيزش تحصيلی بيشتر بر روی جامعه دانش آموزان و دانشجويان بوده 
و بررســی پيشينه پژوهش نشــان داد به جز چند مورد مقاله كه حاكی از نظر شخصی 
نويسندگان آن می باشد و مواردی نيز مصاحبه )غيرعلمی( با تعدادی طالب، كار ميدانی 
)پيمايشــی( خاصی در زمينه انگيزش تحصيلی طالب حوزه علميه انجام نشــده است. 
نقش و اهميت بســيار باالی حوزه علميه در تعليم و تربيت اســالمی و لــزوم اصالح و 
تحول در اين نظام آموزشــی برای حفظ پويايی و بالندگی آن )شعبانی، ناطقی و فقيهی، 
1397(، می طلبد كه به اين عوامل توجه بيشــتری شود. بررسی ميزان انگيزش طالب و 
شناخت عوامل مؤثر بر آن، يک عامل اثرگذار بر پيشرفت تحصيلی طالب بشمار می رود. 
هر چه انگيزه برای آموختن و فراگيری بيشــتر باشــد يادگيرنده فعاليت و رنج بيشتری 
برای رسيدن به هدف متحمل خواهد شد. آگاهی دست اندركاران حوزه های علميه دربارۀ 
ميزان انگيزش تحصيلی طالب و مؤلفه ها و عوامل مؤثر بر آن می تواند به پيشبرد سطح 
آموزشی حوزه و برنامه ريزی بهتر در اين خصوص كمک كند؛ لذا پژوهش حاضر به دنبال 

پاسخ دادن به سؤاالت زير بوده است.
1. انگيزش تحصيلی طالب برادر سطح يک شهر مشهد چه قدر است؟

2. مؤلفه های انگيزش تحصيلی طالب ســطح يک شهر مشهد در چه سطحی قرار 
دارند؟

3. عوامل مؤثر بر افت انگيزش تحصيلی طالب ســطح يک از ديدگاه اساتيد حوزه 
چيست؟

4. عوامل مؤثر بر ايجاد انگيزش تحصيلی طالب سطح يک از ديدگاه اساتيد حوزه 
چيست؟
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روش 
روش پژوهش حاضر توصيفی پيمايشی است. جامعه آماری طالب شامل تمامی طالب 
برادر سطح يک مشهد است كه بعد از پايان كالس نهم )سوم راهنمايی( وارد حوزه شده 
بودند و از پايه يک تا پنج در ســال تحصيلی 99-1398 مشغول تحصيل بودند. جامعه 
اساتيد نيز شامل تمامی اساتيدی است كه در سال تحصيلی مذكور مشغول تدريس اين 
طالب بودند. 139 نفر از طالب از 5 مدرســه )فاضليه، ثقلين، گلبهار، سيادت، موسوی 
نژاد(، به صورت داوطلبانه، به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. از بين جامعه اساتيد و 
مديران و مسئولين آموزش مدارس مشهد نيز با 12 نفر شامل 4 مدير مدرسه سطح يک، 2 
مسئول آموزش و 6 استاد كه همگی دارای تحصيالت سطح 4 حوزه )سه نفر مدرس سطح 
عالی و بقيه مدرس سطح يک حوزه( بودند، به عنوان نمونه در دسترس، مصاحبه گرديد.

  برای جمع آوری داده ها از دو ابزار پرسشنامه و مصاحبه استفاده شد. جهت بررسی 
انگيزش طالب از پرسشــنامه انگيزش تحصيلی ISM استفاده شد. اين پرسشنامه 100 
سؤالی در سال 1992 توسط مک اينرنی )McInerney( و سينکالير )Sinclair( طراحی 
گرديد. فرم كوتاه اين پرسشــنامه توســط بحرانی ساخته شــده و در شيراز هنجاريابی 
شــد. اين پرسشنامه دارای 49 عبارت است كه بر اساس مقياس ليکرت پنج گويه ای از 
كاماًل مخالفم )1( تا كاماًل موافقم )5(، تنظيم شــده است و 11 عامل انگيزش تحصيلی 
شامل گرايش به كار و تکليف، گرايش به پيشرفت، هدف مداری، عزت نفس، اتکابه نفس، 
رقابت جويی، قدرت طلبی، شهرت طلبی، پاداش های مادی، همياری اجتماعی و وابستگی 
اجتماعی را می ســنجد. روايی و پايايی اين پرسشنامه در مطالعات خارج از كشور مورد 
تأييد قرار گرفته است و در ايران در مطالعه بحرانی )1384( به روش بازآزمايی و محاسبه 
آلفاي كرونباخ اندازه گيری شــده كه ضريب پايايی كل آزمون 0/95 محاســبه گرديد. 
ضريب پايايی مقياس ها نيز نسبتاً باال و دامنه ضرايب از 70% )مربوط به مقياس گرايش 
پيشــرفت( تا 90% )مربوط به مقياس انگيزش درونی( متغير بود. در پژوهش حاضر نيز 
پايايی آزمون مورد ســنجش قرار گرفت و مقدار ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه شده در 
تمامي عامل هاي پرسشنامه 0/743 و بزرگ تر از 0/7 بود، بنابراين عامل هاي پرسشنامه 
از نظر پايايي در ســطح كاماًل مناسبي قرار داشته و قابليت اعتماد )پايايي( كل سؤاالت 
پرسشنامه مورد تاييد قرار گرفت. مقدار صفر اين ضريب نشان دهنده عدم قابليت اعتماد 
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و 1+ نشان دهنده قابليت اعتماد كامل است. به طور معمول مقادير بيش از 0/7 براي اين 
ضريب مي توانند پايايي پرسشنامه را تأييد نمايند )مؤمنی و فعال قيومی، 1396(. البته 
در بخش اول پرسشنامه داده های جمعيت شناختی طالب از قبيل سن، محل سکونت، 
محل تحصيل، معدل كالســيک، معدل حوزوی تا كنون، پايه تحصيلی و ســال ورود به 

حوزه نيز جمع آوری گرديد.
 برای بررســی عوامل مؤثر بر انگيزش طالب ســطح يک از ديدگاه اساتيد حوزه، 
داده ها از طريق مصاحبه نيمه ســاختاريافته جمــع آوری گرديد. در راهنمای مصاحبه 
نيمه ساختار يافته جزئيات مصاحبه، شيوه بيان و ترتيب آن ها ذكر نمی شود و اين موارد 
در طی فرايند مصاحبه تعيين می شــوند. همان طور كه در اين شيوه مصاحبه متداول 
اســت، ســؤاالت مصاحبه از قبل مشخص شد و از تمام پاســخ دهندگان، پرسش های 
مشــابه پرسيده شد؛ اما آن ها آزاد بودند كه پاسخ خود را به هر طريقی كه می خواهند 
ارائه دهند. بعد از انجام مصاحبه ها، داده ها و مفاهيم مستخرج از مصاحبه ها مقوله بندی 
و كدگذاری شــد و ســپس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. دو پرســش كلی كه در 
مصاحبه با اســاتيد دنبال می شــد عوامل اُفت انگيزه و عوامــل مؤثر بر ايجاد انگيزش 

تحصيلی طالب سطح يک بود.
به منظور توصيــف داده ها از روش های آمار توصيفی شــامل آماره هــای فراوانی، 
ميانگين، انحراف معيار، ضرايب چولگی و كشــيدگی استفاده شد. برای بررسی ميزان 
و عوامل مؤثر برانگيزش تحصيلی طالب ســطح يک حوزه ی مشــهد و مقايسه سطوح 
متغيرهای تحقيق با مقدار متوســط از آزمون   t تک نمونه ای و جهت بررســی اولويت 
متغيرهای پژوهش از آزمون رتبه بندی فريدمن اســتفاده  گرديد. بعد از جمع آوري و 
ورود داده هــا در نرم افزار آماري SPSS نســخه 25، در ســطح معناداری 0/05 مورد 

تجزيـه و تحليـل قـرارگرفت.

یافته ها
پژوهــش حاضر با هدف بررســی ميزان و عوامل مؤثر بــر انگيزش تحصيلی طالب 
سطح يک حوزه علميه مشهد انجام شد. در جدول 1 توزيع فراوانی آزمودنی ها بر اساس 

متغيرهای جمعيت شناختی آمده است.



فصل نامه )علميـ  پژوهشي(

68

مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

 ë  سال ششم
 ë 3 شمارة
ë 20 شمارة پیاپی
ë 1400 پاییز

جدول 1. توزیع فراوانی آزمودنی ها بر اساس متغيرهای جمعيت شناختی

كمترین تعدادنام متغير
مقدار

بيشترین 
انحراف معيارميانگينمقدار

138152518/1451/782سن

122142018/4391/205معدل كالسيک

1221419/9117/8241/307معدل حوزوی

جدول 1 نشان می دهد كه دامنه تغييرات سن شركت كنندگان در پژوهش بين 15 تا 
25 سال و ميانگين سنی 18/148 است. دامنه تغييرات معدل كالسيک شركت كنندگان 
در پژوهــش بين 14 تــا 20 و ميانگين آن 18/439 و دامنه تغييــرات معدل حوزوی 

شركت كنندگان در پژوهش بين 14 تا 19/91 و ميانگين آن 17/824 بوده است.
برای پاسخ دادن به سؤال اول پژوهش در مورد ميزان انگيزش طالب، نمره كلی انگيزش 
تحصيلی محاسبه گرديد. برای “نمره كلی انگيزش تحصيلی” كه از ميانگين كل گويه های 
پرسشــنامه ساخته شده است ميانگين 3/478 و مقدار معناداری متناظر با آن كوچکتر از 
0/05 )0/001( به دست آمد. پس به صورت كلی می توان گفت ميانگين “نمره كلی انگيزش 
تحصيلی” در حد مطلوب اســت. با توجه به ميانگين حاصل، نمره كلی انگيزش تحصيلی 
كمتر از 3 انگيزش كم، نمره بين 3 تا 4 انگيزش متوسط و نمره بيشتر از 4 انگيزش زياد 

قرار گرفتند و درصد آزمودنی های هر كدام از اين طبقات مشخص شد )جدول2(. 

جدول 2. دسته بندی آزمودنی ها بر اساس نمره كلی انگيزش تحصيلی

درصد تجمعیدرصدفراوانینام متغير

  نمره
انگيزش تحصيلی

96/56/5كم

12388/595متوسط

75100زیاد

بر اســاس مندرجات جدول 2 از كل شركت كنندگان، 9 نفر معادل 6/5 درصد نمره 
انگيزش كم يعنی “كمتر از 3”، 123 نفر معادل 88/5 درصد نمره انگيزش متوسط يعنی 
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»بيــن 3 تا 4« و 7 نفر معادل 5 درصد نمره انگيزش زياد يعنی »بيشــتر از 4« كســب 
كرده اند.

برای پاسخ دادن به سؤال دوم پژوهش كه مؤلفه های انگيزش تحصيلی طالب سطح 
يک شهر مشهد در چه سطحی قرار دارند، عالوه بر نمره كلی انگيزش تحصيلی، وضعيت 
آزمودنی ها در هر كدام از مقياس ها يا عامل های يازده گانه انگيزش تحصيلی مشــخص 

گرديد كه اين يافته ها در جدول شماره 3 آمده است.

جدول 3. توصيف آزمودنی ها بر اساس عامل های انگيزش تحصيلی

كمترین تعدادنام متغير
مقدار

بيشترین 
انحراف ميانگينمقدار

كشيدگیچولگیمعيار

0/8121/488 -139153/8680/703گرایش به كار و تکليف

0/6490/291 -139254/1580/618گرایش به پيشرفت

1/0021/622 -1391/64/83/8030/56هدفمداری

0/5680/663-1391/54/53/1760/502عزت نفس

0/2280/072-1391/64/83/420/589اتکابه نفس

0/8010/27-1391/254/253/0740/632رقابت جویی

0/1550/093-139152/9750/71قدرت طلبی

0/297-0/399-1391/254/753/1940/69شهرت طلبی

0/008-0/39-1391/64/43/2230/628پاداش های معنوی

1/1941/755-1391/33354/180/749همياری اجتماعی

0/570/249-1391/3334/3333/1850/568وابستگی اجتماعی

0/5350/912-1392/3174/2053/4780/328نمره كلی انگيزش تحصيلی
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با توجه به جدول 3 بيشترين ميانگين مربوط به »همياری اجتماعی« و برابر 4/180 
و كمتريــن ميانگين مربوط به »قدرت طلبی« و برابر 2/975 اســت. ضرايب چولگی و 
كشــيدگی برای همه شــاخص های پژوهش در بازه )2 و 2-( قرار دارند، پس با توجه به 
ضرايب چولگی و كشيدگی فرض نرمال بودن داده ها برای اين شاخص ها تأييد می شود. 
در اين پژوهش برای رتبه بندی شاخص های پرسشنامه  از آزمون فريدمن استفاده شده 
اســت. در آزمون فريدمن فرضيه صفر مبتنی بر يکســان بودن ميانگين رتبه ها در بين 
گروه هاســت. رد شدن اين فرضيه صفر به اين معنی است كه در بين گروه ها حداقل دو 

گروه باهم اختالف معناداری دارند.

جدول4 نتایج آزمون رتبه بندی فریدمن

ميانگين نام متغير
آماره كای رتبهرتبه ها

اسکوئر
مقدار 

معناداری

9/1581گرایش به پيشرفت

518/2310/001

8/9782همياری اجتماعی

7/7773هدفمداری

7/6944گرایش به كار و تکليف

5/7485اتکا به نفس

4/9686پاداش های معنوی

4/8747شهرت طلبی

4/4578وابستگی اجتماعی

4/2819عزت نفس

4/25210رقابت جویی

3/81311قدرت طلبی
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بر اساس مندرجات جدول 4 شاخص های اصلی از بيشترين تا كمترين ميانگين رتبه 
مرتب شــده است. در رتبه بندی انجام شده برای شــاخص های اصلی، آماره كای اسکوئر 
آزمون فريدمن برابر 518/231 و مقدار معناداری متناظر با آن كوچکتر از 0/05 )0/000( 
به دست آمده است. نتايج آزمون رتبه بندی فريدمن نشان می دهد كه شاخص  گرايش به 
پيشرفت با ميانگين 9/158 و همياری اجتماعی با ميانگين 8/978 باالترين رتبه را دارا 
بودند. قدرت طلبی با ميانگين 3/813 و رقابت جويی با ميانگين 4/252 پايين ترين رتبه 

را داشتند. 
برای پاســخ به سؤال ســوم و چهارم پژوهش، يعنی عوامل مؤثر بر انگيزش طالب 
ســطح يک از ديدگاه اســاتيد حوزه با 12 نفر از اســاتيد و مديران و مسئولين آموزش 
مدارس مشهد به عنوان نمونه در دسترس، مصاحبه گرديد و عوامل اُفت انگيزه و عوامل 
مؤثر بر انگيزش طالب سطح يک از ديدگاه آنان بررسی گرديد. تحليل داده های مصاحبه 
و نتايج آن را در پاســخ به ســؤال اول و دوم مصاحبه يعنی عوامل مؤثر بر افت انگيزه و 

عوامل مؤثر بر ايجاد انگيزش تحصيلی از ديدگاه اساتيد در جدول 5 و 6 آمده است. 
اين جداول كه با استفاده از روش استراوس و كوربين تهيه و تنظيم شده است، شامل 
مفاهيمی است كه از بيانات اساتيد در مصاحبه ی با ايشان استخراج شده است. مفاهيمی 
كه عدد جلو آن ها آمده، نشان دهنده ی تأكيد و تکرار آن مفهوم توسط مصاحبه شوندگان 
مختلف می باشد. البته اين مفاهيم به صورت نکته برداری از جمالتی است كه اساتيد در 
مصاحبه ها بيان كرده اند. در ستون كنار مفاهيم، عنوان مقوله های مستخرج از مفاهيم كه 

به موضوع خاصی اشاره دارد، آمده است.
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 جدول5. مفاهيم و مقوله های مستخرج از داده های كيفی
در مورد عوامل افت انگيزه از دیدگاه اساتيد حوزه

مفاهيممقوله هاعوامل
ميزان 

تأكيد بر 
هر مفهوم

ميزان 
تأكيد بر 
هر مقوله

زه
گي

ت ان
ل اُف

وام
ع

 عوامل 
 مرتبط 

با خود طلبه

é7 جهل به آینده شغلی 

33

é5 عدم شناخت هدف 

é اشتباه در انتخاب 
é جهل نسبت به آینده 

3

é دوگانگی در الگو 
é عدم عالقه به برخی دروس

é سبک زندگی مادی
é عدم توانایی در دفاع از شبهات به طالب و روحانيت

é عدم مدیریت فضای مجازی 

2

é فاصله مکانی زیاد خانه تا مدرسه
é اهداف دور و دست نيافتنی

é عدم توانایی در حل سرزنش اطرافيان
é به هدف نمره و مدرک درس خواندن

é متأثر شدن از جو منفی جامعه

1

 عوامل 
 مرتبط 
با استاد

é نقد نابجا به مواد و دروس آموزشی و عدم معرفی جایگزین مناسب 
é برخورد نامناسب استاد 

é عدم درک و عدم شناخت نوجوان و بحران نوجوانی

3

11

é2 گالیه استاد از وضعيت اقتصادی و نظام حوزه 

 عوامل 
 مرتبط

 با مسئولين 
آموزشی

é4 حجم زیاد دروس 

11
é نامتناسب بودن دروس 

é فقدان چارت علمی مناسب و طوالنی شدن دوره تحصيل 
é عدم دقت در گزینش

2

é1 بودن افراد نامناسب در بين طالب
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همان طور كه در جدول 5 مشــخص است، عوامل مؤثر بر افت انگيزه طالب در سه 
مقولۀ عوامل مرتبط با خود طلبه، عوامل مربوط به اســتاد و عوامل مرتبط با مسئولين 
آموزشــی، دسته بندی شده است. در بين اين عوامل، بيشــترين عوامل افت انگيزه از 
ديدگاه اساتيد، به مقولۀ عوامل مرتبط با خود طلبه )33 مورد( برمی گردد. مقوله های 
مرتبط با اســتاد ) 11 مورد( و مسئولين آموزشــی )11 مورد( در رده های بعدی قرار 
داشــتند. عامل های جهل نسبت به آينده شغلی )7 بار(، عدم شناخت هدف )5 بار( و 
حجم زياد دروس)5 بار(، بيشــتر از سوی اساتيد به عنوان عامل های افت انگيزه مطرح 

شده اند. 
  تحليل داده های مصاحبه و نتايج آن را در پاسخ به سؤال دوم مصاحبه يعنی عوامل 

مؤثر بر انگيزش طالب از ديدگاه اساتيد در جدول 6 آمده است. 

 جدول 6. مفاهيم و مقوله های مستخرج از داده های كيفی 
در مورد عوامل مؤثر بر انگيزش از دیدگاه اساتيد حوزه

 ميزان تأكيدمفاهيم مقوله هاكد
 بر هر مفهوم

 ميزان تأكيد 
بر هر مقوله

زه
گي

د ان
جا

ل ای
وام

 عوامل مرتبطع
 با خود طلبه

é انتخاب رفيق مناسب 
é داشتن الگوی مناسب 

5

28

é4 هدف معنوی و اخالقی داشتن

é3 ترسيم افق آينده

é حفظ الگوی مناسب 
é تجديد هدف در طول دوره

é مباحثه خوب و هم مباحث قوی و با انگيزه
é كسب مهارت های فردی و اجتماعی

é مقايسه خود با همساالن غيرحوزوی 

2

é1 نشاط

 عوامل مرتبط
 با خانواده طلبه

é7 ارتباط و همراهی خانوادۀ طلبه با مدرسه
13

é6 حمايت و تشويق طالب از سوی خانواده 
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جدول 6. )ادامه(

 ميزان تأكيدمفاهيم مقوله هاكد
 بر هر مفهوم

 ميزان تأكيد 
بر هر مقوله

زه
گي

د ان
جا

ل ای
وام

ع

 عوامل مرتبط
با استاد

é ارائه كاربردی دروس و تفهيم فايده خواندن 
دروس

7

42

é6 دادن شخصيت و كرامت به طلبه

é مربی بودن استاد
é توجه به معنويت و توسل

5

é نشاط و با حال بودن استاد
é استفاده از اساتيد اخالق

é ارتباط دادن بين درس و هدف
é نيت پاك و اخالص

3

é تخصص استاد
é بيان نکات انگيزشی توسط اساتيد اخالق

é توجه دادن به موفقيت های طلبه و شکر برآن
é تشويق

é توجه به مباحثات

2

é دسته بندی مطالب و تدريس خوب
é حاالت معنوی استاد

é عدم تحقير طالب توسط استاد 
é بيان الگوهای موفق
é ايجاد رقابت سالم 

é اقناع طلبه
é توجه به اخالقيات

1

زه
گي

د ان
جا

ل ای
وام

ع

عوامل مرتبط 
با مسئولين 

آموزشی

é كشف استعداد و ظرفيت يابی
é رسيدگی به امور طالب و انس با ايشان
é محيط سالم و مناسب و ساده آموزشی

é ايجاد برنامه ها و اردوهای تفريحی و با نشاط

3

é كشف نخبگان و مسابقه نخبگانی
é برنامه ريزی در جهت آشنای طالب با جامعه و 

شأن اجتماعی
é رهـايـی از قيـد و بـند قوانين دست و پا گير و 
دردسرساز و استفاده از از تبصره در موارد خاص

2
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جدول 6. )ادامه(

 ميزان تأكيدمفاهيم مقوله هاكد
 بر هر مفهوم

 ميزان تأكيد 
بر هر مقوله

ه(
دام

ه )ا
يز

انگ
اد 

یج
ل ا

وام
ع

عوامل مرتبط 
با مسئولين 

آموزشی

é ايجاد جّو علمی و درسی در مدرسه
é اولويت دادن به اخالق و تربيت در نظام 

آموزشی حوزه
é بها دادن به اساتيد سطح يک

é واگذاری برگزاری آزمون به مدارس و استاد 
é كنترل فضای مجازی و كمک به مديريت غريزه 

جنسی 
é رفع دغدغه های فکری، مالی و زمانی طالب 

é مشـاركـت دادن طلبـه در طـرح هـا و دادن 
مسئوليت در مدرسه به طالب 

é مشاوره های علمی و تربيتی

126

  
 همان طور كه در جدول 6 مشخص است، عوامل مؤثر بر انگيزش تحصيلی طالب در 
چهار مقولۀ عوامل مرتبط با خود طلبه، عوامل مرتبط با خانواده طلبه، عوامل مربوط به 
اســتاد و عوامل مرتبط با مسئولين آموزشی، دسته بندی شده است. در بين اين عوامل، 
بيشترين عوامل ايجاد انگيزه از ديدگاه اساتيد، به مقولۀ عوامل مرتبط با استاد )42 مورد( 
برمی گردد. مقوله های مرتبط با خود طلبه) 28 مورد(، مســئولين آموزشی )26 مورد( 
و خانوادۀ طلبه )13 مورد(، در رده های بعدی قرار داشــتند. عامل های ارتباط و همراهی 
خانواده با مدرســه )7 بار(، ارائه كاربردی دروس و تفهيم فايده خواندن دروس از سوی 
اساتيد )7 بار(، حمايت و تشويق طالب از سوی خانواده )6 بار(، دادن شخصيت و كرامت 
به طلبه )6 بار(، انتخاب رفيق مناسب )5 بار(، داشتن الگوی مناسب )5 بار(، مربی بودن 
استاد )5 بار( و توجه به معنويت و توسل )5 بار(، بيشتر از سوی اساتيد به عنوان عامل های 

ايجاد انگيزه مطرح شده اند. 

بحث و  نتیجه گیری ......................................................................................................
پژوهش حاضر در پی كشف ميزان و عوامل مؤثر برانگيزش تحصيلی طالب سطح يک 
مشــهد بود. چهار سؤال اصلی در اين پژوهش مطرح شده بود كه يافته های اين پژوهش 

تا حدی توانست به آن ها پاسخ دهد. 
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 ســؤال اول در مورد ميزان انگيزش تحصيلی طالب ســطح يــک بود كه نتايج 
تحقيق نشــان داد 6/5 درصد از طــالب دارای انگيزش كم، 88/5 درصد دارای انگيزش 
متوســط و 5 درصد دارای انگيزش زياد بودند. اين ميزان انگيزش تحصيلی با يافته های 
روحی و آســايش )1391( و مظلومی و همکاران )1389( كه تقريباًً نيمی از دانشجويان 
دارای انگيزش باال بودند همســو است. البته بنا به ماهيت طلبگی كه خصوصيت اصلی 
آن جســتجوگری علمی است )رحمانی، 1392( و ورود داوطلبانه طالب به حوزه انتظار 
می رفــت كه تعداد طالب دارای انگيزش تحصيلی باال بيشــتر باشــد. به برخی از علل 

احتمالی اين كاهش انگيزه در بحث مربوط به سؤال سوم اشاره شده است. 
 ســؤال دوم به بررسی سطح انگيزش تحصيلی طالب در هر كدام از مؤلفه ها يا 
مقياس های يازده گانه می پردازد تا به صورت دقيق تری وضعيت انگيزشی آزمودنی ها را 
نشان دهد. يافته های پژوهش نشان داد كه از بين مؤلفه های انگيزش تحصيلی، ميانگين 
گرايش به كار و تحصيل، گرايش به پيشــرفت، هدف مــداری، عزت نفس، اتکابه نفس، 
پاداش های مادی و همياری اجتماعی در حد مطلوب بود. اين يافته ها با نتايج پژوهش هايی 
كه به ارتباط معنادار بين انگيزه های كسب عزت، تشويق، توانايي، رقابت جويی، وابستگي 
اجتماعي، رســيدن به هدف هــای آينده، عالقه به تحصيل و كســب رضايت ديگران با 
ادامه تحصيل و پيشرفت تحصيل تأكيد كرده بودند همخواني داشت)رشيد و همکاران، 
1391(. نتايج آزمون رتبه بندی فريدمن نشــان داد كه شــاخص  گرايش به پيشرفت با 
ميانگيــن 9/158 و هميــاری اجتماعی با ميانگين 8/978 باالتريــن رتبه را دارا بودند. 
قدرت طلبی با ميانگيــن 3/813 و رقابت جويی با ميانگيــن 4/252 پايين ترين رتبه را 
داشتند. با توجه به رتبه پايين شاخص های شهرت طلبی و قدرت طلبی، می توان اين گونه 
استنباط و نتيجه گيری كرد كه دليل آن به خاطر غلبه انگيزه معنوی در ورود و تحصيل 
طالب به حوزه علميه است؛ همان انگيزه معنوی و خدايی كه در غالب طالب علوم دينی 

وجود دارد. 
 سؤال سوم بــه بررسی عوامل مؤثر بر افت انگيزش تحصيلی طالب سطح يک از 
ديدگاه اساتيد حوزه پرداخت. نتايج به دست آمده از مصاحبه با اساتيد نشان داد كه اساتيد 
عوامل مؤثر بر افت انگيزه طالب را در سه مقولۀ عوامل مرتبط با خود طلبه، عوامل مربوط 
به اســتاد و عوامل مرتبط با مسئولين آموزشــی می دانند. در بين اين عوامل، بيشترين 
عوامل افت انگيزه از ديدگاه اساتيد، به مقولۀ عوامل مرتبط با خود طلبه )33 مورد( برمی 
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گردد. مقوله های مرتبط با استاد ) 11 مورد( و مسئولين آموزشی )11 مورد( در رده های 
بعدی قرار داشتند. عامل های جهل نسبت به آينده شغلی )7 بار(، عدم شناخت هدف )5 
بار( و حجم زياد دروس)5 بار(، بيشتر از سوی اساتيد به عنوان عامل های افت انگيزه مطرح 
شــده اند. دو عامل جهل نسبت به آينده شغلی و عدم شناخت هدف به نظر می رسد كه 
به مسئله ابهام نقش كه موضوعی رايج در مباحث مديريت و توسعه نيروی انسانی است، 
شباهت داشته باشند. ابهام نقش موجب عدم وضوح و روشنی در رابطه با انتظارات نقش 
فرد می گردد كه منجر به حس عدم اطمينان درباره ضرورت های نقشــی خاص می شود 
كــه انتظار می رود فرد ايفا كند كــه در نهايت موجب افت عملکرد و بهره وری كاركنان 
 )Kahn, Wolfe, Quinn, Snoek, & Rosenthal, 1964( .)1395 ،می گردد )محمــدی
كه پژوهش های ويژه ای در زمينه ابهام نقش انجام داده اند، مدعی اند كه كاركنانی كه 
با ابهام نقش بيشتری مواجه می شوند ناخشنودی شغلی بيشتر، تنش های كاری بيشتر، 

رضايت شغلی پايين تر و سطوح پايين تری از اعتماد به نفس را تجربه می كنند. 
 سؤال چهارم به بررسی عوامل مؤثر بر ايجاد انگيزش تحصيلی طالب سطح يک 
از ديدگاه اســاتيد حوزه پرداخت. نتايج به دســت آمده از مصاحبه با اساتيد نشان داد كه 
بيشترين عوامل ايجاد انگيزه از ديدگاه اساتيد، به مقولۀ عوامل مرتبط با استاد )42 مورد( 
برمی گردد. مقوله های مرتبط با خود طلبه) 28 مورد(، مســئولين آموزشی )26 مورد( 
و خانوادۀ طلبه )13 مورد(، در رده های بعدی قرار داشــتند. عامل های ارتباط و همراهی 
خانواده با مدرســه )7 بار(، ارائه كاربردی دروس و تفهيم فايده خواندن دروس از سوی 
اساتيد )7 بار(، حمايت و تشويق طالب از سوی خانواده )6 بار(، دادن شخصيت و كرامت 
به طلبه )6 بار(، انتخاب رفيق مناسب )5 بار(، داشتن الگوی مناسب )5 بار(، مربی بودن 
استاد )5 بار( و توجه به معنويت و توسل )5 بار(، بيشتر از سوی اساتيد به عنوان عامل های 
ايجاد انگيزه مطرح شــده اند. اين يافته ها نشــان می دهد كه موضوع انگيزش تحصيلی 
موضوعی پيچيده اســت كه عوامل متعددی بر آن تأثيرگذارنــد. اين نتايج با يافته های 
رشيد و همکاران )1391( همسو است كه دريافتند بين عوامل فردي، عوامل خانوادگی 
)جز پايگاه اجتماعی - اقتصادي خانواده(، عوامل آموزشگاهی و عوامل اجتماعی با انگيزه 
تحصيلــی دانش آموزان رابطه معنــی داري وجود دارد و تنها توجــه به عوامل فردي و 
روان شــناختی كافی نيست، بلکه در اين زمينه بايد به مجموعه اي از عوامل خانوادگی، 

اجتماعی، آموزشگاهی و فردي توجه نمود.
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  نظر اغلب اساتيد به عنوان كسانی كه به طور مستقيم در آموزش طالب درگيرند نشان 
داد كه مديران، اســاتيد و تصميم گيران كالن مركز مديريت حوزه می بايســت در جهت 
روشنگری و تبيين طالب نسبت به اهداف حوزوی و ارائه الگويی مناسب، تالش كنند. نکته 
ديگر اينکه حجم دروس سطح يک می بايست مورد بازبينی و اصالح قرار گيرد زيرا فراوانی 
حجم دروس خصوصاً در پايه های اوليه سطح يک و همچنين نامتناسب بودن برخی مواد 
درسی، در كاهش انگيزه طالب مؤثر است. اين نتيجه با يافته های پژوهش مهديه )1393( 
همسويی دارد. عواملی چون تشــويق و به كارگيری برنامه های تقويت، جّو مثبت كالس، 
استفاده از روش های مشاركتی به جای روش های سخنرانی و توجه به نيازهای عاطفی طالب 

نيز از عوامل مؤثر بر رشد و ارتقای انگيزش تحصيلی آن ها محسوب می شود.
در حالی كه اين كار شروع خوبی برای كسب بينش بيشتر در مورد وضعيت انگيزشی 
طالب ســطح يک شهر مشهد بود، جهتگيری های پژوهشــی برای آينده وجود دارد كه 
می تواند فايده فوری داشته باشد. اول از همه، اين كار بايد گسترش يابد تا تعداد بيشتری 
از طالب مناطق مختلف كشــور در نمونه آماری حضور داشته باشند. دوم، نمونه ها بايد 
از نظر نژادی، قومی و اجتماعی و اقتصادی ناهمگن و متنوع باشــند. سرانجام، مصاحبه 
با حداقل برخی از طالب به ويژه طالب دارای انگيزش باال و پايين، برای بررسی نظر آنها 
نسبت به سطح انگيزشی خود به عنوان طلبه و اينکه چه عواملی بيشترين تأثير را بر آنها 
داشته است، بسيار ارزشمند خواهد بود. به طور ويژه پيشنهاد می گردد با توجه به نگرش 
و گرايش به تحصيل در شهر قم، اين موضوع در اين شهر هم مورد بررسی قرار گرفته و 
ميزان انگيزش طالب اين دو شهر را با يکديگر مقايسه كنند. همچنين تحقيقی بر روی 
طالب ســطوح باالتر حوزه نيز انجام گيرد تا مشــخص شود آيا ميزان انگيزش طالب با 

افزايش سنوات تحصيلی، كاهش يا افزايش پيدا می كند. 

تشّکر و قدردانی
در پايان از همکاری و عنايت تمامی طالب، اساتيد و مديران مدارس علميه 

فاضليه، ثقلين، گلبهار، سيادت و موسوی نژاد مشهد كه در اين پژوهش مشاركت 
 نمودند و تجربيات و يافته هايشان را در اختيار محققين قرار دادند، 

كمال قدردانی و تشّکر را داريم.
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