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 دانش آموزان  یلیتحص زهیبر انگ یدرس ریماالعه منابع غ ریتاث
 شهر تهران 41مناقه  ییدوره ابتدا

 4مهدیه دهقانپور

 :  چکیده

شهر تهیران نسیبت بیه تیاثیر  14هدف پژوهش بررسی نظرات دانش آموزان دوره ابتدایی منطقه 
پرسش که آیا مطالعه منیابع  پژوهشگر با طرح این. مطالعه منابع غیر درسی بر بر انگیزه تحصیلی بود

دانش آموزان تاثیرگذار است بیه تحلییل و تبییین موضیوع پیژوهش  غیر درسی بر بر انگیزه تحصیلی
 14پسر دوره ابتیدایی منطقیه  اندانش آموزوالدین  26731جامعه ی آماری مشتمل بر . پرداخته است

 1811-1812تحصییلی  سیال در کیه دولتیی غییر و دولتی مدارس آموزان شهر تهران اعم از دانش
نفر به صورت نمونه  873تحصیل بودند که با استفاده از جدول برآورد حجم نمونه مورگان  به مشغول

به منظور جمع روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بود و گیری تصادفی خوشه ای انتخاب گردیدند. 
یزان پایایی با بهره مندی از روش محقق ساخته استفاده شد م نامهپرسشآوری اطالعات مورد نیاز از 

بیا  SPSSاطالعات گردآوری شده با اسیتفاده از نیرم افیزار آمیاری  بدست آمد. 347/2آلفای کرانباخ 
آماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. اولین یافته تحقیق با استفاده های روش

زییادی بیر مطالعه منابع غیردرسی به مییزان  که گروهای مستقل داللت بر این امر داشت tاز آزمون 
دیگر تحقیق حاکی از آن بود که مطالعیه منیابع غیردرسیی بیه  یهاهیافت .انگیزه تحصیلی موثر است

میزان زیادی بر انگیزه درونی و بیرونی تحصیلی موثر است و انگیزه تحصیلی دانش آمیوزان میدارس 
 اشد.بمیدولتی و غیردولتی با یکدیگر متفاوت ن

 دانش آموزان ، انگیزه تحصیلی، منابع غیر درسی: واژگان کلیدی

                                                 
 واحد رودهن              کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسالمی. 4
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 مقدمه

رشد و توسعه است. مطالعیه یکیی از های میزان مطالعه و گرایش به خواندن از مهم ترین شاخص
، انسانی برای رسیدن به کمال است در پرتو مطالعه عوامل موثر برای شکوفایی استعدادهای بالقوه ی

د با عقاید و افکار گذشتگان آشنا شود و راه خیر و صالح را از راه فساد تشیخیص دهید. توانمی انسان
بشر را  مطالعه عامل موثری برای جلوگیری از تک بعدی فکر کردن است و زمینه پرورش استعدادهای

کند.اهمیت کتاب و فرهنیگ کتیابخوانی و جایگیاه واالی کتیاب بیر کسیی می درابعاد مختلف فراهم
نیست. کتاب از دیر باز یکی از مهم ترین ابزار آگاهی و بصیرت به شمار آمده اسیت. یکیی از پوشیده 
، کتاب فروشیی هیا، هاهسنجش رشد فرهنگی و فکری هر ملت و کشوری در تعداد کتابخانهای معیار
 آن جامعه است.کتابخوانی و باال بودن میزان مطالعه در جهانهای چاپ شده و کتاب خوانهای کتاب

توسعه یافتگی و رشید شیناخته شیده است.مقایسیه آمیار و هیم بیانیات رسیمی های یکی از شاخص
دهد که جایگاه مطالعه در کشو ما نسبت به سیایر می نشان، مسئوالن فرهنگی کشور از میزان مطالعه

مناسیب تیرویج  یهیاهتوسعه یافته وضعیت مطلوبی ندارد و باید اقیداماتی بیرای ایجیاد راکشورهای 
در کشور فراهم آورد. با در نظر گرفتن سابقه درخشیان تیاریخی و دینیی  طالعه و فرهنگ کتابخوانیم

میزان رویکرد افراد به کتاب در مقایسه با سایر جوامع در سطح پایینی قرار دارد.بیا نگیاهی ، کشورمان
صیادی و اقت، ییابیم کیه تحیوالت عظییم فرهنگییمی توسعه یافته درهای اجمالی به پیشرفت کشور

، هاهتوسعه و تجهییز کتابخانی، صنعتی آنان مرهون توجه خانواده و نظام آموزشی به مطالعه و پژوهش
باشد. اما در کشور ما هنوز به مطالعه به عنوان یک نیاز مطرح دائمیی می …ایجاد فرهنگ مطالعه و 

آییات قیرآن مجیید و سییره با توجه به تأ کیید      . (225:  1837، امیرزاده. استوار ) شودنمی نگاه
شود. هم وجیود برخیی می دینی و ملی محسوبهای ترویج فرهنگ مطالعه از ارزش، پیشوایان دینی

، اقتصیادی و فرهنگیی کشیور، مسائل از قبیل تهاجم فرهنگی و تاثیر آموزش در پیشیرفت اجتمیاعی
رسی و عوامل مؤثر بیرآن کند. شنا سایی میزان و نوع مطالعه غیر دمی ضرورت تحقیق فعلی را آشکار

کند تیا بیا شینا می به برنامه ریزان فرهنگی در سطح ملی کمک، به منزله گام اصلی توسعه اقتصادی
و نیازهای مطالعاتی دانش آموزان در جهت ترویج فرهنیگ مطالعیه گیام بیر ها گرایش، سایی عالیق

اسیی در آمیوزش و پیرورش دارد.عادت به مطالعه مستمر و مفید بخصو  برای جوانان یک نییاز اس
و دست اندرکاران نظام تعلیم و تربیت مدارس کشور است.و الزم است اولیاء دانش آموزان و مسئوالن 
ی پژوهشی محققان و متخصصان در ایین هاهبا هدف به هنگام کردن اطالعات خود و آشنایی با یافت
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ی تخصصیی و ترغییب و هاهشییو امر مهم اقدام نمایند. یافتن راهی مناسب برای آمیوزش اولییاء بیا
 رسد.می تشویق دانش آموزان به مطالعه کتب غیر درسی امری ضروری به نظر

 بیان مسئله

دیرباز وظیفه  از، ترین نهادهای اجتماعی در زندگی بشریو پرورش به عنوان یکی از مهم آموزش
ه اسیت. شیوق آمیوختن عهیده داشیت مهم توانا ساختن انسان برای انطباق با محیط پیرامونش را بیه

ای آمیوزش بیه شییوه: انیداین نیاز به دو گونه پاسخ داده ای به اندازه عمر جوامع دارد. جوامع بهسابقه

رسمی.  و دیگر آموزش و پرورش …سپیدان وریش، بزرگساالن، از طریق خانوادهمیرس غیر سنّتی یا

 .افراد خیود پرداختیه اسیت ی کردنجامعه برای حفظ موجودیت خود به کمک این دو شیوه به اجتماع
تجربه کشورهای پیشرفته جهان معاصر نشان داده است که آموزش و پرورش در این کشورها عیالوه 

و تحقیق را سرلوحه اهداف خود قرار  ماالعه به آموزاندانش تشویق، ایبر تأکید بر آموزشهای برنامه

و استفاده از علوم روز میه خود را به تحقیقات علاز بودجمیعظی اند و برای این مهم هر ساله سهمداده
                                   . (71:  1835، اصییغری) انییدبشیری اختصییا  دادهمیییاز آخییرین دسییتاوردهای عل منییدیو بهیره

یکی از مهمترین شاخصهای رشد و توسعه فرهنگی و اجتماعی هر کشور میزان مطالعیه و روی آوری 
باشد. توسعه اقتصادی و اجتماعی در پرتو توسیعه فرهنگیی و عه به تحقیق و پژوهش میافراد آن جام

پذیرد و این امر نیازمند توسعه در ذهنیت و افکار مردم جامعه است. تا زمیانی کیه آموزشی صورت می
زا نبیوده و و فکری برای افراد جامعه حاصل نشود توسعه و رشد آن جامعه توسعه درونمیپیشرفت عل

شود. سرعت کشف و پیدایش علوم و فنیون جدیید بیه میود باع  وابستگی و عدم پیشرفت واقعی خ
و فتی از طرییق کتیب درسیی وآموزشیهای کالسییک مینوین علهای حدی است که انتقال دستاورد

 ای دیگر اندیشید. پذیر نیست و باید چارهای به دانش آموزان و دانشجویان امکانمدرسه
لیم و تربیت معتقدند در آموزش و پرورش جدید بایید بیر روش آمیوختن بییش از نظران تعصاحب

آمیوزان نیه ها تکیه کرد. چون آمیوزش کلییه معلومیات و اطالعیات موجیود بیه دانشانتقال آموخته
پذیر است و نه چاره ساز. نسل جدید باید روش آموختن برای زیستن را بیاموزد تا بتواند در آینده امکان

د. بنابراین الزم است نگرش دانش آموز محوری و خودخوانی و فرهنگ تحقیق و مطالعیه و زندگی کن
خوشبختانه امروزه در کشور ما کتاب برای کودکان و نوجوانان . خودآموزی را در بین آنان گسترش داد

 به صورت یک نیاز شناخته شده در آمده است. والدین و معلمان باید به این نکتیه مهیم توجیه داشیته
توان کودکان و نوجوانان را بیرای موفقییت در حیل باشند که تنها از راه مدرسه و کتابهای درسی نمی

انید نیه مشکالت گوناگون و پیچیده زندگی آماده ساخت چرا که کتابها همواره مطالبی در باره زندگی
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ی درسی عالقیه خود زندگی. ازطرفی کودکان و نوجوانان به مطالعه کتابهای غیر درسی بیش ازکتابها
این نوع کتابهاست شود. ایشان از کتابهای آزاد میدهند و همین عالقه موجب استقبال شدید نشان می

کند. اطالعات آنها را در که کودکان را در حل مسائل و مشکالت شخصی در جهات مختلف کمک می
تیر و پیر بیارتر د بخشدهد و ساعات فراغت و بیکاری آنان را سوباره محیطهای گوناگون افزایش می

سازد. کودکان و نوجوانان با خواندن کتابها و نشریات سازگاری عاطفی و اجتماعی خود را بهتر رشد می
، آهسته و طیی زمیان واقعیتهیایی چیون تولیددهند. ادبیات کودک موظف است آهستهو گسترش می

ییاموزد و در ایین شناسیاندن رنج و عشق و نفرت را با تمام ابعادش به کودکیان ب، غم و شادی، مرگ
از آن جا که فرهنگ کتابخوانی در جامعه ما جایگیاه خیود را بیه دسیت  هرگز از حد تعادل دور نشود.

لیذا بایید بیرای ایجیاد رغبیت و عیادت در کودکیان و ، نیاورده و از وضعیت نامطلوبی برخوردار است
حقیق که در همین راستا صورت گرفته نوجوانان به مطالعه و کتابخوانی چاره ای جدی بیندیشیم.این ت

کند به بررسی تاثیر مطالعه منابع غیردرسی بر انگیزه تحصیلی دانیش آمیوزان دوره ابتیدایی می سعی
 بپردازد. 

 اهداف تحقیق

 : الف( هدف كلی

شهر  14بررسی تاثیر مطالعه منابع غیردرسی بر انگیزه تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی منطقه 
 تهران.

 :  اهداف فرعی ب(

 ( بررسی تعیین میزان مطالعه منابع غیر درسی دانش آموزان.1
 ( بررسی تعیین میزان انگیزه تحصیلی دانش آموزان.2
 ( بررسی تاثیر مطالعه منابع غیردرسی بر میزان انگیزه درونی تحصیلی دانش آموزان.8
 حصیلی دانش آموزان.( بررسی تاثیر مطالعه منابع غیردرسی بر میزان انگیزه بیرونی ت4
 ( مقایسه انگیزه تحصیلی دانش آموزان مدارس دولتی و غیردولتی.5



 623 …دانش آموزان يليتحص يزهبر انگ يدرس يرمطالعه منابع غ يرتاث

 

 مبانی نظري

  سیاسی و اقتصادی یک اتفاق تازه، هنری، ی علمیهاههرروز در زمین که 21در دنیای متغییر قرن 
سابق کار افیراد  افتد کتاب و مطالعه جایگاه ویژه ای دارد و دیگر مثلمی افتد و خط جدیدی به راهمی

را به  وقت خود از ومقامی الزم است به طورمرتب مقداری منحصر به فرد نیست. هرکسی درهر شغل
 گونیاگون باشیدهیای تابک روزنامه ییا مجیالت ییا از چه این مطالب، مطالعه مطالب اختصا  دهد

 (25:  1812، حاجیلو و همکاران)
گسترش دانش و اطالعیات بیه ، یم که از یک سوبرداشت که ما در عصری به سر می باید در نظر

مرزها ، دهد از سوی دیگر دستیابی به اطالعات و جریان اطالعات و ارتباطاتانفجاری رخ می صورت
هیچ یک از کشورهای دنییا از مییزان مطالعیه ، از این رو. های گذشته را در نوردیده استو محدودیت

کنند.سالها ست کیه تحقییق در میش این میزان تالش مردم خود راضی نیستند و پیوسته جهت افزای
تا جائیکه مدتهاسیت تشیویق ، عادات مطالعه کودکان مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است

:  1831، حیافظی و همکیاران) باشیدمییعادت به مطالعه هدف اصلی برنامه توسعه کتاب یونسکو 
111) 

ی عظییم دانیش هاهشود که کتاب به منزله گنجینمی شیاهمیت بررسی جایگاه مطالعه از آنجا نا
همواره مورد توجه قرار ، به عنوان یک منبع معتبر و قابل استفاده، اعم از آثار جدید و آثار قدیم، بشری

رشد ساالنه آزاد شدن اطالعات در دنیا و همچنین سرعت رو به رشدی که جریان اطیالع .گرفته است
 شیود کیه تمیامی کسیانی کیهمیی این نییاز را شیامل، د گرفته استرسانی و کسب اطالعات به خو

باید خود را در جریان این دریای عظییم و ، همسو کنند، خواهند خود را با ا ین روند رو به پیشرفتمی
 و این امر با ایجاد رغبت و عادت کردن به مطالعه و کتیابخوانی میسیر خواهید شید. قرار دهندپهناور 

تکنولوژی پیشیرفته  عصر ارتباطات است. وسایل ارتباطی و، و دانایی و زمان ما عصر خرد، هزاره سوم

ن آنام دهکده جهانی بر ، شناس معروفجامعه، 4جهان را چنان کوچک کرده که مک لوهان، ارتباطات

برخوردارنید و از امکانیات و وسیایل  از اطالعات بیشیتری، نان که در این دنیای پیچیدهآنهاده است. 
آنان که بیشتر ، ترند. به بیان دیگروظایف خویش موفق در انجام، گیرندتری بهره میپیشرفته ارتباطی

 پیذیری کودکیان ودر جرییان جامعه، آموزش عادت به مطالعه. تواناترند داننداطالع دارند و بیشتر می

، رهنگییف تواند تاثیری قطعی روی تحوالت جامعه داشته باشد و اصیالحات و نوسیازیمی، نوجوانان
                . (1836، رضاخانی) اجتماعی و سیاسی را به ارمغان آورد

                                                 
1. Makluhan 
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نگاهی گذرا به علل موفقیت کشورهای پیشرفته جهان مبین این واقعیت است که بخش عظیمیی 
مرهون توجه به نسل جوان و نوجوان این کشورها و سرمایه گذاری در جهت رشد و ها از این موفقیت
 هاهدادهای آنان بوده است؛زیرا کودکان و نوجوانان همیشه به عنوان عظیم ترین سرمایشکوفایی استع

و ذخایر معنوی کشور مطرح هستند.برهمین اساس و با عنایت به جوان بودن جمعیت کشور ما آموزش 
ی اساسیی در تحقیق توسیعه و هاهدادن و آگاهی بخشیدن به چند میلیون دانش آموز یکی از شیالود

همه جانبه کشور و گامی در جهت پیشبرد هدفهای واالی نظام به وییژه جهیت رسییدن بیه پیشرفت 
ساله کشور است که کتاب و کتابخوانی در این رابطه نقش بسیار مهم و اساسی دارد که  22چشم انداز 

 باید بیشتر از این مورد توجه قرار گیرد.
معتقدند. معلمیان بیه نیدرت دانیش اکثر معلمان به پیامدهای مثبت و همگانی انگیزش تحصیلی 

بینند که دارای انگیزش باالیی از یادگیری هستند به همیین دلییل از تمیام راهبردهیا و میآموزانی را 
، 1877، یعقوبی و خوش خلق) کنندمیفنون ایجاد انگیزش که تجربه به آنان نشان داده است استفاده 

 71) . 
، کنند. اغلب یک انگیزه نسبتاً نیرومند اسیتمیرا تجربه چندین انگیزه ، انسانها در هر لحظه معین

به نسبت درجه دوم هستند و نیرومندترین انگیزه بیشترین تیأثیر را بیر رفتیار  هاهدر حالیکه سایر انگیز
 (. 11 ، 1832، محمدی) دارد

، فراگیریکند تا تمایالت ذاتی دانش آموزان را به میفرصتهایی خلق  4معلم به عنوان برانگیزاننده

 (.122 ، 1832، قواممیابراهی) پرورش دهد، گیرندمیرشد و پذیرش مسئولیت آنچه فرا 
بیرای درگییر شیدن در فعالیتهیای میینقیش مه، ادراک دانش آموزان از شایستگی تحصیلی خود

تیوان میی، آموزشگاهی دارد. وقتی بین ادراک شایستگی فرد و شایستگی واقعی او تعالی برقرار نباشد
فت که بین این دو رابطه ای بسیار قوی وجود داشیته باشید. معلمیانی کیه بیرای تقوییت انگییزش گ

کنند نباید از نقش آموزش به منظور ایجاد زمینیه ای بیرای میتحصیلی دانش آموزان کوشش زیادی 
 (. 111 ، 1877، یعقوبی و خوش خلق) ایجاد شایستگی تحصیلی واقعی دانش آموزان غفلت ورزند

، به معنی انگیزه( اهمیت زیادی دارد. در شیروع ییک کیار) میل و اراده، موفقیت در یک کاربرای 
توان در هنگیام کیار و پیشیرفت آن بدسیت میزیرا بیشتر دانش را ، درخت دانش همیشه بارور نیست

را آورد. بهر جهت سازمانی که از ابتدا در آن انگیزه وجود ندارد پیشرفتی نخواهید کیرد؛ زییرا انگییزه 
 . (12 ، 1832، موسوی) قرض کرد، توان از خارج سازمانمین

                                                 
1. motivator 
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توان به گونه ی مسیتقیم مشیاهده کیرد و بایید آن را از راه رفتارهیای مییا انگیزش را ن هاهانگیز
تیوان از راه تحلییل میموجود زنده و نتایج چنین رفتارهایی استنباط کرد. فرایندهای انگیزشی را تنها 

، دانیش هیا، باورهیا، مورد شناسایی قرار داد و اثرهای گوناگون آن را بر شخصیت، ررفتامیجریان دائ
 . (816 ، 1832، ساعتچی) تواناییها و مهارتهای افراد مشاهده کرد

ی بسیاری از پژوهشهای حاکی از آن است که در فرآیند یادگیری انگییزه درونیی بییش از هاهیافت
 (.1835، شریفی) انگیزه بیرونی اهمیت دارد

شوند و جهت کلی رفتیار ییک میی رفتار هستند. آنها موجب آغاز و ادامه فعالیت هاچرا، هاهانگیز
، 1832، عالقیه بنید) روندمیماهیتاً دالیل اصلی عمل بشمار ، یا نیازها هاهکنند. انگیزمیفرد را معین 

 13 .) 
یعقوبی و ) شودمیمعینی حاصل ی هاهمعلمان باید بدانند که تقویت انگیزش تحصیلی از طریق را

 (. 211 ، 1877، خوش خلق
طیوی ، بلکه انگییز بایید، نقش انگیزه تنها آن نیست که باع  پیدایش رفتار خاصی در افراد بشود

، پورمقیدس) شخص را تحت تأثیر قرار دهد که شخص فعالیتی را که شروع کرده اسیت ادامیه دهید
1867 ، 18 .) 

که در زمان معینیی شیخص را بیه انجیام کیاری وا  4های خارجیکلیه محرکهای داخلی و محکر

او را « 3مییدان روانیی»گیردد مییدارد و باع  پیدایش رفتار و عکس العملهای خاصی در شخص می

 (.16 ، 1867، پور مقدس) دهدمیتشکیل 
در درجیه اول ییک ، هر فرد انسان، میدان روانی شخص روابط اسرار آمیزی با محیط خارج نیست

مداوم تر و  هاهگیرد. هرچند که انگیزمیجود بیولوژیکی است و فقط تحت تأثیر عوامل خارجی قرار مو
پیور ) شیودمییظیاهر  هاهآورد و رفتار شخص تنها در اثر وجود انگیزمیرفتار را بوجود ، ثابت تر باشد

 (. 16 ، 1867، مقدس

درباره این مطلب بح  کرده اند که  9تو دارلین استیوار، راجر میلز، روانشناسانی چون ریک سوارز

نظام فکری خود را ، بطور ناخودآگاه، بطور گزینشی عمل نکنند، اگر اشخا  در بکارگیری نظام فکری
گیرند. میدر کنترل افکار و باورهای خود قرار ، سازند و بجای آنکه افکارشان را کنترل کنندمیمحدود 

توانند خود را از نفوذ باورهیای می، آورندمیکارشان را بدست هنگامیکه افراد توانایی درک و کنترل اف

                                                 
1. internal stimuli & external stimuli 

2. psychologycal field  

8. rick suarez & rogermills & Darlene stewart  
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تواننید بیه سیطوح عیالی تیر می، منفی درباره تواناییهایشان یا ترس از شکست رها سازند و در نتیجه
خردمندی و شعور جمعی دست یابند و ورای نظام شناختی خود عمیل ، خالقیت، مانند بینش، پردازش
 (.26 ، 1832، قواممیابراهی) کنند

دهد. یک تجربه شکست میکند و آن را کاهش میشکست در ایجاد انگیزش درونی تداخل ایجاد 
شود که فرد ناکام بر این باور باشد که اگر کوشیش زییادی در میزمانی باع  افزایش سطح کوشش 
 (. 45 ، 1877، یعقوبی و خوش خلق) توانست موفق باشدمیبود انجام تکالیف از خود نشان داده 

برخی از معلمان با اثر ظریف تحسین معلم آشنایی کافی ندارند تحسین بسیار ارضا کننده اسیت و 
توانید جنبیه مییکنید. تحسیین مییبه برقراری رابطه ای گرم و سازنده میان معلم و شاگردان کمک 

فعلیی رهنمودی قدرتمندی برای کودکان داشته باشد. تحسین را نه فقط بیرای قیدردانی از عملکیرد 
ی خالق و خردمندانه باید به هاهکودک بلکه برای تحریک او در راستای گسترش بیشتر کارش به شیو

 (. 211 ، 1832، فروغان) کار برد
نظریه متعددی در مورد انگیزش مطرح کیرده ، پرداخته اندمیروان شناسانی که به مطالعه رفتار آد

زیستی یا فطیری معینیی های با سائقمیرفتار آد، کردمیاولین آنها زیگموند فروید است که ادعا . اند
انگیزاند تا به شیوه معینی رفتار کند. کیار معلمیان کمیک بیه دانیش میشود که هر فرد را بر میآغاز 

اف اسیکینر بیود. براسیاس . آموزان برای مهار و هدایت سایق هاست. پس از او رفتارگرایانی چون بی
، توان از طریق پاداشهای بیرونی و مشوقهایی مانند ژتونهامی ارادگیری انگیزش و ی، ه رفتارگرایینظری

کنترل و هدایت کرد. روانشناسان انسانگرایی همچون آبراهام مزلو و کارل راجیرز ، جوایز و حتی نمره
در آشکار ساختن نیازها و تمایالت بنیادی معینی دارد که توسط میاظهار داشتند که انگیزش نقش مه

 (. 28 ، 1832، قواممیابراهی) گیردمیرد حمایت یا ممانعت قرار مو، محیط

حان نیکولز ، 4ادویسی، مانند مارگارت کیلفورد، کسانیکه بر روی نظریه انگیزش ذاتی کار کرده اند

، هنگام تمرکز بر روی اهداف یادگیری شخصی، دهند که افراد چگونه بطو طبیعیمیو سایرین نشان 
هنگامیکه یادگیری برای افراد معنادار شده و رابطیه آن را ، دهندمیتحقیقات نشان  شوند.میبا انگیزه 

حمایت گرانه و احترام آمیز است و ترس از شکسیت ، روابطشان با معلم، کنندمیبا سایر مطالب درک 

اهمییت ، و سیایرین 3شوند. تحقیقات جیمیز کنیل و ریچیارد ریینمیبه طور طبیعی با انگیزه ، ندارند

دهنید. کیه وقتیی معلیم فرصیت مییت از نیاز دانش آموزان به استقالل یا خود مختاری را نشان حما

                                                 
1. Margaret Clifford & eddeci  

2..jams Connell & Richard ryan 
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آنهیا انگییزه ، دهیدمییتصمیم گیری و کنترل بر بخشی از فرآیندهای یادگیری را به دانیش آمیوزان 
 (. 25 ، 1832، قواممیپاپ به نقل از ابراهی، مک کومبز) بیشتری برای یادگیری دارند

نیاز ، شوند و سه نیاز مهم کاری( نیازهای انسانی آموخته می1158) و همکاران 4ه مک کالندطبق نظری

 (. 164 ، 1831، حسن زاده و همکاران) هستند و نیاز به کسب قدرت به موفقیت نیاز به وابستگی

محققیی کیه نقیش اصیلی را در ، 3در بیشتر پژوهشهای مربوط به انگیزه پیشرفت از هنری موری

را مطرح کرد.  9برند. موری اولین محققی است که نیاز به پیشرفتمینام ، کندمیاین نظریه ایفا تبیین 

داند که موجب افیزایش تواناییهیای مطلیوب مینیاز را کوششی برای فائق آمدن بر مشکالت و موانع 
تیوان مییآزمونی ابیداع کیرد کیه بیا آن ، گردد. موری برای پژوهشهای مربوط به انگیزه پیشرفتمی

، خیداپناهی) معروف است 1حاالت نیاز را مورد ارزیابی قرار داد. این آزمون به تست اندر یافت موضوع

1837 ، 148 .) 
ی ناهشیار و پنهان را آشکار سازد. این تست بعداً میورد اسیتفاده همیه هاهتواند عقدمیاین آزمون 

 . (144 ، 1837، خدا پناهی) اختندکسانی قرار گرفت که در زمینه انگیزه پیشرفت به تحقیق پرد
دیوید مک کلند و جان اتکینسون که ماهیت انگیزش پیشرفت را در چهل سال اخیر مطالعه کرده 

 کنند. جستجو کردن موفقیت در رقابت بیا اسیتانداردی عیالیمینیاز پیشرفت را این گونه تعریف ، اند
 (. 253 ، 1832، محمدی)

اهمیت برقراری سازگاری درسیت مییان انگییزش سیازمانی و ، زشالگوهای مبتنی بر نیاز به انگی

با بررسیی  5شود. هاروارد و بریمیتسریع ، انگیزش برای افزایش پذیرش انگیزشهای سازمانی اعضاء

مهمتیرین ، ساله در مورد اعضای سازمانی دریافتند که انگیزش برای موفقییت و درگییری در کیار 22
 (. 165 ، 1831، حسن زاده و همکاران) تپیش بینی کننده موقعیت کاری اس

خواهید در برخیی از تکیالیف چیالش انگییزش موفیق مییشخص با انگیزش پیشیرفت نیرومنید 
بطوریکه استانداردهای عالی ممکین ، تعریفی گسترده است« موفقیت در رقابت با استاندارد عالی»شود

 (. 253 ، 1832، محمدی) است مربوط به تکلیف باشد.

                                                 
1. macclellands n.ACh 

2. murray 

8. need of achie ment  

4. thematic apperception test (TAT) 

5. harvard & bary  
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نظیر دویدن در ییک ، مثل انجام دادن کاری بهتر از دفعه قبل) ت مربوط به خود باشدیا ممکن اس
مانند برنده شیدن در ییک ) مسابقه در بهترین موقعیت شخص( یا امکان دارد مربوط به دیگران باشد

 (. 251 ، 1832، محمدی) مسابقه(
ایش آن در افیراد شخصیتی است کیه پییدهای مک کلند معتقد است که پیشرفت از جمله ویژگی

افرادی که شدت این انگیزه در آنهیا : گویدمیی تربیتی والدین دارد. در این ارتباط هاهبستگی به شیو
رود. در سنین پیایین مییابند که از آنان انتظار کفایت و شایستگی میدر محیطهایی پرورش ، باالست

انیدکی وجیود دارد و از ، د و از سلطه گراییشود. اقتدارگرایی اندکی وجود دارمیبه آنها استقالل داده 
 سلطه گرایی عاری هستند. 

گروه وسیعی از تحقیقات معتقدند که دانش آموزان تیز هوش نسبت به دانش آموزان عادی مبانی 
انگیزشی درونی برای امور تحصیلی دارند و تفاوت معنی داری در باورهای خودکار آمیدی گیروه تییز 

 (. 182  ، 1831، حافظی و همکاران) شودمیآموزان عادی دیده  خوش نسبت به گروه دانش
ها و حفیظ شایسیتگی ادراک شیده اگر نظریه اجتماعی بندورا فراتر از نظریه معلم بلیه توصییف خاسیتگاه

شکسیتها و ، از این بیشتر هم به این موضوع پرداخته است. براساس نظریه اسیناد 4نظریه اسناد وینر، پردازدمی

تأثیر مستقیم بر ادراک شایستگی و انگیزش بعدی وی در انجام تکالیف وی بسیار مهیم ، ی قبلی فردموفقیتها
، دانش آموزان معموالً موفقیت و شکستهایشان را به یکی از چهیار علیت یعنیی، تر است. براساس دیدگاه وینر

 (.  28 ، 1877، یعقوبی و خوش خلق) دهندنسبت می 3دشواری تکلیف و شانس، کوشش، توانایی

یا راجریان  1( که نام وی همیشه بعنوان مدافع روش روان درمانی غیر مستقیم1151) 9کارل راجرز

وی  5مشهور است معتقد است که ارگانیزم تنها یک تمایل اصلی و اساسی دارد و آن عبارت از تاندانس

پیور ) رودمییو برای رفتار شخص به نظر وی برای کسب استقالل بیشتر و مسئولیت زییادتر بیه جلی
 . (212 ، 1867، مقدس

براساس نظر راجرز و مزلو گرایش انسان این است که پتانسیل بالقوه خیویش را توشیعه دهید. بیا 
سرشیتی در های توجه به اینکه در انسان یک نیروی درونی بیولوژیک برای توسعه تواناییها و استعداد

                                                 
1. weiner  

2. ability & effort & taskdifficuity & luck  

8. Carl rogers 

4. client –centered psychotherapy  

5. tendency  
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 امل و توسیعه و تجهییز اساسیی خیود اسیتانگیزه فرد گرایش بسوی تک، راستای تحول نهفته است
 (. 118 ، 1837، خداپناهی)

. نگهداری و تقویت کردن خود تجربه گر، شکوفا شدن، ارگانیزم یک گرایش و تالش اساسی دارد
نیازی که تمام نیازهای دیگر را ، گرایش به شکوفا شدن، انسانها یک نیای اساسی دارند، از نظر راجرز

 (. 238 ، 1832، محمدی) شود.میشامل 
رود نشیأت مییاکثر راهبردهای بیرونی که برای افزایش انگیزش تحصیلی دانش آموزان بیه کیار 

( و 1171) 4گرفته از نظریه تقویت است. نظریه تقویت تحت تأثیر افراطیون این دیدگاه چیون اسیکینر

 (. 72 ، 1877، یعقوبی و خوش خلق) ی شناختی جدیدتری درباره انگیزش انسانی استهاهنظری
اولین راهبرد در رویکرد نظریه تقویت برای ایجاد انگیزش در دانش آموز و مدیریت کالسیی ایین 

توان با ایجاد الگویی از رفتارهای مناسب امید داشت که دانش آموزان خاطی از آن الگوها میاست که 
که برای بروز و ظهیور  پیروی خواهند کرد از این رو وظیفه نخستین معلم در ایجاد انگیزش این است

سپس با مشاهده آن بالفاصله بیه تقوییت ، رفتارهای مناسب دانش آموز منتظر ماند و صبر پیشه کند
بپردازد. معلمان از راهبردهای انگییزش بیرونیی ماننید دادن پیاداش بیه رفتارهیای مطلیوب و تنبییه 

 . (78 ، 1877، یعقوبی و خوش خلق) کنندمیرفتارهای نامناسب استفاده 

متغیرهای محیطی و تجربیی را تعییین کننیدگان ، ( عوامل مشابه فردی1164، 1157) 3اتکینسون

داند. به نظر اتکینسون رفتار بسوی پیشرفت ناشی از تعارضی است که بین گرایش نزدیکی و میرفتار 
کسیت و آید. در هر رفتار موثر احتمال موفقیت و در نتیجه احساس غرور و احتمال شمیدوری بوجود 

در نتیجه احساس شرمساری وجود دارد. بنابراین نیرومندی رفتار میورد انتظیار بیرای تصیمیم گییری 

نتیجه تعارض  9به عبارت دیگر انگیزه پیشرفت، ارگانیزم مبنی بر ادامه یا قطع رفتار تعیین کننده است

 ( 146 ، 1837، خداپناهی) گرددمیهیجانی امید به موفقیت و ترس از شکست تلقی 
، انگیزش پیشیرفت، رفتار پیشرفت: شودمیالگوی رفتار پیشرفت اتکینسون کالً شامل چهار متغیر 

 (. 261 ، 1832، محمدی) و مشوق برای موفقت، احتمال موفقیت
ی ییادگیری هاهشخصیتی و شیوهای ارتباط بین ویژگی»( در تحقیقی با عنوان 2226) امابر و لپر

پژوهان بزرگسال دانشکده علوم اجتماعی که شیوه آموزشی از راه دور بر روی پیشرفت تحصیلی دانش 

                                                 
1. Skinner  

2. atkinson 

8. Achievement motive  
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بیریکس و  -میایرزهای ذکر نموده است. ابزار این تحقییق بیر اسیاس شیاخص« را انتخاب کرده اند
 ( بود.LSI) یادگیری کولبهای فهرست موجودی سبک

تیوان بیه پییش میدر نمودار مشترک شناختی و شخصیتی » ( در تحقیقی با عنوان 2225) دسی
مدل از فاکتورهای شخصیتی با پیشرفت تحصیلی  5پس او در زمینه ارتباط بین « بینی رفتار پرداخت

 در مدارس کودکان تحقیقاتی انجام داد.
فاکتورهای شخصییت ، رابطه بین فرایندهای انگیزشی»( در پژوهشسی با عنوان 2228) دیکسون

تقرار آموزشیی و تحصییلی بیا پیشیرفت تحصییلی وجیود ییادگیری و اسیهای با استفاده از استراتژی
دانشجوی دوره لیسانس از یک دانشگاه بزرگ در شمال شرقی ودند.  136گروه نمونه که شامل «دارد.

سن و جینس خیود را ، معدل ترم نامهپرسشای استاندارد را پر کردند. در ضمن در همان  نامهپرسش
، متعدد متغیرهایی انگیزه درونی و بیرونییهای تحلیلمشخص کردند. از طریق همبستگی و تجزیه و 

شیناختی و اسیتعداد ، خود تنظیمی، آگاه و هوشیار بودن، آزادی به تجربه، برون گرایی، خود انگیزشی
در نظر گرفته شد و اندازه گیری بعمل آمد.نتیجیه بیر آن شید از نظیر شخصییتی و  GPAتحصیلی با

هم بستگی باالیی داشتند.قدرت پییش بینیی GPAم گیر با بصورت مستقل اکثر متغیرها به طور چش
پیشرفت تحصیلی در شخصیت نوع یا درونگرا و دارندگان تجربه بیشتر است. و بنابراین برای تحصیل 

گیرنید و مییزان برانگیختگیی مییرا در فراینیدهای آموزشیی پیروژه میدار بکیار  هاهاین یافت هاهکرد
د در نتیجه تشویق دانش آموختگان در یادگیی با توجه به رعاییت شمیدانشجویان به یادگیری بیشتر 

اصول فرایند آموزشی پروژه مدار در آنها منجر به ایجاد حبس یادگیری مالکیت شخصی نسبت به امر 
 شد.میبنابراین نمرات پیشرفت تحصیلی با رشد مواجه . شدمییادگیری 

 شود.میس به رشد تحصیلی منجر رعایت اصل فرایند آموزشی پروژه مدار در هر دو جن
گروه بیود. پیشیرفت تحصییلی دانیش  4در یک مطالعه طولی که مشتمل بر  (2223) لپر و هودل
سالگی مورد اندازه گیری قرار  12سالگی و عزت نفس کلی آنها را در سن  1، 12، 15آموزان در سنین 

الگی مورد اندازه گیری قیرار گفیت. س 7داد. متغیرهای کنترل کننده طبقه اجتماعی و توانایی در سن 
آنها هیچ گونه مدارکی دال بر اینکه پیشرفت تحصیلی و عزت نفس رابطه علی با یکدیگر دارند نیافتند 

( بعنوان علت پیشرفت تحصیلی و عیزت …توانایی و باور ، برای مثال طبقه اجتماعی) میو متغیر سو
 . کنندمینفس بیان 

ی مختلیف خودپنیداره و هاهک مطالعه مدل معادله سیاختاری جنبی( در ی2223) شانک و هانسون
تجزیه و تحلیل ، مورد اندازه گیری قرار دادند، پیشرفت تحصیلی در دو مرحله زمانی با چهار ماه فاصله
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یعنی بر حسب دیید فیرد . انجام شده برتری علی خود پنداره توانایی را بر پیشرفت تحصیلی نشان داد
 کند.میت تحصیلی کسب نسبت به خودش پیشرف

ی سنی شش تا سیزده ساله به این هاه( در یک پژوهش درباره دختران و پسران گرو2226) رایان
نیمکیره میینتیجه رسید که در پسران تا سن شش سالگی برای پردازش اطالعات فضایی و غییر کال

ت مغیز بیرای پیردازش راست بر نیمکره چپ برتری دارد در حالی که در دختران بر روی نیم کره راس
 شود.میاطالعات فضایی تا قبل از نوجوانی برقرار ن

پیشرفت میان دانش آمیوزان را میورد مطالعیه قیرار داد در های ( تفاوت2225) وینستون و همکاران
 15و یا باالتر و میانگین درسی حدود  122دانش آموز پسر کالس نهم که دارای هوشبهر  82پژوهش او 
افیرادی پییش آمیوز بودنید او هیم ، د شرکت داشتند این گروه دانش آموز از لحا  پیشرفتیا باالتر بودن

و حجیم ، مدرسیه، سین، جنسیت، را که از لحا  ظاهر هوشبهر، چنین گروهی از دانش آموزان کم آموز
با گروه اول مشابه بودند ولی میانگین درسی آنها دوازده یا کمتر بود انتخیاب کیرد رینگینس بیا ها درس

های مختلف انگیزش و مصاحبه به قین میزان انگیزش هیر دو گیروه اقیدام کیرد استفاده از پرسش نامه
معلوم شد که دانش آموزان پیش آموز در مقایسه با دانش آموزان کم آمیوز بیرای ییادگیری و پیشیرفت 

 . ندتحصیلی انگیزش بیشتر و برای ایجاد دوستی و ارتباط با همکالسی خود انگیزش کمتری داشت

فیر باید بیین انگییزه های غنی و محیطهای میان محیطهای ( بررسی منابع تفاوت2225) انسوک

و انگیزه پیشرفت بیرونی نیز قائل شد. انگیزه پیشرفت بیرونی هدفش جلب رضایت و  4پیشرفت درونی

ی دیگیر تائید دیگران است اما ممکن است پیشرفت حاصله برای خود فرد ارضاء کننده نباشید از سیو
انگیزه پیشرفت درونی در جهت ارضای درونی خود شخص است حتی اگر از نظیر دیگیران پیشیرفت 

نشیان داد بیین تصیورات  و فرییدمن مطالعات مک کلی لنید و همکیاران حاصله یا مورد توجه نباشد.
یله ی سرخ پوستان شمال آمریکا و شیوه فرزند پروری به وسهاهو اسطورها پیشرفت موجود در فرهنگ

میزان تاکید بر استقالل فردی هم بستگی قابل توجهی وجود دارد. نوع محیط در ایجاد پیشرفت موثر 
، غنی از نظر فراهم آوردن امکانات پیشرفت از جمله پیشرفت تحصلیی ماننید کتیابهای است محیط

طبیعیی در ی هیادر زمینه تحصیل و انیواع محرک هاهمباحثه تصاویر و گفت و شنود بین خانواد، فیلم
 فقیر از هر نظر مساعد تر و آماده ترند.های مقایسه با محیط

( بررسی گسترده در ناحیه منچستر انجام دادند آنها دانش آموزان ابتدایی هفت تا ده سیاله 2226) دشارم
رد دانش آمیوزان میوحساب و قابلیت عمومی، دانش، را مورد بررسی قرار دادند. در هر موارد توانایی خواندن

                                                 
1. Intrinsic 
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محلیه و مدرسیه جمیع ، سنجش قرار گرفت و اطالعاتی در مورد طیف وسیعی از عوامل محیطی در خانیه
 . ها ارتباط زیادی میان عوامل محیطی و پیشرفت دیده شدآوری شد و تجزیه و تحلیل یافته

شناختی و انگیزشی کودکان تیز هوش و های ( در پژوهشی با عنوان مقایسه ویژگی2222) نیکول
 نشان دادند که این دو گروه از لحا  باورهای انگیزشی با هم تفاوت ندارند.، یعاد

در ایران نیز پژوهش هایی در زمینه تاثیر مطالعه منابع غیر درسی بر انگیزه تحصیلی انجیام شیده 
                          : شودمیاست که به برخی از آنها اشاره 

تقویت انگیزه کارکنان راهبردی مناسب بیرای شیرکت »ان ( در تحقیق خود با عنو1832) رضایی
نتیجه گرفت کیه اگیر معلمیان را تشیویق کنییم و « کوتاه مدت ضمن خدمتهای فعال تر در کالس

 روند.میانگیزه ای در آنها بوجود آوریم خود به خود معلمان به سوی رشد حرفه ای خود 
انگیزه درونیی و بیرونیی پیشیرفت تحصییلی ( با انجام پژوهشی با عنوان بررسی 1836) رضاخانی

بین انگییزه ، واحد رودهن به نتایج زیر دست یافتمیی مختلف دانشگاه آزاد اسالهاهدانشجویان رشت
درونی و انگیزه بیرونی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان مورد مطالعه همبستگی معنی دار وجیود دارد. 

نی کمترین همبستگی ر ا با پیشرفت تحصییلی دارنید. انگیزه درونی بیشترین همبستگی و انگیزه بیرو
بطور کلی انگیزه پسران باالتر از انگیزه دختران اسیت. از نظیر رابطیه مشخصیات جمعییت شیناختی 

و بیا ، تنها تعامل تحصیالت پدر و تحصیالت مادر با انگیزه درونی، دانشجویان با انگیزه تحصیلی آنان
تعامل تحصیالت پدر و تحصیالت ، کی از آن است که تحصیالت پدرحا هاهیافت. کل انگیزه رابطه دارد

 مادر و تعامل تحصیالت پدر و محل سکونت در پیشرفت تحصیلی دانشجویان موثر است. 
هیای ( در تحقیقش به تاثیر مشاور گروهی جرأت آموزی بر پیشرفت تحصیلی و مهارت1834) غفاریان

تهران پرداخت. متوجه شد که بسییاری  14ی و متوسطه منطقه اجتماعی دختران دانش آموز مقاطع راهنمای
شیوند. از کودکان و نوجوانان به دلیل اعتماد به نفس پایین دچار شکسیت تحصییلی و افیت تحصییلی می

کند و به مرور ذهنی اینکه هرگیز انسیان پی در پی باور منفی نسبت به خود را در آنها زیاد میهای شکست
رسند و از تالش دست بر خواهند داشت آموزش گروهی جرات آموزی به تنهایی بر موفقی نخواهند شد می

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانی موثر نبود زیرا هر دو گروه راه و آزمیایش دارای پیشیرفت 
 تحصیلی بودند شاید عوامل دیگر اثر گذار در متغیر وابسته دخیل بودند.
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                                                                                                 تحقیق سواالت

 : الف( سوال اصلی

شیهر  14مطالعه منابع غیردرسی تا چه اندازه بر انگیزه تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی منطقه 
 تهران موثر است؟

 :  ب( سواالت فرعی

شهر تهیران تیا چیه انیدازه  4آموزان پسر ابتدایی منطقه  ( میزان مطالعه منابع غیر درسی دانش1
 است؟
 شهر تهران تا چه اندازه است؟ 4( میزان انگیزه تحصیلی دانش آموزان پسر ابتدایی منطقه 2
 4( آیا مطالعه منابع غیردرسی بر میزان انگیزه درونی تحصیلی دانش آموزان پسر ابتدایی منطقه 8

 شهر تهران تاثیرگذار است؟
 4آیا مطالعه منابع غیردرسی بر میزان انگیزه بیرونی تحصیلی دانش آموزان پسر ابتدایی منطقه ( 4

 شهر تهران تاثیرگذار است؟

 روش تحقیق

همچنین چون تحقیق حاضر درصدد توصیف ، استاز نوع کاربردی بر مبنای هدف روش پژوهش 
سبت به تاثیر مطالع منابع غیر درسی شهر تهران ن 14بررسی نظرات دانش آموزان دوره ابتدایی منطقه 

از حیی   همچنیین. گیرداز این رو در زمره تحقیقات توصیفی قرار می، باشدبر بر انگیزه تحصیلی می
 . است پیمایشیتوصیفی از نوع ، ی موردنیاز تحقیقهاهداد چگونگی بدست آوردن

                                                                          جامعه آماري و روش نمونه گیري

 از اعیمشیهر تهیران  14پسر دوره ابتدایی منطقیه دانش آموزان شامل کلیه جامعه آماری تحقیق 
 تحصیل به مشغول 1811-1812تحصیلی  سال در که، استدانش آموزان مدارس دولتی و غیر دولتی 

 26731شیهر تهیران تعیداد  14رورش منطقیه بر اساس آمار ثبت شده در اداره آموزش و پ .باشندمی
 باشند.میدانش آموزدر دوره ابتدایی در این منطقه مشغول به تحصیل 

حجم ، و مراجعه به جدول برآورد حجم نمونه مورگان 26731با توجه به حجم جامعه دانش آموزان 
برای . خاب گردیددر نظر گرفته شد انت نامهپرسشدانش آموز برای پاسخگویی به  873نمونه پژوهش 
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منطقیه بطوریکیه  ی تحقیق از روش نمونه گیری تصیادفی خوشیه ای اسیتفاده شید.هاهانتخاب نمون
غرب و مرکز تقسیم شد. ، شرق، جنوب، خوشه شمال 5بر حسب موقعیت جفرافیایی به  شهر تهران14

خاب شد و در خوشه انت 8 در داخل کیسه ای قرار گرفت و بصورت تصادفی ساده هاهخوشمیسپس اسا
نمونه میورد نییاز  873از کیسه خارج شد تا  شهر 14منطقه  شمال و شرق، مناطق مرکزمینهایت اسا

تدوین شده توسط محقق در این منیاطق  نامهپرسشاین مناطق انتخاب شوند. سپس  دانش آموزاناز
ه ابتدایی بدلیل عدم الزم به ذکر است با توجه به جامعه تحقیق یعنی دانش آموزران دورتوزیع گردید. 

 نامهپرسشدوم و سوم ابتدایی در پاسخدهی صحیح به سواالت ، توانایی کامل دانش آموزان پایه اول
 ی تحقیق در نظر گرفته شدند.هاهپنجم و ششم ابتدایی به عنوان نمون، فقط دانش آموزان پایه چهارم

 تحقیقبزارا

به منابع کتابخانه ای و اسناد موجود برخی از  برای جمع آوری اطالعات مورد نیاز پژوهش با رجوع
 نامهپرسیشابزار دیگری که در پژوهش مورد استفاده قیرار گرفیت ، اطالعات مورد نیاز حاصل گردید

، فوق از دو قسیمت تشیکیل شیده اسیت نامهپرسشمیزان انگیزه تحصیلی بودسنجش محقق ساخته 
جمعیت شناختی دانش آموزان مانند مطالعیه ای هقسمت اول در برگیرنده سؤاالتی است که به ویژگی

گویه پینج گزینیه ای اسیت کیه  88پردازد و قسمت دوم که حاوی می و نوع مدرسه منابع غیردرسی
 ابیراز خیلیی زییاد() 5خیلی کم( تیا ) 1آزمودنی پاسخ خود را در مورد هر گویه در دامنه ای از نمرات 

 درونی و انگیزه بیرونی تحصیلی تشکیل شده بود.بعد انگیزه  2از  نامهپرسشنماید. این می
میزان انگیزه تحصیلی سنجش محقق ساخته  نامهپرسشبه منظور تعین روایی محتوایی و صوری 

سوال در خصو  موضوع تحقیق طیرح  42تعداد میابتدا با استفاده از متون و کتب عل، دانش آموزان
نظرات کارشناسان امر و تصحیح و حذف برخیی  گردید. سپس با راهنمایی برخی از متخصصین و اخذ

سوال مطرح شده مورد تاییید  42سوال از  88از سواالت توسط استاید راهنما و مشاور در پایان روایی 
در نظیر  نامهپرسشمحقق ساخته ابتدا  نامهپرسش، قرار گرفت.همچنین به منظور تعیین میزان پایایی

آنگاه جهت بررسی ، توزیع و پس از پاسخگویی جمع آوری شد نفر از دانش آموزان 85گرفته شده بین 
استفاده گردید و با بهره مندی از روش آلفیای کرانبیاخ مقیدار پاییایی  spssمیزان پایایی از نرم افزار 

 . بدست آمد نامهپرسشبرای  347/2
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 ي تحقیقهاهیافت

انگییزه ، نیابع غیردرسییخالصه ای از شاخصهای مرکزی و پراکندگی مطالعیه م: 1جدول شماره 
 ی آنهاهتحصیلی و مولف

 
 
 

 آماریهای شاخص

بیشترین 
 فراوانی

کمترین 
 فراوان

دامنه 
 تغیرات

 واریانس میانگین میانه نما
انحراف 
 معیار

ضریب 
 کجی

ضریب 
 کشیدگی

مطالعه منابع 
 غیردرسی

25 7 13 21 22 57/22 26/13 27/4 58/1- 12/2 

انگیزه 
 تحصیلی

158 75 73 181 185 85/182 16/136 64/18 26/1- 24/2 

انگیزه درونی 
 تحصیلی

45 13 27 42 42 54/81 71/28 36/4 43/1- 81/2 

انگیزه بیرونی 
 تحصیلی

123 85 78 11 18 81/12 86/142 34/11 18/2- 77/2 

 

، میانیه، مرکیزی نمیاهای توان استدالل کرد که شیاخصمی 1ی جدول شماره هاهبا توجه به داد
یانگین برای نمره میزان مطالعه منابع غیردرسی دانش آموزان به دلیل نزدیک بودن مقدار عددی آنها م

 7حکایت از گرایش به توزیع نرمال دارد. حداقل نمره برای میزان مطالعه منابع غیردرسیی ، با یکدیگر
شد. همچنین حداقل نمره بامینمره  13دامنه توزیع نمرات برابر با ، باشد بنابراینمی 25و حداکثر آن 

نمیره  73دامنه توزیع نمیرات برابیر بیا ، باشد بنابراینمی 158و حداکثر آن  75برای انگیزه تحصیلی 
هیم گیرایش بیه توزییع نرمیال دارنید. نییز الزم به ذکر است که دو مولفه انگیزه تحصیلی ، باشدمی

( بیه 54/81) وکمترین میزان آن نیز با( به انگیزه تحصیلی بیرونی 81/12) بیشترین میزان میانگین با
 . مولفه انگیزه درونی تحصیلی تعلق دارد

 اسمرینوف –کولموگروف  ابتدا تحت آزمونپژوهش متغیرهای ، بررسی سواالت تحقیقبه منظور 
نرمیال بیودن  مفروضیهی مورد بررسیی از هاهقرار گرفت و نتایح آزمون بیانگر این مطلب بود که داد

 . شندبامیبرخوردار 
مطالعه منابع غیردرسی تا چه اندازه بر انگییزه تحصییلی دانیش آمیوزان دوره : سوال اصلی تحقیق

 شهر تهران موثر است؟ 14ابتدایی منطقه 

   به شرح جدول زیر استفاده شد ؛ گروهای مستقل tفوق از آزمون  بررسی سوالبرای 
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  گروهای مستقل tآزمون : 2جدول شماره 
 

 
 مستقل tن آزمو آزمون لون

 

F 

 

ساح 

 معناداری

 
t 

درجه 

 آزادی

ساح 

 معناداری

تفاوت 

 میانگین ها

تفاوت از 

انحراف 

 معیار

فاصله اطمینان در 

 35/7ساح 

 باال پائین

ساح برابری 

 واریانس ها
316/4 471/7 473/1 967 777/7 957/1 179/3 494/4 159/1 

ساح نا برابری 

 واریانس ها
  413/1 13/995 777/7 957/1 531/3 573/4 413/6 

 

کیه  ( p=164/2) آن بیه مربیوط معناداری سطح و آزمون لون ( ) هاواریانس برابری آزمون طبق
در سیطح برابیری  t آمیاره مقدار بنابراین. باشندمی برابر هم باها واریانس، است ( p=25/2) بزرگتر از
 ( p=222/2) آن معنیاداری سیطح و(  t=  122/4 ) برابیرگییرد کیه مییمورد قبول قیرار ها واریانس

باشید. میمعنادار آزمون( کوچکتراست  p=25/2) با توجه به این مطلب که سطح معناداری از. باشدمی
مطالعیه منیابع غیردرسیی آنهیا کمتیر از  دانش آموزانی که یلیزه تحصیانگمیانگین بعبارت دیگر بین 

مطالعه منابع غیردرسی آنها بیشیتر  دانش آموزانی که یلیحصزه تیانگیانگین مبا میانگین جامعه است 
 . از میانگین جامعه است تفاوت وجود دارد

 

شهر تهران تا  4میزان مطالعه منابع غیر درسی دانش آموزان پسر ابتدایی منطقه : سوال اول فرعی
 چه اندازه است؟

   استفاده شد ؛تک نمونه ای به شرح جدول زیر  tبرای بررسی سوال فوق از آزمون 
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 تک نمونه ای tآزمون : 3جدول شماره 

ماالعه منابع 

 غیردرسی

 

t 
 

درجه 

 آزادی

ساح 

 معناداری

تفاوت 

 میانگین ها

 فاصله اطمینان
 میانگین

 حدباال حد پائین

994/35 966 777/7 563/5 416/5 744/7 563/37 

و کوچکتر بیودن آن  ( > p 222/2 ) آزمون و سطح معناداری 8شماره ی جدول هاهبا توجه به داد
یعنی بین میزان مییانگین محاسیبه . باشدمیتوان نتیجه گرفت که آزمون معنادار می ( > p 25/2 ) از

شود که پاسیخدهی میشود و چنین استدالل می تفاوت معناداری مشاهده (15) شده و میانگین جامعه
هران نسبت به میزان مطالعه منابع غیر درسی با میزان شهر ت 14دانش آموزان مدارس ابتدایی منطقه 

( و 571/22) میانگین جامعه از لحا  آماری متفاوت است. با توجه به مییزان مییانگین محاسیبه شیده
توان نتیجه گرفت که دانش آموزان مدارس ابتدایی منطقه می( 15) بزرگتر بودن آن از میانگین جامعه

 . پردازندمیبه مطالعه منابع غیردرسی به میزان زیادی شهر تهران  14
شهر تهیران تیا چیه  4میزان انگیزه تحصیلی دانش آموزان پسر ابتدایی منطقه : سوال دوم فرعی

 اندازه است؟
   تک نمونه ای به شرح جدول زیر استفاده شد ؛ tبرای بررسی سوال فوق از آزمون 

 تك نمونه ای tآزمون : 4شماره جدول 

 انگیزه تحصیلی

 

t 
 

درجه 
 آزادی

سطح 
 معناداری

تفاوت 
میانگین 
 ها

 فاصله اطمینان
حد  میانگین

 پائین
 حدباال

274/56 877 222/2 851/81 172/87 781/42 851/182 

و کوچکتر بیودن آن  ( > p 222/2 ) و سطح معناداری آزمون 4ی جدول شماره هاهبا توجه به داد
یعنی بین میزان مییانگین محاسیبه . باشدمیفت که آزمون معنادار توان نتیجه گرمی ( > p 25/2 ) از

شود که پاسیخدهی میشود و چنین استدالل می تفاوت معناداری مشاهده (18) شده و میانگین جامعه
شهر تهران نسبت به میزان انگیزه تحصیلی با میزان میانگین  14دانش آموزان مدارس ابتدایی منطقه 

( و بزرگتیر 851/182) متفاوت است. با توجه به میزان مییانگین محاسیبه شیدهجامعه از لحا  آماری 
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 14توان نتیجه گرفت که دانش آموزان میدارس ابتیدایی منطقیه می( 18) بودن آن از میانگین جامعه
 . باشندمیاز انگیزه تحصیلی برخوردار به میزان زیادی شهر تهران 

بر میزان انگیزه درونی تحصیلی دانش آمیوزان پسیر آیا مطالعه منابع غیردرسی : سوال سوم فرعی
 شهر تهران تاثیرگذار است؟ 4ابتدایی منطقه 

 ی مستقل به شرح جدول زیر استفاده شد ؛هاهگرو tبرای بررسی سوال فوق از آزمون 

 ی مستقلهاهگرو tآزمون : 5جدول شماره 
 

 مستقل tآزمون  آزمون لون

 

F 

 

ساح 

 معناداری

 
t 

درجه 

 آزادی

ساح 

 معناداری

تفاوت 

 هامیانگین

تفاوت 

از 

انحراف 

 معیار

فاصله اطمینان در 

 35/7ساح 

 باال پائین

ساح 

برابری 

 واریانس ها

536/4 935/7 951/9 967 777/7 949/9 953/7 739/4 771/5 

ساح نا 

برابری 

 واریانس ها

  347/9 97/991 777/7 949/9 567/7 444/4 547/5 

 

کیه  ( p=815/2) آن بیه مربیوط معناداری سطح و آزمون لون ( ) هاواریانس برابری آزمون طبق
در سیطح برابیری  t آمیاره مقدار بنابراین. باشندمی برابر هم باها واریانس، است ( p=25/2) بزرگتر از
 ( p=222/2) آن معنیاداری سیطح و(  t=  354/8 ) برابیرگییرد کیه مییمورد قبول قیرار ها واریانس

باشید. میمعنادار آزمون( کوچکتراست  p=25/2) با توجه به این مطلب که سطح معناداری از. باشدمی
مطالعه منابع غیردرسی آنها کمتر  دانش آموزانی که یلیزه درونی تحصیانگمیانگین بعبارت دیگر بین 

ابع غیردرسیی مطالعه منی دانش آموزانی که یلیزه درونی تحصیانگیانگین مبا از میانگین جامعه است 
 . آنها بیشتر از میانگین جامعه است تفاوت وجود دارد

آیا مطالعه منابع غیردرسی بر میزان انگیزه بیرونی تحصیلی دانش آموزان پسر : سوال چهارم فرعی
 شهر تهران تاثیرگذار است؟ 4ابتدایی منطقه 

 فاده شد ؛ی مستقل به شرح جدول زیر استهاهگرو tبرای بررسی سوال فوق از آزمون 
 مستقل tآزمون : 6جدول شماره 
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 مستقل tآزمون  آزمون لون

 

F 

 

ساح 

 معناداری

 
t 

درجه 

 آزادی

ساح 

 معناداری

تفاوت 

میانگین 

 ها

تفاوت 

از 

انحراف 

 معیار

فاصله اطمینان در 

 35/7ساح 

 باال پائین

ساح 

برابری 

واریانس 

 ها

736/4 167/7 996/5 967 777/7 749/43 717/3 774/3 735/7 

ساح نا 

برابری 

واریانس 

 ها

  355/5 93/999 777/7 749/43 977/3 413/3 967/6 

 

کیه  ( p=476/2) آن بیه مربیوط معناداری سطح و آزمون لون ( ) هاواریانس برابری آزمون طبق
طح برابیری در سی t آمیاره مقدار بنابراین. باشندمی برابر هم باها واریانس، است ( p=25/2) بزرگتر از
 ( p=222/2) آن معنیاداری سیطح و(  t=  337/5 ) برابیرگییرد کیه مییمورد قبول قیرار ها واریانس

باشد. می معنادار آزمون( کوچکتراست  p=25/2) با توجه به این مطلب که سطح معناداری از. باشدمی
نابع غیردرسی آنها کمتر مطالعه م دانش آموزانی که یلیزه بیرونی تحصیانگمیانگین بعبارت دیگر بین 

مطالعه منیابع غیردرسیی  دانش آموزانی که یلیزه بیرونی تحصیانگیانگین مبا از میانگین جامعه است 
 . آنها بیشتر از میانگین جامعه است تفاوت وجود دارد

                                                                              بحث و نتیجه گیري و پیشنهادات

در جامعه نهادینیه شیود. ، خوانی باید به عنوان یک ارزش پایدار و زیربناییفرهنگ مطالعه و کتاب
بایید ، خوانی امری کامالً اکتسابی است که آن را باید آموخت و آمیوزش داد. بنیابراینمطالعه و کتاب
جایگاه و نقش کتاب و مطالعیه در  باید .آموزانمان را از کودکی به مطالعه عادت دهیمفرزندان و دانش
ها تحمیل اندیشه، نقل قول، ریزی و تبیین شود که نظام آموزشی ما به حافظهبرنامه، نظام آموزشی ما

مطالعیه و ، پرسشیگری، تحقیق، مشارکت، وگوهای درسی تکیه دارد یا به گفتطور کلی به کتابو به
ی غیردرسیی توجه کنیم تا نگرش مثبتی به مطالعیه آموزان و اولیای آنان رازم است دانش.الخالقیت
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ی هر کتابی نیست. عقل و منطق ی غیردرسی به معنی مطالعهداشته باشند. به آنان بگوییم که مطالعه
ها ها گذرنده و کتابکند که ما مجاز نیستیم هر کتابی را بخوانیم. عمر انسان کوتاه و فرصتحکم می

و ثمیربخش  بیرایش مفیید، باز کند و بخوانید، بی را که به دستش رسیداگر انسان هر کتا .شمارندبی
آموزانمان آموزش دهیم تا هنر کتاب خواندن و نیست. ما باید چگونه خواندن و چه خواندن را به دانش

ی دروس برای تعمییق مایهی غیردرسی باید براساس درونهنر هر کتابی نخواندن را بیاموزند. مطالعه
هیا و بیرای جبیران کاسیتی، ی غیردرسییوپرورش انجام شود. مطالعههای آموزشمینهیادگیری در ز

 )    گراییانتجربه .آموز استهای درسی و آموزشی دانشهای درسی و مکمل برنامهکمبودهای کتاب
های های کتابو پرورش به کالس درس و فعالیتاند که فرایند آموزشها ( بر این عقیدهپراگماتیست

زیرا سطح ، شودآموزان میی غیردرسی باع  پیشرفت تحصیلی دانششود. مطالعهمحدود نمی درسی
امکیان ییادگیری ، کنید. در چنیین صیورتیتر و پویاتر مییبرد و ذهنشان را فعالتفکر آنان را باال می

را بیه  از آن جا که فرهنگ کتابخوانی در جامعه ما جایگاه خیود .شودها برایشان بهتر فراهم میدرس
لذا باید برای ایجاد رغبت و عیادت در کودکیان و ، دست نیاورده و از وضعیت نامطلوبی برخوردار است

نوجوانان به مطالعه و کتابخوانی چاره ای جدی بیندیشیم.این تحقیق که در همین راستا صورت گرفته 
و تحلیل قرار دهد و کند مشکل عدم رغبت دانش آموزان به مطالعه را مورد بررسی و تجزیه می سعی

 سرانجام منجر به ارائه پیشنهاداتی جهت رفع مشکل گردد.
کتاب از دیرباز یکی از مهم ترین ابزار آگاهی و بصیرت به شمار آمده است و امروزه نیز در جوامیع 

میزان مطالعه و گرایش به کتیاب  ای کهبگونه .موجودیت فرهنگی نقش اساسی دارد انسانی در ابقای
هیای از آن جائی که دوره متوسطه نییز یکیی از دوره. باشدمی رشد و توسعههای رین شاخصاز مهمت

باشد 1 توجه بیه مسیائل ایین می کشورها …اجتماعی و ، حساس و اثر بخش در امر توسعه اقتصادی
مقطع علی الخصو  میزان مطالعه و عوامل مؤثر بر آن برای گام نهادن به سوی توسعه و پیشیرفت 

 .رسدمی ه نظرضروری ب

توجه پژوهشگران را به خود جلوب کورده ها انگیزش از جمله مباحثی است که قرنهمچنین 

است و دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که ارزیابی انگیزش انسان بسیار پیچیده است را برخی 

اموور مدرسه و تحصیل دارند و برخی عالقمنود بوه ایون ، از دانش آموزان عالقه زیادی به درس

معلموان ، نیستند بررسی چگونگی و چرایوی ایون انگیوزه موورد سو ال و بحور بسویاری ازاولیواء

. هوا مسوائل تحصویلی فرزنودان اسوتی مورد توجوه اکثور خانوادههاهیکی از سوژ.ومربیان است

والدین دوست دارند فرزندانشان بیشترین و بهترین پیشرفت تحصیلی را داشته باشود و از طورف 
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والدین از این که فرزندانشوان . برای آنها موضوعی غیر قابل پذیرش است، تحصیلی افت، دیگر

متعجوب شوده و سوئوال ، شوودهای راهنموایی و متوسواه دچوار افوت میبه هنگام ورود به دوره

کنند که چرا دیگر فرزندشان انگیزه ای برای درس خواندن ندارد؟ دریافتن دالیل ضوع  و می

وزان عمدتاً به مسائلی از قبیل تنبلی و بی خیالی و بازیگوشی اسوتناد مشکالت تحصیلی دانش آم

 . شودمی

فعالسیازی و تقوییت  .گییر اسیتفرآیند تحصیل از عمده جریاناتی است که با سیستم انگیزشی در
انگیزش درونی در دانش جویان اهداف مبتنی بر یادگیری آنها را برآورده خواهد ساخت و دوام و پایایی 

نه صرفا بر مبنیای ، باشدمیی درونی قوی هاها تضمین خواهد کرد. دانش جویی که دارای انگیزآنها ر
های درونی خویش وارد عمیل خواهید بلکه بر اساس انگیزه، جوائز و امتیازات ویژه، کسب نمرات برتر

د در واقیع شد. غالبا افرادی که با تحمل انواع سختیها و مشقتها به دنبال رسیدن به اهداف خود هستن
کنند. افیراد خیود انگیختیه ییا از انگیزش درونی خود به عنوان نیرو دهنده و تقویت کننده استفاده می

نیاز به استفاده مداوم از انگیزشهای بیرونی ندارند. هیر چنید ، افرادی که دارای انگیزش درونی هستند
کاهش یا فقدان آنها چنیدان تیاثیری در  سازد اماتر میاستفاده از این مشوقها آنها را فعالتر و انگیخته

 .کاهش انگیزش آنها برای فعالیت و در نتیجه کاهش عملکردشان نخواهد داشت
                       : پیشنهادات حاصل از این پژوهش عبارتند از

شود که جهت افیزایش انگییزه تحصییلی فرزنیدان شیرایط و زمینیه میهای پیشنهاد به خانواده*
 نابع غیردرسی را فراهم آورند.مطالعه م
 دانش آموزانمکانی را برای مطالعه در نظر بگیرید. جایی که نیاز  گرددمیپیشنهاد  هاهبه خانواد *

                          . را تأمین کند و به قدر کافی ساکت باشد

معلمان او احترام قائلید به فرزند خود نشان دهید که برای معلم یا گرددمیپیشنهاد  هاهبه خانواد *
          . هیچ وقت در حضور او با معلمش مخالفت نکنید، و به این منظور

پاداشیهایی در ، روشی بوجود آورید که برای کار سخت در مدرسه گرددمیپیشنهاد  هاهبه خانواد *
                  . خانه به کودک داده شود

توانند می فرزند خود کمک کنید چیزهایی را که دوست دارد وبه گردد میپیشنهاد  هاهبه خانواد *
اگر ییک کیودک : به عنوان مثال) شناسایی کند، برای کمک به انجام تکالیف درسی مفید واقع شوند
    . داستان بسازد و غیره(، بنویسد، عالقه به حیوانات دارد راجع به آنها کتاب بخواند
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، آموزان برای آنها جالب باشدهای دانشاولویت تجربه دعی کنیسگردد میپیشنهاد  هاهبه خانواد *
نییز  دهد. این موضیوع در مسیابقات ورزشییاولیه اعتماد به نفس آنها را افزایش می احساس موفقیت
 .مشهود است

هرگز آنها را ، آموزانهای فردی دانشا احترام گذاشتن به تفاوتب گرددمیپیشنهاد  هاهبه خانواد *
 .گر مقایسه نکنیمبا یکدی
آموزان را در کالس کمتر درگیر مسائل عاطفی منفی نمائیم و دانشگردد میبه معلمان پیشنهاد  *

، شیدید گیری و انضباطهای عاطفی آنان آشنا و در کاهش آن کوشا باشیم. سختحساسیت نسبت به
موجب درگیری ذهنی  که های منفی و خبرهای ناخوشایند از جمله عواملی استبیان قضاوت، تبعیض

 شود.و کاهش عالقه به یادگیری می
آنیان را بیه ، آمیوزان کیم توجیها محول کردن مسئولیت به دانشگردد بمیبه معلمان پیشنهاد  *

 .توجهی در آنها را بررسی کنیدرفتارهای مثبت هدایت و علل کم
و علییل  هنمییودآمییوزان توجییه بییه وضییعیت جسییمانی دانش گییرددمیییبییه معلمییان پیشیینهاد *
 .یدتوجهی و کاهش انگیزه آنان را بیاببیمیجس

آموزان و ارائه بازخورد به منظور اطالع از نتیجه فعالیت درسی دانش گرددمیبه معلمان پیشنهاد  *
های جنبیه، تکالیف آنان را بالفاصله در جلسه بعدی مالحظه و بیا رفیع اشیکاالت، مناسب به موقع و

 .مثبت را تشویق کنید
، مضطرب که تمایلی به ابراز وجود ندارنید، کمرو، گراه افراد درونب گرددمیمعلمان پیشنهاد  به *

گروهیی  های کالسیی و کارهیایآنها را به مشارکت در بح ، با تقویت رفتارهای مثبت توجه کرده و
 .دتشویق کنی



 603 …دانش آموزان يليتحص يزهبر انگ يدرس يرمطالعه منابع غ يرتاث

 

 كتابنامه

 ب  ز ایرج خ ش خلالقحسن یعق،  ورجم .انگیزش ن  کی  ن  (. 6113) چریل ال، اسپ ل ی گ  ،
 . عج()  حب المر  ، تبریز نانشگ ه تربیت  علم تبر یز

 ض یت شالغل  ، بر س   اباه  ی ن ه ش هیی ن "(. 6833)   ن ان ، ا یر  انه خ ت ن ، صغرا، اسو  ا 
فصالل   ه  هیال فو  نال  ن   "ز تعر  س    ن  ن  ک  ک  ن ک  خ نه بخالش خص صال  ن  شالرر شالیرا 

 . 3جل  ازل شم  ه ، زاح   رزنشت  انشگ ه آ ان اسین،   یریت آ   ش 
  اباه ت انم   س    ز خ نک  آ ال   بال   ضال یت شالغل  ن  نبیالران شالرر "(. 6831) آ  ز، اصغر 

 . نانشگ ه شری  برشو  ترران، پ ی ن ن  ه ک  ش  س  ا ش  "ترران
 ا   شعلانوش  : اصفر ن.ز ع اعف ه ه زانش  س  انگیز(. 6813) عل ، پ    ق یس. 
 انسویو ایز : . تررانغی رض    س  :  ورجم.ایی ن انگیزه برا  ک   ز  ن گ (. 6830) ای ان گ .، ج  ز

 ایران.
 زظیفاله ش  سال ،  ابااله خیقیالت"(. 6810) سالعی ه، ن    ن صر ز، صبح  قرا لک ، ن ن ،  جل ح ،

نانالش پالژزهش ن  ، شال پژزه –م فصل   ه عل "  انگیزش ز نگرش    ن ب    یریت    ن ه هج ب
 . 2شم  ه ، س ل نزا نهم، زاح  خ  اسگ ن  نانشگ ه آ ان اسی،  زان ش  س  ک  برن 

  اهبرنهال   ،  ق یسه ب ز هال   انگیزشال "(. 6831)  رضیه، سی  نژان  هرا ز، افوخ  ، فریب ، ح فظ 
عال ن  شالرر تیزهال ش ز ه   شخصیو  نانش آ   ان نبیرسالو نه   ز زیژگ م ی نگیر  خ ن ت ظی

، 61شالم  ه ، س ل پال یم، نز ه چر  م،   ن  ن   زان ش  س ه هی فو، پژزهش م فصل   ه عل "اه ا 
 زاح  اه ا .   نانشگ ه آ ان اسی

  س    ن  ا لعه ز ت زین کوب عل م انسال ن  : ترران.انگیزش ز هیی ن(. 6833)  حم  کریم، خ اپ  ه
 . سمت() ه هنانشگ 

  بر س  انگیزه ن زن  ز بیرزنال  پیشالرفت تحصالیل  نانشالی ی ن "(. 6831) سیمین نخت،  ض خ ن
،   تال  ه ن  علال م تربیوال ه هفصل   ه ان یش "زاح   زنهن       خولف نانشگ ه آ ان اسیه ه شو

 زاح   زنهن.    نانشگ ه آ ان اسی، 1شم  ه  سلسل ، شم  ه نزم، س ل نزم
  اهبالرن     سالب بالرا  شالرکت فعال ل تالر ن  ، ک ال نتق یت انگیالزه ک  "(. 6830) حسین،  ض ی 

شالم  ه ، فصل   ه   یریت ن  آ   ش ز پالرز ش نز ه هفالوم "ک ت ه     ضمن خ  ت ه   کی 
 . 33 سلسل 

  سساله : ( ترالران6830) یح  سی   حمال  ، .  ورجمانگیزش ز هیی ن. (3000) ج ن    س ل،  ی  
 . نشر زیرایش

 



692 6931ششم، شماره سوم، بهار پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي سال  -فصلنامه علمي 

 

  ضال یت شالغل  ز تعرال  ، اباه    ی ن انگیزه   شغل    یرانبر س   "(. 6833)  حم ن، س عوچ 
فصل   ه  هیال فو  نال  ن   ال یریت  "نبیران(  قا   و ساه   شررسو ن  رزنشت) س    ن  ک  ک  ن

 . 3جل  ازل شم  ه ، زاح   رزنشت  نانشگ ه آ ان اسی، آ   ش 

  نگزش نانش آ   ان  ق ع  س یش انگیزه ن زن  ز بیرزن  پیشرفت ز "(. 6831) حسن، شریف  پ ش
 " خولف تحصیل  نسبت به  س یل آ   ش  ز سرم این  وغیره  ن  تبیالین پیشالرفت تحصالیل  آنال ن

، زیژه ن  ه ن آز   ن  س یش ز ا  شالی ب  آ   شال . پژزهش  ن آز یر   آ   ش  –م فصل   ه عل
 س ل پ یم. 63شم  ه 

   انوش  ا  نانشگ ه پی م ن  : رانتر. اص ل   یریت آ   ش  (6833) عل ، عیقه ب. 
  انوش  ا  ا جم  : . ترران.ترجمه  رشی  فرزغ ن. زان ش  س  برا   علم ن .(6833) نی ی ، ف نو ن . 
 حسالن    ءال ن ترجمه. فو   س    ن ،  زانش  س  س    ن ( 6836)  نگ.، شن،  ابر  ب ، الزسن

 .زاالنس : تررانن   .     چرر ع  یو  ز ترانه، عبر   یوب ،  انه
 والرجم  .  پرز ش آن ن  نانش آ   انه هانگیزش ز شی . (6833) .جیمز، پ  ، ب  ب  ا،  ك ک  بز 

 .  ش : ترران .ق امم صغر  ابراهی
 Amabile, T , Dejong, w., lepper, M (3001). Effects of externally imposed 

deadlines on subsequent interinsic motivation. journal of personality and social 

psychology , 82 33-13.  

 Decharms, R (3001). Motivation enhancement in educational settings. In R. 

Ames & C. Ames (Eds), Research on motivation in education. vol. 6: student 

motivation. San Diego, calif: Academic press. 

 Deci, E (3001). The psychology of self – determination. Lexington, mass: D. 

C. Heath.  

 Diksson , C (3008). Understanding tasks in infant classroom. In N. Entwistle 

(Ed) Handbook of educational Ideas and practices. London: Routledge.  

 Eunsook. H yvette ,A (3001). Comparative cognitive and motivation 

characteristics of Gifted and non gifted , university of nevada , lasvegas , http: 

//hcq. Sagequb. Com.  

 Lepper. M, and Hoddell , M (3003). " Intrinsic motivation in the classroom " , 

In C. Ames & R. Ames (Eds), Research on motivation in education. vol. 8: 

Goals and cognitions. Sandiago calif: Academic press. 



 696 …دانش آموزان يليتحص يزهبر انگ يدرس يرمطالعه منابع غ يرتاث

 

 Nicholls, J (3003). Conceptions of ability and achivement motivation. In R. 

Ames& C. Ames (Eds) Research on motivation in education. vol. 6 " student 

motivation. San Diego , califf: Academic press.  

 Ryan , R. M (3001). " the nature of self in autonomy and relatedness. In G. R 

Goethals & strauss (Eds), Multidisciplinary perspectives on the self (pp. 303-

383) new york: springer – verlag. 

 Shunk, D & Hanson. A (3003). " peer models: influence on children's self-

efficacy and a chievement" jornal of educational psychology , 33 – 868-833.  

 Weinstein. R. Marshall. H. Brattesani. K. & Middlestdt. S (5002). 

"student perception of differential teacher treatment in open and 

traditional classroom" Journal of Educational psychology , 47-846-895. 

 

 

 

  



690 6931ششم، شماره سوم، بهار پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي سال  -فصلنامه علمي 

 

  



 
 
 

  پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی -فصلنامه علمی 
(28مسلسل ) 1814 بهار، سوم: شماره ششمسال 

 

 

 ی با عملکرد سازمان یفکر هیراباه سرما یبررس
 4صاحبعلی دهقان، 3قیحسن عاش، 2حبیب اله دهقان، 1حجت اهلل دهقان

 :  چکیده

ملکرد سازمانی در بانیک توسیعه تعیاون هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه سرمایه فکری و ع  
فرضییه فرعیی تنظییم و بیرای آزمیون  8فرضییه اصیلی و  کییدر این راستا  باشد.می استان تهران

سوال بر اساس مدل روس و همکاران برای سنجش سرمایه فکری  42پرسشنامه ای شامل ها فرضیه
 وییی روا سینجش از پیس. و مدل دیوید نیلی برای سنجش عملکرد سازمانی طراحی گردییده اسیت

 بانیکی ستاد کارشناسان و رانیمد شامل که مطالعه مورد جامعهی اعضا اریاخت در پرسشنامه، ییایپا
 حاصیله اطالعیات، هیا پرسشنامهی آور جمع از پس. گرفت قرار، باشدیم تهران استان تعاون توسعه
 لیتحل و هیتجز موردی استنباط وی فیتوصی آمارهای روش از استفاده با و شدی بند طبقه و صیتلخ

ه سیاختاری و یسیرما، . نتایج نشان داد که سرمایه فکری و اجزای آن یعنی سرمایه انسیانیقرارگرفت
 سرمایه رابطه ای با عملکرد سازمانی بانک رابطه مثبت و معنی داری دارند.
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