
  
  
  
  
  

آموزان پيشرفت، منبع كنترل، خودپنداره و پيشرفت تحصيلي دانش بين انگيزه رابطه
  گانه تبريزسال اول متوسطه نواحي پنج

  
  1دكتر اسداله خديوي

  2مفاخري افسانه وكيلي
  

  چكيده
هدف از اين پژوهش بررسي رابطه بين انگيزه پيشرفت، منبع كنترل، خودپنداره و پيشرفت تحصيلي 

 170نفر بود كه تعداد  26769جامعه آماري . گانه تبريز بودآموزان سال اول متوسطه نواحي پنجانشدر د
. اي انتخاب شدندگيري چند مرحلهنفر پسر به عنوان نمونه آماري و با شيوه نمونه 214نفر دختر و 

پرسشنامه  و رمنس و پرسشنامه منبع كنترل راترابزارهاي اين پژوهش شامل پرسشنامه انگيزه ه
  . خودپنداره راجرز است

ضـريب  هـا از  توصـيفي بـود و بـراي آزمـون فرضـيه      -روش تحقيق اين پژوهش از نوع همبسـتگي 
  .همبستگي اسپيرمن استفاده شد
آموزان دختر و پسر رابطه معنادار و مثبتي بين پيشرفت تحصيلي و انگيزه نتايج نشان داد كه در دانش
بطوريكه هر قدر فرد از انگيزه پيشرفت باالتري برخـوردار  . نداره وجود داردپيشرفت و منبع كنترل و خودپ
پيشـرفت تحصـيلي بـاالتري     تر باشد و از خودپنداره بهتري برخوردار باشد ازباشد و منبع كنترل او دروني

بيني متغير پيشرفت تحصيلي، ابتـدا خودپنـداره و سـپس انگيـزه و در     در جهت پيش. برخوردار خواهد بود
  .باشدنهايت منبع كنترل داراي اهميت مي

  
  ، پيشرفت تحصيليانگيزه پيشرفت، منبع كنترل، خودپنداره :كليدي واژگان
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  مقدمه
 آورند و در انجام تكاليفآموزان مشتاقانه به تكاليف آموزشگاهي روي ميبرخي از دانش چرا

آنكه بعضي ديگر از تكاليف حال  دهند واي نشان ميشائبهتالش و جديت بي آموزشگاهي از خود
ورزند؟ چرا بعضي از عالقگي به انجام آنها، مبادرت ميكنند و يا از روي بيآموزشگاهي اجتناب مي

شوند در برند و از پيشرفتشان خشنود ميآموزان از يادگيري در مدرسه و خارج از مدرسه لذت ميدانش
مربوط به  سؤاالت احساسي را ندارند؟ اينها حالي كه بعضي ديگر نسبت به يادگيري آموزشگاهي چنين

كه  دهندها نشان ميبررسي. آموزان تلويحات مهمي را دربردارندانگيزش هستند و براي يادگيري دانش
انگيزش يكي از عوامل اصلي رفتار است و در تمام رفتارها از جمله يادگيري، عملكرد ادراك، دقت، 

به طوركلي ). 1369موراي، ترجمه براهني، . (هيجان اثر دارديادآوري، فراموشي، تفكر، خالقيت، و 
اند و در اين مقايسه نيرو وجهت، مفاهيم عمده انگيزشي انگيزش را به موتور و فرمان اتومبيل تشبيه كرده

  .هستند
دارد كه شامل  انگيزه اشاره به پويايي رفتار ما. انگيزه محرك اساسي براي تمام اعمال ما است

انگيزه پيشرفت اساس ما در رسيدن به . باشدهاي ما در زندگي ميطلبي، تمايالت و جاهنيازهاي ما
اي كه يك فرد تواند برنحوهانگيزه پيشرفت مي. موفقيت و رسيدن به تمام آرزوهاي ما در زندگي است

و  1اكييويچهار(گذار باشد تأثيردهد و يا تمايل به نشان دادن شايستگي را دارد، اي را انجام ميوظيفه
ها كه به تفاوت يكي از نظريه. هاي متعددي استانگيزه داراي نظريه). 1997، 4اليوت و 3و كارتر 2بارون

و  5ايمز. (شودكند انگيزش پيشرفت ناميده ميآموزان براي پيشرفت در مدرسه توجه ميانگيزه دانش
استوار  10و اتكينسون 9، مك كلند8رز، سي7نظريه انگيزش پيشرفت برتحقيقات اوليه هوپ) . 1988، 6آرچر
) 1930(مطالعات اوليه هوپ . دارد تأكيدآموز اين نظريه برنقش هدف در موفقيت و شكست دانش. است

  .تجارب افراد را در زمينه موفقيت و شكست تشريح كرد

                                                           
Harackiewicz                                    -١  
Barron                                       -٢   
Carter                                        -٣   
Elliot -٤  
Ames  -٥   
Archer -٦   
Hoppe -٧   
Sears  -٨   
Mcclelland -٩   
Atkinson  -١٠   
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برند و پس از شكست، آن را افراد پس از كسب موفقيت، سطح هدف خود را باال مي: گفتاو مي
كرد كه تغيير در هدف، افراد را در برابر تجربه مداوم شكست و يا امور هوپ تصور مي. آورنديين ميپا

  .كندشود محافظت ميبسيار آساني كه موجب احساس موفقيت نمي
، يك تعامل بين متغيرهاي موقعيتي و انگيزه مربوط محققان انگيزشي عقيده دارند كه انگيزه پيشرفت

بيني رفتار، درگير دو نوع انگيزه به طور مستقيم در پيش واين د. به موفقيت است به فرد براي رسيدن
كنند و از آن به انجام وظيفه نيز نام هاي ضمني، خود به خود عمل ميانگيزه. ضمني و صريح هستند

ريق هاي صريح از طاما انگيزه. شوندذاتي براي انجام كار تحريك مي هايشود و از طريق مشوقبرده مي
  ).2005، 2و ماير 1برونزتين(شوند انتخاب عمدي و اغلب براي داليل بيروني تحريك مي

هاي كودكان دبستاني انجام داد به طراحي نظريه سيرز از طريق تجربه جالبي كه درباره هدف
هاي او نشان داد كه در شرايط موفقيت، نتيجه آزمايش). 1992ماير، (انگيزش پيشرفت دست يافت 

از سوي ديگر در . كرد و يا كمي بزرگتر از آن بود شان تطبيق ميكودكان درست با عملكرد واقعي اهداف
كلند مك. شدشان مشاهده ميشرايط شكست، اختالف بيشتري بين اهداف كودكان و عملكرد واقعي

مين نياز به أمطالعه در مورد نظريه انگيزش پيشرفت را ادامه داد و شرايطي را كه افراد در آن موفق به ت
كلند بنام اتكينسون كار تدوين نظريه يكي از همكاران نخستين مك. شوند، بررسي كردپيشرفت مي

  ).1992ماير، ( معاصر انگيزش را ادامه داد 
اي از تحقيقات نشان داد كساني كه به موفقيت گرايش دارند در مجموعه) 1967 ،1968(اتكينسون 

كنند و افرادي كه از شكست نگراني زيادي دارند اغلب اهدافي را خاب مياهدافي را با دشواري متوسط انت
هاي جديد انگيزش پيشرفت هنوز هم بر ديدگاه. گزينند كه يا بسيار بزرگ و يا بسيار كوچك استبرمي
 ). 1988، 3ديوك( دارند  تأكيدموفقيت و شكست در اهداف  تأثير

موزان با چنين اهداف آاند و عقيده دارند دانشيل شدهها قاايمز و آرچر تفكيكي را بين انواع هدف
آموزاني كه در جهت اهداف مربوط به بهبود زيرا دانش. كنندمتفاوتي در سطوح مختلف كسب موفقيت مي

آنها در مقايسه با  .انجامدهاي ايشان به يك تفاوت واقعي ميكنند اعتقاد دارند تالشخويش تالش مي
كنند سطوح باالتري را هاي شخصي خويش انتخاب ميخود را بر اساس توانايي آموزاني كه اهدافدانش

  .آورندبدست مي

                                                           
Brunstein  -١   
Maier  -٢   
Dweek  -٣  
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ترين تحقيقات پيرامون ارتباط بين پيشرفت تحصيلي و انگيزه پيشرفت به مطالعات يكي از گسترده
 اردبه نظر وي بين انگيزه پيشرفت باال و پيشرفت تحصيلي رابطه مثبت وجود د. گرددكلند برميمك

  ).1372شيخي فيني، (
ساخت چند ) شودانداز هم ناميده ميچشم-هويت، خود-ساخت، خود- كه خود(مفهوم خودپنداره 

ها و كرده ها مانند تحصيلدر رابطه با هر تعداد از ويژگي "خود"است كه اشاره به ادراك فرد از  بعدي
، 2و كالرك 1بونگ. (ري ديگر داردويت نژادي و بسياهاي جنسي و جنسيتي، هها و نقشتحصيل نكرده

  ). 2005، 7و ديان بوردز 6، هافمن و هاتي2004، 5هافمن ،1996، 4و ورث گاوين 3، بيرن1999
هر فرد به . مفهوم خودپنداره با مفهوم عزت نفس و احساس خشنودي از زندگي ارتباط نزديك دارد

د و به طريقي در ذهن خود آنرا خصوص هر نوجوان يك عقيده مخصوص و تصور ذهني از وضع خود دار
آيد و دنياي خارج در او به وجود مي تأثيراين تصور ذهني بر اثر تجارب شخصي و . سازدمنعكس مي

كودك و نوجوان يك نظر ثابت و پايدار از محيط و از شخص خود و از ارتباط خود با محيط بدست 
در واقع . پردازدراي مقابله با آنها به كوشش ميكند و بو برطبق آن مسايل زندگي را ارزيابي مي. آورد مي

كنيم تفسيرهايي از رفتارهايمان و محيطي باشد كه ترين چيزي كه ما درباره خودمان بيان ميشايد مهم
چه (مشاوران و روانشناسان براين نظرند كه در بين انواع مشكالت جوانان . كنيمدر آن زندگي مي

 بيشتر) شودآنان مشاهده مي شود و چه مشكالتي كه در رفتارشنيده مي مشكالتي كه از زبان خود جوانان
بيني در بين بزرگساالن نيز به كم نگرش خود. شودارزشيابي غيرمنصفانه آنان از مشكالتشان ديده مي

ها موفقيت مدار هستند و يك دليل عمده اين امر اين است كه اكثر جوامع و فرهنگ. خوردچشم مي
هاي ايجاد خودپنداره مثبت درافراد، يكي از روش). 1371نوابي نژاد،(نهند روزي فرد ارج ميبرتوفيق و پي

اين عقيده  در نظريه يادگيري اجتماعي خود بر) 1975( 8راتر. اصالح نحوه اسنادهاي علي افراد است
ند در دانمي) نتايج عملكرد(هاي خود ها يا موفقيتاست كه بعضي از افراد خود را مسئول شكست
افرادي كه خود را مسئول موفقيت و شكست خود . صورتيكه بعضي ديگر، محيط و شانس و غيره را

دانند از منبع كنترل دروني برخوردارند و افرادي كه ديگران و محيط را مسئول موفقيت يا شكست  مي

                                                           
Bong  -١   
Clark  -٢   
Byrne  -٣   
Worth Gavin -٤   
Haffman  -٥   
Hattie  -٦   
Dianne Borders  -٧   
Rutter -٨   



   .....بررسي رابطه بين انگيزه پيشرفت، منبع كنترل، خودپنداره و

كنترل دروني  ط با مركزيكي از پيامدهاي مهم اسناد علي در ارتبا. دانند، منبع كنترل بيروني دارندمي خود
شود، در هاي دروني اسناد داده ميپيامدهاي مثبت رفتار كه به علت. و بيروني مفهوم خودپنداره است

كند، در حالي كه موفقيتي كه به علل بيروني چون بخت و شخص احساس غرور و اعتماد به خود مي
اين . شودرور و خودپنداره مثبت نمياقبال يا كمك ديگران و غيره نسبت داده شود، منجر به احساس غ

كند مطالب به طور آشكار به رابطه ما بين انگيزه پيشرفت افراد با منبع كنترل دروني و بيروني داللت مي
و  2، سويني1بناسي. (شودشود كه منبع كنترل دروني با سطوح باالتر پيشرفت مرتبط ميو تصور مي

  ). 2007، 6، مكااسكيل5دي، 4مالتبي: ، نقل شده توسط1988، 3دوفور
توان از بر پيشرفت تحصيلي مي مؤثرهاي متعدد حاكي از آن اند كه از جمله عوامل تحقيقات و نوشته

شناسان درباره روان). 1962، 8و كاتكوسكي 7از جمله كراندال(انگيزه پيشرفت و منبع كنترل نام برد 
  :پردازيمبراي نمونه به يادآوري برخي از آنها مي اند كهاهميت انگيزش در يادگيري به نتايجي دست يافته

  .انگيزش شرط و عامل عمده يادگيري است -
  )1368 شعاري نژاد،. (داري است مسئله انگيزش نقطه مركزي روانشناسي تربيتي و روش كالس -

ان كه نشان داده اند كه افراد داراي انگيزش پيشرفت باال نسبت به آن) 1970، 9واينر( مطالعات ديگر 
انگيزش پيشرفت پاييني دارا هستند، حتي هنگامي كه در انجام تكاليف ناموفق هستند پايداري بيشتري 

تواند همچنين برخي از شواهد جالب ديگر به اين موضوع اشاره دارند كه انگيزش پيشرفت مي. دارند
  .پيشرفت اقتصادي و تكنولوژيكي را افزايش داده و موجب گسترش آنها شود

. بر پاداش و تنبيه در زندگي انسان است مؤثراي در مورد عوامل تعميم يافته كنترل بيانگر انتظار منبع
 در يك طرف پيوستار منبع كنترل،كساني قرار دارند كه بر توانايي خود در مهار رويدادهاي زندگي يعني به

دند رويدادهاي زندگي در نتيجه منبع كنترل دروني اعتقاد دارند و در انتهاي ديگر ،افرادي هستند كه معتق

                                                           
Benassi -١   
Sweeney -٢   
Dufour -٣   
Maltby -٤   
Day -٥   
Makaskill -٦   
Crandall  -٧   
Katkovsky  -٨   
Weiner -٩  
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و  1بوريج(آيند عوامل بيروني مانند تصادف، شانس، يا تقدير يعني عوامل بيروني منبع كنترل، بوجود مي
  ).1995، 2تومباري

اند كه بيروني بودن افراطي در شكل درماندگي آموخته شده و پرهيز از تحقيقات مختلف نشان داده
است  طلبد، نابهنجارافراطي نيز به لحاظ اين كه واقعيت را به مبارزه مي مسئوليت و تالش و دروني بودن

 است كه منبع كنترل با متغيرهاي اعتماد به نفس،همچنين تحقيقات نشان داده). 1996، 4و كلر3كلين(
ها بيروني. هاي روان پريشي ارتباط داردضطراب، افسردگي، درماندگي آموخته شده، استرس و ديگر نشانها
مردمي . كنند كه برسرنوشتشان كنترل كمتري دارنده واسطه منبع كنترل بيرون از خودشان، احساس ميب

بناسي، (باشند كه منبع كنترل بيروني دارند، بيشتر دچار تنش روحي شده و مستعد ابتال به افسردگي مي
  ). 2007مالتبي، دي، مكااسكيل، : ، نقل شده توسط1988سويني و دوفور، 

لذا . يابدل و اصالح مركز كنترل سالمت روان و بهداشت رواني فرد در جامعه بهبود ميبا تعدي
شناسايي و بررسي مركز كنترل در توصيف چگونگي عملكرد افراد اهميت بسزايي دارد، خصوصا شناخت 

گيري و عوامل تواند به نحوه شكلمي... هاي آن مانند پيشرفت تحصيلي و انگيزش پيشرفت وهمبسته
با توجه به مطالب فوق با آموزش فراگيران جهت تغيير مركز . آموزان كمك كندآن در دانش بر ؤثرم

آموزان و در مسير درست قرار كنترل دانش نين آموزش معلمان جهت شناخت منبعكنترل خود و همچ
لي كه شود و از افت تحصيآموزان برداشته ميدادن آن، گام مثبتي جهت بهبود پيشرفت تحصيلي دانش

از آنچه گفته شد ضرورت و اهميت تحقيق در . شودمعضل كنوني بسياري از كشورهاست جلوگيري مي
هاي فراوان در آموزش امروزه با وجود صرف هزينه. شودمورد انگيزش پيشرفت و منبع كنترل آشكار مي

شي از شكست هاي ناخسارت. هاي تحصيلي و آموزشي هستيمو پرورش، متاسفانه باز هم شاهد شكست
از نظر اقتصادي، شكست . باشدتحصيلي هم داراي بعد اقتصادي و هم داراي بعد رواني و اجتماعي مي

رواني، احساس شكست و موفقيت  -به عالوه از نظر اجتماعي. تحصيلي هزينه سنگيني در بردارد
هاي در موفقيتهاي شخصيتي و عملكردهاي بعدي شاگردان به فرايندهاي شناختي و انگيزش و ويژگي

از نظر رواني نيز منجر به كاهش اعتماد به نفس و افسردگي . بسزايي دارد تأثيرتحصيلي، اجتماعي، شغلي 
آموزان هاي دانششود و اين جنبه از اهميت خاصي برخوردار است، زيرا تاريخچه شكستآموخته شده مي

اهميت . گرددنفس پائين در آنان ميترين عواملي است كه منجر به مفهوم خود ضعيف و عزت از عمده
اندركاران امور آموزشي اعم از معلمان، مشاوران،  تربيتي اين پژوهش در همين است كه همگي دست

                                                           
Borich -١   
Tombari  -٢   
Klein  -٣   
Kller -٤   
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هاي اسناد علي و خودپنداره آگاه شوند و مهم شيوه تأثيروالدين، مديران و ساير مسئوالن آموزشي از 
هاي ناسازگار و معيوب جلوگيري وب از نسبت دادنتالش به عمل آورند تا با برخورد مناسب و مطل

هاي برنامه آموزشي خود را برتغييردادن اندركاران نظام آموزش و پرورش بايد هدف دست. نمايند
آموزان را به فعاليت وا دارند تا با كسب هاي ناروا و تصورات منفي قرار دهند و بدين وسيله دانش نسبت

ها به خود، سالمت رواني الزم را براي زندگي اجتماعي بدست ين موفقيتآميز و اسناد اتجارب موفقيت
  .آورند
  

  :هدف كلي پژوهش
آموزان سال اول تعيين رابطه بين انگيزه پيشرفت، منبع كنترل، خودپنداره و پيشرفت تحصيلي دانش

  دبيرستان شهر تبريز 
  

  :پژوهش سؤاالت
  دارد؟ ي رابطه وجودپيشرفت تحصيل آيا بين مفهوم انگيزه پيشرفت و-1
  دارد؟ پيشرفت تحصيلي رابطه وجود آيا بين مفهوم منبع كنترل و -2
  دارد؟ پيشرفت تحصيلي رابطه وجود بين مفهوم خودپنداره و آيا -3
هاي انگيزه پيشرفت ومنبع كنترل و خودپنداره در پيشرفت تحصيلي مؤلفهسهم هر يك از  -4

  چقدر است ؟
  

  :پيشينه پژوهش
هاي براي مشخص كردن نقش انگيزش در يادگيري، تعدادي از مقياس) 1980( 1كوجرنستد و 
آنها پس از اجرا و تحليل نتيجه گرفتند كه انگيزه . اي را ايجاد كردندآوري و پرسشنامهانگيزشي را جمع

به  يزه با عملكرد افراد در امتحان نمدت مطالع. داري داشته استافراد با مدت مطالعه آنان رابطه معني
جرنستد و . (ها نشانگر رابطه خطي زياد بين انگيزش و عملكرد بودتحليل داده. دار همبسته بودطور معني

  ).1980كو، 
مشاهده كردند دانشجوياني كه خود را از لحاظ انگيزه پيشرفت  1996در سال  2نيكسون و فراست 

ه ديگر در اين تحقيق اين بود كه بين يافت. باال ارزيابي كرده بوند، معدل باالتري نيز بدست آوردند
مندي بود، كساني كه رضايت وار برقراراحساس رضايت از خود و موفقيت تحصيلي يك رابطه منحني

                                                           
Jernsted & Chow -١   
Nixon & Frost -٢   
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نيكسون و فراست، ( متوسط تا بااليي از خود داشتند در مقايسه با ديگران معدل باالتري نيز داشتند
1996.(  

بررسي رابطه انگيزش پيشرفت، مركز كنترل و “ ، در پژوهشي تحت عنوان)1372(شيخي فيني 
نفر از بين  211اي با حجم نمونه ”آموزان مقطع متوسطه شهر بندرعباسپيشرفت تحصيلي دانش

آموزان انتخاب و پس از اجراي پرسشنامه مركز كنترل راتر و انگيزش پيشرفت و استفاده از ميانگين  دانش
وان مالك پيشرفت تحصيلي به اين نتيجه دست يافت كه بين آموزان به عنمعدل ثلث اول و دوم دانش

  .انگيزش پيشرفت باال و پيشرفت تحصيلي باال از نظر آماري رابطه مثبت و معنادار وجود دارد
هاي مربوط به ارتباط بين منبع كنترل و پيشرفت تحصيلي، نخستين تحقيق كالسيك در نوشته

تحقيقاتي فل انجام شده  مؤسسهاز ) 1962(و پرستون  ، كاتكوسكيله كراندالتحقيقي است كه بوسي
 آموزان و منبع كنترل دروني آنان همبستگي مثبتي وجودهاي دانشنتايج نشان داد كه بين نمره. است
اي رابطه بين احساس كنترل شخصي و موفقيت تحصيلي را مورد نيز در مطالعه) 1968(هاريسون . دارد

اقتصادي  -تواند صرف نظر از موقعيت اجتماعياس كنترل شخصي ميوي دريافت احس. بررسي قرارداد
  .بيني كندها ي تحصيلي را در تحصيل پيشبعضي از موفقيت

 230در اين مطالعه . رابطه منبع كنترل و پيشرفت تحصيلي را مورد بررسي قرارداد) 1370(بيابانگرد 
، آموزش و پرورش تهران و در هر 4، 11، 17آموزان كالس سوم دبيرستان در سه منطقه نفر از دانش

مقياس . منطقه نيز از هر سه رشته رياضي فيزيك، علوم تجربي و انساني به شيوه تصادفي انتخاب شدند
آموزان در كليه بيروني راتر برروي آنها اجرا گرديد و از معدل نمرات ثلث اول و دوم دانش -كنترل دروني

پس از تحليل آماري اين . شرفت تحصيلي استفاده شدبراي سنجش پي 69-70دروس سال تحصيلي 
” بين منبع كنترل و پيشرفت تحصيلي از نظر آماري همبستگي مثبت و معنادار وجود دارد“فرضيه كه 

بررسي رابطه بين موضع نظارت، عزت نفس و “ در پژوهشي تحت عنوان) 1370(رخان ت. شد تأييد
آموزان نفري از دانش 100دوگروه  ”دي شهر تهرانآموزان تيزهوش و عاپيشرفت تحصيلي در دانش

پس از اجراي . عادي و تيزهوش پسر سال اول نظري از جامعه در دسترس بطور تصادفي انتخاب شدند
گيري پيشرفت تحصيلي آنها، اطالعات، پرسشنامه عزت نفس و آزمون موضع نظارت راتر و اندازه

ج نشان داد كه بين موضع نظارت و پيشرفت تحصيلي نتاي. استخراج و نتايج تجزيه و تحليل گرديد
بررسي رابطه “در پژوهشي تحت عنوان ) 1375(نسب  برومند. همبستگي مثبت و معنادار وجود دارد

 217اي شامل نمونه” سوم راهنمايي شهر دزفول آموزان پايهجايگاه مهار و عملكرد تحصيلي دانش
اي گيري تصادفي چند مرحلهشهرستان دزفول را با روش نمونهآموز دختر و پسر پايه سوم راهنمايي دانش

- ابزارهاي اين پژوهش پرسشنامه مسئوليت پيشرفت عقلي و مقياس منبع كنترل دروني. انتخاب كرد
بين جايگاه مهار و عملكرد “پس از اجرا و تجزيه و تحليل نتايج، اين فرضيه كه . بيروني راتر بودند
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از آنجائيكه پژوهشگران يك پايه نظري دقيق براي ارزشيابي . شد تأييد ”دارد تحصيلي رابطه مثبتي وجود
يك ) 1976(در تالش براي رفع اين نقيصه شولسون، هانبرو استانفون . اندو سنجش خودپنداره نداشته

هاي الگوي سلسله مراتبي و چندبعدي از خودپنداره را گسترش دادندكه خودپنداره عمومي به حوزه
اي در كيفيت پژوهشي از هاي قابل مالحظهاخيرا پيشرفت. استتقسيم شده صصيشخصي و تخ
هاي گيري بهتر مثل پرسشنامهتر نظري مثل الگوي شولسون و همكاران، ابزار اندازهالگوهاي قوي

روش شناسي بهتر بوجود آمده است و ) 1992(هاي خودپنداره چندبعدي مارش توصيف خود و پرسشنامه
در يك فرا تحليل گسترده و وسيع نتيجه گرفتند كه ) 1982( هانسفورد و هاتي). 1996، مارش و روچ(

همبستگي پيشرفت تحصيلي با خودپنداره عمومي در حد متوسط است اما همبستگي پيشرفت تحصيلي با 
  .است4/0خودپنداره تحصيلي در حدود 
  :روش شناسي پژوهش

همبستگي بـوده و روش اجـراي آن پيمايشـي     -اين تحقيق از تحقيقات توصيفي :روش پژوهش
  .است 
  

  :و روش نمونه برداري آماري جامعه و نمونه
گانـه شـهر   آموزان دختر و پسر سال اول دبيرستان نواحي پنجي آماري پژوهش را تمامي دانشجامعه

تان آمـوز سـال اول دبيرسـ   نفـر دانـش   26769نفر دختر، جمعـا   11826نفر پسر و  14943 تبريز به تعداد
اي و با اسـتفاده از فرمـول محاسـبات    گيري خوشهي نمونهاز بين جامعه آماري به شيوه. دهندتشكيل مي

نفر تعيين شـده اسـت    384عه اندازه نمونه مورد مطال 05/0و با دقت  %95حجم نمونه كوكران، در سطح 
ر پسر انجام گرفته كـه در  نف 214نفر دختر و  170يعني بر روي  وآزمون به نسبت تعداد دختران و پسران

تقسيم بندي نـواحي  (اي اي كه تركيبي از روش خوشهگيري چند مرحلهانتخاب اين تعداد، از روش نمونه
) بـا توجـه بـه سـهم دختـران و پسـران      (اي نسـبتي  و سپس روش طبقه) آموزش و پرورش به پنج ناحيه

كـالس بـه شـيوه تصـادفي      2هـر آموزشـگاه    و از) دخترانه و پسرانه( آموزشگاه 2ستفاده و از هر ناحيه ا
   .انتخاب گرديده است

  .آوري اطالعات شامل سه پرسشنامه بودابزارهاي اين پژوهش براي جمع: ابزار مورد استفاده
پرسشنامه  -3. 2پرسشنامه خودپنداره راجرز -2 .1بيروني راتر -پرسشنامه منبع كنترل دروني -1

  آموزانه از دفاتر امتحانات مدارس براي محاسبه معدل دانشاستفاد -4.  3انگيزش پيشرفت هرمنس

                                                           
Rutter -١   
Rujers -٢   
Hermens -٣   
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  بيروني راتر –پرسشنامه منبع كنترل دروني 
اين مقياس يك پرسشنامه خودسنجي . بيروني را توسعه داده است -راتر يك مقياس كنترل دروني

 ايد از بين دوآزمودني ب. هر ماده داراي دو جمله به صورت الف و ب است. ماده است 29است كه شامل 
 - مواد مقياس كنترل دروني. جمله يكي عقيده بيروني و ديگري دروني است يكي از آنها را انتخاب نمايد

بازشناسي تحصيلي، بازشناسي اجتماعي، عاطفه و : شوند كه عبارتند ازخرده طبقه تقسيم مي 6بيروني به 
اين مقياس يك ). 1966راتر،(گي سياسي و فلسفه زند –گري و برتري طلبي، اجتماعيمحبت، سلطه

، 24 ،27هاي ماده(ماده به صورت خنثي است  6ماده اين پرسشنامه،  29از . پرسشنامه خودسنجي است
ماده كليدي در اين آزمون  23. دارندكه منظور از آزمودن را براي آزمودني پوشيده نگه مي)1و  8 ،14 ،19

بيروني به  -مقياس كنترل دروني. گيرندجهان را اندازه ميعقايد و باورهاي فرد درباره ماهيت و طبيعت 
صورت گزينه بايست است كه در آن يك عقيده و باور دروني در برابر يك عقيده و باور بيروني قرار دارد 

ها يا ضربدرهايي را گيرد كه تعداد عالمتگذاري اين مقياس بدين صورت انجام مينمره). 1970واينر،(
هاي مربوط به كنترل دروني زده شده است را شمارش ليدي اين مقياس در مقابل گزينهماده ك 23كه در 

كل نمره هر فرد نشان دهنده ميزان كنترل دروني است و نمره كنترل بيروني حاصل تفريق  كنيم،مي
  .است )تعداد مواد اصلي و كليدي( 23نمره كنترل دروني از 

  

  :ترپايائي و روائي پرسشنامه منبع كنترل را
يافته يا اعتقاد به منبع كنترل بيروني هاي فردي، در انتظار تعميماولين كوشش براي سنجش تفاوت

اي با عنوان اثرات شانس و مهارت در تحقق در مطالعه) 1991( به عنوان يك متغير رفتاري توسط فاريس
ماده را در مقابل  13ي و هاي بيرونماده مربوط به گرايش 13فاريس مقياس ليكرت را با . امور شروع شد

ميزان فوق در مطالعات اوليه براي سنجش دو بعد كنترل تهيه شد و . آن به عنوان كنترل دروني قرارداد
وي نسخه . دنبال شد) 1959(كار فاريس توسط جيمز  ).1370بيابانگرد،(شواهد قابل قبولي بدست آمد 

ي كه در مطالعه فاريس بيشترين موفقيت ؤاالتسخنثي بر اساس  سؤاالتبه اضافه  سؤال 26ليكرت را با 
جيمز موفق شد همبستگي ضعيف ولي معنادار بين آزمون خود و موفقيت رفتار در . قرارداد را داشتند،

آموز نفر دانش 1000بر روي نمرات ) 1966(فرانكلين ). 1370بيابانگرد،(شرايط شانس و مهارت، پيداكند 
همبستگي معناداري با عامل كلي شخص  سؤاالتو دريافت كه همه  دبيرستاني تحليل عاملي انجام داد
  ). 1373مسدد،(درصد از كل واريانس بدست آورد  53دارد و اين عامل شخصي را، حدود 

ابتدا به عنوان مطاله مقدماتي بر  پژوهش انجام يافته كه تر در اينضريب پايائي آزمون منبع كنترل را
  .بدست آمده است 72/0 1فته است، به روش كودر ريچاردسونآموز انجام گرنفر دانش 30روي 

                                                           
Kuder-Richardson -١   
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هاي تنصيف و كودر بيروني راتر كه با روش -متوسط ضرايب پايائي مقياس منبع كنترل دروني
  ).1370بيابانگرد،(بوده است 70/0ها بيشتر از ريچاردسون محاسبه شده، در بسياري از پژوهش

هاي بيروني را در نمونه -آزمون منبع كنترل دروني مقدار ضريب پايايي) 138، ص 1371(غضنفري 
بيروني  -ضريب پايايي مقياس منبع كنترل دروني: گويداو در اين باره مي. بدست آورده است 70/0ايراني 

 70/0هاي ايراني، نيز با روش كودر ريچاردسون محاسبه شده و متوسط اين ضريب حدودراتر در نمونه
  .باشدمي تأييدتوجه به استاندارد بودن پرسشنامه راتر مورد آزمون با  روايي .باشدمي

  

  :پرسشنامه انگيزش پيشرفت هرمنس
هرمنس . استت از پرسشنامه هرمنس استفاده شدهگيري يا ارزيابي انگيزش پيشرفبراي اندازه

هاي برمبناي دانش نظري و تجربي موجود درباره نياز به پيشرفت و با بررسي پيشينه پژوهش) 1970(
  .اي را براي ارزيابي اين انگيزه بوجود آورده استماده 29موجود و پس از طي مراحلي يك آزمون 

پرسشنامه انگيزه پيشرفت، ده ويژگي كه افراد داراي انگيزش پيشرفت  سؤاالتهرمنس براي نوشتن 
ست آورده است، كند و از بررسي تحقيقات قبلي بدباال از افراد با انگيزش پيشرفت پايين، متمايز مي

را براي پرسشنامه تهيه كرد  سؤال 92ابتدا وي . برگزيده است سؤاالتبعنوان مبنا و راهنما براي انتخاب 
با رفتار پيشرفت مندانه بدست آورده  سؤالو در نهايت براساس ميزان ضريب همبستگي كه بين هر 

ده ويژگي . شرفت انتخاب نموده استاي را بعنوان پرسشنامه نهايي انگيزش پيچند گزينه سؤال 29 است،
كند و به عنوان مبنائي كه افراد داراي نياز به پيشرفت باال را از افراد با نياز به پيشرفت پايين متمايز مي

انگيزه  -2  سطح آرزوي باال -1 :باشندهاي زير ميپرسشنامه استفاده شده، ويژگي سؤاالتبراي نوشتن 
  مقاومت طوالني در مواجهه با تكاليف در سطح دشواري متوسط -3   قوي براي تحرك به سوي باال

ادراك پويا از زمان يعني احساس اين  - 5تمايل به اعمال تالش مجدد در انجام تكاليف نيمه تمام  -4
توجه به مالك شايستگي و لياقت در انتخاب دوست  -7آينده نگري  -6دهند تر روي ميكه امور سريع

رفتار  - 10كاري را به خوبي انجام دادن  -9اسي از طريق عملكرد خوب در كار باز شن -8يا همكار 
ي سؤالي، هيچ سؤال 29الزم به ذكر است كه در رابطه با اين ويژگي آخر پرسشنامه ( ريسك كردن پايين 

پرسشنامه به صورت  سؤاالت). ويژگي فوق تدوين شده است 9به اين ترتيب پرسشنامه براساس . را ندارد
ها برحسب اين گزينه. جمله ناقص بيان شده است كه به دنبال هر جمله ناتمام، چند گزينه داده است 29

به . گيرداين كه شدت انگيزه پيشرفت از زياد به كم يا كم به زياد باشند به آنها نمره ميزاني تعلق مي
گذاري ند و امكان نمرههاي يكساني نبودداراي تعداد گزينه) سؤاالت(ها خاطر اين كه برخي از ماده

اي نوشته شده ماده پرسشنامه به صورت چهار گزينه 29وجود نداشت ) سؤال(ماده  29يكسان براي 
هاي پرسشنامه به به عنوان نمونه يكي از ماده. از ارزش يكساني برخوردار باشند سؤاالتاست، تا همه 

  .........من بطور كلي -: اين صورت است
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  .ه نگر هستمخيلي زياد آيند)الف
  .آينده نگر هستم زياد )ب 
  .كم آينده نگر هستم )ج  
  آينده نگر نيستم اصالً )د   

هاي افراد با انگيزه پيشرفت باال، آينده نگر بودن آنهاست، پس بر در اين مورد چون يكي از ويژگي
  .گيردتعلق مي) 1(، د )2(، ج )3(، ب )4(الف : اساس نوع پاسخ به آزمودني نمره

براساس آنها  سؤاالتگانه كه  9هاي گذاري پرسشنامه با توجه به ويژگينمره: گذاري پرسشنامهرهنم
 ، به1، 4، 9، 10، 14، 15، 16، 23، 27، 28، 29 سؤاالتبدين معني كه . گيردنوشته شده، انجام مي

،  6، 7، 8، 11، 12، 13، 17، 18، 19، 21،20، 22، 24، 25، 26 سؤاالتو ) 4(، د )3(، ج )2(، ب)1(صورت
نمرات بااليي كه از مجموع . شدندگذاري مينمره) 1(و د ) 2(، ج )3(، ب)4(الف و به صورت 2و 5،3

باشند و نمرات پايين بيانگر آيند، نشان دهنده وجود انگيزه پيشرفت باال در فرد ميبدست مي سؤاالت
  .باشندانگيزه پيشرفت پايين مي

  

  :نگيزش پيشرفت هرمنسپايائي و روايي پرسشنامه ا
براي محاسبه پايايي پرسشنامه انگيزش پيشرفت از دو روش محاسبه آزمون كرونباخ و روش آزمون 

 سؤاالتمجدد استفاده شد، به اين صورت كه در مطالعه مقدماتي براي بررسي ضريب همساني دروني 
اي پرسشنامه به ميزان ضريب پايائي محاسبه شده بر. محاسبه شد 1پرسشنامه ضريب آلفاي كرونباخ

با استفاده از روش آزمون مجدد در مطالعه اصلي پرسشنامه، بعد از گذشت سه هفته . بدست آمد 84/0
 بدست آمد 82/0ضريب پايائي بدست آمده با اين روش نيز حدود . شد آموزان دادهآزمون به دانش مجدداً

اين پرسشنامه را براساس  سؤاالترمنس در خصوص روائي آزمون، از آنجا كه ه). 1372 ،شيخي فيني(
با رفتارهاي  سؤالهاي قبلي در باره انگيزش پيشرفت نوشته و در نهايت ضريب همبستگي هر پژوهش

ضرايب همبستگي كه براي . باشدپيشرفت محاسبه كرده است، از اين نظر آزمون داراي روائي مي
عالوه . باشدمي 31/0تا  57/0اي از در دامنه پرسشنامه سؤاالتبه ترتيب  پرسشنامه گزارش شده سؤاالت

بر اين هرمنس در يك مطالعه به وجود ضريب همبستگي باال بين اين پرسشنامه با آزمون اندريافت 
  .اشاره دارد) اي تي.تي( موضوع 

  

  
  

                                                           
Cronbach -١   
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  :پرسشنامه خودپنداره راجرز
مفاهيمي كه مربوط و . اي در نظر گرفته شده استدرجه 7در پرسشنامه راجرز يك مقياس دوقطبي 

شود تا مفهومي را از پاسخ دهنده خواسته مي. به مسئله تحقيق است در دو قطب مقياس قرار گرفته اند
هاي هر مفهوم سپس با محاسبه جمع نمره. اي عالمت گذاري نمايددرجه 7روي يك مقياس دوقطبي 

يا يك گروه تا چه اندازه به  ها مشخص گرديده است كه دو مفهوم از نظر يك فرددر هر يك از مقياس
   .يكديگر شبيه هستند

  :پايائي و روائي آزمون خودپنداره راجرز
براي بررسي ميزان پايائي آزمون، از روش دونيمه كردن و ضريب همبستگي حاصل از نمرات هر 

هاي زوج براساس همبستگي سؤالهاي فرد و سؤالهاي همبستگي بين نمره. دونيمه استفاده شده است
سپس با استفاده از روش اسپيرمن، . است 67/0ضريب همبستگي برابر . گشتاوري پيرسون محاسبه شد

است كه در سطح  80/0همبستگي محاسبه شده برابر با  ضريب. ضريب اعتبار كل آزمون محاسبه شد
  .باشدمي ييدتأآزمون با توجه به استاندارد بودن پرسشنامه راجرز مورد  روايي. دار استمعني 001/0آلفاي 

  

  :هاروش تجزيه و تحليل داده
 8 سـؤال پاسخ به  براي ز آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن وپژوهش ا 3تا  1 سؤاالتبراي پاسخ به 

  .از رگرسيون گام به گام استفاده شده است
  

  هاي پژوهشيافته
يـع متغيرهـاي   هاي تحقيق، به بررسـي نرمـال بـودن توز   سؤالقبل از انجام هرگونه تحليلي در مورد 

  :نشان داده شده است 1ها در جدول نتايج اين تحليل. پردازيمتحقيق مي
  اسميرنف –بررسي نرمال بودن متغيرهاي پژوهش براساس آزمون كولموگروف : 1جدول 

  پيشرفت تحصيلي  خودپنداره  منبع كنترل  پيشرفتانگيزه   

  384  384  384  384  هاتعدادنمونه

  Z 293/1  674/1  424/1  110/2آماره 

  000/0  005/0  007/0  005/0  داري سطح معني
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لذا براي آزمـون  . باشدداري نشان ميدهد كه توزيع متغيرها داراي شرايط توزيع نرمال نميسطح معني
همبستگي از ضريب اسپيرمن و براي مقايسه ميانگين متغيرهاي پـژوهش حاضـر در دو جامعـه مسـتقل     

  .ويتني استفاده شده است –دختران و پسران از آزمون من 
  آيا بين مفهوم انگيزه پيشرفت و پيشرفت تحصيلي رابطه وجوددارد؟ -1
  

  پيشرفت تحصيلي هاي توصيفي مربوط به متغيرهاي انگيزه پيشرفت و شاخص :2جدول
  انحراف معيار  ميانگين تعداد نمونه متغيرها

  68057/8  4870/85 384 انگيزه پيشرفت
  64817/1  8146/17 384 پيشرفت تحصيلي

  
پيشرفت تحصيلي  نتايج آزمون اسپيرمن براي بررسي رابطه بين انگيزه پيشرفت و: 3جدول

  در دانش آموزان سال اول دبيرستان
  داريسطح معني همبستگي تعدادنمونه متغيرها

انگيزه پيشرفت با پيشرفت
  000/0  236/0  384  تحصيلي

  
نفـر آزمـودني    384يل آمـاري از طريـق رايانـه بـراي     آوري اطالعات از طريق پرسشنامه و تحلجمع

بيـان   باشـد و معنـادار مـي   01/0بدست آمده است كه در سـطح  0/ 236ضريب همبستگي اسپيرمن عدد 
آمـوزان سـال اول دبيرسـتان رابطـه مثبـت و      كند كه بين انگيزه پيشرفت و پيشرفت تحصيلي دانـش  مي

  .معنادار وجود دارد
  

  كنترل وپيشرفت تحصيلي رابطه وجوددارد؟ آيا بين مفهوم منبع -2
  

  پيشرفت تحصيلي شاخص هاي توصيفي مربوط به متغيرهاي منبع كنترل و:4جدول
  انحراف معيار ميانگين تعداد نمونه متغيرها
  37662/3 9766/14 384 منبع كنترل

  64817/1 8146/17 384 پيشرفت تحصيلي
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پيشرفت تحصيلي در  رابطه بين منبع كنترل ونتايج آزمون اسپيرمن براي بررسي : 5جدول 
  دانش آموزان سال اول دبيرستان

  سطح معني داري همبستگي تعدادنمونه متغيرها
منبع كنترل با پيشرفت

  000/0  216/0  384 تحصيلي
  

دهد نشان مي 216/0 عدد را سال اولآموزان ضريب همبستگي اسپيرمن براي دانش 5جدول شماره 
گردد يعني بين منبع كنترل و پيشـرفت تحصـيلي   باشد و فرض صفر رد ميمعنادار مي 01/0كه در سطح 

  .آموزان سال اول دبيرستان رابطه مثبت و معنادار وجود دارددانش
  

  

  پيشرفت تحصيلي رابطه وجوددارد؟ آيا بين مفهوم خودپنداره و- 3
  

  حصيليپيشرفت ت هاي توصيفي مربوط به متغيرهاي خودپنداره وشاخص: 6جدول
  انحراف معيار  ميانگين تعداد نمونه متغيرها
  19381/14  0755/128 384 خودپنداره

  64817/1  8146/17 384 پيشرفت تحصيلي
  

پيشرفت تحصيلي در  نتايج آزمون اسپيرمن براي بررسي رابطه بين خودپنداره و: 7جدول 
  آموزان سال اول دبيرستاندانش

  معني داريسطح  همبستگي تعدادنمونه متغيرها
خودپنداره با پيشرفت

  000/0  343/0  384تحصيلي
  

ها و به كمك رايانـه ضـريب همبسـتگي    آوري گرديده از آزمودنينتايج جمع سؤالبه اين  براي پاسخ
باشـد  معنـادار مـي   01/0بدست آمده است كه در سطح  343/0عدد  سال اولآموزان اسپيرمن براي دانش
آموزان سال اول دبيرستان رابطـه مثبـت و معنـادار وجـود     فت تحصيلي دانشو پيشر يعني بين خودپنداره

  .دارد
  

منبع كنترل و خودپنداره در پيشـرفت   هاي انگيزه پيشرفت ومؤلفهسهم هر يك از  -4
  تحصيلي چقدر است؟

 گانه استفاده شده است و جهتدو يا چند متغير بر متغير وابسته از رگرسيون چند تأثيربراي پيش بيني 
  .گام استفاده گرديده استبهاز رگرسيون چندگانه گام بودن يا نبودن هر متغير تعيين معنادار
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آمـوزان سـال اول   گـام را بـراي دانـش   بـه فوق آزمون رگرسيون چند گانـه گـام   سؤالبراي پاسخ به 
نتـايج  . دبين بر روي متغير مالك تعيـين گـرد  انجام داده ايم تا سهم هر يك از متغيرهاي پيش دبيرستان

  .گام در جدول زير آورده شده استبهآزمون رگرسيون گام
  

متغيرهاي انگيزه پيشرفت و منبع كنترل و خودپنداره در  تأثيرتحليل رگرسيون  :8جدول
  پيشرفت تحصيلي

 مدل
متغيرهاي 
  واردشده

بستگي هم
  چندگانه

مجذور هم 
  داريمعني F بستگي چندگانه

  000/0 801/38 0924/0 304/0 خودپنداره  1

خودپنداره و  2
  000/0 037/31  1398/0  374/0  انگيزه پيشرفت

3  
خودپنداره و

انگيزه پيشرفت 
  و منبع كنترل

405/0  1640/0  853/24 000/0  

  

جدول فوق يعني جدول تحليل واريانس رگرسيون به منظور بررسي قطعيت وجود رابطه خطـي بـين   
باشد پس فرض خطـي بـودن مـدل    درصد مي 5كمتر از  داريدر جدول مذكو ر سطح معني. متغيرهاست
  .شودپذيرفته مي

  

ضرايب رگرسيون براي تعيين سهم متغيرهاي انگيزه پيشرفت و منبع كنترل و  :9جدول 
  خودپنداره در پيشرفت تحصيلي

  مدل
ضرايب استاندارد   ضرايب استاندارد نشده

  سطح معناداري tآماره   شده
B  بتا  خطاي معيار  

  000/0  229/6  304/0  006/0  035/0 پندارهخود
 خودپنداره

  انگيزه پيشرفت
032/0  
042/0  

006/0  
009/0  

273/0  
221/0  

693/5  
606/4  

000/0  
000/0  

خودپنداره انگيزه
  پيشرفت
  منبع كنترل

028/0  
042/0  
077/0  

006/0  
009/0  
023/0  

244/0  
221/0  
157/0  

072/5  
672/4  
298/3  

000/0  
000/0  
001/0  
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بين در مدل رگرسيون بر متغير مالك فقـط از ضـرايب اسـتاندارد    يسه اثرات سه متغير پيشجهت مقا
دهد كه خودپنداره داراي بيشترين اثـر اسـت   ستون ضرايب استاندارد شده نشان مي. شودشده استفاده مي

ر بعـدي،  متغيـ . شـود تغيير در متغير مـالك ايجـاد مـي    244/0زيرا به ازاي يك واحد تغيير در اين متغير، 
  .گذارندتأثيرانگيزه پيشرفت و در نهايت منبع كنترل برمتغير مالك 

  

  گيريبحث و نتيجه
بـين مفهـوم انگيـزه پيشـرفت و پيشـرفت تحصـيلي        هاي پژوهش حاضر نشان داد كـه يكي از يافته

تر باشـد  آموز بيشيعني هر قدر انگيزه پيشرفت در دانش. رابطه وجود دارد آموزان سال اول دبيرستان دانش
بررسـي رابطـه   “ در پژوهشي تحت عنـوان ) 1372( شيخي فيني. ميزان پيشرفت تحصيلي او باالتر است

اي  نمونه ”عباسآموزان مقطع متوسطه شهر بندرانگيزش پيشرفت، منبع كنترل و پيشرفت تحصيلي دانش
راتـر و انگيـزش    آموزان انتخاب و پس از اجراي پرسشـنامه مركـز كنتـرل   نفر از بين دانش 211با حجم 

آموزان به عنوان مالك پيشرفت تحصـيلي بـه   پيشرفت و استفاده از ميانگين معدل ثلث اول و دوم دانش
اين نتيجه دست يافت كه بين انگيزش پيشرفت باال و پيشرفت تحصيلي باال از نظر آماري رابطه مثبت و 

پيشـرفت و پيشـرفت تحصـيلي     به نظر پژوهشگر در خصـوص ارتبـاط بـين انگيـزش    . معنادار وجود دارد
 از آنجا كه انگيزش پيشرفت به عنوان تمايلي در جهـت برتـري و تفـوق   : گيري كردتوان چنين نتيجه مي

تعريف شده است، بديهي است كه فرد برخوردار از اين انگيزه بيشتر در جهت موفقيت و پيشرفت حركـت  
  .واهد داد در زمينه عملكرد تحصيلي استهايي كه اين فرد انگيزه خود را بروز خيكي از عرصه. كند

آمـوزان  بين مفهوم منبع كنترل و پيشرفت تحصيلي دانش يافته دوم پژوهش حاضر آشكار ساخت كه
بررسي رابطه بين “ در پژوهشي تحت عنوان) 1380(رابي دا .دار وجود داردرابطه معني سال اول دبيرستان

اظهـار   ”ي دانش آموزان سال سوم متوسـطه شهرسـاري  منبع كنترل و انگيزه پيشرفت و پيشرفت تحصيل
كرده است كه بين منبع كنترل و پيشرفت تحصيلي رابطه مثبت و معناداري وجـود دارد و نشـان داد كـه    

هـا برتـر و داراي   افراد داراي منبع كنترل دروني به طور معني داري از نظر پيشرفت تحصـيلي از بيرونـي  
  .انگيزه پيشرفت بيشتري هستند

تر باشد فرد از انگيـزه بيشـتري بـراي پيشـرفت و موفقيـت      ين معني كه هرچه منبع كنترل درونيبد
، پريـد چـارد و   1968، 1و پـالت  آيزمن(ه تحقيقات مختلفي از جمله توان ببراي نمونه مي. برخوردار است

خوردارنـد بـه   افرادي كـه از منبـع كنتـرل درونـي بر    . اشاره كرد) 1976، 3، استيونس و دانيل1976، 2اليد
استعداد، تالش و كوشش خود اعتقاد دارند و معتقد به عوامل بيروني نظير شـانس، اقبـال و افـراد ديگـر     

                                                           
Eismman & Plo -١   
Pritichard & Laied -٢  
Stevens & Danil -٣   
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بنابراين بديهي است كه اين افراد به لحاظ اعتماد به نفس باال از انگيزه بيشتري براي دستيابي به . نيستند
  .پيشرفت برخوردار باشند

آموزان سال اول است كه بين خودپنداره و پيشرفت تحصيلي دانشيد آن ؤيافته سوم پژوهش حاضر م
هـاي خـوبي از   افرادي كه داراي خودپنداره بهتري هستند و برداشـت . متوسطه رابطه معناداري وجود دارد

هاي خود دارند از پيشرفت تحصيلي باالتري برخوردارند، و افرادي كـه نسـبت بـه خـود در     خود و توانايي
گيرند از پيشرفت تحصـيلي خـوبي برخـوردار    ، نگرش منفي دارند و خود را دست كم ميهاي خودتوانايي
آنها به منظـور  . هماهنگ است كامالً)  1982(وهاتي  1هاي هانسفورداين نتيجه با نتيجه پژوهش. نيستند

نـد  اتعيين ميزان همبستگي خودپنداره و پيشرفت تحصيلي در يك فراتحليل گسترده به اين نتيجه رسيده
نيـز در پـژوهش   ) 1990( 2مـارش . كه همبستگي بين خودپنداره و پيشرفت تحصيلي درحد متوسط است

  . است كه بين پيشرفت تحصيلي و خودپنداره رابطه وجود داردخود به اين نتيجه رسيده
 انگيـزه  سـپس گام نشان داد كه خودپنداره بيشترين اثر را دارد و به نتايج تحليل آماري رگرسيون گام

معلمين با تجربه و خردمند . باشدپيشرفت و در نهايت منبع كنترل داراي اهميت در پيشرفت تحصيلي مي
 .آموز از خود و عملكرد او در مدرسه اشاره دارندهمواره به وجود ارتباط مثبت و قابل توجه بين درك دانش

ستند، راه موفقيت را در پيش خواهند هايشان خشنود هآنان براين باورند كه فراگيراني كه از خود و توانايي
آموزاني كه درباره خـود و توانـايي خودشـان بـا نـوعي      رسد آن دسته از دانشبرعكس به نظر مي. گرفت

رسـد كـه موفقيـت و    مـي  همچنين به نظر. ماننداند، از دستيابي به مدارج عالي باز مينگرش منفي مواجه
  .گيرده ميپيشرفت تحصيلي از عمق تصورات فردي شخص ريش

بـري  گيـرد و عامـل اصـلي در ره   انگيزه در قلب يك برنامه تربيتي سـالم در اجتمـاع آزاد جـاي مـي    
لذا موفقيت هر معلم در آموزش و پرورش بستگي به ). 1368نژاد،  شعاري(سودمندانه عمل يادگيري است 

تواند آن را ياد بگيرد، معلم نميآموز نخواهد مطلبي زيرا تا وقتي كه دانش. آموزان داردميزان انگيزه دانش
به بيان ديگر معلم پيش از آغاز هر درس بايد بداند چگونـه و از چـه راه   . آموز ياد بدهدمطلب را به دانش

آموز را به يادگيري موضوع موردنظر تشويق و عالقمند ساخت و در اين صورت اسـت كـه   توان دانشمي
هاي رفتار اگر معلم انگيزه. ها مثبت و مفيد خواهد بودفعاليت آموز فعال، و نتيجهكالس معلم جالب، دانش

آمـوز را بـه   تواند رفتارآينده او را پيشگويي كند، زيرا انگيزش است كه دانـش آموز را بفهمد، مييك دانش
  .ها ارضاء گردندسازد و فعاليت تا موقعي ادامه خواهد يافت كه انگيزهفعاليت وادار مي

از اعتقادات است كه براسـاس آن، فـرد موفقيـت و شكسـت خـود را بـر اسـاس        منبع كنترل نظامي 
تـالش،  (افرادموفقيت و شكست خـود را يـا بـه عوامـل درونـي      . كندهايش ارزيابي ميها و ضعفتوانايي

                                                           
Hansford -١   
Marsh  -٢   
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كـه دسـته اول از    دهنـد نسبت مـي ... ) كمك ديگران و شانس، اقبال،(و يا به عوامل بيروني ...) استعداد 
پژوهشگران متعددي در تحقيقات . دروني و دسته دوم از منبع كنترل بيروني، برخوردار هستند منبع كنترل

هـاي متعـددي را در   تبيـين ) انگيزه پيشرفت و منبع كنترل(اند كه، اين دو متغير خود به اين نتيجه رسيده
جهـان سـوم   هـاي  ارتباط با افت تحصيلي كه يكي از معضالت آموزش و پرورش كشورها به ويژه كشور

هـاي  انـد و همچنـين توضـيحات جـامعي را در خصـوص واكـنش افـراد بـه فعاليـت         است فراهم نمـوده 
  .اندآموزشگاهي ارائه نموده

هاي آموزشـي،  باشد، براي پيشرفت سازمانبا توجه به اينكه انگيزه پيشرفت قابل تعميم و آموزش مي
آموز توجه نموده، نگـرش  به خودپنداره دانش. ددهاي آموزش انگيزه پيشرفت براي معلمان برگزار گردوره
بـا قبـول   . و از ايجاد نگرش منفي نسبت به خود جلوگيري گـردد  ت او نسبت به خود را تقويت نمودهمثب

آموز توسط مربي، به او امكان داده شود كه تصويري واقعي نسبت به خود در او نكات ضعف و قوت دانش
  .و و كاهش نكات منفي در او كمك گرددبه تقويت نكات قوت ا. ايجاد گردد

هاي موفقيت و شكست خود را تري برخوردار باشد و مسئوليتآموز از منبع كنترل درونيهرقدر دانش
لذا بر عهده مربيان تعليم و تربيـت اسـت كـه بـا     . تر خواهد بودبرعهده بگيرد در پيشرفت تحصيلي موفق

  .آموزان را افزايش دهندانشهاي مناسب مسئوليت پذيري داستفاده از روش
  

   Ĥخذم
  .36، ص ]چاپ سوم[انتشارات اميركبير، : تهران انگيزش و هيجان،). 1369( ،.براهني، م
و پيشـرفت   عـزت نفـس   بررسي رابطه بين مفـاهيم منبـع كنتـرل،    ).1370( ،.ا بيابانگرد،

دانشـگاه  ، ارشد نامه كارشناسي پايان هاي شهرتهران،دبيرستان تحصيلي پسران سال سوم
   60-65تهران، ص عالمه طباطبايي

بررســي رابطــه جايگــاه مهــار و عملكــرد تحصــيلي  ).1375(، و همكــاران .برومندنســب، م
: اهـواز  روانشناسـي،  فصلنامه علوم تربيتـي و  آموزان پايه سوم راهنمايي شهر دزفول، دانش

  .5انتشارات دانشگاه شهيد چمران، سال هفتم، شماره 
بررسي رابطه بين موضع نظارت، عزت نفس و پيشرفت تحصـيلي در   ).1370( ،.ترخان، م
دانشـگاه عالمـه طباطبـايي تهـران،      ارشـد  نامه كارشناسي پايان آموزان تيزهوش و عادي،دانش

  . 81-89ص
بررسي رابطـه بـين منبـع كنتـرل و انگيـزش پيشـرفت و پيشـرفت        ). 1380(، .دارابي، ج

تربيـت، سـال    ، فصلنامه تعلـيم و متوسطه شهرساري آموزان سال سومتحصيلي در دانش
  .67سوم، شماره 



  90ـ بهار  13ـ شماره  علوم تربيتي

 

  .112، ص ]چاپ سوم[ انتشارات اميركبير :تهران فرهنگ علوم رفتاري،). 1368( ،.ع شعاري نژاد،
يشرفت تحصيلي  منبع كنترل و بررسي رابطه انگيزش پيشرفت،). 1372(، .ع شيخي فيني،
دانشگاه تربيـت  ، ارشد نامه كارشناسي پايان عباس،آموزان مقطع متوسطه شهر بندردر دانش

  .تهرانمدرس 
بررسي رابطه بين انگيزه پيشرفت و منبع كنترل و خالقيت و پيشرفت ). 1376(، .غفوري، م

، ارشـد  نامـه كارشناسـي   پايان، هاي شهر تبريزآموزان سال سوم دبيرستانتحصيلي دانش
  .دانشگاه تبريز

، روانشناسي تربيتي اصـول و كـاربرد آن  ). 1378( ، .خرازي، ع: ترجمه، .، و برونينگ، ر.گالور، ج
  .مركز نشر دانشگاهي: تهران

هاي پيشگيري و درمـان   رفتارهاي بهنجار و ناهنجار كودكان و راه). 1371(، .نوابي نژاد، ش
 .82-91، ص ]چاپ اول[ نشر، مؤسسه: ، تهرانهاناهنجاري

Ames, C., and Archer, J., (1988). Achievment goals in the classroom, students, 
learning strategies and Motivation processes, Journal  of Educational  
psychology. pp.,260-267. 

Atkinson, J.W., (1967). Motivational determinats of risk-taking, Psychogical 
Review, No.64, pp.359-377.  

Atkinson, J.W., (1968). Motives in fantasy, action, and society, Prinecton, 
N.J.D.Van Nesrrad. 

Bong, M., and Clark, R.E., (1999). Comparison between self-concept and self-
efficacy in academic motivation research, Educational Psychologist, 
Vol.34,No.3,pp.139-153. 

Borich, G.D., and Tombaric, M.L., (1995). Educational Psychology. NewYork: 
Harper Collins Callage Publisher. 

Brunstien, J.C., & Maier, G.W., (2005). Aimplicit and self-attributed motives to 
achive: Two separate but interacting needs, Journal of Personality and Social 
Psychology, Vol.89, pp.205-222. 

Byrne, B.M., & Worth Gavin, D.A., (1996). The Shavelson model revisited: 
Testing for the structure of academic sflf concept across pre-early and 
adolescents, Journal of Educational Psychology, Vol.88, pp.215-228. 

Chusmir, H., (1985). Motivation of managers, is gendera factor? Psychology of 
women quarterly, Vol.9, No.1, Mars. 

Crandall, Y.J., and Katkovsky, W., and Preston, A., (1962). Motivationa 
determinants of Young childrens intellectual academie achievment situation, 
Child developments, Vol.33, pp.643-661. 

Danil, J.P., and Stevens, J.p., (1976). The interaction between Internal-External 
locus of control and two Methods of collage instruction, American educational 
research Journal, Vol.13, No.2, pp.128-149. 



   .....بررسي رابطه بين انگيزه پيشرفت، منبع كنترل، خودپنداره و

 

Dweck, C.S., (1988). Motivation, In R,Glasser & Lesgolod (Eds), The hendbool 
of psychology and Education, Vol.1, pp.187-239. 

Haffman, Rose Marie, (2004). Conceptualizing heterosexual indentity 
development: issues and challenges, Journal Humanistic of Counseling and 
Development, Vol.82, No.3, 375+. 

Haffman, Rose Marie., and Hattie, John A., and Dianne Borders, L., (2005). 
Personal definitions of masculinity and femininity as an aspect of gender self-
concept, Journal of Humanistic Counseling and Development, Vol.44, No.1, 
pp.66+. 

Hansford, B.C., and Hattie, J.A., (1982). The relation between self-concept and 
achievement performance measure, Review of Educational Research, Vol.52, 
pp.123-142. 

Harackiewicz, J.M., and Barron, K.E., and Carter, S.M., and Lehto, A.T., and 
Elliot, A.J., (1997). Predictors and consequences of achievement goals in the 
college classroom: Maintaining interest and making the gard, Journal of 
Personality and Social Psychology, Vol.73, pp.1284-1295. 

Harrison, F.I., (1968). Relationship between home background, school success and 
adolescent attitudes, Merril–Palmer Quarterly of Behavior and 
Development, Vol.14, pp.331-334. 

Hoppe, F., (1930). Erfolg and misserfolg, Psychologishe   forschung, Vol.14, 
pp.1-62. 

Jernsted, G.Ch., and Chow, W.K., (1980). Lectures and textual masterrials & 
sources of Information for learning, Psychological reports, Vol.46, pp.1397-
1399. 

Klein, J.D., and Keller, J.M., (1996). Influence of student ability, locus of control 
and type of instructional control on performance and confidence, Journal of 
educational research, Vol.82, No.1-4, pp.30-48. 

Lied, T.R., and Pritichard, R.D., (1976). Relationship between personality 
variables and component of the expectancy valance, Journal of applied 
psychology, Vol.84, No.1, pp.35-42. 

Maier, N.R.F., (1992). Three theories of child development, NewYork, Harper & 
Row. 

Maltby, J., and Day, L., and Macaskill, A., (2007). Personality, Individual 
Differences and Intelligence, Harlow: Pearson Prentice Hall, ISBN0-13-
12976-0. 

Marsh, H.W., (1990). The structure of academic self-concept, The Marsh / 
Shevelson model, Journal of Educational Psychology, No.82, pp.623-636. 

Marsh, H.W., (1992). Concept specificity of relations between academic 
achievement and academic self-concept, Journal of Educational psychology, 
Vol.84, No.1, pp.35-42. 

Marsh, H.W., and Roche, L., (1996). Structure of artistic self-concepts for 
performing artsand non-performing arts students in a performing arts high 



  90ـ بهار  13ـ شماره  علوم تربيتي

 

school: "setting the stage with multsgrop confirmatory factor analysis, Journal 
of Educationa Psychology, Vol.88, No.3, pp.461-477. 

Nixon, C.T., & Frost, A.G., (1996). The study habits and attitudes, in ventory and 
its Implications for student success, Psychological Reports, Vol.13, No.2, 
pp.53-74. 

Phares, E.J., (1991). Introduction to personality, Harper Collins, Published Inc. 
Rutter, J.B., (1966). Generalized Expectancies for Internal Versus External control 

of Reinforcement, Psychological monographs, Vol.80, No.1, pp.609. 
Rutter, J.B., & Hochreich (1975). Personality, Unitet States of American, Scott, 

Faresman and company, pp.93-112. 
Weiner, B., (1970). The Role of affect in rational attributional Research. 
 



   .....بررسي رابطه بين انگيزه پيشرفت، منبع كنترل، خودپنداره و

 
A Survey of relationship between achievement motivation, locus of 
control, self-concept and high school first grader science students 

academic achievement the five regions of Tabriz. 
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Abstract 

The aim of this study was to investigate the relationship between progression 
motive, source of control, self-concept and high school first grader high-school 
students’ academic achievement in five districts of Tabriz. The method of the 
research was descriptive and its statistical population included all the first graders 
high-school students’ (n=26769) in five districts of   Tabriz. Three questionnaires 
were used for collecting the data: 

1- Harmanz achievement motivation questionnaire.   
2- Rutter inner control chance and dominated individuals questionnaire. 
3- Rajers self-concept questionnaire. 
Spearman correlational coefficient was employed to test the hypotheses and the 

data were analyzed by descriptive statistical technique with SPSS software, The 
Spearmans’ correlation coefficient was used to test the hypotheses. 

The results showed that: 
There was meaningful and positive relationship between progression motive 

and source of control and self-concept and academic achievement. So that, as much 
as, someone has high achievement motivation and inner self-concept, he (she) will 
have high academic achievement. Foresight academic achievement variable, in the 
first achievement motivation then self-concept and end source of control are 
important. 

 
Key words: Progression motivate, source of control, self-concept, academic 
achievement. 
 


