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 چکيده

 زاهدان 1 هیمتوسطه ناح رانیدب شرفتیپ زهیرابطه منبع کنترل و انگ یبررسپژوهش حاضر به منظور 

مورد  یجامعه آماربود.   یاز نوع همبستگ یشيمایپ-یفیتوصروش پژوهش حاضر بصورت  انجام پذيرفت.

 ني. در ای باشدم 95-96 یلیدر سال تحص زاهدان 1 هیمتوسطه ناح رانیدب هیپژوهش کل نيا یبررس

ساده استفاده شده است که براساس جدول مورگان در مجموع تعداد  یتصادف یریگپژوهش از روش نمونه

گردآوری داده ها در اين  نمونه انتخاب شدند.ابزار نزاهدان به عنوا 1 هیمتوسطه ناح رانینفر از دب 201

 که پايايی آنها به روشاست هوبرت هرمنس  شرفتیپ زهیو انگراتر  پرسشنامه منبع کنترل دو پژوهش

از  یکي انگیزه پیشرفتنشان داد منبع کنترل و  جينتا .محاسبه شد 84/0و 81/0لفای کرونباخ به ترتیب آ

 زهیا انگمنبع کنترل ب نیب و  معلمان مؤثر است شرفتیپ زهیاست که در نحوه رفتار و عملکرد و انگ یعوامل

 نانیدرصد اطم 99با  نيدرصد وجود داشت. بنابرا 99داری در سطح  یمثبت و معن یتگهمبس شرفتیپ

 اری داشت.د یمثبت و معن یهمبستگ شرفتیپ زهیمنبع کنترل با انگ نیگرفت که ب جهیتوان نت یم

 .منبع کنترل، انگیزه پیشرفت، دبیران، دوره متوسطه، شهر زاهدان :يديکل واژگان
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  ابراهيم دليري
 .دانشجوی دکتری تخصصی رشته مديريت آموزشی

 

 نام نویسنده مسئول:
 ابراهيم دليري

 دبيران متوسطه  پيشرفت زهيانگبررسی رابطه منبع کنترل و 

 زاهدان 1ناحيه 

 5/4/1399تاريخ دريافت: 

 17/6/1399تاريخ پذيرش: 
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 مقدمه

 ساسی برای تمام اعمال ما است. انگیزه اشاره به پويايی رفتار ما دارد که شامل نیازهای ما، تمايالت و جاهمحرك ا 1نگیزها

باشد. انگیزه پیشرفت اساس ما در رسیدن به موفقیت و رسیدن به تمام آرزوهای ما در زندگی است. های ما در زندگی میطلبی

دهد و يا تمايل به نشان دادن شايستگی را دارد، تأثیرگذار ای را انجام میظیفهو ای که يك فردتواند برنحوهانگیزه پیشرفت می

 (.1388)کريمی، باشد 

راه يادگیری دانسته است. بدين معنی که هرچه انگیزه فرد برای دانستن، ترين شاه( انگیزش پیشرفت را عالی1985) 2لوين

ری برای رسیدن به هدف نهايی متحمل خواهد شد. وقتی فرد از آموختن و تحصیل بیشتر باشد، فعالیت و رنج و زحمت بیشت

، ياد بگیرد. همچنین برای يادگیری، دارندکند اطالعاتی بیش از آنچه در انگیزه پیشرفت بااليی برخوردار باشد، سعی می

توانمندی بیشتر و يابد. بديهی است که موفقیت در يادگیری نیز، سبب احساس های الزم و راهکارهای مناسب را میمهارت

به دست يابی به موفقیت تعريف  فردانگیزش پیشرفت را نیاز  (2003) 3گسین .شودافزايش عالقه به موضوع يادگیری می

برای برخی اين نیاز بسیار زياد و برای برخی ديگر بسیار .کند. وی معتقد است اين نیاز از فردی به فرد ديگر متفاوت است می

 .(2010)به نقل از موال، شودکند که انگیزش پیشرفت از طريق فرايندهای اجتماعی آموخته می کم است. او اضافه می

( انگیزش پیشرفت را حاصل سه مولفه نیاز به پیشرفت، احتمال دست يابی به موفقیت و ارزش مشوق 1957) 4اتکینسون

 ثابت فرد برای کسب موفقیت است که همان داند. نیاز به پیشرفت به معنای حالت انفعالی است و تالش نسبتاموفقیت می

ود شحالت احساس غرور برای به اتمام رساندن کار است. احتمال موفقیت يعنی انتظار عملی که باعث دست يابی به هدف می

باور شخصی درباره شانس دست يابی به هدف است. ارزش مشوق موفقیت با احساس غرور در ارتباط با کار  و يك امر ذهنی با

شود، بدين معنا که کسب موفقیت در تکالیف دشوار نسبت به کسب موفقیت در تکالیف ساده احساس غرور ین مشخص میمع

، انگیزش پیشرفت را يکی از 5يابد. مك کللندپديد می آورد و در نهايت، با کاهش احتمال موفقیت، ارزش مشوق افزايش می

، )کريمی های آن را می توان در دوران کودکی جستجو کردريشهصفات شخصی و نسبتا ثابت آدمی تعريف کرده است که 

1388.) 

ترين منبع در هر سازمانی نیروی ترديد مهمهای خود احتیاج به منابع مختلفی دارد و بیهر سازمانی برای رسیدن به هدف

در راستای نظريه يادگیری ر راتاست که نخستین بار توسط  7، ويژگی شخصیتی6کنترل. منبع انسانی شاغل در آن سازمان است

کند که يا در درون و يا در اجتماعی مطرح شد. راتر منبع کنترل را عبارت از انتظار کلی فرد از نتايج يك رويداد تعريف می

 (.1391)محسنی و همکاران،  کنترل و فهم شخصی وی وجود دارد (بیرون)فراسوی 

برای مثال، افراد دارای جايگاه کنترل  .گذارداش اثر میای شغلیمنبع کنترل فرد شاغل بسیار مهم است و بر عملکرده

در پژوهشی بر روی دبیران زن ( 1384)بلورساز و همکاران  د.تر و رضايت شغلی بیشتری دارناالدرونی حقوق بیشتر، سمت ب

 د.االتری برخوردارنلی بهای دخترانه شهر تهران نشان دادند دبیرانی که منبع کنترل درونی دارند از رضايت شغدبیرستان

های خود را عمومًا به شخص خود نسبت ها و شکستنابراين يا افراد دارای منبع کنترل درونی هستند يعنی موفقیتب

های خود را معموالً به عوامل بیرونی از خود ها و شکستدهند، افراد دارای منبع کنترل بیرونی هستند که اين افراد موفقیتمی

 آيد بیشتر حساس بوده و به آنهايی که از محیط پیرامون بر میهمچنین افراد بیرونی به نشانگان و نشانه .دهندنسبت می

افراد با  .کنندهای ظرفیت زياد توجه نمیکه افراد با منبع کنترل درونی به اين نشانهدهند و در حالیتوجه زيادتری نشان می

نفس بیشتری دارند آمادگی بیشتری برای پذيرفتن مسئولیت اعمالشان دارند و منبع کنترل درونی اضطراب کمتر و اعتماد به 

 (.1392)رمضانی و همکاران،  از سالمت روانی و جسمانی بیشتری برخوردارند
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 بيان مسئله
های آن در تمام قرون و اعصار بشر يکی از نیازهای جدی زندگی پرشتاب امروز که حجم و سرعت تحوالت و دگرگونی

ها و مراکز آموزش عالی است. های آموزش به ويژه در سطح مدارس، دانشگاهه است، شکل دادن به تحوالت و نوآوریسابقبی

رود، جامعه ما بیش از هر زمان ديگر نیازمند افراد هوشمند، خالق در عصر حاضر که تکنولوژی با سرعت سرسام آوری پیش می

 (.1389وان ناديده گرفت )عابدی و همکاران، تو نوآور است و نقش آموزش را در اين عصر نمی

 به امروزی بشر که شود. تمدنیمی محسوب امروزی جهان در تکنولوژيکی و علمی هایپیشرفت اصلی زيربنای آموزش

 کشوری و است ديگر نسل به نسلی از آموزش راه از آن انتقال و هاتجربه انباشت نتیجه حقیقت در کند،می افتخار وجود آن

 کند جستجو خويش آموزشی نظام در بايد را اصلی علت آورد، دست به را علمی جامعه يك الزم هایويژگی باشد توانستهکه ن

يابد  دست هازمینه همه در فراوان هایپیشرفت به توانست خواهد قطع، طور به جامعه در موجود مشکالت و موانع رفعبا  و

 (.1390)ظهیری و رجبی، 

 معیارهای حفظ و برتری ایگونه به دستیابی برای تالش سدها، از گذر برای فرد گرايش از است عبارت پیشرفت انگیزه

 و شناسند وظیفه آنان .بخشند بهبود را خود کارکرد و شوند کامل خواهندمی دارند، باال پیشرفت انگیزه که کسانی .باال سطح

 خواه ایگونه به شانپیشرفت ارزيابی که زنند دست کاری به و باشد برانگیز چالش که دهند انجام کارهايی دهندمی ترجیح

 ترجیح را فردی مسئولیت برخوردارند، نفس عزت از افراد اين .باشد شدنی پايه بر خواه يا ديگران پیشرفت با مقايسه در

 با همکاری کارها، انجام در. شوند آگاه خود کار نتايج از ملموس ایگونه به که دارند دوست و ديگر هایمالك. دهندمی

 نشان مقاومت بیرونی اجتماعی فشارهای برابر در و دهندمی ترجیح خود دوستان با همکاری به را نظران صاحب و کارشناسان

 (.1390)يوسفی و همکاران،  دهند می

 و المتس مديريت، روانشناسی، هایعرصه مهم موضوع بلکه نیست، تربیت و تعلیم بخش به منحصر تنها انگیزش مساله

 انسانی نیروی تربیت در تربیت و تعلیم هاینظام نقش و جايگاه حقیقت، در باشد.می نیز اقتصادی اجتماعی ديگر هایبخش

 اهمیت جامعه برای شايسته شهروندانی پرورش و اجتماعی هایسازمان برای کارآمد و پژوهنده پذير،مسئولیت مند، عالقه

 (.2010)موال،  نمايدمی تربنیادی و تربرجسته هانظام آن در را انگیزش

 نهاو انگیزه آ گیریتواند به راهبردهای تصمیمکند و همچنین میکه افراد را از يکديگر متمايز می متغیرهايیيکی از 

 .آنان است (بیرونی -درونی)مرتبط شود، منبع کنترل 

کنند بر درجه کنترلی است که افراد تصور می (6619- 1967)روانشناس آمريکايی  8منبع کنترل به اعتقاد جولیان راتر

های خود برسند، توانند امور را تغییر دهند و به هدفهايشان میشالکسانی که معتقدند با ت .رويدادهای زندگی خود دارند

 نخواهد کرد و افرادی با منبع کنترل درونی و از سوی ديگر کسانی که اعتقاد دارند هر کاری انجام دهند، اوضاع چندان فرقی

کنند، افراد با منبع کنترل بیرونی نامیده کنند که شانس يا قدرت ديگران آنها را جا به جا میهايی تشبیه میخود را به مهره

 یزشانگهای شخصیتی افراد هستند بر ت رهبری که از ويژگیالها و تمايها، نظام ارزشهمانطور که گفته شد، نگرش .شوندمی

 (.2013)بشارت و همکاران،  ها منبع کنترل آنان استزايی دارند، يکی از اين جنبهآنان تأثیر بس

های آموزشی در ايران از سطح مورد انتظار و مطلوب بسیار دهد که عملکرد سازمانبررسی شواهد و مدارك نشان می

ر رايند مهم و اساسی که به طور مستقیم ببه عنوان يك ف انگیزه کارکنان و به ويژه معلمانتر است در اين میان توجه به پايین

ای برخوردار است. اين فرايند جدا از تأثیری که از ساختار مسئله و نوع تصمیم عملکرد سازمانی مؤثر است از اهمیت ويژه

 (.1394)ملکی و کريمی،  باشدمی منبع کنترل و تیپ شخصیتی افرادای متأثر از حظهالپذيرد، تا حد قابل ممی

لکرد شغلی عم انگیزه پیشرفت و راتر به ابعاد ديگری همانند (بیرونی -درونی)اخیر در مورد نظريه منبع کنترل  تحقیقات

ا به ههای اسنادی غیر انطباقی يعنی نسبت دادن موفقیتتعمیم يافته است. به اعتقاد اين دسته از پژوهشگران، وجود سبك

های فرد نه تنها فرد به عوامل درونی نظیر استعداد، هوش و توانمندیهای شانس و ديگر عوامل قدرتمند بیرونی و شکست

 تر نیز در رابطه است و به استناد اين نظريهضعیف انگیزهاندازد بلکه با ها را به لحاظ جسمی و روانی به خطر میمت انسانالس

                                                           
1 Ratter 
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ند. کبت به خود ارزيابی منفی پیدا میدهد، نسهای خود را با عوامل درونی هوش و استعداد خويش نسبت میوقتی فرد شکست

ها به عوامل پايدار مربوط شود، يا اين ناتوانی فراگیر و عام تلقی گردد و فرد احساس کند آنچه موجب شکست اگر اين شکست

 (.1390 ،)آخوندی و همکاران شوديابد به افسردگی پايدار و فراگیر دچار میاو شده است به موارد ديگر زندگی او نیز تعمیم می

یه منبع کنترل با انگیزه پیشرفت دبیران متوسطه ناحاين پژوهش در پی پاسخگويی به اين سوال اساسی است که آيا بین 

 شهر زاهدان رابطه معنی داری وجود دارد. 1

 

 اهميت و ضرورت
 است اهمیت رایدا اجتماعی، متقابل روابط ازنظر هم و کنجکاوی حس ارضای یجنبه از هم تیشخص شناخت و مطالعه

 شود، قضاوت فرد مورد در اطالعات مبنای بر و آيد وجود به افراد از نسبی شناختی که است اين تیشخص ارزشیابی هدف .

 از يکید. شو انجام هم یریگاندازه ،شودیم صحبت آنچه مورد در بتوان که دارد ارزش زمانی رفتارشناسی، و یشناسانسان

 جهت بنابراين. دارد وجود رابطه فرد، تیشخص یهایژگيو و شغلی موفقیت میان که است ناي کار یشناسروان مفروضات

 ضعف و قوت نقاط وی، تیشخص از یکل ایمش الاقل شناخت با است بهتر مديران، يیکار آ و اثربخشی نمودن بیشتر هرچه

 (.1388)توفیقی محمدی،  نمود گوشزد را او

 خود یهاتیموفق يا هاشکست مسئول را خود افراد از بعضی که عقیده است ناي بر خود اجتماعی يادگیری نظريه در

 شکست و موفقیت مسئول را خود که افرادی .را غیره و شانس و محیط ديگر، بعضی کهیدرصورت دانندیم عملکرد( )نتايج

 ،دانندیم شکست خود يا قیتموف مسئول را محیط و ديگران که افرادی و برخوردارند درونی کنترل منبع از دانندیمخود 

 (.2007و همکاران،  9دارند )مالتبی بیرونی کنترل منبع

 مرکز بررسی و لذا شناسايی .ابديیم بهبود جامعه در فرد روانی بهداشت و روان سالمت کنترل مرکز اصالح و تعديل با

یمپیشرفت  انگیزش مانند آن یهاههمبستشناخت  خصوصاً دارد، بسزايی اهمیت افراد عملکرد چگونگی توصیف در کنترل

  (1390کند )خديوی و وکیلی مفاخری،  کمك معلمان در آن بر عوامل مؤثر و یریگشکل نحوه به تواند

 .رساندیمزاهدان را  1فوق اهمیت و ضرورت بررسی منبع کنترل بر انگیزه پیشرفت معلمان ناحیه  مطالب به توجه با

 

 مبانی نظري متغيرهاي پژوهش
 ع کنترلمنب

ای بیان کرده جولین راتر بوده است راتر مفهوم منبع کنترل را برای انکار کسی که برای اولین بار در اين مورد نظريه

های شخصیت در عقايد ما نسبت به منبع تقويتمان معرفی نمود. پژوهش راتر نشان داده است که برخی از مردم نمودن تفاوت

ی کنند که تقويت توسط نیروهای بیرونی کنترل شده است )رسولخود آنهاست. ديگران فکر میمعتقدند تقويت وابسته به رفتار 

 (.1388بخش، و فرح

جه رفتارها دارند نتیاند، اعتقاد دارند تقويتی که دريافت میمردمی که با متغیر شخصیت مکانی درونی کنترل مشخص شده

رل بیرونی هستند معتقدند که تقويت توسط مردم ديگر کنترل شده باشد مردمی که دارای منبع کنتهای آنها میو ويژگی

 (.1388بخش، اند که در مقابل اين نیروهای بیرونی ناتوان هستند )رسولی و فرحاست. آنها متقاعد شده

ادگیری ي های بسیاری در اين مورد بیان شده که يکی از آنها ديدگاه يادگیری در اين مورد است. اين ديدگاه از نظريهنظريه

هد. داجتماعی منشاء گرفته است. مقصود اين است که تاريخچه تقويت زندگی هر فرد به اعتقادات کلی و انتظارات وی شکل می

های مطلوب او مؤثر است؟ يا اينکه کنترل وقايع از عهده او خارج است؟ افرادی که دارای آيا رفتار فرد در رسیدن به خواسته

توانند به منابع هم تقويت تأثیر و کنترل داشته باشند و خود را حاکم بر سرنوشت تقدند که میکنترل بیرونی هستند. مع

 (.1389خويش بدانند )عبدی فر، 

                                                           
1 Maltby 
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 شود. افرادی که از منبع کنترلمنبع کنترل به میزان اعتقاد فرد در مورد کسب پاداش از طريق کوشش شخصی اطالق می

داره سرنوشت آنها در دست خودشان است. دانشجويانی که اين خصوصیت را دارند، معتقدند درونی برخوردارند بر اين باورند که ا

که غرامت آنها بستگی به عادات مطالعه خودشان دارد. افرادی که از منبع کنترل بیرونی برخوردارند، بر اين باورند که 

ند که نمرات آنها بسته بخت و اقبال يا حال و سرنوشتشان در دست ديگران است. دانشجويانی که اين ويژگی را دارند، معتقد

 (.1393هوای مدرس است )صفاريان و عاشوری، 

مفهوم منبع کنترل دقیقاً معادل مفهوم اراده و آزاديست. اين امکان وجود دارد که فرد معتقد باشد اعمالش اموری آزاد و 

شد. با وجود اين منبع کنترل درونی با احساس مهار عاری از جبر است و دومین حال، تمامی آن اعمال ناموثر واقع خواهد 

 (.1393هشیار بر زندگی ارتباط مشخص و آشکاری دارد )صفاريان و عاشوری، 

 

 منبع کنترل درونی

افرادی که دارای متغیرهای شخصیتی موسوم به منبع کنترل درونی هستند، معتقدند که تقويت، تاثیر و کنترل داشته 

ر سرنوشت خود ببینید اينان به توانايی خود در مهار کردن رويدادهای زندگی يعنی منبع داخلی نظارت باشند و خود را حاکم ب

 (.2013و کنترل باور دارند )بشارت و همکاران، 

افراد دارای منبع کنترل درونی، اعتقاد دارند که کنترل کافی بر زندگی خود و رويدادهای آن داشته و مطابق همین باور 

یرند گها در تکالیف خود عملکرد بهتری دارند. کمتر تحت نفوذ ديگران قرار میند. تحقیق نشان داده است که آنکنرفتار می

 توانند برای هدايتهای محیطی که میهای خود ارزش واالتری قائل هستند. اينان نسبت به قرنیهها و پیشرفتو برای مهارت

به عالوه آنها بیشتر از افراد دارای منبع کنترلی بیرونی برای قبول مسئولیت اعمال  ها استفاده کنند. هشیارترندرفتار خود از آن

خود آمادگی دارند. تحقیقات مقدماتی حاکی از آن است که افراد دارای منبع کنترل درونی از بهداشت روانی، بهتری 

 (.2013برخوردارهستند )بشارت و همکاران، 

ه هايی در تاثیر گذاشتن باهی در سطح باالتری عمل نموده و کمتر مستعد تالشهمچنین اين افراد در تکالیف آزمايشگ

کنند، آمادگی بیشتری برای پذيرفتن مسئولیت جهت باشند. آنها اضطراب کمتر و عزت نفس بیشتری گزارش میآنها می

 (.2013روانی بیشتری برخوردارند )بشارت و همکاران، اعمالشان دارند و از سالمت

یرونی ب –ع کنترل درونی همیشه مطلوب است؟ پژوهشگران حوزه منبع کنترل نگران آن هستند که تمايز درونی آيا منب

کفايت به کار برود. با وجود اين، در بسیاری از تحقیقات معلوم صرفاً به عنوان اصطالحی برای بیان خوب و بد يا با کفايت و بی

هايی نهها در زمیها دارند. شايد يك علت آن باشد که بسیاری از پژوهشیرونیها کارکرد بهتری نسبت به بشده است که درونی

ر توانند با تغییر عادات مطالعه خود بانجام شده که فرد بر آنچه برايش اتفاق افتاده تا حدودی کنترل دارد )مثالً دانشجويان می

نیز  هايیتواند درست و انطباقی باشد، اما موقعیتص میهايی، اعتقاد به مهار شخهايشان اثر بگذارند(. در چنین موقعیتنمره

کنند به همان میزانی حقوق ها دارد. در برخی مشاغل خاص، کسانی که سخت کار میهستند که فرد کنترل اندکی بر آن

ه ود ندارد که بکنند. در يك حکومت استبدادی، در اکثر موارد امکان آن وجکنند که افراد فراری از کار دريافت میدريافت می

هايی، اعتقاد به مهار شخص ممکن است موجب پريشانی فرد شود )اورنگی و حکومت و دولت تاثیر گذاشت. در چنین موقعیت

 (.2011همکاران، 

 

 منبع کنترل بيرونی

ابسته کنند که دريافت تقويت آنها وافرادی که دارای متغیرهای شخصیتی موسوم به منبع کنترل بیرونی هستند تصور می

دهد کنترل ندارند و رويدادها را به منابع به مردم ديگر، تقدير و يا شانس است اين افراد معتقدند که بر آنچه بر ايشان روی می

ا کنند که دريافت تقويت آنهدهند. در واقع اين افراد فکر میبیرونی از خود مثل شانس، سرنوشت و صاحبان قدرت نسبت می

و يا شانس است. مردم دارای منبع کنترل بیرونی؛ معتقدند که تقويت توسط مردم ديگر کنترل شده و وابسته به لطف ديگران 

 (.2012ها مقابل اين نیروهای بیرونی ناتوانند )سلطانی و همکاران، آن
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-هارتممنبع کنترل ما تأثیر مهمی بر رفتارمان خواهد داشت اشخاصی دارای منبع کنترل بیرونی که معتقدند رفتارها يا 

ند. بینای نمیدارند اثری ندارد، در نتیجه در کوشش برای بهبود موقعیت خود فايدههايی که دريافت میهای آنها در تقويت

 (.2012آنها به منبع کنترل زندگی خود در زمان حال يا آينده باور چندانی ندارند )سلطانی و همکاران، 

اشند. بچیزی برای هرگونه تالش جهت بهبود بخشیدن به شرايط خود قائل میافراد معتقدند به منبع کنترل بیرونی ارزش نا

ها موفقیت بیشتر به شانس يا لطف ديگران بستگی دارد. برای اين افراد زندگی بیشتر نوعی بازی شانس است و به نظر آن

دو حد افراطی  شتر مردم بین اينبیرونی يك بعد شخصیتی است و بطور کلی بی –يابیم که منبع کنترل درونی بنابراين در می

نواع ها در ارود که درونیگیرند. میزان درونی يا بیرونی بودن فرد يك رشته پیامدهای رفتاری خواهد داشت. انتظار میقرار می

ها بیشتر منفعل هستند و احتمال رفتار زياد در که بیرونیجويی و کارآمدی نشان دهند. در حالیها سلطهبسیاری از فعالیت

همکاران،  ترند )سلطانی وهای اقلیت، شديداً به بعد بیرونی نزديكآنها کمتر است. جای تعجب نیست که افراد مستضعف و گروه

2012.) 

 

 انگيزه پيشرفت

ياد داده است که دو راه برای لذت  تجربه به ما. 11است يا درونی 10نظريه پردازان انگیزش معتقدند که انگیزش يا بیرونی

 .به صورت درونی يا بیرونی بردن از يك فعالیت وجود دارد:

 

 انگيزش بيرونی

-انگیزش  بیرونی اغلب تحت تأثیر مشوق انگیزش بیرونی، عبارت است از انجام چیزی برای به دست آوردن چیزی ديگر. 

که چشم انداز رفتاری بر اهمیت انگیزش بیرونی در پیشرفت تأکید ر حالید. ها قرار داردتنبیه ها وهای بیرونی، مانند پاداش

 (.1388 کند )بیابانگرد،شناختی بر اهمیت انگیزش درونی پیشرفت تأکید می رويکردهای انسان گرايانه و دارد،

ند ار آن درگیر شدههايی که دآيد که افراد به وسیله پیامدهای خارجی يا فعالیتانگیزش بیرونی زمانی به به وجود می

برای  "به صورت انگیزش شود وناشی می "اين کار را بکن تا آن را بدست آوری "برانگیخته شوند انگیزش بیرونی از انگیزش 

 ها وو از مشوق دلیلی محیطی برای شروع کردن و ادامه دادن يك عمل است بنابراين انگیزش بیرونی، وجود دارد. "اينکه

ز ا برای تجربه کردن خشنودی فطری در آن، انگیزش بیرونی به جای پرداختن به فعالیتی، شود.ی میپیامدهای محیطی ناش

 (.1389 شود که از خود آن فعالیت جداست )توزنده جانی،پیامدی ناشی می

 انجام "12های تمیزیمحرك ها وتنبیه کننده ها،مشوق"مطالعات مربوط به انگیزش بیرونی براساس سه مفهوم اصلی 

تار ی رفاحتمال وقوع دوباره آيد وی رفتار میمشوق، يك محرك بیرونی يا محیط جذابی است که در پايان زنجیره شده است.

های محیطی هستند که فرد را های تمیزی موضوعات يا محركاز کار طوالنی محرك گرفتن دستمزد بعد دهد.را افزايش می

ب موج دهند وهای تمیزی قبل از رفتار رخ میمحرك کنند.رفتار جذب يا دفع میبرای پرداختن يا نپرداختن به يك زنجیره 

ای ها يا موضوعات محیطی آزارندهمحرك 13ها-تنبیه کننده شوند.انتظار پیامدهای جذاب يا بیزار کننده در شرف وقوع رفتار می

در انگیزش بیرونی يك عامل .دهندکاهش می احتمال وقوع مجدد آن را شوند وهستند که در پايان زنجیره رفتار ارائه می

 (.1389گل شکوه، ) دانگیزانخارجی فرد را به انجام کاری خاص بر می

 

 

 

 

                                                           
1 Extrnsic motivation 
2 Intrinsic motivation 
1 Discriminative stimules 
2 Puntive 
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 انگيزش درونی

خواه در بیرون برای آن ارزشی  های خود تمايل درونی دارد،انگیزش درونی بدين معنی است که شخص برای انجام فعالیت

 16کنجکاوی و 15کارآيی يا اثر بخشی ،14شناختی مانند علت يابیرونی در برخی از نیازهای روانانگیزش د وجود داشته باشد يا نه.

شواهد اخیر قوياً از ايجاد يك جو کالسی  . شخصی ريشه دارد يا اينکه انگیزش درونی انجام چیزی به خاطر خود آن چیزاست

گرايش فطری  انگیزش درونی،. کندحمايت می ند،شوکه دانش آموزان در آن به طور درونی برای يادگیری برانگیخته می

. ستا تسلط يافتن بر آنها های بهینه وجستجو کردن چالش ها در انجام اين کار،به کار بردن توانايی پرداختن به تمايالت و

در آينده برای نگری نیرومندی دارند )يعنی دوست دارند امروز کارهايی را انجام دهند که ممکن است دانش آموزانی که آينده

  (.1390مرادی و همکاران، اغلب انگیزه زيادی برای يادگیری دارند ) های فوری،آنها مفید باشند( حتی بدون مشوق

ممکن است در کوتاه مدت برای بیشتر  به خودی خود جذاب نیست و اما معموالً آنچه در مدرسه بايد آموخته شود،

واقع در ساعت در کالس باشد  900آموز بايد حدود در طول سال هر دانش گین،به طور میان آموزان هم مفید نباشد.دانش

ود به تواند عامل يادگیری شانگیزه درونی آنان به تنهايی می انتظار داشته باشیم که عالقه و انديشی نیست که ادعا کنیم و

یره غ پاداش و ها از نوع نمره يا جايزه ویزهگیرند اين قبیل انگبه کار می های بیرونی،همین سبب، مدارس انواعی از انگیزه

 (.1390ذاکری، ) هستند

انگیزش درونی تجربه -2 و ،18انتخاب شخصی و 17انگیزش درونی خود تعیین گری -1 دو نوع انگیزش درونی وجود دارد:

ابد يهنگامی افزايش می ،آموزان به تکالیف مدرسهعالقه درونی دانش اند، که انگیزش وپژوهشگران دريافته .20شکفتن و 19بهینه

و همکاران،  نوحیهايی برای به دست گرفتن مسئولیت شخصی يادگیريشان داشته باشند )فرصت آموزان حق انتخاب وکه دانش

1391.) 

 

 روش تحقيق
 پیمايشی از نوع همبستگی می باشد.-پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه اجرای پژوهش توصیفی

نفر  420به تعداد  95-96در سال تحصیلی زاهدان  1ری مورد بررسی اين پژوهش کلیه دبیران متوسطه ناحیه جامعه آما

تعداد در مجموع اساس جدول مورگان گیری تصادفی ساده استفاده شده است که برباشد. در اين پژوهش از روش نمونهمی

 نتخاب شدند.زاهدان به عنوان نمونه ا 1دبیران متوسطه ناحیه  ازنفر  201

 در اين پژوهش از دو پرسشنامه منبع کنترل و انگیزه پیشرفت استفاده شد.

 

 پرسشنامه منبع کنترل

منبع کنترل درونی، کنترل : بعد 3استخراج شده و در  توسط راتر کنترل افراد میزان سنجشبه منظور  پرسشنامه اين

گذاری اين پرسشنامه ابتدا در هر گويه مثبت، به اين ای نمره. برشده است میسوال تنظ 29در  قالب بیرونی و دروغ سنجی 

تعلق  5، همیشه امتیاز 4، اکثر اوقات امتیاز 3، گاهی اوقات امتیاز 2، بندرت امتیاز 1صورت است که به گزينه هیچوقت امتیاز 

یرونی ب-اس منبع کنترل درونیاين آزمون دارای ثبات درونی و پايايی بازآزمايی خوبی است. ضريب روايی اين مقیگیرد. می

(. 1370است )ابراهیمی قوام،  %70راتر در نمونه ايرانی با روش کودرريچاردسون محاسبه شده و متوسط اين ضريب حدودا 

گزارش داده است.  %73آموزان و برای دانش %65نامبرده ضريب ثبات درونی مقیاس منبع کنترل راتر را در نمونه دانشجويان 

                                                           
1 Causation  
2 Effectance 
3 Curiosity 
4 Self-determination  
5 Personal  choice  
6 Optimal 
7 Flow  

http://www.joas.ir/


 125 -138، ص  1399، تابستان 18پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663  

http://www.Joas.ir 

 

بوده است  %75ها بیشتر از های تنصیف و کودريچاردسون در بسیاری از پژوهشپايايی اين مقیاس با روشمتوسط ضريب 

بدست آمده  %61( پايايی پرسشنامه مورد نظر توسط آلفای کرونباخ 1387نژاد و سلیمی )(. در پژوهش خوی1380)بیابانگرد، 

 بدست آورده است. %81اين مقیاس را  ( با استفاده از روش تنصیف پايايی1372است. صبوری مقدم )

 

 پرسشنامه انگيزه پيشرفت

ماده است  29ساخته شده و شامل  1970توسط هوبرت هرمنس در سال  (AMT) پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس

یزه پیشرفت است. نمره باالتر در آزمون، انگ 116تا  29شود و دامنه تغییرات نمرات از ای پاسخ داده میگزينه 4و به صورت 

دهد. هرمنس برای نوشتن سؤاالت پرسشنامه انگیزه پیشرفت، ده ويژگی را که افراد دارای انگیزش پیشرفت می باالتر را نشان

کند و از بررسی تحقیقات قبلی بدست آورده است، به عنوان مبنا و راهنما باال را از افراد با انگیزش پیشرفت پايین متمايز می

سؤال را برای پرسشنامه تهیه کرد و در نهايت بر اساس میزان ضريب همبستگی  92ؤاالت برگزيده است. ابتدا وی برای انتخاب س

عنوان پرسشنامه نهايی انگیزش پیشرفت ای را بهسؤال چندگزينه 29مندانه بدست آورد، که بین هر سؤال با رفتار پیشرفت

 .انتخاب کرد

 یداد،م تشکیل پیشرفت انگیزه درباره قبلی پژوهش را آن اساس که محتوا روايی زا روايی محاسبه برای( 1970) هرمنس

 سواالت بترتی به ضرايب. است کرده محاسبه پیشرفتگرا رفتارهای با را سوال هر همبستگی ضريب او همچنین و کرد استفاده

 هپرسشنام بین همبستگی ضريب بوجود نسهرم مطالعه يك در اين بر عالوه. میباشد 57/0 تا 30/0 از ای دامنه در پرسشنامه

 .دارد اشاره (TAT) موضوع اندريافت آزمون و هرمنس پیشرفت انگیزه

. کرد دهاستفا کرونباخ آلفای آزمون روش از تحصیلی پیشرفت انگیزش آزمون پايايی محاسبه برای 1970 سال در هرمنس

 پرسشنامه اصلی مطالعه در بازآزمايی روش از استفاده با. آمد بدست 84/0 میزان به پرسشنامه برای شده محاسبه پايايی ضريب

 .آمد بدست 84/0 آمده بدست پايايی ضريب. شد داده کارآموزان به مجددا هفته سه گذشت از بعد

 

 هاي پژوهشیافته
 ها آماری مناسب تجزيه و تحلیل شدند.و آزمون Spss23ها با استفاده از نرم افزار داده

 زاهدان رابطه معنی داری وجود دارد. 1دبیران متوسطه ناحیه  پیشرفت زهیانگ بامنبع کنترل بین فرضیه اول: 

 دبیران از ضريب همبستگی پیرسون استفاده شده است.  پیشرفت زهیانگ بامنبع کنترل بین جهت بررسی رابطه 

 شرفتيپ زهيمنبع کنترل با انگبين : ماتریس همبستگی  1جدول 

 ه پیشرفتانگیز متغیرهای پژوهش

رل
نت

 ک
بع

من
 

 **241/0 ضريب همبستگی

 001/0 داریسطح معنی

 201 تعداد

 درصد 99** معناداری در سطح 

 

 زهیانگ بارل منبع کنتبین که  دهدینشان مدبیران  پیشرفت زهیانگ بامنبع کنترل بین نتايج در خصوص بررسی رابطه 

 نتیجه توان می اطمینان درصد 99 با بنابرايندرصد وجود دارد.  99 داری در سطح یمثبت و معن یهمبستگدبیران  پیشرفت

منبع کنترل، انگیزه يعنی با افزايش . دارد داریمعنی و مثبت دبیران همبستگی پیشرفت زهیانگ باکه بین منبع کنترل  گرفت

 يابد.پیشرفت نیز افزايش می

 رابطه معناداری وجود دارد.زاهدان  1متوسطه ناحیه  دبیران پیشرفت زهیانگ بامنبع کنترل فرضیه دوم: بین ابعاد 

 دبیران از ضريب همبستگی پیرسون استفاده شده است.  پیشرفت زهیانگ بامنبع کنترل بین ابعاد جهت بررسی رابطه 
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 پيشرفت زهيانگ بامنبع کنترل ابعاد : ماتریس همبستگی بين  2جدول 

 غسنجیدور کنترل بیرونی کنترل درونی متغیرهای پژوهش

ت
رف

یش
ه پ

یز
انگ

 

 011/0 **212/0 **452/0 ضريب همبستگی

 21/0 001/0 001/0 داریسطح معنی

 201 201 201 تعداد

 درصد 99** معناداری در سطح 

 

ابعاد منبع کنترل )کنترل درونی، کنترل بیرونی، دروغسنجی( با انگیزه پیشرفت  نتايج در خصوص بررسی رابطه بین

داری در یمثبت و معن یهمبستگبین ابعاد منبع کنترل )کنترل درونی، کنترل بیرونی(ا انگیزه پیشرفت که  دهدینشان م

 درصد 99 با بنابرايندرصد وجود دارد، اما بین بعد دروغسنجی با انگیزه پیشرفت رابطه معناداری وجود ندارد.  99 سطح

 مثبت گیهمبست بین ابعاد منبع کنترل )کنترل درونی، کنترل بیرونی( با انگیزه پیشرفت که گرفت نتیجه توان می اطمینان

رابطه  452/0، کنترل درونی با ضريب همبستگی ابعاد منبع کنترل بین از که دهدمی نشان نتايج همچنین. دارد داریمعنی و

 تری با انگیزه پیشرفت دارد. قوی

 باشد.بینی میتوسط ابعاد منبع کنترل قابل پیش زاهدان 1متوسطه ناحیه  انگیزه پیشرفت دبیرانفرضیه سوم: 

استفاده شده است. در اين روش ابعاد منبع کنترل يکی يکی به  برای بررسی اين فرضیه از آزمون رگرسیون گام به گام

 شوند.شوند و اگر نقش معناداری در رگرسیون نداشته باشند از آن حذف میمعادله رگرسیونی اضافه می
 

 هاي کفایت مدل: شاخص3جدول 
 

 انحراف خطا ضريب تعیین تعديل شده ضريب تعیین ضريب همبستگی مدل

 39/0 200/0 204/0 452/0 کنترل درونی .1

 366/0 297/0 307/0 469/0 . کنترل درونی، کنترل بیرونی2

 

 است. رفته پیش مرحله تا دو رگرسیون دهد تحلیلهمانگونه که جدول نشان می

 452/0آن با انگیزه پیشرفت برابر  (Rهمبستگی ) ضريب میزان که شودمی مدل وارد کنترل درونی متغیر اول مرحله در

 20باشد به اين معنی که می 200/0و ضريب تعیین تعديل شده برابر  204/0 با برابر تعیین ضريب مرحله اين در است، شده

 مدل وارد کنترل بیرونی تعیین شده است. در مرحله دوم متغیر کنترل درونیتوسط بعد  انگیزه پیشرفتدرصد از تغییرات 

 با برابر تعیین ضريب مرحله اين در است، شده 469/0آن با انگیزه پیشرفت برابر  (Rهمبستگی ) ضريب میزان که شودمی

توسط دو بعد  انگیزه پیشرفت درصد از تغییرات 29باشد به اين معنی که می 297/0و ضريب تعیین تعديل شده برابر  307/0

 کنترل درونی و کنترل بیرونی تعیین شده است. 

 

 نتيجه گيري
تواند حتى نقص هاى آموزشی، معلم است. اوست که مىبراى ايجاد موقعیت مطلوب در تحقق هدفترين عامل اساسى

هاى درسى و کمبود امکانات آموزشى را جبران کند يا برعکس، بهترين موقعیت و موضوع تدريس را با عدم توانايى در کتاب

لمى هاى عر فرايند تدريس، تنها تجارب و ديدگاهايجاد ارتباط عاطفى مطلوب به محیطى غیرفعال و غیرجذاب تبديل کند. د

گذارد. شود، بلکه کل شخصیت اوست که در ايجاد شرايط يادگیرى و تغییر و تحول شاگرد تأثیر مىمعلم نیست که مؤثر واقع مى

که  از حالت شخصى گذارد، بطورى که او رااى که به آن اعتقاد دارد، در چگونگى کار او تأثیر شديدى مىديدگاه معلم و فلسفه
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هده ها بر عآورد که مسؤولیت بزرگ تربیت انسانصور انسان انديشمندى در مىکند و بهفقط در تدريس مهارت دارد خارج مى

 .اوست

شود، سهم مهم و اساسی را به تدريس علم در کالس درس هايی که در نام آموزش و پرورش انجام میدر میان فعالیت

ای که بین معلم و شاگرد جريان دارد و هدفش يادگیری است، تعريف توان فرايند دو جانبهس را میدهند. تدرياختصاص می

کرد. اهمیت نقش معلم در اين نظام از اين نظراست که عمده ترين و مؤثرترين ارتباط را با فراگیر دارد و هرگونه رفتار و نگرش 

ار و عملکرد يکی از عواملی است که در نحوه رفت انگیزه پیشرفتنبع کنترل و تواند بر فراگیران تأثیر بسزايی داشته باشد. ماو می

 و انگیزه پیشرفت معلمان مؤثر است.

همبستگی پیرسون، رگرسیون گام  ها بر مبنای آزمون آماریآوری شده از طريق پرسشنامه، دادهبراساس اطالعات جمع

 تجزيه تحلیل و نتايج ذيل به دست آمده است: به گام 

 شهر زاهدان رابطه معناداری وجود دارد. 1بین منبع کنترل با انگیزه پیشرفت دبیران متوسطه ناحیه  :-1

درصد وجود داشت.  99 داری در سطح یمثبت و معن یهمبستگ شرفتیپ زهیمنبع کنترل با انگبین نتايج نشان داد که 

 داری معنی و مثبت همبستگی شرفتیپ زهیکنترل با انگمنبع که بین  گرفت نتیجه توان می اطمینان درصد 99 با بنابراين

سط خديوی و پژوهشی که توهای اين فرضیه با يافته يابد.منبع کنترل، انگیزه پیشرفت نیز افزايش میيعنی با افزايش . داشت

آموزان  انشرابطه بین انگیزه پیشرفت، منبع کنترل، خودپنداره و پیشرفت تحصیلی د "( تحت عنوان1390وکیلی مفاخری )

 و معنادار رابطه پسر و دختر آموزان دانش در که داد نشان انجام شد و نتايج آن "تبريز گانهپنجسال اول متوسطه نواحی 

 پیشرفت انگیزه از فرد هرقدر دارد. بطوريکه وجود پنداره خود و کنترل منبع و انگیزه پیشرفت و تحصیلی پیشرفت بین مثبتی

باالتری  تحصیلی پیشرفت از باشد برخوردار بهتری خودپنداره از و باشد تریدرون او کنترل منبع و برخوردار باشد باالتری

 کنترل منبع تيدرنها و انگیزه سپس و خودپنداره ابتدا تحصیلی، پیشرفت متغیر ینیبشیپ جهت در بود. خواهد برخوردار

 ؛ همسويی داشت.باشدیم اهمیت دارای

 شهر زاهدان رابطه معناداری وجود دارد. 1با انگیزه پیشرفت دبیران متوسطه ناحیه بین ابعاد منبع کنترل  -2

 یمبستگهابعاد منبع کنترل )کنترل درونی، کنترل بیرونی و دورغسنجی( با انگیزه پیشرفت نتايج نشان داد که بین 

بین ابعاد منبع  که گرفت نتیجه توان می اطمینان درصد 99 با بنابرايندرصد وجود داشت.  99 داری در سطح یمثبت و معن

 نتايج همچنین. داشت داریمعنی و مثبت همبستگیکنترل )کنترل درونی، کنترل بیرونی و دورغسنجی( با انگیزه پیشرفت 

یه با های اين فرضيافته تری با انگیزه پیشرفت داشت.، بعد کنترل درونی رابطه قویابعاد منبع کنترل بین از که داد نشان

( تحت عنوان رابطه منبع کنترل با پیشرفت تحصیلی در دانشجويان 1389باقر زاده لداری و همکاران )هشی که توسط پژو

 کنترل منبع دارای که افرادی اگرچه داد انجام شد و نتايج آن نشان "88-89دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال تحصیلی 

 نگرديد، مشاهده سوم و دوم ترم معدل و کنترل منبع بین یداریمعن اما رابطه داشتند، باالتری تحصیلی پیشرفت بودند درونی

نگرديد؛  مشاهده کنترل منبع والدين( با تحصیالت و جنس )سن، جمعیت شناختی متغیرهای بین یداریمعن ارتباط همچنین

 همسويی نداشت.

 باشد.بینی میانگیزه پیشرفت دبیران توسط ابعاد منبع کنترل قابل پیش -3

توسط دو بعد کنترل درونی و کنترل بیرونی قابل پیش بینی  انگیزه پیشرفت درصد از تغییرات 29که نتايج نشان داد 

وضعیت انگیزه تحصیلی دانشجويان ( تحت عنوان 1391روحی و آسايش )های اين فرضیه با پژوهشی که توسط يافتهبود. 

ورت گرفت ص وضعیت انگیزه تحصیلی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی گلستانبا هدف بررسی  دانشگاه علوم پزشکی گلستان

وضعیت نمره کل انگیزه تحصیلی دانشجويان در اين مطالعه نسبتاً مطلوب بود؛ با اين وجود نمرات و نتايج آن نشان داد که 

ردد گشده آموزشی است. پیشنهاد میريزی انگیزه درونی دانشجويان در سطح مناسبی قرار نداشت که نیازمند اقدامات برنامه

 ؛ همسويی داشت.های آموزشی به عوامل فردی و محیطی مؤثر بر انگیزه تحصیلی توجه بیشتری معطوف دارندنظام
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 پيشنهادات کاربردي
 گردد:های پژوهش نتايج ذيل پیشنهاد میفرضیهبر اساس نتیجه حاصله از 

 لمانمعی تناسب به مقوله معلمانام استخدام گدر هن آموزش و پرورششود که باتوجه به نتايج تحقیق پیشنهاد می. 1

 -های سنجش تناسب فردهای استخدامی خود، از آزمونها و مصاحبهبا سازمان توجه داشته باشند و بدين منظور در آزمون

اسايی ازمان دارند، شنسها و شخصیت را با ه بیشـترين تناسـب اهداف، ارزشکرادی فشغل و آزمون شخصیت استفاده نمايند تا ا

  .کار گرفته شوند و به

، برنامه ريزی مناسب را آموزش و پرورشو جلب حمايـت مسئوالن  معلمانيابی نیازهای آموزشی مديران با زمینه. 2

 اهم نمايند. افراد در محیط فرمنبع کنترل ها و های آموزشی ضمن خدمت به منظور افزايش قابلیتجهت برگزاری دوره

بدو استخدام داده شود تا بتوانند بیشـتر در راستای  در بدو انتصاب در معلمانبه  منبع کنترلهای اصلی آموزش مؤلّفه. 3

  .نمايند عملانگیزه پیشرفت 

رك و ای آموزشی را تداهالیت عم فجارای انب معلمانسخت افزارها و نرم افزارهای علمی و پژوهشی مورد نیاز . مديران، 4

 ی از آنهـا فراهم سازند.می علهای قانونی، فرهنگی و انگیـزش الزم را بـرای استفادهزمینه
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 منابع و مراجع
 رابطه (. بررسی1390محمد ) مقدم، پور علی؛ ومهدی پیرخائفی، زاهد؛ شجاعی، موسوی حامد؛ بناب، آخوندی [1]

 فراسوی همجلشرقی،  استان آذربايجان اسالمی آزاد دانشگاه کارکنان شغلی انگیزش با کنترل مديران منبع بین
 .39-12، صص 3، شماره 5، سال مديريت

 حل مسايل آمار و کاربرد آن در مديريت )تحلیل آماری(.(. 1394. )آذر، عادل؛ مؤمنی، منصور و فاخر، اسالم [2]

 چاپ هشتم. تهران: بازتاب.

ط استان فارس و عوامل همبسته به آن مطالعه انگیزش تحصیلی دانش آموزان متوس "(.1393اکبری، محمد.) [3]

 .21-10دوره بیست و دوم، شماره چهارم، صص  مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز،. "

 و معلمان در شغلی رضايت با شغلی تنیدگی و کنترل منبع بین (. رابطه1394بفرويی، کاظم؛ اربابی، يونس ) [4]

 .1، شماره 15، سال استثنايیتعلیم و تربیت استثنايی،  مدارس کارکنان

بررسی رابطه انگیزش تحصیلی و عادات مطالعه گروهی دانش آموزان متوسط  "(.1389بحرانی،محمود.) [5]
 ، دانشگاه شیراز.شیراز،پايان نامه کارشناسی ارشد

 سال آموزان دانش در تحصیلی پیشرفت و پیشرفت انگیزة نفس، عزت میان (. رابطۀ1388اسماعیل ) بیابانگرد، [6]

 .9-1، صص 1سال دوم، شماره  مطالعات روانشناسی،سوم، 

آموزش ،تاثیر فناوری اطالعات بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان شهر اردبیل(. 1388باقرپور، محمد ) [7]
 .29-11، صص 3، شماره و پرورش از راه دور

ساختار سازمانی مدارس بر  های محیط شغلی وتبیین نقش ويژگی(، 1393جاد. )س، بابازاده، محمد و حسنی [8]

 .27-47(، 27 -2/47) 3، ی روانشناسی مدرسهمجله .ای دبیرانسازمانی و تعهد حرفه تعهد

 صیلیتح پیشرفت و خودپنداره کنترل، منبع پیشرفت، انگیزه بین (. رابطه1392خديوی، اسداله؛ وکیلی، افسانه ) [9]

 .66-45، صص 2، شماره 4سال  علوم تربیتی،تبريز،  پنجگانه نواحی متوسطه اول آموزان سالدانش

 (. روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران، انتشارات: دانشگاه پیام نور. 1389، علی )دالور [10]

 .شيرايتهران: و .یتیو علوم ترب یشناسدر روان قیروش تحق(. 1393. )یدالور، عل [11]

 دانشگاه علمی هیئت اعضای شغلی انگیزش و معنوی رهبری های مؤلفه بین رابطۀ بررسی(. 1390ذاکری، آذر ) [12]

 .اصفهان دانشگاه آموزشی، مديريت ارشد کارشناسی نامه ، پايانبهشتی شهید

 به آنها گرايش با آموزان دانش کنترل منبع (. رابطه1393رمضانی، گل افروز؛ کاظمی، يحیی؛ عاليی، حبیبه ) [13]

 .97-83، صص 2، شماره 4دوره  در اموزش، رهیافتی نومعلمان،  انضباطی های سبك انواع

ماره ، شفصلنامه زنان(. تفاوت جنسیتی در انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانشجويان، 1389رستگار خالد، امیر ) [14]

 .93-81، صص 50

تأثیر فن آوری اطالعات و ارتباطات بر انگیزه تحصیلی دانش آموزان سال سوم  "(.1393رضايی، امین. ) [15]

 .69-56، شماره سوم.صص مديريت منابع انسانیمجله ."متوسطه

 تحصیلی پیشرفت و پیشرفت انگیزش نگرش، بر الکترونیکی کارپوشه از استفاده تاثیر (.1389)عیسی رضوی، [16]

 شناسی روان دانشکده ارشد، کارشناسی نامه پايان .طوسی نصیرالدين خواجه الترونیکی آموزش مرکز دانشجويان

 .طباطبائی عالمه دانشگاه تربیتی، علوم و

بیرونی( منبع -ررسی رابطه بین مفاهیم انگیزش )درونی(. ب1389روحی، احمد، محمدی، ابولفضل ) [17]

، شماره فصلنامه سالمت،  های شهر تهرانبیرونی( و پیشرفت تحصیلی پسران سال دوم دبیرستان -کنترل)درونی

 .83-69، صص 4

 ، تهران ، انتشارات آگاه تاریروشهای تحقیق در علوم رف"(1392سرمد و همکاران ) [18]

 ادراك تنش با خودپنداره و کنترل منبع بین ی(. رابطه1392سلیمانی حصار، محبوبه؛ آقامحمديان، حمیدرضا ) [19]

 .44-35، صص 1، شماره 15سال  روانی، بهداشت اصول یمجلهدرخودمانده،  کودکان مادران بر شده

(. بررسی ارتباط گروهی از متغیرها با کاهش انگیزش تحصیلی دانشجويان 1390ظهیری ناو، بیژن، رجبی، سوران) [20]

 .69-80، صص: 36،شماره16سال  پژوهشی دانشگاه شاهد._دو ماهنامه علمی رشته زبان و ادبیات فارسی. 
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(. بررسی رابطه بین انگیزش پیشرفت تحصیلی 1389عابدی، احمد، عريضی، حمیدرضا، سبحانی نژاد، مهدی) [21]

پژوهشی دانشگاه  -دوماهنامه علمی ان دوره متوسطه شهر اصفهان با ويژگی های شخصیتی آنها. دانش آموز
 .29-38، صص: 12، شماره12سال شاهد.

رابطه انگیزش پیشرفت و خودپنداره تحصیلی با اضطراب امتحان (. 1390غفاری، ابوالفضل، ارفع بلوچ، فاطمه ) [22]

 ، صص2شماره ،  پژوهش روانشناسی بالینی و مشاورهی مشهد. در دانشجويان تحصیالت تکمیلی دانشگاه فردوس

136 -121. 

(. مقايسه رضايت شغلی و انگیزش پیشرفت در دانش آموختگان کشاورزی خود اشتغال و 1388کريمی، جواد) [23]

 .155-175، صص: 51شماره  فصلنامه پژوهش و برنامه ريزی در آموزش عالی.غیر خوداشتغال. 

بررسی توان پیش بینی سبك های تفکر، انگیزه پیشرفت، عملکرد تحصیلی و خالقیت (. 1389گل شکوه، فرزانه ) [24]
، رساله دکتری روان شناسی عمومی، واحد علوم در کارآفرينی دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمی واحد انديمشك

 و تحقیقات اهواز.

 هوش پیشرفت، انگیزه تحصیلی، فعالیت (. رابطه1388ديه )لواسانی، محمد؛ کیوان زاده، اکبر؛ کیوان زاده، ه [25]

، 37، سال تربیتی علوم و شناسی روان مجلهآموزان،  تحصیلی دانش پیشرفت با بافتی متغیرهای و هیجانی

 .123-99، صص 1شماره 

پیشرفت رابطه ی سبك اسناد و انگیزش پیشرفت با (. 1390مرادی، محمد رضا، بشری، مژگان؛ دشتبان، شمیه ) [26]

 .100-89، صص 7، شماره فصلنامه علوم رفتاری، تحصیلی

 علمانم شغلی فرسودگی و( درونی و بیرونی) کنترل منبع بین رابطه بررسی(. 1394ملکی، لیلی؛ کريمی، مجید ) [27]
 اجتماعی. و رفتاری علوم در پژوهش المللیبین کنفرانسمحمودآباد،  شهرستان

نقش راهبردهای شناختی و فراشناختی در انگیزه "(1389نريمانی ، مريم و صاحب جمعی، ساغر)-ملکیان ،فرامرز [28]

دانش و پژوهش در علوم ترببیتی ، "پیشرفت فراگیران نظام اموزشی مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات

 .21-38صص–شماره بست و پنجم دانشگاه ازاد اسالمی واحد خوارسگان)اصفهان(،

(. ارتباط انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی 1390) يوسفی، علیرضا، قاسمی، غالم رضا، فیروزنیا، سمانه [29]

، صص: 1، شماره9سال مجله ايرانی آموزش در علوم پزشکی.دانشجويان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. 
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