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 چکیده

سرمايه  سی رابطه  ضر برر هدف پژوهش حا

روان شناختی و باورهای انگیزشی با عملکرد 

ستان  شهر سطه  شی دبیران مقطع متو آموز

فی   ی توصااا هش  پژو بود.  روش  بوکااان 

همبسااتگی می باشااد. از بین  کلیه دبیران 

ستان  شهر سطه  ستان های  مقطع متو دبیر

کان درسااااالتحصااایلی با  1391-1392بو

استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه 

عداد  خاب شاااد. ابزارهای 112ای  ت نفر انت

 روان پژوهش شااامپ پرسااشاانامه ساارمايه

 باورهای ، پرسشنامه (2007)لوتانز شناختی

 عملکرد وپرسااشاانامه  (MSLQ) انگیزشاای

است. برای تحلیپ داده ها از  آموزشی دبیران

 ن تی ضاااريم همبساااتگی پیرساااون، آزمو

Abstract 

This study examined the relationship 

between psychological capital and 

motivational beliefs and educational 

performance of high school teachers in 

Boukan. The research method is 

descriptive correlations. Among all high 

school teachers of high school in the city 

of Boukan during the academic year of 

2012-2013, 112 individuals were 

selected using random cluster sampling 

method. The research tools were Luthans 

Psychological Capital Inventory (2007), 

Motivational Beliefs Questionnaire 

(MSLQ), and Educational Performance 

Questionnaire for teachers. For data 

analysis, Pearson correlation coefficient, 

independent t-test and multivariate 

regression analysis were used. The 

results showed that there was a 

significant positive correlation between 

the main hypotheses of research and there 
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 مقدمه

شوارترين ست و امری پرارج و وقت گیر و  تعلیم و تربیت از جمله د سانی ا و ظريف ترين امور ان

نقش معلمان در اين امر بساایار مو ر و سااازنده ،همانند نقاشااان زبردساات و پیکرتراشااان هنرمندی 

صويری دلپذير ابداع می کنند . زي سند و ت ستند که از تن و جان دانش آموزان پیکری دلپ باترين ه

طرح اصالح و بازسازی آموزش و پرورش با داشتن معلمان حرفه ای،کارآمد،خالق و دانا میسر است 

بنابراين معلم به عنوان قلم نظام آموزشی بايد همواره تپنده و پويا بوده و دارای خصوصیاتی خاص .

نظام آموزش و  و ارزنده باشااد به طوری که ساابم افزايش کارآيی وی در نظام و در نتیجه کارآمدی

پرورش شااود. در اين میان عملکرد آموزشاای دبیران  ، اگر به صااورت برنامه ريزی شااده و هدفمند 

تقويت شاااود تر یر شاااگرفی در نحوه آموزش توساااو دبیران و يادگیری دانش آموزان و در نتیجه 

 پیشرفت درونی نظام آموزش و پرورش خواهد گذاشت .

سیون چند  ستقپ و تحلیپ رگر گروه های م

شد. نتايج ستفاده  شان متغیره ا  بین که داد ن

 معنی مثبت رابطه تحقیق اصاالی فرضاایات

فه بین ونیز داشاااات وجود داری  های مؤل

 و انگیزشی باورهای با شناختی روان سرمايه

طه دبیران آموزشااای عملکرد  مساااتقیم راب

نی ع جود داری م ین ،دارد و ن چ م ین ه   ب

فه های های مؤل  عملکرد با انگیزشااای باور

شی  داری معنی مثبت رابطه نیز دبیران آموز

 مستقپ گروه دو مقايسه اساس دارد. بر وجود

 با فقو تحقیق اصاالی متغیرهای با جنساایت

 داری معنی تفاوت انگیزشاای باورهای متغیر

فه بین از همچنین. داشااات وجود  های مؤل

هش قو پژو لفااه ف یزش مؤ گ ن نی ا  و درو

 آموزشی عملکرد کننده بینی پیش امیدواری

  .هستند

 شاااناختی روان سااارمايه کلیدی: هایواژه

 دبیران آموزشی، عملکرد انگیزشی، ،باورهای
 

was a significant direct relationship 

between the components of 

psychological capital with motivational 

beliefs and educational performance of 

teachers, There is also a significant 

positive correlation between the 

components of motivational beliefs and 

educational performance of teachers. 

Based on the comparison of two 

independent groups of gender with the 

main variables of research, there was a 

significant difference with the variable of 

motivational beliefs. Also, among the 

components of the research, only the 

components of internal motivation and 

hopefulness are predictive of educational 

performance 
Keywords   Psychological capital, 

motivational beliefs, Educational 

performance, Teachers 
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سه ترين نقشاز آن سئولیت  جا که معلم برج ساس ترين م را در آموزش و پرورش پذيرفته  و ح

های خطیرش همواره مدنظر بوده را دارد شااايسااتگی های او در ايفای نقش در اجرای مساائولیت 

یاری را در دسترس مردم ، حتی امروزه که پیشرفت دانش و تکنولوژی ،رسانه های آموزشی بساست

تقرار داده بار معلم در  باز هم ارزش و اعت عه  دريس و،  جام باقی و در  به قوه خود  عملکرد وی امر 

(. عملکرد آموزشی را می توان کمیت و کیفیت آموزش ارائه شده توسو 1382)حاجی،  مطرح است

شی در نظر گرفت.  سیعی از فعالیتفرد يا گروه های آموز سطح و های آموزش يک عملکرد معلمان 

ساااپس در  ها توجه کرد ولمان بايد به همه آنمعلم را در بر می گیرد و برای سااانجش عملکرد مع

توجه به بهسااازی نظام تربیت  بنابراين، .مورد موفقیت يا عدم موفقیت عملکرد معلم قضاااوت نمود

به عنوان مهم ترين  متغیر در بهبود کیفیت  مان  قای کیفیت عملکرد معل معلم و جدی گرفتن ارت

ست )مک کی 1آموزش و پرورش بوده ا سی  از اين رو (.1992، صلی برنامه ريزی در سته ا معلمان ه

شارکت معلمان در فرايند طراحی ،اجرا، شوند و م سوب می  صر  مح سی ،عن شیابی برنامه های در ارز

کلیدی بهبود برنامه ها به حساااب می آيد و مشااارکت آنان در فرايند تغییر و بهسااازی برنامه های 

2درسی مدارس از اهمیت شايان توجه برخوردار است )فوالن  ،1999.) 

لمان توجه به اين موضوع که آيا ويژگی ها و خصیصه های شخصیتی در بهبود عملکرد بهتر مع

 اساات  های مختلفترها بر اساااس تجربه و يادگیری و کساام مهاکه عملکرد آنتر یر دارد يا اين

ود خ شاااناخت اين ويژگی ها از دو جهت اهمیت دارد هم معلمان می توانند اين ويژگی ها را در

شرايو و محیو را  ست اندرکاران جامعه اين امکان را می دهد که  رای آن بپرورش دهند و هم به د

 فراهم کنند. 

ساارمايه روان شااناختی ريشااه در روانشااناساای مثبت گرا دارد. به زعم ساایگزنت میهالیای و 

3ساالیگمن 4( )روانشااناساای مثبت گرا2000)   علم تجارب مثبت روانی،خصاالت های مثبت فردی و 

ست )ص سی مثبت وانرهدف  ((.5سازمان های مثبت گرا ا ستفاده از روششنا های علمی به گرا ا

سازمان شکوفايی افراد، گروها،  شد و  ست که منجر به ر شف و تقويت عواملی ا ها و جوامع منظور ک

5)لوتانز شود می سلیگمن،2010،و همکاران سو  سی مثبت گرا تو شنا  (. همگام با ظهور موج روان 

سی مثبت گرا در رفتا شنا ستای کاربردی کردن روان  ستخوش تغییر و تحولی در را سازمانی نیز د ر 

سون و کوپر  محیو گرديد 6)نل سازمانی مثبت گرا(. از نقطه نظر لوتانز، 2007، 7رفتار  چنین تعريف  

                                                           
1.  McKay 

2   . Fullan 

3.  Seligman &Csikszentminali 

4  . Positive psychology oriented 

5 .  Luthans 

6.  Nelson&  Cooper 

7  . Positive organizational behavior-oriented 
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 شااناختی و نقاق قوت منابع انسااانی که قابپهای مثبت روانمطالعه و کاربرد توانمندی“ می شااود:

ها را به صاااورت ا ر بخش توساااعه و اندازه گیری باشاااند و بتوان برای بهبود عملکرد کارکنان، آن

 .(1386)قلی پور ، "دمديريت کر

تايج پژوهش  گرا حاکی از آن اسااات که های انجام شاااده در زمینه رفتار ساااازمانی مثبتن

خود کارآمدی، در کنار هم، شناختی، از قبیپ: امیدواری، تاب آوری، خوش بینی و  های روانظرفیت

1آوی (را تشااکیپ می دهند شااناختیعاملی را با عنوان: ساارمايه روان ساارمايه  .(2007و همکاران ،

چه کسااای می خواهید "و"چه کسااای هساااتید)خود واقعی("روان شاااناختی در واقع به مفهوم 

2بر يک مبنای توسااعه ای و رشااد يابنده  باز می گردد)آوولی "بشااويد)خودممکن(  .(2006تانز ،و لو

ای مثبت شاااناختی يک وضاااعیت توساااعهسااارمايه روان( )2007مطابق نظر لوتانز و همکاران )

 های زير است:شناختی با مشخصهروان

ز)اعتماد به متعهد شااادن و انجام تالش الزم برای موفقیت در کارها وظايف چالش بر انگی -1

 - 3های حال و آينده)خوش بینی(داشاااتن اساااتناد مثبت درباره موفقیت- 2نفس/خودکارآمدی(

به  یابی  هدف برای دسااات به  یدن  هدف و در صاااورت لزوم تغییر مسااایر رسااا يداری در راه  پا

سختی-4موفقیت)امیدواری( ستپايداری هنگام مواجه با  شکالت برای د تاب يابی به موفقیت)ها و م

 آوری(.

ی باشد و می توان آن را در وجه امتیاز سرمايه روان شناختی در قابلیت يادگیری و آموزش آن م

دوره های کوتاه مدت توسعه و بهبود بخشید و رهنمودهای شناخته شده ای نیز برای توسعه آن در 

ساارمايه روان شااناختی همچنین از مبنای نظری و تحقیقی برخوردار بوده و  محیو کار وجود دارد.

ستفاده از آزمون سهای دارای روامی توان با ا همچنین تا یر قابپ  .نجش قرار گیرديی و اعتبار مورد 

(. امروزه اگر چه سرمايه روان شناختی 2007)لوتانز و همکاران، مالحظه ای برروی عملکرد کار دارد

 چه چیزی "به همان اندازه  "چه کساای هسااتم"مورد غفلت قرار گرفته اساات با اين حال اين که 

سم"و "می دانم شنا سانی را می  3)انويک  اهمیت دارد"چه ک شان  .(2005، نتايج برخی تحقیقات ن

داده اسااات که سااارمايه روان شاااناختی از مجموعه اعضاااايش يعنی خودکارآمدی /اعتماد به 

تاب آوری بزرگتر اسااات یدواری، خوش بینی،  کاران ، نفس،ام تانز و هم تايج 2007)لو (. برخی ن

بر روی عملکرد  تحقیقات نشاان می دهد که سارمايه روان شاناختی ا رات مثبت قابپ مال حظه ای

سازمان دارد سهیپ می کند کارکنان و  سازمانی را ت )آوی و همکاران  ،به عنوان مثال فرايند تحول 

(. به عنوان متغیر میانجی نقش تعیین کننده ای در رابطه بین حمايت ساااازمانی و عملکرد 2008،

                                                           
1.  Avolio 

 

3   . Envick 
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1 (. همچنین هادگز2008)لوتانز و همکاران ، شغلی دارد همراه با گروه های  (. در يک تحقیق2010)

ی رو دوره های آموزشاای ساارمايه روان شااناختی تر یر قابپ مالحظه ای برآزمايشاای نشااان داد که 

بحث وجود باورهای انگیزشی هم در سازمان حائز اهمیت است و مشارکت و عملکرد سازمانی دارد. 

ند کالس  را بهتر اداره کنند و کارکنانی که برای ادامه حرفه و تدريس خود باور دارند که می توان

آموزش و تدريس بهتری ارئه دهند و انگیزش معلم به حرفه و آموزش ،خود باعث به وجود آمدن 

ها، شااناسااايی يکی از وظايف مهم مديران در سااازمانانگیزش در دانش آموزان می شااود .بنابراين 

ستعدادهای بالقوه کارکنان و فراهم نمودن زمینه شکوفايی آنا شد و  ست که زمینه ارتقای های ر ان ا

کارايی و عملکرد دبیران در توان بدون توجه به میزان کند. امروزه نمیرا فراهم می عملکرد و کارايی

سوی  آموزش  شت. آموزش کارآمد  و مفید و بدون آگاهی از عوامپ مو ر بر افزايش آن، به  گام بردا

ساز آن سعه نقش کلیدی دارد و تحقق تو سان در تو صورت میجا که ان سان  ست ان پذيرد، عه به د

ست. بنابراين يکی از وظايف برطرف کردن نیازهای روحی و روانی افراد از اهمیت ويژه ای برخوردار ا

ای اساات که با احساااس نیاز يا احساااس انگیزش يک فرايند زنجیره. مهم مدير، انگیزش افراد اساات

ل می آورد و موجم تنش و کنش کمبود و محرومیت شااروع می شااود، سااپس خواساات را به دنبا

بسوی هدفی می شود که محصول آن، رفتار نیپ به هدف است. توالی اين فرايند ممکن است منجر 

بنابراين انگیزه ها موجم تشااويق و تحريک فرد به انجام يک کار يا رفتار می . به ارضااای نیاز شااود

 ( .456ص 1386جوادين ،)سید شود در حالی که انگیزش يک خواست کلی را منعکس می نمايد

بنابراين منظور از باورهای انگیزشای دساته ای از معیارهای شاخصای و اجتماعی که افراد برای 

انجام دادن يا پرهیز کردن از يک عمپ به آنها مراجعه می کنند و اين معیارهای انگیزشاای به دنبال 

شکپ می گ شخاص مهم زندگی  سیله ا یرد . البته معیارهای درونی تايید يا عدم تايید رفتار فرد به و

ممکن اساات به صااورت های مختلفی مانند همانند سااازی ،الگو سااازی ،آموزش مسااتقیم و تجربه 

شکپ بگیرند زير  صورت که  صی به هر  شخ شکپ بگیرد . معیارهای  صی و از اين قبیپ موارد  شخ

2بنايی برای خود انگیزی به شمار می روند)بندورا  گیزشی پايدار نیستند و (. عقايد باورهای ان1986،

ممکن اسااات در موقعیت های مختلف تغییر کنند. در ارتباق با درون ساااازی و برون ساااازی يا به 

نارضاااايتی از  - 1عبارت ديگر در ارتباق با تغییر ادراکی باورها وعقايد ، چهارشااارق وجود دارد :

ده جديد قابلیت کاربرد عقی -3عقیده جديد روشااان و قابپ فهم باشاااد . -2ادراکات و عقايد قبلی .

عقیده جديد بايد سودمند ) مربخش( شناخته شود،يعنی بايد قدرت تبیین داشته  -4داشته باشد. 

3باشد و يا حوزه های جديد را برای تحقیق و تفحص ارائه کند )پینتريچ   (. 1993و همکاران ،

                                                           
1.  Hodges 

2.  Bandura 

3.  Pintrich 
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ناختی يه روان شااا ما قای سااار هت ارت بايساااات در ج مان آموزش و پرورش می    ساااااز

ت غنی ی جهامید و تاب آوری( در معلمان خود گام برداشااته و تدابیر خوش بینی، کار آمدی،د)خو

( در گذاری درونیارزش ،انگیزش درونی، انگیزش بیرونی ،خودکارآمدی) سااازی باورهای انگیزشاای

جا که از آن د.دبیران اتخاذ نمايد. زيرا اين امر ساابم ايجاد ابتکار و خالقیت و ايده های نو می شااو

شی مهمس شناختی و باورهای انگیز سازمان آموزش و پرورش رمايه روان  منبع  وترين دارائی های 

موزش و که يکی از حیاتی ترين اجزای سااازمان آ ،خالقیت و نوآوری هسااتند، وجود اين دارائی ها

 در عملکرد کارکنان تر یر بسزايی دارند.   ،پرورش هستند

های گ نه  یت موضاااوع در زمی مدارس درعلی رغم اهم ناگون برای اداره آموزش و پرورش و   و

 پژوهش های اندکی در ارتباق با رابطه سااارمايه  ،بررسااای های انجام شاااده توساااو پژوهشاااگر

ی از اين رخنتايج ب ،روان شناختی و باورهای انگیزشی با عملکرد دبیران شناسايی شده که در ادامه

 .پژوهش ها گزارش شده است

، مؤلفه های صاااالحیت معلمان را دل ارزشااایابی عملکرد معلمان( در طراحی م1383) حاتمی

شااامپ اين موارد می داند. عملکرد حرفه ای: آگاهی از موضااوع تدريس و نحوة تدريس آن، مديريت 

صیلی دانش آموزان و اتخاذ تدابیر الزم ، تعهد  شرفت تح بر يادگیری دانش آموزان، ارزيابی منظم پی

؛ رفتار شغلی: رعايت مقررات اداری، و ارايۀ سطح باالی رفتار حرفه ای در برابر توسعۀ حرفه ای خود

شتکار و جديت در  برخورد مناسم با اولیای دانش آموزان و همکاران، انتقال تجربیات به همکاران، پ

شاخص های  ،رعايت ارزش های دينی ،رفتار اخالقی ،، خالقیت و نوآوری، انعطاف پذيریکار، ابتکار

های فردی قه مندی به تعلیم و تربیت، آگاهی از فنون ادارة کالس، شاااناخت تفاوتعملکردی: عال

( در 1387،به نقپ از کريمی ، 2005) 1اوالس .دانش آموزان، داشاااتن روحیۀ همکاری با مدرساااه

صالحیت « يادگیری برای تدريس در جامعۀ دانش» مطالعه ای با عنوان  که بانک جهانی انجام داد  

سیم می کند که عبارت اند از  4به های تدريس را  شامپ 1حیطه تق شدن برای تدريس  ااااا آماده 

ها، دانش و تجربیات شااناخت کامپ محتوای موضااوع درساای و برنامۀ درساای ملی، شااناخت ويژگی

ااا تدارم محیو مناسم يادگیری برای 2های تدريس؛ دانش آموزان، توانايی استفاده از تمامی روش

مملو از انصاااف، پذيرش، اعتماد، همکاری و احترام، داشااتن انتظارات فراگیران شااامپ ايجاد محیو 

اااا تدريس برای يادگیری شامپ بیان روشن و صريح اهداف يادگیری در 3يادگیری چالش برانگیز؛ 

اااا حرفه ای شدن شامپ بازخورد گرفتن 4کالس، استفاده از راهبردهای تدريس منسجم و معنادار 

ها، برقراری ار عالیت با منظم از ف نه  مپ محترما عا کاری و ت کاران، هم با هم باق گروهی و حرفه ای  ت

به دانش آموزان . کريمی بت  جه نسااا پذيری و تو یت  لدين، مساااوول های 1387) وا فه   ( مؤل

مديريت،  توسعه حرفه ای، رفتاری شناختی، ،صالحیت های حرفه ای معلمان را شامپ بعد آموزشی

                                                           
1 .  Avalos 
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که در نتايج پايین ترين فکری قرار داده اساات فناوری، تدريس، اخالق حرفه ای، بعد  شااخصاایتی،

نايی خلق دانش، فه ها شاااامپ توا نايی برقراری ارتباق بین  ،اعتماد به نفس گويه های اين مرل  توا

همکاری  ،خود ارزياب بودن ،راهبر نمودن فراگیران در يادگیریخود رشاااته های مختلف درسااای،

( در مطالعه ی که رابطه 1385) سیف اله پور تفکر مفهومی می باشد. ،کردن با دانشگاه و مؤسسات

صفهان و  شگاه های ا ضای هیرت علمی دان شی اع سازمانی و عملکرد آموز ستان را مورد تعهد  کرد

سی قرار داده سازمانی و ،برر ستگی  بین تعهد  ضای هیرت علمی همب شی اع سه بعد عملکرد آموز

عملکرد  )تدريس وروابو انسااانی( بعادمعناداری وجود ندارد و همچنین بین نظرات دانشااجويان در ا

 آموزشی بر اساس جنسیت تفاوت معناداری وجود ندارد.

سازمان گوناگون  130کارمند از  1032( در مطالعه ای مجزا )مطالعه اول :2007يوسف و لوتانز )

 را با عملکرد ، سازمان مختلف(، رابطه عوامپ روان شناختی مثبت 32کارمند از 232و، مطالعه دوم :

شغلی ضايت  سی قرار دادندر سازمانی مورد برر شادمانی، تعهد  صر  .،  شان داد که تمام عنا نتايج ن

شناختی  شادمانی رابطه مثبت و معناداری دارد.عوامپ روان  شغلی و  ضايت  در ارتباق با  مثبت با ر

1آولیو ،، لوتانزدر پژوهش ديگری .معنا دار بودن امیدواری به ا بات رساااید ،عملکرد وی و نورمان آ ، 
2   ،خوش بینی ( با بررسااای ساااه نمونه متفاوت به اين نتیجه رسااایدند که اگر چه امید،2007)

شپیش ب ،آمدی و تاب آوریخودکار ضايت  ستند اما لی غینی کننده های خوبی برای ر و عملکرد ه

شناختی مثبت، بهتر می تواند عملکرد و نگرش های شاخص عوامپ روان   مجموع اين عوامپ يعنی 

3شاااغلی را تبیین کند. اساااتیومن  ( تحقیقی تحت عنوان رابطه بین سااارمايه 2010و همکاران )

نفر از بزرگساالن که به روش تصادفی انتخاب شده بودند 899روان شناختی و عملکرد خالقانه  بین 

 نتايج تحقیق نشاااان داد که رابطه مثبت و معناداری بین مؤلفه های سااارمايه  .به انجام رسااااندند

. با اين حال هنگامی که حاصااپ جمع بین مؤلفه های اختی و عملکرد خالقانه وجود داردشاان روان

شناختی مورد توجه قرار می گیرد پیش بینی کننده بهتری از عملکرد خالقانه خواهد  سرمايه روان 

( در مطالعه ی که به تعیین رابطه ساارمايه روان شااناختی وکارآفرينی اعضااای 1390) بود.  فروهر

بین سرمايه روان شناختی و کارآفرينی سازمانی اعضای  ،ن پرداخته استعلمی دانشگاه اصفها هیرت

فه ها به تنهايی برآورده کننده  هیرت علمی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و هیچ يک از مؤل

یپ میزان سااارمايه   میزان کارآفرينی اعضاااای هیئت علمی دانشاااگاه نبودند و همچنین در تحل

از لحاظ جنسااایت و ساااابقه اجرايی بین گروه ها تفاوت  تی و متغیرهای دموگرافیک،روان شاااناخ

  معناداری وجود ندارد.

                                                           
1.  Avolio 

2.  Norman 

3. Sweetman 
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شی 1384) عزيززاده فروزی ضای هیرت علمی در مورد عوامپ انگیز ( در مطالعه ای که نظرات اع

یرت اعضای ه مؤ ر بر عملکرد آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان مورد بررسی قرار داده است،

فراهم بودن شرايو الزم جهت باال بردن سطح دانش و اطالعات "علمی از بین عوامپ انگیزش بیرونی

عالقه ذاتی به تدريس و داشاااتن نظم و "و از بین عوامپ انگیزش درونی"و داشاااتن امنیت شاااغلی

 به نقپ از غضااانفری،1379) حسااانیان را مؤ رترين عوامپ بر عملکرد آموزشااای قرار دادند."ترتیم

شی  مطالعه ی کهدر  (1384دیعاب شی مو ر بر عملکرد آموز ضای هیرت  وعوامپ انگیز شی اع پژوه

عوامپ ،اعضااای هیات علمی  را مورد بررساای قرار داده اساات،علوم پزشااکی همدان  علمی دانشااگاه

ند. آن ها از بین عوامپ انگیزش بیرونی انگیزش بیرونی و درونی را در عملکرد خود مو ر دانساااته ا

اره دانشاااکده توساااو مسااائولین و از بین عوامپ انگیزش درونی فراهم نمودن امکانات و نحوه اد

ها را مو رترين عوامپ بر عملکرد فرصااتهای مطالعاتی برای تحقیق و تفحص و شاارکت در کنفرانس

بیرونی بر عملکرد  ( در مطالعه که نیازها و عوامپ انگیزش درونی و1387قربانی) خود دانساااته اند.

ستگی کارکنان دا شان داده که همب ست، يافته ها ن سی قرار داده ا شگاه آزاد واحد ابهر را مود برر ن

 ، باال وجود دارد،معناداری در کلیه متغیرهای انگیزه های درونی و عملکرد کارکنان رده پايین، میانی

تر ی به عنوان دو متغیر انگیزه بیرونی  کار  نات مطلوب  کا مالی و شااارايو و ام ر همچنین انگیزه 

نا کارک ما بر عملکرد  ته ا یانی داشااا پايین و م نان رده  کارک ناداری بر عملکرد  تر یر مع باال  ن رده 

انگیزه دوره های آموزشی ير عملکرد کارکنان رده پايین تر یر نداشته اما بر عملکرد  .معناداری ندارد

مطالعه ی که  ( در1389) سااایدنژاد. کارکنان رده میانی و رده باال تر یر معناداری داشاااته اسااات

تنظیمی را در ويژگی های شخصیتی دانش آموزان تیز انگیزشی و راهبردهای يادگیری خودباورهای 

بین دو گروه تیز هوش و عادی از لحاظ باورهای  هوش و عادی مورد مقايساااه قرار داده اسااات.

گیزشااای انگیزشااای تفاوت معناداری وجود دارد و همچنین دانش آموزان عادی از لحاظ باورهای ان

در مورد رابطه خودکارآمدی میانگین باالتری نسااابت به دانش آموزان تیز هوش بدسااات آوردند. 

شغلی آنان تحقیقات بندورا ضايت  شان داد که تر یر باورهای 1998) 1( و راس1997) معلمان و ر ( ن

   خودکارآمدی معلم بر رضايت شغلی و عملکرد و انگیزش او تريید کرده است.

شد،  با توجه به آن ضر پژوهش چه گفته  ست کهدر حا سش ا سخگويی به اين پر آيا  :صدد پا

شناختی شی دبیران  سرمايه روان  )خودکارآمدی، امیدواری ،خوش بینی،تاب آوری( با عملکرد آموز

طه دارد   باورهای انگیزشااای )خودکارآمدی، انگیزش درونی، انگیزش بیرونیراب يا  گذاری ، ارزشآ

ش شناختی بر درونی( با عملکرد آموز سرمايه روان  ی دبیران رابطه دارد  تر یر هر يک از مؤلفه های 

عملکرد آموزشااای دبیران چقدر اسااات  تر یر هر يک از مؤلفه های باورهای انگیزشااای بر عملکرد 

                                                           
1 .  Ross   
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شناختی و باورهای  سرمايه روان  ست   تر یر جداگانه و همزمان مؤلفه های  شی دبیران چقدر ا آموز

 موزشی دبیران چقدر است  انگیزشی بر عملکرد آ
 

 پژوهش روش

جامعه آماری در اين پژوهش  .همبستگی استفاده شده است -وصیفی در پژوهش حاضر از روش ت

 450به تعداد 91-92شامپ کلیه دبیران مقطع متوسطه شهر بوکان است که درسال تحصیلی

ه ای انتخاب شدند و از نفر به عنوان حجم نمونه به روش تصادفی خوش112نفربودند که در مجموع 

 پرسشنامه جمع آوری گرديد. 110اين تعداد پرسشنامه توزيع شده تعداد

 ابزار پژوهش

پرسشنامه ی سرمايه روان شناختی توسو لوتانز و همکاران  پرسشنامه سرمایه روان شناختی:

ن (در مقیاس شش درجه ای لیکرت به منظور تعیین میزان سرمايه روان شناختی کارکنا2007)

سؤال دارد که چهار مؤلفه سرمايه روان شناختی خودکار 24سازمان تهیه شده است . اين پرسشنامه 

آمدی/ اعتماد به نفس ،امیدواری ،خوش بینی ،تاب آوری را مورد سنجش قرار می دهد . برای 

انطباق اين  پرسشنامه با شرايو دبیران دبیرستان اصالحاتی در آن صورت گرفته است . در اين 

پرسشنامه از طیف لیکرت استفاده شده  و از فرمول آلفای کرونباخ برای برآورد پايايی آن استفاده 

محاسبه  931/0شده است .ضريم پايايی پرسشنامه مذکور در تحقیق حاضر برای کپ پرسشنامه 

همه پاسخ ها دارای ارزش عددی 13،20،23شده است.همچنین الزم به ذکر است به جز سؤال های 

 می باشند. مثبت

( که (MSLQپرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای يادگیری  پرسشنامه باورهای انگیزشی:

 25ساخته شده و در مقیاس باورهای انگیزشی که شامپ  (1990) توسو پینتريچ و دی گروت

و در مقیاس پنج درجه ای لیکرت  و به منظور تعین عملکرد دانش آموزان در کالس سؤال است 

ست  و  سه مؤلفه باورهای خودکارآمدی ، ارزش گذاری درونی ، اضطراب امتحان را تهیه شده ا

نگری مورد سنجش قرار می دهد. برای انطباق اين  پرسشنامه با شرايو دبیران دبیرستان مورد باز

قرار گرفته و به جای قسمت اضطراب امتحان که منحصر به دانش آموز است محقق انگیزش درونی 

جای اين مؤلفه جايگزين کرده است و آن را مورد بررسی و بازسازی قرار داده است و  و بیرونی  به

کپ پرسشنامه سؤال می باشد. ضريم پايايی پرسشنامه مذکور در تحقیق حاضر برای  34شامپ 

 .محاسبه شده است916/0

 : پرسشنامه عملکرد آموزشی دبیران  محقق ساخته شده پرسشنامه عملکرد آموزشی دبیران

سؤال است و در مقیاس پنج درجه ای لیکرت به منظور تعیین عملکرد دبیران  62شامپ  است و

که توسو تهیه شده است و مؤلفه های اين پرسشنامه با توجه به مدل ارزشیابی عملکرد معلمان 
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، ، رفتار اخالقی، رفتار شغلی( تدوين شده است و شامپ چهار مؤلفه عملکرد حرفه ای1383حاتمی )

شاخص های عملکردی است. اين پرسشنامه توسو محقق به منظور استفاده در سطح دبیران 

محاسبه شده  981/0ضريم پايايی پرسشنامه .بازنگری و تدوين قرار گرفته است دبیرستان مورد

 است.

نفر از جامعه آماری و به اظهار  36پس از اجرای مقدماتی در بین  ،برای بررسی روايی پرسشنامه ها

ر و قضاوت اساتید راهنما و مشاور گذاشته شد که در نهايت بعد از بررسی های مختلف روايی نظ

 .صوری و محتوايی آن مورد تريید و تصديق قرار گرفت

 

 هایافته

ضرايم همبستگی مربوق به رابطه مؤلفه های سرمايه روان شناختی و باورهای 4تا1در جداول 

 ده است.انگیزشی با عملکرد آموزشی دبیران آم

 (N=110متغیرهای تحقیق) یهمبستگ ضرایب -1جدول 

سرمایه  متغیر

 روانشناختی

عملکرد 

 آموزشی

باورهای 

 انگیزشی

   1 سرمايه روان شناختی

موزشیآعملکرد   .417** 1  

 1 **518. **601. باورهای انگیزشی

 ی دار است.معن%1همبستگی در سطح  **معنی دار است.             %5گی در سطحهمبست *

نشان می دهد که سرمايه روان شناختی و باورهای انگیزشی با عملکرد آموزشی  دبیران  1جدول

رابطه ی مثبت و معنی داری دارند و شدت رابطه در حد متوسو می باشد. اين يافته ها بدان معنی 

شی دبیران  شی عملکرد آموز شناختی و باورهای انگیز سرمايه روان  ست که با افزايش  بهبود يافته ا

 .است

 ضرایب همبستگی مؤلفه های سرمایه روان شناختی با عملکرد آموزشی -2جدول 

همبستگی  فراوانی متغیرها

 پیرسون

 سطح معناداری

00/0 446/0 110 خودکارآمدی و عملکرد آموزشی  

00/0 354/0 110 خوش بینی و عملکرد آموزشی  

426/0 110 امیدواری و عملکرد آموزشی  00/0  

00/0 257/0 110 تاب آوری و عملکرد آموزشی  
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رابطه بین  ،(44/0دکارآمدی و عملکرد آموزشی )طور که مشاهد می شود رابطه بین خوهمان

رابطه بین  ،(42/0امیدواری و عملکرد آموزشی )رابطه بین  (،35/0خوش بینی و عملکرد آموزشی )

معنادار است و جهت رابطه به صورت  ( 0/0 5( در سطح آلفای )25/0تاب آوری و عملکرد آموزشی )

  ،مثبت و مستقیم است يعنی هرچه سطح مؤلفه های سرمايه روان شناختی )خودکارآمدی

 تاب آوری( بیشتر باشد سطح عملکرد آموزشی نیز بیشتر می شود. ،امیدواری ،خوش بینی

 ضرایب همبستگی مؤلفه های سرمایه روان شناختی با باورهای انگیزشی-3جدول

همبستگی  فراوانی متغیرها

 پیرسون

 سطح معناداری

00/0 556/0 110 خودکارآمدی و باورهای انگیزشی  

00/0 413/0 110 خوش بینی و باورهای انگیزشی  

00/0 566/0 110 امیدواری و باورهای انگیزشی  

00/0 357/0 110 تاب آوری و باورهای انگیزشی  

رابطه بین خوش بینی و  ،(55/0اورهای انگیزشی )رابطه بین خودکارآمدی و ب 3مطابق جدول 

رابطه بین تاب آوری و  ،(56/0یدواری و باورهای انگیزشی )رابطه بین ام (،41/0) باورهای انگیزشی

معنادار است و رابطه مثبت و مستقیم است يعنی  ( 0/0 5( در سطح آلفای )35/0باورهای انگیزشی )

تاب آوری(  ،امیدواری ،خوش بینی ،)خودکارآمدی هرچه سطح مؤلفه های سرمايه روان شناختی

 بیشتر باشد سطح باورهای انگیزشی نیز بیشتر می شود.

 ضرایب همبستگی مؤلفه های باورهای انگیزشی با عملکرد آموزشی -4جدول 

 سطح معناداری همبستگی پیرسون فراوانی متغیرها

00/0 418/0 110 خودکارآمدی و عملکرد آموزشی  

درونی و عملکرد آموزشی ارزش گذاری  110 407/0 00/0 

00/0 339/0 110 انگیزش بیرونی و عملکرد آموزشی  

 00/0 516/0 110 انگیزش درونی و عملکرد آموزشی

رابطه  ،(418/0کارآمدی و عملکرد آموزشی )نشان می دهد رابطه بین خود 4همانطور که جدول 

ش بیرونی و عملکرد آموزشی ابطه بین انگیزر (،40/0بین ارزشگذاری درونی و عملکرد آموزشی )

( است و از رابطه مثبت و معناداری 51/0رابطه بین انگیزش درونی و عملکرد آموزشی ) ،(33/0)

برخوردار است يعنی هرچه سطح مؤلفه های باورهای انگیزشی بیشتر باشد سطح عملکرد آموزشی 

 نیز بیشتر می شود.
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نی عملکرد آموزشی براساس مولفه های تحقیقتحلیل رگرسیون برای پیش بی-5جدول   

 مدل

ضریب همبستگی 

 ضریب تبیین چندگانه

ضریب تبیین تعدیل 

 انحراف معیار برآورد یافته

1 .495a .245 .238 .51339 

2 .544b .296 .283 .49786 

a. انگیزش درونی ,(ضريم  ابت) :پیش بینی کننده ها 

b. نگیزش درونیا ,(ضريم  ابت) :پیش بینی کننده ها , امیدواری                  

در تحلیپ رگرسیون چند متغیری در بررسی متغیرهای مستقپ نشان می دهد که از بین ابعاد    

چهارگانه باورهای انگیزشی بعد انگیزش درونی و از بین ابعاد چهارگانه سرمايه روان شناختی امیدواری 

عنی عملکرد آموزشی دارند. در جدول فوق ضريم نقش تعیین کننده ای در تبیین متغیر وابسته ي

است که نشان دهنده همبستگی متوسو بین متغیرهای  =R 54/0همبستگی چندگانه به میزان 

است که نشان می دهد بیست و نه درصد  29/0مستقپ و وابسته می باشد. ضريم تعیین در اين مدل 

ای مستقپ حاضر در مدل تبیین شده است از تغییرات متغیر وابسته )عملکرد آموزشی( توسو متغیره

و بقیه مؤلفه ها در پیش بینی عملکرد آموزشی تر یری ندارند؛بنابراين از معادله  پیش بینی حذف 

 شده اند.

 ضرایب رگرسیون چند متغیری برای پیش بینی عملکرد آموزشی -6جدول 

 مدل

 ضرايم غیر استاندارد

ضرايم 

 استاندارد

t 

 سطح 

 بتا خطای استاندارد b معنی داری

440/1 )ضريم  ابت(   1  434/0   313/3  001/0  

574/0 انگیزش درونی  097/0  495/0  889/5  000/0  

992/0 )ضريم  ابت( 2  451/0   199/2  030/0  

441/0 انگیزش درونی  106/0  380/0  158/4  000/0  

206/0 امیدواری  074/0  255/0  789/2  006/0  

ر انگیزش درونی بیشترين ضريم رگرسیون را دارد. میزان ضريم رگرسیون در مدل نهايی متغی    

واحد که به متغیر انگیزش درونی افزوده می شود متغیر عملکرد آموزشی  1است. يعنی  38/0آن برابر 

 واحد بیشتر می شود. 38/0به اندازه 



 
  139    ... رابطه سرمايه روان شناختی و باورهای انگیزشی با عملکرد آموزشی دبیران 

 

 لکرد آموزشیآزمون  تی مقایسه میانگین دو گروه مستقل )جنسیت( با متغیر عم -7جدول 

آزمون لون   

برای برابری 

 آزمون تی واریانس ها

  

  

درصد فاصله  95

 اطمینان

  

آماره 
f 

سطح 

معنی 

 t داری

درجه 

 آزادی

سطح 

معنی 

 داری

تفاوت 

 میانگین

اشتباه 

استاندارد 

 تفاوت

کرانه 

 کرانه باال پایین

عملکرد 

 آموزشی

فرض 

برابری 

واريانس 

 ها

067/0  796/  887/0-  108 823/0  09818/0-  11193/0  32004/0-  12368/0  

فرض 

نابرابری 

واريانس 

 ها

  

889/-  26/106  376/0  09818/0-  11049/0  31722/0-  12078/0  

 

است باالتر از مقدار آلفای  79/0چه مالحظه می شود  در آزمون لون سطح معناداری برابرچنان

سطح معناداری  مون تی استفاده می شود واست بنابراين از رديف اول برای تفسیر نتیجه آز 0/0 5

است بنابراين می توان گفت بین پاسخگويان  0/0 5می باشد که باالتر از آلفای 382/0آزمون تی برابر 

 مرد از نظر میزان عملکرد آموزشی تفاوت معناداری وجود ندارد. زن و
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 رهای انگیزشیزمون  تی مقایسه میانگین دو گروه مستقل )جنسیت( با متغیر باوآ-8جدول 

آزمون لون   

برای برابری 

 آزمون تی واریانس ها

  

  

درصد فاصله  95

 اطمینان

  

آماره 
f 

سطح 

معنی 

 t داری

درجه 

 آزادی

سطح 

معنی 

 داری

تفاوت 

 میانگین

اشتباه 

استاندارد 

 تفاوت

کرانه 

 کرانه باال پایین

باورهای 

 انگیزشی

فرض برابری 

 واريانس ها

046/0  831/0  49/2  108 014/0  17079/-  06841/0  30639/-  03519/-  

فرض نابرابری 

 واريانس ها
  

49/2  024/107  014/0  17079/-  06835/0  30629/-  03529/-  

   

است که باالتر از مقدار آلفا است بنابراين  83/0در جدول باال سطح معنی داری آزمون لوين برابر   

شود که سطح معنی داری اده می شود. مالحظه میاز رديف اول برای تفسیر نتیجه آزمون تی استف

توان گفت بین پاسخگويان است بنابراين می 05/0است که پايین تر از آلفای  014/0تی برابر آزمون 

زن و مرد از نظر میزان باورهای انگیزشی تفاوت معنی دار وجود دارد يعنی میانگین میزان باورهای 

 پاسخگويان زن است. باالتر ازانگیزشی پاسخگويان مرد 
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 زمون  تی مقایسه میانگین دو گروه مستقل )جنسیت(با متغیر سرمایه روان شناختی آ -9جدول

آزمون لون   

برای برابری 

 آزمون تی واریانس ها

  

  

درصد فاصله  95

 اطمینان

  

 fآماره 

سطح 

معنی 

 t داری

درجه 

 آزادی

سطح 

معنی 

 داری

تفاوت 

 میانگین

اشتباه 

ارد استاند

 تفاوت

کرانه 

 کرانه باال پایین

سرمايه 

 روانشناختی

فرض 

برابری 

واريانس 

 ها

011/0  916/0  737/1-  108 085/0  20743/-  11945/0  44419/0-  02934/0  

فرض 

نابرابری 

واريانس 

 ها

  

744/1-  87/107  085/0  20743/-  11895/0  44320/0-  02835/0  

 

است بنابراين  از  0/0 5ت که باالتر از مقدار آلفای اس 91/0سطح معنی داری آزمون لون برابر 

شود که سطح معنی داری مالحظه می .ر نتیجه آزمون تی استفاده می شودرديف اول برای تفسی

توان گفت بین پاسخگويان زن است بنابراين می 05/0است که باالتر از الفای  085/0آزمون تی برابر 

اختی تفاوت معنی دار وجود ندارد و تفاوت مشاهده شده ناشی و مرد از نظر میزان سرمايه روان شن

 .از تصادف است

 

 و نتیجه گیری بحث

يافته های تحقیق نشان داد که در فرضیه های اصلی تحقیق بین سرمايه روان شناختی و باورهای 

انگیزشی و عملکرد آموزشی دبیران رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت و شدت رابطه در حد 

بنابراين فرضیه های اصلی تحقیق تريید شده است. همچنین يافته های تحقیق نشان  ،توسطی استم

خوش بینی و تاب آوری با  ،امیدواری ،داد که بین مؤلفه های سرمايه روان شناختی خودکارآمدی

بنابراين فرضیه های تحقیق  ،عملکرد آموزشی دبیران رابطه معنی داری در حد متوسو وجود داشت

يید شده اند. با توجه به يافته های تحقیق، نشان می دهد که ضريم همبستگی بین میزان سرمايه تر
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 .د رابطه مستقیم بین دو متغیر استوجو بوده بیانگر 41/0روان شناختی و عملکرد آموزشی دبیران

 ( و نتیجه پژوهش استیومن و همکاران2007) يافته های پژوهش حاضر با نظريه لوتانز و همکاران

که مؤلفه های سرمايه روان شناختی دارای هم افزايی می باشند و در واقع کپ مبنی بر اين (2010)

  ،سرمايه روان شناختی از مجموعه اجزای خود )خودکارآمدی/اعتماد به نفس

برخالف نتايج تحقیقات مذکور از کپ  .بیشتر است مغايرت دارد (تاب آوری امیدواری، خوش بینی،

، مؤلفه خودکارآمدی در عملکرد آموزشی دبیران بیشترين تر یر را داشته در سرمايه روان شناختی

 نتیجه می تواند اين نکته را در پی داشته باشد که به جای توجه به تک تک مؤلفه های سرمايه 

به تمام ابعاد آن به صورت کپ و يکجا نگاه نموده و با اتخاذ يک رويکرد سیستمی  و  روان شناختی

 .های آموزشی تالش شود سرمايه روان شناختی دبیران را افزايش داد برگزاری دوره

خوش بینی و  ،يافته های آزمون فرضیه ها، نشان داد بین مؤلفه های خودکارآمدی و امیدواری

ه های مربوق به تاب آوری با باورهای انگیزشی دبیران رابطه معنی داری وجود داشت بنابراين فرضی

ته های تحقیق نشان  داد که ضريم همبستگی بین میزان سرمايه روان ياف .آن تريید می شوند

بوده است که بیانگر وجود رابطه مستقیم بین دو متغیر  60/0شناختی و باورهای انگیزشی دبیران 

(که  بیان می کند افرادی که از سطح سرمايه 2007) است .يافته های فرضیه با نظريه لوتانز همکاران

ی برخوردارند از انگیزش پیشرفت باالتری برخوردار بوده و در مواجه با مشکالت روان شناختی باالتر

از سرمايه روان شناختی به  (2005سرسختی بیشتری از خود نشان می دهند. همچنین انويک )

کسانی که از سرمايه  و عنوان اصلی ترين فاکتور پیش بینی سرمايه روان شناختی ياد کرده است

باالتری برخوردارند به دنبال رشد و پیشرفت هستند و از انگیزش پیشرفت روان شناختی باالتری 

بنابراين می توان گفت که وجود انعطاف پذيری و خوش بین بودن و  .برخوردارند همخوانی داشت

اعتماد به نفس وخودکارآمد بودن باعث ايجاد انگیزش در فرد شده و با وجود شرايو نامساعد سازمان 

ترقی و خالقیت در  خشک و کارشناسی نشده و متمرکز باز به دنبال پیشرفت و،دستورالعمپ های 

 روش های تدريس بوده است. 

ی و انگیزش بیرونی با انگیزش درون ،ارزشگذاری درونی ،همچنین بین مؤلفه های خودکارآمدی

یق بنابراين فرضیه های تحق ،شی دبیران رابطه معنی داری در حد متوسو وجود داشتزعملکرد آمو

يافته های تحقیق نشان داد که بین خودکارآمدی و عملکرد آموزشی دبیران رابطه  .تريید شده اند

( مبنی بر تر یر باورهای 1998) (و راس1997) معنی داری وجود داشت که با تحقیقات بندورا

ی معلمان همخوانی دارد. ،خودکارآمدی معلم بر رضايت شغلی و عملکرد و انگیزش او تريید کرده است

که دارای حس خودکارآمدی باالتری هستند بهتر می توانند خود را با شاگردانشان هماهنگ کنند و 

به نیازهای ويژه شاگردانشان بهتر پاسخ می دهند .اين خودکارآمدی باال می تواند سبم بروز رفتارهايی 

مديريت  ی،از معلم مانند صرف زمان بیشتر در کالس،خالقیت بیشتر در طراحی برنامه های درس

نیز به کارگیری روش های تدريسی که با ويژگی های دانش آموزان تناسم  مناسم کالس درس و



 
  143    ... رابطه سرمايه روان شناختی و باورهای انگیزشی با عملکرد آموزشی دبیران 

 

بیشتری داشته باشد.در نهايت باورهای معلمان ،به ويژه باورهای خودکارآمدی آنها پیرامون 

حصیلی کارآمديشان بر تصمیمات آموزشی آنها تر یر می گذارد و از اين طريق بر يادگیری و پیشرفت ت

(. معلمان با خودکارآمدی باال اهداف سطح باالتری را 2003دانش آموزان مؤ ر است)هاگی و مورفی،

برای تدريسشان در نظر می گیرند و از اين طريق دانش آموزان را به يادگیری عمیق تر و سطح باالتر 

استفاده قرار  (.اين معلمان روش های قوی تری را برای تدريس مورد1997سوق می دهند )بندورا،

(. يافته های تحقیق حاضر ،نشان داد که بین انگیزش 2005؛ چاکون ،1986می دهند )اشتون و وب ،

انگیزش بیرونی با عملکرد آموزشی دبیران رابطه معنی داری در حد متوسو وجود دارد و  درونی و

( 1387انی)(وقرب1379نتايج با تحقیق حسنیان) ،بنابراين فرضیه های تحقیق تريید شده است.

نشان داد که در انگیزش درونی و بیرونی پايین ترين  نتايج يافته های تحقیق حاضر، .همخوانی دارد

دن حقوق و گويه ها به ترتیم شرکت در کنفرانس ها و سمینارها و جلسات آموزشی ،متناسم بو

نی دارد. يافته های همخوا (1384) . اين يافته ها نیز با تحقیق عزيززاده فروزیمزايا در کار بوده است

 (، حاتمی1387) پژوهش متغیر عملکرد آموزشی از نظر مؤلفه ها و دسته بندی با پژوهش کريمی

يافته های تحقیق حاضر نشان داد که  .( مطابقت داشت2005) ، اوالس(2003) هانتلی ،(1383)

شاخص  و ،ای عملکرد حرفه رفتاراخالقی، نتايج مربوق به پايین ترين گويه های مؤلفه رفتار شغلی،

 ،ه در آن پايین ترين گويه ها شامپ( ک1387) های عملکردی با نتايج بدست آمده از پژوهش کريمی

همکاری با جامعه دانشگاه و مؤسسات  توانايی برقراری ارتباق بین رشته ای، ،خود ارزياب بودن

 فراگیران در يادگیری همخوانی داشت.خود راهبر نمودن  مختلف، توانايی خلق دانش،

بیانگر آن است که از بین ابعاد چهارگانه سرمايه روان شناختی بعد  ،همچنین يافته های تحقیق

امیدواری و از بین ابعاد چهارگانه باورهای انگیزشی بعد انگیزش درونی پیش بینی کننده عملکرد 

الت و بايد از شیوه های ابداع راه های جديد برای حپ مشک ،موزشی دبیران می باشند. بنابراينآ

همچنین برگزاری کنفرانس ها و جلسات آموزشی برای بیان ايده ها و روش های جديد تدريس و 

همچنین . آموزش و از به وجود آوردن عالقه ذاتی به آموزش را در محیو های آموزشی بهره جست

که  يافته های مربوق به آزمون تی برای رابطه متغیر جنسیت با متغیرهای اصلی تحقیق نشان داد

 متغیر جنسیت با  سرمايه روان شناختی و عملکرد آموزشی تفاوت معناداری وجود ندارد که با 

مطابقت داشت ولی متغیر جنسیت با  (1390و فروهر) (1385) يافته های پژوهش سیف اله پور

باورهای انگیزشی تفاوت معناداری وجود داشت يعنی میانگین باورهای انگیزشی مردان باالتر از 

 ی انگیزشی زنان است.باورها

متر ر از شرايو و تغییرات محیو اطراف خود است،  آموزش و پرورش به عنوان يک نظام باز،

تمام جنبه های آن  فناوری اطالعات و ارتباطات و تحوالت سريع در عرصه زندگی بشر، ،جهانی شدن

و پرورش و عنصر  معلم از کلیدی ترين اجزاء نظام آموزش از جمله آموزش را دگرگون ساخته است و

 اصلی تغییرات در نظام می باشد از اين امر مستثنی نیست.
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ضعف انگیزه ناشی از  ،بنابراين نامساعد بودن شرايو و محیو کاری برای بروز خالقیت و ابتکار

جو مديريت  ،عالقه مند نبودن به حرفه معلمی و يا برخوردار نبودن از توان الزم برای ايفای اين نقش

غیر مشارکتی حاکم بر روابو اداری و نبود منزلت حرفه ای معلم با توجه به نقش مهم معلمان  آمرانه و

را بايد به اين عوامپ افزود  که نیازمند توجه مسؤوالن است. نظام آموزشی متمرکز، آيین نامه ها و 

ختی دستورالعمپ های خشک و قالبی و تصمیمات کارشناسی نشده ،بی توجهی به سرمايه روان شنا

، برنامه درسی يکنواخت و يکسان بدون توجه به نیاز مناطق مختلف در رضايت مندی معلم معلمان

 ،خودکارآمدی ،مشارکت . معلم در چنین شرايطی استقالل عمپ،و نحوه تدريس او تر یر گذار است

رس و به انگیزش چندانی ندارد که نتیجه اين امر محیو بی روح و بدون جاذبه مدا ،خالقیت ،ابتکار

. بنابراين توجه به اهمیت و نقش معلم به عنوان عامپ مؤ ر در توسعه های قالبی استکارگیری روش

 ،صالحیت معلمان جهت ادامه فعالیت کیفی و محتوايی آموزش و پرورش و مورد توجه قرار دادن

در معلمان،  امید ،خودکارآمدی ،الزم است مسؤوالن آموزشی به عواملی چون به وجود آوردن خالقیت

مه متمرکز، ايجاد انگیزش قوانین و مقرارت نی ،تصمیم گیری در  برنامه درسی کالسداشتن قدرت 

به روز ، ، همیار يادگیرنده بودنمديريت کالس درس مورد احترام قرار گرفتن در محیو کار، ،در معلم

 ،یت ها و کارايی معلمانمتناسم بودن حقوق و مزايا با توجه به صالح ،کردن دانش و اطالعات معلم

مشارکت دادن معلمان در پژوهش های گروهی و  ،سرمايه روان شناختی به صورت کلی توجه به

فردی برای ارائه روش های جديد در برنامه درسی که عملکرد آموزشی دبیران را افزايش می دهد 

 توجه کنند.  

شده ای به آموزش و تقويت  همچنین مسؤوالن می توانند با استفاده از رويکردهای شناخته

از تر یر مثبت آن در عملکرد  سرمايه روان شناختی و باورهای انگیزشی در دبیران مبادرت ورزيده و

دبیران مدرسه در جهت رشد و پیشرفت اهداف آموزشی بهره مند شوند. همچنین پیشنهاد می شود 

مايه روان شناختی و باورهای که به برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت برای رشد و تقويت سر

 انگیزشی در دبیران و به روز شدن دانش و اطالعات دبیران با توجه به تغیرات جهانی و نیاز 

دانش آموزان کنونی مبادرت ورزيده و نیاز است که در تحقیات آتی به بررسی راهکارها و تر یر سرمايه 

 برنامه های درسی  مورد بررسی قرار گیرد.روان شناختی در بهبود عملکرد دبیران و مشارکت آنها در 

 

 منابع فارسی

ضیه حاجی، .1382) .مر قبولی (  صد  ا در ب یران  بقه تدریس دب سا بین  بطه  را سی  برر

راهنمایی شهههرسههتان دماوند آموزان دوره  مه کارشاااناسااای . دانش  ا ن ان  ي ا پ

حد رودهن وا اسالمی  د  ا ز آ ه  نشگا دا رشد،  .ا
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،حساااین  - )حاتمی  .1383 . م( معلمان دوره طراحی  یک   رزشههیابی عملکرد  ا دل 

بتدایی و . ا وم  عل حد  وا سالمی  ا د  ا ز آ ه  شگا ن دا شی  آموز ريت  مه دکتری  مدي ا ن ان  ي ا پ

 .                                                    تحقیقات 

دين، - ا سااایدجوا نسههانی وکارکنان.( 1381. )سااایدرضااا ا بع  منا ن .  مدیریت  هرا ت

نش  ه دا گا ن رات  تشا ن ا ،. 

ه س - ل سعدا ور، پ ه  ل ا )یف  .1385 . شی ( آموز سازمانی و عملکرد  تعهد  بطه  را سی  برر

ستان صفهان و کرد ا شگاه های  ن ضای هیأت علمی دا سی . اع شنا مه کار ا ن ان  ي ا پ

رشد  .ا

مرضاااایه - د، ژا )ساااایدن .1389. ادگیری (  ي هبردهای  ا ر ، گیزشاااای  ن ا ورهای  ا ب مقايسااااه 

ستان  یر ان دب موز آ نش  صیتی دا شخ ويژگی های  و  وعادی خودتنظیمی  تیزهوش  های 

ز  ا هو ا روان شناسی. شهر  و در  ن فته های  ا    ي

ن  - ا ر و همکا منصوره  ، ده فروزی  ا زز )عزي .1384 . علمی در ( عضای هیرت  ا ظرات  ن ررسی  ب

ر   عملکرد ب ر  مو  شی  گیز ن ا مپ  عوا شی  مورد  سعه در .آموز مه گام های تو ا ن صل دو ف
پزشکی و  ره  ، 2،سال آموزش  یاپی2شما پ  ،4  :102-108    .                                                              

بدی  - عا طفعلی  ل و  احمد   ، )غضااانفری  .1384. و عملکرد (  گیزش  ن ا ، ايت  ررسااای رضااا ب

آموزشی رکنان  ظامی  شغلی کا ن نشکده  دا ع . يک  ب ا من ريت  پژوهش های مدي مه  ا ن فصل
مام حسین ا مع  ه جا نشگا دا نی  نسا ره 1،سال ا  .175-149: 1،شما

)فروهر،محمد - .1390 . کارآفرینی (  و  روان شههناختی  بطه سههرمایه  را بررسههی 

صفهان ا شگاه  ن ضای هیأت علمی دا اع وم . سازمانی  عل شکده  ن دا صفهان، ا ه  شگا ن دا

رشد ا مه کارشناسی  ا ن ان  ي ا پ ، یتی  رب  .ت

آرين  -  ، ور پ )قلی  .1386 . مانی ( تار سهههاز رف یت  فردی )مدیر تار  ،  (.رف ن  هرا ت

رات  سمت  تشا ن  .ا

ا - رب اق رعن ، .نی  یرونی  .( 1387)  ب و  گیزشاای درونی  ن ا مپ  عوا و  زها  ا ی ن ررساای  عه )ب ل مطا

هر ب ا حد  وا اسالمی  د   ا ز آ ه  نشگا دا رکنان  رفتاری). موردی کا وم  عل مه  ا ن  .فصل

ا - ب ري ف ه .(1388).کريمی، ئ ا ر ا و  آموزش عمومی  مان  معل ای  فه  های حر یت  صااااالح

ناساااام م اکی  در ا نش . چارچوب  ر مجله دا ت وم  عل پژوهش در  یتی و  ريزی –ب مه  ا ن ر ب
سی  سگان)در واحد خورا سالمی  ا د  ا ز آ ه  شگا ن سوم(  دا و  ست  بی ره  یز _شما ي ا   1388پ

،22-1. 
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