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چکیده :فرایند یادگیری در دانشجویان تحت تأثیر عوامل مختلف فردی (اعم از شخصیت ،انگیزش،
توانایی و غیره) و محیطی (اعم از استاد ،منبع درسی ،شرایط کالس درس و نظایر آن) قرار دارد .هدف
تحقیق حاضر بررسی تأثیر کیفیت منبع درسی بر یادگیری دانشجویان با تأ کید بر نقش انگیزش
است که در این زمینه تحقیق مشابهی انجام نشده است .روش تحقیق از نوع توصیفی بوده که
بهصورت مقطعی انجام شده است .جامعه آماری شامل دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مدیریت
دانشگاه زنجان بودند که تعداد شش گروه درسی در طی چهار ترم تحصیلی بهصورت هدفمند بهعنوان
نمونه ( 162نفر) انتخاب شدهاند .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه استفاده شده است که روایی و
پایایی آنها مورد تأیید قرار گرفت .یافتهها حا کی از آن است که چهار ویژگی تخصصگرایی ،توان استنادی،
روزآمدی ،و پا کیزگی نگارشی و ادبی را میتوان در قالب کیفیت منبع درسی در نظر گرفت .کیفیت منبع
درسی تأثیر مستقیم و معناداری بر انگیزش درونی دانشجویان دارد .انگیزش درونی دانشجویان تأثیر
مستقیم و معنایداری بر انگیزش بیرونی آنها دارد .تأثیر انگیزش درونی و کیفیت منبع درسی بر یادگیری
دانشجویان معنادار است ولی تأثیر انگیزش بیرونی بر یادگیری معنادار نیست .هیچیک از ویژگیهای کتاب
بهطور مستقیم بر یادگیری دانشجویان تأثیر معناداری ندارد .انگیزش بیرونی نقش میانجی را در رابطه بین
انگیزش درونی و یادگیری ایفا میکند.

واژ گان کلیدی :انگیزش درونی ،انگیزش بیرونی ،یادگیری ،کیفیت منبع درسی

 -1استادیار،

گروه مدیریت و حسابداری دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایرانmahdieh@znu.ac.ir .
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1.1مقدمه
آمـوزش عالـی بـا پیشـینهای بـه قدمـت چنـد قـرن بهعنـوان نهـادی کلیـدی مـورد توجـه خـاص ملتهـا و
دولتهـا اسـت .در قـرن بیسـتویکم دانشـگاهها و مرا کـز آمـوزش عالـی همچنـان بهعنوان یکی از شـکلهای
اساسـی سـرمایهگذاری در نیـروی انسـانی در جوامـع مختلـف ،اهمیـت و جایـگاه ویـژه و برجسـتهای را بـه
خـود اختصـاص دادهانـد .ایـن اهمیـت ناشـی از آن اسـت کـه دانشـگاهها و مرا کـز آمـوزش عالـی در آمـوزش
و تربیـت شـهروندانی فرهیختـه و ایجـاد جامعـهای سـالم و پویـا در همـه ابعـاد و جوانـب ،نقشـی بیبدیـل
دارنـد (فتحـی واجـارگاه و همـکاران .)1393 ،نقـش و رسـالت برجسـته دانشـگاهها بهعنـوان مهمتریـن رکـن
توسـعه علمـی کشـور ،ایـن ضـرورت را ایجـاب میکنـد کـه اولویتهـای علمـی در برنامهریزیهـای آموزشـی
یکـه در سـایه اجـرای
در حوزههـای علـوم بـر اسـاس نیازهـای واقعیتـر و هدفمندتـر صـورت گیـرد؛ بهطور 
صحیـح ایـن برنامههـا ،بهتدریـج بخشـی از مشـکالت و مسـائل جامعـه برطـرف شـود .از آنجـا کـه منابـع و
کتابهـای درسـی دانشـگاهی بهعنـوان یکـی از ابزارهـای مهـم و اساسـی در تحقـق اهـداف آموزشـی و تربیتـی
نظـام آمـوزش عالـی کشـور محسـوب میشـوند ،همراسـتایی محتـوای منابـع و کتابهـای درسـی در نظـام
دانشـگاهی بـا اهـداف و راهبردهـای مطر حشـده در نقشـه جامـع علمـی میتوانـد راه را بـرای توسـعه و بهبـود
سـاختارهای آموزشـی هموارتـر کنـد (اسـدیان و نـوروزی چا کلـی .)۱۳۹۱ ،تولیـدات علمـی مهمتریـن شـاخص
تعییـن رتبـه و جایـگاه علمـی کشـورها بـه شـمار مـیرود ،بـه نحـوی کـه توسـعهیافتگی کشـورها بـا تولیـد علـم
و بهرهمنـدی از آن بهطـور کامـل مرتبـط اسـت .الزمـه قـرار گرفتـن نتایـج پژوهشهـا در چرخـه دانـش و
بهرهبـرداری از آنهـا ،ارزیابـی محتوایـی و سـاختاری و بیـان نقـط قـوت و ضعـف آثـار اسـت (همایـون.)1388 ،
نوآوریهـای برنامههـای درسـی گزینـهای اسـت کـه تمام ـ نظامهــای آمـوزش عالـی جهـان بـه آن توجـه دارند
و بـا اتـکا بـه آن شـاهد آموزشـی نـوآور خواهیـم بـود و فراینـد یاددهـی  -یادگیری بـه گونهای مؤثر اجرا میشـود
(امیـری و همـکاران .)1397 ،رویکـرد پژوهـش نیـز میتوانـد عامـل مهمـی در یادگیـری باشـد .تحقیقـات
حا کـی از آن اسـت کـه رویکـرد ا کثـر تحقیقـات آمـوزش عالـی ایـران از نـوع ّکمـی و ا کثـر ابـزار گـردآوری دادههـا
پرسـشنامه اسـت؛ در مقابـل رویکـرد اصلـی در تحقیقـات خارجـی ،کیفـی و ابـزار گـردآوری دادههـا مصاحبـه
اسـت (نصیریـان ثمریـن و همـکاران .)1397 ،مطالعـات و بررسـیها نشـان داده اسـت عوامـل متعـددی در
انگیـزش و یادگیـری دانشـجویان مؤثـر اسـت .انگیـزش تحصیلـی پیامدهـای مهمـی در ارتبـاط بـا یادگیـری و
عملکـرد تحصیلـی میتوانـد داشـته باشـد (چـن و جانـک 2010 ،1بـه نقـل از علیمحمـدی و همـکاران.)1396 ،
اسـتفاده از روشهـای نویـن آموزشـی ،طراحـی سیسـتم نویـن ارزیابـی عملکـرد ،تجهیز مدارس و دانشـگاهها
بـه امکانـات و وسـایل موردنیـاز ،گسـترش و بهبـود فضـای آموزشـی ،عالقهمنـدی به رشـته تحصیلـی ،روحیه
یادگیـری ،شـرایط محیطـی دانشـگاه ،اطلاع از آینـده شـغلی ،رقابـت تحصیلـی ،مهـم بـودن و مفیـد بـودن،
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مفیـد بـودن محتـوای درسهـا ،روش تدریـس ،توانایـی و جدیـت دانشـجو (سـیدجوادین )۱۳۸۱ ،از جملـه
عواملـی اسـت کـه بـه افزایـش انگیـزش و یادگیـری میانجامـد .در گذشـته تصـور میشـد اولویـت یادگیـری بـه
ترتیـب عبـارت از دانـش ،مهـارت و نگـرش اسـت .امـروزه بـر اسـاس رویکـرد شـناختی ،اعتقـاد بـر این اسـت که
اولویـت یادگیـری بایـد بـه ترتیـب نگـرش ،مهـارت و دانـش باشـد .نگـرش در اولویـت اول اسـت .بـدون نگـرش
فـرد نمیدانـد در پـی چـه دانشـی بایـد باشـد و نمیتوانـد از مهارتهـا و دانـش خـود بـه نحو صحیح اسـتفاده
کنـد (خـرازی .)۱۳۸۵ ،گرچـه غنیسـازی محیـط آموزشـی و بهبـود روشهـای تدریـس تـا میـزان زیـادی بـر
بهبـود وضـع آموزشـی تأثیـر دارنـد ،ولـی قلـب آمـوزش ،انگیـزش اسـت .انگیـزش عامـل کلـی مولـد رفتـار بـه
حسـاب میآیـد (ابراهیمـی قـوام و خاقانـیزاده .)1387 ،از طـرف دیگـر ،کتـاب درسـی در همـه دورههـای
تحصیلـی وسـیله یادگیـری مهمـی تلقـی میشـود و نمیتـوان نقـش و تأثیـر کتـاب را در پرورانـدن مفاهیـم،
مهارتهـا و نگرشهـا در یادگیرنـده نادیـده گرفـت .بـه همیـن دلیـل در طراحـی و تولیـد ایـن وسـیله یادگیـری
بایـد کوشـید و در نوشـتن متـن درسهـا ،اصـول و قواعـد را بـهکار بسـت (ملکـی .)1384 ،در ایـن میـان ،تهیـه
و تألیـف کتابهـای دانشـگاهی کـه دارای ویژگیهـای مناسـب باشـند ،از اهمیـت اساسـی در ایجـاد انگیزش
و یادگیـری دانشـجویان برخـوردار اسـت کـه تا کنـون در ایـن زمینـه تحقیـق مشـابهی انجـام نشـده اسـت .در
جامعـه دانشمحـور کنونـی دیگـر کافـی نیسـت دانشـجویانی پـرورش یابنـد کـه دارای دانـش باشـند بلکـه
دانشـجویانی بایـد تربیـت شـوند کـه علـم را دسـتکاری کـرده و تولیدکننـده دانـش جدیـد باشـند .چنیـن
دانشـجویانی باید برای مسـائلی که بشـریت در سـطح جهانی با آن مواجه اسـت ،مسـئولیت اجتماعی قبول
کننـد .ایـن چالشهـا ایجـاب میکنـد دانشـگاهها و مرا کـز آمـوزش عالـی فرصتهـای آموزشـی فراهـم کننـد تـا
دانشـجویان ظرفیـت تولیـد خالقانـه دانـش را در خـود رشـد دهنـد و با انگیـزه درونی ،فرا گیـری و تولید دانش
را دنبـال کننـد (گارسـیا  -سـپرو ۲۰۰۸ ،1بـه نقـل از بـدری گرگـی و همـکاران .)۱۳۹۰ ،منابـع درسـی بهرغـم تنوع
و تعدد وسـایل جدید آموزشـی و اطالعرسـانی ،مهمترین ابزار آموزشـی در همه سـطوح به شـمار میرود و در
تحقـق اهـداف آموزشـی و اطالعرسـانی نقـش اساسـی دارد (رضـی .)1388 ،سـلیمانزاده نجفـی و همـکاران
( )1392و غایبـی ( )1388نیـز در مطالعـات خـود بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه مشـخصات محتوایی و سـاختاری
(از قبیـل محتـوا ،نـگارش ،ویژگیهـای ظاهـری ،فصلبنـدی کتـاب و متناسـب بـودن قلـم) در ارزیابـی منابـع
درسـی نقـش مهمـی دارنـد .همانطـور کـه اشـاره شـده ،تا کنـون تحقیقـی بـه بررسـی ارتبـاط بیـن کیفیـت
منابـع درسـی و یادگیـری دانشـجویان نپرداختـه اسـت .بـا بررسـی دقیـق ویژگیهـای منابع درسـی بـا کیفیت
و ارتبـاط آن بـا انگیـزش و یادگیـری میتـوان در ارزیابـی و چـاپ کتابهـا توجـه بیشـتری بـه ایـن معیارهـا و
شـاخصها داشـت و نتایـج بهتـری کسـب کـرد .از طـرف دیگـر ،افزایـش چـاپ و نشـر کتابهایـی کـه از نظـر
مخاطـب ،کیفیـت الزم را نـدارد نهتنهـا بـه هـدف یادگیـری و بهبـود عملکـرد منجر نخواهد شـد بلکه به اتالف
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منابـع مالـی و زیسـتمحیطی خواهـد انجامیـد .بـا توجـه به مطالب فـوق میتوان گفت انجـام تحقیق حاضر
و تحقیقـات مشـابه از اهمیـت و ضـرورت برخـوردار اسـت.
یکـی از مهمتریـن موضوعاتـی کـه همـواره دسـتاندرکاران سیسـتمهای آمـوزش عالـی بـا آن مواجـه
بودهانـد ،نحـوه یادگیـری دانشـجویان اسـت ولـی یادگیـری و تدریـس مؤثـر فراینـدی پیچیـده اسـت و چالـش
اصلـی همـه نظریههـا و سیسـتمهای آموزشـی محسـوب میشـود (دادگـران و خلخالـی .)۱۳۹۵ ،مطالعـات
ً
یادگیـری فـردی اغلـب ریشـه در رشـته روانشناسـی دارد .یادگیـری تغییـرات نسـبتا پایـداری را در رفتـار
انسـان بـه همـراه دارد کـه بهواسـطه تجربـه رخ میدهـد .ا گـر بخواهیـم رفتـار را پیشبینـی و تبییـن کنیـم،
بایـد بفهمیـم کـه افـراد چگونـه یـاد میگیرنـد ( .)Kondalkar, 2007تحقیقـات نشـان داده کـه انگیـزش در
یادگیـری ،اهمیـت مطلوبتـری در مقایسـه بـا هـوش دارد .همچنیـن انگیـزش قـوی بـه یادگیـری اسـتوار و
انگیـزش کـم بـه یادگیـری کـم میانجامـد .انگیـزش در میـان همـه عوامـل مؤثر بـر یادگیری ،اهمیت بیشـتری
دارد تـا آنجـا کـه گفتـه شـده اسـت ،سـه عامـل مهـم در یادگیـری عبارتانـد از انگیـزش ،انگیـزش و انگیـزش.
درواقـع ،انگیـزش موتـور محـرک تلاش و فعالیـت بـرای یادگیـری اسـت و میـزان یادگیـری را بـه حدا کثـر
میرسـاند (موسوینسـب.)1388 ،
انگیـزش 1عامـل اساسـی در موفقیـت فـرد ،گـروه و سـازمان بـه شـمار میآیـد .انگیزش را میتـوان هیجان
درونـی تعریـف کـرد کـه از طریـق نیازهـا ،خواسـتهها و تمایلات فـرد ناشـی میشـود و باعـث میشـود وی
تـوان و انـرژی جسـمانی و ذهنـی خـود را صـرف رسـیدن بـه اهـداف مـورد انتظـار کنـد(.)Kondalkar, 2007
انگیـزش عبـارت اسـت از تلاش فـردی ،پافشـاری و نیـز جهتگیـری در راسـتای آن تلاش .به عبارت سـادهتر،
انگیـزش یعنـی تمایـل بـه انجـام کار (بروکـس .)۱۳۹۵ ،ایجـاد انگیـزش در دانشآموزان و دانشـجویان همواره
بـه عنـوان یکـی از از دغدغههـای بـزرگ محققـان بـوده اسـت و عواملـی از قبیـل نـوع تکالیـف کالسـی ،آزادی
عمـل دانشـجویان و ارزیابـی در ایجـاد آن مؤثـر شـمرده شـدهاند (.)Debnath et al., 2007
انگیـزش را میتـوان بـه انگیـزش درونـی و بیرونـی 2طبقهبنـدی کـرد .انگیزشهـای بیرونـی ملمـوس و
قابل مشـاهده هسـتند و توسـط افراد یا سـازمانهای دیگر توزیع میشـوند از قبیل حقوق و مزایا در محیط
کار و نمـره یـا تشـویق کـردن در کالس درس .انگیـزش بیرونـی شـامل انگیـزه اجتنـاب از تنبیـه (از قبیـل اخراج
ً
از سـازمان یـا کالس درس یـا دانشـگاه) نیـز میشـود و معمـوال اقتضایـی هسـتند یعنـی دریافـت آنها بـه بهبود
عملکـرد یـا داشـتن عملکـرد باالتـر از بقیـه وابسـته اسـت .)Luthans, 2011( .اولین و مهمتریـن مطلبی که در
امر یادگیری مطرح است ،مسأله انگیزش است .رفتار انسانی تابع آموختههای او است و ا گر یادگیری ،پایه
و اسـاس آموزش دانسـته شـود؛ باید مشـخص شـود که انسـان چگونه میآموزد تا بتوان برنامههای آموزشـی
را طـوری طراحـی کـرد تـا یادگیـری را بـرای او مؤثـر و آسـانتر سـازد (سـیدجوادین .)۱۳۸۱ ،قمـری ( )1392بـه
2- Intrinsic and Extrinsic
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بررسـی رابطـه بیـن انگیـزش درونـی بـا پیشـرفت تحصیلـی (یادگیـری) پرداخت و بـه این نتیجه رسـید که بین
انگیـزش درونـی بـا پیشـرفت تحصیلـی رابطـه معنـاداری وجـود دارد ولـی نتایـج تحلیـل رگرسـیون نشـان داد
فقـط انگیـزش درونـی قـادر بـه پیشبینـی پیشـرفت تحصیلـی اسـت .افـرادی کـه بهطـور درونـی برانگیختـه
میشـوند در مقایسـه با افرادی که با انگیزش بیرونی برانگیخته میشـوند ،عالقه ،لذت و اطمینان بیشـتری
دارنـد کـه بـه افزایـش عملکـرد ،خالقیـت ،پشـتکار و عـزت نفـس منجـر میشـود (.)Ryan & Deci, 2000
تحقیقـات مختلـف (محمدامینـی 1385 ،بـه نقـل از قمـری48 ،1392 ،؛ خدابخـش 1394 ،و حسـنزاده،
 )1381نیـز حا کـی از تأثیـر انگیـزش درونـی بـر یادگیـری هسـتند .موسـیرضایی ( )1390در تحقیق خـود به این
نتیجـه رسـید کـه انگیـزش درونـی و بیرونـی بـر یادگیـری (پیشـرفت تحصیلـی) تأثیـر دارنـد؛ ولـی تفـاوت آنهـا در
گـروه دختـران و پسـران معنـادار نبـود .نتایج تحقیق شـریفی ( )1395حا کی از آن اسـت کـه 12درصد واریانس
پیشـرفت تحصیلـی توسـط انگیـزش درونـی و نگـرش نسـبت بـه تحصیـل تبییـن میشـود و سـهم انگیـزش
درونـی بیشـتر از نگـرش اسـت .همچنیـن انگیـزش بیرونـی در تبییـن واریانـس پیشـرفت تحصیلـی (یادگیـری)
نقـش معنـاداری ایفـا نمیکنـد .در تحقیـق نصـری و بیاناتـی ( )1394همبسـتگی مثبـت و معنـاداری بیـن
انگیـزش درونـی و بیرونـی گـزارش شـده اسـت .وکیلـی و ایـوان بقـاء ( )1388در مطالعـه خـود بـه ایـن نتیجـه
رسـیدند کـه عوامـل انگیـزش درونـی (نگـرش مثبت دانشـجو به یادگیری ،احسـاس نیاز به یادگیـری ،توانایی
دانشـجو و عالقهمندی به کار گروهی) و عوامل انگیزش بیرونی (اسـتفاده از روشهای نوین آموزش ،تجربه
مـدرس ،اسـتقالل عملـی دانشـجو ،تعـداد مناسـب دانشـجو در کالس ،عالقهمنـدی مـدرس بـه آمـوزش ،و
نحـوه ارزیابـی مناسـب) بـر آمـوزش و یادگیـری تأثیـر معنـاداری دارنـد .رضاخانـی ( )1386در تحقیـق خـود بـه
ایـن نتیجـه رسـید کـه بیـن انگیـزش درونـی و بیرونـی و پیشـرفت تحصیلـی دانشـجویان همبسـتگی معنیدار
وجود دارد .انگیزش درونی ،بیشـترین و انگیزش بیرونی ،کمترین همبسـتگی را با پیشـرفت تحصیلی دارد.
تحقیـق خوشـبخت و خیـر ( )1384نیـز نشـان داد انگیـزش درونـی و بیرونـی بـر یادگیـری تأثیـر دارنـد.
بنیـاد آمـوزش در اغلـب دانشـگاههای دنیـا بـه میـزان قابلتوجهـی بـر کیفیـت کتابهـای درسـی
دانشـگاهی اسـتوار اسـت؛ کتابهایـی کـه هـر یـک بـه تبییـن وجهـی از وجـوه دانـش میپردازنـد .کتابهـای
دانشـگاهی بیشـتر محصول جمعبندی و تحلیل دانش موجود هسـتند و مخاطبان اصلی آنها دانشـجویان
مقاطـع مختلـف هسـتند (منصوریـان .)۱۳۹۲ ،کتـاب یکـی از منابـع اصلـی آمـوزش و یادگیـری اسـت کـه
کیفیـت آن میتوانـد تأثیـر زیـادی در عملکـرد داشـته باشـد و حتی محتوا و شـیوه نـگارش آن میتواند موجب
برانگیختـن فرا گیـران شـود .تحقیقـات اندکـی در مـورد کیفیـت منابـع درسـی کارآمـد و اثربخـش شـده اسـت.
منصوریـان ( )۱۳۹۲ده ویژگـی چنیـن کتابهایـی را برشـمرده اسـت کـه در ادامـه بهطـور مختصـر بـه چهـار
مـورد آن ،کـه در ایـن تحقیـق مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت ،اشـاره میشـود:
الف .تخصصگرایـی و هدفمنـدی موضوعـی :کتـاب دانشـگاهی بایـد دارای ماهیتـی تخصصـی و
هدفمنـد باشـد .تخصصـی بـه ایـن معنـا کـه در یـک حـوزه موضوعـی مشـخص دارای درجـهای از
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بنیـان علمـی و سرشـت پژوهشـی باشـد .هدفمنـدی نیـز دال لـت بـر ایـن اصـل دارد کـه یـک کتـاب
دانشـگاهی بایـد هدفـی صریـح و روشـن را دنبـال کنـد؛ ا گـر قصـد آمـوزش مهارتی مشـخص دارد باید
بنیادی آموزشـی داشـته باشـد و ا گر قرار اسـت بازتابی از آخرین دسـتاورهای محققان یک رشـته را
نشـان دهـد ،انتظـار مـیرود مبتنـی بـر پژوهشهـای اصیـل باشـد.
ً
ب .تـوان اسـتنادی و ماهیـت میانرشـتهای :بـر اسـاس نظریـه «بینامتنیـت» 1هـر متـن تـازه عملا
بافتـهای تـازه از یافتههـای پیشـین اسـت .بـه ایـن معنـا کـه همـواره میتـوان ردپایـی از آرا و
اندیشـههای دیگـران را در اثـر یافـت .بـه عقیـده منصوریـان ( )۱۳۹۱متـون علمـی همچـون شـبکهای
از آثـار بههمپیوسـته اسـت کـه هـر یـک ماهیـت و اصالـت خـود را در پیونـدی کـه بـا آثـار دیگـر دارد،
میسـازد .هـر اثـر تـازه در پیونـد بـا آثـار پیشـین و رشـتههای مختلـف اسـت کـه بایـد بازتابـی از آن در
متـن کتـاب دیـده شـود.
پ .روزآمـدی و جامعیـت :اثـر جامـع اثری اسـت که بیشـترین پوشـش ممکـن را در پرداختن به مباحث
و منابع مرتبط با محور بحث خود داشـته باشـد اما در عمل رسـیدن به چنین هدفی بسـیار سـخت
و بعید اسـت .با این حال نباید این دشـواری ،نویسـنده را از حرکت به سـوی آن باز دارد .جامعیت
را میتـوان در دو سـطح مباحـث (پرداختـن کتـاب بـه وجـوه مختلـف موضـوع) و منابـع (اسـتفاده از
منابـع متعـدد و متنـوع) بررسـی کـرد .منظـور از روزآمدی همراهی نویسـنده با پیشـرفتهای جدید
ً
یـک رشـته اسـت امـا بهدلیـل گونا گونـی در ماهیـت و قلمـرو رشـتهها نمیتـوان معیارهـای کاملا
یکسـانی بـرای تعییـن روزآمـدی منابـع معرفـی کـرد .نکتـه مهـم در ایـن زمینـه ،احاطـه نویسـنده بـه
تحـوالت رشـته تخصصـی خـود اسـت کـه بایـد بازتابـی از آن را در کتـاب او ببینیم.
ت .پا کیزگـی نگارشـی و ادبـی :بخـش عمـدهای از موفقیـت هـر اثـر مدیـون شـفافیت ،سـادگی و سالسـت
نثـری اسـت کـه بـرای انتقـال مفاهیـم آن انتخاب شـده اسـت .نثر یـک کتاب کارآمـد و اثربخش باید
خواننـده را بـه مطالعـه ترغیـب کنـد و بـا کمتریـن واژگان ممکـن ،بیشـترین آ گاهـی را بـه او برسـاند.
متـن بایـد از درازنویسـی خسـتهکننده و ملالآور و همچنیـن کوتاهنویسـی آسـیبزننده دور باشـد.
بررسـی مطالعـات و تحقیقـات گذشـته نشـان میدهـد کـه تحقیـق مشـابهی بـا موضـوع مقالـه حاضـر
انجـام نشـده اسـت ولـی مطالعـات اندکـی در مـورد ویژگیهـای کتـاب درسـی و مطالعـات متعـددی در بـاره
انگیـزش انجـام شـده اسـت کـه در ادامـه بـه برخـی از آنهـا اشـاره شـده اسـت.
منصوریـان ( )۱۳۹۲بـه بررسـی ویژگیهـای کتابهـای دانشـگاهی کارآمـد و اثربخـش پرداخـت .وی
صـد ویژگـی چنیـن کتابهایـی را در قالـب ده معیـار تخصصگرایـی و هدفمنـدی موضوعـی ،تـوان نظـری
و داللتهـای کاربـردی ،تـوان اسـتنادی و ماهیـت میانرشـتهای ،جامعیـت و روزآمـدی ،صالحیـت و
1- Intertextuality theory
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کارنامـه پدیدآورنـدگان ،پا کیزگـی نگارشـی و ادبـی ،انسـجام محتوایـی و سـاختاری ،همخوانـی بـا نظریههـای
یادگیـری ،پا کیزگـی نگارشـی و ادبـی ،ماهیـت تعاملـی و تـوان انگیزشـی ،و ویژگیهـای فیزیکـی و ظاهـری
طبقهبنـدی کـرده اسـت .کریمـی و ملکـی ( )1389در تحقیـق خـود مؤلفههـای اصلـی تألیـف کتـاب درسـی
را تعییـن هدفهـا ،انتخـاب محتـوا ،سـازماندهی محتـوا ،روشهـای یاددهـی  -یادگیـری و ارزشـیابی در
نظـر گرفتنـد .آنهـا نتیجـه گرفتنـد کـه روشهـای یاددهـی  -یادگیـری ،سـازماندهی محتـوا و تعییـن اهـداف،
نقـش مهمـی در ایـن زمینـه دارد .شـیخ و همـکاران ( )1393در بررسـی خـود بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه
انسـجام ظاهـری (بعـد فیزیکـی مشـتمل بـر کیفیـت کاغـذ ،کیفیـت جلـد و اسـتحکام صحافـی و بعـد حسـی
مشـتمل بـر رنـگ و طـرح جلـد ،تناسـب قیمـت و کیفیـت ،زیبایی قلم) ،انسـجام محتوایـی (تخصصگرایی و
غنـای محتوایـی ،ماهیـت تعاملـی و تـوان انگیزشـی ،همخوانـی با نظریههای یادگیری) و انسـجام سـاختاری
(سـاختار ادبـی ،سـاختار ارائـه موضـوع ،سـاختار حجمـی) در یادگیـری تأثیـر دارنـد .احمـدی ( )۱۳۹۲بـه
بررسـی تأثیـر نـگارش روشـمند در سـهولت یادگیـری پرداختـه اسـت .وی ابتـدا بـه اهمیـت فنـاوری آموزشـی
پرداختـه و در ادامـه بـا بررسـی چنـد کتـاب بـه ایـن نتیجـه رسـیده اسـت کـه نـگارش روشـمند و سـهلآموز بـر
یادگیـری تأثیرگـذار اسـت .سـلیمانزاده نجفـی و همکاران ( )۱۳۹۲پژوهشـی را بهمنظور سـاخت و اعتباریابی
مقیـاس سـنجش مقـاالت نقـد کتـاب درسـی دانشـگاهی بـا اسـتفاده از متـون تخصصـی ،مشـاوره و اسـتفاده
از نظـر متخصصـان انجـام دادنـد .یافتههـای آنهـا نشـان داد مقیـاس سـنجش مقـاالت نقـد کتـاب درسـی
دانشـگاهی دارای چهـار شـاخص محتـوا ،نـگارش ،ویژگیهـای ظاهـری و سـایر ویژگیهـا اسـت .الزم بـه
ذکـر اسـت میتـوان از معیارهـا بهمنظـور ارزیابـی کتابهـای مختلـف از جملـه کتابهـای دانشـگاهی
اسـتفاده کـرد .رضـی ( )۱۳۸۸در تحقیـق خـود بـا تأ کیـد بـر ایـن نکتـه کـه کتـاب درسـی بهرغـم تنـوع و تعـدد
وسـایل جدیـد آموزشـی و اطالعرسـانی ،مهمتریـن ابـزار آموزشـی در همـه سـطوح بـه شـمار مـیرود و در
تحقـق اهـداف آموزشـی و اطالعرسـانی نقـش اساسـی دارد ،بـه شـاخصهای ارزیابـی و نقـد کتـاب درسـی
دانشـگاهی از پنـج جنبـه شـکل ظاهـری ،محتـوا ،سـاختار ،زبـان و روش پرداخـت .سـماواتیان و کاظمـی
مهیـاری ( )۱۳۹۵بـه بررسـی و تعییـن تأثیـر ویژگیهـای بازخـورد مؤثـر بـر انگیـزش دانشـجویان در یادگیـری
پرداختنـد .نتایـج تحقیـق آنهـا نشـان داده اسـت از دید دانشـجویان ،سـه ویژگـی نوع ،زمانبندی و سـاختار
بازخـورد دریافتـی بـر انگیـزه دانشـجویان بـرای یادگیـری تأثیـر داشـته و در ایـن میـان زمانبنـدی بیشـترین
تأثیـر را داشـته اسـت .خسـروجردی و همـکاران ( )۱۳۹۲در مقالـه خـود بـا عنـوان «نقـش هویـت و انگیـزش
مبتنـی بـر هـدف در پیشبینـی اهتمـام ذهنـی [درگیـری شـناختی] بـرای یادگیـری در دانشآمـوزان» بـه ایـن
نتیجـه رسـیدند کـه سـبکهای هویـت بـر اهتمـام ذهنـی بهطـور مسـتقیم و غیرمسـتقیم (از طریـق انگیزش)
اثـر دارد .همچنیـن انگیـزش اثـر مسـتقیم و مثبـت و قـوی بـر اهتمام ذهنـی دارد .فرهوش و احمـدی ()۱۳۹۲
بـه بررسـی رابطـه بیـن سـبکهای تفکـر و راهبردهـای یادگیـری بـا انگیـزش پیشـرفت پرداختنـد .یافتههـای
آنهـا حا کـی از آن اسـت کـه بیـن سـبکهای تفکـر و راهبردهـای یادگیـری بـا انگیـزش پیشـرفت رابطـه مثبـت
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معنـاداری وجـود دارد .راهبـرد مدیریـت زمـان بیشـترین تـوان تبییـن انگیـزش پیشـرفت را دارد .سـبک تفکـر
قانونگـذار و قضاوتگـر تـوان تبییـن انگیـزش را دارنـد .اضطـراب بـه عنـوان یکـی از مؤلفههـای راهبردهـای
یادگیـری بـا کاهـش انگیـزش پیشـرفت رابطـه دارد .بـدری گرگـی و همـکاران ( )۱۳۹۰بـه بررسـی نیمر خهـای
انگیزشـی دانشـجویان و تفـاوت نیمـرخ گروههـای مختلـف از نظـر عملکـرد شـناختی ،عاطفـی و اجتماعـی
پرداختنـد .طبـق نتایـج پژوهـش ،چهـار گـروه از دانشـجویان الـف) دارای جهتگیـری انگیـزش درونـی ب)
دارای جهتگیریهـای درونـی و درونفکنیشـده ج) جهتگیـری انگیزشـی چندگانـه بـاال و د) جهتگیـری
بیانگیزشـی شناسـایی شـدند .همچنین ،دانشـجویان خوشـه انگیزش چندگانه از لحاظ شناختی ،عاطفی
و اجتماعـی نسـبت بـه سـه گـروه دیگـر ،عملکـرد سـازگارانهتری دارند .شـیخ االسلامی و خیـر ( ۱۳۸۵و )۱۳۸۶
بـه بررسـی نقـش جهتگیریهـای انگیزشـی در یادگیـری زبـان انگلیسـی پرداختنـد .یافتههـای آنهـا نشـان
داد جهتگیـری بیانگیزشـی دارای ارتبـاط منفـی و معنـادار بـا یادگیـری اسـت .جهتگیـری انگیـزش درونـی
رابطـه معنـاداری بـا راهبردهـای یادگیـری زبـان انگلیسـی داشـت ولی هیچ رابطـه معناداری بیـن جهتگیری
انگیـزش بیرونـی بـا یادگیـری وجـود نداشـت .سـیدجوادین ( )۱۳۸۱در پژوهشـی بـه بررسـی عوامـل مرتبـط بـا
انگیـزش یادگیـری دانشـجویان دانشـگاه تهـران پرداخـت و بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه عالقهمنـدی بـه رشـته
تحصیلـی در انگیـزش تأثیـر دارد .بهبـود شـرایط محیطـی ،یادگیـری دانشـجویان را افزایـش مـیداده و رقابـت
تحصیلـی آنهـا را برمیانگیزانـد .محتـوای درسهـا بـه یادگیـری دانشـجویان کمـک میکنـد در حالـی کـه عـدم
انطبـاق درسهـا بـا نیازهـای آنهـا از میـزان یادگیـری آنهـا میکاهـد ،از تدریـس اسـتادان مجـرب برانگیختـه
میشـوند و ایـن امـر یادگیـری آنهـا را افزایـش میدهـد .اصغـری ( )۱۳۷۷در بررسـی نقـش انگیـزه در یادگیـری
زبـان انگلیسـی در میـان دانشـجویان ایرانـی بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه انگیـزش درونـی در یادگیـری آنهـا تأثیـر
دارد ولـی بـا وجـود داشـتن انگیـزه درونـی میـزان موفقیـت زبانآموزی دانشـجویان هیچ تأثیری بـر نوع انگیزه
آنها نداشـت .وانگ )۲۰۰۸( 1به بررسـی رابطه بین انگیزش و موفقیت در زبان انگلیسـی در بین دانشـجویان
چینـی پرداخـت .وی بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه کسـب دانـش ،چالـش و حـس خودیابـی درونـی میتواننـد به
انگیزش دانشـجویان منجر شـود .همچنین بین انگیزش بیرونی و درونی همبسـتگی مثبتی وجود داشـت.
سـمار )۲۰۰۶( 2بـه بررسـی عوامـل مؤثـر بـر انگیـزش دانشـجویان در یادگیری زبان خارجی پرداخـت و با تحلیل
عاملـی ا کتشـافی بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه انگیـزش بیرونـی و درونـی در یادگیـری زبـان مؤثرنـد .رمدیـوس و
بورهـام )۲۰۰۴( 3بـه بررسـی یادگیـری سـازمانی و انگیـزش درونـی کارکنـان پرداختنـد .یافتههـای آنهـا حا کـی
از آن اسـت کـه کارکنـان در اقدامـات شـغلی بـه جملات مثبـت بیشـتر اهمیـت میدهنـد تـا جملات منفـی
یـا خنثـی .همچنیـن داشـتن اسـتقالل و آزادی عمـل نسـبت بـه توانمنـدی (شایسـتگی) تأثیـر بیشـتری در
انگیـزش درونـی آنهـا دارد.
3- Remedios & Boreham

2- Semmer

1- Wang
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باتوجهبه مطالب فوق ،این پژوهش به دنبال پاسخدهی به پرسش اصلی زیر است:
پرسـش اصلـی تحقیـق عبـارت اسـت از :تـا چه انـدازه کیفیت منبع درسـی و انگیزش(درونـی و بیرونی) بر
یادگیری دانشـجویان تأثیر دارد؟
همچنیـن بـا توجـه بـه بررسـی مبانـی نظـری و تحقیقـات پیشـین ،مدل تحقیق بهصورت شـکل  ۱نشـان
داده شـده است.
انگیزش

انگیزش

درونی

بیرونی

کیفیت منبع
درسی

یادگیری

شکل  :۱مدل مفهومی تحقیق منبع :محققساخته (اقتباس از منصوریان۱۳۹۲ ،؛ سکاران.)۱۳۹۱،

فرضیههای تحقیق بر اساس مدل تحقیق عبارتاند از:
zانگیزش (درونی و بیرونی) بر یادگیری دانشجویان تأثیر معناداری دارد.
zکیفیت منبع درسی بر یادگیری دانشجویان تأثیر معناداری دارد.
zکیفیت منبع درسی بر انگیزش درونی دانشجویان تأثیر معناداری دارد.
zانگیزش درونی دانشجویان بر انگیزش بیرونی آنها تأثیر معناداری دارد.
zانگیزش بیرونی نقش میانجی در رابطه بین انگیزش درونی و یادگیری ایفا میکند.
2.2روششناسی پژوهش
روش تحقیـق حاضـر توصیفـی اسـت کـه بهصـورت مقطعـی (از نیمسـال اول سـال تحصیلـی  ۹۴-۹۵تـا پایـان
نیمسـال اول سـال تحصیلـی  )96-97انجـام شـده اسـت .بهمنظـور آنکـه امـکان بررسـی دقیـق کیفیت منبع
درسـی از نظـر دانشـجویان مختلـف فراهـم شـود ،بایـد یـک درس و یـک منبـع خـاص در کانـون تمرکـز قـرار
میگرفـت .بـه همیـن منظـور از منبـع موردنظـر (کـه بنـا بـه رعایـت اخلاق پژوهـش از ذ کـر دقیـق نـام کتـاب و
نویسـنده خـودداری شـده اسـت) در چهـار تـرم تحصیلـی و شـش گـروه مختلـف اسـتفاده شـد .دانشـجویانی
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کـه در سـه تـرم متوالـی جامعـه آمـاری شـامل تمـام دانشـجویان مقطـع کارشناسـی رشـته مدیریـت (گرایـش
صنعتـی و بازرگانـی) اسـت کـه درس مدیریـت منابـع انسـانی را در دوره زمانـی مذکـور اخـذ کـرده باشـند و
منبـع درسـی آنهـا یکـی از کتابهـای چاپشـده توسـط سـازمان سـمت 1در زمینـه مدیریـت منابـع انسـانی
باشـد .تعـداد سـه گـروه مشـتمل بـر  192نفـر (جـدول  )۱واجـد شـرایط الزم بـرای انتخـاب در نمونـه بودنـد کـه
پرسـشنامه در پایـان تـرم بیـن آنهـا توزیـع شـد و توضیحـات الزم بـرای تکمیـل آن ارائـه شـد .در نهایت تعداد
 162پرسـشنامه در تجزیهوتحلیلهـا مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت.
جدول  :۱حجم جامعه و نمونه آماری

گروه

تعداد کل

تعداد پرسشنامه جمعآوری شده

گروه ۱

۲۶

۱۹

گروه ۲

۳۰

۲۶

گروه ۳

۳۲

۲۶

گروه 4

35

30

گروه 5

36

32

گروه 6

33

29

جمع

192

162

ابـزار اصلـی جمـعآوری داده در ایـن تحقیـق پرسـشنامه اسـت .بـرای طراحـی پرسـشنامه کیفیـت
منبـع درسـی از تحقیـق منصوریـان ( )۱۳۹۲اسـتفاده شـد و چهـار ویژگـی میـزان تخصصگرایـی ( ۵پرسـش)،
تـوان اسـتنادی ( ۴پرسـش) ،روزآمـدی ( ۴پرسـش) و پا کیزگـی نگارشـی و ادبـی ( ۴پرسـش) بـرای بررسـی
انتخـاب شـد .بـرای انگیـزش ،پرسـشنامهای محققسـاخته مشـتمل بـر  ۱۲پرسـش (اقتبـاس از کلـگ،2
کورنبرگـر 3و پیتسـیز )2005 ،4طراحـی شـد .پرسـشنامه یادگیـری نیـز بـر اسـاس مفاهیـم اشارهشـده توسـط
سـکاران ( )۱۳۹۱و در قالـب  ۸پرسـش طراحـی شـد .در تمـام پرسـشنامهها از طیـف لیکـرت پنجگزینـهای
ً
ً
اسـتفاده شـد (کاملا مخالفـم= ۱تـا کاملا موافقـم= .)۵روایـی پرسـشنامه بهصـورت محتوایـی تأییـد شـد.
بـرای محاسـبه پایایـی پرسـشنامه نیـز از نرمافـزار  SPSSو آلفـای کرونبـاخ اسـتفاده شـد کـه نتایـج آن در
جـدول  ۲نشـان داده شـده اسـت .بـرای تأییـد پایایـی ،مقـدار آلفـا بایـد از  0/7بیشـتر باشـد (مؤمنـی و فعـال
قیومـی )۱۳۹۴ ،و همانطـور کـه مشـاهده میشـود ،پایایـی پرسـشنامهها مـورد تأییـد اسـت .بهمنظـور
آزمـون فرضیـه میانجـی از نرمافـزار  AMOSاسـتفاده شـده اسـت.
 -1سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)
4- Pitsis

3- Kornbergr

2- Clegg
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جدول  :۲پایایی پرسشنامهها با استفاده از آلفای کرونباخ

متغیر (سازه)

کیفیت منبع درسی

بعد (خرده مقیاس)

آلفا

تخصصگرایی

0/909

توان استنادی

0/828

روزآمدی

0/828

پا کیزگی نگارشی و ادبی

0/724

کل پرسشنامه
انگیزش

0/944
انگیزش درونی

0/879

انگیزش بیرونی

0/886

کل پرسشنامه

0/935

یادگیری

0/876

3.3یافتهها
از کل پاسـخگویان ،تعـداد  110نفـر ( 65درصـد) دانشـجوی رشـته مدیریـت بازرگانـی و تعـداد  52نفـر (35
درصـد) دانشـجوی رشـته مدیریـت صنعتـی بودهانـد .از کل پاسـخگویان ،تعـداد  69نفـر ( 42/6درصـد) مـرد
و تعـداد  93نفـر ( ۵۷/۴درصـد) زن بودهانـد .همچنیـن نزدیـک بـه  85درصـد پاسـخگویان زیر  ۲۴سـال سـن
داشـتهاند .معـدل کل حـدود  ۶۸درصـد پاسـخگویان بیـن  ۱۴تـا  ۱۷و معـدل بیش از  ۲۸درصـد آنها باالی ۱۷
بـوده اسـت لـذا میتـوان گفـت دانشـجویان از نظـر درسـی در وضعیـت مناسـبی قـرار داشـتهاند.
4.4بررسی نرمال بودن دادهها
برای بررسـی نرمال بودن دادهها از آزمون کولموگروف  -اسـمیرنوف اسـتفاده شـد که خروجی آن در جدول
 3نشـان داده شده است.
جدول  :3بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق

متغیر

آماره آزمون

درجه آزادی

سطح معناداری

یادگیری

0/063

161

0/200

انگیزش درونی

/087

161

0/200

انگیزش بیرونی

/071

161

0/200

کیفیت منبع درسی

0/054

161

0/200
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همانگونـه کـه اطالعـات جـدول  3نشـان میدهـد ،سـطح معنـاداری آزمـون بـرای تمام متغیرهـا بزرگتر
از  0/05اسـت در نتیجـه دلیلـی بـر رد فـرض صفـر وجـود نـدارد .بـه عبـارت دیگـر دادههـا دارای توزیـع نرمـال
هستند.
5.5بررسی همبستگی بین متغیرهای تحقیق
بهمنظـور بررسـی همبسـتگی بیـن متغیرهـا از آزمـون همبسـتگی پیرسـون اسـتفاده شـد کـه خروجـی آن در
جـدول  4قابـل مشـاهده اسـت.
جدول  :4خروجی آزمون همبستگی بین متغیرهای تحقیق

1
همبستگی پیرسون
 .1یادگیری

 .2انگیزش درونی

 .3انگیزش بیرونی

 .4کیفیت منبع
درسی

2

3

4

1

سطح معناداری (دو دامنه)
N

162

همبستگی پیرسون

**0/479

سطح معناداری (دو دامنه)

0/000

1

N

162

71

همبستگی پیرسون

0/233

**0/367

سطح معناداری (دو دامنه)

0/051

0/002

1

N

162

162

162

همبستگی پیرسون

**0/445

**0/384

**0/300

سطح معناداری (دو دامنه)

0/000

0/001

0/011

N

162

162

162

1
162

اطالعـات جـدول  4بیانگـر آن اسـت کـه بیـن یادگیـری بـا انگیـزش درونـی و کیفیـت منبـع درسـی
همبسـتگی معنـاداری وجـود دارد .همچنیـن بیـن انگیـزش درونـی با انگیـزش بیرونی و کیفیت منبع درسـی
نیـز همبسـتگی معنـاداری وجـود دارد .بهعلاوه بیـن انگیـزش بیرونـی و کیفیـت منبـع درسـی نیـز همبسـتگی
معنـاداری وجـود دارد ولـی بیـن انگیـزش بیرونـی و یادگیـری همبسـتگی اینگونـه نیسـت .باالتریـن میـزان
همبسـتگی ( )0/479بیـن انگیـزش درونـی و یادگیـری و کمتریـن میـزان همبسـتگی ( )0/300بیـن انگیـزش
بیرونـی و کیفیـت منبـع درسـی اسـت.
6.6تحلیل عاملی مرتبه دوم انگیزش
بهمنظـور بررسـی مقیـاس مربـوط بـه انگیـزش از تحلیـل عاملـی مرتبه دوم اسـتفاده شـده اسـت کـه نتایج آن
بـه همـراه شـاخصهای بـرازش در شـکل  2نشـان داده شـده اسـت .همانطـور کـه در شـکل  2نشـان داده
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شـده اسـت ،مقـدار بـار عاملـی تمـام گویههـا (بـه غیـر از دو گویـه مربـوط بـه انگیـزش بیرونـی) باال تـر از 0/5
اسـت .معنـیداری ضرایـب مسـیر و بـار عاملـی گویههـا در جـدول  5نشـان داده شـده اسـت.
مطابـق شـکل  2میتـوان گفـت انگیـزش درونـی بـا بـار عاملـی  0/86نسـبت بـه انگیـزش بیرونـی بـا
بـار عاملـی  0/83اهمیـت بیشـتری در ایجـاد انگیـزش بیـن دانشـجویان دارد .از طـرف دیگـر مهمتریـن
مؤلفههـای انگیـزش درونـی از نظـر دانشـجویان بـه ترتیـب بـا بـار عاملـی  0/79و  0/76عبارتانـد از «نیـاز بـه
دانسـتن» و «اسـتفاده از توانمندیهـا و اسـتعدادها» .همچنیـن ،مهمتریـن مؤلفههـای انگیـزش بیرونـی از
نظـر دانشـجویان بـه ترتیـب بـا بـار عاملـی  0/81و  0/79عبارتانـد از «بـاال رفتـن معـدل و افزایش شـانس پیدا
ً
کـردن شـغل در آینـده» و «گرفتـن مـدرک (زیـرا تقریبـا همـه تحصیلات دانشـگاهی دارنـد)».

شکل  :2تحلیل عاملی مرتبه دوم انگیزش
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جدول  :5معناداری ضرایب مسیر و بارهای عاملی در تحلیل عاملی مرتبه دوم انگیزش

متغیر

مسیر

متغیر

انگیزش درونی

<---

inmotive6

برآورد (تخمین) خطای استاندارد

نسبت بحرانی سطح معنیداری

متغیر نهفته بیرونی متغیر انگیزش درونی

انگیزش درونی

<---

inmotive5

0/737

0/156

4/720

***

انگیزش درونی

<---

inmotive4

1/094

0/196

5/568

***

انگیزش درونی

<---

inmotive3

1/020

0/176

5/779

***

انگیزش درونی

<---

inmotive2

0/686

0/177

3/879

***

انگیزش درونی

<---

inmotive1

0/813

0/159

5/111

***

انگیزش بیرونی

<---

exmotive6

متغیر نهفته بیرونی متغیر انگیزش بیرونی

انگیزش بیرونی

<---

exmotive5

1/260

0/183

6/884

***

انگیزش بیرونی

<---

exmotive4

0/870

0/174

5/005

***

انگیزش بیرونی

<---

exmotive3

1/049

0/170

6/164

***

انگیزش بیرونی

<---

exmotive2

0/663

0/189

3/502

***

انگیزش بیرونی

<---

exmotive1

0/733

0/194

3/788

***

7.7تحلیل عامل مرتبه دوم ویژ گیهای کتاب دانشگاهی
بهمنظـور بررسـی مقیـاس مربـوط بـه ویژگیهـای کتـاب از تحلیـل عاملـی مرتبـه دوم اسـتفاده شـده اسـت
کـه نتایـج آن بـه همـراه شـاخصهای بـرازش در شـکل  3نشـان داده شـده اسـت .بـار عاملـی گویههـا بـرای
مقیـاس جدیـد بایـد باالتـر از  0/5باشـد تـا مناسـب بـودن آنهـا تأیید شـود (کشـاورز .)۱۳۹۳ ،همانطـور که در
شـکل  3نشـان داده شـده اسـت ،مقدار بار عاملی تمام گویهها باالتر از  0/5اسـت .معناداری ضرایب مسـیر
و بـار عاملـی گویههـا در جـدول  6نشـان داده شـده اسـت.
جدول  :6معناداری ضرایب مسیر و بارهای عاملی در تحلیل عاملی مرتبه دوم ویژ گیهای کتاب دانشگاهی

متغیر

مسیر

متغیر

ویژگیهای کتاب

<---

تخصصگرایی

ویژگیهای کتاب

<---

توان استنادی

برآورد (تخمین) خطای استاندارد نسبت بحرانی سطح معناداری
1/011

0/073

13/781

***

متغیر نهفته بیرونی سازه ویژگیهای کتاب

ویژگیهای کتاب

<---

روزآمدی

0/794

0/072

10/958

***

ویژگیهای کتاب

<---

پا کیزگی نگارشی

0/949

0/074

12/796

***
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ادامه جدول 6
تخصصگرایی

<---

expert5

متغیر نهفته بیرونی متغیر تخصصگرایی

تخصصگرایی

<---

expert4

1/048

0/074

14/149

***

تخصصگرایی

<---

expert3

1/014

0/073

13/946

***

تخصصگرایی

<---

expert2

0/982

0/074

13/278

***

تخصصگرایی

<---

expert1

1/012

0/061

16/504

***

توان استنادی

<---

doc3

متغیر نهفته بیرونی متغیر توان استنادی

توان استنادی

<---

doc4

1/024

0/084

12/246

***

توان استنادی

<---

doc2

0/974

0/083

11/717

***

توان استنادی

<---

doc1

0/974

0/090

10/786

***

روزآمدی

<---

update4

متغیر نهفته بیرونی متغیر روزآمدی

روزآمدی

<---

update3

1/263

0/118

10/686

***

روزآمدی

<---

update2

1/234

0/119

10/338

***

روزآمدی

<---

update1

1/237

0/119

10/395

***

پا کیزگی نگارشی

<---

write4

متغیر نهفته بیرونی متغیر پا کیزگی نگارشی

پا کیزگی نگارشی

<---

write3

0/665

0/056

11/857

***

پا کیزگی نگارشی

<---

write2

1/097

0/077

14/270

***

پا کیزگی نگارشی

<---

write1

1/087

0/074

14/634

***

بـا توجـه بـه شـکل  3میتـوان گفـت ویژگیهـای توان اسـتنادی و روزآمدی بـا باالترین مقدار بـار عاملی،
بیشـترین اهمیت را از نظر دانشـجویان دارند و ویژگیهای تخصصگرایی و پا کیزگی نگارشـی به ترتیب با بار
عاملـی  ۰/98و  ۰/96در رتبـه بعـدی قـرار دارنـد .از طـرف دیگـر ،مهمتریـن مؤلفههـای ویژگـی تخصصگرایـی
بـه ترتیـب بـا بـار عاملـی  ۰/93و  ۰/86عبارتانـد از «میـزان پوشـش مطالـب تخصصـی در کتـاب» و «میـزان
تخصصـی بـودن محتـوای کتـاب» .همچنیـن مهمتریـن مؤلفههـای ویژگـی تـوان اسـتنادی بـه ترتیـب بـا بـار
عاملـی  ۰/83و  ۰/81عبارتانـد از «میـزان اسـتناد بـه آثـار کلیـدی و تأثیرگـذار پیشـین» و «میـزان اسـتفاده
مناسـب از آثـار معتبـر پیشـین» .بـه همیـن ترتیـب مهمتریـن مؤلفههـای ویژگـی روزآمـدی بـه ترتیـب بـا بـار
عاملـی  ۰/83و  ۰/81عبارتانـد از «میـزان اسـتفاده از منابـع جدیـد و روزآمـد» و «فراتـر رفتـن کتـاب حاضـر
از آثـار مشـابه» .در نهایـت ،مهمتریـن مؤلفههـای ویژگـی پا کیزگـی نگارشـی بـه ترتیـب بـا بـار عاملـی  ۰/88و
 ۰/86عبارتانـد از «میـزان سـلیس و روان بـودن نثـر کتـاب» و «میـزان کوتـاه ،صریـح و روشـن بـودن اغلـب
جملههـای کتـاب».
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شکل  :3تحلیل عاملی مرتبه دوم ویژ گیهای کتاب دانشگاهی

8.8نتایج آزمون فرضیهها
بهمنظـور آزمـون فرضیههـای تحقیـق ،مـدل تحقیـق بهصـورت شـکل  ۴در نرمافـزار آمـوس 1ترسـیم و مـورد
آزمـون قـرار گرفـت .معنـاداری ضرایـب مسـیر مربـوط بـه آزمـون فرضیههـای تحقیـق در جـدول  7نشـان داده
شـده است.
1- AMOS
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جدول  :7بررسی معناداری ضرایب مسیر مربوط به آزمون فرضیهها

متغیر

مسیر

متغیر

برآورد (تخمین) خطای استاندارد نسبت بحرانی سطح معناداری

تخصصگرایی

<---

انگیزش درونی

0/276

0/085

3/259

0/001

توان استنادی

<---

انگیزش درونی

0/462

0/169

2/738

0/006

روزآمدی

<---

انگیزش درونی

0/306

0/117

2/613

0/009

پا کیزگی نگارشی

<---

انگیزش درونی

0/316

0/088

3/597

***

انگیزش درونی

<---

انگیزش بیرونی

0/774

0/208

3/726

***

انگیزش درونی

<---

یادگیری

1/316

0/689

1/909

0/056

انگیزش بیرونی

<---

یادگیری

0/297

0/140

2/123

0/034

تخصصگرایی

<---

یادگیری

-0/074

0/185

-0/401

0/689

توان استنادی

<---

یادگیری

-0/430

0/344

-1/250

0/211

روزآمدی

<---

یادگیری

-0/341

0/238

-1/437

0/151

پا کیزگی نگارشی

<---

یادگیری

-0/287

0/215

-1/334

0/182

باتوجـه بـه اطالعـات جـدول  7مشـاهده میشـود کـه ویژگـی تخصصگرایـی بـر انگیـزش درونـی
دانشـجویان تأثیـر مثبـت و معنـاداری دارد؛ زیـرا مقـدار نسـبت بحرانـی ( )۳/۲۵۹بزرگتر از مقدار  ۱/۹۶اسـت
و سـطح معنـاداری ( )0/001نیـز کمتـر از  0/05اسـت .بـه همیـن ترتیـب ویژگیهـای تـوان اسـتنادی ،روزآمدی
و پا کیزگـی نگارشـی نیـز تأثیـر مسـتقیم و معنـاداری بـر انگیـزش درونـی دانشـجویان دارنـد.
در مـورد تأثیـر انگیـزش درونـی بـر انگیـزش بیرونـی از آنجایـی کـه مقـدار نسـبت بحرانـی ( )۳/۷۲۶بزرگتر
از مقـدار  ۱/۹۶اسـت و سـطح معنـاداری ( )0/001نیـز کمتـر از  0/05اسـت ،میتـوان گفت انگیـزش درونی تأثیر
مسـتقیم و معنـاداری بـر انگیـزش بیرونـی دارد .از طـرف دیگـر ،بـا توجـه بـه مقـدار نسـبت بحرانـی ( )۲/۱۲۳و
سـطح معنـاداری( )0/034میتـوان گفـت انگیـزش بیرونـی تأثیـر مثبـت و معنـاداری بـر یادگیـری دانشـجویان
دارد .در مـورد تأثیـر انگیـزش درونـی بـر یادگیـری دانشـجویان از آنجایـی کـه نسـبت بحرانـی ( )۱/۹۰۹کمتـر
از  ۱/۹۶و سـطح معنـا داری نیـز بیـش از  0/05اسـت ،ایـن رابطـه معنـادار نیسـت .همچنیـن هیچیـک از
ویژگیهـای کتـاب بهطـور مسـتقیم بـر یادگیـری دانشـجویان تأثیـر معنـاداری نـدارد.
آیا انگیزش بیرونی نقش میانجی را در رابطه بین انگیزش درونی و یادگیری ایفا میکند؟
بـرای بررسـی ایـن موضـوع کـه آیـا انگیـزش بیرونـی نقـش میانجـی را در رابطـه بیـن انگیـزش درونـی و
یادگیـری ایفـا میکنـد یـا نـه ،بایـد شـرایط زیـر وجـود داشـته باشـد (کشـاورز:)۱۳۹۳ ،
الف.تأثیـر انگیـزش درونـی بـر یادگیـری معنـادار باشـد .بـا بررسـی ایـن رابطـه مشـاهده میشـود کـه مقدار
تأثیـر انگیـزش درونـی بـر یادگیـری ( )0/94بـا نسـبت بحرانـی ( )۴/۷۷۸و سـطح معنـاداری ()0/001
معنادار اسـت.
ب .مقدار تأثیر انگیزش درونی بر یادگیری با وارد کردن متغیر میانجی (انگیزش بیرونی) کاهش یابد.
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پ .تأثیر انگیزش درونی بر بیرونی و تأثیر انگیزش بیرونی بر یادگیری معنادار باشند.
بهمنظـور بررسـی وجـود دو شـرط ب و ج ،روابـط آنهـا در کـه در شـکل  ۵نشـان داده شـده اسـت ،مـورد
آزمـون قـرار گرفـت .ضرایـب مسـیر و معنـاداری آنهـا نیـز در جـدول  8نشـان داده شـده اسـت.

شکل  :۴مدل ساختاری تحقیق

بـر اسـاس شـکل  ۵و اطالعـات جـدول  8مشـاهده میشـود کـه بـا وارد کـردن متغیـر انگیـزش بیرونـی بـه
مـدل ،تأثیـر متغیـر انگیـزش درونـی بـر یادگیـری از ( )0/94بـه ( )0/71کاهـش یافتـه اسـت (تحقـق شـرط ب) و
همچنـان معنـادار ( )P=0/001اسـت .از طـرف دیگـر تأثیـر انگیزش درونـی بر بیرونـی ( )P=0/001و تأثیر انگیزش
بیرونـی بـر یادگیـری ( )P=0/010نیـز معنـادار باشـد (تحقـق شـرط ج) .بدیـن ترتیـب میتـوان گفـت انگیـزش
بیرونـی نقـش میانجـی را در رابطـه بیـن انگیـزش درونـی و یادگیـری ایفـا میکنـد و میانجیگـری نیـز از نـوع
جزئـی اسـت ،بدیـن معنـی کـه انگیـزش درونـی هـم بهطـور مسـتقیم و هـم غیرمسـتقیم (از طریـق انگیـزش
بیرونـی) بـر یادگیـری تأثیرگـذار اسـت.
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جدول  :8بررسی معناداری ضرایب مسیر در تحلیل میانجی

متغیر

مسیر

متغیر

برآورد (تخمین)

خطای استاندارد

نسبت بحرانی

سطح معناداری

انگیزش درونی

<---

انگیزش بیرونی

0/680

0/140

4/860

***

انگیزش درونی

<---

یادگیری

0/600

0/145

4/140

***

انگیزش بیرونی

<---

یادگیری

0/305

0/118

2/585

0/010

شکل  :۵بررسی نقش میانجی انگیزش بیرونی در رابطة بین انگیزش درونی و یادگیری

9.9بحث و نتیجهگیری
یکـی از دغدغههـای مهـم سـازمانها توجـه بـه یادگیـری اسـت و در ایـن میـان ،دانشـگاهها و مرا کـز آمـوزش
عالـی اهمیـت خاصـی بـرای یادگیـری دانشـجویان قائـل هسـتند .عوامـل زیـادی از قبیـل متغیرهـای فـردی،
سـازمانی و محیطـی در یادگیـری مؤثـر هسـتند (سـیدجوادین )۱۳۸۱ ،و ( )Debnath, 2007تحقیـق حاضـر بـه
بررسـی نقـش کیفیـت منبـع درسـی (و انگیـزش) بـر یادگیـری دانشـجویان پرداختـه اسـت کـه تا کنـون تحقیق
مشـابهی در ایـن زمینـه انجـام نشـده اسـت .نتایـج آزمـون فرضیههـا در جـدول  9نشـان داده شـده اسـت.
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جدول  :9نتایج آزمون فرضیههای تحقیق

فرضیه

نتیجه

انگیزش درونی بر یادگیری دانشجویان تأثیر معناداری دارد

تأیید

انگیزش بیرونی بر یادگیری دانشجویان تأثیر معناداری دارد

عدم تأیید

کیفیت منبع درسی بر یادگیری دانشجویان تأثیر معناداری دارد

تأیید

کیفیت منبع درسی بر انگیزش درونی تأثیر معناداری دارد

تأیید

انگیزش درونی بر انگیزش بیرونی تأثیر معناداری دارد

تأیید

انگیزش بیرونی نقش میانجی را در رابطه بین انگیزش درونی و یادگیری ایفا میکند

تأیید

نتایج آزمون پیرسـون نشـان داد که همبسـتگی بین انگیزش درونی و بیرونی معنادار اسـت .این یافته
بـا نتایـج تحقیقـات نصـری و بیاناتی ( ،)1394فرهوش و احمـدی ( ،)۱۳۹۲رضاخانی ( )1386و وانگ ()۲۰۰۸
همراسـتا است.
نتیجـه آزمـون اول نشـان داد کـه تأثیـر انگیـزش درونـی بـر یادگیـری دانشـجویان معنـادار اسـت .ایـن
نتیجـه بـا یافتههـای شـریفی ( ،)1395خدابخـش ( ،)1394قمـری ( ،)1392موسـیرضایی ( ،)1390وکیلـی
و ایـوان بقـاء ( ،)1388شـیخ االسلامی و خیـر ( ،)۱۳۸۶ ،۱۳۸۵محمدامینـی ( ،)1385خوشـبخت و خیـر
( ،)1384حسـنزاده ( ،)1381اصغـری ( ،)۱۳۷۷وانـگ ( ،)۲۰۰۸سـمار ( )۲۰۰۶و رمدیـوس و بورهـام ()2004
همراسـتا اسـت.
نتیجـه آزمـون فرضیـه دوم حا کـی از آن اسـت کـه تأثیـر انگیـزش بیرونـی بـر یادگیـری دانشـجویان معنـادار
نیسـت کـه بـا نتیجـه تحقیـق شـریفی ( ،)1395قمـری ( ،)1392شـیخ االسلامی و خیـر ()۱۳۸۶ ،۱۳۸۵
همخوانـی دارد؛ ولـی بـا نتایـج تحقیـق موسـیرضایی ( ،)1390وکیلی و ایوان بقاء ( ،)1388خوشـبخت و خیر
( )1384و سـمار ( )۲۰۰۶همراسـتا نیسـت.
نتیجـه آزمـون فرضیـه سـوم نشـان داد کـه کیفیـت منبـع درسـی بر یادگیـری دانشـجویان تأثیـر دارد .این
یافتـه بـا نتایـج تحقیقـات وانـگ ( ،)۲۰۰۸خسـروجردی و همـکاران ( ،)۱۳۹۲سـیدجوادین ( )۱۳۸۱و سـمار
( )2006همراسـتا اسـت.
نتیجـه آزمـون فرضیـه چهـارم بیانگـر آن اسـت کـه کیفیـت منبـع درسـی بـر انگیـزش درونـی دانشـجویان
تأثیـر معنـاداری دارد .ایـن یافتـه تأییدکننـده نتایـج تحلیل منصوریان ( )۱۳۹۲اسـت و با نتایج تحقیق شـیخ
و همـکاران ( ،)1393احمـدی ( ،)۱۳۹۲سـلیمانزاده نجفـی و همـکاران ( ،)۱۳۹۲کریمـی و ملکـی (،)1389
رضـی ( )۱۳۸۸و غایبـی ( )1388همخوانـی دارد.
نتیجـه آزمـون فرضیـه پنجـم نشـان داد انگیـزش درونـی تأثیـر مسـتقیم و معنـاداری بـر انگیـزش بیرونـی
دارد .ایـن یافتـه بـا نتایـج خسـروجردی و همـکاران ( ،)۱۳۹۲بـدری گرگـی و همـکاران ( )۱۳۹۰و وانـگ ()۲۰۰۸
همراسـتا اسـت .فرضیـه آخـر نیـز حا کـی از آن اسـت کـه انگیـزش بیرونـی نقـش میانجـی را در رابطـه بیـن
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انگیـزش درونـی و یادگیـری ایفـا میکنـد .ایـن یافتـه با نتایج تحقیقات بـدری گرگی و همکاران ( ،)۱۳۹۰شـیخ
االسلامی و خیـر ( ،)۱۳۸۶ ،۱۳۸۵وانـگ ( )۲۰۰۸و سـمار ( )۲۰۰۶همراسـتا اسـت.
1010پیشنهادها
با توجه به نتایج آزمون فرضیهها میتوان پیشنهادهای زیر را مطرح کرد:
zنتایـج نشـان داد کـه کیفیـت منبـع درسـی (تخصصگرایـی ،تـوان اسـتنادی ،روزآمـدی ،پا گیزگـی
نگارشـی و ادبـی) بـر یادگیـری تأثیـر دارد؛ لـذا بـه اسـتادان محترم پیشـنهاد میشـود در انتخاب منبع
درسـی توجـه کافـی داشـته باشـند و حتیالمقـدور کتـاب را از ناشـران یـا نویسـندگان شناختهشـده و
معتبـر انتخـاب کننـد و در صـورت امـکان پیـش از شـروع کالسهـا ،کیفیـت آن را از نظـر محتوایـی،
ظاهـری و سـاختاری مـورد بررسـی قـرار دهنـد .نظرسـنجی از دانشـجویان در زمینـه کیفیـت منبـع
درسـی در طـول کالس و پایـان تـرم تحصیلـی نیـز میتوانـد بازخـورد مناسـبی فراهـم کنـد تـا اسـتاد در
صـورت لـزوم در انتخـاب خـود تجدیدنظـر کنـد.
zتحلیلهـا نشـان داد انگیـزش درونـی بـر یادگیـری دانشـجویان تأثیـر دارد؛ لذا به مدرسـان و اسـتادان
محتـرم پیشـنهاد میشـود از انـواع مختلـف پاداشهـای درونـی از قبیـل ارائـه اطالعـات مفیـد در
راسـتای ایجـاد نگـرش مثبـت در دانشـجویان ،افزایـش تواناییهـا و مهارتهـای مرتبـط بـا رشـته
درسـی ،فراهـم کـردن امـکان انجـام پروژههـای درسـی بهصـورت گروهـی ،آزادی عمـل دادن بـه
دانشـجو در انتخـاب روش مشـارکت در کالس (ماننـد ارائـه درس ،پاسـخ بـه پرسـشها ،تهیـه مقالـه،
انجـام ترجمـه ،انجـام پـروژه تحقیقاتی) اسـتفاده کنند تا موجبات انگیزش آنها فراهم شـود .هرچند
تأثیـر انگیـزش بیرونـی بـر یادگیـری معنـادار نبـود؛ ولـی در برخـی تحقیقـات ایـن رابطـه بهصـورت
معنـادار گـزارش شـده اسـت؛ بنابرایـن میتـوان بـا اسـتفاده از روشهایـی از قبیـل تشـکر و قدردانـی،
معرفـی دانشـجویان نمونـه ،ایجـاد فرصتهـای همـکاری بـا دانشـجویان و نظایـر آن میـزان انگیـزش
بیرونـی آنهـا را ارتقـا بخشـید.
zبـه محققـان آتـی پیشـنهاد میشـود تحقیـق مشـابهی در سـایر دانشـگاهها و سـایر رشـتهها انجـام
دهنـد و نتایـج را بـا تحقیـق حاضـر مقایسـه کننـد .همچنیـن ،بـا توجـه بـه تأثیـری کـه ارائـه بازخـورد
میتوانـد در یادگیـری داشـته باشـد ،پیشـنهاد میشـود بـه بررسـی اثـر ایـن متغیـر نیـز پرداختـه شـود.
همچنیـن از آنجایـی کـه تأثیـر انگیـزش بیرونـی بـر یادگیـری معنـادار نبـود ،بـه محققـان آتـی پیشـنهاد
میشـود تـا بـه بررسـی مجـدد ایـن آزمون در محیطهـای مختلـف بپردازند .نکته مهمی کـه میتواند
در قالـب تحقیقـات آتـی پیگیـری شـود ،بررسـی و شناسـایی روشهـای مناسـب و اثربخـش ایجـاد
انگیـزش درونـی و بیرونـی در دانشـجویان اسـت.
تحقیـق حاضـر نیـز هماننـد سـایر مطالعـات بـا محدودیتهایـی همـراه بـوده اسـت کـه شـاید مهمتریـن
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محدودیـت آن بـه جامعـه آمـاری برگـردد؛ بنابرایـن نمیتـوان نتایـج تحقیـق حاضـر را بـه دانشـجویان سـایر
رشـتهها ،مقاطـع تحصیلـی و دانشـگاهها تعمیـم داد .همچنیـن ،از بیـن ویژگیهـای مختلـف کتـاب
دانشـگاهی تنهـا چهـار ویژگـی مـورد بررسـی قـرار گرفـت .در نظـر نگرفتـن سـایر متغیرهایـی کـه میتواننـد در
انگیـزش و یادگیـری دانشـجویان تأثیـر داشـته باشـند ،نیـز محدودیـت دیگـر تحقیـق حاضـر اسـت.
مراجع
zابراهیمـی قـوام ،صغـری و خاقانـیزاده ،مرتضـی ( .)1387نقـش انگیـزش در یادگیـری .راهبردهـای آمـوزش در علـوم
پزشـکی.1-9 ،)1(1 ،
zاحمـدی ،احمـد ( .)۱۳۹۲تأثیـر نـگارش روشمنـد در سـهولت یادگیـری ،پژوهـش و نـگارش کتـب دانشـگاهی،28 ،
.۱-۱۵
zاسـدیان ،آزاده و نـوروزی چا کلـی ،عبدالرضـا ( .)۱۳۹۱تحلیـل جایـگاه و همسـویی منابـع درسـی برنامـه کارشناسـی
ارشـد رشـته علمسـنجی در نظـام آمـوزش عالـی ایـران بـا اهـداف و اولویتهـای نقشـه جامعـه علمی کشـور .پژوهش
و نـگارش کتـب دانشـگاهی.۹۹-۱۲۰ ،27 ،
zاصغـری ،نسـرین ( .)۱۳۷۷نقـش انگیـزه درونـی و بیرونـی و بیانگیزگـی در یادگیـری زبـان انگلیسـی در میـان
دانشـجویان ایرانـی .پایاننامـه کارشناسـی ارشـد بـه راهنمایـی عبدالمهـدی ریاضـی ،دانشـگاه شـیراز.
zامیـری ،مجیـد؛ موسـوی ،سـتاره و رجاییپـور ،سـعید ( .)1397بررسـی ارتبـاط بیـن مهارتهـای حرفـهای بـا
نوآوریهـای برنامههـای درسـی اسـتادان در دانشـگاههای اصفهـان و صنعتـی اصفهـان .فصلنامـه آمـوزش
مهندسـی ایـران( ،)78( ،21 ،انتشـار آنالیـن .)1397/7/20
zبدری گرگی ،رحیم؛ مرادی ،صمد و حسـینپور ،حامد ( .)۱۳۹۰تیپهای انگیزشـی یادگیری دانشـجویان دانشـگاه
شهـای نویـن روانشـناختی،
تبریـز :مقایسـه عملکـرد شـناختی ،عاطفـی و اجتماعـی دانشـجویان .فصلنامـه پژوه 
.۱۹-۴۲ ،)۲۱(6
zبروکـس ،ایـن ( .)۱۳۹۵مدیریـت رفتـار سـازمانی (فـرد ،گـروه ،سـازمان) ،ترجمـه دکتـر امیـد مهدیـه و دکتـر قاسـم
انصـاری رنانـی ،تهـران :مهربـان نشـر.
zحسـنزاده ،رمضـان ( .)1381رابطـه بیـن انگیـزش (درونـی  -بیرونـی) ،منبـع کنتـرل (درونـی  -بیرونـی) و پیشـرفت
یهـای آموزشـی.107-119 ، )2(1 ،
تحصیلـی دانشآمـوزان .نوآور 
zخدابخـش ،مریـم ( .)1394بررسـی رابطـه بیـن انگیـزش درونـی بـا موفقیـت تحصیلـی دانشـجویان دانشـگاه پیـام
نـور ،دومیـن همایـش علمـی پژوهشـی علـوم تربیتی و روانشناسـی آسـیبهای اجتماعـی و فرهنگی ایـران .قم ،مرکز
مطالعـات و تحقیقـات اسلامی سـروش حکمـت مرتضـوی.
zخرازی ،کمال ( .)۱۳۸۵یادگیری در رویکرد شناختی .تازههای علوم شناختی.۸۶-۸۹ ،)4 (۸ ،
zخسـروجردی ،راضیـه؛ حجـازی ،الهـه و محسـنی ،نیکچهـره ( .)۱۳۹۲نقـش هویـت و انگیـزش مبتنـی بـر هـدف در
پیشبینـی اهتمـام ذهنـی بـرای یادگیـری در دانشآمـوزان .مجلـه دانشـگاه علـوم پزشـکی سـبزوار-۶۵۸ ، )5(20 ،
.۶۴۸
zخوشـبخت ،فریبـا و خیـر ،محمـد ( .)1384بررسـی الگـوی انگیزشـی یادگیـری ریاضـی در دانشآمـوزان ابتدائـی.
مجلـه روانشناسـی( )1(9 ،پیاپـی .67-81 ،)33

هیدهم دیما 115

zدادگـران ،نفیسهالسـادات و خلخالـی ،علـی ( .)۱۳۹۵تأثیـر کاربـرد روش یادگیـری کوآنتومـی بـر یادگیریهـای درسـی
دانشـجویان .پژوهـش در آمـوزش علـوم پزشـکی.۲۹-۳۶ ،)1(۸ ،
zرضاخانـی ،سـیمیندخت ( .)1386بررسـی انگیـزه درونـی و بیرونـی پیشـرفت تحصیلـی دانشـجویان رشـتههای
مختلـف دانشـگاه آزاد اسلامی واحـد رودهـن .فصلنامـه اندیشـههای تـازه در علـوم تربیتـی.85-106 ،)2(2 ،
zرضی ،احمد ( .)۱۳۸۸شاخصهای ارزیابی و نقد کتابهای درسی دانشگاهی .سخن سمت.۲۱-۳۰ ،21 ،
شهـای تحقیـق در مدیریـت ،ترجمـه محمـد صائبـی و محمـود شـیرازی ،چـاپ یازدهـم.
zسـکاران ،اومـا ( .)1391رو 
تهـران :مرکـز آمـوزش مدیریـت دولتـی.
zسـلیمانزاده نجفـی ،نیرهالسـادات؛ اشـرفیریزی ،حسـن؛ یارمحمدیـان ،محمدحسـین و شـهرزادی ،لیلا (.)۱۳۹۲
سـاخت و اعتباریابی مقیاس سـنجش مقاالت نقد کتاب درسـی دانشـگاهی .پژوهش و نگارش کتب دانشـگاهی،
.۱۴-۳۰ ،31
zسـماواتیان ،حسـین و کاظمـی مهیـاری ،حمـزه .)۱۳۹۵( .نقـش ویژگیهـای بازخـورد مؤثـر بـر انگیـزش دانشـجویان
در یادگیـری .پژوهـش در برنامهریـزی درسـی.۱۱۰-۱۲۳ ،)2(13 ،
zسـیدجوادین ،سـیدرضا ( .)۱۳۸۱بررسـی عوامـل مرتبـط بـا انگیـزش یادگیـری دانشـجویان دانشـگاه تهـران .مجلـه
مجتمـع آمـوزش عالـی قـم.۲۲۱-۲۵۶ ،)15(4 ،
zشـریفی ،حسـن پاشـا ( .)1385سـنجش انگیـزش درونـی و بیرونـی پیشـرفت و نگـرش دانشآمـوزان مقاطـع مختلف
تحصیلی نسـبت به مسـایل آموزشـی و سـهم این متغیرها در تبیین پیشـرفت تحصیلی آنان .فصلنامه نوآوریهای
آموزشی.171-202 ،)18(5 ،
zشـیخ االسلامی ،راضیه و خیر ،محمد ( .)۱۳۸۵بررسـی رابطه باورهای انگیزشـی و اسـتفاده از راهبردهای یادگیری
زبان انگلیسـی در بین دانشـجویان .مجله روانشناسـی.۲۲-۳۳ ،)1(10 ،
zشیخاالسلامی ،راضیـه و خیـر ،محمـد .)۱۳۸۶( .نقـش جهتگیریهـای انگیزشـی در یادگیـری زبـان انگلیسـی بـه
عنـوان یـک زبـان خارجـی .پژوهشهـای زبـان خارجـی.۸۳-۹۴ ،39 ،
zشـیخ ،رضـا؛ عباسـی طالیـی ،علـی و عباسـی ،محمـد ( .)1393طراحـی چهارچوبـی نظاممنـد جهـت تدویـن
کتابهـای درسـی بـا رویکـرد تکنیـک طراحـی مبتنـی بـر بدیهیـات (مطالعـه مـوردی :چنـد کتـاب مدیریـت عملیـات
رشـته ام.بـی.ام) .پژوهـش و نـگارش کتـاب دانشـگاهی.88-68 ،33 ،
zعلیمحمـدی ،حسـین؛ سـهرابی ،مهـدی و صابـری ،علیرضـا ( .)1396روش تدریـس معلمـان تربیـت بدنـی به مثابه
پیشبیـن انگیـزه پیشـرفت دانشآمـوزان .مجلـه مطالعـات آمـوزش و یادگیـری ،۱ ،۹ ،پیاپـی .129-141 ،72/2
zغایبی ،امیر ( .)1388سـنجش معیارهای ارزیابی کتابهای الکترونیکی دانشـگاهی از دید دانشـجویان تحصیالت
تکمیلی دانشـگاه الزهرا (س) و کتابداران شـاغل در دانشـگاههای دولتی شـهر تهران .پایاننامه کارشناسـی ارشـد،
دانشـکده علوم تربیتی و روانشناسـی ،دانشگاه الزهرا (س).
zفتحـی واجـارگاه ،کـوروش؛ خسـروی بابـادی ،علـی ا کبـر و حاجتمنـد ،فرزانـه ( .)1393ارزیابـی کیفیت درونـی برنامه
درسـی دوره دکترای اخالق پزشـکی دانشـگاههای علوم پزشـکی ایران از دیدگاه اسـتادان و دانشـجویان .فصلنامه
اخالق پزشـکی.129-152 ،)27(۸ ،
zفرهوش ،معصومه و احمدی ،مهرناز ( .)۱۳۹۲رابطه سـبکهای تفکر و راهبردهای یادگیری با انگیزش پیشـرفت.
روانشناسی تحولی :روانشناسان ایرانی.۲۹۷-۳۰۶ ،)35(9 ،
zقمـری ،محمـد ( .)1392رابطـه بیـن سـرمایه اجتماعـی و انگیـزش درونـی بـا پیشـرفت تحصیلـی دانشآمـوزان دوره
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متوسـطه شـهر کـرج .فصلنامـه آمـوزش و ارزشـیابی.45-58 ،)۲۲( ،۶ ،
zکریمـی ،سـیدبهاءالدین و ملکـی ،حسـن ( .)1389بررسـی میـزان نقـش طـراح آموزشـی در تألیـف کتـاب درسـی از
دیـدگاه متخصصـان برنامهریـزی درسـی و تکنولـوژی آموزشـی .فصلنامـه روانشناسـی تربیتـی.1-18 ،)14(۵ ،
zکشاورز ،یوسف ( .)۱۳۹۳مدلسازی معادالت ساختاری با استفاده از آموس  ،AMOSتهران :مهربان نشر.
zکلـگ ،اسـتورات؛ کورنبرگـر ،مارتیـن و پیتسـیز ،تایـرون ( .)2005سـازمان و مدیریـت در تئـوری و عمـل (رویکـردی
پسـاتجددگرا و انتقـادی) ،ترجمـه حسـین رحمانسرشـت و امیـد مهدیـه ،تهـران :مهربـان نشـر.1393 ،
zمحمدامینـی ،زرار ( .)1385بررسـی راهبردهـای یادگیـری خودتنظیمـی و باورهـای انگیزشـی بـا پیشـرفت تحصیلـی
دانشآمـوزان .اندیشـههای نویـن تربیتـی.123-136 ،۴ ،
zملکـی ،حسـن ( .)1384شـیوه طراحـی و تألیـف کتـاب درسـی (بخـش مقدمـات کتـاب) ،سـخن سـمت،)14(۱۰ ،
.9-22
zمنصوریـان ،یـزدان ( .)۱۳۹۱سـهم نویسـنده در پیدایـش اثـرش ،سـخن هفتـه .ش ،۱۱۶.قابـل دسـترس در پایـگاه
خبـری لیزنـا.http://lisna.ir ،
zمنصوریـان ،یـزدان ( .)۱۳۹۲صـد ویژگـی کتابهـای دانشـگاهی کارآمـد و اثربخـش .پژوهـش و نـگارش کتـب
دانشـگاهی.۱-۱۷ ،29 ،
zموسوینسب ،سیدمحمدرضا ( .)1388انگیزش و یادگیری .اسالم و پژوهشهای تربیتی.107-129 ،)1(1 ،
zموسـیرضایی ،سـونیا ( .)1390تأثیـر اسـتفاده از روش آمـوزش چندرسـانهای و سـخنرانی بـر انگیـزش پیشـرفت
تحصیلـی (انگیـزش درونـی و بیرونـی) درس عربـی  3دانشآمـوزان مرا کـز آمـوزش از راه دو تهـران .فصلنامـه
روانشناسـی تربیتـی.119-144 ،)21(7 ،
zمؤمنـی ،منصـور و فعـال قیومـی ،علـی ( .)۱۳۹۴تحلیلهـای آمـاری بـا اسـتفاده از  ،SPSSویرایـش سـوم ،چـاپ
هشـتم ،تهـران :مؤلـف.
zنصـری ،صـادق و بیاناتـی ،محمـد ( .)1394مدلیابـی روابـط سـاختاری سـبکهای انگیزشـی ،خودکارآمـدی بـا
خودتنظیمـی تحصیلـی در دانشآمـوزان .پژوهـش در آمـوزش.13-31 ،)5( ،
zنصیریـان ثمریـن ،کریـم؛ ثمـری ،عیسـی و نامـور ،یوسـف ( .)1397تحلیـل محتـوای مقـاالت حـوزه کیفیـت آمـوزش
عالـی فنـی و حرفـهای :بهمنظـور شناسـایی عوامـل ارتقـای کیفیـت آموزشـی دانشـگاه فنـی و حرفـهای .فصلنامـه
آمـوزش مهندسـی ایـران.69-92 ،)77(20 ،
zوکیلـی ،زهـرا و ایـوان بقـاء ،ریحانـه ( .)1388عوامـل انگیـزش درونـی و بیرونـی مؤثـر در ارتقـای آمـوزش بالینـی از
دیدگاه دانشـجویان پرسـتاری دانشـکده پرسـتاری مامایی خلخال دانشـگاه علوم پزشـکی اردبیل .اولین همایش
سراسـری آمـوزش بالینـی در پرسـتاری و مامایـی 14-15 ،مـرداد ،دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی
درمانـی اسـتان اردبیـل.
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