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 چکیده
آموزان که به عنوان دو شاخص سازگاری تحصیلي هم درنظر زمینه: پیشرفت و رضایت تحصیلي دانش

های شناختي گرفته مي شوند از جمله مسائل مهم در تعلیم و تربیت هستند و عوامل مهمي به جز توانش
گرایي دوبعدی و اهداف پیشرفت ها نقش دارند. هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه کمالدر آن

نمونه ای مشتمل  بدین منظور،با رضایت و پیشرفت تحصیلي در قالب یک مدل پیشنهادی است. روش: 
 از میان ای چندمرحله ایخوشه(  به روش نفر دختر373و  نفر پسر 341) شامل دانش آموز  نفر 133 بر

به  انتخاب شده ونطقه پنج شهر تهران دانش آموزان مقطع اول و دوم دبیرستان آموزش و پرورش م
گیری هدف پیشرفت، مقیاس چند وجهي رضایت از زندگي دانش آموزان، و مقیاس جهتپرسشنامه 

تحلیل  داده های پژوهش با استفاده از روش های آماری .پاسخ دادندکمال گرایي کودك و نوجوان  
نتایج  است. یافته های پژوهش: قرار گرفتهتحلیل  ورد تجزیه وم AMOSبا استفاده از نرم افزار  مسیر

گرایي به صورت مستقیم و غیرمستقیم  بر رضایت و پیشرفت تحصیلي اثرگذار که ابعاد کمال نشان داد
 است. اهداف پیشرفت نیز به عنوان متغیر واسطه ای بر رضایت و پیشرفت تحصیلي اثرگذار است. بحث:
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کمال گرایي خودمدار و اهداف تبحری موجب پیشرفت و الگویي خاصي از باورها و انگیزش، یعني 
 رضایت تحصیلي دانش آموزان مي شود.

گرایي دوبعدی، اهداف ، پیشرفت تحصیلي، کمالتحصیلي رضایت :واژگان كلیدي

 .پیشرفت

 مقدمه
بدست آوردن دانش و شناخت در مورد عوامل مؤثر بر سازگاری تحصیلي بسیار حائز 

آموزاني که سازگاری ضعیفي دارند بعدها به احتمال بیشتری در اهمیت است زیرا دانش 

گیرند زندگي خود در معرض خطراتي چون آسیب های رواني، ترك تحصیل یا... قرار مي

-کنند که سازگاری تحصیلي را ميمطالعات پیشنهاد مي برخي. (2112، 3)وان دن اورد و روسم

سازگاری روانشناختي که شامل بهزیستي کلي، توان در قالب دو متغیر پیشرفت تحصیلي و 

های اجتماعي و تحصیلي زندگي، فقدان هرگونه احساس تنهایي و خلق رضایت مربوط به جنبه

؛ 1،2131فیلون و گادریو -ورنر ؛3333، 2)هاالمانداری و پاور کردشود، بررسي افسرده مي

-و رضایت تحصیلي دانش توان اذعان داشت که پیشرفتبه طور مشخص مي (.2132گادریو، 

شوند از جمله مسائل آموزان که به عنوان دو شاخص سازگاری تحصیلي هم درنظر گرفته مي

. فقدان مهم در تعلیم و تربیت است که همواره مورد توجه روانشناسان تربیتي بوده است

پژوهش در زمینه رضایت تحصیلي سبب شده رضایت تحصیلي به اشتباه جانشین پیشرفت 

ای است که هدف آن ارزشیابي و که پیشرفت تحصیلي برنامهلي فرض شود. در حاليتحصی

شناسایي افراد موفق در امر یادگیری است )کارشکي، محمدزاده قصر، تقي زاده و گراوند، 

در واقع رضایت تحصیلي به عنوان یک  قلمرو در رضایت از زندگي کلي است که به (. 3133

شود، به عبارت دیگر با برخورداری ط عوامل شخصیتي تعیین مينظر مي رسد بخشي از آن توس
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ها افراد به احتمال بیشتری در قلمرو مشخصي از زندگي مانند تحصیل، کار و... از برخي ویژگي

مهمي به جز  (. عوامل2113، 3لنت، دوسیو تاویرا، شیو و سینگلياحساس رضایت خواهند کرد )

یت تحصیلي دانش آموزان نقش دارند. از جمله این های شناختي در پیشرفت و رضاتوانش

جلب کرده است متغیرهای های اخیر توجه بسیاری از محققان را به خود عوامل که در سال

گرایي است )ایم و انگیزشي از جمله اهداف پیشرفت و متغیرهای شخصیتي از جمله کمال

-( جهت3332)1نظر ایمزاز  .(2132؛ گادریو، 2131فیلون و گادریو،  -؛ ورنر2133، 2ریک

فرد  اهداف رفتاری که است هیجانات و اسناد از باورها، منسجمي هدف بیانگر الگوی گیری

 و داشته گرایش بیشتری هاموقعیت برخي به نسبت تا فرد  شود باعث مي و کند مي تعیین را

های ذهني از پیشرفت بازنمایيکند. در واقع اهداف  عمل خاص ایگونه به هاموقعیت آن در

؛ به 2113، 4کند) الیوت و نیستایک هدف است که فرد در جهت آن گرایش یا اجتناب پیدا مي

گیری هدف، چرایي رسیدن به هدف های جهتنظریه (.  در2131فیلون و گادریو،-نقل از ورنر

اند که یکي از گیری هدف مطرح شدههای متنوعي در مورد جهتمهم است. رویکرد

 b،5)نیومیستر( است  3337و3336ها رویکرد سه بخشي الیوت و همکاران )نجدیدترین آ

-گرایي و عملکردگیری هدف شامل اهداف تبحری، عملکرددر این رویکرد جهت (.2114

باشد. اهداف تبحری به عنوان تمرکز بر رشد شایستگي یا تسلط یافتن بر تکلیف اجتنابي مي

نامد اهداف را تحت عنوان اهداف گرایش به تکلیف  مي ( این3331) 6میگليشود.  تعریف مي

گیری برای افزایش فهم و مهارتشان در تکلیف و معتقد است که  افراد دارای این نوع جهت

سنجند. از کنند و پیشرفتشان را بر اساس معیارهای تعیین شده توسط خودشان ميتالش مي

بت به دیگران تعریف و ارزیابي کرده و گرا شایستگي را نسآموزان عملکردسوی دیگر دانش
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چنین از راهبردهای سطحي پردازش استفاده کرده دهند، همپیامدها را به توانایي خود نسبت مي

گزینند )رتلسدورف، بوتلر، استربلو برميها بیشتر است را و تکالیفي که احتمال موفقیت در آن

دف عملکرد اجتنابي از ایجاد احساس گیری ه(. در مقابل افراد دارای جهت2131، 3و شیفل

کنند. از دیدگاه این افراد منفي اجتناب کرده و به منظور دوری از خطا و اشتباه تالش مي

 .(2113، 2؛ الیوت و مک گریگور3333شایستگي به معنای شکست نخوردن است )الیوت، 

پیامدهای پیشرفت متفاوتي در افزایش عالقه، رضایت و واع مختلف اهداف پیشرفت نقش ان

کنند که ( پیشنهاد مي2112) 1دارند. افرادی چون هاراکیویکز، بارون، پینتریچ، الیوت و ترش

اهداف پیشرفت تبحری باید با عالقه به تکلیف و خودنظم دهي سازگارانه مرتبط باشند نه با 

ودنظم دهي و عملکرد. اهداف عملکردگرا باید با پیامدهای مربوط به پیشرفت نه با عالقه و خ

 اهداف عملکرد اجتنابي نیز باید به طور منفي با پیشرفت و سازگاری هیجاني مرتبط باشند. سازه

رسد به صورت متفاوتي با پیشرفت و های انجام شده  به نظر ميمهم دیگر که براساس پژوهش

عیب  کمال گرایي به عنوان تالشي برای بيگرایي است. سازگاری تحصیلي مرتبط است، کمال

باال در حد غیرمعقول )هیل، بودن  یا تمایل به نگهداشتن یا بدست آوردن استانداردهای بسیار

-( تعریف مي شود. در ابتدا کمال2131، 5؛ نقل از اوزباش و سیز 4،3337زرول و تورلینگتون

های منفي تک بعدی در نظر گرفته شده و تأکید زیادی روی همبسته گرایي به عنوان یک سازه

گرایي با پیامدهای منفي روانشناختي  نظیر گرایي بود. هم چنین مشاهده شده بودکه کمالکمال

عزت نفس پایین، افسردگي و اضطراب امتحان مرتبط است. اما اخیراً کمالگرایي به عنوان 

و محققین به دنبال بررسي این  (2131ای چند بعدی مفهوم سازی مي شود )اوزباش و سیز، سازه

گرایي به واقع متضمن کارکردی چندگانه ، یعني هم سازگارانه و هم ستند که کمالتصور ه
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 دهند که دو بعد عمده(. شواهد نشان مي2133و همکاران،  3است )چانگناسازگرانه 

و  2گرایي مربوط به استانداردهای فردی )خودمدار(گرایي عبارت هستند از کمالکمال

، 4)بلنکستین، دانکلي و ویلسون 1دیگران )جامعه مدار(ارزیابي گرایي مربوط به نگراني از کمال

گرایي مربوط به (. کمال5،2111بلنکستین، هلسال، ویلیامز و وینکوورس ؛ دانکلي،2111

در استانداردهای فردی شامل به کارگرفتن معیارهای فردی و تالش فرد برای کامل بودن است. 

گرایي چون نگراني ارزیابي، به جنبه هایي از کمالگرایي مربوط به نگراني از مقابل کمال

افراطي از اشتباهات، شک در عمل، و نگراني از ارزیابي دیگران درمورد عمل فرد اطالق مي 

ها سوی دیگر پژوهش (. از2116، 7؛ فلت و هویت6،2113سالمي و تیکاجا)استوبر، استول، شود 

فیلون و گادریو،  -)ورنر معناداری دست یافتندگرایي به رابطه بین اهداف پیشرفت و کمال

برخي شواهد پژوهشي نیز حاکي از ارتباط مثبت بین (. 2113، 1؛ استوبر، آفیل و هاتام2131

کمال گرایي خودمدار با هدف پیشرفت تبحری و عملکردگرایي است ) استوبر، کمپ و 

 33مدل اسلید و اوونزطبق  (.2116، 31؛ وان پرن2113و همکاران، ؛ استوبر2111، 3کیوگ

گرای جامعه مدار  به علت فشار وارد شده از ( و مطالعات انجام یافته، دانش آموز کمال3331)

دروني  باشد تا به دنبال تعاریفسوی سایر افراد، در پي درك مالك های بیروني موفقیت مي

عملکردی به طور گرایي جامعه مدار با هردو نوع اهداف خویش از شایستگي. در واقع کمال

مثبت رابطه دارد اما با اهداف تبحری یا رابطه غیرمعنادار ویا رابطه معکوس دارد. از سوی دیگر 

گرای خودمدار عمدتاً توسط نیاز به کسب موفقیت که انگیزه زیربنایي اهداف آموز کمالدانش
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ندی های خویش شود. یعني این دانش آموز هم باید به درك توانمگرایشي است برانگیخته مي

گرایي خودمدار هم با اهداف و هم کسب پیشرفت نسبت به دیگران برسد. در واقع کمال

-تبحری و هم عملکرد گرایي رابطه مستقیم دارد. البته فلت و هویت ادعا مي کنند که کمال

گرایي خودمدار به طور مشترك هم با تمایل به موفقیت و هم ترس از شکست مرتبط است ) به 

مدار، ناسازگارانه و با مشکالت کمال گرایي جامعه  (.2131گادریو،فیلون و  -ز ورنرنقل ا

سازگاری متعدد مرتبط است. برعکس، کمال گرایي خودمدار، با سازگاری شخصي بیشتر 

البته مرور ادبیات پژوهش  داشته باشد.همراهبهتریمثبتپیامدهایتواندمرتبط است و مي

مدار شکل ناسازگارانه گرایي جامعهکه کمالحاکي از این است که تمام یافته ها در مورد این

گرایي گرایي است و با ویژگي های منفي رابطه دارد، توافق دارند، اما در مورد کمالکمال

های منفي و برخي با با ویژگيها رابطه آنرا خودمدار اینگونه نیست بدین معني که برخي از یافته

 (.2113، 3و هایوارد اند )استوبر، فیستهای مثبت نظیر رضایت و بهزیستي تأیید کردهویژگي

اگر چه پژوهش های زیادی در مورد ارتباط این متغیرها به طور جداگانه انجام شده است اما 

مدار گرایي خودبین کمالای کمتر پژوهشي به نقش اهداف پیشرفت به عنوان متغیرهای واسطه

اند. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسي مدار با رضایت و پیشرفت تحصیلي پرداختهو جامعه

گرایي و اهداف پیشرفت با رضایت و پیشرفت تحصیلي در قالب مدل پیشنهادی زیر رابطه کمال

ز و همکاران ( و فرضیه های هدف پیشرفت هاراکیویک3331که از تلفیق مدل اسلید و اوونز )

 ( بدست آمده است و بررسي برازش آن مي باشد.2112)

                                                           
1. Stoeber,  Feast  & Hayward 
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گرایي دوبعدی  و متغیرهای اهداف پیشرفت با  متغیرهای رضایت و مدل پیشنهادی رابطه کمال. 1شکل  

 پیشرفت تحصیلي

 روش 
  همبستگي بود. -پژوهش حاضر از نوع توصیفي

آموزان سال اول و دوم حاضر شامل کلیه دانشجامعه آماری پژوهش : کنندگانشرکت

مشغول به  31-33دبیرستان  منطقه پنج آموزش و پرورش شهر تهران بود که  در سال تحصیلي 

تحصیل بودند. با توجه به اینکه در پژوهش حاضر تحلیل مسیر یک مدل مدنظر بوده است، در 

نیاز در نظر گرفته شد. به دلیل وجود گیری تعداد متغیرهای مدل مبنای تعداد نمونه مورد نمونه

نفر(  51دانش آموز )به ازای هر متغیر  151ای به حجم هفت متغیر در مدل، از جامعه فوق نمونه

ای انتخاب شدند. بدین صورت که ابتدا ای چندمرحلهگیری خوشهبا استفاده از روش نمونه

دبیرستان )سه دبیرستان  6في های منطقه مذکور تهیه و سپس به طور تصادفهرست دبیرستان

ها به طور تصادفي از دخترانه و سه دبیرستان پسرانه( انتخاب شدند. پس از مراجعه به دبیرستان

 رضایت تحصیلي

 پیشرفت تحصیلي

 تبحری

عملکرد اجتنابي 

 اجتنابي 

 عملکردگرایي

کمالگرایي 

 خودمدار

کمالگرایي 

 جامعه مدار

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

_ 

_ 

_ _ 
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آوری شدند. در ها توزیع، اجرا و جمعهرپایه )اول و دوم( یک کالس انتخاب و پرسشنامه

ل عدم همکاری مناسب و نفر به دلی 13نفر گروه نمونه، داده های مربوط به   151نهایت از 

ها و حذف ها، هم چنین تعدادی از آنها نیز به هنگام چک کردن مفروضهناقص بودن جواب

نفر تقلیل  133های پرت از محاسبه خارج وکنارگذاشته شدند. در نهایت نمونه پژوهش به داده

رصد( د 3/56نفر دختر ) 373درصد( و  3/41نفر پسر ) 341نفر  133یافت. از مجموع کل 

 بودند.  

 ابزار 
همکراران   و میگلري  هردف  گیرری جهت پرسشنامة :3گیری هدف پیشرفتپرسشنامه جهت

تبحرری،   هردف  هرای  گیرری مقیراس جهرت   خررده  سه و سؤال 31 دارای( ساخته شده  3331)

عملکردگرایي و عملکرد اجتنابي و پاسخ دهي به سؤاالت بر اساس مقیاس لیکرت هفت درجره  

و پایرایي  خررده    17/1(. پایرایي کرل پرسشرنامه     7و کامالً موافقم = 3مخالفم = ای است )کامالً 

 14/1، 17/1تبحری، عملکردگرایي و عملکرد اجتنابي به ترتیب  هدف گیریهای جهتمقیاس

گزارش شده است، هم چنین روایي و تحلیل عاملي تأییدی مورد تایید قرار گرفته اسرت   76/1و 

بررای  و  13/1برای کرل مقیراس  هش حاضر نیز مقدار آلفای کرونباخ (. در پژو3117)کارشکي، 

 65/1، 11/1، 11/1خرده مقیراس هرای تبحرری، عملکردگرایري و عملکررد اجتنرابي بره ترتیرب         

 بدست آمد.

 22دهي شامل این مقیاس یک ابزار خودگزارش :2مقیاس کمال گرایي کودك و نوجوان

مدار را گرایي جامعهماده دیگر آن کمال 33مدار و گرایي خود ماده آن کمال 33ماده است که 

= کامالً 3ای )های این مقیاس در طیف لیکرتي پنج درجهدهد. مادهمورد سنجش قرار مي

گرایي شوند. نمرات باالتر بیانگر نوع کمالگذاری مي= کامالً موافقم(  نمره 5مخالفم تا 

جا ابتدا پرسشنامه به فارسي ترجمه شد. سپس نسخه فارسي پرسشنامه آموز است. درایندانش

                                                           
1. Achievement Goal Orientations 

2. Child and Adolescent Perfectionism Scale(CAPS) 
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توسط یکي از اساتید دیگر به زبان انگلیسي مجدداً ترجمه شد. بعد از نظرخواهي و رفع برخي 

های ایجاد شده، هم چنین تأیید سه تن از اساتید روانشناسي و علوم تربیتي درمورد از تفاوت

امه، نسخه فارسي آن برای اجرا آماده شد. ماهیت چند بعدی روایي صوری و محتوایي پرسشن

چنین پایایي آن نیز این مقیاس با استفاده از تحلیل عاملي مورد تایید قرار گرفته است. هم

( 2131(. اوزباش و سیز)2131؛ به نقل از اوزباش و سیز،2113مطلوب گزارش شده است )فلت، 

-های اصلي بر روی کل پرسشنامه، دو عامل کمالهدر پژوهش خود با انجام روش تحلیل مؤلف

مدار را بدست آورده و به کمک تحلیل عاملي تأییدی، گرایي جامعهگرایي خودمدار و کمال

ها هم چنین با این ساختار بدست آمده دوعاملي را مورد ارزیابي قرار داده و تأیید کردند. آن

مدار با گرایي جامعهکه خرده مقیاس کمالهدف بررسي روایي همگرایي این مقیاس، دریافتند 

های گرایي با خرده مقیاسهای کمالنمرات افسردگي به طور مثبت، و هردو خرده مقیاس

گرایي چندبعدی فراست، ارتباط معنادار دارند. ضریب پایایي بازآزمایي پرسشنامه کمال

یي جامعه مدار به ترتیب گراگرایي خودمدار و کمالپرسشنامه به فاصله دو هفته برای کمال

 16/1و 72/1ها در نمونه نوجوانان به همان ترتیب، ، هم چنین آلفای کرونباخ آن72/1و 61/1

ژوهش حاضر نیز مقدار ضریب آلفای کرونباخ (. در پ2131گزارش شده است )اوزباش و سیز، 

 بدست آمد.  74/1و  67/1مدار، به ترتیب گرایي خودمدار و جامعههای کمالبرای خرده مقیاس

ازرضایتچندوجهي مقیاس :3مقیاس چند وجهي رضایت از زندگي دانش آموزان

آموزان توسط هوبنر رخ چندوجهي از رضایت از زندگي دانشزندگي برای فراهم نمودن نیم

زندگي دانش حیطهپنجکلي،طورسوال است.  این مقیاس به 41طراحي شده و دارای 

گیرد. طیف در بر مي، دوستان، مدرسه، محیط زندگي،  و خود را آموزان  شامل خانواده

لیکرت  چهار درجه ای این مقیاس برای دانش آموزان  سه تا دوازده ساله و طیف  لیکرت شش 

آموزان دبیرستاني مورد استفاده = کامالً موافقم( آن برای دانش 6= کامالً مخالفم تا 3درجه ای )

                                                           
1. Multidimensional Students Life Satisfaction Scale ) MSLSS) 
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زمانوکاغذی -مداد (. پرسشنامه  از نوع3331، 3ین، اش، و گیلمنقرار مي گیرد)هوبنر، الگل

راایرانيفرهنگدراستفادهبرای مقیاساینپایایيوروایياست.دقیقه11تقریباًآناجرای

قرار داده و ضریب پایایي  باز آزمایي آنرا بررسيمورد( 3111االسالمي )شیخولطیفیان

چنین همبستگي این مقیاس اند. همگزارش کرده 71/1برابرراکرونباخآلفایو ضریب 71/1

گزارش کرده اند. ضرایب همساني دروني این مقیاس  در  55/1را با پرسشنامه سالمت عمومي 

؛ 3331گزارش شده است )هوبنر و همکاران،  31/1تا  71/1ای از های مختلف در دامنهپژوهش

در پژوهش حاضر از خرده مقیاس رضایت از مدرسه این (.3337، 2گرین اسپون و ساکلوفسک

چنین از معدل کتبي همآمد.  بدست 77/1کرونباخ آن مقیاس استفاده شده است و میزان آلفای 

 به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلي استفاده شد.

 نتايج
ارائه شده  3شاخص های توصیفي  و ضرایب همبستگي متغیرهای پژوهش  در جدول 

 است. 
 شاخص های توصیفي و ضرایب همبستگي بین متغیرهای پژوهش .1 جدول

 میانگین تعداد متغیرها
انحراف 

 استاندارد
3 2 1 4 5 6 7 

رضایت 

 تحصیلي
133 44/23 11/6 3       

پیشرفت 

 تحصیلي
133 16/37 21/3 32/1 * 3      

13/1 56/1 13/21 133 تبحری ** 22/1 ** 3     

25/1 13/6 33/12 133 عملکردگرایي ** 21/1 ** 21/1 ** 3    

-34/1 27/6 11/11 133 عملکرد اجتنابي * 25/1-114/1  23/1 ** 3   

                                                           
1. Huebner, Laughlin, Ash, & Gilman 

2. Greenspoon & Saklofske 
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** 

کمالگرایي 

 خودمدار
133 37/11 63/5 24/1 ** 22/1 ** 27/1 ** 25/1 ** 13/1  3  

-کمالگرایي

 جامعه مدار
133 31/15 47/5 33/1-

** 

21/1-

** 
12/1-  22/1 ** 33/1 ** 11/1 3 

* P ≤    **      ،15/1 P ≤                           13/1  

، بین رضایت تحصیلي و پیشرفت تحصیلي با اهداف پیشرفت 3طبق نتایج مندرج در جدول 

گرایي خودمدار با اهداف چنین بین کمالگرایي خود مدار، همتبحری، عملکردگرایي و کمال

گرایي ارد. از سویي بین کمالپیشرفت تبحری، عملکردگرایي رابطه مثبت معنادار وجود د

جامعه مدار با اهداف پیشرفت عملکردگرایي و عملکرد اجتنابي نیز رابطه مثبت معنادار یافت 

چنین بین هدف پیشرفت گرایي جامعه مدار با رضایت و پیشرفت تحصیلي، همشد. بین کمال

 است.عملکرد اجتنابي با رضایت وپیشرفت تحصیلي رابطه منفي معنادار برقرار 

مدار و متغیرهای مدار و جامعهگرایي خودبه منظور بررسي  اثر مستقیم و غیرمستقیم کمال

برازش آماری  اهداف پیشرفت روی رضایت و پیشرفت تحصیلي از تحلیل مسیر استفاده گردید.

های گیری از مشخصهبا بهرهو  Amosافزار های پژوهش با استفاده از نرم مدل پیشنهادی با داده

مدل  2های بدست آمده طبق جدول مورد بررسي قرار گرفت. با توجه به شاخصبرازش 

 پیشنهادی از برازش ضعیفي برخوردار بود. 

ي مدل پیشنهادی          شاخص های آماری برازندگ  :3جدول                           
χ2 p CFI GFI IFI NFI RMSEA 

12/51 111/1 11/1 36/1 14/1 12/1 31/1 

های برازش متنوعي که وجود دارد، از شاخص این تحقیق از میان مشخصهدر به طور کلي 

 شاخص برازندگي تطبیقي ،(RMSEA) میانگین مربعات خطای تقریب ریشه، (χ2مجذور کای)

(CFI)، ( شاخص نیکویي برازشGFI ،)( شاخص برازش افزایشيIFI) شاخص برازش هنجار  و

شاخص مجذور دهد، نشان مي 2همانطور که جدول استفاده شد. ( NFIبونت ) -شده یا بنتلر
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 (،=11/1CFI)های  شاخصچنین مقادیر همدار است. معني 1113/1 در سطح (χ2کای)

(36/1GFI=،) (14/1IFI =(  و )12/1NFI=) باید برابر یا  این شاخص هاند که نیز محاسبه شد

ریشه خطای میانگین مجذورات شاخص  .باشند تا مدل مورد نظر پذیرفته شود 3/1بزرگتر از 

، باالتر 15/1های خوب کمتر از ( بدست آمد. این شاخص برای مدل=31/1RMSEA) تقریب

و معموالً در مدل های ضعیف اندازه آن  نشان دهنده خطای تقریب معقول 11/1از آن تا 

مقادیر بدست آمده مي توان نتیجه گرفت که (. با توجه به 3114)هومن،  است 31/1از بزرگتر 

پس از اضافه شدن مسیر از متغیر اهداف عملکردگرایي به  دارد.نها برازش مناسبي مدل با داده

گرایي خودمدار به اهداف عملکرد اجتنابي، سمت رضایت تحصیلي و حذف مسیر از کمال

  ها نشان داد.تغییریافته و برازش بهتری را با داده های مدلمقادیر شاخص

ي مدل تغییریافته      شاخص های آماری برازندگ .9جدول           
χ2 p CFI GFI IFI NFI RMSEA 

13/31  14/1  37/1  33/1  37/1  35/1  16/1  

 (χ2=13/31 شاخص مجذور کای)نشان مي دهد،  1همانطور که جدول  در مدل تغییریافته

دار است. اما چون حجم نمونه تقریباً بزرگ است، نمي توان بر معناداری معني 14/1 در سطح

این، برای کاهش اثر رآن به منزله رد فرض صفر و موجه بودن آن برای جامعه تأکید کرد. بناب

ریشه خطای میانگین  پردازیم.ها و تفاسیر آن ميوابستگي آن به اندازه نمونه به سایر شاخص

( به عنوان نقطه برش 3333که هیو و بنتلر ) ( بدست آمد=16/1RMSEA) ورات تقریبمجذ

(. 3114)هومن، اند را پیشنهاد کرده 16/1تر یا مساوی برازندگي خوب مدل، مقدار کوچک

( =35/1NFI( و )= 37/1IFI) (، =33/1GFI) (،=37/1CFI)های شاخصچنین در مقدار هم

ها با دادهتغییریافته های مذکور مدل شاخصمقدار با توجه به افزایش مشاهده شد. بنابراین نیز 

یافته بر اساس مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم ضرایب مسیر مدل تغیر برازش مناسبي دارد.

زا روی رضایت و پیشرفت تحصیلي در ای درونزا از طریق متغیرهای واسطهمتغیرهای برون

 شده است. آورده 2شکل 
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**           P ≤                      13/1 
گرایي دوبعدی  و متغیرهای اهداف پیشرفت با  متغیرهای رضایت و مدل برازش یافته رابطه کمال .3شکل 

 پیشرفت تحصیلي

 ضرایب مسیر برای روابط پیشنهاد شده میان متغیرهای مدل را نشان مي دهد. 4 جدول

اثرات کل، مستقیم و غیر مستقیم در مدل نهایي .4جدول 

 اثر کل اثر غیر مستقیم اثر مستقیم متغیر مالك متغیر پیش بیني کننده

 کمالگرایي خودمدار

27/1 تبحری  - 27/1  

22/1 عملکرد گرایي  - 22/1  

34/1 تحصیلي رضایت  32/1 26/1 

21/1 پیشرفت تحصیلي  16/1 26/1 

 کمالگرایي جامعه مدار

 23/1 - 23/1 عملکرد گرایي

 33/1 - 33/1 عملکرد اجتنابي

-21/1 رضایت تحصیلي  13/1 33/1-  

-22/1 پیشرفت تحصیلي  113/1 22/1-  

 11/1 - 11/1 رضایت تحصیلي تبحری

 رضایت تحصیلي

 پیشرفت تحصیلي

 تبحری

 عملکرد اجتنابي 

 عملکردگرایي

کمالگرایي 

 خودمدار

ي کمالگرای

 جامعه مدار

72/0 ** 

 
77/0 ** 

 
91/0 ** 

 
79/0 ** 

 

91/0 ** 

 

70/0 ** 

 
00/0 ** 

 

72/0 ** 

 

91/0- ** 

 

87/0- ** 

 

07/0- ** 

 
77/0- ** 

 

NS 

98/0 ** 
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رضایت تحصیلي دانش  ،با توجه به مسیر های پیش بیني شده 4طبق نتایج مندرج در جدول 

  ≥ 13/1 )، عملکردگرایي (P ،11/1 ≥ 13/1 )اهداف پیشرفت تبحری  به وسیله آموزان 

P ،31/1) عملکرد اجتنابي و( 13/1 ≤ P  ،36/1-)، توسط دو بعد کمالچنین هم-

پیش  (-P  ،33/1  ≥ 13/1 )مدارو جامعه (P  ،26/1  ≥ 13/1 )گرایي خودمدار

بیني شد. از سوی دیگر متغیر پیشرفت تحصیلي نیز توسط متغیرهای اهداف پیشرفت 

، (-P  ،21/1  ≥ 13/1 )و عملکرد اجتنابي (P   ،25/1  ≥ 13/1 عملکردگرایي)

 ≥ 13/1 )جامعه مدار ( و P  ،26/1  ≥ 13/1 )گرایي خودمدارکمالعامل  چنین توسطهم

P ،22/1-) 13/1 )گرایي خودمدارچنین عامل هدف پیشرفت تبحری به وسیله کمالو هم 

≤ P ،27/1) 13/1 )گرایي خودمداربوسیله کمال، و هدف پیشرفت عملکردگرایي ≤ P ،

، و هدف پیشرفت عملکرد اجتنابي توسط (P ،23/1 ≥ 13/1 )و جامعه مدار (22/1

  .پیش بیني شدند (P ،33/1 ≥ 13/1 )گرایي جامعه مدار کمال

 بحث 
گرایي کمالهدف از پژوهش حاضر پیش بیني رضایت و پیشرفت تحصیلي بر اساس ابعاد 

( 3331که از تلفیق مدل اسلید و اوونز )چند بعدی و اهداف پیشرفت در قالب مدل پیشنهاد شده 

نتایج  ( بدست آمده است، بود.2112های هدف پیشرفت هاراکیویکز و همکاران)و فرضیه

گرایي خود مدار پیش بیني کننده مثبت رضایت تحصیلي و پژوهش حاضر نشان داد که کمال

آکوردینو، آکوردینو  (،2113) استوبر و همکارانلي بود. این نتیجه یا یافته های پیشرفت تحصی

 عملکردگرایي
 31/1 - 31/1 رضایت تحصیلي

 25/1 - 25/1 پیشرفت تحصیلي

 عملکرد اجتنابي
-36/1 رضایت تحصیلي  - 36/1-  

-21/1 پیشرفت تحصیلي  - 21/1-  
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، به نقل 2111)  4(؛گوچ2111) 1(؛ گیلمن و آشبي3333و همکاران ) 2(؛ براون2111) 3و اسالني

 (2132)7(، فرنچ، گادریو و میراندا2131)6(؛ گادریو و تامپسون2132(؛ گادریو)2133، 5از اش

مدار به طور خاص دارای فوایدی از جمله تعیین هدف، تالش گرایي خودکمالخواني دارد. هم

باشد که این موارد خود با پیامدهای تحصیلي مثبت مرتبط است. برای موفقیت و  منظم بودن مي

گرایي مربوط به استانداردهای فردی شامل به کارگرفتن معیارهای فردی و تالش فرد کمال

ودن است. این بعد با ویژگي ها، فرایندها و پیامدهای مثبت مانند تحمل، عاطفه برای کامل ب

( افراد b2114). از نظر نیومستر(2113)استوبر،مثبت و بهبود عملکرد تحصیلي مرتبط است 

گیرند و عملکردشان را کمالگرای خودمدار برای خودشان استانداردهای شخصي باال درنظر مي

نمره ومدرسهدرمدار عملکردخودکنند. کمالگرایياستانداردها ارزیابي ميبا توجه به این 

پیشرفت،برایو رقابتتالشمثبتهایمشخصهباکند وميبینيپیشراتحصیليهای

( و مي تواند 3111است )به نقل از هاشمي و لطیفیان، مرتبطشکوفایي همخودونفسعزت

(. 1،2131نند بهزیستي ذهني و رضایت از زندگي شود )چاپانمنجر به ایجاد احساسات مثبت ما

تریمثبتپیامدهایتواندکمال گرایي خودمدار، با سازگاری شخصي بیشتر مرتبط است و مي

با انگیزش و یادگیری  ،گرایي خودمدارکمال (.2113داشته باشد )استوبر و همکاران،همراهبه

، 3)رندلس، فلت، ناش، مک گرگور و هویت استمرتبط نیز عزت نفس دارد و با  رابطه مثبت

( که بیانگر رابطه معنادار منفي 2111، 31؛ سو2131ها )چاپان، بر اساس برخي پژوهش(. 2131

-کاری تحصیلي است، مي توان گفت افراد دارای کمالگرایي خود مدار و اهمالبین کمال

                                                           
1. Accordino, Accordino, & Slaney 

2. Brown 

3. Gilman   & Ashby 

4. Göç 

5. Ash 

6. Gaudreau, & Thompson 

7. Franche, Gaudreau, & Miranda 

8. Çapan 

9. Randles, Flett, Nash, McGregor, & Hewitt 

10. Seo 
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برانگیخته و بلند همت هستند و کارهای خود مدار در انجام تکالیف خود به شدت گرایي خود

دهند. چنین افرادی دارای منبع کنترل دروني هستند و را خیلي با دقت و با جزئیات انجام مي

تحت شرایط معین دارای پتانسیل خاصي در دستیابي به موفقیت مي باشند. به عالوه منابع 

هایي که مستلزم موفقیت به موقعیتگرایي دروني است و انگیزشي افراد دارای این نوع کمال

مدار با پیشرفت گرایي خودکنند.  رابطه  مثبت کمالاست گرایش داشته و از آنها اجتناب نمي

مدار حاکي از کنترل شخصي، با تدبیر گرایي خودگونه توضیح داد که  کمالرا مي توان این

لذا این  (.2111، 3ر و اوکونوربودن ، عزت نفس و راهبردهای یادگیری سازگارانه است)اوکونو

آموزان زماني بهتر چنین مي توان گفت که دانشعوامل نقش مهمي در پیشرفت فرد دارند. هم

است به عبارتي گیرند که درگیر تکالیفي شوند که  به طور شخصي برای آنها معنادار یاد مي

و یا اجتناب از تنبیه )انگیزه  دارای انگیزه دروني باشند  نه زماني که جهت دریافت تایید دیگران

؛ به نقل از ویچر، الکساندر، آنوگبوزی، 2112، 2بیروني( درگیر تکالیف شوند )پینتریچ و شانک

 (.2117، 1کالینز، و ویچر

بیني کننده منفي پیشرفت و مدار پیشگرایي جامعهکمالنتایج پژوهش حاضر نشان داد که   

(،  2113استوبر و همکاران ) (، 2116فلت و هویت )  هاییافتهرضایت تحصیلي بود. این نتیجه با 

مدار، ناسازگارانه و با مشکالت سازگاری متعدد مرتبط گرایي جامعهکمالخواني دارد. هم

چنین با ویژگي ها، فرایندها و پیامدهای منفي مانند اضطراب امتحان، عاطفه است.. این بعد هم

بر اساس (. 2113منفي، و پریشاني وکاهش رضایت از زندگي مرتبط است )استوبر و همکاران ، 

کاری گرایي جامعه مدار با اهمالشواهد پژوهشي مربوط به رابطه مثبت کمال

گرایي جامعه مدار به علت اضطراب اد داری کمال(، مي توان گفت افر2131تحصیلي)چاپان،

شوند و انجام ناشي از منفي ارزیابي شدن توسط دیگران و اجتناب از اشتباه دچار تعلل مي

 تکالیف خود را به تاخیر مي اندازند و در نتیجه پیشرفت تحصیلي آنها کاهش مي یابد.

                                                           
1. O’Connor & O’Connor 

2. Pintrich& Schunk 

3. Witcher, Alexander, Onwuegbuzie, Collins,& Witcher 
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مدار از طریق گرایي خودالاز جمله نتایج دیگر پژوهش حاضر این بود که آشکار شد کم

گرایي رضایت و پیشرفت تحصیلي را اهداف تبحری، رضایت تحصیلي  و از طریق عملکرد

 2113(؛ استوبر و همکاران )2111استوبر و همکاران ) های کند. این نتیجه یا یافتهپیش بیني مي

با هدف پیشرفت  گرایي خودمداراین محققان بین کمال خواني دارد.( هم2116(؛ وان پرن) 

و سیولور  (،2131)3و لي، ، وانگوچکیون،  تبحری و عملکردگرا رابطه مثبت معناداری یافتند .

گرایي خود مدار با پیشرفت تحصیلي نیز بین کمال (2132)1(؛ وینر و کارتون2131)2رایس

(، نیز بین اهداف تبحری با رضایت تحصیلي به 2132گادریو)  رابطه مثبت معناداری یافتند.

( نیز در پژوهشي بدین نتیجه دست 2111و همکاران) 4رابطه معناداری دست یافت. دانیلس

-دانشمي توان گفت که  یافتند که نمرات باال با اهداف عملکردگرایي نه تبحری، مرتبط است.

خودمدار عمدتاً توسط نیاز به کسب موفقیت که انگیزه گرایي آموزی با سطح باالیي از کمال

شود. یعني این دانش آموز هم باید به درك زیربنایي اهداف گرایشي است برانگیخته مي

های خویش و هم کسب پیشرفت نسبت به دیگران برسد. در واقع طبق بررسي های توانمندی

م عملکرد گرایي رابطه مستقیم گرایي خودمدار هم با اهداف تبحری و هانجام گرفته کمال

افراد دارای اهداف عملکردگرایي  سعي مي کنند نسبت به دیگران کاری را خوب انجام  دارد.

دهند. بنابراین دستیابي به استانداردهای تجویز شده اجتماعي مستلزم نیاز به پیشرفت باال و 

تمرکز بر انجام بهتر (. در واقع 2111، 5ادراك شایستگي باال است )لي، شلدون و توربان

تکالیف نسبت به دیگران باعث تالش در جهت حفظ استانداردها و در نتیجه منجر به دستیابي به  

  (.3337، 6سطوح باالی عملکرد نظیر نمرات باال مي شود )الیوت و چرچ

                                                           
1. Kyeon, Cho, Hwang, & Lee 

2. Sevlever, & Rice 

3. Weiner & Carton 

4. Daniels 

5. Lee, Sheldon, & Turban 

6. Elliot & Church, 
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بیني کننده مثبت مدار پیشگرایي جامعهچنین نشان داد که کمالهمنتایج پژوهش حاضر 

 bعملکرد اجتنابي  و عملکردگرایي است. این یافته با تحقیقات قبلي از جمله نیومستر)اهداف 

مدار به احتمال گرایي جامعهدارای کمال خواني دارد. افرادهم (2116)3( و نیومستر و فینچ2114

اهداف عملکرد اجتنابي کنند.  گرا و عملکرد اجتنابي را اتخاذ ميبیشتری  اهداف عملکرد

است ناشي از انگیزش ترس از شکست باشد زیرا هم کمال گرایي جامعه مدار و هم ممکن 

ترس از شکست با اضطراب، افسردگي و احساسات خود ارزشي پایین مرتبط است  انگیزش

آموز، وی را در واقع فشار واردشده از سوی افراد مهم در زندگي این دانش (.3333)الیوت، 

و درك مالك های بیروني موفقیت باشد تا به دنبال تعاریف مستعد مي کند تا در پي شناخت 

  دروني خویش از شایستگي.

از جمله نتایج دیگر پژوهش حاضر این بود که اهداف تبحری رضایت تحصیلي و اهداف 

کنند. این یافته با بیني ميگرایي  رضایت و پیشرفت تحصیلي را به طور مثبت پیشعملکرد

 خواني دارد.هم (3337هاراکیویکز)(؛ 2113تحقیقات قبلي از جمله الیوت و مک گریگور )

های ( نظریه اهداف پیشرفت را تحت عنوان فرضیه2112افرادی چون هاراکیویکز و همکاران)

قه به اند که اهداف پیشرفت تبحری باید با عالکنند و بیان داشتههدف پیشرفت خاص مطرح مي

تکلیف و خودنظم دهي سازگارانه مرتبط باشند نه با عملکرد تحصیلي و اهداف عملکردگرا 

تبحری به  اهدافباید با پیامدهای مربوط به پیشرفت نه با عالقه و خودنظم دهي مرتبط باشند.  

و همکاران  2گليشود. می عنوان تمرکز بر رشد شایستگي یا تسلط یافتن بر تکلیف تعریف مي

نامد و معتقد است که  افراد اهداف را تحت عنوان اهداف گرایش به تکلیف مي ( این3331)

کنند و دارای این نوع جهت گیری برای افزایش فهم و مهارتشان در تکلیف تالش مي

سنجند نه معیارهای تعیین شده پیشرفتشان را بر اساس معیارهای تعیین شده توسط خودشان مي

گران. اهداف تبحری به تمایالت فرد برای ارزیابي شایستگي خود نسبت به خواست توسط دی

                                                           
1. Neumeister & Finch 

2. Midgly 
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قبلي توسط خود فرد، تمایل او برای نسبت دادن نتایج به تالش  تکلیف یا نتایج کسب شده

های عمیق یادگیری، اشاره دارد. از سوی خود، ترجیح تکالیف چالش انگیز و استفاده از راهبرد

گرا شایستگي را نسبت به دیگران تعریف و ارزیابي کرده و پیامدها عملکردآموزان دیگر دانش

چنین از راهبردهای سطحي پردازش استفاده کرده و دهند، همرا به توانایي خود نسبت مي

گزینند )رتلسدورف، بوتلر، استربلو و برميها بیشتر است را تکالیفي که احتمال موفقیت در آن

-اد به منظور رقابت با دیگران و اثبات توانایي خود به انجام تکالیف ميافر (. این2131، 3شیفل

گرایي رضایت تحصیلي و عالقه و هیجان پردازند. البته در این تحقیق اهداف پیشرفت عملکرد

مثبت را هم عالوه بر پیشرفت تحصیلي به طور مثبت پیش بیني کرد. این یافته را مي توان 

لیل اینکه فرهنگ ما بیشتر فرهنگي جمع گرا است تا فردگرا، و از اینگونه تبیین کرد که به د

سوی دیگر دانش آموزان در این دوره سني در حال گذر از مرحله نوجواني هستند و در نتیجه 

ساالن، کالس و مدرسه خود احساس تعلق دارند و نظرات افراد گروه از جمله به گروه هم

آموزان برای آنها دارای اهمیت است، در نتیجه گرایش به معلمان در مورد شایستگي این دانش

جلب نظر کالس و معلم و موفق شدن در اثبات شایستگي خود به آنها، به نوعي احساس 

 رضایت را در دانش آموزان به دنبال خواهد داشت.

چنین نشان داد که اهداف عملکرد اجتنابي به صورت منفي رضایت و پیشرفت نتایج هم

(؛ 2113،)2چرچ،الیوت، و گیبلهای ا پیش بیني مي کنند. این نتیجه با یافتهتحصیلي  ر

کنند که ( مطرح مي2112هم چنین هاراکیویکز و همکاران) خواني دارد.(  هم2114،)1ولترز

 افراد اهداف عملکرد اجتنابي نیز باید به طور منفي با پیشرفت و سازگاری هیجاني مرتبط باشند.

عملکرد اجتنابي به منظور اجتناب از احساس عدم شایستگي نسبت به گیری دارای جهت

 )نیومیستر،پردازند دیگران و ترس از شکست به دنبال پیشرفت بوده و به انجام تکالیف خود مي

b2114  اهداف عملکردی اجتنابي بر احتمال نسبي شکست در برابر دیگران  متمرکز است و .)

                                                           
1. Retelsdorf, Butler,Streblow &Schiefele 

2. Church, Elliot, & Gable 

3. Wolters 
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خواند. شایستگي پایین، تمرکز از هم گسیخته، و اضطراب را  فرا ميارزیابي تهدیدآمیز، انتظار 

کنند )الیوت و مک گریگور، لذا این افراد اضطراب و هیجان منفي بیشتری را گزارش مي

های موردعالقه تکلیف درگیر نیستند و بر رویدادهای ناخوشایند و (. این افراد در جنبه2113

 آموزاندانش (.2116، به نقل از وان پرن،  3برینک و پینترینچشوند )لینمنفي اجتناب متمرکز مي

کنند و زمان کمتری را داری هدف پیشرفت عملکرد اجتنابي به طور عمد کمتر تالش  مي

کنند. در نتیجه ناسازگارترین الگوی انگیزشي و سطح پاییني از رضایت صرف مطالعه مي

برای مدرسه، تحصیل، درگیری در تکالیف، آموزان  دهند. این دانشتحصیلي را نشان مي

کفایتي ارزش قائل نیستند و از انتخاب  خود رضایت ندارند و از سطوح باالیي از بي

ها فاقد اطمینان و عالقه به تکالیفشان هستند و در نتیجه کمتر رسد آنبرخوردارند. به  نظر مي

(. اهداف 2113، 2)سیفرت و اوکیف بینندکنند زیرا هیچ دلیلي برای انجام آنها نميتالش مي

آرو، و نیمي  -سویني، سالما -عملکرد اجتنابي با پیشرفت تحصیلي پایین مرتبط بوده )تومینن

( و پیشرفت تحصیلي پایین  و درگیری کمتر با تکالیف نیز با احساس بي کفایتي 2133، 1ویرتا

گیزش، خطر موفقیت تحصیلي همراه است. بنابراین، آشکار است که این الگو از باورها و ان

 (.  2113، 4آرو، کیورو، لسکینن، ونورمي -پایین را به دنبال دارد )سالمال

ها برازش مناسبي دارد. بطور کلي یافته ها نشان داد که مدل مفهومي تغییریافته با داده

گرایي خود مدار ) به صورت مثبت ( و جامعه مدار ) به صورت منفي( اثر متغیرهای کمال

-چنین متغیر برون زای کمالآموزان داشتند. هممستقیمي بر پیشرفت و رضایت تحصیلي دانش

مدار به صورت غیر مستقیم و  به واسطه اهداف پیشرفت تبحری، رضایت تحصیلي گرایي خود

و به واسطه اهداف پیشرفت عملکردگرایي، رضایت و پیشرفت تحصیلي را پیش بیني کرد.  

-ها به سایر نمونهآموزان اول و دوم دبیرستان بود، لذا تعمیم یافتهه دانشمطالعه حاضر محدود ب

                                                           
1. Linnenbrink, Pintrich 

2. Seifert& O'Keefe 

3. Tuominen-Soini, Salmela-Aro, & Niemivirta 

4. Salmela-Aro, Kiuru, Leskinen, & Nurmi 
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های داخلي در مورد ارتباط چنین فقدان پژوهشهای دیگر باید با احتیاط صورت گیرد. هم

های دیگر پژوهش بود. با توجه به گرایي دو بعدی با رضایت تحصیلي از جمله محدودیتکمال

ر رابطه قوی اهداف پیشرفت تبحری با رضایت تحصیلي پیشنهاد نتایج پژوهش حاضر مبني ب

آموزان و ایجاد انگیزه شود، معلمان تاکید بیشتری بر ارائه تکالیف متناسب با توانایي دانشمي

شود با توجه به چنین پیشنهاد ميدروني و تاکید کمتر بر پاداش و تنبیه بیروني داشته باشند. هم

گرایي در گرایي و فردیقات آتي متغیرهای دیگری از جمله جمعاهمیت نقش فرهنگ در تحق

 ارتباط با متغیرهای پژوهش حاضر  نیز مد نظر قرار بگیرند .

 منابع 
 های علروم تازهخودتنظیمي.  یادگیری هایمؤلفه در پیشرفت اهداف (. نقش3117کارشکي، حسین )

 .31-23(: 1)31.شناختي

(. رابطره یرادگیری خرود راهبرر و     3133کارشکي، ح؛ محمد زاده قصر، ا؛ تقي زاده، ن؛ و گراونرد، ه. ) 

مجموعه مقراالت ارائره شرده    رضایت تحصیلي در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامائي مشهد. 
 در اولین همایش ملي روانشناسي تربیتي.

و  عمرومي  سرالمت  برا  زنردگي  از رضرایت  رابطره  بررسري  (. 3111ر. ) االسالمي، شیخ م.  و لطیفیان،

سمینار  .دومین شیراز دانشگاه روانشناسي و تربیتي علوم دانشکده دانشجویان در آن های مولفه
 .دانشجویان رواني بهداشت سراسری

 میران  در هردف  گزینري  جهرت  و گرایري  کمال بین رابطة بررسي (.3111. )ل، هاشمي . وم ،لطیفیان

 مطالعرات  (.ریاضري  و تجربري  علروم  هرای  گررایش  برا ) دولتري  دانشرگاهي  پیش آموزان دانش

 .3-23(: 1)5. شناختيروان

. ت(افزار لیزرل )با اصالحامعادالت ساختاری با کاربرد نرم مدل یابي(. 3114) .هومن، حیدرعلي
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