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 چکیده
 زنظراهای مختلف های گروهآموزان و تفاوت نیمرخهای انگیزشی دانشبررسی نیمرخ پژوهش حاضرهدف 

کمک خواهی، ادراکات محیطی کالس، اهداف پیشرفت اجتماعی بر اساس فرسودگی تحصیلی بود. با توجه 
موزان آبه ماهیت موضوع، از روش توصیفی از نوع همبستگی استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه دانش

ول به تحصیل بودند مشغ 95-99که در سال تحصیلی  باشدیم دختر و پسر سال دوم دوره متوسطه شهر مریوان
نفر پسر بودند. نمونه پژوهش را  315و نفر دختر  329نفر بوده است که از این تعداد  4592 هاآنکه تعداد 

های تانای تصادفی، از دبیرسگیری طبقهی نمونهکه به شیوه دهندپسر و دختر( تشکیل می آموزدانش)571
 مکک س به چهار پرسشنامه ادراکات محیط کالسی،ی متوسطه شهر مریوان انتخاب گردیدند و سپدوره

اطالعات  لیحلوتهیتجزخواهی تحصیلی، فرسودگی تحصیلی و اهداف پیشرفت اجتماعی پاسخ دادند. برای 
تک  t(، تابع تشخیص و آزمون k-means cluster) ینیانگیمای )کالستر( به روش چند از تحلیل خوشه

 یآموزان اولین خوشه با مقدار باالی پذیرش دارای نمرهدر میان دانشای استفاده شد. نتایج نشان داد که نمونه
یری انگیزشی گدارای نمره میانگین پایین است که این خوشه جهت ییعملکردگرامیانگین باال و مقدار پایین 

 یال و مقدار پایین عملکردگرایی دارای نمرهی میانگین بای دوم با مقدار باالی لذت دارای نمرهپایین و خوشه
نشان ی مستقل اه نمونه tآزمون شود. انگیزشی باال نامیده می یریگجهتمیانگین پایین است که این خوشه 

 SD= 29/14 7417/7در افراد خوشه یک ) داد که تفاوت معناداری بین دو خوشه پایین و باال وجود دارد.
M= میزان فرسودگی تحصیلی )( 57/3نسبت به افراد خوشه دو SD=  52/95و M=بیش ).نیهمچن تر است 
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تلویحاتی  ژوهشپگیری انگیزشی باال کمتر بود. این فرسودگی تحصیلی در خوشه جهت نشان داد که هاافتهی
بهبود  و برای کاهش فرسودگی تحصیلی توانندیمتعلیم و تربیت دارد که از نتایج آن  اندرکاراندستبرای 

 پیشرفت دانش آموزان استفاده نمایند.

ادراکات محیط کالسی، اهداف پیشرفت اجتماعی، تحلیل مبتنی بر شخص، واژگان کلیدی: 
 فرسودگی تحصیلی، کمک خواهی تحصیلی

 مقدمه
یادگیری فراگیران و بهبود آن از موضوعات اساسی حوزه روانشناسی تربیتی است که همواره 

متخصصان تعلیم و تربیت و روان شناسان تربیتی بوده است. یادگیری فراگیران  موردتوجه
لکرد متعددی، عم عوامل گیرد.قرار می موردسنجشعملکرد تحصیلی آنان  وسیلهبه معموالً

دهند. برخی از این عوامل موجب بهبود عملکرد قرار می تأثیرتحصیلی دانش آموزان را تحت 
ین عوامل باعث ا شوند.تضعیف عملکرد تحصیلی فراگیران می تحصیلی و برخی دیگر باعث

 گیرند؛ ضعیف قرار آموزان در دو دسته متفاوت با عملکرد تحصیلی باال وشود که دانشمی
لعاتی را در مطا اخیراًبوده و  اثرگذارعواملی که به شکل منفی بر عملکرد تحصیلی  ازجمله

 دمورتی،) است 4است، فرسودگی تحصیلیبه خود اختصاص داده  هادانشگاهمدارس و 
 (.4999 و زوار، پیری ،عظیمی ازنقل  به 5444 ،5وشائوفلی ناچرینر

فرسودگی حالتی از خستگی ذهنی و هیجانی است که حاصل نشانگان استرس مزمن 
مانند گرانباری نقش، فشار و محدودیت زمانی و فقدان منابع الزم برای انجام دادن وظایف 

؛ 4993، 1؛ لی و اشفورث5444، 9محوله است )دمروتی، بیکر، نچرینر و شائوفلیو تکالیف 
؛ 5444، 3ماسالچ، شائوفلی و لیتر ؛5449، 2و کاپرینس کاپرینس الساویدس، فانتوالکیس،

آموزان تحصیلی در میان دانش (. فرسودگی5442؛ 7توپینین تانر، ونن، آرالیمو و جاپینن
طر تقاضا و الزامات تحصیلی، داشتن یک حس بدبینانه و مدارس اشاره به خستگی به خا
یک  نعنوابهعالقگی( و احساس عدم شایستگی بی) فردبدون عالقه به تکالیف درس 
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، مفهوم (5447) 4های آهوال و هاکانین(. طبق یافته5445شائوفلی،) داردآموز دانش
پوشی نشخوار ذهنی همفرسودگی تحصیلی با برخی مفاهیم مانند مشکل خواب، نگرانی و 

در این است که فشار روانی، خستگی، اضطراب  هاآنالبته باید دقت نمود وجه تمایز  .دارد
افسردگی به موقعیت ویژه و خاصی مربوط نیستند اما فرسودگی تحصیلی وابسته به  عالئمو 

و  آهوال شود.موقعیت خاص است یعنی فرسودگی تنها در موقعیت مدرسه سنجش می
 .شودمی منجر افسردگی به تحصیلی فرسودگی داد که ( در پژوهشی نشان5447) ینهاکان

 و تحصیلی های( معتقدند که فرسودگی تحصیلی، رابطه استرس4994کاسکه ) و 5کاسکه
 این دهد.می افزایش را افسردگی و درد احساس ،درددل سردرد، مانند آن پیامدهای

 و تحصیلی استرس یرابطه تحصیلی فرسودگی متغیر واردکردن با که نشان دادند محققان
 .یافت افزایش معناداری طوربه پیامدهای آن

ود های خعوامل زیادی با فرسودگی تحصیلی در ارتباط هستند و محققان در پژوهش
، انگیزش، عملکرد غربت احساسگرایی، عواملی همچون خودکارآمدی معلم، کمال

 حالبااین .اندکردهتحصیلی، حمایت اجتماعی، استرس، جو حاکم را بر مدرسه بررسی 
رسد در فرسودگی تحصیلی و تفاوت بین عملکرد ترین عاملی که به نظر میمهم ازجمله

، اهداف 9ایتحصیلی باال و پایین در دانش آموزان دخیل باشد ادراکات محیطی مدرسه
 است. 1تحصیلی خواهی کمکپیشرفت تحصیلی و 

ای ها از متغیرهای کالسی و مدرسهکالس، نوع ادراک آزمودنی هایفعالیتادراک از 
(. ادراک از 2،5445و ریزا گابل جنتری،) استدهد که بر انگیزش پیشرفت مؤثر را نشان می

ذت، ها و باورها از قبیل لا، نگرشای از فرایندهای دامنه گستردههای مدرسهکیفیت فعالیت
، 3جنتری و اوون) شودو خودکارآمدی تحصیلی را شامل می تأییدچالش، انتخاب، اهمیت، 

(، جو کالس به فضای کالس درس یعنی 4993) 7و شانک به گفته پینترنچ (.5441
شود. جو کالس را تا حدود و هیجانی آن اطالق می شناختیروان -خصوصیات اجتماعی
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(. 4994سپهری، و دامنپاکابراهیمی، ) کنندآموزان تعین میزیادی تعامل بین معلم و دانش
های آموزشی معلم، نحوه اداره مدرسه و در کل محیط کالسی و مدرسه، بر شیوه

اندرمن و ) دارندچشمگیری  تأثیرآموزان عملکردهای تحصیلی و فرایندهای شناختی دانش
 (.4997 ،4میدگلی

ان آموزان تفاوت ایجاد کنند میزتواند در عملکرد تحصیلی دانشری که میمتغیر دیگ
ترین راهبردهای مدیریت خواهی یکی از مهمباشد؛ کمکمی هاآن خواهی تحصیلیکمک

کند تا امکانات موجود در مدرسه و آموزان کمک میمنابع است. این راهبردها به دانش
 کمک (.4991، 9، نقل از دمبو4994 ،5مک کیجی) نمایدمحیط اطراف را تنظیم و اداره 

 راهبردی برای غلبه بر مشکالت یادگیری و بهبود تبحر تعریف شده عنوانبهخواهی تحصیلی 
مشکل تحصیلی خود  کهاینآموزان ضمن خواهی این مزیت را دارد که دانشکمک .است

، 1ومنکارابینک و نی) کندهای کالسی شرکت میفعاالنه در فعالیت طوربهکند را حل می
رسی اشکاالت د تنهانه خواهد،پرسد و به هنگام نیاز کمک میکه سؤال می کودکی (.5443

تواند یکند که در ابتدا مهایی را کسب میکند، بلکه دانش و مهارتخود را بالفاصله رفع می
 ودآگاهخآموزان از وضعیت درسی ضعیف برای کمک به خود استفاده کند. برخی از دانش

توانند از منابع در دسترس برای جلوگیری از افت تحصیلی کمک دانند که میهستند و می
ند و این کنمی خودداریخواهی به هنگام نیاز به هر دلیلی، از کمک وجودبااینبگیرند ولی 

 خواهی ممکن است روی متغیرهای انگیزشی دیگری تأثیر بگذارد.اجتناب از کمک
 عملکرد بندیدستهتواند در عامل دیگری است که می 2اجتماعی یهاهدفگیری جهت

اهداف پیشرفت اجتماعی، اهدافی است که افراد  درواقع. باشد مؤثرآموزان تحصیلی دانش
 شوند. برخی دیگر اهداف نائلکنند تا به پیامدهای اجتماعی خاصی برای خود انتخاب می

هورست، ) تاساند که با پیشرفت محیطی مرتبط اجتماعی را به صورتی خاص تعریف کرده
 هایآموزان تابعی از تجارب گذشته و جنبه(. اهداف پیشرفت دانش3،5447فینی و بارون
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اند که ادراکات خود نشان داده در پژوهش (5444) 4محیطی یادگیری است. کاپالن و فلوم
ب از خواهی یا اجتناکآموزان از ساختار هدفی پیشرفت کالسی، گرایش آنان به کمدانش

 (4994) احمدی(. در پژوهشی، 4997 ،5میگلی ریان، گین و) دهدآن را تحت تأثیر قرار می
به این نتیجه رسید که بین عملکرد تحصیلی در دو خوشه عاطفه سازگار و ناسازگار در تعلل 

( در 4994) عظیمیآموزان سال سوم متوسطه تفاوت وجود دارد. همچنین، ورزی در دانش
ی، آموزان نشان داد که تنها فرسودگی تحصیلبر عملکرد تحصیلی دانش مؤثربررسی عوامل 

ای جاری در هآموزان دارد. عالوه بر این روند پژوهشمنفی بر پیشرفت تحصیلی دانش تأثیر
ان آموزتواند بر سالمت روانی دانشدهد که فرسودگی تحصیلی میاین حوزه نشان می

 –ما سال) شدهای تحصیلی خواهد کاهش بازدهخود باعث  نوبهبهد که آن هم باش اثرگذار
 (.5447، 9و هولوپنین آرو، ساولینینو

 یرهایمتغ وفرسودگی تحصیلی  درباره گرفتهانجامبا مروری مختصر بر سوابق مطالعات 
محیط کالس و اهداف پیشرفت اجتماعی  ادراکات همچون؛ کمک خواهی تحصیلی،

در تجهیز فراگیران به دانش، نگرش و  هامؤلفهاهمیتی که این  رغمبهکه  شودیممشخص 
در این زمینه بسیار ناکافی  شدهانجامو اقدامات  هاپژوهش کندیمایفا  ازیموردن یهامهارت

 .گرددیمدر متغیرهای پژوهش اشاره  شدهانجام یهاپژوهشاست. در این راستا، به 
انگیزشی  هایخوشهنشان داد در بررسی  (5447) 1و سنس کالمطالعه راتل، گی، والرند 

موزان آیا خوشه در دانش طبقهسهانگیزش تحصیلی،  ازلحاظ خودانگیختگیو  مهارشده
 دهمهارشو  خودانگیخته، خوشه مهارشدهاین طبقات شامل خوشه  دبیرستانی وجود دارد.

( در بررسی 5442) 2براتن و اوالسن. باشدمیباال  خودانگیختهو  مهارشدهمتوسط و خوشه 
ی اآموزان با یک مطالعه طولی تجزیه خوشههای فردی در انگیزش دانشتفاوت هاینیمرخ

های انگیزشی مثبت و انطباقی های مختلف دانشگاهی نشان دادند که نیمرخدر رشته
ر تر دیچیدهو باورهای پ ترعمیقاز هر دو گروه دانشجویان دارای راهبردهای  آمدهدستبه

های های تفاوت( در بررسی نیمرخ5449پنتریج ) مورد دانش و معرفت و کسب آن بودند.
گیری هدف درونی، ارزش تکلیف، باورهای کنترل و فردی با استفاده از متغیرهای جهت
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وانند برای تهای ارزش و انتظار میانتظار برای موفقیت دانشجویان دانشگاه نشان داد که سازه
دانشجویان دانشگاه مورد استفاده قرار گیرد. این پژوهش  هایگروهنمودن خرده  مشخص

باال، پایین یا متوسط( در سازه ارزش و ) سازگارهای دارای الگوهای برخی از خرده گروه
ارزش باال و انتظار ) ناسازگاردارای الگوهای ناهماهنگ و  هایگروهو بعضی خرده  انتظار

 (.5442براتن و اوالسن، ) نمودپایین( را شناسایی 
 اظازلحآموزان دانش بندیخوشهاطالعاتی در بررسی  هایپایگاهدر جستجوی کامل از 

متغیرهای کمک خواهی و ادراکات محیطی، اهداف پیشرفت اجتماعی بر اساس فرسودگی 
ژوهشی پ تاکنون تحصیلی تحقیقی چه در داخل کشور و چه در خارج کشور نشان داد که

 شود؛یماست و این مطالعه اولین گامی است که در این زمینه برداشته  نشدهانجامین زمینه در ا
ای و سهادراکات محیطی مدر ازجملهمتغیرهای انگیزشی  تأثیربنابراین با توجه به اهمیت و 

ه ضروری است ک آموزانخواهی تحصیلی بر فرسودگی تحصیلی و عملکرد دانشکمک
رار ق موردبررسی ذکرشدهمتغیرهای  هاینیمرخ ازنظرنش آموزان های فرسودگی داتفاوت

لی فرسودگی تحصیی پیش رو قصد دارد تعیین کند آیا گیرد. بر همین اساس مطالعه
کمک خواهی، ادراکات محیطی و اهداف پیشرفت اجتماعی  هاینیمرخآموزان در دانش

 تفاوت دارد؟

 پژوهشروش
موضوع، از روش توصیفی از نوع همبستگی استفاده در پژوهش حاضر با توجه به ماهیت 

 شده است.
آموزان دختر و پسر سال در این پژوهش جامعه آماری شامل کلیه دانش جامعه آماری:

مشغول به تحصیل بودند که  95-99دوم دبیرستان شهرستان مریوان که در سال تحصیلی 
نفر پسر بودند. برای  315 ونفر دختر  329نفر بوده است که از این تعداد  4592 هاآنتعداد 

محاسبه گردید. نمونه  593 برابرتعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده و حجم نمونه 
 نفر کاهش یافت. 571به  هاآزمودنیآماری به دلیل افت 

ی استفاده ای نسبتتصادفی طبقه گیریبرای انتخاب نمونه پژوهش، از روش نمونه :نمونه
 صفت ازنظرهای که در طبقه مطالعه موردی ای، واحدهای جامعهگیری طبقهشد. در نمونه
ر شود. تها کمها در درون گروهشوند تا تغییرات آنمی بندیگروهتر هستند، متغیر همگن
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 بندیبرای طبقه . معموالًشوندمیها تعدادی نمونه انتخاب ، از هر یک از طبقهازآنپس
 مطالعه وردممتغیر  باصفتشود که می گرفته نظرمالک در  عنوانبهواحدهای جامعه، متغیری 

 ایطبقه گیرینمونه(. نحوه 471 ص ،4979سرمد و همکاران، ) باشدهمبستگی داشته 
خص جنسیت( مش)جامعه در این پژوهش  موردنظرواحد  هاینسبتبود که ابتدا  صورتبدین

درصد( و دانش آموزان دختر  33/19آموزان پسر )با توجه به نسبت موجود دانش و سپس
های آماری از آمار داده وتحلیلتجزیهانتخاب شدند. برای  آموزدانش 593درصد(،  99/24)

 توصیفی و استنباطی استفاده شده است.
برسو،  را پرسشنامه این: مقیاس فرسودگی تحصیلیگیری: الف( اندازه ابزارهای

 یعنی فرسودگی تحصیلی حیطه سه پرسشنامه این .اند( ساخته4997) 4ساالنوا و شائوفلی

 پرسشنامه سنجد.می را تحصیلی ناکارآمدی و تحصیلی عالقگیبی تحصیلی، خستگی

 کامالً " تا " مخالف کامالً" لیکرت از ایدرجه 2 که بر اساس طیف دارد ماده 42 مذکور

 79/4،75/4،72/4به ترتیب آن پایایی پرسشنامه را سازندگان  است. شده بندی درجه " موافق
وش پرسشنامه را محققان با ر رواییاند. برای سه حیطه فرسودگی تحصیلی محاسبه کرده

برازندگی تطبیق، برازندگی افزایشی و جذر میانگین  هایشاخصکه  تأییدیتحلیل عامل 
( پایایی این پرسشنامه را 4977. نعامی )نداکردهمجذورات خطای تقریب، مطلوب گزارش 

 72/4ناکارآمدی تحصیلی  و 75/4تحصیلی  عالقگیبی، 79/4برای خستگی تحصیلی 
با پرسشنامه  نآ کردنمحاسبه کرده است. وی ضرایب اعتبار این پرسشنامه را از طریق همبسته 

( به دست آورده است که به ترتیب برابر 4971،شهریریدانشجویی )پوالدی  فشارزاهای
. در پژوهش حاضر دار بودمعنی  p<44/4 سطحشده که در  محاسبه  12/4،  15/4،  97/4

خستگی هیجانی،  هایحیطهو برای  29/4آلفای کرونباخ محاسبه شده برای کل پرسشنامه 
جهت  . همچنین، به دست آمد33/4، 4،39 ،29/4 بدبینی و ناکارآمدی درسی به ترتیب
حلیل مرتبه دوم استفاده شد، نتایج حاصل از ت تأییدیبررسی روایی پرسشنامه از تحلیل عامل 

 یکویین های تطبیقی، خطای میانگین مجذورات تقریبی،نشان داد که شاخص تأییدیعامل 
ها برازش برازش و شاخص برازندگی افزایشی، در حد مطلوب گزارش شد و مدل با داده

 (.42/4RMSEA= ،91/4= NFI ،97/4 = CFI ،97/4 =GFI) شتداخوبی 

                                                           
1. Breso, Salanova & Schoufeli 
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لی یخواهی تحصبرای سنجش کمکخواهی: گیری رفتار کمکمقیاس اندازهب( 
در ه شد. استفاد (4972) سرمدو حبیبی کلیبر خواهی تحصیلی آموزان از مقیاس کمکدانش

اجتناب از  خواهی شامل دو مقوله پذیرش واین پژوهش، پرسشنامه رفتار کمک
( ساخته شده است. این 4997پنتریج ) خواهی است که بر اساس نظریات رایان وکمک
، 44، 7، 2، 9، 4سؤاالت ) خواهی کمکآن پذیرش  سؤال 7که  ؛سؤال دارد 41 نامهپرسش

( برای 45، 44، 9، 7، 3، 1، 5)سؤاالت  است خواهی کمکاجتناب از  سؤال 7( و 41، 49
« مخالفم کامالً 4موافقم تا  کامالً 2»(لیکرت ایدرجه)مقیاس پنچ  هاگذاری گویهنمره

منفی بودند،  صورتبهاین خرده مقیاس چون  5،1،7،9،44،45ت. سؤاالت تفاده شده اساس
 74و حداکثر نمره آن  41گذاری شدند. حداقل نمره این مقیاس معکوس نمره صورتبه

تحصیلی را با روش آلفای  خواهی کمک( پایایی مقیاس 4995) زادهروشن  .باشدمی
 74/4 خواهی کمکپایایی دو حیطه کمک خواهی به ترتیب برای پذیرش  و 37/4کرونباخ 

ها حاکی از قابلیت به دست آورده است این گزارش 37/4را  خواهی کمکو اجتناب از 
پایایی کل مقیاس کمک خواهی  پژوهش حاضر در .هاستآزمودنیاعتماد برای این خرده 

 خواهی کمکو پایایی برای دو حیطه  آمدهدستبه 71/4تحصیلی با روش آلفای کرونباخ، 
 37/4اجتناب از کمک خواهی  و 34/4 خواهیتحصیلی به ترتیب، برای پذیرش کمک 

رتبه اول م تأییدیمحاسبه شده است. همچنین جهت بررسی روایی پرسشنامه از تحلیل عامل 
، خطای های تطبیقینشان داد که شاخص تأییدیفاده شد، نتایج حاصل از تحلیل عامل است

میانگین مجذورات تقریبی، نیکویی برازش و شاخص برازندگی افزایشی، در حد مطلوب 
 RMSEA= ،93/4= NFI ،91/4 47/4) .ها برازش خوبی داشتگزارش شد و مدل با داده

= CFI ،92/= GFI.) 
 از کالسی محیط ادراکات سنجش برای محیط کالسی: مقیاس ادراکاتج( 

 شد. تعداد ( استفاده5445) و ریزا گابل جنتری، کالسی هایفعالیت ادراکات ینامهپرسش

 7) عالقه آزمون خرده چهار شامل نامهپرسش این .است گویه 94 مقیاس این سؤاالت
پاسخ به . باشدمی( سؤال 9) لذتو  (سؤال 7) انتخاب (،سؤال 7) انگیزیچالش (،سؤال
و حداکثر نمره  94ای لیکرت بوده و حداقل نمره این مقیاس درجه 2طیف  صورتبهها گویه
 411/4) اصلیدر منبع  شده گزارش تأییدی عامل تحلیل های. شاخصباشدمی 422آن 

RMSEA= ،92/=4 GFI )گابل و جنتری،) است نامهپرسش مناسب اعتبار یدهندهنشان 
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 به 99/4نباخ را وکلی پرسشنامه را بر حسب آلفای کر پایایی( 4979کارشکی ). (5445 ریزا،
( و 73/4(، )33/4(، )75/4به ترتیب ) پرسشنامه را نیز، هایآزمونآورد. اعتبار خرده  دست

حاکی از قابلیت اعتماد برای این خرده  هاگزارشین گزارش کرده است. ا (77/4)
ز ا حاضر پایایی کل مقیاس ادراک از محیط کالسی با استفاده. در پژوهش هاستآزمودنی

و پایایی برای چهار خرده مقیاس عالقه، لذت،  آمدهدستبه 73/4روش آلفای کرونباخ، 
محاسبه شده است. همچنین جهت بررسی  77/4، 31/4، 37/4، 74/4چالش، انتخاب به ترتیب 

امل استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل ع مرتبه دوم تأییدیروایی پرسشنامه از تحلیل عامل 
برازش  کویینی های تطبیقی، خطای میانگین مجذورات تقریبی،نشان داد که شاخص تأییدی

ها برازش خوبی و شاخص برازندگی افزایشی، در حد مطلوب گزارش شد و مدل با داده
 (.43/4RMSEA= ،92/4= NFI ،92/4 = CFI ،91/=4 GFIداشت. )
برای سنجش اهداف پیشرفت اجتماعی از اهداف پیشرفت اجتماعی:  مقیاسد( 

( استفاده شد. این پرسشنامه از 5449) 4اجتماعی ریان و هاپکینز پیشرفتی اهداف پرسشنامه
 7) اجتماعیهدف اجتماعی یا تبحر  گیریگویه تشکیل شده است که سه نوع جهت 55

 44) اجتماعیهدف عملکرد گریزی  (،سؤال 2) اجتماعیهدف عملکردگرایی  ،(سؤال
ای لیکرت درجه 2طیف  صورتبهها . پاسخ به گویهدهدمیقرار  موردسنجشرا  (سؤال

( 4995ابراهیمی ) .باشدمی 444و حداکثر نمره آن  55حداقل نمره این مقیاس  .باشدمی
آورد و اعتبار خرده  دست به 71/4پایایی کل پرسشنامه را بر حسب آلفای کرونباخ 

ه ترتیب ب اجتماعیاجتماعی و عملکرد گریزی  عملکردگراییتبحر اجتماعی،  هاییمؤلفه
د. باشخوب پرسشنامه میپایایی گزارش کرده است که نشان از  77/4، 74/4، 31/4برابر با 

در پژوهش حاضر، پایایی کل مقیاس اهداف پیشرفت اجتماعی با استفاده از روش آلفای 
و پایایی برای سه خرده مقیاس تبحر اجتماعی، عملکرد گریزی،  آمدهدستبه 72/4ونباخ، کر

محاسبه شده است. همچنین جهت بررسی روایی  34/4، 72/4، 74/4به ترتیب  عملکردگرایی
 أییدیتمرتبه دوم استفاده شد، نتایج حاصل از تحلیل عامل  تأییدیپرسشنامه از تحلیل عامل 

رازش و ب نیکویی های تطبیقی، خطای میانگین مجذورات تقریبی،صنشان داد که شاخ

                                                           
1. Ryan and Hopkins 



 95 تابستان، مچهلشماره ، دوازدهمسال  ،ی تربیتیشناسروانفصلنامه                                                      55  

 اشتدبرازش خوبی  هادادهشاخص برازندگی افزایشی، در حد مطلوب گزارش شد و مدل با 
(47/4RMSEA= ،92/4= NFI ،95/4 = CFI ،93/=4 GFI.) 

 پژوهش هاییافته
 .گرددیمجمعیت شناختی نمونه پژوهش ارائه  یهایژگیواستنباطی،  یهاافتهیقبل از ارائه 

باشند. از ها پسر میدرصد از آن 33/19آموزان دختر، درصد از نمونه آماری دانش 99/24
درصد رشته علوم  4/23 درصد رشته علوم انسانی، 7/59 رستانیدبآموزان سال دوم میان دانش
 دهند.کیل میدرصد رشته ریاضی نمونه آماری پژوهش را تش 5/41تجربی و 

آموزان در کمک خواهی، ادراکات محیطی کالسی، مناسب دانش بندیخوشه منظوربه
ه روش ای باهداف پیشرفت اجتماعی بر اساس فرسودگی تحصیلی از روش تحلیل خوشه

و تعداد  4( استفاده شد. تعیین محل برش دندوگرامmeans cluster-k) میانگینیچند 
 ،5مانلی) پذیرفت ( انجامMANOVAواریانس چند متغیره )ها از طریق تحلیل خوشه
ر های پژوهشی برابری ماتریس کوواریانس دقبل از بررسی تحلیلی در رابطه با سؤال (.4979

خطا در هر متغیر وابسته  هایواریانسآزمون چند متغیره توسط آزمون ام باکس، برابری 
ای هباکس بیانگر برابری ماتریستوسط آزمون لون بررسی شد. مقدار شاخص آزمون ام 

ا هکواریانس متغیرهای وابسته بود. نتایج حاصل از آزمون لون نیز نشان داد گروه -واریانس
نسبت به هم ندارند. در زیر به تفکیک  داریمعنیتفاوت  گروهیدروناز لحاظ واریانس 

 .شودمیپژوهش پرداخته  سؤاالتمربوط به هریک از  هاییافته
 کمکهای آموزان بر اساس مؤلفهدانش هاینیمرخاول پژوهش این بود که آیا  سؤال

 فرسودگی تحصیلی ازلحاظ، ادراکات محیطی مدرسه و اهداف پیشرفت اجتماعی خواهی
های بر روی گروه شدهانجام (MANOA)متفاوت هستند؟ تحلیل واریانس چند متغیره 

، سه گروهی و حالت چهار گروهی و یدوگروهای مختلف در هنگام اجرای تحلیل خوشه
دوگانه باالترین درجه  هایگروهدانش آموزان به  بندیطبقهپنج گروهی نشان داد که 

ات استفاده شد. مشخص بندیخوشهداری را داشته است و بنابراین از این حالت برای معنی
 است. شدهارائه 4در جدول  موردنظر هایخوشه

                                                           
1. Dendogram 

2. Manley 
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محیطی  ادراکاتمیانگین و انحراف معیار نمرات دانش آموزان خوشه یک و دو در متغیرهای  .1 جدول
 و اهداف پیشرفت اجتماعی کالس، کمک خواهی تحصیلی

 خوشه دو
 n=427 33/27=درصد 

 خوشه یک
  n= 443 درصد= 99/15

 هامؤلفه
 

 متغیرها
 میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار

 عالقه 92/54 75/1 44/59 21/9

 کالسی ادراکات محیط
 لذت 45/57 44/1 79/95 39/9

 چالش 31/49 29/1 75/51 22/9

 انتخاب 15/47 77/1 92/57 92/1
 اجتناب 15/47 77/1 92/57 92/1

 کمک خواهی
 پذیرش 45/59 97/9 94/59 59/9

 تبحر گرایی 93/55 49/2 97/51 79/9

 گریزی 49/51 47/3 25/53 94/1 اهداف پیشرفت اجتماعی

 عملکردگرایی 49/7 94/4 34/7 37/4

آموزان اولین خوشه با مقدار باالی دهد در میان دانشنشان می 4 جدولکه  طوریهمان
ایین دارای نمره میانگین پ عملکردگراییی میانگین باال و مقدار پایین پذیرش دارای نمره

ی دوم با مقدار باالی لذت دارای پایین و خوشهگیری انگیزشی است که این خوشه جهت
ه این ی میانگین پایین است کی میانگین باال و مقدار پایین عملکردگرایی دارای نمرهنمره

درصد( و  443n= ،15/99) اولشود. در خوشه انگیزشی باال نامیده می گیریجهتخوشه 
های ادراکات محیطی کالس، باشد. در بین مؤلفه( میدرصد 427n=، 33/27خوشه دوم )

(، دارای باالترین میانگین و 79/95: 5، خوشه 45/57: 4 خوشه) میانگینمؤلفه لذت با مقدار 
در  75/51و مؤلفه چالش با مقدار میانگین  4در خوشه  15/47مؤلفه انتخاب با مقدار میانگین 

لی مؤلفه تحصی خواهی کمکهای باشد. در بین مؤلفهمیانگین می ترینپایین، دارای 5خوشه 
(، دارای باالترین میانگین و مؤلفه 9/59: 5، خوشه 45/59: 4 خوشه) میانگینپذیرش با مقدار 

میانگین  ترینپایین(، دارای 92/57: 5، خوشه 15/47: 4خوشه ) میانگیناجتناب با مقدار 
 یانگینم های اهداف پیشرفت اجتماعی مؤلفه تبحرگرایی با مقدارباشد. در بین مؤلفهمی

قدار با م عملکردگرایی( دارای باالترین میانگین و مؤلفه 97/51: 5، خوشه 93/55: 4خوشه )
با  طورکلیبهباشد. ترین میانگین می( دارای پایین34/7: 5، خوشه 49/7: 4خوشه ) میانگین
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های هر سه متغیر ادراکات محیطی، کمک توان فهمید که کلیه مؤلفهمشاهده دو خوشه می
دارای میانگین باالتری نسبت به خوشه یک  خواهی، اهداف پیشرفت اجتماعی در خوشه دو

 باشد.می

 
خواهی و اهداف پیشرفت اجتماعی در  کمک های ادراکات محیط کالسی؛های مؤلفهنیمرخ .1شکل 

 خوشه یک و دو

 صورتبه 4گیری انگیزش پایین و باال، در شکل نتایج حاصل، دو خوشه جهت
خواهی و اهداف پیشرفت  کمک های ادراکات محیط کالسی،مؤلفه های میانگیننیمرخ

مشاهده  4که در شکل  گونههماناجتماعی در خوشه یک و دو نشان داده شده است. 
های افراد خوشه یک و دو در است که میانگین شدهترسیمشود؛ دو نمودار خطی می

ن آموزاکالسی و اهداف پیشرفت دانش، ادراکات محیط خواهی کمکهای خصوص مؤلفه
ها و در محور عمودی میزان این دهد. در این نمودارها در محور افقی نوع مؤلفهرا نشان می

ها میانگین مؤلفه در هر خوشه مشخص شده است ها ارائه شده است که از طریق نقطهانگیزه
ن ی انگیزشی مربوط به آگیرهای جهتتوان نیمرخها به هم میکه با وصل کردن این نقطه

ای هخوشه را نشان داد. این امر موجب افزایش امکان مقایسه بین میانگین نمرات انگیزه
میانگین  های کوچک وشود. میانگین افراد خوشه یک با مربعمختلف می هایمؤلفهمربوط به 

 های بزرگ مشخص شده است.افراد خوشه دو با مربع

ای، روشی وجود ندارد تا افرادی را که در مرحله تحلیل خوشهدر شیوه  کهاینبا عنایت به 
زیه تابع از تج معین کند، لذا مجدداًرا  اندشدهبندیطبقهاشتباه  صورتبه بندیخوشهاولیه 

های شههای خوتحلیل ممیز( استفاده شد. در روش تحلیل تابع تشخیص گروه) تشخیص
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جدید با  بندیگروهبندی شدند و میزان تطابق تشکیل یافته در مرحله قبل دوباره گروه
، خواهی مککهای مختلف اولیه مشخص شد و توابع مختلفی نیز از ترکیب مؤلفه بندیگروه

اهداف پیشرفت اجتماعی به دست آمد تا بتواند در تشخیص  ادراکات محیط کالس و
ع تشخیص انجام شد بر این اساس یک تاب (4979مانلی، ) شودها از همدیگر مفید واقع گروه

 .است شدهارائه 5قرار گیرد. نتایج تابع تشخیص در جدول  تأییدها مورد خوشه بندیگروهتا 

 هاگروهاولیه  بندیخوشه اساس بربندی تجزیه تابع تشخیص نتایج خوشه .2جدول 

 
 جمع

 بندی اولیهگروه یصدر تجزیه تابع تشخ شدهبینیپیشعضویت 

 گروه یک گروه دو
 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد 

 یک 31 3/83 93 19/91 111 111

 دو 96 4/29 113 8/68 111 111

 .اندشدهبندیطبقه درستیبهدرصد از موردها  7/75

دهد که تابع تشخیص تا چه اندازه توانسته است افراد مربوط به هر نشان می 5 جدول
نفر  74گونه که مشخص است در گروه یک همانبندی کند. گروه از متغیر مالک را طبقه

 درستیبهآموزان با ادراکات محیط کالسی باال درصد( از دانش 7/37)معادل 
در گروه دو  اشتباهبهدرصد(  99/94معادل ) نفر 97. همچنین، از این گروه، اندشدهبندیطبقه

ی ادراکات محیط کالس . از گروه دو دارااندشدهبندیطبقهبا ادراکات محیط کالس باال 
و از این  اندشدهبندیطبقهدر گروه خودشان  درستیبه( درصد 3/73معادل ) نفر 447پایین 
که دقت  گرددبنابراین، مالحظه می ؛در گروه یک قرار گرفته است اشتباهبهنفر  97گروه 

تر از شدرصد( بی 3/73آموزان دارای ادراکات محیط کالسی پایین )بندی گروه دانشطبقه
 بر، درمجموعدرصد( است.  7/37آموزان دارای ادراکات محیط کالسی باال )گروه دانش

 درستیبهآموزان درصد از دانش 7/75بندی در دو گروه، مجموع درصد صحت طبقه اساس
و مابقی این  شدهبندیطبقهگیری انگیزش تحصیلی باال و پایین های جهتدر دو گروه خوشه

 صورت گرفته است. اشتباهبه( درصد 1/57)بندی طبقه
های میزان میانگین نمره ازلحاظدوم پژوهش این بود که آیا بین دو خوشه  سؤال

های ن نمرهمیانگی ازلحاظمقایسه دو خوشه  منظوربه فرسودگی تحصیلی تفاوت وجود دارد؟
 .های مستقل استفاده گردیدبرای نمونه tمیزان فرسودگی تحصیلی از آزمون 
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میزان  ازلحاظهای مستقل برای بررسی تفاوت بین دو خوشه باال و پایین نمونه tآزمون  .9 جدول
 فرسودگی تحصیلی

 سطح معناداری T مقدار درجه آزادی انحراف معیار میانگین تعداد خوشه
گیری انگیزش تحصیلی جهت

 پایین
443 52/95 57/3 

571 

52/44 44/4p< 

گیری انگیزش تحصیلی جهت
 باال

427 29/14 74/7   

و سطح معناداری برابر با  52/44برابر با  tدهد آماره نشان می 9گونه که جدول همان
آماری تفاوت معناداری در  ازلحاظبین دو خوشه توان گفت که باشد. پس میمی 444/4

 7417/7های میزان فرسودگی تحصیلی وجود دارد. در افراد خوشه یک )میانگین نمره
SD= 29/14 M=( میزان فرسودگی تحصیلی نسبت به افراد خوشه دو )57/3 SD=  و

52/95 M=تر است.( بیش 

 گیرینتیجهبحث و 
کمک خواهی و ادراکات محیطی و  بر اساسآموزان بندی دانشهدف از این پژوهش دسته

یل ف تحلدستیابی به این هد منظوربهباشد. فرسودگی تحصیلی می ازلحاظاهداف پیشرفت 
(، تجزیه تابع تشخیص k-means clusterمیانگینی )تجزیه کالستر( به روش چند ای )خوشه

ای نشانگر دو نیمرخ قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل خوشه مورداستفاده tو آزمون 
آموزان بود. اولین خوشه با مقدار باالی پذیرش دارای انگیزش تحصیلی باال و پایین دانش

 دارای نمره میانگین پایین است که این عملکردگراییباال و مقدار پایین  ی میانگیننمره
انگین ی میی دوم با مقدار باالی لذت دارای نمرهگیری انگیزشی پایین و خوشهخوشه جهت

یری گی میانگین پایین است که این خوشه جهتدارای نمره عملکردگرایی باال و مقدار پایین
های ادراکات محیطی کالس، مؤلفه لذت با مقدار در بین مؤلفهانگیزشی باال نامیده شد. 

(، دارای باالترین میانگین و مؤلفه انتخاب با 79/95: 5، خوشه 45/57: 4میانگین )خوشه 
، دارای 5در خوشه  75/51و مؤلفه چالش با مقدار میانگین  4در خوشه  15/47مقدار میانگین 

 های کمک خواهی تحصیلی مؤلفه پذیرش با مقدارمیانگین بود. در بین مؤلفه ترینپایین
(، دارای باالترین میانگین و مؤلفه اجتناب با مقدار 9/59: 5، خوشه 45/59: 4میانگین )خوشه 

باشد. در بین میانگین می ترینپایین(، دارای 92/57: 5، خوشه 15/47: 4خوشه میانگین )
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، 93/55: 4خوشه میانگین )با مقدار  اهداف پیشرفت اجتماعی مؤلفه تبحرگرایی هایمؤلفه
: 4شه با مقدار میانگین )خو عملکردگرایی( دارای باالترین میانگین و مؤلفه 97/51: 5خوشه 

ای هر هباشد. در کل تمامی کلیه مؤلفهترین میانگین می( دارای پایین34/7: 5، خوشه 49/7
 5در خوشه  تماعیاجسه متغیر ادراکات محیط کالس، کمک خواهی، اهداف پیشرفت 

 بودند. 4دارای میانگین باالتری نسبت به خوشه 
 فالتی(، 4995) ابراهیمی (،4994) مقدسیهای این سؤال با بخشی از نتایج تحقیقات یافته

(، فوالدوند، 4977(، صفوی و فراهانی )5447(، توپینین، ون نن، رالیمو و جاپینن )4994)
( نیز در مطالعه خود پنج گروه 4977) کارشکی د.باش( همسو می4977شهرآرای و سنگری )

آموزان بدون هدف، اجتنابی باال، رویکردی باال، تبحری و اهداف چندگانه را از دانش
 هایروهگشناسایی نمود. نتایج وی نشان داد میانگین راهبردهای شناختی و مدیریت منابع در 

، لینن پژوهش حاضر هاییافتهبا  ستاراهمها کمتر است. اجتنابی و بدون هدف از سایر گروه
داد که اهداف پیشرفت تبحری در مقایسه با اهداف پیشرفت عملکردی  نشان( 5442) برینک
اس این این یافته مطابق با فرضیه مطابقت است. بر اس که ؛بیشتری است مثبت هایبازدهدارای 

ار یعنی ساخت ؛داردآموزان مطابقت های هدفی دانشهای کالس با گرایشفرضیه، بافت
زیرا  ؛ترندمناسبتبحری برای افراد تبحری و ساختار عملکردی برای افراد عملکردی 

کنند حمایت از جستجوی هدفی که دانش آموزان آن را دنبال می هاموقعیت گونهاین
 (.5445 لینن برینک و پنتریج،) کنندمی

 -که وقتی اهداف عملکردی ( دریافتند5445) شانکمغایر با یافته حاضر، پنتریج و 
هدف تبحری باال را  هایبازده. اثر مثبت شودمیبا اهداف تبحری باال همراه  رویکردی

بر موضوعات تسلط پیدا کنند و عملکرد باالتر  خواهندمیکه  آموزانیدانش. دهدنمیکاهش 
رند؛ اگیری هدفی تبحری دکه فقط جهت هاییآناز دیگران داشته باشند در مقایسه با 

یافته پژوهشگران مذکور از مزایای  درواقعدهند. مثبت زیادی از خود نشان می هایبازده
. در حال حاضر رویکرد اهداف کنندمیمثبت دارای موارد اهداف پیشرفت چندگانه حمایت 

های آموزشی پاسخگوتر است و چندگانه نسبت به سایر رویکردهای اهداف در محیط
حصیلی چندگانه بر اهداف به پیشرفت ت تأکیدبا  توانندمیآموزشی  اناندرکاردستبنابراین 

 بیشتری نائل گردد.



 95 تابستان، مچهلشماره ، دوازدهمسال  ،ی تربیتیشناسروانفصلنامه                                                      52  

ز دهند اعالقگی نشان میآموزانی که نسبت به تحصیالت و درس خواندن بیدانش
آموزانی که تمایل دارند که پیشرفت کنند و برعکس دانشکمک خواهی اجتناب می

د. همچنین کنناقدام می خواهی کمکت به عمل تحصیلی خوبی داشته باشند بیشتر نسب
بیشتر  خواهی کمکگیری هدف تبحری در آموزان دارای جهتاحتمال درگیری دانش

آموزان دارای هدف عملکردی کمتر احتمال دارد که کمک بگیرند. به دلیل دانشاست. 
با دیگران خوب عمل کنند و کمک خواهی  مقایسه در مندندعالقهآموزان این دانش کهاین
آنان کمک گرفتن از دیگران به معنی کمبود توانایی  ازنظردانند، زیرا می تهدیدکنندهرا 

 .(4995حبیبی کلیبر، ) است
یکی از راهبردهای انگیزشی و  عنوانبه خواهی کمکآموزان با راهبرد آشنایی دانش

آموزان را افزایش دهد و همچنین از موفقیت دانش تواندمی شدهارائهاستفاده از کمک 
فرسودگی تحصیلی آنان جلوگیری نماید. افزایش دانش در مورد نحوه کمک خواهی به 

ابراین و بن گرددمیمختلف آن منجر تقویت توانایی فراشناختی آنان  راهکارهایفرایند 
 ایهچالشموضوعات و انگیزش درونی الزم را برای فراگیران و جهت رویارویی فعال با 

 کنند.درسی فراهم می
االیی ب و انگیزه دهندمیبیشتر تمایل به کمک خواهی نشان  هاییکالسدانش آموزان در 

قواعد و هنجارهای کالسی، کمک خواهی  هاآنکه در  برای مشارکت کالسی دارند
اهداف  هاآنکه در  هاییکالس(. 4997 )ریان و پینتریچ، بخشدمیراهبردی را بهبود 

که دانش آموزان در  هاییکالس( و 5441کارابنیک،) 5است نه عملکردی 4کالسی، تبحری
و  9؛ کوزانیتیس5441آن محیط، حمایت اجتماعی را درک کنند )کارابنیک،

. کنندمی( معلمین نقش مهمی در این ادراکات، ایفاء 4997؛ ریان و پینتریچ، 5447همکاران،
موقعیتی بر انگیزش و کمک خواهی دانش آموزان، ریان و پینتریچ در بررسی اثرات عوامل 

 -آموزدانش( دریافتند که ادراکات مثبت دانش آموزان دوره راهنمایی از ارتباط بین 4997)
 . کوزانیتیس،دهدمیقرار  تأثیررا تحت  هاآن، کمک خواهی آموزدانش -آموزدانشمعلم و 

ن، حمایت از مربیا سؤاالتشانکه وقتی فراگیران در مقابل  ( دریافتند5447) کوینارددیسبینز و 
 .کنندمی، بیشتر از کمک آنان استفاده کنندمیمثبت دریافت  هایپاسخو 

                                                           
1. mastry 

2. peformance 

3. Kozanitis, Desbiens & Chouinard 
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( بیانگر آن است که کمک خواهی راهبرد 5447،5449)های کارابینک و نیومن پژوهش
از  تواندمی درنهایت که به موفقیت تحصیلی در مدارس است یابیدستمهمی است برای 

شکالت با م شدنمواجهآموزان به هنگام فرسودگی تحصیلی جلوگیری نماید. وقتی دانش
یزه آنان انگ تنهانهکنند. از کمک دیگران استفاده می آمدهپیش هایموقعیتتحصیلی در 

ر های دیگکنند که در موقعیتهای را کسب میبلکه آنان آگاهی و مهارت شدهتقویت
وان تهای حاصل از این پژوهش میکنند. با توجه به یافتهیادگیری تبحری عمل می نوانعبه

خواهی توانستند موجب تمایز دو خوشه انگیزشی گفت که متغیرهای لذت و پذیرش کمک
اما هدف عملکردی نتوانست تفاوت محسوسی بین دو خوشه  ؛تحصیلی باال و پایین شوند

 وجود هبهای مثبتی را دراکات محیط کالس مثبت، هیجانتوان گفت که اایجاد کنند. می
 تبعهبدرگیر شده و  برانگیزیچالشآموزان در تکالیف شود تا دانشآورد که موجب میمی
 هاآناینده بپردازند که موجب عملکرد فزهای کالسی بیشتر به تکالیف و فعالیت باعالقهآن 
 های ادراکات محیطآموزانی که دارای نیمرخشود. پس نتایج حاکی از آن است که دانشمی

تحصیلی و اهداف پیشرفت اجتماعی باال هستند. انرژی بیشتر برای  خواهی کمککالسی و 
 اعالقهبکمتر و  خواهی کمکمدرسه، احساس کارایی بیشتر و اجتناب از  انجام تکالیف

 هاآن زافزونورپردازند که موجب پیشرفت و موفقیت های تحصیلی میبیشتر به فعالیت
 که کمتر با پدیده فرسودگی تحصیلی مواجه شوند. شودمیشود و باعث می

 برای گزارشی خود هایمقیاسعمده پژوهش حاضر استفاده از  هایمحدودیتاز  یکی
که ممکن است نتایج را در معرض سوگیری مطلوبیت اجتماعی  باشدمی هاداده آوریجمع

ه محتوای ک شودمیریزان درسی پیشنهاد قرار دهد. با توجه به نتایج پژوهش حاضر به برنامه
 توجهجلبتدارک ببینند که باعث  ایگونهبههای مختلف را مطالب درسی رشته

داشته باشند و همچنین از اهمیت  آموزان شده و جذابیت کافی را برای ادامه تحصیلدانش
کافی برای تدریس و کاربرد در زندگی روزمره برخوردار باشد. تشویق دانش آموزان به 

این  باشد. برای تواندمیاقدام به کمک خواهی از منابع در دسترس از اقدامات دیگر معلمین 
جه ایش داد. با توآموزان افزتوان با ترغیب کالمی کمک خواهی را در بین دانشمنظور می

د ادراک از محیط کالس(، به معلمان و اساتی) تحصیلیبه نقش عوامل بیرونی در فرسودگی 
تا حد امکان جذاب کنند و  شود محیط کالس درس را برای دانش آموزانتوصیه می

را تدارک ببینند تا درک مثبت دانش آموزان از محیط کالس  روزبهامکانات و منابع کافی و 
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 شود. راهبرد کمکهمچنین به والدین و کارکنان مدرسه و معلمین توصیه می. رود باالتر
شود که آموزان آموزش دهند. به پژوهشگران پیشنهاد میبه دانش خواهی را در مدارس

بعد ) شخصیتیهای هوش اجتماعی، ویژگی ازجملهمتغیرهای انگیزشی دیگری 
فردی و فرهنگی را در تحقیقات مشابه کنترل کنند. همچنین این  هایتفاوت( و شناسیوظیفه

 کیفی یا ترکیبی انجام گیرد. هایروشمتغیرها با 

 منابع

های پیشرفت اجتماعی با شناختی و هدف(. رابطه باورهای معرفت4995ابراهیمی، بهاره. )
نامه ان. پای95-94تعهد شغلی دبیران دوره متوسطه شهر کامیاران در سال تحصیلی 

 کارشناسی ارشد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.

(. روابط بین اهداف پیشرفت، 4994) و سپهری، صفورا. دامن، شهال؛پاک ابراهیمی، سارا؛
اسی روانشنشناسی و علوم تربیتی، شده در نوجوانان. روانسودمندی ادراک جو کالس و

 .11-92ص  ،59، تحولی

گیری هدف و باورهای انگیزشی در تعلل ورزی جهت(. نقش 4994) احمدی، زینب.
نامه . پایان94-79تحصیلی دانش آموزان سال سوم متوسطه شهر تبریز در سال تحصیلی 

 کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.

های جنسیتی و تغییرات تحولی در رفتار کمک خواهی (. تفاوت4995) حبیبی کلیبر، رامین.
 .75-32ص  ،47،مطالعات روانشناسی تربیتیدر درس ریاضی. دانش آموزان 

خواهی و (. نقش حرمت خود در رفتار کمک4972) حبیبی کلیبر، رامین؛ و سرمد، زهره.
، گاه تبریزشناسی دانشفصلنامه روانهای مرتبط با پیشرفت تحصیلی نوجوانان، فعالیت
 .77-19 ، صص4شماره 

 تهران: آگاه. . چاپ سوم.سی پرورشی نوینشناروان(. 4977) اکبر.سیف، علی

(. بررسی رابطه یادگیری خود نظم داده انگیزش پیشرفت و فرسودگی 4994) عظیمی، محمد.
حصیلی تتحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه شهر اردبیل در سال 

 .نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان. پایان79 -94
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ابطه فرسودگی تحصیلی و انگیزش ر(. 4999) عظیمی، محمد، پیری، موسی و زوار، تقی.
-77، 57و ارزشیابی، آموزش .پیشرفت با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه

445. 

های اجتماعی با (. رابطه ادراک از ساختار کالس درس و مهارت4994) سارا. فالتی،
رشناسی ارشد، کانامه پیامدهای شناختی و عاطفی )پیشرفت و خود پنداره تحصیلی(. پایان

 .دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 (.4977) اکبر.علی سنگری، و مهرناز؛ شهرآرای، اله؛ ولی فرزاد، خدیجه؛ فوالدوند،

-547(، 9، )شناسی معاصرفصلنامه روان دوسالمت،  پرسشنامه سنجیروان هایویژگی
544. 

(. بررسی ادراکات 4977) کارشکی، حسین؛ خرازی، علینقی؛ و قاضی طباطبایی، محمود.
ی اای تحصیلی و منطقهای رشتهای و اهداف پیشرفت، آیا نوع مدرسهمحیطی مدرسه

مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی کند؟ محل سکونت تفاوت ایجاد می
 .91-79 ص (،9)2، مشهد

ترجمه دکتر محمد  ،آماری چند متغیره هایروشآشنایی با (، 4979مانلی، بی اف، جی)
 مقدم و همکاران، چاپ اول، انتشارات پیشتاز علم. 
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