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 چکیده

آموز و سطح کالس بر بهترین اهداف شخصی حاضر تحلیل چندسطحی عوامل سطح دانشهدف پژوهش 
متغیرها  آموزان دختر دوره متوسطه شهر تبریز در پژوهش شرکت کردند.نفر از دانش 077آموزان بود. دانش

ه، شدآموز )خوشبینی تحصیلی و ارزش تکلیف( و سطح کالس )خودمختاری ادراکاز دو سطح دانش
لسله یابی خطی سها از مدلداده لیوتحلهیشده( انتخاب شدند. برای تجزشده و درگیری ادراکادراک ساختار

آموزان به معلمان، احساس اعتماد دانش آموز،مراتبی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد در سطح دانش
ترین اهداف شخصی آموزان نسبت به مدرسه و ارزش تکلیف رابطه مثبت و معنادار با بهدانشهویت 

شده و شده، ساختار ادراکآموزان دارد. همچنین در سطح کالس متغیرهای خودمختاری ادراکدانش
 هاافتهیآموزان داشت. در مجموع، شده رابطه مثبت و معنادار با بهترین اهداف شخصی دانشدرگیری ادراک

کالس را بر بهترین اهداف شخصی دانش آموزان مورد تأکید قرار  و سطح آموزدانش نقش عوامل سطح
آموز و درصد از واریانس بهترین اهداف شخصی را در سطح دانش 93آموز های سطح دانشبیندادند. پیش

 را در سطح کالس تبیین کردند.درصد از واریانس بهترین اهداف شخصی  88های سطح کالس بینپیش

 .تحصیلی، سبک تدریس ینیباهداف شخصی، ارزش تکلیف، خوشبهترین : یدیکلگان واژ
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 مقدمه

ان آموزان بسیار موردتوجه روانشناسمطالعه نقش انگیزش در ارتقای عملکرد تحصیلی دانش
ها تربیتی بوده است. در این میان رویکرد هدف محور به انگیزش جایگاه خاصی دارد. هدف

رفتارهای افراد را به سمت پیامدهای موردنظر هدایت  ساختارهای شناختی هستند که
دهای شوند و به همین دلیل پیامهایی مرتبط با مقاصد فرد میکنند، موجب تسهیل پاسخمی

 ین(. بر هم3130)حجازی، کنند مطلوب را افزایش و از پیامدهای نامطلوب پیشگیری می
ها در توسعه عملکرد تحصیلی یادگیرنده اهمیت زیادی اساس است که تعیین و تنظیم هدف

، 1گارسیا، تایسون و پاتال-؛ لینینبرینک7773، 7؛ مائهر و زوشو7770، 3)آندرمن و ولترز دارد
است.  9شده اخیر در حوزه اهداف، بهترین اهداف شخصیهای ارائه(. یکی از سازه7778

؛ مائهر و زوشو، 7731، 5و قصد یک فعالیت یا تکلیف اشاره دارد )الک و التاماهداف به معنا 
انگیز و اهداف رقابتی که عنوان اهداف خاص، چالش(. بهترین اهداف شخصی به7773

شود و شامل سطحی از عملکرد، راهبردها یا معطوف به خود شخص است، تعریف می
 یگردعبارت(. به7770، 0گذشته است )مارتین ها است که فراتر از عملکرد خود فرد درتالش

بهترین اهداف شخصی تالش فرد برای داشتن عملکردی بهتر از قبل و بهتر بودن با توجه به 
 شود.تعریف می 0مرجعی-مالک خود

نظریه اهداف پیشرفت سنتی دو نوع اهداف پیشرفت تبحری و عملکردی را ارائه نموده  
(. اهداف تبحری، 3383، 33؛ نیکولز7775، 37؛ الیوت8033، 3؛ دوئک3337، 8است )ایمز

اهداف  هکیاهداف شخصی هستند که بر تسلط و تبحر روی تکلیف تمرکز دارند، درحال
عملکردی، بر عملکرد بهتر و نشان دادن شایستگی بیشتر از دیگران متمرکزند. در مقابل 

مرجع( و نوعی شایستگی است -بهترین اهداف شخصی، اهدافی معطوف به خود فرد )خود

                                                           
1. Anderman, & Wolters 

2. Maehr, & Zusho 

3. Linnenbrink-Garcia, Tyson, & Patall 

4. personal best goal 

5. Locke, & Latham 

6. Martin 

7. self-referenced 

8. Ames 

9. Dweck 

10. Elliot 

11. Nicholls 
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شود و شامل تمایل به بهبود عملکرد فرد نسبت به که با مالک درون فردی مشخص می
بهترین اهداف شخصی بر پیشرفت خود فرد بیشتر از (. 7770)مارتین،  گذشته خود است

وان کاربرد عنکند. این اهداف رشدگرا بهآموزان دیگر تمرکز میپیشرفت او نسبت به دانش
شود افزوده به توسعه آموزشی محسوب میارزش اخیر بر رشد و رویکرد یدهایتأک

 (.7737، 7؛ آندرمن، آندرمن، یوگ، گیمبرت7733، 3)هریس
دهد، بهترین اهداف شخصی با های صورت گرفته در این زمینه نشان میپژوهش

(؛ 7735، و همکاران 9؛ مارتین7737، 1؛ مارتین و لیم7770درگیری تحصیلی )مارتین، 
(؛ لذت از مدرسه )مارتین و 7737(؛ انجام تکالیف درسی )مارتین، 7737پافشاری )مارتین، 

آموزان ( و پیشرفت تحصیلی دانش7737، و همکاران 5(؛ سرزندگی تحصیلی )لیم7737لیم، 
( رابطه مثبت و معنادار دارد. همچنین 7735؛ مارتین و همکاران، 7737)مارتین و لیم، 

های پژوهشی حاکی از آن است که بهترین اهداف شخصی نسبت به اهداف تبحری و یافته
حصیلی است ج و پیامدهای تبینی نتایعملکردی قادر به تبیین واریانس بیشتری برای پیش

 (.7739و مارتین،  0؛ یو7730)مارتین و الیوت، 
وزان آمازآنجاکه در کشور ما تاکنون پژوهشی در زمینه بهترین اهداف شخصی دانش

صورت نگرفته است، پژوهش حاضر در پی آن است که این سازه جدید و عوامل مؤثر بر 
های جدید از جمله رویکرد با ظهور تئوریآن را موردتوجه قرار دهد. همچنین ازآنجاکه 

ا به خود ای رسلسله مراتبی در بررسی پیامدهای تحصیلی توجه فزاینده یهامدل 0گراییبوم
دین بجلب کرده است و ماهیت عوامل مؤثر بر بهترین اهداف شخصی سلسله مراتبی است، 

آموزان نیز در درون دانش و خود این کنندآموزان را توصیف میمعنا که برخی متغیرها دانش
، بررسی سطوح مختلف و اندشدهیبندتر مثل کالس و یا مدرسه گروهواحدهای بزرگ

العات تواند اطآموزان میهر یک از سطوح بر بهترین اهداف شخصی دانش ریتفکیک تأث
 مفیدتری در این زمینه ارائه دهد.

                                                           
1. Harris 

2. Anderman, Anderman, Yough, & Gimbert 

3. Liem 

4. Martin, Collie, Mok, & McInerney 

5. Liem, Ginns, Martin, Stone, & Herrett 

6. Yu 

7. ecological perspective 



 98بهار ، پانزدهم، سال و یکم ی تربیتی شماره پنجاهشناسروانفصلنامه                                                     30 

اتبی از گرفته شود که سلسله مراگر بهترین اهداف شخصی متغیری در نظر  :سطح فردی
های شخصی در سطح خرد یا نخست آموزان با ویژگیگذارند، دانشمی ریعوامل بر آن تأث

مثبت،  یشناسمراتب قرار دارند. از اواخر قرن بیستم و با پیدایش رویکرد رواناین سلسله
های مثبت و ویژگیها شناختی به سمت تواناییهای روانها برای تبیین پدیدهگرایش پژوهش

ت شناسی مثبشده در حوزه روانهای مطرحیکی از سازه ینیبانسان بوده است. سازه خوش
ها و همچنین به لحاظ نقشی که در تبیین بسیاری از است که به لحاظ رابطه با دیگر سازه

شناسان به باور روان هیجانی دارد از اهمیت زیادی برخوردار است. -پیامدهای رفتاری
آموزان در کالس بررسی و هم باورهای دانش هاییگرا در بافت مدرسه باید هم تواناثبتم

 نانهیبآموزان تمایل به داشتن باورهای خوش( چرا که برخی دانش7770، 3شوند )کورز
رفت ای نسبت به مدرسه و پیشهای بدبینانهدیگران ممکن است با گرایش کهیدارند، درحال

ی ترین خصوصیاتآموزان از مهمهای دانشتحصیلی رو به رو شوند. در واقع باورها و نگرش
 ینیببسیاری بر محیط یادگیری و پیشرفت تحصیلی دارد. سازه خوش ریاست که تأث

حصیلی مثبت و موفقیت ت یتواند به دستاوردهامیهای نهفته است که ، یکی از سازه7تحصیلی
 -( این سازه بر پایه روانشناسی مثبت، نظریه شناختی7737، 1یادگیرندگان منجر شود )نگیدی

های هوی و همکارانش در حوزه ، پژوهش9اجتماعی بندورا، نظریه سرمایه اجتماعی کلمن
شکل گرفته  5ارتین سلیگمناکتسابی م ینیبفرهنگ و جو سازمانی و همچنین مفهوم خوش

تحصیلی معلم را برای نخستین بار هوی، تارتر و  ینیب(. سازه خوش7737 ،0است )هوی
هایی مانند کارآمدی جمعی، اعتماد ها ویژگی( مطرح کردند. از نظر آن7770) 0هویولفلک

رای بهای قوی بینی کنندهتحصیلی پیش دیها و تأکآموزان و والدین آنمعلمان به دانش
لم، بینی تحصیلی معباشند. پس از ارائه سازه خوشآموزان میپیشرفت تحصیلی دانش

ینی بهای متعددی در مورد این سازه و تسری آن به حوزه فردی شکل گرفت. خوشپژوهش
( 7731)و همکاران  8موران-آموزان حوزه جدیدی است که توسط اسچننتحصیلی دانش

                                                           
1. Kurz 

2. academic optimism 

3. Ngidi 

4. Coleman 

5. Seligman 

6. Hoy 

7. Hoy, Tarter, & Woolfolk Hoy 

8. Tschannen-Moran 
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ت، آموزان اسآموزان، یک باور مثبت در دانشلی دانشتحصی ینیبارائه شده است. خوش
ت بر یادگیری خود، اعتماد به معلمان و احساس هوی دیها قادر هستند با تأکآن کهنیمبنی بر ا

فهوم از سه اساس این م نینسبت به مدرسه، زمینه پیشرفت تحصیلی خود را فراهم کنند. بر ا
آموزان به معلمان و احساس هویت دانش آموزان، اعتمادتحصیلی دانش دیمؤلفه تأک

 آموزان نسبت به مدرسه تشکیل شده است.دانش
تحصیلی  دیتحصیلی توجه اصلی بر یادگیری و آموزش متمرکز است. تأک یددر تأک

پیشرفت سوق  یسوآموزان را بهها، اقدامات و هنجارهایی است که دانششامل سیاست
آموزان اعتقاددارند آموزان به معلمان شامل مواردی مانند اینکه دانشدهد. اعتماد دانشمی

رس در دست یآسانکه معلمان همیشه آماده کمک کردن هستند، معلمان برای گفتگو به
توانند روی آموزان میکنند و دانشهستند، معلمان در نحوه آموزش خود خوب عمل می

آموزان نسبت به مدرسه بر این شود. احساس هویت دانشن حساب کنند، میکمک معلما
آموزان با جامعه مدرسه از حیث اینکه مدرسه نقش مهمی در موضوع اشاره دارد که دانش

آموزان برای مدرسه و کنند؛ همچنین دانشکند، احساس تعلق میها بازی میزندگی آن
(؛ بنابراین، سازه 7731موران و همکاران، -سچناهداف مرتبط با آن ارزش قائل هستند )ا

شناختی، عاطفی و رفتاری است. از نظر مفهومی،  یهاتحصیلی دارای جنبه ینیبخوش
ملیت یک تصویر غنی از عا کنندهیمتحصیلی، ترس ینیبآموزان در مورد خوشاحساس دانش

 ،3ند )انوارکتشریح میآموزان را در سه بعد تعیین گری متقابل انسان است که رفتار دانش
رفت بینی تحصیلی بر پیشهای متعدد حاکی از تأثیر مثبت خوش(. نتایج پژوهش7739

؛ 7737، 9؛ گارول و کرمگیل7737، 1؛ بیول و میشل7737، 7آموزان )بیولتحصیلی دانش
 .است( 3131، و همکاران ( و اهداف پیشرفت )ذبیحی حصاری3131، و همکاران مرادی

آموزان با تنظیم اهداف های دانشارزش، ارزش-، مطابق با نظریه انتظاراز سوی دیگر
یشرفت پ یزشارزش یک رویکرد نظری اصلی در قلمرو انگ -ها رابطه دارد. نظریه انتظارآن

هایی های انتظار و ارزش با نظریهاست و تاریخ نسبتاً طوالنی در این حیطه دارد. شروع سازه

                                                           
1. Anwar 

2. Bevel 

3. Bevel, & Mitchell 

4. Gürol, & Kerimgil 
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( تعریف شده است )به نقل از ویگفیلد، تونکز، 3317)  7ولمن( و ت3318)  3از قبیل لوین
ارزش رسمی در تالش  -( اولین مدل انتظار3309؛ 3350؛ 3300) 9(. اتکینسون7779 ،1اکلز

برای تبیین انواع متفاوت از رفتارهای مرتبط با پیشرفت، از قبیل تالش برای موفقیت، انتخاب 
(. 7777، 5رح کرد )به نقل از ویگفیلد و اکلزدر میان تکالیف پیشرفت و پایداری را مط

اتکینسون فرض کرد که رفتارهای پیشرفت با انگیزش پیشرفت، انتظارات برای موفقیت و 
(. در مدل اتکینسون ارزش 7779شوند )ویگفیلد و همکاران، تعیین می یقیتشوارزش 

(. اکلز و 3330 ،0است )وانگ شدهیفاحتمال موفقیت تعر یقیعنوان ارزش تشوتکلیف به
ارزش -اند. این مدل از مدل انتظارتری از مؤلفه ارزش ارائه داده( مدل جامع7777ویگفیلد )

ارات اجتماعی، به نقش انتظ -اولیه لوین و اتکینسون اقتباس شده است. این مدل شناختی
ه فآموزان از موفقیت تحصیلی و ارزشی که برای تکالیف درسی قائلند توجه دارد. مؤلدانش

)پنتریچ و « خواهم این تکلیف را انجام دهمچرا من می»ارزش مرتبط با این سؤال است 
 (.3180شانک، 

کنند: ارزش ( ارزش تکلیف را بر اساس چهار مؤلفه تعریف می7777اکلز و ویگفیلد )
یا عالقه )لذت افراد  8ارزش درونی))اهمیت فردی موفق شدن در یک تکلیف معین 0موفقیت

)مفید  3شان در محتوای تکلیف(، ارزش سودمندیدر یک تکلیف، یا عالقه ذهنی از درگیری
 37بودن تکلیف برای فرد به لحاظ اهداف وی برای آینده، از قبیل اهداف شغلی( و هزینه

زان تالشی بینی میدهند همچنین پیش)چیزهایی که افراد برای انجام یک تکلیف از دست می
( به 7777) 33مورد نیاز است(. ویگفیلد، آندرمن و اکلزکه برای کامل کردن یک تکلیف 

آموزان با انتخاب اهداف تبحری و اهداف رسیدند که ارزش تکلیف دانش یجهاین نت

                                                           
1. Levin 

2. Tolman 

3. Wigfield, Tonks, & Eccles 

4. Atkinson 

5. Wigfield, & Eccles 

6. Wang 

7. attainment value 

8. intrinsic value 

9. utility value 

10. cost 

11. Wigfield, Anderman, & Eccles 
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( نیز معتقدند تکلیف تحصیلی ابزاری 7779) 3عملکرد رابطه دارد. میلر و بریکمن-رویکرد
گذارد. می آموزان تأثیردانشبرای پیگیری اهداف فردی است که بر انتخاب اهداف پیشرفت 

ن ها ( نشان داد، ارزش تکلیف افراد که آن7779) و همکاران 7همچنین مطالعه گری
( انتخاب اهداف تبحری را 7778، 9اند )الیم، الیو و ناینامیده« 1شدهسودمندی ادراک»

ناداری عاند که ارزش تکلیف مشارکت مکند. تعدادی از مطالعات نیز نشان دادهبینی میپیش
و حجازی و  3180 ،و همکاران ، حجازی3337 ،5در پیشرفت تحصیلی دارد )برندث و میلر

 (.3180 عابدینی،
قرار  موردتوجه« گرینظریه خود تعیین»هایی که توسط از جمله محیط :سطح کالسی

گرفته است، شرایط کالس و خصوصیات سبک تدریس است. سه بعد مهم تدریس در این 
است که در این پژوهش ابعاد « درگیری»و « ساختار»، «حمایت از خودمختاری»نظریه شامل 

ت از اند. بعد حمایشدهعنوان متغیرهای سطح کالس درس در نظر گرفتهسبک تدریس به
های آموزان برای دنبال کردن هدفطور ضمنی شامل تسهیل و تشویق دانشخودمختاری به

ثشخصی خود و نیز حمایت از توافق دانش و  0آموز از رفتارهای کالسی است )رو
آموزان خود حق انتخاب به مقدار زیاد به دانش ی(. معلمان حامی خودمختار7770، همکاران

دهند، برای درک دهند، زمانی که حق انتخاب محدود باشد، دالیل منطقی ارائه میمی
یل کننده از قبنترلها و اصطالحات ککنند و از کاربرد واژهآموزان تالش میدیدگاه دانش
(. بعد ساختار شامل بیان انتظارات 7737، 0)کاپالن و آسور کننداجتناب می )شما باید....(

آموز است. این معلمان، قوانین کالس را بر اساس واضح معلم به همراه احترام به رفتار دانش
دهند قرار می دییطور کامل مورد تأکنند و همواره آن را بهآموز تنظیم میرفتار دانش

(. در کالس با ساختار روشن، معلمان بازخوردهای مرتبط با 7737، و همکاران 8)سواننس
ابی به آموز برای دستیدهند و اطمینان خودشان نسبت به توانایی دانششایستگی ارائه می

                                                           
1. Brickman 

2. Greene, Miller, Crowson, Duke, & Akey 

3. Perceived instrumentality 

4. Liem, Lau, & Nie 

5. Berndt, & Miller 

6. Roth 

7. Kaplan, & Assor 

8. Soenens 
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 درگیری سومین بعد(. 7770، و همکاران 3کنند )ریوهای مورد نیاز کالسی را بیان میفعالیت
ساس دهد. درگیری به حآموزان به تعلق را پرورش میطور اولیه نیاز دانشتدریس است که به

کند و شامل ارائه بافت آموزان اشاره میبودن و پاسخگو بودن معلمان نسبت به دانش
تربیتی و یک معلم دوستانه، گرم، مطلوب و حمایتی بودن است )ریان و  یزآممحبت

طور مثبت با درگیری در کالس و (. درگیری به7773، 1از ریوبه نقل  ؛7773، 7پاتریک
ریان و تحصیلی ) یهاپیامدهای انگیزشی بهینه از قبیل انگیزش درونی، عالقه و کوشش

 ( مرتبط است.7773به نقل از ریو،  ؛3380، 9گرولنیک
در مجموع با توجه به آنچه بیان شد، پژوهش حاضر در پی آن است که نقش ابعاد  

ک آموز و ابعاد سبهای سطح دانشعنوان عاملبینی تحصیلی و ارزش تکلیف را بهخوش
آموزان بینی بهترین اهداف شخصی دانشهای سطح کالس در پیشعنوان عاملتدریس را به

شود تا با تفکیک واریانس تفکیک شده هر سطح از طریق قرار دهد و تالش می یموردبررس
داف تری از متغیرهای مرتبط با بهترین اهسی آماری دقیقکاربرد رویکرد چندسطحی به برر

 شود:زیر مطرح می یهاشخصی پرداخته شود. لذا سؤال
 های متفاوت آموزان کالسآیا تفاوت میانگین بهترین اهداف شخصی دانش

 معنادار است؟
 رین بینی تحصیلی و ارزش تکلیف( با بهتآموز )ابعاد خوشهای سطح دانشبینپیش

 ای دارند؟آموزان چه رابطهشخصی دانشاهداف 
 آموزان های سطح کالس )ابعاد سبک تدریس( با پیشرفت تحصیلی دانشبینپیش

 ای دارند؟چه رابطه
 شدهکیصورت تفکآموزان بهچه میزان از واریانس بهترین اهداف شخصی دانش 

 شود؟آموز و سطح کالس تبیین میهای سطح دانشبینتوسط پیش

 
 

                                                           
1. Reeve 

2. Ryan Patrick 

3. Reeve 

4. Ryan, & Grolnick 
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 روش
اجرای پژوهش حاضر توصیفی )غیرآزمایشی( و طرح پژوهش همبستگی از نوع  روش

واریانس خطی یک  یهاتحلیل چندسطحی )دوسطحی( است. مدل چندسطحی از مدل
ر جایی دتواند بین واریانس سطوح تمایز قائل شود. تر است، زیرا میسطحی پیشرفته

آموزان در وپرورش که دانشای وجود دارد، مثالً در آموزشکه یک ساختار آشیانه
بندی و ها در درون مدارس و مدارس در درون جامعه گروهها، کالسدرون کالس

 چندسطحی استفاده کرد. یابیتوان از مدل اند، میآشیانه شده
های دوم و دوم متوسطه )سال آموزان دختر دورهپژوهش را کلیه دانش یجامعه آمار

شهر  1تحصیلی علوم انسانی، علوم تجربی و علوم ریاضی ناحیه  یهاسوم دبیرستان( در رشته
رس که از بین مدا صورتنیبود بد یا، خوشهیریگدادند. روش نمونهتبریز تشکیل می

ز هر ا صورت تصادفی انتخاب شدند. سپسوپرورش ناحیه سه تبریز، چهار مدرسه بهآموزش
تحصیلی علوم انسانی، علوم تجربی و علوم ریاضی انتخاب و  یهامدرسه پنج کالس از رشته

 یهامدرسه توزیع شدند. تعداد پرسشنامه 77آموزان این های پژوهش در بین دانشپرسشنامه
ها یا ناکامل بودن از پرسشنامه به دلیل نقص در پاسخ 70بود که از این تعداد  070 شدهعیتوز

پرسشنامه وارد تحلیل شد. انتخاب تعداد  077تحلیل حذف شدند؛ بنابراین در مجموع 
یش هایی که در بآموزان با توجه به حجم نمونه الزم برای تحلیل دادهها و تعداد دانشکالس

اند، صورت گرفت. شده یدهآموز( سازماناز یک سطح در اینجا )دو سطح کالس و دانش
های آموزشی مورد برای هر گروه در موقعیت 17رای سطح دو و گروه ب 77وجود حداقل 

 (.7775، 7؛ مس و هوکس7737، 3است )اسنایدر و بوسکر شدههیدر این نوع تحلیل توص

 شامل موارد ذیل بود: گیری پژوهشابزارهای اندازه
گیری بهترین اهداف شخصی منظور اندازهدر پژوهش حاضر به بهترین اهداف شخصی:

( که در یک 7737( و مارتین و لیم )7770توسط مارتین ) شدهیهآموزان از مقیاس تهدانش
( تهیه شده است، استفاده 5( تا کامالً موافقم )3از کامالً مخالفم ) یادرجهطیف لیکرت پنج

گویه(،  9) یزبرانگگویه(، اهداف چالش 9مؤلفه اهداف خاص ) 9شد. این پرسشنامه دارای 
گویه( است. در پژوهش  9) یگویه( و اهداف خود بهبود 9اهداف خودارزیابی رقابتی )

                                                           
1. Snijder & Bosker 

2. Mass & Hox 
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، X2/df= 18/7های برازندگی خصحاضر تحلیل عاملی تأییدی این مقیاس شا
70/7=RMSEA ،35/7 =GFI  37/7و = NFI  را به دست داد که در دامنة قابل قبولی قرار

 ضریب آلفای کرونباخسازندگان این پرسشنامه دارند و وجود سه عامل فوق تأیید شد. 
پژوهش اند. ضریب آلفای پرسشنامه در گزارش کرده 37/7شده برای پرسشنامه را محاسبه
 است. 88/7حاضر 

از پرسشنامه  آموزانتحصیلی دانش ینیبگیری خوشمنظور اندازهتحصیلی: به ینیبخوش
گویه است، استفاده شد. این پرسشنامه  78( که دارای 7731موران و همکاران )-اسچنن

آموزان به گویه(، اعتماد دانش 8آموزان )تحصیلی دانش یددارای سه خرده مقیاس تأک
گویه( است.  37آموزان نسبت به مدرسه )گویه( و احساس هویت دانش 37ان )معلم
( است. 5( تا کامالً موافقم )3صورت طیف لیکرت از کامالً مخالفم )گذاری پرسشنامه بهنمره

گزارش کردند. همچنین  31/7تا  30/7( پایایی پرسشنامه را 7731موران و همکاران )-اسچن
تا  37/7( در پژوهشی پایایی پرسشنامه را 3131رزانه و میرزایی )در ایران مرادی، واعظی، ف

، اعتماد 00/7گزارش کردند. در پژوهش حاضر ضریب آلفای تأکید تحصیلی  80/7
به دست  09/7، احساس هویت دانش آموزان نسبت به مدرسه 89/7آموزان به معلم دانش
 آمد.

ارزش تکلیف از خرده مقیاس پرسشنامه پنتریچ و  یریگارزش تکلیف: برای اندازه
گویی به پرسشنامه در گویه است. پاسخ 0( استفاده شد. این مقیاس شامل 3337) 3گروتدی

( تنظیم شده است. در 5( تا کامالً موافقم )3از کامالً مخالفم ) یادرجه 5طیف لیکرت 
 به دست آمد. 88/7پژوهش حاضر ضریب آلفای پرسشنامه 

نوان بافت عمعلم به»گیری ابعاد سبک تدریس از پرسشنامه تدریس: برای اندازهسبک 
( تهیه شده است، استفاده 3337) 7و کانل بورنکه توسط بیلمونت، اسکینر، ول« اجتماعی

شده و درگیری شده، ساختار ادراکشد. این ابزار سه بعد تدریس )خودمختاری ادراک
گویه است. سازندگان  8سنجد. هر خرده مقیاس دارای صورت مجزا میشده( را بهادراک

و  87/7، برای بعد درگیری 00/7شده برای بعد ساختار را آزمون آلفای کرونباخ محاسبه
(. ضریب 3337)بیلومنت و همکاران،  اندگزارش کرده 03/7برای بعد حمایت خودمختار 

                                                           
1. Pintrich, & DeGroot 

2. Belmont, Skinner, Wellborn & Connell 



 37                                                              ....بر کالس سطح و آموزدانش سطح عوامل یچندسطح لیتحل 

 

 

 

 

شده در پژوهش دراکشده و درگیری اشده، ساختار ادراکآلفای خودمختاری ادراک
 به دست آمد. 07/7و  00/7، 00/7حاضر به ترتیب 

 هایافته
آموز و کالس ها در دو سطح دانشهای پژوهش و اینکه دادهبا توجه به ماهیت داده

یابی خطی سلسله آموزان در درون کالس آشیانه دارند، از مدلاند و دانششده یدهسازمان
ها و پاسخ به سؤاالت پژوهش ( جهت تحلیل داده7یابی خطی چندسطحی)مدل 3مراتبی

 HLM 7.02 افزاراستفاده شد. تحلیل چندسطحی )در اینجا دوسطحی( با استفاده از نرم

های توصیفی و انجام شد. قبل از انجام این تحلیل، جهت به دست آوردن شاخص
زار افمدل چندسطحی از نرم هایفرضیشچنین بررسی پو هم یرههای دومتغهمبستگی

SPSS 21 ژوهش متغیرهای پ یرههای دومتغبستگیهای توصیفی و هماخصاستفاده شد. ش
 آمده است. 3در جدول 

 آموز ومتغیرهای پژوهش در دو سطح دانش رهیدومتغهای های توصیفی و همبستگی. شاخص1جدول 
 کالس

 3 7 1 9 5 0 0 8 

         آموزسطح دانش

        3 . بهترین اهداف شخصی3

تحصیلی  دیتأک. 7
 آموزاندانش

**99/7 3       

به  آموزان. اعتماد دانش1
 معلمان

**11/7 **00/7 3      

. احساس هویت 9
آموزان نسبت به دانش

 مدرسه

**15/7 **90/7 **93/7 3     

    3 79/7** 17/7** 57/7** 90/7** . ارزش تکلیف5

         سطح کالس

   3 78/7** 90/7** 55/7** 57/7** 75/7** . درگیری معلم0

  3 78/7** 37/7** 15/7** 77/7** 73/7** 35/7** . ادراک از ساختار معلم0

                                                           
1. hierarchical linear model 

2. multilevel linear model 
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. ادراک از حمایت 8
 خودمختاری معلم

**70/7 **51/7 **07/7 **90/7 **77/7 **95/7 **13/7 3 

 98/77 30/77 00/77 05/75 05/73 15/17 37/70 99/07 میانگین

 33/0 53/9 71/0 00/9 73/0 35/8 35/0 07/33 انحراف استاندارد

 70/7 91/7 57/7 -73/3 /73 -33/7 -11/7 -98/7 کجی

 93/7 59/7 13/7 79/3 -91/7 -90/7 -37/7 -33/7 کشیدگی

p**01/0> 

ت شود. مربوط به آن رعای یهابرای استفاده از روش تحلیل چندسطحی بایستی مفروضه
طی چندگانه خها، همبینمتغیری و چندمتغیری پیشنرمال بودن متغیر پیامد، نرمال بودن تک

 هاییفرضیشو تکین بودن، استقالل خطاها و رابطه معنادار آماری بین اغلب متغیرها، پ
؛ 7731، 3هستند که قبل از انجام تحلیل چندسطحی باید مورد بررسی قرار گیرند )فیلد

شده برای انتساب حاضر از میانگین مقادیر مشاهده (. در پژوهش3135، 7تاباکنیک و فیدل
به  -7تا  7شده استفاده شد. مقدار کجی و کشیدگی برای همه متغیرها در بازه بین مقادیر گم

قابل قبولی به دست  1برای همه موردها فاصله مهالنبیس کهیی( و ازآنجا7دست آمد )جدول 
فراتر نیست(، نتیجه  0با درجه آزادی  177/79بحرانی  χ 2ای از هیچ اندازه 7مد )در جدول آ

 گرفته شد که هیچ داده پرت چند متغیری وجود ندارد.

 های مهالنبیس. خروجی مقادیر انتهایی برای اندازه2 جدول
 فاصله مهالنبیس

 باالترین ترینپایین

5 9 1 7 3 5 9 1 7 3  

309 197 193 530 538 737 335 979 790 07 
شماره 
 مورد

 مقدار 597/77 597/77 597/77 373/77 373/77 933/7 933/7 933/7 933/7 933/7

بین در هر دو سطح بود با اجرای رگرسیون چندگانه که شامل همه متغیرهای پیش
یر خطی وجود ندارد. چرا که مقاد(، نتیجه گرفته شد دلیلی برای نگرانی در مورد هم1)جدول 

                                                           
1. Field 

2. Tabachnick & Fidell 

3. mahalanobis 
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خطی چندگانه است دهنده همنشان 37تر از بزرگ VIFیا کمتر و یا مقادیر  73/7تولرانس 
 (.3133، 3)میرز، گامست وگارینو

 سطح دو یرهایمتغ همه با چندگانه ونیرگرس لیتحل برونداد. 3 جدول

 

 خطیهای همشاخص t Sig ضرایب استاندارد ضرایب غیراستاندارد

b 
انحراف 
 استاندارد

 Tolerance VIF   بتا

تحصیلی  دیتأک
 آموزاندانش

133/7 377/7 303/7 380/1 773/7 935/7 970/7 

اعتماد 
به  آموزاندانش

 معلمان

751/7 703/7 793/7 008/7 910/7 938/7 139/7 

احساس هویت 
آموزان دانش

 نسبت به مدرسه

191/7 781/7 300/7 337/9 773/7 073/7 537/3 

 151/3 013/7 773/7 910/8 110/7 730/7 833/7 ارزش تکلیف

 090/3 078/7 175/7 770/3 795/7 789/7 780/7 درگیری معلم

ادراک از ساختار 
 معلم

710/7 730/7 739/7 181/7 077/7 810/7 335/3 

ادراک از حمایت 
 خودمختاری معلم

790/7 377/7 303/7 380/1 777/7 935/7 970/7 

با  پژوهش از تحلیل چندسطحی یها، جهت پاسخ به سؤالهافرضیشپس از بررسی پ
گین آیا میان»استفاده شد. برای پاسخ به این سؤال که  7نمایی کاملروش برآورد بیشینه درست

با پیامد  1مدل صفر« های مختلف متفاوت است؟آموزان کالسبهترین اهداف شخصی دانش
، مدل فقط شامل عرض 9یرشرطیبهترین اهداف شخصی اجرا گردید. مدل صفر که مدل غ

شود، در راستای دو هدف مینیز نامیده  0با اثرات تصادفی راههیکو مدل آنوای  5از مبدأ
ای ای برای محاسبه ضریب همبستگی درون طبقهکاربرد دارد: اول اینکه این مدل پایه

                                                           
1. Meyers, Gamst & Glenn 

2. full maximum likelihood 

3. null model 

4. unconditional model 

5. intercept-only model 

6. one-way ANOVA model with random effects 
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(ICC3)  است که مقدار این ضریب برای تعیین اینکه آیا مدل چندسطحی الزم است یا نه
ر متغی ها از نظر( ناچیز باشد بین گروهρای )همبستگی درون طبقه کهیسودمند است. درصورت

توان در سطح فردی )اول( تحلیل کرد ها را میوابسته تفاوت معنادار وجود ندارد و داده
 (.3135؛ تاباکنیک و فیدل، 7731، 7)گارسون

 ای از طریق فرمول زیر قابل محاسبه است:ضریب همبستگی درون طبقه

ρ = 𝜏00/(𝜏00 + 𝜎2) 
 7150/7 ( =819/377+033/13 /)033/13 

درصد از واریانس بهترین اهداف شخصی در  50/71توان گفت نتیجه می با توجه به این
ها آمده از مدلدستها قرار دارد )ضرایب بهدرصد آن درون کالس 91/00ها و بین کالس

ها از لحاظ بهترین اهداف شخصی آمده است(. به عبارتی بین کالس 9در جدول 
 ,773/7ریانس در هر دو سطح کالس )مقدار وا ینچنآموزان تفاوت وجود دارد. همدانش

p<33=df,707/775=2χ, 033/13=00τ(آموزو دانش) 773/7<p, 33=,df707/775 χ, 

=2819/377=2σ( طور معناداری متفاوت از صفر است و این استفاده از تحلیل چندسطحی به
 سازد.را ممکن می

یا  9(-LL7نمایی )برابر لگاریتم درست -7که  1دوم اینکه مدل صفر، شاخص انحراف
های لمد یسهعنوان مبنایی برای مقادهد که بهشود را به دست میمدل نیز نامیده می 5دوخی

و تعداد پارامترهای برآورده  393/9573رود. مقدار این شاخص برابر تر بعدی بکار میپیچیده
نیز حاکی از معتبر  7/(377آمده )دستبه 0به دست آمد. مقدار ضریب پایایی برآورد 1شده 

 است. موردنظر نمونه بودن میانگین
لی تحصی یدآموز )تأکهای سطح دانشبینرابطه پیش»در پاسخ به این سؤال که 

آموزان نسبت به مدرسه آموزان به معلمان، احساس هویت دانشآموزان، اعتماد دانشدانش
با  0مدل عرض از مبدأ تصادفی« چگونه است؟و ارزش تکلیف( با بهترین اهداف شخصی 

                                                           
1. intraclass correlation coefficient 

2. Garson 

3. deviance 

4. likelihood log 

5. chi-square 

6. reliability estimate 

7. random intercept model 
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ها بینهای سطح اول اجرا شد. چون هیچ فرضی راجع به تفاوت بین مدارس و پیشبینپیش
ها ثابت در نظر گرفته شد. در این مدل همه متغیرها به روش وجود نداشت، شیب

ه است، نشان آمد 9وارد معادله شدند. نتایج که در جدول  3سازی حول میانگین کلمرکزی
آموزان (، احساس هویت دانشp703/7=B ,<773/7آموزان به معلمان )داد اعتماد دانش
( رابطه مثبت p530/7=B<773/7( و ارزش تکلیف )p180/7=B ,<773/7نسبت به مدرسه )

تحصیلی  یدای بین تأکآموزان دارد. رابطهو معنادار با بهترین اهداف شخصی دانش
 (.p307/7=B ,>75/7آموزان با بهترین اهداف شخصی به دست نیامد )دانش

بین بهترین اهداف شخصی، متغیر ارزش تکلیف در درجه اول در بین متغیرهای پیش
داشتن سایر متغیرها با افزایش یک واحد در نمره ارزش اهمیت قرار دارد، چراکه با ثابت نگه

 یابد.افزایش می 530/7اندازه آموزان بهنشتکلیف بهترین اهداف شخصی دا
های بینآموزان با پیشبینی بهترین اهداف شخصی دانشجهت بررسی اینکه آیا پیش

 7ییبینی از روی شانس است؟ از آزمون نسبت درستنماطور معناداری بهتر از پیشبه 3سطح 
نسبت به مدل صفر  3مدل  با مدل غیرشرطی استفاده شد. نتایج نشان داد 3برای مقایسه مدل 

بینی بهترین ، به عبارتی پیش)773/7p<, 9=df ,057/755=2χبهبود پیدا کرده است )
 بینی از روی شانس است.طور معناداری بهتر از پیشبه 3های سطح بیناهداف شخصی با پیش

های سطح کالس )درگیری معلم، ادراک از بینرابطه پیش»در پاسخ به این سؤال که 
ان آموزساختار معلم و ادراک از حمایت خودمختاری معلم( با بهترین اهداف شخصی دانش

اجرا شد. اثرات تعاملی در این پژوهش  1عنوان پیامدها بهمدل میانگین« چگونه است؟
 سازی حول میانگین کل وارد معادلهقرار نگرفتند. متغیرها به روش مرکزی یموردبررس

آمده است حاکی از آن است که  9ول شدند. نتایج که در جدول های سطح ابیندارای پیش
(، ادراک از ساختار p513/3=B ,<773/7هر سه متغیر سطح کالسی یعنی درگیری معلم )

( p335/7=B <75/7( و ادراک از حمایت خودمختاری معلم )p900/3=B ,<773/7معلم )
 دارد. از این میان درگیری معلم آموزانرابطه مثبت و معنادار با بهترین اهداف شخصی دانش

فزایش داشتن سایر متغیرها به ازای یک واحد ابینی بهتری دارد چراکه با ثابت نگهتوان پیش
یابد. واحد افزایش می 513/3آموزان در نمره درگیری معلم بهترین اهداف شخصی دانش

                                                           
1. grand mean centered 

2. likelihood ratio test 

3. intercepts as outcomes 
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و  )773/7p<, 1=df ,991/93=2χمعنادار به دست آمد ) یینتایج آزمون نسبت درستنما
 ( است.3این حاکی از برازش مدل و بهبود مدل نسبت به مدل قبلی )مدل 

 . ضرایب مدل چندسطحی4جدول 

 )مدل کامل( 7 مدل 3 مدل مدل صفر 

 B (SE) B (SE) B (SE) 

    اثرات ثابت

 990/07***( 950/7) 990/07***( 737/3) 990/07***( 175/3) (نیانگیم) مبدأعرض از 

    3 سطح

 399/7( 789/7) 307/7( 789/7)  آموزانتحصیلی دانش دیتأک

 703/7***( 759/7) 703/7***( 759/7)  آموزان به معلماناعتماد دانش

 185/7***( 700/7) 180/7***( 700/7)  آموزان به مدرسهاحساس هویت دانش

 513/7***( 789/7) 530/7***( 789/7)  ارزش تکلیف

    7 سطح

 513/3***( 351/7)   معلم درگیری

 900/3***(310/7)   ادراک از ساختار معلم

 335/7*( 780/7)   ادراک از حمایت خودمختاری معلم

    اثرات تصادفی

 033/13 (580/5 )770/13 (133/3 )358/3( 017/5) (77τ) 7 سطحواریانس 

 819/377 (397/8 )737/00 (391/8 )131/00( 397/37) (σ7) 3 سطحواریانس 

 30 33 33 درجه آزادی

 010/10 991/177 707/775 خی دو

 777/7 773/7 773/7 سطح معناداری

    برازش مدل

 393/9573 930/9701 751/9717 (-LL7انحراف )

 37 0 1 تعداد پارامترهای برآورده شده

 LL 7-  057/755 991/93 درتغییرات 

 1 9  درجه آزادی

 <773/7 <773/7  داریسطح معنی

 907/7 319/7 377/7 ضریب پایایی برآورد

000/0>***p 00/0>**p 00/0>*p 

چه مقدار از واریانس بهترین اهداف شخصی توسط »در پاسخ به این سؤال که 
وسکر از فرمولی که اسنایدر و ب« شود؟آموز و سطح کالس تبیین میهای سطح دانشبینپیش
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اند، استفاده شد. واریانس تبیین شده متغیر ( در این زمینه ارائه کرده377-371، صص 3333)
𝑅)وابسته در سطح اول  )1

𝑅)و سطح دوم 2 )2
 به ترتیب برابر است با: 2

R1
2 = 1 −

𝜎2(𝑓𝑢𝑙𝑙) + 𝜏0
2(𝑓𝑢𝑙𝑙)

𝜎2(𝑛𝑢𝑙𝑙) + 𝜏0
2(𝑛𝑢𝑙𝑙)

 

1 −
66.313 + 1.958

102.834 + 31.719
= 0/4926 

𝑅2
2 = 1 −

𝜎2(𝑓𝑢𝑙𝑙)/𝐵 + 𝜏0
2(𝑓𝑢𝑙𝑙)

𝜎2(𝑛𝑢𝑙𝑙)/𝐵 + 𝜏0
2(𝑛𝑢𝑙𝑙)

 

1 −
66.313/30 + 1.958

102.834/30 + 31.719
= 0/8814 

درصد از واریانس بهترین اهداف شخصی در  70/93توان گفت با توجه به نتایج می
آموزان به معلمان، احساس هویت )اعتماد دانش 3های سطح بینآموز توسط پیشسطح دانش

درصد واریانس بهترین اهداف  39/88آموزان نسبت به مدرسه و ارزش تکلیف( و دانش
)درگیری معلم، ادراک از ساختار  7های سطح بینپیش یلهوسشخصی در سطح کالس به

 شود.معلم و ادراک از حمایت خودمختاری معلم( تبیین می
است  703/08کل واریانس تبیین نشده در مدل کامل برابر با  ینچنهم

واحد  783/00( که در مقایسه با مدل صفر، واریانس تبیین نشده 358/3+131/00=703/08)
 70/93ها در مدل کامل بیندهنده آن است که پیشکاهش داشته است. این کاهش نشان

 کنند.بینی میدرصد از کل واریانس بهترین اهداف شخصی را پیش

 گیریو نتیجه بحث
بینی شان داد که عوامل سطح فردی و کالس هر یک نقش پیشهای پژوهش حاضر نیافته

شترین ارزش تکلیف بیکننده برای بهترین اهداف شخصی دارند. مطابق با نتایج پژوهش 
ش تکلیف اثر تبیینی ارزنقش را از بین عوامل فردی در تبیین بهترین اهداف شخصی داشت. 

( قابل 7779) 3نگر میلر و بریکمنآیندهبر اهداف در چارچوب مدل خودتنظیمی و انگیزش 
های انتخاب اهداف بینی کننده( معتقدند که از جمله پیش7779تبیین است. میلر و بریکمن )

موضوع خاصی برای  کهیآموزان است. وقتدانش یلهوسگذاری اهداف بلندمدت بهارزش
د داشت، زیرا اهداف آینده سودمند تشخیص داده شود، آن موضوع اهمیت بیشتری خواه

                                                           
1. Miller, & Brickman 
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( 7773) 3( و الیوت و تراش3333ای برای دستیابی به اهداف آینده فرد هستند. الیوت )وسیله
رفت و ترس نیازهای پیشرفت )نیاز به پیش یلهوسای بهنیز معتقدند که اهداف پیشرفت تا اندازه

ر ب هایی که ممکن استشوند. ازجمله نگرانیهای دیگر تعیین میاز شکست( و نگرانی
تکلیف  کهیکنند. وقتاهداف تأثیر گذارد، اهداف فردی ارزشمندی هستند که افراد دنبال می

 آن تکلیف از یقیشده برای اهداف فردی سودمند تشخیص داده شود، ارزش تشوادراک
رود. عالوه بر این وقتی تکالیف آموزان باال میطریق ارتباط با اهداف آینده دانش

شند، به دلیل اهمیت ذاتی دانش یا مهارت در تکلیف آنگاه شده سودمند باادراک
کنند های خود در آن زمینه تالش میآموزان با احتمال بیشتری با تمرکز بر شایستگیدانش

فرد موضوعی را سودمند ادراک  کهی(؛ بنابراین وقت7779گرین و همکاران،  )به نقل از
 در آن موضوع منجر شود. شده به رشد شایستگیکند، ارزش تکلیف ادراکمی

ترین ابعاد زندگی اشخاص است که بر سایر ابعاد زندگی زندگی تحصیلی، یکی از مهم
ها و اصلی خانواده یهاآموزان از دغدغهبینی تحصیلی دانشتأثیر فراوان دارد. خوش

ها تمام وپرورش و خانوادهچراکه آموزش شودیوپرورش محسوب مموازات آن آموزشبه
برند تا بتوانند استعدادهای انسانی را به نحو احسن شکوفا سازند. در خود را به کار می توان

ها عالیتف یسورود که انسان را بهاین راستا اهداف شخصی زیربنای رفتار انسان به شمار می
تماد دهند و اعبینی تحصیلی باالیی را گزارش میآموزانی که خوش. دانشکندیهدایت م

نند، کدهند در مورد کمک معلمان خود حساب مینسبت به معلمان و مدرسه نشان میباالیی 
کنند و معلمانشان آموزان معتقدند که معلمان در نحوه آموزش خود خوب عمل میاین دانش

 نیدهند. عالوه بر اآموزان گوش میهای دانشدانند که به صحبترا افراد صادقی می
صیلی باال، از اینکه عضوی از مدرسه هستند احساس غرور بینی تحآموزان با خوشدانش

که  کننددانند و فرض میموردعالقه خود می یهاعنوان یکی از مکانکنند و مدرسه را بهمی
عضوی از مدرسه هستند،  کهنیها عالقه دارند و از اافرادی در مدرسه وجود دارد که به آن

آموزان از احساس ند. در واقع این دانشکنرا تجربه می یداشتناحساس خوب و دوست
ه توان چنین استنباط کرد کهویت باالیی نسبت به مدرسه خود برخوردار هستند. لذا می

ا توانند روابطی توأم بآموزان با احساس هویت باال نسبت به مدرسه و اعتماد باال میدانش
تمال بیشتر به احهای خود بهستگیشای برهیاعتماد با معلمان و مدرسه خود برقرار کنند و با تک

                                                           
1. Elliot, & Thrash 
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گر بر آموزان دیرقابت و تقال با دانش یجاموفقیت دست یابند و در بافت کالس درس به
عنوان معیار موفقیت و بر وظایف آموزشی خود تمرکز کنند. از سوی عملکرد قبلی خود به

تحصیلی  ینیبخوش یهاعنوان یکی از مؤلفهدیگر نتایج پژوهشی نشان داد تأکید تحصیلی به
توان گفت در تبیین واریانس بهترین اهداف شخصی غیر معنادار است. در تبیین این نتیجه می

زان را آموها، اقدامات، انتظارات و هنجارهایی است که دانششامل سیاستتأکید تحصیلی 
د که ده هستنعقی ینتحصیلی باال، بر ا یدآموزان با تأکدهد. دانشپیشرفت سوق می یسوبه

گذارند. یک گیرند، احترام میها به کسانی که نمره خوب میآموزان مدرسه آندانش
تحصیلی قوی از نظر تحصیلی متمایل به محیطی است که در آن اهداف و  یدمدرسه با تأک

آموزان ، دانشگیردیانتظارات سطح باال وجود دارد، پیشرفت مورد قدردانی و تجلیل قرار م
هایی . لذا وجود چنین ویژگیکنندییادی برای گرفتن نمره خوب مفعالیت و کوشش ز

 ها سوق دهد.آموزان را در جهت رقابت با همکالسیتواند دانشمی
ادراک از سبک تدریس معلم در تبیین  یهانتایج پژوهش نشان داد مؤلفه ینعالوه بر ا

 س که توسط معلمساختار کالآموزان تأثیر معناداری دارد. بهترین اهداف شخصی دانش
 آموزان داردتحصیلی و تحولی دانش یامدهایگیرد، اثر نیرومندی بر روی پشکل می

 یهاعنوان یکی از مؤلفهدرگیری به(. 3331، 7ویوبلز و لوی ؛3383، 3)میگلی، فلدالفر و اکلز
بیین کالسی در ت یهاادراک از سبک تدریس معلم بیشترین نقش را در بین سایر مؤلفه

آموز گفت ارتباط هیجانی معلم و دانش توانیبهترین اهداف شخصی داشت. بر این اساس م
ود در های خها و شایستگیآموزان به تواناییمندی دانشو ماهیت متقابل این رابطه در بهره
تباط رآموزان به اتری دارد و این امر ناشی از نیاز دانشانجام تکالیف تحصیلی نقش مهم
آموزان به تعلق داشتن و ارتباط برانگیزاننده اساسی رفتار است. در واقع نیاز اساسی دانش

ان آموزصورت عمیق با احساس دانشدر کالس درس ادراک ارتباط با معلمان به ها است.آن
آموزان قائل هستند و ارزشی از محبوب بودن در نزد معلمان و احترامی که معلمان برای دانش

کنند، آموزانی که چنین ارتباطی را تجربه نمیشوند. دانشدهند، مربوط میها میبه آن که
 کنند و فقطها را درونی نمیاند، ارزشبا معلمان رابطه خوبی ندارند یا از سوی او طرد شده

دهند. احساس ارتباط مثبت با معلمان در دوره نوجوانی ها پاسخ میبه شرایط بیرونی و کنترل

                                                           
1. Midgley, Feldlaufer, & Eccles 

2. Wubbels & Levy 
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های مثبت در مورد مدرسه، انتظار موفقیت، عالقه و رضایت از مدرسه و نگرشبا 
ل معلمان حامی  (. از سوی دیگر3338، 3خودکارآمدی تحصیلی ارتباط دارد )ونتز

کنند. آموزان را تسهیل میآموزشی و تحولی مثبت در دانش یامدهایخودمختاری پ
نعنوانبه ت؛ ونستین3380 ،7مثال یادگیری عمیق )گرونلیک و رایا ، و همکاران 1کیس

( و 3330، 5(، پافشاری )والرند، فورتیر و گای7779، 9(، درگیرشدن در درس )ریو7779
( با میزان حمایت معلم از خودمختاری 7779، و همکاران 0کیستپیشرفت تحصیلی )ونستین

انتظارات ارتباط دارد. همچنین معلمانی که در کالس خود قواعد واضح و روشنی دارند و 
ها پیامدهای آموزان آنکنند، دانشصورت مشخص منتقل میآموزان بهخود را به دانش

اختار روشن توان گفت ارائه سمی گریدعبارتکنند. بهمثبت تحصیلی باالتری را گزارش می
 .( مرتبط است7773( و درگیری در درس )ریو، 0،7731و واضح با یادگیری کارآمد )بروفی

آمده دستهای پژوهش با استفاده از ابزارهای خودگزارش دهی بهدادهاضر، در پژوهش ح
آیند سهواً یا عمداً که با استفاده از ابزارهای خودگزارش دهی به دست می ییهااست. داده

حقیق ت یهاهای آینده از روشگردد در پژوهشدارای سوگیری هستند، بنابراین پیشنهاد می
 فاده گردد.کیفی و آمیخته پژوهش است

 منابع
و  ؛ تحقیقاتهایهانگیزش در تعلیم و تربیت: نظر(. 3180) .اچآر و شانک؛ دیلپال ،پینتریچ

 ترجمه مهرناز شهرآرای، تهران: نشر علم. راهکارها؛
. ترجمه بالل کاربرد آمار چند متغیری(. 3135فیدل، لیندا اس ) و تاباکنیک، باربارا جی

: آبادی، خدیجه ابوالمعالی و مجتبی حبیبی. تهرانحمیدرضا حسن ایزانلو؛ ولی اهلل، فرزاد؛
 انتشارات رشد.
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