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 یلیتحص یخودکارآمد با معلم یاجتماع منزلت رابطه
 ای ساختار هدفی کالسنقش واسطهآموزدانش

  3مریم مرادبیگی، 1زهرا نقش، 2منصوره حاج حسینی

 39/33/3022تاریخ پذیرش:  92/30/3029تاریخ وصول: 

 چکیده
آموز با هدف پژوهش حاضر شناسایی رابطه منزلت اجتماعی معلم با خودکارآمدی تحصیلی دانش

آموزان دختر مدارس متوسطه شهر تهران در جامعه آماری، دانش .بودگری ساختار هدفی کالس میانجی
 033)فر ن 933 ،ایچندمرحله ایخوشه گیرینمونهروش که با  ندها بودو معلمان آن 29-20 سال تحصیلی

روش این پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی و در طرح تحلیل مسیر .شدانتخاب  معلم(  333آموزان و دانش
 منزلت اجتماعی نویدی وهای پرسشنامه واسطهبه وری اطالعات در این پژوهشدآگر. انجام پذیرفته است

( و مقیاس ساختار کالس 9339) و پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی مک ایلروی و بانتینگ (3039برزگر)
معناداری رابطه مثبت خودکارآمدی  حاکی از ها( صورت پذیرفت.یافته9333میگلی و همکاران)

عملکرد است. معناداری رابطه  -ساختار تبحری و رویکرد آموزان با ساختار کالس در دو مؤلفهدانش
و درباره ارتباط میان ساختار ( >30/3P)نیز تأیید شد آموزان با منزلت اجتماعی معلمخودکارآمدی دانش

ساختار تبحری را با چهار مؤلفه منزلت اجتماعی معلم  مؤلفه ها رابطهکالس با منزلت اجتماعی معلم، یافته
منزلت اجتماعی واقعی معلم، ارتقای جایگاه تعلیم و تربیت، تأمین امکانات رفاهی، توسعه مسئولیت و اعمال )

میان متغیرها  ،های برازش مطلوبدر انتها بر اساس شاخص. (>30/3P)نمود تأیید( سیاست مشارکت معلمان
حری را در ای مؤلفه ساختار تبنقش واسطه گری ساختار تبحری ترسیم شد و نتایجالگوی نهایی با میانجی

 آموز تأیید نمود.رابطه میان منزلت اجتماعی معلم و خودکارآمدی دانش
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 .آموز، ساختار هدفی کالسمعلم، خودکارآمدی تحصیلی دانشمنزلت اجتماعی : واژگان کلیدی

 
 مقدمه

 یا اعمـالی 9در میان سازوکارهای عاملیت شخصی 3اجتماعی بندورا -مطابق با نظریه شناختی
وانمندی ویژه باور به تو به شانپذیرد، باور افراد در مورد تواناییقصد و نیت، انجام می با که

کننده نوع هدف و میزان تالش برای دستیابی به آن است. این باور تعیینعامل مهم و  خود،
کننده و جهـت دهنـده رفتـار انسان فعال عامل یک عنوانو به نامیده شده 0"خودکارآمدی"
(، 9332، 9شود)جـین و داوسونمی تعریف نفساعتمادبه ای ازاهداف، بخش یا جنبه سویبه
و  0گکنند)سانمی ادراکی رفتار توصـیف مؤلفه عنوان به آن را نظرانصاحب بیشتر اما

در واقع خودکارآمدی سازه برآمده از تبیین بندورا از تعامل پیچیده میان  .(9333، همکاران
لدر مفهوم تعیین محیطی و رفتاری شخصی، گانهعوامل سه از نظر  است. 9گری متقاب

ها، دانش، راهبردها(، ظارات، نگرش( عوامل شخصی )از جمله باورها، انت3239بندورا)
یر فرد )عملی، کالمی( بر یکدیگر تأث رویدادهای محیطی )فیزیکی و اجتماعی( و رفتارهای

کننده تعیین عنوانتوان جدا از اجزای دیگر بهیک از این سه جزء را نمیمتقابل دارند و هیچ
ی و وضعیت پویایی از کنشگرها گانه میان آنحساب آورد، بلکه تعامل سهرفتار انسان به

 (.3293سازد)بندورا، انتخاب حاصل از تجربه را مهیا می
فرد از تجارب پیشین و آن  شناختیمحصول ادراک روان بر این اساس خودکارآمدی

خود متأثر از تعامل دائمی بین اثرات رفتاری، شناختی و محیطی است. ضمن آنکه هر عمل 
کننده زیربنای تفسیر فرد از خود بوده و عامل مهم تعیینشکست، خود  توأم با موفقیت یا

 یوجواندر دوره ن یبه خودکارآمد یابیدست سوی آن است.انتظار برای موفقیت و تالش به
آموزان انشاز د یاریاز آنجا که بسو است  یدر بزرگسال یبه خودکارآمد یابیدست یربنایز

از  آنها سرشار یریادگی نیبنابرا ؛ندکننمی یرآمدخود احساس خودکا لیدر طول تحص
تا به نوجوانان در کسب و  ،دارد تیاهم نیاست. بنابرا یتیکفای احساسات حقارت و ب
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ه شوند آماد شانیزندگ یدوره بعد یتا آنان بتوانند برا کردهکمک  یخودکارآمد شیافزا
ه و کارآمد باشند که ب قیال یدگوناگون جامعه افرا یهاتیدر مشاغل و در فعال ندهیو در آ

 پرتالطم و یهابتوانند دور چنینو هم ندیآی خود برم فیو تکال فیاز عهده وظا یخوب
 یلیتحص ی. خودکارآمدندینما یسپر تیو موفق یراحتهخود را ب یمشکل نوجوان

به نقل از بتدک و 9339و همکاران، 3در فرد )لنت یستگیمنجر به نگرش شا ،آموزاندانش
و  مرسی)چلیادامه تحص بهتعهد آنان  زانیم ی،لی(، بهبود عملکرد تحص3029همکاران 

 9339)بندورا،  یلیتحص شرفتیپ جادیا(، 3029به نقل از بتدک و همکاران 9339، 9ایگارس
مطالعات متعدد نشان داده  کهیی و از آنجا دشومی رهیو غ (3029به نقل از بتدک و همکاران 

 یدهدر نظم ویژهبه طور  یلیتحصی و خودکارآمد یبه طور کل یخودکارآمد ،است
؛ بندورا 0،9330)پاجارس ارزش است او ب یدیکل راهبردیفرد  یلیتحص تیو هدا زشیانگ

 شیبا افزا افتیمهم دست  نیبتوان به ا دیشا. (3029به نقل از بتدک و همکاران  3222
 یهاو کالس یآموزش سساتؤها و مآموزشگاه ن،یوالد شتریشدن ب ریاز درگ یخودکارآمد

خود را  یازهاین یبرحسب خودآگاه توانندیم آموزانو دانششود میکاسته  یخصوص
 دومنابع خ یدارند بر رو لیباال تما یخودکارآمد یافراد دارا رایبشناسند و اقدام کنند. ز

به نقل  3232، 9و وودو حل و فصل مشکالت متمرکز شوند )بندورا  لیو تحل هیجهت تجز
و تالش و کوشش خود را باال بوده  در آنها کمتر یرونی( و اسناد ب3029بتدک و همکاران از 

 .برندب
رد از ف هر موفقیت یا شکست در زمینه تکالیف تحصیلی نیز زیربنای ادراک پایهبر این 

تحصــیلی را  ( خودکارآمــدی9333)و همکاران 0نتحصــیلی است. آلتــو خودکارآمــدی
 طحس توانایی رسیدن به در آموزباور دانش به دانندکهمی خودکارآمدی با مرتبط از مفاهیم

 آموزتحصیلی را اعتماد دانش ( خودکارآمدی9333)9الیاس .معینی از تکلیف اشاره دارد
کند و موفقیــت در تکــلیف معین تحصیلی تعریف می بــرای اشتوانایی بــه نسـبت

                                                           
1  . Lent 
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عملکرد  تحصیلی را از طریقآموزان خودکارآمدیشدان ،کند( بیان می3229) 3شانک
سب ک جسـمانی هایای، اشـکال متقاعدسـازی و واکنشمشاهده یا واقعی، تجارب جانشینی

واهد شاست که خودکارآمدی نیز در عملکرد تحصیلی اثرگذار است. کنند. این درحالیمی
با  یسهقادر م یلیتحص یخودکارآمد یبرخوردار از باورها رانیفراگ هک اندهنشان داد یتجرب
ند مان ییهایژگیو قیرطاز  شتریب یلیتحص یخودکارآمد ید باورهاقفا رانیفراگ

 فیوصاز فراشناخت ت هاستفاد  هب یمندو عالقه بودنی هبردار ،یخودگردان ،یختگیخودانگ
از  ناکارآمد رانیفراگ هک لیدر حا اندهعات نشان دادطالم یبرخ جینتا ینهمچن .ندشومی

  همند بکارآمد عالقه رانیفراگ ند،کندشوار اجتناب می اچالش انگیز ی فلیبا تکا ههمواج
به نقل از صحرایی و همکاران  9339، 9پکران)دستندشوار ه اچالش انگیز ی فلیتکا مانجا

از  هاداستف همند بعالقه شتریآموزان کارآمد بدانش هک اندهنشان داد یشواهد تجرب (.3029
 هب یلمتما شتریب ،آموزان ناکارآمددانش لو در مقاب طسلو در حد ت ی انطباقیرفتارها

به نقل از صحرایی و 3239، 0)دیوک ندستبر عملکرد ه یمبتن یاز رفتارها یریگهرهب
 (.3029همکاران 

 سازگاری تحصیلی را باخودکارآمدی ( ســطوح بــاالی9333)9آربونــادر همین راستا 
 خواسـتن از دیگران در مسائل های تحصیلی، موفقیت در مدرسه و میزان کمـکچالشدر 

 به ( معتقدند باور به خودکارآمدی9339)0و فرایدل و همکاران داندمی مـرتبط تحصـیلی
 آموز در کالس درس است.هدفی دانش گیریجهت کنندهتعیین بهترین وجه

گیری )باور فرد، محیطو رفتار( در شکل انهگ( در تأکید بر نقش تعامل سه3239) بندورا
خودکارآمدی عالوه بر تجارب مستقیم به تأثیر تجارب جانشینی نیز اشاره دارد و معتقد 

، خودکارآمدی است منبــع ترینگذشــته فرد، قوی که تجارب عملکــردیاست؛ درحالی
خودکارآمــدی را در تواند انتظــار مشــاهده موفقیــت و شکســت دیگــران نیز می

را با آن الگو دارند، تغییر دهد و موجب باال  مشابه هاییتوانایی معتقدند که گرانیمشاهده
هد. او دتبع خود سطح خودکارآمدی را افزایش میشده و به هارفتن انتظار موفقیت در آن

 شکالمـی دیگـران چون اغوای کالمی، متقاعدسازی و حتی سرزن هایقضاوت همچنین
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 های تجربه محیطی برشمرده و معتقد است دیگران عالوه بر الگودهی،کردن را از دیگر جنبه
واسطه قضاوت و واکنش خود در برابر تجارب فرد در ساخت ادراک او از توانمندی خود، به

 نابعم عنواننیز به که بازخوردهای ناشی از وضعیت جسمانی و عاطفی نقش دارند. همچنان
 (.3220روند)بندورا، شمار میهخودکارآمدی ب

ر این اساس تجربه اجتماعی کالس درس، عالوه بر تجارب توأم با موفقیت یا شکست ب
مدی خود است، به دلیل فراهم ساختن تجربه آآموز از خودکارکه زیربنای تفسیر دانش

ر گکالمـی معلم و دی هایها و قضاوتها، ارزیابیواکنش و هاکالسیجانشینی توسط هم
مهارت و تجربه معلم  لذا شود.آموز محسوب میشاگردان، منبع مهم خودکارآمدی دانش

المـی ک آموز، متقاعدسـازیدر برقراری ارتباط مؤثر، واکنش مناسب در برابر تالش دانش
کردن نقاط مثبت و واکنش درست در برابر نقاط  توان معلم در یادآوری و برجستهو  او

در نوع  بوده و آموز از خودکارآمدی مؤثرراک دانشآموز، در ادضعف دانش
اثرگذار است. همچنانکه  ،گذاری، انتظار برای موفقیت و تالش برای حصول آنهدف

نیز موجب احساس یأس و ناامیدی شده و به دنبال  هاسرزنش مداوم و نادیده انگاشتن تالش
که این وضعیت موجب  چرا (.9330، 3نماید)زیگلرمی ایجادخود ادراک ناکارآمدی را 

 عنوانکه خود به ،شودشرایط تنش عاطفی شده و عالئم جسمانی اضطراب را موجب می
از  (.9333شود)کالین، یکی از منابع اطالعاتی ادراک فرد موجب فراخوانی ناکارآمدی می

روز ب های کالسی، به دلیلبعضـی اشخاص صرف حضور در موقعیت روست که بـرایاین
جای به شودشده و باعث می ناتوانی و درماندگی احساس ای اضطرابی، موجبهنشانه

 و دارندانتظار بکشند. لذا رفتارشان مختل شده یا دست از تالش برمی موفقیت، شکست را
توان گفت بافت کالس درس سامانه تدارک تجارب بنابراین می نتیجه موفق نیستند. در

یت آموز بسیار اهمدراک مثبت از توانمندی دانشتحصیلی و اجتماعی است که در ساخت ا
 معلم و مهارت او در انتخاب راهبردهای کالس داری ایدارد و در این راستا دانش حرفه

آمدی در تقویت یا تضعیف خودکار ایزمینهو پیش عنوان فرایند محیطی میانجیتواند بهمی
که به بررسی عوامل  گوناگون هایآموز مؤثر باشد. بر همین اساس در میان پژوهشدانش

اند، پژوهش نریمانی چماچائی؛ خشنودنیای زاهد و مؤثر بر خودکارآمدی پرداخته
تحصیلی خودکارآمدی بینیمعلم در پیش حمایت نقش درک ( به3029) ابوالقاسمی

                                                           
1. Ziegler 
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آموزان شامل حمایت، توجه، دید آموزان پرداخته و نتیجه تعامل مثبت معلمان با دانشدانش
أیید ت ویژه خودکارآمدی تحصیلیگویی را در رشد عواطف مثبت بهمثبت، راهنمایی و پاسخ

 شده است.
و  تعامل پیچیده میان عوامل بافتی، شناختیمطابق با مفهوم جبر متقابل، از سوی دیگر

أثر بخشی از باور معلم،مت ،شودرفتاری در کالس درس شامل باورهای معلم و شاگردان نیز می
مهم  عنوان یک باوربه تواندباور میو این  ش او نسبت به منزلت اجتماعی خود استاز نگر

قش واسطه نشان در ارتباط باشد. چراکه معلمان بهآموزان درباره خودکارآمدیباور دانشبا 
ر د ها و انتقادهای خودها، تأیید و تشویقها، ارزیابیاز طریق واکنش خود در کالس درس و

کار  نتایجنسبت به کارآمدی خود مؤثرند. این درحالی است که  آموزاننشساخت باور دا
شأن و آبروی اجتماعی او رقم زده و در میزان رضایت شغلی  معلم و بازتاب آن در جامعه،

 و اومیرا. بر این اساس (3023)سام آرام و قائم پور،ر است و احساس منزلت اجتماعی او مؤث
ه و در انگیزه شغلی او اثرگذار بود معلم نسبت به جایگاه خود باور، ( معتقدند9339مکدانلد)

ویدی های پژوهش نیافته یابد.بازتاب میدر نوع واکنش معلم نسبت به رخدادهای آموزشی 
وشی و کبا سخت حاکی از ارتباط مستقیم ارتقاء منزلت اجتماعی معلم ( نیز3039و برزگر)

رسد ادراک معلم ازمنزلت اجتماعی خود، بنابراین به نظر میاثربخش بودن معلم است؛ 
واسطه عملکرد او در کالس، با رشد خودکارآمدی  بهو عملکرد او را تحت تأثیر قرار داده 

 آموز مرتبط باشد.دانش
داف باورها، اه متأثر از از سوی دیگر نقش معلم در تدارک ساختار تعاملی کالس درس

 کـه هاییریزیطرح وسیله جو کالس و به ان از طریق شناختاوست. معلم هایو ارزش
به ایجاد  تواننددهند، میآموزان انجام میمشارکتی و حمایت از دانش بـرای ایجاد جو

(، 3039کنند)سبزعلیپور،  یادگیری عمیق کمک از کالس جهت آموزانبهتر دانش ادراک
ار وزان به چگونگی ادراک آنان از ساختآماما چگونگی تأثیر آن بر انگیزش و عملکرد دانش

 ( در ارائه یک9333)3(.در این راستا میگلـی و همکارانش3229کالس بستگی دارد)ایمز، 
کالسـی، به ارائه پیامدهای هرکدام  2بـرای ادراک از سـاختار هـدفی بعدیچارچوب سه

بر  عملکرد، -اجتنابکهتمرکز در ساختار هدفی درحالیاند. طبق این چارچوب،پرداخته

                                                           
1. Midgley 

2. perception of classroom goal structure 
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ه از ک محیط آموزشی است شامل تبحری، ساختار هدفی اجتناب شخص از شکست است،
، زآمودانش بر اهمیت هر چه بیشتر یادگیری خود ها و هنجارهای آموزشیطریق سیاست

أکید است که بر رقابت ت هاییکالس عملکرد شامل -ساختار هدفی رویکرد تأکید دارد و در
و  3قین پردازد)کاپالن،تر به نظر رسیدن از دیگران، میبهتر عمل کردن و باهوشداشته و بر 

توجه درباره این ابعاد تأثیر آن بر (. نکته جالب3033به نقل از قادری،  ؛9339میگلی، 
س تر کهآنجایی عملکرد، از -گیری اجتنابافراد باجهت آموز است.خودکارآمدی دانش

جای تالش ظار کارآمدی کمتری دارند و لذا در برابر تکلیف بهانت باالیی از شکست دارند،
آورند و آن به نتایج پایین تحصیلی منجر به فرایند خود حمایتی و درماندگی روی می

 (.9،9333شود)الیم، الو و نایمی

نیافته ی9339) 0هایگـاتم ن، (3229) 9( آنـدرمن، میگلـ دیوک، و)(3223) 0بلـکبـر
میــان خودکارآمــدی  مثبــت یز بیانگر رابطــهن (3029و همکاران به نقل از صحرایی 3239

( 9339) 9گـرین و همکـاران هایبودن ساختار کالس اسـت. یافته و ادراک از تبحری
 قابل تبحری خودکارآمـدی با حمایت از خودمختاری و ارزشیابی کـه نیزحاکی از آن اسـت

به نقل از بتدک و  3232و وود، )بندورا و ( 9339) 9نتایج پژوهش ولتـرزبینی است. پیش
بینی کننده ساختار هدفی تبحری کالس در پیامدهای نیز نشانگر نقش پیش(3029همکاران 

 3های آسورتهیاف که همچنان تر بود.قوی مثبتی نظیر تالش و پایداری بیشتر و خودکارآمدی
 (9330) 2و آنـدرمن فریمن( و 3039و محسن پور، حجازی و کیامنش)( 9330)و همکاران

اران و همک های پژوهش دهقانی زادهدر این راستا یافتهدهد. نیز نتایج مشابهی به دست می
معلم در این  آموز به نقشدانش ( که عالوه بر نقش ساختارکالس درخودکارآمدی3020)

 تاریساخ هاآن کالس محیط که علمانیم با آن ساختار اشاره دارد، جالب توجه است. مطابق
شرایط  جاکهازآن دارند، و تحمیلی دیکتاتورگونه جوی که معلمانی به مشارکتی دارد، نسبت

                                                           
1. Gheen 

2. Liem & Lau & Nie 

3. Gutman 

4. Anderman & Midgley 

5. Blackburn 

6. Green 

7. Wolters 

8. Assor 

9. Freeman & Anderman 
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وانند تسهم دارند و می آموزاندانش ساختن کنند،درکارآمدمی فراهم تعامل افزایش برای را
واسطه نقش خود در واقع معلمان به آموز شوند.موجب ادراک خودکارآمدی باالتر در دانش

با این حال  آموزان سهم داشته باشند.توانند در خودکارآمدی دانشساختار کالس میدر 
طور مشخص با تمرکز بر نقش باور معلم درباره خود به مطالعه ساختار کالس پژوهشی که به

که گفته شد، چنانآن کهآموز پرداخته باشد، وجود ندارد. درحالیو خودکارآمدی دانش
باورها، رفتار و محیط است و در این راستا باور معلم  گانهمل سهخودکارآمدی محصول تعا

ژه ویآموز و بهاو در کالس درس و در چگونگی مواجه با دانش تواند در نوع کنشنیز می
ژوهش پ بر این اساسدر چگونگی تدارک ساختار تعاملی کالس درس بسیار مؤثر باشد. 

سهم ساختار هدفی کالس درس در  های پژوهشی پیشین وحاضر با عنایت به یافته
آموز، باور معلم را نیز لحاظ نموده و بر پایه الگوی زیر به مطالعه تأثیر خودکارآمدی دانش

ژهتأثیر ویآموز پرداخته و بهمنزلت اجتماعی خود در خودکارآمدی دانش نسبت به باور معلم
 ست.ا ای ساختار هدفی کالس جستجو نمودهاین باور را در نقش واسطه

 

 

  روش
همبستگی است و در طرح تحلیل مسیر انجام پذیرفته  روش این پژوهش توصیفی و از نوع

آموزان دختر مقطع متوسطه دوره جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش را کلیه دانش است.
های شهر تهران و معلمان درکلیه دبیرستان 29-20دوم مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 

ها با توجه به فرمول کوکران برای تعیین حجم برای انتخاب آزمودنی .شودرا شامل می هاآن
همبستگی وبر اساس مالحظات آماری متکی بر تعداد نشانگرهای سنجشی های نمونه در طرح

لذا از  نفری در نظر گرفته شد. 933ها، نمونه و روش تحلیل داده در سه ابزار مورد استفاده
 ت.صورت گرف گیرینمونه ایمرحله چند ایخوشه گیریمیان جامعه مذکور به روش نمونه

 گانه آموزش 32های متوسطه دوره دوم دخترانه مناطق ستانترتیب که از بین کلیه دبیراینبه
 و از هر منطقه دو مدرسه و از هر مدرسه یک 39، 33،2، 9پرورش شهر تهران، مناطق  و

نمونه پژوهش بر اساس ابعاد درونی متغیر  شد. حجم صورت تصادفی انتخابکالس به

منزلت اجتماعی 

 معلم

ساختار هدفی 

 کالس

خودکارآمد

 ی تحصیلی
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 033ن )سه به یک( شاملآموزان به معلماشاخصه( و نسبت دانش 9بینی کننده )پیش
 بود. معلم 333آموزان ودانش

 و منزلت اجتماعی معلم ها از دو پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلیدادهجهت گردآوری 
 کالس استفاده شده است: مقیاس ادراک از ساختار هدفی و

برای سنجش خودکارآمدی تحصیلی از مقیاس  پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی:
 33( استفاده شد. این پرسشنامه شامل 9339مک ایلروی و بانتینگ)3خودکارآمدی تحصیلی

چنانچه فرد است.  ''تا کامالً مخالفم  ''کامالً موافقم  ''ایلیکرت از درجه 9در طیف  گویه
را اخذ  9و کامالً مخالفم را انتخاب کند نمره  3کامالً موافقم را انتخاب کند نمره  3گزینه 

طراحان پایانی گذاری شدند.صورت معکوس نمرهبه 3، 0،9، 9 ،9، 3، 33کند. سؤاالت می
( 3039اند و برجعلی لو)گزارش نموده 33/3کرونباخ  این پرسشنامه را برحسب ضریب آلفای

و در بررسی روایی  گزارش نموده است 90/3کرونباخ  پایایی این مقیاس را از طریق آلفای
ر د آمدهدستده است و شاخص برازش بهسازه آن از تحلیل عاملی تأییدی استفاده نمو

 AGEI شده نیکویی برازشو شاخص تعدیل GFI( 39/3شاخص نیکویی برازندگی )

 تواند نمایانگر اعتبار باالی این پرسشنامه باشد.( اعالم نموده که می29/3)
برای ارزیابی ادراک معلم از منزلت اجتماعی خود، از  پرسشنامه منزلت اجتماعی معلم:

 93( استفاده شد. پرسشنامه شامل 3039نامه منزلت اجتماعی معلم نویدی، برزگر)پرسش
منزلت اجتماعی واقعی معلم، ارتقای ای لیکرت و شش خرده مقیاسدرجه 9پرسش با طیف 

 هایجایگاه تعلیم و تربیت، تأمین امکانات رفاهی، افزایش کارایی نظام آموزشی اصالح شیوه
ست که به امسئولیت و نقش معلمان یا اعمال سیاست مشارکت معلمانمعلم و توسعه  تربیت

منظور  بندی شده است. سازندگان پرسشنامه بهمطالعه وضع موجود منزلت اجتماعی معلم رتبه
سنجی استفاده  روان نظراننامه، از نظریات صاحبکسب اطمینان الزم از روایی پرسش

باز آزمایی استفاده نمودند و ضریب پایایی آن را نمودند و برای بررسی پایایی آن از روش 
 (.3039گزارش کرده است)نویدی و برزگر، 39/3برابر با 

کالس بخشی از  مقیاس ادراک از ساختار هدفی (:PALSکالس) مقیاس ساختار هدفی
گویه برای سنجش ساختار  9سؤال )شامل  39( شامل 9333) میگلی و همکاران پرسشنامه

گویه جهت سنجش  0عملکرد و  -ویه سنجش ساختار هدفی رویکردگ 0هدفی تبحری، 

                                                           
1. scale Academic self- efficacy 



 99پاییز ، شانزدهم، سال و هفتم  ی تربیتی، شماره پنجاهشناسروانفصلنامه                                               33 

ای لیکرت )از کامالً درست است درجه 0عملکرد( است که با طیف  -ساختار هدفی اجتناب
( ضریب پایایی مقیاس ادراک از 9333تا کامالً غلط( تنظیم شده است. میگلی و همکاران)

ساختار هدفی  99/3دفی تبحری، کالس را در سه خرده مقیاس ساختار ه ساختار هدفی
که در د انگزارش نموده 30/3عملکرد،  -و ساختار هدفی اجتناب 93/3عملکرد،  -رویکرد

 ضریب پایایی مقیاس ادراک از ساختار هدفی کالس در سه خرده مقیاسپژوهش حاضر نیز 
، ساختار هدفی  93/3عملکرد،  -ساختار هدفی رویکرد 90/3ساختار هدفی تبحری، 

 با استفاده از روش آلفای کرونباخ به دست آمد. 33/3عملکرد،  -اجتناب
آن در سه  مورد استفاده واقع شده و ضریب پایایی (3033این مقیاس در مطالعه قادری)

و ساختار  92/3عملکرد  -هدفی رویکردساختار  99/3خرده مقیاس ساختار هدفی تبحری، 
 گزارش شده است. 93/3عملکرد،  -هدفی اجتناب

 هایافته
منظور بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد )جدول به
3.) 

شده معلم و ساختار  آموز، منزلت اجتماعی ادراکماتریس همبستگی خودکارآمدی دانش 1جدول 
 کالس

 2 3 9 9 0 9 0 9 3 متغیرها
          خودکارآمدی

         92/3** ساختار تبحری

ساختار 
 رویکرد
 عملکرد

**03/3 **02/3        

 ساختار اجتناب
 عملکرد-

33/3 **93/3 **99/3       

منزلت 
اجتماعی 

 واقعی

**02/3 **90/3 33/3 30/3-      

ارتقاء جایگاه 
 تعلیم و تربیت

**02/3 **99/3 **93/3 30/3 **90/3     
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تأمین امکانات 
 رفاهی

**99/3 *39/3 39/3 39/3 39/3 **09/3    

افزایش 
کارایی نظام 

 آموزشی

*30/3 39/3 33/3- 30/3- *39/3 **90/3 **03/3   

ح اصال
 هایشیوه

 معلم تربیت

**39/3 30/3 39/3 33/3 **99/3 **90/3 **93/3 **00/3  

اعمال سیاست 
 مشارکت معلم

**00/3 **30/3 30/3 39/3- **09/3 **92/3 **00/3 **00/3 **93/3 

 **: >30/3P< :* ،33/3P، 039حجم نمونه=  

آموز با ساختار آمده خودکارآمدی تحصیلی دانشدستبر اساس نتایج به
( رابطه =33/3P< ،03/3 Rعملکرد ) -( و ساختار رویکرد=33/3P< ،92/3 Rتبحری)
عملکرد با خودکارآمدی به لحاظ آماری معنادار  -معنادار دارد. رابطه ساختار اجتنابمثبت و 

(، =33/3P< ،02/3 R(. رابطه نمره منزلت اجتماعی واقعی )=30/3P> ،33/3 Rنبود )
 33/3P< ،99/3(، تأمین امکانات رفاهی)=33/3P< ،02/3 Rارتقاء جایگاه تعلیم و تربیت)

R=افزایش کارایی نظام آ ،)( 30/3موزشیP< ،30/3 R=اصالح شیوه ،) های تربیت معلم
(33/3P< ،39/3 R=( و اعمال سیاست مشارکت معلم )33/3P< ،00/3 R= با )

 آموزان مثبت و معنادار بود.خودکارآمدی دانش
(، ارتقاء جایگاه =33/3P< ،90/3 Rساختار تبحری کالس با منزلت اجتماعی واقعی)

( و اعمال =30/3P< ،39/3 R(، تأمین امکانات رفاهی)=33/3P< ،99/3 Rتعلیم و تربیت )
( رابطه مثبت و معنادار داشت. ساختار تبحری با =33/3P< ،30/3 Rسیاست مشارکت معلم)

معلم  تربیت های( و اصالح شیوه=30/3P> ،39/3 Rافزایش کارایی نظام آموزشی)
(30/3P> ،30/3 R=.رابطه معناداری نداشت ) 

( رابطه =33/3P< ،93/3 Rعملکرد با ارتقای جایگاه تعلیم و تربیت) -یکردساختار رو
، <30/3Pعملکرد با منزلت اجتماعی واقعی) -مثبت و معنادار داشت. رابطه ساختار رویکرد

33/3 R=(تأمین امکانات رفاهی ،)30/3P> ،39/3 R= افزایش کارایی نظام ،)
( و =30/3P> ،39/3 Rمعلم)تربیت های(، اصالح شیوه=30/3P> ،33/3- Rآموزشی)

 ( رابطه معناداری نداشت.=30/3P> ،30/3 Rاعمال سیاست مشارکت معلم)
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های منزلت اجتماعی معلم شامل منزلت یک از مؤلفهعملکرد با هیچ -ساختار اجتناب
 30/3P> ،30/3(، ارتقاء جایگاه تعلیم و تربیت )=30/3P> ،30/3- Rاجتماعی واقعی)

R=تأمین ام ،)( 30/3کانات رفاهیP> ،39/3 R= افزایش کارایی نظام آموزشی ،)
(30/3P> ،30/3- R=اصالح شیوه ،)( 30/3های تربیت معلمP> ،33/3 R= و اعمال )

 ( رابطه معناداری نداشت.=30/3P> ،39/3- Rسیاست مشارکت معلم )
ای ساختار کالس در رابطه بین منزل در پژوهش حاضر هدف، بررسی نقش واسطه

پس از بررسی  آموزان بود. در همین راستاشده معلم و خودکارآمدی دانش اجتماعی ادراک
رتیب ای پرداخته شد. بدین تدویی میان متغیرهای پژوهش به بررسی نقش واسطهروابط دوبه

ان از آموزشده معلم بر خودکارآمدی دانش فرض بر این بود که اثر منزلت اجتماعی ادراک
ه های همبستگی مشاهده شد کتر در بخش یافتهپیششود. طریق ساختار کالس اعمال می

های منزلت اجتماعی معلم رابطه ندارد. به همین یک از مؤلفهعملکرد با هیچ -ساختار اجتناب
فروض مدل م سیم شد.عملکرد تر -دلیل مدل مفروض بدون در نظر گرفتن ساختار اجتناب

( مورد آزمون قرار گرفت. بر پایه AMOS 18افزاربا تکنیک تحلیل مسیر )با استفاده از نرم
(، شاخص برازش f/d2X(، نسبت مربع کای به درجه آزادی)2Xمربع کای)نتایج، 
( و ریشه AGFI(، شاخص تعدیل یافته برازندگی)GFI(، شاخص برازندگی)CFIتطبیقی)

( مدل اصالح شده در حد مطلوب RMSEAرات خطای تقریب)دوم برآورد تغیی
 -ردیف دوم(. مدل اولیه با نقش واسطه ساختار تبحری و ساختار رویکرد 0بود)جدول 

ردیف اول(  0های برازش بسیار ضعیف بود)جدول عملکرد ترسیم شد. در این مدل شاخص
 اختاربا کنار گذاشتن س و ساختار رویکرد عملکرد با خودکارآمدی رابطه معناداری نداشت.

ه های برازش بای ساختار تبحری رسم شد و شاخصعملکرد مدل با نقش واسطه -رویکرد
 حد مطلوب رسید.

 های برازش مدل پیش و پس از اصالحشاخص .2جدول 
 RMSEA AGFI GFI CFI /df2X df P 2X هامدل

پیش از 
 اصالح

92/3 09/3 20/3 39/3 90/99 0 33/3P< 39/300 

پس از 
 اصالح

39/3 29/3 22/3 22/3 03/9 9 30/3P> 32/2 

 اند.نمایش داده شده 9ضرایب استانداردشده مستقیم، غیرمستقیم و کل مدل در جدول 
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 ضرایب استاندارد مستقیم، غیرمستقیم و کل مدل سوم و ضرایب تبیین .3جدول 
 ضریب تبیین اثر کل اثر غیرمستقیم اثر مستقیم مسیرها

 39/3    ساختار تبحری از: بر روی

  32/3** - 32/3** منزلت اجتماعی واقعی

 90/3** - 90/3** ارتقاء جایگاه تعلیم و تربیت

  39/3 - 39/3 تأمین امکانات رفاهی

  33/3 - 33/3 افزایش کارایی نظام آموزشی
  30/3 - 30/3 های تربیت معلماصالح شیوه

  39/3 - 39/3 اعمال سیاست مشارکت معلم

 09/3    بر روی خودکارآمدی از:

  09/3** - 09/3** ساختار تبحری

  09/3** 39/3** 90/3** منزلت اجتماعی واقعی

  00/3** 33/3** 90/3** ارتقاء جایگاه تعلیم و تربیت

  39/3 39/3 - تأمین امکانات رفاهی
  30/3 30/3 - افزایش کارایی نظام آموزشی

  30/3 30/3 - تربیت معلمهای اصالح شیوه
  39/3 39/3 - اعمال سیاست مشارکت معلم

33/3P< :** 

درصد  09و  39در مدل برازش یافته ساختار تبحری و خودکارآمدی به ترتیب به میزان 
 33/3P<،32/3توسط متغیرهای درون مدل تبیین شدند. اثر مستقیم منزلت اجتماعی واقعی)

=β و ارتقاء جایگاه تعلیم و )( 33/3تربیتP<،93/3 =β بر ساختار تبحری مثبت و معنادار )
، <30/3P) ، افزایش کارایی نظام آموزشی(=30/3P> ،39/3β)بود. تأمین امکانات رفاهی 

33/3β=)اصالح شیوه ،( 30/3های تربیت معلمP> ،30/3β=)  و اعمال سیاست مشارکت
 بر ساختار تبحری کالس اثر مستقیم معناداری نداشتند. (=P ،39/3β<30/3)معلم 

( و منزلت اجتماعی 33/3P< ،09/3 =βاثر مستقیم ساختار تبحری )
( بر 33/3P<،09/3 =β( و ارتقای جایگاه تعلیم و تربیت)33/3P<،90/3 =βواقعی)

 خودکارآمدی مثبت و معنادار بود.
( و ارتقاء جایگاه تعلیم و 33/3P<،39/3 =β) اثر غیرمستقیم منزلت اجتماعی واقعی

(بر خودکارآمدی مثبت و معنادار بود. اثرات غیرمستقیم تأمین 33/3P<،33/3 =βتربیت )
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، (=30/3P> ،30/3β) کارایی نظام آموزشی ، افزایش(=30/3P> ،39/3β) امکانات رفاهی
و اعمال سیاست مشارکت معلم  (=30/3P> ،30/3β)های تربیت معلماصالح شیوه

(30/3P> ،39/3β=) .بر خودکارآمدی معناداری نبود 
 توان نمودار مسیر برازش یافته با ضرایب استاندارد شده را مشاهده کرد.می 3در شکل 

تی  ت و میلعت ها یاج  ا ترا

یهافر  ا اکما  یم ت

ی  ومآ  ا   ییاراک  یازفا

ملعم تی  ت یاه هوی   ال ا

ی ح ت راتخاس

یع او یعامتجا تلزنم

یدمآراکدوخ

ملعم تکرا م تسایس  امعا

**0/19

**0/26

0/06

0/08

0/13

0/06

**0/37

**0/25
**0/23

0/370/37 0/120/12

 
 مسیرهای مدل برازش یافته با ضرایب استاندارد. 1دار نمو

 ضریب شیب رگرسیون هستند. اعداد روی مستطیل و روی خطوط به ترتیب ضریب تبیین و

 گی یو  تیجه  حث
میان منزلت اجتماعی واقعی معلم و خودکارآمدی  ها در این پژوهش،مطابق با یافته

(، هارگریوز 3099اکرمی ) هایبا یافته سو آموز رابطه معنادار وجود دارد. این یافته همدانش
و رتلدورف، باتلر  (3229ایمز)( و نتایج پژوهش 9330)9(، پارک و باین9330)3و همکاران

                                                           
1. Hargreaves 

2. Park&Byun. 
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مندی القهع معلم به دلیل تأثیری که در ایجاد انگیزه، که باور( نشانگر آن است 9333و استبلو)
تواند در عملکرد وی در کالس درس مؤثر شود، میو رضایت نسبت به شغلش موجب می

بر  نسبت به شغلشنیز بر تأثیر نوع نگرش معلم  (3023که حجازی و صادقی) چنانآن باشد.
 و تأکید دارند و در تأیید آن اومیراز آموپیشرفت تحصیلی و خودکارآمدی دانش

( بر اساس پژوهش خود معتقدند ارزشمند شمردن منزلت معلم توسط جامعه، 9339مکدانلد)
 دهد.را تحت تأثیر قرار می هاموجب رضایت معلمان از کار خود شده و عملکرد آن

نین معناداری رابطه منزلت اجتماعی واقعی معلم با ساختار تبحری در پژوهش حاضر همچ
 اومیرا و؛ (3023آرام) سو با نتایج پژوهش سام کالس نیز تأیید شد. این نتیجه هم

مندی معلم نسبت به دهد عالقه( نشان می9332و هارگریوز) (3220بوید)؛ (9339مکدانلد)
 دهی به ساختار کالساو در کالس و شکلشغلش انگیزه او را تقویت نموده و در عملکرد 

( در 3229نقش دارد. افزون بر آن در زمینه توجه به عملکرد معلم و تقویت شایستگان، ایمز)
های ابعاد با ویژگی TARGETپژوهش خود نشان داد ساختار کالس با توجه به مدل 

ت، با اهداف ه از وقبندی، ارزشیابی و استفادتکلیف، اقتدار و خودمختاری، بازشناسی، گروه
توان نتیجه گرفت که انگیزه و عالقه معلم به شغلش در ایجاد تبحری در ارتباط است و لذا می

 نوع تعامل در ساختار کالس مؤثراست.
ردن جایگاه تعلیم و تربیت )روشن ک درباره دو مؤلفه دیگر متغیر منزلت اجتماعی یعنی

اعمال سیاست مشارکت معلمان لفههمچنین مؤو  نتایج کار معلمان برای جامعه(
ابطه معناداری ر ها( نیز یافتهگیردکوشی و اثربخش بودن آنان در جامعه را در برمیسخت)

 ،9339کارینن)ه های. این یافته با نتایج پژوهشرا تأیید نمود مثبت با ساختار تبحری کالس
 و جنکینسون (؛9330)مکدانلد و اومیرا؛ (9333به نقل از توماینن، پالونن و هکارینن،

سام آرام  ؛(3023حجازی، صادقی و خاکی) ؛(3020) فیروز جائیان و گرامی؛ (9339چپمن)
 عنوان هب خود را چنانچه معلمان بتوانند نقش سوست و در تبیین آن باید گفت هم (3023)

توجه و  مورد هاکوشی و زحمت آنعلمی به جامعه نشان دهند و سخت معرفت منبع
گذاری جامعه واقع شود، منزلت اجتماعی باالتری را ادراک نموده و آن در چگونگی ارزش

ویژه در تدارک ساختار کالس مؤثر است. ساختاری که بر تبحر در  تعامل با شاگردان و به
و  کنداهداف آموزشی تأکید دارد، با واکنش و بازخورد مثبت شاگردان را راهنمایی می

 نماید.ری و مشارکت برای رسیدن به اهداف تشویق میها را برای همکاآن
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ای نیز ارتقای دانش حرفهاین موضوع درباره مؤلفه دیگر منزلت اجتماعی معلم، یعنی 
( و توماینن، توایر و 3023نتایج پژوهش سرمد، کریم زاده و کولیوند) صادق بوده و

. اچ .ژنفویواچ-بی هایبررسی و نتایج (3020فیروز جائیان و گرامی)و  (9333هکراینن)
گ  و دارد. در تبیین این نتیجه همانند اومیرا خوانینیز با این یافته هم (،9339) 3ون

 ای در حوزه تخصصی به دلیل تأثیری که درباید گفت ارتقای دانش حرفه (9339مکدانلد)
در  واندتشغلی و ارتقای منزلت معلمان و جایگاه تعلیم و تربیت دارد، می منزلت افزایش

ای معلم مؤثر بوده و موجب کارآمدی در تدارک ساختار تبحری در کالس توانمندی حرفه
 درس شود.

 چرا ه است.توجدرباره متغیر دیگر پژوهش، یعنی متغیر ساختار کالس نیز نتایج جالب
 داف تبحریدر مؤلفه اه ویژه ها معناداری رابطه ساختار کالس بهدرباره این متغیر نیز یافته که

های آموزان تأیید نمود. این نتیجه همسو با یافتهکالس را با خودکارآمدی تحصیلی دانش
چاری، مرادی، سلیمانی  حسین( 3039( و حجازی و نقش)3033محسن پور)؛ (9339ولترز)

آموزان در کالسی نشانگر آن است که وقتی دانش (3029بحرانی و رجبی) ؛(3020خشاب)
بهره  برانگیز د، بیشتر از راهبردهای مؤثر و وظایف چالشبا ساختار تبحری حضور دارن

اورهای گیری ببه کالس شده و موجب شکل هابرند. این عوامل منجر به نگرش مثبت آنمی
آموزانی که برعکس دانش شود.ها میها و خودکارآمدی در آنقوی نسبت به توانایی

شان تری داشته و یا در تواناییپایین شده کفایت ادراکادراکی عملکردی از کالس دارند، 
مناسب  ارائه بازخورد افزون بر آن در ساختار کالسی مبتنی بر اهداف تبحری، تردید دارند.

شود و لذا ها میآموزان سبب افزایش خودآگاهی آنو اثربخش از طرف معلم به دانش
نقاط قوت خود توانند توانمندهای الزم را برای برطرف کردن نقاط ضعف و تقویت می

ادراک  ( بر اساس نتایج پژوهش خود معتقد است9339روست که ولترز )کسب نمایند. ازاین
ون چ آموزان از جو مشارکتی و مرجعیت مدار ساختار کالس با پیامدهای هیجانی مثبتدانش

پینتریچ و  ؛(9333ماهر ) هایباور به خودکارآمدی همراه است. این موضوع دریافته
 و (9330مایمونوروث)-کانت کاپالن، ( وآسور،9339میلر و بریکمن) ؛(9339شانک)

 نیز تأیید شده است.( 9339حاجی یخچالی و مروتی)

                                                           
1. Bih-Jen & Hsio-Huai Wang 
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 ویژههب ای متغیر ساختار هدفی کالستوجه در این پژوهش تأیید نقش واسطهنکته جالب
آموز انشمؤلفه ساختار هدفی تبحری در رابطه میان منزلت اجتماعی معلم و خودکارآمدی د

نگیزه ا است. در واقع باید گفت ادراک معلمان از منزلت اجتماعی خود به دلیل تأثیری که بر
تواند در کنش آموزشی او مؤثر بوده و کند، میو عالقه معلم نسبت به شغلش ایجاد می

ر این د موجب نقش بهتر او در تدارک ساختار تعاملی)هدفی تبحری( در کالس درس شود.
که  عملکرد( و یا ساختاری-آوردن به ساختار متکی بر رقابت)رویکرد روی جای صورت به

دفی هسازد، ساختار آموزان را فعال میاجتنابی( دانش -بر پایه ترس از شکست)عملکرد
برای رسیدن به یادگیری و رشد  آموزانسازد. در این صورت دانشتبحری را فراهم می

تی باهم کوشند و حمی روند، برای موفقیتچالش میشده به استقبال شخصی برانگیخته
کنند. در این ساختار معلم عالوه بر تدارک شکل معینی از تعامل که بر یادگیری همکاری می

 هایوتقضا واسطهکند و بهتأکید دارد، از تعامل اجتماعی مطلوب استفاده می و موفقیت
عنوان منبع مناسب اطالعاتی برای  به های اجتماعی و متقاعدسازیمؤثر، تشویق کالمـی

نماید. همچنانکه تجربه اجتماعی چنین ساختار آموز عمل میساخت خودکارآمدی دانش
ه مند شده و با ارائه تجارب مشابها نیز بهرهشاگردیکالسی از منابع جانشینی همساالن و هم

سازد. یک میر نزدآموزان را برای تالش بیشتر برانگیخته و به موفقیت بیشتموفق، دانش
هابا موفقیت خود احساس کارآمدی بیشتری را تجربه کرده و درنهایت نیز آن

ای خود بهره برده و از رشد حرفه یابد. در این فرایند معلمانشان بهبود میخودکارآمدی
واسطه حمایت اجتماعی دریافت شده از طریق منزلت اجتماعی خود، در ساخت به

 ها در ساختار هدفی کالسواسطه نقش آن به این تأثیر ان مؤثرند وآموزخودکارآمدی دانش
 است.

 منا ع
 .دولتی مراکز مدیران مدیریت سبک با کنترل موضع رابطه .(3099) .محمود اکرمی،

 .دولتی مدیریت مرکزآموزش :تهران ارشد. کارشناسی نامهپایان
آموزش  ریتاث .(3029) .یصغر ،قوام یمیابراه؛ عباس ،عباسپور؛ سنی، حملک ی؛موس ،دکتب

 یروانشناس. فصلنامه آموزان دانش یلیتحص یبر خودکارآمد یزندگ یهامهارت
 90(، ص 09)33ی، تیترب
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بررسی مدل رابطه ساختارهای هدف کالسی و  .(3029). رجبی، غالمرضاو  بحرانی، محمود
آموزان، با میانجیگری متغیرهای خودکارآمدی و شناختی در دانشبهزیستی روان

-930، (9393 مجله علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران )اهواز(، .شناختینیازهای روان
993. 

بینی : پیشهای هویت و تعهد هویتتفکر انتقادی، سبک .(3039) .برجعلی لو، سمیه
، دپایان نامه کارشناسی ارشآموزان پایه سوم دبیرستان. خودکارآمدی تحصیلی دانش

 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.
 احساس شغلی، نگرش رابطه .(3023). خاتون خاکی، سکینه و حجازی، الهه؛ صادقی، ناهید

آموزشی.  هاینوآوری فصلنامه. معلمان تعهد شغلی با جمعی وکارآمدی کارآمدی
 3ص (، 90)33

الگوی ساختاری رابطه ادراک از ساختار کالس،  .(3039). زهرا ،نقش و حجازی، الهه
های علوم . تازهاهداف پیشرفت، خودکارآمدی و خودنظم بخشی در درس ریاضی

 .99-03، (9)33، شناختی

. یخشاب، عباسعل سلیمانی مسعود؛ مرادی، مرتضی؛ محمدحسین؛ حسینچاری، زاده،دهقانی
 ؛و ساختارکالس خانواده ارتباطات الگوهای از ادراک و تحصیلی سرزندگی .(3020)

 0ص (، 09)33،  تربیتی روانشناسی فصلنامهخودکارآمدی.  ابعاد ایواسطه نقش
 بین در معلمان اجتماعی منزلت سنجش  (3023). محمدعلی ،قائمپور؛ اهللعزت سامآرام،

 93ص (، 9)0 .ایران اجتماعی توسعه مطالعات مجلهآموزان.  دانش

های ( بررسی اصول حاکم بر محیط تربیتی کالس درس در دبستان3039سبزعلی پور، مریم)
گانه فیزیکــی، عــاطفی و دولتــی دخترانــه شهرســتان آمــل از ابعــاد سه

 طباطبایی.دهی. پایــا نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه سازمان
 اجتماعی منزلت بررسی  (3023). کولیوند، معصومهو  صمد ،زادهکریم سرمد، غالمعلی؛

فصلنامه ومتوسطه.  راهنمایی تحصیلی هایدوره آموزان دانش دیدگاه از معلمان
  30ص (، 3)9 ،پژوهش اجتماعی
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 یرابطه باورها( 3029) الهام ،رادی میحک ی؛مهد ی،خانبان ؛دیام ی،شکر ؛سهراب یی،صحرا
 یلیتحص یخودکارآمد

فصلنامه  .شرفتیپ جاناتیادراکشده و ه یلیتحص یدگیتن یا واسطه ش: نقیلیتحص یستیبهز
 00ص (، 92)39ی، تیترب یروانشناس

بررسی رابطه بین سرمایه فرهنگی و  .(3020). گرامی، فتح اله و اصغرفیروز جائیان، علی
عات مطالمنزلت اجتماعی دبیران )مطالعه موردی: دبیران مدارس متوسطه شهر خلخال(. 

 339و 339صص (، 93)33 علوم اجتماعی ایران،
( رابطه ادراک از ساختار هدفی کالس، اهداف پیشرفت و عملکرد 3033قادری، سمیه )

یزیک و ف -های ریاضیدر دانشجویان رشته شدهتحصیلی قبلی با تقلب خود گزارش
نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسی و علوم پایان .علوم انسانی

 تربیتی.

 هدفی پیشرفت گیریجهت و کالس هدفی ساختار از ادراک نقش .(3033پور، مریم )محسن
 و علیمفصلنامه ت. دبیرستان سال اول آموزان دانش یادگیری راهبردهای بینیپیش در

 392ص  ، 22 تربیت.

( نقش خودکارآمدی، اهداف 3039محسن پور، مریم. حجازی، الهه و کیامنش، علیرضا)
انسال آموزپیشرفت، راهبردهای یادگیری و پایداری در پیشرفت درس ریاضی دانش

 .00 -2(، 32) 0 .های آموزشیفصلنامه نوآوریسوم متوسطه شهر تهران. 
( نقش درک 3029ابوالقاسمی، عادل) و نریمانی چماچائی، محمد؛ خشنودنیای زاهد، بهنام

آموزان دارای ناتوانی بینی خودکارآمدی تحصیلی دانشحمایت معلم در پیش
 .333-393(،0)3. های یادگیریمجله ناتوانایییادگیری. 

فصلنامه  .اجتماعی معلمانهای ارتقاء منزلت راه. (0393( .برزگر، محمود و نویدی، احد
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