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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی نیمرخهای انگیزشی دانشآموزان و تفاوت نیمرخهای گروههای مختلف ازنظر
کمک خواهی ،ادراکات محیطی کالس ،اهداف پیشرفت اجتماعی بر اساس فرسودگی تحصیلی بود .با توجه
به ماهیت موضوع ،از روش توصیفی از نوع همبستگی استفاده شد .جامعه آماری شامل کلیه دانشآموزان
دختر و پسر سال دوم دوره متوسطه شهر مریوان میباشد که در سال تحصیلی  95-99مشغول به تحصیل بودند
که تعداد آنها  4592نفر بوده است که از این تعداد  329نفر دختر و  315نفر پسر بودند .نمونه پژوهش را
(571دانشآموز پسر و دختر) تشکیل میدهند که به شیوهی نمونهگیری طبقهای تصادفی ،از دبیرستانهای
دورهی متوسطه شهر مریوان انتخاب گردیدند و سپس به چهار پرسشنامه ادراکات محیط کالسی ،کمک
خواهی تحصیلی ،فرسودگی تحصیلی و اهداف پیشرفت اجتماعی پاسخ دادند .برای تجزیهوتحلیل اطالعات
از تحلیل خوشهای (کالستر) به روش چند میانگینی ( ،)k-means clusterتابع تشخیص و آزمون  tتک
نمونهای استفاده شد .نتایج نشان داد که در میان دانشآموزان اولین خوشه با مقدار باالی پذیرش دارای نمرهی
میانگین باال و مقدار پایین عملکردگرایی دارای نمره میانگین پایین است که این خوشه جهتگیری انگیزشی
پایین و خوشهی دوم با مقدار باالی لذت دارای نمرهی میانگین باال و مقدار پایین عملکردگرایی دارای نمرهی
میانگین پایین است که این خوشه جهتگیری انگیزشی باال نامیده میشود .آزمون  tنمونه های مستقل نشان
داد که تفاوت معناداری بین دو خوشه پایین و باال وجود دارد .در افراد خوشه یک (14/29 SD= 7/7417
= )Mمیزان فرسودگی تحصیلی نسبت به افراد خوشه دو ( SD= 3/57و  )M= 95/52بیشتر است .همچنین
 .4کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (نویسنده مسؤل)( ،این مقاله برگرفته از پایاننامه
کارشناسی ارشد میباشد) keostan_mohmdi@yahoo.com
 .5دانشیار برنامهریزی درسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان Piri_moosa@yahoo.com
 .9استادیار روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان habibikaleybar@gmail.com
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یافتهها نشان داد که فرسودگی تحصیلی در خوشه جهتگیری انگیزشی باال کمتر بود .این پژوهش تلویحاتی
برای دستاندرکاران تعلیم و تربیت دارد که از نتایج آن میتوانند برای کاهش فرسودگی تحصیلی و بهبود
پیشرفت دانش آموزان استفاده نمایند.

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

مقدمه
یادگیری فراگیران و بهبود آن از موضوعات اساسی حوزه روانشناسی تربیتی است که همواره
موردتوجه متخصصان تعلیم و تربیت و روان شناسان تربیتی بوده است .یادگیری فراگیران
معموالً بهوسیله عملکرد تحصیلی آنان موردسنجش قرار میگیرد .عوامل متعددی ،عملکرد
تحصیلی دانش آموزان را تحت تأثیر قرار میدهند .برخی از این عوامل موجب بهبود عملکرد
تحصیلی و برخی دیگر باعث تضعیف عملکرد تحصیلی فراگیران میشوند .این عوامل باعث
میشود که دانشآموزان در دو دسته متفاوت با عملکرد تحصیلی باال و ضعیف قرار گیرند؛
ازجمله عواملی که به شکل منفی بر عملکرد تحصیلی اثرگذار بوده و اخیراً مطالعاتی را در
مدارس و دانشگاهها به خود اختصاص داده است ،فرسودگی تحصیلی 4است (دمورتی،
ناچرینر وشائوفلی 5444 ،5به نقل از عظیمی ،پیری و زوار.)4999 ،
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
و تکالیف محوله است (دمروتی ،بیکر ،نچرینر و شائوفلی5444 ،9؛ لی و اشفورث4993 ،1؛
الساویدس ،فانتوالکیس ،کاپرینس و کاپرینس5449 ،2؛ ماسالچ ،شائوفلی و لیتر5444 ،3؛
توپینین تانر ،ونن ،آرالیمو و جاپینن7؛  .)5442فرسودگی تحصیلی در میان دانشآموزان
مدارس اشاره به خستگی به خاطر تقاضا و الزامات تحصیلی ،داشتن یک حس بدبینانه و
بدون عالقه به تکالیف درس فرد (بیعالقگی) و احساس عدم شایستگی بهعنوان یک
1. academic burnout
2. Demerouti, Nachreiner & Schaufeil
3. Demerouti, Bakker, Nachreiner & Schaufeli
4. Lee & Ashforth
5. Lacovides, Fountoulakis, Kaprinis & Kaprinis
6. Maslach,Schaufeli & Leiter
7. Toppinen-tanner, Vananen, A ralimo, & Jappinen
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دانشآموز دارد (شائوفلی .)5445،طبق یافتههای آهوال و هاکانین ،)5447( 4مفهوم
فرسودگی تحصیلی با برخی مفاهیم مانند مشکل خواب ،نگرانی و نشخوار ذهنی همپوشی
دارد .البته باید دقت نمود وجه تمایز آنها در این است که فشار روانی ،خستگی ،اضطراب
و عالئم افسردگی به موقعیت ویژه و خاصی مربوط نیستند اما فرسودگی تحصیلی وابسته به
موقعیت خاص است یعنی فرسودگی تنها در موقعیت مدرسه سنجش میشود .آهوال و
هاکانین ( )5447در پژوهشی نشان داد که فرسودگی تحصیلی به افسردگی منجر میشود.
کاسکه 5و کاسکه ( )4994معتقدند که فرسودگی تحصیلی ،رابطه استرسهای تحصیلی و
پیامدهای آن مانند سردرد ،دلدرد ،احساس درد و افسردگی را افزایش میدهد .این
محققان نشان دادند که با واردکردن متغیر فرسودگی تحصیلی رابطهی استرس تحصیلی و
پیامدهای آن بهطور معناداری افزایش یافت.
عوامل زیادی با فرسودگی تحصیلی در ارتباط هستند و محققان در پژوهشهای خود
عواملی همچون خودکارآمدی معلم ،کمالگرایی ،احساس غربت ،انگیزش ،عملکرد
تحصیلی ،حمایت اجتماعی ،استرس ،جو حاکم را بر مدرسه بررسی کردهاند .بااینحال
ازجمله مهمترین عاملی که به نظر میرسد در فرسودگی تحصیلی و تفاوت بین عملکرد
تحصیلی باال و پایین در دانش آموزان دخیل باشد ادراکات محیطی مدرسهای ،9اهداف
پیشرفت تحصیلی و کمک خواهی تحصیلی 1است.
ادراک از فعالیتهای کالس ،نوع ادراک آزمودنیها از متغیرهای کالسی و مدرسهای
را نشان میدهد که بر انگیزش پیشرفت مؤثر است (جنتری ،گابل و ریزا .)5445،2ادراک از
کیفیت فعالیتهای مدرسهای دامنه گستردهای از فرایندها ،نگرشها و باورها از قبیل لذت،
چالش ،انتخاب ،اهمیت ،تأیید و خودکارآمدی تحصیلی را شامل میشود (جنتری و اوون،3
 .)5441به گفته پینترنچ و شانک ،)4993( 7جو کالس به فضای کالس درس یعنی
خصوصیات اجتماعی -روانشناختی و هیجانی آن اطالق میشود .جو کالس را تا حدود
1. Ahola & Hakanen
2. Kaski
3. Perceptions of the school environment
4. academic help seeking
5. Gentry, Gable, & Rizza
6. Gentry & Owen
7. Pintrich and Shank
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زیادی تعامل بین معلم و دانشآموزان تعین میکنند (ابراهیمی ،پاکدامن و سپهری.)4994،
شیوههای آموزشی معلم ،نحوه اداره مدرسه و در کل محیط کالسی و مدرسه ،بر
عملکردهای تحصیلی و فرایندهای شناختی دانشآموزان تأثیر چشمگیری دارند (اندرمن و
میدگلی.)4997 ،4
متغیر دیگری که میتواند در عملکرد تحصیلی دانشآموزان تفاوت ایجاد کنند میزان
کمکخواهی تحصیلی آنها میباشد؛ کمکخواهی یکی از مهمترین راهبردهای مدیریت
منابع است .این راهبردها به دانشآموزان کمک میکند تا امکانات موجود در مدرسه و
محیط اطراف را تنظیم و اداره نماید (مک کیجی ،4994 ،5نقل از دمبو .)4991 ،9کمک
خواهی تحصیلی بهعنوان راهبردی برای غلبه بر مشکالت یادگیری و بهبود تبحر تعریف شده
است .کمکخواهی این مزیت را دارد که دانشآموزان ضمن اینکه مشکل تحصیلی خود
را حل میکند بهطور فعاالنه در فعالیتهای کالسی شرکت میکند (کارابینک و نیومن،1
 .)5443کودکی که سؤال میپرسد و به هنگام نیاز کمک میخواهد ،نهتنها اشکاالت درسی
خود را بالفاصله رفع میکند ،بلکه دانش و مهارتهایی را کسب میکند که در ابتدا میتواند
برای کمک به خود استفاده کند .برخی از دانشآموزان از وضعیت درسی ضعیف خودآگاه
هستند و میدانند که میتوانند از منابع در دسترس برای جلوگیری از افت تحصیلی کمک
بگیرند ولی بااینوجود به هر دلیلی ،از کمکخواهی به هنگام نیاز خودداری میکنند و این
اجتناب از کمکخواهی ممکن است روی متغیرهای انگیزشی دیگری تأثیر بگذارد.
جهتگیری هدفهای اجتماعی 2عامل دیگری است که میتواند در دستهبندی عملکرد
تحصیلی دانشآموزان مؤثر باشد .درواقع اهداف پیشرفت اجتماعی ،اهدافی است که افراد
برای خود انتخاب میکنند تا به پیامدهای اجتماعی خاصی نائل شوند .برخی دیگر اهداف
اجتماعی را به صورتی خاص تعریف کردهاند که با پیشرفت محیطی مرتبط است (هورست،
فینی و بارون .)5447،3اهداف پیشرفت دانشآموزان تابعی از تجارب گذشته و جنبههای

1. Anderman & Midgley
2. Mac Keiji
3. Dambo
4. Karabenick & Newman
5. social goal acheivement
6. Horst, Finney & Barron
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محیطی یادگیری است .کاپالن و فلوم )5444( 4در پژوهش خود نشان دادهاند که ادراکات
دانشآموزان از ساختار هدفی پیشرفت کالسی ،گرایش آنان به کمکخواهی یا اجتناب از
آن را تحت تأثیر قرار میدهد (ریان ،گین و میگلی .)4997 ،5در پژوهشی ،احمدی ()4994
به این نتیجه رسید که بین عملکرد تحصیلی در دو خوشه عاطفه سازگار و ناسازگار در تعلل
ورزی در دانشآموزان سال سوم متوسطه تفاوت وجود دارد .همچنین ،عظیمی ( )4994در
بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان نشان داد که تنها فرسودگی تحصیلی،
تأثیر منفی بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دارد .عالوه بر این روند پژوهشهای جاری در
این حوزه نشان میدهد که فرسودگی تحصیلی میتواند بر سالمت روانی دانشآموزان

اثرگذار باشد که آن هم بهنوبه خود باعث کاهش بازدههای تحصیلی خواهد شد (سالما –
آرو ،ساولینینو و هولوپنین.)5447 ،9
با مروری مختصر بر سوابق مطالعات انجامگرفته درباره فرسودگی تحصیلی و متغیرهای
همچون؛ کمک خواهی تحصیلی ،ادراکات محیط کالس و اهداف پیشرفت اجتماعی
مشخص میشود که بهرغم اهمیتی که این مؤلفهها در تجهیز فراگیران به دانش ،نگرش و
مهارتهای موردنیاز ایفا میکند پژوهشها و اقدامات انجامشده در این زمینه بسیار ناکافی
است .در این راستا ،به پژوهشهای انجامشده در متغیرهای پژوهش اشاره میگردد.
مطالعه راتل ،گی ،والرند و سنس کال )5447( 1نشان داد در بررسی خوشههای انگیزشی
مهارشده و خودانگیختگی ازلحاظ انگیزش تحصیلی ،سهطبقه یا خوشه در دانشآموزان
دبیرستانی وجود دارد .این طبقات شامل خوشه مهارشده ،خوشه خودانگیخته و مهارشده
متوسط و خوشه مهارشده و خودانگیخته باال میباشد .براتن و اوالسن )5442( 2در بررسی
نیمرخهای تفاوتهای فردی در انگیزش دانشآموزان با یک مطالعه طولی تجزیه خوشهای
در رشتههای مختلف دانشگاهی نشان دادند که نیمرخهای انگیزشی مثبت و انطباقی
بهدستآمده از هر دو گروه دانشجویان دارای راهبردهای عمیقتر و باورهای پیچیدهتر در
مورد دانش و معرفت و کسب آن بودند .پنتریج ( )5449در بررسی نیمرخهای تفاوتهای
فردی با استفاده از متغیرهای جهتگیری هدف درونی ،ارزش تکلیف ،باورهای کنترل و
1. Kaplan & Flum
2. Ryan, Ghee & Midgley
3. Salmela- Aro, Savolainen & Holopainen
4. Ratelle,Guay, Vallerand & Sene call
5. Braten & Olassen
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انتظار برای موفقیت دانشجویان دانشگاه نشان داد که سازههای ارزش و انتظار میتوانند برای
مشخص نمودن خرده گروههای دانشجویان دانشگاه مورد استفاده قرار گیرد .این پژوهش
برخی از خرده گروههای دارای الگوهای سازگار (باال ،پایین یا متوسط) در سازه ارزش و
انتظار و بعضی خرده گروههای دارای الگوهای ناهماهنگ و ناسازگار (ارزش باال و انتظار
پایین) را شناسایی نمود (براتن و اوالسن.)5442 ،
در جستجوی کامل از پایگاههای اطالعاتی در بررسی خوشهبندی دانشآموزان ازلحاظ
متغیرهای کمک خواهی و ادراکات محیطی ،اهداف پیشرفت اجتماعی بر اساس فرسودگی
تحصیلی تحقیقی چه در داخل کشور و چه در خارج کشور نشان داد که تاکنون پژوهشی
در این زمینه انجامنشده است و این مطالعه اولین گامی است که در این زمینه برداشته میشود؛
بنابراین با توجه به اهمیت و تأثیر متغیرهای انگیزشی ازجمله ادراکات محیطی مدرسهای و
کمکخواهی تحصیلی بر فرسودگی تحصیلی و عملکرد دانشآموزان ضروری است که
تفاوتهای فرسودگی دانش آموزان ازنظر نیمرخهای متغیرهای ذکرشده موردبررسی قرار
گیرد .بر همین اساس مطالعهی پیش رو قصد دارد تعیین کند آیا فرسودگی تحصیلی
دانشآموزان در نیمرخهای کمک خواهی ،ادراکات محیطی و اهداف پیشرفت اجتماعی
تفاوت دارد؟

روشپژوهش
در پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع ،از روش توصیفی از نوع همبستگی استفاده
شده است.
جامعه آماری :در این پژوهش جامعه آماری شامل کلیه دانشآموزان دختر و پسر سال
دوم دبیرستان شهرستان مریوان که در سال تحصیلی  95-99مشغول به تحصیل بودند که
تعداد آنها  4592نفر بوده است که از این تعداد  329نفر دختر و  315نفر پسر بودند .برای
تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده و حجم نمونه برابر  593محاسبه گردید .نمونه
آماری به دلیل افت آزمودنیها به  571نفر کاهش یافت.
نمونه :برای انتخاب نمونه پژوهش ،از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای نسبتی استفاده
شد .در نمونهگیری طبقهای ،واحدهای جامعهی مورد مطالعه در طبقههای که ازنظر صفت
متغیر همگنتر هستند ،گروهبندی میشوند تا تغییرات آنها در درون گروهها کمتر شود.
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پسازآن ،از هر یک از طبقهها تعدادی نمونه انتخاب میشوند .معموالً برای طبقهبندی
واحدهای جامعه ،متغیری بهعنوان مالک در نظر گرفته میشود که باصفت متغیر مورد مطالعه
همبستگی داشته باشد (سرمد و همکاران ،4979 ،ص  .)471نحوه نمونهگیری طبقهای
بدینصورت بود که ابتدا نسبتهای واحد موردنظر جامعه در این پژوهش (جنسیت) مشخص
و سپس با توجه به نسبت موجود دانشآموزان پسر ( 19/33درصد) و دانش آموزان دختر
( 24/99درصد) 593 ،دانشآموز انتخاب شدند .برای تجزیهوتحلیل دادههای آماری از آمار
توصیفی و استنباطی استفاده شده است.
ابزارهای اندازهگیری :الف) مقیاس فرسودگی تحصیلی :این پرسشنامه را برسو،
ساالنوا و شائوفلی )4997( 4ساختهاند .این پرسشنامه سه حیطه فرسودگی تحصیلی یعنی
خستگی تحصیلی ،بیعالقگی تحصیلی و ناکارآمدی تحصیلی را میسنجد .پرسشنامه
مذکور  42ماده دارد که بر اساس طیف  2درجهای لیکرت از "کامالً مخالف " تا " کام ً
ال
موافق " درجه بندی شده است .پایایی پرسشنامه را سازندگان آن به ترتیب 4/4،72/4،75/79
برای سه حیطه فرسودگی تحصیلی محاسبه کردهاند .روایی پرسشنامه را محققان با روش
تحلیل عامل تأییدی که شاخصهای برازندگی تطبیق ،برازندگی افزایشی و جذر میانگین
مجذورات خطای تقریب ،مطلوب گزارش کردهاند .نعامی ( )4977پایایی این پرسشنامه را
برای خستگی تحصیلی  ،4/79بیعالقگی تحصیلی  4/75و ناکارآمدی تحصیلی 4/72
محاسبه کرده است .وی ضرایب اعتبار این پرسشنامه را از طریق همبسته کردن آن با پرسشنامه
فشارزاهای دانشجویی (پوالدی ریشهری )4971،به دست آورده است که به ترتیب برابر

 4/12 ، 4/15 ، 4/97محاسبه شده که در سطح  p >4/44معنیدار بود .در پژوهش حاضر
آلفای کرونباخ محاسبه شده برای کل پرسشنامه  4/29و برای حیطههای خستگی هیجانی،
بدبینی و ناکارآمدی درسی به ترتیب  ،4/33 ،4،39 ،4/29به دست آمد .همچنین جهت
بررسی روایی پرسشنامه از تحلیل عامل تأییدی مرتبه دوم استفاده شد ،نتایج حاصل از تحلیل
عامل تأییدی نشان داد که شاخصهای تطبیقی ،خطای میانگین مجذورات تقریبی ،نیکویی
برازش و شاخص برازندگی افزایشی ،در حد مطلوب گزارش شد و مدل با دادهها برازش
خوبی داشت (.)GFI= 4/97 ،CFI = 4/97 ،NFI =4/91 ،RMSEA=4/42

1. Breso, Salanova & Schoufeli
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ب) مقیاس اندازهگیری رفتار کمکخواهی :برای سنجش کمکخواهی تحصیلی
دانشآموزان از مقیاس کمکخواهی تحصیلی حبیبی کلیبر و سرمد ( )4972استفاده شد .در
این پژوهش ،پرسشنامه رفتار کمکخواهی شامل دو مقوله پذیرش و اجتناب از
کمکخواهی است که بر اساس نظریات رایان و پنتریج ( )4997ساخته شده است .این
پرسشنامه  41سؤال دارد؛ که  7سؤال آن پذیرش کمک خواهی (سؤاالت ،44 ،7 ،2 ،9 ،4
 )41 ،49و  7سؤال اجتناب از کمک خواهی است (سؤاالت  )45 ،44 ،9 ،7 ،3 ،1 ،5برای
نمرهگذاری گویهها (مقیاس پنچ درجهای لیکرت)« 2کامالً موافقم تا  4کامالً مخالفم»
استفاده شده است .سؤاالت  5،1،7،9،44،45این خرده مقیاس چون بهصورت منفی بودند،
بهصورت معکوس نمرهگذاری شدند .حداقل نمره این مقیاس  41و حداکثر نمره آن 74
میباشد .روشن زاده ( )4995پایایی مقیاس کمک خواهی تحصیلی را با روش آلفای
کرونباخ  4/37و پایایی دو حیطه کمک خواهی به ترتیب برای پذیرش کمک خواهی 4/74
و اجتناب از کمک خواهی را  4/37به دست آورده است این گزارشها حاکی از قابلیت
اعتماد برای این خرده آزمودنیهاست .در پژوهش حاضر پایایی کل مقیاس کمک خواهی
تحصیلی با روش آلفای کرونباخ 4/71 ،بهدستآمده و پایایی برای دو حیطه کمک خواهی
تحصیلی به ترتیب ،برای پذیرش کمک خواهی  4/34و اجتناب از کمک خواهی 4/37
محاسبه شده است .همچنین جهت بررسی روایی پرسشنامه از تحلیل عامل تأییدی مرتبه اول
استفاده شد ،نتایج حاصل از تحلیل عامل تأییدی نشان داد که شاخصهای تطبیقی ،خطای
میانگین مجذورات تقریبی ،نیکویی برازش و شاخص برازندگی افزایشی ،در حد مطلوب
گزارش شد و مدل با دادهها برازش خوبی داشت4/91 ،NFI =4/93 ، RMSEA=4/47( .
= .) GFI=/92 ،CFI
ج) مقیاس ادراکات محیط کالسی :برای سنجش ادراکات محیط کالسی از
پرسشنامهی ادراکات فعالیتهای کالسی جنتری ،گابل و ریزا ( )5445استفاده شد .تعداد
سؤاالت این مقیاس  94گویه است .این پرسشنامه شامل چهار خرده آزمون عالقه (7
سؤال) ،چالشانگیزی ( 7سؤال) ،انتخاب ( 7سؤال) و لذت ( 9سؤال) میباشد .پاسخ به
گویهها بهصورت طیف  2درجهای لیکرت بوده و حداقل نمره این مقیاس  94و حداکثر نمره
آن  422میباشد .شاخصهای تحلیل عامل تأییدی گزارش شده در منبع اصلی (4/411
= ) GFI4=/92 ،RMSEAنشاندهندهی اعتبار مناسب پرسشنامه است (جنتری ،گابل و

55

تعیین نیمرخهای دانشآموزان بر اساس مؤلفههای کمک خواهی و...

ریزا .)5445 ،کارشکی ( )4979پایایی کلی پرسشنامه را بر حسب آلفای کرونباخ را  4/99به
دست آورد .اعتبار خرده آزمونهای پرسشنامه را نیز ،به ترتیب ( )4/73( ،)4/33( ،)4/75و
( )4/77گزارش کرده است .این گزارشها حاکی از قابلیت اعتماد برای این خرده
آزمودنیهاست .در پژوهش حاضر پایایی کل مقیاس ادراک از محیط کالسی با استفاده از
روش آلفای کرونباخ 4/73 ،بهدستآمده و پایایی برای چهار خرده مقیاس عالقه ،لذت،
چالش ،انتخاب به ترتیب  4/77 ،4/31 ،4/37 ،4/74محاسبه شده است .همچنین جهت بررسی
روایی پرسشنامه از تحلیل عامل تأییدی مرتبه دوم استفاده شد .نتایج حاصل از تحلیل عامل
تأییدی نشان داد که شاخصهای تطبیقی ،خطای میانگین مجذورات تقریبی ،نیکویی برازش
و شاخص برازندگی افزایشی ،در حد مطلوب گزارش شد و مدل با دادهها برازش خوبی
داشت.) GFI4=/91 ،CFI = 4/92 ،NFI =4/92 ،RMSEA=4/43( .
د) مقیاس اهداف پیشرفت اجتماعی :برای سنجش اهداف پیشرفت اجتماعی از
پرسشنامهی اهداف پیشرفت اجتماعی ریان و هاپکینز )5449( 4استفاده شد .این پرسشنامه از
 55گویه تشکیل شده است که سه نوع جهتگیری هدف اجتماعی یا تبحر اجتماعی (7
سؤال) ،هدف عملکردگرایی اجتماعی ( 2سؤال) ،هدف عملکرد گریزی اجتماعی (44
سؤال) را موردسنجش قرار میدهد .پاسخ به گویهها بهصورت طیف  2درجهای لیکرت
میباشد .حداقل نمره این مقیاس  55و حداکثر نمره آن  444میباشد .ابراهیمی ()4995
پایایی کل پرسشنامه را بر حسب آلفای کرونباخ  4/71به دست آورد و اعتبار خرده
مؤلفههایی تبحر اجتماعی ،عملکردگرایی اجتماعی و عملکرد گریزی اجتماعی به ترتیب
برابر با  4/77 ،4/74 ،4/31گزارش کرده است که نشان از پایایی خوب پرسشنامه میباشد.
در پژوهش حاضر ،پایایی کل مقیاس اهداف پیشرفت اجتماعی با استفاده از روش آلفای
کرونباخ 4/72 ،بهدستآمده و پایایی برای سه خرده مقیاس تبحر اجتماعی ،عملکرد گریزی،
عملکردگرایی به ترتیب  4/34 ،4/72 ،4/74محاسبه شده است .همچنین جهت بررسی روایی
پرسشنامه از تحلیل عامل تأییدی مرتبه دوم استفاده شد ،نتایج حاصل از تحلیل عامل تأییدی
نشان داد که شاخصهای تطبیقی ،خطای میانگین مجذورات تقریبی ،نیکویی برازش و

1. Ryan and Hopkins
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شاخص برازندگی افزایشی ،در حد مطلوب گزارش شد و مدل با دادهها برازش خوبی داشت
(.) GFI4=/93 ،CFI = 4/95 ،NFI =4/92 ،RMSEA=4/47

یافتههای پژوهش
قبل از ارائه یافتههای استنباطی ،ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه پژوهش ارائه میگردد.
 24/99درصد از نمونه آماری دانشآموزان دختر 19/33 ،درصد از آنها پسر میباشند .از
میان دانشآموزان سال دوم دبیرستان  59/7درصد رشته علوم انسانی 23/4 ،درصد رشته علوم
تجربی و  41/5درصد رشته ریاضی نمونه آماری پژوهش را تشکیل میدهند.
بهمنظور خوشهبندی مناسب دانشآموزان در کمک خواهی ،ادراکات محیطی کالسی،
اهداف پیشرفت اجتماعی بر اساس فرسودگی تحصیلی از روش تحلیل خوشهای به روش
چند میانگینی ( )k-means clusterاستفاده شد .تعیین محل برش دندوگرام 4و تعداد
خوشهها از طریق تحلیل واریانس چند متغیره ( )MANOVAانجام پذیرفت (مانلی،5
 .)4979قبل از بررسی تحلیلی در رابطه با سؤالهای پژوهشی برابری ماتریس کوواریانس در
آزمون چند متغیره توسط آزمون ام باکس ،برابری واریانسهای خطا در هر متغیر وابسته
توسط آزمون لون بررسی شد .مقدار شاخص آزمون ام باکس بیانگر برابری ماتریسهای
واریانس -کواریانس متغیرهای وابسته بود .نتایج حاصل از آزمون لون نیز نشان داد گروهها
از لحاظ واریانس درونگروهی تفاوت معنیداری نسبت به هم ندارند .در زیر به تفکیک
یافتههای مربوط به هریک از سؤاالت پژوهش پرداخته میشود.
سؤال اول پژوهش این بود که آیا نیمرخهای دانشآموزان بر اساس مؤلفههای کمک
خواهی  ،ادراکات محیطی مدرسه و اهداف پیشرفت اجتماعی ازلحاظ فرسودگی تحصیلی
متفاوت هستند؟ تحلیل واریانس چند متغیره ( )MANOAانجامشده بر روی گروههای
مختلف در هنگام اجرای تحلیل خوشهای دوگروهی ،سه گروهی و حالت چهار گروهی و
پنج گروهی نشان داد که طبقهبندی دانش آموزان به گروههای دوگانه باالترین درجه
معنیداری را داشته است و بنابراین از این حالت برای خوشهبندی استفاده شد .مشخصات
خوشههای موردنظر در جدول  4ارائهشده است.
1. Dendogram
2. Manley
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جدول  .1میانگین و انحراف معیار نمرات دانش آموزان خوشه یک و دو در متغیرهای ادراکات محیطی
کالس ،کمک خواهی تحصیلی و اهداف پیشرفت اجتماعی
خوشه یک
متغیرها

ادراکات محیط کالسی

کمک خواهی

اهداف پیشرفت اجتماعی

مؤلفهها

= 15/99درصد

خوشه دو
n= 443

درصد =n=427 27/33

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

عالقه

54/92

1/75

59/44

9/21

لذت

57/45

1/44

95/79

9/39

چالش

49/31

1/29

51/75

9/22

انتخاب

47/15

1/77

57/92

1/92

اجتناب

47/15

1/77

57/92

1/92

پذیرش

59/45

9/97

59/94

9/59

تبحر گرایی

55/93

2/49

51/97

9/79

گریزی

51/49

3/47

53/25

1/94

عملکردگرایی

7/49

4/94

7/34

4/37

همانطوری که جدول  4نشان میدهد در میان دانشآموزان اولین خوشه با مقدار باالی
پذیرش دارای نمرهی میانگین باال و مقدار پایین عملکردگرایی دارای نمره میانگین پایین
است که این خوشه جهتگیری انگیزشی پایین و خوشهی دوم با مقدار باالی لذت دارای
نمرهی میانگین باال و مقدار پایین عملکردگرایی دارای نمرهی میانگین پایین است که این
خوشه جهتگیری انگیزشی باال نامیده میشود .در خوشه اول ( 99/15 ،n=443درصد) و
خوشه دوم ( 27/33 ،n=427درصد) میباشد .در بین مؤلفههای ادراکات محیطی کالس،
مؤلفه لذت با مقدار میانگین (خوشه  ،57/45 :4خوشه  ،)95/79 :5دارای باالترین میانگین و
مؤلفه انتخاب با مقدار میانگین  47/15در خوشه  4و مؤلفه چالش با مقدار میانگین  51/75در
خوشه  ،5دارای پایینترین میانگین میباشد .در بین مؤلفههای کمک خواهی تحصیلی مؤلفه
پذیرش با مقدار میانگین (خوشه  ،59/45 :4خوشه  ،)59/9 :5دارای باالترین میانگین و مؤلفه
اجتناب با مقدار میانگین (خوشه  ،47/15 :4خوشه  ،)57/92 :5دارای پایینترین میانگین
میباشد .در بین مؤلفههای اهداف پیشرفت اجتماعی مؤلفه تبحرگرایی با مقدار میانگین
(خوشه  ،55/93 :4خوشه  )51/97 :5دارای باالترین میانگین و مؤلفه عملکردگرایی با مقدار
میانگین (خوشه  ،7/49 :4خوشه  )7/34 :5دارای پایینترین میانگین میباشد .بهطورکلی با
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مشاهده دو خوشه میتوان فهمید که کلیه مؤلفههای هر سه متغیر ادراکات محیطی ،کمک
خواهی ،اهداف پیشرفت اجتماعی در خوشه دو دارای میانگین باالتری نسبت به خوشه یک
میباشد.

خوشه دو

Axis Title

خوشه یک

35
30
25
20
15
10
5
0

شکل  .1نیمرخهای مؤلفههای ادراکات محیط کالسی؛ کمک خواهی و اهداف پیشرفت اجتماعی در
خوشه یک و دو

نتایج حاصل ،دو خوشه جهتگیری انگیزش پایین و باال ،در شکل  4بهصورت
نیمرخهای میانگین مؤلفههای ادراکات محیط کالسی ،کمک خواهی و اهداف پیشرفت
اجتماعی در خوشه یک و دو نشان داده شده است .همانگونه که در شکل  4مشاهده
میشود؛ دو نمودار خطی ترسیمشده است که میانگینهای افراد خوشه یک و دو در
خصوص مؤلفههای کمک خواهی ،ادراکات محیط کالسی و اهداف پیشرفت دانشآموزان
را نشان میدهد .در این نمودارها در محور افقی نوع مؤلفهها و در محور عمودی میزان این
انگیزهها ارائه شده است که از طریق نقطهها میانگین مؤلفه در هر خوشه مشخص شده است
که با وصل کردن این نقطهها به هم میتوان نیمرخهای جهتگیری انگیزشی مربوط به آن
خوشه را نشان داد .این امر موجب افزایش امکان مقایسه بین میانگین نمرات انگیزههای
مربوط به مؤلفههای مختلف میشود .میانگین افراد خوشه یک با مربعهای کوچک و میانگین
افراد خوشه دو با مربعهای بزرگ مشخص شده است.
با عنایت به اینکه در شیوه تحلیل خوشهای ،روشی وجود ندارد تا افرادی را که در مرحله
اولیه خوشهبندی بهصورت اشتباه طبقهبندیشدهاند را مجدداً معین کند ،لذا از تجزیه تابع
تشخیص (تحلیل ممیز) استفاده شد .در روش تحلیل تابع تشخیص گروههای خوشههای
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تشکیل یافته در مرحله قبل دوباره گروهبندی شدند و میزان تطابق گروهبندی جدید با
گروهبندی اولیه مشخص شد و توابع مختلفی نیز از ترکیب مؤلفههای مختلف کمک خواهی،
ادراکات محیط کالس و اهداف پیشرفت اجتماعی به دست آمد تا بتواند در تشخیص
گروهها از همدیگر مفید واقع شود (مانلی )4979 ،بر این اساس یک تابع تشخیص انجام شد
تا گروهبندی خوشهها مورد تأیید قرار گیرد .نتایج تابع تشخیص در جدول  5ارائهشده است.
جدول  .2نتایج خوشهبندی تجزیه تابع تشخیص بر اساس خوشهبندی اولیه گروهها
گروهبندی اولیه عضویت پیشبینیشده در تجزیه تابع تشخیص
گروه یک

جمع

گروه دو

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد درصد

یک

31

83/3

93

91/19

111

111

دو

96

29/4

113

68/8

111

111

 75/7درصد از موردها بهدرستی طبقهبندیشدهاند.

جدول  5نشان می دهد که تابع تشخیص تا چه اندازه توانسته است افراد مربوط به هر
گروه از متغیر مالک را طبقهبندی کند .همانگونه که مشخص است در گروه یک  74نفر
(معادل  37/7درصد) از دانشآموزان با ادراکات محیط کالسی باال بهدرستی
طبقهبندیشدهاند .همچنین ،از این گروه 97 ،نفر (معادل  94/99درصد) بهاشتباه در گروه دو
با ادراکات محیط کالس باال طبقهبندیشدهاند .از گروه دو دارای ادراکات محیط کالس
پایین  447نفر (معادل  73/3درصد) بهدرستی در گروه خودشان طبقهبندیشدهاند و از این
گروه  97نفر بهاشتباه در گروه یک قرار گرفته است؛ بنابراین ،مالحظه میگردد که دقت
طبقهبندی گروه دانشآموزان دارای ادراکات محیط کالسی پایین ( 73/3درصد) بیشتر از
گروه دانشآموزان دارای ادراکات محیط کالسی باال ( 37/7درصد) است .درمجموع ،بر
اساس مجموع درصد صحت طبقهبندی در دو گروه 75/7 ،درصد از دانشآموزان بهدرستی
در دو گروه خوشههای جهتگیری انگیزش تحصیلی باال و پایین طبقهبندیشده و مابقی این
طبقهبندی ( 57/1درصد) بهاشتباه صورت گرفته است.
سؤال دوم پژوهش این بود که آیا بین دو خوشه ازلحاظ میانگین نمرههای میزان
فرسودگی تحصیلی تفاوت وجود دارد؟ بهمنظور مقایسه دو خوشه ازلحاظ میانگین نمرههای
میزان فرسودگی تحصیلی از آزمون  tبرای نمونههای مستقل استفاده گردید.
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جدول  .9آزمون  tنمونههای مستقل برای بررسی تفاوت بین دو خوشه باال و پایین ازلحاظ میزان
فرسودگی تحصیلی
خوشه
جهتگیری انگیزش تحصیلی
پایین
جهتگیری انگیزش تحصیلی
باال

تعداد

میانگین

انحراف معیار

443

95/52

3/57

427

14/29

7/74

درجه آزادی

مقدار T

سطح معناداری

44/52

p<4/44

571

همانگونه که جدول  9نشان میدهد آماره  tبرابر با  44/52و سطح معناداری برابر با
 4/444میباشد .پس میتوان گفت که بین دو خوشه ازلحاظ آماری تفاوت معناداری در
میانگین نمرههای میزان فرسودگی تحصیلی وجود دارد .در افراد خوشه یک (7/7417
= )M= 14/29SDمیزان فرسودگی تحصیلی نسبت به افراد خوشه دو ( SD= 3/57و
 )M= 95/52بیشتر است.

بحث و نتیجهگیری
هدف از این پژوهش دستهبندی دانشآموزان بر اساس کمک خواهی و ادراکات محیطی و
اهداف پیشرفت ازلحاظ فرسودگی تحصیلی میباشد .بهمنظور دستیابی به این هدف تحلیل
خوشهای (تجزیه کالستر) به روش چند میانگینی ( ،)k-means clusterتجزیه تابع تشخیص
و آزمون  tمورداستفاده قرار گرفت .نتایج حاصل از تحلیل خوشهای نشانگر دو نیمرخ
انگیزش تحصیلی باال و پایین دانشآموزان بود .اولین خوشه با مقدار باالی پذیرش دارای
نمرهی میانگین باال و مقدار پایین عملکردگرایی دارای نمره میانگین پایین است که این
خوشه جهتگیری انگیزشی پایین و خوشهی دوم با مقدار باالی لذت دارای نمرهی میانگین
باال و مقدار پایین عملکردگرایی دارای نمرهی میانگین پایین است که این خوشه جهتگیری
انگیزشی باال نامیده شد .در بین مؤلفههای ادراکات محیطی کالس ،مؤلفه لذت با مقدار
میانگین (خوشه  ،57/45 :4خوشه  ،)95/79 :5دارای باالترین میانگین و مؤلفه انتخاب با
مقدار میانگین  47/15در خوشه  4و مؤلفه چالش با مقدار میانگین  51/75در خوشه  ،5دارای
پایینترین میانگین بود .در بین مؤلفههای کمک خواهی تحصیلی مؤلفه پذیرش با مقدار
میانگین (خوشه  ،59/45 :4خوشه  ،)59/9 :5دارای باالترین میانگین و مؤلفه اجتناب با مقدار
میانگین (خوشه  ،47/15 :4خوشه  ،)57/92 :5دارای پایینترین میانگین میباشد .در بین
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مؤلفههای اهداف پیشرفت اجتماعی مؤلفه تبحرگرایی با مقدار میانگین (خوشه ،55/93 :4
خوشه  )51/97 :5دارای باالترین میانگین و مؤلفه عملکردگرایی با مقدار میانگین (خوشه :4
 ،7/49خوشه  )7/34 :5دارای پایینترین میانگین میباشد .در کل تمامی کلیه مؤلفههای هر
سه متغیر ادراکات محیط کالس ،کمک خواهی ،اهداف پیشرفت اجتماعی در خوشه 5
دارای میانگین باالتری نسبت به خوشه  4بودند.
یافتههای این سؤال با بخشی از نتایج تحقیقات مقدسی ( ،)4994ابراهیمی ( ،)4995فالتی
( ،)4994توپینین ،ون نن ،رالیمو و جاپینن ( ،)5447صفوی و فراهانی ( ،)4977فوالدوند،
شهرآرای و سنگری ( )4977همسو میباشد .کارشکی ( )4977نیز در مطالعه خود پنج گروه
از دانش آموزان بدون هدف ،اجتنابی باال ،رویکردی باال ،تبحری و اهداف چندگانه را
شناسایی نمود .نتایج وی نشان داد میانگین راهبردهای شناختی و مدیریت منابع در گروههای
اجتنابی و بدون هدف از سایر گروهها کمتر است .همراستا با یافتههای پژوهش حاضر ،لینن
برینک ( )5442نشان داد که اهداف پیشرفت تبحری در مقایسه با اهداف پیشرفت عملکردی
دارای بازدههای مثبت بیشتری است؛ که این یافته مطابق با فرضیه مطابقت است .بر اساس این
فرضیه ،بافتهای کالس با گرایشهای هدفی دانشآموزان مطابقت دارد؛ یعنی ساختار
تبحری برای افراد تبحری و ساختار عملکردی برای افراد عملکردی مناسبترند؛ زیرا
اینگونه موقعیتها از جستجوی هدفی که دانش آموزان آن را دنبال میکنند حمایت
میکنند (لینن برینک و پنتریج.)5445 ،
مغایر با یافته حاضر ،پنتریج و شانک ( )5445دریافتند که وقتی اهداف عملکردی-
رویکردی با اهداف تبحری باال همراه میشود .اثر مثبت بازدههای هدف تبحری باال را
کاهش نمیدهد .دانشآموزانی که میخواهند بر موضوعات تسلط پیدا کنند و عملکرد باالتر
از دیگران داشته باشند در مقایسه با آنهایی که فقط جهتگیری هدفی تبحری دارند؛
بازدههای مثبت زیادی از خود نشان میدهند .درواقع یافته پژوهشگران مذکور از مزایای
مثبت دارای موارد اهداف پیشرفت چندگانه حمایت میکنند .در حال حاضر رویکرد اهداف
چندگانه نسبت به سایر رویکردهای اهداف در محیطهای آموزشی پاسخگوتر است و
بنابراین دستاندرکاران آموزشی میتوانند با تأکید چندگانه بر اهداف به پیشرفت تحصیلی
بیشتری نائل گردد.
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دانشآموزانی که نسبت به تحصیالت و درس خواندن بیعالقگی نشان میدهند از
کمک خواهی اجتناب میکنند و برعکس دانشآموزانی که تمایل دارند که پیشرفت
تحصیلی خوبی داشته باشند بیشتر نسبت به عمل کمک خواهی اقدام میکنند .همچنین
احتمال درگیری دانشآموزان دارای جهتگیری هدف تبحری در کمک خواهی بیشتر
است .دانش آموزان دارای هدف عملکردی کمتر احتمال دارد که کمک بگیرند .به دلیل
اینکه این دانشآموزان عالقهمندند در مقایسه با دیگران خوب عمل کنند و کمک خواهی
را تهدیدکننده میدانند ،زیرا ازنظر آنان کمک گرفتن از دیگران به معنی کمبود توانایی
است (حبیبی کلیبر.)4995 ،
آشنایی دانشآموزان با راهبرد کمک خواهی بهعنوان یکی از راهبردهای انگیزشی و
استفاده از کمک ارائهشده میتواند موفقیت دانشآموزان را افزایش دهد و همچنین از
فرسودگی تحصیلی آنان جلوگیری نماید .افزایش دانش در مورد نحوه کمک خواهی به
فرایند راهکارهای مختلف آن منجر تقویت توانایی فراشناختی آنان میگردد و بنابراین
انگیزش درونی الزم را برای فراگیران و جهت رویارویی فعال با موضوعات و چالشهای
درسی فراهم میکنند.
دانش آموزان در کالسهایی بیشتر تمایل به کمک خواهی نشان میدهند و انگیزه باالیی
برای مشارکت کالسی دارند که در آنها قواعد و هنجارهای کالسی ،کمک خواهی
راهبردی را بهبود میبخشد (ریان و پینتریچ .)4997 ،کالسهایی که در آنها اهداف
کالسی ،تبحری 4است نه عملکردی( 5کارابنیک )5441،و کالسهایی که دانش آموزان در
آن محیط ،حمایت اجتماعی را درک کنند (کارابنیک5441،؛ کوزانیتیس 9و
همکاران5447،؛ ریان و پینتریچ )4997 ،معلمین نقش مهمی در این ادراکات ،ایفاء میکنند.
در بررسی اثرات عوامل موقعیتی بر انگیزش و کمک خواهی دانش آموزان ،ریان و پینتریچ
( )4997دریافتند که ادراکات مثبت دانش آموزان دوره راهنمایی از ارتباط بین دانشآموز-
معلم و دانشآموز -دانشآموز ،کمک خواهی آنها را تحت تأثیر قرار میدهد .کوزانیتیس،
دیسبینز و کوینارد ( )5447دریافتند که وقتی فراگیران در مقابل سؤاالتشان از مربیان ،حمایت
و پاسخهای مثبت دریافت میکنند ،بیشتر از کمک آنان استفاده میکنند.
1. mastry
2. peformance
3. Kozanitis, Desbiens & Chouinard
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پژوهشهای کارابینک و نیومن ( )5447،5449بیانگر آن است که کمک خواهی راهبرد
مهمی است برای دستیابی به موفقیت تحصیلی در مدارس است که درنهایت میتواند از
فرسودگی تحصیلی جلوگیری نماید .وقتی دانشآموزان به هنگام مواجهشدن با مشکالت
تحصیلی در موقعیتهای پیشآمده از کمک دیگران استفاده میکنند .نهتنها انگیزه آنان
تقویتشده بلکه آنان آگاهی و مهارتهای را کسب میکنند که در موقعیتهای دیگر
بهعنوان یادگیری تبحری عمل میکنند .با توجه به یافتههای حاصل از این پژوهش میتوان
گفت که متغیرهای لذت و پذیرش کمکخواهی توانستند موجب تمایز دو خوشه انگیزشی
تحصیلی باال و پایین شوند؛ اما هدف عملکردی نتوانست تفاوت محسوسی بین دو خوشه
ایجاد کنند .میتوان گفت که ادراکات محیط کالس مثبت ،هیجانهای مثبتی را به وجود
میآورد که موجب میشود تا دانشآموزان در تکالیف چالشبرانگیزی درگیر شده و بهتبع
آن باعالقه بیشتر به تکالیف و فعالیتهای کالسی بپردازند که موجب عملکرد فزاینده آنها
میشود .پس نتایج حاکی از آن است که دانشآموزانی که دارای نیمرخهای ادراکات محیط
کالسی و کمک خواهی تحصیلی و اهداف پیشرفت اجتماعی باال هستند .انرژی بیشتر برای
انجام تکالیف مدرسه ،احساس کارایی بیشتر و اجتناب از کمک خواهی کمتر و باعالقه
بیشتر به فعالیتهای تحصیلی میپردازند که موجب پیشرفت و موفقیت روزافزون آنها
میشود و باعث میشود که کمتر با پدیده فرسودگی تحصیلی مواجه شوند.
یکی از محدودیتهای عمده پژوهش حاضر استفاده از مقیاسهای خود گزارشی برای
جمعآوری دادهها میباشد که ممکن است نتایج را در معرض سوگیری مطلوبیت اجتماعی
قرار دهد .با توجه به نتایج پژوهش حاضر به برنامهریزان درسی پیشنهاد میشود که محتوای
مطالب درسی رشتههای مختلف را بهگونهای تدارک ببینند که باعث جلبتوجه
دانشآموزان شده و جذابیت کافی را برای ادامه تحصیل داشته باشند و همچنین از اهمیت
کافی برای تدریس و کاربرد در زندگی روزمره برخوردار باشد .تشویق دانش آموزان به
اقدام به کمک خواهی از منابع در دسترس از اقدامات دیگر معلمین میتواند باشد .برای این
منظور میتوان با ترغیب کالمی کمک خواهی را در بین دانشآموزان افزایش داد .با توجه
به نقش عوامل بیرونی در فرسودگی تحصیلی (ادراک از محیط کالس) ،به معلمان و اساتید
توصیه میشود محیط کالس درس را برای دانش آموزان تا حد امکان جذاب کنند و
امکانات و منابع کافی و بهروز را تدارک ببینند تا درک مثبت دانش آموزان از محیط کالس
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باالتر رود .همچنین به والدین و کارکنان مدرسه و معلمین توصیه میشود .راهبرد کمک
خواهی را در مدارس به دانشآموزان آموزش دهند .به پژوهشگران پیشنهاد میشود که
متغیرهای انگیزشی دیگری ازجمله هوش اجتماعی ،ویژگیهای شخصیتی (بعد
وظیفهشناسی) و تفاوتهای فردی و فرهنگی را در تحقیقات مشابه کنترل کنند .همچنین این
متغیرها با روشهای کیفی یا ترکیبی انجام گیرد.
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