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 چکیده

 یریپذتیو مسئولتحصیلی  هدف یریگرابطه جهت یبررس هدف پژوهش حاضر

-1911 در سال تحصیلی کرمانشاه ییرجا دیشه سیپرد انیدانشجومعلمان پسر دانشگاه فرهنگ

رشته آموزش  پسر مقطع کارشناسیدانشجومعلمان  تمامیجامعه آماری شامل بود.  1011

 عنوانبهنفر  211بودند که تعداد  کرمانشاه ییرجا دیشه سیپردابتدایی دانشگاه فرهنگیان 

 یآورجمع یانتخاب شدند. برا تصادفی یریگنمونه پژوهش و با استفاده از روش نمونه

( و پرسشنامه CPI) ایفرنیکال یشناختروان پذیریمسئولیت یهااز پرسشنامه ق،یتحق یهاداده

 SPSSافزار ها با استفاده از نرمو داده استفاده شد گوریو مک گر وتیال هدف یریگجهت

، تسلط هدفهای که مؤلفهداد ضرایب رگرسیون نشان  جینتا وتحلیل قرار گرفت.مورد تجزیه

توانند واریانس متغیر ( میP≤10/1) یعملکرداجتناب هدفی، شیعملکردگرا هدف

اطمینان  10/1ا بهدف تحصیلی  گیریجهتدار تبیین کنند و معنیصورت پذیری را بهمسئولیت

 بینی کند.پذیری را پیشتواند تغییرات مربوط به مسئولیتمی

گاه دانش ،دانشجومعلمانی، ریپذتیمسئولتحصیلی، هدف  یریگجهت کلیدی: یهاواژه

 .انیفرهنگ
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 مقدمه .1

اید بدانشگاه فرهنگیان با کفایت است. مسئول و  یافراد ازمندیننظام آموزشی حاضر، 

یشان را هابگیرند و مسئولیت تصمیم بهتر تصمیمدانشجومعلمان کند تا فراهم  یطیشرا

 تیسئولمسمت موفقیت سوق دهد و  آنان را بهی باشد که اگونهبهباید  ماتیتصمبپذیرند. 

رای ب دانشجومعلمانو تربیت آموزش را بپذیرند؛ که این مهم از طریق  اندکردهانتخابی که 

 یکیع، در واق؛ است ریپذامکان شانشدهرفتهیپذو مسئولیت در قبال وظایف  هانقشپذیرش 

؛ 1911پذیری آنان است )رمضانی نژاد، ی افراد، مسئولیترشد اجتماع ابعادترین ز مهما

ان دیگر یاز سودر فرد را  یالزام و تعهد درون کی ،پذیریمسئولیت(. چراکه 2119، 9هلیسون

و از  کندمیایجاد ، شودمی اش گذاشتهعهدهکارهایی که به مطلوب درست و انجام جهت 

ل پذیری یکی از مسائتحقیقات نشان داده است که مسئولیت. ردیگیم وجود شخص نشات

؛ مدرس 1911، یو اجار بابا پور)کاظم پور و  است مؤثرفراگیران مهم است که در پیشرفت 

؛ 0211و همکاران،  0چن ؛1910وند و صلیبی، ؛ محمدی درویش1911یزدی و همکاران، 

 (.2111، 0سایماکو و تی

اهداف هدف ) گیریجهت، فراگیرانپذیری بر مسئولیت مؤثری مرتبط و هامؤلفهیکی از 

عنوان به(. اخیراً نظریه اهداف پیشرفت 1910وند و صلیبی، ( است )محمدی درویششرفتیپ

(. 2112، 1شده است )کاپلان و میهردیدگاهی نظری و مؤثر در انگیزه درسی فراگیران ارائه

ن و دارد )برات دیتأکمفهوم اهداف پیشرفت بر دلایل فراگیران در انجام وظایف و تکالیف 

 کننده جهتیکند، تعیینر اساس این نظریه، هدفی که فرد مشخص میب؛ (2119، 2استرامسو

 العملعکسا هکند و یا نسبت به آنتعبیر می را شیکارهاها و است که فرد بر مبنای آن فعالیت

اری شناختی و رفت الگوهای مختلف عاطفی، فراگیرشود که دهد و این کار باعث مینشان می
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(. درواقع، 1112، 11؛ به نقل از الیوت و چرچ1131، 1؛ نیکولز3111، 3را در پیش بگیرد )دوئگ

فرد است که مقاصد  جاناتیمنسجم از باورها، اسناد و ه ییالگو معرفگیری هدف، جهت

تمایل ها موقعیتشود که در بعضی از شرایط و مشخص کرده و باعث می رااو  یرفتار

 (.1911 ،یهاشم یادیبن)کند  یژه رفتاری واوهیو به ش بیشتری به انجام کارها داشته باشد

وظایف در  فراگیران و عملکرد یریادگی نییتب جهت ،گیری هدفهای جهتنظریه

 نیتریکاربردبه همین دلیل، این نظریات ؛ است ایجادشدهبسترهای یادگیری و در آموزشی 

 هایهستند. نظریه یریادگفهم و ارتقای آموزش و ی یهدف برا هاینظریه نیترمرتبطو 

 ،هادر همه آن یاصلی مؤلفهاما متعددند،  فراگیران شرفتیپدر بررسی  هدفگیری جهت

(. 1931، 11است )پنتریچ و شانگ شرفتیرفتار پمعنای انجام دادن به هدف است که به  شیگرا

مواجهه با تکالیف و کارهای پذیری در تحقق مسئولیت لذا بر اساس مطالب مذکور،

اص اشخنگرش جهت گیرانه تحت تأثیر کار و محیط  محیط آموزشیزندگی، در  واگذارشده

ه کفردی  .دهدقرار میشعاع تحت سایرین را با خود و رفتار و مواجهه افراد که نحوه است 

ساس ، بر اکنندیمی گذارهیگیری هدفی تسلط پاجهتوظایف برعهده گرفته را بر مبنای 

ا ، کارها رهای بیرونیپاداشانتظارات خاص برای دریافت و بدون وظیفه  تیماهشرایط و 

شغلی  و شرایط و محیط آموزشی ویژه درهای مختلف بهدر موقعیتو  دهندانجام می

؛ که در این راستا (1910 ،یبیو صل وندشیدرو ی)محمدداشته باشند پذیری بیشتری مسئولیت

لیبی، وند و صپذیری )محمدی درویشلیتگیری هدف با مسئوی جهتبرخی تحقیقات رابطه

)نورا بنجار و همکاران،  نفساعتمادبه(، 1910(، پیشرفت تحصیلی )رسولی و همکاران، 1910

ی یادگیری )خادمی و نوشادی، میخودتنظ( و 1930(، ابعاد هویت )جوکار و لطیفیان، 1933

گیری همچنین نقشی که جهتبنابراین با توجه به مطالب مذکور و ؛ اندکرده دیتائ( را 1930

، پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این افراد دارد پذیریمسئولیتدر تحصیلی  هدف
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پذیری ی مسئولیتکنندهبینی پیش تواندیمتحصیلی  هدفگیری سؤال است که آیا جهت

 باشد؟دانشگاه فرهنگیان  دانشجومعلمان

 ادبیات موضوع .2

 پذیریمسئولیت

 مناسب یگیرو تصمیمگویی پاسخ ییتوانا ،یلغونظر را از  پذیریمسئولیت، 12نیب و کلمز

 ارچوبهفرد در چبدین معنی است که گیری مناسب تصمیم معتقدند که هااند. آنگرفتهدر نظر 

 جادیامنجر به که انجام دهد  ییهاانتخاب ،وجود داردکه از او توقعاتی و  یاجتماعقوانین 

 تیئولشود. مساو و دیگران خاطر  شیو آسا تیموفق ،یمنیارتقای ا مثبت،ی انسانارتباطات 

ترجمه : نیکلمز و ب) دیآیمبه دست  تجربه، بلکه اکتسابی است و از طریق ستینموروثی 

 که توسط ستینی افهیوظ پذیری صرفاًمسئولیت(، 2110) 19ازنظر فروم (.1932 ،پور یعل

 شخصخود  توسط احساس و حالت است که ینوع انگریبلکه ب ،شودانجام شخص  کی

 .است گرانیدشخص در برابر انتظارات و واکنش  شامل رفتارو  شودمی ختهیبرانگ

( بر این 1130ی )بدل است؛ یاجتماعیک بعد و  یبعد فرددارای یک  پذیریمسئولیت

اب، ، انتخفکرکه شامل ی اعمالش پاسخگویعنی فرد  یپذیری فرداست، مسئولیت باور

 پذیریمسئولیت(. 1911 ،یعقوبیبه نقل از  ؛1130 ،یبدلگفتار و رفتارش باشد ) م،یتصم

 هایصمیمتیی اخذ بودن، توانا اعتمادقابل ،انجام تکلیف ییتوانا ،ییپاسخگویعنی  یاجتماع

باشد،  یصپذیری شخمسئولیت کهیاست. هنگام رهیغ وی تفکر منطقداشتن  ،صلاحیت ،یاخلاق

ذیری پدر مسئولیت لیشود ومی تابیدهاو  یشخص یزندگ وخود فرد  بهانعکاس عمل فرد 

 ،یعقوب)ی شودمیدیگران متوجه جامعه، مردم و  ،عمل فردانجام پیامد و نتیجه  ،یاجتماع

جام انسعاملی در  عنوانبه یو اجتماع یپذیری در ابعاد فردمسئولیت گر،ید طرفاز  (.1911

ذیری پمسئولیتو  های موجود استاحترام به تفاوتتوجه و  نیدر ع یاجتماع یهمبستگ و
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 یاعپذیری اجتمو مسئولیت شودمی یپذیری اجتماعمسئولیت سازنهیزم ،یشخص بعد در

در احترام به دیگران  ها،از آن یکیکه  ی فراوانی به دنبال خواهد داشتاجتماعی هاامدیپ

 (.1911سروش، ) استی اجتماعارتباطات 

 تحصیلی فهدگیری جهت

. ستاتمرکز م شود،می دنبال شرفتیپشرایط  کیکه در  یاهدافروی گیری هدف بر جهت

 کنندمی و عملکردشان چگونه فکر فیخودشان، وظارابطه با در  فراگیران نکهیتمرکز بر ا

ست و ا لیفرد از تحص زهیانگ نیمب یلیتحص یهاتیگیری در موقعجهت نیا(. 1132 ،مزیا)

ر تحت تأثیر قرا یریادگی یهاتیاو را در موقع یهاها و پاسخکنش لات،یتما لحاظ نیبه هم

در  یهای فردتفاوت یهدف مبنا گیریجهت(. 2111، 10فلدر شوون اوربان و) دهدمی

ط را شرای این فرد را در تیموفق زانیم توانها میاست و بر اساس آن یلیتحص یهاموقعیت

 (.2111، 10فریو ش لویو لگ استر کیدو) کردبینی پیش

که شامل  اندگرفتههدف را در نظر  گیریجهتسه نوع ( 2111) همکاران و یدگلیم

 گیریجهتاست.  یعملکرداجتناب هدفی، شیهدف عملکردگرا، هدف تسلط گیریجهت

ل، داشتن مشک فیانتخاب تکل ت،یموفقی تلاش برا ،یلیتحص یبا خودکارآمد یهدف تسلط

ش پرداز یراهبردها یریکارگبه ،یریادگی بهی پشتکار در مواجهه با مشکلات، علاقه درون

 توانیملاش است که با ت نیافراد ا گونهنیا. باور دارد بالاتر ارتباط یلیتحص شرفتیو پ قیعم

هدف عملکرد  گیریجهت(. 2112 ،یدگلیترنر و م نا،یکورت دل،یفرا) افتیدست  تیبه موفق

نوع  نیا(. 2111 چ،ینتریپ) دارد دیتأک یستگیمطلوب شا یابیارز بهی ابیبر دست یشیگرا

ودن، استفاده ب نیبهتر یتلاش برا ،یگرفتن از عملکرد هنجار یشیپ یبرا تلاش با گیریجهت

 ،یبه نقل از کشاورز ؛2112، و شانک چینتریپ)همراه است  یاجتماع سهیمقا یارهایمع از

 شکست ترس از ،اجتنابیهدف عملکرد  گیریجهتدر (. 1911بخت و فولاد چنگ،  روزیف
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 ز،یویو هاراک وتیال) کندمی ختهیتلاش برانگ یاست که افراد را برا دنیبه نظر رس تیکفایبو 

1111.) 

 یشناسروش .3

ایشی پیم یوهیشنظر هدف کاربردی و با استفاده از  ازروش پژوهش حاضر کمی است که 

دایی آموزش ابترشته  مقطع کارشناسیپسر دانشجومعلمان . جامعه آماری شامل کلیه انجام شد

 1911-1011سال تحصیلی بودند که در  کرمانشاه ییرجا دیشه سیپردفرهنگیان دانشگاه 

نمونه پژوهش و با استفاده از روش  عنوانبهنفر  211که تعداد  بودندمشغول تحصیل 

 انتخاب شدند. تصادفی یریگنمونه

 بزار پژوهشا

 ایفرنیشناختی کالروان پذیریمسئولیت یهاپرسشنامههای تحقیق، از ی دادهآورجمعبرای 

(CPI) استفاده شد.( 2111الیوت و مک گریگور ) هدفگیری پرسشنامه جهت و 
 پذیریمسئولیتپرسشنامه 

( 1132رنیا )شناختی کالیفپذیری روانپذیری از پرسشنامه مسئولیتبرای سنجش مسئولیت

، فراگیرانپذیری سؤال است. در این پژوهش منظور از مسئولیت 02استفاده شد که دارای 

شیوه  دهند.پذیری میسؤال پرسشنامه مسئولیت 02در پاسخ به  فراگیرانی است که انمره

ک عاملی صورت تبه پرسشنامهو  صورت صحیح و غلط بودسشنامه بهپاسخگویی در این پر

است. در  02و حداکثر  1گزاره جمع شده و حداقل امتیاز ممکن  02است. امتیازات از 

ست ا شدهیابیارز قبولقابل( روایی محتوایی و صوری این پرسشنامه 1910)آقایی،  پژوهش

 است. شدهمحاسبه 1721 و ضریب آلفای کرونباخ
 یلیهدف تحص یریگجهتپرسشنامه 

 (1112) یگلیو م دلتنیم توسط شدهابداع اسیبا مق یلیهدف تحص یریگجهت

 فیبرای انجام تکال انیدانشجو است که یلیدلا انگریب ،یهدف یریگجهت. شد یریگاندازه

چهار  اسیدر مق سؤالات با رتبه گذاری انیپرسشنامه دانشجو نیا در. خود دارند یدرس



از سه  اسیمق نی. اکنندیم ها مشخص هیرا در مورد هرکدام از گو خود نظر کرت،یل یادرجه

ت اس شدهلیتشکی عملکرداجتناب هدفی، شیهدف عملکردگرا، هدف تسلط اسیخرده مق

ای بر شیگرا عنوانبه تسلطی یریگجهت. ردیگیمقرار  موردسنجش هیگو 12 واسطهبهکه 

 تشرفیو پ دیجد یهاتیموقعدر  یابیتبحر د،یجد یهاصورت کشف لهیوسبهرشد خود 

. (2112 ،ینیسو- ننی؛ توام2113،2111)بانگ،  شودیم فیفردی تعر یهایستگیشا

 کسب دارد و گرانیدر نزد د دییو تأ یستگیشا کسب بر دیی تأکگرایعملکرد یریگجهت

و  وتیاست )ال یریگجهتنوع  نیمهم ا ربناییز نسبت به شخص گرانیقضاوت مطلوب د

 و (2112 ،ینیسو -ننی؛ توام2113،2111 بانگ،؛ 2111 گوریو مک گر وتی، ال1112، چرچ

افراد  دارد و گرانیدر نزد د یستگیشا عدم بر دوری و اجتناب از دیتأک یاجتناب یریگجهت

و  وتی، ال1112، و چرچ وتی)ال هستند زانیگر گرانیاز قضاوت د یریگجهت نیا دارای

در بررسی پایایی، خیر و . (2112 ،ینیسو -ننی؛ توام2113،2111 بانگ،؛ 2111 گوریمک گر

و  23/1 یشیعملکردگرا، 30/1 هدف تسلط( ضرایب آلفای کرونباخ را برای 1931) ییخرما

( نیز با استفاده از روش آلفای 1932دلاورپور )به دست آورند. جوکار و  31/1ی عملکرداجتناب

به  یعملکرداجتناب هدفی و شیهدف عملکردگرا، هدف تسلطهای مقیاسکرونباخ برای زیر 

 به دست آوردند. 31/1و  22/1 ،11/1ترتیب ضرایب 

از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که پایایی  هاپرسشنامههمچنین پایایی 

گیری جهتو در پرسشنامه  1732 پذیریمسئولیتبرای پرسشنامه در این پژوهش  آمدهدستبه

ی، تسلطاهداف  یهااسیمق آلفای کرونباخ برای خرده بیضرا) به دست آمد 1719 هدف

که  (.است شدهگزارشدرصد  1721 1720، 1733 بیبه ترتی عملکرداجتنابی و شیعملکردگرا

پرسشنامه بوده است. همچنین  دوهر ی پایایی مطلوب و مناسب برای دهندهنشاناین ضرایب 

ی میانگین، هاآزموناز  هادادهتحلیل  منظوربه، هادادهی آورجمعدر پژوهش حاضر پس از 

 .استفاده شد SPSSافزار نرم با استفاده از و رگرسیون انحراف معیار

 پژوهش نتایج .4



 شدهگزارشو نتایج آن در جداول ذیل  پرداخته شدها به تحلیل دادهقسمت در این 

 است.
 پذیریها در نمرات مسئولیتهای آماری آزمودنیمشخصه :1 جدول شماره

 انحراف استاندارد میانگین متغیر

 11/3 01/23 پذیریمسئولیت

 

 پذیری نشانمقادیر میانگین و انحراف معیار برای متغیر مسئولیت 1 جدول شماره

و انحراف معیار برابر  2370 پذیری برابر بابرای متغیر مسئولیت شدهمحاسبهدهد. میانگین می

 است. 3711 با
 هدفگیری جهتها در نمرات های آماری آزمودنیمشخصه :2 جدول شماره

 انحراف استاندارد میانگین متغیر

 03/0 22/10 هدف تسلط

 19/0 31/21 یشهدف عملکردگرای

 00/0 11/21 هدف عملکرداجتنابی

 91/12 33/11 هدف گیریجهت

 

گیری برای جهت شدهمحاسبهاست، میانگین  شدهدرج 2 در جدول آنچهبر اساس 

، 10722 تسلطیهدف  برای مؤلفه شدهمحاسبهاست؛ همچنین میانگین  11733 برابر با هدف

 گیریجهتبرای کل و  21711اجتنابی  هدف عملکرد 21731عملکردگرایشی در مؤلفه هدف 

 است. 11733هدف 

 تحصیلی فراگیران هدف گیریجهت های مربوطه به این فرضیه کهبرای تحلیل داده

از تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج تحلیل  کند،بینی میپذیری آنان را پیشمسئولیت

ارائه  9 در جدولتحصیلی  هدفگیری پذیری و جهتواریانس مربوط به رگرسیون مسئولیت

 گردیده است.



 تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون :9 جدول

 

( و با P≤111/1( معنادار است )927011) شدهمشاهده Fمیزان  9 جدول بر اساس نتایج

رایب پذیری، ضبر مسئولیتتحصیلی  هدفگیری جهتدار بودن رگرسیون توجه به معنی

 آمده است. 0 بینی در جدول شمارهمربوط به معادله پیش
 هدفگیری جهت یهامؤلفهبر اساس  یریپذتیمسئولبینی ضرایب معادله پیش :0 جدول شماره

 داریسطح معنی T ضرایب استاندارد خطای استاندارد ضرایب مدل

 111/1 221/3  132/12 111/110 مقدار ثابت

 111/1 231/2 291/1 122/2 193/1 هدف تسلط

 113/1 930/2 119/1 209/1 100/0 یشهدف عملکردگرای

 101/1 111/2 112/1 010/1 210/9 هدف عملکرداجتنابی

 

 

 دف(ه گیریجهت یهامؤلفهبین )پیش متغیرسه ضرایب رگرسیون هر یک از  0 جدول

 یعملکرداجتناب هدفی، شیهدف عملکردگرا، هدف تسلط هایدهد که مؤلفهرا نشان می

(10/1≥Pمی )ضریب دار تبیین کنندصورت معنیپذیری را بهتوانند واریانس متغیر مسئولیت .

دهد که هدف نشان می t آمارهبا توجه به  است که (β=  291/1) تسلطتأثیر مؤلفه هدف 

بینی کند. پذیری را پیشتواند تغییرات مربوط به مسئولیتاطمینان می 10/1با  عملکردگرایشی
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اضافه ی تسلطاین است که اگر یک واحد به میزان مؤلفه هدف مثبت  ریتأثاین ضریب معنای 

شود. ضریب تأثیر مؤلفه هدف پذیری اضافه میمسئولیتبه نمره فرد در  291/1شود مقدار 

دهد که هدف نشان می t آمارهبا توجه به  است که (β=  119/1ی )شعملکردگرای

 بینی کندپذیری را پیشتواند تغییرات مربوط به مسئولیتاطمینان می 10/1ی با شعملکردگرای

نشان  t آمارهبا توجه به که  است( β=  112/1) اجتنابیضریب تأثیر مؤلفه هدف عملکردو 

ذیری پمسئولیت تواند تغییرات مربوط بهاطمینان می 10/1با  دهد که هدف عملکرداجتنابیمی

 بینی کند.را پیش

 یریگجهینتبحث و  .5

 یریپذتیو مسئولتحصیلی هدف  یریگرابطه جهت یبررس هدف پژوهش حاضر

لیل نتایج تح کرمانشاه بود. ییرجا دیشه سیپرد انیدانشجومعلمان پسر دانشگاه فرهنگ

نشان داد که  هدفگیری پذیری و جهتواریانس مربوط به رگرسیون مسئولیت

 شود. نتایج این پژوهش باتبیین می هدفگیری ی جهتهامؤلفهپذیری توسط مسئولیت

 (،1912) (؛ رسولی خورشیدی و همکاران1910وند و صلیبی )ی محمدی درویشهاپژوهش

(، قیداری 2112(، مک گریگور و الیوت )2110(، لی و همکاران )2110چاندرا و همکاران )

 همخوانی دارد.( 1931( و محمدی )1912)

را اصولی  شیوه و توانندیاهداف پیشرفت می ریگجهت کهگفت  توانیمدر تبیین نتایج 

 و توانمندی تکفایبروز به گرایش و داده تحت تأثیر قرار  دنکنید بر یک تکلیف عمل مافراکه 

ود تربیتی در مطالعات خ انشناسروانمحققین و آنان نشان دهند.  یریپذتیرا در کنار مسئول

. دانندیپیشرفت تحصیلی متبط با فرایندهای مری کنندهبینی شیپ هدف را یهایریگجهت

ها، جذب لشچا ابتبط مر یهایابیبا ارزفراوانی اهداف تسلط در روابط مثبت  همچنین،

امتحان و آماده شدن برای پیشرفت در موقع شده، آرامش کنترل ادراک نبود، آموزشیمطالب 

گرایش منفی با  صورتاین اهداف به شود.یم ایاننم ی درسیهاآزمونمطالب درسی و در 

التی حمرتبط است و این در  یریناپذتیمسئول حسیعنی  انجام تکالیف و کارهااز به اجتناب 



 یهایابیارز ماننداز متغیرهای پیشرفت تعداد کمی که اهداف عملکرد گرایشی با است 

 برای انجامآمادگی دلیل بالا و احساس آرامش به ی ابه نمرهخواهان رسیدن ، زیبرانگچالش

، ودشیمنفی متعددی منجر م یندهایاست. این رویکرد به فراکارها و انجام تکالیف درسی 

نفس(، که حاکی از توانایی کم و فقدان آمادگی کاهش عزتمانند تهدیدآمیز ) یهایابیارزمانند 

 .(2112برای موفقیت است )مک گریگور و الیوت، 

رفت را برای پیش ییهاتیها و فعالتسلط بالا چالش یریگبا جهت فراگیرانبنابراین 

ربه و اگر شکست را تج ندیآیبرمتازه اطلاعاتی  یهامهارت پیو در  کنندیمدنبال تحصیلی 

ی هاهش. پژودانندیتوانایی مو  هاتیقابلنبود در مقایسه با ناشی از نبود تلاش کنند، آن را 

ا ب فراگیرانهدف تسلط در مقایسه با  یریگبا جهت فراگیرانداده است که نشان قبلی 

هت و تکالیف درسی در ج هاتیفعالی درسی و انجام هاعملکرد در آموزش یریگجهت

ی بهره شدهارائهمطالب درسی از  فراگیران. همچنین این کنندیپیشرفت تحصیلی بهتر عمل م

سی دی همچنین،  .(2110دارند )ماترن،  یترشیبی ریپذتیو احساس مسئولی گرفته ترشیب

 عنوان تحتپیشرفت را ی ریگجهتو انگیزش که که درصورتی داردیماظهار ( 2119)کیو 

زارهای متفاوت با اب یافرادکه دید  توانی، مشودیا دسترسی به تعالی تعریف و نیاز به موفقیت 

رونی د ختلفبا دلایل م یتبرای موفقاقدام کرده و  یشارضای نیازهای خوبرآورده سازی و به 

هدف  یریگرسیدن به موفقیت بازتاب جهت در. انگیزش پیشرفت شوندیو بیرونی هدایت م

در کنار  تواندیلیف و حل مسئله در زندگی است و ماهای تکافراد و رویارویی با چالش

 .مطرح شود فرد یهاتلاشدنبال کردن احساس مسئولیت آنان در 

 پژوهش یهاتیمحدود

 یآورعنوان تنها ابزار جمعاستفاده از پرسشنامه به ،پژوهش نیا یهاتیاز محدود یکی 

 ،یریگاندازه یمانند خطا هاتیاز محدود یبعض یها داراپرسشنامهبود. چون ها داده

 .و... است ینگرشتنیخو ی و نبودنگریسطح

 کندیه ممواج تیمحدود را با جینتا میتعم مرکز پسرانه و فقط شهر کرمانشاه کیستفاده از ا. 
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