
چکيده پايان نامه

 A تعیین رابطۀ تفکرات غیرمنطقی و ریخت های شخصیتی

و B با رضایت شغلی دبیران 

نام دانشجو: گوهر نظری بوالنی 
استاد راهنما: دکتر عصمت دانش 

استاد مشاور: دکتر شهریار شهیدی 
کارشناسی ارشد، فروردین 1388

هدف این پژوهش، تعیین رابطة تفکرات غیرمنطقی و ریخت های 
ش��خصیتی A و B ب��ا رضای��ت ش��غلی دبیران مقطع متوس��طة 
شهرستان کرمانشاه است. در جریان پژوهش، 260 نفر از دبیران 
با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و 
به پرسشنامه های تفکرات غیرمنطقی جونز )1968(، ریخت های 
ش��خصیتی A و B بورتنر )1969( و رضایت ش��غلی مینه س��وتا 
)1967( پاس��خ دادن��د. ب��رای تجزیه و تحلیل داده ه��ا از آزمون 
تحلیل پراکندگی چند متغیره، رگرس��یون، هم بستگی، t مستقل 
و خ��ی دو اس��تفاده ش��د. نتایج در س��طح 95 درص��د اطمینان 
نش��ان داد که تفکرات غیرمنطقی و ریخت های ش��خصیتی A و 
B در کن��ش متقاب��ل با رضایت ش��غلی رابطه دارن��د. مؤلفه های 
تفک��رات غیرمنطقی )توق��ع تأیید از دیگ��ران، انتظارات بیش از 
ح��د، واکنش همراه با ناکامی و وابس��تگی( با رضایت ش��غلی در 
ارتباط ان��د. مؤلفه های تفکرات غیرمنطقی )توقع تأیید از دیگران، 
انتظ��ارات بی��ش از حد، واکنش همراه با ناکام��ی، نگرانی توأم با 
اضط��راب، درماندگی برای تغییر( با ریخت های ش��خصیتی A و 
B رابطه دارند و ریخت های ش��خصیتی A و B با رضایت ش��غلی 
رابطه ندارند. جنس��یت با رضایت شغلی رابطه دارد اما با تفکرات 

غیرمنطقی و ریخت های ش��خصیتی رابطه ندارد. 
----------------------------------------

رابطۀ افسردگی نوجوانان با نشانه های متناظر در آزمون 

ترسیم درخت 

نام دانشجو: فاطمه نیک زاد یادگار 
استاد راهنما: دکتر شهال پاکدامن  

استاد مشاور: علی عسگری 
رشته تحصیلی: روان شناسی عمومی، کارشناسی ارشد – تیر 87 

ه��دف پژوهش حاض��ر بررس��ی رابط��ة افس��ردگی نوجوانان با 
نشانه های متناظر آن در آزمون ترسیم درخت به منظور استفاده 
از آن ب��ه عنوان اب��زار ردیابی مقدماتی این اختالل بوده اس��ت. 
200 دانش آموز در محدوده س��نی 14 تا 17 س��ال از 4 مدرسة 
راهنمایی و دبیرس��تان ش��هر تهران، از طریق روش نمونه گیری 
چن��د مرحله ای انتخاب ش��دند. آزمون افس��ردگی بک و آزمون 
ترس��یم درخت اجرا ش��د و نقاشی های به دس��ت آمده از حیث 
وجود و فقدان ش��اخص های آزمون ترسیم درخت ارزیابی شدند. 
آزمون خی دو و رگرس��یون لجس��تیک نیز ب��رای تحلیل داده ها 
به کار گرفته ش��دند. یافته های پژوهش نش��ان دادند که در 11 
شاخص از 24 ش��اخص آزمون ترسیم درخت، بین گروه افسرده 
و غیرافس��رده تف��اوت معناداری وجود داش��ته اس��ت. همچنین 
بین افس��ردگی نوجوانان به طور جداگانه ب��ا تحصیالت والدین، 
اش��تغال مادران و ترتیب تول��د ارتباط معن��اداری وجود دارد و 
فرزن��دان والدی��ن با تحصی��الت باالتر و فرزندان مادران ش��اغل 
میزان افس��ردگی کمتری را نش��ان می دهند. همچنین فرزندان 
اول نسبت به سایر فرزندان خانواده، سطوح افسردگی پایین تری 

را تجرب��ه می کنن��د. 
----------------------------------------

بررسی رابطه بین ویژگی های معلم، تدریس معلم و 

عملکرد ریاضی دانش آموزان 

پژوهشگران: فریبا خوشبخت و مرتضی لطیفیان 

چکیده  
آم��وزش ریاض��ی از اهداف اساس��ی آموزش و پ��رورش در دورة 
ابتدایی اس��ت. از گذش��ته تاکنون نظریه پردازان و پژوهش��گران 
متع��ددی در زمین��ة یادگیری ریاض��ی و عوامل اثرگ��ذار بر آن 
به نظریه پ��ردازی و مطالع��ه پرداخته اند. در ط��ول تاریخ، نتایج 
مطالعات آموزش ریاضی تأثی��ری بنیادین بر تدریس و یادگیری 
داشته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطة کیفیت تدریس 
معلم، زمان و فرصت یادگیری با توانایی انجام دادن محاس��بات و 
حل مس��ئله های ریاضی ضمن در نظر گرفتن تحصیالت و تجربة 
کاری معل��م در دانش آموزان کالس چهارم و پنجم ابتدایی انجام 
گرفت. به این منظور، 650 دانش آموز )320 دختر، 330 پس��ر( 
کالس چهارم و پنجم دورة ابتدایی ش��هر ش��یراز انتخاب ش��دند 
برای اندازه گیری متغیرهای پژوه��ش از مقیاس کیفیت تدریس 
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 با مجله هاي رشد آشنا شويد

مجله هاي دانش آموزي 
 ) به صورت ماه نامه و هشت شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند ( :

مجله هاي بزرگ سال عمومي 
 )به صورت ماه نامه و هشت شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند(:

 )به صورت فصل نامه و چهار شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند(:

مجله هاي رشــد عمومي و تخصصي، براي معلمان، مديران، مربيان، مشاوران 
و كاركنــان اجرايي مــدارس، دانش جويان مراكز تربيت معلم و رشــته هاي 
دبيري دانشــگاه ها و كارشناســان تعليم و تربيت تهيه و منتشــر مي شوند. 

 4 ــمارة  ش ــاختمان  شمالي،س ــهر  ايرانش ــان  خياب ــران،  ته نشـاني:   
                آموزش وپرورش ، پالك 266، دفتر انتشارات و تكنولوژى آموزشي. 

 تلفن و نمابر:  88301478 ـ 021

مجله هاي رشد توسط دفتر انتشارات و تكنولوژى آموزشی
به  وابسته  آموزشي  برنامه ریزي  پژوهش  و  سازمان   
مي شوند: منتشر  و  تهیه  پرورش  آموزش  و  وزارت 

وزش ابتــدایي  رشد آموزش راهنمـایي تحصیلي  رشد تكنولوژي   رشد آـم
آموزشي  رشد مدرسه فردا  رشد مدیریت مدرسه  رشد معلم 

 رشـد برهان راهنمایي (مجله ریاضي براي دانش آموزان دورة راهنمایي تحصیلي) 
 رشد برهان متوسطه (مجله ریاضي براي دانش آموزان دورة متوسطه)  رشد آموزش قرآن 
 رشد آموزش معارف اسالمي  رشد آموزش زبان و ادب فارسي  رشد آموزش هنر  
رشد آموزش مشاور مدرسه  رشد آموزش تربیت بدني  رشد آموزش علوم اجتماعي 
 رشـد آموزش تاریخ   رشـد آموزش جغرافیا  رشـد آموزش زبان  رشد آموزش 
ریاضي   رشد آموزش فیزیك  رشد آموزش شیمي   رشد آموزش زیست شناسي   
رشد آموزش زمین شناسي  رشد آموزش فني و حرفه اي  رشد آموزش پیش دبستاني

مجله هاي بزرگسال اختصاصي

(براي دانش آموزان آمادگي و پایة اول دورة دبستان)

(براي دانش آموزان پایه هاي دوم و سوم دورة دبستان)

(براي دانش آموزان پایه هاي چهارم ، پنجم و ششم دورة دبستان)

(براي دانش آموزان دورة راهنمایي تحصیلي)

(براي دانش آموزان دورة متوسطه و پیش دانشگاهي)

 

مجله هاي بزرگسال و دانش آموزي تخصصي

)QTS(، آزم��ون محقق س��اختة ریاضی و ف��رم ارزیابی زمان و 
فرصت یادگیری )TOLF( اس��تفاده گردید. نتایج تحلیل مسیر 
با اس��تفاده از آزمون رگرسیون چندمتغیری سلسله مراتبی نشان 
داد ک��ه عملک��رد دانش آم��وزان هم در محاس��بات و هم در حل 
مس��ائل ریاضی از طریق فرصت و زمان یادگیری توس��ط تجربه 
و تحصی��الت معلم پیش بینی ش��ده اند. به عبارت دیگر، فرصت و 
زمان یادگیری نقش��ی واسطه ای در ارتباط بین ویژگی های معلم 

ب��ا عملک��رد ریاض��ی دانش آم��وزان دارد.
----------------------------------------

پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی 

براساس باورهای خودکارآمدی، وضعیت اجتماعی – 

اقتصادی و رشتۀ تحصیلی 

پژوهشگر: یاسمین عابدینی 
آذرماه، 1389 

چکیده 
نظریه های ش��ناختی – اجتماعی انگیزش و پیش��رفت تحصیلی 
ب��ر نق��ش متقاب��ل متغیره��ای ش��خصی و بافت��ی در عملکرد 
تحصیل��ی تأکید دارند. در این پژوهش، خودکارآمدی و وضعیت 
اجتماعی – اقتصادی خانواده به عنوان دو متغیر مهم ش��خصی 
و بافت��ی مؤث��ر در پیش بینی پیش��رفت تحصیل��ی دانش آموزان 
دختر مورد مطالعه قرار گرفتند. 500 نفر از دانش آموزان دختر 
در رش��ته های ریاضی – فیزیک و علوم انسانی از دبیرستان های 
شهر تهران انتخاب و مطالعه شدند. جهت ارزیابی خودکارآمدی 
دانش آموزان از خرده مقیاس باورهای خودکارآمدی پرسش نامة 
راهبردهای انگیزش��ی برای یادگیری )MSLQ( اس��تفاده شد. 
می��زان تحصیالت، ش��غل والدی��ن و درآمد خان��واده به عنوان 
ش��اخص های وضعیت اجتماع��ی – اقتص��ادی دانش آموزان، و 
مع��دل دانش آم��وزان در دروس اختصاصی آنها در پایان س��ال 
تحصیلی ش��اخص پیش��رفت تحصیلی آنان در نظر گرفته ش��د. 
نتای��ج نش��ان داد ک��ه خودکارآم��دی و رش��تة تحصیلی نقش 
معن��اداری در پیش بینی پیش��رفت تحصیلی دانش آموزان دارد؛ 
در حالی که تحصیالت و ش��غل پ��در نمی توانند به طور معنادار 
پیش��رفت تحصیلی را پیش بینی کنند. همچنین مش��اهده ش��د 
که خودکارآمدی و ش��غل م��ادر از پیش بینی کننده های معنادار 

پیش��رفت تحصیلی این دانش آموزان هس��تند. 
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