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بررسی رابطه مشارکت فعال فراشناختی و جهتگیری هدف با پیشرفت تحصیلی در
دانشآموزان
3

 و دلبر ناصری2 محمدرضا امام جمعه، 1صیدکرم نوریانفر

 روش پژوهش توصیفی ازنوع همبستگی. هدف ازپژوهش حاضر بررسی رابطه مشارکت فعال فراشناختی و جهت گیری هدف با پیشرفت تحصیلی بود:چکيـده
 با روش نمونه.مشﻐول به تحصیﻞ بوده اند تشﻜیﻞ میداد1939-34 جامعه پژوهش را کلیه دانشآموزان متوسطه دوم شهرایالم که درسال تحصیلی.می باشد
 مقیاس جهت گیری هدف وآزمون پیشرفتت حصیلی، ابزاراندازه گیری مقیاس خودکارآمدی تحصیلی. نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند943 گیری خوشه ای
 نتایج این یافته ها نشان داد که خودکارآمدی تحصیلی با.بود که داده های به دست آمده با ضریب همبستگی و رگرسیون چند متﻐیری تجزیه وتحلیﻞ شدند
پیشرفت تحصیلی آن رابطه مثبت و معناداری دارد و می تواند پیشبینی کننده خوبی برای پیشرفت تحصیلی باشد همچنین هدف عملﻜرد گرای شیبه صورت
مثبت ومعناداری با پیشرفت تحصیلی رابطه دارد و پیش بینی کننده پیشرفت تحصیلی می باشد وهدف عملﻜرد اجتنابی نیز به صورت منفی و معناداریپیشرفت
.تحصیلی رابطه دارد و پیشبینی کننده خوبی برای پیشرفت تحصیلی است
 جهت گیری هدف، خودکارآمدی تحصیلی، پیشرفت تحصیلی:واژگان کليدی

Investigating the relationship of self-determination process with students’
learning
S.K. NorianFar1 , M.R.EmamJome2 , D.Naseri3

Abstract: The aim of the present study was to investigate the relationship between the students' self-efficiency and
their orientation of target with academic achievement. This study was a descriptive co relational research. The
population of the study was all of the senior secondary students who were studying in Ilam in the academic year of
2014-15. Using cluster sampling methods, 345 students were selected. The instrument for measuring the scale of
academic self-efficiency was the Scale of Target Orientation and Academic Achievement Test. The data collected
were analyzed through correlation coefficient and multivariate regression. The results showed that academic selfefficiency has a significant positive relationship with academic achievement and can be its good predictor. Moreover,
the aim of dispositional function has a significant positive relationship with academic achievement and can be a
predictor of academic achievement; and the aim of refusal function has a significant negative relationship with
academic achievement. Also, it can be a good prediction of academic achievement.

Keywords: academic achievement, academic self-efficiency, target orientation.
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-1مقدمه

انسان هدفمند است و به وسـیله ی اهـداف ،فـرد هدایت

مطاﻟعــهی عوامــﻞ مــﺆﺛر بــر پیــشرفت تحصیلی  ،ﻃــی

میشود .جهتگیری هدف به مجموعهای از نیات رفتاری اﻃالق

ســه دهــهی اخــیر بــیش از پــیش مــورد توجــه

میشود که نگرش فرد را برای مشارکت در فعاﻟیتهای

متخصــصان تعلــیﻢ و تربیــت ﻗــرار گرفته اسـت  .یافتـه

یادگیری تبیین میکند .به عبارت دیگر ،جهـت گیـری هـدف،

هـای تحقیقات متعدد نـشان داده اســت که پیــشرفت

بیانگر اﻟگوی منسجمی از باورهای فرد است که سبب مـی

تحصیلی نــه تنــها از ســاختارهای دانــش و فراینــدهای

شـود فـرد بـه روش هـای مختلـف بـه موﻗعیتها گرایش پیدا

پــردازش اﻃالعــات تــﺄﺛﲑ مــی پــﺬیرد بلکــه بــه عوامــﻞ

کند ،در آن زمینه به فعاﻟیت بپردازد و نهایتاً پاسخی را اراﺋه

انگیزشــی از جمله باورهــا ،نگــرشهــا،

ارزشهــا و

اضــطراب هــا نیــز مربــوط مــی شــود].[1

دهد] .[11هدف گﺬاری نیز عنصر مهمی در تداوم پیشرفت به
حساب میآید .هنگام یادگیری یک مهارت جدید ،هدف گﺬاری

بندورا (")1334باورهای فرد در مورد کارآمدی شخصی ،بر

تﺄﺛیرات نگیزش را افزایش میدهد] .[11در تحقیقات انجام

جریان عمﻞ ،مقدار تالش ،مدت زمـانی پافشـاری بر تالش در

شده ،جهت گیریهای انگیزشی به صورتهای مختلف مطرﺡ شد

مواجهـه بـا موانـع و تجربـه هـای شکسـت و انعطـاف پـﺬیری

هاند ،امـا بـیش از دو دهـه اسـت کـه اکثـر کارهای

در عقـب نشـینی تـﺄﺛیر میگﺬارد  » .به نظر وی ()1001

نظری و تجربی در این حیطه بر انگیزش پیشرفت تمرکز یافته
اﻟیوت)1333(1

خودکارآمدی «باورهای شخص در مورد توانایی اعمال مقداری

است.

کنترل بر کنشوری شخصی و محیط» است] .[1باورهای

هـای کلـی تعریف می کند ،که فعاﻟیت پیشرفت را موجب می

خودکارآمدی تحصیلی بیانگر اﻃمینان فرد به توانایی خود در

شود و افراد را به سمت موفقیت یا شکست سوق می دهد.

انجام موفقیت آمیز تکاﻟیف تحصیلی در یک ﻃیف مشخص

دوپیرات و مارین )1003(1در پژوهشـی روی یادگیرنـدگان

میباشد] .[9نتایج برخی تحقیقات نشان داده اند که  11تا 14

بزرگسـال فرانسـوی ،بـه ایـن نتیجه رسیدند که تالش برای

درصد واریانس نمرات پیشرفت تحصیلی از ﻃریق باورهای

باال بردن شایسـتگی (هدف تسلط) تـﺄﺛیر مثبتـی بـر فعاﻟیـت

خودکارآمدی تحصیلی تبیین می شود] .[4خودکارآمدی از

هـا و پیامدهای یادگیری نظیر پیشـرفت تحصـیلی دارد .در

جمله متﻐیرهای تاﺛیرگﺬار در موفقیت و نتایج تحقیقات در

حـاﻟی کـه تـالش بـرای اﺛبـات شایسـتگی تحصیلی به جای

زمینه خودکارآمدی در موفقیت و پیشرفت تحصیلی می باشد.

انگیزﺓ پیشرفت را به عنوان گـر ایش

میگﺬارد] .[19از ﻃرفی،

واﻟتر9

( )1004از هــیﭻ یــک از

نتایج تحقیقات در زمینه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی

اهــداف تســلط و اجتنــابی نمــی تــوان پیشــرفت

حاکی از وجود رابطه مثبت بین این دو متﻐیر است ][3،6،5

تحصــیلی را پــیش بینــی کــرد ،درصورتیکه عملکرد

اما پژوهشگرانی مانند روزر ،میدگلی و اردان ( )1336بروان،

گرایشی به صورت مثبت و معنادار ،پیشرفت تحصیلی را پیش

ﻟنت و الرکین ( )1393ساندرز ( )1004بین خودکارآمدی و

بینی کرد].[14

پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت ضعیفی وجو دارد]3و.[9

نتایج حجازی ،فارسی نژاد و عسگری ( )1996نشان داند که

نظریه جهتگیری هدف از مﺆﺛرترین رویکردها در انگیزش است

باورهای خودکارآمدی تحصیلی در رابطه با پیشرفت تحصیلی

و تلویحات انگیزشـی مهمی در یادگیری و عملکرد دارد ].[10

نقش واسطه گری دارند .و می تواند پیشرفت تحصیلی را پیش

جهت گیری هدفی بر پایهی این فرض استوار است که رفتار
11
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بینی نماید].[13

بررسی رابطه مشارکت فعال فراشناختی و ...

با توجه به پژوهش های انجام گرفته در این زمینه ﻟﺬا هدف از

بـا اسـتفاده از روش آﻟفـای کرونبـاخ محاسبه نموده و ضریب

این پژوهش پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه

آﻟفای  0/54را گزارش مینمایند.

اول متوسطه دوم در خودکارآمدی تحصیلی و جهت گیری

مقياس جهت گيری هدف  :این پرسشنامه توسط اﻟیوت و مک

هدف می باشد.

گریگور ( )1001تدوین شده است .در این مقیاس سه نوع جهت
گیری هدف (تسلطی ،عملکردگرایشی و عملکرد اجتنابی)

 -2روش تحقیق

سنجیده میشود .پاسخها بر اساس مقیاس  3درجهای ﻟیکرت از

روش اینپژوهشتوصیفی و از نوعهمبستگی است .در این

کامالً مخاﻟفﻢ ( )1تا کامالً موافقﻢ ( )3ارزیابی میشود ..روایی و

پژوهش خودکارآمدی تحصیلی و جهت گیری هدف به عنوان

پایایی این مقیاس توسط خرمایی ( ،)1993مطلوب گزارش

متﻐیرهای پیشبینی ،و پیشرفت تحصیلی ریاضی به عنوان

شده است] .[16در پژوهش حاضر برای بررسی تعیین پایایی از

متﻐیر مالک در نظر گرفته شد .جامعه آماری این پژوهش را

ضریب آﻟفای کرونباخ استفاده شد که برای کﻞ مقیاس  0/51و

کلیه دانشآموزان متوسطه دوم شهر ایالم در سال تحصیلی

برای عوامﻞ جهت گیری هدف عملکرد گرایشی ،جهت گیری

 1939-34مشﻐول به تحصیﻞ بوده اند تشکیﻞ می داد .از بین

هدف عملکرد اجتنابی ،جهت گیری هدف تسلطی و سردرگمی

جامعه آماری با استفاده از جدول مورگان  943نفر از بین کﻞ

هدف به ترتیب  0/53، 0/39، 0/66و  0/54بدست آمد.

نمونهگیری تصادفی چند

آزمون پيشرفت تحصيلي :برای سنجش عملکرد تحصیلی از

مرحلهای انتخاب شد .به این صورتکه  1ناحیه از نواحی

نمرات نیمسال اول جاری دانش آموزان به عنوان ابزار پیشرفت

چهارگانه آموزش و پرورش شهر ایالم انتخاب شد و از بین هر

تحصیلی استفاده شد .معدل نیمسال اول دانش آموزان پس از

کدام از آنها  4مدرسه و از هر مدرسه دو کالس به صورت

پایان امتحانات به عنوان نمره پیشرفت تحصیلی از مدارس جمع

تصادفی انتخاب شد.

آوری شدند.

دانش آموزان با بهرهگیری از

 -1-1ابزار پژوهش

در این پژوهش برای گردآوری اﻃالعات از خودکارآمدی

 -3یافتهها

تحصیلی ،مقیاس جهت گیری هدف و آزمون پیشرفت تحصیلی

نتایجبه دست آمده از از همبستگی میان پیشرفت تحصیلی

(معدل) استفاده شد.

(معدل) دانش آموزان با خودکارآمدیتحصیلی و جهت گیری

پرسشنامه خودکارآمدی تحصيلي :این پرسشنامه مک ایلروی

هدف نشان داد که خودکارآمدی تحصیلی با پیشرفت

و بانتینـگ کـه بـه ارزیـابی رفتارها ،برنامه ها و سازماندهی

تحصیلیدر سطح معناداری رابطه منفی دارد(.)p=0/001

تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان می پردازد و شـامﻞ 10

جهت بررسی میزان پیش بینی کنندگی خودکارآمدی تحصیلی

ماده و در مقیاس  5درجه های ﻟیکرتی از «کامال موافقﻢ» (نمره

و جهت گیری هدف با پیشرفت تحصیلی ریاضی از رگرسیون

 )1تا «کامال مخـاﻟفﻢ»(نمره  )5تنظیﻢ شده است .امتیاز باال در

استفاده شد .که نتایج نشان داد که متﻐیر پیشرفت تحصیلیبه

این پرسشنامه به منزﻟه خودکارآمدی تحصـیلی بیشتر است.

عنوان مالک خودکارآمدی تحصیلی و جهت گیری هدف به

اعتبار ،این پرسشنامه به روش آﻟفای کرونبـاخ  0/91گـزارش

عنوان پیش بین نشان داد که خودکارآمدی تحصیلی ،هدف

شـده اسـت .محققان پژوهش حاضر ،اعتبار این پرسشـنامه را
نشریه علمی پژوهش در آموزش ،جلد  ،1شماره ،4تابستان 1934

19

صیدکرم نوریان فر و همکاران

عملکرد اجتنابی و هدف عملکردگرایشیپیش بینی کننده های

می باشد .که این نتایج با یافته های دوپیرات و مارین (،)1003

خوبی برای پیشرفتمی باشند (.)P=0/001

مارکوﻟیدز و همکاران ( ،)1003واﻟتر ( ،)1004همسو می باشد.

جدول  :1ضریب همبستگي پيرسون خودکارآمدی تحصيلي و جهت گيری
هدف با پيشرفت تحصيلي

و نتایج این پژوهش تایید بر دیگر پژوهشها میباشد
][19،14،15

متﻐیرها

R

Sig

نوری ،فتحآبادی و کوروش( )1993در پژوهشی نشان دادند که

خودکارآمدی تحصیلی

0/61

0/001

تسلطی

0/03

0/03

خودکارآمدی دانشآموزان و جهت گیری هدفی ،توان

عملکرد گرایشی

0/60

0/001

عملکرد اجتنابی

-0/41

0/001

پیشبینی معنادار اضطراب امتحان را دارند.
راجرز معتقد است نگرش دانشآموزان نسبت به موضوعات
تحصیلی عامﻞ مهمی در یادگیری و پیشرفت تحصیلی است .بر

جدول  :1نتایج تحليل رگرسيون پيش بيني پيشرفت در خودکارآمدی

اساس نظریهی وی ،وﻗتی دانـش آمـوز ی دیـدگاه مطلوبی

تحصيلي و جهت گيری هدف

نسبت به یک درس را داشته باشـد احتمـال بیشـتری وجـود

متﻐیرهای پیش

R

R2

B

Beta

t

Sig

0/69

0/93

0/11

0/66

6/66

0/001

عملکرد اجتنابی

0/63

0/41

0/03

0/11

9/96

0/001

عملکرد گرایشی

0/65

0/43

0/19

0/13

9/93

0/001

بین
خودکارآمدی
تحصیلی

 -4بحث و نتیجه گیری

دارد کـه او در آن درس از خود پایداری و مقاومت نشان دهد
و همچنین تالش کند تا به سـطوﺡ بـاالتری دست یابد ][19
هنگامی که دانش آموزان درباره توانای و ﻗابلیت های خود
ﻗضاوتی مطلوب داشته باشند ،به احتمال زیاد با تکاﻟیف درگیر
می شوند و عملکرد آنها بهبود می یابد ] .[13دانش آموزان در
صورت اتخاذ هدف عملکرد گرایشی می توانند پیشرفت خود را
ارتقا دهند و به حﻞ مساﺋﻞ چاﻟش برانگیز نایﻞ آیند .بنابراین

پژوهش حاضر با هدف بررس یپیش بینی پیشرفت تحصیلی

اﺛر مثبت هدف عملکرد گرایشی بر پیشرفت ﻗابﻞ توجیه می

دانش آموزان متوسطه دوم در خودکارآمدی تحصیلی و جهت

باشند .در تبیین اﺛر منفی هدف عملکرد اجتنابی بر پیشرفت

گیری هدف صورت گرفت که نتایج آن نشان داد که

عملکرد می توان گفت ،افراد با هدف عملکرد اجتنابی همیشه

خودکارآمدی تحصیلی رابطه مثبت و معناداری با پیشرفت

ترس از شکست و نگریسته شدن به عنوان فردی کندآموز را

تحصیلی دارد و همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که

دارند .آنان معتقدند با شکست توانایی هایشان زیر سوال می

خودکارآمدی تحصیلی می تواند پیش بینی کننده خوبی برای

رود و ممکن است در نگاه دیگران بی کفایت و یا نا توان به نظر

پیشرفتمی باشد به عبارتی می توان گفت که با ارزشمند بودندو

آیند] .[10از این رو این فراد همیشه دارای اضطراب هستند و

ﻟﺬت بخش دانستند درسپیشرفت در درسبهبود می یابد

این اضطراب موجب می گردد پیشرفت تحصیلی ضعیفی از خود

همچنین نتایج نشان داد که هدف عملکرد گرایشی رابطه

نشان دهند .با توجه به نتایج پژوهش حاضر و جمعبندی

معنادار مثبتی با پیشرفت دارد و همچنین پیشبینی کننده

مجموعه مبانی نظری و سـوابق پژوهشـی مـرتبط

پیشرفت تحصیلی میباشد و هدف عملکرد اجتنابی با پیشرفت

بـاخودکارآمدی تحصیلی و جهت گیری هدف و رابطـه ایـندو

رابطه معنادار منفی دارد همچنین پیش بینی کننده پیشرفت

متﻐیـر بـا پیشـرفت تحصـیلی دانشآموزان ،پیشنهادهای زیر
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