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   چکیده
 بهبود به تواند یم تحصیلی عملکرد با مرتبط عوامل آگاهانه بررسی اینکه به توجه با

 کند؛ کمک آنان تحصیلی وري بهره افزایش نتیجه در و انآموز دانش ییکارا بخشی
 انآموز دانش لیتحصی موفقیت در پیشرفت اهداف نقش هدف با حاضر پژوهش
 انآموز دانش کلیه شامل آماري جامعه و همبستگی پژوهش روش .گرفت صورت
 به نفر 332 تعداد ).92- 93 تحصیلی (سال بودند مشهد شهر متوسطه دوره دختر
 را هدف يریگ جهت مقیاس و انتخاب يا چندمرحله يا خوشه يریگ نمونه روش
 تحلیل پیرسون، همبستگی ضریب ی،توصیف آمار با پژوهش هاي داده کردند. تکمیل

 گرایشی -  عملکردي اهداف رابطه .1 ها: افتهی شدند. تحلیل چندگانه رگرسیون
)001/0 , p<55/0 -r=( اجتنابی - عملکردي و )001/0 , p<58/0 -r=( با 

 - تسلط اهداف بین که یحال در .2 بود. معنادار و منفی انآموز دانش تحصیلی موفقیت
 نمرات با )=p<61/0r , 001/0( اجتنابی - تسلط و )=p<60/0r , 001/0( گرایشی
 نمرات واریانس درصد 44 .3 داشت وجود معناداري و مثبت رابطه تحصیلی پیشرفت
 بین از .4 بود. تبیین قابل پیشرفت اهداف طریق از آموزان دانش تحصیلی پیشرفت
 قادر ) =p<45/3t , 001/0( گرایشی -  تسلط هدف فقط پیشرفت، چهارگانه اهداف

 به توجه با ).=p<45/3t , 001/0( بود آموزان دانش تحصیلی موفقیت بینی پیش به
 اهداف به توجه آنان تحصیلی عملکرد افزایش در انآموز دانش انتخابی اهداف نقش

  .گردد یم توصیه آنان تر قیعم یادگیري راستاي در گرایشی
  

  کلیدي هاي واژه
  .هدف يریگ جهت نظریه اهداف، ،تحصیلی پیشرفت

  
  
  
  

 

Abstract 
These days, students’ educational improvement is re-
garding as one of the most significant factors for evalu-
ating the educational systems; therefore, it is inevitable 
to consider the impact of educational improvement 
evaluation on upgrading productivity and improve the 
effectiveness of educational system. The present study 
was done with the focus on investigating the roles of 
implicational intelligence theories and on students’ 
educational improvement. The research method is de-
scriptive and the research plan is a kind of correlational 
plans which was done in 1393/2014. 332 female stu-
dents (204 students in State-elected Schools (61.4%) 
and 128 students in Shahed Schools (38.6%)) were 
under investigation. The investigation was done accord-
ing to the scale of implicational intelligence theories 
(ITIS) scale. Data was analyzed using SPSS software 
and multi-regression method. The regression analysis 
showed that the amount of multi-correlation coefficient 
between implicational intelligence theories and the 
students’ educational improvement is 0.61; the amount 
of R2 is 0.38. Also 38% variance marks of students’ 
educational improvement can be explained according to 
implicational intelligence theories. The results of this 
research, for educational improvement marks in im-
provement on educational system, should pay attention 
to implicational intelligence theories in education.  
 
Keywords 
Theory of Goal - Achievement, Goals, Educational 
Improvement. 
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  مقدمه
 هر رشپرو و آموزش نظام کارایی اصلی معیارهاي از یکی
 علت به شاید .است فراگیران تحصیلی موفقیت میزان ،کشور
 يهشهاوپژ از ريبسیا تربیتی دازاننظریهپر که باشد همین

 متمرکز تحصیلی پیشرفت بر مؤثر ملاعو شناخت بر را دخو
 تحصیلی وضعیت بررسی .)2004 ،2آیو و 1(آلومیان ندا دهکر

 فاصله که دهد یم نشان کشور مختلف نقاط در انآموز دانش
 پیشرفت و یادگیري میزان انتظار، مورد نتایج بین زیادي

 بازرگان، ؛1379 گودرزي، و (بازرگان دارد وجود آنان تحصیلی
 سازي به که است حالی در این ).1382 لواسانی، و صادقی
 در بازنگري مستلزم ها دبیرستان در یادگیري کیفیت

 تایجن و )17 :1383 (راگ، است آموزشی يها استیس
 عملکرد که است امر این از یحاک متعدد هاي پژوهش
 قابل درصد تواند می متوسطه مقطع آموزان دانش تحصیلی
 ،دوست کرم( نماید تبیین را شان ندهیآ پیشرفت از توجهی

 عوامل آگاهانه بررسی بنابراین )؛1385 ابوالقاسمی، و زندوانیان
 در و زانآمو دانش ییکارا بهبودبخشی به تواند می مختلف
 ،4دوپائول ،3یتندراج( کند کمک آنان وري بهره افزایش نتیجه

 عوامل و تحصیلی موفقیت مفهوم ).2008 ،6ترسکو ،5سومکی
 معاصر تربیت و تعلیم در مطرح مفاهیم جمله از آن بر مؤثر
 حوزة متخصصین از بسیاري توجه مورد همچنان که است
 عمدة شاخص وانعن به آن از توان یم و ستا تربیت و تعلیم

 و هل استوم، (ون کرد یاد پرورش و آموزش کیفیت سنجش
 از آموزشی اهداف به فراگیران دستیابی میزان و )2011 ،7 چامورو
 ،8گوستافسون و (اوستین دهد یم نشان را شده تعیین پیش

 ،براون و (دجیست شناختی عوامل نظري، مبانی طبق ).2006
 عملکرد بر مؤثر املعو نیتر مهم از انگیزشی و )2011

 این در تجربی پیشینه بررسی و )2011 ،9اسیف( است تحصیلی
 ،10تراش و الیوت( عمیق یادگیري رویکرد ریتأث از حاکی زمینه
 مهارت ،)2006 ،11پاري( پنداره خود ،)2005 اتیل، و 2001

 خودکارآمدي و )2000 همکاران، و هاراکویچ( یخودگردان

                                                
1. Alomyan, H. 
2. Au, W. 
3. Jitendra, A.K. 
4. Dupaul, G.J. 
5. Someki, F. 
6. Tresco, K.E. 
7. Von Stumm, S., Hell, B., Chamorro-Premuzic, T 
8. Austin, A.M., Gustafson, L. 
9. Asif, M. 
10. Thrash, T.M. 
11. Parri, J. 

 تحصیلی موفقیت بر )2009 ،12رهف و کاندلر (تورنر، تحصیلی
 و انگیزشی فرایندهاي فهم لذا، است. بوده آموزان دانش

 این متقابل روابط و تحصیلی عملکرد در مؤثر شناختی
 گرفتن نظر در با و بوده مطرح موضوعات جمله از فرایندها
 نحو به ،شناختی يها مؤلفه کنار در انگیزشی يها مؤلفه
 تبیین را آموزان دانش تحصیلی لکردعم توان می يتر نانهیب واقع
  .)2003 دوئک، و 13(گرنت نمود
ه نیازمند آموزان دانش مطلوب ییکارا که است واضح به توج 
 نیتر برجسته از .است انآموز دانش نگرش و تلقی طرز

 موضوع ،پیشرفت انگیزش زمینۀ در موضوعات
 ،16میلرز ،15جرهارت ،14(آدامز است هدف يها گیري جهت
 رفتار که است استوار فرض این پایۀ بر و )2009 ،17رابرتز
 ؛شود می هدایت فرد اهداف، وسیلۀ به و است هدفمند انسان

 را انآموز دانش انگیزة و شناخت رفتار، مسیر اهداف، بنابراین،
 تکالیف و ها تیفعال درگیر تا کند می هدایت و مشخص
 يریگ جهت این لذا، ).2003 دویک، و (گرنت شوند تحصیلی

 و است تحصیل از فرد انگیزه مبین تحصیلی، يها تیموقع رد
 در را او هاي پاسخ و ها کنش تمایالت، لحاظ همین به

 و هاراکویچ( دهد می قرار تأثیر تحت یادگیري هاي موقعیت
 گیري جهت نیز )1992( 19آیمز ).2002 الیوت، ،18تائور بارون،
 و اسنادها ،باورها از منسجمی الگوي صورت به را هدف

 تعیین را فرد رفتاري مقاصد که کند می تعریف فرد هیجانات
 گرایش ها موقعیت از برخی به نسبت تا شود می سبب و کرده

 نماید عمل خاص يا گونه به شرایط آن در و داشته بیشتري
 این بنابراین، )؛2011 ،23ورشورن ،22بایز ،21دومن ،20بوسارت(

 شدن، کنزدی همچون گوناگونی هاي راه طریق از اهداف
 نمایان پیشرفت الگوي هاي فعالیت به توجه و شدن درگیر
 در یادگیرندگان که تالشی ).2010 ،24(فادللموال شوند می

 استفاده که راهبردهایی نوع و دهند می نشان یادگیري تکلیف
 انتخاب آنها که است هدفی گیري جهت تاثیر تحت کنند می

                                                
12. Turner, E.A. Chandler, M. & Heffer, R.W. 
13. Grant, H.  
14. Adams, P. 
15. Gerhart, S. 
16. Miller, R. 
17. Roberts, A. 
18. Tauer, J. M. 
19. Ames, C. 
20. Bossaert, G. 
21. Doumen, S. 
22. Buyse, E. 
23. Verschueren, K. 
24. Fadlelmula 
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 در عبارتی، به ).2007 ،3بیوبین ،2کورت یانگ ،1(پاین کنند می
 در فراگیر اینکه به پرداختن جاي به هدف يریگ جهت رویکرد
 از فراگیر ادراك ،برسد خواهد می چیز چه به پیشرفت موقعیت

 دارد قرار بحث محور پیشرفت، يها موقعیت در تالش )چرایی(
  .)2001 ،5گریگور مک و 4الیوت(

 انتخاب انوزآم دانش که اهدافی پیشرفت، اهداف نظریۀ با مطابق
 به پاسخ در معنی ایجاد و احساس تفکر، عمل، بر کنند می

 به نظریه این گذارد. می اثر تحصیلی هاي نیازمندي و ها موقعیت
 انگیزشی گیري جهت و پیشرفت هاي موقعیت در شایستگی تعقیب

 وابسته دهند می نشان خاص هاي موقعیت در انآموز دانش که
 را آن و نزدیک فشانیتکال به انآموز دانش که روشی بر و است
 ).2001 هاراکویچ، و (بارون گذارد می تأثیر کنند، می تجربه
 کسب به تمایل تکلیف، بر متمرکز اهداف داراي آموزان دانش
 هدف یک عنوان به را یادگیري آنها دارند. مهارت و بینش فهم،

 اهداف داراي آموزان دانش مقابل، در کنند. می تلقی ارزشمند
 یا پاداش (دریافت تکلیف بعدي پیامدهاي کسب براي تنها ونیبیر

 دارند یادگیري فعالیت در شدن درگیر به تمایل تنبیه) از اجتناب
  ).2006 ،6اندرمن اندرمن، (میک،

 عملکرد بر آموزان دانش انتخابی هدف ریتأث به عنایت با
 بر اهداف يریگ جهت نقش هدف با حاضر پژوهش آنها تحصیلی
  پذیرفت. صورت انآموز دانش تحصیلی موفقیت

  
 پژوهش روش
 کلیۀ آماري جامعۀ .است همبستگی حاضر پژوهش روش
 و دولتی (نمونۀ خاص مدارس متوسطه دورة دختر آموزان دانش
 بر باشند. می 92-93 تحصیلی سال در مشهد شهر شاهد)
 نواحی بین از ابتدا يا چندمرحله اي خوشه گیري نمونه اساس
 سپس شد. انتخاب 2  ناحیه تصادفی طور  به رش،پرو و آموزش

 ها پایه نیب از و دوم متوسطه مقطع تحصیلی، مقاطع بین از
 به مراجعه با شدند. گرفته نظر در نمونه عنوان به اول پایۀ

 هدف شرح و آگاهانه رضایت جلب و مذکور هاي دبیرستان
 شرکت پژوهش در آزمودنی عنوان به آموز دانش 332 مطالعه

   دند.کر

                                                
1. Payne, S.C. 
2. Youngcourt, S.S. 
3. Beaubien, J.M. 
4. Elliot, A 
5. McGregor, H 
6. Meece, J.L.; Anderman, E.M. & Anderman, L.H.  

 به نامه پرسش این :هدف يریگ جهت مقیاس :پژوهش ابزار
 سنجش جهت )2001( گور گري مک و الیوت وسیله
 دامنه .است پرسش 12 شامل و شده طراحی هدف گیري جهت
 7 تا کند) نمی صدق من مورد در (اصالً 1 از مقیاس نمرات
 مقیاس خرده هر .است کند) می صدق من مورد در (کامالً
 جمع طریق از مقیاس خرده هر کل نمره است. ماده سه شامل
 در است. متغیر 21-3 بین که آید می دست به ها ماده کردن

 از یعنی باشد، باالتر فرد نمره چه هر مقیاس خرده هر
 و جوکار پژوهش در .کند یم استفاده بیشتر مذکور گیري جهت
 يآلفا ضریب و احراز مذکور مقیاس روایی )1386( پور دالور

 تبحر، از اجتناب تبحرگرا، هاي هدف مقیاس کرونباخ
 78/0 ،86/0 ،61/77 ترتیب به عملکرد از اجتناب و عملکردگرا

 مک و الیوت تحقیق در همچنین است. شده محاسبه 54/0 و
 يها هدف مقیاس کرونباخ، يآلفا ضریب )2001( گریگور
 ار عملکرد از اجتناب و عملکردگرا تبحر، از اجتناب تبحرگرا،

 که گردیده گزارش 83/0 و 92/0 ،89/0 ،87/0 ترتیب به
 قبولی قابل درونی همسانی از مذکور مقیاس دهد می نشان

 آمار يها شاخص از ها داده تحلیل براي است. برخوردار
 ضریب درصد)، و فراوانی معیار، انحراف (میانگین، توصیفی

 چندگانه شیوه به رگرسیون تحلیل و پیرسون همبستگی
 از استفاده با ها لیتحل تمامی که است ذکر به الزم شد. ادهاستف
 موفقیت براي گردید. استفاده 18 نسخۀ SPSS افزار نرم

 نوبت در آموزان دانش دروس یپایان نمرة میانگین از تحصیلی
 است. شده استفاده اول،

 
  پژوهش يها افتهی

  توصیفی يها افتهی الف)
 جمعیت يها یژگیو توصیفی هاي شاخص ،تقسم این در

   است. شده ارائه مربوطه متغیرهاي و شناختی
 204 یک جدول در مندرج شناختی جمعیت اطالعات اساس بر
 نفر 128 و درصد) 4/61( ولتید نمونه مدارس آموز دانش نفر

  باشند. می درصد) 6/38( شاهد مدارس آموز دانش

 مدرسه نوع اساس بر ها آزمودنی فراوانی توزیع .1 جدول
  درصد  فراوانی  مدرسه نوع

  %4/61  204  دولتی نمونه
  %6/38  128  شاهد
  100  332  کل
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 انحراف و میانگین 2 جدول در مندرج اطالعات اساس بر 
 کمترین همچنین .است 13/15±57/0 ها آزمودنی سن معیار
  .است سال 17 سن بیشترین و سال 14 سن

  
 معیار انحراف و میانگین 3 جدول در مندرج نتایج اساس بر

 ،86/10±30/7 گرایشی - عملکردي پیشرفت اهداف نمرات
 اهداف ،34/10±59/6 اجتنابی - عملکردي پیشرفت اهداف

 پیشرفت اهداف و 55/16±86/5 گرایشی-تسلط پیشرفت

  .است 49/15±07/6 اجتنابی-تسلط
 معیار انحراف و میانگین 4 جدول در مندرج نتایج اساس بر

  .است 46/18±35/1 تحصیلی موفقیت نمرات
  
  استنباطی هاي یافته )ب
 آزمون منظور هب و ارائه استنباطی يها افتهی قسمت، این در

  شد. استفاده چندگانه رگرسیون تحلیل از پژوهش  فرضیه

 پیشرفت اهداف از کدام هر براي خطی هم تشخیص مفروضه
 دهد یم نشان 5 جدول در بین پیش متغیر عنوان به چهارگانه

 10 از تر بزرگ نیب شیپ متغیر يبرا VIF مقادیر از کی چیه
 بازة در متغیرها ینا براي Tolerance مقادیر تمامی نیست.
 بین چندگانه خطی هم بنابراین ؛دارد قرار یک و صفر

 با خطاها استقالل همچنین، ندارد. وجود نیب شیپ متغیرهاي
 ینیب شیپ براي را مقادیر واتسون، -  دوربین آماره از استفاده
 از کمتر را )05/1( پیشرفت اهداف طریق از تحصیلی موفقیت

 خطاها استقالل مفروضه رعایت از حاکی که داد نشان چهار
 نتایج ادامه، در و بالمانع تحلیل این از استفاده بنابراین است؛

 گردد. می ارائه مربوطه
 دهد می نشان 6 جدول در پیرسون همبستگی ضرایب نتایج

 و )=p< 55/0-r ,001/0( گرایشی - عملکردي اهداف
 نمرات با )=p< 58/0-r ,001/0( اجتنابی - عملکردي
 دارند. معناداري و منفی رابطه انآموز دانش تحصیلی موفقیت
 تسلط اهداف فوق، جدول در مندرج نتایج اساس بر همچنین

 اجتنابی -  تسلط و )=p<60/0r ,  001/0( گرایشی - 
)001/0, p< , 61/0r=( رابطۀ تحصیلی موفقیت نمرات با 

  دارند. معناداري و مثبت

 اه یآزمودن سن توصیفی يها شاخص .2 جدول

 انحراف  میانگین  متغیر
  معیار

 کمترین
  سن

 بیشترین
  سن

  17  14  57/0  13/15  سن

 اهداف از کدام هر براي خطی هم تشخیص هاي آماره .5 جدول
  چهارگانه پیشرفت

  خطی هم تشخیص آماره  بین پیش يمتغیرها
VIF Tolerance  

  12/0  86/7  گرایشی - عملکردي
  11/0  39/8  اجتنابی - عملکردي

  23/0  34/4  گرایشی - تسلط
  20/0  97/4  اجتنابی - تسلط

 اهداف در ها یآزمودن نمرات توصیفی يها شاخص .3 جدول
 پیشرفت

  توصیفی يها شاخص  متغیر
  معیار انحراف  میانگین

 اهداف
  پیشرفت

-عملکردي
  30/7  86/10  گرایشی

-عملکردي
  59/6  34/10  اجتنابی

 -تسلط
  86/5  55/16  گرایشی

 -تسلط
  07/6  49/15  اجتنابی

 پیشرفت در ها یآزمودن تنمرا توصیفی يها شاخص .4 جدول
 تحصیلی

  توصیفی هاي شاخص  متغیر
  معیار انحراف  میانگین

  35/1  46/18  تحصیلی موفقیت

 موفقیت و پیشرفت اهداف بین همبستگی ضرایب .6 جدول
  تحصیلی

  متغیر
  تحصیلی پیشرفت

 مقدار
 همبستگی

 معناداري مقدار

  001/0  -55/0  گرایشی -عملکردي هدف
  001/0  -58/0  اجتنابی -عملکردي هدف
  001/0  60/0  گرایشی -تسلط هدف
  001/0  61/0  اجتنابی -تسلط هدف
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 به قادر کلی طور به پیشرفت اهداف دهد یم نشان 7 جدول
 ، >001/0P( است ناآموز دانش تحصیلی موفقیت ینیب شیپ

44/64=)327،4(F.( ،چندگانه همبستگی ضریب مقدار همچنین 
 و 0/ 66 انآموز دانش تحصیلی موفقیت و پیشرفت اهداف بین

 نمرات واریانس درصد 44 یعنی است 44/0 با برابر R2 میزان
 قابل پیشرفت اهداف طریق از انآموز دانش تحصیلی موفقیت

   است. تبیین
 اهداف تک تک کنندگی ینیب شیپ نقش بررسی ظورمن به

 بین از که دهد یم نشان 8 جدول در مندرج نتایج پیشرفت،
 گرایشی -  تسلط هدف فقط پیشرفت، چهارگانه اهداف

)001/0 p< , 45/3t=( تحصیلی موفقیت بینی پیش به قادر 
 کنندة بینی پیش پیشرفت اهداف سایر و باشند؛ می آموزان دانش

  .باشند ینم تحصیلی موفقیت نمرات براي معناداري
  
  بحث و يریگ جهینت

 موفقیت در پیشرفت اهداف نقش بررسی هدف با حاضر پژوهش
 ضرایب نتایج بررسی پذیرفت. صورت آموزان دانش تحصیلی

 نمرات با عملکردي اهداف داد نشان پیرسون همبستگی
 دارند، معناداري و منفی رابطۀ آموزان دانش تحصیلی موفقیت

 موفقیت با معناداري و مثبت رابطۀ گرایشی اهداف که حالی در
 و میدگلی يها پژوهش نتایج با یافته این داشتند. تحصیلی
 همکاران و الیوت و )2000( پینتریچ )،2001( همکاران

 و )2006( 2یانگ و 1لیک پژوهش نتایج با و همخوان )2001(
 واقع، در .تاس ناهمخوان )2006( 5دسی و 4لنز ،3وانستینکیست

 يدارامعن و منفی اثر اجتناب عملکرد و گرایش عملکرد اهداف
 مدل زیربنایی هاي فرض با که دارد تحصیلی پیشرفت بر

 و وندوال زعم به .دارد مطابقت )1988( 6لگت و دوئک
 عملکردي فاهدا مرکزي و اصلی هسته )2001( همکاران

 عدم احساس دلیل به یادگیري از گریز و تکلیف فهم عدم
 که امتحان هنگام در فرد ساختاري، چنین در .است شایستگی

 دچار است، فراگیر هاي یادگیري و ها آموخته از ارزشیابی نوعی
 انتخاب گفت توان یم عبارتی به .شود می اضطراب و تنش
 راهبردهاي از استفاده با انآموز دانش وسیلۀ به عملکردي اهداف
 در است؛ همراه کردن فظح و وار طوطی یادگیري مانند سطحی
 هدف وقتی ندارند. يا رابطه پایداري و تالش با که حالی

 الگوي یک احتماالً آموزان دانش است، برجسته عملکردي
 در منفی احساسی تجربه مثل دهند، می گزارش را ناسازگارانه

 هاي استراتژي ،زیبرانگ چالش تکالیف و مشکالت با مواجهه
 توان می ناتوانی. به شکست دادن نسبت و ضعیف یادگیري
 گیري جهت به بیشتر عملکردي اهداف که کرد اذعان

 اصالح براي لذا شود. می منجر ضعیف و نامطلوب انگیزشی
 (اندرو کرد تقویت را آنها و توجه تسلط اهداف به باید مدارس

  ).2001 همکاران، و
 پیشرفت، چهارگانه اهداف بین از که شد داده نشان همچنین،

 موفقیت بینی پیش به قادر گرایشی - تسلط دفه فقط
 )1385( نوشادي و خادمی مطالعۀ ؛است آموزان دانش تحصیلی

 خود با (تسلط) یادگیري هدف يریگ جهت که داد نشان
 قدرت داراي تحصیلی پیشرفت و یادگیري تنظیمی

 مطالعات، اساس بر است. معنادار و مثبت کنندگی بینی پیش
 عمیق یادگیري راهبردهاي از تسلط دافاه داراي انآموز دانش

 درونی هاي انگیزه و اهداف داراي معموالً کنند، می استفاده
 یادگیري زیانگ چالش هاي موقعیت در کمتري اضطراب هستند،

 و پایدارترند مشکل تکالیف مقابل در دهند، می نشان خود از
 باالتري نفس به اعتماد اینکه و کشند نمی دست تالش از زود
 باید حاضر، یافتۀ راستاي در ).2000 میدگلی، و گاتمن( رنددا

 و تکلیف فهم ،تسلطی هدف مرکزي کانون که داشت اذعان
 پیشرفت و تالش ساختاري، چنین در .است آن بر یافتن تبحر

                                                
1. Lyke, J.A. 
2. Young, A.J. 
3. Vansteenkiste, M. 
4. Lens, L. 
5. Deci, E.L. 
6. Leggett, E.L. 

 موفقیت ینیب شیپ براي چندگانه رگرسیون تحلیل نتایج .7 جدول
 پیشرفت اهداف طریق از تحصیلی

 منبع
 تغییرات

 مجموع
 مجذورات

 درجه
 آزادي

 میانگین
 F P مجذورات

   09/67 4 36/268 ینیب شیپ
 001/0 44/64 04/1 327 43/340 باقیمانده

    331 80/608 کل

 رگرسیون ضرایب به بوطمر نتایج .8 جدول

 ضریب نیب شیپ متغیر
  B SE Beta T P رگرسیون

 -عملکردي هدف
 11/0 -60/1 -18/0 02/0 -03/0  گرایشی

 -عملکردي هدف
  38/0  -87/0  -10/0  02/0  -02/0  اجتنابی
  001/0  45/3  29/0  02/0  06/0  گرایشی -تسلط هدف
 08/0 71/1 15/0 02/0 03/0  اجتنابی -تسلط هدف
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 یادگیري فرایند از بخشی عنوان به اشتباهات به .ارزشمندند
 .شود مین داده چندانی اهمیت نمره به و شود می نگریسته
 است یادگیري دنبال به فرد شرایطی چنین در که است واضح

 امتحان اضطراب دچار بنابراین، امتحان؛ در نمره کسب نه
 نتایج نتیجه در و شد مشاهده که طور همان و شود نمی

 .)2001 همکاران، و (وندوال کند می کسب بهتري تحصیلی
 خاص ورط به و خود خودي به عملکردي، هدف یک که حالی در
 با شدن موفق آن انگیزشی جهت و دارد تمرکز خود توانایی بر

 افراد است. توانمند فرد که مسئله این اثبات و است کم تالش
 از مثبت ارزیابی که هستند آن پی در عملکردي اهداف داراي

 از منفی ارزیابی و برسانند حد بیشترین به را خود صالحیت
 اهداف در دهند. کاهش نندتوا می که آنجا تا را تشانیصالح

 در و باالست توانایی اثبات سمت به گیري جهت عملکردگرا،
 توانایی ابراز از اجتناب طرف به گیري جهت عملکردگریز، اهداف
 که يآموز دانش واقع، در ).2001 همکاران، و الیوت( است پایین
 و کند می استقبال زیانگ چالش تکالیف از دارد تبحرگرا هدف
 و ها مهارت پیشرفت براي را بسیاري وششک و تالش
 طبیعی نتایج از یکی لذا، و دده می انجام خود هاي آموخته
 1مکوات( است تحصیلی عملکرد بهبود کوششی و تالش چنین

  ).2001 ،2آبرامی و
 و صالحیت رشد نشانگر تسلط اهداف کلی، سطح یک در

 شدر اطالعات، و وظیفه بر تسلط یادگیري، طریق از شایستگی
 ابراز نشانگر عملکردگرا اهداف و است مهارتی و  علمی

 و کار سریع اتمام دیگران، عملکرد با مقایسه در شایستگی
 در است. پیشرفت و تحصیل براي عمومی اطالعات کسب
 منظور به زیآم تیموفق رفتار با شدن درگیر تسلط، هدف واقع،
 رفتار در شدن درگیر عملکردي هدف و صالحیت رشد
 عدم اثبات از اجتناب یا صالحیت اثبات قصد به زیآم تیموفق

 تسلط، هدف که گفت توان می خاص طور به است. صالحیت
 موضوع یادگرفتن و فهمیدن براي و داشته تمرکز تکلیف بر

 انجام براي الزم هاي مهارت که است آن پی در فرد و است
 وظایف در را اش گذشته عملکرد و بگیرد یاد را تکلیف آن
 افراد وظیفه، به معطوف اهداف در بخشد. بهبود فعلی شابهم
 دارند. تمرکز هایشان قابلیت افزایش و وظیفه بر خود تسلط بر
  ).2007 ،4بیدل و 3وانگ(

                                                
1. McWhaw, K. 
2. Abrami. P.C. 
3. Wang, C.K.J. 
4. Biddle, S.J.H. 

 است قدرتمند ذهنی ساخت یک هدف، ساختار گفت، توان می
 و گذارد می تأثیر افرا عملکرد و انگیزش شخصی، اهداف بر که
 و ها سیاست از انآموز دانش ادراك به بیشتر احتماالً تأثیر این

 عینی واقعیت به تا است وابسته کالس و مدرسه هاي شیوه
 هدف ساختار که کنند می تأیید تحقیقات ها. شیوه و ها سیاست
 کافی شواهد و خورده پیوند سازگارانه یادگیري الگوي با تسلط
 با ار مدرسه يها تیفعال که یآموزان دانش که دهد می نشان
 نتایج دهند، می انجام پیشرفت و فهمیدن یادگیري، هدف

 کنند. می گزارش هم را سازگارانه شناختی و رفتاري احساسی،
 تحصیلی، استعداد و لیاقت با تسلط حد در هدف مثال، براي

 با مواجهه در پشتکار و سرسختی ،زیبرانگ چالش تکالیف
 و یشناخت هاي استراتژي کاربرد با و همراه مشکالت
 هدف داراي فرد واقع در است. خورده پیوند مؤثر فراشناختی

 مورد هاي استراتژي و عالقه تالش، به را موفقیت تسلط،
 و مدرسه تکالیف و مدرسه به نسبت و دهد می نسبت استفاده
  دارد. مثبت نگرش خود خوشبختی حتی
 کنند، می اتخاذ را تسلط اهداف که آموزانی دانش مجموع در

 جدید دانش اکتساب و هایشان شایستگی بهبود رب عمدتاً
 تالش خود اهداف به دستیابی براي افراد این کنند. می تمرکز
 جستجوي در همواره و دهند می نشان خود از را الزم

 را خود یادگیري میزان که هستند هایی چالش و ها موقعیت
 پافشاري ها شکست و ها ناکامی بر غلبه براي و دهند ارتقا
 که یآموزان دانش دیدگاه این طبق دیگر طرف از ند.کن می

 عملکرد به دستیابی بر کنند، می انتخاب را عملکردي اهداف
 سایرین از که دهند نشان خواهند می و دارند تمرکز خوب

 موفقیت به رسیدن براي افراد از دسته این نتیجه در برترند.
 تسلیم مشکالت مقابل در یراحت به و داده نشان را کمی تالش

 ؛2001 آبرامی، و مکوات ؛2001 همکاران، و لیوت(ا شوند می
 واقع، در .)2006 همکاران، و لیک ؛2008 همکاران، و لنت

 اهداف یا گزینند برمی را تسلطی اهداف که یآموزان دانش
 به عمیق راهبردهاي راه از کنند می انتخاب را گرایش تسلطی
 عملکرد از افراد این ،نتیجه در شوند. می نایل باالیی پیشرفت
 به که یآموزان دانش همچنین، برخوردارند. باالیی تحصیلی
 به رسیدن براي غالباً ،ابندی یم گرایش عملکردي، اهداف
 کرده استفاده پایین سطح و شناختی راهبردهاي از خود اهداف

   دارند. ضعیفی تحصیلی عملکرد نهایت، در و
 در موفقیت مالك یک اتنه که پندارند می چنین انآموز دانش
 مالك آن به توانند می خاصی افراد تنها و دارد وجود کالس
 شناختی، پیامدهاي و اهمیت از باید معلمان لذا، یابند. دست
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 انآموز دانش به و آگاه هدفی گیري جهت رفتاري و هیجانی
 کنند ایجاد را خاصی هدفی گیري جهت چگونه دهند آموزش

 ساختار منظور، بدین برساند. نظرشان مورد اهداف به را آنها که
 و رقابت جاي به آن در که دهند شکل يا گونه به را کالس

 تسلط و معنادار یادگیري بر دیگران بر برتري و نمره بر دیتأک
 به موفقیت باید کالسی چنین در شود. دیتأک درسی مفاهیم بر

 و نمره اخذ نه شود تعریف پیشرفت و تسلط بهبودي، صورت
 اهداف نقش به توجه با پایان، در باال. هنجاري دعملکر

 ،شود یم پیشنهاد ان،آموز دانش تحصیلی موفقیت در پیشرفت
 میرمستقیغ و مستقیم اثرات و شناسایی رگذاریتأث عوامل سایر
 بررسی مورد معلولی علی یشیرآزمایغ هاي مدل طریق از آنها
  گیرد. قرار

  
  منابع
 با آموزشی ورزي تعلل رابطۀ" ).1386( م ،پور دالور ب؛ جوکار،

   .80-63 ،3 ،تربیتی نوین هاي اندیشه نشریۀ ."پیشرفت اهداف

 گیري جهت بین ابطۀر بررسی" ).1385( ن نوشادي، م؛ خادمی،
 در تحصیلی پیشرفت و یادگیري خودتنظیمی با هدف
 علوم مجله ."شیراز شهر دانشگاهی پیش دورة انآموز دانش

  .78 تا 63 ،25 ،شیراز دانشگاه انسانی و اجتماعی
Adams, P., Gerhart, S., Miller, R. & Roberts, A. 

(2009). The accelerated learning program: 
Throwing open the gates. Journal of Basic 
Writing, 28, 50–69.  

Alomyan, H. & Au, W. (2004). Exploration of 
Instructional Strategies and Individual Differ-
ence Within the Context of Web-based Learn-
ing, International Education Journal, 4, 86-92. 
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