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  چکیده
 حمایت و پیشرفت اهداف چندگانه و ساده رابطه حاضر، تحقیق در

 – توصیفی حاضر پژوهش .است شده بررسی مدرسه به تعهد با اجتماعی
 جامعه ،اهواز یک ناحیه نفر) 6719( دختر آموزاندانش است. همبستگی

 ،نفر 6719 جمعیت کل بین از که دادند تشکیل را حاضر تحقیق آماري
 منظور به شدند. انتخاب ايمرحله چند تصادفی شیوه هب نفر 363
 سواري پیشرفت اهداف نامه پرسش از تحقیق هايداده يآورجمع

 مدرسه به تعهد و )1986( همکاران و واکس اجتماعی حمایت ،)1392(
 آماري افزارنرم طریق از هاداده تحلیل .شد استفاده )1394( سواري
Spss تحقیق نتایج .شد انجام استنباطی و توصیفی آمار کمک با و 
 به تعهد با اجتماعی حمایت و عملکردي ي،تبحر هدف بین که داد نشان
 نشان رگرسیون تحلیل نتایج دارد. وجود داريامعن مثبت رابطه مدرسه
 اجتماعی حمایت و تبحري هدف فقط ،بینپیش متغیرهاي بین از که داد

 هدف و کنند تبیین و یبینپیش را مدرسه به تعهد متغیر توانستند
 که دهدمی پیشنهاد حاضر تحقیق .ندارد نقشی آن تبیین در عملکردي

 و پیشرفت اهداف متغیرهاي به توانمی مدرسه به تعهد یبینپیش براي
  .کرد توجه آموزاندانش اجتماعی حمایت

  
 کلیدي واژگان
  .مدرسه به تعهد اجتماعی، حمایت پیشرفت، اهداف

  
 
 
 
 
 
 

Abstract 
In the present research, a simple and multiple rela-
tionship between the achievement goals and social 
support with commitment to the school was studied. 
The present research is descriptive-correlational. The 
female students (6719 people) of district 1 of Ahwaz 
comprised the statistical population of this study, 
from which, 363 students were selected in a multi-
stage random manner. In order to collect the research 
data, the questionnaires of Sevari's achievement 
goals) 1392 ,)  social support of Wax et al (1986) and 
commitment to the school (1394) were used. Data 
analysis was done through SPSS software and de-
scriptive and inferential statistics. The results of the 
research showed that there is a meaningful positive 
correlation between the goal of mastery, functional 
and social support, and commitment to the school. 
The results of regression analysis showed that among 
the predictor variables, only the goal of mastery and 
social support were able to predict and explain the 
variable of commitment to the school, and the func-
tional purpose did not play any role in its explaining. 
The present study suggests that the variables of the 
goal of mastery and social support of students can be 
considered in order to predict the commitment to the 
school. 
 
Keywords 
The Achievement Goals, Social Support, Commit-
ment to the School. 
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  مقدمه
 نشان 1مدرسه به اشتغال یا تعهد مقوله اخیر، هايسال در
 علوم حوزه این کارشناسان و پژوهشگران ویژه توجه از

 اساسی اهمیت طرح ضمن صاحبنظران، برخی است. بشري
 و (لی جوانی دوران در مدرسه به تعهد اصطالح مثبت و

 تعهد مفهوم که پرداختند بحث این طرح به ،)2011 ،2لرنر
 است مدرسه به اتصال حلقه ینترمهم مدرسه هب

 عنوان به آن از و )2003 ،3گرایف و کمپوس (جیمرسون،
 بین در زندگی با سازگاري نشانه و شاخص ینترمهم

 و فالو جنوز، (آرچامبالت، شودمی برده نام جوانان و نوجوانان
ی ی ؛2009 ،4پگان  کارشناسان برخی ).2004 ،5لیب

 احساسات، صورت به مدرسه به تعهد که معتقدند صاحبنظر
 ظاهر مدرسه محیط در تجربه حاصل رفتارهاي و تصورات

 به ).2014 ،6گالوا و تاویرا ،آپلتن باردن، ویگا،( شودمی
 ویژگی که است پیوند از شکلی مدرسه به تعهد دیگر عبارت
 و مدرسه به نزدیک عاطفی ارتباط برقراري و وابستگی آن
 شمار به آن انجام حسن به تعهد و يگذار سرمایه نوع یک
 در ).2004 ،7هاوکینز و فلمینگ اوسترل، کاتاالنو،( رودمی
 زیادي تحقیقات مدرسه، به نداشتن تعهد نبود اهمیت بیان
 نوجوانان بین در مدرسه، به تعهد فقدان که دهدمی نشان
 شکست ریسک همچون ايعدیده مشکالت افزایش باعث

 ناخواسته هايحاملگی مخدر، مواد از استفاده سوء تحصیلی،
 و الرسن -نتزل ،هایردال شود(سگاتون،می جنایت و جرم و

 کاراوي، ؛2012 ،9ادالبجارناردوتیر و بالندال ؛2014 ،8لین
 پژوهشگران تحقیقات نتایج ).2003 ،10هال و رینک تاکر،

 -سایمونز )؛2010( 11هولکومب و وانگ همچون دیگري
 که داد نشان )1997( 13راك و نکفای و )2004( 12مورتون

                                                
1. School engagement  
2. Li, & Lerner  
3. Jimmerson, Campos, & Greif  
4. Archambault, Janosz, Fallu, & Pagani  
5. Libbey  
6. Veiga, Burden, Appleton, Taveira, & Galvao  
7. Catalano, Oesterle, Fleming, & Hawkins  
8. Saguton, Heyerdahl, Wentzel-Larsen, & Lien  
9. Blondal, & Adalbjarnardottir  
10. Caraway, Tucker, Reinke, & Hall  
11. Wang, & Holcombe  
12. Simons-Morton  

 در تحصیلی موفقیت با مدرسه، به تعلق باالي سطوح
 مدرسه، به تعهد فاقد آموزاندانش و داشته ارتباط مدرسه
 رفتاري مشکالت و عملکرد در ضعف همچون مواردي
 زمینه در که دیگري پژوهشگران د.دهنمی نشان را متعددي
 تحقیق مدرسه هب تعلق موضوع از مدرسه به تعهد بحث
 و اجتماعی روانی رشد اساسی کلید عنوان به اندکرده

 و استفادیتی -موتی( کنندمی یاد تحصیلی موفقیت
 ،15لکو و گیرین گویکوتکسا، روس، ؛2013 ،14ماستن
 a 2012، b( 16اکلس و وانگ مناسبت همین به ).2012
 براي جوان، فرد که اندکرده مطرح را بحث این )2012
 به آمیزموفقیت انتقال جهت الزم هايمهارت و دانش کسب
 به فعاالنه بایستی اشتغال، و تحصیل بعدي دوران

 ذکر به الزم دهد. نشان تعهد و عالقه مدرسه هايآموزش
 به مدرسه به تعهد گري،خودتعیین تئوري مطابق که است
 درسی تکالیف و یادگیري هايفعالیت با فرد تعامالت مقدار

   ).2000 ،17ریان و دسی ؛2004 ،اکلس( شودمی مشخص
 از مدرسه به تعهد مقوله ها،بررسی برخی نتایج به بنا
 انگیزشی و شناختی هیجانی، رفتاري، همچون متعددي ابعاد

 ،گارویک ؛2015 ،18پائولونی و گونزالز( است شده تشکیل
 ،21آپلتون ؛2014 ،20همکاران و الم ؛2014 ،19برو و ایدسو
 فردریکز، ؛2012 ،22وایلی و لیرچ کریستنسون، ؛2012

 تعهد شده، یاد بنديتقسیم در ).2004 ،23پاریس و بالمنفیلد
 مستقیما آموزدانش که شودمی گفته اعمالی به رفتاري
 و دهدمی نشان خود از یادگیري و مدرسه به نسبت

 مخرب رفتارهاي فقدان مثبت، رفتارهاي همچون رفتارهایی
 گیردبرمی در را یادگیري و تحصیلی تکالیف با سرگرمی و
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 بیانگر عاطفی تعهد ).1989 ،2فاین ؛1990 ،1(کونل
 فرد ارزشگذاري و عالقمندي مثبت، احساسی هايواکنش

 شناختی تعهد ).1997 ،3(ولکل است مدرسه هايفعالیت به
 بالواسطه تالش( یادگیري به فرد شناختی گذاري سرمایه به

 امر در ودتنظیمیخ راهبردهاي از استفاده و فرد ذهنی
 مطلب درك براي تالش و مفاهیم بر تسلط و یادگیري
 ).1990 ،4زیمرمن( کندمی اشاره پیچیده) و سخت عقاید
 داللت امور بهتر انجام در فرد تمایل به انگیزشی تعهد
 رفته هم روي ).2009 ،5چن و مورتون -سایمونز( کندمی
 ایجاد را غنی و قوي صفات سري یک شده یاد ابعاد همه
 احساس کردن، عمل چگونه فرد آنها واسطه هب که کنندمی
 ).2013 ،6پک و وانگ( گیردمی یاد را اندیشیدن و دنکر

 بسیاري چشمگیر موضوعات از یکی پیشرفت، اهداف
 و بادمن شارگر، هولمن، رابطه همین در است. پژوهشگران
 پیشرفت، اهداف که باورند این بر )2010( 7هاراکویتز

 مختلف هايروش به که است باورها از ايمجموعه نگرنمایا
 و آنها در شدن درگیر ،پیشرفت هايموقعیت به گرایش به

 اولیه هاينظریه اساس بر انجامد.می آنها به دادن پاسخ
 فهم در که دارد وجود هدف دسته دو ،هدف گیريجهت
 ؛مفیدند یادگیرندگان رفتار و شناختی فرایندهاي مبانی
 که افرادي تبحري. هايهدف و عملکردي هايهدف
 به را خود هايتواناییمندندعالقه نددار عملکردي هايهدف
 داراي افراد اما ؛برسند نظر به توانا و دهند نشان دیگران
 و ببرند باال را هایشان توانایی دارند سعی تبحري هايهدف
 ،8لگت و دوك( است مهارت و بینش درك، بر آنها تاکید

 هاییهدف بر فرد ،تبحرگرا هدف گیريجهت در ).1988
 و هاچالش بر شدن چیره تسلط، حد در یادگیري مانند

 يگیرجهت که افرادي دارد. تاکید شایستگی سطح افزایش
 دیگران به را خود توانایی خواهندمی دارند عملکردگرا هدف

                                                
1. Connell  
2. Finn  
3. Voelkl  
4. Zimmerman  
5. Chen  
6. Wang, & Peck  
7. Hulleman , Schrager, Bodmann & Harackiewitz 
8. Dweck & Leggett  

 3دئوك ).2011 ،9یاماگاتا و الیوت مورایاما،( کنند ثابت
)1986( و درك ،شایستگی افزایش را تبحري گراییهدف 

 ).1040(ص کندمی تعریف جدید چیزهاي در تبحر و فهم
 هايقضاوت کسب را عملکردي گرایی هدف وي همچنین
 بارهدر منفی هايقضاوت از اجتناب و شایستگی مطلوب

 حمایت طرفی از ).1040 ص( کندمی تعریف ایستگیش
 و دبیران خویشاوندان، سوي از که هاییکمک به اجتماعی
 (کامبریا، شودمی اطالق شودمی فرد یک به افراد دیگر

 حالتی مدرسه به تعهد از منظور پژوهش این در .)2010
 براي مدرسه هايارزش و اهداف به آن در فرد که است

 تعهد تحصیلی عملکرد پیشرفت و عمیق اهداف به رسیدن
 مطالعات پیشینه و سوابق بررسی .)2001 گریگور، (مک دارد
 ویژه ه(ب پیشرفت اهداف که است آن از حاکی شده، انجام
 در مدرسه به تعهد متغیر با نیز عملکردي) و تبحري اهداف
 و دیشت همچون پژوهشگرانی رابطه همین در است. ارتباط
 به تعهد که دادند نشان ايمطالعه طی )2015( 10سمدال
 اهداف ركد طریق از انگیزشی) و عاطفی تعهد( مدرسه
 و وانگ مطالعه و بررسی .شودمی یبینپیش تبحري

 اهداف با مدرسه به تعهد که داد نشان نیز )2010( هولکومب
 منفی ارتباط عملکردي اهداف با و مثبت ارتباط تبحري

 همچون دیگر پژوهشگران برخی تحقیقات نتایج دارد.
 تبحري اهداف داد نشان )2009( 11کیوسوگلو و والال گانیدا،

 دارد. مثبت ارتباط هیجانی) و رفتاري بعد( مدرسه به تعهد با
چ تحقیق نتایج همچنین  داد نشان )2000( 12پینتری
 ادراك تبحري را درس کالس ساختار که آموزانیدانش
 تا دادند نشان خود از بیشتري یادگیري انگیزه اند، کرده
 روزر، راستا همین در داشتند. عملکردي هدف که آنهایی
 که دادند نشان ايمطالعه طی )1996( 13اردان و لیمیدگ
 برخی دارد. مثبت ارتباط عاطفی تعهد با تبحري اهداف

 به تعهد بر نیز عملکردي اهداف دهندمی نشان تحقیقات
 اکلس روزر، همچون پژوهشگرانی زیرا ؛است اثرگذار مدرسه

 باال در اهداف، گونه این که معتقدند )2000( 14سامروف و
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 مرتبط تکالیف انجام موفقیت براي آموزدانش فیتظر بردن
   موثرند. بسیار مدرسه با

 با که است متغیرهایی از دیکر یکی اجتماعی حمایت
 بود کسی اولین )1976( 1کوب دارد. ارتباط مدرسه به تعهد
 وي کرد. تعریف آگاهی عنوان به را اجتماعی حمایت که

 شده مراقبت که دکنمی باور فرد آن واسطه به که بود معتقد
 کافی احترام و اعتبار ارزش، داراي ؛شودمی داشته دوست و

 دوسویه تعهدات و ارتباطات از ايشبکه به متعلق و است
 عنوان به اجتماعی حمایت که رسدمی نظر به باشد.می

 اشاره افراد از کوچکی تا بزرگ مجموعه به حمایتی شبکه
 از برخی ند.هست رسدست درق کمک، به نیاز زمان که کندمی

 را اجتماعی حمایت )1993( 2آبی همچون صاحبنظران
 تأیید، عاطفه، شامل که داندمی فردي بین تبادالت
 طرفی از است. احساسات به دادن اعتبار و تشویق مساعدت،

 معلمان، والدین، شامل مدرسه اجتماعی حمایت منابع
 رضایت بر است ممکن که افرادي و هاهمکالسی

 ،3(دنیلسون هستند بگذارند، تأثیر مدارس در موزانآدانش
 که است ذکر به الزم ).1395 نژاد، عزیزي از نقل به ؛2009
 شده ادراك و دریافتی حمایت صورت به اجتماعی حمایت
 را اعمالی دریافتی، اجتماعی حمایت .شودمی سازيمفهوم
 انجام اجتماعی شبکه اعضاي وسیله به که گیردمی بر در
 حمایت شود. کمک دارد، نیاز که فردي به تا ودشمی

 هايارزیابی به که است مفهومی شده، ادراك اجتماعی
 کندمی اشاره حمایتی رفتارهاي و روابط درباره افراد ذهنی

 آیا که باره این در ).1990 ،4پیرس و ساراسون ساراسون،(
 داشته نقش مدرسه به تعهد در تواندمی اجتماعی حمایت
 اما ؛است گرفته صورت متفاوتی هايبررسی نه، یا باشد
 مدرسه به تعهد بر اجتماعی حمایت منبع کدام اینکه

 ندارد. وجود نظر اتفاق صاحبنظران بین دارد را تاثیر بیشترین
 که داد نشان )2013( 5پردو و استل بررسی زمینه همین در

 حمایت و رفتاري تعهد باالي سطوح با والدین حمایت
 است. ارتباط در مدرسه به تعهد باالي سطوح اب همساالن
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 که داد نشان )2012( 6ربو تحقیق نتایج رابطه، همین در
 مدرسه سازگاري با مدرسه به تعهد ابعاد و اجتماعی حمایت
 )2012( 7رابرتز و فال بررسی همچنین دارد. منفی ارتباط
 تعهد یبینپیش باعث والدین و معلم حمایت که داد نشان

 و دیاز -راموس راستا همین در د.شومی رفتاري و تحصیلی
 خانواده، که دادند نشان ايمطالعه طی )2016( 8همکاران
 مدرسه به تعهد بر تدبیري خود طریق از دوستان و معلمان

 که داد نشان )2015( 9وجیاکوماري مطالعه نتایج تاثیرگذارند.
 هب تعهد متغیر بینپیش بهترین همساالن و معلمان حمایت
 فلنر، دوبویس، همچون پژوهشگران برخی است. مدرسه
 از خانواده حمایت که معتقدند )1992( 10ایوانس و ادن برند،

 حمایت برخی و ترمهم هاهمکالسی و معلمان حمایت
 اندکرده تلقی مدرسه به تعهد عامل ینترمهم را معلمان

 حمایت که است ذکر به الزم ).2005 بلدسو، و کنی(
 است شده تشکیل هیجانی و آموزشی بعد دو زا اجتماعی

 بنديتقسیم نوع این در ).2005 ،سیگرز و بوکارتز ودر،(
 هیجانی حمایت و تحصیلی اهداف کسب بر آموزشی حمایت

 ،11برنت( شودمی متمرکز اجتماعی –هیجانی فرایند بر
 حاکی تحقیقات نتایج ).1992 ،12بوهرمستر و فورمن ؛1999

 همچون متعددي اجتماعی حمایتی عوامل که است آن از
 نقش مدرسه به تعهد در دوستان و معلمان والدین،

 )2005( 13بلدسو و کنی مناسبت همین به دارند. چشمگیري
 ایجاد در معلمان و خانواده عاطفی حمایت که معتقدند
 تاثیرگذار مخرب رفتارهاي کاهش و مدرسه به مثبت نگرش
 مک ؛2004 ،15بنسون و پارکر ؛2009 ،14ارسالن( است
 حمایت نقش و اهمیت بیان در ).2000 ،16الکی و کیلکاس

 اجتماعی حمایت که داد گزارش )2013( ریبو ،اجتماعی
 و تحصیلی عملکرد اجتماعی، شناختی،روان سازگاري روي

                                                
6. Robu  
7. Fall, & Roberts  
8. Ramos-Díaz et al 
9. Vijayakumari  
10. Dubois, Felner, Brand, Adan, & Evans  
11. Berndt  
12. Furman, & Buhrmester  
13. Kenny, & Bledsoe  
14. Arslan  
15. Parker, & Benson  
16. McCaskill, & Lakey  
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 و بوکارتز ودر، مطالعه نتایج است. گذار تاثیر مدرسه به تعهد
 و هاسیهمکال معلمان، که داد نشان )2005( 1سیگرز
 آموزاندانش اجتماعی حمایت منابع ینترمهم والدین
 که داد نشان نیز )1994 ؛1999( 2ونتزل بررسی ند.هست

 و آموزشی حمایت منابع جمله از مدرسه محیط در معلمان
 دیگري پژوهشگران روند.می شمار هب آموزاندانش عاطفی
 به بیشتر )2010( 3اندنبروك و پاس رویج، وان همچون

 تاکید اجتماعی حمایت بالقوه منبع عنوان به دوستان ملعا
 بنا( مدرسه به تعهد مقوله پیرامون اینکه به توجه با کنند.می
 و ویجیاکوماري ؛2014 ،کاندان مانی و سوجیشا تحقیقات بر

 است گرفته صورت کمتري تحقیقات )2013 کاندان، مانی
 تبحري، فاهدا آیا که سئوال این حاضر تحقیق در بنابراین؛
 مدرسه به تعهد با اجتماعی حمایت و عملکردي اهداف
  .شودمی ررسیب ،نه یا دارند ارتباط

  
  هاروش و مواد
 آماري جامعه است. همبستگی – توصیفی حاضر تحقیق
 ناحیه اول متوسطه مقطع دختر آموزاندانش کلیه را تحقیق
 کرجسی جدول اساس بر که ندداد تشکیل را اهواز شهر یک
 363 تعداد نفر) 6719( شده یاد جامعه بین از و4ورگانم و
 انتخاب ايمرحله چند ايخوشه تصادفی صورت به نفر

 پرسش از حاضر تحقیق متغیرهاي سنجش براي شدند.
   د.ش استفاده زیر هاينامه

 .)1392( سواري ساخته پیشرفت اهداف نامهپرسش
 مقیاس خرده چهار و ماده 12 از پیشرفت اهداف نامهپرسش

 ،)ماده 3( گریزي تسلط ماده)، 3( تبحرگرایی
 تشکیل )ماده 3( گریزي عملکرد و )ماده 3(عملکردگرایی

 پنج مقیاس صورت به آن يگذارنمره شیوه .است شده
 )1( مخالفم کامالً تا )4( موافقم کامالً از لیکرت ايدرجه
 کل براي کرونباخ آلفاي طریق از هاماده پایایی .است

 گریزي تسلط براي ،75/0 تبحرگرایی براي ؛80/0 مقیاس
 گریزي عملکرد براي و 74/0 گرایی عملکرد براي ،72/0
 با کردن همبسته طریق از هاماده روایی .دش برآورد 71/0

                                                
1. Vedder, Boekaerts, & Seegers  
2. Wentzel  
3. Van Rooij, Pass, & Van den Broek  
4. Kregcie & Morgan  

 به الزم .دش تأیید و بررسی ساخته محقق کلی سئوال چهار
 مقیاس خرده از فقط حاضر تحقیق در که است ذکر

 و شواهد وجود دلیل به( گرایی دعملکر و تبحرگرایی
 به تعهد با شده یاد بعد دو بارهدر شده انجام تحقیقات
 .5اجتماعی حمایت نامه پرسش د.ش استفاده مدرسه)
 هلی، فیلیپس، واکس، توسط اجتماعی حمایت نامهپرسش

 به( شد ساخته و تهیه )1986( 6استورات و تامسون،ویلیامز
 نامهپرسش ).1388 ،ینالدشرف و نادري عسکري، از نقل
 7( دوستان ماده)، 8( خانواده حیطه سه ماده 23 با شده یاد

 ،باوي از نقل به( سنجدمی را ماده) 8( سایرین و ماده)
 کرونباخ آلفاي طریق از را آن پایایی )1385( مشاك ).1383
 با نامه پرسش این دنکر همبسته با را آن روایی و 720/0
 سطح در که آورد بدست -170/0 اجتماعی اضطراب آزمون

 ،الدین شرف و نادري عسکري، از نقل به( شد معنادار 05/0
 برآورد 74/0 هاماده کل پایایی حاضر تحقیق در ).1388

  د.ش
 به .)1394( سواري ساخته مدرسه به تعهد نامه پرسش

 ايماده 31 نامهپرسش از مدرسه به تعهد سنجش منظور
 عاطفی، شناختی، مقیاس دهخر 4 که )1394( سواري ساخته
 روش .آمد عمل هب استفاده دارد اطالعاتی و رفتاري
 کامالً از ايدرجه چهار مقیاس صورت به آن يگذارنمره

 ضریب .است )امتیاز 4( موافقم کامالً تا )امتیاز 1( مخالفم
 عامل براي ،92/0 کرونباخ آلفاي طریق از هاماده کل پایایی
 عامل براي ،83/0 عاطفی عامل براي ،78/0 شناختی
 در .آمد دست به 76/0 اطالعاتی عامل براي و 7/0 رفتاري
 برآورد 78/0 نامهپرسش هايماده کل پایایی حاضر تحقیق

 و بررسی تأییدي عاملی تحلیل طریق از هاماده روایی د.ش
   .شدند تأیید

  
  هاداده و اطالعات

 ريآما هايشاخص شامل پژوهش این توصیفی هايیافته
 و نمره بیشترین نمره کمترین معیار، انحراف میانگین، مانند
 شده ارائه 1 جدول در تحقیق این نمونه هايآزمودنی تعداد
  است.

  
                                                
5. Philips Social Support Inventory  
6. Wax, Philips, Helli, Thamson, Williams & Storat 
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 مؤلفه در شودمی مشاهده 1 جدول در که طوري همان
 حداکثر و حداقل معیار، انحراف و میانگین تبحري هدف
 مؤلفه در و 12 ،3 ،93/2 ،17/10 ترتیب به هاآزمودنی نمره
 ،3 ،35/2 ،80/7 ترتیب به هاشاخص همین عملکردي هدف

 انحراف و میانگین اجتماعی حمایت متغیر در .است 12
 ،35/12 ترتیب به هاآزمودنی نمره حداکثر و حداقل معیار،

 و میانگین مدرسه به تعهد متغیر در .است 21 و 0 ،23/5
 ترتیب به هاآزمودنی نمره حداکثر و حداقل معیار، انحراف

 .است 122 و 31 ،98/12 ،47/85
 پژوهش متغیرهاي بودن نرمال آزمون نتایج 2 جدول در

  است. دهآم
  

 بودن نرمال آزمون نتایج .2 جدول
 پژوهش متغیرهاي

  
  متغیر

  کولموگروف آزمون

Z  سطح 
 معناداري

  21/0   58/0  تبحري هدف
  26/0  42/0  عملکردي هدف
  31/0  64/0  اجتماعی حمایت

  28/0  35/0  مدرسه به هدتع
  

 و Z نمره شودمی مشاهده 2 جدول در که گونه همان
 تبحري هدف متغیرهاي براي ترتیب به معناداري سطح

 حمایت )؛26/0(42/0 عملکردي هدف )؛21/0(58/0
 بدست )28/0(35/0 مدرسه به تعهد و )31/0(64/0 اجتماعی

 توجه با و است z مقدار بودن غیرمعنادار دهنده نشان که آمد

 مشاهده قابل هاداده بودن نرمال از تخطی نتیجه این به
  نیست.

  است. آمده 3 جدول در هافرضیه به مربوط هايیافته
  

 بین ،است شده داده نشان 3 جدول در کهيطور همان
 رابطه دختر آموزاندانش در مدرسه به تعهد و تبحري هدف
 بنابراین ؛)r=449/0 و p=001/0( دارد وجود داريمعنا مثبت
 تأیید )مدرسه به تعهد با تبحري هدف (ارتباط اول هفرضی
 آموزاندانش تبحري هدف افزایش دیگر، عبارت به ؛دشومی
 همچنین است. شده همراه آنان مدرسه به تعهد افزایش با

 و عملکردي هدف بین دهدمی نشان 2 جدول مندرجات

 يمعنادار مثبت رابطه دختر آموزاندانش در مدرسه به تعهد
 دوم فرضیه بنابراین ؛)r=356/0 و p=001/0( اردد وجود
 به ؛دشومی تأیید )مدرسه به تعهد با عملکردي هدف (ارتباط
 با آموزاندانش عملکردي هدف افزایش دیگر، عبارت
 دیگر از است. شده همراه آنان مدرسه به تعهد افزایش
 و اجتماعی حمایت بین که است این 2 جدول هايیافته
 مشاهده داريامعن مثبت رابطه آموزاندانش مدرسه به تعهد
 سوم فرضیه بنابراین ؛)r=676/0 و r=001/0( شودمی

 به شود؛می تأیید )مدرسه به تعهد با اجتماعی حمایت (ارتباط
 به تعهد افزایش با اجتماعی حمایت افزایش دیگر، عبارت
  است. شده همراه آنان مدرسه

 متغیرهاي در هاآزمودنی نمره معیار انحراف و میانگین .1 جدول
 تحقیق

 انحراف  میانگین  متغیر
  معیار

 کمترین
  نمره

 بیشترین
  تعداد  نمره

 هدف
 12 3  93/2  17/10  تبحري

363 

 هدف
 12 3  35/2  80/7  عملکردي

 حمایت
  21  0  23/5  35/12  اجتماعی

 به تعهد
  122  31  98/12  47/85  مدرسه

 حمایت و پیشرفت اهداف بین ساده همبستگی ضریب .3 جدول
 مدرسه به تعهد با اجتماعی

 متغیر
  مالك

 متغیر
  بینپیش

 ضریب
 همبستگی

)r(  

 سطح
  داريامعن

)p(  

 دتعدا
 نمونه

)n(  

 به تعهد
  مدرسه

 هدف
 449/0  تبحري

 هدف  363  001/0
  356/0  عملکردي

 حمایت
  676/0  اجتماعی
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 است، شده داده نشان 4 جدول در که طور همان
 روي از فقط آموزاندانش مدرسه به تعهد یبینپیش

 است دارامعن اجتماعی حمایت و تبحري هدف متغیرهاي
)05/0<p 846/55 و=F(ارتباط چهارم فرضیه بنابراین ؛) 

 اجتماعی حمایت و عملکردي هدف تبحري، هدف چندگانه
 نشان 2R مقدار همچنین د.شومی تأیید مدرسه) به هدتع با
 فقط آموزاندانش مدرسه به تعهد واریانس از %32 دهد،می

 تحلیل نتایج شود.می تبیین شده یاد متغیرهاي توسط
 اجتماعی حمایت متغیر که داد نشان نیز ايمرحله رگرسیون

 مدرسه به تعهد کننده یبینپیش تبحري هدف و
 نقشی آن تبیین در عملکردي هدف و ندسته آموزاندانش
  ندارد.

  
  بحث و گیرينتیجه
 رابطه حاضر تحقیق در شد گفته قبال که طوري همان
 بررسی مدرسه به تعهد با اجتماعی حمایت و پیشرفت اهداف
 و تبحري هدف بین که داد نشان حاضر تحقیق نتایج .شد

 جودو معناداري و مثبت رابطه مدرسه به تعلق با عملکردي
 سمدال و دیشت مطالعات نتایج با مطالعه این نتایج دارد.

 و والال گانیدا، )،2010( هولکومب و وانگ )،2015(
 پینتریچ )،2000( سامروف و اکلس روزر، )،2009( کیوسوگلو

 است. راستا یک در )1996( اردان و میدگلی روزر، و )2000(
 هدف گیريجهت نظریه از توانمی یافته این تبیین در

 دو هدف، گیريجهت اولیه نظریه اساس بر د.کر استفاده
 برابر در تبحري) اهداف و عملکردي اهداف( هدف دسته

 سازگارانه رفتاري الگوهاي فهم براي که دارند قرار یکدیگر
 که افرادي شده یاد نظریه در مفیدند. ناسازگارانه و

 که هستند مندعالقه ،دارند عملکردي هايهدف
 مسئله این بر و دهند نشان دیگران به را هایشانتوانایی
 نظر به ناتوان از( برسند نظر به توانا که کنندمی تاکید
 اهداف داراي افراد برابر، در کنند).می اجتناب رسیدن

 و باالببرند را هایشان توانایی دارند سعی یادگیري، یا تبحري
 و الیوت( کنندمی تاکید مهارت و بینش درك، بر بیشتر
 مطالعات از ايمجموعه در دیگر، عبارت به ).1988 ،1دوك

 نددریافت )2000( دوك همچون نظرانیصاحب آزمایشگاهی،
 چالش، وجوي جست با تبحري هدفی گیريجهت که

 گیريجهت که حالی در ؛دارد رابطه باال تداوم و پشتکار
 (الگوي پایین پشتکار و چالش از اجتناب با عملکردي هدف
 2ایمز همچون صاحبنظران برخی است. مرتبط درمانده) افراد

 و آموزاندانش که ندکرد مطرح را بحث این )1992(
 چالش تکالیف پذیرند،می را تبحري اهداف که دانشجویانی
 بیشتر یادگیري فرایند (در کنندمی انتخاب را برانگیزتري

 به ؛1989 ،پاتاشنیک لیور، چیونگ، نیکولز،( شوندمی درگیر
 به را موثرتري یادگیري راهبردهاي و )1992 ایمز، از لنق
 دیگر عبارت به ؛)1990 ،3هاالدینا و نولن( برندمی کار
 یادگیري، بر تسلط نوع از پیشرفت اهداف که گفت توانمی

 پیدا مثبتی احساس خود به نسبت آموزاندانش شودمی سبب
 رفتپیش سمت به کنند پیدا تسلط چیزي بر اینکه از و ندکن

 و تالش تبحري اهداف رابطه همین در ند.شو متمایل بیشتر
 ایجاد را تريمطلوب نتایج و دهدمی گسترش را پایداري

 این .شودمی باالتري مدرسه به تعهد به منجر و کندمی
 عملکرد گیريجهت بر مبتنی آموزاندانش که است درحالی

 ثیرتا تحت شکست، از اجتناب و موفقیت به گرایش نوع از
 که ندارند خود به نسبت مثبتی احساس شان،يگیرجهت نوع

 در دیگر عبارت به ؛شوند ترتنظیم خود آن سایه در بتوانند
 برخی مدرسه به تعهد با پیشرفت اهداف رابطه نتیجه تبیین

 هاراکویتز و بادمن شارگر، هولمن، همچون صاحبنظران
 فتپیشر اهداف که کنندمی مطرح را بحث این )2010(

                                                
1. Elliott, & Dweck  
2. Ames  
3. Nolen, & Haladyna  

 مدرسه به تعهد با اجتماعی) حمایت و عملکردي هدف تبحري، (هدف بینپیش يمتغیرها چندگانه همبستگی ضریب .4 جدول
 ايمرحله روش با

  متغیرهاي  روش
 R 2R  F  P  β T  P  بینپیش

  ايمرحله
  000/0  614/12  372/1  001/0  107/159  306/0  553/0  اجتماعی حمایت .1
  000/0  768/7  139/1  001/0  302/83  32/0  562/0  تبحري هدف .2

613/0  347/2  019/0  
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 مختلف هايروش به که هستند یی باورها از ايمجموعه
 و آنها در شدن درگیر ،پیشرفت هايموقعیت به گرایش
 اهداف که افرادي معتقدند آنها انجامد.می آنها به دادن پاسخ

 دیگران به را خود هايتوانایی مندندعالقه نددار عملکردي
 داراي افراد عوض در اما ؛برسند نظر به توانا و داده نشان
 و برده باال را هایشانتوانایی دارند سعی تبحري هايهدف
 لگت، و دوك( است مهارت و بینش درك، بر آنها تاکید

 بر فرد تبحرگرا هدف گیريجهت در دیگر عبارت به ؛)1988
 بر شدن چیره تسلط، حد در یادگیري مانند هاییهدف
 افرادي اما ؛دارد تاکید شایستگی سطح افزایش و هاچالش
 توانایی خواهندمی دارند عملکردگرا هدف گیريجهت که
 ،1یاماگاتا و الیوت مورایاما،( کنند ثابت دیگران به را خود

 پیشرفت، اهداف نظریۀ با مطابق دیگر عبارت به ؛)2011
 تفکر، عمل، بر کنندمی انتخاب آموزاندانش که اهدافی
 و هاموقعیت به پاسخ در معنی ایجاد و احساس
 تعقیب به نظریه این .گذاردمی اثر تحصیلی هاينیازمندي
 انگیزشی گیريجهت و پیشرفت هايموقعیت در شایستگی

 دهندمی نشان خاص هايموقعیت در آموزاندانش که
 شانتکالیف به آموزاندانش که روشی بر و است وابسته
 و (بارون گذاردمی تأثیر کنند،می تجربه را آن و نزدیک

  ).13 مشهدي، و پناه شریعت از نقل به ؛2001 ،2اراکویچه
 اجتماعی حمایت که داد نشان حاضر تحقیق همچنین،

 به تعهد با دوستان و معلمان والدین، طرف از شده دریافت
 -راموس مطالعات نتایج دارد. داريامعن مثبت رابطه مدرسه
 پردو و استل )،2015( وجیاکوماري )،2016( همکاران و دیاز

 دوبویس، و )،2005( بلدسو و کنی )،2013( ریبو )،2013(
 حاضر تحقیق یافته با )1992( ایوانس و ادن برند، فلنر،

 توانمی حاضر پژوهش هايیافته اساس بر است. هماهنگ
 و دوستان خانواده، اجتماعی حمایت چه هر که گرفت نتیجه
 همدرس به تعهد از آموزدانش باشد، بیشتر مهم افراد سایر

 مفهوم یشناسروان متون در .بود خواهد برخوردار بیشتري
 ؛است شده تعریف متفاوتی هايصورت به اجتماعی حمایت
 فیزیکی و مالی کمک مانند ملموس اجزاي شامل اغلب ولی
 شوندمی راهنمایی و تشویق مانند ملموس غیر و

                                                
1. Muurayama, Elliot & Yamagata  
2. Barron, & Harackiewicz  

 به ).2007 ،3پریا و منندزویال مونتسمارتینز، و آلونسفاچادو(
 :است نوع سه بر مشتمل اجتماعی حمایت معمول رطو

 پول و غذا مانند مادي منابع شامل ايوسیله حمایت
 و اطالعات آوردن فراهم شامل اطالعاتی حمایت .شودمی
 و مشکالت با تا سازدمی قادر را فرد و است پیشنهادات یا

 عشق برگیرنده در احساسی حمایت و بیاید کنار هاسختی
 ،4باررا( است مقابل طرف درك و دادن تاهمی ورزیدن،

 به افراد ورود با که گفت بایستی یافته این تبیین در ).1986
 نظیر دیگري منابع سوي از اجتماعی حمایت تر،بزرگ جامعه
 اولیه فایده .شود تأمین تواندمی نیز افراد سایر و دوستان
 پذیرمسئولیت افزایش در که است نقشی اجتماعی حمایت
 صاحبنظران برخی رابطه همین در .کندمی ایفا ردف شدن
 از روش دو به تواندمی خانواده که ندمعتقد )2010( چو نظیر

 امکانات و اطالعات اینکه یکی ؛کند حمایت خود اعضاي
 اینکه دیگري و دکن فراهم خود اعضاي براي را الزم

 نیز قبال که همانطوري .گذارد اشتراك به را موجود هیجانات
 )2013( ریبو همچون دیگري پژوهشگران برخی شد، گفته
 سازگاري متغیرهاي بر اجتماعی حمایت که ندمعتقد
 مدرسه به تعهد و تحصیلی عملکرد اجتماعی، شناختی،روان
 پژوهشگرانی بررسی نتایج رابطه همین در است. گذار تاثیر

 که داد نشان )2005( سیگرز و بوکارتز ودر، همچون
 منابع ینترمهم جمله از والدین و هاهمکالسی معلمان،
 برخی روند.می بشمار آموزاندانش اجتماعی حمایت

 اندنبروك و پاس رویج، وان همچون دیگري صاحبنظران
 معلمان به دیگر برخی و دوستان عامل به بیشتر )2010(
 تاکید اجتماعی حمایت بالقوه منبع عنوان به )1999 ونتزل،(

 بین از که داد نشان اضرح تحقیق همچنین کنند.می
 حمایت و تبحري هدف متغیر فقط بینپیش متغیرهاي
 و دکن یبینپیش را مدرسه به تعهد متغیر توانست اجتماعی
   ندارد. نقش آن تبیین در عملکردي هدف متغیر
 فعالیت یک تحقیقات در افراد شرکت که آنجایی از
 در هاآزمودنی همه مشارکت جلب بنابراین ؛است اختیاري

 انتظار مورد نتایج کسب در پژوهشگران طرف از تحقیق امر
                                                
3. Alonsofachado, Montesmartinez, Menendezvillal-
va & Pereira  
4. Barrera  
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 دیگر همانند حاضر تحقیق بنابراین ؛است کننده تعیین بسیار
 اینکه به توجه با بنابراین و نبود مستثنی امر این از تحقیقات
 را هانامهپرسش هايماده برخی اینکه دلیل به افراد برخی
 همچنین و شدند حذف يآمار تحلیل از بودند نکردنده کامل
 به تعهد با اجتماعی حمایت ارتباط بارهدر کم تحقیقات وجود
 تحقیق هايمحدودیت از دیگر یکی خود نوبه هب مدرسه
 حتی و تربیت و تعلیم امر متولیان رود.می شمار هب حاضر
 برداريبهره حاضر تحقیق هايیافته از توانندمی هاخانواده

 حتی و هانشست اريبرگذ با امر انمتولی باره این در کنند.
 در را مدرسه به تعهد زمینه توانندمی بروشورها چاپ
   کنند. فراهم خود آموزاندانش
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