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بینی انگیزش تحصیلی  گیري هدف و راهبردهاي فراشناختی خواندن در پیش جهت نقش

  دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان یزد
  3یعقوب مالیی بهرامی ؛2مهدي برزگر بفرویی ؛1کاظم برزگر بفرویی

  
  چکیده

گیري هدف  هدف از پژوهش، بررسی نقش جهت
 بینی انگیزش و راهبردهاي فراشناختی خواندن در پیش

نفر از  150تحصیلی دانشجویان است. بدین منظور 
گیري تصادفی انتخاب  دانشجویان پسر به روش نمونه

نامه  انگیزش تحصیلی، پرسش هنام شدند و پرسش
نامه راهبردهاي فراشناختی  اهداف پیشرفت، و پرسش

ها با استفاده از  خواندن را تکمیل کردند. سپس، داده
ون چندگانه مورد ضریب همبستگی پیرسون و رگرسی

تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین 
اجتنابی،  -گرایشی، تسلط-گیري هدف عملکرد جهت

 هراهبردهاي فراشناختی خواندن و انگیزش درونی رابط
 - گیري هدف عملکرد داري وجود دارد. بین جهت معنی

 هاجتنابی و انگیزش بیرونی رابط - گرایشی، عملکرد
گیري هدف  مشاهده شد. همچنین بین جهتداري  معنی

انگیزگی نیز  گرایشی و بی - گرایشی، تسلط - عملکرد
مشاهده شد. ضرایب رگرسیون چند  دار معنیرابطه 

- گیري هدف عملکرد متغیري نشان داد که جهت
گرایشی و راهبردهاي فراشناختی - گرایشی، تسلط
 - توانند انگیزش درونی و هدف عملکرد خواندن می

انگیزگی را  توانند انگیزش بیرونی و بی ی میاجتناب
بینی کنند. مطابق نتایج بدست آمده، اهداف  پیش

پیشرفت و راهبردهاي فراشناختی خواندن با انگیزش 
هاي تحصیلی باید  تحصیلی رابطه دارند و در موقعیت

 به این متغیرها توجه کرد. 

گیري هدف، راهبردهاي  جهتواژگان کلیدي: 
ندن، انگیزش تحصیلی، دانشجویان، فراشناختی خوا
  .دانشگاه فرهنگیان
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  مقدمه
 یشرفتو نقش آن در پ یتو ترب یمدر تعل 1یزشانگ
وده است. بشناسان  روان مورد توجه یربازد از یلیتحص

حرکت در  یجادبه عنوان عامل ا یزهانگ یجادامروزه ا
از  یشآنان ب يها یتجهت دهنده به فعال و آموزان دانش
انگیزش  به دلیل تأثیر. توالن اسؤمورد توجه مس یشپ

هاي دهه تحصیلی بر موفقیت دانشجویان در گذشته و
عوامل  شناسان در صدد بررسی و شناسایی اخیر، روان

  . اند مؤثر در انگیزش تحصیلی بوده
که  دانند یم یدرون یندهايرا فرا یزهشناسان انگ روان

را  آنو  کند یم یترفتار را در طول زمان فعال و هدا
 یدي،؛ ترجمه سع2008 ،2(سانتراك دارد یه منگ یباق

 یزشانگ هساز .)483: 1387 دانش فر، ی،عراقچ
و  یادگیريکه به  رفتارهایی رسه بهددر م 3یلیتحص
 یابانگرد،بگردد ( یاطالق م، شود یمنجر م یشرفتپ

یر براي کسب دانش، مس یلیتحص یزشانگ). 1384
اره مثبت آمیز و نیز خودانگ موفقیت و دار یمعن تحصیلی

). 2000 ،4(هیدي و هاراکیویکز بسیار ضروري است
انگیزش  هحجم قابل توجه تحقیقات انجام شده در زمین

پایدار محققان به این  ، بیانگر عالقمنديیادگیرندگان
  . زمینه است
، 6؛ به نقل از مورر و همکاران1985( 5یانو را یدس
یک ) SDT( 7يمختارخود یهنظر مبناي بر )2013
فرد تعریف رفتار  یحتوض يبرا يب نظرچارچو
گیري انگیزشی قرار  اند که افراد در سه نوع جهت کرده
، افراد با 8گیري انگیزش درونی گیرند: افراد با جهت می

گیري  ، افراد با جهت9گیري انگیزش بیرونی جهت
                                                        

1. motivation 
2. Santrock 
3. academic motivation construct 
4. Hidi & Harackiewicz 
5. Deci & Ryan’s 
6. Maurer & et al 
7. self-determination theory 
8. orientation intrinsic motivation 
9. orientation extrinsic motivation 

نوع  ینتر دهنده نشان، . انگیزش درونی10انگیزگی بی
ها به  فعالیتآن  ه درک است، ها هیزانگ يگر یینخود تع
 یدرون یزشانگ نوع شود. سه یلذت انجام م خاطر

انگیزش ، 11دانستني برا یدرون یزشوجود دارد: انگ
به منظور  یدرون یزش، و انگ12انجام کاربراي  درونی
خود را  ،افراد داراي انگیزه بیرونی ،در مقابل .13یکتحر

از  ها آنکنند و رفتار  شایسته (خودتعیینی) قلمداد نمی
شود. این افراد به وقایع خارجی یا افراد  بیرون دیکته می

دیگر توجه بیشتري دارند تا به رضایت شخصی و 
  احساسات خود. 

که  ي، مانند افرادیزهسرانجام افراد بدون انگ
 »یینتعخود« و یستهشا را خودیرونی دارند ب یزشانگ

 ،با همساالن خود یسهدر مقا افراد یندانند. ا ینمقلمداد 
 يها تالش برا ، بعد از مدتیرونی دارندب یزشکه انگ

را رها  و وقت، آن يو صرف انرژ یفانجام تکل
   کنند. می

 انگیزگی تا حدودي شبیه مفهوم مفهوم بی
حالتی  در ست. وقتی افرادا 14درماندگی آموخته شده

دهند  کنند عملی که انجام می که احساس می هستند
ر نیروهاي بیرونی است، آنان و تحت مها مهار خارج از

 و شوند به صورت درونی یا بیرونی برانگیخته نمی
 یزهانگ). 2000(دسی و رایان،  کنند را اختیار می اجتناب
 عملکرد هکنند ینیب یشپ یکآموزان به عنوان  دانش
و  15ي(مور جمله حضور در کالس مثبت از یلیحصت

 ،16یلسونو و یلسون(و )، نمره درس2008همکاران، 
(دوج و  مطالعه يها )، و پشتکار در برنامه2007

خواه  باشد. نتایج پژوهش آزادي می) 2009، 17همکاران

                                                        
10. orientation amotivation 
11. intrinsic motivation to know 
12. intrinsic motivation to accomplishment 
13. intrinsic motivation to experience stimulation 
14. learned helplessness 
15. Moore 
16. Wilson & Wilson 
17. Dodge & et al 
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) نشان داد که بین انگیزش درونی با عملکرد 1387(
دار  معنی آموزان پسر و دختر رابطه مثبت نشتحصیلی دا

وجود دارد. همچنین انگیزش بیرونی با عملکرد 
انگیزگی با  بی ي نداشت ودار معنیتحصیلی رابطه 

  ي بدست آورد.دار معنیعملکرد تحصیلی رابطه منفی 
که  ییها یهنظر ینتر و عمده ینتر يکاربرد از یکی

 ،کند یآموزان کمک م دانش یلیتحص یزشبه درك انگ
 و یج(پنتراست  1یشرفتاهداف پ یريگ جهت یهنظر
منظور از  ).2005، 3به نقل ازماترن؛ 1996، 2شانک
اي است که فراگیر در  صد یا انگیزهگیري هدف، ق جهت

کند. اهمیت  وراي تالش در موقعیت پیشرفت دنبال می
این سازه به دلیل پیامدهاي مختلف انگیزشی، شناختی، 
رفتاري و هیجانی آن بر عملکرد و یا پیشرفت تحصیلی 

مک  الیوت و ).1393باشد (ربانی و یوسفی،  می
اجتماعی  -) با ترکیب نظریه شناختی2001( 4گریگور

را ارائه نمودند که در  هدف و انگیزش پیشرفت، مدلی
با دو جاذبه گرایشی و  آن دو هدف تسلط و عملکردي

مشتق شده از ادبیات انگیزش پیشرفت  اجتنابی
 کالسیک ترکیب گردید و چهار نوع هدف پیشرفت

گیري هدف در مدل چهار  . انواع جهتآمدحاصل 
عبارت از ) 2001مک گریگور ( وجهی الیوت و

اجتنابی،  - گرایشی، تسلط- گیري هدف تسلط جهت
ر . دباشند جتنابی میا - گرایشی و عملکرد- عملکرد

-گرایش، فرد به دنبال بهبود شایستگی - اهداف تسلط

به یادگیري براي خود  هاي خود در تکالیف است، آنان
 یادگیري عالقه دارند و خود را درگیر تکالیف

). 2007، 5الن، مارتین و ماهر(کاپ کنند برانگیز می چالش
به صورت تسلط  اجتناب، شایستگی -در اهداف تسلط

 شود و تمام تالش افراد کامل به تکالیف تعریف می

                                                        
1. achievement goals orientation theory 
2. Pintrich & Schunk 
3. Mattern 
4. Elliot & McGregor 
5. Kaplan , Martin , Maehr  

دوري گزیدن از خطا و اشتباه معطوف است.  يبرا
شکست در یادگیري و  مطالب، ترس از نفهمیدن
 است يگیر جهت هاي این نوع فراموشی از ویژگی

در ). 1391 ،، به نقل از مشتاقی2000(پنتریچ، 
تمرکز اصلی فرد  ،گرایشی - گیري هدف عملکرد جهت

دیگران و کسب قضاوت  بر بهترین بودن در میان
در معرض  این افراد خود را باشد. مطلوب دیگران می

کنند با  ی میدهند و سع انگیز قرار نمی چالش تکالیف
ر د). 1999(الیوت،  یت برسندکمترین تالش به موفق
اد صرفاً براي راجتنابی، اف - مقابل در هدف عملکرد

جستن از شکست و قضاوت نامطلوب دیگران  دوري
بیم  دیگران از شکست و سرزنش ها آنکنند.  تالش می
نتایج حاصل از اغلب ). 2007(کاپالن و ماهر،  دارند
هاي انجام گرفته در ارتباط با اهداف پیشرفت  پژوهش
رابطه  گرایشیدهند که اهداف  نشان می متغیرها و دیگر
استفاده از راهبردهاي  خودکارآمدي باال، مثبتی با

تنظیمی، مقابله کارآمد و دشناختی عمیق، یادگیري خو
 درخواست نمرات باال، ها، مشکالت و ناکامی مناسب با

هیجانات  طور کلی با هشاگردي و ب کمک و یادگیري هم
 افراد داردو نیمرخ انگیزشی مثبت و بهزیستی روانی 

و همکاران،  8؛ لی1988، 7لگت دویک و؛ 1992، 6(ایمز
؛ به نقل از ویسانی، 2010، 9؛ کاپالن و فلوم2010

 اهداف اجتنابی. )1390اي،  غالمعلی لواسانی و اژه
مثبتی با استفاده از راهبردهاي سطحی یادگیري  هرابط

کاهش انگیزه درونی براي ، همچون مرور ذهنی و حفظ
کاهش پایداري و درگیري در تکلیف، یادگیري، 
درخواست کمک، اضطراب، تعویق، نمرات  اجتناب از

(کاپالن، گین  دارد پایین و به طور کلی هیجانات منفی
و همکاران،  11؛ الیم2000؛ پینتریچ، 2002، 10و میدگلی

                                                        
6. Ames 
7. Dweck & Leggett 
8. Lee 
9. Flum 
10. Gheen & Midgley 
11. Liem 
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). پینتریج 2010؛ به نقل از لی و همکاران، 2008
بتی با ) معتقد است اهداف تسلطی رابطه مث2000

سطوح باالیی از تالش، ارزش تکلیف، عالقه، هیجانات 
مثبت، تالش و پشتکار بیشتر، استفاده زیاد از 
راهبردهاي شناختی و فراشناختی و عملکرد باالي 

آموزان دارد. در حالی که اهداف عملکردي با  دانش
انگیزش پایین، سازگاري پایین، عملکرد ضعیف و 

یادگیري رابطه مثبت دارد  استفاده کمتر از راهبردهاي
؛ به 1996 ،، پنتریچ و شانک2000، پنتریچ،1999(ایمز، 

  ). 2004، 1نقل از آریاس
 2توسط فالول است که ابتدا یفراشناخت اصطالح

 در فرددانش  ) مطرح شد. فالول، فراشناخت را1979(
یز چ هر و خودی شناخت یندها و تولیداتفرا مورد
. کند یم یفتعر ،باشد مربوطیندها فرا ینکه به ا دیگري
 ) از دید نظریه پردازش اطالعات،2010( 3وولفولک

قبیل توجه،  فراشناخت را فرایندهاي کنترل اجرایی از
مرور و تمرین، سازماندهی و دستکاري اطالعات 

 یناست ا هیوج مفهوم چند یکفراشناخت  داند. می
است که  یندهاییفرا دانش و یرندهبرگ مفهوم در
(کابات کنند  یکنترل م یانظارت و  یابی،ا ارزشناخت ر

 يکه راهبردها ییها حوزه از یکی). 2005 ،4ینز
داشته باشد، حوزه  کاربرد تواند در آن یم یفراشناخت

آن است.  درك مطلب حاصل از خواندن و
 که خواندن داراي دو این باورند نظران بر صاحب

درك  درك مطلب. عنصراصلی است: رمزگشایی و
، هدف نهایی آموزش خواندن است، درحالی که مطلب

 خواندن ماهرانه است ضروري از رمزگشایی یک جزء
). راهبردهاي فراشناختی خواندن، 2010 ،5یزي(کرم

آموزان را به هنگام خواندن نشان  تفکرات دانش

                                                        
1. Arias 
2. Flavell  
3. Woolfolk 
4. Kabat-Zinn 
5. Kirmizi  

 يدهد. این راهبردها، شامل سه دسته راهبردها یم
 د. منظورشون فراشناختی کلی، حمایتی و حل مسأله می

فراشناختی کلی، آن دسته از  از راهبردهاي
راهبردهاست که براي تحلیل کلی متن به کار گرفته 

شود. راهبردهاي فراشناختی حمایتی، به آن دسته از  می
شود که در برگیرنده کاربرد منابع  راهبردهایی اطالق می
برداري و دیگر راهبردهاي  شتکمکی بیرونی، یاددا
دهاي فراشناختی حل مسأله، پیرامون عملی است. راهبر

کند که به حل مسائل ناشی از  راهبردهایی بحث می
چاري، سماوي و  (حسین پردازد دشوار شدن متن می

 ي،خسرو یان،؛ به نقل از پورطاهر1388کردستانی، 
د هستن یکسان ي). خوانندگان راهبرد1393 فر، يمحمد
 يراهبردها از و هستند خواندن کارآمد در که
 یشناخت برند و منابع یم خواندن سود ینح یراشناختف
حالی است که  در دهند. این یبه دقت سامان م را

 هاي کمتر آگاهی فراشناختی بهره خوانندگان مبتدي از
 راهبردهاي فراشناختی از نسبت به استفاده برده و
 در دو مطالعه ).1995 ،6و آفلرباخ ی(پرسل اند توجه بی

خواندن  ش فراشناختی وکه دان چین نشان داد
آموزان  یادگیري دانش مطالعه و بهبود بر ،استراتژیک
نتایج  ).2003، 8؛ لو2005 ،7یو( گذارد می ثیرأچینی ت

فر نشان داد  پژوهش پورطاهریان ، خسروي و محمدي
که انگیزش پیشرفت توسط دو مؤلفه حمایتی و کلی 

 یجنتاشود.  راهبردهاي فراشناختی خواندن تبیین می
که  نشان داد نیز )2010( همکاران و 9پژوهش تمور

است  یشناخت به ساختار وابسته طور مستقیم بهخواندن 
 یحصح به طور رایند خواندن فرا تواند یفراشناخت م و
 پژوهش عطارخامنه و سیف دهد. یحتوض یستهشا و
) نشان داد آموزش راهبردهاي یادگیري و 1388(

آموزان دختر تأثیر  انشفراشناخت بر انگیزش د مطالعه و
                                                        

6. Afflerbach & Pressley  
7. Yau 
8. lau 
9. Temur 
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 ) در1391( جمعی ملکیان، نریمانی و صاحب دارد.
پژوهشی دریافتند از بین راهبردهاي فراشناختی، راهبرد 

را در  ریزي، کنترل و نظارت بیشترین نقش رنامهب
پژوهش جوانمرد، هوشمندجا . انگیزش پیشرفت دارند

بین  مثبتی دار یز بیانگر رابطه معنین )2012( و احمدزاده
راهبردهاي شناختی و فراشناختی با انگیزش تحصیلی 

 یراً) اخ2013( و همکاران 1یفینگر. آموزان بود در دانش
ي ها مهارت یجکه آموزش مؤثر و ترو گزارش کردند

 یزشانگ ویلی بر عملکرد تحص یمثبت یرثأمطالعه ت
هاي کرولنیک و رایان  بر اساس یافته دارد. یدرون

)، کاپان و فلوم 1996یچ و شانک ()، پنتر1987، 1989(
) و ویسانی، غالمعلی 2010)، لی و همکاران (2010(

) انگیزش درونی با راهبردهاي 1391اي ( لواسانی و اژه
عمیق یادگیري و فراشناخت و انگیزش بیرونی با 
راهبردهاي سطحی و شناختی یادگیري رابطه مثبت و 

سمت آموزانی که به  دار دارد. همچنین دانش معنی
گیري اهداف تسلطی دارند)،  اهداف یادگیري (جهت

با احتمال بیشتري از راهبردهاي فراشناختی یا یادگیري 
، 2004و همکاران، 2کنند (گرین خودگردان استفاده می

و  4، رادو سویچ2000، 3پاژارس، بریتنر و الیانت
، 5، ورتمن، لودویجیکس، و ورمونت2004همکاران، 

2001  .(  
 یتیخاص موقع هاي یريگ جهت ،تیشرفاهداف پ

نشان دادن  یابراي رشد، کسب و  میلکه  هستند
 دهند ینشان م رایژه بافت و یک دریستگی شا
 وي عاشور ).1997همکاران،  و 6یکسهاراکو(

 یدندرس یجهنت ینبه ا خود یقتحق در )1392( همکاران
هدف اجتناب از عملکرد تأثیر مستقیم گیري  جهتکه 

  رفت تحصیلی دارد.و منفی بر پیش

                                                        
1. Griffin 
2. Greene 
3. Pajares & Brinter & Valiant 
4. Radosevich  
5. Vermetten , Lodewijks &Vermunt  
6. Harackiewicz 

یند فرا یفدرتوص ختفراشنا ينقش محور
 به خود را ها پژوهش از ییحجم باال خواندن،

) 1990( 7ینوگرادو ویس پار است. اختصاص داده
 و یادگیري تواند یفراشناخت م ید داشتند کهکأت
 يبخشد. آموزش راهبردها بهبود را یلیتحص یزشانگ

 عملکرد بري دار یمعن و یر واضحثأت یفراشناخت
 چه در یلیمختلف تحص يها درس آموزان در دانش

مربوط به علوم  يهادرس چه در و یحوزه علوم انسان
درباره  ی). حت1384ی، (ملک دارد یزیکمثل ف یهپا
 ییآموزان نارساخوان استثنا دانش خواندن در ییتوانا
ی فراشناخت يآموزش راهبردها یر مثبتثأت ینمب شواهد
 ي). آموزش راهبردها1386مکاران، ه و ی(دهقان است

 یرآموز نیز تأثیر داردآموزان د دانش در یفراشناخت

) پژوهشی 2001(کاران هم و 8). بارتن1384 ي،(جبار
 درك مفهوم متن و فراشناخت: اثرات بر" با عنوان

آموزان  بر روي گروهی از دانش "یپاسخ انعکاس
ند و به هاي دوم، سوم و پنجم در آمریکا انجام داد پایه

ان در فهمیدن و آموز دانشبررسی علل مشکل ناتوانی 
پاسخ دادن به شیوه انعکاسی پرداختند. نتایج نشان داد 

هاي فراشناختی رنج  آموزان از نبود مهارت دانش هک
برند و هنگامی که راهکارهاي ارزیابی دانش اولیه،  می

ریزي  طرح هاي تصویري، دهنده پرسش از خود، سازمان
تجسم حسی، انجام نمایش به وسیله خواننده،  گزارش،
انجام مطالعه همراه با  رویدادهاي روزانه و تهیه دفتر

آموزان از متن  شد، درك مطلب دانش میک دوست انجا
هاي  آموزان پیشرفت مورد مطالعه ارتقاء یافت و دانش

اي از خود در پاسخ انعکاسی در طول  هقابل مالحظ
 نتایج پژوهش عشورنژادمباحث کالسی نشان دادند. 

که آموزش راهبردهاي فراشناختی بر  ) نشان داد1392(
آموزان تاثیر مثبت داشته و آن را  انگیزه پیشرفت دانش

) مشاهده 1391( دهد. چالمه و لطیفیان یافزایش م

                                                        
7- Paris & Winograd 
8- Barton 
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کننده مثبت و  بینی ات فراشناختی پیشعکردند مطال
 دار پیشرفت تحصیلی و بدین معنی است که هر معنی

آموزان از دانش فراشناختی بیشتري برخوردار  چه دانش
باشند و هرچه از راهبردهاي فراشناختی نظیر 

زدایی  ریزي، مدیریت اطالعات، عیب راهبردهاي برنامه
میزان  ،یادگیري بیشتر استفاده کنند و ارزیابی فرایند

موفقیت و پیشرفت تحصیلی آنان بیشتر خواهد بود. 
پژوهشی تأثیر آموزش ) در 1388( عطار خامنه

راهبردهاي مطالعه فراشناختی را بر انگیزش تحصیلی 
میانگین  دار یآموزان بررسی کرد و به تفاوت معندانش

  انگیزش پیشرفت گروه آزمایش و گواه دست یافت.
گرچه مطالعات پیشین به بررسی ارتباط راهبردهاي 

هاي پیشرفت در  گیري هدف فراشناختی و جهت
اما به ندرت به  ؛اشاره داشته است پیشرفت تحصیلی

 یلیتحص یزشانگ ینیب یشپ در یرهامتغ یننقش ا
پژوهش حاضر ، اساس ینهم پرداخته شده است، بر

 ینیب یشرا در پ یرهامتغ یناست که نقش ا یندرصدد ا
طبق این هدف  .تعیین کند یلیتحص یزشانگ

  اند از:  هاي پژوهش عبارت فرضیه
پیشرفت و  فاهدیري اگ جهتهاي  مؤلفه - 1

یزش درونی انگراهبردهاي فراشناختی خواندن، 
  کند.  بینی می دانشجویان را پیش

پیشرفت و  فاهدیري اگ جهت هاي مؤلفه - 2
راهبردهاي فراشناختی خواندن، انگیزش بیرونی 

  کند. ینی میب یشپدانشجویان را 
پیشرفت و  فاهدیري اگ جهتي ها مؤلفه - 3

انگیزگی دانشجویان  ، بیدنخوان یفراشناخت راهبردهاي
  کند. بینی می را پیش

  روش پژوهش 
روش اجراي پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی 
است. جامعه پژوهش حاضر شامل تمامی دانشجویان 

نفر) که در سال  315پسر دانشگاه فرهنگیان یزد(
 باشد. مشغول به تحصیل بودند، می 92- 93تحصیلی 

ورگان و کرجسی، حجم نمونه با استفاده از جدول م
اي  دانشجو معلم برآورد شد که در نهایت نمونه 169

گیري  دانشجو معلم پسر  به روش نمونه 170شامل 
تصادفی ساده انتخاب شدند. روش کار به این صورت 
بود که لیست دانشجویان را از آموزش تهیه نموده و با 

هاي دانشجویی طبق لیست، به  در دست داشتن شماره
یک کد اختصاص داده شد و سپس از هر دانشجو 

  کد انتخاب شدند.  170جدول اعداد تصادفی، 
  ابزار پژوهش

 1یشرفتپ یري اهدافگ نامه جهت الف) پرسش
)AGQ(  

 یگورو مک گر یوتنامه توسط ال پرسش این
بعد  4یه و گو 12 ی شده و دارايطراح) 2001(

 - تسلط  یريگ ؛ جهتگرایش–تسلط  یريگ جهت
 یريگ جهت یش؛گرا- عملکرد ريیگ اجتناب؛ جهت

 یاسمق ازکه با استفاده  .است اجتناب - عملکرد
 مخالفم، =کامال1ًتا هفت ( یکاز  یکرتل يا درجه

(مشتاقی و  شود یم يگذار =کامالً موافقم) نمره7
 الیوت و مک). 1391؛ مشتاقی، 1391همکاران، 

 4براي این ابزار،  گریگور با استفاده از تحلیل عاملی،
درصد  5/81که در مجموع کردند  را استخراج عامل

) نیز در 1391( مشتاقیکردند.  کل واریانس را تبیین می
بررسی روایی سازه این ابزار به مدل چهار عاملی 
الیوت و مک گریگور دست یافت و در پژوهش خود 

نامه مذکور را با استفاده از روش آلفاي  پایایی پرسش
- تسلط يگیر جهتهاي  مقیاس خردهکرونباخ براي 

 - گرایش، عملکرد - اجتناب، عملکرد - تسلط گرایش،
به دست  68/0، و 75/0، 75/0، 79/0 اجتناب به ترتیب،

کرونباخ  يبا روش آلفانیز  )1389(ي عاشورآورد. 
، 71/0، 71/0 یبمذکور را به ترت يها یاسمق اعتبار

 ییروا ایشان به دست آورد. به عالوه، 80/0، 69/0

                                                        
1. achievement goal questionnaire 
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کرد که  یبررس یعامل یلا با روش تحلنامه ر پرسش
 یانسکل وار درصد از 6/73هم رفته  يچهار عامل رو

همچنین در پژوهش حاضر ضرایب  کردند. یینرا تب
، 6/0، 74/0ها به ترتیب مقیاس آلفاي کرونباخ این خرده

  به دست آورده شد.  6/0، 7/0
  (AMS) 1ب) مقیاس انگیزش تحصیلی

ط ولرند، پلیز، بریر توس 1989این مقیاس در سال 
گیري انگیزش تحصیلی با  و پلتیر در کانادا براي اندازه

میزان مقیاس  گویه طراحی و رواسازي شد. این 28
خرده  3هاي مربوط به  موافقت دانشجویان را با گویه

 12ماده)، انگیزش بیرونی (12مقیاس انگیزش درونی (
فت ماده) با یک طیف لیکرت ه 4انگیزگی ( ماده) و بی
ها در پاسخ به یک  تمامی گویه .سنجد اي می درجه

روید؟ روایی  اند: چرا به دانشگاه می سوال تنظیم شده
نامه انگیزش تحصیلی از سوي جمعی از  صوري پرسش

اعضاي هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه 
). 1384شیراز، مورد تأیید  قرار گرفت (بحرانی، 

نامه از  ند که این پرسشهاي متعددي نشان داد پژوهش
، 2روایی باالیی برخوردار است (ولرند و همکارانش

؛ ویسانی و همکاران، 1391؛ واحدي و همکاران، 1992
). ویسانی و همکاران نیز ضریب آلفاي کرونباخ 1391

هاي انگیزش درونی، انگیزش بیرونی  مقیاس براي خرده
گزارش  67/0، 86/0، 84/0انگیزگی به ترتیب  و بی

کردند. در پژوهش حاضر ضرایب آلفاي کرونباخ براي 
انگیزگی  هاي انگیزش درونی، بیرونی و بی مقیاس خرده

  باشد.  می 75/0، 87/0، 78/0به ترتیب، 
نامه راهبردهاي آگاهی فراشناختی  ج) پرسش

  (MARSI)3خواندن
ي راهبردهاگیري  در این پژوهش جهت اندازه

راهبردهاي  نامه پرسش از خواندنی فراشناختآگاهی 
                                                        

1. academic motivation scale 
2. Vallerand & et al 
3. metacognitive awareness of reading strategies 

inventory 

مختاري و ریچارد که  استفاده شد فراشناختی خواندن
  اند. کرده ینتدو را آن )2002(

، که پاسخگو باید ماده دارد 30 نامه پرسش این
هرگویه را بخواند و سپس میزان انطباق وضعیت فعلی 

اي از یک (به  خود را در یک طیف لیکرت پنج درجه
(به معناي همیشه یا  پنج معناي هرگز یا تقریباً هرگز) تا

راهبردهاي  نامه تقریبا همیشه) مشخص کند. پرسش
سه مقیاس  در دانشجویان را فراشناختی خواندنآگاهی 

، راهبردهاي حل سوال 13 با 4راهبردهاي کلی خواندن
، سوال 9 با6، و راهبردهاي حمایتیسوال 8 با5لهمسأ
هاي روایی و پایایی این آزمون  . شاخصسنجدمی
د باالو قابل قبولی گزارش شده است (مختاري و درح

) 1388). در پژوهش چاري و همکاران (2002ریچارد، 
نامه در بین تعدادي از  جهت روایی صوري، پرسش

شناسی توزیع شد و  اساتید و دانشجویان دکتراي روان
در روایی صوري آن مورد تأیید قرارگرفت. همچنین 

ستفاده از روش نامه با ا پایایی پرسشاین پژوهش 
گیري آلفاي کرونباخ براي هر یک از خرده  اندازه
، 79/0، 87/0، 92/0هاي ذکر شده به ترتیب  مقیاس

در پژوهش حاضر پایایی این ابزار  گزارش شده است.
به روش آلفاي کرونباخ محاسبه شد. الزم به ذکر است 

مقیاس  از جمع این سه خرده که در پژوهش حاضر
مقیاس  یب پایایی مجموع سه خردهکه ضر استفاده شد

  به دست آمد. 85/0
  ها  یافته

هاي  هاي پژوهشی به ارائه ویژگی ه یافتهئقبل از ارا
  پردازیم.  توصیفی گروه نمونه می
در میان متغیرهاي انگیزش  1با توجه به جدول 

تحصیلی، باالترین میانگین به انگیزش درونی و 
یزش بیرونی است. باالترین انحراف معیار مربوط به انگ

                                                        
4. Global reading strategies 
5. problem-solving strategies 
6. Suport strategies 



 93فصلنامه پژوهش در یادگیري آموزشگاهی، سال دوم، شماره پنجم، تابستان 34
 

در یادگیري آموزشگاهی  پژوهش   
  سال دوم/ شماره پنجم

Vol .2- No.5 / Summer 2014  
 

ترین میانگین مربوط به در میان اهداف پیشرفت، باال
گرایشی و باالترین انحراف استاندارد - طاهداف تسل

باشد. در اجتنابی می –مربوط به اهداف عملکرد 
  پردازیم.قسمت بعدي به ارائه ماتریس همبستگی می

، ضرایب همبستگی بین 2جدول شماره  به با توجه
که مالحظه  طور همانقرار گرفت.  متغیرها مورد بررسی

شود باالترین ضریب همبستگی در بین متغیرهاي  می
این پژوهش مربوط به رابطه انگیزش درونی با 

) و اهداف 36/0(راهبردهاي فراشناختی خواندن 
باشد. ) می35/0گرایشی ( -گرایشی با عملکرد - تسلط
ترین ضریب همبستگی هم مربوط به رابطه  پایین

) - 02/0اجتنابی ( –گرایشی با عملکرد  –اهداف تسلط 
) 02/0گرایشی ( –ط و انگیزش بیرونی با اهداف تسل

 –گرایشی و تسلط  - باشد. بین متغییرهاي عملکرد می
اهبردهاي فراشناختی خواندن با انگیزش اجتنابی و ر

بین  ي وجود دارد. همچنیندار معنیدرونی همبستگی 
گرایشی با انگیزش  - طگرایشی و تسل -اهداف عملکرد

 - و بین اهداف تسلط دار معنیبیرونی همبستگی 
انگیزگی نیز رابطه گرایشی با بی - گرایشی و عملکرد

  ي مشاهده شد.دار معنی

 مبستگی متغیرهاي پژوهشماتریس ه .2جدول 

  8  7  6  5  4  3        2  1  متغیر
                1  . انگیزش درونی1
              1  - 2/0*  . انگیزش بیرونی2
            1  03/0  -08/0  انگیزگی . بی3
          1  - 22/0**  20/0**  22/0**  گرایشی - . عملکرد4
        1  25/0**  18/0  33/0*  -06/0  اجتنابی - . عملکرد5
      1  -02/0  35/0*  - 27/0**  02/0  126/0  گرایشی - . تسلط6
    1  29/0*  13/0  28/0*  09/0  05/0  - 32/0*  اجتنابی - . تسلط7
  1  - 22/0**  16/0  02/0  06/0  -14/0  14/0  36/0*  . راهبردهاي فراشناختی خواندن8

p< 01/0 * p< 05/0 ** 

  ها آزمون فرضیه
هاي پژوهش از تحلیل به منظور آزمون فرضیه

شیوه همزمان با حضور متغیرهاي رگرسیون چندگانه به 
راهبردهاي فراشناختی خواندن، اهداف پیشرفت براي 

بینی انگیزش تحصیلی دانشجو معلمان استفاده پیش

هاي تحقیق نتایج شد، که براي هر کدام از فرضیه
  تحلیل رگرسیون در قسمت بعدي آمده است.

نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره فرضیه اول: 
هاي دهد به طور کلی مؤلفهن مینشا 3درجدول 
گیري اهداف پیشرفت و آگاهی فراشناختی جهت

 هاي توصیفی متغیرهاي پژوهش شاخص .1جدول 

  میانگین  قلحدا  حداکثر  متغیر
انحراف 
  معیار

.انگیزش 1
  02/7  08/71  55  83  درونی

.انگیزش 2
  05/12  67/58  29  84  بیرونی

  58/5  67/12  4  23  انگیزگی . بی3
 - . عملکرد4

  94/3  4/15  5  21  گرایشی
 - . عملکرد5

  02/4  94/11  3  17  اجتنابی
 - . تسلط6

  3/3  4/17  9  21  گرایشی
 - . تسلط7

  3/3  4/13  6  21  اجتنابی
. راهبردهاي 8

فراشناختی 
  خواندن

143  59  78/101  8/14  
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درصد واریانس انگیزش درونی 18خواندن در مجموع 
هاي هدف  گیري بتاي جهتضریب کنند.  را تبیین می

گرایشی، - طاجتنابی، تسل- گرایشی، عملکرد- کردعمل
اجتنابی و راهبرد فراشناختی خواندن، به ترتیب - تسلط

  ) است.29/0)، (- 07/0( )،21/0( ،)- 16/0( ،)23/0(
گیري اهداف پیشرفت،  هاي جهت از بین مؤلفه

گیري  گرایشی و جهت- گیري هدف عملکرد جهت
گرایشی و راهبردهاي فراشناختی خواندن - طهدف تسل
   .دارند بینی انگیزش درونی را توان پیش

 
یل تحل یجبراساس خالصه نتا :دوم یهفرض 

 يها لفهمؤ یکل به طور، 4رگرسیون چند متغیره جدول 
 یآگاه يها فهؤل و م پیشرفت فاهدیري اگ جهت
درصد از واریانس  11در مجموع خواندن  یفراشناخت

-بتاي جهتضریب کنند.  بیین میانگیزش بیرونی را ت

اجتنابی،  - گرایشی، عملکرد- هاي هدف عملکرد گیري
اجتنابی و راهبرد فراشناختی  - گرایشی، تسلط- تسلط

)، -06/0)، (28/0)، (18/0( خواندن، به ترتیب
 یريگ جهت يها لفهؤم یناز ب است. )17/0)، (-05/0(
توان  یاجتناب - هدف عملکرداف پیشرفت، اهد
  انگیزش بیرونی را دارد. ینی ب یشپ

خالصه نتایج تحلیل رگرسیون چند  فرضیه سوم:
 یکل به طورآورده شده است.  5متغیره در جدول 

 یآگاهراهبردهاي هدف و  یريگ جهت يها لفهؤم
درصد از واریانس  12در مجموع  خواندن یفراشناخت

بتاي . ضریب کنند انگیزگی را تبیین می بی
- گرایشی، عملکرد- هاي هدف عملکرد گیري جهت

اجتنابی و راهبرد  - گرایشی، تسلط-اجتنابی، تسلط
)، 2/0()، - 02/0فراشناختی خواندن، به ترتیب (

 يها لفهؤم یناز ب .) است- 16/0)، (05/0)، (- 18/0(
گیري هدف  یري اهداف پیشرفت، جهتگ جهت
  انگیزگی را دارد. ینی بیب یشتوان پی اجتناب - عملکرد

 گیري اهداف پیشرفت و راهبردآگاهی فراشناختی خواندن جهتبرحسب  انگیزش درونیتحلیل رگرسیون همزمان  . 3جدول 

  )B(  مدل
خطاي انحراف 

  )SE( معیار
  )β(  )Tبتا (

داري  سطح معنی
)P(  

ضریب 
  )R2تعیین (

ضریب تعیین 
  تعدیل یافته

  18/0  22/0  015/0  36/2  23/0  23/0  56/0  گرایشی -عملکرد
      07/0  -84/1  -16/0  20/0  -37/0  اجتنابی -عملکرد
      03/0  2/13  21/0  21/0  45/0  گرایشی - تسلط
      5/0  -66/0  -07/0  26/0  -14/0  اجتنابی - تسلط

      001/0  42/3  29/0  06/0  20/0  راهبردهاي فراشناختی خواندن

 گیري اهداف پیشرفت و راهبرد آگاهی فراشناختی خواندن جهتبرحسب  انگیزش بیرونیتحلیل رگرسیون همزمان  .4جدول 

  )B(  مدل
راف خطاي انح
  )SE( معیار

  )β(  )T( بتا
سطح 
 داري معنی
)P(  

  نیضریب تعی
)R2(  

ضریب 
ن تعدیل یتعی

  یافته
  11/0  15/0  07/0  85/1  18/0  3/0  55/0  گرایشی -عملکرد
      002/0  11/3  28/0  27/0  83/0  اجتنابی -عملکرد
      55/0  -59/0  -06/0  35/0  -20/0  گرایشی - تسلط
      57/0  -56/0  -05/0  34/0  -19/0  اجتنابی - تسلط

      07/0  7/1  17/0  08/0  15/0  راهبردهاي فراشناختی خواندن
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  گیري و بحث نتیجه
) انگیزش را به عنوان فرایندي 2000پنتریج (
محور،  ها هدف تکند که به واسطه آن فعالی تعریف می

گیري هدف  شود. همچنین جهت برانگیخته و حفظ می
را به عنوان بخش الینفک مفهوم انگیزش معرفی 

بین  بر اساس نتایج ارائه شده در این مطالعه کند. می
- گرایشی، عملکرد- انگیزش درونی با هدف تسلط

گرایشی و راهبردهاي فراشناختی خواندن رابطه مثبت 
اجتنابی،  - با هدف عملکرد و بین انگیزش درونی

-اجتنابی رابطه منفی بدست آمد. مرور پژوهش - تسلط

هاي قبلی نیز عمدتاً مؤید این رابطه هستند. محققان 
گیري  نشان دادند که جهت بسیاري در تحقیقات خود

بینی کننده انگیزش درونی  گرایشی پیش - طهدف تسل
ی اجتناب -دانشجویان است. در حالی که هدف عملکرد

بینی  تواند انگیزش درونی را پیش اجتنابی نمی - طو تسل
؛ الیوت 2002، 2؛ کري و همکاران2011، 1کند (آصف
؛ لی و 2010؛ کاپالن و فلوم، 1996، 3هارکیویس
اي،  ؛ ویسانی، غالمعلی لواسانی و اژه2010همکاران، 

 4دوئک و لگیتاین نتایج هماهنگ با دیدگاه  ).1391
بیان  ) که1391سانی و همکاران، ؛ به نقل از وی1988(
دارند ارزش گرایشی اهداف  کند دانشجویانی که می

                                                        
1. Asif 
2. Cury et al 
3. Elliot & Harackiewicz 
4. Dweck & Leggett 

بیشتري براي فهم درس و یادگیري مطالب قائلند و 
هاي بیرونی از قبیل کسب نمره و  خود را با مالك کمتر

-اما وقتی دانش کنند. امتیازهاي اجتماعی مقایسه می

وند، مأیوس ش آموزان عملکردگرا با موانعی روبرور می
بیند. در  شده و عملکردشان به طور جدي صدمه می

گرا با موانع مواجه  آموزان تسلط مقابل زمانی که دانش
دهند و انگیزش و  شوند، به تالش خود ادامه می می

؛ 2000ممکن است ادامه یابد (پنتریج،  ها آنعملکرد 
؛ ترجمه 2006؛ به نقل از اسالوین، 1996شانک، 

؛ به نقل از 1992). ایمز (374: 1389سیدمحمدي، 
) 374: 1389؛ ترجمه سید محمدي، 2006اسالوین، 
گیري هدف، عامل انگیزشی مهم در  دارد جهت بیان می

آید که  امر یادگیري، آموزش و عملکرد به حساب می
هاي متفاوت به  آموزان به روش شود دانش سبب می
ر دهاي آموزش و یادگیري گرایش نشان دهند.  موقعیت
ها و  افراد به دنبال رشد و تسلط بر مهارت ،طهدف تسل

هاي انگیزش درونی  دانش بوده که با برخی از ویژگی
 یزيدرك چ يتالش برا و یادگیريبه از جمله رضایت 

با توجه ). 1387باشد (هاشمی و خیر،  ید همراه میجد
راهبردهاي به نتایج به دست آمده مشخص شد 

ن قدرتمندي براي انگیزش بی پیش ،فراشناختی خواندن
این یافته با بسیاري از روند.  درونی به شمار می

؛ 1996پنتریچ و شانک، ( هاي پیشین هاي پژوهش یافته
؛ 2010؛  لی و همکاران، 2010کاپالن و فلوم

 خواندن یفراشناخت یو راهبرد آگاه یشرفتاهداف پ یريگ برحسب جهت انگیزگی بییون همزمان تحلیل رگرس . 5ل جدو

خطاي انحراف   )B(  مدل
  )SEمعیار (

  بتا
)β(  )T(   سطح

  )Pداري ( معنی
ضریب 

  )R2تعیین (
تعیین  ضریب

  تعدیل یافته
  12/0  15/0  06/0  -95/1  -02/0  14/0  -27/0  گرایشی -عملکرد
      02/0  5/2  2/0  13/0  31/0  اجتنابی -عملکرد
      06/0  -2/1  -18/0  16/0  -3/0  گرایشی - تسلط
      6/0  47/0  05/0  16/0  08/0  اجتنابی - تسلط

      07/0  -83/1  -16/0  14/0  -07/0  فراشناختی خواندن راهبردهاي
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؛ 1390خدامی و همکاران، ؛ 1388عطارخامنه و سیف، 
؛ 2012جوانمرد و همکاران،  ؛1391ملکیان و همکاران، 

؛ 1391اي،  نی، غالمعلی لواسانی و اژهویسا
 ) که بین1393فر،  پورطاهریان، خسروي و محمدي

آموزان ارتباط راهبردهاي فراشناختی و انگیزش دانش
داري را به دست آورده بودند، همسو بود. معنی

ند اگر دانشجویان ) معتقد2011( 1کاهرامان و سونگر
ند یادگیري، به خاطر فهمیدن مطالعه کنند، در کل فرای

تمایل به استفاده از راهبردهاي فراشناختی در حدي باال 
دهد. افزایش می ها آندارند که انگیزش یادگیري را در 

یلی تحص یزشانگ تواندیاساس فراشناخت م ینبرهم
؛ 1990ینوگراد،و ویس (پار را بهبود ببخشددانشجویان 
  ). 1389 ،و همکاران يچار حسن به نقل از

گیري  ها، بین هر چهار مؤلفه جهت تهبراساس یاف
اهداف پیشرفت و راهبردهاي فراشناختی خواندن با 
انگیزش بیرونی رابطه مثبت بدست آمد. اما تنها بین 

اجتنابی با - گرایشی و هدف عملکرد- هدف عملکرد
داري مشاهده شد.  یانگیزش بیرونی رابطه مثبت معن

)، 1996(پینتریچ و شانک این یافته با نتایج مطالعه 
)، 1988)، دویک و لگت (2009همکاران ( استوبر و

)؛ لی و 2008)، شانک و همکاران (1992ایمز (
)؛ ویسانی، 2010( 2دانیلس و پاتواین)، 2010همکاران (

اهداف ) که نشان دادند 1391اي ( غالمعلی لواسانی، اژه
با انگیزش  اجتنابی -عملکرد و  گرایشی- عملکرد
 همخوانی دارد.دارد،  دار رابطه یطور معنه بیرونی ب
اهداف، تنها  گیري جهت هاي مؤلفه یناز ب همچنین

 یرونیب یزشانگ بینی یشتوان پ یاجتناب -هدف عملکرد
توان به این صورت توجیه  میاین یافته را  را داشت.

                                                        
1. Kahraman & Sungur 
2. Daniels & Putwain 

اجتنابی دارند  -کرد که دانشجویانی که اهداف عملکرد
تمام تالش  ها آنبه دنبال انگیزش بیرونی هستند زیرا 

برند تا از مقایسه دیگران بپرهیزند و  میخود را به کار 
براي این کار خیلی نگران نمره و تأیید استاد هستند و 

هاي خوب  گیرند تا فقط نمره میتالش خود را به کار 
از طریق  ها آندر دروس مختلف کسب کنند، 

شوند. این دانشجویان  هاي بیرونی برانگیخته می تقویت
کم داشته و همواره تصور  یتکفا یا کفایتی یب ساساح
 یطیعوامل مح یرتحت تأث ها آن یتکه موفق کنند یم
گروه از  ینو سواالت سخت است. ا ممعل :یرنظ

 یتاگر درس بخوانند، باز هم موفق یحتدانشجویان 
به  ها آننخواهند داشت. چرا که اندك تالش  یچندان

 یا یهچون فرار از تنبهم یرونی،ب هاي یزهخاطر همان انگ
در صورت کسب  اینهاکسب خواسته معلم است. 

 نسبتاندك هم آن را به شانس و تصادف  یتموفق
   و نه به تالش و استعداد خود. دهند یم

گرایشی و - ها، بین هدف تسلط مطابق با یافته
دار؛ و  یانگیزگی رابطه منفی معن گرایشی با بی - عملکرد

اجتنابی رابطه  -عملکرداجتنابی و  - بین هدف تسلط
هاي  مثبت مشاهده شد. همچنین از بین مؤلفه

اجتنابی توان  - گیري هدف، هدف عملکرد جهت
انگیزگی را داشت که این یافته نیز با نتایج  بینی بی پیش

)، ویسانی 2007)، کاپالن و ماهر (1999تحقیق الیوت (
) همسو است. براي توجیه این یافته، 1391و همکاران (

افرادي  ،انگیزه افراد بیاین نکته مهم است که  ذکر
اي یعنی نه خشنودي و گونه انگیزه هستند که هیچ

هاي بیرونی براي  ارزشمندي درونی و نه مشوق
کنند و در نتیجه از انجام میهاي خود دریافت ن فعالیت

. این )2000رایان،  (دسی و کنند میفعالیت اجتناب 
از شکست و قضاوت جستن  افراد صرفاً براي دوري



 93فصلنامه پژوهش در یادگیري آموزشگاهی، سال دوم، شماره پنجم، تابستان 38
 

در یادگیري آموزشگاهی  پژوهش   
  سال دوم/ شماره پنجم

Vol .2- No.5 / Summer 2014  
 

از شکست و  ها آنکنند.  نامطلوب دیگران تالش می
دیگران بیم دارند. بنابراین شایستگی در نظر  سرزنش

(الیوت،  باشد به معنی اجتناب از شکست می ها آن
دانشجویان عملکردگرا  ).2007؛ کاپالن و ماهر، 1999

کنند توانایی کمی دارند احتماالً به حالت که تصور می
انگیزه  هاي افراد بی اندگی (که یکی از ویژگیدرم

شوند، زیرا معتقدند شانس کمی براي هست) دچار می
خوب دارند و هرچه تالش کنند به  هگرفتن نمر
؛ پاژارس، 2001، 1رسند (میدگلی و اوردان میموفقیت ن

؛ 2006، 2؛ به نقل از اسالوین2000برینتر، و والیانت، 
). دیگر یافته این 374، ص1389ترجمه سید محمدي، 

پژوهش نشان داد که راهبردهاي فراشناختی خواندن با 
توان  میانگیزگی رابطه منفی دارد. توجیه این یافته را بی

انگیزگی بر یادگیري و  به این صورت نشان داد که بی
گذارد. این دانشجویان  میمطالعه دانشجویان تأثیر  هنحو

ف خود به این هاي پی در پی در تکالی به دلیل شکست
به موفقیت  ،اند که هرچه تالش کنند نتیجه رسیده

بنابراین دست از تالش برداشته و به  ؛رسند مین
و  ،تحصیل، اضطراب ترك رفتارهاي ناسازگار همچون

  اند.  روي آورده ولیتؤتفاوتی در قبال مس بی
پژوهشی: باتوجه به اینکه این پژوهش  هايپیشنهاد

با احتیاط  است نجام گرفتهبر روي دانشجویان پسر ا
دانشجویان تعمیم داد.  هتوان نتایج حاصل را به جامع می

شود نمونه این پژوهش بر روي دختران  توصیه می
  دانشجو نیز انجام شود. 

نشان داد که  یهاي پژوهش یافتهکه  یننظر به ا
 اجتنابی، - اجتنابی و تسلط -عملکرد یري هدفگ جهت
، لذا انگیزگی دارد ینی بیب پیش کننده در ییننقش تع

                                                        
1. Urdan 
2. Slavien 

نوع  ینا ییرخصوص تغ در شودیم یشنهادپ
 یریتیو مد یر آموزشیتداب یانها در دانشجویريگ جهت

 ینهزم تا دانشگاه اتخاذ شود یدتوسط مدرسان و اسات
، همچنین نگردد یاها مه یريگ نوع جهتیري این گ شکل

گرایشی و -طگیري هدف تسل باتوجه به این که جهت
کننده خوبی براي انگیزش  بینی گرایشی پیش - دعملکر

هایی براي تقویت  شود که زمینه درونی است پیشنهاد می
ها اتخاذ گردد. نکته مهم دیگر  گیري این نوع جهت

عالقه  "بدانند چگونه یاد بگیرند"جویاندانشکه اگر  این
هاي  رغبت بیشتري به تحصیل و مطالعه و کسب نمره و

ریزي،  برنامه هاي شیوه از طالعا کنند.خوب پیدا می
-گزینی، نظارت بر میزان یادگیري، اصالح شیوه هدف

سؤال هنگام  دهی و طرح ، نظمو مطالعه هاي یادگیري
عملکرد دانشجویان شوند که مطالعه همگی باعث می

منجر به افزایش  تحصیلی بهتري داشته باشد و این
 خواهد شد و حس درماندگی آموخته انگیزه پیشرفت

شده و سایر مفاهیم عاطفی منفی تحصیلی را از بین 
نظر برجسته  صاحب 3که آزوبل گونه همان خواهد برد.

بهترین راه ایجاد ": گوید مییادگیري آموزشگاهی 
انگیزه در یادگیرندگان این است که بکوشیم تا  عالقه و

 یادگیري ایجاد کنیم. ها آننحو هرچه مؤثرتر در  به
نسبت به  ها آنعالقگی غم بیر خواهیم دید که به

یادگیري به  موضوع یادگیري، یاد خواهند گرفت و این
  .منجر خواهد شد ها آنایجاد عالقه در 

                                                        
3. Ausubel  
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