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   چکیده
 بر مبتنی گذاريهدف يراهبردها زشآمو یاثربخش پژوهش نیا در
 یلیتحص شرفتیپ و اريگذهدف بهبود بر گذاريهدف ۀینظر
 79 منظور نیبد .گردید یبررس اول متوسطه مقطع آموزاندانش
 قالب در ايخوشه یتصادف يگیرنمونه روش با هفتم پایۀ پسر آموزدانش
 آموزش بستۀ دند.کر شرکت پژوهش در گواه گروه و یشیآزما گروه دو

 وسیلۀ به گذاريهدف ۀینظر اساس بر گذاريهدف يراهبردها
 و شد ارائه آموزاندانش يبرا جلسه هفت در و نیتدو پژوهشگران

 شرفتیپ سنجش جهت .دیگرد لیتکم آموزاندانش وسیلۀ به آن فیتکال
 به اول مسالین امتحانات یانیپا نمرات معدل از آموزاندانش یلیتحص
 عنوان به دوم مسالین یانیپا نمرات معدل و آزمونپیش عنوان
 آموزدانش وسیلۀ به شده تعیین هدف هاينمره ؛شد استفاده آزمونپس
 .دیگرد استفاده گذاريهدف سنجش جهت دوم و اول مسالین يبرا
 گواه گروه به نسبت یشیآزما گروه یلیتحص شرفتیپ که داد نشان جینتا
 آموزاندانش هدف ةنمر کهیدرحال است. افتهی شیافزا يمعنادار طور به

 طور به آنان هدف ةنمر يخطا بود، نکرده يرییتغ یشیآزما گروه
 گذاريهدف دقت افزایش و بهبود نشانگر که افتی کاهش يمعنادار

 بر افزون ،گذاريهدف يراهبردها آموزش .است آموزاندانش تحصیلی
 آنان یلیتحص فتشریپ تواندمی آموزان،دانش گذاريهدف کیفیت بهبود
 د.کن تیتقو نیز را
  

  کلیدي واژگان
  هدف. ةنمر ،گذاريهدف آموز،دانش تحصیلی، پیشرفت

Abstract 
In this research, the effectiveness of goal-setting 
strategies training designed based on goal-setting 
theory in the grade goals and academic achievement 
of middle school students has been investigated. To 
achieve this aim, 79 seventh-grade male students 
were selected by random cluster sampling and as-
signed to experimental and control groups. The Goal-
setting strategies training package was developed on 
the basis of goal-setting theory by researchers and 
presented during 7 sessions to students and the tasks 
were done by them. Final grades of the first and sec-
ond semesters were used for evaluating academic 
achievement and the grade goals set by students for 
the first and second semesters were used for assessing 
grade goal setting. The findings showed that the aca-
demic achievement of the experimental group in-
creased in comparison with the control group. 
Whereas the grade goals of the students of the exper-
imental group did not change, their grade goal errors 
decreased significantly which indicate the improve-
ment and increased accuracy of educational goal-
setting of students. Goal-setting strategies training 
can enhance academic performance and the quality of 
goal-setting. 
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  مقدمه
 انگیزش حوزة در شناختی نظریۀ یک 1گذاريهدف نظریۀ
 و الکی وسیلۀ به ابتدا در که )2018 ،2التام و (الکی است
 یک عنوان به سازمانی مدیریت حوزة در )2002( التام
 تقویت همچنین و سنجش تبیین جهت انگیزشی نظریۀ
 بعدها و یافت تکامل تدریج به و شد تدوین کارکنان انگیزة

 قرار استفاده مورد گسترده طور به تربیت و تعلیم حوزة در
 ،4کامائو و کلمنتز ؛2017 ،3کمپ مثال (براي گرفت
 همکاران، و 6باومن ؛2019 همکارن، و 5بارنز ؛2018
 بر مبتنی هدف گذاري،هدف نظریۀ دیدگاه از ).2020
 رفتارهاي شاهدةم و )2009 (الکی، شخصی نگريدرون

 مفهوم نظریه این در ).2020 التام، و (الکی است دیگران
 در و شودمی تعریف رفتار یک نهایی قصد صورت به هدف
 ارزیابی و مقایسه براي معیار یک عنوان به هدف واقع

 التام، و (الکی گیردمی قرار استفاده مورد شخص عملکرد
 فرد که ستا چیزي همان هدف دیگر عبارتی به ).1990
 خود براي نگريدرون با و یابد دست آن به خواهدمی

  ).2020 التام، و (الکی است تشخیص قابل شخص
 وضوح )1( ابعاد شامل گذاريهدف نظریه، این در
 )4( و 9هدف به تعهد )3( ،8هدف دشواري )2( ،7هدف
 دقیق اهداف ).2002 التام، و (الکی است 10هدف تعارض
 احتمال میزان افزایش همچنین و عملکرد افزایش موجب
 یعنی هدف بودن دقیق شوند.می اهداف به یابیدست
 باید کند پیدا دست آن به فرد است قرار که اينهایی حالت
 و عددي و کمغی صورت به که است بهتر و واضح طور به

 التام، و (الکی باشد شده مشخص زمان نظر از همچنین
 به موجب دقیق اهداف که اندداده نشان مطالعات ).2002
 شده آموزاندانش وسیلۀ به باالتري نمرات آوردن دست
 ؛2020 ،12سورین و لنت فون ؛2015 همکاران، و 11(بیپ

                                                
1  Goal-Setting Theory 
2. Locke & Latham 
3. Camp 
4. Clements & Kamau 
5. Burns 
6. Bowman 
7. Goal Specificity 
8  . Goal Difficulty 
9. Goal Commitment 
10. Goal Conflict 
11. Bipp 
12. Van Lent & Souverijn 

 را تحصیلی پیشرفت و )2020 همکاران، و 13الساندري
 را 15شناختی بار نیز و )2012 ،14(اسی دهدمی افزایش
 و 16(نیبل دهندمی افزایش را مثبت هیجان و کاهش

 گردندمی انگیزش ارتقاي موجب و )2017 همکاران،
 اگر نمونه طور به ).2009 همکاران، و 17(ویلسون
 اشریاضی درس که است این هدفش بگوید آموزدانش
 وضوح افزایش براي است، دقیق غیر هدفش شود بهتر
ی صورت به امکان صورت در هدف باید شود؛ مشخص کم 
 شود. 19 اشریاضی متحانا نمرة خواهدمی بگوید مثالً

 زمان محدودیت تعیین و هدف ساختن زمانمند همچنین
 بنابراین کند؛می کمک اهداف وضوح افزایش به نیز

 ریاضی امتحان 19 نمرة هدفش بگوید تواندمی آموزدانش
  است. اول نیمسال امتحانات در

 گذاريهدف نظریۀ در ايویژه جایگاه از هدف به تعهد
 هدف به فرد دلبستگی میزان صورت به که تاس برخوردار
 و هدف بین مهمی گرمیانجی واقع در و گرددمی اطالق
 افزایش موجب و )2002 التام، و (الکی است عملکرد
 و (فابینی شودمی هدف به یابیدست براي فرد تالش
 که است ايویژه پیوند هدف به تعهد ).2018 ،18لواس
 را خود فرد شودمی موجب و دارند خود هايهدف با افراد
 مسئول آن به یابیدست مقابل در را خود و کند هدف وقف
 زیادي هايپژوهش ).2013 همکاران، و 19(کالین بداند
 پیشرفت و نتایج عملکرد، هدف، به تعهد که اندداده نشان

 همکاران، و 20(گراونکی دهدمی ارتقا و افزایش را تحصیلی
 نظریۀ تعهد بعد ).0072 ،21ورشورن و جرمجز ؛2006
 اهداف مؤلفۀ با زیادي مفهومی اشتراك گذاريهدف

 آن از نشان هایافته و دارد پیشرفت اهداف نظریۀ عملکري
 پیشرفت اهداف میان معناداري همبستگی که است

 دارد وجود تحصیلی پیشرفت و گرایشی عملکردي
 اگر اساس این بر ).1394 مشهدي، و پناه(شریعت
 خواهد هدفش به که باشد داده قول افرادي به آموزدانش

                                                
13. Alessandri 
14. Acee 
15. Cognitive Load 
16. Nebel 
17. Wilson 
18. Fabiny, N., & Lovaš 
19. Klein 
20. Graunke 
21. Germeijs & Verschueren 
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 داشته هدف به رسیدن در رقابت دیگري افراد با یا رسید
 و وي عملکرد است، هدف به وي تعهد از نشان که باشد

  یافت. خواهد ارتقا هدف به او یابیدست احتمال
 باشد برانگیزچالش و دشوار کافی اندازة به باید اهداف

 حال عین در اما باشد داشته نیز یکاف پیچیدگی همچنین و
 به آن به یابیدست براي تا باشد دسترس قابل فرد براي
 نظریۀ دیدگاه در واقع در کند. تالش کافی اندازة
 تالش با غیرخطی همبستگی هدف دشواري گذاري،هدف

 حد تا البته باال اهداف که طوري به دارد فرد عملکرد و
 کنند تقویت را فرد تممارس و تالش توانندمی بهینه،
 مؤید متعددي هايپژوهش ).2002 التام، و (الکی

 غیرتحصیلی عملکرد در هدف دشواري مثبت همبستگی
 آموزاندانش در تحصیلی و )2018 ،1سرلی و (اسپیدیدو
 است. )2020 همکاران، و الساندري ؛2010 ،2چیو و (چنگ
 به منجر باال اهداف که دهندمی نشان هاپژوهش این
 انتخاب دشوار اهداف که زمانی گردد.می باالتر ملکردع
 و کنددمی تري بهینه استفادة خود منابع از فرد شوند،می
 هدف آن به یابیدست براي تالش و جوییهدف نتیجه در
 بنابراین )؛2019 همکاران، و 3(کامبارا یابدمی افزایش نیز
 (با کند ابانتخ خود براي باالتري نمرات آموزدانش چه هر

 به یابیدست واقعی امکان و دشواري بهینۀ سطح رعایت
 بیشتر هدف به او یابیدست احتمال و او عملکرد هدف)
 همپوشی گذاريهدف نظریۀ هدف دشواري بعد شد. خواهد
 اهداف نظریۀ تبحري اهداف مؤلفۀ با باالیی معنایی
 اهداف که اندداده نشان قبلی مطالعات و دارد پیشرفت

 عملکرد و پیشرفت با مثبتی همبستگی گرایشی حريتب
 راد، مهدوي ؛1394 مشهدي، و پناه(شریعت دارد تحصیلی
  ).1398 کوشیکی، و فرزاد

 را امکان این مختلف اهداف کردن دنبال هرچند
 زندگی مختلف هايحوزه افراد که کندمی فراهم
 که است معنی این به اما بکنند متنوعی هايتالش
 داشت خواهند تعارض یکدیگر با آنها اهداف زا بسیاري
 اهداف، بین موجود تعارض با ).2004 ،4فروند و (ردیگر
 دیگر هدف وسیلۀ به متمرکز، هدف یک سوي به پیشروي

                                                
1. Espedido & Searle 
2. Cheng & Chiou 
3. Kambara 
4. Riediger & Freund 

 تعارض ).2015 ،5گادراو و (کارارو گردید خواهد مختل
 احتمال کاهش موجب مختلف اهداف بین موجود
 واسطه به متعارض دافاه گردد.می اهداف به یابیدست

 در را فرد تالش ناهمخوان، و متفاوت رفتارهاي فراخواندن
 دهندمی قرار منفی تاثیر تحت هدف به یابیدست جهت
 ).2002 همکاران، و 6اسلوکام ؛1994 همکاران، و (الکی

 اهداف کردن دنبال با هدف، یک کردن دنبال واقع در
 دو که آموزيدانش مثال براي است. ناهمخوان نامرتبط،
 را ايحرفه ورزشی عملکرد و باال تحصیلی عملکرد هدف
 کمتر اهدافش به او یابیدست احتمال باشد، داشته مدنظر

  باشد. داشته هدف یک تنها که است زمانی از
 تواندمی فوق ابعاد رعایت گذاري،هدف نظریۀ طبق
 را اهداف به یابیدست احتمال نتیجه در و اهداف کیفیت
 آیا که است این حاضر پژوهش اصلی پرسش دهد. یشافزا

 کیفیت تواندمی آموزاندانش به مطالب این دادن آموزش
 به بهبود این نتیجه آیا و بخشد بهبود را آنها گذاريهدف
 رسمی امتحانات در آنان که نمراتی در عینی صورت
 پرسش همچنین گردد؟می نمودار کنند،می کسب مدارس
 که هدفی نمرة بر تاثیري چه که است این دوم

 آن آیا داشت خواهد کنندمی تعیین خود براي آموزاندانش
 اینکه سوم پرسش و دهد؟می کاهش یا دهدمی افزایش را
 داشته آموزاندانش اهداف تحقق بر تأثیري تواندمی آیا

 براي سازد؟ متأثر را آنان هدف نمرة خطاي و باشد
 تدوین آموزشی برنامۀ یک پرسش، این به گوییپاسخ
 در و منظم طور به را گذاريهدف چهارگانه ابعاد که کردیم
 کالس در ارائه قابل و کندمی گردآوري استاندارد قالبی
   است. آموزاندانش براي درسی
  
  شناسیروش
 آزمونپس و آزمونپیش با آزمایشی نوع از پژوهش روش
 مقطع پسر آموزاندانش همۀ پژوهش آماري جامعۀ بود.

 سال در که ندبود تهران شهر 17 منطقه اول متوسطۀ
 گرفتن از پس بودند. تحصیل به مشغول 98- 97 تحصیلی

 گیرينمونه فرایند دانشگاه، اخالق کمیته از اخالقی کد
 ايخوشه گیرينمونه از پژوهش این در گردید. انجام

                                                
5. Carraro & Gaudreau 
6. Slocum 
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 به مدرسه یک ابتدا که ترتیب بدین شد. استفاده تصادفی
 به کالس دو مدرسه آن از و شد انتخاب تصادفی رتصو

 شدند. برگزیده نهایی نمونۀ عنوان به تصادفی صورت
 SPSS Sample افزارنرم از نمونه حجم تعیین جهت

Power هايفرضپیش گرفتن نظر در با و شد استفاده 
8/0=power، 05/0=α 40/0 و=f هر براي الزم تعداد 

 از اطمینان براي اما ؛ردیدگ محاسبه نفر 26 حداقل گروه
 نظر در نفر 38 گروه هر نمونۀ تعداد نمونه، حجم کفایت
 نمونه ریزش دلیل به اما گردیدند پژوهش وارد و شد گرفته

 گروه کنندگانشرکت نهایی تعداد پژوهش، فرایند پایان تا
 هايمالك بودند. نفر 36 گواه گروه و نفر 37 آزمایشی

 رضایت )2( و سال 15 تا 14 نیس دامنه )1( پژوهش، ورود
 خروج مالك همچنین بود. پژوهش در مشارکت از

 در مشکل و فارسی زبان کافی فهم نداشتن )1( پژوهش،
 تکالیف و هاالعملردستو اجراي و آموزشی دورة کامل درك
 از یک هیچ اینکه به توجه با بود. آموزشی ةدور

 الكم شرایط حائز شده انتخاب کالس دو آموزاندانش
 وارد کالس دو هر آموزاندانش تمام نبودند، خروج

 نیمسال ابتداي در پژوهش اجراي فرایند شدند. پژوهش
 هفت مدت به و گردید شروع 97- 98 تحصیلی سال دوم
 گذاريهدف به مربوط آزمونپیش گردید. انجام پیاپی هفتۀ
 و شد انجام آموزشی برنامۀ شروع از قبل و اول جلسۀ در
 جلسۀ پایان از پس هفته یک نیز گذاريهدف آزمونپس
  گردید. انجام آموزشی برنامۀ هفتم

  
  مداخله و سنجش ابزارهاي
 تحصیلی پیشرفت سنجش منظور به تحصیلی: پیشرفت
 نیمسال معدل و اول نیمسال معدل نمرات از آموزاندانش
 شد. استفاده آموزاندانش ساالنه کارنامه در شده درج دوم
 حداقلی فواصل با و 20 تا صفر بین نمرات این نظري بازة

 در ايفاصله متغیري آماري لحاظ به نمرات این بود. 01/0
  شود.می گرفته نظر

 هدف نمرة از گذاريهدف سنجش جهت گذاري:هدف
 در کتبی صورت به پرسشی و شد استفاده آموزاندانش
 را خود هدف نمرة تا شد گرفته قرار آموزاندانش اختیار
 معدل براي (هدفتان کنند تعیین آینده نیمسال معدل براي

 دقیق کامالً عدد یک صورت به است؟ چند آینده نیمسال
 نمرات جنس از هدف نمرة اینکه به توجه با بنویسید).
 همسان آنها فواصل و نظري بازة است، تحصیلی پیشرفت

 هدف نمرة شود.می گرفته نظر در ايفاصله متغیري و بوده
 عنوان به بار یک شد، پرسیده آموزدانش از بتنو دو در

 و گذاريهدف آموزش جلسات شروع از قبل آزمونپیش
 مداخله اتمام از بعد هفتۀ و آزمونپس عنوان به بار یک
  شد. اخذ

 این در را هدف نمرة خطاي هدف: نمرة خطاي
 کارنامه در شده کسب واقعی معدل نمرة تفریق با پژوهش

 با آوردیم. دست به آن از قبل شده تعیین هدف نمرة از
 ايفاصله نوع از تحصیلی پیشرفت نمرات اینکه به توجه

 است، شده مشتق آن از که گذاريهدف خطاي هستند،
 شود.می گرفته نظر در ايفاصله متغیري
 بسته این گذاري:هدف راهبردهاي آموزش بستۀ
 هر گردید. تنظیم ايدقیقه 45 جلسه هفت براي آموزشی

 )2( و مطالب ارائۀ و آموزش )1( بخش دو شامل لسهج
 بعد چهار از آموزشی بستۀ این تألیف در بود. تکالیف انجام

 و تعهد دشواري، (وضوح، گذاريهدف نظریۀ مفهومی
 آموزشی، بسته ترتیب بدین و شد استفاده تعارض)

 بر مبتنی تحصیلی گذاريهدف براي عملیاتی دستورالعملی
 جزئیات بود. )2002( التام و الکی گذاريهدف نظریۀ
  بود: زیر شرح به جلسات محتواي و ساختار
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  گذاريهدف راهبردهاي آموزش جلسات محتواي و ساختار .1 جدول
  جلسه محتواي  جلسه شماره

  اول جلسه

  آموزشی ةدور معرفی ·
 میخواهمی یآموزش ةدور نیا در بود. خواهد روز سه تا دو نیب جلسات ۀفاصل و قهیدق 45 جلسه هر که هست ايجلسه هفت ةدور کی حاضر یآموزش دوره
  .دیکن استفاده یلیتحص سال نیا طول در خودتان نمرات و یدرس تیوضع بردن باال يبرا هاروش نیا از تا و میده آموزش را زیآمتیموفق گذاريهدف هايروش

  گذاريهدف تعریف ·
 به آمدن از آییدمی مدرسه به شما وقتی بیاورید. دست هب چیزي چه خواهیدمی و کنیدمی تالش دارید چیزي چه براي بدانید شما که این یعنی گذاريهدف
 اینها اما شوید. آماده خودتان آینده شغل و زندگی براي و کنید کسب مهارت و توانمندي خواهیدمی بشوید، باسواد خواهیدمی مثالً دارید هاییهدف مدرسه
 این نتیجۀ خواهیممی چون ؛کنیممی تمرکز مدت کوتاه اهداف این روي آموزشی دورة این در ما رسید. خواهید آنها به بعد هاسال و هست مدت تبلند هايهدف

 را خود نمرة و کنید بهتر را خودتان وضعیت هادرس از یکی در خواهیدمی مثالً دارید زیادي مدت کوتاه هايهدف شما ببینیم. امسال همین آخر را آموزش
 گذاريهدف یک بیاورم دست هب را 17 ةنمر ماه خرداد امتحانات ریاضی درس در خواهممی گوییدمی شما وقتی مثالً ببرید. باال را خود معدل یا بدهید افزایش
  اید.داده انجام

 ساده هايمثال ارائه و گذاريهدف اهمیت ·
 دودمی زیاد فوتبال زمین در که فوتبالیستی مثل رسید؛ نمی نتیجه به باشید نداشته یخوب هدف ولی بکنید زیادي تالش شما اگر هست. مهم خیلی گذاريهدف
 هدفش به موفق ضربۀ تواندنمی ولی شود خسته خیلی او است کنمم نبنابرای زند؛می ضربه توپ به هدف بدون یا نیست خوب هایشضربه گیريهدف ولی
 نیست؛ زدن گل یا دادن پاس هدفش که بگیرید نظر در را فوتبالیستی داشت. نخواهید کردند تالش براي انگیزه کافی اندازة به شدبا نداشته هم هدف اگر بزند.

 تالش و ندارند هم خواندن درس يبرا کافی انگیزة ندارند، هدف خواندن درس رايب که هم آموزانیدانش کرد. نخواهد کافی تالش فوتبال زمین در او بنابراین
 تالش هم آموزاندانش از بعضی رود.می باالتر نمراتشان و شودمی بیشتر شانانگیزه کنند مشخص هدف خودشان رايب اگر آموزاندانش این کنند. نمی زیادي
 بهتر را خودشان هايهدف وزانآمدانش این اگر اند.نداده انجام درستی گذاريهدف که است این هایشعلت از یکی و رسدنمی نتیجه هب ولی کنندمی زیادي
  گیرند.می بهتري نمرات و رسندمی بهتري نتیجه به کنند

  پاسخ و پرسش ·

  دوم جلسه

 گذاريهدف در آن تیاهم و هدف وضوح فیتعر ·
 کند شلیک شکار به دقیق گیرينشان بدون شکارچی یک اگر کنید فکر یافت. دست آنها به توانمی بیشتري احتمال با باشند تردقیق هاهدف که قدر هر
 بگویید اگر مثالً کنیم. عدد به تبدیل را خود هدف که است این حالت تریندقیق زد. خواهد را آن زیاد حتمالا به کند گیرينشانه دقیق اگر اما بزند را آن دتواننمی
 دقیق هدف یک بگیرم 18 نمره ریاضی امتحان در خواهممی بگویید اگر اما است دقیق غیر شما هدف کنم عمل بهتر ریاضی امتحان در که است این هدفم
 بهتر هدفتان وضوح کنم بهتر نمره 3 را امریاضی نمره خواهممی بگویید اگر ولی است دقیق غیر کنم بهتر را امریاضی مخواهمی بگویید اگر یا اید.کرده انتخاب
 غیر هدف کرد خواهم بهتر آینده در را ریاضی بگویید اگر مثال باشید. کرده انتخاب دقت با هم ار آن زمان که شودمی واضح کامالً وقتی شما هدف است. شده
   است. شده تر دقیق شما هدف کرد خواهم بهتر نمره 2 را ام ریاضی آینده ماه یک تا بگویید و بگذارید آن براي زمانی ةمحدود یک اگر که حالی در هست دقیق

 دفه وضوح شیافزا هايروش آموزش ·
   دارد: قسمت دو هدف وضوح گفتیم که هاییمثال به توجه با
   عدد یک به هدف کردن تبدیل - 1

  ایم.شده نزدیک آن به حدي چه تا بدانیم همچنین و کنیم مشخص وضوح با را هدف به رسیدن فاصله توانیممی  کنیم،می عدد به تبدیل را هدف وقتی
  هدف به رسیدن زمان کردن تعیین-2

 افراد تالش مهلت، و بنديزمان گرفتن نظر در بدون یابد.می افزایش هدف پیگیري در جدیت کنیممی تعیین بندي زمان و مهلت خود اهداف براي که وقتی
 از ترقیقد است، مشخص مهلت داراي که فیهد دهد.می افزایش را هدف وضوح گذاشتن، مهلت و بنديزمان همچنین یابد.می کاهش هدف به رسیدن براي
 باشد. نامعلوم آن به رسیدن زمان تا که است هدفی

 هدف وضوح شیافزا بخش فیتکال انجام ·
  پاسخ و پرسش ·

  سوم جلسه

 گذاريهدف در آن تیاهم و هدف يدشوار فیتعر ·
 اما کرد. خواهیم کمی تالش و داشت نخواهیم آنها به کردن پیدا دست براي ايانگیزه چون نیستند مناسبی هايهدف سخت خیلی و آسان خیلی هايهدف
 داد. خواهد افزایش کوشش و سعی براي را ما ةانگیز بیاوریم، دست هب را آن توانمی معقولی تالش با دانیممی که باشد دشوار اياندازه به هدفمان که زمانی
  باشیم. داشته کافی تالش صورت در را آنها به یابیتدس براي الزم توانایی یعنی باشند بینانه واقع که کنیم انتخاب را اهدافی باید بنابراین

 نهیبه يدشوار با هدف نییتع آموزش ·
 مختلف هايدرس در قبالً که نمراتی کنید. مشخص و شناسایی دقیق طور به را خود توانمندي ابتدا باید کنید انتخاب بهینه دشواري با هدفی بتوانید آنکه براي
 که را هدفی دوم گام در کنید. بررسی دقیق طور به را خود قبلی نمرات اول گام در پس دهند.می نشان تحصیلی عملکرد را اشم توانایی خوبی به اید کرده کسب
 شما که مانیز و هدف آیا که بپرسید و بگذارید میان در خود معلمان با بودید کرده مشخص را آن به یابیدست مهلت و زمان و کرده تعیین عددي صورتی به

 کنند. اصالح را شما اهداف و بدهند مناسبی بازخورد شما به توانندمی دارند شما از کافی شناخت شما معلمان اینکه به توجه با است؟ بینانهواقع اید کرده تعیین
  باشد. شما هايتوانمندي با متناسب آن دشواري تا یدکن اصالح و بدهید تغییر را شده تعیین زمان و نمره توانیدمی سپس

 هدف يدشوار يسازنهیبه بخش فیتکال نجاما ·
  پاسخ و پرسش ·
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  آموزشی برنامۀ اجراي فرایند
 که شرحی به آزمایشی گروه تعیین و گیرينمونه از پس
 قالب در گذاريهدف راهبردهاي آموزش جلسات شد، داده

 زنگ گیهفت برنامۀ ثابت زمان در ايدقیقه 45 جلسات
 قرار از هفتم، پایۀ زندگی هايمهارت و تفکر درس
 گردید. ارائه آموزشی زنگ ابتداي در و جلسه یک ايهفته

 جلسات از ايجلسه در کالسی غیبت که آموزانیدانش
 تکمیل و آموزش دریافت به ملزم مورد) 6( داشتند آموزشی
 جلسۀ از بعد هفته طول در انفرادي صورت به تکالیف برگۀ
 مدرسه مشاور اتاق در بعدي جلسۀ از قبل و غیبت مورد
 از را آموزشی جلسات از یک هیچ تکالیف و محتوا تا بودند
  باشند. نداده دست

  چهارم جلسه

 گذاريهدف در آن تیاهم و هدف به تعهد فیتعر ·
 وقتی یابید. دست خود هدف به شرایطی هر تحت و شماست دسترس در که امکاناتی تمام از استفاده با ایدگرفته تصمیم شما اینکه که یعنی هدف به داشتن تعهد
 متعهد آن به و کنیدمی تعیین را هدفی شما وقتی دارید. آن به تعلق احساس و مثبتی احساس و ایدکرده باور کامالً را آن یعنی دارید تعهد خود هدف به شما
 تعهدي همان دفتانه و شما میان عاطفی پیوند این بود. خواهد کننده ناراحت برایتان آن نیاوردن دست به و شد خواهید خوشحال آن به رسیدن از شوید،می
  کنید.می تالش هدف به رسیدن براي خاطر به که است دلیلی همان هدف به تعهد دارید. هدف به که است

 هدف به تعهد ایجاد آموزش ·
 شما براي افعیمن چه کنید پیدا دست هدف آن به شما اگر که کنید مشخص باید اول روش در برد. کار به توانمی را روش چهار هدف به تعهد افزایش براي
 به که صورتی در که کرد خواهید مشخص دوم روش در کند. بهتر را شما شغلی آینده شود، شما افتخار موجب باشد، بخش لذت است ممکن مثال داشت. خواهد
 به رسیدن مورد در که است این سوم روش شوید. قبول خوبی رشته نتوانید است ممکن مثالً باشد. داشته تواندمی شما براي عواقبی چه نکنید، پیدا دست هدفتان
 پدر مثالً هستند مهم خیلی برایتان که است افرادي به دادن قول چهارم روش ببینید. را آن روز هر که کنید یادداشت جایی را آن و بدهید قول خودتان به هدفتان

 بیشتري تالش هدفتان به نرسید براي ،ندهید دست از را آنها اعتماد آنکه براي ،دهیدمی قولی تانزندگی مهم افراد به شما وقتی ان.معلمانت یا دوستان ،مادر و
  داد. خواهد افزایش را شما تعهد و انگیزه واقع در و دکر خواهید

 هدف به تعهد ایجاد بخش فیتکال انجام ·
  پاسخ و پرسش ·

  پنجم جلسه

 گذاريهدف در آن اهمیت و اهداف بین تعارض تعریف ·
 با معموالً هافعالیت این که دارید روزمره هايفعالیت برنامۀ در هم متفاوتی و مختلف هايفعالیت پس ،دارید خودتان زندگی در تلفیمخ هايهدف شما وقتی

 براي ستند.نی آگاهانه شما اهداف همه که کنید توجه باید شوند.می بخش لذت کمتر هايفعالیت انجام از مانع بخش لذت هايفعالیت و کنندمی تداخل یکدیگر
 مانند شما آگاهانه اهداف با توانندمی بودن، غیرآگاهانه وجود با و هستند ايغیرآگاهانه اهداف تلویزیون تماشاي یا ايرایانه هايبازي انجام در شما هدف مثال
 خود اهداف به کمتري احتمال با کنیدمی نبالد خود ةروزمر زندگی در را متعارض متفاوت اهداف شما که زمانی کنند. تداخل تحصیلی، وضعیت ارتقاي هدف
 براي بنابراین کنید؛ پیدا آنها بنديولویتا و هایتانهدف به تردید احساس شما شوندمی باعث نیستند جهت یک در هم با که هایی یافت.هدف خواهید دست
  کنید. متجانس و همگرا همسو، ممکن حد تا را خود اهداف باید اهداف، به یابیدست احتمال افزایش

 اهداف بین تعارض کاهش آموزش ·
 مشخص 10 تا 1 از برگه در موجود مقیاس طبق را آنها بودن بخشلذت میزان و کنید یادداشت اهداف تعارض تکلیف ۀبرگ در را خود غیرآگاهانه و آگاهانه اهداف
 هایشانکدام و هستند همسو یکدیگر با تانهایهدف کدام که کنید مشخص الح یسید.بنو جزئیات با شده مشخص قسمت در را آنها به مربوط هايفعالیت سازید.

 مانع آنها به مربوط هايفعالیت همچنین و اهداف این کنید. مشخص را تحصیلی پیشرفت هدف با متعارض اهداف هستند. جهت غیرهم و نامتجانس یکدیگر با
 در که را هاییفعالیت و اهداف حاال کنید.می دریافت آنها از که است لذتی ةانداز به آنها درتق و شد خواهند تحصیلی پیشرفت هدف به شما یابیدست و تالش
 هدف با بودن همسو و اهمیت اساس بر را باقیمانده اهداف درنهایت سازید. مشخص شود، حذف کلی طور به یا و کنند پیدا کاهش باید شما روزمره زندگی برنامۀ

  د.کنی يبنداولویت تحصیلی، پیشرفت
 اهداف بین تعارض بخش فیتکال انجام ·
  پاسخ و پرسش ·

  ششم جلسه
  گذاريهدف چهاراگانه ابعاد خالصه مرور ·
  گذاريهدف چهارگانه ابعاد نهایی تکلیف ۀبرگ تکمیل ·
  پاسخ و پرسش ·

  هفتم جلسه

  گذاريهدف گانهچهار ابعاد خالصه مرور ·
 گذاريدفه گانهچهار ابعاد نهایی فیتکل برگه اصالح و بازبینی ·
 کالس در آموزاندانش وسیلۀ به گذاريهدف نهایی تکلفی برگه شفاهی ارائه ·
  پاسخ و پرسش ·
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  هاداده تحلیل و تجزیه روش
 گذاريهدف راهبردهاي آموزش آیا اینکه بررسی براي

 خطاي و گذاريهدف معدل، نمرات که است توانسته
 گروه به نسبت را آزمایشی گروه دوم نیمسال گذاريهدف
 راهه یک کوواریانس تحلیل از نه، یا دهد افزایش کنترل
 نمرات وابسته يمتغیرها از کدام هر براي شد. استفاده
 یک دوم مسالین گذاريهدف يخطا و گذاريهدف معدل،
 گردید. انجام جداگانه راهه یک کوواریانس تحلیل

 فرض پیش کوواریانس، تحلیل انجام از پیش همچنین
 تمامی گردید. اجرا نیز لوین واریانس خطاي همگنی آزمون
 SPSS افزارنرم از استفاده با آماري هايتحلیل و تجزیه

  گردید. انجام 25
  
  نتایج
 همچنین و استاندارد انحراف و میانگین توصیفی هايآماره
 (نرمالیتی) هنجاري هايآماره نیز و بیشینه و کمینه نمرات
 است. شده ذکر 2 شماره جدول در کشیدگی و چولگی
 و چولگی است، مشاهده قابل جدول این در که گونههمان

 ؛اندگرفته قرار 2 تا - 2 محدوده در متغیرها همۀ کشیدگی

 صورت به هاداده پراکندگی که گفت توانمی بنابراین
  است. نرمال توزیع

 بر شده انجام آموزشی مداخلۀ اثربخشی بررسی جهت
 یک کوواریانس تحلیل از آموزاندانش تحصیلی پیشرفت

 آزمون فرض پیش عنوان به لوین آزمون شد. استفاده راهه
 بود آن از حاکی نتایجش و شد بررسی کوواریانس تحلیل
 نمرات براي آزمونپیش نمرات واریانس خطاي همگنی که

 در ).p، 03/1=F=31/0( است برقرار اول نیمسال معدل
 متغیر عنوان به اول نیمسال معدل کوواریانس، تحلیل

 و وابسته متغیر عنوان به دوم نیمسال معدل همبسته،
 نظر در مستقل رمتغی عنوان به کنندگانشرکت بنديگروه
 و است شده ذکر 3 جدول در آن نهایی نتایج که شد گرفته
 دوم نیمسال تحصیلی پیشرفت نمرات که دهدمی نشان
 کنترل گروه به نسبت معناداري طور به آزمایشی گروه
 ،1 جدول هايمیانگین گرفتن نظر در با و است کرده تغییر
 افزایش آزمایشی گروه دوم نیمسال نمرات گفت توانمی

   است. داشته کنترل گروه به نسبت معناداري
  

  توصیفی هايآماره .2 جدول

 انحراف  میانگین  تعداد  متغیرها
  کشیدگی  چولگی  بیشینه  کمینه  استاندارد

  - 36/0  - 50/0  86/19  14/11  22/2  62/16  37  آزمایشی هگرو اول نیمسال معدل
  - 80/0  - 34/0  93/19  36/12  16/2  36/16  36  کنترل گروه اول نیمسال معدل
  - 69/0  - 48/0  20  35/12  07/2  10/17  37  آزمایشی گروه دوم نیمسال معدل
  - 87/0  - 43/0  79/19  71/12  08/2  63/16  36  کنترل گروه دوم مسالین معدل
  50/0  - 73/0  20  15  18/1  50/18  37  آزمایشی گروه اول یمسالن هدف نمرة
  - 05/0  39/0  20  15  33/1  27/18  36 کنترل گروه اول نیمسال هدف نمرة
  - 16/0  - 61/0  20  15  36/1  17/18  37  آزمایشی گروه دوم نیمسال هدف نمرة
  02/0  - 88/0  20  14  64/1  13/18  36  کنترل گروه دوم نیمسال هدف نمرة

  06/1  12/1  79/6  - 79/0  71/1  88/1  37  آزمایشی گروه اول نیمسال گذاريهدف خطاي
  - 56/0  37/0  29/5  - 68/0  50/1  87/1  36  کنترل گروه اول نیمسال گذاريهدف خطاي
  - 98/0  49/0  86/2  - 15/0  91/0  06/1  37  آزمایشی گروه دوم نیمسال گذاريهدف خطاي
  79/1  13/1  29/5  - 14/0  16/1  49/1  36  کنترل گروه دوم نیمسال گذاريهدف خطاي
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 آموزشی مداخله اثربخشی بررسی منظور به همچنین
 کوواریانس تحلیل آموزاندانش هدف نمرات بر شده انجام
 فرض پیش عنوان به لوین آزمون شد. انجام راهه یک

 از حاکی نتایج و شد نموده بررسی کوواریانس تحلیل آزمون
 براي آزمونپیش نمرات واریانس خطاي همگنی که بود آن

 ).p، 22/0=F=64/0( است برقرار اول نیمسال هدف نمرات
 عنوان به اول نیمسال هدف نمرات نس،کوواریا تحلیل در

 متغیر عنوان به دوم نیمسال هدف نمرات همبسته، متغیر
 مستقل متغیر عنوان به کنندگانشرکت بنديگروه و وابسته
 شده ارائه 4 جدول در آمده بدست نهایی نتایج که شد منظور
 نسبت آزمایشی گروه هدف نمرات که است آن بیانگر است
  است. نکرده معناداري ییرتغ کنترل گروه به

  
 انجام آموزشی ۀمداخل اثربخشی بررسی براي پایان در
 کوواریانس حلیلت آموزاندانش هدف ةنمر خطاي بر شده
 فرض پیش عنوان به لوین آزمون شد. برده کار به راهه یک

 از حاکی نتایجش و گردید بررسی کوواریانس تحلیل آزمون
 براي آزمونپیش نمرات واریانس خطاي همگنی که بود آن

 ،p=52/0( است برقرار اول نیمسال هدف ةنمر خطاي
40/0=F.( نیمسال هدف ةنمر خطاي کوواریانس، تحلیل در 
 دوم نیمسال هدف نمرة خطاي بسته،هم متغیر عنوان به اول
 به کنندگانشرکت بنديگروه و وابسته متغیر عنوان به

 اشنهایی نتایج که شد گرفته نظر در مستقل متغیر عنوان
 خطاي که است آن نمایانگر و است شده ذکر 5 جدول در

 گروه به نسبت معناداري طور به آزمایشی گروه هدف نمرة

 هايمیانگین گرفتن نظر در با و است کرده تغییر کنترل
 هدف نمرة خطاي که کرد گیرينتیجه توانمی 1 جدول
 گروه به نسبت معناداري کاهش آزمایشی گروه دوم نیمسال

   است. داشته کنترل
  

 بحث و گیرينتیجه
 گذاريهدف راهبردهاي آموزش که داد نشان ما هايیافته

 بخشد. بهبود را آموزاندانش تحصیلی عملکرد است توانسته
 (کمپ، مشابه هايپژوهش هايیافته با همسو نتایج این

 ؛2019 همکارن، و بارنز ؛2018 کامائو، و کلمنتز ؛2017
 نشان مطالعات کلی طور به بود. )2020 همکاران، و باومن
 به گذاريهدف مداخالت در مشارکت که دهندمی

 به پیشرفت مسیر در را خود که کندمی کمک آموزاندانش
 همکاران، و 1(اپتون دهند قرار هدف به یابیدست سوي
 چهار بر متمرکز پژوهش این در ما ايمداخله برنامه ).2017
 بر مبتنی عملی طور به و بود گذاريهدف نظریه اصلی بعد

 اهداف دادند،می انجام باید آموزاندانش که تکالیفی
 تنظیم بعد چهار این با منطبق باید را خود تحصیلی

 در بود. گذاريهدف در وضوح نظریه این اول بعد دند.کرمی
 تا آموزاندانش اهداف وضوح شد عیس آموزشی برنامۀ این
 داشته خود هدف از واضحی تصویر و یابد افزایش ممکن حد

 و مهلت تعیین و سازيکمی محور دو شامل که باشند
 منجر دقیق اهداف تعیین بود. هدف به یابیدست بنديزمان
 قرار شودمی چیزي آن مورد در واضحی انتظارات داشتن به

 بیشتر وضوح موجب همچنین و یافت دست آن به است
 گرددمی هدف به یابیدست براي الزم هايگام و برنامه
 اهداف باالي وضوح همچنین ).2016 ،2لنت و (بارتون

                                                
1. Epton 
2. Burton & Lent 

 پیشرفت متغیر براي هاآزمودنی بین اثرات آزمون .3 جدول
  تحصیلی

 درجه  منبع
  آزادي

 مجذور
 ایتاي مجذور  معناداري  F  میانگین

  نسبی
 گروه
  06/0  04/0  35/4  21/1  1  بندي

  هدف نمرات متغیر براي هاآزمودنی بین اثرات آزمون .4 جدول
 درجه  منبع

  آزادي
 مجذور
 ایتاي مجذور  معناداري  F  میانگین

  نسبی
 گروه
  01/0  41/0  68/0  63/0  1  بندي

 نمره خطاي متغیر براي ها آزمودنی بین اثرات آزمون .5 جدول
  هدف

 درجه  منبع
  آزادي

 مجذور
 ایتاي مجذور  معناداري  F  میانگین

  نسبی
 گروه
  08/0  02/0  98/5  49/3  1  بندي
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 التام، و 1(فرینی گرددمی فرد خودپایشی تسهیل موجب
 به هدف با را خود فاصلۀ تواندمی زمانی هر در فرد و )1987
 د.کن ریزيبرنامه نآ براي و کند مشخص دقیق طور

 برنامه در تاکید مورد گذاريهدف نظریۀ دوم بعد
 تالش بود. هدف دشواري ،گذاريهدف راهبردهاي آموزش
 ايبهینه سطح تعیین گذاريهدف راهبردهاي آموزش برنامۀ

 که باشد باال اندازه به هم که بود هدف براي دشواري از
 و بینانهقعوا هم و گردد آموزدانش انگیزه تحریک موجب
 و مادي و فیزیکی امکانات و هاتوانمندي بر منطبق
 باشد. آموزدانش خود شناختیروان و خانوادگی همچنین
 را افراد انگیزة آنکه جاي به دشوار بسیار و باال بسیار اهداف
 در و انگیزه کاهش و دلسردي موجب توانندمی ند،کن تقویت
 شوند. هدف به یابیدست احتمال کاهش موجب نهایت
 منحنی صورت به و غیرخطی ۀرابط قبلی هايپژوهش
 در ویژه هب را عملکرد و هدف وضوح و دشواري میان سهمی
 )2020 همکاران، و (الساندري اندداده نشان تحصیلی حوزة
 پایین خیلی دشواري همانند باال خیلی دشواري واقع در
 ینبنابرا ؛دهد کاهش را فرد عملکرد و تالش تواندمی

 زیاد اهمیتی گرایانهواقع و بهینه وضوح و دشواري با اهداف
 کلی طور به دارند. فرد عملکرد رساندن حداکثر به براي
 بود )2012( همکارانش و 2ریچاردسون فرضیه مؤید ما نتایج
 هايهمبسته خصوص در خود فراتحلیلی مطالعۀ در که

 هک بودند کرده پیشنهاد تحصیلی، عملکرد شناختیروان
 تحصیلی عملکرد ارتقاي جهت راهبردها نوع از مداخالت

 (داراي برانگیزچالش و دقیق گذاريهدف شامل باید
   باشند. بهینه) دشواري
 بود. هدف به تعهد گذاري،هدف نظریۀ سوم بعد
 منافع بررسی )1( روش چهار بر هدف به تعهد آموزش
 از ناشی مشکالت )2( و هدف به یابیدست از حاصل
 و خود به تعهد )3( ایجاد با همچنین و آن به نیافتن تدس

 هدف خصوص در زندگی مهم افراد به تعهد دادن )4(
 و کالین تعریف مطابق بود. شده استوار شده، تعیین

 شناختیروان پیوند یک هدف به تعهد )،2013( همکارانش
 هدف یک به خود وفق و خاطر تعلق که است اختیاري
 فرد هدف، به باال تعهد بنابراین ازد؛سمی منعکس را خاص

                                                
1. Frayne 
2. Richardson 

 فرایند در مانده وفادار خود هدف به تا کندمی وادار را
 مسئله این که کنند پافشاري هدف، به رسیدن براي تالش

 پژوهش یک ).2016 ،3(دوکورث است ارتباط در پشتکار با
 هدف، آن به باال تعهد و هدف داشتن که دهدمی نشان
 و 4(هیل کند بینیپیش را آموزاندانش پشتکار تواندمی

 است منطقی مدرسه، محیط در بنابراین )؛2016 همکاران،
 اهداف به باال تعهد که آموزانیدانش که بگیریم نظر در که

 دانشگاه) به ورود خوب، نمرات (مانند دارند خود آموزشی
 بروز مدرسه روزمرة مطالب یادگیري در باالیی پشتکار
 تقویت که اندداده نشان قبلی طالعاتم همچنین دهند.
 سنین در ویژه به آموزدانش پشتکار تواندمی هدف به تعهد

 و 5(تانگ دهد افزایش تحصیلی عملکرد در را نوجوانی
 ).2019 همکاران،

 راهبردهاي آموزش در که گذاريهدف بعد چهارمین
 نظر از بود. اهداف تعارض گردید، مطرح گذاريهدف
 اساسی منبع دو اهداف تعارض )2004( دفرون و ردیگر
 (مانند انرژي یا و زمان در منابع محدودیت )1( دارد:

 و مطالعه) براي کافی وقت نداشتن یا خستگی احساس
 برابر در مطالعه (مانند اهداف بین منطقی تجانس نبود
 آموزشی برنامۀ در منابع این دوي هر کامپیوتري). بازي
 منابع ممکن حد تا آموزاندانش تا گرفتند قرار توجه مورد
 تخصیص هدف نمرة یعنی خود اصلی هدف به را خود
 برسانند. حداقل به را نامتجانس اهداف همچنین و دهند

 غیرهمسو و نامتجانس اهداف که دهندمی نشان مطالعات
 و شده فرد ذهن در متعارض هاياحساس ایجاد موجب
 فرد مینانیاطبی و تشکیک به منجر احساسی تعارض این
 که گرددمی اهدافش بندياولویت و انتخاب فرایند در

 همکاران، و 6(بریوس است عملکرد کاهش آن نتیجۀ
 وقتی که صورتی در ).2015 همکاران، و 7کلی ؛2014
 احساسات باشند، یکدیگر کنندةتسهیل و همسو اهداف

 کمک بیشتر عملکرد به که گرددمی ایجاد کمتر متعارض
  ).2013 ،8اوزر و (بودریوکس کندمی

                                                
3. Duckworth 
4. Hill 
5. Tang 
6. Berrios 
7. Kelly 
8. Boudreaux & Ozer 



 1400)، بهار 32ی و مجازي، سال هشتم، شماره چهارم (پیاپی فصلنامه علمی، پژوهش در یادگیري آموزشگاه     28

 گذاري،هدف راهبردهاي آموزش که داد نشان ما نتایج
 داشتیم، انتظار که چنانآن را آموزاندانش هدف نمرة

 آموزش که رسیدمی نظر به ابتدا چند هر دهد.نمی افزایش
 خواهد هدف سطح افزایش موجب گذاريهدف راهبردهاي

 به هدف نمرة زایشاف نشد. برآورده فرضیه این اما شد
 باالتري عملکرد انتظار آموزاندانش که بود آن معناي
 در اما کنند. پیدا قبلی شدة تعیین هايهدف به نسبت

 وضوح گذاري،هدف راهبردهاي آموزش محتواي
 این به بود تاکید مورد بهینه دشواري تعیین و گذاريهدف
 یک تعیین یا دقیق غیر باالي هدف یک تعیین که معنی
 رقم را مناسب گذاريهدف توانند نمی دشوار خیلی هدف
 گرایانهواقع باید ترمهم همه از و دقیق باید اهداف و بزنند
 همچنین باشد. موجود امکانات و هاتوانمندي با متناسب و

 همسوسازي و اهداف میان تعارض کاهش و هدف به تعهد
 براي هدف آن تصحیح حتی و موجود هدف مطابق آنها
 آموزش برنامۀ نظر مد تعارض، کاهش و تعهد تتقوی

   بود. گذاريهدف راهبردهاي
 نمرة خطاي که داد نشان حاضر پژوهش هايیافته

 آموزش برنامۀ در است. یافته کاهش آموزاندانش هدف
 دوم جلسۀ تاکید و تمرکز بیشتر گذاري،هدف راهبردهاي

 هدف خطاي و ابهام کاهش بر گذاري،هدف وضوح بعد در
ی با بود. آن، به زمان تخصیص و هدف سازيکم 
 برآورد هدف نمرة مورد در آموزاندانش که ايبینیپیش
 گردد.می واقعی عملکرد به ترنزدیک و تردقیق کنندمی

 خطاي کاهش در زیادي اهمیت نیز بهینه دشواري تعیین
 ابتدا در آموزاندانش زیرا دارد. آموزاندانش هدف نمرة
 کنند تعیین خود براي باالتري و خیالی اهداف است ممکن

 و امکانات گرفتن نظر در و بهینه دشواري بر تأکید با اما
 هدفی گذاري،هدف در گرایی واقع و موجود هايتوانمندي

 بیابند دست آن به تواندمی واقعیت در که کنندمی تعیین را
 و شودمی آنها بیشتر تالش موجب نیز اشبهینه دشواري و

 به تعهد سازد.می ترنزدیک هدفشان به را عملکردشان
 استمرار و پشتکار به نیز اهداف تعارض کاهش و هدف
 افزایش را آنها عملکرد و کندمی کمک آموزاندانش
 عملکرد از باالتر شده تعیین اهداف معموالً چون و دهدمی

 ترنزدیک هدف به را نهایی عملکرد است، کنونی
 بدون گذاريهدف راهبردهاي آموزش نابراینب سازند؛می

 کاهش و گذاريهدف تدقیق موجب هدف، سطح افزایش

 تحصیلی عملکرد افزایش موجب نیز و گذاريهدف خطاي
  گردید.
 گذاريهدف راهبردهاي آموزش کاربردي، نظر از
 ايمداخله عنوان به تواندمی گذاريهدف نظریۀ بر مبتنی
 عملکرد تقویت و اريگذهدف کیفیت افزایش جهت

 راهنمایی و مشاوره حوزة در آموزاندانش تحصیلی
 مدارس تحصیلی مشاوران وسیلۀ به ویژه به آموزاندانش
 نکتۀ آینده، هايپژوهش براي گیرد. قرار استفاده مورد
 چون که است این گرفت نظر باید که اهمیتی حائز
 راهبردهاي و خود اهداف آزمایشی گروه آموزاندانش
 نوشته تکالیف قالب در و کتبی طور به را آنها به رسیدن
 در شده مشاهده اثربخشی از بخشی است ممکن بودند،
 خود نه و باشد اهداف نوشتن اثر به مربوط مداخله گروه

 هايپژوهش برخی در که چنان گذاري،هدف راهبردهاي
 در اهداف نوشتن معنادار تاثیر بر مبنی هایی یافته تجربی
 است آمده دست به اهداف خصوص در ویژه به عملکرد
 مسئله، این گرفتن نظر در با ).2020 همکاران، و 1(شیپرز
 آموزش اثرات تفکیک به توانندمی آینده هايپژوهش

 راهبردها و اهداف نوشتن اثرات از گذاريهدف راهبردهاي
 پذیري تعمیم هايمحدودیت با حاضر پژوهش بپردازند.
 موقعیت و جنسیت تحصیلی، پایۀ سنی، دورة همچون
 جهت بیشتري هايپژوهش به و بود مواجه جغرافیایی

   است. نیاز شده ذکر متغیرهاي نقش ساختن روشن
  
 منابع
 گیريجهت نقش ).1394( علی ،مشهدي ،شکوفه ،پناهشریعت

 مطالعه: (مورد آموزاندانش تحصیلی موفقیت در اهداف
 علمی، فصلنامه .)دوم متوسطه مقطع دختر آموزاندانش

  .66-59 ،11)3( ،مجازي و آموزشگاهی یادگیري در پژوهش
 ).1398( شیرین ،کوشکی ،اله ولی ،فرزاد ،حجت ،راد مهدوي

 تحصیلی، انگیزش اساس بر تحصیلی عملکرد مدل تبیین
 گريمیانجی با تحصیلی خودکارآمدي پیشرفت، اهداف
 لنامهفص .دوم متوسطه آموزاندانش در تحصیلی درگیري
 .7)3( ،مجازي و آموزشگاهی یادگیري در پژوهش علمی،

23-34.  
  

                                                
1. Schippers 
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