
  Quarterly of Educatinal Psychology تربیتیشناسی فصلنامه روان

 Allameh Tabataba’i University دانشگاه عالمه طباطبائی

 Vol. 15, No.52, Summer 2019 85تا  45، ص 98 تابستان ،دوو  پنجاه شماره ،پانزدهم سال

 
 

 و خودکارآمدی با سرزندگی تحصیلی: آموزدانش -تعامل معلم
 هدف یریگجهت یگرواسطهنقش 

 3، بهرام جوکار2بیگلو، فتانه قزل1مسعود حسینچاری

 11/39/4938تاریخ پذیرش:  41/41/4931تاریخ وصول: 

 چکیده
 آموزاندانشیلی و خودکارآمدی با سرزندگی تحص آموزدانش -تعامل معلمرابطۀ پژوهش حاضر، بررسی  

 همۀآماری پژوهش حاضر، جامعۀ بود. هدف در قالب یک مدل علّی  یریگجهتگری نقش واسطهمطالعۀ و 
گیری نفر از آنان به روش نمونه 645اول شهرستان کازرون بودند. تعداد متوسطۀ تحصیلی دورۀ  آموزاندانش

 د.در پژوهش مورد بررسی قرار گرفتن ندگانکنمشارکت عنوانبهانتخاب و  یاچندمرحلهای تصادفی خوشه
(، مقیاس 4934) زادهیدهقانی و چارنیحسسرزندگی تحصیلی پرسشنامۀ برای گردآوری اطالعات، 

 کریتون، لوی وبلز، آموزدانش -تعامل معلم پرسشنامۀ ، (1334گریگور ) و مک الیوت ی هدفریگجهت

اطالعات جمع آوری شده با  ( استفاده شد.1334)( و مقیاس خودکارآمدی موریس 4339مایزر ) هوی و
 تحلیل شدند. SPSSو  AMOSی افزارهانرمتوصیفی و روش تحلیل مسیر و با استفاده از  آماری یهاروش

مستقیم و هم با  طوربهنشان داد از میان ابعاد خودکارآمدی، خودکارآمدی هیجانی و اجتماعی هم  هاافتهی
اما بعد  ؛مثبت سرزندگی تحصیلی هستند نیبشیپنوع تسلط گرایشی،  ی هدف ازریگجهتگری واسطه

 تسلط گرایشی توانست سرزندگی هدف از نوع یریگجهت یگرواسطهخودکارآمدی تحصیلی فقط با 
تقیم مس صورتبهنتوانستند  آموزدانش -از ابعاد تعامل معلم کدامچیهنماید.  ینیبشیپتحصیلی را 

هدف از نوع  یریگجهت یگرواسطهبا  یدهجهتاما بعد کنترل و ؛ تحصیلی باشند سرزندگیکنندۀ ینیبشیپ
رزندگی س نیبشیپهدف تسلط گرایشی  یریگجهت یگرواسطهتسلط اجتنابی و بعد عدم اطمینان با 

ی نیبشیپدانش آموز نقش مؤثرتری در -ابعاد خودکارآمدی در مقایسه با ابعاد تعامل معلم تحصیلی بودند.
پژوهش حاضر، عالوه بر تولید دانش نظری، کاربردهای  یهاافتهی دگی تحصیلی دانش آموزان داشت.سرزن
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لی ی تفصیهانییتب در برداشت. آموزاندانشرا جهت ارتقای مهارت سرزندگی تحصیلی  یاژهیوعملی 
 پیرامون چگونگی پیوند متغیرها در اصل مقاله آورده شده است.

 .ی هدف، سرزندگی تحصیلیریگجهت، خودکارآمدی، آموزدانش-معلمتعامل  واژگان کلیدی:

 مقدمه

 یهایتوانمند و استعدادها به توجه با گرامثبت یشناسروان رویکرد اخیر یهاسال در
 گرفته قرار شناسانروان توجه ( موردهااختالل و هاینابهنجار پرداختن به یجابه)انسان 

ن ی نباید خود را به دیدگاه شناسرواناست که ( پیشنهاد کرده 1331)  4است. سلیگم
محدود کند، بلکه باید به بعد مثبت وجود انسان توجه نماید و از تمام امکانات  شناسانهبیآس

 فردی و اجتماعی برای ارتقای سالمت ذهنی انسان استفاده کند.
 هرچه سازگاری موجب که ، عواملینگرمثبتی شناسروانو  نگرکلطبق دیدگاه 

 نیتریادیبن ،شوندیم زندگی تهدیدهای و هاچالش نیازها، با تضادها، آدمی تربیش
ی آموزشی هاطیمح. مدارس و دیگر باشندیم مثبت رویکرد یموردبررس یهاسازه
ی تحصیلی، موانع و فشارها حقیقت پایدار زندگی هاچالشیی هستند که در آن هامکان

و  انیر و پاتریک، 1333و  1335، 9مارش و نمارتی ؛4331، 1کرا و تحصیلی هستند )فین
عنوان به آن از که تربیت و تعلیم در اثرگذار هایتوانمندی از یکی (.1344، 1کاپالن

شود، سرزندگی تحصیلی است. می یاد تحصیلی یهاچالش و مسائل با مقابله راهبردهای
 و موانع با ورددر برخ موفقیت برای آموزاندانش توانایی صورتبه تحصیلی سرزندگی

است  شده تعریف هستند، معمول تحصیلی زندگی مسیر در که تحصیلی هایچالش
 و هاچالش انواع به انطباقی و سازنده مثبت، پاسخ ، بهعالوهبه (.1338و مارش،  )مارتین
 ،نیوپوت) دارد اشاره شوند؛می تجربه تحصیلی، و جاری عرصه مداوم در که موانعی

و موانع تحصیلی به نمرات  هاچالش(. این 1344، 6اسبورن-اگالسو د سیمز کونورس،
 و این مشکالت، تهدیدهایی شودیمضعیف، عملکرد ضعیف، تکالیف سخت و... مربوط 

                                                           
1. Seligman 

2. Finn & Rock 

3. Martin & Marsh 

4. Patrick, Ryan & Kaplan 

5. Putwain, Connors, Symes   & Douglas Osborn 
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ارش، )مارتین و م گرددیمتلقی  آموزان، انگیزه و برخورد منفی دانش نفساعتمادبهبرای 
1333.) 

عاطفی است و این تغییرات،  تغییرات سریع جسمی ودورۀ دوران نوجوانی 
 در سال 48تا  41 نوجوانان . همچنین، اکثرشودیمی سریع نوجوان را موجب ریپذکیتحر

، بنابراین، توانایی سازگاری و برخورد با مشکالت و موانع برندیمبه سر  تحصیلی محیط
هت تبیین و ج ،رسدیمتفاسیر به نظر  با این .ابدییماهمیت بیشتری دوران تحصیلی در این 

 بر آن مورد بحث قرار گیرد. تأثیرگذار عوامل توصیف بیشتر سرزندگی تحصیلی،

 به مربوط عوامل مختلف )عوامل روانی، سطح سه پیشایندهای سرزندگی تحصیلی در

 موردتوجه همساالن( و به خانواده مربوط عوامل و تحصیل فرآیند در مشارکت و مدرسه

 (.1338 ش،مار و مارتین) گرفته است قرار
ه . در مدرسشودیمبرای رشد افراد محسوب  هاطیمح نیترمهمیکی از  عنوانبهمدرسه 

 عنوانبه بنابراین، مدرسه؛ رندیگیمی تحصیلی، اجتماعی و رفتاری را یاد هامهارتافراد 

گلس و است ) موردتوجه آموزاندانش تحصیلی سرزندگی در مؤثر عوامل از یکی
 مشارکت به توانیم مدرسه؛ پیشایندهای مربوط به از بخشی منزلهبه(. 1333، 4ماچرا

 نام را 5معلم با ارتباط و6 بازخورد معلم اثر ،1معلم مسئولیت ،9مدرسه از لذت ،1کالسی

روانی -یکی از عوامل جوّ اجتماعی آموزدانش(. تعامل معلم و 1338 مارش، و مارتین (برد 
ی، ارتباطات کالمی و غیرکالمی معلمان با دارکالس کالس است که به شیوه مدیریت و 

 وزانآمدانشکه معلمان و  کندیم. این تعامل شرایطی را تعریف شودیماطالق  آموزاندانش
( در 4339) و همکاران 1بر هم اثرگذار باشند. این مفهوم در الگوی میان فردی وبلز توانندیم

و دوستانه، آزادی و  43کنندهرکد، 3و دوستانه کنندهکمک، 8هشت بعد )رهبری قالب

                                                           
1. Glass, & Machera 

2. participation in classroom 

3. enjoyment of school 

4. teacher Responsibility 

5. reffects of teacher feedback 

6. relationship with teacher 

7. Wubbels 

8. leadership 

9. helping & Friendly 

10. understanding 
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از . ردیگیم( مورد سنجش قرار 6، جدی1کنندهسرزنش، 9ناراضی ،1، نامطمئن4مسئولیت
، گذرانندیم کالس در را مدرسه در حضور ساعات آموزان اغلب آنجایی که دانش

 ایجاد را آن معلم که دارد بستگی آموزشی فضای به کالس در پویایی آنان و اشتیاق

 در مطلوب پیامدهای دیگر مدرسه و از رضایت تحصیلی، (. موفقیت1339، 5)ریو کندیم

 است. آموزاندانش و معلمان یفردنیب تعامالت فرایند درگرو زیادی حد تا مدرسه

 و کنندهفراهم هم معلم اینکه یعنی باشد، مؤثر و سازنده آموزاندانش با معلم تعامل وقتی
 شایستگی و استقالل احساس آموزاندانشباشد،  یادگیری فرصتکنندۀ تیهدا هم

 (.1334، 1پاتریک و ریان )کنندیم
تحصیلی  و سرزندگی آموزدانشتحقیقات مختلفی نشانگر ارتباط بین تعامالت معلم و 

ی معلم، هایژگیو( در خصوص 1346و همکاران ) 8است. پژوهش بریمن آموزاندانش
 دهدیمآموزان نشان  دانشعی، عاطفی و رفتاری ارتباطات اجتماعی کالس، سازگاری اجتما

ی نیبشیپآموز دانش-ارتباطات معلم لهیوسبه آموزاندانشکه سازگاری اجتماعی و عاطفی 
ی نیبشیپبا معلم و همساالنش قابل  آموزدانشتعامل  لهیوسبه . سازگاری رفتاری نیزشودیم

ی هایژگیورس و مدرسه مانند (. نقش مهم ساختار کالس د1338است )مارتین و مارش،
و حمایت عاطفی و هیجانی در پذیرش  آموزدانش -ی ارزیابی، روابط معلمهاروشتکلیف، 

ی مختلف نشان داده شده است )پاتریک، هاپژوهشو ارتقای اهداف سازگارانه از طریق 
یت کیف (1335) 43(. در مطالعه بارکر1334، 3؛ چرچ، الیوت و گابل1331ریان و کاپالن، 

ر این . عالوه بکندیمی نیبشیپسازگاری موفق آنان در مدرسه را  آموزاندانشرابطه معلم و 
ساس ا نیبر ا، شودیمرا سبب  آموزاندانشمعلمان نیز سرزندگی تحصیلی  تدریس کیفیت

 باشد )غالم آموزاندانش تحصیلی سرزندگی کنندهینیبشیپ تواندیمالتقاطی  رویکرد

ر د آموزدانش -های رشدی چارچوبی برای بررسی تعامل معلمیستمسظریه ن (.4939زاده، 
                                                           

1. responsibility and freedomH 

2. uncertain 

3. dissatified 

4. admonishing 

5. strict 

6. Reeve 

7. Ryan & Patrick 

8. Breeman 

9. Church, Elliot & Gable 

10. Barker 
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ایفا  ی کودکان،امدرسهدانش آموز در سازگاری -مدرسه و نقش حیاتی کیفیت تعامل معلم
 هاییتصالح که کنندیم بیان (1338) 1فوب و زیگودا -(. گالسر1333 4کند )هاوسیم

 درس معلم . وقتیاست ارتباط در آموزاندانش بهزیستی و اضطراب با آموزش در معلم

 آنجا که از و بخشدیم تسریع را یادگیری کند،یم تدریس روشنی و وضوح با را

 به بهزیستی احساس یادگیری فرآیند در کنندیم درک را یادگیری اهداف آموزاندانش

 افزایش و بهبود باعث آموزدانش و معلم بین خوب بنابراین، ارتباط ؛دهدیم دست هاآن

ی که دارای مشکالت عاطفی و آموزاندانششود و یم آموزاندانش در تحصیلی سازگاری
 ،)هریسون اندنمودهضعیف تجربه  صورتبهرا  آموزدانش-معلمرفتاری هستند، روابط 

 (.1331، 9انجرز و کالرک
اشتغال به تحصیل و یادگیری در محیط مدرسه یکی از مراحل مهم در زندگی افراد 

خود  یهایتوانمندفراگیران بتوانند در این دوره از تمامی  کهیدرصورت. شودیمحسوب م
تین و کنند. داشتن انگیزه نیز از نخستا حد زیادی به موفقیت دست پیدا می استفاده کنند

ه بنابراین، عالوه بر عوامل مربوط به مدرس؛ شروط برای انجام هر فعالیتی است نیتریضرور
گیرد،  قرار موردتوجهیندهای سرزندگی تحصیلی، الزم است عوامل روانی نیز پیشازمرۀ در 

 و 5هدف احساس ،6کنترل ،1خودکارآمدی ( به4331راک،  )فین و هاپژوهشچنانکه 
 این و تأثیرگذاری کردهاشاره پیشایندهای روانی سرزندگی تحصیلی عنوانبه 1انگیزش

 را خودکارآمدی توان. لذا، میاندداده نشان 8یآورتاب و سازگاری روی بر پیشایندها را

 قلمداد کرد. تحصیلی سرزندگی بر مؤثر عامل روانی یک عنوانبه
 برای شیهاییتوانا مورد در شخص باورهای است از عبارت واقع در خودکارآمدی

 فرد زندگی بر رویدادهای مؤثر دهندهشکل و راهنما که عملکرد انتخابی سطوح اتخاذ

خودبسندگی  یا ( خودکارآمدی4331) 43بندورا اعتقاد (. به1336، 3استکا و راکاپرا (است
                                                           

1. Howes 

2. Gläser-Zikuda, Fuβ 

3. Harrison, Clarke & Ungerer- 

4. selfefficacy 

5. control 

6. sense of purpose 

7. motivation 

8. resiliency 

9. Caprara & Steca 

10. Bandura 
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 انجام یا امور رشته یک اجرای زمینه در خود توانایی به فرد که است اطمینانی میزان

 و هاترس تنهانه شدهادراک . خودکارآمدیدینمایم ابراز خاص تکلیف یک
 احتمالی، بر انتظار موفقیت طریق از کهبل ،دهدیم کاهش را ی مورد انتظارهایبازدار

مورد  در شخص باور به . خودکارآمدیگذاردیم اثر آمدن کنار برای تالش میزان
دارد  موردنیاز اشاره یهاتیفعال دسته یک و اجرای یدهسازمان در راستای شیهاییتوانا

ی ی خودکارآمدی، 4و شامل ابعاد، خودکارآمدی تحصیل  خودکارآمدی و 1اجتماع

 (.1،1334)موریس است 9هیجانی
 اجتماعی، یهاچالشبا  برخورد در فرد ظرفیت معنای به را اجتماعی خودکارآمدی

و  فرد توسط منفی هیجانات بر چیرگی شدهادراک توانایی را هیجانی خودکارآمدی
 یهاتیادارۀ فعال در فرد توانایی احساس با ارتباط در را تحصیلی خودکارآمدی

شواهد  (.1334)موریس،  کندیم تعریف انتظارات تحصیلی کردن وردهبرآ و یادگیری
 1335و همکاران،  1و بالک 1331، 5؛ زیچووسکی1333و همکاران،  6)لنتتجربی زیادی 

چگونگی  کنندهنییتع( حاکی از آن است که خودکارآمدی 1331و همکاران،  8و فرایدل
انع است. برای رفع مو هاآنن تالش و پافشاری مقابله افراد با موانع و تجارب ناخوشایند و میزا

 محیط وارد تکالیف محوله مناسب انجام در شانییتوانا از اطمینان با که یآموزاندانش

 میزان مرتب طوربه، دهندیم نشان خود از بیشتری پشتکار و تالش شوندیم آموزشی

 انطباق به لزوم موقع در و دهندیم قرار بازبینی مورد را اهداف با رابطه در پیشرفت خود

ی چارنیحسو  زادهیدهقان(. 4983اردالن،  و نمایند )تجلیمی اقدام راهبردها تغییر و
 که است یاسازه ( در مطالعه خود به این نتیجه دست یافتند که خودکارآمدی4931)

ی، میخودتنظمنجر به پیامدهایی چون  یهاتالش و تحصیلی سرزندگی به مستقیم صورتبه
تسلط  توانایی که دارند باور که یآموزاندانش عبارتی . بهشودیمپیشرفت و اصرار مربوط 

 رفتار شناخت، که دارند موفقیت برای هم مثبتی انتظارات دارند، را تحصیلی الزامات بر

                                                           
1. academic self-efficacy 

2. social selfefficacy 

3. emotional selfe-fficacy 

4. Muris 

5. Lent, do Céu Taveira, Sheu & Singley 

6. Zychowski 

7. Blake, Lesser, Alatorre & Cortina 

8. Friedel, Cortina, Turner & Midgley 



 51                                                       ....نقش: یلیتحص یسرزندگ با یخودکارآمد و آموزدانش -معلم تعامل 

 

 

 

 

 .کندیم درگیر را هاآن و هیجانات
و  کندیمان ایفا یادگیرندگ العمرمادامعالوه بر خودکارآمدی که نقش حیاتی در رشد 

 ی تحصیلی، سطحهاتیفعالبر انجام  شانیهاییتواناباورهای خودکارآمدی آنان در مورد 
(؛ رفتار افراد عموماً از میل به 4383، 4)شانک گذاردیمعالقه و دستاوردهای تحصیلی تأثیر 

ت و برای هاسی از فعالیتاسلسله. درواقع هر رفتاری شودیمرسیدن به هدفی نیز برانگیخته 
 هاپژوهش ر اساسبیا نیازهای اساسی آنان باید شناسایی گردد.  هازهیانگی رفتار افراد، نیبشیپ

ن1335)مارتین و مارش،  انگیزش از عوامل اثرگذار بر  (1343و همکاران،  1؛ مارتی
 گسترده طوربه اخیردهۀ  چند در که انگیزشیسازۀ سرزندگی تحصیلی عنوان شده است. 

است.  9هدف یریگجهت است، گرفته استفاده قرار و موردتوجه انگیزش ققانمح توسط
 دهدیم، نشان (1339، 1و رابرتز گاردپنس و 4931اردانی و همکاران،  )شریفی هاپژوهش

ملکرد ع ،یی پیامدهای شناختی، هیجانی و انگیزشی در افراد دارد. به عبارتیگراهدفکه 
 .دهدیم تحصیلی افراد را تحت تأثیر قرار

 ردک اجتماعی قلمداد -شناختی ذهنی چارچوب یک عنوانتوان بهمی را پیشرفت اهداف
با  همقابل و تکلیف با رویارویی اطالعات، پردازش ها،موقعیت تفسیر در را شخص که

ی هدف مبنای ریگجهتهمچنین، (، 6،1343کند )کاپالن و فلومها راهنمایی میچالش
( بر این باور بود که مفهوم 4333) 5ی تحصیلی است. الیوتهاتیموفقی فردی در هاتفاوت

رسیدن به  یی نیز هدف نهاییگراهدفاساسی پیشرفت برابر است با شایستگی و در بحث از 
)معیارهای شایستگی در نزد فرد( و  1شایستگی است و شایستگی خود دارای دو بعد تعریف

 گوریگرمک و 3ای شایستگی( است. الیوتیا ارزش )اجتنابی یا گرایشی بودن بر 8جاذبه
ی ریگجهتاجتماعی به بررسی  -( در یک مدل سلسله مراتبی و از منظر شناختی1334)

 جاذبه و تعریف بعد دو بر اساس هدف پیشرفت پرداختند.دوگانۀ هدف و بازنگری نظریه 

                                                           
1. Shank 

2. Martin 

3. goal orientation 

4. Pensyaurd & Robewrs 

5. Kaplan, & Flum 

6. Elliot 

7. definition 

8. valence 

9. McGregor 
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-تسلط هدف یریگجهتاز:  اندعبارت که کردند را مطرح ییگراهدف نوع چهار
و  9گرایشی-عملکرد هدف یریگجهت، 1اجتنابی-تسلط هدف یریگجهت، 4رایشیگ

 خود شایستگی بر افراد گرایشی-تسلط هدف . در1اجتنابی -عملکرد هدف یریگجهت

 یادگیری و تمرکز داشته جدید یهامهارت آوردن به دست و تکالیف بر تسلط طریق از

 یریگجهت (. در1334 ریگور،گ مک و دارند )الیوت دوست خود یادگیری برای را
 و این شودیم تعریف تکلیف به کامل دستیابی صورتبه شایستگی تنابیاج-تسلط هدف

(. 1334 گریگور، مک و الیوت ( کنندیم خطا تالش و شکست از اجتناب برای افراد
 به نسبت برتر دادن شایستگی نشانواسطۀ به گرایشی،-هدف عملکرد گیریجهت با افراد

 برانگیخته شانیهاشرفتیپ به مطلوب نسبت هایقضاوت آوردن به دست و دیگران

نشان دادن شایستگی  از اجتنابواسطۀ به افراد اجتنابی -عملکرد و در هدف شوندیم
شوند خته میبرانگی شانیهاشرفتیدربارۀ پی منفی هاقضاوتنسبت به دیگران و  ترنییپا

 (.4333)الیوت، 
که شواهد فراوانی در حمایت از اهمیت انگیزش و  کندیم ( بیان1336)  6سالووارا
 آموزانانشدپیشرفت تحصیلی تجربۀ یک متغیر مهم در یادگیری و  عنوانبهخودگردانی 

اند. گیری هدف نتایج متفاوتی را منجر شدههای مختلف انواع جهتوجود دارد. در پژوهش
( بیانگر آن است که 1338همکاران،  و 1؛ سینز1331و همکاران،  5نتایج تحقیقات )فرایدل

ی هدف تسلطی با باورها و رفتارهای تحصیلی سازگارانه همچون پافشاری و تالش ریگجهت
، استفاده از راهبردهای پردازش عمیق، نسبت دادن موفقیت زیبرانگچالشدر انجام تکالیف 

ی ریگجهتر مقابل ارتباط مثبت دارد و د مسئلهبه تالش خود و استفاده از راهبردهای حل 
 ی مثبت و سازگارانه وامقابلهعملکردی دارای ارتباط منفی یا غیر معنادار با راهبردهای 

( در 1349و مارتین ) 8کای یونتایج پژوهش  ی است.ارمقابلهیغارتباط مثبت با رفتارهای 

                                                           
1. mastery approach goal orientation 

2. mastery avoidance goal orientation 

3. performance approach goal Orientation 

4. performance avoidance goal Orientation 

5. Salovaara 

6. Friedel 

7. Sins 

8. Kai Yu 

http://www.tandfonline.com/action/doSearch?Contrib=Yu%2C+K
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در  کنندهینیبشیپنقش  4جامعه چین نشان داد که اهداف پیشرفت و بهترین اهداف شخصی
ی و االسالمخیشپژوهش  بر اساس. کندیمانگیزش، درگیری و سرزندگی تحصیلی را ایفا 

ی هدف تسلطی ارتباط مثبت با مقابله سازگارانه و ارتباط منفی با ریگجهت( 4933احمدی )
ی ناسازگارانه دارد. به این صورت که افرادی که در اهداف تحصیلی خود امقابلهرفتارهای 

دف تسلط برخوردارند، هنگام مواجهه با فشارهای تحصیلی کمتر به ی هریگجهتاز 
ی ریگجهتو افرادی که  پردازندیمشمردن اهداف تحصیلی  تیاهمیبسرزنش دیگران و 

 هدف عملکردی دارند به دنبال نشان دادن توانایی خود به دیگران هستند.

 یهارهدو نیترمهمز ا تحصیلی زندگیگفت،  توانیمقرار دادن مطالب فوق  مدنظربا 
 گذاردیم أثیرت فرد زیآمتیموفق و ثمربخش یادگیری و تربیـت بـر کـه اسـت فـرد زنـدگی

 در اما ؛شودیمحاصل  علمی یهاشرفتیپ و ندینشیم بـار بـه هاییتوانا هااقتیدر آنجا ل و
 ایـن خـاص ایفشاره و موانع ،هاچالش انواع باآموزان دانـش تحصـیلی، یروزانه زندگی

رد، عملک درنتیجهنفس اعتمادبه تهدید استرس، سطوح ضـعیف، دوره )از جمله؛ نمـرات
 این با برخورد درآموزان دانشاز  برخی .شوندیم مواجه و....( تعامـل و انگیـزش کـاهش

ق ناموف زمینه این درآموزان دانش دیگری از گروهی اما کنندیم عمل موفقها چالشو  موانع
با  عوامل سازنده در برخورد از یکیعنوان به تحصیلی سرزندگینۀ یدرزم مطالعات .ستنده

از  دارد، قرار آغازین مرحله در آموزش در تحصیلی ، موانع تحصیلی و پیشرفتهاچالش
 پس (.4931پایین است )نیاز آذری،  ایران مدارس در سرزندگی نیز طرفی دیگر نرخ

 از کیی باید دهدیم افزایش دانش آموزان در را حصیلیت سرزندگی که عواملی شناسایی
گیری هدف و تأثیر آن در همچنین با توجه به اهمیت جهت .گیرد قرار پژوهش محورهای

ها در فرایند گیریهای تحصیلی و نقش این جهتیژه در موقعیتوبهعملکرد افراد، 
تواند گامی در جهت میها و عوامل مؤثر بر آن بینیشپیاددهی، شناسایی  -یادگیری

 اساس، این رب های آموزشی باشد.شناسایی و رفع مشکالت انگیزشی یادگیرندگان در محیط
 ،آموزدانش-معلمروانی و انگیزشی )تعامل  بافتی، عوامل تأثیر از آگاهی منظوربه

 تحصیلی سرزندگی میزان بر اصلی عناصرعنوان بهی هدف( ریگجهتخودکارآمدی و 
مبانی نظری و تجربی در پیشایندهای  بر اساس شـد. ، پژوهش حاضر انجـامانآموزدانش

ه ک شودیممطرح  سؤالحال این  اندشدهسرزندگی عوامل فردی و محیطی اثرگذار قلمداد 

                                                           
1. Personal Best Goals 
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 عوامل یا دارند یتریقو اثرگذاری فردی دانش آموزان، عوامل تحصیلی سرزندگی تبیین در
ی هدف ریگجهتی گرواسطهدر پژوهش حاضر، نقش  یبررسقابل مسئلهاجتماعی؟ دیگر 
 اندگرفتهی هدف در نقش واسطه قرار ریگجهتی مختلف، انواع هاپژوهشاست. اگرچه در 

وجه به نقش بنابراین با ت؛ اما نتایج در ارتباط با اهداف عملکردی و تسلطی متناقض بوده است
ضر، آن بود که نقش هدف پژوهش حا ترمشخص طوربهی هدف، ریگجهتانگیزشی 

 و خودکارآمدی آموزدانش-معلمبین تعامل رابطۀ ی هدف را در ریگجهتی انواع گرواسطه
درس و  دیگر در پژوهش حاضر انتخاب توجهقابلبا سرزندگی تحصیلی بررسی نماید. نکته 

م دروس مختلف به معل در دوره متوسطه اول کهییازآنجابود،  آموزاندانشپایه تحصیلی 
 های مختلف همپوشانیرشته ، لذا دو درس اجتماعی و علوم که باشودیمی مربوط ااگانهجد

ربارۀ د شدهانیببا نظر به توضیحات  قرار گرفت. مدنظر. گرفتی قرار موردبررسدارد، 
یشایندهای پ عنوانبهمتغیرها و نقش عوامل محیطی، فردی، انگیزشی بر سرزندگی تحصیلی 

در این حیطه را توسعه داده و فهم  شدهانجامی هایبررسر سعی دارد این سازه، پژوهش حاض
 4ارائه دهد. شکل  آموزاندانشبهتری از نقش عوامل ذکرشده جهت سرزندگی تحصیلی 

 .دهدیممدل مفهومی پژوهش حاضر را نشان 

 
 مدل فرضی ارتباط متغیرهای پژوهش .1شکل 

 پاسخگویی به سؤاالت زیر است:، تحقیق حاضر در پی شدهانیبمطالب  بر اساس
لی معنادار سرزندگی تحصی کنندهینیبشیپو خودکارآمدی،  آموزدانش-معلمآیا تعامل  -4

 هستند؟ آموزاندانش

ی ریگجهتمعنادار انواع کنندۀ ی نیبشیپو خودکارآمدی،  آموزدانش-معلمآیا تعامل  -1
 هستند؟ آموزاندانشهدف 

 آموزاندانشمعنادار سرزندگی تحصیلی کنندۀ ی نیبشیپ ی هدف،ریگجهتآیا انواع  -9
 هستند؟
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و خودکارآمدی  آموزدانش-معلمی بین تعامل اواسطهی هدف، نقش ریگجهتآیا انواع  -1
 ؟ندینمایمایفا 

 روش
-امل معلمتعشده مشاهده متغیرهای بین روابط آن در که بود همبستگی نوع پژوهش حاضر از

 و ی(اواسطه متغیر) ی هدفریگجهت ،زاد(برون متغیر) دیدانش آموز و خودکارآم
 آماری امعهج .شد بررسی مسیر تحلیل الگوی قالب ( درزاددرون متغیر) تحصیلی سرزندگی

شهرستان  اولمتوسطۀ  دوره دختر و پسر آموزاندانش از همه متشکل پژوهش حاضر،
بودند. تعداد  به تحصیل مشغول 4931-4936تحصیلی  سال دربود که  کازرون
( تخمین زده شد. برای انتخاب 4313) 4با توجه به جدول کرجسی و مورگان کنندگانشرکت
ی استفاده گردیده است. اچندمرحله یاخوشهی ریگنمونهاز روش  کنندگانمشارکتگروه 

نفر، گروهی  1333حدود ی با حجم اجامعه( برای 4313بر طبق جدول کرجسی و مورگان )
برای کنترل اثر نوع درس بر متغیرهای  پژوهش حاضر امااست؛ نفر مناسب  911به مقدار 

ی موردبررس)اجتماعی و علوم(  نوع درس بر اساسرا  آموزاندانشپژوهش، دو گروه از 
حصول اطمینان بیشتر در تعمیم نتایج و رعایت جانب  منظوربهقرار داده است، همچنین 

حجم نمونه لحاظ گردید که پس از  عنوانبهنفر  653 ی مخدوشهاپاسخاحتیاط در مورد 
مورد تحلیل قرار گرفت.  پرسشنامه 645 درمجموعی مخدوش هاپرسشنامهکنار گذاشتن 

مدرسه  1مدرسه دخترانه و  1از بین مدارس متوسطه اول شهرستان کازرون،  بیترتنیابه
 کالس انتخاب شد. 1تصادفی  صورتبهپسرانه و از هر مدرسه 

تحصیلی  سرزندگی سنجش منظوربهتحصیلی:  سرزندگی پرسشنامه: پژوهش ایابزاره
شده است. پرسشنامه مذکور با  ( استفاده4934) زادهیدهقان و یچارنیحس از پرسشنامه

گویه  1تهیه گردیده که شامل  (1335اقتباس از مقیاس سرزندگی تحصیلی مارتین و مارش )
موافق )نمره  کامالً ی لیکرتی ازادرجه 1 فیر طدی آن گذارنحوۀ نمره. استی بعدتکو 
( میزان پایایی 1335( است. در مطالعه مارتین و مارش )4مخالف )نمره  تا کامالً( 1
شده است.  گزارش 51/3و  83/3به روش آلفای کرونباخ و بازآزمایی به ترتیب  آمدهدستبه
( ضمن استفاده از 1349) همکارانو  1بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه مارتین منظوربه

                                                           
1. Krejcie & Morgan 

2. Martin 
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و با  56/3به روش آلفای کرونباخ را  آمدهدستبهاین مقیاس در پژوهش خود، میزان پایایی 
 کردند. گزارش 18/3تا  56/3را بین  هاهیگوروش تحلیل عامل بار عاملی 

( در 1335اجرای مقیاس مارتین و مارش ) منظوربه( 4934) زادهیدهقانی و چارنیحس
از  با نظرخواهی هاهیگوتعداد  های این مقیاس را ترجمه کردندرهنگ ایرانی ابتدا گویهف

 آمدهدستبهبود. نتایج  هیگو 43ی تربیتی بازنویسی شد که حاصل آن شناسرواناساتید 
گزارش شد. همچنین  19/3و  83/3ضرایب آلفای کرونباخ و باز آزمایی به ترتیب برابر با 

 هاهیوگبود. این نتایج بیانگر این بود که  58/3تا  64/3یه ها با نمره کل بین دامنه همبستگی گو
بررسی ساختار عاملی پرسشنامه از روش  منظوربهاز همسانی و ثبات مطلوبی برخوردارند. 

ی ار عاملبتحلیل عاملی مؤلفه اصلی با چرخش واریماکس در سطح گویه استفاده کردند که 
واریانس سرزندگی تحصیلی  %91ها، بود. همچنین روی هم گویه 51/3تا  63/3بین  هاهیگو

 را تبیین کرد.
ی ی اصلهامؤلفهدر پژوهش حاضر برای تعیین روایی از روش تحلیل عاملی به روش 

 634/689برابر خی دو در آزمون بارتلت  و مقدار 81/3برابر  KMOمقدار استفاده شد. 
واریانس سرزندگی تحصیلی را  %96ر نشان داد که بودند. نتایج وجود یک عامل را معنادا

 .نشان داد 15/3. پایایی مقیاس نیز با استفاده از آلفای کرونباخ ضریب کردندیمتبیین 
این پرسشنامه برای سنجش و ارزیابی ماهیت و : آموز دانش-معلم تعامل پرسشنامه

. است ( تهیه شده4339توسط وبلز و همکاران ) آموزاندانشکیفیت تعاملی بین معلمان و 
از رفتارهای معلم در کالس ارائه  آموزاندانشپرسشنامه مزبور که تصویری از ادراک 

 و همکاران، 4مطالعه و در کشورهای متعدد به کار رفته شده است )بورک 413در  کندیم

ی لیکرتی )کامالً موافق تا ادرجه 6 طیف در گویه 11 از پرسشنامه این اصلی ( فرم1335
بعد است.  8ی و شامل هایگو 18آن  شده کوتاه فرم است و یافته تشکیل امالً مخالف(ک

 با هر گویه به شیوه همبستگی (1335توسط بورک و همکاران ) مذکور پرسشنامه روایی

که نتایج  شدهمحاسبه آلفای کرونباخوۀ یشتفکیکی و پایایی نیز به  روایی و بعد هر کل نمره
 آموزاندانش( طی پژوهش در 4981خوشبخت ) است. شدهیابیرزامناسب  آمدهدستبه

ی پرسشنامه فوق روش تحلیل عاملی را به کار برد که اسازهبررسی روایی  منظوربهابتدایی 
گویه استخراج شد که شامل بعد عدم اطمینان، بعد حمایت  13در مجموع سه عامل با مجموع 

                                                           
1. Brok, Fisher, Brekelmans, Wubbels & Rickards 



 54                                                       ....نقش: یلیتحص یسرزندگ با یخودکارآمد و آموزدانش -معلم تعامل 

 

 

 

 

م است. پایایی پرسشنامه مزبور در پژوهش ی معلدهجهتو هدایت معلم و بعد کنترل و 
، بعد حمایت و 11/3آلفای کرونباخ برای بعد عدم اطمینان معلم وۀ یش( به 4981خوشبخت )

 منظوربهمحاسبه شده است.  16/3ی معلم دهجهتو برای بعد کنترل و  13/3هدایت معلم 
کر است قابل ذ چنین،بررسی روایی پرسشنامه مذکور از روش تحلیل عاملی استفاده شد. هم

بود. بعد از انجام  مدنظربود  آمدهدستبه( 4981ی که در پژوهش خوشبخت )بعدسهکه 
بود. سؤاالت  84/3برابر با  آمدهدستبه KMOتحلیل عاملی به روش واریماکس میزان 

ی پایین از بار عاملبه دلیل  13ی و سؤال اهیگوبه دلیل تداخل  13،45،44،8،93، 11، 18،6
رسشنامه حذف گردید. ضریب پایایی ابعاد نیز به روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که برای پ

 آمد. به دست 63/3ی دهجهتو کنترل و  13/3 نانیاطم، عدم 34/3بعد حمایت و هدایت 
 ابعاد سنجش خودکارآمدی از مقیاس منظوربهپرسشنامه ابعاد خودکارآمدی: 

 نوع از یادرجه 6 طیف یبر مبناگویه و  41 ( که دارای1331) موریس خودکارآمدی

 خودکارآمدی تحصیلی، خودکارآمدی حوزه سه لیکرت )خیلی بد تا خیلی خوب( و

گویه است که  8، استفاده شد. هر بعد شامل است هیجانی خودکارآمدی اجتماعی و
 خودکارآمدی اجتماعی و گویه 45تا  3ی هاهیگوخودکارآمدی تحصیلی،  8 تا 4ی هاهیگو

 برای (1331موریس ) .دهدیمخودکارآمدی هیجانی را مورد ارزشیابی قرار  11تا  41های 

چرخش  با اصلی یهامؤلفه تحلیل روش به عامل تحلیل روش از روایی پرسشنامه تعیین
 خودکارآمدی بعد برای که درصد واریانس تبیین شده است کرده استفاده متعامد

 11/3 هیجانی خودکارآمدی و بعد 43/3 اجتماعی ، خودکارآمدی93/3 تحصیلی
 برای ترتیب به کرونباخ ضریب آلفای از استفاده را نیز با است، پایایی آمدهدستبه

خودکارآمدی  و اجتماعی خودکارآمدی تحصیلی، خودکارآمدی کل، خودکارآمدی
 .کرد گزارش 85/3 و 88/3، 86/3 88/3هیجانی 

 کرونباخ آلفای روش ابزار، از پایایی تعیین برای (4931چاری )ینحسزاده و یدهقان

 تحصیلی آمد: بعد خودکارآمدی به دست صورت بدین بعد هر میزان استفاده کردند و

ضرایب  .11/3 هیجانی خودکارآمدی بعد و 53/3 اجتماعی بعد خودکارآمدی ،13/3
 است: بعد قرار ابعاد نیز بدین با گویه هر همبستگی روش پرسشنامه با روایی

 بین هیجانی و 53/3تا  13/3 بین یبعد اجتماع ؛54/3تا  64/3 بین تحصیلی دکارآمدیخو

 .53/3تا  16/3
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بررسی روایی مقیاس از روش تحلیل عامل تأییدی استفاده  منظوربهدر پژوهش حاضر نیز 
آمد.  به دست 13/1343و مقدار خی دو در آزمون بارتلت  81/3برابر  KMOگردید. مقدار 

ری و درصد واریانس محاسبه شده وجود سه عامل خودکارآمدی تحصیلی، نمودار اسک
 تسؤاالیید کرد، اما تأمعنادار  صورتبه خودکارآمدی هیجانی و خودکارآمدی اجتماعی را

ی پایایی بررس منظوربهای کنار گذاشته شدند. همچنین یهگوبه دلیل تداخل  11و  46،45، 41
برای بعد  15/3استفاده گردید که میزان ضریب مقیاس نیز از روش آلفای کرونباخ 

برای  14/3ضریب  برای بعد خودکارآمدی هیجانی و میزان 19/3خودکارآمدی تحصیلی 
 برای نمره کل به دست آمد. 51/3بعد خودکارآمدی اجتماعی و میزان آلفای 

پرسشنامه  هدف، از یریگجهت سنجش متغیر هدف: برای یریگجهت پرسشنامه
 یهاهیگواست، استفاده شد.  گویه دوازده بر ( که مشتمل1334) گوریگرکم و الیوت
 یهاهیگو گرایشی،-تسلط 1،8،44ی هاهیگو گرایشی،-عملکرد هدف یریگجهت 4،5،3

 موردسنجشرا  اجتنابی-عملکرد یریگجهت 1،6،1 یهاهیگو و اجتنابی-تسلط 9،43،41

 تا (6)نمره  کامالً موافقم از لیکرتی یادرجه 6ی در طیف گذارنحوۀ نمره. دهندیم قرار

 ( است.4نمره  (مخالفم  کامالً
( جهت تعیین روایی پرسشنامه از روش تحلیل عامل و 1334) گوریگرمک و الیوت

همسانی درونی استفاده کردند. نتایج تحلیل عامل با چرخش واریماکس مؤید وجود چهار 
. پایایی این کردندیمکل واریانس را تبیین  %6/84 رفتههمیروعامل در پرسشنامه بود که 

 شدهمحاسبه کرونباخ آلفای روش ( به1334) مک گریگور و الیوت توسط پرسشنامه نیز

 و گرایشی-عملکرد اجتنابی،-تسلط گرایشی،-تسلط اهداف برای آن که ضرایب
 نیکنام .است گردیده گزارش 83/3و  31/3، 83/3، 81/3اجتنابی به ترتیب  -عملکرد

اخ دبیرستانی با استفاده از ضریب آلفای کرونب آموزاندانش( با انجام پژوهشی در میان 4933)
ه وجود ک پایایی و با استفاده از روش تحلیل عامل روایی پرسشنامه را مورد بررسی قرار داد

از واریانس کل پرسشنامه را تبیین  11عامل در پرسشنامه تأیید گردید و در مجموع % 1
در پژوهش حاضر برای تعیین پایایی ابزار مذکور از روش آلفای کرونباخ استفاده  نمودند.

شد که به ترتیب برای ابعاد عملکرد گرایشی، عملکرد اجتنابی، تسلط گرایشی و تسلط 
آمد. همچنین برای بررسی روایی این  به دست 14/3و  69/3، 61/3، 13/3اجتنابی ضرایب 

 مورد استفاده قرار گرفت. ابعاد محاسبه با گویه هر همبستگی روش مقیاس
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 هاافتهی
ی توصیفی شامل میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمرات هاشاخص 4جدول در 

 برای متغیرهای پژوهش آورده شده است. هایآزمودن

 اطالعات توصیفی متغیرهای پژوهش. 1جدول 
 حداکثر نمره حداقل نمره انحراف معیار میانگین متغیر

 33 13 15/46 13/53 حمایت و هدایت معلم-4
 61 41 18/8 19/16 عدم اطمینان معلم -1

 93 5 31/1 15/41 ی معلمدهجهتکنترل و -9
 13 49 14/6 61/94 خودکارآمدی تحصیلی -1
 13 5 13/9 31/41 خودکارآمدی اجتماعی -6

 96 1 13/6 96/19 خودکارآمدی هیجانی -5
 46 5 96/1 44/49 عملکرد گرایشی -1
 46 1 11/1 19/43 عملکرد اجتنابی -8

 46 1 96/1 11/41 تسلط گرایشی -3
 46 9 13/9 16/43 تسلط اجتنابی -43

 16 3 44/1 63/94 سرزندگی تحصیلی -44

ساده بین متغیرهای پژوهش، همبستگی متغیرها محاسبه شد و نشان رابطۀ بررسی  منظوربه
. تاسامکان بررسی مدل فراهم  رونیاد معنادار هستند. از داد که همبستگی در اغلب موار

 آمده است. 1در جدول  ماتریس همبستگی بین متغیرهای مورد مطالعه

 ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش .2جدول 

 43 3 8 1 5 6 1 9 1 4 هامتغیر

حمایت و  -4
 هدایت

4          

         4 -11/3* عدم اطمینان -1

کنترل و  -9
 یدههتج

*94/3- *93/3 4        

خودکارآمدی -1
 تحصیلی

*96/3 *13/3- *41/3- 4       

خودکارآمدی  -6
 اجتماعی

*44/3 **18/3- 4/3 **69/3 4      

     4 94/3** 91/3** -6/3 -41/3 ** 41/3*خودکارآمدی  -5
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 43 3 8 1 5 6 1 9 1 4 هامتغیر

 هیجانی

عملکرد  -1
 گرایشی

**46/3 **93/3- 9/3 **11/3 **95/3 **41/3 4    

عملکرد  -8
 اجتنابی

1/3 5/3- *43/3 *43/3 **45/3 4/3- **91/3 4   

  4 11/3** 18/3** 15/3** 91/3** 13/3** -31/3 -18/3** 43/3** تسلط گرایشی -3

تسلط  -43
 اجتنابی

9/3- 6/3 *41/3 4/3- 4/3- 9/3- **46/3 **14/3 5/3 4 

سرزندگی  -44
 تحصیلی

*49/3 8/3- 38/3 **16/3 **94/3 **11/3 **45/3 5/3 **93/3 *43/3- 

 10/1>P **10/1>P* 

 AMOS افزارنرمبررسی مطلوبیت مدل پژوهش حاضر، با استفاده از  منظوربه
 جدولبعد از اصالح مدل، در  یهاشاخص است. نتایج شدهمحاسبهش مدل ی برازهاشاخص

 نشان داده شده است. 9

 حی برازش مدل بعد از اصالهاشاخص .3جدول 

 df2χ GFI AGFI NFI IFI CFI RMSEA PCLOSE/ شاخص

 84/3 31/3 33/3 33/3 31/3 35/3 33/3 19/4 از اصالح مقادیر بعد

که مدل از برازش خوبی برخوردار است و هم  دهدیمنشان  اصالحبعد از  یهاشاخص
ی ا. بعد از حذف مسیرهانددهیرسب تطبیقی به حد مطلو یهاشاخصمطلق و هم  یهاشاخص

این است که در مدل نهایی  ذکرقابلاما نکته ؛ غیرمعنادار از مدل، مدل نهایی برآورد شد
گردید ن سرزندگی تحصیلی توسط عدم اطمینان معلم حذف ینیبشیپپژوهش حاضر، مسیر 

برازندگی مدل نامطلوب شود. مدل  یهاشاخص شدیمبه دلیل آنکه حذف این مسیر موجب 
 است. الحظهمقابل 1نهایی در شکل 
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 مدل نهایی پژوهش .2شکل 

 AMOS افزارنرمدر ابتدا نتایج اثرات مستقیم متغیرهای پژوهش حاضر با استفاده از 

 مورد بررسی قرار گرفته است.

 اثرات مستقیم متغیرها .4جدول 
روابط مستقیم 

 متغیرها
 

مقدار 
 برآورد

مقدار 
 استاندارد

خطای 
 استاندارد

T 
سطح 

 معناداری

آمدی خودکار
سرزندگی  اجتماعی

 تحصیلی

14/3  48/3 33/3 18/1 334/3 

خودکارآمدی 
 هیجانی

98/3  94/3 36/3 96/1 334/3 

 عدم اطمینان

عملکرد 
 گرایشی

35/3-  16/3- 34/3 49/5- 334/3 

36/3 یدهجهتکنترل و   43/3 34/3 56/1 34/3 

خودکارآمدی 
 تحصیلی

41/3  11/3 31/3 48/5 334/3 

 خودکارآمدی
 اجتماعی

41/3  43/3 39/3 13/1 334/3 
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خودکارآمدی 
 هیجانی

-31/3 عملکرد اجتنابی  33/3- 34/3 48/1- 31/3 

خودکارآمدی 
 اجتماعی

 45/3  14/3 39/3 34/6 334/3 

 عدم اطمینان

 تسلط گرایشی

39/3-  41/3- 34/3 34/1- 331/3 
خودکارآمدی 

 تحصیلی
33/3  13/3 31/3 19/1 334/3 

 خودکارآمدی
 هیجانی

44/3  46/3 39/3 48/9 331/3 

خودکارآمدی 
 اجتماعی

36/3  41/3 34/3 36/1 339/3 

38/3 تسلط اجتنابی یدهجهتکنترل و   44/3 31/3 31/1 31/3 
سرزندگی  تسلط گرایشی

 تحصیلی
63/3  45/3 49/3 83/9 334/3 

-11/3 تسلط اجتنابی  43/3- 38/3 68/1- 334/3 

خودکارآمدی  و (334/3P< ،94/3=βدکارآمدی هیجانی )ابعاد خو ،1طبق جدول 
اشند. معنادار سرزندگی تحصیلی بکنندۀ ینیبشیپ( توانستند 334/3P< ،48/3=βاجتماعی )

( 334/3P< ،16/3- =β، عدم اطمینان معلم )شودیمآنچه در جدول مالحظه  بر اساس
(، خودکارآمدی 31/3P<،43/3= βمعلم ) یدهجهتکنترل و منفی و معنادار،  صورتبه

 صورتبه( 334/3P< ،43/3=β( و خودکارآمدی اجتماعی )334/3P< ،11/3=βتحصیلی )
ایج پیداست، که از نت گونههمان. باشندیمعملکرد گرایشی کنندۀ  ینیبشیپمثبت و معنادار 

ی معناداری برای عملکرد اجتناب کنندهینیبشیپ آموزدانش -از ابعاد تعامل معلم کدامچیه
، >334/3P. همچنین از میان ابعاد خودکارآمدی، خودکارآمدی اجتماعی )اندنبوده

14/3=β )صورتبه ( 34/3مثبت و معنادار و خودکارآمدی هیجانیP< ،33/-3=β نیز )
که عدم  دهدیمی کننده عملکرد اجتنابی است. نتایج نشان نیبشیپمنفی و معنادار  صورتبه

 تسلطکنندۀ ی نیبشیپ منفی و معنادار صورتبه( 331/3P< ،41/3- =βاطمینان معلم )
معناداری با تسلط رابطۀ ی دهجهت، اما ابعاد حمایت و هدایت و کنترل و استگرایشی 

، >331/3P(، خودکارآمدی اجتماعی )334/3P< ،13/3=βتحصیلی ) گرایشی ندارند.
46/3=β( و خودکارآمدی هیجانی )339/3P< ،41/3=βو معنادار  ( به صورت مثبت

( تنها 31/3P< ،44/3=βی تسلط اجتنابی )نیبشیپ. در باشندیمتسلط گرایشی کنندۀ ینیبشیپ
ی ریگهتجی نماید. نتایج اثرات مستقیم انواع نیبشیپی توانست آن را دهجهتبعد کنترل و 
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، >334/3Pسرزندگی تحصیلی بیانگر این است که تسلط گرایشی ) زاددرونهدف بر متغیر 
45/3=β( دارای تأثیر مستقیم و مثبت و تسلط اجتنابی )334/3P< ،43/3- =β دارای اثر )

تنابی اما ابعاد عملکرد گرایشی و عملکرد اج؛ مستقیم و منفی بر سرزندگی تحصیلی هستند
 .اندندادهاثر معناداری نشان 

ی ری هدف، میزان ضرایب و سطح معناداریگجهتی ابعاد گرواسطهبررسی  منظوربه
این  ذکرلقابارائه شده است. نکته  زاددرونو  زادبروناثرات مستقیم و کلی بین متغیرهای 

تایج جلوگیری از تکرار، ذکر نشده است. ن منظوربهاست که نتایج مربوط به اثرات مستقیم 
 است. مالحظهقابل 6اثرات کلی نیز در جدول 

 زاددرونای بر متغیره زادبروناثرات کلی متغیرهای  .5جدول 
 سطح معناداری مقدار استاندارد مقدار برآورد روابط کلی متغیرها در مدل

 34/3 -41/3 -39/3 گرایشی عدم اطمینان به تسلط
 334/3 -16/3 -35/3 عدم اطمینان به عملکرد گرایشی

 1/3 31/3 39/3 عدم اطمینان به سرزندگی تحصیلی
 33/3 31/3 36/3 ی به تسلط اجتنابیدهجهتکنترل و 

 36/3 -338/3 -34/3 ی به سرزندگی تحصیلیدهجهتکنترل و 
 48/3 35/3 39/3 ی به عملکرد اجتنابیدهجهتکنترل و 
 333/3 33/3 31/3 ی به عملکرد گرایشیدهجهتکنترل و 

 334/3 13/3 33/3 خودکارآمدی تحصیلی به تسلط گرایشی
 334/3 39/3 31/3 خودکارآمدی تحصیلی به سرزندگی تحصیلی
 334/3 11/3 41/3 خودکارآمدی تحصیلی به عملکرد گرایشی

 339/3 41/3 36/3 خودکارآمدی هیجانی به تسلط گرایشی
 334/3 99/3 13/3 خودکارآمدی هیجانی به سرزندگی تحصیلی

 39/3 -33/3 -39/3 خودکارآمدی هیجانی به عملکرد اجتنابی
 334/3 46/3 44/3 خودکارآمدی اجتماعی به تسلط گرایشی

 334/3 14/3 11/3 خودکارآمدی اجتماعی به سرزندگی تحصیلی
 334/3 14/3 45/3 خودکارآمدی اجتماعی به عملکرد اجتنابی
 334/3 43/3 41/3 خودکارآمدی اجتماعی به عملکرد گرایشی

 334/3 45/3 63/3 تسلط گرایشی به سرزندگی تحصیلی
 34/3 -43/3 -11/3 تسلط اجتنابی به سرزندگی تحصیلی

 افزاررمنبرای برآورد و تعیین معناداری مسیر غیرمستقیم از دستور بوت استراپ در 
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AMOS گزارش شده است. 5 استفاده شده است که نتایج در جدول 

 1مدل با استفاده از دستور بوت استراپ میرمستقیغ: برآورد اثر 6جدول 

 مسیر
مقدار 

 استاندارد
 P حد پایین حد باال

 تسلط واسطهاطمینان به سرزندگی تحصیلی با  عدم
 گرایشی

314/3- 314/3- 333/3- 336/3 

 36/3 -334/3 -319/3 -338/3 نابیتسلط اجت واسطهبه سرزندگی تحصیلی با  کنترل

ط تسل واسطهخودکارآمدی تحصیلی به سرزندگی با 
 گرایشی

396/3 341/3 351/3 334/3 

تسلط  واسطه خودکارآمدی اجتماعی به سرزندگی با
 گرایشی

315/3 341/3 313/3 334/3 

تسلط  واسطهخودکارآمدی هیجانی به سرزندگی با 
 گرایشی

313/3 341/3 313/3 3334/3 

ی تسلط گرایشی برای عدم اطمینان گرواسطه، سهم دهدیمنشان  5که جدول  طورهمان
(. >336/3Pاست ) داریمعن( -333/3تا  -314/3)دامنه  -314/3به سرزندگی تحصیلی برابر 

ر ی به سرزندگی تحصیلی برابدهجهتی تسلط اجتنابی برای کنترل و گرواسطهسهم 
ی گرواسطه(. همچنین سهم >36/3Pاست ) داریمعن (-334/3تا  -319/3)دامنه  -338/3

)دامنه 396/3تسلط گرایشی برای خودکارآمدی تحصیلی به سرزندگی تحصیلی برابر 
 341/3)دامنه  315/3ودکارآمدی اجتماعی به سرزندگی تحصیلی برابر (، خ351/3تا  341/3

ی تسلط گرایشی برای گرواسطهسهم  نیبر ا(. عالوه >334/3Pاست ) داریمعن( 313/3تا 
 داریمعن( 393/3تا  333/3)دامنه  313/3خودکارآمدی هیجانی به سرزندگی تحصیلی برابر 

 (.>3334/3Pاست )

 گیریو نتیجه بحث
ی هدف ریگجهتی گرواسطهحاضر واکاوی یک مدل علّی پیرامون نقش  پژوهشهدف 

 زانآمودانشتحصیلی  خودکارآمدی و سرزندگی ،آموزدانشتعامل معلم و  بین در روابط
ی پژوهش، نخست نشان داد از میان ابعاد هاافتهی .بود مسیر تحلیل الگوی قالب در

گری مستقیم و هم با واسطه طوربههم  خودکارآمدی، خودکارآمدی هیجانی و اجتماعی

                                                           
1. bootstrap 
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اما بعد  ؛مثبت سرزندگی تحصیلی بودند نیبشیپگیری هدف از نوع تسلط گرایشی، جهت
وانست تسلط گرایشی ت هدف از نوع یریگجهت یگرواسطهخودکارآمدی تحصیلی فقط با 

 آموزدانش -ملاز ابعاد تعامل مع کدامچیهنماید. دوم اینکه  ینیبشیپسرزندگی تحصیلی را 
اما بعد کنترل و  ؛سرزندگی تحصیلی باشندکنندۀ ینیبشیپمستقیم  صورتبهنتوانستند 

هدف از نوع تسلط اجتنابی و بعد عدم اطمینان با  یریگجهت یگرواسطهبا  یدهجهت
 سرزندگی تحصیلی بودند. نیبشیپگیری هدف تسلط گرایشی جهت یگرواسطه
و  آموزدانش -آیا ابعاد تعامل معلم»لین سؤال پژوهش حاضر در ارتباط با او هاافتهی

که  هددیمنشان  «معنادار سرزندگی تحصیلی هستند؟کنندۀ ینیبشیپخودکارآمدی، 
نیستند.  معنادار سرزندگی تحصیلیکنندۀ ینیبشیپ، آموزدانش-معلماز ابعاد تعامل  کدامچیه

ن نکته توجه اما در ابتدا باید به ای؛ بود انتظاربلرقایغاگرچه این یافته به لحاظ تجربی و نظری 
با سرزندگی  آموزدانش-معلمماتریس همبستگی، ابعاد تعامل  1کرد که مطابق جدول 

ست که این ابعاد، نی زیبرانگتعجب رونیازای داشته است. فیضع اریبستحصیلی همبستگی 
های مورد همبستگی، متغیرماتریس  بر اساس. اندنکردهی نیبشیپسرزندگی تحصیلی را 

دل اند اما با قرار گرفتن در ممنطقی با یکدیگر نشان دادهرابطۀ بررسی در پژوهش حاضر، 
 میتوانیم. اگر نگاه آماری به این یافته داشته باشیم انددادهی خود را از دست نیبشیپقدرت 

ی قوی کنندگینیبشیپ الشعاعتحت آموزدانش -استنباط کنیم که ابعاد تعامل معلم گونهنیا
عوامل  داشت که توانیمی را ریگجهینتابعاد خودکارآمدی قرار گرفته است. همچنین این 

ی کنندگینیبشیپفردی در مقایسه با عوامل اجتماعی و عوامل مربوط به مدرسه نقش 
؛ 1133، 4)هریسون، کالرک و انجرز هاپژوهش. هرچند این یافته با برخی اندداشتهی تریقو

، اما در استناهمسو ( 1،1339، دیویس9،1333؛ هاوس1338، 1زیگودا و فوب -گالسر
ن یافته ای توانیمارتباط با عدم معناداری بعد حمایت و هدایت معلم و سرزندگی تحصیلی 

-علممی بین فرهنگی توجیه کرد. عوامل متعددی در روابط میان فردی هاتفاوترا به لحاظ 
ی هاتتفاووضعیت اقتصادی و اجتماعی،  چونکه به عواملی  کندیمنقش بازی  آموزدانش

و  وزآمدانشیی که نسبت هاکالساشاره کرد. به این صورت که در  هاکالسفردی و نوع 

                                                           
1. Harrison, Clarke & Ungerer, 

2. GläserZikuda& Fuβ 

3. Howes 

4. Davis 
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، این کندیمدانشجو زیاد باشد فرصت ارتباط مستقیم و حمایتگر با معلم و استاد را محدود 
 وپرورشآموزشبنابراین در نظام ؛ وئی را ایجاد کندپیامدهای س تواندیمخود نوبۀ بهشرایط 

در  بخصوص هاکالسایران که مشکالتی چون کمبود فضای آموزشی، پرجمعیت بودن 
، فرصت برقراری روابط خوردیمی کوچک به چشم هاشهرستانمناطق محروم و 

 .دیآینمبه وجود  گرانهتیحما
گی و سرزند آموزدانش-معلمعامل ی کنندگی ابعاد تنیبشیپبررسی قدرت ادامۀ در 

رابطۀ  اندهنتوانستی معلم، دهجهتتحصیلی، مشخص گردید که ابعاد عدم اطمینان و کنترل و 
 که السیک محیط معناداری در ماتریس همبستگی با سرزندگی تحصیلی داشته باشند.

 دانش ؛دارند حامی معلـم یـا مـدیر و کندمی فراهم آموزان دانش برای انتخاب فرصـت
 نشان ار باالتر و روابط سازنده بهزیستی و مثبت عواطـف مطلوب، احساس کالس آموزان

 وزانآمدانشاستدالل کرد که هرگاه تعامالت معلم و  توانیماما در حالتی عکس،  دهند؛می
وابط به ر گونهنیاکه  رودینمرنگ و بوی عدم اطمینان و سردرگمی داشته باشد، انتظار آن 

منجر  ورشیپی هاچالشدر برخورد سازنده با  آموزاندانشی تحصیلی و توانمندی سرزندگ
( 4933ی،چارنیحس؛ غالمی و 1333، 4)ردسیل و کافمن پژوهشگردد. این یافته با نتایج 

 بین نامطمئن اطارتب که داشت اشاره این نکته نیز به توانیمیافته،  این تفسیر در همسو است.
 رفتاری مشکالت افزایش و اجتماعی یهامهارت کاهش است با مکنم آموزدانش و معلم
 پیانتاگردد ) همراه همساالن بین درآموزان دانش کمتر و پذیرش پرخاشگری مثل نمود برون

به  واندتینمتعامل توأم با عدم اطمینان و نارضایتی  گونهنیابنابراین (؛ 1331 ،1استالمن و
 ساسبر ابا مشکالتشان منجر شود.  هاآننطباق دادن و ا آموزاندانشسرزندگی تحصیلی 

 ی معلم نیز نتوانست رابطه معناداری با سرزندگیدهجهتماتریس همبستگی، بعد کنترل و 
و غالمی و  1335ی سایر پژوهشگران )ریو، هاافتهتحصیلی داشته باشد. این یافته با ی

 محـیط وقتـی کـه یافتنـددر (1333)  9( همخوانی دارد. دسی و ریان4933ی،چارنیحس
، کنندهکنترل شرایط و شودیم ایجاد کودکان در بیشتری منفی عواطف باشد،تر کنندهکنترل

کنندۀ کنترل و زیآممتحک رفتار گفت بتوان شاید یافته این تبیین . درکندیم ایجاد یعالقگیب
 با اطارتب قـراریبر جهـت وی اختیـار در کمتـری فرصـت کالس، در نظم برای حفظ معلم

                                                           
1. Rudasil & Kaufman 

2. Pianta & Stuhlman 

3. Desi & Ryan 
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 رخ یزن تأثیرگذاری نگرفته، صورت تعاملی واقع در چون رونیازا و دهدیمقرار  شاگردان
 ینیبشیپ بـه قـادر ابعـاد، دیگـر کنـار در یدهجهت و کنترل بعد بنابراین و دهدینم

 .است نبودهآموز دانش یلیتحصسرزندگی 
بعاد خودکارآمدی با سرزندگی تحصیلی ارابطۀ در مورد  شدهانجامی هالیتحلنتایج 

 طوربه، حاکی از آن بود که خودکارآمدی اجتماعی و خودکارآمدی هیجانی آموزاندانش
نظری  در سطح .کنندیمی نیبشیپرا  آموزاندانشمثبت و معناداری سرزندگی تحصیلی 

به معنی  یمبانی نظری، خودکارآمدی اجتماع بر اساس ی مذکور قابل تبیین است.هاافتهی
ی اجتماعی، احساس توانایی در روابط با همساالن و هاچالشی فرد در برخورد با هاتیقابل

این سازه،  عالوهبه(. 1334ی بین فردی است )موریس، هایناسازگارتوانایی اداره کردن 
. فرد از دهدیمقرار  ریتحت تأثی بین فردی هاتیموقعی رفتاری و عاطفی فرد را به هاپاسخ

 اشیزندگارتباطات اجتماعی خود را رشد دهد تا  تواندیمطریق خودکارآمدی اجتماعی 
ی که آموزاندانش(. پس 4331و فشارهای محیطی را اداره نماید )بندورا، بخشلذترا 

ی ندارند و اواهمه زیانگچالشخودکارآمدی اجتماعی باالیی دارند از مواجهه با مسائل 
 ی دارند. عالوه بر این، عدم توانایی در برقراریترمناسبو عملکرد  توانایی انطباق، سازگاری

آمدن مشکالت با  به وجودی اجتماعی سبب هاتیموقعارتباط مؤثر با سایرین در 
در فرایند سازگاری  تیدرنهاو این مشکالت بین فردی  گرددیمو معلمان  هایهمکالس

 هاپژوهشکر است که این یافته با نتایج (. قابل ذ1339، 4نماید )زدرگرنایجاد اختالل می
معنادار خودکارآمدی رابطۀ در ارتباط با ( همخوان است. 1336، 1و مارات 4939)امرابی، 

(، 1334تبیین کرد که بنا بر دیدگاه موریس ) گونهنیا توانیمهیجانی و سرزندگی تحصیلی 
ید. جانات منفی خود فائق آخودکارآمدی هیجانی، یعنی شخص این توانایی را دارد که بر هی

ی هاتحالی مناسب و اجتناب از هاجانیهبه عبارتی توانایی شخص برای تنظیم، تعدیل 
هیجانی منفی در موقعیت معین )مثالً جلوگیری از عصبی شدن( یا بازگشتن به حالت طبیعی، 

ی هاشنگر)مثالً صحبت کردن با خود در مورد  کندیمهیجانات منفی را تجربه  کهیوقت
مثبت، آرام کردن خود(. با توجه به این دیدگاه، فردی که خودکارآمدی هیجانی دارد، 

موانع و مشکالت خود را حل نماید و خویشتن را با  تواندیممناسب و سازنده  طوربه

                                                           
1. Zettergren 

2. Marat 
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؛ غالمی 1335ی پژوهشگران )مارتین و مارش،هاافتههمچنین ی نامالیمات تحصیلی وفق دهد.
 و کارول، 1335، بالک و لستر، آتور، کرتینا، 1331زیچووسکی،  ؛4933و حسین چاری،

اما در ؛ دینمایماین یافته را تأیید  (1339 4و بوئر گوردون هاتی، آنسورث، وود، هوتون،
عنادار م صورتبهپژوهش حاضر خودکارآمدی تحصیلی نتوانست سرزندگی تحصیلی را 

ان داده است که خودکارآمدی ( نش1334)  1ی کند. پژوهش پاجارس و شانکنیبشیپ
تحصیلی نقش مهم و کلیدی در موفقیت تحصیلی دارد. خودکارآمدی کاهش انفعال و 

، مدیریت دزیانگیبرمسازگاری فرد با مشکالت را موجب شده، شخص را به چالش با مسائل 
و به این طریق به سرزندگی تحصیلی  شودیمی را سبب فردانیمهرچه بهتر روابط 

. کودکان و نوجوانان اگر دارای باور توانمندی و خودکارآمدی کندیمکمک  زانآمودانش
فرض  . به همین دلیل در پژوهش حاضر،شوندیمتحصیلی نباشند با شکست تحصیلی مواجه 

 ؛ اماباشد معنادار سرزندگی تحصیلی کنندهینیبشیپبر این بود که خودکارآمدی تحصیلی 
مدی، ارتباط قوی با این متغیر دارد، محتمل است که نقش از آنجا که سایر ابعاد خودکارآ

خود قرار داده باشند. همچنین مفهوم سازه سرزندگی  الشعاعتحتخودکارآمدی تحصیلی را 
تحصیلی، با حاالت هیجانی و عاطفی سنخیت بیشتری دارد، بنابراین از ابعاد خودکارآمدی 

 هیجانی و اجتماعی تأثیر بیشتری پذیرفته است.
و  آموزدانش -آیا ابعاد تعامل معلم»ال دوم پژوهش حاضر این بود که سؤ

 گونههمان«. ؟کنندیمی نیبشیپمعنادار  صورتبهی هدف را ریگجهتخودکارآمدی، انواع 
ی هدف شامل ابعاد عملکرد گرایشی، عملکرد اجتنابی، ریگجهتکه در مقدمه بیان شد 

و  موزآدانش -این اثر ابعاد تعامل معلمبنابراست؛ تسلط گرایشی و تسلط اجتنابی 
. شودیمجداگانه تبیین و توضیح داده  صورتبهی هدف ریگجهتخودکارآمدی بر انواع 

( که هشت ویژگی رفتاری معلمان را 4388وبلز و همکاران )الگوی میان فردی  بر اساس
ت در تعامال معلمان گونهنیاعدم اطمینان است،  هایژگیو، یکی از این کندیمتوصیف 

دهد. ی عبوسانه از خود نشان میهانگاهخود، رفتارهایی توأم بر نارضایتی، انتقادهای مداوم و 
این  ،کنندیمو تفکرات مستقل منع  هایریگمیتصمرا از مشارکت در  آموزاندانشآنان 

 کنند. رخوردب روشیپ مسائلی منفی با اگونهبه آموزاندانشکه  شودیمتعامالت سبب وۀ یش

                                                           
1. Carroll, Houghton, Wood, Unsworth, Hattie, Gordon & Bower 

2. Pajares & Shunk 
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فی منفی ی بار عاطنوعبههمچنین وقتی معلم در انجام کارها سردرگم و نامطمئن به نظر برسد، 
راین، بناب؛ شودینمایجاد  آموزدانش، در چنین شرایط اطمینانی بین معلم و کندیمایجاد 

ی هدف ریگجهتاین تبیین احتمالی را داشت که عدم اطمینان معلم بر نوع  توانیم
اف و چه اهد کندیم، چه اهداف تسلطی که بر یادگیری عمیق مطالب تأکید وزانآمدانش

ری مثبت بر اث تواندینم، است به دنبال نشان دادن توانایی خود به دیگرانعملکردی که فرد 
 جای بگذارد.

بر عملکرد گرایشی، مشخص شد که  آموزدانش-معلمدر ادامه بررسی اثر ابعاد تعامل 
مثبت معنادار با عملکرد گرایشی داشت. بعضی معلمان کالس رابطۀ ی نیز دهجهتکنترل و 

امل گرفتن ش تواندیمکه این معیارها  رندیگیمتحت کنترل خود  رانهیگسخترا با معیارهای 
آموزان و مواردی امتحانات سخت، برقراری انضباط شدید، ندادن اجازه اظهارنظر به دانش

و  دئالیاکه برای کسب نتایج  کندیمرا وادار  آموزاندانش تعامالتوۀ یشدیگر باشد. این 
ی منفی، هانبهجی خود کوشا باشند اما این کوشش آنان با هایهمکالسبرتری یافتن نسبت به 

ی فرد به دلیل ترس از بعضی مسائل مانند عملکرد نوعبهو  گرددیماسترس و اضطراب همراه 
. این یافته با زندیموستانش دست به انجام فعالیتی ضعیف، نگرانی از قضاوت منفی معلم و د

( همسو است. همچنین، تأکید معلمان بر نمرات 1331نتایج پژوهش فرایدل و همکاران )
ن را به سمت پیشی گرفت هاآنباعث ایجاد رقابت مخصوصاً بین دانش آموزان قوی شده و 

ه بیین احتمالی را در نظر گرفت کاین ت توانیمبنابراین، ؛ دهدیمسوق  شانیهایهمکالساز 
اه همر آموزاندانشی معلمان با گزینش اهداف عملکرد گرایشی از سوی دهجهتکنترل و 

که قبالً مطرح شد این یافته به لحاظ فرهنگی و وضعیت  گونههمان. عالوه بر این گرددیم
د بر ران تأکیجامعه ایران قابل توجیه است. چرا که در سیستم آموزشی ای وپرورشآموزش

ن است و در شرایط رقابتی وضع قوانی هایهمکالسکسب نمرات باالتر و پیشی گرفتن از 
 .ابدییماز سوی معلمان افزایش  رانهیگسخت

نتایج تحلیل در بررسی اثر ابعاد خودکارآمدی بر اهداف عملکرد گرایشی نشان داد که 
و  مثبت صورتبهمدی اجتماعی از میان ابعاد مذکور، خودکارآمدی تحصیلی و خودکارآ

)بارنیک،  هاهشپژوکنند. این یافته با نتایج ی مینیبشیپمعنادار، اهداف عملکرد گرایشی را 
( همسو و همخوان است. بارنیک و 4931، ربّانی و یوسفی، 1343، 4استنلی، بنوم و النس

                                                           
1. Baranik, Stanley, Bynum & Lance 
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رک ای شایستگی دی فراتحلیلی، ارتباط مثبت و معناداری برامطالعه( در 1343همکاران )
وردند. در آ به دستی هدف عملکرد گرایشی ندهایآ شیپ عنوانبهشده و عالقه به تکلیف، 

گفت چون نظام آموزشی ایران از نوع رقابتی است و معلمان و  توانیمتوجیه این یافته 
ی یادگیری و تسلط دروس، بیشتر به کسب برتری و گرفتن جابهرا  آموزاندانشوالدین، 

تر تلقی تحصیلی معادل با کسب نمرات باال تیموفق، بنابراین ندینمایمباالتر ترغیب  نمرات
فهومی تعریف م بر اساس. استشده و برتری تحصیلی مالک شایستگی و خودکارآمدی 

به سمت اهداف عملکردی هدایت  آموزاندانشی آموزشی رقابتی، هاطیمحاین هدف در 
، ایرانی رایج باشد. مرزوقی آموزاندانشاین هدف در بین  رسدیمبنابراین به نظر ؛ شوندیم
گیری هدف در بین انواع جهتسۀ یمقا منظوربه( تحقیقی 1333ی و شمشیری )االسالمخیش

ایران انجام دادند. این محققین در مطالعات جامعۀ مدارس تیزهوش و عادی  آموزاندانش
 طوربههدف عملکرد گرایشی  خود نشان دادند که در هر دو گروه تیزهوش و عادی،

معناداری از اهداف تسلطی و عملکرد اجتنابی بیشتر است. این نتایج تأییدی بر رقابتی بودن 
اساس  نیبر ااهداف عملکردی در مدارس ایران است.  سیستم آموزشی و میزان باالی

ل ا، خودکارآمدی باالیی کسب کرده و احتمرندیگیمی که نمرات باالتری آموزاندانش
بنابراین خودکارآمدی باال که معادل با نمرات ؛ دارد اهداف عملکرد گرایشی را اتخاذ نمایند

ی در تبیین عملکرد گرایشی دارد. از دیگر نتایج اثر ابعاد اکنندهنییتعباالتر است نقش 
خودکارآمدی بر اهداف عملکرد گرایشی، بعد خودکارآمدی هیجانی است که 

نی . هرچه افراد از خودکارآمدی هیجااستمعنادار عملکرد گرایشی  منفی وکنندۀ ینیبشیپ
ن از ی تنظیم و کنترل هیجانی و همچنیهامهارتاز  توانندیمباالتری برخوردار باشند بیشتر 

فائق  هاتیعموقی پراسترس استفاده کنند و بر این هاتیموقعراهبردهای شناختی در مدیریت 
(. از طرفی دیگر افرادی که اهداف عملکرد گرایشی را 1334، 4آیند )گارنفسکی و کریج

نشان دادن شایستگی برتر نسبت به دیگران و به دست آوردن واسطۀ به، نندیگزیبرم
 عنوانهبو یادگیری را  شوندیمبرانگیخته  شانیهاشرفتیدربارۀ پی مطلوب هاقضاوت

 . همچنین سعیخواهندیمی برای نمایش قدرت و برتری خود نسبت به دیگران الهیوس
ز بنابراین از وظایف چالشی پرهی؛ و ناالیق تیکفایبخود را باهوش جلوه دهند نه  کنندیم
روند؛ تکالیف آسان به دلیل تالش کمتری که و سراغ تکالیف آسان و سخت می کنندیم

                                                           
1. Garnefski & Kraaij 
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ر سو تکالیف سخت به دلیل اینکه شکست خودشان را توجیه کنند. پشت  کنندیمطلب 
مار به ش هاآندیگران و کسب موفقیت با کمترین تالش و کوشش، از اهداف  نگذاشت

ته باشند داش هاآنکه دیگران قضاوت مثبتی نسبت به  کنندیمو زمانی احساس غرور  رودیم
(. بر این اساس زمانی که افراد از خودکارآمدی هیجانی باالیی 1331، 4)پنتریچ و شانک

ست هستند و برای رسیدن به اهداف خود د زیبرانگچالشالیف برخوردار باشند. به دنبال تک
نه اینکه صرفاً جهت نمایش برتری خود نسبت به دیگران و یا به  زنندیمبه کوشش و تالش 

 دست آوردن قضاوت مطلوب فعالیتی را انجام دهند.
 یریگجهتو خودکارآمدی بر انواع  آموزدانش-معلمدر ادامه بررسی اثر ابعاد تعامل 

به بررسی اثر متغیرهای مذکور بر عملکرد اجتنابی پرداخته شد. نتایج حاصله نشان داد  هدف،
ی کننده معنادار عملکرد اجتنابی نیبشیپ آموزدانش-معلماز ابعاد تعامل  کدامچیهکه 

عملکرد اجتنابی همخوانی دارد. همچنین نقش ابعاد سازۀ . این یافته با مفهوم نظری اندنبوده
ی خود را گرینیبشیپآموز تحت تأثیر عوامل دیگر قرار گرفته و نقش معلم و دانش تعامل

و بارنیک  1334، گوریگرمکاز دست داده است. این یافته با نتایج تحقیقات قبلی )الیوت و 
 ( همسو است.1343و همکاران، 

ت انسمثبت و معنادار تو صورتبهاز میان ابعاد خودکارآمدی، خودکارآمدی اجتماعی 
بتی ی کنند. سیستم حاکم بر نظام آموزشی ایران رقانیبشیپی عملکرد اجتنابی را ریگجهت

 . همچنین،دهدیمرا به سمت اهداف عملکردی سوق  آموزاندانشاست و سیستم رقابتی، 
شدن چهره  دارخدشهبرای پرهیز از  آموزاندانشی هدف، ریگجهتمبانی نظری  بر اساس

. پس زمانی که فرد خودکارآمدی اجتماعی کنندیمهمساالن تالش مطلوب خود در بین 
، این خودباوری خود را با اتکا به دوستان و همساالن خود گریدعبارتبهباالیی دارد و یا 

؛ کندیمالش ت شیهایستگیشاکسب کرده است، برای حفظ دیدگاه مثبت دوستانش درباره 
ماعی باالیی دارند، به اهداف عملکردی ی که خودکارآمدی اجتآموزاندانشبنابراین 

 گرایش خواهند داشت.
که خودکارآمدی  دهدیمی پژوهش با توجه به تحلیل آماری نشان هاافته، یعالوهبه

، گریدیبارتعبهی کننده عملکرد اجتنابی است. نیبشیپمنفی و معنادار،  صورتبههیجانی 
الیی برخوردارند در جهت ترس از از خودکارآمدی هیجانی با آموزاندانشزمانی که 

                                                           
1. Pintrich & Schunk 
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ن توانایی ، بلکه ایزنندینمی از این قبیل دست به تالش مسائلعملکرد ضعیف در کالس و 
یگران ی منفی دهاقضاوترا دارند که بر هیجانات منفی خود غلبه نمایند و نگران تمسخر و 

جانی خودکارآمدی هی، اما اگر از کنندیمی انتخاب زیبرانگچالشنیستند. در نتیجه اهداف 
ی و استفاده زیرمهبرناکه نیاز به  کنندیمپایینی برخوردار باشند به سمت اهدافی گرایش پیدا 

ی هدف و ریگجهتمبانی نظری  بر اساسبنابراین ؛ از راهبردهای سطح باال ندارد
 .رسدیمخودکارآمدی ارتباط منفی بین این دو متغیر، منطقی به نظر 

ایشی ی هدف تسلط گرریگجهتی نیبشیپؤال دوم پژوهش حاضر، نتایج مربوط به س
و خودکارآمدی )تحصیلی، اجتماعی و هیجانی( نشان  آموزدانش -توسط ابعاد تعامل معلم

ی نیبشیپمنفی و معنادار  صورتبهکه از میان ابعاد تعامل، تنها عدم اطمینان معلم  دهدیم
 رچه میزان عدم اطمینان معلم باال باشد، نوع. به این صورت که هاستکننده تسلط گرایشی 

 و (، مات1333) 4جیامی و هالستید .ابدییمکاهش  آموزاندانشی تسلط گرایشی ریگجهت
ا  در (1338)  1کای و لویس، رومی، کاتز (1343)  9لوپز و رز گوتیزر، ،(1343)  1زکری

 و یلیتحص نگرش بر کالسی یهاتیفعال و مدرسه درس، کالس تأثیر به خود یهاپژوهش
 عوامل ینا بین معناداری روابط و پرداختند فراگیران رفتاری و عاطفی شناختی، یهاپاسخ
 جذاب ار بین فردی تعامالت و مدرسه درس، کالس که یآموزاندانش اساس این بر. یافتند

 محیط رد و حضور است بهینه سطح در برایشان درسی تکالیف یزیبرانگچالش ،دانندیم
 بعد در هچ مطلوبی تحصیلی نگرش از ،دانندیم داریمعن را درسی تکالیف انجام و آموزشی
ی در ارتباط تجرببا توجه به مبانی نظری و . برخوردارند رفتاری و عاطفی بعد در چه شناختی،

با مفهوم عدم اطمینان در شرایطی که معلم در انجام کارهایش مردد و سردرگم باشد 
داشته باشد و تکالیف  آموزاندانشتوانست تعامالت جذابی با  زیاد نخواهد احتمالبه

نجر به م تواندیم آموزاندانشبرخورد معلمان با  گونهنیای انتخاب کند. پس زیانگچالش
 شود. آموزاندانشکاهش عالقه و عدم گرایش به تالش و کوشش از سوی 

ی نیبشیپلط گرایشی را ی نتوانستند تسدهجهتابعاد حمایت و هدایت معلم و کنترل و 
ی هانهیزم( مبتنی بر نقش 1331، )6نظریه شناختی اجتماعی کاپالن و مائهر بر اساسنمایند. 

                                                           
1. Halstead & Jiamei 

2. Maat, & Zakaria 
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5. Kaplan & Maher 
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روانی و اجتماعی مدارس بر نۀ یزمی هدف پیشرفت، ریگجهتاجتماعی و فرهنگی بر 
ی و شمشیری االسالمخیش. پژوهش مرزوقی، گذاردیماثر  آموزاندانشی هدف ریگجهت

ار ی است که بیشتر تحت تأثیر جو رقابت قراگونهبهایران جامعۀ ( نشان داده است که 1333)
 هنجاری بر رشد عملکردگرایی منجرسۀ یمقاو تأکید معلمان به نمرات باالتر و  رندیگیم
، همکاری در پیشرفت، حمایت معلم آموزدانش)درگیری  کالس طیمح. کیفیت شودیم

 کادراآموزان دانشدارد. وقتی  کنندهنییتع نقـش آمـوزاندانـش میزان یـادگیری در و...(
 یهاآموخته به یترمثبتی هانگرش و عملکرد بهتر داشته باشند، خود کالس محیط از مثبتی
پ خواهند خود افتۀ ی اگرچه(. 1335، 4داشت )فراسر به نقل از درمن، فیشر و والدری

هاگز، وو و  و 1333، 1بلی )سانجرز و گانگورندر پژوهش حاضر با تحقیقات ق آمدهدستبه
آموزان دانش میان تعامل اینکـه بـه توجـه رسد، بـااما به نظر می؛ ( ناهمسو است1344 ،9وست

 سطح کاهش یا افزایش در محـیط ،دهدیم رخ درس کـالس و مدرسـه محیط در آموزش و
 کندیم مشخص را کالس جـو دنبـو نـامطلوب یـا مطلـوبآنچه  و است مؤثر بسیار یادگیری

دارد. در همین راستا رقابتی بودن جو  محیط آن ازآموز دانش که است برداشتی و درک
ن بنابرای دهدیمرا به سمت گزینش اهداف عملکردی سوق  آموزاندانشحاکم بر کالس، 

ب او هدایت معلمان به یادگیری و رشد درونی و انتخ تیحمادر پژوهش حاضر نیز تأکید و 
 4933ان، ی و احمدیگرگریبدراهداف تسلطی منجر نشده است. این یافته با نتایج پژوهش )

. با توجه به است( نیز همسو و همخوان 1331، 1گرین، میلر، کروسون، داک و کی و
بیین ی و تسلط گرایشی را نیز تدهجهتعدم معناداری کنترل و  توانیمتوضیحات ذکر شده، 

 شانگیز و پیشرفت اهداف کالس، از ادراک ارتباطنۀ یزم در (1331) گرین و همکاران کرد.
 خودمختاری تشویق و ارزشیابی تسلطی متنوع، تکالیف که ییهاکالس در که کردند بیان

 و دهاراهبر یریکارگبه تسلطی، یریگجهتبر  ،شودیم برده کار بهآموزان دانش برای
مکاران نتایج پژوهش گرین و ه با نظر به .است تأثیرگذارآموزان دانش تحصیلی پیشرفت

جدی  کنندهکنترلتبیین کرد، در شرایطی که معلم  گونهنیااین یافته را  تواندیم( 1331)
 آموزاندانشبر کالس و  رانهیگسختکالس است و جوی دیکتاتورگونه همراه با معیارهای 

                                                           
1. Dorman, Fisher & Waldrip 

2. Sunger & Gunggoren 

3. Hughes, wu, & west 

4. Greene, Miller, Crowson, Duke & A key 
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تفاده از راهبردهای تالشی در جهت فهم عمیق مطالب، اس آموزاندانش، کندیمحاکم 
 سمت به گریدبه عبارت ؛ کنندینمی دهسازمانپردازش عمیق مثل راهبردهای بسط و 

 .کنندینمی تسلط گرایشی گرایش پیدا ریگجهتگزینش اهداف 
پاسخ به سؤال دوم پژوهش حاضر، نتایج حاکی از این بود که خودکارآمدی ادامۀ در 

. این یافته با دکنیمی نیبشیپمثبت و معنادار  تصوربهتحصیلی، اهداف تسلط گرایشی را 
( همخوانی دارد. 1343؛ بارنیک و همکاران، 1335، 4ی پیشین )وان وایپرنهاپژوهشنتایج 

( در فراتحلیلی که انجام دادند، نشان دادند که هدف تسلط 1343بارنیک و همکاران )
مثبت  طوربهلیف و عالقه به تکگرایشی با پیشایندهای نیاز به پیشرفت، شایستگی درک شده 

 تروفقمی که از لحاظ تحصیلی آموزاندانش. به این معنی که باشندیمو معناداری در ارتباط 
بنابراین به  ؛هستند، احساس شایستگی و توانایی کرده و دارای خودکارآمدی باالتری هستند

 پردازندیم به آن تکلیفبیشتری عالقۀ خاطر این احساس توانایی در انجام تکالیف خاص، با 
. کنندیمو با یک میل درونی برای تبحر یافتن در آن تکالیف و فهم عمیق آن مطلب تالش 

یی هاچالشهمچنین افرادی که دارای باورهای خودکارآمدی قوی هستند، تکالیف را 
ند. این افراد دوری نمای هاآنتهدیداتی که از  عنوانبهتسلط یابند، نه  هاآنکه باید بر  نندیبیم

 برندیمو تالش بیشتری را در موقع شکست به کار  شوندیممشغول  هاتیفعالعمیقاً در 
با احتمال بیشتری هدف تسلط گرایشی را اتخاذ  آموزاندانشبنابراین این ؛ (1331)پاجارس، 

ی نیبشیپ. عالوه بر این بعد خودکارآمدی اجتماعی و خودکارآمدی هیجانی نیز کنندیم
مثبت اهداف  ینیبشیپدر مورد  آمدهدستبه. نتایج باشندیمنده مثبت تسلط گرایشی کن

. ستای معلم همسو با مفهوم نظری تسلط اجتنابی دهجهتتسلط اجتنابی توسط بعد کنترل و 
اجتنابی تمام تالش فرد جهت دوری گزیدن از خطا و اشتباه معطوف  -در اهداف تسلط

. این افراد دشویمی کامل به تکلیف تعریف ابیدست صورتبهشایستگی  جانیدرااست. 
نند، فراموش ک اندگرفتههمچنین ترس از این دارند که مطالب را یاد نگیرند، آنچه را فرا 

(. از طرفی دیگر با نگاهی 1334، گوریگرمک را نشان دهند )الیوت و شانیهامهارتنتوانند 
 رانهیگختسکه معیارهای باال،  شودیمن حاصل ی این تبییدهجهتبه مبانی نظری کنترل و 
و  شودیمتوسط معلمان، به یادگیری سطحی مطالب منجر  بر کالسو توأم با کنترل و سلطه 

با شکست و مشکلی مواجه شوند دچار احساس  آموزاندانشاگر در چنین شرایطی چنانچه 

                                                           
1. Van Ypern 
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تمام تالش خود بر  نآموزادانشکه  شودیماین امر سبب  ؛ وشوندیموحشت و نگرانی 
توسط  ی تسلط اجتنابینیبشیپدوری کردن از خطا و اشتباه صرف کنند. در توضیح عدم 

سایر ابعاد )حمایت و هدایت، عدم اطمینان و ابعاد خودکارآمدی( که در پژوهش حاضر 
 اشاره هدف یریگجهتمفهـوم  بـه بایـد داشته باشند. کنندهینیبشیپنقش  رفتیمانتظار 

 شکیلت اجتنابی و تسلط بعد دو از مفهومی لحاظ از اجتنابی، تسلط هدف یریگ. جهتدنمو
توسط  تواندیم هدف این بعد تسلط،بر اساس (. 1334و مکگریگور،  الیوت) ستا شده

 تسـلط اهداف شـود )مثل منجـر مثبـت پیامـدهای به و شود ایجاد بهینه پیشایندهای
 بهینه غیر پیشایندهای یلهیوسبه اسـت ممکـن نـابی،اجت بعـدبر اساس اما ؛ گرایشـی(

 به ینبنابرا؛ اجتنابی( عملکـرد اهـداف ماننـد)باشـد  داشـته منفـی پیامـدهای و جادشدهیا
کگریگور م و ی پیامدها و پیشایندهای این هدف مشکل است. الیوتنیبشیپ تجربی لحاظ

 تریمنف دارد، وجود هدف یریگهتجاین نوع  که برای فرضیشبکۀ که  معتقدند (1334)
 هدف نای حال این . بااست عملکرد اجتنابی اهـداف ازتر مثبتگرایشی و  تسلط اهداف از

 و سازه ینا روایی زیرا؛ است نبوده برجسـته دیگر اهدافاندازۀ به پیشرفت هدف ادبیات در
یق، مشخص دق طوربهآن و پیامدهای  پیشایندها و آن، نسبتاً ناشناخته بوده نیبشیپروایی 

 (.1331)پینتریج و شانک، ستین
ی هدف، سرزندگی ریگجهتآیا انواع »نتایج مربوط به سؤال سوم پژوهش حاضر 

ی به شکل اهداف تسلط گرایش نشان داد که« ؟کندیمبینی معنادار پیش صورتبهتحصیلی را 
ی اجموعهمی مختلف، هاپژوهش. دینمایمبینی مثبت و معنادار سرزندگی تحصیلی را پیش

ی . برای مثال، افرادی که اهداف تسلطدانندیمی مثبت را به اهداف تسلطی مرتبط هاجنبهاز 
تمایل به انجام  هاآن. دهندیمادامه  کار خودو چالش، به  مسئلهبا  شدنمواجهدارند در 

اس بهتری سو اح شوندیمدرونی برانگیخته  صورتبهو مشکل دارند،  زیانگچالشتکالیف 
ی هاافته(. ی1338، 4نسبت به مدرسه دارند )بورک، نیشیدا، چیانگ گریم و ریگ، کافمن

، 1341و مارتین،  وییکا؛ 1331)فرایدل و همکاران، پژوهش حاضر با تحقیقاتی 
ی ریگجهتکه  کنندیمبیان  هاپژوهش( همسو است. این 4933ی و احمدی،االسالمخیش

رفتارهای تحصیلی سازگارانه همچون پافشاری و تالش در انجام هدف تسلطی با باورها و 
، استفاده از راهبردهای پردازش عمیق، نسبت دادن موفقیت به تالش زیبرانگچالشتکالیف 

                                                           
1. Brock, Nishida, Chiang, Rimm & Kaufman 
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 ارتباط مثبت دارد. مسئلهخود و استفاده از راهبردهای حل 
 شدهینیبشیپدر ادامه بررسی سؤال سوم پژوهش مشخص شد که اهداف تسلط اجتنابی 

؛ 4931وسفی،)ربّانی و ی هاپژوهش نتایج با یافته این منفی و معنادار سرزندگی تحصیلی است.
 گفت توانیم یافته این تفسیر در همسو است. (1333، 4فارنهام و سیفن و کیرکالدی
 ارتباط جمله زا) تحصیلی یهاتیموقع در پاییننفس اعتمادبه و اضطراب دارای که فراگیرانی

 زا فراتر که جدید یهاتیموقع به شدن وارد و کنش هر از هستند( همکالسی و تاداس با
 الزم اییتوان و ویژه یهامهارت که کنندیم احساس اغلب و کنندیم پرهیز باشد شانییتوانا
 یاجتماع یهاتیموقع در موفقیت از کمی چشمداشت و ندارند را فردی میان رفتار برای
. افرادی که گرددیها مآن در اضطراب تداوم و بیشتر اضطراب باعث خود این که دارند

قیت رسید، توان به موف، هرچند واقف هستند که با تالش میندینمایمتسلط اجتنابی را اتخاذ 
ورت ی، در صکاراهمالی، فقدان انگیزه و یا زیربرنامهاما به دالیلی مانند نگرانی، نداشتن 

(. همچنین در 4986)پنتریچ و شانک،  شوندیمادتری مواجهه با شکست دچار مشکالت ح
رس از ی افراد با هدف تسلط اجتنابی داشت. تهایژگیونگاهی به  ستیبایمتوجیه این یافته 

 ی این افراد است )الیوت وهایژگیونفهمیدن مطالب، شکست در یادگیری و فراموشی از 
در صورت مواجهه با  آموزانانشدکه این  رسدیمبنابراین به نظر ؛ (1334، گوریگرمک

 ی تمرکز تفکر خود بر روی خطاهایجابهو  شوندیمدچار یأس و ناامیدی  سرعتبهشکست 
گذشته، جهت جبران پیامدهای آن، بیشتر افکار خود را روی موقعیت پیش آمده متمرکز 

. تاس، فجیع و دردناک جبرانرقابلیغو این احساس را دارند که شکست آنان  کنندیم
ی مثبت جهت مقابله فعال و سازنده خواهد شد، لذا زیربرنامهاحساسات و باورها مانع از 

 ی دارند.ترنییپاسرزندگی تحصیلی 
 کنندهینیبشیپدیگر پژوهش حاضر این است که اهداف عملکرد اجتنابی نقش  افتهی

و مرزوقی  1331معناداری برای سرزندگی تحصیلی نشان نداد. شواهد )فرایدل و همکاران، 
 تحصیلی ونۀ یزمکه تأیید اهداف عملکرد اجتنابی در  دهندیم( نشان 1343و همکاران، 

ی که تمرکز بر ناشایست جلوه نکردن جلوی دیگران را آموزاندانش. استیادگیری مضر 
ت ی از عالقه و پیشرفترنییپاگزارش کردند دارای سطوح باالتری از اضطراب و سطوح 

گفت، با توجه به آنکه در  توانیمبنابراین ؛ (1334گریگور، مک بودند )الیوت و

                                                           
1. Kirkcaldy, Furnham & Siefen 
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ی دیگران اهمیت هاقضاوتبه هنجارها و  آموزاندانشی هدف عملکردی، ریگجهت
ربارۀ د، لذا هنگام روبرو شدن با شکست تحصیلی، نگران قضاوت منفی دیگران دهندیم

انجام  داخته و رفتارهای غیرسازندهی مقابله با شکست، به سرزنش خود پرجابهخود هستند و 
 .دهندیم

ل چهارم یی به سؤاگوپاسخی، تبیین مسیرهای پژوهش و گرواسطهبرای بررسی نقش 
 و آموزدانش -ی بین تعامل معلماواسطهی هدف، نقش ریگجهتآیا انواع »پژوهش حاضر 

بین طۀ رابایشی در نشان دادند که اهداف تسلط گر هاافته، ی«؟ندینمایمخودکارآمدی ایفا 
ی ایفا اطهواسمثبت و معنادار نقش  صورتبهخودکارآمدی تحصیلی و سرزندگی تحصیلی 

متغیر  نیتریقومسیر مدل بود و همچنین اهداف تسلط گرایشی  نیتریقو. این مسیر دینمایم
ی اهداف گرواسطهای مدل پژوهش بود. خودکارآمدی اجتماعی و هیجانی نیز با واسطه
ی نمایند. نیبشیپمثبت و معناداری  صورتبهگرایشی توانستند سرزندگی تحصیلی را  تسلط
 یاواسطه ( نقش1333) 4و طاهربای نتـایج، پژوهش سـو ایـن بـا این یافته و همسو نییدر تب

 و ناختیش راهبردهای بـا تکلیف به عالقه و شایستگی باورهای بین گرایشی تسلط هدف
دارای  که یآموزاندانش پژوهش، این یهاافتهیبر اساس  بنابراین؛ دنددا نشان را فراشناختی

 تمـالاح دارند، به خاص تکالیف و دروس به بیشتریعالقۀ  و بوده باالیی خودکارآمدی
 از گیرییـاد خـودتنظیمی راهبردهـای از و ندینمایم اتخاذ را گرایشی تسلط هدف بیشتری

عالوه بر این نتایج، اهداف تسلط گرایشی نقش . کنندیمجمله راهبردهای شناختی استفاده 
وبلز ان فردی . بنابر الگوی میکندیمی بین عدم اطمینان معلم و سرزندگی تحصیلی ایفا گرواسطه

 نظر به نامطمئن کارهـا انجام در معلم کندیم احساسآموز دانش( وقتی 4388و همکاران )
 کنندیم شلوغآموزان دانـش وقتی یا کندیم چه داندینم گویا که کندیمرفتار  طوری و رسدیم
 یعنی؛ دابییم افزایش نیزآموز دانش اضطراب است، ناتوان و سردرگم کالس کنترل در معلم و

 بمضطر را او که کندیم ایجـادآموز دانش برای منفی یبار عاطف ینوعبه معلم سردرگمی
ابد کاهش ی آموزاندانشان اعتماد معلم به نتیجه گرفت زمانی که میز توانیم. پس سازدیم

هدف، در  یریگجهتی آنان از نوع تسلط گرایشی نخواهد بود. بنابر مبانی تئوری ریگجهت
الش ، موفقیت را به تزنندینمدست به استفاده از راهبردهای عمیق  آموزاندانشچنین شرایطی 
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( 1331) 4و بویین ، یانگ کورتپژوهش پاین بر اساسو مواردی دیگر.  دهندینمخود نسبت 
 دهشـ یسازمفهوم پیشرفت هدف پردازانهینظری هدف توسط ریگجهتکه انواع طور همان

 جمله زا پیشرفت، با مرتبط رفتارهای از سازگاری الگوی با گرایشی تسـلط است، هـدف
 گونهنیا ناتویماست. پس  همراه شناختی عمیق راهبردهای از استفاده و یـادگیری خـودتنظیمی

ی هدف تسلط گرایش آموزاندانشعنوان کرد، در شرایطی که عدم اطمینان معلم پایین باشد، 
ی را شرایط تواندیمخود نوبۀ ی هدف به ریگجهتکه این نوع  دهندیمبیشتری از خود نشان 

ق او مشکالت تحصیلی بتوانند خود را انطب هاچالشدر مواجهه با  آموزاندانشفراهم کند که 
رل که بعد کنت دهدیمی مربوط به سؤال سوم پژوهش حاضر نشان هالیتحلهمچنین،  .دهند

ی تحصیلی منفی و معنادار سرزندگکنندۀ ی نیبشیپی تسلط اجتنابی گرواسطهی با دهجهتو 
 کهیهنگام( نشان داده است، 1331)  1. نتایج تحقیقات میدلتون، کاپالن و میدگلیاست

 زینگاچالشاز کالس به نحوی باشد که تکالیف و وظایف را متنوع و  آموزاندانشادراک 
، کالس درس را سودمندتر تلقی کرده، از کنندیمبدانند؛ اهداف تسلطی را انتخاب 

گی پیشرفت تحصیلی، چگون تیدرنهاو  کنندیمراهبردهای انگیزشی مناسبی استفاده 
ا زمانی که جو کالسی و تعامل معلم ام؛ ی تحصیلی بهتری خواهند داشتهاچالشبرخورد با 

نگران  نآموزادانشکه  رودیمباشد، انتظار آن  رانهیگسختتوأم با کنترل و اعمال معیارهای 
 ؛اجتناب از شکست و خطا تالش کنند منظوربهاز دست دادن توانایی خود باشند و همچنین 

اهش ک آموزاندانشو سرزندگی تحصیلی  سازگارانهۀ یروحبنابراین در چنین شرایطی 
 .ابدییم

تحلیل سؤال چهارم، نتایج نشان داد که عملکرد گرایشی و عملکرد اجتنابی بین ادامۀ در 
و خودکارآمدی با سرزندگی تحصیلی نقش  آموزدانش -از ابعاد تعامل معلم کیچیه

بل توجیه ای این ابعاد در مدل نهایی به دلیل آماری قداریمعن. عدم کنندینممیانجیگری ایفا 
بین  ی قوی تسلط گرایشی و اجتنابی درگرواسطهنقش  الشعاعتحتاست. به این صورت که 

. همچنین اهداف عملکردی در ردیگیمو خودکارآمدی قرار  آموزدانش-معلمابعاد تعامل 
، ستااستانداردهای خودتنظیمی  بر اساس هاآنمقایسه با اهداف تسلطی که معیار ارزیابی در 

 9ایدرایدسدر پژوهش س هاافته. همسو با این یدیآیمی پایین داریمعنی به نحو نیبشیپمقدار 

                                                           
1. Payne, Youngcourt & Beaubien 

2. Middleton, Kaplan & Midgley 

3. Sideridis 
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 یریگجهتکه تالش جهت پرهیز از نشان دادن عدم شایستگی ) شودیم( عنوان 1336)
عملکرد اجتنابی( موجب ترس و همراه بودن با هیجانات منفی، اضطراب، عدم خودتنظیمی 

ر دارای پیامد منفی و از سوی دیگ سوکاز ی هایریگجهتوع و پیشرفت پایین است. این ن
 بعد تعریف، اضطراب و استرس بر اساسدارای پیامدهای مثبت است. چنین افرادی اگرچه 

برتری بر دیگران و گرایش به موفقیت  هاآن، اما از آن جهت که هدف کنندیمزیادی تحمل 
 ین همساالن خود حفظ کنند و با مشکالتخود را در بستۀ یشاکه چهره  کنندیماست، سعی 

–عامل معلم ت غیرمستقیم و مستقیم اثردربارۀ  حاضر پژوهش نتایج مجموع، مقابله نمایند. در

 هب توجه .کندیمتأکید  ی هدفریگجهتی اواسطه نقش بر خودکارآمدی و آموزدانش
ز منظر ااست.  ورداربرخ یتوجهقابل اهمیت از نیز حاضر پژوهش کاربردی و نظری یهاجنبه

عوامل اثرگذار بر سرزندگی شده پیرامون انجام یهانظری، پژوهش حاضر از معدود پژوهش
 نقش سایر عوامل اجتماعی وآتی،  یهادر پژوهش شودیپیشنهاد م رونیا تحصیلی است، از

 ،بطمرت یهاهیشده در نظرمطرح یهاتا ضمن آزمون مفروضه مورد بررسی قرار گیرد فردی
 نـدگیز در سرزندگی تحصیلی پیامدهای نیز به بررسی وسهم هر یک از عوامل شناسایی 

به لحاظ کاربردی،  ی جامعه از زوایای مختلف پرداخته شود.هاگروهو دیگر  آموزاندانش
یت باید ترب و تعلیم زانیراندرکاران و برنامهآن است که دست آورامیمضامین این پژوهش پ

آموزان را مدنظر دانش سرزندگی تحصیلیارتقای  ،هداف و محتوای آموزشیها، ادر برنامه
وۀ یشو معلمان نیز هشداری باشد که  وپرورشآموزشبرای  تواندیماین نتایج،  .داشته باشند

ی که در سنین نوجوانی هستند مورد بازنگری جدی قرار آموزانشاندتعامالت خود را با 
از  امکدچیه، بعد حمایت و هدایت معلم در پژوهش حاضر، دهند. نکته دیگر اینکه، هرچند

ی نماید؛ اما همچنان این سؤال به قوت خود نیبشیپپژوهش را نتوانست  زاددرونی رهایمتغ
سرزندگی تحصیلی  توانیم آموزدانش-معلمابعاد تعامل  بر اساسکه آیا  است یباق

امل های آتی تعشود در پژوهشمی اساس پیشنهاد نیبر ای کرد؟ نیبشیپرا  آموزاندانش
ی پژوهش هاتیمحدوداز  در کنار ابعادی دیگر مورد بررسی واقع شود. آموزدانش–معلم 

توسطه م حاضر در دوره تحصـیلی پژوهش کهنیابه چند نکته اشاره نمود. نخست  توانیم
ینکه، ست. دوم ای دشوار اتا حدود هادورهو امکان تعمیم نتایج به سایر  گرفتـه صـورت اول
ز ا بخشی ،شیارگزدخو یهااز پرسشنامه دهستفاها اپژوهش سایر نهمچو هشوپژ یندر ا

 ماید.نوارد  خدشه ستهاناخوطور به ها،افتهی رعتبادر ا توانستیم هـک دهوـب هاتیمحدود
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 زا آموزاندانش ادراک و اجتماعی خودکارآمدی مقایسه بررسی .(4939) .سمیه امرابی،

 یهارستانیدب ناموفق و موفق آموزاندانش در اجتماعی و سازگاری کالس جو
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 شیراز. ایران
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مجله مطالعات آموزش و کلیف با انواع راهبردهای شناختی. خودکارآمدی و ارزش ت

 .13-83 ،(1)1 ،یادگیری
 جعفر و ارادنی، احمد؛ رئیسی، داود؛ شریفی محمد؛ حیاتی، علیرضا؛ خیر، ارادنی، شریفی

 شخصیتی ویژگی اساس بر تحصیلی بینی پیشرفتیشپ(. 4931علیرضا. ) روحی،
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مه نافصلگیری هدف دانشجویان دانشگاه شیراز. اساس باورهای خودکارآمدی و جهت
دانشگاه آزاد اسالمی واحد -درسی یزیرعلمی پژوهشی، پژوهش در برنامه

 .46-11 ،(94)1 ،خوراسگان
ی برنامه درسی معلمان بر کیفیت تدریس آنان هایریگجهت(. نقش 4939، فاطمه. )زادهغالم

 نامهانیاپپایه پنجم و ششم ابتدایی شهر بیرجند.  آموزاندانشو سرزندگی تحصیلی 
 سی ارشد، بیرجند: دانشگاه بیرجند.کارشنا

با توجه به  آموزاندانشی شادمانی نیبشیپ(. 4933ی، مسعود. )چارنیحسغالمی، سمیه و 
مطالعات آموزش  از انتظارات معلم، نحوه تعامل معلم و خودکارآمدی. هاآنادراک 

 .89-433(، 4)9. و یادگیری
 تحصیلی دانش پیشرفت در نشاط و (. بررسی تأثیر شادابی4931نیازآذری، کیومرث. )

-61، (9) 1 آموزشی، ی،زیربرنامه مطالعات فصلنامه. ساری شهرستان متوسطه آموزان
96. 
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