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چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسي نقش انگیزه پیشرفت و اهداف پیشرفت در عملکرد تحصیلي دانش آموزان
بود .به این منظور تعداد  146دانشجو از دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمي شهر آبدانان به روش نمونهگیری

تصادفي طبقهای انتخاب و به پرسشنامه انگیزه پیشرفت ( )AMQو پرسشنامه اهداف پیشرفت الیوت و مک
گریگور پاسخ دادند .دادهها با استفاده از همبستگي پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفت.
نتایج نشان داد از بین مؤلفههای انگیزه پیشرفت ،مؤلفه سختکوشي و از بین مؤلفههای اهداف پیشرفت،
مؤلفه اهداف پیشرفت تبحرگرا تأثیر معنيداری در تبیین واریانس عملکرد تحصیلي دارند و مجموعاً 15
درصد از واریانس عملکرد تحصیلي را تبیین ميکنند .تلویحات کاربردی این یافته این است که بهمنظور
صرفهجویي در امکانات و منابع و همچنین صرفهجویي در زمان از بین  8مؤلفه مورد بررسي صرفاً
برنامهریزی جهت تقویت و ارتقاء دو مؤلفه سختکوشي و اهداف تبحری برای بهبود عملکرد تحصیلي
کفایت ميکند و نیازی به تدارک برنامه بهبود در سایر مؤلفهها نميباشد.

واژگان کلیدی :انگیزه پیشرفت ،اهداف پیشرفت ،عملکرد تحصیلی

مقدمه
میزان موفقیتي که هر دانشآموز در امر تحصیل ميتواند کسب کند یکي از مهمترین
دغدغههای هر نظام آموزشي است .عملکرد تحصیلي 4در هر جامعه نشاندهنده موفقیت
نظام آموزشي در زمینه هدفیابي و توجه به رفع نیازهای فردی است؛ بنابراین نظام
آموزشي را زماني ميتوان کارآمد دانست که عملکرد تحصیلي فراگیران آن در دورههای
مختلف دارای بیشترین و باالترین رقم باشد .عملکرد تحصیلي به توانایي آموختهشده یا
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اکتسابي فرد در موضوعات آموزشگاهي اطالق ميشود که بهوسیله آزمونهای فراگیری
استانداردشده یا آزمونهای معلمساخته اندازهگیری ميشود (موسوی نژاد .)5936 ،عوامل
شناختي و عاطفي فراواني بر عملکرد تحصیلي دانش آموزان تأثیرگذارند .یکي از
برجستهترین و کاملترین چارچوبها برای ادراک انگیزه پیشرفت 5و عملکرد تحصیلي،
بهخصوص در حیطههای آموزشي و مهارتي ،اهداف پیشرفت 1است (کاپالن و فلوم،9
 )1252این نظریه ،سازهای مهم برای فهم رفتار در محیطهای آموزشي به شمار ميرود
(پینتریچ .)1222 ،4این نظریه توسط دویک )5386( 1و نیکولز )5384( 6ارائه شده است که
شامل جهتگیریهای خاص موقعیتي هستند که تمایل برای ترقي ،رشد ،اکتساب دانش و
یا نشان دادن شایستگي خود در یک بافت ویژه را نشان ميدهد .ایمز )5331( 3اهداف
پیشرفت را بیانگر الگوی منسجمي از باورهای فرد ميداند که بهواسطه آن ،فرد به شیوههای
مختلف به موقعیتها گرایش پیدا ميکند ،در آن زمینه به فعالیت ميپردازد و نهایتاً پاسخي
را ارائه ميدهد .از نظر دویک 8و لگت )5388( 3مفهوم اهداف پیشرفت اساساً ناظر بر
دالیل دانشجویان برای انجام تکالیف است (براتن و استرامسو .)1224 ،52اهداف پیشرفت
بهویژه میل برای رشد ،موفق شدن یا نشان دادن شایستگي در یک فعالیت را منعکس
ميکند (الیوت .)5333 ،55رفتارهای پیشرفت دانش آموزان را هدایت کرده و جهت
ميدهند (لین برینک و پنتریچ )1221 ،51و بر رویکرد یادگیری و عملکرد دانش آموزان
تأثیر ميگذارند (هاراکویس و همکاران .)1222 ،59نظریه اهداف بر این فرض استوار است

1. achievement motivation
2. goal orientation
3. Kaplan & Flum
4. Pintrich
5. Dweck
6. Nicholls
7. Ames
8. Dweck
9. Leggett
10. Braten & Stromos
11. Elliot
12. Linnenbrink & Pintruch
13. Harackiewiez
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که اهداف پیشرفتي که دانش آموزان درباره تکالیف تحصیليشان دنبال ميکنند بر کیفیت
توانایي و اشتغال نسبت به آن تکالیف تأثیر ميگذارد (ایمز و آرچر.)5388 ،5
در ارتباط با انواع جهتگیری هدف یکي از تقسیمبندیهای متداول عبارت است از:
هدفگرایي تبحری 1و هدفگرایي عملکردی( 9ایمز .)5331 ،البته ،این دو گونه هدف با
عناوین مختلف نامگذاری شدهاند .دویک و لگت ( )5388واژههای یادگیری و عملکرد،
نیکلز ( )5384واژههای تکلیف -درگیری 4و من -درگیری 1و اردن و ماهر (،)5331
واژههای هدف معطوف به تکلیف 6و هدف معطوف به توانایي 3را به ترتیب برای این دو
نوع هدف به کار بردهاند.
تمایز بین اهداف تبحری و عملکردی مشابه تمایز بین انگیزه دروني و بیروني است،
هدف تبحری در برخي از خصوصیات با انگیزه دروني وجه اشتراک دارد و هدف
عملکردی نیز از جهاتي شبیه به جنبههای خاصي از انگیزه بیروني است .افرادی که اهداف
تبحری دارند بر فهم ،اکتساب مهارت ،تسلط بر تکلیف و رشد شایستگي تمرکز ميکنند،
در مقابل دانشآموزاني که اهداف عملکردی را انتخاب ميکنند درصدد نشان دادن
توانایيهای خود به دیگران و به دست آوردن قضاوتهای مطلوب آنان هستند .الیوت
( )5333و پینتریچ ( )1222اهداف پیشرفت را بهصورت یک ماتریس دو بعدی پیشنهاد
کردهاند که بر اساس آن چهار گرایش به هدف وجود دارد که شامل هدفهای تبحر گرا،
اجتناب از تبحر ،عملکرد گرا و اجتناب از عملکرد ميباشند.
دانش آموزان با هدف تبحرگرا 8بر روی یادگیری ،تسلط بر تکلیف بر اساس معیارهای
دروني ،کسب مهارتهای جدید ،ایجاد یا باال بردن شایستگي خود ،تالش برای انجام
کاری چالشانگیز و تالش برای رسیدن به درک و بینش تمرکز ميکنند (دووک و لگت
5388؛ ایمز  ،5331میجلي و همکاران  ،)5338در مقابل دانش آموزان با هدف اجتناب از

1. Ames & Archer
2. Mastery goal -orientation
3. Performance goal -orientation
4. Task-involvement
5. ego-involvement
6. task goal
7. ability goal
8. mastery approach
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تبحر 5بر روی اجتناب از بدفهمي ،تسلط نیافتن بر تکلیف و استفاده از معیارهای اشتباه
نکردن تمرکز ميکنند (الیوت و مک گریگور .)1225 ،1همچنین دانشآموزان با هدف
عملکردگرا 9برخالف کساني که گرایش به تبحر دارند بر روی جلوه بیروني شایستگي و
اینکه چگونه توانایي در مقایسه با دیگران مورد قضاوت قرار ميگیرد (بهتر از دیگران
بودن) ،استفاده از معیارهای مقایسه اجتماعي ،در جستجوی شهرت بودن به لحاظ سطح
باالی عملکرد تمرکز ميکنند (دووک و لگت5388 ،؛ ایمز 5331 ،و میجلي همکاران،
 ،)5338در مقابل دانشآموزان با هدف اجتناب از عملکرد 4سعي ميکنند از شکست
خوردن ،کودن یا احمق به نظر رسیدن اجتناب کنند ،آنها برخالف دانشآموزاني که
هدف عملکرد گرا دارند؛ یعني انگیزه مثبت برای پیشي گرفتن از دیگران دارند ،انگیزه
منفي دارند ،یعني سعي ميکنند که از دیگران عقب نیفتند (دووک و لگت5388 ،؛ ایمز،
5331؛ ریان و پینتریچ5333 ،1؛ میجلي همکاران 5338 ،و چرچ و الیوت.)1225 ،
پژوهشهای انجامشده حاکي از آن است که هر یک از انواع هدفگرایي پيآمدهای
شناختي ،عاطفي ،انگیزشي و رفتاری خاص خود را دارد (کاوینگتون ،1222 ،6الیوت،
 1221و پنتریچ .)1222 ،پیشفرض کلي در منابع مربوط به اهداف پیشرفت ،این است که
اهداف تبحری به پیامدهای انگیزشي سازشیافته و پیشرفت تحصیلي منجر ميشود و
اهداف عملکردی ،پیامدهای انگیزشي و تحصیلي سازشنایافته یا سازشیافتگي کم را در
پي دارد (هاراکیویکس و لینن برینک.)1221 ،3
نتایج حاصل از اغلب پژوهشهای انجامگرفته در ارتباط با اهداف پیشرفت نشان
ميدهند که اهداف تبحری رابطه مثبتي با استفاده از راهبردهای شناختي عمیق ،یادگیری
خودتنظیمي ،مقابله کارآمد و مناسب با مشکالت و ناکاميها ،نمرات باال و بهطورکلي با
بهزیستي رواني افراد دارد (ایمز5331 ،؛ دویک و لگت5388 ،؛ لي و همکاران 1252 ،8و
کاپالن و فلوم .)1252 ،همچنین پژوهشها رابطه مثبت و مستقیم میان اهداف تبحری و
1. mastery Avoidance
2. Mc Gregor
3. Performance Approach
4. Performance Avoidance
5. Ryan & Pintrich
6. Covington
7. Linnenbrink
8. Lee
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عملکرد تحصیلي را تأیید کردهاند (ولترز ،یو و پینترچ5336 ،5؛ چرچ ،الیوت و گیبل،
 1225و الیوت و مک گریگور.)1225 ،
در مورد رابطه اهداف عملکرد گرا با عملکرد تحصیلي نتایج پژوهشها متناقض
است ،بهنحویکه برخي یافتههای پژوهشي (الیوت و مک گریگور1225 ،؛ هاراکیوکس و
همکاران 5333 ،و  1222و محسن پور ،حجازی و کیامنش )5981 ،این رابطه را تأیید
نمودهاند؛ درحاليکه برخي یافتهها (پینتریچ 1222 ،و ولترز و همکاران )5336 ،این رابطه را
تأیید نميکنند .عالوه بر آن پژوهشها نشان داده است که اهداف اجتنابي رابطه مثبتي با
استفاده از راهبردهای سطحي یادگیری همچون مرور ذهني و حفظ ،کاهش انگیزه دروني
برای یادگیری ،کاهش پایداری و درگیری در تکلیف ،اجتناب از درخواست کمک،
اضطراب ،تعویق ،نمرات پایین و بهطورکلي هیجانات منفي دارد (کاپالن ،گین و
میدوری1221 ،1؛ پینتریچ1222 ،؛ الیم 9و همکاران1228 ،؛ به نقل از لي و همکاران،
 .)1252رابطه منفي میان اهداف اجتنابي با عملکرد تحصیلي در بیشتر پژوهشها تأیید شده
است (الیوت و مک گریگور5333 ،؛ چرچ و همکاران1225 ،؛ الیوت و چرچ 5333 ،و
محسن پور و همکاران .)5981 ،از طرفي نوع هدفي که انتخاب ميکنیم ،مقدار انگیزه ما را
برای رسیدن به آن هدف تعیین ميکند .اهداف پیشرفت در موقعیتهای تحصیلي ،مبین
انگیزه فرد از تحصیل است و به همین دلیل تمایالت ،کنشها و پاسخهای او را در
موقعیتهای یادگیری تحت تأثیر قرار ميدهد .انگیزش را ميتوان بهعنوان عامل نیرو
دهنده ،هدایتکننده و نگهدارنده رفتار تعریف کرد .سیفر )5331( 4معتقد است انگیزش
یک تمایل یا گرایش به عمل است و انگیزه ،نیاز یا خواست خاصي است که انگیزش را
موجب ميشود؛ بنابراین ،انگیزش را عامل کلي و مولد رفتار و انگیزه را علت اختصاصي
رفتار به حساب ميآورند (سیف .)5986 ،صاحبنظران ،انگیزش را فرایندی ميدانند که
سه حوزه الف) ایجاد انگیزه ،ب) هدایت به سمت هدف معین و ج) استمرار انگیزه را در
بردارد .رویکردهای انگیزشي مختلفي وجود دارد که در این میان رویکرد شناختي
اندیشههای فرد را سرچشمه انگیزش فرد ميداند .بر اساس این رویکرد ،رفتارها توسط
1. Wolters, YU & Pintrich
2. Kaplan, gin and Midori
3. Laym
4. Sifre
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هدفها ،انتظارات و نسبت دادنهای فرد و هر عاملي که منجر به برهم خوردن تعادل
حیاتي فرد شود ،ایجاد ميشوند .ازجمله نظریههای مربوط به انگیزش ،نظریه انگیزش
پیشرفت یا نیاز به پیشرفت است (رئیسي5982 ،؛ سیف .)5986 ،انگیزه پیشرفت یکي از
مهمترین انگیزههای اکتسابي هر فرد است که برای نخستین بار توسط موری مطرح شد.
انگیزه پیشرفت عبارت است از گرایشي همهجانبه به ارزیابي عملکرد خود با توجه به
عاليترین معیارهای تالش برای موفقیت در عملکرد و برخورداری از لذتي که با موفقیت
در عملکرد همراه است (دسي و رایان.)5381 ،5
از انگیزه پیشرفت تعاریف متعددی به عمل آمده است .گیج و برالینر )5331( 1انگیزه
پیشرفت را بهصورت یک میل یا عالقه به موفقیت فرد در یک زمینه فعالیت تعریف
کردهاند .به لحاظ پرورشي ،انگیزه ،هم هدف و هم وسیله است .در انگیزه بهعنوان هدف از
دانشآموزان انتظار ميرود که نسبت به موضوعات مختلف علمي و اجتماعي عالقه کسب
کنند و به عبارتي دارای انگیزه باشند؛ بنابراین تمام برنامههای درسي که برای آنها
فعالیتهای مربوط به جنبههای عاطفي در نظر گرفته شده است دارای هدف انگیزشي
هستند .انگیزه بهعنوان وسیله بهصورت آمادگي رواني یک پیشنیاز یادگیری محسوب
ميشود و تأثیر آن بر یادگیری کامالً آشکار است .اگر دانش آموزان نسبت به درس
بيعالقه باشند و از انگیزه سطح پاییني برخوردار باشند تکالیف خود را با جدیت انجام
نخواهند داد و درنتیجه پیشرفت زیادی نصیبشان نخواهد شد؛ اما چنانچه دانشآموزان از
انگیزه باالیي برخوردار باشند ،هم تکالیف درسي خود را با جدیت انجام خواهند داد و هم
به دنبال کسب اطالعات بیشتری در زمینه مطلب درسي خواهند رفت و پیشرفت زیادی
نصیب آنها خواهد شد (شجاعي.)5933 ،
افرادی که دارای انگیزه پیشرفت باال هستند تکالیف و موقعیتهایي را که بتوانند بر
آنها اثر بگذارند و بهطور موفقیتآمیزی به اتمام برسانند را ترجیح ميدهند؛ اما افرادی که
دارای انگیزه پیشرفت پایین هستند به خود مطمئن نیستند و زمینه شکست خود را فراهم
ميکنند (یونیرزیسکي .)1229 ،9از سویي دیگر موضوعات انگیزشي از آن جهت برای
سازمانها آموزشي و پرورشي اهمیت دارند که انگیزه عامل مهم و شرط اصلي در فرایند
1. Deci & Ryan
2. Gage & Berliner
3. Unierzyski
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یادگیری دانشآموزان است ،بر این اساس افرادی که از انگیزه و میل به پیشرفت باالیي
برخوردارند ،در تمامي حوزهها و بهخصوص در زمینه تحصیل ،پشتکار و تالش باالیي
خواهند داشت و در مواجهه با مسائل پیشبینينشده بهجای اینکه تحت تأثیر هیجانات و
افکار منفي قرار گیرند ،راهکارهایي هر چه بهتر را به کار ميبندند و در نتیجه عملکرد
تحصیلي قویتری نیز خواهند داشت (هنری و کامپبل .)5333 ،5با توجه به اهمیت فراوان
سازههای اهداف پیشرفت و انگیزه پیشرفت در عملکرد تحصیلي دانشجویان ،این پژوهش
درصدد تعیین رابطه ساده و چندگانه متغیرهای ذکرشده با عملکرد تحصیلي و تعیین سهم
مؤلفههای هرکدام از متغیرهای اهداف پیشرفت و انگیزه پیشرفت در تبیین واریانس
عملکرد تحصیلي ميباشد.

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع همبستگي ميباشد .جامعه آماری پژوهش حاضر دانشجویان دانشگاه
آزاد اسالمي شهر آبدانان (استان ایالم) بودند 146 .دانشجو به روش نمونهگیری تصادفي
طبقهای انتخاب و در این پژوهش شرکت کردند .پس از تشریح اهداف پژوهش و جلب
مشارکت و همکاری آزمودنيها ،پرسشنامه انگیزه پیشرفت ( )AMQو پرسشنامه اهداف
پیشرفت الیوت و مک گریگور اجرا شد 69 .درصد پاسخگویان پسر و  93درصد آنها
دختر بودند.
پرسشنامه انگیزه پیشرفت ( :)AMQپرسشنامه انگیزه پیشرفت توسط هرمنس در
سال  5332تهیه شده است .هرمنس برای تدوین این پرسشنامه ابتدا  35ماده تهیه نمود.
سپس با پژوهشي روی نمونهای از دانشجویان سال اول رشتههای روانشناسي ،حقوق و
ریاضي و زیستشناسي تعداد مواد را به  91ماده و درنهایت در پژوهشهای بعدی به 13
ماده تقلیل داد .سؤالهای پرسشنامه بهصورت جمالت نیمهتمام ميباشند و هر ماده بین  4تا
 6گزینه دارد .هرمنس ( )5332اعتبار پرسشنامه را با استفاده از اعتبار سازه مناسب گزارش
نموده و پایایي آن را با روش آلفای کرونباخ  2/86گزارش نموده است .در ایران نیز پایایي
پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ  2/38به دست آمده است (شکرکن و همکاران.)5985 ،
عالوه بر آن اسودی نیز پایایي پرسشنامه را با روش آلفای کرونباخ  2/84گزارش نموده
1. Henry & Campbell
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است (اسودی .)5984 ،در پژوهش حاضر اعتبار پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملي تائیدی
بررسي و مورد تائید قرار گرفت .مقدار پایایي نیز با استفاده از ضریب آلفای کروانباخ برابر
با  2/89به دست آمد.
پرسشنامه اهداف پیشرفت :این پرسشنامه توسط الیوت و مک گریگور ( )1225ساخته
شده است و چهار بعد هدفهای تبحرگرا ،هدفهای اجتناب از تبحر ،هدفهای عملکردگرا و
هدفهای اجتناب از عملکرد را با طیف لیکرت (=5کامالً مخالفم تا =3کامالً موافقم) اندازهگیری
ميکند .تعداد سؤالهای پرسشنامه  51سؤال و دامنه نمرات از  51تا  84ميباشد .الیوت و مک
گریگور ( )1225اعتبار پرسشنامه را با روش تحلیل عاملي بررسي و وجود چهار عامل مورد تائید
قرار گرفت که رویهمرفته  85/1درصد کل واریانس را تبیین نمودند .همچنین پایایي پرسشنامه را
به روش آلفای کرونباخ محاسبه کرده و ضرایب آلفا برای عامل تبحر  ،2/83عامل عملکردگرا
 ،2/31عامل اجتناب از تبحر  2/83و عامل اجتناب از عملکرد  2/89گزارش کردند .در ایران نیز
اعتبار پرسشنامه با روش تحلیل عاملي بررسي و ساختار چهار عاملي آن مورد تائید قرار گرفته است
(خرمایي و خیر5986 ،؛ جوکار و غالمي نیا) .ضرایب پایایي محاسبهشده برای پرسشنامه اهداف
پیشرفت در ایران نیز مناسب گزارش شده است بهنحویکه خرمایي و خیر ( )5986ضرایب آلفا را
برای عامل تبحرگرا  ،2/84عملکرد گرا  ،2/38اجتناب از تبحر  2/85و اجتناب از عملکرد ،2/66
گزارش نمودند .همچنین ضرایب آلفا برای عامل تبحرگرا ،عملکرد گرا ،اجتناب از تبحر و
اجتناب از عملکرد در پژوهش جوکار و غالمي نیا ( )5988به ترتیب  2/63 ،2/33 ،2/33و  2/35به

دست آمد .در پژوهش حاضر نیز اعتبار پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملي تائیدی بررسي
و ساختار چهار عاملي پرسشنامه مورد تائید قرار گرفت .مقدار پایایي نیز با استفاده از
ضریب آلفای کروانباخ برای عامل تبحرگرا  ،2/86عملکرد گرا  ،2/34اجتناب از تبحر  2/36و

اجتناب از عملکرد  ،2/31به دست آمد.

یافتههای پژوهش
هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه ساده و چندگانه اهداف پیشرفت (عملکرد گرا،
تبحرگرا ،اجتناب از تبحر ،اجتناب از عملکرد) و انگیزه پیشرفت (اعتمادبهنفس،
آیندهنگری ،پشتکار ،سختکوشي) با عملکرد تحصیلي بود .بهمنظور تعیین رابطه ساده
متغیرهای پیشبین با متغیر مالک از همبستگي پیرسون و برای تعیین رابطه چندگانه
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متغیرهای پیشبین با متغیر مالک و تعیین سهم هرکدام از آنها از رگرسیون چندگانه
استفاده شد .نتایج در ادامه ارائه شده است.
جدول  .1همبستگی پیرسون متغیرهای پیشبین با متغیر مالک (عملکرد تحصیلی)
متغیرهای پیشبین

همبستگي

عملکرد گرا

0/055

تبحرگرا

*0/367

اجتناب از تبحر
اجتناب از عملکرد

**

p<2/25

-0/201
0/11

p<2/21

اعتمادبهنفس
آیندهنگری

**

سختکوشي

p<2/21
p<2/25

**

پشتکار

سطح معنيداری

0/275

p<2/25

0/291

p<2/25

**0/189

p<2/25

**

p<2/25

0/390

همبستگيها در سطح  p ≥ 2/21معنيدار است.

نتایج جدول فوق نشان ميدهد که رابطه بین اهداف پیشرفت تبحرگرا و عملکرد
تحصیلي مثبت و معنيدار است؛ اما بین اهداف اجتناب از تبحر و پیشرفت تحصیلي رابطه
منفي وجود دارد؛ درحاليکه بین اهداف پیشرفت عملکرد گرا و اجتناب از عملکرد با
عملکرد تحصیلي رابطه معنيداری وجود ندارد .عالوه بر آنهمه مؤلفههای انگیزه پیشرفت
(اعتمادبهنفس ،آیندهنگری و سختکوشي و پشتکار) با عملکرد تحصیلي رابطه مثبت و
معنيداری دارند.
رابطه چندگانه متغیرهای پیشبین با عملكرد تحصیلی و تعیین سهم هر یک از
آنها

بهمنظور تعیین رابطه چندگانه متغیرهای پیشبین با عملکرد تحصیلي و تعیین سهم هر
یک از آنها از رگرسیون چندگانه استفاده شد .پیش از استفاده از تحلیل رگرسیون ،در
ابتدا وجود دادههای پرت تک متغیری با استفاده از نمودار مستطیلي (باکس پالت )5مورد
بررسي قرار گرفت .نتایج نشان داد که  59داده پرت وجود دارد که با نزدیکترین داده
قبلي جایگزین شد .یکساني شکل توزیع متغیرها نیز با استفاده از نمودار مستطیلي بررسي
شد .نتایج نشان داد که توزیعها همشکل ميباشند .عالوه بر آن نمودار پراکنش توزیع
تراکمي مقادیر مشاهدهشده و مورد انتظار یک شیب  41درجه را نشان داد و همه نقاط
1. boxplot
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روی خط قرار گرفتند که حاکي از نرمال بودن توزیع باقیماندهها بود .همچنین نتایج آزمون

کولموگروف -اسمیرنوف نیز نشان داد که توزیع باقیماندهها نرمال است (p<2/21و

 )z=2/66مفروضه یکساني واریانسها از طریق نمودار کردن باقیماندههای استاندارد شده
رگرسیون 5در مقابل مقادیر پیش بیني شده استاندارد رگرسیون 1بررسي شد .نقاط
بهصورت تصادفي پراکنده شده بودند که حاکي از یکساني واریانسها بود .بهمنظور
بررسي استقالل خطاها از آماره دوربین واتسون استفاده شد .نتایج نشان داد مفروضه
استقالل برقرار است ( .)DW=5/63مفروضه هم خطي چندگانه 9از طریق آماره تلورانس و
همچنین تورم واریانس ( )VIFبررسي شد .نتایج نشان داد که مقدار تلورانس برابر با 2/88
و مقدار تورم واریانس برابر  5/99است که نشان ميدهد هم خطي چندگانه بین متغیرهای
مستقل وجود ندارد .پس از بررسي مفروضههای رگرسیون چندگانه و حصول اطمینان از
برقراری مفروضهها ،بهمنظور تعیین سهم متغیرهای پیشبین در تبیین واریانس متغیر مالک
از رگرسیون چندگانه استفاده شد .نتایج در ادامه ارائه شده است.
جدول  .2خالصه مدل رگرسیون و آمارههای تحلیل واريانس
مدل

متغیرها

منابع

مجذورات

مجموع

درجات آزادی

مجذورات

2

میانگین

رگرسیون

151.022

2

75.511

اهداف

خطا

116.49

149

1.13

تبحرگرا

کل

سختکوشي،

707.452

F

کل

707.452

245

سختکوشي

32.977

<p

خطا

625.231

244

1.464
2/2221

R

1

.461

245

نتایج جدول فوق نشان ميدهد که در مدل اول ،متغیر سختکوشي از مؤلفههای
انگیزه پیشرفت وارد تحلیلشده و  51درصد از واریانس عملکرد تحصیلي را تبیین نموده
است .در گام دوم با اضافه شدن متغیر اهداف پیشرفت تبحرگرا ،میزان واریانس تبیین شده
1. regression standardized residual
2. regression standardized predicted value
3. multicollinearity

مجذور R

رگرسیون

106.357

1

106.357

43.173

2/2221

.988

.512

.159
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از  51درصد به  15درصد افزایش یافته است .بنابراین مجموعاً  15درصد از واریانس
عملکرد تحصیلي توسط متغیرهای سختکوشي از مؤلفههای انگیزه پیشرفت و اهداف
پیشرفت تبحرگرا تبیین شده است .در جدول  9ضرایب استاندارد و غیراستاندارد رگرسیون
ارائه شده است.
جدول  .3ضرايب استاندارد و غیراستاندارد مدل نهايی رگرسیون برای پیشبینی عملکرد تحصیلی از
طريق متغیرهای پیشبین
متغیرها

B

خطای B

Beta

T

P

تلورانس

تورم واریانس

ثابت

52/641

2/149

سختکوشي

2/513

2/299

-2/136

53/621

p>2/25

4/839

-2/889

-5/599

تبحرگرا

2/231

2/215

2/163

4/453

2/889

5/599

p>2/25
p>2/25

در جدول فوق ضرایب غیراستاندارد  bو همچنین ضرایب استاندارد بتا برای پیشبیني
عملکرد تحصیلي ارائه شده است .همانگونه که مشاهده ميشود ضرایب بتا برای متغیرهای
سختکوشي و اهداف پیشرفت تبحرگرا مثبت است که نشان ميدهد با افزایش
سختکوشي و تبحرگرایي عملکرد تحصیلي بهبود پیدا ميکند .ضریب بتا برای متغیر
سختکوشي برابر با  2/92و برای متغیر اهداف پیشرفت تبحرگرا برابر با  2/13است که
نشاندهنده نقش بیشتر متغیر سختکوشي در تبیین واریانس عملکرد تحصیلي ميباشد.
درصد واریانس تبیین شده نیز نشان داد که متغیر سختکوشي در گام اول وارد معادله شده
و  51درصد از واریانس عملکرد تحصیلي را تبیین نموده است؛ درحاليکه متغیر اهداف
پیشرفت تبحرگرا در گام دوم وارد معادله شده و  6درصد از واریانس عملکرد تحصیلي را
تبیین نمود.
بحث و نتیجهگیری
عملکرد تحصیلي 5در هر جامعه نشاندهنده موفقیت نظام آموزشي در زمینه هدفیابي و
توجه به رفع نیازهای فردی است؛ بنابراین نظام آموزشي را زماني ميتوان کارآمد دانست
که عملکرد تحصیلي فراگیران آن از وضعیت مناسبي برخوردار باشد .عوامل فراواني بر
عملکرد تحصیلي دانشآموزان تأثیرگذارند .در این پژوهش نقش انگیزه پیشرفت و اهداف
1. academic performance
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پیشرفت در عملکرد تحصیلي دانشآموزان مورد بررسي قرار گرفت .نتایج همبستگي
پیرسون نشان داد که بین اهداف تبحرگرا و عملکرد تحصیلي رابطه مثبت و معنيداری
وجود دارد ( .)r=0/367افرادی که اهداف تبحری دارند بر یادگیری و فهمیدن ،کسب
مهارتهای جدید ،تسلط بر تکلیف و رشد شایستگي بر اساس معیارهای دروني ،ایجاد یا
باال بردن شایستگي ،تالش برای انجام کاری چالشانگیز و تالش برای رسیدن به درک و
بینش تمرکز ميکنند و لذا این یافته با مباني نظری (دووک و لگت 5388؛ ایمز 5331؛
میجلي و همکاران )5338 ،و نتایج پژوهشهای پیشین هماهنگ ميباشد .بهعنوانمثال نتایج
پژوهشهای انجامشده در ارتباط با اهداف پیشرفت نشان ميدهند که اهداف تبحری رابطه
مثبتي با استفاده از راهبردهای شناختي عمیق ،یادگیری خودتنظیمي ،مقابله کارآمد و
مناسب با مشکالت و ناکاميها ،نمرات باال و بهطورکلي با بهزیستي رواني افراد دارد (ایمز،
5331؛ دویک و لگت5388 ،؛ لي و همکاران1252 ،؛ کاپالن و فلوم .)1252 ،همچنین سایر
پژوهشها رابطه مثبت و مستقیم میان اهداف تبحری و عملکرد تحصیلي را تأیید کردهاند
(ولترز ،یو و پینترچ5336 ،؛ چرچ ،الیوت و گیبل1225 ،؛ الیوت و مک گریگور.)1225 ،
بین اهداف اجتناب از تبحر و عملکرد تحصیلي همبستگي منفي معنيداری وجود
داشت ( .)r=-0/201افراد با هدف اجتناب از تبحر بر روی اجتناب از بدفهمي ،تسلط نیافتن
بر تکلیف و استفاده از معیارهای اشتباه نکردن تمرکز ميکنند و لذا این یافته با مباني نظری
(الیوت و مک گریگور  )1225و نتایج پژوهشهای پیشین هماهنگ ميباشد .بهعنوانمثال
پژوهشها نشان داده است که اهداف اجتنابي رابطه مثبتي با استفاده از راهبردهای سطحي
یادگیری همچون مرور ذهني و حفظ ،کاهش انگیزه دروني برای یادگیری ،کاهش
پ ایداری و درگیری در تکلیف ،اجتناب از درخواست کمک ،اضطراب ،تعویق ،نمرات
پایین و بهطورکلي هیجانات منفي دارد (کاپالن ،گین و میدوری1221 ،؛ پینتریچ1222 ،؛
الیم و همکاران1228 ،؛ به نقل از لي و همکاران .)1252 ،در سایر پژوهشها نیز رابطه
منفي میان اجتناب از تبحر با عملکرد تحصیلي تأیید شده است (الیوت و مک گریگور،
5333؛ چرچ و همکاران1225 ،؛ الیوت و چرچ5333 ،؛ محسن پور و همکاران.)5981 ،
بین اهداف عملکردگرا و عملکرد تحصیلي ( )r=0/055و همچنین بین اهداف اجتناب
از عملکرد و عملکرد تحصیلي همبستگي معنيداری وجود نداشت ( .)r=0/011افرادی که
اهداف عملکردی را انتخاب ميکنند درصدد نشان دادن توانایيهای خود به دیگران و به
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دست آوردن قضاوتهای مطلوب آنان هستند .همچنین افراد دارای اهداف عملکردگرا
برخالف کساني که گرایش به تبحر دارند بر روی جلوه بیروني شایستگي و اینکه چگونه
توانایي در مقایسه با دیگران مورد قضاوت قرار ميگیرد (بهتر از دیگران بودن) ،استفاده از
معیارهای مقایسه اجتماعي و در جستجوی شهرت بودن تمرکز ميکنند (دووک و لگت،
5388؛ ایمز5331 ،؛ میجلي و همکاران .)5338 ،عالوه بر آن افراد دارای هدف اجتناب از
عملکرد سعي ميکنند از شکست خوردن ،کودن یا احمق به نظر رسیدن اجتناب کنند .این
افراد انگیزه منفي دارند؛ یعني بهجای اینکه سعي کنند از دیگران پیشي بگیرند ،صرفاً تالش
ميکنند از دیگران عقب نیفتند.
عالوه بر آنهمه مؤلفههای انگیزه پیشرفت (اعتمادبهنفس ،آیندهنگری ،سختکوشي و
پشتکار) با عملکرد تحصیلي رابطه مثبت و معنيداری داشتند که با مباني نظری و
پژوهشهای پیشین هماهنگ است .بهعنوانمثال پژوهشها نشان داده است افرادی که
دارای انگیزه پیشرفت باال هستند تکالیف و موقعیتهایي را که بتوانند بر آنها اثر بگذارند
و بهطور موفقیتآمیزی به اتمام برسانند را ترجیح ميدهند؛ اما افرادی که دارای انگیزه
پیشرفت پایین هستند به خود مطمئن نیستند و زمینه شکست خود را فراهم ميکنند
(یونیرزیسکي .)1229 ،انگیزه عامل مهم و شرط اصلي در فرایند یادگیری دانشآموزان
است ،بر این اساس افرادی که از انگیزه و میل به پیشرفت باالیي برخوردارند ،در تمامي
حوزهها و بهخصوص در زمینه تحصیل ،بهجای اینکه تحت تأثیر هیجانات و افکار منفي
قرار گیرند ،راهکارهایي هر چه بهتر را به کار ميبندند و در نتیجه عملکرد تحصیلي
قویتری نیز خواهند داشت (هنری و کامپبل.)5333 ،
بهمنظور تعیین اهمیت هرکدام از مؤلفههای اهداف پیشرفت و انگیزه پیشرفت و تعیین
سهم هرکدام از مؤلفهها از رگرسیون چندگانه به روش گامبهگام استفاده شد .نتایج نشان
داد که از بین مؤلفههای انگیزه پیشرفت مؤلفه سختکوشي و از بین مؤلفههای اهداف
پیشرفت ،مؤلفه اهداف پیشرفت تبحرگرا تأثیر معنيداری در تبیین واریانس عملکرد
تحصیلي دارند و سایر متغیرها در حضور این دو متغیر تأثیر معنيداری بر عملکرد تحصیلي
ندارند .متغیر سختکوشي از مؤلفههای انگیزه پیشرفت در گام اول وارد تحلیلشده و 51
درصد از واریانس عملکرد تحصیلي را تبیین نمود؛ درحاليکه متغیر اهداف پیشرفت
تبحرگرا در گام دوم وارد تحلیل شده و در حضور متغیر سختکوشي 6 ،درصد از
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واریانس عملکرد تحصیلي را تبیین نمود؛ بنابراین مجموعاً  15درصد از واریانس عملکرد
تحصیلي توسط متغیرهای سختکوشي و اهداف پیشرفت تبحرگرا تبیین شد .ضرایب بتا
نیز نشان داد که متغیر سختکوشي از مؤلفههای انگیزه پیشرفت با ضریب بتا  2/92اندکي
مؤثرتر از متغیر اهداف پیشرفت تبحرگرا با ضریب بتا  2/13بوده است .در مجموع نتایج
این تحقیق نشان داد که همه مؤلفههای انگیزه پیشرفت با عملکرد تحصیلي رابطه داشته و
ميتوان از طریق ارتقاء مؤلفههای انگیزشي به بهبود عملکرد تحصیلي پرداخت؛ درحاليکه
از بین مؤلفههای اهداف پیشرفت ،اهداف تبحری با عملکرد تحصیلي رابطه مثبت و اهداف
اجتناب از تبحر با عملکرد تحصیلي رابطه منفي داشتند که نشان ميدهد از طریق تقویت
اهداف تبحری و تضعیف اهداف اجتناب از تبحر ميتوان به بهبود عملکرد تحصیلي
پرداخت .عالوه بر آن نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که در حضور همه متغیرها صرفاً دو
متغیر سختکوشي از مؤلفههای انگیزه پیشرفت و اهداف تبحری با عملکرد تحصیلي رابطه
دارند .تلویحات کاربردی این یافته این است که بهمنظور صرفهجویي در امکانات و منابع و
همچنین صرفهجویي در زمان از بین  8مؤلفه مورد بررسي صرفاً برنامهریزی جهت تقویت و
ارتقاء دو مؤلفه سختکوشي و اهداف تبحری برای بهبود عملکرد تحصیلي کفایت
ميکند و نیازی به تدارک برنامه بهبود در سایر مؤلفهها نميباشد .در پایان از تمامي
دانشجویان گرامي دانشگاه آزاد اسالمي شهرستان آبدانان از توابع استان ایالم و همچنین
مسئولین مربوطه کمال تشکر و قدرداني را داریم.
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