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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،طراحی و آزمودن الگویی از اثر دو ساختار هدف یادگیری و عملکردی حاکم بر
مدرسه بر ساختارهای انگیزشی دانشآموزان شامل انگیزش درونی و نمادهای رفتاری آن (تالش و
رفتارهای کمکیابی) با درنظرگرفتن نقش واسطهای حمایت ادراکشده عاطفی و ابزاری از سوی معلم
بود .پژوهش حاضر از نوع همبستگی و الگویابی معادالت ساختاری بود .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه
دانشآموزان مقطع متوسطه شهر اصفهان بود که ازمیان آنها به روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای
تعداد  042نفر ( 452دختر و  02پسر) به عنوان نمونه انتخاب شدند .پرسشنامههای ساختارهای هدف
مدرسه ،حمایت ادراکشده معلم و مقیاس ساختارهای انگیزشی جهت سنجش متغیرهای مورد استفاده قرار
گرفتند .کلیه تحلیلها با استفاده از نرم افزارهای  SPSSویراست  00و  AMOSویراست  48صورت
گرفت .جهت تحلیل روابط واسطهای نیز از روش بوتاسترپ در برنامه  MACROپریچر و هیز استفاده
شد .شاخصهای برازندگی الگویابی معادالت ساختاری نشان دادند که الگوی پیشنهادی از برازش مطلوبی
با دادهها برخوردار است و ازمیان تمامی مسیرها  0مسیر در الگوی نهایی حذف شدند .نیمی از روابط
واسطهای میان متغیرها نیز معنیدار بودند .ساختار هدف یادگیری در مدرسه آثار مثبتی بر پیامدهای
عملکردی و ساختارهای انگیزشی دانشآموزان هم به صورت مستقیم و هم به صورت واسطهای از طریق
حمایت عاطفی و حمایت ابزاری معلم دارد .در نتیجه ،معلمان میتوانند با آشنایی و بهکارگیری ساختار
هدف یادگیری در کالس درس خود و با حمایت عاطفی و ارائه پسخوراندهای الزم در زمینه فعالیتهای
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آموزشی به ارتقا سطح عملکرد تحصیلی و ساختارهای انگیزشی دانشآموزان شامل انگیزش درونی و
نمودهای رفتارهای آن در قالب تالش و رفتارهای کمکیابی کمک کنند.

واژگان کلیدی :ساختار هدف مدرسه ،ساختارهای انگیزشی دانش آموزان ،حمایت ادراک
شده از سوی معلم

مقدمه
پژوهشها در زمینه پویاییهای عوامل انگیزشی در مدارس اغلب بر تفاوتهای فردی در
باورها و قابلیتهای زیربنایی دانشآموزان همچون خودپنداره تحصیلی ،خودکارآمدی،
اهداف و ارزشها تأکید دارند .در این راستا ،جهت گیری هدف 4دانشآموزان یکی از
موضوعاتی است که به کرات در پژوهشهای موجود در زمینه یادگیری و انگیزش
دانشآموزان مورد بررسی قرار گرفته است (گجنفورتنر و هاگن اور.)0243 ،0
پژوهشگران بین سه نوع جهتگیری هدف در قالب اهداف یادگیری( 3تبحری ،)4اهداف
گرایش به عملکرد 5و اهداف اجتناب از عملکرد 0تمایز قایل شدهاند (والکر.)0240 ،7
پاتریک ،کاپالن و رایان )0244( 8اهداف یادگیری و اهداف عملکردی را بر حسب دو
کارکردِ گسترشدادن و نشاندادن شایستگیها توصیف میکنند .پژوهشها نشان دادهاند
که اهداف یادگیری با پیامدهای مثبتی همچون دلبستگی به تکلیف ،تالش ،پایداری،
استراتژیهای سازگارانه و ادراک مثبت از توانایی تحصیلی و خودکارآمدی در ارتباط
است .در مقابل ،اهداف عملکردی بهویژه اهداف اجتناب از عملکرد ،پیامدهایی چون
راهبردهای یادگیری سطحی ،خودناتوانسازی و رفتارهای فریبدهنده را به دنبال دارد
(میس ،اندرمن 3و اندرمن .)0220 ،ساختار هدف مدرسه( 42ساختار هدف کالس ) 44یکی
1. goal oriention
2. Gegenfurtner, & Hagenauer
3. learning goal structure
4. mastery goal structure
5. performance-approach
6. performance-avoidance
7. Walker
8. Patrick, Kaplan & Ryan
9. Meece, Anderman
10. school goal structure
11. classroom goal structure

طراحی و آزمودن الگویی از اثر ساختار هدف مدرسه بر ساختارهای ...

22

از مهمترین مفاهیمی است که در نظریه هدف 4مورد تأکید واقع شده است (کاسکی،
کارابنیک ،وولی ،بانی و دِوِر .)0242 ،0تاکنون پژوهشهای محدودی در زمینه ساختار
هدف کالس یا مدرسه و مقایسه جهتگیری هدف دانشآموزان در این زمینه صورت
گرفته است اما شواهد موجود نشان دادهاند که ساختار هدف کالس بر جهتگیری هدف،
انگیزش ،پاسخهای هیجانی ،استراتژیهای یادگیری و حمایت ادراک شده در
دانشآموزان از سوی معلم اثر دارد (سکالویک 3و سکالویک .)0243 ،پاتریک و همکاران
( ،)0244بین دو نوع ساختار هدف یادگیری و عملکردی در کالس درس تمایز قایل
شدند .کالسی با ساختار هدف یادگیری (تبحری) بر تالش و پیشرفت دانشآموزان توجه
داشته و به اشتباهاتِ آنها بهعنوان بخشی از فرایند یادگیری نگریسته میشود .در چنین
موقعیتی ،رشد و پیشرفت دانشآموز نشانه موفقیتِ وی تلقی شده و اسنادها و قضاوتها
خودارجاعی( 4معطوف به خود) هستند (امس .)4330 ،5به اعتقاد امس ( )4330ساختار
هدف یادگیری در قالب مجموعه فعالیتهایی همچون تکالیف مهم و توجه به اِعمال تالش
صورت گرفته و ارزشیابیها براساس تالش و پیشرفت دانشآموزان صورت میگیرد .در
مقابل ،ساختار هدف عملکردی مبتنی بر نمره دانشآموزان در آزمونهای استاندارد است
و به منظور مقایسه و رقابت بین دانشآموزان ،کالسها و مدارس به کار گرفته میشود .در
چنین محیطی ،موفقیت به معنی توانایی محققکردن استانداردهای هنجاری 0است .از سوی
دیگر ،باید توجه داشت که این ادراکِ دانشآموزان از ساختار هدف مدرسه و یا کالس
است که بر رفتارها و پاسخهای آنها اثر دارد .بهعبارتی ،این ادراکات باتوجه به تجارب
دانشآموزان در مدرسه (ارزیابی معلمان) و یا خارج از آن (نظر والدین) متفاوت است.
بههمین دلیل است که گاهی دانشآموزان در محیط آموزشی مشابه و مشترک تجربههای
متفاوتی خواهند داشت (پاتریک و همکاران.)0244 ،
1. goal theory
2. Koskey, Karabenick, Woolley, Bonney & Dever
3. Skaalvik
4. self-referent
5. Ames
6. normative standard
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بدینترتیب میتوان به نقش عوامل اجتماعی در زمینه ساختاری محیطهای آموزشی در
انگیزش و سطح عملکرد دانش آموزان اشاره کرد (مثالً ،جانگ ،ریو و دسی.)0242 ،4
پژوهشهای انجام شده طی  02سال اخیر نشان دادهاند که تعامالت بین دانشآموزان و
معلمان بهعنوان کانون فرهنگ مدرسه تأثیر قدرتمندی بر دیدگاه دانشآموزان از خود
بهعنوان یادگیرندگان دارد (کینگ .)0242 ،0پیشینه پژوهشی بیانگر آن است که یکی از
مهمترین پیامدهای ساختار هدف مدرسه (کالس) حمایت عاطفی ادراکشده معلم است.
روابط مثبت بین معلم و دانشآموزان به انگیزش ،تالش ،3استراتژیهای یادگیری
سازگارانه ،پیشرفت تحصیلی و بهزیستی در دانشآموزان خواهد انجامید (مثالً ساکیز ،پاپ
و های .)0240 ،4حمایت ادراکشده معلم در دانشآموزان ،به احساسات آنها از
دوستداشتهشدن ،مورد احترامقرار گرفتن و ارزشمند بودن اشاره دارد .پژوهشها نشان
دادهاند که ادراک حمایت عاطفی از سوی معلم پیشبین خودپنداره دانشآموزان ،انگیزش
دورنی برای انجام تکالیف ،اشتیاق ،تالش و رفتارهای کمکیابی 5است (هاگس ،وو،
کاوک ،ویالریل و جانسون.)0243 ،0
تاکنون ابعاد مختلفی در روابط حمایتی معلم و دانشآموزان همچون حمایت عاطفی،7
اطالعاتی ،8ارزیابانه 3و  ...شناسایی شده است (مالکی و دمارای .)0223 ،42با اینوجود،
به طور کلی حمایت معلم در کالس در دو دسته حمایت عاطفی و حمایت وسیلهای
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طبقهبندی میشود (سمر و همکاران .)0228 ،40حمایت عاطفی ،با ادراک دانشآموزان از
اعتماد ،صمیمیت ،احترام ،روابط همدالنه و توجه از سوی معلم همراه است (پاتریک و
1. Jang, Reeve & Deci
2. King
3. effort
4. Sakiz, Pape & Hoy
5. help-seeking behavior
6. Huges, Wu, Kwok, Villarreal & Johnson
7. emotional support
8. informative
9. appraisal
10. Malecki & Demaray
11. instrumental support
12. Semmer
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همکاران .)0244 ،حمایت عاطفی درقالبِ ایجاد صمیمیت و همدلی ،روابط دوستانه،
تشویق ،ارزشگذاری و توجه نشاندادن به دانشآموزان خود را نشان میدهد .در مقابل،
حمایت ابزاری ،به معنای حمایت همهجانبه و کاربردی (تخصصی) معلم از دانشآموزان
است (بهعنوان مثال زمانی که معلمی به دانشآموزی در حل یک مسأله ریاضی کمک
میکند و یا در زمینه انجام یک تکلیف دشوار به او راهنمایی میکند) (سمر و همکاران،
 .)0228در حمایت ابزاری از سوی معلم ،دانشآموزان چنین ادراک میکنند که مورد
حمایتِ مؤثر واقع شدهاند و کمکهای عملی و مفید به آنها میشود (مالکی و دمارای،
 .)0223این نوع حمایت در قالب پرسش و پاسخ ،وضوحبخشیدن به مطالب ،اصالح و رفع
اشکال ،گسترش دانش و ا لگوسازی به جهت درک و فهم ،حل مسأله و توسعه مهارتها
خود را نشان میدهد .این قبیل مهارتهای عملیاتی که ریشه در نظریههای مختلف
انگیزشی دارد ،این عوامل به افزایش سطح پیامدهای عملکردی و انگیزشی و کاهش
اضطراب میانجامد (بندورا.)4337 ،4
ازسوی دیگر ،شواهد موجود حاکی از اثر ساختار هدف کالس بر روابط دانشآموزان
با همکالسیها و معلمان خود است .از آنجایی که ساختار هدف با ادراک دانشآموزان
از چیزی که در کالسِ درس ارزشمند تلقی میشود ،در ارتباط است در نتیجه ممکن است
ادراک فردی دانشآموزان از اینکه تا چه حد از سوی معلمان به آنها احترام گذاشته شده
است را نیز تحت تأثیر قرار دهد .همچنین این که چه چیزی و یا چه کسی از سوی معلمان
پاداش داده میشود نیز تحت تأثیر ساختار هدف کالس قرار دارد .اگر معلمی تالش و
پیشرفت دانشآموزان را مورد تشویق قرار دهند ،دانشآموزان چنین تصور خواهند کرد
که با تحقق این اهداف مورد احترام و ارزش قرار میگیرند .همچنین این معلمان به عنوان
افراد حمایتگر از سوی دانشآموزان به شمار میآیند .در نتیجه ،ساختار هدف یادگیری
رابطه مستقیم مثبتی با حمایت عاطفی و حمایت ابزاری معلم در دانشآموزان داشته و به
شکل واسطه ای نیز از طریق انواع حمایت عاطفی و ابزاری معلم بر پیامدهای مطلوبی

1. Bandura
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همچون بهبود ساختارهای انگیزشی 4دانشآموزان شامل انگیزشِ درونی 0و نمادهای
رفتاری آن همچون تالش و رفتارهای کمکیابی تأثیر خواهد داشت.
انگیزش درونی ،لذت و خشنودی نهفته و ذاتی ناشی از انجام فعالیتها است (دسی و
رایان .)4385 ،رفتارهای کمکیابی ،یک راهبرد رفتاری خودتنظیمی 3است که دربردارنده
جنبههای شناختی ،انگیزشی ،عاطفی و اجتماعی متنوع است (ساکیز .)0240 ،یکی از
بزرگترین چالشهای موجود در مدارس این است که اکثر دانشآموزان با مشکالتی در
زمینه یادگیری دروس مواجه هستند و نیاز جدی به راهنمایی و ارائه پسخوراند دارند.
بنابراین ،جستجوی کمک ،حاکی از ارزشمندی آموزش بوده و راهبردی خودتنظیمی
است که با یادگیری دانشآموزان در ارتباط است (نیومن.)4338 ،4
پژوهشها نشان دادهاند که کمکیابی نه تنها در مشکالت تحصیلی اولیه بلکه در
کسب مهارتها و دانش نیز اثربخش است .در مقابل ،اجتناب از کمکیابی در زمان الزم،
یک رفتار مخرب است .تالش نیز سازهای است که برای تحقق اهداف آموزشی کالس و
پیشرفت دانشآموزان ضروری است و تحتتأثیر کیفیت روابط دانشآموزان با معلم و
ساختار هدف کالس قرار دارد.
با توجه به اهمیت مفهوم ساختار هدف کالس درس (مدرسه) و کیفیت روابط
بینفردی دانشآموزان و معلم و تأثیری که این عوامل به شکل مستقیم و غیرمستقیم بر
پیامدهای مهم تحصیلی و انگیزش دانشآموزان دارند ،هدف پژوهش حاضر طراحی و
آزمون الگویی از روابط این سازهها در کنار یکدیگر است .براین اساس ،اثر ساختار هدف
مدرسه (ساختار هدف یادگیری و ساختار هدف عملکردی) بر پیامدهای انگیزشی شامل
انگیزش درونی و نمودهای رفتاری آن همچون تالش و رفتارهای کمکیابی هم به شکل
مستقیم و هم به صورت واسطهای از طریق حمایت معلم (حمایت عاطفی و حمایت ابزاری)

1. motivational constructs
2. intrinsic motivation
3. self-regulating
4. Newman

24

طراحی و آزمودن الگویی از اثر ساختار هدف مدرسه بر ساختارهای ...

به هدف شناخت بهتر مکانیسم اثرگذاری این متغیرها مورد بررسی قرار میگیرد .شکل ،4
انگاره مفروض در روابط بین متغیرهای الگوی پیشنهادی پژوهش حاضر را نشان میدهد.

انگیزش درونی
حمایت عاطفی
معلم

تالش

ساختار هدف
یادگیری
اجتناب از
عملکرد

رفتار کمکیابی

حمایت ابزاری

ساختار هدف

معلم

عملکردی
گرایش به
عملکرد

شکل .1انگاره مفروض در روابط الگوی پیشنهادی پژوهش حاضر

روش پژوهش
طرح پژوهش حاضر از نوع همبستگی از طریق الگویابی معادالت ساختاری(SEM) 1
است .الگویابی معادالت ساختاری در واقع بسط الگوی خطی کلی )GLM( 2می باشد که
محقق را قادر می سازد تا مجموعه ای از معادالت رگرسیونی را به طور همزمان بیازماید.
دلیل عمده برای افزایش روزافزون استفاده از الگویابی معادالت ساختاری در روانشناسی و
علوم اجتماعی آن است که این روشهای تأییدی ،ابزاری جامع را برای استفاده
پژوهشگران فراهم می آورند که به وسیله آن می توان به ارزیابی و اصالح الگوهای نظری
پرداخت (به نقل از ارشدی.)4380 ،
جامعه ،نمونه و روش نمونهگزینی :جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه
دانشآموزان سال سوم دبیرستان شهر اصفهان میباشد .تعیین حجم نمونه با توجه به عدم
)1. structural equation modeling (SEM
)2. General Linear Model (GLM
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دسترسی به واریانس جامعه و عدم امکان از فرمولهای آماری برای برآورد تعداد اعضا
نمونه مورد نظر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان )4372( 4صورت گرفت .نمونه
پژوهش حاضر شامل  042دانشآموز ( 452دختر و  02پسر) است که به روش نمونهگیری
تصادفی چندمرحلهای 0از میان کلیه دانشآموزان سال سوم دبیرستان در شهر اصفهان
انتخاب شدند .برای انتخاب نمونه ،ابتدا از میان مناطق پنجگانه آموزش و پرورش شهر
اصفهان دو منطقه بهطور تصادفی انتخاب شدند .به دنبال آن از هر منطقه چهار دبیرستان
انتخاب شدند و نمونهگیری از کالسهای دبیرستانهای مورد نظر به عمل آمد.
ابزار سنجش :ساختار هدف مدرسه :ساختار هدف مدرسه (کالس) در پژوهش
حاضر به دو صورت ساختار هدف یادگیری و ساختار هدف عملکردی مورد بررسی قرار
گرفتهاست .جهت سنجش ساختارهای هدف مدرسه (کالس) از نسخه تجدیدنظرشده
مقیاس سنجش ساختارهای هدف کالس میدگلی و همکاران ( )4338استفاده شد 0 .ماده
این مقیاس ساختار هدف یادگیری و  8ماده آن ساختار هدف عملکردی ( 5ماده ساختار
هدف اجتنابی و  3ماده ساختار هدف گرایش به عملکرد) را مورد سنجش قرار میدهد.
پاسخها در مقیاس  5درجهای از ( 4کامالً مخالفم) تا ( 5کامالً موافقم) قرار میگیرند.
میدگلی و همکاران روایی این مقیاس را در سطح مطلوب و پایایی مقیاسهای ساختار
هدف یادگیری و ساختار هدف عملکردی را به ترتیب  2/70و  2/83گزارش کردند.
روایی این مقیاس در پژوهش حاضر به روش تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم افزار
 AMOS-18در سطح مطلوب و پایایی ان به روش آلفای کرونباخ  2/88محاسبه گردید.
حمایت ادراکشده ازسوی معلم :ادراک دانشآموزان از حمایت عاطفی معلم با
مقیاس  43مادهای حمایت معلم سکالویک و سکالویک ( )0243صورت گرفت .این
پرسشنامه دارای دو خرده مقیاس حمایت عاطفی و حمایت ابزاری است که  0ماده آن
مربوط به حمایت عاطفی و  7ماده آن به سنجش حمایت ابزاری معلم میپردازد .پاسخهای
این مقیاس در طیف  0درجهای از ( 4کامالً مخالفم) تا ( 0کامالً موافقم) قرار میگیرند.
1. Morgan & Krejcie
2. multistage random sampling
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فدریسی 4و اسکالویک ( ،)0244روایی این مقیاس را در سطح مطلوب و پایایی آن را به
روش آلفای کرونباخ برای خردهمقیاس حمایت عاطفی  2/34و در خردهمقیاس حمایت
ابزاری  2/35گزارش کردهاند.
انگیزش درونی :در پژوهش حاضر جهت سنجش انگیزش تحصیلی دورنی
دانشآموزان از خردهمقیاس  4مادهای انگیزش درونی والرند ،0پلتیر و والیریس)4330( 3
استفاده شد .پاسخهای این پرسشنامه برروی یک مقیاس لیکرت پنج درجهای از ( 4کامالً
مخالفم) تا ( 5کامالً موافقم) قرارمیگیرند .والرند و همکاران ( )4330اعتبار پرسشنامه را با
روش تحلیلعاملتأییدی مطلوب گزارش نمودند .همچنین ،همبستگی نمرات حاصل از
این پرسشنامه با پرسشنامههای انگیزه اجتناب از شکست (بنسون )4337 ،4و پرسشنامه هدف
گرایی ( الیوت و همکاران )0220 ،مطلوب و معنیدار گزارششدهاست (نعامی و پیریایی،
 .)4334نعامی و پیریایی ( ،)4334روایی این مقیاس را به روش تحیلی عاملی تأییدی با
استفاده از نرم افزار  AMOS-18در سطح مطلوب و ضریب آلفای کرونباخ  2/70را که
حاکی از پایایی مطلوب آن است گزارش کردهاند.
تالش :سنجش سازه تالش در پژوهش حاضر با استفاده از مقیاس  3مادهای تجدیدنظرشده
تالش اسکالویک و اسکالویک ( )0243انجام شد .پاسخهای این مقیاس در طیف 0
درجهای از ( 4کامالً مخالفم) تا ( 0کامالً موافقم) قرار میگیرند .اسکالویک و اسکالویک
( )0243پایایی این مقیاس را به روش آلفای کرونباخ معادل  2/73گزارش کردهاند.
رفتار کمکیابی :رفتارهای کمکیابی در پژوهش حاضر به کمک مقیاس  4مادهای
اسکالویک و اسکالویک ( )0225صورت گرفت .پاسخهای این مقیاس در طیف 0
درجهای از ( 4کامالً مخالفم) تا ( 0کامالً موافقم) قرار میگیرند .محققان پایایی این مقیاس
را به روش آلفای کرونباخ  2/83گزارش کردهاند (فدریسی و اسکالویک.)0244 ،

1. Federici
2. Vallerand
3. Vallieres
4. Benson
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روش تحلیل دادهها:به منظور ارزیابی الگوی پیشنهادی از الگویابی معادالتساختاری
( )SEMاستفاده شد .تمامی تحلیلها با استفاده از نرمافزارهای  SPSSویراست  48و
 AMOSویراست  48صورت گرفتند .جهت تعیین کفایت برازش الگوی پیشنهادی با
دادهها ،ترکیبی از شاخصهای برازندگی به شرح زیر مورد استفاده قرار گرفت :مقدار
مجذور کای ( ،)2شاخص هنجارشده مجذور کای ،)2df( 4شاخص برازندگی
هنجارشده ،)NFI( 0شاخص برازندگی تطبیقی ،)CFI( 3شاخص برازندگی افزایشی

4

( ،)IFIشاخص توکر– لویس )TLI( 5و جذر میانگین مجذورات خطای تقریب

0

( .)RMSEAمورد استفاده قرار گرفتند.

یافتههای پژوهش
یافته های توصیفی مربوط به میانگین ،انحراف معیار و ماتریس ضرایب همبستگی متغیرها
در جدول  4نشان داده شدهاند.
جدول  .1میانگین و انحراف معیار و ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش حاضر
متغیرها
ساختار هدف کالس

میانگین

انحراف
معیار

4

0

3

4

5

04/234

4/244

__

32/037

4/857

2/42

__

3

حمایت عاطفی

00/453

4/443

2/30

2/02

__

4

حمایت ابزاری

33/234

7/408

2/42

2/38

2/07

__

5

انگیزش درونی

47/828

0/530

2/35

2/32

2/33

2/50

__

0

تالش

40/533

0/378

2/02

-2/04

2/30

2/40

2/37

4
0

یادگیری
ساختار هدف کالس
عملکردی

0

7

__

1. normed 2 measure
2. normed fit index
3. comparative fit index
4. incremental fit index
5. tucker-lewis index
6. root mean squared error of approximation
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7

رفتارهای کمکیابی

43/470

4/035

2/44

-2/33

00
2/42

2/50

2/48

2/44

__

کلیه ضرایب همبستگی در  p> 0/001معنادار هستند.

همانگونه که در جدول  4نشان داده شده است کلیه ضرایب همبستگی بین متغیرهای
پژوهش در سطح  p> 0/000معنادار هستند .پیش از بررسی ضرایب ساختاری ،برازندگی
الگوی اصلی مورد بررسی قرار گرفت .برازش الگوی اولیه براساس شاخص ها برازندگی
معرفی شده ارزیابی شدند .با وجود اینکه مقادیر برخی شاخص های برازندگی همچون
 ،TLI ،CFI ،NFI ،AGFI ،GFI ،2df ،2و  IFIنشان دهنده برازش قابل قبول
الگوی پیشنهادی با داده ها هستند ،اما شاخص جذر میانگین مجذورات خطای تقریب
( )RMSEAنشان داد که الگو نیاز به بهبود دارد .گام بعدی ارتقا برازندگی الگوی
پیشنهادی از طریق حذف مسیرهای غیرمعنیدار (ارائه الگوی اصالح شده) است .بنابراین
مسیرهای غیرمعنی دار حذف شدند و تحلیل دیگری روی داده ها صورت گرفت.
شاخصهای برازندگی این الگوها در جدول  0نشان داده شدهاند.
جدول  .0شاخص های برازندگی الگوی پیشنهادی ،الگوی اصالح شده اول و الگوی نهایی پژوهش حاضر
2

شاخصهای برازندگی
2

df
df

IFI

TLI

CFI

NFI

RMSEA

الگو
الگوی پیشنهادی

34/233

3

3/455

2/37

2/88

2/37

2/30

2/28

الگوی اصالح شده اول

30/333

44

0/342

2/37

2/32

2/37

2/35

2/27

الگوی نهایی

43/730

42

4/373

2/38

2/35

2/38

2/37

2/25

جدول  0نشان میدهد که مقادیر تمامی شاخصهای برازندگی بیانگر برازش قابلقبول
الگوی پیشنهادی با دادهها است اما برازش بهتر از طریق حذف  0مسیر غیر معنیدار
(الگوی اصالح شده اول) و وصل کردن خطاهای حمایت عاطفی و حمایت ابزاری معلم
(الگوی نهایی) حاصل شد .جدول  3نیز ضرایب استاندارد مسیرها و شکل  0الگوی نهایی
را نشان میدهد.
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شکل .2الگوی نهایی پیشنهادی پژوهش حاضر
جدول  .3ضرایب استاندارد مسیرهای الگوی نهایی
ضرایب استاندارد ()β

سطح معنی داری

2/04

2/224

2/07

2/224

رفتارهای کمکیابی

2/33

2/224

تالش

-2/00

2/20

رفتارهای کمکیابی

-2/57

2/224

ساختار هدف کالس یادگیری >--

حمایت عاطفی

2/04

2/223

ساختار هدف کالس یادگیری >--

حمایت ابزاری

2/03

2/224

ساختار هدف کالس عملکردی >--

حمایت عاطفی

-2/03

2/220

ساختار هدف کالس عملکردی >--

حمایت ابزاری

2/87

2/224

انگیزش درونی

2/03

2/25

رفتارهای کمکیابی

2/04

2/224

انگیزش درونی

2/00

2/20

تالش

2/34

2/23

رفتارهای کمکیابی

2/44

2/224

مسیر
ساختار هدف کالس یادگیری >--

انگیزش درونی

ساختار هدف کالس یادگیری  >--تالش
ساختار هدف کالس یادگیری

>--

ساختار هدف کالس عملکردی >--
ساختار هدف کالس عملکردی >--

حمایت عاطفی
حمایت عاطفی
حمایت ابزاری

>->->->--

حمایت ابزاری
حمایت ابزاری

>--
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با استناد به جدول  3میتوان ضرایب استاندارد کلیه مسیرها در الگوی نهایی را مشاهده
کرد .نتایج حاصل از روابط واسطهای با استفاده از آزمون بوتاستراپ در برنامه
 MACROپریچر و هیز ( )0228به جهت آزمودن مسیرهای واسطهای در جدول  4نشان
داده شدهاند.
جدول  .4نتایج آزمون بوت استراپ برای مسیرهای غیرمستقیم الگوی پیشنهادی
مسیرها
ساختار هدف یادگیری به انگیزش
درونی از طریق حمایت عاطفی
ساختار هدف یادگیری به تالش از
طریق حمایت عاطفی
ساختار هدف یادگیری به رفتارهای
کمکیابی از طریق حمایت عاطفی
ساختار هدف عملکردی به انگیزش
درونی از طریق حمایت عاطفی
ساختار هدف عملکردی به تالش از
طریق حمایت عاطفی
ساختار هدف عملکردی به رفتارهای
کمکیابی از طریق حمایت عاطفی
ساختار هدف یادگیری به انگیزش
درونی از طریق حمایت ابزاری
ساختار هدف یادگیری به تالش از
طریق حمایت ابزاری
ساختار هدف یادگیری به رفتارهای
کمکیابی از طریق حمایت ابزاری
ساختار هدف عملکردی به انگیزش
درونی از طریق حمایت ابزاری
ساختار هدف عملکردی به تالش از
طریق حمایت ابزاری
ساختار هدف عملکردی به رفتارهای
کمکیابی از طریق حمایت ابزاری

خطای

حد

استاندارد

پائین
2/2303

2/4420
2/4420

حد باال

دادهها

بوت

سوگیری

2/2087

2/2037

2/2242

2/2483

2/2003

2/2032

2/2227

2/2470

2/2300

2/4433

2/4043

2/2202

2/2334

2/2037

2/4382

2/2302

2/2305

2/2225

2/2403

2/2404

2/2050

2/2348

2/2347

-2/2224

2/2402

2/2404

2/2053

2/2008

2/2084

2/2240

2/2040

2/2344

2/4452

2/4045

2/4000

2/2220

2/2050

2/2848

2/4800

2/2383

2/2333

2/2224

2/2040

2/2044

2/4543

2/0320

2/0303

2/2248

2/2333

2/4584

2/3450

2/2883

2/2880

-2/2224

2/2487

2/2530

-2/4344

2/2833

2/2803

-2/2224

2/2474

2/2554

-2/4058

2/4788

2/4734

-2/2220

2/2348

2/4475

-2/0447
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فاصلههای اطمینان برای مندرجات جدول  4حاکی از قرارنگرفتن صفر در فاصله
اطمینان مسیرهای غیرمستقیم ساختار هدف یادگیری کالس و پیامدهای انگیزشی است و
مسیرهای واسطهای ساختار هدف عملکردی در کالس از طریق حمایت ابزاری به پیامدها
در الگوی پژوهش مورد تأیید واقع نشدند .سطح اطمینان برای این فاصلهها  35و تعداد
نمونهگیریهای مجدد 4بوت استراپ  4222است.

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر نشان داد که رابطه قوی بین ساختار هدف مدرسه تبحری (یادگیری) و
ادراک دانشآموزان از حمایت عاطفی معلم خود وجود دارد .در مقابل ساختار هدف
عملکردی رابطه منفی ضعیفی با ادراک دانشآموزان از معلم دارد که این یافته با
پژوهشهای سکالویک و سکالویک ( )0243همسو میباشد .در تبیین این یافته میتوان
چ نین گفت که ساختار هدف تبحری در کالس درس ،ساختاری است که در آن معلم بر
درک و فهم و شناختِ تالشهای دانشآموزان ،ارتقا سطح ارزشها و شناسایی اشتباهات
خود به عنوان بخش طبیعی از فرایند یادگیری تأکید دارد (سکالویک و سکالویک،
 .)0243در نتیجه ،تمامی دانشآموزان پسخوراند مثبت و تشویق از معلمان خود دریافت
کرده و چنین ادراک خواهند کرد که از سوی معلم خود مورد توجه قرار گرفتهاند .در
مقابل ،در کالسی با ساختار هدف عملکردی ،به دلیل تأکید بر رقابت و نمرههای
کسبشده در آزمونها ،ارتباط عاطفی چندانی در میان دانشآموزان و معلم برقرار
نمیشود و حمایت عاطفی چندانی از جانب معلم خود دریافت نخواهند کرد .در مقابل،
ضرایب مسیر در الگوی پژوهش حاضر حاکی از آن بود که ساختار هدف کالس یادگیری
و ساختار هدف عملکردی هر دو رابطه مثبتی با حمایت ابزاری دارند .به عبارتی معلمان در
هر دو ساختار هدف کالس درس به جهت افزایش پیشرفت و عملکرد دانشآموزان (با
توجه به ساختار هدف یادگیری) و همچنین به هدف افزایش سطح نمرههای حاصل
آزمونها و افزایش رقابت (با توجه به ساختار هدف عملکردی) پسخوراندهای سازنده و

1. resampling
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کاربردی برای کمک به رفع مشکالت دانشآموزان در زمینههای درسی گوناگون ارائه
میکنند .درمجموع ،نتایج نشان داد که حمایت ابزاری در کالسهای دارای ساختار هدف
یادگیری و عملکردی از سوی معلم صورت میگیرد.
یافتهها نشان دادند که ادراک دانشآموزان از ساختار هدف تبحری کالس و ساختار
هدف عملکردی رابطه ضعیفی با یکدیگر دارند و این یافته حاکی از مجزابودن این دو نوع
ساختار هدف درکالس است .بنابراین برای ایجاد ساختار هدف تبحری در کالس تنها
اجتناب از ساختار هدف عملکردی کافی نیست بلکه مدیریت آموزشی حاکم بر مدرسه
باید به این موضوع توجه داشته و از سوی معلمان گسترش داده شود.
اهمیت ساختار هدف تبحری سؤاالتی در خصوص تأکید کنونی بر مسئولیتپذیری و
پاسخگویی در مدارس ایجاد میکند که در پی آن آزمونهای پیشرفت تحصیلی و رقابت
بیشتر در میان مدارس و معلمان خواهد بود (بوالف .)0244 ،4به اعتقاد بوالف ()0244
چنین رویکردی بر روابط دانشآموزان و معلمان اثر خواهد داشت و به دنبال آن "روابط
قضاوتی" جایگزین "روابط اجتماعی مبتنی بر اعتماد" خواهد شد .در چنین شرایطی
دانشآموزان ساختار هدف مدرسه و کالس خود را به گونه عملکردگرا ادراک خواهند
کرد .با این وجود رابطه ضعیفی بین دو ساختار هدف مدرسه وجود دارد که البته این
موضوع به میزان ادراک دانشآموزان نیز بستگی دارد.
نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که ساختار هدف یادگیری مدرسه اثر مثبت و
مستقیمی بر سه ساختار انگیزشی (انگیزش درونی ،تالش و رفتارهای کمکیابی) دارد که
با پژوهشهای پیشین همسو است (سکالویک و سکالویک .)0243 ،به عبارتی ،ادراک
دانشآموزان از ساختار هدف یادگیری در کالس با مجموعهای از باورها و پاسخهای
شناختی ،هیجانی و رفتاری (والکر )0240 ،همچون روابط مثبت با همکالسیها و معلم،
استقبال از تکالیف چالشانگیز ،استفاده از راهبردهای یادگیری اثربخش و تالش و
استقامت و افزایش سطح انگیزش همراه است (سکالویک و سکالویک .)0243 ،بنابراین
ساختار هدف یادگیری اثر مثبتی بر با باورها و رفتارهای مطلوب دانشآموزان دارد.
1. Bullough
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همچنین نتایج نشان داد که ساختار هدف عملکردی کالس اثر منفی مستقیم و معنیداری با
تالش و رفتارهای کمکیابی داشت ضریب مسیر آن به انگیزش درونی نیز غیر معنیدار
بود .در مقایسه با ساختار هدف یادگیری ،ساختار هدف عملکردی با باورهای سازگارانه
کمتر ،روابط نامناسب با همکالسی و معلمان ،اجتناب از کمکیابی و اعمال تالش همراه
است (سکالویک و سکالویک .)0243 ،بهعبارتی ایجاد فضای رقابتی و توجه بیش از حد
به نمره و ارزشیابیهای کالسی در مدرسه تمایل افراد به اعمال تالش و جستجوی
اطالعات جدید و دریافت پسخوراند کاهش داده و اثری نیز بر سطح انگیزش درونی
دانشآموزان به عنوان عاملی مهم در پیشبینی موفقیت تحصیلی آنها ندارد.
براساس یافتههای حاصل از پژوهش حاضر ،حمایت عاطفی معلم اثر مثبت مستقیمی بر
انگیزش درونی و رفتارهای کمکیابی دانشآموزان داشت اما اثر معنیداری بر سطح
تالش دانشآموزان نداشت .در مقابل ،حمایت ابزاری اثر مثبت و معنیداری بر هر سه
ساختار انگیزشی داشت که همسو با فدریسی و سکالویک ( )0244و سکالویک و
سکالویک ( )0243است .براساس نظریه انگیزش خودتعیینی ،4عوامل اجتماعی منجر به
افزایش سطح انگیزش درونی از طریق ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی 0شایستگی،3
خودمختاری 4و وابستگی 5میگردد (دسی و رایان .)0222 ،معلمان میتوانند این نیازها را به
روشهای گوناگونی کامروا سازند .در این راستا ،حمایت عاطفی معلم میتواند نیاز
وابستگی دانشآموزان را ارضا کند و از این طریق به افزایش سطح انگیزش درونی
بیانجامد (فدریسی و سکالویک .) 0244 ،از سوی دیگر ،حمایت ابزاری معلم نیز هر دو نیاز
شایستگی و خودمختاری را در دانشآموزان ارضا خواهد کرد در نتیجه به افزایش سطح
انگیزش درونی خواهد انجامید .به اعتقاد کارابنیک ( ،)0224فرایند کمکیابی دارای
ماهیت اجتماعی است .یکی از مهمترین عوامل اجتماعی مؤثر بر دانشآموزان در زمینه
آموزش ،احترام معلمان به دانشآموزان و همراهی با آنها است و چگونگی پاسخدهی
)1. self-determined motivation theory (SDT
2. basic psychological needs
3. competency
4. authority
5. relatedness
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معلمان تعیینکننده مهمی برای رفتارهای کمکیابی دانشآموزان خواهد بود .در این
راستا ،حمایت معلم یکی از مهمترین پیشایندهای کمکیابی دانشآموزان است .رفتارهای
معلمان از قبیل توجه ،گوش دادن و نگرانی نسبت به دانشآموزان ،تمایل دانشآموزان به
جستجوی کمکهای آموزشی را گسترش میدهد .عالوه براین ،مییرز ،ادوارد ،وال و
مارتین )0227( 4نشان دادند که ارتباط خصمانه معلم با دانشآموزان رابطه منفی با تمایل
دانش آموزان به پرسیدن سؤال دارد .در نتیجه حمایت معلم (حمایتی و ابزاری) پیشایندهای
مهم رفتارهای کمکیابی خواهند بود .همچنین حمایت معلم به تالش بیشتر دانشآموزان
نیز خواهد انجامید .دانشآموزان دارای انگیزش آموختن باید مشتاق به اعمال تالش برای
موفقیت باشند.
درتبیین عدم معنیداری مسیر حمایت عاطفی به تالش میتوان چنین استدالل کرد که
ممکن است معلمانِ حمایتگر برای دانشآموزان فاقد انگیزش راه گریزی برای تالش
کمتر آنها فراهم کنند .به عبارتی این دانشآموزان ،حمایت عاطفی معلم خود را به عنوان
پذیرش بیانگیزگی خود تلقی خواهند کرد .عالوه براین ،معلمانی که حمایت عاطفی و
ابزاری میکنند ،در دانشآموزان این احساس را ایجاد میکنند که آن ها ارزشمند و قابل
احترام هستند ،این زمینهای برای افزایش تالش ،ارزشهای تحصیلی و پیشرفت خواهد بود.
به ویژه در زمینه حمایت ابزاری ،براساس نظریه شناخت اجتماعی ،افرادی که به دنبال تأیید
اجتماعی تواناییهای خود هستند ،تالش بیشتری در انجام وظایف در مقایسه با افرادی که
نگرانی نسبت به تواناییهای خود ندارند ،در موقعیت های دشوار درگیر میشوند (بندورا،
 .)4337درنتیجه ادراک مثبت از حمایت ابزاری معلم به افزایش سطح تالش خواهد
انجامید به این دلیل که دانشآموزان همواره از توانمندیهای تخصصی معلم خود به منظور
افزایش سطح عملکرد و رفع مشکالت خود بهرهمند میشوند .درمقابل ،حمایت عاطفی و
روابط دوستانه قادرنیست به تنهایی اثرمعنیداری بر سطح تالش دانشآموزان داشته باشد.
یافتهها نشان دادند که ادراک حمایت عاطفی از سوی معلم ،میانجیگر رابطه ساختار
هدف تبحری کالس و انگیزش درونی است .پژوهشها نشان دادهاند که ساختار هدف
1. Myers, Edwards, Wahl & Martin
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تبحری به گونه مثبت و مستقیم با رفتارهای آشکاری همچون جستجوی کمک در ارتباط
است .در چنین موقعیتی ،تمایل زیادی در میان دانشآموزان به مقایسه و ارزیابی خود
نسبت به یکدیگر وجود دارد .در مقابل ،انگیزش درونی کمتر تحت تأثیر مقایسههای
اجتماعی قرار داشته و بیشتر به میزان رابطه دانشآموزان با معلم بستگی دارد.
براساس نظریه شناختی اجتماعی بندورا حمایت ابزاری با تأکید بر نقش اساسی
ارتباطات و الگوسازی به ارتقا تجارب تبحری خواهد انجامید .حمایت عاطفی نیز به عنوان
مهمترین نماد تعامالت اجتماعی در کالس درس نقش واسطهای در رابطه ساختار هدف
یادگیری کالس و پیامدهای انگیزشی دانشآموزان دارد .به عبارتی نتایج حاصل از
پژوهش حاضر نشان داد که ساختارهای هدف کالس ،زمانی بیشترین اثربخشی را خواهند
داشت که ازنوع ساختار هدف یاد گیری در کالس بوده و روابط اجتماعی مطلوبی در جو
کالس حاکم باشد و معلم نقش حمایت کننده از دانشآموزان داشته باشد.
محدودیتها و پیشنهادات پژوهش :مطالعه پیشینه پژوهشی نشان میدهد که تاکنون
پژوهشهای محدودی در زمینه ساختارهدف کالس (مدرسه) صورت گرفته است ،براین
اساس ،پیشنهاد میشود پژوهشهای به بررسی پیامدهای دیگر ساختارهای هدف کالس بر
دانش آموزان همچون خودکارامدی ،خودپنداره تحصیلی و اضطراب بپردازند .پژوهش
حاضر در جامعه دانشآموزان مقطع متوسطه صورت گرفته است و نتایج آن تحت تأثیر
ویژگیهای خاص افراد در این مقطع سنی ویژه قرار دارد .پیشنهاد میشود پژوهشهای
آتی به بررسی عامل جنسیت ،به عنوان متغیر مهمی در ادراک حمایت معلم و روابط
اجتماعی بپردازند .همچنین به جهت درک بهتر کیفیت دو نوع ساختار هدف در کالس
بهتر است که به مقایسه عملکرد تحصیلی و ساختارهای انگیزشی دانشآموزان در حال
تحصیل در کالسهایی با ساختارهای هدف متفاوت پرداخته شود.
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