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 چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسي نقش انگیزه پیشرفت و اهداف پیشرفت در عملکرد تحصیلي دانش آموزان 

 یریگنمونهبه روش دانشجو از دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمي شهر آبدانان  146تعداد بود. به این منظور 
پرسشنامه اهداف پیشرفت الیوت و مک و  (AMQ)پرسشنامه انگیزه پیشرفت انتخاب و به  یاطبقهتصادفي 
ت. پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرف يهمبستگبا استفاده از  هادادهپاسخ دادند.  گریگور

اهداف پیشرفت،  یهامؤلفهو از بین  يکوشسخت مؤلفهانگیزه پیشرفت،  یهامؤلفهنتایج نشان داد از بین 
 15 مجموعاًدر تبیین واریانس عملکرد تحصیلي دارند و  یداريمعن ریتأث اهداف پیشرفت تبحرگرا مؤلفه

 منظوربهین یافته این است که تلویحات کاربردی ا. کننديمدرصد از واریانس عملکرد تحصیلي را تبیین 
 صرفاًمورد بررسي  مؤلفه 8در زمان از بین  یيجوصرفهدر امکانات و منابع و همچنین  یيجوصرفه
و اهداف تبحری برای بهبود عملکرد تحصیلي  يکوشسخت مؤلفهجهت تقویت و ارتقاء دو  یزیربرنامه

 .باشدينم هامؤلفهو نیازی به تدارک برنامه بهبود در سایر  کنديمکفایت 

 انگیزه پیشرفت، اهداف پیشرفت، عملکرد تحصیلی: واژگان کلیدی

 مقدمه
 نیترمهمکسب کند یکي از  توانديمدر امر تحصیل  آموزدانشمیزان موفقیتي که هر 

موفقیت  دهندهنشاندر هر جامعه  4تحصیلي نظام آموزشي است. عملکردهر  یهادغدغه
بنابراین نظام ؛ و توجه به رفع نیازهای فردی است يابیفهدنظام آموزشي در زمینه 

 یهادورهآن در  فراگیرانتحصیلي  عملکردکارآمد دانست که  توانيمآموزشي را زماني 
یا  شدهآموختهتحصیلي به توانایي  عملکردمختلف دارای بیشترین و باالترین رقم باشد. 
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4. academic performance 
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فراگیری  یهاآزمون لهیوسبهکه  شوديماکتسابي فرد در موضوعات آموزشگاهي اطالق 
(. عوامل 5936موسوی نژاد، ) شوديم یریگاندازهساخته معلم یهاآزمونیا  استانداردشده

یکي از  .رگذارندیتأثتحصیلي دانش آموزان  عملکردشناختي و عاطفي فراواني بر 
، صیليو عملکرد تح 5پیشرفت انگیزهبرای ادراک  هاچارچوب نیترکاملو  نیتربرجسته

، 9است )کاپالن و فلوم 1آموزشي و مهارتي، اهداف پیشرفت یهاطهیحخصوص در هب
 روديمآموزشي به شمار  یهاطیمحمهم برای فهم رفتار در  یاسازه ،( این نظریه1252

که  استارائه شده ( 4538) 6و نیکولز (5386) 1این نظریه توسط دویک (.1222، 4)پینتریچ
ص موقعیتي هستند که تمایل برای ترقي، رشد، اکتساب دانش و خا یهایریگجهت شامل

اهداف ( 5331) 3ایمز .دهديمد در یک بافت ویژه را نشان یا نشان دادن شایستگي خو
 یهاوهیشآن، فرد به  واسطهبهکه  دانديمپیشرفت را بیانگر الگوی منسجمي از باورهای فرد 

اسخي پ تاًینهاو  پردازديمآن زمینه به فعالیت  ، درکنديمگرایش پیدا  هاتیموقعمختلف به 
ناظر بر  اساساًشرفت مفهوم اهداف پی( 5388) 3و لگت 8ک. از نظر دویدهديمرا ارائه 

اهداف پیشرفت  .(1224، 52ان برای انجام تکالیف است )براتن و استرامسودالیل دانشجوی
یک فعالیت را منعکس  میل برای رشد، موفق شدن یا نشان دادن شایستگي در ژهیوبه
رفتارهای پیشرفت دانش آموزان را هدایت کرده و جهت  .(5333، 55الیوت) کنديم
بر رویکرد یادگیری و عملکرد دانش آموزان  ( و1122، 51)لین برینک و پنتریچ دهنديم

نظریه اهداف بر این فرض استوار است (. 1222، 59)هاراکویس و همکاران گذارنديم ریتأث

                                                           
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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بر کیفیت  کننديمدنبال  شانيلیتحصپیشرفتي که دانش آموزان درباره تکالیف که اهداف 
 (.5388، 5)ایمز و آرچر گذارديم ریتأثتوانایي و اشتغال نسبت به آن تکالیف 

متداول عبارت است از:  یهایبندمیتقسهدف یکي از  یریگجهتدر ارتباط با انواع 
(. البته، این دو گونه هدف با 5331)ایمز،  9یعملکرد یيگراهدفو  1تبحری یيگراهدف

یادگیری و عملکرد،  یهاواژه( 5388) . دویک و لگتاندشده یگذارنامعناوین مختلف 
(، 5331و اردن و ماهر ) 1درگیری -و من 4درگیری -تکلیف یهاواژه( 5384نیکلز )

رای این دو به ترتیب ب را 3هدف معطوف به توانایي و 6هدف معطوف به تکلیف یهاواژه
 .اندبردهنوع هدف به کار 

دروني و بیروني است،  انگیزهتمایز بین اهداف تبحری و عملکردی مشابه تمایز بین 
دروني وجه اشتراک دارد و هدف  انگیزه با هدف تبحری در برخي از خصوصیات

اف افرادی که اهد .بیروني است انگیزهخاصي از  یهاجنبهعملکردی نیز از جهاتي شبیه به 
 ،کننديمتبحری دارند بر فهم، اکتساب مهارت، تسلط بر تکلیف و رشد شایستگي تمرکز 

درصدد نشان دادن  کننديمکه اهداف عملکردی را انتخاب  يآموزاندانشر مقابل د
 الیوتمطلوب آنان هستند.  یهاقضاوتآوردن  به دستخود به دیگران و  یهایيتوانا

یک ماتریس دو بعدی پیشنهاد  صورتبهپیشرفت را  فاهدا (1222) ینتریچ( و پ5333)
، گرا تبحر یهاهدفآن چهار گرایش به هدف وجود دارد که شامل  اساس برکه  اندکرده

 .باشنديمعملکرد و اجتناب از  عملکرد گرا، اجتناب از تبحر
معیارهای  اساس برروی یادگیری، تسلط بر تکلیف  بر 8دانش آموزان با هدف تبحرگرا

ن شایستگي خود، تالش برای انجام برد جدید، ایجاد یا باال یهامهارتوني، کسب در
)دووک و لگت  کننديمو تالش برای رسیدن به درک و بینش تمرکز  زیانگچالشکاری 
هدف اجتناب از ، در مقابل دانش آموزان با (5338، میجلي و همکاران 5331؛ ایمز 5388

                                                           
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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تسلط نیافتن بر تکلیف و استفاده از معیارهای اشتباه بر روی اجتناب از بدفهمي،  5تبحر
آموزان با هدف دانش(. همچنین 1225، 1)الیوت و مک گریگور کننديمنکردن تمرکز 

روی جلوه بیروني شایستگي و  ربرخالف کساني که گرایش به تبحر دارند ب 9گراعملکرد
)بهتر از دیگران  ردیگيماینکه چگونه توانایي در مقایسه با دیگران مورد قضاوت قرار 

بودن(، استفاده از معیارهای مقایسه اجتماعي، در جستجوی شهرت بودن به لحاظ سطح 
همکاران،  میجلي و 5331؛ ایمز، 5388)دووک و لگت،  کننديمباالی عملکرد تمرکز 

از شکست  کننديمسعي  4عملکرد اجتناب از آموزان با هدفدر مقابل دانش (،5338
که  يآموزاندانش برخالف هاآنن یا احمق به نظر رسیدن اجتناب کنند، خوردن، کود

انگیزه  ،از دیگران دارند پیشي گرفتنیعني انگیزه مثبت برای  ؛دارند عملکرد گراهدف 
؛ ایمز، 5388)دووک و لگت،  که از دیگران عقب نیفتند کننديممنفي دارند، یعني سعي 

 (.1225چرچ و الیوت،  و 5338همکاران،  ؛ میجلي5333، 1و پینتریچ ریان؛ 5331
آمدهای پي یيگراهدفحاکي از آن است که هر یک از انواع  شدهانجام یهاپژوهش

، الیوت، 1222، 6)کاوینگتون شناختي، عاطفي، انگیزشي و رفتاری خاص خود را دارد
 که تاس این پیشرفت، اهداف به مربوط منابع در کلي فرضشیپ (.1222پنتریچ،  و 1221

 و شوديم منجر تحصیلي پیشرفت و یافتهسازش پیامدهای انگیزشي به تبحری اهداف
 در را کم یافتگيسازش یا نایافتهسازش تحصیلي و انگیزشي پیامدهای عملکردی، اهداف

 .(1221، 3برینک لینن و )هاراکیویکس دارد پي
نشان ف پیشرفت در ارتباط با اهدا گرفتهانجام یهاپژوهشنتایج حاصل از اغلب 

اهداف تبحری رابطه مثبتي با استفاده از راهبردهای شناختي عمیق، یادگیری که  دهنديم
با  يطورکلبه، نمرات باال و هايناکام، مقابله کارآمد و مناسب با مشکالت و يمیخودتنظ

 و 1252، 8؛ لي و همکاران5388؛ دویک و لگت، 5331)ایمز،  بهزیستي رواني افراد دارد
رابطه مثبت و مستقیم میان اهداف تبحری و  هاپژوهش همچنین .(1252پالن و فلوم، کا

                                                           
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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؛ چرچ، الیوت و گیبل، 5336، 5پینترچ )ولترز، یو و اندکرده دییتأتحصیلي را  عملکرد
 .(1225 ،الیوت و مک گریگور و 1225

 متناقض هاپژوهشنتایج  تحصیلي عملکرد با گرا عملکرد اهداف رابطه مورد در
؛ هاراکیوکس و 1225)الیوت و مک گریگور،  پژوهشي یهاافتهیبرخي  کهینحوبهاست، 

 دییتأ( این رابطه را 5981محسن پور، حجازی و کیامنش،  و 1222و  5333همکاران، 
( این رابطه را 5336ولترز و همکاران،  و 1222)پینتریچ،  هاافتهیبرخي  کهيدرحال؛ اندنموده

اهداف اجتنابي رابطه مثبتي با است که  دادهنشان  هاپژوهشالوه بر آن ع .کنندينم دییتأ
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، 

کاپالن، گین و ) منفي دارد هیجانات يطورکلبهاضطراب، تعویق، نمرات پایین و 
؛ به نقل از لي و همکاران، 1228و همکاران،  9؛ الیم1222؛ پینتریچ، 1221، 1میدوری

شده  دییتأ هاپژوهشتحصیلي در بیشتر  عملکرد با اجتنابي رابطه منفي میان اهداف (.1252
 و 5333؛ الیوت و چرچ، 1225؛ چرچ و همکاران، 5333)الیوت و مک گریگور،  است

ما را  انگیزه، مقدار میکنيماز طرفي نوع هدفي که انتخاب  (.5981محسن پور و همکاران، 
تحصیلي، مبین  یهاتیموقعدر  پیشرفت اهداف .کنديمبرای رسیدن به آن هدف تعیین 

او را در  یهاپاسخو  هاکنشانگیزه فرد از تحصیل است و به همین دلیل تمایالت، 
عامل نیرو  عنوانبه توانيمانگیزش را  .دهديمقرار  ریأثتیادگیری تحت  یهاتیموقع

( معتقد است انگیزش 5331) 4رفتار تعریف کرد. سیفر دارندهنگهو  کنندهتیهدادهنده، 
یک تمایل یا گرایش به عمل است و انگیزه، نیاز یا خواست خاصي است که انگیزش را 

د رفتار و انگیزه را علت اختصاصي بنابراین، انگیزش را عامل کلي و مول شود؛يمموجب 
که  داننديم ، انگیزش را فرایندینظرانصاحب(. 5986)سیف،  آورنديمرفتار به حساب 

ج( استمرار انگیزه را در  و سه حوزه الف( ایجاد انگیزه، ب( هدایت به سمت هدف معین
ختي انگیزشي مختلفي وجود دارد که در این میان رویکرد شنا یکردهایرو. بردارد

. بر اساس این رویکرد، رفتارها توسط دانديمفرد را سرچشمه انگیزش فرد  یهاشهیاند

                                                           
1. Wolters, YU & Pintrich 

2. Kaplan, gin and Midori  

3. Laym 

4. Sifre 

http://www.google.com/search?biw=1365&bih=705&q=kaplan+gin+and+midori+psychology&spell=1&sa=X&ei=YIXmUcH-OpKShgeHi4CoDw&ved=0CCcQvwUoAA
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فرد و هر عاملي که منجر به برهم خوردن تعادل  یهادادن، انتظارات و نسبت هاهدف
مربوط به انگیزش، نظریه انگیزش  یهاهینظر ازجمله. شونديمحیاتي فرد شود، ایجاد 

 از یکي پیشرفت انگیزه (.5986؛ سیف، 5982)رئیسي،  رفت استپیشرفت یا نیاز به پیش

 .شد مطرح موری توسط بار برای نخستین که است فرد هر اکتسابي یهازهیانگ نیترمهم
 به با توجه خود عملکرد ارزیابي به جانبههمه گرایشي از است پیشرفت عبارت هانگیز

 موفقیت با که لذتي از برخورداری و عملکرد در موفقیت برای تالش معیارهای نیتريعال

 (.5381، 5دسي و رایان) است همراه عملکرد در
 ه( انگیز5331) 1به عمل آمده است. گیج و برالینر پیشرفت تعاریف متعددی هاز انگیز
یک میل یا عالقه به موفقیت فرد در یک زمینه فعالیت تعریف  صورتبهپیشرفت را 

هدف از  عنوانبه ه، هم هدف و هم وسیله است. در انگیزه. به لحاظ پرورشي، انگیزاندکرده
که نسبت به موضوعات مختلف علمي و اجتماعي عالقه کسب  روديمآموزان انتظار دانش

 هاآندرسي که برای  یهابرنامهبنابراین تمام  ؛کنند و به عبارتي دارای انگیزه باشند
شده است دارای هدف انگیزشي عاطفي در نظر گرفته  یهاجنبهمربوط به  یهاتیفعال

یادگیری محسوب  ازینشیپآمادگي رواني یک  صورتبهوسیله  عنوانبه ههستند. انگیز
آشکار است. اگر دانش آموزان نسبت به درس  کامالًآن بر یادگیری  ریتأثو  شوديم
م سطح پاییني برخوردار باشند تکالیف خود را با جدیت انجا هباشند و از انگیز عالقهيب

آموزان از اما چنانچه دانش ؛نخواهد شد بشانینصپیشرفت زیادی  جهیدرنتنخواهند داد و 
باالیي برخوردار باشند، هم تکالیف درسي خود را با جدیت انجام خواهند داد و هم  هانگیز

به دنبال کسب اطالعات بیشتری در زمینه مطلب درسي خواهند رفت و پیشرفت زیادی 
 .(5933شجاعي، ) خواهد شد هاآننصیب 

را که بتوانند بر  یيهاتیموقعپیشرفت باال هستند تکالیف و  انگیزهافرادی که دارای 
اما افرادی که  ؛دهنديمبه اتمام برسانند را ترجیح  یزیآمتیموفق طوربهاثر بگذارند و  هاآن

فراهم پیشرفت پایین هستند به خود مطمئن نیستند و زمینه شکست خود را  انگیزهدارای 
(. از سویي دیگر موضوعات انگیزشي از آن جهت برای 1229، 9)یونیرزیسکي کننديم

شرط اصلي در فرایند عامل مهم و  انگیزهآموزشي و پرورشي اهمیت دارند که  هاسازمان

                                                           
1. Deci & Ryan 

2. Gage & Berliner 

3. Unierzyski 
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و میل به پیشرفت باالیي  انگیزهبر این اساس افرادی که از ، آموزان استیادگیری دانش
در زمینه تحصیل، پشتکار و تالش باالیي  خصوصبهو  هاحوزهي ، در تمامبرخوردارند

هیجانات و  ریتأثاینکه تحت  یجابه نشدهينیبشیپخواهند داشت و در مواجهه با مسائل 
در نتیجه عملکرد و  بندنديمافکار منفي قرار گیرند، راهکارهایي هر چه بهتر را به کار 

با توجه به اهمیت فراوان  (.5333، 5و کامپبل)هنری  نیز خواهند داشت یتریقوتحصیلي 
این پژوهش ، دانشجویانتحصیلي  عملکردپیشرفت در  انگیزهاهداف پیشرفت و  یهاسازه

و تعیین سهم تحصیلي  عملکرد با ذکرشدهمتغیرهای رابطه ساده و چندگانه تعیین  درصدد
تبیین واریانس  پیشرفت در انگیزهاز متغیرهای اهداف پیشرفت و  هرکدام یهامؤلفه

 .باشديمعملکرد تحصیلي 

 پژوهش روش
 جامعه آماری پژوهش حاضر دانشجویان دانشگاه. باشديمپژوهش حاضر از نوع همبستگي 

تصادفي  یریگنمونهبه روش  دانشجو 146 بودند. )استان ایالم( آبدانانشهر  اسالمي آزاد
یح اهداف پژوهش و جلب انتخاب و در این پژوهش شرکت کردند. پس از تشر یاطبقه

پرسشنامه اهداف ( و AMQپرسشنامه انگیزه پیشرفت )، هايآزمودنمشارکت و همکاری 
 هاآندرصد  93درصد پاسخگویان پسر و  69اجرا شد.  پیشرفت الیوت و مک گریگور

 دختر بودند.

هرمنس در توسط  پرسشنامه انگیزه پیشرفت: (AMQ)پرسشنامه انگیزه پیشرفت 
. ه تهیه نمودماد 35برای تدوین این پرسشنامه ابتدا  هرمنسهیه شده است. ت 5332سال 

، حقوق و يشناسروان یهارشتهاز دانشجویان سال اول  یانمونهسپس با پژوهشي روی 
 13بعدی به  یهاپژوهشدر  تیدرنهاو ماده  91را به  موادتعداد  يشناسستیزریاضي و 

تا  4و هر ماده بین  باشنديم تماممهین جمالت صورتبهپرسشنامه  یهاسؤالتقلیل داد. ماده 
ه را با استفاده از اعتبار سازه مناسب گزارش اعتبار پرسشنام (5332هرمنس )گزینه دارد.  6

در ایران نیز پایایي . نموده استگزارش  86/2 کرونباخآلفای با روش را آن  ينموده و پایای
(. 5985و همکاران،  ه دست آمده است )شکرکنب 38/2 کرونباخپرسشنامه با روش آلفای 

گزارش نموده  84/2 کرونباخعالوه بر آن اسودی نیز پایایي پرسشنامه را با روش آلفای 

                                                           
1. Henry & Campbell 
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در پژوهش حاضر اعتبار پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملي تائیدی  .(5984است )اسودی، 
ده از ضریب آلفای کروانباخ برابر بررسي و مورد تائید قرار گرفت. مقدار پایایي نیز با استفا

 به دست آمد.  89/2با 
ساخته  (1225مک گریگور ) الیوت وتوسط  پرسشنامهاین : پرسشنامه اهداف پیشرفت

و  گراعملکرد یهاهدفاجتناب از تبحر،  یهاهدفتبحرگرا،  یهاهدفشده است و چهار بعد 
 یریگاندازهموافقم(  کامالً=3مخالفم تا  کامالً=5اجتناب از عملکرد را با طیف لیکرت ) یهاهدف

مک  الیوت و .باشديم 84تا  51و دامنه نمرات از  سؤال 51پرسشنامه  یهاسؤال. تعداد کنديم
بررسي و وجود چهار عامل مورد تائید  تحلیل عاملياعتبار پرسشنامه را با روش ( 1225گریگور )

پرسشنامه را  يپایای نمودند. همچنین نییتبرا  درصد کل واریانس 1/85 رفتههمیروقرار گرفت که 
 گراعملکردعامل  ،83/2 ضرایب آلفا برای عامل تبحر به روش آلفای کرونباخ محاسبه کرده و

در ایران نیز  گزارش کردند. 89/2 عامل اجتناب از عملکرد و 83/2 ، عامل اجتناب از تبحر31/2
اختار چهار عاملي آن مورد تائید قرار گرفته است بررسي و س اعتبار پرسشنامه با روش تحلیل عاملي

برای پرسشنامه اهداف  شدهمحاسبهضرایب پایایي . (نیا يو غالم؛ جوکار 5986، خرمایي و خیر)
( ضرایب آلفا را 5986خرمایي و خیر ) کهینحوبهپیشرفت در ایران نیز مناسب گزارش شده است 

، 66/2و اجتناب از عملکرد  85/2اجتناب از تبحر  ،38/2 عملکرد گرا، 84/2برای عامل تبحرگرا 
، اجتناب از تبحر و عملکرد گراگزارش نمودند. همچنین ضرایب آلفا برای عامل تبحرگرا، 

به  35/2و  63/2، 33/2، 33/2( به ترتیب 5988اجتناب از عملکرد در پژوهش جوکار و غالمي نیا )
با استفاده از تحلیل عاملي تائیدی بررسي در پژوهش حاضر نیز اعتبار پرسشنامه  دست آمد.

و ساختار چهار عاملي پرسشنامه مورد تائید قرار گرفت. مقدار پایایي نیز با استفاده از 
و  36/2، اجتناب از تبحر 34/2، عملکرد گرا 86/2برای عامل تبحرگرا ضریب آلفای کروانباخ 

 به دست آمد. ، 31/2اجتناب از عملکرد 

 ی پژوهشهاافتهی
، عملکرد گراهدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه ساده و چندگانه اهداف پیشرفت )

، نفساعتمادبهپیشرفت ) انگیزهتبحرگرا، اجتناب از تبحر، اجتناب از عملکرد( و 
تعیین رابطه ساده  منظوربهبا عملکرد تحصیلي بود.  (يکوشسخت، ، پشتکارنگرییندهآ

همبستگي پیرسون و برای تعیین رابطه چندگانه  با متغیر مالک از نیبشیپمتغیرهای 
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از رگرسیون چندگانه  هاآناز  هرکدامبا متغیر مالک و تعیین سهم  نیبشیپمتغیرهای 
 استفاده شد. نتایج در ادامه ارائه شده است.

 با متغیر مالک )عملکرد تحصیلی( بینپیشهمبستگی پیرسون متغیرهای  .1جدول 
 داریيمعنسطح  يهمبستگ بینیشپمتغیرهای 

 p>21/2 0/055 عملکرد گرا

 >25/2p *0/367 تبحرگرا
 >25/2p -0/201** اجتناب از تبحر

 p>21/2 0/11 اجتناب از عملکرد

 >25/2p 0/275** نفساعتمادبه
 >25/2p 0/291** نگرییندهآ

 >25/2p 0/189** پشتکار

 >25/2p 0/390** يکوشسخت
 است. دارمعني p ≤ 21/2در سطح  هاهمبستگي 

و عملکرد  تبحرگرا که رابطه بین اهداف پیشرفت دهديمنتایج جدول فوق نشان  
اما بین اهداف اجتناب از تبحر و پیشرفت تحصیلي رابطه است؛  داريمعنتحصیلي مثبت و 

با  اجتناب از عملکردو  عملکرد گرابین اهداف پیشرفت  کهيدرحالمنفي وجود دارد؛ 
پیشرفت  انگیزه یهامؤلفه همهآنوجود ندارد. عالوه بر  یداريمعني رابطه عملکرد تحصیل

با عملکرد تحصیلي رابطه مثبت و  و پشتکار( يکوشسختو  نگرییندهآ، نفساعتمادبه)
 دارند. یداريمعن

سهم هر یک از با عملكرد تحصیلی و تعیین  نیبشیپرابطه چندگانه متغیرهای 
 هاآن

با عملکرد تحصیلي و تعیین سهم هر  بینپیشبطه چندگانه متغیرهای تعیین را منظوربه
از رگرسیون چندگانه استفاده شد. پیش از استفاده از تحلیل رگرسیون، در  هاآنیک از 

( مورد 5پرت تک متغیری با استفاده از نمودار مستطیلي )باکس پالت هایدادهابتدا وجود 
داده  تریننزدیکداده پرت وجود دارد که با  59بررسي قرار گرفت. نتایج نشان داد که 

یکساني شکل توزیع متغیرها نیز با استفاده از نمودار مستطیلي بررسي  .قبلي جایگزین شد
. عالوه بر آن نمودار پراکنش توزیع باشندمي شکلهم هاتوزیعشد. نتایج نشان داد که 

جه را نشان داد و همه نقاط در 41و مورد انتظار یک شیب  شدهمشاهدهتراکمي مقادیر 

                                                           
1. boxplot 
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بود. همچنین نتایج آزمون  هاباقیماندهروی خط قرار گرفتند که حاکي از نرمال بودن توزیع 
و p>21/2)نرمال است  هاباقیماندهاسمیرنوف نیز نشان داد که توزیع  -کولموگروف

66/2=z ) دارد شده استان هایباقیماندهنمودار کردن  از طریق هاواریانسمفروضه یکساني
بررسي شد. نقاط  1در مقابل مقادیر پیش بیني شده استاندارد رگرسیون 5رگرسیون

 منظوربه .بود هاواریانستصادفي پراکنده شده بودند که حاکي از یکساني  صورتبه
بررسي استقالل خطاها از آماره دوربین واتسون استفاده شد. نتایج نشان داد مفروضه 

و  تلورانساز طریق آماره  9چندگانه هم خطي(. مفروضه DW=63/5استقالل برقرار است )
 88/2برابر با  تلورانس( بررسي شد. نتایج نشان داد که مقدار VIFهمچنین تورم واریانس )

ه بین متغیرهای چندگان هم خطي دهدمياست که نشان  99/5و مقدار تورم واریانس برابر 
رگرسیون چندگانه و حصول اطمینان از  هایمفروضه. پس از بررسي مستقل وجود ندارد

در تبیین واریانس متغیر مالک  بینپیشتعیین سهم متغیرهای  منظوربه، هامفروضهبرقراری 
 از رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج در ادامه ارائه شده است.

 تحلیل واريانس یهاآمارهخالصه مدل رگرسیون و  .2جدول 
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 يکوشسخت

2221/2 43.173 106.357 1 106.357 رگرسیون  .988 .512 
     1.464 244 625.231 خطا 

      245 707.452 کل 
ي، کوشسخت 2

اهداف 
 تبحرگرا

2221/2 32.977 75.511 2 151.022 رگرسیون  .461 .159 
914 116.49 خطا   1.13     

      245 707.452 کل 

 یهامؤلفهاز  يکوشسختکه در مدل اول، متغیر  دهديمنتایج جدول فوق نشان 
درصد از واریانس عملکرد تحصیلي را تبیین نموده  51و  شدهلیتحلوارد پیشرفت  انگیزه

بیین شده است. در گام دوم با اضافه شدن متغیر اهداف پیشرفت تبحرگرا، میزان واریانس ت

                                                           
1. regression standardized residual 

2. regression standardized predicted value 

3. multicollinearity 
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درصد از واریانس  15 مجموعاًدرصد افزایش یافته است. بنابراین  15درصد به  51از 
اهداف پیشرفت و  انگیزه یهامؤلفهاز  يکوشسختعملکرد تحصیلي توسط متغیرهای 

رگرسیون  راستانداردیغضرایب استاندارد و  9تبیین شده است. در جدول  پیشرفت تبحرگرا
 ارائه شده است.

عملکرد تحصیلی از  ینیبشیپمدل نهايی رگرسیون برای  راستانداردیغضرايب استاندارد و  .3جدول 
 نیبشیپطريق متغیرهای 

 تورم واریانس تلورانس B Beta T Pخطای  B متغیرها

 -- -- p<25/2 621/53 -- 149/2 641/52 ثابت

 p 889/2 599/5<25/2 839/4 136/2 299/2 513/2 کوشيسخت

 p 889/2 599/5<25/2 453/4 163/2 215/2 231/2 تبحرگرا

 ينیبشیپو همچنین ضرایب استاندارد بتا برای  b راستانداردیغدر جدول فوق ضرایب 
 یرهایمتغضرایب بتا برای  شوديمکه مشاهده  گونههمانعملکرد تحصیلي ارائه شده است. 

با افزایش  دهديممثبت است که نشان  تبحرگراو اهداف پیشرفت  يکوشسخت
 بتا برای متغیر . ضریبکنديمتبحرگرایي عملکرد تحصیلي بهبود پیدا و  يکوشسخت
است که  13/2برابر با  اهداف پیشرفت تبحرگراو برای متغیر  92/2برابر با  يکوشسخت

. باشديمدر تبیین واریانس عملکرد تحصیلي  يکوشسختنقش بیشتر متغیر  دهندهنشان
در گام اول وارد معادله شده  يکوشسختشده نیز نشان داد که متغیر  درصد واریانس تبیین

متغیر اهداف  کهيدرحالدرصد از واریانس عملکرد تحصیلي را تبیین نموده است؛  51و 
درصد از واریانس عملکرد تحصیلي را  6پیشرفت تبحرگرا در گام دوم وارد معادله شده و 

 تبیین نمود.

 گیریو نتیجه بحث
و  يابیهدفموفقیت نظام آموزشي در زمینه  دهندهنشانهر جامعه  در 5حصیليعملکرد ت

کارآمد دانست  توانيمبنابراین نظام آموزشي را زماني ؛ توجه به رفع نیازهای فردی است
ل فراواني بر که عملکرد تحصیلي فراگیران آن از وضعیت مناسبي برخوردار باشد. عوام

اف پیشرفت و اهد انگیزه. در این پژوهش نقش رگذارندیتأثآموزان عملکرد تحصیلي دانش

                                                           
1. academic performance 
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آموزان مورد بررسي قرار گرفت. نتایج همبستگي پیشرفت در عملکرد تحصیلي دانش
 یداريمعنگرا و عملکرد تحصیلي رابطه مثبت و رسون نشان داد که بین اهداف تبحرپی

کسب ، دنیفهمو  یادگیری . افرادی که اهداف تبحری دارند بر(r=0/367وجود دارد )
ایجاد یا  ،معیارهای دروني اساس بر تسلط بر تکلیف و رشد شایستگيجدید،  یهامهارت

و تالش برای رسیدن به درک و  زیانگچالشن شایستگي، تالش برای انجام کاری برد باال
 ؛5331؛ ایمز 5388)دووک و لگت  و لذا این یافته با مباني نظری کننديمبینش تمرکز 

نتایج  مثالعنوانبه. باشديمهماهنگ پیشین  یهاپژوهشنتایج و ( 5338 ،همکارانمیجلي و 
که اهداف تبحری رابطه  دهنديمدر ارتباط با اهداف پیشرفت نشان  شدهانجام یهاپژوهش

، مقابله کارآمد و يمیخودتنظمثبتي با استفاده از راهبردهای شناختي عمیق، یادگیری 
با بهزیستي رواني افراد دارد )ایمز،  يطورکلبه، نمرات باال و هايناکاممناسب با مشکالت و 

(. همچنین سایر 1252؛ کاپالن و فلوم، 1252؛ لي و همکاران، 5388؛ دویک و لگت، 5331
 اندکرده دییتأرابطه مثبت و مستقیم میان اهداف تبحری و عملکرد تحصیلي را  هاپژوهش

 (.1225؛ الیوت و مک گریگور، 1225یوت و گیبل، ؛ چرچ، ال5336پینترچ،  )ولترز، یو و
وجود  یداريمعنو عملکرد تحصیلي همبستگي منفي  تبحربین اهداف اجتناب از 

بر روی اجتناب از بدفهمي، تسلط نیافتن  هدف اجتناب از تبحربا  افراد. (r=-0/201داشت )
 ذا این یافته با مباني نظریو ل کننديمبر تکلیف و استفاده از معیارهای اشتباه نکردن تمرکز 

 مثالعنوانبه. باشديمهماهنگ  پیشین یهاپژوهشنتایج  ( و1225 گریگور)الیوت و مک 
نشان داده است که اهداف اجتنابي رابطه مثبتي با استفاده از راهبردهای سطحي  هاپژوهش

یادگیری همچون مرور ذهني و حفظ، کاهش انگیزه دروني برای یادگیری، کاهش 
ایداری و درگیری در تکلیف، اجتناب از درخواست کمک، اضطراب، تعویق، نمرات پ

؛ 1222؛ پینتریچ، 1221هیجانات منفي دارد )کاپالن، گین و میدوری،  يطورکلبهپایین و 
نیز رابطه  هاپژوهشدر سایر  (.1252؛ به نقل از لي و همکاران، 1228الیم و همکاران، 

شده است )الیوت و مک گریگور،  دییتأا عملکرد تحصیلي از تبحر ب اجتنابمنفي میان 
 (.5981؛ محسن پور و همکاران، 5333؛ الیوت و چرچ، 1225چرچ و همکاران،  ؛5333

بین اهداف اجتناب و همچنین ( r=0/055گرا و عملکرد تحصیلي )بین اهداف عملکرد
افرادی که  .(r=0/011وجود نداشت ) یداريمعناز عملکرد و عملکرد تحصیلي همبستگي 

به خود به دیگران و  یهایيتوانانشان دادن  درصدد کننديماهداف عملکردی را انتخاب 
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گرا عملکرد مچنین افراد دارای اهدافمطلوب آنان هستند. ه یهاقضاوتآوردن  دست
روی جلوه بیروني شایستگي و اینکه چگونه  ربرخالف کساني که گرایش به تبحر دارند ب

)بهتر از دیگران بودن(، استفاده از  ردیگيمقایسه با دیگران مورد قضاوت قرار توانایي در م
)دووک و لگت،  کننديمدر جستجوی شهرت بودن تمرکز  و معیارهای مقایسه اجتماعي

 اجتناب از هدف (. عالوه بر آن افراد دارای5338همکاران، و  میجلي ؛5331؛ ایمز، 5388
. این ردن، کودن یا احمق به نظر رسیدن اجتناب کننداز شکست خو کننديمعملکرد سعي 

تالش  صرفاًاینکه سعي کنند از دیگران پیشي بگیرند،  یجابه یعني؛ انگیزه منفي دارندافراد 
 .عقب نیفتنداز دیگران  کننديم

و  يکوشسخت ،نگرییندهآ، نفساعتمادبهپیشرفت ) انگیزه یهامؤلفه همهآنعالوه بر 
اني نظری و بداشتند که با م یداريمعنکرد تحصیلي رابطه مثبت و با عمل پشتکار(
افرادی که نشان داده است  هاپژوهش مثالعنوانبهپیشین هماهنگ است.  یهاپژوهش
اثر بگذارند  هاآنرا که بتوانند بر  یيهاتیموقعپیشرفت باال هستند تکالیف و  انگیزهدارای 

 انگیزه؛ اما افرادی که دارای دهنديمانند را ترجیح به اتمام برس یزیآمتیموفق طوربهو 
 کننديمپیشرفت پایین هستند به خود مطمئن نیستند و زمینه شکست خود را فراهم 

آموزان شرط اصلي در فرایند یادگیری دانشعامل مهم و  انگیزه(. 1229)یونیرزیسکي، 
، در تمامي برخوردارندیي و میل به پیشرفت باال انگیزهبر این اساس افرادی که از ، است
هیجانات و افکار منفي  ریتأثاینکه تحت  یجابهدر زمینه تحصیل،  خصوصبهو  هاحوزه

و در نتیجه عملکرد تحصیلي  بندنديمقرار گیرند، راهکارهایي هر چه بهتر را به کار 
 (.5333نیز خواهند داشت )هنری و کامپبل،  یتریقو

پیشرفت و تعیین  انگیزهاهداف پیشرفت و  یهامؤلفهاز  هرکدامتعیین اهمیت  منظوربه
استفاده شد. نتایج نشان  گامبهگاماز رگرسیون چندگانه به روش  هامؤلفهاز  هرکدامسهم 
اهداف  یهامؤلفهو از بین  يکوشسخت مؤلفهپیشرفت  انگیزه یهامؤلفهکه از بین داد 

در تبیین واریانس عملکرد  یداريمعن ریتأث اهداف پیشرفت تبحرگرا مؤلفهپیشرفت، 
بر عملکرد تحصیلي  یداريمعن ریتأثتحصیلي دارند و سایر متغیرها در حضور این دو متغیر 

 51و  شدهلیتحلوارد  در گام اول پیشرفت انگیزه یهامؤلفهاز  يکوشسختمتغیر ندارند. 
داف پیشرفت اهمتغیر  کهيدرحال؛ درصد از واریانس عملکرد تحصیلي را تبیین نمود

درصد از  6، يکوشسختدر گام دوم وارد تحلیل شده و در حضور متغیر  تبحرگرا
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درصد از واریانس عملکرد  15 مجموعاًبنابراین ؛ واریانس عملکرد تحصیلي را تبیین نمود
بتا  یباضرتبیین شد.  اهداف پیشرفت تبحرگراو  يکوشسخت هایتحصیلي توسط متغیر

اندکي  92/2 ضریب بتا باپیشرفت  انگیزه یهامؤلفهاز  يکوشسخت متغیرنیز نشان داد که 
در مجموع نتایج بوده است.  13/2 ضریب بتا با اهداف پیشرفت تبحرگرامتغیر از  مؤثرتر

پیشرفت با عملکرد تحصیلي رابطه داشته و  انگیزه یهامؤلفهاین تحقیق نشان داد که همه 
 کهيدرحالزشي به بهبود عملکرد تحصیلي پرداخت؛ انگی یهامؤلفهاز طریق ارتقاء  توانيم

اهداف پیشرفت، اهداف تبحری با عملکرد تحصیلي رابطه مثبت و اهداف  یهامؤلفهاز بین 
از طریق تقویت  دهديماجتناب از تبحر با عملکرد تحصیلي رابطه منفي داشتند که نشان 

هبود عملکرد تحصیلي به ب توانيماهداف تبحری و تضعیف اهداف اجتناب از تبحر 
دو  صرفاًپرداخت. عالوه بر آن نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که در حضور همه متغیرها 

پیشرفت و اهداف تبحری با عملکرد تحصیلي رابطه  انگیزه یهامؤلفهاز  يکوشسختمتغیر 
نابع و در امکانات و م یيجوصرفه منظوربهدارند. تلویحات کاربردی این یافته این است که 

جهت تقویت و  یزیرصرفاً برنامهمورد بررسي  مؤلفه 8در زمان از بین  یيجوصرفههمچنین 
و اهداف تبحری برای بهبود عملکرد تحصیلي کفایت  يکوشسخت مؤلفهارتقاء دو 

. در پایان از تمامي باشدينم هامؤلفهو نیازی به تدارک برنامه بهبود در سایر  کنديم
دانشگاه آزاد اسالمي شهرستان آبدانان از توابع استان ایالم و همچنین دانشجویان گرامي 

 و قدرداني را داریم. مسئولین مربوطه کمال تشکر

 منابع
(. اثربخشي درمان شناختي بک به شیوه گروهي بر افزایش انگیزه 5984) .اسودی، مریم

ي ارشد رشته کارشناس نامهانیپاپیشرفت دانش آموزان دختر متوسطه شهرستان درگز. 
 مشاوره. دانشگاه عالمه طباطبایي )چاپ نشده(.

 اصفهان: ماني. ي تربیتي )پرورشي(.شناسروان(. 5982) .رئیسي، زهره
 .آگاه تهران: پرورشي. روانشناسي .(5986) .اکبريعل سیف،

(. بررسي نظر معلمان دبستان، راهنمایي و دبیرستان درباره 5933) .شجاعي، مهدی
کارشناسي ارشد، دانشگاه  نامهانیپادانش آموزان.  فزایش انگیزه پیشرفتراهبردهای ا

 ي و علوم تربیتي.شناسروانتهران، دانشکده 
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(. 5985) .شکرکن، حسین؛ برومند نسب، مسعود؛ نجاریان، بهمن و شهني ییالق، منیجه
ر بررسي رابطه ساده و چندگانه خالقیت، انگیزه پیشرفت و عزت نفس با کارآفریني د

ي دانشگاه شناسروانمجله علوم تربیتي و دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز. 
 .5-14، 4و  9ی هاشمارهدوره سوم، سال نهم،  ،شهید چمران اهواز

 خودکارآمدی، نقش .(5981علیرضا. ) کیامنش، ه واله حجازی، مریم؛ پور، محسن
 درس تحصیلي تپیشرف پایداری در و یادگیری راهبردهای پیشرفت، اهداف

، 3، شماره ی آموزشيهاینوآور .تهران شهر متوسطه سوم سال آموزاندانش ریاضي
56-96. 

(. بررسي رابطه باورهای انگیزشي و راهبردهای یادگیری 5936موسوی نژاد، عبدالمجید. )
 نامهانیپابا پیشرفت تحصیلي دانش آموزان سال سوم راهنمایي.  شدهداده نظم خود
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