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  چکيده

ها در فرآيند   گيری هاي تحصيلي و همچنين نقش اين جهت  ويژه در موقعيت گيری هدف و تاثير آن در عملکرد افراد، به جهتبا توجه به اهميت اهداف: 

کنندگي آن در  بيني ياددهي، پژوهش حاضر با هدف تعيين رابطه الگوي چهاروجهي اهداف پيشرفت با پيشرفت تحصيلي و تعيين نقش پيش -يادگيري

  اين زمينه انجام شد.

اي انتخاب  روش تصادفي چندمرحله آموز راهنمايي شهرستان دزفول که به دانش ٦٠٩روي  ١٣٩٠-٩١اين مطالعه همبستگي در سال تحصيلي  ها: روش

استفاده شد. ميانگين درسي به عنوان شاخص پيشرفت  گريگور مکو  اليوتنامه هدف پيشرفت  ها از پرسش آوري داده شدند، انجام شد. براي جمع

 SPSS 18افزار  هاي آمار توصيفي، ضريب همبستگي پيرسون، و تحليل رگرسيون چندگانه با استفاده از نرم ها به کمک شاخص تحصيلي بود. داده

  ل شد.يتحل

). همچنين >٠١/٠pداري وجود داشت ( فت تحصيلي رابطه معنياجتناب و پيشر -گرايش، عملکرد -گرايش، عملکرد - گيري تسلط بين جهت ها:  يافته

بين منفي متغير  اجتناب پيش - گيري عملکرد هاي مثبت و جهت بين گرايش پيش -گرايش و عملکرد - گيري تسلط داد که جهت ضرايب رگرسيون نشان

  پيشرفت تحصيلي هستند.

تلف پيشرفت، و تأثير آن بر متغيرهاي تحصيلي تأکيد دارد. همچنين کاربردهايي براي هاي اين مطالعه بر اهميت بررسي اهداف مخ يافته گيري:  نتيجه

   هاي آموزشي پيشنهاد شده است. فعاليت

  گيري هدف پيشرفت، پيشرفت تحصيلي انگيزش پيشرفت، جهت :هاکليدواژه
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Abstract 

Aims: Considering the importance of goal orientation and its effect on individuals’ performance, especially in 

educational situations and also considering the role of these orientations in the learning-teaching process, this 

study was carried out with the aim of determining the relation between the four-dimensional pattern of goal 

achievement and academic achievement and determining its predictive role in this field. 

Methods: This correlation study was performed in academic year of 2011-2012 in Dezful, Iran, on 609 students 

who were selected by random multistage sampling method. Data were collected using the Goal Achievement 

Questionnaire of Elliot & McGregor. The mean scores of the students were used as an index for academic 

achievement. Data were analyzed by descriptive statistics, Pearson correlation coefficient and multiple 

regression analysis using SPSS 18 software. 
Results: There was significant relationship between mastery-approach, performance-approach, performance-

avoidance and academic achievement (p<0.01). Regression coefficients also showed that mastery-approach and 

performance-approach orientation were positive predictors and performance-avoidance was a negative predictor 

for academic achievement. 

Conclusion: Findings of the study emphasize the importance of investigating different achievement goals and 

their influence on academic variables. In addition, implications for educational practice have been discussed.  
Keywords: Achievement Motivation, Achievement Goal Orientation, Academic Achievement 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سعيد مشتاقي  ۹۰

   ۱۳۹۱ تابستان، ۲، شماره ۵دوره   مجله راهبردهاي آموزش

  مقدمه 

هاي آموزشي که همواره مورد توجه محققان   ترين اهداف نظام  از مهم
گرا و   ش فراگيراني باانگيزه، هدفمند، پيشرفتنيز بوده است، پرور

ويژه در حيطه انگيزش و يادگيري   شناسي، به  کارآمد است. دانش روان
هاي تحقيقاتي خود بيشترين نقش را در پيشبرد اين   با تکيه بر يافته

مسير ايفا کرده و همواره دستاوردهاي بزرگي براي شناسايي و فهم 
هاي او داشته است. در اين  قای تواناييرفتار انسان و همچنين ارت

گيری هدف پيشرفت از جمله موضوعاتي است که نقش  رابطه، جهت
  عنوان يک سازه کليدي مورد تاييد قرار گرفته است. آن به

شود، در   رفتار ما عموماً با ميل رسيدن به هدفي ويژه برانگيخته مي
بيني رفتار   هاست و براي پيش  اي از فعاليت واقع هر رفتاري سلسله

 ۴] ۱[ التهامو  الکها يا نيازهاي آنان بايد شناسايي شود.   افراد، انگيزه
 هدايت -۱دليل اصلي چگونگی اثر تعيين هدف بر بهبود عملکرد را 

گيری تالش؛  به خدمت -۲توجه فرد به سمت تکليف در دست انجام؛ 
مشوقي  - ۴افزايش استقامت و پشتکار تا دستيابي به هدف؛ و  -۳

عبارت ديگر، تشويق تدابير  هاي تازه يا به  براي گسترش استراتژي
  دانند. جديد براي بهبود عملکرد، می

ار انگيزش ما را براي نماييم، مقد  از طرفي نوع هدفي که ما انتخاب مي
گيری هدف را  ] جهت۲[ آيمزکند.   رسيدن به آن هدف تعيين مي

صورت الگوي منسجمي از باورها، اسنادها و هيجانات فرد تعريف  به
شود تا نسبت   کند که مقاصد رفتاري فرد را تعيين کرده و سبب مي  مي

ا ه  ها گرايش بيشتري داشته و در آن موقعيت  به برخي موقعيت
هاي  گيری در موقعيت اي خاص عمل نمايد؛ اين جهت  گونه به

همين دليل تمايالت،  تحصيلي، مبين انگيزه فرد از تحصيل است و به
هاي يادگيري تحت تاثير قرار   هاي او را در موقعيت  ها و پاسخ کنش

اي که در   گيری هدف را نبايد با اهداف ويژه دهد. جهت  مي
گيرند، يکي دانست؛   ها درنظر مي  اي فعاليتهاي آموزشي بر  موقعيت

گونه اهداف صرفاً محرک فرد، براي يادگيري يک تکليف ويژه  اين
هستند. از سوی ديگر، برخالف اهداف آموزشي که مبناي تشابهات 

هاي فردي در  گيری هدف مبناي تفاوت فردي است، جهت
موفقيت فرد توان ميزان   هاي تحصيلي است و براساس آنها مي  موقعيت

  بيني نمود. ها پيش  را در اين گونه موقعيت
ها و الگوهاي متعددي که به بحث پيرامون   هسته مفهومي همه نظريه

اند، بر قصد و نيت فعاليت و رفتارهاي  رويکرد هدف پيشرفت پرداخته

جاي پرداختن به  مرتبط با پيشرفت متمرکز هستند، در اين رويکرد به

خواهد برسد، ادراک  قعيت پيشرفت به چه چيز مياين که فراگير در مو
هاي پيشرفت را محور بحث قرار فراگير از (چرايي) تالش در موقعيت

طور کلي انگيزش  ]. در بحث از هدف پيشرفت و به۳دهد [  مي

پيشرفت، رسيدن و ميل به شايستگي و کفايت، هدف نهايي است؛ 

]: بعد تعريف ۴، ۳ت [گذاري اس شايستگي داراي دو بعد تعريف و ارزش
گيرد که  هايي است که فرد براي خود درنظر ميبراساس استاندارد

فردي و هنجاري هستند. در  صورت استانداردهاي مطلق، درون به

يابي  استاندارد مطلق، شايستگي براساس تسلط و فهم بهتر يا مهارت

فردي شايستگي براساس رشد  در کار است. در استاندارد درون
شود. اين  هاي شخصي (پيشرفت هر فرد با خودش) تعريف مي  هارتم

هاي عملي و مفهومي بسيار زياد با  دو استاندارد براساس شباهت

گيرند. در استانداردهاي هنجاري،  يکديگر در يک مقوله قرار مي
شايستگي نتيجه عملکرد بهتر نسبت به ديگران است؛ بنابراين، 

شود.  استانداردهاي هنجاري) تقسيم ميشايستگي عملکردي (براساس 

گذاري است و از اين که جهت هدف به   بعد ديگر شايستگي ارزش
آوردن نتايج مثبت) يا اجتناب از شکست  دست  سمت پيشرفت (به

  ].۵آورد [  (اجتناب از نتايج منفي) است، صحبت در ميان مي

گيری هدف پيشرفت، اهداف  در طول تکامل نظريه جهت

طور  ها به اند، بعضي از گروهبندي شده هاي گوناگون تقسيم  تصور به
اند و  گذاري ارجاع داشته کل به بعد تعريف و جنبه گرايشي بعد ارزش

اند. در  گذاري را مد نظر قرار داده بعضي هر دو بعد تعريف و ارزش

] ۳[ گريگور مکو  اليوت] و ۶[ اليوتبندي که توسط  آخرين تقسيم
وجود آمد. در اين  وجهي اهداف پيشرفت بهت گرفت، الگوي چهار صور

اجتناب،  - گرايش، تسلط -الگو چهارگانه اهداف پيشرفت تسلط

 -اجتناب هستند. در اهداف تسلط -گرايش و عملکرد -عملکرد

هاي خود در تکاليف است، آنان   دنبال بهبود شايستگي گرايش، فرد به
عالقه دارند و خود را درگير تکاليف به يادگيري براي خود يادگيري 

اجتناب، شايستگي  -]. در اهداف تسلط۶کنند [ چالش برانگيز مي

شود و تمام تالش افراد   صورت تسلط کامل به تکاليف تعريف مي به
گزيدن از خطا و اشتباه معطوف است. ترس از نفهميدن  برای دوري

اين نوع هاي   مطالب، شکست در يادگيري و فراموشي از ويژگي
گرايش، بر تاييد  -گيری هدف عملکرد ]. جهت۷گيری است [ جهت

عملکرد و کسب قضاوت مطلوب ديگران درباره عملکردهاي شخصي 
گيری بر کسب قضاوت مثبت ديگران و  تاکيد دارد. محوريت اين جهت

]. در ۸هاي اجتماعي (بهتر از ديگران بودن) قرار دارد [ توجه به مقايسه

معناي اجتناب از شکست  اجتناب، شايستگي به -کردگيری عمل جهت
است و هسته اصلي، توجه به مقايسه اجتماعي است؛ ليکن تاکيد بر 

عنوان فردي کُندآموز محوريت اين  شدن به گريز از حقارت و نگريسته

  ].۹گيری هدف است [ جهت
عنوان پيامد رفتاري اهداف پيشرفت، از اهميت  پيشرفت تحصيلي به

اهداف تسلط  هايي که به بررسي رابطه وردار است. پژوهشزيادي برخ

اند.  هاي متناقضي را گزارش کرده اند، داده با پيشرفت تحصيلي پرداخته
ويژه   اند که اهداف تسلط (به هاي پژوهشي نشان داده بيشتر يافته

داري با پيشرفت تحصيلي ندارند  اجتناب) رابطه معنی -اهداف تسلط

هايي نيز وجود دارد که رابطه  . با اين وجود پژوهش]۱۲، ۱۱، ۱۰[

]. در زمينه ۱۳اند [ دست داده داري بين اين دو متغير به مثبت و معنی
گرايش نيز شواهد متعدد پژوهشي مويد وجود رابطه  - اهداف عملکرد

، ۱۴، ۳دار بين اين هدف و پيشرفت تحصيلي است [ مثبت و معنی
اند که  اجتناب تحقيقات نشان داده -رد]. در رابطه با هدف عملک۱۵
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گيری هماهنگ هستند، بيشتر به اين  هايي که با چنين جهت آزمودني

جهت گرايش دارند که نمرات پاييني کسب کنند و درنتيجه پيشرفت 
هايي مويد وجود رابطه منفي  تحصيلي پاييني داشته باشند. چنين يافته

  ].۱۰، ۳يلي است [اجتناب و پيشرفت تحص - بين هدف عملکرد

گيری هدف و  هايي که به بررسي رابطه جهت در مجموع مرور پژوهش
سازند که نتايج  اند، اين مساله را نمايان مي پيشرفت تحصيلي پرداخته

دهد  اين تحقيقات هنوز يک الگوي منسجم و هماهنگ را ارايه نمي

در هاي داخلي که  ]. ذکر اين نکته نيز ضروري است که پژوهش۱۶[
هاي دانشگاهي است و کمتر  اين زمينه صورت گرفته بيشتر در محيط

اند. با الگوي چهاروجهي هدف پيشرفت را محور تحقيقات قرار داده

گيری هدف و تاثير  درنظرگرفتن اين نکات و با توجه به اهميت جهت

هاي تحصيلي و همچنين نقش  ويژه در موقعيت آن در عملکرد افراد، به
دهي، پژوهش حاضر با ياد -ها در فرآيند يادگيري ریگي اين جهت

هدف تعيين رابطه الگوي چهاروجهي اهداف پيشرفت با پيشرفت 

  کنندگي آن در اين زمينه انجام شد. بيني تحصيلي و تعيين نقش پيش

  

  ها روش

شيوه همبستگي  اين پژوهش کاربردي از نوع تحقيقات غيرآزمايشي به
تواند ذاتاً  آزمون است. مطالعات همبستگي مي دهي پس با سازمان

توصيفي يا استنباطي باشد ولي نکته مهم اين است که مقصود از 
ها هرگز تحقيق درباره يک رابطه  گردآوري اطالعات در اين پژوهش

]. جامعه آماري پژوهش، کليه ۱۷نيست [علت و معلولي قاطع 
آموزان پسر و دختر مدارس راهنمايي شهرستان دزفول در سال   دانش

نفر). حجم نمونه طبق  ۱۷۰۰۰بودند (حدود  ۱۳۹۰-۹۱تحصيلي 

% و با ۹۵اصول علمي با استفاده از فرمول کوکران در سطح اطمينان 
شده از تحقيقات ) برآورد۵۷/۲توجه به حجم جامعه و واريانس جامعه (

گيري به اين صورت بود که ابتدا  نفر تعيين شد. روش نمونه ۶۳۴قبلي، 

آموزان   منطقه و از اين مناطق، دانش ۲از بين مناطق آموزشي دزفول، 
 ۶۰۹مدرسه دخترانه و پسرانه به قيد قرعه انتخاب شدند. در نهايت،  ۶

اي  وشهگيري خ پسر) که به روش نمونه ۳۰۱دختر و  ۳۰۸نفر (

طور صحيح کامل  اي انتخاب شده بودند، ابزار تحقيق را به چندمرحله
  کردند و مورد مطالعه قرار گرفتند.

 (AGQ)گيری هدف  نامه جهت آوري اطالعات از پرسش براي جمع

گيری هدف بر  نامه براي سنجش بعد جهت استفاده شد. اين پرسش

تهيه شده و  گريگورمکو  اليوتوجهي از سوي طبق الگوي چهار
گيری را  گويه يک جهت ۳طوري که هر  گويه است. به ۱۲مشتمل بر 

بخشي قرار دارد. برای ۷سنجد و در مقابل هر گويه طيف ليکرتي  مي

دست  گيری هدف پيشرفت بهنمره به تفکيک چهار جهت ۴هر فرد 
 ۳گيری هدف، بين آيد. دامنه نمره هر فرد در هر يک از چهار جهتمی

  در تغيير است.  ۲۱و 

عامل را استخراج  ۴با استفاده از تحليل عاملي،  گريگورمکو  اليوت

کردند. در  کل واريانس را تبيين مي %۵/۸۱کردند که در مجموع 

نامه از روش آلفاي  منظور تعيين پايايي پرسش پژوهش حاضر، به
 -گيری تسلط هاي جهت مقياسکرونباخ استفاده شد که براي خرده

ترتيب،  اجتناب به -گرايش، عملکرد - اجتناب، عملکرد -گرايش، تسلط

دست آمد. همچنين  به ۶۸/۰، و ۷۵/۰، ۷۵/۰، ۷۹/۰ضرايب آلفاي 
نامه از روش تحليل عاملي استفاده  منظور تعيين روايي اين پرسش به

و مقدار  ۷۸/۰ (KMO)گيري  شد. مقدار ضريب شاخص کفايت نمونه

χ ۰۰۰۱/۰محاسبه شد که در سطح  ۲۷/۱۱۱۴تلت آزمون کرويت بار 
دار بود. در تحليل عاملي از روش تحليل عناصر با چرخش متعامد  معنی

براي حداقل همبستگي قابل  ۳۰/۰از نوع واريماکس و بارهاي عاملي 
قبول ميان هر ارزش و عامل استخراج شده، استفاده شد. نتايج نشان 

ش ويژه باالتر از يک در مقياس دار با ارز عامل قوي معنی ۴داد که 

% واريانس کل را تبيين کردند. اين ۷۴/۵۴وجود دارد که در مجموع 
، ۴۲/۱۶، ۰۲/۱۷ترتيب  مقدار براي هر يک از عوامل چهارگانه به

افزار  بودند. در تحليل عامل تاييدي نيز با کمک نرم ۳۵/۹، و ۹۵/۱۱

AMOS دست آمد؛  هباالترين برازش براي همين مدل چهارعاملي ب

عامل در پژوهش حاضر با  ۴درنتيجه، از نظر ساختار عاملي، پديدآيي 
ها با مدل مورد نامه همسو و برازش داده مدل چهاروجهي اين پرسش

  ).۱تاييد بود (جدول 
  

ل عامل در تحلي )AGQ(نامه  هاي نيکويي برازش پرسش آماره )۱ دولج

  ييديتا

۲  مدل
χ  df 

۲
χ/df GFI AGFI CFI TLI PNFI RMSEA 

مرتبه 

  اول
٠٣٥/٠  ٦٩٦/٠  ٩٧٤/٠  ٩٧٨/٠  ٩٦٥/٠  ٩٧٨/٠  ٧٣٥/١  ٤٨  ٩٢/٨٣  

  

  نتايج 

، در ۳۲/۱۷±۵۳/۲گيری هدف پيشرفت در دختران  ميانگين ابعاد جهت

  ). ۲بود (جدول  ۴۵/۱۷±۴۰/۲و در کل  ۵۸/۱۷±۲۶/۲پسران 
  

  گيری هدف پيشرفت به تفکيک جنسيت ابعاد جهتميانگين  )۲ جدول

   ←جنسيت

  ↓تغيرم

 دختر

)۳۰۸=n(  

 پسر

)۳۰۱=n(  

   کل

)۶۰۹=n(  

  گيريجهت

هدف 

  پيشرفت

  ۴۱/۱۸±۴۴/۳  ۱۰/۱۸±۵۶/۳  ۷۲/۱۸±۳۰/۳  گرايش -تسلط

  ۹۲/۱۳±۹۷/۴  ۸۶/۱۳±۵۹/۴  ۹۳/۱۳±۳۱/۵  اجتناب -تسلط

  ۴۵/۱۴±۹۲/۳  ۵۹/۱۴±۹۱/۳  ۳۱/۱۴±۹۲/۳  گرايش -عملکرد

  ۳۹/۱۳±۸۲/۳  ۳۲/۱۳±۷۱/۳  ۴۵/۱۳±۹۳/۳  اجتناب -عملکرد

  ۴۵/۱۷±۴۰/۲  ۵۸/۱۷±۲۶/۲  ۳۲/۱۷±۵۳/۲  پيشرفت تحصيلي

  

براساس نتايج همبستگي بين متغيرهاي پژوهش، به غير از 

 -گرايش، عملکرد -گيری تسلط جهت ۳اجتناب،  -گيری تسلط جهت

آموزان رابطه  اجتناب با پيشرفت تحصيلي دانش - گرايش و عملکرد
  ).۳دار داشتند (جدول  معنی
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سعيد مشتاقي  ۹۲

   ۱۳۹۱ تابستان، ۲، شماره ۵دوره   مجله راهبردهاي آموزش

  ماتريس همبستگي بين متغيرهاي پژوهش )۳جدول 

  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱  هاريمتغ

          ۱  يليشرفت تحصيپ -۱

        ۱ ∗۳۳/۰  شيگرا -تسلط -۲

      ۱ ∗۲۶/۰ ۰۷/۰  اجتناب -تسلط -۳

    ۱ ∗۱۹/۰ ∗۶۵/۰ ∗۳۶/۰  شيگرا -عملکرد -۴

  ۱ ∗۴۹/۰ ∗۳۹/۰ ∗۵۹/۰ ∗۳۰/۰  اجتناب -عملکرد -۵

∗۰۱/۰p<  
  

در زمينه اجتناب  -گيری تسلط براساس نتايج تحليل رگرسيون، جهت
کنندگي برخوردار نبود، اما  بيني پيشرفت تحصيلي از قدرت پيش

) و ۰۰۱/۰p< ،۲۳/۰=βگرايش ( -های عملکرد گيری جهت

دار و  طور معنی ) به۰۳/۰p< ،۱۲/۰=βگرايش ( - گيري تسلط جهت
دار و منفي  طور معنی اجتناب به - گيری عملکرد مثبت و جهت

)۰۰۱/۰p< ،۱۴/۰-=βبيني پيشرفت تحصيلي را داشتند و  ) توان پيش
  ).۴% واريانس پيشرفت تحصيلي را تبيين کردند (جدول ۱۶در مجموع 

  
گيري هدف پيشرفت بر پيشرفت  نتايج تحليل رگرسيون چهار جهت )۴ جدول

 تحصيلي

 R  هانيبشيپ
۲

 R
  

β  t 
 سطح

  يدار يمعن

  شيگرا -تسلط

۴۰/۰  ۱۶/۰  

۱۲/۰  ۱۶/۲  ۰۳/۰  

  ۱۳/۰  -۵۰/۱  -۰۶/۰  اجتناب -تسلط

  ۰۰/۰  ۵۵/۴  ۲۳/۰  شيگرا -عملکرد

  ۰۰/۰  ۹۱/۲  -۱۴/۰  باجتنا -عملکرد

  

  بحث 

پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه الگوي چهاروجهي اهداف 
کنندگي آن در  بيني پيشرفت با پيشرفت تحصيلي و تعيين نقش پيش

و پسر دوره راهنمايي شهرستان آموزان دختر  در بين دانشاين زمينه، 

هاي حاصل از ضرايب همبستگي و  دزفول انجام شد. در مجموع يافته
گيری و  دار بين انواع جهت تحليل رگرسيون، بيانگر رابطه معنی

گيری هدفي که  پيشرفت تحصيلي است. به بيان ديگر نوع جهت

ابطه گزيند با نمره پيشرفت تحصيلي وي ر آموز براي خود برمي دانش
دارد. تحليل آماري در زمينه پيشرفت تحصيلي نشان داد که هدف 

دار پيشرفت تحصيلي  کننده مثبت و معنی بيني گرايش پيش -تسلط

و  گاتمنو همکاران و  والترزهاي  است. يافته مذکور با پژوهش
و  اليوتهاي  ] و با نتايج پژوهش۱۸، ۱۶، ۱۳همکارن همسو است [

همسو است ر ناپودالورو همکاران و  حجازين، و همکارا اوکان، چرچ

گرايش  -گيری تسلط آموزان داراي جهت ]. دانش۱۹، ۱۲، ۱۱، ۱۰[

همين دليل وقت  هاي يادگيري دارند و به عالقه دروني به فعاليت
آموزان بر اين  کنند؛ اين دانش بيشتري براي يادگيري صرف مي

 -توانم بفهمم؟   لب را ميچگونه اين مط -سئواالت تمرکز دارند که 

چگونه در اين درس  -توانم انجام دهم؟ و  چگونه اين کار را مي

 توانم مسلط باشم؟  مي

داري با  اجتناب نتايج نشان داد که رابطه معنی - در مورد اهداف تسلط
]، بر ۶[ اليوتپيشرفت تحصيلي ندارد. در تبيين اين نتيجه همسو با 

دليل  هاي متضاد، فرآيند مثبت بهوجود فرآيند دليل يم که بهاين اعتقاد
دليل وجود بعد اجتناب،  هاي منفي بهوجود بعد تسلط و فرآيند

اجتناب کار دشواري است.  -کنندگي دقيق براي اهداف تسلط بيني  پيش

گيری نوعي اضطراب وجود دارد؛ اضطراب از  در اين جهت
شود اين  اعث ميجستن از خطا که ب کردن مطالب و دوري فراموش

گرايش پيشرفت تحصيلي  -گيری تسلط گيری نتواند مثل جهت جهت

  را باعث شود.

بين مثبت پيشرفت  اجتناب را پيش -گيری عملکرد نتايج تحليل، جهت
و  اليوتهاي  تحصيلي نشان داد. يافته مذکور همسو با پژوهش

 دالورپور] و ۱۵و همکاران [ هارکوييکز]، ۱۶[ والترز]، ۳[گريگور   مک

] و ۲۰[ مارينو  دوپيراتهاي معدودي نظير  ] است، اما با پژوهش۱۲[
توان به  همسو است. در تبيين اين يافته مي] نا۱۸[ نوشاديو  خادمي

گيری هدف  اين نکته اشاره کرد که از آنجا که افرادي که جهت

هايي که  در جمع دنبال اثبات شايستگي خود گرايش دارند به -عملکرد

کنند، هستند و در چنين شرايطي  رقابت را القا مي طور بالقوه روحيه به
ترين مالک براي  عنوان آشکارترين و قابل دسترس معيارهاي عيني به

دادن خود در  ارزشيابي افراد هستند؛ بنابراين، افراد مذکور با برتر نشان

خود در مقايسه با ديگران  دادن شايستگي دنبال نشان ها، به اين مالک
هستند و تمام تالش و تمرکز آنان در رسيدن به اين هدف هدايت 

ترين  شود. پس از آنجا که گرفتن نمرات باال يکي از واضح مي
آموزان در زمينه هاي ابراز و نمايش شايستگي است، دانش  مالک

گيری به گواه اين پژوهش و  پيشرفت تحصيلي در اين جهت
  اي متعددي که ذکر شد در حد بااليي قرار دارند.ه  پژوهش

اجتناب، نتايج تحليل نشان داد که اين  -در مورد هدف عملکرد

بيني پيشرفت  داري به پيش صورت منفي و معنی گيری به جهت
گيری هدف  آموزاني که جهتپردازد؛ به اين معنا که دانش تحصيلي مي

يلي پاييني هستند، اين اجتناب دارند، داراي پيشرفت تحص -عملکرد

، گريگور مکو  اليوت، چرچو  اليوتيافته همسو با تحقيقات پيشين 
]. در اين زمينه ۱۸، ۱۲، ۱۰، ۳است [ دالورپورو  نوشاديو  خادمي

تبع آن ماهيت   شدن و به توان گفت که ترس و اجتناب از وارد عمل مي

و فعاليت در آنها شود که انگيزه تالش  آموزان باعث مي انفعالي دانش
هايي است که  راستا با پژوهشطور کلي اين يافته، هم پايين باشد. به

اجتناب، هدفي ناسازگارانه است و  -دهند، هدف عملکرد نشان مي

  همواره با پيامدهاي مخربي همراه است.

گيری هدف و ساختار  اي به تبيين ارتباط ميان جهتدر مقاله ايمز
است که ساختار کالس، نوع هدف انتخابي،  کالس پرداخته و معتقد

تصور فرد از خودش و ديگران و همچنين تصور فرد از تکاليف را تحت 
]. وي در توصيف ساختار کالس به نوع تکاليف يا ۲دهد [ تاثير قرار مي
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هاي کالسي و نوع ارزشيابي اشاره دارد و  محتواي دروس، نوع فعاليت

گيری هدف را تحت تاثير قرار  جهتاين عوامل،  معتقد است که همه
ناپذير است و از  دهند. تکاليفي که محتواي آنها خشک و انعطاف مي

گيری هدف  سوي جهت آموز را به تنوع برخوردار نيست کمتر دانش

دهند و بالعکس دروسي که تنوع و تغييرپذيري در  يادگيري سوق مي

د. همچنين دروسي دهن گيری را پرورش مي آنها زياد است، اين جهت

گيری  با تمايالت فرد است، جهت دارتر و مرتبط که محتواي آنها معنی
معتقد است که اساساً  ايمزکنند.  معطوف به يادگيري را تقويت مي

گيری معطوف به يادگيري نيازمند صرف وقت، تالش و تداوم  جهت

  آمده است. ۵طور خالصه در جدول  به ايمزبيشتر است. پيشنهادات 
  

  گيري هدف يادگيري ساختار کالس و راهبردهاي آموزشي منجر به جهت )۵جدول 

  يزشيانگ يالگو  يآموزش يراهبردها  ساختار

  يمحتوا

  درس

  يريادگي يهاتيدار فعال د بر ابعاد معنييکتا -۱

  آموزان ق دانشيع و متنوع و توجه به عاليبد يمحتوا يطراح  -۲

  يريادگيموثر  يو راهبردها يليشرفت تحصيق پيتشو -۳

  مدت و خودمرجعجاد اهداف کوتاهيآموزان در اکمک به دانش -۴

-  

ت ينوع فعال

  يکالس

  هايريگميآموزان در تصمد بر مشارکت دانشيکات -۱

  يريپذتيعمل و مسئول يآزاد يبرا ييهاجاد فرصتيا -۲

  خود يهاشت تاليريو مد ينظارت يهااستفاده از مهارت -۳

  يريادگيد بر کوشش و يکتا -۱

  تيبه فعال يعالقه درون -۲

  يميتنظخود ياستفاده از راهبردها -۳

  کار خالق و فعال -۴

زش رفتار يمورد قبول قرارگرفتن که خود موجب انگ يعنياحساس تعلق ( -۵

ت در گروه و مشارکت در کار يرش، احساس تعلق، عضويپذ يشود) و از طرف يم

  شود.يآموز م در دانش ينان و سالمت روانياس اطمموجب احس

نوع 

  يابيارزش

  يجمع يابي، نه ارزشيو شخص يفرد يابيانجام ارزش -۱

که دچار اشتباه  يدر زمان يآموزان، حتق دانشيتشو يبرا ييهاجاد فرصتيا -۲

  يريادگياز  يعنوان بخش شوند بهيم

  يرد(تسلط) ف يريادگيشرفت و يد بر بهبود، پيکات -۳

-  

  

اندرکاران امر آموزش و پرورش و همچنين  شود که دست پيشنهاد مي
ريزي  اي طرح گونه هاي خود را به هاي آموزشي، اهداف و برنامه نظام

که  کنند که افراد را به داشتن انگيزه دروني سوق دهند و از آنجايي 

ورش انگيزه افراد تا حدود زيادي متاثر از عوامل بيروني بوده و قابل پر

هاي مختلف و مناسب  شود با استفاده از روش است، توصيه مي

آموزشي نظير روش يادگيري مشارکتي و همچنين روش آموزش 
هاي نوين آموزشي است، استفاده نمايند تا  مطالعه متقابل که از روش

  هاي آموزشي ارتقا يابد. سطح انگيزش در محيط

 

  گيري  نتيجه

ر عملکرد تحصيلي دارد و اخيرا انگيزش پيشرفت نقش مهمي د
رويکرد جديد اهداف پيشرفت در اين زمينه محور بسياري 

 -هاي تسلط گيری گيری هدف، جهت جهت ۴هاست. از بين   پژوهش

بيني پيشرفت  اجتناب در پيش -گرايش و عملکرد -گرايش، عملکرد

گيری  آموزان داراي جهت تحصيلي نقش دارند. در مجموع، دانش

سلط از انگيزش دروني به يادگيري برخوردارند. در مقابل، اهداف ت
گيری اهداف عملکرد، احتماال به لحاظ دروني  آموزان با جهت دانش

  شوند و به کمک احتياج دارند.  برانگيخته نمي
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