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 چکیده
تعیین رابطه علی بین اهداف پیشرفت با عملکرد تحصیلی از طریق میانجیگری ، پژوهش حاضراز هدف 

دوره متوسطه دوم شهر رامهرمز بود. روش پژوهش توصیفی  دختران آموزدانشصیلی در سرزندگی تح
یلی که در سال تحص، دختر متوسطه دوم بود آموزاندانشاز نوع همبستگی بود. جامعه این پژوهش تمامی 

گیری به روش نمونه، آموزنفر دانش 244مشغول به تحصیل بودند. از جامعه مذکور تعداد ، 91-6291
شامل مقیاس اهداف پیشرفت میدلتن و میگلی ، مورداستفادهانتخاب شدند. ابزار ، ایدومرحلهای خوشه

 عنوانبهان آموزدانش( و معدل 6296) زادهچاری و دهقانیمقیاس سرزندگی تحصیلی حسین، (6991)
 مبستگی وبا استفاده از روش آماری ماتریس ه شدهیگردآورهای شاخص عملکرد تحصیلی بود. داده

ملکردی ع، تحلیل مسیر انجام شد. نتایج حاصل نشان داد که هر دو متغیر اهداف پیشرفت )اهداف تبحری
، ینچنهم( بر عملکرد تحصیلی دارند. p<446/4ی )معنادارو اجتنابی( و سرزندگی تحصیلی اثر مستقیم 

 معنادارلی ریق سرزندگی تحصینتایج نشان داد که اثر غیرمستقیم تمام مسیرها بر عملکرد تحصیلی از ط
پیشرفت  اهداف تأثیرمعناداری تحت  طوربهتوان نتیجه گرفت که عملکرد تحصیلی (. میp<446/4) است

  .استو سرزندگی تحصیلی 
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 مقدمه
ها تهآموخ، کارگیریبهعملکرد و  ،معیار سنجش یادگیرندگان در فرایند آموزش ترینمهم

با عملکرد ، ی تحصیلیاین فرآیند در حوزه، (6295، ییموال و یغفار، ی)صبح است
 یریادگی زانیبه م 6یلیعملکرد تحص اصطالحگیرد و تحصیلی مورد ارزیابی قرار می

 ،ادوپیکشود )می دهیسنج استاندارد مختلف هایآزمونتوسط  اشاره دارد که یآموزشگاه
 تپیشرف بعد دو در که است تحصیلی رفتارهای ( و شامل مجموعه4461، 4پینتو و داسیلوا

فبلسیکر ، زفردریک) است مشاهدهقابل دانش کسب زمینه در تحصیلی پسرفت و تحصیلی
و دانشجویان هر جامعه  آموزاندانش(. موفقیت و پیشرفت تحصیلی 4461، 2و لیسون

و توجه به رفع نیازهای فردی آن  یابیهدفدر زمینه موفقیت نظام آموزشی  دهندهنشان
مشکالتی همچون افت ، وقتی در نظام آموزشی (.4465، 0و همکاران )بگیرجامعه است 

خصیتی ش، شناختی، از عوامل انگیزشی، دهدتحصیلی و عملکرد تحصیلی ضعیف رُخ می
، 5و همکاران گو)مارنشود علل این عملکرد ضعیف یاد می عنوانبه، و محیطی متعددی

های برانگیزاننده اهداف فردی در عامل ترینمهماز بین این عوامل یکی از ، (4469
 (.4469، 1)گلر و همکاران استآموزش 

ان برای کامل کردن آموزدانشای که دانشجویان و انگیزه عنوانبه 1اهداف پیشرفت
اهداف  پردازانهنظری. (4469، 9)شیه شان دارند تعریف شده استتکالیف تحصیلی

های عملکردی و اجتنابی تقسیم اهداف پیشرفت را در حوزه هایبندیدستهپیشرفت 
، 64مربوط به الیوت و چورچ هابندیتقسیم(. یکی از این 4469، 9یو و مک لیاناند )هکرد

از: اهداف  اندعبارتاند که سه وجهی ارائه داده یکه یک تقسیم بند است( 6991)
. در اهداف تبحری 62عملکرد-و اهداف اجتناب 64عملکرد-رویکرد اهداف، 66تبحری

کنند و این افراد توانایی خودشان افراد روی توانایی شخصی و خودارزشمندی تمرکز می
را با بهتر بودن از دیگران و پیش افتادن در نمره و یا موفقیت تحصیلی در مقایسه با 

 65های تیلورنتایج پژوهش بیندراین(. 4469، 60گایو و پینگ، لئودهند )دیگران نشان می
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9. Yu, J., & McLellan, R.  
10. Elliot, A. J., & Church, M. A.  
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14. Liu, X., Gao, X., & Ping, S.  
15. Taylor, R. D.  
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و سازگاری در عملکرد  6( بر نقش عوامل شناختی مانند سرزندگی تحصیلی4469)
ی است های بهزیستی روانیکی از مؤلفه عنوانبهتحصیلی اشاره دارد. سرزندگی تحصیلی 

 ناسیشروانتحصیلی را در چارچوب زمینۀ  آوریتابکه ، (6291، و همکاران یگیرزابیم)
 آمیزموفقیت(. سرزندگی تحصیلی به معنای توانایی 4460، 4کند )مارتینمثبت منعکس می

است  هاآنهای تحصیلی و فائق آمدن بر ان در مواجهه با موانع و چالشآموزدانش
 عنوانبه(. در تعریفی دیگر سرزندگی تحصیلی 4465، 2باتیسون و تورمی، )کامرفورد

و موانع عرصه جاری و مداوم تحصیل  هاچالشباقی به انواع سازنده و انط، پاسخ مثبت
لکی و عباسی رامصبحی ق، عبدلپور ژوهشپ (.4461، لوایو داس نتویپ، کادویپتعریف شد )

قه اشتیاق و عال، انی که سرزندگی تحصیلی باالیی دارندآموزدانشکه  ( نشان داد6290)
 بیشتری به تحصیل دارند.

 تنهاهنکنند های تحصیلی خود تدوین میبرای موقعیت آموزاندانشبررسی اهدافی که 
، تواند سالمت روانبلکه حتی می، آموزاندانشتواند بر عملکرد تحصیلی می

هد قرار د تأثیررا نیز تحت  هاآنو سازگاری فردی و اجتماعی  آوریتاب، پذیریانعطاف
گی تحصیلی با افزایش توان همچنین متغیر سرزند، (6291، قادراف چیبازارو ی وفیس)

رسد که شود که این به نظر میشناختی فرد منجر به تقویت اهداف تحصیلی فراگیر می
که در پژوهش ، (4469، 0نقش اساسی در عملکرد تحصیلی خواهد داشت )شاه و همکاران

یک  صورتبهو  تاکنون طورکلیبهگردد. حاضر ضرورت بررسی این موضوع ایجاب می
ای به نقش میانجی سرزندگی در رابطه بین اهداف پیشرفت با عملکرد عهمطال، مدل

تعیین رابطه علی بین اهداف  حاضر پژوهشبنابراین هدف ، تحصیلی نپرداخته است
 آموزانانشدپیشرفت با عملکرد تحصیلی از طریق میانجیگری سرزندگی تحصیلی در 

 بود. رامهرمز شهرمقطع متوسطه دوم  دختر

                                                                                                                                        
1. academic buoyancy 
2. Martin, A. J.  

3. Comerford, J., Batteson, T., & Tormey, R.  
4. Shah, et al. 
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 ل مفهوم  پژوهش. مد4شکل 

 روش
امعه ج، بود مشخص تحلیل مسیر طوربهی و از نوع همبستگ یفیروش پژوهش توص

دختر دوره متوسطه دوم شهر رامهرمز در  آموزاندانششامل کلیه ، آماری پژوهش حاضر
متغیر مشاهده شده در مدل مفهومی  5بود. با توجه به تعداد  6291-91سال تحصیلی 

 ایدومرحلهای نمونه به خوشه 244تعداد  درمجموع 54 پژوهش و اختصاص ضریب
تصادفی  صورتبهمدرسه  9در مرحله اول به این صورت که از بین تعداد ، دریافت شد

کالس  0، کالس مدارس 9مدرسه انتخاب شد و سپس در مرحله دوم از بین تمامی  0
 گیرینمونهشروع  در ابتدا قبل از ییاجرا ندیدر فرآتصادفی انتخاب شدند.  صورتبه

داده شد و  هاآزمودنیمطالب به  یدر خصوص هدف مطالعه و حفظ رازدار یحاتیتوض
. دیگرد افتیدر هانمونهاز  هاپرسشنامهسپس ، شد افتیآگاهانه در نامهرضایت زمانهم

با  ،با استفاده از روش آماری ماتریس همبستگی و تحلیل مسیر شدهیگردآورهای داده
 یابزارها قرار گرفتند. وتحلیلتجزیهمورد  Amos23و  Spss18افزار نرم استفاده از
 از: اندعبارتپژوهش 

سؤال و متشکل از  69( با 6991پرسشنامه اهداف پیشرفت توسط میدلتن و میگلی ) 
عملکرد  -اهداف اجتناب، عملکرد -اهداف رویکرد، های اهداف تبحریخرده مقیاس

ای لیکرت است. روایی سازه و محتوا توسط سازندگان درجه 5 یفطاست. سؤاالت در 

 اهداف عملکردی

 اهداف تبحری

 عملکرد تحصیلی سرزندگی تحصیلی

 اهداف اجتنابی
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تأیید شد و ضریب پایایی این مقیاس با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای سه خرده 
گزارش شده است. در مطالعه ویسانی و همکاران  16/4و  92/4، 92/4 مقیاس به ترتیب

 گزارش شده است. 96/4، 95/4، 19/4( پایایی به روش آلفای کرونباخ به ترتیب 6296)
، 91/4، 91/4در مطالعه حاضر ضریب پایایی با استفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب 

میزان سرزندگی تحصیلی از  گیریاندازهپژوهش حاضر برای آمد. در  به دست 96/4
( استفاده گردید. این مقیاس دارای 6296) زادهو دهقانیچاری حسینپرسشنامه سرزندگی 

( تا کامالً 6از کامالً مخالفم )، ایدرجهپنجکه بر اساس مقیاس لیکرت  استال سؤ 9
( روایی سازه و محتوا را 6296زاده )و دهقانیچاری حسین( تنظیم شده است. 5موافقم )

 12/4و ضریب بازآزمایی برابر  94/4ند و پایایی به روش آلفای کرونباخ برابر با کردتأیید 
ضریب پایایی پرسشنامه سرزندگی تحصیلی با استفاده از دو ، در پژوهش حاضر بود.

به دست  19/4و  90/4روش آلفای کرونباخ و تنصیف بررسی شد که به ترتیب ضرایب 
 هایکارنامهپژوهش از معدل  نای در انآموزدانش یلیسنجش عملکرد تحص یبرا آمد.

 استفاده شد. هاآن 91-91 یلیماهانه نوبت اول سال تحص

 هاهیافت
 دهد.رشته تحصیلی نشان می برحسبتوزیع فراوانی نمونه را  6جدول 

 رشته تحصی   برحسب. توزیع فراوان  نمونه پژوهش 4جدول 

 های آماریشاخص
 رشته تحصیلی

 درصد فراوانی فراوانی

 %42 16 علوم انسانی
 %49 90 علوم تجربی

 %69 55 ریاضی فیزیک

 %26 94 انش(ای و کار و دهنرستان )فنی حرفه
 %644 244 کل

 رنوفیاسم-کولموگروف های متغیرهای پژوهش با آزمون نرمالی داده 4در جدول 
 گرفت. قرار موردبررسی
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 هادر نرمال بودن داده 4اسمیرنوف-کولموگروف آزمون . نتایج3جدول 

 اسمیرنوف -فولموگروک متغیر

 یمعنادار آماره

 499/4 102/4 عملکرد تحصیلی

 600/4 401/6 ی تحصیلیسرزندگ

 046/4 451/6 اهداف تبحری

 491/4 941/4 اهداف عملکردی

 695/4 460/6 اهداف اجتنابی

 ،رنوفیآزمون کولموگروف اسمها با با توجه به تأیید نرمالی داده 4مطابق جدول 
الزم برای آزمون همبستگی پیرسون و روش حداکثر درست نمایی  شرطپیشبنابراین 

(4ML)  با استفاده از روش بوت استرپ  غیرمستقیمسنجش اثرات مستقیم و اثر در
(Bootstrap )فراهم است. 

 متغیرهای پژوهش رسونیپهای توصیف  و ماتریس همبستگ  . شاخص2جدول 

 5 0 2 4 6 انحراف معیار میانگین متغیرها

     6 14/4 99/61 عملکرد تحصیلی

    6 29/4** 62/0 15/44 سرزندگی تحصیلی

   6 24/4** 00/4** 16/2 14/61 اهداف تبحری

  6 49/4 69/4* 41/4** 69/2 04/60 اهداف عملکردی

 6 -45/4** -21/4** -40/4** -22/4** 64/4 41/64 اهداف اجتنابی

45/4>p* ،446/4 p<** 

شود و آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار نشان داده می 2مطابق جدول 
اهداف ، اهداف تبحری، همبستگی متغیرهای سرزندگی تحصیلی همچنین ضرایب

، 00/4، 56/4، 29/4عملکردی و اهداف اجتنابی با عملکرد تحصیلی به ترتیب برابر با 
 باشند.می معنادار 446/4باشند که در سطح می -22/4و  41/4
 تقیم دارد.مسعملکردی و اجتنابی( بر عملکرد تحصیلی اثر ، ( اهداف پیشرفت )اهداف تبحری6
 ( سرزندگی تحصیلی بر عملکرد تحصیلی اثر مستقیم دارد.4

                                                                                                                                        
1. kolmogorov-smirnov test 2. maximum likelihood 
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عملکردی و اجتنابی( با میانجیگری سرزندگی ، ( اهداف پیشرفت )اهداف تبحری2
 دارد. غیرمستقیمتحصیلی بر عملکرد تحصیلی اثر 

استفاده شده است.  6های برازندگیبررسی برازندگی مدل از شاخص منظوربه
در سطح  AGFI1و  4χ2/df ،RMSEA2 ،CFI0 ،5GFIهای برازششاخص طورکلیبه

 .ها داردمناسبی هستند و نشان از برازندگی مناسب مدل با داده

 های برازندگ  مدل و مدل برازش شده. مشخصه1جدول 

 χ2/df AGFI GFI CFI RMSEA p شاخص

 446/4 41/4 99/4 99/4 94/4 14/4 مقدار

با استفاده از روش حداکثر درست نمای  و اثرات کل  میمستقرات . برآورد ضرایب اث9جدول 

(ML)  غیرمستقیمو اثر ( با استفاده از روش بوت استرپBootstrap) 

پارامترهای  متغیرها  نوع اثر
 استانداردشده

خطای استاندارد 
 برآورد

T Sig 

مستقیم
 

اثر مستقیم اهداف 
 تبحری بر روی

 446/4 65/9 41/4 24/4** سرزندگی تحصیلی

 446/4 96/62 60/4 00/4** عملکرد تحصیلی
اثر مستقیم اهداف 
 عملکردی بر روی

 45/4 64/2 45/4 69/4* سرزندگی تحصیلی
 446/4 91/1 60/4 41/4** عملکرد تحصیلی

اثر مستقیم اهداف 
 اجتنابی بر روی

 446/4 -99/0 40/4 -40/4** سرزندگی تحصیلی
 446/4 -41/9 45/4 -22/4** عملکرد تحصیلی

 یبر رو یلیتحص یسرزندگ میاثر مستق
 عملکرد تحصیلی

**29/4 61/4 44/64 446/4 

غیرمستقیم
 

کرد ی عملبر رو یاهداف تبحر میرمستقیاثر غ
 تحصیلی از طریق سرزندگی تحصیلی

**45/4 64/4 11/5 446/4 

ی بر رو یاهداف عملکرد میرمستقیاثر غ
 لیرزندگی تحصیعملکرد تحصیلی از طریق س

*62/4 61/4 61/4 45/4 

لکرد ی عمبر رو یاهداف اجتناب میرمستقیاثر غ
 تحصیلی از طریق سرزندگی تحصیلی

**26/4- 61/4 45/9- 446/4 

                                                                                                                                        
1. fit indexes 
2. chi-square/degree of freedom 
3. root mean square error of 
approximation 

4. comparative fit index 
5. goodness of fit index 
6. adjusted goodness of fit index 
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پارامترهای  متغیرها  نوع اثر
 استانداردشده

خطای استاندارد 
 برآورد

T Sig 
ت کل

اثرا
 

عملکرد ی بر رو یاثر کل اهداف تبحر
 یلیتحص یسرزندگ قیاز طر یلیتحص

**52/4 49/4 11/60 446/4 

عملکرد  یرو بر یاثر کل اهداف عملکرد
 یلیتحص

**49/4 60/4 49/1 446/4 

عملکرد  اثر کل اهداف اجتنابی بر روی
 یلیتحص

**04/4- 66/4 05/64 446/4 

45/4>p* ،446/4 p<** 

( و 24/4اثر مستقیم اهداف تبحری بر سرزندگی تحصیلی ) 5های جدول طبق داده
اثر مستقیم اهداف مثبت و معنادار است.  446/4( در سطح 00/4عملکرد تحصیلی )

( مثبت که این اثر بر 41/4( و عملکرد تحصیلی )69/4عملکردی بر سرزندگی تحصیلی )
شد.  معنادار 45/4و بر سرزندگی تحصیلی در سطح  446/4عملکرد تحصیلی در سطح 

( و عملکرد تحصیلی -40/4اثر مستقیم اهداف اجتنابی بر سرزندگی تحصیلی )، همچنین
منفی و معنادار است. اثر مستقیم سرزندگی تحصیلی بر عملکرد  446/4( در سطح -22/4)

است. اثر غیرمستقیم  معنادارمثبت و  446/4( به دست آمد که در سطح 29/4تحصیلی )
( و 45/4اهداف تبحری از طریق سرزندگی تحصیلی بر عملکرد تحصیلی به ترتیب )

عملکردی از طریق  معنادار است. اثر غیرمستقیم اهداف 446/4( در سطح 49/4)
که به ترتیب  است( 42/4( و )62/4سرزندگی تحصیلی بر عملکرد تحصیلی به ترتیب )

معنادار است. اثر غیرمستقیم اهداف اجتنابی از طریق سرزندگی  446/4و  45/4در سطح 
 446/4باشند که در سطح ( می-41/4( و )-26/4تحصیلی بر عملکرد تحصیلی به ترتیب )

که با  است( 52/4ر هستند. اثر کل اهداف تبحری بر عملکرد تحصیلی )منفی و معنادا
معنادار است. اثر کل اهداف  446/4این اثر در سطح ، (t=  11/60توجه به میزان شاخص )

 49/1( به دست آمد که با توجه به میزان شاخص )49/4عملکردی بر عملکرد تحصیلی )
t=) ، ر کل اهداف اجتنابی بر عملکرد تحصیلی معنادار است. اث 446/4این اثر در سطح
 446/4این اثر نیز در سطح ، (t=  05/64که با توجه به میزان شاخص ) است( 52/4)

 معنادار است.
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 بین  عم کرد تحصی  مدل برازش شده پیش استانداردشده. نمودار مسیر و پارامترهای 3شکل 

دهد. اعداد روی ن میبینی عملکرد تحصیلی را نشامدل برازش شده پیش 4شکل 
ی اثر مستقیم اهداف عملکردی بر سرزندگ استثنایبهاند. مسیرها پارامترهای استاندارد شده

 معنادار هستند. 446/4بقیه مسیرها در سطح ، استمعنادار  45/4تحصیلی که در سطح 

 گیریبحث و نتیجه
 لکرد تحصیلیعملکردی و اجتنابی( بر عم، ( اهداف پیشرفت )اهداف تبحری6فرضیه 

 اثر مستقیم دارد.

بر  یمعنادارحاکی از آن است که اهداف پیشرفت اثر مستقیم  پژوهشهای این یافته
که اثر اهداف تبحری و اهداف عملکردی بر عملکرد تحصیلی ، عملکرد تحصیلی دارد

های این هدر راستای یافت ؛ کهمثبت و اثر اهداف اجتنابی بر عملکرد تحصیلی منفی است
 بینپیش ترینمهمدریافتند که اهداف عملکردی و تبحری  (4460و فان دام ) پیبوهش پژ

 اهداف عملکردی

 اهداف تبحری

 سرزندگی تحصیلی

 عملکرد تحصیلی

*24/0- 

**30/0 

 اهداف اجتنابی

**44/0 

**33/0

**26/0 

*18/0 
**38/0 
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 شرفتینشان داد که اهداف پ، (4461) لئو همچنین و ان استآموزدانشعملکرد تحصیلی 
 دارد. یلیبر عملکرد تحص یمیمستق تأثیر

 خود تموفقی افراد دارای اهداف تبحریتوان گفت در تبیین اثر اهداف پیشرفت می
ها خود برای این افراد یادگیری و بهبود مهارت .سنجندمیتسلط بر تکلیف  بر اساسرا 

به همین خاطر ، است انگیزچالشهای دارای ارزش درونی و الزمه درگیری در موقعیت
 (.4469، انیو مک ل وی)دهند نشان می بهبود عملکرد این افراد پایداری بیشتر در جهت

با اهداف تبحری دالیل بیشتری برای مشارکت و فعالیت در  آموزاندانش به همین دلیل
 .که نهایتاً عملکرد تحصیلی مناسبی دارا هستند تکالیف کالسی دارند

 عملکردیبا اهداف افراد ، توان گفت کههمچنین در تبیین اثر اهداف عملکردی می
ر پی تالش د باالعملکرد تحصیلی که ند و معتقد ارندعالقه بیشتری به تکالیف سخت د

ه کار کامل ب طوربهبه همین علت تالش خود را جهت انجام مؤثر تکلیف ، استبیشتر 
جه بهتری را توانند نتیکه نهایتاً می، کنندگیرند و کمتر از تکالیف تحصیلی غفلت میمی

 .قرار دهد تأثیرتواند عملکرد تحصیلی را تحت که نهایتاً می، (4465، لئو) کنندکسب 
فت که توان گنین در تبیین اثر منفی اهداف اجتنابی با عملکرد تحصیلی هم میهمچ

 ،های منفی درباره شایستگی خویش دارندآموزانی که گرایش به اجتناب از قضاوتدانش
و  (4469، نگیو پ ویگا، لئو)ترند مضطرب وضوحبهها و عملکرد خود درباره امتحان

ا یا دفاع هنامطلوب دیگران در مورد فقدان توانایی هایبیشتر به سمت اجتناب از قضاوت
تباه نکردن اش یارهایو استفاده از مع فیتکل بر افتنیتسلط نباشند و بر روی از خود می
که خود این موضوع اضطراب زا است و سبب افزایش فشار روانی ، کنندتمرکز می

اجتناب بیشتر درصدد کند و با گردد که توان عملکرد مناسب را از آنان سلب میمی
 یمندناین موضوع سبب کاهش توا، کاهش این فشار روانی و اضطراب هستند اما

 گردد.عملکردی در فرد نیز می
 ( سرزندگی تحصیلی بر عملکرد تحصیلی اثر مستقیم دارد.4فرضیه 

که سرزندگی تحصیلی اثر مستقیم مثبت بر  استحاکی از آن  پژوهشهای این یافته
 نشان داد که (4469) لوریتهای این پژوهش در راستای یافته ؛ کهلی داردعملکرد تحصی

 أثیرگذارتسرزندگی و اهداف انگیزشی در کسب عملکرد تحصیلی و درگیری تحصیلی 
بر عملکرد  یلیتحص ی( نشان داد که سرزندگ6291) و همکاران بخت یمیابراه .است
گی تحصیلی بر سرزند معنادارستقیم و در تبیین اثر ماثر دارد.  یلیتحص اقیاشت، یلیتحص
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ا عموماً ب، سرزندگی تحصیلی باالافراد دارای توان گفت که عملکرد تحصیلی می
 آموزانیدانشاما ؛ دهندیپاسخ م و انتظار خشنودی، غرور، مانند امید، گرایشی یهاجانیه

، دفاع، ضطرابمانند ا، اجتنابی یهاجانیعموماً با ه، که سرزندگی تحصیلی ضعیفی دارند
انگیزه یا  به همین دلیل میزان (.4460، نی)مارت دهندیو ترس از شکست واکنش نشان م

ین افراد ا درنتیجهو  استبا سرزندگی تحصیلی باال  آموزاندانشدر پیشرفت به نیاز 
شود که همین مسئله باعث می دهندیاز خود نشان م ی بیشتریپیشرفت گرا هایرفتار

تیجه گرفت توان نلذا می .نیز بهتر شود هاآنحصیلی و عملکرد تحصیلی میزان پیشرفت ت
ان با سرزندگی تحصیلی بیشتر از پیشرفت تحصیلی باالتری برخوردار خواهند آموزدانش
 وزانهر زندگی در که گفت توانمی یافته دیگر این تبیین در (.4460، بیپ و فان دامبود )

 روبرو تحصیل دوران ویژه فشارهای و موانع، هاشچال انواع با آموزاندانش، تحصیلی
 است هانآعملکرد تحصیلی  درنتیجه و انگیزش، نفساعتمادبه برای تهدیدی که شوندمی

صورت خودجوش آموزی تکالیفش را به(. وقتی دانش4460، هالتویو پ ییسو، نی)پوتوا
احساس افزایش انرژی و بلکه ، کنداحساس خستگی و ناامیدی نمی تنهانه، دهدانجام می
(. داشتن چنین احساسی در زمینه 4465، یو تورم سونیبات، )کامرفورد کندنیرو می

سبب افزایش عملکرد تحصیلی  درنهایتتحصیل باعث افزایش تالش و پشتکار و 
 شود.آموز میدانش

عملکردی و اجتنابی( با میانجیگری ، ( اهداف پیشرفت )اهداف تبحری2فرضیه 
 تحصیلی بر عملکرد تحصیلی اثر غیرمستقیم دارد.سرزندگی 

، حاکی از آن است که اهداف پیشرفت )اهداف تبحری پژوهشهای این یافته
ی بر عملکرد تحصیلی از طریق سرزندگی معنادارعملکردی و اجتنابی( اثر مستقیم و 
سرزندگی  ( نشان دادند که4461پینتو و داسیلوا )، تحصیلی دارند. در همین راستا پیکادو

 منفی و بر سطح عملکرد صورتبه شدهادراکو باورهای مثبت بر سطح فرسودگی 
نشان ، (4461( و لئو )4460بیپ و فان دام ) هستند. تأثیرگذارمثبت  صورتبه تحصیلی

 مستقیمی بر عملکرد تحصیلی دارند. تأثیردادند که اهداف پیشرفت 
یگری رفت بر عملکرد تحصیلی با میانجاهداف پیش معناداردر تبیین اثر غیرمستقیم و 

های ویژگی ازجمله، (4469) انیو مک ل وتوان گفت که به عقیده یسرزندگی تحصیلی می
بر امور  هاآناحساس خودمختاری و حس کنترل ، افراد با اهداف تبحری و عملکردی

دارای  هباشند. این افراد به خاطر اینکشغلی و آینده خود می، زندگی و سرنوشت تحصیلی
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لذا در صورت برخورد ، (4469، نگیو پ ویگا، لئو)منبع کنترل درونی اسناددهی هستند 
سعی  ،و یا مرتبط دانستن آن با شانس هاآنفرار و اجتناب از  جایبهبا مشکالت تحصیلی 

مناسب اقدام به حل  هایحلراهکنند با پذیرش واقعیت موجود و اتخاذ تصمیمات و می
که ، (4465، لئو)شود و اجتماعی و منجر به افزایش سرزندگی می مشکالت تحصیلی

 .کندنهایتاً عملکرد تحصیلی آنان را تبیین می
 لیدر دوران تحص که کردتوان اشاره می (4460) نیمارت هینظر یمبنا بردر تبیینی دیگر 

 هاچالش نیتوجه و تفکر است و ا ازمندیوجود دارد که ن یادیز یلیتحص هایچالش
با اهداف تبحری و  انآموزدانش و است انآموزدانش یلیتحص یزندگ داریپا قتحقی

 یلیهای تحصحل چالش یبرا ی بیشتری دارند کهلیتحص یسرزندگ، ترعملکردی قوی
دارند و  یشتریتوجه و تأمل ب هاآندر حل ، دهندمینشان  یشتریب قاومتم خود از

اهداف  .شودمی هاآن یلیعث بهبود عملکرد تحصعوامل با نای که هستند ترموفقاحتماالً 
نجر م شود که این فرایندمی تحصیلی ندگیزسرتحصیلی تبحری و عملکردی سبب بهبود 

و  سهرمدو از  هشد ناییاتو افزایشباعث  که کنند اپید انگیزه الزم را ادفرا گردد کهمی
 شتدا هنداخورا  مثبت لکردعم رنتظاا یجهدرنتو  باشند شتهدا مثبتی هاییابیارزآن  محیط

 ارناگو یطاشر مقابلدر  ادفرا نشد یقو موجب مرا ین. ا(4469، نگیو پ ویگا، لئو)
همچنین اهداف اجتنابی با کاهش میل به تالش و انجام تکالیف فرصت تسلط  .شودمی

 یستندارای سرزندگی  آموزدانش تنهانه بیندراینکند که و تعامل را از فراگیر سلب می
بدهد  را از دست یفتکالشود که اشتیاق الزم برای پیگیری و توجه به بلکه منجر می

بنابراین ؛ که این موضوع عامل کاهنده عملکرد تحصیلی خواهد بود، (4469، هی)ش
ی های عاطفان هدفمند دارای سرزندگی هستند و به دلیل اینکه دارای توانمندیآموزدانش

در جهت  ه وکردهای تحصیلی را درک توانند چالشمی یتراحبهو شناختی باالیی هستند 
افت تحصیلی در مدرسه  هاآن تبعبهو از تجربه هیجانات منفی و  کنندتالش  هاآنحل 

 پیشگیری کنند.
محدود به ، ان دوره متوسطه دوم شهر رامهرمزآموزدانشمحدود به ، این پژوهش

ود به ابزار پرسشنامه بود که و همچنین محد هایآزمودنافت برخی ، جنسیت دختر
ود با شکلی پیشنهاد میطوربه پاسخ داده شد. هایآزمودنخودگزارشی توسط  صورتبه

عالوه  ،های مبتنی بر تقویت اهداف پیشرفت در فرآیند آموزشی در مدارستدوین برنامه
ید. خشبهبود ب ان راآموزدانشعملکرد تحصیلی  توانیمبر افزایش سرزندگی تحصیلی 
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معلمان تالش ، به انتخاب اهداف تبحری آموزاندانشافزایش تمایل  منظوربههمچنین 
به دیگر  د.کنن تأکیدبیشتر بر روش تدریس مشارکتی ، ایجاد جو رقابتی جایبه کنند

شود که به نقش دیگر متغیرهای میانجی در حیطه هیجانی و پیشنهاد می پژوهشگران
و تجربه یادگیری در رابطه بین اهداف پیشرفت با  شناختی مانند هیجانات تحصیلی

 .ان بپردازندآموزدانشعملکرد تحصیلی در 

 سپاسگزاری
در پژوهش  کنندهشرکتان آموزدانشو تمامی  دوم متوسطه از مدیران مدارس دخترانه

 .میکنیم یاند تشکر و قدردانکرده یاریپژوهش ما را  نیکه در انجام ارامهرمز  شهر

 منابع
برنامه  یاثربخش(. 6291) .ح، انیاحمدو ، .ح، اسدزاده، ی.، یاراحمدی، ح.، بخت یمیراهاب

 یلیتحص یگو سرزند یلیتحص اقیاشت، یلیبر عملکرد تحص یلیتحص یسرزندگ یآموزش
 .694-612، (4)1، تدریس پژوهشی. انآموزدانش

زندگی تحصیلی با نقش (. رابطه ادراک از محیط یادگیری و سر6291م. )، بدری و ،ف.، بهرامی
دو انگیزه پیشرفت و خودکارآمدی در دانشجویان. ، فراشناخت، ای شناختواسطه

 .464-699، (9)5، فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری
 و تحصیلی کاریاهمال یمقایسه(. 6290) م.، عباسی و ،ن.، قراملکی صبحی، س.، پورعبدل

 یمجله. خاص یادگیری اختالل دونب و با انآموزدانش در تحصیلی سرزندگی
 .641-646 ،0(2) ی،یادگیر هایناتوانی

، هخانواد یارتباط یو ادراک از الگو یلیتحص ی(. سرزندگ6296). م، زادهیدهقان و ،.م، یچار نیحس
 .01-44، (4)0، یریادگیمجله مطالعات آموزش و . یخودکارآمد ایواسطهنقش 

: یلیو عملکرد تحص شرفتیاهداف پ نی(. رابطه ب6291) ق.، قادراف چیبازاروو ، .م، یفیس
، یآموزش هاینظامپژوهش در  هینشر. یلیتحص یخودکارآمد گریمیانجینقش  یبررس

 .6414-6416، )ویژه نامه(64
 عملکرد و خود دلسوزی، انسجام حس روابط مدل(. 6295)م. ، موالییو ، م.، غفاری، ن.، صبحی

 علوم در آموزش ایرانی مجله. شخصی هوش ایهواسط نقش: دانشجویان تحصیلی
 .615-615 ،61، پزشکی



 4399 بهار/ 14ی آموزشی/ شماره هانظامپژوهش در  422

برنامه درسی معلمان بر کیفیت تدریس و سرزندگی  هایگیریجهت. نقش (6292)ف. ، زادهغالم
. یتیربت. گروه علوم ارشدی کارشناس نامهپایان. ان پایه پنجم و ششمآموزدانشتحصیلی 

 .بیرجند دانشگاه
، بینیخوش، دی)ام شناختیروان هیسرما هایمؤلفهنقش (. 6295) .ه، دفریمؤ و .س، یمشتاق

 کاریاهمال یبینپیشدر  شرفتیاهداف پ گیریجهت( و یو خودکارآمد آوریتاب
 .54-22، (4)2، مطالعات آموزشی و آموزشگاهی فصلنامه. انیدانشجو یلیتحص

 سهی(. مقا6291. )ر، پاشاو ، .ب، یمکوند، .ز، یافتخار صعاد، .س، ارپوریبخت، .ا، یگیرزابیم
 نیدر ب یلیتحص شرفتیپ زهیانگ، احساس تعلق به مدرسه، یلیتحص یسرزندگ

 هاینظامپژوهش در  هینشر. المیآموزان دختر و پسر مدارس متوسطه دوم شهر ادانش
 .6640-6495، )ویژه نامه(64، یآموزش

و  زهیانگ، یابینقش اهداف دست. (6296ج. )، آجیو ، .م، یلواسان یغالمعل، .م، یسانیو
 ،شناسیروانمجله است.  یمدل عل کیآزمون  یدر اضطراب آمار یریادگی هایاستراتژی

61 (4)، 604-614. 
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