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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،تعیین رابطه علی بین اهداف پیشرفت با عملکرد تحصیلی از طریق میانجیگری
سرزندگی تحصیلی در دانشآموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر رامهرمز بود .روش پژوهش توصیفی
از نوع همبستگی بود .جامعه این پژوهش تمامی دانشآموزان دختر متوسطه دوم بود ،که در سال تحصیلی
 ،6291-91مشغول به تحصیل بودند .از جامعه مذکور تعداد  244نفر دانشآموز ،به روش نمونهگیری
خوشهای دومرحلهای ،انتخاب شدند .ابزار مورداستفاده ،شامل مقیاس اهداف پیشرفت میدلتن و میگلی
( ،)6991مقیاس سرزندگی تحصیلی حسینچاری و دهقانیزاده ( )6296و معدل دانشآموزان بهعنوان
شاخص عملکرد تحصیلی بود .دادههای گردآوریشده با استفاده از روش آماری ماتریس همبستگی و
تحلیل مسیر انجام شد .نتایج حاصل نشان داد که هر دو متغیر اهداف پیشرفت (اهداف تبحری ،عملکردی
و اجتنابی) و سرزندگی تحصیلی اثر مستقیم معناداری ( )p>4/446بر عملکرد تحصیلی دارند .همچنین،

نتایج نشان داد که اثر غیرمستقیم تمام مسیرها بر عملکرد تحصیلی از طریق سرزندگی تحصیلی معنادار
است ( .)p>4/446میتوان نتیجه گرفت که عملکرد تحصیلی بهطور معناداری تحت تأثیر اهداف پیشرفت
و سرزندگی تحصیلی است.
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مقدمه
مهمترین معیار سنجش یادگیرندگان در فرایند آموزش ،عملکرد و بهکارگیری ،آموختهها
است (صبحی ،غفاری و موالیی ،)6295 ،این فرآیند در حوزهی تحصیلی ،با عملکرد
تحصیلی مورد ارزیابی قرار میگیرد و اصطالح عملکرد تحصیلی 6به میزان یادگیری
آموزشگاهی اشاره دارد که توسط آزمونهای مختلف استاندارد سنجیده میشود (پیکادو،
پینتو و داسیلوا )4461 ،4و شامل مجموعه رفتارهای تحصیلی است که در دو بعد پیشرفت
تحصیلی و پسرفت تحصیلی در زمینه کسب دانش قابلمشاهده است (فردریکز ،فبلسیکر
و لیسون .)4461 ،2موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان و دانشجویان هر جامعه
نشاندهنده موفقیت نظام آموزشی در زمینه هدفیابی و توجه به رفع نیازهای فردی آن
جامعه است (بگیر و همکاران .)4465 ،0وقتی در نظام آموزشی ،مشکالتی همچون افت
تحصیلی و عملکرد تحصیلی ضعیف رُخ میدهد ،از عوامل انگیزشی ،شناختی ،شخصیتی
و محیطی متعددی ،بهعنوان علل این عملکرد ضعیف یاد میشود (مارنگو و همکاران،5
 ،)4469از بین این عوامل یکی از مهمترین عاملهای برانگیزاننده اهداف فردی در
آموزش است (گلر و همکاران.)4469 ،1
اهداف پیشرفت 1بهعنوان انگیزهای که دانشجویان و دانشآموزان برای کامل کردن
تکالیف تحصیلیشان دارند تعریف شده است (شیه .)4469 ،9نظریهپردازان اهداف
پیشرفت دستهبندیهای اهداف پیشرفت را در حوزههای عملکردی و اجتنابی تقسیم
کردهاند (یو و مک لیان .)4469 ،9یکی از این تقسیمبندیها مربوط به الیوت و چورچ،64
( )6991است که یک تقسیم بندی سه وجهی ارائه دادهاند که عبارتاند از :اهداف
تبحری ،66اهداف رویکرد-عملکرد 64و اهداف اجتناب-عملکرد .62در اهداف تبحری
افراد روی توانایی شخصی و خودارزشمندی تمرکز میکنند و این افراد توانایی خودشان
را با بهتر بودن از دیگران و پیش افتادن در نمره و یا موفقیت تحصیلی در مقایسه با
دیگران نشان میدهند (لئو ،گایو و پینگ .)4469 ،60دراینبین نتایج پژوهشهای تیلور
9. Yu, J., & McLellan, R.
10. Elliot, A. J., & Church, M. A.
11. mastery
12. performance approach
13. performance avoidance
14. Liu, X., Gao, X., & Ping, S.
15. Taylor, R. D.

65

1. academic performance
2. Picado, L., Pinto, A. M., & da Silva, A. L.
& 3. Fredricks, J. A., Filsecker, M.,
Lawson, M. A.
4. Begeer, S., et al.
5. Marengo, S. M., et al.
6. Geller, J. et al
7. achievement goals
8. Shih, S. S.
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( )4469بر نقش عوامل شناختی مانند سرزندگی تحصیلی 6و سازگاری در عملکرد
تحصیلی اشاره دارد .سرزندگی تحصیلی بهعنوان یکی از مؤلفههای بهزیستی روانی است
(میرزابیگی و همکاران ،)6291 ،که تابآوری تحصیلی را در چارچوب زمینۀ روانشناسی
مثبت منعکس میکند (مارتین .)4460 ،4سرزندگی تحصیلی به معنای توانایی موفقیتآمیز
دانشآموزان در مواجهه با موانع و چالشهای تحصیلی و فائق آمدن بر آنها است
(کامرفورد ،باتیسون و تورمی .)4465 ،2در تعریفی دیگر سرزندگی تحصیلی بهعنوان
پاسخ مثبت ،سازنده و انطباقی به انواع چالشها و موانع عرصه جاری و مداوم تحصیل
تعریف شد (پیکادو ،پینتو و داسیلوا .)4461 ،پژوهش پورعبدل ،صبحی قراملکی و عباسی
( )6290نشان داد که دانشآموزانی که سرزندگی تحصیلی باالیی دارند ،اشتیاق و عالقه
بیشتری به تحصیل دارند.
بررسی اهدافی که دانشآموزان برای موقعیتهای تحصیلی خود تدوین میکنند نهتنها
میتواند بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان ،بلکه حتی میتواند سالمت روان،
انعطافپذیری ،تابآوری و سازگاری فردی و اجتماعی آنها را نیز تحت تأثیر قرار دهد
(سیفی و بازارویچ قادراف ،)6291 ،همچنین متغیر سرزندگی تحصیلی با افزایش توان
شناختی فرد منجر به تقویت اهداف تحصیلی فراگیر میشود که این به نظر میرسد که
نقش اساسی در عملکرد تحصیلی خواهد داشت (شاه و همکاران ،)4469 ،0که در پژوهش
حاضر ضرورت بررسی این موضوع ایجاب میگردد .بهطورکلی تاکنون و بهصورت یک
مدل ،مطالعهای به نقش میانجی سرزندگی در رابطه بین اهداف پیشرفت با عملکرد
تحصیلی نپرداخته است ،بنابراین هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه علی بین اهداف
پیشرفت با عملکرد تحصیلی از طریق میانجیگری سرزندگی تحصیلی در دانشآموزان
دختر مقطع متوسطه دوم شهر رامهرمز بود.

3. Comerford, J., Batteson, T., & Tormey, R.
4. Shah, et al.

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

پژوهش در نظامهای آموزشی /شماره  /14بهار 4399

442

اهداف تبحری

اهداف عملکردی

سرزندگی تحصیلی

عملکرد تحصیلی

اهداف اجتنابی

شکل  .4مدل مفهوم پژوهش

روش
روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و بهطور مشخص تحلیل مسیر بود ،جامعه
آماری پژوهش حاضر ،شامل کلیه دانشآموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر رامهرمز در
سال تحصیلی  6291-91بود .با توجه به تعداد  5متغیر مشاهده شده در مدل مفهومی
پژوهش و اختصاص ضریب  54درمجموع تعداد  244نمونه به خوشهای دومرحلهای
دریافت شد ،در مرحله اول به این صورت که از بین تعداد  9مدرسه بهصورت تصادفی
 0مدرسه انتخاب شد و سپس در مرحله دوم از بین تمامی  9کالس مدارس 0 ،کالس
بهصورت تصادفی انتخاب شدند .در فرآیند اجرایی در ابتدا قبل از شروع نمونهگیری
توضیحاتی در خصوص هدف مطالعه و حفظ رازداری مطالب به آزمودنیها داده شد و
همزمان رضایتنامه آگاهانه دریافت شد ،سپس پرسشنامهها از نمونهها دریافت گردید.
دادههای گردآوریشده با استفاده از روش آماری ماتریس همبستگی و تحلیل مسیر ،با
استفاده از نرمافزار  Spss18و  Amos23مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند .ابزارهای
پژوهش عبارتاند از:
پرسشنامه اهداف پیشرفت توسط میدلتن و میگلی ( )6991با  69سؤال و متشکل از
خرده مقیاسهای اهداف تبحری ،اهداف رویکرد -عملکرد ،اهداف اجتناب -عملکرد
است .سؤاالت در طیف  5درجهای لیکرت است .روایی سازه و محتوا توسط سازندگان
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تأیید شد و ضریب پایایی این مقیاس با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای سه خرده
مقیاس به ترتیب  4/92 ،4/92و  4/16گزارش شده است .در مطالعه ویسانی و همکاران
( )6296پایایی به روش آلفای کرونباخ به ترتیب  4/96 ،4/95 ،4/19گزارش شده است.
در مطالعه حاضر ضریب پایایی با استفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب ،4/91 ،4/91
 4/96به دست آمد .در پژوهش حاضر برای اندازهگیری میزان سرزندگی تحصیلی از
پرسشنامه سرزندگی حسینچاری و دهقانیزاده ( )6296استفاده گردید .این مقیاس دارای
 9سؤال است که بر اساس مقیاس لیکرت پنجدرجهای ،از کامالً مخالفم ( )6تا کامالً
موافقم ( )5تنظیم شده است .حسینچاری و دهقانیزاده ( )6296روایی سازه و محتوا را
تأیید کردند و پایایی به روش آلفای کرونباخ برابر با  4/94و ضریب بازآزمایی برابر 4/12
بود .در پژوهش حاضر ،ضریب پایایی پرسشنامه سرزندگی تحصیلی با استفاده از دو
روش آلفای کرونباخ و تنصیف بررسی شد که به ترتیب ضرایب  4/90و  4/19به دست
آمد .برای سنجش عملکرد تحصیلی دانشآموزان در این پژوهش از معدل کارنامههای
ماهانه نوبت اول سال تحصیلی  91-91آنها استفاده شد.
یافتهها
جدول  6توزیع فراوانی نمونه را برحسب رشته تحصیلی نشان میدهد.
جدول  .4توزیع فراوان نمونه پژوهش برحسب رشته تحصی
شاخصهای آماری

فراوانی

درصد فراوانی

رشته تحصیلی
علوم انسانی
علوم تجربی

16
90

%42
%49

ریاضی فیزیک

55

%69

هنرستان (فنی حرفهای و کار و دانش)

94

%26

کل

244

%644

در جدول  4نرمالی دادههای متغیرهای پژوهش با آزمون کولموگروف -اسمیرنوف
موردبررسی قرار گرفت.
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جدول  .3نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف 4در نرمال بودن دادهها
کولموگروف -اسمیرنوف

متغیر
آماره

معناداری

عملکرد تحصیلی

4/102

4/499

سرزندگی تحصیلی
اهداف تبحری

6/401
6/451

4/600
4/046

اهداف عملکردی

4/941

4/491

اهداف اجتنابی

6/460

4/695

مطابق جدول  4با توجه به تأیید نرمالی دادهها با آزمون کولموگروف اسمیرنوف،
بنابراین پیششرط الزم برای آزمون همبستگی پیرسون و روش حداکثر درست نمایی
( )ML4در سنجش اثرات مستقیم و اثر غیرمستقیم با استفاده از روش بوت استرپ
( )Bootstrapفراهم است.
جدول  .2شاخصهای توصیف و ماتریس همبستگ پیرسون متغیرهای پژوهش
متغیرها
عملکرد تحصیلی

میانگین انحراف معیار
61/99

4/14

6

4

2

6
**

سرزندگی تحصیلی 44/15
61/14
اهداف تبحری

0/62
2/16

4/29
**4/00

6
**4/24

6

60/04
64/41

2/69
4/64

**4/41
**-4/22

*4/69
**-4/40

4/49
**-4/21

اهداف عملکردی
اهداف اجتنابی

0

5

6
**-4/45

6

p< 4/446 ،*p>4/45

**

مطابق جدول  2آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار نشان داده میشود و
همچنین ضرایب همبستگی متغیرهای سرزندگی تحصیلی ،اهداف تبحری ،اهداف
عملکردی و اهداف اجتنابی با عملکرد تحصیلی به ترتیب برابر با ،4/00 ،4/56 ،4/29
 4/41و  -4/22میباشند که در سطح  4/446معنادار میباشند.
 )6اهداف پیشرفت (اهداف تبحری ،عملکردی و اجتنابی) بر عملکرد تحصیلی اثر مستقیم دارد.
 )4سرزندگی تحصیلی بر عملکرد تحصیلی اثر مستقیم دارد.

2. maximum likelihood

1. kolmogorov-smirnov test
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 )2اهداف پیشرفت (اهداف تبحری ،عملکردی و اجتنابی) با میانجیگری سرزندگی
تحصیلی بر عملکرد تحصیلی اثر غیرمستقیم دارد.
بهمنظور بررسی برازندگی مدل از شاخصهای برازندگی 6استفاده شده است.
بهطورکلی شاخصهای برازش GFI5 ،0CFI ،2RMSEA ،χ2/df4و  1AGFIدر سطح
مناسبی هستند و نشان از برازندگی مناسب مدل با دادهها دارد.
جدول  .1مشخصههای برازندگ مدل و مدل برازش شده

شاخص

χ2/df

AGFI

GFI

CFI

RMSEA

p

مقدار

4/14

4/94

4/99

4/99

4/41

4/446

جدول  .9برآورد ضرایب اثرات مستقیم و اثرات کل با استفاده از روش حداکثر درست نمای
( )MLو اثر غیرمستقیم با استفاده از روش بوت استرپ ()Bootstrap
نوع اثر

مستقیم

متغیرها

پارامترهای خطای استاندارد

T

Sig

استانداردشده

برآورد

اثر مستقیم اهداف

سرزندگی تحصیلی

**4/24

4/41

4/446 9/65

تبحری بر روی

عملکرد تحصیلی

**4/00

4/60

4/446 62/96

اثر مستقیم اهداف
عملکردی بر روی

سرزندگی تحصیلی

*

4/45

عملکرد تحصیلی

**

اثر مستقیم اهداف
اجتنابی بر روی

سرزندگی تحصیلی
عملکرد تحصیلی

اثر مستقیم سرزندگی تحصیلی بر روی
عملکرد تحصیلی

4/69

2/64

4/45

4/41

4/60

4/446 1/91

**-4/40

4/40

4/446 -0/99

**

4/45

-4/22

**

4/446 -9/41

4/29

4/61

4/446 64/44

**4/45

4/64

4/446 5/11

اثر غیرمستقیم اهداف عملکردی بر روی
عملکرد تحصیلی از طریق سرزندگی تحصیلی

*

4/62

4/61

4/61

اثر غیرمستقیم اهداف اجتنابی بر روی عملکرد

**-4/26

4/61

4/446 -9/45

اثر غیرمستقیم اهداف تبحری بر روی عملکرد

غیرمستقیم

تحصیلی از طریق سرزندگی تحصیلی
4/45

تحصیلی از طریق سرزندگی تحصیلی

4. comparative fit index
5. goodness of fit index
6. adjusted goodness of fit index

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

پژوهش در نظامهای آموزشی /شماره  /14بهار 4399

441

نوع اثر

اثرات کل

متغیرها

T

پارامترهای خطای استاندارد

Sig

استانداردشده

برآورد

اثر کل اهداف تبحری بر روی عملکرد
تحصیلی از طریق سرزندگی تحصیلی

**4/52

4/49

4/446 60/11

اثر کل اهداف عملکردی بر روی عملکرد

**4/49

4/60

4/446 1/49

تحصیلی
اثر کل اهداف اجتنابی بر روی عملکرد
تحصیلی

**

-4/04

4/66

4/446 64/05

p< 4/446 ، p>4/45
*

**

طبق دادههای جدول  5اثر مستقیم اهداف تبحری بر سرزندگی تحصیلی ( )4/24و
عملکرد تحصیلی ( )4/00در سطح  4/446مثبت و معنادار است .اثر مستقیم اهداف
عملکردی بر سرزندگی تحصیلی ( )4/69و عملکرد تحصیلی ( )4/41مثبت که این اثر بر
عملکرد تحصیلی در سطح  4/446و بر سرزندگی تحصیلی در سطح  4/45معنادار شد.
همچنین ،اثر مستقیم اهداف اجتنابی بر سرزندگی تحصیلی ( )-4/40و عملکرد تحصیلی
( )-4/22در سطح  4/446منفی و معنادار است .اثر مستقیم سرزندگی تحصیلی بر عملکرد
تحصیلی ( )4/29به دست آمد که در سطح  4/446مثبت و معنادار است .اثر غیرمستقیم
اهداف تبحری از طریق سرزندگی تحصیلی بر عملکرد تحصیلی به ترتیب ( )4/45و
( )4/49در سطح  4/446معنادار است .اثر غیرمستقیم اهداف عملکردی از طریق
سرزندگی تحصیلی بر عملکرد تحصیلی به ترتیب ( )4/62و ( )4/42است که به ترتیب
در سطح  4/45و  4/446معنادار است .اثر غیرمستقیم اهداف اجتنابی از طریق سرزندگی
تحصیلی بر عملکرد تحصیلی به ترتیب ( )-4/26و ( )-4/41میباشند که در سطح 4/446
منفی و معنادار هستند .اثر کل اهداف تبحری بر عملکرد تحصیلی ( )4/52است که با
توجه به میزان شاخص ( ،)t = 60/11این اثر در سطح  4/446معنادار است .اثر کل اهداف
عملکردی بر عملکرد تحصیلی ( )4/49به دست آمد که با توجه به میزان شاخص (1/49
= ،)tاین اثر در سطح  4/446معنادار است .اثر کل اهداف اجتنابی بر عملکرد تحصیلی
( )4/52است که با توجه به میزان شاخص ( ،)t = 64/05این اثر نیز در سطح 4/446
معنادار است.
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رابطه علی بین اهداف پیشرفت با عملکرد تحصیلی ...
اهداف تبحری

**0/30

*0/18

**0/44

سرزندگی تحصیلی
**0/26

اهداف عملکردی

*-0/24

**0/38
عملکرد تحصیلی

**0/33

اهداف اجتنابی

شکل  .3نمودار مسیر و پارامترهای استانداردشده مدل برازش شده پیشبین عم کرد تحصی

شکل  4مدل برازش شده پیشبینی عملکرد تحصیلی را نشان میدهد .اعداد روی
مسیرها پارامترهای استاندارد شدهاند .بهاستثنای اثر مستقیم اهداف عملکردی بر سرزندگی
تحصیلی که در سطح  4/45معنادار است ،بقیه مسیرها در سطح  4/446معنادار هستند.
بحث و نتیجهگیری
فرضیه  )6اهداف پیشرفت (اهداف تبحری ،عملکردی و اجتنابی) بر عملکرد تحصیلی
اثر مستقیم دارد.
یافتههای این پژوهش حاکی از آن است که اهداف پیشرفت اثر مستقیم معناداری بر
عملکرد تحصیلی دارد ،که اثر اهداف تبحری و اهداف عملکردی بر عملکرد تحصیلی
مثبت و اثر اهداف اجتنابی بر عملکرد تحصیلی منفی است؛ که در راستای یافتههای این
پژوهش بیپ و فان دام ( )4460دریافتند که اهداف عملکردی و تبحری مهمترین پیشبین
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عملکرد تحصیلی دانشآموزان است و همچنین لئو ( ،)4461نشان داد که اهداف پیشرفت
تأثیر مستقیمی بر عملکرد تحصیلی دارد.
در تبیین اثر اهداف پیشرفت میتوان گفت افراد دارای اهداف تبحری موفقیت خود
را بر اساس تسلط بر تکلیف میسنجند .برای این افراد یادگیری و بهبود مهارتها خود
دارای ارزش درونی و الزمه درگیری در موقعیتهای چالشانگیز است ،به همین خاطر
این افراد پایداری بیشتر در جهت بهبود عملکرد نشان میدهند (یو و مک لیان.)4469 ،
به همین دلیل دانشآموزان با اهداف تبحری دالیل بیشتری برای مشارکت و فعالیت در
تکالیف کالسی دارند که نهایتاً عملکرد تحصیلی مناسبی دارا هستند.
همچنین در تبیین اثر اهداف عملکردی میتوان گفت که ،افراد با اهداف عملکردی
عالقه بیشتری به تکالیف سخت دارند و معتقدند که عملکرد تحصیلی باال در پی تالش
بیشتر است ،به همین علت تالش خود را جهت انجام مؤثر تکلیف بهطور کامل به کار
میگیرند و کمتر از تکالیف تحصیلی غفلت میکنند ،که نهایتاً میتوانند نتیجه بهتری را
کسب کنند (لئو ،)4465 ،که نهایتاً میتواند عملکرد تحصیلی را تحت تأثیر قرار دهد.
همچ نین در تبیین اثر منفی اهداف اجتنابی با عملکرد تحصیلی هم میتوان گفت که
دانشآموزانی که گرایش به اجتناب از قضاوتهای منفی درباره شایستگی خویش دارند،
درباره امتحانها و عملکرد خود بهوضوح مضطربترند (لئو ،گایو و پینگ )4469 ،و
بیشتر به سمت اجتناب از قضاوتهای نامطلوب دیگران در مورد فقدان تواناییها یا دفاع
از خود میباشند و بر روی تسلط نیافتن بر تکلیف و استفاده از معیارهای اشتباه نکردن
تمرکز میکنند ،که خود این موضوع اضطراب زا است و سبب افزایش فشار روانی
میگردد که توان عملکرد مناسب را از آنان سلب میکند و با اجتناب بیشتر درصدد
کاهش این فشار روانی و اضطراب هستند اما ،این موضوع سبب کاهش توانمندی
عملکردی در فرد نیز میگردد.
فرضیه  )4سرزندگی تحصیلی بر عملکرد تحصیلی اثر مستقیم دارد.
یافتههای این پژوهش حاکی از آن است که سرزندگی تحصیلی اثر مستقیم مثبت بر
عملکرد تحصیلی دارد؛ که در راستای یافتههای این پژوهش تیلور ( )4469نشان داد که
سرزندگی و اهداف انگیزشی در کسب عملکرد تحصیلی و درگیری تحصیلی تأثیرگذار
است .ابراهیمی بخت و همکاران ( )6291نشان داد که سرزندگی تحصیلی بر عملکرد
تحصیلی ،اشتیاق تحصیلی اثر دارد .در تبیین اثر مستقیم و معنادار سرزندگی تحصیلی بر
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عملکرد تحصیلی میتوان گفت که افراد دارای سرزندگی تحصیلی باال ،عموماً با
هیجانهای گرایشی ،مانند امید ،غرور ،و انتظار خشنودی پاسخ میدهند؛ اما دانشآموزانی
که سرزندگی تحصیلی ضعیفی دارند ،عموماً با هیجانهای اجتنابی ،مانند اضطراب ،دفاع،
و ترس از شکست واکنش نشان میدهند (مارتین .)4460 ،به همین دلیل میزان انگیزه یا
نیاز به پیشرفت در دانشآموزان با سرزندگی تحصیلی باال است و درنتیجه این افراد
رفتارهای پیشرفت گرای بیشتری از خود نشان میدهند که همین مسئله باعث میشود
میزان پیشرفت تحصیلی و عملکرد تحصیلی آنها نیز بهتر شود .لذا میتوان نتیجه گرفت
دانشآموزان با سرزندگی تحصیلی بیشتر از پیشرفت تحصیلی باالتری برخوردار خواهند
بود (بیپ و فان دام .)4460 ،در تبیین دیگر این یافته میتوان گفت که در زندگی روزانه
تحصیلی ،دانشآموزان با انواع چالشها ،موانع و فشارهای ویژه دوران تحصیل روبرو
میشوند که تهدیدی برای اعتمادبهنفس ،انگیزش و درنتیجه عملکرد تحصیلی آنها است
(پوتواین ،سویی و پیهالتو .)4460 ،وقتی دانشآموزی تکالیفش را بهصورت خودجوش
انجام میدهد ،نهتنها احساس خستگی و ناامیدی نمیکند ،بلکه احساس افزایش انرژی و
نیرو میکند (کامرفورد ،باتیسون و تورمی .)4465 ،داشتن چنین احساسی در زمینه
تحصیل باعث افزایش تالش و پشتکار و درنهایت سبب افزایش عملکرد تحصیلی
دانشآموز میشود.
فرضیه  )2اهداف پیشرفت (اهداف تبحری ،عملکردی و اجتنابی) با میانجیگری
سرزندگی تحصیلی بر عملکرد تحصیلی اثر غیرمستقیم دارد.
یافتههای این پژوهش حاکی از آن است که اهداف پیشرفت (اهداف تبحری،
عملکردی و اجتنابی) اثر مستقیم و معناداری بر عملکرد تحصیلی از طریق سرزندگی
تحصیلی دارند .در همین راستا پیکادو ،پینتو و داسیلوا ( )4461نشان دادند که سرزندگی
و باورهای مثبت بر سطح فرسودگی ادراکشده بهصورت منفی و بر سطح عملکرد
تحصیلی بهصورت مثبت تأثیرگذار هستند .بیپ و فان دام ( )4460و لئو ( ،)4461نشان
دادند که اهداف پیشرفت تأثیر مستقیمی بر عملکرد تحصیلی دارند.
در تبیین اثر غیرمستقیم و معنادار اهداف پیشرفت بر عملکرد تحصیلی با میانجیگری
سرزندگی تحصیلی میتوان گفت که به عقیده یو و مک لیان ( ،)4469ازجمله ویژگیهای
افراد با اهداف تبحری و عملکردی ،احساس خودمختاری و حس کنترل آنها بر امور
زندگی و سرنوشت تحصیلی ،شغلی و آینده خود میباشند .این افراد به خاطر اینکه دارای
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منبع کنترل درونی اسناددهی هستند (لئو ،گایو و پینگ ،)4469 ،لذا در صورت برخورد
با مشکالت تحصیلی بهجای فرار و اجتناب از آنها و یا مرتبط دانستن آن با شانس ،سعی
می کنند با پذیرش واقعیت موجود و اتخاذ تصمیمات و راهحلهای مناسب اقدام به حل
مشکالت تحصیلی و اجتماعی و منجر به افزایش سرزندگی میشود (لئو ،)4465 ،که
نهایتاً عملکرد تحصیلی آنان را تبیین میکند.
در تبیینی دیگر بر مبنای نظریه مارتین ( )4460میتوان اشاره کرد که در دوران تحصیل
چالشهای تحصیلی زیادی وجود دارد که نیازمند توجه و تفکر است و این چالشها
حقیقت پایدار زندگی تحصیلی دانشآموزان است و دانشآموزان با اهداف تبحری و
عملکردی قویتر ،سرزندگی تحصیلی بیشتری دارند که برای حل چالشهای تحصیلی
از خود مقاومت بیشتری نشان میدهند ،در حل آنها توجه و تأمل بیشتری دارند و
احتماالً موفقتر هستند که این عوامل باعث بهبود عملکرد تحصیلی آنها میشود .اهداف
تحصیلی تبحری و عملکردی سبب بهبود سرزندگی تحصیلی میشود که این فرایند منجر
میگردد که افراد انگیزه الزم را پیدا کنند که باعث افزایش توانایی شده و از مدرسه و
محیط آن ارزیابیهای مثبتی داشته باشند و درنتیجه انتظار عملکرد مثبت را خواهند داشت
(لئو ،گایو و پینگ .)4469 ،این امر موجب قوی شدن افراد در مقابل شرایط ناگوار
میشود .همچنین اهداف اجتنابی با کاهش میل به تالش و انجام تکالیف فرصت تسلط
و تعامل را از فراگیر سلب میکند که دراینبین نهتنها دانشآموز دارای سرزندگی نیست
بلکه منجر می شود که اشتیاق الزم برای پیگیری و توجه به تکالیف را از دست بدهد
(شیه ،)4469 ،که این موضوع عامل کاهنده عملکرد تحصیلی خواهد بود؛ بنابراین
دانشآموزان هدفمند دارای سرزندگی هستند و به دلیل اینکه دارای توانمندیهای عاطفی
و شناختی باالیی هستند بهراحتی میتوانند چالشهای تحصیلی را درک کرده و در جهت
حل آنها تالش کنند و از تجربه هیجانات منفی و بهتبع آنها افت تحصیلی در مدرسه
پیشگیری کنند.
این پژوهش ،محدود به دانشآموزان دوره متوسطه دوم شهر رامهرمز ،محدود به
جنسیت دختر ،افت برخی آزمودنیها و همچنین محدود به ابزار پرسشنامه بود که
بهصورت خودگزارشی توسط آزمودنیها پاسخ داده شد .بهطورکلی پیشنهاد میشود با
تدوین برنامههای مبتنی بر تقویت اهداف پیشرفت در فرآیند آموزشی در مدارس ،عالوه
بر افزایش سرزندگی تحصیلی میتوان عملکرد تحصیلی دانشآموزان را بهبود بخشید.
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همچنین بهمنظور افزایش تمایل دانشآموزان به انتخاب اهداف تبحری ،معلمان تالش
کنند بهجای ایجاد جو رقابتی ،بیشتر بر روش تدریس مشارکتی تأکید کنند .به دیگر
پژوهشگران پیشنهاد میشود که به نقش دیگر متغیرهای میانجی در حیطه هیجانی و
شناختی مانند هیجانات تحصیلی و تجربه یادگیری در رابطه بین اهداف پیشرفت با
عملکرد تحصیلی در دانشآموزان بپردازند.
سپاسگزاری
از مدیران مدارس دخترانه متوسطه دوم و تمامی دانشآموزان شرکتکننده در پژوهش
شهر رامهرمز که در انجام این پژوهش ما را یاری کردهاند تشکر و قدردانی میکنیم.
منابع
ابراهیمی بخت ،ح ،.یاراحمدی ،ی ،.اسدزاده ،ح ،.و احمدیان ،ح .)6291( .اثربخشی برنامه
آموزشی سرزندگی تحصیلی بر عملکرد تحصیلی ،اشتیاق تحصیلی و سرزندگی تحصیلی
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واسطهای شناخت ،فراشناخت ،انگیزه پیشرفت و خودکارآمدی در دانشجویان .دو
فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری.464-699 ،)9(5 ،
پورعبدل ،س ،.صبحی قراملکی ،ن ،.و عباسی ،م .)6290( .مقایسهی اهمالکاری تحصیلی و

سرزندگی تحصیلی در دانشآموزان با و بدون اختالل یادگیری خاص .مجلهی
ناتوانیهای یادگیری.641-646 ،0)2( ،
حسین چاری ،م ،.و دهقانیزاده ،م .)6296( .سرزندگی تحصیلی و ادراک از الگوی ارتباطی خانواده،
نقش واسطهای خودکارآمدی .مجله مطالعات آموزش و یادگیری.01-44 ،)4(0 ،
سیفی ،م ،.و بازارویچ قادراف ،ق .)6291( .رابطه بین اهداف پیشرفت و عملکرد تحصیلی:
بررسی نقش میانجیگری خودکارآمدی تحصیلی .نشریه پژوهش در نظامهای آموزشی،
(64ویژه نامه).6414-6416 ،
صبحی ،ن ،.غفاری ،م ،.و موالیی ،م .)6295( .مدل روابط حس انسجام ،خود دلسوزی و عملکرد

تحصیلی دانشجویان :نقش واسطهای هوش شخصی .مجله ایرانی آموزش در علوم
پزشکی.615-615 ،61 ،
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 نقش جهتگیریهای برنامه درسی معلمان بر کیفیت تدریس و سرزندگی.)6292( . ف،غالمزاده
. گروه علوم تربیتی. پایاننامه کارشناسی ارشد.تحصیلی دانشآموزان پایه پنجم و ششم
.دانشگاه بیرجند
، خوشبینی، نقش مؤلفههای سرمایه روانشناختی (امید.)6295( . ه، و مؤیدفر. س،مشتاقی
تابآوری و خودکارآمدی) و جهتگیری اهداف پیشرفت در پیشبینی اهمالکاری
.54-22 ،)4(2 ، فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی.تحصیلی دانشجویان
 مقایسه.)6291( . ر، و پاشا،. ب، مکوندی،. ز، افتخار صعادی،. س، بختیارپور،. ا،میرزابیگی
 انگیزه پیشرفت تحصیلی در بین، احساس تعلق به مدرسه،سرزندگی تحصیلی
 نشریه پژوهش در نظامهای.دانشآموزان دختر و پسر مدارس متوسطه دوم شهر ایالم
.6640-6495 ،)(ویژه نامه64 ،آموزشی
 انگیزه و، نقش اهداف دستیابی.)6296( . ج، و آجی،. م، غالمعلی لواسانی،. م،ویسانی
، مجله روانشناسی.استراتژیهای یادگیری در اضطراب آماری آزمون یک مدل علی است
.614-604 ،)4( 61
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