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 چکیده

 و پیشـرفت تحصـیلی   نظـام آموزشـی  اي اهداف پیشرفت در ارتبـاط بـین سـاختار هـدف      نقش واسطه یمنظور بررسپژوهش حاضر به 
 کـه  باشد یم تهران يسراسردانشگاه  5هاي فنی و مهندسی  شامل کلیه دانشجویان دانشکده پژوهش . جامعهاست شده انجام انیدانشجو

 ایـن پـژوهش  . ابزارهاي مورد استفاده در شده استپژوهش انتخاب  عنوان نمونهبه  نفر 400اي تعداد  طبقهتصادفی گیري  روش نمونهبا 
  تحصیلی شرفتیپ يریگ اندازهو براي  باشد یم الیوتومکگرگور پیشرفت اهداف و پرسشنامه شامل پرسشنامه ساختار هدف کالسی میگدلی

طریـق مـدل معـادالت سـاختاري، مفروضـه      هاي پـژوهش از   داده. است شده استفاده گذشته درترمدانشجویان  کل از معدل دانشجویان
درصـد   23گري کامل اهداف پیشرفت،  ساختار هدف با واسطه که است این کننده انیب پژوهش جینتا پژوهش را مورد بررسی قرار دادند.

 -ویکرديعملکردي، ساختار هدف ر -به ترتیب اهداف پیشرفت رویکرديکنند و  از تغییرات پیشرفت تحصیلی دانشجویان را تبیین می
 -تسلطی، اهـداف پیشـرفت اجتنـابی    -تسلطی، اهداف پیشرفت اجتنابی -عملکردي، ساختار هدف تسلطی،  اهداف پیشرفت رویکردي

توجه به ادراك بیشـتر سـاختار هـدف     . باکنند یمعملکردي، پیشرفت تحصیلی دانشجویان را تبیین  -و ساختار هدف اجتنابی عملکردي
ریزي ساختار آموزش عالی بیشتر مبتنی بر ساختار هدف  شود برنامه عملکردي در دانشجویان و هدف گزینی عملکردي آنها، پیشنهاد می

 تسلطی باشد تا با هدایت دانشجویان به سمت اهداف پیشرفت تسلطی، میزان تعهد آنان را به یادگیري افزایش دهند.

 .تحصیلی پیشرفت، ساختار هدف اهداف پیشرفت، گان کلیدي:واژ

 مقدمه
روند که توجـه بـه تربیـت آنهـا از نظـر علمـی،        هر کشور به شمار می قدر گرانهاي  دانشجویان هر دانشگاه سرمایه

ریزي صحیح در آمـوزش و پـرورش آنـان از وظـایف اصـلی       پژوهشی و فرهنگی بسیار حائز اهمیت است و برنامه
 میزانـی  چـه  بـه  حد و تا چه نظام آن دارد که این به بستگی آموزشی هر نظامیت . موفقآید به حساب می ها هدانشگا
هاي احتمـالی در ایـن    گیري از جهت نظر صرف د.یاب ، دست؛ پیشرفت تحصیلیمورد انتظار عملکرد به است توانسته
به قطعیت ادعا کند که تمام  تواند ینم، پیشرفت تحصیلی حاصل عوامل متعددي است که هیچ پژوهشگري ها آزمون

عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی را در یک مطالعه بررسی و مدلی جامع براي آن ارائه کرده است. چون این عوامل 
است. با وصـف   ییرتغ قابلدر یک جامعه هاي زمانی مختلف  حتی با توجه به موقعیت و یگرداي به جامعه  از جامعه

، الزم است که با مراجعه به يا جامعهبر پیشرفت تحصیلی در هر  یرگذارتأثترین عوامل  بر این، به منظور بررسی مهم
ثیر این متغیرها را در پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان مـورد  أ، موثرترین متغیرها را انتخاب و تشده انجامهاي  پژوهش
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) اشاره بر ایـن دارد کـه آموزنـدگان،    1999، 6نظریه اهداف پیشرفت با رویکرد شناختی اجتماعی به انگیزش (الیوت
هـاي   کننـد و در نتیجـه در فعالیـت    و آموزشـی دنبـال مـی   هاي یادگیري  هاي خاصی را در موقعیت اهداف و ارزش

. )7،2002پنتـریچ و شـانک  شـوند (  گسترده و متفاوت درگیر مـی  یبه صورتکنند،  آموزشی، طبق اهدافی که اتخاذ می
، چـارچوبی را  شده یرفتهپذشود و این اهداف  اهداف پیشرفت به عنوان هدف فرد از درگیري در تکلیف تعریف می

، 8کـونلی کننـد (  هایشان را تفسیر و به آن عمل مـی  هاي مربوط به موفقیت آن افراد تالش بر اساسکنند که  ایجاد می
آنجا که متغیرهاي مختلف فردي و محیطی در  . از)10،2013اسکالویک و اسکالویک به نقل از 9،1989و نیکولز 2012

هاي مربوط به اهداف پیشرفت، بر نفوذ پیچیده هر دو نوع متغیر تاکیـد   ایجاد انگیزش دانشجویان موثرند و در نظریه
سازي از اهداف پیشرفت وجود دارد که یکی اهداف  فهومشده است، از این رو در نظریه اهداف پیشرفت، دو گونه م

آندرمن باشد ( یا وابسته به موقعیت می 12یا وابسته به شخص و دیگري اهداف پیشرفت موقعیتی 11پیشرفت شخصی
). اهداف پیشرفت 2015، 14و آنتونیو سیدریدیز، استاموالسیزو  پلی کرونی، هازیکریستو؛ به نقل از 1997، 13و میگلی
 گیرنـد و سـبب   مـی  شـکل  تحصـیلی  پیشـرفت  دانشجویان است که بـراي  15هاي اهداف گیري همان جهتشخصی 

 هـاي  گیـري  تصـمیم  ، رفتار وخود شوند که می درباره پیشرفت هیجانات ، واز باورها، اسنادها اي گستره دهی سازمان
 در آن و داشـته  بیشـتري  ایشگـر  ،هـا  یـت موقع برخی به فرد نسبت تا شوند یم و سببکنند،  هدایت می را بعدي او

 ).2013اسکالویک و اسکالویک،( کند عمل خاص اي به گونهها  یتموقع
، اهـداف  17تسـلطی –اهداف پیشرفت را مفروض در چهار هدف؛ اهداف رویکـردي  ) 2001( 16الیوت و مک گرگور

داشتند که با اغلب اهداف مرتبط بـا پیشـرفت    20عملکردي -، و اجتنابی19تسلطی -، اجتنابی18عملکردي–رویکردي 
در  ییدتأعملکردي، متمرکز بر کسب شایستگی و –). اهداف رویکردي 21،2009در نظام آموزشی همخوان است (ارن

عملکردي بر اجتناب از فقدان شایستگی در نزد دیگـران تمرکـز دارد، اهـداف     –نزد دیگران است، اهداف اجتنابی 
تسلطی با  -و اهداف اجتنابی کند زایش کفایت و کسب مهارت و تسلط بر تکالیف اشاره میتسلطی بر اف -رویکردي

کـردن  پرهیز از ادراك ناقص، فقدان یادگیري و تسلط نداشتن بر موضوع و نیز با معیارهـایی چـون درسـت عمـل     
، اوکادا، ایتو اوهتانی،است (اجتناب از کارهاي اشتباه) و اجتناب از عملکرد ناقص و ناتمام رها کردن کار مشخص (

از پیامـدهاي   يبـه فـرد  ). بنا بر مفروضه این نظریه، هر یک از چهار هدف به یک الگوي منحصـر  2013، 22و ناکایا
گیـري، تمـام    جهـت  بندي یمتقسبا وجود اختالف نظر در مورد شوند و  مرتبط با پیشرفت و رفتار تحصیلی منجر می

مک، است (موفقیت و شکست تحصیلی  کننده یینتع، عامل یريگ جهتاند که باور افراد در مورد  مطالعات نشان داده
                                                   
٦. Elliot 
٧. Pintrich,& Schunk 
٨. Conley 
٩. Nicholls 
١٠. Skaalvik & Skaalvik 
١١. Personal Achievement Goals 
١٢. Contextual Achievement Goals 
١٣. Anderman & Midgley 
١٤. Sideridis, Stamovlasis, & Antoniou  
١٥. Goal Orientation 
١٦. Elliot & McGregor 
١٧. Mastery-Approach  
١٨. Performance - Approach 
١٩. Mastery-Avoidance 
٢٠. Performance- Avoidance 
٢١. Eern 
٢٢. Ohtani١, Okada, Ito, & Nakaya 



 26ز نظـر هولـت  ). ا1999، 25و گیبـل  گرگـور  ؛ الیـوت، مـک  24،2006اردن و اسکونفلدر ؛2006، 23آندرمن، و آندرمن
در جـایی   تواننـد  یمري هدف وجود دارد و افراد بر روي پیوستار گی اي از جهت ) دامنه2009؛ به نقل از ارن،1993(

اهداف تسلطی و در جایی دیگر اهداف عملکردي داشته باشند. چنین افرادي درجـات مختلفـی از کنتـرل درونـی،     
. دهنـد  یمـ انجامنـد نشـان    آمیز با محیط آموزشی مـی  با همساالن را که به سازش موفقیت  طلبی، و نیز رقابت مهارت

دهند که عملکرد این افراد از یادگیرندگان عملکردي برتر و از دانشجویان تسلطی پایین تر  هاي هولت نشان می افتهی
) نیز مطرح نمودند که اهـداف تسـلطی و عملکـردي دو سـر مخـالف یـک       2014( 27، موزارت، و خاناست. گاوازا

 را داشته باشند. همزمان هر دو هدف پیشرفت توانند یمپیوستار نیستند و دانشجویان 
) نشان 2013؛، و ناکایااوکادا، ایتو اوهتانی، و 2015، 28(به نقل از فدریسی، اسکالویک، و تانجن ها پژوهشبسیاري از 

اي از پیامدهاي انطباقی همچون استفاده از راهبردهاي اثربخش یادگیري،  اند که اهداف تسلطی آموزنده با گستره داده
عملکرد در تکلیف، انتظار روحیه تالش و شایستگی باال، خطرپذیري و ترجیح تکالیف چالش انگیز، عالقه درونـی  

عملکـردي   -یـادگیري همبسـتگی دارد و اهـداف رویکـردي    یادگیري، و نگـرش مثبـت نسـبت بـه      هاي یتفعالبه 
 -همبستگی مثبتی با عملکرد تحصیلی، خودپنداره تحصیلی، و ارزش تکلیف دارند. از سوي دیگر اهـداف اجتنـابی  

در تکالیف تحصیلی نیست و بیشتر با پیامدهاي منفی همچـون   شدن یردرگاي براي  بهینه یريگ جهت یزنعملکردي 
تحصیلی ضعیف، و ترس از شکست رابطه دارند. این یادگیرنـدگان الگوهـاي انگیزشـی،     عملکرد، اضطراب امتحان

، 29هسـتند (پنتـریچ   بار یانزدهند که نسبت به یادگیري و انگیزش بسیار  نشان می از خودعاطفی، شناختی، و رفتاري 
 ). 2015؛ به نقل از فدریسی، اسکالویک، و تانجن، 2000

هـاي   بـازده   کننـده  بینـی  یشپـ گزینند،  هدف که فراگیران برمی هاي یريگ جهتشرفت، نوع بر اساس نظریه اهداف پی
که چه چیـزي   بوده استمورد توجه پژوهشگران  مسئلهآموزشی هستند. لذا همواره این   یادگیري متفاوتی در محیط

طبـق نظریـه شـناخت    ). بر 2001، 30چرچ، الیوت، و گیبلشود ( به پذیرش و پیگیري نوع خاصی از هدف منجر می
از اهداف پیشرفت وابسته بـه   . منظورنظام آموزشی هستند 31اجتماعی این اهداف پیگیري شده، همان ساختار هدف

عمدي بر آنان  طور بهها و شرایطی است که در محیط فعالیت آموزشی دانشجویان  ؛ ویژگیساختار هدفموقعیت یا 
سازد و در نتیجه نوعی حالت درگیري در تکلیـف یـا    شود و تمرکز آنان را بر تکلیف یا خود معطوف می تحمیل می

گیـري   ، جهـت شـود  یمـ فرد عضو گروهی  که یزمان). 2013اوهتانی و همکاران،آورد ( می به وجودخود در افراد را 
گیري هـدف فـرد    گروه به فرد، جهت يها ارزشسري اهداف و و با ت قرارگرفتهاهداف گروه  یرتأثهدف فرد تحت 

(بـارق،   کنـد  یمـ نمـود پیـدا    32شود و به عنوان اهداف فردي . این اهداف گروه توسط فرد پیگیري میشود یمتعیین 
؛ 2015، 34، روزك، اسکنکه، کانلی، و کارابنیـک لمها ( شمار زیادي از پژوهش). 33،2012اسوادر، هیلی، دایر، بوسباي

                                                   
٢٣. Meece, Anderman, & Anderman 
٢٤. Urdan, & Schoenfelder 
٢٥. Elliot, McGregor, & Gable 
٢٦. Holt 
٢٧. Gavaza, Muthart, & Khan 
٢٨. Federici, Skaalvik & Tangen 
٢٩. Pintrich 
٣٠. Church, Elliot, & Gable 
٣١. Goal Structure 
٣٢. Personal Goals  
٣٣. Bargh,Schwader, Hailey, Dyer, &Boothby 
٣٤. Lam, Ruzek, Schenke, Conley, & Karabenick 



 بافـت  مختلـف ي هـا  جنبـه  کـه  انـد  داده ) نشان36،2004و والترز، 2008، 35لو و نیی؛ 2013الویک و اسکالویک ،اسک
بندي،  راهبردهاي گروهو دستیابی به موفقیت،  علمیهاي مربوط به اهداف کار  پیام مانندساختار، ارزشیابی، آموزشی؛

تشـویق   ی، چگـونگ گرفتن مالکیت فرایند یادگیري خود جهت جویاندانش رايفرصت بایجاد ویکردهاي آموزشی، ر
تعامالت اجتمـاعی بـین دانشـجویان و    روابط با همتایان، و علمی خود،  هاي ییتوانان براي تفکر در مورد جویادانش

 د.یا تحلیل ببرن باالبردهرا جویان انگیزه دانش توانند یم هستند ودر ایجاد ساختار هدف نظام آموزشی موثر اساتید 
) با استفاده از ابزار خودگزارشی، بـر وجـود دو نـوع هـدف برجسـته      2013؛ به نقل از اوهتانی،1988(37ایمز وآرچر

تسلطی و عملکردي در ساختار هدف نظام آموزشی تاکید نمودند. در اکثر مطالعات نیز بـه دو بعـد سـاختار هـدف     
، 39هـدف تسـلطی   ؛ سـاختار ) یک چـارچوب سـه بعـدي   2000و همکارانش ( 38اما میگلی؛ کالس توجه شده است

، براي ادراك از سـاختار هـدف کـالس    41عملکردي-، و ساختار هدف اجتنابی40عملکردي-هدف رویکردي ساختار
دهد  اند. طبق این چارچوب، یک ساختار تسلطی یا متمرکز بر تکلیف، این ایده را به فراگیران انتقال می تدوین کرده

مقابـل  دلیل درگیر شدن در تکالیف درسی، فهمیدن، بهبـود یـافتن، و ارزش ذاتـی یـادگیري اسـت در       ینتر مهمکه 
آموزان/دانشجویان تفهـیم   کند که در آن محیط، به دانش عملکردي، محیطی را توصیف می -هدف رویکردي ساختار

به نظر رسیدن)، و داشتن  باهوشانایی باال (هاي بیرونی، نشان دادن تو معناي گرفتن پاداش بودن بهشود که موفق  می
کند که در آن محیط بر  عملکردي، محیطی را توصیف می –عملکردي بهتر از دیگران است و ساختار هدف اجتنابی 

اجتناب از آشکار شدن عدم شایستگی، توانایی پایین، و بدتر از دیگران عمـل کـردن، و اشـتباه نکـردن در حضـور      
عملکـردي در   سـاختار هـدف  ك ادراکه  اند کردهاستدالل  . پژوهشگران)2015لم و همکاران،( شود یمدیگران تاکید 

نبایـد تاکیـد زیـادي بـر      هـا  کـالس و  و مراکز آموزشی دارد یرانفراگبر  اي بالقوه کننده ناتواناثرات  ،محیط یادگیري
آشکار  ها پژوهشو  برد یمرا براي انگیزش و پیشرفت تحلیل  فراگیرانپتانسیل  ؛ چوناهداف عملکردي داشته باشند

از  فراگیرانك اساز و اجتناب از جستجوي کمک، با ادر خود ناتوانرفتارهاي همچون  ؛که رفتارهاي اجتنابی اند کرده
از آنجا که اهداف تسـلط شخصـی بـا    ). 2006اردن و اسکونفلدر،است (ساختار هدف عملکردي در کالس همبسته 

کـه   کننـد  یمـ الگویی از متغیرهاي انگیزشی  و رفتاري مفیـد مـرتبط اسـت، برخـی از پژوهشـگران هـدف  اظهـار        
حاکی از آن اسـت  نیز شواهد کنند.  یجاددرس اتا ساختارهاي هدف تسلطی را در کالس  بلندش یقوطآموزشیاران 

مقابلـه بهتـر بـا     محیط آموزشـی مثبت در  باعاطفه یبر اهداف تسلط آموزشی مراکزاز تاکید فراگیران  يها ادراكکه 
 ).1999آندرمن،است (همراه مشکالت تحصیلی، و احساس آسایش بهتر 

علت و معلولی بـین  یک رابطه مثبت و حتی  نشانگر همبستگی، محیط آموزشیپژوهش بر روي ساختارهاي هدف 
سـاختار هـدف نظـام آموزشـی، نـوع      شخصی مربوطه است که به موجب آن  پیشرفت ساختارهاي هدف و اهداف

؛ 2012؛ پلـی کرونـی، هازیکریسـتو، و سـیدریز ،    2015فدریسی، اسـکالویک، و تـانجن،   ( یرانفراگاهداف پیشرفت 
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؛ 2004والتــرز،وپیشــرفت تحصــیلی آنهــا را ( )2008لــو و نـی،  ؛ 2008، 42بونــگ؛ 2013اسـکالویک و اســکالویک،  
) 2011( 44، هوگان، و آنتـونی . لودهد یمقرار  یرتأث) تحت 2015سیدریدیز، استاموالسیز، و آنتونیو، ؛ 43،2007سیدریز

در پژوهش خود دریافتند که ساختار هدف تسلطی نظام آموزشی با اهداف تسلطی آموزنده رابطه مثبت و با اهداف 
ام آموزشی نیز رابطه مثبتـی بـا هـر دو بعـد     اجتناب از عملکرد آنها، رابطه منفی دارد و ساختار هدف عملکردي نظ

با اینکه مطابق با مدل نظـري رابطـه بـین    ) بیان کردند 2015فدریسی، اسکالویک، و تانجن (اهداف عملکردي دارد. 
ساختار هدف و اهداف پیشرفت، ساختار هدف تسلطی رابطه مثبتی با اهداف پیشـرفت تسـلطی و رابطـه منفـی بـا      

عملکـردي و   -پیشـرفت رویکـردي   اهـداف دارد و ساختار هدف عملکردي با هـر دو   عملکردي -اهداف اجتنابی
نشان داد ساختار هدف آنها پژوهش با اهداف پیشرفت تسلطی رابطه منفی دارند؛  مثبت وعملکردي رابطه  -اجتنابی

 که یدرحالعملکردي رابطه مثبت و علی دارد  -عملکردي و اجتنابی -تسلطی با اهداف پیشرفت تسلطی، رویکردي
عملکردي رابطه مثبـت و علـی و بـا     -عملکردي و اجتنابی -ساختار هدف عملکردي با اهداف پیشرفت رویکردي

) نیز با استفاده از تحلیل معادالت ساختاري نشان داد که 2008بونگ (اهداف پیشرفت تسلطی رابطه منفی علی دارد. 
منفـی،   یبـه صـورت  کـه   کنـد درحـالی   مـی  بینـی  یشپرا  طور مثبت اهداف تسلطی فراگیران ساختار هدف تسلطی به

دار و مثبتـی اهـداف    طـور معنـی   نماید و ساختار هدف عملکردي بـه  می بینی یشپرفتارهاي اجتناب از کمک آنها را 
. وي کنـد  یمـ  بینی یشپرا  آموزان دانش، اهداف گرایش به عملکرد، و اهداف اجتناب از عملکرد آموزان دانشتسلط 

روانشناختی -اجتماعیما بین ادراك آنها از بافت  آموزان دانشپژوهش خود دریافت که اهداف شخصی همچنین در 
) نیز تعامل بین سطوح اهداف شخصی و 2008کند. لو و نی ( یمي عمل ا واسطهمتغیر به عنوان و رفتارهاي تحصیلی 

کید بر ساختار هدف عملکردي منجر ساختار هدف کالسی را در بافت کالس ریاضی بررسی کردند و نشان داد که تا
یت دادن بااهمبا تاکید بر ساختار هدف تسلطی؛  که یصورتشود، در  یمبه تقویت اهداف شخصی اجتناب از عملکرد 

هایی که توانایی و  گردند. همچنین در کالس باالي آموزشیار بر یادگیري و بهبود، اهداف شخصی تسلطی تقویت می
که فراگیران  یدرحالشوند، فراگیران تمایل به اهداف اجتناب از عملکرد دارند،  یممقایسه عملکرد اجتماعی فراگیران 

 هایی با تاکید بر یادگیري و بهبود، متمایل به اهداف تسلطی هستند. کالس
آموزنـدگان هسـتند و آموزنـدگان اهـداف      شخصـی  اهـداف  سـازهاي  پـیش  عنوان ساختار هدف نظام آموزشی به

 هـاي  یهمبستگاین ) و 2009ارن،؛ 2013اوهتانی، ( یندنما یمدر نظام آموزشی را استنتاج کرده و پیگیري  شده ادراك
 مقـاطع تحصـیلی؛  اهداف شخصی در سطح کالس درس در سراسر  هاي یريگ جهتمثبت بین ساختارهاي هدف و 

در رویکـرد سـاختارهاي هـدف،    لذا ). 45،2004اردناست (شده  دانشگاه آشکار ، ورستانیدب ،متوسطه ،سطح ابتدایی
) و 2013اسـکالویک و اسـکالویک،   شـوند (  هاي ثابت شخصیتی تلقی نمی هاي هدف به صورت ویژگی گیري جهت

ضمنی از رفتار دیگـران فهمیـده اسـت؛ چـرا کـه رفتـار دیگـران همـواره          به صورتکند که  فرد هدفی را دنبال می
 (آرتـز،  کنـد  یمـ و وي را متوجه اهداف رفتاري آنها  دهد یمهایی از دالیل انگیزشی آنها براي رفتارشان به فرد  نشانه

اج و دنبـال  آمیزي سـاختار اهـداف کالسـی را اسـتنت     موفقیت به صورتکه  يا آموزنده). 46،2004گالویتزر، و هاسین
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که درکی از اهداف کالسی ندارد، در پیامـدهاي انطبـاقی همچـون پیشـرفت تحصـیلی       يا آموزنده، نسبت به کند یم
داراي برتري است. از طرف دیگر اهداف دیگران، اطالعاتی در رابطه با ارزشمندي و مفید بودن هدف در آن محیط 

ویژه اگـر اهـداف    اهداف یکسان یا مشابهی دنبال شوند، به . پس معقول و اقتصادي است کهدهد یماجتماعی به فرد 
کنند و تالش خود  وقتی دانشجویان اهداف خود را تعیین می). 2009داللت بر یک حالت مطلوب و مثبتی دارد (ارن،

 . پیشرفت تحصیلی به ترتیبشوند یمکنند، از نظر تحصیلی کارآمدتر و سودمندتر  را براي رسیدن به اهداف متمرکز 
 يهـا  هدفراهبردي به سمت  طور بهکوشش فراگیران  که يطورکنند، به  و خودکارآمدي را تقویت می نفس اعتمادبه

که به نوبه خود منجر به بهبود عملکـرد تحصـیلی و در نتیجـه پیشـرفت تحصـیلی       شوند یمپیشرفت خاص متوجه 
 ). 2014، 47ایزکر( یابد یمشوند. از این رو یک چرخه از پیشرفت و موفقیت ارتقا  می

هـاي رفتـاري    ادراك از ساختار هدف و بازده ینهدف ب  گیري اي جهت به بررسی نقش واسطهاز جمله مطالعاتی که 
) اشاره کرد. آنها در مطالعه خود یک الگوي نظري ارائه کردند 1994(48توان به مطالعه آندرمن و ماهر اند، می پرداخته

هـاي   اي میان ادراك از ساختار هدف محیط و بـازده  گیري هدف فراگیران، نقش واسطه که بر اساس این الگو، جهت
والتـرز  ) از جمله مطالعات 1994و ماهر (رفتاري آنها دارند. تاکنون چندین پژوهش بر اساس الگوي نظري آندرمن 

) 2015تـانجن ( )، و فدریسـی، اسـکالویک، و   2008بونگ ()، 2004(49)، گرین، میلر، کراوسون، دوکه، و آکی2004(
گیري هدف میان ادراك از ساختار هدف محـیط و   اي جهت ها نقش واسطه انجام شده است که در کلیه این پژوهش

گیـري   خـود بـر جهـت    یرتأثنظام آموزشی با هدف  ساختار که شده دادهنشان شده است و  ییدتأرفتارهاي یادگیري 
اینکـه   . بادهد یمقرار  یرتأثرا تحت  آنها یلیتحصدرگیري  ، وراهبردهاي یادگیري ،آموزندگانانگیزه  هدف آموزنده،

بحث تئوریکی شده است پیشرفت تحصیلی  هدف وساختار تحصیلی و پیشرفت بر چگونگی رابطه تعاملی اهداف 
پرداختـه   تحصیلی یشرفتبر پ ساختار هدف یا یشرفتپاهداف  کننده بینی یشپنقش و در چندین مطالعه به بررسی 

اي اهداف پیشرفت بین ساختار هدف و پیشرفت تحصیلی  واسطه نقش یبررس به یپژوهشدر هیچ  ی، ولشده است
رسـد بررسـی ارتبـاط ابعـاد سـاختار       به نظر میدست نیست.  اطالعات زیادي درو پرداخته نشده است  دانشجویان

هدف با ابعاد اهداف پیشرفت، در راه شناخت بهتر پیشرفت تحصیلی دانشجویان و عوامل چندگانه موثر بر آنها گام 
اهداف پیشرفت در ارتباط بین ساختار  يا واسطه نقش یبررسهدف کلی از انجام این پژوهش از این رو مثبتی باشد. 

، تا با تبیین بخشی از علل پیشرفت تحصـیلی دانشـجویان   است دانشجویان و پیشرفت تحصیلی نظام آموزشیهدف 
بر دانشجویان جلب نمود.  شده ادراكهاي آموزشی به اهداف آموزشی  ریزي آموزش عالی را در برنامه مسئوالنتوجه 

 گیرد: و مورد بررسی قرار می شده ینتدوزیر  يا مفروضهاین اساس، مدل 
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 )درونداد مدل( یلیتحص یشرفتکننده پبینی  پیش يها سازهاي روابط بین  مدل مفروضه مسیر . نمودار1نمودار 

 روش
همبسـتگی اسـت. از آنجـا کـه      يهـا  طـرح روش این پژوهش، توصـیفی (غیرآزمایشـی) و طـرح پـژوهش از نـوع      

هاي دولتی با پشت سر نهـادن   هاي دولتی از ساختار کم و بیش همانندي برخوردارند و دانشجویان دانشگاه دانشگاه
ها به عنـوان   تري برخوردارند، دانشجویان این دانشگاه ، از میانگین نمره آموزشی همگونیابی راهآزمون یکسانی براي 

به  ها رشتهند و چون سنجش سازه پیشرفت تحصیلی به صورت معدل پایان دوره در همه جامعه آماري برگزیده شد
است، بنابراین جامعه آماري پژوهش حاضر، شـامل کلیـه    ها رشتهفنی مهندسی متفاوت با سایر  يها رشته خصوص

تصـادفی از پـنج    طـور  بـه کـه   باشند یم 94فنی مهندسی مشغول به تحصیل در سال تحصیلی  يها رشتهدانشجویان 
، تهران، خواجه نصیرالدین طوسی، و شهید بهشتی شهر تهران انتخاب شـدند.  و صنعتدولتی؛ شریف، علم   دانشگاه

فنـی مهندسـی در مقـاطع تحصـیلی      يها رشته، از میان دانشجویان 50اي گیري تصادفی طبقه با استفاده از روش نمونه
دانشجو به عنوان نمونه پژوهشـی انتخـاب شـدند. در     400تعداد مختلف (کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکتري)، 

نفر  20الی  5ها،   پرسشنامه سؤاالتاز کل  سؤالکنند، به ازاي هر  هایی که روابط بین متغیرها را بررسی می پژوهش
ز کل ا سؤالگردد که در پژوهش حاضر  به ازاي هر  بخشان نمونه پژوهش انتخاب می ) به عنوان داده1390(هومن، 

بر روي ابزارهاي پـژوهش   يدییتأ، ابتدا تحلیل عاملی ها داده يآور جمعبعد از دانشجو برگزیده شد.  15، سؤال 26
هاي آمار توصیفی نظیر فراوانـی، میـانگین و انحـراف    ها از شاخصجهت تحلیل توصیفی دادهانجام گرفت و سپس 

 افـزار  نـرم ، روش مدل معادالت ساختاري با اسـتفاده از  علی بین متغیرهاي پژوهش روابط یبررسمعیار و به منظور 
 استفاده شد.  8/8لیزرل 

 تحصیلی پیشرفت گیري و براي اندازه ،یشرفتاهداف پ و پرسشنامهساختار هدف در پژوهش حاضر از دو پرسشنامه 
ادراك از سـاختار  متعددي در زمینه  ي. ابزارهااست شده استفاده دانشجویان در ترم گذشته کل معدل از دانشجویان

توجه به پیشینه پژوهش و اطمینـان از عـدم وجـود پرسشـنامه      . بامحیط یادگیري ساخته و معرفی شده استهدف 
آمـوزان   دانـش  از سـاختار هـدف  عملکردي و تسلطی براي دانشجویان، از پرسشنامه ادراك  از ساختار هدفادراك 
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)PALS( ) و  آمـوز  دانـش تغییراتی همچون استفاده از اصـطالح دانشـجو بجـاي     اعمال با) 2000میگلی و همکاران
بر روي یک  سؤالاست که پاسخگویی به هر  سؤال 14دانشگاه بجاي مدرسه استفاده شد. این پرسشنامه مشتمل بر 

) صـورت گرفـت. در پـژوهش    5نمـره  ( "موافقم  کامالً") تا 1(نمره  "مخالفم  کامالً " از يا درجه  5 یکرتیل طیف
) ضرایب اعتبار با استفاده از روش آلفاي کرونبـاخ  1391آبکنار (عاشوري، عرب ساالري، عاشوري، رستمان، جلیل 

 يعملکـرد  -، و ساختار هدف اجتنابی70/0 يعملکرد -، ساختار هدف رویکردي76/0براي ساختار هدف تسلطی 
اسـت کـه    84/0، 74/0، 81/0 یبترتبه  شده محاسبهیب اعتبار در پژوهش حاضر، ضراآمده است که  به دست 83/0

برنامـه   از اسـتفاده  بـا  تأییـدي  عاملی تحلیلتعیین اعتبار پرسشنامه،  ي. براحاکی از اعتبار باالي این پرسشنامه است
(ریشـه خطـاي میـانگین    =RMSEA 057/0 هـاي  شـاخص  ماننـد بـرازش الگـو    هاي مشخصهد. ش انجام 8/8 لیزرل

نیکویی برازش) به  شده تعدیل(شاخص  =89/0AGFI(شاخص نیکویی برازش)، و  GFI= 90/0مجذورات تقریب)، 
 .است بوده ساختار هدف عاملگیري  اندازه ها در سؤال از یک هر معنادار و مهم نقش از حاکیدست آمد که 

 سنجش براي پرسشنامه ینا استفاده شد.) نیز 2001الیوتومکگرگور ("یشرفتاهداف پپرسشنامه "در این پژوهش از 
 باشد. می سؤال 12بر  و مشتمل تهیه ) توسط الیوتومکگرگور2×2(  یچهار وجه الگوي بر طبق پیشرفت اهداف نوع

) 5(نمـره    "موافقم کامالً") تا 1نمره (  "مخالفم کامالً"از  اي درجه  5 یکرتیل دریک طیف سؤال هرپاسخگویی به 
با استفاده از روش آلفاي کرونباخ بـراي   اعتبار یبضرا)  1391همکاران (داوري و در پژوهش . پذیرفت یمصورت 

 -، و اجتنــابی78/0 یتسـلط  -، اجتنـابی 79/0 يعملکـرد –، اهـداف رویکــردي  71/0تسـلطی  –اهـداف رویکـردي   
اعتبـار بـا اسـتفاده از روش آلفـاي کرونبـاخ بـه        یبضرا یزنشده است. در پژوهش حاضر  محاسبه 64/0عملکردي 

 عـاملی  . تحلیلآمده است که حاکی از اعتبار باالي این پرسشنامه است به دست 41/0، و 71/0، 71/0، 64/0ترتیب 
و ، RMSEA= ،97/0 =GFI 06/0 هـاي  شاخص مانندبرازش الگو  هاي مشخصهنیز نشان داد که  مقیاس ین ا تأییدي

92/0AGFI=  برازش خوب الگو است. دهنده نشانبه دست آمد که 

 

 ها یافته
اهداف پیشرفت در ارتباط بـین   يا واسطه با نقشدر رابطه  شده ینتدو يا مفروضهدر این پژوهش براي آزمون مدل 

روابط علی بین متغیرهـا، از روش تحلیـل مسـیر در     و یاندانشجو و پیشرفت تحصیلی نظام آموزشیساختار هدف 
عملکـردي،  -هاي ساختار هدف؛ ساختار هدف تسلطی، رویکردي مدل معادالت ساختاري استفاده شد. خرده مقیاس

-اجتنـابی  تسـلطی،  -اهداف پیشرفت رویکردي هاي یاسخرده مقعملکردي به عنوان متغیرهاي برونزا و -و اجتنابی
 درون زاعملکردي و همچنین نمره پیشرفت تحصیلی به عنوان متغیرهاي -دي، و اجتنابیعملکر-تسلطی، رویکردي

) 40/19حـداکثر ( ) و 50/12حـداقل ( ) دانشجویان بـا  1جدول (. با توجه به اطالعات توصیفی اند شده گرفتهدر نظر 
یشـترین میـانگین اهـداف    باالیی برخوردار هستند. ب نسبتاً) 20/16( یلیتحصپیشرفت تحصیلی، از میانگین پیشرفت 

اسـت. از  عملکـردي  -تسـلطی، و اجتنـابی  -تسلطی، اجتنابی-عملکردي، رویکردي-پیشرفت به ترتیب در رویکردي
از روي میانگین آنها در مورد  توان ینمهاي ساختار هدف متفاوت است  ارزیابی خرده مقیاس سؤاالتآنجا که تعداد 

دهنـد کـه    نمرات در همه متغیرها نشان مـی  یدگیو کشمیزان کجی . بیشترین و کمترین ساختار هدف قضاوت نمود
 منحنی توزیع نمرات در همه آنها از وضعیت طبیعی برخوردار است. 



 ساختار هدف و اهداف پیشرفت يها اسیمقاطالعات توصیفی نمرات پیشرفت تحصیلی و خرده  .1جدول 
 کشیدگی کجی حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین متغیرها

 -73/0 -03/0 40/19 50/12 43/1 20/16 پیشرفت تحصیلی 
 74/0 -76/0 13 6 32/1 13/11اهداف پیشرفت 
 -30/0 -31/0 15 5 02/2 52/10اهداف پیشرفت 
 -58/0 -29/0 15 5 34/2 43/11اهداف پیشرفت 
 -36/0 -07/0 15 3 05/2 18/10اهداف پیشرفت 

 -46/0 -06/0 27 8 43/3 92/17 ساختار هدف تسلطی
 -19/0 -19/0 15 5 95/1 33/11ساختار هدف 

 -08/0  -24/0 25 5 71/3 27/17-ساختار هدف اجتنابی
 

 

مـاتریس همبسـتگی    2جـدول  علـی اسـت، در    يهـا  مـدل با توجه به اینکه ماتریس همبستگی مبناي تجزیه تحلیل 
 شود یمکه مالحظه  همان طورمتغیرهاي پژوهش به همراه ضرایب همبستگی و سطح معناداري آنها ارائه شده است. 

داري دارد.  عملکردي، همبستگی معنـی -بین به جز اهداف پیشرفت اجتنابی پیشرفت تحصیلی با همه متغیرهاي پیش
نیـز همبسـتگی    هدف محیط آموزشـی و اهـداف پیشـرفت دانشـجویان    هاي ساختار  بین همه خرده مقیاسهمچنین 

داري مالحظـه   عملکردیرابطه معنی-وجود دارد و تنها بین ساختار هدف تسلطی و اهداف پیشرفت اجتنابی دار یمعن
 .شود ینم

 . ماتریس همبستگی متغیرهاي پیش بین و پیشرفت تحصیلی2جدول 

 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیر

        1 تحصیلییشرفت . پ1

       1 35/0**پیشرفت  . اهداف2

      1 39/0** 26/0**. اهداف پیشرفت اجتنابی 3

     1 32/0** 52/0** 43/0**پیشرفت  . اهداف4

    321** -18/0** -13/0** -06/0. اهداف پیشرفت اجتنابی 5

31** 25/0** 38/0** 27/0** هدف تسلطی . ساختار6

/0 

04/0- 1   

  1 -07/0 18/0**42** 19/0** 29/0** 27/0**هدف رویکردي  . ساختار7

 1 39/0** -1/0** 33/0**31** -16/0** -20/0** -11/0**هدف اجتنابی  . ساختار8

01/0 p<** 
اي اهـداف پیشـرفت در رابطـه بـین سـاختار هـدف و        با توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسـطه 

 بـه همـراه    tاثر مسـتقیم)، خطـاي معیـاره، و   ( یراستانداردغرگرسیونی  یبضر 3پیشرفت تحصیلی است در جدول 
ا از طریـق سـاختار هـدف    تسـلطی تنهـ  -پیشرفت رویکـردي  . اهدافارائه شده است یرمستقیمغضرایب اثر کلی و 

 یکلـ شود و سـاختار هـدف تسـلطی بـا اثـر مسـتقیم و        بینی می عملکردي پیش-تسلطی و ساختار هدف رویکردي
35/0)05/9=t( 28/0 یکلـ عملکـردي بـا اثـر مسـتقیم و     -و ساختار هدف رویکردي)66/7=t  داري در  ) نقـش معنـی



تسلطی نیز با اثر مستقیم و کلی ساختار -پیشرفت اجتنابیتسلطی دارند. اهداف -اهداف پیشرفت رویکردي بینی یشپ
شود. ساختار هدف  بینی می ) پیشt=48/5(25/0 يعملکرد-) و ساختار هدف رویکرديt=69/5( 21/0هدف تسلطی 

 یکلـ عملکردي به ترتیب بـا اثـر مسـتقیم و    -عملکردي، و ساختار هدف اجتنابی-تسلطی، ساختار هدف رویکردي
27/0 )15/8=t ،(41/0)79/11=t ،( 14/0و)75/3=tاي بـر روي اهـداف پیشـرفت     بینـی کننـده   دار پـیش  )  نقش معنی

 33/0 یکلـ عملکردي با اثر مسـتقیم و  -عملکردي و رویکردي-عملکردي دارند و ساختار هدف اجتنابی-رویکردي
)40/7=t 34/2( 1/0)  و=tدهنـد. در   نشان میعملکردي -بینی کنندگی بر روي اهداف پیشرفت اجتنابی )  نقش پیش
 28/0، و اثـر کلـی   18/0 یرمسـتقیم غ، اثـر  1/0 یممسـتق پیشرفت تحصیلی، ساختار هدف تسـلطی بـا اثـر     بینی یشپ
)58/2=t34/2( 32/0، و اثر کلی 21/0 یرمستقیمغ، اثر 11/0عملکردي با اثر مستقیم -)، ساختار هدف رویکردي=t ،(

)، اهـداف  t=-14/2(  -07/0، و اثر کلـی  02/0 یرمستقیمغاثر  ،09/0 یممستقعملکردي با اثر -اجتنابی هدف ساختار
تسلطی با اثـر مسـتقیم و   -)، اهداف پیشرفت اجتنابیt=20/5( 17/0تسلطی با اثر مستقیم و کلی -پیشرفت رویکردي

ت )، و اهداف پیشرفt=45/7( 34/0عملکردي با اثر مستقیم و کلی -)، اهداف پیشرفت رویکرديt=16/4( 14/0کلی 
درصـد از واریـانس پیشـرفت تحصـیلی را      23)، در کل t= -07/2( -09/0 یکلعملکردي با اثر مستقیم و -اجتنابی

، بیشترین ادراك دانشجویان بینی پیشرفت تحصیلی شود در پیش که مالحظه می همان طور). =R2%23کنند ( تبیین می
گیـري هـدف    ) و بیشـترین جهـت  32/0ر کلی با بیشترین اث( يعملکرد-از ساختار هدف محیط آموزشی، رویکردي

عملکردي بیشترین اثر -) است. ساختار هدف رویکردي34/0 یکلبا بیشترین اثر ( يعملکرد-دانشجویان، رویکردي
ـ ) کمترین اثـر  -07/0با اثر کلی ( يعملکرد-) و ساختار هدف اجتنابی32/0 یکلبا اثر ( یکنندگ  بینی پیش  بینـی  یشپ

 هـاي  شـاخص  ماننـد  ؛بـرازش الگـو  هـاي نکـویی    توجه به مشخصـه  . بافت تحصیلی دارندکنندگی را بر روي پیشر
08/0RMSEA=،98/0 =GFI 94/0، وCFI= ،خوبی است. نسبتاًبینی پیشرفت تحصیلی در سطح  برازش مدل پیش 

 . خالصه نتایج آماري مدل معادالت ساختاري از مدل نظري3جدول 



 
 

 

 



 )برونداد مدل( یلیتحصپیشرفت  بینی پیش شده برازش مدل پارامترهاي برآورد و مسیر . نمودار2نمودار 

 

 گیري یجهنتبحث و 
اي اهداف پیشرفت مـابین سـاختار هـدف و پیشـرفت تحصـیلی       بررسی تعیین نقش واسطه باهدفپژوهش حاضر 

کـه   بـود  20/16آنهـا   یلیتحص یشرفتپ یانگین. مدانشگاه سراسري تهران اجرا گردید 5دانشجویان فنی مهندسی در 
هاي توصیفی حاصل از پژوهش، مشـخص   یافته بر اساسهمچنین است.  خوب آنها نسبتاًنشانگر پیشرفت تحصیلی 

 -گیـري هـدف دانشـجویان، بـه ترتیـب در رویکـردي       جهـت  نیشتری، بمیانگین اهداف پیشرفت شد که با توجه به
 .استعملکردي  -تسلطی، و اجتنابی-عملکردي، اجتنابی  -تسلطی، رویکردي

ساختار هدف  هاي یاسمق% ، بین خرده 99ما بین متغیرهاي پژوهش نشان داد که با اطمینان  نتایج ماتریس همبستگی
هـاي اهـداف پیشـرفت و پیشـرفت تحصـیلی بجـز اهـداف         محیط آموزشی و پیشرفت تحصیلی، بین خرده مقیاس

استثناي اهداف پیشـرفت   هدف بههاي اهداف پیشرفت و ساختار  عملکردي، و بین خرده مقیاس -پیشرفت اجتنابی
 بـه دسـت  این پژوهش با نتایج  . نتایجاردوجود د داري یمعنعملکردي با ساختار هدف تسلطی همبستگی  -اجتنابی

)، و 2008بونـگ ( )، 2004همکـارانش ( )، گرین و 2004والترز ()، 2001( بلیگالیوت، و  ،چرچهاي  آمده از بررسی
اي  آمـده از بررسـی مـدل مفروضـه     بـه دسـت  بر اساس نتایج همسو است. ) 2015تانجن (فدریسی، اسکالویک، و 

درصد از  23دارند و  يگر واسطهاهداف پیشرفت نقش  هاي یاسمقشد که خرده  ) مالحظه2نمودار پژوهش حاضر (
مـاهر  الگوي نظـري آنـدرمن و   . نتایج این پژوهش همسو با کنند یمتغییرات پیشرفت تحصیلی دانشجویان را تبیین 

هاي رفتـاري   گیري هدف فراگیران میان ادراك از ساختار هدف محیط و بازده اي جهت واسطه بر نقش) مبنی 1994(
)، و 2008بونـگ ( )، 2004همکـارانش ( )، گـرین و  2004والتـرز ( است. تاکنون چندین پژوهش از جمله مطالعـات  

ه است که در کلیـه  ) انجام شد1994و ماهر () بر اساس الگوي نظري آندرمن 2015تانجن (فدریسی، اسکالویک، و 
شده  ییدتأگیري هدف میان ادراك از ساختار هدف محیط و رفتارهاي یادگیري  اي جهت ها نقش واسطه این پژوهش

 است. 
ساختار هدف و اهداف پیشرفت بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان  هاي یاسمقخرده بینی کننده  پیشدر بررسی نقش 

ـ بـا اثـر   ( يعملکرد -رديمشاهده شد که به ترتیب اهداف پیشرفت رویک  -)، سـاختار هـدف رویکـردي   34/0 یکل
با اثـر  ( یتسلط -)،  اهداف پیشرفت رویکردي28/0 یکلبا اثر ( یتسلط)، ساختار هدف 32/0 یکلعملکردي (با اثر 

ـ با اثـر  ( يعملکرد -)، اهداف پیشرفت اجتنابی14/0 یکلبا اثر ( یتسلط -)، اهداف پیشرفت اجتنابی17/0 یکل  یکل
. کننـد  یمـ ) پیشرفت تحصیلی دانشجویان را تبیـین  -07/0 یکلبا اثر ( يعملکرد -)، و ساختار هدف اجتنابی-09/0

از چهار هدف پیشرفت و پیشرفت تحصیلی در این پـژوهش، همسـو بـا مفروضـه      یکهر وجود رابطه علی ما بین 
از  يبـه فـرد  الگـوي منحصـر    نظریه اهداف پیشرفت است که حاکی از آن بود که هر یک از چهار هـدف بـه یـک   

ک، آنـدرمن، و آنـدرمن،   یمهمچون مطالعات (تمام شوند.  پیامدهاي مرتبط با پیشرفت و عملکرد تحصیلی منجر می
گیـري هـدف    انـد کـه جهـت    ) نیـز نشـان داده  1999گریگور، و گیبل،  ؛ الیوت، مک2006اردن و اسکونفلدر، ؛2006

به عبارتی، وقتی دانشـجویان داراي اهـداف تسـلطی    . ت تحصیلی استموفقیت و شکس کننده یینتعفراگیران، عامل 



دهنـد، مقاومـت و مـداومت زیـادي را در تکـالیف       تـري نشـان مـی    هستند از خود الگوهاي اسنادي سـازش یافتـه  
تري دارند. در مقابل وقتی هـدف دانشـجویان نشـان دادن توانـایی      گزینند و نسبت به آنها واکنش عاطفی مثبت برمی

، و دهند یمه دیگران و کسب پذیرش اجتماعی باشد، در کالس فعالیت کمتري نسبت به تکالیف درسی نشان خود ب
 از اساتید و دوستان هستند. ییدتأدائم در پی ارزیابی خود و گرفتن  طور به

، و ا، ایتـو اوکاد اوهتانی، و 2015فدریسی، اسکالویک، و تانجن، هایی (به نقل از  نتایج این پژوهش به شمار پژوهش
) که حاکی از وجود رابطه علی مثبت بین اهداف پیشرفت تسلطی با پیشرفت تحصیلی و وجـود رابطـه   2013ناکایا،

دهنـد اگـر    که نتایج نشان می همان طوراست، افزود. اهداف اجتناب از عملکرد و پیشرفت تحصیلی علی منفی بین 
رویکردي/ اجتنابی) باشد پیشرفت تحصیلی باالیی را خواهند داشـت و هـر   ( یتسلطگیري هدف دانشجویان  جهت

عملکردي داشته باشند، پیامـد آن پیشـرفت تحصـیلی پـایین خواهـد بـود.        -چقدر تمایل به گزینش اهداف اجتنابی
بـراي  اي  گیـري بهینـه   عملکـردي جهـت   -ها نیز در این نکته توافق دارند که اهداف اجتنابی هاي سایر پژوهش یافته

). فدریسی، اسکالویک، 2004والترز،است (درگیر شدن در تکالیف تحصیلی نیست و بیشتر با پیامدهاي منفی مرتبط 
آموزشـیاران بایـد    محیط آموزشـی مسـئوالن آموزشـی و   ) نیز در پژوهش خود بحث نمودند که در 2015تانجن (و 

 -گیـري اهـداف اجتنـابی    مـانع شـکل  ه و گیري و رشد اهداف پیشرفت تسلطی در فراگیران خود شـد  موجب شکل
 -عملکـردي و اجتنـابی   -عملکردي شوند. از سوي دیگر، وجـود رابطـه مثبـت بـین اهـداف پیشـرفت رویکـردي       

شـوند   عملکردي بیانگر آن است که وقتی فراگیران در محیط آموزشی با تکالیف بسیار چالش برانگیري مواجـه مـی  
کننـد تـا خـود را در     عملکردي پیدا مـی  -عملکردي به اجتنابی -رویکرديفراگیران تمایل به تغییر اهداف پیشرفت 

 .محیط آموزشی حفظ کنند
علـت و معلـولی مثبـت بـین     نشـانگر یـک رابطـه    ، محـیط آموزشـی  پژوهش بر روي ساختارهاي هـدف  هاي  یافته

ر هـدف  عملکردیباپیشرفتتحصیلی و یـک رابطـه علـی منفـی مـابین سـاختا      -تسلطی و رویکردي ساختارهاي هدف
الیـوت و مـک   هـاي   همسو با نتـایج پـژوهش   ها یافته؛ این است عملکردي و پیشرفت تحصیلی دانشجویان-اجتنابی

اي  باشد. آموزنـده  ) می2015( یوآنتونسیدریدیز، استاموالسیز، و )، و 2007( یدریزس)، 2004والترز ()، 2001گرگور (
اي کـه درکـی از    کند، نسبت بـه آموزنـده   آمیزي ساختار اهداف کالسی را استنتاج و دنبال می موفقیت به صورتکه 

 ). 2009ارن،است (اهداف کالسی ندارد، در پیامدهاي انطباقی همچون پیشرفت تحصیلی داراي برتري 

یـک رابطـه   حتـی   مثبت و نشانگر همبستگی، محیط آموزشیپژوهش بر روي ساختارهاي هدف همچنین نتایج این 
سـاختار هـدف نظـام    شخصی اسـت کـه بـه موجـب آن      پیشرفت علت و معلولی بین ساختارهاي هدف و اهداف

هـاي   هـاي پـژوهش   این پژوهش بـا یافتـه   یج. نتادهد قرار می یرتأثآموزشی، نوع اهداف پیشرفت فراگیران را تحت 
ـ )، پلـی  2013( یکاسـکالو )، اسـکالویک و  2015تـانجن ( فدریسی، اسکالویک، و  همکـاران  لـو و  )، 2012( یکرون

در پژوهش خود دریافتند که سـاختار   . آنهااستهمسو ) 2004والترز (و )، 2008( ینلو و )، 2008بونگ ()، 2011(
هدف تسلطی نظام آموزشی با اهداف تسلطی آموزنده رابطه مثبت و با اهداف اجتناب از عملکرد آنها، رابطـه منفـی   
دارد و ساختار هدف عملکردي نظام آموزشی نیز رابطه مثبتی با هر دو بعد اهداف عملکردي دارد. با اینکه مطابق با 

، سـاختار هـدف   ) 2015فدریسـی، اسـکالویک، و تـانجن،   ( یشـرفت پساختار هدف و اهداف  مدل نظري رابطه بین
تسلطی رابطه مثبتی با اهداف پیشرفت تسلطی و رابطه منفی با اهـداف اجتنـابی عملکـردي دارد و سـاختار هـدف      



شـرفت  عملکردي رابطه مثبـت و بـا اهـداف پی   -عملکردي و اجتنابی-عملکردي با هر دو اهدف پیشرفت رویکردي
پـژوهش حاضـر نشـان داد سـاختار هـدف تسـلطی محـیط آموزشـی دانشـگاه بـا           تسلطی رابطه منفی دارند، نتایج 

) 27/0( يعملکـرد -)، و رویکـردي 21/0( یتسلط-)، اجتنابی35/0 یممستقاثر ( یتسلط-هدف رویکردي یريگ جهت
عملکردي نیز بـه  -تار هدف رویکرديندارد. ساخ يا رابطهعملکردي -رابطه علی مثبت و با اهداف پیشرفت اجتنابی

)، و 25/0( یتسـلط -)، اجتنـابی 28/0( یتسـلط -)، رویکـردي 41/0( يعملکرد-ترتیب با اهداف پیشرفت رویکردي
عملکـردي بـا اهـداف پیشـرفت     -) رابطه علی مثبت دارد. همچنین ساختار هدف اجتنـابی 1/0( يعملکرد-اجتنابی
پیشرفت تحصیلی،  بینی یشپ) رابطه علی و مثبت دارد. در 14/0( يعملکرد-) و رویکردي33/0( يعملکرد-اجتنابی

ساختار هدف، بیشترین ادراك دانشجویان از ساختار هدف محیط آموزشی، ساختار هـدف   هاي یاسمقاز بین خرده 
گیـري   هاي اهداف پیشرفت، بیشترین جهـت  ) و از بین خرده مقیاس32/0با بیشترین اثر کلی ( يعملکرد-رویکردي

دانشجو هـدفی را دنبـال   ) است. 34/0با بیشترین اثر کلی ( يعملکرد-دانشجویان، اهداف پیشرفت رویکرديهدف 
ضمنی از رفتار مسئوالن آموزشی در محیط دانشگاه  درك کرده است؛ چون رفتار آنها همـواره   به صورتکند که  می

(آرتـز،   کنـد  یمـ ي را متوجه اهداف رفتاري آنها و و دهد یمهایی از دالیل انگیزشی آنها براي رفتارشان به فرد  نشانه
). از سوي دیگر، اهداف دیگران اطالعاتی در رابطه با ارزشمندي و مفید بودن هدف در آن 2004گالویتزر، و هاسین،

در امـا  ؛ )2009ارن،کننـد (  بنابراین فراگیران اهداف یکسان یا مشابهی دنبال می؛ کنند یممحیط اجتماعی به فرد ارائه 
-تسـلطی یـا رویکـردي    مـثالً بطه با اینکه چرا با وجود اینکه ادراك دانشجویان از ساختار هدف محیط آموزشـی  را

باید گفت که عوامل متعددي  گزینند ینمعملکردي است، دانشجویان اهداف پیشرفت همسو با آنها را براي خود بر 
از سـاختار هـدف محـیط     متـأثر  صـرفاً ان هدف دانشجوی یريگ جهتو  گذارند یم یرتأثبر گزینش اهداف پیشرفت 

) فراگیـران  2009؛ بـه نقـل از ارن،  1993) و طبق نظر هولـت ( 2015فدریسی، اسکالویک، و تانجن،( یستندانشگاه 
 ، مـوزارت، و خـان  در جایی اهداف تسلطی و در جایی دیگر اهداف عملکردي داشته باشند و حتی گاوازا توانند یم
اسـتدالل   تـوان  ی. مهمزمان هر دو هدف پیشرفت را داشته باشند توانند یم) نیز مطرح نمودند که دانشجویان 2014(

مانع آشکار شدن عدم نمود وقتی که ادراك دانشجویان از ساختار هدف نظام آموزشی مبنی بر این باشد که آنها باید 
 یـدي تأکهاي خود نباشند و  عمل کنند که بدتر از همکالسی پایین خود شوند و به نحوي هاي ییتواناو  ها یستگیشا

صرف بر یادگیري و فهم مطالب درسی نداشته باشند، ادراك آنها از ساختار هدف محیط آموزشی، عملکردي خواهد 
باشـند  کنند که یا بهتر از دیگران  اي تنظیم می بود و طبیعی است که این دانشجویان اهداف پیشرفت خود را به گونه

عملکردي)، و یـا مراقـب یـادگیري بهینـه خـود      -اجتنابینباشند (عملکردي)، یا حداقل بدتر از دیگران -رویکردي(
گیـري هـدف    هاي متعددي رابطه علی بـین جهـت   پژوهش .تسلطی)-اجتنابینکنند (باشند که بدتر از دیگران عمل 

از تعامل بین عوامل بافتی و فـردي   متأثر، شده خابانتاند، اما اهداف  فراگیران را با ادراك از ساختار هدف نشان داده
شـود   هاي انگیزشی موجود آنها پالوده مـی  گیري از طریق جهتاست و ارزیابی فراگیران از محیط آموزشی و کالس 

 ).2004والترز،(
در گیري اهداف پیشرفت، بـا درگیـر نمـودن آموزنـده      تر شکل اختصاصی به صورتبنابراین انگیزه براي پیشرفت و 

کننـد و   وقتی دانشجویان اهداف خود را تعیین مـی . شود یمتحصیل، منجر به افزایش پیشرفت تحصیلی در آموزنده 
شـوند. از آنجـا کـه     کنند، از نظر تحصیلی کارآمدتر و سـودمندتر مـی   تالش خود را براي رسیدن به اهداف متمرکز 



شـود کـه    پژوهش نشانگر غلبه بیشتر ساختار هدف عملکردي در نظام آموزش عـالی اسـت پیشـنهاد مـی     هاي یافته
پژوهشـگران اسـتدالل    . چـون اي براي گسترش هرچه بیشتر ساختار هدف تسـلطی در دانشـگاه فـراهم شـود     زمینه
و مراکـز   دارد یرانفراگبر  اي بالقوه کننده ناتواناثرات  ،عملکردي در محیط یادگیري ساختار هدفك ادرااند که  کرده

تالش کنند تا ساختارهاي باید  یارانو آموزشنباید تاکید زیادي بر اهداف عملکردي داشته باشند  ها کالسو  آموزشی
و بسـیار مهـم اسـت آموزشـیاران      ،آمـده  بـه دسـت  هـاي   ا این یافتـه بکنند.  یجاددرس اهدف تسلطی را در کالس 

براي ایجاد سـاختار هـدف    .توانند ساختار هدف تسلطی را ترویج دهند چطور میگذاران آموزشی بدانند که  سیاست
) ارزشـیابی  2، کرد یردرگ داري یمعنمناسب و کارهاي تحصیلی  يها چالشدانشجویان را در ) 1بایست:  ی میتسلط

) 3، باشدو رشد آنها بیش از مقایسه اجتماعی و رقابت تاکید داشته یادگیري به طریقی باشد که بر بهبود  دانشجویان
دانشـجو احسـاس کنـد کـه      . اگـر دادفرصت بیشتري براي انتخاب و خودمختـاري در کـالس درس    دانشجویانبه 

همچنین اگر این باور دانشگاه قادر است فرایند یادگیري را تسهیل کند، رضایت بیشتري از یادگیري خواهد داشت. 
دهد، انگیزش براي  ود داشته باشد که محیط آموزشی آنها مسئولیت اجتماعی و فهم انسان را از جهان افزایش میوج

 . ازفرد تعهد بیشتري نسبت به یادگیري احسـاس خواهـد کـرد    یجهدر نتتکلیف بیشتر خواهد شد و  فهم و تبحر بر
جنسـیتی دانشـجویان    يهـا  تفـاوت تحصیلی و  يها رشتهبه عدم توجه به سایر  توان یمپژوهش نیز  هاي یتمحدود

 آتی به بررسی مدل در آنها پرداخته شود. يها پژوهشدر  شود یماشاره نمود که پیشنهاد 
 قدردانی

مـورد مطالعـه کـه در اجـراي ایـن       يهـا  دانشگاهفنی مهندسی  يها دانشکدهدر پایان از کلیه دانشجویان و مسئوالن 
 . کنیم یمپژوهش ما را یاري نمودند تشکر 
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