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مقدمه
هرلحظـهدر جهان امروز، با توجه به پیچیده شدن فرایند توسعه، نیاز به آگاهی و دانش 

هاي مهمـی اسـت کـه بـا توجـه بـه وظیفـۀ یکی از نهادیعالآموزشبیشتر شده است.
هـاي علمـی پرورش افراد اجتماع، مسؤولیت عظیمی در غنی شدن هر چه بیشتر سرمایه

، بایـد در یعـالآموزشیافتـه در مراکـز و معنوي جامعه بر عهده دارد. نیروهاي پرورش
نقش ایفا کنند. بر همین اسـاس، هاي مختلف اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و علمی زمینه

تـدقیق، بررسـی و بـهتـوانیمـسازي آمـوزش کشـور را یکی از تدابیر الزم براي بهینه
کـهنیادانشجویان متصور شد. یلیتحصشرفتیپتحلیل مسائل و عوامل مؤثر بر رشد و 

گـذارد یـا سـهم و چه عواملی بر پیشرفت و موفقیـت تحصـیلی دانشـجویان تـأثیر مـی
هـاي مـورد عالقـۀ پژوهشـگران و هر عامل چه اندازه است، همواره از حیطـهمشارکت 

اي از عوامل فردي و محیطـی یـا عوامـل روانشناسان تربیتی بوده است. مطمئناً مجموعه
البتـه، در هـیچ گذارنـدیمـدانشجویان تأثیر یلیتحصشرفتیپشناختی و غیرشناختی بر 

در کنـار هـم وجـود نـدارد. متغیرهـاآوري و تحلیـل همـۀ ایـن پژوهشی امکان جمـع
توان برنامۀ آموزشی مناسـبی ، مییلیتحصشرفتیپ، با شناخت عوامل مؤثر بر یطورکلبه

آن اهـداف، يسـوبهرا براي وصول یادگیرندگان به اهـداف آموزشـی و هـدایت آنـان 
طراحی و اجرا کرد. بـدین ترتیـب، زمینـه بـراي بهبـود و افـزایش عملکـرد تحصـیلی 

شود.یرندگان فراهم مییادگ
توان فقط بـه یـک عامـل اسـتناد کـرد. و موفقیت فرد نمیدر تعبیر و تفسیر فعالیت

، معتقـد یلیتحصـشرفتیپهـا در ) در خصوص محور قرار دادن توانـایی1385(یشعبان
کاملی براي عملکرد تحصیلی نیست زیرا با استناد به آن کنندةینیبشیپاست که توانایی، 

آموزي آموزي را که در امتحان مردود شده است، با دانشتوان تفاوت عملکرد دانشنمی
است، توجیه کـرد. شدهقبولتوانایی با وي تفاوت ندارد، اما در همان امتحان ازلحاظکه 

نیـروي عنوانبـههـاي خـود ) به نقش باورهاي فرد نسـبت بـه توانـایی1997(1بندورا
ــی ــد م ــهانگیزشــی تأکی ــد. ب ــژکن ــدهوی ــدة پیچی ــارة پدی ــی بحــث درب ــد ه، وقت اي مانن

1. Bandura
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اي از عوامل، بسیار ضـروري و اساسـی است، توجه به نقش مجموعهیلیتحصشرفتیپ
اي از عوامل مربـوط بـه ، در این پژوهش، تالش شد تا رابطۀ مجموعهرونیازانماید. می

و تحلیل قـرار یموردبررسها آنیلیتحصشرفتیپآموزان با هاي دانشانگیزش و توانایی
عواملی همچـون: 2و پینتریچ1هاي بندورا، راجرزبگیرد. بدین منظور، با استناد به دیدگاه

و بـر یلیتحصـشرفتیپعوامـل انگیزشـی عنوانبـهخودکارآمدي و اهداف عملکـردي 
توانـایی و عنوانبـه، پیشینۀ تحصیلی به مثابۀ رفتار ورودي شناختی 3اساس دیدگاه بلوم

هـا در ، در نظر گرفته شدند تا تـأثیر همزمـان آنیلیتحصشرفتیپالزم براي يهامهارت
قرار گیرد.موردمطالعهیلیتحصشرفتیپقالب یک الگو بر روي 

دهـد در آموزش و یادگیري نشان مـیهادانستهشیپریتأثدربارة شدهانجامتحقیقات 
پاجـارس ،مثالعنوانبهکه عملکرد قبلی تأثیر مستقیمی بر عملکرد تحصیلی بعدي دارد.

یلیتحصـشرفتیپ) در پژوهشی نشان دادند که بـین پیشـینۀ تحصـیلی و 1994(4میلرو
دارند که داشـتن بنیـۀ علمـی مناسـب ها بیان میرابطۀ مثبت و معناداري وجود دارد. آن

براي تحصیل در هر رشتۀ علمی جزو ملزومات تحصیل در آن رشته است تا جـایی کـه 
اقل دانش و توان علمی را براي ورود بـه دانشـگاه و تحصـیل در آن رشـته فرد باید حد

توانـد منجـر بـه ایجـاد باورهـاي هاي ورودي و تجارب قبلی میداشته باشد. صالحیت
تر شده و مسبب انگیزش پیشرفت آنان باشد.درونی قوي

ــین،  ــعبانهمچن ــدي و 1385(یش ــین خودکارآم ــه ب ــان داد ک ــی نش ) در پژوهش
آمـوزانی کـه وجود دارد. بر این اسـاس، دانـش6/0تا 4/0همبستگی یلیصتحشرفتیپ

دهند و پیشینۀ تحصیلی خوبی داشتند، مفهوم خودکارآمدي مثبتی را در خود پرورش می
-مفهوم خودکارآمدي مثبت رشد یافته باعث افزایش پیشرفت در عملکرد تحصیلی مـی

شود.
آموزان نیز تحقیقـات دانشیلیتحصشرفتیپرابطۀ بین اهداف عملکردي و در مورد

1. Rogers
2. Pintrich
3. Beloom
4.Pajares, F. & Miller



آموزشیيهانظامپژوهش در 98

) در تحقیقـی نشـان 2002(1ارانکـن و همیاست. ازجمله، مک لـوگشدهانجاممختلفی 
باشـد. در مییلیتحصشرفتیپکنندة مثبت و معنادار بینیدادند که اهداف عملکردي پیش

هـدف ريگیـتوان به این نکته اشاره کرد که چون افرادي کـه جهـتزمینۀ این یافته می
بـالقوه طوربـههایی هستند کـه عملکردي دارند، به دنبال اثبات شایستگی خود در جمع

آشکارترین و عنوانبهو در چنین شرایطی معیارهاي عینی کنندیمروحیۀ رقابت را القاء 
باشد، بنابراین افراد مذکور با برتر نشـان مالك براي ارزشیابی افراد مینیتردسترسقابل
ها، به دنبال نشان دادن شایسـتگی خـود در مقایسـه بـا دیگـران خود در این مالكدادن
شـوند و نائلباشند و تمام تالش و تمرکز آنان معطوف به این است که به این هدف می

هـاي ابـراز و نمـایش شایسـتگی ترین مـالكگرفتن نمرات باال یکی از واضحازآنجاکه
در حد باالیی قرار دارند.یلیتحصشرفتیپاست، افراد مذکور در زمینۀ 

تـوان بـراي توجیـه رابطـۀ مثبـت بـین اهـداف عملکـردي و دالیلی که مـیازجمله
در تحقیقات صورت گرفته در کشور متصور شـد، ایـن اسـت کـه در یلیتحصشرفتیپ

گرایـی موجـود و نظـام ایران، به علت جو رقابتی شدید و مدركوپرورشآموزشنظام 
آموزان به اهـداف عملکـردي گـرایش دارنـد. بنـابراین، بیشـتر ر دانشگذاري، بیشتنمره

اهداف عملکردي نیـز گـرایش پیـدا يسوبهآموزان موفق در کنار اهداف تبحري، دانش
).1385، آراجهانکنند (می

ان و یاشـاره شـد، در مـورد رابطـۀ بـین خودکارآمـدي دانشـجوقـبالًکه طورهمان
و در همۀ تحقیقات ایـن نتیجـه شده استانجامت زیادي ها تحقیقاآنیلیتحصشرفتیپ

اي قوي و مثبت وجـود رابطهیلیتحصشرفتیپکه بین خودکارآمدي و شده استحاصل
پـور، محسـن؛1382،يریـکب؛1997و 1996؛ پاجـارس و میلـر،2،2003لریراس مدارد (

).1386،يبندنقشو حجازي و 1386حجازي و کیامنش،
خودکارآمدي باال، تالش و عالقۀ درونی بیشتري به یادگیري تحصیلی دانشجویان با 

میزان بیشتري از راهبردهاي یـادگیري ). این دانشجویان به3،1989دهند (شانکنشان می

1. McLaughlin& et al.

2. Rossimiller
3. Shunk
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، بهتـر از دانشـجویانی هسـتند کـه از ایـن یلیتحصـشرفتیپازنظـروکننـدیماستفاده 
).1،2002سمریوکنند (راهبردها استفاده نمی

روابـط بـین پیشـینۀ تحصـیلی، يالگـویبررسـ، پـژوهشبنابراین، هدف ما در این 
ان یدانشـجویلیتحصشرفتیپان و یان، اهداف عملکردي دانشجویخودکارآمدي دانشجو

است.شدهارائه) 2006(2است که توسط هوي و دیویس

یلیتحصشرفتیپپیشینۀ تحصیلی، خودکارآمدي، اهداف عملکردي و ن ی. مدل روابط ب1شکل 
).2006س،یویو ديتوسط هوشدهارائه(انیدانشجو

روش 
طرح همبستگی از نـوع ،ترقیدقطوربهو یشیرآزمایغيهاطرحپژوهش حاضر از نوع 

مدل معادالت ساختاري است. در تحقیقاتی که هدف، آزمودن مدل خاصی از روابـط بـین 
. در ایـن شـودیمـی استفاده لَهاي عاز تحلیل مدل معادالت ساختاري یا مدل،متغیرهاست

و یـک مجموعـه درآمـدهبـا همبسـتگی انسیـکووارهاي ماتریسصورتبهها داده،مدل
.)1385سرمد، بازرگان و حجازي، (شود سیون بین متغیرها تدوین میمعادالت رگر

که در سال باشدیمیبوعلدانشگاهانیدانشجوۀآماري این پژوهش شامل کلیۀجامع

1. Weasmer
2. Hoy, A., & Davis

پیشینه 
تحصیلی

خودکارآمدي

پیشــــــرفت 
تحصیلی 
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عملکردي
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نفر و با 370اي به حجمها نمونهمشغول به تحصیل بودند که از بین آن90-91تحصیلی 
انتخاب شد.ياچندمرحلهاي گیري خوشهاستفاده از روش نمونه

، شـامل پرسشـنامۀنـوع پرسشـنامهدودر این پـژوهش از ،آوري اطالعاتبراي جمع
و نیـز پرسشـنامۀ اهـداف عملکـردي )1982(1شـرر و همکـارانعمـومی خودکارآمدي 

.استفاده گردید) 1994(2میدگلی و همکاران
یهاي قبلـل نیمسالکاز معدل ،انیدانشجویلیتحصپیشینۀگیريبراي اندازه،همچنین

ان از معـدل نیمسـال اول سـال یدانشـجویلیتحصشرفتیپگیري میزان ها و براي اندازهآن
ها استفاده شد.آنجاري

بـود. میـانگین و سـؤال17) شـامل 1982همکـاران (خودکارآمدي شـررو ۀپرسشنام
ضریب پایـایی ایـن آزمـون .است08/12و 99/57انحراف استاندارد این آزمون به ترتیب 

).1376به نقل از براتی،است (آمدهدستبه86/0نیز از طریق روش آلفاي کرونباخ 
یـن اال بـود. ؤسـ10) شـامل1997همکاران (گیري هدف میدگلی و جهتۀپرسشنام
) 1386جمعـه (امـامو توسـط شـدهاقتباسگیري هـدفی ارزیابی جهتمنظوربهپرسشنامه 

2ال و شـامل ؤسـ10داراي نیـز یـن پرسشـنامه اابی مقدماتی شده است. و اعتباریترجمه
گیري جهتو است9،6،5،3،1االت ؤگیري هدفی تبحري که شامل سقسمت است: جهت

يادرجـهپنج. ایـن ابـزار در طیـف اسـت10،8،7،4،2االت ؤهدفی عملکردي که شامل س
است.شدهمیتنظلیکرت از خیلی زیاد تا خیلی کم 

ییکـوینلیـزرل،افـزارنرمییدي توسـط أ) با تحلیل عاملی ت2000همکاران (و میدگلی 
محاسبه کردند:گونهنیااي پالس را چهارده مادهۀبرازش پرسشنام

ــرازش) 97/0 نیکــویی ة/.=(شــاخص تعــدیل شــد95و GFI=(شــاخص نیکــویی ب
AGFIبرازش)

این پرسشـنامه،ۀلفؤرا براي هر دو مآمدهدستبه) نیز ضرایب آلفاي 1386(جمعهامام
يعملکـردهدفی يریگجهتو 76/0گیري هدفی تبحري کند: جهتگزارش میگونهنیا

86/0

1. Shererr& et al.
2. Midgley& et al.
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اسـت. شـدهاستفادهمیان متغیرها، از روش تحلیـل مسـیر یلَعبررسی روابط منظوربه
رایت آن را توسعه داده است، در حقیقـت کـاربرد سؤالتحلیل مسیر که براي نخستین بار 

دادن اسـت و هـدف آن، بـه دسـت یلَـعهـايرگرسیون چندمتغیري در زمینۀ بارز مـدل
).1380هومن، (رهاستیمتغاي از بین مجموعهیلَعکمی روابط يبرآوردها

هاافتهی
زا و خودکارآمـدي، اهـداف متغیـر بـرونعنوانبـهدر این پژوهش، پیشینۀ تحصیلی 

اسـت. شـدهگرفتهزا در نظـر متغیرهـاي درونعنوانبـهیلیتحصـشرفتیپعملکردي و 
، مـاتریس همبسـتگی اسـت. مـاتریس یلَـعهـاي مـدللیوتحلهیتجز، مبناي یطورکلبه

آمده است.1در جدول یموردبررسهمبستگی متغیرهاي 
. ماتریس همبستگی بین متغیرها1جدول

یلیتحصشرفتیپاهداف عملکرديخودکارآمديپیشینۀ تحصیلیعوامل

1پیشینۀ تحصیلی

51/01**خودکارآمدي

64/01**47/0**اهداف عملکردي

60/01**62/0**84/0**یلیتحصشرفتیپ
01/0سطحدر يداریمعن**

، باالترین میزان همبستگی در میان متغیرهـا، مربـوط بـه رابطـۀ بـین 1با توجه به جدول 
ــا =84/0r(یلیتحصــشرفتیپپیشــینۀ تحصــیلی و  ) اســت. از میــان متغیرهــاي همبســته ب

یلیتحصـشرفتیپ) بـا 84/0، پیشینۀ تحصیلی باالترین میزان همبستگی را (یلیتحصشرفتیپ
، به ترتیب خودکارآمدي و اهـداف عملکـردي بـاالترین میـزان همبسـتگی بـا بعدازآندارد. 

.باشدیممعنادار 01/0و همۀ روابط در سطح رادارندیلیتحصشرفتیپ
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. مدل برازش شده2شکل 

برازش مدليهاشاخص
برازش مدليهاشاخص. 2جدول 

دامنه مقدارشاخص
نتیجهموردقبول

2Xزاديۀآنسبت مجذور خی دو به درج
/df

مدلدییتأ2>58/1

p.value19/0>0/05مدلدییتأ
ریشۀ خطاي میانگین مجذورات تقریب

RMSEA
مدلدییتأ0/09>٠۵٧٣/٠

مدلدییتأ0/9<CFI٩٩٧/٠شاخص برازندگی تطبیقی 
مدلدییتأ0/9<NNFI٩٩١/٠برازندگی شاخص نرم شدگی
مدلدییتأ0/9<NFI٩٩٣/٠بونت-شاخص بنتلر

مدلدییتأ0/9<AGFI٩۴٧/٠شاخص برازش 
مدلدییتأ0/9<GFI٩٨٩/٠شاخص برازش مدل 

ها بـا مـدل پیشـنهادي رسیم که دادهبه این نتیجه می،هاي برازشاز مجموع شاخص

پیشینه 
تحصیلی

خودکارآمدي 

پیشرفت 
تحصیلی 

اهداف 
عملکردي

**0/52

**0/44
**0/17

**0/44

**0/76 **0/
40

1/0

0/50

0/24
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هماهنگی کاملی دارند و مدل داراي برازش خوبی است.
مانـده اسـت. هاي تشخیص برازش، مدل استفاده از ماتریس ضرایب باقییکی از راه

است.شدهداده، ماتریس ضرایب باقیمانده نشان 3شمارهدر جدول 
ها براي مدل برازش شدهده. ماتریس ضرایب باقیمان3جدول 

یلیتحصشرفتیپاهداف عملکرديخودکارآمديپیشینۀ تحصیلیعوامل

0001/0نۀ تحصیلییپیش
0001/0026/0خودکارآمدي

071/0019/0012/0اهداف عملکردي
یلیتحصشرفتیپ

012/0040/0052/0220/0بعدي

مسـیر آورده شـده اسـت. همـۀ در جدول فوق، ضرایب باقیمانـدة محاسـبۀ تحلیـل
اسـت. ایـن ضـرایب 1/0تر بودن این ضرایب از مقدار مالك ضرایب فوق بیانگر پایین

دهد که مدل از برازش خوبی برخوردار است.نشان می

هااثرات مستقیم، غیرمستقیم و اثر کل متغیر
ها. اثرات مستقیم، غیرمستقیم و اثر کل متغیر4جدول 

اثرات 
اثرات کلاثرات غیرمستقیممستقیم

ازیلیتحصشرفتیپبر روي 
پیشینۀ تحصیلی
خودکارآمدي

اهداف عملکردي

76/0
44/0
17/0

.......
068/0

......

76/0
508/0
17/0

بر روي اهداف عملکردي از
خودکارآمدي

پیشینۀ تحصیلی
40/0
44/0

......
208/0

40/0
648/0

بر روي خودکارآمدي از
52/0......52/0پیشینۀ تحصیلی
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ان، هم یشود، پیشینۀ تحصیلی دانشجواستنباط می4طور که از جدول شمارة همان
گري متغیرهاي خودکارآمدي و طور غیرمستقیم، از طریق واسطهطور مستقیم و هم بهبه

دارد.ریتأثان یدانشجویلیتحصشرفتیپاهداف عملکردي بر 
صـورت غیرمسـتقیم، از طریـق طور مستقیم و هم بـهان، هم بهیخودکارآمدي دانشجو

گـذارد. ان تـأثیر مـییدانشـجویلیتحصـشرفتیپگري متغیر اهداف عملکردي بـر میانجی
گذارد.تأثیر مییلیتحصشرفتیپمستقیم بر صورتبههمچنین، اهداف عملکردي تنها 

توان استنباط نمود که متغیر پیشینۀ تحصیلی بیشـترین تـأثیر را یمبر اساس ستون کلی،
اهـداف ) و508/0، خودکارآمـدي (ازآنپسان دارد. یدانشجویلیتحصشرفتیپ) بر 76/0(

ان دارد.یدانشجویلیتحصشرفتیپ) به ترتیب بیشترین تأثیر را بر 17/0عملکردي (
يریگجهینتبحث و 

اسـت ماتریس همبستگی میـان متغیرهـا ضـروري قبل از اجراي تحلیل مسیر، تشکیل 
ۀدو مفروضـ،). براي تشکیل ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون1385سرمد و همکاران،(

از نرمال بودن توزیع متغیرها و همچنین خطی بـودن روابـط اندعبارتمهم وجود دارد که 
معلوم شد که ایـن دو مفروضـه در اینجـا برقـرار ،میان متغیرها. با بررسی این دو مفروضه

ماتریس همبستگی پیرسون تشکیل شد و از این ضرایب در محاسـبات ،بنابراین؛ باشندمی
تحلیل مسیر انجـام شـد تـا مـدل نهـایی بـه ،لیزرلافزارنرمشد. با استفاده از همدل استفاد
و بی برخـوردار اسـتنتایج تحلیل مسـیر نشـان داد کـه مـدل از بـرازش خـودست آید.

بر اساس ضـرایب ،هیچ مسیري حذف نشد. همچنین،معنادار شدند و بنابراینرهایمستمام
ــر میرمســتقیغمســیر، اثــرات مســتقیم،  ــر یکــدیگر و ب و اثــر کلــی هریــک از متغیرهــا ب

تعیین و برآورد شد.یلیتحصشرفتیپ
رمسـتقیم از طریـق غیصـورتهـم بهطور مستقیم و هم بهانیپیشینۀ تحصیلی دانشجو

هـا رابطـه آنیلیتحصـشرفتیپگري متغیرهاي خودکارآمدي، اهداف عملکـرد بـر میانجی
يراونـد)، 1375(ادیصـپـور )، 1387(يهرمـز، )1372(ینـیمعهـاي دارد و این با یافته

) هماهنگ است.4200(2ارانکن و همیگر)، 2005(1رچیه)، 1990(1یلسل)، 8613(

1. Leslie
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یلیتحصـشرفتیپ) در پژوهشی نشان داد کـه بـین پیشـینۀ تحصـیلی و 1382(يریکب
رابطۀ مثبت و معناداري وجود دارد. به ایـن دلیـل کـه داشـتن بنیـۀ علمـی مناسـب بـراي 
تحصیل در هر رشتۀ علمی جزو ملزومات تحصیل در آن رشته است تا جایی که فرد بایـد 
حداقل دانش و توان علمی را براي ورود به دانشگاه و تحصیل در آن رشته داشـته باشـد. 

تـر و تواند منجر به ایجاد باورهاي درونـی قـويلی میهاي ورودي و تجارب قبصالحیت
مسبب انگیزش پیشرفت آنان باشد.

نتایج تحقیق مدل برازش شده نشان داد که رابطۀ غیرمستقیم و معناداري بین پیشـینۀ 
گیـري متغیـر خودکارآمـدي ان از طریـق واسـطهیدانشـجویلیتحصشرفتیپتحصیلی و 

) مطابقـت 1385(یشعبان) و 1996(لریماي پاجارس و هوجود دارد و این یافته با یافته
و هماهنگی دارد.

یلیتحصـشرفتیپ) در پژوهشی نشان داد کـه بـین خودکارآمـدي و 1385(یشعبان
که پیشینۀ تحصیلی خوبی یانیوجود دارد. بر این اساس، دانشجو6/0تا 4/0همبستگی 

مفهـوم خودکارآمـدي ودهندیمداشتند، مفهوم خودکارآمدي مثبتی را در خود پرورش 
شود.افزایش پیشرفت در عملکرد تحصیلی میباعثمثبت رشد یافته،

هـم یلیتحصـشرفتیپهمچنین، نتایج تحلیل مسیر نشان داد که بین خودکارآمدي و 
گري متغیر اهداف عملکـردي رابطـه و هم غیرمستقیم از طریق واسطهصورت مستقیمبه

)،1997و 1996(لریم)، پاجارس و 2003(لریمراس هايتهوجود دارد. این نتیجه با یاف
) 1386(يبندنقش)، حجازي و 1386(امنشیکپور، حجازي و محسن)،1382(يریکب

است.هماهنگ
توان مییلیتحصشرفتیپتبیینی که در مورد رابطۀ مستقیم بین خودکارآمدي و 

شوند، افراد با میان با تکالیف درسی مواجهیگفت این است که وقتی دانشجو
باشند، کنند و براي مدت طوالنی مشغول تکلیف میخودکارآمدي باال شدیدتر کار می

کنند. را رها میفیو تکالاما افراد با خودکارآمدي پایین زودتر خسته شده 
خودکارآمدي تحصیلی باعث افزایش تالش، پشتکار، مقاومت، انگیزش شده و از 

1. Hirsch
2. Greene & et al.



آموزشیيهانظامپژوهش در 106

توانند بر ان است. این عوامل مییة عملکرد تحصیلی دانشجومهمترین عوامل تعیین کنند
گردند بهتر در تحصیل ان تأثیر گذاشته و موجب عملکردیدانشجویلیتحصشرفتیپ
).2000بندورا،(

در مورد رابطۀ بین خودکارآمدي و اهداف عملکردي، نتایج تحلیل مسیر نشان دادند 
اهداف عملکردي وجود دارد. این یافتـه که رابطۀ مثبت و مستقیمی بین خودکارآمدي و 

یرامـیب)، 2004همکـارن (و نی) گـر2000(کسیهـهـاي میـدگلی، آنـدرمن و با یافته
باشد.و هماهنگ میمنطبق)،1390(

بینی راهبردهاي یادگیري، خودکارآمدي و ) در پژوهشی با عنوان پیش1390(یرامیب
شـهر تبریـز آموزان سال دوم متوسـطۀبر اساس اهداف پیشرفت دانشیلیتحصشرفتیپ

نشان داد که رابطۀ مثبت و معناداري بین اهداف عملکردي و خودکارآمدي وجـود دارد. 
نظام آموزشـی و سیسـتم احتماالًتوان این تبیین را مطرح کرد که در مورد این نتیجه می

دین ارزشیابی، سازگاري با اهداف عملکردي را در دانشجویان تشـویق کـرده اسـت. بـ
ترتیب که دانشجویان با داشتن اهداف عملکردي در مقایسه با اهداف تبحـري موفقیـت 

ــب  ــتري را کس ــدکردهبیش ــاهش در ان ــزایش و ک ــجویان اف ــن دانش ــورد ای ــذا در م . ل
خودکارآمدي با عملکرد خوب یا ضعیف در هدف عملکردي همراه بوده است.

رابطـه یلیتحصـشرفتیپبا طور مستقیم طبق مدل برازش شده، اهداف عملکردي به
)، محسن 2002همکاران (ن و یلوگک)، م2000استروف (هايدارد و این نتیجه با یافته

هـاي ) مطابقت و هماهنگی دارد، اما از طرفـی بـا یافتـه1386(امنشیکپور، حجازي و 
) ناهماهنگ است.1999(2نیو هالتیاسم)،1997(1و پودلكسودا

در یلیتحصـشرفتیپدر مورد نتایج متفاوتی که از رابطۀ بـین اهـداف عملکـردي و 
تحقیقـات فـوق در مـورد کـهنیا، بـا توجـه بـه آمده اسـتدستبههاي مختلف تحقیق
هاي سنی متفاوت صورت گرفته و نوع ارزیابی از عملکرد افراد در سنین مختلـف گروه

نتـایج مربـوط بـه اهـداف عملکـردي و درشـدهمشاهدههاي متفاوت است، لذا تفاوت

1. Soodak, L. &Podell
2. Smith, P., Kendall
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).1387هرمزي، باشد (تواند متأثر از این موضوع عملکرد تحصیلی می
) در تحقیقـی نشـان دادنـد کـه اهـداف عملکـردي، 2002همکـاران (ن و یمک لوگ

توان بـه باشد. در زمینۀ این یافته، میمییلیتحصشرفتیپمثبت و معنادار کنندةینیبشیپ
گیري هدف عملکـردي دارنـد، بـه دنبـال اشاره کرد که چون افرادي که جهتاین نکته 

را القـاء رقابـتۀیـروحبـالقوه طوربـههایی هسـتند کـه اثبات شایستگی خود در جمع
نیتردسـترسقابلعنـوان آشـکارترین و و در چنین شرایطی، معیارهاي عینی بهکنندیم

ن افراد مذکور با برتر نشان دادن خود در ایـن باشد، بنابرایمالك براي ارزشیابی افراد می
باشند و تمام تالش ها، به دنبال نشان دادن شایستگی خود در مقایسه با دیگران میمالك

گرفتن نمرات ازآنجاکهشوند و نائلو تمرکز آنان معطوف به این است که به این هدف 
ت، لـذا افـراد مـذکور در ابراز و نمایش شایستگی اسيهامالكنیترواضحباال یکی از 

در حد باالیی قرار دارند.یلیتحصشرفتیپزمینۀ 
یلیتحصـشرفتیپدالیلی که در مورد رابطۀ مثبت بین اهـداف عملکـردي و ازجمله

یعـالآموزشتوان گفت، این است که در نظام در تحقیقات صورت گرفته در کشور می
گـذاري، بیشـتر نمـرهنظـامگرایـی موجـود و ایران به علت جو رقابتی شدید و مـدرك

ان موفق در کنـار یبنابراین، بیشتر دانشجو؛ به اهداف عملکردي گرایش دارندانیدانشجو
).1385، آراجهانکنند (اهداف عملکردي نیز گرایش پیدا میيسوبهاهداف تبحري، 
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منابع
يریگجهـتتحصیلی و يخودکارآمدرابطه هوش هیجانی با یبررس).1386(میمر،جمعهامام

کارشناسـی نامـهانیپادانشجویان علوم انسانی و فنـی مهندسـی دانشـگاه تهـران. درهدفی 
ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.

و نفسعـزت، اثـربخشخـود يرهـایمتغچندگانه). بررسی رابطه ساده و 1376(اریبختبراتی، 
نامـهانیپاد تحصیلی در دانش آموزان سال سوم نظام جدید شهر اهـواز. خودیابی با عملکر

کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید چمران اهواز.
بـر یلیتحصـشرفتیپبینی راهبردهاي یادگیري، خودکارآمـدي و ). پیش1390منصور (بیرامی، 

کارشناسـی نامـهانیپا. آموزان سال دوم متوسـطه شـهر تبریـز.اساس اهداف پیشرفت دانش
.زیبرارشد. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. دانشگاه ت

دانـش یلیتحصـشرفتیپمیزان رضایت شغلی معلمان بـر ریتأث)، بررسی 1375(نیامپورصیاد، 
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