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چکیده

هدف از پژوهش حاضر  ،تعیین رابطه بین باورهای انگیزشی و عملکرد تحصیلی دانشجویان با نقش میانجی
جهتگیری هدف است .،بدین منظور  403نفر از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان مشهد با روش نمونه گیری
طبقهای انتخاب شدند و پرسشنامههای راهبردهای انگیزشی یادگیری (پینتریچ وهمکاران )1991 ،و
جهتگیری هدف (الیوت و مکگری گور )2001 ،را تکمیل نمودند.ارتباط متغیر ها از طریق مدل یابی معادالت
ساختاری آزمون شد بر اساس نتایج این پژوهش  ،مدل مفهومی ارائه شده  ،با توجه به شاخصهای مدل ،از
برازندگی الزم برخوردار است .نتایج نشان دادکه باورهای انگیزشی پیش بینی کننده جهتگیری هدف و
عملکرد تحصیلی دانشجویان بود .همچنین جهتگیری هدف پیش بینی کننده عملکردتحصیلی است .در مورد
نقش میانجی متغیرها ،نتایج نشان داد که باورهای انگیزشی به واسطه جهت گیری اهداف به طور غیر مستقیم
بر عملکرد تحصیلی اثر دارد.
کلمات کلیدی :جهت گیری هدف  ،باورهای انگیزشی و عملکرد تحصیلی
مقدمه
روان شناسان تربیتی عملکردتحصیلی را توانایی آموخته شده فرد در زمینه های تحصیلی تعریف کرده اند
که از طریق آزمون های استاندارد و معلم ساخته اندازه گیری می شود.به همین دلیل بسیاری از پژوهش های
جدید تربیتی بر شناسایی عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی متمرکز شده است .در بین عوامل مختلف موثر بر
عملکرد تحصیلی متغیر های شناختی و انگیزشی مورد بررسی قرار گرفته اند.در گذشته بسیاری از پژوهشگران
. 1دانشجوی دکترای روان شناسی تربیتی،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد بجنورد  ،بجنورد،ایران.
 .2استادیار گروه روان شناسی  ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد قوچان،قوچان،ایران(.نویسنده مسئول)Mmohammadipour@iauq.ac.ir
 .3استادیار گروه روان شناسی ،واحد بجنورد،دانشگاه آزاد اسالمی ،بجنورد،ایران
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رابطه بین فرایند های شناختی و انگیزشی را با عملکرد تحصیلی بطور مجزا بررسی قرار داده اند اما امروزه
عمده روانشناسان تربیتی به هر دو مولفه شناخت و انگیزش و نقش آنها در یادگیری توجه دارند و بر اساس
نظریه های جدید مولفه های شناخت و انگیزش و عملکرد تحصیلی به صورت یک مجموعه در هم تنیده و
مربوط به هم در نظر گرفته می شوند(کجباف .)1382،پژوهشگران متعددی برای شناسایی متغیرهای
موثربریادگیری وعملکردتحصیلی اهتمام ورزیده وتاکنون متغیرهای مختلفی نیزشناسایی کرده اند.اما ازآن
جاکه پیشرفت تحصیلی ماهیت پیچیده ای دارد،بررسی همه عوامل موثربر آن در یک پژوهش امکان پذیر
نیست.اکثر متخصصان این حوزه ،بر نقش متغیرهای شناختی و انگیزشی به عنوان عوامل موثر بر عملکرد
تحصیلی تاکید داشته اند(گرین،میلر،کراون،آکی به نقل از سانگر و گانگرون.)20091،پنتریچ ( )2004 2معتقد
است  ،دانشجویان برای خوب انجام دادن تکالیف درسی و عملکرد خوب در دانشگاهها  ،نیاز به مهارت های
شناختی و انگیزشی دارند .از جمله رویکرد های که به تاثیر متقابل انگیزش و شناخت بر یادگیری و عملکرد
تحصیلی تاکید کرده،رویکرد خود تنظیمی است این مدل از دو بخش باور های انگیزشی و راهبرد های یادگیری
تشکیل شده است(دانکن و مک گیجی.)2005،بخش انگیزشی مدل مذکور شامل سه جزء انتظار ،ارزش و مولفه
عاطفی می باشد(پنتریچ و دیگروت.)19903،
پژوهش های مختلف رابطه برخی از متغیر های شناختی و انگیزشی مدل مذکور با عملکرد تحصیلی بررسی
کرده و نتایج نشان داده که این متغیرها بطور مستقیم یا در تعامل باهم بر پیشرفت تحصلی تاثیر می گذارند
.فرایندهای انگیزشی و شناختی موثر در یادگیری و عملکرد تحصیلی و روابط متقابل این فرایندها با یکدیگر
از جمله موضوعات مهم در روان شناسی تربیتی می باشد .در دهه های اخیر با ظهور نظریه های انگیزشی در
روان شناسی و با توجه به اینکه انگیزش بر تمامی ابعاد رشد انسان از جمله یادگیری و آموزش موثراست در
واقع با درنظرگرفتن مولفه های انگیزشی در کنار مولفه های شناختی ،به نحو عینی تر و واقع بینانه تری می
توان یادگیری و عملکرد تحصیلی را تبیین نمود( .گرای،چانگ و آندرمن)2015،
نتایج تحقیقات نشان داده است که با درنظرگرفتن مولفه های انگیزشی در کنار مولفه های شناختی ،به نحو
عینی تر و واقع بینانه تری می توان یادگیری و عملکرد تحصیلی را تبیین نمود .هم اکنون چهارچوب های
نظری و مدلهای مختلف انگیزشی در روان شناسی تربیتی ارائه شده است که هرکدام متغیرهای مختلف
انگیزشی را معرفی کرده و سرمنشاء تحقیقات و پژوهش های متعددی گردیده است .سه نظریه برجسته در
ادبیات انگیزشی عبار تند از :نظریه خودکارآمدی 4بندورا ،)1986( 5جهت گیری هدف( 6ایمز19927،؛
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دوئکولگت 1988 1،و نیکولز )1984 2،و مدل مفهومی نظری انتظار – ارزش (اکلز و همکاران1983 ،؛ ویگفیلد
 .)2000 ،این نظریه ها برمبنای چشم انداز شناختی  -اجتماعی استوار گردیده و همگی آنها بر این موضوع
متمرکز شده اند که چگونه معانی تجارب فراگیران تحت تاثیر توانایی و عوامل محیطی در موقعیت پیشرفت،
شکل می گیرد .این معانی تعیین کننده اهمیت و ارزش پیگیری یک تکلیف و روش انجام آن می باشند
(شانک ،پنتریچ و میس.)2008 ، 4

3

انگیزش در تعلیم و تربیت و نقش آن در پیشرفت تحصیلی از دیرباز مورد توجه روانشناسان بوده است.امروزه
ایجاد انگیزه به عنوان عامل ایجاد حرکت دردانش آموزان و جهت دهنده به فعالیت های آنان بیش ازپیش مورد
توجه مسؤوالن است .به دلیل تأثیر انگیزش تحصیلی بر موفقیت دانشجویان در گذشته و دهه های اخیر،
روانشناسان در صدد بررسی و شناسایی عوامل مؤثر در انگیزش تحصیلی بوده اند.روانشناسان انگیزه را
فرایندهای درونی میدانند که رفتار را در طول زمان فعال و هدایت میکند و آن را باقی نگه میدارد (سانتراك،
2008؛ ترجمه سعیدی،عراقچی ،دانش فر.)1387: 483 ،باورهای انگیزشی بعنوان یکی از انگیزههای مهم
اجتماعی و یکی از ویژگیهای شخصیتی هر فرد است که بین افراد متفاوت است و بر اساس آن می توان
رفتارهای خاصی را پیش بینی نمود .باورهای انگیزشی گرایشی است برای ارزیابی همه جانبه عملکرد خود با
توجه به عالیترین معیارها ،تالش برای موفقیت در عملکرد و برخورداری از لذتی که با موفقیت در عملکرد
همراه است (وست و سادوسکی. .)2014 5،
رویکرد انگیزشییی که در چندین دهه اخیر در حوزه تربیتی مورد توجه فراوان قرار داشییته اسییت « رویکرد
اهداف پی شرفت » یا « جهت گیری هدف » می با شد  .منظور از جهت گیری هدف  ،ق صد یا انگیز شی ا ست
که فراگیر در ورای تالش در موقعیت پیشرفت دنبال می کند  .جهت گیری هدف از نظر نظریه پردازانی چون
الیوت و چرچ ( )1997و الیوت و گریگور ( )2001یک سازه انگیزشی است ،نظریه جهت گیری هدفی از جمله
نظریه های بس ییار سییودمند در حوزه پژوهش بر روی انگیزش اسییت (پینتریچ و شییانک .)2002 ،به طور کل
نظر یه های هدف گرایی به این دل یل به وجود آمده اند که رفتار هدف را به ویژه در محیط های تحصییییلی
تبیین کنند .نظریه های هدف گرایی دو نوع جهت گیری را بیان می کنند که شییامل جهت گیری تسییلط و
جهت گیری عملکرد می شود .در جهت گیری هدف ت سلطی ،هدف ا صلی فرد یادگیری ،ت سلط بر کار طبق
استانداردهای شخصی ،اصالح خود ،کسب مهارتهای تازه ،کسب شایستگی ،تالش برای کارهای چالش انگیز و
تالش برای بدسییت آوردن فهم و بینش اسییت (ایمز .)1992 ،در مقابل جهت گیری هدف عملکردی نشییان
دهنده تمرکز بر نمایش شایستگی و توانایی است.
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الیوت و همکارانش ( الیوت و هارکویکز  ، 1996 ،الیوت و چرچ  ، 1997 ،الیوت و مک گریگور ) 2001 ،
در مدلی چهار وجهی  ،چهار نوع جهت گیری هدف را معرفی کردند که عبارتند از جهت گیری هدف « تسلط
گرایشی « ، »1تسلط اجتنابی « ، »2عمکلرد گرایشی  »3و « عملکرد اجتنابی . »4در هدف تسلط گرایی ،
افراد در جهت یادگیری و فهم مطالب تالش می کنند و سعی دارند از طریق تسلط بر تکالیف و کسب مهارت
های جدید شایستگی خود را رشد دهند ( الیوت  ، 1999 ،کاپالن و ماهر  . ) 2007 ،در هدف تسلط اجتنابی
هدف اصلی افراد  ،اجتناب از نفهمیدن مطالب  ،شکست و خطا می باشد  .این افراد نگران از دست دادن مهارت
ها  ،توانایی یا حافظه خود هستند ( الیوت و مک گریگور  ) 2001 ،د رجهت گیری هدف عملکرد گرایشی
تمرکز افراد بر برتری نسبت به دیگران و کسب قضاوت مطلوب اطرافیان می باشد  .این افراد سعی می کنند با
صرف کمترین تالش و هزینه به هدف اصلی خود یعنی برتری بر دیگران برسند ( الیوت  ) 1999و در هدف
عملکردی اجتنابی  ،هدف اصلی پرهیز از شکست و قضاوت نامطلوب دیگران می باشد  .افراد با این هدف نگران
شکست و سرزش دیگران هستند ( الیوت  ، 1999 ،کاپالن و ماهر. ) 2007 ،5
نتایج تحقیقات نشان داده است که مولفه های انگیزشی عالوه بر تاثیر بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی  ،با
یکدیگر نیز ارتباط دارند  .به عنوان نمونه باور خود کار آمدی دانش آموزان  ،باورهای انگیزشی آنها و عالقه
شان به موضوعات درسی  ،نوع هدفی را که در موقعیت پیشرفت اتخاذ می نماید تحت تاثیر قرار می دهد (
الیوت  ، 1999 ،وان وایپرن2006 ،6؛ بودمن7و همکاران2007 ،؛ سو و طاهربایی .)2009 8،به این صورت که
خودکارآمدی باال با هدف تسلط گرایشی و خودکارآمدی پایین با هدف عملکرد اجتنابی ارتباط دارد .اما در
رابطه با عملکرد گرایشی نتایج ناهمخوانی بدست آمده است .در گذشته بسیاری از پژوهشگران رابطه بین
فرآیندهای شناختی و انگیزشی باعملکرد تحصیلی را به طور مجزا بررسی کرده اند ،ولی امروزه اکثر
روانشناسان به هر دو مؤلفه شناخت و انگیزش ونقش آنها در یادگیری توجه دارند و بر اساس نظریه های جدید
مانند یادگیری خودتنظیمی ،مؤلفه های شناخت ،انگیزش و عملکردتحصیلی به صورت یک مجموعه در هم
تنیده و مربوط به هم در نظر گرفته میشوند .نظریه یادگیری خودتنظیمی بر این اساس استوار است که دانش
آموزان چگونه از نظر فراشناختی  ،انگیزشی و رفتاری ،،یادگیری را در خود سامان می بخشند(.زیمرمن و
شانک)20019،
بدین منظور هدف پژوهش حاضر ،تعیین اثر واسطه ای انواع جهت گیری هدف در ارتباط بین باورهای
انگیزشی وعملکرد تحصیلی تعیین گردید .روابط بین متغیرهای مورد پژوهش در قالب یک مدل در نمودار 1
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ارائه شده است .در این مدل؛ باورهای انگیزشی (خودکارآمدی  ،ارزشگذاری درونی و اضطراب امتحان) به عنوان
متغیرهای برون زا ،انواع جهت گیری هدف (اهداف تسلط گرایشی ،تسلط اجتنابی ،عملکرد گرایشی و عملکرد
اجتنابی )به عنوان متغیر های واسطه و عملکرد تحصیلی به عنوان متغیر درونزا در نظر گرفته شده است.

نمودار:1نمودار مفهومی پژوهش
ابزارهای پژوهش
الف .پرسشنامه باور های انگیزشی:
این آزمون توسط پینترنچ وهمکاران()1991برای اندازه گیری باورهای انگیزش و راهبردهای یادگیری تهیه
شده است.این پرسشنامه  80سوالی شامل دو مقیاس باورهای انگیزشی( 30سوال)و راهبردهای یادگیری
عملکرد( 50سوال) است.مقیاس باورهای انگیزشی شامل  3خرده آزمون (خودکارآمدی  ،ارزشگذاری درونی و
اضطراب امتحان) است.مقیاس راهبردهای یادگیری نیز شامل دو خرده آزمون (راهبردهای شناختی –
فراشناختی ومدیریت منابع)می باشد.اعتبار و پایایی آن در تحقیقات مختلف در داخل کشور مورد تایید قرار
گرفته است.
ب.پرسشنامه جهت گیری هدف:
این پرسشنامه توسط الیوت و مک گری گور( )2001جهت سنجش جهت گیری هدف در چهارچوب 2×2
طراحی گردیده است .که شامل  12سؤال می باشد که هر  3سؤال آن یکی از جهت گیری های هدف چهارگانه
را مورد سنجش قرار می دهد .سؤاالت مربوط به جهت گیری های تسلطی – گرایشی  ،عملکردی – اجتنابی
و عملکردی – گرایشی از پرسشنامه الیوت و چورچ( )1999انتخاب شده است و تنها  3سؤال جهت اندازه
گیری جهت گیری تسلطی – اجتناب به آنها اضافه گردیده است.مشارکت کنندگان میزان درست بودن هر
سوال درباره خودشان را در یک طیف از نمره یک(اصال در مورد من صدق نمی کند) تا هفت(کامال در مورد
من صدق می کند) عالمت می زنند.ضریب پایای پرسشنامه در دو بخش مجزا توسط الیوت و مک گوری
گور( )2001گزارش گردیده است.
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یافته ها
جهت آزمون فرضیه های تحقیق ،از روشهای برازش مدل ( مدل یابی معادالت ساختاری) استفاده شده
است .الزم به ذکر است که تمامی تجزیه و تحلیل ها با استفاده از نرم افزار SPSS-21و  AMOS-21انجام
شده است .به منظور بررسی چگونگی ارتباط متغیر های پژوهش و نیز به عنوان مقدمه تحلیل های بعدی ،
اطالعات توصیفی و همبستگی بین متغیر های پژوهش محاسبه گردید که نتایج آن در جدول  1ارائه شده
است.ضرایب همبستگی مندرج در این جدول بیانگر آن است که پیش بینی های مدل مفهومی پژوهش در
مورد ارتباط بین متغیر ها ،با همبستگی بدست آمده هماهنگ می باشد.که این امر می تواند مجوزی برای
انجام تحلیل و آزمون مدل می باشد.
متغیر ها

1

3

2

5

4

6

.1

1

-2

0/360

1

-3

0/539

0/184

1

-4

0/201

0/335

0/211

1

-5

0/245

0/032

0/372

-0/094

1

-6

0/334

0/161

0/314

0/004

0/321

0/208

0/216

0/040

0/151

میانگین

16/05

13/82

17/40

12/60

انحراف معیار

4/56

8/82

4/20

5/18

-7

0/205

7

1
0/188

1

19/97

21/05

16/62

3/8

5/81

1/32

-1جهت گیری هدف عملکردی گرایش 2-جهت گیری هدف عملکردی اجتنابی 3-جهت گیری هدف تسلط گرایشی 4-جهت
گیری هدف تسلط اجتنابی -5ارزش درونی -6خود کار آمدی -7عملکرد

جدول -1ماتریس همبستگی و یافته های توصیفی متغیر های پژوهش(تعداد آزمودنی ها=)403
بدنبال ماتریس همبستگی مدل مفهومی ارائه شده در نمودار  ،2به روش مدل یابی معادالت ساختاری ی
مورد آزمون قرار گرفت  .مدل برازش شده شامل مسیر های معنا دار  ،ضرایب معیار و رگرسیون و واریانس
تبیین شده می باشد که در نمودار 2ترسیم گردیده است.
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نمودار  .2مدل نهایی تحقیق:نقش باورهای انگیزشی و جهت گیری هدف بر عملکرد تحصیلی

برای بررسی روابط بین سازه های باورهای انگیزشی  ،جهت گیری هدف و عملکرد تحصیلی ،الگوی مفهومی
بر اساس مبانی نظری ترسیم ،سپس مدل پیشنهاد شده از طریق مدل یابی معادالت ساختاری به روش بیشینه
احتمال1بررسی شد .در نمودار  2مدل مفهومی نهایی تحقیق ارائه شده است .برای آزمون مدل ساختاری از
شاخص هایی که گیفن و همکاران )2000(2مطرح نموده اند ،استفاده شد .این شاخص ها شامل موارد زیر
هستند X2/df .که مقادیر کمتر از  3قابل پذیرش هستند ،شاخص نیکویی برازش ، )GFI(3شاخص برازش
تطبیقی )CFI(4که مقادیر بیشتر از  0/9نشانگر برازش مناسب الگوی هستند ،شاخص نیکویی برازش تعدیل
یافته )AGFI(5که مقادیر بیشتر از  0/8قابل قبول هستند ،شاخص برازش ایجاز )PNFI(6که مقادیر بیشتر
از  0/6نشانگر برازش مناسب الگوی هستند و مجذور میانگین مربعات خطای تقریب )RMSEA(7که مقادیر
کمتر از  0/08نشانگر برازش مناسب الگو هستند .در جدول 2شاخصهای برازش مدل آزمون شده تحقیق
گزارش شده است.

1.Maximum likelihood
1.Geffen et al
2.Goodness of Fit Index
3.Comparative Fit Index
4.Adjusted Goodness of Fit Index
5.Parsimony Fit Index
6.Root Mean Square Error of Approximation
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جدول  :2شاخص های برازش مدل مفهومی تحقیق
مدل

X2/d. f

GFI

AGFI

CFI

PNFI

RMSEA

حد قابل پذیرش

کمتر از 3

بیشتر از
0/90

بیشتر از
0/80

بیشتر از
0/90

بیشتر از
0/60

کمتر از
0/08

مدل آزمون شده

5/371

0/908

0/844

0/849

0/66

0/079

با توجه به جدول  2شاخص مجذور خی دو بر درجه آزادی برای مدل آزمون شده 5/371 ،بدست آمد که
کمی بیشتر از حد قابل قبول  3می باشد .شاخص های  GFIو  CFIنیز به ترتیب  0/908و  0/849بدست
آمد که بیشتراز حد مجاز می باشند .شاخص  PNFIنیز  0/66بدست آمد که بیشتر از حد مجاز آن  0/60می
باشد .شاخص  RMSEAنیز برای مدل آزمون شده  0/079بدست آمد که کمتراز حد قابل قبول آن یعنی
 0/08می باشد .بنابراین با در نظر گرفتن مجموعه ای از شاخص های برازش ،می توان گفت مدل ساختاری
کلی پژوهش برازش قابل قبولی دارد .بر اساس نتایج حاصل از آزمون مدل پژوهش (نمودار ،)2ضرایب اثرات
مستقیم  ،غیر مستقیم ،کل و واریانس تبیین شده بین متغیر های مورد بررسی در جدول  3ذکر گردیده است.
جدول  :3اثرات مستقیم ،غیرمستقیم ،کل و واریانس تبیین شده متغیرهای پژوهش
مسیر

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

اثر کل

واریانس تبیین شده

باورهای انگیزشی به
عملکرد تحصیلی

**0/236

**0/141

**0/377

0/14

جهت گیری هدف به
عملکرد تحصیلی

**0/250

0/**0

**0/250

0/06

نتایج بدست آمده از این پژوهش با توجه به جدول 3رابطه بین باو رهای انگیزشی را با جهت گیری هدف
و عملکرد تحصیلی را مورد بررسی قرار می دهد ،نتایج حاصل از مدل یابی معادالت ساختاری رابطه بین
باورهای انگیزشی را با جهت گیری هدف و عملکرد تحصیلی را تایید می نماید . .با توجه به جدول باال ،اثر
مستقیم باورهای انگیزشی بر عملکرد تحصیلی ( )0/236در سطح  0/05معنادار می باشد .عالوه بر این نتایج
جدول فوق اثر مستقیم جهت گیری هدف بر عملکرد تحصیلی ( )0/250مثبت و در سطح  0/05معنی دار می
باشد .این یافته نشان می دهد که جهت گیری هدف بر عملکرد تحصیلی،اثر مستقیم ،مثبت و معنی داری
دارد .این یافته نشان می دهد که باورهای انگیزشی بر عملکرد تحصیلی اثر مستقیم ،مثبت و معنی داری دارد.
از نتایج دیگر بدست آمده در جدول شماره ، 2معنی دار بودن اثر غیرمستقیم باورهای انگیزشی بر عملکرد
تحصیلی ( )0/141در سطح 0/05می باشد .با توجه به این که این اثر از طریق جهت گیری هدف وارد می
شود ،می توان نتیجه گرفت که جهت گیری هدف نقش میانجی در ارتباط باورهای انگیزشی با عملکرد تحصیلی
دارد
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بحث و نتیجه گیری
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی عوامل باورهای انگیزشی و جهت گیری هدف در پیش بینی عملکرد
تحصیلی دانشجویان بود .رابطه بین متغیر ها در قالب یک مدل علی مورد بررسی قرار گرفت  .در مورد رابطه
بین باورهای انگیزشی با جهت گیری هدف و عملکرد تحصیلی  ،نتایج حاصل از مدل یابی معادالت ساختاری
رابطه بین باو رهای انگیزشی را با جهت گیری هدف و عملکرد تحصیلی را تایید می نماید .این مدل به روش
تحلیل مسیر آزمون شد و برازش آن با داده ها تایید شد .نتایج این تحقیق نشان داد که باورهای انگیزشی به
طور مستقیم،جهت گیری هدف دانشجویان و عملکردتحصیلی آنها را پیش بینی می کند  ،نتایج حاصل از مدل
یابی معادالت ساختاری رابطه بین باورهای انگیزشی با جهت گیری هدف و عملکرد تحصیلی را تایید می کند.
تحقیقات نشان داده است که دانشجویان با خودکارآمدی باال ،توانایی های فراشناختی را بیشتر مورد استفاده
قرار می دهندو از عملکرد تحصیلی باالتری برخوردارند (وانگا و همکاران .)2008 ،یافته های ما  ،همخوان با
پژوهش پاك مهرو کارشکی ( ، )1390وانگا و همکاران ( ، )2008کمالی و همکاران ()1385
ویسی()1389است .تمامی پژوهش ها از جمله کمالی و همکاران (، )1385انصاری نژاد و همکاران()1394
ژافیانوو همکاران ( ، )2013ولترز ( ، )2004الیوت و همکاران ( )1999نتیجه گرفتند که خود کارآمدی و ارزش
تکلیف ،پیش بینی کننده عملکرد تحصیلی می باشد . .کجباف ،مولوی ،و شیرازی تهرانی ( )1382نیز دریافتند
که باور های انگیزشی و عملکرد تحصیلی با همدیگر رابطه مثبتی دارند و عملکرد تحصیلی دانش آموزان
دبیرستانی را پیش بینی می کنند.ربانی و یوسفی( )1393در پژوهشی بر روی دانش آموزان شیراز به این نتجه
رسیدند که باورهای انگیزش به طور مستقیم بر جهت گیری هدف و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیر
داشت .نتیجه بدست آمده این تحقیق با نتایج تحقیقات فوق الذکرهمسو می باشد .در واقع ،نوع باورهای
انگیزشی دانش آموزان بر میزان یادگیری و استفاده از راهبردهای شناختی آنان تأثیر عمده ای دارد و از جمله
عوامل تعیین کننده در عملکرد تحصیلی محسوب می شود(زیمرمن1990،؛به نقل از هونگ1و همکاران.)2009،
در مورد رابطه بین جهت گیری هدف و عملکرد تحصیلی  ،نتایج حاصل از مدل یابی معادالت ساختاری
رابطه بین جهت گیری هدف و عملکرد تحصیلی را تایید می نمایید .این نتیجه با نتایج دیگر پژوهشگران
همخوان می باشد .کالرك گاالند و فرنای ( )2013نشان دادند که جهت گیری هدف  ،تسلط و پردازش عمیق
مطالب درسی را افزایش می دهد که به نوبه خود باعث افزایش عملکرد تحصیلی فرد می شود .میلر و همکاران
( )1996همبستگی بین جهت گیری هدف تسلطی و عملکردی با عملکرد به ترتیب  0/62و  0/30گزارش شده
است .تجری و همکاران (، )1390محمدی پور()1392نیز در تحقیقی نشان دادند که بین جهت گیری هدف و
عملکرد تحصیلی و یادگیری خودتنظیمی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد .هرسه نوع اهداف تبحری ،
رویکردی و اجتنابی با عملکرد تحصیلی ارتباط معنادار دارند .جوکار ( )1384در پژوهشی با هدف بررسی رابطه
اهداف و عملکرد تحصیلی به این نتیجه رسید که اهداف تبحری با عملکرد تحصیلی رابطه مثبتی دارد .اهداف
عملکردی رویکردی با عملکرد تحصیلی رابطه مثبتی دارد .اهداف اجتنابی نیز با عملکرد تحصیلی رایطه منفی
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دارد .ضرایب رگرسیون نیز نتایج مشابهی در پیش بینی عملکرد تحصیلی نشان دادند در پژوهش پینتریچ
( )1999رابطه منفی بین اهداف رویکردی اجتنابی و عملکرد تحصیلی گزارش شده است.
بنابراین باورهای انگیزشی عالوه بر تاثیر مستقیم بر عملکرد تحصیلی ،بطور غیر مسقیم و از طریق جهت
گیری هدف نیز بر عملکرد تحصیلی دانشجویان تاثیر می گذارد.نتایج این پژوهش نشان داد که اثرات
غیرمستقیم متغیر باورهای انگیزشی بر عملکردتحصیلی که از طریق متغیر میانجی "جهت گیری هدف "
حاصل می شود  ،مورد توجه قرار گرفت که خود دلیلی بر اهمیت باورهای انگیزشی و نقشی که در عملکرد
تحصیلی دارد حکایت می کند .نتایج اثر واسطه ای جهت گیری هدف تسلط گرایشی بین باورهای انگیزشی و
عملکرد تحصیلی را نشان داد .همچنین این هدف به واسطه راهبردهای مذکور بر پیشرفت تحصیلی اثر مثبت
گذاشت .این یافته ها مورد انتظار بوده و با تحقیقات قبلی همسو می باشد (الیوت و مک گریگور2001 ،؛ وان
وایپرن 20064؛ پاین و همکاران2007 ،؛ بودمن و همکاران2007 ،؛ سو و طاهربایی 2009 ،و غالمعلی لواسانی،
حجازی و خضری آذر1390 ،و ربانی و یوسفی.)1393،
یافته دیگر پژوهش این بود که باورهای انگیزشی هم به طور مستقیم و هم به واسطه اهداف تسلط گرایشی،
عملکرد گرایشی و  ،پیشرفت تحصیلی را به طور مثبت پیش بینی کرد .این یافته همسو با نتایج پژوهش های
قبلی است( .لینن برینک و پنتریچ2003 ،؛ آرتین و استفنز 2009 1،و ربانی ویوسفی .)1393،تحقیقات انجام
شده نشان میدهد که خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی با هم رابطه دوسویه دارند ،به این صورت که از یک سو
خودکارآمدی میتواند یادگیری و عملکرد تحصیلی را تسهیل کند و از دیگر سو ،نتایج موفقیت آمیز یادگیری
تحصیلی میتواند یکی از منابع نیرومند افزایش خودکارآمدی تلقی شود (ون دینتر2و همکاران .) 2011 ،لذا،
با توجه به نتایج تحقیقات متعدد که حاکی از رابطه اهداف پیشرفت و باورهای خودکارآمدی با عملکرد تحصیلی
است ،میتوان نتیجه گرفت که باورهای انگیزشی میتوانند نقش بسیار مهمی در سازگاری و بهبود عملکرد
تحصیلی فراگیران داشته باشند.
در مجموع نتایج حاصل این پژوهش یک الگوی شناختی انگیزشی برای پیشرفت تحصیلی است که می
تواند توسط معلمان ،مربیان ،والدین و کلیة دست اندرکاران تعلیم و تربیت جهت انجام اقدامات عملی برای
ارتقاء پیشرفت تحصیلی فراگیران مورد استفاده قرار گیرد .در این پژوهش در تأیید یافته های پژوهش های
قبلی تأثیر خودکارآمدی باال ،اتخاذ هدف تسلط گرایشی ،محیط کالس لذت بخش تر ،مطالب چالش انگیزتر و
حق انتخاب دانشجویان بر موفقیت تحصیلی به وضوح دیده شد .بنابراین به اساتید و معلمان و سایر دست اندر
کاران توصیه می شود با استفاده از راهکارهای عملی مناسب در جهت افزایش خودکارآمدی واقعی دانشجویان
 ،ایجاد محیط لذت بخش و چالش برانگیز و دادن حق انتخاب و آزادی عمل گام بردارند.
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The role of motivational beliefs on academic performance by mediating
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Abstract

The purpose of this study was to determine the relationship between motivational beliefs and
academic performance of students with the mediating role of goal orientation. To this end, 403
students from the Farhangian University of Mashhad were selected by stratified sampling method
and completed the questionnaire of learning motivational beliefs (Pintrich et al., 1991) and goal
orientation (Elliot and McGregor Gore, 2001). The relationship of variables through the model
Structural equation analysis was tested. Based on the results of this research, the proposed
conceptual model, with respect to model indices, has the necessary fitness. The results showed that
motivational beliefs predicted the goal orientation and academic performance of the students. Also,
the goal orientation is the predictive performance of the student. Regarding the mediating role of
variables, the results showed that motivational beliefs indirectly affect academic performance due
to goal orientation

Key word: Motivational beliefs, goal orientations and academic performance

1.
2.
3.

Ph. D student in Educational Psychology, Bojnourd unit, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran.
Department of Psychology, Quechan Branch, Islamic Azad University, Ghuchan, Iran.
Department of Psychology, Bojnourd Unit, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran.

146

