
Journal of Teacher's Professional 

Development 

 

 ای معلمحرفه هتوسع هفصلنام

Volume 6, Issue 3, Full, 2021, 91-102  91-102، 1400پاییز  ،3، شماره ششمسال 
 

 دختر آموزاندانش هدف گیریجهت و گریخودتعیین اساس بر تحصیلی اشتیاق بینیپیش
 متوسطه دوم دوره

 2زارعی و حیدرعلی *1لومالابراهیم الهه

 

Prediction of Academic Engagement Based on Self-Determination and Goal-
Orientation of Female High School Students  
Elahe Mollaebrahimlou1 and Heidarali Zareei2 

03/10/1400تاریخ دریافت:   

 

 چکیده
 

 آموزاندانش تحصیلی اشتیاق بینیحاضر، پیش پژوهش هدف
 میزان اساس بر خوی شهرستان متوسطه دوم دوره دختر

 پژوهش روش بود که با هدف گیریجهت و گریخودتعیین
 اضر، کلیهح پژوهش آماری جامعه. انجام شد همبستگی

 در که خوی شهرستان متوسطه دوم دوره دختر آموزاندانش
 بین از بودند. تحصیل به مشغول1397-1398 تحصیلی سال
 روش به و مورگان و کرجسی جدول از استفاده با افراد این

. شدند انتخاب نفر 352ای، چندمرحله ایخوشه گیرینمونه
 اشتیاق پرسشنامه ز:بودند ا اطالعات، عبارت گردآوری ابزارهای

گیری جهت پرسشنامه ؛(2004) همکاران و فردریکز تحصیلی
 پرسشنامه چنینهمو  (2001)گریگور -مک و الیوت هدف

 که( 2000)همکاران  و الگواردیا روانشناختی اساسی نیازهای
 با هاداده. بود شدهتدوین گریخودتعیین نظریه اساس بر

 و پیرسون همبستگی آزمون آماری هایروش از استفاده
. شدند تحلیل همزمان شیوه به چندگانه رگرسیون تحلیل
 تحصیلی اشتیاق با گریخودتعیین بین که داد نشان نتایج
 هایمؤلفه با اشتیاق تحصیلی بین چنینهم دارد؛ وجود رابطه
 وجود معنادار و مثبت رابطه گرایشی عملکرد و گرایشی تسلط
 و گرایشیتسلط  هایمؤلفه با ریگخودتعیین میان نیز و دارد

 معنادار و رابطه، مستقیم گیری هدفجهت عملکرد گرایشی
هدف گیری جهت داد کهنشان رگرسیون است و نتایج

 .است تحصیلی کنندۀ اشتیاقینیپیش

 
گری، جهتاشتیاق تحصیلی، خودتعیین :های کلیدیواژه

 گیری هدف

 
 
 

 

 24/12/1400ذیرش: تاریخ پ

 
Abstract 
  

The aim of this study was to predict the 
educational engagement of female high school 
students in Khoy based on the level of self-
determination and goal orientation that is done by 
correlation method. The statistical population of 
the present study consisted of all female high 
school students in Khoy who were studying in the 
academic year 1397-1397. From among the 
population, 352 students were selected using 
Krejcie and Morgan’s table and via multi-stage 
cluster sampling. Data collection instruments were 
Frederick et al.'s (2004) Academic Engagement 
Questionnaire, LaGuardia et al.’s (2000) Basic 
Psychological Needs Questionnaire, which is 
based on the theory of self-determination, and 
Elliott and McGregor’s (2001) Goal Orientation 
Questionnaire. Data were analyzed using Pearson 
correlation and simultaneous multiple regression 
analysis. The results showed that there was a 
relationship between self-determination and 
academic engagement. There was also a positive 
and significant relationship between academic 
engagement and the components of tendency 
dominance and tendency performance. Also, there 
is a direct and significant relationship between 
self-determination with the components of 
tendency dominance and orientation-oriented 
performance-orientation. The results of regression 
analyses showed that goal-orientation was a 
predictor of academic engagement.  
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 مقدمه

های موفقیت در نظام آموزش و پرورش هر کشور بوده و هر کسی پیشرفت تحصیلی یکی از شاخص

اهم آورد. در این آموزان را فربر آن است تا عوامل مرتبط با آن را بیابد و موجبات پیشرفت دانش

 کرد.عنوان یکی از عوامل مرتبط با پیشرفت تحصیلی اشاره ، به«1اشتیاق تحصیلی»توان از راستا، می

اص است و به یک حالت پایای سرایتاشتیاق چیزی بیش از یک وضعیت هیجانی گذرا و خ

شود مرکز میواقعه یا رفتار خاص متشناختی اشاره دارد که روی یک موضوع، -کننده و هیجانی

 (. 1398)میرصفیان و سوادکوهی، 

شناختی و تالش مستقیم برای یادگیری، فهمیدن و گذاری رواناشتیاق تحصیلی نوعی سرمایه

عنوان عاملی جهت تبیین افت و شکست تواند بههای مورد نیاز است و میتسلط بر دانش و مهارت

میلی و عدم اشتیاق تحصیلی در برابر بی (.1397پور، کرمی و عالیتحصیلی باشد )عباسی، شاه

آموزان در آید و سه مؤلفه دارد: اشتیاق رفتاری که شامل رفتارهای قابل مشاهده دانشاشتیاق می

های بماند و به فعالیتآموز در تکالیف مدت زیادی باقیبرخورد با تکالیف است؛ یعنی هر وقت دانش

رفتاری است؛ اشتیاق شناختی؛ یعنی دارای اشتیاقیادگیری دقت و توجه بیشتری به خرج دهد، 

طور عمیق به محتوای یادگیری فکر کند و در هنگام انجام تکالیف تمرکز ذهنی داشته یادگیرنده به

عاطفی که شامل کند و اشتیاق  و از راهبردهای شناختی و فراشناختی برای یادگیری استفاده

دهنده آن دهی به آن است. برخی مطالعات نشانارزشداشتن عالقۀ درونی به یادگیری، تکلیف و 

باشند، توجه و تمرکز بیشتری بر مسائل و تحصیلی داشته آموزانی که اشتیاق است که دانش

دهند؛ از میموضوعات مورد هدف یادگیری دارند؛ به قوانین و مقررات مدرسه تعهد بیشتری نشان 

ها عملکرد بهتری دارند )مسلش، کنند و در آزمونتناب میانجام رفتارهای ناسازگارانه و نامطلوب اج

آموز به سمت اهداف شود دانش(. اشتیاق تحصیلی در مدرسه باعث می2001، 2اسکاوفیلی و لیتر

پور، های تحصیلی مشارکت بیشتری داشته باشد )قدمارزشمند آموزشی جذب شود و در فعالیت

 (.1397خلیلی و منصوری، 

های اخیر توجه زیادی به خود جلب کرده، نظریه که در سالی انگیزشی یکی از رویکردها

گری به ( مطرح شده است. خودتعیین2002-1985) 4است که توسط دسی و ریان 3گریخودتعیین

(. این عامل انگیزشی مهم به 1400زبان ساده؛ یعنی قدرت تعیین و اختیار توسط فرد )دهناد، 

کند ها و نیازهایشان کمک میگذاری خواستهکه به افراد در اولویت دارد هایی اشارهمجموعه مهارت

(. این نظریه، بر انگیزه بیرونی، درونی و سه نیاز روانشناختی بنیادین و 2010، 5کالین و اوبیاکور)مک

                                                           
1. academic engagement 

2. Maslach & Schaufeli & Leiter 

3. self-determination 
4. Deci & Ryan  

5. McCollin & Obiakor 
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ای است که افراد برای زه بیرونی، انگیزهتمرکز دارد. انگی 3و ارتباط 2، شایستگی1اساسی خودمختاری

درونی به این موضوع اشاره دارد که  دهند؛ انگیزهمیهای بیرونی، تکلیفی را انجام ها و تقویتپاداش

شوند. این نظریه بیان میافراد به صورت درونی و خودجوش برای انجام تکلیفی خاص برانگیخته 

این نیازها به کنند تا با رفع می دارند و تالششناختی ها نیازهای اساسی رواندارد که انسانمی

گری برسند؛ از جمله نیاز به خودمختاری است که ناظر بر این است که افراد در شروع و خودتعیین

باشند؛ یعنی خود را به عنوان منبع رفتارهای تنظیم یک رفتار، احساس اراده و انتخاب داشته 

ی قصد و اراده و خودمختاری همان عدم وابستگی نیست. خودمختاری؛ یعنی از روبدانند. خویش 

کنیم، اما عدم وابستگی به معنای انجام عمل بدون کمک گرفتن و تکیه بر  مندی عملرضایت

(. نیاز به شایستگی که به مفهوم خودکارآمدی بندورا نیز 41:1394دیگران است )مرزیه و پناهی، 

ت. شایستگی، نیاز کنندۀ باور فرد درباره توانایی خود در انجام یک وظیفه اسنزدیک است؛ منعکس

کننده نیاز به مؤثر چنین منعکسهاست؛ همبه تالش، موفقیت و کسب نتایج مهم با وجود چالش

های خویش، بودن فرد در تعامالت با محیط اجتماعی، کسب فرصت برای تمرین و ابراز توانایی

ط بوده و به توانایی دسترسی به پیامدهای مطلوب و احساس قابلیت تأثیرگذاری و تسلط بر محی

 (.2002ریان،  و دسی) دارد اشاره مطلوب نتایج آوردن دست به و برانگیزچالش تکالیف در موفقیت

آخرین نیاز، ارتباط با دیگران است که آن را به عنوان شکلی از تأثیرات اجتماعی دانسته و عنوان 

داشته و یا از او حمایت می اهمیتکنند این نیاز به معنای ارتباط با کسانی است که برای فرد می

 درگیر به میل و دیگران با عاطفی پیوندهای برقراری به ارتباط، نیاز به (. نیاز1396کنند )شعبانی، 

دهند فردی دارند وظایف خود را بهتر انجام میاست. افرادی که روابط میان روابط صمیمانه در بودن

؛ ترجمه 2005، 4کمتری دارند )ریو شوند و مشکالت روانشناختیو کمتر دچار استرس می

بخشی به گذاری و جهتویژه برای هدفگری به(. پس اهمیت خودتعیین63:1393سیدمحمدی، 

گر قادر به عنوان موجوداتی خودمختار و تعییناقدامات زندگی کامالً مبرهن است. چراکه ما به

های ناظر عنوان بخشی از نقشهرا بهها بوده و این راهکارها کردن اهداف و راهبرد پیگیری آنمشخص

 (.1400کنیم )دهناد، میسازی به آینده در ذهنمان درونی

است  پیشرفت اهداف یا 5هدف گیرییادگیری، جهت و انگیزش حوزه در مهم موضوعات از یکی

 باورها، از یکپارچه الگویگیری هدف، . جهتدارد عملکرد و یادگیری در مهمی انگیزشی تلویحاتکه 

 در ؛کند پیدا گرایش هاتموقعی به مختلف هایشیوه به او شودمی بسب که فرد است عواطف و اسناد

 گیریجهت این (.1395پور، )دهقانی و زارع دهد ارائه را پاسخی نهایتاً و بپردازد فعالیت به زمینه آن

 و هایالت، کنشدلیل، تما همین به و است تحصیل از فرد انگیزه تحصیلی، مبین هایموقعیت در
                                                           
1. autonomy 

2. competence 

3. relatedness 
4. Reeve 

5. goal-orientation 
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در (. 1397وند و حیدری، دهد )حسنقرار می تأثیرتحت یادگیری هایدر موقعیت را او هایپاسخ

شوند. اهداف مطرح می 2و عملکردی 1گیری هدف تسلطیهای مختلف معموالً دو جهتنظریه

دهد و ام میبردن از خود تکلیف انجتسلطی، اهدافی هستند که فرد در آن، تکلیف را به دلیل لذت

های جدید پردازد و از یادگیری مهارتهای خود از طریق حل تمرینات چالشی میبه ارتقای توانایی

داند. اما اهداف کند و موفقیت خود را وابسته به تالش خود میاستقبال کرده و احساس رضایت می

نظر رسیدن در مقایسه با دادن توانایی خود به دیگران و خوب بهعملکردی به تمایل فرد برای نشان

 دارای آموزاندانش کنند. درمیهای منفی درباره خود، تعریف دیگران و یا دوری جستن از قضاوت

 و دیگران با خود عملکرد خود، مقایسۀ هایتوانایی درباره قضاوت اصلی مرجع عملکردی اهداف

 داشته دیگران از بهتری لکردکه عم کنندمی احساس شایستگی زمانی آنها .است اجتماعی هنجارهای

؛ به نقل از بیرامی و 1988، 3و لگت کنند )دوئکمیاجتناب  برانگیزچالش تکالیف از باشند و

 گرایشی جاذبۀ دو با عملکردی را و تسلط هدف ( دو2001) 4گریگورمک و (. الیوت1390همکاران، 

 هدف نوع چهار اند کهکرده ترکیب کالسیک پیشرفت انگیزش ادبیات از شدهمشتق و اجتنابی

شده  پیشرفت؛ شامل: تسلط گرایشی، تسلط اجتنابی، عملکرد گرایشی و عملکرد اجتنابی حاصل

 رشد مطالب است و فرد بر فهم و افراد، یادگیری اصلی گرایشی، هدف تسلط هدف است. در

 برای ادگیری رای و داشته تمرکز جدید هایمهارت کسب و تکالیف بر تسلط طریق از خود شایستگی

 انگیز وچالش مسائل بر غلبه معنی افراد، به این نظر در شایستگی. داردمی دوست یادگیری خود

 جهت در تسلط اجتنابی گیری هدفجهت با (. افراد1999، 5)الیوت است هامهارت و توانایی افزایش

 ها، تواناییمهارت دندادست از کنند و نگرانمی خطا تالش و مطالب، شکست نفهمیدن از اجتناب

تعریف می تکلیف به کامل یابیدست صورتهدف، به نوع این هستند. شایستگی در خود حافظۀ یا

 بر فرد اصلی گرایشی تمرکز عملکرد هدف گیریجهت (. در2001، 6گریگورشود )الیوت و مک

تکالیف چالشی است. این افراد از  دیگران مطلوب کسب قضاوت و دیگران میان در بودنبهترین

 بر برتری یعنی خود؛ اصلی هدف به هزینه و تالش کمترین صرف با کنندمیکنند و سعی دوری می

(. در 1999)الیوت،  است باالتر نمرات کسب با معادل شایستگی افراد برسند. در نظر این دیگران

گران قرار نگیرند و های نامطلوب دیهدف عملکرد اجتنابی تمرکز افراد بر این است که مورد قضاوت

 ها اجتناب از شکست و سرزنش است.شایستگی در نظر آن

آموزان به تحصیل، متغیری حیاطی برای یادگیری و نوعی سرمایه روانی و تالش اشتیاق دانش

(؛ و فقدان 1399پور، خواه و کریمیانها برای یادگیری و کسب مهارت است )خالقمستقیم آن

                                                           
1. mastery goals 
2. performance goals 

3. Dweck & Leggett 

4. Elliot & McGregor 
5. Elliot 

6. Elliot & McGregor 
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منفی از جمله عدم پیشرفت در مدرسه، خطر ترک تحصیل و تمایل به  اشتیاق تحصیلی، پیامدهای

(. بنابراین با توجه به نقش عمده اشتیاق 2010، 1انجام رفتارهای ناسازگارانه دارد )وانگ و هولکامبی

ها در آموزان و کاهش رفتارهای پرخطر آنتحصیلی در پیشرفت و ارتقای تحصیلی دانش

توانند اشتیاق است عوامل مرتبط با آن و متغیرهایی که می (، ضروری2015، 2مدرسه)جنیفر

بنابراین این شوند؛  کنند، شناسایی کرده و مطالعه شوند تا آن عوامل تقویتبینی تحصیلی را پیش

آموزان را بر اساس توان اشتیاق تحصیلی دانشتحقیق درصدد آن است تا مشخص کند آیا می

 نمود؟بینی ف پیشهای هدگیریگری و جهتخودتعیین

 های پژوهش عبارتند از:فرضیه

 دارد.آموزان رابطه وجود گیری هدف با اشتیاق تحصیلی دانشگری و جهتبین خودتعیین( 1

 دارد.آموزان رابطه وجود گیری هدف دانشگری با جهتبین خودتعیین( 2

 نمایند. بینیتوانند اشتیاق تحصیلی را پیشگیری هدف میگری و جهتخودتعیین( 3

 

 روش

 روابط صرفاً متغیرها دستکاری بدون پژوهشگر آن در که است نوع همبستگی از حاضر مطالعه

 دوم دورۀ دختر آموزاندانش کلیه ؛ شاملآماری جامعه .کندمی مطالعه را هاآن بینو پیش همزمان

بود.  نفر 4900حدود آنها تعداد هاست ک 1397 -1398سال تحصیلی  در خوی شهرستان متوسطه

 جامعه حجم به توجه با شد که استفاده کرجسی و مورگان جدول از نمونه حجم انتخاب جهت

ای مرحلهچند ایخوشه نیز گیرینمونه روش. شدند انتخاب نمونه عنوان به نفر 352 آماری، تعداد

به و شدهتهیه  متوسطه دوم ترانۀ دورهدخ مدارس تمام از فهرستی ابتدا کهترتیب  این است؛ به

اجرای  برای کالس دو تصادفی صورت به مدرسه هر از و انتخاب تعدادی مدرسه تصادفی صورت

 .شدند انتخاب هاپرسشنامه

پرسشنامه استاندارد اشتیاق تحصیلی فردریکز، هلم، اسنشن و  ها از سهآوری دادهبرای جمع 

گیری هدف ( و جهت2000اساسی روانشناختی الگواردیا و همکاران ) ، نیازهای(2004) 3فوکوگیتا

 ( استفاده شد.2001گریگور )الیوت و مک

 تدوین و ( طراحی2004) همکاران و فردریکز توسط پرسشنامه تحصیلی: این اشتیاق پرسشنامه

 سؤاالتی ، با(همیشه تا هرگز) ایدرجه پنج لیکرت مقیاس یک با و است گویه 15 دارای که شده

( هستم و... فعال که کنممی تظاهر فقط هستم کالس سر وقتی کنم؛می توجه کالس در من)مانند 

شناختی و اشتیاق  عاطفیرفتاری، اشتیاق اشتیاق  مقیاس سنجد و سه خردهمی را تحصیلی اشتیاق

                                                           
1. Wang & Holcombe 
2. Jennifer 

3. Fredericks, Helm , Eisenstein & Fukugita 
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 و استادان توسط پرسشنامه روایی( 1394درگاهی، پیرانی و بنیادی ) در پژوهش عباسی، .دارد

 را مقیاس این پایایی ضریب (2004)همکاران  و فردریکز. است شده تأیید حوزه این متخصصان

 از پرسشنامه پایایی( 1394)درگاهی، پیرانی و بنیادی  عباسی، پژوهش در و اندکرده گزارش 86/0

 . است آمده دست به 70/0 باالی کرونباخ آلفای روش

بر  (2000) همکاران و 1نشناختی: این پرسشنامه توسط الگواردیانیازهای اساسی روا پرسشنامه

گری خودمختاری، نیاز خودتعیین سه که دارد گویه 21گری تدوین شده و اساس نظریه خودتعیین

 کامالً تا «1»غلط  کامالً از ایدرجه پنج لیکرت اساس بر هاگویه .سنجدمی را شایستگی و ارتباط

 (،2001)همکاران  و دسی پژوهش در پرسشنامه این آلفای ضریبد. انتنظیم شده« 5»درست 

بابایی ،آذرخضری ای،اژه نیز پژوهش جدیدترین در. است آمده دستبه مقیاس کل برای 83/0

 و 74/0 شایستگی ،66/0 خودمختاری برای را مقیاس این آلفای کرونباخ( 1387) امانی ی وسنگلج

 .نداآوردهدست به 68/0 ارتباط

 (2001) گریگورمک و الیوت گیری هدف توسطجهت : پرسشنامهگیری هدفجهت پرسشنامه

 اجتناب، عملکرد گرایش، تسلط تسلط مؤلفه 4 شامل و ماده 12 دارای پرسشنامه این. شد تدوین

، (زیادخیلی  تا کمخیلی  از )ای درجهپنج لیکرت مقیاس یک با و اجتناب است و عملکرد گرایش

 توسط پرسشنامه روایی( 1395)عزیزی، زارع و الماسی  پژوهش در .سنجدمی را پیشرفت دفه

 .است آمده دست به 77/0 کرونباخآلفای روش از پرسشنامه و پایایی شده تأیید متخصصان

مانند فراوانی،  توصیفی آمار بخش دو درspss  آماری افزارنرم وسیلۀ به هاداده تحلیل و تجزیه 

 رگرسیون تحلیل و پیرسون همبستگی آزمون مانند استنباطی آمار و استاندارد انحراف و گینمیان

 .انجام شده است

 

 هایافته

گیری هدف و گری و جهت( میانگین و انحراف استاندارد اشتیاق تحصیلی، خودتعیین1جدول )

 دهد.های آنها را نشان میمولفه
 گیری هدف گری و جهتاشتیاق تحصیلی، خودتعیین ( میانگین و انحراف استاندارد1جدول )

 های آنهاو مولفه

 استانداردانحراف میانگین مؤلفه متغیر

 تحصیلیاشتیاق 

رفتاری اشتیاق  8125/12  02240/2  

عاطفیاشتیاق   8722/17  40126/4  

شناختیاشتیاق   9773/15  28667/4  

 

                                                           
1. LaGuardia 
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 گیری هدف گری و جهتاشتیاق تحصیلی، خودتعیین( میانگین و انحراف استاندارد 1جدول )ادامه 

 های آنهاو مولفه

 استانداردانحراف میانگین مؤلفه متغیر

 گریخودتعیین
3466/24 خودمختاری  54045/3  

4261/21 شایستگی  02039/3  

2386/26 ارتباط  30154/3  

 گیری هدفجهت

5739/13 تسلط گرایشی  85982/1  

0312/11 تسلط اجتنابی  86851/2  

0710/13 عملکرد گرایشی  06947/2  

0824/11 عملکرد اجتنابی  97215/2  
 

آموزان از لحاظ شود، از بین میانگین نمرات دانش( مشاهده می1گونه که در جدول )همان

چنین بین ( میانگین باالتری دارد. هم87/17عاطفی )مقیاس اشتیاق اشتیاق تحصیلی، خرده

 ( باالتری 23/26مقیاس ارتباط میانگین )گری، خردهها از لحاظ خودتعیینیمیانگین نمرات آزمودن

( بیشترین مقدار میانگین را به خود 57/13)گیری هدف نیز مؤلفه تسلط گرایشی دارد و در جهت

 اختصاص داده است.

 ها آمده است.های آن( ضرایب همبستگی میان متغیرها و مؤلفه3( و )2در جدول )

آموزان رابطه گیری هدف با اشتیاق تحصیلی دانشگری و جهتبین خودتعیین فرضیه اول:

 دارد.معناداری وجود 
 تحصیلیگیری هدف با اشتیاقگری و جهتهای خودتعیین( ضرایب همبستگی مؤلفه2جدول )

 سطح معناداری تحصیلیاشتیاق متغیرها

 0001/0 210/0 خودمختاری

 0001/0 303/0 شایستگی

 001/0 179/0 ارتباط

 0001/0 472/0 تسلط گرایشی

 204/0 -068/0 تسلط اجتنابی

 0001/0 354/0 عملکرد گرایشی

 406/0 -044/0 عملکرد اجتنابی
 

های تسلط گرایشی و عملکرد گری و مؤلفههای خودتعیینهای جدول فوق، بین مؤلفهطبق داده

و معنادار وجود دارد؛ یعنی با افزایش  گیری هدف با اشتیاق تحصیلی رابطه مستقیمگرایشی جهت

گری، های خودتعیینچنین از میان مؤلفهخواهد یافت. هم ها اشتیاق تحصیلی نیز افزایشمیزان آن
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های (؛ در رابطه با سایر مؤلفه>01/0pشایستگی، بیشترین ارتباط را با اشتیاق تحصیلی دارد )

تنابی با اشتیاق تحصیلی، در سطح معناداری گیری هدف؛ یعنی تسلط اجتنابی و عملکرد اججهت

 نشد.رابطه معناداری مشاهده  05/0

 .داردآموزان رابطه معنادار وجودگیری هدف دانشگری با جهتبین خودتعیین فرضیه دوم:
 گیری هدفگری و جهتهای خودتعیین( ضرایب همبستگی مؤلفه3جدول )

 سطح معناداری گریخودتعیین متغیرها

گرایشیتسلط   171/0  001/0  

042/0 تسلط اجتنابی  436/0  

178/0 عملکرد گرایشی  001/0  

111/0 عملکرد اجتنابی  038/0  

 

های تسلط گرایشی و ( وجود رابطه مثبت و معنادار اما با شدت ضعیف را میان مؤلفه3جدول )

ملکرد اجتنابی با های تسلط اجتنابی و عدهد و مؤلفهمیگری نشان عملکرد گرایشی با خودتعیین

 گری رابطه معناداری ندارند.خودتعیین

 نمایند. بینیتوانند اشتیاق تحصیلی را پیشگیری هدف میگری و جهتفرضیه سوم: خودتعیین
زمان( خالصه رگرسیون چندگانه به روش هم4جدول )  

 خطای استاندارد تنظیمشدهR R2 R2 مدل
 آزمون

نواتسو-دوربین  

زمانهم  549/0  230/0  288/0  50317/6  640/1  

 
 ( ضریب رگرسیونANOVA( تحلیل واریانس )5جدول )

 سطح
 معناداری

F مجذوراتمیانگین  درجه 
 آزادی

 مجموع
 مجذورات

 مدل

0001/0  236/21  083/898  7 586/6286  رگرسیون 
  291/42  344 186/14548 ماندهباقی   
   351 770/20834  جمع 

  

گیری هدف گری و جهتدهند، خودتعیین( نشان می5( و )4) گونه که نتایج جداولهمان

داری تبیین کنند طور معنیدرصد از واریانس اشتیاق تحصیلی را به 30اند درمجموع توانسته

(01/0>Pآماره دوربین .)-( است که این مقدار از 5/2( تا )5/1( بوده و در فاصله )640/1واتسون )

 آماره قابل قبول است.
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 های آماری تحلیل رگرسیونمشخصه (6جدول )

های آماره  
خطیچندهم سطح  

 معناداری
t 

ضرایب 

داستاندار  
اردضرایب غیراستاند  

 مدل

VIF Tolerance بتا 
خطای 

 استاندارد
B 

  046/0  999/1   221/4  437/8  ثابت 

230/1  813/0  143/0  469/1  073/0  109/0  160/0  خودمختاری 

402/1  713/0  023/0  285/2  122/0  136/0  311/0  شایستگی 

145/1  873/0  033/0  143/2  103/0  113/0  241/0  ارتباط 

540/1  649/0  0001/0  652/6  372/0  232/0  541/1  تسلط گرایشی 

480/1  675/0  024/0  270/2-  124/0-  168/0  381/0-  تسلط اجتنابی 

611/1  621/0  025/0  224/2  128/0  213/0  478/0  عملکرد گرایشی 

415/1  077/0  295/0  049/1-  056/0-  139/0  164/0-  عملکرد اجتنابی 

در معادله رگرسیون، واریانس اشتیاق 37/0مؤلفه تسلط گرایشی قادر است با ضریبی معادل 

 کند.بینی تحصیلی را پیش

 

 گیریو نتیجهبحث 

زمون آماری آموزان با استفاده از آگیری هدف با اشتیاق تحصیلی دانشگری و جهترابطه خودتعیین

های داد بین مؤلفههمبستگی پیرسون بررسی شد. نتایج با توجه به سطح معناداری نشان

گیری هدف با اشتیاق تحصیلی های تسلط گرایشی و عملکرد گرایشی جهتگری و مؤلفهخودتعیین

 دارد.رابطه مستقیم و معنادار وجود 
( و 1396(، شعبانی )1397نظر )و خوش های ماهیارنتایج این یافته با نتایج حاصل از پژوهش

 ( همسو است.2006) 1الیوت، گیبل و مپس

که نیازهای روانشناختی خودمختاری، شایستگی و توان گفت زمانیدر تبیین این یافته می

آموز خود را در انجام تکلیف آغازگر و توانا ببیند و با دیگران ارتباط و ارتباط ارضا شوند؛ یعنی دانش

کرد. طبق این یافته، او نیز برای انجام تکالیف افزایش پیدا خواهد باشد، میل و اشتیاقشته تعامل دا

آموز توان گفت باور مثبت دانششایستگی، بیشترین ارتباط را با اشتیاق تحصیلی دارد پس می

برد و نیز مینسبت به توانایی خود در انجام تکالیف )شایستگی(، اشتیاق او را در انجام تکالیف باال 

دارند برای افزایش توانایی و مهارت خود به دنبال حل مسائل آموزانی که اهداف تسلط گرایشی دانش

گونه تکالیف، اشتیاق بیشتری برای تحصیل و کسب مهارت آمدن بر اینبرانگیز بوده و با فائقچالش

                                                           
1. Elliot, Gable & Mapes 
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آموزانی که اهداف دانشچنین دهند و انگیزه درونی برای یادگیری دارند. هممیاز خود نشان 

دارند دهند که دوست می عملکرد گرایشی دارند، از آن جهت اشتیاق تحصیلی بیشتری از خود نشان

با انجام تکالیف آسان و کسب نمرات باال و صرف کمترین هزینه به شایستگی و محبوبیت در نظر 

به سمت یادگیری و تحصیل  دهنده و میل و اشتیاقها نیروی سوقدیگران برسند و این برای آن

 است.

هیای  نتیجه دیگر پژوهش نشان از وجود رابطه مثبت و معنادار اما با شدت ضیعیف مییان مؤلفیه   

های تسلط اجتنیابی و  چنین بین مؤلفهگری دارد. همتسلط گرایشی و عملکرد گرایشی با خودتعیین

 این نتیجه با یافته حاصل از پیژوهش گری رابطه معناداری وجود ندارد. عملکرد اجتنابی با خودتعیین

علت وجود رابطه مثبیت،  کرد که بهگونه تبیین توان این( همسو است. نتیجه را می2014)1کینیمک

گیری نییز افیزایش خواهید یافیت و      با افزایش اهداف تسلط گرایشی و عملکرد گرایشیی، خیودتعیین  

گیری )خودمختیاری، شایسیتگی و    نبالعکس. هرچه میزان ارضیای نیازهیای روانشیناختی خیودتعیی    

 گزینند.آموزان، بیشتر اهداف تسلط گرایشی و عملکرد گرایشی را برمیارتباط( بیشتر باشد، دانش

گییری هیدف بیرای متغییر میالک      گری و جهیت کنندگی خودتعیینبینیبرای تبیین نقش پیش

د. نتیایج حیاکی از آن بیود    زمان استفاده شتحصیلی، از آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه هماشتیاق 

کنندگی اشتیاق تحصیلی را دارد. بینیگیری هدف، تسلط گرایشی قدرت پیشهای جهتکه از مؤلفه

هیای  کننید. نتیایج پیژوهش    بینیی ها نتوانستند به طور معنادار، اشتیاق تحصیلی را پییش سایر مؤلفه

( با یافتیه ذکیر   1996و همکاران ) 3( و میلر2010)2(، مارتین و الیم1397محرری، صیف و رستگار )

آمیوزانی کیه اهیداف تسیلط     شود که بیا مشیاهده دانیش   گونه تبیین میشده همسو است. نتیجه این

شیوند، نمیرات بیاالیی    گرایشی دارند؛ یعنی صرفاً به خاطر خود تکلیف و یادگیری درگیر تکلیف میی 

 و جهیت رسییدن بیه ییادگیری اصیرار      داده کنند، انگیزه باالیی برای یادگیری از خود نشانکسب می

نمود که اشتیاق تحصیلی و میل به یادگیری دارند و آمیادگی بیشیتری    بینیتوان پیشورزند. میمی

 داد.خواهند  های مدرسه از خود نشانبرای انجام فعالیت

 

 منابع

وی ساختاری روابط بین . الگ(1387). ، جوادامانی و محسن ،سنگلجیبابایی ؛هیمن ،آذرخضری ، جواد؛ایاژه

حمایت از خودمختاری ادراک شده معلم، نیازهای روان شناختی اساسی، انگیزش درونی و 

 .47-56(: 4) 2.  فصلنامه پژوهش در سالمت روانشناختی. تالش

                                                           
1. McKinney 
2. Mrtin & Liem 

3. Miller  
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بینی پیش(.1390)پروانه.  ،عالیی یده ووح، عبدالهی عدلی انصار ؛تورج ،هاشمی نصرت آباد ؛منصور ،بیرامی

آموزان سال دوم دهای یادگیری، خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی بر اساس اهداف پیشرفت دانشراهبر

 .65-85(: 1) 7. های نوین تربیتیاندیشه .متوسطه شهر تبریز

گیری هدف گیری هدف یادگیری و جهت(. نقش جهت1397). الهام، حیدری و مهدی، وند عموزادهحسن

نشریه رویش  .آموزان تحت پوشش سازمان بهزیستیظیم دانشبینی یادگیری خودتنعملکرد در پیش
 .85-71: (12) 7، شناسیروان

 تیحما نیدر رابطه ب لیبه تحص دیام یانجینقش م لی(. تحل1399) .غفار، پورانیمیکر و یعل، خواهخالق

 .67-50: (3) 9، مدرسه یشناسفصلنامه روان .آموزاندانش نیدر ب لیبه تحص اقیو اشت یلیتحص

گیری هدف با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان (. رابطه جهت1395) .مریم، پورزارع وعلی ، دهقانی ناژوانی

 .218-211: (1) 16، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی .دندانپزشکی شیراز

ننشریه رویش روا .گذاریحلقه ارتباط آن با نظریه هدف گری و(. نظریه خودتعیین1400) .ویدا، دهناد
 .182-171: (3) 10، شناسی

 (. تهران: نشر ویرایش.1393. ترجمه یحیی سیدمحمدی )انگیزش و هیجان(. 2005ریو، جان مارشال. )

. آموزان تیزهوش و عادیفردی در دانشگری و سازگاریتعیین رابطه خودتعیین(. 1396شعبانی، مهتاب. )

 ان.ارشد. دانشگاه سیستان و بلوچستنامه کارشناسیپایان

(. بررسی رابطه حمایت معلم و همساالن با اشتیاق 1398) .کبری، عالی پور ومریم ، کرمیشاه ؛محمد، عباسی

های آموزش و دوفصلنامه پژوهش .گر شایستگی تحصیلیآموزان از طریق نقش میانجیتحصیلی دانش
 . 35-27: (1) 16، یادگیری

تنظیمی ورزی و خود(. نقش تعلل1394یادی، فرزانه. )عباسی، مسلم؛ درگاهی، شهریار؛ پیرانی، ذبی و بن

 .169-160(: 23) 15، مجله ایرانی در علوم پزشکی بینی اشتیاق تحصیلی دانشجویان.انگیزشی در پیش

(. رابطه بین گرایش به تفکر انتقادی و 1395اله. )عزیزی، سید محسن؛ زارع، حسین و الماسی، حجت

 16پزشکی،  مجله ایرانی آموزش در علوم های کارآفرینی دانشجویان.گیری هدف پیشرفت با ویژگیجهت

(24 :)200-209. 

(. رابطه معنای زندگی و اشتیاق تحصیلی با 1397) .لیال، منصوری وزهرا ، گشنیگانیخلیلی له؛اعزت، پورقدم

 .92-79: (7) 7، شناسینشریه رویش روان .آموزان دوره متوسطه اول شهر ایذهبهزیستی تحصیلی دانش

آموزان شناختی با اشتیاق تحصیلی دانشرابطه بین نیازهای روان(. 1397نظر، اصغر. )ماهیار، مریم و خوش
-و. کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیمتبریز 4پرورش ناحیه ودختر متوسطه دوم آموزش

گاه آزاد اسالمی زرقان. آموزش اجتماعی، خوی، دانش-شناسی، حقوق و مطالعات فرهنگیتربیت، روان

 عالی عالمه خویی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

گری با بررسی رابطه بین نیازهای خودتعیین(. 1397محرری، ماندانا؛ صیف، محمدحسن و رستگار، احمد. )
شناسی، ت، روانتربیو. کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیمتحصیلی دانشجویانخودکارآمدی 



       1400یز پای  ( / 21)پیاپی  3شماره  ششم/سال  ای معلم/فصلنامة توسعة حرفه                        102  

اجتماعی، خوی، دانشگاه آزاد اسالمی زرقان. آموزش عالی عالمه خویی -حقوق و مطالعات فرهنگی

 وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

تدریس در چهارچوب نظریه  هایسبک و تحصیلیانگیزش  (.1394پناهی، غالمحسن. ) مرزیه، افسانه و
 انداز قطب.نتشارات چشم. تربت حیدریه: اگریخودتعیین

(. تأثیر ابعاد استقامت ذهنی بر اشتیاق تحصیلی در 1398) .علیرضا، سوادکوهی وزهرا ، میرصفیان

 .69-77: (76) 20، فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی. دانشجویان
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