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 پیش بینی راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و نشاط ذهنی براساس

 جهت گیری هدف پیشرفت در دانش آموزان دبیرستانی

 2حسن  آب روشن 1محبوبه فوالد چنگ 

 

 چکیده

متغیر جهت گیری هدف در استفاده دانش آموزان هدف پژوهش حاضر بررسی قدرت پیش بینی کنندگی 

دانش  033از راهبردهای شناختی و فراشناختی و همچنین نشاط ذهنی آنان بود. برای رسیدن به این هدف 

نفر دختر( از بین کلیه دانش آموزان دوره متوسطه و پیش دانشگاهی شهر شیراز  053نفر پسر و  053آموز )

ی تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. در این پژوهش برای با استفاده از روش نمونه گیر

( و به منظور ارزیابی راهبردهای شناختی 1330سنجش هدف پیشرفت از پرسشنامه الیوت و مک گریگور )

( و از مقیاس نشاط ذهنی موقعیتی ریان و فردریک 0993و فراشناختی از مقیاس پینتریچ و دیگروت )

اجتنابی سایر ابعاد  -اط ذهنی استفاده گردید. یافته ها نشان دادند به غیر از بعد تسلط( برای سنجش نش0991)

آموزان را به صورت مثبت و معنی داری پیش جهت گیری هدف، راهبردهای شناختی و فراشناختی دانش

دار بینی می کردند. همچنین از بین ابعاد جهت گیری هدف، بعد عملکرد گرایشی به صورت مثبت و معنی 

 پیش بینی کننده نشاط ذهنی بود. نتایج و تلویحات آن بر پایه پیشینه ی نظری مورد بحث قرار گرفت. 

یادگیری خودتنظیمی، شناخت، فراشناخت، جهت گیری هدف، نشاط ذهنی، دانش : کلید واژه ها

 آموزان.
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 مقدمه 

در زمان ما هستند، سازه ای که تاریخچه ای « انرژی»اهداف بازنمایی شناختی سازه ی عمومی 

طوالنی در روان شناسی، و به خصوص روان شناسی انگیزش دارد. نوع هدفی که ما انتخاب می 

به  0گیری های انگیزشیکنیم مقدار انگیزش ما را برای رسیدن به آن هدف تعیین می کند. جهت 

مختلفی مطرح شده اند اما بیش از دو دهه است که بیشتر کارهای نظری و تجربی در  صورت های

برجسته در ادبیات انگیزشی، تمرکز  ، به عنوان یک نظریه تبیینی1این حیطه بر انگیزش پیشرفت

 (. 1303، 0یافته است )ویگفیلد و کامبریا

دها در انگیزش است و در روان شناسی معاصر، نظریه جهت گیری هدف از مؤثرترین رویکر

 (. 0093، 5؛ پینتریچ و شانک0999، 4تلویحات انگیزشی مهمی در یادگیری و عملکرد دارد )الیوت

، یکی از مرتبط ترین و کاربردی ترین نظریه های  1یا هدف پیشرفت 6نظریه جهت گیری هدف

ه ای از هدف برای درک و بهبود یادگیری و آموزش است. جهت گیری هدف، نمایانگر مجموع

روش های مختلف نزدیک شدن به موقعیت های پیشرفت، درگیر شدن در آنها »باورها است که به 

 (. 0093؛ به نقل از پینتریچ و شانک، 0991، 8می انجامند )ایمز« و پاسخ دادن به آنها

( اهداف را به چهار نوع تقسیم می نمایند. در جهت گیری هدف 1330) 9الیوت و مک گریگور

رایشی دانش آموز به استفاده از استراتژی های عمیق شناختی و تسلط هر چه بیشتر بر گ-تسلط

(. در 1330مفاهیم و مقایسه خود با سطح پیشرفت قبلی خود تمایل دارد )الیوت و مک گریگور، 

هدف تسلط گریزی فرد در راستای اجتناب از اثبات ناتوانی و عدم شایستگی به خویشتن تمرکز 

                                                           
1- Motivation orientations 
2- Achievement motivation  
3 -Wigfield & Cambria  
4 -Elliot  
5 - Pintrich & Schunk  
6 -Goal orientation  
7 - Achievement goal 
8 -Ames 
9- Mc Gregor 
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(. همچنین در این هدف گزینی، ترس از داشتن عملکرد بد در 1301و همکاران،  0،می یابد )سلر

(. در جهت 1339، 1مقایسه با عملکرد قبلی مالک و مبنای فعالیت است )وان یپرن، الیوت و آنسل

گرایشی، دانش آموز به داشتن عملکرد بهتر در مقایسه با سایر همکالسی ها -گیری هدف عملکرد

شدن توسط همتایان و معلمین و استفاده مکرر از راهبردهای سطحی پردازش  و توانا شناخته

(. در جهت گیری هدف 0999شناختی و مداومت کمتر در حل مسائل تمایل دارد )الیوت، 

گریزی، دانش آموز تکالیف درسی را به خاطر ترس از بی کفایت جلوه کردن نزد –عملکرد 

(. همچنین این افراد اهداف پایینی برای 1330گریگور، همکالسی ها انجام می دهد )الیوت و مک 

( و بیشترین نگرانی در مورد 1300، 0خود در نظر می گیرند )کرید، تیلبوری، بایس و کرافورد

-مردود شدن را نشان داده و دارای نیمرخ ضعیف ترین پیشرفت تحصیلی می باشند )تومینین

 (. 1300، 4و نیمی ویرتا آرو-سوئینی، سالمال

با پیامدهای انگیزشی، شناختی و رفتاری « عملکرد»و « تسلط»و گرایش به هدف اصلی یعنی د

همراه است. گفته شده است اهداف تسلط با پیامدهای هیجانی مختلفی ارتباط دارد. اهداف تسلط 

 با اعالم عالقه و لذت درونی بیشتر به تکالیف یادگیری و نگرش مثبت تر به این تکالیف، مثالً قائل

؛ 0981، 5؛ باتلر0991شدن ارزش بیشتر برای این تکالیف رابطه دارند )به عنوان مثال، ایمز، 

؛ 0999و الیوت،  8؛ راثتورن0988، 1؛ میس، بلومن فلد و هولی0998،  6هاراکیویکز، بارون و الیوت

 (. 0996و پینتریچ،  03؛ والترز0989، 9استیپک و کووالسکی

نابی با عالقه و ارزش درونی روشن به نظر می رسد ولی رابطه منفی اهداف عملکردی اجت

تحقیقات مربوط به اهداف عملکردی گرایشی نتیجه روشنی را بدست نداده اند )پینتریچ و شانک، 

( نشان داده اند که اهداف عملکردی گرایشی در مقایسه 0998(. هاراکیویکز، و همکاران )0093

                                                           
1- Cellar,  Stuhlmacher, Young  
2- Van yperen, Elliot & Anseel 
3- Creed, Tilbury, Buys & Crawford 
4- Tuominen-Soini, Salmela-Aro & Niemivirta 
5- Butler  
6- Harachiewicz,  Barron & Elliot 
7- Meece,  Blumenfeld & Holy 
8- Rawsthorne  
9- Stipek, &  Kowalski 
10- Wolters  
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گیزش درونی کمتر و یا اشتغال کمتر به تکلیف منجر نمی با اهداف تسلط، الزاماً به عالقه یا ان

شوند. آنها در تحقیقات آزمایشی نشان دادند که گرایش نزدیکی به عملکرد، انگیزش درونی و 

اشتغال به تکلیف را افزایش می داد، به خصوص برای دانشجویانی که انگیزش پیشرفت باالیی 

 داشتند. 

مفهوم  0ورد متغیرهای متفاوت شناختی دارد. خودتنظیمیجهت گیری هدف پیامدهایی نیز در م

نسبتاً جدیدی از انگیزش است که در رفتار دانش آموزانی که به طور منظمی گرایش به دستیابی به 

اهداف یادگیری دارند، مشاهده می گردد. همچنین این گونه دانش آموزان تفکر و نظارت بر 

 (. 0083، به نقل از نوشادی، 0994و شانک،  1رمانتجارب یادگیریشان را مد نظر دارند )زیم

تحقیقات دامنه داری در زمینه ارتباط میان جهت گیری هدف، خودتنظیمی، و پیشرفت تحصیلی 

؛ پینتریچ و 0991؛ ایمز، 0994، 0وجود رابطه بین این سازه ها را تأیید کرده اند )برای مثال: آرچر

( حاجی 0083( نوشادی، )0086این راستا  دالورپور، )(. در 0991، 5؛ و سیفرت0993، 4دی گروت

( به رابطه مثبت و معنی دار هدف تسلط و پیشرفت تحصیلی 0083یخچالی، حقیقی و شکرکن، )

( و 0084(؛ حقیقی، دامغانی میرمحله، و شکرکن )0019اشاره داشته اند. با این حال، حیدری )

اند که هدف تسلط پیش بینی کننده مثبت و  ( گزارش کرده0081حجازی، عبدلوند و امام وردی )

 6معنی دار پیشرفت تحصیلی نیست. یافته های پژوهشی رادوسویچ، وایدی آناتان، یئو و رادوسویچ

( حاکی از آن است که جهت گیری تسلط، تخصیص منابع شناختی و خودتنظیمی را 1334)

اد تسلط مدار خودتنظیمی بهتر و افزایش می دهد و در مقایسه با دانش آموزان عملکرد محور، افر

لذت شناختی بیشتری را تجربه می کنند و استرس کمتری دارند. بر مبنای پژوهش تئودوزیو و 

( تنها هدف تسلط محور، پیش بینی کننده تمامی ابعاد آگاهی فراشناختی بود ولی 1335)  1پاپایوانو

( نشان 1334) 8. یافته های والترزهدف عملکردی، توانایی پیش بینی آگاهی فراشناختی را نداشت

                                                           
1 -self-regulation  
2 -Zimmerman  
3 -Archer  
4- De Groot 
5 -Seifert  
6 -Radosevich,  Vaidyanathan & Yeo 
7 -Theodosiou & Papaioannou 
8- Wolters 
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داد که هدف تسلط به صورت مثبت و معنی دار، استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی را در 

، به نقل از دالورپور، 0084درس ریاضی و حین انجام تکالیف آن پیش بینی می کند. جوکار )

شناخت خودتنظیمی را به گونه  ( نیز گزارش کرده است که هدف تسلط ، ابعاد فراشناخت و0086

؛ 0995، 0؛ هاگن و ویستین0988ای مثبت پیش بینی می کند. سایر پژوهش ها )مانند ایمز و آرچر، 

(، 0994(، شانک و زیمرمان )0994( و همچنین میس )0988، 1؛ و نولن0988میس و بلومن فلد، 

( یافته هایی 0990) 4گارسیا( و پینتریچ و 0993(، پینتریچ و دیگروت )0998) 0دویک و لی گت 

 مشابه با نمونه های گفته شده را بدست داده اند. 

تحقیق در زمینه پیامدهای شناختی اهداف عملکردی به سادگی نتیجه تحقیق درباره ی اهداف 

تسلط تفسیر نمی شود و نمی توان آنها را به راحتی جمع بندی کرد. اغلب تحقیقات مربوط به 

یزی بین اشکال گرایشی و اجتنابی قائل نشده اند، نشان می دهند که اهداف اهداف عملکرد که تما

عملکرد، رابطه منفی با استفاده دانش آموزان از راهبردهای شناختی عمیق تر دارند. تحقیقات 

جدیدتر که فقط شکل گرایش یا صرفاً شکل اجتنابی اهداف عملکرد را منعکس می کنند، نشان 

ن دو شکل اهداف عملکرد، روابط مختلفی با پیامدهای شناختی داشته می دهند که ممکن است ای

( در یک تحقیق همبستگی 0996(. به عنوان مثال والترز و پینتریچ )0093باشند )پینتریچ و شانک، 

نتیجه گرفتند که یک هدف عملکرد گرایشی که در آن تمرکز بر پیشی گرفتن از دیگران است، 

اهبردهای عمیق تر شناختی و استفاده بیشتر از راهبردهای خودتنظیمی رابطه مثبتی با استفاد از ر

( بین اهداف عملکرد 0093، به نقل از پینتریچ و شانک، 0991) 5دارد. در مقابل، کاپالن و میجلی

گرایشی با پردازش سطحی تر یا راهبردهای یادگیری غیر انطباق یافته به رابطه ی مثبتی دست 

( بین هیچ کدام از اهداف عملکرد گرایشی یا 0991و میجلی ) 6دلتونیافتند. در حالی که می

 اجتنابی با خودتنظیمی شناختی رابطه ای پیدا نکردند. 

                                                           
1 -Hagen & Weistein 
2 -Nolen 
3 -Dweck & Legget 
4 -Garcia 
5- Kaplan & Midgley  
6- Middleton  
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نتایج متناقض این پژوهش ها و سایر پژوهش های مشابه با یکدیگر می تواند نشانگر این باشد که 

و استفاده از راهبردهای شناختی بین متغیرهای عملکرد گرایشی و اجتنابی از یکسو و خودتنظیمی 

 از سوی دیگر، عوامل مختلفی باشد که باید مورد تحقیق و شناسایی قرار گیرد. 

است.  0عامل تعیین کننده دیگری که در یادگیری موفقیت آمیز اهداف مؤثر است، نشاط ذهنی

بسیاری از نظام  نشاط به عنوان یکی از مؤلفه های بهزیستی و از مهم ترین نیازهای روانی بشر در

( 0999) 1های پژوهشی بهزیستی مطرح بوده است. نشاط ذهنی از نظر نیکس، ریان، مانلی و دسی

حاکی از داشتن وضعیت مثبت، سرشار از انرژی و سرزندگی است. از نظر آنان نشاط ذهنی با 

عمال، حس انجام اعمالی که فرد احساس استقالل کند، افزایش یافته و در صورتی که در انجام ا

( نیز نشاط ذهنی 1338تحت کنترل دیگران بودن به فرد دست دهد، کاهش می یابد. ریان و دسی )

را در قالب دارا بودن انرژی بدنی و ذهنی تعریف می کنند. به اعتقاد آنان افراد دارای نشاط ذهنی، 

 حسی از شوق، سرزندگی و انرژی را تجربه می کنند.

و با توجه به پیامدهای شناختی و هیجانی مختلف جهت گیری هدف  با مالحظه آنچه که گفته شد

و تأثیر آن در عملکرد تحصیلی و نشاط روانی دانش آموزان، شناسایی چگونگی تأثیر و تأثرات 

این جهت گیری ها روی متغیرهای مورد مطالعه دارای اهمیت زیاد می باشد. لذا پژوهش حاضر با 

این جهت گیری ها در استفاده دانش آموزان از راهبردهای  هدف تعیین نقش پیش بینی کنندگی

و همچنین نشاط  -به عنوان یک سازه نسبتاً جدیدی که نیازمند به مطالعه بیشتر است -خود تنظیمی

 ذهنی آنان انجام شد. در واقع این پژوهش به دنبال پاسخگویی به سوال های زیر بوده است:

اجتنابی، عملکردی گرایشی و عملکرد  -سلطگرایشی، ت -آیا جهت گیری هدف )تسلط -0

 اجتنابی( پیش بینی کننده راهبردهای شناختی دانش آموزان است؟

آیا جهت گیری هدف تسلط گرایشی، تسلط اجتنابی، عملکردی گرایشی و عملکردی  -1

 اجتنابی پیش بینی کننده راهبردهای فراشناختی دانش آموزان است ؟

گرایشی و  -اجتنابی، عملکردی -ایشی، تسلطگر -آیا جهت گیری های هدف )تسلط -0

 عملکردی اجتنابی( پیش بینی کننده  نشاط ذهنی دانش آموزان است؟

                                                           
1 -subjective-vitality  
2- Nix, Ryan, Manly & Deci    
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 روش تحقیق 

همبستگی است که با هدف نقش پیش بینی کنندگیِ جهت گیری  -پژوهش حاضر از نوع توصیفی

های هدف پیشرفت در میزان استفاده از راهبردهای خوودتنظیمی و نشواط ذهنوی صوورت گرفوت.      

جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان دوره متوسطه و پیش دانشگاهی شهر شیراز تشکیل می 

مودنی ها از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای استفاده گردید. داد. در انتخاب آز

روش انتخاب آنان به این صورت بود کوه از هور ناحیوه آموزشوی یوک دبیرسوتان دخترانوه و یوک         

دبیرستان پسرانه به روش تصادفی انتخاب شدند، و سپس از بوین کوالس هوای پایوه اول هور واحود       

کالس دانوش آمووز    6نفر و  053س دانش آموز دختر، به تعداد کال 6آموزشی، به روش تصادفی 

نفر که شامل کلیه دانش آمووزان ایون کوالس هوا موی       033نفر، و درمجموع  053پسر نیز به تعداد 

شدند، به عنوان مشارکت کنندگان در پژوهش انتخواب گردیدنود. اهوداف پوژوهش بوه وسویله ی       

تشوریح و بعود از ایجواد آموادگی هوای الزم بورای       عوامل اجرایی تحقیق برای مشارکت کننودگان  

مشارکت فعال آنان در پژوهش، پرسشنامه ها به منظور پاسخگویی در اختیار آنان قرار داده شود؛ و  

 به این وسیله پس از تکمیل پرسشنامه ها، اطالعات الزم جمع آوری گردید.  

 پژوهش  ابزار

و مقیاس  (SRLQ) 0مقیاس خودتنظیمی یادگیریدر این پژوهش از سه پرسشنامه اهداف پیشرفت، 

 نشاط ذهنی استفاده شده است. 

 پرسشنامه اهداف پیشرفت 

گویه می باشد که آن را برای  01( شامل 1330پرسشنامه اهداف پیشرفت )الیوت و مک گریگور، 

( ساخته اند. مقیاس این پرسشنامه از 1×1سنجش جهت گیری هدف بر طبق مدل چهار وجهی )

( 0( تا کامالً مخالفم )5درجه ای از کامالً موافقم ) 5لیکرت است و پاسخ براساس مقیاس نوع 

سوال در نظر گرفته  0نوع جهت گیری هدف،  4محاسبه می شود. در این مقیاس برای هر کدام از 

 -هدف تسلط 4و  8، 00گرایشی، سوال های  -هدف عملکرد 0و  6، 9شده است. سوال های 

                                                           
1 -Self-Regulated Learning Questionnaire  
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اجتنابی را  -هدف عملکرد 1و  5، 1اجتنابی و سوال های  -تسلط 0و  03، 01ای گرایشی، سوال ه

 مورد سنجش قرار می دهند. 

، به نقل 1303) 0این پرسشنامه از پایایی و روایی مطلوبی برخوردار است. در تحقیق پوتوین و دانیلز

رونباخ ضرایب حاصله ( برای تعیین پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای ک0093از دفترچی،

، 61/3گریزی، عملکرد گریزی، عملکرد گرایشی، تسلط گرایشی به ترتیب  -برای اهداف تسلط

به دست آمد. به منظور تعیین روایی سازه ای پرسشنامه از روش تحلیل عاملی  11/3و  18/3، 51/3

در آزمون  1Xو همچنین مقدار عددی شاخص  91/3برابر  GFIتاییدی استفاده شد. مقدار شاخص 

 معنادار بود.  330/3در سطح  01/038کرویت بارتلت برابر با 

( جهت تعیین روایی این مقیاس با استفاده از تحلیل عامل به روش مولفه های اصلی 0085خرمایی )

همراه با چرخش واریماکس، وجود چهار عامل مذکور در این پرسشنامه را تایید کرد. همچنین 

را به  66/3و  80/3، 18/3، 84/3ی با استفاده از روش آلفای کرونباخ ضرایب وی برای تعیین پایای

اجتنابی و عملکردی اجتنابی بدست  -گرایشی، تسلطی -گرایشی، عملکردی -ترتیب برای تسلط

 آورد. 

در پژوهش حاضر پایایی پرسشونامه از راه آلفوای کرونبواخ محاسوبه و بورای جهوت گیوری هودف         

 -، جهوت گیوری تسولطی   69/3گرایشوی   -، جهوت گیوری عملکوردی   61/3گرایشی برابر  -تسلطی

به دست آمد. همچنین جهت  06/3اجتنابی ضریب  -، و برای جهت گیری عملکردی10/3اجتنابی 

بررسی روایی پرسشنامه، همبستگی هر گویه با نمره خرده مقیاس مربوط به آن محاسبه شد و دامنوه  

، جهوت  84/3توا   69/3گرایشی  -، عملکردی11/3ا ت 15/3گرایشی  -ضرایب برای اهداف تسلطی

بوه   10/3توا   56/3اجتنوابی   -، و برای جهت گیوری عملکوردی  80/3تا  11/3اجتنابی  -گیری تسلط

 معنی دار بودند.  30/3دست آمد و همه ضرایب در سطح 

 مقیاس یادگیری خود تنظیمی یادگیری 

گویوه و بوه دو    11( می باشود، کوه شوامل    0993این مقیاس برگرفته از مقیاس پینتریچ و دیگروت )

 مقوله تقسیم می گردد:

                                                           
1 -Putwain & Daniels 
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، 0سوال می باشد که به سه مقوله )راهبردهای مرور ذهنی 00الف( بعد راهبردهای شناختی شامل 

 ( تقسیم می شود. 0و راهبردهای سازماندهی 1راهبردهای بسط

و  4)راهبردهای فراشناختسوال می باشد و به دو مقوله  9ب( بعد راهبردهای فراشناختی شامل 

 ( تقسیم می شود. 5مدیریت تالش ها

( پایایی مقیاس خودتنظیمی را برای راهبرد 0083، به نقل از نوشادی،0993پنیتریچ و دیگروت )

( با استفاده از آلفای 0083گزارش داده اند. نوشادی ) 14/3و راهبرد فراشناختی  80/3شناختی 

را برای راهبردهای فراشناختی را بدست  69/3برد شناختی و را برای راه 10/3کرونباخ ضرایب 

آورده است. همچنین وی در تعیین روایی مقیاس خود تنظیمی یادگیری با استفاده از شیوه همسانی 

را  69/3تا  50/3را برای راهبرد شناختی و دامنه ضرایب بین  19/3تا  60/3درونی دامنه ضریب بین 

و پایین تر بدست آورده است. لطیفیان و  30/3در سطح معنی داری برای راهبردهای فراشناختی 

( نیز در تحقیق خودشان از همبستگی نمره های هر بعد با ابعاد دیگر و نمره کل 0090خوشبخت )

جهت احراز روایی و از روش آلفای کرونباخ برای محاسبه پایایی استفاده کرده اند. همبستگی بعد 

و راهبردهای شناختی و راهبردهای  61/3ردهای خود نظم داده شده راهبردهای شناختی با راهب

 می باشد.  89/3و  90/3خود نظم داده شده با نمره کل به ترتیب 

در پژوهش حاضر نیز از آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی مقیاس خودتنظیمی یادگیری استفاده 

هم برای راهبردهای شناختی و هم برای راهبردهای فراشناختی بدست آمد.  66/3شد که ضریب 

برای تعیین روایی نیز از همبستگی نمره های هر بعد با ابعاد دیگر و نمره کل استفاده گردید. 

و راهبردهای شناختی و  41/3ستگی بعد راهبردهای شناختی با راهبردهای خودتنظیمی همب

 30/3می باشد و همه ضرایب در سطح  93/3و  51/3راهبردهای خودتنظیمی با نمره کل به ترتیب 

 معنی دار بودند. 

 

                                                           
1 -Rehearsal Strategy  
2 -Elaboration Strategy 
3 -Organizational Strategy  
4 -Met cognitive Strategy 
5 -Effort management  
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 .مقیاس نشاط ذهنی 3-2-2

( استفاده شد 0991) 0ان و فردریکبرای اندازه گیری نشاط ذهنی از مقیاس نشاط ذهنی موقعیتی ری

گویه می باشد و به  1که انرژی و نشاط کنونی فرد را اندازه گیری می کند. این مقیاس دارای 

)بسیار مخالفم( اندازه گیری می شود.  0)بسیار موافقم( تا  5درجه ای از  5صورت مقیاس لیکرت 

مشتاقانه منتظر »یا « ندگی می کنمهم اکنون احساس سرز»نمونه هایی از گویه ها عبارتند از: 

 «.فرارسیدن هر روز نو هستم

( پایایی مقیاس نشاط ذهنی را با استفاده 0093، به نقل از دفترچی، 1300) 1میلیا واسکایا و کوستنر

( از ضریب آلفای کرونباخ برای 0093گزارش نموده است. دفترچی ) 94/3از آلفای کرونباخ 

را گزارش نموده است. وی همچنین  89/3فاده نمود که ضریب بررسی پایایی این مقیاس است

جهت بررسی روایی آن، همبستگی هر گویه با نمره کل مقیاس نشاط ذهنی را محاسبه نمود و دامنه 

معنادار بوده اند. در  3330/3را گزارش کرده است که همه ضرایب در سطح  86/3تا  51/3ضریب 

برای پایایی این مقیاس بدست آمد. همچنین  88/3نباخ ضریب این پژوهش با استفاده از آلفای کرو

تا  63/3برای تعیین روایی، همبستگی هر گویه با نمره کل مقیاس محاسبه شد و دامنه ضرایب از 

 معنادار بوده اند.  30/3بود که همه ضرایب در سطح  86/3

بوده است. یعنی در الزم به ذکر است که در این پژوهش درس ریاضی مالک انتخاب کالس های 

 واقع هدف پیشرفت در درس ریاضی مورد مطالعه قرار گرفته است. 

 

                                                           
1 -Frederick  
2 -Milyavskaya & Koestner 
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 . یافته های پژوهش 3

به منظور بررسی رابطه ی متغیر پیش بین )ابعاد جهت گیری هدف( با متغیرهای مالک )راهبردهای 

یادگیری خودتنظیمی و نشاط ذهنی( ماتریس همبستگی میان این متغیرها محاسوبه گردیود. جودول    

 ماتریس میان این متغیرها را نشان می دهد.  (0)

 ماتریس همبستگی بین متغیرهای تحقیق . 0جدول 

 M S.D    1 6 5 4 0 1 0 متغیرها

-تسلط-0

 گرایشی
0       

38/01 05/1 

 -تسلط-1

 اجتنابی
**13/3 0      

11/00 61/1 

 -عملکرد-0

 گرایشی
**41/3 **01/3 0     

61/01 03/1 

 -عملکرد-4

 اجتنابی
*00/3 **53/3 **14/3 0    

98/03 19/1 

راهبردهای -5

 شناختی
**63/3 **66/3 **48/3 **13/3 0   

68/49 01/6 

راهبردهای -6

 فراشناختی
**41/3 316/3 **06/3 **08/3 **41/3 0  

94/01 00/5 

 48/6 68/14 0 06/3** 394/3 -313/3 16/3** -311/3 13/3** نشاط ذهنی-1

35/3>P*  30/3>P** 
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برای پیش بینی راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و نشاط ذهنی از روی جهت گیری هدف 

 0، 1پیشرفت، از روش رگرسیون چندگانه به شیوه ی همزمان استفاده شد که نتایج آن در جداول 

ارائه شده است. قبل از انجام رگرسیون، مفروضه های آن مورد بررسی و تأیید قرار گرفت.  4و 

استفاده  1و عامل تورم واریانس 0برای بررسی هم خطی چندگانه از شاخص های اغماض یا تحمل

تا  03/0و دامنه شاخص عامل تورم واریانس از 11/3تا  10/3دامنه مقادیر شاخص تحمل از شد. 

بود. برای بررسی نرمال بودن توزیع مانده ها از روش هیستوگرام استفاده شد که مقادیر مانده  08/0

 بودند. 990/3ها دارای توزیع نرمال با میانگین صفر و انحراف معیار 

اجتنابی، سایر ابعاد جهت گیری های  -نشان می دهد به غیر از بعد تسلط  (1)همان طور که جدول  

گرایشی و کمترین -( برای تسلط P ،18/3=ß=3330/3هدف پیشرفت با بیشترین ضریب بتا )

( نشان 11/3) 1Rگرایشی معنادار بودند. مقدار  -( برای عملکردP ،01/3=ß=334/3ضریب بتا  )

درصد از واریانس کل راهبردهای  11می توانند در مجموع  می دهد که ابعاد جهت گیری هدف

 شناختی را پیش بینی نمایند.

 نتایج رگرسیون چندگانه متغیر راهبردهای شناختی از روی ابعاد جهت گیری هدف .1جدول 

 

 

راهبردهای   متغیرمالک:    

 شناختی

   

 متغیرهای پیش بین

 

F P R 1R ß t P 

 3330/3 11/4 18/3     گرایشی -تسلط

 933/3 00/3 -30/3 11/3 41/3 3330/3 31/10 اجتنابی -تسلط

 334/3 93/1 01/3     گرایشی-عملکرد

 330/3 44/0 10/3     اجتنابی-عملکرد

                                                           
1- tolerance  
2- Variance Inflation Factor (VIF)  
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اجتنابی،  -نشان می دهد، بجز بعد تسلط (0)نتایج رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان، در جدول 

گرایشی با ضریب  -(، عملکردP ،00/3=ß=3330/3گرایشی با ضریب بتای ) -سایر ابعاد تسلط

( به صورت P ،00/3=ß=315/3اجتنابی با ضریب بتای  ) -( و عملکردP ،09/3=ß=330/3بتای   )

بیانگر این است که تمام ابعاد  1Rمعنی داری راهبردهای فراشناختی را پیش بینی کردند. همچنین 

درصد از واریانس کل راهبردهای فراشناختی را در آزمودنی ها  10جهت گیری هدف می توانند 

 تبیین نماید.

 نتایج رگرسیون چندگانه راهبردهای فراشناختی از روی ابعاد جهت گیری هدف.0جدول 

 

 

 متغیر مالک: راهبردهای فراشناختی

   F           P           R        1R          t          ß        P         متغیرهای پیش بین

گرایشی  -تسلط

اجتنابی  -تسلط

گرایشی  -عملکرد

 اجتنابی -عملکرد

                                                       00/3      60/5         3330/3      

                                                      39/3-       53/0      005/3      

51/10      3330/3        41/3      10/3      09/3       19/0          330/3 

                                                              00/3       15/1         315/3 

مشاهده می شود نتیجه محاسبه رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان، حاکی  (4)چنانکه در جدول 

گرایشی با ضریب بتای  -از آن است که از کلیه ابعاد جهت گیری هدف، تنها بعد عملکرد

(3330/3=P ،15/3=ß پیش بینی کننده معنی داری برای نشاط ذهنی بوده است. یافته ها نشان )

بود. به این معنی که همه ی متغیرهای پیش بین، بر روی هم می  1R=03/3دادند ضریب تعیین برابر 

 درصد از واریانس کل نشاط ذهنی را پیش بینی نماید. 03توانند 
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 نتایج رگرسیون چندگانه نشاط ذهنی از روی ابعاد جهت گیری هدف .4جدول 

  

 بحث و نتیجه گیری  

بر مبنای یافته های این پژوهش می توان گفت که پاسخ سوال اول و دوم پژوهش حاضر مثبت 

معنی داری اجتنابی که رابطه  -است. به عبارت دیگر یافته ها حاکی از آن است که بجز بعد تسلط

با راهبردهای فراشناختی نداشته است، سایر ابعاد جهت گیری هدف می توانند به طور معناداری 

راهبردهای شناختی و فراشناختی را پیش بینی نمایند. بخشی از این یافته ها با نتایج پژوهش والترز 

. وی در تحقیق ( که روی دانش آموزان راهنمایی در درس ریاضی انجام داد همسویی دارد1334)

خود نشان داده بود دانش آموزانی که گرایش بیشتری به سمت اهداف تسلط محورانه داشتند 

نسبت به دیگران بیشتر از راهبردهای شناختی و فراشناختی استفاده می کردند. همچنین یافته های 

هداف ( که نشان دادند، ا0999، )0این پژوهش با نتایج پژوهش الیوت، مک گریگور و گابل

تسلط، پیش بینی کننده مثبت پردازش عمیق، پشتکار و تالش هستند، همخوانی دارد. رابطه ی 

معنی دار و مثبتِ جهت گیری هدف تسلط با پردازش عمیق شناختی و تأثیرپذیری دوجانبه 

(، رابطه ی مثبت و 1300، 1پردازش عمیق و خودتنظیمی از یکدیگر )دی کلرک، گلند و فرینی

                                                           
1- Gable 
2-  De Clercq, Galand & Frenay 

 متغیر مالک: نشاط ذهنی 

 F P R 1R ß t P متغیرهای پیش بین

 
 گرایشی -تسلط

 اجتنابی -تسلط 

 گرایشی  -عملکرد

 اجتنابی -عملکرد

                                                                                 00/3           11/0           318/3       

                                                                                39/3-         45/0            049/3 

     08/8          3330/3          01/3            03/3          15/3          94/0           3330/3 

                                                                                03/3-          50/0           000/3 

http://www.shiraz.elmjo.ir/cgi-bin/nph-s9.cgi/en/00/http/search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/De+Clercq,+Mikael/$N=3faccountid=3d12768
http://www.shiraz.elmjo.ir/cgi-bin/nph-s9.cgi/en/00/http/search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Galand,+Benoit/$N=3faccountid=3d12768
http://www.shiraz.elmjo.ir/cgi-bin/nph-s9.cgi/en/00/http/search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Frenay,+Mariane/$N=3faccountid=3d12768
http://www.shiraz.elmjo.ir/cgi-bin/nph-s9.cgi/en/00/http/search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Frenay,+Mariane/$N=3faccountid=3d12768
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( و 1304، 0گرایشی با انگیزش درونی )یردلن، آیدین، یالمانسی و کگسو-دف تسلطمعنی دار ه

پیش بینی رفتارهای تحصیلی و پیامدهای یادگیری از روی جهت گیری های هدف و خودسنجی 

(، نیز حاکی از همسویی این یافته ها با نتایج این 1،1304های دانش آموزان از خود )مک کینری

 ت.بخش از پژوهش حاضر اس

( که حاکی از این بود که جهت 1334همچنین یافته های پژوهش رادوسویچ، و همکاران )        

گیری تسلط، تخصیص منابع شناختی و خودتنظیمی را افزایش می دهد و در مقایسه با دانش 

آموزان عملکرد محور، افراد تسلط مدار خودتنظیمی بهتری دارند، با یافته های پژوهش حاضر 

( نیز گزارش کرده بود که 0086به نقل از دالورپور،  0084دارد. در همین راستا جوکار )همسویی 

 هدف تسلط، ابعاد فراشناخت و شناخت خودتنظیمی را به گونه ای مثبت پیش بینی می کند. 

در تبیین این یافته ها باید گفت ویژگی های شناختی و انگیزشی افراد دارای جهت گیری       

ی اقتضای چنین جهت گیری هدفی را دارند. از نظر این افراد، یادگیری و ارتقاء گرایش -تسلط

توانایی از طریق تالش ذاتاً ارزشمند است و به خود یادگیری به عنوان یک هدف، ارزش می نهند 

سوئینی و همکاران،  -؛ تومینین1338، 0و استانداردهای پیشرفت را درونی می سازند. )نین و دودا

(. این افراد، تالش شناختی بیشتری دارند و برای 1336، 4در، ریجاوس و لونکاریس؛ و ب1338

تنظیم و استفاده بهینه از شناخت ها و یادگیری ها خود، به طور هشیارانه یا ناهشیارانه نیازمند 

استفاده از مهارت های فراشناختی می باشند. بنابراین چنین افرادی نسبت به یادگیری خود حساس 

و به منظور یادگیری بهتر و بیشتر، برای خود هدف تعیین می کنند و به دنبال آموختن روش  هستند

 های بهتر برای ارتقاء توانایی های شناختی خود می باشند. 

همانطور که تحقیقات نشان داده اند دانش آموزان دارای جهت گیری هدف تسلطی عالقه بیشتری 

ق آمدن بر مشکالت یا تکالیف چالش انگیز مصمم ترند (. در فائ1303، 5به درس دارند )هادسل

                                                           
1- Yerdelen,  Aydin, Yalmanci & Göksu. 

 
2- Mc Kinney    
3- Nien & Duda 
4 -Badr,  Rijavec & Loncaric 
5 -Hadsell  

http://www.shiraz.elmjo.ir/cgi-bin/nph-s9.cgi/en/00/http/search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Yerdelen,+S$fcnd$fcs/$N=3faccountid=3d12768
http://www.shiraz.elmjo.ir/cgi-bin/nph-s9.cgi/en/00/http/search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Aydin,+Solmaz/$N=3faccountid=3d12768
http://www.shiraz.elmjo.ir/cgi-bin/nph-s9.cgi/en/00/http/search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Aydin,+Solmaz/$N=3faccountid=3d12768
http://www.shiraz.elmjo.ir/cgi-bin/nph-s9.cgi/en/00/http/search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/G$f6ksu,+Volkan/$N=3faccountid=3d12768
http://www.shiraz.elmjo.ir/cgi-bin/nph-s9.cgi/en/00/http/search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/McKinney,+Arlise+P/$N=3faccountid=3d12768
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(. از تکالیف چالش برانگیزتر و راهبردهای پردازش شناختی و فراشناختی عمیق تر 0991)ایمز، 

( و مدیریت بهتری بر 1338، 1؛ وروگت و اورت1334، 0استفاده می کنند )فینی، پیپر و بارون

 (. 1338، فعالیت های فراشناختی دارند )وروگت و اورت

در مقابل، افراد دارای اهداف عملکرد اجتنابی شایستگی را در اجتناب از شکست جستجو          

می کند و هسته اصلی توجه آنها به مقایسه اجتماعی با تاکید بر پرهیز از احساس حقارت و 

داقل تالش (. این افراد ح0093نگریسته شدن به عنوان فردی کندآموز می باشد )پینتریچ و شانک، 

ممکن و صرف کمترین زمان برای حصول نتایج و کناره گیری هرچه بیشتر از تکالیف چالش 

(. همچنین این افراد 1336؛ بدر و همکاران، 1300سوئینی و همکاران،  -انگیز دارند )تومینین

 (. 1300اهداف پایینی برای خود در نظر می گیرند )کرید و همکاران، 

( که جهت گیری هدف 0988( و نولن )0995) 0یافته های پژوهشی نیومن همسو با این گفته ها،

یادگیری بیشتر از جهت هدف عملکرد منجر به خودتنظیمی می شود، یافته های پژوهش والترز 

( که در آن جهت گیری هدف 0085( و خرمایی )0083(، نوشادی )0086(، دالورپور )1334)

گیری رابطه معنی داری را نشان نمی دهد، با یافته های این عملکرد اجتنابی با رویکرد عمیق به یاد

 پژوهش همسو می باشد. 

این نتایج قابل انتظار است. اهداف عملکرد که شامل مواردی همچون پیشی گرفتن از         

دیگران و اجتناب از ناشایست به نظر رسیدن هستند، دانش آموزان را از استفاده از راهبردهای 

ای عمیق تر باز می دارند و کمتر احتمال دارد که آن وقت و انرژی را که برای استفاده از راهبرده

پردازشی عمیق تر الزم است به مصرف برسانند. دانش آموزانی که می خواهند از ناشایسته نمودن 

اجتناب کنند با استفاده از مکانیزم محافظت از خود ارزشمندی برای اینکه عذری برای عملکرد 

 ضعیف خود داشته باشند، تالشی برای استفاده از راهبردها به خرج نمی دهند و عملکرد ضعیف

به  0991،) 4آنها می تواند به عدم تالش با استفاده ضعیف از راهبردها نسبت داده شود کاوینگتون

 (. 0093نقل از پینتریچ و شانک، 

                                                           
1 -Finney,  Pieper & Barron  
2- Vrugt & Oort 
3 -Newman  
4 -Covington  
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در پاسخ به سوال سوم تحقیق که رابطه ابعاد مختلف جهت گیری های هدف را با نشاط         

این بود که از بین همه ابعاد، صرفاً بعد ذهنی مورد سوال قرار می داد، یافته های پژوهش حاکی از 

گرایشی پیش بینی کننده نشاط ذهنی بود. هرچند مطالعات درباره پیامدهای هیجانی  -عملکرد

گرایشی متناقض به نظر می رسد، اما همان طور که هاراکیویکز و  -جهت گیری هدف عملکردی

داده اند نه تنها در اهداف تسلط، ( نشان 0093، به نقل از پینتریچ و شانک، 0998همکارانشان )

بلکه جهت گیری هدف عملکرد گرایشی نیز انگیزش درونی و اشتغال به تکلیف را افزایش می 

داد. به خصوص برای دانشجویانی که انگیزش پیشرفت باالیی داشتند یا در محیط های رقابتی تر 

گرایشی، بسته به  -دبودند. این محققان معتقدند که هم اهداف تسلط و هم اهداف عملکر

خصوصیات شخصیتی دانش آموزان و محیطی که در آن مشغول انجام تکلیف هستند، می توانند 

 آنها را به انجام تکالیف راغب کنند. 

برخی از تحقیقات دیگر نیز حاکی از رابطه این نوع از جهت گیری با نتایج مثبتی چون       

، 0؛ الیوت و چرچ1303مثبت است )هادسل، پیشرفت تحصیلی، خودکارآمدی و خودپنداره 

( جهت گیری هدف، روشی است که فرد براساس آن درباره 0999(. مطابق با نظر الیوت )0991

گرایشی شایستگی را  -شایستگی خود قضاوت می کند. افراد دارای جهت گیری هدف عملکردی

انایی شان نسبت به دیگران در تأکید روی اثبات توانایی خود در مقایسه با دیگران و اینکه تو

چگونه مورد قضاوت قرار می گیرد، می دانند. چنانچه شایستگی و خودکارآمدی را پیش آیند 

نشاط ذهنی بدانیم، می توانیم پیش بینی کنیم این گونه افراد که ارزیابی مثبتی از شایستگی خود در 

شند. همچنان که نظریه دسی و پیشرفت )در مقایسه با دیگران( دارند، دارای روحیه نشاط می با

( نیز بر این فرض است که در صورت برآورده شدن سه نیاز استقالل، شایستگی و 1333ریان )

پیوستگی، افراد به رشد و سالمت روانی مطلوب دست می یابند. همچنین براساس نظریه 

از اساسی ( عمل براساس اراده منجر به برآورده شدن سه نی0985خودتعیینی دسی و  ریان  )

استقالل، شایستگی و پیوستگی می شود و ارضاء این نیازها بهزیستی را در پی دارد.  یافته های 

( در خصوص نقش اهداف جهت دار در بهزیستی روانی دانش 1304) 1کیایی-پژوهشی امیر

                                                           
1 -Church  
2- Amir-Kiaei 
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آموزان، و نقش باورهای سازگارانه ی آینده نگر و فرآیندهای انگیزشی در کارکرد سالمت بدنی 

 ( نیز در همین راستاست.1305) 0روانی در پژوهش هیرسچ، مُلنار، چَنگ و سیروآیرس و

با توجه به این گفته ها و یافته های پژوهش های ذکر شده ارتباط معنی دار جهت گیری        

گرایشی با نشاط ذهنی پدیده ای موجه به نظر می رسد. به ویژه با این تبیین که  -هدف عملکرد

گرایشی می تواند منجر به غرور و شادی شده و حسی از شوق، سر  -دف عملکردجهت گیری ه

 زندگی و انرژی زیاد را در افراد به همراه داشته باشد. 

اما اینکه در این پژوهش برخالف انتظار، هدف تسلط گرایشی رابطه معنی داری با نشاط        

ف اشاره کرد. عواملی نظیر سن، مقطع ذهنی نداشته، می توان به عوامل شخصی و زمینه ای اهدا

تحصیلی، شرایط فرهنگی و اجتماعی، ویژگی های آموزشی و پرورشی و محیط کالس، نوع 

تکلیف و ماده درسی و همچنین ابزارهای مورد استفاده برای سنجش نشاط ذهنی، همگی مسیرهای 

ایرت این بخش از یافته واسطه ای بین نوع هدف و نشاط ذهنی هستند که می توانند توجیهی بر مغ

های پژوهش با یافته های دیگر پژوهش ها باشد، که البته الزم است عوامل مذکور در این رابطه 

 مورد مطالعه بیشتر قرار گیرند. 

توصیه می شود در مطالعه رابطه جهت گیری هدف با یادگیری خودتنظیمی از روش های        

ای آموزشگاهی مانند مواد درسی، رشته های مختلف آزمایشی بهره گیری شود و عوامل زمینه 

تحصیلی، روش تدریس معلم، جو عاطفی کالس و مقطع تحصیلی در این رابطه مدنظر قرار گیرد. 

به دلیل کمبود پژوهش در زمینه ی نشاط ذهنی پیشنهاد می شود دیگر متغیرهای پیش بینی کننده 

های فراشناختی به دانش آموزان توسط نشاط ذهنی مورد بررسی قرار گیرد. آموزش مهارت 

معلمان، استفاده آنها از تکالیف چالش انگیز و عدم تأکید زیاد بر کنترل کننده های بیرونی در 

محیط های یادگیری، به منظور احساس شایستگی و احساس نشاط و شادابی دانش آموزان از 

 پیشنهادات کاربردی پژوهش حاضر است.

از محدودیت های پژوهش حاضر می توان به استفاده از پرسشنامه به عنوان تنها ابزار بررسی       

جهت گیری هدف و راهبردهای خودتنظیمی و اجرای منحصر آن در دوره دبیرستان که باعث 

کاهش حوزه تعمیم دهی نتایج می شود، اشاره کرد. همچنین از محدودیت های دیگر، باید به 

                                                           
1- Hirsch, Molnar, Chang & Siroirs  
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اجتنابی اشاره کرد که در -ینِ ضریب پایایی برای بُعد جهت گیری هدفِ عملکردیمقدار پای

تعمیم نتایج مربوط به این متغیر باید تعمیم محتاطانه صورت گیرد. همچنین چون این پژوهش به 

 صورت همبستگی اجرا شده، استنباط روابط علی باید با احتیاط صورت گیرد.

 منابع

لیم و تربیت نظریه ها، انگیزش در تع  (.0093)، دیل اچ.ینتریچ، پال آر، و شانکپ.0

)ترجمه مهرناز شهرآرای(. چاپ دوم. تهران: نشر علم. )تاریخ  .کاربردها تحقیقات و

 (.1331اصلی،  انتشار اثر به زبان
(. بررسی رابطه ی هدف گرایی و خودتنظیمی در دانشجویان رشته های               0084). جوکار، بهرام.1

 ،مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیرازمختلف تحصیلی دانشگاه شیراز. 
11(4 ،)10    -51. 

 (. بررسی رابطه ی ساده و           0083)رضا؛ حقیقی، جمال و شکرکن، حسین.حاجی یخچالی، علی.0

چندگانه پیشایندهای هدف گرایی تبحری و رابطه ی آن با پیامدهای برگزیده اش در        

مجله علوم تربیتی و روان شناسی    دانش آموزان پسر سال اول دبیرستان های اهواز. 

 .00-03، 1و 0. شهید چمران دانشگاه

ری هدفی، باورهای    (. جهت گی0081)لوند، نسرین و امام وردی، داوود.حجازی، الهه؛ عبد.4 

 .03-50، 0. مجله روان شناسیهوشی و پیشرفت تحصیلی. 

مهم (. بررسی پیشایندهای  0084میرمحله، معصومه و شکرکن، حسین.) حقیقی، جمال؛ دامغانی.5

دختر  برگزیده اش در دانش آموزان با هدف گرایی تبحری و ارتباط این متغیر با پیامدهای

 تی و روان شناسی دانشگاه شهیدمجله علوم تربیواز. سال اول دبیرستان های اه

 .  81-003، 0. چمران

بررسی جهت گیری هدف و رابطه آن با منزلت اجتماعی، . (0019حیدری، داوود. ).6

پیشرفت   تحصیلی و جنسیت در دانش آموزان پایه سوم متوسط شهرستان 

کارشناسی ارشد منتشر نشده(، بخش روان شناسی تربیتی، دانشگاه  )پایان نامه .شیراز

 شیراز. 
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بررسی مدل علی ویژگی های شخصیتی، جهت گیری (. 0085خرمایی، فرهاد. ) .1

)رساله ی دکتری منتشر نشده(،  .های انگیزشی و سبک های شناختی یادگیری

 تربیتی، دانشگاه شیراز. روان شناسی بخش

نقش برآورده شدن نیازهای اساسی روان شناختی در   (.0093دفترچی، عفت. ).8  

)پایان نامه . هدف و نشاط ذهنی دانش آموزان دوره دبیرستان جهت گیری

 کارشناسی ارشد منتشر نشده(، بخش روان شناسی تربیتی، دانشگاه شیراز. 

اختی و پیشرفت تحصیلی پیش بینی آگاهی فراشن. (0086دالورپور، محمدآقا. ).9  
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