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چکيده
هدف  با  شيراز  شهر  دبيرستان  های  پسر)  و۲۵۰  دختر   ۲۵۰) رياضی  رشته  سوم  پايه  دانش  آموز   ۵۰۰
درگيری  گوناگون  ابعاد  و  پيشرفت  اهداف  براساس  رياضی  تحصيلی  پيشرفت  پيش  بينی  الگوی  ارائه 
تحصيلی، به روش نمونه  گيری خوشه  ای انتخاب شدند. آنان به پرسشنامه  ای که از خرده مقياس  های تالش 
تکليف  ارزش  و  شناختی  درگيری  و  ميگلی۱۹۹۷)  و  پيشرفت (ميدلتن  اهداف  مارين ۲۰۰۵)،  و  (دوپيرات 
(پينتريچ و همکاران۱۹۹۱) تشکيل شده بود، پاسخ دادند. عملکرد رياضی دانش  آموزان با معدل پايان سال 
درس حسابان سنجيده شد. نتايج پژوهش به طور کل  ی نشان داد که رابطه اهداف پيشرفت و پيشرفت تحصيلی 
رياضی، تحت تأثير  ابعاد درگ  يری تحصيلی است. اهداف تبحری از طريق راهبردهای فراشناختی، ارزش 
ــ  رويکرد  اهداف  می  گذارد.  تأثير  مثبت  و  غيرمستقيم  صورت  به  تحصيلی  پيشرفت  بر  تالش  و  تکليف 
عملکرد توسط راهبردهای شناختی تأثيری غيرمستقيم و منفی بر پيشرفت رياضی می  گذارد. تأثير اهداف 
ـ عملکرد بر پيشرفت رياضی منفی و مستقيم است. همچنين نقش واسط ه ای ابعاد درگيری تحصيلی  اجتنابـ 

در رابطه ميان اهداف پيشرفت و پيشرفت رياضی، تأييد شد.
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تحصيلی،  درگيری  عملکرد)،  ــ  اجتناب  عملکرد،  ــ  رويکرد  (تبحری،  پيشرفت  اهداف  کليدواژه  ها: 
ارزش تکليف، تالش، راهبردهای شناختی و فراشناختی.

مقدمه
يكی از مهم  ترين چارچوب  های نظری كه در دو دهه اخير پيآمدهای تحصيلی دانش  آموزان را مورد توجه 
ـ اجتماعی به انگيزش و نظريه اهداف پيشرفت است (اليوت1، 1999؛  قرار داده است، رويكرد شناختی ـ 
پينتريچ2، 1994). اهداف پيشرفت3 معرف دستگاه معنايی جامع از موقعيت ها يا بافت  هايی است كه 
پيآمدهايی شناختی، عاطفی و رفتاری دارد (ايمز4،1992؛ دويك و الگيت5، 1988؛ كاپالن و ماهر6، 
1999) و دانش  آموزان برای تفسير اعمال خود از آن ها استفاده می  كنند. در نظريه اهداف پيشرفت، بر 
عوامل شخصی (ادراكات، ارزش ها و عواطف) و موقعيتی، به عنوان عواملی مؤثر بر انگيزش تحصيلی 
تأكيد می  شود (ميس، بلومن فلد و هويل7،  1988). اهداف پيشرفت با توجه به نقش توانايی و مهارت 
به دو دسته تقسيم  بندی می  شوند: اهداف تبحری8 (اهداف تكليف مدار و اهداف يادگيری)، برای نشان 
دادن بهبود شايستگی، يادگيری و تسلط بر تكاليف و اهداف عملكردی9 (معطوف به خود و توانايی  نسبی)  

 .(1999 a،اليوت، مك گريگور، گيبل) برای  نشان دادن  شايستگی و رقابت با ديگران
ـ  عملكرد10  برخی محققان نظريه اهداف پيشرفت را با تقسيم اهداف عملكردی به دو بعد اهداف رويكردـ 
ـ  عملكرد11  گسترش داده  اند (اليوت و چرچ، 1997؛ دوييرات و مارين12، 2005). دانش- و اجتناب ـ 
ـ عملكرد را انتخاب می  كنند، در مقايسه با ديگران بر عملكردشان توجه دارند  آموزانی كه اهداف رويكردـ 
ـ عملكرد را برمی  گزينند، خود را  باهوش جلوه می  دهند تا تنبيه نشوند (ريان و  و آن هايی كه اهداف اجتنابـ 

۱ 

1- Elliot
2- Pintrich
3- Goal achievment
4- Ames
5- Dweck & laggett
6- Kaplan & Maehr
7- Meece, Blumenfeld &Hoyle
8- Mastery goals
9- Performance goals
10- Performance Approach goals
11- Performance -Avoidance goals
12- Duperyrat & Marine
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پينتريچ، 1997). نتايج پژوهش  ها از تأثيرات متفاوت اهداف پيشرفت بر عملكرد تحصيلی دانش  آموزان 
حكايت دارد. برای مثال نتايج برخی پژوهش  ها  رابطه مثبت و مستقيم ميان اهداف تبحری و پيشرفت 
تحصيل را تأييد كرده  اند (ولترز، يو1، پينتريچ،  1996؛ چرچ، اليوت و گيبل2، 2001؛ اليوت و مك 
گريگور، 2001)، در حالی  كه بيشتر يافته   های پژوهشی تأكيد مي كنند رابطه مستقيمی ميان اين دو متغير 
وجود ندارد (اليوت و مك گريگور، 2001؛ هاراكيويكس3 و همكاران، 1997 و2000؛ پينتريچ، 

 .(2000
عملكرد با پيشرفت تحصيلی گزارش شده  ـ  نتايج متفاوتی در مورد رابطه ی ميان اهداف رويكرد ـ
است. برای مثال، بيشتر يافته   های پژوهشی (اليوت و مك گريگور، 2001؛ هاراكيويكس و همكاران، 
1997 و 2000؛ محسن پور، حجازی و كيامنش، 1385 ) اين رابطه را تأييد كرده  اند و تعداد اندكی از 
يافته  ها (پينتريچ، 2000؛ ولترز و همكاران، 1996) اين رابطه را تأييد نمی كنند. رابطه منفی ميان اهداف 
ـ عملكرد و پيشرفت تحصيلی در  بيشتر پژوهش ها تأييد شده است (اليوت و مك گريگور،  اجتناب ـ

1999b؛ چرچ وهمكاران، 2001؛ اليوت و چرچ، 1997؛ محسن پور و همكاران، 1385).

نتايج متناقض پژوهش ها در مورد روابط ميان اهداف پيشرفت با پيشرفت تحصيلی، نشان می دهد 
اهداف پيشرفت برای تأثير بر پيشرفت تحصيلی به  برخی متغيرهای ميانجی نياز دارند. از نظر ميس و 
همكاران (1988) درگيری های شناختی، انگيزشی و رفتاری دانش آموزان كه در سطح  های مختلف و به 

شكل  های گوناگون صورت می گيرد، می  توانند اين نقش را داشته باشند.
  مفهوم درگيری تحصيلی4 به كيفيت تالشی كه دانش آموزان صرف فعاليت های هدفمند آموزشی 
می كنند تا به صورت مستقيم به نتايج مطلوب دست يابند، اشاره دارد (لينن برينك5 و پينتريچ، 2003) و 

3 بعد درگيری رفتاری، شناختی و انگيزشی را در بردارد:
 الف ــ درگيری رفتاری6؛  رفتارهای قابل مشاهده دانش  آموزان در برخورد با تكاليف و همچنين 
ميان  پژوهش از  شامل می شود. در اين  ديگران را  درخواست كمك از  پايداری و  مؤلفه های تالش، 

1- Wolters & Yu
2- Church,Elliot & Gable
3- Harackiewicz
4- Academic engagement
5- Linnenbrink
6- Behavioral engagement
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مؤلفه های درگيری رفتاری، مؤلفه تالش مورد توجه قرار می  گيرد كه تمايل فرد برای انجام دادن و به پايان 
رساندن تكاليف را  بيان می كند. 

بـ ـ درگيری شناختی1؛ به انواع فرايندهای پردازش كه دانش  آموزان برای يادگيری استفاده می كنند 
اشاره دارد (راويندران، گرين و دی بيكر2، 2000). درگيری شناختی شامل راهبردهای شناختی و 

فراشناختی است كه در اين پژوهش به هر دو مورد توجه می  شود. 
جـ ـ  درگيری انگيزشی3؛  سه مولفه احساس، ارزش و عاطفه را شامل می شود كه در اين پژوهش، 
مولفه ارزش در ارتباط با تكاليف تحصيلی مورد توجه قرار می  گيرد. مؤلفه ارزش تكليف،  باورهای 
دانش آموزان را در مورد اينكه چرا مواد و مهارت هايی كه ياد می  گيرند مفيد، مهم و جذاب است، منعكس 

می كند (اكلز و ويگفيلد، 1990، نقل از ولترز و روزنتال، 2000). 
برخی پژوهش ها در سال های اخير روابط ميان اهداف پيشرفت و مؤلفه های شناختی، انگيزشی و 
رفتاری را در بافت های تحصيلی مورد توجه قرار داده اند. برای مثال پژوهش ها نشان داده اند افرادی كه 
اهداف تبحری را انتخاب می  كنند برای رسيدن به اهدافشان تالش زيادی دارند (اليوت و همكاران، 
1999؛ دوپيرات و مارين، 2005؛ رستگار، 1385). از سوی ديگر محققان گزارش كرده اند اهداف 
گرالينسگی4، 1996؛  و  فراشناختی(استيپك  راهبردهای  مانند  عميق  پردازش  راهبردهای  با  تبحری 
دوپيرات و مارين، 2005؛ خيابانی، 1381؛ رستگار، 1385؛ عابدينی، 1386) و باورهای ارزش 

تكليف (ميدلتن و ميگلی5، 1997، رستگار،1385) به صورت مثبت و معناداری مرتبط است.
ـ عملكرد با ميزان تالش (اليوت وهمكاران،   همچنين يافته های پژوهشی نشان می  دهد اهداف رويكردـ 
1999) و  استفاده از راهبردهای شناختی سطح پايين (اليوت وهمكاران،1999؛ دوپيرات و مارين، 

2005؛ خيابانی،1381؛ رستگار، 1385؛ عابدينی، 1386) رابطه مثبت و معنادار دارد.
ـ عملكرد با استفاده از راهبردهای سطح پايين   برخی يافته های پژوهشی از رابطه ميان اهداف اجتنابـ 
شناختی مثبت (سيمونز، دی ويت و لنز6، 2004؛ رستگار، 1385) و با باورهای مربوط به ارزش 
1- Cognitive engagment
2- Ravindran,Green & DeBaker
3- Motivational engagement
4- Stipek & Gralinski
5- Middleton & Midgley
6- Simons, Dewitte & Lens
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تكليف منفی و معنادار حكايت می كند (ميدلتن و ميگلی، 1997؛ رستگار، 1385).
از طرف ديگر نتايج برخی پژوهش  ها از رابطه ی مثبت تالش (اليوت و همكاران، 1999؛ دوپيرات 
و مارين، 2005؛  رستگار، 1385) و راهبردهای عميق و فراشناختی1 (سيمونز و همكاران، 2004؛ 
منفی  رابطه  و  عابدينی، 1386)  رستگار، 1385؛  خيابانی،1381؛  همكاران، 2004؛  و  گرين 
راهبردهای سطح پايين شناختی(راويندران و همكاران، 2000؛ سيمونز و همكاران، 2004؛ خيابانی، 
1381؛ رستگار، 1385؛ عابدينی، 1386) با پيشرفت تحصيلی حكايت دارد. باورهای مربوط به 
ارزش تكليف نيز رابطه مثبت و معناداری با پيشرفت تحصيلی دارند (بانگ، 2001؛ زوشو و پينتريچ، 

2003 ؛ رستگار، 1385). 
درگيری  گوناگون  ابعاد  آزمودن نقش واسطه  ای  پژوهش حاضر با توجه به آنچه گفته شد،  هدف 

تحصيلی در ميان اهداف پيشرفت و پيشرفت تحصيلی رياضی دانش  آموزان است.

الگوی مفهومی
شناسايی متغيرهای اثرگذار بر پيشرفت تحصيلی به طور كلی و پيشرفت رياضی به طور خاص، اهميت 
زيادی دارد. در سال  های اخير پژوهشگران درصدد شناسايی متغيرهايی هستند كه بتوان آن ها را با كمك 
آموزش و تغيير ساختار كالس دستكاری كنند و به اين ترتيب عملكرد تحصيلی را ارتقا بخشند. برهمين 
اساس متغيرهای شناختی و انگيزشی كه ويژگی تغييرپذيری دارند و تحت تاثير بافت هستند، متغيرهای 
مؤثر بر پيشرفت رياضی به شمار آمده، در چارچوب الگوی علّی (شكل 1) مورد بررسی قرار می  گيرند. 

روابط ميان متغيرها (مسيرها) بر سه فرضيه زير مبتنی است:
1. با توجه به يافته  های پژوهشی (از جمله پينتريچ، 2000؛ اليوت، مك گريگور، 2001)، اهداف 
تبحری با راهبردهای فراشناختی (درگيری شناختی سطح باال)، تالش و ارزش تكليف (ابعاد رفتاری و 
انگيزشی درگيری) رابطه مستقيم دارد و از طريق اين متغيرها به صورت غيرمستقيم بر پيشرفت رياضی 

تاثير می  گذارد.
گريگور،  مك  و  اليوت  همكاران، 1385،  و  محسن  پور  قبلی (مانند  پژوهش  های  براساس   .2
ـ  عملكرد با پيشرفت رياضی به طور مستقيم و از طريق راهبردهای شناختی به  2001)، اهداف رويكردـ 

صورت غير مستقيم با پيشرفت رياضی (درگيری شناختی سطح پايين) رابطه دارد.
1- Deep and metacognitive stategies
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ـ  3. مطابق با يافته های قبلی (از جمله رستگار، 1385، عابدينی، 1386)، رابطه اهداف اجتنابـ 
عملكرد با راهبردهای شناختی، ارزش تكليف و تالش، مستقيم و منفی است و بر پيشرفت رياضی، هم 

به طور مستقيم و هم با واسطه متغيرهای ذكر شده، مؤثر است.

شکل۱.  نمودار مسير الگوی مفهومی عوامل موثر بر پيشرفت تحصيلی(نمودار درونداد)

پيشرفت تحصيلی

اهداف اجتناب - 
عملكرد

اهداف تبحری

اهداف رويكرد - 
عملكرد ارزش تكليف

راهبردهای 
شناختی 

راهبردهای 
فراشناختی

تالش

ويژگی اين الگو در مقايسه با الگوهای قبلی آن است كه به نقش عوامل انگيزشی و شناختی مؤثر بر 
پيشرفت تحصيلی رياضی به طور هم زمان و در چارچوب الگويی علّی می  پردازد. بنابراين اين الگو ضمن 
غنا بخشيدن به دانش موجود در مورد پيشرفت تحصيلی،  زمينه را برای شناسايی متغيرهای مؤثر بر ارتقاء 

عملكرد رياضی فراگيران فراهم می  آورد. 

روش و طرح تحقيق
روش اجرای اين پژوهش توصيفی (غيرآزمايشی) بوده، طرح پژوهش از نوع طرح های همبستگی 

(تحليل مسير) است. 
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جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری اين پژوهش را دانش آموزان دختر و پسر پايه سوم رياضی دبيرستان های دولتی شهر شيراز در 
سال تحصيلی 85-84  (5783 نفر) تشكيل می  دهند. برای انتخاب  نمونه در اين پژوهش از روش نمونه گيری 
خوشه ای استفاده شد. برای اين منظور هر كدام از نواحی چهارگانه آموزش و پروش، به عنوان يك خوشه 
در نظر گرفته شدند و با توجه به مساوی بودن تقريبی تعداد دانش  آموزان و تعداد دبيرستان  ها در نواحی، از هر 
ناحيه  سه دبيرستان دخترانه و سه دبيرستان پسرانه و از هر دبيرستان يك كالس به صورت تصادفی انتخاب 

شد. در نهايت 500  نفر از دانش  آموزان (250 دختر و 250 پسر) به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.

 ابزار گردآوری داده ها :
برای گردآوری  داده های اين پژوهش، از پرسشنامه ای متشكل از 4 خرده مقياس (44 سؤال) استفاده شد: 
خرده مقياس تالش (4 سؤال) از پرسشنامه دوپيرات و مارين (2005)، خرده مقياس اهداف پيشرفت (12 
سؤال) از پرسش نامه (ميدلتن و ميگلی 1997)، خرده مقياس درگيری شناختی (22 سؤال) و ارزش تكليف 
(6 سؤال) از پرسش نامه پينتريچ و همكاران (1991)؛ نمره پايان سال درس حسابان  نيز شاخص پيشرفت 
تحصيلی رياضی به شمار آمد. برای تعيين قابليت اعتماد خرده مقياس  ها از روش آلفای كرونباخ و برای 
تعيين اعتبار سازه از روش تحليل عاملی تاييدی1 استفاده شد. ضرايب آلفای كرونباخ برای اهداف تبحری، 
ـ عملكرد، راهبردهای شناختی، راهبردهای فراشناختی،  ـ عملكرد، اهداف اجتناب  ـ اهداف رويكرد ـ
تالش و ارزش تكليف به ترتيب برابر با 0/79، 0/78، 0/74، 0/69،  0/72،  0/74  و0/84 

است. مشخصه  های برازندگی الگوی های تحليل عاملی تأييدی  نيز در جدول 1 ارائه شده است.
                    

جدول ۱. مشخصه  های برازندگی تحليل عاملی تأييدی خرده مقياس  ها
خرده مقياس
ارزش تكليفتالشدرگيری   شناختیاهداف  پيشرفتمشخصه

x۲/df)  1/442/451/652/53نسبت مجذور خی به درجه آزادی
(RMSEA) 0/030/050/040/047ريشه ميانگني مجذورات پس مانده  ها

(GFI) 0/980/950/980/97شاخص نكويی برازش
(AGFI) 0/960/930/970/94شاخص تعديل شده نكويی برازش

1- Confirmatory factor analysis
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نسبت x2/df   فاقد معياری ثابت برای مدل قابل قبول است (هومن، 1383). مقدار ريشه ميانگين 
مجذوارت پس مانده  ها1 برای مدل  هايی كه برازندگی خيلی خوبی دارند، مساوی يا كمتر از 0/05 است و 
مقادير باالی 0/05 تا 0/08 نيز خطای معقول در جامعه را نشان می  دهد (براونی و كادوك،1993، نقل 
از هومن، 1384). مقدار  GFI (شاخص نكويی برازش) وAGF  (شاخص تعديل  يافته نكويی برازش) 
برای مدل  هايی كه برازندگی خوب دارند، مساوی يا بزرگتر از 0/9 است (هومن،1384). با توجه به 
مشخصه  های برازندگی و ضرايب گزارش شده آلفای كرونباخ،  ويژگی  های فنی(قابليت اعتماد و اعتبار) 

ابزار گردآوری داده  ها در سطح بسيار خوبی است.

يافته  های پژوهش
برای بررسی روابط عّلی ميان متغيرهای پژوهش از روش تحليل مسير با نرم افزار ليسرل استفاده 
شده است؛ اهداف پيشرفت به عنوان متغير برون  زا و ارزش تكليف، تالش، راهبردهای شناختی، 
راهبردهای فراشناختی و پيشرفت تحصيلی به عنوان متغيرهای درون زا در نظر گرفته  شده اند. در جدول 
زير شاخص  های توصيفی مربوط به نمونه مورد بررسی گزارش می شود. دو آمار چولگی و كشيدگی 

نشان می  دهد شكل توزيع داده  ها در هر متغير معمولی است. 

جدول۲. شاخص  های توصيفی متغيرهای پژوهش
كشيدگیچولگیانحراف استانداردميانگينمتغير
0/505-12/433/370/045اهداف تبحری

ـ عملكرد 0/156-0/030-11/732/86اهداف رويكردـ 
ـ عملكرد 0/935-0/024-8/863/36اهداف اجتنابـ 

0/614-0/215-16/395/15ارزش تكليف
0/320-10/683/740/347تالش

0/420-18/524/190/063راهبردهای شناختی
0/614-246/140/357راهبردهای فراشناختی
0/483-0/360-       14/283/10پيشرفت  تحصيلی

1- Root mean square residual
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ماتريس همبستگی متغيرهای پژوهش
ماتريس همبستگی مبنای تجزيه و تحليل مدل های عّلی است؛ برهمين اساس در اين پژوهش ماتريس 
همبستگی متغيرهای مورد بررسی، همراه با ضرايب همبستگی و سطح معناداری آنها در جدول شماره 3 

آورده شده ا ست.
جدول ۳. ماتريس همبستگی متغيرهای پژوهش

12345678متغيرها
11. اهدف تبحری

ـ عملكرد 0/021-2. اهداف رويكرد

ـ عملكرد 0/071**0/16-3. اهداف اجتناب

1**0/14-0/01-** 57 /0 4. تالش

1**30 / 0**0/28-**0/16-**52 / 50. ارزش تكليف

1**0/17-**0/12-**0/25**0/23*0/11-6. راهبردهای شناختی

1** 12  /0-** 41  /0   ** 37 /0 **0/23-**0/15-** 51 /0 7. راهبردهای فراشناختی

1** 0/40  **21 /0- **34 /0 **40 /0  ** 0/33- 0/06-** 38 /0 8. پيشرفت تحصيلی  رياضی

P < 0/01 ٭ ٭
 همان  طور كه مشاهده می  شود، از ميان متغيرهای پژوهش به ترتيب متغيرهای راهبردهای فرا 
ـ عملكرد، راهبردهای شناختی  شناختی، تالش، اهداف تبحری، ارزش تكليف، اهداف اجتنابـ 
و اهداف رويكردـ  عملكرد، باالترين تا پايين ترين ضريب همبستگی را با پيشرفت تحصيلی دارند. 
با توجه به اين كه هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه  ای مؤلفه های درگيری تحصيلی در بين  
اهداف پيشرفت و پيشرفت تحصيلی رياضی دانش آموزان، به روش تحليل مسير است؛ در جدول 
4 ضرايب تاثير مستقيم، غيرمستقيم و كل متغيرهای پژوهش همراه با سطح معناداری آن ها آورده 

شده است.
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جدول ۴. تأثير مستقيم، غيرمستقيم و کل متغيرهای پژوهش بر يکديگر       

            برآوردها
متغيرها

واريانس تبيين شدهتاثير كلتاثير غيرمستقيمتاثير مستقيم

به روی پيشرفت تحصيلی از
** 0/42** 0/42-اهداف تبحری

ـ عملكرد 0/01** 0/04-0/05اهداف رويكردـ 
ـ عملكرد          0/47** 0/32-** 0/05-** 0/27-اهداف اجتنابـ 

** 0/33-** 0/33تالش

** 0/15-** 0/15ارزش تكليف

** 0/10--**0/10-راهبردهای شناختی

** 0/30-**0/30راهبردهای فراشناختی

به روی تالش از
اهداف تبحری

ـ  عملكرد اهداف اجتناب ـ 
0/57 **

-0/12 **
-
-

0/57 **

-0/12 **
0/33         

به روی ارزش تكليف از :
اهداف تبحری

ـ عملكرد اهداف اجتناب
0/49**

-0/19**
-
-

0/49**

-0/19**

به روی راهبردهای شناختی از :
ـ عملكرد اهداف رويكرد
اهداف اجتناب- عملكرد

0/22 **

0/23 **
-
-

0/22 **

0/23 **
 0/12        

به روی راهبردهای فراشناختی از
        0/27**0/51-**0/51اهداف تبحری

      **P < 0/01 

همان  طور كه در جدول فوق مشاهده می شود، از ميان متغيرهای برونزا (اهداف تبحری، اهداف 
ـ عملكرد بر پيشرفت تحصيلی  ـ عملكرد)، فقط اهداف اجتناب ـ ـ عملكرد و اهداف اجتناب ـ رويكرد ـ
ـ  عملكرد بر پيشرفت تحصيلی  تاثير مستقيم (0/27-) و معنادار دارد. تاثير مستقيم اهداف رويكرد ـ
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(0/05) نيز معنادار نيست. همچنين هر سه متغير برونزا بر پيشرفت تحصيلی تاثير غيرمستقيم دارند. 
ـ عملكرد بر پيشرفت تحصيلی (0/04-) در سطح 0/01 معنا دار است  تاثير غيرمستقيم اهداف رويكردـ 
و از طريق ارزش تكليف و راهبردهای شناختی صورت می گيرد. تاثير غيرمستقيم اهداف اجتناب ــ 
عملكرد بر پيشرفت تحصيلی (0/05-) در سطح 0/01 معنی دار است و از طريق ارزش تكليف، تالش 

و راهبردهای شناختی صورت می گيرد. 
تكليف،  ارزش  طريق  از   و   (0/42) تحصيلی  پيشرفت  بر  تبحری  اهداف  غيرمستقيم  تاثير 
تالش و راهبردهای فراشناختی صورت می  گيرد. از ميان متغيرهای درونزا، تالش بيشترين تأثير 
كل  و  غيرمستقيم  مستقيم،  تاثير  سه  هر  همچنين  دارد.  تحصيلی  پيشرفت  بر  را  مستقيم (0/33) 
ميزان  است.  معنادار   0/01 سطح  در  و  منفی  تحصيلی  پيشرفت  بر  عملكرد  ــ  اجتناب   اهداف 
واريانس تبيين شده پيشرفت تحصيلی رياضی در الگوی برازش شده نيز 47 درصد است. با توجه 
پارامترهايی كه در جدول 4  ارائه شده است، الگوی برازش شده پيش بينی پيشرفت تحصيلی  به 

رياضی، همراه با مشخصه   های برازندگی ارائه می  شود.

شکل ۲. الگوی برازش شده پيش بينی پيشرفت تحصيلی رياضی

پيشرفت تحصيلی

اهداف اجتناب - 
عملكرد

اهداف تبحری

اهداف رويكرد - 
عملكرد

راهبردهای 
شناختی 

راهبردهای 
فراشناختی

تالش

** p<0/01

0/51**

0/57**

0/49**

0/15**
0/33**

0/30**

-0/12**
-0/20**-0/19**

-0/10**

0/23**

0/22**

ارزش تكليف
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جدول ۵.  مشخصه های نکويی برازندگی مدل پيش بينی پيشرفت تحصيلی رياضی

x۲/dfCFINFIGFIAGFIRMSEA

3/070/970/960/980/930/067

مشخصه های نكويی برازش كه درجدول 5 گزارش شده  اند، نشان می  دهند  برازش مدل پيش بينی 
پيشرفت تحصيلی  رياضی در سطح به نسبت خوبی است.

بحث و نتيجه  گيری
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ميان اهداف پيشرفت و پيشرفت تحصيلی رياضی دانش  آموزان  با 
توجه به نقش واسطه ای ابعاد گوناگون درگيری تحصيلی (درگيری رفتاری، درگيری شناختی و درگيری 
انگيزشی) است. برای نيل به اين هدف با توجه به نظريه اهداف پيشرفت و پيشينه نظری و تجربی، الگويی 
مفهومی پيشنهاد شد و با استفاده از روش تحليل مسير مورد آزمون قرار گرفت. نتايج تحليل مسير نشان 
داد الگوی پيشنهادی با داده های اين تحقيق برازش نسبت خوبی دارد و 47 درصد از واريانس پيشرفت 

تحصيلی را تبيين می  كند. 
معنادار بودن تاثير غيرمستقيم و مثبت اهداف تبحری بر پيشرفت تحصيلی نشان می دهد دانش آموزانی 
كه هدف شان كسب مهارت های جديد و توسعه يادگيری است، برای تكاليف ارزش بااليی قائلند،  برای 
انجام دادن تكاليف تالش زيادی دارند و بيشتر از راهبردهای فراشناختی و سطح باال استفاده می  كنند؛ در 
نتيجه عملكرد تحصيلی آنان در سطح مطلوبی است. اين يافته با نتايج تحقيقات دوئك و لگت (1988)، 
استيپك و گرالينسكی (1996)، اليوت و همكاران (1999) و دوييرات و مارين (2005) مطابقت دارد. 
با توجه  به اينكه رابطه مستقيمی ميان اهداف تبحری و پيشرفت تحصيلی وجود ندارد، اهميت يافته فوق 
بيش از پيش نمايان می  شود، زيرا اين يافته نشان می  دهد اهداف تبحری زمانی می توانند نقش مهمی در 
پيشرفت تحصيلی داشته باشند كه با درگيری تحصيلی همراه باشند. به عبارت ديگر در شرايطی كه بافت 

آموزشی برانگيزاننده باشد، دانش  آموز با اهداف تبحری می  تواند پيشرفت تحصيلی بااليی داشته باشد. 
ـ عملكرد بر پيشرفت تحصيلی نشان می دهد. دانش    آموزانی  معناداری تاثير غيرمستقيم اهداف اجتنابـ 
ـ عملكرد دارند، برای نيل به اهداف خود كمترين تالش را دارند، از راهبردهای شناختی  كه اهداف اجتنابـ 
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سطح پايين استفاده می  كنند و برای تكاليف تحصيلی نيز ارزش كمی قائلند. در نتيجه عملكرد تحصيلی اين 
افراد پايين است. اين يافته با نتايج تحقيقات دوئك و الگيت (1988) و استيپك و گرالينسكی(1996) 
ـ عملكرد مشاهده مي شود تاثير مستقيم، غير مستقيم و كل اين  همسويی دارد. در ارتباط با اهداف اجتنابـ 
متغير بر پيشرفت تحصيلی منفی و معنادار است و اين امر پيامدهای زيانبار اين گونه هدف گزينی دانش آموزان 

را نشان می  دهد. 
ـ عملكرد بر پيشرفت رياضی  از طرف ديگر در الگوی برازش شده، تاثير  مستقيم اهداف رويكرد ـ
معنادار نبود، در حالی  كه تاثير غيرمستقيم آن از طريق راهبردهای شناختی سطح پايين، منفی و معنادار 
ـ عملكرد و  است. بنابراين راهبرد های پردازش سطحی، نقشی واسطه ای را در ميان اهداف رويكرد ـ
پيشرفت تحصيلی ايفا می  كنند. اين يافته نيز با فرض های زير بنايی مدل دوئك و الگيت (1988) و نتايج 
ـ عملكرد  پژوهش  های رستگار (1385) و عابدينی(1386) مطابقت دارد و نشان می  دهد اهداف رويكردـ 
در بافت رياضی الگوی انگيزشی ناسازگار است و می   تواند به پيشرفت پايين رياضی منجر شود. اين يافته 
با نظر اوردان1 (1997) تناقض دارد. او معتقد است نمی توانيم اينگونه اهداف را يك الگوی انگيزشی 
ناسازگار بدانيم، زيرا هنگامي كه دانش  آموزان در مورد توانايی ها و قابليت هايشان قضاوت های مطلوبی 
داشته باشند، به احتمال زياد با تكاليف درگير می شوند و عملكردشان بهبود می  يابد؛ شايد اين ديدگاه در 
مورد ديگر مواد درسی و بافت  های آموزشی صادق باشد، اما در ساختار آموزشی مورد بررسی قابل استناد 

نيست.
متغير تالش از ميان متغيرهای درونزا بيشترين تاثير مستقيم و مثبت را بر پيشرفت رياضی نشان داده 
است. اين يافته در الگويی كه دوييرات و مارين(2005) ارائه داده  اند، نيز تأييد شده است. تالش معرف 
استمرار فرد در انجام دادن تكليف است و مشاهده می  شود با ارزش تكليف (سودمندی تكليف) و اهداف 
تبحری همبستگی بااليی دارد. بنابراين می  توان با ايجاد هر يك از اين شرايط، سطح تالش دانش  آموز را 

افزايش داد.
يافته  های به دست آمده نشان می  دهد در مورد اهداف تبحری و نقش آن در افزايش پيشرفت تحصيلی، 
دانش آموزان  در  تبحری  اهداف  پذيرش  به  منجر  كه  را  عواملی  بايد  تربيت  و  تعليم  دست اندركاران 
می  شود شناسايی كرده و مورد توجه قرار دهند. از ديدگاه ميس و همكاران (1988)، وقتی دانش-
 آموزان موضوعات درسی را لذت بخش بدانند و برای زندگی مفيد تشخيص دهند، پافشاری بيشتری 
1- Urdan



فصلنامۀ نوآوری های آموزشی، شمارۀ 28، سال هفتم، زمستان 1387 42

بر يادگيری خواهند داشت و اهداف تبحری را انتخاب خواهند كرد. برعكس وقتی موضوعات و مواد 
درسی در مدارس و ساير نهادهای آموزشی جذاب و منطبق بر استعدادهای فراگيران نباشد، تالش آنها 
به حداقل خواهد رسيد و اهداف عملكردی را انتخاب خواهند كرد. همچنين به عقيده ميس و همكاران 
(1988)، در آن نوع ساختارهای كالسی كه معلم كل كالس را كنترل می كند و تدريس او تمام كالس را 
در برمی گيرد، بعضی دانش آموزان حتی آنهايی  كه خودپنداره ی مثبتی دارند و برای يادگيری به صورت 
درونی برانگيخته شده اند، نمی توانند به راحتی بر تكاليف درسی تمركز كنند و به اهداف عملكردی گرايش 

پيدا خواهند كرد.
اما در آن نوع ساختار كالسی كه تدريس معلم در قالب گروه های كوچك انجام می شود و ارزشيابی 
سازماندهی  خود را  يادگيری  فعاليت های  دانش آموزان  می آيد،  شمار  به  يادگيری  فرايند  بخشی از  نيز 
می كنند و در نتيجه به اهداف تبحری تمايل می  يابند. همچنين به اعتقاد ميس و همكاران (1988)، چند 
ويژگی ديگر تكاليف كالسی وجود دارد كه موجب می شود دانش آموزان اهداف تبحری را برگزينند؛ اين 
ويژگی ها عبارتند از: ميزان تنوع و گوناگونی تكاليف، چالش برانگيز بودن تكاليف و شيوه ارائه تكاليف به 
دانش آموزان به گونه  ای كه دانش آموز احساس كند انجام دادن تكاليف برای بهبود يادگيری او مفيد است.

اليوت و دوئك (1988) معتقدند اگر مالك  های ارزشيابی مدارس و ساير نهادهای آموزشی هنجاری 
 باشد، يادگيرندگان اهداف عملكردی را بر خواهند گزيد. برعكس وقتی معيارهای ارزشيابی در نهادهای 
آموزشی مالكی باشد و بر مهارت ها تأكيد كند، دانش آموزان اهداف تبحری را انتخاب كرده، بر توسعه 
يادگيری ها و مهارت  های خود پافشاری خواهند كرد. اگر اين نگرش در دانش آموزان بوجود آيد كه مدرسه  
مسئوليت اجتماعی و فهم انسان از جهان را افزايش می دهد، انگيزه آنها برای تحصيل بيشتر شده و تعهد 

باالتری نسبت به يادگيری بوجود می آيد.
همچنين با توجه به اهميت تالش در بهبود عملكرد تحصيلی دانش آموزان توصيه می  شود خانواده ها، 
معلمان و نهادهای آموزشی انگيزه فعاليت و تالش بيشتر را در دانش آموزان پديد آورند و عواملی كه منجر به 
دلزدگی آنان از درس و تحصيل می شود، از ميان ببرند. از سوی ديگر، با توجه به تأثير مستقيم راهبردهای 
پردازش عميق و سطح باال بر پيشرفت تحصيلی رياضی، پيشنهاد می شود تكاليف و موضوعات درسی 
جذاب، مفيد و در زندگی روزمره برای دانش آموزان قابل كاربرد باشد. همچنين معلمان نيز ضمن هماهنگ 
كردن روش های تدريس خود با راهبردهايی كه دانش  آموزان در يادگيری از آنها بهره می  گيرند، آگاهی آنان 
را  در مورد راهبردهای سطح باال و  فراشناختی افزايش دهند و آنها را تشويق كنند تا درگيری های شناختی 
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سطح باال و فعال را تجربه كنند. 
پيشرفت  واريانس  از  درصد  تنها 47  مدل  اين  در  موجود  متغيرهای  مي دهد  نشان  حاضر  پژوهش 
تحصيلی را تبيين كرده  اند؛ بنابراين پيشنهاد می شود در پژوهش های بعدی نقش ساير متغيرهای انگيزشی 

مورد توجه قرار گيرد. 
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