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Abstract
This study aim to examine the relationships between
achievement motivation, learning engagement and Goal
achievement with meaning of education in Bojnourd
high schools in academic year 2015-2016. The study
population was comprised of 2579 students of Bojnourd
high schools, which by using Morgan sampling table
and simple random sampling, 335 people were selected
as samples. The data collected in this study consisted of
four questionnaires achievement motivation (AMT), the
learning engagement Questionnaire (MSLQ by Pintrich
and De Groot, 1990), Goal achievement (Middleton &
Midgley, 1997) meaning of education (MOE)
questionnaire (Henderson-King & Smith, 2006).Formal
Validity of the questionnaire was confirmed using the
Supervisor and the number of the population comments.
Moreover, by using Cronbach's alpha reliability
coefficient for achievement motivation questionnaire
(0.80), learning engagement questionnaire (0.79), Goal
achievement questionnaire (0.79) meaning of education
questionnaire (0.79) was calculated. In order to analyze
the data, descriptive statistics and inferential statistics .
The results showed that there is a significant relationship
between achievement motivations, learning engagement
and Goal achievement with meaning of education and
achievement motivation has the highest correlation
(0/47) and variable advance the goals of the lowest
correlation (0/37) with the meaning of education. The
results of multivariate linear regression analysis showed
that predictive variables explain the meaning of
education changes as well (0/32).
Keywords: Achievement motivation, Learning
engagement, Goal achievement, Meaning of education
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مقدمه

امروزه در تمامی جوامع بشری شااد ت ییار و تحاوت
لحظه به لحظاه ای دسا یم کاه تماان ادادداای مخ لا
اج ماعی را تحت تأثیر خود قرار داده است .از میان دمه
آن دا اداد آموزش وپرورش بهعنوان یاک پ یا ه فراگیار
اج ماعی دارای ساخت ،کان و ویژگایداای م فااوتی
است که در جوامع مخ ل بسیار م یار اسات ولای باا
وجود اخا ف در میاان اظاان داای مخ لا آموزشای،
پی ای و پیشرفت و توسعه اظاندای آموزشی و پرورش
در دماه جواماع اشاااآر آن اسات کاه ال اای الآوداای
فردنآی ،حفظ ارزشدای اج مااعی ،گسا رش و تارویج
داا  ،مدار و فنون ،اا ال و حفظ میاراث فردنآای و
آدابورسون ،بارای دار جامعاهای از ادمیات و ضارور
خاص ای برخااوردار اساات .فداام فراین ا دای ااآیزش ای و
شناخ ی مؤثر در یادگیری و عملکرد تحصایلی و روابا
م ابل این فراین دا با یک یآر از جمله موضاوعا مدام
در روانشناسی تربی ی است .در دده دای اخیر با ظداور
اظریهدای ااآیزشی در روانشناسی و با توجه باه اینکاه
ااآیزش بر تمامی ابعاد رش ااسان از جملاه یاادگیری و
آموزش مؤثر است ،این اظریهدا ماورد توجاه و اسا فاده
فراواای در روانشناسی تربی ی قرار گرف اه اسات .ا اایج
تح ی ااا اشااان داده اساات کااه بااا در اظاار گاارف ن
مؤلفهدای ااآیزشی در کنار مؤلفهدای شناخ ی ،به احاو
عینیتر و واقع بینااه تری مایتاوان یاادگیری و عملکارد
تحصیلی را تبیین امود .دم اکنون چدارچوبدای اظری
و م ل دای مخ لا ااآیزشای در روان شناسای تربی ای
ارائه ش ه است که درک ان م یردای مخ ل ااآیزشای
را معرف ای ک ارده و سرمنشااأ تح ی ااا و پااژود دااای
م ع دی گردی ه است .مح اان مایگوینا مدام تارین
عواماال مااؤثر باار پیشاارفت تحصایلی دو م یار عواماال
شااناخ ی و ااآیزشاای اساات Rabbani, Zeinab,
.)Yousefi, 2012
از دی از دی گاه روااشناسی ،می تاوان بیشا ر ماردن
این دایا را باه دو گاروه گسا رده ت سایم کارد؛ اقلی ای

وجود دارا که دمواره در پی فرصتدا دسا ن و بارای
دس یابی به چیازی کاه مایخوادنا  ،دایچگااه از پاای
امیاشاینن  .ایان افاراد در خودجوششای بارای کسا
موف یت دارا  ،آندا آرزو دارا که ب واان در م ایسه باا
آاچه پی از آندا ااجانش ه ،کارداا را بااکیفی ی بااتتر
ااجان ددن  .این جوش و تافش چیازی جاز ایااز باه
کسا موف یات ایسات .)Shafritz & Steven, 2000
موف یتخوادی ااآیزهای در وجود ااسانداست که دایچ
ربطی به اسا ع اد ،ضاری داوش ،سان و ساال ،ااژاد،
خااواده ،پول یاا قا ر اا ارد؛ بناابراین ،ااآیازه کسا
موف یت یا ااآیزش پیشرفت ماان ایااز باه آب و ذاذا و
ایاز تعلق به جمع ،در اداد بشر ادف اه اسات & Alavi
 .)Etesami,2010برخ ای از مح این مع ا ا تجااارب
خوشاین و ااخوشاین می تواا در شاکلگیاری معناای
تحصیل برای دااشاجویان ماؤثر باشا  .ایان تجاارب در
شکل گیری عز افس و برداشت کلای دااشاجو اثرگاذار
خواد بود .بهعنوانمثال ازلحاظ معنایی میزان شاباد ی
که دااشجویان بین خاود و دااشاآاه محال تحصیلشاان
میبینن در میزان رضاایت ،موف یات یاا عا ن موف یات
آندااا ،ح اای در مشااروش شاا ن آندااا دخالاات دارد
 .)Kindermann, 2007دمچنااین عیساای زادگااان و
دمکااااران  )Issazadegan et al., 2014مع اا ا
دااشجویاای که برای رسی ن باه درجاا علمای خاوب
فعالیت میکنن ااآیزة موف یتخوادی بیش ری داراا )
سال دای تحصایلی را بیشا ر باه منظاور آماادگی بارای
موف یت در حرفه و ش ل در اظر می گیراا  .چاون ایان
دااشجویان سخت کار مای کننا موف یات بیشا ری باه
دست میآورا  .)Ghaffari & Arfa Baluchi, 2011از
طرفی دیآر  )Etesami, 2009مع است کاه افارادی
کااه دارای ااآی ازة موف ی اتخااوادی 1موف یااتطلباای)
دسا ن  ،تکاالی اساب ا دشااوار را تارجیح مایددنا و
پای اری بیش ری ایز در این تکالی دارا  .ازاظر Muis
 )& Edwards, 2009ااآی ازة پیشاارفت یعن ای ادای ات
کوشا باارای موف یات ،رقاباات در موقعیاتدااایی کاه
1. Achievement Motivation
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مس لزن قابلیت و تفش باشن  ،ااجان مدار دای ساخت
حاال معمادااا و مسااائل مشاکل و ااجااان کاردااا بد اار از
دیآااران .داا از اظریااة ااآیاازة پیشاارفت تبیااین و
پی بینی رف ار در موقعیات داای پیشارفت اسات .اگار
داا آموزی درسی را کاه در آن عملکارد خاوبی اا ارد
حذ کن  ،از ااآیزة اج ناب از شکست اس فاده میکنا
و اگر داا آموزی فعالیتدای خاار از کافس از خاود
اشان دد  ،از ااآیزة دروای برای افزای داا اسا فاده
میکن .
یکی از مفادیم ج ی ی که در حوزه تعلیم و تربیات
مطرحش ه است ،اش یاق یادگیری 1و باه تعبیاری دیآار
درگیاری تحصایلی اساات .تعااری مخ لفای از اشا یاق
تحصیلی ارائه ش ه اسات .برخای مع اا ف ا زمااای
داا آموزان در تکالی تحصیلی درگیار مایشاوا کاه
تکااالی مااورداظر مساا لزن مدااار حاال مسااوله و
مدار دای تفکر سطح بات اظیر ارزشیابی ،تفکار ا اداااه
و خفقااه باشان  .باااین حاال بایا در اظار داشات کاه
داا آموزان در یادگیری درگیر امیشوا  ،بلکه آندا در
تکالی  ،فعالیت دا و تجاربی درگیر میشوا که منجر به
یادگیری میشود .ازاینرو کار اصالی اظاان تربی ای ایان
است که داا آموزان را تشویق کن تا منابع دروای خود
اظیر اارژی ،وقت و توجه) را سرمایهگاذاری کننا  .باه
اظر میرس زماای که تکالی برای داا آموزان معناا و
ارزش داش ه باشن  ،توجه داا آموز را جل میکننا و
درا یجه داا آموزان اارژی خاود را بارای ااجاان آنداا
بسایج کارده و اااوعی تعدا اساابت بااه ایان تکاالی و
فعالیتدا احساس میکن  .)Schlechty, 2005درواقاع
اش یاق یادگیری درا یجه تمایل داا آموزان به درگیار
ش ن در فراین یادگیری و بهمنظور کس بد ر دااا و
مداار اشااره دارد  .)Fredricks et al., 2004اشا یاق
تحصیلی سازهای است که برای اولین بار بهمنظاور درک
و تبیااین افاات و شکساات تحصاایلی مطاارح گردیاا و
بهعنوان پایه و اساسی برای تفشدای اصفحگارایااه در
2. Meaning of education

حوزه تعلیم و تربیات ما اظر قارار گرفات .باهطاورکلی
خودآگادی در مطالعاه،
مفدون اش یاق تحصیلی بر ا
طراحی ع ای فراشناخ ی و خوداظمددی تأکی میکنا
 .)Jasmine Green et al., 2012مفدااون اشاا یاق
تحصیلی با مفداون ااآیازش ارتبااش تنآااتنآی دارد .در
مبحث ااآیزش ،بین ااآیازش درواای و بیرواای تفااو
وجود دارد .به طورمعمول اع اد بر این است که ااآیزش
بیروای وابس ه به وجود پاداشدا و مشاوقداای بیرواای
است ،درحالیکه ااآیزش دروای مسا لزن دایچ پاداشای
ایست .داا آموزان دارای ااآیزش بیروای ف برای باه
دست آوردن پاداش یا اج ناب از تنبیه تکاالی خاود را
ااجان میددن Jasmine Green .)Schlechty, 2005
 )et al., 2012اش ا یاق تحص ایلی را دربرگیرا ا ه ابعاااد
درگیااری رف اااری ،ااآیزشاای عاااطفی) و شااناخ ی
دااس ه اا  .درگیری رف ااری عباار اسات از رف ارداای
قابل مشاد ه در برخورد با تکالی که دارای مؤلفاه داای
تفش در ااجان تکالی  ،پایا اری در آنداا و درخواسات
کمک از دیآران به دنآان ااجان تکالی است.
تح ی ا اشان میددا کاه معناای تحصایل 2دام
میتواا آینا ه شا لی محصالین را تعیاین کنا و دام
میتواا باعث فرار آاان از مسوولیتدای پای رویشاان
شاود  .)Henderson-King & Smith, 2011عافوه بار
ایاان مح ااین اشااان دادهاااا کااه رف ااار تحصاایلی و
جدت گیری داای ااآیزشای فراگیاران ایاز تحات تاأثیر
برداشت آاان از تحصیل قارار مایگیارد Henderson,
 .)King & Smith, 2006بااینوجود تح ی ا اا کی در
مورد عوامل پی بینی کنن ه معناای تحصایلی در اازد
داا آموزان ااجانگرف ه است Henderson, King and
 .)Mitchell, 2010بهطور مثاال & Henderson,King
 )Smith, 2006دریاف نا کااه چنا ین اااوا مخ ل ا از
ااآیزش تحصیلی معنای تحصیلی را پی بین میکن .
دمچناین در تح ی ای دیآار & Henderson, King
 )Krypel, 2010دریاف ن که معنی تحصیلی باا اس رس
1. Learning engagement
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ادراک ش ه ،1مثبتاا یشی 2و سبک دای م ابلهای 3رابطه

اد ا م مرکاز بار تکلیا

دارد .بااین وجود دنوز تح ی ا گس ردهای در این رابطه

 )1992از اد ا عملکردی و تبحری اس فاده کردهاا .

ااجان اآرف ه است .ازاینرو صاور بنا ی ایان پاژود

و یاادگیری ،ایماز Ames,

آمااوزشوپاارورش در جوامااع امااروزی بااهعنااوان

به گواهای است کاه عوامال پای بینای کننا ه معناای

کلی یترین اداد آموزشی بهمنظاور توساعة دماهجااباه

تحصیلی در ازد داا آموزان شناسایی شود.

بشمار میرود .چرا که در پرتو آموزش است که ااسانداا

عاافوه باار ایاان اظری اه اد ا ا پیشاارفت 4یکاای از

م حول میشوا  .بر پایة اظاان آموزشای و تربی ای یاک

برجس ه تارین و کامال تارین چاارچوب داا بارای ادراک

جامعه است که اظم و ااضباش اج ماعی حالت ادادی به

ااآیازش در حیطاهداای

ترقای و

ااآیزش پیشارفت و بخصاو

خود میگیرد و عامه ماردن باه طار فردنا

آموزشی و مدارتی است .اظریه اد ا پیشرفت ،در اوایل

توسعة حرکت میکنن  .)Masharepour, 2004یکی از

ددة  00بر اساس چن ین مطالعه و طارح پژودشای کاه

معیاردای اصلی کارایی اظان آموزشوپرورش در کشاور،

ادعا میکردا داا آموزان ،اد ا و ارزشداای خاصای

میزان موف یت تحصیلی فراگیران است .شاای باه علات

در موقعیت دای یاادگیری و آماوزش داباال مایکننا ،

دم این باش ا کااه اظریااهپااردازان تربی ای بساایاری از

طراحی و ت وین ش که بر دمین اساس ،دااا آماوزان

پژود دای خود را بر شناخت عوامل مؤثر بر پیشارفت

طبق اد افی که اتخاذ مایکننا باهصاور گسا رده و

تحصیلی م مرکاز کاردهااا .)Alomyan & Au,2004

م فاااوتی در فعالی اتدااای آموزش ای درگی ار م ایشااوا

ا ایج پژود دای م ع د حااکی از ایان امار اسات کاه

 .)Muola, 2010اظریااة اداا ا پیشاارفت یکاای از

عملکرد تحصیلی داا آموزان م طع م وسطه مایتوااا

اظریهدای برجس ه در ادبیا پژودشی معاصر درزمیناة

درص قابل توجدی از پیشرفت آین هشان را تبیین امای

ااآیاازش پیشاارفت محسااوب ماایشااود .ایاان اظریااه

 .)karamdoust et al., 2006باهطاورکلی شاای ب اوان

درحاالیکاه در یاک چشامااا از شاناخ ی اج ماااعی از

بافدم معنی تحصیل از منظر دااا آماوزان و شناساایی

ااآیزش قرار دارد ،بار ایان موضاوا م مرکاز اسات کاه

تبیین عوامل مرتب با آن ،جدتگیریداای ااآیزشای و

یادگیراا گان چآواااه معاااای تجاربشااان را در موقعی ات

ارزشی آن دا را بد ر شاناخت ،چراکاه ارزشداا بار روی

پیشرفت تفسیر می کننا  .ایان اظریاه فار

مایکنا

اآرش و آندا ایز بر روی رف ار تحصیلی اثر مایگذاراا

م اص یادگیرا گان برای درگیر شا ن در یاک تکلیا

 .)Homer & kahle,1988چنااچه توضیح داده ش  ،باه

تحصاایلی خااا  ،پیشاااین مدماای باارای فرایناا دا و

اظر میرس خاس آاه در چدار م یر تح یق به ااآیزش

& Dweck

کل ای

پیام ا دای مربااوش بااه پیشاارفت اساات

و اظریااهدااای ماارتب بااا آن برم ایگااردد .د ا

 .)Leggett 1988, Ames,1992از زماان تا وین اظریاه

آموزشوپرورش در در جامعهای این است که در فارد را

اد ا ا پیشاارفت ،مح ااان و اظری اهدااای گوااااگون از

طبااق الآااوی اع ااادا و ارزشدااای فردنآ ای ،دین ای،

عناااوین م فاااوتی باارای معرف ای ای ان اظری اه اس ا فاده

اج ماعی ،سیاسی خود تربیت کن و ااسااای م ناسا و

کرده اا  .برای اموااه ایکاولز  )1904از ادا ا شاامل

شایس ه آن جامعه تحویل دد  .بار دماین اسااس ،دار

و اد ا ایآو یا خود اس فاده کرده اسات،

جامعهای از ااسان مطلوب خاود تصاوری دارد و معناا و

اد ا تکلی

دوئاک و لآات  )Dweck & Leggett,1988از ادا ا

ذایت معینی برای آموزشوپرورش قائال اسات ،باه ایان

یااادگیاری و عمالکارد)Maehr & Midgley, 1991 ،

دلیل میکوش افراد خود را بر اساس این تصور و معنا

2. Optimism
4. Goal achievement

1. Perceived stress
3. Coping styles
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تربیت کن ؛ بنابراین ،تعیین د دا مسا لزن مفحظاا
فلسفی ،دینی ،فردنآی ،سیاسی ،اق صاادی و اج مااعی
است .با توجه به این تعری  ،رابطه مس یم و دمادنا
میان جامعه و آموزشوپرورش وجود دارد Atashkar et
 .)al.,2014بر این اساس ،اظان آماوزشوپارورش ،حکام
زیرساااخت و پای اه اخس ا ین ،در شااکلگیااری فردن ا
عمومی و باوردای ملی را دارا است؛ زیرا کودکاای کاه از
آذاز ورود به مرحلة فراگیری ،وارد مجموعهدای آموزشی
و پرورشاای ماایشااوا  ،در مرحلااهای قاارار دارااا کااه
افکارشان به ت ریج شکل مایگیارد ،شاکل گیاری افکاار
آندا ،با اوعی تمدی و آمادگی فیزیکی ،رواای و عااطفی
صور میگیرد و درواقع ،دمان دریافاتداای اخسا ین
است که اصلیترین کار را رقم میزا « .کیمیای تربیت»
ممکن است با سادلااآااریداا ،یکساواآریداا ،قا ر
محوریدا ،تب یل به خاکس ر گردد و دمه چیز را با خود
به ااد ان و اابودی بکشاا  ،بناابراین دماه فردنا داای
جواماااع بشاااری محصاااولی از اظاااان تربی ا ای اسااات
)Rahimi,2009؛ بنااابراین ذفلاات از موضااوا تعلاایم و
تربیت افراد میتواا ص ما جبرانااپذیری به جامعاه و
فردن آن وارد کن  .بر اساس چنین ادمی ی اسات کاه
در عصر کنوای ،دماه دولات داای جدااای از کوچاک و
بزرگ ،ق رتمن و اااتوان و صانع ی تاا درحاال توساعه،
پرداخ ن باه آماوزشوپارورش ماردن خاود را در شامار
وظای اساسی مایداانا و بارای دمآااای ،سراساری و
ح ی اجباری کردن آن ،تعد ا سنآینی در قااونداای
اساسی و بنیادی خود مایگنجاانا و درصا زیاادی از
تولی ااخالص ملی و بودجه جاری و عمراای کشور را باه
این امار مدام اخ صاا مایددنا Kareshki et al.,
 .)2014از طرفی دیآر بر کسی پوشی ه ایست کاه دوره
م وسطه از دوره دای مدام ،حسااس و ماؤثر در زاا گی
فردی و اج ماعی آدمی است .دورهای است که به ساب
وضع زیس ی ،اج ماعی و رواای داا آموزان آن با ساایر
دوره دای تحصیلی مشا رکا و ممیزاتای دارد .در ایان
دوره ،قسمت اعظم اسا ع اددای اخ صاصای اوجاوان و

جوان بروز میکن  ،ق ر یادگیری آااان باه حا اعاف
خود میرس  ،کنجکاوی آاان جدات معینای ماییابا و
مسائل ج ی زا گی اظیر اا خاب رش ه ،اا خاب حرفه و
ش ل ،اداره خااواده و گرای باه ماران و مسالک ،ذدان
آااان را باه خااود مشا ول مایدارد و باه مرحلااه ادراک
ارزشدااای اج ماااعی ،اق صااادی و معنااوی م ایرساان
 .)Galotti et al., 1994با توجه به این تفاسیر دا از
این پژود بررسی رابطة بین موف یتخاوادی ،اشا یاق
یااادگیری و اداا ا پیشاارفت بااا معنااای تحصاایل
داا آموزان دبیرس اندای شدر بجنورد است.
یاف اهداای موساوی و دمکااران Mousavi et al.,
 )2015در این پژود اشان میدد که  6/ 31درص از
واریااس کل دسا اورد تحصایلی در ساطح دااا آماوز
توس م یردای درگیری تحصایلی ،کیفیات آموزشای،
یادگیری به کمک دمساتن و ااآیزش تحصایلی تبیاین
میشاود .یع اوبی و دمکااران )yaghoby et al., 2015
اشان داداا کاه باا آماوزش دا گاذاری و درا یجاه
افزای ااآیزه پیشارفت ،ادا ا عملکاردی و تسالطی،
میتوان کارایی فردی و سازماای را افزای داد .بی سپار
 )Bisepar, 2014اشان داد ادراک مثبت از فشار روااای
با سبکدای م ابلهای مسوله ما ار ،شاناخ ی و رف ااری
رابطااه مثباات و معناایداری داشاات .دمچنااین بااین
خوشبینی با فشار روااای ادراکشا ه و خاوشبینای باا
معنای تحصیل در این پژود رابطهای وجاود ا اشات.
یاف اااهداااای پاااژود عیسا ای زادگاااان و دمکااااران
 )Issazadegan et al., 2014ضرور بازشناسای ا ا
امیا  ،خااوشبینای و معنای تحصایل را در پای بینای
عملکرد تحصیلی دااا آماوزان ماورد تأکیا قارار داد.
خروشاای و دمکاااران  )khorushi et al., 2014در
پژودشی به بررسی رابطاه اشا یاق عااطفی و شاناخ ی
یادگیری با خودکارآم ی دااشجویان دااشآاه فردنآیاان
اصفدان پرداخ ن  .ا ایج این پژود حاکی از این اسات
کااه بااین اشاا یاق عاااطفی و شااناخ ی یااادگیری بااا
خودکارآما ا ی دااشاااجو -معلماااان رابطاااه مثبااات و
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معنی داری وجود دارد؛ ب ین معنی که با افزای اش یاق
عاااطفی و شااناخ ی ،خودکارآم ا ی افاازای م اییاب ا .
دمچنین اش یاق عاطفی یادگیری از قا ر پای بینای
بیش ری برای خودکارآم ی برخوردار است.
 )Shaari et al., 2014اشان داد کاه رابطاة مثب ای
باین موف یاتخااوادی ااآیازش پیشاارفت) و پیشاارفت
تحصیلی وجود دارد ،اما ایان ارتبااش باه لحااظ آمااری
معنیدار ابود .پژود  )Wang & Eccles, 2013اشان
داد کااه ااآیاازش پیشاارفت ایااز در درگیااری تحصاایلی
Pekrun et
داا آموزان تأثیر دارد .یاف هدای پاژود
 )al., 2011حاکی از آن است که ااآیازش پیشارفت باا
یادگیری و پیشرفت تحصیلی و باروز افکاار و دیجاااا
منفی چون اس رس ،اضطراب که منجر به افات عملکارد
میشود ،رابطه دارد که بار ایان اسااس افارادی کاه از
ااآیزش و میل به پیشرفت باتیی برخوردارا  ،در تمامی
حوزهدا و بهخصو درزمینة تحصیل ،پشا کار و تافش
باتیی خوادن داشت .در مسائل پی بینی اش ه بهجای
اینکه تحت تأثیر دیجاااا و افکاار منفای قارار گیراا ،
رادکاردایی درچه بد ر را باه کاار مایبن اا  .کرایپال و
Henderson-King, and Smith,
دن رساون کینا
 )2011در تح ی ی اشان دادا که معااای تحصاایل بااا
اسا رس ادراکش ه ،خاوشبینای و سابکداای م ابلاه
داا آموزان رابطه دارد .آندا گازارش داداا کاه افاراد
خوشبین کم ر از افرادی کاه اشا یاقی باه سابکداای
م ابلهای ا ارا  ،م رسه را بهعنوان منبع اس رس و فارار
میپن ارا  .بااین حاال تااکنون تح یاق جاامعی در ایان
مورد صور اآرف ه است .به دماین دلیال و بار اسااس
مباای اظری ذکرشا ه ،دا پاژود حاضار بررسای
رابطة بین موف یتخاوادی ،اشا یاق یاادگیری و ادا ا
پیشرفت با معنی تحصیل داا آماوزان دبیرسا ان داای
شدر بجنورد بود.
روش پژوهش
پژود حاضر از اوا تح ی اا توصایفی اسات از ااوا
دمبس آی است .بر این اساس جامعاه آمااری ماورداظر

این پژود شامل تمامی داا آماوزان دبیرسا انداای
سال تحصیلی  1394-1395شدر بجنورد است .در ایان
پژود از روش امواه گیری تصادفی طب اه ای اسا فاده
ش  .برای تعیین حجم امواه بر اسااس جا ول مورگاان
 335 )1970افاار اا خاااب ش ا ا ؛ کااه پااس از توزیااع
پرسشنامه داا 320 ،پرسشانامه پاسا ددای شا  .ابازار
گردآوری دادهدا به شرح ذیل است.
پرسشاانامة موف یااتخااوادی :بااهمنظااور ساانج
موف یااتخااوادی داااا آمااوزان از پرسشاانامة ااآیاازة
پیشارفت  )A.M.Tداارمنس  )1977اسا فاده خوادا
ش  ،این پرسشنامه یکی از رایاج تارین پرسشانامه داای
م اد و کاذذی برای سنج ایاز به پیشرفت است .ایان
پرسشنامه شامل  29ماده است و بهصاور  4گزیناهای
پاس داده میشاود و دامناه ت ییارا امارا از  29تاا
 116است .امره باتتر در آزمون ،ااآیزه پیشارفت بااتتر
را اشان می دد  .سؤات پرسشنامه باهصاور جماف
ااتمان بیانش ه است؛ و به دابال در جمله چنا گزیناه
داده ش ه است .به منظاور یکساان ساازی ارزش ساؤات
برای در  29سؤال پرسشنامه  4گزینه اوش ه شا  .ایان
گزینه دا به حس اینکه ش ااآیزه پیشرفت از زیاد باه
کم یا کم به زیاد باش به آندا اماره داده مایشاود .در
سااال  1370-1379در یااک پااژود دااشااآادی در
دااشآاه آزاد اسفمی واح ساوه اق ان به اس اا ارد کردن
و تدیه آزمون ااآیزه پیشارفت کرداا  .ایان پاژود باا
د ساخت ،اع باریابی ،رواسازی و دنجاریاابی آزماون
ااآیزه پیشارفت ااجاان شا  .ضاری اع باار آزماون باا
اس فاده از آلفای کرواباخ پس از حاذ  0ساؤال0/03 ،
به دست آم  .روایی این ابزار در پاژود حاضار از ااوا
مح وایی است که ماورد تأییا اسااتی و خبرگاان قارار
گرفاات ،دمچنااین ضااری پای اایی محاساابهش ا ه باارای
پرسشنامه  0/00بوده است.
پرسشنامة معنای تحصیلی :برای اا ازهگیری معناای
تحصااایلی از پرسشااانامه معناااای تحصااایل )MOE
دن رسااون-کین ا و اساامیت  )2006کااه یااک اباازار
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خودگزارشددی است ،اس فادهش ه است .این پرسشنامه
 06گویه دارد که شاامل  10مؤلفاه اساات .دار مؤلفاه
معنای خاصی از تحصیل را اشااان مایددا و کساا
بیشا رین اماره در درک ان از ایان مؤلفهدا اشانددن ه
اولویت آن معنا از جاا فارد اساات .مؤلفاهداای ایاان
پرساشناماه عبار اا از :حرفه  11گویه) ،اسا فل 5
گویه) ،آین ه  3گویاه) ،یاادگیری  10گویااه) ،خااود
 11گویاه) ،گاان بع ی  3گویه) ،اج ماعی  12گویه)،
دایای پیراماون  0گویاه) ،فشاار رواااای  12گویااه)،
رداایی  11گویه) .پاس باه گویاهداا در یاک م یااس
لیکرتی شامل خیلیکم ،کم ،م وساا  ،زیاااد و خیلاای
زیااد صور میگیرد که به ترتی امرهدای  1تاا  5باه
در اوا گزینه اخ صاا ماییابا  .روایای ایان ابازار در
پژود حاضر از اوا مح اوایی اسات کاه ماورد تأییا
اساتی و خبرگان قرار گرفت ،دمچناین ضاری پایاایی
محاسبهش ه برای پرسشنامه  0/79بوده است.
پرسشنامه اش یاق یادگیری :براي سنجش اشتیاق
یااادگیري از پرسشاانامه راهدردهاااي یااادگیري
خودتنظیمي ( )MSLQکه توسا پینتاریچ و دي
گروت ( )7228ساخته شده ،استفاده شد .این ابازار
بر اساس رویکرد شاناختي-اجتماا ي مدناي بار

اساتید و خدرگان اارار گرفات .همچناین نتاای
آزمون الفاي کروندا براي متغیر اشتیاق یادگیري
 8/62محاسده شد.
پرسشنامه اهداف پیشرفت :به منظور سنج

اد ا

پیشاارفت از پرسشاانامه  12سااؤالی اداا ا پیشاارفت
می ل ون و میآلی  )1997اس فاده شا ه اسات .در ایان
پرسشنامه داا آموزان با رتبهگذاری سؤات در م یاس
 5درجهای لیکر از خیلی زیاد تا خیلی کم اظر خود را
در ارتباش با درک ان از مادهداا اباراز مایاماینا  .دامناه
ت ییرا امرا این پرسشنامه از  12تاا  40اسات .ایان
پرس ااماه دارای  14ساؤال و شاامل  3مؤلفاه اسات:
جدت گیاری دا تبحاری ،جداتگیاری گارای باه
عملکرد رویکاردی و جداتگیاری اج نااب از عملکارد.
روایی و اع بار آن توسا میا گلی و دمکااران )2002
مورد تائی قرارگرف ه است .این پرسشانامه در ایاران در
پژود ویساای و دمکاران  )1391مورد اسا فاده قارار
گرفت و روایی و پایایی آن تأیی شا  .در ایان پاژود
بع از تأیی روایی ،ا ایج آزماون آلفاای کروابااخ 0/79
محاسبه ش  .باهمنظاور تجزیاهوتحلیال دادهداا از آماار
توصیفی و اس نباطی ،از ضاری دمبسا آی پیرساون و
رگرسیون گانبهگان با ارنافزار  spss18اس فادهش ه است.

تعامل شاناخت و ان یازش تادوین شاده اسات.

یافتههاي پژوهش

پرسشنامه راهدردهاي ان یزشاي و خاودتنظیمي

به منظاور بررسای فرضایه اصالی درزمیناة رابطاة باین
م یردا از دمبس آی پیرسون اس فاده ش ه است .ا ایج
بررسی آزمون دمبسا آی پیرساون در جا ول  1اشاان
میدد که م یر موف یتخوادی با ضاری دمبسا آی
 ،0/47اش یاق یاادگیری باا ضاری دمبسا آی  0/34و
اد ا پیشرفت با ضری دمبس آی  0/33رابطه مثبات
و معناداری در سطح آلفای  )0/05با معناای تحصایلی
دارا ا  .ایاان ب ا ین معناای اساات کااه بااا افاازای امااره
م یردای پی بین پژود امره معناای تحصایلی ایاز
در داا آموزان دبیرس اندای شدرس ان بجنورد افزای
مییاب .

بااراي ی اادگیري درمجمااو داراي  ۷6آی اتم و دو
مؤلفه است .این پرسشنامه در ایران توس جداري
( )7979هنجاریابي شده و توس صابر و شاریفي
( ،)7929اباادیني ( )7977مورداسااتفاده ااارار
گرفاات و ضاارایب آلفاااي کراندااا راهدردهاااي
شناختي و راهدردهاي فراشناختي به ترتیب ،8/72
 8/72 ،8/28گاازارششااده اساات .ایاان ضاارایب
نشان دهنده همساني دروني پرسشنامه به ناوان
شاخصي از پایایي آن است .روایاي ایان ابازار در
پژوهش حاضر از نو محتوایي است که مورد تأیید
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جدول  .7نتای همدست ي بین متغیرهاي پیشبین با متغیر مالک (معناي تحصیلي)
متغیرهای پیشبین

همبستگی

سطح معناداری

موفقیتخواهی

**4/074

4/444

اشتیاق به یادگیری

**4/707

4/444

اهداف پیشرفت

**4/773

4/444

مورداس فاده قرار میگیرد اشان میدد که م ار آمااره
دوربین واتسون  1/05آما ه اسات کاه در فاصاله  1/5و
 2/5قرار دارد ،پس فر اس فل بین خطاداا پذیرف اه
است و میتوان از رگرسیون اس فاده کرد .ا اایج تحلیال
واریااس ایز اشان میدد کاه م ا ار آمااره )40/32 F
در سطح  0/05معنیدار ش ه اسات .ایان با ین معنای
است که م ل رگرسیون تح یاق ما ل مناسابی اسات؛
یعنی م یردای پای باین مایتواانا ت ییارا م یار
وابس ه را تبیین کن .

چنااچه در ج ول  2مفحظه میکنی م ار ضاری
تعیین تع یلش ه  0/32است .این ب ین معنی است کاه
م ا ار  0/32از ت یی ارا م ی ار وابس ا ه یعن ای معنااای
تحصیلی بهوسیله م یردای مس ل قابل تبیاین اسات.
از آاجاکه در محاسبه ضری تعیاین از م اادیر درجاا
آزادی اس فاده امیکنن لذا بارای اینکاه ب اوان تفسایر
درستتری ارائه داد از ضری تعیین تع یلش ه اس فاده
میکنن  .در اینجا اخ ف چنا اای باین ایان دو وجاود
ا ارد .دمچنین ا ایج آزمون دوربین واتساون کاه بارای
بررساای خوددمبساا آی باقیماااا هدااا در رگرساایون

جدول  .9خالصه مدل رگرسیون و آمارههاي تحلیل واریانس
مدل

*3

میانگین

مجموع

درجة

مجذورات

آزادی

رگرسیون

7/579

7

2/509

باقیمانده

35/744

254

4/499

کل

20/207

743

منابع

مجذورا

F

P

R

مجذور

دوربین

R

واتسون

4/72

2/495

ت
04/77

4/444

4/97

*متغیر مالک :معنای تحصیلی و متغیرهای پیشبین :اهداف پیشرفت ،اشتیاق یادگیری و موفقیتخواهی

دمانگواه که در ج ول  3مفحظه میکنی ضارای
رگرسیوای اس اا ارد  )Betaبرای سه م یار پای باین
در سطح  0/05معنادار ش ه است؛ این ب ان معنی اسات
که با در واح ت ییر در ااحرا اس اا ارد م یار ادا ا
پیشاارفت 0/21 ،در ااحاارا اساا اا ارد م یاار معنااای
تحصیل ت ییر ایجاد میشود .دمچنین این ضری بارای

م یردااای موف یااتخااوادی  0/39و اش ا یاق تحصاایلی
 0/20اساات .ایاان باا ین معناای اساات کااه م یاار
موف یتخوادی به اسبت دو م یار دیآار پای بینای و
تبیین بیش ری از ت ییرا واریااس معنای تحصیل ارائاه
میدد .

رابطة موفقیتخواهي ،اشتیاق یادگیري و اهداف پیشرفت با معني تحصیل دانشآموزان 79 /
جدول  .9ضرایب استاندارد و غیراستاندارد مدل رگرسیون براي پیشبیني معناي تحصیلي از طریق متغیرهاي پیشبین
متغیرها

ضریب رگرسیونی

ضریب رگرسیونی خطای استاندارد

P

t
استاندارد )(Beta

مقدار ثابت

3/92

4/30

اهداف پیشرفت

4/33

4/42

4/23

موفقیتخواهی

4/25

4/47

4/75

4/24

اشتیاق تحصیلی

4/32

4/472

4/24

7/59

دمان طور که در ج ول  4مفحظاه مایشاود ،باین
م یر اش یاق یادگیری و ابعااد آن باا معناای تحصایلی
داا آموزان دبیرس اای شدرس ان بجنورد رابطه مثبت و
معناداری وجاود دارد .ضارای دمبسا آی حااکی از آن

34/77

4/444

0/27

4/444
4/444
4/444

اسااات رادبردداااای خاااودتنظیمی  ،)0/36باورداااای
ااآیزشی  )0/29و اش یاق یادگیری  )0/34دمبسا آی
مثب ی با معنای دارا ؛ که این رابطه دا در ساطح آلفاای
 0/01معنیدار ش هاا .

جدول  .۷ضریب همدست ي بین اشتیاق یادگیري و ابعاد آن با معناي تحصیلي
متغیرهای پیشبین

همبستگی

سطح معناداری

راهبردهای خودتنظیمی

4/75

4/444

باورهای انگیزشی

4/25

4/444

اشتیاق یادگیری

4/70

4/444

چنااچه در ج ول  5مفحظه میکنی م ار ضاری
تعیین تع یل شا ه بارای دو ما ل رگرسایوای برابار باا
 0/13م ل رگرسیوای یک) و  0/12م ل رگرسیوای دو)
است .این ب ین معنی است که م ا ار  0/13از ت ییارا
م یر وابس ه یعنی معنای تحصیلی به وسیله م یرداای
مساا ل یعناای رادبرددااای خااودتنظیمی و باوردااای
ااآیزشی قابل تبیین است .عفوه بر این  0/12ت ییارا
معنی تحصیلی ایز باه وسایله اشا یاق یاادگیری ما ل
رگرسیوای  )2قابل تبیین است .دمچنین ا اایج آزماون
دوربااین واتسااون کااه باارای بررساای خوددمبساا آی

باقیماا ه دا در رگرسایون مورداسا فاده قارار مایگیارد
اشان میدد که این م ا ار در دار دو ما ل در فاصاله
 1/5و  2/5قرار دارد ،پس فار اسا فل باین خطاداا
پذیرف ه است و میتوان از رگرسیون اس فاده کرد .ا اایج
تحلیل واریااس ایز اشان مایددا کاه در داردو ما ل
م ار آماره  Fدر سطح  0/05معنیدار ش ه اسات .ایان
ب ین معنای اسات کاه ما ل رگرسایون تح یاق ما ل
مناسبی است؛ یعنای م یرداای پای باین مایتواانا
ت ییرا م یر وابس ه را تبیین کن .
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جدول  .6خالصة مدل رگرسیون و آمارههاي تحلیل واریانس
مجموع

درجة

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

رگرسیون

7/27

2

3/757

باقیمانده

24/559

255

4/47

کل

20/207

743

رگرسیون

2/524

3

2/524

باقیمانده

23/722

744

4/47

کل

20/207

743

مدل

1

2

منابع

F

P

R

27/75

4/444

4/754

03/44

4/444

4/70

مجذور

دوربین

R

واتسون

4/37

3/545

4/32

3/545

 .3متغیر مالک :معنای تحصیلی و متغیرهای پیشبین :راهبردهای خودتنظیمی ،باورهای انگیزشی
 .2متغیر مالک :معنای تحصیلی و متغیر پیشبین :اشتیاق یادگیری

می شود .دمچناین ایان ضاری بارای م یار باورداای
ااآیزشی معنادار اش ؛ درواقع مؤلفه باورداای ااآیزشای
سدمی در پی بینی معنای تحصیلی ا ارد .عفوه بر این
م یر اش یاق یادگیری در م ل رگرسیوای شماره دو باا
ضری رگرسیوای اس اا ارد  0/34توااسا ه سادم قابال
قبولی در پای بینای ت ییارا م یار مافک معناای
تحصیلی) داش ه باش .

دمانگواه که در ج ول  6مفحظه میکنی ضارای
رگرسیوای اسا اا ارد  )Betaدر ما ل رگرسایوای یاک
اشان می دد که این ضاری بارای م یار رادبردداای
خودتنظیمی در سطح  0/05معناادار شا ه اسات؛ ایان
ب ان معنای اسات کاه باا دار واحا ت ییار در ااحارا
اساا اا ارد م یاار رادبرددااای خااودتنظیمی 0/32 ،در
ااحرا اس اا ارد م یار معناای تحصایل ت ییار ایجااد

جدول  .7ضرایب استاندارد و غیراستاندارد مدل رگرسیون براي پیشبیني معناي تحصیلي از طریق اشتیاق یادگیري و ابعاد
آن
ضریب

خطای

ضریب رگرسیونی

رگرسیونی

استاندارد

استاندارد )(Beta

مقدار ثابت

2/920

4/33

باورهای انگیزشی

4/479

4/40

4/49

راهبردهای خودتنظیمی

4/34

4/409

4/72

مقدار ثابت

2/999

4/330

اشتیاق تحصیلی (کل)

4/23

4/470

متغیرها

دمان طور که در ج ول  7مفحظه مایشاود ،ا اایج
آزمون دمبس آی اشان میدد اد ا پیشرفت )0/33
و سااه بعا جدااتگیاری گاارای بااه عملکاارد ،)0/35
جدااتگی اری اد ا ا تبحااری  )0/20و جدااتگیااری

4/70

t

P

22/77

4/444

4/700

4/09

0/45

4/444

22/072

4/444

5/03

4/444

اج ناااب از عملکاارد آن بااا معنااای تحصاایلی رابطااه
معنیداری دارا  .در این میاان جداتگیاری اج نااب از
عملکارد رابطاه منفاای و معنااداری  )-0/33باا معنااای
تحصیلی داا آموزان دبیرس اندای شدر بجنورد دارد.

رابطة موفقیتخواهي ،اشتیاق یادگیري و اهداف پیشرفت با معني تحصیل دانشآموزان 76 /
جدول  .6ضریب همدست ي بین اهداف پیشرفت و ابعاد آن با معناي تحصیلي
متغیرهای پیشبین

همبستگی

سطح معناداری

جهتگیری هدف تبحری

4/24

4/44

جهتگیری گرایش به عملکرد

4/79

4/444

جهتگیری اجتناب از عملکرد

- 4/77

4/444

اهداف پیشرفت

4/77

4/444

چنااچه در ج ول  7مفحظه میکنی م ار ضاری
تعیین تع یل ش ه در م ل رگرسیوای شماره یاک 0/13
است .این ب ین معنی است که م ا ار  0/13از ت ییارا
م یر وابس ه یعنی معنای تحصیلی به وسیله م یرداای
مساا ل یعناای جدااتگیااری گاارای بااه عملکاارد و
جدت گیری اج ناب از عملکرد قابل تبیین اسات .ا اایج
ج ول خفصه م ل رگرسیون ایاز اشاان مایددا کاه
م یر اد ا پیشرفت  0/11از ت ییرا معنای تحصیلی
را تبیین میکن  .دمچنین ا ایج آزمون دوربین واتساون
که برای بررسی خوددمبس آی باقیماا هدا در رگرسیون

مورداس فاده قرار میگیرد اشان میدد که م ار آمااره
دوربین واتسون در در دو م ل در فاصله  1/5و  2/5قرار
دارد ،پس فر اس فل باین خطاداا پذیرف اه اسات و
میتوان از رگرسیون اس فاده کرد .ا ایج تحلیل واریااس
ایز اشان میددا کاه م ا ار آمااره  Fدر دار دو ما ل
رگرسیون در سطح  0/05معنیدار ش ه ااا  .ایان با ین
معنی است که م ل دای رگرسایون تح یاق ما ل داای
مناسبی دسا ن و قا ر پای بینای ت ییارا م یار
مس ل را دارا دس ن .

جدول  .7خالصة مدل رگرسیون و آمارههاي تحلیل واریانس اهداف پیشرفت و ابعاد آن با معناي تحصیلي
مدل

*1

*2

مجموع

درجة

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

رگرسیون

7/43

7

3/94

باقیمانده

23/229

254

4/473

کل

20/207

743

رگرسیون

2/594

3

2/594

باقیمانده

23/940

744

4/472

کل

20/20

743

منابع

F

P

R

23/29

4/444

4/79

75/50

4/444

4/77

مجذور
R
4/32

4/33

دوربین واتسون
3/542

3/577

مدل  :3متغیر مالک :معنای تحصیلی و متغیرهای پیشبین :جهتگیری گرایش به عملکرد ،جهتگیری اجتناب از عملکرد ،جهتگیری
اهداف تبحری
مدل  :2متغیر مالک :معنای تحصیلی و متغیر پیشبین :اهداف پیشرفت

دمااانگواااه کااه در جا ول  9مفحظااه مایکنیا
ضرای رگرسایوای اسا اا ارد  )Betaبارای م یرداای
پی بین م ل رگرسیوای یک اشان میدد کاه م یار
جدتگیری گرای باه عملکارد و جداتگیاری ادا ا
تبحری در سطح  0/05معنادار شا ه اسات؛ ایان با ان
معنی است که با در واح ت ییار در ااحارا اسا اا ارد

م یردای جدتگیری گرای به عملکرد و جدتگیاری
اداا ا تبحااری بااه ترتیاا  0/36و  0/22در ااحاارا
اس اا ارد م یر معنای تحصیل ت ییار ایجااد مایشاود.
دمچنااین ایاان ضااری باارای م یاار اد ا ا پیشاارفت
 )0/33در م ل رگرسیوای شماره دو در ساطح خطاای
 )0/05معنادار ش .
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جدول  .2ضرایب استاندارد و غیراستاندارد مدل رگرسیون براي پیشبیني معناي تحصیلي از طریق اهداف پیشرفت و ابعاد
آن
مدل

ضریب

خطای

ضریب رگرسیونی

رگرسیونی

استاندارد

استاندارد)(Beta

مقدار ثابت

2/743

4/44

جهتگیری گرایش به

4/37

4/47

متغیرها

4/75

t

P

27/545

4/444

3/545

4/404

عملکرد
3

جهتگیری اجتناب از

-4/449

4/475

-4/43

-4/450

4/505

عملکرد

2

جهتگیری اهداف تبحری

4/34

4/45

مقدار ثابت

2/504

4/34

اهداف پیشرفت

4/37

4/424

ا ایج آزماون دمبسا آی پیرساون اشاان مایددا
ج ول  )10که بین م یار موف یاتخاوادی و اشا یاق

4/22

4/77

2/273

4/444

20/505

4/444

5/475

4/444

داا آموزان دبیرس اندای شدر بجنورد رابطاه مثبات و
معنیداری  )0/20وجود دارد.

جدول  .78نتای همدست ي بین متغیر موفقیتخواهي با متغیر مالک (اشتیاق یادگیري)
متغیرهای پیشبین

همبستگی

سطح معناداری

موفقیتخواهی

4/24

4/444

چنااچه بین دو پ ی ه دمبس آی معنایداری برقارار

دوربااین واتسااون کااه باارای بررساای خوددمبساا آی

شود میتوان برای پی بینی ت ییرا در یاک م یار از

باقیماا ه دا در رگرسایون مورداسا فاده قارار مایگیارد

م یردای دیآر اس فاده کرد .رگرسایون ایان تواااایی را

اشان میدد کاه م ا ار آمااره دورباین واتساون 2/22

دارد که این عمل را ااجان دد  .ازآاجاکه دمبس آی بین

آم ه است که در فاصله  1/5و  2/5قرار دارد ،پس فر

معنیدار ش ه است لاذا

اساا فل بااین خطادااا پذیرف ااه اساات و ماایتااوان از

م یردای مورداظر این پژود

میتوان از رگرسیون اسا فاده کارد .دماانگوااه کاه در

رگرسیون اس فاده کرد .ا ایج تحلیل واریااس ایاز اشاان

جا ول خفصااه ما ل رگرسایون و آمااارهدااای تحلی ال

میددا کاه م ا ار آمااره  )12/69 Fدر ساطح 0/05

واریااس مفحظه میکنیا جا ول  )11م ا ار ضاری

معنیدار ش ه است .ایان با ین معنای اسات کاه ما ل

تعیین تع یلش ه برابر با  0/04است .ایان با ین معنای

رگرسیون تح یق م ل مناسبی است؛ یعنای م یرداای

است که م ار  0/04از ت ییرا م یر وابس ه به وسایله

پی بین میتواان ت ییرا م یر وابس ه را تبیین کن .

م یر مس ل قابل تبیین است .دمچنین ا اایج آزماون
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جدول  .77خالصة مدل رگرسیون و آمارههاي تحلیل واریانس
مجموع

درجة

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

رگرسیون

3/459

3

3/459

باقیمانده

00/44

744

4/499

کل

09/50

743

مدل

*1

منابع

F

P

R

32/55

4/444

4/24

مجذور

دوربین

R

واتسون

4/40

2/229

*متغیر مالک :اشتیاق یادگیری و متغیر پیشبین :موفقیتخواهی

واح ت ییر در ااحرا اس اا ارد م یر موف یتخاوادی،
 0/21در ااحرا اس اا ارد م یر اش یاق تحصیلی ت ییر
ایجاد میشود.

دمانگواه که در ج ول  12مفحظه میکنی ضری
رگرسیوای اس اا ارد بارای م یار پای باین در ساطح
 0/05معنادار ش ه است؛ این ب ان معنی است که با دار

جدول  .79ضرایب استاندارد و غیراستاندارد مدل رگرسیون براي پیشبیني اشتیاق یادگیري از طریق موفقیتخواهي
ضریب

خطای

ضریب رگرسیونی

رگرسیونی

استاندارد

استاندارد)(Beta

مقدار ثابت

2/53

4/35

موفقیتخواهی

4/37

4/40

متغیرها

4/23

فرضایه :باین موف یاتخاوادی بااا ادا ا پیشاارفت
داا آموزان دبیرس اندای شادر بجناورد رابطاه وجاود
دارد .ا ایج آزمون دمبس آی پیرساون اشاان مایددا

t

P

35/43

4/444

7/95

4/444

ج ول  )13که باین م یار موف یاتخاوادی و ادا ا
پیشرفت داا آموزان دبیرس اندای شدر بجنورد رابطاه
مثبت و معنیداری  )0/14وجود دارد.

جدول  .79نتای همدست ي بین متغیر موفقیتخواهي با متغیر مالک (اهداف پیشرفت)
متغیر پیشبین

همبستگی

سطح معناداری

موفقیتخواهی

4/30

4/444

بنابراین وق ی بین چن پ ی ه دمبس آی معنیداری
برقرار شود میتوان بارای پای بینای ت ییارا در یاک
م یر از م یردای دیآر اسا فاده کارد .رگرسایون ایان
توااایی را دارد کاه ایان عمال را ااجاان ددا  .ازآاجاکاه
دمبساا آی بااین م یردااای مااورداظر ایاان پااژود
معنیدار ش ه است لذا مایتاوان از رگرسایون اسا فاده
کرد.

چنااچااه در ج ا ول  14مفحظااه م ایکنی ا م ا ار
ضری تعیین تع یلش ه  0/02است .ایان با ین معنای
است که م ار  0/02از ت ییارا م یار وابسا ه یعنای
اداا ا پیشاارفت بااهوساایله م یاار مساا ل یعناای
موف یتخوادی قابل تبیین است .ولی این تبیاین بسایار
ضااعی اساات .ازآاجاکااه در محاساابه ضااری تعیااین از
م ادیر درجا آزادی اس فاده امیکنن لذا بارای اینکاه
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ب ااوان تفسایر درسااتتااری ارائااه داد از ضااری تعیااین
تع یلش ه اس فاده میکنن  .در اینجا اخا ف چنا اای
بین این دو وجود ا ارد .دمچنین ا ایج آزماون دورباین
واتسون که برای بررسی خوددمبس آی باقیمااا هداا در
رگرسیون مورداس فاده قرار میگیرد اشان میددا کاه
م ار آماره دورباین واتساون  1/25آما ه اسات کاه در
فاصله  1/5و  2/5قرار دارد ،پاس فار اسا فل باین

خطادا پذیرف ه است و مایتاوان از رگرسایون اسا فاده
کرد .ا ایج تحلیل واریااس ایز اشان میدد کاه م ا ار
آماره  )6/09 Fدر سطح  0/05معنیدار ش ه است .ایان
ب ین معنای اسات کاه ما ل رگرسایون تح یاق ما ل
مناسبی است؛ یعنای م یرداای پای باین مایتواانا
ت ییرا م یر وابس ه را تبیین کن .

جدول  .7۷خالصه مدل رگرسیون و آمارههاي تحلیل واریانس
مجموع

درجة

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

رگرسیون

4/539

3

4/539

باقیمانده

09/472

744

4/394

کل

09/504

743

مدل

*1

منابع

F

P

R

5/454

4/430

4/30

مجذور

دوربین

R

واتسون

4/42

2/299

متغیر مالک :اهداف پیشرفت و متغیر پیشبین :موفقت خواهی*

دمان گواه کاه در جا ول  15مفحظاه مایکنیا
ضری رگرسیوای اس اا ارد بارای م یار پای باین در
سطح  0/05معنادار ش ه است؛ این ب ان معنی است که

بااا داار واحاا ت ییاار در ااحاارا اساا اا ارد م یاار
موف یتخوادی 0/14 ،در ااحرا اس اا ارد م یر اد ا
پیشرفت ت ییر ایجاد میشود.

جدول  .76ضرایب استاندارد و غیراستاندارد مدل رگرسیون براي پیشبیني اهداف پیشرفت از طریق موفقیتخواهي
ضریب

خطای

ضریب رگرسیونی

رگرسیونی

استاندارد

استاندارد)(Beta

مقدار ثابت

2/423

4/39

موفقیتخواهی

4/34

4/40

متغیرها

بحث و نتیجهگیري
ا ایج آزماون دمبسا آی پیرساون اشاان داد کاه باین
موف یتخاوادی ،اشا یاق یاادگیری و ادا ا پیشارفت
بامعنی تحصیل داا آموزان دبیرس ان دای شدر بجنورد
رابطه وجود دارد .اگرچه رابطه باین ادا ا پیشارفت و
اش یاق یادگیری با معنای تحصیلی معنادار شا ه اسات
ولی بای در اظر داشت چون دامنه رابطه ایان دو م یار
کم ر از  0/35است؛ لذا بای عنوان کرد کاه ایان رابطاه

4/30

t

P

34/00

4/444

2/05

4/430

اشان ددن ه ارتباش اسب ا ضعیفی باین ایان م یرداا را
اشان میدد  .ازآاجاکه تااکنون تح ی ای در ارتبااش باا
سؤال اصلی پژود ااجااناشا ه اسات بناابراین امکاان
م ایسه ا ایج این بخ از پژود با تح ی اا پیشاین
وجود ا ارد؛ اما میتوان ا ایج را با ساازه داای دمپاوش
م ایسه کرد .این با یاف هداای Pekrun ،)Fathi,2013
 )et al.,2011و )Henderson-King & Smith,2006
به اوعی دمخواای دارد .چراکه موف یاتخاوادی ،ادا ا
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پیشرفت و اش یاق یادگیری بهاوعی باا ااآیازش درواای
رابطه دارا ؛ دمچنین باا پیشارفت تحصایلی ایاز ساازه
دمپوشی برای م یردای پی بین این پژود به شمار
میرود .ا ایج اشان داد که بین موف یتخوادی با معنای
تحصیلی داا آموزان دبیرس اندای شدر بجنورد رابطاه
وجااود دارد .ا ااایج ایاان بخ ا از پااژود بااا تح یااق
Lachman
&
،)Parvin & John,2006
)Issazadegan
et
 )Weaver,2006و al.,2014
دمخواای دارد .ااآیزه پیشارفت اشااره باه تمایال بارای
رسی ن به اد ا فردی یا اسا اا ارددا داردClark & .
 )Schroth,2010در پژود خود این را مطرح میسازا
که دااشجویان با توجه به ویژگیدای شخصی ی م فاو ،
دتیل مخ لفی برای کس درجا دااشاآادی داشا ه و
بنااابراین اولویاتدااای م فاااو تحصایلی ایاز خوادنا
داشت؛ این به احوی با معنای تحصیل ایز مایتوااا در
ارتباااش باش ا ؛ بنااابراین ایاان دور از ذداان ایساات کااه
داا آموزان ایز تحصیل را به منظور موف یات در حرفاه
یا رادی برای مسا ل شا ن در اظار بآیراا  .باه اظار
میرس .
ا ایج اشان داد که بین اش یاق یاادگیری باا معناای
تحصیلی داا آموزان دبیرس اندای شدر بجنورد رابطاه
وجود دارد .م ایسه ا ایج پژود با سازهداای دمپاوش
معنای تحصیلی اشان میدد که این ا ایج با یاف هداای
پاژود داای Feredricks et ،)Talebi et al.,2015
 )Wigfield & Cambria,2010 ،)al.,2004و
 )Linnenbrink & Pintrich,2003دمخاااواای دارد.
اشا یاق یااادگیری ساازهای اساات کاه باارای اولاین بااار
به منظور درک و تبیین افت و شکست تحصایلی مطارح
گردی ا و بااهعنااوان پای اه و اساس ای باارای تاافشدااای
اصفح گرایااه در حوزه تعلیم و تربیت م اظر قرار گرفت.
به طورکلی مفدون اش یاق یادگیری بر ا ا خودآگاادی
در مطالعه ،طراحی ع ای فراشناخ ی و خود اظام ددای
تأکی مایکنا  .)Green et al,2012در دماین زمیناه
پیشاارفت تحص ایلی بااهعنااوان ی اک ارزش شخص ای در

جمعیتِ دااشجویی با معنی تحصیل «حرفه» در ارتبااش
است .عفوه بر این داا آماوزاای کاه پیشارفت بد اری
دارا  ،بهاح مال بیش ر تحصیل در دبیرس ان را به پایاان
میرساان و با کس امرا بات در ام حاااا مایتوااا
موف یت آتی آندا را در ورود به تحصیف دااشاآادی و
شاا ل پاای بیناای کناا .)Khadem doust,2011
ازآاجاییکه پی ا کردن حرفاه ،موف یات و برااماه ریازی
برای آین ه و از دمه مدمتر خود یادگیری از مؤلفاهداای
معنای تحصیلی بشمار میآین میتوان چنین تصور کرد
کااه اش ا یاق یااادگیری و ابعاااد آن بااا برخاای از معاااای
تحصیل رابطه دارد؛ بنابراین اگرچه تح یق مشخصای در
ارتباش با رابطه بین اش یاق یادگیری و معنای تحصایلی
صور اآرف اه اسات ولای ازآاجااییکاه ابعااد اشا یاق
یادگیری با برخی از معاای تحصیلی در ارتبااش دسا ن
میتوان خطوش ارتباطی را باین ایان دو م یار م صاور
ش  .بهطور مثال بسیاری از داا آموزاای که مایتواانا
جنبه دای شناخ ی ،ااآیزشی و رف اری عملکرد تحصیلی
خود را تنظیم و کن رل کنن باهعناوان یاک یادگیراا ه
بسیار موفق عمل میکننا و ایان اشاان مایددا کاه
یااادگیری خااودتنظیمی پاای بیناای کنناا ه عملکاارد
تحصایلی و یاادگیری یکاای از معااای تحصایل) اساات.
دمچنین ا ایج اشان داد کاه باین ادا ا پیشارفت باا
معنای تحصیلی داا آموزان دبیرس اندای شدر بجنورد
رابطه وجاود دارد .مطاابق باا اظریاه ادا ا پیشارفت،
اد افی که داا آموزان اا خاب میکنن بر عمل ،تفکار،
احساااس و ایجاااد معناای در پاساا بااه موقعیااتدااا و
ایازمن یدای تحصیلی اثار مایگاذارد .ایان اظریاه باه
تع یااا شایسااا آی در موقعیاااتداااای پیشااارفت و
جدت گیری ااآیزشی که داا آموزان در موقعیات داای
خا اشان مایددنا وابسا ه اسات و بار روشای کاه
داااا آمااوزان بااه تکالیفشااان ازدیااک و آن را تجربااه
میکنن تأثیر مایگاذارد  .)Visany et al.,2012ا اایج
بااا یاف ااهدااای Midgley et ،)Lee et al.,2010
 )Kaplan & Flum,2010 ،)al.,2001دمخواای دارد.
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دمچنین یاف ه دا اشان داد بین موف یاتخاوادی باا
اشا یاق یاادگیری دااا آماوزان دبیرسا اندااای شاادر
بجناااااورد رابطاااااه وجاااااود دارد .یاف اااااهداااااای
 )Pekrun et al.,2011 ،)Zitniakova,2007حااکی از
آن است که ااآیزش پیشارفت باا یاادگیری و پیشارفت
تحصیلی و بروز افکار و دیجااا منفای چاون اسا رس،
اضطراب که منجر به افت عملکرد میشاود ،رابطاه دارد.
دمچنین با یاف اهداای ،)Akbari Bloutbangan,2014
Rezai et ،)Abbasianfard & Bahrami,2010
 )al.,2015دمخواای دارد .از طرفی دیآر مفدون اشا یاق
تحصیلی با مفداون ااآیازش ارتبااش تنآااتنآی دارد .در
مبحث ااآیزش ،بین ااآیازش درواای و بیرواای تفااو
وجود دارد .به طورمعمول اع اد بر این است که ااآیزش
بیروای وابس ه به وجود پاداشدا و مشاوقداای بیرواای
است ،درحالیکه ااآیزش دروای مسا لزن دایچ پاداشای
ایست .داا آموزان دارای ااآیزش بیروای ف برای باه
دست آوردن پاداش یا اج ناب از تنبیه تکاالی خاود را
ااجان میددن  .)Schlechty,2005ا ایج اشان داد کاه
بین موف یتخوادی باا ادا ا پیشارفت دااا آماوزان
دبیرس ان دای شدر بجنورد رابطه وجود دارد .ا ایج ایان
بخاا از پااژود بااا پااژود دااای & Malka
 )yaghobyو
et
ai.,2015 ،)Covington,2005
 )Gholamali Lavassani et al.,2012دمخاواای دارد
ولای باا ا اایج تح یاق  )Shaari et al.,2014باهااوعی
دمخاواای اا ارد .ا اایج ایان پاژود بارخف ادعاای
پژود حاضر اشاان داد موف یاتخاوادی باا پیشارفت
تحصیلی رابطه اا ارد .پاژود داا اشاان مایددا کاه
افرادی که دارای ااآیزه پیشرفت بات دسا ن تکاالی و
موقعیت دایی را که ب واان بر آندا اثر بآذارا و بهطاور
موف یتآمیزی به اتمان برساان را ترجیح میددنا ؛ اماا
افرادی که دارای ااآیزه پیشرفت پایین دس ن باه خاود
مطمون ایس ن و زمینه شکست خود را فرادم میکنن ؛
بنابراین میتوان تصور کرد که داا آموزاای کاه ااآیازة
موف یتخوادی بیشا ری داشا ه باشان تجارن ادا ا

چالشاای را بیش ا ر اا خاااب م ایکنن ا و موف ی اتدااای
بیشاا ری را کساا خوادناا کاارد .در دمااین ارتباااش
 )Malka, A. & Covington,2005اشااان داداا کاه
اد ا  ،تأثیر حیاتی روی ااآیزش پیشرفت افراد داراا و
پژودشآراای چون توکمن و باقرست ،تاپس و کنساینآر
در پژود دای خود دریاف ن که اد ا موج افازای
ااآیاازه و بدبااود کااارایی عملکاارد افااراد ماایشااود.
د گذاری یکی از مؤثرترین رادبردداای روانشناسای
باارای بدبااود عملکاارد و ااآیاازه بااهحساااب آوردااا .
د گذاری به طور خفصه میگوی اد ا چال برااآیز
و مشخص اما دستیااف نی اذلا مایتواانا ااآیازه را
افزای ددن زیرا چنین اد افی منجر به افزای تمرکز،
تفش و پای اری میشوا  .بازخورد پیشارفت باه منظاور
رسی ن به ادا ا  ،توجاه ،تافش و پایا اری را ت ویات
میکن یا اطفعاتی را بارای اصافح و ت ییار کااربرد در
جدات ماؤثر کاردن آن فارادم مایآورد Baghurst et
 .)al.,2015دنآامیکه افاراد ادا افی بارای خاودتنظیم
میکننا  ،اسابت باه ا ااش قاو و ضاع خودآگاادی
بیش ری یاف ه ،توااایی و میزان تفش خود را برای ااجاان
موف یت آمیز این اد ا قضاو میکننا  ،درا یجاه باه
اسا راتژیدااای مطالعااه و قااوااین مااؤثرتر م ایرساان و
رویکاارد بد اار و مااؤثرتری اساابت بااه ی اادگیری اتخاااذ
خوادن کرد .دمچنین دنآامیکه ببینن واقعا تاوان باه
دست آوردن اد ا رادارا  ،ااآیزهشان افزای ماییابا
.)yaghoby et al.,2015
پیشنهادهاي پژوهش
 .1با توجه به یاف اه داای باهدسات آما ه باه م صا یان
آموزش وپرورش پیشنداد مایشاود باه ما یران و کاادر
م رسهدا توصیه کنن تا بر رش و گس رش یادگیری باه
کمک دمساتن و درگیری تحصیلی و ااآیزش تحصایلی
در م ارس خود با توجه به عفیق و تواااییداای تماامی
داا آموزان و م ناس با تفاو دای فردی آااان تأکیا
کنن  .در این راس ا به معلمان آزادی و اخ یاار بیشا ری
داده شود تا کفس خود را به شایوه مطلاوب خاود اداره
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. کنن
 در خصو شکلگیری معنی شخصی از تحصایل در.2
 ادبی اا پژودشاااای اشااااان داده اساات کااه،م ا ارس
دبیرسا ان در شااکلگیاری تصاامیما دااا آمااوزان و
.مؤثر و ساازا های دارد
اآرشدای او برای تحصیل ا
 تطبیق سبک دای،  آموزش مناس،ایجاد اد ا چالشی
یادگیری داا آماوزان باا ایااز آن داا از عوامال مدمای
دس ن که بهعنوان رادبارد مایتواانا در شاکلگیاری
.  قابلتوجه باشن،معنی از تحصیل در دبیرس ان
 دمچنااین معلمااان بای ا سااعی کنن ا کااه اضااطراب.3
. ام حان را برای داا آموزان کاد ددن
. از شیوه دای اوین و مفرح برای ت ریس اس فاده شود.4
به طور مثال فراینا یاادگیری را باا اردوداای بیارون از
.  بازیدای آموزشی دمراه کنن،م رسه
 م یران و م ص یان امر آموزش بای محی م رساه را.5
طوری طراحی کنن که داا آموزان به م رسه احساس
تعلق کنن ؛ به طور مثال از را دای شاد برای کفسداا
 از معلمان بخوادنا کاه باا آراسا آی در، اس فاده کنن
. م رسه ظادر شوا
 موف یااتخااوادی خواسا آاه ااآیزشاای دارد بنااابراین.6
پیشنداد میشود که بیش ر بر روی ااآیزش داا آموزان
کار شود و در دمین راس ا معلماای اس خ ان شاوا کاه
محرک و پراارژی باشن تا خود یک معر و الآاو بارای
. داا آموزان باشن
 معلمان عفوه بر مفاد درسی بای مفاادیمی دمچاون.7
 پش کار را برای دااا آماوزان، آین ه اآری،سختکوشی
 طراحاان برااماه. تشریح کنن و به آندا ادمیات ددنا
درسی ایز بایا ایان مفاادیم را در قالا مفااد درسای
. مرتب بآنجاان
منابع
Abbasianfard, Mehrnoush., Bahrami, Hadi;
Ahghar, Qhasem. (2010) Relationship
between self-efficacy and achievement
motivation in pre-university students. Journal
of Applied Psychology, (13) 1: 0.95-109.
[persian]
Alavi, Ali; Etesami, Seyed Mohammad Kazem.

7926  بهار، سال پانزدهم،)67  (پیاپي92  شماره، دوره دوم، پژوهش در برنامهریزي درسي/ 29
with an emphasis on Nahj al-Balagha, MA
thesis, Tehran University of Imam Sadeq
(AS).. [persian]
Feredricks, J. A., Blumenfeld, P. C., & Paris, A.
H. 2004. School engagement: Potential of the
concept, state of the evidence. Review of
Educational Research, 74, 59-109.
Ghaffari, A.; Arfa Baluchi, Fatima. (2011)
Relationship
between
achievement
motivation and academic self-concept and
test anxiety in graduate students of Ferdowsi
University of Mashhad, Journal of
Consulting and Clinical Psychology, 1 (2):
121-136. [persian]
Gholamali Lavassani, Masoud, Hejazi, elahe,
khezri Azeri, hamin. (2012) The role of selfefficacy, task value, achievement and
cognitive engagement in math achievement
test causal model. Journal of Educational
Innovations.11 (41): 7-28.. [persian]
Galotti, Kathleen M., and Melissa C. Mark.
1994. How do high school students structure
an important life decision? A short-term
longitudinal study of the college decisionmaking process." Research in Higher
Education 35, no. 5: 589-607.
Green, Jasmine, Gregory Arief D. Liem, Andrew
J. Martin, Susan Colmar, Herbert W. Marsh,
and Dennis McInerney. 2012. Academic
motivation, self-concept, engagement, and
performance in high school: Key processes
from a longitudinal perspective. Journal of
adolescence 35, no. 5: 1111-1122.
Henderson-King, Donna, and Amanda M.
Mitchell. 2011. Do materialism, intrinsic
aspirations, and meaning in life predict
students’ meanings of education?. Social
Psychology of Education 14, no. 1: 119-134.
Henderson-King, Donna, and Michelle N. Smith.
2006. Meanings of education for university
students: Academic motivation and personal
values as predictors. Social Psychology of
Education 9, no. 2: 195-221.
Hermans, Hubert J. 1970. A questionnaire
measure of achievement motivation. Journal
of Applied Psychology 54, no. 4: 353.
Homer, Pamela M., and Lynn R. Kahle. 1988. A
structural equation test of the value-attitudebehavior hierarchy." Journal of Personality
and social Psychology 54, no. 4: 638.
Issazadegan, Ali; Michaeli Manee, Farzaneh;
Marvi Milan, Firouz(2014). The relationship
between hope, optimism and meaning of

education at pre-university students academic
performance, Journal of School Psychology,
3 (2): 137-152. [persian]
Khadem doust, Leyla (2011).Perfectionism on
structural modeling motivation postgraduate
students of Tehran University of Educational
Sciences. Master's thesis. Martyr Rajai
University.. [persian]
Kaplan, Avi, and Hanoch Flum. 2010.
Achievement goal orientations and identity
formation styles. Educational Research
Review 5, no. 1: 50-67.
karamdoust, Noruz Ali; Zandvanian, Ahmad;
Aboulghasemi, Mahmoud(2006) Suitable
models designed to guide high school
students. Journal of Psychology and
Educational Sciences 36 (1): 99-122.
[persian]
Kareshki, Hossein; Arfa Balluchi, Fateme;
Shirzad, Zeinab. (2013) Relationship
Between Perceived quality Klasydansh
students with their academic attitude. New
approaches to learning 0.1 (19): 75-88.
[persian]
Kindermann, T. A. 2007. Effects of naturally
existing peer groups on changes in academic
engagement in a cohort of sixth graders.
Child Development 78, no. 4: 1186-.3021
Parvin, Lawrence, A ؛John, Oliver, B.
(2002).Personality: Theory and Research.
Javadi and Mohammad Parvin Kadivar.
Tehran: Aeej press.. [persian]
Lachman, M. E., & Weaver, S. L. (2006). The
Achievement Motive. New York: Appleton.
Lee, Jie Qi, Dennis M. McInerney, Gregory
Arief D. Liem, and Yasmin P. Ortiga. 2010.
The relationship between future goals and
achievement goal orientations: An intrinsic–
extrinsic
motivation
perspective.
Contemporary Educational Psychology 35,
no. 4: 264-279.
Linnenbrink, E. A.; & Pintrich, P. R. 2003. The
role of self-efficacy beliefs in student
engagement and learning in the classroom.
Reading and Writing Quarterly, 19, 119-37.
Malka, A. & Covington, M. 2005. Perceiving
school performance as instrumental to future
goal attainment: Effects on graded
performance. Contemporary Educational
Psychology,30: 60-80.
Midgley, Carol, Avi Kaplan, and Michael
Middleton. 2001. Performance-approach
goals: Good for what, for whom, under what

29 /  اشتیاق یادگیري و اهداف پیشرفت با معني تحصیل دانشآموزان،رابطة موفقیتخواهي
circumstances, and at what cost?. Journal of
Educational Psychology 93, no. 1: 77.
Muis, Krista R., and Ordene Edwards.2009.
Examining the stability of achievement goal
orientation.
Contemporary
Educational
Psychology 34, no. 4: 265-277.
Masharepour, Mahmoud, (2004) Sociology of
Education, Tehran:samt press. [persian]
Mousavi, Seyed Mahrokh; Kiamanesh, Alireza;
Akhavantafti, Mahnaz. (2014) Academic
achievement of educational quality, academic
engagement, peer assisted learning and
academic motivation (a two-level study).
Journal of Educational Innovations 14 (55):
69-86. [persian]
Muola, James M. 2010. A study of the
relationship between academic achievement
motivation and home environment among
standard eight pupils." Educational research
and reviews 5, no. 5: 213.
Puran roar, Indigo Mohammad, Ahmad Abedi.
(2014). The relationship between emotional
and cognitive attitude of self-learning
students, teachers Isfahan University. Journal
of Medical Education Research Strategies. 7
(4): 229-234. [persian]
Pintrich, Paul R., and Elisabeth V. De Groot.
1990. Motivational and self-regulated
learning components of classroom academic
performance. Journal of educational
psychology 82, no. 1: 33
Pekrun, R. & Goetz, T.& Frenzel, Anne C.&
Barchfeld, P.& Perry, Raymond P.
(2011).The
relationship
of
parental
monitoring to community college student
adjustment and achievement: differences by
gender, ethnicity, parental education level,
and student residence. Unpublished Ph.D.
Thesise, Carolina University.
Rabbani, Zeinab, Yousefi, Farideh. (2012)
Evaluation of the mediatory role of goal
orientation in the relationship between self
and task value with a variety of cognitive
strategies. Studies Teaching and Learning 0.4
(2): 49-80.. [persian]
Rahimi, Ali Reza. (2004) The fundamental
propositions about the interaction of
education and popular culture. Nameh
pajouheshe Farhangi. 10 (7): 32-42
. [persian]
Rezai, Leila; Ahadi, Hasan; Asadzadeh, Hassan.
(2015) Causal Model for motivation based on
the dimensions of learning through

Efficacy.Quarterly psychological methods
and models 0.6 (20): 1-16. [persian]
Schlechty, Phillip C. 2005. Creating great
schools six critical systems at the heart of
educational innovation.
Shaari, Abdull Sukor, Nurahimah Mohd Yusoff,
Izam Mohd Ghazali, Rafisah Hj Osman, and
Nur Fatirah Mohd Dzahir. 2014. The
Relationship between Lecturers’ Teaching
Style and Students’ Academic Engagement."
Procedia-Social and Behavioral Sciences
118: 10-20.
Shariatpanah, shokoufeh; Mashhadi, Ali.
(2014).orientation purposes role in the
academic success of students (the case of
high school students II). Journal of Research
in school learning and virtual 0.3 (11): 5966. [persian]
Talebi, Saeed; Mahmoodian, faith, salvation,
Ahmad, Saif, Muhammad Hassan. (2014)
variables in predicting academic achievement
with an emphasis on e-learning and academic
engagement.
Journal
of
educational
technology and learning. 1 (2): 1-27.
[persian]
Visany, mokhtar, Golamali Lavasani, Masoud;
Ejei, Javad(2012) The role of achievement
goals, motivation and learning strategies on
statistics anxiety test a causal model. Journal
of Psychology, 16 (2): 142-160. [persian]
Wang, M. T., & Eccles, J. S. 2013. School
context, achievement motivation, and
academic engagement: A longitudinal study
of
school
engagement
using
a
multidimensional perspective. Learning and
Instruction, 28, 12-23.
Wigfield, Allan, and Jenna Cambria. 2010.
Students’
achievement
values,
goal
orientations, and interest: Definitions,
development, and relations to achievement
outcomes." Developmental Review 30, no. 1:
1-35.
yaghoby,
Abolghasem;
jahan,
Faezeh;
Kordnoghani, Rasoul. Rashid, Khosro.
(2014) The effect of education on
achievement goals, goal setting and
achievement motivation. Journal cognitive
strategies in learning. 3 (5): 91-105. [persian]

