
 

  
  فصلنامه علمي ـ پژوهشي روانشناسي دانشگاه تبريز

  ١٣٨٩ بهار ١٧م شماره پنجسال 
  

 ادراكنقش عوامل مربوط به : گيري انگيزش هدف چيرگيبيني جهتپيش
  كالس درس ساختار از

  

 

  استاديار دانشگاه تبريزـ  رحیم بدري گرگريدکتر 

  شناسي تربيتيی رواندانشجوي کارشناسي ارشد رشته  ـ فریبا حسینی اصل
  

  

  چکیده
در  كالس درس ساختار از ادراكبيني نقش عوامل مربوط به پژوهش حاضر با هدف پيش

. جام گرفتـنمايي با روش همبستگي انـآموزان راهدانش) تبحر(ي ـيزش چيرگـانگ
) آموز دختردانش ۱۵۰آموز پسر ودانش ۱۵۰( آموزدانش ۳۰۰هاي پژوهش، شامل آزمودني

اي از نواحي آموزش و اي چندمرحلهگيري تصادفي خوشهنمونه یوسيلهه بودند که ب
هاي ساختار اهداف کالس درس بلک بورن و از پرسشنامه. پرورش تبريز انتخاب شدند

يلبو براي ـگرايي تحصيلي بوفارد، وزيو، رومانو، کوئينارد، بوردليو و فدفـه یپرسشنامه
هاي آماري تحليل تجزيه و تحليل اطالعات روشبراي  .آوري اطالعات استفاده شدجمع

و نتايج پژوهش نشان داد که تکاليف جالب . رگرسيون گام به گام و تحليل مسير به کار رفت
آموزان دانش) تبحر(انگيزش چيرگي  یکنندهبينيترين پيشبرانگيزاننده کالس درس مهم

  . کندرا تبيين مي) تبحر( درصد از واريانس انگيزش هدف چيرگي% ۱۲اين متغير . است
  

انگيزش هدف پيشرفت، انگيزش هدف چيرگي، ادراک از ساختار کالس  :کلیدي واژگان
  .درس
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اي از رفتار تحصيلي است که چگونگي انتخاب، آموزان بخش پيچيدهانگيزش دانش
آنها را  یگذاري، صرف انرژي در تکاليف و چگونگي احساس فرد دربارهميزان سرمايه

انگيزش و يادگيري با  یدانش روانشناسي، به ويژه در حيطه. دهدثير قرار ميأتحت ت
هاي تحقيقاتي خود بيشترين نقش را در فهم رفتار فراگيران و افزايش تکيه بر يافته

از جمله  ۱گيري هدف پيشرفتاين رابطه جهت در. توانايي انگيزشي آنها داشته است
 یکليدي در مطالعه یعنوان يک سازههاي نظري است که نقش آن به چهارچوب

پژوهش ها نشان مي دهد که کيفيت . انگيزش فراگيران  مورد تاکيد قرار گرفته است
. انگيزش فراگيران در کالس درس به تعريف موفقيت در آن موقعيت بستگي دارد

اهداف موفقيت به عنوان داليل و مقاصدي که فرد براي گرايش يا درگير شدن در 
گيري جهت). ۲۰۰۳، ۲پينتريچ( شودکند، تعريف ميبراي خود مشخص ميتکاليف 

. هدف پيشرفت بر داليلي که فراگيران براي تالش به منظور موفقيت دارند، تأکيد دارد
کند تا افراد به عبارت ديگر تئوري انگيزش پيشرفت يک ساختارشناختي را فراهم مي

نايي که افراد به يک موقعيت پيشرفت کنند و معچگونه موفقيت و شکست را تعريف مي
ترين ترين و کاربرديگرايي مناسبهاي هدفنظريه. دهند را نشان دهدنسبت مي

در . هاي روانشناسي تربيتي براي درک و بهبود فرايند يادگيري و ياددهي هستندنظريه
گيري هدف سازي اخير از انگيزش پيشرفت چهار نوع هدف پيشرفت، جهتمفهوم
، هدف عملکرد ۴، هدف عملکرد گرايشي)تبحرگريزي( گريزي، چيرگي)تبحر( ۳چيرگي
از بين اين چهار نوع هدف گرايي، ). ۲۰۰۲، ۶پينتريج و شانک( شناسايي شدند ۵اجتنابي
افرادي که چنين . ی انگيزشي بسيار نيرومند و مثبتي داردگرايي چيرگي جنبههدف
  تبحر يادگيري بر بهبود سطح توانايي خود و ي دارند، هنگام انجام تکاليف درسي وـهدف

  

  

2- Pintrich 
4- mstery - avoidance 
6- Pintrich & Schunk 

1- achievement goal orientation 
3- mastery goal orientation 
5- performance- avoidance goal 
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ت و مهارت کنند که اطالعاکنند يا سعي ميها تمرکز مييافتن بر مطالب و مهارت
مندي گيري چيرگي به رشد کفايتافراد داراي جهت. جديد را به طور کامل درک کنند

آيا «دهند و تالش خودشان را با معيارهاي دروني مانند و مهارت عالقه نشان مي
). ۲۰۰۸، ۱ليم، الو و ني( کنندارزيابي مي» امآيا رشد پيدا کرده«و » اميادگرفته

هاي عميق يادگيري را استفاده از راهبرد ادند اهداف چيرگيمطالعات مختلف نشان د
، ۳و گرين، ميلر، کراوسون، ديوک و آکي ۲۰۰۱ ،۲اليوت و مک گريگور( کندتسهيل مي

هاي مثبت را به اهداف چيرگي مرتبط اي از جنبههاي ديگر مجموعهپژوهش). ۲۰۰۴
ف را دارند در مقابل براي مثال افرادي که هدف تسلط و چيرگي بر تکلي. دانندمي

ف دهند، آنها تمايل به انجام تکاليله يا مشکل کار خود را ادامه ميأمواجه شدن با مس
شوند و احساس بهتري انگيز و مشکل دارند، به صورت دروني برانگيخته ميبرچالش

  ). ۲۰۰۸، ۴کافمن ـبروک، نيشيدا، چيانگ گريم و ريم ( نسبت به مدرسه دارند

بلي فراگيران ـموفقيت و پيشرفت ق یهاي شخصيتي و تاريخچهيـرچه ويژگـاگ
هدف پيشرفت بر  یدهد اما نظريهثير قرار ميأگيري هدف شخصي آنها را تحت تجهت

ثر ؤکننده و ماين فرض استوار است که ساختارهاي هدف کالس درس همچنين تعيين
افراد راجع به اهداف  هايمطابق اين ديدگاه شناخت). ۲۰۰۸، ۵پاتريک و ريان( هستند

 یاي مانند نظرات معلم در بارهعملکرد از عوامل موقعيتي، اجتماعي، کالسي و مدرسه
اهميت  یمشکل بودن تکليف، توانايي ادراک شده از جو کالس و اطالعات در باره

   ).۲۰۰۶، ۶اوردان واسکونفلدر(شود يادگيري و سواد متأثر مي

شوند يعني افکار، اي شناختي تصور ميسطهساختارهاي کالس درس يک مدل وا
  ک واسطه بـراي تعامالت کالس درس عملـادراکات و تـعبيرهاي فراگيران به عـنوان ي

  
  

2- Elliot & McGroger 
4- Brock, Nishida, Chiang, Grimm, & Rimm 
- Kaufman 
6- Urdan & Schoenfelder 

1- Liem, Lau & Nie 
3- Green, Miller, Crowson,  Duke & Akey 
5- Patrick and ryan 
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گيري ادراکات اختن و شکلـردي فراگيران در سـاز آن جا که تجارب ف. کننديـم
يک کالس درس را به صورت ساختار کالسي  شان موثر است لذا فراگيران لزوماًجاري

هدف پيشرفت،  یبراساس ماهيت شناختي اجتماعي نظريه. کنندمشابه ادراک نمي
آموزان از کالس درس نوع واکنش الس درس واقعي وجود ندارد، بلکه ادراکات دانشک

ين براي پژوهشگران اين موضوع داراي اهميت است که ابنابر. کندآنها را تعيين مي
کنند و چگونه بررسي شود تا روشن شود فراگيران کالس درس را چگونه ادراک مي

  ).۲۰۰۸ريان،  پاتريک و( کنندتجارب کالسي را معنا مي

اي به ارتباط هاي هدف کالسي و مدرسهی ساختارهاي انجام يافته در زمينهپژوهش
 گيري شخصي هدف اشاره دارند و احتماالًهاي هدف و جهتن ساختارمثبت ميان اي

گيري شخصي هدف جهت و يک ساختار علي وجود دارد که ساختار هدف کالسي
  ).۲۰۰۶اسکونفلدر،  اوردان و( دهدثير قرار ميأفراگيران را تحت ت

هاي مربيان و ساختارهاي کالس درس بر ويژگي یينهـحقيقات اوليه در زمـت
نشان داد که چگونگي و ) ۱۹۹۸( ۱در اين رابطه ونتزل. ها تأکيد داشتنددهندهآموزش

آموز از حمايت معلم به ميزان هاي دانشآموز و برداشتمعلم و دانش یکيفيت رابطه
مهم ديگر که مربوط  یمطالعه .بخشدآموز را بهبود ميانگيزش تحصيلي دانش زيادي

هاي معلم مرتبط با ساختارهاي هدف را مدنظر داشته است به به اعمال و فعاليت
او پيشنهاد کرد که ساختارهاي کالس درس با . انجام گرفت) ۱۹۹۲( ۲ايمز یوسيله
، ۶کردن، گروهي ۵، تشخيص۴خودمختاري، استقالل و ۳هاي مختلفي مانند تکليفويژگي
تحت تأثير قرار  يرگي راـاست که پذيرش اهداف چ) TARGETمدل ( ۸و زمان ۷ارزيابي

او نشان داد تکاليف آموزشي داراي چالش متوسط به کنجکاوي، درگيري فعال . دهدمي
  ر،يترنر، ميدگلي، مي. شودو تمرکز روي يادگـيري و پذيرش اهـداف چيرگي منجر مـي

  

  

2- Ames 
4- autonomy 
6- grouping 
8- time 

1- Wentzel 
3- task 
5- recognition 
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به اين نتيجه دست يافتند که اگر معلمان رفتارهاي تحصيلي ) ۲۰۰۲( ۱گين و کنگ
آموزان انتظار داشته باشند و فراگيران به صورت مداوم حمايت اجتماعي، بااليي از دانش

انگيزشي را از معلم خود دريافت کنند، ساختار هدف چيرگي در کالس شکل  عاطفي و
  .گيردمي

سه شاخص از ادراکات کالسي ) ۲۰۰۸، ۲به نقل از تاباچينگ، ميلر و ريليا( بلک بورن
براساس ديدگاه . شود، مشخص کرده استگيري هدف چيرگي منجر ميرا که به جهت

داري، مرتبط و جالب بودن مطالب ان از معنيآموزوي اولين عامل ميزان ادراک دانش
آموزان از معلم است و باألخره عامل دوم ميزان حمايت ادراک شده دانش. درسي است

کيد کمتر بر أت ميزان روشن بودن ارزشيابي معلم و تمرکز معلم بر يادگيري فراگيران و
  .اجتماعي است یرقابت و مقايسه

داد كه از بين عوامل  نشان )۲۰۰۴( همكاران و توسط گرين تحليل مسير انجام شده
مثبت با اهداف  یرابطه یمربوط به ساختار کالس درس تنها تكاليف برانگيزاننده

 خودمختاري از ارزشيابي چيرگي و حمايت كه حالي در دارد، آموزاندانش چيرگي
  .ندارد اي معني داري با اهداف چيرگيرابطه

ليل ـکه با روش معادالت ساختاري و تح) ۱۳۸۷( پژوهش حجازي و نقش هاييافته
بر . است فردي اهداف با ساختار كالس ميان ارتباط معرف خوبي مسير انجام شد به

 با معنادار طور به ارزشيابي چيرگي و خودمختاري از حمايت انگيزاننده بودن تکاليف،
  .دكننمي تبيين را آن تغييرات از درصد ۲۱ و داشته اهداف چيرگي رابطه

 دار، با ارزش و نـيازمندمحققان تـکاليف برانگيزاننده و درگيرکننده را تکاليف مـعني
 - فالک انکس و دارلينگ (، قابليت اعتماد )۱۹۹۲، ۳نيومن، وهليج و المبورن(تالش 
  )۱۹۹۷هاموند،  -دارلينگ (نياز به يادگيري عميق  و) ۲۰۰۰، ۵، مارکز۱۹۹۵ ،۴هامونـد

  

  

2- Tabachnick, Miller & relyea 
4- Falk, Ances & Darling - hammond 

1- Turner, Midgley, Meyer, Gheen & Kang 
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اين است که چنين تکاليف و  یگيرکنندهف دريک ويژگي مشترک تکالي. دانستند
ل، تلفيق دانش و هاي سطح باالتر تفکر مانند تحليهاي يادگيري روي مهارتفعاليت

چنين تکاليف چالش . کيد دارندأمحصوالت، و ارتباط آنها با دنياي خارج از مدرسه ت
. آموزان انتظار دارد که اطالعات را به کار برده و يا استنباط انجام دهندبرانگيز از دانش

برانگيزي متوسطي معتقد بود تکاليف ارائه شده بايد حالت چالش) ۱۹۹۲( ۱بلومنفلد
  .شودبرانگيز باال مانع درگيري شناختي و انگيزش ميته باشند و تکاليف چالشداش

دهد استانداردها و معيارهاي باالي ارزشيابي به تالش بيشتر يـها نشان ميافته
آموزان باور داشته باشند که با وجود اين چنان که دانش. شودآموزان منجر ميدانش

ند، احتمال درگيري آنها با تکاليف يادگيري معيارهاي معلم غيرقابل دستيابي هست
ارزيابي معلم،  یمعتقد بود شيوه) ۱۹۸۸( ۳کروکس). ۱۹۹۳، ۲ويگينز( شودکمتر مي

آموزان را از طريق خود ارزيابي پيشرفت، انتخاب راهبردهاي يادگيري انگيزش دانش
لمان و مع .دهدآموزان تحت تأثير قرار ميمناسب، احساس خودکارآمدي توسط دانش

هاي فردي فراگيران مانند نمره دادن براساس منحني مدارسي که بر تفاوت توانايي
هاي آموزان داراي پيشرفت تحصيلي باال و به پاسختوزيع طبيعي، اهميت به دانش

 شودگيري شخصي هدف عملکرد ميصحيح فراگيران تأکيد دارند موجب رشد جهت
  ).۱۹۹۶، ۴مائهر و ميدگلي(

گيزش و ـبر ان كالس درس اختارـس از ادراكگري نيز نقش ـتعدد ديتحقيقات مـ
 )۲۰۰۸( ۵هالمان، دويک، شويگرت و هاراکي ويکز. گيري هدف فراگيران تأکيد دارندجهت

) ۲۰۰۸( ۶تأثير ارزش تکليف برهدف چيرگي، تساي، کانتر، لوتک، تراتوين و ريان
  يرگي با ـدف چـساختار ه) ۲۰۰۸( ۷ختاري ادراکي بر انگيزش، الو و ليـحمايت خودم
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روابط ) ۲۰۰۸( ۱چالفانت، سوانسون و رايزر - گيري شخصي چيرگي، والينت، لمريجهت
تيلر و  مندي آنهافراگير و ميزان مشارکت فراگيران بر احساس شايستگي و کفايت - معلم

  .احساس شايستگي تأييد کردندبر كالس ساختار از ادراكتأثير  )۲۰۰۷( ۲و نتومانيس

گيري هدف پيشرفت بر جهت كالس ساختار از ادراكفرايندي که از طريق آن 
توان تبيين کرد که معلماني که به ذارد به اين صورت ميگآموزان تأثير ميدانش

کر و پيام را منتقل ـده، فـدهند، اين اياهميت مي) اختار چيرگيـس(يادگيري و فهم 
چنين ساختاري اين پيام روشن به . توانند ياد بگيرندافراد مي یکنند که همهمي

چنين ساختاري . تر از کسب نمره استآموزان دارد که کسب مهارت مهمدانش
گيري چيرگي شخصي را بپذيرند و اين کند تا اهداف جهتفراگيران را ترغيب مي

در . شودهاي مثبت رفتاري و شناختي منجر مياي از جنبهگيري به مجموعهجهت
هاي گرايش به موفقيت و اجتناب از موفقيت را دارند که ساختار مقابل کالس درسي

  .تر استرساند که نمرات باالتر نسبت به ديگران مهميران مياين ايده و پيام را به فراگ

لذا . کنند ارزشمندترندها فراگيراني که از ديگران بهتر عمل ميدر اين کالس
پاداش  کنند توانايي خود را نشان دهند وفراگيراني که توانايي باالتري دارند، تالش مي

خود کمک کنند و به حمايت از دريافت کنند و از اين طريق به افزايش ارزشمندي 
خاذ ـهايي را اترديد دارند گامـشان تدر حالي که فراگيراني که در توانايي. ردازندـخود بپ

 کنند و از فعاليتيـشان دفاع کنند، آنها اغلب تالش  خود را کم مکنند تا از هويتيـم
اوردان (کنند وري ميسازد، دها را آشکار مياجتناب کرده و تکاليفي که توانايي کم آن

  ).۲۰۰۶و اسکونفلدر، 

اهداف  كالس و از سـاختار ادراك ميان روابـط علّي تبيين مطالعه، اين اصلي هـدف
   یوسيله به جمله از(است  گرفته قرار تأييد نظري مورد بعد از روابط اين .است پيشرفت

  
  

2- Taylor & Ntoumanis 1- Valinnt, Lemery - Chalfant, Swanson & Reiser 
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ترنر و همکاران،  ؛۱۹۹۴ مائهر، و ؛ آندرمن۱۹۹۶و همكاران،  رويز؛ ۱۹۹۳ويگينز، 
و هالمان و  ۲۰۰۶اسکونفلدر،  اوردان و؛ ۲۰۰۲ مائهر، و كاپالن؛ ۲۰۰۱؛ ريان، ۲۰۰۲

ثر بر انگيزش چيرگي در ؤپژوهش حاضر با هدف تعيين عوامل مپس ). ۲۰۰۸همکاران، 
زير ) ۲۰۰۶برگرفته شده از مدل نظري اوردان و اسکونفلدر،  ۱ شکل(صدد آزمون مدل 

  :بود
  ج

 
  بر جهت گیري هدف چیرگی کالس ساختار از ادراكمدل نظري نقش  )1( شکل شماره

  

  روش
  هاآزمودنی

بودندکه به ) دختر ۱۵۰پسر و  ۱۵۰( آموزدانش ۳۰۰آماري پژوهش شامل  ینمونه
اي از ميان ناحيه دو و چهار آموزش و پرورش اي چندمرحلهگيري خوشهونهروش نم

  . شهر تبريز انتخاب شدند

یرگیزش چیانگ ت از خود یحما 
يمختار  

 یابیارزش
معلم یرگیچ  

جالب و 
یزانندگیبرانگ  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
 

صلنامه علمي ـ پژوهشي روانشناسي دانشگاه تبريزف   {  
۱۳۸۹ بهار, ۱۷شماره  پنجمسال    {  

  

 

 
 

9

  گیريابزارهاي اندازه
 یبه وسيله ۱۹۹۸اين پرسشنامه در سال  :1یابی ساختار اهداف کالس درسزمینه -1

زار را بر هاي اين ابوي گويه. ساخته شد) ۲۰۰۴گرين و همکاران،  به نقل از(بلک بورن 
ها عبارت يا گويه یدر همه. گويه است ۳۸تهيه کرد که داراي  TARGETاساس مدل 

شود در يک از فراگيران  خواسته مي و. آورده شده است» در اين کالس«اصطالح 
مقياس ليکرت ميزان موافقت و مخالفت خود  در مورد تعامالت کالس درس خود را 

  .بيان نمايند

آموزان استفاده هاي دانش ين ابزار از تحليل عاملي بر روي پاسخبراي بررسي روايي ا
 KMOهاي پرسشنامه كه با استفاده از آزمون  ضرايب همبستگي باال بين گويه. شد

اين پيش  پس از اطمينان از. صورت گرفت، انجام تحليل عاملي را قابل توجيه نشان داد
نتايج براي  یپس از مشاهده. هاي اصلي انجام شد لفهؤفرض تحليل عاملي به روش م

نتايج ). ۱۳۷۳ مانلي،( ها بهره گرفته شد ها از مالك ارزش ويژه عامل استخراج عامل
عامل داراي  ۵ها انجام گرفت، منجر به استخراج  اولين تحليل عاملي كه برروي كل گويه

را واريانس كل پرسشنامه % ۶۳عامل بر روي هم  ۵اين . ارزش ويژه باالتر از يك شد
ها تصميم به حذف تعدادي از با بررسي مقدار اشتراك هر كدام از  گويه. تبيين كردند

ها انجام شد كه در اين تجزيه  سپس براي بار دوم تحليل عاملي با گويه. آنها گرفته شد
  ها و تکاليف کالس، مفيد بودن تکاليف برايعاليتـجالب بودن ف برانگيزاننده و( عامل ۴

آموزان، ارزشيابي آموزان، حمايت معلمان از استقالل و خودمختاري دانشی دانشآينده
از واريانس كل % ۶۱با مقدار ويژه باالتر از يك توانستند ) چيرگي و غيررقابتي معلمان

پس از تحليل عاملي به منظور دستيابي به ساختار عاملي . پرسشنامه را تبيين كنند
ميزان پايائي ابزار ترجمه شده . استفاده شد تر از روش چرخش متعامد واريماكس ساده

  ي دروني پرسشنامه با روش آلفاي كرونباخ ـپاياي. دـحقق بررسي شـدر پژوهش توسط م
  

  

  

 1- Survey of  Classroom  Goals Structures 
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  .به دست آمد α=۸۵/۰براي کل مقياس 

و، رومانو، کوئينارد، اين مقياس توسط بوفارد، وزي :گرایی تحصیلیپرسشنامه هدف -2
هدف اين مقياس . تهيه گرديده است )۱۳۸۷به نقل از دالورپور، ( بوردليو و فيلبو

اين . گزيندهاي تحصيلي براي خود برميارزيابي نوع هدفي است که فرد در موقعيت
. يرگي، عملکرد گرايشي و عملکرد اجتنابيـدف چـگيري هجهت: از ندـاهداف عبارت
 ۷سوال آن مربوط به عامل چيرگي،  ۶سوال است که  ۲۰ي شامل گرايمقياس هدف

. باشدسوال مربوط به عملکرد اجتنابي مي ۷سوال مربوط به عامل عملکرد گرايشي و 
موافقم، موافقم، تا حدودي،  کامالً( گزينه ۵ابزار مذکور در مقياس ليکرت داراي 

گيري هدف چيرگي اس جهتدر اين پژوهش زيرمقي. باشدمي) مخالفم مخالفم، کامالً
ضريب پايايي گزارش شده توسط بوفارد و همکارانش به روش آلفاي . استفاده شد

در . بود ۸۴/۰بود و با روش بازآزمايي برابر با  ۸۸/۰با  کرونباخ براي اين زير مقياس برابر
ابي مورد ارزي) ۱۳۸۷ به نقل از دالورپور،( ايران روايي و پايايي اين مقياس توسط جوکار

همچنين ضرايب . يد وجود عوامل مذکور بودؤنتايج تحليل عاملي م. قرار گرفت
 کل زير مقياس مربوطه، حاکي از همبستگي باالي یهمبستگي هر سئوال با نمره

اين محقق . بود ۷۸/۰تا  ۵۶/۰در زير مقياس چيرگي اين همبستگي بين . واالت بودس
در پژوهش حاضر به . گزارش کرد ۸۱/۰مقياس چيرگي را برابر با ضريب پايايي زير

مقدار اين . مقياس مذکور از روش آلفاي کرونباخ استفاده شدرمنظور بررسي پايايي زي
  .باشدبود که نشانگر سطح پايايي قابل قبول، مي α=۷۳/۰با  ضريب برابر

  روش اجرا
 انآموزهاي پژوهش بين دانشپرسشنامه ۱۳۸۷- ۸۸در پايان نيمسال اول سال تحصيلي 

آموزان خواسته شد از اين دانش. سوم راهنمايي در کالس ماده درسي رياضي توزيع شد
البته ( وضعيت کالس درس رياضي ها را به دقت مطالعه کرده و صرفاًکه هر يک از گويه
نيز براي تأکيد » در کالس رياضي« هاي ساختار کالس درس عبارتدر هريک از گويه
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را مد نظر قرار دهند و ميزان موافقت و ) ه شده بودبر وضعيت کالس درس خاص آورد
  .ها بيان نمايندنسبت به هر يک از گويه مخالفت خود را

  هایافته
آموزان از ساختار کالس درس و ميانگين و انحراف معيار ادراک دانش) ۱(جدول 

 یانگين نمرهـهاي اين جدول، ميمطابق داده. دهديـرگي را نشان مـانگيزش چي
هاي هاي برانگيزاننده و جالب بودن تکاليف و فعاليتآموزان پسران در شاخصدانش

آموزان آموزشي، مفيد بودن تکاليف براي آينده و حمايت معلم از خودمختاري دانش
 آموزان دختر است، در حالي که ميانگين نمره دانشجوياندانش یميانگين نمره بيشتر از

  .يشتر از ميانگين دانشجويان پسران استدختر در شاخص انگيزش هدف چيرگي ب
  

  آموزانهاي تحقیق بر حسب جنسیت  دانشرهاي آماري متغیمشخصه) 1(جدول 
  آموزانتعداد کل دانش  

(n=300) 
  آموزان پسردانش

(n=150) 
آموزان دختردانش  

(n=150) 
انحراف   میانگین

انحراف   میانگین  استاندارد
انحراف   میانگین  استاندارد

  ارداستاند
  ۴۶/۲  ۳۸/۲۲  ۰۷/۶  ۴۳/۲۱  ۵۴/۴  ۹۴/۲۱  انگيزش چيرگي 
 ۸۲/۵ ۷۹/۲۰ ۵ ۶۳/۲۱ ۴۷/۵ ۲۴/۲۱  برانگيزاننده و جالب بودن تکاليف  

 ۰۹/۴ ۸۸/۱۰ ۰۱/۴ ۰۲/۱۴ ۳۴/۴ ۳۸/۱۲  مفيد بودن تکاليف براي آينده  
 ۱۵/۲ ۸۴/۴ ۲۷/۲ ۵۳/۵ ۲۴/۲ ۱۹/۵  حمايت معلم از خودمختاري   

 ۳۵/۴ ۵۸/۱۲ ۳۵/۴ ۵۸/۱۲ ۷۳/۴ ۰۸/۱۴  علمارزشيابي چيرگي م
  

ماتريس همبستگي عوامل مربوط به ادراک از ساختار کالس درس و ) ۲(در جدول 
 دهد انگيزش چيرگيگونه که جدول نشان ميهمان. انگيزش چيرگي آورده شده است

ارزشيابي  یانگيزاننده بودن تکاليف کالس، مفيد بودن تکاليف و شيوهبا جالب و بر
آموزان از جالب و برانگيزاننده يعني هر چقدر ادراک دانش. يرگي همبستگي داردچ
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هاي آموزان، غيررقابتي بودن ارزشيابيدانش یبودن تکاليف، مفيد بودن آنها براي آينده
  .معلمان بيشتر باشد، ميزان انگيزش چيرگي هدف آنها بيشتر خواهد بود

اختار کالس درس و انگیزش چیرگی ل مربوط به سمهمبستگی بین عوا) 2( جدول
  آموزان شهر تبریزدانش

  4  3  2  1    متغیرها  
        -  جالب بودن و برانگيزاننده بودن تکاليف  ۱
      - ۵۴۱/۰**  مفيد بودن تکاليف براي آينده  ۲
    -  ۴۷۳/۰** ۴۹۷/۰**  ارزشيابي چيرگي  ۳
    ۳۳۵/۰**  ۳۸۹/۰** ۳۴۱/۰**  حمايت معلمان از خودمختاري  ۴
  ۶۲۰/۰**  ۳۸/۰**  ۱۰۰/۰* ۴۵۳/۰**  زش و تبحر چيرگيانگي  ۵

** p<  /    ۰۰۱ **p< ۰۵/۰    

به منظورتبيين انگيزش چيرگي از طريق عوامل مربوط به ساختار کالس درس 
آموزان، حمايت معلم از دانش یبرانگيزانندگي تکاليف، مفيد بودن تکاليف براي آينده(

از تحليل رگرسيون گام به گام ) يابي چيرگيآموزان، ارزشخودمختاري و استقالل دانش
هاي رشان با متغيبين با توجه به شدت ارتباطدر اين روش، متغيرهاي پيش. استفاده شد

بين که سهم معناداري در افزايش مالک به ترتيب وارد معادله شده و متغيرهاي پيش
  .اند، از معادله خارج شدندبيني متغير مالک نداشتهدقت پيش

  آموزان شهر تبریزانگیزش چیرگی دانش يگانهون چندهاي تحلیل رگرسیآماره) 3( جدول
ضریب   مدل رگرسیون

همبستگی 
  چندگانه

ضریب 
  تبیین

ضریب تبیین 
  تصحیح شده

خطاي 
  استاندارد

F p  

جالب و برانگيزاننده بودن 
 تکاليف کالس درس

۳۴۸/۰ ۱۲۱/۰ ۱۱۵/۰ ۲۵/۴ ۷۷/۱۶ ۰۰۱/ 
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رگرسیون گام به گام انگیزش چیرگی بر متغیرهاي ساختار  تحلیل واریانس) 4( جدول
  آموزانکالس درس دانش

مجموع   منبع  متغیر  گام
  مجذورات

درجه 
  آزادي

میانگین 
 F P  مجذورات

تکاليف    گام اول
  برانگيزاننده

  و جالب کالس

  رگرسيون
  باقيمانده

  کل

۳۰۴.۴۰۱ 
۵۴۰۶.۸۹۴ 
۵۷۱۱.۲۹۵  

۱ 
۲۹۸ 
۲۹۹  

۳۰۴.۴۰۱ 
۱۸.۱۴۴  

  
۱۶.۷۷  

  
۰۰۱/۰  
  

  

کنندگي تکاليف برانگيزاننده و بينيتوانايي پيش یدهندهنشان) ۴(و ) ۳( نتايج جدول
باتوجه نتايج به دست . ثر بر انگيزش چيرگي استؤجالب کالس درس از بين عوامل م

و ضريب تبيين ) =۳۴۸/۰R( توان بيان داشت که ضريب همبستگي چندگانهآمده، مي
)۱۲/۰=R2 ( در سطح)۰۰۰/۰p=(به عبارت ديگر عامل  .دار است، از لحاظ آماري معني

واريانس مشترک انگيزش چيرگي هدف % ۱۲برانگيزاننده و جالب بودن تکاليف کالسي 
انگيزش (درصد از واريانس متغير وابسته % ۱۲توان گفت پس مي. کندرا تبيين مي

شي کالس درس هاي آموزاز طريق برانگيزاننده و جالب تکاليف و فعاليت) چيرگي
  .شودتعيين مي

  اطالعات مربوط به ضرایب رگرسیون، ضریب تعیین و خطاي استانداردبرآورد) 5(جدول 

 ß  tضریب  bضریب  متغیر  گام
  سطح
  داريمعنی

ضریب 
  تبیین

خطاي استاندارد 
  برآورد

  ۲۵/۴  ۱۲۱/۰  ۰۰۱/۰  ۴۶۶/۴  ۳۴۸/۰  ۴۱۲/۰  و برانگيزانندهتکاليف جالب   اول
  

 ها در جدولمده از انجام تحليل رگرسيون به روش گام به گام روي دادهدست آه نتايج ب
مثبت متغير  یحاکي از وجود رابطه ،tو ميزان  ßدهد که ضرايب نشان مي) ۵(

به سخن ديگر، با . برانگيزاننده و جالب بودن تکاليف و انگيزش هدف چيرگي است
افزايش جالب و برانگيزانندگي تکاليف کالس درس ميزان انگيزش هدف چيرگي دانش 

  . يابدآموزان نيز افزايش مي
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   مسیر تحلیل
وه بر بيان آثار روش تحليل مسير، تعميمي از رگرسيون معمولي است که قادر است عال

بين را براي متغيرهاي مستقيم، آثار غيرمستقيم و اثر کل هر يک از متغيرهاي پيش
مالک نشان دهد و با بيان منطقي، روابط و همبستگي مشاهده شده بين آنها را تفسير 

 رگرسيون گرفته وابسته، و مستقل متغيرهاي تمامي از تداـاب كه صورت اين به .کند
 متغير به دهد،مي نشان معناداري یرابطه كه متغيرهايي بين از آن از پس شود،مي

 دارباالترين معني به مربوط Beta متغيرهاي ساير و شودمي انتخاب وابسته متغير عنوان
به منظور بررسي تاثيرات در اين مقاله نيز . شودمي تحليل وارد مستقل متغير عنوان به

ادراک از ساختار کالس درس بر انگيزش  مستقيم و غيرمستقيم عوامل مربوط به
  .استفاده شد) ۱شکل( چيرگي از تحليل مسير

  ج

  

    

  

  

  

    

  
  

آموزان راهنمایی تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر انگیزش چیرگی دانش )1( شکل شماره
  شهر تبریز

انگیزش 
هدف 
 چیرگی

 جالب و برانگيزاننده بودن تکاليف

 آموزانحمايت معلمان از خودمختاري دانش

۱۳/۰  

۳۳/۰  

۱۱/۰

۴۸/۰  

۲۶/۰  

علمانارزشيابي چيرگي م  
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 انگیزش هدف چیرگی اثر تحلیل  )6( جدول

 کاذب اثر  علی اثر  ستقیمغیرم اثر  اثرمستقیم  کلهمبستگی  متغیر
 -ارزشيابي چيرگي معلمان
۳۸/۰  انگيزش هدف چيرگي  ۱۳/۰  ۱۶/۰  ۱۳/۰  ۲۵/۰  

انگيزش  -جالب بودن تکاليف
۴۵/۰  هدف چيرگي  ۳۳/۰  ۰۳/۰-  ۳۶/۰  ۰۹/۰  

حمايت معلمان از خودمختاري 
انگيزش هدف  - آموزاندانش

  چيرگي
۶۲/۰  ۱۱/۰  - ۱۱/۰  ۵۱/۰  

  

 ارزشيابي غيررقابتي کالس یو شيوه شيابي چيرگي معلمانارز شودمي مالحظه چنانكه
 اثر كه دارد غيرمستقيم اثر و همچنين معنادار مستقيم اثر ،انگيزش هدف چيرگي بر

 .است شده داده نشان) ۴۸/۰(تکاليف برانگيزاننده و جالب  طريق از آن غيرمستقيم
 متوسطو همبستگي  يعلّاست که در مجموع، اثر /. ۳۸متغير  دو بين همبستگي ميزان

  .دهدمي نشان را
انگيزش هدف  بر نيز نگيزاننده کالس درساهاي جالب و برتکاليف و فعاليت تأثير
حمايت معلمان از خودمختاري  از طريق آن غيرمستقيم اثر كه دارد مستقيم اثر چيرگي
 .دهدمي نشان را متوسطباشد که در کل همبستگي مي) ۲۶/۰( آموزاندانش

انگيزش هدف  بر آموزانحمايت معلمان از خودمختاري دانش تأثير صخصو در
و  -۱۱/۰برابر  نيز آن مستقيم اثر است و بوده غيرمستقيم فاقد اثر متغير اين چيرگي

 .باشدقوي مي) ۶۲/۰(متغير  دو بين همبستگي كل در. دار استمعنيرغي
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 گیريو نتیجه بحث

آموزان از کالس کنندگي ادراک دانشبينيهدف از پژوهش حاضر تعيين نقش پيش
به اين منظور، رگرسيون گام به گام . گيري هدف چيرگي بودجهت یدرس در زمينه

گيري هدف چيرگي محاسبه عوامل ادراکي مربوط به کالس درس در ارتباط با جهت
 کناردار نيستند متغيرهايي که معني از اين روش به اين داليل استفاده شد که اوالً. گرديد

داري بلي از لحاظ معنيـهاي قرثير متغيأها تدر هر يک از گام شوند و ثانياًيـگذاشته م
  .گيردنتايج  تحليل در اين قسمت مورد بحث و بررسي قرار مي. شوددوباره آزمون مي

هاي پژوهش حاضر اين بود که در بين عوامل مربوط به ادراک از يکي از يافته
گيري کننده جهتبينينگيزاننده بودن تکاليف درسي پيشساختار کالس درس، برا

نتايج به دست آمده از آزمون . آموزان راهنمايي بودشخصي انگيزش هدف چيرگي دانش
، )۱۹۹۷( ، آندرمن و ميدگلي)۱۹۹۶( هاي روسر و همکاراناين فرضيه با نتايج پژوهش

، حاجي يخچالي، )۲۰۰۱( ، ريان و همکاران)۱۹۹۹(، آندرمن )۱۹۸۸( ايمز و آرچر
 ، حقيقي، دامغاني ميرمحله و)۲۰۰۴( ، گرين و همکاران)۱۳۸۰( حقيقي و شکرکن

به نقل از تاباچينگ، ميلر و ( ، بلک بورن) ۲۰۰۷(، تيلر و نتومانيس )۱۳۸۴( شکرکن
  .، همخواني دارد)۲۰۰۸( و الاو و ني) ۲۰۰۸( ، هالمان و همکاران)۲۰۰۸ريليا، 

توان گفت که هاي يادگيري بر انگيزش چيرگي ميفعاليت و ثير تکاليفأدر تبيين ت
شود، از ريزي و اجرا ميهاي کالس درس که از طرف معلم برنامهتکاليف و فعاليت

تکاليف از اين . سازندآموزان را با يادگيري درگير ميعوامل مهمي هستند که دانش
هاي وجه و از کدام شيوههاي ويژه محتواي درسي تطريق که يادگيرنده به کدام جنبه

آلدرمن، ( دهدثير قرار ميأپردازش اطالعات کمک بگيرد، انگيزش آنها را تحت ت
آموزان را به گيزش دانشـنده بر انـثير تکاليف برانگيزانأختلف تـمحققان م). ۲۰۰۴
تکاليف درگيرکننده ) ۱۹۹۲( نيومن، وهليج و المبورن. هاي مختلف بيان کردندصورت

) ۱۹۹۵( هاموند -دار، با ارزش و نيازمند تالش، فالک انکس و دارلينگ معني را تکاليف
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) ۱۹۹۷( هاموند -آموزان و دارلينگ با ويژگي قابل اعتماد براي دانش)  ۲۰۰۰(و مارکز، 
گي مشترک که ژيک وي. اين تکاليف را داراي ويژگي نياز به يادگيري عميق دانستند

هاي يادگيري، اين است که چنين تکاليف و فعاليتکيد دارند أاغلب محققان به آن ت
هاي سطح باالتر تفکر مانند تحليل، تلفيق دانش و محصوالت، و ارتباط آنها با مهارت

آموزان انتظار دارند به عبارت ديگر چنين تکاليف از دنياي خارج از مدرسه را از دانش
براساس . يا استنباط انجام دهندآموزان انتظار دارد که اطالعات را به کار گرفته و دانش
توان گفت چنان که هدف پيشرفت کالس درس مي یشناختي اجتماعي نظريهماهيت
دار، چالش برانگيز هاي آموزشي کالس را درس معنيآموزان تکاليف و فعاليتدانش

ادراک کنند، دراين صورت هنگام انجام تکاليف درسي و يادگيري بر بهبود سطح توانايي 
ها تمرکز خواهند کرد در چنين ساختار کالسي تبحر يافتن بر مطالب و مهارت خود و

  . کنند که اطالعات و مهارت جديد را به طور کامل درک کنندآنها سعي مي
هاي ديگر هاي اين پژوهش جالب و مورد عالقه بودن از جمله ويژگيبراساس يافته

جالب بودن خواه جالب بودن . بود ثرؤآموزان متکاليف است که بر انگيزش چيرگي دانش
زيرا . محتوا و يا جالب بودن فعاليت انجام تکاليف براي ايجاد انگيزش چيرگي مهم است

 یاين ويژگي تکليف، توجه و ادامه توجه و در بلندمدت کسب معلومات به وسيله
) ۱۹۹۳( حققان مختلف مانند ميتچلـم. دهدرار ميـثير قأآموزان را تحت تدانش
کنترل، ) ۱۹۹۲(آموز در انجام آن، لپر و کوردوا کاليف و نقش فعال دانشـداري تيمعن

آموزان را در جالب فرصت انتخاب دانش) ۲۰۰۴(سازي وآلدرمن کنجکاوي و شخصي
توان گفت هدف پيشرفت مي یريهظبراساس ن. ثر دانستندؤبودن تکاليف کالس درس م

موفقيت و پيشرفت قبلي فراگيران  یهاي شخصيتي و تاريخچهچه ويژگي که اگر
دهد اما ساختار هدف کالس درس ثير قرار ميأگيري هدف شخصي آنها را تحت تجهت

کننده و جالب نيز تعيين ةهاي آموزشي و ارائه درس با شيومانند جالب بودن فعاليت
  ). ۲۰۰۸، ۱پاتريک و ريان( ثر هستندؤم

  

  

 1- Patrick and ryan 
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خودمختاري ديگر پژوهش حاضر اين است که حمايت معلمان از استقالل و هاي از يافته
 یبراي آيندهآموزان و مفيد بودن تکاليف آموزان، ارزشيابي چيرگي معلم از دانشدانش

اين يافته با برخي . داري نداشتثير معنيأآموزان تآنها در انگيزش هدف چيرگي دانش
) ۱۹۸۱( دسي، شوارتز، شينمن، و ريان یعهمطال. داردـهاي ديگر همخواني نپژوهش

 یکنندهعلم حمايتـي که مـهارم تا ششم ابتدايـچ یهـآموزان پايشان داد دانشـن
ندي و ـمگيزش دروني، کفايتـمرات بااليي در انـاستقالل و خودمختاري داشتند ن

هاي د يافتهييأدر ت) ۲۰۰۴( هاي گرين و همکاراناما يافته. نفس باال کسب نمودندعزت
هاي آنها نشان داد بين حمايت معلم از استقالل و خودمختاري يافته. پژوهش حاضر است

آموزان در مقطع دبيرستان و انگيزش چيرگي ارتباط وجود دارد اما در مدل دانش
کالس درس تنها تبييني انگيزش چيرگي از بين متغيرهاي ادراکي مربوط به 

حمايت معلم از  دار داشته است و تأثيرليف تأثير معنيبرانگيزانندگي و جالب بودن تک
ارزشيابي چيرگي معلم در مدل تبييني  یآموزان و شيوهخومختاري و استقالل دانش

در اين پژوهش نيز ضرايب همبستگي بين انگيزش هدف چيرگي و . دار نيستمعني
يد بودن تکاليف آموزان و مفارزشيابي چيرگي، حمايت از استقالل و خود مختاري دانش

گيري دار است اما در مدل تبيين جهتآموزان نشانگر همبستگي معنيبراي آينده دانش
توان گفت اين نتيجه در تبيين اين يافته مي. دار نيستثير آنها معنيأهدف چيرگي ت

که ساير عوامل مربوط به کالس درس در تبيين انگيزش هدف چيرگي نقشي ندارند 
دهد بين انگيزش نشان مي) ۲ جدول( شد زيرا ضرايب همبستگييک نتيجه آماري با

دار و رابطه آن با برانگيزاننده و جالب هدف چيرگي و ساير متغيرها همبستگي معني
از طرف ديگربا لحاظ نمودن نتايج جدول . بودن تکاليف همبستگي قوي تري  مي باشد

شود که بين شخص ميم) ۱شکل ( و تحليل مسير انجام يافته) ۲(ضرايب همبستگي 
متغير برانگيزاننده و جالب بودن تکاليف با ساير متغيرهاي ادراکي کالس درس 

توان اين نتيجه را پس در مجموع مي. وجود دارد) ۵۴/۰-۳۴/۰(بااليي  همبستگي نسبتاً
بيني شده بين جالب و برانگيزاننده بودن تکاليف درسي و پيش یگرفت که رابطه
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ها و انگيزش ريانس مشترک بين مجموع اين متغيردر واقع واانگيزش هدف چيرگي 
 در تبيين اين يافته براساس ديدگاه پينتريچ و شانک. کندهدف چيرگي را تبيين مي

هاي مختلفي در کالس درس توسط معلمان صورت توان گفت فعاليتنيز مي) ۲۰۰۲(
ها بارز و خي فعاليتها و ابعاد مختلف ممکن است برگيرد ولي از بين اين فعاليتمي

براي مثال ممکن است . ثير قرار دهدأآموزان را تحت تبرجسته باشد و ادراک دانش
معلمان در يک کالس  از ساختار هدف تبحر و چيرگي حمايت کنند اما با اهميت دادن 

به . بندي و ايجاد رقابت، ساختار گرايش به موفقيت ايجاد شودبيشتر به نمره و رتبه
هاي تواند نشانهر ارزشيابي رقابتي به دليل اهميت آن در بين ساير عوامل ميعبارت ديگ

از سوي . ثير قرار دهدأديگري را که با ساختار هدف چيرگي مرتبط هستند، تحت ت
آموزان از موقعيت هاي فرهنگي و فردي نيز بر ادراک دانشديگر ممکن است تفاوت

 آموزانها موجب شود که دانشر اين تفاوتبه عبارت ديگ. ثير داشته باشدأکالس درس ت
هاي آموزشي توجه کرده و آن را به ابعاد برانگيزاننده و جالب بودن تکاليف و فعاليت

 توجه باشندادراک نمايند اما به فعاليت حمايت معلمان از استقالل و خود مختاري بي
مورد توجه قرار  ي ديگر که ضروري است کهنکته ).۲۰۰۳، ۱پينتريچ، کونلي و کمپلر(

گيري شخصي هدف چيرگي است که ممکن است ادراک دانش آموزان گيرد ثبات جهت
شود در تحقيقات آينده لذا توصيه مي. ثير قرار دهدأاز ساختار کالس درس را تحت ت

گيري شخصي هدف چيرگي و ساختار کالسي هدف چيرگي مورد تعامل بين جهت
  .روشن شود مطالعه قرار گيرد تا برخي ابهامات

هاي هاي پژوهشهاي اين پژوهش بريافتهتوان بيان کرد که يافتهبه طور کلي مي
دهد که ساختار چيرگي کالس درس از لحاظ انگيزش گذارد و نشان ميديگر صحه مي

تواند مورد توجه هاي اين پژوهش مييافته. آموزان واجد اهميت بسيار استدانش
  درک  ینندهـهاي آموزشي درگيرکد تا از طريق فعاليتمعلمان محترم مدارس قرار گير

  
   

  

 1- Pintrich, Conley & Kempler 
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 ی نقش فعال به آنها انگيزشدار نمودن مطالب درسي و ارائهآموزان، معنيو فهم دانش
روشن است که اهداف چيرگي موجب تسهيل . ثير قرار دهندأهدف چيرگي را تحت ت
مقابله در آموزان، افزايش توانايي عميق يادگيري توسط دانش استفاده از راهبردهاي

برانگيز، له يا مشکل، تمايل به انجام تکاليف چالشهنگام مواجه شدن با مسأ
  . برانگيختگي دروني و احساس بهتر آنها نسبت به مدرسه خواهد شد

  

  ۲۴/۱۲/۸۷  :ي مقالهي اوليهتاريخ دريافت نسخه
  ۲۶/۳/۸۸  : يي مقالهي نهاتاريخ دريافت نسخه
  ۱۹/۱۱/۸۸  :تاريخ پذيرش مقاله
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