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 چکيده

 آموزاندانش تسلطی و عملکردی اهداف یريگ جهت بينیهای كالسی در پيشفعاليتهویت تحصيلی و ادراک  یها منزلت تعيين نقش ،هدف پژوهش حاضر
در  1893-99در سال تحصيلی  4ناحيه  پسر دوره متوسطهآموزان  دانش این پژوهش، بود. روش پژوهش توصيفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری

ها از  داده یآور انتخاب شدند. برای جمع یا چندمرحله یا خوشه یريگ به روش نمونهآموز  نفر دانش 191از این جامعه، تعداد  كهشهرستان تبریز بودند 
جنتری و همکاران  یكالس های يت(، ادراک از فعال2113(، منزلت هویت تحصيلی واز و ایزاكسون )1933پرسشنامه اهداف پيشرفت ميگدلی و همکاران )

نشان داد كه نتایج گردید.  تحليل SPSS.21افزار  زمان( در نرم تحليل رگرسيون چندگانه )همآمده با استفاده از  دست به یها ( استفاده شد. داده2112)
كنند؛  ینيب شيآموزان پ هدف تسلطی و عملکردی را در دانش یريگ هویت تحصيلی قادرند تغييرات جهت یها غيرهای ادراک از ساختار كالس درس، منزلتمت

  دارند. اهداف یادگيری یريگ هویت تحصيلی نقش مهمی در جهت های كالسی وفعاليتبنابراین ادراک 
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 مقدمه

كه بر  كنند ی، چارچوبی را ایجاد مشده رفتهیو این اهداف پذ شود یعنوان هدف فرد از درگيری در تکليف تعریف م اهداف پيشرفت به
(. چهارچوب 2118و اسکالویک،  1)اسکالویک كنند یل مرا تفسير و به آن عم شانیها تيمربوط به موفق یها افراد تالش ،اساس آن

ها با پيامدهای متمایز  آموزان در مفهوم رفتار پيشرفت خود با یکدیگر تفاوت دارند و این تفاوت كه دانش كند یهدف پيشرفت فرض م

(. در ارتباط با انواع 2111، 4؛ پنتریچ2112، 8؛ اليوت2111، 2هيجانی، انگيزشی، شناختی و رفتاری در ارتباط هستند )كاوینگتون
(. البته 1992، 7)ایمز 6عملکردی ییگرا و هدف 2تسلطی ییگرا متداول عبارت است از هدف های بندی يمهدف یکی از تقس يریگ جهت

 یاه ( واژه1934) 11یادگيری و عملکرد، نيکلز یها ( واژه1933) 9ولگت 3اند. دوئک شده یگذار این دو نوع هدف با عناوین مختلف نام

را به  14و هدف معطوف به توانایی 18هدف معطوف به تکليف یها (، واژه1992و اردن و ماهر ) 12درگيری -و من 11درگيری-تکليف
گيری هدفی عملکرد رویکردی، تأكيد بر تأیيد عملکرد و كسب قضاوت مطلوب  اند. جهت ترتيب برای این دو نوع هدف به كار برده

های اجتماعی )بهتر از دیگران بودن( قرار دارد. در افرادی با این نوع  توجه به مقایسهدیگران درباره عملکردهای شخصی و 
شود و  ها با حداقل تالش و كسب پيروزی حاصل می وجود دارد. احساس كفایت در آن یپراشگيری ميان موفقيت و توانایی هم جهت

كنند، چون  الً تکاليف بسيار دشواری بسيار آسان را انتخاب میها معمو دارد. آن دكنندهیاست و نقشی تهد یتیكفا یشکست شاهدی بر ب

تسلطی، فرد  ییگرا (. در هدف1892تکاليف آسان نيازی به تالش زیاد ندارد و برای شکست در تکاليف دشوار نيز توجيه دارند )زعيم، 
 خود در حوزه مورد یادگيری یا فهم بيشتر موضوع است. یها یستگیبه دنبال شا

رایج كه توسط  یها تی( و یکی از هو2112، 12و واز )كوربا رود ییکی از عوامل مهم موفقيت تحصيلی به شمار م تحول هویت

تحصيلی است. در واقع ایجاد گسترش  یها ، هویت تحصيلی است. مشخصه آن چگونه عمل كردن در عرصهابدی یكودكان رشد م
هویت  یريگ در مدرسه، احتمال شکل 16د در زمينه احساس استقاللجدی یها دانش و مهارت یساز کپارچهیفرصت برای تمایز و 

. از آنجایی كه سازد یتر م را محتمل 13هویت تحصيلی منفی یريگ شکل یی،ها و فقدان چنين فرصت كند یرا بيشتر م 17تحصيلی مثبت

هویت تحصيلی مثبت را تجربه  مدرسه چارچوب اصلی تحول در دوران كودكی و نوجوانی است نوجوانانی كه فقدان ارتباط و احساس
بازتابی از انواع  ،احتمال بيشتری دارد كه در معرض خطر انواع مشکالت اجتماعی، هيجانی و رفتاری باشند. هویت تحصيلی ،كنند یم

درس با  یها رایجی كه نوجوانان در كالس یها جانيشایستگی، خودمختاری، داشتن هدف، باورهای كارآمد و تجربه كردن ه
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متمایز از تحول هویت  یا از هویت من و جنبه یا ژهی(. هویت تحصيلی بخش و2112، 1ن و معلمشان دارند، است )روزر و الهمساال
هویت تحصيلی  یها منزلت یبند صورت عملياتی مطرح شده است. طبقه ( به2113ایزاكسون ) اخير توسط واز و یها است كه در سال

 اند. گرفته رسيا شکلهویت ما یها بر اساس بسط نظریه منزلت
آموزان بررسی كرده و نتایج نشان داده كه  عنوان مبنایی بر روی پيشرفت تحصيلی دانش (، هویت تحصيلی را به1891امانی )

( 1892گيری هدفی با پيشرفت تحصيلی رابطه وجود دارد. پژمان فرد ) های هویت تحصيلی، جهت بين متغيرهای منزلت یطوركل به

عنوان متغير مالک در نظر گرفت و با استفاده از تحليل مسير به بررسی عوامل خانواده، حمایت  هویت تحصيلی را بهبرای اولين بار 
(، یکی از عناصر 2111و همکاران ) 2این سازه را مورد بررسی قرار داد. بلچ فورد گری يينخود تع یا معلم و همساالن و نقش واسطه

اند. بسياری از  شخصی خود دانسته های يتآموزان و انجام فعال شان با معلم، سایر دانش تعامل آموزان در كالس را دانش آميز يتموفق

كليدی الزم برای  یها (، جنبه1994موقع )كریمرز،  به های يتمطالعات در حمایت از این دیدگاه است كه تعامل، یادگيری فعال و فعال
پایه  یشناخت و نيازهای روان یشناخت ررسی رابطه كاركردهای اجرایی عصب( در پژوهشی به ب1892. زعيم )اند یآموزش های يتموفق

جز  با متغيرهای پژوهش رسيد به یدار یهدف و خودتنظيمی با هویت تحصيلی پرداخته و به نتایج معن یريگ واسطه جهت به

های فردی در هویت  ت عنوان تفاوت( در پژوهشی تح2112كاركردهای اجرایی كه با هویت تحصيلی رابطه نشان نداد. كوربا و واز )
ها حاكی از این است كه دانشجویانی كه كمتر به تحول  در دانشجویان دوره كارشناسی پرداختند. یافته یساز ناتوان -تحصيلی و خود

 اند. سازگاری داشته یساز ناتوان -اند دارای تعهد پایين بوده و با راهبردهای خود هویت تحصيلی نائل شده

و انگيزش درونی مرتبط با تحول  8یعنوان حسی از سرزندگ تحول هویت تحصيلی مثبت در ارتباط با مدرسه به ،هنیاز لحاظ ذ
 یريگ اجتماعی، هویت تحصيلی مثبت، جهت -. در سطح روانیشود یمرتبط با تحصيل در نظر گرفته م یها و مهارت ها یستگیشا

آموزان با  شده است. دانش یساز اجتماعی مفهوم یها تيو اهداف مسئول 2يمیبرای برتری و تسلط تحصيلی، رفتارهای خودتنظ 4هدفی

جدید، ایجاد یا باالبردن شایستگی  یها هدف تبحرگرا، بر روی یادگيری، تسلط بر تکليف بر اساس معيارهای درونی، كسب مهارت
آموزان با هدف  . در مقابل دانشكنند یكز مو تالش برای رسيدن به درک و بينش، تمر زيبرانگ خود، تالش برای انجام كاری چالش

)اليوت و  كنند یاجتناب از تبحر، بر روی اجتناب از بدفهمی، تسلط نيافتن بر تکليف و استفاده از معيارهای اشتباه نکردن تمركز م

هدف  یريگ هت( در پژوهشی به این نتيجه دست یافتند كه هر یک از انواع ج1832(. همچنين جوكار و لطيفيان )1933دویک، 
 .شود یم ینيب شيبعد خاصی از هویت تحصيلی پ لهيوس به

و شکست در مدرسه است.  دكنندهيناام یها منفی حاصل از تجربه یها ناشی از تجربه ،هویت تحصيلی منفی یريگ شکل

بازخورد به فرد در ارتباط  كه برای دادن ییها در تحول هویت تحصيلی مثبت یا منفی با انواع تالش تواند یهمچنين ساختار مدرسه م
(. در واقع هویت تحصيلی، فرایند پاسخگویی آگاهانه هر 2112، مرتبط باشد )روزر و ال، شوند یبا نيازهای تحصيلی كه مهم تلقی م

 فرد نسبت به موقعيت تحصيلی خود است، اینکه آیا باید درس بخواند؟ چه راهی را در پيش بگيرد و بدین ترتيب در جستجوی هویت

مختلف تحصيلی به وجود  یها تحصيلی خود باشد. در صورت وجود چنين هویتی فرد نوعی احساس برای حركت و موفقيت در جنبه
(. 1832)حاجی خياط،  شود ی. همچنين با این احساس موانع موجود در راه موفقيت یکی پس از ميان دیگری برداشته مدیآ یم

( انجام دادند، نقش 1932)بوسما،  9پژوهشی كه برای هنجاریابی مقياس هویت گرونينگن ( در2116) 3و بوسما 7، ویليامز6النگراند
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هویت  یريگ بر فرایند شکل تواند یاند؛ اما محيط كالسی چگونه م آموزان مهم مطرح نموده بافت مدرسه را در تحول هویت دانش
اند، بيشتر به  كه دارای هویت موفق بوده یآموزان ند دانشا آموزان مؤثر باشد؟ در واقع تحقيقات گوناگون نشان داده تحصيلی دانش

 (.2112؛ به نقل از كوربا و واز، 2،2112و بيرد 1؛ النگ1997اند )برزونسکی،  موفقيت تحصيلی نيز نائل شده

 عنوان یک نظام كوچک اجتماعی در تربيت و رشد اجتماعی افراد نقش دارد و این نقش به دليل وجود معلمان، مدرسه به
كالس، از  یشناخت از ارتباط متقابل فرد با همساالن است. ساختار كالس و محيط روان یا تر شبکه درسی و از همه مهم یها برنامه

آموز با معلم و همساالن،  جمله شيوه آموزش و تدریس معلم، محتوای درس، تدوین و طراحی تکاليف یادگيری و تعامل و پيوند دانش

، 2؛ لی و یانگ2111و همکاران،  4؛ چرچ1992، 8آموزان اثرگذار است )ایمز ل با یکدیگر بر رفتارهای دانشتجارب ارزشيابی در تعام
؛ صداقت، 1837؛ كارشکی، 1837؛ حجازی و نقش، 2119، 9و كانگرون 3؛ سونگر2113، 7؛ الروكر2114و همکاران،  6؛ گرین2111
حضور معلم، همساالن و روابط مؤثر در كالس است. به همراه  رندهيربرگادراک مناسب از ساختار كالس كه د ،بر این اساس (.1839

مناسب  یده منجر به پيشرفت فرد شود و به نگرش مثبت فرد جهت تواند یاز ابعاد هویتی م کی هویت تحصيلی مناسب و اینکه كدام
گيری اهداف ما در ارتباط با جهت همچنين، در تحقيقات دانشگاهی كشور در ابعاد پيشرفتی باشد، جای بررسی و كاوش دارد.

كه از عوامل  های كالسیفعاليتادراک و هویت تحصيلی  یها منزلتعملکردی و تسلطی تحقيق كمی انجام گرفته است و مؤلفه 

گيری هدف كه به مسئله رابطه بين جهتنماید مهم اهداف در یادگيری هستند، كمتر پرداخته شده است. بدین ترتيب ضروری می
توانند اهميّت های این پژوهش، مسئولين با توجه به نتایج آن میو عملکرد با این متغيرها پرداخته شود. در صورت تأیيد فرض تسلط

آموزان بدهند و عواملی را كه در این مورد تأثير دارند، شناسایی كرده و در جهت بهبود آن گيری اهداف در دانشبيشتری را به جهت

گيری اهدف عملکردی و تسلط های كمتر صورت گرفته در زمينه جهتتوجه به نتایج تحقيقات متناقض، پژوهشبکوشند. بنابراین با 
پژوهش حاضر آموزان دارد، این پژوهش با پر كردن این خالء پژوهشی صورت گرفته است. لذا و اهميّتی كه این موضوع در دانش

ادراک از  یها هدف تسلطی از طریق مؤلفه یريگ ی و با جهتهدف عملکرد یريگ درصدد آن است كه مشخص كند چگونه جهت

  هستند؟ ینيب شيتحصيلی قابل پهای منزلت هویت و طریق ساختارهای كالسی

 

 پژوهش روش
عنوان  هویت تحصيلی به یها روش پژوهش حاضر توصيفی از نوع همبستگی است. در این پژوهش ادراک از ساختار كالس، منزلت

عنوان متغير مالک در نظر گرفته شد. جامعه آماری پژوهش شامل  هدفی تسلطی و عملکردی به یريگ و جهت نيب شيمتغيرهای پ

دولتی شهرستان تبریز مشغول به  یها رستانيدر دب 1893-99كه در سال تحصيلی  4پسر دوره متوسطه ناحيه آموزان  كليه دانش
است. برای انتخاب نمونه، از این جامعه بر اساس نفر  1126 ،شوپرور ها بر اساس گزارش اداره آموزش تحصيلی بودند كه تعداد آن

كه از بين  صورت نینفر انتخاب شدند. بد 191تعداد  یا چندمرحله یا تصادفی خوشه یريگ جدول كرجسی و مورگان و به روش نمونه
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و در مرحله بعد از هر مدرسه شده  متوسطه انتخابدوره مدرسه  2صورت تصادفی  وپرورش به آموزش 4مدارس دوره متوسطه ناحيه 
  قرار گرفتند. یشده و موردبررس صورت تصادفی انتخاب تعداد دو كالس به

  ها از ابزارهای زیر استفاده شد: داده یآور برای جمع

گویه  13( ساخته شده است و شامل 1993این پرسشنامه توسط ميدگلی و همکاران ) پرسشنامه سنجش اهداف پيشرفت: -1

است. اعتبار این پرسشنامه توسط  شده يمتنظ 2تا كامالً درست  1از كامالً نادرست  یا درجه اساس مقياس ليکرت پنجاست كه بر 
به دست آمد. همچنين در پژوهش حاضر ضریب پایایی پرسشنامه به روش آلفای  34/1( بر اساس آلفای كرونباخ 1837كارشکی )

  به دست آمد. 72/1هدف عملکردی  یريگ جهت و برای 39/1هدف تسلطی  یريگ كرونباخ برای جهت

گویه به  3گویه است كه  41( ساخته شده و دارای 2113این پرسشنامه توسط واز و ایزاكسون ) پرسشنامه هويت تحصيلي: -2

 2يف صورت ط گویه است كه به 82( حذف گردیده است و لذا پرسشنامه شامل 1839دليل عدم مناسب با جامعه ایرانی توسط امانی )
گویه با عنوان هویت  4. این پرسشنامه شامل شوند یم یگذار ( نمره2( تا كامالً درست )نمره 1ليکرت از كامالً غلط )نمره  یا درجه

( اعتبار پرسشنامه را بر 2113سؤال است. واز و ایزاكسون ) 9و  2، 3، 11تحصيلی موفق، دیررس، زودرس و سردرگم به ترتيب با 

گزارش كردند. همچنين  76/1و  76/1، 77/1، 32/1خ به ترتيب برای هویت دیررس، زودرس، سردرگم و موفق اساس آلفای كرونبا
، هویت 32/1، هویت دیررس 73/1در پژوهش حاضر نيز ضریب پایایی پرسشنامه به روش آلفای كرونباخ برای هویت تحصيلی موفق 

 به دست آمد. 64/1رو  و هویت تحصيلی دنباله 21/1سردرگم 

گویه  81شده و شامل  ( ساخته2112این پرسشنامه توسط جنتری و همکاران ) كالس: يها تيپرسشنامه ادراک از فعال -8

ليکرت از  یا درجه 2صورت  سؤال( است كه به 7سؤال( و لذت ) 7سؤال(، انتخاب ) 9سؤال(، چالش ) 3است و چهار مؤلفه عالقه )
 36/1تا  72/1( اعتبار این پرسشنامه در محدوده بين 2112. جنتری و همکاران )شود یم یارگذ ( نمره2( تا هميشه )نمره 1ز )نمره گهر

، 34/1، چالش 92/1گزارش كردند. همچنين در پژوهش حاضر نيز ضریب پایایی پرسشنامه به روش آلفای كرونباخ برای عالقه 

ندگانه چ و تحليل رگرسيونه از روش آمار توصيفی با استفاد شده یآور جمع یها داده به دست آمد. 32/1و لذت  27/1انتخاب 
  قرار گرفت. ليوتحل هیمورد تجززمان(  )هم

 ها افتهي
 است.شده  ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهای پژوهش نشان داده 1در جدول 

 توصيفي متغيرهاي پژوهش يها (: آماره0جدول )

 انحراف استاندارد ميانگين ها گروه

 81/2 88/22 هدف تسلط یريگ جهت

 87/4 11/26 هدف عملکردی یريگ جهت

 91/7 61/81 چالش

 61/3 11/26 عالقه

 18/6 84/23 انتخاب

 38/6 16/19 لذت

 62/4 26/83 هویت موفق

 21/8 81/13 هویت سردرگم
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 انحراف استاندارد ميانگين ها گروه

 39/6 46/26 هویت دیررس

 31/2 71/27 رو هویت دنباله

 

است.  11/26هدف عملکردی دارای ميانگين  یريگ و جهت 88/22هدف تسلطی دارای ميانگين  یريگ ، جهت1با توجه به جدول 
است. ميانگين هویت  16/19و  84/23، 11/26، 61/81همچنين متغير چالش، عالقه، انتخاب و لذت نيز به ترتيب دارای ميانگين 

از سویی توزیع متغيرهای موردمطالعه نرمال . است 71/27و  46/26، 81/13، 26/83رو نيز به ترتيب  موفق، سردرگم، دیررس و دنباله

ماتریس همبستگی بين ادراک از  2جدول  آماری پارامتریک استفاده كرد. یها ها از روش برای تحليل داده توان یاست؛ بنابراین م
 هدف تسلطی و عملکردی نشان داده شده است. یريگ كالس درس، منزلت هویت تحصيلی با جهت محيط

هدف تسلطي و عملکردي يريگ (: ماتريس همبستگي ادراک از محيط كالس درس، منزلت هويت تحصيلي با جهت2جدول )  

 01 1 8 7 6 1 0 3 2 0 متغير

          1 هدف تسلطی -1
         1 -27/1* هدف عملکردی -2
        1 22/1* 61/1* هویت موفق -8
       1 -49/1* 11/1 46/1* هویت دیررس -4

      1 13/1 42/1** 88/1 26/1* هویت سردرگم -2

     1 -86/1* 28/1* -83/1* -21/1 -16/1 رو هویت دنباله -6
    1 17/1 28/1* -27/1* 66/1* 12/1 71/1* عالقه -7
   1 77/1* -18/1 19/1* -22/1* 61/1* 26/1 62/1* چالش -3
  1 63/1** 23/1** -13/1* 28/1* -89/1* 49/1* 16/1* 21/1* انتخاب -9

 1 62/1* 64/1* 74/1* -14/1 23/1* 48/1* 14/1 76/1 61/1* لذت -11

           

هدف تسلطی  یريگ ، انتخاب و لذت با جهتادراک از ساختار كالس عالقه، چالش یها كه بين مؤلفه دهد ینشان م 2مندرجات جدول 
تسلطی  یريگ تسلطی با هویت موفق و سردرگم رابطه مثبت و بين جهت یريگ رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنين بين جهت

ه، چالش و ادراک از ساختار كالس عالق یها رو رابطه منفی و معناداری وجود دارد. از طرفی بين مؤلفه با هویت دیررس و دنباله
هدف عملکردی با هویت موفق و  یريگ هدف عملکردی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنين جهت یريگ انتخاب با جهت

 رو رابطه منفی و معناداری دارد. سردرگم رابطه مثبت و معنادار و با هویت دنباله

هدف تسلطی و عملکردی،  یريگ حصيلی بر جهتبرای تعيين سهم هر یک از متغيرهای ادراک از محيط كالس درس، هویت ت
عنوان متغير مالک  هدف تسلطی و عملکردی به یريگ و جهت نيب شيعنوان متغير پ ادراک از محيط كالس درس، هویت تحصيلی به

 شده است. زمان شدند كه نتایج در جداول ذیل نشان داده وارد معادله رگرسيون به روش هم

، نرمال بودن و چند نيب شيمربوطه )خطی بودن روابط بين متغيرهای پ یها يون، ابتدا مفروضهدر راستای انجام تحليل رگرس
های تعدیل نمرات  ها تحليل رگرسيون به عمل آمد. از سویی با استفاده از روش ( بررسی گردید و به لحاظ تحقق این مفروضهیخط هم

 رج گردیدند.از جمله فاصله مهاالنوبيس، مقادیر پرت از فرایند تحليل خا



     0011 تابستان 26 شماره شانزدهم سال                                                                                                  روانشناختي نوين هايپژوهش فصلنامه

  

151 
 

 نيب شيهدف تسلطي بر اساس متغيرهاي پ يريگ خالصه تحليل رگرسيون خطي براي تبيين متغير جهت (3جدول )

  

طرف  )ادراک از محيط كالس درس، هویت تحصيلی( به نيب شيدهد كه رگرسيون نمرات متغيرهای پ نشان می 8مندرجات جدول 
R( =27/1از سویی مقدار )(. P <111/1است ) دار یهدف تسلطی( از نظر آماری معن یريگ متغير مالک )جهت

دهد كه  نشان می 2

كنند.  ینيب شيپ دار یطور معن هدف تسلطی( را به یريگ % از تغييرات متغير مالک )جهت27طور تركيبی  قادرند به نيب شيتغيرهای پم
طرف ميانگين متغير مالک از نظر  به نيب شيدهد كه رگرسيون متغيرهای پ نشان می 8همچنين نتایج حاصل از تحليل واریانس جدول 

 است. دار یاز نظر آماری معن p <111/1در سطح  87/81شده  محاسبه Fكه است. چرا دار یآماری معن

آموزان  هدف تسلطی دانش یريگ سهم هر یک از متغيرهای ادراک از محيط كالس درس، هویت تحصيلی در جهت 4در جدول 
 شده است. نشان داده

ضرايب رگرسيوني متغيرهاي وارده شده به معادله (0جدول )  

 سطح معناداری ß t نداردخطای استا B مدل

 111/1 28/2 22/1 16/1 14/1 عالقه

 12/1 81/2 21/1 12/1 12/1 چالش

 12/1 41/1 14/1 16/1 12/1 انتخاب

 111/1 72/1 18/1 16/1 11/1 لذت

 111/1 18/2 17/1 17/1 14/1 هویت موفق

 14/1 -32/1 -14/1 12/1 -14/1 هویت دیررس

 111/1 24/1 11/1 11/1 12/1 هویت سردرگم

 111/1 71/1 -18/1 12/1 18/1 رو هویت دنباله

 
كننده  ینيب شيپ نیتر ی( قوBeta ،111/1=P=22/1نتيجه گرفت كه عالقه ) توان یم 4شده در جدول  بر اساس نتایج گزارش

، Beta=17/1( و بعد هویت موفق )Beta ،12/1=P=21/1هدف تسلطی در گروه نمونه است. سپس مؤلفه چالش ) یريگ جهت
111/1=P( بعد مؤلفه لذت ،)18/1=Beta ،111/1=Pهدف تسلطی است. با  یريگ معنادار و باالتری برای جهت هكنند ینيب شي( پ

 یريگ تحصيلی قادرند تغييرات متغير جهت تیكه متغيرهای ادراک از محيط كالس درس، هو شود یتوجه به نتایج جدول مشاهده م
 كنند. ینيب شيان پآموز هدف تسلطی را در دانش

 

 

 

F R R ميانگين مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات تغييرات مدل
2 

Sig 
 111/1 27/1 76/1 87/81 39/838 3 18/8171 رگرسيون  

    - 64/12 131 67/2233 باقيمانده همزمان
    - - 139 31/2829 مجموع  
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 نيب شيهدف عملکردي بر اساس متغيرهاي پ يريگ (: خالصه تحليل رگرسيون خطي براي تبيين متغير جهت1جدول )

 
طرف  )ادراک از محيط كالس درس، هویت تحصيلی( به نيب شيدهد كه رگرسيون نمرات متغيرهای پ نشان می 2مندرجات جدول 

R( =21/1از سویی مقدار )(. P<111/1است ) دار یهدف عملکردی( از نظر آماری معن یريگ متغير مالک )جهت
 دهد كه نشان می 2

 ینيب شيپ دار یطور معن هدف عملکردی( را به یريگ % از تغييرات متغير مالک )جهت21طور تركيبی  قادرند به نيب شيمتغيرهای پ

طرف ميانگين متغير مالک  به نيب شيدهد كه رگرسيون متغيرهای پ نشان می 2كنند. همچنين نتایج حاصل از تحليل واریانس جدول 
  است. دار یاز نظر آماری معن p <111/1در سطح  91/2شده  محاسبه Fچراكه  است. دار یاز نظر آماری معن

آموزان  هدف عملکردی دانش یريگ سهم هر یک از متغيرهای ادراک از محيط كالس درس، هویت تحصيلی در جهت 6در جدول 
 شده است. نشان داده

 ضرايب رگرسيوني متغيرهاي وارده شده به معادله (6جدول )

 دارييسطح معن ß t ي استانداردخطا B مدل

 17/1 -87/1 -12/1 12/1 -13/1 عالقه

 114/1 94/2 86/1 16/1 13/1 چالش

 14/1 -78/1 -17/1 16/1 -14/1 انتخاب

 12/1 -28/1 -17/1 17/1 -14/1 هویت موفق

 111/1 84/4 84/1 11/1 46/1 هویت سردرگم

 
كننده  ینيب شيپ نیتر ی( قوBeta ،114/1=P=86/1يجه گرفت كه چالش )نت توان یم 6شده در جدول  بر اساس نتایج گزارش

معنادار و  یهكنند ینيب شي( پBeta ،111/1=P=84/1هدف عملکردی در گروه نمونه است. سپس هویت سردرگم ) یريگ جهت
اک از محيط كالس درس، كه متغيرهای ادر شود یهدف عملکردی است. با توجه به نتایج جدول مشاهده م یريگ باالتری برای جهت

  كنند. ینيب شيآموزان پ هدف عملکردی را در دانش یريگ تحصيلی قادرند تغييرات متغير جهت تیهو

 

 

 

 
 

 

F R R ميانگين مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات مدل تغييرات
 دارييسطح معن 2

 111/1 21/1 42/1 91/2 81/91 3 28/722 رگرسيون 
    - 81/12 131 22/2771 زمان باقيمانده هم

    - - 139 12/8498 مجموع 
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 گيريو نتيجه بحث
هدف تسلطی و عملکردی بود.  يریگ هویت تحصيلی با جهت یها هدف پژوهش حاضر رابطه ادراک از ساختار كالس، منزلت

هدف تسلطی  یريگ ادراک از ساختار كالس عالقه، چالش، انتخاب و لذت با جهت یها كه بين مؤلفهپژوهش نشان داد  های یافته
تسلطی  یريگ تسلطی با هویت موفق و سردرگم رابطه مثبت و بين جهت یريگ رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنين بين جهت

ادراک از ساختار كالس عالقه، چالش و  یها . از طرفی بين مؤلفهرو رابطه منفی و معناداری وجود دارد با هویت دیررس و دنباله
هدف عملکردی با هویت موفق و  یريگ هدف عملکردی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنين جهت یريگ انتخاب با جهت

(، بلچ 2112روزر و ال ) یها تایج پژوهشرو رابطه منفی و معناداری دارد. این یافته با ن سردرگم رابطه مثبت و معنادار و با هویت دنباله
 يزانگ چالش یها عملکردی كه هدف برنده شدن و رسيدن به موفقيت است كالس یها ( مطابقت دارد. كالس2111فورد و همکاران )

ودن را برای و احساس غرور و برنده شدن و بهترین ب كند یو اثبات خود به همساالن و معلمان را فراهم م یطلب توانایی تحقق مبارزه

هدف عملکردی، تأكيد بر تأیيد عملکرد و كسب قضاوت مطلوب دیگران درباره  یريگ . عالوه بر این در جهتكند یآموز فراهم م دانش
گيری ميان موفقيت  های اجتماعی )بهتر از دیگران بودن( قرار دارد. در افرادی با این نوع جهت عملکردهای شخصی و توجه به مقایسه

شود و شکست شاهدی بر  ها با حداقل تالش و كسب پيروزی حاصل می وجود دارد. احساس كفایت در آن یهم پراش و توانایی

كه بيشتر بر عملکرد  ییها (. عدم وجود توانایی در دانش آموزان در این نوع رده1892است و نقشی تهدیدكننده دارد )زعيم،  یتیكفا یب
ها بشود؛ اما اگر دانش آموزان خودباوری و توانایی را در  ر به وجود آمدن هویتی سردرگم در آند دكنندهیعامل تهد تواند یدارد م ديتأك
دو مؤلفه از  یدار یبرسند كه معن ییها تيدر اهداف عملکردی نيز به موفق توانند یم ،شان ببينند یعنی هویت موفقی داشته باشنددخو

 ،اند نگشته دار یباشد. دو هویت تحصيلی دیگر كه در این پژوهش معن تواند یجهت م هویت تحصيلی در پژوهش حاضر نيز ازآن
عملکردی و اینکه باید به چه چيز برسند و چه چيزی در آینده باید به آن برسند و عدم وجود  یها از وجود تناقضات كالس تواند یم

ل، ارتباط و شایستگی نوجوانان را برآورده كنند، بر ها باشد. روابطی كه بتواند نياز استقال این مؤلفه یدار یافراد مؤثر باعث عدم معن

نوجوانان در مدرسه و رسيدن به هویت تحصيلی موفق بسيار مؤثر هستند. برآورده نشدن این نيازها در  یريپيشرفت تحصيلی و درگ
 (.2112محيط مدرسه تا حد زیادی علت افزایش شکست تحصيلی و ترک تحصيل دانش آموزان است )روزر و ال، 

دانش آموزان در كالس را تعاملشان با معلم، سایر دانش آموزان و  آميز يت(، یکی از عناصر موفق2111بلچ فورد و همکاران )

ناشی از آن  تواند ی/.( و م84اند. هویت سردرگم نيز در این معادله سهم زیادی را در بر دارد ) شخصی خود دانسته های يتانجام فعال
ناشی از این باشد كه افراد سردرگم توانایی انتخاب هدف مناسب را نداشته و مدام در  تواند یدی معملکر يریگ باشد كه جهت

مختلف فردی و اجتماعی در حال تغيير و انفعال هستند. گاهی در پی كسب رضایت معلم، گاهی رقابت با همساالن و شاید  یها جهت

از مدتی خسته شده و در پی كسب هدف دیگر باشند. كسب هویت موفق  را انتخاب كنند اما بعد ییها به خاطر رضایت والدین هدف
افراد دارای  كه ییمستلزم جستجوگری و اكتشاف و كسب اطالعات به كمک راهبردهای شناختی و فراشناختی مؤثر است؛ و ازآنجا

شد و توسعه از طریق كسب تا بر مطالب درسی تسلط عميق داشته باشند و هدف تمایل به ر كنند یهویت تحصيلی موفق تالش م

كه توانایی كسب  كنند یلذا از راهبردهایی استفاده م باشند یجدید و بهبود شایستگی خود م یها تيجدید، چيرگی بر موقع یها مهارت
( هرگاه از خودمختاری و شایستگی حمایت شود درگيری 1932ها بدهد. همچنين بر اساس )دسی و ریان،  ها را به آن این مهارت

سوی كسب هویت موفق خواهد شد. افراد دارای هویت موفق، مطابق با معيارهای درونی  شود كه سبب پيشروی به ختی بيشتر میشنا

های خود وابستگی كمتری دارند و این به علت ماهيت اكتشافی بودن، جستجوگری  خود قضاوت كرده و به عقاید دیگران برای تصميم
 گيری هدفی تبحری و هویت موفق است. بودن جهت های اجتماعی محض و مستقل از مقایسه

پردازند و صرفاً با گذشت زمان و اتالف وقت  ها و اهداف مختلف می افراد با هویت دیررس به جستجوی صادقانه برای یافتن راه

تظارات والدین برایشان شوند هرچند ممکن است آرزوها و ان مشغولی دارند توصيف می عنوان اینکه با خود دل مطرح نيست. این افراد به
ای ایجاد كنند. بعضی از این افراد در  ها و تقاضاهای اجتماعی و توانایی خود مصالحه كنند كه بين آن مهم باشد ولی تالش می
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(. 1834آنکه برخی دیگر كامالً متفکر و آرام هستند )شهرآرای  رسند حال زده و مضطرب به نظر می های هویتی خود هيجان تالش
ها شکاک هستند  ها بيش از دیگر منزلت دهی، خود تأملی و حرمت خود هستند، آن این افراد دارای درجه باالیی از خود جهت همچنين

كارگيری  حمایت از خودمختاری موجب به ،بنابراین .(1931 ،)مارسيا ای دارند گيری تجربه و نسبت به تجربيات جدید باز بوده و جهت

ا به علت ناكارآمدی راهبردهای خودتنظيمی، هنوز به نتيجه موردنظر نرسيده و تعهد شکل نگرفته است راهبردهای خودتنظيمی شده ام
(، 1891كند. همچنين امانی ) های این پژوهش از روابط ذكرشده حمایت می لذا در منزلت هویت تحصيلی دیررس قرار دارد. یافته

بين  یطوركل آموزان بررسی كرده و نتایج نشان داده كه به دانشعنوان مبنایی بر روی پيشرفت تحصيلی  هویت تحصيلی را به

 گيری هدفی با پيشرفت تحصيلی رابطه وجود دارد. های هویت تحصيلی، جهت متغيرهای منزلت
شهر تبریز انجام گرفته  4آموزان پسر دوره متوسطه ناحيه هایی مواجه بود. این پژوهش بر روی دانشاین پژوهش با محدودیت

آموزان مقاطع و شهرهای دیگر با محدودیت مواجه است. همچنين پژوهش حاضر جز ها بر روی دانشبر تعميم یافته است كه

با استناد به تحقيقات فوق و با توجه به نقش مهم باشد. بنابراین تحقيقات همبستگی بود كه قادر به تعيين علت و معلولی متغير نمی
را به  یريگ آموزشی در مدارس، رفتارهای جهت یها ، با طراحی و اجرای كارگاهشود یهدفی در یادگيری پيشنهاد م یريگ جهت
 موقع از كمک دیگران استفاده نمایند. آموزان آموزش داد تا آنان بتوانند به دانش
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Abstract 

The purpose of the present study was to investigate the role of dignity of academic identity and 
perceptions of classroom activities in predicting the orientation of mastery and performance goals in 
students. The research method was descriptive and correlational. The study population included male high 
school students in Tabriz in the academic year of 2019-2020. Using multistage cluster sampling, 197 
students were selected. Data were collected using the Migdeli et al. (1988) Achievement Goals 
Orientation Questionnaire, Was and Isaacson (2008) academic identity status, Gentry and et al. (2002) 
Perceptions of Classroom Activities Questionnaire. Data were analyzed using multiple regression analysis 

by SPSS software. Results showed that perception of classroom activities, academic identity status could 
predict variances in students' mastery and performance goal orientation. 

Keywords: Perception of classroom activities; Academic identity; Mastery goal orientation; Performance 
goal orientation 

 

 


