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هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین مسئولیتپذیري اجتمااعی و نگرشاهاي مبتات دربااره
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تحقیق مشتمل بر  400دانش آموز دختر سال اول دبیرستانهاي گرگان اسات کاه باه روش نموناه
گیري تصادفی چند مرحله اي انتخاب شدند براي سنجش متغیرهاي مورد نظر از چندین مقیاا
جمله مجموعه مقیاسهاي الگوهاي یادگیري سازگار استفاده گردید بار اساا
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مقدمه:
دوران مدرسه ،دوران مهم و سرنوشت سازي در شکل گیري «شخصیت افراد» میباشد و به همین
دلیل در یکی دو دهه اخیر بسیاري از نظریهپردازان و پژوهشگران روانشناسی تربیتی از توجه صارف
بااه «پیشاارفت تحصاایلی» دساات کشاایده و اعتتااار و جایگاااه ویااژهاي بااه «الگوهاااي انگیزشاای و
روانشناختی» رفتار تحصیلی اختصاص دادهاند پژوهش حاضر در حوزه روانشناسی اجتماعی آماوزش
و پرورش قرار دارد و از پیش فرض اساسی درباره غیر قابل تردید بودن نقش هادفهاا (باه عناوان
عوامل شخصی ،رفتاري و عاطفی) و فرایندهاي شناختی ا انگیزشی (باه عناوان عوامال درونای) در
رفتار تحصیلی و سازگاري اجتماعی دانش آموزان برخوردار است
نظریه هدف 1یکی از نظریههاي مهم انگیزشی است که به شناسایی انواع هدفگرایی در باین داناش
آموزان پرداخته است این نظریه بر دالیل یا اهداف دانش آموزان براي رسیدن به موفقیت توجه دارد
و سه مولفه هدفگرایی را در بین دانش آموزان شناسایی کرده است (ایمز1992 ،2؛ ماایر2001 ، 3؛
میدگلی )1993 ،4که عتارتند از :هدفگرایی تتحري ،5هدفگرایی عملکردگرا 6و هدفگرایی عملکرد
گریز( 7الیوت )2005 ، 8از بین مولفه هاي هدفگرایی یاد شده ،مولفه هدفگرایی تتحري جنته بسیار
مبتتی دارد ،چون به نفس یادگیري و کسب یادگیري توسط دانشآموزان به خاطر رضایت شخصای،
درك و فهم ،کسب مهارتهاي جدید ،کنجکاوي و حل مساله مربوط می شاود بناابراین ،هادفگرایی
تتحري ریشه در نظریاه هااي انگیازه پیشارفت و انگیازه درونای دارد (الیاوت و پکاران 2007 9؛
هاراکیویکز ،بارون ،کاارتر و الیاوت 2000 ،10؛ هااراکیویکز ،باارون ،پینتاری  ،الیاوت و دیگاران،11
 )2002دانش آموزان داراي هدفگرایی تتحري به فهام در

و یاادگیري مطلاب بایش از نماره و

کسب امتیازات اجتماعی ارزش قائلند این افراد بیشتر از یادگیري مطالاب جدیاد و چاالش انگیازي
لذت می برند که مستلزم تفکر ،خالقیت و تالش زیاد هستند در مقابل ،یادگیري براي دانش آموزان
1

- Goal theory
- Ames
3
- Maeher
4
- Midgley
5
- Mastery goal orientation
6
- Performance - approach
7
- Performance -avoidance
8
- Elliot
9
- Elliot & Pekrun
10
- Harackiewicz , Barron , Carter & Elliot
11
- Harackiewicz , Barron , Pintrich , Elliot & etal
2
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عملکردي از آن جهت حائز اهمیت است که به آنها در رسیدن به اهداف بیرونی کمك میکند ایان
افراد دائماً در تالشند تا خود را نزد همکالسیها ،والدین و معلمان باهوش جلوه بدهند و دائماا نگاران
عقب افتادن از دیگران هستند دانشآموزان عملکردي تنها زمانی احسا
خود را براي ارائه عملکرد بهتر درکال

شایستگی مایکنناد کاه

توانا بتینند توانایی ،محور اصلی توجهات این افراد و نشاانه

آن نیز «موفق شدن بدون تالش و یا تالش کم» است ولی در هادف تتحاري تمرکاز توجاه روي
ارزش یادگیري است (باتلر )2008 ،1فرد به این دلیل خود را کارآمد میبیند که معتقد است تاالش
به موفقیت و حس تتحر میانجامد (ایمز و آرچر )1988 2افراد تتحرگرا به رشاد مهارتهااي جدیاد،
تالش براي فهم امور ،رشد سطح شایستگی و کسب یك حس تتحري بار اساا

معیارهااي خاود

مرجع 3عالقمندند (میس ،بلومفلد و هویل1988،4؛ میس ،آندرمن و آندرمن)2006 ،5
نظریه هاي هدفگرایی بیشتر براي تتیاین رفتاار پیشارفت باه وجاود آمادهاناد هادفگرایی 6الگاوي
یکپارچهاي از باورها را ارائه می دهد که به روشهاي مختلف نزدیك شدن ،درگیر شدن و پاساخدهی
به موقعیتهاي پیشرفت منجر میشاوند(ایمز )1992 ،نظریاههااي هادفگرایی توساط روانشناساان
تربیتی و تحولی جهت تتیین یادگیري
و عملکرد دانش آموزان در تکالیف تحصیلی و در زمینه آموزشگاهی ایجاد شدهاند به هماین دلیال،
مناسبترین و کاربرديترین نظریه هدف براي فهم و بهتود فرآیند یادگیري ا یاد دهی هستند
هدفگرایی تتحري و نگرشهاي مبتت نستت به تعلیم و تربیت:
کاپالن و مایر ،)1999(7در بررسی خود مشاهده کردند که هدفهاي تتحاري و ادراك از ایان کاه
مدرسه روي هدفهاي تتحري تأکید دارد با بهزیستی روانی مبتات رابطاه دارد هميناین کااپالن و
میدگلی ،)1997(8دریافتند که ادراکات دانش آموزان از محیط یادگیري با رفتاار و عاطفاه آنهاا در
مدرسه رابطه دارد هنگامی که دانش آموزان ادراك میکنند که محیط یادگیري روي تالش و فهام
و یادگیري تاکید دارد ،احتمال می رود که احساسات مبتتی نستت به مدرسه داشته باشاند هميناین
1

- Butler
- Ames & Archer
3
- Self – reference
4
- Meece , Blumenfeld & Hoyle
5
- Meece , Anderman & Anderman
6
- Goal orientation
7
- Kaplan & Maeher
8
- Kaplan & midgely
2
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کاپالن و میدگلی ( ،)1997گزارش دادند هنگامی که دانش آموزان میفهمند که محایط یاادگیري
روي نحوه عمل کردن نستت به دیگران تاکید میکند ،احتماال احساسات منفی نستت به مدرسه پیدا
میکنند
از نظر الیوت و دوك ،)1988( 1برخی عوامل موقعیتی و نیز نگرش دانش آموزان در مورد تحصایل
و کسب علم میتواند در تعیین جهتگیریهاي آنها در فعالیتهاي یادگیري موثر باشد میس ،بلومفلد و
هویل ( ،)1988نشان دادند که وقتی دانش آموزان موضوع در

را لذت بخش و براي زندگی مفید

بدانند ،بر یادگیري پافشاري کرده و هدف تکلیف مدار را دنتال خواهند کرد نگارش افاراد در ماورد
تحصیل و مدرسه نیز در انتخاب هدفگرایی موثر است اگر دانش آموز باور داشته باشاد کاه مدرساه
مسئولیت اجتماعی و فهم انسان را از جهان افزایش میدهد ،انگیزهاش براي فهم و تتحر بر تکلیاف
بیشتر خواهد شد و در نتیجه فرد تعهد بیشتري نستت به یادگیري احسا
آموز احسا

خواهد کارد اگار داناش

کند که مدرسه قادر است فرایند یادگیري را تسهیل کند رضایت بیشتري از یاادگیري

خواهد داشت (روسر ،میدگلی و آردن)1996 ، 2
آندرمن و آندرمن ،)1999( 3در پژوهشی نشان دادند که هدفگرایی تتحري با ادراك دانش آماوزان
از ساختار هدف تتحري کال

در  ،تعلق به مدرسه و مسئولیت پاذیري اجتمااعی رابطاه دارد در

معادله رگرسیون ادراك دانش آموزان از ساختار هدف تتحاري کاال

در  ،تعلاق باه مدرساه و

مسئولیت پذیري اجتماعی ،بطور مبتت هدفگرایی تتحري را پیش بینی کردند
پاتریك ،هیکس و رایان ،)1997( 4در پژوهشی کاه روي  750داناش آماوز شاامل  380پسار و
 337دانش آموز دختر پایه پنجم انجام دادند ،با استفاده از روش رگرسیون نشان دادناد کاه هادف
مسئولیت پذیري اجتماعی به طور مبتت ،کارآمدي تحصیلی را پیش بینی کرد آنان همينین گزارش
کردند که دانش آموزان دختر بیش از دانش آماوزان پسار ،کارآمادي اجتمااعی ،مسائولیت پاذیري
اجتماعی و هدفهاي دوستانه داشتند

1

- Elliott & Dweck
- Roeser , Midgley & Urdan
3
- Anderman & Anderman
4
- Patrik , Hicks & Rayan
2
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میدگلی ،فلدافر و اکلز ،)1989( ،1در تحقیقی دریافتند که ادراك دانش آماوزان از محایط مدرساه،
هم با الگوهاي سازگار و هم با الگوهاي ناسازگار انگیزش پیشرفت تحصیلی رابطه دارد پژوهشگران
نشان دادند که وقتی دانش آموزان از بودن در مدرسه ،احسا

خوشحالی می کنند ،هدفهاي تتحري

را انتخاب می کنند و عملکرد تحصیلی بهتري دارند از سویی دیگر وقتی دانش آموزان ادراك کنناد
که در مدرسه رقابت وجود دارد هدفهاي عملکردي را انتخاب می کنند و هیجانهاي منفی نشان می
دهند
هدفگرایی تتحري و مسئولیت پذیري اجتماعی:
ایمز و ایمز ،) 1984( 2ساختارهاي یادگیري را باه طاور نظاري باه ساه دساته رقاابتی ،انفارادي و
مشارکتی تقسیم کرده و به توصیف سیستمهاي انگیزشی حاصل و عناصر شناختی آنها پرداختاهاناد
ادراکها ،تعتیرها و خود سنجیها در هر یك از سیستمهاي انگیزشای متفااوت هساتند سااختارهاي
انفرادي به واسطه عدم وجود مقایسه اجتماعی ،دادن فرصتهاي متعدد براي موفقیت (ارزشیابی متعدد
و پیاپی) و فراوانی پاداشها (استفاده از انواع پاداشهاي بیرونی مانند نماره و پاداشاهاي درونای مانناد
یادگیري و پیشرفت) ،فرد را متقاعد می سازند که با تاالش منطقای و اساتفاده از راهتردهااي ما ثر
یادگیري ،امکان پیشرفت و دسترسی به پاداش را خواهد داشت مفهوم خاود و احساا

ارزشامندي

افراد در این ساختار با تالش «از طریق تالش کردن مایتاوانم» در آمیختاه اسات در سااختارهاي
رقابتی منافع دانش آموزان کال

به پاداش ،با حضور دانش آموزان قاوي کااهش ماییاباد :چناین

فرایندي به واسطه ماهیت رقابتی و مقایسهاي این ساختار ،اساتفاده از پاداشاهاي بیرونای باه جااي
تقویت پاداشهاي درونی و محدود باودن پاداشاهاي بیرونای ،صاورت مایگیارد شااگردان در ایان
کال ها بردن را بر منصف بودن ترجیح میدهند آنها به خاطر برناده شادن از هار کااري کاه باه
محروم شدن رقیب از پاداش بیانجامد مضایقه نمیکنند و دائما در اندیشه بهتر بودن هستند
ساختارهاي مشارکتی به موجب ویژگیهاي خاصی به پیدایش احسا

مشارکت و یاري رسااندن باه

افراد و تالش اخالقی براي موفقیت گروه میانجامد این ویژگیها به قرار زیر مایباشاند )1( :وجاود
مقایسههاي گروهی به جاي مقایسههاي فردي )2( ،اهداف مشترك گروهی (اعام از بیرونای مانناد
نمره ،پروژه گروهی ،قدردانی از گروه در بولتن محلی یا مدرسه ،گردش علمی گروه و درونای مانناد
- Midgley, Feldlaufar & Eccles
- Ames & Ames

1
2
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پیوستگی گروهی ،تعلق به گروه و کار بر روي موضوعات دلخواه) )3( ،مسئولیت پذیري یاا

پاسخگویی شخصی (وقتی نتیجه گروهی بستگی به عملکرد تك تك افراد گروه داشته باشاد ،هماه
در کسب موفقیت مسئول هستند) و نهایتا ( )4فراهم آوردن فرصتهاایی همگاانی باراي فعالیات و
مشارکت (ایمز )1984 b ،بنا به اظهار ایمز ( ،)1992مشارکت گروهی نه صرفا وسایلهاي باراي
دستیابی به پاداش بیرونی از قتل تعیین شده ،بلکه خود به تنهایی بزرگتارین پااداش باراي اعضااي
گروه به حساب میآید بدین سان ساختارهاي مشارکتی که حاوي پیامدهاي رقابتی ،غیار اخالقای و
مادي ن تاشند ،به پیامدهاي واقعی این ساختارها یعنی احسا

پیوستگی گروهی ،همیااري و شاکوفا

شدن مسئولیت پذیري اجتماعی و اخالقی در دانشآموزان منتهی خواهند شد
ایمز ( )1992و بلومفلد ،)1992( 1با مرور بر ادبیات تحقیق متوجه شدند که الگوهاي سازش یافتاه
انگیزشی با کنترل کم معلم در کال

مرتتط میباشند ایمز ( ،)1992همينین با توجه به تحقیقات

هشدار می دهد که مسئولیت دادن به شاگردان باراي برناماهریازي و انجاام اماور «دراز مادت» در
صورتی که با نظارت و حمایت معلمان همراه نتاشد به افزایش خود تعیینی 2یا خود کنترلای 3خواهاد
انجامید با این حال ،ایمز ( ،)1992معتقد است که کاهش قدرت معلم و قتول دخالت دانش آموزان
در تصمیم گیریها و امور تحصیلی از جانب وي تنها به معنی حاق انتخااب داناش آماوزان در ماورد
روش یادگیري ،مواد درسی و چگونگی انجام تکلیف ،بر اسا

عالئق و ارجحیتهاي آنها اسات ،و

اگر در عمل با انتخاب موضوعات ساده و فرار از مسئولیت از جانب دانش آموزان یکی گرفتاه شاود،
هرگز به الگوهاي سازش یافته انگیزشی منتهی نخواهد شد
نظریه ها و دیدگاههاي متعددي در زمینه هدفگرایی تتحري و متغیرهاي موثر بر آن طار و تادوین
شده است در این میان دیدگاه اجتماعی– شناختی ،چند عامل اجتماعی – شناختی و انگیزشی ماوثر
بر هدفگرایی تتحري را شناسایی کرده است از نظار صااحتنظران و پژوهشاگران متمایال باه ایان
دیدگاه ،هدف مسئولیت پذیري اجتماعی ،نگرشهاي مبتت درباره تعلیم و تربیت ،و متغیرهاي دیگري
هميون ادراکات دانشآموزان از هدفهاي تتحري معلم ،والدین و ساختار کال

در

و از عوامال

موثر بر هدفگرایی تتحري به شمار میروند،

1 - Blumenfeld
2-Self- determination1-Task
3- Self - control
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که در این تحقیق متغیرهاي هدف مسئولیت پذیري اجتمااعی و نگرشاهاي مبتات دربااره تعلایم و
تربیت بعنوان متغیرهاي پیش بین و هدفگرایی بعنوان متغیر مالك مورد بررسی قرار گرفته اند .حال
به تعریف این متغیرها می پردازیم
هدف مسئولیتپذیري اجتماعی :1این متغیر عتارت است از تمایل و توانایی درك دانشآموزان باراي
مواجه شدن با تقاضاهاي تقاضاهاي رسمی اجتماعی که در بافت کال

ایجااد مایشاود (پاتریاك،

هیکس و رایان1997 ،2؛ پاتریك ،رایان و کاپالن)2007 ،3
نگرشهاي مبتت درباره تعلیم و تربیت : 4این متغیر به ارزیابیهاي مبتت و با دوامی که داناشآماوزان
به جنتههاي گوناگون تعلیم و تربیت ،تحصیل و علم دارند گفتاه مایشاود(میس ،بلومفلاد و هویال،
)1988
هدفگرایی تتحري : 5عتارت است از گزارش خود دانشآموزان از اهاداف و باورهااي خاود در زمیناه
فهم گرفتن خطاهاي یادگیري به عنوان بخشی از یادگیري و باور به وابسته بودن تتحر باه کوشاش
فردي(دوك)1986 ،6
سواالت تحقیق:
 -1آیا بین هدف مسئولیت پذیري اجتماعی و هدفگرایی تتحري رابطه وجود دارد؟
 -2آیا بین نگرشهاي مبتت درباره تعلیم و تربیت و هدفگرایی تتحري رابطه وجود دارد؟
فرضیه هاي تحقیق :
 -1بین هدف مسئولیت پذیري اجتماعی و هدفگرایی تتحري رابطه مبتت وجود دارد
 -2بین نگرشهاي مبتت درباره تعلیم و تربیت و هدفگرایی تتحري رابطه مبتت وجود دارد
جامعه آماري و روش نمونهگیري:
جامعه آماري این تحقیق شامل همه دانشآموزان دختر سال اول دبیرستانهاي شهر گرگان است که
در سال تحصیلی  90-91مشغول به تحصیل می باشند از این جامعه آماري تعاداد  400نفار باه
روش نمونهگیري تصادفی چند مرحلهاي انتخاب شدند در ابتدا از نواحی دوگانه آماوزش و پارورش
1

- Social responsibility goals
- Patrik, Hicks & Rayan
3 - Patrick , Ryan & Kaplan
4 - Positive attitudes about education
5 - Mastery goal orientation
6 - Dweck
2
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گرگان به نستت جمعیت دانشآموزان هر ناحیه 10مدرسه انتخاب گردید ،از ناحیه یك شش مدرسه
و از ناحیه دو چهار مدرسه انتخاب شد ضمناً از تمام کالسهاي اول هر مدرسه نیز باه نساتت تعاداد
دانشآموزان آن ،آزمودنیهاي نمونه تحقیق انتخاب شدند
ابزارهاي تحقیق:
بخشی از ابزارهاي تحقیق حاضر از مجموعاه مقیاساهاي الگوهااي یاادگیري ساازگار (PALS
ساخته میدگلی ،مایر ،هرودا ،آنادرمن و دیگاران ،)2000( 2اقتتاا

)1

شاده اسات در ایان پاژوهش

همينین از پرسشنامه
مقیا

نگرشهاي مبتت دربااره تعلایم و تربیات سااخته میادگلی ،آرون کوماار و آردن،)1996( ،3

مقیا

هدف مسئولیتپذیري اجتماعی ساخته پاتریك ،هایکس و رایاان ،)1997( ،اساتفاده شاده

است این مقیاسها توسط حقیقی و حاجی یخيالی ،)1379( ،از انگلیسی به فارسای ترجماه شاده و
روایی و پایایی آن محاسته شده است پایایی گزارش شده توسط ساازندگان مقیاا
هدفگرایی تتحري با استفاده از روش آلفاي کرونتاخ  0/85،و براي مقیا

مقیا

باراي مقیاا
هدف مسائولیت

پذیري اجتماعی و نگرشهاي مبتت نستت به تعلیم و تربیت به ترتیب 0/77و  0/85می باشاد و
پایایی گزارش شده توسط حاجی یخيالی و حقیقای ،)1379( ،در مقیاا
استفاده از روش آلفاي کرونتاخ 0/80 ،و در مقیا

مقیا

میانگین

هادفگرایی تتحاري باا

هدف مسئولیت پذیري اجتمااعی و نگرشاهاي
انحراف
معیار

حداقل
نمره

حداکبر
نمره

تعداد
ماده

تعداد
آزمودنی

مبتت نستت به تعلیم و تربیت به ترتیب  0/68و  0/49می باشد
يافته هاي:
در جدول 1یافته هاي توصیفی نظیر میانگین ،انحراف معیار ،حداقل و حداکبر نمره ،تعداد ماده هاا و
آزمودنیها ارائه شده است
- Pattern Adaptive Learning Scales
- Midgley , Maeher , Hruda , Anderman & etal
- Midgley , Arunkumar & Urdan

1
2
3
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تتحري
هدفگرایی
3
/
20
28
/
72
5
25
12
3/16
26/04
هدف مسئولیت پذیري اجتماعی
4
20
9
نگرشهاي مبتت درباره تعلیم و تربیت
2/11
18/30
6
30
15
جدول :1یافتههاي توصیفی مربوط به هدفگرایی تتحري و متغیرهاي تحقیق

394
390
386
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جدول : 2ضرایب همتستگی بین متغیرهاي مسئولیت پذیري اجتماعی و نگرشهاي مبتت درباره تعلیم و تربیت با

متغیرهاي تحقیق

N

r

P

هدف مسئولیت پذیري اجتماعی

390

0/636

0/0001

نگرشهاي مبتت درباره تعلیم و تربیت

386

0/559

0/0001

هدفگرایی تتحري

در جدول 2همتستگی متغیرهاي تحقیق با هدفگرایی تتحري آورده شده است فرضیه هاي پژوهش
حاضر مربوط به رابطه بین مسئولیت پذیري اجتماعی و نگرشهاي مبتت درباره تعلایم و تربیات باا
هدفگرایی تتحري می باشند که یافته هاي جدول  2نشاان مای دهاد باین متغیرهااي تحقیاق باا
هدفگرایی تتحري در سطح P< 0/0001رابطه مبتت معنیدار وجاود دارد بناابراین فرضایههااي
پژوهش تأیید میگردند
بحث و نتیجه گیري:
بیش از دو دهه از عمر تحقیقاتی که به ارتتاط هدفگرایی و فرایندهاي شاناختی -انگیزشای داناش
آموزان پرداخته اناد نمای گاذرد (الیاوت و دوك )1988 ،از رهاوردهااي اساسای ایان تحقیقاات،
شناسایی هدفگرایی به عنوان یکی از عوامل مهم شناختی ،عاطفی و رفتاري است که تاثیري انکاار
ناپذیر ،بر شکل گیري فرایندهاي شناختی -انگیزشی دانش آموزان دارد الیوت و دوك( ،)1988بار
اسا

تحقیقات متعددي که در این فاصله صورت گرفته است ،هدفگرایی را باه دو ناوع تتحاري و

عملکردي تقسیم کرده اند و معتقدند که دانشآموزان تتحري باراي فهام در

و یاادگیري مطلاب

بیش از نمره و کسب امتیازات اجتماعی ارزش قائلند این افراد بیشاتر از یاادگیري مطالاب جدیاد و
چالش انگیزي لذت میبرند که مستلزم تفکر ،خالقیت و تالش زیاد هستند در مقابل یادگیري براي
دانش آموزان عملکردي از آن جهت حائز اهمیت است که به آنها در رسیدن به اهداف بیرونی کمك
می کند این افراد دائماً در تالشند تا خود را نزد همکالسیها ،والدین و معلمان باهوش جلوه بدهند و
دائماً نگران عقب افتادن از دیگران هستند
در این قسمت با توجه به موضوع تحقیق نتایي به دست آمده را مورد بحث و بررسی قرار داده و باه
تتیااین یافتااه هاااي تحقیااق ماای پااردازیم پااژوهش حاضاار تالشاای بااراي بررساای رابطااه بااین
مسئولیتپذیري اجتماعی و نگرشهاي مبتت درباره تعلیم و تربیت باا هادفگرایی تتحاري در داناش
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آموزان دختر سال اول دبیرستانهاي گرگان می باشد نتایي تحلیل همتستگی نشان می دهد که بین
نگرشهاي مبتت درباره تعلیم و تربیت و هدفگرایی تتحري داناش آماوزان در ساطح P<0/0001
رابطه مبتت معنی داري وجود دارد نتایي به دست آمده از آزمون این فرضیه ها با نتایي پژوهشاهاي
میدگلی ،آرن کومار و آردن ،)1996( 1آرچر ،)1994(2ایمز و آرچر ( ،)1988میس ،بلومفلد و هویل
( ،)1988همخوانی دارد نگرش مبتت درباره تعلیم و تربیت یکی از الگوهاي عاطفی اهداف تتحري
می باشد (دوك 1986 ،و دوك و لگت )1988 ،3نگرش مبتت در باره تعلیم و تربیت می تواناد در
تعیین جهت گیریهاي دانش آموزان در فعالیتهاي یادگیري م ثر باشد وقتی داناش آماوزان موضاوع
در

را لذت بخش و براي زندگی خود مفید بدانند ،براي یادگیري پافشاري کارده و هادف تکلیاف

مدار را دنتال خواهند کرد اگر دانش آموز باور داشته باشد که مدرسه مس لیت اجتماعی و فهم انسان
را از ج هان افزایش می دهد ،انگیزه اش براي فهم و تتحر بر تکلیف بیشتر خواهاد شاد و در نتیجاه
تعهد بیشتري نستت به یادگیري احسا

خواهد کرد اگر دانش آموز احسا

کند که مدرساه قاادر

است فرایند یادگیري را تسهیل کند رضایت بیشتري از یادگیري خواهاد داشات (مایس ،بلومفلاد و
هویل1988 ،؛ روسر ،میدگلی و آردن)1996 ،
نتایي تحلیل همتستگی نشان می دهد که بین مسئولیت پذیري اجتماعی و هدفگرایی تتحري دانش
آموزان در سطح P<0/0001رابطه مبتت معنی داري وجود دارد نتایي به دست آمده از آزمون این
فرضیه با یافته هاي پژوهشهاي پاتریك ،هایکس و رایاان ،)1997( ،آنادرمن و آنادرمن (،)1999
ونتزل 1989(4و ) 1993همخوانی دارد در تتیین این یافته می توان گفت که مسئولیت پاذیري باا
الگوهاي انگیزشی سازگار مبتت و هدفهاي تتحري رابطه دارد رابطه مبتت بین جهات گیاري خاود
مختاري محیط کال

و انگیزش درونی دانش آموزان در چندین مطالعه تأییاد شاده اسات (دسای،

نزلك و شینمن1981 ،5؛ گرولینك و رایاان1987 ،6؛ هاوگز ،ساالیوان و بیارد1986 ،7؛ رایاان و
گرولینك ) 1986 ،8به نظر می رسد که ادراك کنترل عامل مهمی مای باشاد کاه روي یاادگیري
1

- Midgley, Arunkumar & Urdan
- Archer
3
- Dweck & Leggett
4
- Wentzel
5 - Deci , Nezlek & Sheinman
6 - Grolnick & Ryan
7 - Hughes , Sullivan & Beaird
8 - Ryan , & Grolnick
2
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دانش آموزان و کیفیت آن تأثیر می گذارد هنگامی که معلم بر تفکار مساتقل و تتحار یاافتن روي
محتواي موضوع درسی تأکید می کند ،احتمال بیشتري می رود که دانش آموزان براي به کار باردن
راهتردهاي یادگیري اثر بخش ارزش قائل شوند همينین به نظر میرسد کاه درك مفااهیم توساط
شرایطی که کنترل هاي بیرونی را کاهش داده و موجب تمرکز دانش آموزان روي تکلیاف و مفااهیم
می شود ،تسهیل گردد (نولن و هاالدینا )1990 ،1دانش آموزانی که از تربیت آموزشگاهی رضاایت
دارند به انتظارات اجتماعی که در مدرسه ایجاد می شود پاسخ مبتت داده و به دنتال یادگیري و تتحر
بر تکلیف می باشند همينین تحقیقات نشان داده اند که مسئولیت پذیري اجتمااعی باه طاور غیار
مستقیم بر راهتردهاي یادگیري اثر گذاشته و نقش واسطه اي را در هدفگرایی تتحري ایجاد می کند
( ونتزل 1989 ،و 1993؛ آندرمن)1999 ،
به عالوه چنین استدالل شده است که تغییر جایگاه مسئولیت پذیري از معلم به دانش آموز وسیلهاي
موثر در کاهش برجسته کردن توانایی دانش آموزان در کال
است که ساختار کال

در

در

میباشد تحقیقاات نشاان داده

و کوششهاي آموزشی معلم میتوانناد هادفگرایی داناش آماوزان را

تحت تاثیر قرار دهند در کالسی که ساختار هدف عملکردي غالب است و کوششهاي آموزشی معلم
روي هدفهاي عملکردي متمرکز است ،توانایی دانش آموزان با عملکردشان مقایساه مایشاود و در
این شرایط دانش آموزان با یکدیگر به رقابت پرداخته و بر حسب عملکردشان نستت به افراد دیگار،
ارزشیابی میشوند (ایمز )1992 ،در کالسی که ساختار هدف تتحاري غالاب اسات ،فهام تکلیاف
کال

مهمتر از حفظ کردن سطحی اسات باه اشاتتاهات باه عناوان بخشای از فرایناد یاادگیري

نگریسته می شود ،تالش و پیشرفت ارزشمند هستند و به داناش آماوزان تکاالیف چاالش انگیاز و
متنوع ارائه میشود بنابراین انتظار میرود که در ساختار هدف تتحري ،دلواپسیهاي داناش آماوزان
در مورد تایید شایستگی خود نستت به دیگران به جاي فهم تکلیف کاهش یابد اگر معلماان داناش
آموزان را به مشارکت و همکاري با یکدیگر در امر تحصیل تشویق نمایناد ،و جاو رقاباتجاویی را
کاهش دهند ،دانش آموزان انگیزه بیشتري براي یادگیري پیدا میکنناد تحات ایان شارایط داناش
آموزان نیاز به استفاده از راهتردهاي خود ناتوان سازي ندارند ،چرا که بیشتر هم و غمشاان معطاوف

1 - Nolen & Haladyna
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به تتحر یافتن و پیشرفت می باشد و توجه کمی به ارتقاء خود ارزشمندیشان باه عناوان فاردي تواناا
دارند
امروزه مدار

نیازمند ابزارهایی براي افزایش انگیزه و کارایی داناش آماوزان هساتند باه عتاارت

دیگر ،اگر انگیزه پیشرفت و انگیزش درونی دانشآموزان برانگیخته شود ،این برانگیختگی مایتواناد
باعث تسهیل یادگیري و عملکرد آنها شود در واقع ،امروزه کارایی آموزش و پارورش ناه تنهاا در
گرو برنامه ها و روشهاي آموزشی و آمار فارغ التحصیالن موفق است که از آن مهمتر درگرو شناختن
ابعاد گوناگون روانشناختی دانش آموزان و شکوفاسازي آنها می باشد به این اعتتار است که میتوان
پرورش الگوهاي شناختی ،انگیزشی و رفتاري مبتت سازش یافته را هادف نهاایی نظاامهااي ناوین
آموزش و پرورش و دست اندرکاران آن به حساب آورد به طوري که اماروزه کمتار کسای اسات کاه
حداقل از دیدگاه نظري ،ضرورت درگیري دانش آموزان در تکلیف (هادفگرایی تتحاري) ،اساتفاده از
راهتردهاي عمیق و درازمدت یادگیري (راهتردهاي یادگیري خاودگردان) ،تاالش ،انگیازش پایادار،
احسا

تعلق ،مشارکت فعال در فرایند اجتماعی یادگیري و مانند آنها را انکار نماید

در مجموع می توان گفت که هدفگرایی تتحري از لحاظ انگیزشی واجد اهمیت بسیار است و کشاف
و بررسی متغیرهاي موثر بر هدفگرایی تتحري در نهایت به کنتارل و پایش بینای بهتار هادفگرایی
تتحري دانشآموزان میانجامد و با شناسایی متغیرهاي پیش بین هدفگرایی تتحاري امکاان ساو
دادن دانش آموزان به سوي این اهداف فراهم می شاود و در نتیجاه باه پایش بینای بهتار عملکارد
تحصیلی ،کارآمدي تحصیلی و استفاده از راهتردهاي یادگیري خودگردان منجر میگردد

دانشگاه آزاد اسالمی واحد/ پژوهشنامه تربیتی

82
40شماره/بجنورد

:کتابنامه
) بررسی رابطه ساده و چندگانه پیشایندهاي هدفگرایی تتحري و1380( علیرضا،ا حاجی یخيالی
رابطه آن با پیامدهاي برگزیده اش در دانش آموزان پسر سال اول دبیرستانهاي اهواز پایان نامه
 دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی
 موسسه نشر،)1376( ترجمه یحیی سید محمدي،) انگیزش و هیجان1992( مارشال، جان،ا ریو
ویرایش
 انتشارات آگاه،)) روانشناسی پرورشی(روانشناسی یادگیري و آموزش1380( علی اکتر، سیف:منابع التین
- Ames,c .(1992). classroom: goal structuer,and
motivation.journal of educational psychology,84, 261-271.

student

- Aems,c. (1984b). competitive,coperative and individualistic goal
structure :a motivational analysis.in r.ames & c.ames(eds.),research on
motivation in education(vol:1,pp.177-207).san diego, ca: academic
press.
- Ames,c., & archer,j. (1988). achievement goals in the classroom:
student’ learning strategies and motivation processes. Journal of
educational psychology,80, 260-267
- Ames,c.,& ames,r. (1984). systems of students and teacher motivation:
toward a qualitative definishion. Journal of educational psychology
,76,535-556.
- Anderman, l.h. (1999). classroom goal orientation and social goals and
as predictors of student’ positive and negative affect following the
transition to middle school. Journal of research and development in
education,32, 89-103.
- Anderman, l.h., & anderman, e.m. (1999). social predictors of changes
in student’ achievement goal orientations.contemporary educational
psychology,25, 21-37.

بررسی رابطه بین مسئولیتپذیري اجتماعی و نگرشهاي مبتت درباره تعلیم و تربیت با هدفگرایی
83

- Archer, j. (1994). Achievement goals as a measure of motivation in
university student. contemporary educational psychology,19, 430-446.
- Blumenfeld , P.C. (1992). Classroom learning and motivation:
Clarifying and expanding goal theory. Journal of Educational
Psychology, 84(3), 272 – 281.
- Butler, R. (2008). Ego-involving and frame of reference effects of
tracking on elementary school students’ motivational orientations and
help seeking in math class. Social Psychology of Education, 11, 5e23.
- Deci, E.L., Nezlek , J., & Sheinman, L. (1981). Characteristics of the
rewarder and intrinsic motivation of the rewarder. Journal of Personality
and Social Psychology, 40 , 1 –10.
- Dweck , C.S., & Legget, E. (1988).”A Social cognitive approach to
motivation and personality”. Copyright c 2002 mmorten @ stanford.
Edu.
- Dweck, C.S. (1986).Motivational processes affecting learning .
American Psychologyist, 41, 1040 – 1048
- Elliot, A. J., & Pekrun, R. (2007). Emotion in the hierarchical model of
approachavoidance achievement motivation. In P. A. Schutz & R.
Pekrun (Eds.), Emotion in Education. Burlington, MA: Elsevier.
- Elliot, A. J. (2005). A conceptual history of the achievement goal
construct. In A. J. Elliot, & C. S. Dweck (Eds.), Handbook of
competence and motivation(pp. 52e72). New York: Guilford.
- Elliott , E.S, & Dweck, C.S (1988). Goals: An approach to motivation
and achievement . Journal of personality and Social Psychology, 54 , 512.
- Grolnick , W.S. & Ryan, R.M (1987). Autonomy in children’s learning
: An experimental and individual difference investigation. Journal of
Personality and Social Psychology. 25. 890- 896.

دانشگاه آزاد اسالمی واحد/ پژوهشنامه تربیتی

84
40شماره/بجنورد

- Harackiewicz, J. M., Barron, K. E., Pintrich, P. R., Elliot, A. J., &
Thrash, T. M. (2002). Revision of achievement goal theory: necessary
and illuminating. Journal of Educational Psychology, 94, 638e645.
- Harackiewicz, J.M., Barron , J.M., Carter , S.M., & Elliot , A. J.,
(2000). Short – term and long – term consequences of achievement goal:
predicting interest and performance over time. Journal of Educational
psychology, 92 (2) , 316 – 330.
- Hughes , B.J., Sullivan , HJ., & Beaird , J.(1986). Continuing
motivation of boy and girls under different evaluation conditions and
achievement levels. American Educational Research Journal , 23, 660668.
- Kaplan , A., & Maeher , M.L. (1999). Achievement goal and student
well – being. Contemporary Educational Psychology, 24, 330-356.
- Kaplan , A., & midgely , C.(1997) . The effect of achievement goals:
Does level of perceived competence a differnce? Contemporary
Educational Psychology , 22, 415 – 435.
- Maeher,M. L. (2001). Goal theory is not dead-not yet, anyway: A
reflection on the special issue. Educational Psychology Review, 13(2),
177−185.
- Meece, J. L., Anderman, E. M., & Anderman, L. H. (2006). Classroom
goal structure, student motivation, and academic achievement. Annual
Review Psychology, 57,487–503.
- Meece, J.L., Blumenfeld, P.C., & Hoyle , R.H. (1988). Student goal
orientation and cognitive engagment in classroom activities. Journal of
Educational Psychology, 80, 514 – 523.
- Midgley , C., Maeher, M.L., Hruda , L.Z., Anderman , E., Anderman ,
L., Freeman, K.E., Gheen , M., Kaplan , A., Kumar , R., Middelton ,
M.J., Nelson , J., Roeser, R., & Urden , T, (2000) . Manual for adaptive
learning scales (PALS). Ann Arbor, MI: university of Michigan.

بررسی رابطه بین مسئولیتپذیري اجتماعی و نگرشهاي مبتت درباره تعلیم و تربیت با هدفگرایی
85

- Midgley, C., Arunkumar , R., & Urdan , T.(1996). “If I don’t do well
tomorrow there’s a reason” : Predictors of adolescents’ use of academic
self handicaping behavior. Journal of Educational psychology , 88, 423
– 434.
- Midgley , C. (1993).Motivation and middle level schools. Inp .R.
Pintrich & M.L. Maeher (Eds.) , Advances in motivation and
achievement , Vol. & : Motivation in the adolescent years (PP. 219276). Greenwich , CT : JAI Press.
- Midgley , C., Feldlaufar , H., & Eccles , J.S. ( 1989). Change in teacher
efficacy and student self – and task – related beliefs in mathematics
during the transition to Jounior high school. Journal of Educational
psychology , 81, 247 – 258.
- Nolen. S.B., & Haladyna , T.M .(1990b). Personal and environmental
influences on students’ beliefs about effictive study strategies.
Contemporary Educational Psychology, 15, 116 – 130.
- Patrick, H., Ryan, A. M., & Kaplan, A. (2007). Early adolescents'
perceptions of the classroom social environment, motivational beliefs,
and engagement. Journal of Educational Psychology, 99(1), 83−98.
- Patrik, H., Hicks, L., & Rayan . A.M. (1997). Relation of perceived
social efficacy and social goal pursuit to self- efficacy for academic
work. Journal of Early Adolescnce, 17, 109- 128.
- Roeser,R., Midgley , C., & Urdan , T.(1996). Perceptions of the school
psychological climate and early adolescent’s psychological and
behavioral functioning in school: The mediating role of goals and be
longing. Journal of Educational psychology , 88 , 408 – 422.
- Ryan, R.M., & Grolnick, W.S. (1986). Origins and pawns in the
classroom: self – report and projective assessments of individual
differnces in children’s perception. Journal of personality and social
Psychology, 50, 550 – 558.

دانشگاه آزاد اسالمی واحد/ پژوهشنامه تربیتی

86
40شماره/بجنورد

- Wentzel, K.R. (1993). Motivation and achievement in early
adolescence: The role of multiple classroom goal. Journal of Early
Adolescence, 13, 4- 20.
- Wentzel, K.R. (1989). Adolescent classroom goal, standards for
performane, and academic achievement: An interactionist perspective.
Journal of Educational Psychology, 81, 131- 142.

