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 تحصیلی   عملکرد  با پیشرفت اهداف و گریرابطه خودتعیین
 

 1فيروزجهانتيغ وحيد

 چکیده 

معه آماری این پژوهش  . جااست  عملکرد تحصيلی  با  پيشرفت  اهداف  و  گریبررسی رابطه خودتعيينهدف از انجام پژوهش حاضر،  

نفر از آنها به عنوان    210که    بود  1400-1401  تحصيلی  سال  در  تهران  شهر  در  متوسطه  دوم  یدوره  آموزانکليه دانش  شامل

نيازهای اساسی    هایپرسشنامه  ابزارهای پژوهش عبارت بودند ازشدند.    انتخاب  ایمرحلهچند  ایخوشه  گيریروش نمونه  نمونه به

که از اعتبار و پایایی قابل قبولی برخوردار    (1998اهداف پيشرفت ميگلی و همکاران )  ( و2000روانشناختی الگاردیا و همکاران )

ستفاده  ا  1400-1401  تحصيلی  سال  اول  نوبت  یماهانه  یمعدل کارنامه  از  تحصيلی  عملکرد  گيریهمچنين برای اندازه  بودند.

 افزارنرم آمار استنباطی ضریب همبستگی پيرسون و رگرسيون چندمتغيره با استفاده از ها اززیه و تحليل داده به منظور تج شد.

SPSS-23    تحصيلی   عملکرد  و  پيشرفت  اهداف   بين  و   تحصيلی  عملکرد   و   گرینتایج نشان داد که بين خودتعيين.  بهره برده شد  

  عملکرد تحصيلی  یکنندهبينی پيش،  پيشرفت  اهداف  و  گریخودتعيين نتایج پژوهش حاکی از آن بود  .  دارد  وجود  معنادار  رابطه

 است.

 تحصيلی عملکرد  پيشرفت، اهداف  گری،خودتعيين های كلیدی: واژه

  

 
مسئول  ایران   زاهدان،   اسالمى،  آزاد   دانشگاه  زاهدان،  واحد   روانشناسى،  گروه  بالينى،  روانشناسى   ارشد   کارشناس   1 ( )نویسنده 

Vahid1991firoozi@gmail.com 
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 مقدمه 

 عملکرد .  است  آموزشی  نظام  هر  هایدغدغه  مهمترین  از  یکی  کند  کسب  تواندمی  تحصيل  امر  در  آموزموفقيتی که هر دانشميزانی  

 بنابراین  است؛ فردی نيازهای رفع به توجه و یابیهدف یزمينه  در آموزشی نظام موفقيت یدهندهدر هر جامعه نشان 1تحصيلی

 بيشترین   و  باالترین  دارای  مختلف  های دانست که عملکرد تحصيلی فراگيران آن در دوره  کارآمد  تواند می  زمان  را  آموزشی  نظام

  تا   آموزشی  نهادهای  و   معلم  آموز، عملکرد تحصيلی بيانگر این مطلب است که دانش (. 1395  رحيمی،  و  جهان   رضایی،)  باشد   رقم

  شوددر مدرسه سنجيده می  آموزاندانشبا موفقيت    به طور کلی متناسب( و  2015،  2ساین )  اندیافته  دست  خود  اهداف  به  حد  چه

متغيرها  (.  2019،  3واردوگ)  گذاردمی  تاثير  آموزاندانش  تحصيلی   عملکرد  بر  که  دارد  وجود  زیادی  متغيرهای   و این  از  یکی 

خود جلب کرد   به  را  زیادی  توجه  اخير،  هایسال  در  که  است  رویدادهایی  از  یکی  گریخودتعيين ینظریه  .است گریخودتعيين

  بنيادین   نياز  سه  به  پرداختن  و  بيرونی  درونی،   انگيزه  بر  نظریه  این  ی( مطرح شد. تمرکز عمده2003)  4و توسط دسی و رایان 

حجت)  است  انسان  در(  ارتباط  و  شایستگی  احساس  خودمختاری،) نظریه1396  کوشکی،  و  فرزاد  آبادی،مدرسی    ی (. 

 نياز  سه  نظریه  این  زیرا  کندمی  فراهم  یادگيری  هایی پرداختن به انگيزش در محيطبرا  را  مناسبی   چارچوب  گریخودتعيين

 در  گرفرد خودتعيين  (.2014،  5مونسما   و   هال  وبستر،  النگدون،)  کندمی   مطرح  انگيزش  هایکنندهتعيين  عنوان  به  را  اساسی

 درس   هاشکست  از  و  گيردمی   نظر  در  را  متفاوتی   هایراه  عمل  هر  انجام  برای دارد،  مقاومت  و  پشتکار  مشکالت،  و  موانع  با  برخورد

 7، اهداف پيشرفتیکی دیگر از متغيرهای تاثيرگذار بر عملکرد تحصيلی(. 2015، 6بروسو و ژنگ نونان، اریکسون، گامر) گيردمی

( که 1399اجتماعی است )حجازی،  -شناختی  یبه لحاظ نظری، این سازه مبتنی بر نظریه.  (2018،  8)برنز، مارتين و کولی  است

ن،  آرسل)  بندد شامل اهداف مرتبط با مهارت است و بر اساس آن شخص تالش خود را در محيط، برای موفق شدن به کار می 

  شانتحصيلی تکاليف کردن کامل برای آموزاندانش که ایدر واقع اهداف پيشرفت به عنوان انگيزه(.  2017، 9اککاالن و یوداخل

  اجتنابی   و  عملکردی  هایحوزه  در  را  هاییبندیدسته  پيشرفت  اهداف  پردازان(. نظریه2018،  10دارند تعریف شده است )شيه 

معروف2019،  11ليانمک  و  یو )  اند داده  انجام از  یکی  تقسيم( که  آنها،  اهداف  12تبحری  اهداف  شامل  وجهی   سه  بندیترین   ،

کاهش اهداف پيشرفت    (.1399کمائی، عسکری، حيدری، نادری و مکوندی،  است )  14دعملکر-و اهداف اجتناب  13عملکرد-رویکرد

  دهد می  قرار  تاثير  تحت  را  تحصيل  به  مربوط  هایانگيزه  و  شده  فرد  در  ناتوانی  احساس  و  کارآمدی  کاهش  موجب  آموزان،در دانش

  چيزهایی  از  شناختی  هایبازنمایی   تا  کندمی  کمک  فرد  به  پيشرفت  اهداف  داشتن  حاليکه  در  دهدمی  کاهش   را  تحصيلی  عملکرد  و

با توجه به    (.1399  الحسينی،آنها را انجام دهد داشته باشد و برای انجام یک تکليف دالیلی را برگزیند )هاتف  دارد  سعی  که

  به(  2017  پوراث،  و  لو)  دارد  فرد  هر زندگی  در  مهمی  بسيار  نقش   یادگيری،  و  تحصيل  هایاز آنجایی که سالمطالب ارائه شده و  

 های مولفه  و  آن  به  پرداختن  ؛(1395  سيف،)  شوددگان در نظر گرفته مییادگيرن  تحصيلی  عملکرد   سنجش  مالک  که  طوری

 
1 Academic Performance 
2 Singh 
3 Ardogdu 
4 Deci & Ryan 
5 Langdon, Webster, Hall & Monsma 
6 Gaumer Erickson, Noonan, Zheng, Brussow 
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  اهداف   و  گریلذا هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی رابطه بين خودتعيين  برخوردار است.زیادی    اهميت  از  آن  به  مرتبط

 . باشدمی تحصيلی عملکرد  با پيشرفت

 شناسی روش

جامعه آماری این پژوهش را  .است همبستگی نوع از توصيفی ها،نظر روش گردآوری دادهاین پژوهش از نظر هدف، کاربردی؛ از 

).  بود  1400-1401  تحصيلی  سال  در  تهران  شهر  در  متوسطه  دوم  یدوره  آموزانکليه دانش ( تعداد  2005طبق نظر کالین 

کثر حجم نمونه تعيين شود. با توجه به اینکه  حدا  و  حداقل  تا  شودمی  ضرب  5  الی  5/2  در  پژوهش  در  مورداستفاده  ابزار  هایگویه

نفر باشد که برای   210تا    105  بين  تواند ، بنابراین حجم نمونه میگویه است  42  حاضر  پژوهش   های مقياس   هایمجموعه گویه

شهر تهران   یگانه  22  مناطق  بين  از  که  بود  ایمرحلهچند  ایخوشه  گيرینمونه  روش.  اندنفر در نظر گرفته شده  210اطمينان  

  های نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه  5کالس و از هر کالس    2مدرسه و از هر مدرسه    3منطقه    7منطقه و از هر    7

پرسشنامه.  کردند  تکميل  را  پژوهش پژوهش  این  در  گيری  اندازه  و همکاران   هایابزار  روانشناختی الگاردیا  اساسی  نيازهای 

 بود.  (1998پيشرفت ميگلی و همکاران )، اهداف (2000)

ابزار توسط الگاردیا:  (2000الگاردیا و همکاران )  نیازهای اساسی روانشناختی  پرسشنامه  رایان، کاچمن و دسی این   ،1  

  یا  استقالل  به  نياز  ،(19-15-13-10-5-3  سواالت)  شایستگی  به  نياز  مقياسسوال و سه خرده  21( ابداع شد که دارای  2000)

-7-4-3( است. سواالت  21-18-16-12-9-7-6-2( و نياز به ارتباط )سواالت  20-17-14-11-8-4-1خودمختاری )سواالت  

  کامال   برای 1  از  درجه  7 گذاریطيف نمره  روی  بر  پرسشنامه.  شودمی  گذاریبه صورت معکوس نمره  20و    11-15-16-18-19

معرف نيازهای   42تا  21است. کسب نمره بين  147و حداکثر نمره  21نمره کمترین . دارد قرار موافقم کامال  برای 7 تا  مخالفم

  نيازهای   معرف  105  از  بيش  یمعرف نيازهای بنيادی روانی متوسط و کسب نمره  105تا    42بنيادی روانی اندک، کسب نمره بين  

  خودمختاری،   هایمقياسعتبار خرده ( ضرایب ا2010جانستون و فينی )(.  1397  شاره،   و  عمارلو)  است  فرد   باالی   روانی   بنيادی

  مناسبی  درونی  همسانی از نشان که کردند گزارش 82/0 و  62/0 ،68/0 ترتيب به کرونباخ آلفای طریق از را ارتباط و شایستگی

  برای   کرونباخ  آلفای  از  استفاده  با   پرسشنامه  اعتبار  نيز(  1396)  همکاران  و   آبادیحجت  مدرسی  پژوهش   در.  دارد  پرسشنامه

به دست آمد. برای روایی ابزار نيز  از تحليل عاملی استفاده شد که ساختار    75/0و ارتباط    0/ 69، شایستگی  71/0دمختاری  خو

 . است کرده  تایيد مناسب برازش  های سه عاملی را با شاخص

وین شد.  تد  1998در سال  2توسط ميگلی و همکاران    این مقياس(: 1998اهداف پیشرفت میگلی و همکاران ) پرسشنامه 

ماده   7عملکردی با -(، اهداف رویکردی6تا   1ماده ) 6ماده و شامل سه خرده مقياس اهداف تبحری با  18این پرسشنامه دارای 

  5 تا  مخالفم  کامال  برای 1 از) ایدرجه  5 ليکرت طيف  با  که  باشد ( می18تا  14ماده ) 5عملکرد با - ( و اهداف اجتنابی13تا  7)

می(  موافقم  کامال   برای   این  از  13  یگویه  فقط  و   است  90  تا   18  پيشرفت  اهداف   نمره  حداکثر  و   حداقل .  شودنمره گذاری 

  پژوهش   نتایج   با   همسو(  1387)  کارشکی  و   طباطبایی قاضی  ای،اژه  خرازی،.  شودمی  گذارینمره  معکوس  صورت  به  پرسشنامه

از همسانی درونی قابل قبولی برخوردار است و ضرایب   پيشرفت  اهداف  یپرسشنامه  که  دادند  نشان (  1998)  همکاران  و  ميگلی 

 . کردند محاسبه 87/0 تا 76/0 بين آن هایمقياسآلفای کرونباخ را برای خرده

 1400-1401  تحصيلی  سال  اول  نوبت  یماهانه  یکارنامه  معدل  از  پژوهش  این  در  آموزانبرای سنجش عملکرد تحصيلی دانش

الزم به ذکر است در این پژوهش به منظور سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار    همچنين. شد  استفاده

تجزیه و تحليل    به دست آمد که نشان از پایایی برای هر یک از ابزار داشت.  7/0این ضریب برای هر یک از متغيرها باالتر از  

رگرسيون همبستگی پيرسون و  )  استنباطیدر بخش    SPSS 23رم افزار  ها از طریق نت به دست آمده از اجرای پرسشنامهاطالعا

 ( انجام پذیرفت. چندمتغيره

 
1 La Guardia, Ryan, Couchman & Deci 
2 Miguel et al 
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 اهیافته

-کشيدگی و آزمون کولموگروف-استفاده از آزمون چولگی  نرمال بودن توزیع داده ها با   ،در این بخش قبل از بررسی فرضيه ها

از نرمال بودن توزیع داده  مورد بررسی قرار گرفت  اسميرنوف  وجود   همبستگی،  آزمون  طریق   از  همچنين.  داشت  هاکه نشان 

  گری خودتعيينمولفه    دوایيد قرار گرفت بدین معنا که با تغيير در هر  موردت  01/0  سطح  در  پژوهش   متغيرهای  بين  همبستگی

 در ادامه به بررسی فرضيه های پژوهش پرداخته می شود. . کندتغيير می  عملکرد تحصيلی،  پيشرفت اهداف  و

 .كندمی  بینیرا پیش   عملکرد تحصیلی ،  گریخودتعییناول:  فرعی  فرضیه  

 :است آمده  زیر جدول در آن نتایج  که شودمی داده برازش ها رگرسيون، رگرسيون خطی بر روی دادهپس از بررسی مفروضات 

 گری خودتعیینبا  بین درگیری تحصیلی: خالصه آزمون رگرسیون جهت بررسی رابطه  1جدول 

 درگيری تحصيلیمتغير مالک:  

 به عبارت دیگر، این متغير؛  است  0.644برابر با    درگيری تحصيلیبا    گریخودتعيينبر اساس اطالعات جدول باال، رابطه بين  

رایب  رایانه تحليل ض(. برون داد بعدی 2R=0.415کند )تبيين می را «درگيری تحصيلی»درصد از تغييرات مربوط به  41تقریباً 

 رگرسيون مدل را نشان می دهد: 

 درگیری تحصیلی  بینیدر پیش   گریخودتعیین: ضریب 2جدول 
 سطح معناداری  B SE (Beta ) T مدل متغير وارد شده در مدل 

 0.000 10.289  0.162 1.666 )عرض از مبدا(  
 0.000 13.252 0.644 0.047 0.624 متغير  ضریب گریخودتعيين

 درگيری تحصيلیمتغير مالک:  

از آن است که   باال حاکی  اساس    درگيری تحصيلیدار  بينی کننده معنیپيش   گریخودتعييننتایج جدول  بر  بنابراین،  است. 

 :توان معادله رگرسيون را به شرح زیر نوشتمی  های موجود در جدول،داده

 درگيری تحصيلی=   1.666+ 0.624( گریخودتعيين)

 .كندمی  بینیرا پیش  درگیری تحصیلی،  اهداف پیشرفت: فرعی دومفرضیه  

 :است آمده  زیر جدول در آن نتایج  که شودمی داده برازش ها پس از بررسی مفروضات رگرسيون، رگرسيون خطی بر روی داده

 اهداف پیشرفت  با  درگیری تحصیلیخالصه آزمون رگرسیون جهت بررسی رابطه بین : 3جدول 

 درگيری تحصيلیمتغير مالک:  

 به عبارت دیگر، این متغير؛  است  0.693برابر با    درگيری تحصيلیبا    اهداف پيشرفتبر اساس اطالعات جدول باال، رابطه بين  

داد بعدی رایانه تحليل ضرایب  (. برون2R= 0.481کند )تبيين می  را  درگيری تحصيلیدرصد از تغييرات مربوط به    48تقریباً  

 رگرسيون مدل را نشان می دهد. 

 درگیری تحصیلی  بینیدر پیش   اهداف پیشرفت ضریب  :4جدول 
 سطح معناداری  B SE  (Beta ) t مدل متغير وارد شده در مدل 

 0.000 8.988  0.158 1.420 مبدا( )عرض از  
 0.000 15.146 0.693 0.053 0.798 متغير  ضریب اهداف پيشرفت 

 درگيری تحصيلیمتغير مالک:  

است. بنابراین، بر اساس    « درگيری تحصيلی»دار  بينی کننده معنیپيش  اهداف پيشرفتنتایج جدول باال حاکی از آن است که  

 همبستگی تعدیل شده  مجذور ضریب همبستگی ضریب همبستگی  بين متغير پيش

 0.412 0.415 0.644 گریخودتعيين

 همبستگی تعدیل شده  مجذور ضریب همبستگی ضریب همبستگی  بين  متغير پيش

 0.478 0.481 0.693 اهداف پيشرفت 
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 :توان معادله رگرسيون را به شرح زیر نوشتمی  های موجود در جدول،داده

 درگيری تحصيلی =  1.420+ 0.798( اهداف پيشرفت) 

 گیری بحث و نتیجه

زمينه در  پژوهش  این  و    گدبری  همچون  هاییپژوهش  نتایج   با   تحصيلی  عملکرد  و   گریخودتعيين  بين  رابطه  وجود  ینتایج 

  که   دهد( نشان می2016همسوست. در این زمينه نتایج پژوهش گدبری و هریسون )   2014؛ تيلور و همکاران،  2016،  1هریسون 

  از   زندگی  در  ایزمينه  هر  در  بتواند  کند می   کمک او  به   که  است  فرد هر  برای  ضروری  و   مثبت  های ویژگی   از  یکی  گریخودتعيين

 منشاء   خودش  گر،خودتعيين  فرد  هر  گفت  توانن این یافته از پژوهش میتبيي  در.  باشد  داشته  خوبی  عملکرد  تحصيل،  جمله

  عملکرد   داشتن  و   کارها  بهتر  انجام   به  تمایل   و   عالقه  جمله  از  درونی  عوامل  به  تواندمی  ویژگی  این  بودن  دارا  با  است،  عملکرد

  رغبت   و   ميل  با   کننده اقدام به عمل می خودانگيخت   طور  به  افراد  وقتی   گری،خودتعيين  ینظریه  اساس  بر.  شود  برانگيخته  خوب

  بهتر   عملکرد  باعث  تواندمی  شناختی  متغير  عنوان  به  رو  این  از  دهند،می  انجام  را  کار  آن  شایسته  و  کامل   طور  به  و  مندیرضایت  و

 یبا کسب نمره  یادگيرندگان(.  2015  همکاران،  و  گامراریکسون)  دارند  بهتر  عملکرد  برای  مبنایی  گرخودتعيين  افراد.  شود  فرد

  های فعاليت  برای  استعدادهایشان،  و  هاتوانایی  گسترش  و  بيشتر  دانش  کسب  با  سایرین  از  بيشتر  گریخودتعيين  متغير  در  باال

  این   نتایج(.  1398  کار،تجربه  و  توحيدی  چاروک،باقری)  یابندمی  دست  بهتری  عملکرد  به  نتيجه  در  و  کنندمی   تالش  یادگيری

پژوهش  یزمينه  در  پژوهش نتایج  با  تحصيلی  عملکرد  و  پيشرفت  اهداف  بين  رابطه    ميکو،  موراتيدیس،  همچون  هاییوجود 

، 5؛ جنسن2016،  4؛ دیکهاسر، دینگر، جانک، اسپيناس و استينمایر2016،  3؛ اسکربينو و دیازمورالز 2018،  2سایيل  و  دیمبرکيو

پژوهش  2015 از  یافته  این  تبيين  در   و   کوشش  کيفيت  و  ميزان  در  مهمی  نقش   هدفمندی،  که  گفت  توانمی؛ همسوست. 

  ها (، چرا که موجب ایجاد انگيزه در فرد شده و به تالش2012، 6فرانکل )  دارد زندگی  در پيشرفت  به  دستيابی در  فرد  هایتالش

  و  کارآمدتر   هایشيتفعال  و   دهد   نشان  خود  از  بهتری  عملکرد  تا   شود می  باعث   نتيجه  در  و   دهد می  جهت  هایش کوشش  و

   (.1393 هاشمی،  و زادنوروزی منيع،ميکائيلی) باشد تربخشنتيجه

از جمله نوع ابزار اندازه   هاییدارد و این پژوهش از آن مستثنی نيست، محدودیتهایی با خود به همراه  هر پژوهش محدودیت

ر پژوهش که صرفا  شده و از سایر ابزارها استفاده نشده است و نمونه های شرکت کننده د  ها پرسشنامه  که محدود به   گيری

با توجه به برجسته بودن نقش عملکرد   .اندبوده  تهران  شهر  مختلف  مناطق  دوم  متوسطه  مقطع  آموزاندانشمحدودی از  تعدادی  

سخنرانی، مشاوره تحصيلی و یا جلسات آموزشی در راستای   قبيل  از  هایی برنامه  رسدمی  نظر  به  آموزان،دانش  یتحصيلی در آینده

 . باشد اثرگذار پيشرفت اهداف  تعيين و  آشنایی و گریخودتعيين هایمهارت

 منابع 

  بر   اندیشیمثبت  و  تحصيلی  سازگاری  گری،خودتعيين  تاثير(.  1398.)  مهشيد  کار،تجربه  و  افسانه  توحيدی،  آتنا؛  چاروک،باقری

 65-84(: 2) 5 مثبت،  روانشناسی پيشرفت،  اهداف گریتحصيلی با ميانجی عملکرد

 تهران  دانشگاه : تهران. سوم ی(. روانشناسی تربيتی در هزاره1399حجازی، الهه .)

علی    پيشرفت،   انگيزه   و  پيشرفت  اهداف  نقش :  تحصيلی  عملکرد(.  1395.)  معصومه  رحيمی،  و  فائزه  جهان،   محمد؛رضایی، 

 ( 42)12تی، تربي روانشناسی
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ضای نيازهای  گرانه ار  ری و اهمالکاری شغلی: نقش ميانجیحمایت اجتماعی، مسئوليت پذی  (.1397).  حسين  ،شاره   ؛پروانه  ،عمارلو

 189-176( : 2) 24، پزشکی و روانشناسی بالينی ایرانروان، بنيادین روانشناختی

و مکو فرح  نادری،  عليرضا؛  پرویز؛ حيدری،  عاطفه؛ عسکری،  .)کمائی،  بهنام  با  1399ندی،  پيشرفت  اهداف  بين  علی  رابطه   .)

(: 48)  14  آموزشی،  هاینظام  در  پژوهش  دختر،  آموزاندانش   در  تحصيلی  سرزندگی  گریعملکرد تحصيلی از طریق ميانجی

109-125 

  آموزان يلی دانشتحص  عملکرد  بر  گریخودتعيين  نقش (.  1396.)  شيرین  کوشکی،  و  الل ولی  فرزاد،  مرضيه؛  آبادی،مدرسی حجت

  آموزشگاهی   یادگيری  در  پژوهش  الکترونيکی،  یادگيری  به   نگرش  و  تحصيلی  درگيری  ميانجی  نقش:  تهران  متوسطه  مدارس

 85-100(: 19)  3 مجازی، و

  و   اميد  زندگی،  در  هدفمندی  نگری،آخرت  رابطه  بررسی(.  1393.)  سهيال  هاشمی،  و  نرگس  زاد،نوری  فرزانه؛  منيع، ميکائيلی

 181-208(: 36)  9 روانشناختی، نوین های زش تحصيلی با عملکرد تحصيلی دانشجویان دوره کارشناسی، پژوهشانگي

 شهر  آموزاندانش  تحصيلی  عملکرد  با  پيشرفت  اهداف  و  تحصيلی  هيجان  رابطه  بررسی(.  1399.)  الساداتعاطفه  الحسينی،هاتف

 (3) 3سی، شناجامعه و  اجتماعی علوم  در کاربردی  مطالعات اصفهان،
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