
 

 1400، زمستان سال 15، شماره 11دوره 

 گری و اهداف پیشرفت با عملکرد تحصیلیرابطه خودتعیین
 

 1فیروزجهانتیغ وحید

 چکیده

ی این پژوهش معه آمار. جااست گری و اهداف پیشرفت با عملکرد تحصیلیبررسی رابطه خودتعیینهدف از انجام پژوهش حاضر، 

نفر از آنها به عنوان  210که بود  1400-1401در سال تحصیلی  زاهدانی دوم متوسطه در شهر آموزان دورهشامل کلیه دانش

ای نیازهای اساسی هپرسشنامه ابزارهای پژوهش عبارت بودند ازای انتخاب شدند. مرحلهای چندگیری خوشهروش نمونه نمونه به

قابل قبولی برخوردار  که از اعتبار و پایایی (1998( و اهداف پیشرفت میگلی و همکاران )2000گاردیا و همکاران )روانشناختی ال

ستفاده ا 1400-1401ی نوبت اول سال تحصیلی ی ماهانهمعدل کارنامهگیری عملکرد تحصیلی از همچنین برای اندازه بودند.

 افزارنرم ستفاده ازر استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره با اآما ها ازبه منظور تجزیه و تحلیل داده شد.

SPSS-23  عملکرد تحصیلی  وگری و عملکرد تحصیلی و بین اهداف پیشرفت نتایج نشان داد که بین خودتعیین. بهره برده شد

 عملکرد تحصیلی یکنندهبینیپیش، پیشرفت گری و اهدافخودتعییننتایج پژوهش حاکی از آن بود رابطه معنادار وجود دارد. 

 است.

 گری، اهداف پیشرفت، عملکرد تحصیلیخودتعیین های كلیدی:واژه

  

                                                           
( کارشناس ارشد روانشناسى بالینى، گروه روانشناسى، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسالمى، زاهدان، ایران )نویسنده مسئول 1
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 1400، زمستان سال 15، شماره 11دوره 

 مقدمه

های هر نظام آموزشی است. عملکرد دغدغه مهمترین از یکی کند کسب تواندآموز در امر تحصیل میمیزانی موفقیتی که هر دانش

یابی و توجه به رفع نیازهای فردی است؛ بنابراین ی هدفموفقیت نظام آموزشی در زمینهی دهندهتحصیلی در هر جامعه نشان

های مختلف دارای باالترین و بیشترین تواند کارآمد دانست که عملکرد تحصیلی فراگیران آن در دورهنظام آموزشی را زمان می

آموز، معلم و نهادهای آموزشی تا مطلب است که دانش عملکرد تحصیلی بیانگر این (.1395رقم باشد )رضایی، جهان و رحیمی، 

شود در مدرسه سنجیده می آموزاندانشبه طور کلی متناسب با موفقیت ( و 2015، 1اند )ساینچه حد به اهداف خود دست یافته

از این متغیرها یکی (. 2019، 2وگذارد )اردوگآموزان تاثیر میو متغیرهای زیادی وجود دارد که بر عملکرد تحصیلی دانش

های اخیر، توجه زیادی را به خود جلب کرد گری یکی از رویدادهایی است که در سالی خودتعییننظریه گری است.خودتعیین

ی این نظریه بر انگیزه درونی، بیرونی و پرداختن به سه نیاز بنیادین ( مطرح شد. تمرکز عمده2003) 3و توسط دسی و رایان

ی (. نظریه1396آبادی، فرزاد و کوشکی، مدرسی حجتایستگی و ارتباط( در انسان است ))خودمختاری، احساس ش

کند زیرا این نظریه سه نیاز های یادگیری فراهم میگری چارچوب مناسبی را برای پرداختن به انگیزش در محیطخودتعیین

گر در فرد خودتعیین (.2014، 4، هال و مونسماکند )النگدون، وبسترهای انگیزش مطرح میکنندهاساسی را به عنوان تعیین

ها درس گیرد و از شکستهای متفاوتی را در نظر میبرخورد با موانع و مشکالت، پشتکار و مقاومت دارد، برای انجام هر عمل راه

، اهداف پیشرفت تحصیلییکی دیگر از متغیرهای تاثیرگذار بر عملکرد (. 2015، 5گیرد )گامر اریکسون، نونان، ژنگ و بروسومی

( که 1399اجتماعی است )حجازی، -ی شناختیبه لحاظ نظری، این سازه مبتنی بر نظریه. (2018، 6)برنز، مارتین و کولی است

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

شان آموزان برای کامل کردن تکالیف تحصیلیای که دانشدر واقع اهداف پیشرفت به عنوان انگیزه(. 0172، 7اککاالن و یوداخل

های عملکردی و اجتنابی انجام هایی را در حوزهبندیپردازان اهداف پیشرفت دسته(. نظریه2018، 8دارند تعریف شده است )شیه

عملکرد -بندی سه وجهی شامل اهداف تبحری، اهداف رویکردترین آنها، تقسیم( که یکی از معروف2019، 9لیاناند )یو و مکداده

آموزان، کاهش اهداف پیشرفت در دانش (.1399کمائی، عسکری، حیدری، نادری و مکوندی، عملکرد است )-و اهداف اجتناب

دهد و عملکرد یر قرار میهای مربوط به تحصیل را تحت تاثموجب کاهش کارآمدی و احساس ناتوانی در فرد شده و انگیزه

های شناختی از چیزهایی که سعی کند تا بازنماییدهد در حالیکه داشتن اهداف پیشرفت به فرد کمک میتحصیلی را کاهش می

با توجه به مطالب ارائه  (.1399الحسینی، دارد آنها را انجام دهد داشته باشد و برای انجام یک تکلیف دالیلی را برگزیند )هاتف

( به طوری که 2017های تحصیل و یادگیری، نقش بسیار مهمی در زندگی هر فرد دارد )لو و پوراث، از آنجایی که سالو  شده

های مرتبط به آن (؛ پرداختن به آن و مولفه1395شود )سیف، مالک سنجش عملکرد تحصیلی یادگیرندگان در نظر گرفته می

گری و اهداف پیشرفت با از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین خودتعیینلذا هدف اصلی  برخوردار است.زیادی از اهمیت 

 باشد.عملکرد تحصیلی می
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 1400، زمستان سال 15، شماره 11دوره 

 شناسیروش

این پژوهش را  جامعه آماری .ها، توصیفی از نوع همبستگی استاین پژوهش از نظر هدف، کاربردی؛ از نظر روش گردآوری داده

( تعداد 2005طبق نظر کالین )بود.  1400-1401در سال تحصیلی  زاهدانی دوم متوسطه در شهر آموزان دورهکلیه دانش

ود. با توجه به اینکه شود تا حداقل و حداکثر حجم نمونه تعیین شضرب می 5الی  5/2در  های ابزار مورداستفاده در پژوهشگویه

اشد که برای بنفر  210تا  105 تواند بین، بنابراین حجم نمونه میگویه است 42های پژوهش حاضر های مقیاسمجموعه گویه

منطقه  7 زاهدان شهرای بود که از بین مناطق مرحلهای چندگیری خوشهاند. روش نمونهنفر در نظر گرفته شده 210اطمینان 

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

دیا و همکاران نیازهای اساسی روانشناختی الگارهای ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامهپژوهش را تکمیل کردند. 

 بود. (1998، اهداف پیشرفت میگلی و همکاران )(2000)

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

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

-7-4-3 ( است. سواالت21-18-16-12-9-7-6-2( و نیاز به ارتباط )سواالت 20-17-14-11-8-4-1خودمختاری )سواالت 

برای کامال  1درجه از  7گذاری طیف نمره شود. پرسشنامه بر رویگذاری میبه صورت معکوس نمره 20و  11-15-16-18-19

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

معرف نیازهای  105ی بیش از معرف نیازهای بنیادی روانی متوسط و کسب نمره 105تا  42بین بنیادی روانی اندک، کسب نمره 

های خودمختاری، مقیاس( ضرایب اعتبار خرده2010جانستون و فینی )(. 1397بنیادی روانی باالی فرد است )عمارلو و شاره، 

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

( نیز اعتبار پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ برای 1396آبادی و همکاران )پرسشنامه دارد. در پژوهش مدرسی حجت

اده شد که ساختار به دست آمد. برای روایی ابزار نیز  از تحلیل عاملی استف 75/0و ارتباط  69/0، شایستگی 71/0خودمختاری 

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

تدوین شد.  1998در سال 2این مقیاس توسط میگلی و همکاران (: 1998پرسشنامه اهداف پیشرفت میگلی و همکاران )

ماده  7عملکردی با -ویکردی(، اهداف ر6تا  1ماده ) 6ماده و شامل سه خرده مقیاس اهداف تبحری با  18این پرسشنامه دارای 

 5برای کامال مخالفم تا  1ای )از درجه 5باشد که با طیف لیکرت ( می18تا  14ماده ) 5عملکرد با -( و اهداف اجتنابی13تا  7)

از این  13ی است و فقط گویه 90تا  18شود. حداقل و حداکثر نمره اهداف پیشرفت برای کامال موافقم( نمره گذاری می

( همسو با نتایج پژوهش 1387طباطبایی و کارشکی )ای، قاضیشود. خرازی، اژهگذاری میه به صورت معکوس نمرهپرسشنام

ی اهداف پیشرفت از همسانی درونی قابل قبولی برخوردار است و ضرایب ( نشان دادند که پرسشنامه1998میگلی و همکاران )

 محاسبه کردند. 87/0تا  76/0های آن بین مقیاسآلفای کرونباخ را برای خرده

 1400-1401ی نوبت اول سال تحصیلی ی ماهانهآموزان در این پژوهش از معدل کارنامهبرای سنجش عملکرد تحصیلی دانش

ده شد که مقدار الزم به ذکر است در این پژوهش به منظور سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفااستفاده شد. همچنین 

تجزیه و تحلیل  شت.به دست آمد که نشان از پایایی برای هر یک از ابزار دا 7/0هر یک از متغیرها باالتر از این ضریب برای 

رگرسیون ون و همبستگی پیرس) استنباطیدر بخش  SPSS 23ها از طریق نرم افزار ت به دست آمده از اجرای پرسشنامهاطالعا

 ( انجام پذیرفت.چندمتغیره
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 1400، زمستان سال 15، شماره 11دوره 

 اهیافته

-ون کولموگروفکشیدگی و آزم-استفاده از آزمون چولگی نرمال بودن توزیع داده ها با ،قبل از بررسی فرضیه هادر این بخش 

ستگی، وجود ها داشت. همچنین از طریق آزمون همبکه نشان از نرمال بودن توزیع داده مورد بررسی قرار گرفت اسمیرنوف

گری ودتعیینخمولفه  دوایید قرار گرفت بدین معنا که با تغییر در هر موردت 01/0همبستگی بین متغیرهای پژوهش در سطح 

 در ادامه به بررسی فرضیه های پژوهش پرداخته می شود.کند. تغییر می عملکرد تحصیلی، و اهداف پیشرفت

 كند.بینی میرا پیش عملکرد تحصیلی، گریخودتعییناول: فرعی فرضیه 

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

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

 درگیری تحصیلیمتغیر مالک: 

 به عبارت دیگر، این متغیر؛ است 0.644برابر با  درگیری تحصیلیبا  گریخودتعیینبر اساس اطالعات جدول باال، رابطه بین 

(. برون داد بعدی رایانه تحلیل ضرایب 2R=0.415کند )تبیین می را «درگیری تحصیلی»درصد از تغییرات مربوط به  41تقریباً 

 رگرسیون مدل را نشان می دهد:

 درگیری تحصیلی بینیدر پیش گریخودتعیین: ضریب 2جدول 
 سطح معناداری B SE (Beta) T مدل متغیر 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 متغیر ضریب گریخودتعیین

 تحصیلیدرگیری متغیر مالک: 

است. بنابراین، بر اساس  درگیری تحصیلیدار بینی کننده معنیپیش گریخودتعییننتایج جدول باال حاکی از آن است که 

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

 درگیری تحصیلی=  1.666+ 0.624( گریخودتعیین)

 كند.بینی میرا پیش درگیری تحصیلی، اهداف پیشرفتفرضیه فرعی دوم: 

 شود که نتایج آن در جدول زیر آمده است:ها برازش داده میپس از بررسی مفروضات رگرسیون، رگرسیون خطی بر روی داده

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

 درگیری تحصیلیمتغیر مالک: 

 به عبارت دیگر، این متغیر؛ است 0.693برابر با  درگیری تحصیلیبا  اهداف پیشرفتبر اساس اطالعات جدول باال، رابطه بین 

داد بعدی رایانه تحلیل ضرایب (. برون2R=0.481کند )تبیین می را درگیری تحصیلیدرصد از تغییرات مربوط به  48تقریباً 

 رگرسیون مدل را نشان می دهد.

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

 0.000 8.988  0.158 1.420 )عرض از مبدا( 
 0.000 15.146 0.693 0.053 0.798 متغیر ضریب اهداف پیشرفت

 درگیری تحصیلیمتغیر مالک: 

است. بنابراین، بر اساس  «درگیری تحصیلی»دار بینی کننده معنیپیش اهداف پیشرفتنتایج جدول باال حاکی از آن است که 

 همبستگی تعدیل شده مجذور ضریب همبستگی ضریب همبستگی بینمتغیر پیش

 0.412 0.415 0.644 گریخودتعیین

 همبستگی تعدیل شده ضریب همبستگیمجذور  ضریب همبستگی بین متغیر پیش

 0.478 0.481 0.693 اهداف پیشرفت
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 1400، زمستان سال 15، شماره 11دوره 

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

 درگیری تحصیلی=  1.420+ 0.798( اهداف پیشرفت) 

 گیریبحث و نتیجه

هایی همچون گدبری و گری و عملکرد تحصیلی با نتایج پژوهشی وجود رابطه بین خودتعییننتایج این پژوهش در زمینه

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

ای در زندگی از کند بتواند در هر زمینههای مثبت و ضروری برای هر فرد است که به او کمک میگری یکی از ویژگیخودتعیین

گر، خودش منشاء توان گفت هر فرد خودتعیینجمله تحصیل، عملکرد خوبی داشته باشد. در تبیین این یافته از پژوهش می

تواند به عوامل درونی از جمله عالقه و تمایل به انجام بهتر کارها و داشتن عملکرد گی میعملکرد است، با دارا بودن این ویژ

کنند با میل و رغبت گری، وقتی افراد به طور خودانگیخته اقدام به عمل میخودتعیین یخوب برانگیخته شود. بر اساس نظریه

تواند باعث عملکرد بهتر ، از این رو به عنوان متغیر شناختی میدهندمندی و به طور کامل و شایسته آن کار را انجام میو رضایت

ی (. یادگیرندگان با کسب نمره2015گر مبنایی برای عملکرد بهتر دارند )گامراریکسون و همکاران، فرد شود. افراد خودتعیین

های استعدادهایشان، برای فعالیتها و گری بیشتر از سایرین با کسب دانش بیشتر و گسترش تواناییباال در متغیر خودتعیین

(. نتایج این 1398کار، چاروک، توحیدی و تجربهیابند )باقریکنند و در نتیجه به عملکرد بهتری دست مییادگیری تالش می

هایی همچون موراتیدیس، میکو، ی وجود رابطه بین اهداف پیشرفت و عملکرد تحصیلی با نتایج پژوهشپژوهش در زمینه

، 5؛ جنسن2016، 4؛ دیکهاسر، دینگر، جانک، اسپیناس و استینمایر2016، 3؛ اسکربینو و دیازمورالز2018، 2و ساییلدیمبرکیو 

توان گفت که هدفمندی، نقش مهمی در میزان و کیفیت کوشش و ؛ همسوست. در تبیین این یافته از پژوهش می2015

ها (، چرا که موجب ایجاد انگیزه در فرد شده و به تالش2012، 6لهای فرد در دستیابی به پیشرفت در زندگی دارد )فرانکتالش

هایش کارآمدتر و شود تا عملکرد بهتری از خود نشان دهد و فعالیتدهد و در نتیجه باعث میهایش جهت میو کوشش

 (. 1393زاد و هاشمی، منیع، نوروزیتر باشد )میکائیلیبخشنتیجه

ع ابزار اندازه از جمله نو هاییدارد و این پژوهش از آن مستثنی نیست، محدودیتهمراه  هایی با خود بههر پژوهش محدودیت

هش که صرفا ر پژوشده و از سایر ابزارها استفاده نشده است و نمونه های شرکت کننده د هاپرسشنامه که محدود به گیری

ودن نقش عملکرد ببا توجه به برجسته  .اندبوده زاهدانآموزان مقطع متوسطه دوم مناطق مختلف شهر دانشمحدودی از تعدادی 

ات آموزشی در راستای هایی از قبیل سخنرانی، مشاوره تحصیلی و یا جلسرسد برنامهآموزان، به نظر میی دانشتحصیلی در آینده

 گری و آشنایی و تعیین اهداف پیشرفت اثرگذار باشد.های خودتعیینمهارت

 منابع

اندیشی بر و مثبت گری، سازگاری تحصیلی(. تاثیر خودتعیین1398کار، مهشید .)توحیدی، افسانه و تجربهچاروک، آتنا؛ باقری

 65-48(: 2) 5گری اهداف پیشرفت، روانشناسی مثبت، عملکرد تحصیلی با میانجی

 زاهدان: دانشگاه زاهدانی سوم. (. روانشناسی تربیتی در هزاره1399حجازی، الهه .)

یشرفت، (. عملکرد تحصیلی: نقش اهداف پیشرفت و انگیزه پ1395؛ جهان، فائزه و رحیمی، معصومه .)محمدرضایی، علی

 (42)12روانشناسی تربیتی، 

                                                           
1 Gadberry  & Harrison 
2 Mouratidis, Michou, Demircioğlu & Sayil 
3 Escribano & Díaz-Morales 
4 Dickhäuser, Dinger, Janke, Spinath & Steinmayr 
5 Jensen 
6 Frankl 
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گرانه ارضای نیازهای  حمایت اجتماعی، مسئولیت پذیری و اهمالکاری شغلی: نقش میانجی (.1397). حسین ،شاره ؛پروانه ،عمارلو

 189-176( :2) 24، و روانشناسی بالینی ایران روانپزشکی، بنیادین روانشناختی

اف پیشرفت با (. رابطه علی بین اهد1399کمائی، عاطفه؛ عسکری، پرویز؛ حیدری، علیرضا؛ نادری، فرح و مکوندی، بهنام .)

(: 48) 41های آموزشی، آموزان دختر، پژوهش در نظامگری سرزندگی تحصیلی در دانشعملکرد تحصیلی از طریق میانجی

109-125 

آموزان ی دانشگری بر عملکرد تحصیل(. نقش خودتعیین1396اهلل و کوشکی، شیرین .)آبادی، مرضیه؛ فرزاد، ولیمدرسی حجت

وزشگاهی : نقش میانجی درگیری تحصیلی و نگرش به یادگیری الکترونیکی، پژوهش در یادگیری آمزاهدانمدارس متوسطه 

 85-100(: 19) 3و مجازی، 

نگری، هدفمندی در زندگی، امید و (. بررسی رابطه آخرت1393زاد، نرگس و هاشمی، سهیال .)ع، فرزانه؛ نوریمنیمیکائیلی

 181-208(: 36) 9های نوین روانشناختی، انگیزش تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی، پژوهش

آموزان شهر لی و اهداف پیشرفت با عملکرد تحصیلی دانش(. بررسی رابطه هیجان تحصی1399السادات .)الحسینی، عاطفههاتف

 (3) 3شناسی، اصفهان، مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه
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Relationship between self-determination and achievement goals with 

academic performance 

 

 

Abstract 
The purpose of this study is to investigate the relationship between self-determination and achievement 

goals with academic performance. The statistical population of this study included all high school 

students in Tehran in the academic year 1401-1400, 210 of whom were selected as a sample by multi-

stage cluster sampling. The research instruments were Lagardia et al.'s (2000) Basic Psychological 

Needs Questionnaire and Migli et al.'s (1998) Developmental Objectives, which had acceptable validity 

and reliability. Also, to measure academic performance, the average grade point average of the first 

term of the academic year 1401-1400 was used. In order to analyze the data, inferential statistics of 

Pearson correlation coefficient and multivariate regression were used using SPSS-23 software. The 

results showed that there is a significant relationship between self-determination and academic 

performance and between achievement goals and academic performance. The results showed that self-

determination and achievement goals are predictors of academic performance. 

Keywords: self-determination, achievement goals, academic performance 
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