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Abstract  

Simultaneous With Expansion positive psychology, Attention to the Structures 

of personality Based on cognition Positive Trend was Increasing. One of the 

most important of these structures is optimism. Another variable that can affect 

academic optimism is goal orientation. goal orientatons are  reasons or goals of 

students to engage in specific learning tasks.. Early research focused on two type 

of goal orientations; Mastery goals in which the main focus is on mastery of 

learning tasks, and performance goals whose main focus was on competencies 

compared to others (Pintrich, 2000). (lin & et al 2017). In other words, the goals 

set by the students are also different. The main and most central division is the 

division in which students ; 1- tend to Creating competencies or 2- 

Demonstrating their competencies to others, which is in fact the same as 

performance and mastery goal (dwek, 1986). This dualism provided the ground 

for further progress in this field. Thus, the performance goals were divided into 

two parts; mastery goals (ie, the desire to show competence) and avoidance 

performance goals (ie, avoidance of competency) (Elliot & charch, 1997). Later, 

the dual division of avoidance - the tendency to mastery goals - also expanded. 

Thus, mastery approach (in the desire to be learning and desire to learn) and 

mastery avoidance (ie the tendency to avoid misunderstanding or failure in 

learning). Thus, a four-dimensional model of mastery and performance was 

created (et al, 2020). (Tuominen Academic goal orientations are related to 

academic achievement and study-related activities such as self-regulation. 

According to theoretical principles, one of the other variables that can be related 
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to students' academic optimism is academic self-regulation (wang & yang, 

2020). self-regulation is concentrate of Thoughts, behaviors and emotions to 

achieve goals (Zimmerman, 1989, 2000) . Self-regulation Persons Are peoples 

who that select Goals For Self-selection and select strategies that suitable for 

learning goals maintains their Motivation for learning and Monitoring Your 

performance and evaluates self improvement toward goals. Self-regulated 

learning strategies are of four types. three of which are adaptive and one of 

which is unadaptive ( Zimmerman, 2000); The first strategy is to motivate and 

accept responsibility[1] for learning by students. This means that they have a 

responsibility to learn and progress and take responsibility for it. This is clearly a 

basic prerequisite for learning. The issue of accepting responsibility can manifest 

itself in preparing for classes, completing assignments on time, working hard, 

controlling efforts, and also tending to work hard. Ability to focus[2], The 

second strategy is self-regulation, which includes focusing on study activities 

and the ability to maintain control over failures and weaknesses that can make it 

difficult for students to achieve the tasks at hand. Concentration and attention 

enable the student to maintain and implement effective learning methods. The 

third strategy is information processing, ie expansion and reasoning, which 

represent metacognitive strategies. In fact, it reflects the deeper levels of 

information processing and has been shown to create active cognitive 

engagement in learning. But the fourth strategy for self-regulation, is self-

handicapping that is incompatible way for self-expression [3], and inconsistent 

motivational strategy to maintain and increase self-esteem. Some students 

deliberately postpone the study so that if they do not get the desired result, they 

attribute it to the delay in the study rather than not having a disability. Self-

handicapping cause students to focus on other factors instead of focusing on 

their disabilities. This strategy is non-constructive and especially becomes more 

non-constructive over time 

The aim of this study was to determine the causal pattern of students' academic 

goal orientations in academic optimism with a mediating role of self-regulation. 

The method of this research was descriptive and correlational and the statistical 

population included all male and female high school students in Sanandaj in the 

amount of 4300 people. The research questionnaires were distributed among 

students and collected after their completion. Distorted questionnaires were 

discarded and full questionnaires were analyzed. According to Morgan's table, 

351 of them were to be selected as the sample. Data collection tools were: Elliott 

and McGregor Objective Orientation Scale Questionnaire (2001), Beauford et 
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al.'s (1995) Academic Self-Regulation Questionnaire, and Shannon, Moran et al. 

(2013) Academic Optimism Questionnaire. Data were analyzed using LISREL 

software and structural equation modeling. The results of the analysis indicate 

that; Students' performance orientation does not directly play a significant role in 

academic optimism, but indirectly plays a role in optimism through academic 

self-regulation. Academic self-regulation plays a mediating role for both 

functional and mastery orientations. And mastery orientation with academic self-

regulatory mediation, academic optimism, is more effective than functional 

orientation with self-regulatory mediation (P≥0.05). additionally The results of 

the analysis showed that the goal orientation of performance , mastery and 

performance avoidance are not directly related to academic optimism, but 

mastery of avoidance has a direct negative relationship with academic optimism. 

This means that the more mastery there is - the greater the feeling that one is 

more inclined to stay away from learning and learning - the lower one's 

academic optimism. By being precise in the meaning of mastery orientation and 

that mastery orientation is merely a desire to know and show good performance 

or avoid failure and show inability to perform, it seems that the goal orientation 

structure should not have the necessary energy to influence academic optimism. 

Have. It was also found that the orientations of mastery and performance are 

related to self-regulation and both of these orientations have a direct effect on 

academic self-regulation. On the other hand, it was found that self-regulation has 

a significant effect on academic optimism. Thus, it can be concluded that among 

the four goal orientations, the orientations of mastery and performance have an 

effect on academic optimism through academic self-regulation.From this 

research, it can be concluded that in order to create academic optimism, with 

according to the empirical background can lead to academic achievement, it is 

possible to create a learning atmosphere  and context in which mastery 

orientations are more dominant than avoidance orientations for fostering  Self-

regulation in students. One of the results of creating self-regulation can be 

academic optimism, which significantly determines academic achievement. 

Teachers and those in charge of education can also be made aware that goal 

orientation does not directly lead to academic optimism, but one should expect 

self-regulation through which we see academic optimism in students.   

 The results of this research can be used by researchers and enthusiasts in this 

field. Teachers can also use the results in teaching and classroom management. 

Keywords: goal orientation, academic self-regulation, academic optimism 
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ی نیبدر خوشآموزان تحصیلی دانشهای هدفگیریعلی جهت الگوی

 ی خودتنظیمیاواسطهتحصیلی؛ نقش 

1ابوالفضل فرید
، ۳کیهان عبدی ،۲رامین حبیبی کلیبر 

 

 

 چکیده

ی نیبخاو ی و لیهادف تص ای هاایریگجهتبین  در رابطه ی خودتنظیمیاواسطهتعیین نقش  باهدفپژوهش حاضر 

جامعاه  ؛ وبر معاادتت سااختاری باود دیتأکهمبستگی با  -توصیفیدانش آموزان صورت گرفت. رو  پژوهش تص یلی 

دادند. برای تعیین حجم نفر( تشکیل می 4300شهر سنندج )دوره دوم متوسطه  پسر و دختر آموزاندانش آماری را کلیه

باا اساتفاده  هااآننمونه انتخاب شدند که گایننش  عنوانبه 351 کرجسی و مورگان استفاده شد و تعداد نمونه از جدول

هدفِ الیاوت  گیریجهت پرسشنامهها با استفاده از سه آوری دادهجمع .ای صورت گرفتگیری ت ادفی خوشهرو  نمونه

 ماوران وشاانن، تص ایلی بینای ن و پرسشانامه خاو بوفارد و همکاارا یلیتص  یمیخودتنظگرنگور، پرسشنامه و مک

کماک  باه هااداده لیوتصلهناتجیآماد.  باه دسات 94/0و  87/0/.، 83به ترتیا؛؛  هاآنانانی پصورت گرفت و  همکاران

گیاری عملکاردی داناش آماوزان نتانج تصلیل نشاان داد کاه؛ جهات. رفتنصورت پذ LISRELو  SPSS یافیارهانرم

غیرمساتقیم در  صاورتبهی تص ایلی، خاودتنظیم باواسطهبینی تص یلی ندارد ولی داری در خو نقش معنی ماًیمستق

. کندیمی انفا اواسطهگیری عملکردی و تبصری نقش جهت هردو نوعتنظیمی تص یلی برای بینی نقش دارد. خودخو 

گیاری ی تص یلی، اثربخشی بیشتری از جهاتنیببر خو گری خودتنظیمی تص یلی، با واسطه نیتبصر گراگیری جهت

 .(P≤05/0) تنظیمی داردگری خودعملکردی با واسطه

 بینی تص یلی.گیری هدف، خودتنظیمی تص یلی، خو جهت واژگان کلیدی:
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 مقدمه

مبتنی بر  شخ یتی ساختارهای به توجه ،1مثبت نگر شناسیرونکرد روان گستر  با زمانهم

است.  2بینی انن ساختارها خو ننترمهماست. نکی از  داشته فیاننده روندی مثبتهای شناخت

بودن  نیبخو بدهد.  رخ هاآن برای خوب هستند که انتظار دارند اتفاقاتافرادی  ها،بینخو 

را  نتیجه ممکن انتظار بهترنن آمدهبا موقعیت پیش در رابطه فرد که معنا است انن به کلی صورتبه

 ,Peterson &Seligman) شودناد می از آن 3ی موقعیتینیبخو با عنوان  معموتًباشد که  داشته

1984 )(Scherer &Carver, 1992). رگذاریتأثهای زندگی در بسیاری از جنبه ینیبخو  مقوله 

سنتی فرض بر انن است که پیشرفت در مدرسه و موفقیت، نتیجه توانانی و  دگاهندر داست. 

اتنی هستند. دارای انگییه و پیشرفت ب بااستعدادآموزان انگیی  است. بدنن معنی که دانش

نام عامل سومی در موفقیت به  (smith, Hoy 2007از )(، به نقل Seligman, 1998) کهیدرحال

و  یانیو م شدهگرفته ادتواند نبینی انن است که میهای خو ی را پیشنهاد داد. از ونژگینیبخو 

-بینی ناد ی خو هاافتهرود که تعداد زنادی از نشود. برانن اساس انتظار می ادنوزکمسطح آن 

بینی واقع شود. سلیگمن معتقد است که خو  مورداستفادهفردی، در سطح گروهی هم  شدهگرفته

عضوی از  عنوانبهنک فرد، بلکه  عنوانبه تنهانهشود مردم از سد بدبینی، شده، باعث میآموخته

Moran, -annenTsch) که توسطتص یلی حوزه جدندی است  4ینیبخو اجتماع عبور کنند. 

 موران -توسط شانن شنهادشدهیپبرانن اساس، سازه  است. شدهپرداختهو به آن  گرفتهشکل (2013

-هونت دانش احساس و 6معلمان به آموزاندانش ، اعتماد5آموزاندانش یلیتص  دیتأک مؤلفه از سه

 ی بر انن است کهآموزان مبندر دانش مثبت نک باور است و شدهلیتشک 7مدرسه به نسبت آموزان

 مدرسه، به نسبت هونت احساس و به معلمان اعتماد خود، قادر هستند با تأکید بر نادگیری هاآن

، (smith, Hoy 2007نقل )( به Hoy, 2005) به نظر آورند. خود را فراهم تص یلی زمینه پیشرفت

اما معلمان را  آموزان مربوط استبینی تص یلی نک سازه پنهان است که به پیشرفت دانشخو 

. کندیم تردسترسقابلرا و نیی هدف  کندیمآموزان را خواهان علم و والدنن را حامی توانمند، دانش

                                                      
Positive Psychology 1. 

2. optimism 

3. dispositional optimism 

4. students Academic Optimism 

5. students Academic Press 

6. students Trust in Teachers 

7. students Identification with School 
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-اجتماعی دانش -موقعیت اقت ادی ازجملهکه با کنترل سانرمتغیرها  دهندیتصقیقات نشان م

 ,Anderson& et al د.(بینی کنآموزان را پیشتواند پیشرفت دانشتص یلی میبینیخو ، آموزان

 ة بندورادو جانب تیموجب یبعدسه ةهمانند ساز یلیتص  ینیبخو ی سازة هامؤلفه (،2018

 یرفتار ی،عوامل شناخت یهماهنگ ةجینت یکه رفتار انساناست  شده دیکه در آن تأک(، است 1991)

 گانهسهعوامل  هجیدرنت بینی تص یلی و هم سازه موجبیت دوجانبه. هم سازه خو است یطیو مص

نظر  هب(. Anderson& et al, 2018بگذارند ) ریتأث گرندر همد هتهصورت دو جبه توانندیاست که م

(Seligman, 1995,1999 ) شرفتیپ تواندیم ،گذشته اتیاز تجرب یناش ینیو هم بدب ینیبهم خو 

 ،همچون تعهد یلیت تص مثب یبا رفتارها ینیبخو  .قرار دهد ریآموزان را تصت تأثدانش یلیتص 

 است که شدهمشخص ش سلیگمن،پژوه بر اساس .رابطه دارد نانیو اعتماد و اطم معقول یهاحلراه

 نیبآموزان خو دانش وه بعدها،عالبهستند.  نیآموزان بدباز دانش ترموفق نیبخو  آموزاندانش

( Morton, et al, 2014پژوهِش ). (et al, 2018 Siripattarawit &ترند )موفق یدرمجموع در زندگ

ی لیمقاطع مختلف تص  آموزان دردانش ییآمتیتواند با انتقال موفقیم ینیبخو  کرد کهمشخص 

دار رابطه مثبت معنی در مدرسه یقدرت سازگار ی ونیبخو  چنین بینهمباشد.  ارتباط داشته

 یو کمتر با راهبردها یشنگرا یاهمقابل یبا راهبردها شتریب ی تص یلینیبخو  یین ؛ ومشاهده شد

 ینیبخو  یهانشان داد که همه مؤلفه (،behzadi et al, 2018پژوهش ) رابطه دارد. یمقابله اجتناب

 یلیتص  یریو درگ ینیبخو  نیب نیچنرابطه مثبت دارد. هم یرونیو ب یدرون ی یبا انگ یلیتص 

-که خو (، نیی نشان دادند cheragikhah et al 2015پژوهش ) .وجود داشت داریمعن رابطه مثبت

 .دارد یداریمثبت معن یدانش آموزان همبستگ یاضنبا عملکرد ر یلیتص  ینیب

است.  یهدف یریگجهت باشد در ارتباطبینی تص یلی تواند با خو ی که میگرند ریمتغ

 یریادگن فیر تکالشدن د ریگرد یآموزان برادانش یهاتنغا انو  لندرواقع همان دت هایریگجهت

ن مورد ندر ا هیاول قاتی. تصق(lin & et al 2017به نقل از  ،migdely & et al, 1997خاص است )

 بر تسلط یکه در آن تمرکی اصلی متمرکی بود؛ اهداف تسلط یهدف یریگدو جهت انبردونوع هدف 

 گراننبا د سهندر مقا اهیآن بر توانمند یکه تمرکی اصل یاهداف عملکرد است و یریادگن فیبر تکال

که توسط دانش  نیهاهدف گرندعبارت. به(lin & et al 2017)به نقل از.  (pintrich, 2000بود )

 ی،بندمیتقس ننتریو مرکی ننتریمتفاوت است. اصل گرنبا همد یین شوندیآموزان در نظر گرفته م

نشان دادن  -2 انو  یستگنشا جادنا -1؛ نسبت به انآموزان است که در آن دانش یبندمیتقس
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 نیو تسلط گرا نیهمان عملکردگرا قتیکه در حق کنندیتال  م ی خود به دنگرانهایستگنشا

فراهم کرد.  نهیزم نندر ا یبعد یهاشرفتیپ یرا برا نهیزم یدوگانه نگر ننا (.Dweck, 1986)است 

به نشان  لن)تما انهنگراشد؛ اهداف عملکرد میبه دو قسمت تقس یکه اهداف عملکرد صورتننبد

 ,Elliot & charch)(یستگن)اجتناب از نشان دادن ناشا یانهن( و اهداف عملکرد گریستگندادن شا

کرد.  دایگستر  پ یین یبه اهداف تسلط شنگرا -دوگانه اجتناب  یبندمی. بعدها تقس(1997

 یریادگنبه  لنتما بودن و یریادگن ی)در آرزو یشنتسلط گرا ان نیاهداف تسلط گرا صورتننبد

(. یریادگنشکست در  انو  یبه اجتناب از بدفهم لن)تما یاجتناب یتسلط ان یینداشتن( و تسلط گر

به  یینو عملکرد گر نیعملکردگرا و یینو تسلط گر نیگراتسلط  یمدل چهاربعد ؛یترت ننبد

تص یلی و هدفیِ تص یلی با پیشرفت  یهایریگجهت) et al, 2020)  Tuominen & وجود آمد

 .Bouffard, et alنمونه ) عنوانبهی مرتبط با تص یل مثل خودتنظیمی ارتباط دارد. هاتیفعال

نادگیری نا همان  یهامتوجه شدند که هم برای مردان و هم برای زنان بین هدف (1995

 yeager & et)دارد.  وجود منظم رابطهو پیشرفت در مدرسه  یمیهای هدف و خودتنظگیریجهت

al, 2014) و  جادنباعث ا تواندیم بخشیخود تعالتبصری و  یریادگن یهانشان دادند که هدف

 ینشان دادند که راهبردها(، Kitsantas & et al 2009. )شود یلیتص  یمیخودتنظ یریگشکل

 .دننما ینیبشیدانش آموزان را پ یلیتص  شرفتیپ تواندیم یقبل یهاشرفتیو پ یمیخودتنظ

(midgley & et al, 2001،) شتریدارند ب یهدف تبصر یریگکه جهت یآموزاندانش دادند که نشان 

 Cellar & et) لیفرا تصل .دارندی هدف عملکرد یریگآموزان که جهتتا دانش کنندیم یمیخودتنظ

al, 2011 ،)ارتباط مثبت  یلیتص  تیو موفق یمیبا خودتنظ یهدف تبصر یریگنشان داد که جهت

-بنابرانن جهت دارد یرابطه منف یلیتص  تیو موفق یمیبا خودتنظ یینعملکرد گر یریگو جهت

 بینی تص یلی در ارتباط باشد.با خو  تواندیمگیری هدفی 

آموزان در ی تص یلی دانشنیببا خو تواند بر اساس اصول نظری ازجمله متغیرهانی که می 

فعال فرانند  خودتنظیمی(. wang & yang, 2020است )ارتباط باشد، خودتنظیمی تص یلی 

 .(Zimmerman, 1989, 2000نابی به هدف است )ها برای دستافکار، رفتارها و هیجان داشتننگه

 را نادگیری مناس؛ خود انتخاب و راهبردهای برای را اهدافی هستند که کسانی خودتنظیم افراد

 و پرداخته عملکرد خود رتنظا به و کنندیمحفظ  را خود انگیی  چنینکنند، همگیننش می

چهار نوع است که سه نوع آن  میخودتنظکنند. راهبردهای نادگیری می ارزنابی را خود پیشرفت
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 ر نو پذ ی یانگ؛ راهبرد اول، (Zimmerman, 2000است )ناسازگارانه  هاآنسازگارانه و نکی از 

و  یریادگن یها برانکه آ یمعن ننبد آموزان است.توسط دانشنسبت به نادگیری  1تیمسئول

 یبرا یاساس ازینشیپ اآشکار انن موضوع. رندنآن را بپذ تیداشته باشند و مسئول تعهد شرفتیپ

ها، اتمام کالس یدر آماده شدن برا خود را تواندیم تیمسئول ر نپذ. موضوع است یریادگن

در  نیتوانا .دهد نشانی کوشبه سخت لنتما ییها و نکنترل تال  ی،کوشسخت ف،یموقع تکالبه

 ینگهدار نیو توانا یمطالعات یهاتیتوجه بر فعال که شامل است میراهبرد خودتنظ نیدوم ،2تمرکی

در  فیبه تکال یابیآموز را در دستدانش تیظرف دنتوانمی هانی است کهها و ضعفیناکام کنترل

نادگیری را  مؤثری هاوهیش آموزدانش شودیم. تمرکی و توجه باعث دندست اجرا با مشکل مواجه کن

 یراهبردها است که بسط و استدتل نعنی پرداز  اطالعات ،سوم اهبردحفظ و اجرا کند. ر

و  کندیپرداز  اطالعات را منعکس م ترقیسطوح عم قتیدر حق ؛ ودهندیرا نشان م یفراشناخت

 راهبرد چهارم اماکند؛ یم جادنا یریادگنفعال را در  یشناخت یریشده است که درگمشخص

منظور به یخود اظهارراهبرد  وی ناسازگارانه یشیراهبرد انگ که است 3یسازخود ناتوان ی،میخودتنظ

که اگر  اندازندیم تعونق آموزان عمداً مطالعه را بهاز دانش . برخینفس استعیت شنحفظ و افیا

. توانانی رتباط دهند تا نداشتندر مطالعه ا ریرا به تأخ حاصل نشد، آن موردنظر آنانمطلوبِ  جهینت

 ریگنعوامل د ، بهخود یتوجه بر ناتوان یجابه انآموزد دانشنشویباعث م هایسازخود ناتوان

سازنده تر ریزمان غ باگذشتمخ وصاً  و است سازنده ریغ یبردهراهبرد را ننا شوند. متمرکی

(؛ Zwick, & Sklar, 2005)(؛ Kitsantas, et al, 2009) یهاپژوهش (،midgley et al, 2001) شودیم

(Tuckman, 2003( ؛،)Stumpf & Stanley, 2002نشان دادند که فرانندهای خود ،)به تنظیمی 

 با آموزان(، نیی نشان داد که دانشpintrich, 2003) مطالعهشود. منجر می های تص یلیموفقیت

-خ وص که خوددر انن  وردارند.برخ بهتری ی تص یلی و نادگیریبات، از انگییه خودتنظیمی

 shunckدارد ) یارزشمند هایپیامد زندگی هایموفقیت و حتی آموز  در فرآنند نادگیری، تنظیمی

& Zimmerman, 1997ی آموزان با توسعهدانشآن است که  مستلیم در مدرسه ( معتقدند موفقیت

 خود را تقونت کرده و رفتارهاینا  عواطف شناخت، مشابه، بتوانند تنظیمی نا فرآنندهایخود

 آموز در نک تکلیفدانش موفقیت برسند. مییان اهدافشانبتوانند به  وسیلهگستر  دهند تا بدنن

                                                      
1. acceptance of responsibility.   

2. concentrate and focus  attention 

3.  self-handicapping 
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است  کرده انتخاب آن انجام برای فرد که دارد بستگی راهبردهانی و تنظیمیخود سطح به نادگیری

(jebelli. 2005) 

مختلف  یهایریگجهت، (ames, 1992 Dweck, 1986هدف ) یریگبر اساس دندگاه جهت 

های عملکردی گیریهای هدفی و جهتگیریجهت آورند. ببارتواند نتانج متعدد و متفاوتی را می

با  تواندیهای هدفی مگیریکه جهت یاگونهتواند نتانج متعددی را به بار آورد بهکدام میره

بر انن اساس انتظار  .(pintrich, 2003ته باشد )نادگیری بهتر و پیشرفت تص یلی بات ارتباط داش

در ارتباط بوده باشد. چراکه  یمیهای خودتنظهای هدفی با مهارتگیریکه جهت رودیم

واجد  ،مشخص و معینی دارند ی هدفیهایریگجهتنی که آموزاشده است که دانشمشخص

 & deci) گری نظرنه خود تعیین. از سوی دنگر بر اساس اندیمیهای متفاوتی برای خودتنظمهارت

ryan, 1985)، نعنی به نصوی از ابعاد که خودتنظیمی دارند یآموزانکه دانش رودیانتظار م ،

 .متأثر شوند نیی تص یلی ینیبخو  برند، متعاق؛ آن ازآن بهره می چهارگانه ناسازگارانهسازگارانه و 

 توانند مییانمی قتیقدام کنند در حقتوانند به خودتنظیمی ابه انن معنی که کسانی که می

نمانند؛ بنابرانن تمانل در  یکارمواجهه با جهان بیرونی را تنظیم و دست در خودمختاری خود

 بر کاربردن خودمختاری و به حداکثر رساندن خودمختاری در خود.خودتنظیمی نعنی تمانل در به

 نتانج داشتن به افتهنمیتعم تمانل معنی به نیی ینیبخو  به اننکه با توجه و  نظری اصول اساس

 با انصاء از نصوی به های هدفگیریکه جهت رودیانتظار م است، شدهفنتعر موانع،باوجود  مثبت

-خو  با بتواند خودنوبه به نیی خودتنظیمی و باشد ارتباط در آموزاندانش تص یلی خودتنظیمی

و  ضرورت، دتنلی چند، شدهعنوانبه مطال؛ و موارد  با توجهباشد.  داشته ارتباط آنان تص یلی بینی

؛ دلیل اول سازدیماهمیت پژوهش در انن حوزه و آزمون برازندگی مدل نظری پژوهش را برجسته 

که  است یحالانن در  ؛ ومدل است نناتجربی داخلی و خارجی برای انن پژوهش و  نهیشیپنبود 

ه اطالعات، حقانق و اصولی دارند تا بتوانند در نیاز ب آموز  طهیحت میم گیران ت میم سازان 

به موضوع  پرداختنت میمات و اقدامات عملی آموزشی، به آنان را کمک کند. دلیل دوم، اهمیت 

در  رهایمتغپژوهشی در انن موضوع و با انن آرانش  خألآموزان است. ی تص یلی در دانشنیبخو 

آموزان مقطع متوسطه تص یلی برای دانشی نیبخو و اهمیت موضوع  سوکمدل نظری از ن

، ضرورت پرداختن به آن را سو گرندکشورمان با توجه به شرانط موجود و ناامیدی تص یلی از 

آموزان مهم ، برای مسئولین، مدنران، معلمان، اولیاء و خود دانشباتخرهدوچندان کرده است. و 
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کنونی در  طندر شرااهند آن را خوی تص یلی مهم است و مینیبخو است که بدانند اگر 

ی هدفی نمانند تا احتمال ریگجهتانجاد کنند، بانستی تال  در جهت انجاد چه نوع  آموزاندانش

بینی در انجاد خو  تواندیمخودتنظیمی تص یلی  انآ یینی تص یلی افیانش نابد؟ و نیبخو وقوع 

 سؤاتتحاضر به دنبال پاسخ به اساس، پژوهش  ننبر اتص یلی دانش آموزان نقش انفا کند؟ 

تص یلی  ینیبی با خودتنظیمی تص یلی و خو هدف یهایریگجهت آنا-1؛ بود رنزپژوهشی 

 و هدفی یهایریگجهت بین خودتنظیمی تص یلی در ارتباط یانقش واسطه-2ارتباط دارد؟ و 

 ؟چیست تص یلی ینیبخو 

 به شرح ذنل است پژوهشمدل نظری انن  شدهعنوانبنابرانن بر اساس مطال؛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی پژوهشمدل نظر -1شکل 

 پژوهش روش

-دانش تمامی شامل پژوهش آماری یجامعهاست.  همبستگی -از نوع توصیفی پژوهش حاضر

، به تعداد تقرنبی 95 -96 یلیدر سال تص  سنندج شهرمتوسطه دوم  دوره پسر و دختر آموزان

کرجسی و برای تعیین حجم نمونه از جدول  نفر پسر(. 2100و  نفر دختر 2200بودند )نفر  4300

ای، در سطوح ناحیه، مدرسه و خوشهت ادفیگیری نمونهرو   نفر به 351مورگان استفاده شد؛ 

 175و به تعداد  دبیرستان پسرانه( 6دبیرستان دخترانه و  6کالس ) 12دبیرستان و  12کالس از 

 تبصرگرانی

 خودتنظیمی

 تص یلی

 تبصرگرنیی

 عملکردگرانی

 عملکردگرنیی

 خوشبینی

 تص یلی
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شدند و  کنار گذاشتهپرسشنامه به علت مخدو  بودن  8دختر انتخاب شدند. تعداد  176پسر و 

 پرسشنامه انجام شد. 343ی حاصل از هادادهیبر روهای اصلی تصلیل

 ،Elliot & McGregor,2001)گیری هدف ی مقیاس جهتهاپرسشنامهاز  هادادهبرای گردآوری  

 یلیتص بینی پرسشنامه خو  و (Boufard & et al,1995) پرسشنامه خودتنظیمی تص یلی

TSchennen) Moran & et al,2013) 

انن مقیاس  ،(Elliot & McGregor,2001)( AGQ)گیری هدف پرسشنامه مقیاس جهت -1

گیری هدفی است.  جهتکهر سه گونة پرسشنامه مربوط به ن کهیطوربهاست گونه  12دارای 

را از انن مقیاس عامل  4گرنگور با استفاده از رو  تصلیل عامل و با چرخش وارنماکسالیوت و مک

و  نیعملکردگرای، ینتبصر گرنی، تبصر گراردند. انن عوامل عبارت بودند از اهداف استخراج ک

 ,Khormaei)کردند. درصد کل وارنانس را تبیین می 5/81رفته همعملکردی گرنیی است که روی

Khayyer, 2007)،   ی اصلی هامؤلفهجهت تعیین روانی و پانانی انن مقیاس از تصلیل عاملی به رو

و  54/2ونژه  باارز  نیتبصر گراداد که عامل ا چرخش وارنماکس استفاده کرد؛ نتانج نشان همراه ب

، 81/0 یآلفاو  21/2ونژه  باارز درصد از وارنانس کل، عامل تبصرگرنیی  3/21، 84/0 یآلفا

درصد  47/14، 66/0 یآلفاو  74/1ونژه  باارز از وارنانس کل، عامل عملکردگرانی  درصد 42/18

وارنانس کل  درصد 58/19، 78/0 یآلفاو  53/2ونژه  باارز رنانس کل و عامل عملکرد گرنیی از وا

کرونباخ  آلفایاز رو  پرسشنامه  نناعتبار اکردند. در انن پژوهش برای بررسی مقیاس را تبیین می

به  83/0هدف گیری کل پرسشنامه جهتبرای  آمدهدستبهکرونباخ آلفای ضرن؛  شد واستفاده 

 آمد. دست

 توسطی سؤال 14 انن پرسشنامه: (Boufard & et al,1995) پرسشنامه خودتنظیمی تص یلی -2

 سال در کدنور توسط و شدهیطراح نظرنه شناختی بندورااساس  بر (1995) همکاران و بوفارد

ها در مقیاس لیکرت بوده و دو خرده مقیاس راهبردهای سؤال. ستدر انران هنجارنابی شده ا 1380

از  52/0نشان داد که انن ابیار قادر است  اکتشافی نتانج تصلیل عاملیرد. شناختی و فراشناختی دا

آلفای با رو   راپرسشنامه ضرن؛ پانانی کلی ( 1380کدنور) د.تبیین نمان را وارنانس خودتنظیمی

 اسیخرده مق و 70/0 راهبردهای شناختی مقیاس خرده کرده است. پانانی گیار  71/0، کرونباخ

آلفای   بر اساسپرسشنامه  در انن پژوهش ضرن؛ پانانی .آمد به دست 68/0راهبردهای فراشناختی

 آمد.  به دست 78/0کرونباخ، 

http://www.sanjeshkar.ir/
http://www.sanjeshkar.ir/
http://www.sanjeshkar.ir/
http://www.sanjeshkar.ir/
http://www.sanjeshkar.ir/
http://www.sanjeshkar.ir/
http://www.sanjeshkar.ir/
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 ینیبخو پرسشنامه  (:(TSchennen Moran & et al,2013 تص یلیبینی خو پرسشنامه  -3

 نهگو 28است و شامل  شده، ساخته((TSchennen Moran & et al,2013 آموز توسطدانش تص یلی

 لیتص ید بر تأک، آموزان به معلماندانش اعتمادخرده مقیاس  پرسشنامه دارای سه نناست. ا

آموزان نسبت به دانش هونت و احساسمییان باتی اهمیت دادن به تص یل و پیشرفت تص یلی( )

روانی و پانانی  .شودیگذاری مصورت معکوس نمرهبهنامه پرسش نندر ا 24 و گونه استدرسه م

های برای هر نک از خرده مقیاس(، 2013) ارانموران و همک-پرسشنامه نیی در پژوهش شانن

 پرسشنامهبه دست آمد که نشان از مطلوب بودن پانانی  97/0، 96/0، 93/0به ترتی؛،  ذکرشده

، ترجمه و روانی آن با استفاده از تصلیل Ghadmpour & et al,2017)دارد. انن پرسشنامه توسط )

مطلوب  شدهاستخراجهای ی عاملبر روها گونه ی انجام شد که بار عاملیدنیتأعاملی اکتشافی و 

برای هر  (،1393در پژوهش مرادی و همکاران ) پرسشنامه است. همچنین نتانج پانانی شدهگیار 

در به دست آمد.  92/0و برای کل ابیار  89/0، 86/0، 91/0ترتی؛ برابر  به هااسیمق از خرده نک

بود.  94/0بینی تص یلی پرسشنامه خو کل برای  آمدهدستبهپژوهش ضرن؛ آلفای کرونباخ  ننا

 شهر سنندج وپرور آموز ابتدا بعد از هماهنگی با مدنرنت اداره کل  هاپرسشنامهتوزنع  منظوربه

ت ادفی  صورتبهی که امدرسه 12انن شهر، با  2آن هماهنگی با مدنرنت ناحیه  به دنبالو 

آمد. سپس بعد از هماهنگی با مدنران مدارس بودند، هماهنگی تزم به عمل  شدهانتخاب

از مدارس، توجیهات تزم صورت  شدهانتخابی هاکالس، برای معلم و دانش آموزان شدهانتخاب

گرفت و توضیصات کافی ارائه گردند. بعد از کس؛ رضانت از معلم کالس و دانش آموزان و رعانت 

 ی گردند.آورجمعتکمیل  بعد ازتوزنع و  هاپرسشنامهموازنن اخالقی پژوهش، 

 هاافتهی

مورد تصلیل قارار گرفتناد. اطالعاات توصایفی  spss-20 افیارنرمتوسط  شدهیآورجمعی هاداده

. مقاادنر منادرج در جادول ناک، میاانگین و انصاراف شاودیم ارائه، 1در جدول  رهایمتغمربوط به 

کاه  دهادیرا نشاان ما هاآنیدگی و مالک و نیی مییان چولگی و کش نیبشیپی رهایتغمعیارهای م

 از شرط داشتن توزنع نرمال است. موردمطالعهنشان از عدم انصراف متغیرهای 
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 موردمطالعهو مالک  نیبشیپ، میانگین، انحراف معیار، چولگی و کشیدگی متغیرهای 1جدول 

 کشیدگی چولگی انصراف معیار میانگین گروه رهایمتغ

 عملکردگرانی
 -34/0 -73/0 154/0 67/12 پسران

 56/1 -09/1 17/0 44/12 دختران

 یینعملکرد گر
 365/0 184/0 170/0 27/11 پسران

 05/0 -/472 147/0 72/11 دختران

 نیتبصر گرا
 74/1 -24/1 125/0 43/13 پسران

 70/0 -02/1 131/0 31/13 دختران

 تبصر گرنیی
 -/116 -220/0 175/0 05/11 پسران

 -/732 -/241 18/0 25/11 دختران

 خودتنظیمی
 572/0 -/433 51/0 89/52 پسران

 47/0 115/0 52/0 72/53 دختران

 ینیبخو 
 -456/0 -293/0 45/1 34/98 پسران

 -471/0 -255/0 27/1 19/105 دختران

 

ی رهاایمتغقبل از تصلیال، میایان رابطاه  دنآیمانجام تصلیل معادتت ساختاری، تزم  منظوربه

با همدنگر سنجیده شود. با توجه به اننکه هدف انان پاژوهش، آزماون برازنادگی مادل  هموردمطالع

به تفکیک و با لصاظ جنسایت وارد نشادند و شااخص  رهایمتغ هایهمبستگبود، در جدول  شدهارائه

 شدند. نظر گرفتهمالک در  عنوانبه رهایمتغکلی 

 

 موردمطالعهی رهایمتغمیزان همبستگی  ،۲جدول                                            

 6 5 4 3 2 1 انصراف معیار میانگین متغیر

      1 15/2 55/12 عملکردگرانی

** 11/2 50/11 عملکرد گرنیی
41 1     

 70/1 37/13 نیتبصر گرا

30   **21 1    

   1 16** 38** 14 **  35/2 15/11 تبصر گرنیی

** 80/6 31/53 خودتنظیمی
44 **26 **55 **11 1  

 1 55** 03 32 18 28 37/18 77/101 ینیبخو 

 / = **01داری در سطح معنی                                                        
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 جیباه رهاایمتغکه ضاران؛ همبساتگی باین  دهدیم، نشان 2ی مندرج در جدول هادادهاطالعات و 

 رهاایمتغاست. در باین  داریمعن/ 01در سطح  تبصرگرنیی،ی تص یلی با نیبخو ی رهایمتغ رابطه

ی تص یلی با خودتنظیمی نیبخو ی هدفی تبصرگرانی و نیی ریگجهتی تص یلی و نیبخو رابطه 

 (r=  55/0است )را به خود اخت اص داده  هایهمبستگباتترنن مییان 

 یری:گاندازهآزمون الگوی 

گیری نیای مرحله است: مرحله اول که آزمون الگوی اندازه ی معادتت ساختاری شامل دوابنالگو 

شود و مرحله دوم نیی آزمون الگوی ساختاری است بررسی اعتبار ابیار اجرا می باهدفشود نامیده می

گیری جهت بررسی اعتبار ابیار از آزمون تصلیل عاملی (. در مرحله آزمون الگوی اندازه1387 )هومن،

هاای نسابت خای باه درجاه د. در انن پژوهش برای ارزنابی الگو از مشخ اهشوتأنیدی استفاده می

( و GFI(، شااخص نکاونی باراز  )RMSEA(، جذر برآورد وارنانس خطاای تقرنا؛ )df2X/آزادی )

است. شاخص نسبت مجذور خای باه درجاه  شدهاستفاده( AGFIنکونی براز  ) شدهلنتعدشاخص 

اما مقدار کوچک آن دتلت بر براز  بهتر  است، قبولقابل آزادی فاقد نک معیار ثابت برای نک مدل

های براز  برای هار ناک یدی به همراه شاخصن(. در ادامه تصلیل عاملی تأ1387مدل دارد )هومن،

 است شدهگیار های تصقیق از سازه

 ی هدفریگجهتپرسشنامه 

 ی هدفریگجهت، بارهای عاملی و واریانس مشترک برآورد شده سؤاالت پرسشنامه ۳جدول 

 R2 بارعاملی گونه R2 یبار عامل گونه

1 62/0 38/0 7 75/0 57/0 

2 42/0 18/0 8 61/0 37/0 

3 76/0 57/0 9 38/0 15/0 

4 09/0 001/ 10 45/0 20/0 

5 76/0 57/0 11 03/ 009/ 

6 12/0 014/ 12 54/0 29/0 

ی هدف ریگجهتی خیلی پانینی در سازة بار عاملهانی که اطالعات جدول فوق گونه بر اساس

همگی  شدهحذفهای  هنگو (، از جرنان تصلیل کنار گذاشته شدند. 11و  6و  4های داشتند ) گونه

ی عملکرد گرنیی بودند. برای تعیین پانین ریگجهتی هدفی نعنی ریگجهتمربوط به نک نوع 
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ضرن؛  عنوانبه/ را 30کمتر از  معموتًوجود ندارد ولی  موردتوافقی شاخص دقیق بار عاملن بود

همچنین شاخص نسبت مجذور خی به درجه آزادی با  (1397ی، کنند )م ر آبادیمپانین تلقی 

، شاخص نکونی براز  با مقدار 042/0، جذر برآورد وارنانس خطای تقرن؛ با مقدار 62/1مقدار 

ی ریگاندازهنشانگر براز  مناس؛ انن مدل  93/0نکونی براز  با مقدار  شدهلنتعداخص و ش 95/0

 .بود

 : بارهای عاملی و واریانس مشترک برآورد شده سؤاالت پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی4جدول 

 R2 بارعاملی گونه R2 بارعاملی گونه

1 37/0 14/0 8 39/0 15/0 

2 59/0 34/0 9 53/0 28/0 

3 55/0 29/0 10 58/0 33/0 

4 60/0 36/0 11 54/0 30/0 

6 30/0 092/ 12 57/0 33/0 

7 49/0 24/0 

 14و  13، 5های شماره ، در پرسشنامه خودتنظیمی تص یلی، گونه4جدول بر اساس اطالعات 

 ی در سازه خودتنظیمی و نیی پانین بودن ضرن؛ تبیین از جرنان تصلیلبار عاملبه علت پانین بودن 

همچنین شاخص نسبت آمد.  به دستگونه  11ی تصلیل بر اساس هاشاخصکنار گذاشته شدند و 

، 037/0، جذر برآورد وارنانس خطای تقرن؛ با مقدار 48/1مقدار مجذور خی به درجه آزادی با 

نشانگر  93/0نکونی براز  با مقدار  شدهلنتعدو شاخص  95/0شاخص نکونی براز  با مقدار 

 ی بودریگاندازهانن مدل  براز  مناس؛

 ی تحصیلینیبخوش: بارهای عاملی و واریانس مشترک برآورد شده سؤاالت پرسشنامه 5جدول 

 R2 بارعاملی گونه R2 بارعاملی گونه R2 بارعاملی گونه R2 بارعاملی گونه

1 55/0 30/ 8 67/0 45/0 15 39/0 15/0 22 55/0 30/0 

2 44/0 19/0 9 60/0 36/0 16 49/0 24/0 23 67/0 44/0 

3 58/0 34/0 10 59/0 35/0 17 49/0 24/0 24 18/0 03/0 

4 64/0 41/0 11 40/0 16/0 18 62/0 39/0 25 60/ 36/0 

5 65/0 42/0 12 43/0 19/0 19 64/0 41/0 26 60/ 36/0 

6 65/0 42/0 13 59/0 34/0 20 60/0 36/0 27 37/0 14/0 

7 68/0 47/0 14 58/0 34/0 21 52/0 27/0 28 59/0 35/0 
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، به علت پانین بودن 24 شمارهی تص یلی، گونة نیبخو بر اساس اطالعات جدول، در پرسشنامه 

ی تصلیل هاشاخصو  ی نشد و از جرنان تصلیل کنار گذاشته شد.دنیتأبار عاملی وارد تصلیل عاملی 

، 32/2مقدار جه آزادی با همچنین شاخص نسبت مجذور خی به درآمد.  به دستگونه  27اساس بر 

و شاخص  91/0، شاخص نکونی براز  با مقدار 06/0جذر برآورد وارنانس خطای تقرن؛ با مقدار 

 باشند.نشانگر براز  مناس؛ انن مدل می 89/0مقدار نکونی براز  با  شدهلنتعد

 آزمون الگوی نظری پژوهش:

ی معادتت ساختاری به رو  بانالگو از طرنق  شنهادشدهیپدر انن قسمت، الگوی مفهومی 

و  ، استرابهای برازشی که گیفنبیشینه احتمال آزمون شد. برای بررسی براز  الگو، از شاخص

ها شامل موارد زنر هستند. شاخص اند، استفاده شد. انن شاخص( پیشنهاد کرده2000) 1بودری

د، شاخص براز  تطبیقی هستن ر نپذقابل 3نسبت مجذور خی به درجه آزادی که مقادنر کمتر از 

(CFI شاخص نیکونی براز  که مقادنر بیشتر از ،)نشانگر براز  مناس؛ الگو هستند، شاخص  9/0

نشانگر براز  مناس؛ الگو هستند و مجذور  80/0نیکونی براز  که مقادنر بیشتر از  شدهلنتعد

؛ الگو هستند. در شکل نشانگر براز  مناس 08/0میانگین مربعات خطای تقرن؛ که مقادنر کمتر از 

 است. شدهدادهمدل آزمون شده تصقیق نشان  1

                                        

 
 ضرایب استاندارد بر اساس، برونداد مدل ساختاری ۲شکل 

                                                      
1. Gefen, Straub & Boudreau   
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ی نیبخو ی خودتنظیمی و رهایمتغهای  ار و با توجه به زناد بودن گونهبا توجه به اصل اخت

و ضران؛ استاندارد  T رنمقادمدل معادتت ساختاری، به دو صورت؛  ساختاری تص یلی، فقط شکل

 ،NFI، 95/0 =NNFI= 90/0 آمد: به دستمدل به انن شرح  براز ی هاشاخص .است شدهارائه

85/0 = ،PNFI ،95/0  =CFI ،95/0 =IFI ،90/0  =RFI ،80/0  =GFI، 78/0  =AGFI ،73/0 =

PGFI،  ،نی و عملکردگرای تبصرگرانی و ریگجهتنتانج تصلیل نشان داد که برخالف مدل اولیه

ی با داریمعنی تص یلی ندارند، ولی رابطه نیبخو ی با داریمعنعملکرد گرنیی، رابطه 

 نی بابات نسبتاً دارنگر خودتنظیمی تص یلی رابطه معنیخودتنظیمی تص یلی دارند. از سوی د

ی تص یلی را تبیین کند. همچنین نیبخو درصد وارنانس  38 تواندیمبینی تص یلی دارد و خو 

که اگر دانش  صورتننبددارد؛  داریمعنی تص یلی رابطه منفیِ نیبخو ی تبصرگرنیی با ریگجهت

ی ریگجهتمورد انتظار است. همچنین  ترننیپای تص یلی نیبخو گرنیتر باشند، آموزان تبصر

 ی ندارد.ارابطهتبصر گرنیی با خودتنظیمی نیی 

 آزمون شده پژوهش یالگو میرمستقیغو  می: اثرات مستق6جدول 

***p<0.001, **p<0.01, *p<0.05 

ی هدفی تبصرگرانی دانش آموزان در ریگجهتکه  دهدیم، نشان 6اطالعات جدول 

(. همچنین مشخص شد که r=65/0دارد )دارمثبت معنی میاثر مستقخودتنظیمی تص یلی آنان 

(. r=31/0دارد ) میاثر مستقآموزان ی دانشمیدر خودتنظی هدفی عملکردگرانی ریگجهت

، تبصرگرنیی حالننباان نداد، ی نشاداریمعنی رابطه مستقیم نیبخو تبصرگرانی با  کهیدرحال

ی که آموزاندانش(؛ بدنن معنی که r=  -22/0دارد )ی نیبخو منفی با  داریمعنرابطه مستقیم 

 اثرات غیرمستقیم tآماره  اثر مستقیم مسیر

 40/0** ینیبخو  <خودتنظیمی  <ی تبصرگرانی ریگجهت 05/3 65/0*** خودتنظیمی تص یلی <ی تبصرگرانی ریگجهت

 19/0** ینیبخو  <خودتنظیمی  <نی عملکردگرای ریگجهت 77/6 31/0** خودتنظیمی تص یلی <ی عملکردگرانی ریگجهت

   92/2 -22/0** ی تص یلینیبخو  <ی تبصر گرنیی ریگجهت

   73/5 62/0*** ی تص یلینیبخو  <خودتنظیمی 
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 ؛ ودهندیمی تص یلی کمتری از خود نشان نیبخو ی هدفی تبصرگرنیی باتنی دارند، ریگجهت

ی نشان داریمعنتقیم مثبت ی تص یلی رابطه مسنیبخو نیی خودتنظیمی تص یلی با  ؛ وبالعکس

ی تص یلی باتنی دارند، نیبخو ی که آموزاندانش کهگفت  توانیم(. برانن اساس r=  62/0داد )

 توانیم، 6و جدول  2خودتنظیمی باتنی نیی خواهند داشت و بالعکس. بر اساس اطالعات شکل 

رابطه مستقیمی ندارد ولی ی تص یلی نیبخو گیری تبصرگرانی با جهت نکهنباامشاهده کرد که 

باشد داشته  داریمعن میرمستقیاثر غی نیبخو بر  تواندیمنی تبصر گراخودتنظیمی  واسطهبه

(40/0  =r بدنن معنی که .)و  اثرگذار باشدی میبر خودتنظ تواندیمی تبصرگرانی ریگجهت

 نکهنبااکه درنهانت مشخص شد  ؛ وی تص یلی را فراهم آوردنیبخو خودتنظیمی موجبات 

ی تص یلی نیبخو خودتنظیمی تص یلی بر  واسطهبهندارد، ولی  میاثر مستق برخو عملکردگرانی 

 .(r=  19/0دارد )مثبت  داریمعناثرگذاری 

 یریگجهینتبحث و 

نی، تبصار گرانای و عملکارد گرنایی باا عملکردگرای هدفیِ ریگجهتنتانج تصلیل نشان داد که 

ی منفیِ ارابطهی تص یلی نیبخو مستقیمی ندارند، ولی تبصر گرنیی با  رابطهی تص یلی نیبخو 

انن احساس که فرد تمانال بیشاتری باه دوری از  -تبصرگرنیی هرقدرمستقیم دارد. بدنن معنی که 

تار اسات. باا دقیاق ی تص یلی فرد پانیننیبخو ، مییان باشد شتریب -دارد نگرفتن ادنفهمیدن و ن

تمانل باه دانساتن و نشاان دادن  صرفاًی هدفی ریگجهتهدفی و اننکه  یریگجهتشدن در معنی 

ساازه  رسادیماعملکرد خوب و نا گرنی از شکست و نشان دادن ناتوانی در عملکرد اسات، باه نظار 

ی تص ایلی را داشاته باشاد. نیببار خاو ی رگاذاریتأثی هدف نباناد انار ی تزم جهات ریگجهت

نی با خودتنظیمی رابطه دارناد و عملکردگرابصرگرانی و های تگیریهمچنین مشخص شد که جهت

ی دنگر مشخص شاد کاه از سودارند.  میاثر مستقبر خودتنظیمی تص یلی  هایریگجهتهردو انن 

اطالعاات حاصال از تصلیال  بر اساسبنابرانن ؛ دارد داریاثر معنبینی تص یلی خودتنظیمی برخو 

نتیجاه  تاوانیماجدول اثرات مستقیم و غیرمساتقیم،  و نیی اطالعات موجود در معادتت ساختاری

بار نای عملکردگراهاای تبصرگرانای و گیریهدفی، جهت چهارگانههای گیریگرفت که از بین جهت

 migdly). انن نافته هماهنگ باا نافتاه اثر داردی تص یلی میخودتنظ واسطهبهی تص یلی نیبخو 

& et al) شاتریبی هدف تبصری دارناد، ریگجهتی که وزانآمدانشمشخص شد که  در آن، است که 

انان نتیجاه  دارند. یهدف عملکرد یریگتا دانش آموزان که جهت ی درگیرندمیخودتنظ تیدر فعال
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کاه  ( اسات کاه در آن مشاخص شادCellar, 2011) لیفراتصلحاصل از  افتههمچنین هماهنگ با ن

عملکارد  یریگاط مثبات و جهاتارتبا یلیتص  تیو موفق یمیبا خودتنظ یهدف تبصر یریگجهت

 ,et al &افتاه. همچناین هماهناگ باا ندارد یرابطه منف یلیتص  تیو موفق یمیبا خودتنظ یینگر

1995) (Bouffard یهاایریگجهات نیزنان ب یمردان و هم برا یمتوجه شدند که هم برا، است که 

 &انن نافته هماهنگ باا وبالخره در مدرسه رابطه منظم وجود دارد. شرفتیو پ یمیهدف و خودتنظ

et al, 2014) (Yeager، و تبصرگارا بخاشیخاود تعاال یریادگنا یهانشان دادند که هدف است که 

گفت کاه  توانیم. در تبیین انن نافته شود یلیتص  یمیخودتنظ یریگو شکل جادنباعث ا تواندیم

یشاای باشااد. هااای انگیگیریجهت جااهینت تواناادیماای میخااودتنظباار اساااس چهااارچوب نظااری، 

نشاان دهناده درجاه و میایان  توانادیمی، میخودتنظهای انگییشی نیی بر اساس نظرنه گیریجهت

بنابرانن باا توجاه باه مباانی نظاری کاه میایان ؛ کندیمخودمختاری باشد که فرد در خود احساس 

 اساتنباط کارد کاه میایان حاس تاوانیمای باشد، خودمختارمتاثراز مییان حس  تواندیمانگیی  

هاای هادفیِ گیریجهت چراکاهی هادفی در ارتبااط باشاد. هاایریگجهتبا  تواندیمخودمختاری 

نیی باه انان دلیال کاه  ؛ وی را در خود داردعن ر خودمختارتبصری نا تسلط گرانی به مییان زنادی 

هات ی را در جخاصا ریمسای، با اشتیاق و عالقه و نه از روی اجبار و اکراه، ریگجهتفرد در انن نوع 

انان ماورد باا  در ییان آمدهدساتبهاختیار کرده است. نتاانج  موردنظری هاهدفبرآورد و رسیدن به 

و ناه  نای و عملکردگرانای()تبصار گرا یشانگراهاای گیریمبانی نظری هماهنگ است؛ فقاط جهت

نیای  ؛ وی داردداریمعناتبصر گرنیی و عملکردگرنیی( باا خاودتنظیمی تص ایلی ارتبااط ) یاجتناب

انگییشای  مؤلفاهناک  کهآنصرگرانی بیشترنن اثر بر خودتنظیمی دارد که عن ر خودمختاری در تب

 مهم است، پررنگ تراست.

 et al, 2006 &) یلیتص ای نیبخاو  ناهیدرزمتوجه به مبانی نظاری موجاود  با از سوی دنگر

Hoy)  س هونات و ی همچون حس اعتماد نسبت به مدرساه و معلام، حاهامؤلفهو با توجه به اننکه

انتظاار  تاوانیمای تص یلی اسات، نیبخو ی هامؤلفهتعلق نسبت به مدرسه و کارآمدی جمعی از 

ی تص ایلی بار میخاودتنظ باواساطهنای عملکردگراهای هدفی تبصرگرانای و گیریداشت که جهت

ی رهاایمتغی تص یلی اثر داشته باشد. انن نافته را با توجاه باه مباانی نظاری مرباوط باه نیبخو 

( و ,Deci & Ryan 2008) یلیتص (، خودتنظیمی Midgley & et al, 2000 (های هدفیگیریهتج

هااای هاادفی، گیریباادنن گونااه تبیااین کاارد کااه؛ از بااین جهت تااوانیماای تص اایلی، نیبخااو 
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 هااآننی کاه عن ار خودمختااری و فعالیات در عملکردگرانی گرانشیِ تبصر گرانی و هایریگجهت

شاکل غالا؛  هااآنی و انفعاال در تفااوتیباهای اجتنابی که گیریالف جهتبرخاست )شکل غال؛ 

نی همچاون هامؤلفاهی نیای باا توجاه میخاودتنظباه خاودتنظیمی منجار شاود.  توانادیما است(،

ی رگاذاریتأثباشد. علت  اثرگذاری تص یلی نیبخو بر  تواندیمخودتنظیمی شناختی و فراشناختی 

نی همچون اعتماد به مدرسه، احساس هونت و خودکارآمادی جمعایِ هامؤلفهمربوط به  تواندیمنیی 

ی هدفیِ تبصری داشاته باشاد، ریگجهتی که آموزدانشکه  صورتننبدی تص یلی باشد. نیبخو 

ترغیا؛ باه  توانادیماو خاوبی ن ایبش خواهاد شاد،  قبولقابالی لیتص ابه علت اننکه پیشرفت 

 نوباهبه تواندیمی نیی ریگجهتی بر اساس انن مینظخودتخودتنظیمی شناختی و فراشناختی شود. 

نسابت باه مدرساه و حاس  خاطرتعلقدر مدرسه، احساس  آموزدانشاحساس امنیت  منجر بهخود، 

ی تص ایلی نیبخاو کارآمدی جمعی در کارکنان مدرسه شود که در حقیقات زنار چتارِ مفهاومی 

، Khodarahmi & Zarrinabadi,2016 ) یقبلاپیشاینه تجربای و تصقیقاات  بر اسااس. اندجمعقابل

Cellar, 2011،1997 Schunk & Zimmerman، (Midgley & et al 2001 منبع تقاونتی انان رفتاار ،

ی نیبخاو تصقیقاات قبلای چاون  بار اسااسکه  صورتننبدتواند پیشرفت تص یلی باشد. نیی می

موفقیت تص یلی منجار  رطشبه تواندیم، خودتنظیمی شودیمتص یلی منجر به پیشرفت تص یلی 

ی تص ایلی، نیبخاو موفقیات و  شارطبهی هدفی تص ایلی نیای ریگجهت ؛ وی گرددنیبخو به 

 شادهارائهدر مدل  هاافتهی تص یلی اثرگذار باشد. همان چییی که در بخش نمیبر خودتنظ تواندیم

 .گرددیممشاهده 

ی تص ایلی کاه بنابرپیشاینه تجربای نیبخاو نتیجه گرفت که برای انجااد  توانیماز انن تصقیق 

 در آنی کاه ایریادگانجاد فضا و بافت نا قناز طر توانیممنجر به پیشرفت تص یلی شود،  تواندیم

های اجتنابی هدفی، تسلط داشته باشند، اقدام به گیریهای گرانشیِ هدفی بیش از جهتگیریجهت

 توانادیماز نتاانج انجااد خاودتنظیمی، کارد. نکای ا آماوزانی در داناش میخاودتنظانجاد فعالیت 

باه  تاوانیماتص یلی است. همچناین  شرفتیپ داریمعن کنندهنییتعی تص یلی باشد که نیبخو 

منجار باه  ماًیمساتقی هادفی ریگجهتانن آگاهی را داد که  وپرور آموز معلمان و متولیان امر 

شااهد باروز  آن واساطهبهکشید تا  بلکه بانستی خودتنظیمی را انتظار شودینمی تص یلی نیبخو 

 ی تص یلی در دانش آموزان باشیم.نیبخو 
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انن حیطاه قارار گیارد تاا در تبیاین  مندانعالقهمصققان و  مورداستفاده تواندیمنتانج انن تصقیق 

 صاورتبههای هدفی گیریبا جهت هاآنی و خودتنظیمی و نیی ارتباط نیبخو ی مربوط به هاافتهن

آن در جرناان آماوز  و  جناز نتاا تواننادیما یینهمچنین معلمان  قرار گیرد. ورداستفادهمی احرفه

در  توانندیمی انن پژوهش، هاافتهکه معلمان با علم به ن صورتننبدمدنرنت کالسی استفاده کنند؛ 

 بات منظور احتمالبهنی در دانش آموزان عملکردگراهای هدفی تبصرگرانی و گیریجهت انجاد جهت

باا تقونات و  تواننادیمای تص یلی اقدامات آموزشی انجام دهند. همچناین والادنن نیبخو  رفتن

 ی تص یلی آنان را فراهم کنند.نیبخو تشونق به خودتنظیمی تص یلی زمینه 

 اخالقی مالحظات

 شده رعانت پژوهش با مرتبط یاحرفه اخالق اصول حاضر، پژوهش اجرای فرآنند انجام و در

 .است

 مالی حامی

 .است شدهینتأم مقاله نونسندگان توسط حاضر پژوهش هایننههی کلیه

 منافع تعارض

 در قبالً مقاله انن .است بوده منافع تعارض هرگونه فاقد حاضر مقاله نونسندگان، اظهار بنا بر

ف لنامه تدرنس  به چاپ و بررسی جهت صرفاً و نشدهچاپ خارجی نا داخلی از اعم اینهنشر هیچ

 است.  شدهارسال پژوهی
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