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  چکیده

دختـر و   آموزاندانشي شناختی، عاطفی و اجتماعی هابازدههدف پیشرفت و  گیريجهتاین پژوهش، 

 آموزاندانشنفر از 130. مطالعه قرار داد پسر مدارس نمونه و عادي مقطع راهنمایی شهر مرند را مورد

بـا  ) پسـر  70دختر و  60(از مدارس عادي دولتی آموزدانشنفر 130و ) نفر70و پسر  60دختر(نمونه 

ايطبقهتصادفی  گیرينمونهروش 
٤

بر اساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان و کـریج سـی انتخـاب    

 ، مقیاس نگرش کالسی،آموزاندانشپسندجامعهدافاهۀپرسشنامهدف پیشرفت، يهاپرسشنامه. شدند

اطالعات اسـتفاده   آوريجمعبه منظور  مقیاس پایداري در تکلیف و مقیاس چالش برانگیز بودن تکلیف

 نشاننتایج پژوهش . ي تعقیبی استفاده شدهاآزمون!MANOVAبراي تحلیل آماري اطالعات از . شد

عـادي بـوده اسـت امـا      آمـوزان دانشنمونه باالتر از  آموزانشدانهدف تبحرگرایی  گیريجهتداد که 

بـاالتري نسـبت بـه     عملکردگرایـی هـدف پیشـرفت    گیـري جهـت مدارس عادي دولتـی   آموزاندانش

هـدف پیشـرفت    گیريجهت،داد نشاني دیگر این پژوهش هایافته. مدارس نمونه داشتند آموزاندانش

پسـر بـوده اسـت امـا در      آمـوزان دانـش دختـر بـاالتر از    آمـوزان دانشو عملکردگریزي  عملکردگرایی

 آمـوزان دانـش ،دادنشـان ي این پژوهش هایافتهباالخره.ي ندارندمعنادارتبحرگرایی با همدیگر تفاوت 

نمونه از لحاظ گرایش به انجام تکالیف چالش برانگیز، رفتـار اجتمـاعی دریافـت کمـک از دیگـران و      

  .عادي باالتر بودند آموزاندانشاز  پسندجامعهتمایل به رفتارهاي 

  .نمونه، جنسیت آموزاندانشاهداف پیشرفت، تبحرگرا، عملکرد گرا، عملکرد گریز،  :واژگان کلیدي
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  مقدمه

، توسعۀ اقتصـادي ي هابرنامههاي آموزشی، یکی از ابزارهاي قدرتمند نظام ،در حال حاضر

مین نیروي انسانی متبحر و متخصـص  زیرا تأ ؛رودمیها به شمار اجتماعی و سیاسی کشور

در اصل چهـاردهم از اصـول   . ي نظام تعلیم و تربیت بوده استهاسیاستبراي توسعه، از 

امکانات اشـاره و مطـرح شـده     ۀایران به توزیع عادالنمیآموزش و پرورش جمهوري اسال

ص ، تخصـی هـا نامهآییندر نظام آموزش و پرورش وضع قوانین و تدوین ضوابط و «است 

ها و لت اجتماعی و اولویت دادن به قشـر و توزیع امکانات باید در جهت تأمین عدا بودجه

شده است کـه منـاطقی کـه جمعیـت     تأکید همین اصل و در بند چهار مناطق محروم باشد

روزي، وسایل ایـاب  فراهم آوردن آسایشگاه شبانهپراکنده دارند باید از طرق مناسب مانند

  ).1385صافی، (»ه تحت پوشش قرار گیرندو ذهاب و تسهیالت مشاب

 انـدازي راهو  هـا برنامهنهاد آموزش و پرورش به منظور تحقق اهداف مذکور به تدوین 

. باشـد میده است که تأسیس مدارس نمونه از آن جمله کري متناسب اقدام هاسیستمخرده 

مستعد  آموزاننشدامستعد، به ویژه  آموزاندانشمدارس نمونه به منظور تشویق و ترغیب 

هـاي  و تربیتی آنان و جلـوگیري از ضـایع شـدن نیرو   میمناطق محروم و افزایش رشد عل

نقش سازنده دارند و نیـز بـه منظـور اسـتفاده از     میقی که در تداوم انقالب اسالمن و متّؤم

این مدارس . دشومیتأسیس  هاآموزشگاهتجربیات حاصله در ارتقاء کیفیت آموزشی سایر 

مسـتعد و دعـوت از معلمـان     آمـوزان دانشکه با گزینش  شودمییی اطالق هاوزشگاهآمبه 

منـاطق   آمـوزان دانشموجب ارتقاء آموزشی و پرورشی  ترمناسبو تأمین امکانات  کارامد

).1366وزارت آموزش و پرورش، (آوردمیمحروم را فراهم 

شـده در کشـورمان   مهاي تحقیقاتی انجاي دانشگاهی و طرحهاپژوهشدر  وجوجست

کشـور انجـام شـده     ۀمدارس نمون ۀکه تاکنون پژوهش بسیار کمتري در زمین دهدمینشان

ـ  آمـوزان دانـش داد مشـکالت عـاطفی   نشاندر پژوهش خود ) 1372(سادئی. است  هنمون

دهسـتانی مطالعه. نمایندمیروزي تحصیل ی است که در مدارس شبانهآموزاندانشکمتر از 

ـ هـا دبیرسـتان میزان اختالالت روانی در که  ن استیانگر اینیز ب )1376( کمتـر از   هي نمون

نیـز حـاکی از آن   ) 1387(نتایج پژوهش وفـادار  باالخرهو  روزي استشبانهي هادبیرستان

ـ هـا دبیرستاناست که میانگین نرخ ارتقاء  ـ     ۀي نمون اول  ۀاسـتان آذربایجـان شـرقی در پای

درصد، میـانگین   44/3ن، نرخ ترك تحصیل آنا90/16نو نرخ مردودي آنا 94/77متوسطه 

  .بوده است 53/61التحصیلی، میانگین نرخ فارغ76/20نرخ افت تحصیلی
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روسـتایی را مـورد بررسـی قـرار      روزيشبانهیافته، مدارس ي انجامهاپژوهشسایر  

ـ     ینیز همسـوی  هاپژوهشالبته نتایج این . دادند . دو همـاهنگی الزم بـا یکـدیگر را ندارن

معاونـت آموزشـی    )1378(، توکلی)1377(اسماعیلی ،)1375(کاوهي پژوهشی هایافته

بیـانگر   )1376(، رسـولی )1365به نقل از اسـماعیلی،   1377(پرورش وزارت آموزش و

روسـتایی بـر عملکـرد تحصـیلی، تربیتـی و عـاطفی        روزيشـبانه مثبـت مـدارس    تأثیر

دفتر آموزش ابتـدایی و راهنمـایی    گر مانندبوده است و برخی مطالعات دی آموزاندانش

)1374(و هوشـمند ) 1370بـه نقـل از اسـماعیلی،     1370(وزارت آمـوزش و پـرورش  

  .منفی این مدارس بوده است تأثیربیانگر 

یافتـه  ي انجـام هـا پژوهشعالوه از عدم انجام پژوهش در این زمینه، کاستی اساسی  

ایـن   هايیافتـه، نتـایج و پیامـد   ي انجـام هاپژوهشهاي مشابه در این است که در حوزه

 آمـده دسـت جا که پیامدها و نتـایج تحصـیلی بـه   از آن. مدارس را مورد مطالعه قرار دادند

هاي انگیزشـی فراگیـران   فرایندشده در این مدارس و هاي آموزشی اعمالفرایندناشی از 

ي این دو نـوع  ي عملکردهاتفاوتضروري است محققان و مربیان براي فهم بهتر  .است

  .را مورد مطالعه قرار دهند ناهاي جاري در آنفرایندام آموزشی، نظ

ي آموزشی است و هافرایندشناسان و همچنین معلمان، انگیزش، یکی از از دید روان

وقتـی در یـادگیري فراگیـران    .رودمـی براي توضیح سطوح متفـاوت عملکـرد بـه کـار     

دگیرنـده، بـه عنـوان یکـی از علـل مهـم آن یـاد        یا ة، از انگیـز شودمییی دیده هاتفاوت

از رفتار انسانی است که چگـونگی انتخـاب،    ايپیچیدهانگیزش فراگیران بخش  .شودمی

آنهـا را   ةبـار گذاري، صرف انرژي در تکالیف و چگونگی احساس فرد درمیزان سرمایه

  . دهدمیقرار  تأثیرتحت 

ـ گیـري  و در آموزاندانشتر انگیزش هایی که بیشهاي اخیر یکی از نظریهدر سال   ناآن

هدف پیشـرفت  گیريجهتۀبا مطالب درسی را مورد بررسی قرار داده است، نظری
1
بـوده   

هـاي نظـري   ارچوباز جمله چـ هدف پیشرفت گیريجهتگفت  توانمیدر واقع . است

ار قـر تأکیـد  مورد لیدي در مطالعه انگیزش فراگیران است که نقش آن به عنوان یک سازه ک

»مک گروگر«و  »الیوت«. گرفته است
2

انگیزشـی هـدف    گیـري جهـت چهار نـوع  ) 2001(

                                                                                                                    
1. achievement goal orientation
2. Elliot & McGregor
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تبحرگرا
1

تبحرگریزي گیريجهت، 
2

عملکردگـرا  گیـري جهت، 
3

عملکـرد   گیـري جهـت و  

گریز
4
و  گرایـی تبحرگـرا  هـدف  آمـوزان دانـش . دنـد را در محـیط یـادگیري مشـخص کر    

لب درسی چیرگی و تسلط پیـدا کننـد   گرایی تبحرگریز هر دو در این جنبه که بر مطاهدف

 گیـري جهـت داراي  آموزاندانشرا رشد دهند، مشترك هستند اما شان ي خودهامهارتو 

در  ؛را افـزایش دهنـد   ي احتمـالی خـود  هـا مهارتهدف تبحرگرا درصدد هستند دانش و 

تبحرگریـز تـالش دارنـد کـه دانـش و       گیـري جهـت متمرکـز بـر    آمـوزان دانـش که حالی

از . و در مطالب درسی دچـار سـوء فهـم نشـوند     ندهندي قبلی خود را از دست هامهارت

بـاره  دو درعملکردگـرا و عملکـرد گریـز هـر      گیريجهتداراي  آموزاندانشطرف دیگر 

عملکردگـرا بـر    آمـوزان دانش. گیر هستندهمساالن خود در در ارتباط باشان عملکرد خود

 گیـري جهـت داراي  آمـوزان دانـش کـه  ر حـالی د ؛عملکرد بهتر از دوستان خود تکیه دارند

در متـون  . دارنـد عملکردگریز بر عدم عملکرد سوء و بد در مقایسه با دوستان خود تمرکز

و عملکـرد   عملکردگرایـی تبحرگرایـی،   گیـري جهـت بر سه نـوع   هاپژوهشاغلب میعل

بارون، ایوانز، بارانیک و بوینگر(گریزي بوده است
5

 ،2006.(  

دوك
6

داده شـده در کـالس درس از   نشانمعتقد بود که الگوهاي انگیزشی ) 1991(

ی هـای ارزشمنظور از عوامل شخصـی  . شودمیترکیب عوامل شخصی و موقعیتی ناشی 

مشغولی دارد و انتظاراتی است که شخص به آنهـا اعتقـاد دارد و   است که فرد به آنها دل

  .معلم است تأثیرمنظور از عوامل موقعیتی همان 

موفقیـت قبلـی فراگیـران     شخصیتی و تاریخچۀ ،)جنسیت(فردي يهاویژگیاگرچه

ـ   دهـد مـی قرار  تأثیررا تحت  انشخصی آن پیشرفت هدف گیريجهت هـدف   ۀامـا نظری

کننـده و  تعیـین  و مدرسـه  پیشرفت بر این فرض استوار است که سـاختار کـالس درس  

پاتریک و ریان(هستند مؤثر
7

 ،2008 .(  

                                                                                                                    
1. mastery goal orientation
2. mstery - avoidance
3. performance- approach goal
4. performance- avoidance goal
5. Barron, Evans, Baranik, and Buvinger
6. Dweck
7. Patrick and ryan
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مهم ایمز ۀمطالع
1

ي مختلفـی  هـا ویژگیهاي کالس درس با داد که ساختار نشان)1992(

مانند تکلیف
2

، استقالل و خودمختاري
3

، تشخیص
4

، گروهی کردن
5

، ارزیابی
6
و زمان 

7
مـدل (

ـا  . دهـد مـی قـرار   تـأثیر همراه است که پذیرش اهداف چیرگی را تحت ) TARGETمدل( ب

ـانی مـورد    ۀمینکردن زتأسیس مدارس نمونه مبنی بر فراهمتوجه به اهداف  تربیت نیروي انس

ــروم   ــاطق مح ــاز من ــرورش، (نی ــوزش و پ ـایج  ) 1366وزارت آم ــه در نتـ ــاهنگی ک و ناهم

اسـماعیلی  ،)1375(کـاوه  بخشی این نوع از مدارس ماننـد ۀ اثري مختلف در زمینهاپژوهش

 وجـود دارد، ) 1372(و سـادئی ) 1374(، هوشمند)1376(، رسولی)1378(، توکلی)1377(

ـایج  ) 1997(ش حاضر بر اساس دیدگاه شناختی اجتمـاعی بانـدورا  پژوه ي هـا پـژوهش و نت

انگیـزش یـادگیري، عملکـرد     هاي کالس درس و مدرسـه بـر  مختلف مبنی بر نقش ساختار

چاالنت، سوانسون و ریزرـ   والینت، لمرنت(ي اجتماعیهامهارتتحصیلی و 
8

؛ تیلـر  2008، 

تیلر و نتومانیس
9

 گیـري جهـت با هدف تعیین تفاوت ) 2006لدر، و اوردان و اسکونف 2007، 

مـدارس نمونـه    آموزاندانشهاي شناختی، اجتماعی و عاطفی هدف پیشرفت و مقایسه بازده

 گیـري جهـت اساسی پژوهش حاضر این بود که آیـا تفـاوتی در  سؤال . و عادي انجام گرفت

ـازده مدارس نمونه و مدارس عـادي دولتـی و    آموزاندانشهدف پیشرفت  شـناختی،   يهـا ب

  وجود دارد؟ ناعاطفی و اجتماعی آن

  روش

ـایی شـهر مرنـد در       آمـوزان دانشۀاین پژوهش شامل کلی جامعۀ آماري دختـر و پسـر راهنم

 1388ـ   89آذربایجان شرقی بودند که در مدارس نمونه و عادي این شهر در سال تحصـیلی  

ـ (بر اساس جدول کریج سی و مورگان. به تحصیل اشتغال داشتند  260) 1374امنش، کی

عـادي  آمـوز دانـش 130و ) نفـر 70و پسـر   60دختـر (نمونـه  آمـوز دانـش 130نفر شامل 

                                                                                                                    
1. Ames
2. task
3. autonomy
4. recognition
5. grouping 
6. evaluation
7. time
8. Valinnt, Lemery ـ Chalfant, Swanson & Reiser
9. Taylor, & Ntoumanis
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انتخـاب شـدند کـه     آموزاندانشبه عنوان نمونه آماري از این  )نفر70و پسر  60دختر(

  . نسبتی استفاده شد ايطبقهتصادفی  گیرينمونهاز روش  نابراي انتخاب آن

هدف پیشرفت ۀپرسشنام ـ1
1

 12ۀبـا پرسشـنام   آمـوزان دانـش هدف پیشـرفت   گیريجهت. 

؛ مــیس و )2001(الیــوت، مــک گروگــر  از جانــبي قبلــی هــاپــژوهشاي کــه در گویــه

. این پرسشنامه بـه فارسـی ترجمـه شـد    . شد گیرياندازهبه کار گرفته شده بود، ) 2001(میلر

مـورد بررسـی    AMOS18ارافزبا استفاده از نرم يتأییدروایی سازه آن با روش تحلیل عامل 

 .RMSEA=05/0و=93/0CFIبا توجه به مقادیر به دست آمده براي شـاخص  . قرار گرفت

ــابراین ــه مــدل ســه عــاملی  تــوانمــی،بن و  عملکردگرایــیتبحرگرایــی، (نتیجــه گرفــت ک

و پایایی آن با آلفاي کرونباخ براي هر سـه  . از برازش خوبی برخوردار است) عملکردگریزي

ـا   و عملکرد عملکردگراییتبحرگرایی،  خرده مقیاس گریزي و کل پرسشنامه به ترتیب برابـر ب

  .آمد به دست75/0و 64/0و  72/0، 62/0

آموزاندانشپسندجامعهاهدافۀپرسشنامـ2
2

) 1993(ونتـزل سـوي از این پرسشـنامه  : 

ه تمایل ب(این ابزار سه خرده مقیاس . گویه تشکیل شده است 10ساخته شده است که از

ابزار فـوق   .تشکیل شده است) رفتار نوع دوستانهکمک کردن، تمایل به کمک گرفتن و

سنجی از زبانی به زبـان  زمانی که یک ابزار روان. رجمه شدمحققان به فارسی تاز سوي 

و کیفیت آن از نظر روایـی و پایـایی مـورد مطالعـه      هاویژگیباید  شودمیدیگر ترجمه 

براي بررسـی روایـی سـازه اسـتفاده      يتأییدر از تحلیل عاملی براي این منظو. قرار گیرد

RMSEA=03/0و=98/0CFIآمـده بـراي شـاخص    دسـت با توجه بـه مقـادیر بـه   . شد

عاملی از برازش خوبی برخـوردار اسـت و پایـایی آن     سهنتیجه گرفت که مدل  توانمی

  .آمد به دست70/0کل مقیاس برابربا آلفاي کرونباخ براي 

نگرش کالسی مقیاس ـ3
3
گالیگرو سوياز نسبت به کالس درس  آموزاندانشنگرش  :

ایزنمانـ   گالیگرو موشن
4

مثبـت و   ۀپنج گویه عاطفـ (گویه 10ساخته شد که از ) 2009(

هـاي  از مـاده  9و  1هـاي  پس از حذف گویه. تشکیل شده است) منفی ۀپنج گویه عاطف

                                                                                                                    
1. Achievement goals Questionnaire
2. Prosocial Goals
3. Classroom Attitudes
4. Galliger, & Musher-Eizenman
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و 90/0برابر بـا  CFIهاي شاخص. گویه بررسی شد 8ابزار، برازش مدل با یک عامل و 

06/0=RMSEA و پایـایی آن بـا    دهـد مینشانآمد که برازندگی کامل مدل را دستبه

  .محاسبه شد 78/0آلفاي کرونباخ برابر با 

مقیاس پایداري در تکلیف ـ4
1

پایـداري در انجـام تکلیـف از ابـزار      گیـري انـدازه براي : 

ایـن  . اسـتفاده شـد  ) 2009(ایزنمان ـ وشرگالیگر و ماز جانبپایداري تکلیف تهیه شده 

ي تأییـد براي بررسی روایی سازه، از تحلیل عاملی . اي تشکیل شده استگویه 4ابزار از 

=RMSEA.04/0و=96/0CFIآمده براي شاخص دستبا توجه به مقادیر به. ستفاده شدا

آلفـاي   نتیجه گرفت که مدل از برازش خوبی برخـوردار اسـت و پایـایی آن بـا     توانمی

  .آمد به دست65/0کرونباخ براي کل مقیاس برابر 

برانگیز بودن تکلیفمقیاس چالش - 5
2

بـراي   آمـوزان دانـش براي سنجش میل و خواسته : 

انگیز بودن تکلیف هـارتر انگیز از ابزار چالشلشدنبال کردن تکالیف چا
3

اسـتفاده  ) 1981(

روایـی  . اس بـه فارسـی ترجمـه شـد    مقیاین. گویه تشکیل شده است سهاین ابزار از . شد

بـا توجـه بـه مقـادیر بـه      . ي مورد بررسی قرار گرفـت تأییدسازه آن با روش تحلیل عامل 

نتیجه گرفـت کـه مـدل از     توانمی،RMSEA=02/0و=1CFIدست آمده براي شاخص 

  .آمد به دست75/0برازش خوبی برخوردار است و پایایی آن با آلفاي کرونباخ با 

  هایافته

هـدف پیشـرفت    گیـري جهـت ،داده شـده اسـت  نشـان ) 1(کـه در جـدول   طـور انهم

بـوده اسـت و    عادي دولتیمدارس  آموزاندانشنمونه باالتر از  آموزاندانشگرایی تبحر

باالتر  عاديآموزاندانشهدف پیشرفت عملکردگرایی و عملکردگریزي  ،از طرف دیگر

  . مدارس نمونه است آموزاندانشاز 

                                                                                                                    
1. task persistence Scale
2. Task Challenge Scale
3. Harter
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نمونه  آموزاندانشهاي انگیزشی  گیريجهتانواع میانگین و انحراف معیار ) 1(دول ج

  به تفکیک جنسیت دولتیعاديو

  آموزاندانشکل   مدارس نمونه آموزاندانش  مدارس عادي آموزاندانش
 گیريجهت

هدف پیشرفت
  نمونه  عادي  دختر  پسر  دختر  پسر

M(SD)  M(SD)  M(SD)  M(SD) M(SD)  M(SD)
  تبحرگرایی  56/14)62/1(  09/14)81/1(  75/14)43/1(  35/14)77/1(  28/14)64/1(  91/13)95/1(

  عملکردگرایی  06/11)88/2(  40/12)84/2(  27/12)70/2(  83/9)53/2(  36/12)83/2(  44/12)87/2(

)58/2(71/12  )71/2(98/12 )59/2(32/11 )52/2(38/13 )64/2(84/12 )74/2(36/12   عملکردگریزي

هدف پیشرفت  گیريجهتتایج تحلیل واریانس چند متغیره بر روي ن )2(در جدول 

گرایـی  اهـداف پیشـرفت   ،دهـد مـی نشـان نتـایج جـدول   . ارائه شده اسـت  آموزاندانش

ـ  آموزاندانش، جنسیت )نمونه و عادي(بر اساس نوع مدرسه آموزاندانش  انو تعامل آن

.دارد معناداربا همدیگر تفاوت 

هدف  گیريجهتچند متغیري نوع مدرسه و جنسیت بر  حلیل واریانست )2(جدول

  آموزاندانش

  متغیرهاي وابسته  

مجموع 

  مجذورات

درجۀ 

  آزادي

میانگین 

  مجذورات

Fضریب
  سطح

  داريمعنا

  گروه

  )نوع مدرسه(

  004/0*  20/4  45/12  1  54/12  تبحرگرایی

  001/0**  38/14  15/109  1  15/109  عملکردگرایی

  146/0  12/2  48/14  1  48/14  عملکردگریزي

  

  جنسیت

  08/0  01/3  97/8  1  97/8  تبحرگرایی

  001/0**  96/10  22/83  1  22/83  عملکردگرایی

  001/0**  03/12  88/81  1  88/81  گریزيعملکرد

  گروه و جنسیت

  95/0  003/0  01/0  1  01/0  تبحرگرایی

  001/0**  61/12  73/95  1  73/95  عملکردگرایی

  008/0**  05/7  98/47  1  98/47  عملکردگریزي

  خطا

      97/2  238  06/709  تبحرگرایی

      59/7  238  65/1806  عملکردگرایی

      80/6  238  56/1619  عملکرد گریزي

  کل

          50229  تبحرگرایی

          35851  عملکردگرایی

          40367  عملکرد گریزي

01/0  ≤p     **05/0≤p*     
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دار بـراي برسـی تفـاوت    اقل اخـتالف معنـی  نتایج آزمون تعقیبی حد )3(در جدول

و جنسـیت  ) نمونـه و عـادي دولتـی   (ي اهداف پیشرفت بر اساس نوع مدرسههامیانگین

 آمـوزان دانـش میانگین نمرات هدف پیشرفت تبحرگرایـی  . ارائه شده است آموزاندانش

رفت عادي دولتی بوده و در مقابل میانگین نمرات هدف پیشـ  آموزاندانشباالتراز  ۀنمون

نتـایج  . نمونه بـود  آموزاندانشمدارس عادي دولتی باالتر از  آموزاندانشعملکردگرایی

و  عملکردگرایـی هـدف پیشـرفت    گیـري جهـت میـانگین نمـرات    دهدمینشانجدول 

اما در تبحرگرایی با همدیگر  است آمدهدستبهعملکردگریزي دختران باالتر از پسران 

  .ي ندارندمعنادارتفاوت 

هدف پیشرفت  گیريجهتي هامیانگینبراي  معنادارآزمون حداقل اختالف ) 3(جدول

  انو جنسیت آن) دولتیعادي نمونه و(بر اساس نوع مدرسه آموزاندانش

ي هاگروه

  مقایسه

  متغیر هاي وابسته

  عملکردگریزي  عملکردگرایی  تبحرگرایی

تفاوت 

  هامیانگین

خطاي 

  استاندارد

  سطح

  معناداري

تفاوت 

  هاانگینمی

خطاي 

  استاندارد

سطح 

  معناداري

تفاوت 

  هامیانگین

خطاي 

  استاندارد

  سطح

  معناداري

  14/0  33/0  49/0  001/0  35/0  - 35/1  04/0  22/0  45/0  عادي  نمونه

  001/0  33/0  17/1  001/0  35/0  18/1  08/0  22/0  38/0  پسر  دختر

  

ي شـناختی، عـاطفی و   اهبازدهنتایج تحلیل واریانس چندمتغیره بر روي  )4(در جدول 

ي هـا بـازده برخـی   ،دهـد مـی نشـان نتایج جـدول  . ارائه شده است آموزاندانشاجتماعی 

شناختی، عاطفی و اجتماعی مانند گرایش به تکـالیف چـالش برانگیـز، دریافـت کمـک از      

، همـدیگر تفـاوت   )نمونـه و عـادي  (پسند بر اسـاس نـوع مدرسـه   دیگران و رفتار جامعه

.دارد معنادار
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ي شناختی، عاطفی و هابازدهبر روي متغیريخالصه تحلیل واریانس چند) 4(جدول

  آموزاندانشاجتماعی 

  متغیرهاي وابسته  

مجموع 

  مجذورات

درجۀ 

  آزادي

میانگین 

  مجذورات

Fضریب
سطح 

  يمعنادار

  گروه

  )نوع مدرسه(

  21/0  52/1  63/43  1  63/43  نگرش نسبت به مدرسه

  18/0  75/1  00/13  1  00/13  پایداري در تکلیف

گرایش به تکالیف چالش 

  برانگیز
54/24  1  54/24  27/11  001/0  

  62/0  24/0  01/1  1  01/1  رفتارکمک به دیگران

  04/0  05/4  19/14  1  19/14  دریافت کمک از دیگران

  004/0  44/8  66/23  1  66/23  کلی پسندجامعهرفتار 

اجتماعیوشناختیعاطفی،يهابازدهمعناداراختالفحداقلآزمون)5(جدول

  عاديونمونهمدرسهآموزاندانش

  يهاگروه

  مقایسه 

  متغیر هاي وابسته

گرایش به تکالیف چالش 

  برانگیز

  کلی پسندجامعهرفتار   دریافت کمک از دیگران

تفاوت 

  هامیانگین

خطاي 

  استاندارد

سطح 

  يمعنادار

تفاوت 

هامیانگین

خطاي 

  استاندارد

سطح 

  يمعنادار

تفاوت 

هامیانگین

خطاي 

  استاندارد

سطح 

يمعنادار

  004/0  21/0  63/0  004/0  24/0  48/0  001/0  19/0  64/0  عادي  نمونه

سـی تفـاوت   ربـراي بر  معنـادار نتایج آزمون تعقیبی حداقل اخـتالف  ) 5(در جدول

دولتـی  نمونه و  ۀمدرس آموزاندانشي عاطفی، شناختی و اجتماعی هابازدهي هامیانگین

که میانگین نمرات گرایش به تکـالیف   دهدمینشانجدول فوق . ي ارائه شده استعاد

ـ  آمـوزان دانـش کلـی   پسندجامعهبرانگیز، دریافت کمک از دیگران و رفتار چالش  ۀنمون

  .عادي بوده است آموزاندانشاز باالتر

  گیرينتیجه

مـدارس  آمـوزان دانـش پژوهش حاضر با هدف تعیین تفاوت انگیزش هـدف پیشـرفت   

بـر اسـاس    اني شناختی، عاطفی و اجتماعی آنهابازدهنمونه و مدارس دولتی و مقایسه 
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نقـش   مبنـی بـر  ) 1992(مـدل نظـري ایمـز   و ) 1997(دیدگاه شناختی اجتماعی باندورا

. انجـام گرفـت   آمـوزان دانـش انگیـزش یـادگیري   ساختارهاي کالس درس و مدرسه بر

  .دکرتأییدئه شده را ي اراهافرضیهي پژوهش برخی هایافته

هـدف تبحرگرایـی    گیـري جهـت ي پـژوهش حاضـر ایـن بـود کـه      هـا یافتهیکی از 

،بــه عبــارت دیگــر. عــادي بــوده اســت آمــوزاندانــشنمونــه بــاالتر از  آمــوزاندانــش

مدارس عـادي   آموزاندانشبیشتر از  کنندمیی که در مدارس نمونه تحصیل آموزاندانش

تالش بیشـتري دارنـد تـا     ناآن. اندبودهمطالب درسی بر به دنبال کسب مهارت و تسلط 

مـدارس   آمـوزان دانـش و در مقابـل   ي احتمالی خود را افزایش دهنـد هامهارتدانش و 

 آمـوزان دانـش باالتري نسبت بـه   عملکردگراییهدف پیشرفت  گیريجهتعادي دولتی 

شـتر از  پسـر مـدارس عـادي بی    آمـوزان دانـش ایـن تفـاوت در   . مدارس نمونـه داشـتند  

. پـژوهش حاضـر اسـت    تأییـد در  هایافتهبرخی . دختر مدارس عادي است آموزاندانش

مدارس دولتی  آموزاندانشداد انگیزش بیرونی نشان) 1384(ي پژوهش بحرانیهایافته

  .است نافارس باالتر از انگیزش درونی آن استان

رگرایی این عقیـده  مرکزي و اصلی هدف تبح ۀگفت هست توانمیدر تبیین این یافته 

وقتـی کـه   ). 1988ایمـز و آرچـر،   (هم هستند هماینداست که تالش و پیامد همپوش و 

در  آمـوزان دانـش کـه در مقایسـه بـا سـایر      کنندمیمدارس نمونه مشاهده  آموزاندانش

آمیـز دسـت   اند و با سعی و تالش خود به نتایج موفقیـت آزمون این مراکز پذیرفته شده

و این تالش همراه بـا موفقیـت بـه احسـاس      کنندمیس غرور و رضایت ، احسااندیافته

بـه نقـل ازپلتیـر،    (گري دسی و ریـان خود تعیین ۀبر اساس نظری. انجامدمیتبحرگرایی 

انگیزشـی افـراد    گیريجهتگیري نوع گفت شکل توانمی) 2002فرتیر، والراند و بریر، 

اگر بافت اجتماعی اسـتقالل فـرد   . ستعوامل مختلفی مانند بافت اجتماعی ا تأثیرتحت 

ـ اهاي مهم زندگیتا مهار فعالیت شودمیرا حمایت کنند، او برانگیخته  د ش را درونی کن

کننده باشد، انگیزش از نوع خود مختـاري بـه حـداقل    و هر زمان که بافت مدرسه کنترل

ت مـدارس  گف توانمیبر اساس این نظریه . شودمییعنی انگیزش بیرونی  ؛رسدمیخود 

  .بیشتري دارند ةکنندونه نسبت مدارس دولتی بافت حمایتنم
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TARGET1بر اساس مدل 
گفـت سـاختار یـادگیري     تـوان مـی نیـز  ) 1992(ایمـز  

اي است کـه تکـالیف درسـی حالـت     مقایسه با مدارس دولتی به گونهمدارس نمونه در 

 و اسـت بـاالتر   نآمـوزا دانـش ، اسـتقالل و خودمختـاري  رندبرانگیزي بیشتري داچالش

 گروهی کـردن  از ناو معلمان آن. اندشدهفعال قائل  آموزاندانشبیشتري براي  تشخیص

اي موجب شده است چنین ساختار مدرسه. ندکنمیمبتنی بر تبحر استفاده يهاارزیابیو

 آمـوزان دانـش بـاالتر از   آمـوزان دانـش هدف پیشرفت تبحرگرایـی ایـن    گیريجهتکه 

  .  مدارس عادي شود

 گیـري جهـت بـر   آمـوزان دانـش جنسیت  تأثیري پژوهش حاضر، هایافتهیکی دیگر از 

هـدف   گیـري جهـت داد  نشـان ي این پـژوهش  هایافته. است آموزاندانشهدف پیشرفت 

پسـر   آمـوزان دانـش دختر بـاالتر از   آموزاندانشگریزي و عملکرد عملکردگراییپیشرفت 

ـ . ي ندارندمعنادارتفاوت بوده است اما در تبحرگرایی با همدیگر  ـ   ۀیافت ین معنـا  دکنـونی ب

بـراي کسـب   شـان  پسر دالیل عمده آموزاندانشدختر در مقایسه با  آموزاندانشاست که 

براي دیگـران اثبـات بکننـد و از طریـق      موفقیت این بوده است که بتوانند توانایی خود را

. ببرنـد عمـوم بـاال    را در نـزد شـان  خود به دیگران، ارزش شخصـی خـود   موفقیت ۀعرض

براي موفقیت در تحصیل ایـن بـوده اسـت کـه بتواننـد از      ناهمچنین دلیل دیگر تالش آن

ي حاضـر  هـا یافتـه تأییدي پژوهشی در هایافتهبرخی . ندورزارزیابی منفی دیگران اجتناب 

ي جنسـیتی باورهـاي انگیزشــی   هـا تفـاوت در بررسـی  ) 1378(البـرزي و سـامانی  . اسـت 

طراب امتحـانی بیشـتري   که دختران نسبت به پسران اض نددادنشانز هوش تی آموزاندانش

ي پژوهشی هندرسون و دوكهایافته. ندکنمیرا تجربه 
2

در پژوهش خـود چنـین   ) 1990(

هـاي  توانایی بیشتر به نظریه ةنتیجه گرفتند که زنان بیشتر گرایش به عملکرد دارند و دربار

ي پـژوهش حاضـر   هـا یافتـه ي پژوهشی با هایافتهرخی ب ،از طرف دیگر. ذاتی اعتقاد دارند

والرند و بیسونت. همسو نیستد
٣

دادنـد کـه   نشان) 1997، به نقل از ریان و پینتریج، 1992(

دختر در مقایسه با پسران، از انگیزش درونی بیشتري برخوردارند و از لحـاظ   آموزاندانش

                                                                                                                    
1. task, autonomy, recognition, grouping, evaluation, time
2. Henderson &  Dweck
3. Vallerand & Bissonnette
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دنـد کـه بـین    گـزارش کر ) 1997،ریان و پینتریج(برخی مطالعات. انگیزشی خودمختارند

  . دختر و پسر تفاوتی وجود ندارد آموزاندانشانگیزشی  گیريجهت

اجتمـاعی بایـد گفـت     ـ  ارچوب شـناختی یین نتایج به دست آمـده بـر اسـاس چـ    در تب

 تـأثیر هاي موقعیتی با جنسـیت باشـد تـا    یانگر تعامل متغیري جنسیتی در انگیزش بهاتفاوت

ارچوب هـدف پیشـرفت در یـک چـ     گیـري جهـت ن کسب نـوع  چو ؛عوامل ذاتی و درونی

 رسـد مـی به نظر شان   ادراك افراد از خود و محیط؛ بنابراین، شودمیاجتماعی انجام  - شناختی

ـا    توانمیبا این برداشت. بر پذیرش نوع هدف اثرگذار است گفت نوع جنسیت در تعامـل ب

  ).1998روبل و مارتین، (ار استگذاثر آموزاندانشنگرش معلمان و انتظارات معلمان از 

این . هدف، ثابت و پایدار نیست گیريجهتي جنسیتی در هاتفاوت،از طرف دیگر

هـاي  گیـري جهـت حاصل جامعه و فرهنـگ بـوده و بـا تغییـر زمـان و مکـان        هاتفاوت

د بـه عوامـل   توانـ میي جنسیتی در انگیزش هاتفاوتوجود . یابندانگیزشی نیز تغییر می

بـه جـاي بررسـی قطعـی بـودن ایـن       ،بنـابراین ؛شرایط فرهنگی وابسته باشـد شمار بی

صدد بررسی شرایط موقعیتی که موجب بـروز ایـن   ي آینده باید درهاپژوهش، هاتفاوت

  .شوند، باشندمی هاتفاوت

ي شناختی، عـاطفی و اجتمـاعی   هابازدهدر  ،داد نشاني این پژوهش هایافتهباالخره

،به عبارت دیگـر  :مونه و مدارس عادي دولتی تفاوت وجود داردمدارس ن آموزاندانش

برانگیـز، رفتـار اجتمـاعی    لحاظ گرایش به انجـام تکـالیف چـالش   نمونه از  آموزاندانش

عـادي بـاالتر    آموزاندانشپسند از کمک از دیگران و تمایل به رفتارهاي جامعه دریافت

ي هـا یافتـه تأییددر ) 1376هستانی، ، کو1372سادئی، (ي پژوهشیهایافتهبرخی . بودند

عالوه بر توانـایی  گفت  توانمیي پژوهش حاضر هایافتهدر تبیین . پژوهش حاضر است

ـ  آموزاندانششناختی باالي  از بـین داوطلبـان شـهري و روسـتایی     نابه دلیل پذیرش آن

ي مختلـف  هـا پـژوهش همسـو بـا نتـایج     تـوان می،)1366وزارت آموزش و پرورش، (

 گیـري جهتهاي مثبت را به جنبه آموزاندانششناختی، عاطفی و اجتماعی این  عملکرد

ي پژوهشی بـروك، نیشـیدا، چیانـگ    هایافته،براي مثال. انگیزشی تبحرگرایی نسبت داد
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کافمن ـگریم و ریم  
1

داد افرادي که هدف تبحرگرایـی دارنـد در مواجـه    نشان) 2008(

تمایل به انجام تکـالیف چـالش    ندهند، آنامیمه یا مشکل کار خود را ادا مسئلهشدن با 

شوند و احساس بهتري نسبت بـه  به صورت درونی برانگیخته می باالخرهبرانگیز دارند، 

  .مدرسه دارند

 گیـري جهـت مدارس نمونـه   آموزاندانشکه  دهدمینشانکنونی  پژوهش يهایافته

حین خدمت معلمـان  اي آموزش هدر دوره توانمی،بنابراین؛انگیزشی تبحرگرایی دارند

کمک نمود تا تدریس خود را متناسب با ترجیح محیط یادگیري این  نااین مدارس به آن

هـاي پـژوهش کنـونی   یکی از محـدودیت  ،وجوداین با. سبک انگیزشی طراحی نمایند

 مـانع اسـت کـه   هاي به دسـت آمـده   داده بودن مقطعی محدود و همچنین جامعۀ آماري

ي هـا پـژوهش انجـام   ،حاضـر  پـژوهش پیشـنهاد  ،ینابنابر.شودمیمده تعمیم به دست آ

هـاي  قطع متوسطه براي روشـن شـدن کارکرد  تا ممیتر و همچنین مطالعات تداوگسترده

  .استمثبت و منفی این مدارس 

  

                                                                                                                    
1. Brock, Nishida, Chiang, Grimm, & Rimm – Kaufman
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