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 نشریه توانمند سازی کودکان استثنایی
  1398 تابستان، 2، شماره 10سال 

 226-216صفحه 
 

   آوری تحصیلی( و درگیری تحصیلیگیری هدفی )با نقش میانجی تابرابطه جهت
 1لیال افضلی*

   2سمیه اسماعیلی

 چکیده

با درگیری تحصیلی انجام شده است. ( آوری تحصیلیتاب گریواسطه با) گیری هدفیپژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه جهتهدف: 

آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهرستان اسالمشهر : روش تحقیق از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشروش

ای هگیری متغیرها از پرسشنامهای انتخاب شدند. برای اندازهبا استفاده از فرمول کوکران و به روش تصادفی طبقهآموز دانش 315باشد.  می
( 2000پیشرفت میدگلی و همکاران ) هایهدف ( و پرسشنامه2004تحصیلیساموئلز ) آوریتاب (، مقیاس2011درگیری تحصیلی ریو و تسینگ )

آماری  افزارهای ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر با استفاده از نرمژوهش با استفاده از آزمونهای این پاستفاده شده است. داده

LISREL   .گیری هدفی تبحری و اجتنابی با درگیری دهد که جهتدست آمده نشان میهای به: یافتههایافتهتجزیه و تحلیل شده است

درصد از واریانس نمرات در  49آوری تحصیلی( رابطه دارد. متغیرهای یادشده گری تابصورت مستقیم و غیر مستقیم )با واسطهتحصیلی به

رگیری تواند موجب ارتقای دای است که همزمان میگیری هدفی، سازه: جهتگیرینتیجهکنند. بینی میمتغیر درگیری تحصیلی را پیش

ساله زا را تحمل کرده و بیشتر خود را درگیر حل متوانند شرایط تنشر میآوری باالتر، بهتآوری تحصیلی شود و افرادی با تابتحصیلی و تاب
 و کاوش نمایند.

 

 هاکلیدواژه
 آوری تحصیلی، جهت گیری هدفی، درگیری تحصیلیتاب
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 مقدمه

مسئولین نظام آموزشی در کشور ما در تالشند تا عملکرد تحصیلی 

آموزان را ارتقا دهند و به دنبال عوامل زمینه ساز برای بهبود دانش

غیر عملکرد تحصیلی به عنوان متآموزان هستند. عملکرد تصیلی دانش

تحت تأثیر یک عامل نیست، بلکه عوامل متعددی نظیر استعداد وابسته 

تحصیلی، عوامل شناختی مانند هوش عمومی، خود کارآمدی 

تحصیلی، راهبردهای خود تنظیمی، ساختار کالس درس، انگیزش 

تحصیلی، توانایی یادگیرندگان، آموزش معلمان و انگیزش یادگیرندگان 

واقعیت آن  است (. 2018، 1تیج)جانسون و اس بر روی آن تأثیر دارند

اند و با یکدیگر کنش که این عوامل و متغیرها چنان در هم تنیده

ذیر پمتقابل دارند که تعیین نقش و سهم هر یک به دشواری امکان

، لفمخت دهند که در بین عواملتحقیقات نشان می، است. با این وجود

أثیر بیشترین تعوامل آموزشی و فردی با ماهیت شناختی و اجتماعی، 

یکی از مهمترین  (.2006، 2)استارک را بر پیشرفت تحصیلی دارند

متغیرهای مرتبط با عملکرد تحصیلی افراد، سطح درگیری تحصیلی 

در آنهاست. درگیری تحصیلی بیانگر نحوه ورود فرد در یک تکلیف یا 

(. این ویژگی برای یادگیری 2010، 3فعالیت است )ونگ و هولکامب

 آموزان بر پیشرفت تحصیلیم است، زیرا میزان تالش دانشبسیار مه

پسند، رحیمیان بوگر، آنها اثر مستقیم و معنادار دارد )ربانی، طالع

 شیزموآ مهارتو  نشدا کسب ایبر زانموآنشدا(. 1396فر، محمدی

، 4)وانگ و اکلز شوندهای آموزشی میفعالیت گیردر فعاالنه زمال

2013  .) 

 و تالش شناختیروان گذاریسرمایه نوعی تحصیلی درگیری   

 و هادانش، مهارت در تسلط و فهمیدن یادگیری، برای مستقیم

 آنها ارتقای تحصیلی برای هایفعالیت واقع در که است هنرهایی

 دیگر، عبارت (. به2014، 5گیرد )اسکینر، پتزر و برولمی صورت

 صرف آموزانکه دانش است تالشی کیفیت تحصیلی درگیری

 نتایج به مستقیم صورت تا به کنندمی آموزشی هدفمند هایفعالیت

-می آموزانیابند. لذا، افزایش درگیری تحصیلی دانش دست ترمطلوب

 مفهوم کلی طورتواند کارآمدی نظام آموزشی را افزایش دهد. به

                                                           
1. Johnson and Stage 
2. Starke 

3. Holcombe 

4. Wang and Eccles 
5. Skinner, Pitzer and Brule 

 عقاید طراحی در مطالعه، خودآگاهی نقش بر تحصیلی درگیری

. فردریکز، (2018، 6)گروسیاکند تأکید می دهیخودنظم و فراشناختی

 ابعاد را دربرگیرنده تحصیلی ( درگیری2004) 7بلومنفلد و پاریس

اند. شناختی دانسته درگیری رفتاری، درگیری عاطفی، و درگیری

 آموزاندانش قابل مشاهده رفتارهای از است عبارت رفتاری درگیری

 تکالیف، انجام در تالش هایمؤلفهدارای  که تکالیف با برخورد در

 تکالیف انجام هنگام به دیگران از کمک و درخواست آنها در پایداری

بیانگر  که است توجه مورد تالش مؤلفۀ پژوهش این که در است

 عاطفی درگیری .است آن در مداومت و تکالیف انجام برای فرد تمایل

 احساس، هایمؤلفه و شامل است تکلیف عاطفی هایجنبه نشانه

 (. 2000، 8است )ولترز و رزنتال عاطفه و تکلیف ارزشِ

بخش مهمی از متغیرهای اثرگذار بر درگیری تحصیلی،    

-گیری هدفی دانشمتغیرهای فردی می باشند. به عنوان نمونه، جهت

آموزان و اهداف پیشرفتی که توسط آنها انتخاب می شود، نقش 

یشرفت اهداف پری تحصیلی دارد. بینی درگیای در پیشکنندهتعیین

های خاص موقعیتی هستند که تمایل برای ترقی، رشد، گیریجهت

اکتساب دانش و یا نشان دادن شایستگی خود در یک بافت ویژه را 

ه در نظر گرفتعنوان اهداف رفتاری ه اهداف پیشرفت ب. دهندنشان می

وسیله  هکه در یک موقعیت وابسته به احساس شایستگی بشوند می

ک عنوان یه بتوان میاهداف پیشرفت را  شود.فرد ادراک یا دنبال می

اجتماعی قلمداد کرد که شخص را در تفسیر  –چارچوب ذهنی شناختی 

ها ها، پردازش اطالعات، رویارویی با تکلیف و مقابله با چالشموقعیت

 تواند بااهداف تبحری می (.2012، 9کند )کاپالن و آسورراهنمایی می

آموزان، تمایل آنها به حل مساله تاثیرگذاری بر انگیزش درونی دانش

رود که افرادی با (. بنابراین، انتظار می2004را افزایش دهد )ولترز، 

 گیری هدفی تبحری، درگیری تحصیلی باالتری داشته باشند.جهت

خصوص مجموعه مطالعاتی که رابطه اهداف تبحری و در   

ررسی را مورد ب عاطفه و رفتار( )شناخت، ادگیرییافته یالگوهای سازش

ای وجود دارد. برای نمونه محققان هظاتفاق قابل مالح اند،قرار داده

آموزان دارای اهداف تبحری از راهبردهای اند که دانشگزارش کرده

6. Groccia 
7. Fredricks, Blumenfeld and paris 

8. Wolters and Rosental 

9.  Kaplan and Assor 
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ی هااهداف و انگیزه دارایوالً ممع کنند،یادگیری عمیق استفاده می

یری انگیز یادگبرری در موقعیتهای چالشاضطراب کمت درونی هستند،

در مقابل تکالیف مشکل پایدارترند و زود از  دهند،از خود نشان می

کشند و اینکه اعتماد به نفس باالتری دارند. در تالش دست نمی

خاطر آنکه با ترکیبی از الگوها و عملکرد به –اهداف رویکرد  مقابل،

های محققان در میان یافته .پیامدهای مثبت و منفی مرتبط است

 –آموزان با اهداف رویکرد عنی دانشیهماهنگی باالیی وجود ندارد، 

نمرات باال( و هم  )خودکارآمدی باال، عملکرد هم هیجانات مثبت

کنند. در رابطه با )اضطراب و حسادت( را تجربه می هیجانات منفی

بر  الیی مبنیها هماهنگی باعملکرد نیز میان یافته –اهداف اجتناب 

اینکه با الگوهای منفی و سازش نایافته مرتبط است وجود دارد )کاپالن 

 (.2012 ،آسور و 

-یکی دیگر از متغیرهای فردی موثر بر درگیری تحصیلی، تاب   

 گیری هدفی، برآموزان که با اثرپذیری از جهتآوری تحصیلی دانش

آوری تاب( 2009) 1درگیری تحصیلی موثر است. مارتین و مارش

آموزان در غلبه بر خطرات حاد و عنوان ظرفیت دانشتحصیلی را به

-عنوان تهدید های بزرگ در فرایند تحصیلی به شمار میمزمن که به

ها تها، شکسآموزانی که با چالشکنند و آن را در دانشآیند تعریف می

-ان میشعنوان بخشی از زندگی تحصیلیرو هستند، بهو فشارها رو به

آوری تحصیلی تنها محدود دانند. از سوی دیگر آنان معتقدند که تاب

آموزان دارای پیشینه و شرایط نامطلوب نیست، بلکه همه به دانش

آموزان در فرایند تحصیلی خود، سطوحی از عملکرد ضعیف، دانش

، آورکنند. کالس تابها را تجربه میها و شکستنامالیمات، چالش

توانند به لحاظ هیجانی، تحصیلی و آموزان میجایی است که دانش

 (. 2014، 2اجتماعی موفق باشند )دال، برهم و زاکر

 هر چه را آموزاندانش بتوان اگر که است داده نشان هاپژوهش   

 توانمی کرد، بیشتر یادگیری تکالیف و تحصیلی مسائل درگیر بیشتر

(. گروسیا 2018استیج، بود )جانسون و  امیدوار آنان علمی موفقیت به

آموزانی که درگیری تحصیلی باالتری ( نشان داد که دانش2018)

نند. کهای درونی اقدام به انجام تکالیف درسی خود میدارند، با انگیزه

( در پژوهش خود نشان دادند که افرادی که 2012) کاپالن و آسور

بال کرده استقکنند، از تکالیف چالش برانگیز اهداف تبحری را اتخاذ می

                                                           
1. Martin and Marsh 
2. Doll, Brehm and Zucker 

های تحصیلی باالتری دارند. همچنین، اتخاذ اهدف تبحری و انگیزه

(. اسکینر 2018، 3شود )پوسپوکیموجب افزایش درگیری تحصیلی می

آوری تحصیلی نقش ( نشان دادند که درگیری و تاب2014و همکاران )

 آموزان دارند. تحقیقاتای در عملکرد تحصیلی دانشتعیین کننده

 آوریهای آموزش تابآموزانی که با شرکت در دورهاند دانشدادهنشان 

آوری باالتری را کسب کنند، در حاضر شدن در کالس اند تابتوانسته

و در نمرات خود پیشرفت دارند، عزت نفس آنها افزایش یافته و 

احساس استرس کمتری دارند و حافظه آنها نیز عملکرد بهتری دارد و 

(. 2014شوند )پرنس امبوری و ساکلوفسکی، میبیشتر خود راهبر 

آوری تحصیلی ( نشان دادند که بین تاب2017) 4راجان، هریفا و پینو

و درگیری تحصیلی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. در ایران نیز، 

آوری تحصیلی با درگیری دهد که تابها نشان مینتایج پژوهش

(. ثمره 1393رد )شریف موسوی، تحصیلی ارتباط مستقیم و معنادار دا

صورت مثبت به( نشان دادند که اهداف تبحری 1394و خضری مقدم )

ری رد. ذبیحی حصابا درگیری انگیزشی، شناختی و رفتاری رابطه دا

گیری اهداف تبحری مورد تاکید قرار ( نقش معلمان را در شکل1392)

ار کالس دهد که معلمانی که ساختداده و در پژوهش خود نشان می

آموزانی با کنند، دانشخود را بر اساس اهداف تبحری تنظیم می

 درگیری تحصیلی باالتر دارند. 

را با  تواند فرایند آموزشبنابراین، افزایش درگیری تحصیلی می   

توجهی مواجه سازد. از آنجا که درگیری تحصیلی های قابلموفقیت

های مستقیم امکانپذیر ه ارتقای آن به روشجزء متغیرهایی است ک

های مناسب جهت بروز آن فراهم گردد تا بایست زمینهباشد و مینمی

گیری دهد که تعامل جهتها نشان مینمود یابد. اما مرور پژوهش

آوری تحصیلی آنها در اثرگذاری بر آموزان با تابهدفی در دانش

 توجه به اثرگذاری اهدافدرگیری تحصیلی تبیین نشده است و با 

 آوری تحصیلیای تابآوری تحصیلی، نقش واسطهتبحری بر تاب

مورد توجه نبوده است. لذا شناسایی عوامل موثر بر این متغیر ضروری 

گیری هدفی و است. دو عامل مورد توجه در پژوهش حاضر، جهت

 هباشد.  بنابر موارد فوق الذکر، پژوهش حاضر بآوری تحصیلی میتاب

دنبال رابطه جهت گیری هدفی با درگیری تحصیلی دانش آموزان با 

آوری تحصیلی است.واسطه گری تاب

3. Puspoky 
4 . Rajan, Harifa and Peinyu 
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 روش

از آنجا که هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین  چند متغیر 

است؛ لذا  از نظر اهداف در دسته تحقیقات کاربردی، از لحاظ روش 

مطالعه از نوع همبستگی ها کمی و از نظر ماهیت و نوع گردآوری داده

چندمتغیره با روش معادالت ساختاری است. جامعه آماری پژوهش 

آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهرستان اسالمشهر شامل کلیه دانش

باشد. نمونه فوق الذکر با نفر می 12000باشد که تعداد آنها حدود می

ان ستای از میان تمامی نواحی شهراستفاده از روش تصادفی طبقه

ای، به منظور انتخاب اند. انتخاب روش طبقهاسالمشهر انتخاب شده

باشد. پس از انجام از میان هر سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم می

گیری کوکران تعداد نمونه محاسبات آماری الزم بر اساس فرمول نمونه

ها از سه پرسشنامه آوری دادهبرای جمع نفر تعیین شده است.  315

 اده شده استاستف

ها برای گردآوری داده: 1. پرسشنامه درگیری تحصیلی1

مورد استفاده   (2011) 2درگیری تحصیلی ریو و تسینگی پرسشنامه

-که در طیف پنج درجهماده است  22قرار گرفت. این پرسشنامه شامل 

شود. به این گذاری می( نمره5( تا همیشه )امتیاز 1ای از هرگز )امتیاز 

است. این  110و بیشترین نمره برابر  22کمترین نمره برابر ترتیب، 

(، 5تا  1خرده مقیاس درگیری عاملی )سواالت  4پرسشنامه شامل 

تا  11(، درگیری عاطفی )سواالت 10تا  6درگیری رفتاری )سواالت 

( است. این پرسشنامه توسط 22تا  15( و درگیری شناختی )سواالت 14

-ها نشان میعتباریابی شده است. یافته( ا1396رمضانی و خامسان )

دهد پرسشنامه از پایایی مطلوبی برخوردار است. پایایی نمره کل 

است. ضریب آلفا کرانباخ در مولفه درگیری عاملی  92/0پرسشنامه 

و درگیری  87/0، درگیری عاطفی 79/0،  درگیری رفتاری 85/0

 است.  79/0شناختی 

آوری گیری تابمنظور اندازهبه : 3تحصیلی آوریتاب . مقیاس2

 2004تحصیلی ساموئلز که در سال  آوری پرسشنامه تابتحصیلی از 

طراحی و اعتباریابی شده است، استفاده شد. در این پرسشنامه از 

ا آوری تحصیلی خود رشود تا میزان تابشرکت کنندگان خواسته می

( تا کاماًل 1ای لیکرت از کامالً مخالفم )بر روی یک مقیاس پنج درجه

                                                           
1. Academic Engagement Questionnaire  

2. Reeve and Tseng 
3. Educational Resilience Questionnaire 

 -14 -11- 10 – 7 -6 -5 -4  د. سواالتبندی کنن( درجه5موافقم )

گذاری به صورت معکوس نمره 29 – 28 – 27 -23 -22 -15

آوری تحصیلی بعد از هنجاریابی در ایران پرسشنامه تابشوند. می

 40( از 1393) انیوسفی ییو توانای ادهم ،یابیآسنژاد، توسط سلطانی 

 یت. برای بدست آوردن نمره کل نمرهسوال کاهش یاف 29سوال به 

شود. کمترین نمره در این پرسشنامه ی عبارات با هم جمع میهمه

است. این پرسشنامه در تحقیقات مختلفی  145و بیشترین نمره  29

به کار گرفته شده و پایایی و روایی آن مورد تأیید محققان است. در 

نشان داد که:  (1393نژاد و همکاران )سلطانیپژوهش  یران  نتایجا

این ابزار از همسانی درونی قابل قبولی برخوردار است و آلفای کرونباخ 

و در نمونه دانشجویان  77/0تا  63/0آموزان ها در نمونه دانشعامل

است و این بیانگر آن است که این پرسشنامه در  76/0تا  62/0بین 

 یرانی پایایی و همسانی درونی خوبی دارد.نمونه ا

 الگوی پژوهش، این در: 4پیشرفت هایهدف . پرسشنامه3

( استفاده شده است. 1998میدگلی و همکاران ) پیشرفت گراییهدف

 گیرد.باشد و سه مولفه را دربرمیگویه می 18این پرسشنامه دارای 

تا  14عملکردی و  13تا  7اهداف تبحری، سواالت  6تا  1سواالت 

کند. در مولفه اهداف تبحری، گیری میاهداف اجتنابی را اندازه 18

است. در اهداف عملکردی  30و بیشترین نمره  6کمترین نمره 

است و در اهداف اجتنابی بازه  35و بیشترین نمره  7کمترین نمره 

 در پیشرفت، اهداف پرسشنامه پایایی .است 25تا  5نمرات بین 

پژوهشی لیم،  در است. شده گرفته قرار تأیید متعددی مورد مطالعات

 با را های پیشرفتهدف پرسشنامه پایایی ( ضرایب2008) 5الو و نای

، عملکردگرا 89/0گرا هدف تبحر برای کرونباخ آلفای روش از استفاده

 باشد.می 73/0و اجتتابی 67/0

 اجرای پژوهششیوه 

آوری اطالعات، پس از اخذ مجوزهای قانونی از اداره برای جمع   

 10آموزش و پرورش شهرستان اسالمشهر، به صورت حضوری به 

مدرسه دخترانه در این شهرستان مراجعه شد و به صورت تصادفی از 

نفر انتخاب شد. پس از انتخاب  15الی  10آموزان هر پایه بین دانش

4. Achievement Goals Questionnaire 

5. Liem, Lau and Nie 
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آموزان، توضیحات شفاهی در خصوص آوردن دانشو گردهم 

آموزان و لزوم دقت در امانتداری پژوهشگر در حفظ اطالعات دانش

آموزان ارائه شد. در نهایت هر سه پاسخدهی به سواالت به دانش

پرسشنامه مربوط به متغیرهای پژوهش در اختیار آنها قرار گرفت و 

آماری افزارهای ه از نرمبا استفادهای این پژوهش تکمیل شد. داده

LISREL  وSPSS   مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای

های همبستگی پیرسون و تحلیل ها از آزمونتجزیه و تحلیل داده

 شده است. ( استفادهLISRELافزار آماری مسیر )با استفاده از نرم

 هایافته

آموز دختر دوره دوم متوسطه در پژوهش حاضر، شرکت دانش 315 

نفرد در پایه یازدهم  107نفر در پایه دهم،  114اند. از این تعداد کرده

 آموز در پایه دوازدهم مشغول به تحصیل هستند. دانش 94و 

های های تحلیل مسیر، از آزمونمنظور بررسی مفروضهبه   

بررسی نرمال بودن توزیع و ضریب  اسمیرنف برای –کولموگروف 

همبستگی پیرسون در بررسی روابط دوتایی متغیرها استفاده شده است. 

دهد که شاخص آماری اسمیرنف نشان می –نتایج آزمون کولموگروف 

معنادار نیست و توزیع متغیرها نرمال   ≥ 05/0Pدست آمده در سطح به

ت که ام شده اساست. بررسی ضرایب همبستگی با روش پیرسون انج

 نتایج آن در جدول ذیل گزارش شده است.

 متغیرهای پژوهشماتریس همبستگی  .1جدول 

 متغیرها
درگیری 
 تحصیلی

جهت گیری 
 تبحری

جهت گیری 
 عملکردی

جهت گیری 
 اجتنابی

تاب آوری 
 تحصیلی

 - - - - 1 درگیری تحصیلی
 - - - 1 57/0⋆ گیری تبحریجهت
 - - 1 19/0⋆⋆ 37/0⋆⋆ گیری عملکردیجهت

 - 1 -29/0⋆⋆ -42/0⋆⋆ -47/0⋆⋆ گیری اجتنابیجهت
 1 -33/0⋆⋆ 28/0⋆⋆ 57/0⋆⋆ 52/0⋆⋆ تحصیلیآوری تاب

 

دهد. بر همبستگی کلیه متغیرها با یکدیگر را نشان می 1جدول    

اساس نتایج به دست آمده، همبستگی همه متغیرهای پژوهش با 

توان همه متغیرها را وارد تحلیل مسیر یکدیگر معنادار است و می

لی بینی درگیری تحصیمنظور بررسی متغیرهای مدل پیشنمود. به

گیری هدفی و همچنین، متغیر که شامل متغیرهای برونزا جهت

و از روش  Lisrelافزار ت، از نرمآوری تحصیلی اسای تابواسطه

   شد. ( استفادهsemتحلیل مسیر )

 برآورد ضرایب اثرمستقیم .2جدول 

 روابط مستقیم متغیرها در مدل مقادیر برآورد tمقدار خطای برآورد داریسطح معنی

01/0> P 0001/0 71/15 ⋆⋆44/0 گیری تبحری با درگیری تحصیلیرابطه جهت 
05/0< P 24/0 18/1 07/0 گیری عملکردی با درگیری تحصیلیرابطه جهت 
01/0> P 001/0 14/7- ⋆⋆28/0- تحصیلیگیری اجتنابی با درگیری رابطه جهت 
01/0> P 0001/0 18/9 ⋆⋆37/0 آوری تحصیلیگیری تبحری با تابرابطه جهت 
01/0> P 001/0 07/5 ⋆⋆27/0 آوری تحصیلیگیری عملکردی با تابرابطه جهت 

01/0> P 0001/0 44/9- ⋆⋆38/0- آوری تحصیلیگیری اجتنابی با تابرابطه جهت 

01/0> P 001/0 42/5 ⋆⋆29/0 آوری تحصیلی با درگیری تحصیلیرابطه تاب 

با عنایت به ارقام گزارش شده در جدول فوق، اثر مستقیم    

 44/0گیری تبحری با درگیری تحصیلی با ضریب برآورد جهت

 گیری اجتنابیمعنادار است. اثر مستقیم جهت  ≥ 01/0Pدر سطح 

گیری تبحری جهت، -28/0با درگیری تحصیلی با ضریب برآورد 

گیری ، جهت37/0آوری تحصیلی با ضریب برآورد با تاب

در سطح  27/0آوری تحصیلی با ضریب برآورد عملکردی با تاب
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01/0 P ≤  گیری اجتنابی با تابمعنادار است. اثر مستقیم جهت-

  ≥ 01/0Pدر سطح  -38/0آوری تحصیلی با ضریب برآورد 

معکوس بین دومتغیر است. اثر معنادار است که حاکی از ارتباط 

گیری عملکردی بر درگیری تحصیلی معنادار مستقیم جهت

آوری تحصیلی بر درگیری تحصیلی با نیست. اثر مستقیم تاب

معنادار است. مقادیر   ≥ 01/0Pدر سطح  29/0ضریب برآورد 

زا با درگیری تحصیلی با روابط غیرمستقیم متغیرهای برون

توان در جدول زیر صیلی را در مدل میآوری تحگری تابواسطه

 مالحظه کرد.

 آوری تحصیلیگیری هدفی با درگیری تحصیلی با واسطه گری تاببرآورد ضرایب اثرغیرمستقیم جهت. 3جدول 

 روابط غیر مستقیم  پارامتر استاندارد شده tمقدار خطای برآورد داریسطح معنی
05/0> P 04/0 88/2 11/0 گیری تبحری با درگیری تحصیلیرابطه جهت 
05/0< P 14/0 23/1 08/0 گیری عملکردی با درگیری تحصیلیرابطه جهت 
05/0> P 04/0 88/2 11/0 گیری اجتنابی با درگیری تحصیلیرابطه جهت 

 

گیری تبحری و اجتنابی با درگیری غیرمستقیم جهتاثر 

است که مقدار   11/0آوری تحصیلی برابر تحصیلی به واسطه تاب

t   05/0بوده و در سطح  88/2برابر P ≤  باشد. اما معنادار می

گیری عملکردی بر درگیری تحصیلی معنادار ر غیرمستقیم جهتاث

( است که از 67/1معادل )  دست آمدهبه   2xباشد. مقدار نمی

دست آمده به p.valuباشد. میزان کمتر می 2میزان مالک 

( بیشتر 05/0است و با توجه به اینکه از میزان مالک ) 26/0

برازندگی مناسبی توان نتیجه گرفت که مدل از باشد میمی

( است که از مقدار 0001/0برابر ) RMSEAباشد. برخوردار می

( 96/0بدست آمده در جدول ) NFIباشد. ( کمتر می05/0مالک )

دست آمده از به CFIباشند. شاخص ( بیشتر می95/0است که از )

( 90/0باشد و از آن جایی که از میزان مالک )( می96/0مدل )

 به  GFIدهنده برازندگی مناسب مدل است. نباشد نشابیشتر می

باشد و با توجه به این که از میزان ( می97/0دست آمده از مدل )

 های مربوط( بیشتر است. به طورکلی، شاخص90/0مالک یعنی )

دهنده آن است برازش و تناسب مدل به برازندگی مدل نشان

 نهایی از میزان قابل قبولی برخوردار است.

 
. مسیر نهایی مدل اصالح شده برحسب ضرایب برآورد1شکل 

 گیری نتیجه و بحث

گیری هدفی )با پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه جهت

زان آموآوری تحصیلی( با درگیری تحصیلی دانشگری تابواسطه

دهد که بین دست آمده نشان میهای بهصورت گرفته است. یافته

با درگیری ( آوری تحصیلیتاب گریواسطه با) گیری هدفیجهت

آموزان رابطه وجود دارد. با عنایت به بررسی اثرهای تحصیلی دانش

ری گیری هدفی تبحری و اجتنابی با درگیمستقیم و غیر مستقیم، جهت

آوری ابگری تتحصیلی به صورت مستقیم و غیر مستقیم )با واسطه

درصد از واریانس نمرات  49رابطه دارد. متغیرهای یادشده تحصیلی( 

یری گکنند.  اما اثر جهتبینی میدر متغیر درگیری تحصیلی را پیش
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عملکردی با درگیری تحصیلی معنادار نیست. نتایج به دست آمده در 

( 2014این پژوهش با نتایچ پژوهش پرنس امبوری و ساکلوفسکی )

ا خودراهبری بیشتر و درگیری بیشتر با آوری بمبنی بر ارتباط تاب

( و پژوهش راجان، 2014تکالیف درسی، پژوهش اسکینر و همکاران )

آوری تحصیلی و درگیری ( مبنی بر ارتباط تاب2017هریفا و پینو )

( در خصوص رابطه 2018تحصیلی و همچنین پژوهش گروسیا )

ایج به تهای درونی و درگیری تحصیلی همسو است. همچنین، نانگیزه

( مبنی بر ارتباط 1393های شریف موسوی )دست آمده با پژوهش

آوری تحصیلی و درگیری تحصیلی، پژوهش ثمره و خضری مقدم تاب

 با درگیری( مبنی بر ارتباط اهداف تبحری 2018( و پوسپوکی )1394)

 همسو است. انگیزشی، شناختی و رفتاری 

-آمده نشان می دستمرور ادبیات نظری در خصوص نتایج به   

دهد که درگیری بیشتر با مفهوم پایداری در نظریه اهداف پیشرفت 

صورت تنظیم تالش یا مدیریت همراستا است. پایداری همچنین به

گذاری ( که معرف سرمایه2000، 1تالش نیز تعریف شده است )پنتریچ

آموزان در یادگیری به هنگام مواجهه با مشکالتی از قبیل مداوم دانش

(. بنابراین، 2008ک دشواری تعریف شده است )نقل از لیم، الو و نی در

آموزانی که تالش بیشتری برای یادگیری دارند، با دشواری دانش

نمایند. همین امر ارتباط تکلیف مواجه شده و جهت حل آن تالش می

گیری تبحری و درگیری تحصیلی را توجیه می نماید. میان جهت

کنند، عمدتاً بر را اتخاذ میتبحری یادگیری  آموزانی که اهدافدانش

ند. این کنهایشان و اکتساب دانش جدید تمرکز میبهبود شایستگی

-یابی به اهداف خود تالش الزم را از خود نشان میافراد برای دست

هایی هستند که میزان ها و چالشدهند و همواره در جستجوی موقعیت

ها ها و شکستی غلبه بر ناکامییادگیری خود را ارتقاء دهند و برا

تبحری تمایل  گیری هدفی(. جهت2018)گروسیا،  کنندپافشاری می

های خود شخص که مبتنی بر یک انگیزش به رشد و توسعه توانایی

یعنی انگیزشی که در برگیرنده  ،نمایدرا ایجاد میمؤثر درونی است 

اً تسلط نهایت رفتارهایی است که باعث افزایش تعامل مفید با محیط و

 لیزیو، (.2012،آسور )کاپالن و و های مختلف محیط استبر جنبه

که  اندبه این نتیجه رسیده پژوهش رد( 2013)  2سیمونز ویلسون،

گیری هدفی تبحری )شخصی و موقعیتی( آموزان دارای جهتدانش

                                                           
1. Pintrich 
2. Lazio, Wilson, K and Simons 

نند. در کگزینند و از تازگی اجتناب نمیانگیز را برمیبرتکالیف چالش

اهداف عملکردی )شخصی و موقعیتی( از چالش  آموزان بامقابل دانش

آموزان دارای اهداف تبحری و کالسدانش. کنندو تازگی اجتناب می

هایی که بر اهداف تبحری متمرکز اند دارای خالقیت بیشتری هستند 

های مبتنی بر اهداف عملکردی به دنبال آموزان و کالسو دانش

گیری تبحری عالوه، افرادی که جهتبه .نیستند تکالیف خالق و تازه

کنند و برای موضوعات راه حل موثرتری دارند، خالقانه تر عمل می

(. همین امر 1393پژوه، افروز، ساداتی و ملتفت، کنند )بهانتخاب می

اند، ضمن ارائه شود افرادی که اهداف تبحری را اتخاذ کردهموجب می

تحصیلی، درگیری بیشتری با تکالیف آوری سطوح باالتری از تاب

ر ترس فرد به خاطی، اهداف اجتنابتحصیلی داشته باشند. به عکس، در 

از ارزشیابی منفی همچون کند ذهن بودن از شرکت و انجام فعالیت

های افردی با . با توجه به ویژگیکندهای تحصیلی خودداری می

ه این دو نوع رود کگیری هدفی تبحری و اجتنابی، انتظار میجهت

، 4و اسمیت 3آوری را ایجاد کند )ورنرگیری سطوح مختلفی از تابجهت

به خاطر آنکه با ترکیبی از الگوها  یاهداف عملکرد در مقابل،(. 2001

های محققان در میان یافته ،و پیامدهای مثبت و منفی مرتبط است

 یعملکردآموزان با اهداف عنی دانشیهماهنگی باالیی وجود ندارد، 

نمرات باال( و هم هیجانات  )خودکارآمدی باال، هم هیجانات مثبت

کنند. در رابطه با اهداف )اضطراب و حسادت( را تجربه می منفی

 ها هماهنگی باالیی مبنی بر اینکه با الگوهاینیز میان یافتهی اجتناب

 وجود دارد )کاپالن و و ،منفی و سازش نایافته مرتبط است

آور لزوماً از لحاظ ذهنی با استعداد نیست، بلکه فرد تاب (.2012،آسور

های های حل مسئله خوب نیز برخوردار است. این مهارتاز مهارت

-گیهایی از زندکند تا بتواند هنگامی که قسمتذهنی به او کمک می

های خود را کنترل کرده و تمرکز خود را اش آشفته شده است، تکانه

 حفظ کند. 

ای است که همزمان گیری هدفی، سازه، جهتبه طور خالصه

د. آوری تحصیلی شوتواند موجب ارتقای درگیری تحصیلی و تابمی

کرده  زا را تحملتوانند شرایط تنشآوری باالتر، بهتر میافرادی با تاب

-و بیشتر خود را درگیر حل مساله و کاوش نمایند. از همین روی، به

آوری تحصیلی نیز از اهمیت تاب آوری،دنبال مطرح شدن موضوع تاب

3. Werner 
2. Smith 
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رد آموزان موبرخوردار شد و نقش آن در بهبود عملکرد تحصیلی دانش

آوری، (. تاب1393توجه قرار گرفت )محبی نورالدین و همکاران، 

بازگشت به تعادل اولیه یا رسیدن به تعادل سطح باالتر )در شرایط 

دگی را فراهم تهدیدکننده( است و از این رو سازگاری موفق در زن

اری کند که سازگکند. در عین حال، وی به این نکته نیز اشاره میمی

-آوری به شمار رود و هم بهمثبت با زندگی، هم می تواند پیامد تاب

آوری را سبب شود. در زمینه عنوان پیش آیند، سطح باالتری از تاب

روان ها به افزایش سطح سالمت آوری، شماری از پژوهشپیامد تاب

، 1ناند )ماسآوری اشاره داشتهو رضایتمندی از زندگی در رابطه با تاب

شود که یک نوع حس شدید تعهد در آوری، موجب می(. تاب2001

ای هوجود آید و چنین افرادی با تسلط بر خود، از چالشزندگی و کار به

هایی (. بنابراین، چنین ویژگی2009کنند )شلی، زندگی استقبال می

های تکلیف موثر واقع شود. به همین سبب، تواند در حل دشواریمی

-تواند موجب افزایش درگیری تصیلی شود. تابآوری تحصیلی میتاب

 داشتن یا حفظ کردن سطح باالی آوری تحصیلی توانایی ثابت نگه

 زا وهای استرسرغم حضور رویدادانگیزه پیشرفت و عملکرد، علی

آموزان در خطر انجام ضعیف و یا حتی ششرایطی است که در آن دان

آوری تحصیلی با حرمت خود در رویارویی مردود شدن قرار دارند. تاب

با مدرسه، همسویی با معلم مرتبط است  2های مزمن، پیوندبا شکست

تواند توانایی درگیر هایی می(. چنین ویژگی2008)مارتین و مارش، 

ز را فراهم برانگیایط چالششدن با تکالیف تحصیلی و استقبال از شر

 نماید. 

یری گبا توجه به نقش و اهمیت جهت شود کهدر پایان پیشنهاد می

رائه بایست در اآوری تحصیلی و درگیری تحصیلی، میهدفی در تاب

های مختلف دقت بیشتری به گیریآموزان با جهتتکالیف به دانش

د. گیری آنها باشجهت ها وشده بر اساس انگیزهخرج داد و تکالیف ارائه

آموزان، ایجاد گیری هدفی دانشیکی از عوامل مهم در بهبود جهت

های مختلف نشان ها و پژوهشتغییر در ساختار کالس است. نظریه

گیری هدفی، ساختارهای مختلفی برای اند به موازات بحث جهتداده

-تهتوانند بر جتوان تعیین کرد که این ساختارها میکالس درس می

آموزان موثر باشد. بنابراین نیل به سطوح باالتر گیری هدفی دانش

                                                           
1. Masten  

آموزان مستلزم تغییر در ساختار ارائه شده از اهداف پیشرفت در دانش

 جانب مدارس است. 

ود شگیری تبحری، پیشنهاد میعالوه، با توجه به نقش جهتبه

ترل و آموزان، مدرسین از میزان کنهای دانشبرای حمایت از انگیزه

ارزیابی خویش بکاهند و از خودمختاری آنها حمایت کنند. این امر 

 آموزان در انجام تکالیف تحصیلی را افزایش دهد.تواند تالش دانشمی

 منابع 

پژوه، احمد؛ افروز، غالمعلی؛ ساداتی، سمیه سادات و ملتفت، قوام به

گیری هدفی با خالقیت در ی ابعاد جهتبررسی رابطه(. 1393)

ی سوم دبیرستان شاغل به تحصیل در مدارس آموزان پایهانشد

دو فصلنامه مطالعات آموزش و . استعدادهای درخشان شهر شیراز

 .49-67(، 1) 2، یادگیری

رابطه بین اهداف (. 1394ثمره، سولماز و خضری مقدم، نوشیروان )

مجله  ،پیشرفت و خودکارآمدی تحصیلی؛ نقش میانجی درگیری تحصیلی

 .20-13(، 34) 6ردهای آموزش در علوم پزشکی، راهب

بینی تحصیلی معلم (. ارتباط خوش1393ذبیحی حصاری، نرجس خاتون )

امه نآموزان، پایانآموز با درگیری تحصیلی دانشو اهداف پیشرفت دانش

 دکتری، دانشگاه تهران.

فر، پسند، سیاوش؛ رحیمیان بوگر، اسحاق و محمدیربانی، زینب؛ طالع

: تحصیلی یگیردر با سکال جتماعیا بافت بطۀرا(. 1396دعلی )محم

-رواتحصیلی. و  شنگیزا د،خو منظا ییندهاافر نهیجا ایسطهوا نقش

 .37-51(، 53) 14، شناسی تحولی: روان شناسان ایرانین

(. شاخص های روانسنجی 1396رمضانی، ملیحه و خامسان، احمد )

: با معرفی درگیری عاملی. 2013پرسشنامه درگیری تحصیلی ریو 

 .204-185(، 29) 8، های تربیتیفصلنامه اندازه گیری

نژاد، مهرانه؛ آسیابی، مینا؛ ادهمی، بیانه و توانایی یوسفیان، سمیرا سلطانی

آوری تحصیلی سنجی پرسشنامه تابروانهای (. بررسی شاخص93)

ARI .34-17(، 5) 15، گیری تربیتیفصلنامه اندازه. 

های تحولی و درگیری تحصیلی: سرمایه(. 1393شریف موسوی، فاطمه )

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه. پایانآوری تحصیلیای تابنقش واسطه

تهران.

2. Bond 
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Relationship between goal orientation (with mediator of educational resilience) and 

academic engagement 

Leyla Afzali*1 

Somayeh Esmaili2 

Abstract  
Aim: The purpose of this study was to investigate the relationship between goal orientation (with 

mediator role of educational resilience) and academic engagement. Method: The research method 

was correlation. The statistical population of the study consisted of 2nd grade high school students 

in Islamshahr City. 315 students were selected using Cochran formula and stratified random 

sampling. To measure the variables, Academic Engagement Questionnaire (Reeve and Tseng, 

2011), Resiliency Scale (Samuels, 2004) and Goal Orientation Questionnaire (Midgley et al, 2000) 

was used. Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and path analysis of LISREL 

statistical software. Findings: Findings showed that the goal orientation of mastery and avoidance 

is directly related to academic engagement (through educational mediation). The variables predict 

49% of the variance in the academic curve variable. Conclusion: Target orientation is a structure 

that can simultaneously promote academic engagement and academic resilience, and people with 

higher resilience can better tolerate stressful situations and are more involved in problem solving. 
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