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 با خودناتوان و مربوط مهم پيشايندهاي برخي رابطه بررسي

 در برگزيده با پيامدهاي آن و رابطه تحصيلي سازي

 اهواز دبيرستانهاي اول پسر سال آموزاندانش

   

  شكركن دكتر حسين

  شبانيشيخ هاشمي سيداسماعيل

 *نجاريان دكتر بهمن

   

  چكيده

متغير  با اين تحصيلي سازي خودناتوان و انگيزشي خصيتيش پيشايندهاي برخي حاضر، رابطه در مطالعه   
، بعدي ، نظير عملكرد تحصيليپيامدهايش با برخي سازي خودناتوان ، رابطهعالوه . بهقرار گرفت مورد بررسي

 تصادفي صورت به دبيرستان اول آموز پسر سالدانش 634شد.  بررسي آن به و اقدام تقلب به نسبت نگرش
 داد كه نشان گرديد. نتايج آنها تكميل توسط PALS از شده اقتباس هايشدند و پرسشنامه انتخاب ايچندمرحله

، غير از عالوه . به( داشت)منفي رابطه سازي آموز با خود ناتواندانش تبحري ، تنها هدفتبحري هدفهاي از بين
، و معلم آموز، كالس)عملكردگرا و عملكردگريز( دانش عملكردي از هدفهاي يك ، هيچنوالدي عملكردي هدف

 تبحري با هدفهاي عملكردگريز خواه داد هدفهاي نشان كوواريانس نكردند. تحليل بينيرا پيش سازيخودناتوان
 متغيرهاي داد كه نشان ندارند. ساير نتايج سازي در خودناتوان درگيري روي نشوند، اثري شوند خواه همراه

 مثبت صورت به مدرسه به و بدبيني منفي صورت به قبلي و عملكرد تحصيلي تحصيلي كارآمدي
 از راهبردهاي ( در استفادهزبانو عرب )فارس قومي دو گروه كردند و بين بينيرا پيش سازيخودناتوان
با  بين پيش متغيرهاي كليه داد كه نشان مراتبي سلسله رگرسيون نشد. تحليل مشاهده تفاوتي سازيخودناتوان
 خودناتوان كه پيامد، آشكار ساخت متغيرهاي به مربوط دارند. نتايج چندگانه رابطه تحصيلي سازيخودناتوان

دارد. در  مثبت رابطه آن به و اقدام تقلب به نسبت ش، و با نگرمنفي رابطه بعدي با عملكرد تحصيلي سازي

                                                 

 - اهواز شهيد چمران دانشگاه و روانشناسي تربيتي علوم دانشكده علمي عضو هيأت 

 - اهواز شهيد چمران دانشگاه روانشناسي رايدكت دانشجوي 



 مجله علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز

 

87 

مورد  و تربيت تعليم و بافت فرهنگي مسايل از نظر برخي سازي و خودناتوان پيشرفت هدفهاي بين ، رابطهپايان
  .گيرندقرار مي بحث

   

  تحصيلي ، كارآمديپيشرفت ، هدفهايتحصيلي سازيخودناتوان :كليدواژگان

 

  مقدمه

 1، جونز، برگالسگذشته دهه سه در طول   

؛ هيگينز، 1871، )برگالس و همكارانشان

اند ( اظهار نظر كرده1887، و برگالس 2اسنايدر

 انجام كنند تا شرايطمي افراد تالش كه

اگر  كنند كه تنظيم را طوري رفتارشان

از  ، بيشرايطش باشد، اين ضعيف عملكردشان

 علت عنوان به و ارزشمندي توانايي فقدان

 نمايد. از آنجا كه آنها جلوه عملكرد ضعيف

 به است راهبردها ممكن از اين استفاده

 آن عملكرد بينجامد، به تضعيف

و جونز،  گويند )برگالس 3سازيخودناتوان

 اي، دستهسازيخودناتوان (. راهبردهاي1887

 افراد فراهم هستند كه پيشايندي از شرايط

 عواملي جانشين اميد كه اين سازند، بهمي

آنها  شايستگي است ممكن در آينده شوند كه

 كه است آن را مورد ترديد قرار دهند. آرماني

از خود جستجو  را در بيرون عوامل افراد اين

و  رگالسنظر ب خود. به در درون كنند، نه

 است عبارت سازي ( خودناتوان1887جونز )

 فرد امكان به كه يا زمينه عملي از: هر عمل

                                                 
1 - Berglas, jones & et al. 
2 - Higgins, Snyder 
3 - self-handicapping 

( )بهانه بيروني عوامل را به دهد تا شكستمي

 منظور كسب )به دروني عوامل را به و موفقيت

  .دهد افتخار( نسبت

 به سازي خودناتوان پيرامون اخيراً پژوهش   

نظر  . بهاست نيز وارد شده آموزشگاهي حيطه

عالماً و  آموزاناز دانش برخي رسد كهمي

 خود را به كنند، مطالعهنمي عامداً تالش

از  قبل كنند، شبمي موكول لحظه آخرين

گذرانند، و يا از ديگر مي بطالت را به امتحان

كنند يم استفاده سازي خودناتوان راهبردهاي

بكاهند.  احتمالي شكست منفي تا از تلويحات

 در توضيح ايعمده نقش (1882) 6كاوينگتون

. است ايفا كرده تحصيلي سازيخودناتوان

 هدف دارد كهمي بيان وي 1خودارزشي نظريه

 ، حفظدر مدرسه از تالش آموزاندانش

 تاز درياف از خود و اجتناب مثبت تصويري

 كه از راههايي باشد. يكيمي كودن برچسب

 از خوردن وسيله توانند بدانمي آموزاندانش

از  كنند، استفاده اجتناب كودن برچسب

  .است 4تحصيلي سازي خودناتوان راهبردهاي

                                                 
4 - Covington 
5 - self-worth theory 
6 - academic self-handicapping strategies 
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. است متفاوت 1با اسناد سازيخودناتوان   

و  موفقيت دنبال عملكرد به علت تبيين

 ايبهانه آوردن . اما فراهم، اسناد استشكست

 در آينده احتمالي عملكرد ضعيف توجيه براي

 عنوان . بهاست سازيراهبرد خودناتوان يك

 چون خوردم شكست من»شود  ، اگر گفتهمثال

، اما است راهبرد اسنادي يك« نكردم تالش

عملكرد  توجيه براي تالش از فقدان استفاده

 دهد يك بعداً رخ است ممكن كه ضعيف

  .است سازيراهبرد خودناتوان

 از راهبردهاي با استفاده در رابطه   

آموز دانش ، سندر مدرسه سازي خودناتوان

 منظور استفاده قرار گيرد. به بايد مورد توجه

 سني بايد به راهبردها، كودكان هدفمند از اين

 را براي الزم شناختي قابليت برسند كه

كنند. در  كسب و توانايي تالش بين تشخيص

رسند باور مي اين به ، كودكاننوجواني اوايل

 يا با تالش تالش بدون عملكرد خوب كه

 ، و بالعكسباال است از توانايي اي، نشانهاندك

 فقدان زياد نشانه تالش دنبال به شكست

 (.1876، 2)نيكولز و ميلر است توانايي
   

  سازيمؤثر بر خودناتوان عوامل

مؤثر در  عوامل بررسي به بسياري مطالعات   

 اند و عواملپرداخته تحصيلي سازيخودناتوان

از  توانمي اند كهكرده را شناسايي بسياري

                                                 
1 - attribution 
2 - Nicholls & Miller 

 سكال ، ساختار هدف3فردي پيشرفت هدفهاي

 كارآمدي 1و والدين معلم ، هدفهاي6درس

 8مدرسه به نسبت و بدبيني و شك 4تحصيلي

  .برد نام

معنا و مقصود فرد از ورود  به 7هدفگرايي   

، 8ولگت دارد )دوك اشاره زمينه پيشرفت به

 روي تمركز توجه 10تبحري در هدف (1877

(. 1887، 11)باتلر است يادگيري دروني ارزش

 جديد، تالش رشد مهارتهاي افراد تبحرگرا، به

 و كسب شايستگي امور، رشد سطح فهم براي

خود  معيارهاي بر اساس تبحري حس يك

، و همكاران 13مندند )ميسعالقه 12مرجع

، شرايطي رود در چنين(. انتظار مي1877

درگير  سازي در خودناتوان آموزاندانش

آنها  به سودي سازيخودناتوان ، چرا كهنشوند

 از مطالعات ، در برخيرساند. با وجود ايننمي

 سازيو خودناتوان تبحري هدفهاي بين

و  16)ميدگلي است نشده مشاهده ايرابطه

 منفي رابطه (، و در برخي1884، همكاران

                                                 
3 - personal achievement goals 
4 - classroom goal structure 
5 - teacher and parents goals 
6 - academic efficacy 
7 - skepticism about school 
8 - goal orientation 
9 - Dweck & Leggett 
10 - mastery goal 
11 - Butler 
12 - self-refernt criteria 
13 - Meece 
14 - Midgley 
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؛ 2001،  1نو ارد )ميدگلي است شده حاصل

 ، هسته(. بر عكس2000، و همكاران 2السون

 خودارزشمندي حس 3عملكردي هدف مركزي

 خود متمركز است روي و توجه فرد است

فرد بر  توانايي هدف (. در اين1874، )دوك

و بهتر  ديگران به عملكرد بهتر نسبت اساس

 )هدف هنجار مرجع ايمعياره بر اساس بودن

 از تأييد عدم جتناب، و ا(6عملكردگرا

 شخص( 1عملكردگريز )هدف شايستگي

 هدفها توجه در هر دو اين شود. گرچهمي

 كه آموزانياما دانش خود متمركز است روي

و  عملكردگرا دارند، هدف هدفگرايي

يا  اثبات پيشرفت زمينه در يك مقصودشان

خود  روي و توجه است شانتأييد شايستگي

 كه آموزاني دانش كه . در حاليمركز استمت

و  عملكردگريز دارند، هدف هدفگرايي

از  اجتناب پيشرفت زمينه در يك مقصودشان

 برچسب ، نظير دريافتشايستگي تأييد عدم

 رسد بعد اجتنابنظر مي . بهاست كودن

، آن بعد گرايش به نسبت عملكردي هدفهاي

 هدفهاي پيامدهاي بينيدر پيش بيشتري قدرت

، و ميدگلي 4باشد )ميدلتون داشته عملكردي

 هدفهاي اند كهداده ( پژوهشها نشان1888

                                                 
1 - Urdan 
2 - Oleson 
3 - performance goal 
4 - performance-approach goal 
5 - performance-avoidance goal 
6 - Middleton 

 از راهبردهاي عملكردگريز با استفاده

و  اند )ميدگليبوده همراه سازي خودناتوان

(. اما در 2000، و همكاران ؛ السون2001، اردن

 ها متفاوتعملكردگرا، يافته مورد هدفهاي

 مطلوب با پيامدهاي هدفها گاه اند. اينبوده

 با پيامدهاي باال و گاه تحصيلي نظير پيشرفت

 همراه پايين دروني مانند انگيزش نامطلوب

؛ 1888، و همكاران 8يويكزاند )هاركبوده

 از راهبردهاي (، و با استفاده2000؛ 1887

اند نداشته رابطه تحصيلي ازيسخودناتوان

، و همكاران ؛ السون2001، و اردن )ميدگلي

 نشان پژوهشي هاي، يافتهعالوه (. به2000

 از هدفهاي تركيبي كه آموزاني دانش اند كهداده

 به پذيرند، نسبترا مي عملكردگرا و تبحري

عملكردگريز و  از هدفهاي تركيبي كه آنهايي

 سازيپذيرند، كمتر در خودناتوانرا مي تبحري

 (.2001، و اردن شوند )ميدگليدرگير مي

 و هدفهاي درس كالس ساختار هدف   

 آموزاندانش سازيخودناتوان نيز، روي معلم

 ساختار هدف كه گذارد. در كالسياثر مي

 هدفهاي روي و معلم است غالب تبحري

تر از ، مهمتكليف دارد، فهم تأكيد تبحري

 به اشتباهات ، بهاست آن سطحي كردن حفظ

 نگريسته از فرايند يادگيري بخشي عنوان

، و ارزشمند است و پيشرفت شود، تالشمي

 انگيز ارائهچالش تكاليف آموزاندانش به

 نيازي آموزان، دانششرايط اين شود. تحتمي

                                                 
7 - Harackiewicz 
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ندارند. بر  سازي در خودناتوان درگيري به

 ( گزارش2001) و اردن ، ميدگلياساس همين

و  كالس تبحري ساختار هدف بين اند كهداده

وجود دارد. اما  منفي رابطه سازي خودناتوان

دو متغير  اين بين ايديگر رابطه در پژوهشي

(. بر 1887، و همكاران نشد )اردن يافت

 در آن كه عملكردي ساختار هدف ك، يعكس

پردازند و مي رقابت با يكديگر به آموزاندانش

افراد ديگر،  به نسبت عملكردشان بر حسب

 سازي خودناتوان شوند، آنها را بهمي ارزشيابي

؛ 1887، و همكاران دهد )اردنمي سوق

 (.2001، و اردن ميدگلي

 سازيخودناتوان وينيز ر والدين هدفهاي   

 اند. پژوهشها گزارشاثر داشته آموزاندانش

 با رفتارهاي والدين تبحري هدف اند كهداده

از  و اجتناب سازينظير خود ناتوان اجتنابي

، آنكه دارد. حال منفي رابطه كمك جستجوي

رفتارها،  گونه با اين والدين عملكردي هدف

، هرودا و ارد )فريدلد مثبت رابطه

( در 1386) ممقاني يعقوبي (1،2001ميدگلي

 ابتدايي پنجم پايه آموزاندانش روي پژوهشي

 هدفي گيريجهت داد نوع ، گزارششهر تهران

 كارگيري به يا عدم كارگيري در به والدين

 دهي باال نظير بسط سطح يادگيري راهبردهاي

 تعيين نقش فرزندان توسط، 2و خودپايي

از  ، در استفادهآنكه ندارد، حال ايكننده

                                                 
1 - Friedel, Hruda & Midgley 
2 - elaboration and self-monitoring 

اثر  مانند مرور ذهني پايين سطح راهبردهاي

 بين دادند كه ديگر نشان دارد. نتايج

 با راهبردهاي آموزاندانش هدفي گيريجهت

 دهند، رابطهقرار مي مورد استفاده كه يادگيري

  .وجود دارد

در  توانند درگيريمي كه ديگري از عوامل   

 كنند، احساسات را تسهيل سازيناتوان

)پراپاوسيز و  پايين و كارآمدي ارزشمندي

 ؛ اردن 1884، و همكاران ؛ ميدگلي3،1877گرو

 مدرسه به ( و بدبيني1887، و همكاران

 .( است1884، و همكاران )ميدگلي

 پاييني شايستگي ادراك كه آموزانيدانش 

 روي سازيخودناتوان به است دارند، ممكن

 حفظ خود را نزد ديگران آورند تا شايستگي

 مدرسه به كه آموزاني، دانشعالوه كنند. به

 دليل به باورند كه هستند و بر اين بدبين

 و تربيت محدود، تعليم شغلي فرصتهاي

 به است نها ندارد، ممكنآ براي ارزشي

 رفتارهاي و برخي سازي خودناتوان

 ، تعهد پاييناندك ديگر نظير تالش زايمشكل

دچار شوند  در مدرسه و عملكرد ضعيف

 (.1884، و همكاران )ميدگلي

   

  سازيخودناتوان پيامدهاي

 زايمشكل از اشكال يكي سازيخودناتوان   

دارد.  همراه به مخربي پيامدهاي كه رفتار است

و  سازيخودناتوان اند كهداده پژوهشها نشان

                                                 
3 - Parapavessis & Grove 
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گذارند و همديگر عملكرد بر يكديگر اثر مي

در  ديگر، درگيري عبارت كنند. بهمي را تقويت

 دنبال را به ، عملكرد ضعيفسازيخودناتوان

در  نيز درگيري دارد و عملكرد ضعيف

     1كند )زاكرمنمي را تسهيل سازيخودناتوان

اگر  كه است (. پر واضح1887، و همكاران

 تالش ، عالماً و عامداً در مدرسهآموزي دانش

 موكول لحظه آخرين خود را به نكند و مطالعه

خواهد  از خود نشان نمايد، عملكرد ضعيفي

و  ؛ تامپسون1887، نو همكارا 2داد )ارونن

 (.2001، 3اردسونريچ

 آن به و اقدام تقلب به نسبت مثبت نگرش   

 است سازيخودناتوان نيز از ديگر پيامدهاي

 آموزي(. دانش1887، و همكاران 7   )اندرمن

 خود از طريق شايستگي اثبات دنبال به كه

 ، ممكناست سازيدر خودناتوان درگيري

 به نيل براي مناسب ايهرا نيز شيو تقلب است

  .بداند هدف اين

 عمده باال، هدف مطالب به با توجه   

پيشايندها  برخي رابطه حاضر، بررسي پژوهش

 با اين تحصيلي سازيخودناتوان و پيامدها مهم

 است بر اين فرض طور كلي باشد. بهمتغير مي

( زبانربو ع )فارس قومي گروههاي بين كه

 سازيخودناتوان از راهبردهاي در استفاده

 تبحري وجود ندارد. هدفهاي تفاوتي

                                                 
1 - Zackerman 
2 - Eronen 
3 - Thompson & Richardson 

(، عملكرد ، و والدينآموز، معلم)دانش

با  تحصيلي و كارآمدي قبلي تحصيلي

 دارند. هدفهاي منفي رابطه سازيخودناتوان

(، و كالس آموز، معلمعملكردگريز )دانش

 به نسبت ، و بدبينيوالدين رديعلمك هدفهاي

دارند.  مثبت رابطه سازيبا خودناتوان مدرسه

و  آموز، معلمعملكردگرا )دانش هدفهاي كليه

با  اقتصادي -اجتماعي ( و وضعيتكالس

، عالوه ندارند. به ايرابطه سازيخودناتوان

در  شود، با ايجاد حد نصابهاييمي فرض

 ، دانشو عملكردي تبحري هدفهاي هاينمره

و  تبحري در هر دو هدف كه آموزاني

در  كه آنهايي به عملكردگرا باال هستند نسبت

 عملكردگرا پايين باال و در هدف تبحري هدف

 خودناتوان از راهبردهاي هستند، در استفاده

در هر  كه كنند. اما گروهينمي تفاوتي سازي

و عملكردگريز باال هستند  تبحري دو هدف

باال، اما  تبحري در هدف كه آنهايي به نسبت

هستند، بيشتر از  عملكردگريز پايين در هدف

كنند. از مي استفاده سازيخودناتوان راهبردهاي

 كليه كه است آن تحقيق هايديگر فرضيه

 سازيپيشايند با خودناتوان متغيرهاي

 متغيرهاي دارند. پيرامون چندگانه همبستگي

 كه است پيامد نيز، انتظار بر اين

 بعدي با عملكرد تحصيلي سازيخودناتوان

و  تقلب به نسبت ، و با نگرشمنفي رابطه

  .باشد داشته مثبت رابطه آن به اقدام
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  پژوهش روش

  آزمودنيها

 به ايحاضر، نمونه پژوهش انجام جهت   

پسر  آموزاندانش كليه نفر از بين 634 حجم

 در سال اهواز كه دبيرستانهاي اول سال

 بودند به تحصيل به مشغول 88-70 تحصيلي

 انتخاب« ايمرحله تصادفي گيرينمونه» روش

 از ميان بود كه صورت كار بدين شد. روش

 16 ،و پرورش آموزش چهارگانه نواحي

 آموزاندانش كه دو و سه )از نواحي مدرسه

چهار  داشتند، هر كدام پوشش تحت بيشتري

 سه و چهار، هر كدام يك و از نواحي مدرسه

 نيز به شد. از هر مدرسه ( انتخابمدرسه

، مدرسه آن آموزانتعداد دانش نسبت

 شدند )از مدارس انتخاب تحقيق آزمودنيهاي

 انتخاب بيشتري تر، آزمودنيهايجمعيت پر

از  معرفي نماينده شده انتخاب شدند( تا نمونه

  .مورد نظر باشد جامعه

   

  پژوهش ابزارهاي

 مقياسهاي از مجموعه تحقيق در اين   

 ساخته  (PALS)1سازگار يادگيري الگوهاي

 شد. اين ( استفاده2000) و همكاران ميدگلي

 11از  كه است مقياس 24 شامل موعهمج

شد. همه  حاضر استفاده در تحقيق آن مقياس

تا  8/0) قبول قابل پايايي مقياسها داراي اين

                                                 
1 - Patterns of Adaptive Learning Scales, 

(PALS)  

در  مجموعه اين سازه ( هستند. روايي78/0

 عنوان )به است تأييد شده مختلفي مطالعات

، 1888، و ميدگلي 2كاپالن شود به ، رجوعمثال

، و همكاران 3؛ مرعشي1887، و همكاران اردن

 (.2000، و همكاران 6؛ پاتريك2000

 مقياسهاي پايايي حاضر، ضرايب در پژوهش 

و  كرونباخ آلفاي با دو روش مورد استفاده

( 7/0تا  11/0تا باال ) در حد متوسط تنصيف

 مالك پرسشنامه ، يكعالوه آمد. به دست به

دو  هر مقياس ازاي شد و به و تنظيم تهيه

و  صوري روايي گرديد كه طرح مربوط سؤال

تأييد شد و  متخصصان توسط آن محتوائي

كار  به اصلي پرسشنامه روايي بررسي براي

 بين همبستگي ضرايب شد. كليه گرفته

 با پرسشنامه PALS از بر گرفته مقياسهاي

دار بودند، معني( >0001/0P) ر سطحد مالك

. مقياسهاست اين قبول قابل از روايي حاكي كه

 ، از نگرشتقلب به نسبت نگرش سنجش براي

و  ، نعامي1382) نعامي ، ساختهتقلب سنج

 )آلفاي شد. پايايي ( استفاده1384، شكركن

( در 1388) دريس توسط مقياس ( اينكرونباخ

 88/0، 88/0، 87/0 ترتيب به مختلف زمان سه

 گزارش 8/0و  86/0، 81/0 تنصيف و با روش

 با همبستگي از طريق آن روايي شد. همچنين

                                                 
2 - Kaplan 
3 - Marachi 
4 - Patrick 
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 (>64/0r=،0001/0P) مالك پرسشنامه

 (.1388، شد )دريس حاصل

   

  اجرا شيوه

ها داده آوريجمع ، بهنمونه از تعيين پس   

از  انجاميد. قبل طول به ماه يك شد كه اقدام

شد  گفته آموزاندانش ها بهپرسشنامه توزيع

 صرفاً نظر شما را پيرامون سؤاالت اين»

 وضعيت به مربوط از مسايل ايمجموعه

 پاسخ شود. سؤاالتجويا مي خودتان تحصيلي

بايد نظر خود  ندارند و هر كس يا غلط درست

 باقي شما كامالً محرمانه كند. پاسخهاي بيانرا 

 مطلع از آن و مدرسه ماند و خانهمي

 راهنمايي سوم پايه ، معدلعالوه به«. شوندنمي

 عنوان به ترتيب آزمودنيها به دبيرستان و اول

و  عملكرد قبلي گيرياندازه براي شاخصهايي

 آنها استخراج تحصيلي هاي، از كارنامهبعدي

  .شد

   

  تحقيق هاييافته

 قومي گروههاي بين تفاوت آزمون جهت   

از  سازيخودناتوان از راهبردهاي در استفاده

 اين شد. خالصه اطالعات استفاده t آزمون

  .است شده ارايه 1 شماره در جدول فرضيه

 كه ميابيدر مي 1 شماره جدول با مالحظه   

 از لحاظ و فارس زبانعرب قومي دو گروه بين

 تفاوتي سازيخودناتوان از راهبردهاي استفاده

 (.13/0P<،07/0-=tوجود ندارد )

پيشايند  متغيرهاي بين رابطه آزمون جهت   

 ساده همبستگي از ضريب سازيبا خودناتوان

 همبستگي ضرايب شد كه استفاده پيرسون

با ميانگينها و  ها همراهفرضيه به مربوط

، در نمونه متغيرها و حجم معيارهاي انحراف

  .اندشده ارائه 2 شماره جدول

 هدف كه بينيممي 2 شماره جدول با مالحظه

 رابطه سازيآموز با خودناتواندانش تبحري

 (.p،226/0-=r <0002/0دار دارد )معني منفي

 )هدف تبحري هدف ر متغيرهاياما ديگ

( با و والدين ، معلمكالس تبحري

 ندارند. داريمعني رابطه سازيخودناتوان

    

   
 تحصيلي سازي خودناتوان از راهبردهاي در استفاده قومي دو گروه بين t آزمون . نتايج2 جدول

 t P ميانگين N قومي گروههاي

 181/2 -22/2 12/21 268 زبانعرب

 - - 14/21 222 فارس
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با ميانگينها،  همراه تحصيلي سازيپيشايند با خودناتوان متغيرهاي بين پيرسون ساده همبستگي . ضرايب0 جدول

 نمونه معيارها و حجم انحراف

 آماري شاخصهاي

 متغيرها 
N ميانگين 

  انحراف

 معيار
r P 

 2222/2 -001/2 24/8 2/02 184 زآمو دانش تبحري هدف

 070/2 218/2 91/8 2/22 184 آموزدانش عملكرگراي هدف

 172/2 281/2 29/8 22/21 184 آموزعملكردگريز دانش هدف

 299/2 -279/2 22/1 87/08 184 كالس تبحري هدف

 207/2 -278/2 1/0 22/22 184 كالس عملكردگراي هدف

 2/2 -220/2 12/8 11/27 184 كالسعملكردگريز  هدف

 000/2 219/2 11/8 29/22 184 معلم تبحري هدف

 028/2 24/2 11/0 47/22 184 معلم عملكردگراي هدف

 178/2 281/2 02/8 40/28 184 عملكردگريز معلم هدف

 84/2 -211/2 22/1 211/00 184 والدين تبحري هدف

 202/2 22/2 42/8 01/29 184 والدين عملكردي هدف

 220/2 -21/2 09/8 12/29 184 تحصيلي كارآمدي

 2222/2 887/2 79/1 27/28 184 مدرسه به بدبيني

 220/2 -208/2 48/2 20/21 127 قبلي معدل

 104/2 280/2 09/1 42/02 127 اقتصادي -اجتماعي وضعيت

 

    

عملكردگرا و  از هدفهاي يك هيچ

( و ، و معلمآموز، كالسنشعملكردگريز )دا

 با خودناتوان اقتصادي -اجتماعي وضعيت

 والدين عملكردي ندارند. هدف رابطه سازي

دارد  مثبت رابطه سازيبا خودناتوان

(01/0P<، 11/0=r.) نيز با  مدرسه به بدبيني

دارد  مثبت رابطه سازيخودناتوان

(0001/0P<، 338/0=r .)با  سازيخودناتوان

 ،>002/0P) تحصيلي كارآمدي متغيرهاي

11/0-=r )012/0) قبلي و معدلP<،  

123/0-=r ) دارند منفي رابطه.  

 قرار گرفت مورد آزمون كه ديگري فرضيه   

عملكردگريز و  اثر هدف با كنترل بود كه اين

 در هدف هم كه آموزاني، دانشقبلي معدل

عملكرد گرا باال  در هدف مو و ه تبحري

 تبحري در هدف كه آموزانيهستند، با دانش

هستند، در  عملكردگرا پايين باال، اما در هدف

، ساز تحصيليخودناتوان از راهبردهاي استفاده
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از  فرضيه اين آزمون كنند. براينمي تفاوتي

 شد تا اثر هدف استفاده كوواريانس تحليل

 شود. نتايج كنترل قبلي ريز و معدلعملكردگ

 ذكر است به اند. الزمآمده 3 شماره در جدول

 هاينمره در ميانه با ايجاد حد نصابهايي كه

 به آموزانوعملكردگرا، دانش تبحري هدف

    .شدند تقسيم چهار گروه

 

 
 اثر هدف با كنترل "/ عملكردگراتبحري هدف" چهار گروه وير و كوواريانس واريانس از تحليل حاصل . نتايج3 جدول

 قبلي عملكردگريز و معدل

 واريانس تحليل

 SS df MS F P پراكندگي منبع
 221/2 112/8 172/22 8 120/041 گروهي بين

 - - 981/01 182 217/22717 خطا

 كوواريانس تحليل

 SS df MS F P پراكندگي منبع
 228/2 700/1 428/222 8 21/811 گروهي بين

 - - 227/01 820 9191 خطا

 

    

 

 3 شماره جدول مندرجات با مالحظه  

و  واريانس در هر دو تحليل كه بينيممي

وجود دارد.  گروهها تفاوت ، بينكواريانس

در  F نسبت واريانس تحليل در روش چرا كه

 تحليل شو در رو (>01/0P) سطح

 داريمعني در سطح F نسبت كوواريانس

01/0P< محل يافتن باشد. برايدار ميمعني 

 تحليل نتايج روي شفه گيرياز پي تفاوت

 6 شماره در جدول شد. نتايج استفاده واريانس

  .اندآمده

 مشاهده 6 شماره جدول با مالحظه   

 گروه يعني 6و  3 دو گروه شود بينمي

تبحر باال/ "و  "باال/ عملكردگرا پايين تبحري"

وجود ندارد  تفاوتي "عملكردگرا باال

 گروههاي بين تفاوت به F نسبت داري)معني

 به شود كهمي دو و چهار مربوط شماره

شود، و نمي حاضر مربوط پژوهش هايفرضيه

، ن(. بنابراياست نشده رو گزارش از اين

  .شودتأييد مي تحقيق فرضيه

 با كنترل بود كه اين ديگر تحقيق فرضيه   

، قبلي عملكردگرا و معدل اثر هدف

در  و هم تبحري در هدف هم كه آموزانيدانش

 دانش به عملكردگريز باال هستند نسبت هدف

 باال، اما در هدف تبحري در هدف كه آموزاني

 هستند از راهبردهاي پايين عملكردگريز

 بيشتر استفاده تحصيلي سازي خودناتوان

 از تحليل كنند. در اينجا نيز با استفادهمي

 عملكردگريز و ، اثر دو متغير هدفكوواريانس



 سازي تحصيلي... با خودناتوان مربوطو  مهم پيشايندهاي برخي رابطه بررسي

 

78 

 

 "/ عملكردگراتبحري هدف" در چهار گروه تفاوت نقطه به مربوط پيگيري . نتايج1 جدول

 3 گروه N گروهها گروه رهشما ميانگينها

 - 222 / عملكردگرا پايينتبحر پايين 2 24/24

 - 92 / عملكردگرا باالتبحر پايين 0 81/24

 - 22 تبحر باال/ عملكردگرا پايين 8 71/21

 - 217 تبحر باال/ عملكردگرا باال 1 41/21

   
اثر  با كنترل "/ عملكردگريزتبحري هدف" چهار گروه وير و كوواريانس واريانس از تحليل حاصل . نتايج1 جدول

 قبلي عملكردگرا و معدل هدف

 واريانس تحليل

 SS df MS F P پراكندگي منبع
 20/2 210/1 172/22 8 221/822 گروهي بين

 - - 412/01 180 028/22410 خطا

 كوواريانس تحليل

 SS df MS F P پراكندگي منبع
 22/2 24/1 222/211 8 148/181 گروهي بين

 - - 777/01 820 792/9141 خطا

 

   

 در جدول شد. نتايج ، كنترلقبلي معدل   

  .اندشده آورده 1 شماره

 1 شماره جدول مندرجات با مالحظه

و  واريانس در هر دو تحليل كه بينيممي

، وجود دارد گروهها تفاوت بين كوواريانس

دار معني F نسبت در هر دو روش چرا كه

 از پيگيري تفاوت نقطه يافتن باشد. برايمي

شد.  استفاده واريانس تحليل نتايج روي شفه

  .اندشده آورده 4 شماره در جدول نتايج

 مشاهده 4 شماره جدول با مالحظه   

 گروه يعني 6و  3 دو گروه شود بينمي

 گروه"و  "باال/ عملكردگريز پايين يتبحر"

وجود  تفاوتي "تبحر باال/ عملكردگريز باال

  .شودرد مي تحقيق ، فرضيهندارد. بنابراين

   
 "/ عملكردگريزتبحري هدف" در چهار گروه تفاوت نقطه به مربوط پيگيري . نتايج4 جدول

 3 گروه N گروهها گروه شماره ميانگينها

 - 202 / عملكردگرا پايينتبحر پايين 2 77/21

 - 22 / عملكردگرا باالتبحر پايين 0 27/24

 * 22 تبحر باال/ عملكردگرا پايين 8 99/28

 - 212 تبحر باال/ عملكردگرا باال 1 29/21
 دار استمعني >01/0P در سطح تفاوت  * 
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حاضر  تحقيق هاياز ديگر فرضيه   

 پيشايندهاي بين گانهچند همبستگي

متغير بود.  با اين تحصيلي سازيخودناتوان

 8 شماره در جدول فرضيه از اين حاصل نتايج

  .است آمده

 همبستگي 7و  8 شماره جدولهاي   

 با متغير مالك بينپيش متغيرهاي بين چندگانه

 نشان (Enter) ورود از روش را با استفاده

آيد بر مي جداول از اين كه طوري به دهد.مي

 ، هدفمدرسه به نسبت بدبيني متغيرهاي

 عملكردگراي آموز، هدفدانش تبحري

 و هدف والدين عملكردي آموز، هدفدانش

متغير  بينهايپيش بهترين معلم عملكردگراي

باشند مي بينپيش متغيرهاي كليه از بين مالك

را  متغير وابسته درصد واريانس 20 و حدوداً

 نحوه كه است توضيح به كنند. الزممي تبيين

 در روش رگرسيون معادله ورود متغيرها به

 ابتدا متغيرهاي كه است بوده صورت بدين

وارد  اقتصادي -اجتماعي و وضعيت قوميت

 ساير متغيرهاي اند تا اثر آنها رويشده

 معدل متغيرهاي شود. سپس كنترل بينپيش

وارد شدند تا اثر آنها  و بدبيني ، كارآمديقبلي

  روي
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 ورود با روش و مالك بينپيش متغيرهاي بين چندگانه . همبستگي7 جدول

 آماري شاخصهاي

 بينهاپيش

MR RS F 

P 
 رگرسيون ضرايب

2 0 8 1 1 4 7 2 9 22 22 20 28 21 21 24  

 قوميت

221/2 222/2 229/2 

904/2>p 

 

221/2 

298/2 

904/2 

               β 
t 

p 

 وضعيت

 اقتصادي -اجتماعي

022/2 222/2 211/2 

217/2>p 

 

222/2 

220/2 

99/2 

202/2 

108/2 

191/2 

              β 
t 

p 

 قبلي معدل

204/2 224/2 244/0 

221/2>p 
 

227/2 

801/2 

714/2 

222/2 

888/2 

789/2 

207/2- 

128/0- 

228/2 

             β 
t 

p 

 كارآمدي

228/2 281/2 802/8 

22/2>p 
 

22/2 

297/2 

211/2 

227/2 

801/2 

711/2 

229/2- 

200/0- 

281/2 

281/2- 

418/0- 

229/2- 

            β 
t 

p 

 مدرسه به بدبيني

817/2 202/2 119/22 

2222/2>p 

 

227/2- 

882/2- 

202/2- 

11/2- 

128/2- 

298/2- 

224/2- 

24/2 

209/2- 

112/2- 

177/2 

80/2 

289/4 

2222/2 

           β 
t 

p 

 عملكردگريز هدف

 آموزدانش

812/2 202/2 09/9 

2222>p 
 

202/2- 

120/2- 

422/2- 

207/2- 

111/2- 

127/2- 

29/2- 

28/2- 

242/2 

212/2- 

228/2- 

079/2 

80/2 

242/4 

2222/2 

292/2 

727/2 

271/2 

          β 
t 

p 
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 ورود با روش و مالك بينپيش متغيرهاي بين چندگانه . همبستگي7 جدول ادامه

 آماري شاخصهاي

 بينهاپيش

MR RS F 

P 
 رگرسيون ضرايب

2 0 8 1 1 4 7 2 9 22 22 20 28 21 21 24  

 هدف

 عملكردگراي

 آموزدانش

871/2 212/2 221/2 

2222/2>p 

20/2- 

121/2- 

427/2 

21/2- 

091/2- 

749/2 

22/2- 

221/2- 

27/2 

290/2- 

412/2- 

29/2 

028/2 

144/1 

222/2 

289/2 

724/2 

177/2 

281/2 

892/0 

227/2 

         β 
t 

p 

 هدف

 آموزدانش تبحري

121/2 278/2 202/9 

2222/2>p 

221/2- 

222/2- 

929/2 

228/2- 

011/2- 

2/2 

77/2- 

428/2- 

22/2 

224/2 

292/2 

908/2 

022/2 

122/1 

222/2 

228/2 

121/2 

282/2 

218/2 

748/0 

224/2 

002/2- 

70/8- 

2222/2 

        β 
t 

p 

 هدف

 عملكردگريز كالس

129/2 271/2 229/2 

2222/2>p 

222/2- 

202/2- 

928/2 

222/2- 

211/2- 

277/2 

271/2- 

111/2- 

202/2 

222/2 

204/2 

9/2 

028/2 

144/1 

2222/2 

27/2 

012/2 

021/2 

21/2 

171/0 

221/2 

012/2- 

290/8- 

2222/2 

244/2 

214/2 

018/2 

       β 
t 

p 

 هدف

 عملكردگراي

 كالس

10/2 274/2 202/2 

2222/2>p 

220/2- 

219/2- 

942/2 

228/2- 

48/2- 

91/2 

271/2- 

182/2- 

207/2 

224/2 

291/2 

901/2 

022/2 

122/1 

2222/2 

278/2 

071/2 

028/2 

281/2 

812/0 

229/2 

044/2- 

271/8- 

2222/2 

211/2 

920/2 

890/2 

21/2 

41/2 

11/2 

      β 
t 

p 

 كالس تبحري هدف

107/2 220/2 172/7 

2222/2>p 

229/2 

274/2 

24/2 

227/2 

289/2 

29/2 

241/2- 

812/2- 

222/2 

222/2 

220/2- 

992/2 

022/2 

118/1 

2222/2 

278/2 

099/2 

291/2 

282/2 

090/0 

200/2 

829/2- 

021/1- 

2222/2 

28/2 

127/2 

404/2 

221/2 

021/2 

282/2 

224/22 

411/2 

222/2 

     β 
t 

p 

 هدف

 عملكردگريزمعلم

102/2 228/2 920/4 

2222/2>p 

229/2 

227/2 

201/2 

227/2 

281/2 

291/2 

240/2- 

022/2- 

022/2 

220/2- 

287/2 

97/2 

022/2 

118/1 

2222/2 

247/2 

221/2 

087/2 

202/2 

241/0 

21/2 

82/2- 

007/1- 

2222/2 

229/2 

828/2 

740/2 

221/2 

0080/2 

227/2 

227/2 

190/2 

284/2 

218/2 

788/2 

141/2 

    β 
t 

p 
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 ورود با روش و مالك بينپيش متغيرهاي بين چندگانه . همبستگي7 جدول ادامه

 آماري شاخصهاي

 بينهاپيش

MR RS F 

P 
 رگرسيون ضرايب

2 0 8 1 1 4 7 2 9 22 22 20 28 21 21 24  

 هدف

معملكردگراي

 علم

182/2 290/2 72/4 

2222/2>p 

221/2 

292/2 

900/2 

222/2 

818/2 

701/2 

244/2- 

817/2- 

274/2 

222/2 

22/2 

990/2 

021/2 

191/1 

222/2 

244/2 

241/2 

011/2 

228/2 

908/2 

211/2 

822/2- 

028/1- 

2222/2 

200/2 

814/2 

709/2 

222/2 

208/2 

920/2 

272/2 

27/2 

021/2 

224/2 

042/2 

729/2 

224/2 

908/2 

21/2 

   
β 
t 

p 

 تبحري هدف

 معلم

111/2 292/2 1810/4 

2222/2>p 

224/2 

824/2 

74/2 

201/2 

140/2 

411/2 

27/2- 

172/2- 

21/2 

2229/2- 

210/2- 

227/2 

097/2 

44/1 

222/8 

27/2 

00/2 

001/2 

202/2 

21/0 

212/2 

804/2- 

11/1- 

2222/2 

202/2 

11/2 

44/2 

222/2 

282/2 

294/2 

218/2 

72/2 

174/2 

222/2- 

201/2- 

282/2 

274/2 

871/2 

224/2 

012/8- 

108/2- 

211/2 

  
β 
t 

p 

 هدف

 والدينعملكردي

117/2 029/2 192/4 

2222/2>p 

224/2- 

208/2- 

928/2 

221/2 

2294/2 

901/2 

210/2- 

242/2- 

022/2 

220/2 

202/2 

972/2 

09/2 

42/1 

2222/2 

214/2 

221/2 

100/2 

282/2 

120/2 

142/2 

099/2- 

220/1- 

2222/2 

202/2 

811/2 

782/2 

222/2 

280/2 

920/2 

211/2 

781/2 

184/2 

220/2- 

0/2- 

212/2 

882/8 

177/2 

212/2 

022/8- 

102/2- 

214/2 

210/2 

129/0 

224/2 

 
β 
t 

p 

 تبحري هدف

 والدين

117/2  21/4 

2222/2>p 

224/2- 

21/2- 

929/2 

221/2 

297/2 

908/2 

210/2- 

240/2- 

029/2 

228/2 

211/2 

941/2 

09/2 

228/2 

100/2 

282/2 

124/2 

111/2 

092/2- 

221/1- 

2222/2 

202/2 

881/2 

789/2 

222/2 

202/2 

928/2 

211/2 

71/2 

14/2 

211/2 

71/2 

14/2 

220/2- 

290/2- 

212/2 

889/8 

171/2 

212/2 

020/8- 

129/2- 

217/2- 

211/2 

817/0 

229/2 

20/2- 

828/2- 

711/2 

β 
t 

p 
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 ايمرحله با روش و مالك بينپيش متغيرهاي بين چندگانه . همبستگي2 جدول

 (b) رگرسيون ضرايب MR RS F آماري شاخصهاي

  P 2 0 8 1   بينهاپيش

 مدرسه به بدبيني

801/2 221/2 122/12 

2222/2>P 

801/2 

917/4 

2222/2 

   
β 
t 

p 

 هدف

 والدين عملكردي

84/2 28/2 48/82 

2222/2>P 

811/2 

182/7 

2222/2 

212/2 

122/8 

222/2 

  
β 
t 

p 

 هدف

 آموزدانش تبحري

128/2 248/2 144/04 

2222/2>P 

021/2 

922/1 

2222/2 

008/2 

422/1 

2222/2 

021/2- 

200/1- 

2222/2 

 
β 
t 

p 

 هدف

 معلم عملكردگراي

101/2 22/2 142/00 

2222/2>P 

024/4 

991/1 

2222/2 

020/2 

248/1 

2222/2 

018/2- 

417/2- 

2222/2 

212/2 

918/0 

228/2 

β 
t 

p 

 

 متغيرهاي شود. از بين كنترل هدف متغيرهاي

آموز وارد شدند دانش نيز ابتدا هدفهاي هدف

خود  رود ويژگيهايمي گمان چرا كه

خواهند  رفتار وي روي تريآموز اثر قويدانش

 دينو وال ، معلمكالس هدفهاي . سپسداشت

 هدف ، ابتدا متغيرهايرابطه وارد شدند. در اين

)عملكردگرا و عملكردگريز( وارد  عملكردي

، چرا تبحري هدف متغيرهاي شدند و سپس

 نسبت عملكردي ، هدفهايبا نظريه مطابق كه

 براي تريقوي بين پيش تبحري هدفهاي به

 .هستند سازي خودناتوان

 سازيخودناتوان رابطه از آزمون حاصل نتايج

 آمده 8 شماره پيامد در جدول با متغيرهاي

  .است

شود مي مشاهده 8 شماره جدول با مالحظه  

 بعدي با عملكرد تحصيلي سازيخودناتوان

 و اقدام تقلب به نسبت و با نگرش منفي رابطه

 سه رو هر دارد. از اين مثبت رابطه آن به

 سازيخودناتوان رابطه به مربوط فرضيه

  .شوندپيامد تأييد مي با متغيرهاي تحصيلي

   

  گيريو نتيجه بحث

 براي كوشش حاضر، اولين پژوهش   

 نتايج   و پيشرفت هدفهاي  بين  رابطه بررسي
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 سازيپيامد با خودناتوان متغيرهاي به مربوط الاحتم تعداد و سطوح همراه به ساده همبستگي . ضرايب9 جدول

 N r P پيامد متغيرهاي

 2222/2 -222/2 626 بعدي معدل

 2222/2 181/2 636 تقلب به نسبت نگرش

 2222/2 1/2 634 رفتار تقلب

 

آموز با دانش تبحري هدف بين داد كه نشان

، اما وجود دارد منفي رابطه سازيخودناتوان

با  و والدين ، معلمكالس تبحري هدف بين

وجود ندارد. وجود  رابطه سازيخودناتوان

آموز و دانش تبحري هدف دار بينمعني رابطه

 ميدگلي همسو با پژوهشهاي سازيخودناتوان

( 2000) و همكاران ( والسون2001) و اردن

و  هسته اصلي دانيممي طور كه . هماناست

و تبحر  تكليف ، فهمتبحري هدف مركزي

 يادگيري دروني ارزش و به است بر آن يافتن

شود. پر مي داده اهميت و رتبه از نمره بيش

 ساختاري در چنين كه است واضح

 همراه به فرد سودي براي سازيخودناتوان

 هدفهاي بين وجود رابطه ندارد. اما عدم

با  و والدين ، معلمكالس ريتبح

و  )ميدگلي قبلي با پژوهشهاي سازيخودناتوان

( 2001، و همكاران ؛ فريدل2001، اردن

 از اين ناشي نتيجه ندارد. احتماالً اين همخواني

از  درستي ادراك آموزاندانش باشد كه حقيقت

ندارند. در  ، و والدين، معلمكالس هدفهاي

 شرايط دليل به و والدين معلمين اغلب راناي

و  مسائل ، كمتر بهو اقتصادي اجتماعي

 پردازند. بهمي آموزاندانش تحصيلي مشكالت

 مطالب تنها آموزش معلمين ، هدفعبارتي

 آموزاندانش پيشرفت و به است درسي كتاب

 دهند و احتماالً هميننمي چنداني اهميت

 تبحري تا هدفهاي است شده موجب مسأله

 سازيخودناتوان روي ، و كالس، معلموالدين

 به توانديگر مي باشند. از عوامل نداشته اثري

كرد. در  اشاره آموزاناز دانش نحوه ارزشيابي

شوند مي طرح طوري ، امتحاناتايران مدارس

نيز  مطالب يسطح و يادگيري تنها با حفظ كه

 درس اصلي هدف كه مناسب نمره به توانمي

 اين است و ممكن يافت ، دستاست خواندن

 و معلمين اگر والدين شود تا حتي امر موجب

 آموزانتأكيد كنند، دانش تكليف فهم نيز روي

 مطلب انگارند. در تأييد اين را ناديده آن

داد  ( گزارش1386) ممقاني يعقوبي

 در استفاده والدين هدفي گيريجهت

 باال اثري سطح از راهبردهاي آموزاندانش

 سطح از راهبردهاي استفاده ندارد، اما روي

 گذارد. بافتاثر مي مانند مرور ذهني پايين
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 تواند روينيز مي و تربيت تعليم عملكردگراي

 ، كالسوالدين ريتبح هدفهاي بين رابطه عدم

باشد. در  اثر داشته سازيبا خودناتوان و معلم

كرد.  كنكور اشاره مسأله به توانراستا مي اين

را تنها  سراسري در آزمون قبولي از آنجا كه

 شود تا حتيمي كند، موجبمي تضمين نمره

 تبحري هدفهاي نيز روي و معلمين اگر والدين

 سازيخود ناتوان روي ند، اثريتأكيد كن

اند، آنها دريافته باشد. چرا كه نداشته فرزندان

  .است تكليف ، مهمتر از فهممناسب اخذ نمره

 وجود رابطه ، عدمتحقيق از ديگر نتايج   

و  آموز، معلمدانش عملكردگراي هدفهاي بين

 اتبا مطالع كه است سازيبا خودناتوان كالس

 و همكاران (، و السون2001) و اردن ميدگلي

 . پژوهشهاياست ( همسو و هماهنگ2000)

عملكردگرا با  هدفهاي اند كهداده نشان قبلي

مانند عملكرد  مطلوب پيامدهاي برخي

 پيامدهاي و با برخي مناسب تحصيلي

 پايين دروني مانند انگيزش نامطلوب

( 2000، 1887، 1888، كاران)هاركيويكز و هم

آنها در  شوند و هنوز ماهيتمي همراه

 . در ايننيست پيامدها كامالً روشن بينيپيش

با  والدين عملكردي هدف ، همچنينتحقيق

با  ، كهداشت مثبت رابطه سازيخودناتوان

( همسو و 2001) و همكاران فريدل پژوهش

 آموزاناز دانش . اگر والديناست هماهنگ

باشند،  داشته خوب باال مانند نمره انتظارات

در  دلواپسي نوعي آموزاندر دانش است ممكن

در  و ناكامي والدين توقعات ساختن برآورده

در  درگيري آن نتيجه ايجاد كند كه آن حصول

  .است سازيخودناتوان

گريز عملكرد ، هدفهايتحقيق در اين   

 سازيبا خودناتوان و معلم آموز، كالسدانش

 و اردن ميدگلي با پژوهشهاي كه نداشت رابطه

(، 2000) و همكاران ( و السون2001)

 بين وجود رابطه ندارد. احتماالً عدم همخواني

، سازيعملكردگريز و خودناتوان هدفهاي

 گراييجمع از فرهنگ خاصي در نوع ريشه

 فرهنگ از ويژگيهاي باشد. يكي داشته

حاضر را  رسد نتايجنظر مي به گرا، كهجمع

 تصويب"باشد،  تأثير قرار داده تحت

از  اينمونه به . با اشارهاست "1اجتماعي

 مهم من براي"عملكردگريز  هدف هايماده

 نگاه كودن فردي عنوان به من به كه است

شود. در مي بهتر روشن سألهم "نشود

مورد  دنبال به گرا افراد هموارهجمع فرهنگهاي

هستند و  ديگران از جانب قرار گرفتن تصويب

نظير  نادرست برچسبهاي دريافت از آنجا كه

 مانع كه است از ويژگيهايي "بودن كودن"

نظر  شود، بهمي ديگران فرد از سوي تصويب

 از سطح مستقل تحقيق آزمودنيهايرسد مي

اند. داده ها پاسخماده به سازيشانخودناتوان

 اين كه فرهنگي بين پژوهشي تاكنون متأسفانه

. است نگرفته باشد انجام كرده را بررسي مسأله

، ايمقايسه پژوهش وجود، اخيراً در يك با اين

                                                 
1 - social approval 
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 دادند كه ( گزارش2001) و همكاران 1سليلي

 و خود كارآمدي تبحري هدف در شاخصهاي

تبار  چيني از كاناداييهاي كنگ هنگ هايچيني

در  آنكه تر بودند. حالتبار پايين و اروپايي

 تفاوتي گروه سه بين عملكردي هدف شاخص

 هدفگرايي نشد. اما در شاخصهاي مشاهده

 آموزاندانش روه، دو گو همسال ، خانوادهمعلم

 باالتر بودند )كه كانادايي گروه به نسبت چيني

بر  گراييجمع از تأثير فرهنگ حاكي

 بين باشد(. رابطهمي آموزاندانش هدفگرايي

و  تبحري هدف بين داد كه متغيرها نشان

و  ، خانوادهمعلم ، هدفگراييعملكردي

 اضطراببا  ، و عملكرد تحصيليهمسال

 مثبت رابطه كنگ هنگ هايدر چيني امتحان

ديگر  دو گروه ، برايوجود دارد. بالعكس

و عملكرد  ، خودكارآمديتبحري هدف رابطه

 بود. مك منفي امتحان با اضطراب تحصيلي

( نيز اظهار 2001، 1888) و همكاران 2اينرني

 هدفها بر حسب سازيمفهوم دارند كهمي

 به تا حد زيادي و عملكردي تبحري هدفهاي

 پيشرفت از مفهوم غرب فردگرايانه ديدگاه

 در تشخيص پردازيمفهوم و اين است وابسته

 و تعامل رفتار آموزشگاهي بعد اجتماعي

، فردي هدفهاي شامل مركب هدفهاي پيچيده

 در فرهنگهاي كه و پيوندجويي گروهي

  .ماندمي هستند ناكام ا رايجگرجمع

                                                 
1 - Salili 
2 - McInerney 

بود  حاضر، اين تحقيق هاياز ديگر يافته   

و  "تبحر باال/ عملكردگرا باال" دو گروه بين كه

از  در استفاده "تبحرباال/ عملكردگرا پايين"

وجود  تفاوتي سازيخودناتوان راهبردهاي

 و اردن ميدگلي همسو با يافته كه نداشت

 دو گروه بين عالوه باشد. بهمي( 2001)

تبحر باال/ "و  "تبحر باال/عملكردگريز باال" 

 از راهبردهاي در استفاده "عملكردگريز پايين

 مغاير با يافته نبود كه تفاوتي سازي خودناتوان

 باشد. در تحقيق( مي2001) و اردن ميدگلي

 )در اين هدف متغيرهاي ميان حاضر رابطه

 نكته و باال بود. اين اند( مثبتنشده ارائه مقاله

، تبحري هدف هر سه كند كهمي بيان

 عملكردگرا و عملكردگريز تقريباً همانند هم

 غربي هايمغاير با يافته يافته اند. اينكرده عمل

باشد. در مي شرقي هايبا يافته و موافق

دو بعد  در غرب گرفته انجام پژوهشهاي

باال،  مثبت با يكديگر رابطه عملكردي هدفهاي

اند. در نداشته رابطه تبحري اما با هدف

 ( بين2001) و همكاران سليلي پژوهش

 چينيهاي در گروه و تبحري عملكردي هدفهاي

، اما در دو وجود داشت مثبت رابطه كنگ هنگ

تبار  پاييتبار و اروچيني كاناداييهاي گروه

 سه بين مثبت . رابطهوجود نداشت رابطه

 ايراني آموزاندانش كند كهپيشنهاد مي هدف

امر  گزينند. اينرا برمي هدف از سه تركيبي

، در باشد كه حقيقت از اين ناشي است ممكن

 ارزشمند براي راهي و تربيت تعليم كه حالي
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 تبحري حس رشد يكو  دانش كسب به نيل

 براي است كليدي باشد همچنيندر فرد مي

و يا  اجتماعي در برابر گروه خودنمايي

. از نامناسب برچسب از دريافت جلوگيري

 بين ، رابطه منفيتحقيق هايديگر يافته

 سازيو خودناتوان تحصيلي خودكارآمدي

 همكاران و اردن مطالعات با نتايج باشد كهمي

(، و 1881، 2001) و اردن (، ميدگلي1887)

دارد.  ( همخواني1884) و همكاران ميدگلي

 ساز احساساتافراد خودناتوان اصوالً ويژگي

 كه . افرادياست و ارزشمندي كارآمدي پايين

از  بيم ندارند، همواره خود اطمينان توانايي به

 آنها محول به كه ليفيمبادا در تك دارند كه اين

 رو راههايي بخورند، از اين شكست است شده

جستجو  احتمالي شكست توجيه را براي

در  راهها، درگيري از اين يكي كنند كهمي

  .است سازيخودناتوان

با  مدرسه به بدبيني حاضر، بين در تحقيق   

آمد  دست باال به مثبت ، رابطهسازيخودناتوان

 ترينقوي عنوان نيز به رگرسيون و در تحليل

و  ميدگلي مطالعات با نتايج بود كه بينپيش

( 1884) و همكاران ( و ميدگلي1881) اردن

اخير كشور ما با  . در سالهاياست همخوان

 افراد تحصيل در ميان ويژه به شديدي بيكاري

از  امر يكي همينو  است شده مواجه كرده

 آن تبع و به از تحصيل دلسردي اصلي عوامل

 به باشد. عملكرد ضعيفمي عملكرد ضعيف

 انجامد. نتايجمي سازيخودناتوان نوبه خود به

 ارزش به ، بدبينياست داده نشان پژوهشي

بر  ضعيف عملكرد تحصيلي از طريق تحصيلي

و  گذارد )ميدگليمياثر  سازيخود ناتوان

 (.1884، همكاران

 منفي ، رابطهآمده دست به از ديگر نتايج   

 قبلي و عملكرد تحصيلي سازي خودناتوان بين

 از پژوهشهاي حاصل با نتايج كه است و بعدي

 و همكاران (، اردن1884) و همكاران ميدگلي

( و 1887) و همكاران (، زاكرمن1887)

 ( همسو و هماهنگ2001) و همكاران يدگليم

( اظهار 1887) و همكاران . زاكرمناست

و عملكرد، بر  سازيخودناتوان دارند كهمي

، عملكرد عبارتي دارند. به يكديگر اثر متقابل

 سازيبيشتر در خودناتوان درگيري به ضعيف

عملكرد  به سازي در خودناتوان و درگيري

  .انجامدر ميتضعيف

با  سازيخودناتوان حاضر، بين در تحقيق   

 رابطه آن به و اقدام تقلب به نسبت نگرش

 مطالعه با نتايج يافته اين شد كه حاصل مثبت

. است ( هماهنگ1887) و همكاران اندرمن

تأييد  براي در تالش همواره كه فردي

 از دست است ، ممكنخود است شايستگي

 دريغ هدف اين به نيل براي هر عملي به زدن

 ساز كهفرد خودناتوان دليل همين نورزد و به

 ، ممكنخود است تأييد شايستگي دنبال به

و از  دانسته درست را امري تقلب عمل است

  .كند استفاده آن
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  .اهواز شهيد چمران دانشگاه و روانشناسي تربيتي علوم دانشكده

با تهديد  شديد در مقايسه تنبيه تأثير تهديد به (. بررسي1384) ، حسين، عبدالزهرا، شكركننعامي

 پسر سال آموزاندر دانش آن به و اقدام تقلب به نسبت منفي در ايجاد نگرش خفيف تنبيه به

اهواز.  شهيد چمران ، دانشگاهو روانشناسي تربيتي علوم اهواز. مجله شهرستان راهنمايي سوم

  .2و  1 هاي، شمارهابستانبهار و ت

 يادگيري با راهبردهاي والدين هدفي گيريجهت رابطه (. بررسي1386) ، حسنممقاني يعقوبي

  .تهران دانشگاه و روانشناسي تربيتي علوم ارشد، دانشكده كارشناسي نامه . پايانفرزندان

   

 

 التين

Anderman, EM., Griesinger, T., & Westerfield, 0. (1998). Motivation and 

cheating during early adolescence. Journal of Educational Psychology, 

90(1), 84-93.  

Bergias, S. & Jones, E. (1978). Drug choice as a self-handicapping strategy in 

response to noncontingent success. Journal of Personality and Social 

Psychology, 36, 405-417.  

Butler, R. (1987). Task-involving and ego-involving properties of evaluation:  



 مجله علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز

 

 

87 

Effects of different feedback conditions on motivational perceptions, interest 

and performance. Journal of Educational Psychology, 79, 474-482.  

Dweck, C.S. (1986). Motivational processes affecting learning. American 

Psychologist, 41, 1040-1048.  

Dweck, C.S., & Leggett, EL. (1988). A social-cognitive approach to motivation 

and personality. Psychological Review, 95, 256-273.  

Eronen, S., Nurmi, J.E., & Salmela A., K. (1998). Optimistic, defensive- 

pessimistic, impulsive and self-handicapping strategies in university 

environments. Learning and Instruction, 8(2), 159-177.  

Friedel, J., Hruda, L., & Midgley, C., (2001). When children limit their own 

learning: The relation between peceived parent achievement goals and 

children’s use of avoidance behaviors. Paper presented at the annual meeting 

of the American Educational Research Association, Seattle, WA.  

Harachiewicz, J.M., Barron, K.E., John, T.M., Carter, S.M., & Elliot, A.J. 

(2000). Short-term and long-term consequences of achievement goals: 

Prediecting interest and performance over time. Journal of Educational 

Psychology, 92, 31 6-330.  

Kaplan, A., & Midgley, C. (1997). The effect of achievement goals: Does level 

of academic efficacy make a difference? Contemporary Educational 

Psychology, 22, 415-435.  

Marachi, R., Gheen, M.H., & Midgley, C. (April, 2000). Comparisons of 

elementary, middle, and high school teachers’ beliefs and approaches to  

instruction using a goal orientation framework. Paper presented at the annual 

meeting of the American Educational Research Association. New Orleans, 

Louisiana.  

McLnerney, M.D., Roche, A.L., Mclnerney, V., & Marsh, W.H. (1997). Cross-

cultural perspectives on school motivation: The Relevance and Application 

of Goal Theory. American Educational Research Journa4 34, 207-236.   

McLnerney, M.D., Yeung, A.S., & Melnerney, V. (2001). Cross-cultural 

validation of the Inventory of School Motivation (ISM): Motivation 

orientations of Navajo and Anglo students. Journal of Applied Measurerient, 

2(2), 134-152.  

Meece, J.I., Blumenfeld, P.C. & Hoyle, R.H. (1988). Students’ goal orientations 

and cognitive engagement in classroom activities. Journal of 

Educational Psychology, 80, 5 14-523.  



 سازي تحصيلي... با خودناتوان مربوطو  مهم پيشايندهاي برخي رابطه بررسي

 

 

88 

 

Middleton, M., & Midgley, C. (1997). Avoiding the demonstration of lack of 

ability: An under-explored aspect of goal theory. Journal of Educational 

Psychology, 89, 710-718.  

Midgley, C., & Urdan, T. (2001). Academic self-handicapping and achievement 

goals: A further examination. contemporary Educational Psychology, 26, 

61-75.  

Midgley, C., Arunkumar, R., & Urdan, T.C. (1996). “If I don’t do well 

tomorrow, there’s a reason”: Predictors of adolescents’ use of self-

handicapping strategies. Journal of Educational Psychology, 88, 423-434.  

Midgley, C., Maehr, M.L., Hruda, L.Z., Anderman, E., Anderman, L., Freeman, 

K.E., Oheen, M., Kaplan, A., Kumar, R., Middleton, M.J., Nelson, J., Roeser, 

R., & Urdan, T., (2000). Manual for the patterns of Adaptive Learning Scales 

(PALS) Ann Arbor, MI: University of Michigan.  

Nicholls, 1G., & Miller, A.T. (1984). Reasoning about the ability of self and 

others: A developmental study. Child Developmeru, 55, 1990-1999.  

Oleson, K.C., Butso, N.E., Foster, J.H., Lee, E.S., Ridberg, R.B., & Seldera, 

M.A. (2000). Achievement goals of overachievers and seif-hadicappers. 

Paper presented at the l annual meeting of the society for personality and 

social psychology: Nashville.  

Patrick, H., Ryan, A. M., & Pintrich, P.R. (1999). The diffrential impact of 

extrinsic and mastery goal orientations on males’ and females’ self- regulated 

learning. Learning and Individual Differences, 11(2), 153-171.  

Prapavessis, H., & Grove, J.R. (1998). Self-handicapping of culture and context 

on students’ motivational orientation: In F. Salili, C.Y. Chiu, & Y.Y. Hang 

(Eds.), Students motivation. The culture and context of learning (pp 221-

252). New York: Planum Press.  

Thompson, T., & Richardson, A. (2001). Self-handicapping status, claim self 

handicaps and reduce practice effort following success and failure feedback. 

British Journal of Educational Psychology.  

Urdan, T., & Midgley, C. (2001). Academic self-handicapping: What we know. 

What more there is to learn. Educational Psychology Review, 13, 115-138.  

Urdan, T. & Midgley, C., & Anderman, E. (1998). The role of classroom goal 

structure in students’ use of self-handicapping strategies. American 

Educational Research Journa4 35, 101-122.  



 مجله علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز

 

 

100 

Zuckerman, M., Kieffer, S.C., & Knee, R. (1998). Consequences of self-

handicapping: Effects on coping, academic performance, and adjustment. 

Journal of Personality and Social Psychology, 74(6), 1619-1628.  

 

 


