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رابطه خودناتوانسازی تحصیلی دانشآموزان با 
اهداف تسلط، عملکردگرا و عملکردگریز دانشآموز، والدین، معلم و کالس 

  
 
 

  

هدف: در این پژوهش، سؤالها و فرضیههایی مطرح شده است که مهمترین آنها عبــارت اسـت 
از بررسی رابطه بین اهداف یادگیری (دانشآموز، خانواده، معلم و کالس) با خود ناتوانسازی. 
ــا سـوم  روش: در این پژوهش مقطعی – تحلیلی، جامعه آماری را کلیۀ دانشآموزان پایۀ اول ت
دورۀ متوسطه شهر اصفهان تشکیل دادند. حجم نمونه پژوهش 190 دانشآمــوز دخـتر و پسـر 
بود  که از 20 مدرسه شهر اصفهان به شیوۀ تصادفی مرحلهای، از بین دانشآموزان پنج ناحیـه 
شهر انتخاب شدند. ابزارهای به کار گرفته شده، مجموعه مقیاسهای الگوهای یادگیری سازگار 
بود. یافتهها: نتایج نهایی پژوهش حاکی از آن بود که متغیرهــای اهـداف تبحـری دانشآمـوز، 
اهداف عملکرد گریزی دانشآموز، اهداف تبحری کالس، اهداف عملکرد گریزی کالس و به طـور 
ــایج نـیز نشـان داد کـه در  جداگانه رابطه معنیداری با خود ناتوانسازی پسران دارند. سایر نت
گروه دانشآموزان دختر اهداف تبحــری دانشآمـوز، اهـداف عملکـرد کـالس و اهـداف تبحـری 
والدین به طور مجزا، رابطه معنیداری با خود ناتوانسازی دارند. ضمناً، نتایج پژوهش حاکی از 
ـتفاده  آن بود که پسران به طور معنیداری بیشتر از دختران از راهبردهای خودناتوانسازی اس
میکنند. نتیجهگیری: بهتر است نظام آموزشی به گونهای تغییر یابد که اساس ارزشــیابی آن 
ــه رتبـه و نمـره، و نـیز بـر  میزان رشد صالحیتها و تسلط افراد بر موضوع یادگیری باشد و ن
ــیزان یـادگیـری و کنجکـاوی  فرآیند پیشرفت دانشآموزان و در نظر گرفتن پاداش برای رشد م

آنها تمرکز شود. 
 

دکتر فاطمه رئیسی1 
تربیت معلم فاطمه زهرا 

اسماعیل هاشمی شیخشبانی 
دانشگاه شهید چمران اهواز 

مریم فاتحیزاده 
دانشگاه اصفهان 

 
 
  

مقدمه1 
ـــه از ســال 1960 در منــابع  خودناتوانسـازی2 واژهای اسـت ک
ــورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. بـرگالس3 و جونـز4 از  روانشناسی م
پیشگامان این حــوزه، خـود ناتوانسـازی را یـک رفتـار یـا انتخـاب 
مجموعهای از عملکرد تعریف کردهاند که فرصت مناسبی به وجود 
ــا افـراد شکسـت را بـه عوامـل خـارجی و موفقیـت را بـه  میآورد ت

عوامل درونی نسبت دهند (به نقل از مارتین، 1998). 
افراد مجموعهای از راهبردها را به کار میگیرنـد تـا بـه آنـها بـه 
عنوان قربانیان شرایط و نه قربانیان ناتوانی نگریسته شود. بـرگالس و 

_____________________________________________
1 - نشانی تماس: اصفهان، خیابان مدرس، کوچه سرچشمه، مرکز تربیت معلم فاطمه زهرا. 

جونز این راهبردهــا را «خودناتوانسـازی» نـامیدند، زیـرا اسـتفاده از 
ــف عملکـرد بینجـامد.2زمـانی کـه فـرد از  آنها ممکن است به تضعی
پذیرش مســئولیت عملکـرد خـود اجتنـاب میکنـد، نوعـی راهـبرد 
ــار مـیگیـرد. بـه عقیـده تـایلر5 (بـه نقـل از  خودناتوانسازی را به ک
آندرمن6 و آندرمن، 1999) در موقعیتهایی که توانایی بالقوۀ افراد 
در حد باال ارزیابی میشــود، تمـایالت  خـود ناتوانسـازی افزایـش 
مییابد. وقتی این موقعیتها متـداول باشـد، خـودپنـدارۀ فـرد دائمـاً 
ــهدید میشـود و  محک میخورد، صیانت نفس یا عزت نفس وی ت
ساز و کارهای غلبه بر این تهدید که همان خودناتوانســازی اسـت، 
_____________________________________________
2- self-handicapping 3 - Berglas
4- Jones 5 - Taylor
6- Anderman
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فعال میگردد. ضعف عملکــرد در ایـن موقعیتهـا، شکسـت تلقـی 
میشود و استرس زیاد ناشی از آن فرد را به اســتفاده از ایـن راهـبرد 

سوق میدهد. 
دربارۀ ساختارهای زیربنایی راهبرد خــود ناتوانسـازی، چندیـن 
ــه عبـارتاند از: 1-  نظریـه خـود ارزشـی1؛ 2-  نظریه وجود دارد ک
نظریـه هـدف2؛ 3- نظریـه انگیـزش اجتنـابی3 و 4- نظریـه نیـاز بـــه 

پیشرفت. 
از آنجا که در این پژوهش، به رابطه خود ناتوانسازی و اهداف 
ــود، لـذا نظریـه  دانشآموز، معلم و والدین از تحصیل پرداخته میش

دوم، یعنی «تئوری هدف» دقیقتر شرح داده خواهد شد. 
 

نظریه هدف 
ــته، تعـدادی از اعضـای تیـم تحقیـق دانشـگاه  در طی دهۀ گذش
میشیگان از این نظریه به عنوان ذرهبینی که با آن میتوان ارتباط بین 
ــه یـادگیـری و الگوهـای شـناختی، عـاطفی و  اهداف پیشرفت، زمین
رفتاری معلمان و دانشآموزان را بررســی کـرد، اسـتفاده کردهانـد. 
این نظریه در حد یک چارچوب شناختی- اجتماعی بر اهدافــی کـه 
افراد در موقعیت پیشرفت پی میگیرند و اینکه چگونه به خودشــان، 
ـــی و عملکردشــان فکــر میکننــد، تمرکــز دارد  وظـایف تحصیل
وچارچوبی فراهم میکند تا افراد از طریق آن وقایع را تفســیر کننـد 

و به آن واکنش نشان دهند (مارتین، 2000). 
 

انواع اهداف پیشرفت شخصی 
محققان به این نتیجه رسیدهاند کــه اهـداف را میتـوان بـه طـور 
ــر دو  معنیداری به گروهها و انواع تقسیم کرد، اما در دو دهۀ اخیر ب
نوع هدف تمرکز کردهاند (میدگلی4، کاپالن5 و میدلتون6، 2001): 

1- هدف برای رشد توانایی که هدف تسلط7، هدف یادگیـری یـا 
هدف وظیفه8 نامیده شده است.  

ـــدف  2-  هـدف بـرای اثبـات توانـایی (یـا اثبـات نـاتوانی) کـه ه
عملکرد9، خود هدفی یا هدف وابسته به خود10 نامیده میشود. 
این دو هدف با وجود نامهای مختلف همپوشی قابل توجهی با 

هم دارند. 
در یـک سـطح کلـی هـدف تسـلط، درگیـــر شــدن بــا رفتــار 

ــور رشـد صالحیـت اسـت و هـدف عملکـردی  موفقیتآمیز به منظ
ــدن در رفتـار موفقیتآمـیز بـه قصـد اثبـات صالحیـت یـا  درگیر ش
ــدگلـی، 1997).  اجتناب از اثبات عدم صالحیت است (کاپالن و می
به طور خاص میتوان گفت که هدف تسلط بر تکلیف تمرکز دارد 
و برای فهمیدن و یاد گرفتن موضوع اســت و فـرد در پـی آن اسـت 
ــرد  که مهارتهای الزم برای انجام آن تکلیف را یاد بگیرد و عملک
ــد. امـا یـک هـدف  گذشتهاش را در وظایف مشابه فعلی بهبود بخش
ــود تمرکـز  عملکردی، به خودی خود و به طور خاص بر توانایی خ
دارد و جهت انگیزشی آن موفق شدن با تــالش کـم اسـت و اثبـات 
ــاتوانی)  ایـن مسـئله کـه فـرد توانمنـد اسـت (یـا اجتنـاب از اثبـات ن

(آمس11، 1992).1 
ــابی  افراد دارای اهداف وابسته به خود در پی آن هستند که ارزی
مثبت از صالحیت خود را به بیشترین حد برسانند و ارزیابی منفی از 
صالحیتشـان را تـا آنجـا کـه میتواننـد کـاهش دهنـد، در اهـــداف 
ـــر وظیفــه و افزایــش  معطـوف بـه وظیفـه، افـراد بـر تسـلط خـود ب

قابلیتهایشان تمرکز دارند (میدگلی و یوردان12، 2001). 
ــه سـمت اثبـات توانـایی   در اهداف عملکردگرا، جهتگیری ب
باالست و در اهداف عملکردگریز، جهتگیری به طرف اجتناب از 
ابراز توانایی پایین است. گرچه بسیاری از نظریهپردازان بــه روشـنی 
ــن اهـداف اجتنـابی و اهـداف گرایشـی تمـایز  مطرح کردهاند که بی
ــه اسـت و  وجود دارد، اما این دیدگاه چندان مورد توجه قرار نگرفت
بیشتر تحقیقات آزمایشگاهی از سال 1980 تا 1985 بــر تفـاوت بیـن 
اهداف عملکــرد و اهـداف تسـلط تمرکـز داشـته و هـر دو هـدف، 
اهداف گرایشی تلقی شدهاند. اهداف تسلط نشانگر رشد صالحیــت 
ــر وظیفـه و اطالعـات، رشـد  و شایستگی از طریق یادگیری، تسلط ب
ــتگی  علمی و مهارتی است و اهداف عملکردگرا نشانگر ابراز شایس
در مقایسه با عملکرد دیگران، اتمام ســریع کـار و کسـب اطالعـات 
ــارتین، 2000؛ میـدگلـی و  عمومی برای تحصیل و پیشرفت است (م

یوردان، 200). 

_____________________________________________
1- self-worth 2 - goal-theory
3- avoidance-motivation 4 - Midgley
5- Kaplan 6 - Middleton
7- mastery-goal 8 - task goal
9- performance-goal 10 - ego goal
11- Ames 12 - Urdan
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ساختارهای هدف1. اهداف شخصی اهدافی اســت کـه افـراد در 
ــال میکننـد. امـا عـالوه بـر  موقعیتهای پیشرفت (خاص و عام) دنب
ــوزان در محیطهـای یـادگیـری در زمینـه  اهداف شخصی، دانشآم
اهداف موفقیت پیامهای متعددی دریافت میکنند که ایــن اهـداف 
محیطی ادراک شده از کالس، مدرسه و معلم را ساختارهای هدف 
ــدارس و  مینـامند (میـدگلـی و یـوردان، 1995). ایـن اهـداف در م
کالسهــای درس بررســی و بــر اســاس ســـنتهای مـــدارس و 
کالسهای درس به دو دسته تقسیم شده اســت: 1- سـاختار هـدف 
عملکردگرا؛ 2- ساختار هدف تسلط (میدگلی و همکاران، 1998). 
ــالس یـا مدرسـه  برای مثال دانشآموزان میتوانند دریابند که در ک
تأکید بر یادگیری، فهمیدن یا پیشرفت است (ساختار هدف در حــد 
تسلط) یا این پیام را دریــافت میکننـد کـه گرفتـن نمرههـای بـاال و 
ـــدف  برتــری عملکــرد در مدرســه ارزشــمند اســت (ســاختار ه
ــداف از یـک سـو پیامهـایی اسـت کـه در  عملکردگرا). پایه این اه
موقعیت پیشرفت، بارز و آشکار هستند و از ســوی دیـگر مبتنـی بـر 
ــد. گاه  پیامهایی است که معلمان به دانشآموزان خود منتقل میکنن
معلمان بر اهمیت و رشد عقالنی از طریق توجه کــردن بـه تـالش و 
پیشرفت و اصالح یا به وسیله تشویق دانشآموزان به کــاوش عمیـق 
ــورد عالقهشـان تـأکید میکننـد و ایـن پیـام را بـه  در موضوعهای م
ــدف اصلـی  دانشآموزان میدهند که تالش زیاد و فهم موضوع، ه
ــدف در حـد تسـلط را  کالس است و بنابراین غیر مستقیم ساختار ه

القاء میکنند. 
ــاخت  میدگلی و همکارانش دریافتند که ساختار هدف، یک س
ــر اهـداف شـخصی، انگیـزش و عملکـرد  ذهنی قدرتمند است که ب
ـــأثیر مــیگذارد و ایــن تــأثیر احتمــاال  بیشــتر بــه ادراک  افـراد ت
دانشآموزان از سیاستها و شیوههای مدرسه و کالس وابسته است 
ــیوهها (آمـس، 1992؛ میـدگلـی و  تا به واقعیت عینی سیاستها و ش

یوردان، 2001). 
ــأیید میکننـد کـه سـاختار هـدف تسـلط بـا الـگوی  تحقیقات ت
یادگیری سازگارانه پیوند خورده است و شواهد کافی نشان میدهد 
که دانشآموزانی که کارهای مدرسه را با هدف یادگیری، فهمیدن 
ـــاری و شــناختی  و پیشـرفت انجـام میدهنـد، نتـایج احساسـی، رفت
سازگارانه را هم گزارش میکنند. برای مثال، هدف در حد تسلط با 

لیاقت و اســتعداد تحصیلـی، تکـالیف چـالش برانگیـز، سرسـختی و 
پشتکار در مواجهه بـا مشـکالت همـراه و بـا کـاربرد اسـتراتژیهای 
شناختی و فراشناختی مؤثر پیوند خورده اســت. در واقـع فـرد دارای 
هدف تسلط، موفقیــت را بـه تـالش، عالقـه و اسـتراتژیهای مـورد 
ــه و حتـی  استفاده نسبت میدهد و نسبت به مدرسه و تکالیف مدرس

خوشبختی خود نگرش مثبت دارد (یوردان، 1997). 1 
ــی  اما در زمینه اهداف عملکرد، مطالعات نشان میدهند، که وقت
هدف عملکردی برجسته است. دانشآموزان احتمــاال  یـک الـگوی 
ناسـازگارانـه را گزارش میدهنـد، مثـل تجربـه احسـاس منفـــی در 
ـــز، اســتراتژیهای  مواجهـه بـا مشـکالت و تکـالیف چـالش برانگی
ــاتوانی (آمـس، 1992).  یادگیری ضعیف و نسبت دادن شکست به ن
ــوان اذعـان  علیرغم نتایج متناقض تحقیقات و یافتههای تحقیقی میت
ــامطلوب  کرد که اهداف عملکردی بیشتر به جهتگیری انگیزشی ن
و ضعیف منجر میشود (میدگلی، 2000)، لذا برای اصالح مــدارس 
بـاید بـه اهـداف تسـلط توجـه و آنـها را تقویـت کـرد (میـدگلــی و 

یوردان، 1995؛ میدگلی و همکاران، 2001). 
ــردازان سـه نـوع هـدف را شناسـایی  پس به طور خالصه نظریهپ

کردهاند که عبارتاند از: 
الف) اهداف تسلط (اهداف معطوف به وظیفه): در اهداف معطوف 
به وظیفه، افراد بر تسلط بر وظیفه و افزایش قابلیتها تمرکز دارند و 
در پی پاسخگویی به این سؤالها هستند کــه چگونـه میتوانـم ایـن 
ــیزی یـاد خواهـم گرفـت؟ در  وظیفه را انجام بدهم و یا اینکه چه چ
ــگران پیشرفتشـان هسـتند تـا نـگران غلبـه بـر  این هدف افراد بیشتر ن

دیگران. 
ــا اهـداف  ب) اهداف عملکردگرا (اهداف معطوف به خود): افراد ب
معطوف به خود در پی آن هســتند کـه ارزیـابی مثبـت از صالحیـت 
ــه حداکـثر و ارزیـابی منفـی از صالحیتشـان را بـه حداقـل  خود را ب
برسانند. در این هدف، افراد به دنبــال پاسـخگویـی بـه ایـن سـؤالها 
هستند که «من چگونه میتوانم با هوش به نظــر برسـم؟» و «چگونـه 
ــدف تـالش  میتوانم بهتر از دیگران عمل کنم؟». افراد دارای این ه

میکنند تا عملکردی بهتر از دیگران داشته باشند (آمس، 1992). 
ج) اهداف عملکردگریز: این هدف، یک هدف اجتنابی اســت کـه 
_____________________________________________
1- goal- structures
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فرد با درگیر نشدن در فعالیتها میخواهد نفهم، گیج و کنــد ذهـن 
به نظر نرسد (میدگلی و همکاران، 1998).  

هـدف ایـن پژوهـش، بررسـی رابطـه بیـــن خــود ناتوانســازی 
تحصیلی دانشآموزان با اهداف تسلط، عملکردگرا و عملکردگریز 
ـــوزان دوره  دانشآمـوز، والدیـن، معلمـان و کـالس درس دانشآم
ــهان بـود. در ایـن راسـتا، پژوهـش حـاضر در پـی  متوسطه شهر اصف

پاسخ دادن به پرسشهای زیر بود: 
ــردی  1- آیا بین خود ناتوانسازی تحصیلی دانشآموز و اهداف ف

وی ارتباط وجود دارد؟ 
2- آیـا بیـن خـود ناتوانسـازی تحصیلـی دانشآمـــوز و اهــداف 

خانواده وی ارتباط وجود دارد؟ 
3- آیـا بیـن خـود نـاتوان سـازی تحصیلـی دانشآمـوز و اهــداف 

کالس درس دانشآموز ارتباط وجود دارد؟ 
ــداف معلـم  4- آیا بین خود ناتوانسازی تحصیلی دانشآموز و اه

ارتباط وجود دارد؟ 
ــوزان ارتبـاط وجـود  5- آیا بین متغیرهای فوق و جنسیت دانشآم

دارد؟ 
 

روش 
جامعۀ آماری این پژوهش مقطعی- تحلیلی، 87231 دانشآموز 
ـــال  دخـتر و پسـر دورۀ متوسـطه شـهر اصفـهان میباشـند کـه در س
ـــه  تحصیلـی 83-1382 در آموزشـگاههای شـهر اصفـهان مشـغول ب
ــورد مطالعـۀ ایـن پژوهـش، 190 دانشآمـوز  تحصیل بودند. نمونۀ م
شامل 95 دختر و 95 پسر میباشند. این تعـداد از بیـن دبیرسـتانهای 
ــتان  دخترانه و پسرانه شهر اصفهان (دو دبیرستان دخترانه و دو دبیرس

پسرانه از هر ناحیه و از هر مدرسه 10 نفر) انتخاب شدند. 
 

ابزار اندازهگیری 
ـــنجش متغیرهــا از مجموعــه مقیــاس  در ایـن تحقیـق بـرای س
الگوهای یادگیری سازگار استفاده شد که شرح آن در ادامه خواهد 

آمد: 
مجموعه مقیاسهای الگوهای یادگیری ســازگار1. قسـمت 
عمـدۀ ابزارهـای تحقیـق حـاضر از مجموعـه مقیاسهـای الگوهــای 

ــاران (2001) اقتبـاس و در  یادگیری سازگار ساخته میدگلی و همک
ایران به وسیله هاشمی و شیخشبانی (1380) هنجاریابی شده است. 

ــای  این مجموعه طی چندین سال شکل گرفته و هر بار مقیاسه
جدیدی به آن اضافه شده که در این پژوهش، آخرین نسخۀ آن بــه 
کار گرفته شــده اسـت. ایـن مجموعـه، شـامل 26 مقیـاس راجـع بـه 
ــن، معلمـان و همسـایگان  ادراکات دانشآموزان، ویژگیهای والدی
ــورد  میباشد که در این پژوهش از 13 مقیاس آن که به متغیرهای م
ــتفاده شـد. روایـی و پایـایی ایـن مقیاسهـا در  مطالعه مربوط بود اس
چندین مطالعه و با آزمودنیهای مختلف تأئید شده است (کاپالن و 
ــاران، 1998). تمـام مادههـای ایـن  میدگلی، 1997؛ میدگلی و همک
ــا 5 نمـرهگذاری میشـوند.  مقیاسها پنج درجهای میباشند و از 1 ت

این مجموعه شامل مقیاسهای زیر میباشد: 1 
1- مقیاس خودناتوانسازی تحصیلی. این مقیاس شــامل شـش مـاده 
اسـت کـه مـیزان اســـتفاده دانشآمــوزان را از راهبردهــای خــود 
ناتوانسازی تحصیلی نشان میدهد. هر یــک از مادههـا راهـبردی را 
منعکس میکند که دانشآمــوز بـا اسـتفاده از آن عملکـرد ضعیـف 

بعدی خود را توجیه میکند.  
ــاده دارد کـه  2- مقیاس هدف تبحری دانشآموز. این مقیاس پنج م
نظر دانشآموزان را در مورد اهدافی کــه در زمینـۀ تحصیلـی دنبـال 

میکنند، جویا میشود.  
3- مقیاس هدف عملکردگرای دانشآمــوز. ایـن مقیـاس کـه دارای 
پنـج مـاده اسـت، منعکـس کننـدۀ تمـایل دانشآمـوزان بـه داشــتن 

عملکرد بهتر نسبت به دیگران میباشد.  
4- مقیاس هدف عملکردگریز دانشآموز. ایــن مقیـاس دارای چـهار 
ماده است که تمــایل دانشآمـوز را بـه گریـز از خـوردن بـرچسـب 

«کودن» منعکس میکند.  
5- مقیاس هدف تبحری کالس درس. این مقیاس شش مـاده دارد و 
ادراک دانشآموزان را از تأکید کالس بر ارزشمند بودن یادگیــری 

میسنجد.  
ــامل سـه  6- مقیاس هدف عملکردگرای کالس درس. این مقیاس ش
ماده است و نشانگر ادراک دانشآموزان از تأکید کــالس برداشـتن 

عملکرد بهتر از دیگران میباشد.  
_____________________________________________
1- Patterns of Adaptive Learning Scales
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ــاس دارای پنـج  7- مقیاس هدف عملکردگریز کالس درس. این مقی
ماده است و ادراک دانشآموزان را از تأکید کالس درس بر گریــز 

از خوردن برچسب کودن منعکس میکند.  
8- مقیاس ادراک از هدف تبحری معلم. شامل پنــج مـاده میباشـد 
که ادراک دانشآموزان را از تأکید معلم بر فهم مطلب و تسـلط بـر 

آن نشان میدهد.   
9- مقیاس ادراک هدف عملکردگرای معلم. این مقیــاس دارای سـه 
ماده میباشــد و ادراک دانشآمـوزان را از تـأکید معلـم بـر داشـتن 

عملکرد بهتر از سایر دانشآموزان منعکس میکند.  
10- مقیاس ادراک هدف عملکــردگریـز معلـم. ایـن مقیـاس دارای 
چهار ماده میباشد و ادراک دانشآموزان را از تأکید معلم بر گریز 

از خوردن برچسب کودن نشان میدهد.  
11- مقیاس ادراک از هدف تبحری والدین. این مقیاس شش مــاده 
دارد که ادراک دانشآمــوزان را از تـأکید والدیـن بـر فـهم مطلـب 

منعکس میکند.  
ــن. ایـن مقیـاس پنـج  12- مقیاس ادراک از هدف عملکردی والدی
ــن بـر عملکـرد  ماده دارد که ادراک دانشآموزان را از تأکید والدی

بهتر نشان میدهد.  
 

یافتهها 
ـــوز دخــتر و پســر نمونــه پژوهــش،  از مجمـوع 200 دانشآم
نمرههای آزمونهای 10 دانشآموز به دلیل ناقص بــودن پاسـخها از 
ـــای 95  رونـد تحلیـل حـذف و در نـهایت دادههـا بـر اسـاس نمرهه
پرسشنامه مربوط به دختران و 95 پرسشنامه مربوط به پســران تحلیـل 

شد. 
جـدول 1، شـاخصهای توصیفـی نمرههـــای دانشآمــوزان در 
خردهمقیاسهای الگوهای یادگیری سازگار را به تفکیــک جنسـیت 

نشان میدهد. 
ــران و دخـتران در  در جدول 1 مشاهده میشود که نمرههای پس
مقیاسهای یازدهگانه الگوهای یــادگیـری سـازگار چنـدان تفـاوت 

ندارد. انحراف معیار نمرهها نیز در همین جدول ارائه شده است. 
ــــداف یـــادگیـــری و  در جــدول 2، ضرایــب همبســتگی اه
خودناتوانسازی دانشآموزان پسر ارائه شده است. این نتایج حاکی 

از معنـــیدار بـــودن ضریـــب همبســـتگی بیـــن محـــور الــــف 
(خودناتوانسازی و اهداف تبحری دانشآموزان پســر) و محـور ب 
(خود ناتوانســازی و اهـداف عملکـردگریـزی ایـن دانشآمـوزان) 

است. 
جــدول 3، ضرایــب همبســتگی خودناتوانســازی و اهـــداف 
یـادگیـری کـالس را در پسـران نشـان میدهـد. ایـن جـدول نشــان 
میدهـد کـه ضریـب همبسـتگی اهـداف تبحـری کـــالس و خــود 
ناتوانسازی پسران و نیز ضریب همبستگی اهداف عملکــردگریـزی 

کالس و خود ناتوانسازی پسران دانشآموز معنیدار است. 
 

ــی نمرههـا در مقیاسهـای الگوهـای یـادگیـری  جدول 1- شاخصهای توصیف
سازگار بر حسب جنسیت 

(n=95) دختر (n=95) پسر مقوله 

میانگین  
(انحراف معیار) 

میانگین 
(انحراف معیار) 

21/84 (2/81) 22/42 (4/03) اهداف تبحری دانشآموز 
16/99 (4/35) 16/12 (4/75) اهداف عملکردی دانشآموز 

15/67 (3/15) 14/58 (3/67) اهداف عملکردگریزی دانشآموز 
23/78 (4/24) 23/92 (3/80) اهداف تبحری کالس 

11/75 (2/34) 11/20 (2/25) اهداف عملکردی کالس 
18/20 (2/85) 17/13 (3/48) اهداف عملکردگریزی کالس 

18/23 (3/93) 18/60 (3/43) اهداف تبحری معلم 
12/16 (2/17) 10/76 (2/46) اهداف عملکردی معلم 

13/67 (3/53) 11/48 (3/52) اهداف عملکردگریزی معلم 
22/67 (4/88) 21/64 (4/52) اهداف تبحری والدین 

17/92 (4/23) 16/94 (4/29) اهداف عملکردی والدین 
 

جـدول 2- ضرایـب همبســـتگی خــود ناتوانســازی و اهــداف یــادگیــری 
 (n =95) دانشآموزان پسر

ضریب متغیر مستقل 
همبستگی 

سطح 
میزان رابطه معنیداری 

اهداف تبحری 
دانشآموز 

 -0/262 0/005 0/068

اهداف عملکردی 
دانشآموز 

 -0/071 ns 0/005

اهداف عملکردگریزی 
دانشآموزان 

 -0/243 0/009 0/060
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ــازی  ضرایب همبستگی اهداف یادگیری معلمان و خودناتوانس
دانشآموزان پسر (اهداف تبحری معلم، اهداف عملکردی معلــم و 
ــب همبسـتگی  اهداف عملکرد گریزی معلم) معنیدار نبودند. ضرای

خود ناتوانسازی پسران و اهداف یادگیری والدین معنیدار نبود. 
ــازی و اهـداف  جدول 4، شامل ضرایب همبستگی خودناتوانس
ــری دانشآمـوزان دخـتر میباشـد. ایـن جـدول نشـان دهنـده  یادگی
معنیدار بودن ضریب همبستگی خودناتوانسازی و اهداف تبحــری 
دانشآموزان دختر است. ســایر ضرایـب همبسـتگی از نظـر آمـاری 

معنیدار نیست. 
ـــود ناتوانســازی و اهــداف  جـدول 5، ضرایـب همبسـتگی خ
ــالس را ارائـه میکنـد. ایـن جـدول نشـان میدهـد کـه  یادگیری ک
ضریب همبستگی خودناتوانسازی و اهداف عملکــردی کـالس در 

دانشآموزان دختر معنیدار است. 
ــازی و اهـداف  جدول 6، شامل ضرایب همبستگی خودناتوانس
ــوزان دخـتر میباشـد. ایـن جـدول  یادگیری معلم و ولدین دانشآم
ـــتگی خودناتوانســازی و  حـاکی از معنـیدار بـودن ضریـب همبس
اهداف تبحــری والدیـن دانشآمـوزان دخـتر اسـت. سـایر ضرایـب 

همبستگی از نظر آماری معنیدار نیست. 
 

جدول 3- ضرایب همبستگی خــود ناتوانسـازی و اهـداف یـادگیـری کـالس 
 (n =95) پسران

متغیر مستقل 
ضریب 

همبستگی 
سطح 

معنیداری 
میزان 
رابطه 

0/06 0/008 0/245- اهداف تبحری کالس 
ns 0/0025 0/05- اهداف عملکرد بر کالس 

0/056 0/01- 0/237- اهداف عملکرد گریزی کالس 
 

جدول 4- ضرایب همبســتگی خودناتوانسـازی و اهـداف یـادگیـری دخـتران 
 (n =95)

مقوله (ویژگی شخصیتی) 
ضریب 

همبستگی 
سطح 

معنیداری 
میزان 
رابطه 

0/061 0/008 0/248- اهداف تبحری دانشآموز 
ns 0/0001 0/010- اهداف عملکردی دانشآموز 

ns 0/011 0/107- اهداف عملکرد گریزی دانشآموز 
 

جدول 5- ضرایب همبستگی خودناتوانسازی و اهداف یــادگیـری کـالس در 
 (n =95) دختران

مقوله 
ضریب 

همبستگی 
سطح 

معنیداری 
میزان 
رابطه 

ns 0/008 0/091- اهداف تبحری کالس 
0/061 0/008 0/247- اهداف عملکردی کالس 

ns 0/013 0/125- اهداف عملکردگریزی کالس 
 

ـدول 6- همبسـتگی خودناتوانسـازی و اهـداف یـادگیـری معلـم و والدیـن  ج
 (n =95) دختران

مقوله 
ضریب 

همبستگی 
سطح 

معنیداری 
میزان 
رابطه 

ns 0/001 0/039- اهداف تبحری معلم 
ns 0/002 0/049- اهداف عملکردی معلم 

ns 0/015 0/124- اهداف عملکرد گریزی معلم 
0/053 0/012 0/23- اهداف تبحری والدین 

ns 0/0001 0/011- اهداف عملکردی والدین 

 
بحث 

در این قسمت سؤالهای پژوهش و نتــایج هـر کـدام ارائـه و در 
هر قسمت به پژوهشهای مشابه اشاره خواهد شد: 

ــازی و اهـداف دانشآمـوز از  1- آیا بین خودناتوانس
یادگیری ارتباط وجود دارد؟ 

ــازی و اهـداف تبحـری  نتایج نشان میدهد که بین خودناتوانس
ـــیداری وجــود دارد و اهــداف تبحــری  دانشآمـوزان رابطـه معن
دانشآمـوزان در حـدود 6/5 درصـد نمرههـای خودناتوانسـازی را 
تبیین میکند. همچنین بین اهــداف عملکـرد گریـزی دانشآمـوز و 
خود ناتوانســازی نـیز رابطـه معنـیداری وجـود دارد و 3/8 درصـد 
نمرههــای خــود ناتوانســــازی کـــل دانشآمـــوزان را اهـــداف 

عملکردگریزی آنان تبیین میکند. 
نتـایج نشـانگر آن اسـت کـه بیـن اهـــداف تبحــری و اهــداف 
ـــازی پســران رابطــۀ معکــوس و  عملکـردگریـزی بـا خودناتوانس
معنیداری وجود دارد و بین اهداف عملکردگرا و خودناتوانسازی 
آنها هیچ رابطهای وجود ندارد، اما در دختران بین اهداف تبحری بـا 
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خودناتوانسازی رابطۀ معکــوس وجـود دارد. یعنـی افـرادی کـه از 
راهبردهای خودناتوانسازی بیشتر استفاده میکنند، اهداف تبحــری 
کمتری را بــر مـیگزیننـد و بـه عکـس، بیـن اهـداف عملکـردی و 

عملکردگریزی با خودناتوانسازی ارتباط معنیداری دیده نشد. 
اهداف تحصیلی افــراد، پیامدهـای شـناختی، عـاطفی و رفتـاری 
ــها دارد. دانشآموزانـی کـه اهـداف تبحـری دارنـد،  مهمی برای آن
یادگیری برایشان ذاتا  جالب و دارای جاذبه است و ارزش یادگیـری 
در خودش نهفته است. شواهد پژوهشی حاکی از آن است که افراد 
ـــــری در زمینــــۀ تحصیــــل از راهبردهــــای  دارای هـــدف تبح
ــرا ایـنگونـه افـراد بـه  دنبـال  خودناتوانسازی استفاده نمیکنند، زی
ـــازی  کسـب تبحـر و شایسـتگی هسـتند و از ایـنرو از خودناتوانس
ــی و  اسـتفاده نمیکننـد، چـون سـودی بـه آنـها نمیرسـاند (میـدگل
یوردان، 2001). این نتایج با یافتــههای پژوهـش حـاضر همسوسـت. 
همچنیـن یافتـههای پژوهشـی حـاکی از آن اسـت کـه افــراد دارای 
اهداف عملکــردگریـز نسـبت بـه کسـانی کـه اهـداف عملکـردگرا 
دارنـد، خودناتوانســـازی بیشــتر، کــارآمدی تحصیلــی پــایینتر، 
ــد (میدلتـون و  کمکطلبی کمتر و اضطراب بیشتری را نشان میدهن

میدگلی، 1997؛ میدگلی و یوردان، 2001). 
نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که بین اهــداف عملکـردگرا 
و عملکرد گریز با خودناتوانسازی رابطه معنیداری وجــود نـدارد. 
در پژوهشهایی نیز که تا کنون شده، نتایج یکسانی به دست نیـامده 
است. در مورد رابطۀ بین خودناتوانسازی و اهداف عملکردگریزی 
پسران نتایج پژوهش حاضر با سایر پژوهشها همراســتا نبـود و ایـن 
ــل تفاوتهـای فرهنـگی یـا سـایر تفاوتهـای  مطلب میتواند به دلی
زمینهای باشد. علیرغم نتایج متناقض تحقیقات باید اذعــان کـرد کـه 
اهداف عملکــردگرا بیشـتر بـه جـهتگیـری انگیزشـی نـامطلوب و 
ــرای اصـالح مـدارس بـاید بـر اهـداف  ضعیف منجر میشود و لذا ب
ــت کـرد. نقـش نـاتوانی ادراک شـده بـه  تسلط توجه و آنها را تقوی
وسـیله افـراد، سـبکی کـــه اهــداف عملکــردی بــه آن تعریــف و 
ــود و جریانهـای فرهنـگی مختلـف کـه تعـابیر و  اندازهگیری میش
تفاسیر مختلفی از اهداف عملکردی دارند و آنرا تعدیل میکننــد، 
باعث میشوند همبستگیها و نتایج مرتبط با اهــداف عملکـردی بـه 

شفافیت اهداف تسلط نباشند (میدگلی و یوردان، 2001). 

2- آیـا بیـن خودناتوانسـازی و اهـداف خـــانواده از 
یادگیری ارتباط وجود دارد؟ 

ــاکی از آن اسـت کـه بیـن اهـداف تبحـری والدیـن بـا  نتایج ح
ـــوس و معنــیدار وجــود دارد و  خودناتوانسـازی همبسـتگی معک
ـــــای  اهـــداف تبحـــری والدیـــن تبییـــنگر 3/2 درصـــد نمرهه

خودناتوانسازی کل دانشآموزان میباشد. 
ـــن  در دخـتران، بیـن خودناتوانسـازی و اهـداف تبحـری والدی
ــی بیـن خودناتوانسـازی بـا  همبستگی معکوس و معنیدار است، ول
ــداف  اهداف عملکردی همبستگی معنیدار نیست. در پسران بین اه
عملکردی و اهداف تســلط والدیـن بـا خودناتوانسـازی همبسـتگی 

معنیدار نیست.  
پژوهشها نشان دادهاند زمانیکــه فشـار درونـی فـرد، خـانواده، 
ــش  همساالن و محیط آموزشگاه شدید باشد، خودناتوانسازی افزای

مییابد (میدگلی و یوردان،2001). 
 

ـری   3- آیا بین خودناتوانسازی و اهداف معلم از یادگی
ارتباط وجود دارد؟ 

ــم و  نتـایج نشـان میدهـد کـه بیـن اهـداف عملکـرد گریـز معل
خودناتوانسازی همبستگی منفی و معنــیدار اسـت کـه 1/5 درصـد 
ـــن  نمرههـای خودناتوانسـازی را اهـداف عملکـردگریـز معلـم تبیی
میکنـد. بیـن خودناتوانسـازی و اهـــداف عملکــردی، تبحــری و 
عملکرد گریز معلم در گروه دختران و پســران همبسـتگی معنـیدار 
نیست. نتایج اکثر تحقیقات نشان داد (میدگلی و یوردان، 1995) که 
بیــن اهــداف عملکــردی کــالس و مدرســه و خودناتوانســـازی 
همبسـتگی مثبـــت وجــود دارد و ســاختار هــدف عملکــردگرای 
ادراکشده یــک پیشبینـی کننـدۀ مناسـب بـرای خودناتوانسـازی 
است. گزارش مثبت معلمان از اهداف عملکرد، خودناتوانسازی را 
ــاطی منفـی  پیشبینی میکرد و بین اهداف تسلط کالس و معلم ارتب

وجود داشت (ریان و همکاران ، 1998). 
میدگلی و همکاران (1998) با مطالعهای روی یــک نمونـه 325 
نفری از دانشآموزان سال هشتم ریاضی و 10 معلــم ریـاضی در 24 
ـــم و کــالس بــر مــیزان  کـالس دریـافتند کـه سـاختار هـدف معل
ــی کـه درمییـافتند کـالس و  اجتنابتأثیر داشته است. دانشآموزان
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معلم بر اهــداف تسـلط تـأکید دارنـد، سـطوح پـایینی از اجتنـاب، و 
وقتی درمییافتند که کالس و معلم بر اهداف عملکرد تأکید دارند، 

سطوح باالیی از اجتناب را گزارش میکردند. 
 

ــــری و  4- آیــا بیــن اهــداف کــالس از یــادگی
خودناتوانسازی رابطه وجود دارد؟ 

نتـایج نشـان میدهـد کـه بیـن اهـداف تبحـری، عملکــردگرا و 
اهـداف عملکـردگریـز کـالس و خودناتوانســـازی دانشآمــوزان 

همبستگی منفی و معنیدار است. 
در دختران، اهداف تبحری کالس و اهــداف عملکـردگریـز بـا 
خودناتوانسازی رابطه معنیداری ندارد، ولی اهداف عملکــردی بـا 
خودناتوانسازی رابطۀ معکوس دارد. در پسران، بین اهداف تبحری 
و عملکردگریز با خودناتوانسازی رابطۀ معکوس وجــود دارد ولـی 
رابطه خودناتوانسازی و اهداف عملکردی معنیدار نیســت. ادراک 
دانشآموزان از ساختار هدف کالس درس، اهداف معلم و اهداف 
والدین بر پیشرفت فردی مؤثــر میباشـد، یعنـی دانشآموزانـی کـه 
درمییابند، کالس، معلم و والدین بر ارزش درونی یادگیری تـأکید 
ـــیر خودناتوانســازی روی  دارنـد، کمـتر بـه رفتارهـای اجتنـابی نظ
میآورند، اما آن دسته از دانشآموزانی که تأکید معلم و والدیــن و 
نیز مدرسه را بــر اثبـات شایسـتگی (یـا اجتنـاب از عـدم شایسـتگی) 
میبینند، استفاده از راهبردهای خــود ناتوانسـازی را راهـی مناسـب 
ــوردان،  بـرای جلـوگیـری از پیامدهـای منفـی شکسـت میداننـد (ی

 .(1997
اما در مـورد رابطـۀ اهـداف عملکـرد گریـز و خودناتوانسـازی 
نتیجه به دست آمده از این پژوهش با سایر پژوهشها در یک راستا 
نمیباشد. با توجه به پایههای نظری پژوهــش، چـون سـاختار هـدف 

ــداف شـخصی انگیـزش و  یک ساختار ذهنی قدرتمند است و بر اه
عملکرد افراد تأثیر مــیگذارد و ایـن مسـئله بیشـتر بـه دریافتهـای 
ذهنی دانشآموزان وابسته اســت تـا بـه واقعیـت عینـی  سیاسـتهای 
ــراد برداشـتهای  مدرسه و کالس درس و از طرفی احتماال  چون اف
ــد، نتـایج ایـن پژوهـش بـا سـایر پژوهشهـا  متفاوتی از اهداف دارن
ــوردان (1995) معتقـد اسـت  متفاوت میباشد. همچنین میدگلی و ی
ــابیر و تفاسـیر جریانهـای فرهنـگی مختلـف از اهـداف  که چون تع
ــه بـروز چنیـن تناقضـاتی در نتـایج منجـر میشـود، لـذا  عملکردی ب
ــط بـا اهـداف عملکـرد نسـبت بـه اهـداف  همبستگیها و نتایج مرتب
ــح و روشـن و یکسـان نیسـت. او همچنیـن معتقـد  تسلط کامال  صری
است که پیشبینی توانایی ادراک شده میتواند ارتبــاط بیـن هـدف 

عملکرد و نتایج را تعدیل کند. 
حال با توجــه بـه نتـایج پژوهـش فـوق، پیشـنهادهای زیـر ارائـه 

میگردد: 
تمرکز بر فرایند پیشرفت دانشآموزان و در نظر گرفتن پــاداش 
ــه  برای رشد میزان یادگیری و کنجکاوی دانشآموزان، به نحوی ک
تمامی دانشآمــوزان بـر حسـب مـیزان پیشرفتشـان پـاداش دریـافت 
کنند. 2- سعی در تغییر نظام آموزشی، به این صورت کــه بـه جـای 
ــن اسـاس، نظـام ارزشـیابی  تأکید بر نمره و رتبه و انتخاب افراد بر ای
ــلط  جدیدی تدوین شود که اساس آن میزان رشد صالحیتها و تس
ـــوع یــادگیــری باشــد. 3- تقویــت ایــن ایــده در  افـراد بـر موض
دانشآموزان که اشتباه، جزئی از فرآیند یادگیــری اسـت. 4- عـدم 
تأکید بر پاسخهای درست و به جای آن تأکید بــر فرآینـد توسـعه و 
گسترش پاســخها در انجـام تکـالیف. 5- کـاهش حـس رقـابت در 

دانشآموزان و در عوض تأکید بر صالحیتها.  
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