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 طف تحصيلي، هويت تحصيلي و اهداف پيشرفت باعوا پيشايندهايرابطه 

  آموزانپيشرفت تحصيلي دانش

  3و فاطمه فرزادي 2، ناصر بهروزي1حميد فرامرزي

  
  

  چكيده

 با پيشرفت اهداف و تحصيلي هويت تحصيلي، عواطف پيشايندهاي بررسي رابطهحاضر  پژوهش هدف

 آماري همبستگي است. جامعه نوع توصيفي از حاضر پژوهش روش .بود آموزاندانش تحصيلي پيشرفت

 كه در سال تحصيلي هاي شهرستان اهواز بودندان پسر سال سوم دبيرستانآموزدانششامل  پژوهش اين

اي به همراه اي چند مرحلهگيري خوشهنفر به روش نمونه 350تعداد مشغول به تحصيل بودند.  1393-1394

 تحصيلي، عواطف هايگان خواسته شد كه پرسشنامهكننداز شركتگيري تصادفي انتخاب شدند. نمونه

را تكميل كنند. نتايج نشان داد كه  تحصيلي پيشرفت و پيشرفت هايهدف تحصيلي، مقياس هويت مقياس

 عواطف مثبت و منفي، خوش بيني، بدبيني و ترس از شكست)، هويت( يليتحصي عواطف هابين مؤلفه

وجود دارد. همچنين، نتايج حاصل از  داريمعن يارابطه ليتحصي پيشرفت پيشرفت با هايهدف تحصيلي و

را تبيين تحصيلي  پيشرفت درصد از 41 يليتحصبين خوش بيني و هويت يشپيرهاي تحليل نشان داد كه متغ

توان نتيجه گرفت كه خوش بيني و هويت تحصيلي در پيش بيني پيشرفت تحصيلي يمبنابراين  كند؛مي
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  مقدمه

 تربيت و تعليم حاضر عصر است. در جامعه آن آموزشي نظام مرهون ايجامعه هر بالندگي و رشد

 و كيفيت ،اين بر عالوه دهد،مي تشكيل را افراد زندگي از مهمي بخش تحصيل كلي به طور و

 كه است قرن يك به نزديك كند.مي ايفا افراد آينده در مهمي نقش يزن تحصيل اين كميت

1تحصيلي پيشرفت كنندهبينيپيش عوامل شناسايي براي تالش در گسترده صورت به شناسانروان
 

 هايشاخص از يكي آموزان،دانش تحصيلي پيشرفت ). مسأله1392سليماني،  و هستند (نريماني

 عمل جامه براي واقع در نظام، اين هايكوشش تمام و است شپرور و آموزش ارزيابي در مهم

 هر اصلي هدف مدرسه، در آموزاندانش ). موفقيت1392است (كهريزي،  امر اين به پوشاندن

 شناختي، رشد ابعاد كليه در مناسب هايتجربه كسب مدرسه، در موفقيت .است آموزشي نظام

 بر تواندمي مدرسه در هاتجربه اين كسب شود.مي شامل را زيستي و رفتاري اجتماعي، عاطفي،

). 1394باشد (ظهره وند،  داشته سازي سرنوشت تأثير نوجوانان و كودكان آينده و حال زندگي

-دانش عاطفي هايويژگي كه است داده ارائه شواهدي خود آموزشگاهي مدل ) در1974( 2بلوم

). 1394كند (سيف، مي ايفا را معلول نقش هم و علت نقش هم يادگيري، جريان در آموزان

 تمام در آموزشي نظام هر هايدغدغه ترينمهم از تحصيل امر در موفقيت فقدان يا موفقيت مسأله

 در آموزشي نظام موفقيت دهنده نشان جامعه، هر انآموزدانش تحصيلي پيشرفت است. جوامع

عالوه بر  ).1393ي مقدم، است (مراد فردي آن جامعه نيازهاي رفع به توجه و يابي هدف زمينه

هاي ساختار و محتواي آموزشي كالس، عوامل گوناگوني از جمله توانايي شناختي و ويژگي

ان دارند (پاشايي، آموزدانشفردي و خانوادگي نقش عمده اي در ارتقا سطح پيشرفت تحصيلي 

بر پيشرفت ). گروهي از متخصصين تعليم و تربيت عوامل مؤثر 1388كنش، پورابراهيم و خوش

: شامل موقعيت 3عوامل بيروني (محيطي))1اند: بندي كردهتحصيلي را به دو دسته كلي تقسيم

                                                                                                                                                    

1. academic achievement 
2. Bloom 
3. external factors (environmental) 
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) عوامل 2يادگيري، جو اجتماعي مدرسه، جو عاطفي كالس، تأثير گروه همساالن، جو خانواده و 

ت و ها، انتظارات، اسنادهاي مربوط به موفقيها، عالقه: شامل هوش، انگيزه1دروني (شخصي)

 تحصيلي پيشرفت). 1394باشند (سيف، هاي تفكر و غيره ميهاي شخصيتي، سبكشكست، تيپ

 خودكارآمدي، برگيرنده در كه دارد اشاره مدرسه محيط در آموزدانش هاي همه جانبهفعاليت به

  ).1392است (كهريزي،  انگيزش و پيامد كنترل فقدان ريزي، برنامه هيجاني، تأثيرات

آموزاني است كه داراي ي آموزشي كنوني، وجود دانشهانظامت بزرگ يكي از مشكال

در يادگيري  هاآني پياپي هاشكستمفهوم خود سطح پاييني هستند. اين مفهوم خود ضعيف، از 

بينند و ينمها و اعمال خود رابطه نزديكي يتموفقآموزاني بين ناشي شده است. چنين دانش

؛ نريماني، رشيدي و زردي، 1394 دهند (سيف،يمايي نسبت ي خود را به فقدان توانهاشكست

اي كنند كه تالش كردن هيچ فايدهيميوس شده و احساس مأآموزان، ). در نتيجه اين دانش1398

كند؛ زيرا از نظر اجتماعي و رواني، احساس شكست و ينمندارد. مسأله به اين جا خاتمه پيدا 

اختي و انگيزشي و ويژگيهاي شخصيتي و عملكردهاي آيندهاي شنفران بر آموزدانشموفقيت 

سزايي دارد و اين جنبه از اهميت به تأثيرهاي تحصيلي، اجتماعي و شغلي يتموقعدر  هاآنبعدي 

). پس براي جوامع در حال توسعه كه بايد با سختي و 1394تربيتي باالتري برخوردار است (كرمي، 

علمي و فكري خود بپردازند، برخورداري از روحيه اي  هاييماندگتالش فراوان، به جبران عقب 

و مفيد تلقي كنند، بسيار ضروري به نظر  مؤثركه با ديدي مثبت به خود و آينده نگريسته و خود را 

  ).1995، 2رسد (سليگمنيم

هاي رقابتي يتموقعآموزان در مدرسه، كسب حس ارزشمندي، به ويژه در دليل موفقيت دانش

اين كه معموالً ارزش يك شخص، برحسب توانايي و عملكردش نسبت به ديگران است. به دليل 

باشد.  هاآنآموزان اغلب معادل توانايي شود، تعجب برانگيز نيست عزت نفس دانشيمسنجيده 

در انسان توانا بودن معادل ارزشمند بودن است، اما عملكرد ضعيف در مدرسه نشان دهنده ناتواني 
                                                                                                                                                    

1. internal factors (personal) 
2. Seligman 
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اميد شدن از دست خود است. دليل اصلي كه توانايي يك فرد برابر ارزش است و دليلي بر نا

ي مانند موفقيت تحصيلي هامالكاوست، ناشي از اين فرض است كه در جامعه ارزش فرد با 

كنند تا يمشود. به اين دليل، مردم احساس نياز به سرآمد بودن از لحاظ تحصيلي يمسنجيده 

. اگر افراد معتقد باشند كه براي ارزشمند بودن بايد توانايي بااليي آورند به دستاحترام ديگران را 

كند، پس به طور طبيعي يمرا بي ارزش  هاآندهند يمداشته باشند و هر كار اشتباهي را كه انجام 

، اين هاآنو پاسخ طبيعي افراد به  هافرضتواند تهديد آميز باشد. اين يمهر نوع موقعيت ارزيابي 

ها در عملكرد، يتمحدودكند كه افراد بهانه تراشي كنند و نشان دهند كه اين يمايجاد  آمادگي را

 ).1396ي شهرآراي، ؛ ترجمه2002، 1(پينتريچ و شانك نيست هاآنبازتابي از توانايي 

 در كه تغييراتي عليرغم است، افراد كننده مشخص كه است ثباتي و تداوم شامل) خود( 2هويت

 هويت گيري شكل. گيرندمي عهده به زندگي از مرحله هر در كه هايينقش و ندكنمي پيدا زمان

) 2009( 3ايساكسون و اودن -استاك واز، الحرتي،. دهدمي روي رشدي مراحل از توالي يك طي

 لواساني، حجازي، گفته به بنا. دارد مختلفي انواع و است بعدي چند سازه يك هويت كه معتقدند

 است تحصيلي هايعرصه در مطالعه مورد هايزمينه از يكي 4تحصيلي هويت )2012(واز  و اماني

 از بازتابي تحصيلي هويت. بگذارد تأثير مدرسه به رفتن تمايل و كالسي رفتارهاي بر تواندمي كه

 است رايجي هيجاني هايتجربه و كارآمدي باورهاي هدفمندي، خودمختاري، ها،شايستگي انواع

 عمل چگونه آن مشخصه و دارند خود معلمان و همساالن با درس هايسكال در نوجوانان كه

 كه باشند داشته باور انآموزدانش اينكه يعني تحصيلي؛ هويت. است تحصيلي هايعرصه در كردن

 درس كالس و كنند كار درس كالس در سختي به بايد خود مورد در مثبتي احساس داشتن براي

. كنند ناراحتي احساس كالس در حضور عدم صورت در و بدانند خود زندگي از مهمي جز را

 داشته مناسبي تحصيلي هايهدف انآموزدانش كه دارد اشاره اين به تحصيلي هويت همچنين

                                                                                                                                                    

1. Pintrich & Shank 
2. identity 
3. Was, Harthy, Isaacson- Oden & Isaacson 
4. academic identity 
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 موفقيت و سازگاري براي هويت رشد. بدانند آموزدانش يك را خود چيز هر از قبل و باشند

 تحصيلي هويت مقابل، در). 1989 ،1برزونسكي ؛2009 واز و همكاران،( است ضروري تحصيلي

 پيشرفت با كه است درس كالس به عالقمندي و كالسي هايهدف نداشتن دهنده نشان منفي

 است همراه معلم با نامحترمانه روابط و گيري كناره كالس، ترك و رفتاري بد تحصيلي ضعيف،

  ).2002 ،2ال و روزر(

كند. و آن را به سوي يك هدف هدايت مي دهد، نيرويي است كه به رفتار انرژي مي3انگيزش

هاي شود كه شخص براي ارضاي نيازها يا خواستهمعموالً مفهوم انگيزش هنگامي به كار گرفته مي

ترين شرط يادگيري است. عالقه به آن محصول عواملي است كه گيرد. انگيزش، مهمخود نيرو مي

و ساير عوامل محيطي مربوط است. انسان  هاهاي تكليف، مشوقبه شخصيت و توانايي فرد، ويژگي

 كند تا نيازهاي خود را ارضا كند؛اي مؤثر عمل ميموجودي فعال است و در محيط به شيوه

 هاآن. شوندمي شناخته راحتي به انگيزه با بنابراين، انسان اراده دارد و آغاز كننده رفتار است. افراد

 راحتي به افراد اين. هستند جدي و كوش سخت او،كنجك مند، عالقه داشته، اشتياق يادگيري به

 در ).1389 محمدي، سيد ترجمه ،2005 ريو،( دارندمي بر خود راه پيش از را مشكالت و موانع

 قالب در كه رودمي شمار اساسي به مفهوم يك انگيزشي گيري جهت آموزشي، هاينظريه

 كار به تحصيلي انگيزش و گيريياد انگيزش ،آموزدانشانگيزش  ازجمله، مختلفي تعبيرهاي

 و يادگيري با كيفي و مدت طوالني درگيري را با انگيزشي گيري ) جهت1986( 4بروفي. رودمي

است. انگيزش دروني به طور خودانگيخته از  نموده مشخص فرآيند يادگيري به نسبت تعهد

نگيزش بيروني به شود. اهاي فطري براي رشد حاصل مينيازهاي روانشناختي، كنجكاوي و تالش

هايي مثل پاداش كه بيرون از خود آن فعاليت است، انجام به پيامدها ومشوق منظور دستيابي

                                                                                                                                                    

1. Berzonsky 
2. Roeser & Lau 
3. motivation 
4. B rophy 
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هاي ان تبحري به نفس يادگيري، كسب مهارتآموزدانش) 2011( 1شود. به عقيده ديك هاسرمي

يازات اجتماعي جديد، حل مسأله و دستيابي به تبحر توجه دارند. از اين رو، براي كسب نمره و امت

اند از كه عبارت اي هستندهاي تبحري داراي پيامدهاي انگيزشي ويژهكنند. هدفتالش نمي

سطوح باالتر كارآمدي تحصيلي، تكليف مداري، عالقه، تالش و پافشاري در برخورد با تكاليف 

يادگيري براي . در مقابل )2006، 2فراشناختي (بيگتو چالش انگيز واستفاده از راهبردهاي شناختي و

هاي بيروني آموزان عملكردگرا از آن جهت حائز اهميت است كه به آنان در نيل به هدفدانش

ها، پدر و مادر و كوشند تا خود را نزد همكالسيآموزان پيوسته ميكند. اين دانشكمك مي

ر توانايي معلمان با هوش جلوه بدهند و در كسب نمره و امتيازات سعي وافر دارند. اين افراد ب

آموزاني كه كنند. دانششود تمركز ميها ارزيابي مينسبي؛ يعني اين كه چگونه توانايي آن

برند، زيرا به نفس يادگيري عملكردگرا هستند، راهبرهاي شناختي و فراشناختي را كمتر به كار مي

ش و كوشش زياد كمتر عالقه دارند و از آنجا كه استفاده از راهبردهاي شناختي عميق مستلزم تال

 ) در پژوهشي به بررسي نقش1392كهريزي (كنند. ها كمتر استفاده مياست، معموالً از اين روش

 نتايج آموزان پرداخت.دانش تحصيلي عملكرد بيني پيش در زندگي از رضايت و خودكارآمدي

 يهمبستگ تحصيلي عملكرد با زندگي از رضايت و خودكارآمدي بين كه داد نشان پژوهش وي

 .است قويتر تحصيلي عملكرد بيني پيش در زندگي از رضايت دارد و وجود معناداري مثبت

هاي پيشرفت و پيشرفت ) در پژوهشي به بررسي رابطه بين عزت نفس، هدف1393( رمضاني

ان سال اول دبيرستان پرداخت. نتايج پژوهش وي نشان داد كه عزت آموزدانشتحصيلي در ميان 

ان آموزدانشرفت به عنوان عوامل تأثير گذار در پيش بيني پيشرفت تحصيلي هاي پيشنفس و هدف

 رابطهبه بررسي  )1393( مصطفائيشوند. در پژوهش ديگري سال اول دبيرستان در نظر گرفته مي

تحصيلي دانشجويان پرداخت.  عملكرد با اجتماعي هويت و اجتماعي سهل انگاري هايمؤلفه

 اجتماعي هويت با معناداري و منفي رابطه اجتماعي سهل انگاري هك نشان داد پژوهش وي نتايج

                                                                                                                                                    

1. Dickhauser 
2. Beghtto 
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 تحصيلي عملكرد با معنادار و مثبت رابطه اجتماعي هويت كه حالي در دارد، تحصيلي عملكرد و

 عنوان به دانشجويان بين در رواني بهداشت ) به بررسي1391( يوسفيدر پژوهش ديگري  .دارد

رواني و  سالمت يين داخت. نتايج پژوهش وي نشان داد كهپر تحصيلي عملكرد كنندة بيني پيش

- با توجه به درصد باالي افت تحصيلي در دانش .نشد مشاهده معنادار رابطه تحصيلي عملكرد

ان آموزدانشهاي هنگفت ساالنه براي تكرار پايه تحصيلي و آسيب پذيري آموزان و صرف هزينه

 اي تأثيرگذار (مثل عواطف تحصيلي، هويتاجتماعي، برجسته شدن متغيره -از نظر رواني

بنابراين  دهد؛پيشرفت) در آن، اهميت اجراي اين پژوهش را نشان مي هايهدف تحصيلي و

 اهداف و تحصيلي هويت تحصيلي، عواطف پيشايندهاي رابطه پژوهش حاضر با هدف بررسي

  آموزان انجام شد.دانش تحصيلي پيشرفت با پيشرفت

  روش

ظر هدف، كاربردي و از نظر نحوه گردآوري اطالعات توصيفي و از نوع پژوهش حاضر از ن

هاي پيشرفت همبستگي بود. در مدل تحليلي پژوهش عواطف تحصيلي، هويت تحصيلي و هدف

  متغير پيش بين و پيشرفت تحصيلي متغير مالك بود.

سوم  آموزان پسر سالدانش پژوهش اين آماري جامعه جامعه، نمونه و روش نمونه گيري:

از مشغول به تحصيل بودند.  1394-1393 كه در سال تحصيلي هاي شهرستان اهواز بودنددبيرستان

اي به همراه نمونه گيري اي چند مرحلهگيري خوشهنفر به روش نمونه 350اين جامعه تعداد 

به  دبيرستان 8دبيرستان دولتي  15تصادفي انتخاب شدند. به اين صورت كه در مرحله اول از بين 

نفر به صورت تصادفي  45در مرحله بعد از هر دبيرستان تعداد  صورت تصادفي انتخاب شده و

 به كه ايگونه به گرديد رعايت مطالعه كامالً اين در پژوهش اخالقاند. ساده انتخاب شده

 رضايت با هاآن و شد داده خاطر اطمينان اطالعات، ماندن محرمانه در زمينه كنندگان مشاركت

براي جمع آوري اطالعات . كردند تكميل نام بدون ذكر و آرام محيطي در را هاپرسشنامه ل،كام
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  هاي زير استفاده شد:پژوهش از پرسشنامه

و  مقياس عاطفه مثبت و منفي (واتسون، كالرك: 1مقياس عاطفه مثبت و عاطفه منفي

ماده خود  20منفي شامل  سنجد. مقياس عاطفه مثبت و عاطفهيم) شادماني و لذت را 1988تلگرن، 

ماده  10عاطفه مثبت و  ماده 10سنجد. يمگزارشي است كه شدت عاطفه مثبت و منفي فرد را 

ها با يكي از يآزمودن). در اين مقياس 1998 تلگرن، و كالرك سنجد (واتسون،يمعاطفه منفي را 

به هر ماده پاسخ  »مخالفم كامالً«، »مخالفم«، »بي طرف«، »موافقم«، »موافقم كامالً«پنج گزينه 

) و پايايي و اعتبار اين 1386زاده به فارسي ترجمه شد (لب دهند. اين پرسشنامه توسط مطيم

پرسشنامه توسط خود او مورد محاسبه قرار گرفته است. همزمان با آزمون اعتبار مالك اين 

براي عاطفه  ؛ و/27ثبت ي عاطفه مهامؤلفهپرسشنامه با پرسشنامه رضايت از زندگي به ترتيب براي 

/. به 78) پايايي اين دو آزمون 1394به دست آمد. در پژوهش بخشي پور و دژكام ( ./27 يمنف

) صورت گرفته 1988تلگرن (دست آمده است. در پژوهشي كه توسط واتسون، كالرك و 

همبستگي خرده  ؛ و/BID ،(58همبستگي خرده مقياس عاطفه منفي با سياهه افسردگي بك (

نيز همبستگي خرده مقياس عاطفه منفي با مقياي  ؛ و/36ياس عاطفه مثبت اين پرسشنامه، مق

همبستگي خرده مقياس عاطفه مثبت با مقياس اضطراب آشكار  ؛ و/51نهان،  –اضطراب آشكار 

  بود. 64/0همچنين در پژوهش حاضر آلفاي كرونباخ  گزار شده است. ./35

) ساخته شد. اين 1994، كارور و بريج (3توسط شييراين پرسشنامه  :2پرسشنامه خوش بيني

ماده است (سه عبارت  6سنجد و شامل يمي فردي در خوش بيني و بدبيني را هاتفاوتآزمون 

مثبت و سه عبارت منفي). پرسشنامه خوش بيني ابزاري خودگزارشي است و هر آزمودني با يكي 

)، 1994(دهد. شيير و همكاران يمافقم) جواب از پنج گزينه يك (بسيار مخالفم) تا پنج (بسيار مو

اي به عمل آوردند و نتايج نشان داد كه همساني روايي و پايايي اين آزمون مطالعهدر خصوص 

                                                                                                                                                    

1. Positive Affect and Negative Affect Scales(PANAS) 
2. Optimism Questionnaire(OQ) 
3. Scheier, Carver &Bridges 
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)، ضريب آلفا را 2003( 1/. بود كه ضريب قابل قبولي است. باكر78ماده پرسشنامه  6دروني براي 

)، پايايي آزمون 1994( و همكاران ده است. شييرآور به دست 84/0و براي زنان  77/0براي مردان 

) اين پرسشنامه را به 1391. نظري (اندنمودهمحاسبه  79/0ماه،  28را به روش باز آزمايي در فاصله 

 LOT-Rفارسي ترجمه كرد و جهت تعيين اعتبار همگرايي آزمون در ايران از همبستگي آزمون 

و نمره كلي  همبستگي عامل اول، چهارم، پنجم اداريبا پنج عامل نااميدي بك استفاده كرد. معن

بدبيني نشان دهنده اعتبار قابل قبول اين پرسشنامه است.  - مقياس نااميدي بك با مقياس خوش بيني

) همچنين براي تعيين روايي پرسشنامه خوش بيني از روش روايي ساده نيز استفاده 1391نظري (

) P›01/0اعالم كرد كه در سطح ( 74/0مبستگي كرد و ضرايب روايي را از طريق ضرايب ه

  /. بود.59در پژوهش حاضر آلفاي كرونباخ  معنادار بوده است.

 3مقياس بدبيني تحصيلي ساخته ميگلي، مهر، هردا و اندرمن :2مقياس بدبيني تحصيلي

هر آزمودني  ).1996(ميگلي، سنجد يمكه نگرش تحصيلي افراد را  استماده  6)، داراي 1996(

دهد. پايايي آن يمآزمون پاسخ  سؤاالتر طيف ليكرتي از خيلي موافقم تا خيلي مخالفم به د

گزارش شده  83/0اندرمن با روش همساني دروني آلفاي كرونباخ  و هردا مهر، توسط ميگلي،

)، پايايي اين مقياس با استفاده از روش آلفاي 1380است. در پژوهش هاشمي شيخ شباني (

به دست آمده است. در رابطه با روايي  62/0و  70/0 يبترتاسپيرمن براون به كرونباخ وتنصيف 

) اشاره كرد. در اين مطالعه بين 1996( اندرمن و هردا مهر، توان به مطالعه ميگلي،يماين مقياس، 

ي هاهدف)، =29/0r( يليتحص نگرش منفي نسبت به تعليم و تربيت با خود ناتوان سازي

) رابطه معناداري حاصل شد. در پژوهشي كه توسط r=23/0تحقير نفس () و r=19/0عملكردي (

) صورت گرفته، بين بدبيني نسبت به ارزش تعليم و تربيت با پرسشنامه 1380هاشمي شيخ شباني (

همچنين در  ) معنادار است.P›001/0) حاصل شد كه در سطح (r=5/0مالك همبستگي معناداري (

                                                                                                                                                    

1. Baker 
2. Academic Pessimism Scale (PALS) 
3. Midgley, Maehr, Hruda & Anderman 
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  به دست آمد. 84/0پژوهش حاضر آلفاي كرونباخ 

كه توسط گلستانه در  استماده  5مقياس ترس از شكست شامل : 1مقياس ترس از شكست

) تا 1در طيف ليكرتي از اعتقادي ندارم ( هامادهپاسخ به هر يك از  ) ترجمه شد و1394سال (

) تدوين شده است. براي ترس از شكست از فرم كوتاه شده ترس از ارزيابي 5كامالً معتقدم (

) با هدف اندازه گيري 2014، به نقل از عباسي، 2002) كه توسط كونروي (PFATكرد (عمل

ضرايب پايايي آلفاي  هاآنترس از شكست عمومي تدوين شد، استفاده شده است. همچنين 

. ضرايب همساني دروني (آلفاي كرونباخ) اين مقياس در كل اندداده گزارش 74/0كرونباخ را 

است كه حكايت از همساني دروني  83/0و  70/0، 79/0ان به ترتيب نمونه و در مردان و زن

) ضرايب پايايي ترس از شكست 1394). در پژوهش گلستانه (2014ي مقياس دارد (عباسي، هاماده

و تنصيف اسپيرمن  76/0) آلفاي كرونباخ 2007انگيزش و التزام تحصيلي (مارتين،  پرسشنامهدر 

) در 1394پايايي اين ابزار در حد متوسط است. گلستانه (كه  گزارش شده است 62/0براون 

همچنين در پژوهش كرده است.  گزارش 47/0پژوهش خود روايي ترس از شكست را به ميزان 

  به دست آمد. 67/0حاضر آلفاي كرونباخ 

) ساخته شده است. اين ابزار يك مقياس خود 2003توسط وودراف ( :2مقياس هويت تحصيلي

ي تحصيلي به وجود آمده است. اين ابزار براي هاحوزهغذي است و متناسب با كا- گزارشي مداد

ماده دارد. آزمودني  10ترجمه و به فارسي برگردانده شد. اين مقياس  )2014نخستين بار توسط عباسي (

كامالً موافقم)، موافقت يا  ₌5 تا كامالً مخالفم ₌1درجه اي از نوع ليكرت ( 5با استفاده از يك مالك 

است.  50و بيشترين نمره  10دهد. كمترين نمره در اين پرسشنامه ها نشان ميمخالفت خود را با ماده

و توسط  0/ 84)، 2003ضريب پايايي اين مقياس با استفاده از روش آلفاي كرونباخ توسط وودراف (

اي تعيين ) انجام شد، بر1392گزارش شده است. در پژوهشي كه توسط پارسا ( 61/0)، 2006كريسي (

براون و گاتمن استفاده شد. ضرايب  - ميزان پايايي اين مقياس از روش آلفاي كرونباخ، تنصيف اسپيرمن

                                                                                                                                                    

1. Fear of Failure Scale (PFAT) 
2. Academic Identity Scale(AIS) 
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براون و  - هاي تنصيف اسپيرمنو با روش /؛91پايايي نمره كل اين مقياس با روش آلفاي كرونباخ 

فاي كرونباخ، تنصيف بنابراين، ضرايب پايايي اين مقياس با سه روش آل /. به دست آمد؛92گاتمن 

ضرايب پايايي نمره اين همچنين در پژوهش حاضر  باشند.براون و گاتمن رضايت بخش مي - اسپيرمن

همچنين براي بررسي روايي  /. به دست آمد.90و روش تنصيف  /؛94مقياس با روش آلفاي كرونباخ 

ي مقياس هامادهاست كه كليه  از تحليل عامل تأييدي استفاده شد. نتايج تحليل عامل تأييدي نشان داده

بوده و روي عامل مربوط به خود بار  30/0از  تربزرگهويت تحصيلي داراي بارهاي عاملي قابل قبول 

  .اندگذاشته p>001/0سطح اداري در معنمثبت و 

هاي هدف تبحرگرا، هاي پيشرفت از مؤلفههدف سنجشبراي  :1هاي پيشرفتمقياس هدف

) 1996اندرمن (عه الگوهاي يادگيري انطباقي، ساخته ميگلي، مهر، هردا و هدف عملكردگرا از مجمو

هاي پيشرفت، يعني هدف تبحرگرا، استفاده شد. الزم به ذكر است كه در ايران سه مؤلفه هدف

) و مؤلفه هدف تبحرگريز توسط قلي 1380( يشبانعملكردگرا و عملكردگريز توسط هاشمي شيخ 

 17روايي و پايايي شدند. اين چهار مؤلفه به صورت يك پرسشنامه  ) ترجمه و تعيين1384( زاده

 10از ي پيشرفت، فقط هاهدفهاي هيگو 17اند. در اين پژوهش از پرسشنامه هاي تنظيم شدهيگو

) 2008( 2استفاده شد. در پژوهشي اليم، ال و ني گويه كه شامل اهداف تبحرگرا و عملكردگرا بود

ي هدف هامؤلفهپيشرفت را با استفاده از روش آلفاي كرونباخ براي  يهاهدفپايايي پرسشنامه 

) براي تعيين روايي 1393آوردند. رمضاني ( به دست 67/0و هدف عملكردگرا  89/0تبحرگرا 

ها را از طريق هاي پيشرفت از روش روايي سازه استفاده كرد و ضرايب روايي مؤلفهپرسشنامه هدف

هاي هدف هاي محقق ساخته به ترتيب براي مؤلفهها و گويهين مؤلفهمحاسبه ضرايب همبستگي بين ا

معنادار بوده است.  p> 001/0كه همگي در سطح  اعالم كرد 52/0و هدف عملكردي  49/0تبحري 

يايي با استفاده از روش آلفاي كرونباخ و تنصيف براي دو مؤلفه پادر پژوهش حاضر به منطور بررسي 

و  91/0 و 96/0ترتيب  هدف تبحرگرا و هدف عملكرد گرا است، به كه شامل ي پيشرفتهاهدف
                                                                                                                                                    

1. Goals Achievement Scale(AGOS) 
2. Liem, Lau & Nie  
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  به دست آمدند. 93/0ي پيشرفت هاهدفو براي نمره كل مقياس  92/0و  95/0

 1393-1394 تحصيلي سال اول سالنيم پايان در آموزدانش معدل تحصيلي: پيشرفت

 (براساس كارنامه موجود در پرونده).

آمار توصيفي و استنباطي استفاده شده است.  يهاست آمده از روشبه د يهابراي تحليل داده 

آمار توصيفي ميانگين، انحراف معيار و همچنين در سطح آمار استنباطي از ضريب  يهااز روش

  است. شدهاستفاده و گام به گام  همزمانو تحليل رگرسيون به شيوه ورود  همبستگي

  نتايج

  تريس كواريانس متغيرهاي مكنونو ما . ميانگين، انحراف معيار1جدول 

7  6  5 4 3  2  1 SD  M  متغيرها 

 و مثبت عاطفه  69/63  45/8 -      

  منفي
  بيني خوش  07/21  98/3 27/0∗ -     

  بد بيني  53/19  49/6 -18/0∗ -38/0∗ -    

  ترس از شكست  33/18  74/3 15/0∗ 14/0∗ 15/0∗ -   

  ويت تحصيليه  47/32  61/10 -08/0 -13/0 -03/0 02/0 -   
  هدف تبحرگرا  70/27  25/9 12/0∗ -16/0∗ -01/0 06/0 77/0  - 

  هدف عملكردگرا  50/29  63/9 13/0∗ -12/0∗ -02/0 06/0 53/0∗ 44/0∗  -
  پيشرفت تحصيلي  26/22  88/3 07/0∗  06/0 -16/0∗ -02/0 66/0∗ 52/0∗  -27/0∗

رفت تحصيلي رابطه مثبتي دهد بين خوش بيني و پيشنشان مي 1همان طور كه نتايج جدول 

وجود دارد. در  وجود دارد اما برخالف آن بين بدبيني و پيشرفت تحصيلي رابطه منفي و معناداري

ها بررسي رابطه هويت تحصيلي با پيشرفت تحصيلي، نتايج تحليل نشان دهنده رابطه منفي بين آن

كردگرا با پيشرفت عمل تبحرگرا و هدف دهد كه هدفاست. در ضمن نتايج تحليل نشان مي

  بطه مثبت و معناداري با هم دارند. تحصيلي را
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 و گام به گام اكتشافي از تجزيه و تحليل رگرسيون به شيوه ورود همزمان هايتحليلبه منظور 

 ارائه شده است. 2 جدولدر نتايج آن استفاده شد كه 

 هويت شكست، از ترس ،بدبيني بيني، خوش منفي، و مثبت عاطفه رگرسيون تحليل نتايج. 2 جدول

 )stepwise( تحصيلي پيشرفت با تبحرگرا هدف و عملكردگرا هدف تحصيلي،

 با و چندگانه رگرسيون تحليل از حاصل نتايج اساس بر شود،مي مشاهده 2 جدول در چنانچه

 بيني، خوش منفي، و مثبت طفعوا( تحصيلي عواطف هايمؤلفه ميان از گام به گام ورود روش

 متغيرهاي عنوان به تبحرگرا هدف و عملكردگرا هدف تحصيلي، هويت، )شكست از ترس بدبيني،

 متغيرها ساير و هستند تحصيلي پيشرفت كننده بيني پيش بيني خوش تحصيلي و بين، هويت پيش

 براي ندگانهچ همبستگي ضريب. كنندنمي ايفا چنداني نقش تحصيلي پيشرفت بيني پيش در

 برابر تحصيلي پيشرفت و شكست از ترس بدبيني، بيني، خوش منفي، و مثبت عاطفه خطي تركيب

663/0 =MR 410/0 برابر تعيين ضريب و=RS 001/0 سطح در كه است <p است معنادار.  

همبستگي   شاخص آماري

  چندگانه

MR 

ضريب 

  تعيين

RS 

 Fنسبت 

 P احتمال

 )β) و (Bضرايب رگرسيون (

  2  1  متغيرهاي پيش بين

  415/0  644/0  هويت تحصيلي
73 /11 F=  

001/0p= 

036/0 B= 

644 /0β= 

34/8 t= 

001/0p=  

 
 

 - 

  410/0  663/0  خوش بيني
42/8F=  

001/0=P 

037/0B= 

665/0β= 

67 /8t= 

001/0p=  

023/0B= 

158/0β= 

06 /2t= 

042/0p=  
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  گيريبحث و نتيجه

 اهداف و تحصيلي هويت تحصيلي، عواطف يشايندهايرابطه پ بررسي حاضر پژوهش هدف

نتايج اهواز بود.  هاي شهرستانپسر سال سوم دبيرستان آموزاندانش تحصيلي پيشرفت با پيشرفت

پارسا  نتايج با يافته اين معناداري دارد. رابطه تحصيلي پيشرفتخوش بيني با نشان داد كه  هايافته

راد شود افيمخوش بيني باعث  است. همسو )1393) و مصطفايي (2013( 1)، دنو و كوپر1392(

هاي مثبتي يابيارزاعتقاداتي پيدا كنند كه باعث ارتقا توانايي شخصي شده و از مدرسه و محيط آن 

داشته باشند و در نتيجه انتظار نتايج مثبت را خواهند داشت. اين امر موجب قوي تر شدن افراد در 

شده، انسان  شود. خوش بيني به شكل صحيح آن سبب پيشرفت تحصيلييممقابله با شرايط ناگوار 

دهد، در حالي كه بدبيني ذاتاً خودناكام ساز است و فرد را از موفقيت باز يمرا به جلو سوق 

دارد؛ زيرا افراد خوش بين بعد از درك مشكل، از آن عبور كرده، بر روي راه حل متمركز يم

خوش بيني شوند. به همين جهت، نگرش خوش بينانه و مثبت، طبيعتاً با موفقيت همراه است. يم

 توانيمدر تبيين اين يافته  احتماالً هم در ابعاد درون فردي و هم ابعاد بين فردي سودمند است.

نشان  هايافتهنتايج . شوديم تحصيلي پيشرفتگفت كه خوش بيني منجر به موفقيت در مدرسه و 

و ) 1392(فالح  ايجنت با يافته اين دارد. داريامعن رابطه منفي تحصيلي پيشرفتبا بدبيني داد كه 

بدبيني و داشتن نگرش منفي نسبت به مدرسه باعث تنش در روابط  است. ) همسو1392كهريزي (

ان آموزدانشوقتي والدين به  .شوديمبا همساالن و معلمان و در نتيجه كاهش پيشرفت تحصيلي 

ستقالل و نگرش دهند تا انتخاب و آزادي عمل را تجربه كنند با نوعي احساس ااين امكان را مي

ها به دهند، در اين صورت عالقمندي آنآيند و تكاليف خود را انجام ميمثبت به مدرسه مي

ان به ارتباط صميمانه با يكديگر در كالس آموزدانششود. از طرف ديگر وقتي مدرسه بيشتر مي

شود و نگرش ها به حضور در مدرسه بيشتر شود تا عالقمندي آناهميت دهند، اين مسأله سبب مي

هاي كادر مثبتي به مدرسه داشته باشند. همچنين نتايج اين پژوهش نشان داد كه مجموعه فعاليت

                                                                                                                                                    

1. Denev & Cooper 
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نكته قابل توجهي ان از مدرسه تأثير مثبت دارد. آموزدانشو رضايت  تحصيلي مدرسه بر پيشرفت

تالش هستند.  توان از نتايج فهميد آن است كه افراد خوش بين، در واقع فعال، طراح و پريمكه 

كنند به بهترين شكل ممكن يمكنند و تالش يمزنند، فعاالنه عمل يمدست به برنامه ريزي  هاآن

كمتر در  هاآنشود كه يمموقعيت را براي پيشرفت تحصيلي خود تغيير دهند و اين امر موجب 

ند، برخي افرادي كه ترس از شكست دار هاي تنيدگي زا قرار گيرند. در مقابليتموقعمعرض 

دهند، به نحوي كه بتوان شكست را مواقع مجموعه اي از حاالت فيزيكي و رواني از خود نشان مي

اند افرادي كه داراي ترس از شكست هستند، مضطرب ها و نه عدم شايستگي اسناد داد.به اين نشانه

اب از شكست يا شان براي اجتنشوند و نسبت به تواناييو به وسيله ترس از شكست برانگيخته مي

ورزند ها فاقد انعطاف پذيري هستند و معموالً تعلل ميرسيدن به موفقيت تحصيلي ترديد دارند. آن

كه اين باعث پايين آمدن عملكرد و پيشرفت تحصيلي  كنند؛و كار امروز را به فردا واگذار مي

 توانيميين اين يافته در تبشود. ها بيشتر تقويت ميشود و در نتيجه ترس از شكست آنها ميآن

گفت كه نگرش مثبت نسبت به مدرسه باعث ايجاد موقعيت مطلوب در مدرسه و به تبع آن افزايش 

) معتقدند افراد خوش بين قادر به عملكرد مؤثر در 2013دنو و كوپر ( .شوديم تحصيلي پيشرفت

افرادي كه نگرش منفي اما  توانند به اهدافشان نائل شوند؛مدرسه هستند و با تالش هدفمند مي

نسبت به مدرسه دارند، داراي انگيزه پيشرفت پايين، ترس از شكست زياد و انتظارات پاييني از 

  آيد.فرد پايين مي تحصيلي در پيشرفتتوانايي خود دارند كه در نتيجه اين عوامل سطح 

 ناداري دارد. اينمثبت و مع با پيشرفت تحصيلي رابطه هويت تحصيلينشان داد كه  هايافتهنتايج 

درتبيين اين رابطه  است. همسو )2014) و عباسي (1391)، يوسفي (2009( 1جريستوپر نتايج با يافته

تحصيلي و  هستند براي پيشرفتسطح بااليي  هويت تحصيلي توان گفت، افرادي كه دارايمي

شوند و متمركز ميپيگيري در تكاليف دشوار انگيزه زيادي دارند. اين افراد همزمان بر چند هدف 

هويت تحصيلي و  هاي كه داراياصرار و تالش بسيار براي دست يابي به اهداف خود دارند. آن

                                                                                                                                                    

1. Christopher 



  آموزانرابطه پيشايندهاي عواطف تحصيلي، هويت تحصيلي و اهداف پيشرفت با پيشرفت تحصيلي دانش 

106 

هاي ذهني خود، خودكارآمدي و در نتيجه انگيزه دروني هستند نسبت به افزايش هوش، توانايي

معتقدند كه  هاخود از طريق مطالعه و يادگيري مطالب جديد خوشبين هستند. آن پيشرفت تحصيلي

ها و در نتيجه كار بست يادگيري مطالب جديد عالوه بر تقويت قواي ذهني، توانايي انتقال آموخته

هدف تبحرگرا با  نشان داد هايافتهنتايج همچنين دهد. هاي جديد افزايش ميها را در موقعيتآن

 همسو )1391و يوسفي ( )2014( عباسي نتايج با يافته اين دارد. معناداري رابطه پيشرفت تحصيلي

هاي تحصيلي خود افراد كه داراي اهدف تبحرگرا هستند، نسبت به رشد و توسعه توانايي است.

و برآن  انگيزد تا با تكاليف جديد و چالش انگيز روبه روها را برميخوشبين هستند و همين باور آن

هويت تحصيلي هستند باور دارند  توان گفت افرادي كه دارايبنابراين، مي تبحر و تسلط پيدا كنند؛

تواند افزايش يابد و به همين خاطر بيشتر احتمال دارد كه جهت گيري هدف كه توانايي مي

تبحرگرا را برگزيند و براي رسيدن به موفقيت بيشتر بر معيارهاي مبتني بر پيشرفت خود و نه مقايسه 

گيري تبحرگرا نسبت به با جهتعملكرد خود با ديگران تأكيد نمايد. در ضمن يادگيرندگان 

نمايند. بيشتر از راهبردهاي يادگيري استفاده مي يادگيرندگان داراي جهت گيري عملكردگرا،

عباسي  نتايج با يافته اين دارد. معناداري رابطه هدف عملكردگرا با پيشرفت تحصيلي همچنين

هميت است كه به افراد است. عملكردگراي از آن جهت حائز ا همسو )1394و كهريزي () 2014(

كوشند تا خود را نزد ان پيوسته ميآموزدانشكند. اين هاي بيروني كمك ميدر نيل به هدف

ها، پدر و مادر و معلمان با هوش جلوه بدهند و در كسب نمره و امتيازات سعي وافر همكالسي

راي ارائه عملكرد كنند كه خود را بان عملكردگرا زماني احساس شايستگي ميآموزدانشدارند. 

بهتر توانا ببينند. توانايي، محور اصلي توجه آنان است و نشانه آن نيز موفق شدن بدون تالش يا 

يابي ها ارزموفقيت با تالش اندك است. اين افراد بر توانايي نسبي يعني اين كه چگونه توانايي آن

رهاي شناختي و فراشناختي را آموزاني كه عملكردگرا هستند، راهبكنند. دانششود تمركز ميمي

اين تحقيق همانند ساير تحقيقات در  برند، زيرا به نفس يادگيري كمتر عالقه دارند.كمتر به كار مي

-نمرات تنها يك نيم - 1هاي از جمله موارد زير روبرو بوده است:حوزه علوم انساني با محدوديت
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رسد در ت تحصيلي باشد. به نظر ميتواند بهترين شاخص براي پيشرفآموزان نميسال از دانش

ها از اطمينان بيشتري برخوردار هاي معيار شده براي پيشرفت تحصيلي، يافتهصورت وجود آزمون

ها، وضعيت آموزش و اجتماعي خانواده -اطالعات درباره وضعيت اقتصادي -2خواهد بود. 

  امكانات مدارس و وضعيت دبيران جمع آوري نشده است.

ي همبستگي استفاده شده است، به هاروشاين كه در پژوهش حاضر فقط از  با توجه به 

ي آزمايشي يا هاروشي ديگري با استفاده از هاپژوهشدر اين زمينه  شوديمپژوهشگران پيشنهاد 

ي بعدي براي جلوگيري از سوگيري هاپژوهشدر  شوديمتحليل مسير انجام دهند. پيشنهاد 

در پايان ي اطالعات استفاده شود. آورجمعبه غير از پرسشنامه جهت پژوهش، از ابزارهاي ديگري 

كه با مساعدت و همكاري  ان شهرستان اهوازآموزدانشاز همكاري آموزش و پرورش، دبيران و 

  شود.بي دريغ خود امكان اجراي اين پژوهش را فراهم كردند، تشكر و قدرداني مي

  منابع

نشر  ). تهران:1394( .فيس بركا يعل ترجمه ،يآموزشگاه يريدگاي و يآدم هايويژگي). 1974( .بلوم

 دانشگاهي.

هيجاني با ت يت، خودكارآمدي هيجاني وخالقيشخص يهايژگيورابطه ). بررسي 1392( .منوچهرپارسا، 

پايان نامه كارشناسي ارشد شهرستان دهدشت. هاي دبيرستان پسر انآموزدانشبهزيستي مدرسه در 

  چمران اهواز. ، دانشگاه شهيدروانشناسي تربيتي

 هيجان با مقابله هاي مهارت آموزش تاثير ).1388كنش، ابوالقاسم. (پاشايي، زهره؛ پورابراهيم، تقي و  خوش

  .20- 7)، 4(3، روانشناسي كاربرديدبيرستاني.  دختران تحصيلي عملكرد و امتحان اضطراب در ها

. زش در تعليم و تربيت (نظريه، تحقيقات و راهبردها)انگي). 2002( .پينتريچ، پال آر و شانك، ديل اچ

  ). تهران: نشر وزيري.1396مهرناز شهرآراي. ( ترجمه
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پيشرفت با اضطراب امتحان و عملكرد  هايهدفبررسي روابط ساده و چندگانه ). 1393( .رمضاني، فرشاد
نامه كارشناسي ارشد روانشناسي پايان  شهرستان ايذه. هايدبيرستانسال اول  آموزان پسردانشتحصيلي در 

  تربيتي، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه شهيد چمران اهواز.
) ويرايش هجدهم، چاپ 1389. ترجمه يحيي سيدمحمدي (انگيزش و هيجان). 2005ريو، جان مارشال. (

 پانزدهم، تهران: نشر ويرايش.

  رشد.: تهران). 1383( پناه داور فروزنده جمهتر. بين خوش كودك). 1995. (پي.اي مارتين سليگمن،

  .دوران نشر: تهران). آموزش و يادگيري روانشناسي( نوين پرورشي روانشناسي). 1394( اكبر. علي سيف،

 و جنسيتي باورهاي هيجاني، هوش تحصيلي، خودكارآمدي مفهوم مقايسه). 1394( راضيه. وند،ظهره

 پيشرفت بيني پيش در متغيرها اين از يك هر سهم و يپسران دبيرستان و دختران جنس از رضايت

  .72-46، )3(6 ،مجله روانشناسي مدرسه. تحصيلي

ان دختر سال اول آموزدانش). بررسي رابطه عواطف تحصيلي با خود ناتوان سازي در 1392( يبه.طفالح، 

  چمران اهواز. يدشهر اهواز. پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي تربيتي، دانشگاه شه دبيرستان

هاي پيشرفت با اضطراب امتحان و عملكرد بررسي روابط ساده و چندگانه هدف). 1384قلي زاده، مظفر. (
نامه كارشناسي ارشد روانشناسي پايان هاي شهر ايذه.آموزان پسر سال اول دبيرستانتحصيلي در دانش

  ران اهواز.تربيتي، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه شهيد چم

 در تحصيلي عملكرد و رواني باپيامدهاي علي اسناد سبك بين رابطه بررسي). 1394( جهانگير. كرمي،

 تربيتي، روانشناسي ارشد كارشناسي نامه پايان. اهواز شهرستان دانشگاهي پيش پسر انآموزدانش

 اهواز. چمران شهيد دانشگاه

 تحصيلي عملكرد بيني پيش در زندگي از ترضاي و خودكارآمدي نقش). 1392( كهريزي، سميه.

  .123-107، 2، مدرسه شناسيروان مجلهكرمانشاه.  شهر متوسطه دوره سوم سال دختر انآموزدانش

 مقطع انآموزدانش زندگي از رضايت و تحصيلي عملكرد با آوري تاب رابطه). 1394( مريم. كهريزي،

 طباطبايي. عالمه دانشگاه. ارشد كارشناسي نامه پايان. كرمانشاه شهر متوسطه
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The relationship between Antecedents of Academic 
Emotions, Identity, Education and Academic Achievement 
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Abstract 
Academic achievement refers to all involvements of students in the school 
environment including self-efficacy, emotional effects, planning, lack of 
motivation and result control. Several factors, such as academic emotions, 
academic identity and progress goals, have a role in it. The purpose of this study is 
to evaluate academic emotions, academic identity and progress goals as academic 
achievement predictors. 350 participants were asked to complete the questionnaire 
of academic emotions, academic identity scale, progress goals scale and academic 
achievement. The results revealed a relationship between the components of 
academic emotions (positive and negative emotions, optimism, pessimism, and fear 
of failure), academic identity and progress goals with academic achievement 
having a meaningful relationship. The results of regression analysis step by step 
method showed that the linear combination from a set of predictor variables 
explains 45.80% of academic achievement. Also, the results of regression analysis 
step by step entrance method showed that the predictor variables of optimism and 
academic identity explained 41% of academic achievement. 

Keywords: Academic emotions, Academic identity, progress goals, 
Academic achievement 
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