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چکیده
هدف :هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی هدفگذاری بر اهداف پیشرفت و انگیزه پیشرفت دانشجویان بود.
روش :بهمنظور نیل به این هدف ،از طرح شبه آزمایشی با طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه كنترل استفاده شد.
تعداد  03نفر از دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاههای شهر سمنان در سال تحصیلی  4051-59با روش
نمونهگیری تصادفی خوشهای و با توجه به حجم جامعه و از هر مقطع به نسبت جمعیت آن مقطع به روش نسبتی
انتخاب شدند .برای گروه آزمایش ،مداخله آزمایشی بسته آموزش هدفگذاری ،در طول  5جلسهی  53دقیقهای (هفته-
ای سه جلسه) اجرا شد ،اما گروه كنترل هیچ نوع مداخلهای دریافت نکرد .هر دو گروه ،پیش و پس از آموزش هدف-
گذاری ،پرسشنامههای اهداف پیشرفت و انگیزه پیشرفت را تکمیل نمودند .دادهها با آزمون كوواریانس مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :نتایج نشان داد كه آموزش هدفگذاری منجر به افزایش انگیزه پیشرفت و اهداف تسلط-گرایش و اهداف
عملکرد-گرایش دانشجویان در گروه آزمایش ،در مقایسه با گروه كنترل میشود.
نتیجه گیری :با آموزش هدف گذاری و در نتیجه افزایش انگیزه پیشرفت ،اهداف عملکردی و تسلطی می توان كارایی
فردی و سازمانی را افزایش داد.
کلیدواژهها :آموزش هدفگذاری  ،اهداف پیشرفت ،انگیزه پیشرفت

 .4دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا
 .2دانشجوی دكتری روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا
 .0دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا
 .1استادیار گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا
* نویسنده مسئول:

Email: yaghobi41@yahoo.com

52

اثر آموزش هدفگذاری بر پیشرفت و انگیزه پیشرفت

مقدمه
ازجمله عاملهای روانشناختی و انگیزشی اثرگذار بر عملکرد و یادگیریهای مختلف "تعیین هدف"
است (ارز و زیدان .)4541 ،4مفهوم هدف 2دارای تعاریف گوناگونی است ،برخی پژوهشگران معتقدند،
هدف در حقیقت یك موقعیت یا وضعیت بیرونی یا خارج از وجود انسانها است كه افراد سعی دارند
با تالش به آن دست پیدا كنند (توكمن ،)2341 ،0برخی پژوهشگران نیز هدف را پیشبینی كنندهی
قدرتمند عمل میدانند كه موجب پایان دادن تفکر در مورد اهداف جایگزین (رقابت اهداف) و ایجاد
تعهد برای فرد جهت عمل به غایت یا هدف میشود (موسی.)2342 ،1
با پذیرش تعریف هدف ،هدفگذاری پیشبینی نتایج مثبت یك عمل یا یك سلسله اعمال و
برنامهریزی برای رسیدن به آن نتایج است (نهارگانگ .)2340 ،9شانك )2334( 6نیز هدفگذاری را
روش منظم تدوین اهداف و كوشش برای رسیدن به این اهداف كه در پیشرفت و توسعهی
اعتمادبهنفس و كسب لیاقت مؤثر است تعریف میكند .در حقیقت هدفگذاری از واژهی یونانی
( )teloبه معنای اقدام برنامهریزیشده هدفمند فرد گرفتهشده است (بکمیر.)2335 ،7
هدفگذاری مؤثر مستلزم آن است كه شخص توانایی تعیین یك هدف بلندمدت ،شکستن آن به
اهداف كوتاهمدت ،اهداف فرعی قابلدسترس ،نظارت بر پیشرفت و قابلیت ارزیابی ،تنظیم كردن
استراتژی و در صورت نیاز ،تنظیم یك هدف جدید در صورتی كه هدف قبلی به سرانجام رسیده
باشد .این طرح چند مرحلهای یك كلید برای افزایش عملکرد روانی و جسمی سالم در همهی امور
انسانی ازجمله شخصیتی ،تحصیلی و  ...در سراسر طول عمر است (شانك .)2334 ،4همچنین
هنگامیكه افراد اهدافی برای خود تنظیم میكنند ،نسبت به نقاط قوت و ضعف خودآگاهی بیشتری
یافته ،توانایی و میزان تالش خود را برای انجام موفقیتآمیز این اهداف قضاوت میكنند ،در نتیجه
به استراتژیها و قوانین مؤثرتری میرسند و رویکرد بهتر و مؤثرتری نسبت به اهداف پیشرفت خود
اتخاذ خواهند كرد و در صورت لزوم جهتگیری هدف خود را مورد تغییر و بازبینی قرار میدهند
(الیوت.)4557 ،5
اهداف پیشرفت 43یکی از برجستهترین و كاملترین چارچوبها برای ادراک عملکرد موفقیتآمیز
افراد ،به خصوص در حیطههای آموزشی و مهارتی است (كاپالن و فلوم .)2343 ،44این نظریه توسط
1. Erez & Zidon
2. goal
3. Tuckman
4. Moussa
5. Nahrgang
6. Schunk
7. Bekmeier
8. Schunk
9 . Elliot
10. goal orientation
11. Kaplan & Flum
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دویك )4546( 4و نیکولز )4541( 2ارائهشده است كه شامل جهتگیریهای خاص موقعیتی هستند
كه تمایل برای ترقی ،رشد ،اكتساب دانش و یا نشان دادن شایستگی خود در یك بافت ویژه را نشان
میدهد .نظریه اهداف بر این فرض استوار است كه اهداف پیشرفتی كه یادگیرندگان درباره تکالیف
تحصیلیشان دنبال میكنند بر كیفیت توانایی و اشتغال نسبت به آن تکالیف تأثیر میگذارد (ایمز،
.)4552
در ارتباط با انواع جهتگیری هدف یکی از تقسیمبندیهای متداول عبارت است از :هدفگرایی
تبحری 0و هدفگرایی عملکردی( 1ایمز .)4552 ،الیوت ( )4555و پینتریچ )2333( 9اهداف
پیشرفت را بهصورت یك ماتریس دوبعدی پیشنهاد كردهاند كه براساس آن چهار گرایش به هدف
وجود دارد كه شامل هدفهای تبحرگرا ،اجتناب از تبحر ،عملکرد گرا و اجتناب از عملکرد میباشند.
تمایز بین اهداف تبحری و عملکردی مشابه تمایز بین انگیزه درونی و بیرونی است ،هدف تبحری در
برخی از خصوصیات باانگیزه درونی وجه اشتراک دارد و هدف عملکردی نیز از جهاتی شبیه به
جنبههای خاصی از انگیزه بیرونی است.
نتایج حاصل از اغلب پژوهشهای انجامگرفته در ارتباط با اهداف پیشرفت نشان میدهند كه
اهداف تبحری رابطه مثبتی با استفاده از راهبردهای شناختی عمیق ،هدفگذاری مناسب ،یادگیری
خودتنظیمی ،مقابله كارآمد و مناسب با مشکالت و ناكامیها ،نمرات باال و بهطوركلی با بهزیستی
روانی افراد دارد (ایمز4552 ،؛ دویك و لگت4544 ،6؛ لی 7و همکاران2343 ،؛ كاپالن و فلوم،4
 )2343همچنین پژوهشها رابطه مثبت و مستقیم میان مهارتهای هدفگذاری و اهداف تبحری را
تأیید كردهاند (ولترز ،یو ،پینترچ4556 ،5؛ چرچ ،الیوت و گیبل2334 ،43؛ الیوت و مك گریگور،
 .)2334در مورد رابطه اهداف عملکردگرا با هدفگذاری نتایج پژوهشها متناقض است ،به نحوی
كه برخی یافتههای پژوهشی (الیوت و مك گریگور2334 ،؛ هاراكیوكس ،44بارون ،الیوت ،كاستر و
لتهو 4557 ،و  ،2333محسنپور ،حجازی و كیامنش )4049 ،این رابطه را تأیید نمودهاند؛ در حالی
كه برخی یافتهها (پینتریچ2333 ،؛ ولترز و همکاران )4556 ،این رابطه را تأیید نمیكنند .عالوهبر
آن پژوهشها نشان داده است كه اهداف اجتنابی رابطه مثبتی با استفاده از راهبردهای سطحی
یادگیری همچون مرور ذهنی و حفظ ،كاهش انگیزه درونی برای یادگیری ،كاهش پایداری و
درگیری در تکلیف ،اجتناب از درخواست كمك ،اضطراب ،تعویق ،نمرات پایین و بهطوركلی
1. Dweck
2. Nicholls
3. Mastery goal -orientation
4. Performance goal -orientation
5. Pintrich
6 . Leggett
7. Lee
8. Kaplan & Flum
9. Wolters, YU, Pintrich
10 . Gable
11. Harackiewicz
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هیجانات منفی دارد (پینتریچ 2333 ،لی ،مك اینرنی ،لیم و اورتیگا .)2343 ،رابطه منفی میان
اهداف اجتنابی و مهارتهای هدفگذاری در بیشتر پژوهشها تأییدشده است (الیوت و مك
گریگور ،4555 ،4چرچ ،2الیوت و گابل2334 ،؛ الیوت و چرچ4557 ،؛ محسنپور و همکاران.)4049 ،
از طرفی نوع هدفی كه انتخاب میكنیم و وجود یا عدم وجود هدفگذاری ،مقدار انگیزه ما را برای
رسیدن به آن هدف تعیین میكند.
انگیزش یك تمایل یا گرایش به عمل است و انگیزه ،نیاز یا خواست خاصی است كه انگیزش را
موجب میشود ،بنابراین ،انگیزش را عامل كلی و مولد رفتار و انگیزه را علت اختصاصی رفتار
بهحساب میآورند (سیف .)4046 ،انگیزه پیشرفت یکی از مهمترین انگیزههای اكتسابی هر فرد است
كه برای نخستین بار توسط موری مطرح شد .انگیزه پیشرفت عبارت است از گرایشی همهجانبه به
ارزیابی عملکرد خود با توجه به عالیترین معیارهای تالش برای موفقیت در عملکرد و برخورداری از
لذتی كه با موفقیت در عملکرد همراه است (دسی و رایان.)4549 ،0
از انگیزه پیشرفت تعاریف متعددی بهعملآمده است .گیج و برالینر )4552( 1انگیزه پیشرفت را
بهصورت یك میل یا عالقه به موفقیت فرد در یك زمینه فعالیت تعریف كردهاند .به لحاظ پرورشی،
انگیزه ،هم هدف و هم وسیله است .در انگیزه بهعنوان هدف از دانشآموزان انتظار میرود كه نسبت
به موضوعات مختلف علمی و اجتماعی عالقه كسب كنند و به عبارتی دارای انگیزه باشند .انگیزه به
عنوان وسیله بهصورت آمادگی روانی یك پیشنیاز یادگیری محسوب میشود و تأثیر آن بر یادگیری
كامالً آشکار است (سنه .)4049 ،افرادی كه دارای انگیزه پیشرفت باال هستند .تکالیف و
موقعیتهایی را كه بتوانند بر آنها اثر بگذارند و بهطور موفقیتآمیزی به اتمام برسانند را ترجیح
میدهند؛ اما افرادی كه دارای انگیزه پیشرفت پایین هستند به خود مطمئن نیستند و زمینه
شکست خود را فراهم میكنند (یونیرزیسکی .)2330 ،9پژوهشها نشان داده است هدفگذاری
موجب افزایش انگیزه و بهبود كارایی عملکرد افراد میشود (توكمن2341،؛ باقرست ،تاپس و
كنسینگر )2349 ،6و بهكارگیری تئوری هدفگذاری یك روش ساده ،مستقیم و مؤثر برای افزایش
انگیزش میباشد و نیز یك روش بنیادی است چرا كه بیشتر روشها در زمینه اثربخشی خود به آن
وابسته هستند (الیوت و مك گریگور.)4555 ،
با توجه به مطالب گفتهشده و خالء تحقیقاتی موجود در زمینه آموزش آزمایشی هدفگذاری و
اهمیت بسیار باالی انگیزه پیشرفت و اهداف پیشرفت ،هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثربخشی
آموزش هدفگذاری بر ارتقاء یادگیری انگیزه پیشرفت و اهداف پیشرفت میباشد.
1. McGregor
2. Church
3. Deci & Ryan
4. Gage & Berliner
5. Unierzyski
6. Baghurst, Tapps & Kensinger
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روش
این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه كنترل بود .جامعهه آمهاری
ایهن پههژوهش شهامل دانشههجویان مقهاطع مختلههف تحصهیلی دانشههگاهههای شهههر سهمنان در سههال
تحصیلی 4051-59بودند كه از بین آنها با روش نمونهگیری تصادفی خوشهای ،و با توجه بهه حجهم
جامعه و از هر مقطع به نسبت جمعیت آن مقطع به روش نسبتی 03 ،نفر ( 49نفر گروه نمونه و 49
نفر گروه گواه) انتخاب شدند.
ابزارهای پژوهش
پرسشنامه انگیزه پیشرفت ()AMQ

پرسشنامه انگیزه پیشرفت توسط هرمنس 4در سال  4573تهیه شده است .هرمنس برای تدوین این
پرسشنامه ابتدا  54مهاده تهیهه نمهود .سهسس بها پژوهشهی روی نمونههای از دانشهجویان سهال اول
رشتههای روانشناسی ،حقوق و ریاضی و زیستشناسی تعداد مهواد را بهه  09مهاده و در نهایهت در
پژوهشهای بعدی به  25ماده تقلیل داد .سؤالهای پرسشنامه بهصورت جمالت نیمهتمام میباشهند
و هر ماده بین  1تا  6گزینه دارد .نمرهگذاری پرسشنامه با توجه به سؤاالت  5گانهه كهه سهؤاالت بهر
اساس آنها تهیه شده است انجام میگیرد .بعضی از سؤاالت بهصورت مثبت و بعضی بهصورت منفهی
ارائه شهده اسهت .در سهؤاالت شهماره 4،1،5،43،41،49،46،23،20،27،24،25بهه گزینههههای الهف
1،نمره-ب 2،نمره -ج0،نمره-د1،نمره داده میشود .در سؤاالت شماره ،47 ،40 ،42 ،44 ،6 ،9 ،0 ،2
 26 ،29 ،21 ،22 ،24 ،45 ،44به الف  1نمره-ب0،نمره-ج2،نمره-د4 ،نمره داده مهیشهود و دامنهه
تغییرات نمرات از  25تا  446است .هرمنس ( ،4573به نقل از سابوته )4045 ،روایی پرسشنامه را با
استفاده از روایی سازه مناسب گزارش نمهوده و پایهای آن را بها روش آلفهای كرانبها  3/46گهزارش
نموده است .در ایران نیز پایایی پرسشنامه با روش آلفای كرانبا  3/74بهدستآمده است (شکر كن،
برومند نسب ،نجاریان و شهنی ییالق .)4044 ،عالوه بر آن اسودی نیز پایایی پرسشهنامه را بها روش
آلفای كرانبا  3/41گزارش نموده است (اسودی.)4041 ،
پرسشنامه اهداف پیشرفت
این پرسشنامه توسط الیوت و مك گریگور ( )2334ساختهشده است و چهار بعد هدفهای تبحرگرا،
هدفهای اجتناب از تبحر ،هدفهای عملکرد گرا و هدفهای اجتناب از عملکرد را با طیف لیکرت
(=4كامالً مخالفم تا =7كامالً موافقم) اندازهگیری میكند .تعداد سؤالهای پرسشنامه  42سؤال و
دامنه نمرات از  42تا  41میباشد .الیوت و مك گریگور ( )2334روایی پرسشنامه را با روش تحلیل
عاملی بررسی و وجود چهار عامل مورد تأیید قرار گرفت كه رویهمرفته  44/9درصد كل واریانس را
1. Hermans
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تبین نمودند .همچنین پایای پرسشنامه را به روش آلفای كرونبا محاسبه كرده و ضرایب آلفا برای
عامل تبحر  ،3/47عامل عملکرد گرا  ،3/52عامل اجتناب از تبحر  3/45و عامل اجتناب از عملکرد
 3/40گزارش كردند .در ایران نیز روایی پرسشنامه با روش تحلیل عاملی بررسی و ساختار چهار
عاملی آن مورد تأیید قرار گرفته است (خرمایی و خیر .)4046 ،ضرایب پایایی محاسبهشده برای
پرسشنامه اهداف پیشرفت در ایران نیز مناسب گزارششده است به نحوی كه خرمایی و خیر
( )4046ضرایب آلفا را برای عامل تبحرگرا  ،3/41عملکردگرا  ،3/74اجتناب از تبحر  3/44و اجتناب
از عملکرد  ، 3/66گزارش نمودند.
جلسات

آموزشی1

جلسه
اول

معرفی دوره آموزشی و بیان قواعد و قوانین آن /اجرای پیش آزمون) /ارائه تعریفی مقدماتی و ساده از غایت ،غایت نگری،
هدف و هدف گزینی.

جلسه
دوم

معرفی كامل هدفگذاری  /معرفی و تبیین انواع هدف (كوتاه مدت ،میانمدت و بلندمدت) /آموزش و تبیین مراحل
تحلیل غایت به روش میگر و گرانالند (آموزش تبدیل غایتها یا هدفهای كلی به هدفهای دقیق آموزشی) /ارائه تکلیف
متناسب با محتوای آموزشی این جلسه به اعضا جهت ایجاد یادگیری بهتر.

جلسه
سوم

مرور تکالیف جلسه قبل و ارائه بازخورد مناسب /آموزش مدل  SMART2و  HARD 0برای تعیین اهداف /ارائه تکلیف
متناسب با محتوای آموزشی این جلسه به اعضا جهت ایجاد یادگیری بهتر.

جلسه
چهارم

مرور اجمالی مباحث جلسه قبل و ارائه بازخورد مناسب  /تکمیل فرم «چشمانداز آرمانی فردی» با توجه به مدل
 SMARTتوسط هر یك از اعضا /بحث و بررسی فرم «چشمانداز آرمانی فردی» و ارائه بازخورد مناسب و تعدیل و
اصالح آن در صورت لزوم /آموزش به اعضای گروه جهت شناسایی نقاط نیازمند بهبود (شکاف بین وضع موجود و
مطلوب) /تأكید بر اهمیت خودارزیابی در فرایند هدفگذاری

جلسه
پنجم

مرور اجمالی مباحث جلسه قبل /معرفی ماتریس  SWOTو توضیح كامل آن /تکمیل ماتریس  SWOTتوسط هر یك
از اعضای گروه آزمایشی /بحث و بررسی ماتریس  SWOTتکمیلشده بین اعضا و مدرس و ارائه بازخورد مناسب و
اصالح آن در صورت لزوم.

جلسه
ششم

مرور اجمالی مباحث جلسه قبل /آموزش چگونگی تبدیل اهداف و فرصتهای استخراجشده از ماتریس SWOTبه
اهداف عملکردی  /تکمیل فرم «برنامه هدفگذاری فردی» توسط هر یك از اعضای گروه آزمایشی /بحث و بررسی فرم
«برنامه هدفگذاری فردی» تکمیلشده بین اعضا و مدرس و ارائه بازخورد مناسب

جلسه
هفتم

مرور اجما لی محتوای آموزشی جلسات قبل و رفع اشکال در صورت لزوم /ثبت غایتها و اهداف هر كدام از اعضاء جهت
اجرا در قالب دفترچهای تحت عنوان «هدفگذاری و تحلیل آن» /آموزش چگونگی تدوین برنامه زمانبندی مناسب با
توجه به غایت و هدفگذاری هر شخص (از یك هفته تا سه ماه) جهت اجرا و ارائه گزارش.

جلسه
هشتم

ارزیابی مجدد و بازخورد و تکرار مراحل :بررسی و ارزیابی برنامه هدفگذاری افراد توسط پژوهشگر ،ارائه بازخوردهای
الزم به افراد ،آمادهسازی افراد برای تکرار برخی مراحل و یا هدایت به سوی غایت بعدی.

جلسه
نهم

اجرای پسآزمون توسط پژوهشگر /تشکر و قدردانی از همکاری همه اعضا.

 .4در تدوین سرفصل و محتوای جلسات آموزشی غایت نگری از تحلیل غایت به روش میگر و گرانالند ،برنامه استراتژیك توسعه فردی (، )IDSP
تدوین چشمانداز آرمانی ( ،)IIVمدل  SMARTو مدل  SWOTاستفاده شده است.
2 . Specific Measurable Attainable Realistic Time bounded
3. Heartfelt Animated Requires Difficult
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جدول  :1یافتههای توصیفی متغیرهای پژوهش در پیش آزمون و پسآزمون به تفکیک
گروه آزمایشی و کنترل
میانگین

نام متغیر

گروه

تعداد

انگیزه
پیشرفت

آزمایش

49

61/50

انحراف
استاندارد

میانگین

پیش آزمون

تسلط –
گرایش
اهداف
پیشرفت

تسلط-
اجتناب
عملکرد-
گرایش
عملکرد-
اجتناب

انحراف
استاندارد

پس آزمون
1/04

2/41

64/2

كنترل

49

62/66

7/09

60/46

6/91

آزمایش

49

40/46

4/64

46/40

4/36

كنترل

49

41/1

4/59

41/36

4/54

آزمایش

49

40/36

4/79

40/4

4/34

كنترل

49

40/6

4/76

40/90

4/64

آزمایش

49

40/40

2/30

49/50

3/75

كنترل

49

40/26

2/42

40

4/49

آزمایش

49

6/70

4/51

7/26

4/97

كنترل

49

7/00

2/35

6/16

2/46

جدول مذكور مقادیر میانگین ،انحراف استاندارد و خطای استاندارد متغیرهای پژوهش را در
پیشآزمون و پسآزمون به تفکیك گروه آزمایشی و كنترل نشان میدهد .همانطور كه مالحظه
میشود میانگین عوامل انگیزه پیشرفت ،اهداف تسلط-گرایش و اهداف عملکرد-گرایش گروه
آزمایش در پیشآزمون بهترتیب از 40/46 ، 61/50و 40/40به مقادیر  46/40 ،64/2و  94/49در
پسآزمون افزایش داشته است .این در حالی است كه نمرات پیشآزمون و پسآزمون گروه كنترل و
اهداف تسلط -اجتناب و اهداف عملکرد-اجتناب تغییر چندانی نداشته است .به منظور بررسی اثر
هدفگذاری بر اهداف پیشرفت و انگیزه پیشرفت دانشجویان از آزمون تحلیل كوواریانس چند
متغیره (مانکووا) استفاده شد .یکی از مفروضههای این آزمون یکسانی ماتریس كوواریانس است .برای
بررسی این مفروضه از آزمون ام باكس استفاده شد .نتایج این آزمون در جداول  2و  0ارائهشده
است:
جدول  :2نتایج آزمون باکس برای بررسی یکسانی ماتریس کوواریانس
آزمون باكس
مقدارF
درجه آزادی صورت
درجه آزادی مخرج
سطح معنیداری

91/24
4/301
06
2604/31
3/140

نتایج جدول مذكور نشان میدهد با توجه به سطح معنیداری بههدسهتآمهده مفروضهه یکسهانی
ماتریس كوواریانس برقرار میباشد.
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جدول  :3نتایج آزمون لون برای بررسی یکسانی واریانس خطا
متغیر

مقدارF

درجه آزادی صورت

درجه آزادی مخرج

سطح معنیداری

انگیزه پیشرفت
تسلط-گرایش
تسلط اجتناب

0/44
1

4
4

24
24

3/953
3/902

4/29

4

24

3/270

3/49

4

24

3/734

3/332

4

24

3/560

عملکرد گرایش
عملکرد – اجتناب

با توجه سطح معنیداری بهدستآمده برای تمام متغیرهای پژوهش باالتر از  3/39میباشد بنهابراین
پیشفرض همگنی واریانسها رعایت شده است.
جدول :4نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری(مانکوا) روی نمرات تفاضل (پیشآزمون-پسآزمون)
متغیرهای پژوهش در گروههای کنترل و آزمایش
اندازه اثر

ارزش

F

فرضیه
df

خطای
df

سطح

مجذور

توان

معناداری

اتا

آماری

پیالیی

3/470

44/41

4

40

3/334

3/612

4

المبدا
ویلکز

3/427

44/41

4

40

3/334

3/612

4

هاتلینگ

6/496

44/41

4

40

3/334

3/612

4

ریشه ری

6/496

44/41

4

40

3/334

3/612

4

همسو با گفتههای تاباچنیك و فیهدل4554( 4؛ نقهل از دنسهی و ریهدی )4555 ،محقهق از بهین
آمارههای چهارگانه (پیالیی ،2المبدا ویلکز ،0هاتلینگ 1و ریشه ری )9آماره پیالیی را برای محاسهبه F
انتخاب كرده است .همانطور كه در جدول 1مشاهده میگردد سطوح معنیداری آماره پیالیی بیانگر
آن هست كه بین میانگین نمرات گروههای آزمایش و كنتهرل از لحهاظ متغیرههای وابسهته (انگیهزه
پیشرفت ،اهداف پیشرفت) تفاوت معنهیداری وجهود دارد ( .)F= 44/41، P< 3/34میهزان تهأثیر یها
تفاوت برابر  3/612میباشد .یعنی  61درصد تفاوتهای فردی در نمرات تفاضل متغیرههای پهژوهش
مربوط به تأثیر آموزش هدفگذاری میباشد .توان آماری برابر با  4میباشد.

1. Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S.
2. Pillai’s Trace
3. Wilks’ Lambda
4. Hotelling’s Trace
5. Roy’s Largest Root
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جدول  :5تحلیل کوواریانس یک راهه(آنکوا) در متن مانکوا روی نمرههای پسآزمون با کنترل پیشآزمونهای متغیرهای وابسته در گروه آزمایش و کنترل
متغیر وابسته

گروه

خطا

میانگین

مجموع مجذورات

درجه آزادی

انگیزه پیشرفت

464/41

4

464/41

تسلط-گرایش

06/75

4

06/75

07/11

تسلط -اجتناب

3/477

4

3/477

4/39

3/046

عملکرد –گرایش

18/57

4

97/44

09/42

3/334

3/612

عملکرد – اجتناب

0/90

4

0/90

4/36

3/041

3/394

انگیزه پیشرفت

702/65

23

06/60

تسلط-گرایش

45/69

23

3/54

تسلط –اجتناب

46/95

23

3/40

عملکرد -گرایش

04/52

23

4/95

عملکرد – اجتناب

66/27

23

0/04

مجذورات

F

سطح معناداری

مجذور اتا

1/14

3/314

3/444

3/334

3/692
3/393
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همانگونه كه در جدول  9مشاهده میشود در متغیر انگیزه پیشرفت ( )F= 1/14، P< 3/39بهین
گروههای آزمایش و كنترل تفاوت معنیداری وجود دارد .بنابراین آموزش هدفگذاری باعث افزایش
معنیدار سطح انگیزش پیشرفت افراد شده است .همانطور كه در جدول  9مشاهده میشود آموزش
هدفگذاری باعهث افهزایش معنهیدار نمهرات اههداف تسهلط – گهرایش ( )F= 07/11، P< 3/39و
عملکرد – گرایش ( )F= 09/42، P< 3/39میشود .اما تأثیر معنیداری در نمهرات اههداف تسهلط –
اجتناب و عملکرد – اجتناب ندارد.
بحث و نتیجهگیری
اهداف پیشرفت و انگیزه پیشرفت به ترتیب دو سازه شناختی ،انگیزشی مهم و برجسته در بهبود
عملکرد افراد محسوب میشوند (لی و همکاران .)2343 ،در این پژوهش اثر آموزش هدفگذاری بر
انگیزش پیشرفت و اهداف پیشرفت مورد بررسی قرار گرفت ،نتایج نشان داد كه آموزش هدفگذاری
موجب افزایش انگیزه پیشرفت در دانشآموزان میشود .در همین راستا پژوهشگرانی چون مالکا و
كاوینگتون ( )2339و میلر ،گرین ،منتالوو ،راویندران و نیکولز ( )4556نشان دادند كه اهداف ،تأثیر
حیاتی روی انگیزش پیشرفت افراد دارند و پژوهشگرانی چون توكمن ( )2341و باقرست ،تاپس و
كنسینگر( )2349در پژوهشهای خود دریافتند كه اهداف موجب افزایش انگیزه و بهبود كارایی
عملکرد افراد میشود .الک 4و التم ( ،)4553الک ،شاو ،ساری و التم ( )4544و منتو ،استیل و كارن
( )4547هدفگذاری را یکی از مؤثرترین راهبردهای روانشناسی جهت بهبود عملکرد و انگیزه
بهحساب آوردند.
هدفگذاری بهطور خالصه میگوید اهداف چالشبرانگیز و مشخص اما دستیافتنی اغلب
میتوانند انگیزه را افزایش دهند زیرا چنین اهدافی منجر به افزایش تمركز ،تالش و پایداری
میشوند .بازخورد پیشرفت در جهت رسیدن به اهداف ،توجه ،تالش و پایداری را تقویت میكند یا
اطالعاتی را برای اصالح و تغییر كاربرد در جهت مؤثر كردن آن فراهم میآورد (باقرست ،تاپس و
كنسینگر .)2349،هنگامیكه افراد اهدافی برای خود تنظیم میكنند ،نسبت به نقاط قوت و ضعف
خودآگاهی بیشتری یافته ،توانایی و میزان تالش خود را برای انجام موفقیتآمیز این اهداف قضاوت
میكنند ،در نتیجه به استراتژیهای مطالعه و قوانین مؤثرتر میرسند و رویکرد بهتر و مؤثرتری
نسبت به یادگیری اتخاذ خواهند كرد .همچنین هنگامیكه ببینند واقعاً توان بهدست آوردن اهداف
را دارند ،انگیزهشان افزایش مییابد (بلوم.)2340 ،
همچنین نتایج نشان داد آموزش هدفگذاری باعث افزایش معنیدار نمرات اهداف تسلط–گرایش
و عملکرد–گرایش میشود .اما تأثیر معنیداری در نمرات اهداف تسلط–اجتناب و عملکرد–اجتناب
4 . Locke
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ندارد .پژوهشهای پیشین نیز رابطه مثبت و مستقیم میان مهارتهای هدفگذاری و اهداف تسلط–
گرایش را تأیید كردهاند (ولترز ،یو ،پینترچ4556 ،4؛ چرچ ،الیوت و گیبل2334 ،2؛ الیوت و مك
گریگور .)2334 ،در مورد رابطه اهداف عملکرد گرا با هدفگذاری نتایج پژوهشها متناقض است،
به نحوی كه برخی یافتههای پژوهشی (الیوت و مك گریگور2334 ،؛هاراكیوكس و همکاران4557 ،
و  ،2333محسن پور ،حجازی و كیامنش )4049 ،این رابطه را تأیید نمودهاند؛ درحالیكه برخی
یافتهها (پینتریچ2333 ،؛ ولترز و همکاران )4556 ،این رابطه را تأیید نمیكنند .عالوه بر آن
پژوهشها نشان داده است كه اهداف اجتنابی رابطه مثبتی با استفاده از راهبردهای سطحی
یادگیری همچون مرور ذهنی و حفظ ،كاهش انگیزه درونی برای یادگیری ،كاهش پایداری و
درگیری در تکلیف ،اجتناب از درخواست كمك ،اضطراب ،تعویق ،نمرات پایین و بهطوركلی
هیجانات منفی دارد (كاپالن ،گین و میدوری2332 ،؛ پینتریچ2333 ،؛ الیم و همکاران2334 ،؛ به
نقل از لی و همکاران .)2343 ،رابطه منفی میان اهداف اجتنابی و مهارتهای هدفگذاری در بیشتر
پژوهشها تأییدشده است (الیوت و مك گریگور ،4555 ،0چرچ و همکاران2334 ،؛ الیوت و چرچ،
4557؛ محسنپور و همکاران.)4049 ،
دانشجویانی كه اهداف عملکرد-گرایش دارند تمایل به نشان دادن توانایی و پیشرفت خود به
دیگران دارند و دانشجویانی كه اهداف تسلط-عملکرد دارند تمایل دارند به حس رضایت درونی از
موفقیت خود برسند ،هر دو گروه هم از راهبردهای عمیق و هم راهبردهای سطحی برای رسیدن به
هدف سود می برند و در برخی موارد هم راهبردهای عمیق و هم راهبردهای سطحی را با هم بهكار
میبرند ،به شرطی كه این راهبردها به آنها در رسیدن به نتیجه دلخواه كمك كند .نتایج این
پژوهش نیز نشان داد كه هدفگذاری كه از راهبردهای عمیق رسیدن به هدف محسوب میشود
رابطه معناداری با اهداف تسلط-گرایش و عملکرد-گرایش دارد .اما دانشجویانی كه اهداف اجتنابی
دارند تمایل به استفاده از راهبردهای سطحی برای فرار از موقعیت ناخوشایند را دارند و بهصورت
عمقی به رفع نقص و یا رسیدن به نتیجه مطلوب نمیپردازند ،ازاینرو در این پژوهش نیز
هدفگذاری كه راهبردی عمیق محسوب میگردد با اهداف اجتنابی رابطه معناداری نشان نداده
است.
افرادی كه اهداف گرایشی دارند به دنبال اثبات شایستگی خود در جمعهایی هستند كه بهطور
بالقوه روحیه رقابت را القا میكنند .این افراد در محیطهای كاری ،علمی و در زندگی به دنبال كسب
مالکهای برتر به عنوان معیار عینی هستند و تمام تالش و تمركز آنها در رسیدن به این اهداف
هدایت میشود .بنابراین ازآنجاكه این افراد در راستای اهداف خود بازخوردهای مثبت از محیط
4. Wolters, YU, Pintrich
2. Gable
0. McGregor
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دریافت میكنند و مورد تأیید و تشویق قرار میگیرند در نتیجه عملکرد قویتری نشان میدهند و
اهداف گرایشی در آنها تقویت میشود .همچنین انواع اهداف تسلطی به دنبال افزایش كفایت،
شایستگی و كسب مهارت در تکالیف هستند و با توجه به مراحل آموزش هدفگزینی كه بازخورد
یکی از اقدامات مهم طی آموزش محسوب میشود ،كه در ایجاد احساس كفایت و شایستگی در
مسیر نیل به هدف نقش پررنگی را ایفا مینماید و موجب قویتر شدن اهداف تسلطی در فرد
می گردد .اما اهداف اجتنابی با ترس و اجتناب از وارد عمل شدن و به تبع آن ماهیت انفعالی افراد
همراه است و مسلماً یك ماهیت انفعالی بازخورد خوشایندی نیز از مراحل طی شده به فرد ارائه
نمیدهد از اینسو اهداف اجتنابی كمکی در جهت رسیدن فرد به هدف موردنظر نمیكند و
همانطور كه در این پژوهش نیز نشان داده شد رابطه منفی با هدف گزینی دارد.
با توجه به نتایج تحقیق حاضر و با توجه به اینکه توانایی هدفگذاری برای پیشرفت درسی ،شغلی
و اجتماعی افراد بسیار مهم و اساسی است و در بسیاری از موارد افراد كاربرد صحیح این توانایی را در
محیطهای آموزشی و حتی زندگی روزمره خود به درستی نمیدانند و همین مسئله باعث مشکالتی
در رسیدن به اهداف و نتایج مطلوب است ،به نظر میآید كه الزم است آموزش این مهارت در ارائه راه
كارهای مناسب برای پیشرفت همهجانبه افراد در محیطهای آموزشی مورد توجه قرار گیرد.
در پایان با توجه به محدودیتهای این پژوهش توصیه میشود تعیین اثر آموزشهای
هدفگذاری بر جنسیت و تفکیك هر مقطع تحصیلی مورد بررسی قرار گیرد.
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