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 چکيده

هیا و  عنوان مؤلفه مهم انگيزشیی بیرای فهیم رفتیار دانشی،ویان، بررسیی زمينیه       بهاهداف پيشرفت  با توجه به اهميت

بررسیی نقی     ،هدف پیووه   ،رونیاز ا ؛است حائز اهميت گرانساختچون ادراکات محيط کالسی مه ،آنبسترهای 

جامعیه آمیاری ایین پیووه      . بیود  اهداف پيشیرفت در دانشی،ویان   یهامؤلفهگرا بر ساختندراک از محيط یادگيری ا

ادبيات و علیوم انسیانی،    هایدانشکدهشامل کليه دانش،ویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد در 

 ،ایگيیری سیهميه  نمونهروش بهح،م نمونه  .بود( 1232-9و کشاورزی در سال )علوم پایه  ،شناسیعلوم تربيتی و روان

در ایین   .د شید تین بیرآور   132 اسیتفاده از فرمیول کیوکران،   هیای متتلیب بیا    با درنظرگرفتن ح،م جامعه در دانشکده

 یهیا داده. شید گیرای اجتمیاعی و اهیداف پيشیرفت اسیتفاده      دو پرسشنامه ادراک از محيط یادگيری سیاختن  ،پووه 

محیيط  نشان داد کیه   جی. نتاشدآزمون  یشنهاديپ یو الگو ليتحل یمعادالت ساختار یاستفاده از الگو آمده بات دسبه

 یالگیو  یاجیرا  ،نیی عالوه بر ا (،p<0.5) دمعنادار دارمثبت و  ريتأثاهداف پيشرفت  یهامؤلفه برگرا یادگيری ساختن

محیيط  ادراک از به مسير بیين   ضرایب مربوط ارند.برازش د یشنهاديپ یها با الگونشان داد که داده یمعادالت ساختار

 ،دهید نشیان میی   tدست آمده است و نتیایج ناشیی از اجیرای آزمیون     به 0.36گرا و اهداف پيشرفت، یادگيری ساختن

 ثير تحت تأ اهداف پيشرفت دانش،ویان یهامؤلفهبدان معناست که  نیا. (p<0.5معنادار است ) ضریب مسير مورد نظر

 .قرار دارد آنان یمحيط یادگير

 .، دانش،ویانیالگوی معادالت ساختارگرا، اهداف پيشرفت، : ادراک از محيط یادگيری ساختنی کليدیهاواژه
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 مقدمه

مشیارکت دادن یادگيرنیده    ،اساسی هایگام ی ازاما یک؛ یادگيری به عوامل متعددی بستگی دارد

 آن؛ انگيیزه و ادراک او قیرار دارد   ريأثتی تحیت   لهأمساین . آموزشی و یادگيری است یهاتيفعالدر 

 آن کیه در  یانیه يزمییادگيری، محیيط و    یهیا سیب  نوبه خود به ت،ارب قبلیی یادگيرنیدگان،   بههم 

گفیت، عوامیل    تیوان یاسیاس، می   نيبر هم .(3222، 1هاتچينسون) ستگی داردب ،افتدیماتفاق  آموزش

اسیت )نهیار،    طي، محی آنهیا کیی از ایین   کیه ی  شیود؛ یهیا می  انسان یريادگیموجب تفاوت در  یمتتلف

سیح    یارتقیا  بیرای  ،یريادگیی شیناخت عوامیل میؤثر بیر      (.3212، 3تالوکدر، خان، محمد و نرجس

 ،تیی بیوده  يترب یهیا در اغلب پیووه   یهدف اساس  یآموزان، دان  یليتحص شرفتيعملکرد و پ

از  یاريبس لهيبه وس یريادگی طيآموز و ادراک او از محدان  یاکتساب یهاامديپ نيب یرومندين رابحه

محیيط   ريتیأث بیه   بیا توجیه   .(3229 ،2وبلیز و و منیز لکی)دنبیروک، بر  پووهشگران نشان داده شده است

ی هیا طيمحی برای ییادگيری،  که  ییهاکالسگفت شناسایی  توانیمآموزشی بر یادگيری فراگيران، 

ی مداخله برای یادگيری هاروشاز و همواره یکی  (3222، 9ر)فریز ی هستند، اهميت داشتهترمناسب

 نیتیر کالس درس مهیم  طيمح ،ميان نیدر ا(. 1311، 1محيط یادگيری بوده است )رامزدنبهتر، تغيير 

و  یمروتی ؛ 3212، 6هانیا  ؛3211؛ 3213 زر،یاست )فر رانيفراگ یدر نظام آموزش یريادگی کنندهنييتع

 (.3211 ،یچراغ

 کیه  زمیانی  درس، یهیا کالس در ،(1371) 7یگوتسکیاجتماعی و -شناختی رشد نظریه اساس بر

 ، توسیعه دهید یمی  ان رخآمیوز دانی  خیود   ميیان  در ییا  و معلمان و انآموزدان  بين انفعاالت و فعل

 در معلییم حمایییت و( وابسییتگی) دوسییتی بییاوجوداسییت و  وقییو  حییال در انآمییوزدانیی  یییادگيری

، 1وی، الئوشيائو، الياس و حبيبیه یافت ) خواهد بهبود انآموزدان یادگيری  سح  درس، یهاکالس

نظریات ویگوتسکی و پيیاژه بیه   ه یی بر پایگراسازندهی اخير دیدگاه اههده(. بر این اساس، در 3211

                                                 
1- Hutchinson 

2- Nahar, Talukder, Khan, Mohammad & Nargis 

3- Den Brok, Brekelmans & Wubbels 

4- Fraser 

5- Ramsden 

6- Hannah 

7- vygotsky 

8- Wei, Lau Shiao, Elias & Habibah 



 2 /...های اهداف پيشرفتگرا بر مؤلفهنق  ادراک از محيط یادگيری ساختن

( و متتصصیان تعلیيم و تربيیت بیه     3212، 1ولو  عنوان نظریه غالب در یادگيری محرح شده است )نی

نید  اهگراییی روی آورد سیازنده ی هیا فیر  و ی یادگيری کالسی بیر اسیاس اصیول    هاطيمحطراحی 

ییادگيری   بيانگر این اسیت کیه محیيط    نيشيپهای (. نتایج پووه 3229، 3و فریزر دورمن)آلدریج، 

و  ی درس اسیت هیا کیالس محيط یادگيری مناسیبی بیرای    ،گرایی بنا شدهکه بر اساس اصول سازنده

 شیود یمی آمیوزش   یکلی  یثربتشی ا  یو موجیب افیزا   یليتحص شرفتيبهتر در پ جیموجب کسب نتا

نیيکس،   ؛1239 ،یرجهانيو شی  انيشیبان  ،ییی برزگر بفرو؛ 1233، خضری و شيرجهانی، بفروییبرزگر)

، 6تنیگ و میای   ؛3221 ،1گي،بلز، سگرس و استرایب؛ 3221، 9سنگ و فریزر ؛3221، 2فریزر و لدبتر

؛ 3211، 3و ونییگ؛ کییان 3211 1و عبدالییه يیییحی نییگ،ياحمیید، چ ؛3219 ،7یآنگییو و هییونگ؛ 3212

. کنید یم تأکيدگرایی بر چگونگی ای،اد معنی توسط یادگيرندگان سازندهدیدگاه  .)3216، 12دانیز

)لیوینز، ریکیوز و    دانید یمی این دیدگاه فراینید سیاختن دانی  را مسیتلزم درگيیری فعیال یادگيرنیده        

را به رشد فکری  انآموزدان (. معلمان نق  تسهيلگر را ایفا  و 3213، 13؛ سانتراک3221، 11اشميت

ی هیا طيمحی  ،(. عیالوه بیر ایین   1233 ،یابوالقاسیم ، خشینودی نيیا، زاهید و    )نریمیانی  کنندیمتشویق 

در تعيیين   آمیوز دانی  مسیؤوليت  ، ، دانی  محورنید و بیر کنتیرل یادگيرنیده     12گیرا یادگيری سیازنده 

 تأکيید ندگی فیرد  و مرتبط بودن مواد درسی با ز هاهدفتنظيم عملکردشان با یادگيری و  یهاهدف

زاده هنرمنید و کيیانرور   مهرابیی ، شهنی یيالق، مروتی ؛3212، 11؛ آرکون و اسکر3221، 19مارادارند )

نتي،ه گرفیت کیه    توانیمبه این ترتيب،  (.1233بفرویی، خضری و شيرجهانی، برزگر؛ 1232، فرخی

بیت سیاختن ادراک   ، مثآنو متعاقیب   محیيط ییادگيری محلیوب    معلمان باید قیادر باشیند، بیا توسیع     

                                                 
1- Nie & Lau 

2- Aldridge, Dorman & Fraser 

3- Nix, Fraser & Ledbetter 

4- Seng & Fraser 

5- Gijbels, Segers & Struyf 

6- Theng & Mai 

7- Ongowo & Hungi 

8- Ahmad, Ching, Yahaya & Abdullah 

9- Kwan & Wong 

10- Zeidan 

11- Loyens, Rikers & Schmidt 

12- Santrock 

13- Constructivism Learning Environment 

14- Marra 

15- Arkün & Aşkar 
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 امیدها يپیکیی از ایین   ؛ کیه  را افیزای  دهنید   آنهیا فراگيران از محيط یادگيری، پيامیدهای ییادگيری   

 (.3219، 1د و خحيبخال)انگيزش فراگيران باشد  تواندیم

اییین اسییت کییه ادراک از محییيط یییادگيری بییا باورهییای انگيزشییی      گویییاینتییایج تحقيقییات   

 ؛3223، 2دلتونيی کیاپالن و م ؛ 3222، 3نیگ يمان) انید تعاملو با هم در د نیو اان رابحه دارد آموزدان 

 کیالس  محیيط دهد، نشان می های متتلبدر واقع، نتایج پووه . (3227، 9نو کاپال نیراپاتری ، 

 ،1ایمیز ) دارد هدفی گيریجهت انگيزشی و نظر باورهای از انآموزدان  انگيزه بر زیادی ريتأث درس

گیرین،  ؛ 3222، 7آردان و ميیدگلی ؛ 3222؛ آلدریج و فرییزر،  3223 6و سيمونز، ویلسون ليزو ؛3133

 ،12ترنیر  پریينسیيوی،، دیکينتيیو،   اسیتفانو،  ؛3229 ،3لیوو  و مولر ؛3229 ،1آکی و دوک کرسون، ميلر،

 نيسییت؛ 3211، 13و مییاکووک انورادو ؛3211، وی و همکییاران؛ 3223، 11؛ سییانگر و گییونرن 3229

و  یچیا ؛ 1232مروتیی و همکیاران،   ؛ 7121خیرازی، قاضیی طباطبیایی،    کارشکی، ؛ 3216، 12ندارید

 یو اجتمیاع  یشیناخت  یهیا و میدل  هیا هیی نظر(. 1239 ،یو کارشیک  یقیحقیا  :به نقل از؛ 3223 ،19یچا

و عملکیرد   یريادگیی و  زشياند که ممکن است انگرا محرح کرده یمهم یزشيانگ یهاسازه زشيانگ

سیازی  مفهومچهارچوب نظری برای (. 1333 مز،ی)ا دیحدود نمام ای ليآموزان را تسهدان  یليتحص

 مؤلفیه ارزش که ایین میدل سیه     -ان منحبق است با مدل انگيزشی انتظارآموزدان باورهای انگيزشی 

ارزشیی   مؤلفیه عیاطفی.   مؤلفه -2و  ارزشی مؤلفه -3 ؛یانتظار مؤلفه -1 :کندیم شنهاديرا پانگيزشی 

عالقه بیه  و درباره اهميت  شانیو باورهابرای ان،ام دادن تکاليب  انزآمودان انگيزش شامل اهداف 

سیازه میرتبط بیا ادراکیات      انگيزشیی  یهااز ميان مؤلفه .(11،1332ی گروتو دتکليب است )پنتری، 

                                                 
1- Khaldi & Khatib 

2- Manning 

3- Kaplan & Middleton 

4- Patrick, Ryan & Kaplan 

5-Ames 

6- Lizzio, Wilson & Simons 

7- Urdan & Midgley 

8- Greene, Miller, Crowon, Duke & Akey 

9- Müller & Louw 

10- Stefanou, Perencevich, Dicintio & Turner 

11- Sungur & Güngören 

12- Radovan & Makovec 

13- Cetin-Dindar 

14- Chae 

15- Pintrich & Digrot 
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 گيیری جهتهدفی است.  یهاگيریجهتپيشرفت یا  اهدافدارد،  آنمتقابلی با  تأثيراتمحيحی که 

، 1)رییان و پينتیری،   رديی گیمکه شتص برای رفتار پيشرفت خود درنظرهدفی، هدف و معنایی است 

و  کننید یمی تالش  آنهدفی، دالیلی است که افراد برای رسيدن به  یهاگيریجهت ،در واقع. (1337

در حالی که کارهای اوليه فقیط  (؛ 1217)کارشکی و همکاران،  نق  مهمی در برانگيتتن فرد دارند

(، 3222، 3)دووک کردنید یمی  تأکيید عملکیردی   گيیری جهیت حری و تب گيریجهتبر تفکي  دو 

، تبحیری  2هدفی اصلی وجود دارد: تبحری رویکیردی  یريگجهتمعاصر معتقدند که چهار محققان 

 :بییه نقییل از؛ 3226، 7)اليییوت و همکییاران 6عملکییردی اجتنییابیو  1عملکییردی رویکییردی ،9اجتنییابی

برای تبحر بر تکليب، غلبه بیر چیال  ییا افیزای       تبحری گيریجهت(. افراد دارای 1217کارشکی،

خییوب یییا هییای نمییرهی بییه ابیییدسییتعملکییردی بییرای  گيییریجهییتسییح  کفایییت و افییراد دارای 

ی اجتنیاب . ویوگیی رویکیردی ییا    کننید یمی ییا دیگیران( تیالش     ايی اولخرسندکردن دیگران )معلمیان،  

ه تکليب برای رسیيدن بیه هیدف    نيز به تمایل شتص برای دور شدن یا نزدی  شدن ب هایريگجهت

اهداف تبحری به پيامدهای  کهاین است  ،فر  کلی اهداف پيشرفتپي  (.1333ایمز، اشاره دارد )

شود و اهیداف عملکیردی، پيامیدهای انگيزشیی و     یافته و پيشرفت تحصيلی من،ر میسازشانگيزشی 

با توجیه  (. 3221، 1رین و ليننب ز)هاراکيویک نيافته یا سازش یافتگی کم را درپی داردسازشتحصيلی 

و  هیا نهيزمبررسی  ،مهم انگيزشی برای فهم رفتار دانش،ویان مؤلفهعنوان بهبه اهميت اهداف پيشرفت 

 پیووه  بنیابراین،  ؛ گیرا حیائز اهميیت اسیت    ادراکات محيط کالسی سیاختن  :همچون ،آنی بسترها

گیرا و اهیداف پيشیرفت    ی سیاختن از محیيط ییادگير  بیين ادراک  قصد دارد، به بررسی رابحیه   حاضر

 :اندشدهیبررسهای زیر فرضيه ،بدین منظور .برردازددانش،ویان 

 ها برازش دارد.دادهبا  پووه  پيشنهادی الگوی -1

 اهیداف پيشیرفت دانشی،ویان   بیر  مسیتقيم   طیور بهگرا ادراک از محيط یادگيری ساختن -2

 دارد. مثبت و معنادار ريتأث

                                                 
1- Ryan & Pintrich 

2- Dweck 

3- Mastery- Approach 

4- Mastery- Avoiding 

5- Performance – Approach 

6- Performance- Avoiding 

7- Eliot 

8- Harackiewicz & Linnenbrink 
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های اهیداف پيشیرفت   بر مؤلفه ميرمستقيغطور به گرانط یادگيری ساختادراک از محي -3

 مثبت و معنیادار  ريتأث( اجتنابی کردی و عملکردیتبحری، عملکردی رویدانش،ویان )

 .ددار

 

 روش پووه 

این پووه  از حيث هدف کاربردی است؛ هدف تحقيقات کاربردی توسعه دان  کیاربردی در  

(. 73: 1389)سیرمد و همکیاران،   اسیت  لی دان  کار بردن عمهی  زمينه خاص است و در جهت ب

يیان ادراک از  این محالعه از حيث روش، توصيفی و از نو  همبستگی است. در ایین محالعیه روابیط م   

زعیم گیال و   . بیه شید هیای اهیداف پيشیرفت دانشی،ویان بررسیی      گرا و مؤلفهمحيط یادگيری ساختن

بينی و یا بررسی روابط بين متغيرها ي روش همبستگی برای برآورد قدرت پ (،1231بورگ و گال )

 رود.کار میبه
 

جامعیه آمیاری در ایین پیووه  شیامل کليیه دانشی،ویان کارشناسیی و          جامعه و نمونه پووه :

ادبيات و علیوم انسیانی، علیوم پاییه، علیوم       هایدانشکدهکارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد در 

 شییيوهبییه ،بییرای دسییتيابی بییه نمونییه. اسییت( 1232-9شناسییی و کشییاورزی در سییال )تربيتییی و روان

هیای متتلیب بیا اسیتفاده از فرمیول      با درنظرگرفتن ح،م جامعه در دانشکدهای و گيری سهميهنمونه

 .ندتن از دانش،ویان کارشناسی و کارشناسی ارشد برآورد شد 132کوکران، 
 

گرای اجتمیاعی  يری ساختنپرسشنامه ادراک از محيط یادگ دو از پووه  نیدر ا: ابزار پووه 

 ، ميیدلتون و همکیاران  کیاپالن  ميیدگلی، اهیداف پيشیرفت    پرسشینامه ( و 1336)تيلور، فيشر و فریزر 

 .شد( استفاده 1331)

( 1336) زریییفرو  فيشییرتيلییور، : گییرای اجتمییاعیپرسشیینامه ادراک از محییيط یییادگيری سییاختن 

 هیای مقيیاس را بیر مبنیای ترکيبیی از    گیرای اجتمیاعی   پرسشنامه ادراک از محیيط ییادگيری سیاختن   

تعامیل   پرسشینامه گیرا و  ادراک از محيط یادگيری سیاختن  پرسشنامهیعنی  ؛خوداعتباریابی شده قبلی 

: شیامل  ،دارای شی  مقيیاس فرعیی اسیت     پرسشینامه  ایین  .اندساخته، اندشدهمعلم که بوفور استفاده 

ری، همدلی و حمایت. سیه مقيیاس اول ایین    ، تعامل کالسی، هدایت یا رهبتأملیارتباط فردی، تفکر 
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کیه اسیتاد دانشیگاه     دهنید میی و تعامیل کالسیی نشیان     تأملییعنی ارتباط فردی، یادگيری ؛ پرسشنامه

کیه بیه    تیأملی تعیاملی و تفکیر    هیای فعاليیت را برای درگير کردن دانشی،ویان در   هاییفرصتچقدر 

؛ . سیه مقيیاس بعیدی   کنید میی ، فراهم شودمیمن،ر درک مفهومی عميق از یادگيری درس موردنظر 

بیين فیردی    هیای کيفيیت که استاد دانشیگاه چقیدر    دهندمییعنی رهبری، همدلی و حمایت هم نشان 

فيشیر و  و رویکیرد بیه ییادگيری خیود دارد )     یشناسشناختبرای ترغيب دانش،ویان به اتتاذ  را الزم

 (.1337، تيلور

دهیی  گیزارش خیود   ی  پرسشینامه  ی اجتماعیگراپرسشنامه ادراک از محيط یادگيری ساختن 

است که دانش،ویان در مقياس ليکرت از خيلی موافقم تا خيلیی متیالفم )از یی  تیا پینج       یسؤال 26

ادراک خیوب از محیيط    دهنیده نشیان . نمیره بیاال در ایین پرسشینامه     کنندینمره( نظر خود را اعالم م

 درگیرای اجتمیاعی   سیاختن يط ییادگيری  رواییی و پاییایی پرسشینامه ادراک از محی     یادگيری است.

 یدیيی تأ یعیامل  ليی و تحل ییایی پا یهاکم  روشبه (1217) یفرزاد و مراد ور،یکد ،ینيمیپووه  

مقيیاس   قابل قبولی برای هیر که پرسشنامه از ارزش آلفای کرونباخ  . نتایج نشان دادمحالعه شده است

بیود و اعتبیار کلیی     2711تا  2777مقياس بين برای ش   دست آمده در اجرابهاعتبار  .است برخوردار

 که برای تعيين روایی پرسشینامه ان،یام شید،    یدیيتأنتایج تحليل عاملی  دست آمد.به 2731پرسشنامه 

دسیت آمیده   به یاعتبار کل .ه استبرازش خوبی را برای ساختار ش  مؤلفه اصلی پرسشنامه نشان داد

دسیت آمید. اعتبیار شی      بیه ( 39/2) کرونبیاخ  فیای آلبرحسیب  پووه  حاضر نيز،  در اجرای نهایی

، تعامیل کالسیی، رهبیری، همیدلی،     تیأملی مزبیور )ارتبیاط فیردی، تفکیر      پرسشنامه هایآزمونخرده

 دست آمد.به( 11/2(، )11/2(، )11/2(، )31/2(، )11/2(، )12/2ترتيب )بهحمایت( 

هیدفی   هیای گيریجهت هاینآزموخردهاست. اعتبار  سؤال 11اهداف پيشرفت دارای  نامهپرسش

بیين  کرونبیاخ   آلفیای مذکور برحسیب   پرسشنامهتبحری، عملکردی رویکردی و عملکردی اجتنابی 

دسیت آمیده در   بیه (. اعتبیار کلیی   1331( گزارش شده است )ميدگلی و همکیاران،  19/2) ( تا72/2)

مزبیور، بیه    رسشینامه پ هیای آزمیون خردهدست آمد. اعتبار به( 2712نيز ) حاضر پووه  اجرای نهایی

 دست آمد.به( 2763(، )2711(، )2711ترتيب )
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 هایافته
 شود.های پووه  بررسی میترتيب فرضيهبهدر این قسمت  

 .ها برازش داردپووه  با داده یشنهاديپ یالگو -1

یعنی الگوی معادالت ساختاری با استفاده از ؛ ها، تحليل آماری مناسبآوری دادهپس از جمع

گرچه روابط همبستگی اشده است.  گزارش 1نمودار  تایج این تحليل درزار ليزرل ان،ام شد. نافنرم

پردازد. آزمون ولی به تبيين روابط نمی؛ دهداطالعات خوبی را در مورد روابط بين متغيرها ارائه می

عاملی طور همزمان تحليل الگوهای کلی پيشنهادی، با استفاده از الگوی معادالت ساختاری، به

نق  ادراک از محيط بررسی  ،کند. هدف الگوی پيشنهادیتأیيدی و روابط ساختاری را آزمون می

حاصل  یمدل خروج ریشکل ز های اهداف پيشرفت دانش،ویان است.گرا بر مؤلفهیادگيری ساختن

تا و ب بی)ضرا ینهفته اصل یرهايمتغ نيب ريمس بیکه اعداد مربوط به ضرا است زرليافزار لاز نرم

 .شده استگزارش  3 و 1اعداد در جداول  نیاعداد، ا مو ازدحا یفهماز کج یريجلوگ یگاما( برا

 

 

 
 

DF= 26, Chi-Square= 71.77, RMSEA= 0.133, GFI= 0.86 
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 در بیرازش  نيکیویی  آزمیون  کلیی  هیای شیاخص  شیود، می مشاهده (1در نمودار ) طورکههمان

 ,Chi-Square/DF= 2.76است ) پيشنهاد الگوی کلی برازش گویای ساختاری معادالت الگوی

RMSEA=0.133, GFI= 0.86, AGFI= 0.79, NFI=0.86, NNFI=0.87 .)  هرچه شیاخص

AGFI ،GFI ،NFI  وNNFI  الگیو از بیرازش بهتیری برخیوردار اسیت و       ،تر باشیند به ی  نزدی

شیاخص  محلیوب اسیت    ،کنند. بر همين قياسمی دأیيت حو بهتری الگوی روابط مفرو  رانبهها داده

تا برازش بهتر الگو را نشان دهد.  به صفر نزدی  باشد (RMSEA) بیتقر م،ذورات نيانگيم شهیر

بهتیر   ،باشید  2کمتیر از  نيز هر چه ، (Chi-square/DF) یجه آزادبه در ینسبت م،ذور کا شاخص

 رااول پیووه    فرضیيه  پيشینهادی  کلیی  الگوی بتوبی ما هایداده ،بنابراین؛ (1211)هومن،  است

یعنیی  ؛ شید  دأیيت آمده دستبه  هایداده طریق از آزمون مورد روابط کلی ساختار و اندکرده دأیيت

نقیی  علییت بییرای اهییداف پيشییرفت  ،گییرا بتییوبی توانسییته اسییتمحییيط یییادگيری سییاختنادراک 

 دانش،ویان را ایفا نماید.
 

مثبت و  ريتأث انیبر اهداف پيشرفت دانش،و ميمستق طوربهگرا ادراک از محيط یادگيری ساختن -3

.معنادار دارد  

لی الگو کهای برازش محدود به شاخصتنها های توليدی الگوی معادالت ساختاری شاخص

برای هر ی  از مسيرهای علی از متغير  آنمتناظر با  tو مقادیر بلکه پارامتر استاندارد گاما ؛ ستني

گرا به متغيرهای درونزاد اهداف پيشرفت )ضرایب گاما( نيز محيط یادگيری ساختنادراک برونزاد 

دهند. یها، قدرت نسبی هر مسير را نشان موجود دارد که باید تفسير شوند. این ضرایب و شاخص

محيط یادگيری ادراک از شود، ضریب مربوط به مسير بين مشاهده می( 1) طور که در جدولهمان

نشان  tدست آمده است و نتایج ناشی از اجرای آزمون به 2726گرا و اهداف پيشرفت، ساختن

 فرضيه دوم پووه  مبنی بر ،بدین ترتيب .(p<2721معنادار است ) دهد ضریب مسير موردنظرمی

 یيد شد.تأ انیگرا بر اهداف پيشرفت دانش،وادراک از محيط یادگيری ساختنمستقيم تأثير 
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 اهداف پيشرفت گرا برساختنمحيط یادگيری  مستقيم ريتأثمسير  ضرایب :1جدول 

 گيرینتي،ه tآزمون معناداری  بتا(ضریب مسير ) نام مسير

اهداف  محيط یادگيری بر

 پيشرفت
 معناداربت و مث ريتأث 3731* 2726

 

 انیدانش،و شرفتياهداف پ یهابر مؤلفه ميرمستقيغ طوربهگرا ساختن یريادگی طيادراک از مح -2

 د.مثبت و معنادار دار ري( تأثی)تبحری، عملکردی رویکردی و عملکردی اجتناب

 ميمستقريغ ريثأت یبررسبه گاما و بتا،  ريمس بیبرازش و ضرا یکل یهاشاخص یکنار بررسدر

 -یعملکرد ،ی)اهداف تبحر شرفتياهداف پ یهاگرا بر مؤلفهساختن یريادگی طيدراک از محا

 دهندهنشان( 3)در جدول  دست آمدهبه جی( پرداخته شده است. نتایاجتناب -یو عملکرد یکردیرو

شرفت يبا اهداف پ ميطور مستقبه نکهیگرا عالوه بر اساختن یريادگی طيادراک از مح که است نیا

)تبحری،  انیدانش،و شرفتياهداف پ یهامؤلفه یرابحه مثبت و معنادار دارد، با تمام انینش،ودا

به این  دارد. یرابحه مثبت و معنادار ميمستقريطور غبه زي( نیعملکردی رویکردی و عملکردی اجتناب

را بر گغيرمستقيم ادراک از محيط یادگيری ساختنتأثير فرضيه سوم پووه  نيز مبنی بر  ،ترتيب

 شد.تأیيد های اهداف پيشرفت دانش،ویان مؤلفه
 

 گرا بر ابعاد اهداف پيشرفتمحيط یادگيری ساختن ميرمستقيغمسير  ضرایب :3جدول 

 گيرینتي،ه tمعناداری  آزمون ضریب مسير )بتا( نام مسير

 مثبت و معنادار ريتأث 3799* 2791 محيط یادگيری و اهداف تبحری

کردی عمل محيط یادگيری و

 رویکردی
 مثبت و معنادار ريتأث 3713** 2796

محيط یادگيری و عملکردی 

 اجتنابی
 مثبت و معنادار ريتأث 3722* 2721
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 راهروابیط میورد آزمیون از     یسیاختار کلی  و تأیيید شید   هیر سیه فرضیيه پیووه       ،ایجبراساس نت

 طيمحی  از ادراکو  رازش داردها بپووه  با داده یشنهاديپ یالگو نشان داد، آمده دستبههای داده

 .دینما فایرا ا انیدانش،و شرفتياهداف پ یتوانسته است، نق  علت برا یگرا بتوبساختن یريادگی

 

 گيرینتي،هبحث و 

عنیوان مؤلفیه مهیم انگيزشیی بیرای فهیم رفتیار دانشی،ویان،         بهبا توجه به اهميت اهداف پيشرفت 

؛ گیرا حیائز اهميیت اسیت    محیيط کالسیی سیاختن    همچیون ادراکیات   آنها و بسترهای بررسی زمينه

گیرا و اهیداف   بیين ادراک از محیيط ییادگيری سیاختن    در پووه  حاضر، به بررسی رابحه بنابراین، 

ادراک از  وسيلهبههای اهداف پيشرفت دانش،ویان پرداخته شد و اینکه آیا مؤلفهپيشرفت دانش،ویان 

الگوی راه روابط یادشده از  ،ا خير؟ در این پووه یاست  ینيب يپگرا قابل ساختن محيط یادگيری

( نشان داد الگیوی پيشینهادی پیووه  کیه     1) نمودارمعادالت ساختاری آزمون شد. نتایج با توجه به 

هیای چندگانیه   مقیادیر همبسیتگی  هیا بیرازش دارد.   بیا داده  ،دارای مبانی نظری و ت،ربی قیوی اسیت  

به ایین  ؛ کنددرصد واریانس اهداف پيشرفت را تبيين می 13دهند که این الگو، م،ذور شده نشان می

گرا این مقدار از واریانس اهداف پيشیرفت دانشی،ویان را   اهداف یادگيری ساختن هایمؤلفهمعنا که 

محیيط   یعنی؛ کنندمی دأیيتهای کلی برازش، الگوی پيشنهادی را کند. در م،مو ، شاخصتبيين می

نمایید. ایین   لت را برای اهداف پيشرفت دارد و بتوبی تبيیين میی  گرا بتوبی نق  عیادگيری ساختن

و  وتيی چیر،، ال (؛ 3222فرییزر ) ( 1331) نسونکید(؛ 1333های ایمز )ها به طور کلی با پووه یافته

(؛ گیرین  3222(؛ آردان و ميدگلی )3222(؛ آلدریج و فریزر )3223ليزو و همکاران )؛ (3221) بليگ

(؛ 3223)(؛ سیانگر و گیونرن   3229)، و همکیاران  (؛ اسیتفانو 3229و لوو )(؛ مولر 3229) و همکاران،

(؛ مروتییی و 1217) و همکییاران کارشییکی(؛ 3211راداوان و مییاکووک )(؛ 3211)شییياوی و اليییاس 

سیت؛ و  همسو( مبنی بر رابحه بين ادراک از محیيط ییادگيری و باورهیای انگيزشیی     1232همکاران )

( در میورد نقی  ادراکیات    3221تحليل مسیير چیر، و همکیاران )    با الگوی ترجزئیطور خاص یا به

 وننسی کید نتیایج  ،همچنیين  .اسیت همتیوان  اف پيشرفت، انگيزش و عملکیرد  اهد برمحيحی کالسی 

 زشيی و انگ یريادگیی  ،یهیدف  یريی گجهیت کیالس،   طيادراک مثبیت از محی   نيبی  نشان داد، (1331)

ادراک از  نينشییان داد، بیی  زيیی( ن3211) دهیییزاده و جهاندیغنیی قيییتحق جینتییا. ارتبییاط وجییود دارد 
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محالعه ان،ام شیده  از حاصل  جیتانرابحه معنادار وجود دارد.  یهدف یريگو جهت یکالس یهاتيفعال

 طينشییان داد کییه ادراک از محیی (3211( و راداوان و مییاکووک )3229و همکییاران ) نیتوسییط گییر

 ،عالوه بر ایین  .گذاردیاثر م یهدف یريگو جهت یخودکارآمد ،یزشيانگ یکالس درس بر باورها

( در مورد نق  ساختارهای کالسی در اهیداف  1333شده توسط ایمز ) بندیجمعم،موعه تحقيقات 

( نيیز، نشیان داد تمیام    1217پيشرفت تبحری همتوان اسیت. نتیایج پیووه  کارشیکی و همکیاران )     

ادراکات محيحی کالسی و اهداف پيشرفت )تبحری، عملکردی رویکیردی و عملکیردی    هایمؤلفه

اجتنابی( دو به دو با یکدیگر رابحه دارنید. در یی  محالعیه ت،ربیی ان،یام شیده توسیط میولر و لیوو          

، اسییت همییراهمثبییت  جییوّو  کییه بییا ت،ربییه دوسییتانه  یهییایمحییيطدر ( نتییایج نشییان داد کییه 2004)

ری خود مستقل هستند، بیازخورد آموزنیده در میورد پيشیرفت خیود دریافیت       ان در یادگيآموزدان 

و با یکدیگر در طول فرایند یادگيری تعامل دارند، به احتمال زیاد انگيزه درونی ترویج پيیدا   کنندمی

 کند.می

هییای آموزشییی، ( پيشیینهاد کردنیید کییه سییازماندهی فعاليییت3221عییالوه بییر اییین، لییی و یانییگ )

هیایی بیرای نظیارت و ارزییابی     اعد کردن ساختار محيط ییادگيری و ارائیه فرصیت   و مس یسازآماده

کنید.  ان کم  آموزدان شناختی و فراشناختی فرایندهای تواند به ترویج ان میآموزدان یادگيری 

بر درک ساختار کیالس درس بیا نتیایج     تأکيد( نشان داد که 3222نتایج پووه  آرادان و ميدگلی )

خودکارآمدی عاطفیه مثبیت و اهیداف تسیلط شتصیی میرتبط بیود. سیانگر و گیونرن           مانندتحبيقی 

ان و آمیوز دانی  ان از محیيط کیالس درس، انگيیزه    آمیوز دان ( به بررسی رابحه بين ادراک 3223)

اند. نتایج این پووه  نشیان داد، ادراک از محیيط   و پيشرفت تحصيلی پرداخته یميخودتنظیادگيری 

توانید توسیط مدرسیه، خیانواده و     ان میی آمیوز دانی  و اهداف شتصی  کالس درس، ساختار هدف

کننید، تحیت تیأثير قیرار گيیرد. نتیایج       ان زندگی میی آموزدان  آنمحيط اجتماعی، فرهنگی که در 

طیور  بیه گرای ادراک شده هم محيط یادگيری سازنده، ( نشان داد1217پووه  مروتی و همکاران )

درونی هدف، ارزش تکليب و نگرش نسبت به ریاضی و  گيریهتجراه مستقيم از غيرمستقيم و هم 

در تبيیين یافتیه ایین پیووه  بیا توجیه بیه نتیایج و          ،در م،میو  خودکارآمدی ریاضیی رابحیه دارد.   

بیا توجیه بیه    توان گفت اشاره شده است، می آنهای متتلب نيز به های متتلفی که در پووه تبيين

اسیت و از  متیأثر  از جملیه فرهنیگ و محیيط کیالس      ؛ط محيحیی اینکه متغير اهداف پيشرفت از شرای



 12 /...های اهداف پيشرفتگرا بر مؤلفهنق  ادراک از محيط یادگيری ساختن

سازه کالس درس بیر بهبیود فیردی و توسیعه باورهیای انگيزشیی انحبیاقی تمرکیز دارد          ،طرفی دیگر

در فراینید ییادگيری فراگيیران    مسؤوليت و  آموزدان سازه کالس درس باید استقالل (، 1333)ایمز،

ه انتتاب باشند و احساس کنند که بر ییادگيری خیود کنتیرل    ان باید قادر بآموزدان را تشویق کند. 

دهید کیه سیاختار کیالس درس از اسیتقالل و تیرویج       دارند. در واقع، نظریه خودمتتیاری نشیان میی   

(. 1331کنید )دسیی، والرنید، پليتیر و راییان،     انگيزش درونی حمایت میباورهای انگيزشی و تحبيقی 

حمیایتی و   گیرا داشیتن جیوّ   سیازنده زومیات محیيط ییادگيری    با توجه بیه اینکیه یکیی از مل    ،همچنين

و داشتن انگيزه بيرونیی میورد    آموزدان ، منفعل بودن استخودمتتارانه در جهت آزادی شاگردان 

تیرجي  داده   ،لذا داشتن انگيزه درونی که با هدف پرورش افراد خودگردان محیرح اسیت  ؛ نقد است

گراییی  سیازنده ( محيط یادگيری که بر اساس اصول 3221)شود. به عقيده بيگز، کيمبر و دوریس می

آمیوزان  دانی   کیه نیی اهیای درس اسیت و بیرای    بنا شده باشد، محيط یادگيری مناسبی برای کیالس 

احساس کارآمدی کنند و برای یادگيری راهبردهای شناختی سح  باال اتتاذ نمایند، الزم اسیت کیه   

 آمیوز دانی  ها نقحه آغاز هر فعاليتی نيازی است کیه  يطدر این مح، گرا باشدسازندهمحيط یادگيری 

در محیيط ییادگيری    آمیوز دان کند. این رغبت ذاتی و انگيزش درونی برای فعال بودن احساس می

گیرا  ای  دهید. در محیيط ییادگيری سیازنده    تواند عملکرد تحصيلی را نيیز افیز  تبع میبهاست و  مؤثر

عنیوان یی  ابیزار    به آناز  آموزدان ای است که زمينهبلکه محيط  ؛هدف آموزشی در محيط نيست

 .کند تا به عملکرد محلوب برسداستفاده می

توان به محدود بودن جامعه آماری مورد نظر اشاره کرد؛ لیذا در  های این تحقيق میاز محدودیت

نکه برای ارزییابی  های دیگر دانش،ویان باید با احتياط برخورد کرد. با توجه به ایتعميم نتایج به نمونه

 گيیری نتي،یه برازندگی الگوی پيشنهادی از روش الگویابی معادالت ساختاری اسیتفاده شیده اسیت،    

های متتلب با های مشابه در گروهپووه  ،شودعلت و معلولی باید با احتياط ان،ام شود. پيشنهاد می

تیوان الگیوی یادشیده ییا     میی  ،های جایگزین ان،یام شیود. همچنیين   استفاده از همين روش و یا روش

 های دیگری ان،ام شود.ها یا نمونهدر دانشگاه آنیافته تعدیل

گرا بتوبی توانسته است نق  علت برای ی این پووه ، محيط یادگيری ساختنهابر اساس یافته

هیایی بیرای   اهداف پيشرفت دانش،ویان را ایفا نماید. بر این اساس، مربيیان بیا فیراهم کیردن فرصیت     

 تأکيید و  بتی  لیذت ، متنو  و انگيزچال و مهار درونی و استفاده از تکاليب  گيریتصميم، انتتاب
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هیای  گانه و تبحری )یادگيری برای خیود ییادگيری و کسیب مهیارت و نیه مشیوق      دهای چنبر هدف

نق  مهمی در ای،اد ادراکیات مفيید و افیزای  انگيیزش و عملکیرد دانشی،ویان         توانندمی بيرونی(،

های درس گرا در کالسو مربيان از اصول یادگيری سازندهشود، معلمان ند؛ لذا پيشنهاد میداشته باش

پياده کیردن اصیول    تعليم و تربيت با ای،اد شرایط مناسب یادگيری و اندرکاراندست ،استفاده کرده

هیای درس باعیث چیال  و افیزای  عالقیه در دانشی،ویان شیوند،        گیرا در کیالس  یادگيری سیازنده 

درونیی  انگيیزه  کنترل بر تکليب را در طول یادگيری در آنها ای،اد کنند و نگیرش و سیح     احساس

 دانش،ویان را ارتقا دهند.
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