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چکیده
هدف تحقیق حاضر ،بررسی نقش واسطه ای اهداف آموزشی در رابطه بین احساس طردشدگی و خودکارآمدی تحصیلی با عملکرد تحصیلی بود .روش پژوهش
همبستگی از نوع تحلیل مسیر است .جامعه آماری تحقیق ،کلیه دانش آموزان دختر و پسر متوسطه دوم شهر اهواز( تقریبا  00222نفر) بود که در سال
تحصیلی  88-89به تحصیل اشتغال داشتند که از بین آنها  022نفر ( 022دختر و  022پسر) با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی چند مرحله ای انتخاب
شدند .دادهها با کمک پرسش نامه احساس طردشدگی ( ،)0880پرسش نامه خودکارآمدی تحصیلی ( ،)0081پرسش نامه اهداف آموزشی ( )0081و عملکرد
تحصیلی جمع آوری شدند .جهت تجزیه و تحلیل دادهها ،از روش مدلیابی معادالت ساختاری استفاده شد .یافتهها نشان داد که بعد از حذف رابطه غیرمعنادار
مسیر خودکارآمدی تحصیلی با عملکرد تحصیلی از مدل پیشنهادی ،برازندگی مدل نهایی تحقیق اصالح و تایید گردید .یافتههای روابط مستقیم مسیرهای بین
متغیرها ،نشان داد که احساس طردشدگی با عملکرد تحصیلی و اهداف آموزشی رابطه منفی معنادار؛ و خودکارآمدی تحصیلی با اهداف آموزشی و به همین
ترتیب اهداف آموزشی با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت معناداری دارد .یافته ها ،همچنین نشان داد که اهداف آموزشی در ارتباط بین احساس طردشدگی و
عملکرد تحصیلی نقش واسطه ای را بازی می ک ند .تحقیق حاضر پیشنهاد می دهد که جهت اصالح عملکرد تحصیلی به صورت مطلوب ،احساس طرد شدگی
را در دانش آموزان درگیر به حداقل رساند .همچنین با ارتقاء خودکارآمدی تحصیلی می توان زمینه توسعه اهداف آموزشی را هموار نمود و با اهتمام جدی به
اهداف آموزشی ،می توان انتظار عملکرد تحصیلی بهتری را داشت.
واژههاي کلیدي :احساس طردشدگی ،خودکارآمدی تحصیلی ،عملکرد تحصیلی ،اهداف آموزشی
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مقدمه
مطالعه عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی طی سه دهه اخیر ،پیش از پیش مورد توجه متخصصان تعلیم و ترتبیت قرار گرفته است .با
توجه به این که میزان پیشرفت و افت تحصیلی یکی از مالک های کارایی نظام آموزشی است ،لذا کشف و بررسی متغیرهای
تاثیرگذار بر عملکرد تحصیلی ،به شناخت بهتر و پیش بینی متغیرهای موثر در مدرسه می انجامد (یکویاما  .)0208 ،0مطابق الگوی
زیست محیطی ،محیط زندگی یک فرد از سیستم های مختلفی تشکیل شده است (بروفنبرنر  )0881 ،0و هر سیستم شامل تجربیات
مثبت و منفی است (ماستن ،هربرز ،کاتولی و الفاور  .) 0229 ،0این تجربیات ،ارتباط نزدیکی با پیشرفت فردی و سازگاری روانی
اجتماعی او دارد .تجربیات مدرسه که در مزو سیستم قرار دارند ،یکی از ا این سیستم ها است که می تواند نقش اساسی در پیشرفت
تحصیلی ،اجتماعی و عاطفی افراد داشته باشد (آلن و بولز  .) 0200 ،1از آنجا که یک دانش آموز ،بیشتر وقت خود را در مدرسه طی
فرایند آموزشی سپری می کند ،لذا تجربیات مثبت و منفی که در مدرسه درک می کند ،می تواند تاثیر مهمی بر روند رشد فردی و
نتایح شناختی ،احساسی ،ارزشگذاری های او بر تکالیف مدرسه و نگاه به زندگی داشته باشد .در این سیستم ،عملکرد تحصیلی
دانشجویان یا دانش آموزان ،یکی از مهم ترین و عینی ترین معیارها برای بررسی و ارزیابی کارایی و اثربخشی نظام های آموزشی
است و تمامی کوششها و تالش های این نظام ،جامه عمل پوشاندن به این امر تلقی می شود (یاری .)0082 ،عملکرد تحصیلی  ،به
مقدار یادگیری فرد به صورتی که توسط آزمون های مختلف درسی مانند ریاضی ،آمار ،علوم و  ...سنجیده می شود ،اشاره دارد
(سیف .) 0080 ،برخی از صاحبنظران همچون جو ،کوپولوی ،اوسونوا و آیدریما  )0201( 1برای ارزیابی عملکردی تحصیلی بر فعالیت-
های مستمر تاکید میکنند .د ر همین راستا ،افزایش عملکرد تحصیلی به معنای موفقیت تحصیلی است و موفقیت تحصیلی یعنی
اینکه فراگیران تا چه حد در رسیدن به اهداف دوره آموزشی موفق بوده اند .آگاهی برنامه ریزان آموزشی از عوامل مؤثر بر موفقیت
تحصیلی ،میتواند آنان را در اجرای برنامه ریزی های آموزشی مؤثر راهنمائی کند بنابراین ،لزوم شناسایی عوامل مستقیم و
غیرمستقیم موثر بر عملکرد و پیشرفت تحصیلی بسیار حائز اهمیت است .در این پژوهش با توجه به ادبیات و پیشینه پژوهشی ،مدلی
طراحی شد که نقش متغیر میانجی و مستقیم را بر عملکرد تحصیلی بررسی می کند.
یکی از تج ربیاتی که ممکن است منجر به پیامدهای منفی در تنظیمات مربوط به مدرسه و سازگاری با آن شود ،احساس
طردشدگی  6است .احساس طرد شدگی ،براساس این برداشت استوار است که فرد در مدرسه مورد احترام ،پذیرش و حمایت دیگران
قرار نمی گیرد و دانش آموزیکه این گونه احساسات را تجرب ه می کند ،خود را جزئی از مدرسه نمی بیند .به عبارت دیگر ،احساس طرد
شدگی را می توان ب عنوان عدم احساس تعلق و نوعی محرومیت از مدرسه درک کرد (راجرت ،زولتاک ،سوالکی و جاسلیکا .)0208 ،7
نتایج تجربی نشان میدهد که حدود  02-02درصد دانش آموزان دبستانی به صورت جدی مو رد عالقه همساالن و همکالسی های
خود نیستند و به این دلیل از ارتباط با آنها محرومند (راجرت ،کنوپاکا و یگوزسکی  . )0209 ،9برخی از از پیامدهای احساس طردشدگی،
می تواند افزایش مصرف مشروبات الکلی (الوس ،الربک ،رودریگس ،سیمونس و انسل  ،)0207 ، 8دردهای اجتماعی (ایزنبرگر و
لیبرمن  ) 0221 ،02و خلق افسرده باشد (مک دونالد و لری  .) 0221 ،00در همین راستا ،نتایج بررسی های متعدد نشان داد دانش
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کریم سواری و فاطمه فرزادی

آموزانیکه از احساس طردشدگی رنج می برند ،عملکرد تحصیلی پایین تری دارند (سحاقی ،بیرگانی و باباخانی  .)0201 ،0در خصوص
اثر منفی احساس طردشدگی بر ع ملکرد تحصیلی ،نتایج برخی مطالعات همچون پهلوان ( )0226نشان داد دانش آموزانیکه خود را در
مدرسه طرد شده درک کرده بودند ،در مدرسه منزوی تر و عملکرد تحصیلی پایین تری داشتند بطوریکه این گونه احساس منفی،
روابط با دانش آموزان دیگر ،میزان مشارکت در فعالیت های مدرسه (کمپبل  ) 0201 ،0و انگیزه و عملکرد تحصیلی آنان را تحت تاثیر
قرار داد (ارسالن .) 0206 ،بر عکس ،نتایج برخی بررسی ها نشان می دهد دانش آموزانیکه خود را به عنوان جزئی از مدرسه قلمداد می
کنند ،تجربه حضور در مدرسه را معنادار و از عملکرد تحصیلی باالتری برخوردار بودند (نیکوالس  .)0229 ،0در همین زمینه ،مطالعه
راجرت ،کنوپاکا و هوسمن  ) 0207( 1نشان داد که پایین بودن احساس تعلق با مشکالت تحصیلی باال و مشکالت بیرونی ارتباط داشته
و از نظر آنان احساس طردشدگی مهم ترین فاکتوری است که بر عملکرد تحصیلی و رشد روانی اجتماعی افراد ،اثر منفی دارد.
بررسی های متعدد ،نشان می دهد که متغیرهای زیادی با عملکرد تحصیلی در ارتباط اند که در این میان می توان به
خودکارآمدی تحصیلی  1اشاره نمود (موسی0202،؛ شکوالکو 0200 ،6؛ کارول ،هاگتون و وود 0228 ،7؛ هامپتون و ماسون  0220 ،9؛
چمرز ،هو و گارسیا  .)0220 ،8خودکارآمدی تحصیلی به اعتقادات و ارزیابی های مربوط به گرایش فراگیران به تحقق رفتارها و
تکالیف تحصیلی اشاره می کند (گروتان ،ساند و بجرکست  .)0208 ،02خودکارآمدی تحصیلی ،شامل قضاوت هایی است که دانش
آموزان در مورد توانایی های خود در انجام وظایف آموزشی و موقعیت های درگیر انجام می دهند (بالنکو ،مارتینز ،اورنالس ،فلورس و
پینادو  0200 ،00؛ بندورا ،باربارانیلی ،پاستوریلی و کاپرارا  0888 ،00به نقل از حیدری و ابوئی مهریزی .)0089 ،تجربیات مستقیم و
غیرمستقیم زندگی ،نقش مهمی در خودکارآمدی تحصیلی دارند .از این رو تجربیاتی که ممکن است منجر به احساسات منفی شود بر
عملکرد تحصیلی افراد نیز تاثیر می گذارد (ارسالن .) 0206 ،با توجه به این که افراد در دوره نوجوانی در حال رشد و تکامل هویتی
هستند ،لذا خودکارآمدی تحصیلی نقش مهمی در شکل گیری اعتقادات و قضاوت های مربوط به زندگی مدرسه و دانشگاهی و
همچنین بر افکار ،الگوها و برانگیختگی عاطفی که به اقدامات آموزشی پیش بینی شده منجر می شود؛ خواهد داشت (گودسکی،
کامپر ،اوستروی ،هارت و بلکلی  -مک کالر  .) 0201 ،00تحقیقات قبلی تایید می کنند دانش آموزانیکه سطح باالیی از خودکارآمدی
تحصیلی را دارند ،از لحاظ تعیی ن اهداف آموزشی و انگیزه تحصیلی برترند که همین امر بر عملکرد تحصیلی و درگیری شناختی با
تکالیف مدرسه موثر است .بررسی ها نشان می دهد که تجربیات منفی ،خودکارآمدی تحصیلی را به صورت منفی تحت تاثیر قرار می
دهد (اورمرود ،آندرمن و آندرمن  .)0207 ،01در همین راستا ،آنسونگ ،اینمنت ،اومو و چاو  ) 0208( 01در پژوهش خود نشان دادند که
سطوح باالی خودکارآمدی تحصیلی ،اجتماعی و هیجانی در افراد باعث می شود که آنان ،با تجارب منفی مقابله نموده و آنها را تحت
مدیریت خود در بیاورند بطوریکه با این کار ،به نتایج مثبتی دست پیدا خواهند کرد .در واقع ،دانش آموزان با خودکارآمدی تحصیلی باال
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در رسیدن به اهداف آموزشی ،شانس بیشتری دارند .در همین خصوص ،نتایج بررسی ها نشان داد که دانش آموزان با خودکارآمدی
تحصیلی پایین ،به رفتارهایی همچون بزهکاری و نمرات تحصیلی پایین تمایل بیشتری دارند و بسادگی گرفتار افت تحصیلی می
شوند (کرول ،هاگتون و وود  .)0228 ،0از طرف دیگر ،هونیک و برودبنت  )0206( 0بر اساس تحقیقی که شامل داده های مربوط به 00
سال از  0220تا  0201بود ،نشان دادند که عملکرد تحصیلی و خودکارِآمدی تحصیلی رابطه متوسطی را در طی این دوره زمانی حفظ
کرده بودند .از آنجا که اعتقاد به خودکارآمدی تحصیلی منبع مهمی برای ایجاد انگیزه برای رسیدن به موفقیت فردی است ،دامنه تاثیر
آن تنها به موفقیت تحصیلی محدود نمی شود ،بلکه مهارت های مرتبط با حوزه های اجتماعی و عاطفی را نیز در بر می گیرد
(ساچیترا و باندارا  .)0207 ،0همچنین ب ا توجه به اهمیت رابطه عملکرد تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی ،یوکویاما ( )0208در
فراتحلیل خود نشان داد این دو متغیر حتی در محیط یادگیری آنالین نیز رابطه قوی و مستحکمی دارند .نسیر و اقبال  )0208( 1نیز در
پژوهش خود اهمیت رابطه خودکارآمدی تحصیلی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان را نشان دادند .در واقع خودکارآمدی
تحصیلی پیش بینی کننده مهمی از معدل مورد انتظار و همچنین معدل واقعی دانشجویان در امتحانات میان ترم بود .همچنین احمدی
( ،) 0202در پژوهش خود نشان داد خودکارآمدی تحصیلی هم به طور مستقیم و هم به صورت میانجی بین عزت نفس تحصیلی و
پیشرفت تحصیلی می تواند عملکرد افراد را افزایش دهد.
با توجه به تحقیقات انجام شده ،نقش هر دو عامل احساس طردشدگی و خودکارآمدی تحصیلی بر روند پیشرفت تحصیلی
مشخص شد .اما در اینجا باید نقش اهداف آموزشی به عنوان تعدیل کننده این رابطه را در نظر گر فت .همچنان که در پژوهش
ارسالن ( ) 0206نیز به نقش این متغیر در تعدیل این روابط اشاره شده است .اهداف اموزشی را به عنوان انتظارات فرد از آینده و درک
او نسبت به مدرسه تعریف می کنند (رنشا ،النگ و کوک  .) 0201 ،1اهداف آموزشی در افزایش احساس مثبت نسبت به مدرسه و
درگ یری بیشتر دانش اموزان با تکالیف و وظایف مدرسه و به تبع آن پیشرفت تحصیلی نقش موثر دارد (ارسالن .)0206 ،اما نقش
اهداف آموزشی در تعدیل روابط بین خودکارآمدی تحصیلی ،احساس طردشدگی با عملکرد تحصیلی چیست؟ ابتدا باید گفت ،اهداف
آموزشی و تحصیلی دانش آموزان در مدرسه نشان دهنده انگیزه تحصیلی و مشارکت آن ها در انجام وظایف مدرسه و عملکرد مثبت
آنان است (مونجاس ،مارتین-آنتون ،گارسیا -باکته و سانچز  .)0201 ،6برای فهم بهتر مدل می توان گفت ،دانش آموزانی که
خودکارآمدی تحصیلی باالیی دارند ،توانایی هایشان را با عملکردشان مدام بررسی می کنند و اگر جایی نیاز به تالش بیشتر داشته
باشند ،اهداف آموزشی خود را متناسب با عملکرد مورد انتظارشان تنظیم می کنند که در نتیجه بهبود چشمگیری در عملکرد
تحصیلیشان حاصل می شود .از سوی دیگر نیز می توان این قضیه را بررسی کرد افرادی که توانایی هایشان را بیش از حد ارزیابی می
کنند ،نیازی به تالش بیشتر نمی بینند که منجر به عملکرد تحصیلی پایینی خواهد شد.
خودکارآمدی تحصیلی به طور مستقیم با ایجاد نگرش مثبت و انگیزشی بر پیشرفت تحصیلی اثرگذار است اما در این جا اهداف
آموزشی به عنوان میانجی نیز باید در نظر داشت به ای ن شکل که ،دانش آموزانیکه خودکارآمدی تحصیلی باالتری دارند از طریق
ارزشگذاری اهداف و انتظارت آموزشی ،حضور قوی تری در مدرسه داشته و تالش و پشتکار بیشتری را برای حل تکالیف به خرج می
هند حتی با وجود احساس طردشدگی از طرف ساختار مدرسه و همکالسیان فعالیت های مدرسه را معنی دار تر می دانند و از اهداف
آموزشی باالتری برخوردارند ..در واقع ،نقش واسطه ای اهداف آموزشی از آنجا مشخص می شود که احساس تعلق به مدرسه (عدم
احساس طرد شدگی) پیشرفت تحصیلی را از طریق ارزشگذاری دانش آموزان برای ساختار مدرسه و تکالیف مدرسه و احساسات آنا ن
. Carroll, Houghton & Wood
. Honicke & Broadbent
3
. Sachitra & Bandara
4
. Nasir & Iqbal
5
. Renshaw, Long & Cook
6
. Monjas, Martín-Antón, García-Bacete & Sanchiz
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نسبت به زندگی افزایش می دهد .در بعدی دیگر ،خودکارآمدی تحصیلی نیز از طریق اهداف آموزشی می تواند بر پیشرفت تحصیلی
موثر باشد .اعتقادات فرد در مورد شایستگی هایش از عوامل مهم در شکل گیری احساسات ،شناخت و رفتار او می باشد (اویوگو ،رابورو
و آلوکا .(0208 ،0
بدیهی است که هر چه خودکارآمدی تحصیلی باالتر باشد ،درک فرد از زندگی ،و انتظاراتش از مدرسه و در نهایت از زندگی نیز
باالتر خواهد بود (یوکویاما 0208 ،0؛ تلسما ،شوزا ،شوارزر و نوریسا 0209 ،0؛ هانیک و برودبنت  .)0206 ،1همین معیار سبب ارزشگذاری
برای امور و تکالیف مدرسه ش ده ،ممارست و درگیری تحصیلی بیشتری رخ خواهد داد .در نتیجه ،پیشرفت و عملکرد تحصیلی آنان نیز
بهتر خواهد شد (تلف و کاکا .) 0200 ،بدیهی است آگاهی از این رابطه می تواند نقش سازنده ای در تبیین رابطه احساس طردشدگی و
خودکارآمدی تحصیلی با عملکرد تحصیلی داشته باشد .مس لما شناخت این رابطه منفی بین احساس طردشدگی و عملکرد تحصیلی
بواسطه اهداف آموزشی در تنویر افکار پژوهشگران و متولیان امر تعلیم و تربیت در پیشگیری از افت تحصیلی و یا کاهش عملکرد
تحصیلی نقش برجسته ای دارد .از آنجایی که بررسی پیشینه پژوهشی نشان از نبود شواهد برر سی ارتباط متغیرهای فوق الذکر درون
کشوری حکایت می کند ،لذا طرح این مساله و پیگیری نتایج آن می تواند در تبیین نقش اهداف آموزشی در ارتباط بین احساس
طردشدگی و خودکارآمدی تحصیلی با عملکرد تحصیلی اثرگذار باشد .همچنین بررسی این موضوع می تواند پیامدهای منفی احساس
طردشدگی و اثر آن بر عملکرد تحصیلی را تبیین کرد و همچنین می توان گفت که توجه جدی و اهتمام به اهداف آموزشی در نظام
تعلیم و تربیت می تواند زمینه ارتقاء عملکرد تحصیلی را فراهم سازد .به حداقل رساندن احساس طردشدگی موجب کاهش هزینه های
آموزشی و حتی پیامدهای روانی آن می شود .الزم به ذکر است که نبود شواهد تحقیقی در خصوص طردشدگی و اهداف آموزشی از
دیگر ضرورت انجام تحقیق حاضر به شمار می رود .بازنگری در اهداف آموزشی فعلی و تدوین اهداف آموزشی جدید در نظام تعلیم و
تربیت ،می تواند راهگشای حل مسئله باشد و همفکری متخصصان تعلی م و تربیت در تدارک اهداف آموزشی در پیشبرد عملکرد
تحصیلی بدون اثر نخواهد بود .با استناد به مقدمه باال ،در پژوهش حاضر (شکل  0مدل مفهومی) ،احساس طرد شدگی و خودکارآمدی
تحصیلی به عنوان متغیرهای برون زا و عملکرد تحصیلی به عنوان متغیر درون زا و اهداف آموزشی به عنوان متغیر واسطه فرض شده
است لذا در تحقیق حاضر این سئوال که آیا اهداف آموزشی در ارتباط بین احساس طردشدگی و خودکارآمدی تحصیلی با عملکرد
تحصیلی نقش واسطه ای دارند؟ مورد بررسی قرار گرفت .در شکل  ، 0مدل مفهومی تحقیق حاضر ارائه شده است.

عملکرد تحصیلی

احساس طردشدگی
اهداف آموزشی
خودکارآمدی تحصیلی

شکل  .6مدل مفهومي تحقیق حاضر :نقش واسطه اي اهداف آموزشي در رابطه بین احساس طردشدگي و خودکارآمدي تحصیلي با
عملکرد تحصیلي

. Oyuga, Raburu & Aloka
. Yokoyama
3
. Talsma, Schüza, Schwarzerc &Norrisa
4.
Honicke & Broadbent
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روش پژوهش
تحقیق حاضر ،با روش همبستگی از نوع تحلیل مسیر (  )path analysisانجام گرفت .جامعه آماری این تحقیق ،همه دانش آموزان
دختر و پسر متوسطه د وم شهر اهواز بود که در سال تحصیلی  88-89به تحصیل اشتغال داشتند( تقریبا  00222نفر) که از بین آنها
 022نفر ( 022دختر و  022پسر) با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند .کالین  ) 0200( 0پیشنهاد می
کند که اندازه نمونه  02تا  02پاسخگو به ازای هر پارامتر تخمین زده شده برای نمونه کافی است .با این حال یک قاعده کلی در
نمونه گیری مدل معادالت ساختاری این است که اندازه نمونه کمتر از  022کوچک ،بین  022تا  022متوسط و باالتر از  022بزرگ
در نظر گرفته می شود که به قانون  N ≥ 100معروف است .بر این اساس  022نفر انتخاب شدند که میانگین سنی آنان  06/91و
انحراف معیار  0/21بود .روش انتخاب آنها به این شکل بود که از میان نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهر اهواز ،دو ناحیه انتخاب
و از بین فهرست مدارس متوسطه دوم هر ناحیه ( 16دبیرستان ناحیه اول و  17دبیرستان ناحیه سوم)  0دبیرستان دخترانه و 0
دبیرستان پسرانه به طور تصادفی گزینش و سپس در هر مدرسه یک کالس از هر پایه به صورت تصادفی انتخاب و کلیه دانش
آموزان حاضر در کالس مورد ارزیابی قرار گرفتند (جدول .)0روند اجرای کار به این صورت بود که پس از هماهنگی و کسب
مجوزهای الزم جهت حضور د ر مدارس هدف ،و طبق هماهنگی قبلی پرسش نامه ها رسما در بین دانش آموزان کالس یازدهم توزیع
شد .برای تحلیل داده ها از نرم افزار  SPSSو  Amosو برای تحلیل داده ها از همبستگی و تحلیل مسیر استفاده شد .برای اندازه
گیری متغیرهای تحقیق از پرسش نامه های زیر استفاده بعمل آمد.

ابزارهاي پژوهش
پرسشنامه احساس طرد شدگي  :)FR( 2به منظور اندازه گیری احساس طردشدگی از سوی همساالن ،از پرسش نامه گودناو
( ) 0880استفاده شد که احساس نوجوان از مطرود یا محبوب بودن را در گروه همساالن می سنجد که به صورت مقیاس سه درجه ای
از هرگز ( ) 0تا همیشه ( ) 0نمره گذاری می شود .این آزمون فهرستی از موقعیت های مرتبط با کار گروهی و تشکیل گروه در نوجوانان
را در بر می گیرد .الزم به ذکر است که این پرسش نامه دارای  09ماده است که بعد از ترجمه توسط سواری ( )0089و با کمک
تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عامل تأییدی برای مشخص شدن بارهای عاملی هر آیتم ،به  00ماده تقلیل پیدا کرد .پایایی آن از
طریق آلفای کرونباخ  2/72و روایی آن از طریق تحلیل عاملی تاییدی بررسی و شاخص های برازندگی آن (CFI=2/81؛
 )RMSEA=2/21رضایت بخش بود (به نقل از ساری .)0200 ،در این تحقیق میزان آلفای کرونباخ آن  2/70برآورد شد.
پرسشنامه بهزيستي ذهني دانش آموزان  :)SSWQ ( 3این پرسش نامه به منظور تکمیل پرسش نامه بهزیستی ذهنی دانش
آموزان برمبنای اصول پایه ای کالرک و واتسون توسط رنشاو و همکاران  )0201( 1ساخته و توسعه داده شد .پرسش نامه دارای 06
آیتم می باشد که بهزیستی ذهنی را به صورت چهار بعدی :لذت از یادگیری ،اهداف آموزشی ،کارآمدی تحصیلی و ارتباط با مدرسه
(هر مولفه  1ماده) اندازگیری می کند .در این پژوهش از خرده مقیاس اهداف آموزشی استفاده شد .ساختار عاملی این پرسش نامه
توسط اکبری بلوطبنگان ،نجفی و بابایی ( )0081بررسی ش د .ماده های این پرسش نامه به صورت مقیاس چهار گزینه ای از تقریبا
1

. Kline
. feeling of rejection
3
. Student Subjective Wellbeing Questionnaire
4
. Renshaw
2
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هرگز ( )0تا تقریبا همیشه ( ) 1است .پایایی این پرسش نامه  2/96و در تحقیق حاضر  2/91و روایی آن از طریق تحلیل عاملی تاییدی
بررسی و تایید گردید (به نقل از اکبری بلوطبنگان ،نجفی و بابایی.)0081 ،
پرسشنامه خودکارآمدي تحصیلي  :)MJSES( 6در پژوهش حاضر برای اندازگیری خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان از
پرسش نامه خودکارآمدی دانش آموزان مورگان و جینکس  ) 0888( 0استفاده شد .این پرسش نامه شامل  01ماده است که از خرده
مقیاس های استعداد ،زمینه و تالش تشکیل شده است و ب ر روی یک طیف  1درجه ای از نوع لیکرت قرار دارد .جینکس و مورگان
( )0888پایایی این مقیاس را با استفاده از روش آلفای کرونباخ  2/92گزارش کرده اند .در پژوهش حاضر از فرم کوتاه شده این پرسش
نامه که شامل  00ماده است استفاده شد .در ایران نیز کریم زاده ( ) 0091با استفاده از روش تحلیل عاملی ،روایی این پرسش نامه را
مورد تایید قرار داده است .در مطالعه حاضر از نمره کل این پرسش نامه استفاده شد  .پایایی آن به روش آلفای کرونباخ  2/80به دست
آمد.
عملکرد تحصیلي  :)Ap( 3در این تحقیق ،از معدل تحصیلی سال قبل دانش آموزان به عنوان عملکرد تحصیلی استفاده شد.
يافتهها
در جدول  0ناحیه ،جنسیت و فراوانی آزمودنی ها ارائه شده است .مندرجات جدول نشان می دهد از ناحیه یک آموزش و پروش اهواز
 022نفر (  12دختر و  12پسر) و از ناحیه سه آموزش و پرورش یاد شده  022نفر(  12پسر و  12دختر) انتخاب شدند.
جدول( ) 6ناحیه ،جنسیت و فراواني آزمودني ها
ناحیه

0

0

جنسیت

فراوانی

پسر

12

دختر

12

پسر

12

دختر

12

جمع

022

در جدول 0شاخص های توصیفی ،میانگین ،انحراف معیار ،کشیدگی و چولگی متغیرهای پژوهش ارائه شده است .همانطور که
جدول نشان می دهد ،کالین ( ) 0200پیشنهاد می کند که در مدل یابی علیّ ،توزیغ متغیرها باید نرمال باشد .او پیشنهاد می کند که
قدر مطلق چولگی و کشیدگی متغیرها به ترتیب نباید از  0و  02بیشتر باشد .با توجه به اینکه جدول تمامی متغیرها کمتر از مقادیر
مطرح شده کالین است پس پیش فرض مدل یابی علیّ یعنی نرمال بودن تک متغیری برقرار است.
). Morgan-Jinks Student Efficacy Scale (MJSES
. Morgan & Jinks
3
. academic performance
1

2
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جدول( ) 2شاخص هاي توصیفي و نرمال بودن متغیرهاي پژوهش

متغیرها

جنسیت میانگین انحراف

0ـ عملکرد تحصیلی
- 0احساس طردشدگی
- 0خودکارآمدی تحصیلی
1ـ اهداف آموزشی

پسر
دختر
پسر
دختر
پسر
دختر
پسر
دختر

02/02
01/12
06/11
11/92
19/18
99/72
16/07
19/01

چولگي کشیدگي

معیار
1/82
7/80
7/82
8/81
9/80
8/69
8/81
8/88

- 2/16

2/20

- 2/71

2/10

- 2/00

- 2/01

- 2/08 - 2/09

جدول( ) 3ماتريس همبستگي بین متغیرهاي پژوهش
0

متغیرها

0

0ـ عملکرد تحصیلی

0

-0احساس طردشدگی

** -2/00

0

-0خودکارآمدی تحصیلی

** 2/00

** -2/08

1ـ اهداف آموزشی

** 2/08

** -2/00

0

1

0
**2/00

0

p≤0.01
مندرجات جدول 0نشان می دهد مفروضه روابط بین متغیرها منطبق با مسیرهای مورد انتظار می باشند .به عبارت دیگر ،روابط
مورد نظر در سطح معنی داری قرار دارند.
جهت آزمودن همزمان انگاره روابط مفروض در تحقیق حاضر ،روش الگویابی معادالت ساختاری و برازندگی مدل پیشنهادی بر
اساس سنجه های برازندگی ارزیابی گردید .جدول  ، 1برازش مدل نهایی با داده ها بر اساس شاخص های برازندگی را نشان می دهد.
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جدول( )0شاخص هاي برازندگي مدل نهايي
شاخص برازندگی

Χ2

Df

مدل نهایی

0/01

0

dfχ/2
0/01

IFI

CFI

RMSEA

2/89

2/89

2/278

همان طوری که در جدول  1مالحظه می شود ،با توجه به شاخص های برازندگی می توان مشاهده کرد که برای مدل
پیشنهادی برازندگی مطلوبی به دست آمده ا ست که پس از حذف مسیر غیرمعنی دار (مسیر خودکارآمدی تحصیلی به عملکرد
تحصیلی) برازندگی مدل افزایش یافت و برازندگی خوبی برای مدل نهایی بدست آمد.
جدول ( ) 5ضرايب استاندارد اثرات مستقیم بین متغیرهاي تحقیق در مدل پیشنهادي و نهايي
مدل پیشنهادی

مسیرها
از احساس طرد شدگی به عملکرد تحصیلی
از احساس طرد شدگی به اهداف آموزشی
از خودکارآمدی تحصیلی به عملکرد تحصیلی
از خودکارآمدی تحصیلی به اهداف آموزشی
از اهداف آموزشی به عملکرد تحصیلی

مدل نهایی

برآورداستاندارد
β
-2/00

نسبت
بحرانی

معنی داری

-0/08

2/220

-2/07
2/02
2/06
2/00

-0/02
0/12
0/01
0/09

2/200
2/00
2/209
2/220

برآورداستاندارد
β
-2/06

نسبت
بحرانی

معنی
داری

-0/82

2/220

-2/07

-0/02

2/220

2/09
2/01

0/16
0/11

2/220
2/220

بر اساس ضرایب پارامتر استاندارد و مقادیر نسبت بحرانی ارائه شده در الگوی نهایی در جدول  ،1تمام مسیرهای مستقیم (بجز
مسیر خودکارآمدی تحصیلی به عملکرد تحصیلی ) معنی دار شدند .مندرجات جدول نشان می دهد که مسیر احساس طرد شدگی به
عملکرد تحصیلی منفی و اهداف آموزشی معنادار شد بطوریکه مقدار وزن رگرسیون استاندارد آن به ترتیب  - 2/06و  -2/07بدست آمد
که در سطح  p≤2/20معنادار است .در نتیجه احساس طرد شدگی بر عملکرد تحصیلی و اهداف آموزشی اثر منفی دارد .همچنین
مسیر خودکارآمدی تحصیلی به اهداف آموزشی مثبت ( )2/09و مسیر اهداف آموزشی به عملکرد تحصیلی مثبت ( )2/01بدست آمد
که در سطح  p≤2/20معنادار گردید که نشانه اثر مثبت خودکارآمدی تحصیلی بر اهداف آموزشی و اهداف آموزشی بر عملکرد
تحصیلی است .بنابر تحلیل فوق ،فرضیه های مربوط به مدل پیشنهادی تأیید می شود .مقادیر اثرات متغیرهای تحقیق در شکل  0زیر
آمده است.
- 2/06

احساس طردشدگی

- 2/07
عملکرد تحصیلی

2/01

اهداف آموزشی

2/09
خودکارآمدی تحصیلی

شکل  . 2ضرايب استاندارد مسیرهاي مدل پیشنهادي
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در جدول  ،6ضرایب رگرسیون احساس طرد شدگی و خودکارآمدی تحصیلی با عملکرد تحصیلی از طریق اهداف آموزشی ارائه
شده است.
جدول( )1ضرايب رگرسیون احساس طرد شدگي و خودکارآمدي تحصیلي با عملکرد تحصیلي از طريق اهداف آموزشي
ضرايب غیر استاندارد
مدل

پیش بین

ضرايب
استاندارد

خطاي استاندارد

β

ثابت

02/90

2/76

-

B

T

P

r

07/17

2/220

گام اول

احساس طردشدگی

-2/01

2/200

-2/00

-1/60

2/220

2/28

گام دوم

احساس طردشدگی

-2/00

2/200

-2/06

-0/99

2/220

2/01

اهداف آموزشی

2/00

2/281

2/01

0/11

2/220

مندرجات جدول  ،6نشان می دهد که در گام اول ،مقدار بتای احساس طردشدگی  - 2/00است و در گام دوم با ورود متغیر میانجی
(اه داف آموزشی) همراه با متغیر احساس طرد شدگی ،مقدار بتای احساس طردشدگی از  -2/00به  -2/06کاهش پیدا کرد ،لذا کاهش
بتای فوق الذکر حاکی از نقش واسطه اهداف آموزشی در رابطه بین احساس طردشدگی و عملکرد تحصیلی است .ضمنا احساس
تنهایی به تنهایی  2/28درصد واریانس عملکرد تحصیلی را و  01درصد واریانس عملکرد تحصیلی بوسیله احساس طرد شدگی و
اهداف آموزشی تبیین می شود.
بحث و نتیچه گیري
در تحقیق حاضر ،نقش واسطه ای اهداف آموزشی در رابطه بین احساس طردشدگی و خودکارآمدی تحصیلی با عملکرد تحصیلی مورد
مطالعه قرار گرفت .نتایج این مطا لعه نشان داد که بین احساس طرد شدگی با عملکرد تحصیلی و اهداف آموزشی رابطه منفی معنی
داری وجود دارد .به عبارت دیگر می توان این طوری این رابطه را تبیین کرد که هر چه احساس طردشدگی کمتر باشد ،اهداف
آموزشی و پیشرفت تحصیلی باالتر خواهد بود .در واقع ،با کمک این را بطه ،بیشتر می توان به ارزش و اهمیت اهداف آموزشی پی برد.
نتایج این مطالعه با نتایج تحقیق بالکیس و آرسالن ()0206؛ سحاقی ،بیرگانی؛ باباخانی ( )0201و بوهس ،الد و هراللد )0226( 0
همخوانی دارد .در تبیین این رابطه می توان به نتایج تحقیق بوهس ،الد و هراللد ( )0226اشاره نمود .آنها نشان دادند که دانش
آموزان طرد شده بطور معناداری به مدرسه و فعالیت های کالسی عالقه کمتری نشان می دهند .یعنی دانش آموزانیکه احساس طرد
شدن از طرف مدرسه را درک کرده بودند ،بیشتر دچار افت تحصیلی ،مشکالت عاطفی و رفتاری مانند افسردگی ،تنهایی و مصرف
مواد و الکل شدند .چرا که وقتی شخص وارد سن نوجوانی و جوانی می شود ،نقش همساالن در زندگی وی افزایش می یابد .بنابراین
توجه وی به پذیرش و طرد همساالن بیشتر می گردد .نتایج برخی مطالعات همچون اویوگو ،رابورو و آلوکا ( )0208نشان می دهد هر
چه احساس طرد شدگی فرد بیشتر باشد کمتر به فکر پیشرفت تحصیلی و اهداف متعالی آموزشی می افتد و خود را به پذیرش و تالش
برای عملی نمودن این اهداف متعهد نمی بیند و خیلی خود را درگیر این اهداف یاد شده نمی کند .عدم درگیری فرد دانش آموز با این
. Buhs., Ladd & Herald
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نقش واسطهای اهداف آموزشی در رابطه بین احساس طردشدگی و ...

کریم سواری و فاطمه فرزادی

اهداف پیامدهایی از قبیل بی عالقگی به درس و م درسه ؛ نداشتن انگیزه تحصیلی و حتی ترک تحصیل وی را بهمراه خواهد داشت.
همچنین مطالعه حاضر مشخص کرد ،دانش آموزانیکه سطوح پایین طرد شدگی را تجربه می کنند ،از نظر اهداف آموزشی در رده
باالتری قرار دارند که با نتایج نل و فولگین  )0200( 0و ارسالن ( )0206همخوانی دارد .در تبیین این یافته می توان گفت ،افرادیکه
احساس طرد شدن از سوی ساختار مدرسه را ندارند ،خود را به عنوان یک بخش معنی دار از مدرسه می دانند و همین امر عامل مهمی
برای توقعات و انتظارات سازنده آنان از مدرسه و آینده خواهد شد .عالوه بر این ،دانش آموزان طرد شده بیشتر به سمت ترک تحصیل
روی می آورند .این حس تعلق نسبت به مدرسه و سایر دانش آموزان ،سبب مشارکت های بیشتر در فعالیت های مدرسه و درگیری
تحصیلی دانش آموزان با مدرسه و تکالیف خواهد شد  .در همین رابطه ،برخی از صاحبنظران همچون ساکینس ( )0200و پهلوان
( )0226این بحث را مطرح می کنند که دانش آموزان طرد شده ،معموال در مدرسه منزوی تر و از عملکرد تحصیلی پایین تری
برخوردارند و با توجه اینکه دائما احساس می کنند که از طرف جامعه بویژه همکالسی ها طرد شده اند لذا دنبال انتخاب اهداف
آموزشی نمی روند و در این خصوص سرمایه گذاری نمی کنند و برای کاهش این مساله جدی خیلی تالش نمی کنند و بی تفاوتی از
خود نشان می دهند .به عبارت دیگر ،وقتی بی تحرکی و بی تفاوتی از جانب فرد درگیر برای کاهش احساس طرد شدگی حاکم باشد
و تالشی برای کاهش آن صورت نمی گیرد ،پیشرفت در زمینه عملکرد تحصیلی هم رخ نخواهد داد و به تبع آن نبود برنامه و نداشتن
اهداف آموزشی می تواند زمینه رکود اجتماعی و تحصیلی را فراهم کند .از پیامدهای این احساسات منفی در دانش آموزان طرد شده،
این است که آنها تمایل ندارند با دیگر همکالسی ها رابطه برقرار کنند و به تبع آن از مشارکت در کارهای مدرسه طفره می روند و
برای اینکه با دیگران فاصله بگیرند ،انزوا را ترجیح می دهند .از طرفی نتایج برخی بررسی ها حاکی از آن بود که دانش آموزانیکه خود
را به عنوان جزئی از مدرسه قلمداد می کنند ،تجربه حضور در مدرسه را معنادار و لذتبخش و بواسطه این ویژگی از عملکرد تحصیلی
باالتری برخوردار هستند (نیکوالس.)0229 ،
از دیگر نتایج تحقیق حاضر این بود که بین خودکارآمدی تحصیلی و اهداف آموزشی رابطه معناداری وجود دارد .نتایج تحقیق
احمدی ()0202؛ موسی ()0202؛ اویوگو ،رابورو و آلوکا ()0208؛ شکوالکو ()0200؛ کارول ،هاگتون و وود ()0228؛ واردارلی ()0221؛
هامپتون و ماسون ()0220؛ و چمرز ،هو و گارسیا ( ) 0220از یافته تحقیق حاضر حمایت می کنند .در تبیین این یافته می توان گفت
که خودکارآمدی تحصیلی در تحقق رفتارها و تکالیف تحصیلی آزمودنی ها اثرگذار است (رنشا ،النگ و کوک .)0201 ،به عبارت
دیگر ،در این خصوص بندورا  ) 0887( 0معتقد است که افراد برای رسیدن به نتایج مطلوب تحصیلی ،باید به خودکارآمدی تحصیلی
اهتمام نمایند  .برخی از صاحبنظران دیگری همچون مک ماهون ،ورزمن ،کیز و ویال ( ) 0229طی مطالعه ای نشان دادند دانش آموزان
با خودکارآمدی تحصیلی باال ،در رسیدن ب ه اهداف آموزشی شانس بیشتری دارند تا دانش آموزان با خودکارآمدی تحصیلی پایین
(بندورا ،پاستوریلی ،باربارانلی و کپرارا .)0888 ،اینکه چه عواملی بر پیشرفت و موفقیت تحصیلی دانشجویان تأثیر می گذارد یا سهم و
مشارکت هر عامل به چه میزان است ،همواره از حیطه های مورد عالقۀ پژوهشگران و روان شناسان تربیتی بوده است .مطمئناً
مجموعه ای از عوامل فردی و محیطی یا عوامل شناختی و غیرشناختی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان تأثیر می گذارند .به
طورکلی ،با شناخت عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی ،می توان برنامۀ آموزشی مناسبی را برای وصول یادگیرندگان به اهداف
آموزشی و هدایت آنان به سوی آن اهداف ،طراحی و اجرا کرد .در این میان ،خودکارآمدی تحصیلی به عنوان بخشی از باور
. Neel & Fuligni

1

. Bandura

۱۳۳

2

فصلنامه پژوهشهاي نوين روانشناختي

سال شانز دهم شماره  61بهار 1011

خودکارآمدی عمومی است که به طور خاص به عنوان قابلیت درک فرد از توانایی های خود در انجام وظایف الزم برای رسیدن به
اهداف تحصیلی تعریف شده است؛ و به معنی اطمینان در انجام وظایف تحصیلی مانند خواندن کتاب ،پاسخ به سؤاالت در کالس و
آمادگی جهت آزمون است .بدین ترتیب ،زمینه برای بهبود و افزایش عملکرد تحصیلی یادگیرندگان فراهم می شود .به عبارت دیگر،
خودکارآمدی تحصیلی بر میزان تعهد دانش آموزان نسبت به اهداف آموزشی و تعیین کننده های تحصیلی تأثیر می گذارد (بالنکو،
مارتینز ،اورنالس ،فلورس و پینادو.)0200 ،
همچنین نتایج تحقیق حاضر ،نشان داد که بین اهداف آموزشی و عملکرد تحصیلی رابطه مثبت معنی داری وجود دارد .یافته
های بالکیس و آرسالن ()0206؛ بالکیس ،آرسالن و دورو ()0201؛ اریلماز و آی پای ()0200؛ چمرز ،هو و گارسیا ()0220؛ پترسون
( )0222و گودناو و گریدی ( ) 0880از این یافته حمایت می کنند .در تبیین این یافته می توان به این مطلب اشاره کرد که اهداف
آموزشی ارزشی ،از مهم ترین عامل عملکرد تحصیلی و حضور در مدرسه به شمار می رود .در همین راستا صاحبنظرانی همچون
بالکیس و آرسالن ( )0206و مک کوچ و سیگل ( ) 0220طی مطالعات جداگانه نشان دادند که اهداف آموزشی و سطوح انگیزش ،از
مهم ترین عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی است و دانش آموزانیکه عملکرد تحصیلی باالیی داشتند ،فعالیت های مدرسه را جالب و
معنادارتر و اهداف آموزشی باالیی را نشان دادند .به عبارت دیگر؛ دانش آموزان ،زمانی در فعالیت های مربوط به مدرسه به صورت
فعاالنه درگیر می شوند که اهداف آموزشی و فعالیت های آموزشی پیش بینی شده برایشان جالب و جذاب باشد و کفایت آنها را تایید
کند (پینتریچ  .)0220 ،0بنابراین برای افزایش عالقه به یادگیری و ارزش گذاری به تعلیم و تربیت تایید قابلیت های شخصی و
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان الزم و ضروری است (کریمی و همکاران.)0099 ،
مدل حاضر ،رابطه میانجی اهداف آموزشی بین احساس طردشدگی و خودکارآمدی تحصیلی با عملکرد تحصیلی را نیز نشان داد
که با پژوهش های بالکیس و ارسالن ( )0206و بالکیس و همکاران ( ) 0201همسو است .مطالعات بی شماری نشان داده اند ،دانش
آموزانیکه از نظر اهداف آموزشی در سطح باالیی قرار دارند از نظر علمی نیز موفق ترند .اهداف آموزشی و دانش گاهی بر انگیزش
تحص یلی و شرکت در فعالیت های دانشگاهی نقش ویژه دارد .دانش آموزیکه انتظارات آموزشی باالیی دارد ،ارزشگذاری برای اهداف
آموزشی انجام می دهد ،درگیری تحصیلی و شناختی بیشتری با وطایف و امور محوله مدرسه دارد ،در نتیجه پیشرفت و عملکرد بهتری
را نشان میدهد .در این میان دانش آموزی را در نظر بگیرید که احساس طرد شدن از سوی مدرسه و همکالسیان داشته باشد .داشتن
اهداف آموزشی و ارزشی قوی از طریق اثر گذاشتن بر انگیزه تحصیلی دانش آموز و ایجاد هدف آموزشی ،می تواند نقش زیادی را در
جهت کاهش احساس منفی طرد شدن و جلوگیری از رها کردن مدرسه و افت تحصیلی داشته باشد .چرا که انگیزه تحصیلی موجب
مشارکت بیشتر در فعالیت های آموزشی و در نتیجه بهبود پیشرفت تحصیلی خواهد شد.
در رابطه با میانجی بودن اهداف آموزشی بین خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی می توان گفت ،افرادی که خودکارآمدی
تحصیلی باالتری دا رند ،درباره اعتقادات آموزشی خود قوی تر هستند ،به همین سبب اهداف آموزشی و ارزشی باالیی برای خود در
نظر می گیرند .خودکارآمدی تحصیلی ،عامل مهمی در شکل دادن به احساسات ،شناخت و رفتار افراد است .این افراد در برابر
نامالیمات و تجربیات منفی مدرسه قوی تر بوده ،نقش موثرتری در مدرسه و تکالیف محوله ابراز می کنند و اهداف آموزشی و
انتظارات سازنده ای درباره مدرسه و آینده خود ایجاد می کنند .در همین رابطه ،برخی از صاحبنظران همچون بالکیس ،آرسالن و دورو
( )0201و گودناو و گرادی ( )0880معتقدند ،اهداف آموزشی مهم ترین عامل عملکرد تحصیلی و حضور در مدرسه است .همچنین
بررسی مک کوچ و سیگل ( ) 0220نشان داد که اهداف آموزشی و سطوح انگیزش ،از مهم ترین عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی به
شمار می روند .در همین رابطه نتایج تحقیق بالکیس و آرسالن ( )0206نشان داد که دانش آموزانیکه خودکارآمدی تحصیلی باالتری
دارند ،فعالیت های مدرسه را جالب و معنادارتر می دانند و همین امر پیشرفت تحصیلی آنان را باال می برد ،اما در این میان نباید از
. Pintrich
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یک متغیر واسطه ای و مهم به نام اهداف آموزشی غافل بود .یعنی اهداف آموزشی و اهداف تحصیلی در مدرسه ،عامل انگیزش
تحصیلی و مشارکت در فعالیت های آموزشی آنان به شمار می رود .بر این اصول است که دانش آموزان دارای خودکارآمدی باال ،برای
خود اهداف آموزشی مورد قبول جامعه و دقیقی تعیین می کنند و به تبع آن انگیزه تحصیلی آنان باال می رود و همین امر سبب بهبود
پیشرفت تحصیلی آنان خواهد شد .همانطو ریکه قبال گفته شد ،اهداف آموزشی قوه محرکه عملکرد و پیشرفت تحصیلی است ،لذا
سرمایه گذاری متولیان امر بویژه والدین و معلمان در این خصوص می تواند زمینه های پیشرفت فردی و تحصیلی را در دانش آموزان
فراهم نماید .به عبارت دیگر ،طراحی اهداف آموزشی منطقی و سهل الوصول می تواند به ایجاد خودکارآمدی تحصیلی منجر شود و
همین امر می تواند به کاهش احساس طردشدگی فرد کمک کند.
پژوهش حاضر ،نیز همانند سایر پژوهش ها در حوزه علوم انسانی با محدودیت هایی روبرو بود .یکی از این محدودیت ها ،این
است که با توجه به اینکه تحقیق حاضر بر روی دا نش آموزان انجام گردیده است ،لذا تعمیم نتایج تحقیق حاضر به سایر مقاطع
تحصیلی و دیگر دانش آموزان با احتیاط صورت گیرد .همچنین داده های پژوهش حاضر از طریق پرسش نامه به دست آمده که
امکان پاسخگویی غیرصادقانه وجود دارد .تعدادی از دانش آموزان قادر به عینیت بخشیدن به بعضی از سئواالت نبودند .پیشنهاد می
شود تا پژوهش های آتی شرایط بهتری را با انجام مطالعات آزمایشی برای درک روابط مولفه های احساس خودکارآمدی تحصیلی با
اهداف آموزشی فراهم سازند تا شناخت بیشتری از تاثیر این متغیرها بر شناخت و رفتار فراهم شود .همچنین تفاوت مدل پژوهشی در
دو جنس دختر و پسر نیز بررسی شود تا سهم هر یک از این عوامل با توجه جنسیت در پیشرفت تحصیلی مشخص شود.
با نظر به نتایج پژوهش ،دست اندرکاران تعلیم و تربیت باید محیطی را در مدرسه فراهم سازند که همراه با روابط دوستانه بین
معلم و دانش آموزان و دانش آ موزان با یکدیگر باشد و جوی حاکی از قوانین ثابت و روشن وجوی خودمختارانه برای آنان باشد ،تا در
سایه چنین محیطی احساس تعلق نسبت به مدرسه در دانش آموزان تقویت شود .تاکید بر اهداف تبحری و آموزشی نقش مهمی
درخودکارآمدی تحصیلی و باالرفتن یادگیری و عملکرد تحصیلی دارد .به طور کلی نتایج تحقیق نشان می دهد ک چگونه
خودکارآمدی تحصیلی می تواند باورها و اهداف آموزشی را افزایش دهد .از طرف دیگر ،احساس طردشدگی عامل بسیار مهمی بر افت
اهداف آموزشی و عدم انگیزه تحصیلی است .تحقیق حاضر پیشنهاد می دهد که جهت اصالح عملکرد تحصیلی به صورت مطلوب،
احساس طرد شدگی را در دانش آموزان درگیر به حداقل رساند .همچنین با ارتقا خودکارآمدی تحصیلی ،می توان زمینه توسعه اهداف
آموزشی را هموار نمود و با اهتمام جدی به اهداف آموزشی می توان انتظار عملکرد تحصیلی بهتری را داشت.
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Abstract
The aim of this study was to study the mediating role of educational goals in relation to the feeling of
rejection, academic self-efficacy and academic performance. The research method was conducted with a
correlational method and path analysis. The study population included male and female students of the
11th grade in the first & third district of Ahvaz,(About 23,000 people) from whom 200 people were
selected through multi-stage sampling. Data were collected through feelings of rejection (2019), academic
self-efficacy questionnaire (2016), educational goals questionnaire (2016) and academic performance. In
Data were analyzed by structural equation modeling. Findings showed after removing the non-significant
relationship between academic self-efficacy and academic performance from the proposed model, the fit
of the final research model was corrected and confirmed. Findings of the direct relationship between the
variables showed that the feeling of rejection has a significant negative relationship with academic
performance and educational goals; and academic self-efficacy has a significant positive relationship with
educational goals and thus educational goals with academic performance. Findings also showed that
educational goals could play a mediating role in the relationship between feelings of rejection and
academic performance. The present study suggests that in order to improve academic performance, feeling
of rejection in the students should be reduced. Also, by promoting academic self-efficacy, and it could set
the stage for the development of educational goals, and with serious attention to educational goals, better
academic performance can be expected.
Keywords: Feeling of rejection; Academic self-efficacy; Academic performance; Educational goals
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