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Abstract: The aim of this study was to investigate the role of achievement goal 

orientation, academic identity status, and academic help seeking in predicting academic 

buoyancy. The research method was descriptive-correlational. The statistical population 

of the study consisted of all twelfth-grade high school students in Ardabil in the 

academic year 2019-2020, of whom 407 were selected using cluster random sampling 

method. To collect the data, Elliott and McGregor’s (2001) Achievement Goal 

Orientation Questionnaire, Waz and Isaacson’s (2008) Academic Identity Status 

Questionnaire, Ryan and Pentrich’s (1997) Academic Help Seeking Questionnaire, and 

Martin and Marsh’s (2008) Academic Buoyancy Questionnaire were used. Pearson 

correlation coefficient and regression analysis were used to analyze the data. Findings 

showed a positive and significant relationship of achievement goal orientation, academic 

identity status and academic help seeking with academic buoyancy. The results of 

regression analysis also revealed that 48% of the variance of academic buoyancy can be 

predicted based on achievement goal orientation, academic identity status, and academic 

help seeking. Therefore, it can be concluded that achievement goal orientation, academic 

identity status, and academic help seeking are variables related to academic buoyancy. 

Keywords: Achievement Goal Orientation, Academic Identity, Academic Help 

Seeking, Academic Buoyancy. 
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 مقدمه

آموزان در دوران تحصیل خود با فشاار  اتاس،   دانش    

ها و موانعی که معموالً جزئی از واقعیا  روزما،د در چالش

باشد  مواجه هسسند که تاوان تثیی،ذارارب با، مدار  می

هااا را دارد امااارتیه و همکاااران عملکاا،د تحصاایلی آن

شناخسی در موفقی  تحصایلی هاب روان(. آشفسگی2006

هاب مخسلف تحصیلی همچون کنکور آموزان در دورددانش

(. یکای از 1399پ،ور و همکاران باشد اایمانتثیی،ذرار می

آموزب در مدرتاه کاه تاخسارهاب م،بوط به زندذی دانش

آموزان ب، مشکالت تحصایلی روزما،د ب دانشب غلبهنحود

باشد اکلماار و تازد  پایسسگی تحصیلی میرا مشخص می

(. پایسسگی تحصیلی  مفهاومی از ادبیاات 2019همکاران 

آموز با،اب موفقیا  پری،ب  به عنوان توانایی دانشانعطاف

مانادذی در در هنگام مدی،ی  مشاکالت تحصایلی و عق 

شاود ایاو و همکااران محیط مدرته روزما،د تع،یاف مای

-رویای داناشب روبه(. ایه تازد در پی درک نحود2014

هاب رایج در روزم،د و چالشآموزان با مشکالت  فشارهاب 

ت، از انسظار  شکسا  ب پاییهمدرته از جمله ذ،فسه نم،د

در رقاب  تحصیلی یا اضط،اب امسحان و ارزیابی اتا  کاه 

ب منابعی موق  با،اب کااهش انگیازد و درذیا،ب در زم،د

(. ایجاااد 2017باشااند اکااولی و همکاااران تحصاایلی ماای

ات  زی،ا نشاان  آموزان مهمپایسسگی تحصیلی ب،اب دانش

ب تحصایلی ما،تبط با عواملی که با انگیزد دادد شدد ات 

نفس هسسند از جمله مشارک  بیشس، درکال  و اعسمادباه

(. پایساسگی 2008باشاد اماارتیه و همکااران هم،اد مای

تحصیلی ارتباط مسسقیمی با درذیا،ب رفساارب و عاا فی 

(  عملکا،د تحصایلی اکلماار و 2021اتوما  و همکاران 

(  بهزیسسی تحصیلی اآزادیان بجنوردب و 2019همکاران 

آورب تحصاایلی ایوتااف ونااد و ( و تاااب1399همکاااران 

( دارد. بااا توجااه بااه پیاماادهاب م باا  1397همکاااران 

-بینی کننددپایسسگی تحصیلی  شناتایی مسغی،هاب پیش

 تواند مفید باشد.ب آن می

ب بینای کنناددرتاد یکای از مسغی،هااب پایشبه نظ، می

باشاد. ذی،ب هادف پیشا،ف  مایپایسسگی تحصیلی جه 

ب دهناددذی،ب هدف پیش،ف  را نشان( جه 1992آیمز ا

داناد الگوب منسجمی از باورها  اتنادها و هیجانات ف،د می

شود که ف،د به  ،یق ذونااذون باه موقعیا  که موج  می

ذ،ایش پیدا کند و در آن حیطه فعالیا  کناد و در نهایا  

  به نقل از 2020رائه نماید ان،یمانی و همکاران پاتخی را ا

( 2001الیاوت و و همکااران ا (.1399یعقوبی و همکاران 

ذی،ب هدف را به چهار ناو  تسالط ذ،ایشای  تسالط جه 

اجسنااابی  عملکاا،د ذ،ایشاای و عملکاا،د اجسنااابی تقساایم 

(. هاادف پیشاا،ف  2019انااد اهونیااه و همکاااران نمااودد

گی مبسنی ب، انجام تکاالیف تسلط ذ،ایشی به کس  شایسس

و محقق تاخسه اتاسانداردهاب فا،دب اشاارد دارد  هادف 

پیش،ف  تسلط اجسنابی به عدم شایسسگی مبسنی ب، ناتوانی 

در انجام تکالیف یا دتسیابی به اتسانداردهاب فا،دب اشاارد 

دارد  هدف پیش،ف  عملک،د ذ،ایشی مبسنی ب، دتسیابی به 

ز دیگ،ان( و هدف پیش،ف  شایسسگی هنجارب ابهس، بودن ا

عملک،د اجسنابی مبسنی با، اجسنااب از عادم دتاسیابی باه 

(. 2013باشاد ادینگا، و همکااران شایسسگی هنجارب می

آماوزان ( دریافسناد کاه داناش2020توومینه و همکاران ا

-ذ،ا بیشس،یه میزان بهزیسسی تحصیلی را نشان مایتسلط

کمس،یه میازان  ذ،اآموزان اجسنابکه دانش دادند  درحالی

ب راملاای و و همکاااران درذیاا،ب را دارنااد. نسااایج مطالعااه

ذی،ب هدف پیشا،ف  ف،ایناد ( نشان داد که جه 2018ا

کناد کاه با، بینای مایآموزان را پیشخود تنظیمی دانش

-آماوزان در ریاضایات تاثیی، مایپایسسگی تحصیلی دانش

( در 2014ذرارد. جوکار  کوج،ب  کوهاوالت و همکااران ا

هااب ذیا،بقیق خود به ایه نسیجه رتایدند کاه جها تح

آورب ب معنااادار تاااببیناای کننااددهاادف پیشاا،ف  پاایش

( در پژوهش خاود نشاان 1398باشند. نورب اتحصیلی می

-ذا،ایش و عملکا،د-ذی،ب هدفی تسلطداد که بیه جه 

ب م ب  و معنادار و بیه ذ،ایش با پایسسگی تحصیلی رابطه

جسناب باا پایساسگی تحصایلی ا-ذی،ب هدفی عملک،دجه 

ب پاژوهش ب منفی و معناادارب وجاود دارد. نسیجاهرابطه

-( نشان داد که مؤلفه1397شهبازیان خونیق و همکاران ا

ذیاا،ب هاادفی داراب ب تساالط ذاا،ایش م،بااوط بااه جهاا 
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آماوزان باا تا،زندذی باالت،یه تمایز در بیه دو ذ،ود دانش

 تحصیلی باال و پاییه بود.

اب باا رتد باه ذوناهسغی،هایی که به نظ، مییکی دیگ، از م

آموزان م،تبط ات   منزل  هوی  پایسسگی تحصیلی دانش

باشد. هوی  تحصیلی تعهد شاخص باه نشاان تحصیلی می

ب،ت،ب  میل به اص،ار با، چاالش  تاال  و اشاسیاو درونای 

نسب  به ف،ایند یاادذی،ب تع،یاف شادد اتا  اذ،اهاام و 

هوی  تحصیلی عبارتناد از  (. چهار منزل  2008همکاران 

رو  هویا  هوی  تحصیلی ت،درذم  هوی  تحصیلی دنبالاه

تحصیلی دی،ر  و هوی  تحصیلی موفق. هوی  تحصایلی 

هااب م،باوط باه ب تصامیمت،درذم اشارد به تعلل درباارد

رو تعهادات هاب تحصیلی دارد  هوی  تحصیلی دنبالهارز 

حصیلی را بیاان هاب تها و ارز آموز نسب  به آرماندانش

ا  با،آوردد شادد اتا   دارد که از اف،اد مهام زنادذیمی

هوی  تحصیلی دی،ر  اشارد به زمان ت،دید تحصیلی یاه 

ب ذیا،ب دربااردآموز دارد که در جه  حصول نسیجهدانش

ها در تال  ات  و هوی  تحصیلی اهداف تحصیلی و ارز 

دارد که هاب تحصیلی را بیان میاب از ارز موفق مجموعه

انااد او از و همکاااران از مساای، کاوشااگ،ب بدتاا  آماادد

( اظهااار داشااسند کااه 2018(. لوتاا  و همکاااران ا2008

هوی  تحصیلی به عنوان یه منبع ذفسارب با،اب مقاوما  

( 2015ب پژوهش ماوری ی اشود. نسیجهدر نظ، ذ،فسه می

نشان داد که وضعی  هوی  تحصایلی بدتا  آمادد داراب 

بینی کننادذی در پیشا،ف  تحصایلی پیشباالت،یه ارز  

( در پژوهش خود به ایاه نسیجاه 1398باشد. جعف،ب امی

بینی کننادذی رتید که هوی  تحصیلی موفق قدرت پیش

ب بیشس،ب ب،اب تازذارب تحصیلی داشسند. نساایج مطالعاه

( نشاان داد کاه بایه تابه 1395محمدب و همکااران ا

ب منفای و هوی  ت،درذم و خودتنظیمی تحصایلی رابطاه

 معنادارب وجود داش .

تواناد با، پایساسگی رتد مایمسغی، دیگ،ب که به نظ، می

 لبی تحصایلی آموزان ای،ذرار باشد  کمهتحصیلی دانش

ات . جسسجوب کمه اصطالحی ات  که معموالً به رفسار 

جسسجوب فعاالنه کمه از اف،اد دیگا، با،اب دتاسیابی باه 

ات  ماادی،ی  و کمااه از نظاا، درک  راهنمااایی  ا العاا

پشسیبانی کلی ب،اب حل یاه مشاکل اشاارد دارد اناتاا و 

 لبی تحصیلی را ( کمه1998(. نیومه ا2018همکاران 

جسسجوب کمه از دیگ،ب به هنگام رویارویی با دشاوارب 

و ابهام در ام، تحصیل تع،یف ک،دد ات  ان،یمانی و رحیم 

اب  لبی داراب دو بُعاد اجسنا(. رفسار کمه1399زادذان  

باشاد  اجسنااب از کماه از کمه و درخوات  کمه مای

آموز نیازمند کمه از اشارد به رفسارب دارد که در آن دانش

کند  اما درخوات  کمه اشارد کمه ذ،فسه خوددارب می

آماوز در ماورد مساائل و به رفسارب دارد کاه در آن داناش

کنااد اچناا  و مشااکالت ماابهم درخواتاا  کمااه ماای

ب پژوهش چاودورب و همکااران جه(. نسی2011همکاران 

( نشان داد که اف،اد با موفقی  بااال بهسا، از افا،اد 2019ا

( بیاان 2019جویند. توما  و همکاران اکار کمه میکم

 لبای تحصایلی باه هنگاام مواجهاه باا داشسند که کمه

مشکالت تحصیلی یه اتس،اتژب خود تنظیم شادد اتا  

-. نسایج مطالعهکندکه نسایج تحصیلی م ب  را تسهیل می

( کمه  لبی تحصایلی باه 1399ب جوادب و همکاران ا

شکل غی، مسسقیم از  ،یق ت،زندذی تحصیلی با اشاسیاو 

( 1398کابینی مقدم و همکااران ا تحصیلی ارتباط داش .

خاواهی تاب  در پژوهش خود دریافسند که آموز  کمه

کاار شادد آماوزان اهمالافزایش پایسسگی تحصیلی داناش

 ات .

آماوزان توان ذف  دانشاتا  توابق پژوهشی فوو می ب،

-هاا و اتاس، پش  کنکور در  ی تحصیل خود با چالش

شوند که پایساسگی تحصایلی در هاب ذوناذونی مواجه می

مقابل ایه موانع و مشکالت از اهمیا  بسازایی ب،خاوردار 

باشد  لرا شناتایی عوامل مؤی، در پایساسگی تحصایلی می

رتاد  همچنایه باا ض،ورب به نظا، مایآموزان ایه دانش

ب ایه مسغی،هاا توجه به اینکه پژوهشی یاف  نشد که همه

آموزان باه  اور جاامع ب،رتای را در یه تحقیق در دانش

-نماید  بناب،ایه هدف از ایه مطالعه ب،رتای نقاش جها 

-ذی،ب هدف پیش،ف   منزلا  هویا  تحصایلی و کماه
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-ی داناشبینی پایساسگی تحصایلدر پیش  لبی تحصیلی

 آموزان بود.

 روش کار

پژوهش مورد اتسفادد در ایه مطالعه که باا کاد رو       

1399.359 IR.ARUMS.REC.  در کمیسااه اخااالو

دانشگاد علوم پزشکی اردبیل  تصوی  شدد ات   از لحاا  

. همبسسگی بود -هدف  کارب،دب و از نظ، ماهی   توصیفی

ب دورد آماوزانب آمارب پاژوهش را تماامی داناشجامعه

ب دوازدهاام شااه، اردبیاال در تااال ب دوّم پایااهمسوتااطه

دانااش آمااوز  9055کااه شااامل  1398-1399تحصاایلی 

نف، به رو    369دادند.. در ایه پژوهشبودند  تشکیل می

-اب با اتسفادد از جدول نموناهذی،ب تصادفی خوشهنمونه

ب یاد شادد محاتابه شاد. جها  ذی،ب مورذان از جامعه

نف، انسخاب شادند کاه بعاد از  380ر پژوهشافزایش اعسبا

پ،تاش ناماه وارد تحلیال  375هاب مخدو  حرف دادد

آمارب شد.  به ایه ت،تی  که پاس از اخار مجاوز از ادار  

هااب الزم باا مادی،ان و بعاد از همااهنگی وپ،ور آموز 

هااب م،باوط باه مدار  و ارائۀ توضیحات الزم  پ،تشنامه

هاا توزیاع ض، در آن کاال آموزان حاپژوهش میان دانش

هاااب آمااار از رو  هاااوتحلیل داددتجزیااه ذ،دیااد. باا،اب

هااب توصیفی اف،اوانی  میانگیه و انحا،اف معیاار( و رو 

آمار اتسنبا ی اض،ی  همبسسگی پی،تون و رذ،تیون( با 

هاا از آورب داددبا،اب ذا،داتسفادد شاد.  SPSSافزار ن،م

 ذ،دید  هاب زی، اتسفاددپ،تشنامه

ذی،ب هدف پیشا،ف   ایاه پ،تشانامه ب جه پ،تشنامه

تااخسه شادد  2001توتط الیوت و مه ذ،یگور در تال 

 12-8-2هااب ذویاه باشاد.ذویاه مای 12و شامل  ات  

ب مؤلفااه 10-5-3هاااب ب تساالط ذاا،ایش  ذویااهمؤلفااه

ب عملک،د ذ،ایش مؤلفه 9-7-1هاب اجسناب  ذویه-تسلط

-ب عملک،د اجسنااب را انادازدلفهمؤ 11-6-4هاب و ذویه

ذارارب پ،تشانامه با، اتاا   یاف کنند. نم،دذی،ب می

( تا کامالً مخاالفم 1اب از کامالً مخالفم الیک،ت پنج درجه

حداقل و حداک ، نم،د کسا  شادد در کال  باشد.( می5ا

 6تسلط  ذی،بجه  در  100و  20پ،تشنامه به ت،تی  

 .اتا  35و  7سنابی عملک،دب و اج ذی،بجه  در  30و 

( رواتاازب شادد و 1384ایه پ،تشنامه توتاط جوکاار ا

روایی و اعسبار ایاه مقیاا  از تاوب تاازندذان مطلاوب 

ذزار  شدد ات . به منظور تعیایه روایای پ،تشانامه از 

تحلیل عاملی اتسفادد شدد اتا  و مقادار اعسباار اآلفااب 

  عملکاا،د ذاا،ایش 86/0ک،ونبااا ( باا،اب تساالط اجسناااب 

باود  54/0و عملک،د اجسنااب  61/0   تسلط ذ،ایش77/0

 (.1386اجوکار و همکاران 

ایه پ،تشنامه توتط  ب منزل  هوی  تحصیلی پ،تشنامه

و  تاااخسه شاادد اتاا   2008و از و ایزاکسااون در تااال 

-25-18-17-5-4هااب باشاد. ذویاهذویه می 40شامل 

ب هویاا  تحصاایلی موفااق  مؤلفااه 28-30-32-38-40

-36-31-34-27-24-21-14-12-7هااااااب ذویاااااه

-8-3-2هااب ب هوی  تحصیلی دیا،ر   ذویاهمؤلفه37

ب هویا  تحصایلی مؤلفه 13-15-19-23-26-35-39

 -29-22-20-16-11-10-9-6-1هااب ت،درذم و ذویه

-ذیا،ب مایرو را اندازدب هوی  تحصیلی دنبالهمؤلفه 33

ذرارب پ،تشنامه ب، اتا   یف لیکا،ت پانج کنند. نم،د

-( مای5( تاا کاامالً مخاالفم ا1اب از کامالً مخالفم ادرجه

حداقل و حداک ، نم،د کس  شدد در کل پ،تشنامه  باشد.

هوی   در 50و  10هوی  موفق  در  200و  40به ت،تی  

و  10هوی  تحصیلی ت،درذم  45و  10 تحصیلی دی،ر 

روایاای  .اتاا  50و  10رو هویاا  تحصاایلی دنبالااهو  50

،ا و واذ،ا ایه مقیا  توتط حجازب محسوایی و روایی همگ

هاب ایه مقیا  ( نیز بیانگ، تثیید ذویه1390و همکاران ا

هااب منزلا  هویا  ات . پایایی ایه مقیا  نیز در مؤلفه

رو تحصیلی شامل هوی  موفق  ت،درذم  دی،ر  و دنبالاه

باه دتا   45/0و  78/0  83/0  74/0به ت،تی  ب،اب، باا 

 (.1390آمد احجازب و همکاران 

ایه پ،تشنامه توتاط  ب کمه  لبی تحصیلی پ،تشنامه

و شامل  تاخسه شدد ات   1997رایان و پنس،یچ در تال 

بُعاد  14-13-11-7-5-3-1هاب باشد. ذویهذویه می 14

 12-10-9-8-6-4-2هااب  لبای و ذویاهپری،  کمه

کاه باه  کننادذی،ب می لبی را اندازدبُعد اجسناب از کمه



 ...گیری هدفنقش جهتبررسی                                                                                                                                           5

 1400ویژه نامه ، ازدهمدوشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_یی علمفصلنامه

ذاارارب شااود. نماا،دذاارارب ماای،دصااورت معکااو  نماا

اب از کاامالً پ،تشنامه ب، اتا   یف لیک،ت پانج درجاه

حااداقل و باشااد. ( ماای5( تااا کااامالً مخااالفم ا1مخااالفم ا

و  14حداک ، نم،د کس  شدد در کل پ،تشنامه به ت،تی  

 .اتاا  35و  7و در اجسناااب  35و  7پااری،   در  60

چاا،خش روایاای پ،تشاانامه بااا تحلیاال عاااملی بااه رو  

( انجاام شاد. 1382واریماکس توتط قدم پاور و تا،مد ا

ب آنان نشاان داد کاه عامال اجسنااب از هاب مطالعهیافسه

درصد واریاانس کال و عامال  40/29  94/2کمه  لبی 

درصد واریانس کل را تبییه  70/14  46/1پری،  کمه 

 ( پایایی ه، دو خا،دد1382پور و همکاران اکنند. قدممی

 لبی را با اتاسفادد لبی و اجسناب از کمه مقیا  کمه

 ذزار  نمودند. 68/0از رو  آلفاب ک،ونبا  

ایاه پ،تشانامه توتاط  ب پایسسگی تحصایلی پ،تشنامه

و  تااخسه شادد اتا   2008مارتیه و همکاران در تال 

ذرارب پ،تشانامه با، اتاا  باشد. نم،دذویه می 4شامل 

( تاا کاامالً 1م ااب از کامالً مخاالف یف لیک،ت پنج درجه

باشااد. حااداقل و حااداک ، نماا،د در ایااه ( ماای5مخااالفم ا

باشاد. روایای محساوایی و مای 20و  5مقیا  باه ت،تیا  

شناتی صورب آن با اتسفادد از نظ، مسخصصان قلم،و روان

ت،بیسی مطلوب ذزار  شد. اعسباار ایاه مقیاا  باا رو  

 70/0( ب،ابا، 1394آلفاب ک،ونباا  در پاژوهش ربیعای ا

 زار  شدد ات .ذ

 یافته ها

( 186( و پساا، ا189آماوز دخسا، ادانش 375تعاداد      

انحا،اف  و 78/17 یتانمیاانگیه مشغول به تحصایل باا 

قبل اتاسفادد  .در ایه پژوهش ش،ک  داشسند 12/5 یارمع

هاایی کاه   مف،وضاهب همبسسگی و رذ،تایونهااز آزمون

تای قا،ار شامارند  ماورد ب،رها را مجاز مایاتسفادد از آن

-خطی بیه مسغی،هااب پایش وجود رابطه ذ،ف . مف،وضه

ذا، بیه و مالک با توجه به نمودار پ،اکنش مسغی،ها انشان

بایه و ماالک(  خطی بایه مسغی،هااب پایش وجود رابطه

ب ن،ماااال باااودن باااا اتاااسفادد از آزماااون مف،وضاااه

Kolmogorov-Smirnov 05/0ا<Pب (  مف،وضاااااه

-Durbinب اتااسفادد از آماااردهااا بااا اتااسقالل باقیماناادد

Watson ب ( و مف،وضاه5/2تا  5/1 باق،ارذی،ب در بازد

باایه  (Multicolinearityاخطاای چندذانااه نبااود هاام

هااب تحماال شاااخص مسغی،هااب مساسقل بااا اتاسفادد از

 Varianceواریااانس ا تاورم و عاماال (Toleranceا

inflation factor ماورد تثییاد قا،ار 1/0( ابزرذسا، از  )

و  pearson،فااا  بنااااب،ایه  از ضااا،ی  همبساااسگی ذ

هااا وتحلیل داددرذ،تاایون خطاای چندذانااه باا،اب تجزیااه

 اتسفادد شد.

 متغیرهای پژوهشها در هر یک از میانگین، انحراف معیار آزمودنی .1جدول 

Table 1. Mean and standard deviation of the subjects in each of the research variables 

 انحراف استاندارد میانگین غیرهامت

 74/8 041/46 گیری اهداف پیشرفتجهت

 65/2 65/12 تسلط گرایش

 81/2 59/11 تسلط اجتناب

 47/2 54/11 عملکرد گرایش

 73/2 25/10 عملکرد اجتناب

 36/17 18/127 منزلت هویت تحصیلی

 88/7 08/26 سردرگم

 67/7 58/31 دیررس

 78/6 35/35 رودنباله

 50/7 93/40 موفق

 60/6 24/43 کمک طلبی
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میانگیه و انح،اف معیاار مسغی،هااب پاژوهش را  1جدول 

 دهد.نشان می

 متغیرهای پژوهشها در هر یک از آزمودنی ضرایب همبستگی نمرات .2جدول 

Table 2. Correlation coefficients of the subjects' scores in each of the research variables 

 17/4 32/22 پذیرش

 86/3 91/20 اجتناب

 31/3 67/14 پایستگی تحصیلی

 (14) (13) (12) (11) (10) (9) (8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) متغیرها

-جهت

گیری 

اهداف 

 پیشرفت

)نمره 

 کل(

1              

تسلط 

 شیگرا

(1) 

**82/0 1             

تسلط 

اجتناب 

(2) 

**82/0 **57/0 1            

عملکرد 

 شیگرا

(3) 

**87/0 **72/0 
**58/

0 
1           

عملکرد 

اجتناب 

(4) 

**77/0 **42/0 
**52/

0 
**58/0 1          

منزلت 

هویت 

 یلیتحص

(5) 

**15/0 002/0- *12/0 *12/0 
**24/

0 
1         

سردرگ

 (6م )

**25/0

- 

**39/0

- 

**17/

0 

**24/0

- 
02/0 

**65/

0 
1        

 سررید

(7) 
09/0 *13/0- 026/0 021/0- -12/0 

**73/

0 
**76/0 1       

ردنباله

 (8و )
**21/0 07/0 

**18/

0 
**19/0 

**24/

0 

**76/

0 
**28/0 **39/0 1      

موفق 

(9) 
**45/0 **49/0 

**31/

0 
**42/0 

**27/

0 

**33/

0 

**31/0

- 

**15/0

- 

**32/

0 
1     

کمک 

 یطلب

(10) 

*16/0 09/0 07/0 **18/0 
**17/

0 

**26/

0 
*10/0 **19/0 

**19/

0 

**15/

0 
1    

 رشیپذ

(11) 
**17/0 *13/0 *12/0 **15/0 

**18/

0 

**20/

0 
06/0 08/0 

**17/

0 

**23/

0 

**84/

0 
1   
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 باا پایساسگی تحصایلیدهاد کاه نشان می 2نسایج جدول 

تسلط هاب مؤلفهو  اهداف پیش،ف ذی،ب جه  کلب نم،د

ب کل منزلا  ارتباط م ب  و معنادار دارد. با نم،د اجسناب

و ارتبااط م با  و باا رب دنبالاههوی  تحصایلی و مؤلفاه

ب کل کماه و با نم،د ب دی،ر  ارتباط منفی دارد مؤلفه

ارتباط م با  و معناادار  تسلط اجسنابهاب مؤلفهو   لبی

 (.p <001/0ادارد 

 بینمتغیرهای پیشبر اساس  پایستگی تحصیلینتایج تحلیل رگرسیون  .3جدول 

Table 3. Results of regression analysis of academic retention based on predictor variables 

 

درصاد از کال  48/0دهاد کاه نشاان مای 3نسایج جدول 

ذیا،ب اهاداف جه به وتیله  پایسسگی تحصیلیواریانس 

-تبییه می لبی حصیلی و کمهپیش،ف   منزل  هوی  ت

دارب مادل ذا، معناینشااننیاز شود. نسایج آزماون آناوا 

(. نساایج >F= 001/0P ;877/11باشاد ارذ،تایون مای

تسالط هااب دهد که مؤلفاهض،ی  رذ،تیون نیز نشان می

 با مقدار بسااب تسلط اجسناب  12/0با مقدار بساب  ذ،ایش

  ت،درذم باا 10/0  عملک،د اجسناب با مقدار بساب -12/0

  موفاق باا 13/0  دی،ر  با مقدار بساب 16/0مقدار بساب 

پایساسگی  63/0و پری،  با مقدار بساب  19/0 ببسامقدار 

 کند.بینی میرا پیش تحصیلی

 

اجتناب 

(12) 
08/0 04/0 08/0 **16/0 09/0 

**23/

0 
**17/0 **24/0 

**14/

0 
01/0 

**80/

0 

**35/

0 
1  

پایستگ

ی 

 یلیتحص

(13) 

**58/0 **20/0 010/0 **28/0 
**57/

0 
043/0- 

**17/0

- 
**15/0 07/0- 

**40/

0 
05/0 

**36/

0 
01/0 1 

ک
مال

ر 
غی

مت
 

بینمتغیرهای پیش  R R2 F Sigof F B SEB  t 
p 

value 

ی
صیل

تح
ی 

تگ
یس

 پا

 696/0  48/0  877/119  001/0       

988/12     مقدار ثابت  277/2  - 704/5  001/0  

183/0 174/0     تسلط گرایش  12/0  40/1  05/0  

292/0     لط اجتنابتس  133/0  124/0-  
203/2

- 
02/0  

029/0     عملکرد گرایش  132/0  012/0  223/0  824/0  

172/0     عملکرد اجتناب  093/0  107/0  850/1  05/0  

131/0     سردرگم  
120/0

- 
16/0  395/1  05/0  

165/0     دیررس  190/0  128/0  025/1  05/0  

     رودنباله
031/0

- 
090/0  280/0  72/0  47/0  

     موفق
058/0

- 
017/0  19/0-  

438/4

- 
001/0  

455/0     ذیرشپ  046/0  63/0  864/9  001/0  

017/0     اجتناب  056/0  017/0  303/0  762/0  
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 گیریبحث و نتیجه

ذی،ب هدف نقش جه پژوهش حاض، با هدف ب،رتی      

پیش،ف   منزل  هوی  تحصیلی و کمه  لبای تحصایلی 

انجام ذ،ف . نسایج ض،ی   بینی پایسسگی تحصیلیدر پیش

ذی،ب همبسسگی نشان داد که پایسسگی تحصیلی با جها 

نسااایج اهااداف پیشاا،ف  ارتباااط م باا  و معنااادارب دارد. 

  تسالط ذا،ایشهااب مؤلفاهتحلیل رذ،تایون نشاان داد 

توانناد باه صاورت مایو عملکا،د اجسنااب  تسلط اجسناب

ب یافساه بینای کنناد.پیش راپایسسگی تحصیلی معنادارب 

هاب توومینه پژوهش حاض، در ایه زمینه به نوعی با یافسه

(  جوکاار و 2018(  راملی و کوتنیه ا2020و همکاران ا

( و شااهبازیان خونیااق  1398نااورب ا ( 2014همکاااران ا

باشد. در تبیایه ایاه همسو می (1397صمیمی و کلیب، ا

ب ودپناداردتاوان ذفا  ناو  اهاداف فا،د باا خیافسه مای

تحصاایلی  انگیااز  دروناای و اتااسفادد از راهب،دهاااب 

باشاند و از ایاه  ،یاق محافظا  از خاود در ارتبااط مای

کاپالن اشوند آموزان میموج  افزایش پایسسگی در دانش

آموزان داراب اهداف تبح،ب  در دانش(. 2010و همکاران 

هایشان و کس  دانش جدید تاال  جه  بهبود شایسسگی

یند  ایه اف،اد ب، روب دتسیابی به اهداف خود تم،کز نمامی

هاااب وجوب موقعیاا نماینااد و همااوارد در جساا ماای

باشند تا میزان یادذی،ب خاود را افازایش ب،انگیز میچالش

هاا ها و ناکاامیدهند و همچنیه با،اب غلباه با، شکسا 

- ور ایه دانش(. همیه2018کنند اذ،وتیا پافشارب می

هااب ،خاوردار باودن از اهاداف و انگیزدآموزان به دلیال ب

نفس بیشس،ب بودد درونی  داراب اضط،اب کمس، و اعسمادبه

هااب شاود کاه در موقعیا و همیه ام، خود موجا  مای

ب،انگیز تال  بیشس،ب از خود نشان دادد و زود از پاا چالش

-و ایه نشان از افزایش پایسسگی تحصیلی در آن درنیایند 

 ها دارد.

ایج ض،ی  همبسسگی نشان داد کاه پایساسگی همچنیه نس 

رو ب دنبالاهتحصیلی باا منزلا  هویا  تحصایلی و مؤلفاه

نساایج تحلیال رذ،تایون ارتباط م با  و معناادارب دارد. 

توانند باه میت،درذم  دی،ر  و موفق هاب مؤلفهنشان داد 

 بینای کنناد.را پایشپایسسگی تحصایلی صورت معنادارب 

هااب ایه زمینه به نوعی با یافساهب پژوهش حاض، در یافسه

(  جعفاا،ب 2015(  مااوری ی ا2018لوتاا  و همکاااران ا

باشاد. ( همسو مای1395( و محمدب و همکاران ا1398ا

کاار هویا  در شا،ایطی  توان ذف در تبییه ایه یافسه می

ت، و هاا رایاج اتا  ضا،وربها و شاگفسیکه فشارها  تنش

  تنااق  و شدیدت، ات   زی،ا ایاه احساتاات تا،درذمی

ب خود منج، به خودآزمایی ت،دید که در خود دارد  به نوبه

هوی  تحصیلی از آن جها  کاه  (.2015شوند اب،اون می

بازتابی از شایساسگی  هدفمنادب  خودمخساارب  باورهااب 

آماوزان در هاب هیجانی رایاج داناشخودکارآمدب و تج،به

ن آماوزاهاب درتی و در تعامل باا معلماان و داناشکال 

ب ایساسادذی در (. زمیناه2002باشد اروزر و همکاران می

آماوزان فا،اهم مقابل فشارهاب زندذی تحصیلی را در دانش

رو به آموزان با هوی  تحصیلی موفق و دنبالهآورد. دانشمی

باشند و با،اب ایه دلیل که داراب انگیز  درونی باالیی می

همایه  باشاند اهداف تحصیلی خود ارز  زیادب قائل می

هدفمناادب و خودنظااارتی باااال  تااوان مقابلااه بااا مسااائل و 

تازد و پایسسگی تحصیلی و مشکالت تحصیلی را ف،اهم می

آماوزان همچنیه توانمندب حال مساهله را در ایاه داناش

 دهد.افزایش می

و در آخ، نسایج ض،ی  همبسسگی نشان داد کاه پایساسگی 

عنادارب تحصیلی با کمه  لبی تحصیلی ارتباط م ب  و م

پاری،  ب مؤلفاهنسایج تحلیل رذ،تیون نشاان داد دارد. 

-را پایشپایسسگی تحصایلی تواند به صورت معنادارب می

ب پژوهش حاض، در ایه زمینه به نوعی باا یافسه بینی کند.

چااودورب و  ( 2019هاااب تومااا  و همکاااران ایافسااه

( و کاابینی 1399(  جوادب و همکاران ا2019همکاران ا

باشد در تبیایه ایاه ( همسو می1398همکاران امقدم و 

آموزان راهب،دهاب در صورتی که دانش توان ذف یافسه می

خواهی را یاد بگی،ناد  امیاد خاود را در خودذ،دان و کمه

-کنند  به آتانی دت  از تال  نمیه، ش،ایطی حفظ می

-کشند و امیدوارانه به فعالی  و تحصیل خاود اداماه مای

شاود   موج  پایسسگی در آناان مایدهند  همیه احسا
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آماوزانی کاه در داناش (.1398اکابینی مقدم و همکااران 

کارهاب م،تبط با زندذی تحصایلی از دیگا،ان درخواتا  

کنند  داراب ان،ژب بیشس،ب ب،اب انجاام تکاالیف کمه می

کنناد  در باشند  احسا  کارایی بیشاس،ب مایمدرته می

پایسااسگی  هااا کاااهش ونسیجااه مشااکالت تحصاایلی آن

تاوان ذفا  بنااب،ایه مای یاباد ها افزایش میتحصیلی آن

 ذیا،ب هادف پیشا،ف   منزلا  هویا  تحصایلی وجه 

ب تواناایی کمه  لبی تحصیلی از  ،یق به دنبال توتاعه

ب تال   ب،خوردار باودن از انگیاز  خود بودن به واتطه

دروناای باااال و اتااسفادد از کمااه و راهنمااایی دیگاا،ان در 

ب،انگیز و به هنگام مواجهه با مساائل و اب چالشهموقعی 

آیناد و باعا  آموزان میمشکالت تحصیلی به کمه دانش

 شود.ها میافزایش پایسسگی تحصیلی در آن

هاب ایاه پاژوهش  انجاام آن در بایه از جمله محدودی 

ب دوم باود ب مسوتاطهب دوازدهام دوردآموزان پایهدانش

هاا و مقاا ع ه تاای، پایاهدهای نساایج آن را باکه تعمایم

کند  محدودی  دیگ، پاژوهش انجاام تحصیلی محدود می

-ب جغ،افیایی خاص ااردبیل( بود که تعمیمآن در منطقه

-دهی نسایج آن را به تای، منا ق جغ،افیایی محادود مای

شود که ایه پاژوهش در تاای، کند  از ایه رو پیشنهاد می

افیاایی دیگا، ها و مقاا ع تحصایلی و در مناا ق جغ،پایه

همچنایه با،  اتای، شه،ها( نیز مورد ب،رتی قا،ار ذیا،د.

 شودهاب پژوهش حاض، پیشنهاد میاتا  یافسه

معلمان با تغیی، تاخسار کال  خود و همچنیه حمای  از 

ذی،ب هدف تبحا،ب در آموزان به جه خودمخسارب دانش

هاایی آموزان کمه نمایند  همچنیه مدار  کارذااددانش

-یابی ب،اب والادیه داناشمه به ف،ایند هوی در جه  ک

آماوزان باه  ور تشویق دانشآموزان ب،ذزار نماید و همیه

ها باه هنگاام مواجهاه باا  لبی از معلم و همکالتیکمه

مشکالت تحصیلی  موجبات افزایش پایسسگی تحصیلی در 

 ها را ف،اهم نمایند.آن

 قدردانی

ایه پژوهش با حمای  مالی معاون  پژوهشی دانشاگاد      

وتاایله از کلیااه  یااهاه باامحقااق اردبیلاای انجااام ذ،فاا . 

دانشجویان دانشگاد محقاق اردبیلای باه خاا ، همکاارب 

چنیه از دانشگاد در اج،اب ایه پژوهش و هم ارزشمندشان

محقق اردبیلی باب  حمای  مالی از ایاه پاژوهش نهایا  

 قدردانی را داریم.
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بینی طلبی تحصیلی در پیشگیری هدف پیشرفت، منزلت هویت تحصیلی و کمکنقش جهتبررسی 

 پایستگی تحصیلی

 اردبیال  اردبیلای  محقاق دانشاگاد روانشناتای  و ت،بیسی علوم رد  دانشکددمشاو عضو هیه  علمی  ذ،ود: *زهرا اخوی ثمرین

   ای،ان.

هاا  تاازمان تانجش تازب و روانسنجی  معاون  امور آزموندکس،ب تخصصی روانشناتی ت،بیسی  بخش آزمونمهدی اکبری:  

 آموز  کشور  ته،ان. ای،ان

 د علوم ت،بیسی و روانشناتی  دانشگاد محقق اردبیلی  اردبیل  ای،ان.کارشناتی ارشد روانشناتی ت،بیسی  دانشکدنغمه ترابی:  

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 اردبیال  اردبیلای  محقاق دانشاگاد روانشناتی  و ت،بیسی علوم مشاورد  دانشکدد عضو هیه  علمی  ذ،ود مسؤول: سندهینو*

   ای،ان.

    

Email: z.akhavi@uma.ac.ir 

 

 لبی ذی،ب هدف پیش،ف   منزل  هوی  تحصیلی و کمهپژوهش حاض، با هدف ب،رتی نقش جه  چکیده:

ب تحصیلی انجام ذ،ف . رو  پژوهش  توصیفی از نو  همبسسگی بود. جامعاه بینی پایسسگیتحصیلی در پیش

ب دوّم شاه، اردبیال در تاال تحصایلی ب دوردمسوتطه ب دوازدهمآموزان پایهآمارب پژوهش را تمامی دانش

 375اب  تعداد ذی،ب تصادفی خوشهها با اتسفادد از رو  نمونهدادند که از میان آنتشکیل می 1399-1398

ذی،ب هدف پیشا،ف  الیاوت و ب جه ها از پ،تشنامهآورب داددعنوان نمونه انسخاب شدند. ب،اب جمع نف، به

ب کمه  لبی (  پ،تشنامه2008ب منزل  هوی  تحصیلی و از و ایزاکسون ا(  پ،تشنامه2001مه ذ،یگور ا

( اتاسفادد شاد. 2008ماار  اب پایسسگی تحصیلی ماارتیه و ( و پ،تشنامه1997تحصیلی رایان و پنس،یچ ا

هاا یافساههاب ض،ی  همبسسگی پی،تون و تحلیل رذ،تیون اتسفادد شاد. ها از آزمونوتحلیل داددب،اب تجزیه

ذی،ب هدف پیش،ف   منزل  هوی  تحصایلی و کماه  لبای تحصایلی باا پایساسگی نشان داد که بیه جه 

درصاد از  48ایج تحلیل رذ،تیون آشکار ک،د که دارب وجود دارد. همچنیه نسب م ب  و معنیتحصیلی رابطه

 لبی تحصیلی ذی،ب هدف پیش،ف   منزل  هوی  تحصیلی و کمهواریانس پایسسگی تحصیلی ب، اتا  جه 

ذی،ب هدف پیش،ف   منزل  هوی  تحصیلی و توان نسیجه ذ،ف  که جه بناب،ایه می باشد بینی میپیشقابل 

 باشند.بط با پایسسگی تحصیلی می لبی تحصیلی از مسغی،هاب م،تکمه

 

ذی،ب هدف پیشا،ف   منزلا  هویا  تحصایلی  کماه  لبای تحصایلی  پایساسگی جه  واژگان کلیدی:

 تحصیلی.
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