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   چکیده
ّیت  بتهد هتبح ی کتر   تدف و هتبح        بررست    در راستاا   حاضر پژوهش رابطت  ل

لمّکرد   دف با سازگار  اجامال  با مهانج  گر  اهباح پهشرفت اجامال  در دانش 
دانش آموزان دخاتر   پژوهشجامع   انجام شبه است. دخار سال اول دبهرساان آموزان

 033   ب  روش یصادف  چنتب مرحّت  ا     ه انباهواز بودسال اول دبهرساان ها  شهر 
. ابزارهتا  پتژوهش   شتبه انتب  دانش آموز از بهد نواح  دوگان  شهر اهواز اناخاب نفر 

گرایت  پهشترفت اجامتال      مقهاف هتبح پرسشنام  ادراک ساخاار هبف   دف، شامل؛ 
(SAGOS) پرسشنام  شخصها   الهفرنها و (CTP)   الگتو     یکّهتل آمتار   .بتوده استت

 الگتو   نشتان داد؛ . ناتای   شتبه استت  معادالت ساخاار  انجام  مبل یاب پهشنهاد  با 
پهشنهاد  معادالت ساخاار  روابط لّی  بهد ماغهرها  مذ ور از بترازش اابتل ا تول    

ساخاار هبح ی کر   تدف هت     ؛پژوهش نشان دادنب  الگو در ناای است. برخوردار 
غهر مساقه  از طریت  هتبح ی کتر  اجامتال  بتا      ب  صورت مساقه  و ه  ب  صورت 

 ساخاار هبح لمّکرد   تدف از طریت  هتبح لمّکترد     .سازگار  اجامال  رابط  دارد
برازش بهار از طری  حذح مستهرها   گریز اجامال  با سازگار  اجامال  رابط  دارد. 

بح ر هبح ی کر   دف با هبح لمّکرد  اجامال ، هبح ی کر   دف با هداغهرمعن 
گریز اجامال ، هبح لمّکرد   دف با هبح ی کر  اجامال ، هتبح لمّکترد     لمّکرد

حاصتل    دف با سازگار  اجامال  و هبح لمّکرد  اجامال  بتا ستازگار  اجامتال    
 .ه استشب
 

ساخاار هتبح ی کتر   تدف، ستاخاار هتبح لمّکترد   تدف، اهتباح          :ه هواژکلید
 پهشرفت اجامال  و سازگار  اجامال .
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 مقدمه
رفتار آدمی تحت تأثیر عوامل اجتماعی قررار دارد    

رسد که بری  ا   شخصیت انسان در صورتی به کمال می
  محیط تعامل   تبرادل مااسربی  جرود داشرته باشرد       
فشارهای اجتماعی تأثیر فرا انی بر رفتار فرد دارند   از 

ه تاها پذیر است  ا  نسوی دیگر انسان موجودی انعطاف 
شرود  بکهره محریط را نیرا بارا برر       با محیط سازگار می

سرازگاری جریرانی   [  1]کارد  خواسته خود دگرگون می
است که در آن فرد برای  فق دادن خرود برا فشرارهای    
در نی   مکا مات بیر نی ترش    کوشرب بره خرر      

توان در مورد سازگاری بره  به طور ککی نمی [2] دهدمی
ی تعریف  احدی ارائه داد  چررا   یژه سازگاری اجتماع

سازگاری اجتماعی امری کامشً نسبی است   باید آن که 
 [3] را متااسب با شرایط بومی   اجتماعی تعریرف کررد  

سازگاری طیف گسرترده ای دارد   جابره هرایی چرون     
گیررد کره در   خانواده  همساالن   اجتماع را در بر مری 

  یر   د  رأس همه آنها سرازگاری اجتمراعی قررار دار   
ری اجتماعی   بهایستی نقب مهمی در سازگاعامکی که 

  [ 7-4] های پیشرفت اجتماعی اسرت ر انی دارد  هدف
نسربت بره    های مختکفیها  دالیل   گرایببا هدف افراد

   شروند هرای اجتمراعی  ارد مری   با موقعیت شایستگی
ای پیشرفت اجتماعی دلیل مهمی بررای درگیرری   ههدف

هرای پیشررفت   نروع از هردف   سره   [8] اجتماعی است
اجتماعی که برای سازگاری دانب آموزان مهر  هسرتاد   

  کره برر   1های تبحری اجتمراعی عبارتاد از: الف( هدف
های اجتمراعی  رشد شایستگی در ر ابط   مهارتر ی 

)ماناد رشد ر ابط د ستانه(   عشقه  فهمیدن   مراقبرت  
ی عمکهردی ها  احترام در ر ابط تأکید دارد  ب( هدف

  بر ر ی اثبات شایستگی در ر ابط اجتمراعی  2اجتماعی
)ماناررد مقبولیررت اجتمرراعی(   اسررتفاده از معیارهررای  

هرای عمکهرردی   هاجاری   بی  فردی تأکید دارد  هدف
گرایشی   اجتاابی تفهی  شده  یبه د  مولفه 3اجتماعی

های عمکهردگرای اجتماعی  آموزان با هدفاست  دانب
                                                           
1. social mastery goal orientation 
2. social performance-approch goal orientation 
3. social performance-avoidance goal orientation 

ریافت مثبتی از دیگران   تمایل به مه    مورد بر ر ی د
هرای  آمروزان برا هردف   عشقه بودن تأکید دارند   دانب

عمکهردگریا اجتماعی  بر ر ی اجتااب از رفتارهایی که 
های مافی اجتماعی بره دنبرال دارد تأکیرد دارنرد      پیامد

هرای  در پژ هشی نشان دادند که هردف  [6] رایان   شی 
هدف عمکهرد ی رابطه دارد در حالیهه تبحری با سازگار

ها نشان داده که گریا با نا سازگاری رابطه دارد  پژ هب
اجتمراعی افرراد  ر ابرط     توجه بیشتر به رشد شایستگی

د اجتمرراعی عمیررق   دری عمیررق د سررتی هررای افرررا 
عر  رارایت بیشرتر از    های تبحری اجتماعی( با)هدف

  ایر  دانرب     بارابرای  [ 7  6] می شود ر ابط اجتماعی
کااد به نیازهای دیگران توجره  ر ابرط   آموزان سعی می

عر  کیفیرت   هرا متعاقبراً با  ا شهل دهاد که ای بهتری ر
ها نشران داده  شود  همچای  پژ هبر ابط اجتماعی می

های تبحری اجتمراعی برا ادراکرات مثبتری از     که هدف
ر ابط اجتمراعی  کارآمردی اجتمراعی براال   نگرانری      

  [ 5  4  9] تر رابطه دارداجتماعی کم
ای هستاد دارای ماهیت پیچدههای عمکهردی هدف  

تررس از   هر  تمایرل بره پیشررفت     به طوری که ه  به
هرا برا   انرد  ایر  هردف   شهست را در خود جرای داده 

پیامدهای اجتماعی مثبت مثل شایستگی اجتمراعی براال    
  [ 6] ره ر ابط اجتمراعی خرود برا دیگرران    نگرانی دربا

   همررراه اسررت [7] وب بررودن  ااررطراب کرر  محبرر
 ها ترس زیادی از ارزیرابی آموزان دارای ای  هدفدانب

شرااختی اجتمراعی   هرای  ظریه  ن[ 4] مافی دیگران دارند
ادرای محیط کرشس  اند که رابطه بی  انگیا  نشان داده

تحصیکی دانب آمروزان از طریرق با رهرای      پیامدهای 
ساختار کشس زمیاره    [ 10] آموزان استانگیاشی دانب

دهررد     بررافتی اسررت کرره در آن یررادگیری ر  مرری 
ای از تهالیف تحصریکی   اطشعرات در مرورد    مجموعه

آیرد  شود   الزم است به دست میآنچه هدف دانسته می
  در ساختار کرشس  گیرددر تعریف ای  ساختار قرار می

به سیست  ارزشیابی می توان به عاوان سمبل موفقیت هرا  
  خصوصیات ارزشمادی که دانب آموزان باید به دنبال 

  بره نقرل از   1998ا   آرچرر   ایمر ]آن باشاد نگاه کررد  
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 ... علّی بین هدف تبحری کالس و هدف عملکردی کالس با سازگاری اجتماعی با میانجی گری اهداف پیشرفت اجتماعی رابطه

در اکثرر مطالعرات    [11فراهانی  عبد المکهی   رشیدی  
 1کرشس  به د  بعد ساختار هدفی کشس؛ ساختار تبحری

توجه شده اسرت  سراختار    2کشس   ساختار عمکهردی
فردی تأکید یستگی   پیشرفت بر رشد شا کشس تبحری
های با ساختار تبحری آموزان در کشسدانب   [12] دارد

ترش  بیشرتری دارنرد       انگیاه  درگیرری  پیشررفت    
کاارد    انگیا   چیاهای نو را جستجو میتهکیف چالب

کااد  تقکب   از راهبردهای یادگیری سازگار استفاده می
ز کمر  طکبری   دهارد ا رفتار مخل کمتری را نشان مری 

کااد   عواطف مثبتی دارند  در حالیهره در  اجتااب نمی
کشس برا سراختار عمکهرردی الگوهرای نرامطکوبی در      

 کاارد اعیف عمل می   اغکب متغیرهای گفته شده دارند
  ساختار هدف عمکهردی کشس با ایر  فرایاردها   [ 13]

رابطه مافی دارد  بعش ه نتایج نشان داد که سراختارهای  
هرای  ه  به صورت مستقی    ه  با اسطه هردف هدفی 

 پیشرفت با ر ابط اجتماعی رابطه دارد 
نشان داد  [14] همچای  پژ هب لیو  هونگ   پاریس
های تبحرگررا    که ساختار هدف تبحری کشس با هدف

های تبحرگریا   ساختار هدف عمکهردی کشس با هدف
 عمکهردی   عمکهردگریا رابطره دارد  پرژ هب شری      

نیا نشان داده که ساختار تبحری کشس برا   [8] همهاران
هدف تبحری اجتماعی رابطه مثبت دارد در حالیهره برا   
هدف عمکهردی   عمکهردگریا اجتمراعی بره صرورت    
مافی رابطه دارد  همچای  ساختار عمکهردی کرشس برا   

های عمکهردی   عمکهردگریا رابطره مثبتری دارد    هدف
که ساختار هدف تبحری اثرر   همچای  نتایج تحکیل مسیر

مثبت   مستقیمی با سازگاری اجتماعی دارد   سراختار  
هدف عمکهردی اثر مافی با سرازگاری اجتمراعی دارد    
همچای  نتایج مدل معرادالت سراختاری نشران داد کره     

هرای پیشررفت   ساختار هدفی کرشس از طریرق هردف   
اجتماعی با پیامدهای اجتماعی   تحصریکی رابطره دارد    

استااد به ادبیات پژ هب  با توجه به ر ابط معای دار با 
بی  هدف تبحری   هدف عمکهردی کشس با سازگاری 

                                                           
1 . mastery goal structure 
2. performance goal structure 

اجتماعی   همچای  رابطه اهداف پیشرفت اجتمراعی برا   
سازگاری اجتماعی پژ هب حاار درصدد است رابطره  
مستقی    غیر مسرتقی  هردف تبحرری کرشس   هردف      

ف پیشررفت  عمکهردی کشس برا میرانجی گرری اهردا    
اجتماعی ر ی سازگاری اجتماعی را در دانرب آمروزان   

 در د ره سال ا ل دبیرستان مرورد بررسری قررار دهرد     
اجتمراعی   –تغییرات مهمی در تهامرل ر انری    دبیرستان

نوجوان اتفاق می افتد   مهرارت آنهرا بررای برقرراری     
از شروند   ر ابط اجتماعی گستر  یافته   پخته تر مری  

ری اجتماعی فرد را قادر می سرازد از راه  انجا که سازگا
اصشح محیط یا از راه اصشح رفتار خرویب بره تعرادل    

  سازگاری ه  شرامل فرایارد   میان خود   محیط بپردازد
انطباق فرد با شرایط موجود   ه  شرامل فرایارد تغییرر    
محیط برای انطباق نیازهای فردی اسرت   ایر  عوامرل    

ز محیط بر فرد شده موجب کاهب تاب های  ارد شده ا
لذا در صورت کاهب تاب دانرب آمروزان برا آرامرب     
بیشتر به تحصیل پرداخته ای  خرود موجبرات عمکهررد    

لریه  از     [15] تحصیکی مااسب را به  جود مری آ رد 
تری  شاخص تربیرت اجتمراعی سرازگاری    آنجا که مه 

هرایی  است    سازگاری اجتماعی نیا به داشت   یژگری 
ها   د سرتان  برقرراری   رتباط با همهشسیماناد ایجاد ا

ارتباط مااسب با معکمان  مشارکت در کارهای جمعی   
های اجتماعی های گر هی  برخورداری از مهارتفعالیت

لرذا سرازگاری کره سره سرط        .شود  غیره اطشق می
غیر  ابسته عاطفی  آموزشی   اجتماعی دارد به عاوان مت

 در نظر گرفته شده است 
 
 ه ی پژوهش هترضی

  هدف کشس تبحری با سازگاری اجتمراعی از طریرق   1
اهداف پیشرفت )تبحری  عمکهردی  عمکهردگریرا(  

 رابطه دارد 
  هدف کشس عمکهرردی برا سرازگاری اجتمراعی از     2

طریررق اهررداف پیشرررفت )تبحررری  عمکهررردی    
 عمکهردگریا( رابطه دارد 
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هدف تبحری کشس   هدف عمکهردی کشس با سازگاری اجتماعی با میانجی گری   مدل پیشاهادی رابطه عکّی بی  1 نمودار

 در دانب آموزان دختر سال ا ل دبیرستان شهر اهواز اهداف پیشرفت اجتماعی

 
 

 روش پژوهش
پژ هب در پی رابطه عکّی بی  هدف تبحری کشس   
هردف عمکهررردی کررشس برا سررازگاری اجتمرراعی بررا   

جتماعی در دانب آمروزان  گری اهداف پیشرفت امیانجی
جامعه  همبستگی بود  -بوده است لذا ر   مطالعه عکّی

شامل دانرب آمروزان سرال ا ل     در ای  پژ هبآماری 
-1392های شهر اهواز کره در سرال تحصریکی   دبیرستان

 300آزمرودنی هرا      مشغول بره تحصریل بودنرد    1391
بره صرورت تصرادفی چارد     آموز دختر بودند که دانب
 4بدی  صورت کره از نرواحی    تخاب شدند انای مرحکه

 2ناحیه انتخاب شرد   از هرر ناحیره     2گانه شهر اهواز 
دبیرستان انتخاب   به نسبت تعداد دانرب آمروزان هرر    

 320 دبیرستان تعداد نمونه مورد نظر انتخاب شردند  از 

پرسشاامه در مرحکه فراریه   300پرسشاامه توزیع شده   
ی پژ هب شامل سره ابراار   اباارها آزمایی تحکیل شدند 

 بوده است  
ایرر   :1پراشاان مه ادراس ااا خا ر هاادتی کااالس 

  میگکرری   PALSپرسشرراامه بخشرری از پرسشرراامه )  
 سرروال اسررت 14( اسررت کرره شررامل 2000همهرراران  

گویره   3گویه برای ساجب ساختار هردفی تبحرری     6)

                                                           
1 Inventory perceived classroom goal structure. 

گویره بررای    5برای ساجب ساختار هدف عمکهردی   
 حاارر  مکهردگریا( در پژ هبساجب ساختار هدفی ع

از د  ساختار هدف تبحری کشس   هردف عمکهرردی   
هرا براسراس طیرف    کشس استفاده شده است  ای  سوال

ای لیهرت )از کامشً درست ترا کرامشً غکرط(    پاج درجه
ارایب قابکیت  [16] تاظی  شده است  میگکی   همهاران
ی  ساختار هدف 76/0اعتماد برای ساختار هدفی تبحری 

گاار  کردند  در پژ هب حاار برای  70/0عمکهردی 
ساجب پایایی پرسشاامه ادرای ساختار هدفی کشس از 
ر   آلفای کر نبا  استفاده شرده اسرت  کره ارریب     

  بررای   73/0الفای کر نبا  برای ساختار هدف تبحری 
به دست آمرد  همچاری     82/0ساختار هدف عمکهردی 

رای سراختار هردفی   پرسشراامه اد برای بررسی ر ایری  
از تحکیل عامل تائیدی استفاده شد  نتایج تحکیرل   کشس
کره ککیره مراده هرای       نشران داده اسرت   ییدائعامل ت

ی هردف تبحرر   ادرای ساختار هدفی کشس ) پرسشاامه
دارای بارهای عرامکی  کشس   هدف عمکهردی کشس( 

بوده   ر ی عامل مربوط بره   30/0بارگتر از  قابل قبول
 p<0001/0داری در سررط مثبررت   معارریخررود بررار 

    اندگذاشته



 

125 

 ... علّی بین هدف تبحری کالس و هدف عملکردی کالس با سازگاری اجتماعی با میانجی گری اهداف پیشرفت اجتماعی رابطه

ایر    (:SAGOS)1امام عی پیشرت  هدتگرایی مقی س
سراخته شرده کره     [17] 2مقیاس توسط رایان   هراپهیاا 

ی هردفگرایی  لفهماده برای هری  از هر سه مؤ 22دارای 
اجتماعی )تبحری اجتماعی  عمکهردگرایری اجتمراعی     

تبحری  ی هدفگراییؤلفهاجتماعی( است  م عمکهردگریا
 40ترا  8هرای در محرد ده   ماده   برا نمرره   8اجتماعی 

تشهیل شرده اسرت  مؤلفره هردفگرایی عمکهردگرایری      
 35ترا   7هرای بری    ماده   با احتمال نمره 7اجتماعی از 

ی هردفگرایی عمکهردگریرا   تشهیل شده است   مؤلفره 
 35ترا   7هرای بری    ماده   با احتمال نمره 7اجتماعی از 

 5هرا برر اسراس یر  مقیراس      تشهیل شده است  پاسخ
[ ترا کرامشً   1مخرالف  ]  ای از نوع لیهرت  از کامشًدرجه

پایرایی ایر     [6] رایان   شری   اند تاظی  شده[ 5موافق  ]
پرسشاامه را با ر   آلفای کر نبا  بررای هرر یر  از    

های تبحری اجتماعی  عمکهردگرایری اجتمراعی     مؤلفه
 81/0   85/0  80/0ماعی بره ترتیرب    عمکهردگریا اجت

نیا پایایی ایر    [4] هورست   همهاران اند گاار  داده
ی پرسشاامه را برا ر   آلفرای کر نبرا  بررای مؤلفره     

ی عمکهردگرایی اجتمراعی    مؤلفه83/0تبحری اجتماعی 
گراار    83/0ی عمکهردگریا اجتمراعی      مؤلفه86/0

پساد  عکیجانی  لعطا توسط که پژ هشی در  کرده بودند
 هانمره در نی همسانی بررسی ماظوربه  [18] 3  بیگدلی

ی هردفگرایی  ؤلفره م از یر   هرر سره    بررای  آزمونا ی
نفر  403پیشرفت اجتماعی آن را بر ر ی نمونه به تعداد 

محاسبه کردند   اریب آلفای کر نبا  برای هریر  از  
های هدفگرایی پیشرفت اجتمراعی یعاری تبحرری    مؤلفه

جتمرراعی  عمکهردگرررای اجتمرراعی   عمکهردگریررا   ا
 به دست آ ردند  66/0  67/0  75/0اجتماعی به ترتیب 

در پژ هب حاار به ماظور سراجب پایرایی پرسشراامه    
هدفگرایی پیشرفت اجتماعی از ر   آلفرای کر نبرا    

 یر  از  استفاده شد  که اریب آلفای کر نبا  برای هرر 
کهردگریرا اجتمراعی   تبحری  عمهردگرا   عمهای مولفه

در پژ هب   به دست آمد 59/0   88/0  85/0 به ترتیب
                                                           
1.Social Achievement Goal Orientation Survey  
2. Hopkins 
3 . Talepasand, Alijaniz & Bigdeli 

حاار ر ایی ای  پرسشاامه از طریق همبسرته کرردن آن   
 هرای پیشررفت میگکری   همهراران    هردف با پرسشاامه 

ساجیده شرده اسرت  بره عبرارتی از ر   ر ایری      [16]
ی همگرا استفاده شده است  ارایب همبستگی بی  مؤلفه

تبحری اجتماعی با پرسشاامه تبحری تحصیکی هدفگرایی 
ی   همبسررتگی مؤلفرره  =r 67/0میگکرری   همهرراران  

  همبسررتگی برررای  =r 59/0هرردفگرایی عمکهردگرایرری
به دست آمرده   =r 61/0ی هدفگرایی عمکهردگریا مؤلفه

دار معاری  >001/0pاست که تمامی اررایب در سرط    
 باشد می

ایر  آزمرون    :CTP4)(پراشن مه شخصایای ک لیررنیا   
گیرری  ری فردی   اجتماعی فرد را انردازه نیمر  سازگا

  به نقل 1953] 5کشری  ثورب   تیگاکاد که توسط می
سراخته شرد   دارای د      [19ازابوالقاسمی   نریمرانی   

قطب سازگاری فردی   سازگاری اجتمراعی اسرت  در   
ای  پژ هب  فقرط بخرب سرازگاری اجتمراعی مرورد      

خررده مقیراس    6ه که ای  بخب شامل استفاده قرارگرفت
های اجتماعی  مهارتهرای اجتمراعی  عشئرق ارد     قالب

ای   ر ابرط  اجتماعی  ر ابط خانوادگی  ر ابط مدرسره 
 90باشد  ای  بخب به طرور مجمروع داری   اجتماعی می

 15هرا دارای  باشد که هر کدام از خرده مقیاسسوال می
به صورت بکی   گویی به ای  ماده ها ماده است   پاسخ

هرای    به پاسخ 1خیر است  به پاسخ های صحی  امتیاز 
گیرد  آن گاه امتیازهای صرحی   غکط امتیاز صفر تعکق می

شروند  ماده هر خرده مقیاس با ه  جمع می 15مربوط به 
هرای  آید  سپس نمرهه مقیاس به دست می  نمره هر خرد

 خرده مقیاس با ه  جمع شده   نمره کرل سرازگاری   6
میرزایری  نریمرانی      احدی  آید اجتماعی به دست می

در پژ هب خود پایایی ای  پرسشراامه   [20] ابوالقاسمی
بره دسرت    68/0د  نیمره سرازی    را با استفاده از ر  

رسشراامه  پایر    کل حاار نیا پایاییپژ هب د  در نآ ر
با استفاده از آلفای کر نبرا  سراجیده شرده اسرت کره      

بررسری  همچای  برای  دست آمد  به 91/0اریب آلفای 

                                                           
4 . California Test of Personaliy 
5 .Clark, Sorb & Tigez 



 

126 

7شماره  / دوره جدید/دوم/ سال بیست و 4131 پاییز و زمستانهای آموزش و یادگیری/ دانشگاه شاهد/ پژوهش  
Training & Learning Researches/ Shahed University/ 22th Year/ Autumn & Winter 2015-2016/ No.7 

 

 

از ر    (CTP)پرسشراامه شخصریتی کالیفرنیرا     ر ایی
تحکیل عامرل تائیردی اسرتفاده شرد  مقرادیر شراخص       

  شرراخص  76/0برابررر بررا  (IFI)برازنرردگی افاایشرری 
  جرذر میرانگی     78/0برابرر   (CFI)برازندگی تطبیقری  

 09/0برابررر بررا  (RMSEA)مجررذ رات خطررای تقریررب 
کره    نشان داده است ینتایج تحکیل عامل تأییدباشد  می

 (CTP)پرسشراامه شخصریتی کالیفرنیرا    ککیه ماده هرای  
بروده     30/0دارای بارهای عامکی قابل قبول بارگتر از 

داری در ر ی عامل مربوط به خود برار مثبرت   معاری   
  گذاشته اند p<0001/0سط 

نشان مری دهرد  میرانگی        1همان طور که جد ل 
ف معیار به ترتیرب بررای هردف تبحرری کرشس      انحرا
  654/2  72/10  هدف عمکهردی کشس 471/4  98/24

  هدف عمکهردی 184/6  17/33هدف تبحری اجتماعی 
  هدف عمکهردگریا اجتمراعی  692/7  85/23اجتماعی 

  برای سازگاری اجتمراعی بره ترتیرب     008/5  26/24

رجات مارد همچای   .به دست آمده است 49/14  47/43
دهد  ککیه ارایب همبسرتگی بدسرت   نشان می 1جد ل 
ارایب همبستگی هدف تبحری کرشس بره   به جا آمده  

هدف عمکهردی اجتماعی  هدف تبحری کشس به هدف 
عمکهرد گریا اجتماعی   هدف عمکهرد گریا اجتمراعی  
به هدف تبحری اجتماعی   هدف عمکهردی کرشس بره   

تمراعی برره  سرازگاری اجتمرراعی  هردف عمکهررردی اج  
دار معارری ≥001/0Pسررازگاری اجتمرراعی در سررطوح  

 باشاد می
 

 برااندری مدل پژوهش
در پژ هب حاار به ماظور بررسی برازنردگی مردل   

 پیشاهادی از شاخص های برازندگی استفاده شد 
شاخص های برازنردگی مردل فراری     2در جد ل 

 پژ هب   مدل اصشح شده پژ هب ارائه شده است 

 
 

 های پژ هبها   خرده مقیاسارایب همبستگی بی  مقیاسانحراف معیار     یانگی   م1جد ل 
 6 5 4 3 2 1 انحراف معی ر می نگین ماغیره 

      1 471/4 98/24 هدف تبحری کالس 1
هدف عملکردی  2

 کالس
72/10 654/2 25/0 1     

هدف تبحری  3
 امام عی

17/33 184/6 ** 30/0 01/0 1    

ردی هدف عملک 4
 امام عی

85/23 692/7 03/0 **46/0 50/0** 1   

هدف عملکردرریز  5
 امام عی

26/24 008/5 03/0- 23/0** 08/0 28/0** 1  

 1 -20/0** 07/0 20/0 ** -02/0 **18/0 49/14 47/43 ا ار ری امام عی 6

 
 
 

 اصشح شده پژ هبمدل    مدل فرای پژ هبهای برازندگی   شاخص2جد ل 
 2χ df /df2χ GFI AGFI NFI CFI IFI TLI RMSEA الگو

 17/0 51/0 77/0 76/0 76/0 53/0 93/0 26/23 3 79/69 الگوی پیشنه دی
 07/0 92/0 97/0 97/0 94/0 94/0 98/0 495/2 6 97/14 الگوی اصالح شده
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  شودمشحظه می 2با توجه به نتایج مادر  در جد ل
نمونه آزمودنی ها که در مدل پیشاهادی تحقیق برای کل 

برابرر  df/x2شاخص نسبت مجذ ر خی بر درجره آزادی  
  93/0برابر برا   (GFI  شاخص نیهویی براز  )26/23با 

  53/0برابر  (AGFIشاخص نیهویی براز  تعدیل یافته )
  شراخص  74/0( برابر با IFIشاخص برازندگی فاایاده )

  شراخص برازنردگی   77/0 ( برابرر برا  TLIتوکرلویس )
  شاخص برازنردگی هاجرار   76/0برابر با ( CFI)ی تطبیق

  شرراخص جررذر میررانگی   76/0برابررر بررا (NFI)شررده 
 17/0( برابررر بررا RMSEA)مجررذ رات خطررای تقریررب 

  TLI باشد  برخی از شاخص های مرذکور بره  یرژه   می
AGFI  RMSEA    حاکی از نحوه براز  مردل پیشراهادی

ان طرور  در سط  خوبی نیست   نیاز به اصشح دارد  هم
مشاهده می شود در مردل اصرشح شرده    2که در جد ل 

 مقادیر شاخص نسبت مجرذ ر کرای بره درجره آزادی    
(df/x2(495/2(  شرراخص نیهررویی بررراز  GFI) 98/0  

  94/0 (AGFIشاخص نیهرویی برراز  تعردیل یافتره )    
  شراخص  94/0 (NFIشاخص برازندگی هاجرار شرده )  

دگی   شرراخص برازنرر 97/0(CFIبرازنرردگی تطبیقرری ) 
   92/0(TLIلویس )-  شاخص توکر97/0( IFIافاایشی )

می  07/0 (RMSEAجذر میانگی  مجذ ر خطای تقریب )

باشاد  که نشان می دهاد مدل اصشح شده از برازنردگی  
مطکوبی برخوردار است   برا داده هرای مشراهده شرده     

 .انطباق دارد
بری    اصشح شده الگویارایب استاندارد  2 نمودار

ی کرشس   هردف عمکهرردی کرشس برا      هدف تبحرر 
سازگاری اجتماعی با میرانجی گرری اهرداف پیشررفت     

 دهد پژ هب را نشان می اجتماعی
فراریه   6حاکی از تایید  2 ارایب مسیر در نمودار

 مستقی  ای  پژ هب می باشاد  
همان گونه که قبش گفته شرد مسریر مسرتقی  هردف     
تبحررری کررشس بررا هرردف عمکهررردی   عمکهردگریررا 
اجتماعی   هدف عمکهردی کرشس برا هردف تبحرری     
اجتمرراعی   سررازگاری اجتمرراعی   هرردف عمکهررردی 
اجتماعی با سازگاری اجتماعی غیر معای دار بودند کره  

 در مدل پیشاهادی حذف شدند 
  ارایب استاندارد مدل اصشح شرده بری    3جد ل 

هدف تبحرری کرشس   هردف عمکهرردی کرشس برا       
نجی گرری اهرداف پیشررفت    سازگاری اجتماعی با میرا 
 اجتماعی را نشان می دهد 

 

 

 
-  ارایب استاندارد مدل اصشح شده بی  هدف تبحری کشس   هدف عمکهردی کشس با سازگاری اجتماعی با میانجی2نمودار 

 گری اهداف پیشرفت اجتماعی
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س با سازگاری اجتماعی با بی  هدف تبحری کشس   هدف عمکهردی کش ارایب استاندارد مدل اصشح شده  3جد ل 
 گری اهداف پیشرفت اجتماعیمیانجی

 پ راماره 

 مسیره 
برآورد 
 (Bغیرااا ندارد )

 برآورد ااا ندارد
(β ) 

خط ی معی ر 
(S.E) 

نسب  
 بحرانی

اطح معنی داری 
(p ) 

هدف کالس تبحری به هدف 
 تبحری امام عی

35/0 24/0 059/0 035/6 001/0 

هدف کالس عملکردی به هدف 
 عملکردی امام عی

46/0 61/0 12/0 72/3 001/0 

هدف کالس عملکردی به هدف 
 عملکردرریز امام عی

27/0 23/0 121/0 29/2 02/0 

هدف کالس تبحری به ا ار ری 
 امام عی

18/0 12/0 085/0 23/2 001/0 

هدف تبحری امام عی به 
 ا ار ری امام عی

45/0 21/0 12/0 69/3 005/0 

هدف عملکردرریز امام عی به 
 ا ار ری امام عی

48/0- 21/0- 096/0 07/5- 001/0 

 
   نتایج بوت استراپ مربوط به مسیر هدف تبحری کشس با سازگاری اجتماعی از طریق اهداف پیشرفت اجتماعی4جد ل 

 حد پ یین حدب ال خط ی معی ر اوریری بوت داده ماغیر ه ی می نجی

 -397/0 4434/0 1234/0 -0014/0 1792/0 1806/0 کل
 0284/0 3823/0 1049/0 0027/0 1547/0 1520/0 هدف تبحری امام عی
 -0133/0 0721/0 0188/0 -0008/0 0058/0 0066/0 هدف عملکردی امام عی
هدف عملکردرریز 

 امام عی
0220/0 0187/0 0033/0- 0540/0 1486/0 0779/0- 

 

 ربوط به مسیر هدف عمکهردی کشس با سازگاری اجتماعی از طریق اهداف پیشرفت اجتماعی  نتایج بوت استراپ م5جد ل 
 حد پ یین حد ب ال خط ی معی ر اوریری بوت داده ماغیره ی می نجی

 -07784/0 3470/0 2835/0 -0103/0 -2032/0 -01929/0 کل
 -01353/0 1602/0 0696/0 0002/0 0047/0 0045/0 هدف تبحری امام عی

 -04235/0 6327/0 2654/0 -0158/0 0753/0 -0912/0 ف عملکردی امام عیهد
هدف عملکردرریز 

 امام عی
0288/0- 0283/0- 0053/0 1360/0 0911/0- 06698/0- 

 

 
ها ی غیرمسااقید در   ه ی مربوط به ترضایه ی تاه

 الگوی پیشنه دی 
های مبای بر اثرات غیرر مسرتقی    برای بررسی فرایه

اسرتفاده شرد کره بره      1پ ا   بوت استرمتغیرها  از ر
هرا الگروی   شود  برخی فراریه ها پرداخته میبررسی آن

پیشاهادی  حاکی از مسیرهای غیر مستقی  بی  متغیرهرای  

                                                           
1. Bootstarp 

  هب بود  ژپ
نشان می دهرد  اثررات    5   4همان طور که جد ل 

غیر مستقی  مسیر هردف تبحرری کرشس برا سرازگاری      
ماعی   مسیر هردف  اجتماعی از طریق هدف تبحری اجت

عمکهردی کشس با سازگاری اجتماعی از طریق هردف  
 دار می باشد عمکهردگریا اجتماعی معای
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 بحث و نایجه ریری
پژ هب حاار با هدف بررسی تاثیر رابطه عکّی بری   
هدف تبحرری کرشس   هردف عمکهرردی کرشس برا       
سازگاری اجتماعی با میرانجی گرری اهرداف پیشررفت     

ت  نتایج نشان می دهد که ارایب اجتماعی صورت گرف
استاندارد مسیر هدف کشس تبحری بره هردف تبحرری    

( مثبت   معاری دار مری   =β  001/0 P=24/0اجتماعی )
[ 7-4باشد  نتیجه حاصرل از ایر  پرژ هب برا نترایج ]     

های حاصل از بررسی ای  هماهاگ است  در تبیی  یافته
ه کاارد کر  [ بیران مری  21] 1پژ هب دا سون   م  لرنی

هررای اجتمرراعی ممهرر  اسررت انگیررا  ککرری  هرردف
هرای تبحرری     آموزان   دستیابی نسبت به هردف دانب

هررای تبحررری   بیارری کاررد  هرردفعمکهررردی را پرریب
عمکهردی تاها زمانی مااسب هستاد که به طرور مرؤثری   

های اجتماعی همراه شوند  باابرای  بررسی رابطه با هدف
های انگیاشری در  فها برای فه  ما درباره هدبی  هدف

زمیاه یرادگیری بسریار مهر  اسرت  تهرالیف انگیاشری       
حمایت از خودمختاری   ارزشریابی تبحرری بره طرور     

درصرد از   21معاادار با اهداف تبحری رابطره داشرته     
 [  22تغییرات آن را تبیی  می کااد ]
دهد که اریب نشان می 3نتایج ارائه شده در جد ل 

عمکهرردی بره هرردف    هردف کرشس  اسرتاندارد مسریر   
مثبررت    (=β  001/0 P=61/0) عمکهررردی اجتمرراعی 

 8 14]باشد  یافته حاصل از پژ هب با نتایج دار میمعای
همخوانی دارد  در تبیی  ای  یافته می توان گفت   [23  

در کشس با ساختار هدف عمکهردی توانایی فرد نسربت  
به دیگران انجام مری شرود  در ایر  کرشس فررد را در      
گر ههای همگاری از نظرر توانرایی قررار مری دهارد         
ارزشیابی هاجاری است  فرد در کشس با ساختار هدف 
عمکهردی تمرکا خود را به جای یادگیری مفهومی صرفاً 
گرایب خود را به سمت ی  عمل تحمیکی یا پیر زمادی 
در رقابت با همساالن   یا صرفاً بر گریا از نمرات پایی  

 [ 24]دهد ر همساالن قرار مییا شهست در براب
دسرت آمرده از   بره  سراختاری   الگوینتایج ارزیابی 

                                                           
1. Dowson&  Mclnerney  

مسریرهدف کرشس    دهارد کره  پژ هب حاار نشان می
  β=23/0عمکهردی بره هردف عمکهردگریرا اجتمراعی)    

02/0 P=) باشد  نتیجره پرژ هب برا    دار میمثبت   معای
در تبیی  ای  رابطه  همخوانی دارد  [23   14]یافته های 

ی توان گفت  در کشس با ساختار عمکهردی تاکید برر  م
گرفت  نمره خوب یا جواب درسرت خواهرد برود   از    
سوی دیگر افراد با جهرت گیرری هردف عمکهردگریرا     

بر اجتااب اثبات عدم شایستگی اجتماعی فررد  اجتماعی 
  اجتااب از عدم کفایت اجتماعی تأکید دارند   در ای  

ب آموزان بررای کسرب ایر     در رقابت با دیگر دان میان
معیارها افراد عمکهردگرا شایستگی خود را با مقایسه برا  

  [6دیگران نشان می دهاد ]
مسیر هردف   از جمکه یافته مه  دیگر پژ هب حاار

کشس تبحری به سازگاری اجتماعی می باشد که دارای 
( می باشرد   =β  001/0 P=12/0رابطه مثبت   معای دار)

[ همسو مری باشرد  در   7-4ته های ]نتیجه پژ هب با یاف
تبیی  ای  رابطه چای  می تروان گفرت  سراختار هردف     
کشس تبحری با الگوی یادگیری سازگارانه پیوند خورده 
  شواهد کافی نشان می دهد دانب آموزانی که کارهای 
مدرسه را با هدف یادگیری  فهمیدن   پیشررفت انجرام   

تی سرازگارانه  می دهاد  نتایج احساسی  رفتاری   شااخ
را گاار  می کااد   در زمیاه های تحصریکی موفقیرت   

  بره  1997  2های زیادی را به دست می آ رند ]یروردان 
 [ 25نقل از ریئسی  هاشمی  فاتحی زاده  

دهرد کره   نشران مری   3نتایج ارائه شده در جد ل   
هردف تبحرری اجتمراعی بره     اریب اسرتاندارد مسریر   

دارای رابطره  ( =β  005/0 P=21/0) سازگاری اجتماعی
مثبت   معای دار می باشد  یافته حاصل از پرژ هب برا   

[ همسررو مرری باشررد  افررراد دارای   5   4 9 6] نتررایج
هدفگرایی تبحری اجتماعی بر رشد شایسرتگی  داشرت    

های اجتماعی براال  یرادگیری مطالرب جدیرد       مهارت
های اجتمراعی  کیفیرت   موفقیت در آن به  سیکه مهارت

میق بی  فردی یا رشد زندگی اجتماعی تمرکرا  ر ابط ع
ای اع  کااد تا در هر زمیاهدارند  لذا ای  افراد تش  می

                                                           
2.Urdan 
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های اجتماعی  ارتبراطی   یرادگیری در حرد    از مهارت
مطکوبی عمل کااد که همه ای  عوامل به سازگاری براال  

 [ 6در جامعه ماجر می شود ]
ریا مسیر هدف عمکهردگ 3همچای  بر اساس جد ل  

( =β  001/0 P=-21/0اجتماعی به سازگاری اجتمراعی ) 
دار می باشد  یافته حاصرل برا   دارای رابطه مافی   معای

[ ناهماهاگ می باشد  در تبیی  ای  14   8پژ هب های ]
[ معتقدند کره  جرود یر     26] 1ها سونگور   ساکریافته

آموزان بررای بره   سیست  آموزشی رقابتی که در آن دانب
های خوب  کسب توجه معک    سرایر  دن نمرهدست آ ر

کااد  در بره  جرود   امتیازهای اجتماعی با ه  رقابت می
آمروزان  ترأثیر نیسرت  دانرب   آ ردن چای  نترایجی بری  

عمکهردگریا   عمکهردگرا  از ی  سو برای گرفت  نمره 
هرای  عالی    از طرف دیگر  برای اجتاراب از قارا ت  

وی دیگرران   برترری   مافی  احمق به نظر رسیدن از سر 
کاارد  در خصروا ارتبراط    نسبت به دیگران تش  می

های اجتارابی   توان گفت که هدفهدف عمکهردگریا می
هرای  تواناد محرری ترس از شهست   مسخره شدن می

قوی برای تش  در جهت عمکهرد مطکروب   موفقیرت   
در ر ابط باشاد  در  اقع  ای  افراد بررای جکروگیری از   

کااد  دیگران در رابطه با خودشان تش  مینگر  مافی 
آموزان عمکهردگرا یرا عمکهردگریرا بررای حفر      دانب

موقعیت   نشان دادن شایستگی خود به دیگرران )یعاری   
صرفاً جهت رسیدن به ی  نتیجه مطکروب   نشران دادن   

 کااد برتری خود نسبت به دیگران( تش  می
ر هردف  مسری اثر غیر مستقی   4براساس نتایج جد ل 

تبحری کشس با سازگاری اجتمراعی از طریرق اهرداف    
 0284/0در حد پایی  فاصکه اطمیاران  پیشرفت اجتماعی 
باشد  لرذا   دار میمثبت   معای 3823/0  حد باالی آن 

هدف تبحرری کرشس برا سرازگاری اجتمراعی برا       بی  
گری اهرداف پیشررفت اجتمراعی رابطره مثبرت      میانجی

 13] د  نتایج حاصل با پژ هبغیرمستقی  برقرار می باش
[ هماهاگ می باشد  شرواهد حاصرل از تحقیقرات    23  

گیرری تبحرری   مختکف حاکی از آن اسرت کره جهرت   

                                                           
1 . Sungur & Senler 

)شخصی در سرط  کشسری( نروعی الگروی انطبراقی       
شااخت  هیجان   رفتار را به دنبال دارد  اگر در مدرسه 
ساختار هدف تبحری ر یهرد اصکی کشس باشرد  فررد   

 یهرد عمیق به یادگیری ترغیرب مری شرود    به داشت  ر
[ سراختار  23[  از سوی دیگر برر اسراس پرژ هب ]   24]

ای   هدف تبحری کشس برا ر ابرط اجتمراعی مدرسره    
تعامل با د ستان رابطره مثبتری دارد  فررد دارای هردف     
تبحری موفقیت را به ترش   عشقره   اسرتراتژی هرای     

   مورد استفاده نسبت مری دهرد   نسربت بره مدرسره     
تهالیف نگر  مثبت داشته   ی  الگروی سرازگارانه را   
چه در مدرسه   چه در ر ابط بی  فردی از خود نشران  

 می دهد 
مسیر هردف  اثر غیر مستقی   5بر اساس نتایج جد ل 

عمکهردی کشس با سازگاری اجتماعی از طریق اهرداف  
در حد پیشرفت اجتماعی )هدف عمکهردگریا اجتماعی( 

  حررد برراالی آن  -06698/0میارران پررایی  فاصررکه اط
هردف  باشرد  لرذا  بری     دار مری مافی   معای -0911/0

عمکهردی کشس با سازگاری اجتماعی با میانجی گرری  
اهداف پیشرفت اجتماعی رابطه مافی غیر مستقی  برقررار  

[ 23   8  13] مرری باشررد  نتررایج حاصررل بررا پررژ هب 
تری  هماهاگ می باشد  مطالعات نشان می دهاد  کره  ق 

هدف عمکهردی کشس برجسته است  دانب آموزان ی  
الگوی ناسازگارانه مثل احسراس مافری در مواجهره برا     
مشهشت   نسبت دادن شهست به نراتوانی را گراار    
می دهاد  در کشس با ساختار عمکهردی تاکید بر گرفت  
نمره خوب یرا جرواب درسرت خواهرد برود  بارابرای        

کارها   تهالیفی که باع  کااد از آموزان سعی میدانب
شان در ناد همساالن   طرد مسخره شدن  کاهب جایگاه

شود  پرهیا کااد  اجتااب از احمق به نظر رسیدن آنها می
هرای    نگرانی دربراره نظرر دیگرران از جمکره  یژگری     

هدفگرایی عمکهردگریرا اجتمراعی اسرت  بره عبرارتی      
ر نسبت بره  آموزانی که درباره توانایی بیشتر یا کمتدانب

شران برا   دیگران حساس هستاد  احتمال دارد در ر ابرط 
کاارد   های خود را پاهان مری د ستان مشهشت   اعف

آمروزانی کره   رسرد دانرب  در  اقع ماطقی به نظرر مری  
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شان از درگیری در تهرالیف نشران دادن توانرایی    ادرای
شران  پایی  است  احتماالً بیشتر در ر ابرط برا د سرتان   

هرا  همهراری در   ند   از نمرایب ارعف  شوبدگمان می
 [ 27کااد ]مشهشت یا مشورت اجتااب می

هدف تبحری به عش ه در پژ هب حاار مسیرهای   
کشس به هدف عمکهردی اجتمراعی   هردف عمکهررد    
گریرا اجتمرراعی   هرردف عمکهررردی کررشس   هرردف  
عمکهردی اجتماعی بره سرازگاری اجتمراعی معاری دار     

   5  23  8  13] با پژ هب هرا  نبودند  که نتایج حاصل
[ ناهمسو می باشاد  در تبیی  چای  می توان گفت  کره  4

نگر  دانب آموزان در مدرسره مری توانرد در جهرت     
گیری آنها در فعالیتهای یادگیری تاثیر عمرده ای داشرته   
باشد دانب آموزانی کره هردف تبحرری کرشس را دارا     

اناد   هستاد  مواوع درسی را لذت بخب   مفید می د
بر یادگیری تمرکا کرده   بیشتر هدف تبحری اجتمراعی  
را دنبال می کااد  در حالیهه که افراد برا داشرت  هردف    
کشسی عمکهردی رفتار تبحرگرا را از خود نشران نمری   

آمروزان دارای هردفگرایی   دانرب دهاد  از سوی دیگرر  
عمکهردگریا اجتماعی هدفشان اجتااب از احمق به نظرر  

ره شردن توسرط دیگرران   نگرران نظرر      رسیدن   مسخ
دیگران در مرورد خرود هسرتاد  از ایر  ر  نسربت بره       

بره  موقعیت جدید با احتیراط عمرل کررده   در نتیجره     
دهاد های دیگران درباره خود اهمیت بسیاری میقاا ت

شان در نراد دیگرران هسرتاد       نگران تصویر اجتماعی
لیفی کره  کاارد از کارهرا   تهرا   باابرای  خیکی سعی می

شان در ناد همسراالن  باع  مسخره شدن  کاهب جایگاه
[  از جمکرره 27شررود  پرهیررا کااررد ]  طرررد آنهررا مرری

محد دیت های پژ هب حاار انتخاب گرر ه نمونره از   
میان دانب آموزان دختر دبیرستانی مشغول به تحصیل در 
پایه ا ل دبیرستان است  پیشاهاد می گردد در تحقیقرات  

اب گر ه نمونه از هر د  جاس از سایر بعدی ام  انتخ
پایه ها  مقا طع تحصیکی استفاده گرردد  برا توجره برر     
اهمیت ساختار هدف کرشس در هردف گایاری دانرب     
آموزان معکمان ام  توجه به ای  نتیجه بهتر است  جرو  
کشس را به سمت فهمیدن   متبحر شدن سوق دهاد  به 

ا بره  شرود سراختار کرشس درس ر   معکمان توصیه مری 
ای طراحری کاارد  کره انتخراب اهرداف تبحرری       گونه

اجتماعی را باع  شرود   بره جرای رقابرت   مقایسره      
آمروزان برر بهبرود یرادگیری  پیشررفت   تسرکط       دانب

شخصی تمرکا کااد  با توجه به ایاهره نحروه برقرراری    
ارتباطات آموختای است   چگرونگی برقرراری ارتبراط    

وزان با همساالنشان نقب آمآموزان   دانبمعک  با دانب
مهمرری در پیشرررفت تحصرریکی آنهررا دارد برره مسررئولی  

شرود ترا برا برگرااری     آموز    پر ر  پیشراهاد مری  
هررای آموزشرری مهارتهررای ارتبرراطی مااسررب   کارگرراه

های ارتباطرات میران فرردی    چگونگی استفاده از  یژگی
اثربخب را به دانب آموزان   معکمان آموز  داده شود  

آموزان نوجروان بره داشرت     به نیاز عمده دانب با توجه
استقشل   موقعیت اجتماعی مطکوب به معکمان  مربیران  

شرود بررای براال برردن     آموزشی    الدی  پیشاهاد مری 
هرا احتررام   سازگاری اجتماعی نوجوانان به نیازهرای آن 
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