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چکیده
هدف کلي پژوهش حاضر پیشبیني رضایت از مدرسه بر اساس
خودکارآمدي تحصیلي و اهداف پیشرفت دانشآموزان بود .روش پژوهش
حاضر از نظر اهداف کاربردي ،از نظر دادهها کمي و از نظر ماهیت
همبستگي بوده است .جامعه پژوهش حاضر عبارت بود از تمامي دانش-
آموزان دختر پایه هفتم دوره متوسطه اول منطقه  4آموزش و پرورش
شهر تهران که شامل  11811نفر بودند .حجم نمونه با استفاده از فرمول
کوکران معادل  313نفر به دست آمده است .ابزارهاي اندازهگیري در این
پژوهش بدین شرح است :مقیاس رضایت از مدرسه ( )MSLSSاسکات
هوبنر ،پرسشنامه خودکارآمدي تحصیلي جري جینگ و مورگان
) (MJSESو پرسشنامه اهداف پیشرفت میدگلي و همکاران (.)1998
دادههاي جمعآوري شده با استفاده از شاخصهاي آمار توصیفي (میانگین،
انحراف معیار و کجي و کشیدگي) و همچنین شاخصهاي موجود در آمار
استنباطي از جمله همبستگي پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت .همچنین به منظور بررسي نرمال بودن متغیر پژوهش
از آزمون کالموگروف اسمیرنف بهره گرفته شده است .بر اساس یافتههاي
به دست آمده از پژوهش حاضر ،خودکارآمدي تحصیلي ،اهداف تبحري و
اهداف عملکردي توانایي پیشبیني رضایت از مدرسه را دارا ميباشند .از
سوي دیگر ،خودکارآمدي تحصیلي و اهداف تبحري در تعامل با یکدیگر
توانایي پیشبیني رضایت از مدرسه دانشآموزان را دارا ميباشند .بر این
اساس ،خودکارآمدي تحصیلي قادر به پیشبیني  59درصد از تغییرات نمره
رضایت از مدرسه و اهداف تبحري قادر به پیشبیني  50درصد از تغییرات
نمره رضایت از مدرسه است.
واژههای کلیدی :رضایت از مدرسه ،خودکارآمدي تحصیلي ،اهداف
پیشرفت
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Abstract
The main object of this study was to Predict satisfaction
of school based on academic self-efficacy, and student
achievement goals. The research was practical
according the purposes, based on the data was
quantitative, and In terms of nature was correlational. In
the present study population consisted of all students in
seventh grade female high school first, Region 4
Education in Tehran. This number includes 11871
students. samples were 373 people by using kocran
formula. Measures in this study were school satisfaction
(MSLSS) Scott Huebner, self efficacy of students Jerry
Jing and Morgan (MJSES) and achievement goals
Midgley et al questionnaires. Data collected analyzed by
)using descriptive statistics (mean, standard deviation
and inferential statistics including Pearson correlation
and multiple regression analysis. The KolmogorovSmirnov test was used to verify the normality of the
study variables. The results obtained from this study
shows that, academic self-efficacy, mastery objects and
performance objects are able to predict Satisfaction of
School. Accordingly, The academic self-efficacy was
able to predict 59% of the variation satisfaction of
school score and mastery objects was able to predict
50% percent of the variation school satisfaction score.
key words: satisfaction of school, academic selfefficacy, achievement goals
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مقدمه
امروزه همه انسانها براي پیشرفت مادي و معنوي خود ،با استفاده از همهي امکانات علمي موجود بي وقفه
تالش ميکنند .گام اول در این راه تحصیل و پژوهش است ،تا با کسب مدارج علمي راه ارزشمند و البته
دشوارترین و کمال جوامع انساني به سرانجام برسد .اما با نگاهي گذرا به نظریههاي روانشناسي ميتوان
دریافت که کسب مدارج علمي ،همه موفقیت نیست بلکه موفقیت کامل و همه جانبه ،تحصیل و کسب
مدارک علمي ،همراه با رضایت از مدرسه 1و محیط تحصیل ميباشد .چه بسا انسانهایي که مدارج علمي
را طي کردهاند ،اما در طول تحصیل رضایت از مدرسه و محیط تحصیل خود نداشتهاند .لذا یکي از وظایف
پژوهشگران و برنامهریزان تعلیم و تربیت ،آموزش و پرورش بر مبناي انگیزه و رضایتمندي دانشآموزان
است (خورشیدي نازلو .)1393 ،بسیاري از روانشناسان و مربیان معتقدند انگیزش و رضایتمندي یک عامل
مهم در پیشرفت تحصیلي است (مصطفي و همکاران .)2010 ،از سالهاي  1910به بعد به عوامل موثر بر
انگیزش و پیشرفت تحصیلي دانشآموزان توجه ویژهاي شده است (البدارن و همکاران .)2015 ،رضایت از
مدرسه از جنبههاي مهم زندگي دانشآموزان است که نه تنها تعهد نسبت به مدرسه ،میزان غیبت ،ترک
تحصیل و مشکالت رفتاري را تحت تاثیر قرار ميدهد ،بلکه بر بسیاري از شاخصههاي روانشناختي نیز
اثرگذار است (خورشیدي نازلو .)1393 ،در این میان ،رویکرد شناختي اجتماعي بندورا 2به طور مشخص،
تقابل میان شخص ،محیط و رفتار را نشان ميدهد که زیربناي توسعه تحصیل است (لنت و همکاران،
 .)2010بر اساس این رویکرد پژوهشهاي مختلفي در رابطه با رضایت تحصیلي (اجدا و همکاران2011 ،؛
کوپاني و همکاران2010،؛ هنري و روسو2012 ،؛ لنت و همکاران )2012 ،انجام گرفته است .به طوري که
لنت و بارون ( )2008چهارمین مدل از نظریة شناختي اجتماعي را با تمرکز بر توضیح رضایت و ابعاد آن در
محیطهاي آموزشي پیشنهاد کردهاند .این مدل که گسترش بیشتر مدل کلي لنت از بهزیستي هنجاري 3در
مدرسه است ،براي ادغام انواع دیدگاهها و سازهها در ادبیات بهزیستي روانشناختي و ذهني تالش ميکند.
بنابراین ،این مدل ميتواند به شناسایي پیشایندهاي رضایت از مدرسه در مراکز آموزشي کمک کند (به نقل
از لنت و همکاران .)2012 ،بر اساس این مدل ،یکي دیگر از اهداف آموزش و پرورش در همه جوامع،
کمک به افراد است تا به خودکارآمدي 4نائل شوند .براي این که فرد بزرگسالي خودکارآمد شود ،باید این
ویژگي را در دوران طفولیت و دانشآموزي در خود بپروراند .نظریه خودکارآمدي از تئوري شناختي اجتماعي
نشأت گرفته و شامل خودکارآمدي و امید به نتیجه به عنوان سازه اصلي معرفي ميشود (پیرکمالي و
1

.Satisfaction of School
.Bandura
3
.normative wellbeing
4
.self-Efficacy
2

192

پیشبیني رضایت از مدرسه بر اساس خودکارآمدي تحصیلي و اهداف پیشرفت ...

همکاران .)1392 ،چانک و همکاران ،2008( 1به نقل از داودي )1392 ،خودکارآمدي را توانایيهاي مشهود
فرد براي یادگیري یا فعالیت در سطوح تعیینشده ميدانند .به عبارت دیگر ،خودکارآمدي اعتقاد فرد به این
مهم است که از توانایيهاي خود در موقعیتهاي مورد نظر تا چه اندازه اطمینان دارد (الویار دکارولي و
ساگون .)2014 ،در مدل شناختي  -اجتماعي براي تبیین پیشبینهاي رضایت از مدرسه از اصطالح
اختصاصيتر تحت عنوان خودکارآمدي تحصیلي 2یاد ميکنند (ثیس و ورکویتن .)2008 ،مفهوم
خودکارآمدي تحصیلي شامل باورهایي درباره قابلیتهاي انجام تکالیف در یک زمینة تحصیلي خاص است
(آلتونسوي و همکاران )2010 ،و بهطور خاص ،بهمعني اطمینان در انجام وظایف تحصیلي مانند خواندن
کتاب ،پاسخ به سئواالت در کالس و آمادگي براي آزمون است .سطوح باالي خودکارآمدي تحصیلي منجر
به میانگین نمرات باالتر و پایداري براي تکمیل تکالیف ميشود .در نتیجه یادگیرندگاني که خودکارآمدي
تحصیلي باالتري دارند ،سازگاري تحصیلي بهتري دارند و راهبردهاي یادگیري سودمندتري را بهکار برده
و در نهایت ،کارکرد بهتري خواهند داشت (فوالدوند و همکاران .)1388 ،خودکارآمدي تحصیلي پیشبیني
کننده خوبي در متغیرهاي زمینهاي مدرسه از جمله نگرش به مدرسه است (مگننو و همکاران.)2014 ،
نتایج مطالعات مختلف حاکي از رابطه خودکارآمدي عمومي و تحصیلي با عملکرد تحصیلي و رضایت
از تحصیل بوده است (اجدا و همکاران .)2011 ،از آنجا که ،دانشآموزان خودکارآمد تالش و زمان بیشتري
براي کار و مطالعه صرف ميکنند ،نتایج تحصیلي بهتري داشته و به همین سبب رضایت بیشتري از مدرسه
داشته و به طور کلي اهداف پیشرفت 3باالیي دارند (میکائیلي منیع و همکاران .)1393 ،در پژوهش اکبري
بلوطبنگان ( )1393و البدارن و همکاران ( )2015نیز بین خودکارآمدي و اهداف پیشرفت رابطه معناداري
وجود داشته است ،به طوريکه با افزایش خودکارآمدي اهداف پیشرفت نیز افزایش ميیابد .مفهوم اهداف
پیشرفت از اواخر سال  1910و اوایل سال  1980توسعه پیدا کرد (الیوت و همکاران .)2011 ،در چارچوب
جهتگیري هدف ،اهداف و فرایندهاي آن به عنوان طرحهایي گسترده و وابسته به هم فرض ميشوند که
چگونگي رویکردهاي افراد و واکنش آنها به موقعیتهاي پیشرفت را مشخص ميسازند (هیلمن و
همکاران .)2010 ،همة نظریههاي مربوط به این زمینه ،دو نوع هدف کیفي متمایز از هم را براي رفتار
پیشرفت مشخص کردهاند (الیوت و همکاران .)2011 ،اهداف پیشرفت بر اساس اینکه به عنوان کارایي در
مقایسه با عملکرد افراد دیگر (اهداف عملکرد) یا خودارجاعي (اهداف تسلط) فرض شوند ،طبقهبندي مي-
شوند (دیریک و همکاران .)2009 ،نظریه جهت گیري هدفي پیشرفت ،در یک چهارچوب شناختي-
اجتماعي به درک چگونگي کسب شایستگي و رشد آن در یادگیري و عملکرد توسط افراد مي پردازد(زویگ
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و وبستر .)2004،براتن و استرومسو ( ،)2004الیوت و چرچ( ،)1991الیوت و هاراکیویکز( )1991نظریه اهداف
دوئک را گسترش دادند و یک چارچوب سه وجهي از اهداف پیشرفت را ارائه کردند که عبارتند از :اهداف
تبحري ،اهداف رویکرد -عملکرد ،اهداف اجتناب عملکرد.
هدف تبحري بر توسعه مهارت و تبحر در تکلیف تمرکز دارد ،هدف رویکرد-عملکرد بر به نمایش گذاشتن
مهارت از سوي شخص در مقایسه با دیگران تمرکز دارد و هدف اجتناب – عملکرد بر اجتناب از شکست
در مقایسه با دیگران متمرکز است(الیوت و هاراکیویکز .)1991،پژوهش ها نشان داده است ،هدف گذاري
موجب افزایش انگیزه و بهبود کارایي عملکرد افراد مي شود(توکمن.)2014،اهداف پیشرفت به عنوان موتور
حرکت و انگیزه دانشآموزان در نظر گرفته ميشوند (واسن و همکاران.)2014 ،
با توجه به ضرورت رضایتمندي دانشآموزان از مدرسه و اثرگذاري این مهم در بسیاري از مولفهها ،متغیرها
و سازههاي روانشناختي و تحصیلي دانشآموزان که پیشتر در مورد آنها اشاره شد ،سوال اصلي در پژوهش
حاضر این خواهد بود که آیا خودکارآمدي تحصیلي و اهداف پیشرفت دانشآموزان توانایي پیشبیني رضایت
از مدرسه آنان را دارا ميباشد؟
روش
روش پژوهش حاضر از نظر اهداف کاربردي ،از نظر دادهها کمي و از نظر ماهیت همبستگي ميباشد .جامعه
پژوهش حاضر عبارت است از تمامي دانشآموزان دختر پایه هفتم دوره متوسطه اول منطقه  4آموزش و
پرورش شهر تهران .این تعداد شامل  11811نفر بود .نمونهها نیز با بهرهگیري از فرمول کوکران معادل
 313نفر به دست آمده است.
ابزار
ابزارهاي اندازهگیري در این پژوهش به شرح زیر است:
1
مقیاس رضایت از مدرسه :مقیاس رضایت از مدرسه (  )MSLSSتوسط اسکات هوبنر 2در سال
 1991ساخته و در سال  2001مورد تجدیدنظر جزئي قرار گرفت و براي پایههاي سوم تا دوازدهم مناسب
تشخیص داده شده است .این مقیاس پنج حوزه مهم زندگي دانشآموزان یعني رضایت از خانواده ،دوستان،
مدرسه ،محیط زندگي و رضایت از خود را اندازه ميگیرد که در مطالعة حاضر از خردهمقیاس رضایت از
مدرسه استفاده شده است .این خرده مقیاس  8سؤال را دربرميگیرد که در مقیاس شش گزینهاي لیکرت
(از خیلي موافق تا خیلي مخالف) نمرهگذاري ميشود .در این مقیاس ،برخي گویهها به شکل مستقیم و

).Multidimensional Students’ Life Satisfaction Scale (MSLSS
.Scott Huebner
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برخي به صورت معکوس نمرهگذاري ميگردند (هوبنر .)2004 ،پایایي این خرده آزمون (هوبنر 1998 ،به
نقل از میکائیلي منیع و همکاران )1393 ،از طریق آزمون مجدد در دامنه  0/10-0/90گزارش شده است.
به منظور بررسي روایي (هوبنر ،1994 ،به نقل از میکائیلي منیع و همکاران ،)1393 ،همبستگي آن با نتایج
مقیاس کیفیت زندگي مدرسهاي مقداري برابر با  0/18به دست آمد .در پژوهش حاضر ضریب آلفاي کرونباخ
به دست آمده براي خردهمقیاس رضایت از مدرسه  0/18بوده است.
پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی :به منظور سنجش خودکارآمدي تحصیلي از پرسشنامه
خودکارآمدي تحصیلي جري جینگ و مورگان (MJSES) 1شامل  30عبارت با مقیاس لیکرت  4درجهاي
از کامالً مخالف تا کامال موفق بهره گرفته شده است .پایایي اصلي این ابزار  0/11بوده است (دهقاني و
همکاران .)1393 ،در پژوهش حاضر ضریب آلفاي کرونباخ به دست آمده براي این ابزار  0/84بوده است.
پرسشنامه اهداف پیشرفت :براي اندازهگیري اهداف پیشرفت دانشآموزان از پرسشنامه تدوین شده
توسط میدگلي و همکاران ( )1998استفاده شد .این مقیاس  18گویه دارد و داراي سه خرده آزمون جهت-
گیري هدفي تبحري ،عملکرد -رویکرد و عملکرد -اجتناب است .اعتبار کلي پرسشنامه در اجراي نهایي
نیز  0/81و اعتبار خردهآزمونهاي آن به ترتیب  0/84 ،0/81و  0/11به دست آمد (کارشکي .)1381 ،در
پژوهش حاضر ،آلفاي به دست آمده براي کل مقیاس  0/84و براي هر یک از خردهآزمونها به ترتیب برابر
با  0/80 ،0/12و  0/13بود .در پژوهش حاضر ضریب آلفاي کرونباخ به دست آمده به ترتیب براي خرده-
مقیاس اهداف تبحري ،اهداف عملکردي و اهداف اجتنابي برابر با  0/19 ،0/81و  0/83بوده است .داده-
هاي جمعآوري شده با استفاده از شاخصهاي آمار توصیفي (میانگین ،انحراف معیار و کجي و کشیدگي)
و همچنین شاخصهاي موجود در آمار استنباطي از جمله همبستگي پیرسون و رگرسیون چندگانه از نوع
گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .همچنین به منظور بررسي نرمال بودن متغیر پژوهش از
آزمون کالموگروف اسمیرنف بهره برده شده است.

.Jerry Jing & Morgan
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یافتهها
یافتههای توصیفی :شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
جدول  -1شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر
رضایت از مدرسه
خودکارآمدي تحصیلي
اهداف تبحري
اهداف عملکرد -رویکرد
اهداف عملکرد-اجتناب

میانگین
21/19
83/04
11/29
14/31
15/31

انحراف معیار
4/12
3/98
5/33
4/89
5/04

کجی
0/50
-0/11
0/24
0/14
-0/92

کشیدگی
0/11
0/39
-0/13
0/11
-0/83

کمترین نمره
11/00
41/00
11/00
14/00
11/00

بیشترین نمره
31/00
91/00
23/00
21/00
19/00

طبق ارقام جدول فوق ،میانگین و انحراف معیار به دست آمده در متغیر رضایت از مدرسه به ترتیب برابر با
 21/19و  4/12است .کمترین نمره به دست آمده برابر  11/00و بیشترین نمره برابر  31/00است .طبق
ارقام جدول فوق ،میانگین و انحراف معیار به دست آمده در متغیر خودکارآمدي تحصیلي به ترتیب برابر با
 83/04و  3/98است .کمترین نمره به دست آمده برابر  41/00و بیشترین نمره برابر  91/00است .طبق
ارقام جدول فوق ،میانگین و انحراف معیار به دست آمده در متغیر اهداف تبحري به ترتیب برابر با 11/29
و  5/33است .کمترین نمره به دست آمده برابر  11/00و بیشترین نمره برابر  23/00است .طبق ارقام
جدول فوق ،میانگین و انحراف معیار به دست آمده در متغیر اهداف عملکرد -رویکرد به ترتیب برابر با
 14/31و  4/89است .کمترین نمره به دست آمده برابر  14/00و بیشترین نمره برابر  21/00است .طبق
ارقام جدول فوق ،میانگین و انحراف معیار به دست آمده در متغیر اهداف عملکرد -اجتناب به ترتیب برابر
با  15/31و  5/04است .کمترین نمره به دست آمده برابر  11/00و بیشترین نمره برابر  19/00است.
یافتههای استنباطی
فرضیه اول :خودکارآمدی تحصیلی توانایی پیشبینی رضایت از مدرسه دانشآموزان را
دارا میباشد.
جدول  -2خالصه مدل رگرسیون پیشبینی رضایت از مدرسه بر اساس خودکارآمدی تحصیلی
سطح معناداری

مقدار F

ضریب تعیین ()R2

مقدار همبستگی ()R

0/0001

8/12

0/13

0/81

با توجه به ارقام مندرج در جدول فوق مقدار  Fبه دست آمده برابر با  8612است .ضریب همبستگي به
دست آمده ( )0/81در سطح  0601معنادار است .ضریب تعیین ( )R2برابر است با  0/13و به معناي آن
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است که متغیر پیشبین (خودکارآمدي تحصیلي) قادر به پیشبیني  0/13از تغییرات نمره متغیر مالک
(رضایت از مدرسه) است.
فرضیه دوم :اهداف پیشرفت توانایی پیشبینی رضایت از مدرسه دانشآموزان را دارا
میباشد؟
جدول  -3خالصه مدل رگرسیون پیشبینی رضایت از مدرسه بر اساس اهداف پیشرفت
مولفهها
اهداف تبحري
اهداف عملکردي
اهداف عملکرد-اجتناب

سطح معناداری
0/001
0/020
0/213

مقدار F
1/41
5/81
2/13

ضریب تعیین ()R2
0/31
0/15
-

مقدار همبستگی ()R
0/11
0/39
0/11

با توجه به ارقام مندرج در جدول فوق مقدار  Fبه دست آمده در مولفه اهداف تبحري برابر با  1/41است.
ضریب همبستگي بهدست آمده ( )0/11در سطح  0/01معنادار است .ضریب تعیین ( )R2برابر است با
 0/31و به معناي آن است که متغیر پیشبین (اهداف تبحري) قادر به پیشبیني  0/31از تغییرات نمره
متغیر مالک (رضایت از مدرسه) است .با توجه به ارقام مندرج در جدول فوق مقدار  Fبه دست آمده در
مولفه اهداف عملکردي برابر با  5/81است .ضریب همبستگي به دست آمده ( )0/39در سطح  0/05معنادار
است .ضریب تعیین ( )R2برابر است با  0/15و به معناي آن است که متغیر پیشبین (اهداف عملکردي)
قادر به پیشبیني  0/15از تغییرات نمره متغیر مالک (رضایت از مدرسه) است .با توجه به ارقام مندرج در
جدول فوق مقدار  Fبه دست آمده در مولفه اهداف عملکرد  -اجتناب برابر با  2/13است .ضریب همبستگي
به دست آمده ( )0/11در سطح  0/05معنادار نميباشد ،بنابراین رابطهاي میان اهداف عملکرد – اجتناب با
رضایت از مدرسه وجود ندارد.
فرضیه سوم :خودکارآمدی تحصیلی و اهداف پیشرفت در تعامل با یکدیگر توانایی پیش-
بینی رضایت از مدرسه را دارا میباشند.
جدول  -4خالصه مدل رگرسیون پیشبینی رضایت از مدرسه بر اساس خودکارآمدی تحصیلی و اهداف
پیشرفت در تعامل با یکدیگر
متغیر

مقدار
B

اهداف تبحري
خودکارآمدي تحصیلي

0/19
0/51

مقدار

ضریب تعیین

خطای انحراف معیار

سطح معناداری

بتا
0/11
0/11

()R2
0/50
0/59

))S.D Erorr
0/01
0/09

()sig
0/000
0/000
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به منظور بررسي پیشبیني رضایت از مدرسه بر اساس خودکارآمدي تحصیلي و اهداف پیشرفت در تعامل
با یکدیگر از رگرسیون گام به گام بهره برده شده است و نتایج نشان داد که خودکارآمدي تحصیلي و اهداف
تبحري وارد معادله رگرسیون گردیدند ،بدین صورت که اهداف تبحري میزان  50درصد و خودکارآمدي
تحصیلي میزان  59درصد واریانس رضایت از مدرسه را تبیین ميکنند .بنابراین ،اهداف تبحري و
خودکارآمدي تحصیلي رابطه معناداري (اهداف پیشرفت Beta=0.71 ،p=000 :و خودکارآمدي
تحصیلي  p=0.000و  )Beta=-0.77با رضایت از مدرسه داشته و توان پیشبینيکنندگي آن را دارا
ميباشند .بر اساس یافتههاي به دست آمده مدل نهایي در پژوهش حاضر به صورتي که در زیر آمده است،
قابل ترسیم خواهد بود:

اهداف تبحری

 50درصد
رضایت از مدرسه

خودکارآمدی تحصیلی

 59درصد
شکل  -1پیشبینی رضایت از مدرسه بر اساس اهداف تبحری و خودکارآمدی تحصیلی

بحث و نتیجهگیری
هدف اصلي از پژوهش حاضر پیشبیني رضایت از مدرسه بر اساس خودکارآمدي تحصیلي و اهداف پیشرفت
دانشآموزان بود .بر اساس یافتههاي به دست آمده از پژوهش حاضر خودکارآمدي تحصیلي ،اهداف تبحري
و اهداف عملکردي توانایي پیشبیني رضایت از مدرسه را دارا ميباشند .از سوي دیگر ،صرفاً خودکارآمدي
تحصیلي و اهداف تبحري در تعامل با یکدیگر توانایي پیشبیني رضایت از مدرسه دانشآموزان را دارا
بودند .میکائیلي منیع و همکاران ( )1393نیز در پژوهش خود از خودکارآمدي تحصیلي و اهداف تبحري به
عنوان دو متغیر موثر بر رضایت از مدرسه یاد کردهاند که با یافتههاي پژوهش حاضر همسو ميباشد .به
طور کلي ،ميتوان اینگونه اذعان داشت که رضایت از مدرسه کلید مهم درک رفتارهاي مختلف دانش
آموزان ،مانند عملکرد تحصیلي در دوران مدرسه یا رابطه دانشآموزان با مدرسه و اشتیاق آنان به ادامه
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تحصیل را تحت تاثیر قرار ميدهد .با عنایت به این مهم و با توجه به اینکه به نظر ميرسد فقدان رضایت
از مدرسه توأم با عدم کفایت اجتماعي  -اقتصادي در آینده ،افت عملکرد تحصیلي و در نتیجه عدم موفقیت
اجتماعي دانشآموزان را در پي خواهد داشت ،باید به مقوله خودکارآمدي تحصیلي و اهداف تبحري به
عنوان دو عنصر اساسي و پیشبینيکننده رضایت از مدرسه توجه خاص شود .شایان ذکر است که اهداف
تبحري به عنوان انگیزه و نگرش مثبت دانشآموزان در نظر گرفته ميشوند و به نظر ميرسد باال بودن
انگیزه و نگرش مناسب و مثبت ،خود به عنوان عامل مهمي ميتواند در رضایت از مدرسه در دانشآموزان
نقشآفریني کند .از طرفي به نظر ميرسد رضایت ،باعث برانگیخته شدن عالقه و تمایل بیشتر به
خودکارآمدي تحصیلي وي منجر گردد .به زعم بندورا ( )1911نیز خودکارآمدي تحصیلي عامل کلیدي در
موفقیت تحصیلي دانشآموزان محسوب ميشود .در پژوهش خورشیدي نازلو ( )1393نیز گزارش شده است
که موفقیتهاي تحصیلي با باالرفتن خودکارآمدي تحصیلي همراه خواهند بود .یافتههاي پژوهش مگننو و
همکاران ( ) 2014نیز به ارتباط بین خودکارآمدي با نگرش به مدرسه اشاره کرده است .الویار دکارولي و
ساگون ( )2014نیز در پژوهش خود به این مهم دست یافتهاند که بین خودکارآمدي و ابعاد رضایت از
زندگي از جمله رضایت از تحصیل رابطه وجود دارد .به طور کلي ،یافته مذکور را ميتوان اینگونه تبیین
نمود که دانشآموز با خودکارآمدي تحصیلي باال از خود انتظار موفقیتهاي باالیي در مدرسه دارد .با باال
بودن سطح خودکارآمدي اگر این مهم منجر به موفقیتهاي تحصیلي و بازخوردهاي مثبت از جانب دست-
اندرکاران و عوامل مدرسه به ویژه معلم شود ،در بروز و ظهور رضایت از مدرسه موثر خواهد بود .از سوي
دیگر ،اهداف تبحري و اهداف عملکردي به صورت مجزا ،توانایي پیشبیني رضایت از مدرسه را دارا بوده
اند ،لیکن در تعامل میان متغیرهاي مورد بررسي صرفاً اهداف تبحري از اهداف پیشرفت وارد معادله
رگرسیون شد و این شکل از اهداف ،توان پیشبیني رضایت از مدرسه را در کنار خودکارآمدي تحصیلي
داشته است .اهداف عملکردي با توجه به ماهیت آن تحت تاثیر رقابت با دیگران است ،در حاليکه اهداف
تبحري خودجوش و دروني است و از این رو ،یافته مذکور را ميتوان اینگونه تبیین نمود که وقتي دانش-
آموزان از اهداف تبحري برخوردار باشند ،اهدافشان درونيتر خواهد بود و از این رو تردیدي نخواهد ماند
که رضایت آنان از مدرسه نیز افزایش یابد؛ چراکه اهداف پیشرفت آنان زاییده درون است و همین مساله،
شرایط مطلوبي را براي رضایت آنان از مدرسه فراهم مينماید .خرازي و همکاران ( )1381نیز در پژوهش
خود نشان دادند که اهداف تبحري با ابعاد گوناگوني از سالمت نظیر رفتار ،شناخت و عواطف سازگارانه،
پشتکار ،خودکارآمدي باال و استفاده از راهبردهاي مؤثر یادگیري رابطه دارد و وجود این عوامل در ساختار
مدرسه و امر تحصیل ،رضایتمندي از مدرسه را تبیین ميسازد.
بر اساس نتایج حاصل ميتوان نتیجه گرفت که در شکلگیري و ارتقاي رضایت از مدرسه متغیرهاي
اهداف تبحري مؤثرند و از اینرو ميتوان با تمرکز بر آنها رضایت از محیط آموزشي دانش آموزان را
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بهبود و رضایت آنان از مدرسه را ارتقا بخشید .لي ( )2011نیز در پژوهش خود یکي از عوامل موثر در
اهداف پیشرفت از جمله اهداف تبحري دانشآموزان دوره متوسطه را محیط یادگیري بیان نموده است.
یافتههاي پژوهش پکران ( )2014نیز حاکي از آن است که اهداف تبحري با محیط کالسي و بازخوردهاي
مدرسه ارتباط و تعامل دارد .به نظر ميرسد ،هر چه سطح اهداف تبحري دانشآموزان باالتر باشد ،رضایت
از مدرسه نیز در نهایت مثبتتر خواهد بود .در حقیقت این یافته را ميتوان اینگونه تبیین نمود که باال
بودن اهداف تبحري ،ميتواند باعث باال رفتن انگیزش و مثبت بودن نگرش نسبت به فعالیتهاي تحصیلي
شود .از طرف دیگر ،انجام و مبادرت فعالیتهاي تحصیلي با غلبهي اهداف تبحري ميتواند به عنوان انگیزه
نیرومندي عمل نموده و منجر به موفقیتهاي تحصیلي دانشآموز شود و از این حیث دانشآموز نسبت به
موفقیتهاي تحصیلياش بازخوردهاي مثبتي را از جانب مدرسه دریافت نماید .بنابراین ،نگرش دانشآموزان
در این چرخه و فرایند نسبت به مدرسه رضایتبخشتر ميشود .اهداف تبحري یک ارتباط مثبت کلي با
فرایندهاي انگیزشي و پیامدهاي آن دارند و دانشآموزان با اهداف تبحري باال پایداري و استقامت بیشتري
در تجارب مدرسه از خود نشان ميدهند و همین مهم به رضایت از مدرسه کمک مينماید.
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