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نقش واسطهاي هدفگذاري در رابطه بين سبك اسناد و خودكارآمدي معلمان
هادي كریمی ، 1بهرام اسماعيلی ، 2علی جوانمرد، 3جعفر ریيسی ،4هادي شفيعی
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چكيده
هدف از پزوهش حاضر بررسی نقش واسطهاي هدفگذاري در رابطه بين سبك اسناد و خودكارآمدي
معلمان است .نمونه آماري پژوهش شامل062معلم رسمی (280زن و  88مرد) در مقطع ابتدايی شهرستان
صفاشهر كه مشغول به تدريس بودند .نمونه مورد نظر به شيوه خوشهاي تصادفی طبقهاي نسبی انتخاب
شدند .شركتكنندگان پژوهش ،پرسشنامههاي سبكهاي اسناد پترسون ،پرسشنامه هدفگذاري استيرز و
پرسشنامه خودكارآمدي اختصاصی معلمان شوارزر را تكميل نمودند .براي بررسی پايايی اين ابزارها از
آلفاي كرونباخ (به ترتيب )2/88 ،2/62 ،2/86و براي بررسی روايی آنها از روش همسانی درونی استفاده
شد .ابزارها پايايی و روايی مطلوبی را نشان دادند .مدل فرضی با استفاده از رگرسيون همزمان و بكارگيري
مراحل پيشنهادي بارون و كنی مورد تحليل قرار گرفت .نتايج نشان داد كه بين اسناد منفی و خودكارآمدي
رابطه معنا داري وجود ندارد ولی بين اسناد مثبت با خودكارآمدي رابطه معنی دار و مثبتی(2/88P;>2/222
=  )βوجود دارد .همچنين سبك اسناد مثبت ،به طور مثبت(p>2/222و  )β =2/02و سبكاسناد منفی
(p>2/223و  ) β =-2/28به طور معكوس و معناداري هدفگذاري را پيشبينی میكنند .هدفگذاري و
سبك اسناد مثبت نيز قادر به پيشبينی خودكارآمدي میباشند بدين گونه كه اسناد مثبت ،به طور مثبت و
معنادار ( )β = 2/38 P,>2/222نمره كل خودكارآمدي را پيش بينی میكند و هدفگذاري نيز پيشبينی
كننده مثبت و معنی دار نمره كل خودكارآمدي( ) β =2/30 P,>2/222بود .پس از بررسی ضرايب مسير
هاي بدست آمده ،معلوم شد كه متغير هدفگذاري نقش واسطهاي ميان سبك اسنادي و خودكارآمدي
دارد.
كليد واژه ها :هدفگذاري ،سبك اسناد ،خودكارآمدي.

 .1کارشناس ارشد روانشناسی ،کارمند اداره آموزش و پرورش شهرستان خرمبید ،نویسنده مسئول مقاله .
 .2کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی ،دانشگاه فرهنگیان.esmaeili_ba@yahoo.com،
 .3کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی،مدرس دانشگاه فرهنگیان ali.javanmard.s@gmail.com،
 .4کارشناس ارشد روانشناسی ،کارمند اداره بهزیستی شهرستان کازرون.
 .5کارشناس ارشد روانشناسی ،کارمند اداره بهزیستی شهرستان کازرون.

نقش واسطهاي هدفگذاري در...
مقدمه:
خودكارآمدي 2در نظريه شناختی اجتماعی بندورا 0جزء مفاهيم مهم است .در اين ديدگاه رفتار
آدمی نه تنها در كنترل عوامل بيرونی و محيطی نيست ،بلكه فرايندهاي شناختی به عنوان بخشيی از
آسيب روانی موجب انتظارات و ادراكات نادرستی میگردد كه افراد از خودكارآمدي خود دارند
و اين انتظارات می توانند به اضطراب و اجتنابهاي دفاع از موقعيتهاي تهديد كننيده منرير شيود
(پاچاريز .) 0228 ،3در نظريه شناختی اجتماعی بندورا ،توانيايی خاصيی بيراي انسيان گكير گردييده
است ،از جمله :هدفمندي ،آيندهنگري ،واكنشی و خودانعكاسی.خودكارآمدي بيا باورهياي فيرد
درباره هماهنگی و انرام مهارتها در موقعيتهاي چالش انگيز سروكار دارد .خودكارآمدي اسناد
علييی نيسييت ،زيييرا اسييناد علييی تبيييين رفتييار و پيامييدهايش اسييت )بنييدورا و شييانك.)2986،8
خودكارآمدي باور در مدد توانايی انرام كار است .خودكارآمدي به معنی توانايی و مهارت بيراي
دستيابی به هدف در موقعيتی خاص میباشد .برخی محققين معتقدند كه روانشناسيان ميیتواننيد بيا
كمك به افراد و تقسيم وظايف خود به اهداف جزئی ،نظارت بر عملكرد و دادن بازخورد به آنهيا
به نحوي كه موجب افزايش احساس خودكارآمدي در آنها شود و عالئق آنها را به انرام مسئوليت
و افزايش سطح عملكرد ارتقيا بخشيند ( مورگيان ،2988،8بيه نقيل از بنيدورا .)2999 ،افيراد داراي
خودكارآمدي قوي تر در ارتباط با برطرف نمودن مشكالت روانيی قيادر بيه تغييير حياات روانيی
منفی خود می باشند كه كسب اين متغير به بياور هيا و تيالش افيراد بسيتگی دارد (بنيدورا و اك،6
 .) 0223عوامل متعددي می تواند بير روي خودكارآميدي تيثييرگيذار باشيد از جمليه ايين عواميل
هدفگذاري و اسنادهاي علی است .برخی تحقيقات نشان دادهاند كه اهداف افيراد نقيش كلييدي
در دستيابی به مقصود در زندگيشان ايفا میكنند .هدف هيا و چگيونگی تيدوين آنهيا ازمهيمتيرين
عوامل موفقيت هر سيستمی محسوب میشوند .در ميان سازمانها و افراد موفق ،يك چيز مشترك
اسيت و آن اينكييه ،آنهييا داراي هييدف هسييتند .درهرنظييام آموزشييی ،هيدفهييا جهييت حركييت و
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چگونگی تخصيص منابع را تعيين میكننيد ،افيزون بيراين ،هيدفهيا نيه تنهيا در افيزايش انگييزه،
خودكارآمدي و بهبودعملكردكاركنان تثييرگذار هستند بلكه معيار مهمی براي ارزياب يفعاليتها،
كارآمدي و عملكرد فردي و سازمانی محسوب میشوند ( براون ،2جيونز ،0ليگيه ،3بنيدورا واك،
 .)0228از طرفی انسانها موجودات كنركاوي هستند و میخواهند براي سؤااتشان دربارهي دنياي
اجتماعی ،جوابی بيابند معمواً میخواهند بدانند چرا فالن اتفاق افتاده؟ يا چرا فالن اتفياق در حيال
وقوع است؟ چرا آدمی عاشق آدم ديگري میشود؟ يا چرا سازمانها به هم ديگر میپيوندند؟ پييدا
كردن جواب اين سئواات و سئواات مشابه ديگر كار سيختی اسيت .اگير چيه پييدا كيردن عليت
رفتار ها ،كار سخت و مبهمی است ولی همين تمايل فرد به علت يابی هم بخشی از معما است .چرا
علت يابی براي ما مهم است؟ نظريه پردازان مبحث اسناد اظهار میدارند با پيدا كردن علت اعميال
و رفتار مردم ،میتوان با وضعيت ها بهتر كنار آمد و آرام شد .مبحث اساسی در ايين نظرييه اسيناد،
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تحليل علت ومعلولی است كه افراد در مورد رفتار خود و رفتار ديگري بكار می برنيد .بيه عبيارتی
انسان می خواهد درباره ساختار علی محيط خويش هرچه بيشتر شناخت پيداكند و بداند روييدادي
كه اتفاق می افتد به چه انگيزه اي قابل اسناد است (سيف .)2386،نظرييه اسيناد در زمينيه انگييزش
موفقيت ،معتقد است كه واكنش شخص نسبت به موفقيت يا شكست ،بستگی به اين داردكه او آن
موفقيت يا شكست را به چه عواملی نسبت دهد .در اين ميورد ميیتيوان گفيت :اصيطالس اسيناد از
مباحثی است كه در زمينه هاي علوم رفتياري و تعلييم و تربييت مطيرس اسيت و نقيش عميدهاي بير
عملكرد و كارآمدي افراد دارد تا آنرا كه عملكردها و كارآمدي افراد را میتوان تيا حيدود نسيبتاً
زيادي به اسناد هاي آنها مربوط دانست (سيمين .)2386 ،بنابراين با در نظر گرفتن الگيوي ارتبياطی
سازههاي هدفگذاري و اسنادهاي علی با سازه خودكارآمدي ،پيژوهش حاضير در نظير دارد كيه
ميزان پيشبينی كنندگی ،سبك اسنادي را از طریق متغير واسطهاي هددفگدذاري بدر
خودكارآمدي را تبيين نماید .برخورداري از آموزش و پرورش بیشك يكی از اساسیترين
حقوق انسان ها است در جوامع متمدن براي دستيابی به اين مهم ،عموماً نسل جوان به مدارس روي
می آورند .تعامل رو در روي معلم با شاگردان و نقش محوري او در كالس باعث ميیگيردد تيا از
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نقش واسطهاي هدفگذاري در...
جايگاه بی همتايی در نزد آنان برخوردار باشد .هر چند نمیتوان منكر ديگر عواميل تاييرگيذار بير
آموزش و پرورش نسل جديد شد .با اين حال ترديدي نيست كه معلميان در ايين زمينيه از جايگياه
ويژه اي برخوردارند و چنانچه به هر دليل نتوانند نقش كليدي خود را به خوبی ايفا كنند خسيارات
جبران ناپذيري بر نظام تعليم و تربيت وارد خواهد شد ( مهاجر .)2380 ،با توجه به رسالت عظيم و
نقش مؤير معلمان در رشد ابعاد وجودي دانيش آميوزان و تربييت نييروي انسيانی و مسيؤان آتيی
جامعه ،گزاف نيست اگر گفته شود معلم نقطه آغاز شكلگيري آينده هر اجتماع و به بيان دقيقتير
سر آغاز هر تحول آموزشی است .حضور معلمان شايسته ،كارآمد و ماهر میتواند چهره و سازمان
آموزشی را متحول ساخته و محيطی بالنده و روس افزا براي فيراگييران مهييا سيازد .از طرفيی معليم
آگاه ،داراي سبكهاي اسنادي مفيد ،سودمند و همچنين خودكارآمدي بياا موجيب رشيد بهتير و
مطلوب تر سازمان و فراگيران شده و باعث انتقال آن در نسيل آينيده خواهيد شيد ( قيديمی مقيدم،
 .)2388از طرفی ديگر توانمندسازي و خودكارآمدي يك مزييت رقيابتی و فراينيد مطليوب يبيراي
سازمانهاست ،اما اغلب سازمانها در اجراي آن دچار مشكل هستند .براي اين كيه ايين فراينيد در
سازمانها يا شركتها بطور صحيح و مطلوب انرام گيرد مراحل زير بايستی طی گردد .مرحله اول
شناسايی عوامل مؤير برفرايند خودكارآمدي وتوانمند سازي است .مرحله بعيدي ارزييابی و تعييين
توان پيش بينی كنندگی هر كدام از اين عوامل بر فرايند خودكارآمدي و توانمندسيازي ميی باشيد
(براون و همكاران .)0228 ،برخی صاحب نظران معتقدند كه با هدفگيذاري مناسيب در زنيدگی
اجتماعی و هماهنگ ساختن آنها با توانايهاي خود می توان بر مشكالت فائق آمد و از قابليتهاي
خود حداكثر استفاده را برد و خودكارآمدي خويش را افزايش داد (هريسون و برامسون.)0228 ،2
از طرفی ديگر میتوان گفت برنامهريزي بر مبناي هدف و هيدفگيذاري كيه ريشيه در اييدههياي
تيلور دارد ،سيستمی است براي برانگيختن و تركيب كردن فعاليتهاي افيراد و مسيئوان بيا تنظييم
هدف هايی براي سازمان به عنوان يك كل و سپس خرد كردن اين اهدف به سطوس كوچكتر بيه
نحوي كه دستيابی به هدفهاي هر سطح به حصول هدفهاي سيطح بيااتر از آن و در نهاييت بيه
حصول اهداف كل سازمان كمك میكند (علی دوستی.)2382 ،همچنين استفاده از شيوههاي مؤير
سبك هاي اسنادي و توانايی در چگونگی هيدفگيذاري و مهيارت بيراي دسيتيابی بيه اهيداف در
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موقعيتی خاص منرر به افزايش خودكارآمدي میگردد (چائو جنگ و هائوشی .)0228 ،2عالوه بر
اين تثيير سبكهاي اسنادي بر رفتار ،به ويژه سبكهاي اسنادي مثبت و مؤير ،مهمتر و اساسیتر از
ديگر عواملی می باشد كه افراد براي توجيه اعمال و رفتار خود اسيتفاده ميیكننيد .همچنيين سيبك
اسنادي از جمله مباحثی است كه در زمينههاي علوم رفتياري و تعلييم و تربييت نقيش عميدهاي بير
عملكرد و خودكارآمدي افراد دارد (جونگرو گوستاوسون.)0229،0
با توجه به نكات گكر شده به نظر میرسد كه موضيوع هيدفگيذاري و بررسيی آن و همچنيين
استفاده از شيوه هاي مؤير سبك اسنادي مسئله مهمی در خودكارآمدي معلمان بوده و براي رسيدن
به موفقيت شغلی امري حياتی است ،همچنينبررسيی هيدفگيذاري بيه عنيوان يكيی از منيابع مهيم
تغييرپذيري و پيش بينی خودكارآمدي و تبيين رفتيار هياي فيردي در محييط شيغلی داراي اهمييت
است .اين كه افراد چگونه اهداف خود را تعيين میكنند در راهنماي آنها براي رسيدن به موفقييت
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شغلی يك امر حياتی است(براون و همكاران.)0228 ،مطالعه و تحقيق در حيطه سبكهاي اسيناد و
خودكارآمدي براي نظام هاي آموزشی ،مديران ،معلمان و مرريان مدارس و سازمانهياي آميوزش
و پرورش سودمند می باشد .شناخت و آگاهی افراد از چگونگی انتخاب اهيداف خيود در زنيدگی
میتواند در جهت خودكارآمدي آنان سودمند باشد (دانوان و ويليامز.)0223 ،3
جييونگر و گوستاوسييون (  ) 0229تحقيقييی بييا عنييوان تعيييين ارتبيياط بييين سييبكهيياي اسيينادي،
خودكارآمدي و تثيير آنها بر كنترل شرايط محيط و استراتژي هاي مختلف ،را در بيين دانشيرويان
انرام دادند .نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد كه افراد با سبكهاي اسنادي مثبيت و عميومی بيا
خودكارآمدي باا همبستگی مثبت و معنی داري داشته است همچنين سبكهياي اسينادي مثبيت و
عمومی خودكارآمدي بااتري را پيشبينی میكند و منرر به كنترل بيشتر و بهتر محيط ميیگيردد.
جديدترين يافتههاي پال و سيلوي )0229( 8پيرامون اسنادها ،نيز نشيان ميیدهيد كيه اسينادهاي مثبيت
بيشتر با راهبردهاي مقابلهاي مشكل ي ميدار و نتيايج مثبيت روانشيناختی و خودكارآميدي بيشيتر ،و
اسنادهاي منفی با راهبردهاي مقابلهاي هيران ي مدار و نتايج منفی روانشناختی و خودكارآمدي پايين
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نقش واسطهاي هدفگذاري در...
تري ،همراه است ،و اسنادها تيوان پييشبينيی كننيدهگيی خودكارآميدي را دارنيد.احيدي ،نريميانی،
ابولقاسمی ،آسيايی ( )2388پژوهشی با عنوان تعيين ارتباط هيوش هيريانی سيبكهياي اسينادي و
خودكارآمدي بارضايت از زندگی در زنان شاغل شهرستان برنيورد ،انريام دادنيد .يافتيههيا نشيان
دادند كه سبك هاي اسنادي و هوش هيرانی توان پيشبينی خودكارآميدي را دارد ،همچنيين بيين
سبكهاي اسنادي و خودكارآمدي رابطه مثبت معناداروجوددارد و بين هوش هيرانی و سبكهاي
اسنادي رابطه معنی داري نيز مشاهده گرديد.
دوشان ،1كازالوسدكی ،0اسيچميدت ،3ميلنير ،8و ليپيين )0228 ( 8در مطالعدا

مربدو

بده

هدفگذاري كشف كردند كه هدفگدذاري،اادر بده شديشبيندی خودكارآمددي
میباشد از طرفی دیگر هددفگدذاري و اهدداف سد م منبربده عملكدرد بداال و
خودكارآمدي باال میشوند وانگيزش واتی باالاسم كه اهداف س م انت اب شده
باشند .ليپين ( )0228در همين رابطه نشان دادكه هدف گذاري و اهداف دشوار خودكارآميدي را
افزايش میدهند و هدفها به اضيافه اطالعيات مقايسيهاي بيه بيااترين خودكارآميدي و پيشيرفت
میانرامد.در هميين رابطيه تربيورا ،ارليی ،جناروسيكی و پرسيت )2988( 6بيه نقيل از رجبيی و
شهنیييالق ( ) 2383دريافتند كه افراد داراي هدف نسبت افراد بدون هدف بيشتر در بيه كيارگيري
راهبردهاي يادآوري اقدام میكنند و برنامه هاي بيشتري را براي توليد عقيده توسعه میدهند .آنيان
بيان كردند كه برنامه ريزي و هدفگذاري يكی از جمله روشهايی است كه تيثيير مثبيت هيدف،
بركارآمدي و عملكرد را نشان میدهد .آكاما )0226( 8نييز در مطالعيات مربيوط هيدفگيذاري و
خودكارآمدي نشان داد كه مسير بين هدفگذاري و خودكارآمدي معنی دار بوده و هدفگذاري
قادر به پيشبينی خودكارآمدي میباشيد.در تحقيقيی كيه چانيگ و چييو ) 0222 ( 8انريام دادنيد،
1

.Deshon
. Kozlowski
3
.Schmidt
4
.Milner
5
.LePine
6
.Wajnaroski & Prest
2

.Akama
.Cheng & Chiou

7
8
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همبستگی بين ارزيابیهاي خودكارآمدي اسنادها ،هدفگذاري و پيشرفت تحصييلی در بيين 208
دانشروي مورد ارزيابی قرار گرفت نتايج حاصل از اين مطالعيه نشيان داد كيه اسينادهاي مثبيت بيا
خودكارآمدي باا رابطه مثبت و معنی داري داشتند و افرادي كيه خودكارآميدي بيااتري داشيتند
اهداف بااتر و دشوارتري را براي خود گزينش میكردند همچنين افرادي كه اهيداف بيااتري را
انتخاب می كردند عملكرد بهتر و خودكارآمدي بااتري داشتند .عالوه بر اين هدف گذاري ميزان
واريانس خودكارآمدي بااتري را تبيين میكرد .بر اساس نتايج حاصل از اين مطالعيه افيراد داراي
اسناد هاي مثبت داراي خودكارآمدي بااتري بوده و اهداف دشوارتري را انتخاب میكردند.نتايج
اين مطالعه نيز بيانگر اين بود كه افراد داراي اهداف بااتر عملكرد بهتير و خودكارآميدي بيااتري
داشتند .همچنين اين تحقيق چنين استدال كرد كه ناتوانی در هدفگذاري مناسب و منطقی منرر
به عدم برنامه ريزي ميشود و عدم تنظيم اهداف و عدم هدفگذاري باعث افيت خودكارآميدي و
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اتالف وقت میگردد .همچنين مزال و همكاران ،0228 ،به نقل از چانگ و چييو  )0222،دريافتنيد
كه بين هدف گذاري ،خودكارآمدي و سبكهاي اسنادي رابطه وجود دارد به طوري كه افيراد بيا
سبك هاي اسنادي مثبت خودكارآمدي بااتري داشتند و در كنترل محيط موفقتر عمل میكننيد و
سبكهاي اسنادي مثبت قادر به پيشبينی خودكارآمدي میباشد ،همچنين افراد داراي سبك اسناد
مثبت اهيدافی را كيه برميیگزيننيد دشيوار تير بيوده و از اهيداف بيااتر و خودكارآميدي بيااتري
برخوردار بودند.
در همين رابطه جنگ و هائوشيی( )0228مطالعيهاي در زمينيهي ارتبياط بيين سيبكهياي اسينادي،
خودكارآمدي ،هدفگذاري و پيشرفت در حوزه ي مكانيك بين دانشرويان مهندسی مكانيك در
تايوان انرام دادند .نتايج حاصل از اين مطالعيه بييانگر ايين بيود كيه اسيتفاده از شييوههياي ميؤير و
سبك هاي اسنادي مثبت و توانايی در هدف گذاري و مهارت براي دستيابی به اهداف در ميوقعيتی
خاص منرر به افزايش خودكارآمدي می گردد .نتايج تحقيق نشان داد ،سبك اسناد مثبت بيه طيور
مثبت و سبك اسناد منفی به طور معكوس قادر به پيشبينی خودكارآمدي بوده و همچنين مشخص
گرديد كه افراد داراي سطح خودكارآمدي بااتر به پيشيرفت بيشيتر ،اهيداف دشيوارتر و بيااتري
دست میيابند همچنين سبكهاي اسنادي مثبت به طور قوي هدفگذاري افراد را تحت تثيير خود

نقش واسطهاي هدفگذاري در...
قرار میدهد .بر اساس اين تحقيق افيراد داراي سيبك هياي اسينادي مثبيت ،مفييد و ميؤير ،اهيداف
عالیتر و منطقیتري را برمیگزينند و از خودكارآمدي بااتري برخوردارهستند.
رجبی ،شهنی ييالق ،شكرشكن و حقيقی ( )2388تحقيقی تحت عنوان بررسی رابطه علی جنسيت،
عملكييرد قبلييی رياضييی ،منييابع خودكارآمييدي ادراكشييدهرياضييی ،هييدفگييذاري ،باورهيياي
خودكارآمدي رياضی و سبكهاي اسنادي با عملكرد بعدي رياضيی در دانيش آميوزان سيال دوم
دبيرستانهاي شهر اهواز انرام دادند .نتايج تحقيق نشان داد كه ضريب مسير نيز از خودكارآمدي به
هدفگذاري معنا دار بوده است ،همچنين سبك اسناد قادر به پيشبينی خودكارآمدي بود و رابطيه
خودكارآمدي با عملكرد بعدي رياضی معنی دار نبوده ولی بيا عملكيرد قبليی رياضيی بيه صيورت
منفی معنی دار بوده است.
شواهدي وجود دارد دال بر اينكه خودكارآمدي بيا شياخصهيايی چيون ،درجيه بنيدي عملكيرد،
مصرف انرژي ،هدفگذاري ،سبكهاي اسنادي ،سبك هاي تفكر ،هوش هيرانی ،هوش عياطفی،
جنسيييت ،سيين ،سييابقهكييار و سييطح تحصيييالت رابطييه دارد.بسييياري از پييژوهشهييا در خصييوص
خودكارآمدي از رابطه بين خودكارآمدي  -هدفگذاري و خودكارآمدي  -سبكهياي اسينادي
حمايييت مييیكننييد .اييين مطالعييات نشييان مييیدهنييد هييدفگييذاري و سييبكاسيينادي معمييواً بييه
خودكارآمدي باا منرر میگردند (جونگر و گوستاوسون0229 ،؛جنگ و هائوشی0228 ،؛ چانگ
و چيو.)0222،
با توجه به نتايج حاصل از مطالعات پيشين ،اين فرض مطرس میشود كيه هيدفگيذاري ميیتوانيد
واسطه بين سبك اسناد و خودكارآمدي گردد ،لذا پژوهش حاضر در پی تبيين فرضيههاياين فرضيه
اصلی ميی باشيد كيه" :سيبك اسينادي از طرييق واسيطه گيري هيدفگيذاري ،خودكارآميدي را
پيشبينی میكند ".فرضيه هاي فرعی نيز به اين شرس می باشد كيه" اسيناد مثبيت بيه طيور مثبيت و
اسناد منفی به طور منفی پيش بينی كننده خودكارآمدي است" و"اسناد مثبت به طور مثبت و اسناد
منفی به طور منفی پيش بينی كننده هدفگذاري است".

11

آموزش پژوهی /شماره دوم  /تابستان 4931

اسناد مثبت
هدف گذاری

خودکارامدی

اسناد منفی

شكل( . )2مدل فرضی رابطه بين اسناد مثبت و منفی از طريق هدفگذاري با خودكارآمدي

17
روش اجراي شژوهش
طرس تحقيق بهكار گرفته شده در اين پژوهش روش توصيفی از نوع همبستگی است.،جامعه
آماري اين پژوهش شامل كليه معلمان دوره ابتدايی شهرستان خرمبيد میباشند كه به طور رسمی
در يكی از مراكز آموزشی دولتی در سال تحصيلی  92 – 92مشغول به تدريس هستند .تعداد كل
اين جامعه برابر با  822نفر است كه از اين تعداد 862نفر زن و  082نفر مرد میباشند.
حرم نمونه آماري اين پژوهش بر اساس جدول مورگان  062نفر از معلمان مقطع ابتدايی شهرستان
خرمبيد محاسبه گرديد .براي انتخاب اين نمونه از روش نمونهگيري خوشهاي و در هر مرحله به
روش تصادفی طبقه اي نسبی استفاده شد .با توجه به اين كه نسبت معلمان زن به كل جامعه
برابر %82و نسبت معلمان مرد در جامعه برابر  %32است از طبقه معلمان زن  280نفر و از طبقه
معلمان مرد  88نفرانتخاب شدند .براي انتخاب اين تعداد از نمونه ابتدا ليستی از تمام آموزشگاههاي
دخترانه و پسرانه موجود در شهرستان تهيه گرديد .از آنرايی كه در هر آموزشگاه به طور نسبی 22
معلم تدريس میكنند ،به طور تصادفی از بين آموزشگاههاي دخترانه 28آموزشگاه و از بين

نقش واسطهاي هدفگذاري در...
آموزشگاههاي پسرانه  9آموزشگاه انتخاب شدند .سپس با مراجعه به آموزشگاههاي انتخاب شده
پرشسنامهها در بين تمامی معلمانی كه در روز اجرا حضور داشتند اجرا گرديد.
يكی از ابزارهاي پژوهش پرسشنامه اختصاصی خودكارآمدي معلمان شوارز بود كه توسط كريم

زاده شيرازي و همكاران( )2388ترجمه و تنظيم شده است .پرسشنامه مذكور شامل  22ماده میباشد كه
پاسخهاي آن بر اساس يك مقياس چهار درجه اي ليكرت نمره گذاري میشوند .آزمودنی
پاسخهاي خود را از ميان گزينههاي مختلف يك پيوستار چهار درجهاي از اصالًصحيح نيست (2
امتياز) تا بسيار صحيح است ( 8امتياز) انتخاب میكند .كريم زاده و همكاران ( )2388جهت احراز
روايی پرسشنامه اختصاصی خودكارآمدي معلمان از روش روايی مالكی همزمان استفاده كردند و
اين پرسشنامه به طور همزمان به همراه نسخه فارسی پرسشنامه خودكارآمدي عمومی به  08نفر از
افراد جامعه پژوهش داده شده كه همبستگی بين دو پرسشنامه مذكور معادل  2/88گكر گرديده
است .جهت احراز پايايی ابزار مذكور بر اساس دوباره سنری ،و نيز از آلفاي كرونباخ استفاده
گرديده كه مقدار آن برابر 2/89 2 /83گزارش شده است .در پژوهش حاضر به منظور احراز
روايی سازه اي پرسشنامه از طريق همبستگيهر گويه با نمره كل محاسبه شد كه نتايج بدست آمده
حاكی از دامنه ضرايب بين  2/82تا  2/88است كه تمامی ضرائب در سطح  2/22معنادار میباشد.
پايايی اين پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ برابر  2/88محاسبه گرديد ،كه نشان
دهنده پايايی مطلوب اين پرسشنامه میباشد.
جهت بررسی متغير هدف گذاري ازپرسشنامه هدفگذاري توسط استيرز ( )2986استفاده شد .اين
پرسشنامه توسط ساعی و نعامی ( )2388براي استفاده در زبان فارسی آماده شده است .پرسشنامه
مذكور شامل  26ماده میباشد كه پاسخهاي آن بر اساس يك مقياس هفت درجه اي ليكرت نمره
گذاري میشوند .بدين ترتيب كه آزمودنی پاسخهاي خود را از ميان گزينههاي مختلف يك
پيوستار هفت درجه اي از كامالً مخالفم تا كامالً موافقم انتخاب میكند .استيرز ( )2986براي
تعيين روايی پرسشنامه هدفگذاري از روش تحليل عاملی اكتشافی استفاده نمود و نتايج حاصل
حاكی از آن بود كه عوامل تحليل شده تقريباً  %66/2واريانس مادههاي هدفگذاري را تعيين
میكند .عوامل بر اساس سئوااتی كه بار عاملی آنها  %32يا بيشتر بود نامگذاري شدند و سئوااتی
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كه بار عاملی آنها كمتر از  %32بود حذف شدند .استيرز (  )2986پايايی اين پرسشنامه را به روش
آلفاي كرونباخ  2/69نعامی و ساعی( )2388ضريب پايايی آنرا به روش آلفاي كرونباخ و تنصيف
به ترتيب  2/82و  2/68و همچنين رازقی ( )2389ضريب آلفاي كرونباخ آن را برابر 2/80گزارش
كرده اند .در پژوهش حاضر به منظور احراز روايی سازهاي پرسشنامه از طريق همبستگيهر گويه با
نمره كل محاسبه شد كه نتايج بدست آمده حاكی از دامنه ضرايب بين  2/38تا  2/88است كه
تمامی ضرائب در سطح  2/22معنادار میباشد .در پژوهش حاضر از روش آلفاي كرونباخ به
منظور سنرش پايايی اين پرسشنامه استفاده شد كه ضريب پايايی به دست آمده برابر 2/62
میباشد.
پرسشنامه سبك اسناد كهاين پرسشنامه توسط پترسون ،سمل ،وان باير  ،آبرامسون ،متاسكی و
سليگمن ) 2980( 2ساخته شده است ابزار ديگر اين پژوهش می باشد .سپس در سال  2988توسط

78

پترسون و سليگمن مورد ترديد نظر قرار گرفت .اين پرسشنامه ارائه دهنده ميزان خود

سنری0

آزمودنی از الگوهاي سبك مورد انتظار خود در تبيين علی حوادث خوب و بد میباشد ،در كل
پرسشنامه سبك اسناد شامل  88سؤال میباشد كه شامل  20موقعيت فرضی است كه نيمی از آنها
بد و نيمی از آنها خوب می باشند همچنين نيمی از آنها در ارتباط با روابط بين فردي است در حالی
كه نيمی ديگر در مورد رسيدن يا نرسيدن به موقعيت فرضی میباشد به دنبال هر يك از
موقعيت هاي فرضی چهار سوال در نظم واحدي مطرس شده است به اين صورت كه بعد از طرس
موقعيت فرضی سؤالی در مورد علت اصلی اين حاديه پرسيده میشود و  3سوال ديگر داراي طيف
ليكرت  8قسمتی هستند و در دو انتهاي اين طيف دو سبك علی متضاد قرار دارد .پاسخ دهنده
می بايست عددي را كه بيانگر باور علی اوست عالمت بزند اولين سؤال از اين مرموعه  3سوالی
در ارتباط با اين مطلب است كه آيا حاديه مذكور به سبب چيزي درون خود اوست يا دليلی
خارجی اعم از شرايط يا افراد باعث آن شدهاند؟ سوال بعدي در ارتباط با بعد يبات و

پايداري3

1

.Semmel & Von Baeyer & Abramson & Metalsky
.Self report
3
.Stability
2

نقش واسطهاي هدفگذاري در...
مطرس میشود .اينكه اين حاديه در موقعيت كنونی اتفاق افتاده يا در آينده نيز میتواند تكرار شود؟
سوال آخر در ارتباط با كلی بودن مطرس میشود .اينكه اين حاديه فقط شامل موقعيت خاص است
يا همه جوانب زندگی را در برمیگيرد؟ در مورد روايی ،پيشينه طوانی در ارتباط با روايی سازه و
روايی مالكی پرسشنامه وجود دارد .تحقيقی توسط سليگمن و همكاران  2980انرام گرفته كه
روايی سازهي پرسشنامه را ايبات نمودهاست .از تحقيقات ديگري كه روايی سازهاي پرسشنامه را به
ايبات رساندهاند میتوان از تحقيق زولو 2و سليگمن  ،2988كامن 0و سليگمن  2988و شالمان 3و
سليگمن  2988ياد نمود (پور محمد رضاي ترريشی .)2388 ،مطالعات متعددي همسانی درونی
پرسشنامه را نيز مورد بررسی قرار داده است .به عنوان مثال :پترسون ،سمل وان باير ،متالسكی و
سليگمن ( )2980ميزان آلفاي كرونباخ (شاخص همسانی درونی) را براي سه زير مقياس مركز
توجه ،يبات ،پايداري و كلی بودن بين  2/88تا  ،2/69پترسون ( )2980پايايی سبك اسناد مثبت را
 2/68و پايايی سبك اسناد منفی را  2/62و كل اسناد را  ،2/86منزو  2999به نقل از رجبی و شهنی
ييالق ضريب آلفاي كرونباخ سبك اسناد مثبت را  2/86و سبك اسناد منفی را  ،2/82ولكوك –
هنري 0222 8به نقل از رجبی و شهنی  2388ضريب پايايی سبك اسناد منفی را  2/82و ضريب
پايايی سبك اسناد مثبت را  2/86گزارش نمودند.پژوهش حاضر روايی مقياس از طريق
همبستگيهر گويه با نمره كل خود محاسبه شد ،كه نتايج بدست آمده حاكی از دامنه ضرايب بين
 2-/38تا  2/88است .تمامی ضرايب در سطح  2/22معنادار میباشد .كه نشان دهنده روايی
مطلوب اين مقياس میباشد .ضرايب آلفاي كرونباخ در اين پژوهش براي اسناد مثبت برابر ، 2/60
اسناد منفی برابر 2 /62و براي كل پرسشنامه  2/86به دست آمده است.
بيراي ترزيييه و تحلييل اطالعييات از آمييار توصييفی (ميييانگين ،انحييراف معييار ،واريييانس) و آمييار
استنباطی( همبستگی پيرسون ،رگرسييون چندگانيه همزميان ،تحلييل مسيير و معيادات سياختاري)
استفاده شد.
.Zullow

1
2

.Kamen
.Shulman
4
.Woolcok-Henry
3
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یافتههاي شژوهش
در اين بخش يافته هاي توصيفی مربوط بيه متغيرهياي پيژوهش ارائيه گردييده اسيت .ايين يافتيههيا
تصويري روشن از عملكرد آزمودنی ها در متغيرهاي پژوهش را ارائه كرده است .در ايين قسيمت،
حداقل ،حداكثر و مييانگين نميرات آزميودنی هيا و همچنيين ،انحيراف معييار و وارييانس نميرات
آزمودنیها آورده شده است.
جدول .2اطالعات توصيفی متغيرهاي پژوهش

متغيرهاي پژوهش

حداقل

حداكثر

ميانگين

انحراف

واريانس

معيار

77

هدف گذاري

62

222

82/28

8/98

62/38

خودكارآمدي

20

82

09/88

8/28

06/38

سبك اسناد مثبت

8

02

26/93

3/28

9/06

سبك اسناد منفی

3

02

22/83

3/38

22/83

سبك اسناد

-8

26

8 /22

8/06

28 /28

به منظور بررسی چگونگی ارتباط متغيير هياي پژوهشيی و اعتبيار بخشييدن بيه تحلييلهياي بعيدي
همبستگی آن ها با يكديگر محاسبه شده است كه ماتريس همبستگی متغيير هياي ميورد مطالعيه در
جدول ( )0آورده شده است.

نقش واسطهاي هدفگذاري در...

جدول  .0ماتريس همبستگی بين متغير ها

0

متغير ها

2

( )2هدف گذاري

-

( )0خود كارآمدي

**2/39

8

3

8

-

P<0/01
( )3اسناد مثبت
( )8اسناد منفی

**2/28

**2/88

P<0/01

P<0/01

**-2/28

2/26

P<0/01
()8سبك اسناد

**2/20

-

P<0/01

**2/08

**2/06

P<0/01

P<0/01

**2/62

**-2/82

-

P<0/01 P<0/01
P**<0/01

P*<0/05

جدول .3نتايج تحليل رگرسيون خودكارآمدي بر روي سبك اسناد مثبت

متغير

R

R2

F

P

β

t

<P

پيش بين
اسناد
مثبت

2/88

2/29

63/89

2/222

2/88

8/99

2/222

همانطوري كه مالحظه می شود در جدول شماره ( )3تنها اسناد مثبت آورده شده است كه اين
كار بخاطر عدم همبستگی اسناد منفی با خودكارآمدي می باشد و تنها اسناد مثبت با
خودكارآمدي رابطه داشته است و وارد مدل رگرسيون شده است .باتوجه به نتايج ،اسناد مثبت،
پيش بينی كننده مثبت و معنادار براي خودكارآمدي ( )β = 2/88P;>2/222میباشد .اين متغير
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تقريباً  ( % 29نوزده درصد) از واريانس خودكارآمدي را تبيين میكند(R2 =2/29
;.)F=63/8p;>2/222
به منظور مطالعه ميزان پيش بينی كنندگی هدفگذاري توسط اسناد مثبت و اسناد منفی از
رگرسيون چندگانه استفاده گرديد .به طوري كه اسناد مثبت و اسناد منفی به عنوان متغير برونزاد و
هدفگذاري به عنوان متغير درونزاد در نظر گرفته شد .شاخصهاي مختلف حاصل از تحليل
رگرسيون همزمان در جدول ( )8ارائه شده است.
جدول .8نتايج تحليل رگرسيون هدفگذاري بر روي سبك اسناد مثبت و منفی

متغيرهاي
پيش بين

77

R

متغير

R0

F

<P

B

مالك

اسناد
مثبت

Beta

t

<P

2/02

2/83

3/33

2/222

هدف
گذاري

2/08

2/28

8/88

اسناد

2/222
-2/80

-2/28

-0/96

2/223

منفی

بر طبق جدول( )8نتايج تحليل رگرسيون هدفگذاري بر روي سبك اسناد مثبت و اسناد منفی،
بدين قرار بود كه سبك اسناد مثبت ،به طور مثبت(p>2/222و  )β =2/02و سبكاسناد منفی
(p>2/223و  ) β =-2/28به طور معكوس و معناداري هدفگذاري را پيشبينی میكنند  .اين
متغيرها

تقريباً

%8

از

واريانس

هدفگذاري

را

پيش

بينی

میكنند

( .)F=8/88p;>2/222R2;=2/28در اين مرحله متغير هدفگذاري و اسناد مثبت بهطور همزمان
به عنوان برونزاد و متغير خودكارآمدي به عنوان درونزاد قرار میگيرند.
يكی از فرضيات مهم مورد بررسی ،تثيير اسناد مثبت و اسناد منفی بر خودكارآمدي با واسطه
گري هدفگذاري بود ،به همين منظور از رگرسيون همزمان استفاده گرديد ،تا مشخص گردد با

نقش واسطهاي هدفگذاري در...
ورود متغير هدفگذاري اير اسناد مثبت بر خودكارآمدي چگونه تغيير میكند .از آنرايی كه
اسناد منفی رابطه معنی داري با خودكارآمدي پيدا نكرد تنها اسناد مثبت و هدفگذاري در معادله
رگرسيون وارد شدند .شاخصهاي حاصل از تحليل رگرسيون همزمان در جدول ( )8ارائه شده
است.
جدول .8نتايج تحليل رگرسيون خودكارآمدي بر روي هدفگذاري و سبك اسناد مثبت
متغيرهاي
پيش بين

متغير

R

R0

F

<P

مالك

اسناد
مثبت

B

Beta

t

<P

2/68

2/38

8/09

2/222

خودكارآمدي
2/88

2/09

88/62

77

2/222

هدف

2/02

2/30

6/28

2/222

گذاري

باتوجه به نتايج ارائه گرديده ،اسناد مثبت ،به طيور مثبيت و معنيادار ( )β = 2/38 P,>2/222نميره
كل خودكارآمدي را پيش بينی میكند .هدفگذاري نيز پيشبينی كننده مثبيت و معنيی دار نميره
كييل خودكارآمييدي( ) β =2/30 P,>2/222بييود .كييل مييدل  09درصييد واريييانس نمييره كييل
خودكارآمدي را پيش بينی میكند.
در اين مرحله جهت بررسی نقش واسطه اي هدفگذاري در رابطه بين اسناد مثبت با نمره كل
خودكارآمدي ضرايب بدست آمده در جدول 3با جدول  8مقايسه شدند ،همانطور كه از جدول
شماره 3مشخص است ميزان پيش بينی كنندگی اسناد مثبت بر خودكارآمدي (2/88 P,>2/22
=)βمیباشد .در حالی كه اين مقدار با وارد كردن متغير هدفگذاري در معادله رگرسيون ،جدول
شماره 8اسناد مثبت ( )β = 2/38 P,>2/22كاهش يافت .با اين شرط متغير هدفگذاري به عنوان
واسطه بين اسناد مثبت و نمره كل خودكارآمدي قرار گرفت.
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براي بررسی ميزان برازش مدل استخراج شده از روش تحليل مسير ،از روش مدلسازي معادات
ساختاري با استفاده از نرمافزار  LISRELاستفاده شد.
درگام اول و پس از تنظيم معادات ساختاري ،برازش مدل حاضر با استفاده از روش حداكثر
درستنمايی مورد بررسی قرار گرفت .شكل ( )0نتايج نهايی حاصل اصالس مدل مسير را نشان می-
دهد.
**0/18
اسناد مثبت

**0/20
هدف گذاری

0/42

**-0/48
0/31

اسناد منفی

77

**0/92

خودکارامدی

0/70

شكل.0مدل نهايی پس از اعمال تغييرات بر مبناي شاخصهاي ليزرل

فلش يك طرفه عدد به سمت متغيرهاي وابسته نشاندهنده خطا يا مقدار باقيمانده است و فلش دو
طرفه بين دو متغير مستقل نشاندهنده ميزان همبستگی بين خطا در اين متغيرها است .بهطور كلی،
نتايج حاصل از اين تحليل نشان داد كه مدل نهايی از برازش مطلوبی برخوردار است.
جدول .6شاخصهاي برازش مدل
AGFI2

GFI0

RMR3

RMR8معيارشده

NFI8

NNFI6

CFI8

RMSEA8

K2/df

K2,
df=2

1

.Adjusted Goodness of Fit Index
.Goodness of Fit Index
3
). Root Mean square Residual (RMR
4
.Standardized RMR
5
. Normed Fit Index
6
.Non-Normed Fit Index
7
.Comparative Fit Index
8
).Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA
2

نقش واسطهاي هدفگذاري در...
2

2/98

2/38

2/202

2/98

2/96

2/99

2/282

2/83

2/83 (P
)=2/29

شاخص مرذور خی (،)K2كه به ارزيابی كل مدل میپردازد ،روشی براي تعيين برازش مدل-
هاست كه عدم معناداري آن نشاندهنده برازش مدل با دادهها است (هومن .)2388 ،با توجه به عدم
معناداري اين شاخص ،به نظر میرسد مدل داراي برازندگی مطلوبی میباشد .دومين شاخص،

ريشه

ميانگين توان دوم تقريب ( )RMSEAاست .منابع موجود در زمينه مدلسازي معادات

ساختاري پيشنهاد میكنندكه اگر مقدار اين شاخص كمتراز  2/282باشد ،مدل از برازش مطلوب
و اگر مقدار اين شاخص بين  2/282و  2/282باشد ،مدل از برازش قابل قبولی برخورداراست
(هومن .)2388 ،با توجه به اندازه اين شاخص در مدل حاضر ()2/282می توان عنوان كرد كه مدل
استخراج شده در اين پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار است .همچنين ،اين منابع بيان میكنند
كه اگر شاخصهاي نيكويی برازش ( ،)GFIنيكويی برازش تعديل شده ( ،)AGFIشاخص
برازش بهنرار ( ،)NFIشاخص برازش غيرهنرارشده ( )NNFIيا شاخص تاكر-لوئيس

(2)TLI

و شاخص برازش مقايسهاي ( )CFIازمقدار  2/9بااتر باشند ،مدل از برازش مطلوبی
برخورداراست .بنابراين ،با توجه به مقادير اين شاخصها درجدول  8میتوان گفت كه مدل حاضر
برازندگی عالی با دادههاي ترربی موجود دارد .در نهايت ،اگر مقدار معيار شده ريشه
مرذورميانگين ( ،)SRMRكه يكی ديگرازشاخصهاي برازش مدل و بيانگر حد متوسط
واريانس و كواريانس تبيين شده در مدل میباشد ،كمتراز  2/282باشد ،مدل از برازش مطلوبی
برخوردار خواهد بود (هومن )2388 ،كه نتايج موجود در جدول 6مؤيد اين امر هستند.
نتايج باا را میتوان به صورت زير در قالب جدول نيز نشان داد.
جدول .8ميزان تثيير مستقيم ،غير مستقيم و كل متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته خودكارآمدي

متغيرها
اسناد مثبت

اير مستقيم

اير غير مستقيم

اير كل

2/88

2/268

2/88
).Tucker-Lewis Index (TLI

1
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هدفگذاري

2/30

-

2/30

بحث و نتيبه گيري
نتايج پژوهش حاضر حاكی از آن است كه بين اسناد منفی و خودكارآمدي رابطه معنا داري وجود
ندارد ولی بين اسناد مثبت با خودكارآمدي رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد .بين اسناد مثبيت بيا
هدفگذاري رابطه مستقيم و معنی دار و بين اسناد منفی با هدفگذاري رابطه معكوس و معنی دار
وجود دارد .همچنين هدفگذاري و سبك اسناد مثبت قادر به پيشبينی خودكارآمدي ميیباشيند.
پس از بررسی ضرايب مسير هاي بدست آمده ،معلوم شد كه متغير هدفگيذاري نقيش واسيطهاي
ميان سبك اسنادي و خودكارآمدي دارد .اين نتايج با يافتيههياي پيال ،سييلوي ،)0229( ،جيونگر و

77

گوستاوسون ( ،)0229احيدي ،نريميانی ،ابولقاسيمی ،آسييايی ( ،)2388دوشدان ،كازالوسدكی،
اسچميدت ،ميلنر ،و ليپين (  ،)0228ليپين ( ،)0228آكاما ( ،)0226چانگ و چيو ( ،) 0222جنگ و
هائوشی( )0228همسو میباشند.
جديدترين يافتههاي پال ،سيلوي )0229( ،پيرامون اسنادها ،نيز نشان میدهد كه اسنادهاي مثبت بيشيتر
با راهبردهاي مقابلهاي مشكل ي مدار و نتايج مثبت روانشناختی و خودكارآمدي بيشيتر ،و اسينادهاي
منفی با راهبردهاي مقابلهاي هيران ي مدار و نتايج منفيی روانشيناختی و خودكارآميدي پيايين تيري،
همراه است .همچنين می توان چنين گفت كه هر چه فرد در شيوه اسناد دهيی بيه توانيايی هيا خيود
ارزش قايل شود به ق وت خويش پی برده و در صدد ارتقاء نقاط قوت خويش برآمده و در جهيت
افزايش خودكارآمدي خود برانگيخته میشود و هميين امير بيه افيزايش خودكارآميدي وي منرير
میگردد.از طرفی ديگر به نقاط ضعف خويش نيز پیبرده و در پی رفع آنها تيالش كيرده و هميين
امر به افيزايش خودكارآميدي وي نييز منرير ميیگردد(جيونگر و گوستاوسيون .)0229،همچنيين
می توان اگعيان نميود افيرادي كيه معتقدنيد ،روييدادهاي زنيدگی در نتيريه نقشيه رييزي و تيالش
پی گيرخود آنان است ،لذا براي هر عمل و رفتار خيود و پياميدهاي آن قبيول مسيئوليت ميیكننيد.
بنابراين می توان نتيره گرفت كه خودكارآمد تر بوده و از عملكرد بهتري برخوردار میباشند ،چرا
كه براي مهارتها و توانايی هاي خويش ارزش قائل هستند .بر عكس افراد داراي اسناد منفی شيانش

نقش واسطهاي هدفگذاري در...
و اقبال را براي رفتارها و مهارتهاي خويش دخيل میدانند و براي توانايیهياي خيود هيير ارزشيی
قائل نمیشوند و دست آخر نيز از خودكارآمدي پايينتري برخوردار میگردند (سيف.)2382 ،
دوشان ،كازالوسكی ،اسچميدت ،ميلنر ،و ليپين (  )0228در مطالعا

خود كشف كردند

كه هدفگذاري ،اادر به شيشبينی خودكارآمدي میباشد از طرفی دیگر
هدفگذاري و اهداف س م منبربه عملكرد باال و خودكارآمدي باال میشوند
وانگيزش واتی باالاسم كه اهداف س م انت اب شده باشند.
چانگ و چيو (  ) 0222نشان داد كه اسنادهاي مثبت با خودكارآمدي باا رابطه مثبت و معنی داري
داشتند و افرادي كه خودكارآمدي بااتري داشتند اهداف بااتر و دشوارتري را براي خود
گزينش میكردند .همچنين افرادي كه اهداف بااتري را انتخاب میكردند عملكرد بهتر و
خودكارآمدي بااتري داشتند .عالوه بر اين هدف گذاري ،ميزان واريانس خودكارآمدي بااتري
را تبيين میكرد .بر اساس نتايج حاصل از اين مطالعه افراد داراي اسنادهاي مثبت داراي
خودكارآمدي بااتري بوده و اهداف دشوارتري را انتخاب میكردند.نتايج اين مطالعه نيز بيانگر
اين بود كه افراد داراي اهداف بااتر عملكرد بهتر و خودكارآمدي بااتري داشتند .همچنين اين
تحقيق چنين استدال كرد كه ناتوانی در هدفگذاري مناسب و منطقی منرر به عدم برنامه ريزي
ميشود و عدم تنظيم اهداف و عدم هدفگذاري باعث افت خودكارآمدي و اتالف وقت
میگردد.
بنابراين می توان گفت افزايش نمره فرد در اسناد مثبت و كاهش نمره وي در اسناد منفی
خودكارآمدي را تحت تثيير قرار میدهد .به اين معنی كه هر چه فرد در برخورد با مسائل و
موقعيتها علت عدم موفقيت خود را ،عدم تالش خويش ،براي عدم موفقيت ،عامل اصلی بداند،
بيشتر به نقاط ضعف خود پی برده و در صدد رفع آنها تالش میكند و منرر به افزايش
خودكارآمدي خويش میگردد .نتايج پژوهش حاضر براي كليه دانش آموزان ،والدين ،معلمان و
مسئولين ،در نظام آموزش و پرورش تذكرات مفيدي در ارتباط با نحوه شكل دهی اسنادي افراد،
دارد .هرگونه رفتارهايی كه باعث ايراد اين باور در افراد شود كه موفقيتهايش مربوط به خود او
نيست و ديگران در اين موفقيت او موير بوده اند ،و اين موفقيت محدود به همين شرايط خاص
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بوده و تنها در اين مرحله زندگی را تحت تثيير قرار می دهد ،منرر به منفعل شدن او میگردد ،و
در نتيره راهبردهاي مويرتري هم در فعاليتهاي خود به كار نمیگيرد و به طبع آن فاقد پيشرفت
در محيط كاري شده و خودكارآمدي مورد انتظار را نخواهد داشت .بنابراين ،ايراد آگاهی در
افراد نسبت به ايراد سبكهاي اسنادي مثبت و مفيد ،موفقيت در كار و فعاليت و تثكيد بر نقش
آنان در اين امر تثيير بسزايی در بهبود رفتارهاي فرد و افزايش خودكارآمدي وي دارد .لذا معلمان
كه الگويی مناسب براي ديگر افراد میباشند می توانند افراد و شاگردان را تشويق كنند تا شكست
خود را به عواملی ربط دهند كه می توان آنها را كنترل كرد .در آن صورت می توان از نتايج زيان
آور شكست در دانش آموزان تا حدي پيشگيري كرد(بريج.)0222،2
افراد داراي سبك اسناد مثبت بيشتر موفقيت خود را به توانايی هاي خيود نسيبت داده ،بنيابراين در
زمينههاي مختلف زندگی ،احتمااً اهدافی را كه برمیگزينند كه دشوارترند و از پيذيرش اهيداف
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بيشتر برخوردارند و براي رسيدن به اهداف خود يا سازمان از رقابيت بيشيتري بيين همتايييان خيود
برخوردارند لذا چون اين افراد خود را توانمندتر و كارآمدتر میبينند از اهداف بااتري برخيوردار
بييوده و در پييذيرش هييدف و هييدفگييذاري مشيياركت بيشييتر و تييالش بيشييتري از خييود نشييان
میدهند(آكاما .)0226 ،هيدفگيذاري نييز ميی توانيد واسيطه اي بيين سيبكهياي اسيناد گيردد و
خودكارآمدي را پيشبينی كند .همچنين نتيرهگيري می شود افرادي كه داراي هدف هستند بيراي
رسيدن به اهداف خود داراي تالشی مداوم و خستگی ناپذيرتري هستند و در پيشبرد اهداف خيود
موفقتر عمل كرده و از خودكارآمدي بهتر و بااتري برخوردارند (اك و اتهام .)0228 ،در واقع
افراد با استفاده از اسناد مثبت ،هدفگذاري و برنامه رييزي صيحيح رونيد افيزايش خودكارآميدي
خويش را فراهم میآورند .همچنين شركتكنندگان داراي هدف تنظيم اهداف كاري خيويش را
در كنترل داشته و سخت تالش میكنند و در نتيره از نمره هدف گذاري بااتري برخوردار كشيته
و با باا رفتن نمره هدف گذاري نمره خودكارآمدي نيز افزايش میيابيد ( ليپيين .)0228 ،در تبيين
اين موضوع می توان گفت كه شركت كنندگان داراي هدف نسبت به افراد فاقد هدف برنامه هياي
بيشتري را براي توليد عقايد خويش توسعه ميی دهنيد و تيثيير مثبيت هيدف بير كارآميدي را نشيان
میدهند .همچنين هدفگذاري منرر به كياهش حيواسپرتيی و افكيار ميزاحم در انريام وظيايف
.Bridges

1

نقش واسطهاي هدفگذاري در...
محوله در شغل گردييده (گيا ،2989 ،2بيه نقيل از شيهنی يييالق )0223 ،و هدفگيذاري را افيزايش
میدهد.
نيروي انسانی مهمترين وراهبرديترين منبع يك سازمان به حساب میآيد همچنين يكی از
مهارتهايی كه مديران ،كاركنان ،مسئوان اجرايی و دستاندركاران نظام آموزش و پرورش بايد
در خود تقويت نمايند ،مهارت هدف گذاري است و با توجه به اهميت اين موضوع در سازمان
آموزش و پرورش پيشنهاد میشود مسئوان اجرايی و دستاندركاران نظام آموزش و پرورش به
برگزاري كارگاهها و دورهاي ضمن خدمت به منظور آشنا نمودن معلمان با نقش مهم
هدف گذاري و تثيير آن بر خودكارآمدي آنان ،آشنا نمودن معلمان ،مرريان و مسؤلين مربوطه با
نقش مهم سبك هاي اسناد و رابطه آنها بر خودكارآمدي معلمان و بررسی و تشخيص نيازها و
انتظارات نيروي انسانی وزارت آموزش و پرورش و تالش در جهت ارتقاء و رشد و افزايش
خودكارآمدي اختصاصی و شغلی معلمان بپردازند.
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