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تحصیلی آن به عنوان پادزهری برای کاهش انگیزش تحصیلی و پیشرفت  عاطفی دانشجویانمشغولیت  چکیده:

ژوهش حاضر رابطه ی اهداف پیشرفت و مشغولیت در پ ها است، بنابراین شناسایی عوامل موثر بر آن مهم است، لذا

رشته ی دانشجو 513شرکت کنندگان پژوهش،  .عاطفی با میانجی گری هیجان های پیشرفت مورد بررسی قرار گرفت

تصادفی طبقه ای بودند که با روش نمونه گیری  شیرازروانشناسی دانشگاه  دانشکده علوم تربیتی وها و مقاطع مختلف 

(، پرسشنامه 2111، ریو و تسنگ) مشغولیت تحصیلی رای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از مقیاسشدند. بانتخاب 

( استفاده شد. 2113، پکران) پیشرفتهای  هیجانپرسشنامه ی و ( 2111، الیوت و مک گریگور) اهداف پیشرفتی 

انجام  22ویراست  AMOSافزار ارزیابی الگوی پیشنهادی از طریق الگویابی معادالت ساختاری و با استفاده از نرم 

یافته ها نشان دادند که  گرفت. روابط واسطه ای در الگوی پیشنهادی با استفاده از روش بوت استراپ آزموده شدند.

دار حاصل ف دو مسیر غیر معنی الگوی پیشنهادی از برازش خوبی با داده ها برخوردار است. برازش بهتر از طریق حذ

دار و اهداف عملکرد اجتنابی اثر  و معنیمثبت و عملکرد گرایشی اثر  گرایشی تبحر اهدافه شد. نتایج نشان دادند ک

بر مشغولیت عاطفی معنی دار نبود. نتایج  دارند ولی اثر اهداف تبحر اجتنابی عاطفیمشغولیت منفی و معنی داری بر 

تنابی و عملکرد اجتنابی از طریق هیجان اهداف تبحر گرایشی، تبحر اجمربوط به روابط غیر مستقیم نیز نشان دادند، 

از طریق هیجان های مثبت اثرات غیر مستقیم  های منفی و اهداف تبحر گرایشی، تبحر اجتنابی و عملکرد گرایشی

 .معنی داری بر مشغولیت عاطفی دارند

 

 .های پیشرفت، مشغولیت عاطفیاهداف پیشرفت، هیجان واژگان کلیدی:
 

 

  

 

 

 

 

 Email: negin.hemati1990@gmail.com   
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 مقدمه

 و علمی تخصص شوند،می ترپیشرفته جوامع چه هر

کند. می پیدا تریبیش اهمیت علمی پیشرفت در نتیجه

 جوامع، تمامی در مسأله این متولیان تریناز مهم یکی

 عواملی پی در همواره که هستند نهادهای آموزشی

 حقیقت در و اثرگذارند فرایند این در پیشبرد روند کهمی

 در کنند کهمی تضمین را جدید نسل پیشرفت تحصیلی

 مطابق را خود هایشدارند آموز سعی هادانشگاهمیان  این

عالقه و  ایجاد دهند. ارائه و جامعه دانشجویان نیازهای با

 موفق تحصیالت در بتوانند که طوری دانشجویان در انگیزه

 کیفیت ارتقای زمینه در مهم هایشچالز یکی ا باشند

 بنابراین رمز .(1585است )صیامی و همکاران،  آموزش

مشتاق  را که یادگیرنده تاس این در معلم یک موفقیت

 به را او آموزش، فرایند دادن در دخالت با کند و یادگیری

مسایل  دهد چون یکی از سوق فعال یادگیری سوی

هستند،  روبرو آن با مراکز آموزشی برخی از که ایعمده

بین  در قوی علمی هاینبود انگیزه و بی عالقگی تحصیلی

است )قدم  دیج علمی تالش و برای کار یادگیرندگان

 (. 1585پور، 

یکی از مفاهیم  مشغولیت تحصیلیدر همین راستا، 

 جهت درک بار اولین برای که باشداساسی در آموزش می

عنوان  و به گردید و شکست تحصیلی مطرح افت و تبیین

در حوزه  گرایانه اصالح هایتالش برای اساسی پایه و

همکاران،  عابدینی و(قرار گرفت  نظر تربیت مد تعلیم و

فعال  به مشارکت کلی طور به تحصیلی مشغولیت (.1591

 و دارد درسی اشاره هایو فعالیت در تکالیف یادگیرنده

پیشرفت تحصیلی است )ریو  بینی پیش برای مهمی عامل

یادگیرندگانی که مشغولیت تحصیلی  (.2112و همکاران، 

یابند، بر دارند، در کالس درس به طور منظم حضور می

شوند، به قوانین کالس متعهد دگیری متمرکز مییا

کنند و عملکرد بهتری هستند، نمرات باالتری کسب می

با  (.2115تاندارد شده دارند )چپمن، های اسدر آزمون

توان توضیح داد تحصیلی می استناد به مفهوم مشغولیت

که یادگیرندگان به هنگام رویارویی با محیط آموزشی و 

فکر و عمل  احساس، چگونه رفتار، ،های کالسیفعالیت

از مشغولیت  مختلفی هایمدل و تعاریفکنند. می

مدل ریو و تسنگ  هاآن از است؛ یکی شده تحصیلی ارائه

ای مشغولیت تحصیلی، سازه مدل این ( است. در2111)

مشغولیت  رفتاری، چند بعدی و متشکل از ابعاد مشغولیت

 .استعاطفی مشغولیت شناختی و  مشغولیت عاملیت،

 هیجانی و عاطفی هایواکنش به عاطفی مشغولیت، دبع

و  فردریکس(دارد  اشاره درس کالس یادگیرندگان در

مند به حیطه پژوهشگران عالقه. (2112همکاران، 

 عاطفی عنوان حاالت تحت را انگیزش، مشغولیت عاطفی

 خاص ایجاد علمی هایفعالیت توسط که مشاهده قابل

در  .(2111اند )کیندرمن، کرده سازیمفهوم  شوند،می

 فردی هعاطف کیفیت به عاطفی مشغولیت مفهوم، این

طی  در احساس لذت و عالقه شوق، و شور نظیر

مشغولیت عاطفی، همچنین دارد.  اشاره علمی هایفعالیت

 و معلمان ،محیط آموزشی به عالقه عدم یا به عالقه

 لذت، قبیل از منفی و مثبت ، عواطفدرسی تکالیف

 کندمی اشاره نیز خستگی یا و خشم کنجکاوی، اضطراب،

 (. 2112)فردریکس و همکاران، 

 توان از جمله متغیرهای مرتبط بامشغولیت عاطفی را می

بعد عاطفی رفتار دانست که ضمن تأثیرپذیری از 

های گوناگون محیطی با نتایج تربیتی زیادی نیز در ویژگی

( 2119) و همکاران لتوناپارتباط است. در این زمینه 

 طریق از فعاالنه دانشجویان که هنگامیاند نشان داده

مشغول  یادگیری رامو در خود اعمال احساسات و افکار،

 از ترک و داده افزایش را هاآن موفقیت امر این شوند،می

 (2115چپمن )همچنین  ،دکنجلوگیری می هاتحصیل آن

ن پادزهری برای به عنوا عاطفیمشغولیت  نشان داد که

 گانتحصیلی یادگیرند کاهش انگیزش تحصیلی و پیشرفت

پیامدهای  عاطفیدر مقابل، فقدان مشغولیت است و 

جدی از جمله پیشرفت تحصیلی پایین، انجام رفتارهای 

بزهکارانه و منحرف، افزایش خطر مردودی و ترک تحصیل 

ن با توجه به اهمیت روز افزون ای برای یادگیرندگان دارد.

له، مطالعات متعددی از مناظر گوناگون، عوامل أمس
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را مورد بررسی قرار  عاطفیمشغولیت ابعاد اثرگذار بر 

؛ 2111؛ ریو و تسنگ، 2112، و همکاران )پکران اندداده

 (. در1582، طالع پسند؛ مهنا و 1582ای و همکاران، اژه

ی متغیرها دارد اثر سعی حاضر نیز پژوهشگر پژوهش

بر مشغولیت را های پیشرفت و هیجان فتپیشر اهداف

 مورد بررسی قرار دهد.  دانشجویان عاطفی

 عاطفی رابطه دارد،مشغولیت  با اثر گذاری که از عوامل

 از یکی پیشرفت اهداف پیشرفت است. اهداف

 عملکرد دراکا برای هاچارچوب ترینکامل و ترینبرجسته

و  وزشیآم هایحیطه در خصوص به موفقیت آمیز افراد،

 اعتقاد ایمز به. (2111 )کاپالن و فلوم، استتی مهار

باورها،  از یمنسجم الگوی پیشرفت بیانگر اهداف (1882)

 به هانآ شودیم سبب که افراد است هایاسناد و هیجان

 کنند، پیدا گرایش پیشرفت هایموقعیت به مختلف طرق

 رائها پاسخی نهایت در و بپردازند فعالیت به زمینه آن در

 مبین تحصیلیی هادر موقعیت اهداف پیشرفتدهند. 

 تمایالت، لحاظ همین به است و تحصیل از فرد انگیزه

 تحت ییادگیری هادر موقعیت را او یهاپاسخ و هاکنش

 های اخیرسال (. در1582 دهد )صیف،می قرار تأثیر

 شده سازی مفهوم متفاوتی هایهگون به پیشرفت اهداف

اهداف ( چهار نوع 2111) گریگور مک و الیوت .است

 تبحراهداف  را مطرح کردند که عبارتند از پیشرفت

گرایشی و  عملکرد اهدافاجتنابی،  تبحر اهداف گرایشی،

 ی.اجتناب عملکرد اهداف

گرایشی بر اهدافی مانند  تبحر اهدافیادگیرندگان با 

ها و افزایش امکان، چیره شدن بر چالش یادگیری در حد

 تبحر اهدافیادگیرندگان با  ،کید دارندأستگی تسطح شای

در  نداشتن یا شکست اجتنابی به منظور پرهیز از تبحر

کنند و از نفهمیدن یادگیری تا حد امکان تالش می

یا فراموشی  مطالب، شکست در یادگیری مواد درسی

 اهداف بایادگیرندگان  ،ترسندمطالب آموخته شده می

ان دادن ارزش خود نسبت عملکرد گرایشی تمایل به نش

یید شایستگی أها از یادگیری، تبه دیگران دارند و هدف آن

عملکرد  اهدافو یادگیرندگان با  ،یا توانایی خود است

کفایت یا ناتوان به نظر آمدن نزد دیگران، اجتنابی از بی

ا برای اجتناب از شکست هراس دارند و تمام تالش خود ر

 جمع (. شواهد1599 یفیان،)حسینی و لط برندبه کار می

 الگوهای که این اهداف به اندهداد نشان شده آوری

 منجر رفتاری و عاطفی شناختی، پیامدهای از متمایزی

های عابدینی و توان به پژوهش، در این زمینه میشوندمی

( و صیف 1585(، بانشی و همکاران )1591همکاران )

بعاد را بر ا ثیر اهداف پیشرفت( اشاره کرد که تأ1582)

 اند.مشغولیت تحصیلی نشان داده

های ، هیجانعاطفیعامل اثر گذار دیگر بر مشغولیت 

ی تحصیل یهاموقعیت در یادگیرندگان پیشرفت است.

 یهانهیجا .کنندیم تجربه را یمختلف یهاهیجان

 به مستقیم طوره ب که هستندی هایهیجان ،پیشرفت

 اندخورده ، گرهیتحصیل پیامدهای یا یتحصیل یهافعالیت

ی بررسی های گذشتهدر پژوهش (.2112، )پکران

های مرتبط بر هیجان های پیشرفت، مطالعات نوعاًهیجان

های پیشرفت ا پیامدهای موفقیت و شکست فعالیتب

اند. مثل غرور، اضطراب یا شرم )واینر، متمرکز شده

 (. 1582؛ به نقل از صیف، 2111؛ زیدنر، 1893

های پیامدی را ه تنها این هیجانارزش ن_نترلنظریه ک

های مرتبط با کند، بلکه همچنین هیجانبررسی می

 در طیلذت از یادگیری، خستگی فعالیت مثل 

را نیز مورد تکالیف الزامات از  خشمهای کالسی و آموزش

های های فعالیت به فعالیتدهد. هیجانتأکید قرار می

امدهای این پیامد به پیهای مرتبط با پیشرفت و هیجان

های هیجانعالوه ه . ب(2112، )پکران اندها وابستهفعالیت

 یا منفی بودن یا مثبت (هاآنارزش  اساس پیشرفت بر

 بودن )فعال فعالیت درجه و )بودن ناخوشایند و خوشایند

 ،و همکاران )پکران شوندیم تقسیم (نبود فعال غیر یا

2118.) 

 ابعاد اهداف پیشرفت وبین  یهبطاهای موجود، رپژوهش

 در این زمینهاند. یید کردهأت های پیشرفت راهیجان

های هیجاناهداف پیشرفت و بین  یتوان به رابطهمی

اشاره کرد،  (1582و صیف،  2112، پکران) پیشرفت
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های هیجانی بین رابطه موجود هایپژوهشهمچنین 

، در این اندعاطفی را نیز نشان دادهو مشغولیت  پیشرفت

 ( و2111گارسیا و پکران ) هایتوان به پژوهشمینه میز

تولیس و ، برای مثال ( اشاره کرد2115) تولیس و فولمر

تجارب هیجانی )خستگی، خشم، ی ( رابطه2115فولمر )

داری و مشغولیت را در زمان اضطراب و لذت( با پای

د و نشان دادند های تحصیلی بررسی کردنی چالشتجربه

که تا حدودی اضطراب را ک هیجان منفی فعال ی که

تا حدودی  مشغولیتدهد، در جهت ایجاد افزایش می

خستگی که یک هیجان منفی  مفید است. در مقابل،

را کاهش  و مشغولیت عاطفی غیرفعال است، پایداری

ها قصد یافتهاین پژوهشگر با برداشت از  اینک .دهدمی

ی پیشرفت هاهیجان ال پاسخ دهد که آیاؤدارد به این س

را  عاطفیی بین اهداف پیشرفت و مشغولیت رابطه

 کنند؟گری میمیانجی

مشغولیت  و اهداف پیشرفتبین  یرابطهبه همین منظور 

ای پیشرفت به عنوان هبا در نظر گرفتن هیجان عاطفی

این مدل  درشده است،  ارائه 1شکل ، در متغیر میانجی

 عملکرد اجتنابی، بحرت، گرایشی رتبح) اهداف پیشرفت

به عنوان پیشایندهای  (اجتنابی گرایشی و عملکرد

 (پیشرفت های مثبت و منفیهای پیشرفت )هیجانهیجان

های پیشرفت ، به دنبال آن هیجانانددر نظر گرفته شده

 .هم بر مشغولیت عاطفی اثر گذار است

 ی برای تبیینمدل تدویناین پژوهش  اصلیهدف 

ساس مدل مفروض برانشجویان بود و دا عاطفیمشغولیت 

 های پژوهش عبارت بودند از:پژوهش حاضر، فرضیه

اثر مستقیم  عاطفیبر مشغولیت  اهداف پیشرفتابعاد . 1

 د.ندار

های مثبت و از طریق هیجان اهداف پیشرفت. ابعاد 2

 .اثر غیر مستقیم دارند عاطفیمنفی پیشرفت بر مشغولیت 

 هامواد و روش

هش حاضر، طرح همبستگی از طریق طرح پژو     

همبستگی  بود که یک روش الگویابی معادالت ساختاری

متغیری است. الگویابی معادالت ساختاری در واقع  چند

سازد باشد که محقق را قادر میمی بسط الگوی خطی کلی

 ای از معادالت رگرسیونی را همزمان بیازماید.تا مجموعه

مل همه دانشجویان شا ،آماری پژوهش حاضر یجامعه

 کهبود دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز 

ل بوده و مشغول به تحصی 1582_83در سال تحصیلی 

 جنسیت، . به دلیل وجوددندشدانشجو را شامل می 1511

متفاوت، های ا و مقاطع تحصیلی مختلف با جمعیتهرشته

نفر  211، ایطبقه گیری تصادفیبا استفاده از روش نمونه

نفر به عنوان نمونه  111به عنوان نمونه فرضیه آزمایی و 

نسبت تعداد ، به این صورت که به اعتباریابی انتخاب شدند

ا و مقاطع مختلف تحصیلی در هدخترها و پسرهای رشته

که ی آماری پژوهش، اعضای نمونه انتخاب شد جامعه

سی گیری مورگان و کرجمبنای این انتخاب، جدول نمونه

پرسشنامه برگشت داده شدند. از  521از نمونه اصلی بود. 

پرسشنامه به دلیل پاسخ گویی ناقص  23پرسشنامه،  521

پرسشنامه برای  513کنار گذاشته شدند و در نهایت 

تخاب شد که تجزیه و بررسی برازش مدل پیشنهادی ان

 ها انجام گرفت.تحلیل روی آن

پرسشنامه، شامل یک بسته  از هاداده گردآوری برای

، (2111تحصیلی ریو و تسنگ ) مقیاس مشغولیت

و ( 2111)ر الیوت و مک گریگو اهداف پیشرفت پرسشنامه

استفاده  (2113پیشرفت پکران )های هیجان پرسشنامه

های ذکر شده، بسته پرسشنامه عالوه بر پرسشنامهشد. هر 

شامل اطالعات دموگرافیک مانند جنسیت، مقطع 

 روایی تأمین در ه تحصیلی بود.تحصیلی و رشت

 و شد استفاده ییدیتأ عامل ها از روش تحلیلپرسشنامه

 درونی  تنصیف و همسانی برآورد پایایی، روش برای

 .شد به کار گرفته )کرونباخ آلفای(

به در پژوهش حاضر : اهداف پیشرفت پرسشنامه

 ایماده 22منظور سنجش اهداف پیشرفت از پرسشنامه 

 این پرسشنامه ( استفاده شد.2111)ر گریگوالیوت و مک 

ماده(،  2) گرایشی تبحر اهداف هایخرده مقیاس شامل

 2) گرایشی عملکرداهداف  ماده(، 2) اجتنابی تبحر اهداف
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باشد. می ماده( 2)ی اجتناب عملکرد اهدافماده(، و 

هر ماده ها میزان موافقت یا مخالفت خود را با یآزمودن

 )کامالً 1 لیکرت از یاج درجهروی یک پیوستار پن

پایایی این  دهند.موافقم( گزارش می )کامالً 3مخالفم( تا 

برای  آلفای کرانباخبه روش  سازندگانپرسشنامه توسط 

 اجتنابی، عملکرد گرایشی، تبحر تبحرخرده مقیاس اهداف 

 82/1، 98/1، 91/1اجتنابی به ترتیب  گرایشی و عملکرد

تعیین روایی این برای  و استشده گزارش  95/1و 

نتایج  ،پرسشنامه از روش تحلیل عامل استفاده کردند

تحلیل عامل با چرخش واریمکس مؤید وجود چهار عامل 

کل واریانس را  %3/91ته در پرسشنامه بود که روی هم رف

 .کردندتبیین می

ضرایب آلفای کرونباخ و تنصیف  ر نیزدر پژوهش حاض

 گرایشی، تبحر تبحراهداف  هایمقیاس برای خرده

به ترتیب به اجتنابی  گرایشی و عملکرد اجتنابی، عملکرد

و به  91/1و  93/1، 92/1، 92/1آلفای کرونباخ روش 

که به دست آمد  91/1و  92/1، 92/1، 92/1روش تنصیف 

و به  ها بودکی از پایایی قابل قبول این خرده مقیاسحا

تحلیل عامل ی ، از شیوهمقیاسروایی این  یمنظور بررس

های های مربوط به شاخصیافته ییدی استفاده شد کهأت

 ییدیأحاصل از تحلیل عامل تش نیکویی براز

(31/231=2X ،222=DF ،22/2=/DF2X ،99/1=GFI ،

81/1=AGFI ،83/1=IFI ،93/1= CFI و

12/1=RMSEA،) ها حاکی از برازش مناسب مدل با داده

  بود.

به پژوهش حاضر  در :پیشرفت هایپرسشنامه هیجان

پرسشنامه  ازتحصیلی های منظور سنجش هیجان

پکران و همکاران  ایماده 12 پیشرفت هایهیجان

. این پرسشنامه تجارب شده است استفاده (2113)

الیف( هیجانی مرتبط با یادگیری )خواندن و انجام تک

های خرده مقیاسشامل و کند یادگیرندگان را ارزیابی می

های لذت و غرور( و )هیجان پیشرفت مثبتهای هیجان

های خشم، اضطراب، )هیجان منفی پیشرفتهای هیجان

 ی این پرسشنامهماده 11، باشدمی شرم و خستگی(

متعلق ی آن ماده 2منفی پیشرفت و های متعلق به هیجان

ها میزان یآزمودن. باشدمثبت پیشرفت میهای به هیجان

وستار ماده روی یک پیموافقت یا مخالفت خود را با هر 

 )کامالً 3مخالفم( تا  )کامالً 1 لیکرت ازی اپنج درجه

و روایی این پرسشنامه به  پایایی. دهندموافقم( گزارش می

( مورد بررسی و تأیید قرار 2113همکاران ) وسیله پکران و

ضرایب آلفای کرونباخ و  ر نیزگرفته است. در پژوهش حاض

های منفی پیشرفت هیجانهای مقیاس خرده تنصیف برای

به ترتیب، به روش آلفای  های مثبت پیشرفتهیجان و

 و91/1و به ترتیب، به روش تنصیف  92/1 و93/1کرونباخ 

کی از پایایی قابل قبول این که حا مدبه دست آ 93/1

 به منظور بررسی روایی این مقیاس،و  ها بودخرده مقیاس

های که یافته دییدی استفاده شأی تحلیل عامل تاز شیوه

حاصل از تحلیل  های نیکویی برازشمربوط به شاخص

 ،2X ،35=DF، 83/2=/DF2X=11/132) ییدیأعامل ت

82/1=GFI، 99/1=AGFI، 83/1=IFI، 81/1= CFIو 

13/1=RMSEA ) ،ها برازش مناسب مدل با داده حاکی از

 .بود

به منظور  در پژوهش حاضر :مقیاس مشغولیت تحصیلی

ریو و ای ماده 22 یت تحصیلی از پرسشنامهسنجش مشغول

خرده شامل  این پرسشنامه ( استفاده شد.2111تسنگ )

مشغولیت رفتاری  (،ماده 3مشغولیت عاملیت ) هایمقیاس

ماده( و مشغولیت شناختی  2ماده(، مشغولیت عاطفی ) 3)

ها میزان موافقت یا مخالفت یباشد. آزمودنماده( می 9)

لیکرت  یاج درجهروی یک پیوستار پنخود را با هر ماده 

 دهند.می موافقم( گزارش )کامالً 3مخالفم( تا  )کامالً 1 از

در پژوهش حاضر از خرده مقیاس مشغولیت عاطفی این 

پایایی این خرده مقیاس توسط  مقیاس استفاده شده است.

، برای به دست آمد 92/1سازندگان به روش آلفای کرونباخ 

ز تحلیل عامل تحصیلی ا مشغولیتمقیاس بررسی روایی 

های برازش به دست آمده از شاخص .گردیدییدی استفاده أت

، =85/1CFI= ،11/1RMSEA(ی ییدأتحلیل عامل ت

19/1SRMR= ،181DF= ،51/312=2X) ، حاکی از
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ها در پژوهش ریو و تسنگ برازش مناسب مدل با داده

 د. ( بو2111)

اخ و تنصیف ضرایب آلفای کرونب ر نیزدر پژوهش حاض

مشغولیت عاطفی به ترتیب به روش  مقیاس برای خرده

به دست  91/1و به روش تنصیف  95/1آلفای کرونباخ 

و  بود کی از پایایی قابل قبول این خرده مقیاسکه حاآمد 

ی تحلیل ، از شیوهمقیاسروایی این  یبه منظور بررس

های مربوط به ییدی استفاده شد که یافتهأعامل ت

 ییدیأحاصل از تحلیل عامل ت ی نیکویی برازشهاصشاخ

(82/359=2X، 215=DF ،23/2=/DF2X ،92/1=GFI ،

82/1=AGFI ،81/1=IFI ،98/1=CFI  و

12/1=RMSEA) ،ها حاکی از برازش مناسب مدل با داده

 بود.

 هایافته

های اصلی، چند تحلیل مقدماتی پیش از انجام تحلیل     

انجام گرفت.  هااط با دادهب بینشی اولیه در ارتبجهت کس

انحراف معیار  و های توصیفی مربوط به میانگینیافته

های شرکت کنندگان در پژوهش و ماتریس ضرایب نمره

نشان داده  1همبستگی متغیرهای پژوهش در جدول 

 اند.شده

 

 حاضر ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهشماتریس و های توصیفی افتهی. ۱جدول

ف
دی

ر
 

 میانگین رهامتغی
انحراف 

 معیار
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ 

       - ۱۱/۳ ۱۱/۲۳ تبحرگرایشی ۱

      - ۲۵/0** ۲۷/۴ ۳۵/۱۱ تبحراجتنابی ۲

     - ۴۱/0** ۴0/0** ۷۲/۴ ۲۴/۲۱ عملکردگرایشی ۳

    - ۴0/0** ۶۱/0** -0۷/0 ۴۳/۴ ۴۶/۱۷ عملکرداجتنابی ۴

   - -0۱/0 ۳۷/0** ۱۷/0** ۴۱/0** ۱۱/۲ ۴۳/۱۶ هیجانهای مثبت ۵

  - -۲۲/0** ۵۶/0** ۱۳/0** ۴0/0** -۱۶/0** ۵۶/۵ ۳۷/۲۷ هیجانهای منفی ۶

 - -۲۱/0** ۵۳/0** -۱۴/0* ۲۱/0** 0۱/0 ۶۴/0** ۶0/۲ ۵۲/۱۵ مشغولیت عاطفی ۷

دهند که اکثر روابط در سطح نشان می 1مندرجات جدول 

10/1P<  10/1یاP< های دار هستند. این تحلیلمعنی

بین  تگی بینشی در خصوص روابط دو متغیریهمبس

کند. جهت آزمودن متغیرهای پژوهش را فراهم می

همزمان انگاره روابط مفروض در پژوهش حاضر، روش 

؛ پیش از اعمال گردیده است اریالگویابی معادالت ساخت

ی، برازش الگوی پیشنهادی با بررسی ضرایب ساختار

دیر ود این که مقاها مورد بررسی قرار گرفت، با وجداده

 های برازندگی نشان دهنده برازش نسبتاًبرخی شاخص

ها بودند، اما برخی از خوب الگوی پیشنهادی با داده

های برازندگی نشان دادند که الگو نیاز به بهبود شاخص

ادی از طریق دارد. گام بعدی ارتقای برازش الگوی پیشنه

بی به دار )اهداف تبحر اجتناحذف دو مسیر غیرمعنی

شغولیت عاطفی( که الگوی مثبت پیشرفت و م هیجان

ی آن باشد صورت گرفت که در نتیجهنهایی می

های برازش الگوی نهایی به سطح مطلوبی رسیدند. شاخص

اساس  ها برپیشنهادی و الگوی نهایی با داده برازش الگوی

 نشان داده شده است.  2های برازندگی در جدول شاخص

 

 های برازندگی الگوی پیشنهادی و الگوی نهایی    . شاخص۲جدول 

 الگو برازندگی شاخص

 

 

X2 

 

 

Df 

 

 

X2/df 
 

GFI 

 

AGFI 
 

IFI 
 

CFI 
 

NFI 

 

RMSEA 

 0۱/0 ۱۱/0 ۱۱/0 ۱۱/0 ۱0/0 ۱۱/0 ۳۱/۳ ۲ ۷۷/۶ الگوی پیشنهادی

 0۵/0 ۱۱/0 ۱۱/0 ۱۱/0 ۱۳/0 ۱۱/0 ۳۵/۲ ۴ ۳۱/۱ الگوی نهایی
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دهد، الگوی پیشنهادی ان مینش 2همان گونه که جدول 

است. پس از حذف دو خوبی برخوردار  از برازش نسبتاً

الگوی  AMOS-24 دار به توصیه نرم افزار مسیر غیر معنی

نیز مسیرها و  1نهایی به سطح مطلوب رسید. شکل 

 دهد.ها را در الگوی نهایی نشان میضرایب استاندارد آن

 ه همراه ضرایب استاندارد مسیرها. الگوی نهایی پژوهش حاضر ب۱شکل

مسیر  5 داریحاکی از معنی 1رایب مسیر در شکل ض

ای پژوهش حاضر نیز با مستقیم است. روابط واسطه

ج بوت استفاده از روش بوت استراپ آزموده شدند، نتای

 5ی پژوهش در جدول ااستراپ برای مسیرهای واسطه

 اند.نشان داده شده

 تراپ برای مسیرهای واسطه ای پژوهش حاضر. نتایج بوت اس۳جدول 

 سوگیری بوت داده ها مسیر
خطای 

 استاندارد
 حد باال حد پایین

 ۱۴۲۱/0 0۶۱۷/0 0۲0۴/0 -000۱/0 0۱۶۱/0 0۱۶۱/0 مشغولیت عاطفی ←  هیجان مثبت  ← گرایشی تبحر

 0۱۴۱/0 0۱۷۲/0 0۱۱۶/0 0000۱/0 0۵۳۱/0 0۵۳۱/0 مشغولیت عاطفی ←  هیجان مثبت  ← اجتنابی تبحر

 ۱۳۱۳/0 0۷0۲/0 0۱۷۱/0 -00۱۱/0 ۱0۱۲/0 ۱0۲۳/0 مشغولیت عاطفی ←  هیجان مثبت  ← گرایشی عملکرد

 00۶۱/0 -0۶۴۵/0 0۱۷۶/0 000۷/0 -0۲۶۱/0 -0۲۷۶/0 مشغولیت عاطفی ←  هیجان مثبت  ← اجتنابی عملکرد

 0۴۲۱/0 00۵۷/0 00۱۱/0 -000۳/0 0۱۱۵/0 0۱۱۱/0 مشغولیت عاطفی ←  هیجان منفی  ← گرایشی تبحر

 -0۶0۳/0 -۱۲۱۲/0 0۱۷۲/0 -000۳/0 -0۱۲۷/0 -0۱۲۴/0 مشغولیت عاطفی ←  هیجان منفی  ← اجتنابی تبحر

 000۳/0 -0۴۵۱/0 0۱۱۲/0 -000۱/0 -0۲۳0/0 -0۲۲۲/0 مشغولیت عاطفی ←  هیجان منفی  ← گرایشی عملکرد

 -0۵۵۶/0 -۱۴۱۱/0 0۲۲۱/0 -000۱/0 -0۱۱۲/0 -0۱۷۳/0 مشغولیت عاطفی ←  هیجان منفی  ← اجتنابی عملکرد



 ارائه مدل ساختاری اهداف ...                                                                                                                               328

 89، تابستان2شماره ، دهمشاپور، سال ی آموزش جندی هپژوهشی توسع_ی علمیفصلنامه 

 

 5های اطمینان برای مسیرهای مندرج در جدول فاصله   

 2ها در ارتباط با از قرار نگرفتن صفر در این فاصلهحاکی 

ها نیز قرار گرفتن صفر در این فاصلهمسیر غیرمستقیم و 

سیر م 9مسیر غیرمستقیم است. بنابراین از  2در ارتباط با 

برای دار شدند. سطح اطمینان نیمسیر مع 2غیرمستقیم، 

گیری مجدد بوت استراپ و تعداد نمونه 83این فاصله 

 است. 1111

 بحث و نتیجه گیری

یشرفت و ی اهداف پدر پژوهش حاضر، رابطه     

های پیشرفت گری هیجانمشغولیت عاطفی با میانجی

اول پژوهش، ی در تحلیل فرضیه. مورد بررسی قرار گرفت

 گرایشی تبحر های پژوهش حاضر نشان دادند اهدافیافته

دار بینی کنندگی مثبت و معنیدارای قدرت پیش

بوده است؛ بنابراین دانشجویان با اهداف  عاطفیمشغولیت 

باالیی برخوردار  عاطفیگرایشی از مشغولیت  تبحر

فرنزل و همکاران های اند، این یافته همسو با پژوهشبوده

و همکاران  پکران( 2111)همکاران  گوتز و (،2111)

( 1581( و رستگار )2111)لی و همکاران (، 2118)

افراد با توان بیان نمود باشد. در تبیین این یافته میمی

گرایشی بر رشد شایستگی خود از طریق  اهداف تبحر

های جدید بر تکالیف و به دست آوردن مهارت تبحر یافتن

از بنابراین  (؛2111وت و مک گریگور، تمرکز دارند )الی

 به امید و برده لذت تحصیلی هایتکالیف و فعالیت

فرایندی  چنین ینتیجه در شودمی زنده هادر آن موفقیت

به  دستیابی برای و ها افزایش یافتهانگیزه تالش درآن

چالش برانگیز استقبال  تکالیف و هااز موقعیت موفقیت

و  فرنزل) هایایج پژوهشدر راستای نت کنند ومی

و  ؛ پکران2111همکاران،  و ؛ گوتز2111همکاران، 

باالیی  از مشغولیت عاطفی تحصیلی (2118 همکاران،

 گردند.برخوردار می

های پژوهش حاضر اجتنابی یافته تبحر اهداف در رابطه با

بینی اجتنابی دارای قدرت پیش تبحر اهدافنشان دادند 

این یافته  یت عاطفی نبوده است؛کنندگی معنی دار مشغول

( و رستگار 2111) فلوم و کاپالن هایبا نتایج پژوهش

توان اهنگ است. در تبیین این یافته می( ناهم1581)

اجتنابی در راستای اجتناب  تبحر اهدافافراد با بیان نمود 

ها و رها کردن ز شکست و خطا، از دست دادن مهارتا

 )الیوت و مک کنندمیصورت ناتمام تالش ه تکالیف ب

 پژوه اغلب از حاصل نتایج ، در این زمینه(2111 گریگور،

اهداف تبحری  که دهندمی نشان گرفته انجام های

 ،تکلیف در مشغولیت و پایداری ی مثبتی با افزایشرابطه

دارد  مثبت افراد انگیزشی نیمرخ ها وباال و هیجان نمرات

فلوم،  و کاپالن ؛2111همکاران،  و ؛ لی1882 )ایمز،

با  ی مثبتیاجتنابی رابطه (، در حالی که اهداف2111

و  پایداری کاهش یادگیری، برای کاهش انگیزه درونی

کمک، نمرات  از درخواست اجتناب تکلیف، در مشغولیت

همکاران،  ها و عواطف منفی دارد )لی وو هیجان پایین

هایی که در این زمینه صورت (؛ بنابراین پژوهش2111

طور که بیان شد برخی از اند، متناقض هستند؛ همانگرفته

بت اهداف تبحری و برخی دیگر به ثیر مثها به تأپژوهش

اشاره  ثیر منفی اهداف اجتنابی بر مشغولیت عاطفیتأ

ثیر اهداف تبحر ابراین این امکان وجود دارد که تأدارند، بن

 دار نشود.معنی عاطفیاجتنابی بر مشغولیت 

های پژوهش حاضر افتهبا اهداف عملکردی نیز، یدر رابطه 

دارای قدرت گرایشی عملکرد  اهداف نشان دادند

 عاطفیدار مشغولیت بینی کنندگی مثبت و معنیپیش

بوده است؛ بنابراین دانشجویان با اهداف عملکرد گرایشی 

اند، این یافته باالیی برخوردار بوده عاطفیاز مشغولیت 

پژوهش  ( و1585نشی و همکاران )با هایهمسو با پژوهش

توان بیان در تبیین این یافته میباشد. می (1582صیف )

ی نشان ا اهداف عملکرد گرایشی، به واسطهافراد ب نمود

به دیگران و به دست آوردن  دادن شایستگی برتر نسبت

شوند ب درباره پیشرفتشان برانگیخته میهای مطلوقضاوت

خواهند در محیط ها میآن، (2111)الیوت و مک گریگور، 

آموزشی بهتر از دیگران عمل کنند و در این زمینه 

های کالسی عالقه نشان کنند و به فعالیتشان را میتالش

گیرند احساس دهند و درباره چیزهایی که یاد میمی

نتایج  براساسکنند، در نتیجه کنجکاوی و لذت می
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اطفی مشغولیت تحصیلی ع ( از1581پژوهش رستگار )

 باالیی برخوردارند.

بینی لکرد اجتنابی نیز دارای قدرت پیشعم اهداف 

دار مشغولیت عاطفی بوده است؛ نیکنندگی منفی و مع

 ،(1585زارع و رستگار )این یافته با نتایج پژوهش 

اهنگ ( هم1582( و صیف )1591)عابدینی و همکاران 

اهداف با  افرادتوان بیان نمود است. در تبیین این یافته می

 اجتناب از نشان دادنی اجتنابی، به واسطه عملکرد

 هایر نسبت به دیگران و دریافت قضاوتتشایستگی پایین

)الیوت و  شوندبرانگیخته می شانمنفی درباره پیشرفت

دگیری مطالب ها از یا؛ بنابراین آن(2111 مک گریگور،

ه برند و بکالسی لذت نمی هایجدید و انجام فعالیت

ها های منفی دیگران، به آنخاطر مصون ماندن از قضاوت

از پژوهش  حاصل ها، نتایجهمسو با این یافته پردازند.می

داد که اهداف  نشان( نیز 1591) عابدینی و همکاران

مشغولیت تکلیف(  عاطفی )ارزش بعد بر عملکرد اجتنابی

 گذارد.داری میتحصیلی، اثر منفی و معنی

های یافته ای غیر مستقیم پژوهش،هدر تحلیل فرضیه

های مثبت و گر هیجاندر رابطه با نقش میانجی پژوهش

ی بین ابعاد اهداف پیشرفت و منفی پیشرفت در رابطه

های مثبت هیجانمشغولیت عاطفی نشان دادند که 

گرایشی، اهداف  تبحر اهدافی بین پیشرفت در رابطه

مشغولیت گرایشی با  اجتنابی و اهداف عملکرد تبحر

گر کنند، اما میانجینقش میانجی را ایفا می عاطفی

 عاطفیعملکرد اجتنابی و مشغولیت  اهدافی بین رابطه

ی های منفی پیشرفت نیز در رابطهباشند و هیجاننمی

گرایشی، اهداف تبحر اجتنابی و اهداف  تبحر اهدافبین 

قش میانجی را ایفا ن عاطفیعملکرد اجتنابی با مشغولیت 

عملکرد  اهدافی بین گر رابطهکنند، اما میانجییم

باشند. در مجموع این نمی عاطفیگرایشی و مشغولیت 

های پیشرفت به خوبی دهند که هیجانها نشان مییافته

را  عاطفیی بین اهداف پیشرفت و مشغولیت رابطه

کنند که همسو با نتایج پژوهش پکران و گری میمیانجی

(، زارع و 1585نشی و همکاران )(، با2113همکاران )

 ( است. 1582( و صیف )1585رستگار )

هایی که توان بیان نمود هیجانها میدر تبیین این یافته

واع اهداف پیشرفت از خود نشان افراد در پاسخ به ان

ی اهداف به ما در درک و تبیین بهتر رابطهدهند می

ه کنند. بکمک می عاطفیپیشرفت با پیامد مشغولیت 

ی مثبت اهداف تبحر گرایشی و عنوان مثال، رابطه

اثرات غیرمستقیم  توان به واسطهرا می عاطفیمشغولیت 

های ؛ یافتههای مثبت( توضیح داد)از طریق هیجان

 پیشرفت اهداف که داد نشان (2111هوانگ ) پژوهش

بینی کنند. پیشرفت مجزا را پیش هایتوانند هیجانمی

پکران و همکاران نتایج پژوهش ، اهیافتههمسو با این 

شجویان نشان داد اهداف ای از دان( در نمونه2112)

ت از یادگیری، امید و غرور و بین مثبت لذتبحری پیش

بودند. اهداف عملکرد  بین منفی ماللت و خشمپیش

غرور و اهداف عملکرد اجتنابی بین مثبت گرایشی پیش

 نتایج بودند.بین مثبت اضطراب، شرم و درماندگی پیش

بر  اهداف پیشرفت مستقیم اثر با رابطه در پژوهش

 ارزش_کنترل نظریه با مفروضات تحصیلی هایهیجان

عنوان  اهداف به نقش بر مبنی( 2112)پکران 

های هیجاندادن به  شکل در پیشایندهای نزدیک

 پیشرفت همسو است؛ 

 عاطفیپیشرفت مجزا، مشغولیت های هیجاندر ادامه نیز 

ی میان در زمینه رابطهدهند. تحت تأثیر قرار میرا 

توان می عاطفیها با متغیرهای مرتبط با مشغولیت هیجان

ها اشاره کرد. برای مثال، گارسیا و پکران به برخی پژوهش

های ( در پژوهشی به بررسی اثر هیجان2111)

داختند. ها پریادگیرندگان بر ابعاد مشغولیت تحصیلی آن

های ها نشان داد که هیجانهای پژوهشی آننتایج یافته

ولیت تحصیلی را صورت متفاوتی ابعاد مشغه پیشرفت ب

 گذارند.های متفاوتی اثر میها به صورتشکل داده و بر آن
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 ها و موانع پژوهشمحدودیت

ها و ت که انجام هر پژوهش، با محدودیتروشن اس     

هایی حاضر نیز محدودیتموانعی همراه است. پژوهش 

 داشته است:

ت طرح مطالعه حاضر و استفاده از الگویابی معادال. 1

رساند. به اعتقاد اندرسون ساختاری، علیت را به اثبات نمی

( با وجود 1592؛ به نقل از ارشدی، 1889و گربینگ )

که استفاده از رویکرد الگویابی معادالت ساختاری این

آورد، فراهم میهای علی را نباطتوانایی به دست دادن است

 ؛باید جانب احتیاط را رعایت نمود اما در این خصوص

جا که جامعه آماری این پژوهش دانشجویان از آن. 2

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز بوده 

ها، به ها و دانشگاهتعمیم این نتایج به سایر دانشکدهاست، 

ا ی باید بدلیل متفاوت بودن شرایط اقلیمی و فرهنگ

 ؛رعایت جوانب احتیاط صورت پذیرد

العات در پژوهش حاضر از برای جمع آوری اط. 5

ارشی استفاده شده است که های خود گزپرسشنامه

اطالعات همه  و های خاص خود را دارندمحدودیت

 ؛دهندای به دست نمیجانبه

که در راستای انجام این پژوهش وجود داشت . مانعی 2

ژوهشی کافی در رابطه با متغیر مشغولیت نبود پیشینه پ

  بود که خود مشکالتی به همراه داشت. عاملیت

 کاربردی اتپیشنهاد

پژوهشی بیان شده،  هایمحدودیت وجود با پایان در     

تواند به مراکز های این پژوهش میی عمل یافتهدر عرصه

های آموزشی را ن کمک کند تا محیطوالؤعلمی و مس

ای دانشجویان به گونه عاطفیردن مشغولیت برای باال ب

 . مناسب ترتیب دهند

اهداف  ،ندپژوهش حاضر نشان داد هاییافتهطور که  همان

 عاطفیمشغولیت  تبحر گرایشی و عملکرد گرایشی بر

؛ بنابراین پیشنهاد دارنددار دانشجویان اثر مثبت و معنی

را به  ، دانشجویانهان و اساتید دانشگاهوالؤشود که مسمی

سمت اهداف گرایشی سوق دهند تا اجتنابی؛ به طور 

مثال، از کم ارزش شمردن و بی توجهی نسبت به 

ش سایر دانشجویان، دانشجویان ضعیف، و تحقیر و سرزن

پرهیز کنند و به جای  ،گیرندی پایینی میزمانی که نمره

ا هضعف دانشجویان، روی نقاط قوت آن تمرکز بر نقاط

های کوچک هم توجه حتی به پیشرفتتمرکز کرده و 

کرده و بازخورد مثبت دهند؛ به این صورت دانشجویان 

شان برای یادگیری مطالب جدید و پیشرفت تحصیلی

شان به دلیل که تمرکز و تالشکنند، به جای اینتالش می

 ترس از یاد نگرفتن و نمره پایین، باشد.

شجویان هایی که داننشود به هیجاهمچنین پیشنهاد می

کنند، از قبیل اضطراب، لذت در محیط یادگیری تجربه می

رب و... اهمیت داده شود؛ چون زمانی که دانشجویی مضط

تواند گیرد و همچنین نمیباشد نه با کیفیت خوبی یاد می

د. پس نشان ده ،طور که باید های خود را آنتوانمندی

منفی های ه هیجانای باشد کمحیط یادگیری باید به گونه

دانشجویان از قبیل خشم، شرم، اضطراب و ... را به حداقل 

ه رسانده و آن را کنترل کند )به طور مثال، دانشجو ب

دهد، و نمره پایین االت میؤخاطر پاسخ اشتباهی که به س

دانشجویان ضعیف  و و... مورد تحقیر و تمسخر قرار نگیرد

 جمدر کالس مشخص نباشند. انتظارات از دانشجو و ح

شود در حد معقول باشد و تکالیفی که به دانشجو داده می

تکالیفی به دانشجو ارائه شود که برای او فایده داشته 

دانش دانشجو بیافزایند(، و باشند و بتواند چیزی به 

های مثبتی در دانشجویان از قبیل لذت، امید و... هیجان

ه ب )به طور مثال، محیط یادگیری نباید صرفاً ایجاد کنند

ای برقرار م شاگردی باشد و باید جو دوستانهصورت معل

های کوتاه بین های آزاد، استراحتباشد و در کالس، بحث

رد آموزش مطالب وجود داشته باشد، دانشجویان همه مو

نظر  آیدمی لی که پیشیتوجه باشند و در رابطه با مسا

های درست و همه پرسیده شود و برای جواب

ها بازخورد مثبت داده شود؛ ه آنهایشان، بپیشرفت

همچنین در رابطه با مطالبی که قرار است آموزش داده 

شود، روشی که قرار است تدریس شود و حتی شیوه 

امتحانی که قرار است گرفته شود و به طور کلی در رابطه 
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با دانشجویان مشورت به  ،با تصمیمات و اهداف آموزشی

 .ها خواسته شود(عمل آید و نظر آن

این صورت دانشجویان به سمت اهداف تبحری و در 

های مثبتی مایل پیدا کرده و در نتیجه هیجانگرایشی، ت

ها به حداقل های منفی آنشود و هیجانها ایجاد میدر آن

با  های پژوهش حاضر، دانشجویاناساس یافته رسد و برمی

خود را مشغول تکالیف و یادگیری مطالب  یتربیش لذت

 یابد. ها افزایش میآن عاطفیده و مشغولیت جدید کر

 تقدیر و تشکر

ی این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی مصوب شورا     

باشد. بدین وسیله از محترم پژوهشی دانشگاه یاسوج می

 همچنین و اساتید ،محترم مسؤوالن یصمیمانه همکاری

عزیز و کلیه کسانی که ما را در انجام این  دانشجویان

  دارم. را قدردانی و تشکر کمال ی دادند،پژوهش یار
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Abstract: Students' emotional engagement is an antidote that may reduce 

academic motivation and academic achievement, so it is important to identify 

the factors that affect it. Hence, the relationship between achievement goals 

and emotional engagement with mediator role of achievement emotions was 

surveyed is this study. Participants were 315 college students in different 

fields and sections in Faculty of Psychology and Education at Shiraz 

University that statistical population were chosen by stratified random 

sampling. For measuring the variables, Academic Engagement Scale (Reeve 

and Tseng, 2011), achievement goals Questionnaire (Elliott and McGregor, 

2001) and Achievement Emotions Questionnaire (Pekrun, 2005) were used. 

Fitness of the proposed model was examined through structural equation 

modeling (SEM), using AMOS-24 software. In addition, the indirect effects 

were tested using the bootstrap procedure. Accordingly to findings, it 

indicated that the proposed model fitted the data properly. Better fit obtained 

by eliminating two insignificant path. Moreover, the results indicated that 

mastery-approach goals and performance-approach goals had a significant 

positive effect on emotional engagement, though performance-avoidance 

goals had significant negative effect on emotional engagement. Ahtough 

mastery-avoidance goals had no significant effect on emotional engagement. 

The result of indirect relationship showed that mastery-approach goals, 

mastery-avoidance goals and performance- avoidance goals through negative 

emotions, and mastery-approach goals, mastery-avoidance goals and 

performance-approach goals through positive emotions had significant 

indirect effects on emotional engagement. 
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Emotions. 
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