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ارائه مدل ساختاری اهداف پیشرفت و مشغولیت عاطفی :میانجیگری هیجانهای پیشرفت
نگین همتی* :دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه روانشناسی تربیتی ،دانشکده روانشناسی ،دانشگاه یاسوج ،یاسوج ،ایران.
ناصر نوشادی :عضو هیأت علمی ،گروه روانشناسی تربیتی ،دانشکده روانشناسی ،دانشگاه یاسوج ،یاسوج ،ایران.
فریبرز نیکدل :عضو هیأت علمی ،گروه روانشناسی تربیتی ،دانشکده روانشناسی ،دانشگاه یاسوج ،یاسوج ،ایران .

چکیده :مشغولیت عاطفی دانشجویان به عنوان پادزهری برای کاهش انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی آن
ها است ،بنابراین شناسایی عوامل موثر بر آن مهم است ،لذا در پژوهش حاضر رابطه ی اهداف پیشرفت و مشغولیت
عاطفی با میانجی گری هیجان های پیشرفت مورد بررسی قرار گرفت .شرکت کنندگان پژوهش 513 ،دانشجوی رشته
ها و مقاطع مختلف دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز بودند که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای
انتخاب شدند .برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از مقیاس مشغولیت تحصیلی (ریو و تسنگ ،)2111 ،پرسشنامه
ی اهداف پیشرفت (الیوت و مک گریگور )2111 ،و پرسشنامه ی هیجان های پیشرفت (پکران )2113 ،استفاده شد.
ارزیابی الگوی پیشنهادی از طریق الگویابی معادالت ساختاری و با استفاده از نرم افزار  AMOSویراست  22انجام
گرفت .روابط واسطه ای در الگوی پیشنهادی با استفاده از روش بوت استراپ آزموده شدند .یافته ها نشان دادند که
الگوی پیشنهادی از برازش خوبی با داده ها برخوردار است .برازش بهتر از طریق حذف دو مسیر غیر معنی دار حاصل
شد .نتایج نشان دادند که اهداف تبحر گرایشی و عملکرد گرایشی اثر مثبت و معنی دار و اهداف عملکرد اجتنابی اثر
منفی و معنی داری بر مشغولیت عاطفی دارند ولی اثر اهداف تبحر اجتنابی بر مشغولیت عاطفی معنی دار نبود .نتایج
مربوط به روابط غیر مستقیم نیز نشان دادند ،اهداف تبحر گرایشی ،تبحر اجتنابی و عملکرد اجتنابی از طریق هیجان
های منفی و اهداف تبحر گرایشی ،تبحر اجتنابی و عملکرد گرایشی از طریق هیجان های مثبت اثرات غیر مستقیم
معنی داری بر مشغولیت عاطفی دارند.

واژگان کلیدی :اهداف پیشرفت ،هیجانهای پیشرفت ،مشغولیت عاطفی.

*نویسندهی مسؤول :دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه روانشناسی تربیتی ،دانشکده روانشناسی ،دانشگاه یاسوج ،یاسوج،
ایران.
Email: negin.hemati1990@gmail.com
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ارائه مدل ساختاری اهداف ...

فعالیتهای کالسی ،چگونه رفتار ،احساس ،فکر و عمل

مقدمه
هر چه جوامع پیشرفتهتر میشوند ،تخصص علمی و

میکنند .تعاریف و مدلهای مختلفی از مشغولیت

در نتیجه پیشرفت علمی اهمیت بیشتری پیدا میکند.

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

یکی از مهمترین متولیان این مسأله در تمامی جوامع،

( )2111است .در این مدل مشغولیت تحصیلی ،سازهای

نهادهای آموزشی هستند که همواره در پی عواملی

چند بعدی و متشکل از ابعاد مشغولیت رفتاری ،مشغولیت

میروند که در پیشبرد این فرایند اثرگذارند و در حقیقت

عاملیت ،مشغولیت شناختی و مشغولیت عاطفی است.

پیشرفت تحصیلی نسل جدید را تضمین میکنند که در

بعد عاطفی مشغولیت ،به واکنشهای عاطفی و هیجانی

این میان دانشگاهها سعی دارند آموزشهای خود را مطابق

یادگیرندگان در کالس درس اشاره دارد )فردریکس و

با نیازهای دانشجویان و جامعه ارائه دهند .ایجاد عالقه و

همکاران .)2112 ،پژوهشگران عالقهمند به حیطه

انگیزه در دانشجویان طوری که بتوانند در تحصیالت موفق

انگیزش ،مشغولیت عاطفی را تحت عنوان حاالت عاطفی

باشند یکی از چالشهای مهم در زمینه ارتقای کیفیت

قابل مشاهده که توسط فعالیتهای علمی خاص ایجاد

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

میشوند ،مفهوم سازی کردهاند (کیندرمن .)2111 ،در

موفقیت یک معلم در این است که یادگیرنده را مشتاق

این مفهوم ،مشغولیت عاطفی به کیفیت عاطفهی فرد

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

نظیر شور و شوق ،عالقه و احساس لذت در طی

سوی یادگیری فعال سوق دهد چون یکی از مسایل

فعالیتهای علمی اشاره دارد .همچنین مشغولیت عاطفی،

عمدهای که برخی از مراکز آموزشی با آن روبرو هستند،

به عالقه یا عدم عالقه به محیط آموزشی ،معلمان و

بی عالقگی تحصیلی و نبود انگیزههای علمی قوی در بین

تکالیف درسی ،عواطف مثبت و منفی از قبیل لذت،

یادگیرندگان برای کار و تالش علمی جدی است (قدم

کنجکاوی ،اضطراب ،خشم و یا خستگی نیز اشاره میکند

پور.)1585 ،

(فردریکس و همکاران.)2112 ،

در همین راستا ،مشغولیت تحصیلی یکی از مفاهیم

مشغولیت عاطفی را میتوان از جمله متغیرهای مرتبط با

اساسی در آموزش میباشد که برای اولین بار جهت درک

بعد عاطفی رفتار دانست که ضمن تأثیرپذیری از

و تبیین افت و شکست تحصیلی مطرح گردید و به عنوان

ویژگیهای گوناگون محیطی با نتایج تربیتی زیادی نیز در

پایه و اساسی برای تالشهای اصالح گرایانه در حوزه

ارتباط است .در این زمینه اپلتون و همکاران ()2119

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

نشان دادهاند هنگامی که دانشجویان فعاالنه از طریق

 .)1591مشغولیت تحصیلی به طور کلی به مشارکت فعال

افکار ،احساسات و اعمال خود در امور یادگیری مشغول

یادگیرنده در تکالیف و فعالیتهای درسی اشاره دارد و

میشوند ،این امر موفقیت آنها را افزایش داده و از ترک

عامل مهمی برای پیش بینی پیشرفت تحصیلی است (ریو

تحصیل آنها جلوگیری میکند ،همچنین چپمن ()2115

و همکاران .)2112 ،یادگیرندگانی که مشغولیت تحصیلی

نشان داد که مشغولیت عاطفی به عنوان پادزهری برای

دارند ،در کالس درس به طور منظم حضور مییابند ،بر

کاهش انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان

یادگیری متمرکز میشوند ،به قوانین کالس متعهد

است و در مقابل ،فقدان مشغولیت عاطفی پیامدهای

هستند ،نمرات باالتری کسب میکنند و عملکرد بهتری

جدی از جمله پیشرفت تحصیلی پایین ،انجام رفتارهای

در آزمونهای استاندارد شده دارند (چپمن .)2115 ،با

بزهکارانه و منحرف ،افزایش خطر مردودی و ترک تحصیل

استناد به مفهوم مشغولیت تحصیلی میتوان توضیح داد

برای یادگیرندگان دارد .با توجه به اهمیت روز افزون این

که یادگیرندگان به هنگام رویارویی با محیط آموزشی و

مسأله ،مطالعات متعددی از مناظر گوناگون ،عوامل
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همتی و همکاران

اثرگذار بر ابعاد مشغولیت عاطفی را مورد بررسی قرار

اجتنابی از بیکفایت یا ناتوان به نظر آمدن نزد دیگران،

دادهاند (پکران و همکاران2112 ،؛ ریو و تسنگ2111 ،؛

هراس دارند و تمام تالش خود را برای اجتناب از شکست

اژهای و همکاران1582 ،؛ مهنا و طالع پسند .)1582 ،در

به کار میبرند (حسینی و لطیفیان .)1599 ،شواهد جمع

پژوهش حاضر نیز پژوهشگر سعی دارد اثر متغیرهای

آوری شده نشان دادهاند که این اهداف به الگوهای

اهداف پیشرفت و هیجانهای پیشرفت را بر مشغولیت

متمایزی از پیامدهای شناختی ،عاطفی و رفتاری منجر

عاطفی دانشجویان مورد بررسی قرار دهد.

میشوند ،در این زمینه میتوان به پژوهشهای عابدینی و

از عوامل اثر گذاری که با مشغولیت عاطفی رابطه دارد،

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

اهداف پیشرفت است .اهداف پیشرفت یکی از

( )1582اشاره کرد که تأثیر اهداف پیشرفت را بر ابعاد

برجستهترین و کاملترین چارچوبها برای ادراک عملکرد

مشغولیت تحصیلی نشان دادهاند.

موفقیت آمیز افراد ،به خصوص در حیطههای آموزشی و

عامل اثر گذار دیگر بر مشغولیت عاطفی ،هیجانهای

مهارتی است (کاپالن و فلوم .)2111 ،به اعتقاد ایمز

پیشرفت است .یادگیرندگان در موقعیتهای تحصیلی

( )1882اهداف پیشرفت بیانگر الگوی منسجمی از باورها،

هیجانهای مختلفی را تجربه میکنند .هیجانهای

اسناد و هیجانهای افراد است که سبب میشود آنها به

پیشرفت ،هیجانهایی هستند که به طور مستقیم به

طرق مختلف به موقعیتهای پیشرفت گرایش پیدا کنند،

فعالیتهای تحصیلی یا پیامدهای تحصیلی ،گره خوردهاند

در آن زمینه به فعالیت بپردازند و در نهایت پاسخی ارائه

(پکران .)2112 ،در پژوهشهای گذشتهی بررسی

دهند .اهداف پیشرفت در موقعیتهای تحصیلی مبین

هیجانهای پیشرفت ،مطالعات نوعاً بر هیجانهای مرتبط

انگیزه فرد از تحصیل است و به همین لحاظ تمایالت،

با پیامدهای موفقیت و شکست فعالیتهای پیشرفت

کنشها و پاسخهای او را در موقعیتهای یادگیری تحت

متمرکز شدهاند .مثل غرور ،اضطراب یا شرم (واینر،

تأثیر قرار میدهد (صیف .)1582 ،در سالهای اخیر

1893؛ زیدنر2111 ،؛ به نقل از صیف.)1582 ،

اهداف پیشرفت به گونههای متفاوتی مفهوم سازی شده

نظریه کنترل_ارزش نه تنها این هیجانهای پیامدی را

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

بررسی میکند ،بلکه همچنین هیجانهای مرتبط با

پیشرفت را مطرح کردند که عبارتند از اهداف تبحر

فعالیت مثل لذت از یادگیری ،خستگی در طی

گرایشی ،اهداف تبحر اجتنابی ،اهداف عملکرد گرایشی و

آموزشهای کالسی و خشم از الزامات تکالیف را نیز مورد

اهداف عملکرد اجتنابی.

تأکید قرار میدهد .هیجانهای فعالیت به فعالیتهای

یادگیرندگان با اهداف تبحر گرایشی بر اهدافی مانند

مرتبط با پیشرفت و هیجانهای پیامد به پیامدهای این

یادگیری در حد امکان ،چیره شدن بر چالشها و افزایش

فعالیتها وابستهاند (پکران .)2112 ،به عالوه هیجانهای

سطح شایستگی تأکید دارند ،یادگیرندگان با اهداف تبحر

پیشرفت بر اساس ارزش آنها )مثبت یا منفی بودن یا

اجتنابی به منظور پرهیز از تبحر نداشتن یا شکست در

خوشایند و ناخوشایند بودن( و درجه فعالیت (فعال بودن

یادگیری تا حد امکان تالش میکنند و از نفهمیدن

یا غیر فعال بودن) تقسیم میشوند (پکران و همکاران،

مطالب ،شکست در یادگیری مواد درسی یا فراموشی

.)2118

مطالب آموخته شده میترسند ،یادگیرندگان با اهداف

پژوهشهای موجود ،رابطهی بین ابعاد اهداف پیشرفت و

عملکرد گرایشی تمایل به نشان دادن ارزش خود نسبت

هیجانهای پیشرفت را تأیید کردهاند .در این زمینه

به دیگران دارند و هدف آنها از یادگیری ،تأیید شایستگی

میتوان به رابطهی بین اهداف پیشرفت و هیجانهای

یا توانایی خود است ،و یادگیرندگان با اهداف عملکرد

پیشرفت (پکران 2112 ،و صیف )1582 ،اشاره کرد،
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ارائه مدل ساختاری اهداف ...

همچنین پژوهشهای موجود رابطهی بین هیجانهای

چند متغیری است .الگویابی معادالت ساختاری در واقع

پیشرفت و مشغولیت عاطفی را نیز نشان دادهاند ،در این

بسط الگوی خطی کلی میباشد که محقق را قادر میسازد

زمینه میتوان به پژوهشهای گارسیا و پکران ( )2111و

تا مجموعهای از معادالت رگرسیونی را همزمان بیازماید.

تولیس و فولمر ( )2115اشاره کرد ،برای مثال تولیس و

جامعهی آماری پژوهش حاضر ،شامل همه دانشجویان

فولمر ( )2115رابطهی تجارب هیجانی (خستگی ،خشم،

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز بود که

اضطراب و لذت) با پایداری و مشغولیت را در زمان

در سال تحصیلی  1582_83مشغول به تحصیل بوده و

تجربهی چالشهای تحصیلی بررسی کردند و نشان دادند

 1511دانشجو را شامل میشدند .به دلیل وجود جنسیت،

که یک هیجان منفی فعال که تا حدودی اضطراب را

رشتهها و مقاطع تحصیلی مختلف با جمعیتهای متفاوت،

افزایش میدهد ،در جهت ایجاد مشغولیت تا حدودی

با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای 211 ،نفر

مفید است .در مقابل ،خستگی که یک هیجان منفی

به عنوان نمونه فرضیه آزمایی و  111نفر به عنوان نمونه

غیرفعال است ،پایداری و مشغولیت عاطفی را کاهش

اعتباریابی انتخاب شدند ،به این صورت که به نسبت تعداد

میدهد .اینک پژوهشگر با برداشت از این یافتهها قصد

دخترها و پسرهای رشتهها و مقاطع مختلف تحصیلی در

دارد به این سؤال پاسخ دهد که آیا هیجانهای پیشرفت

جامعهی آماری پژوهش ،اعضای نمونه انتخاب شد که

رابطهی بین اهداف پیشرفت و مشغولیت عاطفی را

مبنای این انتخاب ،جدول نمونهگیری مورگان و کرجسی

میانجیگری میکنند؟

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

به همین منظور رابطهی بین اهداف پیشرفت و مشغولیت

 521پرسشنامه 23 ،پرسشنامه به دلیل پاسخ گویی ناقص

عاطفی با در نظر گرفتن هیجانهای پیشرفت به عنوان

کنار گذاشته شدند و در نهایت  513پرسشنامه برای

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

بررسی برازش مدل پیشنهادی انتخاب شد که تجزیه و

اهداف پیشرفت (تبحر گرایشی ،تبحر اجتنابی ،عملکرد

تحلیل روی آنها انجام گرفت.

گرایشی و عملکرد اجتنابی) به عنوان پیشایندهای

برای گردآوری دادهها از یک بسته پرسشنامه ،شامل

هیجانهای پیشرفت (هیجانهای مثبت و منفی پیشرفت)

مقیاس مشغولیت تحصیلی ریو و تسنگ (،)2111

در نظر گرفته شدهاند ،به دنبال آن هیجانهای پیشرفت

پرسشنامه اهداف پیشرفت الیوت و مک گریگور ( )2111و

هم بر مشغولیت عاطفی اثر گذار است.

پرسشنامه هیجانهای پیشرفت پکران ( )2113استفاده

هدف اصلی این پژوهش تدوین مدلی برای تبیین

شد .هر بسته پرسشنامه عالوه بر پرسشنامههای ذکر شده،

مشغولیت عاطفی دانشجویان بود و براساس مدل مفروض

شامل اطالعات دموگرافیک مانند جنسیت ،مقطع

پژوهش حاضر ،فرضیههای پژوهش عبارت بودند از:

تحصیلی و رشته تحصیلی بود .در تأمین روایی

 .1ابعاد اهداف پیشرفت بر مشغولیت عاطفی اثر مستقیم

پرسشنامهها از روش تحلیل عامل تأییدی استفاده شد و

دارند.

برای برآورد پایایی ،روش تنصیف و همسانی درونی

 .2ابعاد اهداف پیشرفت از طریق هیجانهای مثبت و

)آلفای کرونباخ( به کار گرفته شد.

منفی پیشرفت بر مشغولیت عاطفی اثر غیر مستقیم دارند.

پرسشنامه اهداف پیشرفت :در پژوهش حاضر به

مواد و روشها

منظور سنجش اهداف پیشرفت از پرسشنامه  22مادهای

طرح پژوهش حاضر ،طرح همبستگی از طریق

الیوت و مک گریگور ( )2111استفاده شد .این پرسشنامه

الگویابی معادالت ساختاری بود که یک روش همبستگی

شامل خرده مقیاسهای اهداف تبحر گرایشی ( 2ماده)،
اهداف تبحر اجتنابی ( 2ماده) ،اهداف عملکرد گرایشی (2
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ماده) ،و اهداف عملکرد اجتنابی ( 2ماده) میباشد.

متعلق به هیجانهای منفی پیشرفت و  2مادهی آن متعلق

آزمودنیها میزان موافقت یا مخالفت خود را با هر ماده

به هیجانهای مثبت پیشرفت میباشد .آزمودنیها میزان

روی یک پیوستار پنج درجهای لیکرت از ( 1کامالً

موافقت یا مخالفت خود را با هر ماده روی یک پیوستار

مخالفم) تا ( 3کامالً موافقم) گزارش میدهند .پایایی این

پنج درجهای لیکرت از ( 1کامالً مخالفم) تا ( 3کامالً

پرسشنامه توسط سازندگان به روش آلفای کرانباخ برای

موافقم) گزارش میدهند .پایایی و روایی این پرسشنامه به

خرده مقیاس اهداف تبحر گرایشی ،تبحر اجتنابی ،عملکرد

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

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

گرفته است .در پژوهش حاضر نیز ضرایب آلفای کرونباخ و

و  1/95گزارش شده است و برای تعیین روایی این

تنصیف برای خرده مقیاسهای هیجانهای منفی پیشرفت

پرسشنامه از روش تحلیل عامل استفاده کردند ،نتایج

و هیجانهای مثبت پیشرفت به ترتیب ،به روش آلفای

تحلیل عامل با چرخش واریمکس مؤید وجود چهار عامل

کرونباخ 1/93و  1/92و به ترتیب ،به روش تنصیف 1/91و

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

 1/93به دست آمد که حاکی از پایایی قابل قبول این

تبیین میکردند.

خرده مقیاسها بود و به منظور بررسی روایی این مقیاس،

در پژوهش حاضر نیز ضرایب آلفای کرونباخ و تنصیف

از شیوهی تحلیل عامل تأییدی استفاده شد که یافتههای

برای خرده مقیاسهای اهداف تبحر گرایشی ،تبحر

مربوط به شاخصهای نیکویی برازش حاصل از تحلیل

اجتنابی ،عملکرد گرایشی و عملکرد اجتنابی به ترتیب به

عامل تأییدی (،X2/DF=2/83 ،DF=35 ،X2=132/11

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

 CFI=1/81 ،IFI=1/83 ،AGFI=1/99 ،GFI=1/82و

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

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

حاکی از پایایی قابل قبول این خرده مقیاسها بود و به

بود.

منظور بررسی روایی این مقیاس ،از شیوهی تحلیل عامل

مقیاس مشغولیت تحصیلی :در پژوهش حاضر به منظور

تأییدی استفاده شد که یافتههای مربوط به شاخصهای

سنجش مشغولیت تحصیلی از پرسشنامه  22مادهای ریو و

نیکویی برازش حاصل از تحلیل عامل تأییدی

تسنگ ( )2111استفاده شد .این پرسشنامه شامل خرده

(،GFI=1/99 ،X2/DF=2/22 ،DF=222 ،X2=231/31

مقیاسهای مشغولیت عاملیت ( 3ماده) ،مشغولیت رفتاری

و

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

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

( 9ماده) میباشد .آزمودنیها میزان موافقت یا مخالفت

بود.

خود را با هر ماده روی یک پیوستار پنج درجهای لیکرت

پرسشنامه هیجانهای پیشرفت :در پژوهش حاضر به

از ( 1کامالً مخالفم) تا ( 3کامالً موافقم) گزارش میدهند.

منظور سنجش هیجانهای تحصیلی از پرسشنامه

در پژوهش حاضر از خرده مقیاس مشغولیت عاطفی این

هیجانهای پیشرفت  12مادهای پکران و همکاران

مقیاس استفاده شده است .پایایی این خرده مقیاس توسط

( )2113استفاده شده است .این پرسشنامه تجارب

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

هیجانی مرتبط با یادگیری (خواندن و انجام تکالیف)

بررسی روایی مقیاس مشغولیت تحصیلی از تحلیل عامل

یادگیرندگان را ارزیابی میکند و شامل خرده مقیاسهای

تأییدی استفاده گردید .شاخصهای برازش به دست آمده از

هیجانهای مثبت پیشرفت (هیجانهای لذت و غرور) و

تحلیل عامل تأییدی )،RMSEA=1/11 ،CFI=1/85

هیجانهای منفی پیشرفت (هیجانهای خشم ،اضطراب،

 ،)X2=312/51 ،DF=181 ،SRMR=1/19حاکی از

،AGFI=1/81

،IFI=1/83

CFI=1/93

شرم و خستگی) میباشد 11 ،مادهی این پرسشنامه
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برازش مناسب مدل با دادهها در پژوهش ریو و تسنگ

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

( )2111بود.

بود.

در پژوهش حاضر نیز ضرایب آلفای کرونباخ و تنصیف

یافتهها

برای خرده مقیاس مشغولیت عاطفی به ترتیب به روش

پیش از انجام تحلیلهای اصلی ،چند تحلیل مقدماتی

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

جهت کسب بینشی اولیه در ارتباط با دادهها انجام گرفت.

آمد که حاکی از پایایی قابل قبول این خرده مقیاس بود و

یافتههای توصیفی مربوط به میانگین و انحراف معیار

به منظور بررسی روایی این مقیاس ،از شیوهی تحلیل

نمرههای شرکت کنندگان در پژوهش و ماتریس ضرایب

عامل تأییدی استفاده شد که یافتههای مربوط به

همبستگی متغیرهای پژوهش در جدول  1نشان داده

شاخصهای نیکویی برازش حاصل از تحلیل عامل تأییدی

شدهاند.

(،GFI=1/92 ،X2/DF=2/23 ،DF=215 ،X2=359/82
،AGFI=1/82

CFI=1/98

،IFI=1/81

و

جدول .۱یافتههای توصیفی و ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش حاضر

ردیف

انحراف

متغیرها

میانگین

۱

تبحرگرایشی

۲۳/۱۱

۳/۱۱

۲

تبحراجتنابی

۱۱/۳۵

۴/۲۷

معیار

۱

۲

**0/۲۵

-

۳

۴

۳

عملکردگرایشی

۲۱/۲۴

۴/۷۲

**0/۴0

**0/۴۱

-

۴

عملکرداجتنابی

۱۷/۴۶

۴/۴۳

-0/0۷

**0/۶۱

**0/۴0

-

۵

۷

۶

۵

هیجانهای مثبت

۱۶/۴۳

۲/۱۱

**0/۴۱

**0/۱۷

**0/۳۷

-0/0۱

-

۶

هیجانهای منفی

۲۷/۳۷

۵/۵۶

**-0/۱۶

**0/۴0

**0/۱۳

**0/۵۶

**-0/۲۲

-

۷

مشغولیت عاطفی

۱۵/۵۲

۲/۶0

**0/۶۴

0/0۱

**0/۲۱

*-0/۱۴

**0/۵۳

**-0/۲۱

مندرجات جدول  1نشان میدهند که اکثر روابط در سطح
 P<1/10یا  P<1/10معنیدار هستند .این تحلیلهای
همبستگی بینشی در خصوص روابط دو متغیری بین
متغیرهای پژوهش را فراهم میکند .جهت آزمودن
همزمان انگاره روابط مفروض در پژوهش حاضر ،روش
الگویابی معادالت ساختاری اعمال گردیده است؛ پیش از
بررسی ضرایب ساختاری ،برازش الگوی پیشنهادی با
دادهها مورد بررسی قرار گرفت ،با وجود این که مقادیر
برخی شاخصهای برازندگی نشان دهنده برازش نسبتاً
خوب الگوی پیشنهادی با دادهها بودند ،اما برخی از

شاخصهای برازندگی نشان دادند که الگو نیاز به بهبود
دارد .گام بعدی ارتقای برازش الگوی پیشنهادی از طریق
حذف دو مسیر غیرمعنیدار (اهداف تبحر اجتنابی به
هیجان مثبت پیشرفت و مشغولیت عاطفی) که الگوی
نهایی میباشد صورت گرفت که در نتیجهی آن
شاخصهای برازش الگوی نهایی به سطح مطلوبی رسیدند.
برازش الگوی پیشنهادی و الگوی نهایی با دادهها بر اساس
شاخصهای برازندگی در جدول  2نشان داده شده است.

جدول  .۲شاخص های برازندگی الگوی پیشنهادی و الگوی نهایی
شاخص برازندگی الگو

X2

Df

الگوی پیشنهادی

۶/۷۷

۲

۳/۳۱

الگوی نهایی

۱/۳۱

۴

۲/۳۵

-

X2/df

GFI

AGFI

IFI

CFI

NFI

RMSEA

0/۱۱

0/۱0

0/۱۱

0/۱۱

0/۱۱

0/0۱

0/۱۱

0/۱۳

0/۱۱

0/۱۱

0/۱۱

0/0۵
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همان گونه که جدول  2نشان میدهد ،الگوی پیشنهادی

نهایی به سطح مطلوب رسید .شکل  1نیز مسیرها و

از برازش نسبتاً خوبی برخوردار است .پس از حذف دو

ضرایب استاندارد آنها را در الگوی نهایی نشان میدهد.

مسیر غیر معنیدار به توصیه نرم افزار  AMOS-24الگوی

شکل .۱الگوی نهایی پژوهش حاضر به همراه ضرایب استاندارد مسیرها

ضرایب مسیر در شکل  1حاکی از معنیداری  5مسیر
مستقیم است .روابط واسطهای پژوهش حاضر نیز با
استفاده از روش بوت استراپ آزموده شدند ،نتایج بوت

استراپ برای مسیرهای واسطهای پژوهش در جدول 5
نشان داده شدهاند.

جدول  .۳نتایج بوت استراپ برای مسیرهای واسطه ای پژوهش حاضر
خطای

مسیر

داده ها

بوت

سوگیری

تبحر گرایشی ← هیجان مثبت ← مشغولیت عاطفی

0/0۱۶۱

0/0۱۶۱

-0/000۱

0/0۲0۴

تبحر اجتنابی ← هیجان مثبت ← مشغولیت عاطفی

0/0۵۳۱

0/0۵۳۱

0/0000۱

0/0۱۱۶

0/0۱۷۲

عملکرد گرایشی ← هیجان مثبت ← مشغولیت عاطفی

0/۱0۲۳

0/۱0۱۲

-0/00۱۱

0/0۱۷۱

0/0۷0۲

0/۱۳۱۳

عملکرد اجتنابی ← هیجان مثبت ← مشغولیت عاطفی

-0/0۲۷۶

-0/0۲۶۱

0/000۷

0/0۱۷۶

-0/0۶۴۵

0/00۶۱

تبحر گرایشی ← هیجان منفی ← مشغولیت عاطفی

0/0۱۱۱

0/0۱۱۵

-0/000۳

0/00۱۱

0/00۵۷

0/0۴۲۱

تبحر اجتنابی ← هیجان منفی ← مشغولیت عاطفی

-0/0۱۲۴

-0/0۱۲۷

-0/000۳

0/0۱۷۲

-0/۱۲۱۲

-0/0۶0۳

عملکرد گرایشی ← هیجان منفی ← مشغولیت عاطفی

-0/0۲۲۲

-0/0۲۳0

-0/000۱

0/0۱۱۲

-0/0۴۵۱

0/000۳

عملکرد اجتنابی ← هیجان منفی ← مشغولیت عاطفی

-0/0۱۷۳

-0/0۱۱۲

-0/000۱

0/0۲۲۱

-0/۱۴۱۱

-0/0۵۵۶

استاندارد
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فاصلههای اطمینان برای مسیرهای مندرج در جدول 5

( )1581ناهماهنگ است .در تبیین این یافته میتوان

حاکی از قرار نگرفتن صفر در این فاصلهها در ارتباط با 2

بیان نمود افراد با اهداف تبحر اجتنابی در راستای اجتناب

مسیر غیرمستقیم و نیز قرار گرفتن صفر در این فاصلهها

از شکست و خطا ،از دست دادن مهارتها و رها کردن

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

تکالیف به صورت ناتمام تالش میکنند (الیوت و مک

غیرمستقیم 2 ،مسیر معنیدار شدند .سطح اطمینان برای

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

این فاصله  83و تعداد نمونهگیری مجدد بوت استراپ

های انجام گرفته نشان میدهند که اهداف تبحری

 1111است.

رابطهی مثبتی با افزایش پایداری و مشغولیت در تکلیف،

بحث و نتیجه گیری

نمرات باال و هیجانها و نیمرخ انگیزشی مثبت افراد دارد

در پژوهش حاضر ،رابطهی اهداف پیشرفت و

(ایمز1882 ،؛ لی و همکاران2111 ،؛ کاپالن و فلوم،

مشغولیت عاطفی با میانجیگری هیجانهای پیشرفت

 ،)2111در حالی که اهداف اجتنابی رابطهی مثبتی با

مورد بررسی قرار گرفت .در تحلیل فرضیهی اول پژوهش،

کاهش انگیزه درونی برای یادگیری ،کاهش پایداری و

یافتههای پژوهش حاضر نشان دادند اهداف تبحر گرایشی

مشغولیت در تکلیف ،اجتناب از درخواست کمک ،نمرات

دارای قدرت پیشبینی کنندگی مثبت و معنیدار

پایین و هیجانها و عواطف منفی دارد (لی و همکاران،

مشغولیت عاطفی بوده است؛ بنابراین دانشجویان با اهداف

)2111؛ بنابراین پژوهشهایی که در این زمینه صورت

تبحر گرایشی از مشغولیت عاطفی باالیی برخوردار

گرفتهاند ،متناقض هستند؛ همانطور که بیان شد برخی از

بودهاند ،این یافته همسو با پژوهشهای فرنزل و همکاران

پژوهشها به تأثیر مثبت اهداف تبحری و برخی دیگر به

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

تأثیر منفی اهداف اجتنابی بر مشغولیت عاطفی اشاره

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

دارند ،بنابراین این امکان وجود دارد که تأثیر اهداف تبحر

میباشد .در تبیین این یافته میتوان بیان نمود افراد با

اجتنابی بر مشغولیت عاطفی معنیدار نشود.

اهداف تبحر گرایشی بر رشد شایستگی خود از طریق

در رابطه با اهداف عملکردی نیز ،یافتههای پژوهش حاضر

تبحر یافتن بر تکالیف و به دست آوردن مهارتهای جدید

نشان دادند اهداف عملکرد گرایشی دارای قدرت

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

پیشبینی کنندگی مثبت و معنیدار مشغولیت عاطفی

تکالیف و فعالیتهای تحصیلی لذت برده و امید به

بوده است؛ بنابراین دانشجویان با اهداف عملکرد گرایشی

موفقیت در آنها زنده میشود در نتیجهی چنین فرایندی

از مشغولیت عاطفی باالیی برخوردار بودهاند ،این یافته

انگیزه تالش درآنها افزایش یافته و برای دستیابی به

همسو با پژوهشهای بانشی و همکاران ( )1585و پژوهش

موفقیت از موقعیتها و تکالیف چالش برانگیز استقبال

صیف ( )1582میباشد .در تبیین این یافته میتوان بیان

میکنند و در راستای نتایج پژوهشهای (فرنزل و

نمود افراد با اهداف عملکرد گرایشی ،به واسطهی نشان

همکاران2111 ،؛ گوتز و همکاران2111 ،؛ پکران و

دادن شایستگی برتر نسبت به دیگران و به دست آوردن

همکاران )2118 ،از مشغولیت عاطفی تحصیلی باالیی

قضاوتهای مطلوب درباره پیشرفتشان برانگیخته میشوند

برخوردار میگردند.

(الیوت و مک گریگور ،)2111 ،آنها میخواهند در محیط

در رابطه با اهداف تبحر اجتنابی یافتههای پژوهش حاضر

آموزشی بهتر از دیگران عمل کنند و در این زمینه

نشان دادند اهداف تبحر اجتنابی دارای قدرت پیشبینی

تالششان را میکنند و به فعالیتهای کالسی عالقه نشان

کنندگی معنی دار مشغولیت عاطفی نبوده است؛ این یافته

میدهند و درباره چیزهایی که یاد میگیرند احساس

با نتایج پژوهشهای کاپالن و فلوم ( )2111و رستگار

کنجکاوی و لذت میکنند ،در نتیجه براساس نتایج
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پژوهش رستگار ( )1581از مشغولیت تحصیلی عاطفی

همکاران ( ،)2113بانشی و همکاران ( ،)1585زارع و

باالیی برخوردارند.

رستگار ( )1585و صیف ( )1582است.

اهداف عملکرد اجتنابی نیز دارای قدرت پیشبینی

در تبیین این یافتهها میتوان بیان نمود هیجانهایی که

کنندگی منفی و معنیدار مشغولیت عاطفی بوده است؛

افراد در پاسخ به انواع اهداف پیشرفت از خود نشان

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

میدهند به ما در درک و تبیین بهتر رابطهی اهداف

عابدینی و همکاران ( )1591و صیف ( )1582هماهنگ

پیشرفت با پیامد مشغولیت عاطفی کمک میکنند .به

است .در تبیین این یافته میتوان بیان نمود افراد با اهداف

عنوان مثال ،رابطهی مثبت اهداف تبحر گرایشی و

عملکرد اجتنابی ،به واسطهی اجتناب از نشان دادن

مشغولیت عاطفی را میتوان به واسطه اثرات غیرمستقیم

شایستگی پایینتر نسبت به دیگران و دریافت قضاوتهای

(از طریق هیجانهای مثبت) توضیح داد؛ یافتههای

منفی درباره پیشرفتشان برانگیخته میشوند (الیوت و

پژوهش هوانگ ( )2111نشان داد که اهداف پیشرفت

مک گریگور)2111 ،؛ بنابراین آنها از یادگیری مطالب

میتوانند هیجانهای پیشرفت مجزا را پیشبینی کنند.

جدید و انجام فعالیتهای کالسی لذت نمیبرند و به

همسو با این یافتهها ،نتایج پژوهش پکران و همکاران

خاطر مصون ماندن از قضاوتهای منفی دیگران ،به آنها

( )2112در نمونهای از دانشجویان نشان داد اهداف

میپردازند .همسو با این یافتهها ،نتایج حاصل از پژوهش

تبحری پیشبین مثبت لذت از یادگیری ،امید و غرور و

عابدینی و همکاران ( )1591نیز نشان داد که اهداف

پیشبین منفی ماللت و خشم بودند .اهداف عملکرد

عملکرد اجتنابی بر بعد عاطفی (ارزش تکلیف) مشغولیت

گرایشی پیشبین مثبت غرور و اهداف عملکرد اجتنابی

تحصیلی ،اثر منفی و معنیداری میگذارد.

پیشبین مثبت اضطراب ،شرم و درماندگی بودند .نتایج

در تحلیل فرضیههای غیر مستقیم پژوهش ،یافتههای

پژوهش در رابطه با اثر مستقیم اهداف پیشرفت بر

پژوهش در رابطه با نقش میانجیگر هیجانهای مثبت و

هیجانهای تحصیلی با مفروضات نظریه کنترل_ارزش

منفی پیشرفت در رابطهی بین ابعاد اهداف پیشرفت و

پکران ( )2112مبنی بر نقش اهداف به عنوان

مشغولیت عاطفی نشان دادند که هیجانهای مثبت

پیشایندهای نزدیک در شکل دادن به هیجانهای

پیشرفت در رابطهی بین اهداف تبحر گرایشی ،اهداف

پیشرفت همسو است؛

تبحر اجتنابی و اهداف عملکرد گرایشی با مشغولیت

در ادامه نیز هیجانهای پیشرفت مجزا ،مشغولیت عاطفی

عاطفی نقش میانجی را ایفا میکنند ،اما میانجیگر

را تحت تأثیر قرار میدهند .در زمینه رابطهی میان

رابطهی بین اهداف عملکرد اجتنابی و مشغولیت عاطفی

هیجانها با متغیرهای مرتبط با مشغولیت عاطفی میتوان

نمیباشند و هیجانهای منفی پیشرفت نیز در رابطهی

به برخی پژوهشها اشاره کرد .برای مثال ،گارسیا و پکران

بین اهداف تبحر گرایشی ،اهداف تبحر اجتنابی و اهداف

( )2111در پژوهشی به بررسی اثر هیجانهای

عملکرد اجتنابی با مشغولیت عاطفی نقش میانجی را ایفا

یادگیرندگان بر ابعاد مشغولیت تحصیلی آنها پرداختند.

میکنند ،اما میانجیگر رابطهی بین اهداف عملکرد

نتایج یافتههای پژوهشی آنها نشان داد که هیجانهای

گرایشی و مشغولیت عاطفی نمیباشند .در مجموع این

پیشرفت به صورت متفاوتی ابعاد مشغولیت تحصیلی را

یافتهها نشان میدهند که هیجانهای پیشرفت به خوبی

شکل داده و بر آنها به صورتهای متفاوتی اثر میگذارند.

رابطهی بین اهداف پیشرفت و مشغولیت عاطفی را
میانجیگری میکنند که همسو با نتایج پژوهش پکران و
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ارائه مدل ساختاری اهداف ...

محدودیتها و موانع پژوهش

مثال ،از کم ارزش شمردن و بی توجهی نسبت به

روشن است که انجام هر پژوهش ،با محدودیتها و

دانشجویان ضعیف ،و تحقیر و سرزنش سایر دانشجویان،

موانعی همراه است .پژوهش حاضر نیز محدودیتهایی

زمانی که نمرهی پایینی میگیرند ،پرهیز کنند و به جای

داشته است:

تمرکز بر نقاط ضعف دانشجویان ،روی نقاط قوت آنها

 .1طرح مطالعه حاضر و استفاده از الگویابی معادالت

تمرکز کرده و حتی به پیشرفتهای کوچک هم توجه

ساختاری ،علیت را به اثبات نمیرساند .به اعتقاد اندرسون

کرده و بازخورد مثبت دهند؛ به این صورت دانشجویان

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

برای یادگیری مطالب جدید و پیشرفت تحصیلیشان

اینکه استفاده از رویکرد الگویابی معادالت ساختاری

تالش میکنند ،به جای اینکه تمرکز و تالششان به دلیل

توانایی به دست دادن استنباطهای علی را فراهم میآورد،

ترس از یاد نگرفتن و نمره پایین ،باشد.

اما در این خصوص باید جانب احتیاط را رعایت نمود؛

همچنین پیشنهاد میشود به هیجانهایی که دانشجویان

 .2از آنجا که جامعه آماری این پژوهش دانشجویان

در محیط یادگیری تجربه میکنند ،از قبیل اضطراب ،لذت

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز بوده

و ...اهمیت داده شود؛ چون زمانی که دانشجویی مضطرب

است ،تعمیم این نتایج به سایر دانشکدهها و دانشگاهها ،به

باشد نه با کیفیت خوبی یاد میگیرد و همچنین نمیتواند

دلیل متفاوت بودن شرایط اقلیمی و فرهنگی باید با

توانمندیهای خود را آن طور که باید ،نشان دهد .پس

رعایت جوانب احتیاط صورت پذیرد؛

محیط یادگیری باید به گونهای باشد که هیجانهای منفی

 .5برای جمع آوری اطالعات در پژوهش حاضر از

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

پرسشنامههای خود گزارشی استفاده شده است که

رسانده و آن را کنترل کند (به طور مثال ،دانشجو به

محدودیتهای خاص خود را دارند و اطالعات همه

خاطر پاسخ اشتباهی که به سؤاالت میدهد ،و نمره پایین

جانبهای به دست نمیدهند؛

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

 .2مانعی که در راستای انجام این پژوهش وجود داشت

در کالس مشخص نباشند .انتظارات از دانشجو و حجم

نبود پیشینه پژوهشی کافی در رابطه با متغیر مشغولیت

تکالیفی که به دانشجو داده میشود در حد معقول باشد و

عاملیت بود که خود مشکالتی به همراه داشت.

تکالیفی به دانشجو ارائه شود که برای او فایده داشته

پیشنهادات کاربردی

باشند و بتواند چیزی به دانش دانشجو بیافزایند) ،و

در پایان با وجود محدودیتهای پژوهشی بیان شده،
در عرصهی عمل یافتههای این پژوهش میتواند به مراکز
علمی و مسؤوالن کمک کند تا محیطهای آموزشی را
برای باال بردن مشغولیت عاطفی دانشجویان به گونهای
مناسب ترتیب دهند.
همان طور که یافتههای پژوهش حاضر نشان دادند ،اهداف
تبحر گرایشی و عملکرد گرایشی بر مشغولیت عاطفی
دانشجویان اثر مثبت و معنیدار دارند؛ بنابراین پیشنهاد
میشود که مسؤوالن و اساتید دانشگاهها ،دانشجویان را به
سمت اهداف گرایشی سوق دهند تا اجتنابی؛ به طور

هیجانهای مثبتی در دانشجویان از قبیل لذت ،امید و...
ایجاد کنند (به طور مثال ،محیط یادگیری نباید صرفاً به
صورت معلم شاگردی باشد و باید جو دوستانهای برقرار
باشد و در کالس ،بحثهای آزاد ،استراحتهای کوتاه بین
آموزش مطالب وجود داشته باشد ،دانشجویان همه مورد
توجه باشند و در رابطه با مسایلی که پیش میآید نظر
همه پرسیده شود و برای جوابهای درست و
پیشرفتهایشان ،به آنها بازخورد مثبت داده شود؛
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
.)عمل آید و نظر آنها خواسته شود
در این صورت دانشجویان به سمت اهداف تبحری و
 تمایل پیدا کرده و در نتیجه هیجانهای مثبتی،گرایشی
در آنها ایجاد میشود و هیجانهای منفی آنها به حداقل
 دانشجویان با،میرسد و بر اساس یافتههای پژوهش حاضر
لذت بیشتری خود را مشغول تکالیف و یادگیری مطالب
.جدید کرده و مشغولیت عاطفی آنها افزایش مییابد

تقدیر و تشکر
این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی مصوب شورای
 بدین وسیله از.محترم پژوهشی دانشگاه یاسوج میباشد
 اساتید و همچنین،همکاری صمیمانهی مسؤوالن محترم
دانشجویان عزیز و کلیه کسانی که ما را در انجام این
. کمال تشکر و قدردانی را دارم،پژوهش یاری دادند
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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.
Keywords: Achievement Goals, Emotional Engagement, Achievement
Emotions.

*Corresponding author: M.A. Student of Educational Psychology, Department of
Educational Psychology, school of Psychology , Yasouj University, Yasouj, Iran.
Email: negin.hemati1990@gmail.com

89 تابستان،2  شماره، سال دهم،فصلنامهی علمی_پژوهشی توسعهی آموزش جندی شاپور

