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  چکیده
گیري  هدف از پژوهش حاضر ارائه الگوي روابط علی جهت :مقدمه

گري  هدف تحصیلی و درگیري شناختی بر اساس نقش واسطه
هاي تحصیلی و خودکارآمدي تحصیلی به روش تحلیل مسیر  هیجان
نفر از دانشجویان  523نمونه آماري این پژوهش شامل  :روش. است

شده و  اي انتخاب گیري خوشه دانشگاه پیام نور شیراز که به روش نمونه
، )2013( هایی متشکل از درگیري شناختی وانگ و اسکالیس به پرسشنامه

گیري هدف  ، جهت)2000( خودکارآمدي تحصیلی میجلی و همکاران
) 2005( هاي تحصیلی پکران و هیجان) 1997( تحصیلی میدلتن و میگلی

هاي  طورکلی نتایج از اثرات غیرمستقیم مؤلفه به :ها یافته. پاسخ دادند
. دارد اشاره گیري هدف تحصیلی بر درگیري شناختی دانشجویان جهت
گیري هدف تحصیلی  دست آمده جهت با توجه به نتایج به :گیري نتیجه

هاي تحصیلی بر  ي ابعاد هیجانگر هاي آن از طریق واسطه و مؤلفه
که اهداف تبحري از طریق  طوري درگیري شناختی تأثیرگذار بوده به

و مثبت و اهداف  هاي مثبت و درگیري تحصیلی اثر غیرمستقیم هیجان
هاي منفی بر درگیري شناختی اثر  اجتنابی و عملکردي از طریق هیجان

ن پژوهش سی و کلیه متغیرهاي مطرح در ای .و منفی است غیرمستقیم
یک درصد از تغییرات موجود در متغیر درگیري شناختی را تبیین 

  .کنند می
  

گیري هدف تحصیلی، درگیري شناختی،  جهت :واژگان کلیدي
  .هاي تحصیلی، خودکارآمدي تحصیلی هیجان

 

Abstract   
 
Introduction: This study aimed at presenting a casual 
relationship model of goal orientations and cognitive 
engagement based on the mediating role of academic 
emotions and academic Self-Efficacy through path analysis. 
Method: To do so, a total number  of 523 students from 
shiraz Payame Noor University were selected through 
cluster sampling, and were asked to answer the 
questionnaires of Cognitive Engagement (Wang& Eccles, 
2013), Academic Self-Efficacy (Midgley &et al, 2000), 
Goal Orientations (Middleton & Midgley, 1997), and 
Academic Emotions (Pekrun, 2005) subscales. Results: 
Overall, the results indicated the indirect effects of goal 
orientations components on cognitive engagement. 
Conclusions: According to the results, goal orientations and 
their components influence cognitive engagement through 
academic emotions dimensions. This is in a way that the 
mastery goals, through positive emotions, have indirect and 
positive effect on cognitive engagement and the avoidance 
and functional goals have indirect and negative effect on 
cognitive engagement through the mediation of negative 
emotions and academic Self-Efficacy. The total variables in 
this study explain thirty one Percent of changes in the 
Cognitive Engagement. 
 
Keywords: Goal Orientations; Cognitive Engagement; 
Academic Emotions; Academic Self-Efficacy. 

 

                                                             
 Email: Mh_seyf@pnu.ac.ir                                                                 محمد حسن صیف :ولئمس سندهینو **

 

7 



  
 ...هاي اي هیجانواسطهنقش : گیري هدف تحصیلی و درگیري شناختیارائه الگوي روابط علی جهت :محمد حسن صیف

  

 

  مقدمه
 توجه بسیاري از که امروزه هایی سازه ترین مهم از

شناسی و تعلیم و تربیت را به پژوهشگران حوزه روان
 درگیري. است 1تحصیلی خود جلب نموده درگیري

 شکست تبیین و درك جهت بار اولین براي تحصیلی
 براي اي پایه عنوان به و گردید مطرح تحصیلی

 مدنظر تربیت و تعلیم حوزه در گرایانه اصالح هاي تالش
درگیري شناختی یکی از . )2014، 2گونوك( گرفت قرار

 ها پژوهشاجزاي درگیري تحصیلی است و در بیشتر 
 .قرار گرفته است تأکیدمتغیر اساسی مورد  عنوان به

درگیري شناختی به تالش داوطلبانه فرد براي درك و 
درگیري  .کند میاشاره  انگیز چالشتسلط بر وظایف 

است که به  شناختی روان گذاري سرمایهشناختی، سطح 
دف یادگیري نیاز دارد و همچنین اولویت دادن به کار ه

لینن برینک و ). 2004فردریک و دیگران، (سخت است 
از درگیري شناختی تحت عنوان ) 2003(پینتریچ 

نشانگرهاي استفاده از راهبردهاي شناختی و فراشناختی 
اند که اگر هاي متعدد نشان دادهپژوهش .اند بردهنام 

 یادگیريهر چه بیشتر درگیر  شناختی فراگیران را از نظر
به دستیابی به اهداف  توان میو تکالیف یادگیري کرد، 

؛ 3،2010لویس( شناختی و نیز رفتاري اهتمام داشت
عوامل ). 2014، گونوكو  2012، 4وانگ و اکلس

دارند  تأثیر دانشجویان شناختیدیگري نیز بر درگیري 
  .است صیلیتح هاي هیجان ها آن ترین مهمکه یکی از 

هیجاناتی که مستقیماً  عنوان به هیجانات تحصیلی
پیشرفت یا پیامدهاي پیشرفت  هاي فعالیتدر پیوند با 

در تحقیقات گذشته بررسی . شود هستند، تعریف می

                                                             
1. Academic Engagement 
2. GUNUC 
3. Lewis 
4. Wang & Eccles 

هیجانات تحصیلی، مطالعات نوعاً بر هیجانات مرتبط با 
هاي پیشرفت  پیامدهاي موفقیت و شکست از فعالیت

واینر، (مثل غرور، اضطراب یا شرم . اند شدهمتمرکز 
کنترل نه تنها این  ـ نظریه ارزش). 2007؛ زیدنر، 1985

کند، بلکه همچنین  هیجانات پیامدي را بررسی می
هیجانات مرتبط با فعالیت مثل لذت از یادگیري، 
خستگی در طی آموزش و خشم از الزامات تکلیف را 

هیجانات ). 2006 ن،پکرا(دهد  نیز مورد تأکید قرار می
مرتبط با پیشرفت وابسته هستند و  هاي فعالیتبه  فعالیت

وابسته هستند  ها فعالیتهیجانات پیامد به پیامدهاي این 
بعالوه، ). 2006؛ پکران، 2002پکران و دیگران، (

مثبت یا منفی ( ها آن 5هیجانات تحصیلی بر طبق ارزش
 8فعالیت درجهو ) بودن 7و ناخوشایند 6بودن یا خوشایند

، مثالً شور یا آرامش از 10بودن غیرفعالیا  9فعال بودن(
جمله هیجانات خوشایند و خشم و اضطراب یا ناامیدي 

پکران، (شوند  تقسیم می) و خستگی از هیجانات منفی
 است معتقد )2006( پکران). 2007؛ لینربرینک، 2009
 یادگیري راهبردهاي کاربرد مثبت، تحصیلی هاي هیجان

 ارزیابی ،دهی سازمان بسط، مانند پذیر انعطاف و قخال
. کند می تسهیل را فراشناختی نظارت و انتقادي
 غیرقابل راهبردهاي کاربرد نیز منفی تحصیلی هاي هیجان

 اساس بر .کند می تسهیل را ساده تکرار مانند انعطاف،
 ساز فعال مثبت هاي هیجان 11ایزن پژوهش هاي یافته
 یادگیري راهبردهاي کاربرد یادگیري، از لذت مانند

 راهبردهاي کاربرد در شناختی پذیري انعطاف خالق،
                                                             
5. Valence 
6. Pleasant 
7. Unpleasant 
8. Activation 
9. Activating 
10. Deactivating 
11. Isen 
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 مورد تکالیف و اهداف با متناسب فراشناختی و شناختی
تعداد کثیري از  ).2006پکران، ( کنند می تسهیل را نیاز
تحصیلی در تبیین  هاي هیجانهد تجربی از نقش شوا

ا الگوهاي درگیري شناختی در و روابط علی ب پراکندگی
موداك و ( اند نمودهتحصیلی حمایت  هاي موقعیت

 :؛ اسکالیس2006: و همکاران ویگفیلد ؛2003:میلر
 :؛ پترین و همکاران2013 :؛ وانگ و اسکالیس2009
ه نقش تعدیل حقیقات باز ت، بعالوه تعداد کثیري )2014

 رفتارهاي بینی پیشکنندگی تجارب هیجانی فراگیران در 
 اند داشتهتحصیلی اشاره  فرایندهايدرگیري شناختی در 

  .)2013 ؛ شیم و همکاران،2012 :وانگ و اسکالیس(
 فرد باور براي که تعبیرهایی از یکیاز سوي دیگر 

 بکار تحصیلی هاي محیطدر  هایش قابلیت و ها توانایی از
 طبق براست،  خودکارآمدي تحصیلی شود می برده

 رفتارها، تبیین در عوامل ترین مهم میان از بندورا باورهاي
 را کدام هیچ تحصیلی، کارکرد کنترل و ها فعالیت

. نیست خودکارآمدي تحصیلی از تأثیرگذارتر
 خود توانایی از فرد قضاوت خودکارآمدي تحصیلی،

 دستیابی و موانع با مقابله خاص، فعالیت یک انجام براي
 است مشخص موقعیت یک در مطلوب اهداف به
و  2یوجوو ؛1،2006؛ ارمراد2006شانک و زیمرمن،(

 جمله از ها پژوهش پیشینه طورکلی به ).2013همکاران،
 درگیري ابعاد و خودکارآمدي مورد در) 2007( تاکمن

 درگیري ابعاد با خودکارآمدي که دهد می نشان تحصیلی
 همکارانش و ولترز همچنین. دارد رابطه تحصیلی

 پایین سطوح که است مدعی خود تحقیق در) 2005(
 با او. شود می درگیري عدم به منجر خودکارآمدي

 درگیري باالي سطوح در که فراگیرانی گوید می اطمینان

                                                             
1. Ormrod 
2. Ugwu 

 داراي و بوده مدار هدف بسیار دارند قرار شناختی
در  )2015( دوگان. هستند خودکارآمدي باالي سطوح

 باالي سطوح پژوهش خود عنوان کرده است که
بخصوص خودکارآمدي هیجانی  و خودکارآمدي

 شناختی درگیري باالي سطوح به منجر فراگیران
 و پاتریک و) 2015( ارسان يها پژوهش نتایج. شود می

  .است )2015( دوگان پژوهش مشابه) 2007( دیگران
 بیانگر هدف تحصیلی گیري جهتاز سویی دیگر 

 شود می سبب که است فرد باورهاي از منسجمی الگوي
 کند، پیدا گرایش ها موقعیت به مختلف طرق به فرد تا

 ارائه را پاسخی نهایتاً و پردازد می فعالیت به زمینه آن در
 در گیري جهت این). 2007باتلر، ؛1992 ایمز،( دهد

 است تحصیل از فرد انگیزه مبین تحصیلی هاي موقعیت
 در را او هاي پاسخ و ها کنش تمایالت، لحاظ همین به و

 و اوربان( دهد می قرار تأثیر تحت یادگیري هاي موقعیت
 اهداف با نباید را هدف گیري جهت). 2006فلدر، شوون
 در ها فعالیت براي آموزشی هاي موقعیت در که خاصی

 صرفاً اهداف گونه این. دانست یکی گیرند می نظر
 شرایط در خاص تکلیف یک یادگیري براي فرد محرك
 آموزشی اهداف برخالف دیگر طرفی از. هستند خاص

 مبناي هدف گیري جهت است فردي تشابهات مبناي که
 بر و است تحصیلی هاي موقعیت در فردي هاي تفاوت
 گونه این در را فرد موفقیت میزان توان می ها آن اساس

؛ 1988دویک و لگت، ( نمود بینی پیش ها موقعیت
پکران، ). 3،2010رتسلدورف، باتلر، استریلو و شیفر

زیر  هاي یافتهدر پژوهش خود به ) 2006(الیوت و مایر 
کننده مثبت لذت بردن  بینی پیشاهداف تبحري : رسیدند

کننده منفی  بینی پیشاز یادگیري، امید و غرور و 
عملکرد  ـ اهداف رویکرد. خستگی و خشم بود

                                                             
3. Retelsdorf, Butler, Streblow & Schiefele 
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اهداف  که صورتیکننده مثبت غرور بود در  بینی پیش
کننده مثبت اضطراب،  بینی شپیعملکرد  ـ اجتناب

) 2011(نتایج پژوهش هوآنگ  .ناامیدي و شرمساري بود
با هیجانات پیشرفت  طور بهنشان داد که اهداف پیشرفت 

و  )2009(پکران، الیوت و مایر . مختلف رابطه داشتند
نیز در پژوهش خود به این یافته  )1393( رستگارزارع و 

ـ  تبحري، رویکرد(نائل شدند که اهداف پیشرفت 
توانستند هیجانات ) عملکرد ـ عملکرد و اجتناب

لذت، خستگی و مالل، خشم، امید، (پیشرفت مجزا 

 بینی پیشرا ) و شرمساري غرور، اضطراب، ناامیدي
 پیشینه تحقیقاتی و نظري چارچوب به توجه با لذا .کنند
 علی مدل حاضر آزمون پژوهش اصلی هدف شده ذکر

 و درگیري شناختی هدف تحصیلی گیري جهت روابط
 و خودکارآمدي تحصیلی اي واسطه نقش به توجه با

 پیام دانشجویان دانشگاه میان در تحصیلی هاي هیجان
شکل (روش تحلیل مسیر در قالب مدل مفهومی  به نور
 .پردازد می) 1

 
  

  
 

  
  

 
  
 

 
مدل مفهومی پژوهش :1 شکل  

  

   روش
این پژوهش از بعد هدف کاربردي و از منظر 
گردآوري اطالعات توصیفی از نوع همبستگی 

  .است
جامعه آماري این پژوهش شامل کلیه 
دانشجویان شاغل به تحصیل در سال تحصیلی 

که با  استدر دانشگاه پیام نور شیراز  93-94
مورگان  کرجسی و گیري نمونهفرمول استفاده از 

 200 و دختر 350( نفر 550حجم نمونه بالغ بر 
 اي خوشه گیري نمونهتعیین که با روش ) پسر

   پرسشنامه 523انتخاب شدند که در نهایت 

  .گردید آوري جمع
پرسشنامه درگیري : ها داده گردآوري ابزار

 شناختی درگیري گیري اندازه منظور به ؛شناختی
 و شناختی وانگ از پرسشنامه درگیري دانشجویان
از  برگرفته که گردیداستفاده  )2013( اسکالیس

 این. است) 1996( میلرپژوهش گرین و 
 این در. است گویه 5 دربرگیرنده پرسشنامه
 در سؤاالت گذاري نمرهبا  دانشجویان پرسشنامه

 با ارتباط در خود را نظر لیکرت اي درجه پنح مقیاس
 در پژوهش وانگ. کنند می مشخص ها سال از هرکدام

 درگیري شناختی هیجان هاي منفی

 هیجان هاي مثبت

 اهداف اجتنابی

 اهداف عملکردي

 اهداف تبحري

 تحصیلیخودکارآمدي

10 



  
 1394، پاییز و زمستان  )8 پیاپی(، 2 ، شمارهچهارمل ساپژوهشی شناخت اجتماعی،  دوفصلنامه علمی ـ

  

 

میزان ضریب آلفاي کرانباخ برابر  )2013( اسکالیس و
گزارش گردیده که در این پژوهش این میزان  72/0با 

  .آمده است دست به 69/0برابر با 
 :تحصیلی خودکارآمدي پرسشنامه

با مقیاس ابداع شده توسط  خودکارآمدي تحصیلی
شد که  گیري اندازه) 2000( همکارانمیجلی و 

در مورد ظرفیت آینده خود را براي  فراگیرانباورهاي 
رسیدن به سطوح کافی از عملکرد تحصیلی منعکس 

با روش است که  گویه 5مقیاس شامل . کند می
تا  )1( مخالف کامالً اي درجه 5لیکرت  بندي درجه
اعتبار این  .شده است بندي درجه )5( موافق کامالً

 1پرسشنامه توسط محققانی چون میجلی و یوردان
 مورد) 2010( ساالنواو برسو، شافلی و ) 2001(

در پژوهش حاضر نیز . بررسی و تأیید قرار گرفت
ضریب آلفاي کرونباخ براي خودکارآمدي تحصیلی 

  .به دست آمده است 71/0
 :تحصیلی هدف گیري جهت پرسشنامه

تحصیلی با مقیاس ابداع شده  هدف گیري جهت
شد  گیري اندازه )1997( میگلی و توسط میدلتن

 دانشجویان که است دالیلی بیانگر هدفی، گیري جهت
 این در. دارند خود درسی تکالیف انجام براي

 در سؤاالت گذاري رتبه با دانشجویان پرسشنامه
 مورد در را خود نظر لیکرت، اي چهاردرجه مقیاس
 سه از مقیاس این. کنند می مشخص ها گویه از هرکدام

 و عملکردي اهداف تبحري، اهداف مقیاس خرده
 12 واسطه بهاست که  شده تشکیل اجتنابـی اهداف
گیري تبحري  جهت. گیرد میقرار  موردسنجشگویه 

کشف  وسیله بهگرایش براي رشد خود  عنوان به
ید هاي جد جدید، تبحریابی در موقعیت هاي صورت

                                                             
1.  Urdan 

شود  هاي فردي تعریف می و پیشرفت شایستگی
). 2012 سوینی، ـ ؛ توامینن2009، 2008 بانگ،(

بر کسب شایستگی و  تأکیدگیري عملکردي  جهت
تأیید در نزد دیگران دارد و کسب قضاوت مطلوب 

مهم این نوع  زیربنايدیگران نسبت به شخص 
، الیوت و 1997الیوت و چرچ (گیري است  جهت

ـ ؛ توامینن 2009، 2008 ؛ بانگ،2001مک گریگور 
بر دوري  تأکیداجتنابی گیري  و جهت) 2012 سوینی،

و اجتناب از عدم شایستگی در نزد دیگران دارد و 
گیري از قضاوت دیگران  افراد داراي این جهت

، الیوت و مک 1997 چرچالیوت و ( هستندگریزان 
 ـ؛ توامینن 2009 ،2008 ؛ بانگ،2001گریگور 

 خرده براي کرونباخ آلفاي ضرایب ).2012 سوینی،
 و عملکردي اهداف تبحري، اهداف هاي مقیاس
 41/0 و 73/0 ،75/0 ترتیب اجتنابی به اهداف

  .گزارش شده است
 منظور به: هاي تحصیلیهیجان پرسشنامه

 از تحصیلی دانشجویان هايهیجان گیري اندازه
 استفاده) 2005( تحصیلی پکران هايهیجان پرسشنامه

دو خرده مقیاس  دربرگیرنده پرسشنامه این. گردید
منفی  هاي هیجانگویه و  18 مربوط به هیجان مثبت با

 با دانشجویان پرسشنامه این در. است گویه 21با 
 لیکرت اي درجه پنح مقیاس در سؤاالت گذاري نمره
 مشخص ها سؤال از هرکدام با ارتباط در را خود نظر
آلفاي کرانباخ در  میزان پژوهش این در. کنند می

و  75/0 با برابر مثبت و منفی به ترتیب هاي هیجان
  .است آمده دست به 68/0
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  ها یافته
 از پژوهش متغیرهاي میان علی روابط بررسی براي
  . است شده استفاده مسیر تحلیل روش

  و زا برون متغیر عنوان به تحصیلی هدف گیري جهت

 و تحصیلی خودکارآمدي ،تحصیلی هايهیجان 
 نظر در زا درون متغیرهاي عنوان به شناختی درگیري

با توجه به این امر که ماتریس . اند شده گرفته
هاي علی است،  همبستگی مبناي تجزیه و تحلیل مدل

ماتریس همبستگی متغیرهاي مورد بررسی در این 
  .آورده شده است 1پژوهش در جدول 

  

  ماتریس همبستگی متغیرها متغیرهاي پژوهش .1جدول 

01/0 P < ** 05/0 P < *  
 باالترین که بینیم  می 1 جدول به توجه با
 پژوهش این متغیرهاي میان در همبستگی ضریب
درگیري  واهداف تبحري  بین رابطه به مربوط

 همبستگی ضریب ترین پایین و) 43/0( شناختی
 اهداف بین رابطه به مربوط نیز آمده دست به

 میان از. است) -03/0( اجتنابیاهداف  و تبحري
 تبحرياهداف  متغیرهاي پژوهش متغیرهاي

هیجان  ،)43/0( ریاضی خودکارآمدي ،)43/0(
 ،)33/0( تحصیلیخودکارآمدي  ،)36/0( مثبت

 )-22/0( عملکردي اهداف ،)-25/0( منفیهیجان 
 تا باالترین ترتیب به )-16/0( اجتنابی اهداف و

درگیري  با را همبستگی ضریب ترین پایین

الزم به ذکر است  همچنین. هستند داراشناختی 
 اجتنابی متغیر اهداف زا برونکه از بین متغیرهاي 

میزان همبستگی با  ترین پایینداراي  )-16/0(
  .درگیري شناختی است

 در ها فرضیه همزمان بررسی پژوهش این در
 صورت به روش تحلیل مسیر اولیه مدل قالب

 ابتدا پژوهش، فرضی مدل ارزیابی براي. گیرد می
 برآورد به احتمال بیشینه روش از استفاده با

 شده برآورد پارامترهاي. پردازیم می پارامترها
 غیرمستقیم اثر ضرایب مستقیم، اثر ضرایب شامل

 با همراه جدولی در که است کلی اثر ضرایب و
  .است شده ارائه شده تبیین واریانس میزان

  

 7 6 5 4 3 2 1 متغیرها  ردیف

       1 درگیري شناختی  1

      1 - 16/0** اهداف اجتنابی  2

      1 -03/0 43/0** اهداف تبحري  3

    1 -06/0 04/0 - 22/0** اهداف عملکردي  4

   1 -05/0 20/0** - 11/0* 33/0** خودکارآمدي تحصیلی  5

  1 21/0** -04/0 32/0** - 09/0* 36/0** مثبت هاي هیجان  6

 1 - 27/0** - 13/0** 29/0** - 17/0** 22/0** - 25/0** منفی هاي هیجان  7
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  و کل متغیرهاي پژوهش بر یکدیگر غیرمستقیماثرات مستقیم،  .2جدول 
  برآوردها

 متغیرها
 اثرات مستقیم

اثرات 
 غیرمستقیم

 اثرات کل
واریانس تبیین 

 شده

     :از درگیري شناختیبه روي 
  14/0** 14/0** -  تبحرياهداف 

 31/0 - 07/0* - 07/0* -  اهداف عملکردي
  - 05/0* - 05/0* -  اهداف اجتنابی

  25/0/** -  25/0** خودکارآمدي تحصیلی
29/0** مثبت هاي هیجان   - **29/0   
- 19/0** منفی هاي هیجان   - **19/0 -   

     :از درگیري تحصیلیبه روي 
 19/0 24/0** -  24/0** اهداف تبحري

  - 11/0** -  - 11/0** اهداف عملکردي
  -05/0 -  -05/0 اهداف اجتنابی

     :از هیجان منفیبه روي 
 17/0 19/0** -  19/0** اهداف عملکردي
  23/0** -  23/0** اهداف اجتنابی

 12/0    :به روي هیجان مثبت از

  33/0** -  33/0** اهداف تبحري
01/0 P < ** 05/0 P < *                                    

 میان از شود می مشاهده 2 جدول در که طور همان
 عملکردي، اهداف )14/0( تبحرياهداف  زا برون متغیرهاي

که هدف تبحري در  )- 05/0( اجتنابی، اهداف )- 07/0(
 05/0و هدف اجتنابی و عملکردي در سطح  01/0سطح 

هیجان  زا درون متغیرهاي میان از و معناداري قرار دارند
و هیجان  )25/0( تحصیلی، خودکارآمدي )29/0( مثبت
 دارند درگیري شناختی بر را کل اثر بیشترین )- 19/0(منفی 

تمامی . دارند قرارمعناداري  01/0که همگی در سطح 
 و تمامی متغیرهاي غیرمستقیمداراي اثر  زا برون متغیرهاي

داراي اثر مستقیم بر درگیري شناختی دانشجویان  زا درون
بر اساس  درگیري شناختی شده تبیین واریانس میزان. است

 اهداف اهداف تبحري، اهداف عملکردي، متغیرهاي
  هیجان مثبت، خودکارآمدي تحصیلی و هیجان اجتنابی،

  .است) 31/0( با برابر منفی 

متغیر  بر تأثیرگذار متغیرهايدر بررسی اثرات 
 تبحرياهداف  خودکارآمدي تحصیلی به ترتیب متغیرهاي

 اجتنابی، اهداف )- 11/0( عملکردي، اهداف )24/0(
متغیر خودکارآمدي تحصیلی  برداراي بیشترین اثر  )- 05/0(

و اهداف  01/0طح س است که اهداف تبحري در س
معناداري قرار دارند و اهداف  05/0سطح  عملکردي در

اجتنابی با توجه به سطح اطمینان داراي اثر معناداري بر 
 الزم به ذکر است که متغیر. نیستخودکارآمدي تحصیلی 

غیرهاي اهداف تبحري داراي اثر مستقیم و مثبت و مت
اثر مستقیم و  داراياهداف عملکردي و اهداف اجتنابی 

خودکارآمدي  شده تبیین واریانس میزان .منفی است
اهداف تبحري، اهداف  متغیرهايبر اساس  تحصیلی

  .است) 19/0( با عملکردي و اهداف اجتنابی برابر
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بر متغیر هیجان  تأثیرگذار متغیرهايدر بررسی اثرات 
، اهداف )23/0( اجتنابیاهداف  منفی به ترتیب متغیرهاي

داراي بیشترین اثر بر متغیر هیجان منفی  )19/0( عملکردي
در سطح  و اهداف عملکردي است که اهداف اجتنابی

الزم به ذکر است که متغیرهاي  .معناداري قرار دارند 01/0
ر مستقیم و اث داراياهداف عملکردي و اهداف اجتنابی 

بر  منفی هیجان شده تبیین واریانس میزان. است مثبت
 اهداف عملکردي و اهداف اجتنابی برابر متغیرهاياساس 

  .است) 17/0( با
  بر  تأثیرگذار متغیرهايهمچنین در بررسی اثرات 

داراي اثر  33/0 تبحرياهداف  متغیر هیجان مثبت متغیر
معناداري  01/0بر متغیر هیجان مثبت است که در سطح 

 دارايتبحري  اهداف متغیرالزم به ذکر است که . قرار دارند
 هیجان شده تبیین واریانس میزان. اثر مستقیم و مثبت است

) 12/0( با اهداف تبحري برابر متغیرهايبر اساس  منفی
  .است

 3 جدول در شده ارائه پارامترهاي به توجه با ادامه در
درگیري  بینی پیش شده برازش الگويجهت بررسی 

 ارائه برازندگی هاي مشخصه با همراهدانشجویان  شناختی
  .گردد می

  

  بینی پیشرفت تحصیلی هاي نکویی برازندگی مدل پیش مشخصه .3جدول 
 

 
  
 

    
 

  
   

 درهاي نکویی برازش که  با توجه به مشخصه
بینی درگیري  برازش مدل پیش گزارش شده 3 جدول

و مدل مفهومی ارائه  استشناختی در سطح نسبتاً خوبی 
برازش مدل، چارچوب  هاي شاخصشده از منظر 

  .دهد میمناسبی را جهت بررسی درگیري شناختی ارائه 
  

  بحثو  گیري نتیجه
 ررسی روابطهدف از پژوهش حاضر ب

آن با درگیري  هاي مؤلفههدف تحصیلی و  گیري جهت
عاد اب اي واسطهجویان با توجه به نقش شناختی دانش

تحصیلی و خودکارآمدي تحصیلی در بین  هاي هیجان
این هدف  تأمینبراي . استدانشجویان دانشگاه پیام نور 

شناختی اجتماعی در  هاي نظریهاز  گیري بهرهبا 
تحصیلی  هاي هیجاننیز  خصوص اهداف پیشرفت و

یه خودکارآمدي باندورا مدلی مفهومی و ز نظرپکران و نی
و با استفاده از تحلیل مسیر مورد  درون داد انتخاب

نشان داد  طورکلی بهنتایج . آزمون و بررسی قرار گرفت
که مدل مفهومی بر اساس نظریه پکران، دوئک و باندورا 

حاصل شده از دانشجویان برازش  هاي دادهبا توجه به 
خوبی دارد و توانسته است بر اساس متغیرهاي مطرح 

 .درصد از واریانس درگیري شناختی را تبیین نماید 31
 هدف گیري جهت مستقیم نتایج پژوهش نشان داد که اثر

 افتهیاین  بودمعنادار تحصیلی  خودکارآمدي تبحري بر

 برآورد مشخصه

 df٢x( 34/2/(آزادي نسبت مجذور کاي به درجه 

 CFI( 94/0(شاخص برازندگی تطبیقی 

 GFI( 98/0(شاخص نکویی برازش 

 AGFI( 94/0(شاخص تعدیل شده نکویی برازش 

 RMSEA( 053/0(جذر برآورد واریانس خطاي تقریب 
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ـ ، توامینن )2008( 1الیوت و مورا یاما همسو با تحقیقات
 گاتمن، )2007( همکارانو  2، سی یه)2008( سوینی

و نا ) 1391( یوسفیو ربانی و ) 2011( ، سنکو،)2006(
اساس تأیید این  بر .است) 2012( پردكهمسو با 

که  عنوان نمودچنین  توان میفرضیه در دانشجویان 
 یادگیري، از یافته سازش الگوهاي با هدف گیري جهت

یاما،  مورا و الیوت( دارد رابطه خودکارآمدي قبیل
) 2004( والترز توسط که تحقیقاتی همچنین، در). 2008

 و خودکارآمدي بین بررسی رابطه منظور به
 نوع داد، نشان نتایج. شد انجام هدف هاي گیري جهت

 را ها آن خودکارآمدي دتوان می فراگیران گزینی هدف

 و مستقیم تأثیر نیز خودکارآمدي و دهد کاهش یا و ارتقاء
در  .گذارد می آموزان دانش تحصیلی پیشرفت بر مثبت

 بر عملکردي هدف گیري جهت مستقیم اثرمورد 
 نتیجه این. است معنادار و مثبت تحصیلی خودکارآمدي

 سوینی توامینن ،)2008( یاما مورا و الیوت  تحقیقات با
 و )2006( گاتمن ،)2007( همکاران و یه سی ،)2008(

  .دارد همخوانی و مطابقت) 2011( سنکو
 هستند، عملکردي گیري جهت داراي که افرادي

 دیگران کردن خرسند یا خوب نمرات به دستیابی براي
 ).2012 ،ء شی( کنند می تالش) دیگران یا اولیا معلم،(

 متن از افراد این توسط شده ارائه بازخورد اگر ،بنابراین
 خودکارآمدي باشد، کننده حمایت و مثبت قبل از کار

 پیشرفت هدف نظریه همچنین، در .یابد می افزایش

 به منجر تبحري هدف یک که است فرض شده

مثبت  راهبردهاي از استفاده و سازگار پیامدهاي
 به منجر عملکردي هدف یک و شود می خودتنظیمی

 یا ضعیف از راهبردهاي استفاده و ناسازگار پیامدهاي

                                                             
1. Murayama 
2. Hsieh 

 انتظار  نظریه همچنین، در .گردد می خودتنظیمی منفی

 یادگیري در فراگیران که اهدافی است، شده فرض ارزش

 براي که ارزشی و ها آن خودکارآمدي با ،کنند میاتخاذ 

اثر  همچنین در مورد. هستند ارتباط در ،اند قائل تکلیف
بر خودکارآمدي اجتنابی  هدف گیري جهتمستقیم 

 يها پژوهش بانتایج که این  تحصیلی معنادار است
، تقی زاده و )2007( همکارانمطالعات سی یه و 

. استهمسو  )1391( یوسفی، ربانی و )1393(همکاران 
 بر تسلط براي اي انگیزه ،اجتنابی گیري جهت فرد با

 آشکار نمود از و بیند می ناتوان را خود مهارت ندارد،

. کند می اجتناب ،دهد می نشان را وي که ناتوانی پیشرفت
 ،دانند می توانایی فاقد را خود که رو، دانشجویانی این از

 اساس بر را آن و شایستگی اساس بررا  ارزشمندي خود

 احساس درستی به وقت هیچ ،کنند می تعیین نهایی، نمره

 منظور بهاین افراد، . دهند نمی شکل را خودکارآمدي

 از اجتناب ، راهبردهايارزشمندي خود از حمایت

 راهبردهاي این افراد، اگرچه .گیرند می به کار را شکست

 به شان لیکن شکست ،کنند می اتخاذ را گري معلول خود

 در موردعالوه بر این،  .است توانایی عدم احساس دلیل
 ،بر درگیري تحصیلی اثر مستقیم خودکارآمدي تحصیلی

، )2013( همکاراناین نتایج همسو با مطالعات یوجوو و 
از  .است )2005(همکارن  و ساالنوا و )2007( تاکمن

دیدگاه بندورا، خودکارآمدي، باور فرد از توانایی خود 
براي انجام یک فعالیت خاص، مقابله با موانع و دستیابی 

از . به اهداف مطلوب در یک موقعیت مشخص است
این رو، دانشجویانی که خودکارآمد تر هستند، به احتمال 

خود بیشتر تالش  موردنظرنتایج  دستیابی به رايبزیاد 
تحصیلی پشتکار  هاي چالشدر رویارویی با  و کنند می

مداوم  طور بهخودکارآمدي  .دهند می خرج بهبیشتري 
و ) 2008بانگ، ( استپیشرفت تحصیلی بوده  بین پیش
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دلیل این واقعیت آن است که با تالش و پشتکار و 
بندورا در نظریه . ددرگیري ارتباط معناداري دار

 تأثیرخودکارآمدي و  برسازهشناختی خود،  - اجتماعی
، زیرا باور افراد از کند می تأکیدآن بر یادگیري 

 خود، انتخاب فعالیت و تالش شخص، هاي توانایی
درگیري را در میان رفتارهاي الزم است براي رسیدن به 

و رشد  تحصیلی هاي مندي عالقهاهداف، انگیزه و 
؛ 1997بندورا،( دهد میقرار  تأثیرشناختی را تحت 

). 2013 ؛ یوجوو و همکاران،2006 شانک و زیمرمن،
اهداف پیشرفت بر درگیري  غیرمستقیم اثردر مورد 

اهداف  غیرمستقیم نتایج پژوهش حاکی از اثر ،شناختی
 یاهداف اجتناب منفیو رابطه  درگیري شناختیتبحري با 
راویندران و ( است شناختی درگیريبا  يو عملکرد
؛ سیمونز و 2005؛ دوپیرات و مارین، 2000همکاران، 
؛ رستگار، 2008؛ سینر و همکاران، 2004همکاران، 

  ).2010؛ رستگار و همکاران، 1385
در ارتباط با اثرات مستقیم اهداف پیشرفت بر 

ف هیجانات تحصیلی نتایج نشان داد که اثر مستقیم اهدا
تبحري بر هیجانات مثبت، مثبت و بر هیجانات منفی، 

همچنین نتایج نشان داد که اثر مستقیم . استمنفی 
بر هیجانات منفی، مثبت و بر هیجانات  یاهداف اجتناب
نیز بر  ياثر مستقیم اهداف عملکرد .استمثبت، منفی 

 دار معنیثبت و بر هیجانات مثبت هیجانات منفی، م
نتایج پژوهش در رابطه با اثر مستقیم اهداف . است

پیشرفت بر هیجانات تحصیلی با مفروضات نظریه 
مبنی بر نقش اهداف ) 2006( پکرانکنترل ـ  ارزش

پیشایندهاي نزدیک در شکل دادن به  عنوان به
لینن ( تحقیقاتتحصیلی و همچنین نتایج  هاي هیجان

؛ 2006و  2009 ،1، الیوت و مایرپکران ؛2005برینک، 
؛ 1995؛ سیفرت، 1999لینن برینک، ریان و پینتریچ، 

مبنی بر رابطه مثبت  )2009موراتیدیس و همکاران، 
اهداف تبحري با هیجانات مثبت و رابطه منفی این متغیر 

در مورد اهداف . استبا هیجانات منفی، همسو 
حاضر با نتایج تحقیقات  هاي یافتهعملکرد نیز - اجتناب

منفی این اهداف با هیجانات مثبت و رابطه  مبنی بر رابطه
پکران، الیوت و ( منفیمثبت این اهداف با هیجانات 

؛ هوانگ، 2009؛ موراتیدیس و همکاران، 2006مایر، 
؛ سیدریدیس، 2006؛ کومار و جاگاچینسکی، 2011
؛ زوشو و همکاران، 2006؛ تاناکا و همکاران، 2005
در مورد هش همچنین نتایج پژو. مطابقت دارد) 2005
با هیجانات منفی با نتایج  يعملکرداهداف  مثبترابطه 

همچنین در . همخوان است) 1389( نیکدلپژوهش 
هیجانی مثبت  پیامدهايها در مورد تبیین این یافته

به  توان می يعملکرداهداف تبحري و منفی اهداف 
 ها آن. استناد کرد 2006دیدگاه پکران، الیوت و میر، 

پذیري و  معتقدند که افراد داراي اهداف تبحري بر کنترل
کنند و  هاي پیشرفت تمرکز می هاي مثبت فعالیت ارزش

دهند  لذا هیجانات فعالیت مثبت مثل لذت را افزایش می
و هیجانات فعالیتی منفی مثل خستگی و خشم را کاهش 

نیز بر  عملکردي اهدافافرادي داراي . دهند می
کنند و  بط با پیامدهاي منفی تمرکز میهاي مرت ارزیابی

کنند  متعاقباً هیجانات پیامدي مثبت و منفی را تسهیل می
الزم به ذکر است که  ).2006، 1پکران، الیوت و میر(

مثبت و خودکارآمدي تحصیلی در این  هاي هیجان
پژوهش داراي بیشترین اثر بر درگیري شناختی 

 گذاران سیاست دانشجویان بود که توجه برنامه ریزان و
در ارتقاي عملکرد تحصیلی و  ها سازهدانشگاه به این 

  .طلبد میافزایش کارایی فرایندهاي یاددهی یادگیري را 

                                                             
1. Pekrun, Elliot & Maier 
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