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 چکيده

گری اهداف پیشرفت و انگیزش تحصیلي با مشغولیت تحصیلي با میانجي ةدر پژوهش حاضر رابط

ها نفر مرد( رشته 142نفر زن و  173)دانشجو  315کنندگان پژوهش، شرکت .شدهای پیشرفت بررسي هیجان

گیری تصادفي بودند که با روش نمونه شیرازشناسي دانشگاه علوم تربیتي و روان ةدانشکدو مقاطع مختلف 

 ای انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از چهار مقیاس استفاده به عمل آمد: مقیاسطبقه

 انگیزش تحصیلي ، مقیاس(الیوت و مک گریگور) اهداف پیشرفت، مقیاس (ریو و تسنگ) مشغولیت تحصیلي

استفاده شد. طرح پژوهشي حاضر، طرح همبستگي بود که  پکران پیشرفت هایهیجانمقیاس و ، (والرند)

 AMOSافزار و با استفاده از نرم (SEM)ارزیابي الگوی پیشنهادی از طریق الگویابي معادالت ساختاری 

ی دارمعناو مثبت و عملکرد گرایشي اثر  گرایشي تبحر اهدافانجام گرفت. نتایج نشان دادند که  24ویراست 

 دارمعناو عملکرد اجتنابي بر مشغولیت تحصیلي  ولي اثر اهداف تبحر اجتنابي ،دارند حصیليمشغولیت تبر 

منفي بر  دارمعنا و انگیزش بیروني اثر مثبت دارمعناانگیزش دروني اثر ها نشان دادند که نبودند. همچنین یافته

نبود. نتایج مربوط به  دارمعنا بر مشغولیت تحصیلي مشغولیت تحصیلي داشتند، در حالي که اثر بي انگیزگي

های منفي و اهداف تبحر گرایشي، بعاد اهداف پیشرفت از طریق هیجانمستقیم نیز نشان دادند، اروابط غیر

ی بر مشغولیت تحصیلي دارمعنامستقیم های مثبت اثرات غیرتبحر اجتنابي و عملکرد گرایشي از طریق هیجان

  انگیزگي از طریقدروني و بي های مثبت و انگیزشریق هیجانداشتند، و ابعاد انگیزش تحصیلي از ط

اثرهای مستقیم  ةدر نتیجه هم داری بر مشغولیت تحصیلي داشتند.های منفي اثرات غیرمستقیم معناهیجان

 دارمعناانگیزگي بر مشغولیت تحصیلي(، ، عملکرد اجتنابي و بياثر اهداف تبحر اجتنابيپژوهش حاضر )بجز 

 یید شد.أهای پیشرفت در مدل مفروض، نیز تگری هیجانش میانجيشدند و نق

 های پیشرفتش تحصیلي، مشغولیت تحصیلي، هیجاناهداف پیشرفت، انگیز :يکليدي هاواژه
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 مقدمه

و کیفیت همواره میزان پیشرفت تحصیلي یادگیرندگان به عنوان یک شاخص مهم برای ارزیابي 

است. بدیهي است که تحقق این امر جز با مشغولیت بوده های آموزشي مورد توجه موفقیت نظام

یکي از مفاهیمي که  ،در همین راستا همه جانبه یادگیرندگان در تکالیف تحصیلي میسر نخواهد شد.

 ، مفهوم اندبه آن توجه کردهشناسان و محققان تعلیم و تربیت اخیر روان ةدر چند ده

های هدفمند آموزشي یادگیرندگان صرف فعالیت تالشي کهو به کیفیت  است 1مشغولیت تحصیلي

 2ریچاردسون) صورت مستقیم در دستیابي به نتایج مطلوب نقش داشته باشند، اشاره داردهکنند تا بمي

توان توضیح داد که یادگیرندگان به تحصیلي مي با استناد به مفهوم مشغولیت (.2003 و همکاران،

کنند. فکر و عمل مي احساس، چگونه رفتار، های کالسي،الیتهنگام رویارویي با محیط آموزشي و فع

، مشغولیت 3رفتاری ای چند بعدی و متشکل از ابعاد مشغولیتبنابراین مشغولیت تحصیلي، سازه

 و مداومت تالش، بهمشغولیت رفتاری  .است 6مشغولیت عاطفيو  5شناختي مشغولیت ،4عاملیت

 درسي  تکالیف انجام کالس درس، از غیبت عدم ی،یادگیر هایمشارکت یادگیرنده در فعالیت

 (،3200 ،7نریاسکو فرر )د اشاره دار يالتحصیل فارغ برای کافي نمرات اعتبار و کسب و آن اتمام و

 اشاره دارد کندي که دریافت ميآموزش جریان در یادگیرنده ةسازند مشارکت مشغولیت عاملیت به

 ةنحو و فتکالی انجام مورد در یادگیرنده اینکه به اردد اشاره مشغولیت شناختي، (3201 ،8)ریو

 کندمي فکر چگونه يدرس تکالیف در شدن متبحر برای نیاز مورد راهبردهای و هاکارگیری مهارتهب

 و عالقه شوق، و شور نظیر فرد ةعاطف کیفیت به مشغولیت عاطفي( و 2007 ،9وییاچو و )متالیدو

 (.2007 ،10کیندرمن (دارد اشاره يعلم هایطي فعالیت در لذت احساس

دروني و پویایي  فرایندهای مجزا از یکدیگر نیستند و بین آنها روابطمشغولیت تحصیلي  ابعاد 

اهداف  مشغولیت تحصیلي تحت تاثیر عوامل مختلفي از جمله (.1201 ،11تسنگ )ریو و برقرار است

 رند. گیقرار مي ،14های پیشرفتو هیجان 13تحصیلي انگیزش ،12پیشرفت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 academic engagement 
2 Richardson 
3 behavioral engagement 
4 agentic engagement 
5 cognitive engagement 
6 emotional engagement 
7 Furrer & Skinner 
8 Reeve 
9 Metallidou & Viachou 
10 Kindermann 
11 Tseng 
12 achievement goals 
13 academic motivation 
14 achievement emotions 
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 آمیز افراد،موفقیت عملکرد دراکا برای هاچارچوب ترینبرجسته از یکي پیشرفت اهداف

 (1992) 2اعتقاد ایمز به. (2010 ،1)کاپالن و فلوم است مهارتيو  آموزشي هایحیطه در خصوص به 

 ودشيم سبب که افراد است هایباورها، اسناد و هیجان از يمنسجم الگوی پیشرفت بیانگر اهداف

 و بپردازند فعالیت به زمینه آن در کنند، پیدا گرایش پیشرفت هایموقعیت به مختلف طرق به هانآ

 تحصیل از فرد انگیزه مبین تحصیليی هادر موقعیت اهداف پیشرفتدهند.  ارائه پاسخي نهایت در

 قرار تأثیر تتح ییادگیری هادر موقعیت را او یهاپاسخ و هاکنش ،هاتمایل لحاظ همین به است و

 (. 1394 دهد )صیف،مي

 مک و الیوت .است شده سازیمفهوم متفاوتي هایگونه به پیشرفت اهداف های اخیرسال در

، 4گرایشي تبحراهداف  را مطرح کردند که عبارتند از اهداف پیشرفت( چهار نوع 2001) 3گریگور

 یادگیرندگان با اهداف؛ 7اجتنابي عملکرد اهدافو  6گرایشي عملکرد اهداف، 5اجتنابي تبحر اهداف

دست آوردن مهارت های گرایشي بر رشد شایستگي خود از طریق تبحر یافتن بر تکالیف و به تبحر

اجتنابي به منظور پرهیز  تبحر اهداف(. یادگیرندگان با 2007، 8جدید تمرکز دارند )جانسن و پرینز

کنند و از نفهمیدن مطالب، شکست مي حد امکان تالش نداشتن یا شکست در یادگیری تا از تبحر

 (.2001)الیوت و مک گریگور، ترسند ميدر یادگیری مواد درسي یا فراموشي مطالب آموخته شده 

ش خود نسبت به دیگران دارند و عملکرد گرایشي تمایل به نشان دادن ارز اهداف بایادگیرندگان 

یید شایستگي أها از یادگیری، تهدف آنو خواهند در محیط آموزشي بهتر از دیگران عمل کنند مي

عملکرد  اهدافبا  و یادگیرندگان (3139؛ به نقل از محمدی، 2003، 9یکو)دو استیا توانایي خود 

شان، پیشرفت ةهای منفي درباردریافت قضاوت کفایتي،برای اجتناب از شکست، ظهور بي اجتنابي

 شواهد (.2002، 10)پینتریچ و شانک کنندش ميهمساالن، تالتر بودن از نداشتن توانایي یا پایین

 و عاطفي شناختي، پیامدهای از متمایزی الگوهای که این اهداف به اندداده نشان شده آوریجمع

 (، بانشي و1387های عابدیني و همکاران )توان به پژوهش، در این زمینه ميشوندمي منجر رفتاری

ه تاثیر اهداف پیشرفت را بر ابعاد مشغولیت تحصیلي ( اشاره کرد ک1394( و صیف )1393همکاران )

 اند.نشان داده

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Kaplan & Flum 
2 Ames 
3 Elliott & McGregor 
4 mastery- approach 
5 mastery- avoidance 
6 performance – approach 
7 performance – avoidance 
8 Janssen & Prins 
9 Dweck 
10 Pintrich & Shank 
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 مهم از آموزش و یادگیری است و به تمایالت، نیازها و عواملي  ةانگیزش تحصیلي یک جنب

گردد های آموزشي و کسب مدرک تحصیلي ميشود که باعث حضور یک فرد در محیطگفته مي

( انگیزش تحصیلي را شامل فرایندهای دروني 2011) 2یلتاماناریپات (. 2010، 1)کالرک و شروت

دسي  شود.داند که موجب برانگیختن و حفظ فعالیت برای دستیابي به اهداف تحصیلي ویژه ميمي

 ،4دروني ( انگیزش تحصیلي را دارای ماهیتي چند بعدی و شامل سه نوع کلي انگیزش2000) 3و رایان

 ،هستند یادگیرندگاني که به لحاظ دروني برانگیخته؛ ننددامي 6انگیزگيو بي 5انگیزش بیروني

در مقابل،  .دهندانجام مي کسب احساس دروني خشنودی، وخاطر لذت هبرا  ی تحصیليهافعالیت

مطلوب یا هر شکل پاداش  ةیادگیرندگاني که به لحاظ بیروني برانگیخته هستند برای کسب نمر

گونه انگیزه افرادی هستند که هیچسرانجام افراد بي کنند.بیروني دیگر مثل پول یا جایزه تالش مي

های خود فعالیتانجام بیروني( برای  ةانگیز)یعني نه خشنودی و ارزشمندی دروني و نه  ایانگیزه

. (2010 ؛ کالرک و شروت،2000 )دسي و رایان،کنند ميو در نتیجه از انجام فعالیت اجتناب  ندارند

(، 1394( و موسوی و همکاران )2013) 8(، وانگ و اکسل2006کاران )و هم 7های والکرپژوهش

 اند.تاثیر ابعاد انگیزش تحصیلي را بر مشغولیت تحصیلي نشان داده

 یهاهیجان .کننديم تجربه را يمختلف یهاهیجاني تحصیل یهاموقعیت در یادگیرندگان

 ، يتحصیل نتایج یا يتحصیل یهافعالیت به مستقیم طورهب که هستندي هایهیجان ،پیشرفت

ی پیشرفت، مطالعات نوعا هاة بررسي هیجانهای گذشتدر پژوهش (.2006، 9ن)پکرا اندخورده گره

اند. مثل غرور، های پیشرفت متمرکز شدها پیامدهای موفقیت و شکست فعالیتهای مرتبط ببر هیجان

های پیامدی را بررسي هیجان ه تنها اینارزش ن -(. نظریه کنترل1394اضطراب یا شرم )صیف، 

های آموزش در طيلذت از یادگیری، خستگي های مرتبط با فعالیت مثل کند، بلکه همچنین هیجانمي

های های فعالیت به فعالیتدهد. هیجانرا نیز مورد تاکید قرار ميتکالیف الزامات از  خشمکالسي و 

عالوه ه. ب(2006، )پکران اندها وابستهفعالیت های پیامد به پیامدهای اینمرتبط با پیشرفت و هیجان

 و )بودن ناخوشایند و خوشایند یا منفي بودن یا مثبت( هاآن 10ارزش اساس بر های پیشرفتهیجان

  (.2009 ،و همکاران )پکران شوندمي تقسیم (نبود فعال غیر یا  بودن )فعال 11فعالیت درجه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Clark & Schroth 
2 Areepattamannil 
3 Deci  & Ryan 
4 intrinsic motivation 
5 extrinsic motivation 
6 amotivation 
7 Walker 
8 Wang & Eccles 
9 Pekrun 
10 valence 
11 activation 
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را با اهداف پیشرفت و انگیزش تحصیلي غیرهای های موجود، روابط بین متپژوهشهای یافته

های هیجاناهداف پیشرفت و بین  ةتوان به رابطاند. برای مثال، ميیید کردهأت های پیشرفتهیجان

ریو و ) های پیشرفتهیجانانگیزش تحصیلي و و  (1394صیف،  و  2014، پکران) پیشرفت

های هیجانبین ة رابط موجود هایپژوهشین ( اشاره کرد، همچن1394؛ زغیبي قناد، 2004 همکاران،

و  1گارسیا هایتوان به پژوهشاند، برای مثال ميرا نیز نشان داده و مشغولیت تحصیلي پیشرفت

  کرد.( اشاره 2013) 2و فولمر تولیس ( و2011پکران )

  نظریه هایمفروضه با پیشرفت هایهیجان گرینقش میانجي با رابطه در هاپژوهش نتایج

برای تبیین و  های پیشرفتهیجان ارزش-کنترل ةنظری ( همسو است.2006) پکران ارزش-نترلک

اند، چارچوب های تحصیلي تجربه شدههایي که در زمینهتحلیل پیشایندها و پسایندهای هیجان

های اثیر هیجانکند که تچنین فرض مي نظریةن ای کند.ای را پیشنهاد ميیکپارچه و تلفیق شده

)منابع شناختي، انگیزش یادگیری، تحصیلي بر پیشرفت با ساز و کارهای شناختي و انگیزشي 

 .راهبردهای یادگیری( همبسته است

 ،يلیتحص یهاجانیه ةنیارزش پکران در زم -کنترل هیبه نظر داشتیدر پژوهش حاضر با رو

این  اصليهدف  ،رو نیشود. از ا يطراح يلیتحص تیمشغول يعلّ نییجهت تب يتالش شد تا مدل

 این مدل اهداف پیشرفت در .دانشجویان است تحصیليمشغولیت  ي برای تبیینمدل زمونآپژوهش 

انگیزش ) تحصیلي و انگیزش (اجتنابي گرایشي و عملکرد عملکرد تبحراجتنابي،، تبحرگرایشي)

های مثبت )هیجان های پیشرفتهیجان ( به عنوان پیشایندهایانگیزگيبيروني و بیروني، انگیزش د

به عنوان پیامدهای شناختي و عاطفي(  عاملیت، )رفتاری، مشغولیت تحصیلي و ،(پیشرفت و منفي

 هیجان تحصیلي در نظر گرفته شدند.

 های پژوهش عبارتند از:فرضیهبراساس مدل مفروض  ،بنابراین  

 د.نبر مشغولیت تحصیلي اثر مستقیم دار پیشرفتاهداف بعاد ا .1

 د.نبر مشغولیت تحصیلي اثر مستقیم دار تحصیليانگیزش ابعاد . 2

های مثبت و منفي پیشرفت بر مشغولیت تحصیلي اثر اهداف پیشرفت از طریق هیجان . ابعاد3

 غیر مستقیم دارند.

ت و منفي پیشرفت بر مشغولیت تحصیلي اثر های مثبهیجان. ابعاد انگیزش تحصیلي از طریق 4

 غیر مستقیم دارند.

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Garcia 
2 Tulis & Fulmer 
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 پژوهش روش
بود که  )SEM( 1طرح پژوهش حاضر، طرح همبستگي از طریق الگویابي معادالت ساختاری

  . یک روش همبستگي چند متغیری است

 

 پژوهش کنندگانشرکت

شناسي دانشگاه تي و روانعلوم تربیة دانشجویان دانشکد ةشامل هم ،آماری پژوهش حاضرة جامع

. دندشدانشجو را شامل مي 1300مشغول به تحصیل بوده و  1394-95در سال تحصیلي  که بودشیراز 

های متفاوت، با استفاده از ها و مقاطع تحصیلي مختلف با جمعیترشته جنسیت، به دلیل وجود

نفر به عنوان  100آزمایي و نفر به عنوان نمونه فرضیه  400 ،40ایطبقه گیری تصادفيروش نمونه

ها و مقاطع ، به این صورت که به نسبت تعداد دخترها و پسرهای رشتهنمونه اعتباریابي انتخاب شدند

آماری پژوهش، اعضای نمونه انتخاب شد که مبنای این انتخاب، جدول ة مختلف تحصیلي در جامع

 360مه برگشت داده شدند. از ناپرسش 360اصلي  ةاز نمونگیری مورگان و کرجسي بود. نمونه

نامه پرسش 315گویي ناقص کنار گذاشته شدند و در نهایت نامه به دلیل پاسخپرسش 45نامه، پرسش

ا هویژگي ها انجام گرفت.برای بررسي برازش مدل پیشنهادی انتخاب شد که تجزیه و تحلیل روی آن

تحصیلي و مقطع ة جنسیت، رشت شامل ، در پژوهش،هابراساس آن کنندهافراد شرکت و نسبت

 اند.هشرح داده شد 3و  2 ،1 هایجدولدر تحصیلي 

 
 کنندگان بر حسب جنسيت. توزيع شرکت1جدول

 درصد فراوانی فراوانی جنسيت

 زن

 مرد

 مجموع

173 

142 

315 

9/54  

1/45  

100 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 structural equations models (sem) 
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 کنندگان بر حسب رشته تحصيلی. توزيع شرکت2جدول

د فراوانیدرص فراوانی رشته تحصيلی  

 شناسي بالینيروان

 شناسي تربیتيروان

شناسي روان

 استثنایي

 مدیریت آموزشي

 مباني فلسفه

 کتابداری

 تربیت بدني

 مجموع

56 

18 

35 

62 

92 

24 

28 

315 

8/17  

7/5  

1/11  

7/19  

2/29  

6/7  

9/8  

100 

 
 کنندگان بر حسب مقطع تحصيلی. توزيع شرکت3جدول

انیدرصد فراو فراوانی مقطع تحصيلی  

 کارشناسي

ارشدکارشناسي  

 دکتری

 مجموع

199 

89 

27 

315 

2/63  

3/28  

6/8  

100 

  

  پژوهشهاي ابزار
به منظور سنجش مشغولیت تحصیلي  در پژوهش حاضر :(AES) مقياس مشغوليت تحصيلی

 هایخرده مقیاسشامل  نامهاین پرسش ( استفاده شد.2011ریو و تسنگ )ای گویه 22 نامهاز پرسش

(، 10و  9، 8، 7، 6های گویه(، مشغولیت رفتاری )5و  4، 3، 2، 1های گویهیت عاملیت )مشغول

، 18، 17، 16، 15های گویه( و مشغولیت شناختي )14و  13، 12، 11های گویهمشغولیت عاطفي )

روی یک پیوستار  گویهها میزان موافقت یا مخالفت خود را با هر ي. آزمودناست(  22و  21 ،20، 19

پایایي این مقیاس توسط  .دادندموافقم( گزارش  )کامالً 5مخالفم( تا  )کامالً 1 لیکرت از یاج درجهپن

، رفتاری، عاملیت و شناختي مشغولیت عاطفيهای سازندگان به روش آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس

 مشغولیتهای سخرده مقیاو برای بررسي روایي  ،به دست آمد 88/0و  82/0 ،94/0، 78/0  به ترتیب

 یییدأهای برازش به دست آمده از تحلیل عامل تشاخص .گردیدییدی استفاده أتحصیلي از تحلیل عامل ت

) 93/0=CFI ،07/0=RMSEA ،08/0=SRMR ،191=DF ،37/576=2X،)  حاکي از برازش مناسب مدل

 د. ( بو2011ها در پژوهش ریو و تسنگ )با داده

مشغولیت رفتاری، عاملیت،  هایمقیاس ی کرونباخ برای خردهضرایب آلفا ر نیزدر پژوهش حاض

که حاکي از پایایي قابل قبول آمد دستبه 76/0و  84/0، 87/0، 83/0شناختي و عاطفي به ترتیب 
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ییدی استفاده أتحلیل عامل ت ة، از شیومقیاسروایي این  يو به منظور بررس ها بودمقیاس این خرده

، 2X=92/538) ییدیأحاصل از تحلیل عامل ت های نیکویي برازششاخص های مربوط بهشد که یافته

203=DF ،65/2=DF/2X ،86/0=GFI ،82/0=AGFI، 89/0=IFI ،89/0=CFI 70/0 و =RMSEA ) ، حاکي از

 ها بود.برازش مناسب مدل با داده

به منظور سنجش اهداف پیشرفت از در پژوهش حاضر  :(AGQ) اهداف پيشرفت ةنامپرسش

خرده  شامل نامهاین پرسش ( استفاده شد.2001)ر الیوت و مک گریگو ایگویه 24نامه پرسش

اجتنابي  تبحر اهداف(، 21و  17، 13، 11، 8، 4های  گویهگرایشي ) تبحر اهداف هایمقیاس

( و 23و  19، 15، 9، 6، 1های گویهگرایشي ) عملکرداهداف (، 22و  14، 12، 10، 7، 3های گویه)

ها میزان موافقت یا ي. آزمودناست( 24و 20، 18، 16، 5، 2های )گویهي اجتناب لکردعم اهداف

 مخالفم( تا  )کامالً 1 لیکرت از یاروی یک پیوستار پنج درجه گویهمخالفت خود را با هر 

برای  آلفای کرانباخبه روش  سازندگاننامه توسط پایایي این پرسش .دادندموافقم( گزارش  )کامالً 5

اجتنابي به ترتیب  گرایشي و عملکرد اجتنابي، عملکرد تبحرگرایشي، تبحرمقیاس اهداف  خرده

نامه از روش تحلیل تعیین روایي این پرسشو برای  استشده گزارش  83/0و  92/0، 89/0، 87/0

نامه نتایج تحلیل عامل با چرخش واریمکس مؤید وجود چهار عامل در پرسش ،عامل استفاده کردند

 .کردندکل واریانس را تبیین مي %5/81روی هم رفته بود که 

 گرایشي، تبحر تبحراهداف  هایمقیاس ضرایب آلفای کرونباخ برای خرده ر نیزدر پژوهش حاض

که به دست آمد  77/0و  85/0، 76/0، 82/0به ترتیب اجتنابي  گرایشي و عملکرد اجتنابي، عملکرد

 ة، از شیومقیاسروایي این  يو به منظور بررس ها بوداسمقی حاکي از پایایي قابل قبول این خرده

حاصل از تحلیل ش های نیکویي برازهای مربوط به شاخصیافته ییدی استفاده شد کهأتحلیل عامل ت

، 2X ،246=DF ،64/2=DF/2X ،84/0=GFI ،80/0=AGFI ،85/0=IFI=50/651) ییدیأت عامل

85/0= CF 07/0و=RMSEA،) ها بود.مدل با داده حاکي از برازش مناسب  

 ي ازبه منظور سنجش انگیزش تحصیلدر پژوهش حاضر  :(AMS)ی مقياس انگيزش تحصيل

 هاگویه ةشده است که هم استفاده( 1989) و همکاران والرند يانگیزش تحصیل ایگویه 28 مقیاس

یزان موافقت یا ها ميآزمودن «روید؟چرا به دانشگاه مي»اند: ال کلي تنظیم شدهؤدر پاسخ به یک س

 )کامالً  5مخالفم( تا  )کامالً 1 لیکرت از یاروی یک پیوستار پنج درجه گویهمخالفت خود را با هر 

، 9، 6، 4، 2 هایهای انگیزش دروني )گویهخرده مقیاس شامل، این مقیاس دهندموافقم( گزارش مي

، 21، 20، 15، 14، 10، 8، 7، 3، 1های (، انگیزش بیروني )گویه26و  24، 22، 19، 17، 16، 13، 11

این مقیاس توسط سازندگان  پایایي. است( 25و  18، 12، 5 هایانگیزگي )گویهبي و (28و  27، 23

شده گزارش  87/0تا  83/0های انگیزش تحصیلي بین مقیاس خرده به روش آلفای کرونباخ برای
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ها داده یبا چرخش واریماکس رو ياکتشاف يروایي این مقیاس، تحلیل عامل يو به منظور بررس است

  صورت دادند که روایي مطلوب این مقیاس را نشان داد.

های انگیزش دروني، انگیزش مقیاس ضرایب آلفای کرونباخ برای خرده ر نیزدر پژوهش حاض

که حاکي از پایایي قابل قبول این  مدآدستبه 85/0، 87/0، 85/0انگیزگي به ترتیب، بیروني و بي

 ییدی استفاده شدأتحلیل عامل ت ةبه منظور بررسي روایي این مقیاس، از شیوو  ها بودقیاسم خرده

 ،2X=61/1097) ییدیأحاصل از تحلیل عامل تش های نیکویي برازهای مربوط به شاخصکه یافته

249=DF، 40/4=DF/2X، 79/0=GFI، 75/0=AGFI، 80/0=IFI، 80/0=CFI 08/0 و=RMSEA) ، حاکي از

 ها بود.ناسب مدل با دادهم برازش

های به منظور سنجش هیجاندر پژوهش حاضر  :(AEQ) پيشرفت هايهيجان ةنامپرسش

شده  استفاده (2005پکران و همکاران ) ایگویه 14 پیشرفت هایهیجان نامهپرسش ازتحصیلي 

گیرندگان را یادنامه تجارب هیجاني مرتبط با یادگیری )خواندن و انجام تکالیف( . این پرسشاست

های لذت و غرور( و )هیجان مثبت پیشرفتهای هیجانهای خرده مقیاسشامل و  کند،ارزیابي مي

، 4، 3، 2های ، گویهاستخشم، اضطراب، شرم و خستگي(  های)هیجان منفي پیشرفتهای هیجان

متعلق به  14و  11، 7، 1های گویهمنفي پیشرفت و های متعلق به هیجان 13و  12، 10، 9، 8، 6، 5

ها میزان موافقت یا مخالفت خود را با هر ماده روی یک يآزمودن. هستندمثبت پیشرفت های هیجان

و  پایایي. دهندموافقم( گزارش مي )کامالً 5مخالفم( تا  )کامالً 1 لیکرت از یاپیوستار پنج درجه

است. در پژوهش  شدهد ( بررسي و تأیی2005پکران و همکاران ) ةنامه به وسیلروایي این پرسش

های هیجان های منفي پیشرفت وهای هیجانمقیاس ضرایب آلفای کرونباخ برای خرده ر نیزحاض

ها مقیاس که حاکي از پایایي قابل قبول این خرده مدبه دست آ 82/0 و85/0به ترتیب،  مثبت پیشرفت

های که یافته دی استفاده شدییأتحلیل عامل ت ةاز شیو به منظور بررسي روایي این مقیاس،و  بود

 ،2X، 53=DF=70/156) ییدیأحاصل از تحلیل عامل ت های نیکویي برازشمربوط به شاخص

95/2=DF/2X، 92/0=GFI، 88/0=AGFI، 58/0=IFI، 90/0=CFI 60/0 و=RMSEA)،  حاکي از برازش

 ها بود.مناسب مدل با داده

 هايافته

ها ب بینشي اولیه در ارتباط با دادهل مقدماتي جهت کسهای اصلي، چند تحلیلپیش از انجام تحلی

های حراف معیار، حداقل و حداکثر نمرههای توصیفي مربوط به میانگین، انانجام گرفت. یافته

نشان داده  4 کنندگان در پژوهش و ماتریس ضرایب همبستگي متغیرهای پژوهش در جدولشرکت

  اند.شده
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 حاضر ضرايب همبستگی بين متغيرهاي پژوهشو ميانگين، انحراف معيار . 4جدول

 ميانگين متغيرها رديف
انحراف 

 معيار
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

گرایشير تبحاهداف  1  18/23  80/3  -          

اجتنابي تبحر اهداف 2  34/19  26/4  0/24** -  

گرایشي عملکرد اهداف 3  24/21  72/4  0/40** 0/41** -  

اجتنابي عملکرد اهداف 4  46/14  43/4  06/0-  0/60** 0/40** -  

89/69 انگیزش دروني 5  66/8  0/52** 0/20** 0/32** 07/0-  -  

53/66 انگیزش بیروني 6  82/10  0/15** 0/24** 0/42** 0/16** 0/48** -  

انگیزگيبي 7  96/11  59/5  -0/33** 10/0  06/0-  0/35** -0/40** 04/0-  -  

مثبت هایهیجان 8  43/16  18/2  0/48** 0/16** 0/37** 09/0-  0/52** 0/27** -0/32** -  

منفي هایهیجان 9  37/27  55/5  -0/15** 0/40** 0/12* 0/55** -0/22** 22/0  0/41** -0/22** - 
 

11/81 مشغولیت تحصیلي 10  18/12  0/67** 0/12* 0/34** 10/0-  0/50** 0/13* -0/35** 0/47** -0/24** - 

*P < 05/0  ** P< 10/0  

روابط مفروض در پژوهش حاضر، روش الگویابي معادالت ة زمان انگارجهت آزمودن هم

ازش الگوی پیشنهادی پیش از بررسي ضرایب ساختاری، بر .( اعمال گردیده استSEMساختاری )

 برازش نسبتاً  ةهای برازندگي نشان دهندشد، با وجود اینکه مقادیر برخي شاخصها بررسي با داده

های برازندگي نشان دادند که الگو نیاز ها بودند، اما برخي از شاخصخوب الگوی پیشنهادی با داده

 دارمعنا تقای برازش الگوی پیشنهادی از طریق حذف دو مسیر غیربه بهبود دارد. گام بعدی ار

صورت گرفت که  هستندمثبت و منفي پیشرفت( که الگوی نهایي های هیجان)انگیزش بیروني به 

های برازش الگوی نهایي به سطح مطلوبي رسیدند. برازش الگوی پیشنهادی و آن شاخصة در نتیج

 نشان داده شده است. 5های برازندگي در جدول اخصها براساس شالگوی نهایي با داده

 هاي برازندگی الگوي پيشنهادي و الگوي نهايی. شاخص5دول ج

 برازندگی شاخص        
 الگو

 

 

X2 

 

DF 

 

X2/DF 

 

GFI 

 

AGFI 

 

IFI 

 

CFI 

 

NFI 

 

RMSEA 

18/3 الگوی پیشنهادی  1 18/3  99/0  88/0  99/0  99/0  99/0  08/0  

27/3 الگوی نهایي  3 09/1  99/0  96/0  00/1  00/1  99/0  01/0  
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است. خوبي برخوردار  دهد، الگوی پیشنهادی از برازش نسبتاًنشان مي 5گونه که جدول همان

به سطح مطلوب نهایي  الگویAMOS-24 افزار نرم ةبه توصی دارمعناپس از حذف دو مسیر غیر 

 دهد.را در الگوی نهایي نشان ميها نیز مسیرها و ضرایب استاندارد آن 6رسید. جدول 

ها در الگوي پژوهش. الگوي ساختاري مسيرها و ضرايب استاندارد آن6 جدول  

دارياسطح معن β مسير  

گرایشي                                   مشغولیت تحصیلي  اهداف تبحر  48/0  100/0  

مشغولیت تحصیلي اجتنابي                                   اهداف تبحر  50/0-  40/0  

گرایشي                                مشغولیت تحصیلي اهداف عملکرد  11/0  50/0  

اجتنابي                                مشغولیت تحصیلي اهداف عملکرد  20/0-  75/0  

ليمشغولیت تحصی  انگیزش دروني                                          18/0  020/0  

مشغولیت تحصیلي انگیزش بیروني                                           11/0-  40/0  

مشغولیت تحصیلي بي انگیزگي                                               50/0-  53/0  

سیر مستقیم م 3ی دارمعنامسیر مستقیم و غیر 4ی دارمعناحاکي از  6ضرایب مسیر در جدول 

 دهد.همراه ضرایب مسیرهای آن نشان مي نیز الگوی نهایي پژوهش حاضر را به 1 شکل هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 به همراه ضرایب استاندارد مسیرها. الگوی نهایی پژوهش حاضر 1شکل



 1397پاییز و زمستان ، دوم ةشمار ، دهم ةدور مطالعات آموزش و یادگیری، ةمجل  44  

نتایج بوت  .آزموده شدند 41ای پژوهش حاضر نیز با استفاده از روش بوت استراپروابط واسطه

 اند.نشان داده شده 7ای پژوهش در جدول استراپ برای مسیرهای واسطه

اي پژوهش حاضرنتايج بوت استراپ براي مسيرهاي واسطه. 7جدول   

 

هاداده مسير  سوگيري بوت 
خطاي 

 استاندارد
 حد باال حد پايين

29/0 مشغولیت تحصیلي ←  هیجان مثبت ←  گرایشي تبحر  29/0  0140/0-  80/0  51/0  47/0  

گرایشي تبحر 07/0 مشغولیت تحصیلي ←  هیجان منفي ←   07/0  0010/0  40/0  20/0  81/0  

اجتنابي تبحر 22/0 مشغولیت تحصیلي ←  هیجان مثبت ←   22/0  0130/0  08/0  06/0  93/0  

اجتنابي تبحر -39/0 مشغولیت تحصیلي ←  هیجان منفي ←   04/0-  0020/0  08/0  58/0-  25/0-  

يگرایش عملکرد 38/0 مشغولیت تحصیلي ← هیجان مثبت←   38/0  0480/0-  07/0  62/0  65/0  

گرایشي عملکرد  ← هیجان منفي  ← مشغولیت تحصیلي   09/0-  09/0-  0390/0  50/0  01/0-  00/0-  

اجتنابي عملکرد -11/0 مشغولیت تحصیلي← هیجان مثبت ←   11/0-  0100/0  07/0  27/0-  20/0  

اجتنابي عملکرد هیجان منفي  ←  ليمشغولیت تحصی ←  41/0-  41/0-  0260/0  12/0  06/0-  19/0-  

هیجان مثبت   ← انگیزش دروني  ← مشغولیت تحصیلي   21/0  21/0  0120/0-  04/0  13/0  30/0  

04/0 مشغولیت تحصیلي←  هیجان منفي  ← انگیزش دروني  04/0  0120/0-  02/0  01/0  99/0  

14/0 مشغولیت تحصیلي←  هیجان مثبت  ← انگیزش بیروني  51/0  0180/0-  03/0  08/0  22/0  

-10/0 مشغولیت تحصیلي←  هیجان منفي  ← انگیزش بیروني  10/0-  0020/0  20/0  04/0-  03/0  

← هیجان مثبت  ← بي انگیزگي مشغولیت تحصیلي   28/0-  28/0-  0040/0  05/0  39/0-  91/0-  

ن منفي هیجا ← بي انگیزگي -11/0 مشغولیت تحصیلي←    11/0-  0050/0  06/0  24/0-  10/0-  
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ها از قرار نگرفتن صفر در این فاصلهحاکي  7های اطمینان برای مسیرهای مندرج در جدول فاصله

مسیر  2ها در ارتباط با مسیر غیرمستقیم و نیز قرارگرفتن صفر در این فاصله 12در ارتباط با 

برای این شدند. سطح اطمینان  دارمعنامسیر  12مسیر غیرمستقیم،  14است. بنابراین از  غیرمستقیم

 است. 1000گیری مجدد بوت استراپ و تعداد نمونه 95فاصله 

 گيريبحث و نتيجه
یلي با مشغولیت تحصیلي با اهداف پیشرفت و انگیزش تحصة در پژوهش حاضر، رابط

ة اول در رابطه با اهداف پیشرفت، در تحلیل فرضی. شد های پیشرفت بررسيگری هیجانمیانجي

کنندگي بینيدارای قدرت پیش گرایشي تبحر اهداف که های پژوهش حاضر نشان دادندپژوهش، یافته

بنابراین دانشجویان با اهداف تبحرگرایشي از  مشغولیت تحصیلي بوده است، دارمعنامثبت و 

و همکاران  42فرنزلهای . این یافته همسو با پژوهشانددهمشغولیت تحصیلي باالیي برخوردار بو

( و رستگار 2010)و همکاران  44لي(، 2009)و همکاران  پکران( 2007)همکاران  و 43گوتز (،2007)

دانشجویان با اهداف تبحرگرایشي بر رشد که توان بیان نمود . در تبیین این یافته مياست( 1391)

دارند های جدید تمرکز آوردن مهارتن بر تکالیف و به دستیافتشایستگي خود از طریق تبحر 

را های کافي ها و فرصتط آموزشي دانشگاه شیراز نیز چالشمحی و (،2001)الیوت و مک گریگور، 

مناسب را ة مي دهد و زمین ارائه، به دانشجویان با اهداف تبحر گرایشي این شایستگي ءبرای ارتقا

 تحصیلي هایو فعالیت تکالیف ازبنابراین این دانشجویان  .ه استها فراهم کردبرای موفقیت آن

 هاآن در تالش ةفرایندی انگیز چنینة نتیج در ،شودمي زنده هادر آن امید به موفقیت و لذت برده

 کنند ومي چالش برانگیز استقبال تکالیف و هااز موقعیت دستیابي به موفقیت و برای افزایش یافته

 و همکاران، پکران ؛ 2007  همکاران، و گوتز ؛ 2007و همکاران،  فرنزل) هایژوهشنتایج پ براساس

 باالیي برخوردار شوند. از پیشرفت تحصیليتوانند مي (2009

مشغولیت  دارمعناکنندگي مثبت و بینيدارای قدرت پیشگرایشي عملکرد  اهداف همچنین

کرد گرایشي از مشغولیت تحصیلي باالیي بنابراین دانشجویان با اهداف عمل ،تحصیلي بوده است

پژوهش صیف  ( و1393بانشي و همکاران ) هایاند، این یافته همسو با پژوهشبرخوردار بوده

 ا اهداف عملکرد گرایشي، به واسطةافراد ب که توان بیان نموددر تبیین این یافته مي. است (1394)

 ةهای مطلوب دربارآوردن قضاوتست نشان دادن شایستگي برتر نسبت به دیگران و به د

خواهند در محیط ها ميآن(، بنابراین 2001شوند )الیوت و مک گریگور، شان برانگیخته ميپیشرفت

 خودکارآمدی ازدر نتیجه  کنند؛شان را ميآموزشي بهتر از دیگران عمل کنند و در این زمینه تالش

 .(1394، صیف) تحصیلي و پیشرفت تحصیلي باالیي برخوردارند
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 نبوده است. دارمعنااجتنابي بر مشغولیت تحصیلي  تبحر اهدافاثر  که ها نشان دادندیافته در ادامه

 برای مثال(  ناهماهنگ است. 1391( و رستگار )2010) فلوم و کاپالن هایاین یافته با نتایج پژوهش

 مثبتي با ةحر اجتنابي رابطکه اهداف تب اندداده نشان گرفته انجام هایاغلب پژوهش از حاصل نتایج

 باال و بطور نمرات ،در تکلیف مشغولیت و پایداری راهبردهای شناختي عمیق، افزایش از استفاده

همکاران،  و ؛ لي1992دارد )ایمز،  افراد مشغولیت تحصیلي و مثبت انگیزشي نیمرخ ها وهیجان با کلي

اند اهداف تبحر اجتنابي گر نشان دادههای دی(، در حالي که پژوهش2010فلوم،  و کاپالن ؛2010

و  پایداری کاهش برای یادگیری، دروني ةانگیز سطحي یادگیری، کاهش راهبردهای با مثبتية رابط

های منفي دارد )کاپالن و هیجان و کمک، نمرات پایین اجتناب از درخواست تکلیف، در مشغولیت

بنابراین  ،(2010همکاران،  لي و از به نقل ؛2008همکاران،  و الیم ؛ 2000 پینتریچ، ؛ 2002همکاران، 

این امکان وجود دارد که  در نتیجه، متناقض هستند. اندهایي که در این زمینه صورت گرفتهپژوهش

 اهدافبا  یعني برخي از دانشجویان نشود، دارمعنااجتنابي بر مشغولیت تحصیلي  تاثیر اهداف تبحر

پاییني برخوردار االیي و برخي دیگر از مشغولیت تحصیلي از مشغولیت تحصیلي ب اجتنابي تبحر

اجتنابي در راستای اجتناب  تبحر اهدافبا  دانشجویان که توان بیان نموددر تبیین این یافته ميباشند. 

)الیوت  کنندمام تالش ميها و رها کردن تکالیف بصورت ناتاز شکست و خطا، از دست دادن مهارت

چون تالش آنها در جهت تبحر یافتن بر تکالیف برای کسب لذت دروني  ، و(2001 گریگور، و مک

 .ها وجود دارداحتمال عملکرد تحصیلي ضعیف آن ،نیست و بیشتر به دلیل ترس از یاد نگرفتن است

ان دانشگاه شیراز وجود هایي که در بین دانشجویهای آموزشي و رقابتاز طرفي، به دلیل جدیت

ها را برای تالش تحصیلي بیشتر برانگیزاند. تواند آنها تقویت کرده و مياین ترس را در آن دارد

   دانشجویي که اهداف تبحر اجتنابي دارد، مشغولیت تحصیلي او پایین نیست.  الزاماً ،بنابراین

این یافته با نتایج  نبوده است. دارمعنااجتنابي بر مشغولیت تحصیلي  عملکرد اهدافاثر  ،همچنین

( ناهماهنگ است. 1394( و صیف )1387)عابدیني و همکاران  ، (1393ع و رستگار )زارپژوهش 

اجتناب از نشان دادن ة اجتنابي، به واسط عملکرداهداف افراد با توان بیان نمود در تبیین این یافته مي

برانگیخته  شانپیشرفت ةمنفي دربار هایتر نسبت به دیگران و دریافت قضاوتشایستگي پایین

 نشان( 1387) عابدیني و همکارانپژوهش  از حاصل نتایج (.2001 )الیوت و مک گریگور، شوندمي

و  عاطفي )ارزش تکلیف(، رفتاری )پایداری در تکلیف( ابعاد بر داد که اهداف عملکرد اجتنابي

در حالي  .گذاردی ميدارمعنااثر منفي و عمیق( مشغولیت تحصیلي،  پردازش شناختي )راهبردهای

غولیت تحصیلي، منفي ولي نتایج پژوهش حاضر نشان داد اثر اهداف تبحر اجتنابي بر مشکه 

تواند وجود داشته باشد، اول اینکه یادگیرندگان این رابطه دو احتمال مياست. در تبیین  دارمعناغیر

به درس  پایین خود را مجبور ةبا اهداف عملکرد اجتنابي به دلیل ترس از عملکرد ضعیف و نمر
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جو غالب بر نظام آموزشي دانشگاه شیراز به دلیل داشتن انتظارات باال از  همچنین ،کنندخواندن مي

پایین را تقویت کرده و در  ةو نمردانشجو، ترس دانشجویان با اهداف عملکرد اجتنابي از عملکرد 

دانشجویي که اهداف عملکرد  بنابراین الزاماً .انگیزاندها را برای تالش تحصیلي بیشتر بر ميآن هنتیج

  اجتنابي دارد، مشغولیت تحصیلي او پایین نیست. 

 که های پژوهش نشان دادندیافته دوم پژوهش،ة در تحلیل فرضیدر رابطه با انگیزش تحصیلي، 

بنابراین حصیلي بوده است، مشغولیت ت دارمعناکنندگي مثبت و بینيدارای قدرت پیشانگیزش دروني 

. این یافته همسو با ندیت تحصیلي باالیي برخوردار هستدارای انگیزش دروني از مشغولدانشجویان 

است. در تبیین این یافته ( 1394( و موسوی و همکاران )2006های والکر و همکاران )پژوهش

ي تکلیف به انجام نيدرو و خودجوش تصور انگیزش دروني بهیادگیرندگان دارای  توان بیان نمودمي

 و ارزشمندها ی آنبرا خود تکلیف انجام يبیرون یهاپاداش از جدا و ،شوندگیخته ميبران خاص

های . در نتیجه براساس یافته(2010 ؛ لي و همکاران،2000 )دسي و رایان، است بخشرضایت

کنند ی مطالب جدید تالش بیشتری ميها برای انجام تکالیف و یادگیرآن (1392زغیبي قناد )پژوهش 

نیز  (1394موسوی و همکاران ) هاولیت تحصیلي باالیي برخوردارند. همسو با این یافتهو از مشغ

ی بر مشغولیت تحصیلي و دستاورد دارمعناوني یادگیرندگان اثر مثبت و نشان دادند انگیزش در

 ها دارد.تحصیلي آن

 دارمعنانفي و کنندگي مبینيدارای قدرت پیشانگیزش بیروني  که ها نشان دادندیافته ،همچنین

بنابراین دانشجویان دارای انگیزش بیروني از مشغولیت تحصیلي  ،مشغولیت تحصیلي بوده است

، سپهری شاملو و (2004های ریو و همکاران )همسو با پژوهشپاییني برخوردار بوده اند. این یافته 

 ن دارای انگیزش بیرونيیادگیرندگا که توان بیان نموداین یافته ميدر تبیین . است( 2010) 45کوکس

)لي و شوند ميهای بیروني مجبور به انجام یک تکلیف تها و تقویپاداش برای به دست آوردن

ها از بیرون دیکته ، و رفتار آنکنندخود را شایسته و )خود تعیین( قلمداد نمي،  (2010 همکاران،

های آنان گیریجاد رفتار و تصمیمای در ایکنندهشود )یعني عوامل بیروني و دیگران نقش تعیینمي

احساس رضایت و لذت به نسبت  يمنابع بیرونبنابراین این افراد به وقایع خارجي و  کنند(.ایفا مي

از  پسبه جای تمرکز بر تکلیف و احساس رضایت،  هاهمچنین آن .تری دارندتوجه بیش ،شخصي

مشغولیت تحصیلي  در نتیجه معموالً هستند؛  انجام آن تکلیف در انتظار نوعي پاداش یا تنبیه اجتماعي

 مي دهند انگیزش نشان با ارتباط در گرفته انجام هایمطالعه اغلب نتایجپاییني دارند. در این زمینه 

 تحصیل، اضطراب، همچون ترک ناسازگار رفتارهای هایشاخصه بیروني با انگیزش تحصیليکه 
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شاملو  سپهری ؛2004)ریو و همکاران، دارد  مثبتة رابط مسئولیت قبال در تفاوتيبي و الکل مصرف

 (.2010و کوکس، 

بر مشغولیت تحصیلي  انگیزگيبياثر  که های پژوهش حاضر نشان دادندیافته عالوه بر این،

سپهری شاملو و کوکس (، 2004های ریو و همکاران )این یافته با پژوهش ،نبوده است دارمعنا

ناهماهنگ است.  (1392زغیبي قناد )( و 2010الرک و شروت )ک(، 2005) 46، مک اینرني(2010)

یعني نه  ،ایگونه انگیزهانگیزه افرادی هستند که هیچافراد بيکه  توان بیان نموددر تبیین این یافته مي

های خود دریافت نکنند و در های بیروني برای فعالیتخشنودی و ارزشمندی دروني و نه مشوق

نتایج حاصل  .(2010 ؛ کالرک و شروت،2000 )دسي و رایان، ت اجتناب کنندنتیجه از انجام فعالی

اند عالقه( نشان داد یادگیرندگاني که به فعالیت آموزشي خاصي بي2005از پژوهش مک اینرني )

کنند. دلیل نمي و برای باال بردن عملکرد تحصیلي خود نیز تالش ،کنندخود را مشغول تکلیف نمي

ها ظاهر مي شود. این یرندگان نداشتن انگیزه است که در عملکرد تحصیلي آنعدم مشغولیت یادگ

بر مشغولیت تحصیلي منفي ولي  انگیزگيکه نتایج پژوهش حاضر نشان داد اثر بياست در حالي 

حاکم بر اول به دلیل جو .تواند وجود داشته باشداین رابطه دو احتمال مي تبیین در است. دارمعناغیر

های مرتبط نسبت به تعداد فارغ التحصیالن زایي جوانان و کمبود شغلاشتغال مسئلةي یعن ،ایران

گرایي و رقابت که در مدرکمسئلة  اند. از طرفي،شدهانگیزه ای از دانشجویان بيها، عدهدانشگاه

ند انگیزه نیز در تالشکه حتي دانشجویان بي آوردهبه وجود  را تر شده، جویهای اخیر پر رنگسال

ند، خواهز دانشجویان کار و تالش زیادی مياساتید دانشگاه شیراز ا همچنین، .به مقاطع باالتر بروند تا

بنابراین  ،طور که گفته شد سطح انتظارات از دانشجو در این دانشگاه باالستحجم تکالیف و همان

 ، مشغولیت تحصیلي او پایین نیست.انگیزه استدانشجویي که بي الزاماً

گر در رابطه با نقش میانجي های پژوهشیافته مستقیم پژوهش،های غیرحلیل فرضیهدر ت

بین ابعاد اهداف پیشرفت و مشغولیت تحصیلي نشان  ةهای مثبت و منفي پیشرفت در رابطهیجان

تبحرگرایشي، اهداف تبحراجتنابي و اهداف  اهدافبین ة های مثبت پیشرفت در رابطهیجاناند که داده

 اهدافبین ة گر رابطاما میانجي کنند،یت تحصیلي نقش میانجي را ایفا ميرایشي با مشغولعملکردگ

بین ابعاد ة های منفي پیشرفت در رابطنیستند. همچنین، هیجانعملکرد اجتنابي و مشغولیت تحصیلي 

 دهند کهها نشان مياین یافته ،. در مجموعداردپیشرفت و مشغولیت تحصیلي نقش میانجي  اهداف

 گری شرفت و مشغولیت تحصیلي را میانجيبین اهداف پیة های پیشرفت به خوبي رابطهیجان

(، 1393(، بانشي و همکاران )2005همسو با نتایج پژوهش پکران و همکاران ) ، این نتایجکنندمي

هایي هیجان که توان بیان نمودها ميدر تبیین این یافته( است. 1394( و صیف )1393زارع و رستگار )
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دهند به ما در درک و تبیین بهتر در پاسخ به انواع اهداف پیشرفت از خود نشان مي دانشجویانکه 

مثبت اهداف ة کنند. به عنوان مثال، رابطاهداف پیشرفت با پیامد مشغولیت تحصیلي کمک مية رابط

های هیجاناثرات غیرمستقیم )از طریق  ةتوان به واسطتبحر گرایشي و مشغولیت تحصیلي را مي

 اهداف که داد نشان (2011هوانگ ) پژوهش هاییافته همسو با این تبیین، .مثبت( توضیح داد

ای از در نمونهنتایج ، برای مثالبیني کنند. پیشرفت مجزا را پیش هایتوانند هیجانمي پیشرفت

یری، امید و لذت از یادگ ي درمثبت کنندگييبینپیشنقش اهداف تبحری که دانشجویان نشان داد 

به . اهداف عملکرد گرایشي داردماللت و خشم در احساس منفي  ي کنندگيبینپیش نقش غرور و

 کنندةيبینو اهداف عملکرد اجتنابي پیشکند، بیني ميرا پیشغرور ی احساس دارمعناطور مثبت و 

 بر داف پیشرفتاه مستقیم اثر با رابطه پژوهش در نتایج مثبت اضطراب، شرم و درماندگي بودند.

 اهداف به نقش بر مبني( 2006) پکران ارزش-کنترل ةنظری هایمفروضه با تحصیلي هایهیجان

های هیجانو در ادامه  ،پیشرفت همسو استهای هیجانبه  دادن شکل در پیشایندهای نزدیک عنوان

ها با یان هیجانم ةرابط ةدر زمیندهند. لیت تحصیلي را تحت تاثیر قرار ميپیشرفت مجزا نیز مشغو

ها اشاره کرد. برای مثال، گارسیا و توان به برخي پژوهشت تحصیلي ميمتغیرهای مرتبط با مشغولی

ها های یادگیرندگان بر مشغولیت تحصیلي آن( در پژوهشي به بررسي اثر هیجان2011پکران )

بصورت متفاوتي اشکال های پیشرفت ها نشان داد که هیجانهای پژوهشي آنپرداختند. نتایج یافته

همسو  گذارند. عالوه بر این،های متفاوتي اثر ميیلي را شکل داده و بر آن به صورتمشغولیت تحص

عاد اهداف پیشرفت از ( نشان داد که اب1394صیف )های پژوهش های پژوهش حاضر یافتهبا یافته

این  است. تاثیرگذار بوده مثبت و منفي پیشرفت بر مشغولیت شناختي هایهیجانگری طریق میانجي

های مثبت بر مشغولیت اهداف تبحری از طریق هیجانگری به این شکل بوده است که نقش واسطه

های منفي بر اجتنابي و عملکردی از طریق هیجانو اهداف  ،تحصیلي اثر مثبت و غیر مستقیم دارد

 مشغولیت تحصیلي اثر منفي و غیر مستقیم دارد. 

های مثبت اهداف پیشرفت بر هیجان اثر ابعادهای پژوهش حاضر نیز ، یافتههاهمسو با این یافته

، در اندیید کردهأهای مثبت و منفي پیشرفت را بر مشغولیت تحصیلي تو منفي پیشرفت و اثر هیجان

های مثبت بر مشغولیت تحصیلي از طریق هیجانعملکرد اجتنابي  اهدافاثر غیرمستقیم  این بین فقط

طور که نشان داده شد اثر ، همان4با توجه به ضرایب همبستگي جدول در این رابطه  .نشد دارمعنا

توان بود. برای تبیین این یافته مي دارمعنا، منفي و غیر های مثبتعملکرد اجتنابي بر هیجان اهداف

تر نسبت اییناجتناب از نشان دادن شایستگي پة اجتنابي، به واسط عملکرداهداف افراد با بیان کرد که 

)الیوت و مک  شوندبرانگیخته مي شانپیشرفت ةمنفي دربار هایبه دیگران و دریافت قضاوت

از طرفي در محیط آموزشي دانشگاه شیراز به دانشجویان به خاطر عملکرد ضعیف  .(2001 گریگور،
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 هایشود و تمام توانایيشود و دانشجویان ضعیف به راحتي قضاوت نميبرچسب زده نمي

های الزامً هیجان عملکرد اجتنابي به این خاطر دانشجویان با اهداف ،گیرددانشجویان مد نظر قرار مي

 مثبت پاییني ندارند.

گر در رابطه با نقش میانجي های پژوهشیافته های غیرمستقیم پژوهش،تحلیل فرضیهة در ادام

صیلي و مشغولیت تحصیلي نیز بین ابعاد انگیزش تحة های مثبت و منفي پیشرفت در رابطهیجان

انگیزگي بین انگیزش دروني، انگیزش بیروني و بية مثبت پیشرفت در رابطهای نهیجاکه  نشان دادند

ة منفي پیشرفت نیز در رابطهای هیجان . همچنین،کنندبا مشغولیت تحصیلي نقش میانجي را ایفا مي

بین انگیزش بیروني و مشغولیت ة رابطدر ، اما داردانگیزگي نقش میانجي بین انگیزش دروني و بي

پیشرفت به  هایهیجاندهند که ها نشان ميدر مجموع، این یافته .ای ندارندنقش واسطهتحصیلي 

با  هاو این یافته گری مي کنندصیلي و مشغولیت تحصیلي را میانجيبین انگیزش تحة خوبي رابط

 که توان بیان نمودها ميتبیین این یافتهدر است. ( همسو 2013تولیس و فولمر )نتایج پژوهش 

نسبت به  انگیزگيبیروني و یا بي ةدروني، انگیز ةداشتن انگیزة در نتیج دانشجویانهایي که هیجان

 ابعاد انگیزش تحصیلي با پیامدة به ما در درک و تبیین بهتر رابط ،کنندامور تحصیلي تجربه مي

و مشغولیت تحصیلي  انگیزش درونيمثبت ة مثال، رابطکنند. به عنوان مشغولیت تحصیلي کمک مي

 همسو با این تبیین، .های مثبت( توضیح داداثرات غیرمستقیم )از طریق هیجان ةتوان به واسطرا مي

د دهنيم ها نشانهیجان و تحصیلي انگیزش با ارتباط در گرفته انجام مطالعات اغلب از حاصل نتایج

 ؛2004 )ریو و همکاران،  رابطه دارند پیشرفتمثبت و منفي های جانهی با تحصیلي انگیزش که ابعاد

لیت تحصیلي را تحت پیشرفت مجزا نیز مشغوهای هیجاندر نتیجه ، (2010 شاملو و کوکس، سپهری

 در تبیین پراکندگي های تحصیلينهیجا نقش از تجربي کثیری از شواهد تعداد دهند.تاثیر قرار مي

 مورداک)اند حمایت نموده تحصیلي هایصیلي در موقعیتای مشغولیت تحبا الگوه يعلّ روابط و

؛  به نقل از 2014همکاران،  و 48؛ پیترینن2013و اکسل،  وانگ  ؛2009اکسل،  ؛ 2003، 47و میلر

 یادگیرندگان هیجاني گری تجاربنقش میانجي به از تحقیقات کثیری تعداد عالوهه ب (.1394صیف، 

و همکاران،  ؛ شیم2012، اکسل و وانگ)اند داشته تحصیلي اشاره ی مشغولیترفتارها بینيدر پیش

 (.1394؛ به نقل از صیف، 1394؛ صیف، 2013
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Abstract 

Introduction 
     Students' academic achievement is considered a determining factor in assessing the 

quality of educational systems. Evidently, realization of this will not be possible without 

the full engagement of learners in academic activities. Recently, researchers have used 

the term ‘engagement’ to refer to ‘the quality of effort students themselves devote to 

educationally purposeful activities that contribute directly to desired outcomes’ (Hu & 

Kuh, 2002, p. 555).  

     Academic engagement is a multi-dimensional structure: behavioral engagement, 

agentic engagement, cognitive engagement, and emotional engagement. The behavioral 

scale was designed to tap teachers’ perceptions of students’ effort, attention, and 

persistence during the initiation and execution of learning activities (Furrer & Skinner, 

2007). Reeve and Tseng (2011, p.1) initially proposed the concept of agentic engagement. 

They defined it as “students’ constructive contribution into the flow of the instruction 

they receive”.   Agentic engagement is similar to the other two aspects of engagement, as 

it is similarly a constructive student-initiated pathway to academic progress; but it is also 

meaningfully different. Conceptually, agentic engagement is a uniquely proactive and 

transactional type of engagement.   Cognitive strategies involve the use of rehearsal, 

elaboration, and organizational strategies to increase encoding, retention, and 

comprehension of classroom materials (Weinstein & Mayer, 1986).   Emotional 

engagement involves interest, boredom, happiness, anxiety, and other affective states, any 

of which could affect learners’ involvement in learning. Achievement goal theory has 

become one of the dominant frameworks for the conceptualization of achievement 

motivation in general, and motivation in school in particular (Elliot, 1999; Pintrich, 1994). 

Academic engagement is under the influence of several factors such as achievement goal, 

academic motivation and achievement emotions. 

    Achievement goal theory was formulated out of several research programs that 

converged on the idea that students construe meanings for achievement situations, and 

that these meanings involve a comprehensive purpose for engagement in action, namely, 

achievement goal orientations (Maehr, 1984; Molden & Dweck, 2000). Moreover, 

academic motivation refers to the cause of behaviors that are in some way related to 

academic functioning and success, such as how much effort students put forth, how 

effectively they regulate their work, which endeavors they choose to pursue, and how 

persistent they are when faced with obstacles (Schunk et al. 2008). 

Atkinson and his colleagues (1957) formed the concept that achievement motivation 

that stems from two separate needs. One is the motivation to achieve, which is related to 

one’s desire to accomplish successful goals and the other is the motivation to avoid 
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failure. In line with these studies, research is needed to investigate the relationship that 

achievement goals and academic motivation could have with academic engagement and 

the mediating role that achievement emotions could play in this regard. 

 

Hypothesis 
1. The dimensions of achievement goal are directly related to academic 

engagement.  

2. The dimensions of academic motivation are directly related to academic 

engagement.  

3. The dimensions of achievement goals have an indirect effect on academic 

engagement through the positive and negative achievement emotions. 

4. The dimensions of academic motivation have an indirect effect on academic 

engagement through the positive and negative achievement emotions. 

 

Method 
The statistical population of the study constituted the students of education and 

psychology, who engaged in the academic year 2016-2017 at Shiraz University. 

Participants were 315 college students (173 female and 142 male) in different fields and 

sections in the faculty of psychology and education at Shiraz University who were chosen 

through stratified random sampling. For measuring the variables, Academic Engagement 

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

2001), Motivation Scale (Vallerand, 1989) and Achievement Emotions Questionnaire 

(Pekrun, 2005) were used. Fitness of the proposed model was examined through structural 

equation modeling (SEM), using AMOS-21 software package. 

 

Results 
Findings indicated that the proposed model fit the data properly. Better fit and more 

meaningful results were obtained by eliminating two insignificant paths. The results 

indicated that mastery-approach goals and performance-approach goals have significant 

positive effect on academic engagement. However, mastery-avoidance goals and 

performance-avoidance goals had no significant effect. On the other hand, intrinsic 

motivation was found to have a significant positive effect and extrinsic motivation had a 

significant negative impact on academic engagement, while amotivation had no 

significant effect. The results of the indirect relationship showed that achievement goals 

dimensions through negative emotions, and mastery-approach goals, mastery-avoidance 

goals and performance-approach goals through positive emotions have a significant 

indirect effect on academic engagement. Besides, the dimensions of academic motivation 

through positive emotions, intrinsic motivation and amotivation through negative 

emotions were found to have a significant indirect effect on academic engagement. 

 

Discussion and Conclusion 
Direct hypothesis examination indicated that: mastery goal approach could 

significantly predict Academic engagement, so that students with mastery goal approach 

had high academic engagement. Moreover, students with mastery goal approach focused 

on personal competence. Furthermore, such students enjoyed academic activities and 

welcomed challenging activities. Based on research findings, mastery-avoidance goal 

could not predict academic engagement. These students avoided defeat and error and left 

the tasks incomplete.  

Performance approach could also significantly predict academic engagement. These 

students were motivated by proving superiority over others and gaining favorable 

judgments about their progress. Similarly, intrinsic motivation could significantly and 

positively predict academic engagement. This might be because students with intrinsic 
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motivation perform academic tasks spontaneously. On the other hand, extrinsic 

motivation could significantly and negatively predict academic engagement. These 

students fulfilled their academic tasks to obtain external rewards and reinforcements.   

Indirect hypothesis indicated that, positive academic motivation has a mediating role 

in the relationship that mastery goal approach, mastery-avoidance and performance 

approach have with academic engagement. Moreover, positive academic achievement has 

a mediating role in the relationship between intrinsic and extrinsic motivation and 

academic engagement. 
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