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 چکيده

های گيریناختی در رابطة جهتگر فرایندهای ارزیابی شپژوهش حاضر با هدف آزمون نقش ميانجی

پسر  170دانشجوی مقطع کارشناسی ) 340و هيجانات پيشرفت در دانشجویان دختر و پسر انجام شد.  هدف

نظر شدة مقياس (، نسخة تجدیدAGQ-Rهدف پيشرفت ) نامةپرسشدختر( به نسخة تجدید نظر شدة  170و 

 لعةدادند. در مطا پاسخ (AEQ-Rپيشرفت ) هایهيجان نامهپرسشنسخة کوتاه و  (SAM-Rارزیابی تنيدگی )

یابی همبستگی حاضر، به منظور آزمون روابط ساختاری در دو جنس در مدل مفروض، از روش آماری مدل

فرایندهای ارزیابی شناختی، در رابطة بين  نتایج نشان داد کهساختاری چندگروهی استفاده شد.  معادلة

ه نمونة کل و هم گروه دختر و پسر، های هدف و هيجانات پيشرفت در دانشجویان هم در گروگيریجهت

عالوه بر این، نتایج تخصيص  ها برازش مطلوبی داشت.گریِ نسبی دارد و مدل مفروض با دادهنقش واسطه

های ، ارزیابیهای هدفگيریکه روابط بين جهت گروهی روابط ساختاری بين متغيرهای چندگانه نشان داد

ارز بودند. در نهایت، نتایج نشان داد نشجویان دختر و پسر، همشناختی و هيجانات پيشرفت در دو گروه دا

دار بودند. نتایج پژوهش یهای رگرسيونی از لحاظ آماری معنهای مفروض چندگانه، تمامی وزنکه در مدل

و هيجانات  های هدفگيرین دوایر مفهومی جهتدهد که بخشی از پراکندگی مشترک بيحاضر نشان می

 است. پذیرفی از طریق فرایندهای ارزیابی شناختی تبيينپيشرفت مثبت و من

 یگریانجيم ليتحل شرفت،يپ جاناتيه ،یشناخت هاییابیارز ،هدف یهایريگجهت :کليدي هايواژه
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 مقدمه
های هدف پيشوورفت بر گنینش رفتارهای گيریدهد که جهتمرور شووواهد تجربی نشووان می

شرفت صيلی مدرانة یادگيرندگان در محيطپي سن و می تأثيرهای تح سيميس، نيکول گذارد )پوتوین، 

شان داده2018، 1بيکر سلطی گرایشاند که هدف(. برای مثال، نتایج مطالعات مختلف ن محور های ت

مندی، هيجانات پيشوورفت مثبت و انگينش وسوويعی از نتایجِ تحصوويلی مثبت مانند عال هبا گسووترة 

(. در مقابل، نتایج 2017، 3؛ ماتيوسوووی2017، 2پيشووورفت تحصووويلی، رابطه دارند )اليوت و هاليمان

گيری هدفی عملکردی با مشوووغوليت رفتاری، هيجانی و مطالعات دیگر بر رابطة منفی بين جهت

شينة متراکمی از یافته2016، 4اند )هوانگدهکر تأکيدشناختی  ها بر روابط (. با این وجود، اگر چه پي

دار سووازوکارهای و هيجانات پيشوورفت متمرکن هسووتند، اما تحليل نظام های هدفگيریجهتبين 

های تحقيقاتی محققان دور مانده اسوووت. بنابراین، پيونددهندة این دوایر مفهومی از محدودة تالش

های گيریجهتای فرایندهای ارزیابی شناختی را در رابطة نقش واسطه پژوهش حاضر،در محققان 

 . مورد بررسی  رار گرفتو هيجانات پيشرفت در دانشجویان دختر و پسر  هدف

یک  بةهای پيشوورفت به مثا( هدف2010) 5طبق دیدگاه هالمان، اسوواراگر، بودمن و هاراچویکن

تند که با راهبری رفتار به سوووی یک وضووعيت نهایی مرتبط با مدار هسووبازنمایی شووناختی آینده

های شود. در رویکرد استانداردهای هدف، هدفشایستگی، ميل به گرایش یا اجتناب را موجب می

ستاندارد یا مالک  سب ا شرفت بر ح ستگی بر مبنای و  پي شای ضاوت دربارة  از یکدیگر متماین  ، 

نسبت به دیگران )برای مثال تعداد  معيارها(. این 2017، 6يانو؛ اسنکو و تروپ2005شوند )اليوت، می

سئله ستی حل کرده م سط گروهی که به آن تعلق دارد، به در سه با متو ضی که فرد در مقای های ریا

سبت به مطالبات مطلق یک تکليف )برای مثال حل یک  ست(، ن سئا ستی( لةم ضی به در یا در  ،ریا

و ویهوویسآمين پيشين فرد، وضع میمقایسه با تجارب موفقيت و رینيک و کوليک  ، 7شوند )پالجينا 

یاما و پکران2005(. در نظریة هدف پيشووورفت )اليوت، 2017 های (، هدف2011، 8، اليوت، مورا

توجه مانند تالش، پشووتکار، ،مدارپيشوورفت به مثابة دلیلی برای مشووارکت در رفتارهای پيشوورفت

شناختی، تلقی می شغوليت رفتاری، هيجانی و  شود. از نقطه کردن، تکميل تکليف، توجه کردن و م

های گرایشووی و تالش یادگيرنده نظر اهميت، تالش یادگيرنده برای دسووتيابی به موفقيت بر هدف

های پيشووورفت هدف 2×2های اجتنابی دللت دارد. در چارچوب برای اجتناب از ناکامی بر هدف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Putwain, Symes, Nicholson & Becker  
2. Elliot & Hulleman 
3. Matteucci 
4. Huang 
5. Schrager, Bodman & Harackewicz 
6. Senko, & Tropiano 
7. Pahljina-Reinić  & Kolić-Vehovec 
8. Murayama & Pekrun 
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های تسووولطی و عملکردی در ابعاد گرایش و اجتناب از یکدیگر تفکيک شوووود که هدفمی تأکيد

های هدف تأکيد( 2015) 1(. طبق دیدگاه می، می و دراگاس2008شووووند )اليوت و مورایاما، می

مبتنی هستند. مرور  3های عملکردی بر نمایش شایستگیو تمرکن هدف 2تسلطی بر بسط شایستگی

شينه در   صيلی در محيطلمرو مطالعاتی هدفپي شان میگنینی تح شرفت ن  دهد که یکی ازهای پي

در بين  های هدفگيریجهتهای تفسوويریِ کننده ظرفيتمهمترین مسوويرهای تحقيقاتی تصووری 

 (.2018، 4یادگيرندگان بر حوزة هيجانات پيشرفت، مبتنی است )راکانيل، هال و بارو

؛ گوئتن، پکران، هال و 2017؛ پکران، 2006پيشرفت )پکران، هيجانات  ،نظریة کنترل ووو ارزش 

هال، 2006، 5هاگ ؛ پکران و 2007، 6؛ پکران، فرننل، گوئتن و پری2007؛ گوئتن، فرننل، پکران و 

؛ پکران، کاسووواک، مورایاما، 2017، مورایاما و گویتن، 8؛ پکران، لياتنفيلد، مارش2010، 7اسوووتيفنس

( چهارچوب مفهومی منسوووجمی را برای تحليل 1398ی و حجازی، ؛ ربان2014، 9اليوت و توماس

سایندهای هيجانات در محيط شایندها و پ صيلی فراهم پي شرفت بيانگر کندمیهای تح . هيجانات پي

ستند که با ت سازوکارهای چندگانأهيجاناتی ه شی بهثيرپذیری از  شناختی و انگين ستقيم با ة  طور م

شرفتفعاليت شان میمحور های پي سلیادگيرندگان رابطه ن ( با 2018) 10دهند. ریندل، توليس و دری

کنندة هيجانات بر دو  لمرو یادگيری و پيشوورفت، بر ضوورورت تمين بينیهدف تصووری  نقش پيش

در  15)فعاليتی 14( تمرکن موضوووعی13سووازدر برابر غيرفعال 12سوواز)فعال 11سووازیابعادی مانند فعال

تایج مطالعات می تأکيدثبت در برابر منفی( دربارة هيجانات )م 17( و اهميت16برابر پيامدی کنند. ن

طور تجربی حمایت ، و هيجانات پيشوورفت بههای هدف پيشوورفتگيریمختلف از رابطة بين جهت

(. نتایج مطالعات مختلف 1397؛ همتی، نوشووادی و نيکدل، 2006، 18اند )پکران، اليوت و مایرکرده

اند. برای مثال، نتایج کرده تأکيدبر هيجانات پيشرفت  ،دف پيشرفتگيری هبر اثرات سودمند جهت

( و که با هدف مطالعة رابطة بين 2008و پکران ) 19مطالعة دانيلس، هاینس، استاپنيسکی، پری، نيوآل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Mih, Mih & Dragos 
2. development of competence  
3. demonstration of competence  
4. Raccanello,  Hall & Burro 
5. Goetz & Haag 
6. Frenzel & Perry 
7. Stephens 
8. Lichtenfeld & Marsh  
9. Cusack & Thomas 
10. Reindl, Tulis & Dresel 
11. activation  
12. activating  
13. deactivating  
14. object focus  
15. activity  
16. outcome  
17. valence  
18. Maier 
19. Daniels, Haynes, Stupnisky & Newal  
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هدف پيشوورفت تسوولطی با هيجانات پيشوورفت در یادگيرندگان کانادایی انجام شوود، نشووان داد که 

و با هيجانات منفی رابطة منفی و  ،داریت مثبت رابطة مثبت و معنهای تسووولطی با هيجاناهدف

دهد که در مطالعات مختلف الگوی پراکندگی داشوووت. مرور شوووواهد تجربی نشوووان می دارمعنی

شترک بين جهت ست. برای مثال، م گيری هدف عملکردی با هيجانات مثبت و منفی متفاوت بوده ا

پاتریک و شووويم یان،  عات را طال با 2008) 2( و شوووی0052) 1در م هداف عملکردی  طة بين ا ( راب

نات منفی، منفی و  جا عة پکران ) دارمعنیهي طال با 2006و در م هداف عملکردی  طة بين ا ( راب

شواهد با وجود تداخل بالقوة  دارمعنیهيجانات منفی، مثبت و  ساس این  ست. بر ا شده ا گنارش 

سيری مفهومی با هدف گيرهای هدفی و هيجانات پيبين دوایر مفهومی جهت ستجوی م شرفت، ج

 تصری  علّتِ پيوند این  لمروهای مفهومی از اهميت زیادی برخوردار است.  

ایِ مدل فرایندی پيشوووایندها و ( در نظام چرخه2002طبق دیدگاه پکران، گویتن، تيتن و پری )

های منتسووب به طور گرینناپذیری بخشووی از پراکندگی اندازهپسووایندهای هيجانات پيشوورفت، به

شناختی مانند ارزیابیتجارب هيجانی مثبت و منفی در مو عيت شرفت از طریق عوامل  های های پي

؛ بيلوبنیسووکا، اليوت، ویالسووکات و 2019، 3اسووت )بير، دانيلس و گویگان شوودنیتبيين ،شووناختی

رزیابِی اند که تماین در الگویِ ارج  ا(. شوووواهد تجربی مختلف نشوووان داده2019، 4سووويدیکدیس

 انکارنشووودنیبه این مطالبات از نقش  ،بينی پاسوووخ هيجانی فردروی در پيش مطالبات مو عيتی فرا

و ارزش هيجانات پيشرفت، تمایل افراد به استفاده از الگوی  برخوردار است. بر اساس نظریة کنترل 

انگيناننده در  ارزیابی شوووناختیِ چالشوووی در مقایسوووه با ارزیابی تهدیدآمين در مواجهه با مطالبات

صيلیمو عيت سازش  هاآنو به تبع آن گرایش  ،های تح شناختی  ستفاده از راهبردهای مقابلة  به ا

هيجانات پيشوورفت  بةتجریافته در مقایسووه با راهبردهای مقابلة شووناختی غيرانطبا ی، زمينه را برای 

، 5؛ بوریک و سوووریک2006آورد )پکران، مثبت در مقایسووه با هيجانات پيشوورفت منفی، فراهم می

نگ، 2012 مک2016؛ هوا نگ،  مک2012، 6انرنی و واتکينن؛ کي نگ و  ؛ دیتمرس، 2019ایرنی، ؛ کي

ارزش  -(. به بيان دیگر، بر اسووواس نظریة کنترل 2011، 7تراتسوووون، لدکی، گوئتن، فرننل و پکران

بهگذاری ذهنیِ مهای متمرکن بر مينان کنترل و ارزش(، ارزیابی2006پکران ) های زندگی گریطال

شووود. کنترل ترین عناصوور پيشووایندی هيجانات پيشوورفت، تلقی میکنندهتحصوويلی، در زمرة تعيين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Ryan, Patrick & Shim 
2. Shih 
3. Buhr, Daniels & Goegan 
4. Bialobrzeska, Wildschut & Sedikides 
5. Burić &  Sorić 
6. King, McInerney & Watkins 
7. Dettmers, Trautwein, Lüdtke, Goetz, Frenzel & Pekrun 
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کنندة پسایندهای هيجانیِ رویارویی با تقاضاهای ادراک شده یک خصيصة درونی تصری  تحصيلی

 (.2019، 1شود )ریسپادک، سيوفرت و نتهای تحصيلی، محسوب میمحيط

شان میمرور  سالشواهد تجربی ن سه با دهد که در خالل  شته، دختران و زنان در مقای های گذ

اند )باتلر، های پيشرفت تحصيلی، عملکرد بهتری را نشان دادهپسران و مردان در بسياری از شاخص

کند که نشوووان می خاطر  ،(2014(. باتلر )2006؛ ميسوووی، گلينکی و بورگ، 2008؛ مارتين، 2014

های پيشوورفت، در بخشووی و هدفای جنسووی در  لمروهای مفهومی خودنگری، خودنظمهتفاوت

او شوواهدی را در دفا  از وجود  همانين، کنند.های جنسوی نقش بااهميتی ایفا میتصوری  تفاوت

تدارک دید. بر این اساس، مردان  3در برابر بهبود خود 2خود تأیيدمدارانة معطوف بر تمایالت جنس

مرا بت کنند و در مقابل، زنان بيشووتر  هاآنهای خود را نشووان دهند و از ند که تواناییبيشووتر متمایل

های خود بيش از پيش و برای شوووناخت و مرتفع کردن محدودیت ،کوشوووندباور و سوووختتالش

شند. بنابراین، تحليل مدلمی شرفتکو سيتی رفتارهای پي شرفت مدارانه در مو عيتهای جن های پي

صتی  صيلی فر سازهبيند که ویژگیرا تدارک میتح ستر اطالعاتی های کارکردی  شی در ب های انگين

                متغير جنس وارسی شود.

ضر  شد، در مطالعة حا ساس آناه گفته  سطه تأکيدبر ا شناختی در رابطة ارزیابی گریبر وا های 

های شناختی ارزیابی کنندةپيشرفت، از طریق تصری  نقش تعيينو هيجانات  های هدفگيریجهت

و هيجانات پيشرفت، در پيشبرد  های هدفگيریجهتدر  لمرو مطالعاتی  ،به مثابة یک مکانينم اثر

آوردهای معاصوور انگينش پيشوورفت مند به رویمرز دانش نظری در محدودة تالش محققان عال ه

حاضر، فقر، خالء و  تحصيلی، از سهم بسنایی برخوردار است. به بيان دیگر، برای محققان پژوهش

ست اطالعاتی انکار س شدنی گ پيرامون وزن  وجود دارد که در بطن دانش نظری و تجربی موجودن

سيری  ستند. در نتيجه برای تجارب هيجانی یادگيرندگان های هدفگيریجهتتف سط ه ، التنام به ب

لمرو مطالعاتی های شووناختی در  های تبيينی ارزیابیمرز دانش نظری را از طریق تصووری  ظرفيت

گر عضویت انگينش پيشرفت تحصيلی موجب شد. عالوه بر این، عدم اطال  مکفی از نقش تعدیل

شد یادگيرندگان به گروه سبب  سی  ستفاده تاهای جن گری از یک مدل ترکيبی ميانجی محققان با ا

شده سطه4تعدیل  شناختی در رابطة یابیزرای ا، نقش وا هيجانات و  های هدفگيریجهتبين های 

 (.1پيشرفت را در دو گروه دانشجویان دختر و پسر با یکدیگر مقایسه کنند )شکل 
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1. Respondek, Seufert & Nett 
2. to prove   
3. to improve  
4. moderated mediation model  
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 مدل مفهومی پژوهش. 1شکل 

 پژوهش روش

 پژوهش کنندگانشرکت 

دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شهيد بهشتی در نيمسال اول سال  يةکل شامل آماری عةجام

پسر )با  170دانشجوی مقطع کاشناسی،  340 شرکت کنندگان پژوهش،بودند.  1397-98تحصيلی 

و انحراف  17/22دختر )با ميانگين سوون  170(  و 11/3و انحراف اسووتاندارد  31/22ميانگين سوون 

گيری در دسترس های آموزشی مختلف با استفاده از روش نمونه( بودند که از گروه20/3استاندارد 

شدند. در نمونة منتخب،  شجو ) 157انتخاب  سانی،  3/47دان شجویان علوم ان صد( از بين دان  60در

شجو ) شجویان علوم پایه و  2/18دان صد( از بين دان شجو ) برابر با  113در صد( از بين  65دان در

کند در اسووتفاده از روش می تأکيد( 2005) 1دانشووجویان فنی و مهندسووی انتخاب شوودند. کالین

ارامترهای برآورده شوودة مدل مشووخص یابی معادله سوواختاری، حجم نمونه براسوواس تعداد پمدل

نفر،  5(، حدا ل نسبت حجم نمونه برای هر پارامتر برآورد شده 2005شود. طبق دیدگاه کالین )می

شووود. در مدل مفروض پژوهش مطلوب  لمداد می 1به  20تر و نسووبت مناسووب 1به  10نسووبت 

این، برای دسوووتيابی به نتایجی شوووود. بنابرگيری میپارامتر اندازه 40حاضووور، طبق دیدگاه کالین، 

ساس شرکت 340ای برابر با نمونه پذیرفتنی شدند. به بيان دیگر، در این پژوهش بر ا کننده انتخاب 

ستفاده شد. لزم به ذکر است، محققان با پيش 1به  8 دة اعپيشنهاد کالین، از  بينی رینش تعدادی ا

شارکت شنهادی  ها، بهکنندگان در مرحلة غربالگری دادهاز م ساس منطق پي شده بر ا تعداد برآورد 

 درصد افنود. 10کالین، حدود 
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1. Kline 

گیری هدفیجهت  هیجانات پیشرفت 

های شناختیارزیابی  

 جنس
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 ابزارهاي پژوهش

شدة  سخة تجديد نظر  سشن شرفت نامةپر (. 2008، اليوت و موراياما، R-AGQ) 1هدف پي

صلی 2001گرگور )اليوت و مک سخة ا سش( ن سنجش اهداف  نامةپر شرفت را با هدف  هدف پي

شده از ارج  فراگيران در مو عيت سخة تجدید نظر  شرفت توسعه دادند. ن گویه و چهار  12های پي

سلط شاملِ هدف ت سلطبُعد  شی، هدف ت شیمدار گرای و در  ،مدار اجتنابی، هدف عملکردی گرای

کنندگان به هر گویه مشارکت نامهپرسشنهایت هدف عملکردی اجتنابی تشکيل شده است. در این 

دهند. در مطالعة ( پاسوووخ می7( تا کامالً مخالفم )1ای از کامالً موافقم )روی یک طيف هفت درجه

های اصلی با استفاده از چرخش لفهؤ( نتایج تحليل م1394نيا )پور و تقواییشکری، تميينی، عبداهلل

مدار مدار اجتنابی، هدف تسووولطاز چهار عامل هدف تسووولط AGQ-Rواریماکس نشوووان داد که 

مدار تشوووکيل شوووده اسوووت. مدار و هدف عملکردی گرایشگرایشوووی، هدف عملکردی اجتناب

های برازش تحليل عامل تأیيدی وجود این عوامل چهارگانه را تأیيد کرد. مقادیر ضوورایب شوواخص

سانی درونی  سلط AGQ-Rهم سلطبرای هدف ت شی، هدف عممدار اجتنابی، ت لکردی مدار گرای

به دسووت  77/0و  77/0، 85/0، 88/0مدار به ترتيب برابر با مدار و هدف عملکردی گرایشاجتناب

آمد. در این مطالعه، ضوورایب همسووانی ابعاد هدف تسوولط/گرایش، هدف تسوولط/ اجتناب، هدف 

 80/0و  79/0، 76/0، 78/0عملکرد/ گرایش و در نهایت، هدف عملکرد/ اجتناب به ترتيب برابر با 

 به دست آمد.

سترس شدة مقياس ارزيابی ا سخة تجديد نظر  سچ، جاريکا و R-SAM) 2ن ، رويلی، روي

گيری فرایندهای ارزیابی شوووناختی در ( به منظور اندازه2005رویلی و همکاران )(. 2005، 3واگن

جارب اسوووترس با ت یارویی  یابی اسوووترس را تورو ياس ارز ياس، زا مق ند. در این مق عه داد سووو

شتر و ت0ای از هرگن )دگان به هر گویه روی یک طيف پنج درجهکننمشارکت ( پاسخ 4ها )( تا بي

شدة 2005دهند. در مطالعة رویلی و همکاران )می سخة تجدید نظر  ساختار عاملی ن (، نتایج آزمون 

رویلی و  عةمقياس ارزیابی اسوووترس، سوووه عامل چالش، تهدید و مرکنیت را تکرار کرد. در مطال

های چالش، تهدید و منابع به ترتيب برابر با ( ضرایب همسانی درونی برای مقياس2005همکاران )

( نتایج 1395پور و خدامی )به دسووت آمد. در مطالعة شووکری، تمينی، عبدهلل 79/0و  81/0، 79/0

مل تهدید، از سه عا SAM-Rهای اصلی با استفاده از چرخش واریماکس نشان داد که لفهؤتحليل م

ست. در مطا شده ا شکيل  سانی درونی برای مقياس لعةچالش و منابع ت ضرایب هم ضر،  های حا

 به دست آمد.  83/0و  83/0، 88/0تهدید، چالش و منابع به ترتيب برابر با 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Achievement Goal Questionnaire-Revised 
2. Stress Appraisal Measure-Revised  
3. Rowley, Roesch,  Jurica & Vaughn 
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پکران، گوئتن و پری (. 1394پور، ؛ عبداهللR-AEQ) 1پيشرفت هايهيجان نامهپرسشنسخة کوتاه 

سش( 2005) شرفت را با هدف  هایهيجان امهنپر شرفت  هایهيجانگيری اندازهپي سعه دادندپي  .تو

سشدر  شارکت  هایهيجان نامةپر شرفت م ای از کنندگان به هر گویه روی یک طيف پنج درجهپي

دهند. در مطالعة پکران، گوئين، پری، کرامر، هاتاستاد = کامالً موافق پاسخ می5= کامالً مخالف تا 1

های لذت، اميدواری، فخر، آسودگی، خشم، ( ضرایب همسانی درونی زیرمقياس2004) 2و مالفنتر 

، 79/0، 85/0پيشرفت به ترتيب برابر با و  هایهيجاناضطراب، شرم، ناميدی و خستگی در مقياس 

بدهلل 93/0و  90/0، 89/0، 86/0، 86/0، 82/0 عة ع طال مد. در م حدی به دسوووت آ تاج و ا پور، در

( 2011یيدی همسو با مطالعة پکران، گوئتن، فرننل، بارچفيلد و پری )أ( نتایج تحليل عاملی ت1393)

هيجانات پيشرفت به طور تجربی از  مةناپرسشبر ساختار عاملی مرتبة بالتر نسخة فارسی  تأکيدبا 

های لذت، مقياس ر این مطالعه، ضوورایب همسووانی درونی زیرحمایت کرد. د AEQروایی درونی 

، 62/0، 60/0، 65/0اميدواری، غرور، خشم، اضطراب، شرم، ناميدی و خستگی به ترتيب برابر با و 

 به دست آمد. 66/0، 65/0، 67/0، 63/0

 هايافته
 دهد.میهای توصيفی متغيرهای پژوهش را در دانشجویان دختر و پسر نشان اندازه 1جدول 

 
 (=340nهاي توصيفی ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهاي اصلی تحقيق در دو جنس ). شاخص1جدول 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Achievement Emotions Questionnainre-Revised 
2. Hochstadt & Molfenter  

 انحراف استاندارد ميانگين جنس هازيرمقياس عامل  کلی

 

 هاي پيشرفتهدف

 مدار گرايشیهدف تسلط

 

 پسر

82/11 74/2 

 71/2 40/11 مدار اجتنابیهدف تسلط

 89/2 46/11 مدارگرايشهدف عملکردي 

 84/2 30/11 مدارهدف عملکردي اجتناب

 

 هاي شناختیارزيابی

 34/7 18/19 تهديد

 30/4 62/12 چالش

 54/3 44/8 منابع

 

 

 

 هيجانات پيشرفت

 79/5 81/29 هيجان لذت

 09/6 60/30 هيجان اميد

 15/6 28/30 هيجان غرور

 91/5 39/22 هيجان خشم
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یابی معادلت سوواختاری، همسووو با  ها به کمک روش آماری مدلدر مطالعة حاضوور  بل از تحليل داده

ست و گارینو شنهاد ميرز، گام مک برآورد مقادیر چولگی متغيری به کهای بهنجاری تک( مفروضه2013) 1پي

های گمشووده از روش شوودند. در نهایت در مطالعة حاضوور، منظور مدیریت داده تأیيد، آزمون و و کشوويدگی

شينه انتظار ست 2بي شينة در ضر برای برآورد مدل از روش بي شد. عالوه بر این، در مطالعة حا ستفاده   3نماییا

 استفاده شد.

شجویان نتایج مربوط به شاخصدر بخش اول،  و دختر های برازش مدل مفروض در کل نمونة دان

، شاخص برازش (df/χ2) ، شاخص مجذور خی بر درجه آزادی(χ2)شامل شاخص مجذور خی پسر 

و  )AGFI(، شووواخص نيکویی برازش انطبا ی )GFI(شووواخص نيکویی برازش  ،)CFI(ایمقایسوووه

، 95/0، 95/0، 38/2، 36/432به ترتيب برابر با  )RMSEA(مجذور ميانگين تقریب  خطای ریشوووة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Meyers, L. S., Gamest. G., & Goarin 
2. expectation maximization   
3. maximum likelihood  

 76/5 69/23 هيجان اضطراب

 39/5 42/23 هيجان شرم

 45/5 56/21 هيجان ناميدي

 30/5 37/16 هيجان خستگی

 

 هاي پيشرفتهدف

 مدار گرايشیهدف تسلط

 

 

 دختر

50/11 78/2 

 71/2 22/11 مدار اجتنابیهدف تسلط

 90/2 21/11 مدارهدف عملکردي گرايش

 78/2 26/11 مدارهدف عملکردي اجتناب

 

 هاي شناختیارزيابی

 23/7 41/16 تهديد

 62/3 05/9 چالش

 85/2 05/5 منابع

 

 

 

 هيجانات پيشرفت

 79/5 81/29 هيجان لذت

 09/6 60/30 هيجان اميد

 15/6 28/30 هيجان غرور

 91/5 39/22 هيجان خشم

 93/5 90/23 هيجان اضطراب

 07/6 58/23 هيجان شرم

 45/6 70/20 هيجان ناميدي

 30/4 37/15 هيجان خستگی
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های نيکویی (، واحد مقداری اندازه2013آمد. طبق دیدگاه ميرز و همکاران ) به دست 052/0و  91/0

شان می شنهادی با برازش در مدل مفروض ن سر و دختر، مدل پي شجویان پ دهد که در کل نمونة دان

 ها برازش مطلوبی دارد. داده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشجويان دختر و پسردر کل نمونه نسبی  گري. مدل واسطه2شکل 

شان می 2شکل  شناختی نمرات ارزیابیدرصد از پراکندگی 19دهد که در مدل مفروض، ن های 

درصد از پراکندگی نمرات ارزیابی های شناختی غيرانطبا ی از طریق متغيرهای مکنون  17انطبا ی و 

 درصد از پراکندگی51بيين شد. همانين، در این مدل، های هدفی تسلطی و عملکردی تگيریجهت

شرفت مثبت و  صد از پراکندگی نمرات هيجانا46نمرات هيجانات پي شرفت منفی از طریق در ت پي

سلطی و عملکردی و ارزیابیگيریجهت شناختی انطبا ی و غيرانطبا ی، پيشهای هدفی ت بينی های 
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نسبی در کل گروه نمونة دانشجویان دختر و پسر، تمامی ضرایب گری شد. در مدل مفروضِ واسطه

  بودند. دارمعنیمسير بين متغيرهای مکنون از لحاظ آماری 

گيری هدفی تسوولطی بر هيجانات پيشوورفت مثبت و منفی از طریق مدل، اثر غيرمسووتقيم جهتدر این 

به دست آمد که  -08/0و  12/0های شناختی انطبا ی در کل نمونة دانشجویان دختر و پسر به ترتيب ارزیابی

عملکردی بر  گيری هدفی(. همانين، در این مدل، اثر غيرمستقيم جهتP<05/0بود ) دارمعنیاز نظر آماری 

ش شجویان دختر و رفت مثبت و منفی از طریق ارزیابیهيجانات پي شناختی غيرانطبا ی در کل نمونة دان های 

 (.P<05/0بود ) دارمعنیبه دست آمد که از نظر آماری  -06/0و  -09/0پسر به ترتيب 

ساختاری مدل پژوهش به تف    سيت، معادلت  سه نقش تعدیل کننده جن کيک در دختران به منظور مقای

سبه گردید سران محا شکل   . و پ صل از تحليلها در گروه دختران در  الب مدل پژوهش ارایه  3در  نتایج حا

ست.  شاخص شده ا شاخص نتایج مربوط به  شامل  شجویان دختر  های برازش مدل مفروض در نمونة دان

شاخص  ،)CFI(ای قایسهشاخص برازش م (،df/χ2) ، شاخص مجذور خی بر درجه آزادی(χ2)مجذور خی 

مجذور ميانگين تقریب  یشووةو خطای ر (AGFI)، شوواخص نيکویی برازش انطبا ی (GFI)نيکویی برازش 

(RMSEA)  به دسوت آمد. طبق دیدگاه ميرز  057/0و  90/0، 92/0، 94/0، 39/2، 02/433به ترتيب برابر با

دهد که در نمونة مدل مفروض نشوووان میهای نيکویی برازش در (، واحد مقداری اندازه2006و همکاران )

 ها برازش مطلوبی دارد.دانشجویان دختر، مدل پيشنهادی با داده

گيری هدفی تسلطی بر هيجانات پيشرفت مثبت و منفی از در این مدل، اثر غيرمستقيم جهت

آمد  به دست -08/0و  13/0های شناختی انطبا ی در نمونة دانشجویان دختر به ترتيب طریق ارزیابی

گيری هدفی در این مدل، اثر غيرمستقيم جهت(. همانين، P<05/0بود ) دارمعنیکه از نظر آماری 

عملکردی بر هيجانات پيشرفت مثبت و منفی از طریق ارزیابی های شناختی غيرانطبا ی در کل نمونة 

بود  دارمعنیبه دست آمد که از نظر آماری  -06/0و  -09/0دانشجویان دختر و پسر به ترتيب 

(05/0>P) 
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  دانشجویان دختردر نمونه نسبی  گریواسطه. مدل 3شکل 

های برازش مدل مفروض در نمونة دانشجویان پسر شامل در این بخش، نتایج مربوط به شاخص

ای شاخص برازش مقایسه (،df/χ2) ، شاخص مجذور خی بر درجه آزادی(χ2) شاخص مجذور خی

(CFI) شاخص نيکویی برازش ،(GFI) شاخص نيکویی برازش انطبا ی ،(AGFI)  و خطای ریشه

 054/0و  90/0، 93/0، 93/0، 49/2، 22/451به ترتيب برابر با  (RMSEA)مجذور ميانگين تقریب 

های نيکویی برازش در مدل (، واحد مقداری اندازه2006به دست آمد. طبق دیدگاه ميرز و همکاران )

 ها برازش مطلوبی دارد. دهد که در نمونة دانشجویان دختر، مدل پيشنهادی با دادهمی مفروض نشان

ستقيم جهت گيری هدفی تسولطی بر هيجانات پيشورفت مثبت و منفی از در این مدل، اثر غيرم

به دسووت  -08/0و  14/0های شووناختی انطبا ی در نمونة دانشووجویان دختر به ترتيب طریق ارزیابی

که از نظ مد  ماری آ مدل، اثر غيرمسوووتقيم جهتP<05/0بود ) دارمعنیر آ گيری (. همانين، در این 

هدفی عملکردی بر هيجانات پيشوورفت مثبت و منفی از طریق ارزیابی های شووناختی غيرانطبا ی در 

 دارمعنیبه دست آمد که از نظر آماری  -06/0و  -10/0کل نمونة دانشجویان دختر و پسر به ترتيب 

 (.P<05/0بود )
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 دانشجويان پسردر نمونه نسبی  گريواسطه. مدل 4شکل 

ضر، آزمون همبا توجه به این ساختاری در مدل مفروض که در مطالعة حا سی روابط  ارزی جن

مفروض، به تفکيک برای  در کانون توجه محقق بوده است، در این بخش، روابط ساختاری در مدل

های هر یک از دو گروه دانشجویان دختر و پسر آزمون شد. در این بخش، نتایج مربوط به شاخص

ساختاری بدون شامل شاخص مجذور خی  برازش مدل  ، شاخص مجذور خی بر (χ2)محدودیت 

 ،)GFI(، شووواخص نيکویی برازش )CFI(ای شووواخص برازش مقایسوووه (،df/χ2) درجه آزادی

به  (RMSEA)و خطای ریشووه مجذور ميانگين تقریب  (AGFI) ص نيکویی برازش انطبا یشوواخ
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به دسووت آمد. طبق دیدگاه ميرز و  057/0و  902/0، 926/0، 944/0، 58/2، 87/978ترتيب برابر با 

شاخص2013همکاران ) شان  های نيکویی برازش در مدل بدون( ارزش عددی مقادیر  محدودیت ن

 دارد. مطلوبیها برازش شنهادی با دادهدهد که مدل پيمی

های معادله سووواختاری چندگروهی، دو گروه از طریق تسووواوی تمامی بارهای در یکی از مدل

ها مطلوب بود عاملی آزاد در دو گروه، محدود شوودند. نتایج نشووان داد که برازش این مدل با داده

بين مدل بامحدودیت  χ2که با هدف آزمون تفاوت بين مقادیر ، χΔ2، مقدار2(. در جدول 2)جدول 

گيری در دو گروه دانشجویان های اندازهدهد که وزننشان می ،محدودیت محاسبه شدو مدل بدون

ساوی بودند  سر م ساوی (p ,90/25(=23) χΔ2=31/0)دختر و پ سپس، دو گروه از طریق ایجاد ت  .

دهد که در مدل بامحدودیت نشان می χΔ2، مقدار2جدول های ساختاری محدود شدند. در در وزن

ساوی بودند محدودیت وزن و مدل بدون سر م شجویان دختر و پ ساختاری برای دان  = 40/0)های 

p,70/15(=15) χΔ2) . 

 نسبی  گريواسطه. تغييرناپذيري جنسی مدل مفروض 2جدول 

 گيرينتيجهبحث و 
 گریواسطهشده،  لیتعد یريگیانجيمدل م کیمحققان در مطالعة حاضر به کمک توسعة 

دختر و  انیدر دانشجو شرفتيپ جاناتيو ه های هدفگيریجهترا در رابطة  یشناخت یهایابیارز

 یهایابیارز گریواسطهمدل  انیمطالعة حاضر نشان داد که در کل دانشجو جیپسر آزمون کردند. نتا

شده مشاهده یهابا داده یطور مطلوببه شرفت،يپ جاناتيو ه های هدفگيریجهتدر رابطة  یشناخت

مطلوب مدل مفروض با  یبر برازندگ تأکيدمطالعة حاضر ضمن  جینتا ن،یبرازنده بود. عالوه بر ا

در  یروابط ساختار یجنس یارزرا دربارة هم یشواهد مضاعف ،یاز دو گروه جنس ایها در هر داده

 .فراهم کرد یشنهاديمدل پ

( و 2004)  فرتي(، س1397و همکاران ) یمطالعات همت یهاافتهیمطالعة حاضر همسو با  جینتا

 یهایابیمثبت و ارز جاناتيبا ه یتسلط یهایريگجهت ني( نشان داد که رابطة ب2008)  نيمارت

 مدل
  بامحدوديت/

 محدوديتبدون
χ2  /df χ2  CFI GFI AGFI RMSEA χΔ2  dfΔ p 

 - - - 04/0 90/0 39/0 94/0 58/2 87/978 محدويتمدل بدون محدوديتمدل بدون

 هاي بامحدوديتمدل

 هايمدل وزن

 گيرياندازه 
77/1004 55/2 94/0 93/0 91/0 04/0 90/25 23 31/0 

هاي مدل وزن

 ساختاري
57/994 49/2 94/0 93/0 91/0 05/0 70/15 15 40/0 
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 ،یرانطبا يغ یشناخت یهایابیو ارز یمنف شرفتيپ جاناتيو با ه دارمعنیمثبت و  ،یانطبا  یشناخت

با  یعملکرد یهایريگجهت نينشان داد که رابطة ب جینتا ن،یبود. عالوه بر ا دارمعنیو  یمنف

 یهایابیمثبت و ارز جاناتيو با ه ،دارمعنی و یمنف ،یرانطبا يغ یشناخت یهایابیو ارز یمنف جاناتيه

 رندگانيادگی یليتحص نشيانگ شرفت،يهدف پ ةیدر نظر ،یبود. به طور کل دارمعنیو  یمنف ،یانطبا 

 وت،ي)ال شودیم سازیتوسعه داده شده، مفهوم یهابه هدف یابيدست یبرا هاآنتالش  قیاز طر

 یهاطيدر مح رندگانيادگی یاست که رفتارها نیا شرفتيهدف پ یةنظردر  یاصل اساس کی(. 2005

. کوشندیم هاآنتحقق  یخاص است که برا ییهابه هدف یابيدست یبرا هاآن لیاز تما یتابع شرفتيپ

مانند  هایییژگیاز و یبرخوردار ليبه دل یتسلط یهاهدف به مندعال ه رندگانيادگیاساس،  نیبر ا

 ن،ی. عالوه بر اکنندیم ليرا تسه شتنیخو یشناخت یافتگیتحول ،یگرنييو خودتع دهیخودنظم

 فيانتخاب تکال اب یتسلط شرفتيپ هایهدف از استفاده که اندمختلف نشان داده یشواهد تجرب

در  بال  تيمثبت، احساس مسئول هایییخودگو ق،يپردازش عم یاستفاده از راهبردها ن،انگيچالش

 رندگانيادگی. در مقابل، دهدیو شکست و عواطف مثبت رابطة مثبت نشان م شرفتيتجارب پ

 ،یمنف یابیترس از ارز شتن،یخو یفرد هایییمفرط دربارة توانا یمشغلة ذهن قیاز طر یعملکرد

 ،یعواطف منف یو سطوح بال یمنف هایییکنترل، استفاده از خودگو ر ابليبه عوامل غ تياسناد موفق

 یو تجرب یبخش، بر اساس شواهد نظر نی(. در ا2008 ن،ي؛ مارت2004 فرت،ي)س شوندیمشخص م

 یرا در بطن مطالعة رفتارها یهدف یرهايگجهت یدر مختصات کُنش نيموجود آناه تم

 یشناختروان مرخين یگرهافيبر توص تأکيد قیاز طر شودیموجب م رندگانيادگی مدارانةشرفتيپ

 ني(، مارت2004) فرتيمانند س یمطالعات جیبر اساس نتا گر،ید اني ابل جستجو است. به ب رندگانيادگی

 کيکول و کينیو ر ناي(، پالج2017) یوسي(، مات2018و همکاران ) نی(، پوتو2016(، هوانگ )2008)

 ینیگندر هدف نی(، تما2018( و بکمن، و همکاران)2019و همکاران ) ري(، ب2017) سیاویو و

 یهامانند هدف یمفهوم یهاهمبسته یبرخ قیاز طر شرفتيپ یهاتيدر مو ع یليتحص

سبک  ،یخودکارآمد یباورها ،یعلّ یاسنادها ،یليادراک از کنترل تحص ،یدگخانوا/ینیوالد

در برابر  یباورتالش لياز  ب رندگانيادگی مدارانةشرفتيپ یبر رفتارها ،یجانيه یبخشنظم

 شرفت،يتجارب پ یبرا یارزشگذار ،یسازخودناتوان ،یکاراهمال شرفت،يپ جاناتيه ،ینیگرتالش

 .گذاردیاثر م یو سرزندگ یآورتاب ،یدرماندگ ،یستادگیا ایمقاومت  ت،يپشتکار، مشغول

( ضمن 2019و همکاران ) ريمطالعة ب یهاافتهیمطالعه حاضر همسو با  جینتا ،یگریبخش د در

 یااز نقش واسطه رندگان،يادگی شرفتيپ جاناتيو ه یشناخت یهایابیارز نيبر رابطة ب تأکيد

 جیکرد. نتا تیحما شرفتيپ جاناتيو ه نیاديبن یشناختروان یازهايدر رابطة ن یشناخت یهایابیارز

و  لُنیالف( و د2016و همکاران )  لُنی(، د2013)  نانیمطالعات بر یهاافتهیحاضر همسو با  مطالعة
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 نيمثبت و ب شرفتيپ جاناتيبا ه یانطبا  یهایابیارز نيب( نشان داد که ب2016همکاران )

وجود داشت.  دارمعنیرابطة مثبت و  ،یمنف شرفتيپ جاناتيبا ه یرانطبا يغ یشناخت یهایابیارز

 یالگو نيي( با هدف تب2013)  امنيلیآدمن و و نا،یاناگوناواردي( و ل2016)  یکافرآدمن و مک الس،يدان

 ینشيانگ تيوضع یريبر نقش تفس شرفت،يپ جاناتيبا ه یشناخت یهایابیارز نيرابطة ب یفيک

بر  دکارکردسازِ بخودناتوان یشناخت ريتفاس یگراساس، سلطه نیکند. بر ا یم تأکيد رندگانيادگی

 نهيزم هاآنمدارانه در بازده یکریو اخذ رو یرونيب نشيانگ قیتشو قیاز طر رندگانيادگی یروان دانيم

 یِ شناخت ريتفاس یالي. در مقابل، استآوردیفراهم م شياز پ شيمثبت، ب جاناتيتجربة ه یرا برا

 قیاز طر هاآندر  یدرون نشيانگ بيضمن ترغ رندگانيادگی یداریپد دانيخودتوانمندساز بر م

. سازدیممکن م یمنف جاناتيرا در برابر ه هاآن تيمصون رندگان،يادگیدر  یندمحوریفرا ليتسه

در  لمرو  یشناخت یهایابیارز یريتفس یهاتيمطالعات متمرکن بر ظرف جیمرور نتا ن،یعالوه بر ا

 یکارکرد یهایژگیدهندة و يتوض یرهاياز مس گرید یکیکه  دهدینشان م شرفتيپ جاناتيه

و  «یگذارارزش»مانند  یميبر مفاه تأکيدبا  شرفتيپ جاناتيه ینيبشيپ یبرا یشناخت یهایابیارز

( با هدف 2019و همکاران ) ريب گر،ید اني(. به ب2019و همکاران،  ري)ب شودیمشخص م «یگرکنترل»

شرفت بر نقش يپ جاناتيه ینيبشيدر پ یشناخت یهایابیارز یکارکرد یهایژگیو  یتصر

 فيتوص یبرا یليادراک از کنترل تحص ای یگرتالش و کنترل یعنصر اسناد یبرا یگذارارزش

 ،ینیگرتالش ایاز تالش  ییزداو در مقابل، ارزش یانطبا  یشناخت ريتفاس یمختصات کنش

در زمرة  ،یليتحص یهاطيدر مح شرفتيو عدم کنترل بر تجارب پ یخودناتوان ساز ،یکاراهمال

 .شوندیم یبدکارکرد، تلق یشناخت یهایابیارز یگرهافيتوص نیهمترم

 ی( شواهد2019و همکاران ) ريمطالعة ب یهاافتهیمطالعة حاضر همسو با  جینتا ،یگریبخش د در

در  شرفتيپ جاناتيه ینيبشيبا هدف پ یشناخت یابیارز یندهایفرا یگریانجيرا در دفا  از م

 تمطالعا یهاافتهیمطالعة حاضر همسو با  جیبخش، نتا نیدختر و پسر فراهم کرد. در ا رندگانيادگی

( 2014) لنيکالسن و دان ،یني( و ت2014(، باف )2015)  یليو اسااف ايرجیو و،يسکيکساربيونب ا،يسول

 قیاز طر شرفتيپ جاناتيه ینيبشيدر پ یشناخت یهایابیارز گریانجينقش م  یبا هدف تصر

 تأکيد« ارتباط»و « یگرنييخودتع» یشناختروان یهاتيفيک یديبر نقش کل ینشيانگ یهاسازه

 ای یگرنييخوتع نیاديبن ازين نيمأکه ت دهدیدست نشان م نیاز ا یشواهد گر،ید انياند. به بکرده

به  یبخشتیهو یبرا یبستر دنیبا آفر یليتحص یبه مطالبات زندگ یدهاستقالل در بافت پاسخ

در برابر  راگوا ع ینیاستانداردگن ،ینیگرتيدر برابر مسئول یریپذتيمانند مسئول ییهامشخصه

مثبت را بر  شرفتيپ جاناتيتجربة ه ،ینیگردر برابر تالش یباورتالش ن،یگروا ع ینیاستانداردگن

(، 2015و همکاران ) ايمطالعات سول جینتا ن،ی. عالوه بر ابخشدیتقدم م ،یمنف شرفتيپ جاناتيه
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از  گرید یکیعنوان  به نيلفة ارتباط نؤکه م دهدی( نشان م2014و همکاران ) یني( و ت2014باف )

 ینيبشيدر پ یشناخت یهایابینقش ارز یریرپذيکمک به تفس ی ابل انتخاب برا ینييتب یرهايمس

 جاناتيه یبخشدر فنون رندگان،يادگی یابر پروراندن/بسط منابع مقابله تأکيدبا  شرفتيپ جاناتيه

از  رندگانيادگی یامنابع مقابله ةیتغذ گر،ید انيبرخوردار است. به ب ییاز سهم بسنا هاآنمثبت در 

منابع مقابلة  رانةيگبه اثرات ضربه یبخشضمن  وت هاآندر  یتیسهم تجارب حما شیافنا قیطر

بسط و ساخت  ةی. بر اساس نظرکندیم تیتقو هاآنمثبت را در  جاناتياحتمال تجربة ه ،یتيمو ع

 یبخشخلق فرصت تحقق قیاز طر یامنابع مقابله تی( اگر تقو2013،  کسونیمثبت  )فردر جاناتيه

 جاناتيمتعا باً ه دهد،یم شیمثبت را افنا جاناتيخود/دگروضع شده احتمال تجربة ه یهابه هدف

و کمک به تحقق  رندگانيادگی یشناختروان به ظرف منابع مقابله یبخشو وسعت ميمثبت با تحک

ثر وا ع ؤم ،یمنف جاناتيمثبت در برابر ه جاناتيه جادی، خود در اهاآندر  یروان یتوانمندساز دةیا

(، 2015و همکاران ) کیمووي(، جوکس2017) فريمطالعات بوزکارت و ک جیبخش، نتا نی. در اشودیم

 یکارکرد یهایژگیبر و تأکيدبا  ني( ن2018وانگ و تان  ) ،ی( و ل2017و همکاران ) کیموويجوکس

 یهایابیارز یکُنش یهامشخصه  يرا در متن توض باطارت مؤلفة یري، توان تفس یشبکه اجتماع ةینظر

 تأکيد یشبکة اجتماع ةیدر نظر ،یاند. به طور کلکرده ریتصو شرفت،يپ جاناتيه ینيبشيدر پ یشناخت

 تیبا همسالن در تقو ونديو پ کيآکادم یهاطيمانند تعلق خاطر به مح ییهایژگیکه و شودیم

 .تاس مؤثر رندگانيادگیمثبت  جاناتيه

مختلف  هایجنس در بخش شناختیتيجمع ريمتغ ینييتوان تب رامونيپ یشواهد تجرب مرور

 هایسهیکه در اغلب مطالعات، منطق مقا دهدینشان م جانيو ه نشيانگ شناسیروان ی لمرو مطالعات

مطالعة حاضر با  جی(. نتا2008 ن،يساختارمحور بوده است )مارت یهاسهمقای بر مقدم محورسط 

در مدل  یروابط ساختار یجنس ارزیدر دفا  از هم یشواهد ،یساختار یهاسهیمنطق مقا بانتخا

 های هدفگيریجهت نيدر رابطة ب یمثبت و منف یشناخت یهایابیارز ینسب ریگهواسطمفروض 

مطالعة حاضر  جینتا گر،ید انيفراهم آورد. به ب یمثبت و منف شرفتيپ جاناتيو ه یو عملکرد یتسلط

 یمفهوم ی لمروها یکارکرد هاییژگیبر مشابهت و یروابط ساختار یجنس یریرناپذييبر تغ تأکيدبا 

 یرفتارها ینيبشپي هدف با گرواسطهو  یندیشايمنتخب در مدل مفروض در دو بافت عناصر پ

 ردکه کارک دهدیدست نشان م نیاز ا یمطالعات جی. نتاکندیم تأکيدسازگارانه و ناسازگارانه  یليتحص

 جاناتيه ینيبشيدر پ یشناخت یهایابیو ارز های هدفگيریجهت شناختیروان هایتيفيک

 .است یو فرابافتار یتيفراجنس ،یمثبت و منف شرفتيپ

 یهایابیارز یکارکرد یژگیوجود آن که، نتایج مطالعة حاضر، اطالعات ارزشمندی را دربارة و با

فراهم  یمثبت و منف های هدفگيریجهت یِجانيه یندهایپسا ینبيشيپ یدر بافت مطالعات یشناخت
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 مواجه محدودیت با را آن نتایج پذیریتعميم حاضر، مطالعة هایاست، اما برخی از  محدودیتکرده 

بر  یو معلول یعلّ هایطرح استنتاج ن،یاست. بنابرا یمقطع یتيماه دارای حاضر مطالعة اول،. کندمی

 نيانجام شود. دوم، با توجه به آن که نمونه مطالعة حاضر فقط از ب اطيبا احت دیآن با هایافتهیاساس 

 ميمفاه یکارکرد هاییژگیو دهیميتعم ،نیبنابرا .انتخاب شدند یبهشت ديدانشگاه شه انیدانشجو

 بياست. سوم، با توجه به ترک نين گرینمونه د هایانتخاب گروه ازمنديمنتخب در مدل مفروض، ن

آزمون مدل  یمنتخب برا یبا توجه به فن آمار نيو همان یشنهاديانتخاب شده در مدل پ یمفهوم

 شیمنتخب را افنامطالعة  یاطال  دهندگ تيکه ظرف بير  هایمفروض، ضرورت آزمون مدل

در  بير  هایمدل نةیگن( انتخاب 2006) یوستون و گور دگاهی. طبق دشودیم شنهاديپ دهندیم

 گریواسطهدر برابر مدل   ینسب گریواسطهمدل  ةسیمقامانند  یمعادله ساختار یآماراستفاده از فن

 .است رپذیهيانتخاب توج کیکامل ، 

در رابطة  یشناخت هاییابیارز ایبر نقش واسطه تأکيدمطالعة حاضر با  جیمجمو ، نتا در

 یاز پراکندگ یکه بخش دهدینشان م یمثبت و منف شرفتيپ جاناتيو ه های هدفگيریجهت

 یشناخت هاییابیارز قیاز طر شرفتيپ جاناتيو ه شرفتيپ یهاهدف یدو حلقة مفهوم نيمشترک ب

را در  یمضاعف یمطالعة حاضر شواهد تجرب جینتا تر،یکل یدر سطح ن،ی. عالوه بر اشودیم نييتب

 فراهم کرد.   شرفتيپ جاناتيکنترل ارزش ه ةینظر ییربنایز یدفا  از منطق مفهوم
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English Abstract 

 

Relationship between Achievement Goal Orientations, Cognitive 

Appraisal Processes and Achievement Emotions in Male and Female 

University Students: A Moderated Mediation Analysis 

Raha Normohammadi1  Omid Shokri2          Ali Khodaie3 

 

This study examined the mediating role of cognitive appraisal processes on 

the relationship between goal orientations and achievement emotions among 

male and female university students. 340 university students (170 male and 170 

female) answered the Achievement Goal Questionnaire-Revised, the Stress 

Appraisal Measure-Revised and the Achievement Emotions Questionnaire-

Revised. Multi-group structural equation modeling was used to assess the 

mediating effects of cognitive appraisal processes on the relationship between 

goal orientations and achievement emotions among male and female university 

students. The results indicated that for the total sample and for male and female 

university students, the partially mediated model of positive and negative 

cognitive appraisals in the relationship between goal orientations and 

achievement emotions had good fit to data. The results of the group specificity of 

structural relations showed that the relationship between goal orientations, 

cognitive appraisals and achievement emotions were equal for both groups. 

Furthermore, all of the regression weights in the hypothesized model were 

statistically significant. The results of present study show that part of the common 

variance between the conceptual circles of goal orientations and positive and 

negative achievement emotions can be explained through cognitive appraisal 

processes. 

Keywords: goal orientations, cognitive appraisal processes, achievement emotions, 

moderated mediation analysis  
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