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های هدفی انجام شد. گیریپیشایندها و پسایندهای جهت علیحاضر با هدف آزمون مدل روابط  مطالعه

 ،الیوت و مورایاما( )AGQ-Rهدف پیشرفت ) پرسشنامهدختر( به  512پسر و  512دانشجو ) 922
پرسشنامه  ،(2221 ،جاریکا و واگن ،رویسچ ،رویلی( )SAM-Rمقیاس ارزیابی استرس ) ،(2221

 هایهیجانکوتاه پرسشنامه  نسخه ،(2221 ،لینچ و اسپنشادی ،زاژاکووا) (ASEQتحصیلی ) خودکارآمدی
 ،فریدل) (PPGEلدین )هدف پیشرفت وا تأکیدات( و ادراک از 5933 ،پور عبداهلل) (AEQ-Rپیشرفت )

 تحصیلی و ادراک خودکارآمدی( پاسخ دادند. نتایج نشان داد که رابطه بین 2222 ،ترنر و میدگلی ،کارتینا
ادراک از  تحصیلی و خودکارآمدیبین  رابطههدفی تسلطی والد با اهداف تسلطیِ فراگیران و  تأکیداتاز 

ان نتایج نش ،گیران مثبت و معنادار بود. همچنینهدفی عملکردیِ والد با اهداف عملکردی فرا تأکیدات
محور با ارزیابی شناختی انطباقی مثبت و معنادار و با ارزیابی گیری هدفی تسلطجهت رابطهداد که 

بین هدف عملکردی با ارزیابی شناختی غیرانطباقی مثبت و  رابطهشناختی غیرانطباقی منفی و معنادار و 
بین  طهرابنتایج نشان داد که  ،انطباقی منفی و معنادار بود. عالوه بر این معنادار و با ارزیابی شناختی
 ،رفت منفیپیش هایهیجانمثبت و معنادار و با  ،پیشرفت مثبت هایهیجانارزیابی شناختی انطباقی با 

و  ت و معنادارمثب ،پیشرفت منفی هایهیجانبین ارزیابی شناختی غیرانطباقی با  رابطهمنفی و معنادار و 
 نتایج پژوهش حاضر از نقش ،سوییکاز  ،درنهایتمنفی و معنادار بود.  ،پیشرفت مثبت هایهیجانبا 

بینی پیش هدفی والدین در تأکیداتتحصیلی و ادراک از  خودکارآمدیباورهای  کنندهتعیین
 رد های هدفی فراگیرانگیریاز نقش تبیینی جهت ،های هدفی فراگیران و از دیگر سویگیریجهت
 کند.حمایت می هاآنپیشرفت  هایهیجانهای شناختی و بینی ارزیابیپیش

 ،تحصیلی خودکارآمدی ،هدفی والدین تأکیداتادراک از  ،گیری هدفیجهت های کلیدی:واژه

 های پیشرفتهیجان ،های شناختیارزیابی

                                                                                                                                        
 ت.اس شناسی تربیتی دانشگاه شهید بهشتیرشته رواننامه کارشناسی ارشد برگرفته از پایان مقالهاین

  دانشگاه شهید بهشتی تربیتی، شناسیروانکارشناس ارشد 

  دانشگاه شهید بهشتی )نویسنده مسئول( پست الکترونیک:  تربیتی، شناسیرواناستادیارoshokri@yahoo.com 

 دانشگاه شهید بهشتی تربیتی، شناسیروانانشیار د 

  دانشگاه شهید بهشتی تربیتی، شناسیرواندانشیار 



 2716 تابستان/ 73ی آموزشی/ شماره هانظامپژوهش در   62

 مقدمه

ه دافی است کاسااسی در نظریه هدف این است که رفتارهای فراگیران تابع اه  مفروضاه 

های ریگیها جهتپژوهش ،کنند. بر این اساستالش می هاآنفراگیران برای دستیابی به 

یوت اند. طبق دیدگاه المبتنی بر اهداف یادگیری و عملکردی را از یکدیگر متمایز ساخته

سااازی اهدافی شااناختی اااا پویا مفهوم مثابهبهاهداف پیشاارفت  ،(2225گریگور )و مک

ای هدف هگیریجهت ،در این نظریهکنند. می تأکیده بر کفایت یا شایستگی شاوند ک می

شااایسااتگی چگونه تعریف  کهینا. یکی شااوندیمبر اساااس دو بُعد از یکدیگر متمایز 

 فرد ،شاود. بر این اساس می گذاریارزششاایساتگی چگونه    کهیناشاود و دیگری  می

کند و یا معیارهای ق عمل مییا بر اسااااس معیارهای مطل ،برای تعریف شاااایساااتگی

د به شااود فروقتی شااایسااتگی بر اساااس معیارهای مطلق تعریف می ،بنابراین؛ هنجاری

 هاییابی در کار یا در پی کساااب دانش برای رشاااد مهارتدنبال فهم تکلیف یا مهارت

شااخصاای خویش اساات. در مقابل وقتی افراد شااایسااتگی را بر اساااس اسااتانداردهای  

ان از دیگر کهاینشود به منوط می هاآناحسااس شایستگی در   ،کنندهنجاری تعریف می

ی شایستگی شایستگی در بُعد تعریف به دو مؤلفه ،بنابراین؛ عملکرد بهتری داشته باشند

 ارزش ،شااود. دومین بعد شااایسااتگی در این نظریهمدار و عملکردی تقساایم میتساالط

 تبه پیشرفتواند به سمت گرایش کند که میاسات. این بعد جهت هدف را بررسای می  

 کسب موفقیت ،و هدف فردگرایشییا اجتناب از شاکسات باشاد. در حالت اول رفتار    

اجتناب از شاکست احتمالی   ،اما در حالت دوم فرد حالتی اجتنابی دارد و هدف ،اسات 

ز به چهار نوع هدف پیشرفت متمای ،ترکیب ابعاد تسلط/عملکرد و گرایش/اجتناباست. 

که بر دستیابی به شایستگی مبتنی بر انجام  - 5مدارگرایشیپیشارفت تسالط   شاامل هدف 

مدار طهدف پیشرفت تسل تکالیف و تحقق بخشیدن استانداردهای فردی مبتنی است اااا

که بر اجتناب از عدم شاایستگی مبتنی بر ناتوانی در انجام تکلیف یا دستیابی   - 2اجتنابی

                                                                                                                                        
1. mastery-approach 

2. mastery-avoidance 
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که بر  - 5دف پیشاارفت عملکردی گرایشاایه ،به اسااتانداردهای فردی مبتنی اساات اااا

که  - 2و هدف پیشرفت عملکردی اجتنابی دستیابی به شایستگی هنجاری مبتنی است ااا

)الیوت و  شودمنجر می ،بر اجتناب از عدم دستیابی به شایستگی هنجاری مبتنی است ااا

 ،گر؛ دین2259 ،؛ جانسااون و کاسااتلر2221 ،؛ الیوت و فرییر2226 ،؛ الیوت2221 ،دیوک

 (.2259 ،اسپینات و استینمایر ،دیخاسر

ی در مطالعات متعددی توان تبیین تاکنوندهد که مرور نتایج مطالعات مختلف نشان می

مدارانه فراگیران در بینی گروه وسیعی از رفتارهای پیشرفتپیش منظوربههدف  نظریه

 نقش تفسیریتعدادی از محققان  ،بیندراینهای تحصیلی آزمون شده است. موقعیت

 طورهبپیشرفت فراگیران  هایهیجانبینی های هدف پیشرفت را در پیشگیریجهت

 ،؛ وسیو و همکاران2253، ؛ پکران و همکاران2259 ،اند )پونته دیازتجربی آزمون کرده

؛ 2259 ،؛ مادجار و همکاران2253 ،؛ لو و همکاران2255 ،تامیر و روتهام ،؛ روسک2253

مورایاما و  ،پکران ،استیکا ،؛ گوئتز2256 ،؛ گانوتیک و یونگ2256 ،ئیالرام نارین و راما

؛ 2223 ،؛ دانیلز و همکاران2252، ؛ پکران و همکاران2223 ،2226 ،پکران 2256 ،الیوت

؛ 2259 ،؛ پوتوین و همکاران2253، ؛ لو و همکاران5939 ،؛ زارع و رستگار2255 ،هوانگ

 (.2252 ،لئو؛ جانگ و 2253 ،پکران و همکاران

و  الف 2222 ،تیتز و پری ،گویتز ،)پکران 9ارزش هیجانات پیشرفت -کنترل  نظریه

در  هیجانات دربارۀهای نظری ترین و پراستنادترین دیدگاهیکی از مطمئن مثابهبه (ب

های آموزشی بر بنیادهای نظری مرتبط بر الگوی اثرگذاری هیجانات بر موقعیت

کنترل ا ارزش یک دیدگاه شناختی اجتماعی  نظریهاست. آموزشی متمرکز  هایموقعیت

 هایآورد. این نظریه مفروضههیجانات پیشرفت فراگیران و معلمان فراهم می دربارۀ

بخشد. در این نظریه فرض انتظار را انسجام می -رویکردهای نظری اسناد و ارزش 

بینی شو پیشرفت در پی آموزش ،های کنترل و ارزش مرتبط با یادگیریشود که ارزیابیمی

                                                                                                                                        
1. performance-approach 

2. performance-avoidance 

3. control-value theory of achievement emotions 
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ر د ،الگوی تجارب هیجانی فراگیران و معلمان دارای اهمیت باالیی است. عالوه بر این

های اجتماعی و کالس درس از های خاص محیطشود که ویژگیمی تأکیداین نظریه 

وی بینی تجارب پیشرفت فراگیران و الگطریق اثرگذاری بر هیجانات پیشرفت در پیش

 ب(. ،الف 2222 ،شوند )پکران و همکارانواقع می مؤثری معلمان اتحول حرفه

ایِ الگوی فرایندی الف و ب( در نظام چرخه 2222طبق دیدگاه پکران و همکاران )

ی گریزناپذیری بخشی از پراکندگ طوربه ،پیشرفت هایهیجانپیشایندها و پسایندهای 

 های پیشرفت از طریقموقعیتهای منتسب به تجارب هیجانی مثبت و منفی در اندازه

ست شناختی قابل تبیین ا مقابلههای شناختی و راهبردهای عوامل شناختی مانند ارزیابی

فرض نظریه ارزیابی آن است که افراد  ،(. طبق دیدگاه الزاروس2222 ،)گوئتز و همکاران

ستی یباثباتی رابطه خود با محیط را بر اساس معانی ضمنی آن رابطه برای بهز طوربه

ها را از طریق فرایندهای (. افراد این ارزشیابی5333 ،کنند )الزاروسارزیابی می ،خویش

ارزیابی شناختی به آن دسته از  ،دهند. طبق دیدگاه الزاروسارزیابی شناختی انجام می

کند که بین مواجهه با رخدادها و واکنش نسبت به فرایندهای ارزیابی شناختی اشاره می

کنند. فرد از طریق این فرایندهای شناختی اهمیت آنچه را اتفاق مداخله میآن رخدادها 

عیین اهمیت در ت ،ارزیابی ،دیگربیانبهکند. افتاده است برای بهزیستی خویش ارزیابی می

 (.5333 ،)الزاروس استفردی مواجهه با رخدادها برای بهزیستی اثرگذار 

 ،مرخ شناختیبینی نیاف پیشرفت در پیشاهد انکارغیرقابلبا توجه به نقش تفسیری 

جیانگ  ،(2226انگیزشی و هیجانی فراگیران همسو با نتایج مطالعات بردار و همکاران )

فرایدل و  ،(2259)قهرمان وسانگور  ،(2221)لیم و همکاران  ،(2253و همکاران )

ذار بر ( تحلیل روشمند عوامل اثرگ2253( و گونیدا و همکاران )2252 ،2222همکاران )

های هدف پیشرفت فراگیران از اهمیت زیادی برخوردار است. گیریتمایز در جهت

کی ی ،های هدف پیشرفتگیریهمسو با شواهد تجربی موجود در قلمرو مطالعاتی جهت

 هانآهدفی والدین  تأکیدات ،به اهداف پیشرفت فراگیران دهندهشکلاز منابع اطالعاتی 

کیدات هدفی أت (.2253 ،؛ گونیدا و همکاران2252 ،2222 ،است )فرایدل و همکاران
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رزندان فی برای پیشرفتچه نوع هدف است که والدین بر  از یک سوی بیانگر آن والدین

ین کیدات هدفی والدأچگونگی درک فرزندان از تبر  ،از دیگر سویند و کنکید میأتخود 

 یدفه تأکیداتبرخی دارای کیدات هدفی تسلطی و أوالدین دارای تاز برخی داللت دارد. 

( دریافتند 2222کیوسوگلو و والال ) ،(. گونیدا2222 ،)پنتریج و شانک عملکردی هستند

ند بستر کنمی تأکیدهای جدید و یادگیری عمیق فرزندان که وقتی والدین بر کسب مهارت

د. شوفراهم می هاآنباال در فرزندان  خودکارآمدیگیری اهداف تسلطی و الزم برای شکل

دهند یم اهمیتوالدین بر نمرات درسی و مقایسه فرزند خود با دیگران  کهوقتی ،در مقابل

پدیدار  هاآنهای هدف عملکردی در فرزندان گیریزمینة مناسبی برای ظهور جهت

 شود.می

د نقش توانانتخاب اهداف پیشرفت توسط فراگیران میکه در  دیگری عنصر مفهومی

نقل از  5322طبق دیدگاه بندورا ) ،بنابراین؛ ورهای خودکارآمدی استبا ،مؤثری ایفا کند

 ،گزینیهای اصلی هدفکنندهتعیین ،خودکارآمدی( انتظارات 2222 ،اکسلز و ویگفیلد

آمادگی برای فزونی بخشیدن به عنصر تالش و پشتکار هستند. بر این  ،هافعالیتانتخاب 

ف و میزان تالش برای انجام آن تکالیف بر انتخاب تکالی خودکارآمدیاحساس  ،اساس

اند که فراگیران برخوردار از (. شواهد تجربی نشان داده2225 ،گذارد )دورنیاثر می

 خودکارآمدیتحصیلی در مقایسه با فراگیران فاقد باورهای  خودکارآمدیباورهای 

 مندالقهعراهبردی و  ،خودگردان ،هایی مانند خودانگیختهتحصیلی بیشتر از طریق ویژگی

ند انتایج برخی مطالعات نشان داده ،شوند. همچنینبه استفاده از فراشناخت توصیف می

 ،نندکانگیز یا دشوار اجتناب میفراگیران ناکارآمد از مواجهه با تکالیف چالش کهدرحالی

؛ 5332 ،انگیز یا دشوار هستند )بندورابه انجام تکالیف چالش مندعالقهفراگیران کارآمد 

 (.2226 ،پکران

آزمون ظرفیت تفسیری  دربارۀ انکارغیرقابلاز یک سوی فقر اطالعاتی  ،درمجموع

ی های معاصر در قلمرو مطالعاتترین نظریهیکی از مطمئن مثابهبهتئوری هدف پیشرفت 

 تاهمیی ایرانی و از دیگر سوی در بین جامعه ویژهبهانگیزش پیشرفت تحصیلی 
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های گیریهتبینی جطالعاتی مختلف در پیشان تبیینی منابع ابر تو تأکید ازپیشبیش

ی و انگیزش ،ی شناختیهدف پیشرفت و همچنین تحلیل روشمند پسایندهای چندگانه

های هدفی مختلف در تصریح ضرورت انتخاب قلمروهای هیجانی متعاقب انتخاب گزینه

 بسیاری اهمیتاز ی حاضر پیشایندی و پسایندی در مدل پیشنهادی مطالعه مفهومی

است به کمک یک مدل  درصددحاضر  مطالعه ،برخوردار است. بر اساس آنچه گفته شد

های هدف پیشرفت را در دانشجویان آزمون گیریپیشایندها و پسایندهای جهت ،مفهومی

 کند.

 روش

آماری پژوهش حاضر شامل  جامعه های همبستگی است.پژوهش حاضر از نوع پژوهش

ن مقطع کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز در نیمسال اول سال تمامی دانشجویا

دانشجوی مقطع  922بودند. نمونه آماری در این پژوهش شامل  39-33تحصیلی 

ق طب ،در الگوی مفروض پژوهش حاضرهای آموزشی مختلف بودند. کارشناسی از گروه

 قبولابلقی دستیابی به نتایجی برا ،شود. بنابراینگیری میپارامتر اندازه 62 ،دیدگاه کالین

در این پژوهش بر اساس  ،دیگربیانبهانتخاب شدند.  کنندهشرکت 922ای برابر با نمونه

محقق برای انتخاب  ،در این پژوهشاستفاده شد.  5به  1از قاعده  ،پیشنهاد کالین

 گیریگیری تصادفی از روش نمونهچندگانه نمونه هایروشکنندگان از بین شرکت

دانشجویان در سه مرحله با استفاده از  ،در این پژوهشاستفاده کرد.  5ایچندمرحله

گروه آموزشی و کالس درس( انتخاب  ،گیری مختلف )شامل دانشکدهواحدهای نمونه

علوم  ،ی علوم انسانیسه دانشکده ،های مختلفابتدا از بین دانشکده ،شدند. بر این اساس

ها دو گروه آموزشی انتخاب از دانشکده هرکداماز بین  پایه و علوم فنی و مهندسی و

کامالً  طوربهدانشجویان سال اول  ،های آموزشیی بعد از بین گروهشدند. در مرحله

 ابزارهای کنندگانمشارکتپس از انتخاب  ،حاضر مطالعهدر تصادفی انتخاب شدند. 

. با توجه به تعداد کل های درس به دانشجویان داده شدگروهی در کالس طوربهتحقیق 

                                                                                                                                        
1. multistage sampling 
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بینی شد. پس از دقیقه پیش 32تا  92بین  سؤاالتبه  دهیپاسخ زمانمدت ،سؤاالت

تحلیل شدند.  Amosو  SPSSافزارهای آماری ها به کمک نرمداده ،آوری اطالعاتجمع

 یابی معادالت ساختاری استفاده شد.ها از روش آماری مدلبرای تحلیل داده ،درنهایت

 از قرار زیر است: هاای گردآوری دادهابزاره

 ،الیوت و مورایاما) ،(AGQ-Rهدف پیشرفت ) پرسشنامه شده تجدیدنظر نسخه( 1

هدف پیشرفت را با هدف  پرسشنامهاصلی  نسخه( 2225گرگور )الیوت و مک (.2002

های پیشرفت توسعه دادند. با توجه به برخی سنجش اهداف ارجح فراگیران در موقعیت

 شده تجدیدنظر نسخهالیوت و مورایاما  ،اصلی نسخه انکارغیرقابلهای یتمحدود

گویه و چهار بُعد  52شده از  تجدیدنظر نسخههدف پیشرفت را توسعه دادند.  پرسشنامه

مدار اجتنابی )با هدف تسلط ،(2و  9 ،5های مدار گرایشی )با گویهشاملِ هدف تسلط

هدف  درنهایت( و 1و  3 ،2های ایشی )با گویههدف عملکردی گر ،(55و  3 ،1های گویه

 ،( تشکیل شده است )الیوت و مورایاما52و  52 ،6های عملکردی اجتنابی )با گویه

ز ا ایدرجههفتبه هر گویه روی یک طیف  کنندگانمشارکت(. در این پرسشنامه 2221

-عبداهلل ،تمییزی ،ریشک مطالعهدهند. در ( پاسخ می2( تا کامالً مخالفم )5کامالً موافقم )

اصلی با استفاده از چرخش واریماکس  هایمؤلفهنتایج تحلیل ( 5933نیا )پور و تقوایی

 ،مدار گرایشیهدف تسلط ،مدار اجتنابیاز چهار عامل هدف تسلط R-AGQنشان داد که 

مدار تشکیل شده است. مدار و هدف عملکردی گرایشهدف عملکردی اجتناب

وجود این عوامل  ،AMOSافزار بر پایه نرم تأییدیلیل عامل های برازش تحشاخص

مدار برای هدف تسلط R-AGQمقادیر ضرایب همسانی درونی  چهارگانه را تأیید کرد.

دار ممدار و هدف عملکردی گرایشهدف عملکردی اجتناب ،مدار گرایشیتسلط ،اجتنابی

ضرایب همسانی  ،در این مطالعهد. به دست آم 22/2و  22/2 ،11/2 ،11/2به ترتیب برابر با 

هدف عملکرد/  ،هدف تسلط/ اجتناب ،درونی برای هر یک ابعاد هدف تسلط/گرایش

 12/2و  23/2 ،12/2 ،23/2هدف عملکرد/ اجتناب به ترتیب برابر با  ،درنهایتگرایش و 

 به دست آمد.
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 ،رویسچ ،رویلی) ،(SAM-Rمقیاس ارزیابی استرس ) شده تجدیدنظر نسخه( 2

( بر اساس الگوی تبادلی استرس 5332کاک و ونگ )پی (.2001 ،اریکا و واگنج

گیری فرایندهای ارزیابی شناختی در اندازه منظوربه( و 5313 ،)الزاروس و فولکمن

صلی ا نسخهزا مقیاس ارزیابی استرس را توسعه دادند. در رویارویی با تجارب استرس

 ،شود. در این مقیاسگیری میدوجهی اندازهچن صورتبهارزیابی شناختی  ،این مقیاس

ها ( تا بیشتر وقت2از هرگز ) ایدرجهپنجگویه بر روی یک طیف  23به  کنندگانمشارکت

وجه ارزیابی اولیه شامل سه  ،اصلی این ابزار نسخهدر  ،دهند. عالوه بر این( پاسخ می3)

 کنترللقاببر سه مقیاس چالش و مرکزیت و وجه ارزیابی ثانویه مشتمل  ،مقیاس تهدید

 ،بنابراین؛ ستا کسهیچ وسیلهبه کنترلقابلاز طریق دیگران و غیر کنترلقابل ،از طریق فرد

ود. شساختار عاملی نسخه اصلی مقیاس ارزیابی استرس از طریق شش عامل مشخص می

و  5( که با هدف سنجش و توسعه ابزارهای گرایشی2221رویلی و رویسچ ) مطالعهدر 

س نتایج تحلیل عاملی مقیاس ارزیابی استر ،دبعدی ارزیابی شناختی استرس انجام شدچن

در مطالعه رویلی  ،مرکزیت و منابع را نشان داد. عالوه بر این ،تهدید ،چهار عامل چالش

مقیاس ارزیابی  شده تجدیدنظر نسخهنتایج آزمون ساختار عاملی  ،(2221و همکاران )

د و مرکزیت را تکرار کرد. در مطالعه رویلی و همکاران تهدی ،سه عامل چالش ،استرس

تهدید و منابع به ترتیب برابر  ،های چالش( ضرایب همسانی درونی برای مقیاس2221)

پور و خدامی هللاعبد ،تمییزی ،شکری مطالعهبه دست آمد. در  23/2و  15/2 ،23/2با 

واریماکس نشان داد که  اصلی با استفاده از چرخش هایمؤلفهنتایج تحلیل ( 5931)

R-SAM های برازش شاخصچالش و منابع تشکیل شده است.  ،از سه عامل تهدید

 گانه را تأیید کرد.وجود این عوامل سه ،AMOSافزار بر پایه نرم تأییدیتحلیل عامل 

پیشرفت مثبت و منفی و  هایهیجانبا  R-SAMنتایج مربوط به همبستگی بین ابعاد 

حمایت کرد. مقادیر  R-SAM سازهتجربی از روایی  طوربهلی تحصی خودکارآمدی

چالش و منابع به ترتیب برابر با  ،برای عوامل تهدید R-SAMضرایب همسانی درونی 

                                                                                                                                        
1. dispositional 
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ضرایب همسانی درونی برای  ،در مطالعه حاضر به دست آمد. 23/2و  12/2 ،11/2

 به دست آمد. 15/2و  16/2 ،13/2چالش و منابع به ترتیب برابر با  ،های تهدیدمقیاس

 ،لینچ و اسپنشادی ،زاژاکووا) ،(ASEQتحصیلی ) خودکارآمدی( پرسشنامه 3

تحصیلی را  خودکارآمدی( نسخه جدید پرسشنامه 2221زاژاکووا و همکاران )(. 2001

 ،کنل و دیویس ،ویالریل ،ابرین ،کالج )سولبرگ خودکارآمدیگیری از سیاهه با الگو

( توسعه دادند. در این مقیاس مفهوم باورهای 2221 ،و همکاراننقل از زاژاکووا  5339

شود. در گیری میتکلیف مربوط به دانشگاه اندازه 22تحصیلی از طریق  خودکارآمدی

میز آشود تا میزان اطمینان خود را در انجام موفقیتخواسته می کنندگانشرکتاین ابزار از 

 کامالً»ای لیکرت از درجه 52یاس تکلیف دانشگاهی بر اساس یک مق 22هریک از 

 همکاران( مشخص نمایند. در پژوهش زاژاکووا و 52« )مطمئن کامالً»( تا 5« )نامطمئن

چهار عامل اطمینان به توانایی خود در انجام تکالیف  ،5تأییدی( نتایج تحلیل عامل 2221)

اطمینان به  ،9اطمینان به توانایی خود در انجام تکالیف بیرون کالس ،2در کالس درس

خانواده و  ،و اطمینان به توانایی خود در مدیریت کار 3توانایی خود در تعامل در دانشگاه

وند کاکابرایی و فوالد ،نیاتقوایی ،غنایی ،طوالبی ،شکری مطالعهرا نشان داد. در  1دانشگاه

نشان داد که  6اصلی با استفاده از چرخش اوبلیمین هایمؤلفه( نتایج تحلیل 5932)

ASEBQ  تکالیف در کالس آمیزموفقیتچهار عامل اطمینان به توانایی خود در انجام از، 

ان به اطمین ،آمیز تکالیف در بیرون از کالساطمینان به توانایی خود در انجام موفقیت

توانایی خود در تعامل با دیگران در دانشگاه و اطمینان به توانایی خود در مدیریت 

 های برازش تحلیل عاملتشکیل شده است. شاخص واده و دانشگاهخان ،آمیز کارموفقیت

نتایج  ،وجود عوامل چهارگانه را تأیید کرد. همچنین ،LISRELافزار بر پایه نرم تأییدی

                                                                                                                                        
1. confirmatory factor analysis 

2. difficulty with academic performance in class 

3. difficulty with academic performance outside of class 

4. difficulty with interaction at university 

5. difficulty with managing work, family and university 

6. oblique rotation 
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یک الگوی  ،ASEBQالگوی چندبعدی  ،نشان داد که در این نمونه تأییدیتحلیل عامل 

ن همبستگی منفی و معنادار بی ،ین مطالعهدر ا ،است. عالوه بر این قبولقابلگیری اندازه

رای روایی همگ ،نمره کلی باورهای خودکارآمدی تحصیلی و نمره کلی استرس تحصیلی

ASEBQ  زیرمقیاسمقادیر ضرایب همسانی درونی در  ،حاضر مطالعهکرد. در  تأییدرا 

انایی خود تو اطمینان به ،تکالیف در کالس آمیزموفقیتاطمینان به توانایی خود در انجام 

اطمینان به توانایی خود برای مشارکت در  ،خانواده و دانشگاه ،برای مدیریت کار

 و اطمینان به توانایی خود برای درک مطالبات زندگی تحصیلی ،های کالسیفعالیت

 ،16/2 ،32/2اطمینان به توانایی خود در تعامل با دیگران در دانشگاه به ترتیب برابر با 

 دست آمد. به 69/2و  61/2 ،11/2

گوئتز و پری  ،پکران(. AEQ-Rپیشرفت ) هایهیجانکوتاه پرسشنامه  نسخه( 4

ا بگزارشی چندبعدی -یک ابزار خود مثابهبهپیشرفت را  هایهیجانپرسشنامه ( 2221)

فت پیشر هایهیجانپرسشنامه این  .توسعه دادندپیشرفت  هایهیجانگیری اندازههدف 

مطالعه و امتحان  ،یت پیشرفت تحصیلی شامل کالس درسموقعرا در سه مختلف 

 ،یک از سه موقعیت کالس درس رپیشرفت در ه هایهیجان پرسشنامه ،بنابراینسنجد. می

 هایهیجان پرسشنامهکند. گیری میهیجان متفاوت را اندازه هشت نوع ،مطالعه و امتحان

 2مربوط به یادگیری هاینهیجا ،5مربوط به کالس هایهیجانپیشرفت شامل سه مقیاس 

 انکنندگمشارکتپیشرفت  هایهیجان پرسشنامهاست. در  9مربوط به امتحان هایهیجانو 

= کامالً موافق پاسخ 1= کامالً مخالف تا 5از  ایدرجهپنجبه هر گویه روی یک طیف 

 3لذتگویه و هشت زیرمقیاس  12مربوط به کالس شامل  هایهیجاندهند. مقیاس می

                                                                                                                                        
1. class-related emotions 

2. learning-related emotions 

3. test-related emotions 

4. enjoyment 
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، (گویه 25) 3اضطراب، (گویه 3) 9خشم، (گویه 3) 2فخر، (گویه 1) 5امیدواری، (ویهگ 52)

های است. مقیاس (گویه 55) 2( و خستگیگویه 52) 6ناامیدی، (گویه 55) 1شرم

و  21به ترتیب با  هرکداممربوط به امتحان  هایهیجانمربوط به یادگیری و  هایهیجان

 مطالعهکنند. در گیری میوع هیجان قبل را اندازهای از هشت نمشابه مجموعه ،گویه 22

های ( ضرایب همسانی درونی زیرمقیاس2223کرامر و هاچستاد ) ،پری ،گویتز ،پکران

نامیدی و خستگی در مقیاس  ،شرم ،اضطراب ،خشم ،آسودگی ،فخر ،امیدواری ،لذت

 ،13/2 ،16/2 ،16/2 ،12/2 ،23/2 ،11/2مربوط به کالس به ترتیب برابر با و  هایهیجان

 ،خشم ،فخر ،امیدواری ،های لذتضرایب همسانی درونی زیرمقیاس ،39/2و  32/2

مربوط به یادگیری به ترتیب  هایهیجاننامیدی و خستگی در مقیاس  ،شرم ،اضطراب

ضرایب همسانی  درنهایتو  32/2و  32/2 ،16/2 ،13/2 ،16/2 ،21/2 ،22/2 ،21/2برابر با 

نامیدی و خستگی  ،شرم ،اضطراب ،خشم ،فخر ،امیدواری ،لذت هایدرونی زیرمقیاس

 ،16/2 ،22/2 ،16/2 ،12/2 ،21/2مربوط به امتحان به ترتیب برابر با  هایهیجاندر مقیاس 

( ا که با 5939درتاج و احدی ) ،پورهللاعبد مطالعهبه دست آمد. در  32/2و  12/2 ،32/2

ن پیشرفت در بی هایهیجان پرسشنامهع جام نسخهسنجی های روانهدف تحلیل مشخصه

همسو  تأییدینتایج تحلیل عاملی  ،گروهی از دانشجویان دختر و پسر ایرانی انجام شد ا

 مرتبهبر ساختار عاملی  تأکید( با 2255بارچفیلد و پری ) ،فرنزل ،گویتز ،پکران مطالعهبا 

 ،گیری لذتای اندازهمقیاس بر 23هیجانات پیشرفت شامل  پرسشنامهفارسی  نسخهباالتر 

لی های تحصینامیدی و خستگی در موقعیت ،شرم ،اضطراب ،خشم ،تسکین ،غرور ،امید

حمایت  AEQتجربی از روایی درونی  طوربهیادگیری و امتحان  ،مختلف کالس درس

ی های تحصیلهای چندگانه در موقعیتضرایب همسانی درونی مقیاس ،کرد. عالوه بر این

                                                                                                                                        
1. hope 

2. pride 

3. anger 

4. anxiety 

5. shame 

6. hopelessness 

7. boredom 
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 نسخه توسعهبا هدف  ،حاضر مطالعهدر  به دست آمد. 12/2تا  23/2مختلف بین 

ارب گانة تجبرای هر یک از ابعاد هشت ،پیشرفت هایهیجان پرسشنامه شده تجدیدنظر

گویه که دارای باالترین میزان  9 ،مطالعه و امتحان ،هیجانی در سه قلمرو یادگیری

یع سه از تجم ،بنابراین؛ شدندانتخاب  ،بودند هاآنهمبستگی با عامل مکنون زیربنایی 

 22کوتاه  نسخه ،یادگیری و امتحان ،برای هر یک از سه قلمرو مطالعه هایگوی 23بستة 

ضرایب همسانی  ،توسعه یافت. در این مطالعه ،پیشرفت هایهیجان پرسشنامهای ماده

نامیدی و  ،شرم ،اضطراب ،خشم ،فخر )غرور( ،امیدواری ،های لذتدرونی زیرمقیاس

 ،12/2 ،62/2 ،65/2مربوط به کالس به ترتیب برابر با و  هایهیجانستگی در مقیاس خ

 ،های لذتضرایب همسانی درونی زیرمقیاس ،25/2و  63/2 ،12/2 ،61/2 ،13/2

مربوط  هایهیجاننامیدی و خستگی در مقیاس  ،شرم ،اضطراب ،خشم ،فخر ،امیدواری

و  29/2و  63/2 ،13/2 ،12/2 ،62/2 ،62/2 ،61/2 ،12/2به یادگیری به ترتیب برابر با 

 ،خشم ،آسودگی ،امیدواری ،های لذتضرایب همسانی درونی زیرمقیاس درنهایت

ر مربوط به امتحان به ترتیب براب هایهیجان نامیدی و خستگی در مقیاس ،شرم ،اضطراب

 به دست آمد. 12/2و  63/2 ،12/2 ،12/2 ،15/2 ،16/2 ،61/2 ،16/2با 

ترنر و  ،کارتینا ،. فریدل(PPGE) 1هدف پیشرفت والدین تأکیداتر ادراک از بزا( ا1

هدف پیشرفت  جهت گیرهای( با استفاده از ابزار ادراکات فراگیران از 2222میدگلی )

جدیدی از ابزار ادراک فراگیران از  نسخه ،(5332 ،والدین و معلمان )هرودا و میدگلی

 های هدف پیشرفتگیریادراک فراگیران از جهتهدفی والد را با هدف سنجش  تأکیدات

هدفی  تأکیدعامل  ،شش ماده ،ماده 55از مجموع  ،والدین خود توسعه دادند. در این ابزار

ند. کگیری میهدف عملکردیِ والد را اندازه تأکیدعامل  ،محورِ والد و پنج ماده دیگرتسلط

پاسخ  1تا  5از  ایدرجهپنجیف به هر ماده روی یک ط کنندگانمشارکت ،در این ابزار

( نتایج مربوط به روایی عاملی ابزار ادراک 2222فریدل و همکاران ) مطالعهدهند. در می

هدفی والدین با تکرار دو بُعد هدفی تسلطی و عملکردی در والدین از روایی  تأکیداتاز 

                                                                                                                                        
1. Perceived Parent Goal Emphases 



 32  ... هایگیریجهت پسایندهای و پیشایندها یابیمدل

( ضرایب 2222فریدل و همکاران ) مطالعهتجربی حمایت کرد. در  طوربهابزار  سازه

محور و عملکردی به ترتیب هدف پیشرفت تسلط تأکیداتهای همسانی درونی مقیاس

های ضرایب همسانی درونی مقیاس ،حاضر مطالعهبه دست آمد. در  22/2و  61/2برابر با 

به دست  13/2و  16/2محور و عملکردی به ترتیب برابر با هدف پیشرفت تسلط تأکیدات

 آمد.

 هاافتهی

های توصیفی میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش را در گروه ندازها 5جدول 

کجی و کشیدگی  هایآمارهدر جدول یک  ،دهد. عالوه بر ایندانشجویان نشان می نمونه

های کجی و برای آماره آمدهدستبهمتغیرهای پژوهش نیز گزارش شدند. واحد مقداری 

مرات متغیری توزیع نبهنجاری تک مفروضهکه  دهدکشیدگی متغیرهای تحقیق نشان می

 برای هر یک از متغیرها برقرار است.

 (=300nهای توصیفی میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای اصلی تحقیق ). شاخص1جدول 

 کشیدگی کجی استاندارد انحراف میانگین هازیرمقیاس کلی عامل

 خودکارآمدی

 تحصیلی

ی اطمینان به توانایی خود برا

 انجام تکالیف درسی
91/66 32/22 93/2- 52/2- 

اطمینان به توانایی خود برای 

 خانواده و دانشگاه ،مدیریت کار
33/32 93/59 22/2- 92/2- 

اطمینان به توانایی خود برای 

 های کالسیمشارکت در فعالیت
22/56 12/2 51/2- 19/2- 

اطمینان به توانایی خود برای 

 تحصیلیدرک مطالبات زندگی 
26/22 93/6 31/2- 12/2- 

اطمینان به توانایی خود برای 

 تعامل با دیگران
13/52 59/6 33/2- 22/2 

 تأکیدات

 هدفی والدین

 22/2 -63/2 96/1 53/25 محور والدهدفی تسلط تأکید

 21/2 -22/2 22/3 29/51 هدفی عملکردی والد تأکید
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تحصیلی  خودکارآمدیبین اول باورهای  رابطهدهد که نشان می 2نتایج جدول 

های گیریجهت چندگانه)اطمینان به توانایی خود برای انجام تکالیف درسی( با ابعاد 

ور و محعملکردی گرایش ،محور اجتنابیتسلط ،محور گرایشیهدف پیشرفت تسلط

ین ب رابطهدهد که محور مثبت و معنادار است. همچنین نتایج نشان میعملکردی اجتناب

 ،تحصیلی )اطمینان به توانایی خود برای مدیریت کار خودکارآمدیعد دوم باورهای ب

تحصیلی )اطمینان به توانایی خود  خودکارآمدیعد سوم باورهای خانواده و دانشگاه( و ب

حور مهای هدف پیشرفت تسلطگیریهای کالسی( با ابعاد جهتای مشارکت در فعالیتبر

رفت های هدف پیشگیریمحور اجتنابی مثبت و معنادار و با ابعاد جهتگرایشی و تسلط

 ،درنهایتاست.  غیر معنادارمحور مثبت و محور و عملکردی اجتنابعملکردی گرایش

ه تحصیلی )اطمینان ب خودکارآمدیعد چهارم باورهای ببین  رابطهکه  دهدمینتایج نشان 

 یخودکارآمدعد پنجم باورهای ی درک مطالبات زندگی تحصیلی( و بتوانایی خود برا

اهداف 

پیشرفت 

 فراگیران

 226/2 -61/2 16/2 22/52 شیمدار گرایهدف تسلط

 93/2 -39/2 31/2 69/55 مدار اجتنابیهدف تسلط

 21/2 -21/2 29/2 31/55 مدارهدف عملکردی گرایش

 91/2 -13/2 92/2 33/55 مدارهدف عملکردی اجتناب

های ارزیابی

 شناختی

 -25/2 93/2 61/6 16/25 تهدید

 -23/2 -62/2 23/9 29/51 چالش

 22/2 16/2 25/9 96/1 منابع

 هایهیجان

 پیشرفت

 -53/2 -21/2 56/1 32/92 هیجان لذت

 -232/2 -55/2 11/1 33/92 هیجان امید

 -93/2 -52/2 12/1 19/92 هیجان غرور

 -52/2 23/2 51/6 62/22 هیجان خشم

 -25/2 29/2 92/6 33/23 هیجان اضطراب

 -32/2 59/2 12/6 92/23 هیجان شرم

 -22/2 35/2 62/6 36/22 میدیهیجان نا

 12/2 62/2 92/3 52/56 هیجان خستگی
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ای هدف هگیریتحصیلی )اطمینان به توانایی خود برای تعامل با دیگران( با ابعاد جهت

بت و محور مثیشمحور اجتنابی و عملکردی گراتسلط ،محور گرایشیپیشرفت تسلط

 است. غیر معنادارمحور مثبت و عد عملکردی اجتنابمعنادار و با ب

 تحصیلی  خودکارآمدی. ماتریس همبستگی باورهای 2جدول 

 های هدف پیشرفت فراگیرانگیریبا جهت

 زیرمقیاس های باورهای خودکارآمدی
 محورتسلط

 گرایشی

 محورتسلط

 اجتنابی

 عملکردی

 محورگرایش

 عملکردی

 محوراجتناب

 52/2* 59/2* 93/2** 91/2** اطمینان به توانایی خود برای انجام تکالیف درسی

  ،اطمینان به توانایی خود برای مدیریت کار

 خانواده و دانشگاه
**92/2 **99/2 23/2 21/2 

 اطمینان به توانایی خود برای مشارکت 

 های کالسیدر فعالیت
**92/2 **92/2 22/2 23/2 

 ان به توانایی خود برای درک اطمین

 مطالبات زندگی تحصیلی
**92/2 **95/2 **52/2 23/2 

 21/2 52/2** 26/2** 23/2** اطمینان به توانایی خود برای تعامل با دیگران

 21/2P< 25 /2P< 

د محور والد با ابعاهدفی تسلط تأکیدبین عامل  رابطهدهد که نشان می 9نتایج جدول 

محور اجتنابی مثبت و محور گرایشی و تسلطهدف پیشرفت تسلط هایگیریجهت

محور و عملکردی های هدف پیشرفت عملکردی گرایشگیریمعنادار و با ابعاد جهت

عامل  بین رابطهدهد که نتایج نشان می ،است. همچنین غیر معنادارمحور مثبت و اجتناب

ف پیشرفت عملکردی های هدگیریهدفی عملکردی والد با ابعاد جهت تأکید

های هدف گیریمحور مثبت و معنادار و با ابعاد جهتمحور و عملکردی اجتنابگرایش

 ت.اس غیر معنادارمحور اجتنابی مثبت و محور گرایشی و تسلطپیشرفت تسلط
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 های هدف پیشرفت فراگیرانگیریجهتهدفی والدین با  تأکیدات. ماتریس همبستگی 3جدول 

 محورتسلط 

 یشیگرا
 محورتسلط

 اجتنابی
 عملکردی

 محورگرایش
 عملکردی

 محوراجتناب

 26/2 23/2 31/2** 32/2** محور والدهدفی تسلط تأکید

 35/2** 31/2** 52/2 22/2 هدفی عملکردی والد تأکید

 25 /2P< 

های هدف پیشرفت گیریبین جهت رابطهدهد که نشان می 3نتایج ماتریس همبستگی 

ی محور اجتنابی با عامل ارزیابی شناختی مبتنی بر تهدید منفرایشی و تسلطمحور گتسلط

 یر معنادارغبا ارزیابی چالشی مثبت و معنادار و با عامل ارزیابی از منابع مثبت و  ،و معنادار

های هدف پیشرفت گیریبین جهت رابطهدهد که نتایج نشان می ،است. همچنین

محور با عامل ارزیابی شناختی مبتنی بر جتنابمحور و عملکردی اعملکردی گرایش

 با ارزیابی چالشی منفی معنادار و با عامل ارزیابی از منابع منفی و ،تهدید مثبت و معنادار

 است. غیر معنادار

 شناختی هایارزیابیهای هدف پیشرفت با گیری. ماتریس همبستگی جهت4 جدول

 منابع چالش تهدید 

 22/2 62/2** -22/2** محور گرایشیتسلط

 21/2 11/2** -21/2** محور اجتنابیتسلط

 -21/2 -91/2** 93/2** محورعملکردی گرایش

 -52/2 -32/2** 23/2** محورعملکردی اجتناب

25/2P< 21/2P< 

 پیشرفت مثبت هایهیجانبین عامل تهدید با  رابطهدهد که نشان می 1نتایج جدول 

پیشرفت منفی شامل  هایهیجانمنفی و معنادار و با  ،غرورامید و  ،لذت هایهیجانشامل 

 نتایج نشان ،نامیدی و خستگی مثبت و معنادار است. همچنین ،خشم ،شرم ،اضطراب

ر مثبت و معنادا ،پیشرفت مثبت هایهیجانچالش و منابع با  هایعامل رابطهدهد که می

 منفی و معنادار است. ،پیشرفت منفی هایهیجانو با 
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 پیشرفت مثبت و منفی هایهیجانشناختی با  . ماتریس همبستگی فرایندهای ارزیابی1 جدول

 خستگی نامیدی خشم شرم اضطراب غرور امید لذت 

 96/2** 31/2** 31/2** 36/2** 11/2** -53/2** -93/2** -95/2** تهدید

 -31/2** -23/2** -32/2** -31/2** -95/2** 12/2** 16/2** 13/2** چالش

 -52/2** -53/2* -51/2* -53/2* -22/2** 52/2* 26/2** 51/2* ابعمن

25/2P< 21/2P< 

ای هگیریمدل مفروض پیشایندها و پسایندهای جهت آزمون منظوربه ،در این بخش

یابی معادالت ساختاری استفاده دانشجویان ایرانی از روش مدل نمونههدف پیشرفت در 

های برازش الگوی ساختاری پیشایندها و خص(. نتایج مربوط به شا5شد )شکل 

های هدف پیشرفت در دانشجویان ایرانی برای هر یک از گیریپسایندهای جهت

شاخص  ،(2χ) خی( شامل شاخص مجذور 5333های پیشنهادی هو و بنتلر )شاخص

شاخص نیکویی  ،(CFI)ای شاخص برازش مقایسه ،(df/2χ) مجذور خی بر درجه آزادی

و خطای ریشه مجذور میانگین  (AGFI)شاخص نیکویی برازش انطباقی  ،(GFI)برازش 

به  22/2و  21/2 ،23/2 ،12/2 ،16/2 ،23/5125به ترتیب برابر با  (RMSEA)تقریب 

 دست آمد.

( برای تعیین برازش الگوی پیشنهادی با 5333بر اساس منطق پیشنهادی هو و بنتلر )

برای شاخص مجذور  2زش عددی باالتر از ار ،گفتهپیشهای ها بر اساس شاخصداده

 ریشهبرای شاخص خطای  26/2ارزش عددی باالتر از  ،(df/2χخی بر درجه آزادی )

شاخص نیکویی  12/2و ارزش عددی کمتر از  (RMSEA)مجذور میانگین تقریب 

با هدف کمک به بهبود  ،(AGFI)و شاخص نیکویی برازش انطباقی  (GFI)برازش 

 دهد.رورت اصالح الگو را نشان میض ،برازندگی الگو

ها با استفاده از انتخاب اصالح الگو نشان داد که در عامل آزمون برازندگی الگو با داده

خطا  هایبین باقیمانده کوواریانساز طریق ایجاد تحصیلی  خودکارآمدیمکنون باورهای 

نان ه و دانشگاه و اطمیخانواد ،اطمینان به توانایی خود برای مدیریت کار»های برای نشانگر

 هدف تأکیددر عامل مکنون  ،«های کالسیبه توانایی خود برای مشارکت در فعالیت
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و  2»های های خطا برای گویهبین باقیمانده کوواریانسمحور والد از طریق ایجاد تسلط

والد از طریق ایجاد  عملکردیهدف  تأکیددر عامل مکنون  ،«6و  1» هایگویهو « 9

در  ،«55و  52» هایگویهو « 1و  2» هایگویههای خطا برای بین باقیمانده نسکوواریا

ن بی کوواریانسگیری هدف پیشرفت تسلط محور از طریق ایجاد عامل مکنون جهت

محور گرایشی و هدف هدف پیشرفت تسلط»های خطا برای نشانگرهای باقیمانده

ردی از عملک پیشرفتری هدف گیدر عامل مکنون جهت ،«محور اجتنابیپیشرفت تسلط

هدف پیشرفت »های خطا برای نشانگرهای بین باقیمانده کوواریانسطریق ایجاد 

ارزیابی غیرانطباقی  ،«محورمحور و هدف پیشرفت عملکردی اجتنابعملکردی تسلط

 ،«6و  2» هایهای خطا برای گویهبین باقیمانده کوواریانسمبتنی بر تهدید از طریق ایجاد 

 انسکوواریدر عامل مکنون ارزیابی شناختی انطباقی از طریق ایجاد  ،«53و  59»و « 3و  2»

 هایهیجاندر عامل مکنون  ،«چالش و منابع»های خطا برای نشانگرهای بین باقیمانده

لذت »خطا برای نشانگرهای  هایباقیماندهبین  کوواریانسپیشرفت مثبت از طریق ایجاد 

 کوواریانسپیشرفت منفی از طریق ایجاد  هایهیجانمل مکنون در عا ،درنهایتو « و امید

پس از « شرم و نامیدی»و « اضطراب و خشم»های خطا برای نشانگرهای بین باقیمانده

واحد از ارزش عددی  12/953مقدار  ،شدهاصالحجه آزادی الگوی درواحد  51کاهش 

 مقدار خی دو در این الگو کم شد.

هدف پیشرفت را پس  گیریجهتیندها و پسایندهای الگوی مفروض پیشا ،5شکل 

های نیکویی برازش شامل مقادیر شاخص شدهاصالحدهد. برای الگوی از اصالح نشان می

شاخص برازش  ،(df/2χ) شاخص مجذور خی بر درجه آزادی ،(2χ) خیشاخص مجذور 

 شاخص نیکویی برازش انطباقی ،(GFI)شاخص نیکویی برازش  ،(CFI)ای مقایسه

(AGFI)  و خطای ریشه مجذور میانگین تقریب(RMSEA)  به ترتیب برابر با

به دست آمد. ارزش عددی مقادیر  26/2و  19/2 ،11/2 ،35/2 ،23/2 ،32/5215

مفروض  الگو قبولقابلبرازش  ،شدهاصالحهای نیکویی برازش برای الگوی کلی شاخص

 دهد.ها را نشان میرا با داده
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های هدف گیریط مدل مفروض پیشایندها و پسایندهای جهتنتایج مربو ،5شکل 

های نیکویی برازش الگوی ساختاری نشان دهد. مرور دقیق شاخصپیشرفت نشان می

 33 ،ی دارد. در این الگوقبولقابلها برازش دهد که الگوی مزبور پس از اصالح با دادهمی

 92ایشی و اجتنابی و گیری اهداف تسلط محور گردرصد از پراکندگی نمرات جهت

محور و گیری اهداف پیشرفت عملکردی گرایشدرصد از پراکندگی نمرات جهت

و  محورهدفی تسلط تأکیداتتحصیلی و  خودکارآمدیمحور از طریق باورهای اجتناب

درصد از پراکندگی نمرات ارزیابی تهدیدآمیز  22 ،عملکردی والدین تبیین شد. همچنین

های هدف گیریهای انطباقی از طریق جهتی نمرات ارزیابیدرصد از پراکندگ 13و 

ملکردی محور و ععملکردی گرایش ،محور اجتنابیتسلط ،محور گرایشیپیشرفت تسلط

پیشرفت  هایهیجاندرصد از  13 ،در مدل مفروض ،درنهایتمحور تبیین شد. اجتناب

ای هطریق ارزیابی پیشرفت مثبت از هایهیجاندرصد از پراکندگی نمرات  11منفی و 

 شناختی انطباقی و غیرانطباقی تبیین شد.

 مدل مفروض بعد از اصالح شدهو غیراستاندارد  استانداردشدههای رگرسیونی وزن. 5جدول 

   
ضرایب 

 غیراستاندارد

خطای 

 غیراستاندارد

ضرایب 

 استاندارد
t sig 

باورهای 

 خودکارآمدی
 

گیری هدفی جهت

مدارتسلط  
52/2  222/2 69/2  23/6  225/2  

باورهای 

 خودکارآمدی
 

گیری هدفی جهت

 عملکردی
215/2  292/2 51/2  12/2  25/2  

هدفی  تأکیدات

مدار والدینتسلط  
 

گیری هدفی جهت

مدارتسلط  
23/5  53/2 31/2  12/2  225/2  

هدفی  تأکیدات

 عملکردی والدین
 

گیری هدفی جهت

 عملکردی
13/5  22/2 12/2  62/2  225/2  

ی هدفی گیرجهت

مدارتسلط  
 

های شناختی ارزیابی

 انطباقی
93/5  225/2 23/2  21/53  225/2  

گیری هدفی جهت

 عملکردی
 

های شناختی ارزیابی

 انطباقی
22/2- 293/2 29/2- 63/1 225/2 
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ضرایب 

 غیراستاندارد

خطای 

 غیراستاندارد

ضرایب 

 استاندارد
t sig 

گیری هدفی جهت

مدارتسلط  
 

های شناختی ارزیابی

 غیرانطباقی
55/2-  225/2 92/2-  63/1-  225/2  

 گیری هدفیجهت

 عملکردی
 

های شناختی ارزیابی

 غیرانطباقی
52/2 253/2 39/2 55/6 225/2 

های شناختی ارزیابی

 انطباقی
 225/2 -51/3 -35/2 212/2 -21/2 منفی هایهیجان 

های شناختی ارزیابی

 غیرانطباقی
 منفی هایهیجان  63/9 15/2 19/2 25/2 225/2 

های شناختی ارزیابی

 انطباقی
 مثبت هایهیجان  21/5 213/2 69/2 16/52 225/2 

های شناختی ارزیابی

 غیرانطباقی
 مثبت هایهیجان  36/5- 32/2 26/2- 12/3- 225/2 

مامی ت ،های هدف پیشرفتگیریدر الگوی ساختاری پیشایندها و پسایندهای جهت

 ور والد بامحهدف تسلط تأکیدضریب مسیر  جزبهضرایب مسیر بین متغیرهای مکنون )

 هدف عملکردی تأکیدگیری هدف پیشرفت عملکردی فراگیران و ضریب مسیر جهت

ر آماری معنادار بودند. د ازلحاظمحور فراگیران( گیری هدف پیشرفت تسلطوالد با جهت

با  محور والدهدف تسلط تأکیدتحصیلی و  خودکارآمدیرابطه بین باورهای  ،این الگو

بین  ابطهر ،گیران مثبت و معنادار بود. همچنینمحور فراتسلط گیری هدف پیشرفتجهت

گیری هدف هدف عملکردی والد با جهت تأکیدتحصیلی و  خودکارآمدیباورهای 

گیری جهت بین رابطه ،پیشرفت عملکردی فراگیران نیز مثبت و معنادار بود. عالوه بر این

های یابیبا ارزمحور با ارزیابی شناختی تهدیدآمیز منفی معنادار و هدف پیشرفت تسلط

ا های انطباقی ببین ارزیابی رابطه ،شناختی انطباقی مثبت و معنادار بود. همچنین

ی و معنادار منف ،پیشرفت منفی هایهیجانمثبت و معنادار و با  ،پیشرفت مثبت هایهیجان

نفی و معنادار م ،پیشرفت مثبت هایهیجانبین ارزیابی غیرانطباقی با  رابطه ،درنهایتبود. 

 (.5مثبت و معنادار بود )شکل  ،پیشرفت منفی هایهیجانو با 
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 ،های هدف پیشرفتگیریبر اساس الگوی ساختاری پیشایندها و پسایندهای جهت

ریق شناختی انطباقی از ط هایتحصیلی بر ارزیابی خودکارآمدیاثر غیرمستقیم باورهای 

و بر ارزیابی شناختی  91/2محور و عملکردی های هدف پیشرفت تسلطگیریجهت

(. اثر غیرمستقیم P<21/2آماری معنادار بود ) ازلحاظبه دست آمد که  -23/2غیرانطباقی 

های هدف گیریاز طریق جهت مثبتپیشرفت  هایهیجانبر  خودکارآمدیباورهای 

و  22/2های شناختی انطباقی و غیرانطباقی ور و عملکردی و ارزیابیمحپیشرفت تسلط

آماری معنادار بود  ازلحاظبه دست آمد که  -22/2پیشرفت منفی  هایهیجانبر 

(21/2>Pهمچنین .)،  محور والد بر ارزیابی شناختی هدف تسلط تأکیداثر غیرمستقیم

و  -22/2حور و عملکردی مهای هدف پیشرفت تسلطگیریغیرانطباقی از طریق جهت

بود  معنادارآماری  ازلحاظبه دست آمد که  32/2های شناختی انطباقی بر ارزیابی

(21/2>Pعالوه بر این .)،  هایهیجانمحور والد بر هدفی تسلط تأکیداثر غیرمستقیم 

محور و عملکردی و های هدف پیشرفت تسلطگیریپیشرفت مثبت از طریق جهت

 -92/2پیشرفت منفی  هایهیجانو بر  96/2 غیرانطباقیی انطباقی و های شناختارزیابی

 تأکیداثر غیرمستقیم  ،(. همچنینP<21/2آماری معنادار بود ) ازلحاظبه دست آمد که 

هدف  هایگیریجهتهای شناختی انطباقی از طریق هدف عملکردی والد بر ارزیابی

ارزیابی شناختی غیرانطباقی برابر با و بر  52/2پیشرفت تسلط محور و عملکردی برابر با 

اثر غیرمستقیم  ،درنهایت(. P<21/2آماری معنادار بود ) ازلحاظبه دست آمد که  23/2

ف های هدگیریپیشرفت مثبت از طریق جهت هایهیجانهدف عملکردی والد بر  تأکید

بر با اهای شناختی انطباقی و غیرانطباقی برمحور و عملکردی و ارزیابیپیشرفت تسلط

آماری معنادار  ازلحاظبه دست آمد که  52/2پیشرفت منفی برابر با  هایهیجانو بر  21/2

  .(P<21/2بود )
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 گیریبحث و نتیجه

اشاره شد که تحقیق حاضر با هدف آزمون مدل مفروض پیشایندها و پسایندهای  ترپیش

 درمجموعجام شد. های هدف پیشرفت در بین گروهی از دانشجویان ایرانی انگیریجهت

ان گیری هدف تسلطی فراگیربا جهت خودکارآمدیبین باورهای  رابطهنتایج نشان داد که 

ود. ب غیر معنادارگیری هدف عملکردی در فراگیران مثبت و مثبت و معنادار و با جهت

 گیریجهتهدفی تسلطی والدین با  تأکیداتی بین همچنین نتایج نشان داد که رابطه

نفی م فراگیرانگیری هدف عملکردی فراگیران مثبت و معنادار و با جهتهدف تسلطی 

با  عملکردی والدین تأکیداتبین  رابطهو معنادار بود. عالوه بر این نتایج نشان داد که 

ر عملکردی مثبت و معنادا گیریجهتگیری تسلطی فراگیران منفی و معنادار و با جهت

ی گیری هدف تسلطی فراگیران با ارزیابطه بین جهتنتایج نشان داد که راب ،بود. همچنین

منفی و  یی مثبت و معنادار و با ارزیابی شناختی غیرانطباقی رابطهشناختی انطباقی رابطه

هدف عملکردی فراگیران با ارزیابی  گیریجهتی بین رابطه ،معنادار بود. همچنین

بود.  رانطباقی مثبت و معنادارشناختی انطباقی منفی و معنادار و با ارزیابی شناختی غی

مثبت و  یرابطه ،پیشرفت مثبت هایهیجانارزیابی شناختی انطباقی با  ،عالوه بر این

تایج ن درنهایتی منفی و معنادار نشان داد. رابطه ،پیشرفت منفی هایهیجانمعنادار و با 

منفی و  ،مثبتپیشرفت  هایهیجانی ارزیابی شناختی غیرانطباقی با نشان داد که رابطه

 ی مثبت نشان داد.رابطه ،پیشرفت منفی هایهیجانمعنادار و با 

دودا و نیکولز  ،(5333لیوت )اهای مطالعات حاضر همسو با یافته مطالعهنتایج 

داک  ،کراوسون ،میلر ،گرین ،(5332الیوت و چرچ ) ،(5332کاپالن و میدگلی ) ،(5332)

الیو و نای  ،الیم ،(5332بندورا و بایلی ) ،وود ،(2221)لیم و همکاران  ،(2223)و آکی 

 خودکارآمدی( نشان داد که باورهای 2251( و دیسته )5932فخری و همکاران ) ،(2221)

ود. شتلقی می هاآنهای هدف پیشرفت گیریهای مفهومی جهتفراگیران یکی از همبسته

ی گیری هدفبا جهت مدیخودکارآبین باورهای  رابطهنتایج نشان داد که  ،دیگربیانبه

 مثبت ولی غیر معنادار هرچندگیری هدفی عملکردی تسلطی مثبت و معنادار و با جهت
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بود. بر اساس مبانی نظری و تجربی موجود در قلمرو مطالعاتی انگیزش پیشرفت 

مسیرهای مفهومی مفروض برای تبیین الگوی پراکندگی مشترک بین  اهم ،تحصیلی

های هدف پیشرفت تسلطی و عملکردی شامل گیریجهت با خودکارآمدیباورهای 

 ،ای است )سیفرتهای شناختی و راهبردهای مقابلهارزیابی ،باوریتالش ،علیاسنادهای 

(. بر اساس شواهد نظری و تجربی موجود یکی از مسیرهای 2221 ،مارتین ؛2223

 تأکیدفی با های هدگیریو جهت خودکارآمدیدو قلمرو باورهای  پیونددهندهمفروض 

اال ب خودکارآمدی کهدرحالی ،بنابراین ؛شودمشخص می علیبر نقش تفسیری اسنادهای 

به  دهیپاسخانتخابی فرایندمحوری در مسیر تالش برای  گزینهبا ترغیب و تشویق 

قدان ف ،در مقابل ،شودانتخاب اهداف تسلطی را سبب می ،مطالبات زندگی تحصیلی

ت در از شکس ازپیشبیشمداری و اجتناب انتخابی بازده هگزینبا تحریض  ،خودباوری

ورد. آبستر انتخاب اهداف عملکردی را فراهم می ،رویارویی با مطالبات زندگی تحصیلی

نگرانه و تفاسیر خودتوانمندساز و واقع علیمیل به انتخاب اسنادهای  ،عالوه بر این

یلی به مطالبات تحص دهیپاسخ ساز در بافتهمچنین پرهیز جدی از تفاسیر خودناتوان

را برای ظهور و بروز  موردنیازبذر فکری  تنهانه ،که خود ریشه در خودباوری افراد دارد

ادینه نه هاآنباوری را نیز در نظام شناختی تالش ،کندگیری هدف تسلطی فراهم میجهت

تجربی نظری و  پیشینهبر اساس  ،(. همچنین2221 ،مارتین ؛2223 ،کند )سیفرتمی

و  خودکارآمدیباورهای  پیونددهندهیکی دیگر از مسیرهای مفهومی  ،موجود

 ؛شودای مشخص میبر راهبردهای مقابله تأکیدبا  ،های هدف پیشرفتگیریجهت

ی های رویارویاستفاده از شیوه انگیزهتواند شود خودباوری که میفرض می ،بنابراین

 ،فراروی فراگیران به حداقل ممکن کاهش دهدهای غیرانطباقی را در مواجهه با چالش

نیز فراهم آورد.  اهداف عملکردی جایبهزمینه را برای جایگزینی اهداف تسلطی 

مانند راهبردهای اجتناب از  رسانخود آسیبپرهیز از انتخاب رفتارهای  ،دیگربیانبه

اورهای بیک مرز مفهومی مشترک برای  ،شکست در مواجهه با مطالبات زندگی تحصیلی

 شود.محور محسوب میهای هدفی تسلطگیریو جهت خودکارآمدی
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وه حاضر همسو با گر مطالعهنتایج  ،در بخش دیگری عناصر پیشایندی مدل مفروض

نی بیهدفی والدین در پیش تأکیداتوسیعی از شواهد تجربی بر نقش تفسیری 

سو حاضر هم مطالعهنتایج  ،دیگربیانبهکردند.  تأکید هاآنهای هدف فرزندان گیریجهت

 ،(2222گونزالس و همکاران ) ،(2223 ،2222)های مطالعات گونیدا و همکاران با یافته

 ،(2221بونگ ) ،(5913بدری گرگریان و احمدیان ) ،(2252 ،2222فرایدل و همکاران )

( بر 2253جیانگ و همکاران ) ،(2222تورنر و همکاران ) ،(2259قهرمان و سانگور )

 أکیدتهای هدفی فراگیران گیریدهی به جهتتعیین کنندۀ عوامل بافتاری در شکلنقش 

بینی پیش هدفی والدین در تأکیداتبر نقش تفسیری  تأکیدحاضر با  مطالعهکردند. نتایج 

دهد که بخشی از پراکندگی مقادیر منتسب به های هدفی فراگیران نشان میگیریجهت

به  شدهدادهی محصول پراکندگی مقادیر نسبت های هدفگیریعنصر مفهومی جهت

 است. هاآنهدفی والدین  تأکیدات

با  نتایج همسو ،در بخش عناصر پسایندی مدل پیشنهادی ،در مطالعه حاضر ،همچنین

جیاکوبی و همکاران  ،(5333الزاروس ) ،(2221های مطالعات ایدی و همکاران )یافته

( بر پراکندگی مشترک 2222ریگور و الیوت )گ( و مک5311تومانیز و بیدل ) ،(2222)

د. کردن تأکیدهای شناختی های هدف پیشرفت و ارزیابیگیریدو حلقه مفهومی جهت

ا گیری هدف تسلطی ببین جهت رابطهحاضر نشان داد که  مطالعهنتایج  ،دیگربیانبه

ود. عالوه بر دار بارزیابی مبتنی بر تهدید منفی و معنادار و با ارزیابی چالشی مثبت و معنا

بین ارزیابی عملکردی با ارزیابی چالشی منفی و معنادار و  رابطهنتایج نشان داد که  ،این

با ارزیابی مبتنی بر تهدید مثبت و معنادار بود. همسو با مبانی نظری و تجربی موجود در 

یزشی و انگ ،و تمرکز بر نیمرخ مختصات شناختی تأکید ،نظریه هدف پیشرفت محدوده

های هدفی مختلف در تبیین الگوی پراکندگی مشترک گیریهیجانی فراگیران دارای جهت

پیشرفت از اهمیت  هدفهای گیریهای شناختی و جهتمفهومی ارزیابی حلقهبین دو 

 زیادی برخوردار است.
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مند به اهداف تسلطی به دهد که فراگیران عالقهمرور شواهد نظری و تجربی نشان می

داری ممحوری و تالشتکلیف ،گیری مبتنی بر یادگیریایی مانند جهتهکمک ویژگی

که  کنندمی تأکید( 2221( و مارتین )2223سیفرت ) ،دیگربیانبهشوند. مشخص می

به اهداف تسلطی در مواجهه با تجارب ناکام کننده تحصیلی قبل از  مندعالقهفراگیران 

ر فرو غلتیدن در نقصان انگیزش و آنکه خودمحور و شکست محور ظاهر شوند که بست

تمام توجه خود را به مختصات  ، آوردمیبه همراه  هاآنهای هیجانی را برای کاستی

ادگیری یاین فراگیران با اتخاذ یک رویکردی  ،بنابراین ؛کنندمیتکلیف فراروی معطوف 

 هایانتخابو مشوق  بازدارندهکننده را مدار قبل از آنکه تجارب ناکامو تکلیف محور

 دهیاسخپهای شناختی را برای توانش ازآنجاکه ،ارزیابی کنند کنندهخود مراقبترفتاری 

 هایهیجان ورطهر د فروافتادناز بدریختی انگیزشی و  ،کنندبه مطالبات تغییرپذیر تلقی می

ر هایی مانند فرایندمحوری در برابگری ویژگیسلطه ،بنابراین ؛یابندمنفی مصونیت می

مداری در برابر تکلیف ،محوریمداری در برابر شکستیادگیری ،مداریازدهب

ای شناختی ههای شناختی در برابر تغییرناپذیری توانشتغییرپذیری توانش ،خودمحوری

در برابر اسنادهای بدبینانه بر نظام شناختی فراگیران  بینانهخوشاسنادهای  درنهایتو 

های شود که در مواجهه با موقعیتمدار سبب میمند به انتخاب اهداف تسلطعالقه

وانمندساز محور و تفاسیر خودتهای شناختی چالشیتحصیلی بیشتر از ارزیابی انگیزاننده

به  ازپیشبیش ،مند به استفاده از اهداف عملکردیفراگیران عالقه ،استفاده کنند. در مقابل

به  دهیپاسخوانایی برای عدم ت دربارۀذهنی  بیش مشغولیتکمک مشخصاتی مانند 

یگران تالش برای پیش افتادگی از د ،مداریبازده ،ترس از ارزیابی منفی ،مطالبات تحصیلی

رت شوند. سیفموفقیت تعریف می سازیمفهومهنجاری برای  استانداردهایو استفاده از 

 علیای که اصرار بر استفاده از اسناده سازندمی( خاطرنشان 2221و مارتین ) (2223)

مشوق استفاده از  فقطنه ،برای اجتناب از شکست ازپیشبیشبدکارکرد و تالش 

 ،به پیگیری اهداف عملکردی است مندعالقهدر بین فراگیران  رسانخود آسیبراهبردهای 

میل به استفاده از تفاسیر خودناتوانمندساز و  ،های ناکام کنندهبلکه در مواجهه با موقعیت
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ق دیدگاه طب ،شود. بر این اساسسبب می هاآنختی مبتنی بر تهدید را در های شناارزیابی

مند به پیگیری اهداف ( در بین فراگیران عالقه2221و مارتین ) (2223سیفرت )

خودشناسانندگی در مواجهه با تجارب ناکام کننده از طریق میل به نمایش بیش ،عملکردی

آتی  تجارب شکست ازپیشبیشم سازی تشویق راهبردهای اجتناب از شکست و متراک

در معرض نقصان یافتگی انگیزشی و تجربه  ازپیشبیشاین افراد را  ،هاآندر بین 

خشم و خستگی قرار خواهد داد. در  ،ناامیدی ،پیشرفت منفی مانند اضطراب هایهیجان

ای مبتنی همیل به انتخاب ،مند به استفاده از اهداف تسلطیدر بین فراگیران عالقه ،مقابل

اده از یک سوی گرایش به استف ،ناکام کننده هایموقعیتمحوری در بر یادگیری و تکلیف

های و از دگر سوی ضمن تحریض ارزیابی دهدمیکاهش  هاآناز رفتارهای دفاعی را در 

 هایهیجانرا نیز مستعد تجربه  هاآن ،انگیزانندهدر برخورد با تکالیف  هاآنچالشی در 

 کند.ثبت میپیشرفت م

 هامحدودیتحاضر از برخی  مطالعهاما  ،منتخب مسئله انکارغیرقابلمزایای  باوجود

های جنسی در قلمروهای مفهومی با توجه به نقش تفسیری تفاوت ،اولدر رنج است. 

ارزی جنسی روابط ساختاری در مدل عدم آزمون هم ،مختلف مدل نظری هدف پیشرفت

لعه های مطایافته ،شود. دومهای تحقیق حاضر محسوب مییکی از محدودیت ،پیشنهادی

 جایهبحاضر همچون بسیاری از مطالعات دیگر به دلیل استفاده از ابزارهای خودگزارشی 

بر  های مبتنیرا به استفاده از شیوه کنندگانمشارکتمطالعه رفتار واقعی ممکن است 

 فردی ترغیب کند. کفایتدمعکسب تأیید اجتماعی و اجتناب از بدنامی مربوط به 

های خودگزارشی از مشاهده رفتاری و دیگر تأیید مقیاس منظوربه ،دیگربیانبه

( 2252بر اساس نتایج مطالعه پکران و همکاران ) ،های بالینی استفاده نشد. سومشاخص

ت های مربوط به تجارب هیجانی مثبهر یک از مقیاس یافتگیاستقاللبا توجه به اهمیت 

 هاییجانهتمرکز بر مفهوم  جایبهشود که پیشرفت پیشنهاد می هایموقعیتمنفی در و 

مثبت و  هایهیجانبر ویژگی کنشی هر بُعد از  ،پیشرفت در هیأتی بسیط و وسعت یافته

 شود. تأکیدمستقل  طوربهمنفی 
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های ژگیتر ویشود با هدف کمک به درک هر چه دقیقپیشنهاد می ،بنابراین ،طورکلیبه

غییرناپذیری ت ،های جنسی در قلمرو مطالعاتی انگیزش پیشرفت تحصیلیکارکردی تفاوت

های هدف پیشرفت آزمون شود. گیریجنسی مدل مفروض پیشایندها و پسایندهای جهت

 بر توان تفسیری منابعی اطالعاتی پیشایندی تأکیدحاضر ضمن  مطالعهنتایج  ،درمجموع

از  ،تحصیلی خودکارآمدیدفی والدین و باورهای ه تأکیداتدر مدل مفروض شامل 

اگیران در های شناختی فرمدل ارزیابی بینیپیشهای هدفی در گیریظرفیت تبیینی جهت

اصر در بخش عن هاآنمواجهه با تکلیف انگیزاننده و متعاقب آن کیفیت تجارب هیجانی 

نتایج  ،طحترین سکلی در ،دیگربیانبهتجربی حمایت کرد.  طوربهپسایندی مدل مفروض 

حاضر شواهد تجربی مضاعفی را در دفاع از منطق نظری زیربنایی مدل هدف  مطالعه

 راهم کرد.ف معاصر انگیزش پیشرفت تحصیلی ا هایاز نظریهیکی  مثابهبهپیشرفت ا 

 منابع
گیری هدف پیشرفت و رفتارهای (. جهت5913ریحانه. ) ،احمدیان و رحیم ،بدری گرگریان

 گیریآموزان: نقش تأکیدهای والدین و معلمان بر نوع جهتای تحصیلی دانشهمقابل

 .511-526 (،51)6، ی علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهوازمجلههدف پیشرفت. 

پیشرفت تحصیلی دانشجویان آموزش  بینیپیشمدل علی  (.5939)احمد ، رستگار و حسین، زارع

جله م. تحصیلی یهاجانیهاهداف پیشرفت و  ،شیبر نقش باورهای هو تأکیدمجازی با 

 .53-92، 6شناختی اجتماعی، 

(. تحلیل 5931محمد محسن. ) ،خدامی و محمد آزاد ،پورعبداهلل ؛ ونوشین ،تمییزی ؛امید ،شکری

های تازه فصلنامه .سنجی مقیاس ارزیابی شناختی استرس در دانشجویانهای روانویژگی

 .5-55 (،51)51، علوم شناختی

(. اعتباریابی و 5933علی. ) ،نیاتقوایی و محمد آزاد ،پورعبدهلل؛ نوشین ،تمییزی ؛امید ،شکری

ة دوفصلنامهدف پیشرفت در دانشجویان.  پرسشنامه شده تجدیدنظر نسخهرواسازی 
 .522-522 ،(3)9 ،راهبردهای شناختی در یادگیری
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خدیجه.  ،دوندفوال و کیوان ،کاکابرایی ؛علی ،تقوایی نیا ؛زیبا ،غنایی ؛سعید ،طوالبی ؛امید ،شکری

مطالعات  مجلهتحصیلی.  خودکارآمدیسنجی پرسشنامه باورهای (. مطالعه روان5932)
 .31-65 ،(2)9 ،آموزش و یادگیری

تحلیل معادالت ساختاری الگوی شناختی ا اجتماعی هیجانات (. 5933محمد آزاد. ) ،پورعبداهلل
واحد علوم و  ،دکتری در دانشگاه آزاد اسالمی رساله. بپیشرفت: آزمون الگوهای رقی

 تحقیقات تهران.

 پرسشنامهارزیابی ساختار عاملی (. 5939حسن. ) ،احدی و فریبرز ،درتاج ؛محمد آزاد ،پورعبداهلل

گیری و ارزشیابی مطالعات اندازه فصلنامه. هیجانات پیشرفت در دانشجویان ایرانی
 .565-516 ،(1)3 ،آموزشی

ای باورهای (. نقش واسطه5932سارا. ) ،ابراهیمی و شهال ،پاکدامن ؛عاطفه ،رضایی ؛زهرا ،یفخر

منفی.  مثبت و یعاطفهاهداف پیشرفت بر اساس  بینیتحصیلی در پیش خودکارآمدی
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Abstract 

This study examined the causal relationships model of antecedents and 

consequences of achievement goal orientations among university 

students. On a sample consisting of 300 students (150 males 150 

female), the Academic Self-Efficacy Questionnaire (ASEQ), the 

Perceived Parent Goal Emphases (PPGE), the Achievement Goal 

Questionnaire-Revised (AGQ-R), the Stress Appraisal Measure-

Revised (SAM-R) and the Achievement Emotions Questionnaire-Short 

Form (AEQ-SF) were administrated. Results showed that there is a 

positive significant correlation between academic self-efficacy and 

perceived parent mastery goal emphasis with students' mastery goal 

orientation and a positive significant correlation between self-efficacy 

and perceived parent performance goal emphasis with students' 

performance goal orientation. Results also showed that there is a 

positive significant correlation between mastery goal orientation with 

adaptive appraisal and a negative significant correlation with non-

adaptive appraisals and there is a positive correlation between 

performance goal orientation with non-adaptive appraisal and a 

negative correlation with adaptive appraisal.  Also, results indicated 

that there is a positive correlation between adaptive appraisal with 

positive emotions and a negative relationship with negative emotions 

and there is a positive correlation between non-adaptive appraisal with 

negative emotions and a negative correlation with positive emotions. 

On the one hand, these finding show that the self-efficacy beliefs and 

perceived parents' goal emphases have important role in prediction of 

students' goal orientations. On the other hand, these findings emphasis 

on the role of students' goal orientations in prediction of cognitive 

appraisals and achievement emotions for them.      
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