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Abstract
The purpose of this study was to predict the
components of achievement goals through big
five personality traits and emotional intelligence.
The research method was descriptive and
correlational. The population consisted all
students of Isfahan University. Among all, 406
students were sampled using randomly stratified
sampling. The research tools consisted of
(Petrides & Furnham's 2001) Emotional
Intelligence Questionnaire, (Goldberg's 1999)
five big personality factors Questionnaire, and
(Elliot and McGregor’s 2001) achievement goals
questionnaire. The data were analyzed through
stepwise regression. The results of stepwise
regression analysis indicated that agreeableness,
openness to experience, and conscientiousness
have a positive and significant relation with
approach-mastery goal and they can predict it
totally with 18% of the variance. In addition,
emotional intelligence, agreeableness and
neurosis can predict the avoidance-mastery goal
with totally 8% of the variance. Among the
components of personality only conscientiousness can
predict the approach-performance goal with 1%
of the variance. Emotional intelligence can
predict the avoidance-performance goal with 5%
of the variance. As a result of personality and
emotional intelligence may be good predictor for
student achievement goals.
Keywords: emotional intelligence, personality
dimensions, achievement goals, students.
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چکیده
 پیشبینی مؤلفههای اهدداف پیردت ب بدا،هدف از این پژوهش
استفاده از هوش هیجانی و ابعاد شخصدیب بدود روش پدژوهش
توصدیفی و از ندوه هستگدتبی بدود جامعدة آمداری دانرددجویا
 نفت بده604 تسامی مقاطع دانرباه اصفها بودند که از میا آنها
شیوة تصاد ی طتقهای بهعنوا گتوه نسونه انتخاب شددند ابدرار
 پتسرددنامه هددوش هیجددانی (پتتایدددز و، جسددعآوری اطالعددا
 پتسردددنامه پدددن عامدد بدددرر شخصدددیب،)1002 ، ارنهدددا
) و پتسرنامه اهداف پیرت ب (الیو و مد2111 ، (گلدبت
) بود دادههای با ضدتی بدا کسد رگتسدیو1002 ،گتیبور
گا بهگدا تحلید گتدیدد نتدای لاصد از تحلید رگتسدیو
 گردودگی بده تجتبده و،گا بهگا نردا داد کده توا د پدییتی
گتایری رابطة مثتدب و معندادار-مگئولیب پییتی با هدف تگلط
درصد از واریانس آ21 ً) و می توانند مجسوعاp< 0/02( دارند
 توا د پددییتی و،را پددیشبینددی کننددد هسچنددین هددوش هیجددانی
 درصددد از واریددانس1 روا آزردهخددویی درمجسددوه توانگددتند
 اجتنابی را پیش بینی کنند از بین ابعداد شخصدیب-هدف تگلط
 گتایرددی را-تنهدا مگددئولیبپددییتی مددیتوانددد هدددف عسلکددتد
درصدد از واریدانس مدی تواندد5 پیش بینی کند هوش هیجانی با
اجتنددابی را پددیشبینددی کنددد درنتیجدده ابعدداد-هدددف عسلکددتد
شخصیب و هوش هیجانی میتوانند پیشبینی کننده خوبی بتای
اهداف پیرت ب دانرجویا باشند
 اهدداف، ابعداد شخصدیب،واژههای کلیددی هدوش هیجدانی
 دانرجویا،پیرت ب
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مقدمه
اهداف پیشرفت ازجمله روزآمدترین موضوعاتی استت کته
در حوزة انگیزش پیشرفت ،توجه نظریهپردازان و محققتان را
به خود جلب کرده است .نظریه اهداف پیشترفت (دوئیت ،2
 ،)1986بیان میکند که افراد با ی هدف شایستتگی ختا ،
در رفتارها تعامل میکند .ایتن هتدف ،یت هتدف پیشترفت
است که بر اساس ی الگوی شتناخت و عمتل ،رستیدن بته
اهداف مختلت را توصتی متیکنتد (دیشتان و گیلست ی،3
 .)2005این جهتگیریها بهعنتوان بازتتا هتای جهتتمنتد
شاخصههای انگیزشی صفت مانند ،بیان شده است (نیکتولز،4
)1989؛ که از صفات شخصیتی متمایز شدهانتد (پتین ،یانت
کتتورت و بی تاین .)2002 ،5بتتر استتاس متتدل الیتتوت و م ت
گریگور )2001( 6چهار نوع جهت گیری هتدف وجتود دارد؛
هدف تسلط-گرایشی 2که در آن اهداف دانشآموزان تتا حتد
امکان غل ه کردن بر چالشها یا افزایش سطح شایستگی شتان
است .هدف تسلط -اجتنابی 8که دانش آموز به منظور پرهیز از
فقدان تسلط یا شکست در یادگیری تا جایی که امکتان دارد؛
فعالیت میکنتد .هتدف عملکترد-گرایشتی 9کته دانتشآمتوز
می خواهتد توانتایی ،برتتری یتا ارزش شخصتی ختود را بته
دیگران ثابت کند .هدف عملکرد-اجتنابی 10که دانشآمتوز از
اینکه در نزد همکالسیهایش بیکفایت یا ناتوان به نظتر آیتد
پرهیز می کند ،یعنی فقط برای پرهیز از شکست تالش میکند
(الیوت و م گریگور .)2001 ،برخی دانش آمتوزان گترایش
انگیزشی به سمت اهداف تسلطی دارند؛ دانش آمتوزان دیگتر
به سمت اهداف عملکردی گرایش دارند .دانش آمتوزانی کته
اهتتداف یتتادگیری دارنتتد ،منظتتور از تحصتتیالت را کستتب
شایستگی در مهارت هایی که آموزش داده می شتوند در نظتر
1

می گیرند ،درحالی که دانتش آمتوزانی کته اهتداف عملکتردی
دارنتتد ،اغلتتب جویتتای کستتب قضتتاوتهتتای مث تتت دربتتاره
شایستتتگیشتتان هستتتند (اجتنتتا از قضتتاوتهتتای منفتتی).
دانشآموزانی که در جهت اهتداف یادگیتری تالش میکننتد
2. Dweck
4. Nicholls
6. Elliot & McGregor
8. Avoidance-oriented
10. performance avoidance
12. Personality dimensions
14. agreeableness
16. neuroticism
18. Costa & McCrae
20. Wang & Erdheim

درس های سخت تری می گیرند و بته دن تال چتالش هستتند؛
دانش آموزانی که اهداف عملکردی دارند روی گرفتن نمرات
ختتو تمرکتتز نمتتوده ،درسهتتای آستتان متتیگیرنتتد و از
موقعیت هتای چتالش انگیتز اجتنتا متی کننتد (استالوین،11
.)2006
12
ابعاد شخصیت نقتش پتیشآینتدی نست ت بته اهتداف
پیشرفت دارند .ظهتور و پیتدایش ستازمانیافتتة پتن عامتل
شخصیت زمینه را برای بررستی هرچته بیشتتر ارت تاا میتان
شخصیت و دیگر سازههای روانشناختی فراهم آورده استت.
این پن عامل ع ارت اند از وظیفتهمتداری( 13توصتی کننتدة
قدرت کنترل تکانه ها به نحویکه جامعه مطلتو متیدانتد و
تسهیل کنندة رفتتار تکلیت محتور و هتدف محتور استت)،
توافقپذیری( 14ی فرد موافق اساستا نتوعدوستت استت ،او
نس ت به دیگران همدردی کرده و باور دارد که دیگتران نیتز
متقابال کم کننده هستتند) ،گشتودگی در تجربته( 15تصتور
فعال ،احستاس زی اپستندی ،توجته بته احساستات درونتی،
تنتتوعطل تتی ،کنجکتتاوی نهنتتی و استتتقالل در قضتتاوت)،

رواننژندی( 16تمایل عمومی به تجربه عواطت منفتی چتون
ترس ،غم ،دست اچگی ،عص انیت ،احساس گنتاه و نفترت) و
برونگرایی( 12سرخوش ،باانرژی و خوشبین ،باجرئت ،فعال
و پرحتترف بتتودن) (کاستتتا و مت کتتری .)1990 ،18الیتتوت و
تراش )2002( 19مدل نظری را بر اساس ارت اا بتین صتفات
شخصیتی و اهداف پیشرفت پایهریزی کردهاند.
و درباره پیوند بین صفات شخصیتی و اهداف پیشترفت
پیشنهاد می کنند که صفات شخصیتی و اهتداف پیشترفت بته
کنش های زنجیرهای در فرایند انگیزشی منجر میشود .صفات
شخصیتی به عنوان نیرودهندة گرایش های بالقوه در نظر گرفته
می شود ،درحالی که جهت گیری هدف بته عنتوان تنظتیم هتای
خا شناختی تعری می شوند که به این گرایش هتای کلتی
جهت می دهد ،لذا صفات شخصیتی جهتگیری هدف افتراد
را متأثتر متیکنتد (وانتت و اردهیم .)2002 ،20مطالعتات در
1. goal achievement
3. DeShon & Gillespie
5. Payne, Young court & Beaubien
7. mastery-oriented
9. Performance-oriented
11. Slawin
13. conscientiousness
15. openness to experience
17. extraversion
19. Thrash
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رابطه با اهداف پیشرفت و ابعاد شخصیت نشان می دهند کته

ارت اطی مث ت دارد ،اما گشودگی به تجربه با این جهتگیتری

این دو متغیر در ارت اا اند .ازجمله می توان بته نتتای مطالعته

رابطهای منفی دارد.

الیوت و تراش ( )2002اشاره کترد کته نشتان متی دهتد بتین
بترونگرایتتی و روانآزردهختتویی و اهتتداف پیشتترفت رابطتته

سامانی ،ملتفتت و ستاداتی ( )1382در پژوهشتی کته بته
بررسی ارت اا بتین ابعتاد شخصتیت و جهتتگیتری هتدف

وجود دارد ،به این معنی که اهداف پیشرفت و ابعاد مختلت

تحصتیلی در دانشتتجویان پرداختته بودنتتد ،نشتان دادنتتد کتته

شخصیت ممکن استت کارکردهتای یکستانی در فراینتدهای

روانرنجورختتویی و بتترونگرایتتی دو عامتتل مهتتم بتترای

انگیزشی داشته باشند .صفات شخصیت به عنتوان نیرودهنتدة

جهتگیری هدف هستند.

گرایش هتای بتالقوه معرفتی متی شتوند درحتالی کته اهتداف

سازة دیگری که نقش مهمی در ارت اا با اهداف پیشرفت

جهتگیتری شتناختی مربتوا بته ختودتنظیمی

دارد ،هوش هیجانی است؛ که از چهار مؤلفه خودآگاهی (فرد

و وبستتر ( )2004معتقدنتد کته اهتداف

باید بصیرت داشته باشد و از حاالت درونتی ،نقتاا قتوت و

پیشرفت و صفات کلی شخصیت با هتم ارت تاا دارنتد ولتی

ضع

خود و منابع درونی ختود آگتاه باشتد) ،مهتارتهتای

ایتتنهتتا دو ستتازه متفتتاوت هستتتند .بتتر ایتتن استتاس نتتتای
پژوهشهای مختل  ،گزارشهای متناقضی را در ارت اا بتین

اجتماعی (مهارتهای فرد در ایجتاد رابطتههتای متؤثر میتان
فردی) ،درک عواط خود و دیگران (آگاهی و شناخت فترد

مؤلفه های این دو سازه ارائه کرده اند ،ازجمله دینجر ،دیکسر،

ختتود و دیگتتران و تتتأثیرات آنهتتا) و

پیشرفت ی

افراد است .زویت

1

نستت ت بتته عواطتت

هیل ی  2و همکاران ( )2015در پژوهشی به بررستی ارت تاا

خوش بینی (پافشاری در پیگیری اهداف و کار کردن با امیتد،

بین پن عامل شخصیت و اهداف پیشرفت پرداختند و نتتای

علیرغم موانع و مشکالت) تشکیل شتده استت (پترایتدز و

نشان داد که این دو سازه با یکدیگر در ارت اا هستند.

فارنهام .)2006 ،هوش هیجانی مجموعته ای از توانتائی هتا و

مککابی ،3وان پرن ،4الیوت و همکاران ( )2013به بررسی

مهارت ها است که دانش الزم برای برخورد متؤثر در زنتدگی

ارت اا پن عامل شخصیت با جهتگیری اهداف با توجه بته

را در اختیار فرد قرار می دهد .ایتن توانتائی هتا و مهتارت هتا

زمینه و محیط پرداختند .نتای نشان داد که وظیفهشناستی بتا

ارت اا تنگاتنگی با ابعاد شخصیت فردی دارنتد (خشتییان و

اهداف تسلطی ارت اا قتوی و مث تت دارد .توافتقپتذیری بتا
اهداف تسلطی ارت اا مث ت و با اهتداف عملکتردی ارت تاا

همکاران .)1389 ،در سال های اخیر مفهومستازی مختلفتی از
هوش هیجانی ارائه شتده استت (متایر و ستالووی.)1992 ،5

منفی دارد؛ و روانرنجورخویی با اهداف تسلط  -اجتنتابی و

هوش هیجتانی بته دو بختش شایستتگی فتردی و اجتمتاعی

اهداف عملکردی ارت اا مث ت دارد.

تقسیم متیشتود (گلمتن  .)1998 ،شایستتگی فتردی شتامل

6

حسینی و لطیفیان ( )1388پژوهشی با عنتوان پتیشبینتی

توانتتایی انجتتام دادن امتتور بتتهطتتور متتؤثر استتت کتته شتتامل

جهتگیری هدف با استفاده از پن عامل بزرگ شخصیت در

ویژگی هایی مانند کارآمدی ،هوش و توانمندی استت (چتن،

میان دانشجویان دانشگاه شیراز را انجام دادند .یافته های ایتن

جین

و لی  .)2012 ،شایستگی فردی تعیین میکنتد کته متا

پتتژوهش بی تانکننتتدة آن استتت کتته گشتتودگی بتته تجربتته،

چقدر خودمان را می شناسیم و می توانیم خودمان را متدیریت

وظیفتتهمتتداری و توافتتقپتتذیری در متتدل پتتن عامتتل بتتزرگ

کنیم (نی رفتار .)1390 ،شایستتگی هتای اجتمتاعی ،توانتایی

شخصیت با جهتگیری هتدف تستلط ،گرایشتی در ارت تاا
است .روانرنجورخویی با جهت گیری هدف تسلط ،اجتنتابی

کتارکرد متتؤثر در موقعیتتتهتتای اجتمتتاعی و کیفیتتاتی ماننتتد
مهارتهای بین فردی و ستازگاری اجتمتاعی استت (چتن و

در ارت اا است .بتا جهتت گیتری هتدف عملکترد ،گرایشتی

همکاران .)2012 ،شایستگی های اجتماعی تعیین می کنتد کته

روانرنجورخویی ارت اطی مث ت و توافقپذیری ارت اطی منفی

چقتتدر متتیتتتوانیم روابتتط بتتا دیگتتران را متتدیریت کنتتیم

دارد و روانرنجورختویی بتا جهتگیری عملکترد ،اجتنابتی

(نی رفتتار .)1390،هتوش هیجتانی بتر م نتای پنت عنصتر

2. Dinger, Dickhäuser & Hilbig
4. Van Yperen
6. Goleman

2

1. Zweig & Webster
3. McCabe
5. Mayer, J. D & Salovey
7. Chen, Jing & Lee
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اندازهگیری میشوند که ع تارتانتد از :توانتایی خودآگتاهی،

چه عواملی بر اهداف پیشرفت مؤثر خواهد بود و این فراینتد

توانایی خودمدیریتی ،انگیزة موفقیت ،همدردی و مهارتهای

به چه صورت و در چه جهتی است .با توجه به همین مسلله

اجتماعی .تعتاری و الگوهتای مختلفتی از هتوش هیجتانی
توسط پژوهشگران مختل ارائه شده است .ستالووی و متایر

فرضیههای پژوهش به شرح زیر در نظر گرفته شدهاند:
فرضتتیة اول :مؤلفتتههتتای ابعتتاد شخصتتیت (رواننژنتتدی،

( ،)1990نخستین بتار اصطالح هتوش هیجتانی را بته عنتوان

گشتتتودگی در تجربتتته ،وظیفتتتهمتتتداری ،بتتترونگرایتتتی و

توانایی فترد در بازنگری احساستات و هیجتان هتای ختود و

توافقپذیری) و هوش هیجانی مؤلفتههتای اهتداف پیشترفت

دیگتتران ،تمی تز قائتتل شتتدن می تان هیج تانهتتا و استتتتفاده از

(مولفة اول تسلط گرایشی) را پیشبینی میکنند.

اطالعتتات هیجتتتانی در حتتتل مستلله و نظتتمبخشتتی رفتتتار

فرضتیة دوم :مؤلفتههتای ابعتاد شخصتیت (رواننژنتدی،

کردند (ستتالووی و متتایر .)2000،در الگتوی متایر،

گشتتتودگی در تجربتتته ،وظیفتتتهمتتتداری ،بتتترونگرایتتتی و

سالووی و کارسو ( )2000هوش هیجانی شتامل چهتار بعتد

توافقپذیری) و هوش هیجانی مؤلفتههتای اهتداف پیشترفت

فهم هیجانها ،مدیریت هیجانها ،شناسایی هیجانها و تسهیل

(مولفة دوم تسلط اجتنابی) را پیشبینی میکنند.

تعری

1

هیجتتانی تفکتتر استتت .در الگتتوی بتتار-آن )2000( 2هتتوش
هیجانی شامل پن گروه از توانتاییهتا استت :توانتایی درون

فرضیة سوم :مؤلفتههتای ابعتاد شخصتیت (رواننژنتدی،
گشتتتودگی در تجربتتته ،وظیفتتتهمتتتداری ،بتتترونگرایتتتی و

فردی ،توانایی برون فردی ،مدیریت استرس ،سازش یتافتگی

توافقپذیری) و هوش هیجانی مؤلفتههتای اهتداف پیشترفت

و خلق عمومی است .الگوی گلمن ( )1998شامل بیستوپن

(مولفة سوم عملکرد گرایشی) را پیشبینی میکنند.

عامل استت کته در پتن خوشته خودآگتاهی ،ختودتنظیمی،

فرضیة چهارم :مؤلفه های ابعتاد شخصتیت (روان نژنتدی،

خودانگیختگی ،همدلی و مهارت های اجتمتاعی دستته بنتدی

گشتتتودگی در تجربتتته ،وظیفتتتهمتتتداری ،بتتترونگرایتتتی و

میشود .در پژوهشهای مختل  ،ارت اا هرکدام از مؤلفههای

توافقپذیری) و هوش هیجانی مؤلفتههتای اهتداف پیشترفت

الگوی گلمن با جهتگیری هدف مورد بررستی قترار گرفتته

(مولفة چهارم عملکرد اجتنابی) را پیشبینی میکنند.

است ازجمله :پژوهش خادمی و نوشادی ( )1385کته رابطتة
بین خودتنظیمی و جهتگیری هتدف بررستی شتد و نتتای
نشان داد که این دو سازه با یکدیگر ارت اا مث تت و معنتادار

روش
روش پژوهش ،جامعة آماري و نمونه :پژوهش انجام گرفته

دارند؛ اما پژوهش خاصی که به بررستی ارت تاا بتین هتوش

با توجه به اهداف مورد مطالعه توصیفی و از نوع هم ستتگی
بود .جامعه آماری پژوهش ،شامل کلیته دانشتجویان دانشتگاه

درزمینة ارت اا بین پن عامل شخصیت و هوش هیجتانی بتا

اصفهان در سال تحصیلی  1393-94است که تعتداد آنهتا بتا

گریگتور

توجه به اطالعات کسب شتده از معاونتت دانشتجویی تعتداد

( )2001در تحقیقتتات ختتارجی هتتم بتتهصتتورت محتتدودی

 12005دانشتتجو ( 2024زن و  4931متترد) بتتود .بتتر استتاس
جدول مورگان تعداد  406نفتر ( 262دختتر و  139پستر) از

بازبینی پیشینه تحقیتق ،بته فقتر پژوهشتی ایتن وادی تأکیتد

کلیه مقاطع تحصیلی کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری از

میکنند .بر همین اساس هدف از این پژوهش پرکتردن خت
پژوهشی موجود در ارت اا با رابطه مدل پن عامل شخصتیت

بین  13دانشکده به عنوان نمونه به صورت تصتادفی بتا روش

هیجانی و جهتگیری هدف ب ردازد ،صورت نگرفتته استت.
اهداف پیشرفت چهاروجهی در مدل الیوت و مت

پژوهش شده است .دی ،رادوسویچ و چاسن ( )2003ضتمن

نمونهگیری ط قهای انتخا

شدند.

و هوش هیجانی بتا اهتداف پیشترفت بتود .نتتای پتژوهش
میتوانتد بترای مستلوالن آمتوزش عتالی در راستتای به تود

ابزار سنجش
پرسشنامة اهداف پیشررفت (الیتوت و مت  :)2001 ،ایتن

باشد .همینین به دانشجویان و اساتید نشان ختواهتد داد کته

پرسشنامته برای سنجش نوع جهتگیری هدفی افراد بر ط ق

2. Bar-On

1. Caruso
)3. Achievement Goal Questionnaire (AGQ

مشکالت دانشجویان درزمینة اهداف پیشرفت قابتل استتفاده

3
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الگوی چهاروجهی ( )2×2به کتار متی رود و مشتتمل بتر 12

برای عامل برونگرایی  ،0/54برای عامل توافقپذیری ،0/20

لیکترت پتن بخشتی از

بتتترای عامتتتل مستتتلولیتپتتتذیری  ،/23بتتترای عامتتتل

کامال موافقم (نمره  )5تا کامال مختالفم (نمتره  )1قترار دارد.
دامنه نمرات در ایتن مقیتاس از  12تتا  60استت .جوکتار و

روانآزردهخویی  0/28و گشودگی به تجربه  .0/25محاس ه
گردید .پرسشتنامة پتن عامتل بتزرگ شخصتیت گلتدبرگ

دالورپور ( )1386جهت تعیین پایتایی ایتن مقیتاس از روش

( )1999بتهوستتیلة خرمتتایی ( )1385بتته فارستی ترجمتته و

آلفای کرون اخ استفاده کردند .ضرایب آلفای بته دستت آمتده

هنجاریابی شده است .برای تعیین روایی سازه ای این ابتراز،

برای خرده مقیاس های اهتداف تستلط -گرایشتی ،تستلط -

تحلیل عاملی به روش مؤلفه های اصلی همتراه بتا چترخش

اجتنابی ،عملکرد-گرایشتی و عملکترد-اجتنتابی بته ترتیتب

واریماکس استفاده شده است .در این تحلیل مقدار ضتریب

 0/22 ،0/54 ،0/61و  0/84بوده کته ایتن ضترایب حتاکی از

( kmoشاخص کفایت نمونه گیری)  0/85و آزمون کرویتت

پایایی باالی پرسشنامه است؛ و ضترایب آلفتای کرون تاخ در

بارتلت برابر با  10188/68گزارش شده است که در ستطح

نمونه  406نفری به ترتیب در عامل تستلط گرایشتی ،تستلط

( )p< 0/0001معنی دار است (خرمایی .)1385 ،بترای مثتال

گویه است .در مقابل هر گویه طیت

اجتنتابی،0/20،0/51 ،

اجتنابی ،عملکرد گرایشتی و عملکترد
 0/84و  0/23بود .الیوت و م گریگور ( )2001بتا استتفاده

یکی از گویه های پرسشنامه ع ارت استت از( :زیتاد حترف
نمیزنم).

از روش تحلیل عامل با چرخش واریماکس چهار عامل را از

پرسشنامة هوش هیجانی( 2پترایتدز و فارنهتام:)2001 ،

این مقیاس استخراج کردند؛ که روی هم رفته  81/15درصتد

که زیربنای نظری این پرسشنامه را الگتوی ترکی تی هتوش

از کل واریانس را ت یین کردند .جوکتار و دالورپتور ()1386

هیجانی تشکیل می دهد استفاده شد .فرم اصتلی و نخستتین

نیز جهت تعیین روایی این مقیاس از تحلیل عاملی بته روش

آن دارای  144ماده و  15زیرمقیاس است .در این پتژوهش

مؤلفه های اصلی با چرخش واریمتاکس استتفاده کردنتد؛ کته

از فرم کوتاه  30سؤالی آن استفاده شتده استت کته بته هتر

درمجموع چهار عامل استتخراجی  40درصتد واریتانس کتل

سؤال در ی

مقیاس هفت درجه ای از کامال مخالفم ( )1تتا

مقیاس را ت یتین کترد .بترای مثتال یکتی از گویتههتای ایتن

کامال موافقم ( )2نمره داده میشتود (متارانی .)1382 ،ایتن

پرسشنامه ع ارت است از( :برایم مهم است که د کالس بهتتر
از بقیه باشم).

پرسشنامه چهار عامل خودآگاهی ،مهتارت هتای اجتمتاعی،
درک عواط ت ختتود و دیگتتران و ختتوشبینتتی را بررستتی

پرسشرنامة پرن اامرب برزرخ شخصریت( 1گلتدبرگ،

میکند (احمدی ازغندی و همکتاران .)1385 ،در پتژوهش

 :)1999این پرسشنامه شامل  50گویه است و برای بررسی و

مارانی ( ،)1382پایایی ایتن پرسشتنامه از طریتق همستانی

ارزیابی  5تیپ شخصیتی در افتراد بته کتار متی رود .در ایتن

درونی سؤاالت  0/81بته دستت آمتده استت .همینتین در

از ابعاد پن عامل شخصتیت

پژوهش احمدی و شیخ االسالمی ( )1390بته منظتور تعیتین

 10گویة مث ت و منفی وجود دارد .آزمودنی هتا بایتد پتس از

روایتتی پرسشتتنامه ،هم ستتتگی نمتترات ختتردهمقیتتاسهتتای

مطالعه هر گویه ،صحت آن را در متورد ختویش بتر استاس

پرسشنامه با نمرة کل ،مورد محاس ه قرار گرفته است .نتای

مقیاس لیکرت از کتامال درستت تتا کتامال نادرستت تعیتین

بتته دستتت آمتتده نشتتانگر هم ستتتگی رضتتایتبخشتتی بتتین

نمایند .بترای تعیتین پایتایی ایتن پرسشتنامه از روش آلفتای

خردهمقیاس ها با نمرة کل آزمون است .ضتریب هم ستتگی
درک عواط خود  ،0/66خودآگتاهی  ،0/21مهتارت هتای

پرسشنامه ،برای ارزیابی هر ی

کرون اخ استفاده شده که نتای پایتایی بتاالیی ابعتاد مختلت
پرسشنامه را نشان داده است .به این ترتیب که ضتریب آلفتای

اجتماعی  0/66و خوشبینی  0/28است .تمتام ضترایب در

کرون اخ برای عامل روان نژندی برابر بتا  ،0/88گشتودگی در

سطح  0/01معنادار بودند .برای مثال یکی از گویههای ایتن

تجربه  ،0/28وظیفه مداری ،0/80 ،برون گرایی برابر با  0/22و

پرسشنامه ع ارت است از( :نمی تتوانم برختورد متؤثری بتا

بتترای عامتتل توافتتقپتتذیری برابتتر بتتا  0/80محاس ت ه گردی تد

دیگران داشته باشم).

(خرمایی .)1385 ،ضترایب آلفای کرون اخ در ایتن پتژوهش
2. Emotional Intelligence Questionnaire

1. Big Five Personality Questionnaire Goldberg
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روش اجرا و تحلیل دادهها
پس از هماهنگی هتای الزم بتا معاونتت پژوهشتی دانشتگاه،
دانشکدهها و رشتهها و مقاطع انتخا

شتد ،توضتیحات الزم

در مورد پرسشنامه ها و اهداف پژوهش به معاونت پژوهشتی
و آزمودنی ها ارائه شد و این اطمینتان ایجتاد شتد کته اصتل
رازداری در مورد اطالعات آزمودنیها کامال رعایتت خواهتد

پژوهش شرکت کنند و پرسشنامهها در طول ی

هفته متوالی

جمعآوری شد .تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از روشهتای
آمتتار توصتتیفی ،آزمتتون هم ستتتگی پیرستتون و رگرستتیون
گامبهگام و نرمافزار آمار  SPSS16انجام شد.
یافتهها

شد .از افراد خواسته شد کته در صتورت رضتایت کامتل در
جدول  .1تحلیب رگرسیون متغیرهاي مؤثر بر هدف تسلط گرایشی
متغیرهای واردشده به معادله

گام

R

R2

توافقپذیری ،گشودگی در تجربه،
مسلولیتپذیری

3

0/42

0/18

خطاي
استاندارد

آمارههاي تبدیلی
مجذور R

F
تغییریافته

آزادي 1

0/03

16/24

1

تغییریافته

2/24

درجة

سطح
معناداري
0/00

با توجه به جدول  ،1فرضیة اول پژوهش در مؤلفتههتای

ندارد .مقتدار هم ستتگی ابعتاد شخصتیت بتا هتدف تستلط

توافق پذیری ،مسلولیت پذیری ،گشودگی به تجربه مورد تأیید

گرایشی  0/42است ،بنابراین  18درصتد از واریتانس هتدف

قرار گرفت ،اما با توجه به اینکه هوش هیجتانی وارد معادلته

تسلط گرایشی توسط ابعاد شخصیت (توافقپذیری ،گشودگی

رگرسیون نشده لذا نقشی در پیشبینی هدف تسلط گرایشتی

به تجربه و مسلولیتپذیری) پیشبینی میشود.

جدول  .2ضرایب معناداري ابعاد شخصیت و هوش هیجانی و هدف تسلط گرایشی
ضرایب غیراستاندارد
خطای استاندارد
B

گویههای مستقل

0/08
0/09
0/02

توافقپذیری
گشودگی به تجربه
مسلولیتپذیری

ضرایب استاندارد
بتا

t

معناداری

0/20
0/19
0/19

4/05
4/10
4/03

0/00
0/00
0/00

0/02
0/02
0/01

با توجه بته جتدول  ،2در متدل رگرستیون ،مؤلفته هتای
توافقپذیری ،گشودگی به تجربه و مسلولیتپتذیری از متغیتر
ابعاد شخصیت هدف تسلط گرایشی را پیشبینی میکنند.
جدول  .3تحلیب رگرسیون متغیرهاي مؤثر بر هدف تسلط اجتنابی

متغیرهای واردشده به معادله

گام

R

R2

3

0/29

0/08

خطای
استاندارد

آمارههای ت دیلی
مجذور R

F
تغییریافته

آزادی 1

0/01

4/20

1

تغییریافته
هوش هیجانی ،توافقپذیری،
روانآزردهخویی

2/66

درجة

سطح
معناداری
0/031
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با توجه به جدول  ،3فرضیة دوم پژوهش در متغیر هوش

توانستهاند که 8درصد از واریتانس هتدف تستلط اجتنتابی را

هیجتتانی و توافتتقپتتذیری و روانآزردهختتویی از بتتین ابعتتاد

ابعاد شخصتیت (توافتقپتذیری ،روانآزردهختویی) و هتوش

شخصیت ،مورد تأییتد قترار گرفتت .ایتن متغیرهتا مجموعتا

هیجانی پیشبینی میکند.

جدول  .4ضرایب معناداري ابعاد شخصیت و هوش هیجانی و هدف تسلط اجتنابی
ضرایب استاندارد

ضرایب غیراستاندارد

t

معناداری
0/001

گویههای مستقل

B

خطای استاندارد

بتا

هوش هیجانی

-0/02

0/00

-0/20

-3/33

توافقپذیری

0/06

0/02

0/14

2/28

0/006

روانآزرده خویی

-0/05

0/02

-0/12

-2/16

0/031

با توجه به جدول  ،4در مدل رگرسیون ،هوش هیجانی و
مؤلفه های توافتقپتذیری و روانآزردهختویی از متغیتر ابعتاد
شخصیت ،هدف تسلط اجتنابی را پیشبینی میکنند.
جدول  .1تحلیب رگرسیون متغیرهاي مؤثر بر هدف املکرد گرایشی
آمارههای ت دیلی
متغیرهای واردشده به معادله
مسلولیتپذیری

گام

R

R2

خطای استاندارد

1

0/11

0/01

2/65

مجذور R
تغییریافته
0/01

 Fتغییریافته

درجة

سطح

آزادی 1

معناداری

1

0/02

4/89

با توجه به جدول  ،5مستلولیتپتذیری متیتوانتد هتدف

تأیید قرار گرفت و در سایر مؤلفتههتای تأییتد نشتد .مقتدار

عملکرد گرایشی را پیشبینی کند اما هوش هیجانی نتوانستته
است وارد معادله رگرسیون شتود ،لتذا نقشتی در پتیشبینتی

هم ستگی مسلولیتپذیری با هتدف عملکترد گرایشتی 0/12
است ،بنابراین 1درصد از واریانس هتدف عملکترد گرایشتی

هدف عملکرد گرایشی ندارند؛ بنابراین فرضیة سوم پتژوهش

توسط مسلولیتپذیری پیشبینی میشود.

فقط در قدرت پیشبینیکنندگی مولفة مسلولیت پذیری متورد
جدول  .1ضرایب معناداري ابعاد شخصیت و هوش هیجانی و هدف املکرد گرایشی
گویههای مستقل
مسلولیتپذیری

ضرایب غیراستاندارد
خطای استاندارد
B
0/05

0/02

با توجه به جدول  ،6در مدل رگرسیون ،مسلولیتپتذیری
هدف عملکرد گرایشی را پیشبینی میکند.

ضرایب استاندارد
بتا

t

معناداری

0/12

2/45

0/01
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جدول  .7تحلیب رگرسیون متغیرهاي مؤثر بر هدف املکرد اجتنابی
آمارههاي تبدیلی
متغیرهاي

گام

واردشده به

R

R2

خطاي
استاندارد

معادله
هوش هیجانی

1

0/23

0/05

مجذور R

F
تغییریافته

0/05

24/10

تغییریافته

2/25

درجه آزادي 1

سطح معناداري
0/00

1

با توجه به جدول  ،2متغیر هوش هیجانی ،میتواند هدف

مورد تأیید قرار گرفت .مقدار هم ستتگی هتوش هیجتانی بتا

عملکرد اجتنابی را پیشبینی کنند و ابعاد شخصیت رابطتهای

هتدف عملکتترد اجتنتتابی  0/23استتت ،بنتتابراین  5درصتتد از

با هتدف عملکترد اجتنتابی نتدارد؛ بنتابراین فرضتیة چهتارم

واریانس هدف عملکرد اجتنابی را هوش هیجانی پتیشبینتی

پژوهش فقط در قدرت پتیشبینتی کننتدگی هتوش هیجتانی

میکند.

جدول  .8ضرایب معناداري ابعاد شخصیت و هوش هیجانی و هدف املکرد اجتنابی
ضرایب

ضرایب غیراستاندارد

استاندارد

گویههاي مستقب

B

خطاي استاندارد

بتا

هوش هیجانی

-0/03

0/00

-0/23

با توجه به جدول  ،8در مدل رگرسیون ،هتوش هیجتانی
هدف عملکرد اجتنابی را پیشبینی میکند.

-4/82

0/000

که در جهت گیری هدف تسلط گرایشی ،دانش آموزان درصدد
افزایش تسلط بر فهم موضوعات هستند .آنها حتی زمانی کته
عملکردشان نیز ضعی

بحث و نتیجهگیری
هدف از این پژوهش ،پیش بینی مؤلفه های اهتداف پیشترفت

t

معناداري

است باز متیخواهنتد یتاد بگیرنتد و

بنابراین در کارهای دشوار پشتکار دارند و به دن تال وظتای
چالشی هستند و هنگامی که با موقعیتت هتای مشتکل مواجته

با استفاده از هوش هیجانی و ابعاد شخصیت بود .با توجه بته

می شوند تالش و پشتکار بیشتری از خود نشان می دهند و از
درگیر شدن با مسائل جدید واهمه ندارند .از طرفی فردی بتا

تجربه و مسلولیت پذیری با هتدف تستلط  -گرایشتی رابطته

شخصیت توافقپذیر اساسا نوعدوستت استت ،او نست ت بته

یافته های پژوهش ،مؤلفتههتای توافتقپتذیری ،گشتودگی بته
دارند و  0/18از واریانس کل را پیشبینی میکنند؛ که با نتای

دیگران همدردی کرده و مشتاق است که کمت

پژوهش حسینی و لطیفیان ( ،)1388خرمایی ( ،)1385مککابه

دارد که دیگران نیتز متقتابال کمت کننتده هستتند .همینتین
افرادی که دارای بعد شخصیت گشودگی بته تجربته هستتند

همکاران ( )1382و وان و اردهیم ( )2002ناهمستو استت.
در ت یین این یافته می توان گفت که افرادی کته دارای هتدف

دارای تخیل قوی ،عقالنیت و کنجکاوی هستتند و مایتل بته
پذیرش عقاید جدید و ارزش های غیرمتعارف بوده و بیشتر و

تسلط گرایشی هستند به یادگیری و تسلط بر مفهوم یادگیری

عمیق تر از اشخا

غیرانعطافپذیر هیجان های مث ت و منفی

تأکید دارند .این افراد بیشتر استراتژی های شناختی تأثیرگتذار

را تجربه می کنند .آنها عالقهمندند همیشه سؤال کنند و آمتادة

را به کار می برند و همینین در هنگام نیتاز هتم بته دیگتران
کم می کنند و هم از دیگران کمت متیگیرنتد و احستاس

پذیرش عقاید سیاسی و اجتماعی و اخالقتی جدیتد هستتند.
ی

مث تی درباره کالس و یادگیری دارند .آنها همینتین معتقدنتد

مسلوالنه پاسخ دهد .فرد وظیفه مدار ،هدفمند ،بااراده و موفق

و همکاران ( )2013همستو و بتا نتتای پتژوهش ستامانی و

کنتد و بتاور

فرد انعطاف پذیر ممکن است به سیستم ارزش های ختود
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است که افراد موفق ،موسیقیدانان بزرگ و ورزشکاران به نام،

داشته باشند؛ بنابراین هرچقدر کته هتوش هیجتانی بتاالتری

این صفات را در حد باال دارند .مسلولیت پذیری را «تمایل به

داشته باشند کمتر احتمال دارد که هدف تسلط اجتنابی داشته

موفقیت» نامیده اند و نمره باال در مسلولیت پذیری ،با موفقیت
شغلی و تحصیلی همراه است .افرادی کته شایستتگی بتاالیی

باشند و رابطه منفی و معناداری بین هوش هیجتانی و هتدف
تسلط اجتنابی است .یکی از دالیلی که هدف تسلط اجتنتابی

و احساستات ختود

توسط توافقپذیری پیش بینی می شود ،این است که افرادی که

دارند و میتوانند آنها را ارزیابی و کنترل نمایند و این ویژگی

توافقپذیر هستند بیشتر با گروه همگام و سازگار می شتوند و

دارند درک بیشتری از ختود و عواطت

کمتتتر نظتترات مختتال

نیز با هدف تسلط گرایشی مرت ط است.
همینین هتوش هیجتانی و مؤلفته هتای توافتقپتذیری و

توافقپذیری بیشتر مطلو

ختتود را مطتترح متتیکننتتد چتترا کتته
جامعه و اجتمتاع استت و حالتت

روانآزردهخویی از متغیر ابعاد شخصیت درمجمتوع 8درصتد

روانی سالمتری به نظر متی رستد .در مقابتل فترد غیردل تذیر

از واریانس هدف تسلط اجتنابی را پیشبینتی کردنتد؛ کته بتا

ستیزه جتو ،خودمتدار و شتکاک نست ت بته دیگتران بتوده و

و اردهتیم

رقابت جو است تا همکاری کننده .از طرفی فردی کته هتدف

( )2002م نی بر ارت اا منفی و معنتادار روانآزردهختویی بتا
هدف تسلط اجتنابی و پژوهش اک تری و آقایوستفی ()1389

تسلط اجتنابی دارد به دلیل نگرانی که از بد فهمیدن و اشتت اه
کردن دارد بیشتر با گروه هماهن و سازگار می شود و کمتتر

م نی بر ارت تاا منفتی معنتادار هتوش هیجتانی بتا موفقیتت

سؤال کننده و انتقادگر است؛ بنابراین هر چه فرد توافقپتذیرتر

تحصیلی همسو و با پتژوهش حستینی و لطیفیتان ( )1388و

باشد بیشتر احتمال دارد هدف تسلط اجتنابی داشتته باشتد و

مککابته و همکتاران ( )2013م نتی بتر مث تت بتودن ارت تاا

هدف تسلط اجتنابی با ویژگی شخصیت توافقپتذیری رابطته

روانآزردهخویی با هدف تسلط اجتنابی و پژوهش ستامانی و

مث ت و معنادار دارد .افرادی که دارای هدف تستلط اجتنتابی

و اردهیم ( )2002م نی بتر ارت تاا

هستند بیشتر تمایتل بته ستازگاری و همتاهنگی بتا گتروه و

مث ت و معنادار برون گرایی با هدف تستلط اجتنتابی ناهمستو

اجتماع دارند چرا که ترس از بدفهمی و اشت اه کتردن دارنتد

از

اما افترادی کته روانآزردهختویی هستتند تمایتل بته تجزیتة

بدفهمی ،یاد نگرفتن یا تسلط نیتافتن بتر تکلیت  ،استتفاده از
معیارهای اشت اه نکردن ،عدم انجام حرکتت غلتط نست ت بته

عواط منفی چون تترس ،غتم ،دستتپتاچگی ،عصت انیت،
احساس گناه و نفرت دارند و عواط شکننده آنتان متانع از

است .برخی از دانشآموزان کته کمتالگراتتر هستتند

سازگاری می شود و مستعد داشتن عقایتد غیرمنطقتی هستتند

ممکن است در مورد تکلی  ،از معیارهایی چون بد نفهمیدن

درنتیجه هدف تسلط اجتنابی با روانآزردهخویی رابطه منفتی

یا غلط انجام ندادن استفاده کننتد .ازآنجاکته هتوش هیجتانی

معنادار دارد و هر چه ویژگی رواننژنتدی فترد بتاالتر باشتد

مجموعهای از توانمندیها درزمینتة خودآگتاهی ،شتناخت و

کمتر احتمال دارد که هدف تسلط اجتنابی داشته باشد.

نتای پژوهش سامانی و همکاران ( )1382و وان

همکاران ( )1382و وان

استتت .در هتتدف تستتلط اجتنتتابی تمرکتتز روی اجتنتتا

تکلی

کنترل عواط  ،خودانگیختگی و همدلی و آگتاهی اجتمتاعی

یافتههای پژوهش نشان داد که مسلولیتپذیری بتا هتدف

است افرادی که نمرة باالیی در هوش هیجانی دارند می توانند

عملکرد گرایشی رابطته دارد و 1درصتد از واریتانس هتدف

درک عمیق و روشن از احساسات و هیجانات و نقتاا قتوت

عملکرد گرایشی را پیش بینی می کند؛ و بتین هتدف عملکترد

و ضع خود داشته باشند .اشخا کارآمتد در ایتن حیطته
بهتر میتوانند از هیجانتات منفتی نظیتر ناامیتدی ،اضتطرا ،

گرایشی و مسلولیت پذیری رابطه مث ت و معناداری در ستطح
( p<0/05و  )r=0/12وجود دارد؛ که بتا پتژوهش حستینی و

تحری پذیری رهایی یابند و در فراز و نشتیب هتای زنتدگی

لطیفیتتان ( )1388همستتو بتتا پتتژوهش ستتامانی و همکتتاران

کمتر با مشکل مواجه می شوند و یا در صورت بتروز مشتکل

( )1382م نی بر رابطة منفتی و معنتادار روانآزردهختویی بتا

به سرعت می توانند از موقعیت مشتکل بته شترایط مطلتو

هدف عملکرد گرایشی ،پژوهش مککابه و همکتاران ()2013

بازگردند اما افرادی که دارای هدف تسلط اجتنتابی هستتند و

م نی بر رابطه منفی و معنادار توافقپذیری با هتدف عملکترد

معیارهایی درزمینة اشتت اه نکتردن و تترس از تستلط نیتافتن

گرایشی و پژوهش حسینی و لطیفیان ( )1388م نی بر ارت اا

دارند نمی توانند آگاهی مناس ی از خود و توانمندی های خود

مث ت و معنادار روانآزردهخویی با هتدف عملکترد گرایشتی
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ناهمسو استت .افترادی کته دارای هتدف عملکترد گرایشتی

است .در هتدف عملکترد اجتنتابی تمرکتز روی اجتنتا

هستند تمرکزشان روی برتر بودن ،از دیگران پیشتی گترفتن،

حقارت است .فرد در تالش است بتدترین نمتره یتا بتدترین

باهوشتر بودن ،در مقایسه با دیگران در انجام تکلی بهترین
بودن است و به دن ال بهتترین عملکترد در کتالس و گترفتن

عملکرد را در کالس نداشته باشد و بیشتر گترایش بته ختود
تخریب گری دارد .در اهداف عملکرد اجتنابی افراد بیشتر بته

باالترین نمره هستند .افراد با اهداف عملکرد گرایشتی بیشتتر

دیگران در مورد فقدان

به دن ال قضاوت های مطلو

سمت پرهیز از قضاوت های نامطلو

از

دیگتران در متورد مهتارت هتا،

توانایی ها یا دفاع از خود میباشند .این افراد زمتانی احستاس

توانایی ها ،کاربرد راه ردهای سطحی یادگیری و مقایسه خود

موفقیت می کنند که خود را برتر از دیگران ب ینند و عملکردی

با دیگران میباشند .درنتیجه هدفمند ،رقابتتجتو و پترتالش

بهتر از دیگران در فرآیند یادگیری داشته باشند و برای پرهیتز

هستند از طرفی افراد مستلولیتپتذیر افتراد پیشترفتمتداری

از برخورد با موانع از تکالی

چالش برانگیز و مشتکل دوری

هستتتند و بتتا ویژگتتیهتتایی ماننتتد دقتتت ،ستتاماندهتتی،

می کنند .درصورتی که افراد با اهداف عملکرد گرایشی بیشتتر

خودنظمبخشی و وجدان کاری مشخص می شتوند .برختی از

بتته دن تتال قضتتاوت مث تتت دیگتتران در متتورد توانتتاییهتتا و

روانشناسان مسلولیت پذیری را «تمایل به موفقیت» نامیده انتد
و نمرة باال در مسلولیتپذیری ،با موفقیت شغلی و تحصتیلی

مهارت هایشان می باشند که با نتای مث تتی همتراه استت؛ امتا
افرادی که به سمت اهداف عملکرد اجتنابی متمایل می شتوند

همراه است .نمرة پایین در مستلولیتپتذیری ،ممکتن استت

بیشتر روی قضاوت های منفی دیگران در مورد توانتایی هتا و

موجب شود که فرد از باری بینی الزم ،دقت و پاکیزگی زیاد

مهارت هایشان متمرکز می شوند که این جهتگیری بته نتتای

کند .افراد با هدف عملکترد گرایشتی

منفتتی منجتتر متتیشتتود .دانتتشآمتتوزان بتترای آشتتکار نشتتدن

و محتاا بودن اجتنا

به موفقیت دست می یابند و نمرات باالیی دریافت متی کننتد؛

بی مهارتی و بی لیاقتی شان که به قضاوت های منفی دیگران در

اما در یادگیری شان سطحی است و درنتیجه پیش بینی می شود

مورد آنها منجتر متی شتود ،از درگیتر شتدن و رویتارویی در

کتته افتترادی کتته دارای هتتدف عملکتترد گرایشتتی هستتتند

تکالی

پرهیز می کنند( .مثال دانتش آمتوز در کتالس ریست

مسلولیت پذیری باشند .هوش هیجانی نیز معنادار نشده استت

نمی کند و به سؤال های معلمان جوا

شاید به این دلیل است کته ارت تاطی بتین هتوش هیجتانی و
هدف عملکرد گرایشی باشد؛ اما توانایی پیش بینی این هتدف

موقعیت فرار می کند)؛ بنابراین این افراد هوش هیجانی باالیی
ندارند چرا که افرادی که نمره باالیی در هوش هیجانی دارند

را ندارد.

می توانند گوش کنند ،سؤاالت مهم را ب رسند ،مذاکره کنند بتا

نمی دهد و درواقتع از

همینین ،هتوش هیجتانی  5درصتد از واریتانس هتدف

دیگران همدلی کنند و احساسات خود و آنهتا را درک کننتد،

عملکرد اجتنابی را پیشبینی میکند؛ که با پتژوهش اک تری و

خودباوری و خودارزیابی صحیح دارند .همینین آنها همواره

آقایوسفی ( ،)1389زهراکار ( )1386و احمدی شیخ االسالمی

در تکاپو و حرکت هستند ،تمایل دارند کته همتواره متؤثر و

( )1390م نی بر ارت اا منفتی و معنتادار هتوش هیجتانی بتا

مولد باشند؛ بنابراین هدف عملکرد اجتنابی با هوش هیجتانی

موفقیتتت تحصتتیلی استتت همستتو و بتتا پتتژوهش ستتامانی و

رابطة منفی معنادار دارد.

همکاران ( )1382م نی بر رابطة منفی و معنادار برونگرایتی و

با توجه به نتای به دست آمده ،پیشنهاد میشود که نحتوة

رابطة مث ت و معنتادار روانآزردهختویی بتا هتدف عملکترد
اجتنابی ،پژوهش مککابه و همکاران ( )2013م نی بتر رابطتة

ارزشیابی اساتید از میزان عملکرد دانشجویان بیشتر بر استاس
تسلط و یادگیری مطالب درستی باشتد تتا بتاالترین نمتره را

مث ت و معنادار روانآزردهخویی با هتدف عملکترد اجتنتابی،

کسب کردن و بهترین بودن .به ع ارتی ،تمایل دانشتجویان را

پژوهش حسینی و لطیفیان ( )1388م نی بتر ارت تاا مث تت و

بر هدف تسلط گرایشی و عملکردی سوق دهنتد تتا اهتداف

معنادار روانآزرده خویی با هدف عملکترد اجتنتابی و رابطتة

اجتنابی .همینین با توجه به نقش پیشبینتی کننتدگی هتوش

مث ت و معنادار گشودگی به تجربه با هدف عملکرد اجتنتابی

هیجانی در اهتداف پیشترفت ،آمتوزش مهتارتهتای هتوش

و اردهیم ( )2002م نی بتر ارت تاا منفتی و

هیجانی در جهت افزایش اهداف تسلط گرایشی و عملکردی

معنادار روانآزردهخویی با هدف عملکترد اجتنتابی ناهمستو

بیشتر مورد توجه قترار گیترد .جامعتة آمتاری ایتن پتژوهش

و پژوهش وان
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