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هاي گيري هـدف با ميانجيهاي شخصيتي و جـهتيابي ويـژگيپژوهش حاضر با هـدف مدل
آموزان پسر متوسطه انجام گرفت. جامعه آماري شامل گري در دانشجويي هيجان و خودتعييننظم

اي گيري تصادفي خوشهآموزان پسر دوره دوم متوسطه شهر تهران است که با استفاده از نمونهدانش
 هاي اعتياد به اينترنتها شامل پرسشنامهآوري دادهنفر انتخاب شد. ابزارهاي جمع 613اي چندمرحله

 گري گارديا، دسي و ريانهدف اليوت و مک گريگور، خودتعيينگيري ، جهتNEOيانگ، شخصيت 
يابي معادالت ساختاري با استفاده از مدلها مانس و مالوف است. داده جويي هيجان شات،و نظم

(SEMو با کمک ) نرم افزارهايSPSS وAMOS  ها نشان تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته مورد
هاي گيري هدف و رابطه، دلپذير بودن و با وجدان بودن با جهتنژنديروانداد که رابطه مستقيم 

گري گيري هدف با ميانجيدان بودن و جهتـنژندي، دلپذير بودن و با وجيرمستقيم بين روانـغ
گري گيري هدف با ميانجيپذيري و با وجدان بودن و جهتگرايي، انعطافجويي هيجان و بروننظم

برازش مناسبي برخوردار بود. بر اين شدند. از سوي ديگر اين مدل از دار گري نيز معنيخودتعيين
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آموزان متفاوت و هيجاني دانش هاي شخصيتي، انگيزشيتوان نتيجه گرفت که ويژگياساس، مي
 بوده و نيازمند تحقيقات بيشتر در اين زمينه هستيم. 

 جويي هيجاني؛ خودتعيين گري گيري هدف؛ نظمهاي شخصيتي؛ جهتويژگي 

 

 

آموزش و  ، سازه مهمي است که براي مطالعه پيرامون درک، يادگيري،1گيري هدفجهت
هاي رفتاري اي از انگيزهگيري هدف، به مجموعهجهت .شودکار برده ميعملکرد افراد به

کند. اين ن ميهاي يادگيري تبييگردد که نگرش فرد را جهت مشارکت در فعاليتاطالق مي
شود تا فرد به باشد که سبب ميسازه، همچنين بيانگر الگوي منسجمي از باورهاي فرد مي

ها به فعاليت بپردازد و نهايتاً ها گرايش پيدا کرده، در آن زمينهطرق مختلف به موقعيت
در  1892گيري هدف، اولين بار در دهه (. مفهوم جهت2212، 2پاسخي را ارائه دهد )ايمز
( روي کودکان دبستاني انجام دادند، مطرح 1899و همکاران ) 6تحقيقاتي که توسط دوئک

(. اين نظريه يکي از جديدترين رويکردهايي است که در سه دهه اخير 1698گرديد )احمدي، 
به حيطه روانشناسي انگيزش وارد شده است. اين نظريه عمدتاً، حاصل تالش روانشناساني 

 کنند. جهتنگيزش، رشد، روانشناسي اجتماعي و تربيتي فعاليت ميهاي ااست که در حيطه
، 4شود )ال و ليعنوان درک منظور و هدف از رفتارهاي تحصيلي تعريف ميگيري هدف، به

آموز و رفتارهاي مربوط به هدف کند که انگيزه دانش(. همچنين،اين نظريه بيان مي2229
درگير شدن در تکاليف درسي  که وي هنگام منظوري و نظر گرفتن دليل توان با دروي را مي
 هاي مختلفي براي اين نظريه طراحي شده(. مدل2211، 5کند، فهميد )تنومينناتخاذ مي

( است که چارچوب سه 2221) 7و مک گريکور 3اليوت است که آخرين مدل ارائه شده از آن
 که ( از آن ارائه کردند2*2ک مدل چهار بعدي )ـيري هدف را توسعه داده و يـگبعدي جهت
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( است که چارچوب سه 2221) 2و مک گريکور 1اليوت است که آخرين مدل ارائه شده از آن
که  ( از آن ارائه کردند2*2گيري هدف را توسعه داده و يک مدل چهار بعدي )بعدي جهت

 اجتناب-گرايشي و عملکرد-اجتناب، عملکرد-گرايشي،تسلط-مقياس؛ تسلطداراي چهار خرده
 .است (2221، )اليوت و مک گريگور

هـا، يـا   از الگوي نسـبتاً پايـدار صـفات، گـرايش    ، عبارت است 6از سوي ديگر، شخصيت
تـر، شخصـيت، از   طور اختصاصيبخشد. بهاي به رفتار افراد دوام ميهايي که تا اندازهويژگي

هاي فردي در رفتار، ثبات رفتار در طول شود که به تفاوتهايي تشکيل ميصفات يا گرايش
(. در رابطـه بـا   2222، 4امـد )فيسـت  انجهـاي گونـاگون مـي   زمان، و تداوم رفتار در موقعيت

( الگـويي  1888) 3و کاسـتا  5هاي زيادي وجود دارد. از ميان آنها مک کـري شخصيت، نظريه
ناميدنـد،   7نظريه پنج عـاملي  نظري براي پنج عامل بزرگ شخصيت را تنظيم کردند و آن را

وند، عبارتند از شهاي شخصيتي نيز ناميده ميکه بسيار پر کاربرد است.اين عوامل که ويژگي
دهـد. ايـن عامـل بـه     ، دامنه عالئق مشخصي را مورد خطـاب قـرار مـي   O) 9پذيريانعطاف

ره دارد شود، اشاشدتي که آن عالئق دنبال ميعالئقي که شخص مجذوب آنها شده و نيز به
 8با وجدان بودن ،و عنصر مهم خالقيت است(

C)  به اهدافي اشاره دارد که فرد بـر روي آن ،
12گراييرونـب ز است(،متمرک

E)،      اين عامل سطح راحتي شـخص را بـا ارتباطـات توصـيف
اشـاره   کنـد، هايي که شخص در آن احساس راحتـي مـي  گرايي به تعداد ارتباطکند. برونمي

به ميل باطني و گرايش فرد در جهت تمکين و احتـرام گذاشـتن بـه     ، (Aدلپذيربودندارد(، 
هـاي نيرومنـدي   پذيري منفـي، بـه محـرک   ، يا هيجان(Nنژنديديگران اشاره دارد( و روان

پـذيري  عامل هيجان مربوط است که الزمه بيرون کشيدن هيجانات منفي در شخص است.
باشد. مرکب اين منفي به توانايي شخص براي مقابله با استرس و تحمل آنها اشاره دارد.( مي

 ها، شامل سـالمت روانـي،  سيعي از زمينههاي فردي در گستره وتوانند تفاوتعوامل بنيادي مي
 شگران يکـسپس پژوه ند.ـبيني کرده و توضيح دهغلي و عملکرد کاري را پيشـرضايت ش

  

1- Elliot 

3- Personality 
5- Mc.crae 

7- Big five theory 
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دست آمده از هاي بهساختند که سر واژه NEO) آزمون شخصيت به نام پرسشنامه شخصيت
 (.1889 ،1)شولتز حرف اول سه عامل اول هستند

 هاي شخصيتيارتباط بين پنج عامل ويژگي (،2224) 6و وبستر 2اي توسط زويگدر مطالعه
گيري هدف و جهت نتيجه آن اين بود که، گيري هدف مورد آزمايش قرار گرفت.و جهت
هاي شخصيتي با همديگر مرتبط بوده و ساختارهاي مشخصي دارند. آنها همچنين ويژگي

هاي مختلف گيريشوند تا جهتنتيجه گرفتند که عوامل شخصيتي با يکديگر ترکيب مي
انواع وظايفي را که فرد  خود،نوبهکه آن به جاد نمايند،ـيري ايـسوي هدف و يادگهافراد را ب

 (،2227) و همکاران 4حليل، پاينـک فراتـدر ي رد.ـبيني خواهد کد داد، پيشـام خواهانج
هاي شخصيتي شناخته کننده عملکرد شغلي از طريق ويژگيبينيپيش گيري هدف،جهت

گوياي ارتباط  نيز، گيري هدفشواهد مربوط به رابطه ميان شخصيت و جهت همچنين، .شد
بيني بر نقش پيش (،1889) 3و سميرينگ 5پژوهش کالکويتنتايج  ميان اين دو سازه است.

 خرمايي، )به نقل از گذاردگيري هدف صحه ميبر جهت کنندگي عامل با وجدان بودن
 به اين نتيجه رسيدند که، انجام دادند، (1699) در تحقيقي که حسيني و لطيفيان .(1695

گيري عامل بزرگ شخصيت با جهت 5و با وجدان بودن در مدل  دلپذير بودن پذيري،انعطاف
اجتنابي در  -گيري هدف تسلطنژندي با جهتروان گرايشي در ارتباط است؛-هدف تسلط
اجتنابي، توسط نيمرخ -گيري هدف عملکردپذيري با جهتطور انعطافهمين ارتباط است.

ي ادر مطالعه (1681) هاشمي و همکاران شود.بيني ميپيش متفاوتي از صفات شخصيتي،
عنوان به طلبي، عملکرد گزيني و عملکردگريزي،مشابه به اين نتيجه دست يافتند که تسلط

 هاي شخصيتي،عنوان ويژگيهنژندي و با وجدان بودن بگيري هدف با روانهاي جهتشيوه
 ارتباط دارند.

 توان الگوي معطوف به يـم ده از شخصيت،ـمشتق ش 7با استفاده از رويکرد انسانگرايانه

 
  

1- Schultz 
3- webster 

5- Colquitt 

7- humanistic approach 

2- Zwig 
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به نقل از  ؛1875 ،6و فرانکل 1839 ،2)مازلو را بسط داد 1جويي هيجانگيري هدف نظمجهت
 ،3)گروس 5جويي عاطفههاي نظمولفهمنوان يکي از زيرعجويي هيجان به(. نظم2211 ،4کاتلين
 شود که بهشيوه هشيار يا ناهشيار اطالق مي( به فرايند تعديل تجارب هيجاني به2227

ها نشان شود. نتايج پژوهشيـاندازي مراه دهي مناسب به تقاضاهاي متنوع،خـمنظور پاس
روابط بين فردي و عملکرد  شناختي،جويي کارآمد هيجاني با سالمت رواندهند که نظممي

ساز زمينه جويي هيجاني،مشکالت نظم عکس،بر مطلوب مرتبط است.شغلي و تحصيلي 
جويي هيجاني ناشي توان گفت نظممي باشد.شناسي رواني ميبروز الگوهاي مختلف آسيب

 )به نقل از حسني و کديور، هاي عصبي و وراثتي استکنندهاز عوامل متعددي نظير تعيين
زيربناي گستره وسيعي  ،9گريخودتعيين 7ناختيروانشنيازهاي اساسي  از سوي ديگر، (.1682

عنوان منبع بهيعني آنها  کنند.آنها را نيرو بخشيده و هدايت مي از رفتارهاي ما بوده،
، 1889 )شولتز، سازندرفتار را در جهت مناسبي براي براوردن نيازها فعال مي انگيزش،

اي و با صورت زنجيرهبه گيري هدف،هاي شخصيتي و جهتاز آنجا که ويژگي (.1697
عنوان منبع انگيزش در گري نيز بهخودتعيين همديگر در فرايندهاي انگيزشي شرکت دارند،

گري شامل سه خودتعيين .(2222 ،8)اليوت و تراش رداي انگيزشي نقش دازنجيره داين فراين
عنوان زيربناي رفتار بوده و به 12و ارتباط 11شايستگي ،12خودمختاري نياز روانشناختي اساسي:

رسد که نيازهاي بنيادين نظر ميبه (.1895، 48و ريان 16)دسي آيدحساب ميانسان به
نظريه  نظر گرفت. ثر بر رضايت از زندگي درؤتوان از عوامل مو انگيزش را مي روانشناختي

عواملي است و به  انسان هيجان و رشد اي کالن درباره انگيزش،نظريه گري،تعيين خود
 کنند.کند که فرايندهاي مربوط به خودشکوفايي در انسان را بازداري يا تسهيل ميتوجه مي

اي از بيروني و مجموعه–گري را انواع انگيزش درونياصر اصلي نظريه خودتعيينـعن
  همچنين دهد.تشکيل مي ها هستند،نيازهاي بنيادين روانشناختي که زيربناي اين نوع انگيزش

 

  

1- Emotion regulation 

3- Frankl 

5- Affect regulation  
7- Basic psychological needs   

9- Truh 

11- Competence 
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6- Gross 
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گذارند از ثير ميأانواع انگيزش تشخصيتي خاصي که بر نيازها و هاي ها و گرايشمحيط
 ايعنوان متغيرهاي واسطههتواند ب( و مي2224 )دسي و ريان، ديگر عناصر اين نظريه هستند

براي مثال  گيري هدف  مورد بررسي قرار گيرند.هاي شخصيتي و جهتدر رابطه بين ويژگي
 گريتوسط خودتعيينهاي شخصيتي و عملکرد تحصيلي رابطه بين ويژگي در تحقيقات مشابه،

گري همچنين خودتعيين (،2215 ،6به نقل از ژو ؛2215 ،2و فورنيرز 1)دي دومنيک تعديل شد
دلپذير بودن و باوجدان بودن با عملکرد تحصيلي و رابطه روان  پذيري،رابطه بين انعطاف

 7سان ،3گروب ،5دينر ،4)لوکاس نژندي و عملکرد تحصيلي را در پژوهشي ديگر تعديل نمود
ده براي متغيرهاي ـنايت به اهميت ذکر شـبا ع(. 2215 به نقل از ژو، ؛2222 ،9و شااو
محدود در رابطه بين اين دو گيري هدف و همچنين مطالعات هاي شخصيتي و جهتويژگي

گري هيجاني و خودتعيين جوييهايي چون نظمتوجهي تحقيقات قبلي به ميانجيمتغير و بي
سوال اصلي اين تحقيق  اين است که مدل رابطه  ن و دانشجويان،دانش آموزادر ميان
گري جويي هيجاني و خود تعيينهاي نظمگيري هدف با ميانجيشخصيتي و جهت ويژگي

 آموزان چگونه است؟در دانش

 هاي دهم،)پايه آموزان پسر دوره متوسطه دومکليه دانش جامعه آماري پژوهش حاضر،
علوم تجربي و رياضي شاغل به تحصيل در  هاي علوم انساني،در رشته يازدهم و دوازدهم(

 13از آنجايي که تعداد متغيرهاي اين تحقيق  شهر تهران است. 1683-1685سال تحصيلي 
گيري با استفاده از روش نمونه (1882 ،8)لوهلين نفر 613حجم نمونه  باشد،مورد مي

 هر تهران به پنج منطقه:ـابتدا ش بدين منظور، اي انتخاب شد.اي چندمرحلهصادفي خوشهـت
سپس از هر منطقه سه دبيرستان و از هر  شرق و غرب تقسيم شده، مرکز، جنوب، شمال،

 تصادفي طورهها برشته ها وکه پايه ذکر است به الزم گيري شدند.نمونه کالس سه دبيرستان،
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وع ـتر از نطور دقيقههاي غيرآزمايشي و بطرح پژوهش حاضر از جمله طرح انتخاب شدند.
درس  ايـهروهي و در کالسـصورت گـهها بوده و کليه پرسشنامهـهاي همبستگي بطرح

آموزان اجرا و جمع آوري شد.بر روي دانش

 

( 2222) دسي و ريان ،1اين مقياس توسط گارديا 
 روش ليکرت از يکاين مقياس بهگذاري در شيوه نمره سوال است. 21ساخته شده و شامل 

مقياس حاکي از ميزان دست آمده از هر خردهههاي بتا هفت درجه است که جمع نمره
 38/2( ضريب آلفاي کرانباخ 2226) 1ه است. گگنـدن احساس نياز در آن زمينـبرآورده ش

 ارتباطگي و ـشايست مختاري،هاي خودمقياسرا براي خرده 93/2براي اين مقياس و  71/2تا

  

1- Gardi  



 
 
 

 



( بررسي شده 1681هاي روانسنجي مقياس مذکور توسط کتابي )ويژگي گزارش نموده است.
است. 967/2و آلفاي کرانباخ اعالم شده 

NEOپرسشنامه FFI NEO-  سوالي است که توسط مک  32يک پرسشنامه
عامل يا حيطه  5گيري اندازه منظورمعرفي شد.اين پرسشنامه به 1895در سال  کاستا کري و

پذيري طراحي شده دلپذير بودن و مسئوليت پذيري،نژندي، برونگرايي انعطافاصلي روان
 5( نشان  داد که همبستگي 1882و کاستا ) نتايج اعتبار يابي آن توسط مک کري است.

دامنه  هاي آن درهمچنين همساني دروني زير مقياس باشد.مي 82/2تا  77/2زيرمقياس از 
برآورده شده است. 93/2تا   39/2

 ،6ماده دارد که شات 29اين پرسشنامه 
( نشان داد که 84/2تا  57/2اند. دامنه آلفاي کرونباخ )تدوين کرده (2228) 5و مالوف 4مانس

دروني مطلوبي برخوردار بوده هاي آن از همساني مقياسنسخه فارسي اين پرسشنامه و خرده
هاي مختلف تيسنجي رضايت بخشي در جامعه ايران داشته و در موقعو خصوصيات روان

ها با هم گذاري گويهاي بوده و براي نمرهدرجه 7 مقياس آن ليکرت باليني و پژوهشي دارد.
(.1682 )حسني و کديور، شوندجمع بسته مي

AGQ (2221) 7ن پرسشنامه توسط اليوت و مک گريکوراي 
شود. اي محاسبه ميدرجه 5ماده است و پاسخ ها بر اساس مقياس  12ساخته شده و داراي 

 از روش آلفاي کرونباخ منظور تعيين اعتبار پرسشنامه،( به2212) 8و دانيلز 9در تحقيق پوتوين
 -عملکرد تنابي،ـاج-عملکرد اجتنابي،-تسلطراي اهداف ـده که ضرايب حاصله بـاستفاده ش
در پژوهش  مد.آدست به 72/2، 79/2، 57/2،  37/2ترتيب به تسلط گرايشي، گرايشي،

 تسلط اجتنابي، گرايشي،-ضرايب حاصله براي اهداف تسلط (1682االسالمي )دفترچي و شيخ
 د.ـدست آمهـب 72/2 ،35/2، 73/2، 91/2 ترتيبهـب اجتنابي، - عملکرد شي،ـگراي-ملکردـع
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مربوط به آن  مقياسهمبستگي هر ماده با خرده همچنين جهت بررسي روايي پرسشنامه،
تسلط اجتنابي  ،32/2تا  54/2گرايشي -محاسبه شد و دامنه ضرايب براي اهداف تسلط

دست به 38/2تا  59/2اجتنابي -و عملکرد 98/2تا  76/2 گرايشي-عملکرد ،93/2تا  95/2
دار بودند.معني2 /21 آمد و همه ضرايب در سطح

p 
  

  

 نژنديروان 283/2 265/2 792/2 225/2

 گراييبرون 262/2 256/2 536/2 574/2

 پذيريانعطاف -/248 228/2 -389/1 298/2

 دلپذير بودن 288/2 262/2 636/6 21/2

 وجدان بودنبا  634/2 236/2 783/8 21/2

شان ( ن1) رابطه مستقيم بين هر يک از پنج عامل شخصيت با جهت گيري در جدول
نژندي، دلپذير بودن و شود در سه عامل روانطور که مشاهده ميداده شده است. همان

باوجدان بودن رابطه معنادار وجود دارد و در مورد دو عامل عامل ديگر رابطه معناداري بين 
   گيري هدف رابطه معنادار وجود ندارد.با جهتابعاد شخصيتي 

 p p p  

283/2/(21) (147/)292/ (214/)245/  4ميانجي کامل  روان نژندي  

262/2/(574) (781/)214/ (296/)259/  5بدون اثر  گرايي برون 

 پذيري انعطاف  -/248/(298) (285/)289/- (333/)224/ بدون اثر 
/2 (243/)232/ (244/)263/ ميانجي کامل   (21)/288  دلپذير بودن  

/2 (216/)459/ (211/)167/  3ميانجي جزئي  (21)/634  با وجدان بودن  

 
  

1- Full effect 

3- Indirect effct  
5- No effect 

2- Direct  effect    

4- Total effect 
6- Partial Mediation 



 
 
 

 



نشان داد شده است، اثر کامل روان نژندي  (2)طور که در جدول در اين پژوهش همان
همچنين رابطه معنادار است و  اثر کلي( /=P<283 ,21/2) گيري هدف داراي رابطهبه جهت

گيري با جهت استهاي شخصيت هاي ويژگينژندي که يکي از عاملغيرمستقيم بين روان
 استاثرغير مستقيم( معنادار  =P<245/2 ,214/2جويي هيجاني )نظم گريهدف با ميانجي

گيري هدف رابطه معناداري وجود ندارد، در نژندي و جهتباشد و رابطه مستقيم بين روان
جويي هيجاني گيري هدف با حضور ميانجي نظمنژندي با جهترابطه بين روان نتيجه در

گيري هدف وجود دارد. اثر کامل دلپذير بودن با جهت 1گري کامليک رابطه ميانجي
(21/2P< , 288 داراي رابطه معنادر است و همچنين رابطه غيرمستقيم بين )اثر کلي=/

 /=اثرP<263 ,25/2) جويي هيجانيگري نظمگيري هدف با ميانجيدلپذير بودن و جهت
رابطه معنادار دارد و رابطه مستقيم بين آنها غيرمعنادار است، در نتيجه در رابطه  غيرمستقيم(

جويي هيجاني يک رابطه گيري هدف با حضور ميانجي نظمبين دلپذير بودن با جهت
نظم جويي  ا ميانجيبا وجدان بودن با جهت گيري هدف ب گري کامل وجود دارد.ميانجي
،  >216/2P) اثر کلي( رابطه مستقيم /=P<634 ,21/2) در هر سه سطح اثر کامل هيجاني

در  ./=اثرغير مستقيم( و معنادار استP<167,21/2) و رابطه غيرمستقيم اثر مستقيم( /=459
 جويينظم گري دف با حضور ميانجيـيري هـگودن با جهتـنتيجه در رابطه بين با وجدان ب

پذيري هيچ وجود دارد. در دو عامل برونگرايي و انعطاف 2هيجاني يک رابطه ميانجي جزئي
 اي وجود نداشت. رابطه

 p p p  

 نژنديروان (21/)283/ (222/)124/ (114/)227/-  6تاثير مستقيم

4مستقيمثير غيرأت
 گراييبرون (574/)262/ (789 /)216/ (227/)219/ 

 پذيريانعطاف (298/)248/- (169/)241/- (263/)215/- ثير غيرمستقيمأت

 دلپذير بودن (21/)288/ (222/)286/ (235/)223/ مستقيمرثيأت
 با وجدان بودن (21/)634/ (221/)626/ (227/)263/ جزئيميانجگيري 
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توان نتيجه گرفت اثر کامل در مورد عامل اول شخصيت مي (6)با توجه به نتايج جدول 
و رابطه  اثر کامل( /=P<283 ,21/2)گيري هدف بدون حضور ميانجي نژندي با جهتروان

/=اثر مستقيم( داراي رابطه معنادار است، ولي P<124 ,222/2مستقيم آن با حضور ميانجي )
گري گري خودتعيينگيري هدف با حضور ميانجينژندي و جهترابطه غيرمستقيم بين روان

 گريبا حضور ميانجيگيري هدف . در نتيجه در رابطه بين روان نژندي با جهتنيستمعنادار 
 ثير مستقيم  وجود دارد. أگري تخودتعيين

و  اي اثر کامل يا مستقيم وجود نداشت،پذيري هيچ رابطهگرايي و انعطافدر دو عامل برون
گرايي و هاي بروندر نتيجه در مورد عامل .تنها رابطه غيرمستقيم بين آنها معنادار بود

خود تعيين گري تنها اثر غيرمستقيم وجود دارد. رابطه گري پذيري با حضور ميانجيانعطاف
 ،استگري معنادار گري خودتعيينگيري هدف تنها با حضور ميانجيگرايي با جهتبين برون

/=اثر P<219,25/2معنادار ) گيري هدف رابطه غيرمستقيم وگرايي و جهتيعني بين برون
يز با حضور ـدف نـگيري ههتـو جپذيري طه بين انعطافـراب .يرمستقيم( وجود داردـغ

 هدف رابطه گيريپذيري و جهتباشد، بين انعطافيـگري معنادار مگري خود تعيينميانجي
بودن با وجود دارد. بين دلپذير  غيرمستقيم( اثر /=P<215 ,25/2غيرمستقيم و معنادار )

 >21/2P)مستقيم  اثر کامل( و رابطه/=P<288 ,21/2گيري هدف در اثر کامل )جهت
پذير بودن با ـطه غيرمستقيم بين دلـرابطه معنادار وجود دارد و راب تقيم(ـاثرمس /=286,

باشد و در نتيجه تنها گري معنادار نميگري خود تعيينگيري هدف با حضور ميانجيجهت
گيري هدف در اثر کامل پذير بودن با جهتتاثير مستقيم وجود دارد. رابطه بين مسئوليت

(21/2P< ,2634=/معنادار مي )پذير بودن با باشد و همچنين رابطه بين مسئوليتاثر کامل
گري در رابطه مستقيم و غيرمستقيم نيز معنادار گيري خودتعيينگيري هدف با ميانجيجهت

گيري هدف رابطه مستقيم و معنادار پذير بودن و جهت. بدين معني که بين مسئوليتستا
(221/2,P<626وجود دارد و همچنين بين مسئوليت/=اثرمست )گيري پذير بودن و جهتقيم

اثر غيرمستقيم( /=P<263,227/2گري رابطه غيرمستقيم و )گري خود تعيينهدف با ميانجي
گري گيري هدف با حضور ميانجيوجود دارد. در نتيجه در رابطه بين با وجدان بودن با جهت

 جويي هيجاني يک رابطه ميانجي جزئي وجود دارد. نظم



 
 
 

 



Model  
     

 1174/897 389 /21 /841 1/396 /265 /991 

معنادار است.  /21در سطح  1174/897دهد که کاي اسکور، برازش مدل نشان مي نتايج
 است، بنابراين 5دليل اينکه کمتر از هباشد که بمي 396/1 =همچنين کاي اسکور هنجار شده

. است 27/2از ميزان قابل قبولي برخوردار است. خطاي ريشه مجذور ميانگين تقريب کمتر از 
 / است که اين مقادير841 =اي( است. و مقدار برازش مقايسه29/2قبول )که کمتر از حد قابل 

 شدهها در مدل اصالحدهنده تناسب خوب مدل است. بنابراين ارزشباشند و نشانقبول ميقابل
 ميانجيگيري هدف با نقش هاي شخصيتي و جهتقابل قبول است و مدل ساختاري ويژگي

 است. آموزان از برازش مطلوبي برخوردارگري در دانشجويي هيجان و خودتعيينگيري نظم

 



 
 

 

 

 

 

 



خصيتي و ـهاي شطه بين ويژگيـه مدل ساختاري براي رابـاراي دف از پژوهش حاضر،ـه
آموزان پسر جويي هيجان و خودتعيين گري در دانشگري نظمگيري هدف با ميانجيجهت

با  آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهر تهران،منظور از ميان دانشبدين  دوره متوسطه است.
ابزار  نفر انتخاب شدند. 613اي چند مرحله اي، گيري تصادفي خوشهاستفاده از روش نمونه

 گيري هدف اليوت و مک گريگور،جهت هاي شخصيت نئو،ها شامل پرسشنامهآوري دادهجمع
روش اين  دسي و ريان بود. گري گارديا،خودتعيين مانس و مالوف، جويي هيجان شات،نظم

و   SPSSافزارهاييابي معادالت ساختاري بوده و با کمک نرمپژوهش همبستگي و از نوع مدل
AMOS نتايج نشان داد که از ميان پنج عامل  ها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.داده

گيري هدف رابطه بودن با جهتدلپذير بودن و با وجدان  نژندي،تنها روان شخصيتي،
 و (2222) 2و اليس 1(، جاج1681) همکاران اين يافته با تحقيقات هاشمي و مستقيم دارد.

 (1699) هاي  حسيني و لطيفيان( همسو است ولي با يافته1889) کالکويت و سميرينگ
عامل هاي شخصيتي نئو متنوع بوده و شامل پنج يـجايي که ويژگـاز آن باشد.ناهمسو مي

 دو يا هرسه ويژگي شخصيتي همانند نتايج اين تحقيق، يک، در تحقيقات مختلف، باشد،مي
دليل هب هاي اين پژوهش بودند.همسو با يافته گيري هدف داشته وابطه مستقيم با جهتر

 هاي مختلف،سو و انجام تحقيقات در جوامع و فرهنگتنوع شخصيتي ياد شده از يک
متفاوت و نتايج  سوي ديگر، هاي متفاوت ازهاي آماري و نمونههمچنين بر روي جامعه

بين پنج  هاييک فراتحليل روي ارتباط (،2222) جاج و اليس دست آمده است.هناهمسويي ب
پنج عامل شخصيت يک  عامل شخصيت و جهت گيري هدف انجام داده و پي بردند که،

کنند که مدل پنج عاملي شخصيت، پيشنهاد ميارتباط چندگانه با معيارهاي انگيزشي دارد و 
هاي ويژگي (،2222هاي اليوت و تراش )بر اساس يافته باشد.منبع مهمي از انگيزش مي

مديگر در فرايندهاي انگيزشي ـاي و با هصورت زنجيرههب گيري هدف،هتـج شخصيتي و
 ي مختلف افراد،هاعنوان منبع  گرايشهب هاي شخصيتي،ويژگي خصوص،شرکت دارند. به

 ناختي به اين ـهاي شعنوان فرمهب ري هدف،ـگيکه جهتدرحالي اند،رار گرفتهـمورد توجه ق
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اين احتمال وجود دارد که تمايالت  بنابراين، دهد.هاي عمومي تمرکز و جهت ميگرايش
مخصوص آنها تطابق هاي شخصيتي در مسيري که با ويژگي گيري هدف اشخاص،جهت

هاي شخصيتي افراد اگرچه اين قابل تصور است که ويژگي گسترش يافته باشد. يافته است،
پردازي در حمايت از اين نظريه دف آنها داشته باشد.ـگيري هري روي جهتـممکن است اث

گيري هدف و پي بردند که جهت (،2224) زوينگ و وبستر و با استفاده از دانشجويان،
با توجه به نزديکي و شباهت  مرتبطند اما ساختارهاي مشخصي دارند. هاي شخصيتي،ويژگي

تمامي پنج ويژگي و در  زياد بين ساختار اين دو متغير در بسياري از تحقيقات ذکر شده باال،
 گيريهاي شخصيتي با جهترابطه مستقيم برخي از ويژگي جمله اين پژوهش، برخي ديگر از
 کنندهبينيپيش دف،ـگيري هجهت (،2227) مکارانـراتحليل پاين و هد. در فـهدف ديده ش

 اليوت و مک گريگور، د. همچنين،ـهاي شخصيتي شناخته شعملکرد شغلي از طريق ويژگي
 هاي انگيزشي مهمي برايداللت گيري هدف،طي تحقيقي نشان دادند که جهت (2221)

 ويژگي شخصيتي با وجدان بودن يا وظيفه از آنجا که افراد داراي آموزش و يادگيري دارد.
 داريرابطه مستقيم و معني کنند،اهداف کلي را دنبال مي افراد متمرکز بر هدف بوده و شناسي،
جويي يا همچنين افراد داراي ويژگي شخصيتي توافق گيري هدف نشان دادند.با جهت

گيري خصيصه در جهتبه تمکين و احترام به ديگران مشهورند که همين  دلپذير بودن،
 ثر است. ؤم هدف افراد،

 دلپذير نژندي،حاکي از اين است که رابطه غيرمستقيم بين روان همچنين يافته ديگر،
يک رابطه  گيري هدف با ميانجي نظم جويي هيجان،بودن و باوجدان بودن با جهت

پذيري انعطافاين در حالي است که در دو عامل برون گرايي و  دار است.گري معنيميانجي
شود که اين زند و آگاه مياي وجود نداشت. هر زمان که فرد دست به کاري ميهيچ رابطه

که  (؛1881 ،1آيند )الزاروسوجود ميهيجانات به کار در راستاي اهداف خويش بوده است،
نياز به تنظيم کردن آنها ضروري به  هاي مثبت يا منفي ايجاد نموده و متعاقباًخود واکنشبه

تعديل و يا  حفظ، عنوان فرايند آغاز،جويي هيجان به(. پس نظم1889 )گروس، رسدنظر مي
  ندهاي اجتماعي،ـط با فرايـتمرار احساس دروني و هيجان مرتبـدت يا اسـش غيير در بروز،ـت
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(. در بازنگري 6،2212و پينا2)ويمز شودتعريف ميگيري اهداف فرد رواني و فيزيکي در جهت
هاي فردي و ( اشاره نمود که تفاوت1888گروس ) جويي هيجان،هاي نظمپژوهش

براي مثال  شود.ها مشاهده ميشخصيتي در تنظيم هيجان در هريک از مراحل توليد هيجان
هايي را انتخاب گراها، ممکن است بيشتر موقعيتدر خالل مرحله انتخاب موقعيت، برون

اند که مطالعات نشان داده (.1889 )گروس، کنند که شانس درگيري اجتماعي داشته باشند
تنظيم هيجاني مطلوب با عملکرد مناسب در انجام تکاليف شناختي در بزرگساالن ارتباط 

اي از شناخت و (. در تنظيم هيجان به تعامل بهينه2227 ،4گرازيانو ؛2228 ،6هميلتون) دارد
را  شوند آنها با هر چه مواجه ميزيرا انسان هيجان جهت مقابله با شرايط منفي نياز است،

 که (،2225 )گروس، هاي افراد استکننده واکنشتعيين کند و تفسيرهاي شناختي،تفسير مي

هاي جويي هيجان بر رابطه ويژگينظم آموزي ذکر شده،در پژوهش حاضر و در جامعه دانش
عنوان ميانجي هيري هدف بگدلپذير بودن و با وجدان بودن با جهت نژندي،شخصيتي روان

به  منفي، پذيرينژندي يا هيجانروان همچنان که اشاره شد، مستقيم داشته است.ثير غيرأت
هاي نيرومندي مربوط است که الزمه بيرون کشيدن هيجانات منفي در شخص محرک

شخص براي مقابله با استرس و تحمل آنها  پذيري منفي به تواناييعامل هيجان است.
عنوان ثبات هيجاني نيز نام برده شده است پس ساختاري مشابه از اين عوامل به اشاره دارد.

گري جيـچه مستقيم و چه با ميان د،ـطور که ديده شيجان داشته و همانـجويي هنظم
 گيري هدف رابطه دارد. جويي هيجان با جهتنظم

پذيري و گرايي، انعطافـخصيتي برونـهاي شژگيـنشان داد که بين ويمچنين نتايج ـه
گري رابطه غيرمستقيم گري خود تعيينبا وجدان بودن با جهت گيري هدف با حضور ميانجي

 (2215 به نقل از ژو، ؛2215) هاي دي دومنک و فورنيرو معنادار وجود دارد که با يافته
 و ژو همان منبع( ؛2222) سان و شااو گروب، لوکاس،دينر،همسو بوده و با نتايج تحقيقات 

بيروني و -گري را انواع انگيزش دروني. عناصر اصلي نظريه خودتعييناستناهمسو  (2215)
تشکيل  ها هستند،اي از نيازهاي بنيادين روانشناختي که زيربناي اين نوع انگيزشمجموعه

 يازها و انواع انگيزش ـتي خاصي که بر نخصيـهاي شها و گرايشمچنين محيطـه دهد.يـم
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از سوي ديگر  (.2224 )دسي و ريان، گذارند از ديگر عناصر اين نظريه هستندثير ميأت
هاي يادگيري با آموزان در مواجه با موقعيت و فرصتکند که دانش( عنوان مي1899) 1دوک

 باشد،ها و يا اجتناب از شکست يا سرزنش ميکه به نمايش گذاشتن توانايياهداف متفاوتي 
ثير متغيرهاي مختلف فردي و محيطي در أاين در حالي است که با توجه به ت شوند.روبرو مي

به  گيري هدف،هاي مربوط به جهتدر نظريه آموزان و دانشجويان،ايجاد انگيزش دانش
با عنايت به  (.1698 )احمدي، کيد شده استأمحيطي ت نفوذ پيچيده متغيرهاي شخصيتي و

 توان گفت،مي ثيرگذار متغيرهاي فردي و محيطي،أشده فوق و نقش مهم و ت مطالب ياد
گيري هدف در جوامع مختلف و گري بر روي جهتثير غيرمستقيم عامل خودتعيينأت

نتايج همسو و  ايجاد  باشد که همين امر باعثمتفاوت مي هاي شخصيتي مختلف،ويژگي
کشور چين با نتايج  ( در2215) نتايج پژوهش ژو براي مثال، ناهمسو در آنها شده است.

ثيرگذاري أدليل تهب همانطورکه اشاره شد، باشد،هاي اين تحقيق که در شهر تهران مييافته
خص در هايي که شگرايي به تعداد ارتباطبرون باشد.متفاوت مي متغيرهاي فردي و محيطي،

گري نياز هاي خودتعيينلفهؤهمچنين يکي از م کند اشاره دارد،آن احساس راحتي و لذت مي
-گيري هدف افراد را تسهيل ميباشد که ساختار انگيزشي مهمي بوده و جهتبه ارتباط مي

باشند و از آنجا که با اراده و مصمم مي، با انگيزه هدفمند، شناس،کند. افراد وظيفه
با ساختاري  هيجان و رشد انسان است، اي کالن درباره انگيزش،گري نظريهخودتعيين

 گيري هدف رابطه دارند.  مشابه با جهت

دف با نقش ـگيري ههاي شخصيتي و جهتژگيـتاري ويـساخرازش مدلـهمچنين ب
 آموزان صورت گرفت. نتايج برازشگري در دانشجويي هيجان و خودتعيينگيري نظمميانجي
 ده قابلـها در مدل اصالح شاين ارزش ابرـدهنده تناسب خوب مدل است. بننشانمدل 

 گيريگيري هدف با نقش ميانجيهاي شخصيتي و جهتقبول است و مدل ساختاري ويژگي
 آموزان از برازش مطلوبي برخوردار است.گري در دانشنظم جويي هيجان و خودتعيين

هاي شخصيتي و مدل ساختاري رابطه ويژگي همانطور که مشاهده شد، طور کلي،هب
 گري در دانش از برازشعيينـهيجان و خودتهاي نظم جوييجيـدف با ميانـيري هـگجهت
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انگيزشي و  هاي شخصيتي،توان از آن نتيجه گرفت که ويژگيمناسبي برخوردار بوده که مي
نياز به انجام تحقيقات بيشتر در  اين امر، باشد.آموزان با يکديگر متفاوت ميهيجاني دانش

 سازد. هاي بيشتر هموار ميراه را براي انجام پژوهش اين زمينه را متذکر شده و همچنين،

 14/12/1683 مقاله: تاريخ دريافت نسخه اوليه
 11/26/1687 نهايي مقاله:  تاريخ دريافت نسخه
 22/25/1687 تاريخ پذيرش مقاله:
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