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گیری هدف در رابطه ابعاد هویت با بررسي نقش میانجي گرانه جهت

 بدنيعواطف دانشجویان تربیت

 3 زبیر صمیمی و 2علی مشهدی، * 1 شیرین سادات حسنی عطار

 21/00/50تاریخ پذیرش:          202-222صص     21/11/59 تاریخ دریافت:

 

 چکیده
گیری هدف در رابطه با ابعاد هویت و عواطف گری جهتنقش میانجیی بررسپژوهش حاضر باهدف 

با توجه به  منظور نیبد. بودی نییتب -یفیتوص از نوع پژوهش صورت گرفت. این بدنیدانشجویان تربیت

 سال در که مشهد فردوسی دانشگاه بدنیدانشکده تربیت نیادانشجو از نفر 201 جدول مورگان تعداد

 از استفاده با و انتخابی امرحلهی اخوشهی ریگنمونه روش به بودند لیتحص به مشغول 52-53ی لیتحص

ی هاداده و گرفتند قراری بیاارز موردگیری هدف، ابعاد هویت و عواطف مثبت و منفی های جهتمقیاس

نتایج ضریب همبستگی  .شدند ریتفس و جزیهت مسیر لیتحل و رسونیپی همبستگ بیضر از استفاده با حاصل

( باعاطفه مثبت رابطه >01/0p( و ملی )>001/0pسه هویت شخصی، اجتماعی ) پیرسون نشان داد بین

سه  نی. همچنکه بین هویت مذهبی و عاطفه مثبت رابطه معناداری نیستمثبت و معناداری است. درحالی

اما هویت ؛ ( باعاطفه منفی رابطه مثبت و معناداری دارد>01/0p(، ملی و مذهبی )>09/0pهویت اجتماعی )

 -( و تسلط>01/0pگرایشی )-رابطه معناداری باعاطفه منفی ندارد. همچنین، بین اهداف تسلطشخصی 

-( باعاطفه مثبت رابطه مثبت و معناداری است. عواطف منفی نیز، باهدف عملکردی>001/0pاجتنابی )

های کلی (. شاخص>09/0pاجتنابی رابطه منفی معنادار دارد )-اجتنابی رابطه مثبت معنادار و باهدف تسلط

، 2χ  ،21  =df=  12/52)آزمون الگوی پیشنهادی اولیه حکایت از عدم برازش الگوی موردنظر محققین داشت 

13/0  =RSMEA ،52/0GFI = ،27/0AGFI = ،79/0 CFI =)منظور برازش الگوی تائید نشده اولیه، ؛ به

ی کلی آزمون الگوی هاات متعددی بر اساس مبانی نظری و تجربی صورت گرفت و شاخصتصحیحی

، = df2χ ،07/0  =RSMEA ،55/0GFI/=95/2شده، حاکی از برازش کلی این الگو شد )پیشنهادی تصحیح

70/0AGFI = ،51/0 CFI =زاد توان گفت از بین متغیرهای برونمی (. با توجه به نتایج پژوهش حاضر
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گری هدف تسلط هویت شخصی با میانجیموجود در الگوی تائید شده نهایی منفی اثرات غیرمستقیم دارند و 

 گردد.گرایشی منجر به عاطفه مثبت می

 

 گیری هدفابعاد هویت، عواطف، جهت :هاواژهکلید 

 

 

 

 مقدمه
موفق در سطح فردی و برقراری تعادل در سطح اجتماع ازجمله  1امروزه، رسیدن به یك هویت

ن و پژوهشگران حوزه روانشناسی مسائل مطرحی است که در کانون توجه بسیاری از اندیشمندا

هویت عبارت است از سازمان دادن یك خود درونی که ( Marcia, 1996)ازنظر . قرارگرفته است

ساخت خود، سیستم باورها، ترین شاخص شناسایی آن بوده و دربردارنده یابی به تعهد از اصلیدست

 در این خصوص، .(Kroger& Marcia, 2005) هستها و تاریخچه فردی آرزوها، عقاید، مهارت

محتوا نگر است که طبق این  رویکردها، رویکرد این ترینمطرحشده و رویکردهای متعددی عنوان

 کننده گسترةتنظیم و کنندههویت تعدیل آنکه دلیل به آن و تشکیل خودپنداری محتوای رویکرد،

(. بر این اساس، Baumeister, 1999) باشدمی مهم است انسان عملکردهای و رفتارها از وسیعی

یکی که  2گیری هدفجهتهای عنوان یك ویژگی شخصیتی بوده و از دیگر سو، از همبستههویت به

(، Kaplan & Maher, 2007شناسی انگیزش است )از جدیدترین رویکردهای مطرح در حیطه روان

ای از خود دست پیدا چهباشد، که از طریق آن، فرد به مفهوم یکپارنیز همان پنداره فرد از خود می

 (.Elliot, 2006) پردازدکند و بر اساس آن در زندگی به قضاوت ارزشی میمی

حالتی است بوده و  های جمعی او( هویت فرایند مستتر در فرد و فعالیتErikson, 1968زعم )به

ارند هماهنگی که فرد بتواند بین تصوری که از ثبات و یگانگی خود دارد و تصوری که دیگران از او د

های ضعفشود، افراد نقطهمثال، در جوامعی که هویت اجتماعی افراد تقویت میعنوانبه ایجاد کند.

گیری گیرند. بر همین اساس، در جهتهایی در جهت تالش بیشتر در نظر میعنوان نشانهخود را به

مدن بر مسائل در نظر هایی در جهت تالش، بیشتر جهت فائق آعنوان نشانهها بههدف نیز خطا

 (.Boekaerts, 1988شود )گرفته می

 کننداجتماعی قلمداد می –عنوان چارچوب ذهنی شناختی محققان اهداف پیشرفت را به

(Elliot & Reyes, 2003که شخص را در تفسیر موقعیت ) ها، پردازش اطالعات، رویارویی با تکلیف

                                                           
1  Identity 

2  Achievement Goal 
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 & Archer)زعم به (. درواقع،Kaplan & Flum, 2010کند )ها راهنمایی میو مقابله با چالش

Ames, 1988طبق  گیری قرار دارد.ی واکنش فرد به دنیای پیرامون، تحت تأثیر این جهت( نحوه

و هیجانات فرد است  اسناداز باورها گیری بیانگر الگوی منسجمی ( نیز جهتAmes, 1992)تعریف 

ها گرایش پیدا کند در آن زمینه به فعالیت یتشود تا فرد به طرق مختلف به موقعکه سبب می

گیری هم بیانگر محتوای اموری است که افراد برای پس جهت .بپردازد و سرانجام پاسخی ارائه دهد

کنند و هم چرایی و چگونگی تالش افراد برای نیل به اهداف مختلف را ها تالش میرسیدن به آن

قیقات حاکی از ارتباط ابعاد مختلف هویت با (. نتایج تحPintrich ,2000سازد )مشخص می

(، Sadowski, 2008های پرورشی )میزان فعالیت، (Sanchez & Carter, 2005مذهبی ) گیریجهت

 & Carless) روانی سالمت(، Korsgaard, Brodt & Sapienza, 2005بستگی )های دلسبك

Douglas, 2008اجتماعی ) ی(، سرمایهCôté, 2005( شخصیت ،)hite, Poulsen & Hyde, W

 ( بوده است.Avda & Magno, 2014(، انگیزه مطالعه )Brown, 2011روابط ) کیفیت درک(، 2017

هایی را در طول رقابت های مختلفی نشان داده است که ورزشکاران هدفنتایج پژوهش

ی که انتخاب هایگیریکنند. افراد بر اساس جهتها تالش میگزینند و برای دستیابی به آنبرمی

های گوناگون در های ورزشی درگیر شده و با روشکنند، با دالیل متفاوتی در فعالیتمی

ها در ورزش، باعث چیره شدن بر مشکل، گیریجهت نیا شوند.های مختلف برانگیخته میموقعیت

لبی بسیار طشود. این افراد، رقابتکسب مهارت، غلبه بر موانع و عملکرد بهتر نسبت به دیگران می

گیرند و طور متفاوتی نسبت به سایر افراد در نظر میباالیی دارند و موقعیت و شرایط ورزشی را به

 ,Zucchermaglio & Albyباشد )ها تأثیرگذار میها از این شرایط رقابتی، بر رفتار آننوع ادراک آن

2011) 

هشگران روانشناسی ورزشی را های اخیر توجه پژوهمچنین یکی دیگر از متغیرهایی که در سال

های هویتی انسان بوده که مانند باشد، عواطف یکی از جنبهبه خود معطوف کرده است، عواطف می

های مثبت و منفی خودنمایی های دیگر شخصیتی افراد متفاوت است و بیشتر به روشجنبه

برند، بوده و می سر به آن در که شرایطی از هانسبی آن رضایت نشانه افراد در 1مثبت عاطفه وجودکند. می

 تجربه را مثبت عاطفه که افرادی .(Isen, 2001)برد می باال را آتی یهامبارزه فرد برای آمادگی میزان

 ,Fredricksonدهند ) گسترش بینند ودسترس  در را اهداف خود که قادرند موقعیتی چنین در، کنندمی

 و نگرانی و اضطراب هرگونه از فارغ، کندمی تجربه را مثبت عواطف که انسانی، دیگرعبارت(. به2001

؛ باشدی خود میهاهدف کرده و پیگیر را استفاده نهایت هافرصت از، جدید یهاهدف جستجوی درروند

                                                           
1 Positive affectivity 



 

 96 ياپی،پ69 پاییز ،3شماره هشتم، سال ،روش ها و مدل های روانشناختي پژوهشي –علمي فصلنامه 710

طورکلی، به داده و سوق جدید اهداف پذیرش جستجو سمت به را فرد تمایل مثبت بنابراین، عواطف

های عقالنی، قابل آورد که موجب لذت و تقویت آن احساسات از راهیهایی را به وجود مفعالیت

مقابل، عاطفه منفی بعد کلی پریشانی و  در (.Perrewé& Spector, 2002شود )پاسخ و مناسب می

که مشتمل بر حاالت خلقی نامطلوب  (Douglas, & Martinko, 2001اشتغال ذهنی ناخوشایند است )

نتایج (. Watson, Clark & Tellegen, 1988) بی به اهداف خود باز می داردبوده و افراد را از دستیا

 ,Aveyمطالعات در زمینه عواطف نیز حاکی از تأثیر عاطفه منفی برافزایش درد و استرس )

Luthans, Hannah, Sweetman, & Peterson, 2012 ،)خطرپذیری (Xue, Lu, Levin, & 

Bechara, 2010اعی )اجتم (، خشم و بازداریBiscaia, Correia, Rosado, Maroco & Ross, 

( و تأثیر عاطفه مثبت بر روی ارتباطات شناختی Sanchez & Carter, 2005)(، افسردگی 2012

تواند بسیار اما نقش عواطف در بین ورزشکاران می؛ ( بوده استBerry & Hansen, 1996گسترده )

. در باشدورزش، نظریه اسناد واینر در هیجان میبارز باشد. بهترین دیدگاه عواطف و هیجان در 

گذاری های هیجانی در ورزش زیاد است، زیرا سرمایهدیدگاه کلی، واینر اعتقاد دارد که تجربه

ورزشکار نخبه  12با ی (. نتایج پژوهشKhodafanahi, 2014ها وجود دارد )ای در آنهیجانی قوی

شده در حین مسابقه در عملکرد آینده ورزشکار جربهها و عواطف منفی تنشان دادند که ارزیابی

کننده دارد و به علت عدم کنترل بر افکار و عالئم، رفتار ورزشکار را تحت تأثیر قرار اثری ناتوان

( در Nichols, Polman, Levy, 2011) (.(Neil, Hanton, Mellalieu, Fletcher, 2011 دهدمی

اندازه زیادی با عوامل دخیل در عملکرد رضایتمند ف بهای مقطعی نشان دادند که عواطمطالعه

 ورزشکاران مرتبط است.

های هویتی متعددی را رشد داده و ساختار هویتی نیز های مختلف، ساختارسو فرهنگاز یك

دهد و از این طریق و اهداف فرد را تحت تأثیر قرار می هاها، نقشها، انگیزشها، باورارزش

شده در حوزه های انجامکنند. از سوی دیگر نیز، پژوهشرا تعیین می گیری هدف فردجهت

گرایی پیامدهای شناختی، هیجانی و انگیزشی در افراد دارد که دهد هدفروانشناسی نشان می

 & ,Markus(. مطابق نظر )Dweck, Leggett, 1988دهد )ها را تحت تأثیر قرار میعملکرد آن

Kitayama, 1991نوان بخشی از هیجانات افراد تحت تأثیر ساختار فرهنگی خود است ع( عواطف به

( همواره، Matos, Lens & Vansteenkiste, 2007)زعم بهبنابراین، ؛ یابدکه در ابعاد هویت تبلور می

بر  بینی کننده باشد.تواند پیشهای هدف در ارتباط با رفتار عاطفی و ابعاد هویتی میگیریجهت

 ابعاد بین انگیزشی واسطة یك عنوانگیری هدف بهتوان گفت جهترح شد، میاساس آنچه که مط

ی فرد از ساختار هویتی یا پندارهاز سویی دیگر،  کند.عمل می منفی مثبت و عواطف و هویت

ای ضمنی و نظری مورد گونهگیری هدف بهخودش، عامل مهمی است که گرچه تأثیرش بر جهت

(؛ Oden & Isaacson, 2009-Harthy, Stack-Was, Al؛ erts, 1998Boekaتائید قرارگرفته است )
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انگیزشی  -های شناختیطور خاص موردنظر نبوده و فرآیندها و کنشگیری هدف بهلیکن، یا جهت

های گیری هدف در چهارچوب مدلاند و یا جهتشدهگیری اهداف نقش دارند، بررسیکه در شکل

ابعاد  چگونه حاضر درصدد پاسخگویی به این سؤال است که پژوهش لذا،شده است. دیگری بررسی

 و مستقیم صورتبه چه عامل چگونه این و سازدمی متأثر را فرد انتخابی اهداف هویت، نوع مختلف

 کند؟می بینیپیش را منفی و عواطف مثبت متوالی صورتبه چه

 روش پژوهش

ف بررسی نقش میانجی گرانه تبیینی بود که باهد-های توصیفیطرح پژوهش از نوع طرح

 جامعه بدنی صورت گرفت.گیری هدف در رابطه ابعاد هویت با عواطف دانشجویان تربیتجهت

ی لیتحص سال در که بوده مشهد بدنی دانشگاه فردوسی دانشکده تربیت نیادانشجوکلیه ی آمار

ی کرجس جدول طبق نیادانشجو از نفر 201 تعداد. نفر( 520باشند )می لیتحص به مشغول 53-52

. به این صورت که از دانشکده مذکور چند شدند انتخابی امرحلهی اخوشه وهیش به و 1مورگان و

منظور رعایت اخالق پژوهش، پس از توضیح مختصری در مورد اهداف تصادف انتخاب و بهکالس به

گیری هدف و خواسته شد مقیاس ابعاد هویت، جهت هاآنها از پژوهش و جلب مشارکت آزمودنی

ی همبستگ بیضر از استفاده با لحاصی هادادهرا تکمیل نمایند.  پرسشنامه عواطف مثبت و منفی

 .شد ریتفس و لیتحل مسیر لیتحل و رسونیپ

 

 های پژوهشابزار
جهت ( Elliot & McGregor, 2001)وسیله این پرسشنامه به :2گیری هدفمقیاس جهت

)اصالً  1باشد. دامنه نمرات مقیاس از پرسش می 12ل شده و شامگیری هدف طراحیسنجش جهت

باشد. هر خرده مقیاس کند( می)کامالً در مورد من صدق می 2کند( تا در مورد من صدق نمی

آید که بین ها به دست میکردن مادهشامل سه ماده است. نمره کل هر خرده مقیاس از طریق جمع

گیری مذکور نمره فرد باالتر باشد، یعنی از جهت متغیر است. در هر خرده مقیاس هر چه 3-21

( ضریب آلفای کرونباخ، مقیاس Elliot & McGregor, 2001کند. در پژوهش )بیشتر استفاده می

، 75/0، 72/0های تبحر گرا، اجتناب از تبحر، عملکرد گرا و اجتناب از عملکرد را به ترتیب هدف

مقیاس مذکور از همسانی درونی قابل قبولی  دهدگردیده که نشان می گزارش 73/0و  52/0

                                                           
1  Kerjcie and Morgan 

2  Chievement Goal Questionnaire 
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بحر گرا، اجتناب ( میزان آلفای کرونباخ برای اهداف Moshtaghi, 2012. در پژوهش )برخوردار است

 گردید گزارش 07/0و  29/0، 29/0، 25/0از تبحر، عملکرد گرا و اجتناب از عملکرد را به ترتیب 

منظور سنجش ( بهSmith & Tropp, 2002Cheek ,): این مقیاس توسط 1مقیاس ابعاد هویت 

نژادی و  -گویه، هویت را در ابعاد شخصی، اجتماعی، ارتباطی، قومی 32شده و با ابعاد هویت طراحی

با اقتباس از فرم  (Hashemi & Jokar, 2010)دهد. در مطالعه مورد ارزیابی قرار میمذهبی -ملی

تعیین روایی، با توجه به پایین بودن روایی و ویرایش ششم پس از  AIQ-IVی چهارم پرسشنامه

مذهبی نیز در دو قالب  -نژادی، این ابعاد حذف و بعد هویت ملی -های ارتباطی و قومیپایی گویه

گویه ابعاد هویت  25موردبررسی واقع شدند. درمجموع مجزا شامل هویت ملی و هویت مذهبی

گذاری این ابزار، بر اساس مقیاس نمره یسنجند. شیوهشخصی، اجتماعی، ملی، مذهبی را می

پایایی  .شده است( تنظیم9ای )العاده( تا اهمیت فوق1ای لیکرت، از اهمیتی ندارد )درجهپنج

پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای هویت شخصی، هویت اجتماعی، هویت ملی و 

 گردید.حاصل  51/0، 70/0، 25/0، 25/0 هویت مذهبی به ترتیب

( Watson, Clark & Tellegen, 1988وسیله ): این پرسشنامه به2مقیاس عواطف مثبت و منفی

پرسش آن،  10باشد که هر پرسش می 20شده و شامل جهت سنجش عاطفه مثبت و منفی طراحی

ا وجه( تهیچ)به 1دهد. گویه ها در طیف لیکرت از نمره یکی از انواع عواطف را موردسنجش قرار می

باشد. در مطالعه متغیر می 90تا  10)بسیار زیاد( بوده و دامنه نمرات برای هر خرده مقیاس بین  9

و برای عاطفه منفی  50/0تا  70/0آنان، ضرایب سازگاری درونی برای خرده مقیاس عاطفه مثبت از 

ضر با ( پایایی پرسشنامه حاYosefi, 2015در پژوهش )گزارش گردیده است.  72/0تا  75/0از 

 بود. 79/0و  22/0استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب برای عواطف مثبت و منفی برابر با 

 

 هایافته
استنباطی محاسبه شد که در قسمت -های این پژوهش در دو سطح توصیفی و آمارییافته

 گردد.استنباطی اشاره می-های آماریهای توصیفی و در مرحله بعد به یافتهنخست به یافته
 

 عواطف و تیهو ابعاد یهمبستگ بیضرا و یفیتوص آمار یهاشاخص .5 جدول

 متغیر
 مقدار همبستگي )مقدار معناداری( های توصیفيشاخص

 عاطفه منفی عاطفه مثبت انحراف معیار میانگین

                                                           
1  Aspects of identity questionnaire 

2 Positive and Negative Affects Scale 



 

 
 

712 
 بدنيت با عواطف دانشجویان تربیتگیری هدف در رابطه ابعاد هویبررسي نقش میانجي گرانه جهت

 

 هویت شخصی
09/39 07/5 ***(001/0) 30/0 (57/0 )001/0- 

 هویت اجتماعی
93/10 02/3 ***(001/0) 20/0 *(09/0)13/0 

 هویت ملی
20/25 30/0 **(000/0)15/0 **(003/0)20/0 

 هویت مذهبی
50/22 22/0 (10/0 )05/0 **(002/0)22/0 

  ***p<0/001 **p<0/01 *p<0/05   

  

 تیهو ،09/39 ± 07/5 یشخص تیهو نمرات اریمع انحراف و نیانگیم 1 جدول جینتا اساس بر

. باشدمی 50/22 ± 22/0 یمذهب تیهو ،20/25 ± 30/0 یمل تیهو ،93/10 ± 02/3 یاجتماع

( و ملی >001/0p) یاجتماع ،یشخص تیهو سه نیب دهدمی نشان یهمبستگ بیضرا جینتا

(01/0p<)  عاطفه و یمذهب تیهو نیب کهیدرحال. است یمعنادار و مثبت رابطه مثبت عاطفه با 

 عاطفه با (>01/0pملی و مذهبی ) (،>09/0p) یاجتماع تیهو سه. ستین یمعنادار رابطه مثبت

 .ندارد یمنف باعاطفه یمعنادار رابطه یشخص تیهو اما دارد؛ یمعنادار و مثبت رابطه یمنف

  

 عواطف و شرفتیپ اهداف یهمبستگ بیضرا و یفیتوص آمار یهاشاخص. 9 جدول

* **p<0/001 **p<0/01 *p<0/05 

  

 یشیگرا -یعملکرد هدف نمرات اریمع انحراف و نیانگیم 2 جدول در مندرج جینتا اساس بر

 09/12 ± 32/3 یشیگرا-تسلط هدف ،27/12 ± 91/9 یاجتناب -یعملکرد هدف ،02/10 ± 22/3

دهد نشان می همچنین، نتایج ضرایب همبستگی .باشدمی 29/11 ± 25/2 یاجتناب -تسلط هدف و

( باعاطفه مثبت رابطه مثبت و >001/0pاجتنابی ) -( و تسلط>01/0pگرایشی )-بین اهداف تسلط

اجتنابی رابطه مثبت معنادار و باهدف -معناداری است. همچنین عواطف منفی باهدف عملکردی

 (.>09/0pاجتنابی رابطه منفی معنادار دارد )-تسلط

 متغیر
 مقدار همبستگي )مقدار معناداری( های توصیفيشاخص

 عاطفه منفی عاطفه مثبت انحراف معیار میانگین

 -02/0( 23/0) -00/0( 39/0) 22/3 02/10 گرایشی-هدف عملکردی

 19/0( 02/0*) -12/0( 07/0) 91/9 27/12 اجتنابی -هدف عملکردی

 10/0( 19/0) 15/0( 000/0**) 32/3 09/12 گرایشی-هدف تسلط

 -10/0( 02/0*) 23/0( 001/0***) 25/2 29/11 اجتنابی -هدف تسلط
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 نظر مورد يعل مدل آزمون 

  
 هیاول یشنهادیپ یالگو. 5 کلش

  

 فایا عواطف و تیهو ابعاد نیب رابطه در را یانجیم نقش شرفتیپ اهداف نکهیا یبررس منظوربه

 شد استفاده ریمس لیتحل روش از الگو نیا برازش یبررس یبرا و یطراح فوق یالگو کنندمی

 (.1 نمودار)

 

  
 هیاول نشده دیتائ یالگو یآمار یهاشاخص .9 شکل
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 ،(CFI)  تطبیقی برازندگی شاخص دو، خی مجذور شاخص اساس بر یشنهادیپ یالگو برازندگی

 خطای ی¬ریشه و (AGFI)  شدهلیتعد برازش نیکویی شاخص ،(GFI)  برازش نیکویی شاخص

 است یضرور الگو برازش منظوربه. گرفت قرار یموردبررس (RMSEA)  تقریب مجذورات میانگین

 باشد، 3 از ترکوچك χ2/df شاخص چنانچه. باشند داشته را الزم یستانداردهاا فوق یهاشاخص که

 ،GFI برازش یهاشاخص نیهمچن و باشد تركینزد صفر به و ترکوچك 1/0 از RSMEA مقدار

AGFI و CFI است شده دیتائ یشنهادیپ یالگو که است آن انگریب باشند، تركینزد كی به 

 یشنهادیپ یالگو آزمون یکل یهاشاخص اساس، نیا بر(. 2003 ، مولر و موسبراگر انگل،-شرمله)

 ،χ 2، 21 = df، 13/0 = RSMEA=  12/52) داشت الگو نیا یکل برازش عدم از تیحکا هیاول

52/0GFI =، 27/0AGFI =، 79/0 CFI =)مشاهدهقابل 2 نمودار در افتهینا برازش یالگو نیا که ؛ 

 شدهارائه( قرمزرنگ) معنادار ریغ و معنادار یهابیضر به طمربو ریمس بیضرا 2 نمودار در. است

 .است

  

 یشنهادیپ یالگو برازش ییکوین یهاشاخص. 3 جدول

2χ Df /df2χ RMSEA GFI AGFI CFI 

79/90 20 95/2 07/0 55/0 70/0 51/0 

 

 یتجرب و ینظر یمبان اساس بر یمتعدد اتیحیتصح ه،یاول نشده دیتائ یالگو برازش یبرا

 و ریمس بیضرا هیکل. گرفت قرار دیتائ مورد 3 نمودار در مندرج یالگو تیدرنها تا گرفت ورتص

 که 2 نمودار در قرمزرنگ یرهایمس درواقع،. باشدمی معنادار 09/0 سطح در پرانتز داخل ،t ریمقاد

 کرده شکالا دچار را الگو برازش و نبودند معنادار زین یآمار ازلحاظ و بود فیضع هاآن ریمس بیضرا

 یشنهادیپ یالگو نیا یکل یهاشاخص. دندیگرد حذف الگو از شدهحیتصح یالگو در بودند؛

 یهاشاخص فوق، جدول در مندرج جینتا به توجه با. است مشاهدهقابل 3 جدول در شدهحیتصح

 از یحاک هاآن ریمقاد و رادارند موردنظر یاستانداردها شده،حیتصح یشنهادیپ یالگو آزمون یکل

 (.= df2χ ،07/0 = RSMEA ،55/0GFI = ،70/0AGFI = ،51/0 CFI/=95/2) است الگو نیا یکل برازش
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 یینها شده دیتائ و شدهلیتعد یالگو .3 شکل

  

 گیرینتیجهبحث و 
عنوان بخشی از هیجانات افراد تحت تأثیر ساختار فرهنگی است که در ابعاد از یکسو عواطف به

های هدف در ارتباط با رفتار عاطفی و گیریهمواره، جهت بد. از سویی دیگر نیزیاهویت تبلور می

بنابراین مطالعه حاضر باهدف نقش میانجیگری ؛ بینی کننده باشدتواند پیشابعاد هویتی می

 بدنی صورت گرفت.گیری هدف بر ارتباط بین ابعاد هویت با عواطف دانشجویان تربیتجهت

زا، اهداف پیشرفت عنوان متغیرهای برونمحققین ابعاد هویت به بر اساس الگوی موردنظر

شده بودند که در زا در نظر گرفتهعنوان متغیرهای درونعنوان متغیرهای میانجی و عواطف بهبه

ات متعددی بر اساس مبانی نظری و تجربی ابتدا برازش الگوی اولیه تائید نشد سپس تصحیحی

های کلی آزمون الگوی پیشنهادی ای با توجه به شاخصشدهتعدیلصورت گرفت تا درنهایت الگوی 

 ها حاکی از برازش کلی الگو شد.شده، استانداردهای موردنظر را یافتند و مقادیر آنتصحیح

زاد )هویت شخصی و هویت ملی( و شده بیانگر این بود که متغیرهای بروننتایج مدل تعدیل 

گرایشی( اثر مستقیم معناداری بر عاطفه مثبت  -تسلطاجتنابی و هدف  –میانجی )هدف تسلط

گرایشی اثر منفی و هویت ملی و هدف -دارند؛ که از بین این متغیرها هویت شخصی و هدف تسلط

عنوان اجتنابی اثر مثبت بر عاطفه مثبت داشتند. این در حالی بود که هویت اجتماعی به –تسلط 

زاد زاد تنها اثر غیرمستقیم بر عاطفه مثبت داشت. همچنین، متغیر برونیکی از متغیرهای برون
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اجتنابی اثر مستقیم بر عاطفه منفی -هویت مذهبی اثر غیرمستقیم و متغیر میانجی هدف عملکرد

زاد موجود در الگوی تائید شده نهایی، تنها هویت اجتماعی . درمجموع، از بین متغیرهای برونداشت

بر عاطفه مثبت و هویت مذهبی بر عاطفه منفی اثرات غیرمستقیم داشت. در همین راستا تحقیقات 

(Geest & Brown, 2011; Seo & liles, 2009)  کننده بینیمنفی پیش و مثبت عاطفهنشان داد 

 و نیست اجتنابی کننده هدف بینیپیش مثبت عاطفه است؛ اما گرایشیهدف و تسلط هدف بتمث

 نشان راستا این در نیز ی تجربیهاداللت کند؛می بینیپیش را آن مثبت صورتبه منفی عاطفه تنها

 .دارد رابطه هدف انتخاب با مثبت طوربه مثبت عاطفه که اندداده

هایی باشد آنتواند بیانگر این موضوع خصی باعاطفه مثبت، میوجود رابطه منفی بین هویت ش

که هویت شخصی دارند و برای خود ارزش و اهمیت زیادی قائل هستند )افراد فردگرا( عاطفه مثبت 

تدریج بر پایه کنند؛ همچنین احساس هویت شخصی در نوجوان بهکمتری را تجربه می

ها و بندی این ارزشیابد. نوجوانان از راه جمعین میهای گوناگون دوران کودکی تکوهمانندسازی

هایی که از سوی ای از خود به دست آورند. هراندازه ارزشکوشند تصویر یکپارچهها میارزیابی

به همان نسبت کار  ،شود همخوانی بیشتری باهم داشته باشندمعلمان و همساالن ابراز می ،والدین

درمانی بیش از روان (Marcia, 1966) ازنظر رود. در همین راستایمتر پیشیابی نوجوان آسانهویت

تواند از رویکرد پایگاه هویت بهره ببرد و توجه به چگونگی شناختی میهای روانهمه حوزه

توجهی به گیری هویت مراجع وضعیت کنونی او در این زمینه برای درمان بسیار سودمند و بیشکل

 در برداشته باشد. تواند نتایج زیانباریآن می

توان گفت با توجه به در خصوص رابط مثبت بین هویت شخصی باهدف عملکرد گرایشی می

اینکه فردی با هویت شخصی که در به دست آوردن هنجار و هویتش فقط خودش نقش داشته، 

که هایش با دیگران همیشه پیروز و این احساس برتری را داشته باشد. افرادی دوست دارد در رقابت

را مجدداً ارزشیابی نموده و  ایدئولوژی، عقاید گذشته ٔ  دارای هویت شخصی باالیی هستند درزمینه

نگر هستند و ازنظر شناختی در شرایط تحت استرس، رسند. آنان متفکر و درونحل میبه راه

 ,Erikson)زعم عملکرد بسیار خوبی داشته و پذیرای تجارب جدید هستند. در همین راستا به

که فرد بتواند بین تصوری که از یگانگی و ثبات درونی خود دارد و آن تصوری که هنگامی( 1968

 گردد.نفس حاصل میدیگران از یگانگی و ثبات وی دارند هماهنگی ایجاد کند، اعتمادبه

همچنین، بین هویت ملی و هدف تسلط اجتناب رابطه منفی وجود داشت. در این زمینه باید 

ملی نظیر  اجتماع ملی میزان تعلق وفاداری اعضاء به هر یك از عناصر و نمادهایدرون یك گفت 

ها را سرزمین، دین، آیین، مناسك، تاریخ، زبان، مردم و دولت، شدت احساس هویت ملی آن

شده و هدف افرادی که هویت ملی باالیی دارند بر اساس جامعه هویتشان تعیینکند. مشخص می

کنند. این افراد به نیاز جامعه توجه ارند؛ چون به عالئق خود توجه نمیتسلط اجتناب پائینی د
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ای ندارند ولی به خاطر حفظ کشور و هویت ملی کنند مانند افرادی که به کارهای سیاسی عالقهمی

 .(Geest & Brown, 2011)به سمت این مشاغل خواهند رفت 

رابطه هویت  ف عملکرد اجتنابی درهد میانجیگری نقش پژوهش؛ هاییافته از دیگری قسمت در

گرفت. این یافته حاکی از این است افرادی که دارای هویت  قرار تائید مذهبی باعاطفه منفی مورد

مذهبی باالیی هستند، احساس رقابت با افراد دیگر را نداشته و این امر سبب کاهش استرس و 

اد کافی داشته و این عمل باعث شود. همچنین ازلحاظ درونی به خود اعتماضطراب در آنان می

هدف تسلط  میانجیگری ها، نقشیافته از دیگری قسمت شود که عاطفه منفی را تجربه نکنند. درمی

فرآیندهای  توان گفتگرفت که می قرار تائید باعاطفه مثبت مورد رابطه هویت اجتماعی گرایشی در

شوند. هویت نیز که متأثر از ین میدهنده هویت اجتماعی، بر اساس ساختار اجتماعی تعیتشکیل

دهد، باعث تغییر آن شده یا موجب روابط اجتماعی نسبت به ساختار اجتماعی، واکنش نشان می

تواند موجب پیدایش انواع (. ساختار اجتماعی میKhodafanahi, 2014) گرددحفظ و بقای آن می

هویت گفت  توانوضوح میا بهتشخیص باشد؛ لذخوبی قابلهویت اجتماعی در افراد شده و به

عنوان موجوداتی اجتماعی است و بر درک افراد از خود ها بهاجتماعی خصلت یا خصیصه همه انسان

استوار بوده و ذاتی نیست؛ بلکه محصول توافق و عدم توافق میان افراد است. آنچه یك گروه انسانی 

شود. شباهت و های دیگر میروهها از گبخشد، شباهتی است که باعث تفاوت آنرا هویت می

سازند. فرهنگ جوامع بشری نیز، فرآیند تفاوت و ها را می، معناهایی هستند که افراد، آن«تفاوت

گیری نوبه خود، باعث شکلهم بهاهداف تسلط گرایشی بخشد. بدین ترتیب، شباهت را عینیت می

که نیازشان به شایستگی برآورده شده  . زیرا افرادیشوندهای هویتی در بین جوامع بشری میمقوله

در محیط و مؤثر بودن در تعامالت اجتماعی باور دارند  در اثرگذاریاست به صالحت و قابلیت خود 

عالیق ، پوشاک، مذهب، زبان رینظجامعه خود ساختار اجتماعی و به دنبال رونق و گسترش 

 (.Jalali, Ahadi & Kiamanesh, 2016)باشند میزیباشناختی، تفریحات و سرگرمی، ورزش، تغذیه 

گری هدف تسلط اجتناب باعاطفه مثبت مورد تائید چنین ارتباط هویت شخصی با میانجیهم

 شکست از اجتناب دارند، سعی در تسلط پرهیزی گیریقرار گرفت. باید گفت افرادی که جهت

 تسلط هدف گیریشکل اینبنابر دهند، انجام کامل طوررا به تکالیف که هستند آن پی در و داشته

افرادی که دارای هویت  .شودمی آنان در مثبت عواطف نفس وافزایش اعتمادبه باعث پرهیزی

ها توانند به جزئیات بیشتری از اطالعات دست یابند. بر این اساس، آنمیشخصی باالیی هستند 

. ها دارندنسبت به آن های بیشتر و متنوّع تریو تداعی کردهجهات گوناگون موضوعات را مشاهده 

گونه موضوعات و ناشناخته بودن برای دیگران سبب صورت فردی بر اینولی تسلط داشتن به

توانند حل مسئله خلّاق را آسان می این افرادعالوه بر آن،  شود.استفاده نکردن توسط افراد می

شواری که دیگران درنهایت، حل هایی، بر مسائل دحلکنند، مردم را قادر سازند تا با استفاده از راه
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حال که از انجام کارهای عادی کم نشود( و در بعضی ها برایشان سخت است، فائق آیند )درعینآن

 های درون فردی پیدا کنندهایی برای برطرف کردن کشمکشحلموارد، مردم خواهند توانست راه

(Ghanbari, Esmaili, Purebrahimi & KHolgi, 2016) 

 صرفبه کنند، تمایلمی تجربه را مثبت بیشتری عاطفهافراد  کههنگامیتوان گفت یدرمجموع م

 تجربه کهدرحالی. دارند تکلیف آن در عملکرد باالتری از سطح به دستیابی و تکلیف در بیشتری زمان

از دیگر تلویحات مهم . شودمی عملکرد از ترپایین به سطوح دستیابی به منجر بیشتر منفی عاطفه

باشد. زیرا افراد نیازمند های رفتاری و هویتی افراد میتایج این تحقیق اهمیت دادن به ویژگین

سوی شناخت کننده فرد بهباشند که بتواند امر آموزش را تسهیل و همچنین هدایتمحیطی می

( افرادی که از طریق تعامالت خود به نیازهای Honarparvaran, 2017)توانایی ذاتی خود باشد 

آورند و این سبب خاطر در دیگران را به وجود میکنند حس تعلقدیگران توجه می یشناختوانر

و کاربرد عواطف منفی پرهیز کنند و اعتماد راسخی به  رانهیگهای کنترلی سختشود که از روشمی

نفس و دبهدیگران داشته باشند که این امر سبب ایجاد و باالتر رفتن اعتما هایها و شایستگیتوانایی

شناخت بیشتر هویتی افراد خواهد شد. نقش برآورده شدن نیازهای اساسی هویتی افراد در اتخاذ 

های کند که جو محیطهای هدف این پیام را به متولیان علوم روانشناسی منتقل میگیریجهت

افراد بشود  استقالل شایستگی و پیوستگی کنندهتیقرارگیری افراد باید به گونه طراحی شود که تقو

(rahiminezhad, Jafari, 2016 همراه کردن آموزش با کنترل و اجبار هم کیفیت و هم احتمال )

 یزیبرانگدهد. همچنین الزم است تکالیفی که از میزان چالشحصول اهداف آموزش را کاهش می

قیت و شایستگی جا برای ارتقاء حس موفهستند به افراد ارائه و از بازخوردهای به ارمطلوبی برخورد

عالوه بر این ضروری است که مسئولین آموزش عالی درزمینه برآورده شدن  ها استفاده شود.در آن

هایی را انجام دهند که افراد در فضایی خالی از حس ریزیصورت پیوسته برنامههر چه بیشتر نیاز به

ردازند و از این طریق احساس انزوا و ترس به تعامل هر چه بیشتر با یکدیگر و افراد جامعه خود بپ

استرس و در کل عواطف ، موردهای بیها تقویت و سبب کاهش رقابتهمدلی و عواطف مثبت در آن

 خواهد شد. منفی
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