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اجتماعی به  -گیری هدف با نگاهی شناختیجهت یةامروزه نظر

ت، انگیزش پیشرررف ةزمین انگیزش و با تأکید بر نقش اهداف در

بیانگر الگوی منسجمی  [. این نظریه۵] داردبرجسرتگی خایی  
ز اشود تا فرد اسناد و هیجانات فرد است که سبب می ،از باورها

در آن زمینه به  ،ها گرایش پیداکندمختلف به موقعیت هرای راه

 ها:کلیدواژه
 –یاجتنرراب، تبحری -یاجرتنرراب 

گیری تبحری، جهررت ،عملکردی
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 20/29/59تاریخ پذیرش: 

 چکیده
 

لذا،  ؛شرررناختی وجود داردآن بر متغیرهای مختلف روان ریتوجه خایررری به هیجان و تأ  ،اخیراً زمینهه و دد  
گیری اهداف دانشرررجویان مثبت و من ی( در جهت ةبررسررری نقش ابعاد هیجانی طعا   هدف  پژوهش حاضرررر با

 گرفت.یورت

ن ر از  5۸۵کرجسی و مورگان  تعداد  با توجه به جدولاست. همبستگی  -روش پژوهش تویری ی  دامواد و روش
 یاخوشه یریگروش نمونهبه ۵۳35-3۳تحصیلی  بدنی دانشگاه فردوسی مشهد در سالتربیت ةدانشجویان دانشکد

ها با است اده از . دادهشدگیری هدف و عوا ف مثبت و من ی ارزیابی جهت یهااسیبا است اده از مق شردند.  انتخاب
 وت سیر شد.آمار تویی ی، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تجزیه یهاشاخص
 ةمثبت رابط ةعا   اجتنابی با-( و تسل r = ۵3/۸و  p>۸۵/۸مثبت طة عا   گرایشی با-بین اهداف تسرل   دایافته

و >p ۸۰/۸اجتنابی ط -هدف عملکردی ( و بین عوا ف من ی باr = 5۳/۸و >p ۸۵/۸مثبت و معناداری وجود دارد ط
۵۰/۸ = r۸۰/۸وجود داشررت ط یمعنادار ةاجتنابی رابط -ی( و هدف تسررلط p< ۵1/۸و- = r  به  مثبت قادر ة(. عا

 -که اهداف عملکردی حالی در ،(=۸۰/۸pگرایشی بود ط -گرایشی و عملکردی -یبینی اهداف پیشررفت تسلط پیش
 (.=۸73/۸pبود ط پذیربینیمن ی پیش ةعا   بااجتنابی  -یاجتنابی و تسلط

 د.رحاضر نشان داد که اهداف انتخابی دانشجویان، در ابعاد هیجانی آنان نقش دا ةنتایج مطالع گیرینتیجه
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گیری جهت [.5]فعالیت بپردازد و سرررانجام پاسررخی اراهه دهد 
ها بیانگر محتوای اموری اسرررت که افراد برای رسررریدن به آن

فراد برای چرایی و چگونگی تالش ا چنینهم ،کننرردتالش می
واقع،  در .[۳]سرررازد نیرل به اهداف مختلف را مشرررخص می 

ای از باورهاسرررت که افراد را گیری هدف الگوی یکپارچهجهت
شررود آنان به و موجب می کندمیسررمت یر رویکرد هدایت به
ها به  رق مختلف پاسخ دهند پیشررفت و موقعیت  هایلیفتک
ن ای ریون، تحت تأ واکنش فرد بره دنیای پیرام  ةنحو ،. لرذا [7]

همچون  -هررای گونرراگونیو از راه [۰] اسررررتگیری جهررت
 تالگوی پیشرف -هاشدن، درگیرشدن و توجه به فعالیتنزدیر

. تالشررری که یادگیرندگان در تکلیف [1]شرررود نمایان می فرد
ند کندهند و نوع راهبردهایی که است اده مییادگیری نشان می

 .[1]کنند که انتخاب میگیری هدفی است جهت ریتحت تأ 
گیری جهت یهامؤل هدر خصرروص  هاهینظر نیتراز معروف

 ةدسرررت چهارگیری هدف را در الگویی اسرررت که جهت، هدف
و  تبحری -یعملکردی، رویکرد–یعملکردی، اجتناب–یرویکرد
عملکردی، -یدر حالت رویکرد .دهدیتبحری قرارم –یاجتنراب 

 ،در حالت دوم .موفقیت استگرایشری و هدف کسب   رفتار فرد
عملکردی فرد حالتی اجتنابی دارد و هدف اجتناب از  -یاجتناب

تبحری  -یگیری هدف رویکردشکست احتمالی است. در جهت
ها و افزایش سطح شایستگی تأکید شردن بر چالش فرد بر چیره

پرهیز از  برای فرد نیز تبحری-یدر حررالررت اجرترنرراب   .دارد
یادگیری تا حد امکان تالش  نداشررتن یا شررکسررت در  تسررل 

 .[۸]کند می
گیری هدف جهت ةیکی از مواردی کره برای محققان نظری 

ر ها دگیری راتی اسررت که این نوع جهتأو ت ریتأ  دارداهمیت 
های اهداف ارتباط با هیجانات در قالب پیشررایندها و همبسررته 

اهداف پیشرفت بر این فرض استوار یة افراد داشرته اسرت. نظر  
که اهداف مسرریر رفتار و هیجانات افراد را مشررخص و  اسررت 

مختلف درگیر  یهاتیها را در فعالکند تا اینکه آنهردایت می 
 موضوعاتی است نیهیجان از روزآمدتر ةواقع، ساز . در[5]کند 
 و محققان پردازانهیانگیزش پیشررررفت توجه نظر ةنیزم در که

از  ده اسرررت. عوا ف بخشررریکرخود معطوف متعرددی را برره 
مثبت و من ی را شررامل  ةدو بعد عا   اسررت و هیجانات افراد

نسبی  رضایت ةنشران  افراد مثبت در ةعا   . وجود[3] شرود یم
 آمادگی برند و میزانمی سربه آن در که است شرایطی از هاآن

 ةعا   که . افرادی[۵۸]برد می باال را آتی هایمبارزه فرد برای
 اهداف خود قادرند موقعیتی چنین کنند، درمی تجربه مثبت را

 مثبت . عوا ف[۵۵]دهند  گسررترش و نندیدسررترس ب در را

 سوق جدید اهداف پذیرش و جووجست سرمت به را فرد تمایل

هایی را فعرالیرت   مثبرت  عوا فی، کل  وربره  [.۵5] دهرد می
آورد که موجب لذت و تقویت آن احسررراسرررات از وجودمیبره 
. در مقابل، [۵۳]شود مناسرب می  پاسرخ و های عقالنی، قابلراه

 یپریشررانی و اشررتغال  هنی ناخوشررایند نشررانگرمن ی  ةعا  
و افراد را  [۵7] استمشتمل بر حاالت خلقی نامطلوب  ،اسرت 

 .[۵۰] داردیاز دستیابی به اهداف خود بازم
ی من  ةعا   ریعوا ف حاکی از تأ  یةزم نتایج مطالعات در

 خطرپررذیری، خشرررا و بررازداری، تنیرردگیدرد و  شیافزا بر

مثبت بر  ةعرا  ر   ریو ترأ   [۵1]و افسرررردگی  [۵۰]اجتمراعی  
در  یریگایو تصرررم [۵1]ارتبررا ررات شرررنرراختی گسرررترده  

شده است. با عنایت به مطالب مطرح [۵۸]پیچیده  یهاتیموقع
ام نظ یهاانتخاب اهداف دانشرجویان در پیشبرد رسالت  ریو تأ 

کدام از  که هر استضر این حا ةآموزشری، سرؤال ایرلی مطالع   
هدفی  یهرا گیریاز جهرت  ریر مثبرت و من ی کردام   ةعرا  ر  

 ؟کندیبینی مدانشجویان را پیش

 هامواد و روش
، حاضررر ةمطالعات اپیدمیولوژی، مطالع یبندبا توجه به دسررته

 همة آن آماری ة. جامعاسرررتو از نوع تویرری ی   یامشرراهده 
بدنی دانشررگاه فردوسی مشهد در تربیت ةدانشرجویان دانشرکد  

ن ر از  5۸۵ن ر(. تعداد  75۸طبودند  ۵۳35-3۳سرال تحصیلی  
 یاخوشه ةشیودانشجویان  بق جدول کرجسی و مورگان و به

 انتخاب شدند. یامرحله
مذکور  ةدانشرررکد ةگانپنج یهرا از بین رشرررتره  نخسرررت،

شرری، رزبدنی و علوم ورزشرری، رفتار حرکتی، فیزیولوژی وطتربیت
ورزشی و حرکات ایالحی، مدیریت ورزشی( سه  یشناسبیآسر 

بدنی و علوم رفترار حرکتی، مدیریت ورزشررری و تربیت  ةرشرررتر 
 ،مذکور یهااز رشته ،دوم ةورزشی تصادفی انتخاب شد. در مرحل

رعایت اخالق برای انتخاب و  یتصررادفچند کالس دانشررجویان 
جلب مشارکت برای و توضریح داده شد  پژوهش، اهداف پژوهش 

گیری هدف و جهت یهااسیها خواسرته شد مق ها از آنآزمودنی
 ند.کنعوا ف مثبت و من ی را تکمیل  ةپرسشنام

 ابزار پژوهش
سررنجش برای این پرسررشررنامه  .گیری دد مقیاس جهت .2

 ة. دامناستپرسش  ۵5و شامل  شدهیگیری هدف  راحجهت
 1کند( تا دق نمیطایرررالً در مورد من یررر ۵نمرات مقیاس از 

مقیاس شامل . هر خردهاستکند( طکامالً در مورد من یدق می
ها کردن مادهجمع بامقیاس کل هر خرده ةسره ماده است. نمر 

مقیاس متغیر است. در هر خرده 5۵-۳آید که بین می دسرت به
گیری مذکور بیشتر فرد باالتر باشد، یعنی از جهت ةهر چه نمر
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 یهال ای کرونباخ، مقیاس هدفآ. ضرررریب کندیاسرررت راده م 
از عملکرد  پرهیزتربرحرگرا، اجتنرراب از تبحر، عملکردگرا و   

. [۸]ده اسررت شررگزارش  ۸۳/۸و  35/۸، ۸3/۸، ۸1/۸ترتیب به
ل ای کرونباخ آو ضرررریب  روایی مقیاس مذکور احراز ایراندر 

هررای تبحرگرا، اجتنرراب از تبحر، عملکردگرا و مقیرراس هرردف
 ۰7/۸و  1۸/۸، ۸1/۸، 1۵/11ترتیررب عملکرد بررهاجتنرراب از 

دهد مقیاس مذکور از نشرران می اسررت. این امر شررده محاسرربه
 [.۵۸]قبولی برخوردار است همسانی درونی قابل

برای این پرسررشررنامه  .مقیاس عواطف مثبت و منفی .0
پرسش  5۸و شامل  شدهیمثبت و من ی  راح ةسنجش عا  

. سنجدمیاز انواع عوا ف را  یکی پرسرش آن  ۵۸که هر  اسرت 
طبسررریار  ۰وجه( تا هیچطبه ۵ ةها در  یف لیکرت از نمرگویره 
 ۰۸تا  ۵۸مقیاس بین نمرات برای هر خرده ةو دامناست زیاد( 
 ةمقیاس عا  . ضرایب سازگاری درونی برای خردهاسرت متغیر 

 ۸1/۸تا  ۸7/۸من ی از  ةو برای عا   3۸/۸ترا   ۸1/۸مثبرت از  
 ةییدی مقیاس عا  أ. تحلیل عاملی ت[۵۰]ده است شر گزارش 

و ضررریب آل ای  محاسرربه شرردمثبت و من ی مطلوب در ایران 
 ۸۰/۸مثبررت و من ی(  ةکررونبرراخ هر دو مقیرراس طعررا  رر 

 .[۵3]آمد دستبه

آماری ضررریب   یهاحایررل با اسررت اده از روش  یهاداده
تحلیل و  همبسررتگی پیرسررون و تحلیل رگرسرریون چندگانه  

ه از ها با است ادشد. الزم به  کر است که تمامی تحلیلت سریر  
 انجام شد. ۵۸ ویرایش SPSSافزار نرم

 هایافته
ا هشناختی آزمودنیهای جمعیتویژگی، نخست، در این قسمت

 شده است. ههنظیر جنسیت و گروه سنی ارا
، هدف ۸5/۵1گرایشررری  -میانگین نمرات هدف عملکردی

و  1۰/۵1گرایشی -یهدف تسررلط، 5۸/۵5اجتنابی  -عملکردی
میانگین  ،. همچنیناسرررت 5۰/۵۵اجتنابی  -یهردف تسرررلط 

دست به ۰1/51و  3۸/۳۰ترتیب نمرات عوا ف مثبت و من ی به
نتایج ضررررایب  ،5. بر اسررراس نترایج منردرج در جردول    آمرد 

گرایشررری  -یدهد بین اهداف تسرررلطهمبسرررتگی نشررران می
مثبت  ةعا   ( با=۸۸۵/۸pاجتنابی ط -ی( و تسرررلط=۸۸1/۸pط

 عوا ف من ی با ،. همچنینوجود داردمثبت و معناداری  ةرابط
( و =۸5/۸pمثبرت معنادار ط  ةاجتنرابی رابطر  -هردف عملکردی 
دارد  یمن ی معنررادار ةاجتنررابی رابطرر -یبرراهرردف تسرررلط

 (.=۸5/۸pط

 شناختی مطالعهدای جمعیتویژگی .2جدول 

 گروه سنی جنسیت
 به باال 53 سال 5۸تا  57 سال 5۳تا  ۵3 پسر دختر

 درید فراوانی درید فراوانی درید فراوانی درید فراوانی درید فراوانی
۵۵7 ۰1 ۸1 7۳ ۵1۸ ۸۰ 5۰ ۰/۵5 1 ۰/5 

 

 ماتریس دمبستگی اددا  پیشرفت با عواطف دانشجویان .0جدول 

 هدف
 مقدار همبستگی طمقدار معناداری(

 من ی ةعا   مثبت ةعا  
 -۸5/۸( 1۳/۸ط -۸1/۸( ۳۰/۸ط عملکردی -یرویکرد
 ۵۰/۸( ۸5/۸*ط -۵5/۸( ۸۸/۸ط عملکردی -یاجتناب

 ۵۸/۸( ۵۰/۸ط ۵3/۸( ۸۸1/۸**ط تبحری -یرویکرد
 -۵1/۸( ۸5/۸*ط 5۳/۸( ۸۸۵/۸***ط تبحری -یاجتناب

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

 عواطف راهتبحری از  -یتبحری و اجتناب -یبینی اددا  پیشرفت رویکردپیش درنتایج رگرسیون چندگانه  .9جدول 

 B SE Beta T pضریب رگرسیون  بینمتغیر پیش متغیر مالک

 تبحری-یرویکرد
 ۸3/۸ -3۸/۸ -5۸/۸ ۸1/۸ -۸3/۸ من ی ةعا  

 ۸7۰/۸*  ۵7/5 ۵3/۸ ۸5/۸ ۸۰/۸ مثبت ةعا  

 ۸1/۸ -۵۵/۵ -۳5/۸ ۵7/۸ -۵۵/۸ من ی ةعا  

 ۸73/۸*  17/۵ ۵۳/۸ ۸۳/۸ ۸1/۸ مثبت ةعا   تبحری-اجتناب

*p<0/05 
مثبت قادر  ةکه عا   دهدینشرران م ۳نتایج مندرج در جدول ی کنندگی عوا ف مثبت و من بینیبررسی نقش پیش برای
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 اسررررتتبحری -یبینی اهررداف پیشررررفررت رویکردبرره پیش
ة کننرردبینیمن ی پیشة کرره عررا  رر حررالی در (،=۸7۰/۸pط

. همچنین، اهداف پیشرفت (=۸3/۸pمعناداری برای آن نیست ط

 (=۸۰3/۸pبینی طپیش مثبت قادر به ةتبحری عا   -یاجتنراب 
 .نیستبینی قادر به پیش (=۸1/۸pمن ی ط ةو عا  

 
 عواطف راهعملکردی از  -یعملکردی و اجتناب -یبینی اددا  پیشرفت رویکردنتایج رگرسیون چندگانه برای پیش .8جدول 

 B SE Beta T pضریب رگرسیون  بینمتغیر پیش متغیر مالک

 عملکردی -یرویکرد
 ۵۸/۸ ۰1/۸ 7۵/۸ 15/۸ 5۳/۵ من ی ةعا  

 ۸۰/۸* 75/۵ ۳5/۸ ۵5/۸ ۸1/۸ مثبت ةعا  

 عملکردی -یاجتناب
 ۸7۸/۸* ۰۸/۵ 13/۸ 7۳/۸ 1۵/۸ من ی ةعا  

 ۸۰3/۸ ۸۵/۵ 1۸/۸ ۵3/۸ ۵۳/۵ مثبت ةعا  

*p<0/05 
 

که در خصررروص اهداف  دهدینشررران م 7نترایج جردول   
بینی مثبت قادر به پیش ةعملکردی، عا   -یپیشرفت رویکرد

 .یستبینی نقادر به پیش (=۵۸/۸pمن ی ط ةو عا   (=۸۰/۸pط
 ةعملکردی، عا   -یهمچنین، در اهرداف پیشررررفرت اجتنراب   

عا ف من ی  (، اما=۸۰3/۸pبینی نیسرررت طمثبت قادر به پیش
 .(=۸7۸/۸pط استبینی قادر به پیش

 بحث
هرردف بررسررری نقش ابعرراد عررا  ی در  پژوهش حرراضرررر بررا

گرفت. نتایج حایررل  گیری اهداف دانشررجویان یررورت جهت
 ةعرا    تبحری برا  -یبیرانگر این بود کره بین اهرداف رویکرد   

مثبت قادر  ةمثبت و معناداری وجود دارد و عا   ةمثبرت رابط 
 -یتبحری و رویکرد -یبینی اهداف پیشرررفت رویکردبه پیش

عملکردی و  -که اهداف اجتنابی حرالی  در اسرررت،عملکردی 
 .پذیر استبینیمن ی پیش ةعا   باتبحری  -یاجتناب

 -یمثبت در اهداف رویکرد ةهای حایل از نقش عا  یافته
 به هاآن که افرادی که نیازاسرررت تبحری بیانگر این موضررروع 

 شررایسررتگی برآورده شررده اسررت به یررالحت و قابلیت خود در
ذاری در محی  و مؤ ربودن در تعررامالت اجتمرراعی برراور ا رگرر

هررای دنبررال فریرررت برای تمرین و ابراز توانررایی دارنررد و برره
درک و کمتر احتمال دارد این افراد از عدم ،؛ بنابرایناندخویش

 وباشررند داشررته  ینگران تسررل  بر م اهیا و دانش ا راف خود
 ور مسلا، بهند. کنگریزی را انتخاب گیری هدف تسرل  جهت

مقاومت و پافشررراری کنند به  ،افرادی که قادرند در برابر موانع
توانند اند و مینسرربت به خود رسرریده یباورهای خودکارآمدتر

رسرریدن این افراد را برای خود انتخاب کنند و  یتریاهداف عال
 عوا ف مثبت خواهد شد.  به موفقیت سبب 

 [5۸] همکارانتیسر و پژوهش  توان بهمی ،در همین راستا
فراگیران قادرند اهداف خود را  نداشررراره کرد کره نشررران داد 

یند او در این فر کنندیررورت کامالً ارادی و شررخصرری دنبال به
 توانند ارتبا ات مثبت خود را با دیگران ح ظ کنند. می

 و یادگیری افراد ایررلی تبحری، هدف -یرویکرد هدف در
ی هاپژوهش توان بهمی ،. در همین راسرررتااسرررت مطالب فها

 بر هدف، فرد این نوع در .اشاره کردکاپالن و ماهر و نیز الیوت 

 کسررب و هالیفتک بر تسررل راه  از خود شررایسررتگی  رشررد

 خود برای فق  را یادگیری و کندمی تمرکز های جدیدمهارت

 یامعناین افراد، به نظر در . شررایسررتگیرددا دوسررت یادگیری
 سررتهامهارت و توانایی افزایش و زیانگچالش لهمسررا بر غلبه

 .[۵و  5۵]
کنندگی بینیهای حایرررل از نقش پیشهمچنین، یرافتره  

تبحری بیانگر این موضررروع  -یمن ی با اهداف اجتناب ةعرا  ر  
از پرهیز  جهت در تسررل  هدف گیریجهت با که افراد اسررت

کاری  ةهای روزمرخطا در فعالیت و مطالب، شرکست  ن همیدن
ها، مهارت دادنازدسرررت نگران افراد کنند. اینمی تالش خود

هدف،  نوع این در شررایسررتگی و هسررتند خودة حافظ یا توانایی
شررود. در همین می تعریف به تکلیف کامل دسررتیابی یررورتبه

اشرراره کرد که  حسررینی و لطی یان توان به پژوهشمی ،راسررتا
 نیز یرییادگ هایموقعیت در و نگران مضطرب نشران داد افراد 

 باورند که این و بر انددرس در شررکسررت یا یادگیریعدم نگران

 ،بنابراین ؛ندیآیبرنم یدرسرر تکالیف انجام ةاز عهد کامل  وربه
 تبحری را -یاجتناب هردف  گیریجهرت  زیرادی  برا احتمرال  

حاکی از این  کارشرررکی پژوهش ،. همچنین[55] نندیگزیبرم
 در اجتنررابی گروه آموزاندانش نمرات مریررانرگین   برود کرره 

شرررنرراختی،  راهبردهررای خودگردان یررادگیری هررایمؤل رره
اسررت  کمتر تبحری هایگروه از منابع و مدیریت فراشررناختی

[5۳]. 
 بر عملکردی از نوع اجتنابی -تبحری یهردف  گیریجهرت 
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 و مثبت ا ر من ی هایهیجان بر و من ی مثبت ا ر هایهیجان
 گیریجهت مثبت ةابطر پکرون  معنرادار دارد. نترایج پژوهش  

عصررربانیت،  من ی یهاجانیه عملکردی با -یهردفی اجتنراب  
 . [57]دادد  نشان را خستگی و اضطراب
عملکردی بر  -یاجتنرراب هرردفی گیریجهررت مرن ی  ا رر 
 در من ی هایهیجان بر آن مثبت ا ر و مثبت هرای هیجران 

 اسررت. بر پذیرتبیین شررناختی اجتماعی پکران مدل چارچوب

 مانند  من ی نتایج سمتبه توجه تمرکز وقتی پکران مدل اساس
 دارد هاآن بر کمی کنترل کند دانشجو احساس و باشد شکست

 نتایج کنترل کند احسرراس اگر و خواهد شررد تجربه اضررطراب،

 تجربه خواهد نتایج به مربوط عصرربانیت ،اسررت دیگران دسررت

، اسرت  ارزشیب ی اوهاتیفعال کند احسراس و شرد. اگر دانشرج  
 پذیرش اهداف مها پیشایند نیدوم .کندمی تجربه را خستگی

 -یاجتناب هدفی گیریجهت است. در شکست از اجتنابی، ترس
شکست،  از پرهیز و شرکست  به معطوف عملکردی تمرکز توجه

 ارزش و شررکسررت یریپذکنترل ةدربار تردید یا کنترل کمبود

دانشرررجو  رودمی انتظار ،بنابراین .اسرررت شرررکسرررت من ی
 ناامیدی و عصبانیت، اضرطراب  مانند نتایجی من ی هایهیجان

 دانشجویان مها این برای نتایج به اینکه توجه کند. با تجربه را

 توجرره مورد و نرردارد چنرردانی ارزش هررافعررالیررت و اسرررت

 اسرررت. وقتی انتظار دانشرررجو مورد گیرد، خسرررتگیقرارنمی

 با که اسررت  بیعی باشررد پایین و ارزش کنترل هایارزیابی

 رفتارهای الًوعمم .باشررد داشررته من ی ارتباط مثبت یهاجانیه
 شود. هر رفتاریما با میل رسیدن به هدفی ویژه برانگیخته می

تار بینی رفدارد و برای پیشها را درپیای از فعالیتاز ما سلسله
نوع  ،ها یا نیازهای آنان باید شناسایی شود. از  رفیافراد انگیزه

کنیا مقدار انگیزش ما را برای رسیدن انتخاب میهدفی که ما 
 کند.به آن هدف تعیین می

 گیرینتیجه
 کنند، تمایلمی تجربه مثبت بیشررتری ةافراد عا   کههنگامی

 باالتری از سطح به دستیابی و تکلیف در بیشتری زمان یرفبه

 من ی ةعا   ةتجرب کهی حال در ،دارند تکلیف آن در عملکرد

. انجامدمی عملکرد از ترنییپاهای به سطح دسرتیابی  به بیشرتر 
 تنظیا فرایندهای در را مضاع ی عا  ی افراد، نقش یهاحالت

 توانندمی دارند که که افراد باور معنا. بدین کندمی ای ا هدف

 هدف باهمچنین،  .دارند اعتماد خود هایمهارت به و گیرندبیاد

 یهاتیخود، فعال پیشرررفتدرک  و تعمیق یادگیری قراردادن
 کنند. بیشتری تجربه می فراشناختی و شناختی مختلف

 گیریجهتپژوهش این است که مها این  هاییکی از یافته
یرا ز دارد،گیری اجتنابی برتری نسبت به جهت یشر یگرا هدف

یرررورت پیوسرررته در افراد ایجاد رابطه و در برآوردن نیازها به
شررود که افراد بدون مر سرربب می. این اکندمیاحسرراس مثبت 

یا دریافت  اجرای کارخود با سرررایرین یا ترس از عدم ةمقایسررر
خود  ةشدعوا ف من ی از  رف دیگران و خود افتخارات کسب

و بیشتر بر درک عمیق و تسل  بر  نندبا خود مقایسه ک فق را 
ضرررروری اسرررت که  ،بر اینمتمرکز شرررود. عالوه خود کارهای
چه بیشرررتر  برآوردن هر ةنیزم وزشررری درن نظام آموالئمسررر
 انجام دهند که ییهایزیرپیوسته برنامه شرناختی های رواننیاز

افراد در فضرررایی خرالی از حز انزوا و ترس بره تعامل هر چه   
خود بپردازند و از این  ریق  ةبیشرررتر برا یکدیگر و افراد جامع 

و شرررود  هرا تقویت دلی و عوا ف مثبرت در آن احسررراس ها
 .کاهش یابد و عوا ف من ی تنیدگی، موردیهای برقابت

 تشکر و قدردانی
 بدنیو دانشررجویان دانشررکدة تربیت نوالئمسررپژوهشررگران از 

که در  ۵۳35-3۳دانشرگاه فردوسری مشرهد در سال تحصیلی    
 کنند.یماین پژوهش شرکت کردند، تشکر 
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Abstract 

Background and Objectives Recently, emotions and their 

psychological impact on different variables have attracted a special 

attention. Therefore, this study was aimed to investigate the role of 

emotions (positive and negative) in students’ goals. 

Materials & Methods In this descriptive-correlation study, based on 

random cluster sampling, a total of 201 subjects of all 420 students of 

physical education in 2010-2011 (in Ferdowsi University of 

Mashhad) were recruited, using Morgan Table. To achieve the 

objectives of the questionnaires, goal orientation scales and positive 

and negative affectivity were used. Data were interpreted using 

descriptive statistics, Pearson correlation, and regression analysis. 

Results A positive and significant relationship exists between 

mastery-approach (r=0.19, p<0.01) and mastery-avoidance goals 

with positive affect (r=0.23, p<0.01). There is a significant 

relationship between the negative emotions with the goal of 

functional-avoidance (r=0.15, p<0.05) and those with the goal of 

mastery-avoidance (r=-0.16, p<0.05). Positive affect was able to 

predicts the goals of progress in mastery-approach and functional-

approach (p=0.05), while functional-avoidance and mastery-

avoidance goals were predictable by negative affect (p=0.049). 

Conclusion The results showed that the choice of objectives by 

students can be involved in their emotional aspects.  
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