
21 

 

 فصلنامه روانشناسي تربيتي

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد تنكابن

  33، پياپي 3131 پایيز، سوم، شماره پنجمسال 

 32-23صص  

 

 بيني هيجانات پيشرفت دانشجویاننقش پنج عامل بزرگ شخصيت در پيش

 2ياالسالمخيش هيراض ،*3بردبار میمر

 رازیدانشگاه ش یتیترب یروانشناس یدکتر یدانشجو (1

 رانیبوشهر .بوشهر.ا قاتیواحد علوم و تحق ی، دانشگاه آزاد اسالم یروانشناس اریداستا (2

 bordbar_m2000@yahoo.com*نویسنده مسوول:  

 11/4/99تاریخ پذیرش مقاله    22/2/99 تاریخ آغاز بررسی مقاله   9/11/92  تاریخ دریافت مقاله

 چكيده

 121بود. نمونه پژوهش شامل  انیدانشجو شرفتیپ یمثبت و منف جاناتیه ینیبشیدر پ تیخصنقش پنج عامل بزرگ ش یهدف از پژوهش حاضر، بررس

 نجپ پرسشنامه قیانتخاب شدند. ابزار تحق یاچند مرحله یاخوشه یریگبود که با روش نمونه رازیدانشگاه ش انیپسر( از دانشجو 08دختر و  91نفر )

 یهمزمان، مورد بررس یوهیچندگانه، به ش ونیرگرس لیتحل یها با استفاده از روش آماربود. داده شرفتیپ جاناتیو پرسشنامه ه تیعامل بزرگ شخص

مثبت  شرفتیپ جاناتیبه صورت مثبت و معنادار، ه یو گشودگ یمدارفهیوظ ت،یپنج عامل بزرگ شخص انیاز آن بود که از م یحاک هاافتهیقرار گرفت. 

 جاناتیه یمنف یکننده ینیبشیپ یمثبت و گشودگ یکننده ینیبشیپ ییرنجورخوروان ،یمنف شرفتیپ جاناتیباط با هدر ارت نیهمچن کنند،یم ینیبشیرا پ

 کنند  یم فایا شرفت،یپ یهاطیدر مح انیدانشجو یجانیدر تجارب ه ینقش مؤثر ت،یکه صفات شخص دهندینشان م جینتا نیهستند. ا یمنف شرفتیپ

 انیدانشجو ت،یپنج عامل بزرگ شخص ،یمنف شرفتیپ جاناتیمثبت، ه فتشریپ جاناتیه :ناگکليد واژ

 مقدمه

ی اخیر، تالش و یکی از موضوعاتی که در چند دهه

توجهات نظری و تجربی فراوانی را به خود جلب کرده 

است، بحث هیجانات است. این عالقه و توجه تا حدی 

ا و هتواند به دلیل نقش مهمی باشد که هیجانها در رفتارمی

پردازان مختلف، تعاریف کنند. نظریهزندگی فرد ایفا می

توان گفت اند، اما در مجموع میمتعددی از هیجان ارائه داده

و پیچیده است. پکرون،  1که هیجان، رویدادی چند بعدی

ای از ( هیجانها را به عنوان مجموعه2881) 2گوئتز و فرنزل

های مؤلفه دانند که شاملفرایندهای مرتبط به هم می

عاطفی، شناختی، فیزیولوژیکی و انگیزشی است. این 

روز افزون به بحث هیجانات و همچنین پیشایندها  یعالقه

و پیامدهای آن، اندک اندک توجه روانشناسان تربیتی را نیز 

 (.2882و پکرون،  9به خود جلب کرد )شوتز

                                                 
1 - Multi-dimensional 

2 - Pekrun, Goetz & Frenzel 

3 - Schutz 

4 - Titz 

آموزان در طی امروزه روانشناسان تربیتی معتقدند که دانش

های شناختی نائل آموزش نه تنها به کسب دانش و مهارت

شوند، بلکه هیجانات خوشایند و ناخوشایند مرتبط با می

کنند )پکرون، گوئتز، یادگیری و پیشرفت را نیز تجربه می

(. اما با وجود 2882؛ شوتز و پکرون، 2882، 1و پری 4تیتز

ی هیجانات در کالس، تحقیق حضور همیشگی و همه جانبه

های آموزشی به آرامی و به بر روی هیجانات در بافت

تدریج در حال ظهور است و به ویژه هیجانات خوشایند به 

وسیله محققان تعلیم و تربیت نادیده گرفته شده است 

(. در دو 2882، 2؛ شوتز و لینهارت1992، 1)پکرون، و فرز

ی اخیر بر تعداد دانشمندانی که در بافتهای آموزشی با دهه

پردازند، اضافه شده است. این اهی هیجانی به تحقیق مینگ

کنند که آموزش یک فرایند گرانبار هیجانی محققان تأکید می

5 - Perry 

6 - Frese 

7 - Lanehart 
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و  1؛ گوئتز، پکرون، هال2882برای افراد است )میر و ترنر، 

(. توجه به عناصر هیجانی 2881؛ پکرون، 2881، 2هگ

 "9هیجانات پیشرفت"ای با عنوان سازه کالس، به معرفی

 منجر شده است. 

هیجانات پیشرفت، هیجاناتی هستند که به طور مستقیم با 

اند. با توجه فعالیتهای پیشرفت یا نتایج پیشرفت، گره خورده

 4توانند مرتبط با پیامدبه این تعریف، هیجانات پیشرفت می

باشند، هیجانات مرتبط با پیامد نیز  1و یا مرتبط با فعالیت

شوند؛ هیجاناتی که مرتبط با می خود به دو گونه تقسیم

احتمال پیامدی خاص در آینده هستند )هیجانات پیامدی 

( و هیجاناتی که مبتنی بر پیامدهای تجربه 1معطوف به آینده

شده در گذشته هستند )هیجانات پیامدی معطوف به 

(. بعالوه هیجانات پیشرفت، از جنبه ارزشی نیز به 2گذشته

ناخوشایند )منفی( تقسیم  هیجانات خوشایند )مثبت( و

( یک 2882اند. بر این اساس پکرون و همکاران )شده

های پیشرفت تجربه بندی از هیجاناتی که در محیططبقه

، 9و ارزش 0شوند، با توجه به دو بعد موضوع کانون توجهمی

 آورده شده است. 1اند که در جدول ارائه کرده

(، جهت تبیین این هیجانات پیشرفت، 2881پکرون )

را مطرح کرده  18کنترل-اجتماعی ارزش-ی شناختینظریه

اضر یکی از دیدگاههای مهم ی او در حال حاست. نظریه

سازی عوامل در تبیین هیجانات پیشرفت و یکپارچه

شناختی، اجتماعی و انگیزشی مؤثر بر هیجانات، محسوب 

شود. از نظر او پیشایندهای هیجانات پیشرفت را باید در می

سطوح مختلف اجتماعی/فرهنگی )محیطی( و شخصی 

)شناختی( مورد توجه قرار داد. پیشایندهای 

های جتماعی/فرهنگی هیجانات، بیانگر تأثیرات محیطا

                                                 
1 - Hull 

2 - Hagg 

3 - Achievement emotions 

4 - Outcome related 

5 - Activity related 

6 - Prospective 

7 - Retrospective 

آموزشی است و منظور از پیشایندهای شخصی، 

 های تحصیلی هستند.های شناختی افراد از موقعیتارزیابی

های کنترل پکرون، دو گروه از ارزیابی-ی ارزشدر نظریه

شناختی که ارتباط ویژه با هیجانات پیشرفت دارند، مدنظر 

بر فعالیتها و  11ست؛ یکی ادراک کنترل ذهنیقرار گرفته ا

پیامدهای پیشرفت )ارزیابی از کارآمدی و همچنین 

های علی مرتبط با پیشرفت( و دیگری ارزش شناخت

)اهمیت ادراک شده( این فعالیتها و پیامدهاست  12ذهنی

از طریق ادراک  (. بنابراین هیجانات پیشرفت2881)پکرون، 

ش فعالیتها یا پیامدهای و همچنین ارز 19پذیریکنترل

پذیری شوند. به طور مثال، ادراک کنترلپیشرفت تعیین می

های پیشرفت و ارزش مثبت قائل شدن برای این فعالیت

ی هیجانات مثبت مرتبط با فعالیت، فعالیتها، منجر به تجربه

های مانند لذت از یادگیری خواهد شد. همچنین ارزیابی

امدهای پیشرفت و ارزش ذهنی پذیری پیفرد مبنی بر کنترل

ی هیجانات مثبت مرتبط با پیامد، مثبت آنها، منجر به تجربه

گردد. در حالیکه احساس عدم کنترل مانند غرور و امید می

بر پیامدهای پیشرفتی که دارای ارزش ذهنی منفی هستند، 

امیدی و هیجانات منفی مرتبط با پیامد، مانند اضطراب، نا

 (.2882هند کرد )شوتز و پکرون، شرم را ایجاد خوا

 14ها به عنوان پیشایندهای نزدیکاز آنجایی که این ارزیابی

اند، هر عاملی که این هیجانات پیشرفت در نظر گرفته شده

ها را تحت تأثیر قرار دهد، بر هیجانات پیشرفت نیز ارزیابی

تأثیرگذار خواهد بود. در این میان، ویژگیهای شخصیتی را 

ان های فراگیرز جمله عواملی دانست که بر ارزیابیتوان امی

رفت های پیشتأثیر گذاشته و تجارب هیجانی آنها در محیط

 زنند.را رقم می

 

8 - Object focus 

9 - valence 

10 - Control-value theory 

11 - Subjective control 

12 - Subjective value 

13 - Controllability 

14 - Proximal antecedents 



 یاالسالمخیش و بردبار /انیدانشجو شرفتیپ جاناتیه ینیبشیدر پ تینقش پنج عامل بزرگ شخص

 21 

 بندی هيجانهای پيشرفتطبقه .3جدول 

 عد ارزشب 

 منفي مثبت 

   بعد موضوع کانون توجه:

 خستگی/ خشم لذت فعاليت

 پيامد

 معطوف به آینده

 معطوف به گذشته

 

 امید

 غرور

 

 نا امیدی/ اضطراب

 شرم

 

 
 

در برخی از مبانی نظری، بر نقش ویژگیهای شخصیتی در 

ارزیابیهای شناختی افراد و به تبع آن، تجارب هیجانی آنها 

به سبکهای  (1991) 1تأکید شده است؛ مثالً الزاروس

کند و آنها را به عنوان مختلف در افراد اشاره می 2ارزیابی

ص ای خاباثبات برای ارزیابی محیط به شیوه 9آمادگیهایی

نماید. او ویژگیهای شخصیتی افراد را دلیل تعریف می

( 2881) 4داند. رزمنهای ارزیابی میتفاوت در این سبک

کرده است. او های ارزیابی خاصی را نامگذاری نیز سبک

دارد که افراد با سبکهای ارزیابی مختلف، بیان می

ای متفاوت ارزیابی پیشامدهای محیطی یکسان را به گونه

                                                 
1 - Lazarus 

2 - appraisal styles 

3 - Dispositions 

4 - Roseman 

5 - Aultman 

کنند و  هر یک از ارزیابیها احتمال تجارب هیجانی می

خاصی )مثبت یا منفی( را افزایش خواهد داد. در همین 

نقش (،  نیز بر 2889) 1و ویلیامز 1راستا شوتز، آلتمن

های های شخصیتی در تجارب هیجانی در محیطویژگی

ی مختلف را برای اند، آنها سه واژهپیشرفت اشاره کرده

برند: ها به کار میتوصیف عواطف و هیجانات در این محیط

 9و سناریوهای هیجانی 0، عاطفه مرکزی2تمایالت عاطفی

 (.1)شکل 

زیولوژیکی است که احساس عاطفه مرکزی، حالتی نوروفی

کند و معموالً به فرد را در هر لحظه از زمان تعیین می

6 - Williams 

7 - Affective tendencies 

8 - Core affect 

9 - Emotional episodes 
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خاصی مرتبط نیست، به طوری که فرد از دلیل   1موضوع

ی مرکزی بر اساس باشند. عاطفهاین احساس خود آگاه نمی

های تواند احساسدو بعد خوشایندی و برانگیختگی می

و ... را  4آرام بودن، 9، پرانرژی بودن2متفاوتی چون تنش

ایجاد کند. این احساساسات کلی، پتانسیل آن را دارند که 

به سناریوهای هیجانی تبدیل شوند؛ سناریوی هیجانی در 

ی هیجانی خاص در ارتباط با یک موضوع واقع تجربه

باشد. آنچه مشخص )پیامد پیشرفت یا فعالیت پیشرفت( می

به هیجانی شود که احساس کلی فرد، یک تجرباعث می

مشخص را ایجاد کند، ارزیابیهای شناختی فرد در ارتباط با 

باشد. ارزیابیهای متفاوت )مخصوصاً از یک موضوع می

پذیری و ارزش موضوع(، منجر به سناریوهای لحاظ کنترل

( 2889هیجانی متفاوت خواهند شد. شوتز و همکاران )

ابیهای ی مرکزی، ارزیکنند که آنچه عاطفههمچنین بیان می

دهد، شناختی و سناریوی هیجانی را تحت تأثیر قرار می

های آمادگیتمایالت عاطفی هستند که در واقع نوعی پیش

باشند. این ی هیجانات خاص میبا ثبات برای تجربه

آمادگیها در واقع همچون لنزی هستند که افراد از طریق پیش

برای  کنند و نوعی سوگیریآنها وقایع محیط را تفسیر می

نمایند. بنابراین تجارب هیجانی خاص را در افراد ایجاد می

آمادگی در ارتباط با اینکه آموزی نوعی پیشاگر دانش

زا است داشته باشد، احتمال بیشتری مدرسه مکانی اضطراب

وجود دارد که پیشامدهای مختلف در مدرسه را به عنوان 

 سناریوهایزا تعبیر کرده و در نتیجه های اضطرابموقعیت

هیجانی که برچسب اضطراب دارند را تجربه نماید. بنابراین 

فردی (، پتانسیلی درون2889از نظر شوتز و همکاران )

هیجانها را تحت تأثیر  یوجود دارد که مسیر ابراز و تجربه

دهد. از نظر آنها یکی از عوامل مهم که این قرار می

یژگیهای دهند، وآمادگیهای با ثبات را شکل میپیش

 شخصیتی فراگیران است.  

                                                 
1 - Object 

2 - Tense 

3 - Energetic 

4 - Serene 

5 - five factor model 

6 - big five 

7 - Digman 

ی شخصیت، معتقدند امروزه بسیاری از محققان در زمینه

سازی از ویژگیهای شخصیتی، مدل پنج که بهترین مفهوم

، 2است )دیگمن 1یا پنج بزرگ 1عامل بزرگ شخصیت

(. این مدل از طریق مطالعات بسیاری که با استفاده از 1998

ه شخصیت انجام شده ب تحلیل عاملی و با محوریت صفات

دست آمده است و در آن شخصیت را براساس پنج عامل 

، 0دهد که عبارتند از: برونگراییتوضیح می

و  11، گشودگی18مداری، وظیفه9رنجورخوییروان

(، به تمایل فرد برای Nرنجورخویی ). روان12پذیریتوافق

جویی، خصومت، ی اضطراب، تنش، ترحمتجربه

کند، در و عزت نفس پایین اشاره می وری، افسردگیتکانش

(، به تمایل فرد برای مثبت بودن، Eگرایی )حالیکه برون

نماید. طلبی، پرانرژی بودن و صمیمی بودن اشاره میجرأت

(، به تمایل فرد به کنجکاوی، عشق به هنر، Oگشودگی )

شود، پذیری و خردورزی اطالق میهنرمندی، انعطاف

فرد برای بخشندگی، مهربانی،  (، تمایلAپذیری )توافق

دوستی و اعتمادپذیری را سخاوت، همدلی و همفکری، نوع

(، به تمایل Cدهد. سرانجام اینکه وظیفه شناسی )نشان می

فرد برای منظم بودن، کارا بودن، قابلیت اعتماد و اتکاء، 

مداری، منطقی بودن و آرام بودن خودنظم بخشی، پیشرفت

 (.1999و  1902،  19و کاستا گردد )مک کریاطالق می

ی ویژگیهای شخصیتی تحقیقات پیشین در خصوص رابطه

و هیجانات پیشرفت، اکثراً به هیجانات منفی چون اضطراب 

ی شکری، اند. در مطالعهامتحان یا استرس تحصیلی پرداخته

(، عامل 1901کدیور، نقش، غنایی، دانشورپور و موالیی )

ی منفی و معنادار رابطه شناسی با استرس تحصیلیوظیفه

دارد. در تحقیق آنها، نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی 

نشان داد که صفات شخصیتی برونگرایی و 

از واریانس  %9و  %1رنجورخویی هر کدام به ترتیب روان

کنند. در مطالعات متعدد دیگر استرس تحصیلی را تبیین می

8 - Extraversion 

9 - Neuroticism 

10 - Conscientiousness 

11 - Openness 

12 - Agreeableness 

13 - McCrea & Costa 
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تحان تأکید شده رنجورخویی بر اضطراب امنیز بر نقش روان

 2882، 1؛ جویس و مردیت1902است )خسروی و بیگدلی، 

 (.2882، 2و چامورو و فرنهام

گروهی از مطالعات نیز به اهمیت نقش ویژگیهای شخصیتی 

های شناختی و در نتیجه تجارب هیجانی تأکید بر ارزیابی

 9اند. مطالعه طولی هوجات، گونال، اردمن و ووگلداشته

رنجورخویی که داده است که عامل رواننشان   (،2889)

خود انگیزاننده شیوه خاصی از ارزیابی شناختی است، در 

 4تجربه استرس دانشجویان پزشکی نقش بسزایی دارد. تانگ

( به بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی، 2881و همکاران )

های شناختی و تجارب هیجانی افراد پرداختند. ارزیابی

های خویی با ارزیابیرنجورداد که روانهای آنها نشان یافته

خوشایندی، ادراک کنترل درونی و ادراک حرکت به سمت 

ای منفی و معنادار و با هیجانات خشم، اهداف مهم، رابطه

ای مثبت و معنادار دارد. در حالیکه غم، ترس و گناه رابطه

های خوشایندی کننده مثبت ارزیابیبینیمداری پیشوظیفه

بینی کننده منفی ادراک نترل شخصی و پیشو ادراک ک

مداری همچنین با شادی عاملیت دیگران است. وظیفه

ای ای مثبت و با خشم، غم، ترس، گناه و شرم رابطهرابطه

منفی داشت. در پژوهش آنها عامل گشودگی، 

ی منفی ادراک عاملیت دیگران بود. همچنین کنندهبینیپیش

( بیان شده است 1999، )1لیگانترت، کوهن و آرم در تحقیق

ای که روان رنجورخویی با ارزیابی کنترل ادراک شده، رابطه

   ای مثبت دارد.منفی و با ادراک عاملیت دیگران رابطه

ی در نهایت باید اذعان داشت که هیجانات تحصیلی ناحیه

ی بزرگی در تحقیقات روانشناختی است )گاتز، کشف نشده

. از آنجا که کالس، مکان (2881پکران، هال و هاگ، 

های تجارب هیجانی چندگانه است، اهمیت بررسی سازه

های پیشرفت واضح است. اما تحقیقات هیجانی در محیط

بسیار اندکی، مخصوصاً در ایران، به تبیین این هیجانات 

اند، به ویژه های پیشرفت پرداختهتحصیلی در محیط

تربیت عمدتًا  ی محققان تعلیم وهیجانات مثبت به وسیله

                                                 
1 - Joyce & Meredith 

2 - Chamorro & Furnham 

3 - Hojat, Gonella, Erdmann & Vogel 

نادیده گرفته شده است. همانگونه که در مبانی نظری بیان 

فردی شد ویژگیهای شخصیتی به عنوان یک عامل درون

تواند تأثیر بسزایی بر تجارب هیجانی دانشجویان باثبات می

های پیشرفت داشته باشد. لذا پژوهش حاضر به در محیط

ت بررسی نقش پنج عامل بزرگ شخصیت در هیجانا

پیشرفت مثبت )مانند لذت، امید و غرور( و منفی )مانند 

اضطراب، خستگی و شرم( دانشجویان پرداخت. در این 

 سؤال زیر مدنظر قرار گرفت: 2پژوهش پاسخگویی به 

کدامیک از پنج عامل بزرگ شخصیت، هیجانات  -1

 کنند؟بینی میپیشرفت مثبت را به نحو معناداری پیش

ل بزرگ شخصیت، هیجانات کدامیک از پنج عام -2

 کنند؟بینی میپیشرفت منفی را به نحو معناداری پیش

 

 روش

با توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر بررسی قدرت 

کنندگی ویژگیهای شخصیتی برای هیجانات بینیپیش

پیشرفت است، پژوهش از نوع توصیفی بوده و طرح 

ل باشد و جهت تحلیهای همبستگی میپژوهش از نوع طرح

ها از روش آماری تحلیل رگرسیون چند متغیره، به شیوه داده

 همزمان، استفاده شده است.  

 

 و روش نمونه گيری  جامعه آماری، گروه نمونه

ی دانشجویان مقطع ی آماری پژوهش حاضر، کلیهجامعه

-1991کارشناسی دانشگاه شیراز در سال تحصیلی 

 91از دانشجویان ) نفر 121ی آماری شامل بود. نمونه1992

ای باشد که به روش خوشهپسر(  مذکور می 08دختر و 

اند. به این ترتیب که از میان ای انتخاب شدهمرحله

های مختلف سه رشته به طور تصادفی انتخاب و در رشته

هر رشته دو کالس به تصادف انتخاب شده و به عنوان گروه 

 ی پژوهش در نظر گرفته شدند. نمونه

 

 هابزارهای گردآوری دادها

4 - Tong 

5 - Gunthert, Cohen, & Armeli 
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زیر مقياس هيجانات مربوط به یادگيری از پرسشنامه 

 هيجانات پيشرفت

این پرسشنامه جهت مطالعه هیجانات تحصیلی توسط  

(، ساخته شده است. 2882پکران، گوئتز، تیتز و پری )

پرسشنامه دارای سه قسمت است؛ بخش مربوط به 

به یادگیری و هیجانات هیجانات کالسی، هیجانات مربوط 

هایی است مربوط به امتحان. هر قسمت شامل زیر مقیاس

که هیجانهای مثبت )لذت، امیدواری، افتخار و ...( و منفی 

)خشم، شرم، اضطراب، شرم و ...( را مورد سنجش قرار 

دهد. در پژوهش حاضر از زیرمقیاس هیجانات مربوط می

( 2882) تیتز و پری به یادگیری استفاده شد. پکران، گوئتز،

 21/8ها را از آلفای کرونباخ محاسبه شده برای خرده مقیاس

اند که پایایی قابل قبول این مقیاس را گزارش کرده 91/8تا 

دهد. در ایران این پرسشنامه توسط کدیور، فرزاد، نشان می

( رواسازی شده است، نتایج حاکی 1900کاوسیان و نیکدل )

نامه از خصوصیات روانسنجی از آن است که این پرسش

مطلوبی برخوردار است. در پژوهش حاضر ضریب آلفای 

و  08/8کرونباخ برای هیجانهای مثبت و منفی به ترتیب 

 به دست آمد. 09/8

 پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصيت

گیری صفات شخصیتی بر اساس مدل پنج به منظور اندازه 

(، به دلیل اختصار و 1999عاملی، از  پرسشنامه گلدبرگ )

های روانسنجی مطلوب، استفاده شد. این پرسشنامه شاخص

گویه مثبت  18برای ارزیابی هر یک از پنج عامل شخصیت، 

ای لیکرت درجه 1ها بر اساس مقیاس و منفی دارد و پاسخ

شوند. این پرسشنامه از پایایی و روایی مطلوبی محاسبه می

و در تحقیقات مختلفی از آن استفاده شده  برخوردار است

پایایی و روایی  (1901(. خرمائی )1999است )گلدبرگ، 

این پرسشنامه را در فرهنگ ایران به صورت گسترده بررسی 

و تأیید کرده است، اما به منظور بررسی پایایی این پرسشنامه 

در پژوهش حاضر نیز ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. 

و برای خرده  20/8آلفا برای کل پرسشنامه میزان ضریب 

 بود. 02/8تا  21/8مقیاس ها بین 

 

 های پژوهشیافته

به منظور آشنایی با اطالعات توصیفی پژوهش، ابتدا میانگین 

و انحراف استاندارد متغیرها، مورد بررسی قرار گرفته و 

سپس به بررسی سؤاالت پژوهش پرداخته شده است. 

ربوط به میانگین و انحراف استاندارد اطالعات م 2جدول 

 دهد.متغیرهای این پژوهش را نشان می

همچنین قبل از انجام تحلیل رگرسیون، روابط همبستگی 

بین متغیرهای پژوهش از طریق ارزیابی ماتریس همبستگی 

ارائه  9بررسی شد. نتایج مربوط به این تحلیل در جدول 

 شده است. 

 ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهای پژوهش .2جدول 

 انحراف استاندارد ميانگين متغيرها

 11/9 01/21 برونگرایي ویژگيهای شخصيتي:

 12/4 18/99 گشودگي

 10/1 88/91 روان رنجورخویي

 11/4 11/91 توافق پذیری

 وظيفه مداری

 

21/94 00/4 

 19/19 91/01 مثبت هيجانات پيشرفت:

 11/21 10/02 منفي
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 ماتریس همبستگي متغيرهای پژوهش .1جدول 

 7 6 5 4 1 2 3 متغيرها

       1 ( برونگرایي3

      1 11/8 ( گشودگي2

     1 -92/8* -22/8 ( روان رنجورخویي1

    1 -81/8 41/8** -80/8 ( توافق پذیری4

   1 42/8** -21/8 42/8** -98/8 ( وظيفه مداری5

  1 42/8** 21/8 -22/8 11/8** -12/8 ( هيجانان پيشرفت مثبت6

 1 -12/8** -22/8 -80/8 11/8** -14/8** -21/8 ( هيجانات پيشرفت منفي7

81/8 P<             ** 

81/8 P<  ** 

 
 عامل بزرگ شخصيت 5نتایج رگرسيون هيجانات پيشرفت مثبت و منفي روی  .4جدول 

 متغير مالک: هيجانات پيشرفت   

 منفي  مثبت 

 B β t  B β t بينمتغيرهای پيش

 11/1 -11/8 -91/8  19/8 -82/8 -81/8 برونگرایي 

 29/4** -11/8 -44/2  99/1* 12/8 19/8 گشودگي

 11/2** 29/8 92/8  09/8 -18/8 -22/8 روان رنجورخویي

 90/8 11/8 12/8  81/1 11/8 42/8 توافق پذیری

 04/8 -18/8 -44/8  22/9** 44/8 11/1 وظيفه مداری

 99/8  =2R   19/8 =R  **89/1=F  42/8  =2R   19/8 =R  **01/11=F 

P < 0 /01 **           P < 0 /05 *  
 

ی بعد جهت بررسی نقش ویژگیهای شخصیتی در مرحله

بینی هیجانات پیشرفت مثبت و منفی، از تحلیل در پیش

مان، استفاده شد. در ابتدا ی همزرگرسیون چندگانه به شیوه

های استفاده از مدل رگرسیون آزمون شدند؛ برای مفروضه

بین ی متغیرهای پیشی خطی بودن رابطهبررسی مفروضه

بین و ها نشان داد بین متغیرهای پیشو مالک، نتایج بررسی

 ای خطیهیجانات پیشرفت به عنوان متغیر مالک رابطه

خطی با دو شاخص ضریب وجود دارد. همچنین آزمون هم

تحمل )تولرنس( و عامل تورم واریانس انجام گرفت که 

ها نیز حاکی از آن بود که بین مقادیر عددی این شاخص

خطی وجود نداشته و نتایج حاصل بین، هممتغیرهای پیش

 از مدل رگرسیون قابل اتکاء است. 

به منظور پاسخگویی به سؤال اول و دوم پژوهش مبنی بر 

کدامیک از پنج عامل بزرگ شخصیت، چگونه و تا اینکه 

چه حد هیجانات پیشرفت مثبت و همچنین منفی را 

ی هیجانات های چندمتغیرهکنند، رگرسیونبینی میپیش

پیشرفت مثبت و منفی، به صورت جداگانه، روی پنج عامل 

ها بزرگ شخصیت محاسبه شدند. نتایج تحلیل رگرسیون

های جدول همانگونه که یافته آورده شده است. 4در جدول 

دهند از میان پنج عامل بزرگ شخصیت، وظیفه نشان می

و  β=12/8(  و گشودگی)P < 0 /01و β=44/8مداری )

P < 0 /05ی مثبت و معنادار هیجانات بینی کننده( پیش

پیشرفت مثبت هستند. همچنین در خصوص هیجانات 

شودگی گپیشرفت منفی، از میان پنج عامل بزرگ شخصیت، 

(  و P < 0 /01و  β=-11/8به صورت منفی )

 P < 0و  β=29/8رنجورخویی به صورت مثبت )روان

 نمایند.   بینی می( ، آن را پیش01/
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 گیریبحث و نتیجه

هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش پنج عامل بزرگ 

ی اول شخصیت در هیجانات پیشرفت دانشجویان بود. یافته

رت پژوهش که از بررسی سؤال یک، مبنی بر قد

کنندگی ویژگیهای شخصیتی برای هیجانات بینیپیش

 1پیشرفت مثبت، به دست آمد حاکی از آن بود که از میان 

عامل بزرگ شخصیت، وظیفه مداری و گشودگی، 

ی مثبت و معنادار هیجانات پیشرفت مثبت کنندهبینیپیش

ی دوم پژوهش که از بررسی سؤال یافته باشند. همچنینمی

بینی کنندگی پنج عامل بزرگ قدرت پیشدوم، مبنی بر 

شخصیت برای هیجانات پیشرفت منفی، به دست آمد حاکی 

عامل بزرگ شخصیت، گشودگی به  1از آن بود که از میان 

ی مثبت رنجورخویی به گونهی منفی و روانگونه

 باشند.ی هیجانات پیشرفت منفی میکنندهبینیپیش

ظریه شوتز، آلتمن و های فوق بر اساس ندر تبیین یافته

(، مبنی بر اینکه ویژگیهای شخصیتی، 2889ویلیامز )

توان بیان داشت کنند، میتمایالت عاطفی پایداری ایجاد می

مداری به صورت میل به منظم بودن، کارا که ویژگی وظیفه

بخشی، بودن، قابلیت اعتماد و اتکاء، خودنظم

مچنین مداری، منطقی بودن، و آرام بودن و هپیشرفت

ویژگی گشودگی به صورت میل به کنجکاوی، 

آمادگیهای عاطفی مثبتی پذیری و خردورزی، پیشانعطاف

آمادگیها به نوبه کنند که این پیشرا در دانشجویان ایجاد می

خود منجر به ارزیابیهایی چون ادراک کنترل شخصی، ادراک 

خوشایندی و عدم ادراک عاملیت دیگران )تانگ و 

(، در ارتباط با فعالیتها و پیامدهای پیشرفت 2881همکاران، 

خواهند شد. همچنین بر طبق نظریه کنترل/ارزش پکران 

( هنگامی که دانشجویان، فعالیتها و پیامدهای 2881)

پیشرفت را خوشایند ارزیابی کنند و احساس نمایند که بر 

فرایند یادگیری و پیامدهای مثبت و منفی آن، کنترل دارند 

هد شد که آنها از یادگیری و مطالعه لذت برده، باعث خوا

از پیامدهای مثبت پیشین احساس غرور کرده و نسبت به 

احتمال پیامدهای مثبت در آینده نیز امیدوار باشند و در کل 

ها و هیجانات پیشرفت مثبتی را در ارتباط با فعالیت

 پیامدهای آموزشی تجربه نمایند.

ی تمایل فرد برای تجربهرنجوری با همچنین ویژگی روان

وری، جویی، خصومت، تکانشاضطراب، تنش، ترحم

افسردگی و عزت نفس پایین، در واقع پتانسیلی برای یک 

کند )شوتز، آلتمن و احساس کلی منفی در فرد ایجاد می

(، که این احساس کلی منفی، نوعی سوگیری 2889ویلیامز، 

ا و ش فعالیتهرا در ارزیابیهای فرد نسبت به کنترل و ارز

نماید. همانطور که در قسمت پیامدهای پیشرفت ایجاد می

اند که افراد با قبل بیان شد تحقیقات پیشین نشان داده

رنجورخویی تمایل دارند که حوادث را استرس ویژگی روان

زا، ناخوشایند و غیر قابل کنترل تعبیر کنند )هوجات، گونال، 

؛ گانترت و 2881ان، تانگ و همکار ؛2889اردمن و ووگل، 

(. از آنجایی که این ارزیابیها 1999کوهن و آرملی، 

پیشایندهای نزدیک هیجانات پیشرفت هستند )پکران، 

شوند که دانشجویان حین مطالعه و (، باعث می2881

یادگیری احساس خستگی کنند، نسبت به پیامدهای منفی 

ال مگذشته احساس شرم داشته باشند و با فکر کردن به  احت

پیامدهای منفی در آینده اضطراب را تجربه نمایند )خسروی 

و چامورو و  2882؛ جویس و مردیت، 1902و بیگدلی، 

 (.2882فرنهام، 

در کل نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در بررسی 

هیجانات پیشرفت، نقش صفات شخصیت به عنوان متغیری 
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تحقیق نیز اشاره کرد، این تحقیق بستر مناسبی را فراهم 

ای جهت های مداخلهی انتخاب برنامهخواهد کرد تا درباره

ای که اثری مخرب بر های شناختیتغییر و اصالح ارزیابی

هیجانات پیشرفت مثبت دارند )مخصوصاً در افرادی که 



 یاالسالمخیش و بردبار /انیدانشجو شرفتیپ جاناتیه ینیبشیدر پ تینقش پنج عامل بزرگ شخص

 12 

باالیی در عامل روان رنجورخویی دارند(، تصمیمات  ینمره

 الزم اتخاذ گردد.
                         

 منابع
بررسی مدل علی ویژگیهای شخصیتی، (. 1901خرمایی، فرهاد ) -

از، ، پایان نامه دکتری، شیرجهت گیری انگیزشی و سبک های شناختی

 دانشگاه شیراز.

(. رابطه ویژگیهای 1902 )خسروی، معصومه و بیگدلی، ایمان اهلل -

، 2 ،. مجله علوم رفتاریدانشجویانشخصیتی با اضطراب امتحان در 

19-24. 

شکری، امید؛ کدیور، پروین؛ نقش، زهرا؛ غنایی، زیبا؛ دانشورپور،  -

(. صفات شخصیت، استرس تحصیلی و 1901زهره و موالیی، محمد )

 . 40-21، 9، مطالعات روانشناختیعملکرد تحصیلی. 

کدیور، پروین؛ فرزاد، ولی اله؛ کاوسیان، جواد و نیکدل، فریبرز  -

 فصلنامه(. رواسازی پرسشنامه هیجانهای تحصیلی پکرون. 1900)

 .90-2، 92، نوآوریهای آموزشی

- Chamorro, T., & Furnham, A. (2002). 

Personality traits and academic examination 

performance. European Journal of Personality, 17, 

3, 237-250. 

- Digman, J. M, (1990). Personality structure: 

emergence of the five factor model, Annual Review 

of the Psychology, 21, 417- 440 

- Goatz, T., Pekrun, R., & Hall, N. C., & Hagg, L. 

(2006). Academic emotions from a social-cognitive 

perspective: Antecedent and domain specificity of 

students’ affect in the context of Latin instruction. 

British journal of educational psychology, 76, 289-

308. 

- Goldberg, L. R. (1999). A broad-bandwidth, 

public domain, personality measuring the lower-

level facets of several five factors. Personality 
psychology in Europe, 7, 7-28. 

- Gunthert, K., Cohen, L. & Armeli, S. (1999). The 

role of neuroticism in daily stress and coping. 

Journal of personality and social psychology, 77, 

1087-1100. 

- Hojat, M.Y Gonella, J.Y Erdmann, J. & Vogel, 

W. (2003). Medical students’ cognitive appraisals 

of stressful life events as related to personality, 

physical well-being and academic performance: A 

longitudinal study. Personality and individual 

differences, 35, 219-235. 

- Joyce. E. B. & Meredith. A. (2007). Personality 

and emotional performance: Extra version, 

Neuroticism, and self–monitoring. Journal of 
occupational Health psychology, 12, 2, 177 – 192. 

- Lazarus, R. S. (1991). Emotion and adaption. 

New York: Oxford University Press. 

- McCrae, R. R & Costa, P. T (1987). Validation 

of the five- factor model of personality across 

instruments and observation. Journal of personality 

and social psychology, 52, 81-90. 

- McCrae, R. R. & Costa, P. T. (1999). A five 

factor theory of personality. In L. A. Pervin & O. P. 

John (Eds.), Handbook of personality: Theory and 

research. New York: Guilford. 

- Meyer, D. K., & Turner, J. C. (2002). 

Discovering emotion in classroom motivation 

research. Educational Psychologist, 37, 107-114. 

- Pekrun, R. (2006). The control-value theory of 

achievement emotions: assumptions, corollaries, 

and implication for educational research and 

practice. Educational psychology review, 18, 315-

341. 

- Pekrun, R., Goetz, T., & Frenzel, A. C. (2005). 

Achievement emotions questionnaire- mathematics 

(AEQ-M): user’s manual. Unpublished manual, 

University of Munich, Department of Psychology. 

- Pekrun, R. Goetz, T. Titz, W. & Perry, R P. 

(2002). Academic emotions in student self-

regulated learning and achievement: a program of 

qualitative and quantitative research. Educational 

psychologist, 37, 91-105. 

- Pekrun, R., & Frese, M. (1992). Emotions in 

work and achievement. In C. Cooper & I. Robertson 

(Eds.), International review of industrial and 

organizational psychology, Chichester, England: 

Wiley. 

- Roseman, I. J. (2001). A model of appraisal in 

the emotional system: Integrating theory, research, 

and applications. In K. R. Klaus, A. Schorr, & T. 

Johnstone (Eds.), Appraisal processes in emotion 

(pp. 68-91). New York: Oxford University Press.  

- Schutz, P. A., Aultman, L. & Williams, M. R. 

(2009). Educational psychology perspectives on 

teachers’ emotions. In P. A. Schutz & M. Zembylas 

(Eds.), Advances in teacher emotion research (pp. 

195-212). London: Springer Science. 

- Schutz, P. A., & Lanehart, S. L. (2002). 

Introduction: Emotions in education. Educational 

Psychologist, 37, 67–68. 

- Schutz, P. & Pekrun, R. (2007). Emotion in 

education. San Diego: Elsevier Academic.  

- Tong, E., Bishop, G., Enkelmann, H., Why, Y., 

Diong, S., Ang, J. & Khader, M. (2006). The role of 

the big five in appraisals. Personality and 

individual differences, 41, 513-523. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33، پیاپی3131 پاییز، سومشماره  پنجمفصلنامه روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن، سال 

 

12 

 

 

 

Quarterly Journal of Educational Psychology 

Islamic Azad University Tonekabon Branch 

Vol. 5, No. 3, fall 2014, No 19 

 

 

The Role of Big Five-Factors of Personality in Prediction of University 

Students’ Achievement Emotions 
 

Maryam Bordbar1*, Razieh Sheikholeslami 2 
1) Ph.D. student of Educational Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran 

2) Assistant Professor. of Educational Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran Iran  
*Corresponding author: bordbar_m2000@yahoo.com 

 

Abstract 

The purpose of this study was to investigate the role of big five factors of personality in university students’ 

achievement emotions (positive & negative). The sample consisted of 175 Shiraz University students that were 

selected through the multi-stage cluster random sampling. The research instruments included achievement goals 

questionnaire and achievement emotions questionnaire. The results of multiple regression analysis indicated that 

conscientiousness and openness positively predicted positive achievement emotions. Neuroticism was the positive 

and significant predictor of negative achievement emotions and openness was a positive and significant predictor 

of negative achievement emotions. In sum, this research shows that personality traits play effective role in 

university students’ emotional experiences in achievement settings. 

Key words: positive achievement emotions, negative achievement emotions, big five factor of personality, 

university students. 


