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-جهتايواسطهنقشبهتوجهبا«عزم»شخصیتیویژگیاساسبرتحصیلیپیشرفتبینیپیشحاضرپژوهشهدف: چكیده

هايمختلفدرمقطعکارشناسیدانشکدهاز(پسر112دخترو111)ودانشج653کنندگانپژوهششرکت.بودهدفگیري

داکورسو"عزم"ايگویه19کنندگانمقیاسشرکت.نتخابشدنداياتصادفیطبقهياندکهبهشیوهارشددانشگاهشیرازبوده

 مکگیريهدفايجهتگویه92مقیاسکوئینو الیوتو تکمیلکردندگریگور همبستگیهاتهیافتحلیل.را از استفاده با

.انجامپذیرفتمسیربرايتحلیلکنیوبارونمراحلبامطابقهمزمانمراتبیسلسلهصورتبهچندگانهرگرسیونپیرسونو

نتایج.شداستفاده(5/8ویرایش)لیزرلافزارنرمازپژوهشمسیرتحلیلمدلنتایجبرازندگیبررسیبرايمذکورمراحلبرعالوه

وجودمعناداريومثبتيرابطه(تسلطیچهوعملکرديچه)گرایشیهايگیريجهتو"عزم"ویژگیبینکهدهندمینشان

هايگیريجهتايواسطهنقش.نداردوجودداريمعنايرابطه(تسلطیچهوعملکرديچه)اجتنابیهايگیريجهتباودارد

.شدتأیید"عزم"شخصیتیویژگیاساسبرتحصیلیپیشرفتبینیپیشدر(تسلطیچهوعملکرديچه)گرایشیهدف

 گیريهدف،پیشرفتتحصیلی،دانشجویان،جهتعزمیتیشخصیژگیو:واژگان کلیدي
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 مقدمه
دغدغه،شرفتیپ از وهاگروهنهادها،جوامع،هايیکی

شرفتیپبهمنجرکهیعوامل.بودخواهدوهست،بودهافراد

 ویژه به .هستندمتعدد،شوندیمیلیتحصشرفتیپو

هايانگیزشیهايشخصیتی،ویژگیعواملیهمچونویژگی

ویژگی غیرهو فرضگستردهطوربهاماهايموقعیتیو

استشرفتیپیاصلعناصرازیکیزشینگاکهشودیم

(9002گفلدیووونتزل) دريمتعدديظرنهايدگاهید.

ايهینظردارد،وجودزهیانگدادنپرورشوتیماهنهیزم

امرنیابهراايمالحظهقابلتوجهریاخهايسالدرکه

گفلدیووونتزل)استشرفتیپهدفهینظرداشته،معطوف

9002) انواع،شرفتیپهدفينظریهخالصه،طوربه.

بهکهکندیممشخصرا(لیدالایواهداف)اهداف

و).دهدیمجهت،شرفتیپبهمربوطيرفتارها پنتریچ

بیانگرالگويمنسجمیجهت(9009شانک گیريهدفرا

می فردي باورهاي میاز سبب که بهدانند فرد تا شود

کندوبهفعالیتهايمختلفبهموقعیتگرایشپیداشیوه

صا پاسخمناسبرا موقعیتخود به توجه با و دربپردازد

کند . دیگر سویی کمل)از همکاران و بیان(9005می

نتیجهمی در و اجتماع به ورود براي فرد هر که کنند

 با بههاشرفتیپرویارویی مختلف، افراد و گوناگون ي

ویژگی و روانی ساختارهاي مانند هايخصوصیاتی

تواننددرمقابلهباخصوصیاتیکهمی.استشخصیتیمجهز

پژوهشگران.مختلفزندگیبهويکمککنندرویدادهاي

مؤلفه تأثیر به متغیرهايموجودهمواره هايشخصیتیبر

درزندگیافرادمانندعملکردشغلی،تحصیلی،بینفرديو

داروسو)و(9001ویلسونوهمکاران)اندکردهتوجهغیره

یشناختروانهايبنابراین،شناختجنبه(.9008همکاران

تواندهماننددرشرایطخاصمیهاآنيهاواکنشافرادو

 به و عملکند آموزشیقدرتمند مؤثر شیافزایکعامل

.کیفیتآموزشیمنجرشود

سازه از توسطیکی اخیراً که شخصیتی هاي

مثبتروان عزمشناسان مفهوم است، شده معرفی گرا

(Grit  می( کوئین)باشد 9002داکورسو گیعزمویژ(.

بر استکه غیرشناختی یکویژگی مثبتو یکمفهوم

یکهدفبلندپایه مدتويشوقفرديبرايرسیدنبه

براي قـوي اَنگیـختگی یک دیگـر زبـانی به یا و خاص،

اینپایداريبرتالش.باشددسـتیابیبههدفموردنظرمی

کندوهاغلبهکهبرموانعیاچالشکندتااینادامهپیدامی

درمسیراشخاصیکهداراياینویژگیشخصیتی فردرا

.دهدهستندقرار

نیرویی وظیفه، انجام و اجرا هنگام در عزم ویژگی

داکورسوهمکاران)برانگیزانندهبرايتحققموفقیتاست

9001 زمینه(. با رواناینسازه حاويهاییاز شناسیکه

 پشتکار چون شوق(Perseverance)مفاهیمی ،

(Passion) سرسختی ،(Hardiness)تاب آوري،

(Resilience)عزم ،(Ambition موفقیت( به نیاز و

(Need For Achievement دارد( ارتباط است،

( همکاران و دو(.9002داکورس جهتکمدل گیرياز

وچهارهدفیمدلسهزیرا،هگذاربودریتأثوضوحبههدف

 که کرده آماده را توجهطوربههوزامرهدفی مورد رایج

است محققان . اینکه تمایزهامدلاین دستاتیچه به

می که است تمایزي دهند، گرایشیشکلبین وهاي

انگیزیاجتناب میاز وجود به آورندش سه. مدل دو هر

هدفی چندگانهاهدافرویکردتحتعنوانیهدفچهارو

کلیمعتقدندکهبهطورهاآن،اینلحاظاز،رندیگیمقرار

کامالًياثراتاهدافعملکرد و اهدافهاآنمنفینیست،

عملکردیتسلط يو را دو دادن نشان یکانتهايبراي

 .رندیپذینمپیوستار چهار مدلهدفیمدل عنوان به نیز

9×9 پیشرفت اهداف )از و 9001گرگرمکالیوت و(

( بخش(9000پینتریچ سه هدف چارچوب همی، در را

1)ودرشکلکه(1222الیوت)رکیبکردت بهصورتی(

.ارائهشدهاستگویا

هايپیامدبادربررسیاینکهاینچهارهدفچگونه

،بهطورکلی،مزایايدنبالرابطهدارندوانگیزشیتحصیلی

،بهخصوصاندگرایشیراکشفکرده/اهدافتسلّطیکردن

پرورش در آن نقش نظر از دادن، به تحصیالتعالقه

و(9009هاراکیوژوهمکاران،1221هاراکیوژوهمکاران)

عمیق پردازش از استراتژياستفاده و شناختی هايتر

و(1222الیوتوهمکاران)کندمیتسهیلیرافراشناخت

همچنینشواهدتقریباًبدونابهامنشان(.9000پینتریچ)

دندهمی اهدافعملکردتأییدکه برايیادگیريیجتنابا/

 باشدمیمضر کهدانش. برآموزانی جلوهناشایستمرکز ته

کردند،رادیگرانجلوينکردن سطوحگزارش داراي

وپیشرفتعالقهازيترباالتريازاضطرابوسطوحپایین

چِرچ)بودند همکاران (9001و ،( چرچ و ،(1221الیوت

(1221کالویکـاس)و(1228،9001گرگوروتومکـالی)

رسدهايموجودبهنظرمیباتوجهبهبررسیدقیقپیشینه

مستقیمبهبررسیرابطهویژگیطوربهتحقیقیتاکنونهک

جهت با استعزم گیريهدفنپرداخته مبناي. اینرو از

پژوهشحاضربرتحقیقاتیقراردادهشدهکهبهصورتغیر

اطـبـیرادرارتیتـخصـايشـهازهــرسـایـم،سـتقیـمس
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جهتگیري استبا داده قرار توجه هدفمورد يدرباره.

ویژگی بین جهتپیوند و شخصیتی هدفهاي گیري

هايگیريجهتدهندهروینهايشخصیتیدرنقشویژگی

می گرفته نظر در جهتبالقوه، که حالی در گیريشود،

تنظیم عنوان به تعریفمیکنندههدف شناختی شودهاي

دهدهايکلیجهتمیکهبهاینگرایش ویژگی. هايلذا،

وانگو)سازدمیمتأثرراگیريهدفافرادشخصیتی،جهت

-مک)(9000چانوتسلوک)تحقیقات(.9001ایرادهایم

-رابطه(9002زوینگووبستر)،(9009کینیوکارلسون

وظیفهي جهتمثبتبین و یادگیريمداري گیريهدف

دهندیمنشان جهت. با عملکردافراد نیز/گیري گرایشی

استاندارد دریافت هستندخواهان عملکرد در بهنجار هاي

(.1223الیوتوهاراکیوژ)

مشخصه استانداردلذا، به تمایل دري عملکردي هاي

باگرایشیمی/گیريعملکردجهت موجبارتباطآن تواند

شودوظیفه مداري به. نسبت بودن بهباز نیاز با تجربه،

موون)هايبدیعوخالقدرارتباطاستفهمیدنموقعیت

9000 ) )و لطیفیان و 9002حسینی پژوهش( هايدر

گیريداخلیخودنشاندادهاستکههریکازابعادجهت

بینیرخمتفاوتیازصفاتشخصیتیپیشهدفتوسطنیم

می )شود لطیفیان و 9002حسینی شریفی(. سویی از

يدرمطالعهخودبهبررسیرابطه(دردستچاپ)اردانی

هايهدفگیريویژگیشخصیتیبلندهمتیباانواعجهت

پرداخت عزم. شخصیتی ویژگی با همتی، بلند ویژگی

 دارد نزدیکی )ارتباط همکاران، نتایج(9001داکورسو ،

"بلندهمتی"اینپژوهشناظربرایناستکهبینویژگی

دروايمثبتوجوددارديگرایشیرابطههايریگجهتو

ايياجتنابیرابـطههايریگمقابلبیناینویژگیباجهت

 ندارد وجود معناداري و دست)مثبت در اردانی شریفی

(.چاپ

هايهايذکرشدهدرذیلفرضیهباتوجهبهپیشینه

:گیردپژوهشموردتوجهقرارمی

ايمثبــتوملکــردتحصــیلیرابطــهویژگــیعــزمبــاع-1

.دارداردمعنا

ايمثبـتوگیريهدفباعملکردتحصیلیرابطـهجهت-9

.دارداردمعنا

يگرایشـیچـهتسـلطیوهايریگویژگیعزمباجهت-6

.يمثبتدارندچهعملکرديرابطه

ياجتنابیچهتسلطیوچههايریگویژگیعزمباجهت-2

.ثبتندارنديمعملکرديرابطه



بینیعملکردايدرپیشگیريهدفنقشواسطهجهت-5

.تحصیلیازطریقویژگیعزمدارد

 روش 
جامعهآماريپژوهشعبارتاستازکلیهدانشجویان

-1682ارشددانشگاهشیرازکهدرسالتحصیلیکارشناسی

مشغولبهتحصیلبودند1620 6100 اینجامعهشامل.

دختر1250وپسر1150)نفردانشجو بود( حجمنمونه.

استفادهازجدولمورگان 112دخترو111)نفر653با

گیرينمونهدرپژوهشحاضرازروش.انتخابشد(پسر

میانگینسنیپسران.بنديشدهاستفادهشدتصادفیطبقه

93 انحرافمعیار سالومیانگینسنیدختران6سالبا

کارگرفتهابزارهايبه.سالاست9 ستانداردباانحرافا95

زیر قرار به پژوهشحاضر در برايسنجشمتغیرها شده

:است

از عزم شخصیتی ویژگی بررسی براي عزم، مقیاس

تهیهو(9001داکورسوکوئین)کهتوسطعزماسیمق

گویه19يدارااسیمقاین.اعتباریابیشد،استفادهگردید

بعدبرارا(Perseverance)دمقثباتکهاست دو ي

1:کندیمیابیارز عالیق( 9ثباتدر پایداريبر( ثباتو

ايگویه19پایاییمقیاس(9002داکورسوکوئین)تالش

 با برابر کرونباخ آلفاي روش به را همچنین89/0عزم و

يزمانییکپایاییاینمقیاسبهروشبازآزماییبافاصله

 با اندگزارشنموده38/0سالبرابر اینمطالعهضریب. در

برايخرده11/0آلفايکرونباخکلمقیاس هايمقیاسو

.محاسبهشد80/0تالشدرثباتوبراي31/0عالقهثبات

هدفپرسش نامه تحصیلی مک)گرایی  و گریگورالیوت

برايسنجشجهتاینپرسش(9001 گیريهدفنامهرا

.اندساخته(9×9)وجهیبرطبقمدلچهار

پرسش این مقیاس یک کههیگو92نامه است اي

هاپاسخ مقیاس اساس محاسبهدرجه5بر لیکرت اي

روایی.شودمی و پرسشپایایی باالییاین مطلوبیت نامه

است شده استفاده آن از مختلفی تحقیقات در و دارد

الیوتومک) )9001گریگور لطیفیان(. (9002حسینیو

بررسی منظور روشهمسانیییاینپرسشایپابه با نامه

82/0نامهدرونی،میزانضریبآلفايکرونباخبرايپرسش

راگزارشکردند81/0تا32/0هابینمقیاسبرايخردهو

بهمنظوراحرازرواییازتحلیلعاملیزینحاضردرپژوهش

ادهشدواریماکساستفشهاياصلیباچرخبهروشمؤلفه

88/0(گیريشاخصکفایتنمونه) KMOبیضرمقدارو

 بارتلت کرویت آزمون ماتریس)و کفایت شاخص
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نشانازوجودشواهدکافیبرايانجامتحلیل(همبستگی

شدکهدرمحاسبه30/6بارتلتمقدارخیآزمونوعامل

نتایجتحلیلعاملدرکلابعاد.داربودمعنا0001/0سطح

ارزش نشانمیبا باالترازیکرا دهدویژه برايسنجش.

برآورد85/0پایاییازضریبآلفايکرونباخاستفادهشدکه

15/0هاضریبآلفايکرونباخبینمقیاسشدوبرايخرده

.بودکهنشانازپایاییباالياینمقیاساست85/0تا

 نتایج
استانداردانحرافومیانگین1جدول روابطبههمراه

 را پژوهش متغیرهاي بین .دهدیمنشانهمبستگی

جنسازدهندهنشان9همچنینجدول يتفاوتبیندو

ویژگی تحصیلی، پیشرفت شامل پژوهش متغیرهاي نظر

جهت انواع و استعزم، هدف گیري ایافته. حاصل زهاي

يهمبستگیدربیننشانگروجودرابطهماتریسهمبستگی

برریمتغ مورد هاي مسیر تحلیل مدل در .باشدیمرسی

شود،بینویژگیعزممشاهدهمی1همچنانکهدرجدول

رابطه تحصیلی عملکرد داردو وجود معناداري ي

(91/0r= جهت(. ابعاد و عزم بین هدفهمچنین گیري

تسلط عملکردو(=26/0r)یشیگرا/ (=18/0r)یشیگرا/

 عملکردرابطهنیز بعد دارد؛ وجود ثبت اجتنابی/ي

(61/-0r= ) تسلطو بعد يرابطه(=0r-/68)اجتنابی/

دار تحصیلی پیشرفت با معناداري و دمنفی همچنین.

متغیرهايیافته نظر از جنس دو تفاوت به مربوط هاي

تحصیلی پیشرفت نمرات در تنها تفاوت نشانگر پژوهش،

بدینمعنیکهدانشجویاندختروپسرازنظرویژگی.بود

جهت و برايعزم تفاوتیندارند، هم انجامگیريهدفبا

مراتبیسلسلهصورتبهچندگانهرگرسیونازتحلیلمسیر

1283کنیوبارون)مراحلبامطابقهمزمان استفاده(

شد ازنداعبارتمراحلاین. همزمانرگرسیون(1):

 از تحصیلی عزميروپیشرفت 9)،ویژگی رگرسیون(

ههايهدفمرحلريگیجهتهمزمان ویژگیعزم؛يرواز

همزمانرگرسیون(6) از تحصیلی ویژگیيروپیشرفت

ویکيمرحلهيمقایسه(2)گیريهدف؛انواعجهتوعزم

رگرسیونضرایبچنانچهسه سهبهیکمرحلهازعزم

بینگیريهدفجهتياواسطهنقشازنشانیابدکاهش

مذکورمراحلبرعالوه.استعملکردتحصیلیوعزممتغیر

افزارنرمازپژوهشموردمدلنتایجبرازندگیبررسیبراي

.شداستفاده(5/8شیرایو)لیزرل

یتیشخصیژگیورويپیشرفتتحصیلیهمزمانرگرسیون

آورده(β)بتااستانداردضرایبصورتبه6لجدوردعزم

.(1مرحله)استشده

درمسیرضرایب یژگیوکهاستنآنشانگر6جدول

ß=99/0)عزمیتیشخص وکنندهینیبشیپ( مثبت

استمعنادار تحصیلی پیشرفت مرحله. نتایجدر دوم  ي

باشدمیهدفيرگیجهتاساسبرعزمیژگیو رگرسیون

نتایجدر  که β)مسیرضرایبصورتبه6جدول نشان(

استشدهداده درمسیرضرایب. آننشانگرفوقجدول

ویژکهاست عزم نیبشیپگی معناکنندهی و دارمثبت

هدفریگجهت تسلطي شیگرا/ (ß=26/0)ی

/عملکرد باشدیم(ß=18/0)گرایشی جهت. هدفو گیري

بینیايمنفیپیشرابهگونه(ß=-61/0)عملکرداجتنابی

کندمی برگیرندهمرحله. در سه رگرسیونيي تحلیل

عزمیتیشخصیژگیواساسبرپیشرفتتحصیلیهمزمان

چنانچهدرجدول(.6مرحله)باشدیميهدفریگجهتو

(6 می( مشاهده ضریب ازßشود عزم شخصیتی ویژگی

کردهاستمرحله بنابرایننقش.يیکبهسهکاهشپیدا

بینیعملکردتحصیلیگیريهدفدرپیشايجهتواسطه

می تأیید طریقویژگیعزم ارافزنرمازاستفادهبا.شوداز

وشدبررسیمذکورمدلبرازندگی،(5/8 ویرایش،)لیزرل

،29/0:برابرترتیببهAGFI ,GFI,RFIيهاشاخص

20/0 گزارشیمطلوببرازندگیکهبود82/0، .دهدیمرا

مستقیمغیرریتأثخصوصدر عزم عملکردبرویژگی

اثرغیرمستقیم.دیگردضربهمدرمسیرضرایبتحصیلی

 عزم جهتعملکردبرویژگی طریق از گیريتحصیلی

اثرغیر.باشدیم(26/0×02/0)=06/0یبرابرشیگرا/تسلط

 عزم ویژگی واسطهعملکردبرمستقیم به يتحصیلی

شیگرا/عملکردگیريجهت برابر غیر.است02/0ی اثر

عزممسیرمستقیم تحصیلیبهویژگی ازعملکرد

-60/0×01/0)006/0اجتنابی/عملکردگیريجهت .بود(

.نمایشدادهشدهاست9ضرایبنهاییدرشکل

 بحث  
واسطه نقش بررسی حاضر، پژوهش ايهدف

بینیپیشرفتتحصیلیبراساسگیريهدفدرپیشجهت

هايپژوهشدرباتوجهبهیافته.ویژگیشخصیتیعزمبود

بینیپیشرفتبررسینقشویژگیشخصیتیعزمدرپیش

فرضیه)بینیتأییدشدهادرپیشتحصیلی،نقشاینمتغیر

1 نتیجه(. بااین عزم ویژگیشخصیتی به توجه با گیري

 (9005گمنیسلوداکورس)پژوهش و)، داکورس

(9008گیتر)،(9002داکورسوکوئین)،(9001همکاران

بینیپیشرفتگیريهدفدرپیشنقشجهت.همسواست

گیريهدفباوازنظرجهت(9رضیهف)تحصیلیتأییدشد
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پژوهش نتایج )هاي (1228بوفارد همکاران)، و هاراکیوژ

9009) برینک)، گارسیا-لینن همکاران همسو(9008و

است جهت. مثبتو/گیريعملکردمتغیر طور به گرایشی

می پیشمعنادار را تحصیلی پیشرفت کندتواند بینی با.

پژ با همسو تحقیقات به توجه باوهشحاضر، ارتباط در

/عملکرداهداف همکاران)گرایشی، و (9009هاراکیوژ

بین وگرایشی/عملکرداهدافهمبستگیمثبتمتوسطی

شاخص دوره)پیشرفتهاي عملکرد مثال، عنوان يبه

قیتحقيهاافتهی.اندرامشاهدهکرده(آزمونينهایی،نمره

جهتکهاستآنيدهندهنشان هدفگیربین ي

گرایشیباویژگیشخصیتیعزمهمبستگیمثبت/عملکرد

گرایشی/گیريعملکردافرادباجهت.داريوجودداردومعنا

عملکرد در بهنجار استانداردهاي دریافت خواهان نیز

 )هستند هاراکیوژ و 1223الیوت در(. عزم که آنجا از

برگیرندهتواناییدنبالکردنیکهدفدرطولیکدوره

وب شوق با همراه استقامت و پشتکار با همراه مدت لند

معیارعالقه و استانداردها و پایدار استاي شخصی هاي

(.9002داکورسوکوئین)

استاندارد به تمایل مشخصه درلذا عملکردي هاي

باگرایشیمی/گیريعملکردجهت موجبارتباطآن تواند

شودمداريوظیفه . (9002رینگووبسترزو)اینرابطهرا

کرده وظیفهمشاهده که آنجا از و ویژگیاند با مداري

داکورسو)شخصیتیعزمدرارتباطاستنتیجهباپژوهش

.همسواست(9002داکورسوکوئین)و(9001همکاران

یافته به توجه بینجهتبا اجتنابی/گیريهدفعملکردها

مع ویژگیشخصیتیعزمهمبستگیمنفیو داروجودنابا

 >01/0P)دارد ،612/0-r= جهت(. که گیريافرادي

اجتنابیدارندنیزسماجتاندکوحالتیاجتنابی/عملکرد

نشانمی خود از 1283دویک)دهند اجتنابی(. اینرفتار

جهت با عملکردافراد، هدف است/گیري همراه .اجتنابی

نیبگیريهدفايجهتنقشواسطهمسیرتحلیلنتایج

وعملکردتحصیلیرا(ویژگیعزم)زادپژوهشبرونریمتغ

غیرمستقیماثرکهدادنشانهمچنیننتایج.کندیمتأیید

عزم)پژوهشزادبرونمتغیرکلاثرو ویژگی طریقاز(

فلیسا)استمعنادارتحصیلیعملکردبرگیريهدفجهت

 همکاران نقشواسطه(.9006و خود مدل -ايجهتدر

بینیعملکردومشغولیتتحصیلیازهدفودرپیشگیري

يخودهايشخصیتیبرگرفتهازنظریهگیريطریقجهت

 مورد نقشرا تأیید بیانگر نتیجه و دادند قرار بررسی

گیريهدفشد،ایننتایجباپژوهشحاضرايجهتواسطه

.همسومیباشد

 

 گیري  بحث و نتیجه
ش ویژگی به توجه با اینکه و عزم یاIQ خصیتی

هوشیبهره ونیست،فردموفقیتمعیارتنهاییبهي

وتیشخصيهایژگیو پیشرفت در مهمی نقش نیز ی

 دارد فرد همکاران)موفقیت داکورسو از نقل به گلمن

کلیدتعیینوپیش(9001 تنها، کامیابی، بینیموفقیتو

هوششناختینیست هوشش. با افراد از ناختیبسیاري

کامیابیپایین و موفقیت به یافتهتر دست اندهایی به. و

عالوهچهبساافرادينیزکههوشعمومیمتوسطیدارندو

توانایی به اتّکا بهبا خاصی دقت و زیرکی با هایشان

چشمموفقیت اجتماعی یافتههاي دست اندگیري ویژگی.

می  قادر بعزمفردرا وجودسازدبرايرسیدنبههدف، ا

بلندسختی طولیکدوره رسیدنبههاییکهدر تا مدّت

می رخ هدف دهد خرج به پشتکار و)دهد، داکورس

 به(.9001همکاران برايرسیدن شوق دارايمؤلفه عزم

هدفیبلندمدّتاستکهاینشوقبههدفاغلببهتوانایی

مربوط بلندمدّت طولیکدوره بهحفظتالشدر افراد

می )شود سزالما 9008هانکوکو یافته(. به توجه هايبا

می پیشنهاد حاضر، ویژگیپژوهش این تلویحات از شود

هايبالقوهوشخصیتیدررشدوبهبالفعلرساندنتوانایی

شود استفاده افراد نهفته . به توجه )با 1229آمز وجود(

گرایشیبرايرسیدنبهاهدافمتعالیتعلیم/جويتسلطی

عاونیيتساختار کارولآمِز.ربیتیکنیازاساسیاستوت

درس کالس رقابتیراهدف هدف ساختارهاي جاي به

می کهپیشنهاد کند اتّخاذ به ازرخینیممنجر انطباقی

تأیید،(Adaptive Motivational Profiles)انگیزش

اینگونه(1229آمز).شودمیازطرفافراداهدافتسلّطی

السـکدرلمـابرايمعـهرینتالشـکهبهتـندکبیانمی

باشد،تسلطجويتواندترویجدرسمی کهاینمقصودگرا

واسطه به است سیاستيممکن مقایسههاتأکید هايبر

بهاضمحاللکشیدهشود،ياجتماعیواهدافعملکرد با.

کنندگیاهدافبینیتوجهبهنتایجپژوهشمبنیبرپیش

وهچنینباتوجهبهنظراتپیشرفتتحصیلیتسلطیبراي

نتیجهتوانمی(1229آمز)چونهايمحققانیهموتوصیه

و آموزشی نهادهاي که ساختاريگرفت به باید معلمان،

تسلط جوي و محیطتعاونی و درس کالس براي گراتر

.آموزشیتوجهبیشتريداشتهباشند
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 ،پینتریچ)؛(9001)الیوتومکگرگورز؛برگرفتهاازاهدافپیشرفت9×9عنوانمدلتحتهدفیچهارمدلخالصه.1شکل

b9000).

بههمراهمیانگینوانحرافمعیارماتریسهمبستگیمتغیرهايپژوهش.1جدول 







انحرافمعیارمیانگین 3 5 2 6 9 1 رهایمتغ

36/1395/1      - پیشرفتتحصیلی(1)

91/0 ویژگیعزم(9) **
 -     80/20  11/3  

90/0 گرایشی/عملکرد(6) **
 18/0 **

 -    28/1255/5

92/0 گرایشی/تسلط(2) **
 26/0 **

 21/0 **
 -   92/9610/2

-91/0 اجتنابی/عملکرد(5) **
 61/0- **

 92/0 **
 12/0- **

 -  26/1235/2

-01/0 اجتنابی/تسلط(3)  68/0- **
 91/0 **

 10/0 *
 53/0 **

 - 01/1299/2

 (9)اجتنابی –عملكردي 

ستانداردهايهنجاريا/ارزشهدفبیرونی6.1

احمقبهنظرمیرسم؟آیا6.9

نتیجهاستتمرکزبر6.6

استدهندهشکستخطاهانشان6.2

تهدیدکنندهاستعدمقطعیت6.5

ارزیابیهايخودستایانهاجتناباز6.5

 تاکیدبرتواناییموجوداست6.1

 (1)اجتنابی -تسلط  

استانداردهايشخصی/ارزشهدفذاتی9.1

توانمآنرادرحالحاضرانجامدهم؟آیامی9.9

تغییرتمرکزازفرایندبهنتیجه9.6

طاهانشاندهندهشکستاستخ9.2

تهدیدکنندهاستعدمقطعیت9.5

ارزیابیهايخودستایانهاجتناباز9.3

 تاکیدبرتواناییگذشتهاست9.1

 (1)اکتسابی -تسلط  

استانداردهاشخصی/ینارزشهدفدرو1.1

چگونهمیتوانمآنراانجامدهید؟1.9

استتمرکزبررويفرآیند1.6

اشتباهاتیادگیرياز1.2

چالشبرانگیزاستعدمقطعیت1.5

دنبالاطالعاتدقیقدرموردتواناییاست1.3

 برتالشاستتاکید1.1

 (5)اکتسابی –عملكردي 

ستانداردهايهنجاري/یرونیبارزشهدف2.1

بهنظرمیرسم؟آیامنهوشمند2.9

استتمرکزبرنتیجه2.6

استطاهانشاندهندهشکستخ2.2

قطعیتتهدیدکنندهاستعدم2.5

خودستایانهدنبالاطالعات2.3

 تاکیدبرتواناییموجوداست2.1

      

 

       هدافا
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پژوهشيرهایمتغدرتیجنسسهیمقابهمربوطاطالعات.1جدول 

 t P پسران دختران متغیرهاي پژوهش

-02/5 61/13 23/13 پیشرفتتحصیلی  000/0 (SIG)
 

-19/0 20/29 90/26 ویژگیعزم  
(N.S)13/0

گرایشی/تسلط  32/96 82/99 11/0  3/1- (
N.S)

 

گرایشی/عملکرد  23/12 50/12 26/0  08/0  
(N.S)

 

اجتنابی/تسلط  91/13 65/13 85/0  18/0  
(N.S)

 

اجتنابی/عملکرد  39/15 10/15 83/0  11/0  
(N.S)

 





مسیربااستفادهازرگرسیونچندگانهنتایجتحلیل.9جدول 

r r وابسته رمتغی متغیر مستقل
2 β t P 

99/0عزمیتیشخصیژگیویلیتحصشرفتیپ (1)  05/0  99/0  91/2  000/0  

 000/0 25/8 26/0 18/0 26/0گرایشی/تسلطویژگیشخصیتیعزم(9)

 001/0 21/6 18/0 06/0 18/0گرایشی/عملکرد

 000/0 -11/3 -61/0 02/0 61/0اجتنابی/عملکرد

656/0ویژگیعزم  192/0  051/0  895/0  210/0  

082/0  گرایشی/تسلطپیشرفتتحصیلی(6)  625/1  132/0  

990/0  گرایشی/عملکرد  555/6  000/0  



 











 ضرایبمسیرنهایی.9شکل



01/0 

99/0 

05/0 

60/0- 

18/0 

26/0 

 پیشرفتتحصیلی

 

 گرایشی/تسلط

 گرایشی/عملکرد 

 اجتنابی/عملکرد 

 

 ویژگیعزم
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Abstract: The purpose of this study was to predict academic achievement based on Grit as a 

personality trait, through mediating role of goal orientation. Participants of current study included 

356 MA students (177 girls and 179 boys) of University of Shiraz and were chosen by stratified 

random sampling method. They filled 12-item scale of Grit and 24-item scale of goal orientation 

(AGQ). Data analysis was done by using Pearson correlation and hierarchical multiple regression 

based on Baron and Kenny (1986) procedure. To evaluate the fitness of proposed model LISREL -

8/80 was utilized. Results indicated a significant positive relationship between Grit with 

achievement and approach goal orientation (both performance and mastery), also there was no 

significant relationship between Grit and avoidance goal orientations (both performance and 

mastery). Meditative role of the approach goal orientation (both performance and mastery) was 

confirmed to predict academic achievement. 
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