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شریفی و همكاران
مقدمه
پیشرفت ،یکی از دغدغههاي جوامع ،نهادها ،گروهها و
افرادبوده،هستوخواهدبود.عواملیکهمنجربهپیشرفت
و به ویژه پیشرفت تحصیلی میشوند ،متعدد هستند.
عواملیهمچونویژگیهايشخصیتی،ویژگیهايانگیزشی
و ویژگیهاي موقعیتی و غیره اما  به طور گسترده فرض
میشود که انگیزش یکی از عناصر اصلی پیشرفت است
(ونتزل و ویگفلد  .)9002دیدگاههاي نظري متعددي در
زمینه ماهیت و پرورش دادن انگیزه وجود دارد ،نظریهاي
که در سالهاي اخیر توجه قابل مالحظهاي را به این امر
معطوفداشته،نظریههدفپیشرفتاست(ونتزلوویگفلد
نظریهي هدف پیشرفت ،انواع
 .)9002به طور خالصه  ،
اهداف (اهداف و یا دالیل) را مشخص میکند که به
رفتارهاي مربوط به پیشرفت ،جهت میدهد( .پنتریچ و
شانک)9009جهتگیريهدفرابیانگرالگويمنسجمی
از باورهاي فردي میدانند که سبب میشود تا فرد به
شیوههايمختلفبهموقعیتگرایشپیداکندوبهفعالیت
بپردازد و با توجه به موقعیت خود پاسخ مناسب را صادر
کند .از سویی دیگر (کملمی و همکاران  )9005بیان
میکنند که هر فرد براي ورود به اجتماع و در نتیجه
شرفتهاي گوناگون و افراد مختلف ،به

رویارویی با پی
خصوصیاتی مانند ساختارهاي روانی و ویژگیهاي
شخصیتیمجهزاست.خصوصیاتیکهمیتواننددرمقابلهبا

رویدادهاي مختلفزندگیبهويکمککنند.پژوهشگران
همواره به تأثیر مؤلفههاي شخصیتی بر متغیرهاي موجود
درزندگیافرادمانندعملکردشغلی،تحصیلی،بینفرديو
کردهاند (ویلسونوهمکاران)9001و(داروسو
غیرهتوجه  
همکاران.)9008بنابراین،شناختجنبههايروانشناختی
آنها درشرایطخاصمیتواندهمانند
واکنشهاي 

افرادو
یک عامل مؤثر آموزشی قدرتمند عمل کند و به افزایش
کیفیتآموزشیمنجرشود.
یکی از سازههاي شخصیتی که اخیراً توسط
روانشناسان مثبتگرا معرفی شده است ،مفهوم عزم
(  )Gritمیباشد (داکورس و کوئین  .)9002ویژگی عزم
یک مفهوم مثبت و یک ویژگی غیرشناختی است که بر
پایهي شوق فردي براي رسیدن به یک هدفبلندمدت و
خاص ،و یا به زبـانی دیگـر یک اَنگیـختگی قـوي براي
دسـتیابیبههدفموردنظرمیباشد.اینپایداريبرتالش
ادامهپیدامیکندتااینکهبرموانعیاچالشهاغلبه کندو
فردرادرمسیراشخاصیکهداراياینویژگیشخصیتی
هستندقراردهد.

45
ویژگی عزم در هنگام اجرا و انجام وظیفه ،نیرویی
برانگیزانندهبرايتحققموفقیتاست(داکورسوهمکاران
 .)9001این سازه با زمینههایی از روانشناسی که حاوي
مفاهیمی چون پشتکار ( ،)Perseveranceشوق
( ،)Passionسرسختی ( ،)Hardinessتابآوري
( ،)Resilienceعزم ( )Ambitionو نیاز به موفقیت
( )Need For Achievementاست ،ارتباط دارد
(داکورس و همکاران  .)9002مدل دوک از جهتگیري
هدفبهوضوح تأثیرگذاربوده،زیرامدلسههدفی وچهار
هدفی را آماده کرده که امروزه به طور رایج مورد توجه
مدلها چه تمایزاتی به دست
محققان است .این که این  
میدهند ،تمایزي است که بین شکلهاي گرایشی و
اجتنابی از انگیزش به وجود میآورند .هر دو مدل سه
هدفی و چهار هدفی تحت عنوان رویکرد اهداف چندگانه
آنها بهطور کلیمعتقدندکه
یگیرند،از اینلحاظ ،
قرارم 
آنها اهداف
اثراتاهداف عملکردي کامالً منفی نیست ،و  
تسلطی و عملکردي را براي نشان دادن دو انتهاي یک
یپذیرند .مدل چهار هدفی نیز به عنوان مدل
پیوستار نم 
 9×9از اهداف پیشرفت (الیوت و مکگرگر  )9001و
(پینتریچ  ،)9000چارچوب هدف سه بخشی را در هم
ترکیبکرد(الیوت )1222کهودرشکل()1بهصورتی
گویاارائهشدهاست.
دربررسیاینکهاینچهارهدفچگونهبا پیامدهاي
تحصیلیوانگیزشیرابطهدارند،بهطورکلی،مزایايدنبال
کردناهدافتسلّطی/گرایشیراکشفکردهاند،بهخصوص
از نظر نقش آن در پرورش دادن ،عالقه به تحصیالت
(هاراکیوژوهمکاران  ،1221هاراکیوژوهمکاران )9009و
استفاده از پردازش عمیقتر شناختی و استراتژيهاي
فراشناختیرا تسهیل میکند (الیوتوهمکاران)1222و
(پینتریچ.)9000همچنینشواهدتقریباًبدونابهامنشان
میدهند که تأیید اهداف عملکرد /اجتنابی براي یادگیري
مضر میباشد .دانشآموزانی که تمرکز بر ناشایسته جلوه
نکردن جلوي دیگران را گزارش کردند ،داراي سطوح
باالتريازاضطرابوسطوحپایینتري ازعالقه وپیشرفت
بودند (چِرچ و همکاران ( ،)9001الیوت و چرچ ،)1221
(الیـوتومکگرگور)9001،1228و(اسـکالویک)1221
باتوجهبهبررسیدقیقپیشینههايموجودبهنظرمیرسد
کهتحقیقیتاکنونبهطورمستقیمبهبررسیرابطهویژگی
عزم با جهتگیري هدف نپرداخته است .از این رو مبناي
پژوهشحاضربرتحقیقاتیقراردادهشدهکهبهصورتغیر
مسـتقیـم،سـایـرســازههـايشـخصـیتیرادرارتـبـاط
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پیش بینی پیشرفت تحصیلی براساس ویژگی و ...
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با جهت گیري هدف مورد توجه قرار داده است .دربارهي
پیوند بین ویژگیهاي شخصیتی و جهتگیري هدف
ویژگیهايشخصیتیدرنقشنیرو دهنده جهتگیريهاي
بالقوه ،در نظر گرفته میشود ،در حالی که جهتگیري
کنندههاي شناختی تعریف میشود

هدف به عنوان تنظیم
کهبهاینگرایشهايکلیجهتمیدهد.لذا،ویژگیهاي
شخصیتی،جهتگیريهدفافرادرامتأثرمیسازد(وانگو
ایرادهایم.)9001تحقیقات(چانوتسلوک()9000مک-
کینیوکارلسون(،)9009زوینگووبستر)9002رابطه-
ي مثبت بین وظیفهمداري و جهتگیري هدف یادگیري
نشان میدهند .افراد با جهتگیري عملکرد/گرایشی نیز
خواهان دریافت استانداردهاي بهنجار در عملکرد هستند
(الیوتوهاراکیوژ.)1223
لذا ،مشخصهي تمایل به استانداردهاي عملکردي در
جهتگیري عملکرد/گرایشی میتواند موجب ارتباط آن با
وظیفهمداري شود .باز بودن نسبت به تجربه ،با نیاز به
فهمیدنموقعیتهايبدیعوخالقدرارتباطاست(موون
 )9000و (حسینی و لطیفیان  )9002در پژوهشهاي
داخلیخودنشاندادهاستکههریکازابعادجهتگیري
هدفتوسطنیمرخمتفاوتیازصفاتشخصیتیپیشبینی
میشود (حسینی و لطیفیان  .)9002از سویی شریفی
اردانی(دردستچاپ)درمطالعهخودبهبررسیرابطهي
ویژگیشخصیتیبلندهمتیباانواعجهتگیريهايهدف
پرداخت .ویژگی بلند همتی ،با ویژگی شخصیتی عزم
ارتباط نزدیکی دارد (داکورس و همکاران ،)9001 ،نتایج
اینپژوهشناظربرایناستکهبینویژگی"بلندهمتی"
يهايگرایشیرابطهايمثبتوجوددارد و در
جهتگیر 
و 
يهاياجتنابیرابـطهاي
مقابلبیناینویژگیباجهتگیر 
مثبت و معناداري وجود ندارد (شریفی اردانی در دست
چاپ).
باتوجهبهپیشینههايذکرشدهدرذیلفرضیههاي
پژوهشموردتوجهقرارمیگیرد:
-1ویژگــیعــزمبــاعملکــردتحصــیلیرابطــهايمثبــتو
معناداردارد.
-9جهتگیريهدفباعملکردتحصیلیرابطـهايمثبـتو
معناداردارد.
يهايگرایشـیچـهتسـلطیو
-6ویژگیعزمباجهتگیر 
چهعملکرديرابطهيمثبتدارند.
يهاياجتنابیچهتسلطیوچه
-2ویژگیعزمباجهتگیر 
عملکرديرابطهيمثبتندارند.


-5جهتگیريهدفنقشواسطهايدرپیشبینیعملکرد
تحصیلیازطریقویژگیعزمدارد.

روش
 جامعهآماريپژوهشعبارتاستازکلیهدانشجویان
کارشناسیارشددانشگاهشیرازکهدرسالتحصیلی-1682
 1620مشغولبهتحصیلبودند.اینجامعهشامل 6100
نفردانشجو( 1150پسر و  1250دختر)بود.حجمنمونه
بااستفادهازجدولمورگان 653نفر( 111دخترو112
پسر)انتخابشد.درپژوهشحاضرازروشنمونهگیري
تصادفیطبقهبنديشدهاستفادهشد.میانگینسنیپسران
 93سالباانحرافمعیار 6سالومیانگینسنیدختران
 95باانحرافاستاندارد  9سالاست.ابزارهايبهکارگرفته
شده براي سنجش متغیرها در پژوهش حاضر به قرار زیر
است:
مقیاس عزم ،براي بررسی ویژگی شخصیتی عزم از
مقیاس عزم کهتوسط(داکورسوکوئین)9001تهیهو
اعتباریابیشد،استفادهگردید.این مقیاس داراي  19گویه
است که ثبات قدم ( )Perseveranceرا براي دو بعد
ارزیابی میکند )1 :ثبات در عالیق )9ثبات و پایداري بر
تالش(داکورسوکوئین)9002پایاییمقیاس19گویهاي
عزم را به روش آلفاي کرونباخ برابر با 0/89و همچنین
پایاییاینمقیاسبهروشبازآزماییبافاصلهيزمانییک
سال برابر با 0/38گزارش نمودهاند .در این مطالعه ضریب
آلفاي کرونباخ کل مقیاس  0/11و براي خردهمقیاسهاي
ثباتعالقه0/31وبرايثباتدرتالش0/80محاسبهشد.
پرسشنامه هدفگرایی تحصیلی (الیوت و  مکگریگور
)9001اینپرسشنامهرابرايسنجشجهتگیريهدف
برطبقمدلچهاروجهی()9×9ساختهاند.
این پرسشنامه یک مقیاس  92گویهاي است که
پاسخها بر اساس مقیاس  5درجهاي لیکرت محاسبه

میشود .پایایی و روایی این پرسشنامه مطلوبیت باالیی
دارد و در تحقیقات مختلفی از آن استفاده شده است
(الیوتومکگریگور(.)9001حسینیولطیفیان)9002
به منظور بررسی پایایی این پرسشنامه با روش همسانی
درونی،میزانضریبآلفايکرونباخبرايپرسشنامه0/82
و برايخردهمقیاسهابین 0/32تا 0/81راگزارشکردند
درپژوهشحاضرنیزبهمنظوراحرازرواییازتحلیلعاملی
بهروشمؤلفههاياصلیباچرخشواریماکساستفادهشد
ومقدارضریب (KMOشاخصکفایتنمونهگیري)0/88
و آزمون کرویت بارتلت (شاخص کفایت ماتریس
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شریفی و همكاران
همبستگی)نشانازوجودشواهدکافیبرايانجامتحلیل
عامل و مقدارخیآزمونبارتلت  6/30محاسبه شدکهدر
سطح 0/0001معناداربود.نتایجتحلیلعاملدرکلابعاد
باارزشویژهباالترازیکرانشان میدهد.برايسنجش
پایاییازضریبآلفايکرونباخاستفادهشدکه0/85برآورد
شدوبرايخردهمقیاسهاضریبآلفايکرونباخبین0/15
تا0/85بودکهنشانازپایاییباالياینمقیاساست.

نتایج
جدول  1میانگین و انحراف استاندارد به همراه روابط
یدهد.
همبستگی بین متغیرهاي پژوهش را نشان م 
همچنین جدول  9نشاندهندهي تفاوت بین دو جنس از
نظر متغیرهاي پژوهش شامل پیشرفت تحصیلی ،ویژگی
عزم ،و انواع جهتگیري هدف است .یافتههاي حاصل از
ماتریسهمبستگینشانگروجودرابطهيهمبستگیدربین
یباشد.
متغیرهاي مورد بررسی در مدل تحلیل مسیر م 
همچنانکهدرجدول 1مشاهدهمیشود،بینویژگیعزم
و عملکرد تحصیلی رابطهي معناداري وجود دارد
( .)r=0/91همچنین بین عزم و ابعاد جهتگیري هدف
تسلط /گرایشی ( )r=0/26و عملکرد/گرایشی ()r=0/18
نیز رابطهي ثبت وجود دارد؛ بعد عملکرد /اجتنابی
( )r=0-/61و بعد تسلط /اجتنابی ( )r=0-/68رابطهي
منفی و معناداري با پیشرفت تحصیلی دارد .همچنین
یافتههاي مربوط به تفاوت دو جنس از نظر متغیرهاي
پژوهش ،نشانگر تفاوت تنها در نمرات پیشرفت تحصیلی
بود.بدینمعنیکهدانشجویاندختروپسرازنظرویژگی
عزم و جهتگیري هدف با هم تفاوتی ندارند ،براي انجام
تحلیلمسیرازرگرسیونچندگانهبهصورتسلسلهمراتبی
همزمان مطابق با مراحل (بارون و کنی  )1283استفاده
شد .این مراحل عبارتاند از )1( :رگرسیون همزمان
پیشرفت تحصیلی از روي ویژگی عزم )9( ،رگرسیون
همزمان جهتگیريهايهدفمرحله ازروي ویژگیعزم؛
( )6رگرسیون همزمان پیشرفت تحصیلی از روي ویژگی
عزموانواعجهتگیريهدف؛()2مقایسهيمرحلهيیکو
سه چنانچه ضرایب رگرسیون عزم از مرحله یک به سه
کاهش یابد نشان از نقش واسطهاي جهتگیريهدف بین
متغیرعزموعملکردتحصیلیاست.عالوهبرمراحلمذکور
براي بررسی برازندگی نتایج مدل مورد پژوهش از نرمافزار
لیزرل(ویرایش)8/5استفادهشد.
رگرسیونهمزمانپیشرفتتحصیلیرويویژگیشخصیتی
عزم در جدول  6به صورت ضرایب استاندارد بتا ()βآورده
شدهاست(مرحله.)1

45
ضرایب مسیر در جدول  6نشانگر آن است که ویژگی
شخصیتی عزم ( )ß=0/99پیش بینی کننده مثبت و
معنادار پیشرفت تحصیلی است .در مرحلهي دوم نتایج
رگرسیون ویژگی عزم بر اساس جهتگیري هدف میباشد
که نتایج در جدول  6به صورت ضرایب مسیر ( )βنشان
داده شده است .ضرایب مسیر در جدول فوق نشانگر آن
است که ویژگی عزم پیشبینی کننده مثبت و معنادار
جهتگیري هدف تسلط /گرایشی ()ß=0/26
یباشد .و جهتگیري هدف
عملکرد/گرایشی ( )ß=0/18م 
عملکرداجتنابی()ß=-0/61رابهگونهايمنفیپیشبینی
میکند .مرحلهي سه در برگیرندهي تحلیل رگرسیون
همزمان پیشرفتتحصیلیبر اساس ویژگی شخصیتی عزم
یباشد (مرحله.)6چنانچهدرجدول
وجهتگیريهدفم 
( )6مشاهده میشود ضریب  ßویژگی شخصیتی عزم از
مرحلهيیکبهسهکاهشپیداکردهاست.بنابرایننقش
واسطهايجهتگیريهدفدرپیشبینیعملکردتحصیلی
از طریق ویژگی عزم تأیید میشود .با استفاده از نرمافزار
لیزرل (ویرایش ،)8/5 ،برازندگی مدل مذکور بررسی شد و
شاخصهاي  RFI AGFI ,GFI,به ترتیب برابر،0/29 :

یدهد.
 0/82 ،0/20بود که برازندگی مطلوبی را گزارش م 
در خصوص تأثیر غیر مستقیم ویژگی عزم بر عملکرد
تحصیلیضرایبمسیردرهمضربگردید.اثرغیرمستقیم
ویژگی عزم بر عملکرد تحصیلی از طریق جهتگیري
یباشد.اثرغیر
تسلط/گرایشیبرابر)0/26×0/02(=0/06م 
مستقیم ویژگی عزم بر عملکرد تحصیلی به واسطهي
جهتگیري عملکرد/گرایشی برابر  0/02است .اثر غیر
مستقیم مسیر ویژگی عزم به عملکرد تحصیلی از
جهتگیري عملکرد/اجتنابی  )-0/60×0/01( 0/006بود.
ضرایبنهاییدرشکل9نمایشدادهشدهاست.

بحث
هدف پژوهش حاضر ،بررسی نقش واسطهاي
جهتگیريهدفدرپیشبینیپیشرفتتحصیلیبراساس
باتوجهبهیافتههايپژوهشدر

ویژگیشخصیتیعزمبود.
بررسینقشویژگیشخصیتیعزمدرپیشبینیپیشرفت

هادرپیشبینیتأییدشد(فرضیه

تحصیلی،نقشاینمتغیر
 .)1این نتیجهگیري با توجه به ویژگی شخصیتی عزم با
پژوهش (داکورس و سلیگمن ( ،)9005داکورس و
همکاران(،)9001داکورسوکوئین(،)9002گیتر)9008
گیريهدفدرپیشبینیپیشرفت


نقشجهت
همسواست .
وازنظرجهتگیريهدفبا

تحصیلیتأییدشد(فرضیه)9
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نتایج پژوهشهاي (بوفارد ( ،)1228هاراکیوژ و همکاران
( ،)9009لینن برینک-گارسیا و همکاران  )9008همسو
است .متغیر جهتگیري عملکرد/گرایشی به طور مثبت و
معنادار میتواند پیشرفت تحصیلی را پیشبینی کند .با
توجه به تحقیقات همسو با پژوهش حاضر ،در ارتباط با
اهداف عملکرد/گرایشی( ،هاراکیوژ و همکاران )9009
همبستگی مثبت متوسطی بین اهداف عملکرد/گرایشی و
شاخصهاي پیشرفت (به عنوان مثال ،عملکرد دورهي

نهایی،نمرهيآزمون)رامشاهدهکردهاند.یافتههايتحقیق
نشاندهندهي آن است که بین جهتگیري هدف
عملکرد/گرایشیباویژگیشخصیتیعزمهمبستگیمثبت
ومعناداريوجوددارد.افرادباجهتگیريعملکرد/گرایشی
نیز خواهان دریافت استانداردهاي بهنجار در عملکرد
هستند (الیوت و هاراکیوژ  .)1223از آنجا که عزم در
برگیرندهتواناییدنبالکردنیکهدفدرطولیکدوره
بلند مدت همراه با پشتکار و استقامت همراه با شوق و
عالقهاي پایدار و استانداردها و معیارهاي شخصی است
(داکورسوکوئین.)9002
لذا مشخصه تمایل به استانداردهاي عملکردي در
جهتگیري عملکرد/گرایشی میتواند موجب ارتباط آن با
وظیفهمداريشود.اینرابطهرا(زورینگووبستر)9002
مشاهده کردهاند و از آنجا که وظیفهمداري با ویژگی
شخصیتیعزمدرارتباطاستنتیجهباپژوهش(داکورسو
همکاران)9001و(داکورسوکوئین)9002همسواست.
با توجه به یافتهها بین جهتگیري هدف عملکرد/اجتنابی
ناداروجود
باویژگیشخصیتیعزمهمبستگی منفیومع 
دارد ( .)r=-0/612 ،P<0/01افرادي که جهتگیري
عملکرد /اجتنابیدارندنیزسماجتاندکوحالتیاجتنابی
از خود نشان میدهند (دویک  .)1283این رفتار اجتنابی
افراد ،با جهتگیري هدف عملکرد/اجتنابی همراه است.
نتایج تحلیل مسیر نقش واسطهاي جهتگیري هدف بین
متغیر برونزادپژوهش (ویژگیعزم) وعملکردتحصیلیرا
یکند .نتایجهمچنیننشان دادکهاثرغیرمستقیم
تأییدم 
و اثر کل متغیر برونزاد پژوهش (ویژگی عزم) از طریق
جهتگیريهدف بر عملکرد تحصیلی معنادار است (فلیسا
و همکاران  .)9006در مدل خود نقش واسطهاي جهت-
گیريهدفودرپیشبینیعملکردومشغولیتتحصیلیاز
طریقجهتگیريهايشخصیتیبرگرفتهازنظریهيخود
را مورد بررسی قرار دادند و نتیجه بیانگر تأیید نقش
واسطهايجهتگیريهدفشد،ایننتایجباپژوهشحاضر
همسومیباشد.

بحث و نتیجهگیري
با توجه به ویژگی شخصیتی عزم و اینکه  IQیا
بهرهي هوشی به تنهایی معیار موفقیت فرد نیست ،و
ویژگیهاي شخصیتی نیز نقش مهمی در پیشرفت و
موفقیت فرد دارد (گلمن به نقل از داکورس و همکاران
،)9001کلیدتعیینوپیشبینیموفقیتوکامیابی،تنها
هوش شناختی نیست .بسیاري از افراد با هوش شناختی
پایینتر به موفقیت و کامیابیهایی دست یافتهاند .و به
عالوهچهبساافرادينیزکههوشعمومیمتوسطیدارندو
با اتّکا به تواناییهایشان با زیرکی و دقت خاصی به
موفقیتهاي اجتماعی چشمگیري دست یافتهاند .ویژگی
عزمفردراقادرمیسازدبرايرسیدنبههدف،باوجود
سختیهایی که در طول یک دوره بلندمدّت تا رسیدن به
هدف رخ میدهد ،پشتکار به خرج دهد (داکورس و
همکاران  .)9001عزم داراي مؤلفه شوق براي رسیدن به
هدفیبلندمدّتاستکهاینشوقبههدفاغلببهتوانایی
افراد به حفظ تالش در طول یک دوره بلند مدّت مربوط
میشود (هانکوک و سزالما  .)9008با توجه به یافتههاي
پژوهش حاضر ،پیشنهاد میشود از تلویحات این ویژگی
شخصیتیدررشدوبهبالفعلرساندنتواناییهايبالقوهو
نهفته افراد استفاده شود .با توجه به (آمز  )1229وجود
جويتسلطی/گرایشیبرايرسیدنبهاهدافمتعالیتعلیم
وتربیتیکنیازاساسیاست.کارولآمِز ساختاريتعاونی
هدف کالس درس را به جاي ساختارهاي هدف رقابتی
پیشنهاد میکند که منجر به اتّخاذ نیمرخی انطباقی از
انگیزش ( ،)Adaptive Motivational Profilesتأیید
اهدافتسلّطیازطرفافرادمیشود(.آمز)1229اینگونه
بیانمیکـندکهبهتـرینتالشهـابرايمعـلمدرکـالس
درسمیتواندترویججوي تسلطگراباشد ،کهاینمقصود
ممکن است به واسطهي تأکید سیاستها بر مقایسههاي
اجتماعیواهدافعملکردي ،بهاضمحاللکشیدهشود.با
توجهبهنتایجپژوهشمبنیبرپیشبینی کنندگیاهداف
تسلطیبرايپیشرفتتحصیلیوهچنینباتوجهبهنظرات
هايمحققانیهمچون(آمز)1229میتواننتیجه

وتوصیه
گرفت که نهادهاي آموزشی و معلمان ،باید به ساختاري
تعاونی و جوي تسلطگراتر براي کالس درس و محیط
آموزشیتوجهبیشتريداشتهباشند.
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تسلط  -اکتسابی()1

1.1ارزشهدفدرونی/استانداردهاشخصی

چگونهمیتوانمآنراانجامدهید؟
1.9
1.6تمرکزبررويفرآینداست

1.2یادگیريازاشتباهات

چالشبرانگیزاست
1.5عدمقطعیت
دنبالاطالعاتدقیقدرموردتواناییاست
1.3

1.1تاکیدبرتالشاست




هداف
ا 

عملكردي – اجتنابی()9
6.1ارزشهدفبیرونی/استانداردهايهنجاري
6.9آیااحمقبهنظرمیرسم؟
6.6تمرکزبرنتیجهاست
6.2خطاهانشاندهندهشکستاست
6.5عدمقطعیتتهدیدکنندهاست
6.5اجتنابازارزیابیهايخودستایانه
6.1تاکیدبرتواناییموجوداست





تسلط  -اجتنابی()1
استانداردهايشخصی
/
9.1ارزشهدفذاتی

9.9آیامیتوانمآنرادرحالحاضرانجامدهم؟

تغییرتمرکزازفرایندبهنتیجه
9.6

عملكردي – اکتسابی()5
2.1ارزشهدفبیرونی/ستانداردهايهنجاري
2.9آیامنهوشمندبهنظرمیرسم؟
2.6تمرکزبرنتیجهاست
2.2خطاهانشاندهندهشکستاست
2.5عدمقطعیتتهدیدکنندهاست
2.3دنبالاطالعاتخودستایانه
2.1تاکیدبرتواناییموجوداست

9.2خطاهانشاندهندهشکستاست
تهدیدکنندهاست
9.5عدمقطعیت 
9.3اجتنابازارزیابیهايخودستایانه
9.1تاکیدبرتواناییگذشتهاست



شکل.1خالصهمدلچهارهدفیتحتعنوانمدل9×9ازاهدافپیشرفت؛برگرفتهازالیوتومکگرگور()9001؛(پینتریچ،
.)9000b

جدول .1ماتریسهمبستگیمتغیرهايپژوهشبههمراهمیانگینوانحرافمعیار
میانگین انحرافمعیار
3
5
2
6
9
1
متغیرها
()1پیشرفتتحصیلی

-

()9ویژگیعزم

**0/91

-

()6عملکرد/گرایشی

**0/90

**0/18

-

()2تسلط/گرایشی

**0/92

**0/26

**0/21

-

()5عملکرد/اجتنابی

**-0/91

**-0/61

**0/92

**-0/12

-

()3تسلط/اجتنابی

-0/01

**-0/68

**0/91

*0/10

**0/53

-

13/36

1/95

20/80

3/11

12/28

5/55

96/92

2/10

12/26

2/35

12/01

2/99
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جدول .1اطالعاتمربوطبهمقایسهجنسیتدرمتغیرهايپژوهش
متغیرهاي پژوهش

دختران

پسران

t

P

پیشرفتتحصیلی

13/23

13/61

-5/02

)0/000(SIG

ویژگیعزم

26/90

29/20

-0/19

)0/13(N.S

تسلط/گرایشی

96/32

99/82

0/11

)-1/3(N.S

عملکرد/گرایشی

12/23

12/50

0/26

)0/08 (N.S

تسلط/اجتنابی

13/91

13/65

0/85

)0/18 (N.S

عملکرد/اجتنابی

15/39

15/10

0/83

)0/11 (N.S




جدول .9نتایجتحلیلمسیربااستفادهازرگرسیونچندگانه
متغیر مستقل

متغیر وابسته

r

r2

β

t

P

( )1پیشرفتتحصیلی

ویژگیشخصیتیعزم

0/99

0/05

0/99

2/91

0/000

()9ویژگیشخصیتیعزم

تسلط/گرایشی

0/26

0/18

0/26

8/25

0/000

عملکرد/گرایشی

0/18

0/06

0/18

6/21

0/001

عملکرد/اجتنابی

0/61

0/02

-0/61

-3/11

0/000

0/656

0/192

0/051

0/895

0/210

()6پیشرفتتحصیلی

تسلط/گرایشی

0/082

1/625

0/132



عملکرد/گرایشی

0/990

6/555

0/000

ویژگیعزم









ویژگیعزم

0/26
0/18
-0/60

تسلط/گرایشی

0/05

عملکرد/گرایشی

0/99

پیشرفتتحصیلی


عملکرد/اجتنابی

0/01


شکل.9ضرایبمسیرنهایی
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Predicting Academic Achievement Based on Grit as a Personality Trait with
Mediating Role of Goal Orientation Among MA Students of Shiraz University
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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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