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چکیده
پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش میانجیگری جهتگیری هدف در رابطه با ابعاد هویت و عواطف
دانشجویان تربیتبدنی صورت گرفت .این پژوهش از نوع توصیفی -تبیینی بود .بدین منظور با توجه به
جدول مورگان تعداد  201نفر از دانشجویان دانشکده تربیتبدنی دانشگاه فردوسی مشهد که در سال
تحصیلی  52-53مشغول به تحصیل بودند به روش نمونهگیری خوشهای مرحلهای انتخاب و با استفاده از
مقیاسهای جهتگیری هدف ،ابعاد هویت و عواطف مثبت و منفی مورد ارزیابی قرار گرفتند و دادههای
حاصل با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر تجزیه و تفسیر شدند .نتایج ضریب همبستگی
پیرسون نشان داد بین سه هویت شخصی ،اجتماعی ( )p<0/001و ملی ( )p<0/01باعاطفه مثبت رابطه
مثبت و معناداری است .درحالیکه بین هویت مذهبی و عاطفه مثبت رابطه معناداری نیست .همچنین سه
هویت اجتماعی ( ،)p<0/09ملی و مذهبی ( )p<0/01باعاطفه منفی رابطه مثبت و معناداری دارد؛ اما هویت
شخصی رابطه معناداری باعاطفه منفی ندارد .همچنین ،بین اهداف تسلط-گرایشی ( )p<0/01و تسلط-
اجتنابی ( ) p<0/001باعاطفه مثبت رابطه مثبت و معناداری است .عواطف منفی نیز ،باهدف عملکردی-
اجتنابی رابطه مثبت معنادار و باهدف تسلط-اجتنابی رابطه منفی معنادار دارد ( .)p<0/09شاخصهای کلی
آزمون الگوی پیشنهادی اولیه حکایت از عدم برازش الگوی موردنظر محققین داشت (،df = 21 ،χ 2 = 52/12
)CFI = 0/79 ،AGFI =0/27 ،GFI =0/52 ،RSMEA = 0/13؛ بهمنظور برازش الگوی تائید نشده اولیه،
تصحیحی ات متعددی بر اساس مبانی نظری و تجربی صورت گرفت و شاخصهای کلی آزمون الگوی
پیشنهادی تصحیحشده ،حاکی از برازش کلی این الگو شد (،GFI =0/55 ،RSMEA = 0/07 ،χ2/df=2/95
 .)CFI = 0/51 ،AGFI =0/70با توجه به نتایج پژوهش حاضر میتوان گفت از بین متغیرهای برونزاد
 1کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد قوچان
 2دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
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موجود در الگوی تائید شده نهایی منفی اثرات غیرمستقیم دارند و هویت شخصی با میانجیگری هدف تسلط
گرایشی منجر به عاطفه مثبت میگردد.
کلید واژهها :ابعاد هویت ،عواطف ،جهتگیری هدف

مقدمه
امروزه ،رسیدن به یك هویت 1موفق در سطح فردی و برقراری تعادل در سطح اجتماع ازجمله
مسائل مطرحی است که در کانون توجه بسیاری از اندیشمندان و پژوهشگران حوزه روانشناسی
قرارگرفته است .ازنظر ( )Marcia, 1996هویت عبارت است از سازمان دادن یك خود درونی که
دستیابی به تعهد از اصلیترین شاخص شناسایی آن بوده و دربردارنده ساخت خود ،سیستم باورها،
آرزوها ،عقاید ،مهارتها و تاریخچه فردی هست ( .)Kroger& Marcia, 2005در این خصوص،
رویکردهای متعددی عنوانشده و مطرحترین این رویکردها ،رویکرد محتوا نگر است که طبق این
رویکرد ،محتوای خودپنداری و تشکیل آن به دلیل آنکه هویت تعدیلکننده و تنظیمکننده گسترة
وسیعی از رفتارها و عملکردهای انسان است مهم میباشد ( .)Baumeister, 1999بر این اساس،
هویت بهعنوان یك ویژگی شخصیتی بوده و از دیگر سو ،از همبستههای جهتگیری هدف 2که یکی
از جدیدترین رویکردهای مطرح در حیطه روانشناسی انگیزش است (،)Kaplan & Maher, 2007
نیز همان پنداره فرد از خود میباشد ،که از طریق آن ،فرد به مفهوم یکپارچهای از خود دست پیدا
میکند و بر اساس آن در زندگی به قضاوت ارزشی میپردازد (.)Elliot, 2006
بهزعم ( )Erikson, 1968هویت فرایند مستتر در فرد و فعالیتهای جمعی او بوده و حالتی است
که فرد بتواند بین تصوری که از ثبات و یگانگی خود دارد و تصوری که دیگران از او دارند هماهنگی
ایجاد کند .بهعنوانمثال ،در جوامعی که هویت اجتماعی افراد تقویت میشود ،افراد نقطهضعفهای
خود را بهعنوان نشانههایی در جهت تالش بیشتر در نظر میگیرند .بر همین اساس ،در جهتگیری
هدف نیز خطاها بهعنوان نشانههایی در جهت تالش ،بیشتر جهت فائق آمدن بر مسائل در نظر
گرفته میشود (.)Boekaerts, 1988
محققان اهداف پیشرفت را بهعنوان چارچوب ذهنی شناختی – اجتماعی قلمداد میکنند
( )Elliot & Reyes, 2003که شخص را در تفسیر موقعیتها ،پردازش اطالعات ،رویارویی با تکلیف
Identity
Achievement Goal
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و مقابله با چالشها راهنمایی میکند ( .)Kaplan & Flum, 2010درواقع ،بهزعم (
 )Ames, 1988نحوهی واکنش فرد به دنیای پیرامون ،تحت تأثیر این جهتگیری قرار دارد .طبق
تعریف ( )Ames, 1992نیز جهتگیری بیانگر الگوی منسجمی از باورها اسناد و هیجانات فرد است
که سبب میشود تا فرد به طرق مختلف به موقعیتها گرایش پیدا کند در آن زمینه به فعالیت
بپردازد و سرانجام پاسخی ارائه دهد .پس جهتگیری هم بیانگر محتوای اموری است که افراد برای
رسیدن به آنها تالش می کنند و هم چرایی و چگونگی تالش افراد برای نیل به اهداف مختلف را
مشخص میسازد ( .)Pintrich, 2000نتایج تحقیقات حاکی از ارتباط ابعاد مختلف هویت با
جهتگیری مذهبی ( ،)Sanchez & Carter, 2005میزان فعالیتهای پرورشی (،)Sadowski, 2008
سبكهای دلبستگی ( ،)Korsgaard, Brodt & Sapienza, 2005سالمت روانی ( & Carless
 ،)Douglas, 2008سرمایهی اجتماعی ( ،)Côté, 2005شخصیت ( White, Poulsen & Hyde,
 ،)2017درک کیفیت روابط ( ،)Brown, 2011انگیزه مطالعه ( )Avda & Magno, 2014بوده است.
نتایج پژوهش های مختلفی نشان داده است که ورزشکاران هدفهایی را در طول رقابت
برمیگزینند و برای دستیابی به آنها تالش میکنند .افراد بر اساس جهتگیریهایی که انتخاب
میکنند ،با دالیل متفاوتی در فعالیتهای ورزشی درگیر شده و با روشهای گوناگون در
موقعیتهای مختلف برانگیخته میشوند .این جهتگیریها در ورزش ،باعث چیره شدن بر مشکل،
کسب مهارت ،غلبه بر موانع و عملکرد بهتر نسبت به دیگران میشود .این افراد ،رقابتطلبی بسیار
باالیی دارند و موقعیت و شرایط ورزشی را بهطور متفاوتی نسبت به سایر افراد در نظر میگیرند و
نوع ادراک آنها از این شرایط رقابتی ،بر رفتار آنها تأثیرگذار میباشد ( Zucchermaglio & Alby,
)2011
همچنین یکی دیگر از متغیرهایی که در سالهای اخیر توجه پژوهشگران روانشناسی ورزشی را
به خود معطوف کرده است ،عواطف میباشد ،عواطف یکی از جنبههای هویتی انسان بوده که مانند
جنبههای دیگر شخصیتی افراد متفاوت است و بیشتر به روشهای مثبت و منفی خودنمایی
میکند .وجود عاطفه مثبت 1در افراد نشانه رضایت نسبی آنها از شرایطی که در آن به سر میبرند ،بوده و
میزان آمادگی فرد برای مبارزههای آتی را باال میبرد ( .)Isen, 2001افرادی که عاطفه مثبت را تجربه
میکنند ،در چنین موقعیتی قادرند که اهداف خود را در دسترس بینند و گسترش دهند ( Fredrickson,
 .)2001بهعبارتدیگر ،انسانی که عواطف مثبت را تجربه میکند ،فارغ از هرگونه اضطراب و نگرانی و
درروند جستجوی هدفهای جدید ،از فرصتها نهایت استفاده را کرده و پیگیر هدفهای خود میباشد؛
& Archer

Positive affectivity
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بنابراین ،عواطف مثبت تمایل فرد را به سمت جستجو پذیرش اهداف جدید سوق داده و بهطورکلی،
فعالیتهایی را به وجود میآورد که موجب لذت و تقویت آن احساسات از راههای عقالنی ،قابل
پاسخ و مناسب میشود ( .)Perrewé& Spector, 2002در مقابل ،عاطفه منفی بعد کلی پریشانی و
اشتغال ذهنی ناخوشایند است ( )Douglas, & Martinko, 2001که مشتمل بر حاالت خلقی نامطلوب
بوده و افراد را از دستیابی به اهداف خود باز می دارد ( .)Watson, Clark & Tellegen, 1988نتایج
مطالعات در زمینه عواطف نیز حاکی از تأثیر عاطفه منفی برافزایش درد و استرس ( Avey,
 ،)Luthans, Hannah, Sweetman, & Peterson, 2012خطرپذیری ( & Xue, Lu, Levin,
 ،)Bechara, 2010خشم و بازداری اجتماعی ( Biscaia, Correia, Rosado, Maroco & Ross,
 ،)2012افسردگی ( )Sanchez & Carter, 2005و تأثیر عاطفه مثبت بر روی ارتباطات شناختی
گسترده ( )Berry & Hansen, 1996بوده است؛ اما نقش عواطف در بین ورزشکاران میتواند بسیار
بارز باشد .بهترین دیدگاه عواطف و هیجان در ورزش ،نظریه اسناد واینر در هیجان میباشد .در
دیدگاه کلی ،واینر اعتقاد دارد که تجربههای هیجانی در ورزش زیاد است ،زیرا سرمایهگذاری
هیجانی قویای در آنها وجود دارد ( .)Khodafanahi, 2014نتایج پژوهشی با  12ورزشکار نخبه
نشان دادند که ارزیابیها و عواطف منفی تجربهشده در حین مسابقه در عملکرد آینده ورزشکار
اثری ناتوان کننده دارد و به علت عدم کنترل بر افکار و عالئم ،رفتار ورزشکار را تحت تأثیر قرار
میدهد) )Nichols, Polman, Levy, 2011( .) Neil, Hanton, Mellalieu, Fletcher, 2011در
مطالعهای مقطعی نشان دادند که عواطف بهاندازه زیادی با عوامل دخیل در عملکرد رضایتمند
ورزشکاران مرتبط است.
از یكسو فرهنگهای مختلف ،ساختارهای هویتی متعددی را رشد داده و ساختار هویتی نیز
ارزشها ،باورها ،انگیزشها ،نقشها و اهداف فرد را تحت تأثیر قرار میدهد و از این طریق
جهتگیری هدف فرد را تعیین میکنند .از سوی دیگر نیز ،پژوهشهای انجامشده در حوزه
روانشناسی نشان میدهد هدف گرایی پیامدهای شناختی ،هیجانی و انگیزشی در افراد دارد که
عملکرد آنها را تحت تأثیر قرار میدهد ( .)Dweck, Leggett, 1988مطابق نظر ( & Markus,
 )Kitayama, 1991عواطف بهع نوان بخشی از هیجانات افراد تحت تأثیر ساختار فرهنگی خود است
که در ابعاد هویت تبلور مییابد؛ بنابراین ،بهزعم ( )Matos, Lens & Vansteenkiste, 2007همواره،
جهتگیریهای هدف در ارتباط با رفتار عاطفی و ابعاد هویتی میتواند پیشبینی کننده باشد .بر
اساس آنچه که مطرح شد ،میتوان گفت جهتگیری هدف بهعنوان یك واسطة انگیزشی بین ابعاد
هویت و عواطف مثبت و منفی عمل میکند .از سویی دیگر ،ساختار هویتی یا پندارهی فرد از
خودش ،عامل مهمی است که گرچه تأثیرش بر جهتگیری هدف بهگونهای ضمنی و نظری مورد
تائید قرارگرفته است (Boekaerts, 1998؛ )Was, Al-Harthy, Stack-Oden & Isaacson, 2009؛
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لیکن ،یا جهتگیری هدف بهطور خاص موردنظر نبوده و فرآیندها و کنشهای شناختی -انگیزشی
که در شکلگیری اهداف نقش دارند ،بررسیشدهاند و یا جهتگیری هدف در چهارچوب مدلهای
دیگری بررسیشده است .لذا ،پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این سؤال است که چگونه ابعاد
مختلف هویت ،نوع اهداف انتخابی فرد را متأثر میسازد و چگونه این عامل چه بهصورت مستقیم و
چه بهصورت متوالی عواطف مثبت و منفی را پیشبینی میکند؟

روش پژوهش
طرح پژوهش از نوع طرحهای توصیفی-تبیینی بود که باهدف بررسی نقش میانجی گرانه
جهتگیری هدف در رابطه ابعاد هویت با عواطف دانشجویان تربیتبدنی صورت گرفت .جامعه
آماری کلیه دانشجویان دانشکده تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد بوده که در سال تحصیلی
 52-53مشغول به تحصیل میباشند ( 520نفر) .تعداد  201نفر از دانشجویان طبق جدول کرجسی
و مورگان 1و به شیوه خوشهای مرحلهای انتخاب شدند .به این صورت که از دانشکده مذکور چند
کالس بهتصادف انتخاب و به منظور رعایت اخالق پژوهش ،پس از توضیح مختصری در مورد اهداف
پژوهش و جلب مشارکت آزمودنیها از آنها خواسته شد مقیاس ابعاد هویت ،جهتگیری هدف و
پرسشنامه عواطف مثبت و منفی را تکمیل نمایند .دادههای حاصل با استفاده از ضریب همبستگی
پیرسون و تحلیل مسیر تحلیل و تفسیر شد.

ابزارهای پژوهش
مقیاس جهتگیری هدف :2این پرسشنامه بهوسیله ( )Elliot & McGregor, 2001جهت
سنجش جهتگیری هدف طراحیشده و شامل  12پرسش میباشد .دامنه نمرات مقیاس از ( 1اصالً
در مورد من صدق نمیکند) تا ( 2کامالً در مورد من صدق میکند) میباشد .هر خرده مقیاس
شامل سه ماده است .نمره کل هر خرده مقیاس از طریق جمعکردن مادهها به دست میآید که بین
 21-3متغیر است .در هر خرده مقیاس هر چه نمره فرد باالتر باشد ،یعنی از جهتگیری مذکور
بیشتر استفاده میکند .در پژوهش ( )Elliot & McGregor, 2001ضریب آلفای کرونباخ ،مقیاس
هدف های تبحر گرا ،اجتناب از تبحر ،عملکرد گرا و اجتناب از عملکرد را به ترتیب ،0/75 ،0/72
 0/52و  0/73گزارش گردیده که نشان میدهد مقیاس مذکور از همسانی درونی قابل قبولی

Kerjcie and Morgan
Chievement Goal Questionnaire
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برخوردار است .در پژوهش ( )Moshtaghi, 2012میزان آلفای کرونباخ برای اهداف بحر گرا ،اجتناب
از تبحر ،عملکرد گرا و اجتناب از عملکرد را به ترتیب  0/29 ،0/29 ،0/25و  0/07گزارش گردید
مقیاس ابعاد هویت :1این مقیاس توسط ( )Cheek, Smith & Tropp, 2002بهمنظور سنجش
ابعاد هویت طراحیشده و با  32گویه ،هویت را در ابعاد شخصی ،اجتماعی ،ارتباطی ،قومی -نژادی و
ملی -مذهبیمورد ارزیابی قرار میدهد .در مطالعه ( )Hashemi & Jokar, 2010با اقتباس از فرم
چهارم پرسشنامهی  AIQ-IVویرایش ششم پس از تعیین روایی ،با توجه به پایین بودن روایی و
پایی گویههای ارتباطی و قومی -نژادی ،این ابعاد حذف و بعد هویت ملی -مذهبی نیز در دو قالب
مجزا شامل هویت ملی و هویت مذهبیموردبررسی واقع شدند .درمجموع  25گویه ابعاد هویت
شخصی ،اجتماعی ،ملی ،مذهبی را میسنجند .شیوهی نمرهگذاری این ابزار ،بر اساس مقیاس
پنجدرجهای لیکرت ،از اهمیتی ندارد ( )1تا اهمیت فوقالعادهای ( )9تنظیمشده است .پایایی
پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای هویت شخصی ،هویت اجتماعی ،هویت ملی و
هویت مذهبی به ترتیب  0/51 ،0/70 ،0/25 ،0/25حاصل گردید.
مقیاس عواطف مثبت و منفی :2این پرسشنامه بهوسیله ()Watson, Clark & Tellegen, 1988
جهت سنجش عاطفه مثبت و منفی طراحیشده و شامل  20پرسش میباشد که هر  10پرسش آن،
یکی از انواع عواطف را موردسنجش قرار میدهد .گویه ها در طیف لیکرت از نمره ( 1بههیچوجه) تا
( 9بسیار زیاد) بوده و دامنه نمرات برای هر خرده مقیاس بین  10تا  90متغیر میباشد .در مطالعه
آنان ،ضرایب سازگاری درونی برای خرده مقیاس عاطفه مثبت از  0/70تا  0/50و برای عاطفه منفی
از  0/75تا  0/72گزارش گردیده است .در پژوهش ( )Yosefi, 2015پایایی پرسشنامه حاضر با
استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب برای عواطف مثبت و منفی برابر با  0/22و  0/79بود.

یافتهها
یافتههای این پژوهش در دو سطح توصیفی و آماری-استنباطی محاسبه شد که در قسمت
نخست به یافتههای توصیفی و در مرحله بعد به یافتههای آماری-استنباطی اشاره میگردد.
جدول  .5شاخصهای آمار توصیفی و ضرایب همبستگی ابعاد هویت و عواطف
متغیر

شاخصهای توصیفي
میانگین

انحراف معیار

مقدار همبستگي (مقدار معناداری)
عاطفه مثبت

عاطفه منفی

Aspects of identity questionnaire
Positive and Negative Affects Scale

1
2
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هویت شخصی
هویت اجتماعی
هویت ملی
هویت مذهبی

***

39/09

5/07

***(0/30 )0/001

(-0/001 )0/57

10/93

3/02

***(0/20 )0/001

*(0/13)0/09

25/20

0/30

**(0/15)0/000

**(0/20)0/003

22/50

0/22

(0/05 )0/10

**(0/22)0/002

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

بر اساس نتایج جدول  1میانگین و انحراف معیار نمرات هویت شخصی  ،39/09 ± 5/07هویت
اجتماعی  ،10/93 ± 3/02هویت ملی  ،25/20 ± 0/30هویت مذهبی  22/50 ± 0/22میباشد.
نتایج ضرایب همبستگی نشان میدهد بین سه هویت شخصی ،اجتماعی ( )p<0/001و ملی
( )p<0/01با عاطفه مثبت رابطه مثبت و معناداری است .درحالیکه بین هویت مذهبی و عاطفه
مثبت رابطه معناداری نیست .سه هویت اجتماعی ( ،)p<0/09ملی و مذهبی ( )p<0/01با عاطفه
منفی رابطه مثبت و معناداری دارد؛ اما هویت شخصی رابطه معناداری باعاطفه منفی ندارد.
جدول  .9شاخصهای آمار توصیفی و ضرایب همبستگی اهداف پیشرفت و عواطف
متغیر

شاخصهای توصیفي

مقدار همبستگي (مقدار معناداری)

میانگین

انحراف معیار

عاطفه مثبت

عاطفه منفی

هدف عملکردی-گرایشی

10/02

3/22

(-0/00 )0/39

(-0/02 )0/23

هدف عملکردی -اجتنابی

12/27

9/91

(-0/12 )0/07

*(0/19 )0/02

هدف تسلط-گرایشی

12/09

3/32

**(0/15 )0/000

(0/10 )0/19

هدف تسلط -اجتنابی

11/29

2/25

***(0/23 )0/001

*(-0/10 )0/02

***

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

بر اساس نتایج مندرج در جدول  2میانگین و انحراف معیار نمرات هدف عملکردی -گرایشی
 ،10/02 ± 3/22هدف عملکردی -اجتنابی  ،12/27 ± 9/91هدف تسلط-گرایشی 12/09 ± 3/32
و هدف تسلط -اجتنابی  11/29 ± 2/25میباشد .همچنین ،نتایج ضرایب همبستگی نشان میدهد
بین اهداف تسلط-گرایشی ( )p<0/01و تسلط -اجتنابی ( )p<0/001باعاطفه مثبت رابطه مثبت و
معناداری است .همچنین عواطف منفی باهدف عملکردی-اجتنابی رابطه مثبت معنادار و باهدف
تسلط-اجتنابی رابطه منفی معنادار دارد (.)p<0/09
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آزمون مدل علي مورد نظر

شکل  .5الگوی پیشنهادی اولیه

بهمنظور بررسی اینکه اهداف پیشرفت نقش میانجی را در رابطه بین ابعاد هویت و عواطف ایفا
میکنند الگوی فوق طراحی و برای بررسی برازش این الگو از روش تحلیل مسیر استفاده شد
(نمودار .)1

شکل  .9شاخصهای آماری الگوی تائید نشده اولیه
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برازندگی الگوی پیشنهادی بر اساس شاخص مجذور خی دو ،شاخص برازندگی تطبیقی ()،CFI
شاخص نیکویی برازش () ،GFIشاخص نیکویی برازش تعدیلشده ( )AGFIو ریشه¬ی خطای
میانگین مجذورات تقریب ( )RMSEAموردبررسی قرار گرفت .بهمنظور برازش الگو ضروری است
که شاخصهای فوق استانداردهای الزم را داشته باشند .چنانچه شاخص  χ2/dfکوچكتر از  3باشد،
مقدار  RSMEAاز  0/1کوچكتر و به صفر نزدیكتر باشد و همچنین شاخصهای برازش ،GFI
 AGFIو  CFIبه یك نزدیكتر باشند ،بیانگر آن است که الگوی پیشنهادی تائید شده است
(شرمله-انگل ،موسبراگر و مولر  .)2003 ،بر این اساس ،شاخصهای کلی آزمون الگوی پیشنهادی
اولیه حکایت از عدم برازش کلی این الگو داشت (،= RSMEA 0/13 ،= df 21 ،χ 2 = 52/12
CFI =) 0/79 ،AGFI =0/27 ،GFI =0/52؛ که این الگوی برازش نایافته در نمودار  2قابلمشاهده
است .در نمودار  2ضرایب مسیر مربوط به ضریبهای معنادار و غیر معنادار (قرمزرنگ) ارائهشده
است.
جدول  .3شاخصهای نیکویی برازش الگوی پیشنهادی
χ2

Df

χ2/df

RMSEA

GFI

AGFI

CFI

90/79

20

2/95

0/07

0/55

0/70

0/51

برای برازش الگوی تائید نشده اولیه ،تصحیحیات متعددی بر اساس مبانی نظری و تجربی
صورت گرفت تا درنهایت الگوی مندرج در نمودار  3مورد تائید قرار گرفت .کلیه ضرایب مسیر و
مقادیر  ،tداخل پرانتز در سطح  0/09معنادار میباشد .درواقع ،مسیرهای قرمزرنگ در نمودار  2که
ضرایب مسیر آنها ضعیف بود و ازلحاظ آماری نیز معنادار نبودند و برازش الگو را دچار اشکال کرده
بودند؛ در الگوی تصحیحشده از الگو حذف گردیدند .شاخصهای کلی این الگوی پیشنهادی
تصحیحشده در جدول  3قابلمشاهده است .با توجه به نتایج مندرج در جدول فوق ،شاخصهای
کلی آزمون الگوی پیشنهادی تصحیحشده ،استانداردهای موردنظر رادارند و مقادیر آنها حاکی از
برازش کلی این الگو است (.)CFI = 0/51 ،AGFI =0/70 ،GFI =0/55 ،RSMEA = 0/07 ،χ2/df=2/95
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شکل  .3الگوی تعدیلشده و تائید شده نهایی

بحث و نتیجهگیری
از یکسو عواطف به عنوان بخشی از هیجانات افراد تحت تأثیر ساختار فرهنگی است که در ابعاد
هویت تبلور مییابد .از سویی دیگر نیز همواره ،جهتگیریهای هدف در ارتباط با رفتار عاطفی و
ابعاد هویتی میتواند پیشبینی کننده باشد؛ بنابراین مطالعه حاضر باهدف نقش میانجیگری
جهتگیری هدف بر ارتباط بین ابعاد هویت با عواطف دانشجویان تربیتبدنی صورت گرفت.
بر اساس الگوی موردنظر محققین ابعاد هویت بهعنوان متغیرهای برونزا ،اهداف پیشرفت
بهعنوان متغیرهای میانجی و عواطف بهعنوان متغیرهای درونزا در نظر گرفتهشده بودند که در
ابتدا برازش الگوی اولیه تائید نشد سپس تصحیحیات متعددی بر اساس مبانی نظری و تجربی
صورت گرفت تا درنهایت الگوی تعدیلشدهای با توجه به شاخصهای کلی آزمون الگوی پیشنهادی
تصحیحشده ،استانداردهای موردنظر را یافتند و مقادیر آنها حاکی از برازش کلی الگو شد.
نتایج مدل تعدیلشده بیانگر این بود که متغیرهای برونزاد (هویت شخصی و هویت ملی) و
میانجی (هدف تسلط– اجتنابی و هدف تسلط -گرایشی) اثر مستقیم معناداری بر عاطفه مثبت
دارند؛ که از بین این متغیرها هویت شخصی و هدف تسلط-گرایشی اثر منفی و هویت ملی و هدف
تسلط – اجتنابی اثر مثبت بر عاطفه مثبت داشتند .این در حالی بود که هویت اجتماعی بهعنوان
یکی از متغیرهای برون زاد تنها اثر غیرمستقیم بر عاطفه مثبت داشت .همچنین ،متغیر برونزاد
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هویت مذهبی اثر غیرمستقیم و متغیر میانجی هدف عملکرد-اجتنابی اثر مستقیم بر عاطفه منفی
داشت .درمجموع ،از بین متغیرهای برونزاد موجود در الگوی تائید شده نهایی ،تنها هویت اجتماعی
بر عاطفه مثبت و هویت مذهبی بر عاطفه منفی اثرات غیرمستقیم داشت .در همین راستا تحقیقات
( )Geest & Brown, 2011; Seo & liles, 2009نشان داد عاطفه مثبت و منفی پیشبینی کننده
مثبت هدف تسلط و هدفگرایشی است؛ اما عاطفه مثبت پیشبینی کننده هدف اجتنابی نیست و
تنها عاطفه منفی بهصورت مثبت آن را پیشبینی میکند؛ داللتهای تجربی نیز در این راستا نشان
دادهاند که عاطفه مثبت بهطور مثبت با انتخاب هدف رابطه دارد.
وجود رابطه منفی بین هویت شخصی باعاطفه مثبت ،میتواند بیانگر این موضوع باشد آنهایی
که هویت شخصی دارند و برای خود ارزش و اهمیت زیادی قائل هستند (افراد فردگرا) عاطفه مثبت
کمتری را تجربه میکنند؛ همچنین احساس هویت شخصی در نوجوان بهتدریج بر پایه
همانندسازیهای گوناگون دوران کودکی تکوین مییابد .نوجوانان از راه جمعبندی این ارزشها و
ارزیابیها میکوشند تصویر یکپارچهای از خود به دست آورند .هراندازه ارزشهایی که از سوی
والدین ،معلمان و همساالن ابراز میشود همخوانی بیشتری باهم داشته باشند ،به همان نسبت کار
هویتیابی نوجوان آسانتر پیشمیرود .در همین راستا ازنظر ( )Marcia, 1966رواندرمانی بیش از
همه حوزههای روانشناختی میتواند از رویکرد پایگاه هویت بهره ببرد و توجه به چگونگی
شکل گیری هویت مراجع وضعیت کنونی او در این زمینه برای درمان بسیار سودمند و بیتوجهی به
آن میتواند نتایج زیانباری در برداشته باشد.
در خصوص رابط مثبت بین هویت شخصی باهدف عملکرد گرایشی میتوان گفت با توجه به
اینکه فردی با هویت شخصی که در به دست آوردن هنجار و هویتش فقط خودش نقش داشته،
دوست دارد در رقابت هایش با دیگران همیشه پیروز و این احساس برتری را داشته باشد .افرادی که
دارای هویت شخصی باالیی هستند درزمینهٔ ایدئولوژی ،عقاید گذشته را مجدداً ارزشیابی نموده و
به راهحل میرسند .آنان متفکر و دروننگر هستند و ازنظر شناختی در شرایط تحت استرس،
عملکرد بسیار خوبی داشته و پذیرای تجارب جدید هستند .در همین راستا بهزعم ( Erikson,
 )1968هنگامی که فرد بتواند بین تصوری که از یگانگی و ثبات درونی خود دارد و آن تصوری که
دیگران از یگانگی و ثبات وی دارند هماهنگی ایجاد کند ،اعتمادبهنفس حاصل میگردد.
همچنین ،بین هویت ملی و هدف تسلط اجتناب رابطه منفی وجود داشت .در این زمینه باید
گفت درون یك اجتماع ملی میزان تعلق وفاداری اعضاء به هر یك از عناصر و نمادهای ملی نظیر
سرزمین ،دین ،آیین ،مناسك ،تاریخ ،زبان ،مردم و دولت ،شدت احساس هویت ملی آنها را
مشخص میکند .افرادی که هویت ملی باالیی دارند بر اساس جامعه هویتشان تعیینشده و هدف
تسلط اجتناب پائینی دارند؛ چون به عالئق خود توجه نمیکنند .این افراد به نیاز جامعه توجه
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میکنند مانند افرادی که به کارهای سیاسی عالقهای ندارند ولی به خاطر حفظ کشور و هویت ملی
به سمت این مشاغل خواهند رفت (.)Geest & Brown, 2011
در قسمت دیگری از یافتههای پژوهش؛ نقش میانجیگری هدف عملکرد اجتنابی در رابطه هویت
مذهبی باعاطفه منفی مورد تائید قرار گرفت .این یافته حاکی از این است افرادی که دارای هویت
مذهبی باالیی هستند ،احساس رقابت با افراد دیگر را نداشته و این امر سبب کاهش استرس و
اضطراب در آنان میشود .همچنین ازلحاظ درونی به خود اعتماد کافی داشته و این عمل باعث
میشود که عاطفه منفی را تجربه نکنند .در قسمت دیگری از یافتهها ،نقش میانجیگری هدف تسلط
گرایشی در رابطه هویت اجتماعی باعاطفه مثبت مورد تائید قرار گرفت که میتوان گفت فرآیندهای
تشکیلدهنده هویت اجتماعی ،بر اساس ساختار اجتماعی تعیین میشوند .هویت نیز که متأثر از
روابط اجتماعی نسبت به ساختار اجتماعی ،واکنش نشان میدهد ،باعث تغییر آن شده یا موجب
حفظ و بقای آن میگردد ( .)Khodafanahi, 2014ساختار اجتماعی میتواند موجب پیدایش انواع
هویت اجتماعی در افراد شده و بهخوبی قابلتشخیص باشد؛ لذا بهوضوح میتوان گفت هویت
اجتماعی خصلت یا خصیصه همه انسانها بهعنوان موجوداتی اجتماعی است و بر درک افراد از خود
استوار بوده و ذاتی نیست؛ بلکه محصول توافق و عدم توافق میان افراد است .آنچه یك گروه انسانی
را هویت می بخشد ،شباهتی است که باعث تفاوت آنها از گروههای دیگر میشود .شباهت و
تفاوت» ،معناهایی هستند که افراد ،آنها را می سازند .فرهنگ جوامع بشری نیز ،فرآیند تفاوت و
شباهت را عینیت میبخشد .بدین ترتیب ،اهداف تسلط گرایشی هم بهنوبه خود ،باعث شکلگیری
مقولههای هویتی در بین جوامع بشری میشوند .زیرا افرادی که نیازشان به شایستگی برآورده شده
است به صالحت و قابلیت خود در اثرگذاری در محیط و مؤثر بودن در تعامالت اجتماعی باور دارند
و به دنبال رونق و گسترش ساختار اجتماعی جامعه خود نظیر زبان ،مذهب ،پوشاک ،عالیق
زیباشناختی ،تفریحات و سرگرمی ،ورزش ،تغذیه میباشند (.)Jalali, Ahadi & Kiamanesh, 2016
همچنین ارتباط هویت شخصی با میانجی گری هدف تسلط اجتناب باعاطفه مثبت مورد تائید
قرار گرفت .باید گفت افرادی که جهتگیری تسلط پرهیزی دارند ،سعی در اجتناب از شکست
داشته و در پی آن هستند که تکالیف را بهطور کامل انجام دهند ،بنابراین شکلگیری هدف تسلط
پرهیزی باعث افزایش اعتمادبهنفس و عواطف مثبت در آنان میشود .افرادی که دارای هویت
شخصی باالیی هستند می توانند به جزئیات بیشتری از اطالعات دست یابند .بر این اساس ،آنها
جهات گوناگون موضوعات را مشاهده کرده و تداعیهای بیشتر و متنوّع تری نسبت به آنها دارند.
ولی تسلط داشتن بهصورت فردی بر اینگونه موضوعات و ناشناخته بودن برای دیگران سبب
استفاده نکردن توسط افراد میشود .عالوه بر آن ،این افراد میتوانند حل مسئله خلّاق را آسان
کنند ،مردم را قادر سازند تا با استفاده از راهحلهایی ،بر مسائل دشواری که دیگران درنهایت ،حل
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آنها برایشان سخت است ،فائق آیند (درعینحال که از انجام کارهای عادی کم نشود) و در بعضی
موارد ،مردم خواهند توانست راهحلهایی برای برطرف کردن کشمکشهای درون فردی پیدا کنند
()Ghanbari, Esmaili, Purebrahimi & KHolgi, 2016
درمجموع میتوان گفت هنگامیکه افراد عاطفه مثبت بیشتری را تجربه میکنند ،تمایل بهصرف
زمان بیشتری در تکلیف و دستیابی به سطح باالتری از عملکرد در آن تکلیف دارند .درحالیکه تجربه
عاطفه منفی بیشتر منجر به دستیابی به سطوح پایینتر از عملکرد میشود .از دیگر تلویحات مهم
نتایج این تحقیق اهمیت دادن به ویژگیهای رفتاری و هویتی افراد میباشد .زیرا افراد نیازمند
محیطی می باشند که بتواند امر آموزش را تسهیل و همچنین هدایتکننده فرد بهسوی شناخت
توانایی ذاتی خود باشد ( )Honarparvaran, 2017افرادی که از طریق تعامالت خود به نیازهای
روانشناختی دیگران توجه میکنند حس تعلقخاطر در دیگران را به وجود میآورند و این سبب
میشود که از روشهای کنترلی سختگیرانه و کاربرد عواطف منفی پرهیز کنند و اعتماد راسخی به
تواناییها و شایستگیهای دیگران داشته باشند که این امر سبب ایجاد و باالتر رفتن اعتمادبهنفس و
شناخت بیشتر هویتی افراد خواهد شد .نقش برآورده شدن نیازهای اساسی هویتی افراد در اتخاذ
جهتگیریهای هدف این پیام را به متولیان علوم روانشناسی منتقل میکند که جو محیطهای
قرارگیری افراد باید به گونه طراحی شود که تقویتکننده استقالل شایستگی و پیوستگی افراد بشود
( )rahiminezhad, Jafari, 2016همراه کردن آموزش با کنترل و اجبار هم کیفیت و هم احتمال
حصول اهداف آموزش را کاهش میدهد .همچنین الزم است تکالیفی که از میزان چالشبرانگیزی
مطلوبی برخوردار هستند به افراد ارائه و از بازخوردهای بهجا برای ارتقاء حس موفقیت و شایستگی
در آنها استفاده شود .عالوه بر این ضروری است که مسئولین آموزش عالی درزمینه برآورده شدن
هر چه بیشتر نیاز بهصورت پیوسته برنامهریزیهایی را انجام دهند که افراد در فضایی خالی از حس
انزوا و ترس به تعامل هر چه بیشتر با یکدیگر و افراد جامعه خود بپردازند و از این طریق احساس
همدلی و عواطف مثبت در آنها تقویت و سبب کاهش رقابتهای بیمورد ،استرس و در کل عواطف
منفی خواهد شد.
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