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چكيده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی نقش پنج عامل بزرگ شخصیت در پیشبینی هیجانات مثبت و منفی پیشرفت دانشجویان بود .نمونه پژوهش شامل 121
نفر ( 91دختر و  08پسر) از دانشجویان دانشگاه شیراز بود که با روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدند .ابزار تحقیق پرسشنامه پنج
عامل بزرگ شخصیت و پرسشنامه هیجانات پیشرفت بود .دادهها با استفاده از روش آماری تحلیل رگرسیون چندگانه ،به شیوهی همزمان ،مورد بررسی
قرار گرفت .یافتهها حاکی از آن بود که از میان پنج عامل بزرگ شخصیت ،وظیفهمداری و گشودگی به صورت مثبت و معنادار ،هیجانات پیشرفت مثبت
را پیشبینی میکنند ،همچنین در ارتباط با هیجانات پیشرفت منفی ،روانرنجورخویی پیشبینی کنندهی مثبت و گشودگی پیشبینی کنندهی منفی هیجانات
پیشرفت منفی هستند .این نتایج نشان میدهند که صفات شخصیت ،نقش مؤثری در تجارب هیجانی دانشجویان در محیطهای پیشرفت ،ایفا می کنند
کليد واژگان :هیجانات پیشرفت مثبت ،هیجانات پیشرفت منفی ،پنج عامل بزرگ شخصیت ،دانشجویان

مقدمه

امروزه روانشناسان تربیتی معتقدند که دانشآموزان در طی

یکی از موضوعاتی که در چند دههی اخیر ،تالش و

آموزش نه تنها به کسب دانش و مهارتهای شناختی نائل

توجهات نظری و تجربی فراوانی را به خود جلب کرده

میشوند ،بلکه هیجانات خوشایند و ناخوشایند مرتبط با

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

یادگیری و پیشرفت را نیز تجربه میکنند (پکرون ،گوئتز،

میتواند به دلیل نقش مهمی باشد که هیجانها در رفتارها و

تیتز 4و پری2882 ،1؛ شوتز و پکرون .)2882 ،اما با وجود

زندگی فرد ایفا میکنند .نظریهپردازان مختلف ،تعاریف

حضور همیشگی و همه جانبهی هیجانات در کالس ،تحقیق

متعددی از هیجان ارائه دادهاند ،اما در مجموع میتوان گفت

بر روی هیجانات در بافتهای آموزشی به آرامی و به

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

تدریج در حال ظهور است و به ویژه هیجانات خوشایند به

گوئتز و فرنزل )2881( 2هیجانها را به عنوان مجموعهای از

وسیله محققان تعلیم و تربیت نادیده گرفته شده است

فرایندهای مرتبط به هم میدانند که شامل مؤلفههای

(پکرون ،و فرز1992 ،1؛ شوتز و لینهارت .)2882 ،2در دو

عاطفی ،شناختی ،فیزیولوژیکی و انگیزشی است .این

دههی اخیر بر تعداد دانشمندانی که در بافتهای آموزشی با

عالقهی روز افزون به بحث هیجانات و همچنین پیشایندها

نگاهی هیجانی به تحقیق میپردازند ،اضافه شده است .این

و پیامدهای آن ،اندک اندک توجه روانشناسان تربیتی را نیز

محققان تأکید میکنند که آموزش یک فرایند گرانبار هیجانی

به خود جلب کرد (شوتز 9و پکرون.)2882 ،
5 - Perry
6 - Frese
7 - Lanehart

1 - Multi-dimensional
2 - Pekrun, Goetz & Frenzel
3 - Schutz
4 - Titz
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برای افراد است (میر و ترنر2882 ،؛ گوئتز ،پکرون ،هال 1و

آموزشی است و منظور از پیشایندهای شخصی،

هگ2881 ،2؛ پکرون .)2881 ،توجه به عناصر هیجانی

ارزیابیهای شناختی افراد از موقعیتهای تحصیلی هستند.

کالس ،به معرفی سازهای با عنوان "هیجانات پیشرفت"9

در نظریهی ارزش-کنترل پکرون ،دو گروه از ارزیابیهای

منجر شده است.

شناختی که ارتباط ویژه با هیجانات پیشرفت دارند ،مدنظر

هیجانات پیشرفت ،هیجاناتی هستند که به طور مستقیم با

قرار گرفته است؛ یکی ادراک کنترل ذهنی 11بر فعالیتها و

فعالیتهای پیشرفت یا نتایج پیشرفت ،گره خوردهاند .با توجه

پیامدهای پیشرفت (ارزیابی از کارآمدی و همچنین

پیامد4

شناختهای علی مرتبط با پیشرفت) و دیگری ارزش

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

ذهنی( 12اهمیت ادراک شده) این فعالیتها و پیامدهاست

خود به دو گونه تقسیم میشوند؛ هیجاناتی که مرتبط با

(پکرون .)2881 ،بنابراین هیجانات پیشرفت از طریق ادراک

احتمال پیامدی خاص در آینده هستند (هیجانات پیامدی

کنترلپذیری19

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

پیشرفت تعیین میشوند .به طور مثال ،ادراک کنترلپذیری

شده در گذشته هستند (هیجانات پیامدی معطوف به

فعالیتهای پیشرفت و ارزش مثبت قائل شدن برای این

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

فعالیتها ،منجر به تجربهی هیجانات مثبت مرتبط با فعالیت،

هیجانات خوشایند (مثبت) و ناخوشایند (منفی) تقسیم

مانند لذت از یادگیری خواهد شد .همچنین ارزیابیهای

شدهاند .بر این اساس پکرون و همکاران ( )2882یک

فرد مبنی بر کنترلپذیری پیامدهای پیشرفت و ارزش ذهنی

طبقهبندی از هیجاناتی که در محیطهای پیشرفت تجربه

مثبت آنها ،منجر به تجربهی هیجانات مثبت مرتبط با پیامد،

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

مانند غرور و امید میگردد .در حالیکه احساس عدم کنترل

ارائه کردهاند که در جدول  1آورده شده است.

بر پیامدهای پیشرفتی که دارای ارزش ذهنی منفی هستند،

پکرون ( ،)2881جهت تبیین این هیجانات پیشرفت،

هیجانات منفی مرتبط با پیامد ،مانند اضطراب ،ناامیدی و

نظریهی شناختی-اجتماعی ارزش-کنترل 18را مطرح کرده

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

به این تعریف ،هیجانات پیشرفت میتوانند مرتبط با

و همچنین ارزش فعالیتها یا پیامدهای

نزدیک14

است .نظریهی او در حال حاضر یکی از دیدگاههای مهم

از آنجایی که این ارزیابیها به عنوان پیشایندهای

در تبیین هیجانات پیشرفت و یکپارچهسازی عوامل

هیجانات پیشرفت در نظر گرفته شدهاند ،هر عاملی که این

شناختی ،اجتماعی و انگیزشی مؤثر بر هیجانات ،محسوب

ارزیابیها را تحت تأثیر قرار دهد ،بر هیجانات پیشرفت نیز

میشود .از نظر او پیشایندهای هیجانات پیشرفت را باید در

تأثیرگذار خواهد بود .در این میان ،ویژگیهای شخصیتی را

سطوح مختلف اجتماعی/فرهنگی (محیطی) و شخصی

میتوان از جمله عواملی دانست که بر ارزیابیهای فراگیران

پیشایندهای

تأثیر گذاشته و تجارب هیجانی آنها در محیطهای پیشرفت

(شناختی)

مورد

توجه

قرار

داد.

را رقم میزنند.

اجتماعی/فرهنگی هیجانات ،بیانگر تأثیرات محیطهای

8 - Object focus
9 - valence
10 - Control-value theory
11 - Subjective control
12 - Subjective value
13 - Controllability
14 - Proximal antecedents

1 - Hull
2 - Hagg
3 - Achievement emotions
4 - Outcome related
5 - Activity related
6 - Prospective
7 - Retrospective
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جدول  .3طبقهبندی هيجانهای پيشرفت
بعد ارزش
مثبت

منفي

لذت

خستگی /خشم

معطوف به آینده

امید

نا امیدی /اضطراب

معطوف به گذشته

غرور

شرم

بعد موضوع کانون توجه:
فعاليت
پيامد

در برخی از مبانی نظری ،بر نقش ویژگیهای شخصیتی در

میکنند و هر یک از ارزیابیها احتمال تجارب هیجانی

ارزیابیهای شناختی افراد و به تبع آن ،تجارب هیجانی آنها

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

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

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

ارزیابی 2مختلف در افراد اشاره میکند و آنها را به عنوان

ویژگیهای شخصیتی در تجارب هیجانی در محیطهای

آمادگیهایی 9باثبات برای ارزیابی محیط به شیوهای خاص

پیشرفت اشاره کردهاند ،آنها سه واژهی مختلف را برای

تعریف مینماید .او ویژگیهای شخصیتی افراد را دلیل

توصیف عواطف و هیجانات در این محیطها به کار میبرند:

تفاوت در این سبکهای ارزیابی میداند .رزمن)2881( 4

تمایالت عاطفی ،2عاطفه مرکزی 0و سناریوهای

هیجانی9

نیز سبکهای ارزیابی خاصی را نامگذاری کرده است .او

(شکل .)1

بیان میدارد که افراد با سبکهای ارزیابی مختلف،

عاطفه مرکزی ،حالتی نوروفیزیولوژیکی است که احساس

پیشامدهای محیطی یکسان را به گونهای متفاوت ارزیابی

فرد را در هر لحظه از زمان تعیین میکند و معموالً به

1 - Lazarus
2 - appraisal styles
3 - Dispositions
4 - Roseman
5 - Aultman

6 - Williams
7 - Affective tendencies
8 - Core affect
9 - Emotional episodes
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موضوع 1خاصی مرتبط نیست ،به طوری که فرد از دلیل

امروزه بسیاری از محققان در زمینهی شخصیت ،معتقدند

این احساس خود آگاه نمیباشند .عاطفهی مرکزی بر اساس

که بهترین مفهومسازی از ویژگیهای شخصیتی ،مدل پنج

دو بعد خوشایندی و برانگیختگی میتواند احساسهای

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

متفاوتی چون تنش ،2پرانرژی بودن ،9آرام بودن 4و  ...را

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

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

تحلیل عاملی و با محوریت صفات شخصیت انجام شده به

به سناریوهای هیجانی تبدیل شوند؛ سناریوی هیجانی در

دست آمده است و در آن شخصیت را براساس پنج عامل

واقع تجربهی هیجانی خاص در ارتباط با یک موضوع

توضیح

برونگرایی،0

مشخص (پیامد پیشرفت یا فعالیت پیشرفت) میباشد .آنچه

روانرنجورخویی،9

باعث میشود که احساس کلی فرد ،یک تجربه هیجانی

توافقپذیری .12روانرنجورخویی ( ،)Nبه تمایل فرد برای

مشخص را ایجاد کند ،ارزیابیهای شناختی فرد در ارتباط با

تجربهی اضطراب ،تنش ،ترحمجویی ،خصومت،

یک موضوع میباشد .ارزیابیهای متفاوت (مخصوصاً از

تکانشوری ،افسردگی و عزت نفس پایین اشاره میکند ،در

لحاظ کنترلپذیری و ارزش موضوع) ،منجر به سناریوهای

حالیکه برونگرایی ( ،)Eبه تمایل فرد برای مثبت بودن،

هیجانی متفاوت خواهند شد .شوتز و همکاران ()2889

جرأتطلبی ،پرانرژی بودن و صمیمی بودن اشاره مینماید.

همچنین بیان میکنند که آنچه عاطفهی مرکزی ،ارزیابیهای

گشودگی ( ،)Oبه تمایل فرد به کنجکاوی ،عشق به هنر،

شناختی و سناریوی هیجانی را تحت تأثیر قرار میدهد،

هنرمندی ،انعطافپذیری و خردورزی اطالق میشود،

تمایالت عاطفی هستند که در واقع نوعی پیشآمادگیهای

توافقپذیری ( ،)Aتمایل فرد برای بخشندگی ،مهربانی،

با ثبات برای تجربهی هیجانات خاص میباشند .این

سخاوت ،همدلی و همفکری ،نوعدوستی و اعتمادپذیری را

پیشآمادگیها در واقع همچون لنزی هستند که افراد از طریق

نشان میدهد .سرانجام اینکه وظیفه شناسی ( ،)Cبه تمایل

آنها وقایع محیط را تفسیر میکنند و نوعی سوگیری برای

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

تجارب هیجانی خاص را در افراد ایجاد مینمایند .بنابراین

خودنظم بخشی ،پیشرفتمداری ،منطقی بودن و آرام بودن

اگر دانشآموزی نوعی پیشآمادگی در ارتباط با اینکه

اطالق میگردد (مک کری و کاستا 1902 ،19و .)1999

مدرسه مکانی اضطرابزا است داشته باشد ،احتمال بیشتری

تحقیقات پیشین در خصوص رابطهی ویژگیهای شخصیتی

وجود دارد که پیشامدهای مختلف در مدرسه را به عنوان

و هیجانات پیشرفت ،اکثراً به هیجانات منفی چون اضطراب

موقعیتهای اضطرابزا تعبیر کرده و در نتیجه سناریوهای

امتحان یا استرس تحصیلی پرداختهاند .در مطالعهی شکری،

هیجانی که برچسب اضطراب دارند را تجربه نماید .بنابراین

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

از نظر شوتز و همکاران ( ،)2889پتانسیلی درونفردی

وظیفهشناسی با استرس تحصیلی رابطهی منفی و معنادار

وجود دارد که مسیر ابراز و تجربهی هیجانها را تحت تأثیر

دارد .در تحقیق آنها ،نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی

قرار میدهد .از نظر آنها یکی از عوامل مهم که این

نشان

و

پیشآمادگیهای با ثبات را شکل میدهند ،ویژگیهای

روانرنجورخویی هر کدام به ترتیب  %1و  %9از واریانس

شخصیتی فراگیران است.

استرس تحصیلی را تبیین میکنند .در مطالعات متعدد دیگر
1 - Object
2 - Tense
3 - Energetic
4 - Serene
5 - five factor model
6 - big five
7 - Digman

میدهد

داد

که

که

عبارتند

وظیفهمداری،18

صفات

شخصیتی

از:

گشودگی11

برونگرایی

و

8 - Extraversion
9 - Neuroticism
10 - Conscientiousness
11 - Openness
12 - Agreeableness
13 - McCrea & Costa
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نیز بر نقش روانرنجورخویی بر اضطراب امتحان تأکید شده

نادیده گرفته شده است .همانگونه که در مبانی نظری بیان

است (خسروی و بیگدلی1902 ،؛ جویس و مردیت2882 ،1

شد ویژگیهای شخصیتی به عنوان یک عامل درونفردی

و چامورو و فرنهام.)2882 ،2

باثبات میتواند تأثیر بسزایی بر تجارب هیجانی دانشجویان

گروهی از مطالعات نیز به اهمیت نقش ویژگیهای شخصیتی

در محیطهای پیشرفت داشته باشد .لذا پژوهش حاضر به

بر ارزیابیهای شناختی و در نتیجه تجارب هیجانی تأکید

بررسی نقش پنج عامل بزرگ شخصیت در هیجانات

ووگل9

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

( ،)2889نشان داده است که عامل روانرنجورخویی که

اضطراب ،خستگی و شرم) دانشجویان پرداخت .در این

خود انگیزاننده شیوه خاصی از ارزیابی شناختی است ،در

پژوهش پاسخگویی به  2سؤال زیر مدنظر قرار گرفت:

داشتهاند .مطالعه طولی هوجات ،گونال ،اردمن و

تجربه استرس دانشجویان پزشکی

نقش بسزایی دارد .تانگ4

 -1کدامیک از پنج عامل بزرگ شخصیت ،هیجانات

و همکاران ( )2881به بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی،

پیشرفت مثبت را به نحو معناداری پیشبینی میکنند؟

ارزیابیهای شناختی و تجارب هیجانی افراد پرداختند.

 -2کدامیک از پنج عامل بزرگ شخصیت ،هیجانات

یافتههای آنها نشان داد که روانرنجورخویی با ارزیابیهای

پیشرفت منفی را به نحو معناداری پیشبینی میکنند؟

خوشایندی ،ادراک کنترل درونی و ادراک حرکت به سمت
اهداف مهم ،رابطهای منفی و معنادار و با هیجانات خشم،

روش

غم ،ترس و گناه رابطهای مثبت و معنادار دارد .در حالیکه

با توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر بررسی قدرت

وظیفهمداری پیشبینیکننده مثبت ارزیابیهای خوشایندی

پیشبینیکنندگی ویژگیهای شخصیتی برای هیجانات

و ادراک کنترل شخصی و پیشبینی کننده منفی ادراک

پیشرفت است ،پژوهش از نوع توصیفی بوده و طرح

عاملیت دیگران است .وظیفهمداری همچنین با شادی

پژوهش از نوع طرحهای همبستگی میباشد و جهت تحلیل

رابطهای مثبت و با خشم ،غم ،ترس ،گناه و شرم رابطهای

دادهها از روش آماری تحلیل رگرسیون چند متغیره ،به شیوه

منفی داشت .در پژوهش آنها عامل گشودگی،

همزمان ،استفاده شده است.

پیشبینیکنندهی منفی ادراک عاملیت دیگران بود .همچنین
در تحقیق گانترت ،کوهن و آرملی )1999( ،1بیان شده است

جامعه آماری ،گروه نمونه و روش نمونه گيری

که روان رنجورخویی با ارزیابی کنترل ادراک شده ،رابطهای

جامعهی آماری پژوهش حاضر ،کلیهی دانشجویان مقطع

منفی و با ادراک عاملیت دیگران رابطهای مثبت دارد.

کارشناسی دانشگاه شیراز در سال تحصیلی -1991

در نهایت باید اذعان داشت که هیجانات تحصیلی ناحیهی

1992بود .نمونهی آماری شامل  121نفر از دانشجویان (91

کشف نشدهی بزرگی در تحقیقات روانشناختی است (گاتز،

دختر و  08پسر) مذکور میباشد که به روش خوشهای

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

مرحلهای انتخاب شدهاند .به این ترتیب که از میان

تجارب هیجانی چندگانه است ،اهمیت بررسی سازههای

رشتههای مختلف سه رشته به طور تصادفی انتخاب و در

هیجانی در محیطهای پیشرفت واضح است .اما تحقیقات

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

بسیار اندکی ،مخصوصاً در ایران ،به تبیین این هیجانات

نمونهی پژوهش در نظر گرفته شدند.

تحصیلی در محیطهای پیشرفت پرداختهاند ،به ویژه
هیجانات مثبت به وسیلهی محققان تعلیم و تربیت عمدت ًا

ابزارهای گردآوری دادهها
4 - Tong
5 - Gunthert, Cohen, & Armeli

1 - Joyce & Meredith
2 - Chamorro & Furnham
3 - Hojat, Gonella, Erdmann & Vogel
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زیر مقياس هيجانات مربوط به یادگيری از پرسشنامه

شاخصهای روانسنجی مطلوب ،استفاده شد .این پرسشنامه

هيجانات پيشرفت

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

این پرسشنامه جهت مطالعه هیجانات تحصیلی توسط

و منفی دارد و پاسخها بر اساس مقیاس  1درجهای لیکرت

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

محاسبه میشوند .این پرسشنامه از پایایی و روایی مطلوبی

پرسشنامه دارای سه قسمت است؛ بخش مربوط به

برخوردار است و در تحقیقات مختلفی از آن استفاده شده

هیجانات کالسی ،هیجانات مربوط به یادگیری و هیجانات

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

مربوط به امتحان .هر قسمت شامل زیر مقیاسهایی است

این پرسشنامه را در فرهنگ ایران به صورت گسترده بررسی

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

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

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

در پژوهش حاضر نیز ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد.

میدهد .در پژوهش حاضر از زیرمقیاس هیجانات مربوط

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

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

مقیاس ها بین  8/21تا  8/02بود.

آلفای کرونباخ محاسبه شده برای خرده مقیاسها را از 8/21

یافتههای پژوهش

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

به منظور آشنایی با اطالعات توصیفی پژوهش ،ابتدا میانگین

نشان میدهد .در ایران این پرسشنامه توسط کدیور ،فرزاد،

و انحراف استاندارد متغیرها ،مورد بررسی قرار گرفته و

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

سپس به بررسی سؤاالت پژوهش پرداخته شده است.

از آن است که این پرسشنامه از خصوصیات روانسنجی

جدول  2اطالعات مربوط به میانگین و انحراف استاندارد

مطلوبی برخوردار است .در پژوهش حاضر ضریب آلفای

متغیرهای این پژوهش را نشان میدهد.

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

همچنین قبل از انجام تحلیل رگرسیون ،روابط همبستگی

 8/09به دست آمد.
پرسشنامه

پنج

عامل

بزرگ

بین متغیرهای پژوهش از طریق ارزیابی ماتریس همبستگی

شخصيت

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

به منظور اندازهگیری صفات شخصیتی بر اساس مدل پنج

شده است.

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

جدول  .2ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهای پژوهش
متغيرها
ویژگيهای شخصيتي:

هيجانات پيشرفت:

ميانگين

انحراف استاندارد

برونگرایي

21/01

9/11

گشودگي

99/18

4/12

روان رنجورخویي

91/88

1/10

توافق پذیری

91/11

4/11

وظيفه مداری

94/21

4/00

مثبت

01/91

19/19

منفي

02/10

21/11
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جدول  .1ماتریس همبستگي متغيرهای پژوهش
متغيرها

3

 )3برونگرایي

1

1

2

5

4

7

6

 )2گشودگي

8/11

1

 )1روان رنجورخویي

-8/22

*-8/92

1

 )4توافق پذیری

-8/80

**8/41

-8/81

1

 )5وظيفه مداری

-8/98

**8/42

-8/21

**8/42

1

 )6هيجانان پيشرفت مثبت

-8/12

**8/11

-8/22

8/21

**8/42

1

 )7هيجانات پيشرفت منفي

-8/21

**-8/14

**8/11

-8/80

-8/22

**-8/12

1

** P< 8/81
** P< 8/81

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

مثبت
متغيرهای پيشبين

B

β

t

B

β

t

برونگرایي

-8/81

-8/82

8/19

-8/91

-8/11

1/11

گشودگي

8/19

8/12

*1/99

-2/44

-8/11

**4/29

روان رنجورخویي

-8/22

-8/18

8/09

8/92

8/29

**2/11

توافق پذیری

8/42

8/11

1/81

8/12

8/11

8/90

وظيفه مداری

1/11

8/44

**9/22

-8/44

-8/18

8/04

= 8/99
P < 0 /01

**

P < 0 /05

R2

R =8/19

**

F=1/89

= 8/42

R2

R =8/19

**

F=11/01

*

در مرحلهی بعد جهت بررسی نقش ویژگیهای شخصیتی

پیشبینی میکنند ،رگرسیونهای چندمتغیرهی هیجانات

در پیشبینی هیجانات پیشرفت مثبت و منفی ،از تحلیل

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

رگرسیون چندگانه به شیوهی همزمان ،استفاده شد .در ابتدا

بزرگ شخصیت محاسبه شدند .نتایج تحلیل رگرسیونها

مفروضههای استفاده از مدل رگرسیون آزمون شدند؛ برای

در جدول  4آورده شده است .همانگونه که یافتههای جدول

بررسی مفروضهی خطی بودن رابطهی متغیرهای پیشبین

نشان میدهند از میان پنج عامل بزرگ شخصیت ،وظیفه

و مالک ،نتایج بررسیها نشان داد بین متغیرهای پیشبین و

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

هیجانات پیشرفت به عنوان متغیر مالک رابطهای خطی

 )P < 0 /05پیشبینی کنندهی مثبت و معنادار هیجانات

وجود دارد .همچنین آزمون همخطی با دو شاخص ضریب

پیشرفت مثبت هستند .همچنین در خصوص هیجانات

تحمل (تولرنس) و عامل تورم واریانس انجام گرفت که

پیشرفت منفی ،از میان پنج عامل بزرگ شخصیت ،گشودگی

مقادیر عددی این شاخصها نیز حاکی از آن بود که بین

به صورت منفی ( β=-8/11و )P < 0 /01

متغیرهای پیشبین ،همخطی وجود نداشته و نتایج حاصل

روانرنجورخویی به صورت مثبت ( β=8/29و P < 0

از مدل رگرسیون قابل اتکاء است.

 ، )/01آن را پیشبینی مینمایند.

به منظور پاسخگویی به سؤال اول و دوم پژوهش مبنی بر
اینکه کدامیک از پنج عامل بزرگ شخصیت ،چگونه و تا
چه حد هیجانات پیشرفت مثبت و همچنین منفی را
21
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بحث و نتیجهگیری

هیجانات پیشرفت مثبتی را در ارتباط با فعالیتها و

هدف از پژوهش حاضر ،بررسی نقش پنج عامل بزرگ

پیامدهای آموزشی تجربه نمایند.

شخصیت در هیجانات پیشرفت دانشجویان بود .یافتهی اول

همچنین ویژگی روانرنجوری با تمایل فرد برای تجربهی

پژوهش که از بررسی سؤال یک ،مبنی بر قدرت

اضطراب ،تنش ،ترحمجویی ،خصومت ،تکانشوری،

پیشبینیکنندگی ویژگیهای شخصیتی برای هیجانات

افسردگی و عزت نفس پایین ،در واقع پتانسیلی برای یک

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

احساس کلی منفی در فرد ایجاد میکند (شوتز ،آلتمن و

عامل بزرگ شخصیت ،وظیفه مداری و گشودگی،

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

پیشبینیکنندهی مثبت و معنادار هیجانات پیشرفت مثبت

را در ارزیابیهای فرد نسبت به کنترل و ارزش فعالیتها و

میباشند .همچنین یافتهی دوم پژوهش که از بررسی سؤال

پیامدهای پیشرفت ایجاد مینماید .همانطور که در قسمت

دوم ،مبنی بر قدرت پیشبینی کنندگی پنج عامل بزرگ

قبل بیان شد تحقیقات پیشین نشان دادهاند که افراد با

شخصیت برای هیجانات پیشرفت منفی ،به دست آمد حاکی

ویژگی روانرنجورخویی تمایل دارند که حوادث را استرس

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

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

گونهی منفی و روانرنجورخویی به گونهی مثبت

اردمن و ووگل2889 ،؛ تانگ و همکاران2881 ،؛ گانترت و

پیشبینیکنندهی هیجانات پیشرفت منفی میباشند.

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

در تبیین یافتههای فوق بر اساس نظریه شوتز ،آلتمن و

پیشایندهای نزدیک هیجانات پیشرفت هستند (پکران،

ویلیامز ( ،)2889مبنی بر اینکه ویژگیهای شخصیتی،

 ،)2881باعث میشوند که دانشجویان حین مطالعه و

تمایالت عاطفی پایداری ایجاد میکنند ،میتوان بیان داشت

یادگیری احساس خستگی کنند ،نسبت به پیامدهای منفی

که ویژگی وظیفهمداری به صورت میل به منظم بودن ،کارا

گذشته احساس شرم داشته باشند و با فکر کردن به احتمال

خودنظمبخشی،

پیامدهای منفی در آینده اضطراب را تجربه نمایند (خسروی

پیشرفتمداری ،منطقی بودن ،و آرام بودن و همچنین

و بیگدلی1902 ،؛ جویس و مردیت 2882 ،و چامورو و

ویژگی گشودگی به صورت میل به کنجکاوی،

فرنهام.)2882 ،

انعطافپذیری و خردورزی ،پیشآمادگیهای عاطفی مثبتی

در کل نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در بررسی

را در دانشجویان ایجاد میکنند که این پیشآمادگیها به نوبه

هیجانات پیشرفت ،نقش صفات شخصیت به عنوان متغیری

خود منجر به ارزیابیهایی چون ادراک کنترل شخصی ،ادراک

با ماهیت درونفردی از اهمیت فراوانی برخوردار است.

خوشایندی و عدم ادراک عاملیت دیگران (تانگ و

همانطور که پیش از این نیز اشاره شد و همسو با ادبیات

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

پژوهش ،در بررسی رابطه بین صفات شخصیت و هیجانات

خواهند شد .همچنین بر طبق نظریه کنترل/ارزش پکران

پیشرفت ،ضرورت توجه به نقش میانجیگر متغیرهایی از

( )2881هنگامی که دانشجویان ،فعالیتها و پیامدهای

قبیل فرایندهای ارزیابی شناختی از اهمیت بسزایی

پیشرفت را خوشایند ارزیابی کنند و احساس نمایند که بر

برخوردار است که بررسی آنها در مطالعات بعدی پیشنهاد

فرایند یادگیری و پیامدهای مثبت و منفی آن ،کنترل دارند

میشود .از طرف دیگر میتوان به جنبههای کاربردی این

باعث خواهد شد که آنها از یادگیری و مطالعه لذت برده،

تحقیق نیز اشاره کرد ،این تحقیق بستر مناسبی را فراهم

از پیامدهای مثبت پیشین احساس غرور کرده و نسبت به

خواهد کرد تا دربارهی انتخاب برنامههای مداخلهای جهت

احتمال پیامدهای مثبت در آینده نیز امیدوار باشند و در کل

تغییر و اصالح ارزیابیهای شناختیای که اثری مخرب بر

بودن،

قابلیت

اعتماد

و

اتکاء،

هیجانات پیشرفت مثبت دارند (مخصوصاً در افرادی که
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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.
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