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نقش : یلیتحص سازي و خودناتوان تیشخص يها یژگیمدل روابط و

  شرفتیپ اهداف يا واسطه

تابع بردبار بایفر
*

  ، احمد رستگار

  

  چکیده

شکست  هیجهت توج ياستراتژ کیو  شناختی روان یبیبه عنوان آس یلیتحص سازي بر خودناتوان گذارتأثیرعوامل  ییشناسا: مقدمه

 سازي خودناتوان یبین پیشلذا پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل . است ینامطلوب یلیتحص يامدهایپ يدارا نده،یدر آ یاحتمال یلیتحص

  . انجام شد شرفتیو اهداف پ تیشخص يها یژگیبر اساس و یلیتحص

ده دانشک انینفر از دانشجو 258 پژوهش شامل ينمونه آمار. انجام گرفت 1393در سال  یهمبستگ -یفیپژوهش توص این :ها روش

شامل خرده  یخودگزارشاي  و به پرسشنامه ندانتخاب شداي  طبقه گیري که به روش نمونه ندبود رازیشدانشگاه علوم پزشکی  يپرستار

 لیاز روش تحل ها داده لیو تحل هیجهت تجز. پاسخ دادند یلیتحص سازي خودناتوانو  تیشخص يها یژگیو شرفت،یاهداف پ يها اسیمق

  . دیاستفاده گرد lisrel افزار نرم لهیبوس ریمس

 یلیتحص سازي تجربه بر خود ناتوان یو گشودگپذیري  توافق ،يمدار فهیوظ ،ییگرا برون میمستق رینشان داد که اثرات غ جینتا: نتایج

 03/0برابر با  زین سازي بر خودناتوانپذیري  توافق میمستق ریاثر غ. )P>01/0(هستند  معنادارو  -07/0و  -11/0، -08/0برابر با  بیتتر به

 يها یژگیو ریبر خالف سا یلیتحص سازي بر خودناتوان نژندي روان یژگیو میمستق ریاثر غ نیهمچن. )P>05/0( است معنادارو 

برابر با  GFI، 98/0برابر با  CFI، 06/0برابر با  RMSEA جیبر اساس نتا. )P>01/0(است معنادارو  10/0مثبت و برابر با  تیشخص

99/0 ،AGFI  و نسبت 94/0برابر با X/df2  هستند برازش خوب مدل انگریکه همه ب است 68/2برابر با .  

 تیشخص یدرون يها رگهتر  قیو شناخت عم یلیتحص يها طیدر مح تیشخص يها سنجه يبا اجرا جیبر اساس نتا: گیري نتیجه

  . دور نگه داشت یلیتحص سازي مانند خود ناتوان شناختی روان يها بیتوان آنها را از قرار گرفتن در معرض آس می ران،یفراگ

  

  شناختی روان يها بیآس، یلیتحص سازي خودناتوان ت،یشخص يها یژگیو شرفت،یاهداف پ: هاي کلیدي واژه

  542تا  530 ):68(15؛ 1394/ آموزش در علوم پزشکیمجله ایرانی 

  

مقدمه  

-self( یلیتحص سازي مفهوم خودناتوان ریدر چند دهه اخ

handicapping ( عیشا شناختی روان بیآس کیبه عنوان 

توجه محققان  یآموزش يها نظام رانیفراگ انیدر م

. را به خود جلب کرده است تیو ترب میتعل شناسی روان

                                                
دانشگاه  ،ی، گروه روان شناس)اریاستاد(تابع بردبار  بایدکتر فر: نویسنده مسؤول *

  yasaman72004@yahoo. com. رانینور، تهران، ا امیپ

. رانین، انور، تهرا امیدانشگاه پ ،یتی، گروه علوم ترب)اریاستاد(احمد رستگار  دکتر

)rastegar_ahmad@yahoo. com(  

  8/6/94: ، تاریخ پذیرش31/4/94: ، تاریخ اصالحیه18/3/94:تاریخ دریافت مقاله

 هیتوج يبراسازي  خود ناتوان يها ياستفاده از استراتژ

 جیرا رانیفراگ انیدر م ندهیآ یاحتمال یلیشکست تحص

در داخل و خارج از کشور  ها ژوهشپ جیشده است و نتا

 يها ندیبرفرا ها ياستراتژ نیاستفاده از ا یمنف تأثیر انگریب

 دهیبه عق. )4تا1(است یلیو عملکرد تحص یمهم آموزش

سازي  خودناتوان )Berglas&Jones(برگالس و جونز 

دهد تا  امکان می دکه به فر استاي  شامل هر عمل یا زمینه

نی، به عنوان یک بهانه و موفقیت شکست را به عوامل بیرو

نسبت ) به منظور کسب افتخار(را به عوامل درونی، 
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سازي نوعی اسناد  خودناتوان گفته شده نیهمچن. )5(دهد

هاي دفاعی است و در واقع  علّی توأم با رفتارها یا مکانیزم

اسناد  مکانشامل هر نوع کنش یا انتخابی است که ا

ت به درون را براي فرد شکست به بیرون و اسناد موفقی

سازي را نباید با اسناد  خودناتوان. )7و6(آورد فراهم می

تبیین علت . اشتباه گرفت) Causal Attribution( علّی

عملکرد به دنبال موفقیت و شکست، اسناد است؛ در حالی 

 فاي براي توجیه عملکرد ضعی که فراهم آوردن بهانه

. )6و5(سازي است نیک راهبرد خودناتوااحتمالی در آینده 

) procrastination( کاري گفته شده که اهمال نیهمچن

ساز،  سازي است و افراد خودناتوان اي از خودناتوان نمونه

  . )8(کند کاري را همچون موقعیت برد برد تلقی می اهمال

 انیدانشجو ،سازي خودناتواني  ها يبر اساس استراتژ

نسته و تالش دا یرونیب طیرا محصول شرا تیموفق عدم

در واقع . آورند نمی ارتقاء عملکرد خود بعمل يبرا یچندان

اي از راهبردها را به  خودناتوان ساز، مجموعه رانیفراگ

گیرند تا به آنها به عنوان قربانیان شرایط و نه  کار می

این گونه راهبردها از آن . قربانیان ناتوانی نگریسته شود

شوند که  داد میساز قلم جهت راهبردهاي خودناتوان

با . شود استفاده از آنها باعث تضعیف عملکرد افراد می

 /social(یاجتماع- شناختی يکردهایرو تیتوجه به اهم

cognitive approach (معاصر در  یپژوهش اتیدر ادب

 کردهایرو نیا دیو تاک تیو ترب میتعل شناسی روان نهیزم

 نییبدر تاي  نهیو زم يفرد ،یبافت يرهایتغم تیبر اهم

در  ،یلیتحص يها طیمرتبط با عملکرد در مح يندهایفرا

 سازي خودناتوان یبین پیش دیمنظر جد کیپژوهش، از  نیا

. فترگ  قرار یمورد بررس يپرستار انیدانشجو یلیتحص

معاصر که  یپژوهش اتیموثر در ادب يها هیاز جمله نظر

 هیقرار دارد، نظر یاجتماع-شناختی کردیدر چارچوب رو

 هینظر نیا. است )achievement goals( شرفتیپ اهداف

از  یاجتماع -شناختی چشم انداز کیکه در  یدر حال

موضوع متمرکز است که  نیقرار دارد، بر ا زشیانگ

 يها تیتجاربشان را در موقع یچگونه معان رانیفراگ

که به  شرفتیپ فسه نوع هد. )9(ندینما می ریتفس شرفتیپ

: ر گرفته عبارت است ازقرا یطور معمول مورد بررس

 - کردی، اهداف رو)mastery goals( ياهداف تبحر

و اهداف ) performance-approach goals( عملکرد

. )performance avoidance goals( عملکرد - اجتناب

کنند، بر رشد و  می را اتخاذ يکه هدف تبحر یرانیفراگ

 هیتک یلیتحص فیتکل کیدر  یستگیشاو  تیگسترش قابل

 را انتخاب يهدف عملکرد کیکه  يدر مقابل افراد. نندک می

 گرانینسبت به د یستگیکنند به نشان دادن شا می

که هدف  یانیتر، دانشجوقیدق انیبه ب. پردازند می

 این کهدارند به نشان دادن  ییعملکرد باال -کردیرو

شوند، در  می لیتوانمندتر از همساالن هستند متما

 ییعملکرد باال -هدف اجتناب که یانیکه دانشجو یصورت

 یاجتماع يها دارند در صدد اجتناب کردن از قضاوت

نسبت به  يتر کم يدارد آنها توانمند می انیهستند که ب

شده نشان داده  آوري جمعشواهد . همساالن خود دارند

 دیپد یمختلف يندهایشایاهداف توسط پ نیاست که اتخاذ ا

 ،شناختی يامدهایاز پ يزیمتما يو به الگوها دیآ می

  . )10و9(شود می منجر يو رفتار یعاطف

نقش  شرفتیدر خصوص پیشایندهاي اهداف پ ها پژوهش

اهداف  یبین پیشرا در ) 16تا11(هاي شخصیت ویژگی

در بررسی پیامدهاي اهداف . اند مورد توجه قرار داده

مهم  يامدهایاز پ یلیسازي تحص نیز خودناتوان شرفتیپ

از رابطه  یحاک ها پژوهش جیو نتابوده  شرفتیاهداف پ

 نیبا ا ياهداف تبحر یو رابطه منف يدمثبت اهداف عملکر

  . )24تا17(است ریمتغ

به عنوان یکی )personality traits(شخصیت هاي ویژگی

هاي مختلف  در پژوهش شرفتیاز پیشایندهاي اهداف پ

به عنوان مثال . ) 25و24و16(مورد توجه بوده است

 تیمثبت شخص يها یژگیاده اند که ونشان د ها پژوهش

رابطه  يدارا) 23و15(يبا اهداف تبحر يمدار فهیوظ رینظ

رابطه  داراي) 12و11(عملکرد – اجتنابمثبت و با اهداف 

با  نژندي روان رینظ تیشخص یمنف يها یژگیو. است یمنف
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و رابطه بعد مقابل آن ) 23و11(یرابطه منف ياهداف تبحر

ناسازگار اهداف  يلگوهابا ا یجانیثبات ه یعنی

هاي شخصیتی  نظریه از یکی. است مثبت) 11(شرفتیپ

 )FFM(شخصیت  رگمعاصر، مدل پنج عامل بز

پنج عامل بزرگ شخصیت شامل . )27و26(است

پذیري  ، توافق)Extraversion(یی گرا برون

)Agreeableness(مداري  ، وظیفه)Conscientiousness( ،

گشودگی در تجربه  و) Neuroticism(نژندي  روان

)Openness( با  نژندي روان یژگیو انیم نیکه از ا هستند

 اضطراب، احساس مانند یمنف يها جانیه جربهبه ت شیگرا

 یژگیو نیا يهمراه بوده و افراد دارا تنش و غم ،ینگران

انجام شده  قاتیتحق. )28(مستعد ابتال به افسردگی هستند

 نیرابطه مثبت ب گرانیب تیشخص يها یژگیدر ارتباط با و

با  نییپا گرایی و وجدان نژندي روان یژگیو

 نیدر خصوص رابطه ب. است) 30و29(سازي خودناتوان

 جیاغلب نتا سازي و خودناتوان تیشخص يها یژگیو ریسا

 دگاهیاما با استناد به د. حاصل شده است یمتفاوت

 ینوع يورز که تعلل نیبر ا یمبن )covington( نگتونیکاو

 جیتوان بر اساس نتا می ،)8(است سازي ناتواناز خود

و  تیشخص يها یژگیمربوط به رابطه و قاتیتحق

 فهیو وظ نژندي رواندو بعد  نیفرض کرد که ب ،يورز تعلل

وجود  میرابطه مستق سازي با خودناتوان يمدار

انجام شده نشان داد  يها یبررس نیهمچن. )33تا31(دارد

حاضر را  يرهایمتغ نیبروابط  یپژوهش تر کمکه تاکنون 

 انیدانشجو انیدر م به خصوص یمدل عل کیدر قالب 

لذا . قرار داده است یررسمورد ب يدانشکده پرستار

 نیدارد با توجه به ارتباط ب یپژوهش حاضر سع

سو و  کیاز  شرفتیو اهداف پ تیشخص يها یژگیو

از  یلیتحص سازي و خودناتوان شرفتیاهداف پ نیارتباط ب

 انیدر م شرفتیاهداف پاي  نقش واسطه گر،ید يسو

را با  یلیتحص سازي و خودناتوان تیشخص يها یژگیو

مورد ) path analysis( ریمس لیاستفاده از روش تحل

  .قرار دهد یبررس

  ها روش

در  رهایمتغ انیروابط م یبررس لیپژوهش حاضر به دل

جامعه . است یو از نوع همبستگ یفیتوص ،یقالب مدل عل

 یمقطع کارشناس انیدانشجو شامل زیهش نپژو يآمار

مختلف  يها در رشته رازیش يدانشکده پرستار وستهیپ

. )=785N(بود 93- 94 یلیاول تحص مسالیدر ن یلیتحص

 یپژوهش با توجه به ناهمگون نینمونه در ا تخابجهت ان

مختلف  يها و رشته تینفرات در جامعه بر اساس جنس

مورد اي  طبقه يریگ روش نمونه ،يدانشکده پرستار

 زیالزم به ذکر است که حجم نمونه ن. استفاده قرار گرفت

 دیگرد نیینفر تع 258و مورگان  یبراساس فرمول کرجس

دختر  62( يدر رشته پرستار رصدد 42تعداد  نیکه از ا

، )دختر 65( ییدرصد در رشته ماما 25، )پسر 46و 

 16و  )پسر14دختر و  30( درصد در رشته اتاق عمل17

به ) پسر 14دختر و  27( يرصد دررشته هوشبرد

 يها یژگیو گیري اندازه يبرا. اشتغال داشتند لیتحص

مقیاس پنج عامل بزرگ شخصیت گلدبرگ  ت،یشخص

)Goldberg (شده مورد  يرواساز ییکه توسط خرما

 5 کرتیاین مقیاس از نوع ل. )26(استفاده قرار گرفت

، )گویه10(پذیري  و پنج عامل توافق استاي  درجه

، )گویه10(، گشودگی در تجربه )گویه10(نژندي  روان

را مورد ) گویه10(مداري  و وظیفه) گویه10(یی گرا برون

، جهت تعیین )26(رماییدر ایران خ. دهد ارزیابی قرار می

روایی و پایایی این مقیاس از تحلیل عامل به روش 

هاي اصلی همراه با چرخش واریماکس استفاده  مؤلفه

درصد  43پنج عامل در مجموع  نینشان داد که ا و نمود

 نییپژوهش جهت تع نیدر ا. کند می واریانس کل را تبیین

 ظربر اساس ن يمحتو ییپرسشنامه، روا نیا ییروا

در پژوهش حاضر . متخصصان مورد توجه قرار گرفت

خرده  يکرونباخ به دست آمده برا يآلفا بیضرا

جربه، توافق در ت یگشودگ ،ییگرا برون يها اسیمق

برابر با  بیبه ترت ينژند و روان يمدار فهیوظ ،يریپذ

 نیکه ا ؛به دست آمد 77/0و  75/0، 81/0، 74/0، 75/0
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. دارد تیحکا گیري اندازه ارمناسب ابز ییایاز پا بیضرا

اي  هیگو 12پرسشنامه  شرفت،یاهداف پ گیري اندازه يبرا

) Midelten&Midgley(یگلیو م دلتنیم شرفتیاهداف پ

به  رانیفراگ يها پاسخ. مورد استفاده قرار گرفت) 34(

موافقم تا کامالً از اي  پنج درجه کرتیل اساسسؤاالت بر 

از سه خرده  اسیمق نیا. گردد می مخالفم ثبتکامالً 

ـ  کردی، اهداف رو)سؤال 5(ياهداف تبحر اسیمق

) سؤال 3(و اهداف اجتناب ـ عملکرد) سؤال 4(عملکرد

پرسشنامه  نیالزم به ذکر است که ا. تشده اس لیتشک

سازه  ییترجمه و روا) 15(قبال توسط رستگار و همکاران

در  یسه عامل يتأیید یعامل لیروش تحل قیآن از طر

در . است دهیگرد تأییدنور  امیدانشگاه پ انیدانشجو انیم

ابزار با توجه به  نیا يبرا يمحتو ییروا زیپژوهش ن نیا

 يآلفا بیضرا. قرار گرفت یدتأینظر متخصصان مورد 

هر سه خرده  يبرا یگلیو م دلتنیکرونباخ توسط م

در مطالعۀ حاضر . )34(استگزارش شده  84/0 اسیمق

اهداف  يها اسیخرده مق يکرونباخ برا ياآلف بیضر زین

ـ عملکرد و اهداف اجتناب ـ  کردیاهداف رو ،يتبحر

 دستبه  74/0و  78/0، 79/0برابر با  بیعملکرد به ترت

. دارد گیري مناسب ابزار اندازه ییایاز پا تیآمد که حکا

با  رانیفراگ یلیتحص سازي خودناتوان گیري اندازه يبرا

 نسمریو است نگریشو مهاز پرسشنا راتییتغ یبرخ

) Schwinger & Stiensmeier-Pelster ()22(پلستر

بوده و  هیگو 7پرسشنامه شامل نیا. دیاستفاده گرد

 فیط اساسپرسشنامه بر  نیبه ا انریفراگ يها پاسخ

 مخالفم ثبتکامالً موافقم تا کامالً از اي  پنج درجه کرتیل

پرسشنامه توسط  نیا یدرون یهمسان بیضر. گردد می

گزارش شده  80/0پلستر برابر با  نسمریو است نگریشو

  . )22(است

پرسشنامه  نیپرسشنامه، نخست ا يبه منظور رواساز

ترجمه شده و پس از  یزبان فارسمقاله به  نیتوسط مولف

ها توسط  صحت ترجمه، سهولت خواندن و فهم ماده تأیید

ی  مجددا پرسشنامه ،یتیترب چند متخصص روانشناسی

 یسیبه زبان انگل نیاز متخصص یکیتوسط  یفارس

 قرارتأییدمورد  یسیبرگردانده شد و مشابهت دو متن انگل

 یرخپرسشنامه همراه با ب یینها سپس فرم. گرفت

. شد میاجرا تنظ يبرا یرانیمتناسب با جامعه ا راتییتغ

 سازي خودناتوان اسیمق يکرونباخ برا يآلفا بیضر

بودن ابزار  ایپا انگریکه ب به دست آمد 77/0با  رابرب

پرسشنامه به  يضمنا به هنگام اجرا. است گیري اندازه

در خصوص محرمانه بودن اطالعات  دهندگان پاسخ

 استالزم به ذکر . الزم داده شد نانیطمشده ا آوري جمع

هر سه پرسشنامه  يگزارش شده برا ییایپا بیضرا که

 30گروه  کی يبر رو یمطالعه مقدمات يبر اساس اجرا

 رشته مامایی در دانشکده پرستاري انینفره دانشجو

   .است

شده از  يگردآور يها داده لیو تحل هیتجز جهت

 یکج ار،ینحراف معا ن،یانگیم( یفیآمار توص يها شاخص

 رسونیپ یهمبستگ( یاستنباط يها و شاخص) یدگیو کش

 LISREL-8/7افزار  به کمک نرم) ریمس لیو روش تحل

  . دیاستفاده گرد

  

  نتایج

 در جدولهاي آمار توصیفی متغیرهاي پژوهش  شاخص

الزم به ذکر است که از مجموع . گزارش شده است یک

 74نفر دخترو  184نفر آزمودنی انتخاب شده، تعداد 258

  . نفر پسر بودند
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ي آمار توصیفی متغیرهاي پژوهشها شاخص :1جدول 

  کشیدگیکجی  میانگین و انحراف استانداردمتغیر

  06/1  -20/1  75/15 ±18/3  برون گرایی

  -19/0  09/0  74/16±18/3  وظیفه مداري

  -35/0  -19/0  89/13±49/2  توافق پذیري

  -47/0  31/0  68/10±88/3  گشودگی در تجربه

  -32/0  28/0  22/13±99/3  نژندي روان

  02/1  08/0  06/9±69/3  عملکرد-اهداف اجتناب

  29/0  36/0  32/12±29/3  عملکرد- اهداف رویکرد

  62/0  34/0  03/12±86/3  اهداف تبحري

  -64/0  18/0  16/21±01/5  تحصیلی سازي خودناتوان

  

ي آمده کجی و کشیدگی برا به دستبا توجه به مقادیر 

متغیرهاي پژوهش، توزیع تمامی متغیرها تقریبا نرمال 

ضمنا عالوه بر مقادیر کجی و کشیدگی سطوح . است

 - به دست آمده از آزمون کولموگرف معناداري

نیز بیانگر نرمال بودن توزیع ) 05/0باالي (اسمیرنف

مفروضه خطی بودن نیز از طریق بررسی . است متغیرها

 تأییدتاندارد رگرسیون نمودار پراکنش پسماندهاي اس

 ماتریس همبستگی متغیرهاي 2 جدولدر ادامه . گردید

پژوهش به عنوان زیربناي روش آماري تحلیل مسیر 

  . آورده شده است

  

  ماتریس همبستگی متغیرهاي پژوهش :2جدول 

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

  

  

  9  8  7    6  5  4  3  2  1  متغیرها

                    1  برون گرایی

  وظیفه مداري
**

20/0  1                  

  پذیري توافق
**

26/0  
**

21/0  1                

  گشودگی در تجربه
**

14/0  
**

16/0  
**

23/0  1              

  -04/0  نژندي روان
**

12/0 -  09/0-  05/0-  1            

  عملکرد-اهداف اجتناب
**

23/0 -  
**

20/0 -  
**

25/0 -  
**

15/0 -
**

21/01          

08/0  عملکرد- اهداف رویکرد
**

13/0 -  
**

19/0 -08/0  05/0  
**

13/0  1      

  ف تبحرياهدا
**

21/0
**

28/0  
**

18/0
**

28/0  
**

18/0 -  
**

17/0 -  03/0-  1    

  تحصیلی سازي خودناتوان
**

17/0 -  
**

21/0 -  
**

14/0 -  
**

12/0 -
**

24/0  
**

42/0  
**

18/0
**

35/0 -1  
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باالترین  2 جدول هاي ارائه شده دریافته با توجه به

پژوهش مربوط  ضریب همبستگی در میان متغیرهاي این

 سازي عملکرد و خودناتوان -به رابطۀ بین اهداف اجتناب 

 به دستترین ضریب همبستگی  و پایین) 42/0(تحصیلی 

نیز مربوط به رابطۀ بین اهداف تبحري و اهداف آمده 

از میان متغیرهاي . است) -03/0(عملکرد -رویکرد

 -زا به ترتیب متغیرهاي اهداف اجتناب درون

 –و اهداف رویکرد ) -35/0(، اهداف تبحري)42/0(دعملکر

ین همبستگی را با تر کمین تا تر بیش) 18/0(عملکرد

که همگی این ضرایب در  داردتحصیلی  سازي خودناتوان

همچنین از میان متغیرهاي . است معنادار 01/0سطح 

، بعد )24/0( نژندي روانبعد شخصیتی  به ترتیب زا برون

، بعد شخصیتی )-21/0(شخصیتی وظیفه مداري 

) -14/0(، بعد شخصیتی توافق پذیري)- 17/0(یی گرا برون

ین تر کمین تا تر بیش) -12/0(و گشودگی در تجربه 

 دارد،تحصیلی  سازي ضریب همبستگی را با خودناتوان

  . است معنادارکه همگی از نظر آماري 

  

  رضرایب اثر مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرهاي پژوهش بریکدیگ: 3جدول 

  واریانس تبیین شده  اثرات کلاثرات غیرمستقیم  اثرات مستقیم  برآوردها متغیرها

          :تحصیلی از سازي به روي خودناتوان

    -08/0**  -08/0**  -  ییگرا برون

    -15/0**  -11/0**  -04/0  وظیفه مداري

    - 03/0*  - 03/0*  -  توافق پذیري

  27/0  -07/0**  -07/0**  -  گشودگی در تجربه

    -22/0**  10/0**  12/0**  نژندي روان

    33/0**  -  33/0**  عملکرد-اهداف اجتناب

    12/0**  -  12/0**  عملکرد-اهداف رویکرد

    -26/0**  -  -26/0**  اهداف تبحري

          :عملکرد از-به روي اهداف اجتناب

    -14/0**  -  -14/0**  ییگرا برون

    -11/0**  -  -11/0**  وظیفه مداري

  14/0  -14/0**  -  -14/0**  توافق پذیري

    -07/0**  -  -07/0  گشودگی در تجربه

    18/0**  -  18/0**  نژندي روان

          :به روي اهداف رویکرد ـ عملکرد از

    -04/0  -  04/0  ییگرا برون

    -19/0**  -  -19/0**  وظیفه مداري

  07/0  21/0**  -  -21/0**  توافق پذیري

    -06/0  -  06/0  گشودگی در تجربه

    05/0    05/0  نژندي روان

          :به روي اهداف تبحري از 
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    13/0**  -  13/0**  ییگرا برون

    20/0**  -  20/0**  وظیفه مداري

  17/0  02/0    02/0  توافق پذیري

    22/0**    22/0**  گشودگی در تجربه

    -14/0**    -14/0**  نژندي روان

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

  

  

شود اثر غیر  می مشاهده 3 جدولهمان طور که در 

و پذیري  یی، وظیفه مداري، توافقگرا برونمستقیم ابعاد 

تحصیلی به  سازي گشودگی در تجربه بر خودناتوان

است که  -07/0و  -03/0، -11/0، - 08/0ترتیب برابر با 

بر پذیري  از میان این اثرات، اثر غیر مستقیم توافق

 05/0تحصیلی از نظر آماري در سطح  سازي خودناتوان

اثر غیر مستقیم . هستند معنادار 01/0و بقیه در سطح 

 سازي نیز بر خودناتوان نژندي روانبعد شخصیتی 

است که در سطح 10/0تحصیلی نیز مثبت و برابر با 

اثر  معناداريضمنا با توجه به عدم . است معنادار 01/0

بر  نژندي روانیی، وظیفه مداري و گرا برونمستقیم 

یت صرفا از عملکرد، این ابعاد شخص-اهداف رویکرد

عملکرد بر -طریق اهداف تبحري و اجتناب

اثر مستقیم بعد . گذارند می تحصیلی اثر سازي خودناتوان

عملکرد نیز از  –گشودگی در تجربه بر اهداف اجتناب 

بنابراین اثر غیر مستقیم این  ،نیست معنادارنظر آماري 

تحصیلی صرفا به واسطه  سازي متغیر بر خودناتوان

. گیرد می عملکرد صورت –و اجتناب اهداف تبحري 

اثر مستقیم بعد  معناداريهمچنین با توجه به عدم 

بر اهداف تبحري اثر این بعد شخصیتی بر پذیري  توافق

-تحصیلی از طریق اهداف اجتناب سازي خودناتوان

در کل با . پذیرد می عملکرد صورت -عملکرد و رویکرد 

اد شخصیتی اثرهاي غیرمستقیم ابع معناداريتوجه به 

توان گفت که اهداف  می تحصیلی سازي بر خودناتوان

 را در میان این دو متغیر ایفااي  پیشرفت نقش واسطه

  .کنند می

الزم به ذکر است که به جز اثر مستقیم و مثبت بعد  

که در  )12/0(تحصیلی سازي بر خودناتوان نژندي روان

است، سایر ابعاد شخصیت بصورت  معنادار 01/0سطح 

. تحصیلی اثرگذار نیستند سازي ستقیم بر خودناتوانم

تحصیلی  سازي میزان واریانس تبیین شده خودناتوان

نیز در مدل حاضر توسط ابعاد شخصیت و اهداف 

درصد است که به لحاظ آماري  31پیشرفت برابر با 

در ادامه نمودار برازش شده مدل . حائز اهمیت است

همراه با ) 1شکل ( تحصیلی سازي ی خودناتوانبین پیش

شده  ي برازندگی مدل تحلیل مسیرآوردهها مشخصه

  . است
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  هاي برازندگی مدل تحلیل مسیر همراه با مشخصه سازي تحصیلی بینی خودناتوان مدل پیش :1شکل 

  

 در این پژوهش نسبت مجذور خی به درجه آزادي

)x2/df ( حاصل گردید و این مقداربراي مدل  68/2برابر با

مقدار جذر برآورد . باشد 3از  تر کمبول بایست قابل ق

است و  06/0برابر با  )RMSEA(واریانس خطاي تقریب 

یی که داراي برازندگی خیلی خوب ها این مقدار براي مدل

است و مقادیر باالي  05/0از  تر کمهستند مساوي یا 

خطاي معقول در جامعه  دهنده نیز نشان 08/0تا  05/0

و شاخص ) GFI( ویی برازشمقدار شاخص نک. است

نیز به ترتیب برابر با  )AGFI( تعدیل یافته نکویی برازش

ي ها آمد که این مقداربراي مدل به دست 94/0و  99/0

. است 9/0از  تر بزرگداراي برازندگی خوب مساوي یا 

در این  )CFI(همچنین مقدار شاخص برازندگی تطبیقی 

ي داراي ها که این مقدار براي مدل 98/0تحقیق برابر با 

به هر . است 9/0از  تر بزرگبرازندگی خوب برابر و یا 

ي برازندگی گزارش شده حاکی از ها حال تمامی شاخص

ي گردآوري شده از ها برازندگی خوب مدل با داده

  . است دانشجویان دانشکده پرستاري

  بحث

اهداف اي  نقش واسطه یسپژوهش حاضر با هدف برر

و  تیشخص يها یژگیو انیدر م شرفتیپ

صورت  انیدانشجو انیدر م یلیتحص سازي خودناتوان

 نهیشیو پ ينظر اتیمنظور بر اساس ادب نیا يبرا. گرفت

و با استفاده  یطراح یمدل مفهوم کی رهایمتغ یپژوهش

آزمون  مورد انیدانشجو انیدر م ریمس لیاز روش تحل

 يها داده با يشنهادیپ مدل که داد نشان جینتا. قرار گرفت

 نسبتاً برازش انیشده از جامعه دانشجو يگردآور

 انسیوار درصد از27 مدل نیدر ا. دارد یمناسب

و  تیشخص يها یژگیتوسط و یلیتحص سازي خودناتوان

 تیاهم انگریامر ب نیکه ا دیگرد نییتب شرفتیاهداف پ

 سازي اتوانخودن یبین پیشدر  رهایمتغ نیونقش ا

 ییرهایمتغ رینقش سا نیو همچن انیدانشجو یلیتحص

 يها افتهی. مورد توجه نبوده اند یبررس نیاست که در ا

 یژگیو مینشان داد که اثر مستق میمربوط به اثرات مستق

مثبت و  يدر تجربه بر اهداف تبحر یگشودگ یتیشخص
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 کردعمل – کردیرو(ناسازگار اهداف  يو بر الگوها معنادار

 در ارتباط با جینتا نیا. ستین معنادار) عملکرد –و اجتناب 

و در  سو هم) 12و11(قاتیتحقبرخی  جیبا نتا ياهداف تبحر

) 34(قاتیتحقیرخی عملکرد با  –ارتباط با اهداف اجتناب 

به  یانیاگر دانشجو افتهی نیبر اساس ا. باشد سو نمی هم

در  کرکه با تعقل و تف ابندیپرورش  يطور یتیلحاظ شخص

 يابتکار يها و طرح دیجد يها دهیاز ا یمباحث درس

اهداف  گیري شکل نهیخود به خود زم ند،یاستقبال نما

 در آنها شکل دیجدي  ها مهارت يریادگیو توسعه  يتبحر

 یتیشخص یژگینشان داد که اثر و جینتا. ردیگ می

–مثبت و بر اهداف اجتناب  يبر اهداف تبحر ییگرا برون

 یبرخ افتهی نیدر خصوص ا. است معنادارو  عملکرد منفی

با  ییگرا برون یتیمطالعات نشان دادند که بعد شخص

 –رابطه مثبت و با اهداف اجتناب  )11(ياهداف تبحر

 افتهی نییدر تب. است یرابطه منف داراي) 32و31(عملکرد

متناسب با  گرا برون انیبتوان گفت که دانشجو دیفوق شا

و حضور در  یخواه جانیبه ه لیتما ریخود نظ يها یژگیو

حفظ عزت نفس خود و توسعه  يجمع همساالن، برا

 يها سهیرفته و به مقا يبه سمت اهداف تبحر يریادگی

  .دهند می بها تر کم نیریخود با سا یاجتماع

 يبر اهداف تبحر يمدار فهیوظ یژگینشان داد که و جینتا

عملکرد  – تنابعملکرد و اج - کردیو بر اهداف رو اثر مثبت

 یفوق برخ يها افتهیبا  سو هم. است یاثر منف داراي

با  يمدار فهیوظ یتیمطالعات نشان دادند که بعد شخص

رابطه مثبت و با اهداف  )23و15و12و11(ياهداف تبحر

اما . است یرابطه منف داراي )23و15و12(عملکرد –اجتناب 

 نیج ایبر خالف نتا عملکرد–کردیدر مورد رابطه اهداف رو

نشان داد  )Zweig& Webster(و وبستر  گیوهش، زوپژ

 – کردیبا اهداف رو يمدار فهیوظ یتیکه رابطه بعد شخص

 یو منف میاثر مستق جبر اساس نتای. )12(عملکرد مثبت است

عملکرد - کردیرو(ناسازگار اهداف يبر الگوهاپذیري  توافق

 ثبتاثر م یقرار گرفت ول تأییدمورد ) عملکرد - و اجتناب 

در  افتهی نیا. دینگرد تأیید يبر اهداف تبحر ریمتغ نیا

 ستین سو هم یقبل قاتیبا تحق يخصوص اهداف تبحر

 يکه دارا یانیاساس دانشجو نیبر ا )23و15و12و11(

بوده و در مواجهه با  یوهمدل یهمچون مهربان ییها یژگیو

به هنگام هدف  ،پذیر هستند رویدادهاي زندگی، سازش

 – کردیو اهداف رو یمت اهداف اجتناببه س لیتمااز  ینیگز

اما نکته مهم در خصوص اثر  ؛ندینما می عملکرد خودداري

است  نیا شرفتیبر اهداف پ تیشخص يها یژگیو میمستق

بر  نژندي روان یژگی، وها یژگیو ریکه بر خالف سا

 ياثر مثبت و بر اهداف تبحر ناسازگار اهداف يالگوها

 قاتیتحق یبرخ افتهی نیبا ا در ارتباط. است یاثر منف يدارا

 يبا اهداف تبحر نژندي روان یتینشان دادند که بعد شخص

 یعنی نژندي روانو رابطه بعد مقابل ) 23و11(یرابطه منف

مثبت و با اهداف اجتناب ) 11(يبا اهداف تبحر یجانیثبات ه

 یانیفوق دانشجو افتهیبر اساس . است منفی) 12(عملکرد –

 يها تیدر موقع نژندي روان یتیشخص یژگیبا و

کنترل استرس و  ییعمل کرده و توانا یتکانش کننده نییتع

 نیا جهیدر نت. خود را ندارند يجهت دادن دادن به آرزوها

 يها تیافراد مضطرب بوده و همواره در مواجهه با موقع

و  نیرینگران سرزنش سا یلیتحص زیچالش برانگ

نع توسعه عامل ما نیهستند و هم یاجتماع يها سهیمقا

 جهیشده و در نت یلیو متبحر شدن در امور تحص يریادگی

در خصوص رابطه . شود می تیآنها به موفق یابیدست

 يمدار فهیو وظ يژند روان یتیشخص یژگیدو و میمستق

پژوهش مورد  نهیشیکه بر اساس پ سازي با خودناتوان

 يمدار فهیبعد وظ مینشان داد که اثر مستق جینتا ،توجه بود

 یژگیو یول ستین معنادار یلیتحص سازي خودناتوانبر 

و مثبت  میاثر مستق يدارا سازي بر خودناتوان نژندي روان

بر  شرفتیاهداف پ میدر خصوص اثر مستق. است

و مثبت  میاز اثر مستق یحاک جینتا زین سازي خودناتوان

 عملکرد و اثر منفی – کردعملکرد و روی –اهداف اجتناب 

 نیاست که ا یلیتحص سازي ودناتوانبر خ يتبحر دافاه

 نیبه هر حال ا. است سو هم) 23تا17( قاتیبا تحق جینتا

عملکرد و  –اهداف اجتناب  نشیگز رباانیز يها امدیپ افتهی
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 ياهداف تبحر نشیمثبت گز يها امدعملکرد و پی – کردروی

  .کند می را گوشزد

بر  تیشخص يها یژگیو میمستق ریدر خصوص اثرات غ 

 جینتا شرفت،یاهداف پ قیاز طر یلیتحص سازي توانخودنا

شامل  تیسازگار شخص يها یژگینشان داد که و

در  یو گشودگ يمدار فهیوظ ،يریتوافق پذ ،ییگرا برون

 يبرا نهیفراهم کردن زم قیتفاوت از طر یتجربه اندک

 شیگرا و کاهش يتبحر مدار یهدف يالگو گیري شکل

اجتناب  رینامطلوب نظ یهدف يالگوها متبه س انیدانشجو

عملکرد موجب کاهش استفاده  – کردعملکرد و روی –

 یلیتحص سازي خودناتوان يها از راهبرد اندانشجوی

  .گردد می

در  نژندي روان یتینامطلوب شخص یژگیو از سوي دیگر 

مدل در جهت عکس عمل کرده و موجب سوق دادن  نیا

دد و گر می ناسازگار اهداف يبه سمت الگوها رانیفراگ

خود  يها ياستفاده از استراتژ نهیزم قیطر نیبد

در . دهد می توسعه انیدانشجو انیرا در م سازي ناتوان

 نیمطالعات وجود رابطه ب یبرخ جیفوق نتا افتهیارتباط با 

طرف و  کیاز ) 16تا11(شرفتیو اهداف پ تیابعاد شخص

 سازي اتوانو خودن شرفتیاهداف پ نیوجود رابطه ب

  . قرار دادند تأییدمورد  گریرا از طرف د)23تا17(یلیتحص

  

  گیري نتیجه

اي  فرض نقش واسطهنشان داد که  پژوهشاین  يها افتهی

و  تیشخص يها یژگیو انیدر م شرفتیاهداف پ

دانشکده  انیدانشجو انیدر م یلیسازي تحص خودناتوان

. ردمطابقت دا قیتحق یبا سوابق قبل ی، به نوع يپرستار

در  تیشخص يها سنجه يبا اجرا ستیبا میبنابر این 

 تیشخص یدرون يها و شناخت رگه یلیتحص يها طیمح

 يها بیآنها را از قرار گرفتن در معرض آس ران،یفراگ

 يرا برا نهیو زم داشت ناتوان ساز دور نگه شناختی روان

 ،يریمانند توافق پذ تیمثبت شخص یژگیو گیري شکل

فراهم  انینشجودر تجربه در دا یو گشودگ يمدار فهیوظ

 يبا شناخت بسترها است که ستهیشا نیهمچن. نمود

 یمنطق ریبه تفکرات و اعمال غ شیگرا ،یزشیو انگ یدرون

کنترل استرس،  يها وهیبرده و ش نیاز ب رانیرا نزد فراگ

و جهت دادن به آمال و  یلیتحص جاناتیه تیریمد

با  نیهمچن. ادرا به آنها آموزش د یلیتحص يآرزوها

 سازي در کاهش خودناتوان يبه نقش اهداف تبحرتوجه 

آماده  يطور یزشیرا از لحاظ انگ رانیفراگ دیبا یلیتحص

آن و  یدانش را به خاطر لذت ذات لیکه تحص میینما

  . ندیدنبال نما يمهارت آموز

  

  قدردانی

 ياری پژوهش يکه محقق را در اجرا یزانیاز همه عز

که با  يرستاردانشکده پ انیدانشجو به خصوص ،نمودند

 بعمل یت پرسشنامه پاسخ دادند، قدردانسؤاالحوصله به 

  . دیآ می
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A Model of Relationships between Personality Traits and Academic 
Self-Handicapping: The Mediating Role of Achievement Goals

Fariba Tabe Bordbar1, Ahmad Rastegar2

Abstract

Introduction: Identifying factors affecting academic self-handicapping as a psychological harm and a 
strategy to justify probable academic failure in the future has undesirable educational consequences. Thus, 
the purpose of this study was to provide a model to predict academic self-handicapping on the basis of 
personality traits and achievement goals.
Methods: This descriptive-correlational study was performed on 258 students of nursing school in Shiraz 
University of Medical Sciences in 2014. Participants were selected through stratified sampling. The subjects 
answered to a self-report questionnaire measuring achievement goals, personality traits, and academic self-
handicapping. Data were analyzed using path analysis in LISREL software.
Results: Findings showed that indirect effects of extroversion, task-orientation, agreeableness and openness 
to experience on academic self-handicapping were all significant at -0.08, -0.11, and -0.07 respectively 
(p<0.01). Also, the indirect effect of agreeableness on academic self-handicapping was 0.03 and significant 
(p<0.05). The indirect effect of neurosis on academic self-handicapping, unlike other personality traits, was 
positive (0.10) and significant (p<0.01). Based on findings, RMSEA equaled 0.06, CFI equaled 0.98, GFI 
equaled 0.99, AGFA equaled 0.94, and x2/df ratio equaled 2.68 which all indicate a good-fitting model.
Conclusion: The results showed that implementation of personality measures in educational settings and 
deeper understanding of the inner characteristics of learners might keep them away from exposure to 
psychological harms such as academic self-handicapping.

Keywords: Achievement goals, personality traits, academic self-handicapping, psychological harms.
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