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چکیده
زمینهه و دد اخیراً ،توجه خایررری به هیجان و تأ یر آن بر متغیرهای مختلف روانشرررناختی وجود دارد؛ لذا،
پژوهش حاضرررر با هدف بررسررری نقش ابعاد هیجانی طعا ة مثبت و من ی) در جهتگیری اهداف دانشرررجویان
یورتگرفت.
مواد و روشدا روش پژوهش تویری ی -همبستگی است .با توجه به جدول کرجسی و مورگان تعداد  5۸۵ن ر از
دانشجویان دانشکدة تربیتبدنی دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی  ۵۳35-3۳بهروش نمونهگیری خوشهای
انتخاب شردند .با است اده از مقیاسهای جهتگیری هدف و عوا ف مثبت و من ی ارزیابی شد .دادهها با است اده از
شاخصهای آمار تویی ی ،ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تجزیهوت سیر شد.
یافتهدا بین اهداف تسرل -گرایشی با عا ة مثبت ط p<۸/۸۵و  )r = ۸/۵3و تسل -اجتنابی با عا ة مثبت رابطة
مثبت و معناداری وجود دارد ط p<۸/۸۵و  )r = ۸/5۳و بین عوا ف من ی با هدف عملکردی -اجتنابی ط p<۸/۸۰و
 )r = ۸/۵۰و هدف تسررلطی -اجتنابی رابطة معناداری وجود داشررت ط p<۸/۸۰و  .)r = -۸/۵1عا ة مثبت قادر به
پیشبینی اهداف پیشررفت تسلطی -گرایشی و عملکردی -گرایشی بود ط ،)p=۸/۸۰در حالی که اهداف عملکردی-
اجتنابی و تسلطی -اجتنابی با عا ة من ی پیشبینیپذیر بود ط.)p=۸/۸73
نتیجهگیری نتایج مطالعة حاضر نشان داد که اهداف انتخابی دانشجویان ،در ابعاد هیجانی آنان نقش دارد.
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میدهرد [ .]۵5بره ور کلی ،عوا ف مثبرت فعرالیرتهایی را
برهوجودمی آورد که موجب لذت و تقویت آن احسررراسرررات از
راههای عقالنی ،قابلپاسرخ و مناسرب میشود [ .]۵۳در مقابل،
عا ة من ی نشررانگر پریشررانی و اشررتغال هنی ناخوشررایندی
اسرت ،مشتمل بر حاالت خلقی نامطلوب است [ ]۵7و افراد را
از دستیابی به اهداف خود بازمیدارد [.]۵۰
نتایج مطالعات در زمیة عوا ف حاکی از تأ یر عا ة من ی
بر افزایش درد و تنیرردگی ،خطرپررذیری ،خشرررا و بررازداری
اجتمراعی [ ]۵۰و افسرررردگی [ ]۵1و ترأ یر عرا رة مثبت بر
ارتبررا ررات شرررنرراختی گسرررترده [ ]۵1و تصرررمیاگیری در
موقعیتهای پیچیده [ ]۵۸است .با عنایت به مطالب مطرحشده
و تأ یر انتخاب اهداف دانشرجویان در پیشبرد رسالتهای نظام
آموزشری ،سرؤال ایرلی مطالعة حاضر این است که هر کدام از
عرا رة مثبرت و من ی کردامیرر از جهرتگیریهرای هدفی
دانشجویان را پیشبینی میکند؟

فعالیت بپردازد و سرررانجام پاسررخی اراهه دهد [ .]5جهتگیری
بیانگر محتوای اموری اسرررت که افراد برای رسررریدن به آنها
تالش می کننررد ،همچنین چرایی و چگونگی تالش افراد برای
نیرل به اهداف مختلف را مشرررخص میسرررازد [ .]۳در واقع،
جهتگیری هدف الگوی یکپارچهای از باورهاسرررت که افراد را
بهسررمت یر رویکرد هدایت میکند و موجب میشررود آنان به
تکلیفهای پیشررفت و موقعیتها به رق مختلف پاسخ دهند
[ .]7لرذا ،نحوة واکنش فرد بره دنیای پیرامون ،تحت تأ یر این
جهررت گیری اسررررت [ ]۰و از راه هررای گونرراگونی -همچون
نزدیرشدن ،درگیرشدن و توجه به فعالیتها -الگوی پیشرفت
فرد نمایان میشرررود [ .]1تالشررری که یادگیرندگان در تکلیف
یادگیری نشان میدهند و نوع راهبردهایی که است اده میکنند
تحت تأ یر جهتگیری هدفی است که انتخاب میکنند [.]1
از معروفترین نظریهها در خصرروص مؤل ههای جهتگیری
هدف ،الگویی اسرررت که جهتگیری هدف را در چهار دسرررتة
رویکردی–عملکردی ،اجتنابی–عملکردی ،رویکردی -تبحری و
اجتنرابی– تبحری قرارمیدهد .در حالت رویکردی-عملکردی،
رفتار فرد گرایشری و هدف کسب موفقیت است .در حالت دوم،
اجتنابی -عملکردی فرد حالتی اجتنابی دارد و هدف اجتناب از
شکست احتمالی است .در جهتگیری هدف رویکردی -تبحری
فرد بر چیرهشردن بر چالشها و افزایش سطح شایستگی تأکید
دارد .در حررالررت اجرترنررابی-تبحری نیز فرد برای پرهیز از
تسررل نداشررتن یا شررکسررت در یادگیری تا حد امکان تالش
میکند [.]۸
یکی از مواردی کره برای محققان نظریة جهتگیری هدف
اهمیت دارد تأ یر و تأ راتی اسررت که این نوع جهتگیریها در
ارتباط با هیجانات در قالب پیشررایندها و همبسررتههای اهداف
افراد داشرته اسرت .نظریة اهداف پیشرفت بر این فرض استوار
اسررت که اهداف مسرریر رفتار و هیجانات افراد را مشررخص و
هردایت میکند تا اینکه آنها را در فعالیتهای مختلف درگیر
کند [ .]5در واقع ،سازة هیجان از روزآمدترین موضوعاتی است
که در زمینة انگیزش پیشررررفت توجه نظریهپردازان و محققان
متعرددی را بررهخود معطوف کرده اسرررت .عوا ف بخشررری از
هیجانات افراد اسررت و دو بعد عا ة مثبت و من ی را شررامل
میشرود [ .]3وجود عا ة مثبت در افراد نشرانة رضایت نسبی
آنها از شرایطی است که در آن بهسر میبرند و میزان آمادگی
فرد برای مبارزههای آتی را باال میبرد [ .]۵۸افرادی که عا ة
مثبت را تجربه میکنند ،در چنین موقعیتی قادرند اهداف خود
را در دسررترس بینند و گسررترش دهند [ .]۵۵عوا ف مثبت
تمایل فرد را بهسرمت جستوجو و پذیرش اهداف جدید سوق

مواد و روشها
با توجه به دسررتهبندی مطالعات اپیدمیولوژی ،مطالعة حاضررر،
مشرراهدهای و از نوع تویرری ی اسرررت .جامعة آماری آن همة
دانشرجویان دانشرکدة تربیتبدنی دانشررگاه فردوسی مشهد در
سرال تحصیلی  ۵۳35-3۳بودند ط 75۸ن ر) .تعداد  5۸۵ن ر از
دانشجویان بق جدول کرجسی و مورگان و بهشیوة خوشهای
مرحلهای انتخاب شدند.
نخسرررت ،از بین رشرررترههرای پنجگانة دانشرررکدة مذکور
طتربیتبدنی و علوم ورزشرری ،رفتار حرکتی ،فیزیولوژی ورزشرری،
آسریبشناسی ورزشی و حرکات ایالحی ،مدیریت ورزشی) سه
رشرررترة رفترار حرکتی ،مدیریت ورزشررری و تربیتبدنی و علوم
ورزشی تصادفی انتخاب شد .در مرحلة دوم ،از رشتههای مذکور،
دانشررجویان چند کالس تصررادفی انتخاب و برای رعایت اخالق
پژوهش ،اهداف پژوهش توضریح داده شد و برای جلب مشارکت
آزمودنیها از آنها خواسرته شد مقیاسهای جهتگیری هدف و
پرسشنامة عوا ف مثبت و من ی را تکمیل کنند.

ابزار پژوهش
 .2مقیاس جهتگیری دد  .این پرسررشررنامه برای سررنجش
جهتگیری هدف راحیشده و شامل  ۵5پرسش است .دامنة
نمرات مقیاس از  ۵طایر رالً در مورد من یر ردق نمیکند) تا 1
طکامالً در مورد من یدق میکند) است .هر خردهمقیاس شامل
سره ماده است .نمرة کل هر خردهمقیاس با جمعکردن مادهها
بهدسرت میآید که بین  5۵-۳متغیر است .در هر خردهمقیاس
هر چه نمرة فرد باالتر باشد ،یعنی از جهتگیری مذکور بیشتر
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دادههای حایررل با اسررت اده از روشهای آماری ضررریب
همبسررتگی پیرسررون و تحلیل رگرسرریون چندگانه تحلیل و
ت سریر شد .الزم به کر است که تمامی تحلیلها با است اده از
نرمافزار  SPSSویرایش  ۵۸انجام شد.

اسرررت راده میکند .ضرررریب آل ای کرونباخ ،مقیاس هدفهای
تربرحرگرا ،اجتنرراب از تبحر ،عملکردگرا و پرهیز از عملکرد
بهترتیب  ۸/35 ،۸/۸3 ،۸/۸1و  ۸/۸۳گزارش ش رده اسررت [.]۸
در ایران روایی مقیاس مذکور احراز و ضرررریب آل ای کرونباخ
مقیرراس هرردف هررای تبحرگرا ،اجتنرراب از تبحر ،عملکردگرا و
اجتنرراب از عملکرد بررهترتیررب  ۸/1۸ ،۸/۸1 ،11/1۵و ۸/۰7
محاسرربه شررده اسررت .این امر نشرران میدهد مقیاس مذکور از
همسانی درونی قابلقبولی برخوردار است [.]۵۸
 .0مقیاس عواطف مثبت و منفی .این پرسررشررنامه برای
سنجش عا ة مثبت و من ی راحیشده و شامل  5۸پرسش
اسرت که هر  ۵۸پرسرش آن یکی از انواع عوا ف را میسنجد.
گویرهها در یف لیکرت از نمرة  ۵طبههیچوجه) تا  ۰طبسررریار
زیاد) است و دامنة نمرات برای هر خردهمقیاس بین  ۵۸تا ۰۸
متغیر اسرت .ضرایب سازگاری درونی برای خردهمقیاس عا ة
مثبرت از  ۸/۸1ترا  ۸/3۸و برای عا ة من ی از  ۸/۸7تا ۸/۸1
گزارش شرده است [ .]۵۰تحلیل عاملی تأییدی مقیاس عا ة
مثبت و من ی مطلوب در ایران محاسرربه شررد و ضررریب آل ای
کررونبرراخ هر دو مقیرراس طعررا رة مثبررت و من ی) ۸/۸۰
بهدستآمد [.]۵3

یافتهها
در این قسمت ،نخست ،ویژگیهای جمعیتشناختی آزمودنیها
نظیر جنسیت و گروه سنی اراهه شده است.
میانگین نمرات هدف عملکردی -گرایشررری  ،۵1/۸5هدف
عملکردی -اجتنابی  ،۵5/5۸هدف تسررلطی-گرایشی  ۵1/1۰و
هردف تسرررلطی -اجتنابی  ۵۵/5۰اسرررت .همچنین ،میانگین
نمرات عوا ف مثبت و من ی بهترتیب  ۳۰/3۸و  51/۰1بهدست
آمرد .بر اسررراس نترایج منردرج در جردول  ،5نتایج ضررررایب
همبسرررتگی نشررران میدهد بین اهداف تسرررلطی -گرایشررری
ط )p=۸/۸۸1و تسرررلطی -اجتنابی ط )p=۸/۸۸۵با عا ة مثبت
رابطة مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین ،عوا ف من ی با
هردف عملکردی-اجتنرابی رابطرة مثبرت معنادار ط )p=۸/۸5و
برراهرردف تسرررلطی -اجتنررابی رابط رة من ی معنرراداری دارد
ط.)p=۸/۸5

جدول  .2ویژگیدای جمعیتشناختی مطالعه

جنسیت
دختر
فراوانی
۵۵7

پسر
درید
۰1

فراوانی
۸1

درید
7۳

 ۵3تا  5۳سال
درید
فراوانی
۸۰
۵1۸

گروه سنی
 57تا  5۸سال
درید
فراوانی
۵5/۰
5۰

 53به باال
فراوانی
1

درید
5/۰

جدول  .0ماتریس دمبستگی اددا پیشرفت با عواطف دانشجویان

مقدار همبستگی طمقدار معناداری)
عا ة مثبت
ط-۸/۸1 )۸/۳۰
ط-۸/۵5 )۸/۸۸
**ط۸/۵3 )۸/۸۸1
***ط۸/5۳ )۸/۸۸۵

هدف
رویکردی -عملکردی
اجتنابی -عملکردی
رویکردی -تبحری
اجتنابی -تبحری

عا ة من ی
ط-۸/۸5 )۸/1۳
*ط۸/۵۰ )۸/۸5
ط۸/۵۸ )۸/۵۰
*ط-۸/۵1 )۸/۸5

*** p<0/001 **p<0/01 *p<0/05
جدول  .9نتایج رگرسیون چندگانه در پیشبینی اددا پیشرفت رویکردی -تبحری و اجتنابی -تبحری از راه عواطف

متغیر مالک
رویکردی-تبحری
اجتناب-تبحری

متغیر پیشبین
عا ة من ی
عا ة مثبت
عا ة من ی
عا ة مثبت

ضریب رگرسیون B

SE

Beta

T

p

-۸/۸3
۸/۸۰
-۸/۵۵
۸/۸1

۸/۸1
۸/۸5
۸/۵7
۸/۸۳

-۸/5۸
۸/۵3
-۸/۳5
۸/۵۳

-۸/3۸
5/۵7
-۵/۵۵
۵/17

۸/۸3
* ۸/۸7۰
۸/۸1
* ۸/۸73

*p<0/05

نتایج مندرج در جدول  ۳نشرران میدهد که عا ة مثبت قادر

برای بررسی نقش پیشبینیکنندگی عوا ف مثبت و من ی
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اجتنرابی -تبحری عا ة مثبت قادر به پیشبینی ط)p=۸/۸۰3
و عا ة من ی ط )p=۸/۸1قادر به پیشبینی نیست.

برره پیش بینی اهررداف پیشررررفررت رویکردی-تبحری اسررررت
ط ،)p=۸/۸7۰در حررالی کرره عررا رة من ی پیش بینیکننرردة
معناداری برای آن نیست ط .)p=۸/۸3همچنین ،اهداف پیشرفت

جدول  .8نتایج رگرسیون چندگانه برای پیشبینی اددا پیشرفت رویکردی -عملکردی و اجتنابی -عملکردی از راه عواطف

متغیر مالک
رویکردی -عملکردی
اجتنابی -عملکردی

متغیر پیشبین
عا ة من ی
عا ة مثبت
عا ة من ی
عا ة مثبت

ضریب رگرسیون B

SE

Beta

T

p

۵/5۳
۸/۸1
۸/1۵
۵/۵۳

۸/15
۸/۵5
۸/7۳
۸/۵3

۸/7۵
۸/۳5
۸/13
۸/1۸

۸/۰1
۵/75
۵/۰۸
۵/۸۵

۸/۵۸
*۸/۸۰
*۸/۸7۸
۸/۸۰3

*p<0/05

بهیررورت کامالً ارادی و شررخصرری دنبال کنند و در این فرایند
میتوانند ارتبا ات مثبت خود را با دیگران ح ظ کنند.
در هدف رویکردی -تبحری ،هدف ایررلی افراد یادگیری و
فها مطالب اسرررت .در همین راسرررتا ،میتوان به پژوهشهای
کاپالن و ماهر و نیز الیوت اشاره کرد .در این نوع هدف ،فرد بر
رشررد شررایسررتگی خود از راه تسررل بر تکلیفها و کسررب
مهارتهای جدید تمرکز میکند و یادگیری را فق برای خود
یادگیری دوسررت دارد .شررایسررتگی در نظر این افراد ،بهمعنای
غلبه بر مسرراهل چالشانگیز و افزایش توانایی و مهارتهاسررت
[ 5۵و .]۵
همچنین ،یرافتره های حایرررل از نقش پیشبینیکنندگی
عرا رة من ی با اهداف اجتنابی -تبحری بیانگر این موضررروع
اسررت که افراد با جهتگیری هدف تسررل در جهت پرهیز از
ن همیدن مطالب ،شرکست و خطا در فعالیتهای روزمرة کاری
خود تالش میکنند .این افراد نگران ازدسرررتدادن مهارتها،
توانایی یا حافظة خود هسررتند و شررایسررتگی در این نوع هدف،
بهیررورت دسررتیابی کامل به تکلیف تعریف میشررود .در همین
راسررتا ،میتوان به پژوهش حسررینی و لطی یان اشرراره کرد که
نشران داد افراد مضطرب و نگران در موقعیتهای یادگیری نیز
نگران عدمیادگیری یا شررکسررت در درساند و بر این باورند که
به ور کامل از عهدة انجام تکالیف درسری برنمیآیند؛ بنابراین،
برا احتمرال زیرادی جهرت گیری هردف اجتنابی -تبحری را
برمیگزینند [ .]55همچنین ،پژوهش کارشرررکی حاکی از این
برود کرره مریررانرگین نمرات دانشآموزان گروه اجتنررابی در
مؤل رره هررای یررادگیری خودگردان راهبردهررای شرررنرراختی،
فراشررناختی و مدیریت منابع از گروههای تبحری کمتر اسررت
[.]5۳
جهرتگیری هردفی تبحری -عملکردی از نوع اجتنابی بر

نترایج جردول  7نشررران میدهد که در خصررروص اهداف
پیشرفت رویکردی -عملکردی ،عا ة مثبت قادر به پیشبینی
ط )p=۸/۸۰و عا ة من ی ط )p=۸/۵۸قادر به پیشبینی نیست.
همچنین ،در اهرداف پیشررررفرت اجتنرابی -عملکردی ،عا ة
مثبت قادر به پیشبینی نیسرررت ط ،)p=۸/۸۰3اما عا ف من ی
قادر به پیشبینی است ط.)p=۸/۸7۸

بحث
پژوهش حرراضرررر بررا هرردف بررسررری نقش ابعرراد عررا ی در
جهتگیری اهداف دانشررجویان یررورتگرفت .نتایج حایررل
بیرانگر این بود کره بین اهرداف رویکردی -تبحری برا عرا ة
مثبرت رابطة مثبت و معناداری وجود دارد و عا ة مثبت قادر
به پیشبینی اهداف پیشرررفت رویکردی -تبحری و رویکردی-
عملکردی اسرررت ،در حرالی که اهداف اجتنابی -عملکردی و
اجتنابی -تبحری با عا ة من ی پیشبینیپذیر است.
یافتههای حایل از نقش عا ة مثبت در اهداف رویکردی-
تبحری بیانگر این موضررروع اسرررت که افرادی که نیاز آنها به
شررایسررتگی برآورده شررده اسررت به یررالحت و قابلیت خود در
ا رگرذاری در محی و مؤ ربودن در تعررامالت اجتمرراعی برراور
دارنررد و بررهدنبررال فریرررت برای تمرین و ابراز توانرراییهررای
خویشاند؛ بنابراین ،کمتر احتمال دارد این افراد از عدمدرک و
تسررل بر م اهیا و دانش ا راف خود نگرانی داشررته باشررند و
جهتگیری هدف تسرل گریزی را انتخاب کنند .به ور مسلا،
افرادی که قادرند در برابر موانع ،مقاومت و پافشررراری کنند به
باورهای خودکارآمدتری نسرربت به خود رسرریدهاند و میتوانند
اهداف عالیتری را برای خود انتخاب کنند و رسرریدن این افراد
به موفقیت سبب عوا ف مثبت خواهد شد.
در همین راستا ،میتوان به پژوهش تیسر و همکاران []5۸
اشررراره کرد کره نشررران دادند فراگیران قادرند اهداف خود را
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بهیرف زمان بیشتری در تکلیف و دستیابی به سطح باالتری از
عملکرد در آن تکلیف دارند ،در حالی که تجربة عا ة من ی
بیشرتر به دسرتیابی به سطحهای پایینتر از عملکرد میانجامد.
حالتهای عا ی افراد ،نقش مضاع ی را در فرایندهای تنظیا
هدف ای ا میکند .بدین معنا که افراد باور دارند که می توانند
یادبگیرند و به مهارتهای خود اعتماد دارند .همچنین ،با هدف
قراردادن تعمیق یادگیری و درک پیشرررفت خود ،فعالیتهای
مختلف شناختی و فراشناختی بیشتری تجربه میکنند.
یکی از یافتههای مها این پژوهش این است که جهتگیری
هدف گرایشری نسبت به جهتگیری اجتنابی برتری دارد ،زیرا
در برآوردن نیازها به یرررورت پیوسرررته در افراد ایجاد رابطه و
احسرراس مثبت میکند .این امر سرربب میشررود که افراد بدون
مقایسر رة خود با سرررایرین یا ترس از عدماجرای کار یا دریافت
عوا ف من ی از رف دیگران و خود افتخارات کسبشدة خود
را فق با خود مقایسه کنند و بیشتر بر درک عمیق و تسل بر
کارهای خود متمرکز شرررود .عالوهبر این ،ضرررروری اسرررت که
مسر رئوالن نظام آموزشررری در زمینة برآوردن هر چه بیشرررتر
نیازهای روانشرناختی پیوسته برنامهریزیهایی انجام دهند که
افراد در فضرررایی خرالی از حز انزوا و ترس بره تعامل هر چه
بیشرررتر برا یکدیگر و افراد جامعة خود بپردازند و از این ریق
احسررراس هادلی و عوا ف مثبرت در آنهرا تقویت شرررود و
رقابتهای بیمورد ،تنیدگی و عوا ف من ی کاهش یابد.

هیجانهای مثبت ا ر من ی و بر هیجانهای من ی ا ر مثبت و
معنرادار دارد .نترایج پژوهش پکرون ابطرة مثبت جهت گیری
هردفی اجتنرابی -عملکردی با هیجانهای من ی عصررربانیت،
اضطراب و خستگی را نشان دادد [.]57
ا رر مرن ی جهررت گیری هرردفی اجتنررابی -عملکردی بر
هیجران هرای مثبت و ا ر مثبت آن بر هیجان های من ی در
چارچوب مدل شررناختی اجتماعی پکران تبیینپذیر اسررت .بر
اساس مدل پکران وقتی تمرکز توجه بهسمت نتایج من ی مانند
شکست باشد و دانشجو احساس کند کنترل کمی بر آنها دارد
،اضررطراب تجربه خواهد شررد و اگر احسرراس کند کنترل نتایج
دسررت دیگران اسررت ،عصرربانیت مربوط به نتایج تجربه خواهد
شرد .اگر دانشرجو احسراس کند فعالیتهای او بیارزش اسرت،
خستگی را تجربه میکند .دومین پیشایند مها پذیرش اهداف
اجتنابی ،ترس از شکست است .در جهتگیری هدفی اجتنابی-
عملکردی تمرکز توجه معطوف به شرکست و پرهیز از شکست،
کمبود کنترل یا تردید دربارة کنترلپذیری شررکسررت و ارزش
من ی شرررکسرررت اسرررت .بنابراین ،انتظار می رود دانشرررجو
هیجانهای من ی نتایجی مانند اضرطراب ،عصبانیت و ناامیدی
را تجربه کند .با توجه به اینکه نتایج برای این دانشجویان مها
اسرررت و فعررالیررت هررا ارزش چنرردانی نرردارد و مورد توجرره
قرارنمیگیرد ،خسرررتگی دانشرررجو مورد انتظار اسرررت .وقتی
ارزیابیهای کنترل و ارزش پایین باشررد بیعی اسررت که با
هیجانهای مثبت ارتباط من ی داشررته باشررد .معموالً رفتارهای
ما با میل رسیدن به هدفی ویژه برانگیخته میشود .هر رفتاری
از ما سلسلهای از فعالیتها را درپیدارد و برای پیشبینی رفتار
افراد انگیزهها یا نیازهای آنان باید شناسایی شود .از رفی ،نوع
هدفی که ما انتخاب میکنیا مقدار انگیزش ما را برای رسیدن
به آن هدف تعیین میکند.

تشکر و قدردانی
پژوهشررگران از مس رئوالن و دانشررجویان دانشررکدة تربیتبدنی
دانشرگاه فردوسری مشرهد در سال تحصیلی  ۵۳35-3۳که در
این پژوهش شرکت کردند ،تشکر میکنند.
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Abstract
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Background and Objectives Recently, emotions and their Accepted: 2017/08/03
psychological impact on different variables have attracted a special
attention. Therefore, this study was aimed to investigate the role of
emotions (positive and negative) in students’ goals.
Materials & Methods In this descriptive-correlation study, based on
random cluster sampling, a total of 201 subjects of all 420 students of
physical education in 2010-2011 (in Ferdowsi University of
Mashhad) were recruited, using Morgan Table. To achieve the
objectives of the questionnaires, goal orientation scales and positive
and negative affectivity were used. Data were interpreted using
descriptive statistics, Pearson correlation, and regression analysis.
Results A positive and significant relationship exists between
mastery-approach (r=0.19, p<0.01) and mastery-avoidance goals
with positive affect (r=0.23, p<0.01). There is a significant
relationship between the negative emotions with the goal of
functional-avoidance (r=0.15, p<0.05) and those with the goal of
mastery-avoidance (r=-0.16, p<0.05). Positive affect was able to
predicts the goals of progress in mastery-approach and functionalapproach (p=0.05), while functional-avoidance and masteryavoidance goals were predictable by negative affect (p=0.049).
Conclusion The results showed that the choice of objectives by
Keywords: emotion, functional,
students can be involved in their emotional aspects.
functional-avoidance, mastery,
mastery-avoidance, orientation goals.
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