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Abstract
Background and Objectives: The goal orientation theory is one of the
newest approaches, which has been introduced to the field of
motivation psychology in the recent three decades. In the present
research, the prediction level of different types of goal orientation,
including dominance-approach, dominance-avoidance, performanceapproach, and performance-avoidance, was investigated using different
dimensions of family communication patterns, such as dialogue and
conformity domains.
Methods: This descriptive-correlational study, was conducted on 300
students (150 females and 150 males) from different universities in
asaluyeh city. Elliot and McGregor's Goal Orientation Scale was used
to assess goal orientation, and Koerner and Fitzpatrick revised scale
(2002) was used to assess dimensions of family communication
patterns. The predictive value of each type of goal orientation of two
dimensions of dialogue and conformity of family communication
patterns, was evaluated using simultaneous multiple regression
analysis.
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Results: In this study, the mean scores of communication patterns of
family dialogue and conformity, were obtained 39.66±10.13 and
24.85±9.07. respectively. Also, the mean scores in orientations of
dominance-approach, dominance-avoidance, performance-approach,
and
performance-avoidance,
were
15.34±4.15,
12.79±3.87,
14.35±4.149 and 13.89±3.495, respectively. Family dialogue predicted
the goal orientations of dominance-approach, performance-approach,
and performance-avoidance; and family conformity predicted
dominance-avoidance, performance-approach, and performanceavoidance.
Conclusion: Findings of this research indicated that improvement of
family dialogue is predictive of the goals of dominance- and
performance-approach in children; whereas, emphasis on family
conformity predicts the goals avoidance- and performance-approach.
Keywords: Clinical psychology; Family; Students; Social conformity.
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تأثیر الگوهای ارتباطی خانواده بر جهتگیری هدف در دانشجویان دانشگاههای عسلویه
*

پروانه دودمان
گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم

چکیده

انسانی ،دانشگاه پیام نور ،تهران .ایران.

زمینه و هدف :نظریه جهتگیري هدف ،یکی از جدیدترین رویکردهایی است که در سه دهه
اخیر به حیطه روانشناسی انگیزش وارد شده است .در پژوهش حاضر میزان پیشبینی انواع
جهتگیري هدف شامل :تسلط  -رویکردي ،تسلط  -اجتنابی ،عملکرد  -رویکردي و عملکرد –
اجتنابی بهوسیله ابعاد الگوهاي ارتباطی خانواده مانند بُعد گفتوشنود و بُعد همنوایی بررسی
گردید.
روش بررسی :این مطالعه به روش توصیفی از نوع همبستگی بر روي  300دانشجو ( 150دختر
و  150پسر) ،از دانشگاههاي مختلف شهرستان عسلویه انجام شد .براي سنجش جهتگیري هدف
از مقیاس هدفگرایی  Elliot and MacGregorو براي سنجش ابعاد الگوهاي ارتباطی خانواده
از مقیاس ویرایششده ( Koerner and Fitzpatrickسال  )2002استفاده گردید .با استفاده از
تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان ،میزان پیشبینی هریک از انواع جهتگیري هدف
بهوسیله دو بُعد گفتوشنود و همنوایی الگوهاي ارتباطی خانواده بررسی شد.
یافتهها :در این مطالعه ،میانگین نمرات در الگوهاي ارتباطی گفتوشنود و همنوایی خانواده به
ترتیب برابر با  39/66±10/13و  24/85±9/07به دست آمد .همچنین میانگین نمرات در
جهتگیريهاي تسلط  -رویکردي ،تسلط  -اجتنابی ،عملکرد  -رویکردي و عملکرد اجتنابی

*

نویسنده مسئول مکاتبات:

بهترتیب برابر با  14/35±4/149 ،12/79±3/87 ،15/34±4/15و  13/89±3/495بود.

پروانه دودمان؛ گروه علوم تربیتی،

گفتوشنود خانواده جهتگیريهاي هدف تسلط  -رویکردي ،عملکرد  -رویکردي و عملکرد

دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران؛

 -اجتنابی و همنوایی خانواده جهتگیريهاي اهداف تسلط  -اجتنابی ،عملکرد  -رویکردي و

آدرس پست الکترونیکی:
fdoodman@gmail.com
تاریخ دریافت95/5/14 :
تاریخ پذیرش95/6/7 :

عملکرد-اجتنابی را پیشبینی کرد.
نتیجهگیری :یافتههاي این پژوهش نشان داد ارتقاي گفتوشنود خانواده ،پیشبینیکننده
اهداف تسلط و عملکرد  -رویکردي فرزندان است؛ درحالیکه تأکید بر همنوایی در خانواده،
اهداف اجتنابی و عملکرد  -رویکردي را پیشبینی میکند.

کلید واژهها :روانشناسی بالینی؛ خانواده؛ دانشجویان؛ انضباط اجتماعی.

لطفاً به این مقاله بهصورت زیر استناد نمایید:
Doodman P. The effect of family communication patterns on goal orientation
in students of Asaluyeh universities.
]Qom Univ Med Sci J 2018;11(10):106-114. [Full Text in Persian
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مقدمه

این نوع جهتگیري هدف با متغیرهایی همچون پافشاري و تالش

نظریه جهتگیري هدف ،یکی از جدیدترین رویکردهایی است

در یادگیري ،رابطه مثبت و با متغیرهایی مانند انگیزش درونی و

که در سه دهه اخیر به حیطه روانشناسی انگیزش وارد شده است.

خودتنظیمی ،رابطه منفی نشان داده است (.)4

این نظریه عمدتاً حاصل تالش روانشناسانی است که در حیطههاي

اهداف عملکرد – رویکردی :جهتگیري هدف عملکرد –

انگیزش ،رشد ،روانشناسی تربیتی و اجتماعی فعالیت میکنند.

رویکردي ،تأکید بر تأیید عملکرد و کسب قضاوت مطلوب

جهتگیري هدف شامل بخشی از دانش ،نگرش و مهارتها بوده

دیگران درباره عملکردهاي شخصی میباشد .محوریت این

که افراد را در برآوردن نیازهایشان بهطرز مؤثري یاري میدهد

جهتگیري برکسب قضاوت مثبت دیگران و توجه به مقایسههاي

( .)1در واقع جهتگیري هدف ،بیانکننده الگوي منسجمی از

اجتماعی (بهتر از دیگران بودن) قرار دارد .در افرادي با این نوع

باورهاي فرد است که سبب میشود تا فرد به طرق مختلف به

جهتگیري ،میان موفقیت و توانایی همپراشی وجود دارد (.)9

موقعیتها گرایش پیدا کرده و در آن زمینه به فعالیت بپردازد و در

اینگونه افراد معموالً تکالیف بسیار دشوار یا بسیار آسان را

نهایت ،پاسخی را ارائه دهد ( .)2ازآنجا که اهداف پیشرفت

انتخاب میکنند؛ چون تکالیف آسان نیازي به تالش زیاد نداشته و

متفاوت در محیط آموزشی منجر به نتایج مثبت و منفی متفاوتی

براي شکست در تکالیف دشوار نیز توجیه دارند (.)10

میشوند ،لذا پی بردن به عوامل تأثیرگذار به پیشایندهاي این

اهداف عملکرد-اجتنابی :در جهتگیري عملکرد – اجتنابی،

اهداف بسیار با اهمیت است ( .)3عوامل فردي و اجتماعی ازجمله

شایستگی بهمعناي اجتناب از شکست است .در این نوع

این پیشایندها هستند.

جهتگیري ،هسته اصلی توجه به مقایسه اجتماعی است؛ لیکن

در طول پیدایش و تکامل نظریه هدف ،پیشرفت اهداف

تأکید بر گریز از حقارت و نگریسته شدن بهعنوان فردي

بهصورتهاي گوناگون تقسیمبندي شدهاند .بعضی از گروهها

کندآموز ،محوریت این جهتگیري هدف بوده و فرد در پی آن

عمدتاً به بُعد تعریف و جنبه رویکردي بُعد جاذبه ارجاع دادهاند و

است که دیگران متوجه بیکفایتی یا ناتوانی او نشوند .فرد

بعضی هر دو بُعد تعریف و جاذبه را مدنظر قرار دادهاند .در

درعینحال که نمیخواهد بهترین باشد تمایلی نیز به شکست

آخرین تقسیمبندي که توسط  Elliot and McGregorصورت

ندارد (.)9،8

گرفت ،مدل چهارگانه هدف پیشرفت  2×2بهوجود آمد (.)4-6

ازآنجاکه اهداف پیشرفت متفاوت در محیط آموزشی منجر به

براساس مدل چهارگانه ،جهتگیري هدف پیشرفت به تفکیک به

نتایج مثبت و منفی متفاوتی میشوند ،لذا پی بردن به عوامل

بیان ویژگیهاي چهار نوع جهتگیري هدف میپردازد:

تأثیرگذار به پیشایندهاي این اهداف بسیار با اهمیت است (،)3

 .1اهداف تسلط – رویکردی :در جهتگیري هدف تسلط

عوامل فردي و اجتماعی ازجمله این پیشایندها هستند .خانواده

رویکردي؛ محور موضوع ،توسعه و بهبود شایستگیها از طریق

بهعنوان عمدهترین نهاد اجتماعی ،اولین نظام مؤثر بر نحوه رشد و

افزایش سطح فهم و ادراک موضوع است .افراديکه داراي

تحول کودکان و نوجوانان است ،بهاینترتیب بررسی و مطالعه این

اهداف تسلط رویکردي هستند ،به درگیري با تکالیف چالشانگیز

نهاد بهعنوان یک نهاد اجتماعی تأثیرگذار ،از دیرباز مورد کنکاش

و درک کامل آن عالقهمند بوده و شکست را مقدمه درک بیشتر

محققان بوده و همگی نشان از تأثیر این نهاد بر شکلگیري و

در راستاي توسعه شایستگیها قرار میدهند (.)8،7

تحول فرزندان داشتهاند.

 .2اهداف تسلط – اجتنابی :در اهداف تسلط – اجتنابی،

در زمینه ارتباط مستقیم الگوهاي ارتباطی خانواده و انواع

شایستگی بهصورت تسلط کامل به تکالیف تعریف میشود .تمام

جهتگیريهاي هدف ،تحقیقات پیشین مستقیمی موجود نیست،

تالش افراد نیز جهت دوري گزیدن از خطا و اشتباه معطوف

اما بین ویژگیهاي فرزندان خانوادهها با انواع الگوهاي ارتباطی،

میشود .ترس از نفهمیدن مطالب ،شکست در یادگیري و

مشخصات و پیامدهاي بعضی از انواع جهتگیري هدف،

فراموشی ،از ویژگیهاي این نوع جهتگیري است (.)4-6

همپوشیهایی یافت میشود.
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بنابراین ،با توجه به اهمیت جهتگیري هدف و تأثیر آن در

در ایران نیز این مقیاس مورد بررسی قرارگرفته است .خرمایی

عملکرد افراد ،بهویژه در موقعیتهاي تحصیلی ،پژوهش حاضر بر

( )11جهت تعیین روایی و پایایی این مقیاس ،از تحلیل عاملی

آن شد تا تأثیر الگوهاي ارتباطی خانواده را بر جهتگیريهاي

بهروش مؤلفههاي اصلی همراه با چرخش واریماکس استفاده

هدف در دانشجویان دانشگاههاي شهرستان عسلویه مورد بررسی

کرد ،نتایج نشان داد عامل تسلط  -رویکردي با ارزش ویژه 2/54

قرار دهد؛ بهعالوه سعی گردید تا مشخص شود کدامیک از ابعاد

و آلفاي  %21/13 ،0/84واریانس کل ،عامل عملکرد  -رویکردي

الگوهاي ارتباطی خانواده ،پیشبینهاي معناداري براي

با ارزش ویژه  2/53و آلفاي  %19/58 ،0/78واریانس کل ،عامل

جهتگیري هدف و ابعاد آن در دانشجویان است.

تسلط  -اجتنابی با ارزش ویژه  2/21و آلفاي %18/42 ،0/81
واریانس کل و عامل عملکرد  -اجتنابی با ارزش ویژه  1/74و

روش بررسی

آلفاي  %14/47 ،0/66واریانس کل را تبیین میکنند که در

این پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد .جامعه

مجموع ،چهار عامل استخراجی %73/6 ،واریانس کل مقیاس را

آماري پژوهش را تمامی دانشجویان مشغول به تحصیل

تبیین کرد؛ بنابراین پرسشنامه اهداف پیشرفت ،با توجه به آلفاي

دانشگاههاي عسلویه در سال تحصیلی  1394-1395تشکیل

کرونباخ هر عامل و مقدار واریانس تبیینشده توسط این گویهها،

میدادند .تعداد نمونه مورد مطالعه شامل  300نفر( 150دختر و

از پایایی و روایی مطلوبی برخوردار بود .همچنین در پژوهش

 150پسر) از رشتههاي مختلف بود که به روش نمونهگیري

حاضر ،پایایی این پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفت .جهت

خوشهاي تصادفی چندمرحلهاي انتخاب شدند و پرسشنامهها

تعیین پایایی ،از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد .نتایج ضریب

بهصورت گروهی به آنها داده شد تا به سؤاالت پاسخ دهند.

آلفاي کرونباخ براي زیرمقیاس جهتگیري هدف تسلط -

افراد عالقهمند که مایل به شرکت در مطالعه بودند ،همچنین قاادر

رویکردي برابر با  0/76و براي عملکرد  -رویکردي برابر با 0/78

به در اختیارگذاشتن اطالعات و تجربیاات خاود باوده و یاا اینکاه

و براي تسلط  -اجتنابی برابر با  0/75و براي عملکرد  -اجتنابی

دانشاجوي یکای از دانشااگاههااي شهرسااتان عسالویه بودنااد ،وارد

برابر با  0/64به دست آمد.

مطالعه شدند.

 .2ابزار ویرایششده الگوهای ارتباطی خانواده :بهمنظور

کسانیکه بهطاور نااقص باه پرسشانامههاا پاساخ دادناد ،از مطالعاه

اندازهگیري ابعاد الگوهاي ارتباطی خانواده ،از ابزار ویرایششده

حذف شدند.

الگوهاي ارتباطی خانواده استفاده شد (.)12

در این تحقیق از دو ابزار اندازهگیري استفاده شد:

 Ritchie and Fitzpatrickاین ابزار را در سال  1990مورد

 .1مقیاس اهداف پیشرفت Elliot and MacGregor :در سال

تجدیدنظر قرار دادند .این ابزار یک مقیاس خودسنجی است که

 2001براي اولینبار مدل  2×2اهداف پیشرفت را تهیه کردند که

درجه موافقت یا عدم موافقت پاسخدهنده را در دامنهاي 5

شامل  12گویه میباشد؛ بهطوريکه هر هدف  3گویه را

درجهاي درباره  26گزاره که در زمینه ارتباطات خانوادگی او

دربرمیگیرد .مقیاس این پرسشنامه از نوع لیکرت بوده که در یک

هستند ،میسنجد .نمره  4معادل "کامالً موافقم" و نمره صفر

طیف 7تایی از کامالً در مورد من صدق میکند (نمره  )7تا

معادل "کامالً مخالفم" میباشد .این ابزار ابعاد گفتوشنود و

بههیچوجه در مورد من صدق نمیکند (نمره  )1قرار دارد.

همنوایی را میسنجد؛ بدینصورت که  15گزاره اول مربوط به

 Elliot and MacGregorبا استفاده از روش تحلیل عامل و با

بُعد گفتوشنود و  11گزاره بعدي مربوط به بُعد همنوایی است.

چرخش واریماکس 4 ،عامل از این مقیاس استخراج کردند .این

در تحقیق کوروشنیا در نمونهاي ایرانی ،مقدار آلفاي کرونباخ

عوامل عبارت بودند از -1 :اهداف تسلط  -رویکردي -2 ،اهداف

جهتگیري گفتوشنود  0/87و جهتگیري همنوایی 0/81

تسلط  -اجتنابی -3 ،اهداف عملکرد  -رویکردي و  -4اهداف

بهدست آمد ( Koerner .)13و همکاران در بررسیهاي خود نشان

عملکرد  -اجتنابی که رويهمرفته  %81/5کل واریانس را تبیین

دادند این ابزار از روایی محتوایی ،مالکی و سازهاي خوبی

میکنند (.)5

برخوردار است (.)12
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در پژوهش حاضر ،پایایی این پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفت.

بهعنوان متغیر پیشبین و ابعاد جهتگیري هدف ،متغیرهاي مالک

جهت تعیین پایایی از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد .نتایج

بودند .از آزمون تی مستقل (بهمنظور بررسی تفاوت دو گروه

ضریب آلفاي کرونباخ براي زیرمقیاس گفتوشنود برابر با 0/89

دختر و پسر از نظر انواع جهتگیري هدف) استفاده شد.

و براي زیرمقیاس همنوایی برابر با  0/87و براي مقیاس کلی 0/86
به دست آمد.

یافتهها

جهت انجام پژوهش ،از مسئولین دانشگاه هااي شهرساتان عسالویه

میانگین نمرات در الگوهاي ارتباطی گفتوشنود و همنوایی

جهت انجام پژوهش اجازه گرفته شد .با معرفی خود به نمونههااي

خانواده به ترتیب برابر با  39/66±10/13و  24/85±9/07به دست

مورد پژوهش ،توضیحات الزم در مورد اهداف و ماهیت پژوهش

آمد .همچنین میانگین نمرات در جهتگیريهاي تسلط -

داده شد .در مورد محرمانه ماندن اطالعاات موجاود در پرسشانامه

رویکردي ،تسلط  -اجتنابی ،عملکرد  -رویکردي و عملکرد -

اطمینان داده شاد و تأکیاد گردیاد ذکار ناام و ناام خاانوادگی در

اجتنابی به ترتیب برابر با ،12/79±3/87 ،15/34±4/15

پرسشنامه الزامی نیست.

 14/35±4/149و  13/89±3/495بود .بین نمره هریک از

آزمودنی هاا داوطلباناه در مطالعاه شارکت کردناد و باه آنهاا ایان

جهتگیريهاي هدف (تسلط  -رویکردي ،تسلط  -اجتنابی،

فرصاات داده شااد تااا هرگونااه سااؤال راجااع بااه تحقیااق را بپرسااند.

عملکرد  -رویکردي و عملکرد  -اجتنابی) با ابعاد گفتوشنود و

کلیه مطالب مورد استفاده از منابع علمی و با ذکر مأخذ آنهاا ارائاه

همنوایی خانواده ،رابطه معنیداري در سطح اطمینان  0/01وجود

گردید .برمبناي هدف اصلی پژوهش که تأثیر الگوهااي ارتبااطی

داشت .مقدار ضریب همبستگی بُعد گفتوشنود با هدف تسلط -

خااانواده باار جهااتگیااري هاادف در دانشااجویان دانشااگاههاااي

اجتنابی بیشتر از سایر اهداف جهتگیري به دست آمد .همچنین

شهرستان عسلویه بود ،از روش همبساتگی و رگرسایون چندگاناه

مقدار ضریب همبستگی بُعد همنوایی با هدف عملکرد  -اجتنابی

استفاده شد .در این پژوهش ابعاد گفتوشنود و همنوایی خاناواده

بیشتر از سایر اهداف جهتگیري بود (جدول شماره .)1

جدول شماره  :1ضرایب همبستگی بین ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده با ابعاد جهتگیری هدف
متغیرهای پیشبین

تسلط  -اجتنابی

تسلط  -رویکردی
ضریب همبستگی

p

گفتوشنود

**0/259

0/006

**

0/286

همنوایی

**0/256

0/007

**

0/308

عملکرد  -رویکردی
p

ضریب همبستگی

ضریب همبستگی

0/002
0/000

**

0/264

**

0/279

عملکرد  -اجتنابی
p

ضریب همبستگی

0/004
0/002

**

0/213

**

0/362

p
0/009
0/000

** سطح معنیداری 0/01 ،میباشد.

در جدول شماره  2شاخصهاي مختلف حاصل از تحلیل

(

) را بهصورت مثبت و عملکرد  -اجتنابی

رگرسیون براي متغیر وابسته جهتگیري اهداف تسلط -

(

) را بهصورت منفی و همنوایی،

رویکردي ،تسلط  -اجتنابی ،عملکرد  -رویکردي و عملکرد -

اهداف تسلط  -اجتنابی (

اجتنابی ارائه شده است .یافتهها نشان داد گفتوشنود
خانواده

جهتگیريهاي

هدف

تسلط

-

رویکردي

) و عمالاکارد – رویکاردي

(
..................................
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رویکردي
اجتنابی(
میکنند.

(

) ،عملکرد -
)

و

عملکرد

-

) را بهصورت مثبت پیشبینی
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جدول شماره :2نتایج رگرسیون چندگانه برای تعیین قدرت پیشبینیکنندگی ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده بر جهتگیریهای هدف
ابعاد

متغیر پیشبین

تسلط  -رویکردی

گفتوشنود

تسلط  -اجتنابی
عملکرد  -رویکردی
عملکرد  -اجتنابی

بتا

سطح معنیداری

( )

آماره آزمون
) (

0/204

2/592

0/010

همنوایی

0/094

1/534

0/112

گفتوشنود

0/093

1/640

0/102

همنوایی

0/178

3/122

0/002

گفتوشنود

0/159

2/772

0/006

(

ضریبهمبستگی

آمارهآزمون

سطحمعنیداری

( )

( )

( )

0/214

7/162

0/001

0/208

6/685

0/001

)

همنوایی

0/166

2/958

0/005

گفتوشنود

-0/192

-2/640

0/012

همنوایی

0/254

4/546

0/000

0/177

4/808

0/009

0/277

12/377

0/000

سطح معنیداري آزمون لوین در همه ابعاد بیشتر از  %5بود.

گروه دختر و پسر در سطح  %5تفاوت معنیداري نشان نداد

بنابراین ،واریانس همه ابعاد جهتگیري هدف دانشجویان در دو

(جدول شماره .)3

جدول شماره  :3بررسی تفاوت بین دو گروه دختر و پسر ازنظر انواع جهتگیری هدف
ابعاد
تسلط  -رویکردی
تسلط  -اجتنابی
عملکرد  -رویکردی
عملکرد  -اجتنابی

جنسیت

تعداد

میانگین ±انحراف معیار

سطح معنیداری آزمون لوین

آماره آزمون ( )

درجه آزادی

دختر

150

15/65±3/592

0/060

1/972

298

0/049

پسر

150

13/88±4/743

دختر

150

13/51±3/264

0/440

3/285

298

0/001

پسر

150

12/07±4/294

دختر

150

15/31±3/406

پسر

150

15/02±4/647

دختر

150

14/43±2/808

پسر

150

13/35±4/003

سطح معنیداری (

0/301

1/321

298

0/188

0/083

2/722

298

0/007

با توجه به سطح معنیداري جهتگیري عملکرد  -رویکردي

داشت که نشان میداد گفتوشنود خانواده ،جهتگیريهاي

( )0/188که بیشتر از  0/05است ،فرض صفر (عبارت است از

هدف تسلط  -رویکردي و عملکرد  -رویکردي را بهصورت

عدم تفاوت معنیداري بین دو گروه دختر و پسر در جهتگیري

مثبت و عملکرد  -اجتنابی را بهصورت منفی و همنوایی خانواده،

عملکرد – رویکردي) پذیرفته میشود .در جهتگیريهاي

اهداف تسلط  -اجتنابی ،عملکرد  -رویکردي و عملکرد -

تسلط  -رویکردي ،تسلط  -اجتنابی و عملکرد – اجتنابی ،سطح

اجتنابی را پیشبینی میکنند.

معنیداري کمتر از  0/05بود؛ بنابراین ،فرض صفر رد شد که در

نتایج پژوهش کورشنیا نشان داد جهتگیري گفتوشنود

نتیجه در جهتگیريهاي تسلط  -رویکردي ،تسلط  -اجتنابی و

خانواده ،پیشبینیکننده مثبت و معنیدار هدف تسلط رویکردي

عملکرد – اجتنابی ،تفاوت معنیداري بین دو جنس دختر و پسر

است .در خانوادههایی با گفتوشنود باال و ارتباطات باز و

وجود داشت.

خودانگیخته ،بحثهایی گسترده در رابطه با موضوعات مختلف
صورت گرفته که در آن آرزوها ،افکار و احساسات فرزندان نیز

بحث

مورد توجه قرار گرفته است .در چنین خانوادههایی است که

با توجه به نتایج مطالعه حاضر ،بین نمره هریک از

فرزندان احساس میکنند مورد پذیرش والدین خود هستند و

جهتگیريهاي هدف (تسلط  -رویکردي ،تسلط  -اجتنابی،

توسط آنها درک میشوند .والدین نیز بیشتر در مورد عواطف و

عملکرد  -رویکردي و عملکرد -اجتنابی) با ابعاد گفتوشنود و

احساساتشان صحبت کرده و این مسئله فرزندان را به ایجاد

همنوایی خانواده ،رابطه معنیداري در سطح اطمینان  0/01وجاود

ارتباطات وسیعتر ترغیب میکند.
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تمام این موارد میتواند دلیلی بر کاهش اضطراب و استرس در

همچنین ارتباطات بین دو نسل در این خانوادهها ،منعکسکننده

چنین خانوادههایی باشد ( Elliot .)13بر این عقیده است که در

حرفشنوي از والدین و دیگر بزرگساالن است .بنابراین،

فرآیندهاي متضاد (فرآیند مثبت به دلیل وجود بُعد تسلط و فرآیند

اختالفنظر با والدین میتواند موجب ایجاد تعارضاتی جدي در

منفی به دلیل وجود بُعد اجتنابی) ،پیشبینی دقیق اهداف تسلط –

خانواده شود .در این خانوادهها ،اعضاي خانواده تشویق میشوند

اجتنابی ،کار دشواري است ( Pintrich .)4و همکاران به این نتیجه

تا خود را با در نظرگرفتن عضویتشان در خانواده تعریف کنند.

دست یافتند که فرزندان خانوادههاي همنوا ،انضباط و قوانین

بنابراین ،خودپندارههاي آنها عمدتاً بهوسیله انتظاراتی که دیگران

خشک و غیرقابل تغییري را در خانواده تجربه کرده و دستورات

از آنها دارند ،تعیین میشوند.

فراوانی به آنها دیکته شده است .بههمین دالیل از طرف خانواده

در این تحقیق ،به دلیل احتمال وجود رابطه مثبت گفتوشنود با

به آنها فشار ،استرس و اضطراب وارد میشود .بنابراین ،از شکست

تسلط مداربودن هدف و احتمال وجود رابطه منفی آن با

میهراسند و خود را درگیر حل مسائل نمیکنند؛ زیرا در صورت

اجتنابیبودن هدف؛ بین گفتوشنود و هدف تسلط اجتنابی ،رابطه

شکست مورد سرزنش قرار میگیرند که به مرور عزتنفس آنها

معنیداري پیدا نشد و پیشبینیکنندگی مثبت اهداف تسلط -

کاهش مییابد ( .)3این ویژگیها با ترس و اضطرابهاي موجود،

اجتنابی توسط بُعد همنوایی در خانواده از طریق اضطراب ،استرس

ترس از فراموشی و یاد نگرفتن مطالب ،ترس از شکست ،ترس از

و عزتنفس قابلتبیین بود.

مردود شدن و در نتیجه آن کاهش عزتنفس ،در افراد با

همانطور که بیان شد ناهمسانی در نتایج تحقیقات مربوط به

جهتگیريهاي هدف اجتنابی همسو میباشد .ویژگیهاي

اهداف عملکرد  -رویکردي همواره موجود بوده است .در

خانوادههایی با جهتگیري گفتوشنود همراه با ویژگیهاي

پژوهش حاضر هر دو جهتگیري گفتوشنود و همنوایی،

اهداف عملکرد  -اجتنابی از نظر عواطف و احساسات منفی،

پیشبینیکنندههاي مثبت این نوع هدفگرایی بودهاند .علت این

اضطراب و ناامیدي ،همپوشی عکس دارد ( .)14-17مشخصههاي

امر را میتوان به عوامل فرهنگی و تأکید باالي خانوادهها در

اهداف عملکرد – اجتنابی شامل :اضطراب و استرس (،)3،19

کشور بر کسب نمره و عملکرد بهتر نسبت داد .البته این تأکید

ناامیدي ،استفاده از استراتژيهاي سطحی و نامنظم یادگیري،

خانوادهها بههیچوجه بدون دلیل نیست؛ چراکه مالک موفقیت و

عملکرد ضعیف ،سازگاري ضعیف و رابطه منفی با خودکارآمدي

ارزشیابی فراگیران در نظام آموزشی کشور (از دوره ابتدایی تا

و خودپنداره ( )17میباشد .تحقیقات مؤید آن است که

آخرین مدارج تحصیالت عالی) ،نمرات آزمونهاي آنها میباشد.

جهتگیري همنوایی بهصورت مثبت و معنیدار ،اضطراب را

بنابراین ،در این نظام ،عملکرد بهتر نشان از موفقیت و پیشرفت

پیشبینی میکند (.)13،12

خواهد بود و بهطبع آن خانوادههاي ما نیز در پی کسب موفقیت

ازجمله تبیینهاي احتمالی که میتوان براي این یافته در نظر

فرزندانشان هستند .این مورد میتواند دلیلی بر تمرکز هر نوع

گرفت این است که رابطه مثبت و قدرت پیشبینی اهداف تسلط

ارتباطی در خانواده بر موفقیت و پیشرفت بیشتر که البته در گرو

رویکردي توسط گفتوشنود خانواده ،کامالً منطقی است .فضاي

کسب نمرات باالتر است ،باشد .این موارد در حالی است که در

گرم خانواده و کمک کردن اعضا به یکدیگر در حل مسائل و

تحقیقات متعدد نشان داده شده است جهتگیري گفتوشنود

دوري از هرگونه اضطراب و استرس میتواند دالیلی جهت

بهصورت منفی و معنیدار میرفت که کیفیت گفتوشنود در

تمرکز فرزندان بر یادگیري و دوري از مسائل استرسزاي

خانواده ،اهداف اجتنابی فرزندان را پیشبینی نکند .تحقیقات نشان

آموزشی باشد ،اما جهتگیري همنوایی خانواده ،اهداف تسلط -

میدهد جهتگیري همنوایی بهصورت مثبت و معنیدار،

رویکردي را پیشبینی نکرده است .در خانوادههایی با همنوایی

اضطراب را پیشبینی میکند .بنابراین ،پیشبینی اهداف

باال الگوهایی مانند تعامالت همسانی عقاید و نگرشها ،اجتناب از

عملکرد – اجتنابی جهتگیري همنوایی خانواده با واسطهگري

تعارض و وابستگی متقابل خانواده بههم مورد تأکید است.

عامل اضطراب ،قابلتبیین است.

112

مجله دانشگاه علوم پزشکی قم /دوره یازدهم ،شماره دهم ،دي 1396

پروانه دودمان

تأثیر الگوهاي ارتباطی خانواده بر جهتگیري هدف در دانشجویان دانشگاههاي عسلویه

در مطالعه حاضر تفاوت معنیداري بین دو گروه دختر و پسر در

محدودیت دیگر همکاري پایین برخی دانشگاهها و دانشجویان

جهتگیري عملکرد  -رویکردي وجود نداشت؛ درحالیکه در

براي تکمیل کردن پرسشنامهها بود .همچنین میتوان از کمبود

جهتگیريهاي تسلط  -رویکردي ،تسلط  -اجتنابی و عملکرد -

وقت ،امکانات و بودجه جهت انجام تحقیق وسیع و جامعتر

اجتنابی تفاوت معنیداري بین دو جنس دختر و پسر مشاهده شد.

بهعنوان یک مانع مهم نام برد.

در پژوهشهاي انجامشده در زمینه تفاوت جهتگیري هدف در
بین دو جنس ،محققان دریافتند زنان بیشتر از مردان جهتگیري

نتیجهگیری

عملکردي دارند و به احتمال زیاد ،آنها بیشتر تئوري ذاتینگر

یافتههاي این پژوهش میتواند اطالعات مهمی را براي والدین

هوش را دنبال میکنند ( ،)3که این نتیجه با یافته این پژوهش

داشته باشد .این یافتهها بیانگر این است که هرچه محیط خانواده

همخوانی نداشت .البته باید به این نکته توجه داشت که تحقیقات

بیشتر شرایط گفتوگوي راحت را درباره طیف وسیعی از

انجامشده در این زمینه بین دو جنس ،چندان قابلاتکا نیستند،

موضوعات فراهم آورد و براي در میان گذاشتن افکار و

چنانکه بسیاري از مطالعات الگوهاي دیگري را در زنان نشان

احساسات اعضاي خانواده وقت بگذارد و اعضا را به همفکري

میدهند؛ بهطور مثال  Harackiewiczو همکاران در مطالعهاي

تشویق کند؛ احتمال اینکه فرزندان آنها در بزرگسالی در

دریافتند زنان بیشتر باهم همکاري میکنند ،درحالیکه مردان

رویارویی با عوامل استرسزا مثل مرگ والدین ،اعتیاد ،حوادث

بیشتر به رقابت و برتريجویی که از ویژگیهاي افراد عملکردمدار

تروما ،تغییر محل و  ...مقاومت کنند و درگیر رفتارهاي آسیبزا

است میپردازند ( .)18عدهاي از محققان نیز معتقدند از

نشوند ،بیشتر است .براساس یافتههاي این پژوهش پیشنهاد

آنجاییکه در بیشتر مطالعات تجربی ،تفاوت معنیداري بین

میگردد این پژوهش در مقاطع تحصیلی دیگر نیز اجرا شود.

دختران و پسران درزمینه جهتگیري هدف گزارش نشده ،پس

همچنین مشکالت ناشی از فقدان یا کاهش الگوهاي ارتباطی

نمیتوان بین دو جنس از این نظر تفاوتی قائل شد (.)18

خانواده در موقعیتهاي متفاوت زندگی مانند عملکرد تحصیلی،

در یک تبیین کلی از این فرضیه میتوان به این نتیجه رسید که

اجتماعی ،خانوادگی و  ،...شناسایی و بررسی گردد و در زمینه

باتوجه به ویژگیهاي انواع جهتگیريهاي هدف در مورد

بهبود الگوهاي ارتباطی خانواده از جنبههاي مختلف و تأثیر آن بر

دانشجویان با لحاظ کردن متغیر جنسیت و احتمال متفاوت بودن

سایر جنبههاي شخصیت دانشجویان ،مطالعات بیشتري صورت

ادراکات دختران و پسران از انواع جهتگیريها ،نتیجه این

گیرد .بهعالوه ،توصیه میشود در مطالعات آتی ،متغیرهاي

پژوهش دور از ذهن نبوده و جهتگیريهاي هدف بجز

واسطهاي درخصوص ارتباط خانواده و هدفگرایی ،همچنین

جهتگیري عملکرد  -رویکردي در دانشجویان دختر و پسر

نقش گروه همسال بررسی گردد.

متفاوت است.
مهمترین محدودیت این پژوهش ،استفاده از ابزارهاي

تشکر و قدردانی

خودگزارشدهی بود .بسیاري از این ابزارها ممکن است

بدین وسیله از همکاري تمامی دانشجویانیکه صادقانه در انجام

پاسخهایی را جمعآوري کنند که دیگران فکر کنند باید درست

این پژوهش ما را یاري کردند ،بهخصوص از کلیه اساتید و

باشد .افراد ممکن است خویشتننگري کافی نداشته باشند و

کارکنان دانشگاههاي شهرستان عسلویه که وقت گرانقدر خود را

مسئوالنه به گویهها پاسخ ندهند.

در اختیار ما قرار دادند ،سپاسگزاري میشود.
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تأثیر الگوهاي ارتباطی خانواده بر جهتگیري هدف در دانشجویان دانشگاههاي عسلویه
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