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 آموزاندانشی گیری هدفساختار و جهتبررسی رابطه نیاز به 
 

 چکیده
 شناسي تربيتييکي از مفاهيم روان عنوانبهگيري هدف هاي اخير جهتدر سال

حاضر بررسي رابطه نياز  پژوهشهدف از . مرتبط با نياز به ساختار مطرح شده است
 ،بود. اين پژوهش آموزان شهر اصفهاندر بين دانش گيري هدفبه ساختار با جهت

آموزان پسر شهر اصفهان کليه دانش آن جامعه آماري وتوصيفي از نوع همبستگي 
 ياچندمرحلهاي گيري تصادفي خوشهبا استفاده از روش نمونه نمونه حجم بودند.
هاي پژوهش با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و يافته .شد تعيين نفر 072

 مورداستفاده. ابزارهاي ر گرفتقرا وتحليليهو تجز يموردبررس رگرسيون ساده
نامه نياز به ساختار )روتز و ون هيل، سنجش متغيرهاي پژوهش شامل پرسش منظوربه

ها يافته ( بود.0222) مگ گريگور و اليوت گيري هدفنامه جهتپرسش( و 0222
)تسلطي،  گيري هدفجهتنشان داد که بين متغيرهاي نياز به ساختار و ابعاد 

( وجود دارد. طبق p <2222/2نابي( رابطه معنادار در سطح )عملکردي و اجت
، با -77/2هدف تسلطي  يريگجهتبين نياز به ساختار با  ،هاي پژوهش حاضريافته

همبستگي  74/2گيري هدف اجتنابي و با جهت 55/2گيري هدف عملکردي جهت
ه ساختار نشان داد که عامل نياز ب و همچنين نتايج حاصل از پژوهش وجود دارد. 

گيري هدف گيري هدف تسلطي و يک رابطه مثبت با جهتيک رابطه منفي با جهت
 عملکردي و اجتنابي دارد.

 .آموزانگيري هدف، دانشنياز به ساختار، جهت :هاواژهکلید
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The Relationship between Need for Closure and Goal Orientation of Students  

Abstract 

In recent years, goal orientation has been considered as one of the 

educational psychology concepts associated with the need for closure. 

The aim of present study was the relationship between need for closure 

and goal orientation of students in Isfahan. The study was to investigate 

descriptive and correlational and the statistical society included all boys in 

Isfahan. The sample determined 270 students by using multistage cluster 

sampling method. Findings were discussed by using Pearson correlation 

and linear regression. The instruments used to measure variables were 

Need for Closure )Roets& Van Hiel, 2011) and Goal Orientation (Elliot & 

McGregor, 2001) Questionnaire. Results showed that there is a significant 

relationship between Need for Closure and dimensions of Goal 

Orientation (dominant, functional, and avoidant) (p<0/0001) .The findings 

of study showed there is relationship between need for closure and 

mastery goal orientation -0.74, with performance goal orientation 0.55 

and avoidance goal orientation 0.48. The results also showed that a 

negative correlation between need for closure and mastery goal 
orientation and positive relationship with performance and avoidance. 

Keywords: Need for Closure, Goal Orientation, Students. 
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 مقدمه
، يزبرانگچالشطي دوران تحصيل برخورد با تکاليف 

عميقي از  آوردن درک دستبهيادگيرندگان را در 
برانگيزي ، چالشسوينادهد، ازمسائل ياري مي

تکاليف و درک آن از سوي بسياري از متخصصين 
مهم تلقي شده است. يکي از عواملي که ممکن است 

مندي از فوايد مواجهه با تکاليف تالش فرد را در بهره
است  2نياز به ساختار برانگيز محدود کند،چالش

(. نياز به ساختار اولين بار 2992، 0)کروگالنسکي
گالنسکي، روانشناس اجتماعي، جهت وتوسط کر

هاي طراحي يک چهارچوب نظري براي جنبه
گيري مطرح شد انگيزشي تصميم -شناختي

(. نياز به ساختار 2991، 3وبستر و  گالنسيو)کر
ساده کردن  ،وجوي ساختارتمايل براي جست عنوانبه

اطالعات پيچيده و اجتناب از سردرگمي و ابهام 
از نياز به ساختار  ،ينبر اشود. عالوه تعريف مي

جهشي به سمت قضاوت بر اساس شواهد  عنوانبه
ميلي نسبت به سرگرم کردن خود قطعي و محکم و بي

هاي مختلف ياد شده است )کروگالنسکي به ديدگاه
زيربنايي براي نياز به دو گرايش  (.2991و وبستر، 

ساختار فرض شده است: الف( گرايش شديد و 
و است فوري، که بيانگر تمايل فوري به اخذ ساختار 

ب( گرايش به پايداري، که به ادامه دادن يا ثابت 
، 5و ون هيل 7ماندن بر ساختار اشاره دارد )روتز

در حوزه  (. کاربرد مفهوم نياز به ساختار در ابتدا0222
مطرح شناسي اجتماعي ناسي شخصيت و روانشروان

ها اين است که نياز به يافته ينترمهم. يکي از گرديد
روي فرآيندهاي شناختي حل مسئله مانند  ،ساختار
گذارد وجو، ارزيابي و جايگزيني پاسخ تأثير ميجست

خود ادراک و قضاوت اجتماعي فرد  نوبهبهکه اين امر 

                                                           
1. Need for Closure  
2. Kruglanski 
3.Webster 
4. Roets. 
5.Van Hiel  

،  7و لئون 1رومبولو)ک دهدرا تحت تأثير قرار مي
(. بررسي ادبيات تحقيقاتي نياز به ساختار؛ 0224

گوياي ارتباط اين سازه با متغيرهاي مطرح در 
و  يشيپرروان؛ ازجملهشناسي هاي مختلف روانحوزه

و  22؛ فريمن0223، 9و ساريريک 4توهم )بنتال
و  20پيترز و 22(، اضطراب )کلبرت0221همکاران 

(، افسردگي 0221مکاران ؛ فريمن و ه0221 23گارتي
و  27( و وسواس )مانچيني0221)فريمن و همکاران، 

(، رفتار رأي دادن )کرومبولو و لئون، 0220همکاران 
و اجماع گروهي، پذيرش هنجارها  ( و توافق0224

(، 0221، کروگالنسکي 0223و همکاران  25استج)
(، استدالل دقيق 0224گيري )روتز و ون هيل، تصميم
( و خالقيت )کرومبولو، 0222بستر، و و 21)کالين
(، 0225کروگالنسکي،  و 29، آرني24، پيرو27مانتي

؛ 0223و همکاران،  02بازداري رفتاري )کور
، 03و کاسوسکا 00، جسکو02کوکوچکا –چرنتوويچ

هاي اخير تحقيقات سال( است. از سوي ديگر، 0227
شناسي هاي روانگوياي ورود اين سازه در حوزه

و  07باشد. در اين راستا؛ دباکرتربيتي و آموزش مي
يکي از  عنوانبه ( نياز به ساختار را0224) 05کراسون

عوامل مرتبط با انگيزش و موفقيت تحصيلي مطرح 
دهد که ها نشان ميپژوهش ،کنند. عالوه بر اينمي

سطوح باالي نياز به ساختار با کاهش استدالل دقيق 
بولو ( و کاهش خالقيت )کروم0222)کالين و وبستر، 

                                                           
6. Chirumbolo  
7. Leone  
8. Bentall 
9. Swarbrick 
10. Freeeman  
11.Colbert 
12.Pitrez 
13.Garti 
14. Mancini  
15. Jost 
16. Klein 
17.Manti  
18.Piro 
19.Arni 
20. Corr 
21. Czernatowicz- Kukuczka 
22. Jas Ko 
23. Kossowska  
24. Debacker  
25. Crowson  
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هاي اخير ( همراه است. در سال0225و همکاران، 
يکي از مفاهيم  عنوانبهگيري هدف جهت
شناسي آموزشي مرتبط با نياز به ساختار، مطرح روان

(. نظريه 0221شده است )دباکر و کراسون، 
، يکي از جديدترين 2گيري هدف پيشرفتجهت

رويکردهايي است که در سه دهه اخير به حيطه 
ناسي انگيزش وارد شده است. اين نظريه شروان

شناساني است که در عمدتاً حاصل تالش روان
شناسي تربيتي و هاي انگيزش، رشد، روانحيطه
کنند. در واقع شناسي اجتماعي فعاليت ميروان
بيانگر الگوي منسجمي از باورهاي  ،گيري هدفجهت

هاي شود تا فرد به روشفرد است که سبب مي
ها گرايش پيدا کند و در آن زمينه وقعيتمختلف به م

به فعاليت بپردازد و در نهايت پاسخي را ارائه دهد 
 (. در2347، به نقل از زارع و ساماني 2990، 0)ايمز

 پيشرفت، هدف گيريجهت نظريه تکامل طول

اند. شده بنديتقسيم گوناگون يهاصورتبه اهداف
 3اليوت توسط هايي کهبنديدر يکي از تقسيم

 اهداف يوجهسه  الگويصورت گرفت، (2997)

گيري سه جهت اين الگو در. آمد وجود به پيشرفت
 اهداف ،تسلط اهداف شود:هدفي مستقل ترسيم مي

 اهداف دري. اجتناب عملکرد و يگرايش عملکرد

 در خودهاي شايستگي بهبود دنبال به فرد ،تسلط

 يادگيري خود براي يادگيري آنان به است، تکاليف

 يزبرانگچالشتکاليف  درگير را خود و دارند عالقه
و  1مارتين، 5،کاپالن0222، 7کنند )اليوت و تراشمي

گيري هدف جهت (.2202و همکاران، 4، سينز7ماهر
عملکرد گرايشي، بر تأييد عملکرد و کسب قضاوت 
مطلوب ديگران درباره عملکردهاي شخصي تأکيد 

                                                           
1. Achievement Goal Orientation  
2.Ames  
3.Elliot  
4.Thrash  
5. Kaplan 
6. Martin 
7. Maher 
8. Sins 

ضاوت بر کسب ق گيريدارد. محوريت اين جهت
هاي اجتماعي )بهتر از مثبت ديگران و توجه به مقايسه

 ،0220، 9ميدلتون)کاپالن و ديگران بودن( قرار دارد
 عملکرد گيري(. در جهت0221و همکاران،  22پاستور

 شکست است از معناي اجتناب به شايستگي ،ياجتناب

 ليکن است؛ اجتماعي مقايسه به توجه اصلي، هسته و

 عنوانبه شدن نگريسته و حقارت از بر گريز تاکيد

 هدف گيرياين جهت محوريت کندآموز فردي

مارتين و  ،کاپالن؛0220، 20و شانک 22)پنتريچ است
( نشان 0220) ميدلتون(. پژوهش کاپالن و 0227، ماهر

گيري هدف تسلط آموزاني که جهتداد، دانش
 هدف گيريجهت که آموزانيدانش به نسبتدارند، 

و  دارند خطرپذيري به بيشتري مايلت دارند، عملکرد
. کنندمي استفاده يادگيري عميق راهبردهاي از بيشتر

آموزان با اهداف دانشنتايج پژوهشي مطابق با 
عملکردي در برخورد با تکاليف دشوار به خاطر ترس 
از شکست احساس ترديد کرده، مضطرب، نگران و 

 آموزان با اهدافشوند. در مقابل دانشافسرده مي
تسلط، موقعيت تکليف را تهديدآميز درک نکرده 

)دوويک کنند بلکه آن را فرصت يادگيري تلقي مي
. در (2347؛ نقل از هاشمي و خير، 2944، 23ولگت

دارند ( اظهار مي0224همين راستا، دباکر و کراسون )
گيري هدف تسلطي نياز به ساختار افراد داراي جهت

 ،لکردي و اجتنابيگيري عمپايين و افراد داراي جهت
توان گفت بنابراين مي نياز به ساختار بااليي دارند.

گيري هدف را تحت ساختار شخصيتي افراد، جهت
(. تا 0229، 25و ايردهيم 27دهد )وانگتأثير قرار مي

چند سال اخير، تحقيقات تجربي اندکي در زمينه 
گيري ارتباط بين ساختار )صفات( شخصيتي و جهت

ود، اما توجه به ارتباط مفهومي که هدف انجام شده ب

                                                           
9. Midleton  
10. Pastor 
11. Pintrich 
12. Shunk 
13. Dweck 
14. Wang  
15. Erdheim  
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گيري هدف و صفات حاکم است، در چند بين جهت
سال اخير توجه پژوهشگران را به اين حيطه تحقيقاتي 
جلب کرده است. به دليل کاربرد وسيع تطبيق صفات 

گيري هدف براي فرآيند يادگيري شخصيتي با جهت
کته به اين ن با توجه  چنينهاي آموزشي و همدر نظام

آموزان را دانش ،که نياز به ساختار شيوه پردازش
برانگيز تحت تأثير چالشهنگام برخورد با تکاليف 

در داخل کشور پژوهشي در  ازآنجاکهدهد. و قرار مي
اين زمينه صورت نگرفته است، لذا هدف اصلي 

بررسي رابطه نياز به ساختار و  ،تحقيق حاضر
 شهر اصفهان آموزاندر بين دانش گيري هدفيجهت

 باشد.مي

 روش
آمتاري   و جامعته روش اين پژوهش از نوع همبستتگي  

آمتوزان پستر شتهر اصتفهان بتا      اين پژوهش کليه دانش
مقطع  2392سال در سال تحصيلي  29تا  27دامنه سني 

حاضتر بتا    پتژوهش  در نمونته  حجتم . متوستطه بودنتد  
اي گيتتتري تصتتتادفي خوشتتتهاستتتتفاده از روش نمونتتته

 و يموردبررست  شتد و  تعيتين  نفتر  072 ياچندمرحلته 
مالک انتخاب حجم نمونه قرار گرفتند.  وتحليليهتجز

حداقل حجم نمونه براي تحقيقات همبستتگي بتود کته    
 (.2342، باشد )دالورنفر مي 222

 گیریابزارهای اندازه
در اين پژوهش براي گردآوري اطالعات از 

گيري هدف هاي نياز به ساختار و جهتپرسشنامه
 فاده شد. است

وبستتر و کروگالنستکي   : نامه نياز به ساختارپرسش
گويتته( بتتراي  70) خودآزمتتااي نامتتهپرستتش( 2997)

هاي فردي تدوين کردند )فريمن و تفاوت گيرياندازه
(. مقيتتاس نيتتاز بتته ستتاختار )وبستتتر و 0221همکتتاران، 

 (؛ توستتتط روتتتتز و ون هيتتتل 2997 کروگالنستتتکي،
در  متناوبتتتاً ستتلال  25بتتتا  شتتد و  يتتدنظر تجد( 0222)

قترار گرفتت. هتر     مورداستفاده شناختيروانتحقيقات 
 کتتامالً) 1تتتا 2يتتک از ستتلاالت داراي ليکتترت بتتين   

نشتان   هتا وتحليتل يته تجزکامال موافق( هستند. -مخالف
مقياس تجديدنظر شده  سنجيروانهاي داد که ويژگي

توانتد  متي  47/2مشابه مقياس اصلي استت و بتا آلفتاي    
قترار   مورداستفادهمقياس جايگزين معتبر  يک عنوانبه

گيتترد. همچنتتين پايتتايي آزمتتون کتته از طريتتق روش    
آمتد ضتريب    دستت بههفته  7 بازآزمايي در بازه زماني

(. در 0222 را نشان داد )روتز و ون هيتل،  79/2پايايي 
پژوهش حاضر پس از ترجمه مقياس توسط محققين و 

دکتتري  ترجمه معکوس توسط دو نفتر از دانشتجويان   
زبان انگليسي، ترجمته فارستي بتا اختذ نظتر از استاتيد       

نامته از  پرستش شناسي تهيه شد. روايتي محتتوايي   روان
متخصصتتين  نظتتران واز صتتاحب ينظرختتواهطريتتق 

 ستلاالت شناسي احراز شد. جهت محاسبه پايايي، روان
( نفتر از  072) ،آمتوزان اي از دانتش آزمون روي نمونه

را  موردمطالعته کته نمونته    شهر اصفهان( آموزاندانش
ضتريب پايتايي بته     ازآنپسشود اجرا شد و شامل نمي

آمتد. آلفتاي کرونبتاخ     دستت بهروش آلفاي کرونباخ 
 گزارش گرديد. 42/2برابر با 

گيري جهت نامهپرسش :گيري هدفنامه جهتپرسش
 مگ گريگورو سلالي( ساخته اليوت  70) هدف

مک  ون وبوده که پايايي آن توسط موس (0222)
نيز  ( به شيوه تحليل عاملي بررسي شد و0227) لنزلي

آمد. الزم به  دستبه 94/2کرونباخ  يآلفااز طريق 
که شامل  نامهپرسشذکر است که تنها بخش اول اين 

 )تسلطي، گيري هدفگويه مربوط به انواع جهت 24
عملکردي، اجتنابي( بوده در پژوهش حاضر 

بر مبناي يک  نامهپرسش قرار گرفت. اين مورداستفاده
تايي از خيلي کم تا خيلي زياد طراحي شده  5ليکرت 
 است.
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 هايافته
وهش بين ژدر اين پ کنندهشرکتآموزان سن دانش

درصد(،  7/22) سال 27 نفر 04سال بود که  29تا  27
 07) سال 27نفر  73درصد(،  7/07) سال 25نفر  11

 29 نفر 7 درصد( و 0/20) سال 24نفر  33درصد(، 
 0/20) نفر 75 بينيندرا( سن داشتند. 5/2) سال

درصد( رشته  1/29) نفر 53رشته انساني،  درصد(
 نفر 75 درصد( رشته رياضي و 7/72) نفر 229تجربي، 

کالس اول بودند. همچنين به نسبت  درصد( 4/07)
 نفر 42کالس اول،  درصد( 4/07) نفر 75کالسي، 

درصد(  9/02) نفر 59درصد( کالس دوم،  32)
 دانشگاهييشپدرصد(  7/02) نفر 55 کالس سوم و

انحراف معيار متغيرهاي پژوهش در  بودند. ميانگين و
 گزارش شده است. 2جدول 

 های توصیفی متغیرهای مورد مطالعهآماره -1جدول 

 میانگین تعداد متغیرها
انحراف 
 استاندارد

 48/8 48/13 072 نیاز به ساختار

 93/8 71/01 072 سلطیگیری هدف تجهت

 4/8 33/00 072 گیری هدف عملکردیجهت

 40/4 4/14 072 گیری هدف اجتنابیجهت

شتتود مشتتاهده متتي 2کتته در جتتدول  گونتتههمتتان
 نياز به ستاختار انحراف استاندارد براي مللفه  ميانگين و

انحتتراف استتتاندارد بتتراي    ميتتانگين وو  57/7، 47/29
 ، ميتانگين و 19/7و  73/00گيري هتدف تستلطي   جهت

گيري هتدف عملکتردي   جهتانحراف استاندارد براي 
 انحتتراف استتتاندارد بتتراي  و ميتتانگين و 4/7و  99/00

 .باشدمي 40/5 و 5/25گيري هدف اجتنابي جهت

بتا   نيتاز بته ستاختار    بتين ي رابطته  بررستي  منظتور به
همبستتگي پيرستون    ضتريب  نتايج گيري هدف،جهت

 گزارش شده است. 0در جدول 

 

 های همبستگی متغیرهای پژوهشماتريس  -5جدول 

 1 5 1 5 

    1 نیاز به ساختار

گیری جهت
 هدف تسلطی

**78/2- 1   

گیری هدف جهت
 عملکردی

**44/2 **80/2- 1  

گیری جهت
 هدف اجتنابی

**84/2 **48/2- **43/2 1 

                               21/2** p≤ 

 همبستگي ضرايبدهد که نشان مي 0نتايج جدول 

همه متغيرهاي پژوهش معنتادار استت.   بين  شدهمحاسبه
طبق جدول فوق ضريب همبستگي بين نياز بته ستاختار   

(، ضتتريب -77/2) گيتتري هتتدف تستتلطي  بتتا جهتتت 
گيتري هتدف   همبستگي بين نياز بته ستاختار بتا جهتت    

( و ضتتريب همبستتتگي بتتين نيتتاز بتته 55/2عملکتتردي )
 باشد.( مي74/2) اجتنابي گيري هدفساختار با جهت

 در خصتو  دهتد کته،   نشتان متي   3نتايج جتدول  
گيتري هتدف تستلطي توستط نيتاز بته       جهتت  بينيپيش

 2222/2) دار استت معنتي  شدهمشاهده Fساختار ميزان 
≤ p ،79/220 = F     2( و بتا توجته بته اينکتهR،   درصتد

 بينتتيپتتيشواريتتانس مشتتترک نيتتاز بتته ستتاختار بتتراي  
است، لذا متدل رگرستيون    ،گيري هدف تسلطيجهت
نيتتاز بتته ستتاختار بتتا  يجتتهدرنت استتت و دارمعنتتيخطتتي 
و معکتوس   دارمعنتي گيري هدف تسلطي رابطته  جهت

دارد. با توجه به منفي بودن ضريب رگرستيون نيتاز بته    
(، بتتا 2-/77) گيتتري هتتدف تستتلطيستتاختار و جهتتت

گيتري هتدف تستلطي    افزايش نياز بته ستاختار، جهتت   
گيتري  جهتت  بينتي پتيش  خصتو   دريابد. کاهش مي

 Fهتتدف عملکتتردي توستتط نيتتاز بتته ستتاختار ميتتزان    
 2p ≤ ،51/227 F /2222) استت  دارمعني شدهمشاهده

، درصتد واريتانس مشتترک    2R( و با توجه به اينکته  =
گيتري هتدف   جهتت  بينتي پتيش نياز بته ستاختار بتراي    

 دارمعنتي عملکردي است، لذا متدل رگرستيون خطتي    
گيتري هتدف   ز به ساختار بتا جهتت  نيا يجهدرنت است و
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دارد. با توجه به مثبتت بتودن    دارمعنيعملکردي رابطه 
گيري هتدف  ضريب رگرسيون نياز به ساختار و جهت

(، بتتتا افتتتزايش نيتتتاز بتتته ستتتاختار، 55/2) عملکتتتردي
در يابتد.  گيري هدف عملکردي نيز افزايش متي جهت

گيري هدف اجتنتابي توستط   جهت بينيپيش خصو 
 استت  دارمعنتي  شتده مشتاهده  Fاختار ميتزان  نياز به ست 

(2222/2 ≤ p ،01/023 = F    و با توجته بته اينکته )2R ،
 بينتي پيشدرصد واريانس مشترک نياز به ساختار براي 

گيري هدف تسلطي است، لتذا متدل رگرستيون    جهت
نيتتاز بتته ستتاختار بتتا  يجتتهدرنت استتت و دارمعنتتيخطتتي 
ارد. بتا  د دارمعنتي گيتري هتدف اجتنتابي رابطته     جهت

توجه به مثبت بودن ضريب رگرسيون نياز به ساختار و 
(، با افتزايش نيتاز بته    74/2) گيري هدف اجتنابيجهت

گيتتري هتتدف اجتنتتابي نيتتز افتتزايش   ستتاختار، جهتتت
 يابد.مي

بینی پیش برای رگرسیون مدل نتايج خالصه  -1 جدول
اساس بر گیری هدف تسلطی، عملکردی و اجتنابی جهت

 به ساختار یازهای نمؤلفه

متغیر 
 بینیشپ

 Beta R 2R F sig متغیر مالک

ار
خت

سا
ه 

ز ب
یا

ن
 

گیری جهت
 هدف تسلطی

78/2- 78/2 41/2 73/110 2221/2 

گیری هدف جهت
 عملکردی

44/2 44/2 81/2 49/128 2221/2 

گیری جهت
 هدف اجتنابی

84/2 84/2 13/2 09/011 2221/2 

 

 گیرينتیجهبحث و 
گيتري هتدف   ه نياز به ساختار و جهتت در بررسي رابط
آموزان شهر اصفهان نتايج پتژوهش مبتين   در بين دانش

گيتري  که بين نياز بته ستاختار و ابعتاد جهتت     آن است
 آمدهدستبههاي هدف رابطه معنادار وجود دارد. يافته

کتاپالن و  از پژوهش حاضر با نتايج تحقيقات مشابه که
 يو هاشتم ( 0224(، دباکر وکراسون )0220همکاران )

 بود. راستاهماند، ( انجام داده2347و خير)

 متلثر اهميت پژوهش حاضر با عطف نظتر بته نقتش    
الگوي منسجمي از باورهاي  عنوانبهگيري هدف جهت

آن  ارتقادهنتتدهفتترد کتته در صتتورت شناستتايي عوامتتل  
آموزان مدارس را بهبتود بخشتيد   توان انگيزش دانشمي

نيتاز بته ستاختار بتر روي      همللفت  متلثر و از طرفتي نقتش   
وجتتو، فرآينتتدهاي شتتناختي حتتل مستتئله ماننتتد جستتت  

بتر موفقيتت    متلثر ارزيابي و جايگزيني پاسخ )از عوامل 
 شود.  آشکار مي ازپيشيشبتحصيلي(، 

اولين يافته پتژوهش حاضتر اشتاره بته منفتي بتودن       
گيري هدف ضريب رگرسيون نياز به ساختار، با جهت

گيتري  يش نياز به ساختار، جهتتسلطي دارد که با افزا
يابتتد. در تبيتتين ايتتن يافتتته هتتدف تستتلطي کتتاهش متتي

آمتوزاني کته   توان چنين استتدالل نمتود کته دانتش    مي
گيري هدفشان از نوع تسلطي است، در برختورد  جهت

و  خطرپتذيري  بته تمايتل   يزبرانگچالشهاي با موقعيت
 يحتال و ايتن در   دارنتد  نشتده بينتي يشپانجام کارهاي 

قضتاوت   ، آموزان با نياز به ساختار بتاال که دانش تاس
بر اساس شواهد قطعي و محکم و با برنامه را سترلوحه  

-آمتوزان از نتوع جهتت   داننتد. دانتش  فعاليت خود متي 

هتاي  گيري هدف تسلطي همواره بته دنبتال کشتف راه   
نشتده هستتند و همتواره از     يتين تعگوناگون و از پتيش  

هتاي  ورد با موقعيتت پيروي از يک روش معين در برخ
شتوند؛  جدي تحصيلي دچتار آشتفتگي و کستالت متي    

از بته ستاختار دور از انتظتار    رابطه منفتي بتا نيت    روينازا
 باشد.نمي

بيتانگر مثبتت بتودن     ، يافته ديگتر پتژوهش حاضتر   
گيري هدف ضريب رگرسيون نياز به ساختار، با جهت

کته بتا افتزايش     آن استت باشد که مبتين  عملکردي مي
گيري هدف عملکتردي افتزايش   به ساختار، جهتنياز 
توان چنين استدالل نمود يابد. در تبيين اين يافته ميمي

گيري هدفشان از نتوع  آموزاني که نوع جهتکه دانش
هاي موقعيت عملکردي است، در برخورد با تکاليف و

و دشتتوار بتته ختتاطر تتترس از شکستتت  يتتزبرانگچتتالش
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و افستترده  احستتاس ترديتتد کتترده، مضتتطرب، نگتتران 
شوند، و ايتن دقيقتاً همتان مشتي و طريقته برختورد       مي

-باشتد. دانتش  بتاال متي   ستاختار با نياز به  آموزاندانش

گيتري هتدف عملکتردي از آ تاز و     آموزان بتا جهتت  
ستتاختار مشتتخ   پيگيتتري امتتوري کتته فاقتتد برنامتته و

رابطه مثبت با نيتاز بته    روينازاباشد، دوري جسته و مي
و  يرشپتذ قابتل  آمتوزان دانتش وه از ساختار در اين گر

 باشد.مي بينيپيش
يافته ديگر پژوهش حاضر اشاره به مثبت بودن 

گيري هدف ضريب رگرسيون نياز به ساختار، جهت
باشد که به اين معناست که با افزايش نياز اجتنابي مي

يابد. گيري هدف اجتنابي افزايش ميبه ساختار جهت
آموزان اشاره نمود که دانشدر استدالل اين يافته بايد 

 و خطا از گزيدن گيري اجتنابي همواره دوريبا جهت
 يزبرانگچالشهاي ا در برخورد با موقعيتر اشتباه

روش  و در انتخاب راه روينازاخود دارند و  مدنظر
وسواس و دقت زيادي را از خود نشان  اتخاذشده

 شود تا هموارهدهند. اين دقت زياد منجر به ميمي
سعي بر در پيش گرفتن راه معين، مطمئن و داراي 

موضوع برنامه و ساختار مشخ  داشته باشند که اين 
با نياز به ساختار باال  آموزاندانشهاي همان مشخصه

 باشد. مي
هتتاي پتتژوهش مبنتتي بتتر ارتبتتاط بتتا توجتته بتته يافتتته

گيتري هتدف بتا نيتاز بته ستاختار       ابعاد جهتت  دارمعني
و متتتتواد درستتتتي ويتتتتژه   دروسهمتتتتواره تتتتتدوين 

 ازجملته بتا نيتاز بته ستاختار بتاال و پتايين        آموزاندانش
باشتد. انجتام   کاربردي پژوهش حاضر متي  هاييشنهادپ

و نيتز   آمتوزان دانشپژوهش بر روي گروه سني ديگر 
دانشتتتجويان بتتتا عنتتتوان مشتتتابه پتتتژوهش حاضتتتر از  

 باشد.پژوهشي مي هاييشنهادپ
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