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Abstract

The purpose of this study is to predict the hope for education based on 

the study habits and orientations of language learning among the 

students of the Iran Language Institute. The research method is 

correlation and the statistical population of the study includes all the 

students of the Iran Language Institute who were engaged in language 

learning at the relevant educational centers in 2018. A sample of 240 

people was selected through cluster sampling and they responded to 

the hope for education, objectives orientation and study habits 

questionnaires. The results of the simultaneous multiple regression 

analysis shows that there is a significant linear relationship between 

the study habits variable and the hope for education, and different 

aspects of physical status, reading abilities, taking notes, and 

motivational learning can predict the hope for education. Also, the 

results of simultaneous multiple regression shows that there is a linear 

relationship between learning orientations and hope for education and 

different aspects of learning orientations and functions tendencies can 

predict the hope for education. The research findings can conclude 

that the hope for education among the students of Iran Language 

Institute is predictable based on their study habits and learning 

orientations. 
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 يريگمطالعه و جهت يهابر اساس عادت ليبه تحص ديام ینيبشيپ

 رانيآموزان کانون زبان ازبان در زبان يريادگي

 1یزدی یفخرالسادات مدرس

 2ناصر آقابابائی 

 3مژگان سپاه منصور 

 چکیده

 یریادگیا  یریا گ مطالعه و جهت یها بر اسا  عادت لیبه تحص دیام ینیب شیپهدف از پژوهش حاضر 

بود. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه  رانیآموزان کانون زبان ا در زبان زبان

در مراکز آموزشی مربوطه به یادگیری زبان مشغول  1733بود که در سال  رانیآموزان کانون زبان ا زبان

گیری  جهت، لیبه تحص دیامهای  ی انتخاب و به پرسشنامها خوشه یریگ روش نمونهنفر به  618بودند. 

کاه  نشاان داد  پاسخ دادند. نتایج ضریب رگرسیون چندگانه به شیوة همزمان  مطالعه های عادتو هدف 

دار وجاود دارد و ابعااد وضاعیت     های مطالعه و امید به تحصایل رابطاة خطای معنای     بین متغیر عادت

اند. نتایج  امید به تحصیل بینیو انگیزش یادگیری قادر به پیش فیزیکی، توانایی خواندن، یادداشت کردن

گیری یادگیری و امیاد باه تحصایل     ضریب رگرسیون چندگانه به شیوة همزمان نشان داد که بین جهت

بینای امیاد باه    گیری یادگیری و عملکرد گرایشی قاادر باه پایش    رابطه خطی وجود دارد و ابعاد جهت

بار اساا     لیباه تحصا   دیامرد که گیری ک توان نتیجه های پژوهش می باشد. بر اسا  یافته تحصیل می

 بینی است. قابل پیش رانیآموزان کانون زبان ا زبان در زبان یریادگی یریگ مطالعه و جهت یها عادت

 

 یریادگی یریگ جهت، مطالعه یها عادت ،لیبه تحص دیام :کلید واژگان

 

                                                                 
  modaresi00005@gmail.com ؛. کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن1

 . استادیار گروه علوم رفتاری، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی سمت.6

 . استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز.7
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 مقدمه

 اجتمااعی،  توساعة  و هاای مهام در رشاد    از عامال  اجتماعی تغییرهای ضرورت بنا به آموزش

 باه  مساتعد  های انسان کردن در تبدیل سویک از آموزش خشیرمرب .اقتصادی است و فرهنگی،

 نیروی کنندة نیازهای تیمین دیگر سوی از و است یافته رشد و متعادل، بالنده، سالم، های انسان

امیاد یکای از    .اسات  اقتصاادی  و اجتمااعی  فرهنگای،  متفااوت  هاای  بخش در جامعه انسانی

دارد. هنگاامی کاه    می  جوی فردایی بهتر واوهای زندگی انسانی است که ما را به جست  ویژگی

 امیاد  ی حضور خواهاد داشات.  امید در دل و ذهن وجود داشته باشد، شادی و سرور در زندگ

 و نمایاد  کساب  ناو  هاای  تجرباه  بتواناد  تاا  است فرد کنندة فعالیت تحریک خود نافر نیروی با

هاای مهام در    (. یکای از عامال  1732ی، کمری و خرمائ) کند ایجاد فرد در را ای تازه نیروهای

امیاد باه تحصایل بارای مقابلاه باا مشاکالت         است. 1امید به تحصیل زندگی تحصیلی داشتن

تحصیلی ضروری است و از آنجا که امید برای سالمت روانی انسان ضروری است )اکباری و  

شود. این  آموزان و دانشجویان تلقی می دانش( امیدواری یک نیاز اساسی برای 1735همکاران، 

هاای خااص خاود      آموزان به دلیل یادگیری زبان بیگانه که دارای مواناع و ساختی   مهم در زبان

 (.  1735یابد )خدایی و معمارباشی،  است نمود بیشتری می

 تحصایلی و پیگیاری   هاای  آموزان را در تکلیف ی دانشهای مهم است که بدانیم چه عامل       

گاراری، تجسام مسایرهای     دارد. امید، توانایی شخص برای هادف  آموزشی نگه می های هدف

 هاا اسات   ها و داشتن انگیازه الزم در جهات رسایدن باه آن هادف      الزم برای رسیدن به هدف

 ةانگیاز، مخصوصااً در حیطا    . موفقیات در کارهاای چاالش   (1736)حسن زاده و مهدی ناژاد،  

 اسات  هاا  ن برای ایجاد چندین گررگاه برای رسیدن به هادف تحصیلی اغلب نیازمند توانا بود

بینی کنندة امید باه تحصایل    تواند پیش (. یکی از متغیرهایی که می6885و همکاران،  6)اسنایدر

یاادگیری   کاه باا  مطالعاه   روش هایها یا  مهارتاست.  های مطالعه عادتآموزان باشد  در زبان

 (.6816)یوسان و مورسا ،    کنندت آموزشی تغییر توانند از طریق مداخال می مرتبط هستند و

                                                                 
1. educational hope 

2. Snyder 
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هاای   یا مهارت ها عادت )شاملآموزان  دانش دهند که رویکردهای یادگیری ها نشان می پژوهش

 نارسایی در(. 6881، 1)بوهلر، اسچویند، و فولز دکن بینی می آموز را پیش موفقیت دانش( مطالعه

در یاادگیری   محیط آموزشی مطلاوب  یای یکمزاهمة تواند  های یادگیری و مطالعه می مهارت

طاور منفای    روانای افاراد را باه   -یسالمت جسام  و ،های هوشی، شخصی و حتی قابلیت زبان

 تواناد بسایاری از   در صورت کارآمادی مای   (.6817، 6عمران الحسینی)الشعاع قرار دهد  تحت

ی و ساالمت  در انگیازش تحصایل   های آموزشی یا حتی کاستی های احتمالی در محیط نارسایی

 تیریر مطلوبی بر عملکرد تحصیلی فرد داشته باشاد را تعادیل یاا    تواند روانی را که می-جسمی

 (.  6817) آکاندا، کوژل و حسن) جبران کند

 های اخیر این مقوله باه  در سال اند های مطالعه قابل آموزش ها و مهارت که عادت از آنجایی

ماورد توجاه قارار گرفتاه      زبان آموزشی فراگیران وضعیت تیریرگرار بر های یکی از عامل مثابه

ت ها در مراکاز آموزشای انجاام گرفتاه اسا      ی نیز در راستای بهبود این مهارتیاه اقدام است و

هاای   ( نشاان داد باین پیشارفت تحصایلی و شایوه     1735بابانژاد ) (.1738ی و همکاران، نظر)

هاای   ای باین عاادت   کاه رابطاه   ( نشان داد1738مطالعه همبستگی مثبت وجود دارد. بحرانی )

 آموزان وجود دارد.  های تحصیلی دانش مطالعه و انگیزه

 یریا گ جهات  آماوزان  زباان بینی امیاد باه تحصایل در     های مهم در پیش یکی دیگر از عامل

بیانگر الگوی منسجمی از باورهای فارد اسات کاه     یادگیریگیری  جهتاست.  زبان 7یِریادگی

عامال   1های مختلف به موقعیت ها گرایش پیدا کند. با بررسای  سبب می شود تا فرد به روش

 شویم:گیری هدف با انواع گرایش ها آشنا میجهت

جهت گیری یادگیری) هدف تبحری( : این نوع گرایش برای کسب مهاارت جدیاد     .1

-خواهم موضاوع برم زیرا میباشد. ) مثل: از تکالیف دشوار لرت میو تبحریابی می

 یرم(.های جدیدی یاد بگ

                                                                 
1. Boehler, Schwind &Folse 

2. Abdullah Emran Al Husaini 

3. learning orientation 
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ت مطلاوب و تیییاد در نازد دیگاران     گرایشی: بر کسب قضاو–گیری عملکرد جهت .6

کید دارد. ) مثل: برای من مهم است که در مقایسه با دیگران در کاال  ، کارهاای   تی

 خود را بهتر انجام دهم(.

گریزی: اجتناب از قضاوت نامطلوب دیگران زیربنای این ناوع  -گیری عملکردجهت . 7

دهم از موقعیت های کالسی که در آنها ممکان  مثل ترجیح می) ت.گیری اس-جهت

 است عملکرد ضعیف داشته باشم دوری کنم(.  

-گیری هدف: فرد در انتخاب هدف دچار تردید و سردرگمی می. بالتکلیفی در جهت1

گردد.) مثل: در انتخاب هدفم از در  خواندن دچار تردید و سردرگمی شاده ام(.  

-عملکارد   هاای هادف    کاه مؤلفاه   ندداد نشانوهشی در پژ (1731نوری و نقش )

 یبرا یمنف ةکنند ینیب شیپ اجتناب -عملکردمثبت و هدف  ةکنند ینیب شیپ یشیگرا

 اجتناب -عملکردو هدف  یشیگرا-عملکرد باشد. هدف  می یسیانگل عملکرد زبان

شیخ ست. که میزان قابل توجهی نی کنند یم نییرا تب دوم سه درصد از عملکرد زبان

انگیزشای   گیاری بای   کاه جهات   ناد نشان داد( در پژوهشی 1782)خیر و االسالمی 

انگلیسای   هاای در   نماره  ادارای ارتباط منفی بگیری هدف( )بالتکلیفی در جهت

آماوزش و  ند که نشان داد( در پژوهشی 1735) یمعمارباش و ییداعمومی است. خ

 ری )هدف تبحری( است.گیری یادگی رر از جهتمتی یسیزبان انگل یریادگی

ی پاژوهش  ریادگیا گیری  جهتهای مطالعه و   با توجه به اهمیت امید به تحصیل و نقش عادت

زباان   یریادگیا  یریا گ مطالعه و جهات  یها عادت ایآپردازد که  حاضر به این مسئله اساسی می

ت کاه  د؟ فرضایه اول پاژوهش آن اسا   باشان  آموزان می زبان در لیبه تحص دیام  کننده ینیب شیپ

 .اسات  ایاران  زباان  کاانون  آماوزان  زباان  در تحصیل به امید کنندة بینی پیش مطالعه های عادت

 در تحصایل  به امید کنندة بینی پیش زبان یادگیری گیری فرضیه دوم پژوهش آن است که جهت

 .است ایران زبان کانون آموزان زبان
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 روش 

 رانیا آموزان کانون زباان ا  زبانش و جامعه آماری پژوهطرح پژوهش حاضر از نوع همبستگی 

در مراکز آموزشی مربوطه به یادگیری زباان مشاغول بودناد. بار اساا        1733بود که در سال 

نفار و در   68باشاد باه ازای هار مؤلفاه      مؤلفاه مای   16های متغیرهای پژوهش که  تعداد مؤلفه

نفار انتخااب    658هاا تعاداد    نفر محاسبه شدند که به دلیل ریازش در پرسشانامه   618مجموع 

انجاام شاد.    یا باا روش خوشاه   با توجه به گسترده باودن جامعاة آمااری،   گیری،  نمونهشدند. 

 77/18نفار )  112کنندگان  از مجموع شرکت های زیر پاسخ دادند. کنندگان به پرسشنامه شرکت

درصاد( در   5/27کنندگان ) درصد( پسر بودند. بیشتر شرکت 22/51نفر ) 161درصد( دختر و 

 دوم تحصیل خود بودند.سال 

 63 اناد سااخته  آن را (1735)و کماری   ییخرماکه  ا یمقاین  :لیبه تحص دیام پرسشنامه

هاای   باه کساب مهاارت    دیها، ام به کسب فرصت دیام ا یمق  خردهچهار شامل  و سوال دارد 

  نباخ برای خردهوآلفای کر بیضرا .است یستگیشا به کسب دیو ام ،به سودمندی دیام ،یزندگ

به دسات آماد. ضاریب آلفاای       32/8، و 88/8 ،38/8، 38/8ترتیب برابر با  یاد شده به ا یمق

در پژوهش حاضر ضریب پایایی پرسشانامه باه روش    دست آمد. به 31/8کرونباخ کل مقیا  

 به دست آمد.  83/8ها برابر با  آلفای کرونباخ برای کل گویه

( 1333) لیا و یهدف از وند یریگ هتپرسشنامه ج سواالت :گیری هدف رسشنامه جهتپ

 چهار عاملسوال دارد و  16پرسشنامه  نی( اقتبا  شده است. ا6881) گوریو مک گر وتیو ال

گیاری هادف    در جهت یفیو بالتکل ی،زیگر-عملکرد ،یشیگرا-عملکرد ،یریادگیگیری  جهت

 ییایا پا. اسات  1 و از صفر تا کرتیل ا یپرسشنامه به شکل مق یگرار کند. نمره یم یابیرا ارز

و  ،38/8، 38/8، 38/8 برابار باا  کرونبااخ   یآلفا بیضر با استفاده از های یاد شده درونی عامل

در پژوهش حاضر ضریب پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ  به دست آمده است. 88/8

 به دست آمد. 31/8تا  33/8های یاد شده بین  و برای عامل 88/8برای کل گویه ها 
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( 6881) 1و شاارما  یپالساان هاای مطالعاه را    پرسشانامه عاادت   مطالعه: های نامه عادتپرسش

 ییواناا ی، تکا یزیف تیوضاع  ،زماان  یبناد  میتقسمولفه  8سوال و  15شامل  اند که طراحی کرده

. باشاد  ی مای تندرست، و امتحانات یبرگزار، حافظهی، ریادگی زشیانگ، کردن ادداشت، یخواندن

 برابار باا  از دانشاجویان پسار    گروهای هفته روی  1 ةبا فاصل بازآزماییضریب پایائی از طریق 

 باود.  23/8 گروه دیگاری از دانشاجویان برابار   ضریب پایائی با فاصله سه ماه روی  بود. 88/8

در  .(1788)کاشاان و حیادری،    باود  25/8 برابار باا  روش دو نیمه کاردن   پایایی پرسشنامه به

و  88/8هاا   به روش آلفای کرونبااخ بارای کال گویاه    پژوهش حاضر ضریب پایایی پرسشنامه 

 به دست آمد. 83/8تا  32/8برای ابعاد هشتگانة آن بین 

 

 هایافته

 مقایسه متغیرها در گروه دختران و پسران: 

نتایج آزمون تی مستقل برای بررسی تفاوت میانگین نمرات متغیرهای مورد پاژوهش   1جدول 

زان میانگین ها حاکی است که میانگین نمرات امیاد باه   دهد. مینت نشان میرا بر حسب جنسی

تحصیل در گروه پسران از دختران به طور معناداری بیشتر اسات. ) پسارها امیاد باه تحصایل      

گیری یادگیری و عادات های مطالعه  در پسران باالتری داشتند(، اما بین میانگین نمرات جهت

  و دختران تفاوت معناداری مشاهده نشده است.

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1. Palsane & Sharma 
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 آزمون تفاوت نمرات متغیرهای مورد پژوهش بر حسب جنسیت -1جدول

 متغیرها
 میانگین تعداد جنسیت

انحراف 

 معیار
t 

سطح 

 معناداری

 تحصیل به امید
 13/11 11/86 112 دختر

13/1 81/8 
 6/17 58/88 161 پسر

گیری جهت

 یادگیری

 53/8 65/12 112 دختر
87/1 11/8 

 72/3 73/13 161 پسر

های عادت

 مطالعه

 77/3 11/25 112 دختر
 11/8 11/23 161 پسر 26/8 51/8

 

 

 متغیرها

 میانگین )انحراف معیار(
t 

سطح 

 پسران دختران معناداری

 81/8 13/1** (6/17) 58/88 (13/11) 11/86 تحصیل به امید

 15/8 61/1 (7/3) 61/21 (61/3) 11/25 های مطالعهعادت

 73/8 17/1 (7/6)11/ 75 (15/6) 81/18 زمان بندی تقسیم

 23/8 51/8 (71/6) 38/2 (11/6) 56/2 فیزیکی وضعیت

 61/8 16/1 (71/6) 53/5 (85/6) 77/2 خواندن توانایی

 81/8 83/8 (26/6) 71/16 (16/6) 26/16 کردن یادداشت

 17/8 81/1 (7/6) 35/1 (73/6) 72/5 یادگیری انگیزش

 11/8 16/1 (21/6) 63/16 (83/6) 1/11 حافظه

 13/8 65/1 (78/6) 85/8 (11/6) 3/ 75 امتحانات برگزاری

 67/8 15/1 (88/6) 65/18 (23/6) 11/3 تندرستی

 11/8 23/1 (63/8) 77/11 (11/8) 16/15 جهت گیری یادگیری

 83/8 11/6 (82/3) 67/13 (65/3) 83/15 عملکرد گرایشی

 88/8 17/1 (15/3) 21/11 (71/3) 35/12 عملکرد گریزی

 67/8 31/8 (66/2) 25/11 (23/2) 63/17 بالتکلیفی
*85/8 p <  81/8**؛ p < 
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 گیری هدف با امید به تحصیلهای مطالعه و جهترابطه عادت

گوناه کاه مشااهده     هماان  دهد.متغیرهای پژوهش را نشان می یهمبستگ سیماتر 6جدول 

بندی زمان، وضعیت فیزیکی، تواناایی   و ابعاد تقسیممطالعه  های رابطه مثبت بین عادت شود می

خواندن، انگیزش یادگیری، حافظه، برگزاری امتحانات، و تندرستی با امید باه تحصایل وجاود    

دارد، اما بین یادداشت کردن با امید به تحصیل رابطه معنااداری مشااهده نشاد. همچناین باین      

یزی و بالتکلیفی با امید باه تحصایل   گر-رایشی، عملکرد گ –گیری یادگیری و عملکرد  جهت

 همبستگی منفی وجود دارد.

 

 تحصیله و جهت گیری یادگیری با امید به مبستگی بین عادت های مطالعماتریس ه -2جدول 

 

که بین عادت های مطالعه و امیاد باه    دهد نشان می 7رگرسیون در جدول   نتایج آزمون تحلیل

و ابعاد وضعیت فیزیکی، توانایی خوانادن، یادداشات   دار وجود دارد  تحصیل رابطه خطی معنی

 اند.  بینی امید به تحصیلکردن و انگیزش یادگیری به طور مثبت و معنادار قادر به پیش
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 های مطالعهبینی امید به تحصیل بر اساس ابعاد عادت نتایج رگرسیون چندگانه به منظور پیش -3جدول

R R متغیر پیش بین
2

 F P Beta t  معناداریسطح 

 زمان بندی تقسیم

15/8 68/8 11/17 881/8 

81/8 56/8 53/8 

 86/8 63/6 12/8 فیزیکی وضعیت

 886/8 82/7 61/8 خواندن توانایی

 81/8 5/6 12/8 کردن یادداشت

 85/8 36/1 11/8 یادگیری انگیزش

 68/8 62/1 83/8 حافظه

 68/8 82/1 83/8 امتحانات برگزاری

 68/8 62/1 83/8 تندرستی

 

ی و گیاری یاادگیر   دهد که باین جهات   نشان می 1رگرسیون در جدول   نتایج آزمون تحلیل

و عملکارد   گیاری یاادگیری   دار وجاود دارد و ابعااد جهات    ه خطای معناا  امید به تحصیل رابط

 اند.  بینی امید به تحصیلگرایشی به طور مثبت قادر به پیش

 

 گیری یادگیریبینی امید به تحصیل بر اساس ابعاد جهت ج رگرسیون چندگانه به منظور پیشنتای -4جدول

R R متغیر پیش بین
2

 F P Beta t یسطح معنادار 

 گیری یادگیریجهت

53/8 77/8 31/11 881/8 

68/8 67/1 881/8 

 81/8 53/7 66/8 عملکرد گرایشی

 36/8 83/8 882/8 عملکرد گریزی

 21/8 13/8 87/8 فیبالتکلی
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 گیرینتیجه

 یریا گ مطالعاه و جهات   یهاا  بر اساا  عاادت   لیبه تحص دیام ینیب شیپاین پژوهش با هدف 

انجام شد. فرضایه اول پاژوهش ایان باود کاه       رانیزبان در زبان آموزان کانون زبان ا یریادگی

نتاایج   .است ایران زبان نکانو آموزان زبان در تحصیل به امید کنندة بینی پیش مطالعه های عادت

و انگیزش یادگیری به طور مثبات   وضعیت فیزیکی، توانایی خواندن، یادداشت کردن نشان داد

(، 1735و همکااران )  بورناگ اند. این یافته با مطالعات اکبری  بینی امید به تحصیلقادر به پیش

ر تبیاین ایان یافتاه    د( اسات.  6881دروزیس و همکاران )(، و 1738(، بحرانی )1735بابانژاد )

توان گفت ارتباط بین امید و تحصیل ارتباطی جداناشدنی است. به عباارت دیگار امیاد باه      می

کند. امید باه تحصایل رو باه آیناده دارد و      تحصیل زمینه را برای رشد و فعالیت بیشتر مهیا می

باشاد.   تواند هدفی بلندمدت را طراحی کند که تحصیالت وسایله رسایدن باه آن    برای فرد می

اصوالً یک فرد امیدوار دارای اشتیاق تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی بیشتری است )ناوری  

تواند هموار کننده یا مانع رشد امیاد باه تحصایل شاود.      های مطالعه می (. عادت1731و نقش، 

هاای   لفاه مؤعاادت باه مطالعاه دارای    (. 1738کنندة موفقیت فرد است )بحرانی،  چرا که تعیین

بارداری،   یادآوری، سازماندهی زماان، مطالعاه یاک فصال، گاوش کاردن و یادداشات       تمرکز، 

تواناد باه عناوان یاک عامال       ها می لفهباشد. هر کدام از این مؤ نگیزه میبرگزاری امتحانات، و ا

هاای مطالعاه، فارد نتاایج      ای که با رشاد مهاارت   ریرگرار بر عملکرد تحصیلی باشد. به گونهتی

ریر مستقیمی بر امید باه تحصایل   کند و این امر تی یلی خود کسب میصهای تح بهتری از تالش

های مطالعة مطلوبی است، شارایط   (. فردی که دارای عادات1785دارد )شیخ االسالمی و خیر، 

بهتری برای رشد امید به تحصیل از نظر روانی و عملکردی برای خود فاراهم مای کناد. زیارا     

   شود.مر باعو رشد احسا  ارربخشی در وی میکند که این ا نتایج بهتری دریافت می

 در تحصیل به امید  کنندة بینی پیش زبان یادگیری گیری جهتفرضیه دوم پژوهش این بود که 

گیاری   یافتاة پاژوهش حاضار نشاان داد کاه ابعااد جهات        .است ایران زبان کانون آموزان زبان

باشاد. ایان    مید باه تحصایل مای   بینی اگرایشی به طور مثبت قادر به پیش-یادگیری و عملکرد 
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خیر و شیخ االسالمی ( و 1731(، نوری و نقش )1735) یمعمارباشو  ییخداهای  نتایج با یافته

 پیامادهای شاناختی،   گرایای  تاوان گفات هادف    در تبیین این یافتاه مای  ( همسو است. 1782)

 و هاآن لیتحصی عملکرد هم افراد هدف گیری دیگر جهت عبارت به. دارد انگیزشی و هیجانی،

دهاد )حسان زاده و مهادی    مای  قرار تیریر تحت را اآنه شادمانی احسا  و میزان رضایت هم

 شایساتگی  دادن نشاان  واساطة  باه  گرایشی،- عملکرد گیری هدف جهت با افراد .(1736نژاد، 

 شاان  هاای  درباارة پیشارفت   مطلاوب  هاای  قضااوت  آوردن به دسات  و دیگران به برتر نسبت

 دادن نشاان  از اجتنااب  واساطة  باه  افاراد  گریازی  - عملکارد  هادف  در و شوند می برانگیخته

 شاان  هاای  درباارة پیشارفت   منفای  های قضاوت دریافت و دیگران به نسبت تر ی پایینشایستگ

 تیکیاد  دیگران نزد در تییید و شایستگی کسب بر گرایشی- عملکرد شوند. هدف می برانگیخته

 دارد. هادف  تیکیاد  دیگاران  نزد در ناشایستگی زا جویی دوری بر گریزی عملکرد هدف. دارد

. دارد تیکیاد  تکلیاف  در مهارت کسب و کفایت بر افزایش ) جهت گیری یادگیری( که تبحری

 از. اسات  شاده  تعریاف  تکلیاف  بر یافتن تسلط یا شایستگی رشد بر تمرکز تبحری های هدف

. (6817دا و همکااران،  دهاد )آکانا   مای  ساوق  موفقیت سمت به را افراد انگیزه آنجائی که این

 هاای  باشاد. هادف   مای  تبحاری  اهداف زیربنای پیشرفت انگیزة به نیاز که است این بر فرض

 تعریاف  همتایاان  به نسبت کفایتی بی احسا  از اجتناب بر تمرکز عنوان به گریزی - عملکرد

 نشایت  شکسات  از تار   انگیازة  از گریازی  - های عملکارد  هدف شود می تصور. است شده

 انهآ بنابراین، .دهد می سوق شکست احتمال بر تمرکز سمت به را افراد انگیزه این باشد، گرفته

 هاای  هدف. کنند ممانعت شکست وقوع از تا گیرند می پیش در را گریزی- عملکرد های هدف

. اسات  شاده  تعریف همتایان به نسبت شایستگی کسب بر عنوان تمرکز به گرایشی - عملکرد

 از گرایشای  -های عملکارد  هدف شود می تصور گریزی عملکرد و تبحری های هدف برخالف

 بارای  اساسای  نیااز  از یاا  هاا  هدف این است ممکن. اند نشده مشتق واحد پیشرفت انگیزة یک

 را افاراد  اسات  ممکن پیشرفت به نیاز. باشند شده ناشی شکست از انگیزة تر  از یا پیشرفت

. دهاد  ساوق  همتایاان  باه  شایستگی نسبت به یافتن دست برای هایی هدف برگزیدن سمت به

 دیگاران  مقابال  در شایساتگی  باه  یاافتن  دست منظور به بیشتر افراد این است ممکن بنابراین،
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 از تار   واساطة  باه  افاراد  چنانچه مقابل، در. خود توانایی اربات برای تا شوند درگیر تکالیف

 ایان  در. برگزینناد  را گرایشای  عملکارد  های است هدف ممکن باشند شده برانگیخته شکست

 معنای ممانعت به موفقیت بر تفوق زیرا کنند می تالش موفقیت به یافتن دست برای انهآ مورد،

(. بنااابراین در مجمااوع نااوع 1735اساات )اکبااری بورنااگ و همکاااران،  شکساات تجربااة از

 گیری فرد به کل مسالة یادگیری باشد کاه ایان   کنندة جهت تواند تعیین گیری یادگیری می جهت

هاای   وان انتظاار داشات کاه هادف    تا  ریر مستقیم بگرارد. مای تواند بر امید به تحصیل تی امر می

 تبحری و گرایشی بتوانند با امید به تحصیل رابطة مثبت برقرار کنند.

پژوهش، محدودیت گروه نموناه، و   روشتوان به  های این پژوهش می از جمله محدودیت

های  های آینده از روش گردد در پژوهش یشنهاد میاستفاده روش گزارش شخصی اشاره کرد. پ

دالیل رشد یاا کااهش   تری از جامعه انجام شود،  تجربی استفاده شود، پژوهش در سطح وسیع

شناختی مانند شخصیت یا  های روان امید به تحصیل مورد بررسی قرار گیرد، و نقش دیگر سازه

 ل بررسی گردد.گشایی در تاریرگراری بر امید به تحصی های مساله سبک
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