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هدف با  یریگ جهت نیب ی منبع کنترل در رابطه یا نقش واسطه

 یجیبس انینفس در دانشجو عزت

 3سعیده سبزیان|   2زینب آزادی|   1هوشنگ گراوند

 

 چکيده
ملدار    گیری هدف )تسلط   ی بین جهت ای منبع کنترل در رابطه پژوهش حاضر با هدف نقش واسطه

روش پژوهش  همبستگی از نوع تحطیل مسلیر  نفس صورت پذیرفت.  عمطکردگرا  عمطکردگریز( و عزت

 دوره چهلارمین  و کننده در بیست بسیجی شرکتدانشجویان . جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی بود

صلورت   دانشجو بله  170بودند.  1398 -1399در سال تحصیطی والیت در دانشگاه فردوسی مشهد  طرح

(  مقیلاس منبلع   GOQگیلری هلدف )   جهلت  ی نامه و به پرسش در دسترس در این مطالعه شرکت کردند

تحطیلل  . ( پاسل  دادنلد  RSESنفس روزنبرگ ) نامه عزت ( و پرسشRLOCکنترل درونی و بیرونی راتر )

انجلام شلد و    AMOS-24و  SPSS-22افزار آماری  با استفاده از نرمو  روش آماری تحطیل مسیر به ها داده

هلا نشلان داد کله هلدف      یافتله  .استراپ استفاده شلد  ای متغیرها از آزمون بوت برای بررسی نقش واسطه

 قیم داردغیرمسلت  تلأثیر  نفلس  علزت بلر   منبلع کنتلرل  ی  واسلطه  مستقیم و به تأثیر نفس عزتبر  مدار تسط 

(01/0>p) .نفس نداشلتند   هدف عمطکردگرا و عمطکردگریز اثر مستقیم و غیرمستقیم بر عزت(05/0<p) .

عالی و سلازمان بسلیج    آموزش سیستم هدف  گیری جهت بودن پذیر آموزش و پژوهش نتایج به توجه با

 گیلری  جهلت  سلمت  بله  دانشجویان دادن سوق و درونی منبع کنترل بهبود جهت در توانند می دانشجویی

 ممکلن  حلد  تلا  را پلایین  نفس عزت از ناشی منفیِ نمایند؛ تا از این طریق آثار ریزی برنامه مططوب هدف

  .دهند کاهش

 .نفس عزت کنترل؛ منبع هدف؛ گیری جهت :هاواژهکليد
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 و بیان مسئله مقدمه

بر تشکیی  بیکی    مبنی  1358با صدور فرمان تاریخی حضرت امام خمینی )ره( در آذرماه سال 

صورت خودجوش و با ابتیار و حضور گیکترده مکردم در    های مقاومت بییح به میتضعفین، پایگاه

گیکری   چکه در ایکن ککی     ها، مکدار  و... ککی  گرفکت و آن    ها، ادارات، کارخانه میاجد، حیینیه

مردمکی   عنوان پایگکاهی  عنصر اساسی بود، دو اص  میتبی بودن و مردمی بودن بوده است. بیی  به

کود که از همان اوای  اسالم و در راسکتای دعکوت ننکانی و آککیار پیکامبر اککرم ) (        کناخته می

صورت خودجوش تشیی  گردید و در خدمت اهداف واالی انیانی و دینکی رکرار گرفکت و در     به

ای عظیم برای انقکالب اسکالمی ککد     اوای  انقالب اسالمی و در هشت سال جنگ تحمیلی، پشتوانه

سکاایی در پیکروزی کشکورمان ایفکا نمکود و       ا تقدیم کندای بییار در جنگ تحمیلی، نقک  بکه  که ب

باککد )آزادی،   های گوناگون علمی، فرهنگی، جنادی و... در حال خدمت مکی  اکنون نیا در عرصه

 (.1393وزین،  صدر، نوری و صادری متینی

برای کناسایی این گروه از افراد  های بیی  و بییجیان، متأسفانه امروزه بیشتر با توجه به ویژگی

کود و کارهای پژوهشکی آن هکم در    ها و... پرداخته می ها، همای  تننا به انجام سمینارها، نمایشگاه

های این گروه تأثیرگذار در انقالب بپردازد، بییار محدود  کناسی که به بررسی ویژگی حوزه روان

ایگکاه خکود را از لحکال علمکی، رفتکاری و      دانشجویان بیکیجی ج اگر که  است؛ این در حالی است

خکواهی دانشکگاه    اخالری باال ببرند در بنبود فضای دینی دانشگاه و تقویت روحیه انقالبی و آرمکان 

، آگکاه،  ر  منم کشکو ئگرا، حیا  به میا رشر دانشجو، رشر آرمان .خواهند گذاکتساایی  بهتاثیر 

ات مخکال  نظکام و دککمنان انقکالب و نق که      خواه و همواره مورد طمع جریانک  طلب و عدالت پاسخ

ایم که تحوالت سیاسی، اجتماعی  امروز در دوره جدیدی ررار گرفته .به امید نظام بوده است ءاتیا

سازد و با توجه بکه ککرایط حا کر و     و تغییر کرایط ما را برای معرفی الگوی نظام دینی رهنمون می

های بیی  دانشجویی بر مبنکای   راهبردها و برنامه آمده باید در روییرد، نگرش، دست های به فرصت

ای پکر تکن     که دوران دانشجویی، دوره کود. همچنین از آنجایینیاز و کرایط جدید تحولی ایجاد 

ککوند. زنکدگی در    که دانشجویان با مشیالتی متفاوت مواجکه مکی   طوری برای دانشجویان است، به

ها بکرای رسکیدن بکه اهکداف      تید و تالش میتمر آنخوابگاه دانشجویی، ارزیابی دانشجو توسط اسا
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ر کایی، نکاجی    کود )موسکی  خود، از مواردی است که در بین رشر غیر دانشجو هرگا مشاهده نمی

چکه ککایان توجکه اسکت      (. بنکابراین آن 1391راسکمی، کریمیکان و ابراهیمکی،     اصفنانی، مومنی رلعکه 

ز دیدگاه علمی است که مورد غفلت وارکع  نفس دانشجویان بییجی ا کناسایی عوام  مؤثر بر عات

اند  عنوان یک منبع حمایتی منم یاد کرده نفس باال به های اخیر، محققان از عات کده است؛ در سال

تواننکد در مقابک  رویکدادهای منفکی در زنکدگی روزمکره و در مقابک  ورکایع نکام لوب           که افراد می

 (.2021، 1ند )باجیار و بابیاککان از آن استفاده کن منظور کاه  اثرات زندگی به

خود که به داکتن توجه مثبت به خکود تعریک  ککده اسکت، از جملکه        از نظر محققان، پذیرش 

(. ککوپر  1394ورزاده، کمیکی و رکادری،    متغیرهای عمده در سالمت روانکی اسکت )فیکوری، پیلکه    

ای در مقابلکه بکا فشکارهای روانکی دارد      کننده نفس نق  محافظت ( بیان کرد، عات1967) 2اسمیت

کند. فکردی ککه از ارزککمندی بکاالیی      که از فرد در مقاب  ورایع فشارآور منفی زندگی حمایت می

ی برانگیختگی  راحتی رادر است با تندیدها و ورایع فشارآور بیرونی بدون تجربه برخوردار است، به

(. 1400پاکککیدگی سککازمان روانککی مواجککه کککود )جککوزاری، دکککتیان و جککوزاری،    ی و از هککممنفکک

ککود؛   نفس به احیا  کلی کخص در مورد ارزش، اعتبار و کاییکتگی خکوی  مربکوی مکی     عات

گردد که فرد نیبت به ارزکمند بودن خود دارد. این ادراک از  عبارت دیگر به ادراکی اطالق می به

توانکد   که کخص در طی دوران زندگی خود کیب کرده است ککه هکم مکی    کود تجاربی ناکی می

عنوان یک متغیکر حکالتی در نظکر گرفتکه ککود )ککراو ، بکاوم،         عنوان یک صفت پایدار و هم به به

گردد  نفس موجب ارتقاء سالمت روانی فرد می (. بنابراین احیا  عات2021، 3باومان و کراسنووا

تکوان بکه    هکا مکی   ترین آن گذارند که از منم مت روانی تأثیر مینفس و سال و عوام  چندی بر عات

 منبع کنترل اکاره کرد.

( در پژوهشی نشان داد که افرادی که داری منبع کنترل بیرونکی هیکتند   2020) 4حیدر و دوگار

( در پژوهشی نشکان دادنکد   2020) 5بوتیاری و استامپولتایس -تری دارند. ماکاری نفس پایین عات

های کغلی تأثیرگذار اسکت.   گیری گری منبع کنترل بیرونی بر جنت از طریق میانجی نفس که عات
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داری  ( در پژوهشی نشان دادند که بین عات نفس و منبع کنترل راب ه معنی2020) 1واسیم و محمد

( بکا انجکام تحقیقککات خکود بکه ایککن نتیجکه رسکیدند کککه       2012) 2وجکود دارد. مکک سکینگا و نمتککی   

نفس بکاالتری دارنکد از منبکع کنتکرل درونکی برخوردارنکد. همچنکین نتکای           اتآموزانی که ع دان 

داری بین منبع کنترل  ( نشان داد که راب ه مثبت و معنی2002) 4( و سوینی2009) 3تحقیقات اسالتر

( نیا مشخص کد که بکین  2010) 5نفس وجود دارد. در تحقیقات آرگانداده و ایتوآ درونی و عات

رل راب که میکتقیم و معنکادار وجکود دارد. در تحقیکق ککاون کیگلکو و گکرین         نفس و منبع کنت عات

(، معلوم گردید که دانشجویان موفق از منبع کنترل درونکی و دانشکجویان نکاموفق از    1978) 6هو 

( نیکا در پکژوه    2012کرمی و سلیمانی )  زاده، سعادت، راسم منبع کنترل بیرونی برخوردار هیتند.

های آن راب که   لفهؤنفس و تمامی م ن دریافتند که منبع کنترل درونی با عاتخود بر روی دانشجویا

هکای   لفهؤنفس و م که منبع کنترل بیرونی با عات نماید، در حالی بینی می ها را پی  مثبت داکته و آن

دسکت آمکده اسکت. از جملکه      تحقیقکات نتکای  متنارضکی بکه     البته در برخکی از  .آن راب ه منفی دارد

نفکس در   ( که راب ه معناداری را بین منبع کنترل و عکات 1380لو، حقانی و جعفرپور )پژوه  مدان

گونه راب ه معناداری بین منبع کنترل و  ( که هیچ1388) کمالینوجوانان باهیار نشان نداد و م العه 

 .دست نیاورد نفس در دانشجویان دختر و پیر به عات

گیری هدف عبارت اسکت   ارتبای است. جنتگیری هدف با منبع کنترل نیا در  همچنین جنت

سکوی یکک روییکرد هکدایت      آموزان و دانشجویان را بکه  ای از باورها که دان  از: الگوی ییپارچه

هکای گونکاگون پاسکخ دهنکد      ها، به کیوه کود آنان به تیالی  پیشرفت و موفقیت کرده، موجب می

ی  ( الگکوی چنارگانکه  2001) 8(. الیکوت و مکک گریگکور   2010، 7لنرنکی، لکیم و ارتگیکا    )لی، مک

، «گرایشککی -عملیککرد»، «اجتنککابی -تیککلط»، «گرایشککی -اهککداف تیککلط»اهککداف پیشککرفت کککام  

های  دنبال بنبود کاییتگی ، فرد به«گرای  -تیلط»را م رح کردند. در اهداف « اجتنابی -عملیرد»

ود را درگیر تیکالی   خود در تیالی  است. آنان به یادگیری برای خود یادگیری عالره دارند و خ
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، در جنکت  «اجتنکابی  -تیکلط »گیکری هکدف    (. افراد با جنکت 1999کنند )الیوت،  برانگیا می چال 

صکورت ناتمکام تکالش     ها و رها کردن تیالی  بکه  اجتناب از کییت و خ ا، از دست دادن منارت

ملیرد و بر تأیید ع« گرای  -عملیرد»گیری هدف  (. جنت2001گریگور،  کنند )الیوت و مک می

ی عملیردهککای کخصککی تأکیککد دارد. محوریککت ایککن   کیککب رضککاوت م لککوب دیگککران دربککاره 

های اجتماعی )بنتر از دیگران بودن(  گیری بر کیب رضاوت مثبت دیگران و توجه به مقاییه جنت

از آککیار ککدن ناکارآمکدی    « گرایشکی  -عملیکرد »گیری  (. افراد با جنت1999ررار دارد )الیوت، 

ککان طفکره رفکتن از یکادگیری و گریکا از انجکام        کنند و هکدف اصکلی   گران اجتناب میخود ناد دی

انککد دانشککجویانی کککه هککدف  ( نشککان داده1988) 1(. ایمککا و آرچککر1999تیککالی  اسککت )الیککوت، 

دهند. زیمکرمن   های خود را بیشتر به عوام  بیرونی نیبت می ها و کییت عملیردی دارند موفقیت

هایشکان   ها و کییکت  ، موفقیت«تیلط اجتنابی»تقدند: دانشجویان با هدف ( نیا مع2006) 2و کانک

دهند. این دانشجویان به احتمال زیاد، پیامدهای رفتکاری   کنترل نیبت می را به عوام  درونی و راب 

ی خککود را  خورنککد انگیککاه کککه کییککت مککی آورنککد، و هنگککامی کنتککرل خککود درمککی خککود را تحککت

داده  دهند تا به موفقیت برسند. تحقیقات نیا در این راب که نشکان   ه میکرده، تالش خود را ادام حفظ

ی مثبکت   کننکده  بینکی  پکی  « گرایشی -عملیرد»و « اجتنابی -عملیرد»، «اجتنابی -تیلط»که اهداف 

بینی کنندۀ منفی منبع کنترل درونی اسکت، در حکالی ککه اهکداف تیکلط       منبع کنترل بیرونی و پی 

، 4؛ اککین 2010، 3منبع درونی کنترل اسکت )سکتینیال    ی کننده بینی  گرایشی به صورت مثبت پی

گیری  ( نشان داد که بین منبع کنترل درونی با جنت1399(. نتای  پژوه  آربای و خرمایی )2010

دار و بین منبع کنترل بیرونی بکا   مدار، عملیردگرا و عملیردگریای راب ه مثبت و معنی هدف تیلط

 داری وجود دارد. ا و تبحرگریا راب ه مثبت و معنیگیری هدف عملیردگر جنت

، 5اسکتفانیدی -آموزان متوس ه )ماستروتودورو ، تالیا  و موتی های دان  ها در نمونه بررسی

آرو و -سککوینی، سککالمال  -؛ تککومینین2013، 6؛ میککرر، رینککدل، گارسککینگر، برنککر و درسککی    2017
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؛ چکن،  2020، 3ها و زوبکی  ؛ اساوال2021، 2ستیاوان( و دانشجویان )جومارنگ و 2008، 1نیمیویرتا

؛ 2012، 7کیم، ریان و کاسکیدی  ؛2014، 6؛ کومراجو و دیال2014، 5؛ گبیا2018، 4سون و وانگ

مدار و راب ه منفی با اهکداف   نفس راب ه مثبتی با اهداف تیلط دهد که عات ( نشان می2010، 8فان

نفکس و اهکداف عملیردگکرا سکؤاالت بیشکتری را       تحال، راب ه بکین عکا   عملیردگریا دارد. با این

، 9؛ کیتینیالک  2010؛ فکان،  2020هکا و زوبکی،    م رح کرده است، زیرا هر دو راب ه مثبت )اسکاوال 

( بین این متغیرها نشان 2012؛ کیم و همیاران، 2017( و منفی )احمد، 1997، 10؛ اسیالویک2012

( نشان داد که بین 2020) 11ی، نونا و رگویروفراد ، فریر  داده کده است. همچنین نتای  پژوه 

دار و بین جنت هدف  نفس راب ه مثبت و معنی مدار و عملیردگرا با عات گیری هدف تیلط جنت

( در پژوهشکی بکه   2020) 12داری وجود ندارد. نانی و ایینی نفس راب ه معنی عملیردگریا با عات

دار، عملیردگکرا و عملیردگریکا راب که    مک  نفس با هدف تیلط این نتیجه دست یافتند که بین عات

( در پژوهشی نشان دادند 2020) 13داری وجود دارد. زاوادزکا، ایوانووسیا و بورچت مثبت و معنی

 داری وجود ندارد. گیری اهداف راب ه معنی نفس و جنت که بین عات

روهکی  با نگاهی گذرا به تاریخ پرکیوه انقالب اسالمی ایران، کاهد ایکن میکهله هیکتیم ککه گ    

بعکد تکاکنون در    بکه  40های عمده در طول پیکروزی انقکالب از دهکه     عنوان بیی  ییی از نق  تحت

چه از دیدگاه علمکی،   اند. اما آن های عقیدتی، سیاسی، نظامی، فرهنگی، سازندگی و... داکته عرصه

باککد،  کننکده اعمکال ایکن گکروه      توانکد تبیکین   کناسی حائا اهمیکت اسکت و مکی    ویژه دیدگاه روان به

کناسکی از   باکد. با جدا کدن علکم روان  ها و خصوصیات آنان از دیدگاه علمی و تجربی می ویژگی

ها و تفکاوت   های اصلی انیان گرفتن روییردی تجربی، راه را برای آزمون کاخصه فلیفه و در پی 
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یکیجیان در  ککناختی از دیکدگاه خکود ب    ها فراهم آورد. پرداختن به نیازهای روان آنان از سایر گروه

 -( بعکد از نیازهکای عقیکدتی   1389دار، اسکالمی و ایمکانی )   پژوه  حبی، فقیکری، موسکوی، سکلیقه   

امنیتککی در جایگککاه سککوم رککرار دارد کککه پککرداختن بککه ایککن مقولککه را  ککروری  -فرهنگککی و دفککاعی

رل گیری هدف و منبع کنت کمارد. عالوه بر این، اگر چه م العات پیشین به بررسی ارتبای جنت می

ی این متغیرهکا را در یکک الگکوی منیکجم بررسکی       اند، اما پژوهشی که راب ه نفس پرداخته با عات

ی یکک الگکوی منیکجم،     نفس و ارائه رو، با توجه به نق  و اهمیت عات کند، وجود ندارد. از این

گیکری هکدف و منبکع کنتکرل بکا       ی بکین جنکت   هدف پژوه  حا ر آزمکودن الگکوی عل کی راب که    

 ست.نفس ا عات

 پژوهش روش

روش پژوه  توصیفی و از نوع همبیتگی و جامعه آماری در ایکن تحقیکق ککام  دانشکجویان     

والیت در دانشکگاه فردوسکی مشکند بودنکد.      طرح دوره چنارمین و کننده در بییت بییجی کرکت

 کشکور  سراسر های دانشگاه از دانشجو 500 و هاار 4 حضور با والیت طرح دوره چنارمین و بییت

 ککرکت  پیکر  دانشجو 1700 و دختر دانشجو 2700 حدود و آغاز مقد  مشند در 1398 تیرماه 17

 مدل، در آزمون مورد مییرهای تعداد (2015) کالین نظر براسا  نمونه، حجم تعیین کردند. برای

 نفکر  20 حکداکثر  و 10 حدار  توان می مییر هر ازاء به یعنی، گرفت؛ ررار نمونه حجم تعیین مالک

 براسکا  ( غیرمیکتقیم  میکیر  سکه  و میکتقیم  میکیر  هفکت ) مییر 10 پژوه  این در. کرد انتخاب را

در نظکر گرفتکه ککد ککه بکا اسکتفاده از روش        نفکر  170 نمونکه  حجکم  ککه  دارد وجکود  مکدل  طراحی

هکا اجکرا ککد. پکس از حکذف       گیکری در دسکتر  انتخکاب و اباارهکای پکژوه  بکر روی آن       نمونه

درصکد   92نفر تجایکه و تحلیک  ککد؛ بنکابراین نکری تیمیک         157در ننایت های نامعتبر،  نامه پرس 

نفر  17%( مجرد و 1/89نفر ) 140%(؛ همچنین 4/42ها زن ) نفر آن 67%( و 6/57نفر مرد ) 90است. 

 .بود( 57/1 استاندارد، انحراف) 76/21 کنندگان کرکت سن %( متأه  بودند. میانگین9/10)

گیکری هکدف    : در این پژوه ، برای تعیکین جنکت  1(GOQ)گیری هدف  ی جنت نامه پرس 

( اسکتفاده ککد. ایکن    1998گیکری هکدف میکدگلی و همیکاران )     ی جنکت  نامه دانشجویان، از پرس 

 
1. Goal Orientation Questionnaire (GOQ) 
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« عملیردگریکا »و « عملیردگکرا »، «مدار تیلط»گیری  گویه است که سه جنت 18نامه کام   پرس 

تکا   1ای )کامالً درسکت   مقیا  لییرت پن  درجهها، از  دهی به سؤال گیرد. برای پاسخ می  را اندازه

ی  نامکه  هکای پرسک    مقیکا   ( پایکایی خکرده  1998( استفاده کد. میدگلی و همیاران )5کامالً غلط 

( بکه فارسکی   1387نامکه توسکط کارککیی )    گاارش کردند. ایکن پرسک    84/0تا  7/0مذکور را بین 

هککای  مقیککا  رونککی کلککی و خککردهسککانی د ترجمککه و پایککایی و روایککی آن بررسککی کککده اسککت. هککم

ترتیکب   ی مذکور، در اجرایی ننکایی بکه   نامه در پرس « عملیردگریا»و « عملیردگرا»، «مدار تیلط»

نامه نیا با استفاده از تحلیک  عکاملی    دست آمد. روایی سازه این پرس  به 76/0و  84/0، 87/0، 87/0

 ،RMSEA، 94/0 GFI، 90/0 AGFI، 93/0 CFI، 91/0 NFI، 92/0 IFI 05/0)تأییککککککدی 

91/0 RFT، 115 DF، 82/366  X2)    ،(. در 1387م لککوب گککاارش کککده اسککت )کارکککیی

هکای   مقیکا   نامکه از طریکق  کریب آلفکای کرونبکای بکرای خکرده        پژوه  حا ر نیا پایایی پرس 

 محاسبه کد. 79/0و  83/0، 75/0ترتیب  به« عملیردگریا»و « عملیردگرا»، «مدار تیلط»

( دارای 1966: مقیا  منبکع کنتکرل راتکر )   1(RLOCع کنترل درونی و بیرونی راتر )مقیا  منب

کود بکین هکر    ماده است که هر ماده یک جفت سؤال )ال  و ب( دارد. از آزمودنی خواسته می 29

نامکه را بکا    مکاده از مکواد ایکن پرسک      23( 1966جفت سؤال یک ماده، ییی را انتخاب کند. راتکر ) 

ی دیگکر   ماده 6کرده،  ی منبع کنترل تدوین وکن کدن انتظارات افراد دربارههدف مشخص، برای ر

هکای   کند که ایکن مکاده   ( هدف آزمون را با لبا  مبدل دنبال می28، 24، 19، 14، 8، 1های،  )گویه

ای ککه بکرای    مکاده  23سکازد. در   کده را بکرای آزمکودنی مکبنم مکی     گیری خنثی ساختار و بعد اندازه

گیرنکد؛ زیکرا کک      کده، سؤاالت )ال ( یک نمره و سؤاالت )ب( صفر نمره مکی  یینگذاری تع نمره

هایی ککه   ی منبع کنترل افراد است. بنابراین، تننا آزمودنی ی نوع و درجه دهنده ی هر فرد نشان نمره

ی کمتکر بگیرنکد دارای منبکع     یا بیشتر بگیرند دارای منبع کنترل بیرونی و افرادی که نمره 9ی  نمرۀه

روایکی  »نامکه را بکه روش    ( روایی این پرسک  1393نترل درونی خواهند بود. نودهی و همیاران )ک

ی مکذکور را بکا روش    نامکه  گران پایکایی پرسک    دست آوردند. همچنین این پژوه  به 75/0« سازه

نامکه از طریکق  کریب     گاارش کردند. در پژوه  حا ر، پایایی این پرس  83/0آلفای کرونبای 

 دست آمد. به 81/0نبای آلفای کرو

 
1. Rotter’s Locus of Control Scale (RLOC) 
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کده و اسکتاندار، توسکط    : این اباار کامالً کناخته1(RSESنفس روزنبرگ ) ی عات نامه پرس 

ککود   هکا پرسکیده مکی    کود که از آزمودنی گویه می 10کده و کام   ساخته 1965روزنبرگ در سال 

گذاری در پن  سکؤال   نمرهدهند. برای  آیا با آن موافقند یا خیر. آزمودنی بلی و خیر به آن پاسخ می

صکورت   ککود امکا پکن  سکؤال دوم بکه      اول به پاسخ بلی نمره یک و به پاسخ خیر نمره صفر داده مکی 

ککود.   کود یعنی به پاسخ بلی نمره صفر و به پاسخ خیر نمره یکک داده مکی   گذاری می معیو  نمره

 84/0پایکایی آن را   (  کریب 2005باککد. کریکد و همیکاران )    مکی  10نامه  جمع نمره در این پرس 

روش ککودر ریچاردسکون    نامه بکه  (  ریب پایایی پرس 1394برآورد کردند. در پژوه  صادری )

روش کودر ریچاردسکون   نامه به دست آمد. در پژوه  حا ر، پایایی پرس  به 76/0محاسبه کد و 

 دست آمد. به 78/0

 آزاد کخصکی،  اطالعات نماند محرمانه رازداری، اص  بیان کام  پژوه ، اخالری مالحظات

 ککه  ککد  داده تو کیح  و کلی صورت به ها داده تحلی  پژوه ، در کرکت جنت ها آزمودنی بودن

 کده مشخص مح  در را خود الیترونییی پیت آدر  تحقیق، نتیجه از اطالع به تمای  صورت در

 و پککژوه  در مشککارکت جنککت داکککتن تمایکک  کککام  م العککه بککه ورود هککای مککالک. نماینککد درج

 صکورت  بکه  هکا  نامکه  پرسک   تیمیک   و همیاری به نداکتن تمای  کام  م العه از خروج های مالک

 ،از میکانگین، انحکراف معیکار، کجکی     بکا اسکتفاده   هکای پکژوه    دادهتحلیک   . بکود  نکامعتبر  یکا  نارص

برای بررسکی میکیرهای    2استراپ بوت روش مییر وبیتگی پیرسون و تحلی   هم ریب کشیدگی، 

 آمکو   افاار نرم و 22 ویراست( SPSS) اجتماعی علوم برای آماری افااری های نرم میانجی و بیته

(AMOS) 24 .انجام گردید 
 

 

 

 

 

 

 
1. Rosenberg Self-esteem Scale (RSES) 

2. bootstrap 
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 ها یافته

 ، ارائه کده است. 1ماتریس همبیتگی صفر مرتبه در جدول  و های توصیفی آماره

 پژوه  متغیرهای بین مرتبه صفر همبیتگی استاندارد و انحراف میانگین، .1 جدول

 5 4 3 2 1 متغيرها

     1 مدار . تسط 1

     *20/0 .عمطکردگرا2

   1 **38/0 **27/0 عمطکردگریز.3

  1 02/0 09/0 **-22/0 منبع کنترل.4

 1 **-40/0 11/0 02/0 **33/0 .عزت نفس5

 4/7 25/10 84/19 42/23 6/23 میانگین

 32/2 06/1 1/5 33/4 49/4 استاندارد انحراف

 -34/0 63/0 -02/0 -46/0 -63/0 کجی

 66/1 -11/0 34/0 -40/0 51/0 کشیدگی

01/0 **p<  05/0* p< 
 

منفکی و  راب ه  مدار با منع کنترل گیری هدف تیلط جنت نیب دهد، ینشان م 1ی جدول ها افتهی

راب که  گیری هدف عملیردگرا و عملیردگریکا بکا منبکع کنتکرل      جنت نیاما ب؛ (p<01/0) دار معنی

مثبکت و  راب که  نفکس   مکدار بکا عکات    گیری هدف تیکلط  جنت (.p>05/0داری مشاهده نشد ) معنی

راب که  نفکس   گیری هدف عملیردگرا و عملیردگریکا بکا عکات    جنت نیاما ب؛ (p<01/0) دار معنی

داری  منبع کنترل با عات نفس راب ه منفی و معنیهمچنین بین  (.p>05/0داری مشاهده نشد ) معنی

 .(p<01/0)وجود داکت 

پکژوه    یرهایمتغ داد نشان  ینتاکد.  یبررس یآمار یها فرض  یپ ،یآزمون مدل فر  یبرا

تر از  کوچک یدگیکش بیردر م لق  ر و 2تر از  کوچک یکج بیردر م لق  ر یدارا یهمگ

 دومشکاهده نبکود.    ها راب  از نرمال بودن داده یتخ ( 2015) نیکال نظر براسا  بنابراینبودند و  10
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زا محاسکبه   برون یرهایمتغ یهمپوک یاانم یینتع یبرا 2یانسو عام  تورم وار 1تحم  آمار کاخص

 یرهکای تمکام متغ  یتحمک  بکرا   کاخص که یطور هبودند. ب یربول در س ح راب  یب را ینا یهکد کل

 اگکر . آمکد  دسکت  بکه  05/2تکر از   تکورم واریکانس کوچکک   ، و کاخص 62/0تر از  کوچک بین ی پ

گفکت ککه از    تکوان  مکی  باککد  ده از تکر  کوچکک  تکورم  ککاخص  یک، از تر کوچک تحم  کاخص

 های رگرسیون تخ ی صورت نگرفته است. مفرو ه

   ارائه کده است. 2های برازندگی مدل در جدول  کاخص
 مدل اصالح کده برازندگی های کاخص .2 جدول

 χ2 Df P χ2/df RMSEA GFI AGFI CFI NFI IFI TLI شاخص

 1 1 1 1 999/0 1 0001/0 032/0 857/0 1 032/0 شده اصالح
 

هنگام آزمکون مکدل،    دست آمد. به پس از اجرای مدل ساختاری، مدل تجربی و راب  استفاده به

عبکارت دیگکر در ایکن مکدل تعکداد       دلیک  اککباع ککدن مکدل( بکه       درجه آزادی صفر مشاهده کد )به

ککده برابکر بکود؛     کوواریکانس مشکاهده   -پارامترهای آزاد با تعداد عناصر مجاا در ماتریس واریانس

های برازندگی محاسبه نشد. در ادامکه بکرآورد پارامترهکا و ارزیکابی  کرایب میکیر        ین کاخصبنابرا

نفکس عکالوه بکر عکدم      مکدار و عکات   گیری هکدف تیکلط   نشان داد که  ریب رگرسیون بین جنت

همین دلی  مییر مابور برابر با صفر ررار داده کد  تر از دیگر  رایب مییر است. به معناداری  عی 

هکای بکرازش الگکوی     م  درجه آزادی به یک افاای  یافت. در ادامه بار دیگکر ککاخص  و با این ع

 ها برازش دارد.  ارزیابی و نتای  نشان داد که الگوی با داده

 .است آمده 1 کی  در پژوه  گیری اندازه های مدل و آزمون مورد ساختاری مدل

 

 
1. Tolerance 

2. Variance inflation factor (VIF) 
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در منبع کنترل گری  با میانجی نفس عاتبر  پیشرفت گیری اهداف جنتکده تأثیرگذاری  مدل ننایی آزمون .!کی  

 ندانشجویا
 

 داری بین متغیرهای پژوه  آورده کده است.   رایب اثر میتقیم و س ح معنی 3در جدول 
 . برآوردهای مربوی به تأثیرات میتقیم متغیرهای میتق  بر وابیته3جدول 

 مسير متغير مستقل
متغير 

 وابسته

ضریب 

 تعيين

برآورد 

 غيراستاندارد

برآورد 

 استاندارد

نسبت 

 بحرانی

سطح 

 داری معنی
 فرضيه

  مدار تسط 

 22/0 نفس عزت

 تأیید 001/0 18/3 24/0 125/0

 رد شده مسیر تثبیت  عمطکردگرا

 رد 857/0 -18/0 05/0 -007/0  عمطکردگریز

 تأیید 0001/0 -73/4 -35/0 -75/0  منبع کنترل

  مدار تسط 
منبع 

 کنترل
07/0 

 تأیید 001/0 -2/3 -26/0 -061/0

 رد 127/0 52/1 13/0 032/0  عمطکردگرا

 رد 626/0 488/0 04/0 009/0  عمطکردگریز
 

مکدار   گیکری هکدف تیکلط    دهنکد، جنکت   نشکان مکی   3و جکدول   1گونه ککه نتکای  ککی      همان

(001/0 P، 24/0= βدارای اثر مثبت بر عات )  نفس و منبع( 001/0کنترل P، 35/0-= β دارای )
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نفکس اثکر    گیری هدف عملیردگرا و عملیردگریا بر عات نفس هیتند؛ اما جنت اثر منفی بر عات

( دارای اثر منفی بر منبکع  P، 26/0-= β 001/0مدار ) گیری هدف تیلط داری نداکتند. جنت معنی

داری بر منبکع کنتکرل    اثر معنیگیری هدف عملیردگرا و عملیردگریا دارای  کنترل بود؛ اما جنت

 نبودند.

 دهد.  ای نشان می نتای  حاص  از روش بوت استراپ را برای روابط واس ه 4جدول 
 . برآورد مییرهای غیرمیتقیم موجود در مدل با استفاده از بوت استروپ4جدول 

 مسير
مقدار 

 برآورد
 حد باال

حد 

 پایين

سطح 

 معناداری

فاصله 

 بين متغير پيش اطمينان
متغير 

 واسطه
 متغير مالک

 95/0 01/0 019/0 163/0 09/0 نفس عزت منبع کنترل مدار تسط 
 

بکر   مکدار  گیکری هکدف تیکلط    جنکت کود برای اثر متغیر  مشاهده می 4که در جدول  طور همان

ککده اسکت ککه     برآورد 09/0،  ریب اثر غیرمیتقیم منبع کنترلگری  از طریق میانجی نفس، عات

باکد؛ زیرا نتای  آزمون بوت استروپ برای اثکر   دار می امعن 95/0این  ریب مییر در س ح اطمینان 

 16/0) 09/0 گیرد نمیغیرمیتقیم نشان داد که حد پایین و حد باالی این  ریب مییر، صفر را دربر

یرمیکتقیم بکر   گیری هکدف عملیردگکرا و عملیردگریکا اثکر غ     (؛ اما جنتCIدرصد  95: 019/0 ~

 نفس نداکتند. عات

 گیری  بحث و نتیجه

نفکس دانشکجویان    گیری اهداف پیشرفت بکا عکات   ی جنت هدف پژوه  حا ر بررسی راب ه

ی منبع کنترل با استفاده از تحلی  مییر بود. نتای  تحلی  مییر نشان داد که الگوی  بییجی به واس ه

نفس را تبیین  درصد از واریانس عات 22تواند  میهای این پژوه  برازش دارد و  پیشننادی با داده

مکدار   گیکری هکدف تیکلط    هکای اهکداف فقکط جنکت     گیکری  کنند. نتای  نشان داد که از بین جنکت 

 ،(1399) خرمکایی  و های آربای صورت منفی بر منبع کنترل تأثیر دارد. این یافته با نتای  پژوه  به

سو با این  سویی دارد. همچنین هم هم (2006) ککان و زیمرمن و( 2010) اکین ،(2010) ستینیال 
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مکدار(   ( نشان دادند دانشجویانی که گرای  به اهداف یادگیری )تیکلط 1990) 1یافته، هو و سالیلی

ککه دانشکجویان    دهنکد، درحکالی   علک  درونکی نیکبت مکی     های خود را به ها و کییت دارند موفقیت

دهنکد. در   بیرونی غیرراب  کنتکرل نیکبت مکی    عل  های خود را به ها و کییت عملیردگریا موفقیت

مدار درصدد افاای  تیلط بر مو وعات جدیدند  توان گفت: دانشجویان تیلط تبیین این یافته، می

ککه عملیردککان    کنند. در وارکع، ایکن دانشکجویان هنگکامی     و بر درک و فنم مو وعات تأکید می

رو، این افراد  دکوار پیشتیار دارند. از ایندنبال یادگیری هیتند و درکارهای   عی  است باز هم به

دهنکد و دارای منبکع کنتکرل     های خود را به تالش و توانکایی خکود نیکبت مکی     ها و کییت موفقیت

چه در انجام  پذیرند و چنان گونه دانشجویان میهولیت گوید: این ( می1996) 2درونی هیتند. سیفرت

ی ککار   ننکد و دیگکران را میکهول نتیجکه    ک انجام کاری کییت بخورند میهولیت خود را انیار نمی

کنند و خکود را بکا دیگکران     دانند. اما دانشجویان عملیردگرا به عملیرد دیگران توجه می خود نمی

کنند. اگر این دانشجویان با موانعی مواجه کوند که نتوانند در مقاییه بکا دیگکران موفکق     مقاییه می

بیند. در وارع، این دانشجویان عواملی ماننکد   یطور جدی صدمه م کده، عملیردکان به کوند مأیو 

دانند و منبع  کانس، س ح دکواری تیالی  و اعمال دیگران را موجب کییت یا موفقیت خود می

 دهند. کنترل بیرونی را افاای  می

صکورت   گرا به گیری هدف تیلط های اهداف فقط جنت گیری نتای  نشان داد که از بین جنت

نفکس بکا    گکرا بکا عکات    مثبت هدف تیکلط   ی راب ه ر دارد. این یافته در زمینهنفس تأثی مثبت بر عات

(، فکراد  و همیکاران   2020هکا و زوبکی )   (، اساوال2021های جومارنگ و ستیاوان ) نتای  پژوه 

(، 2014(، کومراجو و دیال )2014(، گبیا )2018(، چن و همیاران )2020(، نانی و ایینی )2020)

راب ه هدف عملیردگرا  سو اما در زمینه عدم ( هماهنگ و هم2010( و فان )2012کیم و همیاران )

توان گفت دانشکجویانی ککه    های مذکور ناهمخوان است. در تبیین این یافته می نفس با یافته با عات

ها  دهند؛ زیرا برای آن مدار هیتند، کمتر به ررابت بین خود و دیگران اهمیت می دارای هدف تیلط

تکرین وسکیله بکرای     ها م لق است و تکالش را منکم   لب منم است. مالک برتری در آنیادگیری م ا

 ها بیشتر است. نفس در آن دانند و چون انگیاه درونی دارند، عات رسیدن به موفقیت می

 
1. Hau & Salili 

2. Seifert 
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هکای   با نتای  حاص  از پکژوه  نفس  در زمینه راب ه بین منبع کنترل و عاتآمده  دست به نتای 

(، 2020(، واسکیم و محمکد )  2020بوتیکاری و اسکتامپولتایس )   -ماککاری (، 2020حیدر و دوگکار ) 

(، اسککالتر 2010، آرگانککداده و ایتککوآ )(2012سککعادت و همیککاران ) (،2012مککک سککینگا و نمتککی )

( 1388) کمکالی ( و 1380های مکدانلو و همیکاران)   همخوان و با پژوه ( 2002( و سوینی )2009)

رسکد عکدم وجکود راب که بکین       نظر می متغیر ناهمخوان است. به مبنی بر عدم وجود راب ه بین این دو

عنوان مثال  به. ها باکد الذکر مربوی به گروه نمونه آن های فوق نفس در پژوه  منبع کنترل و عات

( بر روی نوجوانان باهیار صورت گرفته بود. بدینی اسکت ککه   1380پژوه  مدانلو و همیاران )

ی کخصیتی و اکتیابی متفاوت با گروه سالم روابط متفاوتی را ها واس ه ویژگی این گروه هدف به

( بر روی دانشجویان هکر دو جکنس صکورت    1388) کمالیظاهر خواهند ساخت. همچنین پژوه  

ککه   توان به عدم جداسازی جنس مرتبط دانیکت، چکرا   گرفته بود و احتمال عدم وجود راب ه را می

در تببین راب ه بین منبع کنترل . یدیگر متفاوت استبه احتمال روی روابط موجود در دو جنس با ی

توان گفت، افراد دارای منبع کنترل درونی، برای خود ارزش بیشتری رائ  هیتند و  نفس می و عات

های خود دارند، اما افراد دارای منبع کنترل بیرونی، برای دیگران و  ییاعتماد بیشتری به خود و توانا

ئلند، و در صکورت موافکق نبکودن ککرایط و محکیط بیرونکی، خکود را        عوام  بیرونی نق  بیشتری را

نفکس   های خود ندارند. از آنجایی که عات ییدانند و برداکت ارزکمندی از خود و توانا ناتوان می

صورت احیا  فرد در راب ه با میاان ارزکمندی، ردردانی، توانمندی و دوست داککتن خکودش    به

، 2نگکرش خوککایند یکا ناخوککایند نیکبت بکه خکود )روزنبکرگ        و ( 1991، 1ا)بالسیوویچ و توماک

نفس بکاالتری   توان گفت که افراد با منبع کنترل درونی عات تعری  کده است، بنابراین می( 1965

هکر چکه منبکع کنتکرل      بیکیجی در وارکع دانشکجویان   . در مقاییه با افراد با منبع کنترل بیرونکی دارنکد  

 ی هدهنکد  طکورکلی، منبکع کنتکرل درونکی نشکان      ا باالتر بود. بکه نیکان  نفس تری داکتند، عات درونی

ها و اهداف اسکت، عکواملی ککه در زمینکه کارکردهکای تحصکیلی، و        درونی بودن انگیاه، خواست

همچنین کارکردهای اجتماعی، نق  عمده و اساسی بر عنده دارند. فردی که بکرای خکوب در    

های محی ی  احین، به عوام  بیرونی و تشویق و تنبیهنحو  خواندن و انجام وظای  اجتماعی خود به

 
1 . Blascovich & Tomaka 

2 . Rosenberg 
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صورت خودجوش و براسا  انگیاه و احیا  نیاز درونی به انجام تیالی  محوله  وابیته نبوده و به

یابکد، از   های بییاری در این زمینه دست می پردازد، عالوه بر این که به موفقیت خصو  می در این

آورد، بکه   دسکت مکی   نکی بیشکتری نیکا بکه    ور ایت و نشای در ها، احیا  یابی به این موفقیت دست

هکا   نفس بکاالتری در ایکن حی که    ها، عات آورد، و در نتیجه همه این های  بیشتر ایمان می توانمندی

 .نماید کیب می

ای منبکع   مدار با نق  واس ه همچنین از نتای  بدیع این الگو، این بود که اهداف پیشرفت تیلط

هکای   نفکس دانشکجویان بیکیجی دارد. ایکن یافتکه بکا نتکای  پکژوه          ری بکر عکات  دا کنترل اثر معنکی 

 و ( و آربککای2020(، حیککدر و دوگکار ) 2020هککا و زوبکی )  (، اسکاوال 2021جومارنکگ و سککتیاوان ) 

کان رکد و یادگیری است برای رسکیدن بکه    باکد. دانشجویانی که هدف سو می هم (1399) خرمایی

ند و هنگام موفقیت و کییت، بر منبکع کنتکرل درونکی، از جملکه     کن اهداف خود تالش بیشتری می

 نفس بیشتری داکته باکند. کود که عات کنند و همین امر موجب می تالش و توانایی خود تأکید می

بررسکی   و متغیرهای تحکت  های پژوه  از ربی  محدود بودن گروه نمونه با توجه به محدودیت

، و بکا در نظکر گکرفتن    دیگکر و در دانشجویان   تر، مونه وسیعکود این پژوه  در گروه ن پیشنناد می

سکابقه  هک ،  أکناختی)سکن، و کعیت ت   ثیرگذار در این زمینه از ربی  متغیرهکای جمعیکت  أمتغیرهای ت

)از ربیکک   کککناختی میککاان درآمککد، تعککداد فرزنککدان( و دیگککر متغیرهککای روان عضککویت در بیککی ، 

پکذیری بیشکتر    ای و تعمکیم  های مقاییه ( جنت بررسیهای کخصیتی، اختالالت هیجانی و... ویژگی

هکای داخلکی در ایکن زمینکه بیکیار       . همچنین بررسی ادبیات نشان داد که پژوه نتای  تیرار گردد

تواند دان  موجود در ایکن زمینکه    های این پژوه  که می باکد، بنابراین با توجه به یافته محدود می

کود با توجه به اهمیت و نق  بیی  که از جمله  پیشنناد می گران را گامی به پی  ببرد؛ به پژوه 

هکای   باکد، به تحقیقات بیشتری در راب ه با اثرگذاری دوره دستاوردهای بارگ انقالب اسالمی می

 کناختی در جامعه بپردازند. بیی  در رکد متغیرهای روان

ن در معکرض  رکرار داککت   ی هبکه واسک    دانشکجویان بیکیجی  مشکخص اسکت ککه    عالوه بر ایکن،  

هکای روانکی مقابلکه و اییکتادگی در برابکر ایکن        درونی، باید به میانییم فشارزاهای فراوان بیرونی و

 عرصهها رب  از ورود به این  استرسورها تجنیاکده و عوام  کلیدی در این مقاومت و مقابله در آن

هکا   ریای کود تکا آن  تقویت گردند. بنابراین بنتر است برای تقویت این عوام  در دانشجویان برنامه
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خصکو  مجنکا ککوند.     ها و فاکتورهکای موردنیکاز در ایکن    عرصه، به میانییماین پی  از ورود به 

هکای منیکجم و ککالن در     ریکای  برنامکه   ککود،  براسا  نتای  حاص  از پژوه  حا کر پیشکنناد مکی   

 درونکی  کنتکرل  منبکع  بکردن  بکاال  بکرای  عملکی  و آموزککی در جنکت ارائکه راهیارهکای    هکا   انشگاهد

 و مقاصکد،  هکا،  انگیکاه  اهداف، کردن سازی درونی طریق از باید کار این. پذیرد صورت دانشجویان

هکای   نکده کن تقویت و پیامدها وارع در. گیرد صورت بیرونی های تنبیه و ها پاداش اثر کردن رنگ کم

خکاطر   فردی که منبکع کنتکرل درونکی دارد، بکه     اًطبع. افراد باید هر چه بیشتر درونی باکند، تا بیرونی

خاطر نفس انجکام وظیفکه و احیکا      کند بلیه به به وظای  خود عم  نمی پاداش بیرونی و یا تر 

ین چنک  م مهنکاً . زنکد  عمک  مکی   کند دسکت بکه   میهولیتی که در ربال این مورعیت در خود احیا  می

نحو احین و یکا   تری خواهد داکت و حتی اگر بداند پس از انجام وظیفه به فردی بازده بنتر و کام 

کشد، باز هم وظیفه خود را تمام  کاری در انجام آن، پاداش و یا تنبیه بیرونی انتظارش را نمی اهمال

کده  برای خود رائ ها را  که تنبیه و پاداش او درونی است و خودش آن دهد، چرا و کمال انجام می

هکا و احیکا  ر کایت از     دنبال باال رفتن منبع کنترل درونی، و افاای  موفقیت کند. به و اعمال می

ککود.   تکر مکی   نفس، منبع کنترل درونی رود و با باالتر رفتن عات نفس نیا باال می انجام وظیفه، عات

ککده و   تکر  نبکع کنتکرل  درونکی   م ترتیب فرد با وارد کدن در یک چرخکه سکالم روانکی، مرتبکاً     بدین

ها و حین هر چکه   پیامد ورود به این چرخه افاای  روزافاون موفقیت رود و نفی  باالتر می عات

بخشکی بکه تفیکرات انقالبکی و      تکر آن، عمکق   بیشتر انجام وظیفه در چنین فردی است، و پیامد کالن

گردد؛ میهولین سازمان بیکی    . همچنین پیشنناد میحفاظت از دستاوردهای انقالب در جامعه است

درونکی  مدار و  هدف تیلط های آموزکی در جنت ها و کارگاه برگااری دورهبا  دانشجویی کشور

هکای درونکی بکرای     سمت انگیاه در جنت سوق دادن افراد به نفس کردن منبع کنترل و ارتقاء عات

 اردامات الزم را انجام دهند. محوله وظای انجام 

 :منافع تضاد

 .ندارد وجود منافعی تعارض گونه هیچ مقاله این در که دارند اذعان نوییندگان
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 طکول  در هکا  هاینکه  کلیکه  و نیرده دریافت مالی حمایت ننادی و مؤسیه هیچ از حا ر پژوه 

 .است بوده گران پژوه  عنده بر پژوه  اجرای فرآیند

 :قدردانی و تشکر

 کلیکه  از وسکیله  بکدین  نبکود؛  پکذیر  امیکان  کننکدگان  مشکارکت  همیکاری  بکدون  حا کر  پژوه 

 .آید می عم  به تشیر و تقدیر کنندگان مشارکت
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Abstract 
 

The current research to aim was purpose conducted the mediating role of 

locus of control in relationship between goal orientation (skill-oriented, 

performance-oriented, performance-avoidance) with self-esteem. The research 

method was correlation of the type path analysis. The population of this study 

included all Basij students participating in the 24th round of the Velayat plan in 

Ferdowsi University of Mashhad in the academic year 2019-2020. 170 students 

participated in this study by convenience sampling and respond to the Persian 

translation of an 18-item goal-orientation, Rotter’s Locus of Control Scale 

(RLOC) and Rosenberg Self-esteem Scale (RSES). Data analysis was performed 

using path analysis statistical method and by the SPSS-22, and AMOS-24 

statistical software’s and bootstrapping method was used to examine the 

mediating role of the variables. The results showed that the skill-oriented has a 

direct effect on self-esteem and an indirect effect on self-esteem through the 

source of control (p <0.01). Performance-oriented, performance-avoidance goals 

had no direct or indirect effect on self-esteem (p <0.05). Considering the present 

results and educability of GO, Higher education system and University Student 

Mobilization (Basij) should plan for improving internal motivation and directing 

students toward favorable GO; in this way, they can minimize the negative effects 

of low self-esteem. 

Keywords: Goal Orientation, Locus of Control, Self-Esteem. 
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