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چکیده
هدف پژوهش حاضر  ،بررسی رابطه علّی اهداف پیشرفت با عملکرد تحصیلی با میانجیگری اهمالکاری تحصیلی
بوده استتت .جامعه پژوهش دانشتتجوناک کارات استتی دانشت اه پیار نور اتتدرستتماک موتتجد ستتلیماک بودهاند که به روش
ت صادفی ساده تعداد  160نفر از آناک انمخاب ادهاند .ابزارهای پژوهش اامل؛ مقیاس هدفهای پی شرفت و مقیاس
اهمالکاری تحصیلی بوده است .به م ظور بررسی روانی از روش تحلیل عامل تأنیدی ،اسمفاده اده است .نمانج تحلیل
عامل تانیدی نشاک داد؛ ابزار از روانی قابل قبول برخوردار است .ارزنابی مدل پیش دادی با اسمفاده از روش تحلیل مویر
در نرر افزار( ای .ار .اُ .اس )21 .انجار اد .بر اساس نمانج انن پژوهش ،مدل پیش دادی روابط علّی بین ممغیرهای مذکور،
از برازش قابل قبول برخوردار است .نمانج در ال وی پژوهش نشاک دادند؛ هدف تبحرگرا هم به صورت مومقیم و هم
به صورت غیرمومقیم از طرنق اهمالکاری تحصیلی با عملکرد تحصیلی ،رابطه دارد همچ ین هدف عملکرد گرنز از
طرنق اهمالکاری تحصتتیلی با عملکرد تحصتتیلی رابطه دارد  .از ستتوی دن ر اهمالکاری تحصتتیلی با عملکرد
تحصیلی ،رابطه م فی مع یدار داامه است  .برازش بدمر از طرنق حذف مویر غیر مع یدار هدف عملکردگرا از طرنق
اهمالکاری تحصیلی با عملکرد تحصیلی حاصل اده است.
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و شناختی اشاره کرد .درباره تاثیر انگیزش بر یادگیری
پژوهش های انجام گرفته از قبیل پژوهش یاسمی نژاد،
طاهری و گل محمدیان [ ]5تاکید دارند که یک سوم پیشرفت
تحصیلی به مسائل عاطفی -انگیزشی مربوط اند .]5[ .یکی
از این عوامل که برعملکرد تحصیلی دانشجویان مؤثر میباشد
نظریهی جهتگیری هدف 2است ،که یکی از جدیدترین
رویکردهای مطرح شده در سه دههی اخیر در حیطهی
روانشناسی تربیتی میباشد .امروزهبسیاری از محققان ،جهت
گیری هدف را یکی از تأثیر گذارترین عوامل بر فعالیتهای
مفید تحصیلی میدانند .هدفهای پیشرفت نشان دهندهی
الگویی از باورهایی است که به راههای مختلف نزدیک شدن،
درگیرشدن و پاسخ دادنبه موقعیت های پیشرفت اشاره دارد
[ ]6دو نوع هدف پیشرفت که معموالً مطالعه میشوند
«هدفهای تبحری ،»3و «عملکردگریز »4هستند .افراد با
جهتگیری هدف تبحری بر رشد شایستگی خود از طریق
تسلط بر تکالیف و به دست آوردن مهارتهای جدید تمرکز
دارند [ .]7اخیراً اهداف عملکردی به دو نوع هدف رویکرد-
عملکرد و هدف اجتناب -عملکرد تقسیمبندی شده است.
هدف رویکرد -عملکرد بر کسب قضاوتهای مطلوب از
شایستگی و هدف اجتناب -عملکرد بر اجتناب از قضاوتهای
نامطلوب از توانایی تمرکز دارند [ .]8افراد با جهتگیری هدف
عملکردگریز به واسطهی اجتناب از نشان دادن شایستگی
پایینتر نسبت به دیگران و دریافت قضاوتهای منفی دربارهی
پیشرفتهایشان برانگیخته میشوند [.]9
پژوهشگران معتقدند تفاوت قائل شدن بین هدفهای
تبحرگرا و عملکردگرا بسیار مهم است .هدفهای تبحری ،در
موقعیتهای پیشرفت (به عنوان مثال ،در مدرسه) ،با شیوه
های تفکر ،احساس و رفتار مثبت و سازنده در ارتباط است،
در حالیکه هدفهای عملکردگرا ،در موقعیتهای پیشرفت،
با شیوههای تفکر ،احساس و رفتار نسبتاً منفی و بیحاصل
ارتباط دارد [.]10
مطالعات متعد درابطهی بین هدفهای پیشرفت و
عملکرد تحصیلی را در دو محیط مدرسه و دانشگاه تأیید
کردهاند [ .]11در پژوهشی دیگر استاینمر و همکاران []12
رابطه اهداف پیشرفت و نقش آن روی خودگزارشی هوش و
عملکرد تحصیلی را بررسی کردند .تحلیل نتایج نشان داد ،که
هدف عملکرگرا به صورت غیر مستقیم از طریق هوش با
عملکرد تحصیلی ارتباط دارد ،در حالیکه هدف تبحرگرا به

مقدمه
زندگی تحصیلی یکی از مهمترین ابعاد زندگی انسانها
است که بر سایر ابعاد تأثیر فراوان دارد .افراد به واسطهی
عملکرد تحصیلی خود در مدرسه و پیشرفتهای حاصله از آن
و نیز از طریق فراگیری مهارتهای آموزشی و ارتباطی در
مدرسه میتوانند خود را در جامعه نشان دهند و نیز در شغل
های رضایت بخش و متناسب با مهارتهای فراگرفته شده،
خود را ارتقا بخشند .عملکرد تحصیلی افراد نشان دهندهی
موفقیّت و شکست و در نتیجه جهت دهی آنها به فعالیتهای
آیندهشان میباشد .لزوم پرداختن به این مؤلفه بسیار مهم
است و رفع مشکالت تحصیلی دانش آموزان و بهبود عملکرد
آنها در فراگیری بهتر درس و یادگیری مؤثرتر ،در گرو
شناسایی عوامل تأثیرگذار در آن است [ .]1نزدیک به یک
قرن است که روانشناسان به صورت گسترده در تالش برای
شناسایی عوامل پیش بینی کننده پیشرفت تحصیلی هستند.
از میان عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی ،هوش ،مدت ها به
عنوان اصلی ترین عامل موفقیت و پیشرفت تحصیلی درنظر
گرفته می شد ،اما امروزه با تغییر در دیدگاه های نظری در
خصوص عوامل تشکیل دهنده هوش ،نمی توان آن را پیش
بینی کننده موفقی برای پیشرفت تحصیلی محسوب نمود
[ .]2در تقابل با باورهای معمول ،هوش و توانایی تنها تعیین
کنندههای موفقیت تحصیلی نیستند [ .]3پژوهشها نشان
دادهاند که متغیرهای عاطفی و اجتماعی نیز بر پیشرفت
تحصیلی تأثیر گذارند .عوامل مختلفی بر عملکرد تحصیلی1
افراد تأثیر میگذارند که متخصصان تعلیم و تربیت آنها را به
چهار دسته عوامل فردی ،آموزشگاهی ،خانوادگی و اجتماعی
تقسیم کردهاند در واقع این عوامل و متغیرها به قدری در هم
تنیده شده و با هم کنش متقابل دارند که تعیین سهم هریک
دشوار است [. ]4
دانشجویان به عنوان قشرخاصی از جامعه ،در دوران
دانشجویی شرایط خاصی را تجربه میکنند که می تواند
برعملکرد تحصیلی آنها تأثیر منفی بگذارد .عملکرد
تحصیلی یکی از شاخصهای مهم در ارزیابی دانشجویان است
که میزان آن با ارزشیابی از نمرات و موفقیت تحصیلی و به
عنوان مالک ارزیابی و گزینش افراد ،در زمینهی شغل و رشته
ی تحصیلی لحاظ میشود .این موضوع اخیراً مطالعات
متعددی را در دانشگاهها به خود اختصاص داده است .از جمله
عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی میتوان به عوامل انگیزشی
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طور مستقیم با عملکرد تحصیلی رابطه داشت .شکرکن،
هاشمی شیخ شبانی و نجاریان [ ]13در پژوهشی نشان دادند
که هدف تبحری با عملکرد قبلی و بعدی رابطهی مثبت
معنیداردارد ،ولی هدفهای عملکردگریز با عملکرد تحصیلی
قبلی و بعدی رابطهای نداشت .همچنین در پژوهش پکران،
الیوت و مایر [ ]14و جاللوند [ ]15بین هدفهای پیشرفت و
عملکرد تحصیلی رابطه وجود دارد .اهمالکاری ،1نیزاز
متغیرهایی است که با وضعیت تحصیلی دانشجویان رابطه
دارد .اهمالکاری قصد تأخیر داوطلبانه در میدان عمل به رغم
پیشبینی وخامت اوضاع به دلیل این تأخیر است [ ]16و هل،
پایچیل و بنت [ ]17در تعریف اهمال کاری ،دو عنصر اساسی
را متمایز ساختهاند؛ اول اینکه ،اهمال کاری ،سندرمی است
که به آسیب های فراوان جسمی و روحی برای فرد میانجامد
و دوم ،آنکه ،فرد به صورت غیر عقالیی از انجام کار یا وظیفه-
ی مشخص اجتناب میکند .در مجموع اهمال کاری ،به آینده
محول کردن کاری است که تصمیم به اجرای آن گرفته شده
است و به هر دلیل منطقی یا غیر منطقی از زیر بار انجام آن
شانه خالی شود.
به عقیدهی راثبلوم ،سولومون و موراکامی [ ]18اهمال
کاری موجب میشود که دانشجویان فعالیتهای تحصیلی
خود را به تعویق انداخته و در نهایت دچار مشکالت تحصیلی
شوند .برخی از پژوهشها نشان دادهاند که اهمالکاری با
پیشرفت تحصیلی رابطه منفی دارد [ ]20 ،19در مطالعهی
کانتر [ ]21اهمالکاری با اعتماد به نفس تحصیلی ،عملکرد
تحصیلی و رضایت از تحصیل رابطه منفی دارد .کالسن،
کراوچوکو راجانی [ ]22دریافتند که اهمالکاری بر عملکرد
تحصیلی ،خودتنظیمی ،خودارزشمندی تحصیلی و عزت نفس
تأثیر منفی معنیداری دارد .پژوهش یعقوبی و قالئی []23
نیز در زمینه خود تنظیم گری ،و خودکارآمدی در پیش بینی
تعلل ورزی تحصیلی حاکی از این بود که خود تنظیم گری و
خودکارآمدی پیش بینی کننده مناسبی برای تعلل ورزی می
باشند .در پژوهشی که کیم و هه سو [ ]24نیز در زمینه تعلل
ورزی تحصیلی و عملکرد تحصیلی انجام دادند نتابج برخوردار
از این مطلب بود که ،تعلل ورزی با عملکرد تحصیلی
همبستگی منفی دارد .یعنی با شناخت سهم این متغیر در
عملکرد تحصیلی ،میتوان برنامههای کاربردی در جهت
کاهش اهمالکاری و در نتیجه بهبود وضعیت تحصیلی دانش
آموزان یا دانشجویان طراحی کرد .در پژوهشی دیگر که
استرانگ ،چو ،استل و بریدجس [ ]25در زمینه تعلل ورزی
اهداف پیشرفت و اهمال کاری تحصیلی و تعامل به موقع
زمانی انجام داد.

ذکراله مروتی و همکاراک

نتایج نشان داد که ،تعامل به موقع یا مشغولیت به موقع
افزایش دهنده جهت گیری هدف تبحری و افزایش مهارت
یادگیری و کاهش دهنده اهمال کاری می شود .به عالوه
هدف عملکردی باعث افزایش اهمال کاری تحصیلی می شود.
از طرف دیگر نتایج مدل معادالت ساختاری نشان داد که
ترکیب مدل چهارگانه اهداف پیشرفت افزایش دهنده عملکرد
و کاهش تعلل ورزی بودند .پژوهش سواری [ ]26نیز در
زمینه هدف تبحری و هدف عملکردی با اهمال کاری
تحصیلی نشان حاکی از این بود که ،بین تبحرگرایی و اهمال
کاری تحصیلی همبستگی منفی و بین عملکردگرایی و اهمال
کاری تحصیلی همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد.
همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که تبحرگرایی و عملکرد
گرایی به طور معنی داری واریانس اهمال کاری تحصیلی را
پیش بینی و تبیین می کند .با توجه به اهمیت هر یک از این
متغیرها در پیش بینی عملکرد تحصیلی ،ترکیب مدل حاضر
تاکنون به صورتی که در این پژوهش مورد استفاده قرار می-
گیرد تا آنجا که محقق بررسی کرده است ،انجام نگرفته است.
از این رو مدل پیشنهادی ضمن غنا بخشیدن به دانش موجود
در زمینه تاثیر عوامل شناختی و انگیزشی بر عملکرد
تحصیلی دانشآموزان ،میتواند فراهم کنندهی زمینه الزم
برای طراحی و اجرای برنامههای مداخلهای جهت ارتقاء
عملکرد تحصیلی آنها باشد .با استناد به ادبیات پژوهش و با
توجه به آنچه گفته شد ،براساس نتایج پژوهشهای موجود و
چارچوبهای نظری دربارهی سازهی جهتگیری هدفهای
پیشرفت ،در پژوهش حاضر روابط مستقیم و غیرمستقیم بین
متغیر جهتگیری هدفهای پیشرفت وعملکرد تحصیلی با
میانجیگری اهمالکاری تحصیلی موردبررسی قرار گرفته
است .مدل پیشنهادی در نمودار زیر ارائه گردیده است.
فرضیه های پژوهش
 -1آیا هدف تبحری از طریق اهمال کاری تحصیلی با
عملکرد تحصیلی رابطه دارد؟
 -2آیا هدف عملکردی از طریق اهمال کاری تحصیلی با
عملکرد تحصیلی رابطه دارد؟
 -3آیا هدف عملکرد گریز از طریق اهمال کاری تحصیلی
با عملکرد تحصیلی رابطه دارد؟
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هدف تبحر گرا

عملکرد تحصیلی
اهمال کاری تحصیلی

هدف عملکردگرا

هدف عملکرد گریز
شکل  .1رابطه علی بین هدفهای پیشرفت و عملکرد تحصیلی با میانجیگری اهمال کاری تحصیلی

الیوت و مورایاما [ ]27با استفاده از روش آلفای کرونباخ
ضرایب پایایی مؤلفههای هدفهای تبحرگرا ،تبحرگریز،
عملکردگرا و عملکردگریز را به ترتیب  0/92 ،0/88 ،0/84و
 0/94به دست آوردند .همچنین آشوری [ ]2با روش آلفای
کرونباخ پایایی مؤلفههای هدفهای تبحرگرا ،تبحرگریز،
عملکردگرا و عملکردگریز را به ترتیب  0/69 ،0/71 ،0/71و
 0/80به دست آورده است .جاللوند [ ]15در پژوهش خود
روایی این مقیاس را با روش تحلیل عاملی تایید کرده و
همچنین برای پایایی ،ضریب آلفای کرونباخ و تنصیف برای
مؤلفههای هدفهای تبحرگرا ،عملکردگرا و عملکردگریز به
ترتیب به روش آلفای کرونباخ  0/86 ،0/86 ،0/83و به روش
تنصیف  0/69 ،0/65و  0/70به دست آورد که نشان از پایایی
قابل قبول این خرده مقیاسها دارد .در پژوهش حاضر ضریب
پایایی به روش آلفای کرونباخ برای مؤلفههای هدفهای
تبحرگرا ،عملکردگرا و عملکردگریز به ترتیب  0/62 ،0/60و
 0/65بدست آمد .همچنین برای بررسی روایی پرسشنامه
هدف های پیشرفت از تحلیل عامل تاییدی استفاده شد.
مقادیر شاخص برازندگی افزایشی 1برابر با  0/98و شاخص
برازندگی تطبیقی برابر  0/95و جذر میانگین مجذورات
خطای تقریب 2برابر با  0/01میباشد .نتایج عامل تاییدی
نشان داده است ،که کلیه ماده های پرسشنامه پرسشنامه
هدف های پیشرفت دارای بارهای عاملی قابل قبول بزرگتر از
 0/30بوده و روی عامل مربوط به خود بار مثبت و معنی داری
در سطح  P< 0/0001گذاشته اند.
مقیاس اهمال کاری تحصیلی 3توسط سولومون و راثبلوم
[ ]20ساخته شده و شامل  27گویه است و برای بررسی

روش پژوهش
پژوهش حاضر در پی رابطه علی بین هدفهای پیشرفت
و عملکرد تحصیلی با میانجیگری اهمال کاری تحصیلی در
دانشجویان کارشتاسی بوده است .لذا روش مطالعه علّی -
همبستگی بود .جامعه آماری در این پژوهش شامل
دانشجویان کارشناسی دانشگاه پیام نور مسجد سلیمان که در
سال تحصیلی  1393-94مشغول به تحصیل بودند .آزمودنی
ها  160نفر دانشجو بودند که از بین دانشجویان رشته های
روانشناسی ،مدیریت و ادبیات فارسی به روش نمونه گیری
تصادفی چند مرحلهای (نسبتی) انتخاب شدند.
پرسشنامه مورد استفاده سنجش هدفهای پیشرفت
توسط الیوت و مورایاما [ ]27ساخته شده است و دارای 12
گویه است که با استفاده از یک مقیاس پنج درجهای از نوع
لیکرت (از  = 1کامالً مخالفم تا  = 5کامالً موافقم) نمرهگذاری
میشود .پرسشنامه تجدید نظر شده هدفهای پیشرفت دارای
 4مؤلفهی مجزا ،یعنی هدف تبحر گرا ،هدف تبحر گریز ،هدف
عملکردگرا و هدف عملکرد گریز میباشد .الزم به ذکر می
باشد در پژوهش حاضر رابطه سه هدف تبحرگرا ،هدف
عملکرد گرا و هدف عملکرد گریز با عملکرد تحصیلی و اهمال
کاری تحصیلی مورد بررسی قرار گرفته است .در این
پرسشنامه ،مادههای  1تا  3مربوط به مؤلفهی هدف تبحر گرا،
مادههای  4تا  6مربوط به مؤلفهی هدف تبحرگریز ،مادههای
 7تا  9این پرسشنامه مربوط به مؤلفهی هدف عملکردگرا
است و مادههای  10تا  12مربوط به هدف عملکرد گریز
میباشد ،حداقل نمره برای هر مؤلفهی  3و حداکثر آن 15
میباشد.

1

Incremental fit index
Root Mean Square Error of Approximation
3 Academic Procrastination Scale
2

66

روابط علّی بین هدفهای پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشجوناک :نقش میانجیگری اهمالکاری تحصیلی

اهمال کاری تحصیلی در سه حوزه آماده کردن تکالیف،
آمادگی برای امتحان و آمادگی برای مقاالت پایان ترم به کار
می رود .مولفه اول ،آماده کردن تکالیف شامل  11ماده؛ مولفه
دوم ،آمادگی برای امتحان شامل  8ماده؛ مولفه سوم آمادگی
برای مقاله های پایان ترم شامل  8ماده است .نحوه پاسخ
دهی به گویه ها به این صورت است که پاسخ دهندگان میزان
موافقت خود را با هر گویه با انتخاب یکی از گزینه های (به
ندرت)( ،بعضی اوقات)( ،اکثر اوقات) و (همیشه) نشان می
دهند که به ندرت (نمرهی  )1بعضی اوقات (نمرهی  )2اغلب
اوقات (نمرهی  )3و تقریباً همیشه (نمرهی  )4قرار دارد.
همچنین در این مقیاس گویه های ،16 ،15 ،11 ،6 ،4 ،2
 23 ،21و  25به صورت معکوس نمره گذاری می شوند.
حداقل و حداکثر نمره در این مقیاس به ترتیب  27و 108
میباشند .در پژوهش جوکار و دالورپور [ ]28ضریب پایایی
این مقیاس با استفاده از روش آلفای کرونباخ  0/91بدست
آمده است .در پژوهش تمناییفر و مقدسین [ ، ]29نیز پایایی
این مقیاس به روش آلفای کرونباخ  0/92بدست آمد.
هاشمیان [ ]30در پژوهش خود روایی این مقیاس را با روش
تحلیل عاملی ،تایید کرده است و همچنین ضریب پایایی این
مقیاس را با ضرایب آلفای کرونباخ و تنصیف برای مقیاس
اهمالکاری تحصیلی به ترتیب  0/73و  0/69به دست آورد
که حاکی از پایایی قابل قبول این مقیاس است .همچنین
برای بررسی روایی پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی از تحلیل
عامل تاییدی استفاده شد .مقادیر شاخص برازندگی افزایشی
برابر با  0/96و شاخص برازندگی تطبیقی 1برابر  0/93و جذر
میانگین مجذورات خطای تقریب برابر با  0/02میباشد .نتایج
عامل تاییدی نشان داده است ،که کلیه ماده های پرسشنامه
اهمال کاری تحصیلی دارای بارهای عاملی قابل قبول بزرگتر
از  0/30بوده و روی عامل مربوط به خود بار مثبت و معنی
داری در سطح  P< 0/0001گذاشته اند.
پس از ارائه پرسشنامهها به دانشجویان و گردآوری دادهها
با استفاده از نرم افزارهای بستهی آماری برای علوم اجتماعی2
نسخه  19و تحلیل ساختارهای گشتاوری  3نسخه 21
دادههای گردآوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
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جدول  1ارائه شده است.
جدول  .1آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای نرمال بودن دادهها در
رابطه علی بین هدفهای پیشرفت و عملکرد تحصیلی با میانجیگری
اهمال کاری تحصیلی
انحراف

 Zکولموگروف

استاندارد

اسمیرنوف
2/54

0/55
0/62

متغیر

میانگین

هدف تبحرگرا

12/63

1/76

هدف عملکردگرا

12/28

2/94

1/75

11/29

2/56

1/17

0/23

62/76

1/110

0/77

0/56

14/70

1/43

1/24

0/09

هدف عملکرد
گریز
اهمال کاری
تحصیلی
عملکرد تحصیلی

p

جدول 2شاخصهای آماری ،مانند میانگین ،انحراف معیار
و ضرایب همبستگی بین مقیاسها و خرده مقیاسهای
پژوهش را نشان میدهد.
جدول  .2میانگین ،انحراف معیار و ضرایب همبستگی بین مقیاسها و
خرده مقیاسهای پژوهش
متغیرهای
پژوهش
هدف
تبحرگرا
هدف
عملکرد گرا
هدف
عملکرد گریز
اهمال کاری
تحصیلی
عملکرد
تحصیلی

میانگین

انحراف
معیار

r

p

ماتریس
کوواریانس بین
متغیرها

12/63

1/767

0/23

0/001

1/06

12/29

2/947

0/19

0/221

0/04

11/29

2/566

-0/21

0/001

-0/89

62/76

11/10
-0/28

0/001

14/70

1/434

در شکل  2خط ضخیم تر نشان دهنده مسیر غیر معنی-
دار مدل پیشنهادی میباشد.
پارامترهای اندازه گیری روابط مستقیم در مدل
پیشنهادی در جدول  3آورده شده است.
ضرایب مسیر استاندارد و مقادیر بحرانی مربوط به مدل
پیشنهادی در جدول  3نشان داده شده است ،که رابطه هدف
عملکردگرا با عملکرد تحصیلی و اهمال کاری تحصیلی غیر
معنی دار هستند.

یافتهها
نرمال بودن :برای بررسی این مفروضه از آزمون
کولموگورف -اسمیرنف 4استفاده شده است .نتایج آزمون
کولموگورف -اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن دادهها در

1

Comparative Fit Index
)Statistical Package for the Social Science (SPSS
)3 Analysis of Moment Structures (AMOS
4 Kolmogorov-Smirnov Test
2
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عملکرد تحصیلی

هدف تبحر گرا

0/271

0/183

اهمال کاری تحصیلی

-0/361

0/212

هدف عملکردگرا

0/483
0/571

-0/221

هدف عملکرد گریز
شکل  .2ضرایب استاندارد مدل پیشنهادی رابطه علی بین هدفهای پیشرفت و عملکرد تحصیلی با میانجیگری اهمال کاری تحصیلی
جدول  .3پارامترهای اندازه گیری روابط مستقیم در مدل پیشنهادی
مسیر
هدف تبحرگرا به اهمالکاری تحصیلی
هدف تبحرگرا به عملکرد تحصیلی
هدف عملکردگرا به اهمالکاری تحصیلی
هدف عملکردگرا به عملکرد تحصیلی
هدف عملکرد گریز به اهمال کاری تحصیلی
هدف عملکردگریز به عملکرد تحصیلی
اهمالکاری تحصیلی به عملکرد تحصیلی

β
-0/128
0/532
0/27
0/112
0/251
-0/118
-0/21

B
-0/361
0/271
0/483
0/212
0/571
-0/221
-0/183

SE
0/156
0/021
0/119
0/02
0/121
0/112
0/131

سطح معنیداری
0/01
0/01
0/22
0/31
0/001
0/01
0/02

با توجه به نتایج مندرج در جدول 4مالحظه می شود ،که
در مدل پیشنهادی تحقیق برای کل نمونه آزمودنی ها
شاخص ها نشان می دهند مدل اصالح شده از برازندگی
مطلوبی برخوردار است و با داده های مشاهده شده انطباق
دارد

برازندگی مدل پژوهش
در پژوهش حاضر به منظور بررسی برازندگی مدل
پیشنهادی از شاخص های برازندگی استفاده در جدول 4
شاخص های برازندگی مدل پیشنهادی پژوهش و مدل اصالح
شده پژوهش ارائه شده است.

جدول  .4شاخصهای برازندگی مدل فرضی پژوهش و مدل اصالح شده پژوهش
الگو
الگوی پیشنهادی
الگوی اصالح شده

2χ
68/72
15/98

df
3
6

2χ/df
22/90
2/663

GFI
0/81
0/93

AGFI
0/55
0/94

NFI
0/76
0/92

CFI
0/75
0/92

IFI
0/75
0/95

TLI
0/67
0/91

RMSEA
0/12
0/09

همگی رابطههای بین متغیرها معنیدار هستند .در بین روابط
استاندارد معنیدار میان متغیرهای مدل اصالح شده به ترتیب
رابطه هدف تبحرگرا به اهمال کاری تحصیلی (،β=-0/38
 ،)p≤0/04رابطه هدف تبحرگرا به عملکرد تحصیلی (0/29
= ،)p≤0/ 001 ،βرابطه هدف عملکرد گریز به اهمال کاری
تحصیلی ( ،)p≤0/001 ،β=0/35رابطه هدف عملکرد گریز
به عملکرد تحصیلی ( )p≤0/01 ،β=-0/04و رابطه اهمال
کاری تحصیلی شناسی به عملکرد تحصیلی (،β=-0/02
 )p≤0/02می باشند.
جدول . 5ضرایب استاندارد مدل اصالح شده را نشان
میدهد.

اصالح مدل
از آنجایی که در گام برآورد مدل مشاهده شد که مدل از
برازندگی خوبی برخوردار نیست ،بنابراین اصالحاتی در مدل
انجام شد تا برازندگی مدل بهبود یابد .لذا مدل پیشنهادی
برای اینکه به صورت مناسب برازش یابد نیاز با اصالح دارد.
شکل  3ضرایب استاندارد الگوی اصالح شده بین هدف
تبحرگرا و هدف عملکردگریز با عملکرد تحصیلی با میانجی
گری اهمال کاری تحصیلی نشان میدهد .ضرایب مسیر
استاندارد و مقادیر بحرانی مربوط به مدل اصالح شده که در
جدول  5نشان داده شده است ،حاکی از این می باشد که،
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هدف تبحرگرا

0/56
-0/11
عملکرد تحصیلی

-0/11

اهمال کاری
تحصیلی

0/29

هدف عملکرد گریز

-0/11
شکل  .3ضرایب استاندارد مدل اصالح شده رابطه علی بین هدفهای پیشرفت و عملکرد تحصیلی با میانجیگری اهمال کاری تحصیلی
جدول  .5ضرایب استاندارد مدل اصالح شده
مسیر
هدف تبحرگرا به اهمالکاری تحصیلی
هدف تبحرگرا به عملکرد تحصیلی
هدف عملکرد گریز به اهمال کاری تحصیلی
هدف عملکردگریز به عملکرد تحصیلی
اهمالکاری تحصیلی به عملکرد تحصیلی

β
-0/11
0/56
0/29
-0/11
-0/17

B
-0/38
0/29
0/35
-0/04
-0/02

SE
0/17
0/02
0/11
0/01
0/01

سطح معنیداری
0/04
0/01
0/001
0/01
0/02

جدول  .6نتایج روش بوت استراپ مسیرهای واسطه ای پژوهش در
الگوی پیشنهادی

ضرایب مسیر استاندارد و مقادیر بحرانی مربوط به مدل
اصالح شده که در جدول  5نشان داده شده است ،حاکی از
این می باشد که ،همگی رابطههای بین متغیرها معنیدار
هستند .در بین روابط استاندارد معنیدار میان متغیرهای
مدل اصالح شده به ترتیب رابطه هدف تبحرگرا به اهمال
کاری تحصیلی ( ،)p≤0/04 ،β=-0/38رابطه هدف تبحرگرا
به عملکرد تحصیلی ( ،)p≤0/ 001 ،β= 0/29رابطه هدف
عملکرد گریز به اهمال کاری تحصیلی (،β=0/35
 ،)p≤0/001رابطه هدف عملکرد گریز به عملکرد تحصیلی
( )p≤0/01 ،β=-0/04و رابطه اهمال کاری تحصیلی شناسی
به عملکرد تحصیلی ( )p≤0/02 ،β=-0/02می باشند.
یافتههای مربوط به فرضیههای غیرمستقیم در
الگوی پیشنهادی
برای بررسی فرضیه های مبنی بر روابط غیرمستقیم
متغیرها ،از روش بوت استراپ استفاده شد ،که به بررسی آن
پرداخته میشود .برخی فرضیهها الگوی پیشنهادی ،حاکی از
مسیرهای غیرمستقیم و واسطهای بین متغیرهای پژوهش
بود .روابط غیر مستقیم با استفاده از روش بوت استراپ بر
روی نرم افزار( ای .ام .اُ .اس )21 .آزموده شدند.

مسیرها
رابطه هدف تبحرگرا با عملکرد تحصیلی
از طریق اهمالکاری تحصیلی
رابطه هدف عملکردگریز با عملکرد
تحصیلی از طریق اهمالکاری تحصیلی
رابطه هدف عملکردگرا با عملکرد
تحصیلی از طریق اهمالکاری تحصیلی

حدباال

حد
پایین

سطح
معنی
داری

0/004

0/079

0/04

0/003

0/071

0/05

0/042

-0/014

0/49

همان طور که جدول  6نشان می دهد .برای تعیین معنی
داری روابط غیرمستقیم از روش بوت استراپ استفاده شده
است .جدول  6نتایج حاصل از بوت استراپ را در تعیین روابط
علی بین هدف های پیشرفت و عملکرد تحصیل در دانشجویان
با نقش میانجی گری اهمال کاری تحصیلی را به صورت کلی
نشان میدهد .اثرات غیر مستقیم مسیرهای هدف تبحرگرا و
هدف عملگرد گریز با عملکرد تحصیلی از طریق اهمالکاری
تحصیلی معنی دار می باشد و مسیر هدف عملکردگرا با
عملکرد تحصیلی از طریق اهمالکاری تحصیلی غیرمعنی دار
است.
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نشان دادن تواناییهای خود به دیگران و به دست آوردن
قضاوتهای مطلوب آنان هستند  .لذا به نظر می رسد که
دانشجویانی که به اهداف عملکرد گرایش دارند .برای پرهیز
از شکست خود فرایند مطالعه را به شب امتحان موکول می
کنند .در نتیجه تعلل ورزی آنها افزایش پیدا می کند .در
تبیین دیگر یافته این پژوهش باید گفت ،اگر مالکهای
ارزشیابی مدارس و سایر نهادهای آموزشی هنجاری باشد
یادگیرندگان اهداف عملکردی را برخواهند گزید .دانش
آموزان با جهت گیری هدف عملکردی به لحاظ درونی
برانگیخته نمیشوند و به کمک احتیاج دارند و این
خصوصیات می تواند روی نتایج عملکرد تحصیلی تاثیر
بگذارد .از طرف دیگر [ ]31بیان میدارد افراد با جهتگیری
هدف عملکردگرا به علت عدم درگیرشدن در تکالیف
یادگیری ،پردازش سطحی اطالعات و تمایل به کسب موفقیت
با حداقل تالش به موفقیتهای تحصیلی کمتری در مقایسه
با دان ش آموزان دارای جهت گیری هدف تبحرگرا دست می
یابند.]16 ،21[ .
در پژوهش حاضر همچنین رابطه غیرمستقیم هدف
عملکرد گریز به عملکرد تحصیلی از طریق اهمال کاری
تحصیلی معنی دار بود .نتایج نشان داد که هدف عملکردگریز
به دلیل پیوندی که با فرایندهای ناسازگارانهی خودنظمجویی
دارد ،رابطهای مثبت با اهمالکاری دارد .از آنجا که این
جهتگیری ،نگرانی و اضطراب ناشی از شکست و بی کفایتی
در نزد دیگران را افزایش میدهد ،موجبات کاهش نسبی
خودنظمجویی را فراهم میسازد و نتیجهی آن فعال شدن
فرایندهایی است که موجب تنزیل موقت میشوند ،به این
ترتیب ،زمینهی تعللورزی در این جهتگیری افزایش می
یابد .این یافتهها با نتایج پژوهش دوئک و مستر [ ، ]3راثبلوم
و همکاران [ ]18مطابقت دارد .دانشآموزانی که اهداف
اجتناب -عملکرد دارند ،برای نیل به اهداف خود کمترین
تالش را دارند ،بیشتر تعلل میورزند و برای تکالیف تحصیلی
نیز ارزش کمی قائلند .در نتیجه عملکرد تحصیلی این افراد
پایین است .در حقیقت ،ترس از شکست در این افراد نوعی
وسواس در وارد عمل شدن به وجود میآورد که نتیجهی آن
عدم انجام کار یا به تعویق انداختن آن است .از آن جایی که
ترس از شکست ،دلیل بسیار مهمی برای اهمالکاری تحصیلی
است و افراد با جهت گیری هدف عملکردگریز ترس از شکست
دارند و دغدغه اصلیشان شکست نخوردن است ،بنابراین این
افراد در انجام امور تحصیلی خود ،بدلیل ترس از شکست تعلل
میورزند که این تعلل منجر به عملکرد ضعیف در آنها می-
شود [ ]18همچنین در تببین رابطه هدف عملکرد گریز با
عملکرد تحصیلی می توان گفت ،ترس و اجتناب از وارد عمل

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطهی علّی بین اهداف
پیشرفت با عملکرد تحصیلی با میانجی گری اهمال کاری
تحصیلی صورت گرفت .با توجه به یافتهها رابطه غیرمستقیم
هدف تبحری به عملکرد تحصیلی از طریق اهمال کاری
تحصیلی معنی دار بود .در تبیین این یافتهها میتوان بیان
داشت که این افراد شایستگی را نتیجه غلبه بر مسائل چالش
برانگیز و ارتقاء تواناییها میدانند [ ]8دانشجویی که هدف
تبحرگرا دارد از تکالیف چالشانگیز استقبال میکند و تالش
و کوشش بسیاری را برای پیشرفت مهارتها و آموختههای
خود انجام میدهد ،یکی از نتایج طبیعی چنین تالش و
کوششی بهبود عملکرد تحصیلی میباشد [ .]9در پژوهش
سولومون و همکاران [ ]20هدفهای گرایشی (تبحری و
عملکردی و به ویژه هدف تبحرگرا) به واسطهی تأثیر مثبتی
که بر خودنظمجویی دارند ،رابطهای منفی با اهمالکاری
دارند .امروزه تعللورزی نوعی نقصان در خودنظمجویی
محسوب میشود و لذا هر عاملی که زمینه ساز افزایش
خودنظمجویی باشد ،تعللورزی را کاهش میدهد .بنابراین،
اهداف یک مؤلفهی مهم خودنظمجویی محسوب شده که بر
تعللورزی اثر منفی دارد .دانش آموزانی که هدفشان کسب
مهارتهای جدید و توسعه یادگیری است ،برای تکالیف ارزش
باالیی قائلند ،برای انجام دادن تکالیف تالش زیادی دارند و
کمتر تعلل میکنند .دانشآموز تبحرگرا در سایه تالشی که
برای تسلط و تبحر بر موضوعات درسی دارد عملکرد خود را
نیز بهبود بخشد .چنین دانشآموزانی عالقه درونی به فعالیت
های یادگیری دارند و به همین دلیل وقت بیشتری برای
یادگیری صرف می کنند [ .]15دانشآموزانی که دارای جهت
گیری هدفی تبحری هستند ،از راهبردهای یادگیری از قبیل
سازماندهی ،برنامه ریزی و خودنظارتی در یادگیری مفاهیم
بهره میگیرند .بنابراین ،در انجام دادن تکالیف دشوار تعلل
بسیار کمی از خود نشان می دهند .گزارش این دانشآموزان
مبنی بر به کارگیری راهبردهای یادگیری فوق ،داشتن تعلل
پایین و پایداری بیشتر در انجام دادن تکالیف ،خود منجر به
پیشرفت عملکرد تحصیلی میشود [. ]17
در این پژوهش نتایج نشان داد که ،رابطه غیر مستقیم
هدف عملکرد گرا به عملکرد تحصیلی از طریق اهمال کاری
تحصیلی غیر معنی دار می باشد .در تبیین یافتههای این
پژوهش میتوان گفت فراگیران دارای جهتگیری هدف
عملکردی بر توانایی و احساس خود -ارزشی تأکید دارند و
توانایی خود را از طریق رقابت کردن و بهتر عمل کردن و
پیشی گرفتن در معیارهای هنجارمحور نشان میدهند.
فراگیرانی که هدفهای عملکردی را انتخاب میکنند ،درصدد
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شدن و به تبع آن ماهیت انفعالی دانشجویان باعث میشود
که انگیزه تالش و فعالیت در آنها پایین باشد .هدف عملکرد
گریز ،هدفی ناسازگارانه است و همواره با پیامدهای مخربی
همراه است .دانشجویان عملکردگریز برای حفظ موقعیت و
نشان دادن شایستگی خود به دیگران جهت رسیدن به نتیجه
مطلوب و نشان دادن برتری خود نسبت به دیگران تالش می
کنند .]8[ .و در ادامه نتایج آزمون فرض هفتم نشان داد که
بین اهمال کاری با عملکرد تحصیلی رابطه منفی وجود دارد.
کانتر [ ]21و استیل [ .]16پژوهشها نشان دادهاند که
ترس از شکست و تنفر از تکلیف میتواند دو انگیزه اساسی
اولیه برای تعلل تحصیلی باشند [ ]32در دانشجویان ،تعلل
تحصیلی به وسیله احساس اجتناب ،ترس و آشفتگی 1در
هویت شخصی پیشبینی میشود [ ] 33و در انجام تکالیف
دانشگاهی ناخوشایند ،مالل آور یا دشوار بیشتر از تکالیف
تحصیلی آسان و خوشایند مشاهده میشود [ .] 34همچنین،
دانشجویان تعللی که دارای سطح پایینتری از تعلل میباشند،
عالقه بیشتری به تغییر رفتار تعللی خویش نشان میدهند
[ . ]35بنابراین ،هنگامی که تکالیف تنفرآور باشد و
دانشجویان اطمینان کافی به مهارتهای خود در انجام
تکالیف تحصیلی نداشته باشند ،تمایل تعللی را از خود نشان
میدهند.
به رغم تالش جدی در جهت انجام صحیح و اصولی
پژوهش حاضر ،این پژوهش نیز مانند دیگر پژوهشهای انجام
شده در حیطه مسائل انسانی ،با محدودیتها و مشکالتی
مواجه بود که تالش برای برطرف کردن آنها در پژوهشهای
آتی ،میتواند مهر تأییدی بر نتایج به دست آمده در این
پژوهش باشد .از جمله محدودیتها این پژوهش این می باشد
که نتایج آن بر روی دانشجویان در شهرهای دیگر باید با
احتیاط تعمیم داده شود .با توجه به یافتههای پژوهشی و
شیوع تعللورزی در میان دانشجویان ،لزوم توجه مسئولین،
برنامهریزان و دستاندرکاران نظام آموزشی را به حوزهی
اهداف و به کارگیری راهبردهایی برای تغییر جهتگیری
هدف ،جهت کاهش تعلل ورزی یا اصالح آن ضروری می-
نماید .توجه بیشتر به این مسئله و برخورد جدی و
کارشناسانه میتواند گامی در جهت حل معضالت آموزشی
یادگیرندگان در سطوح مختلف تحصیلی باشد .یافتههای
پژوهشی نشان می دهند که هدف تبحرگرا که نوع ایده آل
هدفگرایی است ،در بین دانشجویان کمتر وجود دارد .با توجه
به اینکه از طریق هدف تبحرگرا می توان اهمال کاری
تحصیلی را پیش بینی کرد .برای کاهش اهمال کاری
تحصیلی می توان اهداف تبحرگرا را ارتقاء و کاهش هدف
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