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 تحصیلی عملکرد و پیشرفت هایهدف بین یعلّ وابطر

 تحصیلی کاریاهمال گریمیانجی: نقش دانشجویان
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 مقدمه  
ا هترین ابعاد زندگی انسانزندگی تحصیلی یکی از مهم

 یاست که بر سایر ابعاد تأثیر فراوان دارد. افراد به واسطه
های حاصله از آن عملکرد تحصیلی خود در مدرسه و پیشرفت

های آموزشی و ارتباطی در و نیز از طریق فراگیری مهارت
شغلیز در توانند خود را در جامعه نشان دهند و نمدرسه می

های فراگرفته شده، های رضایت بخش و متناسب با مهارت
 یخود را ارتقا بخشند. عملکرد تحصیلی افراد نشان دهنده

های ها به فعالیتموفقیّت و شکست و در نتیجه جهت دهی آن
باشد. لزوم پرداختن به این مؤلفه بسیار مهم شان میآینده

موزان و بهبود عملکرد است و رفع مشکالت تحصیلی دانش آ
ها در فراگیری بهتر درس و یادگیری مؤثرتر، در گرو آن

نزدیک به یک  . [1] شناسایی عوامل تأثیرگذار در آن است
قرن است که روانشناسان به صورت گسترده در تالش برای 
شناسایی عوامل پیش بینی کننده پیشرفت تحصیلی هستند. 

وش، مدت ها به هیلی، ز میان عوامل موثر بر پیشرفت تحصا
عنوان اصلی ترین عامل موفقیت و پیشرفت تحصیلی درنظر 
گرفته می شد، اما امروزه با تغییر در دیدگاه های نظری در 

توان آن را پیش  نمی خصوص عوامل تشکیل دهنده هوش،
بینی کننده موفقی برای پیشرفت تحصیلی محسوب نمود 

توانایی تنها تعیین  در تقابل با باورهای معمول، هوش و .[2]
ها نشان . پژوهش[3]های موفقیت تحصیلی نیستند کننده

اند که متغیرهای عاطفی و اجتماعی نیز بر پیشرفت داده
 1عوامل مختلفی بر عملکرد تحصیلی گذارند.ر تحصیلی تأثی

ا را به هگذارند که متخصصان تعلیم و تربیت آنافراد تأثیر می
وزشگاهی، خانوادگی و اجتماعی چهار دسته عوامل فردی، آم

واقع این عوامل و متغیرها به قدری در هم ر اند دتقسیم کرده
تنیده شده و با هم کنش متقابل دارند که تعیین سهم هریک 

 .[ 4دشوار است ]

دوران ر به عنوان قشرخاصی از جامعه، د دانشجویان
واند ت کنند که میدانشجویی شرایط خاصی را تجربه می

عملکرد  .ها تأثیر منفی بگذاردبرعملکرد تحصیلی آن
های مهم در ارزیابی دانشجویان است یکی از شاخص تحصیلی

که میزان آن با ارزشیابی از نمرات و موفقیت تحصیلی و به 
ی شغل و رشتهعنوان مالک ارزیابی و گزینش افراد، در زمینه

 شود. این موضوع اخیراً مطالعاتی تحصیلی لحاظ می
از جمله ها به خود اختصاص داده است. دانشگاهر متعددی را د

ی توان به عوامل انگیزشعوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی می

                                                           
1 academic performance 
2 goal orientation theory 
3 mastery goals 
4 performance - avoidance 

و شناختی اشاره کرد. درباره تاثیر انگیزش بر یادگیری 
انجام گرفته از قبیل پژوهش یاسمی نژاد، پژوهش های 

ت یشرف[ تاکید دارند که یک سوم پ5طاهری و گل محمدیان ]
یکی . [5]انگیزشی مربوط اند.   -تحصیلی به مسائل عاطفی

اشد بل که برعملکرد تحصیلی دانشجویان مؤثر میاین عواماز 
ترین جدید که یکی از، است 2گیری هدفی جهتنظریه

ی ی اخیر در حیطهرویکردهای مطرح شده در سه دهه
جهت ،بسیاری از محققانباشد. امروزهمیتربیتی روانشناسی 

های گذارترین عوامل بر فعالیتر گیری هدف را یکی از تأثی
 یپیشرفت نشان دهندههای هدف دانند.مفید تحصیلی می

های مختلف نزدیک شدن، الگویی از باورهایی است که به راه
دارد های پیشرفت اشاره  به موقعیتدرگیرشدن و پاسخ دادن

شوند میپیشرفت که معموالً مطالعه هدف نوع  دو[ 6]
هستند. افراد با « 4عملکردگریز»، و «3تبحریهای هدف»

رشد شایستگی خود از طریق ر گیری هدف تبحری بجهت
های جدید تمرکز آوردن مهارت به دست تسلط بر تکالیف و

 -. اخیراً اهداف عملکردی به دو نوع هدف رویکرد[7دارند ]
 بندی شده است.عملکرد تقسیم -عملکرد و هدف اجتناب

های مطلوب از عملکرد بر کسب قضاوت -رویکرد هدف
ای هعملکرد بر اجتناب از قضاوت -شایستگی و هدف اجتناب

گیری هدف افراد با جهت. [8]نامطلوب از توانایی تمرکز دارند 
ی اجتناب از نشان دادن شایستگی به واسطه گریزعملکرد

ی بارهرمنفی د یهاپایینتر نسبت به دیگران و دریافت قضاوت
 . [9] شوندهایشان برانگیخته میپیشرفت

های پژوهشگران معتقدند تفاوت قائل شدن بین هدف
های تبحری، در تبحرگرا و عملکردگرا بسیار مهم است. هدف

های پیشرفت )به عنوان مثال، در مدرسه(، با شیوه موقعیت
های تفکر، احساس و رفتار مثبت و سازنده در ارتباط است، 

های پیشرفت، های عملکردگرا، در موقعیتکه هدفدر حالی
اصل حهای تفکر، احساس و رفتار نسبتاً منفی و بیبا شیوه

 . [10]ارتباط دارد 
 پیشرفت وهای هدف ی بیندرابطه مطالعات متعد

عملکرد تحصیلی را در دو محیط مدرسه و دانشگاه تأیید 
 [12]در پژوهشی دیگر استاینمر و همکاران  [.11اند ]کرده

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 
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، شکرکنعملکرد تحصیلی رابطه داشت. طور مستقیم با 
[ در پژوهشی نشان دادند 13] هاشمی شیخ شبانی و نجاریان

ی مثبت که هدف تبحری با عملکرد قبلی و بعدی رابطه
ریز با عملکرد تحصیلی گهای عملکردداردارد، ولی هدفمعنی

همچنین در پژوهش پکران، ای نداشت. قبلی و بعدی رابطه
های پیشرفت و بین هدف [15]و جاللوند  [14]الیوت و مایر 

، نیزاز 1کاریعملکرد تحصیلی رابطه وجود دارد. اهمال
هایی است که با وضعیت تحصیلی دانشجویان رابطه متغیر
قصد تأخیر داوطلبانه در میدان عمل به رغم  کاریاهمال دارد.
و هل،  [16] بینی وخامت اوضاع به دلیل این تأخیر استپیش

در تعریف اهمال کاری، دو عنصر اساسی  [17] بنتپایچیل و 
که، اهمال کاری، سندرمی است اند؛ اول اینرا متمایز ساخته

انجامد که به آسیب های فراوان جسمی و روحی برای فرد می
-که، فرد به صورت غیر عقالیی از انجام کار یا وظیفهو دوم، آن

ه آینده کند. در مجموع اهمال کاری، بی مشخص اجتناب می
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.
اهمال [18]، سولومون و موراکامی ی راثبلومبه عقیده 

های تحصیلی شود که دانشجویان فعالیتموجب میکاری 
انداخته و در نهایت دچار مشکالت تحصیلی خود را به تعویق 

با کاری اهمالاند که ها نشان دادهبرخی از پژوهش. شوند
ی [ در مطالعه20، 19دارد ] منفی پیشرفت تحصیلی رابطه

با اعتماد به نفس تحصیلی، عملکرد  کاریاهمال[ 21] رکانت
 ،کالسنتحصیل رابطه منفی دارد.  تحصیلی و رضایت از

بر عملکرد  کاریاهمال[ دریافتند که 22] جانیکراوچوکو را
ارزشمندی تحصیلی و عزت نفس دتنظیمی، خوتحصیلی، خود

[  23]پژوهش یعقوبی و قالئی  دارد.داری یتأثیر منفی معن
نیز در زمینه خود تنظیم گری، و خودکارآمدی در پیش بینی 
تعلل ورزی تحصیلی حاکی از این بود که خود تنظیم گری و 

ارآمدی پیش بینی کننده مناسبی برای تعلل ورزی می خودک
در زمینه تعلل نیز [ 24] در پژوهشی که کیم و هه سو باشند. 

ورزی تحصیلی و عملکرد تحصیلی انجام دادند نتابج برخوردار 
از این مطلب بود که، تعلل ورزی با عملکرد تحصیلی 

با شناخت سهم این متغیر در  همبستگی منفی دارد. یعنی
های کاربردی در جهت توان برنامهملکرد تحصیلی، میع

ش داننتیجه بهبود وضعیت تحصیلی  در کاری وکاهش اهمال
در پژوهشی دیگر که  دانشجویان طراحی کرد.آموزان یا 

در زمینه تعلل ورزی  [ 25] استرانگ، چو، استل و بریدجس
اهداف پیشرفت و اهمال کاری تحصیلی و تعامل به موقع 

 نجام  داد. زمانی ا

                                                           
1 academic procrastination 

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. 

داد که از طرف دیگر نتایج مدل معادالت ساختاری نشان 
ترکیب مدل چهارگانه اهداف پیشرفت افزایش دهنده عملکرد 

نیز در  [ 26] و کاهش تعلل ورزی بودند. پژوهش سواری
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 

 این از یک هر اهمیت به توجه پیش بینی و تبیین می کند. با
 رحاض مدل ترکیب تحصیلی، عملکرد بینی پیش در متغیرها
-یم قرار استفاده مورد پژوهش این در که صورتی به تاکنون

. ستا نگرفته انجام است، کرده بررسی محقق که آنجا تا گیرد
 دموجو دانش به بخشیدن غنا ضمن پیشنهادی مدل رو این از
 عملکرد بر انگیزشی و شناختی  عوامل تاثیر زمینه در

 الزم زمینه یکننده فراهم تواندمی آموزان،دانش تحصیلی
 ارتقاء جهت ایمداخله هایبرنامه اجرای و طراحی برای

 با و پژوهش ادبیات به استناد با. باشد آنها تحصیلی عملکرد
های موجود و براساس نتایج پژوهش شد، گفته آنچه به توجه

های هدف گیریی جهتی سازههای نظری دربارهچارچوب
ین مستقیم برغی یشرفت، در پژوهش حاضر روابط مستقیم وپ

پیشرفت وعملکرد تحصیلی با  هایگیری هدفر جهتمتغی
 فتهکاری تحصیلی موردبررسی قرار گرگری اهمالمیانجی

  ت.اس گردیدهارائه  ر زیر. مدل پیشنهادی در نمودااست

 فرضیه های پژوهش
آیا هدف تبحری از طریق اهمال کاری تحصیلی با  -1

 دارد؟ عملکرد تحصیلی رابطه

آیا هدف عملکردی از طریق اهمال کاری تحصیلی با  -2
 دارد؟ عملکرد تحصیلی رابطه

آیا هدف عملکرد گریز از طریق اهمال کاری تحصیلی  -3
 دارد؟ با عملکرد تحصیلی رابطه
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 کاری تحصیلی گری اهمالهای پیشرفت و عملکرد تحصیلی با میانجی. رابطه علی بین هدف1ل شک

 روش پژوهش
های پیشرفت بین هدفپژوهش حاضر در پی رابطه علی 

گری اهمال کاری تحصیلی در و عملکرد تحصیلی با میانجی
 - یاست. لذا روش مطالعه علّ دانشجویان کارشتاسی بوده

همبستگی بود. جامعه آماری در این پژوهش شامل 
ه در ک دانشجویان کارشناسی دانشگاه پیام نور مسجد سلیمان

مشغول به تحصیل بودند. آزمودنی  1393-94سال تحصیلی 
نفر دانشجو بودند که از بین دانشجویان رشته های  160ها 

به روش نمونه گیری ی روانشناسی، مدیریت و ادبیات فارس
 انتخاب شدند. ای )نسبتی( تصادفی چند مرحله

های پیشرفت پرسشنامه مورد استفاده سنجش هدف
 12دارای  ساخته شده است و[ 27] توسط الیوت و مورایاما

 ای از نوعگویه است که با استفاده از یک مقیاس پنج درجه
گذاری قم( نمرهکامالً مواف = 5کامالً مخالفم تا  = 1لیکرت )از 

های پیشرفت دارای شود. پرسشنامه تجدید نظر شده هدفمی
گریز، هدف  گرا، هدف تبحر ی مجزا، یعنی هدف تبحرمؤلفه 4

باشد. الزم به ذکر می گریز می عملکردگرا و هدف عملکرد
باشد در پژوهش حاضر رابطه سه هدف تبحرگرا، هدف 

 تحصیلی و اهمال عملکرد گرا و هدف عملکرد گریز با عملکرد
کاری تحصیلی مورد بررسی قرار گرفته است. در این 

گرا،  ی هدف تبحرمربوط به مؤلفه 3تا  1های پرسشنامه، ماده
های ی هدف تبحرگریز، مادهمربوط به مؤلفه 6تا  4های ماده

عملکردگرا  ی هدفاین پرسشنامه مربوط به مؤلفه 9تا  7
گریز  عملکرد به هدف مربوط 12تا  10های است و ماده

 15آن و حداکثر  3ی باشد، حداقل نمره برای هر مؤلفهمی
  باشد.می

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

با استفاده از روش آلفای کرونباخ  [ 27] الیوت و مورایاما
تبحرگرا، تبحرگریز،  هایهای هدفضرایب پایایی مؤلفه

و  92/0، 88/0، 84/0عملکردگرا و عملکردگریز را به ترتیب 
با روش آلفای [ 2] آشوریآوردند. همچنین به دست  94/0

تبحرگرا، تبحرگریز،  هایهای هدفکرونباخ پایایی مؤلفه
و  69/0، 71/0، 71/0عملکردگرا و عملکردگریز را به ترتیب 

در پژوهش خود [ 15] به دست آورده است. جاللوند  80/0
 روایی این مقیاس را با روش تحلیل عاملی تایید کرده و

ی پایایی، ضریب آلفای کرونباخ و تنصیف برای همچنین برا
های تبحرگرا، عملکردگرا و عملکردگریز به های هدفمؤلفه

و به روش  86/0، 86/0، 83/0ترتیب به روش آلفای کرونباخ 
به دست آورد که نشان از پایایی  70/0و  69/0، 65/0تنصیف 

در پژوهش حاضر ضریب  ها دارد.قابل قبول این خرده مقیاس
های های هدفایایی به روش آلفای کرونباخ برای مؤلفهپ

و  62/0، 60/0تبحرگرا، عملکردگرا و عملکردگریز به ترتیب 
 بدست آمد. همچنین برای بررسی روایی پرسشنامه 65/0

هدف های پیشرفت از تحلیل عامل تاییدی استفاده شد. 
و شاخص  98/0برابر با   1مقادیر شاخص برازندگی افزایشی

و جذر میانگین مجذورات  95/0برازندگی تطبیقی برابر 
نتایج عامل تاییدی  باشد.می 01/0برابر با  2خطای تقریب

نشان داده است، که کلیه ماده های پرسشنامه پرسشنامه 
هدف های پیشرفت دارای بارهای عاملی قابل قبول بزرگتر از 

به خود بار مثبت و معنی داری بوده و روی عامل مربوط  30/0
  گذاشته اند. >P 0001/0 در سطح

 توسط سولومون و راثبلوم  3مقیاس اهمال کاری تحصیلی
گویه است و برای بررسی  27ساخته شده و شامل [ 20]

گریز عملکردهدف   

عملکردگراهدف   

گرا تبحرهدف   

 اهمال کاری تحصیلی

 عملکرد تحصیلی
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اهمال کاری تحصیلی در سه حوزه آماده کردن تکالیف، 
ر اآمادگی برای امتحان و آمادگی برای مقاالت پایان ترم به ک

ماده؛ مولفه  11می رود. مولفه اول، آماده کردن تکالیف شامل 
ماده؛ مولفه سوم آمادگی  8دوم، آمادگی برای امتحان شامل 

ماده است. نحوه پاسخ  8برای مقاله های پایان ترم شامل 
دهی به گویه ها به این صورت است که پاسخ دهندگان میزان 

ی از گزینه های )به موافقت خود را با هر گویه با انتخاب یک
ندرت(، )بعضی اوقات(، )اکثر اوقات( و )همیشه( نشان می 

( اغلب 2ی ( بعضی اوقات )نمره1ی دهند که به ندرت )نمره
( قرار دارد. 4ی ( و تقریباً همیشه )نمره3ی اوقات )نمره

، 16، 15، 11، 6، 4، 2همچنین در این مقیاس گویه های 
نمره گذاری می شوند. به صورت معکوس  25و  23، 21

 108و  27حداقل و حداکثر نمره در این مقیاس به ترتیب 
ضریب پایایی [ 28] باشند. در پژوهش جوکار و دالورپور می

بدست  91/0این مقیاس با استفاده از روش آلفای کرونباخ 
، نیز پایایی  [ 29] فر و مقدسینآمده است. در پژوهش تمنایی
 بدست آمد. 92/0کرونباخ  این مقیاس به روش آلفای

در پژوهش خود روایی این مقیاس را با روش [ 30] هاشمیان 
تحلیل عاملی، تایید کرده است و همچنین ضریب پایایی این 
مقیاس را با ضرایب آلفای کرونباخ و تنصیف برای مقیاس 

به دست آورد  69/0و  73/0کاری تحصیلی به ترتیب اهمال
بول این مقیاس است. همچنین که حاکی از پایایی قابل ق

برای بررسی روایی پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی از تحلیل 
مقادیر شاخص برازندگی افزایشی  عامل تاییدی استفاده شد. 

و جذر  93/0برابر   1و شاخص برازندگی تطبیقی 96/0برابر با 
نتایج  باشد.می 02/0میانگین مجذورات خطای تقریب برابر با 

نشان داده است، که کلیه ماده های پرسشنامه  عامل تاییدی
اهمال کاری تحصیلی دارای بارهای عاملی قابل قبول بزرگتر 

بوده و روی عامل مربوط به خود بار مثبت و معنی  30/0از 
  گذاشته اند. >P 0001/0 داری در سطح

 هادادهگردآوری  به دانشجویان و هاپرسشنامهارائه  پس از
 2ی آماری برای علوم اجتماعیبستهبا استفاده از نرم افزارهای 

 21نسخه  3و تحلیل ساختارهای گشتاوری  19نسخه 
 ی گردآوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.هاداده

 هایافته
برای بررسی این مفروضه از آزمون  نرمال بودن:

استفاده شده است. نتایج آزمون  4اسمیرنف -کولموگورف
ها در اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن داده -کولموگورف

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

 شده است.ارائه  1جدول 

ها در اسمیرنوف برای نرمال بودن داده –. آزمون کولموگروف 1جدول 
ی گرهای پیشرفت و عملکرد تحصیلی با میانجیرابطه علی بین هدف

 اهمال کاری تحصیلی

p 
Z  کولموگروف

 اسمیرنوف

انحراف 

 استاندارد
 متغیر میانگین

 هدف تبحرگرا 63/12 76/1 54/2 55/0

 هدف عملکردگرا 28/12 94/2 75/1 62/0

23/0 17/1 56/2 29/11 
هدف عملکرد 

 گریز

56/0 77/0 110/1 76/62 
اهمال کاری 

 تحصیلی

 عملکرد تحصیلی 70/14 43/1 24/1 09/0

های آماری، مانند میانگین، انحراف معیار شاخص 2جدول
های ها و خرده مقیاسضرایب همبستگی بین مقیاسو 

 .دهدرا نشان می پژوهش

 ها وضرایب همبستگی بین مقیاسانحراف معیار و  ،. میانگین2جدول 
 های پژوهشخرده مقیاس

متغیرهای 
 پژوهش

 میانگین
انحراف 

 r p معیار
ماتریس 

کوواریانس بین 
 متغیرها

هدف 
 تبحرگرا

63/12 767/1 23/0 001/0 06/1 

هدف 
 عملکرد گرا

29/12 947/2 19/0 221/0 04/0 

هدف 
 عملکرد گریز

29/11 566/2 21/0- 001/0 89/0- 

اهمال کاری 
 تحصیلی

76/62 10/11 
28/0- 001/0  

عملکرد 
 تحصیلی

70/14 434/1 

-معنیخط ضخیم تر نشان دهنده مسیر غیر  2در شکل 

 باشد. دار مدل پیشنهادی می
پارامترهای اندازه گیری روابط مستقیم در مدل 

 آورده شده است. 3پیشنهادی در جدول 
 ضرایب مسیر استاندارد و مقادیر بحرانی مربوط به مدل

هدف  رابطهنشان داده شده است، که  3در جدول  پیشنهادی
عملکردگرا با عملکرد تحصیلی و اهمال کاری تحصیلی   غیر 

 .معنی دار هستند
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 گری اهمال کاری تحصیلیهای پیشرفت و عملکرد تحصیلی با میانجیرابطه علی بین هدف مدل پیشنهادی استاندارد ضرایب. 2 شکل

 . پارامترهای اندازه گیری روابط مستقیم در مدل پیشنهادی3جدول 
 داریسطح معنی β B SE مسیر

 01/0 156/0 -361/0 -128/0 کاری تحصیلیهدف تبحرگرا به اهمال

 01/0 021/0 271/0 532/0 هدف تبحرگرا به عملکرد تحصیلی

 22/0 119/0 483/0 27/0 کاری تحصیلیهدف عملکردگرا به اهمال

 31/0 02/0 212/0 112/0 هدف عملکردگرا به عملکرد  تحصیلی
 001/0 121/0 571/0 251/0 هدف عملکرد گریز به اهمال کاری تحصیلی

 01/0 112/0 -221/0 -118/0 تحصیلی به عملکردهدف عملکردگریز 

 02/0 131/0 -183/0 -21/0 کاری تحصیلی به عملکرد تحصیلیاهمال

 پژوهش مدل برازندگی

 مدل برازندگی بررسی منظور به حاضر پژوهش در

 4 جدول در استفاده برازندگی های شاخص از پیشنهادی
 اصالح مدل و پژوهش پیشنهادی مدل برازندگی های شاخص

 .است شده ارائه پژوهش شده

 که شود، می مالحظه 4جدول در مندرج نتایج به توجه با

 ها آزمودنی نمونه کل برای تحقیق پیشنهادی مدل در

 برازندگی از شده اصالح مدل دهند می نشان ها شاخص

 انطباق شده مشاهده های داده با و است برخوردار مطلوبی

دارد
 پژوهش شده اصالح مدل و پژوهش فرضی مدل برازندگی هایشاخص .4 جدول

 2χ df /df2χ GFI AGFI NFI CFI IFI TLI RMSEA الگو
 12/0 67/0 75/0 75/0 76/0 55/0 81/0 90/22 3 72/68 الگوی پیشنهادی
 09/0 91/0 95/0 92/0 92/0 94/0 93/0 663/2 6 98/15 الگوی اصالح شده

 اصالح مدل
ز آنجایی که در گام برآورد مدل مشاهده شد که مدل از ا

برازندگی خوبی برخوردار نیست، بنابراین اصالحاتی در مدل 
انجام شد تا برازندگی مدل بهبود یابد. لذا مدل پیشنهادی 

 یابد نیاز با اصالح دارد. برای اینکه به صورت مناسب برازش
 هدف بین شده اصالح الگوی استاندارد ضرایب 3 شکل

 میانجی با تحصیلی عملکرد با یزعملکردگر هدف و تبحرگرا

ضرایب مسیر  .دهدمی نشان تحصیلی کاری اهمال گری
استاندارد و مقادیر بحرانی مربوط به مدل اصالح شده که در 

نشان داده شده است، حاکی از این می باشد که،  5جدول 

دار هستند. در بین روابط های بین متغیرها معنیهمگی رابطه
دار میان متغیرهای مدل اصالح شده به ترتیب استاندارد معنی

، β=-38/0) کاری تحصیلیرابطه  هدف تبحرگرا به اهمال 
04/0p≤( رابطه هدف تبحرگرا  به  عملکرد تحصیلی ،)29/0 

=β ،001 /0p≤ رابطه  هدف عملکرد گریز  به اهمال کاری ،)
(، رابطه  هدف عملکرد گریز ≥β ،001/0p=35/0تحصیلی )

( و رابطه اهمال ≥β ،01/0p=-04/0به عملکرد تحصیلی )
، β=-02/0سی  به عملکرد تحصیلی )کاری تحصیلی شنا

02/0p≤  ).می باشند 
را نشان   شده اصالح مدل استاندارد ضرایب .5 جدول

. دهدمی

گریز عملکردهدف   

عملکردگراهدف   

گرا تبحرهدف   

 اهمال کاری تحصیلی

 عملکرد تحصیلی

183/0

- 212/0  

271/0  

361/0-  

483/0  

571/0  

221/0-  
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 گری اهمال کاری تحصیلیهای پیشرفت و عملکرد تحصیلی با میانجیرابطه علی بین هدف شده اصالح مدل استاندارد ضرایب .3 شکل

 شده اصالح مدل استاندارد ضرایب .5 جدول
 داریسطح معنی β B SE مسیر

 04/0 17/0 -38/0 -11/0 کاری تحصیلیهدف تبحرگرا به اهمال

 01/0 02/0 29/0 56/0 عملکرد تحصیلیهدف تبحرگرا به 

 001/0 11/0 35/0 29/0 هدف عملکرد گریز به اهمال کاری تحصیلی
 01/0 01/0 -04/0 -11/0 تحصیلی هدف عملکردگریز به عملکرد

 02/0 01/0 -02/0 -17/0 کاری تحصیلی به عملکرد تحصیلیاهمال

و مقادیر بحرانی مربوط به مدل ضرایب مسیر استاندارد 
نشان داده شده است، حاکی از  5اصالح شده که در جدول 

دار های بین متغیرها معنیاین می باشد که، همگی رابطه
دار میان متغیرهای هستند. در بین روابط استاندارد معنی

مدل اصالح شده به ترتیب رابطه  هدف تبحرگرا به اهمال 
(، رابطه هدف تبحرگرا  ≥β، 04/0p=-38/0کاری تحصیلی )

، رابطه  هدف (≥β ،001 /0p= 29/0به  عملکرد تحصیلی )
، β=35/0عملکرد گریز  به اهمال کاری تحصیلی )

001/0p≤ رابطه  هدف عملکرد گریز به عملکرد تحصیلی ،)
(04/0-=β ،01/0p≤  و رابطه اهمال کاری تحصیلی شناسی )

 می باشند.(  ≥β ،02/0p=-02/0به عملکرد تحصیلی )
 در غیرمستقیم هایفرضیه به مربوط هاییافته

  پیشنهادی الگوی

مستقیم برای بررسی فرضیه های مبنی بر روابط غیر
متغیرها، از روش بوت استراپ استفاده شد، که به بررسی آن 

ها الگوی پیشنهادی، حاکی از شود. برخی فرضیهپرداخته می
بین متغیرهای پژوهش ای مستقیم و واسطهمسیرهای غیر

بود. روابط غیر مستقیم با استفاده از روش بوت استراپ بر 
 آزموده شدند. (21 روی نرم افزار) ای. ام. اُ. اس.

 
 
 

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

 حدباال مسیرها
حد 
 پایین

سطح 
معنی 
 داری

عملکرد تحصیلی رابطه هدف تبحرگرا با 
 کاری تحصیلیاز طریق اهمال

004/0 079/0 04/0 

رابطه هدف عملکردگریز با عملکرد 
 کاری تحصیلیتحصیلی از طریق اهمال

003/0 071/0 05/0 

رابطه هدف عملکردگرا با عملکرد 
 کاری تحصیلیتحصیلی از طریق  اهمال

042/0 014/0- 49/0 

برای تعیین معنی . دهد می نشان 6 جدول که طور همان
مستقیم از روش بوت استراپ استفاده شده داری روابط غیر

 بطوارنتایج حاصل از بوت استراپ را در تعیین  6است. جدول 

 دانشجویان در تحصیل عملکرد و پیشرفت های هدف بین علی
به صورت کلی  را تحصیلی کاری اهمال گری میانجیبا نقش 

و  تبحرگرا هدفهای مسیر مستقیم غیر اثرات دهد.نشان می
 اهمالکاری طریق از تحصیلی عملکرد باهدف عملگرد گریز 

و مسیر هدف عملکردگرا با  باشد می دار معنی تحصیلی
کاری تحصیلی غیرمعنی دار عملکرد تحصیلی از طریق اهمال

 است.  

 

 

 تبحرگراهدف 

 هدف عملکرد گریز

اهمال کاری 

 تحصیلی

تحصیلی عملکرد  

56/0  

11/0-  

29/0  

11/0-  

11/0-  
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 گیریبحث و نتیجه 
 ی علّی بین اهدافرابطهپژوهش حاضر با هدف بررسی 

گری اهمال کاری  با میانجی تحصیلی عملکرد با پیشرفت
قیم ها رابطه غیرمستبا توجه به یافتهصورت گرفت. تحصیلی 

هدف تبحری به عملکرد تحصیلی از طریق اهمال کاری 
یان توان بها میتحصیلی معنی دار بود. در تبیین این یافته

داشت که این افراد شایستگی را نتیجه غلبه بر مسائل چالش 
دانشجویی که هدف [ 8] دانند ها میو ارتقاء توانایی برانگیز

الش کند و تانگیز استقبال میتبحرگرا دارد از تکالیف چالش
های ها و آموختهو کوشش بسیاری را برای پیشرفت مهارت

دهد، یکی از نتایج طبیعی چنین تالش و خود انجام می
در پژوهش  .[9] باشدکوششی بهبود عملکرد تحصیلی می

های گرایشی )تبحری و هدف[ 20] ولومون و همکارانس
ی ی تأثیر مثبتعملکردی و به ویژه هدف تبحرگرا( به واسطه

کاری ای منفی با اهمالجویی دارند، رابطهکه بر خودنظم
جویی ورزی نوعی نقصان در خودنظمدارند. امروزه تعلل

شود و لذا هر عاملی که زمینه ساز افزایش محسوب می
دهد. بنابراین، ورزی را کاهش میجویی باشد، تعللمخودنظ

جویی محسوب شده که بر ی مهم خودنظماهداف یک مؤلفه
ورزی اثر منفی دارد. دانش آموزانی که هدفشان کسب تعلل

های جدید و توسعه یادگیری است، برای تکالیف ارزش مهارت
و  دباالیی قائلند، برای انجام دادن تکالیف تالش زیادی دارن

آموز تبحرگرا در سایه تالشی که کنند. دانشتر تعلل میکم
برای تسلط و تبحر بر موضوعات درسی دارد عملکرد خود را 

آموزانی عالقه درونی به فعالیتنیز بهبود بخشد. چنین دانش
های یادگیری دارند و به همین دلیل وقت بیشتری برای 

که دارای جهت آموزانی دانش .[15] یادگیری صرف می کنند
گیری هدفی تبحری هستند، از راهبردهای یادگیری از قبیل 
سازماندهی، برنامه ریزی و خودنظارتی در یادگیری مفاهیم 

گیرند. بنابراین، در انجام دادن تکالیف دشوار تعلل بهره می
آموزان بسیار کمی از خود نشان می دهند. گزارش این دانش

یادگیری فوق، داشتن تعلل  مبنی بر به کارگیری راهبردهای
پایین و پایداری بیشتر در انجام دادن تکالیف، خود منجر به 

 .[ 17] شود پیشرفت عملکرد تحصیلی می

در این پژوهش نتایج نشان داد که، رابطه غیر مستقیم 
هدف عملکرد گرا به عملکرد تحصیلی از طریق اهمال کاری 

ن های اییین یافتهدر تبتحصیلی غیر معنی دار می باشد. 
گیری هدف توان گفت فراگیران دارای جهتپژوهش می

ارزشی تأکید دارند و  -عملکردی بر توانایی و احساس خود
توانایی خود را از طریق رقابت کردن و بهتر عمل کردن و 

دهند. پیشی گرفتن در معیارهای هنجارمحور نشان می
کنند، درصدد های عملکردی را انتخاب میفراگیرانی که هدف

های خود به دیگران و به دست آوردن نشان دادن توانایی
. لذا به نظر می رسد که های مطلوب آنان هستند قضاوت

دانشجویانی که به اهداف عملکرد گرایش دارند. برای پرهیز 
از شکست خود فرایند مطالعه را به شب امتحان موکول می 

ر دپیدا می کند. کنند. در نتیجه تعلل ورزی آنها افزایش 
ای هتبیین دیگر یافته این پژوهش باید گفت، اگر مالک

ارزشیابی مدارس و سایر نهادهای آموزشی هنجاری باشد 
دانشیادگیرندگان اهداف عملکردی را برخواهند گزید. 

آموزان با جهت گیری هدف عملکردی به لحاظ درونی 
شوند و به کمک احتیاج دارند و این برانگیخته نمی

خصوصیات می تواند روی نتایج عملکرد تحصیلی تاثیر 
گیری دارد افراد با جهتبیان می [31]بگذارد. از طرف دیگر 

شدن در تکالیف هدف عملکردگرا به علت عدم درگیر
یادگیری، پردازش سطحی اطالعات و تمایل به کسب موفقیت 

های تحصیلی کمتری در مقایسه با حداقل تالش به موفقیت
ش آموزان دارای جهت گیری هدف تبحرگرا دست میبا دان
 .[16 ، 21] .یابند

همچنین رابطه  غیرمستقیم هدف در پژوهش حاضر 
عملکرد گریز به عملکرد تحصیلی از طریق اهمال کاری 

که هدف عملکردگریز  داد نشان نتایجتحصیلی معنی دار بود. 
ویی جخودنظمی به دلیل پیوندی که با فرایندهای ناسازگارانه

جا که این از آن. کاری داردای مثبت با اهمالدارد، رابطه
ایتی کفگیری، نگرانی و اضطراب ناشی از شکست و بی جهت

دهد، موجبات کاهش نسبی در نزد دیگران را افزایش می
ی آن فعال شدن سازد و نتیجهجویی را فراهم میخودنظم

شوند، به این فرایندهایی است که موجب تنزیل موقت می
گیری افزایش میورزی در این جهتی تعللترتیب، زمینه
، راثبلوم [ 3] ها با نتایج پژوهش دوئک و مستریابد. این یافته

آموزانی که اهداف مطابقت دارد. دانش[ 18] و همکاران
ترین عملکرد دارند، برای نیل به اهداف خود کم -اجتناب

ی ورزند و برای تکالیف تحصیلتالش را دارند، بیشتر تعلل می
نیز ارزش کمی قائلند. در نتیجه عملکرد تحصیلی این افراد 
پایین است. در حقیقت، ترس از شکست در این افراد نوعی 

ی آن آورد که نتیجهوسواس در وارد عمل شدن به وجود می
جایی که  عدم انجام کار یا به تعویق انداختن آن است. از آن

کاری تحصیلی یل بسیار مهمی برای اهمالترس از شکست، دل
است و افراد با جهت گیری هدف عملکردگریز ترس از شکست 

شان شکست نخوردن است، بنابراین این دارند و دغدغه اصلی
افراد در انجام امور تحصیلی خود، بدلیل ترس از شکست تعلل 

-ها میورزند که این تعلل منجر به عملکرد ضعیف در آنمی

همچنین در تببین رابطه هدف عملکرد گریز با [ 18] شود 
عملکرد تحصیلی می توان گفت، ترس و اجتناب از وارد عمل 
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د شوشدن و به تبع آن ماهیت انفعالی دانشجویان باعث می
ها پایین باشد. هدف عملکرد که انگیزه تالش و فعالیت در آن

ی گریز، هدفی ناسازگارانه است و همواره با پیامدهای مخرب
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 

و در ادامه نتایج آزمون فرض هفتم نشان داد که   .[8] کنند.
 ارد. د دبین اهمال کاری با عملکرد تحصیلی رابطه منفی وجو

اند که ها نشان داده. پژوهش[16ل  ]استیو  [ 21ر  ]کانت
 تواند دو انگیزه اساسیترس از شکست و تنفر از تکلیف می

در دانشجویان، تعلل  [ 32] اولیه برای تعلل تحصیلی باشند 
در  1تحصیلی به وسیله احساس اجتناب، ترس و آشفتگی

انجام تکالیف و در [  33]شود بینی میهویت شخصی پیش
دانشگاهی ناخوشایند، مالل آور یا دشوار بیشتر از تکالیف 

. همچنین، [ 34]شود تحصیلی آسان و خوشایند مشاهده می
اشند، بتری از تعلل میدانشجویان تعللی که دارای سطح پایین

هند دعالقه بیشتری به تغییر رفتار تعللی خویش نشان می
آور باشد و الیف تنفر. بنابراین، هنگامی که تک[ 35]

های خود در انجام دانشجویان اطمینان کافی به مهارت
تکالیف تحصیلی نداشته باشند، تمایل تعللی را از خود نشان 

 دهند.می

 و اصولی صحیح انجام جهت در جدی تالش به رغم
 انجام هایدیگر پژوهش مانند پژوهش نیز این حاضر، پژوهش

 مشکالتی و هامحدودیت باانسانی،  مسائل حیطه در شده
 هایدر پژوهش هاآن کردن برطرف تالش برای که بود مواجه

 این در آمده دست به نتایج بر تأییدی مهر تواندمی آتی،
ها این پژوهش این می باشد محدودیت از جمله .باشد پژوهش

که نتایج آن بر روی دانشجویان در شهرهای دیگر باید با 
ی پژوهشی و هاافته. با توجه به یاحتیاط تعمیم داده شود

ورزی در میان دانشجویان، لزوم توجه مسئولین، شیوع تعلل
ی اندرکاران نظام  آموزشی را به حوزهریزان و دستبرنامه

گیری اهداف و به کارگیری راهبردهایی برای تغییر جهت
-هدف، جهت کاهش تعلل ورزی یا اصالح آن ضروری می

این مسئله و برخورد جدی و نماید. توجه بیشتر به 
تواند گامی در جهت حل معضالت آموزشی کارشناسانه می

ای هیافته یادگیرندگان در سطوح مختلف تحصیلی باشد.
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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