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 Purpose: This research was conducted with the purpose of 

mediating the role of academic self-efficacy in the relationship 

between psychological capital and academic procrastination in 

academic students. 

Materials and methods: The cross-sectional research method 

is correlational. The statistical population of the present study 

included all secondary school students (boys and girls) in the 

2nd and 4th districts of Tehran in the academic year 1401-

1402, out of 23552 students, 400 were selected by multi-stage 

cluster sampling method. were selected In this research, the 

tools of academic procrastination (Solomon and Roth Bloom, 

1984), psychological capital (McGee, 2011) and academic 

self-efficacy (Jinks and Morgan, 1999) were used. In order to 

analyze the data, SPSS-V23 and Lisrel-V8.8 software were 

used. Also, in order to respond to the research hypotheses, 

structural equation modeling was used. 

Findings: The research findings showed that the model has a 

good fit. The results showed that psychological capital has a 

direct effect on academic procrastination in students. Also, the 

results showed that psychological capital has an indirect effect 

on academic procrastination in students (through the 

mediating role of academic self-efficacy). 

Conclusion: According to the results, it can be stated that the 

more psychological capital and academic self-efficacy a 

person has, the less academic procrastination will be. 

Therefore, paying attention to the mentioned variables helps 

researchers and therapists in prevention and designing more 

suitable treatments. 
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 بین رابطه در تحصیلی خودکارآمدی ایواسطه نقش

دانش در تحصیلی اهمالکاری با روانشناختی سرمایه

 آموزان

 1نعمتی محدثه
 آزاد دانشگاه رودهن، واحد روانشناسی، گروه دکتری، دانشجو
 .ایران رودهن، اسالمی،

 
 *2اسکویی شمالی آرزو 

 اسالمی، زادآ دانشگاه رودهن، واحد روانشناسی، گروه استادیار،
 (.مسئول نویسنده) ایران رودهن،

 
 3 صابری هائیده

 اسالمی، آزاد دانشگاه رودهن، واحد روانشناسی، گروه استادیار،
 .ایران رودهن،

 
 دهیچک

 تحصیلی خودکارآمدی ایواسطه نقش هدف، با پژوهش این: هدف
شدان در تحصیلی اهمالکاری با روانشناختی سرمایه بین رابطه در

 .شد انجام تحصیلی نآموزا
. است همبستگی نوع از مقطعی پژوهش روش :ها روش و مواد

 متوسطه مقطع آموزاندانش کلیه شامل حاضر پژوهش آماریجامعه
-1401 تحصیلی سال در تهران شهر 4 و 2 منطقه( پسر و دختر)

 نفر 400 تعداد آموز،دانش 23552 میان از که دادند، تشکیل 1402
 این در. شدند انتخاب ایمرحله چند ایخوشه ریگینمونه روش را

 بلوم، راث و سولومون) تحصیلی اهمالکاری ابزارهای از پژوهش
 خودکارآمدی و( 2011 گی، مک) روانشناختی سرمایه ،(1984

 منظور به. شد استفاده( 1999 مورگان، و جینکس) تحصیلی
-Lisrel و SPSS-V23 افزارنرم از هاداده وتحلیلتجزیه

V8.8 هایهفرضی به پاسخگویی منظوربه همچنین. گردید استفاده 
  .شد استفاده ساختاری معادالت یابیمدل از پژوهش

 مناسبی برازش از مدل که داد نشان پژوهش هاییافته :ها یافته
 کاریاهمال بر روانشناختی سرمایه داد نشان نتایج. است برخوردار

 داد ننشا نتایج همچنین. دارد ممستقی تاثیر آموزاندانش در تحصیلی
 از) آموزاندانش در تحصیلی کاریاهمال بر روانشناختی سرمایه

 .اردد غیرمستقیم تاثیر( تحصیلی خودکارآمدی ایواسطه نقش طریق
 ردف چقدر هر داشت اظهار توانمی نتایج به توجه با :گیری نتیجه

 اشتهد هرهب بیشتری تحصیلی خودکارآمدی و روانشناختی سرمایه از
 به توجه لذا. بود خواهد کمتر تحصیلی اهمالکاری میزان باشد،

 به ترمناسب هایدرمان طراحی و پیشگیری در مذکور متغیرهای
 .رساندمی یاری درمانگران و پژوهشگران

 
 روانشناختی، سرمایه تحصیلی، اهمالکاری :کلیدی واژگان

 .تحصیلی خودکارآمدی
 

 11/04/1401: افتیدر خیتار
 13/07/1401:  رشیپذ خیتار
 ده مسئول: نویسنrashoskoei@riau.ac.i 

_________________________________ 
1 - academic achievement 

 مقدمه
تواند در رشد و آموزش و پرورش نهادی است اجتماعی که می

بالندگی، و هویت افراد جامعه و تبلور شخصیت آنان نقش بسیار 
ریزی و رفع موانع و گذاری، برنامهمهمی ایفا کند. از این رو سرمایه

ترین و مهمترین وظایف زش و پرورش از حساسمشکالت آمو
(. 1ای برخوردار باشد )مسئوالن جامعه بوده و باید از اولویت ویژه

از مسائل قابل توجه نظام آموزش و پرورش این است که با افزایش 
آموزان مدارس و همزمان با رشد جامعه بر نوع و میزان تعداد دانش

آموزان به (. دانش2شود )میآموزان افزوده مشکالت تحصیلی دانش
پذیر جامعه در معرض انحرافات و عنوان یکی از اقشار آسیب

های معضالت اجتماعی قرار دارند. شناخت مشکالت و نابهنجاری
(. 3ها ضرورت انکارناپذیری دارد )آنها برای پیشگیری از این آسیب

 1یکی از مهمترین مسائل تاثیرگذار بر رشد و پیشرفت تحصیلی
آموزان اهمالکاری در انجام تکالیف است که از دیرباز مورد نشدا

شناسان و مربیان تعلیم و تربیت قرار داشته توجه و بررسی روان
 (.4است )

های آزارنده است و اکثر مردم آن را مضر اهمالکاری یکی از پدیده
های شایع در جامعه دانند. با این وجود یکی از پدیدهو احمقانه می

های روانشناختی (. اهمالکاری به آن بخشی از ویژگی5د )باشمی
اطالق می شود که در آن به تاخیر انداختن کار یا مسئولیت یک 

آور بودن آن است و در اکثر رفتار به دلیل ناخوشایندی و مالل
های (. بررسی6شود )ها به نارضایتی از عملکرد منجر میموقعیت

ری حداقل در سه هزار سال گذشته دهند که اهمالکاتاریخی نشان می
مصیبتی زیانبار برای افراد بوده است و در جوامع مدرن نیز از جمله 

-مشکالت جدی در زندگی روزمره و محیط آموزشی به شمار می

های شناختی، (. اهمالکاری با توجه به پیچیدگی و مولفه7رود )
لی ک های گوناگونی چون، اهمالکاریعاطفی و رفتاری آن، به شکل

گیری، یا روزمره، اهمالکاری روان رنجورانه، اهمالکاری در تصمیم
-(. رایج8شود )اهمالکاری وسواسی و اهمالکاری تحصیلی ظاهر می

 هایترین شکل اهمالکاری، اهمالکاری تحصیلی است که در محیط
آموزان، بسیار شایع است و با پیامدهای زیانباری آموزشی میان دانش

(؛ 9ای )های دورههای پایین کالسی تا انصرافنمره از جمله گرفتن
افت تحصیلی، شکست تحصیلی، ترک درس و مدرسه و دوری از 

(. به نظر سانتایاسا، راپی 10تکالیف مربوط به مدرسه همراه است )
( اهمالکاری تحصیلی به تاخیر انداختن اهداف تحصیلی 11) 2و سارا

مطلوب، غیرممکن و  به نقطه و زمانی است که در آن عملکرد
شود. این نوع اهمالکاری به عنوان یک مشکل در ناخوشایند می

آموزان مانند آماده شده برای امتحان، وظایف مورد انتظار از دانش
شود انجام تکالیف، حضور به موقع در جلسات و پروژه ها دیده می

درصد دانش آموزان دچار انواع  60تا  40(. به طوری که 12)
(. نتایج تحقیقات نشان داده است که 13ری تحصیلی هستند )اهمالکا

اهمالکاری تحصیلی با متغیرهای بسیاری چون؛ عوامل شخصیتی، 
راهبردهای یادگیری، خودکارآمدی ضعیف، کمالگرایی منفی، منبع 
کنترل بیرونی، خودپنداره ضعیف، عزت نفس پایین، جو کالس و 

2 - Santyasa, Rapi & Sara 
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  323... بین رابطه در تحصیلی خودکارآمدی ایواسطه نقش  

 1401پاییز ، 3، شماره 6 دوره  ژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمتپ-فصلنامه علمی

رسد، اهمالکاری به نظر می(. از طرفی 14روش تدریس ارتباط دارد )
کند ولی به زودی استرس، بهم تر میابتدا زندگی فرد را لذت بخش

( و باعث کاهش سرمایه 15ریختگی و شکست را به همراه دارد )
 (.16شود )آموزان میروانشناختی در دانش

بنابراین یکی از از عوامل روانشناختی موثر بر اهمالکاری تحصیلی 
ی توان به سرمایه روانشناختی و خودکارآمدی در دانش آموزان م

( اشاره کرد. در پژوهش حاضر با تکیه بر عوامل 15تحصیلی )
روانشناختی و بر مبنای رویکرد نو ظهور روان شناسی مثبت نگر و 

به همسبته های اهمالکاری تحصیلی  1نظریه شناختی اجتماعی بندورا
طالعه توانمندی های اساسا به م 2روانشناسی مثبت نگرمی پردازیم. 

انسان می پردازد، به شناسایی عوامل افزایش دهنده سالمت روان 
توجه دارد. برخی از توانمندی های انسان که به منش و سرشت او 
مربوط می شود جنبه روانی داشته و به افراد کمک می کند تا 
حوادث بالقوه تهدیده کننده را کمتر این گونه تصور کنند و یا 

(. 17ی خود را نسبت به این گونه حوادث کنترل نمایند )واکنش ها
 ردیگیمسرچشمه « روانشناسی مثبت»از « سرمایه روان شناختی»

است. سرمایه روان شناختی  شدهمطرح مدرنپستکه در مکتب 
و  (.18) ردیگیبرمی مثبت رفتار انسان را در هاجنبهنقاط قوت و 

ج هایش برای بسید بر تواناییدر نهایت خودکارآمدی، اعتقاد راسخ فر
منابع انگیزشی و شناختی و راهکارهای مورد نیاز برای اجرای 

ها، در یک فرایند (. درواقع این مؤلفه19باشد )های معین میموفقیت
تعاملی و ارزشیابانه، به زندگی فرد معنا بخشید، تالش فرد برای 

ی ورود به صحنه های فشارزا را تداوم داده، او را براتغییر موقعیت
عمل آماده نموده و مقاومت و سرسختی وی را در تحقق اهداف، 

کند و باعث افزایش عملکرد تحصیلی و شایستگی در افراد تضمین می
(. مطالعه تاثیر سرمایه روانشناختی و خودکارآمدی 20می شود )

تحصیلی بیشتر در مورد سازه های روانشناسی صنعتی و علم مدیریت 
پژوهشگران بوده است. این مفاهیم به عنوان یک سازه مورد توجه 

مرتبه باالتر در خصوص عملکرد تحصیلی و متغیرهای آموزشی ویژه 
دانش آموزان و دانشجویان، به تازگی در ادبیات پژوهش قرار  گرفته 
و مطالعات اندکی در رابطه با پیش بینی آن با اهمالکاری تحصیلی 

در  3ری، پک، اسمیت و نگویندانش آموزان انجام شده است. ت
پژوهشی به این نتیجه دست یافتند که دانشجویانی که از باورهای 
خودکارآمدی تحصیلی و سرمایه روانشناختی بیشتری برخوردارند 
در مقابله با مشکالت تحصیلی بیشتر از راهبردهای مقابله ای مثبت 

ی لاستفاده می کنند، بدین معنی که در رسیدن به هدف های تحصی
خود دلسرد نشده و تالش می کنند با برخوردی موثر و سازنده موانع 

 را از پیش رو برداشته و در مسیر موفقیت گام بردارند.
و کاهش  4یکی دیگر از مهمترین عوامل درونی موفقیت تحصیلی

اهمالکاری تحصیلی در دانش آموزان، خودکارآمدی تحصیلی است 
(. بر حسب 21ر گرفته است )که در سال های اخیر مورد توجه قرا

نظر بندورا وقتی فرد باور داشته باشد که توانایی پیشرفت و کسب 

_________________________________ 
1 - Bandura social cognitive theory 
2 - positive psychology 
3 -Terry, Peck, Smith & Nguyen 
4 - academic achievement 

موفقیت در زمینه تحصیل را داراست به خودکارآمدی تحصیلی 
دست یافته است. طیق نظر بندورا، باورهای خودکارآمدی شخصی، 
به طور دقیق تفسیر او از کارهای گذشته نیست، بلکه ابزاری مستند 

ست که چگونگی تعامل او را با محیط و افراد دیگر ممکن می ا
سازد. خودکارآمدی ادراک شده قضاوت فرد درباره لیاقت های 
خویشتن است. از این جهت شناخت متغیرهای موثر بر 
خودکارآمدی تحصیلی، به عنوان نقش میانجی به پیش بینی بهتر 

رای اهمالکاری تحصیلی می انجامد. دانش آموزانی که دا
خودکارآمدی بیشتری هستند، اهداف سطح باالتری را برای خود 
تنظیم می کنند که نهایتا بر موفقیت آنها منتهی می شود. به عبارتی 
خودکارآمدی به عنوان یک متغیر میانجی می تواند اهمالکاری 

(. شناسایی متغیرهایی که می تواند بر 22تحصیلی را کاهش دهد )
یک سو، پیشگیری از پیامدهای شکست  خودکارآمدی تحصیلی، از

در مدرسه و پدیدآوری محیطی خوشایند برای یادگیری را افزایش 
می دهد و از سوی دیگر می تواند در دستیابی به روش های مناسب 
و تکیه بر اولویت های کاربردی کمک کند. زیسبرگ و 

در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که  5اسچاوبسکی
یلی مفهومی مرتبط با خودکارآمدی عمومی می خودکارآمدی تحص

دانند که به باور دانش آموز در مورد توانایی رسیدن به سطح معینی 
خودکارآمدی  6از تکلیف اشاره دارد. در پژوهش کوزیکوگلو

تحصیلی بیانگر احساس توانایی فرد در مورد فعالیت های یادگیری، 
رات تحصیلی احاطه بر موضوعات درسی و برآورده کردن انتظا

است. در رابطه با تاثیر خانواده بر خودکارآمدی فرزندان، بوهانو، 
به این نتیجه رسیدند که سبک های تربیتی  7فانگ و سمپونگ

والدین به ویژه ارتباط موثر والدین با فرزندان، به ایجاد و افزایش 
خودکارآمدی و اطمینان آنان در برخورد موثر با تکالیف و چالش 

 لی کمک می کند.های تحصی
دانید، یکی از اهداف آموزش و پرورش طور که میبنابراین، همان

آموزانی است با روابط سالم و سازنده و جلب توجه تربیت دانش
های اجتماعی و داشتن آموزان به مشارکت در فعالیتاین دانش

روابط اجتماعی سالم، تا بتوانند شهروندان مفیدی برای خود و جامعه 
لذا، تا شرایط الزم از نظر آموزش فراهم نگردد، تحقق این  باشند.
ها تا حدودی غیرممکن است. اگر در مدرسه و محیط خانواده هدف

های تحصیلی چنین آموزان طی سالجوّ سالمی ایجاد نگردد و دانش
ها از نظر توان انتظار داشت که آنجوّی را تجربه نکنند، نمی

لذا، خانواده و اعضای آن، مربیان یادگیری در سطح باال باشند. 
مدارس، معلمان در کالس درس، متولیان جامعه و نهادهای اجتماعی 

آموز سازگار تالش بی وقفه مرتبط با تربیت، باید در تربیت دانش
ای سالم و سازگار داشته باشیم. جامعهداشته باشند تا این که جامعه

امل که به شکوفایی و تک ای که افراد بتوانند رشد و بالندگی داشته و
لذا انجام این پژوهش می تواند  هدف اصلی آفرینش است دست یابند.

کاری تحصیلی و عوامل پیشایند در جهت شناخت مسأله اهمال

5 - Zysberg & Schwabsky 
6 - Kozikoglu 
7 - Boahene, Fang & Sampong 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             3 / 12

https://islamiclifej.com/article-1-1594-fa.html


  و همکاران                 عمتین محدثه  324

Journal of Islamic Life Style Volume 6, Issue 3, Autumn 2022 

مرتبط با آن، به عنوان یک مبحث جدید مؤثر واقع شود و 
کاری تحصیلی در رهنمودهایی جهت شناسایی و کاهش اهمال

نماید و همچنین کاهش پژوهش در این حیطه، به آموزان ارائه دانش
خصوص در داخل کشور را جبران نماید. لذا محقق در جهت پاسخ 

اهمال کاری تحصیلی بر اساس سرمایه  آیابه این سوال خواهد بود: 
ینی قابل پیش ب روانشناختی با نقش واسطه ای خودکارآمدی تحصیلی

 ( آورده شده است:1؟ در ادامه مدل مفهومی پژوهش در شکل )است

 
 
 
 
 

 
 . مدل مفهومی پژوهش1شکل 

 مواد و روش ها
-ها توصیفیروش پژوهش حاضر، به لحاظ روش گردآوری داده

 یجامعه آمار همبستگی از طریق الگویابی معادالت ساختاری است.
دانش آموزان مقطع متوسطه )دختر و  هیپژوهش حاضر شامل کل

که  1402-1401 یلیسال تحصشهر تهران در  4و  2منطقه پسر( 
تعداد کل دانش آموزان مقطع  داد. لیبودند، تشک لیمشغول به تحص

نفر  23552متوسطه بر اساس گزارش آموزش و پرورش شهر تهران 
های مربوط به روش تحقیق بودند. دربارۀ حجم نمونه در پژوهش

همبستگی از نوع مدل معادالت ساختاری نظرات گوناگون وجود 
همه بر این موضوع توافق دارند که مدل معادالت ساختاری  دارد ولی

شبیه تحلیل عامل از فنون آماری است که با نمونۀ بزرگ قابل اجرا 
نفر را برای برازش مدل کافی  200می باشد. بومسما حجم حدود 

دانسته است. بر اساس اندازه اثر مورد انتظار و توزیع متغیرهای 
حاظ توان آزمون، به ازای هر پارامتر اندازه گیری شده و همچنین ل

آزمودنی ممکن کافی باشد، به شرط اینکه  10برآورد شده حداقل 
اندازه برآورد اثر بزرگ باشد و متغیرهای اندازه گیری شده دارای 

حداقل نمونه پژوهش حاضر با در نظر گرفتن  توزیع نرمال باشند.
نفر از دانش  350تعداد پارامترهای برآورد شده در مدل حداقل 

دانش  400آموزان بود، که با در نظر گرفتن ریزش های احتمالی 
دانش آموز پسر( به عنوان نمونه  200دانش آموز دختر و  200آموز )

پژوهش انتخاب شد. روش نمونه گیری در این پژوهش، نمونه گیری 
ای چند مرحله ای بود. بدین صورت که از میان مدارس خوشه

انتخاب و سپس  از هر  2و  4ران ابتدا مناطق متوسطه در شهر ته
منطقه، دو مدرسه به تصادف انتخاب شد و سپس از هر مدرسه 
چهار کالس به تصادف انتخاب و در نهایت پرسشنامه ها در میان 
دانش آموزان آن کالس ها توزیع شد. الزم به ذکر است به منظور 

شور )شیوع روش گردآوری داده ها با توجه به شرایط بهداشتی ک
ویروس کرونا( پژوهشگر با دسترسی به گروه های فعال در شبکه 
های مجازی دانش آموزان )گروه های که به منظور برگزاری کالس 
های آنالین در شبکه های مجازی ایجاد شده اند(، بعد از توضیح 

_________________________________ 
1 - Psychological Capital Questionnaire 

اهداف پژوهشی، اقدام به ارسال پرسشنامه ها به گروه ها نمود. الزم 
ه تمامی مشخصات و اطالعات دانش آموزان به به ذکر است ک

 صورت محرمانه باقی ماند. 
 

 ابزارهای پژوهش
 را پرسشنامه نیا: بلوم راث و سولومون تحصیلی کاریاهمال

 کاریاهمال اسیمق را آن و ساخته سال در بلوم راث و سولومون
 هب رانیا در بار نیاول یبرا یدهقان را اسیمق نیا نهادند، نام یلیتحص
 را مؤلفه 3 که باشدیم هیگو 27 یدارا اسیمق نیا. است برده کار

 امتحانات، یبرا شدن آماده اول، مؤلفه: دهدیم قرار یبررس مورد
 باشدیم فیتکال یبرا شدن آماده دوم، مؤلفه. باشدیم سوال 8 شامل

 یهامقاله یبرا شدن آماده سوم، مؤلفه و باشد یم هیگو 11 شامل و
 به یدهپاسخ نحوه. باشد یم هیگو 8 شامل که باشد یم ترم انیپا

 خود موافقت زانیم دهندگانپاسخ که است صورت نیا به هاهیگو
گه ندرت، به هرگز، یهانهیگز از یکی انتخاب با هیگو هر با را

 نمره هرگز نهیگز به که دهندیم نشان شهیهم و اوقات اکثر ،یگاه
 شهیهم ،4 نمره اوقات اکثر ،3 نمره یگاهگه ،2 نمره ندرت به ،1

 ،6 ،4 ،2) یهاهیگو اسیمق نیا در نیهمچن. ردیگیم تعلق 5 نمره
یم یگذارنمره معکوس صورت به( 25 ،23 ،21 ،16 ،15 ،13 ،11

 کاریاهمال نییتب عنوان با یقیتحق در ینچاریحس و انینام. شوند
 بیرض کنترل هسته و یمذهب یباورها اساس بر انیدانشجو یلیتحص

. آوردند دست به 73/0 کرونباخ یآلفا روش به را پرسشنامه ییایپا
 یاآلف روش به را پرسشنامه ییایپا بیضر یپژوهش در زین یدولت

روایی پرسشنامه در پژوهش جوکار . آوردند بدست 91/0 کرونباخ
و دالورپور با استفاده از روش تحلیل عاملی محاسبه شد که یافته ها 

 .بود 89/0بیانگر روایی 
(: برای سنجش PCQ1پرسشنامه سرمایه روانشناختی مک گی )

سرمایه روانشناختی از پرسشنامه بیست و چهار سوالی که توسط 
مک گی چهار خرده مقیاس خودکارآمدی، امیدواری، تاب آوری 
و خوش بینی ارائه شده، استفاده خواهد شد. مقیاس پاسخگویی 

اهمالکاری 

 تحصیلی

خودکارآمدی 

 تحصیلی
 سرمایه روانشناختی
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  325... بین رابطه در تحصیلی خودکارآمدی ایواسطه نقش  

 1401پاییز ، 3، شماره 6 دوره  ژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمتپ-فصلنامه علمی

پرسشنامه شش درجه ای )کامال  استفاده شده در این پژوهش برای این
( است. مک گی روایی و پایایی این 6تا کامال موافقم=  1مخالفم= 

پرسشنامه را همراه با فرم های بیست و پنج و دوازده سوالی سرمایه 
روانشناختی بررسی و شواهدی از روایی و پایایی این پرسشنامه ارائه 

از روایی هم کرده است. برای نمونه مک گی به عنوان شواهدی 
زمان این پرسشنامه با نسخ دیگر پرسشنامه سرمایه روانشناختی، بین 
سرمایه روانشناختی با خودکارآمدی همبستگی مثبت و معنادار  بین 

تا  40/0، با امیدواری همبستگی مثبت و معنادار بین 54/0تا  48/0
 55/0تا  48/0، با تاب آوری همبستگی مثبت و معنادار بین 61/0
را  50/0تا  47/0ا خوش بینی همبستگی مثبت و معنادار بین و ب

گزارش کرده است. روایی صوری این پرسشنامه نیز بررسی و تایید 
شده است. در پژوهش گل پرور و همکاران تحلیل عاملی اکتشافی 

سوال این پرسشنامه همان چهار  26با چرخش واریماکس بر روی 
ا به دست داده و آلفای عامل معرفی شده در پرسشنامه اصلی ر

کرونباخ به ترتیب برای خودکارآمدی، امیدواری، تاب آوری و 
 به دست آمده است. 70/0و  83/0، 89/0، 91/0خوش بینی برابر با 

پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی جینکس و مورگان: در پژوهش 
حاضر برای اندازه گیری خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان از 

مدی دانش آموز مورگان جینکس که توسط مقیاس خودکارآ
جینکس و مورگان طراحی شده است، استفاده خواهد شد. این 

ماده است که از خرده مقیاس های استعداد،  30پرسشنامه شامل 
درجه ای  4زمینه و تالش تشکیل شده است و بر روی یک طیف 

 ااز نوع لیکرت قرار دارد. جینکس و مورگان پایایی این مقیاس را ب
گزارش کرده اند. در پژوهش  80/0استفاده از روش آلفای کرونباخ 

ماده است  13حاضر از فرم کوتاه شده این پرسشنامه که شامل 
استفاده خواهد شد. این فرم دارای سه خرده مقیاس تالش )ماده های 

، 23، 22، 21(، استعداد )ماده های 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1
، 13، 12، 11( و زمینه )ماده های 30، 29، 28، 27، 26، 25، 24

( است. روش نمره گذاری این 20، 19، 18، 17، 16، 15، 14
، 9، 8، 7، 6، 3، 2، 1پرسشنامه به این صورت است که سوال های 

اگر  30و  29، 28، 26، 25، 24، 21، 18، 17، 14، 13، 12، 11، 10
گیرد، اگر تا  می 4پاسخ دهنده کامال موافق را عالمت زده باشد 

می گیرد، اگر کامال مخالف  2حدودی مخالف را عالمت زده باشد 
، 22، 20، 19، 16، 15، 5، 4می گیرد و سوال های  1را زده باشد  

به صورت معکوس است یعنی اگر کامال مخالف را عالمت  23و 
می گیرد، تا حدودی  3می گیرد، تا حدودی مخالف  4زده باشد 

جنیکس و مورگان ضریب پایایی این پرسشنامه می گیرد.  1موافق 
و ضریب پایایی هر یک از خرده مقیاس های استعداد،  82/0را 

گزارش کرده  70/0و  66/0، 78/0کوشش و بافت را به ترتیب 
( با استفاده از روش تحلیل 1385است. در ایران نیز کریم زاده )

است. این محقق،  عاملی، روایی این پرسشنامه را مورد تایید قرار داده
، عامل 76/0بارهای عاملی این تحلیل را برای نمره کل خودکارآمدی 

گزارش کرده  60/0و عامل بافت  65/0، عامل کوشش 66/0استعداد 
است. همچنین در پژوهش هاشمی و همکاران از روش های آلفای 

برون( برای تعیین پایایی این مقیاس -کرونباخ )و تنصیف اسپیرمن
د که برای خرده مقیاس های تالش، استعداد و بافت به این استفاده ش

 ( به دست آمد.63/0) 55/0( و 70/0) 67/0(، 54/0) 60/0ترتیب 
در بخش استنباطی با توجه به ماهیت سئوال پژوهش از مدل سازی 
معادالت ساختاری به روش تحلیل مسیر استفاده شد. الزم به ذکر 

 SPSS-19از نرم افزار آماری است برای تجزیه و تحلیل داده ها 
 استفاده شد.   Lisrel V7.80و 
 

 یافته ها
های مرکزی، پراکندگی و نمودار در این بخش با استفاده از شاخص

 گیرد.متغیرهای پژوهش مورد توصیف قرار می

 

 های آماری متغیرهای پژوهش. مشخصه1جدول 
 کشیدگی چولگی انحراف استاندارد نمره مولفه متغیر

 کاری تحصیلیمالاه

 1.80 -1.07 4.49 35.79 آماده شدن برای امتحانات
 1.86 -1.71 5.92 48.00 آماده شدن برای تکالیف

 1.52 -1.32 4.79 34.83 های پایان ترمآماده شدن برای مقاله

 سرمایه روانشناختی

 1.20 -0.86 3.78 25.57 خودکارآمدی
 1.66 -1.06 3.57 26.19 امیدواری

 1.40 -0.94 3.68 25.88 آوریبتا
 -0.05 -0.72 3.51 25.76 خوش بینی

 خودکارآمدی تحصیلی

 -1.07 -0.26 6.41 30.12 استعداد
 -0.34 -0.21 4.27 30.63 زمینه
 -1.31 -0.98 5.54 30.47 تالش

ی پژوهش را نشان رهایمتغ یآمار یهامشخصه 1اطالعات جدول 
ی چولگی و کشیدگی که در بازهدهد. با توجه به مقادیر می

ها قوت ( قرار دارد، حدس بر نرمال بودن داده-1.96+،1.96)

ها را مطرح کرده و توان فرض نرمال بودن دادهگیرد، بنابراین، میمی
پذیرفت )البته، این هدف، در بخش بعدی با استفاده از آزمون آماری 

ها، ل بودن دادهمناسب، مورد بررسی قرار گرفت(. پس از بررسی نرما
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رابطه )همبستگی( بین متغیرهای پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفت. 
 2بنابراین، از آزمون همبستگی استفاده کرده و نتایج آن در جدول 

 گزارش شده است.

 

 . ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش2جدول 
 کاریاهمال   

 تحصیلی
 سرمایه

    تحصیلی خودکارآمدی روانشناختی

 1 همبستگی تحصیلی کاریاهمال
  

Sig.   

 روانشناختی سرمایه
  1 **-0.732 همبستگی
Sig. 0.000  

 تحصیلی خودکارآمدی
 1 **0.318 **-0.324 همبستگی
Sig. 0.000 0.000 

 دهندهاست، عالمت ** نشان مشخص 2طور که از ماتریس همان
را نشان  0.01سطح  وجود همبستگی بین متغیرهای پژوهش در

دهد. یعنی، بین متغیرهای پژوهش رابطه معنادار وجود دارد. در می
این بخش، به منظور بررسی روابط متغیرهای پژوهش، از مدل 

شود. بدین منظور، پس از رسم معادالت ساختاری تائیدی استفاده می
ساختار، اضافه نمودن قیود مدل و انتخاب روش ماکسیمم درستنمایی، 

 به دست آمد. 3و  2های ل اجرا شده و نمودار مسیر برازش شکلمد

 
 . ضرایب مسیر و بارهای عاملی مدل )در حالت استاندارد(2شکل 
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  327... بین رابطه در تحصیلی خودکارآمدی ایواسطه نقش  

 1401پاییز ، 3، شماره 6 دوره  ژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمتپ-فصلنامه علمی

 
 . ضرایب معناداری مدل3شکل 

 
این مدل برازش  RMSEAدو و -با توجه به معیارهای خی

ترین و ، مهم15-4کند. در جدول ها ارائه میمناسبی به داده
گونه که در های برازش آورده شده است. همانترین شاخصاولمتد

ها کفایت آماری دارند. ی شاخصشود، همهمی دیده 3جدول 
به  هاتوان دریافت محقق در مورد این شاخصبنابراین، با اطمینان می

 برازش نسبتاً کاملی دست یافته است.
 

 

 یمیهای برازش مهم مدل ترسای از شاخص. گزیده3جدول 

 برازش قابل قبول مقدار اختصار نام شاخص شاخص

 های برازش مطلقشاخص
  2886.71 - سطح تحت پوشش )کای اسکوئر(

 0.8بزرگتر از  GFI 0.88 شاخص نیکویی برازش

 های برازش تطبیقیشاخص
 0.8بزرگتر از  AGFI 0.90 شاخص نیکویی برازش اصالح شده

 0.9تر از بزرگ CFI 0.97 شاخص برازش تطبیقی
 0.1کمتر از  RMSEA 0.068 ریشه میانگین مربعات خطای برآورد های برازش مقتصدشاخص

ی برای فرضیه t، ضرایب مسیر به همراه مقادیر 16-4در جدول 
طور که مشخص است، مسیرهای مورد فوق آورده شده است. همان

 شوند.آزمون، پذیرفته می

 

 t. ضرایب مسیر و مقادیر 4جدول 
 وضعیت tمقدار  ضریب مسیر مسیر

 پذیرفته شد -7.77 -0.77 تحصیلی کاریاهمال <-- روانشناختی سرمایه

 رب روانشناختی توان چنین نتیجه گرفت که سرمایهبنابراین، می
 .دارد مستقیم تاثیر آموزاندانش در تحصیلی کاریاهمال
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 )در حالت استاندارد(ششم فرضیه . ضرایب مسیر و بارهای عاملی مدل 4شکل 

 
 . ضرایب معناداری مدل5شکل 

 t. ضرایب مسیر و مقادیر 5جدول 
 وضعیت tمقدار  ضریب مسیر مسیر

 پذیرفته شد 3.85 0.31 تحصیلی خودکارآمدی <-- روانشناختی سرمایه
 پذیرفته شد -6.43 -0.54 تحصیلی کاریاهمال <-- تحصیلی خودکارآمدی

 پذیرفته شد -7.61 -0.75 تحصیلی کاریاهمال <-- روانشناختی سرمایه

 رب روانشناختی توان چنین نتیجه گرفت که سرمایهبنابراین، می
 ایواسطه نقش طریق از) آموزاندانش در تحصیلی کاریاهمال

 برای بررسی میزان .دارد غیرمستقیم تاثیر( تحصیلی خودکارآمدی

است تا  ر وابسته الزمتأثیر مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل ب
ود زای مدل ارائه شاثرات کل، مستقیم و غیرمستقیم برای متغیر درون

 قابل مشاهده است. 6که این اثرات در جدول 
 t. ضرایب مسیر و مقادیر 6جدول 

 متغیر وابسته متغیر مستقل
 اثر

 کل غیرمستقیم مستقیم
 0.31 ---- 0.31 تحصیلی خودکارآمدی روانشناختی سرمایه

 -0.54 ----- -0.54 تحصیلی کاریاهمال تحصیلی خودکارآمدی
 -0.57 0.31*  -0.54=  0.18 -0.75 تحصیلی کاریاهمال روانشناختی سرمایه
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قابل مشاهده است: تاثیر سرمایه  6طور که در جدول همان
ی تحصیل خودکارآمدی طریق از غیرمستقیم صورت روانشناختی به

 است. -0.57به میزان  تحصیلی کاریاهمال بر
 

 نتیجه گیری
 در تحصیلی خودکارآمدی ای واسطه پژوهش حاضر با هدف نقش

 دانش در تحصیلی اهمالکاری با روانشناختی سرمایه بین رابطه
آموزان انجام شد. نتایج نشان داد که سرمایه روانشناختی بر 

. داهمالکاری تحصیلی در دانش آموزان تاثیر مستقیم و معناداری دار
امروزه دانش آموزان در محیط های آموزشی با بسیاری از عادت 
های رفتاری که مانع پیشرفت تحصیلی آنها می شود، رو به رو 
هستند. از جمله این عادت ها تمایل به تعویق انداختن تکالیف و 
انجام وظایف تحصیلی در واپسین زمان های تعیین شده می باشد که 

وان رفتار اهمالکاری یاد می شود. در از این عادت رفتاری به عن
( که سازه سرمایه روانشناختی را 24راستای نظر لوتانز و همکاران )

به عنوان یک سازده سطح باالتر در نظر می گیرند اذعان می کنیم 
دانش آموزانی که سطوح باالیی از سرمایه روانشناختی را دارا 

ی روان شناختی هستند، ممکن است به دلیل تعداد و سطح سازه ها
که در شناخت، انگیزه و در نهایت رفتار آنها متجلی می شود، نسبت 
به افرادی که تنها امیدواری، خوش بینی، تاب آوری و یا 
خودکارآمدی را در یک موقعیت معین نشان می دهند، عملکرد 

( نشان داد 25بهتری داشته باشند. یافته های وروگت و همکاران )
خودکارآمدی باال در فعالیت های تحصیلی خود،  که دانش آموزان با

اهداف مثتبی دارند، تالش کافی و موثری در حل مسائل چالش انگیز 
از خود نشان می دهند و در مواجه با موانع و چالش های پیش رو 
پایداری بسیاری دارند. بسیاری از پژوهش ها رابطه قوی 

را نشان داده  خودکارآمدی با عملکرد تحصیلی و کاهش اهمالکاری
اند، بر اساس این نتایج، خودکارآمدی و اطمینان فرد به توانایی های 
خود برای انجام موفقیت آمیز تکالیف یادگیری، به صورت مستقیم 
و یا با واسطه متغیرهای دیگر مثل، راهبردهای عمیق یادگیری، 
فراشناخت، تالش، پایداری و اهداف پیشرفت از مولفه های اثرگذار 

پیشرفت تحصیلی است که توانایی پیش بینی معکوس اهمالکاری بر 
تحصیلی توسط مولفه خودکارآمدی در پژوهش حاضر نیز تایید این 
مدعا است. دیگر مولفه سرمایه روانشناختی که ارتباط معکوس و 
معنادار با اهمالکاری تحصیلی داشت مولفه امیدواری بود. این یافته 

ر و همکاران، پترسون و همکاران و با نتایج پژوهش های اسناید
محبی نورالدین وند و همکاران همسو بود. دانش آموزان با سرمایه 
روانشناختی باال که از ظرفیت امیدواری باال برخوردارند، توانایی 
زیادی تنظیم اهداف تسلطی و افزایش یادگیری دارند، این افراد به 

ی کنند و در منظور دستیابی به هدف های خود تالش زیادی م
صورت مواجه با موانع، توانایی باالیی در یافتن مسیرهای جایگزین 
برای رسیدن به اهداف خود خواهند داشت به عبارتی دارای تفکر 
رهیاب هستند. داشتن مولفه امیدواری، ارتباط نزدیکی با پیشرفت 
تحصیلی هم دارد. دانش آموزان دارای سطوح باالی امیدواری، بیشتر 

های تحصیلی خود متمرکز می شوند و از انگیزه بهتری  بر هدف
نسبت به همتایان خود برخوردارند. همچنین، این افراد دارای پشتکار 

و عزم جدی در انجام فعالیت ها هستند زیرا معتقدند که تالش منجر 
به پیشرفت و رضایت می شود. به عبارتی امید به عنوان یک سازه 

را در افراد به وجود می آورد که آنها  روان شناختی مثبت، انگیزشی
را برای رسیدن به موفقیت تشویق می کند و سبب تالش بیشتر آنها 
برای دستیابی به پیشرفت می شود. کارور و همکاران معتقدند افراد 
خوش بین از رسیدن به اهداف اطمینان دارند و افراد بدبین در رسیدن 

ینی باال، آشفتگی و به هدف و شرایط مشابه شک دارند، خوش ب
اضطراب کمتری را در انتهای نیمسال تحصیلی پیش بینی می کند. 
مطالعات نشان می دهند که مشارکت فعال دانش آموزان در برنامه 
های تحصیلی و سازگاری با محیط مدرسه، و استفاده از فرصت های 
پیش رو، مستلزم خوش بینی انعطاف پذیر و واقع گرایانه ای است 

آنها کمک می کند به طور مستقل فعالیت کنند، از چالش ها که به 
استقبال کرده و تغییرات را پذیرا باشند. به اعتقاد زاوترا و همکاران 
بهترین تعریفی که برای تاب آوری وجود دارد این است که آن را 
به عنوان سازگاری موفق با شرایط ناگوار در نظر بگیریم. تاب آوری 

تی به عنوان یک متغیر واسطه ای نقش ایفا می در پژوهش های تربی
 کند و باعث کاهش اهمالکاری تحصیلی در دانش آموزان می شود.

نتایج نشان داد که تاثیر سرمایه روانشناختی به صورت همچنین 
غیرمستقیم از طریق خودکارآمدی تحصیلی بر اهمالکاری به میزان 

زایش سرمایه است. این نتایج بیانگر آن است که با اف -57/0
روانشناختی در دانش آموزان از میزان اهمالکاری در آنان به طور 
معناداری کاسته می شود که با سایر پژوهش های انجام شده مطابقت 
دارد. همچنین مطالعات مشابه نشان داده اند که بین سرمایه 
روانشناختی و کاهش عالئم روانشناختی و به تبع آن کاهش 

معناداری وجود دارد که به نوعی با یافته های اهمالکاری ارتباط 
پژوهش حاضر همسویی دارد. در تبیین این یافته ها می توان این طور 
استدالل کرد سرمایه روانشناختی که توسط لوتانز و همکاران مطرح 
شده است، دانش آموزان را واجد افکار، احساسات و رفتارهای 

آنان به طور قابل مالحظه  سازنده و مثبت می کند و از آسیب پذیری
ای می کاهد. به عبارت دیگر یکی از عواملی که در افزایش گرایش 
به اهمالکاری در دانش آموزان موثر است، عدم برخورداری دانش 
آموزان از ظرفیت ها و مهارت های روانشناختی الزم مثل 
خودکارآمدی تحصیلی است. زندگی روزمره سرشار از موقعیت 

دانش آموزان باید با آن به صورت سازنده مقابله هایی است که 
کنند، در صورت عدم برخورداری از ظرفیت ها و مهارت های الزم، 
زمینه برای شکل گیری و تداوم رفارهای بی حاصل همچون 
رفتارهای مرتبط با اهمالکاری که به نوعی جزو راهبردهای مقابله 

ا امیدواری در ای ن اکارآمد محسوب می شود، فراهم می شود. ام
دانش آموزان باعث می شود که هنگام مواجه با موانع، توانایی باال 
یی در یافتن مسیرهای جایگزین برای رسیدن به اهداف خود داشته 
باشند و خوش بینی نیز باعث افزایش ایجاد اسنادهای مثبت از 
موفقیت هایشان می شوند. خودکارآمدی نیز شامل باورهای مثبت 

نایی هایش برای غلبه بر چالش ها و کنترل بیشتر بر فرد از توا
موقعیت ها است. بنابراین این خصوصیات مثبت و کنترل باالی این 
افراد بر رویدادهای زندگی باعث می شود که در درجه اول به دنبال 
استفاده از راهبردهای مقابله ای ناکارآمد همچون رفتارهای مرتبط 
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نی در زمان اهمالکاری کنترل بیشتری با اهمالکاری نباشند و در ثا
 بر روی کارهای خود و انجام کارهای معوقه داشته باشند.

یافته های پژوهش حاضر نشانگر آن است که سازه های روانشناسی 
مثبت یعنی سرمایه روانشناختی و خودکارآمدی تحصیلی می توانند 

 ن نقشبه صورت منفی و معنادار در تبیین اهمالکاری در دانش آموزا
داشته باشند. سرمایه روانشناختی و خودکارآمدی تحصیلی از طریق 
افزایش ظرفیت های روانشناختی افراد را واجد ویژگی ها و مهارت 
های سازنده ای می کند تا بتوانند به شیوه کارآمدتری در زندگی 
روزمره با عوامل استرس زا مقابله کنند و به احتمال کمتری درگیر 

حاصل مانند اهمالکاری شوند. بنابراین فراهم نمودن رفتارهای بی 
بستر و محیط های آموزشی دلگرم کننده و حمایتی که روحیه مثبت 
نگری دانش آموزان را ارتقا دهد، می تواند پیامدهای مثبتی برای 
مدرسه و دانش آموزان به همراه داشته باشد. ذکر این نکته ضروری 

فه های آن قابلیت توسعه و رشد است که سرمایه روانشناختی و مول
پذیری دارند و رهنمودهای روشن و راهبردهای متعدد و موفقی در 
ادبیات روانشناسی مثبت نگر، برای افزایش امید، خوش بینی، تاب 
آوری و خودکارآمدی تحصیلی وجود دارد. به طور کلی بر اساس 

نظور منتایج حاصل از این مطالعه می توان گفت که برنامه ریزی به 
افزایش سرمایه روانشناختی و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان می 
تواند منجر به افزایش تعهد و تالش الزم دانش آموزان در جهت 
دستیابی به اهداف تعیین شده )خودکارآمدی تحصیلی(، شکل گیری 
اسنادهای مثبت در زمینه موفقیت و شکست های حال و آینده و در 

رفتارهای مرتبط با اهمالکاری  )خوش نتیجه کاهش گرایش به 
بینی(، پایداری در راه رسیدن به اهداف و استفاده از رفتارهای 
اهمالکاری به شکل حساب شده برای رسیدن به این اهداف 
)امیدواری( و پایداری به هنگام مواجه با موانع و مشکالت نرفتن 

سترس زا به سراغ رفتارهای اهمالکاری در هنگام مواجهه با عوامل ا
 )تاب آوری و انعطاف پذیری( گردد.

محدودیت این مطالعه این است که این پژوهش محدود به نمونه 
تواند معرف مورد بررسی از دانش آموزان است که این تعداد نمی

خوب و کافی برای جامعه باشد. بنابراین تعمیم دادن نتایج فقط به 
ای سطوح دیگر باید پذیر است، و برجامعه موردنظر منطقی و امکان

پژوهشگر در همچنین با رعایت احتیاط این کار را انجام دهیم. 
فرایند نمونه گیری و توزیع پرسشنامه ها به علت مصادف شدن 
اجرای فرایند نمونه گیری با پاندمی کرونا با محدودیت هایی در 
توزیع پرسشنامه و اجرای فرایندهای آموزشی مواجه شد. با توجه 

سرمایه های روانشناختی نقش موثری در کاهش  به این که
اهمالکاری دانش آموزان دارند، می بایست در برنامه ریزی های 
نظام آموزشی در جهت موفقیت تحصیلی دانش آموزان به این امر 
مهم توجه شود. همچنین پیشنهاد می شود که جهت ارتقا سرمایه 

شی در مدارس های روانشناختی در دانش آموزان، کارگاه های آموز
مشاوران و روانشناسان آموزش و  شودیمبرگزار شود. پیشنهاد 

کاری با ی مرتبط با اهمالهاپژوهشی حاصل از هاافتهپرورش از ی
یمی تحصیلی هاتیفعالی به عالقگیبیی که سبب عالقه یا هاجنبه
 کاربردی استفاده نمایند. صورتبه شود
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