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ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Analytical Review 

 Purpose: The present study was conducted to determine the 

relationship between achievement emotions and achievement goals 

with academic procrastination. 

Materials and Methods: This study was fundamental in terms of 
purpose and descriptive-correlational in terms of data collection 

method. The statistical population of the study included all graduate 

students of Islamic Azad University, Science and Research Branch 
of Tehran in the second semester of the academic year of 1996-97, 

from which 352 people (281 women and 71 men) were selected by 

stratified proportional sampling. . The Middleton and Migley (1997) 
Achievement Goals Questionnaire, the Peckran et al.'s (2005) 

Emotions Achievement Questionnaire, and the Solomon and 

Rothblam (1984) Academic Procrastination Scale were used to 

collect data. Data analysis was performed using Pearson correlation 
coefficient and multiple regression analysis using simultaneous 

method. 

Findings: The results showed that there is a negative relationship 
between positive achievement emotions and academic 

procrastination and a significant positive relationship between 

negative achievement emotions and academic procrastination. The 

results also showed that there is a negative and significant 
relationship between mastery goals and approach-performance with 

academic procrastination and between avoidance-performance 

goals with academic procrastination. 
Conclusion: the result in general showed that achievement emotion 

and achievement goals are able to predict students’ academic 

procrastination. 

 
Authors 

Zahra Khodabandehlou 1*, 

Reza Ghorban Jahromi2, 
Abutaleb Seadatee Shamir3 

 

How to cite this article 
Zahra Khodabandehlou, Reza Ghorban 
Jahromi, Abutaleb Seadatee Shamir, 
The Relationship between Achievement 
Emotion and Achievement Goals with 
Academic Procrastination, Journal of 
Islamic Life Style Centeredon Health, 
2020;3:21-28. 

1. M.Sc., Department of Educational 
Psychology, Science and Research 
Branch, Islamic Azad University, 
Tehran, Iran (Corresponding Author). 

2. Assistant Professor, Department of 
Psychology, Science and Research 
Branch, Islamic Azad University, 
Tehran, Iran. 

3. Assistant Professor, Department of 
Psychology, Science and Research 
Branch, Islamic Azad University, 
Tehran, Iran. 

 
Keywords: Academic Procrastination,Achievement Emotion, 

Achievement Goals 

* Correspondence:  

Address:  

Phone:  

Email: Khodabandeh2016@gmail.com 

 

Article History 

Received: 2019/10/03 

Accepted:  2019/12/09 

ePublished: 2020/03/10 

  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               1 / 8

https://islamiclifej.com/article-1-730-fa.html


  و همکاران                زهرا خدا بنده لو   22

 1398 زمستان، 3دوره    فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

با اهمال  شرفتیو اهداف پ شرفتیپ جاناتیرابطه ه
 یلیتحص یکار

 
 *1 زهرا خدا بنده لو

، قاتیواحد علوم و تحق ،یتیترب یوانشناس، گروه رکارشناس ارشد
 )نویسنده مسئول(. تهران ، ایران، یدانشگاه آزاد اسالم

 
 2 قربان جهرمی رضا

دانشگاه آزاد ، واحد علوم و تحقیقاتروانشناسی ، گروه ، استادیار
 تهران ،ایران، اسالمی

 
 3ریشام یابوطالب سعادت

دانشگاه آزاد ، واحد علوم و تحقیقاتگروه روانشناسی ، ، استادیار
 .تهران ،ایران، اسالمی

 
 چکیده

و  شرفتیپ جاناتیرابطه ه نیی: پژوهش حاضر با هدف تعهدف
  .انجام شد یلیتحص یبا اهمال کار شرفتیاهداف پ

و از نظر  یادیپژوهش با توجه به هدف، بن نی: او روش ها مواد
 یبود. جامعه آمار یاز نوع همبستگ یفیداده ها توص یگردآور وهیش

ارشد دانشگاه آزاد  یمقطع کارشناس انیپژوهش شامل تمام دانشجو
-96 یلیسال دوم تحص میتهران در ن قاتیواحد علوم و تحق یاسالم

آقا( به  71خانم و  281نفر ) 352آنان، تعداد  انیبود که از م 97
 یانتخاب شدند. جهت گردآور ینسبت یطبقه ا یریروش نمونه گ

(، 1997)یجلیو م دلتنیم شرفتیاطالعات از پرسشنامه اهداف پ
 اسی( و مق2005پکران و همکاران) شرفتیپ جاناتیپرسشنامه ه

( استفاده شد. 1984سولومون و راث بالم ) یلیصتح یاهمال کار
 لیو تحل رسونیپ یهمبستگ بیها با استفاده از ضرداده لیتحل

 .زمان انجام شدچندگانه به روش هم ونیرگرس
ل مثبت با اهما شرفتیپ جاناتیها نشان داد بین ه افتهی:  ها افتهی

ا اهمال ب یمنف شرفتیپ جاناتیه نیو ب یرابطه منف یلیتحص یکار
 انگریب جینتا نیرابطه مثبت معنادار وجود دارد. همچن یلیتحص یکار

 یعملکرد با اهمال کار -کردیو رو یاهداف تبحر نیآن بود که ب
عملکرد با  -اهداف اجتناب نیو معنادار و ب یرابطه منف یلیتحص

  .رابطه مثبت و معنادار وجود دارد یلیتحص یاهمال کار
و  تشرفیپ جاناتینشان داد که ه یبه طور کل جی: نتایریگ جهینت

 انیدانشجو یلیتحص یاهمال کار ینیب شیقادر به پ شرفتیاهداف پ
  .باشند یم
 

اهداف  شرفت؛یپ جاناتیه ؛یلیتحص ی: اهمال کارهادواژهیکل
 .شرفتیپ

 

 11/07/1398: دریافت تاریخ
 18/09/1398:  پذیرش تاریخ

 :نویسنده مسئولKhodabandeh2016@gmail.com 
 

_________________________________ 
1 procrastination 
2 Emotional acheivement 

 مقدمه
 متغیرها، میان روابط در تحقیقات روانشناختی به منظور بررسی

 دهنادی شوندمی مربوط بافت به که را متغیرهایی تاثیر تواننمی
 تعیین در توانندمی ایزمینه و بافتی عوامل این آنکه دلیل به گرفت؛

. اشندب داشته بفردی منحصر نقش روابط این کیفیت و چگونگی
 ایجاد را تغییری چنین است ممکن که است متغیری 1اهمال کاری

برای به تأخیر انداختن فرد اهمال کاری عبارت است از تمایل  .کند
(. 1آغاز یا انجام تکالیف مهم تا سرحد ناراحتی و رنج و زحمت )

دهد که اهمال کاری یک ها نشان میهم رفته، نتایج پژوهش روی
شخصیتی ثابت و ایستا نیست، بلکه رفتاری پویاست که بسته گرایش 

 (.2کند )ها در طول زمان تغییر میبه تعامل تکالیف و زمینه
-اهمال کاری، یعنی رفتاری که با سستی و انفعال ارادی مشخص می

تواند اثرات زیان آوری نه تنها بر عملکرد تحصیلی و کاری، شود، می
 هزیستی روانی و ذهنی فرد نیز داشته باشدبلکه بر روابط اجتماعی و ب

ها نشان داده است که اهمال کاری متغیری است (. نتایج پژوهش3)
ر دهد ای تغییبافتی که بنا به ماهیت خود می تواند شرایط را بگونه

ها بر یکدیگر که در آن روابط میان متغیرها و تاثیرات پدیده
پژوهش حاضر،  متفاوت گردد. از میان متغیرهای موجود در

هیجانات پیشرفت و تا حدودی اهداف پیشرفت متغیرهایی هستند 
 که بشدت متاثر از بافت می باشند. 

یکی از متغیرهایی که در سال های اخیر برای تبیین فعالیت های 
مرتبط با پیشرفت یا پیامدهای پیشرفت مطرح شده، هیجانات 

( به 2006پکران) 3کنترل-می باشد که در نظریه ارزش 2پیشرفت
صورت عمیق و همه جانبه مورد بررسی قرار گرفته است. در 
تحقیقات گذشته پیرامون این متغیر، مطالعات نوعا بر هیجانات 

انند های پیشرفت ممرتبط با پیامدهای موفقیت و شکست در فعالیت
ارزش نه  -اند. نظریه کنترل غرور، اضطراب یا شرم  متمرکز شده

کند، بلکه همچنین هیجانات نات پیامدی را بررسی میتنها این هیجا
مرتبط با فعالیت مثل لذت از یادگیری، خستگی در طی آموزش و 

 دهد.خشم از الزامات تکلیف را نیز مورد تأکید قرار می
از سوی دیگر، یکی دیگر از عواملی که احتمال دارد بتواند پیش بینی 

یشرفت است. اهداف کننده اهمال کاری تحصیلی باشد، اهداف پ
در واقع معرف یک سیستم معنایی جامع از موقعیت ها یا  4پیشرفت

بافت هایی است که دارای پیامدهای شناختی، عاطفی و رفتاری 
هستند و دانشجویان برای تفسیر اعمال خود از آنها استفاده می کنند 

(. مفهوم اهداف پیشرفت اساسا ناظر بر دالیل دانشجویان برای 4)
(. این نظریه فراتر از سایر نظریه ها که 5م دادن تکالیف است )انجا

برای ایجاد انگیزش در دانشجویان بر شناخت و یا عوامل موقعیتی 
تاکید دارند هم عوامل شخصی )ادراکات، ارزش ها و عواطف( و هم 
عوامل موقعیتی را مورد توجه قرار می دهد. اهداف پیشرفت با توجه 

ایی دارای انواع مختلفی از جمله اهداف به نقش مهارت و توان

3 Contorol value theory 
4 Acheivement goals 
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( می 6) 3عملکرد -و اجتناب 2عملکرد -، اهداف رویکرد1تبحری
 باشند

رابطه اهداف پیشرفت با اهمال کاری در پژوهش های چندی مورد 
بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج تحقیقات رابطه اهداف 

عملکرد با -اب( و رابطه اهداف اجتن8تبحری با اهمال کاری منفی)
-(. در مورد رابطه بین اهداف رویکرد8، 7این متغیر مثبت می باشد)

عملکرد و اهمال کاری نیز نتایج تحقیقات حاکی از وجود رابطه 
 (. 8( و یا عدم وجود رابطه بین این دو متغیر می باشد)9مثبت)

هاول و واتسون نیز در پژوهش خود نشان دادند که جهت گیری 
ر  با اهمال کاری رابطه منفی، در صورتی که جهت هدفی تبحر مدا

گیری تبحر گریز با اهمال کاری رابطه مثبت دارد. اهداف عملکرد 
(. الکساندر و اونووگ 10محور با اهمال کاری رابطه ای نداشتند )

بوزیه در پژوهشی با عنوان اهمال کاری تحصیلی: نقش امید به عنوان 
ید پیش بینی کننده منفی اهمال کاری استراتژی مقابله نشان داد که ام

 (.11تحصیلی می باشد )
فی و تنجنی  در پژوهش خود با عنوان اهمال کاری: معانی اجتناب 
از شرمندگی و خجالت زدگی به این نتیجه دست یافتند که تمایل به 
شرمساری با گرایشات اهمال کاری رابطه دارد در صورتی که تمایل 

چنین از طریق رگرسیون سلسله مراتبی به احساس گناه ندارد. هم
نشان داده شد که شرمساری نقش تعدیل کننده را در بین اهمال کاری 
مزمن و کمال گرایی دارد. در کل نتایج نشان می دهد که عواطف 
نقش مهمی را در درک و فهم پویایی های پیچیده اهمال کاری مزمن 

 ایفا می کند.

با عنوان تفاوت های جنسیتی  لونا و شری نیز در پژوهشی-رودارته
در رابطه میان اضطراب آمار و راهبردهای یادگیری و شناختی به 
این نتیجه رسیدند که برای مردان اهمال کاری با اضطراب امتحان و 
کالس رابطه مثبت داشت. برای زنان راهبردهای یادگیری )از جمله 
 مرور ذهنی، بسط، سازماندهی، تفکر انتقادی، خودنظم دهی

فراشناختی، زمان و محیط مطالعه، تنظیم تالش و کمک طلبی( با 
ابعاد اضطراب آمار رابطه منفی داشتند. اهمال کاری با اضطراب آمار 

 رابطه مثبت داشت. 
به دلیل تنوع گسترده محیط و تغییرات مداوم، مدیریت  21در قرن 

 شرایطیهای فراوانی روبرو شده است. در چنین موثر فردی با چالش
ت. اس پیدا کردهای در کارایی فردی کنندهسرعت عمل نقش تعیین

بنابراین استفاده درست از زمان و انجام کارها در موعد مقرر، یک 
ضرورت محسوب می شود. افرادی که انجام کارها را به زمانی 

 کنند، زمان کمترینزدیک به ساعات پایانی یا موعد مقرر موکول می
کارها دارند و این امر می تواند بر عملکردشان  برای آماده کردن

باری داشته باشد. همچنین با توجه به این که چنین مطالعه تاثیر زیان
 ای با این ترکیب از متغیرها در داخل کشور انجام نشده، پژوهش

 و هیجانات پیشرفت میان رابطه بررسی به که است آن بر حاضر
 و بپردازد آنان اری تحصیلیاهمال ک با اهداف پیشرفت دانشجویان

 .بیافزاید زمینه این در موجود دانش به طریق این به

_________________________________ 
1 Mastery goals 
2 Performance approach goals 

 مواد و روش ها
 جمع شیوه لحاظ از و بنیادی هدف، به توجه روش پژوهش حاضر با

 در که آن دلیل به همبستگی بود؛ نوع از توصیفی اطالعات، آوری
 مورد بینی پیش طرح قالب در متغیرها میان روابط پژوهش این

 تمام شامل حاضر پژوهش آماری جامعه .گرفت قرار بررسی
 علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه ارشد کارشناسی مقطع دانشجویان

 اساس بر .بود 97-96 تحصیلی دوم سال نیم در تهران تحقیقات و
 های نامهپرسش گرفتن نظر در با و دانشگاه دانشجویان تقریبی تعداد

 ارشد کارشناسی مقطع دانشجویان از نفر 375 تعداد مخدوش،
 دوم سال نیم در تهران تحقیقات و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه
 روش به مورگان و کرجسی جدول به رجوع با 97-96 تحصیلی

  .شدند انتخاب نسبتی ای طبقه گیری نمونه
 از دانشجویان پیشرفت اهداف سنجش جهت پژوهش این در

 این. شد استفاده میجلی و میدلتن پیشرفت اهداف پرسشنامه
 5)تبحری اهداف مولفه سه و بوده گویه دوازده بر مشتمل پرسشنامه

 -اجتناب اهداف و( سوال 4)عملکرد -رویکرد اهداف ،(سوال
 های پاسخ. (12دهد ) می قرار سنجش مورد را( سوال 3)عملکرد

 طیف روی بر پرسشنامه این های گویه از کدام هر به دانشجویان
 حدودی، تا موافقم، موافقم، کامال شامل ای درجه پنج لیکرت
 مراتن ترتیب به طیف این در. گردد می ثبت مخالفم کامال و مخالفم

 حدودی، تا موافقم، موافقم، کامال های پاسخ به 1 و 2 ،3 ،4 ،5
 این عتمادا قابلیت تعیین گیرد. برای می تعلق مخالفم کامال و مخالفم

 آلفای ضریب. گردید استفاد کرونباخ آلفای روش از پرسشنامه
 خرده سه هر برای میجلی و میدلتن توسط شده گزارش کرونباخ

 آلفای ضرایب نیز حاضر مطالعه در. (12باشد)می 84/0 مقیاس
 -رویکرد اهداف تبحری، اهداف های مقیاس خرده برای کرونباخ
 78/0 ،75/0 با برابر ترتیب به عملکرد -اجتناب اهداف و عملکرد

 بمطلو اعتماد قابلیت از حاکی ضرایب این که آمد دست به 74/0 و
 .باشد می پرسشنامه این

 زا دانشجویان( منفی و مثبت)پیشرفت هیجانات گیری اندازه جهت
 بر که است ذکر به الزم. شد همکاران استفاده و پکران پرسشنامه

 خرده سه پرسشنامه، این از تحقیق هدف همچنین و نیاز اساس
 کالس از لذت شامل( گویه 26)مثبت هیجانات به مربوط مقیاس
 از ناشی غرور و گویه 8 کالس از ناشی امیدواری  گویه، 10 درس

 30)منفی هیجانات به مربوط مقیاس خرده سه و گویه 8 کالس
 از ناشی اضطراب گویه، 9 کالس از ناشی خشم شامل( گویه

 پاسخ. گردید انتخاب گویه، 9 کالس از خستگی و گویه12کالس
 روی بر پرسشنامه این های گویه از کدام هر به دانشجویان های

 حدودی، تا موافقم، موافقم، کامال شامل ای درجه پنج لیکرت طیف
 مراتن ترتیب به طیف این در. گردد می ثبت مخالفم کامال و مخالفم

 حدودی، تا موافقم، موافقم، کامال های پاسخ به 1 و 2 ،3 ،4 ،5
 این عتمادا قابلیت تعیین گیرد. برای می تعلق مخالفم کامال و مخالفم

اران همک و کدیور. گردید استفاد کرونباخ آلفای روش از پرسشنامه

3 Performance avoidance goals 
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 اقدام  پیشرفت هیجانات پرسشنامه رواسازی به پژوهشی در نیز
 خرده برای را کرونباخ آلفای ضرایب خود پژوهش در آنها. نمودند
 و خشم اضطراب، غرور، امیدواری، کالس، از لذت های مقیاس

 ،73/0 ،80/0 ،75/0 ،75/0 با برابر ترتیب به کالس از خستگی
 ..(13نمودند ) گزارش 84/0 و 77/0

 اهمال مقیاس از دانشجویان تحصیلی کاری اهمال سنجش جهت
 برای مقیاس این. (1شد) استفاده راث بالم و سولومون تحصیلی کاری

 نشد آماده تکالیف، انجام حوزه سه در تحصیلی کاری اهمال بررسی
 رب مشتمل و شده ساخته مقاله نوشتن و پروژه انجام و امتحان، برای
 زا لیکرت گزینه ای چهار طیف گویه، هر مقابل در. است گویه 21
 "مواقع بیشتر" ،(2 نمره) "اوقات گاهی" تا( 1 نمره) "ندرت به"
 سوال 21 بر افزون. دارد قرار( 4 نمره) "همیشه تقریبا" و ،(3 نمره)

 هب نسبت ناراحتی احساس" ویژگی دو بررسی برای سوال 6 مذکور،
 نظر در "کاری اهمال عادت تغییر به تمایل" و "بودن کار اهمال
 مقیاس، سازنده پیشنهاد به بنا که است ذکر به الزم. است شده گرفته

 تعیین برای .نشدند منظور سوال شش این پایایی و روایی محاسبه در
 ریبض. گردید استفاد کرونباخ آلفای از مقیاس این اعتماد قابلیت
 64/0 مقیاس این برای سولومون توسط شده گزارش کرونباخ آلفای

 اهمال مقیاس های خرده برای کرونباخ آلفای ضریب. (1باشد )می
 مطالعه در مقاله و پروژه نوشتن و تکلیف انجام حوزه در کاری

. (14است ) آمده دست به 89/0 و 86/0 با برابر ترتیب به دهقانی
 مقیاس های خرده برای کرونباخ آلفای ضرایب نیز حاضر مطالعه در

 و امتحان برای شدن آماده تکلیف، انجام حوزه در کاری اهمال
 بدست 79/0 و 80/0 ،77/0 با برابر ترتیب به مقاله و پروژه نوشتن
 هپرسشنام این مطلوب اعتماد قابلیت از حاکی ضرایب این که آمده

 .می باشد

 تمامی از متشکل واحد ایپرسشنامه حاضر، پژوهش انجام برای
 حراست هماهنگی با ها پرسشنامه سپس. شد تنظیم هامقیاس

 در مشارکت به عالقمند و داوطلب دانشجویان بین در ها دانشکده
 داشتند حضور ها بوفه و سرویس سلف ها، راهرو در که پژوهش

 هنگام به ضمنا. انجامید طول به هفته 3 فرایند این. گردید توزیع
 هدف و پاسخ دهی نحوه مورد در الزم توضیحات پژوهش اجرای

 با نهایت در که است ذکر به الزم. شد داده دانشجویان به پژوهش
 مورد سالم پرسشنامه 352 تعداد مخدوش، های پرسشنامه حذف
 .گرفت قرار تحلیل
 یفراوان) توصیفی آمار از پژوهش، این هایداده تحلیل و تجزیه برای

 آزمون برای و( کشیدگی و کجی معیار، انحراف میانگین درصد، و
 و پیرسون همبستگی شامل استنباطی آمار های روش از ها فرضیه

 استفاده spss 23 افزارنرم در زمانهم روش به چندگانه رگرسیون
 .شد
 

 یافته ها
 حسب بر تفکیک به نمونه گروه شناختی جمعیت های ویژگی

 352 مجموع تاهل بدین صورت بود که از وضعیت و سن جنسیت،
 مرد %20 و زن %80 حدود حاضر پژوهش در کننده شرکت نفر

 تا 26 بین %27 سال، 25 تا 20 بین %24 حدود این، بر عالوه. بودند
 %12 و سال 40 تا 36 بین %17 سال، 35 تا 31 بین %19 سال، 30

 حدود تاهل، وضعیت لحاظ از همچنین. داشتند سن سال 40 از باالتر
 .بودند متاهل %44 و مجرد 56%

( شامل  =352nهای توصیفی برای نمونه مورد بررسی )شاخص
میانگین، انحراف استاندارد، کجی و کشیدگی برای متغیرهای 

 پژوهش آورده شده است. 

 
 شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش. 1 جدول

 کشیدگی کجی انحراف استاندارد میانگین متغیر
 -54/0 -27/1 42/9 13/86 هیجانات پیشرفت مثبت

 74/0 -09/1 85/9 72/97 هیجانات پیشرفت منفی
 25/0 51/0 14/3 39/15 اهداف تبحری

 07/0 -33/0 87/2 28/13 عملکرد-اهداف رویکرد
 -16/0 60/0 40/2 08/11 عملکرد-اهداف اجتناب

 73/0 92/0 63/7 25/77 اهمال کاری تحصیلی

مشاهده می شود، با توجه به مقادیر بدست  1همانطور که در جدول 
+ 2و  -2آمده کجی و کشیدگی برای متغیرهای پژوهش که بین 

با توجه به  ،در ادامهقرار دارد، توزیع تمامی متغیرها نرمال است. 
طرح پژوهش که از نوع پیش بینی است و هدف آن پی بردن به 

است از مدل  از روی متغیرهای پیش بین تغییرات متغیر مالک
 ه است.استفاده شدچندگانه رگرسیون تحلیل 

 یلتحل و تجزیه مبنای همبستگی ماتریس که امر این به توجه با
 یرهایمتغ همبستگی ماتریس است، رگرسیون و متغیرها بین رابطه
 .است شده آورده 2 جدول در پژوهش این در بررسی مورد
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 پژوهش متغیرهای همبستگی ماتریس. 2 جدول
 6 5 4 3 2 1 متغیر

      1 . هیجانات پیشرفت مثبت1
     1 -57/0** . هیجانات پیشرفت منفی2

    1 -43/0** 39/0** . اهداف تبحری3
   1 22/0** -28/0** 24/0** عملکرد-. اهداف رویکرد4
  1 -17/0* -38/0** 40/0** -35/0** عملکرد-اجتناب . اهداف5

 1 31/0** -39/0** -45/0** 51/0** -42/0** . اهمال کاری تحصیلی6

 پیشرفت هیجانات بین، پیش متغیرهای میان از ،2 جدول به توجه با
 پیشرفت هیجانات ،(-45/0)تبحری اهداف ،(51/0)منفی
 اهداف و( -39/0)عملکرد-رویکرد اهداف ،(-42/0)مثبت

 ضریب کمترین تا بیشترین ترتیب به( 31/0)عملکرد-اجتناب
 طحس در همگی که هستند دارا تحصیلی کاری اهمال با را همبستگی

 یهمبستگ ضریب باالترین فوق، ماتریس در. هستند دار معنی 01/0

 شرفتپی هیجانات و مثبت پیشرفت هیجانات بین رابطه به مربوط
 بین رابطه به مربوط همبستگی ضریب ترین پایین و( -57/0) منفی

 .است( -17/0) عملکرد-اجتناب اهداف و عملکرد-رویکرد اهداف
 حسب بر تحصیلی کاری اهمال همزمان رگرسیون تحلیل نتایج

 شگزار پیشرفت اهداف و پیشرفت هیجانات بین پیش متغیرهای
  .است شده

 
 رگرسیون تحلیل نتایج .3 جدول

 شاخص
 متغیر

R 2R 2R 
 تعدیل شده

 خطای استاندارد
 برآورد

 41/3 35/0 38/0 62/0 یشرفتو اهداف پ یشرفتپ یجاناته

 متغیرهای ورود از حاصل R2 اندازه دهد، می نشان 3 جدول نتایج
 آن انگربی تحلیل به پیشرفت اهداف و پیشرفت هیجانات بین پیش
 کاری اهمال تغییرات از درصد 38 توانند می متغیرها این که است

 توسط مالک متغیر تغییرات از %38 بنابراین. نمایند تبیین را تحصیلی
 وانت می لذا. شود می تبیین بین پیش متغیرهای این خطی ترکیب

 فتپیشر هیجانات اساس بر تحصیلی کاری اهمال که گرفت نتیجه
 .است بینی پیش قابل پیشرفت اهداف و

 کاری اهمال همزمان رگرسیون تحلیل از حاصل ضرایب 4جدول  در
 هدافا و پیشرفت هیجانات بین پیش متغیرهای حسب بر تحصیلی
 .است شده  ارائه پیشرفت

 
 رگرسیونی ضرایب  .4 جدول

 شاخص
 متغیر

 

B 
  Bخطای استاندارد 

β 

 

t 

 سطح معناداری

 01/0 -31/5 -37/0 07/0 -54/0 هیجانات پیشرفت مثبت
 01/0 28/6 44/0 10/0 61/0 هیجانات پیشرفت منفی

 01/0 -70/5 -40/0 08/0 -35/0 اهداف تبحری
 01/0 -36/4 -29/0 05/0 -18/0 عملکرد-اهداف رویکرد

 01/0 58/3 22/0 05/0 32/0 عملکرد-اجتناباهداف 

 هیجانات رگرسیون ضریب ،4 جدول از حاصل های یافته اساس بر
 در( t= -31/5) معناداری آزمون اساس بر( -37/0) مثبت پیشرفت

 هیجانات رگرسیون ضریب این، بر عالوه. است معنادار 01/0 سطح
 در( t= 28/6) معناداری آزمون اساس بر نیز( 44/0) منفی پیشرفت

 ینب که گرفت نتیجه توان می اساس این بر. است معنادار 01/0 سطح
 .دارد وجود رابطه تحصیلی کاری اهمال و پیشرفت هیجانات

( -40/0) تبحری اهداف رگرسیون ضریب ،6-4 جدول به توجه با
. است معنادار 01/0 سطح در( t= -70/5) معناداری آزمون اساس بر

 اساس بر( -29/0) عملکرد -رویکرد اهداف رگرسیون ضریب

 بعالوه،. است معنادار 01/0 سطح در( t= -36/4) معناداری آزمون
 آزمون اساس بر( 22/0) عملکرد -اجتناب اهداف رگرسیون ضریب

 توان می این بر. است معنادار 01/0 سطح در( t= 58/3) معناداری
 ابطهر تحصیلی کاری اهمال و پیشرفت اهداف بین که گرفت نتیجه
 .دارد وجود

 
 نتیجه گیری

 اهداف و پیشرفت هیجانات رابطه تعیین هدف با حاضر پژوهش
 به توجه با پژوهش این. شد انجام تحصیلی کاری اهمال با پیشرفت

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               5 / 8

https://islamiclifej.com/article-1-730-fa.html


  و همکاران                زهرا خدا بنده لو   26

 1398 زمستان، 3دوره    فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 نوع از توصیفی ها داده گردآوری شیوه نظر از و بنیادی هدف،
 .بود همبستگی

 حصیلیت کاری اهمال با مثبت پیشرفت هیجانات بین داد نشان نتایج
 یلیتحص کاری اهمال با منفی پیشرفت هیجانات بین و منفی رابطه
 بین هک بود آن بیانگر همچنین نتایج. دارد وجود معنادار مثبت رابطه

 رابطه تحصیلی کاری اهمال با عملکرد -رویکرد و تبحری اهداف
 کاری اهمال با عملکرد -اجتناب اهداف بین و معنادار و منفی

 شانن کلی طور به نتایج. دارد وجود معنادار و مثبت رابطه تحصیلی
 اهمال بینی پیش به قادر پیشرفت اهداف و پیشرفت هیجانات که داد

 .باشند می دانشجویان تحصیلی کاری
 اتیجانبر اساس ه یلیتحص یاهمال کاردر رابطه با این فرضیه که 

اد که ، نتایج نشان داست ینیب یشقابل پ یشرفتو اهداف پ یشرفتپ
یشرفت دانشجویان، و اهداف پ یشرفتپ یجاناتهمی توان بر اساس 

یلی را در آنان پیش بینی کرد. این یافته در خصوص تحص یاهمال کار
 یاراهمال کیشرفت در پیش بینی اهداف پیشرفت و پ یجاناتهنقش 
لعات انجام شده همخوانی دارد. برای یلی با نتایج شماری از مطاتحص

یشرفت، یافته حاضر با نتایج مطالعات اهداف پمثال در خصوص نقش 
( 16(، فراری و همکاران )15(، هاول و بورو )10هاول و واتسون )

 ( همسو است. 7و جوکار و دالورپور )
مال و اه یشرفتپ یجاناته ینب که یهفرضهمچنین در رابطه با این 

 یجاناته ینب، نتایج نشان داد رابطه وجود دارد یلیتحص یکار
 ینبمنفی معنادار و رابطه  یلیتحص یو اهمال کارمثبت  یشرفتپ
نادار مثبت معرابطه  یلیتحص یو اهمال کار یشرفت منفیپ یجاناته

این یافته با نتایج تحقیقات دال بر رابطه منفی هیجانات  وجود دارد.
(؛ 3(؛ استوبر و جورمان، )11مثبت الکساندر و اونووگ بوزیه )

 تحصیلی همخوان است.  یاهمال کار( با 17سپهریان، )
نی کنترل پکران مب -این یافته را می توان با مفروضات نظریه ارزش

دهای منفی هیجانات منفی بر پیامدهای مثبت هیجانات مثبت و پیام
 ارچوبیچ کنترل، -ارزش تبیین نمود. پیش از این گفته شد که نظریه

 هایبافت در شده تجربه هیجانات پیامدهای و پیشایندها تحلیل برای
 ،لذت مثل خوشایند در این نظریه، هیجانات .کندمی فراهم تحصیلی

 از استفاده تکالیف، در درگیری مثبت صورت به غرور و امید
 اتمحتوی تفسیر و سازماندهی مثل پذیرانعطاف شناختی هایراهبرد

 قرار رتأثی تحت را پیشرفت هایفعالیت در تنظیمی خود و یادگیری
دهند که اینها موجب می شود که فرد اهمال کاری کمتری داشته می

 رم،ش و اضطراب خشم، مثل فعال منفی باشد. از سوی دیگر هیجانات
 ار خودتنظیمی و پذیرانعطاف هایراهبرد از استفاده شناختی، منابع

 زیرا است، ترپیچیده هیجانات این انگیزشی تأثیرات. دهندمی کاهش
 سوی به انگیزش اما دهند،می کاهش را درونی انگیزش آنها چه اگر

 این اب. دهندمی افزایش شکست از اجتناب منظور به را بیشتر تالش
 تکالیف در عملکرد بر فعال و منفی هیجانات کلی تأثیر وجود،
است. لذا انتظار می رود با افزایش  منفی  شناختی انگیزچالش

 هیجانات منفی در بافت یادگیری، اهمال کاری بیشتری شود. 
های کنترل بر این نکته اشاره دارد که هیجان -همچنین نظریه ارزش

شوند؛ های پیشایند متفاوتشان تعیین مینتایج آینده، به وسیله ارزیابی
های متفاوت کنترل و ارزش، کنش های گونه که ارزیابیهمان

های نتایج آینده، مانند اضطراب کنند. در هیجانمتفاوتی را ایجاد می
ی، سواالت اساسی مربوط به کنترل این است که آیا موفقیت یا ناامید

توان از شکست گریخت؟ و ابزارهای موجود آید؟ آیا میبه دست می
 چه تاثیری بر دستیابی به این اهداف خواهند داشت؟ 

 نتایج یلی،تحص یاهمال کاردر خصوص رابطه اهداف پیشرفت با 
 اهمالعملکرد با  -دنشان داد که بین اهداف تبحری و اهداف رویکر

همال اعملکرد با  -یلی رابطه منفی و بین اهداف اجتنابتحص یکار
یلی رابطه مثبت معنادار وجود دارد. این یافته ها با نتایج تحص یکار

شماری از تحقیقات مبنی بر رابطه منفی اهداف تبحری والترز، 
و رابطه مثبت  2009؛ هاول و بورو، 2007؛ هاول و واتسون، 2004

؛ والترز، 2002عملکرد مک گریگور و الیوت، -اهداف اجتناب
یلی همسو تحص یاهمال کاربا  1386؛ جوکار و دالورپور، 2004

اهمال عملکرد با -می باشد. در مورد رابطه مثبت اهداف رویکرد
( 2009یلی، این یافته با نتایج پژوهش بورو و همکاران)تحص یکار

 مطابقت دارد. 
 برای دانشجویان که مقاصدی کند می رضف پیشرفت هدف نظریه
 برای مهمی پیشایند دارند خاص تحصیلی تکلیف یک در شدن درگیر

 هک دانشجویانی .آنهاست پیشرفت به مربوط پیامدهای و فرایندها
 و ها مهارت توسعة بر نمایندمی انتخاب را تبحری اهداف

 یامدهایپ یزمینه در .کنندمی تأکید یافتن تبحر و خود هاییادگیری
 که است آن بیانگر تحقیقات رفتاری انتخاب این گونه اهداف،

 ششکو و زمان مدیریت برای یادگیرندگان کوشش با تبحری اهداف
لذا به نظر می رسد داشتن اهداف (. 18) دارد باالیی همبستگی خود

 تبحری می تواند منجر به کاهش احتمال اهمال کاری در آنها شود. 
 کنند،می انتخاب را عملکرد -رویکرد اهداف که دانشجویانی

 نوعی را دیگران به خود دادن نشان و پیشرفت منظور به فعالیت
 یسر یک آنها در فعالیت از ادراک نوع این و کنندمی تلقی مبارزه

 اپوتک و فعالیت به آنها شودمی باعث که کندمی تولید هیجاناتی
 تکالیف و دباشن داشته درسی تکالیف روی بر بیشتری تمرکز و افتاده
یافته ها نشان داده است که این نوع  .گرددمی جذاب آنها برای درسی
 این با. است همراه مثبت هیجانات در پایداری با هدف گیریجهت
 با گیریجهت این که اندداده نیز نشان هاپژوهش از برخی وجود،

 یادداری و افکن نفاق رفتارهای اضطراب، قبیل از منفی پیامدهای
 (.4) باشدمی همراه دانش پایین

 بر نمایندمی انتخاب را عملکرد -اجتناب اهداف که دانشجویانی
 هاهمکالسی و همساالن با مقایسه در نداشتن مهارت از اجتناب
 در.است معطوف شکست از اجتناب بر آنها توجه و کنندمی تمرکز
است.  کفایتیبی احساس گزینیهدف چنین یک پیامد نهایت

 عملکرد -اجتناب هدف گیریجهت که اندداده نشان نیز تحقیقات
 از اجتناب اضطراب، پایین، کارآمدی نظیر منفی پیامدهای با

 اردد ارتباط پایین نمرات و خودپیشگویی هایاستراتژی خواهی،یاری
بر این اساس نمی توان انتظار داشت در شرایط انتخاب این نوع (. 4)

هدف از سوی دانشجویان، اهمال کاری تحصیلی آنان سطح پایینی 
 داشته باشد. 

را به عنوان محدودیت ذکر  مقابلتوان موارد  در پژوهش حاضر می
 دلیل، این به. است شده انجام مقطعی صورتبه پژوهش این کرد:
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همچنین پژوهش حاضر  .سازدمی دشوار را علیت رهدربا گیری نتیجه
در میان دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد علوم و 
تحقیقات صورت گرفته است، لذا نتایج حاصله به این جامعة آماری 
قابل تعمیم است و در تعمیم آن به سایر جوامع آماری می بایست 

 احتیاط الزم صورت گیرد.

های پژوهش حاضر می توان به موارد مقابل اشاره  از جمله پیشنهاد
 در طولی بررسی های به آتی هایپژوهش شود،می پیشنهاد -1کرد: 
 ،علیت خصوص در نتیجه گیری که چرا بپردازند؛ موضوع این مورد

میزان واریانس تبیین شده اهمال  -2 .است طولی بررسی های نیازمند
بود. بنابراین  38/0کاری تحصیلی توسط متغیرهای مورد بررسی 

توصیه می شود در پژوهش های آتی نقش متغیرهایی نظیر ادراک 
از حمایت اجتماعی، تجارب موفقیت ها و شکست های قبلی، 
خودکارآمدی تحصیلی و بخصوص مفاهیم خاص تری از اهداف و 

پیشنهاد می شود پژوهش  -3.. مورد بررسی قرار گیرد. هیجانات.
های مشابهی در سایر مقاطع تحصیلی و سایر دانشگاه ها نیز صورت 

 گیرد.
همچنین از پیشنهاد های کاربردی پژوهش می توان به موارد مقابل 

نتایج پژوهش حاضر حاکی از نقش سازنده اهداف  -1اشاره کرد: 
-زیانبار و مخرب اهداف اجتناب تبحری و رویکرد عملکرد و نقش

عملکرد در اهمال کاری تحصیلی بود. بنابراین پیشنهاد می شود مطابق 
با نتایج این پژوهش فضای کالس های درس از کیفیت شناختی و 
انگیزشی الزم برخوردار باشند تا زمینه شکل گیری اهداف تبحری 

ش حاکی نتایج پژوه -2و حتی رویکردی در دانشجویان فراهم شود. 
از اثرات مخرب هیجانات تحصیلی منفی و اثرات سازنده هیجانات 
تحصیلی مثبت بر درگیری تحصیلی دانشجویان بود. بنابر این پیشنهاد 
می شود زمینه شکل گیری هیجانات تحصیلی مثبت در دانشجویان 
فراهم گشته و به بحث هیجانات تحصیلی در محیط های تحصیلی 

نتایج نشان داد که میزان واریانس  -3دد.توجه ویژه ای مبذول گر
است که این  38/0تبیین شده اهمال کاری تحصیلی دانشجویان برابر 

امر بیانگر اهمیت بی چون و چرای مولفه های انگیزشی و هیجانی 
 است و توجه ویژه دست اندرکاران دانشگاه را طلب می کند.
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