توسعهي آموزش جنديشاپور
فصلنامهي مرکز مطالعات و توسعهي آموزش علوم پزشکی
سال هفتم ،شمارهي  ،1بهار 95

نقش باورهای هوشی و جهتگیری اهداف پیشرفت در پیشبینی اهمالکاری تحصیلی دانشجویان
سعید مشتاقی* :عضو هیأت علمی ،گروه علوم تربیتی ،واحد دزفول ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دزفول ،ایران.
همام مؤیدفر :دانشجوي دکتراي روانشناسی بالینی ،دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ ،تهران ،ایران.

چكیده :مطالعهي حاضر با هدف بررسی نقش مؤلفههاي نظریهي شناختی-اجتماعی دوئک (باورهاي هوشی و اهداف
پیشرفت) در پیشبینی اهمالکاري تحصیلی دانشجویان به روش توصیفی-همبستگی انجام شد .با روش نمونهگیري تصادفی
طبقهاي 375 ،نفر ( 175زن و  250مرد) از دانشجویان رشتههاي علوم انسانی ،فنی-مهندسی و علوم پزشکی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد دزفول انتخاب شدند و پرسشنامههاي اهمالکاري (لی  ،)1986نظریه ضمنی هوش (عبدالفتاح و ییتس )2006
و پرسشنامه هدف پیشرفت (الیوت و مکگریگور  )2001را تکمیل کردند .یافتهها نشان داد که بین اهمالکاري تحصیلی با
باورهاي ذاتی به هوش و اهداف عملکرد-گرایش و عملکرد-اجتناب رابطهي مثبت و معنادار و بین اهمالکاري با باورهاي
افزایشی به هوش و اهداف تسلط-گرایش رابطهي منفی و معنادار وجود دارد ( .)P>0/01نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد
که اهداف تسلط-گرایش و عملکرد-گرایش و باور افزایشی به هوش ،توانستند بهطور معنادار متغیر اهمالکاري تحصیلی را
پیشبینی کنند.
واژگان کلیدي :اهمالکاري ،باورهاي هوشی ،اهداف پیشرفت.
.

*نویسندهي مسؤول :عضو هیأت علمی ،گروه علوم تربیتی ،واحد دزفول ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دزفول ،ایران.
(این طرح با استفاده از اعتبارات پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول به انجام رسیده است).

( )Email: saeed1788@gmail.com
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مقدمه
اهمالکاري افراد زیادي را تحت تأثیر قرار داده و از
مشکالت گریبانگیري است که تقریباً همیشه بر بهرهوري و
بهزیستی افراد اثر سوء دارد .اهمالکاري در خصوص
تکالیف تحصیلی یک مشکل رایج در میان دانشجویان است
و از مهمترین علل شکست یا فقدان موفقیت فراگیران در
یادگیري و دستیابی به برنامههاي پیشرفت تحصیلی است.
تقریباً یکچهارم دانشجویان گزارش میدهند که مکرراً تا
درجهاي اهمالکاري میکنند که براي آنها ایجاد استرس
کند ،که این امر عملکرد آموزشی ضعیف آنها را موجب
میشود (بالکیس و دورو .)2009 ،واژهي اهمالکاري را
عدهاي (الیس و نال )1382 ،معادل تعلل ،تنبلی،
سهلانگاري و به تعویق انداختن دانستهاند و برخی دیگر از
پژوهشگران (وسلر 1980 ،به نقل از نینان )2008 ،بین
اهمالکاري و تنبلی تمایز قائل شده و ذکر میکنند که فرد
تنبل نسبت به انجام دادن کار بیمیل است؛ در حالیکه
اهمالکار ،اغلب با مشغول نگهداشتن خود از انجام دادن
تکلیفی اجتناب میورزد که هم اکنون اولویت دارد .اخیراً
در فراتحلیلی بر روي  33پژوهش مرتبط با اهمالکاري،
ارتباط منفی اهمالکاري با عملکرد تحصیلی محرز شد و
عمومیت این پدیده را در بین دانشجویان نشان داد (کیم و
سئو .)2015 ،انگیزش یک عامل مهم در بروز اهمالکاري
است .در رویکرد شناختی-اجتماعی به انگیزش ،شناخت
افراد نسبت به کار تحصیلی (باور نسبت به توانایی ،انتظارات
دربارهي پیامد درگیر شدن در تکلیف ،اهداف براي تکالیف
و یادگیري) مورد تأثیر عاملهاي بافتی-اجتماعی قرار دارد.
در این رویکرد ،جایگاه انگیزش فقط در درون دانشجو یا در
بافت نیست ،بلکه در تعامل میان فرد و بافت اجتماعی
کالس (دانشگاه) شکل میگیرد (اوردان و شونفلدر،
 .)2006در همین رویکرد است که دوئک ( )1999مدل
انگیزشی خود را براي تعیین نقش متغیرهاي انگیزشی و
شناختی مؤثر بر عملکرد تحصیلی ارایه داده است .دو
مفهوم در نظریهي شناختی -اجتماعی دوئک ()1999
عبارت اند از :باورها یا نظریههاي ضمنی که یادگیرندگان در
مورد ماهیت هوش دارند و جهتگیري اهداف پیشرفت.
یکی از ویژگیهاي شخصیتی که با فعالیتهاي تحصیلی و
انگیزشی فراگیران مرتبط است ،باورهاي دانشجویان در
ارتباط با تواناییها و ماهیت هوشی خویش است .باورهاي
هوشی شامل بر باورهاي افزایشی به هوش و باور ذاتی به
هوش هستند .باور هوشی افزایشی به این مطلب اشاره دارد
که هوش کیفیتی انعطاف پذیر و قابل افزایش است ،در
مقابل باور ذاتی ،هوش را کیفیتی ثابت و غیر قابل افزایش

میداند .یادگیرندگانی که داراي باور هوشی افزایشی هستند
بر بهبود شایستگیهاي خود و اکتساب دانش جدید تأکید
دارند و براي غلبه بر ناکامیها و شکستهاي گذشته تالش
میکنند ،ولی یادگیرندگانی که داراي باور ذاتی بودن هوش
هستند بر دستیابی به عملکرد خوب تمرکز میکنند و براي
غلبه بر مشکالت حداقل تالش را به خرج میدهند
(حاجییخچالی و همکاران .)1393 ،دوئک ( )2011معتقد
است باورهاي هوشی عوامل جانبی رفتار موفقیت هستند و
بهوسیلهي برخی پسایندهاي نزدیک ،تأثیرات پایدارتري را
بر موفقیت اعمال میکنند .از اینرو ،در رویکرد شناختی-
اجتماعی خود متغیر دیگري تحت عنوان جهتگیري اهداف
پیشرفت را مد نظر قرار میدهد که بر مبناي آن میتوان
شکلگیري پیشرفت تحصیلی و نقطهي مقابل آن اهمال
تحصیلی را تبیین نمود.
مفهوم جهتگیري هدفهاي پیشرفت اساساً ناظر بر
دالیل فراگیران براي انجام دادن تکالیف است (براتن و
استرامسو .)2004 ،بهعبارت دیگر ،فراگیر در ارتباط با این
مولفه ،به این سؤال پاسخ میدهد که «چرا من این تکلیف
را انجام میدهم؟» .هدفهاي پیشرفت با توجه به نقش
مهارت و توانایی داراي انواع مختلفی هستند از جمله اهداف
تسلط ،که براي نشان دادن بهبود شایستگی ،یادگیري و
تسلط بر تکلیف بهکار میروند ،و اهداف عملکردي ،که براي
نشان دادن شایستگی و رقابت با دیگران انتخاب میشوند.
در یکی از آخرین نظریات در مورد جهتگیري اهداف
پیشرفت ،الیوت و مکگریگور ( )2001یک چارچوب
جهتگیري هدف پیشرفت دو در دو را مطرح کردند شامل:
جهتگیري تسلط-گرایش ،شامل تالش براي یادگرفتن
تمام آن چیزي است که براي یادگیري وجود دارد.
جهتگیري تسلط-اجتناب ،که مربوط است به ناکام ماندن
در یادگیري آنچه که براي یادگیري وجود دارد .جهتگیري
عملکرد-گرایش ،که با جستجو براي بهتر از دیگران عمل
کردن مشخص میشود و در نهایت جهتگیري عملکرد-
اجتناب که متضمن اجتناب از عملکرد ضعیف نسبت به
دیگران است .جهتگیري اهداف پیشرفت فرض میکند که
دانشآموز و دانشجو در مفهوم رفتار پیشرفت خود با
یکدیگر تفاوت دارند و این تفاوتها با پیامدهاي متمایز
هیجانی ،انگیزشی ،شناختی و رفتاري در ارتباط هستند
(الیوت .)2005 ،ارتباط اهداف پیشرفت با اهمالکاري
تحصیلی در ایران بررسی شده است براي مثال سواري
( )1392نشان داد بین اهداف تسلطی (تبحرگرایی) با
اهمالکاري تحصیلی رابطهي منفی و بین اهداف عملکردي
(رویکردگرایی) رابطهي مثبت معنادار وجود دارد.
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مشتاقی و همكاران
بر طبق الگوي دوئک ،دانشجویانی که معتقدند هوش
جنبهي افزایشی دارد احتمال بیشتري وجود دارد که اهداف
تسلط داشته باشند (دوئک)1999 ،؛ در حالیکه
دانشجویانی که به اعتقاد آنها هوش جنبهي ثابت دارد،
بیشتر اهداف عملکردي دارند (ورمتن و همکاران2001 ،؛
اسپینات و پلستر 2003 ،به نقل از ذبیحیحصاري و
غالمعلیلواسانی .)1393 ،نمونهي تحقیقات داخلی نیز این
مدعا را نشان داده است (براي نمونه :حاتمی و همکاران،
1392؛ فتحی و همکاران1392 ،؛ ذبیحیحصاري و
غالمعلیلواسانی1393 ،؛ زارع .)1393 ،تحقیقات متعدد
نشان داده است که باورهاي فراگیران یکی از پیشبینهاي
قوي پیشرفت یادگیرندگان در جنبههاي مختلف تحصیلی
است (برزگر و همکاران .)1391 ،تحقیقات نشان دادهاند که
باورهاي ضمنی هوشی و جهتگیري اهداف فراگیران،
باورهاي آنها را در مورد معناي تالش و شکست ،راهبردهاي
آنها را در مورد چگونگی برخورد با تکلیف و در نتیجه
پیشرفت تحصیلی آنها را تحت تأثیر قرار میدهد (اوماندسن
و همکاران .)2005 ،تحقیقات چندانی در ارتباط با باورهاي
ضمنی توانایی هوشی و اهمالکاري گزارش نشده است،
ولی تحقیقات مرتبطی میتوان یافت که میتواند پایهي
نظري مناسبی در این مورد باشد .اوماندسن ( )2001رابطه
بین نظریههاي ضمنی توانایی و خودناتوانگري را بررسی
کرد .الزم بهذکر است خود ناتوانگري بهمعناي اهمالکاري
نیست ،ولی نتایج فراتحلیلهاي انجامگرفته در این مورد
نشان داده است که با اهمالکاري رابطهي مثبتی دارد
(استیل )2007 ،و همچنین رفتار به تأخیر انداختن کارها را
در فرد برمیانگیزد (فراري .)2000 ،در توجه به فرایند
خودناتوانگري دیده شده است که این افراد از فعالیت براي
پیشبرد اهداف به خاطر این اسناد در مورد تواناییهاي خود
که بهصورت قطعی و غیر قابل رشد میباشد ،صرف نظر
میکنند .هاول و بورو ( )2009در پژوهش خود به این
نتیجه رسیدهاند که بین باورهاي هوشی افزایشی و
اهمالکاري رابطهي منفی معنادار وجود دارد .آنها در تبیین
ارتباط بین اهمالکاري و باورهاي توانایی هوشی به
پیامدهاي رفتارهاي نابهنجار اشاره و بیان کردهاند که
چنانچه اهمالکاري نوعی رفتار نابهنجار باشد میتواند با
باورهاي هوشی نیز که میتواند از حالت بهنجار تا نابهنجار
متغیر باشد ،ارتباط داشته باشد .بر این اساس ،اهمالکاري
باید بهصورت مثبت با نظریههاي ضمنی توانایی قطعی و
بهصورت منفی با نظریههاي ضمنی توانایی افزایشی در
ارتباط باشد .نتایج پژوهش هاول و بورو ( )2009نشان داد
که اهمالکاري بهصورت مثبت با نظریههاي ضمنی توانایی
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قطعی و بهصورت منفی با نظریههاي ضمنی توانایی
افزایشی در ارتباط است .با توجه به گسترش اهمالکاري در
بین دانشجویان و اهمیت موضوع و پیشینهي پژوهشی،
مطالعهي حاضر بر مبناي نظریهي شناختی-اجتماعی
دوئک ،در پی پاسخ به سؤاالت پژوهشی زیر است:
 -1آیا ترکیب خطی باورهاي هوشی (ذاتی و افزایشی) و
جهتگیري چهارگانه اهداف پیشرفت با اهمالکاري
تحصیلی دانشجویان رابطهي معنادار وجود دارد؟
 -2سهم باورهاي هوشی (ذاتی و افزایشی) و جهتگیري
چهارگانه اهداف پیشرفت در پیشبینی اهمالکاري
تحصیلی دانشجویان به چه میزان است؟
 -3تفاوتهاي جنسیتی دانشجویان در متغیرهاي باورهاي
هوشی ،جهتگیري اهداف پیشرفت و اهمالکاري تحصیلی
چگونه است؟

مواد و روشها
جامعهي آماري این پژوهش شامل کلیهي دانشجویان
دختر و پسر رشتههاي مختلف علوم انسانی ،فنی و
مهندسی و علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول
است که در سه مقطع کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی
ارشد مشغول به تحصیل بودند .حجم جامعه چیزي بیشتر
از  14000نفر است که از این میان ،بیش از  45درصد
دانشجوي زن و بقیهي دانشجویان مرد بودند .نمونهي
آماري به روش تصادفی طبقهاي نسبتی انتخاب شد .به این
ترتیب که ابتدا برحسب طبقه جنسیت ،گروه نمونه به دو
طبقهي دانشجوي زن و مرد تقسیم شد .بعد براي هر گروه
زن یا مرد ،سطح دوم طبقات یعنی برحسب متغیر
دانشکده ،پنج زیرطبقهي دیگر شکل گرفت .در نهایت ،با
توجه به نسبت حجم جامعه به حجم نمونه در هر طبقه و
زیرطبقات ،گروه نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب
شدند .حجم نمونه با استفاده فرمول کوکران (با ،z=1/96
 )p=0/5در سطح اطمینان  95درصد برابر با  375نفر
برآورد شد .این تعداد با مراجعه به جدول کرجسی و
مورگان ( )1970نیز براي این حجم جامعه بسنده بود.
جهت تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون همبستگی پیرسون،
روش رگرسیون گامبهگام و آزمون  tگروههاي مستقل
استفاده شد.

ابزارهاي پژوهش
الف) مقیاس اهمالکاري لی :یک مقیاس خودگزارشی
مداد-کاغذي است که  20سؤال را در مقیاس پنجدرجهاي
لیکرت (از هرگز تا اغلب اوقات) شامل میشود .این آزمون
زیرمقیاس ندارد و حاصلجمع نمرات میزان اهمالکاري
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تحصیلی فرد را نشان میدهد؛ بهطوريکه نمرات زیاد در
مقیاس نشانهي اهمالکاري بیشتر و نمرات کم نشانهي
اهمالکاري کمتر است .لی ( ،1986به نقل از سایروس
 )2007همسانی درونی مقیاس را  0/82و سایروس
( )2007نیز  0/90گزارش کردند .در ایران نیز این ابزار
بارها بهکار رفته است و براي مثال سپهریان ( )1390در
جامعهي دانشجویی این میزان را  0/73محاسبه کرد .در
پژوهش حاضر نیز میزان ضریب پایایی آلفا برابر با 0/78
محاسبه شد.
ب) مقیاس نظریهي ضمنی هوش :این ابزار براي اولین بار
توسط عبدالفتاح و ییتس ( )2006و بر اساس نظریههاي
ضمنی هوش (دوئک  )2000ساخته شد .این مقیاس داراي
 14گویه است که  7گویه باورهاي افزایشی به هوش و 7
گویه باورهاي ذاتی به هوش را میسنجند .شیوهي
نمرهگذاري ابزار بر اساس طیف چهار درجهاي لیکرت از
کامالً مخالفم تا کامالً موافقم تنظیم شده است .عبدالفتاح و
ییتس ( ) 2006ضریب پایایی این مقیاس را با روش آلفاي
کرونباخ براي مقیاس باورهاي ذاتی  0/83و براي مقیاس
باورهاي افزایشی  0/75گزارش کردند .در ایران نیز اخیراً
محبی نورالدینوند و همکاران ( )1392در جامعهي
دانشجویی بهترتیب این مقادیر را براي باورهاي ذاتی و
افزایشی 0/74 ،و  0/82اعالم کردند .در پژوهش حاضر نیز
پایایی ابزار به روش آلفاي کرونباخ براي مقیاس باورهاي
ذاتی  0/71و براي مقیاس باورهاي افزایشی  0/80محاسبه
شد.
ج) پرسشنامهي هدف پیشرفت :این پرسشنامه بر اساس
الگوي چهار وجهی الیوت و مکگریگور ( )2001ساخته شد
و یک مقیاس  12گویهاي است که بر اساس طیف 7
درجهاي لیکرت تنظیم شده و هر سه گویه یک جهتگیري
را میسنجد .در مجموع شش گویه فرد جهتگیري اهداف
تسلطی (تسلط-گرایش و تسلط-اجتناب) و شش گویه زوج
جهتگیري اهداف عملکردي (عملکرد-گرایش و عملکرد-
اجتناب) را اندازهگیري میکنند .مقادیر پایایی آلفا براي
جهتگیري اهداف تسلط-گرایش ،تسلط-اجتناب ،عملکرد-
گرایش ،و عملکرد -اجتناب ،بهترتیب  0/80 ،0/71 ،0/78و
 0/69محاسبه شد.

یافتهها
در پاسخ به سؤال اول پژوهش و تعیین رابطه بین
متغیرهاي باورهاي هوشی ،اهداف پیشرفت و اهمالکاري
تحصیلی ،از روش همبستگی پیرسون استفاده شد .در
جدول  1ماتریس همبستگی این متغیرها ارائه شده است.

جدول شماره  -1ماتریس همبستگی بین باورهای هوشی،
اهداف پیشرفت و اهمالکاری تحصیلی
1

متغیرها
 .1اهمالکاری

3

2

5

4

7

6

1

 .2باورهای افزایشی

**

1

- 0/27

هوش
*

 .3باورهای ذاتی هوش

0/11

 .4هدف تسلط -گرایش

- 0/30

 .5هدف تسلط -اجتناب

0/01

**

1

**

- 0 /08

**

0/01

*

0/03

0 /05

**

0 /08

- 0 /09

0/19

- 0/07

0/30

 .6هدف عملکرد -

**

0/26

0/10

 .7هدف عملکرد -

0/12

*

1
**

1

0/22

0/06

1

گرایش
0/22

*

0/14

*

**

1

0/26

اجتناب
*

P> 0/05

**

P>0/01

نتایج جدول ( )1نشان میدهد که اهمالکاري تحصیلی با
باورهاي افزایشی و جهتگیري اهداف تسلط-گرایش
رابطهي منفی و معنادار و با باورهاي ذاتی به هوش و
جهتگیري اهداف عملکرد-گرایش و عملکرد-اجتناب
رابطه ي مثبت و معنادار وجود دارد .در پاسخ به سؤال دوم
پژوهش و بهمنظور پیشبینی و تبیین واریانس اهمالکاري
تحصیلی بر اساس متغیرهاي باورهاي هوشی و جهتگیري
اهداف پیشرفت از رگرسیون چندگانه به شیوهي گامبهگام
استفاده شد که نتایج در جدول ( )2آمده است.
جدول شماره  -2تحلیل رگرسیون گامبهگام اهمالکاری
تحصیلی از طریق باورهای هوشی و اهداف پیشرفت
گام
اول

متغیر پیشبین
هدف تسلط-

F

β

R
*

16/54

0/29

0/09

-0/29

B
-0/58

گرایش
دوم

هدف تسلط-

*

16/78

0/41

0/16

-0/31

-0/61

گرایش
هدف عملکرد-

0/28

0/46

-0/26

-0/52

گرایش
سوم

هدف تسلط-

*

16/07

0/47

0/22

گرایش
هدف عملکرد-

0/30

0/49

باور افزایشی به

-0/24

-0/56

گرایش
هوش

 P<0/001
همانطور که در جدول  2مشاهده میشود از بین
متغیرهاي پیشبین که وارد معادلهي رگرسیونی شدند سه
مدل معنادار استخراج شد .در گام اول که اهداف
تسلط-گرایش وارد معادله رگرسیونی شد که به تنهایی 9
درصد از تغییرات اهمالکاري تحصیلی دانشجویان را تبیین
کرد .در گام دوم با اضافه شدن اهداف عملکرد-گرایش در
مجموع  16درصد از تغییرات اهمالکاري تحصیلی ،و در
نهایت در گام سوم با اضافه شدن باورهاي افزایشی به هوش
 22درصد از واریانس اهمالکاري تحصیلی بهطور معنادار
پیشبینی شد ( .)P>0/001جهت پاسخ به سؤال سوم
پژوهش و بررسی تفاوت بین دو جنس در متغیرهاي
اهمالکاري ،باورهاي هوشی و اهداف پیشرفت از آزمون t
مستقل استفاده شد .نتایج در جدول ( )3آمده است.
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مشتاقی و همكاران
جدول شماره  -3آزمون  tبرای مقایسهی دانشجویان زن و
مرد در متغیرهای پژوهش
متغیرها

اهمالکاری تحصیلی
باورهای افزایشی به هوش
باورهای ذاتی به هوش
جهتگیری تسلط -گرایش
جهتگیری تسلط -اجتناب
جهتگیری عملکرد -
گرایش
جهتگیری عملکرد -
اجتناب

دانشجویان مرد (200نفر)

دانشجویان زن (175نفر)

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

59/28

8/50

53 /71

7/69

20/37

4/38

21 /80

2 /98

16 /68

3 /05

15/59

3 /05

17 /58

4/37

18/49

3/11

14/19

4/26

16 /29

4/58

15/74

5/11

16/96

4/11

16/30

4/19

16 /85

3/67

مقدار t

سطح
معنادار
ی

- 4/55

0/00

2 /49

0/01

- 2 /38

0/01

2 /04

0 /04

2 /88

0/01

- 0/76

0 /47

- 0/49

0 /64

نتایج نشان داد که بین دانشجویان مرد و زن در متغیرهاي
اهمالکاري ،باورهاي افزایشی به هوش ،باورهاي ذاتی به
هوش و اهداف تسلط-اجتناب ( )p>0/01و اهداف
تسلط-گرایش ( )p>0/05تفاوت معنادار وجود دارد .با
بررسی میانگین دو گروه در متغیرهاي مذکور معلوم شد که
دانشجویان مرد به نسبت دانشجویان زن داراي اهمالکاري
تحصیلی بیشتر و معتقد به باورهاي ذاتی به هوش هستند،
این در حالی است که دانشجویان زن داراي باور افزایشی به
هوش بودند و جهتگیري اهداف تسلط-گرایش و
تسلط -اجتناب در آنها به طور معناداري متفاوت از
دانشجویان مرد بود.

بحث و نتیجهگیري
امروزه دانشجویان در محیطهاي آموزشی با بسیاري از
عادتهاي رفتاري که مانع پیشرفت تحصیلی آنها میشود،
روبهرو هستند .از جمله این عادتها تمایل به تعویق
انداختن تکالیف و انجام وظایف تحصیلی در واپسین
زمانهاي تعیینشده میباشد که از این عادت رفتاري
بهعنوان رفتار اهمالکاري یاد میشود .در پژوهش حاضر،
چگونگی ارتباط باورهاي هوشی و جهتگیري اهداف
پیشرفت را با اهمالکاري تحصیلی مورد بررسی قرار داد.
یافتههاي پژوهش نشان دادند که بین باورهاي ذاتی به
هوش با اهمالکاري رابطه مثبت و بین باور افزایشی با
اهمالکاري رابطهي منفی معنادار وجود دارد .در تبیین این
یافته میتوان گفت دانشجویانی که معتقدند توانایی هوشی
آنها انعطافپذیر بوده و حالت افزایشی دارد ،احتمال
کمتري هست که تکالیف کالسی ،پروژهها و مطالعات خود
را تا امتحان به تأخیر اندازند و میتوان گفت آنها کارهاي
خود را به آینده موکول نمیکنند و بهموقع انجام میدهند.
این ارتباط منعکسکنندهي نظریهي دوئک است که بیان
میکند باور افزایشی با رفتارهاي سازگارانهاي چون :تمرکز
کردن در هنگام انجام تکالیف چالشانگیز ،تالش ،پایداري
در انجام تکلیف و مدیریت عاطفی در ارتباط است .نتایج
حاضر همسو با پژوهشهاي فتحی و همکاران (،)1392

حاتمی و همکاران ( ،)1392اوماندسن ( ،)2001و هاول و
بارو ( )2009است .دوئک ( )1999در توجیه فرایند خود
ناتوانگري در افراد به این نتیجه رسیده است که آنان از
فعالیت براي پیشبرد اهداف به خاطر اسنادهایشان در مورد
تواناییهایشان که بهصورت قطعی و غیر قابل رشد است،
صرف نظر میکنند .رودوالت ( 1994به نقل از فتحی،
 )1392نیز نشان داد که دانشآموزانی که باورهاي ثابت و
هویتی هوش دارند رفتارهاي خود ناتوانسازي بیشتري
دارند ،اما دانشآموزانی که باورهاي هوشی افزایشی دارند،
رفتار خودناتوانسازي کمتري را در تحصیل خویش اتخاذ
میکنند .هاول و بورو ( )2009نیز در تبیین یافتههاي خود
مبنی بر ارتباط معنادار اهمالکاري و باورهاي هوشی به این
نکته اشاره داشتهاند که چون اهمالکاري یک رفتار
نابهنجار است و باورهاي هوشی نیز در حالت افزایشی حالت
بهنجار دارد ،لذا میتواند با باورهاي افزایشی بهصورت منفی
ارتباط داشته باشد .همچنین یافتههاي پژوهشی نشان داد
که بین جهتگیري اهداف تسلط-گرایش با اهمالکاري
تحصیلی رابطهي منفی معنادار وجود دارد .این چنین
رابطهي منفی بیانگر پیامدهاي سازگارانه و مثبتی است که
هدف تسلط-گرایش با خود بههمراه دارد .دانشجویان داراي
جهتگیري تسلط عالقهي درونی به فعالیتهاي یادگیري
دارند و به همین دلیل وقت بیشتري براي یادگیري صرف
میکنند این دانشجویان بر این سؤاالت تمرکز دارند که:
«چگونه این مطلب را میتوانم بفهمم؟»« ،چگونه این کار را
میتوانم انجام دهم؟» ،و «چگونه میتوانم بر این درس
مسلط باشم؟» (به نقل از الیوت و مکگریگور.)2001 ،
نتایج حاضر همسو با نتایج (استیل2007 ،؛ برزگر و
همکاران1391 ،؛ حاتمی و همکاران1392 ،؛ زارع)1393 ،
است .از سوي دیگر ،بین اهداف عملکرد-گرایش و
عملکرد-اجتناب رابطهي مثبت و معناداري با اهمالکاري
دیده شد .یافتهي حاضر همسو با نتایج (هاول و بارور،
2009؛ جوکار و دالورپور 1386 ،و حاتمی و همکاران،
 )1392است .در تبیین این یافتهها میتوان گفت در تبیین
این یافته میتوان گفت افرادي که جهتگیري عملکردي
دارند ،بهدنبال اثبات شایستگی خود در جمعهایی که
بهطور بالقوه روحیهي رقابت را القا میکنند ،هستند و در
چنین شرایطی ،معیارهاي عینی بهعنوان آشکارترین و قابل
دسترسترین مالک براي ارزشیابی افراد میباشند (مثل
نمرات درسی) .بنابراین افراد مذکور با برتر نشان دادن خود
در این مالکها ،بهدنبال نشان دادن شایستگی خود در
مقایسه با دیگران بوده و تمام تالش و تمرکز آنان در
رسیدن به این هدف هدایت میشود .البته از سویی احتمال
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شکست در رقابت با دیگران نیز یک حالت اجتنابی در این
افراد بهوجود میآورد و میتواند تعللورزي آنها را افزایش
دهد .این دانشجویان داراي انگیزه و تنظیم بیرونی هستند،
آنها تا آخرین لحظه منتظر میمانند تا تکلیف را شروع
کنند ،زیرا آنها در اثر احساس فشار بیرونی تکالیف را انجام
میدهند .در مقابل دانشجویانی که تنظیم درونی و
پذیرششده دارند و داراي جهتگیري تسلطی هستند،
احساس حمایت میکنند و بهصورت برنامهریزيشده
فعالیتهاي خود را شروع کرده و به پایان میرسانند .البته
برخی پژوهشها نتایجی متفاوت از یافتههاي پژوهش حاضر
دارند؛ بهطوريکه دانیلس و همکاران ( )2012در مطالعهي
خود نشان دادند دانشجویانی که داراي تنظیم و انگیزش
کنترلشده (عملکردگرا) بودند در متغیرهاي مختلف مربوط
به تحصیل مانند کسب لذت ،ماللت ،اضطراب ،موفقیت
ادراکی و نمرات درسی تفاوتی با دانشجویان داراي انگیزش
خودمختار(تسلطگرا) نداشته و هر دو گروه عملکرد
سازگارانهاي داشتند.
در مجموع ،با توجه به محیطهاي دانشگاهی ما که
تأکید بر نمرهي باال و رقابت با سایر دانشجویان هست و
مهمتر آن که نظام ارزیابی ما مالک مرجع است و مالک نیز
دوباره نمره است ،این معضلی است که در جامعهي ما در
برخی موارد ارزش تلقی میشود .بنابراین با توجه به
خصوصیات محیطهاي دانشگاهی ما میتوان انتظار داشت
که داشتن جهتگیري تسلطی که با انگیزش خودمختار و
استقالل همراه است پیشبینیکنندهي مثبت تعلل و
اهمالکاري نباشد ،اما مهار شدید دانشجویان از طرف
پایگاههاي اجتماعی مانند خانواده و اساتید و سایر
دانشجویان ،یک نوع وادادن و بیخیال شدن را در دانشجو
بهوجود آورد و بهطور مثبتی تعللورزي و اهمالکاري را
بهوجود آورد .افزون بر این ،نتایج نشان دادند که بهگونهي
کلی درصد شیوع اهمالکاري در دانشجویان مرد بیشتر از
زنان است .این یافتهها با پژوهشهاي (استیل2007 ،؛
بالکیس و دورو2009 ،؛ توکلی1392 ،؛ و حاتمی و
همکاران )1392 ،همسو است .از سویی با مطالعات هالووي
( ،2009به نقل از زارع  )1393و سپهریان ( )1390که
اهمالکاري تحصیلی دانشجویان زن را بیشتر از مردان
گزارش کردند ،ناهمسو است .به گفتهي بالکیس و دورو
( )2009این تفاوتها بیشتر به نقشهاي دو جنس
برمیگردد نه به خود جنسیت ،امروزه نقشهاي سنتی
تغییر کرده است و زنان در زمینههاي تحصیلی و شغلی
وارد شدهاند که در گذشته آنها را براي زنان مناسب
نمیدانستند .به این منظور ،زنان و دختران تالشی مضاعف

دارند تا بتوانند به امتیازات الزم در تحصیل و کار دست
یابند .برخی از پژوهشگران نیز به این نتیجه رسیدهاند که
زنان نسبت به مردان خویشتندارتر هستند و بنابراین انتظار
میرود اهمالکاري کمتري از خود نشان دهند (الس
کوئست و همکاران 2006 ،نقل از توکلی  .)1392البته
برخی از پژوهشها نیز بین دو جنس در اهمالکاري
تحصیلی تفاوت معناداري مشاهده نکردند (براي مثال،
واتسون .)2001 ،بر اساس یافتههاي پژوهش حاضر
میتوان استنباط کرد که افزایش انگیزش درونی با ترغیب
به جهتگیري اهداف تسلط در دانشجویان و رشد باورهاي
افزایشی به هوش ،میتواند اهمالکاري دانشجویان را
کاهش دهد .پیشنهاد میشود در محیطهاي دانشگاهی از
طریق مداخالت تربیتی و مشاورهاي بهصورت کارگاهی در
قالب تغییر باورهاي هوشی و انگیزش دانشجویان به کاهش
اهمالکاري کمک کرد .همچنین ،به پژوهشگران آینده
پیشنهاد میشود به بررسی ساختارهاي کالس درس و
فرهنگ سازمانی و جو آموزشی موجود در دانشگاههاي
کشور بهمنظور روشن شدن ابعاد بیشتر اهمالکاري همت
گمارند.
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The Role of Intelligence Beliefs and Achievement Goals Orientation in
Prediction of Students Academic Procrastination
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Abstract: The present study aimed to investigate the role of psycho-social theory components of
Dweck (intelligence beliefs and achievement goals) for prediction the academic procrastination
among students. Research method was a descriptive and correlation study. Using classifiedrandom sampling, 375 students (175 female, 200 male) were selected from students of
humanities, engineering and medical science colleges at Islamic Azad University, Dezful branch.
All the participants were asked to complete the following questionnaires: Procrastination Scale
(Lay 1986), Implicit of Intelligence Scale (Abd-El-Fattah and Yates 2006), and Achievement
Goal Questionnaire (Elliot and McGregor 2001). Results showed a significant positive
relationship between academic procrastination with entity intelligence beliefs, performanceapproach goals, and performance-avoidance goals. Also, there was a negative significant
relationship between procrastination with incremental intelligence beliefs and mastery-approach
goals (P<0.01). The results of stepwise Regression showed that the variables mastery-approach
goal, performance-approach goal, and incremental intelligence belief could predict the academic
procrastination.

Keywords : Procrastination, Implicit beliefs of intelligence, Achievement goals.
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