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      چکیده
ترین گیري هدف از جمله کاربرديیا جهتنظریه اهداف پیشرفت  :مقدمه
هاي اخیر به خوبی در سال شود وهاي انگیزش پیشرفت محسوب میدیدگاه

در تحقیق جاري رابطه  .کاري تحصیلی را تبیین کندتوانست موضوع اهمال
کاري تحصیلی مورد اهمالبا  گراییرویکردو تبحرگرایی ه ساده و چندگان

نور اهواز جامعه دانشگاه پیام دانشجویان :روش. ه استقرار گرفتبررسی 
پسر و  100( نفر 200ها آماري تحقیق را تشکیل داده بودند که از بین آن

 به منظور جمع آوري . اي انتخاب شدندبه شیوه تصادفی طبقه) دختر100
کاري و اهمال) 1391(هاي محقق ساخته اهداف پیشرفت از پرسشنامه هاداده

ها با کمک آمار تحلیل داده. عمل آمده استفاده ب) 1390(تحصیلی سواري 
اهمال و تبحرگرایی نتایج نشان داد که بین  :هایافته .باطی صورت گرفتناست

صیلی کاري تحاهمالو  همبستگی منفی و بین رویکرد گراییکاري تحصیلی 
نتایج حاصل از تحلیل  :گیرينتیجه .وجود دارد داريمعنی و مثبتهمبستگی 

طور به گراییرویکردو  که تبحرگراییگام نشان داد بهرگرسیون با روش گام
 .کندمیبینی و تبیین کاري تحصیلی را پیشداري واریانس اهمال معنی

  

  .ي تحصیلیکاراهمال ،رویکرد گرایی ،تبحرگرایی :واژگان کلیدي

Abstract                                                            
Introduction: In current years, Achievement goals 
theory could explain & predict academic procrastination 
through variables such as mastery & Performance goals. 
Goals: In this search, It is tried to study the simple & 
multiple relationship of mastery & Performance goals 
with academic procrastination among University 
students of Payam Noor Ahwaz. Methods: The research 
society were University students of Payame Noor 
Ahwaz that were chosen 200 students (100 girls & 100 
boys) by randomly ways. For data, gathering 
questionnaires were made by researcher. For analyzing, 
it data was used descriptive & inferential stasitics. 
Results: Results showed that there is negative relation 
between mastery goals and academic procrastination & 
positive relation between Performance goals and 
academic procrastination. Conclusions: Regression 
analysis by using stepwise method showed that mastery 
goals & Performance goals could be predicted through 
variance.  
 
Keywords: Mastery goals, Performance goals, 
Academic procrastination. 
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  مقدمه
از جمله  2گیري اهدافیا جهت 1نظریه اهداف پیشرفت

شود هاي انگیزش پیشرفت محسوب میترین دیدگاهکاربردي
هاي اخیر به خوبی در سال و) 2002 ،3پینتریچ و شانک(

گرایی به هاي هدفنظریه. توانست به تبیین اهداف بپردازد
چه چیز  جاي پرداختن به اینکه فراگیر در موقعیت پیشرفت به

   ادراك فراگیر از چرایی تالش در  ،خواهد برسدمی
اردن و ( اندهاي پیشرفت را محور بحث قرار دادهموقعیت

 دستگاه پیشرفت معرف طبق این نظریه اهداف). 1995 ،4ماهر

 که پیامدهایی است هاییبافت یا هاموقعیت از جامع معنایی

 براي آموزاننشدا دارد و معموالً رفتاري عاطفی و ،شناختی

 و 1992 5ایمز(کنند می استفاده هاآن از خود اعمال تفسیر
 به هدف ،پیشرفت انگیزش در نظریه). 1999 6کاپالن و ماهر

 و شوند هدایت سو بدان باید هاتالش که جهتی نهایی عنوان
 8؛ واز 2004 7نایمیورتا(دارد  آن انجام در سعی فرد آنچه که

  تعریف  ،هستند خواستنی که یچیزهای مجموعه یا) 2006
  ). 2003 9کونلی و کمپلر ،پینتریچ(شود می

 دو و مهارت به توانایی نقش به توجه با پیشرفت اهداف

تکلیف  اهداف( 10تبحري اهداف :شوندمی بندي تقسیم دسته
شایستگی،  بهبود نشان دادن براي) یادگیري اهداف و مدار

 توانایی و ه خودب معطوفکه  11عملکردي اهداف و یادگیري

 است  دیگران با رقابت و شایستگی دادن نشان نسبی براي
 از طرفداران برخی). 1999 ،12گریگور و گیبل مک ،الیوت(

 بعد اهداف دو به عملکردي را اهداف ،پیشرفت اهداف نظریه

 و الیوت(اند عملکرد تقسیم کرده اجتناب عملکرد و رویکرد

                                                             
1. Achievement goals 
2. Goals -orientation 
3. Pintrich & Schunk 
4. Urdan  & Maehr 
5. Ames 
6. Kaplan, & Maehr 
7. Niemivirta 
8. Was 
9. Pintrich, Conley & Kempler 
10. Mastery goals 
11. Performance goals  
12. Elliot, McGregor & Gable 

 آموزانیدانش). 2005 ،14مارین یرات وپدو و 1997 ،13چرچ

 با مقایسهدر ،کنندمی رویکرد عملکرد را انتخاب اهداف که

 هایی که اهدافدارند و آن توجه عملکردشان بر دیگران

     جلوه باهوش را خود ،گزینندبر می را اجتناب عملکرد
  ). 1997 ،15ریان و پینتریچ(قرار نگیرند  تنبیه تا مورد دهندمی

    فرد به دنبال افزایش  ،گرایی تبحريدر هدف
هاي مورد یادگیري یا فهم بیشتر هاي خود در حوزهشایستگی

گیري یادگیري و ارتقاء توانایی از در این جهت. موضوع است
گرایی در هدفاما . طریق تالش فی نفسه ارزشمند است

برتري . هاي خود داردفرد تمایل به نمایش توانایی ،عملکرد
و رقابت از ) با کمترین تالش صوصاًخ(یافتن بر دیگران 

در واقع اثبات توانایی  .هاي عمده فرد هستندجمله نگرانی
خود به دیگران و دوري جستن از قضاوت نامطلوب دیگران 

 داراي که افرادي ).2005 ،16اسوینیکی( هدف اصلی فرد است

 خود دارند شایستگی تمایل ،هستند گرایش  -عملکرد اهداف

             هاآن .گذار باشند تأثیر هاان داده و بر آنرا به دیگران نش
 نشان خود از را شایستگی بهترین و باشند بهترین خواهندمی

هم  همه از تا کنندمی تالش سخت همین دلیل به ؛دهند
هدف  عنوان به را یادگیري خود هاآن .باشند برتر ردیفان خود

 برتر خاطر به طفق تا کنندمی کار سخت بلکه دهندنمی قرار

 اهداف که داراي افرادي اما .بگیرند یاد دیگران از شدن

 کنند پرهیز اشتباه از کنندمی تالش ،هستند اجتناب - عملکرد

 محافظه افرادي هاآن .نشوند ناتوان شناخته فردي عنوان به تا

 مبادا تا باشندنمی کردن خطر اهل درس زمینه در و بوده کار

         دنبال را ايشده شناخته ها مسیرآن. شوند دچار شکست
 تمایل به اغلب و دهندمی انجام را ساده تکالیف و کنندمی 

 آوي و توسمان لوي( را ندارند دیگران به خود کار دادن نشان

   ).2006 ،17آسور

                                                             
13. Elliot &  Church 
14. Dupeyrat  & Marine 
15. Ryan  & Pintrich 
16. Svinicki 
17. Levy-Tossman  & Avi Assor 
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 هاي تحقیق نشانگر این است که اهداف عملکرديیافته
و انگیزشی در مقایسه با اهداف تبحري پیامدهاي شناختی 

پیامدهایی از قبیل تمایل به انجام تکالیف . ناکارآمدتري دارد
استفاده از راهبردهاي پردازش اطالعات  ،کمتر چالش انگیز

 ،ایمز(ن کار به هنگام مواجهه با مشکل سطحی و رها کرد
  ).1995 ،اردن و ماهر و 1994 ،1ندرمن و ماهراُ؛ 1992

بین کننده مثبت ي پیشها نشان داد که اهداف عملکردبررسی
اند بین کننده منفی اهمال کاري بودهو اهداف تسلط پیش

؛ 1996 ،3؛ مایدلی، آرون کومار و اردن1995 ،2مایدلی و اردن(
 و 2000 ،؛ پینتریچ1998 ،مایدلی و آندرمن ،؛ اردن1996

پژوهشگران دیگري همچون ). 2001مایدلی و اردن 
العاتی نشان طی مط) 2002( 5و استیل) 2001( 4سایدریدس

-اهمال ،کنترل توجه و توجه به هدف ،دادند که تنظیم انرژي
در همین رابطه الیوت و مک . کندمیبینی کاري را پیش

در ) 2007(و استیل ) 2004( 7والترز) 2001( 6گریگور
اي نشان دادند که بین تبحرگرایی و هاي جداگانهبررسی
  .کاري رابطه وجود دارداهمال

سومین متغیر پژوهش جاري است  8صیلیاهمال کاري تح
هاي اخیر مورد توجه بسیاري از پژوهشگران است که در سال

و ) 2003 ،9چیس(ت و از آن به عنوان یک عادت بد قرار گرف
و یک مشکل رفتاري یاد شده است که بسیاري از بزرگساالن 

 10جانسن و کارتون(کنند درکارهاي منظم روزانه تجربه می
الیفی که بایستی درمدت معینی انجام ویژه در تکه ب) 1999
، کوالول ،؛ به نقل از آکینسوال2001 ،11آوینی و هاراتی(شوند 

انگاري و به کاري معادل سهلاهمال). 2007 ،12ادجی و تال 
؛ ترجمه 1977 ،13الیس و ناس( باشدتعویق انداختن می

                                                             
1. Anderman  & Maehr 
2. Midgley & Urdan 
3. Midgley, Arunkumar  & Urdan 
4. Sideridis 
5. Steel  
6. Elliot & McGregor 
7. Wolters 
8. Academic procrastination      
9. Chase 
10. Johansen   & Carton    
11. Oweini & Harraty    
12. Akinsola , Kolawole , Adedeji  & Tella 
13. Ellis & Knaus     

 ،میلگرامکاري تحصیلی چیست اینکه اهمال). 1382فرجاد، 
در انجام  تأخیر: گویندمی) 1998( 14لوینسون و تالمجـ  می

شود و براي کاري تحصیلی گفته میکارهاي تحصیلی اهمال
کاري مانند اهمال(هاي زیادي ه گیري آن از پرسشنامهزاندا

با توجه به مقدمه باال در . استفاده شده است) 1991، 15تاکمن
کاري تحقیق جاري این فرضیه که تبحرگرایی با اهمال

کاري تحصیلی گرایی با اهمالصیلی رابطه منفی و عملکردتح
گرایی با بین تبحرگرایی و عملکرد همچنین. رابطه مثبت دارد

کاري تحصیلی رابطه چندگانه وجود دارد مورد بررسی اهمال
  .قرار گرفت

  

   روش
 1391نور اهواز که در سال تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام

آماري تحقیق را تشکیل دادند  مشغول تحصیل بودند جامعه
به صورت ) پسر 100دختر و  100(نفر  200ها که از بین آن

ري اهداف یگجهت اندازه. اي انتخاب شدندتصادفی طبقه
با التقاط از برخی از (محقق ساخته  سؤاالتشرفت از یپ

فوق الذکر پرسشنامه . استفاده شد) پرسشنامه هاي خارجی
اهداف  با عنوان اهداف تبحري، همؤلف چهارو  سؤال 12داري 

 ـعملکرد و اهداف اجتناب  ـکرد یاهداف رو ،تبحر ـاجتناب 
  وه یش. ل شده استیتشک سؤال 3از  مؤلفهو هر  عملکرد

 کامالً« 1لیکرت اياس پنج درجهیمق گذاري آن به صورتنمره
در مورد من صادق  کامالًتا ) 5 نمره(در مورد من صادق است 

ق یاز طر سؤاالت2پایایی .ردیگصورت می )1 نمره(ست ین
 ضمناً. محاسبه شد 80/0اس یبراي کل مق 3خکرونبا آلفاي

 سؤال چهارق همبسته کردن با یاد شده از طری سؤاالتی یروا
) جداگانه سؤالیک  مؤلفهبراي هر (کلی محقق ساخته 

. انددار گزارش شدهمعنی p>05/0محاسبه شد که در سطح 
ز خرده مقیاس که در تحقیق جاري فقط ا الزم به ذکر است

گیري براي اندازه. گرایی استفاده شدتبحرگرایی و عملکرد
 کاري تحصیلیکاري تحصیلی از پرسشنامه اهمالاهمال

   .ه استاستفاده شد) 1390(سواري 

                                                             
14. Milgram, Mey-Talmg & Levinson 
15. Tuckman 
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 کاريو سه عامل اهمال سؤالاین پرسشنامه از دوازده 

و  روانی ـ جسمی ناشی از خستگی کارياهمال ،عمدي
برنامگی تشکیل شده و به صورت بی از ناشی کارياهمال

) 5(تا همیشه ) صفر( اي از هرگزمقیاس لیکرت پنج درجه
 پایایی کل آن از طریق آلفاي کرونباخ. شودنمره گذاري می

     آن از طریق همبستگی با پرسشنامه  4و روایی 85/0

برآورد شد  35/0محاسبه و برابر ) 1991(کاري تاکمن اهمال
   .دار بودمعنی 003/0که در سطح 

  
  هایافته
 جدول .ها در جداول زیر آمده استهاي مربوط به فرضیهیافته

گرایی با و رویکرد اهداف تبحرگراییضرایب همبستگی ساده  1
  .دهدکاري تحصیلی را نشان میاهمال

  .کاري تحصیلیاهمال  گرایی باو رویکرد اهداف تبحرگراییضرایب همبستگی ساده  .1جدول 

بین متغیرهاي پیش  

)اهمال کاري تحصیلی(متغیر مالك   

 جنس
 پسر

n=100 
 دختر

n=100 

 کل 
n=200 

 تبحرگرایی
r = 361/0-  

P = 0001/0  

r = 351/0-  

P = 0001/0  

r =  353/0-  
P= 0001/0  

گراییرویکرد  
r = 213/0  
p= 0001/0  

r = 323/0  
p= 0001/0  

r = 254/0  
p= 0001/0  

تبحرگرایی کل بین  که دهد نشان می 1جات جدول مندر
همبستگی کاري تحصیلی اهمالو  )دختر و پسر( هاآزمودنی

  کل  گراییکردبین رویهمچنین . وجود داردداري منفی معنی

همبستگی کاري تحصیلی اهمالو  )دختر و پسر( هاآزمودنی
ل بنابراین با استناد به این تحلی .داري وجود داردمثبت معنی

  . شودیید میأتحقیق ت 1و 2فرضیه 
  

  .گامبهبا روش گامکاري تحصیلی اهمالبا  گراییرویکردو  تبحرگرایینتایج تحلیل رگرسیون متغیرهاي  .2جدول     

بین متغیرهاي پیش  MR RS F 
P 

 رویکرد گرایی تبحرگرایی

125/0  353/0 تبحرگرایی  
79/27  

0001/0 
       

 353/0 -  

b= - 06/1  
t= 72/5 -  
P=   0001/0  

 

گراییرویکرد  422/0  178/0  
97/20  

0001/0 
  

 338/0  -  
b= 02/1-  
t=  17/5 -  
P=   0001/0 

 231/0  
b= 775/0  
t=  53/3  
P=  0001/0  
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ن نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون با روش ورود نشا
) و رویکرد گرایی تبحرگرایی(بین  دهد بین متغیرهاي پیش می

چندگانه  کاري تحصیلی ضریب همبستگیالاهمبا 
)422/0=MR( 0001/0 که در سطح وجود داردP< دار  معنی

است و مقدار آن نیز از ضرایب همبستگی ساده هر یک از آن 
در مجموع این . کاري تحصیلی بیشتر استمتغیرها با اهمال
    واریانس متغیر مالك یعنی  178/0 ،بین دو متغیر پیش

نتایج مربوط به ضرایب . کنند صیلی را تبیین میکاري تحاهمال
دهد که متغیر  رگرسیون مندرج درسطر آخر جدول نشان می

   داري واریانس طور معنیبه گراییو رویکرد تبحرگرایی
بنابراین با استناد به این کنند  کاري تحصیلی را تبیین میاهمال

  .شود یید میأنیز ت 3جدول فرضیه 
  
  بحث و  گیرينتیجه
نیز گفته شد در تحقیق جاري ارتباط  که قبالً طوري همان

کاري تحصیلی اهمالبا  گراییو رویکردتبحرگرایی 
. نور اهواز مورد بررسی قرار گرفتدانشجویان دانشگاه پیام

کاري تحصیلی اهمالو تبحرگرایی نتایج نشان داد که بین 
 کاري تحصیلیاهمالو  گراییهمبستگی منفی و بین رویکرد

نتایج حاصل از تحلیل  .داري وجود داردهمبستگی مثبت معنی
و رویکرد  گام نشان داد که تبحرگراییبهرگرسیون با روش گام

کاري تحصیلی را داري واریانس اهمال طور معنیبه گرایی
هاي یافته تحقیق جاري با یافته .کنند بینی و تبیین میپیش
) 1995(  و ماهراردن ) 1994(آندرمن و ماهر) 1992(ایمز

زیرا نتایج تحقیقات آنان نشان داد که اهداف . هماهنگ است
عملکردي در مقایسه با اهداف تبحري پیامدهاي شناختی و 

امدهاي ها اذعان دارند که پیآن. انگیزشی ناکارآمدتري دارد
تمایل به انجام تکالیف کمتر : اهداف عملکردي عبارتند از

ردهاي پردازش اطالعات سطحی استفاده از راهب ،چالش انگیز
هاي و رها کردن کار به هنگام مواجهه با مشکل همچنین یافته

 ،)1996(مایدلی، آرون کومار و اردن  ،)1995(مایدلی و اردن 
الیوت و  ،)2000(پینتریچ  ،)1998( مایدلی و آندرمن ،اردن

سایدریدس  ،)2001( مایدلی و اردن ،)2001(مک گریگور 

از ) 2007(و استیل ) 2002(استیل  ،)2004(والترز  ،)2001(
در تبیین این نتیجه . کنندنتایج تحقیق جاري حمایت می

بین کننده مثبت و بایستی گفت که اهداف عملکردي پیش
. اندکاري بودهبین کننده منفی اهمالاهداف تسلط و تبحر پیش

ران در گزینش کاتحقیقات انجام شده نشان داد که اهمال
 ،2وان ارد و 1993 ،1لی و شاونبرگ(اهداف مشکل دارند 

 و براي تکمیل وظیفه به زمان بیشتري نیاز دارند) 2003
بندي اهداف توانایی در اولویت همچنین. )2001 ،3فراري(

در ). 1995 ،4جانسون و بلوم( دهندکمتري از خود نشان می
ان داد که افرادیکه اي نشطی مطالعه) 2005( 5همین رابطه لی

کاري باالیی را نشان اهداف روشنی ندارند تمایالت اهمال
  .  دهندمی

که به اهداف تبحري گرایش دارند  بدیهی است که افرادي
. معموال عالقمندند که شایستگی هاي کلی خود را نشان دهند

البته بایستی گفت که جهت گیري یادگیري و ارتقاء توانایی از 
اما در هدف . نفسه بسیار با ارزشمند است طریق تالش فی

گرایی عملکردي افراد تمایل دارند تا توانایی هاي خود را 
به عبارتی برتري بردیگران و رقابت از . براي دیگرا اثبات کنند

جمله نگرانی هاي عمده آنان به شمار می رود و اثبات توانایی 
ان خود به دیگران و دوري جستن از قضاوت نامطلوب دیگر

زیرا  ).2005 اسوینیکی( از جمله اهداف اصلی آنان است
  -عملکرد اهداف داراي که تحقیقات نشان داد که افرادي

 شایستگی بهترین و باشند دارند بهترین تمایل ،هستند گرایش

 کنند می تالش سخت همین دلیل به دهند؛ نشان آن خود از را

 اشتباه از کنند می ضمنا آنها تالش .به نتایج بهتري برسند تا

 آنها مسیر .نشوند ناتوان شناخته فردي عنوان به تا کنند پرهیز
 می انجام را ساده تکالیف و کنند می دنبال را اي شده شناخته

را  دیگران به خود کار دادن نشان تمایل به اغلب و دهند
   ). 2006 ،آسور آوي و توسمان لوي( ندارند

 که موجب به تدانسرفتاري توان را میکاري اهمال
                                                             
1. Lay  & Schouwenburg 
2. Van Eerde 
3. Ferrari 
4. Johnson  & Bloom 
5. Lee 
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که در افراد ابعاد مختلفی  ،شودانداختن کارها می تأخیر
لی یف تحصیق انداختن تکالیکی از ابعاد آن به تعوی  ،دارد
توان آن را به میو . لی نام داردیکاري تحصکه اهمال ،باشدمی

ن دانش یکه در ب ف کردیانداختن تعر تأخیرعنوان عادت به 
 1ابریندر همین رابطه . ج استیر راایبسو دانشجویان آموزان 

درصد  95تا  80اي نشان داد که بین طی مطالعه) 2002(
درصد آنان  50کاري درگیرند ونوعی با اهماله دانشجویان ب

-همواره در انجام تکالیف و یادگیري مطالب درسی اهمال

-اي نشان داد که اهمالنیز طی مطالعه) 2003(والترز . کارند

آموزان دبیرستانی و سطوح بزرگساالن و دانشکاري در بین 
-کاري دانشن رفتار اهمالیابنابر. شوددیده می یدانشگاه

ها نتوانند از عمل شود که آنموجب میو دانشجویان آموزان 
جه یرند و در نتیري بهره بگیادگیان یش در جریکرد واقعی خو

زیرا تحقیق جاري نشان داد هر چه میزان   .خورندشکست می
کاري گرایش به اهداف تبحري بیشتر باشد میزان اهمال

ها به دنبال یادگیري بیشتري زیرا آن. تحصیلی کمتر است
از طرفی . برندخاطر یادگیري لذت میه هستند و از یادگیري ب

گرایی و بین عملکردتحقیق جاري حاکی از آن است که 
ا لذ ،کاري تحصیلی ارتباط مثبت وجود داردگرایش به اهمال

رسد که دانشجویانی که به اهداف عملکرد گرایش به نظر می
دارند براي پرهیز از شکست خود فرایند مطالعه را به شب 

 اهداف که دانشجویانی و دانش آموزان. کنندامتحان موکول می

  تکالیف پذیرندرا می تبحري
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1. O’Brien 

 بیشتر یادگیري فرایند در کنند ومی انتخاب چالش انگیزتري

 مؤثرتري یادگیري راهبردهايو  ؛)1992 ،ایمز(شوند می درگیر

همچنین افراد ). 1990 ،2و هاالدینا نولن( گیرندمی کار به را
 بر غلبه گیري تبحري براي تبحر در تکلیف وداراي جهت

 حال آن که کنندتالش می کفایت سطح افزایش یا چالش

 دستیابی يبرا ،هستند عملکردي گیريداراي جهت ي کهافراد

 یا اولیا معلم،( دیگران خرسند کردن یا خوب نمرات به

ز آنجایی که تحقیق ا ).1999 ،پینتریچ(کنند می تالش )دیگران
کاري تحصیلی اهمابا جاري نشان داد که تبحرگرایی 

کاري تحصیلی اهمالبا  گراییهمبستگی منفی و رویکرد
از طریق  ینکهبا توجه به ا و ،داري دارندهمبستگی مثبت معنی

کاري توان  اهمالمی گراییو رویکرد تبحرگراییمتغیرهاي 
کاري تحصیلی براي کاهش اهمال .بینی کردتحصیلی را پیش

هش اهداف عملکرد توان اهداف تبحري را ارتقاء و کامی
  .نمودهاي آموزشی طراحی وسیله برنامهه گرایی را ب
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