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Abstract
The main purpose of this study was to investigate
the mediating role of the academic motivation in
the relationship between self-efficacy and
academic procrastination in Shiraz junior high
school students. Accordingly, the questionnaires
of self-efficacy (Muris, 2002), academic
motivation (Bahrani, 1388), and academic
procrastination (Scher & Osterman, 2002) were
distributed in a group consisted of 481 students
(217 girls & 264 boys) which were chosen by
random multi-stage cluster sampling method.
Validity and reliability of the questionnaires by
using of Cronbach's alpha coefficient, item-total
correlations, and factor analysis were at
satisfactory level. Data analyzed by the Pearson
correlation coefficient and path analysis applying
AMOS software. The findings showed that
academic self-efficacy predicted significantly
intrinsic motivation (β = .52, p< .001), extrinsic
motivation (β= -.16, p< .001), and academic
procrastination (β = -.36, p< .001). Emotional
self-efficacy could also predict significantly
intrinsic motivation (β = .14, p< .001) and
academic procrastination (β = -.13, p< .001). The
mediating role of academic motivation in relation
of academic self-efficacy to academic
procrastination using Bootstrap method was
significant (p< .005).
Keywords: self-efficacy, academic motivation,
academic procrastination.
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مقدمه
یکی از سازههای مهم مرتبط با حوزه تعلیم و تربیتت ،کت از

سودمندتری را ب کار میبرند و سرانجام کارکردشان نیز بهتتر

معرفی آن ب جامعة علمی تقریباً نزدیک ب پنج ده میگذرد،

ودکارآمدی پایینی دارند ،ب آسانی در

سازة اهمالکاری تحصیلی 1است.

میدهند ،یادسپاریشان بهتتر استت و راهبردهتای یتادگیری
است .ولی کسانی ک

بر ورد با موانع و یا شکستها دلسرد میشتوند و دستت از

از نظر روانشناستی ،اهمتالکتاری بت معنتای بت تت یر
اندا تن غیرضروری کارها یا اجتناب از انجام تکالیفی استت
ک باید انجام شوند .یعنی کاری ک باید امروز انجام شود ،بت
هر دلیلتی بت فتردا واگتذار متی گتردد ششتراو ،وادکیتن

و

تالش میکشند شپاجارس.)2005 ،7
در حیطة احستاس نیتز داشتتن ودکارآمتدی پتایین بتا
استرس ،افسردگی ،اضطراب و ودپنداره پایین همراه استت
9

شزولکاسکی  .)2009 ،در این راستا نشان داده شده است کت

اوالفسون .)2007 ،2اهمالکاری مانعی برای موفقیت تحصیلی

دانشآموزان دارای ودکارآمتدی بتاال کت بتاور بت توانتایی

است ،زیرا کیفیت و کمیت یادگیری را کاهش داده و در عین

منفتی اضتطراب را دارنتد ،اضتطراب

حال ،موجب افزایش شتد

مدیریت درست ایرا

استترس و پیامتدهای منفتی در

امتحان ود را کنتترل متیکننتد و عملکترد بهتتری دارنتد و

زندگی دانشآموزان میشتود شهتاول و واتستون  .)2007 ،از

دانشآموزان با ودکارآمدی پتایین ،بت دلیتل عتدم توانتایی

میان متغیرهای مختلفی ک در رابط با اهمالکتاری تحصتیلی

کنترل هم جانبة عواطتف ،تحتت تت ییر اضتطراب ،عملکترد

3

9

مورد بررسی قرار گرفت اند ،متغیرهای مرتبط بتا تود ،ماننتد

ضعیف تری از ود نشتان متی دهنتد شگتاال و وود .)2012 ،

ودکارآمدی و ودتنظیمی ،بیشتر از هم توج محققتان را

همچنتتین داشتتتن احستتاس شایستتتگی و توانتتایی متتدیریت

ب

ود جلب کرده است شکالسن 4و همکاران.)2010 ،
5

ودکارآمدی یکتی از مفتاهیم اصتلی و کلیتدی نظریتة

عواطف منفی ،عامل مؤیری در بهبود رابطة معلم ت دانشآموز
است؛ همانگون کت عواطتف منفتی و احستاس شایستتگی

یادگیری اجتماعی بندورا 6ش )1977است .در ایتن نظریت کت

پایین ،ارتباط ضعیف بین معلم و دانشآموز را تشدید میکند

بعدها و در سال  1996نام آن بت نظریتة شتنا تی اجتمتاعی

و ب تبع آن سطح موفقیت فرد را کاهش متیدهتد شوالینتت،
10

تغییر یافت ،ودکارآمدی ب معنتای باورهتای افتراد دربتارة

سوآنستتون و ایزنبتتر

تواناییهایشان برای انجام یک تکلیف و یتا انطبتاب بتا یتک

رستتیدن بت اهتتدا  ،بت کتتاهش اعتمتتاد بت توانتتایی فتترد و

موقعیت اص است شبندورا .)1977 ،طبق نظری و تحقیقا
بندورا ش ،)1997ودکارآمدی ،نحوة تفکر ،احستاس و رفتتار

 .)2012 ،داشتتتن نگرانتتی زیتتاد در

ودکارآمدی در تکمیل موفقیت آمیز وظایف تحصیلی منجتر
11

میشود شملیسا و یائو .)2009 ،

افراد را تحتت تت ییر قترار متیدهتد .در حیطتة تفکتر ،بتاور

ودکارآمتتدی نتتوعی متغیتتر انگیزشتتی بتترای یتتادگیری

ودکارآمدی باال ،فرایندهای شنا تی و نحوة عملکترد را در

محسوب می شود شکالسن و همکاران )2010 ،و می تتوان آن

موقعیتهای مختلف مانند کیفیت تصتمیمگیتری و پیشترفت

را ب دو شکل عمتومی شکلتی) و ادراک از یتک تکلیتف یتا

تحصیلی تسهیل متیکنتد .در حیطتة رفتتاری ،ودکارآمتدی

موقعیت اص تقستیم بنتدی کترد شلوسیکزینستکا ،شتولز و

میتواند روی انتخاب فعالیتهتای فترد تت ییر بگتذارد ،زیترا

شووارزر.)2005 ،12

سطوح ودکارآمدی متیتوانتد موجتب افتزایش یتا کتاهش
انگیتتزش شتتود .افتتراد دارای ودکارآمتتدی بتتاال ،اهتتدا
چالشبرانگیز و باالتری را انتخاب کرده و بت

تود اطمینتان

بیشتری دارنتد ،کوشش و پتافشاری بیشتری از تود نشان
2. Schraw, Wadkins & Olafson
4. Klassen, Ang, Chong, Krawchuk & Huan
6. Bandura
8. Zulkosky
10. Valiente, Swanson & Eisenberg
12. Luszczynska, Scholz & Schwarzer

ودکارآمدی از پیشبینهای قوی و یابتت اهمتالکتاری
استتت و افتتراد ودکارآمتتد نستتبت ب ت افتتراد نا ودکارآمتتد،
اهمالکاری تحصیلی کمتری از ود نشان میدهنتد .در ایتن
رابط پتژوهشهایی صتور

گترفتت است ک ازجملة آنها
1. academic procrastination
3. Howell & Watson
5. self-efficacy
7. Pajares
9. Galla & Wood
11. Mellissa & Yao

 / 36دانش و پژوهش در روانشناسی كاربردي

می تتوان بت متواردی همچتون هریستون 1ش ،)2014هتاول و

ندارد ش لپر ،کارپوس و آینگتار  .)2005 ، 13ودکارآمتدی

واتسون ش ،)2007کالسن و همکاران ش ،)2010رابین ،فوگل و

باال ایر مثبتی بتر انگیتزش فراگیتران دارد و افتراد دارای

4

باور ودکارآمدی قوی در جهت انجام تکالیف ،سعی و
تالش بیشتری نموده و زمان بیشتری را صر کار تود

نوتر-یوفتام 2ش ،)2011کانتدمیر 3ش ،)2014هتن و گروشتیت
ش ،)2014چنتتو و ال 5ش ،)2015رفیعتتی ،صتتارمیرستتولی،
نجفیقزلج و حقتانی ش)1393؛ ولتی زاده ،احتدی ،حیتدری،

بهتری را کسب کنند شپاجارس،

مظتتاهری و کجبتتا

ش)1393؛ رحمتتانی ،زارعتتی و حامتتدی

ش )2014اشاره کرد.

می کنند تا بتوانند نمرا
14

 .)2001سرینو ش ) 2014در پژوهش ود ب یان کترد کت
افراد با انگیزش باال تمایل بیشتری دارند کت پشتتکار و

یکتتی دیگتتر از متغیرهتتای متترتبط بتتا اهمتتال کتتاری ،

انگیزش تحصیلی 6است ک ب طورکلی ب دو نوع انگیزش

درونی  7و انگیزش بیرونی  9قابل طبق بندی است شوالرند

مقاومت داشت باشند و تکالیف سخت را تکمیل کنند  ،اما
افراد با انگیزش پا یین ،تمایل ب انجام تکالیف راحت تری
دارند و در انجا م و تکمیل تکالیف مصر نیستند.

و بیسونت  .) 1992 ، 9انگیزش درونی همان انگیزش دست

در جمعبندی پژوهشهتای انجتام شتده در متورد روابتط

زدن ب یک فع الیتت بت تاطر تود آن فعالیتت استت
ش پینتریچ و شانک  .)2002 ، 10بت عبتار د یگتر  ،انگیتزش

متقابل میتان ست متغیتر ودکارآمتدی ،انگیتزش تحصتیلی و
اهمال کاری ب طورکلی می توان گفتت :التف) ودکارآمتدی و

درونی حالت هیجانی درونی است ک موجب رفتارهتای

انگیزش تحصیلی موجب افزایش ،و اهمالکاری موجب کاهش

آن رفتارها

عملکتترد تحصتتیلی متتیشتتوند شپراتستتاال و ردفتتورد 2010 ،؛

مرتبط با یادگیری شده ،جهت ،سطح و شد

15

را تعیتین متتی کنتد شکتتیم  .) 2003 ، 11انگیتزش درونتتی از

کالسن و همکاران)2010 ،؛ ب) میتزان اهمتالکتاری در افتراد

نیا زهتتتتای روان شتتتتنا تی  ،کنجکتتتتاوی و رضتتتتایت

دارای انگیزش تحصیلی درونی ،کمتر شکاندمیر2014 ،؛ ویتج و

ودانگیخت ای ک یک رفتار یا فعا لیت تت مین متی کنتد،

لومتتاش2014 ،16؛ راکتت

و دان2010 ،17؛ ستترینو2014 ،؛ و

ناشی متی شتود .درصتورت ی کت منشت انگیتزش بیرونتی،

پهلوانی ،ندیمنژاد و ندیم نژاد )2015 ،و در افراد دارای انگیزش

 . )2000افرادی کت بتا محترک هتای بیرونتی برانگیختت
می شتوند بت جتای پتردا تن بت فعتالیتی بترای تجربت

کماراجو ،کارائو و اشتمک2009 ،19؛ ویتج و لومتاش)2014 ،؛
پ) افراد ودکارآمد ،انگیزش تحصیلی درونی بیشتری نستبت

مشوب ها و پیامدهای محیطی هستتند ش ریتان و دستی ، 12

بیرونتتی بیشتتتر استتت شستتنکال ،کوئستتتنر و والرنتتد1995 ،19؛

شنودی فطری در آن ،با پیامدهای مطلوب حاصل از آن

ب افراد نا ودکارآمتد دارنتد شپینتتریچ و دیگترو 1990 ،20؛

فعالیت برانگیخت می شتوند ،پیامتدهایی کت از تود آن

بتساری 1999 ،؛ والکتر ،گترین و مانستل 2006 ،؛ پکتال،،

فعالیت جداست شریو . )2015 /1394 ،تصور بیشتر افراد

زاگتتار ،پکجتتاک و پوکلتتکلوپوستتک )2006 ،؛ ) بتتین

این است ک انگیزش درون ی و بیرونتی ،دو انتهتای یتک

ودکارآمتتدی و انگیتتزش بیرونتتی گتتاهی همبستتتگی منفتتی و

پیوستار هستند ،ب نحوی ک مقدار پایین انگیزش درونی با

معنیدار شدسی ،کوئستنر و ریان 1999 ،؛ قاسم و حسینچاری،

مقدار باالی انگیزش بیرونی همراه است .اما بایتد گفتت

 )1391و گاهی همبستگی مثبت و معنیدار شپکال ،و همکاران،

ک بین این دو انگیزش هیچ ارتباط ودب

ودی وجود

2. Rabin, Fogel & Nutter-Upham
4. Hen & Goroshit
6. academic motivation
8. extrinsic motivation
10. Pintrich & Schunk
12. Ryan & Deci
14. Cerino
16. Vij & Lomash
18. Senecal, Koestner & Vallerand
20. Pintrich & DeGroot
22. Walker, Greene & Mansell
24. Deci, Koestner & Ryan

22

21

23

24

25

2006؛ السی  )2015 ،گزارش شده است.
1. Harrison
3. Kandemir
5. Cheng & Law
7. intrinsic motivation
9. Vallerand & Bissonnette
11. Kim
13. Lepper, Corpus & Iyengar
15. Prat-Sala & Redford
17. Rakes & Dunn
19. Komarraju, Karau & Schmeck
21. Botsari
23. Peklaj, Zagar, Pecjak & Puklek Levpuscek
25. Alci
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بررسی پژوهشها ،عالوه بر مواردی کت ککتر شتد ،ایتن

نقش واسط ای انگیزش تحصیلی در ارتباط بین ودکارآمدی

نکت را نیز نشان میدهند ک محققان ب نقش عوامل مختلتف

و اهمال کاری تحصیلی مورد بررسی قرار گیرد تتا بتا تعیتین

مؤیر ازجمل ودکارآمدی و انگیزش بر اهمتالکتاری توجت
داشت اند ،ولی کمتر ب بررسی رابطة همزمان این س متغیر در

میزان ت ییر و با دستیابی بت نتتایج مستتدل و منطقتی ،نتتایج
پتتژوهش بتترای کتتاربرد در نظتتام آموزشتتی ،طراحتتان و

یک پژوهش واحد ،پردا ت اند .در ایتن راستتا ،تنهتا سترینو

برنامت ت ریتتتزان ،حتتتتی معلمتتتان و عوامتتتل اجرایتتتی امتتتر

ش )2014است ک در نمون ای متشتکل از دانشتجویان مقطتع

آموزش وپرورش در جهت بهبود فرایند یتاددهی -یتادگیری،

کارشناستتی ،رابط تة بتتین س ت متغیتتر را بتتا استتتفاده از روش

مؤیر و مفید واقع گردد .همچنین با اتختاک تتدابیری صتحیح،

رگرسیون سلسل مراتبی مورد بررسی قرار داده و نتیج گرفت

برنام های آموزشی مناسبی طراحی شود و ب واسطة آن زمین

استتت ک ت ستتهم متغیتتر انگیتتزش تحصتتیلی در پتتیشبینتتی

را برای کاهش اهمالکاری و درنتیج بهبود عملکرد تحصیلی

اهمالکاری بیشتر از سهم متغیر ودکارآمدی عمومی است.
همچنتتین ،در مطالعتتا

صتتور

گرفتت  ،محققتتان بتترای

و افزایش موفقیتهای دانشآموزان فراهم آورد تا از فرصت-
های آموزشی ب نحو احسن استفاده گردد.

سنجش ودکارآمدی از مفهتوم کلتی و عمتومی آن استتفاده
کرده و کمتر بت ابعتاد ودکارآمتدی پردا تت انتد .بتر ایتن

با توج ب مباحث فوب ،هتد اصتلی پتژوهش بررستی
نقش واسط ای انگیزش تحصیلی در رابطة بین ودکارآمدی

اساس ،ب نظر رسید الزم است نقش ودکارآمدی و انگیزش

و اهمالکاری تحصیلی تعیین گردید .شکل  1مدل مفهومی از

شدرونی و بیرونی) تحصیلی ،در تبیین اهمالکاری تحصیلی و

روابط بین متغیرهای پژوهش را نشان میدهد.

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش
فرضیههاي پژوهش عبارتاند از:
 .1ودکارآمدی تحصیلی ت ییر مستقیم بتر اهمتال کتاری

 .4ودکارآمدی تحصیلی با واسط گری انگیزش درونتی
بر اهمالکاری تحصیلی ت ییر غیرمستقیم دارد.
 .5ودکارآمدی تحصیلی با واسط گری انگیزش بیرونتی

تحصیلی دارد.
 .2ودکارآمدی اجتماعی ت ییر مستقیم بتر اهمتالکتاری

بر اهمالکاری تحصیلی ت ییر غیرمستقیم دارد.

تحصیلی دارد.

 .6ودکارآمدی اجتماعی با واسط گری انگیزش درونتی

 .3ودکارآمدی هیجانی ت ییر مستتقیم بتر اهمتال کتاری

بر اهمالکاری تحصیلی ت ییر غیرمستقیم دارد.

تحصیلی دارد.

 .7ودکارآمدی اجتماعی با واسط گری انگیزش بیرونتی
بر اهمالکاری تحصیلی ت ییر غیرمستقیم دارد.
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 .9ودکارآمدی هیجانی با واسط گری انگیزش درونی بر

چقدر میتوانید نظر ود را ب وبی بیان کنیتد؟» ،و «تتا چت
ود را ب توبی کنتترل کنیتد؟» بت

اهمالکاری تحصیلی ت ییر غیرمستقیم دارد.

حد میتوانید احساسا

 .9ودکارآمدی هیجانی با واسط گری انگیتزش بیرونتی
بر اهمالکاری تحصیلی ت ییر غیرمستقیم دارد.

ترتیب نمون ای از گویت هتای تشتکیلدهنتدة ودکارآمتدی
تحصیلی ،ودکارآمتدی اجتمتاعی و ودکارآمتدی عتاطفی
هستند .نمرهگذاری هر گوی روی طیف لیکتر

 5درجت ای

در پیوستاری از هرگز شنمره  )1تا یلی وب شنمره  )5انجام

روش
روش پژوهش ،جامعة آماري و نمونه :طرح پژوهش حاضر

میگیرد .پایایی نمرا

از نتتوع همبستتتگی استتت کت در آن روابتتط بتتین متغیرهتتای

و عاطفی با بت کتارگیری روش آلفتای کرونبتاب بت ترتیتب

پژوهش یعنی ابعتاد ودکارآمتدی شمتغیتر بترون زاد) ،ابعتاد
انگیزش شمتغیر واسط ای) و اهمتال کتاری تحصتیلی شمتغیتر

 ، 0/92 ،0/94و  0/96گزارش شده است شموری .)2002 ،
پایایی نمرا

ابعاد ودکارآمدی تحصیلی ،اجتماعی

این پرسشنام در پژوهش ستالدو و شتافر

3

درون زاد) با استفاده از تحلیل مسیر و بهرهگیری از نترمافتزار

ش )2007در نمون ای متشکل از کودکان و نوجوانان آمریکایی

 AMOSمتتورد بررستتی قتترار گرفت ت استتت .جامع تة آمتتاری

برای ودکارآمدیهتای تحصتیلی ،اجتمتاعی و هیجتانی بت
ترتیب برابر با  0/79 ،0/73 ،0/92و پایایی کل  0/99گتزارش

شهر شیراز ک در سال  1391مشغول بت تحصتیل بتودهانتد.
شرکتکنندگان پژوهش  491نفر ش 217د تر و  264پسر) از

شده است .در تحقیق مذکور وجود ضریب همبستتگی 0/99
بین نمرا

دانشآموزان راهنمایی شهتر ست پایت ) بودنتد کت بت روش

از زندگی هیوبنر ش )1991ب معنای روایی همگترای نمترا

نمون گیری تصادفی وش ای چندمرحل ای انتختاب شتدند.

پرسشنامة ودکارآمدی تلقی شده است.

پژوهش ،عبار

است از تمامی دانشآموزان دورة راهنمتایی

ب این صور ک ابتدا از میان فهرست مدارس چهتار ناحیت
آمتتوزشوپتترورش شتتیراز 6 ،مدرس تة راهنمتتایی ش 3مدرس تة
د تران و  3مدرسة پسران ) و سپ

از هر مدرس س کالس

کل پرسشنام و نمرا
4

حاصل از مقیاس رضایت

در پژوهش حاضر ،پایایی ب شیوة آلفای کرونبتاب متورد
بررستتی قتترار گرفتتت کتت ضتتریب آلفتتا بتترای نمتترة کتتل
ودکارآمدی ،ردهمقیاس تحصیلی ،اجتماعی و هیجانی بت

شاز هر پای یک کالس) ،ب طتور تصتادفی انتختاب و تمتامی

ترتیتتب برابتتر بتتا 0/52 ،0/72 ،0/77و  0/69بتتود .ضتتریب
همبستگی ردهمقیاس ودکارآمدی تحصتیلی ،اجتمتاعی و

برابتر  13/37شو انحترا استتاندارد  )0/97و میتانگین ستتنی
پسران برابر  13/39شو انحرا استاندارد  )1/00بود.

هیجانی با نمرة کل مقیاس ب ترتیب  0/73 ،0/70و  0/92بت

دانشآموزان مورد مطالع قرار گرفتند .میانگین سنی د تتران

ابزار سنجش
ب منظور جمعآوری اطالعا

دست آمد .همة ضرایب در سطح  p> 0/001معنادارند.
 .2مقیاس انگیزش تحصیلی :3این مقیاس توستط لپتر و
همکاران ش )2005تدوین شتده و مبنتای آن ،مقیتاس هتارتر

در ایتن پتژوهش از ست ابتزار

اندازهگیری ب این شرح استفاده شد:

6

ش )1991است .بحرانی ش )1399فترم فارستی ایتن مقیتاس را
برای استفاده در فرهنو ایرانی تهی کرده است .ایتن مقیتاس

1

 .1پرسشنامة خودكارآمدي كودكاان  :ایتن پرسشتنام

شامل  33گوی استت کت  17گویت  ،انگیتزش درونتی و 16

توسط موری  2ش )2002ابداع شده و دارای  21گویت استت

گوی  ،انگیزش بیرونی را میسنجد .گوی هایی ماننتد «اگتر در
مسئل ای ب مشکل بر ورد کنم تالش میکنم تا تودم آن را

تعداد گوی های مساوی) را اندازه میگیرد .گوی هایی همچون

حل کنم« ،».در کالس سؤال میکنم ،زیرا می واهم چیزهتای

«چقدر در وب انجتام دادن تمتامی تکتالیف درستی موفتق
هستیتد؟»« ،زتمانی ک همکالسیهایتان بتا شمتا مخالفاند،

جدیدی یاد بگیرم» ،بیانگر انگیزش درونی؛ و گوی هایی مانند
«اگتر در مسئل ای ب مشکل بتر ورد کنتم از معلم تقاضتای

2. Muris
4. Huebner
6. Harter

)1. Self-Efficacy Questionnaire for Children (SEQ-C
3. Suldo & Shaffer
5. academic motivation scale

ک س بُعد ودکارآمدی تحصیلی ،اجتمتاعی و هیجتانی شبتا

بررسی نقش واسطهگري انگیزش تحصیلی در رابطة بین خودكارآمدي و اهمالكاري تحصیلی 39 /
2

 .3مقیاس اهمالكاري :1این مقیاس توسط شر و استترمن

کمک میکنم« ،».من بترای ایتن درس متی توانم کت معلتم
می واهد ،».بیانگر انگیزش بیرونی هستند .پاسخ ب هر گوی
روی یک طیف  5نقطت ای لیکتر
شتقریباً همیش ) نمرهگذاری میشود.

ش )2002و بتترای ستتنجش اهمتتالکتتاری تحصتتیلی کودکتتان و

از  1شهتیچوقتت) تتا 5

نوجوانان ابداع شده است .این مقیاس دارای  39گوی است ک
هر گویة آن شب عنوان نمون « :بعضی کودکتان همیشت آنچت را

در پژوهش بحرانتی ش )1399روایتی همگترای مقیتاس ،از

شروع میکنند ب پایان میرستانند ،امتا بعضتی دیگتر آنچت را

طریق محاسبة همبستگی بین نمرا

ردهمقیاسها بتا نمترا

شروع میکنند ب پایان نمیرسانند») ،نحتوة عملکترد دو گتروه

پیشرفت تحصیلی شمعدل) بررستی شتد .همبستتگی انگیتزش

شمطلوب و نامطلوب) را نشتان متیدهتد و آزمتودنی بایتد بتر

درونی با معدل  r= 0/23و همبستگی انگیزش بیرونی با معتدل

اساس میزان شباهت ود ب هر کدام از گروهها ،پاسخ ود را

 r = -0/37بود ک هر دو ضتریب در ستطح  p>0/01معنتیدار

برای همان گروه از میتان دو گزینتة «بستیار شتبی ایتن گتروه

هستند .بحرانی ش )1399پایایی مقیاس را ب روش بازآزمایی شبا

هستم» و یا «تا حدودی شبی این گروه هستتم» انتختاب کنتد.

فاصل زمانی  6هفت ) برای انگیتزش درونتی  0/96و انگیتزش

نمرا

هر یک از این گزین ها ،بست ب اینک آزمودنی تودش

بیرونی  0/72و ب روش آلفای کرونباب برای انگیتزش درونتی
 0/95و برای انگیزش بیرونی  0/69محاسب کرده است.

را شبی کدام گروه بداند متفتاو استت .متثالً انتختاب پاستخ
«بسیار شبی ب این گروه هستم» در گروه مطلوب ،نمره  3و در

در پژوهش حاضر پایایی ب شیوة آلفتای کرونبتاب متورد

هر کتدام از

گروه مقابل ،نمرة  1میگیرد .ب این ترتیب ،نمرا

بررسی قرار گرفت ک ضریب آلفا بترای انگیتزش تحصتیلی

گوی های پرسشنام در یک پیوستار  4درجت ای ش 1و  :3بستیار

کل ،انگیزش درونی و انگیزش بیرونی ب ترتیب 0/95 ،0/72

شبی این گروه هستم؛  2و  :4تا حدودی شبی این گروه هستم)

انگیزش تحصتیلی

قرار دارد حداقل و حداکثر نمرة بت دستت آمتده بترای نمترة

و  0/76بود .ضریب همبستگی بین نمرا

درونی و انگیزش تحصیلی بیرونی ،با نمترة کتل مقیتاس بت

اهمالکاری تحصیلی میتواند بین  39تا  152باشد .چند نمونت

ترتیب برابر  0/60 ،0/67ب دست آمد ک هر دو ضترایب در

از گوی های پرسشنام و گزین های پاسخ ب آنها در جتدول 1

سطح  p> 0/001معنیدارند.

نشان داده شده است.
جدول  .1چند نمونه از گویههاي پرسشنامة اهمالكاري تحصیلی

 .1بعضی کودکان تکالیفشان را در اسرع وقت انجام میدهند.
تا حدودی شتبی ایتن گتروه
بسیار شبی این گروه هستم
هستم
 .2بعضی کودکان همیش آنچ را شروع میکنند ب پایتان متی-
رسانند.
تا حدودی شتبی ایتن گتروه
بسیار شبی این گروه هستم
هستم
 .3بعضی کودکان قبل از اینک تکتالیف کالستیشتان را انجتام
دهند وقت را تلف میکنند.
تا حدودی شتبی ایتن گتروه
بسیار شبی این گروه هستم
هستم
 .4بعضی کودکان برایشان مهم نیست ک کارشتان را بت پایتان
برسانند.
تا حدودی شتبی ایتن گتروه
بسیار شبی این گروه هستم
هستم
2. Scher & Osterman

اما

اما

اما

اما

بعضی دیگر تکالیف ود را در دقیقة آ ر انجام میدهند.
بسیار شبی این گروه هستم تا حدودی شبی این گتروه
هستم
بعضی دیگر آنچ را شروع میکنند ب پایان نمیرسانند.
بسیار شبی این گروه هستم تا حدودی شبی این گتروه
هستم
بعضی دیگر تکالیف کالسیشان را فوراً انجام میدهند.
بسیار شبی این گروه هستم تا حدودی شبی این گتروه
هستم
بعضی دیگر برایشان مهم است کت کارشتان را بت پایتان
برسانند.
تا حدودی شبی این گروه
بسیار شبی این گروه هستم
هستم
1. procrastination measure
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شر و استرمن ش )2002روایی مقیاس را از طریتق تحلیتل

انتخاب کنند .ضمناً بر این نکت ت کید شد ک برای هیچیک از

عامل ت ییدی و روش همبستگی با مقیاسهای مشاب ب منظور

گوی های پرسشنام ها ،پاسخی ب عنوان پاسخ صحیح یا غلتط

تعیتتین روایتتی همگتترا متتورد بررستتی قتترار داده و روایتتی را
رضایت بخش گزارش کردند .پایایی مقیاس را نیتز بت روش

وجود ندارد و نیازی بت ککتر نتام و نتام تانوادگی نیستت.
هیچگون محدودیت زمانی برای تکمیل پرسشنام هتا وجتود

آلفای کرونباب برابر با  0/93گتزارش کتردهانتد .در پتژوهش

نداشت ،اما مد

پاسخدهی ب پرسشنام هتا

حاضر ،پایایی ب شیوة آلفتای کرونبتاب متورد بررستی قترار

گردید ب طور تقریبی بین  30-45دقیق بود.

گرفت و ضریب آلفا برابر با  0/97ب دست آمد.

زمانی ک صر

بعد از جمعآوری دادهها ،برای محاسبة اطالعا

روش اجرا و تحلیل دادهه
برای انجام پژوهش پ از ا ذ مجوزهتای مربتوط ،بت ادارة
کل آموزش وپرورش شیراز مراجع و فهرست اسامی مدارس
دریافت شد .سپ ب طتور تصتادفی  3مدرستة د ترانت و 3
مدرسة پسران از آن فهرست انتخاب شدند .در هر مدرس بتا
در واست همکاری از مسئولین و معلمتان متدارس منتختب
ب منظور انجام پژوهش ،در زمان حضور در کالسهای متورد
نظر ،ضمن برقراری ارتباط اولیت و پاستخ دادن بت ستؤاال
بر ی شرکتکنندگان ،پرسشنام ها با ترتیب تصادفی در بتین
دانشآموزان توزیع و از آنها واستت شتد کت ستؤاال

را

ب دقت وانده و ب طور مستقل و باصتداقت گزینت ای را کت

شمیانگین و انحرا

توصیفی

استاندارد) متغیرها و نیز محاسبة ضتریب

همبستگی بین متغیرها از نرم افتزار آمتاری  ،SPSS16استتفاده
شد .ب منظور بررسی فرضی ها و مدل مفروض پژوهش نیز از
روش تحلیل مسیر با بهرهگیری از نرمافزار  AMOS16استفاده
شد.
ی فتهه
در جتتدول  ،2میتتانگین ،انحتترا

استتتاندارد و ضتتریب

همبستگی پیرسون شمرتب صفر) ارائ شده است .همتانگونت
ک در جدول  2قابل مشاهده است ،بین متغیرهتای پتژوهش،
همبستگی معنیدار مشاهده گردید.

بیشترین شباهت و انطباب را بتا الگتوی رفتتاری آنهتا دارد،
جدول  .2میانگین ،انحراف استاندارد و ماتریس همبستگی متغیرهاي پژوهش
متغیر

1

2

 .1ودکارآمدی کل
 .2ودکارآمدی تحصیلی

1
*0/70

1

 .3ودکارآمدی اجتماعی
 .4ودکارآمدی هیجانی

*0/73
*0/92

*0/26
*0/34

1
*0/44

1

*

*

*

*

*0/27

1

 .6انگیزش درونی
 .7انگیزش بیرونی

0/50
-0/07

0/57
*-0/16

0/26
-0/02

0/31
0/02

0/67
*0/60

1
*-0/19

1

 .9اهمالکاری تحصیلی

*-0/51

*-0/56

*-0/27

*-0/32

*-0/20

*-0/50

*0/27

1

میانگین

79/93

27/92

26/76

24/25

107/70

63/01

44/69

71/4

9/95

4/16

3/96

4/93

13/47

10/94

10/16

14/65

 .5انگیزش تحصیلی کل

انحرا

استاندارد

*0/35

*0/34

3

*0/19

4

5

6

7

9

*

*P<0/001

بعد از استخرا ،مدل اولیت  ،مشتخ شتد کت ضترایب
استتتاندارد مستتیرهای ودکارآمتتدی اجتمتتاعی ب ت انگیتتزش

های اصالح مدل در این مرحل نشتان
نیست .بررسی شا
داد ک تغییر اصی در پارامترهای اصلی پیشنهاد نشده است.

درونی ،انگیزش بیرونتی و اهمتالکتاری تحصتیلی معنتیدار

یگان پیشنهاد این بود ک همبستگی بین واریان های طتای
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دو متغیر واسط ای شانگیزش درونتی و انگیتزش بیرونتی) بتا

استتتاندارد غیرمعنتتادار ،دوبتتاره شتتا

یکدیگر مد نظر قرار گیرد .ب این ترتیتب ،متدل اولیت متورد

محاسب شد ک نتیجة آن در جدول  3آورده شده است.

پیرایش قرار گرفت و بعد از حذ

هتتای بتترازش متتدل

مسیرهای دارای ضترایب
جدول  .3شاخصهاي برازش مدل نهایی پژوهش

شاخصهاي برازش

دامنة پذیرش

مقدار محاسبهشده

≥3

2/396

<0/90

0/990

<0/90

0/966

>0/09

0/054

<0/90

0/945

<0/90

0/991

<0/90

0/991

<0/90

0/967

نسبت مجذور یدو ب درجة آزادی ش )χ2 / df
شا

نیکویی برازش ش)GFI

شا

نیکویی برازش تعدیلیافت ش)AGFI

شا

ریشة دوم میانگین مجذورا

شا
شا

برازش مقایس ای ش)CFI

شا

برازش افزایشی ش)IFI

شا

7

توکر ت لوی

شا

2

طای تقریب ش)RMSEA

3

4

برازش نسبی ش)RFI

ش)TLI

بر استاس جتدول  3کت شتا
اصالحا

1

5

6

بترازش متدل بعتد از

شمدل نهایی) را نشان میدهد ،میتتوان گفتت کت

جدول  4ایرا

مستقیم ،غیرمستقیم ،کتل و درصتد واریتان

تبیینشده در مدل نهایی پژوهش نشان داده شده است.

های برازش ،بیانگر برازش مطلتوب متدل استت .در
جدول  .4اثرات مستقیم ،غیرمستقیم ،كل و واریانس تبیینشده از متغیرهاي پژوهش
اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

مسیر

*

-0/16

-

از ودکارآمدی تحصیلی

*

از ودکارآمدی هیجانی

*

اثر كل

درصد واریانس تبیینشده

به انگیزش بیرونی:

از ودکارآمدی تحصیلی

*

-0/16

3

به انگیزش درونی:

0/52

-

0/52

0/14

-

0/14

34

به اهمالكاري:

از ودکارآمدی تحصیلی
از ودکارآمدی هیجانی
از انگیزش درونی
از انگیزش بیرونی

*

-0/36
* -0/13
*

-0/22

* 0/19

-0/14
-0/03

-0/50
-0/16

-

-0/22

-

0/19

41
p> 0/001

2. Adjusted Goodness of Fit Index
4. Relative Fit Index
6. Incremental Fit Index

*

1. Goodness of Fit Index
3. Root Mean Square Error of Approximation
5. Comparative fit index
7. Tucker-Lewis Index
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همانطور کت جتدول  4نشتان متی دهتد ودکارآمتدی

معنی دار است ش .)p=0/005سهم واسط گری انگیتزش بترای

تحصتتیلی توانستتت استتت انگیتتزش بیرونتتی ش )β= -0/16و

ودکارآمدی هیجانی ب اهمالکاری برابتر  -0/03شبتا دامنتة

اهمالکاری تحصیلی ش )β= -0/36را ب نحو منفی و معنیدار؛
و انگیزش درونی ش )β= 0/52را بت نحتو مثبتت و معنتیدار،

 -0/06تا  -0/02در فاصل اطمینان 95درصدی) نیز معنتیدار
بود ش.)p=0/003

پیشبینی کند .ودکارآمدی هیجانی نیز توانست است ب نحو

منتدر ،در جتدول ،4

مستقیم ،انگیزش درونتی ش )β= 0/14را بت صتور

درمجموع با توجت بت اطالعتا

مثبتت و

میتوان نتیج گرفت ک فرضی های  7 ،6 ،2و  9در صوص

معنتتیدار و اهمتتالکتتاری ش )β= -0/13را ب ت نحتتو منفتتی و

ایتتر مستتتقیم و یتتا غیرمستتتقیم ودکارآمتتدی اجتمتتاعی بتتر

معنتتیدار پتتیشبینتتی کنتتد .در بررستتی معنتتیداری ایتترا

اهمالکتاری تحصتیلی و نیتز ایتر غیرمستتقیم ودکارآمتدی

غیرمستتتقیم ،مطتتابق بتتا هیتتز و شتتارکو 1ش )2013از روش

هیجتانی بتتر اهمتالکتتاری تحصتتیلی از طریتق واستتط گتتری

بو استراپ با فاصل اطمینان 95درصدی استفاده شد .نتتایج

انگیزش بیرونی ،مورد ت یید قترار نگرفتنتد .امتا فرضتی هتای

آزمون بو استراپ نشان داد ک سهم واستط گتری انگیتزش

دیگر پژوهش شفرضی های  5 ،4 ،3 ،1و  )9ت ییتد شتدند .در

برای ودکارآمدی تحصیلی ب اهمالکاری برابتر  -0/14شبتا
دامنتتة  -0/19تتتا  -0/11در فاصتتل اطمینتتان 95درصتتدی)

این راستا ،نمودار مسیر همراه با ضترایب استتاندارد مستیرها
بعد از اصالح مدل در شکل  2نشان داده شده است.

شکل  .2مدل نهایی پژوهش
بحث و نتیجهگیر
هد این پژوهش بررسی نقش واسط ای انگیزش تحصتیلی

ردفورد )2010 ،است .بنابراین می توان گفت با افزایش نمترة

در رابطة بین ابعاد ودکارآمدی و اهمالکاری تحصیلی بتود.

انگیزش درونی افزایش مییابتد

در این راستا ،نتایج نشان داد ک

ودکارآمتدی تحصتیلی بتا

همکتتاران2006 ،؛ پکتتال ،و همکتتاران2006 ،؛ پراتستتاال و
این دو ودکارآمدی ،نمرا

و با کاهش ودکارآمدی های تحصتیلی و هیجتانی ،نمترا
انگیزش درونی هم کتم متیشتود .عتالوه بتر ایتن ،افتزایش

انگیزش درونی و بیرونی تحصیلی و ودکارآمتدی هیجتانی
با انگیزش درونی رابطت دارد .بت ایتن صتور کت هتر دو

ودکارآمدی تحصیلی ب کاهش انگیتزش بیرونتی تحصتیلی

ودکارآمدی ب طتور مثبتت و معنتیدار انگیتزش درونتی را

منجتتر متتیشتتود .در تبیتتین ایتتن یافت ت هتتا متتیتتتوان گفتتت

پتتیشبینتتی کردنتتد؛ امتتا انگیتتزش بیرونتتی فقتتط از طریتتق

ودکارآمدی نقتش تعیتینکننتدهای در انگیتزش افتراد دارد

منفی قابل پیشبینی بتود.

شمارگولی و مککاب  ،)2003 ،زیرا باور ودکارآمتدی بتر
گزینش اهدا چالشآور و دشوار ،میتزان تالش و کتوشش

2. Margolis & McCabe

1. Hayes & Scharkow

ودکارآمدی تحصیلی و ب صور

ایتن یتافت هتا همسو بتا نتتایج بتر تی تحقیقتا

شوالکتر و

2
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در انجام وظایف ،میزان استقامت و پشتکار در رویتارویی بتا

چقدر استتقامت واهتد کترد شبنتدورا .) 2006 ،بتر ایتن

و میزان تحمل فشارها ایتر متیگتذارد شپینتتریچ و

استتاس ،بتتا بتتاور ودکارآمتتدی افتتراد انگیتتزه و اطمینتتان

شانک .)2002 ،ب این ترتیتب ،دانتشآمتوزان ودکارآمتد از
نظر تحصیلی و عاطفی ب دلیل باور ب توانمندی و شایستگی

می یابند کت اعمالشتان باعتث رستیدن بت نتتایج دلختواه
می شود و با این اطمینان ب تحقق اهدا می اندیشند و در

ود در امور تحصیلی ،مدیریت یتادگیری ،بتاور بت توانتایی

برابر مشکالتی ک ب طور اجتناب ناپذیری ب وجود می آیند

ودتنظیمی عواطف و توانایی در کنترل هیجانهتا ،افکتار و

تر ،متی دهنتد شپاجتارس،

مشکال

مقابل می کنند و پشتتکار بت

عواطتتف منفتتی در بر تتورد بتتا رویتتدادهای محیطتتی دارای

 .)2005از آنجا ک اهمال کاری می تواند ب عنوان یک نتوع

انگیزش درونی باالیی هستتند و در انجتام تکتالیف تود را

رفتتتار اجتنتتابی تفستتیر شتتود ،افتتراد بتتا ستتطوح بتتاالی

بیشتر با چالشهای تسلطمدار و لذ بخش درگیر میکننتد و

ودکارآمدی ستطح پتایینی از اهمتال کتاری تحصتیلی را

اغلب ب طور درونی برانگیخت اند .یعنی در راستای رسیدن ب

دارند ،سخت تر کار می کنند ،استقامت طوالنی تر ،پشتتکار

اهتدا

تود از انگیتزش بیرونتی و وابستتگی بت قضتتاو

بیشتر ،وش بین تر ،اضطراب کمتر ،و ودتنظیمی بیشتری

دیگران ت ییر چندانی نمیپذیرند و برای آنها تقویت بیرونتی
وب و ب طتورکلی
یا جلب وشایندی معلم ،کسب نمرا

دارنتتد شبنتتدورا .)1997 ،افتتراد بتتا ودکارآمتتدی بتتاال،
روش های راهبردی در مطالع دارند شمطالعة زیاد و توج

دیگران اهمیت زیتادی نتدارد شپاجتارس،

ب تکالیف تحصیلی و ا تصاص دادن زمان برای مطالع و

ارزیابی و قضاو

1

مدیریت زمان برای رسیدن ب نتایج مطلوب) و ب مدرست

2001؛ استوبر ،فیست و هایوارد .)2009 ،
در رابط با اهمالکاری تحصیلی ،نتایج پژوهش نشان داد

و واندن و نوشتن اهمیت زیادی متی دهنتد و از ایتن رو

ک هم ودکارآمدی تحصیلی و هتم ودکارآمتدی هیجتانی

دچار اهمال نمی شوند شپرات ساال و ردفتورد .)2010 ،بتاور

ب طور منفی و معنیداری اهمالکاری تحصیلی را پتیشبینتی

ودکارآمدی ب طورکلی بر زندگی اجتماعی  ،تحصتیلی و

میکنند .این یافت ک همسو با نتایج تحقیقاتی مانند کالسن و

حرف ای فرد ایر می گتذارد ش عباستی و القمتدی ،)2015 ،

همکاران ش)2010؛ ملیسا و یائو ش)2009؛ پراتستاال و ردفتورد

احتمال موفقیت فرد را در انجتام کتار بتاال متی بترد و بتر

ش)2010؛ رابتتین و همکتتاران ش)2011؛ رفیعتتی و همکتتاران
ش)1393؛ ولتتیزاده و همکتتاران ش)1393؛ کانتتدمیر ش )2014؛

اعتمادب نف فرد برای آغاز و اتمام کارها ایر مثبتتی دارد.
با احساس توانمندی در انجام کارهتا ،تعلتل کتم شتده و

هریستتون ش)2014؛ رحمتتانی و همکتتاران ش)2014؛ هتتن و

تکلیف انجام می شود شولی زاده و همکاران.)1393 ،

2

گروشتیت ش )2014و چنتتو و ال ش )2015استتت ،نشتتانگر آن

عالوه بر این ،یافتة پژوهش مبنی بر وجتود رابطتة منفتی

استتت کت بتتا افتتزایش ودکارآمتتدی شدر ابعتتاد تحصتتیلی و

میان ودکارآمدی هیجانی و اهمالکاری تحصیلی همستو بتا

بتا کتاهش

و وندرلینتدن ش )2015استت.

هیجانی) اهمال کاری تحصیلی کاهش؛ و بالعک

نتایج پژوهش ریبیتز ،روچا

3

ابعاد ودکارآمدی تحصیلی و عاطفی ،اهمالکاری تحصتیلی

در تبیین این یافت میتوان گفتت ودکارآمتدی هیجتانی بت

افزایش مییابد .در تبیین یافت ها باید گفت افراد ودکارآمتد

معنای ادراک فرد از توانمنتدی تود در کنتترل ،متدیریت و

ش صوصاً از نظر تحصیلی) نسبت ب همکالسیهای ود کت

مقابل با افکار ،هیجان ها و عواطتف منفتی استت شمتوری ،

دارای ودکارآمدی پایین هستند ،بیشتر ب جنو مشکال و
چالشها میروند ،در مقابل شکستها پافشتاری و مقاومتت

 .)2002در افراد دارای ودکارآمدی هیجانی پایین ،انتظارا
غیرواقعی و نق در مدیریت هیجانا منفی وجود دارد کت

میکنند و راهبردهای مؤیری را واسط ای برای حل مشکال

موجب اضطراب و ترس راجع ب تکالیف ،ترس از شکست،

قرار میدهند .ودکارآمدی تعیینکننتدة ایتن استت کت آیتا

عصبانیت و ودپندارة منفتی در آن هتا متیشتود .در چنتین

رفتاری شروع واهد شد یا ن و اگتر شتروع شتد فترد چت

شرایطی ،افراد برای اجتناب از این وضتعیت نا وشتایند ،بت

مقدار تالش برای انجام آن واهد داشت و هنگام مشکال

اهمالکاری روی میآورند شریبیتز و همکاران.)2015 ،

2. Abbasi & Alghamdi

1. Stoeber, Feast & Hayward
3. Rebetez, Rochat & Van der Linden
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نتایج دیگر پژوهش نشان داد ک انگیزش درونی ،ب نحتو

ودکارآمدی باالی فرد از نظر تحصتیلی و عتاطفی بتر

منفی و معنی دار؛ و انگیزش بیرونی ب نحو مثبت و معنتیدار

انگیزش درونی او ایر مثبت گذاشت و از ایتن طریتق موجتب

اهمالکاری تحصیلی را پیشبینی میکنند .این یافت ها همستو
با نتایج بر ی تحقیقا گذشت شستنکال و همکتاران1995 ،؛

میشود ک فرد اهمالکاری تحصیلی کمتری از ود نشتان -
دهد .ب عبارتی انگیزش درونی شکت متت یر از ودکارآمتدی

کماراجو و همکاران2009 ،؛ کانتدمیر2014 ،؛ سترینو2014 ،؛

تحصیلی و عاطفی فرد است) فترد را یتاری متیدهتد تتا در

ویج و لوماش2014 ،؛ و پهلوانی و همکتاران )2015 ،استت.

تکالیف تحصیلی ود اهمالکاری تحصیلی کمتتری را بتروز

در تبیین این یافت هتا متیتتوان گفتت افتراد دارای انگیتزش

تود را در امتور تحصتیلی و

درونی ب دلیل آنک

ودشان را تعیینکنندة رفتارشان میدانند

دهد؛ چرا ک چنین فردی کت
تنظیم عواطف و هیجانا

کارآمد میداند؛ با انگیزش درونتی

و احساس قوی از علیت شخصی دارند ،مسئولیتپذیر بتوده

باال در امور تحصتیلی بتا تنظتیم زمتان و کنتترل عواطتف و

و در فعالیتهایی ک برایشان ارزشمند است شرکت میکننتد

اضطراب ب هنگام شروع کار ،وقت را تلف نمیکند و کمتتر

و کمتر دچار اهمتالکتاری تحصتیلی متیشتوند شپینتتریچ و

ب اهمالکاری روی میآورد .از ستوی دیگتر ،ودکارآمتدی

شتتانک ،)2002 ،امتتا افتتراد دارای انگیتتزش بیرونتتی تتود را
شایست قلمداد نمیکنند و عوامل بیرونی نقش تعیینکننده در

تحصیلی پایین باعتث افتزایش انگیتزش بیرونتی و درنتیجت
اهمالکاری بیشتر میشود .چرا ک وقتی فرد تصتور پتایین و

رفتار و تصمیمگیری آنها دارد .بیشتر ب افراد و وقایع بیرونی

ضعیفی راجع ب تواناییهایش دارد و باور ندارد ک شایستگی

توج دارند تا تمرکز بر تکلیف و احساس رضایت؛ و بعد از

و لیاقتتت الزم را دارد ،همیش ت مضتتطرب واهتتد بتتود و در

انجام تکلیف در انتظار دریافت پاداش و تنبی اجتماعیاند .ب

کشمکش و جدال برای رد کردن و مقابل با شکست و انتقتاد

همین دلیل انگیزش بیرونی باال و وابستگی ب قضتاو هتای

است .بیشتر افرادی ک

بیرونی ،فرد را ب سمت اهمتالکتاری تحصتیلی متیکشتاند.

را گسترش میدهنتد ،افکتاری همچتون بتدگمانی راجتع بت

ستتنکال و همکتتاران ش )1995اهمتتالکتتاری را یتتک مشتتکل

ودکارآمدی پایینی دارند افکار منفی

ودشان و مقصر دانستن دیگران ک موجب شکست و فترار

انگیزشی میدانند ک ن لزوماً تنبلی است و ن لزوماً متدیریت

از موقعیتتت چتتالشانگیتتز متتیشتتود .دانتتشآمتتوزانی کتت

زمان ضعیف .افراد با انگیزش درونی و میل درونی بت انجتام
تکالیف ،اهمالکاری کمتری نسبت ب افراد با انگیزش بیرونی

ودکارآمدی باالیی را در ود گسترش متی دهنتد ،توانتایی
بهتری برای مدیریت یادگیری ،مقابل با موانع اجتماعی ک بر

یا فقدان انگیزه دارند.

موفقیتشان ایرگذار است ،دارند .ب عبارتی دانشآمتوزانی کت

در بررستتی نقتتش واستتط گتتری انگیتتزش تحصتتیلی در

فهم و درک پایینی از ودکارآمدی ود دارند ،یا مشتکالتی

پیشبینی اهمال کاری تحصیلی از طریق ودکارآمدی ،نتتایج

همچون شکست و اهمالکتاری تحصتیلی در جتدالانتد .بت

پژوهش حاضر نشان داد کت انگیتزش درونتی و بیرونتی در

علت مقاومت کتم در برابتر فشتارهای اجتمتاعی همیشت از

مسیر پیشبینی اهمالکاری تحصیلی از طریتق ودکارآمتدی

مقایس شدن با دیگتران در هراستند و نگتران نتاالیق شتمرده

تحصیلی و عاطفی نقش واسط ای سهمی دارنتد ،ولتی بترای

شدن از سوی دیگران هستند شهانچون .)2010 ،

1

بعد ودکارآمدی اجتماعی نقتش واستط ای ندارنتد .امتا بتا

در جمعبندی نهایی از یافت های حاصل از تحلیتل مستیر

توج ب رابطة هر س بعد ودکارآمدی با یکتدیگر ،درواقتع
ودکارآمتتدی اجتمتتاعی از طریتتق رابط ت بتتا دو بعتتد دیگتتر

انجام شده در ایتن پتژوهش متیتتوان گفتت ودکارآمتدی
تحصیلی و ودکارآمدی هیجانی هم ب طتور مستتقیم و هتم

ودکارآمدی ،ایر ود را بر متغیرهای پژوهش گذاشت است.

ب طور غیرمستقیم میتوانند اهمالکاری تحصیلی را پیشبینتی

این یافت ها همستو بتا یافتت هتای بر تی تحقیقتا

گذشتت

کنند ،اما ایر مستقیم آنها بر اهمالکاری تحصیلی بیشتر از ایر

شبندورا1977 ،؛ هتارتر1991 ،؛ بتستاری 1999 ،و کالستن و

غیرمستقیمشتتان استتت .البتت بایتتد اضتتاف کتترد ایتتر مستتتقیم

همکاران )2010 ،است کت در آنهتا رابطتة دو بت دو میتان

ودکارآمدی تحصیلی بر اهمالکاری تحصیلی نیتز بیشتتر از

بر ی از متغیرهای پژوهش ب طورکلی مد نظر بوده است.
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