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Abstract
This study determined the relationship between
implicit beliefs of intelligence and achievement
goal orientation with academic procrastination.
For this purpose, using a stratified random
method, 384 students were selected from all of the
undergraduate students of Tabriz University
(11200 students). Data were gathered by these
questionnaires
academic
procrastination
assessment scale, implicit beliefs of intelligence,
and achievement goal orientation. Data obtained
using Pearson's correlation test, and t test for
independent groups were analyzed in SPSS
software. The results showed that there was there
is a significant relationship between implicit
beliefs of intelligence (inherent and additive),
goal
orientations
(masteryapproach,
performance- avoidance, mastery- avoidance) and
except the performance- approach, with academic
procrastination. Finally, the results showed there
was not any significant difference between males
and females in academic procrastination. Also the
41 percent of the students have high and very high
procrastination.
Keywords: Implicit beliefs of intelligence,
Achievement goal orientation and Academic
procrastination.
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مقدمه

کلم ة تعل ورزی ترجم ای از واژه «»Procrastination
است ک از ریش التین " "Proب معني «ب جلو» ب عالوه
" "Crastinusب معني «متعلق ب فردا» گرفت شده است
( .)Knaus, 2010فرهنگ لغت آنالین آکسفورد ( Oxford,
 )Dictionaries 2012کلم ة تعل ورزی را ب عن وا ب
تأخیر انداختن کاری تا زم ا دیر ر و دزد زم ا تعری
ميکند .تعل ورزی یکي از مشکالت شایع رفتاری است ک
در فرهنگ لغت ب معنای ب تأخیر انداختن ،طفره رف تن،
عقب انداختن و لفت داد آمده است .ف راری ،جانس و و
مک کو ( )Ferrari, Jonson & McCown, 1999بر این
باورند ک ب تأخیر انداختن هدفمندان و دائمي در آغ از و
تکمی تکالی تا حد تجرب احساس ناراحتي ،تعل ورزی
نامیده ميش ود .آل یس و ن اس (Ellis & Knaus,) 1979
تعل ورزی را ب عن وا نب ود عملک رد خ ود -تنظیم ي
( )failure in self-regulationو گ رای رفت اری در ب
تأخیر انداختن آنچ برای رسید ب هدف ضروری اس ت،
م يدانن د (ب نق از ).Hosseini & Khayyer, 2009
تعل پدیده جدیدی نیست .برخي منابع تعل ورزی را ب
 3000س ال لب نس بت دادهان د (.)Mccloskey, 2011
ویلی اج جیم ( ،)William Jamesیک ي از پیش راما
روا شناس ي ،ه ین روا ش ناختي تعل را ح دود
صدوبیست سال پی مطرح ک رد .اس تی ()Steel, 2007
نی مطالع تعل را ب هشتصد سال لب از میالد نس بت
داده اس ت .ای ن واژه در غ ر  ،ب وی ه در عرص
روا شناسي ،حدود چه سال است ک مطرح شده اس ت
( .)agha tehrani, 2007ب نظر ميرسد یکي از متغیرهای
مهم ي در ع دج موفقی ت ی ا شکس ت
کلیدی ک نق
تحصیلي دانشجویا و دان آموزا دارد ،تعل ورزی باش د
( .)Eggens, Hendriks & Bosker, 2010تعل ورزی ب ا
توج ب پیچی دگي و مؤلف ه ای ش ناختي ،ع اطفي و
رفتاری آ تظاهرات گوناگوني دارد؛ از جمل  :تعل ورزی
تحص یلي ( ،)academic procrastinationتعل ورزی در
تصمیم گیری ( ،)procrastination decisionalتعل ورزی

روا رنجوران ( ،)neurotic procrastinationتعل ورزی
( )compulsive procrastinationو
وس واس گون
تعل ورزی عم ومي ( )general procrastinationک
متداول ترین نوع آ تعل ورزی تحص یلي اس ت .از می ا
ان واع تعل ورزی ،تعل ورزی تحص یلي ش ایعت رین ن وع
تعل ورزی در بین دان آم وزا و دانش جویا اس ت ک
اثرات منفي بر یادگیری و عملک رد تحص یلي دانش جویا
دارد و باعث پیشرفت کم ،شکس ت در امتح ا ی ا ایج اد
ترس از امتحا  ،اضطرا  ،افسردگي و کاه روحیة آنه ا
مي شود .آنها در شروع کارهای تحص یلي احس اس تردی د
دارند و روحی رلابت خود را از دست ميدهند و درنهای ت
احساس حقارت کرده و مطالع خ ود را لط ع م يکنن د
(Hussain & Sultan, 2010؛ .)Ajayi & Osiki, 2008
افراد تعل ورز ب عنوا دان آموزاني با انری ه بسیار باال ک
توانایي الزج را برای غلب بر وسوس ه ا و ح واسپرت ي در
طول فعالیت های تحصیلي خود ندارند ،توصی م يش وند
( .)Schouwenburg & Dewitte, 2002تعل ورزی
ب عن وا رفت اری ناس ازگاران ش ناخت ش ده ک م انع
تجربیات موفق تحصیلي فراگیرا ميشود .هما ط ور ک
مي دانیم تعل ورزی با انواع رفتارهای نامطلو تحصیلي از
لبی انجاج نداد تکلی یا انج اج آ در آخ رین دل ایق،
محدود کرد زما آمادهس ازی تک الی و ...هم راه اس ت
( .)Sperling & Park, 2012تعل ورزی تحصیلي مش کلي
شایع در میا بسیاری از دانشجویا است ک ب ا بس یاری
از امتحانات ،مقاالت بلندمدت و پروژهها در ط ول زن دگي
حرف ای علمي خ ود مواج هس تند .تعل ورزی معم وال
شام تأخیر عمدی در کاری خ ا فرات ر از م دتزم ا
معقول است و منجر ب اف ای اضطرا و استرس ف ردی
ميشود .ح دود  00درص د دانش جویا خ ود را تعل ورز
گ ارش ميکنند و  00درصد آنها تعل ورزی را یک ع ادت
برای خود ميدانند ( .)Hoppe, 2011بیسوایک و راث بلوج
( )Beswick & Rothblum, 1984با ارائ پ وهشي بر روی
دان آموزا دبیرس تاني ،اع الج کردن د ک  50درص د از
دان آموزا آمریکایي ح دال نیم ي از ول ت خ ود را در
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انجاج تکالی درسي ب تعل ميگذرانند و  3۳درصدش ا
گاهي تعل ورز م ي ش وند .آنه ا همچن ین معتقدن د ک
تعل ورزی تحصیلي در زمینة آماده کرد کاره ای عمل ي
در طولترج بیش تر از درس خوان د ب رای امتح ا رای
است .نتای پ وه ها بیانرر آ است ک دانشجویاني ک
سطوح باالتری از تعل ورزی دارن د ،نم رات بیش تری در
آزم و ه ای خ ود -ن اتوا س ازی ()self-handicapping
م يگیرن د ( .)Yao, 2009بین در ()Binder, 2000
م ينویس د ،تعل ورزی تحص یلي رفت اری فراگی ر و
ناس ازگاران (ناهنج ار )maladaptiv ،در ب ین دانش جویا
اس ت ک منج ر ب احس اس درمان دگي روا ش ناختي
( )psychological distressدر آنه ا م يش ود .نتیج ة
تعل ورزی دانشجویا در س رفتار آنه ا ا اهر م ي ش ود:
فقدا سرعت عم  :در نیت یا رفتار و ی ا ه ر دو ای نه ا؛
تفاوت در رفتار و نیت؛ اولویت داد ب فعالیت های رلابتي
(.)competing activities
اس تی و ف راری ( ،)Steel & Ferrari, 2012س یرین
( ،)Sirin, 2011اُزر و س اکس (،)Ozer & Sackes, 2011
اس تید ،ش اناها و نیوفل د ( & Stead, Shanahan
 )Neufeld, 2010حسین و سلطا ( Hussain & Sultan,
 ،)2010گراپ و استی ( ،)Gropel & Steel, 2008زاکی ا
( ،)zakiyah, 2008الکساندر و آنولب ازی ( & Alexander
 ،)Onwuegbuzie, 2007استی ( ،)Steel, 2007آنولبازی
( ،)Onwuegbuzie, 2004میلر راج ،مارشویس کي و س اد
( ،)Milgram, Marshevsky & Sadeh, 1995سولومو و
راث بل وج ( )Solomon & Rothblum, 1984در
پ وه های خود بیا م ي کنن د ک ب نظ ر م يرس د
دانشجویا و دان آموزا ب دلی ول تکش ي ،بیم اری و
کمبود سالمت روان ي ،امی د ب موفقی ت ک م ،مش کالت
خانوادگي و اجتماعي ،فقدا انری ه و عالل  ،تنبلي ،فقدا
ان رژی ،فق دا خ ود -س ازگاری (خ ود انطب اليSelf- ،
 ،)Adjustmentخ ودرایي ( ،)Overconfidenceخ ود
کارآم دی و خ ودکنترلي پ ایین ،س بکه ا و راهبرده ای
ی ادگیری نامناس ب ،تفک ر غیرمنطق ي ( Irrational

 ،)Thinkingموفقی ته ای ک م ،رض ایت زن دگي کمت ر،
تک الی خس ت کنن ده ی ا مش ک  ،برنام ه ای مطالع
ناخواست  ،ت أخیر در تش ویق و پ اداش از ط رف دیر را ،
بهان های فریبنده ،تکالی ب ی ازح د ک بای د هم م ا
تکمی ش وند ،اض طرا و اس ترس تحص یلي و ع اطفي،
عادت ب وابستري ،فق دا مه ارته ای ارتب اطي ،فق دا
مهارت های مدیریت مناسب زما  ،نررش منفي نسبت ب
اساتید ،عدج هدایت ،مشاوره یا نظ ارت از ط رف اس اتید و
معلما  ،نظرات منفي اساتید و معلما نسبت ب کاره ای
دانشجویا  ،دان آموزا (تکالی  ،سخنرانيها و  ،)...ع دج
هم اهنري ب ا ه مکالس يه ا ،به رهگی ری از مش ارکت
همکالسي ها و  ...ل ادر ب اتم اج تک الی خ ود در زم ا
مناسب نیستند .گاهي اولات نی فراگیرا ب عل ت برخ ي
مشکالت ی ا ش رایطي پنه ا مجب ور م يش وند کاره ای
تحصیلي خود را ب تأخیر بیندازند .تعل ورزی تحصیلي ب ا
متغیرهای دیرری چو اهداف پیشرفت و باورهای ضمني
ه وش در ارتب اا اس ت .ه اول و واتس و ( & Howell,
 )Watson, 2007نشا دادن د ک ه دف تبحرگرای ي ب ا
تعل ورزی جهت گیری منفي دارد درحالي ک جهت گی ری
تبحرگری ی ارتباا مثبتي با تعل ورزی دارد .یافت ه ای
پ وه جوکار نشا ميدهد ک تعل ورزی ب عن وا ی ک
نق د در خ ودنظمج ویي ،ب ا الر وی چه اروجهي ه دف
پیش رفت در ارتب اا اس تJoukar & Delavarpoor, ( .
 .)2007پ وه هایي نی ارتباا بین مؤلف ه ای باوره ای
ضمني هوش و تعل ورزی را اثبات کردهان د ( & Howell
 .)Buro, 2010در دو ده گذش ت  ،جه تگی ری ه دف
پیشرفت یکي از سازه های اولی در مطالع انری ه پیشرفت
ب وده اس ت (.)Pastor, Barron, Miller, Davis, 2007
جهت گیری هدف پیشرفت ب عنوا منعکس کننده دالی
و اهداف دان آموزا برای درگیر شد در انج اج وا ای
تعری ش ده اس ت ( & Sins, Joolingen, Savelsbergh
 .)Wolters, 2008اه داف پیش رفت ب دلی داش تن
زمین های آموزشي ،محیط بسیار مناسبي ب رای تع امالت
اجتماعي در میا دان آموزا است و ب دلی رفتاره ای
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مرتبط با پیش رفت در زمین آموزش ي ،بس یار مطل و و
مش وه هس تند ( .)Eren, 2009الی وت و م ک گریر ور
( )Elliot & Mcgregor, 2001محت وای «چه ارچو
اه داف پیش رفت A 2×2 Achievement Goal ( »0×0
 )Frameworkرا شام چهار مولعیت مي دانن د :مولعی ت
رویک رد -تس لط (تبحرگرای يmastery - approach ،
 ،)orientationمولعیت رویکرد -عملک رد (عملکردگرای ي،
 ،)performance - approach orientationمولعی ت
عملک رد -اجتن ا (عملکردگری یperformance- ،
 )avoidance orientationو مولعی ت تس لط -اجتن ا
(تبحرگری ی .)mastery-avoidance orientation ،یکي از
بانفوذترین نظری ه ا در تحقیق ات معاص ر در ی ادگیری
انری ش نظری های ضمني هوش دوی ک ( )Dweckاس ت.
دویک پیشنهاد کرده ک افراد ،اعتقادات ض مني در م ورد
چرونري کارکردهای هوش دارند و این باورها تعیینکننده
اهداف یادگیری آنها خواهند بود و نشا دهنده انری ه آنها
هنر اج ی ادگیری اس ت .دوی ک و لیر ت ( & Dweck
 )Leggett, 1988استدالل ميکنند ،هنراميک م ردج ب ر
این باورند ک مي توانند هوش خود را تغییر دهند ،نس بت
ب کساني ک معتقدند نم ي توانن د ه وش خ ود را تغیی ر
دهن د ،نرران يه ای بیش تری دارن د و درنتیج  ،اه داف
یادگیری متف اوتي دارن د ( .)Anderson, 2009ب عن وا
پیامد رفتار ناسازگاران  ،تعل ورزی م يتوان د ب ا باوره ایي
درب اره توان ایي و اه داف پیش رفت ک نس بتا خودش ا
ناسازگاران یا نابهنجار هستند ،همبستري داشت باش د .ب ا
توج ب مسائ یاد شده ای ن پ وه درص دد اس ت ت ا
ارتباا بین باورهای ضمني ،اهداف پیشرفت و تعل ورزی
تحصیلي را مورد بررسي لرار دهد.
روش پژوهش

جامع ة آم اری م ورد مطالع در ای ن پ وه کلی
دانش جویا مقط ع کارشناس ي دانش راه تبری در س ال
تحصیلي  1390-91است ک حدود  11000نفر بودند .بر
مبنای فرمول ک وکرا ( 3۳4 )Cochraneنف ر ( 000نف ر

دختر و  1۳0نفر پسر) ب صورت تصادفي طبق ای انتخ ا
شدند.
مقیاااار ارزیاااابی تعلااالورزی تحصااایلی ( The

 :)Procrastination Scaleای ن مقی اس توس ط دیوی د
تاکمن و سکستو در سال  19۳9طراحي شده است ک
نخستین ب ار در س ال  0001م یالدی توس ط ت اکمن در
دانشراه تورنتو کانادا ب منظور سنج می ا تعل ورزی
دانش جویا اج را و هنجاری ابي ش د .پ س از اج رای
پرس نام  35گوی ای ب ر روی  1۳3دان آم وز ،ب ا
اس تفاده از تحلی ع املي ب  11گوی ک اه یاف ت.
دانشجویا در یک طی لیکرت ي  4گ ین ای از ( 1اص ال
در مورد من ص حی نیس ت) ت ا ( 4ک امال در م ورد م ن
صحی است) ب این مقیاس پاسخ گفت اند .آلفای کرونباخ
این مقیاس در پ وه حاضر برابر ( )0/05محاسب ش ده
است.
مقیار جهت گیری هدف پیشرفت :این مقی اس توس ط
کریستوفر واز ( )Was, 2006طراح ي ش ده و متش ک از
 30آیتم بوده ،دارای چهار مؤلف ش ام ؛ تس لط -طلب ي
( 10گوی ) ،عملکرد -گ یني ( 9گوی ) ،عملک رد -گری ی
( 4گوی ) و تبحرگری ی ( 0گوی ) اس ت .گوی ه ا در
مقیاس  5درج ای لیکرت از (1خیلي ک م) ت ا ( 5خیل ي
زی اد) امتیازبن دی م يش وند .در پ وه حاض ر آلف ای
کرونباخ برای هر یک از مؤلف ه ا ب ترتی ب تبحرگرای ي
( ،)0/00عملکردگرایي ( ،)0/01عملکردگری ی ( )0/10و
تبحرگری ی ( )0/01ب دست آم ده اس ت .ب رای مقیاار
ارزیابی باورهای ضمنی هوش :در این پ وه از پرسش نام
 14گوی ای دویک استفاده شده ک  0گوی آ مربوا ب
ذاتي بود هوش و  0گوی دیرر مربوا ب اف ایشي ب ود
هوش اس ت .گوی ه ا در مقی اس  4درج ای لیک رت از
(1کامال مخال ) تا ( 4کامال موافق) درج بندی ش دهان د.
در پ وه هسلین ،التاج و وندوال ( & Heslin, Latham
 )VandeWalle, 2005ثبات دروني برای باورهای ض مني
هوش  0/94ب دست آمده اس ت .آلف ای کرونب اخ مؤلف
باور ذاتي هوش ( )0/10و باور اف ایشي ( )0/04ب دس ت
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( )M= 40/54 ،M= 39/55و کمت رین می انرین ب ین
متغیرهای پ وه در دخترا و پسرا  ،مربوا ب متغی ر
عملکردگری ی ( )M= 9/01 ،M= 10/51اس ت .در م ورد
تغییر انحراف معیار مي ت وا ااه ار داش ت ک ب االترین
انحراف معیار بین متغیرها در دانشجویا دختر مربوا ب
تعل ورزی تحصیلي ( )SE = 1/10و در دانشجویا پسرا
مرب وا ب متغی ر تبحرگرای ي ( )SE = 1/40اس ت .نی
پایینترین انحراف معیار در هر دو جنس مرب وا ب ب اور
اف ایشي ( )SE = 0/۳9 ،SE = 0/50است.

آمده است .پ س از ط ي مراح اداری پرسش نام ه ا در
دانشکده هایي ک ب تصادف انتخا شده بودند ،در اختیار
دانشجویا مقطع کارشناسي دانشراه تبری لرار داده شد.
پ س از جم عآوری پرسش نام ه ا ،دادهه ای خ اج وارد
نرجاف ار  SPSSشده و س سس ب تج ی وتحلی دادهه ا
الداج شد.
یافتههای پژوهش
جدول ( ،)1نش ا دهن ده می انرین و انح راف اس تاندارد
متغیرها است .طبق نتای ذی  ،بیش ترین می انرین ب ین
متغیره ا در دخت را و پس را مرب وا ب تبحرگرای ي

جدول  .6شاخصهای توصیفی (مرکزی و پراکندگی) متغیرهای مورد پژوهش

پسر

دختر
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

تعللورزی تحصیلی

93/93

0/06

93/17

0/66

باور ذاتی

77/66

9/90

77/71

9/39

باور افزایشی

71/93

1/96

71/96

1/93

تبحرگرایی

93/99

0/79

36/93

0/36

عملکردگرایی

16/91

3/03

73/19

9/91

عملکردگریزی

76/97

9/39

3/17

9/63

تبحرگریزی

70/99

3/91

70/99

3/91

مطابق با مندرجات جدول ( ،)0ب ترتی ب متغیره ای
تبحرگری ی ،عملکردگری ی همبستري ب اال و متغی ر ب اور
ذاتي و عملکردگرای ي همبس تري پ اییني ب ا تعل ورزی

نشا مي دهند .متغیرهای باور اف ایشي و تبحرگرای ي نی
همبستري منفي با تعل ورزی تحص یلي دارن د .نت ای در
جدول ( )0درج شده است.

جدول  .7ماتریس همبستگی تعللورزی تحصیلی با متغیرهای مورد پژوهش

1

9

3

9

0

متغیرها

7

7

تعللورزی

7

1

باور ذاتی

./763

7

9

باور افزایشی

-./791

./660

7

3

تبحرگرایی

-./199

-./760

./791

7

9

تبحرگریزی

./916

./771

./669

-./999

7

0

عملکردگرایی

./669

./699

./793

./711

./799

7

1

عملکردگریزی

./113

./791

./679

-./793

./999

./317

1

7
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در پ وه حاضر و ب رای بررس ي تف اوت تعل ورزی
تحصیلي در دانشجویا دخت ر و پس ر ،از آزم ونتي ب رای
گروههای مستق استفاده شده است .نتای بیانرر آ است

ک بین دخترا و پسرا از نظر تعل ورزی تحصیلي رابط
معنيداری وجود ن دارد ( t=0/5و  .)P≤ 0/011نت ای در
جدول ( )3درج شده است.

جدول  .9آزمون  tمستقل برای رابطه بین تعللورزی تحصیلی با جنسیت

متغیر

جنسیت

میانگین

تعللورزی

پسر

93/17

تحصیلی

دختر

93/93

یکي از م واردی ک هم واره در مطالع ات مرب وا ب
تعل ورزی مطرح بوده ،تعداد و درصد افراد مبتال ب ای ن
آفت رواني است .ب همین منظ ور و ب منظ ور غن يت ر و
پرثمر نمود یافت های پ وه  ،محقق برای ان دازهگی ری
ب دست آم ده از مجموع
شیوع این رفتار ،نمره ک
مؤلف ه ای ای ن متغی ر را در چه ار ب رش ( )M± 2Sاز
مجموع نمرات ،از یکدیرر تفکیک نمود .ب رشه ا عبارتن د
از :برش ( ،)1طی تعل ورزی ضعی ؛ دامن نمره از (-10

تفاوت میانگینها

df

t

معنیداری

6/913

919

6/96

6/07

 .)0برش ( ،)0طی تعل ورزی متوس ط؛ دامن نم ره از
( .)13-1۳برش ( ،)3طی تعل ورزی شدید؛ دامن نم ره
از ( .)19-03برش ( ،)4طی تعل ورزی بس یار ش دید؛
دامن نمره از ( .)04-0۳محاسبات مربوا ب این ب رشه ا
در جدول ( )4آمده است .طبق نت ای ب دس ت آم ده از
جدول ( ،)4مي توا بی ا ک رد ک ح دودا  41درص د از
دانشجویا  ،در فعالیتها و تکالی تحص یلي و دانش راهي
خود با تعل ورزی باال و بسیار باال مواج هستند.

جدول  .5شیوع تعللورزی دانشجویان

متغیر
تعللورزی تحصیلی

پایین

متوسط

باال

بسیار باال

کل

تعداد

99

703

796

19

996

درصد

79/3

33/9

93/1

1/3

766

بحث و نتیجهگیری
پ وه حاضر ب بررس ي رابط ب ین باوره ای ض مني
هوش ،جهتگیری اهداف پیشرفت و تعل ورزی تحص یلي
دانشجویا دانشراه تبری ميپردازد .طبق نتای بین ب اور
اف ایشي با تعل ورزی رابط معکوس وج ود دارد ک ای ن
یافت با نتیج پ وه ه اول و ب ارو ( Howell & Buro,
 )2010همسو است .در تبیین این یافت م يت وا چن ین
بیا کرد ک فراگیراني ک باور اف ایشي دارند ،از الروهایي
تطبیق ي انری ه از لبی پش تکار ،عاطف مثب ت و
استرات یهای مؤثر ح مسئل استفاده ميکنند ( Wang,
 .)Liu & Chay, 2010طبق پ وه حج ازی ،رس ترار،
غالج علي لواساني و لربا جهرم ي ( Hejazi, Rastegar,

 )Gholamali lavasani, ghurban Jahromi, 2009ب اور
هوش اف ایشي از طریق اهداف تبحری ،تالش ،راهبردهای
فراشناختي و ارزش تکلی ب صورت غیرمستقیم و مثب ت
بر پیشرفت تحصیلي تأثیر دارد .همچنین طبق نظر الیوت
و م ک گریر ور ( )Elliot & Mcgregor, 2001ب اور
اف ایشي هوش پی بیني کننده مثبت اهداف تبحرگرای ي
است .در مقاب تعل ورزی با ترس از شکست ،پشتکار کم،
عاطف منف ي ،اس تفاده ک م از راهبرده ای ش ناختي و
فراشناختي و برخي از متغیرهای منف ي دیر ر در ارتب اا
است ک عملکرد تحصیلي را ب ط ور معن يداری ک اه
مي دهد .اگر فرد نررش خود نسبت ب ت رس از شکس ت،
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ترس از موفقیت ،ترس از کنترل ش د توس ط دیر را و
ترس از صمیمیت و جدایي و ...را کش کن د و بدان د از
چ چی ی مي ترسد ،ب احتم ال زی اد ب ا اعتمادب نف س
بیشتر و بدو تعل ورزی کارهای را شروع کرده و ادام
ميدهد.
در پ وه حاضر تعل ورزی با تبحرگرایي نی رابط ای
منفي دارد؛ ک با نتای پ وه ه ای جوک ار و دالورپ ور
( ،)Joukar & Delavarpoor, 2007مص طفوی
( ،)Howell & Buro, 2010( ،)Mostafavi, 2010هاول و
واتس و ( ،)Howell & Watson, 2007کنی دی
( ،)Kennedy, 2009والت رز ( )Wolters, 2004همس و
اس ت .یافت ف وه را م يت وا چن ین تبی ین ک رد ک
جهت گیری هدف تبحرگرای ي ک ب ر اف ای کفای ت و
کس ب مه ارت در تکلی تأکی د دارد .ای ن ه دف ب
یادگیری ،پیشرفت و مهارت ه ای تبح ری اش اره دارد .در
این جهت گیری تسلط یافتن ،فراگیری موضوعات ،اعتالی
و بالفع ک رد توان ایيه ای ب القوه از طری ق
دان
یادگیری ،هدف اصلي فرد است و خط ا ب عن وا بخ
الینفک فرایند یادگیری ،محسو ميشود و محرکي برای
تالش و اصالح عملکرد است .استانداردهای ارزیابي جنب
دروني دارند و رضایت و احس اس غ رور ب ا می ا ت الش
صرف شده ارتباا مستقیم دارد و تالش نک رد احس اس
گن اه و ب يکف ایتي را ب دنب ال دارد (Ames, 1992
; .)Nicholls & Patashnick, 1989افراد تعل ورز ب عنوا
دان آموزاني با انری ه بسیار باال ک توان ایي الزج را ب رای
غلب بر وسوس ها و ح واسپرت ي در ط ول فعالی ته ای
تحصیلي خود ندارند ،توص ی م يش وند (اس کوونبرو و
دویت .)0000 ،دان آم وزا و دانش جویاني ک اه داف
تبحری را ميپذیرند ،تکالی چ ال انری ت ری را انتخ ا
م يکنن د ،در فراین د ی ادگیری درگیرت ر م يش وند و
راهبردهای یادگیری مؤثرتری ب کار م يگیرن د ( Ames,
 .)1992در مقاب افراد تعل ورز مس تعد ب ه مریختر ي،
عدج مدیریت زما  ،ضع در کنترل انری ش و عدج وجود

نظ م و انط باا در فعالی ته ا و تک الی هس تند
(.)Schouwenburg, 2005
در پ وه حاضر رابط ب ین تعل ورزی و ب اور ذات ي
هوش مثبت و مستقیم است ک این نتیج ب ا یافت ه ای
هاول و بارو ( )Howell & Buro, 2010ب طور مس تقیم و
با یافت های پ وهشي گرین ،کاستا ،رابرتس و و همک ارا
()Robertson & Greene, Costa, 2010؛ کوری ،فونسکا،
ژا و همکارا ()Cury, Fonseca, Zahn, 2008؛ رسترار،
حج ازی و جمش یدی ( Rastegar, Hejazi, Jamshidi,
 )2008و حج ازی ،رس ترار و لرب ا جهرم ي ( Hejazi,
 )Rastegar, ghurban Jahromi, 2008ب ط ور غی ر
مستقیم همسو است .ب منظور تبیین این یافت م يت وا
گف ت ک ه م تعل ورزی و ه م ب اور ذات ي ه ر دو ب ا
راهبردهای شناختي سط پایین ،پیشرفت تحصیلي ک م،
پیامدها و تأثیرات منفي بر شناخت و رفتار اف راد ،کمب ود
خ ودتنظیمي و م دیریت زم ا  ،عملکردگری ی و
تبحرگری ی و ...در ارتب اا هس تند .هنر اميک
دان آموزا ب چال کشیده مي شوند اف رادی ک ب اور
ذاتي دارند عملکردشا پ ایین م يآی د و ب ر شناختش ا
ت أثیر منف ي م يگ ذارد (.)Wang, Liu & Chay, 2010
دان آموزا دارای باور ذاتي تمای دارند از استرات یهای
س ط پ ایین ی ادگیری و پ ردازش س طحي اطالع ات
(ب خصو هنراج مواجه با تکالی دشوار) استفاده کنند
( .)Greene, Costa, Robertson & et.al, 2010دوی ک،
چیو و هونگ ( )Dweck, Chiu & Hong, 1995اس تدالل
مي کنند ک ب اور ثاب ت ب ود توان ایي و ه وش موج ب
مي شود ک دنیای اجتماعي ترسیم شود ک نسبتا ثاب ت و
لاب پی بیني و ب راحتي لاب دستیابي باشد.
مطابق نتایجي نتای پ وه  ،رابط ای بین تعل ورزی
با عملکردگرای ي یاف ت نش د .نت ای پ وه کن وني ب ا
یافت های الیوت و مولر ( )Moller, 2003همسو و با نت ای
تحلی های مصطفوی ( ،)Mostafavi, 2010ه اول و ب ارو
(  ،)Howell & Buro, 2010کنیدی (،)Kennedy, 2009
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والت رز ( )Wolters, 2004ناهمس و اس ت .ش واهد نش ا
م يده د ک دان آم وزاني ک اه داف عملک ردی را
م يپذیرن د ،احتم ال دارد از چ ال اجتن ا کنن د،
راهبردهای یادگیری سطحي و با حدال تالش را ب ک ار
گیرند و مسئل نالصي را ب ک ار گیرن د (.)Ames, 1992
افراد تعل ورز نی چنین وی گ يه ایي دارن د ،ام ا در ای ن
پ وه رابط ای ب ین ای ن دو متغی ر یاف ت نش د .یافت
مذکور را ب ر طب ق نظ ر ایم (ب نق از & Khademi
 )Noshadi, 2006م يت وا ای نگون تبی ین ک رد ک
جهتگیری هدف بیانرر الروی منسجمي از باوره ای ف رد
است ک سبب ميشود تا فرد ب ش یوهه ای مختل ب
مولعیت ها گ رای پی دا کن د ،در آ زمین ب فعالی ت
بسردازد و نهایتا پاسخي ارائ ده د .ای ن جه تگی ری در
مولعیت های تحصیلي ،مبیّن انری ه فرد از تحصی است و
ب همین دلی تم ایالت ،ک ن ه ا و پاس خ ه ای او را در
مولعی ته ای ی ادگیری تح ت ت أثیر ل رار م يده د.
جه تگی ری ه دف را نبای د ب ا اه داف وی های ک در
مولعیت های آموزشي برای فعالیت ها در نظ ر م يگیرن د،
یکي دانست .اینگون اه داف ص رفا مح رر ف رد ،ب رای
یادگیری یک تکلی وی ه در ی ک ش رایط وی ه اس ت .از
سوی دیرر برخالف اهداف آموزشي ک مبن ای تش ابهات
فردی است ،جهتگیری هدف مبنای تفاوتهای فردی در
مولعیت های تحصیلي است و بر اساس آنها ميتوا می ا
موفقیت فرد را در این مولعیتها پی بیني نمود؛ بنابراین
رابط ب ین عملکردگرای ي و تعل ورزی تحص یلي چن ین
تبیین ميشود ک در برخي موال ع و ش رایط ف رد ممک ن
است برای نشا داد شایس تريه ای خ ود ب دیر را ،
فعالیت های خود را تا زما مناسبي ب ت أخیر بین دازد؛ و
برخي موالع نی تکالیف را در موعد مقرر انجاج دهد.
تعل ورزی تحصیلي ب ا عملکردگری ی و تبحرگری ی
رابط مستقیم و معنيداری دارد؛ ک این نتیج ب ا نتیج
تحقی قه ای جوک ار و دالورپ ور ( & Joukar, B.
 ،)Delavarpoor, 2007مص طفوی (،)Mostafavi, 2010
( ،)Howell & Buro, 2010هاول و واتسو ( & Howell

 ،)Watson, 2007کنی دی ( ،)Kennedy, 2009والت رز
( )Wolters, 2004ب ط ور مس تقیم و ب ا پ وه ه ای
س یدریدیس ( )Sideridis, 2005و هاش مي و لطیفی ا
( )Hashemi & Latifian, 2009ب ط ور غی ر مس تقیم
همسو است .این یافت را ميتوا چنین تبیین کرد ک از
آنج ا ک متغیره ای تبحرگری ی ،عملکردگری ی و
تعل ورزی با پشتکار پایین ،فقدا تالش و استفاده ک م از
راهبرده ای ی ادگیری ش ناختي و فراش ناختي ،ت رس از
شکست ،اض طرا  ،ی ادگیری س طحي و عملک رد پ ایین،
کمال گرای ي ،اس ترس ،امی د ب شایس تري پ ایین ت ری،
افسردگي و بسیاری از متغیرهای منف ي دیر ر در ارتب اا
هستند؛ بنابراین دور از انتظار نیست ک ای ن س متغی ر
رابط مثبت و معنيداری با یکدیرر داشت باشند.
از جمل یافت ه ای پ وه مرب وا ب تف اوته ای
جنسیتي با متغیرهای م ورد پ وه اس ت ک در اکث ر
پ وه ها ب آ پرداخت مي شود .در پ وه حاض ر نی
ب این مبحث پرداخت ش د ک رابط معن يداری ب ین
جنسیت با متغیر مالر (تعل ورزی تحصیلي) یافت نش د.
ای ن یافت ب ا نتیج مطالع ات کچر ال ،هانس ن و ن وتر
()Kachgal, Hansen & Nutter, 2001؛ اس کندر
( )Iskender, 2011و مص طفوی ()Mostafavi, 2010
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تفاوتي وجود ندارد ،همسو و با نتای پ وه های میلرراج،
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تعل ورزی در بین دانشجویا است؛ ک ب ا پ وه ه ای
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