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Background: Although previous researches have examined the direct effects of the personality trait
of grit in predicting students' procrastination and engagement, its indirect effects have been less
studied.
Aims: The general purpose of this study is to investigate the role of grit that directly or indirectly
increases academic engagement and decreases academic procrastination.
Methods: The present study was descriptive and of correlation and structural equations. The
statistical population of the study included all non-profit high school male students in Hamadan city
in the academic year 1398-99. Based on the two-stage cluster sampling method, 500 students were
selected and completed Duckworth and Quinn's (2007) Grit scale, Reeve's (2013) academic
engagement scale, Solomon & Rothblum's (1984) academic procrastination, and Elliot, Murayama's,
and Pekrun's (2011) achievement goal questionnaire. Data were analyzed using the structural
equation statistical method and Spss24 and AMOS-26 software.
Results: The results showed that grit had a positive and significant effect on academic engagement
with the mediating role of self-based and task-based development goals (β= 0.05, p<0.01). But grit
did not have a negative and significant effect on academic procrastination with the mediating role of
self-based and task-based achievement goals (β= 0.06, P= 0.68).
Conclusion: Self-based and task-based competencies can increase behavioral, cognitional,
emotional, and agentic engagement in grittier students. But these competencies can't play a
significant role in reducing procrastination.
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Introduction
Academic procrastination could be considered a
serious threat to students’ academic achievement and
subjective well-being (Kim and Seo, 2015; Steel and
Klingsieck, 2016) and it can lead to emotional
discomfort and anxiety (Sénecal, Julien, & Guay,
2003). Despite the findings of the negative
consequences of procrastination, the role of students'
individual differences in reducing academic
procrastination has been less studied. According to
previous researches, students' motivations are linked
to individual differences in academic contexts
(Burnette, O'Boyle, VanEpps, Pollack, & Finkel,
2013; Chen & Pajares, 2010; Robins & Pals, 2002).
Grit as an individual differences based construct,
plays an important role in students' engagement, selfregulatory processes and success in challenging and
demanding situations (Duckworth, Peterson,
Matthews, & Kelly, 2007; Duckworth & Quinn,
2009; Eskreis-Winkler, Gross, & Duckworth, 2018).
Grittier individuals are thought to be powerful
learners as they are less discouraged by failures and
setbacks, more motivated to engage in strategic
behaviors, and sustain a focused effort to achieve
success (Eskreis-Winkler et al., 2018). They have a
strong sense of agency. Thus, those individuals
believe that they can achieve their goals and gain
further expertise with persistent effort (Duckworth,
2016). In the other words, grit can increase insistence
on the task during the challenges that the person poses
for particular goals, and reduces the possibility of
leaving the task ahead (Muenks, Wigfield, Yang &
O'Neal, 2017; Von Culin, Tsukayama & Duckworth,
2014). Therefore, people are more likely to achieve
their personal goals with higher levels of grit
(Solmaz, Aksoy, Şengul, Sarıışık, 2014; Wang &
Erdhiem, 2007; Von Culin et al., 2014). This can lead
students to intrinsic motivation, increase academic
engagement and reduce academic procrastination
(Wolters, 2015; Robinson, 2015; Datu, 2016;
Duchesne, Larose & Bei, 2017). So far, no research
has examined the personal goals of grittier students in
increasing engagement and reducing their
procrastination. Achievement goals as a forward-
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looking approach and an internal cognitive structure
can engage the learner during academic assignments
and cognitional, emotional, and behavioral regulation
(Elliot & McGregor, 2001; Senko, 2016). In the 3x2
model of achievement goals, on the basis of two
competencies, the mastery goal was divided into selfbased and task-based achievement goals. But
performance goal, did not change, and only was
renamed as other-based goals (Elliot et al., 2011). In
other words, in this model accuracy of the mastery
goal has been increased.
According to this model, in task-based goal, the basis
of evaluating competence is implicit in the task itself.
So learners can receive feedback directly and
immediately during task engagement. But the selfconcept is not conspicuous in such trying, as students’
concentration remains task-focused. Because in selfbased goal, there is a more complicated situation and
needs more cognitive potential than a task-based type
(Elliot et al., 2011). Therefore, investigating selfbased and task-based goals can draw valuable
attention to the learner and reduce concerns about the
feedback of others. Because in other-based goals,
learners receive competence information from
another person, and the normative criterion of
evaluation is not typically calibrated to give an
optimal challenge (Nicholls, 1989). So in the present
study, the other-based goals have not been examined.
Thus grittier students can attempt towards achieving
their long-term goals while persisting in the face of
adversity (Duckworth, 2016), which in turn hinders
the tendency to be procrastinated. Indeed, achieving
challenging goals, such as better academic
performance, requires the willingness to control
impulses and work hard, as well as the ability to
manage challenges associated with goal pursuit
(Ivcevic and Brackett, 2014). This study is the first
research that investigates the mediating role of taskbased and self-based achievement goals in the
relationship between grit and both academic
engagement and academic procrastination in high
school students.

Method
Because of the coronavirus pandemic, there was a
lack of access to all high schools in the city, thus nonprofit high school students participated in this study.
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Furthermore considering male students is based on
inconsistencies in previous researches results about
gender differences in grit. Some researchers found
gender differences in grit (Batres, 2011; Christensen
& Gerald 2014; Cross 2014; Stewart 2015). But the
other researchers have found no gender differences
(Batres 2011; Gorman 2015; Washington 2016).
These inconsistencies suggest that gender-based
differences in grit among students may be related to
other variables but can change the results. Therefore
the population of this study is all Iranian non-profit
high school male students in Hamadan. two-stage
cluster sampling was used, so in nine non-profit male
high schools, two of them was selected randomly then
all of the students in both of them (500 boys)
participated and completed Duckworth and Quinn
(2007) grit scale, Murayama and Pekrun (2011)
achievement goal questionnaire, Solomon &
Rothblum (1984) academic procrastination scale and
Reeve (2013) academic engagement. In order to data
analyzing for structural equation modeling, Amos 26
was used.
Grit scale (Duckworth and Quinn, 2007) has 12 items
that was created to assess perseverance in two
subscales, consistency of interest (interest) and
perseverance of effort (effort). 6 items for consistency
of interest and 6 items for perseverance of effort.
Responds are on a 5-point Likert scale of 1 (Very
much like me) to 5 (Not like me at all). Higher scores
in this scale is 60 and lower is 12. Cronbach's alpha
coefficients for scale was 0.82 (Duckworth and
Quinn, 2009). Within the current study Cronbach's
alpha coefficient respectfully for interest and effort
were 0.87 and 0.74.
Achievement goal questionnaire (Murayama and
Pekrun, 2011) has 18 items and 6 subscales: Taskapproach, task-avoidance, self-approach, selfavoidance, other-approach, other-avoidance goals,
with 7-point Likert scale ranging from "strongly
disagree" (1) to "strongly agree" (7). Cronbach's
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alpha coefficient was 0.84-0.93 (Elliot, Murayama
and Pekrun, 2011). In different studies, factor
analysis and validation on this questionnaire were
done (David, 2012; Ning, 2018; Madigan, Stober and
Pesfield, 2017; wang, Lio, Sang and cho, 2017). In
this study, other-approach and other-avoidance goals
weren't investigated to exploring the role of selfbased and task-based in students' goal setting. Within
the current study Cronbach's alpha coefficient
respectfully for Task-approach, task-avoidance, selfapproach, and self-avoidance goals were 0.84, 0.85,
0.86 and 0.87.
Academic procrastination scale (Solomon &
Rothblum, 1984) have 27 items and three subscales:
preparation for exams (8), doing the assignments (11)
and preparing for the end of term paper (8). Questions
number 7, 8, 18.26 and 27 which were to assess two
features of “discomfort about procrastination” and
“willingness to change the habits of procrastination”
were considered, And as the creator of the scale
suggested, these six questions were not cited to be
measured for the validity and reliability. Responds
are on 5-point Likert scale of 1 (never) to 5 (always)
and Cronbach's alpha coefficient for this scale was
0.75 (Rastegar et al, 2015). In this study preparing for
the end of term paper subscale didn’t investigate
because teachers just used exams and assignments.
Within the current study ronbach's alpha coefficient
for both of preparation for exams and doing the
assignments respectfully was 0.61.
Academic engagement scale (Reeve, 2013) has a 17
items and 4 subscale scale that subscales are:
cognitive (4 items), emotional (4 items), behavioral
(4 items) and agentic engagements (5 items).
Responds are on a 7-point Likert scale of 1
(completely agree) to 7 (completely disagree). Within
the current study ronbach's alpha coefficient
respectfully were 0.77, 0.80, 0.73 and 0.85 and for
academic engagements scale was 0.90.

Table 1. Regression results (standardized regression coefficients) predicting the outcomes
Effect
β
SE
C.R
P
Grit to Academic engagement
0.62
0.08
9.1
Sig
Grit to Academic procrastination
-0.98
0.12
-10.19
Sig
Grit to Achievement goal
0.22
0.07
3.26
Sig
Achievement goal to Academic engagement
0.32
0.07
4.47
Sig
Achievement goal to Academic procrastination
-0.03
0.07
-0.45
Ns
***p <.001
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Table 2. Bootstrap test results
Indirect Effect

β

SE

sig

Grit to Achievement goal to Academic engagement
Grit to Achievement goal to Academic procrastination
***p <.001

0.05
0.06

0.02
0.01

0.01
0.68

Results
First, for the basic assumption of normality of
observation, the Kolmogorov-Smirnov test was used.
The results showed that the values of this test are
significant for the research variables from 0.01 to
0.05 (p <.001). But this test rejects the hypothesis of
normality in a large sample size. For this reason,
skewness and kurtosis of data were used.
The values for the skewness and kurtosis were less
than 2, and these indicate no significant difference
with the normal distribution. Also, the normal Q-Q
plot of the observed variables showed that the data
points are close to the diagonal line. This result
indicates the normality of the distribution of
variables. In the second basic assumption of multicollinearity, variance inflation factor (VIF) and
tolerance results showed that the tolerance values of
the variables (0.9 to 0.97) are above 0.1, and values
of variance inflation factor (VIF) for the variables
were less than 10, (between 1 and 1/1). Thus there is
no multi-collinearity between the variables.
The first hypothesis results indicate the significant
role of grit and achievement goals in predicting
academic engagement (Table 4). According to the
Bootstrap test results (Table 5), achievement goals
play a mediating role in the relationship between grit
and academic engagement. Because the lower and the
upper bound of the confidence interval does not
include zero.
Results of the second hypothesis indicate the
significant role of grit in predicting academic
procrastination directly (Table 4). But the direct
effect and mediating role of achievement goals are
insignificant (Table 4). Because according to the
Bootstrap test, the lower and the upper bound of the
confidence interval include zero (Table 5).
Conclusion
To date, no research has investigated the mediating
role of achievement goals in the relationship between
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Confidence interval
Lower
Upper
Bounds
Bounds
0.02
0.09
-0.02
0.02

grit and academic engagement. Therefore, it is not
possible to compare this finding with similar studies.
But some previous studies have examined the
relationship between grit and academic engagement
(Bowman et al., 2015; Robinson, 2015; Holbein et al.,
2016; Datu, 2016; Karlen et al., 2019). The other
studies investigated the relationship between grit and
achievement goals (Wang & Erdhiem, 2007; Solmaz
et al., 2014; Liem, 2016; Karlen et al., 2019).
Furthermore, some researchers studied the
relationship between achievement goals and
academic engagement (Samareh & Khezri
Moghadam, 2015; Duchesne et al., 2017). The results
of direct effects are consistent with previous
researches, but grittier students have long-term goals
that could increase their engagement. Because all
their focus will be on starting and continuing the
chosen paths to achieve personal goals and they will
experience more motivation and optimism towards
the results ahead (Perez, 2015). Therefore, grit
increases a person's performance towards the goal
and causes them to spend more time and effort to
achieve their goals (Eskreis-Winkler et al., 2014).
Grittier students that focus on their self-based and
task-based goals will experience more engagement.
Because they get feedback from comparing their
current, past, and future conclusions, and there is no
competition with others.
Although previous research has documented the
predictors and correlates of academic procrastination
in students, comparatively little is known about the
role of grit as a longer volitional processes of goal
striving, on achievement goals; besides, the
knowledge about direct and indirect effects of grit
hinder academic procrastination, are still
underexplored. In this study, consistent with previous
research, grit predicted academic procrastination
significantly (Wolters & Hussain, 2014; Wolters,
2015; Siah et al., 2019). But task-based and self-based
goals of students didn’t motivate them to reduce their
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procrastination, and this direct effect was inconsistent
with previous studies (Howell & Watson, 2007;
Howel & Buro, 2009; Hashemi et al., 2015).
Given the gaps in the existing literature, the second
goal of this study was to investigate the mediating
role of achievement goals in the relationship between
grit and academic procrastination. The result showed
an insignificant mediating role of achievement goals
in the relationship between grit and academic
procrastination. This finding might reveal the role of
classmates in a person's procrastination. So the
student may have delayed tasks by comparing himself
to others or being influenced by conformity. Because
in adolescence, boys might be influenced by their
peers more than younger age groups. Thus
postponing educational assignments is not perceived
as essentially negative.
Furthermore, we can point to the higher levels of
expectations of grittier students, who, due to the nonchallenging nature of their homework, have tried to
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challenge their abilities in the shortest remaining time
by postponing them.
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ماهنامه علوم روانشناختی
مقاله پژوهشی

بررسی نقش میانجی اهداف پیشرفت در رابطه بین ویژگی شخصیتی عزم با درگیری تحصیلی و اهمالکاری تحصیلی در
علیرضا روحی ،0جواد کاووسیان* ،2مسعود گرامیپور ،3هادی کرامتی ،2مهدی عربزاده

2

 .0دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی ،دانشکده روانشناسی و علومتربیتی ،دانشگاه خوارزمی پردیس تهران ،تهران ،ایران.
 .2استادیار ،گروه روانشناسی تربیتی ،دانشکده روانشناسی و علومتربیتی ،دانشگاه خوارزمی تهران ،تهران ،ایران.
 .3استادیار ،گروه برنامهریزی درسی ،دانشکده روانشناسی و علومتربیتی ،دانشگاه خوارزمی تهران ،تهران ،ایران.

مشخصات مقاله

چکیده

کلیدواژهها:

زمینه :هرچند پژوهشهای پیشین به بررسی آثار مستقیم ویژگی شخصیتی عزم در پیشبینی اهمالکاری و درگیری دانشآموزان پرداخته

عزم،

اند اما آثار غیر مستقیم آن کمتر مورد بررسی قرار گرفته است.

اهداف پیشرفت،

هدف :هدف کلی پژوهش حاضر ،بررسی نقش عزم است که بصورت مستقیم و غیرمستقیم ،منجر به افزایش درگیری تحصیلی و کاهش

درگیری تحصیلی،

اهمالکاری تحصیلی میگردد.

اهمالکاری تحصیلی

روش :پژوهش حاضر توصیفی ،از نوع همبستگی و معادالت ساختاری بود .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشآموزان پسر مقطع
متوسطه دوم مشغول به تحصیل در مدارس غیرانتفاعی در سال تحصیلی  50-55در شهر همدان بود که از بین آنها  911نفر با استفاده از روش
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دانشآموزان مقطع متوسطه دوم :ارائه یک مدل ساختاری

نمونهگیری خوشه ای انتخاب شدند و به ابزارهای پژوهش ،شامل پرسشنامه اهداف پیشرفت الیوت ،موریاما و پکران ( ،)2100مقیاس عزم
داکورث و کویین ( ،)2112درگیری تحصیلی ریو ( )2103و اهمالکاری تحصیلی سولومون و راث بلوم ( )0500پاسخ دادند .دادهها با
استفاده از روش آماری معادالت ساختاری و از طریق نرمافزارهای  SPSS-24و  ،AMOS-26مورد تحلیل قرار گرفت.
داشت ( .)P< 1/10 ،β= 1/19اما عزم بر اهمال کاری تحصیلی با نقش میانجی اهداف پیشرفت مبتنی بر خود و مبتنی بر تکلیف ،اثر منفی و
دریافت شده0011/13/22 :

معناداری نداشت (.)P= 1/ 00 ،β= -1/10

پذیرفته شده0011/19/10 :

نتیجهگیری :شایستگیهای مبتنی بر خود و مبتنی بر تکلیف در دانشآموزان با عزم باال ،میتواند منجر به افزایش درگیری شناختی ،رفتاری،

منتشر شده0011/00/10 :

عاطفی و عاملی گردد اما نمیتواند در کاهش اهمالکاری نقشی معنادار داشته باشد.

رایانامهJ_kavousian@yahoo.com :
تلفن15023909303 :

0591
0591

] [ DOI: 10.52547/JPS.20.107.1945
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یافتهها :نتایج نشان داد که عزم ،بر درگیری تحصیلی با نقش میانجی اهداف پیشرفت مبتنی بر خود و مبتنی بر تکلیف ،اثر مثبت و معنادار

بررسی نقش میانجی اهداف پیشرفت در رابطه بین ویژگی شخصیتی عزم با درگیری تحصیلی و اهمالکاری...

علیرضا روحی و همکاران

کلی  29تا  51درصد دانشآموزان انجام تکالیف خود را به تعویق می

ونگ و لن.)2100 ،

اندازند (استیل .)2112 ،اهمالکاری تحصیلی ،تمایلی غیر منطقی در به

به نظر میرسد ،دانشآموزانی که از عزم باالیی برخوردار هستند؛

تأخیر انداختن انجام تکالیف آموزشی است ،تا حدی که حتی باعث ایجاد

یادگیرندگانی توانمند و با انگیزه ،برای درگیری در رفتارهای استراتژیک

ناراحتی عاطفی و اضطراب نیز میشود (سنکال ،جولین و گوای.)2113 ،

خواهند بود که شکستها و پسرویها ،کمتر آنها را از اشتیاق و تالش

علیرغم یافتههای حاکی از تبعات منفی اهمالکاری ،نقش تفاوتهای

متمرکز در جهت رسیدن به موفقیت باز میدارد (اکریس-وینکلر و

فردی دانشآموزان ،در کاهش اهمالکاری تحصیلی کمتر مورد بررسی

همکاران )2100 ،و همین مسأله میتواند منجر به کاهش رفتارهایی منفی

قرار گرفته است .درحالی که براساس پژوهشهای انجام شده ،انگیزه دانش

نظیر اهمالکاری و افزایش درگیری در امور آموزشی شود (ولترز و حسین،

آموزان با تفاوتهای فردی در محیطهای آموزشی ارتباط دارد (برنت،

2100؛ ولترز2109 ،؛ رابینسون2109 ،؛ دیتو .)2100 ،درگیری تحصیلی

ابویل ،ونپس ،پوالک و فینکل2103 ،؛ چن و پاجارس2101 ،؛ رابینز و

نوعی مشارکت سازنده ،مشتاقانه ،مطلوب و مبتنی بر شناخت دانشآموز در

پالس )2112 ،به گونهای که تفاوتهای فردی سبب ایجاد انگیزه پایدارتری

فعالیتهای یادگیری است که مستقیماً منجر به نتایج مثبت تحصیلی می

در گذر زمان و در موقعیتهای مختلف میشوند و نشان دهنده تمایالت،

شود (اسکینر ،کیندرمن و فرر2115 ،؛ ریو )2102 ،و نقش عزم در افزایش

ارزشها ،اهداف و ترجیحات بلند مدت به جای خواستهها و نیازهای فردی

درگیری دانشآموزان و رسیدن به این نتایج مثبت بسیار حائز اهمیت است

هستند (وان کالین ،تسوکایاما و داکورث .)2100 ،یکی از سازههای مبتنی

(هاج ،رایت و بنت .)2102 ،تاکنون هیچ پژوهشی به این مسأله نپرداخته

بر تفاوتهای فردی ،عزم 0است که بیانگر پافشاری 2و اشتیاق 3در سطح

است که آیا دانشآموزان با عزم باال که درگیری تحصیلی بیشتری را تجربه

یک ویژگی شخصیتی ،برای اهداف بلندمدت است و نقش مهمی را در

میکنند از انگیزه الزم برای کاهش به تعویق انداخن امور محوله آموزشی

درگیری ،فرآیندهای خودتنظیمی و موفقیت در شرایط چالشانگیز ایفا می

نیز ،برخوردار هستند؟

کند (داکورث ،پترسون ،متیوز و کلی2112 ،؛ داکورث و کویین2115 ،؛

اشنایدر و همکاران ( ،)0550در نظریه امید 0به دو عنصر مهم اشاره میکنند

اکریس  -وینکلر ،گراس و داکورث .)2100 ،عزم ،شامل دو مفهوم

که در افراد با عزم باال مشهود است :اول مسیرهای تفکر 2است که به برنامه

پافشاری در تالش 0و ثبات در عالقه 9است به نحوی که عالقه و تالش

ریزی افراد برای دنبال کردن اهداف و نیز باورهای شخصی مربوط است

درطی سالها و با وجود شکست و دشواریها همچنان حفظ میگردد

(فلدمن و درهر )2102 ،و دوم تفکر عاملیت 0است و مربوط به افکاری

(داکورث و همکاران .)2112 ،عزم به خوبی میتواند حتی میزان حضور

است که فرد علیرغم توانایی های خود ،برای شروع و ادامه دادن مسیرهای

دانشآموزان در مدرسه و دانشجویان در دانشگاه را نیز پیشبینی کند

منتخب در رسیدن به اهداف خود دارد (اشنایدر ،میکاییل و کلیونز،0555 ،

(بیزلیس ،لیمی و دولک2100 ،؛ اکریس-وینکلر ،داکورث ،شالمن و بیل،

ص .)001

.)2100
طبق پژوهشهای انجام شده ،میزان اهمالکاری در دانشآموزان با عزم باال،
کمتر از سایر دانشآموزان است .بعنوان مثال در یک پژوهش ،پافشاری در
1

5

2

6

. Grit
. perseverance
3
. passion
4
. perseverance of effort
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. consistency of interest
. Hope
7
. pathways thinking
8
. agency thinking
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در نظر گرفت (کیم و سئو2109 ،؛ استیل و کلینجسیک .)2100 ،زیرا بطور

میانجی بین دلبستگی به همکالسیها و اهمالکاری تحصیلی بود (جین،

] [ DOR: 20.1001.1.17357462.1400.20.107.11.8

اهمالکاری تحصیلی را میتوان بعنوان خطری برای موفقیت دانشآموزان

اهمالکاری بود (االینز و ولترز )2109 ،در پژوهشی دیگر ،عزم متغیر
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مقدمه

تالش ،پیشبینیکننده کلیدی انگیزه ،استراتژیهای مدیریت زمان و

مداوم به تمام اهداف خود و تجربه و تخصص بیشتری دست خواهند یافت

شایستگی در آن بکار میرود .3 ،براساس عملکرد یا شایستگی دیگران

(داکورث .)2100 ،به عبارت دیگر ،عزم میتواند میزان پافشاری در انجام

(الیوت و همکاران .)2100 ،با توجه به سه اصل مطرح شده و دو روش

تکلیف را درطی چالشهای موجود ،برای رسیدن به اهداف خاص افزایش

ارزشگذاری شایستگی؛ مدل  3 x 2شامل این اهداف خواهد بود :گرایش

داده و احتمال ترک تکلیف پیشرو را کاهش دهد (موئنکس ،ویگفیلد،

به تکلیف ،2مبتنی بر دست یابی به شایستگی در تکلیف (مانند انجام درست

یانگ و انل2102 ،؛ وان کالین و همکاران .)2100 ،بنابراین با توجه به مبانی

تکلیف) ،اجتناب از تکلیف ،0مبتنی براجتناب از عدم شایستگی در تکلیف

پژوهشی و نظری ،سطوح باالتر عزم ،احتمال دستیابی به اهداف شخصی

(مانند اجتناب از انجام تکلیف نادرست) ،گرایش به خود ،5مبتنی بر دست

را افزایش خواهند داد (ونگ و اردهیم )2112 ،و این مسأله میتواند منجر

یابی به شایستگی درون فردی (مانند انجام تکلیف بهتر از قبل) ،اجتناب از

به ایجاد انگیزه در فرد شده و افزایش درگیری تحصیلی و کاهش اهمال-

خود ،01مبتنی بر اجتناب از شایستگی درون فردی (مانند اجتناب از بدتر

کاری تحصیلی را در پی داشته باشد (ولترز2109 ،؛ رابینسون2109 ،؛ دیتو،

انجام دادن تکلیف نسبت به قبل) ،گرایش به دیگران ،00مبتنی بر شایستگی

2100؛ داچسن ،الروس و بی.)2102 ،

بین فردی (مانند انجام تکالیف بهتر از دیگران) و اجتناب از دیگران،02

اما عزم به عنوان فرآیندی ارادی در هدفگذاری بلند مدت ،هنوز به اندازه

مبتنی بر اجتناب از عدم شایستگی نسبت به دیگران میباشد (الیوت و

کافی در بین پژوهشگران شناخته شده نیست و با وجود اینکه اهداف

همکاران.)2100 ،

پیشرفت به عنوان یک رویکرد رو به آینده و یک ساختار شناختی درونی،

بطور کلی ،مدل  ،3 x 2به دنبال افزایش دقت درمورد هدفگذاریهای

درگیر شدن یادگیرنده در جریان تکالیف تحصیلی و تنظیم شناختی،

تسلطی است تاحدی که آنها را به دو دسته مبتنی بر تکلیف و مبتنی بر

هیجانی و رفتاری را به عنوان یک هدف دنبال میکند (الیوت و مک

خودفرد ،تقسیم کرده است (الیوت و همکاران .)2100 ،در معیارهایی که

گریگور2110 ،؛ سنکو)2100 ،؛ تاکنون در هیچ پژوهشی ،سبک هدف

مبتنی بر شایستگی درخود تکلیف هستند؛ شخص میتواند بازخورد را

گذاری دانشآموزان برخوردار از سطوح باالی عزم در افزایش درگیری و

مستقیم ،فوری و درطی درگیری در انجام تکلیف نیز دریافت کند اما

کاهش اهمالکاری آنها ،مورد بررسی قرار نگرفته است.

استفاده از معیارهای مبتنی بر خود ،پیچیدهتر است و نیازمند ظرفیت شناختی

اخیراً الیوت ،موریاما و پکران ( ،)2100مدلی  3 x 2از اهداف پیشرفت ارائه

بیشتری است .حتی در سادهترین حالت آن ،تنظیم مبتنی برخود ،03نیازمند

کردهاند که در این مدل هدف تسلطی 2که به مهارت آموزی ،تالش برای

توانایی بازسازی شناختی دو خروجی بصورت همانند است (که یکی از

توسعه یادگیری و شایستگیها میپرداخت ،با توجه به شاخصهای

آنها مربوط به زمان حال است و دیگری نیست) (الیوت و همکاران.)2100 ،

شایستگی متفاوت ،به اهداف مبتنی بر خود 3و مبتنی بر تکلیف 0تقسیم شده

بنابراین ،استفاده از اطالعات مربوط به خود ،بعنوان مرکز خودتنظیمی،

است ،اما اهداف عملکردی ،9تغییری نکرده و فقط با نام جدید اهداف

نقش «خود» را برجستهتر ساخته و میتواند توجه ارزشمندی را به فرد

مبتنی بر دیگران ،0در مدل مذکور ارائه شده است.

یادگیرنده معطوف کند و نگرانی درمورد بازخوردهای دیگران را کمرنگ

1

8

2

9

. agency
. mastery goal
3
. self-based
4
. task-based
5
. performance goals
6
. other-based goals
7
. task-approach

. task-avoidance
. self-approach
10
. self-avoidance
11
. other-approach
12
. other-avoidance
13
. self-based regulation
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قدرتمند عاملیت 0را تجربه میکنند .این قبیل افراد ،معتقد هستند که با تالش

میشوند .0 :شایستگی کنونی ،گذشته و آینده خود .2 ،تکلیفی که

] [ DOR: 20.1001.1.17357462.1400.20.107.11.8

دانشآموزانی که از سطوح باالتری از عزم برخوردار هستند؛ این تفکر

در مدل  3x 2از اهداف پیشرفت ،افراد براساس سه اصل مختلف ،ارزیابی

] [ DOI: 10.52547/JPS.20.107.1945
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بررسی نقش میانجی اهداف پیشرفت در رابطه بین ویژگی شخصیتی عزم با درگیری تحصیلی و اهمالکاری...

علیرضا روحی و همکاران

بررسی نقش میانجی اهداف پیشرفت در رابطه بین ویژگی شخصیتی عزم با درگیری تحصیلی و اهمالکاری...

علیرضا روحی و همکاران

دیگران مورد بررسی قرار نگرفتهاند.

دستیابی به اهداف چالش انگیز مثل عملکرد تحصیلی بهتر ،نیازمند تمایل

در میان پژوهشهای اخیر که به بررسی رابطه بین اهداف پیشرفت و

فرد به کنترل تکانهها ،سخت کوشی و نیز توانایی مدیریت چالشها مرتبط

درگیری تحصیلی پرداختهاند؛ ثمره و خضریمقدم ( ،)0350در پژوهش

با اهدافی است که دنبال میشوند (ایوسویک و برکت .)2100 ،درمیان

خویش به این نتیجه رسیدند که هدف تسلطی  -گرایشی بصورت مثبت با

پژوهشهایی که تاکنون به بررسی عزم پرداختهاند ،هیچ یک ،متغیرهای

درگیری انگیزشی ،شناختی و رفتاری رابطه داشت و با افزایش درگیری

اثرگذار بر بروندادهای مثبت و منفی را درکنار هدفگذاری دانش

انگیزشی و شناختی ،خودکارآمدی نیز افزایش مییافت .در پژوهش

آموزان ،بعنوان متغیری میانجی مورد بررسی قرار ندادهاند .سبک هدف

روزک ،هافن ،آلن ،گریگوری ،میکامی و پیانتا ( )2100هدف تسلطی

گذاریهای دانشآموزان با عزم باال میتواند نقش میانجیگر مهمی در

رابطه مثبتی با درگیری رفتاری در کالس درس داشت و در پژوهشی دیگر

پیشبینی میزان درگیر شدن در امور آموزشی و به تعویق انداختن تکالیف

نیز ،رابطهای منفی ،با عدم درگیری در کالس داشت (لیم ،الئو و نیه،

محوله داشته باشد .ازاینرو ،در این پژوهش ،برای اولین بار رابطه بین عزم

.)2110

و دو متغیر درگیری تحصیلی و اهمالکاری تحصیلی با نقش میانجیگر

در مورد رابطه بین اهداف پیشرفت و اهمالکاری تحصیلی نیز ،برخی از

اهداف پیشرفت ،در چارچوب مدل مفهومی زیر ،مورد بررسی قرار گرفت.

پژوهشهای انجام شده ،به این نتیجه رسیدهاند که هدف تسلطی با اهمال

] [ Downloaded from psychologicalscience.ir on 2022-10-03

سازد ،ازاینرو در پژوهش حاضر ،اهداف گرایش به دیگران و اجتناب از

دهند (داکورث )2100 ،که به نوبه خود مانع از اهمالکاری میشود .درواقع

کاری ،رابطهای منفی دارد (رستگار2102،؛ شر ،استرمن )2112 ،و برخی
دیگر اذعان داشتهاند که هدف تسلطی  -گرایشی رابطهای منفی با اهمال
کاری تحصیلی و هدف تسلطی  -اجتنابی رابطهای مثبت با آن دارد (هاول
شیری ( )0350نیز ،نتایج نشان داد که میان اهمالکاری با هدف تسلطی -
گرایشی رابطه منفی و با هدف عملکرد  -گرایشی رابطه مثبت وجود دارد.
در پژوهشی دیگر ،نتایج نشان داد که اهداف پیشرفت پیشبینیکننده
معنادار اهمالکاری تحصیلی دانشجویان هستند .اهداف تسلطی  -اجتنابی
و عملکرد  -گرایشی در تبیین و پیشبینی نمره کل اهمالکاری به صورت
معکوس نقش دارند .در حالی که هدف عملکرد  -اجتنابی در تبیین و پیش
بینی نمره کل اهمالکاری به صورت مستقیم نقش دارد (حسینیمنش،
امیدیان و برزگر بفرویی )0350 ،و نهایتا برخی پژوهشها رابطهای مثبت
(رستگار2102 ،؛ مک گریگور و الیوت.)2112 ،
با توجه به پیشینه و ادبیات پژوهش ،عزم بعنوان یک متغیر مبتنی بر تفاوت
های فردی ،سبب افزایش تمایل به جستجوی اهداف شخصی و عالقه بیشتر
به تکالیف آموزشی و نهایتا منجر به اثرات مثبت در یادگیری میشود (وان
کالین و همکاران )2100 ،و دانشآموزان با عزم ،میتوانند برای دستیابی به
اهداف بلندمدت خود در مواجهه با دشواریها ،مداومت بیشتری به خرج
0593

روش
الف) طرح پژوهش و شرکتکنندگان :پژوهش حاضر؛ از حیث هدف،
پژوهشی بنیادی است و از بعد طبقهبندی پژوهش های کیفی و کمی ،در
گروه پژوهشهای کمی و در زمره تحقیقات همبستگی قرار میگیرد و با
استفاده از روش مدلیابی معادالت ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است.
به دلیل اینکه انجام این پژوهش با شروع پاندمی کرونا همراه بود ،پس از
اخذ مجوزهای الزم ،فقط دانشآموزان مدارس غیرانتفاعی ،به دلیل کالس
های فوقالعاده حضور داشتند که با توجه به عدم دسترسی به سایر دانش
آموزان ،جامعه هدف به مدارس غیرانتفاعی محدود شد .عالوه براین ،در
نتایج پژوهشهای پیشین ،برخی از پژوهشگران ،به وجود تفاوتهای
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بین هدف عملکرد  -اجتنابی با اهمالکاری تحصیلی را گزارش نمودهاند

شکل .0مدل مفهومی

] [ DOR: 20.1001.1.17357462.1400.20.107.11.8

و واتسون2112 ،؛ هاول و بورو .)2115 ،در پژوهش هاشمی ،موسویپناه و

بررسی نقش میانجی اهداف پیشرفت در رابطه بین ویژگی شخصیتی عزم با درگیری تحصیلی و اهمالکاری...

تفاوت جنسیتی در متغیر عزم دست یافتهاند (گورمان2109 ،؛ واشینگتن،

عالقه و ثبات در تالش در پرسشنامه بود که روی هم رفته  %00/9از کل

 .)2100اگرچه این ناهمسویی در پژوهشهای پیشین با توجه به تفاوتهای

واریانس را تبیین میکردند و جهت تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای

مبتنی بر جنسیت در عزم ،میتواند ناشی از سایر متغیرهایی باشد که در تغییر

کرنباخ استفاده کردند و ضرایب حاصله برای ثبات عالقه و ثبات در تالش

نتایج پژوهشها مؤثر هستند؛ اما نمیتوان از این مسأله چشمپوشی نمود که

به ترتیب  1/03 ،1/22گزارش گردید .در این پژوهش ،آلفای کرونباخ

تفاوت جنسیت نیز ممکن است در نتایج پژوهش مؤثر باشد .بنابراین جامعه

برای خرده مقیاسهای عالقه و تالش ،به ترتیب  1/20 1/02بدست آمد.

آماری در پژوهش حاضر ،کلیه دانشآموزان پسر مشغول به تحصیل در

پرسشنامه درگیری تحصیلی :پرسشنامه درگیری تحصیلی (ریو)2103 ،

مقطع متوسطه دوم مدارس غیرانتفاعی شهر همدان ،در سال تحصیلی -55

دارای  02سؤال و  0مولفه درگیری رفتاری و درگیری عاملی و درگیری

 50بودند .مشارکتکنندگان در این پژوهش  911نفر از دانشآموزان پسر

شناختی و درگیری عاطفی میباشد و بر اساس طیف هفت گزینهای لیکرت

بودند که با در نظر گرفتن مالک کالین ( ،)2100مبنی بر انتخاب حجم

با سؤاالتی مانند (در هنگام مطالعه سعی میکنم نظرات مختلف را کنار هم

نمونه به تعداد حداقل  01تا  21برابر پارامترهای مدل پژوهش ،با روش نمونه

قرار دهم و یک معنی بدست آورم ).به سنجش درگیری تحصیلی می

گیری خوشهای چندمرحلهای مورد پژوهش قرار گرفت .بدین ترتیب که

پردازد .هر سؤال دارای  2امتیاز میباشد که بسیار موافقم امتیاز  2و بسیار

از هر ناحیه آموزش و پرورش شهر همدان ،تعدادی مدرسه بصورت

مخالفم امتیاز  0را دارد .پرسشنامه دارای نمره معکوس نمیباشد .با جمع

تصادفی انتخاب شد و از هرمدرسه بصورت تصادفی یک یا دوکالس مورد

کردن نمره هر یک از سؤاالت نمره هر بعد بدست میآید و مجموع نمره

بررسی قرار گرفت .همه دانشآموزان در این کالسها به ابزارهای پژوهش

ها همه گویهها نمره کل درگیری تحصیلی میباشد .پایایی برای خرده

پاسخ دادند.

مقیاسهای عاملی ،رفتاری ،عاطفی و شناختی را به ترتیب ،1/00 ،1/00
 1/51و  1/00بدست آمد (ریو .)2103 ،در این پژوهش نیز آلفای کرونباخ

پرسشنامه عزم :برای بررسی ویژگی شخصیتی عزم از مقیاس "عزم"
(داکورث و کویین )2112 ،استفاده شد .این مقیاس که دارای  02گویه
میباشد که ثبات قدم 0را برای  2بعد ارزیابی میکند .0 :ثبات در عالیق
 .2پافشاری در تالش .برای مثال فرد گویه "با غلبه بر موانع بر یک چالش
مهم پیروز شدم" که یکی از گویه مقیاس "عزم" است را میخواند و درجه
احساس خودشان را در مورد هر یک از گویههای مقیاس "عزم" مطابق با
ویژگیها و رفتارش در یک مقیاس  9-0بیان میکند ( =0اصالً شبیه من
نیست؛  =9خیلی شبیه من است) .پایایی مقیاس  02گویهای "عزم" به روش
با فاصله زمانی  0سال برابر است با  1/00گزارش شده است (داکورث و
کویین ،)2115 ،حداقل نمره فرد در این مقیاس  02و حداکثر نمره فرد در
این مقیاس نمره  01میباشد .جهت تعیین روایی مقیاس "عزم" نیز داکورث

آمد.
پرسشنامه اهداف پیشرفت :مقیاس اهداف پیشرفت (الیوت و همکاران،
 )2100شامل  00گویه و شش خرده مقیاس :گرایش به تکلیف ،اجتناب از
تکلیف ،گرایش به خود ،اجتناب از خود ،گرایش به دیگران و اجتناب از
دیگران که هر کدام از عاملها شامل سه گویه میباشد ،که هر کدام از
خرده مقیاسها ها شامل سه گویه میباشد ،پاسخها بر روی مقیاس لیکرت
 2درجهای از «کامال مخالفم» ( )0تا «کامال موافقم» ( )2نمرهگذاری می
شوند .ضریب آلفای کرونباخ نیز ،از  1/00تا  1/53گزارش شده است
(الیوت و همکاران .)2100 ،الزم به ذکر است که تعدادی از خرده مقیاس
های این پرسشنامه (گرایش به دیگران و اجتناب از دیگران) مورد بررسی
قرار نخواهد گرفت .این پرسشنامه در پژوهشهای زیادی تحلیل عاملی و
اعتباریابی شده است (دیوید2102 ،؛ نینگ2100 ،؛ ونگ ،لیو ،سنگ و چو،

1

. Perseverance
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آلفای کرنباخ برابر با  1/02و همچنین پایایی این مقیاس به روش بازآزمایی

برای خرده مقیاسهای مذکور به ترتیب  1/01 ،1/09 ،1/09و  1/22بدست

] [ Downloaded from psychologicalscience.ir on 2022-10-03

2100؛ کراس2100 ،؛ استورات )2109 ،و در مقابل ،برخی دیگر ،به عدم

و نتایج تحلیل عاملی با چرخش واریماکس مؤید وجود دو عامل ثبات در
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جنسیتی در متغیر عزم اشاره نمودهاند (بیترس2100 ،؛ کریستنسن و جرالد،

و کویین ( ،)2115از تحلیل عاملی و روش همسانی درونی استفاده کردند
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از تکلیف ،گرایش به خود و اجتناب از خود ،به ترتیب 1/00 ،1/09 ،1/00

دالورپور .)0300 ،در این پژوهش ،آلفای کرونباخ برای هردو خرده مقیاس

و  1/02بدست آمد.

آمادگی برای امتحان و آمادگی برای تکلیف 1/00 ،بدست آمد.

پرسشنامه اهمالکاری تحصیلی :پرسشنامه اهمالکاری (سولومون و

جدول .0میانگین ،انحراف استاندارد ،شاخصهای کجی و کشیدگی متغیرهای

راثبلوم)0500 ،؛ دارای  22گویه است که سه مؤلفه را مورد بررسی قرار می

پژوهش

دهد .مؤلفه اول ،آماده شدن برای امتحانات است که  0گویه را در بر می

متغیر

میانگین

کجی

انحراف استاندارد

کشیدگی

عزم

گیرد .مؤلفه دوم ،آماده شدن برای تکالیف است که شامل  00گویه می

ثبات در عالقه

09/03

0/90

1/20

-1/3

باشد و مؤلفه سوم ،آماده شدن برای مقالههای پایان ترم میباشد که شامل

پافشاری در تالش

21/20

0/33

-1/30

1/22

اهمال کاری تحصیلی

 0گویه است .میزان موافقت خود را باهر گویه براساس گزینههای؛ «هرگز»،
«به ندرت»« ،گهگاهی»« ،اکثر اوقات» و «همیشه» مشخص میکند .که به
«هرگز» نمره « ،0به ندرت» نمره « ،2گهگاهی» نمره « ،3اکثر اوقات» نمره

آمادگی امتحان

00/22

0/20

1/15

-1/33

آمادگی تکلیف

23/91

0/20

1/12

-1/00

اهداف پیشرفت

 0و «همیشه» نمره  9تعلق میگیرد .در پژوهش حاضر ،آمادگی مقاله مورد

گرایش به تکلیف

00/05

0/39

-1/90

-1/0

بررسی قرار نمیگیرد .پایایی مقیاس اهمالکاری تحصیلی از طریق همسانی

اجتناب از تکلیف

00/10

0/ 0

-1/00

1/30

گرایش به خود

02/00

3/03

-0/05

0/39

اجتناب از خود

00/10

0/02

-1/01

1/31

درونی ،در پژوهشی ،ضریب آلفای کرونباخ  1/00به دست آمد (سولومون
و راثبلوم .)0500 ،همچنین ،این پژوهشگران روایی این مقیاس را با استفاده

درگیری تحصیلی

دانشجویان پایایی این مقیاس با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای کل

درگیری عاملی

23/02

0/00

-1/02

-1/30

درگیری شناختی

20/01

0/02

-1/50

0/00

درگیری عاطفی

21/51

9/22

-1/09

1/30

مقیاس  1/50و روایی آن با استفاده از آزمون کایرز – میر -اولکین ()KMO
متغیر

0

جدول .2ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش
2
0
9
0
3

0

5

01

00

عزم
ثبات در عالقه
پافشاری در تالش

**-1/0

اهمال کاری تحصیلی
آمادگی تکلیف

**1/30

**-1/02

گرایش به تکلیف

-1/12

**1/00

-1/10

**-1/05

اجتناب از تکلیف

-1/10

**1/09

*-1/15

**-1/00

**1/21

اهداف پیشرفت

گرایش به خود

-1/19

**1/05

**-1/2

**-1/20

**1/05

**1/95

اجتناب از خود

-1/19

**1/09

-1/12

**-1/09

**1/09

**1/95

**1/03

درگیری رفتاری

**-1/20

**1/30

**-1/0

**-1/03

**1/00

**1/23

**1/20

درگیری تحصیلی
**1/05

درگیری عاملی

**-1/20

**1/25

**-1/25

**-1/3

**1/00

**1/00

**1/2

درگیری شناختی

**-1/00

**1/39

**-1/32

**-1/30

**1/2

**1/20

**1/39

**1/20

**1/90

**1/09

**1/00

**1/99

درگیری عاطفی

**-1/09

**1/20

**-1/22

**-1/3

**1/00

**1/22

**1/32

**1/23

**1/90

**1/00

**p< 1/10
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**1/99
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آمادگی امتحان

**1/00

**-1/00
**1/90
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از همبستگی درونی 1/ 00 ،بدست آوردند .در ایران و در بین جامعه آماری

درگیری رفتاری

20/90

0/20

-1/50

0/10

2
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 .)2100در این پژوهش ،آلفای کرونباخ برای گرایش به تکلیف ،اجتناب

در روش تحلیل عاملی ،برابر  1/ 00به دست آمده است (جوکار و
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جدول .3شاخصهای برازش
مدل نهایی

3/02

1/05

1/50

1/51

1/19

1/53

1/05

] [ Downloaded from psychologicalscience.ir on 2022-10-03

مدل

χ2/df

PCFI

TLI

GFI

*RMSEA

IFI

RFI

جدول .4ضرایب استاندارد مسیرها
مسیرها

β

SE

C.R

P

عزم به درگیری تحصیلی

1/02

1/10

5/ 0

***

عزم به اهمالکاری تحصیلی

-1/50

1/02

-01/05

***

عزم به اهداف پیشرفت

1/22

1/12

3/20

***

اهداف پیشرفت به درگیری تحصیلی

1/32

1/12

0/02

***

اهداف پیشرفت به اهمالکاری تحصیلی

-1/13

1/12

-1/09

1/00

***p <.001

جدول .9نتایج آزمون بوت استراپ
β

حدپایین

حدباال

عزم به درگیری تحصیلی با میانجیگری اهداف پیشرفت

1/19

1/12

1/10

1/12

1/15

عزم به اهمالکاری تحصیلی با میانجیگری اهداف پیشرفت

-1/10

1/10

1/00

-1/12

1/12

ابتدا برای اطمینان از اینکه دادههای پژوهش ،مفروضههای زیربنایی نرمال

عدم همخطی چندگانه بین متغیرهاست.

بودن و خطی بودن در روش مدلیابی معادالت ساختاری را برآورده می

در جدول  ،0میانگین ،انحراف استاندارد و مقادیر کجی و کشیدگی متغیرها

کند ،با استفاده از آزمون کولوموگروف  -اسمیرنوف نرمال بودن تک

آورده شده است .جهت بررسی چگونگی ارتباط بین متغیرهای پژوهش،

متغیری مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد ،مقادیر این آزمون برای

ضریب هبستگی پیرسون بین آنها محاسبه شد که نتایج آن بصورت ماتریس

متغیرهای پژوهش از  1/10تا  1/19و معنیدار بود ( ،)p< 1/110از آنجایی

همبستگی در جدول  2نشان داده شده است.

که این آزمون در حجم نمونه زیاد ،فرضیه نرمال بودن را رد میکند .باید

با توجه به جدول  ،2میزان همبستگی بین اکثر متغیرهای پژوهش در سطح

معنیداری انحراف از نرمال بودن مشخص گردد .به همین دلیل از شاخص

آماری  1/10معنادار است ( .)p< 1/10جهت بررسی و تحلیل روابط بین

های کجی 0و کشیدگی 2استفاده شد .مقادیر کجی و کشیدگی مربوط به

متغیرهای مدل پژوهش از مدلیابی معادالت ساختاری استفاده شد و با توجه

تمام متغیرهای مشاهد شده ،کمتر از  2و بیانگر عدم تفاوت معنیدار با توزیع

به نتایج ارائه شده در جدول  ،3تمامی شاخصهای برازش ،مدل پژوهش

نرمال است .همچنین نمودار احتمال نرمال 3هریک از متغیرهای مشاهده

را تأیید میکنند .ضرایب استاندارد ارائه شده در جدول  0نیز ،حاکی از

شده نشان داد که نقاط دادهها نزدیک به خط قطری قرار دارد و این مسأله

معنادار بودن تمام مسیرهای مستقیم در مدل پژوهش است و تنها مسیر

نرمال بودن توزیع متغیرها را مشخص میکند .همخطی چندگانه متغیرهای

اهداف پیشرفت به اهمالکاری تحصیلی معنادار نبوده است (،β= -1/13

پیشبین نیز ،با استفاده از آماره تحمل و عامل تورم واریانس ( ،)VIFمورد

.)P= 1/00

بررسی قرار گرفت .نتایج نشان دادکه ارزشهای تحمل متغیرها ( 1/5تا

جهت بررسی فرضیههای پژوهش مبنی بر نقش میانجیگر اهداف پیشرفت

 )1/52باالی  1/0است .عالوه براین مقدار عامل تورم واریانس ()VIF

در رابطه بین عزم و درگیری تحصیلی و همچنین در رابطه بین عزم و اهمال

1

3

. skewness
. kurtosis

. normal Q-Q plot

2
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یافتهها

بدست آمده برای متغیرها (بین  0تا  )0/0و کوچکتر از  01هستند که بیانگر
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مسیرها

SE

Sig

فاصله اطمینان
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در جدول  ،9نقش میانجی اهداف پیشرفت در رابطه بین عزم و درگیری

در فاصله بین حد پایین و حد باالی فاصله اطمینان ،عدد صفر قرار میگیرد.

تحصیلی مورد تأیید قرار میگیرد .زیرا در فاصله بین حد پایین و حد باالی

مدل نهایی پژوهش در شکل  ،2ارائه شده است.

فاصله اطمینان ،عدد صفر قرار نمیگیرد .اما نقش میانجی اهداف پیشرفت

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین عزم با درگیری تحصیلی و اهمال

تحصیلی را گزارش نمودهاند .به عنوان مثال بومن ،هیل ،دنیسون و برونکما

کاری تحصیلی دانشآموزان با نقش میانجیگر اهداف پیشرفت بود .نتایج

( ،)2109در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که بُعد پافشاری بر تالش در

نشان داد که نقش میانجیگر اهداف پیشرفت در رابطه بین عزم و درگیری

عزم ،رابطه مثبتی با درگیری دانشجویان با دانشکده و همکالسیها داشت.

تحصیلی معنادار است .از آنجایی که تاکنون پژوهشی به بررسی هدف

دیتو ( ،)2100نیز در پژوهش خود به این نتیجه رسید که ویژگی عزم پیش

گذاری دانشآموزان با توجه به ویژگی شخصیتی عزم در جهت پیشبینی

بینیکننده مثبتی برای میزان درگیری یادگیرنده در فرآیند یادگیری است.

درگیری تحصیلی نپرداخته است؛ لذا امکان مقایسه این یافته با پژوهشهای

هالبین ،هیلیگس ،گیبسون-دیویس ،هیل و لندارد ( ،)2100در پژوهش

مشابه وجود ندارد .تعدادی از پژوهشهای پیشین به بررسی رابطه بین عزم

خود به این نتیجه رسیدند که دانشآموزان با عزم باال ،در آزمونهای
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بحث و نتیجهگیری

و درگیری تحصیلی پرداختهاند و رابطه مثبت و معنادار بین عزم و درگیری
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کاری تحصیلی ،از آزمون بوت استراپ استفاده شد که با توجه به نتایج آن

در رابطه بین عزم و اهمالکاری تحصیلی ،مورد تأیید قرار نمیگیرد .زیرا

رابطه مثبتی بین عزم و درگیری تحصیلی وجود دارد و درگیری تحصیلی

در تبیین یافته پژوهش ،مبنی بر معناداری نقش میانجیگر اهداف پیشرفت

نقش میانجیگر را در بین عزم و تولید کننده بودن تحصیلی ایفا میکرد.

در رابطه بین عزم و درگیری تحصیلی ،باید گفت دانشآموزانی که از

تعدادی دیگر از پژوهشهای پیشین ،به بررسی رابطه بین عزم و اهداف

سطوح باالی عزم برخوردار هستند؛ با توجه به شایستگیهای درون فردی

پیشرفت پرداختهاند .به عنوان مثال کارلن ،ساتر ،هرت و مگ مرکی

و مرتبط با تکالیف ،هدفگذاری کرده و عامدانه و فعاالنه تالش میکنند،

( ) 2105در پژوهش خویش به این نتیجه رسیدند که پافشاری بر تالش،

مطالب مورد نظر برای یادگیری را شخصیسازی و غنیسازی کنند تا

همبستگی مثبتی با اهداف تسلطی ،عملکرد  -گرایشی و انگیزه درونی دارد

بتوانند نتایج بهتری را به دست آورند (ریو و تسنگ )2100 ،و مطابق با

و ثبات عالقه همبستگی منفی با اهداف عملکرد  -گرایشی ،اجتناب -

نظریه امید اشنایدر و همکاران ( ،)0550تمام تمرکز آنها بر شروع و ادامه

عملکرد و انگیزه بیرونی دارد .در پژوهش الهدبی و کارپینسکی ()2105

دادن مسیرهای منتخب در رسیدن به اهداف شخصی به کار گرفته خواهد

نیز ،نتایج نشان داد که عزم از طریق میانجیگری جهتگیری هدف و

شد و نسبت به نتایج پیش رو انگیزه و خوشبینی بیشتری را تجربه خواهند

خودکارآمدی تحصیلی ،رابطه مثبتی با عملکرد تحصیلی دارد.

کرد (پرز.)2109 ،

عالوه بر این تعدادی از پژوهش ها نیز به بررسی رابطه بین اهداف پیشرفت

بنابراین عزم نه تنها سبب افزایش عملکرد فرد نسبت به هدف میشود ،بلکه

با درگیری تحصیلی پرداختهاند .حجازی و همکاران ( ،)0302در پژوهش

موجب می شود زمان و تالش بیشتری را برای دست یافتن به اهداف خود،

خویش به این نتیجه رسیدند که رابطه اهداف پیشرفت و پیشرفت تحصیلی

به کار بگیرد (اکریس-وینکلر و همکاران )2100 ،و به وسیله بازخوردهای

ریاضی ،تحت تأثیر ابعاد درگیری تحصیلی است .هدف تسلطی از طریق

ناشی از هدفگذاری مربوط به عملکرد خویش در تکالیف و بروندادهای

راهبردهای فراشناختی ،ارزش تکلیف و تالش ،بر پیشرفت تحصیلی به

شخصی ،به رقابت با عملکرد پیشین به جای رقابت با همکالسیها ،بپردازد.

صورت غیرمستقیم و مثبت تأثیر میگذارد .هدف عملکرد  -گرایشی

لذا دانشآموزانی که در تالش برای توسعه یادگیری و شایستگیهای خود

توسط راهبردهای شناختی تأثیری غیرمستقیم و منفی بر پیشرفت ریاضی

هستند ،درگیری بیشتری در امور محوله آموزشی خواهند داشت (روزک

میگذارد .تأثیر هدف اجتناب عملکرد بر پیشرفت ریاضی منفی و مستقیم

و همکاران.)2100 ،

است .همچنین نقش واسطهای ابعاد درگیری تحصیلی در رابطه میان

در مورد یافته دیگری از پژوهش حاضر ،نتایج نشان داد اهداف پیشرفت،

اهداف پیشرفت و پیشرفت ریاضی ،تأیید شد .نتایج پژوهش داچسن و

در رابطه بین عزم و اهمالکاری تحصیلی نقش میانجیگر معناداری

همکاران ( )2102نیز در یک پژوهش طولی نشان داد که هدف تسلطی

نداشتند .در میان پژوهشهای پیشین ،تنها یک پژوهش به بررسی نقش

پیشبین غیرمستقیم درگیری شناختی و رفتاری ،درطی یاری خواستن از

میانجی اهداف پیشرفت در رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و اهمالکاری

معلمان بود ،هدف اجتناب  -عملکرد (نه عملکرد  -گرایشی) ،مرتبط با

تحصیلی پرداخته است (رستگار و همکاران )0350 ،که عدم معناداری

درگیری شناختی در طی رفتارهای یاری خواستن بودند.

نقش میانجی اهداف پیشرفت در رابطه بین عزم بعنوان یک ویژگی

نتایج پژوهش حاضر در اثرات مستقیم همسو با پژوهشهای پیشین است.

شخصیتی و اهمالکاری تحصیلی ،ناهمسو با پژوهش مذکور است .با وجود

اما جنبه نوآورانه پژوهش حاضر ،بررسی نقش میانجیگر اهداف پیشرفت

تنها یک پژوهش مشابه ،کامال مشهود است که در پژوهشهای پیشین،

در رابطه بین عزم و درگیری تحصیلی است که تاکنون پژوهشی ،سبک

بررسی نقش هدفگذاری دانشآموزان برخوردار از سطوح باالی عزم در

هدفگذاری دانشآموزان را در رابطه بین عزم با درگیری تحصیلی مورد

کاهش به تعویق انداختن امور آموزشی از نظر مغفول مانده است و برخی

بررسی قرار نداده است .زیرا دراین شرایط میتوان نقش انگیزشی سبک

از پژوهشها ،فقط به بررسی رابطه بین عزم و اهمالکاری تحصیلی پرداخته
اند .به عنوان مثال ولترز و حسین ( ،)2100در پژوهش خویش ،به این نتیجه
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به آینده خود داشتند .نتایج پژوهش هاج و همکاران ( ،)2102نشان داد که

درگیری تحصیلی آنها مشاهده نمود.
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نتایج پژوهش سیاه و همکاران ( )2105نشان داد که اعتیاد به اینترنت رابطه

دانشآموزان نیز نقش بسیار حائز اهمیتی دارد ،زیرا در دوره نوجوانی،

ای مثبت با اهمالکاری تحصیلی دارد .درحالیکه عزم رابطهای منفی با آن

ممکن است ،پسران بیشتر از سایر دورههای سنی ،تحت تأثیر همساالن قرار

دارد .برخی دیگر از پژوهشها نیز ،به بررسی رابطه بین اهداف پیشرفت و

بگیرند ،در این حالت ،به تعویق انداختن تکالیف آموزشی ،آنچنان منفی

اهمالکاری پرداختهاند .بعنوان مثال هاشمی و همکاران ( )0350در پژوهش

ادراک نمیشود.

خویش به این نتیجه رسیدند که هدف تسلط  -گرایشی با اهمالکاری رابطه

عالوه بر عدم همسویی در پژوهشهای پیشین ،جنسیت و نقش دوره

ای منفی دارد به نحوی که بخشی از اهمالکاری دانشآموزان با سبک

نوجوانی که به آن اشاره شد .در این پژوهش با هدف تأکید برشاخصهای

هدفگذاری آنها قابل تبیین خواهد بود .حسینیمنش و همکاران ()0350

مبتنی بر تالش و عالقة خود فرد و هدفگذاری مبتنی بر شایستگی فردی،

نیز در پژوهش خویش به بررسی دانشجویان پرداختند و نتایج نشان داد که

اهمالکاری تحصیلی مورد بررسی قرار گرفت .بنابراین در تبیین دیگر این

اهداف پیشرفت ،پیشبینیکننده های معنادار اهمالکاری تحصیلی بودند.

یافته میتوان به سطح باالتر انتظارات دانشآموزان برخوردار از ویژگی

عالوه بر این ،نتایج پژوهش مورالس ( )2120نشان داد ،هدف تسلطی -

عزم ،اشاره نمود که به دلیل چالشانگیز نبودن تکالیف آموزشی ،سعی

گرایشی ،عدم اهمالکاری را پیشبینی میکرد که منجر به سطوح باالتر

نمودهاند با به تعویق انداختن ،توانمندیهای خود را درحداقل زمان

برونداد آموزشی میشد .هدف عملکرد  -گرایشی نیز ،اهمالکاری مثبت

باقیمانده به چالش بکشند .یا شاید دانشآموزان ،برای دستیابی به نتایج بهتر،

را پیشبینی میکرد که اهمالکاری مثبت ،پیشبینیکننده مثبت پیشرفت

عامدانه انجام تکالیف را به تعویق انداختهاند.

تحصیلی بود .درمقابل ،هدف عملکرد  -اجتنابی ،تسهیلکننده اهمالکاری

پیشنهاد میشود ،محققان بعدی به بررسی اهداف پیشرفت گرایش به

منفی بود که منجر به پیشرفت تحصیلی ضعیف میشد.

دیگران و اجتناب از دیگران درکنار سایر متغیرهای مؤثر محیطی ،مثل جو

اگرچه در پژوهش حاضر ،همسو با پژوهشهای پیشین ،عزم پیشبینی

کالس درس بپردازند.

کننده معنادار اهمالکاری دانشآموزان بود ،اما هدفگذاری دانش

اگرچه در نتایج این مطالعه میتوان محدودیتهای زیادی را ذکر کرد .در

آموزان نتوانست انگیزه الزم در جهت کاهش اهمالکاری را ایجاد کند.

ابتدا باید مدنظر داشت که مدل تحقیق ،مبتنی بر تحقیقات قبلی و پیشینه

زیرا هدفگذاری مبتنی بر خود و مبتنی بر تکلیف ،هردو برگرفته از هدف

نظری است .بنابراین تکرار یافتههای این پژوهش ،برای یافتن شواهدی

تسلطی بودند و با توجه به نقشی که همکالسیها در اهمالکاری فرد دارند،

بیشتر در جهت تأیید این نتایج الزم است .دوم ،در زمینههای موقعیتی

ممکن است دانشآموز با مقایسه خود با دیگران یا تحت تأثیر همرنگی با

خاص ،متغیرهای محیطی میتوانند ما را به سمت چشمانداز بهتری سوق

دیگر همکالسیها ،انجام تکالیف خود را به تعویق انداخته باشد .البته در

دهند .زیرا در این پژوهش ،اهداف پیشرفت حتی اهمالکاری تحصیلی را

پژوهشهای پیشین که به بررسی هدفگذاریهای مبتنی بر مقایسه فرد با

مستقیماً پیشبینی نمیکردند و ممکن است ،انگیزهای مبتنی بر متغیرهای

دیگران پرداختهاند؛ عدم همسویی در نتایج کامال مشهود است .به عنوان

محیطی ،در این زمینه مطرح باشد .سوم ،نباید فراموش کرد که نتایج این

مثال برخی از پژوهشهای پیشین ،به رابطه مثبتی ،بین هدفگذاری مبتنی

مطالعه ممکن است به دلیل جنسیت شرکتکنندگان با محدودیت مواجه

بر برتریجویی نسبت به دیگران (اهداف عملکرد  -گرایشی) و اهمال

شود و در آخر ،از آنجاییکه پرسشنامهها بصورت خودگزارشی پاسخ داده

کاری دست یافتهاند (ولترز2113 ،؛ هاشمی و همکاران )0350 ،و برخی

شده ،محدودیتهایی از قبیل تأثیرات مطلوبیت اجتماعی نیز ،از نظر نباید

دیگر نتیجهای معکوس را در این مورد گزارش نمودهاند (حسینی منش و

مغفول بماند.

همکاران )0350 ،و تعدادی نیز ،به رابطه مثبت بین اجتناب از شکست با
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رابطهای منفی با اهمالکاری یادگیرنده در تکالیف دارد .عالوه بر این،

بیانگر نقش متفاوت دیگران در هدفگذاریهاست .جنسیت و دوره سنی
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رسیدند که بین عزم و اهمالکاری تحصیلی ،رابطهای منفی وجود دارد.

اهمالکاری دست یافتهاند (رستگار2102،؛ مک گریگور و الیوت2112 ،؛

بررسی نقش میانجی اهداف پیشرفت در رابطه بین ویژگی شخصیتی عزم با درگیری تحصیلی و اهمالکاری...

علیرضا روحی و همکاران

پیروی از ا صول اخالق پژوهش :این مقاله برگرفته از ر ساله دکتری نوی سنده اول،

تشکر و قدردانی :بدین وسیله از اساتید راهنما و مشاوران خود و نیز کادر مدارس غیر

در ر شته روان شنا سی تربیتی در دان شکده روان شنا سی و علومتربیتی دان شگاه خوارزمی،

انتفاعی متو سطه دوم شهر همدان ،که با وجود د شواریهای مربوط به پاندمی کرونا ،در

پردیس تهران است و در تاریخ  0350/10/02به تصویب رسیده است.

انجام این تحقیق ،از هیچ کمکی مضایقه ننمودند ،کمال تشکر و امتنان را دارم.

حامی مالی :این پژوهش در قالب رساله دکتری و بدون حمایت مالی میباشد.
نقش هر یک از نوی سندگان :نوی سنده اول محقق ا صلی این پژوهش ا ست ،نوی سنده
دوم و سوم اساتید راهنمای اول و دوم هستند و نویسندگان چهارم و پنجم اساتید مشاوره
رساله میباشند.
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مالحضات اخالقی
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