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Abstract: Academic procrastination is one of the most common problems at different 

academic levels. In recent years, procrastination has been defined as a lack of self-

discipline. The aim of this study was to provide a causal-structural model for academic 

procrastination in nursing and midwifery students. The research method is correlational 

using structural equation modeling. The statistical population of the study included all 

nursing and midwifery students of Lorestan University of Medical Sciences in the 

academic year of 2019-2020, of whom 260 were selected by stepwise cluster sampling. 

The research instruments were: academic procrastination questionnaire, academic 

procrastination scale, motivational strategies for learning questionnaire, and measuring 

goal orientations, all of which had acceptable validity and reliability. AMOS-24 

software was used to analyze the data. The results showed that all the indicators of the 

research model are in the desired range. In general, the fit indices were in acceptable 

ranges. The results showed that there is a positive significant relationship between the 

direction of goal orientation and academic procrastination (r = 0.41), between academic 

procrastination and academic burnout (r = 0.57), and between self-regulation and 

academic procrastination (r = 0.59). Academic self-regulation also mediates between 

goal orientation and academic procrastination, but academic self-regulation does not 

mediate between academic procrastination and academic burnout. Therefore, according 

to the findings, officials of medical universities should pay serious attention to the issue 

of student procrastination and try to reduce it by taking into account goal setting and 

self-regulation. 
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 مقدمه

تحصلیلی  ورزیتعلللعلل و همبسته های  یشناساي  

كه از ناكامی های نظام آموزشی محسوب می شود، يکی از 

موضوعات كاربردی و مهم در حوزه پژوهش های آموزشلی 

است. با توجه بله فقلدان بررسلی جلامه همله مسلتندات 

 يلرانمنتشر شده با وجود مقاالت متعدد در اين زمینه در ا

ورزی هنوز به طور دقیق به بررسی متغیرهای موثر بر تعلل

 .(1397آموزشی پرداخته نشده اسلت ححسلینی و خلاوير 

تعلللل ورزی آموزشللی يکللی از شللايه تللرين مشللک ت در 

سطوح مختلف تحصیلی است. در سال هلای اخیلر، تعللل 

نظم جويی تعريلف  -ورزی به عنوان نوعی نقصان در خود 

 زيربنلای جامعه هر تربیت و تعلیم نظام زهامروشده است. ب

-رود حمرادی، فتحلی، رريل یم شمار به اجتماعی توسعه

 بللر مللرثر عوامللل آنجاكلله از (.1396زاده و همکللاران  

 رفه در عوامل اين شناسايی است، گسترده بسیار يادگیری

 یاربس سیستم آموزشی در موجود هایيینارسا و مشک ت

ازآنجلا  دانشلجويان آموزشلی زهحلو باشد. مطالعهیمهم م

 قشللرعنوان بلله دانشللجويان كلله اسللت اهمیللت دارای

 و اقتصلادی بدنله كله شلوندیم شلناخته ایكردهیلتحص

بروز هرگونله  و شودیم ساخته آنان توسط كشور اجتماعی

پور و اسماعیلح باشدیم كشور ضرر به يتدرنها ناكارآمدی

 علواملی رانپژوهشل  از بسلیاری ازنظر. (1397همکاران 

 با ارتباط زمان، كمبود ی،ك سهم رقابت با امکانات، چون

 انتخلاب و تحصلیلی شلرايط محیط ك س، ها،یك سهم

 به زيادی تواند اضطرابیمی بالینی هادورهو  آينده شغل

عنوان  تحت و كرده تحمیل دانشجويان پرستاری و مامايی

 (.2008ن حواتسون و همکارا باشد مطرح زااضطراب عوامل

 شلدهادراکی هااضلطراب كله انلدداده تحقیقلات نشلان

 نارسلايی ماننلد متعلدد عواملل دانشلجويان پرسلتاری و

 ويژگلی و ازانلدازهیشب اضلطراب حمايلت اجتملاعی،

و  اجتملاعی روابلط خلانواده، افلراد، فشلارهای شخصلیتی

دانشلکده  بلر حلاكم منفلی جو و نیز اجتماعی هاییطمح

 در مهملی نقش شود و تحصیلی دگیفرسو باعث تواندیم

 (.2009بروز آن دارد حبروس 

و یرگلاار تأثمهلم  از عوامللامروزه تعللل ورزی آموزشلی 

(. 2010باشد حسلاالنووا یمعملکرد آموزشی  دهندهكاهش

تعلل ورزی آموزشی در دانشجويان به معنی ايجاد احساس 

نداشلتن  و مطالعلهخست ی نسبت به انجام تکالیف درسی 

كفلايتی یب و احسلاسبدبینانه نسبت بله تحصلیل  ن رش

بله نقلل از  2008(. نیلومنح2010ديويلد است حآموزشی 

(معتقداست كه مطالعه تعلل ورزی آموزشلی 2009بروس 

يان موضوع بسیار مهمی است، زيرا كلیلد فهلم در دانشجو

ی دانشجويان با رابطهعملکرد آموزشی ضعیف دانشجويان، 

ها نسلبت بله ادامله تحصلیل آن دانش اه و شوق و اشتیاق

پاسل  و واكلنش منفلی  درواقهاست. تعلل ورزی آموزشی 

ی حلاد و شلديدی اسلت كله در آن هااضلطرابنسبت به 

ی زياد و خارج از توانی كه از افراد هاخواستهارل  به دلیل 

هلا شود احساس خسلت ی هیجلانی و جسلمانی در آنیم

ی آموزشلی (. تعللل ورز2015كننلد حگريسلبی یمايجاد 

تواند منجر به عدم مشاركت و كاهش انرژی الزم بلرای یم

ی كلله اگونللهبه(. 2009هللا شللود حبللروس یتفعالانجللام 

ای بللرای یللزهان دانشللجويان دچللار تعلللل ورزی آموزشللی 

ی آموزشلی ندارنلد و بلرای هابرنامهو ها ك سشركت در 

كننلد و للاا یمی تراشلبهانهعملکرد ضعیف آموزشی خود 

 برابللر عملکللردپايری و پاسللخ ويی در یتمسلللولحلل  

ضعیف خود در اين افراد وجود نلدارد حلیلان، سلان، ژی و 

 (.2013همکاران 

يکی از متغیرهايی كه با تعللل ورزی آموزشلی در ارتبلاط 

 عملکلرد نبلود معنلای كلاری اسلت و بلهاسلت، اهمال

 انلداختن تلأخیر بله برای و گرايش رفتاری یمیخودتنظ

 شودیم تعريف است، هدف ضروری به رسیدن برای آنچه

 محسلوب دانشل اه جدی برای دانشلجويان مشکل يك و

 كه عملی انداختن تعويق به انداختن يا تأخیر شود. بهیم

 موجل  ورزی هملان تعللل يلا دهلد انجلام بايلد شخص

 نیز را ورزی از تعلل ناشی اضطراب از سطحی فرد شودیم

 از (.2009ی و خلاير ؛ حسین2013كند حكاهیل یم تجربه

به نقل  2005مانند باومیستر و همکاران ح افراد برخی نظر

 بلرای ورزی راهبلردی تعللل (،2007از هاول و واتسلون 
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 به گارا صورتبه كمدست و بوده منفی هاییجانه تنظیم

 و دور شلوند منفلی هلاییجانه از تا كندیم كمك افراد

 توانلايی در نلوعی نیلز و كننلد تجربله را بهتری احساس

راسلتای  در عملکلرد و هلایجانه افکلار، بلر شديد كنترل

(. خاسللت اه 2007اسللت حهللاول و واتسللون  اسللتانداردها

های ان یزشلی بله میلزان زيلادی برخاسلته از یریگجهت

كارهای دينر و دوک، ايمز و آرچر، نیکلولز، دودا ونیکلولز، 

نقلل به  2008و همچنین روبرتز، تريشر و كاواسانیو ح ايمز

( اسلت. 1394آذر، بلدری و همکلاران از محمدی، فتحلی

گیری ی متعللددی در بحللث از جهللتهامللدلهللا و یتلور

هلا ايلن اما هسته مفهومی همه آن؛ است شدهمطرحهدف 

است كه چه قصد و نیتی برای فعالیت و رفتارهای ملرتبط 

گیری هلدف ايلن بحلث را با پیشرفت وجلود دارد. جهلت

را صلحی   مسللهخواهد ده یما فرد سازد كه چریممطرح 

ورزد. یملمبلادرت  مسلائلحل نمايد و چ ونه به حل اين 

محتوی مانند تلوری فلورد  -تفاوت اين دو با رويکرد هدف

محتوی تأكیلد بلر اهلدافی  -در اين است كه رويکرد هدف

كلله یدرحالشللود. یمدارد كلله منجللر بلله هللدايت رفتللار 

ی پیشللرفت در گیری هللدف بللر مقصللد و نیللت بللراجهللت

 (.1394تکالیف تأكید دارد حمحمدی و همکاران 

 آموزشلی تعللل ورزی بلر یرگلاارتأث از دي لر متغیرهلای

كله در ايلن پلژوهش  اسلت هیجلان تنظلیم در دشلواری

 یاربسل يك نکتله يك متغیر میانجی مدنظر است. عنوانبه

 55در  اصللی ويژگلی هیجانی نظمییب كه است اين مهم

است حنولن هوكسکا، ويسلکو و  روانی یاهاخت ل از درصد

 و به فرايندهای درونلی هیجان تنظیم (.2008لوبیرسکی 

 شناسلايی و ارزيلابی پلردازش، بلرای مسللوالنه بیرونلی

دارد حدان، سللان، ن یللون و  اشللاره ی هیجللانیهلاواكنش

 دهدیم نشان هاپژوهش از برخی (. نتايج2018همکاران 

 یهاحوزه در موفقیت عدميا  موفقیت با هیجان تنظیم كه

 (.2016اسلت حتلالیر و میل لران  ملرتبط مختلف زندگی

 ينتلرمهم از هیجلان تنظیم كه است آن بر شواهد حاكی

اسلت و  روان سل مت سلط  بلر شناختی مرثر متغیرهای

 عنوانبلههیجانلات ح چ ون ی تنظیم بین معناداری رابطه

 در تعللل ورزی آموزشلی بلا هیجلانی( هلوش از یجزئل

 مثبتی ارتباط مختلف مطالعات در .دارد وجود انشجوياند

 در آموزشلی هلاییتموفق هیجان و شناختی بین تنظیم

 (.2019است حداونی  شده يافت دانشجويان

مطالعللات بسللیاری در خصللو  تعلللل ورزی آموزشللی 

است. در پژوهشی نشان داده شد كه تعلل ورزی  شدهانجام

كت و كلاهش انلرژی تواند منجر به عدم مشاریمآموزشی 

آرو -سالم  (.2009بروس شود حها یتفعالالزم برای انجام 

در طلی  ( نشان دادنلد كله دانشلجويان2009و همکاران ح

را  فرسلودگی از بلااليی تلا متوسلط سلط  تحصیل دوران

( نشلان 2012. اولیويرا، كارگناتو و كاملارا حكنندیم تجربه

 و شلغل ردندسلت آو به در دانشجويان دادند كه ن رانی

 ازجمللهنیلز  آموزشلی محلیط از رضلايت و شلغلی آينده

 یداونلباشلند حیم تحصلیلی فرسلودگی در ملرثر عواملل

 مشلخص یامطالعله در همکلاران و میکلائیلی(. 2019

 رابطله تحصلیلی عملکلرد بلا تحصیلی نمودند فرسودگی

 فرسلودگی هرچله كه معنا اين به و معناداری دارد منفی

 ترییفضلع عملکلرد باشلد باالتر ندر دانشجويا تحصیلی

(. حسلینی 1392زاده داشت حمیکائیل، افروز و قلی خواهد

جلدی بلرای  مشلکل يلك كلاری رااهمال (1395و خیر ح

. وارگاس و همکاران دانندیم محسوب دانش اه دانشجويان

يجادكننده تعلل ا( نیز دريافتند كه از عوامل اصلی 2019ح

ری و ماملايی فقلدان يلا ورزی آموزشی دانشجويان پرسلتا

سلط   بلاال بلودنكمبود مهارت خلودتنظیمی هیجلانی و 

 كله پلژوهش . دراستكاری و عدم انسجام آموزشی اهمال

 از حلاكی نتلايج( 1398حرحملانی  ،پور بهرام بابلیان، زاهد

 عملکلرد و هدف ينیگزجهت يی،گراكمال بین كه بود اين

 دارد. وجود اردیمعن رابطه آموزشی تعلل ورزی با آموزشی

 منفی ارتباط دادند ( نشان1398همکاران ح و اورلی رستم

 وجلود خلقلی نلاگويی گری و یمخودتنظ بین معناداری و

 و فراشناخت بین معناداری و مثبت ارتباط همچنین. دارد

با توجه به مطالل  وجود دارد.  خلقی ناگويی با ورزی تعلل

سلاختاری  –بین شده هدف پژوهش حاضر ارائه مدل علّی 
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بللرای تعلللل ورزی آموزشللی در دانشللجويان پرسللتاری و 

 باشد.مامايی و مامايیحكاربرد تحلیل مسیر( می

 روش كار

 یهللاپللژوهش حاضللر ازلحللاا هللدف از نللوع پژوهش

مفروضلات  یروش، پژوهشلی بلر مبنلا اساس و بر یادیبن

پژوهش حاضر  یجامعه آمار بود. یرآزمايشیهمبست ی و ر

پرستاری و ماملايی دانشل اه عللوم  انيدانشجو یهشامل كل

شد. حجم می 1398-99لرستان در سال آموزشی  یپزشک

جامعه مطالعه حاضلر كله شلامل دانشلجويان پرسلتاری و 

مامايی دانش اه علوم پزشلکی لرسلتان در سلال تحصلیلی 

نفر بود كه با توجله بله  800شدند، برابر با می 99-1398

جسلی مورگلان اين حجم جامعه و مبتنلی بلر جلدول كر

ای به ها به صورت تصادفی خوشهنفر از بین آن 260تعداد 

انتخلاب  یبلرا عنوان نمونه مورد مطالعله انتخلاب شلدند.

ابتللدا دانشللکده پرسللتاری و مامللايی انتخللاب  هللایآزمودن

هر سال با توجه بله  یورود يانو سپ  از دانشجو يدهگرد

ی و پرسلتار يانكل دانشلجوهر سال به نشجوياننسبت دا

حپسللر و دختللر(  یتمامللايی و بللا توجلله بلله نسللبت جنسلل

 وتحلیليلهجهلت تجزند. شلد انتخلاب یصلورت تصلادفبه

 یینتع یو برا یمعادالت ساختار يابیها از روش مدل داده

 .شداستفاده  AMOSافزار برازش مدل از نرم

پرسشنامه تعلل ورزی آموزشلی مسللش و جکسلون ابزار: 

تعللل ورزی آموزشلی  یلاسز مقپرسشنامه ا : اين(1981ح

و همکللاران  یعابللد ی،مللزالت توسللط رسللتم يللامسلللش 

آن از  يیپاسلخ و یلفاسلت. ط يده( استخراج گرد1391ح

در  یگلاارنمره یوهشل يلنالبتله اباشد ی میادرجه 7نوع 

پرسشنامه فلوق باشد. میمعکوس  15تا  11مورد سراالت 

(، شللك و 7-1سللرال ح یعللاطفخسللت ی  سلله بعللد یدارا

سلراالت آموزشلی ح(، خودكارآملدی 9-8سراالت ح ینیدبب

 (1391و همکاران ح یدر پژوهش رستمباشد. ( می10-15

پايايی پرسشلنامه بلر اسلاس آلفلای كرونبلای بلرای بعلد 

(، 84/0ح ینیبلللدب(، شلللك و 89/0ح یعلللاطفخسلللت ی 

( 83/0( و در كللللل ح67/0آموزشللللی حخودكارآمللللدی 

 است. آمدهدستبه

 يللنا: موزشللی سللولومون و راثبلللومكللاری آاهمال مقیللاس

( 1984پرسشللنامه را سللولومون و راو بلللوم در سللال ح

كلاری آموزشلی نلام نهادنلد، اهمال یاسساخته و آن را مق

 يلرانبلار در ا یناولل ی( بلرا1387ح یرا دهقان یاسمق ينا

 3باشد كه می يهگو 27 یدارا یاسمق ينكاربرده است. ابه

مرلفه اول، آملاده شلدن  :هددیقرار م یمرلفه را موردبررس

مرلفله دوم، آملاده شلدن  ،سلرال 8امتحانات؛ شامل  یبرا

و مرلفه سوم، آماده شلدن  سرال 11و شامل  یفتکال یبرا

باشللد. می سلرال 8كله شللامل  ترميللانپا یهامقالله یبلرا

-15-16-21-23-25 یها يهگو یاسمق يندر ا ینهمچن

. شلوندیم یگلاارصورت معکوس نمرهبه 13-11-6-4-2

 يلايیپا ي ضر یقی( در تحق1391ح یچار ینو حس یاننام

بلله دسللت  73/0كرونبللای  یپرسشللنامه را بلله روش آلفللا

 يلايیپا ي ضلر پژوهشلیدر  یلز( ن1391ح یآوردند. دولتل

به دسلت آورد.  91/0كرونبای  یپرسشنامه را به روش آلفا

 .شودیاستفاده م یسرال 27پژوهش از نسخه  يندر ا

: (MSLQح يادگیری یبرا یزشان  یبردهاپرسشنامه راه

 یپرسشللنامه بللرا يللن( از ا1990گللروت ح یو د ینتللري پ

 يللنا .انللداسللتفاده كرده یمیخللودتنظ يللادگیریسللنجش 

باورهلای  -1سرال دارد كله در سله بخلش  44پرسشنامه 

 يللادگیری -3فراشللناخت و  یهللامهارت -2 یزشللی،ان 

سشلنامه از پر يلناند. سلراالت اشدهگنجانده یمیخودتنظ

اسلت. بله افلراد  ایينلهبسته پاس  پنج گز یهانوع آزمون

پرسشنامه بر اساس  ينتا به سراالت ا شودیآموزش داده م

 ربرحسل  عملکلرد خلود د یادرجلهپنج یکلرتل یاسمق

را اكللز  یلاسمق يلنا یهلاك س درس پاس  دهنلد. ماده

كرده و  یم( تنظ1987ح ينستان(، وا1981(، هارتر ح1983ح

آزمون را  ينا یدرون ی(. همسان1379 یعیان،اند حرفاختهس

 يجكللرده اسللت كلله نتللا ی( بررسلل1379نسلل  ح ینیحسلل

 یزشللیان  یباورهللا ۀگانآمده بللرای عوامللل سللهدسللتبه

اضلطراب امتحلان( و  ی،درونل یگاارارزش ی،حخودكارآمد

 یل به ترت یمیخودتنظ يادگیریو  یفراشناخت یهامهارت

 یالبرز ینهستند. همچن 68/0-64/0-77/0-41/0-68/0

 يللنا يللیبلله دسللت آوردن روا ی( بللرا1378ح یو سللامان
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 ي اند كله ضلراستفاده كرده يیپرسشنامه از روش باز آزما

 آمده است.دستبه 76/0اعتبار 

الیلوت و ملك  یهلدف هاییریگپرسشنامه سنجش جهت

هدف افراد  یریگبرای سنجش بُعد جهت : (2001گرگور ح

توسلط  شلدهیهدو ضربدر دو ته یچهاروجه بر طبق ال وی

 یبار ال لو یننخست ی( كه برا2001و مك گرگور ح یوتال

كردنلللد  یلللهرا ته یشلللرفتپ یهادو ضلللربدر دو هلللدف

 یخلود گزارشل يلهگو 12شده است كه مشتمل بر استفاده

 9-7-1 یها. سرالگیردیرا در برم يهگو 3است. هر هدف 

-8-2 یهاسلرال يکردی،رو -یعملکرد یگیری هدفجهت

 -یتبحللر 10-5-3 یهاسللرال يکللردی،رو -یتبحللر 12

را  یاجتنللاب -یعملکللرد 11-6-4 یهاو سللرال یاجتنللاب

نامه پرسلش يلنا یها. پرسلشدهندیموردسنجش قرار م

( نیز با 1387است. به پژوه و همکاران ح ينههفت گز یدارا

 هلللاییاساسلللتفاده از روش ملللاكور بلللرای خلللرده مق

اجتنلابی،  -تبحلری يکردی،رو -بحریهدفی ت یریگجهت

 یل بله ترت یاجتنلاب -و عملکلردی يکلردیرو -عملکردی

 سلتبله د 82/0، 84/0، 84/0، 79/0، 86/0 یآلفا ي ضرا

 آوردند.

 هايافته

يی كه گیفن و هاشاخصبرای آزمون مدل ساختاری از 

، اسللتفاده شللد. ايللن انللدنموده( مطللرح 2000همکللاران ح

كله مقلادير  X2/dfهسلتند.  شامل موارد زيلر هاشاخص

يرش هسلتند، شلاخص نیکلويی بلرازش پاقابل 3كمتر از 

( كه مقادير بیشلتر CFI(، شاخص برازش تطبیقی حGFIح

نشلان ر بللرازش مناسلل  ال للوی هسللتند، شللاخص  9/0از 

( كه مقلادير بیشلتر از AGFIيافته حيلتعدنیکويی برازش 

كله  (PNFIهستند، شاخص برازش ايجاز ح قبولقابل 8/0

نشان ر برازش مناس  ال وی هسلتند  6/0مقادير بیشتر از 

( كه RMSEAو مجاور میان ین مربعات خطای تقري  ح

 نشان ر برازش مناس  ال و هستند. 08/0مقادير كمتر از 

 
 

 . مدل مفهومی اولیه تحقیق1شکل

Figure 1. Basic conceptual model of the research 

 است. شدهگزارشی برازش مدل آزمون شده تحقیق هاشاخص 1در جدول 

قی برازش مدل تحقیهاشاخص. 1جدول

Table 1. Fit indicators of the research model

شاخص مجلاور خلی دو بلر درجله  1با توجه به جدول 

آملد كله  بله دسلت 74/1آزادی برای مدل آزمون شلده، 

 و GFIهای باشد. شاخصمی 3قبول كمتر از حد قابل

 CFI   بله دسلت آملد كله  90/0و  95/0نیز بله ترتیل

به  65/0نیز  PNFIباشند. شاخص می 90/0بیشتر از حد 

باشللد. می 60/0دسللت آمللد كلله بیشللتر از حللد مجللاز آن 

 X2/d.f GFI AGFI CFI PNFI RMSEA مدل

 08/0کمتر از  60/0بیشتر از  90/0بیشتر از  80/0بیشتر از  90/0بیشتر از  3کمتر از  یرشپذقابلحد 

 050/0 65/0 92/0 90/0 95/0 74/1 مدل آزمون شده

 گیری هدفجهت

 

 کاریاهمال

  

 خودتنظیمی

  

 ورزی آموزشیتعلل

  

41/0 

60/0 

45/0 

57/0 

59/0 
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بله  050/0نیز برای مدل آزمون شده  RMSEAشاخص 

 08/0قبول آن يعنلی دست آملد كله كمتلر از حلد قابلل

های دهند كله تملام شلاخصباشد. اين نتايج نشان میمی

 ار دارند.شده تحقیق، در دامنه مطلوب قرمدل تدوين

 . اثر مستقیم بین متغیرهای پژوهش2 لجدو

Table 2. Direct effect between research variables 
 B S.E. Beta C.R. P متغیرها

 005/0 95/2 20/1 439/0 359/0 خودتنظیمی <- هدف گیریجهت

 140/0 52/1 -58/0 398/0 -140/0 تعلل ورزی آموزشی <- هدف گیریجهت

 895/0 -063/0 -03/0 241/0 -007/0 خودتنظیمی <-آموزشی کاریاهمال

 369/0 078/1 305/0 308/0 10/0 تعلل ورزی آموزشی <-کاری آموزشیاهمال

 002/0 -289/3 -498/0 152/0 -439/0 تعلل ورزی آموزشی <-خودتنظیمی

 گیری هدفجهتشود كه یممشخص  2جدول با توجه به 

 359/0 تللأثیرضللري  دارای  بللر خللودتنظیمی آموزشللی

( 95/2باشد كه آماره بحرانی مربوط بله اثلر مسلتقیم حمی

باشد. در رابطله بلا اثلر دار مییمعن 05/0بوده و در سط  

 مشاهده  تعلل ورزی آموزشیبر خودتنظیمی آموزشی 

باشد و آماره بحرانلی می -439/0شود كه ضري  تأثیر می

سللط  باشللد. چللون ( منفللی می-439/0ح 05/0در سللط  

درصللد  95كمتللر اسللت. لللاا بللا  05/0معنللاداری آن از 

 شود.اطمینان فرضیه تحقیقی تائید می

 یرهامتغ ینب یرمستقیمو غ یماثر کامل، مستق. 3جدول 

Table 3. Complete, direct and indirect effect between variables 

 اثر کل یرمستقیمغاثر  اثر مستقیم ضرایب مالک میانجی بینیشپ

 خودتنظیمی یری هدفگجهت
تعلل ورزی 

 آموزشی

 -329/0 -178/0 -149/0 ضرایب استاندارد

 -t 65/0- 829/0- 365/1مقدار 

کاری اهمال

 آموزشی
 خودتنظیمی

تعلل ورزی 

 آموزشی

 128/0 028/0 10/0 ضرایب استاندارد

 t 352/0 074/0 419/0مقدار 

 

 گیری هلدفجهلتم ، اثر مستقی3با توجه به نتايج جدول 

( و اثللر ریرمسللتقیم -149/0آموزشللی حبللر تعلللل ورزی 

( بللر تعلللل ورزی -178/0ح گیری هللدفجهللتاسللتاندارد 

درصلد  95باشد. لاا با معنادار می 05/0آموزشی در سط  

تلوان شلود يعنلی میاطمینان فرضیه تحقیقلی تائیلد می

خودتنظیمی آموزشی نقش میانجی بلین نتیجه گرفت كه 

اثلر  كنلد.و تعلل ورزی آموزشی ايفا می ی هدفگیرجهت

آموزشللی بللر تعللل ورزی  كللاری آموزشلیاهمالمسلتقیم 

باشللد و اثللر ( نیللز ازنظللر آمللاری معنللادار نمی10/0ح

( بلر -037/0ح كاری آموزشلیاهمالریرمستقیم استاندارد 

باشلد. هم معنادار نمی 05/0تعلل ورزی آموزشی در سط  

شلود و فرضلیه تحقیقلی رد میدرصد اطمینلان  95لاا با 

خلودتنظیمی آموزشلی مثبلت توان نتیجه گرفلت كله می

و تعلللل ورزی  كللاری آموزشللیاهمالنقلش میللانجی بللین 

 كند.آموزشی ايفا نمی

 گیریبحث و نتیجه

سلاختاری  –ارائله ملدل علّلی پژوهش حاضر با هدف 

پرسللتاری و  ياندر دانشللجوبللرای تعلللل ورزی آموزشللی 

كه بین جهلت گبلری  نشان داد يجت. نتامامايی انجام گرف

كلاری و (؛ اهملال=r-41/0هدف و تعللل ورزی آموزشلیح

(؛ خودتنظیمی و تعلل ورزی =57/0rتعلل ورزی آموزشیح

دار وجلود دارد. (رابطله مثبلت و معنلی=r-59/0آموزشیح

بینی كننلده یشپكاری همچنین نتايج نشان داد كه اهمال

ايلن  جينتلاباشلد. ی میمعناداری برای تعلل ورزی آموزشل

یلل و كاه (،2009حكاگان و همکلاران هایيافتهبا پژوهش 

 افتهي نيا نییدر تبباشد. مغاير می (1398یرحخحسینی و 
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 قيبه تعو ،یان ارسهل یكاری به معناگفت اهمال توانیم

عنوان كلاری را بلهكله اهمال یاگونهانداختن كارهاست. به

و  شلکليكدر  هایتمسللولو  فياز انجام وظلا یفروگاار

 يرپلااجتناب ررمیلموقه و مورد انتظار، علاندازه و زمان به

 یاملدهایاز پ یفرد جهت انجام آن و آگلاه يیبودن و توانا

 شلدهيفتعر هایتطفره رفلتن از انجلام مسللول نديناخوشا

 است. 

 یمیخودتنظ یریادگي نیب رابطه، 1 طبق اط عات جدول

 جياز نتللا یبرخللدار بللود ینللو تعلللل ورزی آموزشللی مع

مطالعله  نيلا هایيافتلهكله همسلو بلا  نیشلیمطالعلات پ

ل یلتحل جيكله نتلا یاشلود. در مطالعلههستند، اشاره می

و  زشیان  ،یمیخودتنظ یریادگينشان داد كه  یهمبست 

 انيبا عملکرد دانشجو یآموزشی ارتباط مثبت یخودكارآمد

( در 2014ح لللین و هانلل   دارنللد. نيللآن  یهللادر دوره

 خلود، اضلطراب تيلكردند اضلطراب هو انیمطالعه خود ب

و اضلطراب آموزشلی  نلدهياضلطراب تحلول آ ،یفلرد نیب

 انيطور مشترک تعلل ورزی آموزشی دانشلجوتوانستند به

( مشلاهده شلد 2014كنند. در تحقیق فولر ح بینییشرا پ

 یبرا یمعنادار هایبینیشپ ،و تعلل ورزی يیگراكه كمال

از اوقلات فرارلت  تيرضلا كلهیورزی هستند، درحال تعلل

 بللینیشپ كيلل یتعلللل ورزی كارآمللد ریللمتغ یتنهللا بللرا

از  تيرضلا نیبل تبلاطار يیگراكمال نیمعنادار بود. همچن

ی در پژوهشلل . كللردینم یانجیللفرارللت و تعلللل ورزی را م

 یراهبردهلا یریادگيلكله  اسلت شدهنشان داده دي ر نیز

 یاز نظام آموزشل رندگانیادگي تيهم بر رضا ،یمیخودتنظ

و هللم بللر عملکللرد آموزشللی آنللان اثرگللاار بللوده اسللت و 

محللور در  رنللدهیادگي یریادگيلل هللاییطمح رنللدگانیادگي

معللم  ايلمحتوا محور و  هاییطمح رندگانیادگي با سهيمقا

 یشللتریب میخللودتنظ یریادگيلل یمحللور از راهبردهللا

 یریادگيلل انیللم اطارتبلل نیللیتب در .دانللبرخللوردار بوده

گفللت بلله  تللوانیو تعلللل ورزی آموزشللی م یمیخللودتنظ

 یریادگيل یراهبردهلا هایيژگی( و1999ح  ينتریاعتقاد پ

را بلاالبرده،  یخت لیآن است كه سلط  بران  یمیخودتنظ

 يتللاًو نها دهنللدیم شيرا افللزا یشللناخت یریللدرگ زانیللم

شلده . مطالعلات انجامبخشندیعملکرد آموزشی را بهبود م

از آن  یگلر حلاك یمافلراد خلودتنظ هلایيژگیو نهیزم رد

؛ انلدیختهخودان  یریادگيل نلهیافلراد در زم نيلاست كه ا

؛ كنندیوضه م شيخو یبرا ایيانهگرااهداف آموزشی واقه

بله اهلداف خلود  یابیمنظور دسلتكارآمد به یاز راهبردها

 یو در صلللورت للللزوم راهبردهلللا نماينلللدیاسلللتفاده م

دهنلد. آنلان می رییلتغ ايل كنندیح ممورداستفاده را اص 

از منابه در دسترس ماننلد  نهیبا استفاده به كنندیم یسع

از  یمعلمان و منلابه كمکل ن،يزمان، مکان، همساالن، والد

و انتخلاب  نشيبه سلاخت؛ آفلر انه،يو را دئويو لم،یف لیقب

دهلد  شيرا افلزا یریادگيلدسلت بزننلد كله  هايییطمح

 افللتيدر یجابلله یمخللودتنظ انریلل(. فراگ2007بمبنتللی ح

هلدف، انتخلاب  نیلیفعال در تع یاگونهمنفع نه دانش، به

مطالعه، نظارت بر  یابزارها، روش و راهبردها نییتع ر،یمس

 ریلدرگ شلرفتیعملکرد و در صورت لزوم اص ح فراينلد پ

 گیرنللدیرا بلله عهللده م یریادگيلل تیو مسللرول شللوندیم

آن اسلت كله  ان ریشده ب(. مطالعات انجام2007پینتري  ح

 یمیخودتنظ یریادگي یاستفاده دانش آموزان از راهبردها

 ی. راهبردهللابخشللدیعملکللرد آموزشللی آنللان را بهبللود م

 است كه در حل مشک ت آموزشی یمثابه ابزاربه یریادگي

و بله دانلش آملوزان كملك  گیرنلدیمورداستفاده قلرار م

بله  لین تحصلكه در طلول دورا ار يیهاتا مهارت كنندیم

 تيلو تقو يیدارند، رشد و توسعه دهنلد. شناسلا ازیها نآن

 هایيیتوانا بریهتا با تک كندیراهبردها به فرد كمك م نيا

كاملل  تیلها، قادر باشد بلا موفقآن تيخود و كشف و تقو

حنلولن و هاللدينا  را پشت سر ب اارد یدانش اه  تیتحص

و نظم  یدگردانخو جاديبا ا یمیظخودتن یریادگي(. 2010

نف  آموزشلی او بلاال شود كله علزتدر دانشجو باعث می

 نی. همچنلدابليكاهش  یبرود و لاا تعلل ورزی آموزشی و

موقه به شود كه دانشجو بهباعث می یمیخودتنظ یریادگي

 نيو واللد دیاسلات یامور آموزشی خود بپردازد و لاا از سو

و  یسلت كمتر دچلار خ  یتتر نيو بد كند افتيپاداش در

خلودتنظیم  یریادگيلشلود. بعل وه  لیبه تحص ع ق ییب

امور هم كمك كنلد  ريدر سا یمیممکن است، به خودتنظ
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كلاهش تعللل  زیلو ن یسل مت روانلبه زین قيطر نيو از ا

 یكلله دارا یآمللوزانورزی آموزشللی كمللك كنللد. دانش

و امللور آموزشللی هسللتند از  یریادگيللدر  یمیخللودتنظ

و  برنلدیم یشلتریبله آن للات ب ل و املور مربلوطیتحص

 هیلكم نخواهد شد. در توج لیها به تحصع قه آن نيبنابرا

 زیلآموزشی و تعللل ورزی آموزشلی ن یسازگار نیرابطه ب

منجللر بلله  زیللآموزشللی ن یاشللاره كللرد كلله سللازگار ديللبا

ماننلد  یبلازده شيشود كله موجل  افلزامی هايییتفعال

 ،آموزشللی فیتکللال نجللامتمركللز و توجلله در كلل س، ا

 ی(. وجلود سلازگار2008كلاتز ، حگرددیو ... م يزیربرنامه

تلل ش و  ل،یآموزشللی باعللث ع قلله بلله مدرسلله و تحصلل

 یبنلديپا ،آموزشی شرفتیپ ،یدرس فیپشتکار، انجام تکال

  للرياحتللرام بلله د ل،یو مقللررات محللل تحصلل نیبلله قللوان

هلا و و داشلتن ارتبلاط سلالم و سلازنده بلا آن انيدانشجو

گللردد یم لیو كاركنللان محللل تحصلل دیبلله اسللات احتللرام

تعللل ورزی  جلادياز ا  یلترت ني( و بد2013حمونت ومری 

 .نمايدیم یریآموزشی جلوگ

از آن بلود  یپژوهش حلاك همچنین مشاهده شد كه يافته

 دانلش یهدف و تعللل ورزی تحصلیل یریگكه بین جهت

بللین  دي ریانبوجللود نللدارد. بلله داریمعنلل رابطلله جويللان

موردمطالعله بلا تعللل  جويلان هدف در دانش یریگتجه

سو بلا ناهم يافته ينرابطه وجود ندارد؛ كه ا تحصیلی ورزی

(، زاهللد بابلیللان 2018حسللالم  و همکللاران هایيافتلله

گیری جهلتباشد كه نشلان دادنلد می (1398حوهمکاران 

و سط   یاز تعهد كار يیسط  باال بینی كنندهیشپ هدف

 تلوانیميافتله  يلنتبیین ا رورزی است. داز تعلل  يینیپا

تبه آن گفت كه ترس و اجتناب از وارد عملل شلدن و بله

 ییلزهان  كله شلودافراد ملاكور باعلث می یماهیت انفعال

در  یدرسل هلاییتت ش و فعالیلت در زمینله انجلام فعال

عملکلرد شلده و  در دچار افلت یجهباشد. درنت يینها پاآن

در آنان  ینجر به تعلل ورزی تحصیلم تواندیمرورزمان مبه

 یننشلان داد كله بل ینشود. نتلايج ايلن پلژوهش همچنل

رابطه  یآموزشی همبست  تعلل ورزی با گیری هدفجهت

اين يافته مطابق بلا نظلر  ییندر تبداری وجود ندارد. یمعن

گفللت كلله دانشللجويان بللا  تللوانیم( 1953ح ینسللوناتک

 دنبال كننلد كله را یتمايل دارند اهداف گیری هدف،جهت

شلود. در محسوب می یشايست  یجامعه جزء هنجارها در

در مقايسه با  بهتر تأكید بر عملکرد یران،اين دسته از فراگ

خود با دي ران جهلت  یيسهو تمركز بر مقا یراندي ر فراگ

بلوده، تل ش  يرناپااجتناب یامر ی خودابراز و اثبات تواناي

ملوالً در قالل  نملرات خلود را كله مع یتتا موفق كنندیم

بله ری دي لران بکشلند.  يابلد،یآموزشی نملود میشرفت پ

 یریيلادگ گیری هلدف، تکلالیفجهلتدانشجويان با  یبرا

است. اين دسلته،  یرونیبه اهداف ب یدنرس یبرا اییلهوس

 یكلله خللود را بللرا كننللدیمی احسللاس شايسللت  یزمللان

 ينیگزهلدف گونلهين. اینندعملکرد بهتر در ك س توانا بب

 یلرانافلزايش عملکلرد آموزشلی فراگ به منجر یلدر تحص

قطل  مخلالف  یمثابلهگرديده، با تعلل ورزی آموزشلی به

 .كندیبرقرار م یارتباط معکوس یری آموزشیدرگ

تلوان پیشلنهاد داد های مطالعه حاضر ملیبا توجه به يافته

كه برای اينکه بتوانیم سط  اهملال كلاری آموزشلی را در 

ن پرستاری و مامايی پايین آورد بايلد بله سلط  دانشجويا

خودتنظیمی و همچنین سط  اهمال كاری آن هلا توجله 

ويژه داشت تلا بلا افلزايش سلط  خلودتنظیمی از میلزان 

كاری آموزشی كاسته شود. اين مطالعه هماننلد هلر اهمال

هايی بود كه تعمیم نتايج پژوهش دي ری دارای محدوديت

. مهمتلرين محلدوديت مطالعله كندرا با مشکل مواجه می

حاضر اين بود كه دانشجويان رشته پرستاری و مامايی كله 

به عنلوان نمونله در مطالعله حاضلر بودنلد، صلرفا از بلین 

دانشجويان دانش اه علوم پزشکی لرستان انتخاب شدند كه 

دهی نتايج به ساير دانشجوهای پرسلتاری و اين كار تعمیم

زشکی دي ر را با محلدوديت های علوم پمامايی در دانش اه

 كند و لاا در تعمیم نتايج بايد احتیاط كرد.مواجه می

 قدردانی و تشکر

شلركت  دانشلجويان كلیه از حاضر مطالعه نويسندگان

ايلن  .دارنلد را قلدردانی و تشلکر كمال پژوهش در كننده

مقاله برگرفته از طلرح پژوهشلی انجلام شلده در دانشل اه 

 باشد.می 15144951مصوب  علوم پزشکی لرستان با كد
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ورزی آموزشی يکی از شايه ترين مشک ت در سطوح مختلف تحصیلی است. در سال های اخیلر، تعلل چکیده:

ارائله ملدل حاضر با هلدف،  شنظم جويی تعريف شده است. پژوه -تعلل ورزی به عنوان نوعی نقصان در خود 

روش پلژوهش  انجلام گرفلت. ساختاری برای تعلل ورزی آموزشلی در دانشلجويان پرسلتاری و ماملايی –علّی 

 ياندانشلجو یلهكلپلژوهش شلامل  ی. جامعله آملاربلود یسازی معادالت ساختارهمبست ی با استفاده از مدل

 260ها تعلداد آن یانكه از مبود  1398-99لرستان در سال آموزشی  یپرستاری و مامايی دانش اه علوم پزشک

عبلارت بودنلد از: پرسشلنامه تعللل  هشپژو یای انتخاب شدند. ابزارهاای مرحلهگیری خوشهنفر با روش نمونه

و سللنجش  يللادگیری یبلرا یللزشان  یاهبردهلاكلاری آموزشللی، پرسشللنامه راهمال یللاس، مقیورزی آموزشل

هلا از داده وتحلیليهمنظور تجزقبولی برخوردار بودند. بهقابل يايیكه هم ی از اعتبار و پا هدف هاییریگجهت

ها نشلان داد كله بلین جهلت گبلری هلدف و تعللل ورزی آموزشلی يافته يد.استفاده گرد Amos-24افزارنرم

(رابطله =59/0r(؛ خودتنظیمی و تعلل ورزی آموزشی ح=57/0rورزی آموزشی ح كاری و تعلل(؛ اهمال=41/0rح

هدف و تعللل ورزی  یریگجهت ینب یانجیآموزشی نقش م یمیخودتنظدار وجود دارد. همچنین مثبت و معنی

 يفاكاری آموزشی و تعلل ورزی آموزشی ااهمال ینب یانجیآموزشی نقش م یمیخودتنظكند اما یم يفاآموزشی ا

موضلوع  یعلوم پزشلک یهادانش اههای به دست آمده بايد دست اندركاران بنابراين و با توجه به يافته .كندینم

گزينلی و و از طريلق توجله بله هلدفموردتوجله قلرار دهنلد  یطورجلدرا به يانتعلل ورزی آموزشی دانشجو

 خودتنظیمی در صدد كاهش آن برآيند. 

 

 ورزی آموزشی.گزينی، تعللكاری، هدفبخشی، اهمالخود نظم واژگان كلیدی:
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