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اجتماعی دوئک )باورهاي هوشی و اهداف -شناختی يهاي نظریهلفهي حاضر با هدف بررسی نقش مؤمطالعه :چكیده

گیري تصادفی همبستگی انجام شد. با روش نمونه-کاري تحصیلی دانشجویان به روش توصیفیبینی اهمالپیشرفت( در پیش

مهندسی و علوم پزشکی دانشگاه آزاد -هاي علوم انسانی، فنیمرد( از دانشجویان رشته 250زن و  175نفر ) 375اي، طبقه

( 2006(، نظریه ضمنی هوش )عبدالفتاح و ییتس 1986کاري )لی هاي اهمالنامهاسالمی واحد دزفول انتخاب شدند و پرسش

کاري تحصیلی با ها نشان داد که بین اهمالیل کردند. یافته( را تکم2001گریگور و پرسشنامه هدف پیشرفت )الیوت و مک

کاري با باورهاي مثبت و معنادار و بین اهمال ياجتناب رابطه-گرایش و عملکرد-باورهاي ذاتی به هوش و اهداف عملکرد

ام به گام نشان داد (. نتایج رگرسیون گP<01/0منفی و معنادار وجود دارد ) يگرایش رابطه-افزایشی به هوش و اهداف تسلط

کاري تحصیلی را طور معنادار متغیر اهمالاور افزایشی به هوش، توانستند بهگرایش و ب-گرایش و عملکرد-که اهداف تسلط

 بینی کنند.پیش
    

 کاري، باورهاي هوشی، اهداف پیشرفت.اهمال کلیدي: واژگان
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 مقدمه
رار داده و از ثیر قکاري افراد زیادي را تحت تأاهمال    

وري و گیري است که تقریباً همیشه بر بهرهمشکالت گریبان

کاري در خصوص بهزیستی افراد اثر سوء دارد. اهمال

تکالیف تحصیلی یک مشکل رایج در میان دانشجویان است 

ترین علل شکست یا فقدان موفقیت فراگیران در و از مهم

حصیلی است. ي پیشرفت تهایابی به برنامهیادگیري و دست

دهند که مکرراً تا چهارم دانشجویان گزارش میتقریباً یک

کنند که براي آنها ایجاد استرس کاري میاي اهمالدرجه

   کند، که این امر عملکرد آموزشی ضعیف آنها را موجب

کاري را اهمال ي(. واژه2009 ،شود )بالکیس و دورومی

          تنبلی،( معادل تعلل، 1382 ،اي )الیس و نالعده

اند و برخی دیگر از انگاري و به تعویق انداختن دانستهسهل

( بین 2008 ،به نقل از نینان 1980 ،پژوهشگران )وسلر

کنند که فرد کاري و تنبلی تمایز قائل شده و ذکر میاهمال

که ؛ در حالیمیل استه انجام دادن کار بیتنبل نسبت ب

داشتن خود از انجام دادن کار، اغلب با مشغول نگهاهمال

ورزد که هم اکنون اولویت دارد. اخیراً تکلیفی اجتناب می

کاري، پژوهش مرتبط با اهمال 33در فراتحلیلی بر روي 

کاري با عملکرد تحصیلی محرز شد و ارتباط منفی اهمال

عمومیت این پدیده را در بین دانشجویان نشان داد )کیم و 

کاري ل مهم در بروز اهمالانگیزش یک عام (.2015 ،سئو

اجتماعی به انگیزش، شناخت -است. در رویکرد شناختی

افراد نسبت به کار تحصیلی )باور نسبت به توانایی، انتظارات 

 تکالیف ياهداف براپیامد درگیر شدن در تکلیف،  يدرباره

اجتماعی قرار دارد. -هاي بافتیثیر عاملمورد تأ و یادگیري(

گاه انگیزش فقط در درون دانشجو یا در در این رویکرد، جای

بافت نیست، بلکه در تعامل میان فرد و بافت اجتماعی 

 ،فلدرگیرد )اوردان و شونکالس )دانشگاه( شکل می

( مدل 1999(.  در همین رویکرد است که دوئک )2006

نقش متغیرهاي انگیزشی و انگیزشی خود را براي تعیین 

است. دو  ارایه دادهتحصیلی ثر بر عملکرد شناختی مؤ

( 1999اجتماعی دوئک ) -اختیشن يمفهوم در نظریه

هاي ضمنی که یادگیرندگان در یا نظریه ند از: باورهاا عبارت

گیري اهداف پیشرفت. دارند و جهتمورد ماهیت هوش 

هاي تحصیلی و هاي شخصیتی که با فعالیتیکی از ویژگی

شجویان در انگیزشی فراگیران مرتبط است، باورهاي دان

ها و ماهیت هوشی خویش است. باورهاي ارتباط با توانایی

هوشی شامل بر باورهاي افزایشی به هوش و باور ذاتی به 

هوش هستند. باور هوشی افزایشی به این مطلب اشاره دارد 

که هوش کیفیتی انعطاف پذیر و قابل افزایش است، در 

ابل افزایش مقابل باور ذاتی، هوش را کیفیتی ثابت و غیر ق

داند. یادگیرندگانی که داراي باور هوشی افزایشی هستند می

کید هاي خود و اکتساب دانش جدید تأگیبر بهبود شایست

هاي گذشته تالش ها و شکستدارند و براي غلبه بر ناکامی

 که داراي باور ذاتی بودن هوشولی یادگیرندگانی  ،کنندمی

کنند و براي مرکز میهستند بر دستیابی به عملکرد خوب ت

 دهند غلبه بر مشکالت حداقل تالش را به خرج می

( معتقد 2011(. دوئک )1393 ،یخچالی و همکاران)حاجی

ل جانبی رفتار موفقیت هستند و است باورهاي هوشی عوام

ثیرات پایدارتري را أبرخی پسایندهاي نزدیک، ت يوسیلهبه

-رویکرد شناختی در ،روکنند. از اینبر موفقیت اعمال می

گیري اهداف اجتماعی خود متغیر دیگري تحت عنوان جهت

توان دهد که بر مبناي آن مینظر قرار می پیشرفت را مد

مقابل آن اهمال  يگیري پیشرفت تحصیلی و نقطهشکل

 تحصیلی را تبیین نمود. 

هاي پیشرفت اساساً ناظر بر گیري هدفمفهوم جهت    

نجام دادن تکالیف است )براتن و دالیل فراگیران براي ا

ر ارتباط با این فراگیر د ،عبارت دیگر(. به2004، استرامسو

چرا من این تکلیف »دهد که ال پاسخ میمولفه، به این سؤ

هاي پیشرفت با توجه به نقش هدف«. دهم؟را انجام می

مهارت و توانایی داراي انواع مختلفی هستند از جمله اهداف 

تگی، یادگیري و نشان دادن بهبود شایستسلط، که براي 

روند، و اهداف عملکردي، که براي کار میتسلط بر تکلیف به

شوند. نشان دادن شایستگی و رقابت با دیگران انتخاب می

گیري اهداف در یکی از آخرین نظریات در مورد جهت

( یک چارچوب 2001گریگور )پیشرفت، الیوت و مک

دو را مطرح کردند شامل:  گیري هدف پیشرفت دو درجهت

گرایش، شامل تالش براي یادگرفتن -گیري تسلطجهت

           تمام آن چیزي است که براي یادگیري وجود دارد. 

اجتناب، که مربوط است به ناکام ماندن -گیري تسلطجهت

گیري در یادگیري آنچه که براي یادگیري وجود دارد. جهت

بهتر از دیگران عمل  گرایش، که با جستجو براي-عملکرد

-گیري عملکردشود و در نهایت جهتکردن مشخص می

اجتناب که متضمن اجتناب از عملکرد ضعیف نسبت به 

کند که گیري اهداف پیشرفت فرض میدیگران است. جهت

آموز و دانشجو در مفهوم رفتار پیشرفت خود با دانش

یز ها با پیامدهاي متمایکدیگر تفاوت دارند و این تفاوت

هیجانی، انگیزشی، شناختی و رفتاري در ارتباط هستند 

کاري (. ارتباط اهداف پیشرفت با اهمال2005 ،)الیوت

تحصیلی در ایران بررسی شده است براي مثال سواري 

( نشان داد بین اهداف تسلطی )تبحرگرایی( با 1392)

 منفی و بین اهداف عملکردي  يکاري تحصیلی رابطهاهمال

  مثبت معنادار وجود دارد. يیی( رابطه)رویکردگرا



 30                                                                                                         مشتاقی و همكاران                        

 13951395بهار بهار   ،،11ي ي شمارهشماره  ،،هفتمهفتمسال سال   ،،شاپورشاپور  جنديجندي  آموزشآموزش  يي  توسعهتوسعه  پژوهشیپژوهشی--ي علمیي علمیفصلنامهفصلنامه

بر طبق الگوي دوئک، دانشجویانی که معتقدند هوش 

افزایشی دارد احتمال بیشتري وجود دارد که اهداف  يجنبه

که (؛ در حالی1999، تسلط داشته باشند )دوئک

ثابت دارد،  يدانشجویانی که به اعتقاد آنها هوش جنبه

؛ 2001 ،ورمتن و همکارانبیشتر اهداف عملکردي دارند )

حصاري و به نقل از ذبیحی 2003  ،اسپینات و پلستر

تحقیقات داخلی نیز این  ي(. نمونه1393 ،لواسانیغالمعلی

 ،مدعا را نشان داده است )براي نمونه: حاتمی و همکاران

حصاري و ؛ ذبیحی1392 ،؛ فتحی و همکاران1392

قیقات متعدد (. تح1393 ،؛ زارع1393 ،لواسانیغالمعلی

هاي بیننشان داده است که باورهاي فراگیران یکی از پیش

هاي مختلف تحصیلی قوي پیشرفت یادگیرندگان در جنبه

اند که (. تحقیقات نشان داده1391 ،است )برزگر و همکاران

گیري اهداف فراگیران، باورهاي ضمنی هوشی و جهت

اهبردهاي ي تالش و شکست، راباورهاي آنها را در مورد معن

یجه آنها را در مورد چگونگی برخورد با تکلیف و در نت

دهد )اوماندسن ثیر قرار میپیشرفت تحصیلی آنها را تحت تأ

(. تحقیقات چندانی در ارتباط با باورهاي 2005 ،و همکاران

 ،کاري گزارش نشده استضمنی توانایی هوشی و اهمال

 يد پایهتوانتوان یافت که میمی ولی تحقیقات مرتبطی

( رابطه 2001نظري مناسبی در این مورد باشد. اوماندسن )

ناتوانگري را بررسی هاي ضمنی توانایی و خودین نظریهب

کاري معناي اهمالذکر است خود ناتوانگري بهزم بهکرد. ال

گرفته در این مورد هاي انجامفراتحلیل ، ولی نتایج نیست

مثبتی دارد  يهکاري رابطنشان داده است که با اهمال

( و همچنین رفتار به تأخیر انداختن کارها را 2007، )استیل

(. در توجه به فرایند 2000، انگیزد )فراريمیبر در فرد

ناتوانگري دیده شده است که این افراد از فعالیت براي خود

هاي خود د در مورد تواناییپیشبرد اهداف به خاطر این اسنا

باشد، صرف نظر ل رشد میصورت قطعی و غیر قابکه به

( در پژوهش خود به این 2009کنند. هاول و بورو )می

         اند که بین باورهاي هوشی افزایشی و نتیجه رسیده

دار وجود دارد. آنها در تبیین ي منفی معناکاري رابطهاهمال

کاري و باورهاي توانایی هوشی به ارتباط بین اهمال

اند که ر اشاره و بیان کردهپیامدهاي رفتارهاي نابهنجا

تواند با کاري نوعی رفتار نابهنجار باشد میچنانچه اهمال

تواند از حالت بهنجار تا نابهنجار باورهاي هوشی نیز که می

کاري بر این اساس، اهمال متغیر باشد، ارتباط داشته باشد.

هاي ضمنی توانایی قطعی و ظریهصورت مثبت با نباید به

هاي ضمنی توانایی افزایشی در با نظریه صورت منفیبه

( نشان داد 2009ارتباط باشد. نتایج پژوهش هاول و بورو )

هاي ضمنی توانایی ظریهصورت مثبت با نکاري بهکه اهمال

هاي ضمنی توانایی صورت منفی با نظریهقطعی و به

کاري در افزایشی در ارتباط است. با توجه به گسترش اهمال

پژوهشی،  يپیشینه ن و اهمیت موضوع و بین دانشجویا

اجتماعی -شناختی يحاضر بر مبناي نظریه يمطالعه

 االت پژوهشی زیر است:دوئک، در پی پاسخ به  سؤ

آیا ترکیب خطی باورهاي هوشی )ذاتی و افزایشی( و  -1

کاري اهداف پیشرفت با اهمال گیري چهارگانهجهت

 ود دارد؟معنادار وج يتحصیلی دانشجویان رابطه

گیري سهم باورهاي هوشی )ذاتی و افزایشی( و جهت -2

کاري بینی اهمالچهارگانه اهداف پیشرفت در پیش

 تحصیلی دانشجویان به چه میزان است؟ 

هاي جنسیتی دانشجویان در متغیرهاي باورهاي تفاوت -3

کاري تحصیلی گیري اهداف پیشرفت و اهمالهوشی، جهت

 چگونه است؟

 هامواد و روش
دانشجویان  يآماري این پژوهش شامل کلیه يجامعه    

هاي مختلف علوم انسانی، فنی و دختر و پسر رشته

مهندسی و علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول 

است که در سه مقطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی 

ارشد مشغول به تحصیل بودند. حجم جامعه چیزي بیشتر 

درصد  45بیش از  ،فر است که از این میانن 14000از 

 يدانشجویان مرد بودند. نمونه يدانشجوي زن و بقیه

اب شد. به این اي نسبتی انتخآماري به روش تصادفی طبقه

جنسیت، گروه نمونه به دو  حسب طبقهترتیب که ابتدا بر

دانشجوي زن و مرد تقسیم شد. بعد براي هر گروه  يطبقه

حسب متغیر دوم طبقات یعنی بر ن یا مرد، سطحز

با ، دیگر شکل گرفت. در نهایت يطبقهدانشکده، پنج زیر

ه به حجم نمونه در هر طبقه و توجه به نسبت حجم جامع

طبقات، گروه نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب زیر

، z=96/1شدند. حجم نمونه با استفاده فرمول کوکران )با 

5/0=p ) نفر  375برابر با  درصد 95در سطح اطمینان

برآورد شد. این تعداد با مراجعه به جدول کرجسی و 

( نیز براي این حجم جامعه بسنده بود. 1970مورگان )

ستگی پیرسون، ها از آزمون همبجهت تجزیه و تحلیل داده

هاي مستقل گروه tگام و آزمون بهروش رگرسیون گام

 استفاده شد.

 ابزارهاي پژوهش
ی گزارشکاري لی: یک مقیاس خودمالیاس اهمق (الف    

اي درجهسؤال را در مقیاس پنج 20کاغذي است که -مداد

شود. این آزمون لیکرت )از هرگز تا اغلب اوقات( شامل می

کاري جمع نمرات میزان اهمالمقیاس ندارد و حاصلزیر
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که نمرات زیاد در طوري؛ بهدهدتحصیلی فرد را نشان می

 يبیشتر و نمرات کم نشانه کاريلاهما يمقیاس نشانه

، به نقل از سایروس 1986کاري کمتر است. لی )اهمال

و سایروس  82/0( همسانی درونی مقیاس را 2007

در ایران نیز این ابزار  گزارش کردند. 90/0( نیز 2007)

( در 1390کار رفته است و براي مثال سپهریان )هبارها ب

محاسبه کرد. در  73/0دانشجویی این میزان را  يجامعه

 78/0پژوهش حاضر نیز میزان ضریب پایایی آلفا برابر با 

 محاسبه شد.

ضمنی هوش: این ابزار براي اولین بار  يمقیاس نظریه ب(

هاي ( و بر اساس نظریه2006توسط عبدالفتاح و ییتس )

( ساخته شد. این مقیاس داراي 2000ضمنی هوش )دوئک 

 7رهاي افزایشی به هوش و گویه باو 7گویه است که  14

      يسنجند. شیوهگویه باورهاي ذاتی به هوش را می

اي لیکرت از گذاري ابزار بر اساس طیف چهار درجهنمره

کامالً مخالفم تا کامالً موافقم تنظیم شده است. عبدالفتاح و 

( ضریب پایایی این مقیاس را با روش آلفاي 2006ییتس )

و براي مقیاس  83/0هاي ذاتی کرونباخ براي مقیاس باور

گزارش کردند. در ایران نیز اخیراً  75/0باورهاي افزایشی 

ي ( در جامعه1392وند و همکاران )محبی نورالدین

ترتیب این مقادیر را براي باورهاي ذاتی و دانشجویی به

اعالم کردند. در پژوهش حاضر نیز  82/0و  74/0افزایشی، 

کرونباخ براي مقیاس باورهاي  پایایی ابزار به روش آلفاي

محاسبه  80/0و براي مقیاس باورهاي افزایشی  71/0ذاتی 

 شد.

نامه بر اساس هدف پیشرفت: این پرسش ينامهپرسش ج(

( ساخته شد 2001گریگور )الگوي چهار وجهی الیوت و مک

    7اي است که بر اساس طیف گویه 12و یک مقیاس 

گیري سه گویه یک جهت اي لیکرت تنظیم شده و هردرجه

گیري اهداف سنجد. در مجموع شش گویه فرد جهترا می

اجتناب( و شش گویه زوج -گرایش و تسلط-تسلطی )تسلط

-گرایش و عملکرد-گیري اهداف عملکردي )عملکردجهت

کنند. مقادیر پایایی آلفا براي گیري میاجتناب( را اندازه

-کرد، عملاجتناب-گرایش، تسلط-گیري اهداف تسلطجهت

و  80/0، 71/0، 78/0ترتیب اجتناب، به -گرایش، و عملکرد

 محاسبه شد. 69/0

 هایافته
ال اول پژوهش و تعیین رابطه بین در پاسخ به سؤ    

کاري متغیرهاي باورهاي هوشی، اهداف پیشرفت و اهمال

تحصیلی، از روش همبستگی پیرسون استفاده شد. در 

 تغیرها ارائه شده است.ماتریس همبستگی این م 1جدول 

 

ماتریس همبستگی بین باورهای هوشی،  -1شماره جدول 

 کاری تحصیلیاهداف پیشرفت و اهمال
 7 6 5 4 3 2 1 متغیرها

       1 کاری. اهمال1

. باورهای افزایشی 2

 هوش

27/0-** 1      

     1 01/0 *11/0 . باورهای ذاتی هوش3

    1 -08/0 **19/0 **-30/0 گرایش-. هدف تسلط4

   1 **22/0 01/0 **30/0 -07/0 اجتناب-. هدف تسلط5

-. هدف عملکرد6

 گرایش

26/0** 10/0* 03/0 05/0 06/0 1  

-. هدف عملکرد7

 اجتناب

12/0* 22/0** 08/0 09/0-* 14/0* 26/0** 1 

   05/0>P
* 01/0>P

** 

کاري تحصیلی با دهد که اهمال( نشان می1نتایج جدول )

      گرایش-گیري اهداف تسلطي افزایشی و جهتباورها

دار و با باورهاي ذاتی به هوش و ي منفی و معنارابطه

اجتناب -گرایش و عملکرد-گیري اهداف عملکردجهت

ي مثبت و معنادار وجود دارد. در پاسخ به سؤال دوم رابطه

کاري بینی و تبیین واریانس اهمالمنظور پیشپژوهش و به

گیري ساس متغیرهاي باورهاي هوشی و جهتتحصیلی بر ا

گام بهگام ياهداف پیشرفت از رگرسیون چندگانه به شیوه

 ( آمده است.2استفاده شد که نتایج در جدول )

کاری گام اهمالبهتحلیل رگرسیون گام -2شماره جدول 

 تحصیلی از طریق باورهای هوشی و اهداف پیشرفت

001/0 P<  

شود از بین مشاهده می 2طور که در جدول همان    

رگرسیونی شدند سه  يبین که وارد معادلهمتغیرهاي پیش

           مدل معنادار استخراج شد. در گام اول که اهداف 

 9دله رگرسیونی شد که به تنهایی گرایش وارد معا-تسلط

 کاري تحصیلی دانشجویان را تبییندرصد از تغییرات اهمال

گرایش در -کرد. در گام دوم با اضافه شدن اهداف عملکرد

کاري تحصیلی، و در درصد از تغییرات اهمال 16مجموع 

نهایت در گام سوم با اضافه شدن باورهاي افزایشی به هوش 

طور معنادار کاري تحصیلی بهاز واریانس اهمالدرصد  22

ال سوم (. جهت پاسخ به سؤP<001/0بینی شد )پیش

و بررسی تفاوت بین دو جنس در متغیرهاي پژوهش 

 tکاري، باورهاي هوشی و اهداف پیشرفت از آزمون اهمال

( آمده است.3مستقل استفاده شد. نتایج در جدول )

 F R  β B بینمتغیر پیش گام

-هدف تسلط لاو

 گرایش

54/16* 29/0 09/0 29/0- 58/0- 

-هدف تسلط دوم

 گرایش

78/16* 41/0 16/0 31/0-  61/0- 

-هدف عملکرد

 گرایش

28/0 46/0 

-هدف تسلط سوم

 گرایش

07/16* 47/0 22/0 26/0-  52/0- 

-هدف عملکرد

 گرایش

30/0  49/0 

باور افزایشی به 

 هوش

24/0-  56/0- 
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دانشجویان زن و  یبرای مقایسه tآزمون  -3شماره جدول 

 مرد در متغیرهای پژوهش
 متغیرها

 فر(ن175دانشجویان زن ) نفر(200دانشجویان مرد )
سطح  tمقدار 

معنادار

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین ی

 کاری تحصیلیاهمال
28/59 50/8 71/53 69/7 

55/4- 00/0 

 باورهای افزایشی به هوش
37/20 38/4 80/21 98/2 

49/2 01/0 

 باورهای ذاتی به هوش
68/16 05/3 59/15 05/3 

38/2- 01/0 

 گرایش-گیری تسلطجهت
58/17 37/4 49/18 11/3 

04/2 04/0 

 اجتناب-گیری تسلطجهت
19/14 26/4 29/16 58/4 

88/2 01/0 

-گیری عملکردجهت

 گرایش
74/15 11/5 96/16 11/4 

76/0- 47/0 

-گیری عملکردجهت

 اجتناب
30/16 19/4 85/16 67/3 

49/0- 64/0 

نتایج نشان داد که بین دانشجویان مرد و زن در متغیرهاي 

ذاتی به کاري، باورهاي افزایشی به هوش، باورهاي اهمال

  ( و اهداف p<01/0)اجتناب -هوش و اهداف تسلط

( تفاوت معنادار وجود دارد. با p<05/0گرایش )-تسلط

بررسی میانگین دو گروه در متغیرهاي مذکور معلوم شد که 

کاري دانشجویان مرد به نسبت دانشجویان زن داراي اهمال

معتقد به باورهاي ذاتی به هوش هستند،  تحصیلی بیشتر و

این در حالی است که دانشجویان زن داراي باور افزایشی به 

            گرایش و -گیري اهداف تسلطهوش بودند و جهت

اجتناب در آنها به طور معناداري متفاوت از -تسلط

 دانشجویان مرد بود.

 گیريبحث و نتیجه
اي آموزشی با بسیاري از هامروزه دانشجویان در محیط     

شود، پیشرفت تحصیلی آنها میهاي رفتاري که مانع عادت

ها تمایل به تعویق رو هستند. از جمله این عادتروبه

          تحصیلی در واپسین انداختن تکالیف و انجام وظایف 

         باشد که از این عادت رفتاري یشده مهاي تعیینزمان

 ،شود. در پژوهش حاضرکاري یاد میالعنوان رفتار اهمبه

گیري اهداف ارتباط باورهاي هوشی و جهت چگونگی

کاري تحصیلی مورد بررسی قرار داد. پیشرفت را با اهمال

هاي پژوهش نشان دادند که بین باورهاي ذاتی به یافته

کاري رابطه مثبت و بین باور افزایشی با هوش با اهمال

معنادار وجود دارد. در تبیین این منفی  يکاري رابطهاهمال

توان گفت دانشجویانی که معتقدند توانایی هوشی می یافته

پذیر بوده و حالت افزایشی دارد، احتمال ها انعطافآن

و مطالعات خود ها کمتري هست که تکالیف کالسی، پروژه

ها کارهاي توان گفت آنخیر اندازند و میرا تا امتحان به تأ

دهند. انجام میموقع کنند و بهده موکول نمیرا به آینخود 

دوئک است که بیان  ينظریه يکنندهاین ارتباط منعکس

اي چون: تمرکز کند باور افزایشی با رفتارهاي سازگارانهمی

انگیز، تالش، پایداري کردن در هنگام انجام تکالیف چالش

یج در انجام تکلیف و مدیریت عاطفی در ارتباط است. نتا

(، 1392هاي فتحی و همکاران )حاضر همسو با پژوهش

(، و هاول و 2001(، اوماندسن )1392حاتمی و همکاران )

( در توجیه فرایند خود 1999( است. دوئک )2009بارو )

ناتوانگري در افراد به این نتیجه رسیده است که آنان از 

ان در مورد فعالیت براي پیشبرد اهداف به خاطر اسنادهایش

و غیر قابل رشد است، رت قطعی صوهایشان که بهاناییتو

 ،به نقل از فتحی 1994کنند. رودوالت )نظر میصرف 

آموزانی که باورهاي ثابت و ( نیز نشان داد که دانش1392

سازي بیشتري هویتی هوش دارند رفتارهاي خود ناتوان

ي هوشی افزایشی دارند، آموزانی که باورهااما دانش ،دارند

سازي کمتري را در تحصیل خویش اتخاذ ناتوانر خودرفتا

هاي خود افته( نیز در تبیین ی2009کنند. هاول و بورو )می

کاري و باورهاي هوشی به این دار اهمالمبنی بر ارتباط معنا

کاري یک رفتار اند که چون اهمالنکته اشاره داشته

لت نابهنجار است و باورهاي هوشی نیز در حالت افزایشی حا

منفی  صورتتواند با باورهاي افزایشی بهمی بهنجار دارد، لذا

هاي پژوهشی نشان داد یافته ارتباط داشته باشد. همچنین

کاري گرایش با اهمال-گیري اهداف تسلطکه بین جهت

منفی معنادار وجود دارد. این چنین  يتحصیلی رابطه

ست که امنفی بیانگر پیامدهاي سازگارانه و مثبتی  يرابطه

همراه دارد. دانشجویان داراي گرایش با خود به-هدف تسلط

هاي یادگیري درونی به فعالیت يگیري تسلط عالقهجهت

 دارند و به همین دلیل وقت بیشتري براي یادگیري صرف

االت تمرکز دارند که: کنند این دانشجویان بر این سؤمی

ن کار را چگونه ای»، «توانم بفهمم؟چگونه این مطلب را می»

بر این درس  توانم میچگونه »، و «توانم انجام دهم؟می

(. 2001گریگور، )به نقل از الیوت و مک« مسلط باشم؟

؛ برزگر و 2007 ،نتایج حاضر همسو با نتایج )استیل

( 1393 ،؛ زارع1392 ،؛ حاتمی و همکاران1391 ،همکاران

 گرایش و -بین اهداف عملکرد ،است. از سوي دیگر

کاري مثبت و معناداري با اهمال ياجتناب رابطه-دعملکر

 ،)هاول و بارورسو با نتایج حاضر هم يدیده شد. یافته

 ،و حاتمی و همکاران 1386 ،جوکار و دالورپور ؛2009

توان گفت در تبیین ها میدر تبیین این یافته ( است.1392

گیري عملکردي ي که جهتتوان گفت افرادمی این یافته

         هایی کهت شایستگی خود در جمعدنبال اثباهب دارند،

کنند، هستند و در می ي رقابت را القاور بالقوه روحیهطبه

عنوان آشکارترین و قابل ، معیارهاي عینی بهچنین شرایطی

اشند )مثل بترین مالک براي ارزشیابی افراد میدسترس

دادن خود  شانافراد مذکور با برتر ن نمرات درسی(. بنابراین

دنبال نشان دادن شایستگی خود در ها، بهدر این مالک

مقایسه با دیگران بوده و تمام تالش و تمرکز آنان در 

شود. البته از سویی احتمال رسیدن به این هدف هدایت می
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یک حالت اجتنابی در این شکست در رقابت با دیگران نیز 

ها را افزایش آن ورزيتواند تعللآورد و میوجود میافراد به

دهد. این دانشجویان داراي انگیزه و تنظیم بیرونی هستند، 

مانند تا تکلیف را شروع ها تا آخرین لحظه منتظر میآن

ها در اثر احساس فشار بیرونی تکالیف را انجام کنند، زیرا آن

 نشجویانی که تنظیم درونی و دهند. در مقابل دامی

هستند، گیري تسلطی شده دارند و داراي جهتپذیرش

شده ریزيصورت برنامهکنند و بهاحساس حمایت می

رسانند. البته هاي خود را شروع کرده و به پایان میفعالیت

هاي پژوهش حاضر ها نتایجی متفاوت از یافتهبرخی پژوهش

 ي( در مطالعه2012که دانیلس و همکاران )طوري؛ بهدارند

اراي تنظیم و انگیزش ی که دخود نشان دادند دانشجویان

شده )عملکردگرا( بودند در متغیرهاي مختلف مربوط کنترل

به تحصیل مانند کسب لذت، ماللت، اضطراب، موفقیت 

دانشجویان داراي انگیزش ادراکی و نمرات درسی تفاوتی با 

گرا( نداشته و هر دو گروه عملکرد )تسلطخودمختار

 اي داشتند.سازگارانه

هاي دانشگاهی ما که جه به محیطتو با ،در مجموع      

باال و رقابت با سایر دانشجویان هست و  يکید بر نمرهتأ

تر آن که نظام ارزیابی ما مالک مرجع است و مالک نیز مهم

ما در  يدوباره نمره است، این معضلی است که در جامعه

با توجه به  شود. بنابراینوارد ارزش تلقی میبرخی م

توان انتظار داشت دانشگاهی ما می هايخصوصیات محیط

ار و گیري تسلطی که با انگیزش خودمختکه داشتن جهت

مثبت تعلل و  يکنندهبینیاستقالل همراه است پیش

اما مهار شدید دانشجویان از طرف  ،کاري نباشداهمال

ر هاي اجتماعی مانند خانواده و اساتید و سایپایگاه

خیال شدن را در دانشجو دانشجویان، یک نوع وادادن و بی

 کاري را ورزي و اهمالطور مثبتی تعللوجود آورد و بهبه

 يگونهبر این، نتایج نشان دادند که به افزون وجود آورد.هب

کاري در دانشجویان مرد بیشتر از کلی درصد شیوع اهمال

؛ 2007 ،هاي )استیلها با پژوهشزنان است. این یافته

؛ و حاتمی و 1392 ،توکلی ؛2009 ،بالکیس و دورو

( همسو است. از سویی با مطالعات هالووي 1392 ،همکاران

( که 1390( و سپهریان )1393به نقل از زارع  ،2009)

کاري تحصیلی دانشجویان زن را بیشتر از مردان اهمال

بالکیس و دورو  يگزارش کردند، ناهمسو است. به گفته

    ي دو جنسهاها بیشتر به نقشت( این تفاو2009)

هاي سنتی گردد نه به خود جنسیت، امروزه نقشمیبر

هاي تحصیلی و شغلی تغییر کرده است و زنان در زمینه

          ها را براي زنان مناسباند که در گذشته آنوارد شده

دانستند. به این منظور، زنان و دختران تالشی مضاعف نمی

تحصیل و کار دست  دارند تا بتوانند به امتیازات الزم در

اند که یابند. برخی از پژوهشگران نیز به این نتیجه رسیده

دارتر هستند و بنابراین انتظار زنان نسبت به مردان خویشتن

نشان دهند )الس  کاري کمتري از خودرود اهمالمی

(. البته 1392نقل از توکلی  2006کوئست و همکاران، 

کاري اهمال ها نیز بین دو جنس دربرخی از پژوهش

تحصیلی تفاوت معناداري مشاهده نکردند )براي مثال، 

          هاي پژوهش حاضر (. بر اساس یافته2001 ،واتسون

توان استنباط کرد که افزایش انگیزش درونی با ترغیب می

گیري اهداف تسلط در دانشجویان و رشد باورهاي به جهت

جویان را کاري دانشتواند اهمالافزایشی به هوش، می

هاي دانشگاهی از شود در محیطکاهش دهد. پیشنهاد می

صورت کارگاهی در اي بهق مداخالت تربیتی و مشاورهطری

قالب تغییر باورهاي هوشی و انگیزش دانشجویان به کاهش 

کاري کمک کرد. همچنین، به پژوهشگران آینده اهمال

شود به بررسی ساختارهاي کالس درس و پیشنهاد می

هاي شی موجود در دانشگاهگ سازمانی و جو آموزفرهن

کاري همت منظور روشن شدن ابعاد بیشتر اهمالکشور به

 گمارند.
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Abstract: The present study aimed to investigate the role of psycho-social theory components of 

Dweck (intelligence beliefs and achievement goals) for prediction the academic procrastination 

among students. Research method was a descriptive and correlation study. Using classified-

random sampling, 375 students (175 female, 200 male) were selected from students of 

humanities, engineering and medical science colleges at Islamic Azad University, Dezful branch. 

All the participants were asked to complete the following questionnaires: Procrastination Scale 

(Lay 1986), Implicit of Intelligence Scale (Abd-El-Fattah and Yates 2006), and Achievement 

Goal Questionnaire (Elliot and McGregor 2001). Results showed a significant positive 

relationship between academic procrastination with entity intelligence beliefs, performance-

approach goals, and performance-avoidance goals. Also, there was a negative significant 

relationship between procrastination with incremental intelligence beliefs and mastery-approach 

goals (P<0.01). The results of stepwise Regression showed that the variables mastery-approach 

goal, performance-approach goal, and incremental intelligence belief could predict the academic 

procrastination. 
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