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چکيده
هدف پژوهش حاضر ،بررسی نقش واسطه اهداف پيشرفت در تأثير نياز به خاتمه بر تعللورزی تحصيلی بود.
برای این منظور 124 ،نفر ( 219دختر و  482پسر) از دانشجویان دانشگاه پيام نور استان فارس به روش نمونهگيری
خوشهای چند مرحلهای انتخاب و به پرسشنامهای خودگزارشی متشکل از خرده مقياسهای نياز به خاتمه (،)NFCS
مقياس اهداف پيشرفت ( )AGSو مقياس تعللورزی تحصيلی ( )PASSپاسخ دادند .روش اجرای پژوهش توصيفی
و با توجه به بررسی روابط ميان متغيرها در قالب مدل علّی تحليل مسير ،طرح پژوهش همبستگی انتخاب شد .نتایج پژوهش
بهطور کلی نشان داد که ابعاد نياز به خاتمه از طریق واسطهگری اهداف پيشرفت بر تعللورزی تحصيلی دارای اثر
غيرمستقيم ،مثبت و معنیدار است .یافتهها گویای آن بود که اثر مستقيم نياز به ساختار بر اهداف تبحری معنیدار و
منفی و بر اهداف اجتناب -عملکرد معنیدار و مثبت است .اثر مستقيم نياز به ساختار بر اهداف رویکرد-عملکرد
معنیدار نبود .بعالوه ،اثر مستقيم نياز به قطعيت بر اهداف تبحری و رویکرد-عملکرد معنیدار و منفی و بر اهداف
اجتناب-عملکرد معنیدار و مثبت بود .در قسمت نتيجهگيری بهطور تفصيلی به بحث در خصوص یافتههای حاصله
و تبيين آنها پرداخته شده است.
واژههای کليدی :نياز به خاتمه ،اهداف پيشرفت ،تعللورزی تحصيلی.
� نویسنده مسؤول
Copyright©2015, University of Isfahan. This is an open access article distributed under the terms of the Creative
Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/BY-NC-ND/4.0/), which permits others to
download this work and share it with others as long as they credit it, but they cannot change it in any way or use it
commercially.
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مقدمه
سالهاست که عملکرد تحصيلی افراد بهعنوان یکی از شاخصهای مهم ارزیابی نظامهای آموزش
عالی و موفقيت در فعاليتهای علمی مورد توجه قرار گرفته است .این در حالی است که برخی
پدیدههای بافتی از جمله تعللورزی میتوانند چنين عملکردی را تحت تأثير قرار دهند .افرادی که
انجام کارها را به زمانی نزدیک به ساعات پایانی یا موعد مقرر موکول میکنند ،وقت کمتری برای
آماده کردن کارها دارند و این امر میتواند بر عملکردشان تأثير زیانباری داشته باشد .تعللورزی

4

عبارت است از تمایل فرد برای بهتأخير انداختن آغاز یا انجام تکاليف مهم تا سرحدّ ناراحتی و رنج و
زحمت (سولومون و راثبالم .)4381 ،2نتایج پژوهشها نشان میدهد که تعللورزی یک گرایش
شخصيتی ثابت و ایستا نيست؛ بلکه در واقع رفتاری پویاست که بسته به تعامل تکاليف و زمينهها در
طول زمان تغيير میکند (مون و ایلينگورث.)2664 ،9
نظریهپردازان ،تعللورزی را بهطور معمول بهعنوان شککست خودگردانی تصور میکنند (استيل،1
 .)2662یادگيری خودگردان بهعنوان فرایندی فعال ،مؤثر و سازنده تعریف میشود که بهموجب آن،
یادگيرندگان برای یادگيری خود هدفگذاری کرده ،سکس

میکوشند بر شناخت ،انگيزش و رفتار

خود نظارت داشته ،آنها را تنظيم و کنترل کنند (پينتریچ .)2666 ،4یکی از متغيرهایی که در مدلهای
یادگيری خودگردان مورد تأکيد قرار گرفته ،اهداف پيشککرفت اسککت .اهداف پيشککرفت 0معرف یک
سکيسکتم معنایی جامع از موقعيتها یا بافتهایی اسکت که دارای پيامدهای شناختی ،عاطفی و رفتاری
هستند و یادگيرندگان برای تفسير اعمال خود از آنها استفاده میکنند (کاپالن و ماهر.)4333 ،2
رویکرد هدف پيشککرفت برای دههها یک چارچوب انگيزشککی غالب پژوهشککی و آموزشککی بوده
اسکت (ککبام و گوتاردی .)2644 ،8این مفهوم ناظر بر دکیل یادگيرندگان برای انجام تکاليف است
(براتن و اسکترامسو .)2661 ،3این نظریه فراتر از سایر نظریهها که برای ایجاد انگيزش در یادگيرنده بر
شکککناخت و یا عوامل موقعيتی تاکيد دارند ،هر دوی عوامل شکککخصکککی و موقعيتی را مورد توجه قرار
1- procrastination
2 Solomon & Rothblum
3- moon & Illingworth
4- Steel
5- Pintrich
6- achievement goals
7- Kaplan & Maehr
8- Lochbaum, & Gottardy
9- Braten & Stromso
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میدهد .اليوت و مکگریگور )2664( 4چارچوب سککه بعدی اهداف پيشکککرفت را توسکککعه دادند که
عبکارتند از :اهداف تبحری ،2اهداف رویکرد -عملکرد 9و اهداف اجتناب -عملکرد .1یادگيرندگانی
که اهداف تبحری را اتخاذ میکنند ،بر رشد و گسترش قابليت و شایستگی در یک تکليف تحصيلی
تکيه میکنند .افرادی که اهداف رویکرد -عملکرد باکیی دارند ،تمایل دارند به دیگران نشککان دهند
که توانمندتر از همسککاکنشککان هسککتند؛ در صککورتی که یادگيرندگانی که اهداف اجتناب -عملکرد
باکیی دارند ،درصدد اجتناب از آن نوع قضاوتهای اجتماعی هستند که بيان میدارد آنها توانمندی
کمتری نسکبت به همساکن خود دارند .شواهد جمعآوری شده نشان داده است که این اهداف توسط
پيشکککایندهای مختلفی پدید میآیند و به الگوهای متمایزی از پيامدهای شکککناختی ،عاطفی و رفتاری
منجر میشکوند (شکانک 4و همکاران2668 ،؛ به نقل از رستگار و همکاران .)4931 ،از ميان متغيرهای
بافتی مؤثر بر اهداف پيشکککرفت میتوان به سکککاختار هدفی کالس درس ،کيفيت آموزش کالسکککی،
حمایت از خودمختاری که توسککط معلم ارائه میشککود و رویکردهای آموزشککی مورد اسککتفاده اشککاره
کرد (پکران 0و همکاران.)2641 ،
پژوهشهایی که درخصککوص رابطه بين تعللورزی و اهداف پيشککرفت انجام گرفته ،بيانگر وجود
تنکاق

هکایی در این بکاره اسکککت .بعضکککی از یکافتههای پژوهشکککی نشکککان میدهد که تعللورزی با

جکهککتگيری تبحری رابطککه منفی دارد (شکککر و اوسکککترمن2662 ،2؛ ولترز)2661 ،2669 ،8؛ امککا
مکککگریگور و اليوت ( )2662نشککککان دادنککد کککه بين آنهککا رابطککهای وجود نککدارد .عالوه بر این،
جهتگيری رویکرد -عملکرد با تعللورزی رابطهای نداشکککته (مکگریگور و اليوت2662 ،؛ ولترز،
 )2661یا رابطه مثبت داشکته است (گانسان 3،و همکاران2641 ،؛ ولترز .)2669 ،نتایج همچنين بيانگر
آن اسکککت ککه تعللورزی با جهتگيری اجتناب -عملکرد رابطه مثبت دارد (مکگریگور و اليوت،
2662؛ ولترز .)2661 ،همچنين ،یکافتکههکای پژوهشکککی هاول و بورو )2663( 46گویای آن اسکککت که

1- Elliot & McGreegor
2- Mastery goals
3- performance-approach goals
4- performance-avoidance goals
5- Schunk
6- Pekrun
7- Scher & Osterman
8- Wolters
9- Ganesan, Mamat, Mellor, Rizzuto & Kolar
00- Buro
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جهتگيری هدفی رویکرد-تبحر ،اجتناب-تبحر و رویکرد-عملکرد هر سه با تعللورزی رابطه منفی
دارد .با این حال ،در پژوهش گانسان و همکاران ( ،)2641بين اهداف اجتناب -عملکرد و تعللورزی
رابطهای وجود نداشت.
در جریان آموزش رسکککمی ،این رویداد که یادگيرندگان هنگام رویارویی با تکاليف آموزشکککی
چالشانگيز دچار ابهام و آشکفتگی شوند ،امری اجتنابناپذیر است .چنين پيشامدی؛ بهویژه به هنگام
مواجهه با دانشکی که دارای ماهيت پيچيده ،احتمالی یا بحثانگيز است ،مصداق دارد .از دید معلمان
و اسکتادان ،رویارویی یادگيرندگان با تکاليف چالشانگيز برای رسيدن به درک عميقتری از مسائل
سکودمند اسکت .این در حالی اسکت که تسلط یافتن بر چنين تکاليفی نيازمند پذیرش عدمقطعی بودن
مسکایل اسکت و برای بهرهمند شکدن از این عدمقطعيت ،درگيری و تالش شکناختی کزم است .نياز به
خکاتمکه 4عکاملی اسکککت ککه میتواند از این درگيری پرتالش جلوگيری یا آن را محدود کند .نياز به
خاتمه به تمایل فرد برای ارائه "پاسککخی درباره یک موضککوع خاص اشککاره دارد؛ هر پاسککخی هنگام
مواجهه با پریشکانی و ابهام" (کروگالنسککی .)4336 ،اصکطالح "نياز" برای نشان دادن یک گرایش
انگيزشککی یا تمایلی که با تحليل فرد از هزینه و فایده خاتمه شککناختی (یا فقدان خاتمه) مرتبط اسککت،
اسککتفاده میشککود (کروگالنسکککی و وبسککتر4330 ،2؛ به نقل از زارع و همکاران .)4931 ،این گرایش
انگيزشککی در طول پيوسککتاری از نياز زیاد برای رسککيدن به خاتمه تا نياز شککدید برای اجتناب از خاتمه
قرار میگيرد .هنگکامی ککه نيکاز بکه خکاتمه باکسکککت ،افراد دو گرایش را نشکککان میدهند .ابتدا ،آنها
درخصککوص رسککيدن به خاتمه ح

فوریتی را تجربه میکنند که با تمایل فرد برای متوس کل شککدن به

نخسکتين حکم ،قضاوت و راهحلی که مناسب موقعيت است همراه است؛ ثانيا ،آنها به تداوم بخشيدن
و هميشکککگی سکککاختن حکالکت و موقعيت خاتمه گرایش دارند ،که به تمایل فرد برای ثابت ماندن بر
دانش یا قضاوتهای موجود منجر میشود (کروگالنسکی و وبستر4330 ،؛ ریختر 9و کروگالنسکی،
 .)4338مطکالعکات نشکککان میدهنکد ککه نيکاز بکه خاتمه میتواند با فشکککارها و محدودیتهای زمانی،
حواسپرتیهای محيطی (مثل سککر و صککدا) ،خسککتگی ذهنی و دیگر عوامل مربوط به تکليف (مانند
ابهام) که تجربه بار شناختی را افزایش میدهند ،تشدید شود(کروگالنسکی.)4336 ،

1- need for closure
2- Kruglanski & Webster
3- Richter
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نياز به خاتمه میتواند در کالس بر شيوه پردازش موضوعهای بحثانگيز توسط یادگيرندگان اثر
بگذارد .زمانی که افراد دارای نياز خاتمه باک با اطالعاتی مواجه میشکککوند که تهدیدی برای دانش یا
باور ثابت و مسلم آنهاست ،ممکن است باور قبلی را رها نکرده و در نتيجه نتوانند به اطالعات اضافی
توجه کنند .این افراد زمانی که در مورد موضکوع ارائه شکده ساختار دانش قبلی نداشته باشند ،احتماک
بکه اولين اطالعکات مرتبط بسکککنکده کرده ،بر آن تکيکه میکنند (دیبيکر و کراوسکککون .)2668 ،4در
پژوهشهای بعدی ،دیبيکر و کراوسکککون ( )2668دو جنبه از نياز به خاتمه را در کالس شکککناسکککایی
نمودنکد :نيازهای سکککاختار 2و نيازهای قطعيت .9نيازهای سکککاختار دربرگيرنده نيازهای مرتبط با معلم
(برای مثال ،سکککازماندهی کل دوره درسکککی و همچنين ،سکککخنرانیها و تکاليف درسکککی انفرادی) و
نيازهایی که به یادگيرنده مربوط بودند (برای مثال ،سکککازماندهی زمان ،تکاليف و مطالب درسکککی به
صورتی که برای یادگيری در یک درس مناسب هستند) میشود .نيازهای قطعيت به اجتناب از بحث
و مجادله ،پریشکانی و ابهام در خصوص محتوای درس (در یک موقعيت تحصيلی خاص مثل کالس
فيزیک ،انگليسی و غيره) مربوط میشود.
اگر این گرایشهکا به محيط تحصکککيلی انتقال یابد ،میتواند با اهداف پيشکککرفت دانشکککجویان به
شکيوهای قابل پيشبينی ارتباط داشته باشد .دیبيکر و کراوسون ( )2660در پژوهش خود نشان دادند
ککه نيکاز به خاتمه رابطه معناداری با اهداف رویکرد-عملکرد و اجتناب-عملکرد دارد .عالوه بر این،
دیبيکر و کراوسکککون ( )2668مقياس نياز به خاتمه کالسکککی را معرفی کرده ،نشکککان دادند که برای
بررسکی روابط ميان نيازهای خاتمه ،اهداف پيشکرفت و پيامدهای تحصکيلی مناسککبتر است .شاخص
خاتمه کالسکی شکامل دو زیرمقياس اسکت :ترجيا ساختار و ترجيا قطعيت .با استفاده از این مقياس،
دیبيکر و کراوسون ( )2668دریافتند بين ترجيا قطعيت و اهداف تبحری رابطه منفی و بين هر یک
از وجوه نيکاز به خاتمه کالسکککی (ترجيا سکککاختار و ترجيا قطعيت) و هر یک از اهداف عملکردی
(رویکرد-عملکرد و اجتناب-عملکرد) رابطه مثبت وجود دارد .ميراندا ،دیبيکر و کراوسون ()2668
نيز همکان رابطه منفی را بين ترجيا قطعيت و اهداف تبحری گزارش دادند؛ هرچند که در نمونه آنها
ترجيا قطعيت با هر دو نوع اهداف عملکردی رابطه مثبت داشت؛ ولی ترجيا ساختار فقط با اهداف

1- DeBacker & Crowson
2- structure needs
3- certainty needs
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رویکرد-عملکرد رابطه نشان داد .در یافتههای هارلو ،4دیبيکر و کراسون ( )2644نيز ترجيا ساختار
هر سکککه هکدف پيشکککرفت را بهطور مثبت پيشبينی نمود؛ در حالیکه ترجيا قطعيت اهداف تبحری
(رابطه منفی) و اهداف اجتناب-عملکرد (رابطه مثبت) را پيشبينی کرد .همچنين ،ترجيا سکککاختار با
پردازش عميق و سطحی هم بهصورت مستقيم و هم غيرمستقيم از طریق اهداف تبحری رابطه داشت.
بکه همين ترتيکب ،ترجيا قطعيکت بکا پردازش عميق رابطکه مسکککتقيم و با هر دو نوع پردازش (عميق و
سککطحی) از طریق اهداف تبحری رابطه غيرمسککتقيم داشککت .در پژوهشککی که توسککط قربان جهرمی و
همکاران ( )4932صکورت گرفت ،نتایج نشکان داد که اثر مستقيم نياز به ساختار بر اهداف تبحری و
رویکرد-عملکرد منفی و معنیدار و بر اهداف اجتناب-عملکرد مثبت و معنیدار اسککت .بعالوه ،اثر
مسکتقيم نياز به قطعيت بر اهداف تبحری معنیدار و منفی و بر اهداف رویکرد -عملکرد معنیدار و
مثبت بود؛ ضمن اینکه اثر مستقيم نياز به قطعيت بر اهداف اجتناب-عملکرد معنادار نبود.
همکانگونه که مالحظه میشکککود ،در زمينه رابطه ميان نياز به خاتمه با اهداف پيشکککرفت پيشکککينه
پژوهش منسکجم و یکدستی وجود ندارد که البته تا حدودی میتواند به علت ابزارهای اندازهگيری
متفاوت و رویکردهای مختلف مفهومسککازی ماهيت نياز به خاتمه باشککد .با توجه به آنچه گفته شککد،
هدف از پژوهش حاضککر بررسککی نقش واسککطه اهداف پيشککرفت در تاثير نياز بر خاتمه و تعللورزی
تحصکيلی است .برای این منظور ،مدلی را بر اساس مبنای نظری موجود و نتایج پژوهشهای قبلی که
به آنها اشکککاره شکککد ،بهعنوان مدل درونداد (شککککل  )4تدوین و پ

از ارزیابی روابط ميان متغيرها،

ضرایب را برآورد کرده ،نهایتا مدل برازش شده ارائه میشود.

�- Harlow

بررسی نقش واسطه اهداف پيشرفت در تأثير نياز به خاتمه بر12/ ...

اهداف اجتناب-
عملکرد
نیاز به قطعیت

تعللورزی

اهداف رویکرد -عملکرد
نیاز به ساختار
اهداف تبحری

شکل  :4نمودار مسير مدل درونداد پژوهش

روششناسی
روش اجرای این پژوهش توصيفی و طرح پژوهش از نوع طرحهای همبستگی است؛ زیرا در این
پژوهش روابط ميان متغيرها در قالب مدل علّی مورد بحث قرار میگيرد .جامعه آماری شککامل تمامی
دانشککجویانی اسککت که در نيمسککال اول تحصککيلی  4983-36در مراکز و واحدهای دانشککگاه پيام نور
اسکککتان فارس مشکککغول به تحصکککيل بودهاند ( .)N= 44938برای انتخاب نمونه ،از روش نمونهگيری
خوشککهای چند مرحلهای و طبقهای نسککبتی اسککتفاده شککد .برای این منظور ،هر کدام از نواحی شککمال،
جنوب ،شکرق ،غرب و مرکز اسکتان به عنوان یک خوشه در نظر گرفته شد و با توجه به مساوی بودن
تقریبی تعداد دانشکککجویان و مراکز دانشکککگاه پيام نور در نواحی ،از هر ناحيه یک مرکز بهصکککورت
تصککادفی انتخاب شککد .در گام بعد ،به علت ناهمگن بودن جامعه آماری از لحاظ متغيرهای جنسککيت،
رشکککته تحصکککيلی و تعداد دانشکککجویان مراکز ،بر اسکککاس روش نمونهگيری طبقهای با در نظر گرفتن
نسکبتهای موردنظر مجموعا  124نفر ( 219دختر و  482پسر) به عنوان نمونه آماری برگزیده شدند.
از این تعداد  23پرسشنامه به علت بیاستفاده بودن کنار گذاشته شدند.
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ابزار گردآوری دادهها :برای گردآوری دادهها ،بر اسککاس پرسککشککنامههای خودگزارشککی نياز به
خکاتمه ( )NFCSکروگالنسککککی و وبسکککتر ( ،)4330اهداف پيشکککرفت ميدلتن و ميجلی )4332( 4و
تعللورزی تحصککيلی سککولومون و راثبالم ( ،)4381پرسککشککنامهای حاوی  84سککؤال طراحی شککد.
پرسکشکنامه نياز به خاتمه کروگالنسکی و وبستر ( )4330دربرگيرنده  12گویه و دارای طيف ليکرت
 0درجکهای اسکککت ککه در آن به کامال موافقم  0و به کامال مخالفم  4تعلق میگيرد .آنها در پژوهش
خود ضکریب آلفای  6/81را بهدست آوردند .شایان ذکر است پرسشنامه مذکور برای نخستين بار در
داخل کشککور اسککتفاده میشککود .دو نمونه از گویهها عبارتند از" :از سککؤالهایی که میتوان به آنها به
شکيوههای متفاوت پاسکخ داد ،بيزارم" و "وقتی که قصکد و منظور کسکی برایم نامعلوم باشد ،احساس
ناخوشایندی دارم".
پرسشنامه اهداف پيشرفت ميدلتن و ميجلی( )4332مشتمل بر دوازده گویه بوده ،سه مؤلفه اهداف
تبحری ،اهداف رویکرد -عملکرد و اهداف اجتناب -عملکرد را مورد سنجش قرار میدهد .پاسخها
بر روی طيف ليکرت  4درجهای از کامال موافقم تا کامال مخالفم ثبت میگردد .این پرسکککشکککنامه در
داخل کشککور نيز در مطالعات متعددی از جمله پژوهش رسککتگار و همکاران( )2646اسککتفاده شککده و
نتایج گویای قابليتهای فنی مناسب این پرسشنامه است .دو نمونه از گویههای آن به شرح زیر است:
"برایم مهم اسکت که در مقایسه با سایر همکالسیهایم زرنگ بهنظر برسم" و "تکاليف درسی ای را
دوست دارم که واقعاً مرا به فکر کردن وادارد".
پرسکشنامه تعللورزی تحصيلی سولومون و راثبالم ( ،)4381مشتمل بر  22گویه بوده ،سه مؤلفه
تعللورزی در حوزه امتحان ،تعللورزی در حوزه انجام تکليف و تعللورزی در حوزه نگارش مقاله
و پروژه را مورد سکنجش قرار میدهد .شکش گویه نيز بيانگر اهمالکاری تحصکيلی نيستند و ناراحتی
حاصکل از اهمالکاری و تمایل به تغيير عادات فردی را نشان میدهند .پاسخها بر روی طيف ليکرت
 1درجهای بهندرت ،گاهی اوقات ،بيشککتر مواقع و تقریبا هميشککه ثبت میگردد .این پرسککشککنامه در
داخل کشکور نيز در مطالعات متعددی از جمله پژوهش هاشکمی ( )4934اسکتفاده شده و نتایج حاکی
از قابليتهای فنی مناسکب این پرسکشنامه است" .هنگام مطالعه برای امتحان مرتباً رؤیاپردازی میکنم

1- Middleton & Midgley

بررسی نقش واسطه اهداف پيشرفت در تأثير نياز به خاتمه بر13/ ...

و تمرکز کردن برایم دشکککوار اسکککت" و "ترجيا میدهم که ابتدا تکاليفم را انجام دهم و سکککس

به

چيزهای دیگر بسردازم" دو نمونه از گویههای این مقياس هستند.
بهمنظور تعيين پایایی پرسکشکنامهها از ضریب آلفای کرونباخ و برای تعيين روایی از تحليل عاملی
تأیيدی اسککتفاده شککد .ضککرایب آلفای کرونباخ برای نياز به خاتمه ،اهداف تبحری ،اهداف رویکرد-
عملکرد ،اهکداف اجتنکاب -عملکرد و تعلکلورزی تحصکککيلی ،بکه ترتيکب برابر با ،/22 ،6/22 ،6/23
6/24و  6/82است .برای انجام این پژوهش ،پرسشنامهای واحد تنظيم و بر روی  16نفر از دانشجویان
اجرا شککد .به منظور تعيين اعتبار سککازه این پرسککشککنامهها نيز از روش تحليل عاملی تأیيدی اسککتفاده شککد.
مشخصههای برازندگی الگوهای تحليل عاملی تأیيدی نيز در جدول  4ارائه شده است.
جدول  : 4مشخصههای برازندگی تحليل عاملی تایيدی خردهمقياسها
نياز به خاتمه
4/12

)(RMSEA
ماندهها
نکویی
تعدیل شدة
پشاخص

6/69
6/33

اهداف
2/0
پيشرفت
6/60
6/34

تعللورزی
2/28
تحصيلی
6/64

مشخصه
نسبت مجذور خی به درجة
خرده مقياس
ميانگين مجذورات
ریشه
)(x2/df
آزادی
شاخص نکویی برازش )(GFI

6/32

6/36

6/31

شاخص برازش تطبيقی ()CFI
برازش )(AGFI

6/30

6/31

6/34

6/30

با توجه به مشکککخصککههای برازندگی گزارش شکککده در جدول  ،4دادههای این پژوهش با
سکاختار عاملی و زیربنایی نظری سکازه نياز به خاتمه ،اهداف پيشکرفت و تعللورزی تحصيلی
برازش مناسبی دارد و این بيانگر همسو بودن سؤالها با سازههای نظری است.
یافتههای پژوهش
بهمنظور بررسی روابط علّی ميان متغيرهای پژوهش ،از روش تحليل مسير به کمک نرمافزار
ليزرل استفاده شد .ضمنا ابعاد نياز به خاتمه بهعنوان متغير برونزا و متغيرهای اهداف پيشرفت و
تعللورزی تحصيلی بهعنوان متغيرهای درونزا در نظر گرفته شدند .در جدول  2ماتری
همبستگی و شاخصهای آمار توصيفی متغيرهای مورد بررسی ارائه شده است.
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جدول  : 2ماتری
4

متغيرها
 -4نياز به ساختار
اهدافقطعيت
 --21نياز به
رویکرد ک عملکرد
 -9اهدف تبحری
 -4اهداف اجتناب ک عملکرد

همبستگی متغيرهای پژوهش
2

9

1

4

0

4
-66//49
62
****-6/21
6/24

**-6/429
****-6/20
6/28

4

6/60
4
-6/62

-6/61

4

 -0تعللورزی تحصيلی

6/64

6/68

**-6/94

*6/49

**6/28

4

ميانگين

20/63

21/16

42/44

42/03

3/42

92/42

انحراف معيار

9/91

1/02

9/44

9/90

1/62

0/43

کجی

6/92

6/48

6/23

6/42

6/68

6/41

کشيدگی

-6/14

-6/29

-6/22

-6/12

-6/28

-6/83

با توجه به جدول  ،2مالحظه میشککود که باکترین ضککریب همبسککتگی در ميان متغيرهای
پژوهش مربوط به رابطه اهداف تبحری و تعللورزی تحصيلی ( )-6/94و پایينترین ضریب
همبستگی نيز مربوط به رابطه اهداف رویکرد-عملکرد و اجتناب-عملکرد ( )-6/61است .از
ميان متغيرهای پژوهش ،به ترتيب اهداف تبحری ( ،)-6/94اهداف اجتناب-عملکرد (،)6/28
اهداف رویکرد-عملکرد ( ،)6/49نياز به قطعيت ( )6/68و نياز به سکککاختار ( )6/64باکترین تا
پایينترین ضکریب همبسکتگی را با تعللورزی تحصکيلی دارا هستند .همانطورکه در جدول 2

مشککاهده میشککود ،با توجه به مقادیر بهدسککت آمده ،کجی و کشککيدگی برای متغيرهای پژوهش،
توزیع تمامی متغيرها نرمال اسکت .شایان ذکر است عالوه بر مقادیر کجی و کشيدگی سطوح
معناداری بهدست آمده از آزمون کولموگرف -اسميرنف(باکی  )6/64نيز بيانگر نرمال بودن
توزیع متغيرهاسککت که به دليل اختصککار از ذکر جداول آن خودداری شککده اسککت .همچنين،
مفروضککه خطی بودن نيز از طریق بررسککی نمودار پراکنش پسککماندهای اسککتاندارد رگرسککيون
تایيد شد .در جدول  9ضرایب اثر مستقيم ،غيرمستقيم و کل متغيرهای پژوهش همراه با سطا
معنیداری آنها ارائه شده است.

بررسی نقش واسطه اهداف پيشرفت در تأثير نياز به خاتمه بر44/ ...

جدول  :9ضرایب اثر مستقيم ،غيرمستقيم و کل متغيرهای پژوهش
متغيرها

برآوردها

اثرهای مستقيم

اثرهای غيرمستقيم

اثرهای کل

T

واریان

تبيين شده

به روی تعللورزی تحصيلی از
-

**

اهداف تبحری

-6/94

اهداف رویکرد ک عملکرد

*6/41

-

**

-

اهداف اجتناب ک عملکرد

6/28
**

**

-6/94

-1/24

*6/41

2/91

**

9/94

6/28

**

نياز به ساختار

-

6/60

6/60

2/88

نياز به قطعيت

-

**6/62

**6/62

9/23

6/43

به روی اهداف تبحری از
نياز به ساختار

**-6/40

-

نياز به قطعيت

**

-

-6/42

**-6/40

9/42

**

9/44

-6/42

6/44

به روی اهداف رویکرد ک عملکرد از
نياز به ساختار
نياز به قطعيت

-6/61
**

-6/43

-

-6/61
**

-6/43

6/68

6/09
9/34

به روی اهداف اجتناب ک عملکرد از
نياز به ساختار

**

6/22

-

نياز به قطعيت

**6/22

-

**

6/22

1/24

**6/22

1/86

P < 6/64

6/49
**

P < 6/64

*

همانطورکه در جدول  9مشاهده میشود ،هيچ کدام از متغيرهای برونزا (نياز به ساختار و
نياز به قطعيت) بر تعللورزی تحصکيلی دارای اثر مسکتقيم نيستند؛ بلکه این تاثير با واسطه و به
صورت غيرمستقيم از طریق اهداف پيشرفت صورت میگيرد .اثر غيرمستقيم نياز به ساختار و
نياز به قطعيت بر تعللورزی تحصکيلی به ترتيب ( )6/60و ( )6/62بوده ،هر دو در سطا 6/64
معنیدار است و از طریق اهداف پيشرفت صورت میگيرد.
از ميکان متغيرهکای درونزا ،تنهکا اثر نيکاز به سکککاختار بر اهداف رویکرد-عملکرد معنیدار
نيسکککت .اثر مسکککتقيم نياز به سکککاختار و نياز به قطعيت بر اهداف تبحری به ترتيب ( )-6/40و
( )-6/42و در سکککطا  6/64معنیدار اسکککت .اثر مسکککتقيم نياز به قطعيت بر اهداف رویکرد-
عملکرد ( )-6/43در سکطا  6/64معنیدار اسکت .همچنين ،اثر مستقيم نياز به ساختار و نياز به
قطعيکت بر اهکداف اجتنکاب-عملکرد به ترتيب ( )6/22و ( )6/22و در سکککطا  6/64معنیدار
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اسکت .عالوه بر این ،اثر مستقيم اهداف تبحری ،اهداف رویکرد-عملکرد و اهداف اجتناب-
عملکرد بر تعللورزی تحصيلی به ترتيب ( )6/41( ،)-6/94و ( )6/28و هر سه معنادار است.
شکایان ذکر اسکت که اهداف تبحری دارای بيشککترین اثر مسکتقيم بر تعللورزی تحصککيلی
تبيين شککده تعللورزی تحصککيلی در الگوی برازش شککده

اسککت .در ضککمن ،ميزان واریان

43درصکد اسککت .در ادامه ،با توجه به پارامترهای ارائه شککده در شکککل  ،2الگوی برازششککده
پيشبينی تعللورزی تحصيلی همراه با مشخصههای برازندگی ارائه میگردد.

شکل  :2نمودار مسير و برآورد پارامترهای مدل برازش شده پيشبينی تعللورزی تحصيلی (مدل برونداد)

شکایان ذکر است در شکل  NSTRUCTURE ،2معادل نياز به ساختار NCERTAIN ،معادل
نيکاز بکه قطعيکت MAS ،معکادل اهکداف تبحری PERF ،معکادل اهداف رویکرد-عملکردAVOI ،

معادل اهداف اجتناب-عملکرد و  PROCمعادل تعلل ورزی تحصيلی است.
جدول  : 1مشخصههای نکویی برازش مدل پيشبينی تعللورزی تحصيلی
x2/df

CFI

NFI

GFI

AGFI

RMSEA

4/28

6/39

6/30

6/32

6/34

6/61

با توجه به مشکخصکههای نکویی برازش ارائه شده در جدول  ،1برازش مدل پيشبينی تعللورزی
تحصيلی در سطا نسبتا خوبی است.

بررسی نقش واسطه اهداف پيشرفت در تأثير نياز به خاتمه بر49/ ...

بحث و نتيجهگيری
به منظور بررسککی نقش واسککطهای اهداف پيشککرفت در تاثير نياز به خاتمه و تعللورزی تحصککيلی
دانشکجویان ،با توجه به نظریه معرفتی عام و نظریه شناختی-اجتماعی دوئک و همچنين ،پيشينه نظری
و تجربی موجود ،یک الگوی مفهومی تدوین و با اسککتفاده از روش تحليل مسککير آزمون شککد .نتایج
تحليل مسکککير نشکککان داد که الگوی تدوین شکککده با دادههای این تحقيق برازش نسکککبتا خوبی دارد و
43درصد از واریان

تعللورزی تحصيلی را تبيين میکند.

معنادار بودن اثر مسکککتقيم و منفی نياز به سکککاختار بر اهداف تبحری نشکککان میدهد آن دسکککته از
دانشکککجویکانی ککه بيش از حد مبادی نظم و ترتيب در کارها هسکککتند و ترجيا میدهند رویدادهای
محيط اطرافشککان را کنترل کنند ،به علت سککاختار ذهنی منظم ،احتماک بيش از دیگران در مواجهه با
دانش و اطالعات جدید دچار سککردرگمی میشککوند؛ زیرا میخواهند با رجوع به دانش موجود خود،
به موقعيت حل مسکککأله پاسکککخ دهند؛ بنابراین ،کمتر از دیگران احتمال دارد به سکککرات اتخاذ اهداف
تبحری بروند .در این خصککوص ،نتایج با فرض هارلو و همکاران ( )2644مطابقت دارد .فرضککيه آنها
این بود ککه نيکاز بکه خاتمه زیاد به دليل ارتباط احتمالی یادگيری تبحری با پيچيدگی یا ابهام میتواند
مانع پذیرش اهداف تبحری شککود .از این رو ،میتوان گفت هر چه نياز به خاتمه باکتر باشککد ،احتمال
پککذیرش اهککداف تبحری کمتر میشکککود .این یککافتککه همچنين بککا مفروضککککات نظریککه معرفتی عککام
(کروگالنسکککی )4336 ،و همچنين ،نتایج تحقيقات دیبيکر و کراوسککون ( ،)2668 ،2660ميراندا 4و
همککاران ( ،)2668هکارلو و همککاران ( )2644و قربکان جهرمی و همکاران ( )4932همخوانی دارد.
دانشککجویانی که در آنها نياز به سککاختار باکسککت ،به دنبال برنامه زمانی ،تکاليف و مطالب درسککی
سککاختاریافته و قابل پيشبينی هسککتند و از این رو ،تحمل رویدادهای کالسککی و درسککی غيرمنتظره،
چالش برانگيز و تبحرمدار را ندارند.
معنادار بودن اثر مسکککتقيم و منفی نياز به قطعيت بر اهداف تبحری نيز نشکککان میدهد آن دسکککته از
دانشجویانی که تا حد امکان از مواجهه با موقعيتهایی که برایشان ابهام و پریشانی بهوجود میآورد،
اجتناب میکنند و در صککورت مواجهه با چنين موقعيتی ،سککعی میکنند سککریعا به آن موقعيت خاتمه
دهند .به همين سکککبب ،معموک اولين راهحل و گزینهای را که به ذهنشکککان میرسکککد و آن را مناسکککب
1- Miranda
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موقعيت میدانند ارائه میکنند؛ که این کار با دنبال کردن اهداف تبحری در تعارض اسککت .این یافته
نيز با مفروضکککات نظریه معرفتی عام (کروگالنسککککی )4336 ،و همچنين ،نتایج تحقيقات دیبيکر و
کراوسکککون ( ،)2668 ،2660ميراندا و همکاران ( ،)2668هارلو و همکاران ( )2644و قربان جهرمی و
همکاران ( )4932همخوانی دارد.
همچنين ،بر اساس نتایج ،اثر نياز به ساختار بر اهداف رویکرد-عملکرد معنیدار نيست .به عبارت
دیگر ،نياز به سکاختار قادر به پيشبينی اهداف رویکرد-عملکرد نيسکت .این یافته با مفروضات نظریه
معرفتی عام (کروگالنسکی )4336 ،همخوانی دارد .معنادار بودن اثر مستقيم و منفی نياز به قطعيت بر
اهداف رویکرد-عملکرد نيز نشکان میدهد آن دسکته از دانشکجویانی که از بحث و مجادله ،پریشانی و
ابهام در خصکککوص محتوای درس اجتناب میکنند و بهطور معمول به دنبال شکککفافيت در محتوای درسکککی
بوده ،تحمل ابهام را ندارند ،با احتمال بسکککيار کمتری به اهداف رویکرد-عملکرد روی میآورند .این
یافته نيز با مفروضکات نظریه معرفتی عام (کروگالنسکی )4336 ،و همچنين ،نتایج تحقيقات دیبيکر
و کراوسون ( ،)2668 ،2660ميراندا و همکاران ( ،)2668و هارلو و همکاران ( )2644همخوانی دارد
و با نتایج پژوهش قربان جهرمی و همکاران ( )4932ناهمخوان است.
بعالوه ،معنکادار بودن اثر مسکککتقيم و مثبت نياز به سکککاختار بر اهداف اجتناب-عملکرد نيز نشکککان
میدهکد آن دسکککته از دانشکککجویانی که بيش از حد مبادی نظم و ترتيب در کارها هسکککتند و ترجيا
میدهند رویدادهای محيط اطرافشکان را کنترل کنند ،به دليل ساختار ذهنی منظمشان ،احتماک بيش
از دیگران در مواجهه با دانش و اطالعات جدید دچار سردرگمی میشوند؛ زیرا میخواهند با رجوع
بکه دانش موجود خود ،هرچکه سکککریعتر بکه موقعيکت حکل مسکککاله پاسکککخ دهند .این یافته همچنين با
مفروضکات نظریه معرفتی عام (کروگالنسکی)4336 ،و همچنين نتایج تحقيقات دیبيکر و کراوسون
( ،)2668 ،2660ميرانکدا و همککاران ( ،)2668هارلو و همکاران ( )2644و قربان جهرمی و همکاران
( )4932همخوانی دارد.
معنادار بودن اثر مسکتقيم و مثبت نياز به قطعيت بر اهداف اجتناب-عملکرد نيز بيانگر آن است که
آن دسکته از دانشکجویانی که از بحث و مجادله ،پریشکانی و ابهام در خصوص محتوای درس اجتناب
میکنند و بهطور معمول به دنبال شککفافيت در محتوای درسککی بوده ،تحمل ابهام را ندارند ،با احتمال
بسکيار بيشتری نسبت به دیگران به اهداف اجتناب-عملکرد روی میآورند .این یافته نيز با مفروضات
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نظریه معرفتی عام (کروگالنسکککی )4336 ،و همچنين ،نتایج تحقيقات دیبيکر و کراوسککون (،2660
 ،)2668ميرانکدا و همککاران ( ،)2668و هکارلو و همکاران ( )2644همخوانی دارد و با نتایج پژوهش
قربان جهرمی و همکاران ( )4932ناهمخوان است .در تبيين این ناهمخوانی شاید بتوان به ویژگیهای
متفاوت آزمودنیها در زمينههای شکناختی ،انگيزشی و احتماک ماهيت متغيرهای مورد بررسی در این
دو پژوهش اشاره نمود.
عالوه بر این ،نتایج گویای آن اسکککت که اهداف تبحری بهصکککورت مسکککتقيم ،منفی و معنادار بر
تعللورزی تحصککيلی اثر میگذارد .بر این اسککاس ،دانشککجویانی که بر اکتسککاب مهارتهای جدید و
بهبود قابليتهای فردی خود تأکيد دارند ،در انجام تکاليف خود کمتر اهمال میکنند .اثر مسککتقيم و
منفی اهداف تبحری بر تعللورزی تحصککيلی بر اسککاس رویکرد اجتماعی-شککناختی دوئک و لگت

4

( )4388قکابکل تبيين اسکککت .دوئکک و لگکت ( )4388معتقکدند دانشکککجویانی که جهتگيری هدفی
یادگيری (تبحری) دارند ،ارزش بيشککتری برای فهم درس و یادگيری مطالب درسککی قائلاند و از این
رو ،تعلکل و اهمکال کمتری در ارتبکاط با امور تحصکککيلی خود به خری میدهند .اثر مسکککتقيم و مثبت
اهداف رویکرد-عملکرد بر تعللورزی تحصککيلی بيانگر آن اسککت که آن دسککته از دانشککجویانی که
هکدفشکککان بهتر از دیگران عمل کردن اسکککت و دوسکککت دارند دیگران آنها را تأیيد کنند ،در انجام
تککاليف خود کمتر تعلکلورزی میکننکد .بکه اعتقکاد مولر 2و اليوت ( ،)2660جهتگيریهای هدفی
رویکردی با فرایندهای خودگردانی سککازگارانه و جهتگيریهای اجتنابی با فرایندهای خودگردانی
ناسازگارانه ارتباط دارند .به عبارت دیگر ،تعللورزی باید با جهتگيریهای هدفی رویکردی رابطه
عک

داشکککته باشکککد .این یافته با نتایج پژوهش گانسکککان و همکاران ( ،)2641هاول و بورو (،)2663

مکگریگور و اليوت ( ،)2662ولترز ( )2661همخوان و با یافتههای ولترز ( )2669ناهمخوان است.
معنادار بودن اثر مستقيم و مثبت اهداف اجتناب-عملکرد بر تعللورزی تحصيلی نيز نشان میدهد
آن دسکته از دانشکجویانی که با هدف اجتناب از داشکتن عملکرد ضکعيف نسبت به دیگران و شکست
نخوردن در تکاليف تحصکککيلی به یادگيری میپردازند ،احتماک در انجام امور و تکاليف خود بيش از
دیگران تعلکل میکننکد .در بحکث پيشکککين این نکتکه عنوان شکککد که به اعتقاد مولر و اليوت (،)2660
جهتگيریهای هدفی اجتنابی با فرایندهای خودگردانی ناسکککازگارانه ارتباط دارند .از این رو ،بهنظر
1- Dweck & Leggett
2- Moller
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میرسککد که تعللورزی باید با این نوع اهداف بيشککتر ارتباط داشککته باشککد .این یافته با نتایج پژوهش
مکگریگور و اليوت ( ،)2662ولترز ( )2661 ،2669و هاول و واتسکککون ( )2662همسکککو و با نتایج
مطکالعه گانسکککان و همکاران ( )2641ناهمسکککوسکککت .گانسکککان و همکاران ( )2641علت این امر را
ارزشهای زیربنای اهداف پيشرفت در بافتهای متفاوت تحصيلی عنوان میکنند.
شکککایان ذکر اسکککت که نتایج اثرهای غيرمسکککتقيم متغيرها نيز نشکککان داد ابعاد نياز به خاتمه (نياز به
سکاختار و نياز به قطعيت) از طریق واسکطهگری اهداف پيشکرفت بر تعللورزی تحصککيلی دانشجویان
دارای اثر مثبکت و معنیدار اسکککت؛ بکه این معنی ککه آن گروه از دانشکککجویکانی که هنگام مواجهه با
پریشککانی و ابهام تمایل دارند به اولين حکم ،قضککاوت و راه حلی که مناسککب موقعيت اسککت ،متوسککل
شکککونکد و نيز گرایش به تداوم بخشکککيدن و هميشکککگی سکککاختن حالت و موقعيت خاتمه را دارند ،و
رویهمرفته تمایل به ثابت ماندن بر دانش یا قضکاوتهای موجود خود را دارند ،با احتمال بيشتری به
اهداف اجتنابی روی آورده ،از اهداف رویکردی و تبحری گریزانند؛ در نتيجه تعللورزی تحصککيلی
بيشکتری را نيز تجربه میکنند .در انتها شکایان ذکر اسکت که پژوهش حاضر در ميان دانشجویان دوره
کارشکناسکی دانشکگاه پيام نور اسکتان فارس انجام شکده اسکت ،لذا نتایج حاصله فقط به جامعه آماری
مورد نظر قابل تعميم است.
از جمله کاربردهای این پژوهش میتوان به این نکته اشکککاره کرد که نياز به خاتمه به عنوان تمایل
فرد بکه داشکککتن دانش ثکابت ،پایدار و قابلاطمينان بهمنظور اجتناب از ابهام و عدمقطعيت ،و به عنوان
تمایل فرد به دادن یک پاسکخ راسخ به یک سؤال و بيزاری از ابهام تعریف شده است .با این حال ،از
آنجا که اکثر موقعيتهای زندگی ،چه تحصيلی و چه غيرتحصيلی ،دربردارنده مقداری ابهام است و
ماهيت بسکياری از پدیدهها به طور دقيق مشخص نيست؛ لذا ضروری است آموزشهایی به افراد داده
شککود تا با ابهامات موجود در موقعيتها و شککرایط کنار آیند و آن را بسذیرند؛ به گونهای که بر روند
فکری و تصککميمگيری و حلمسککائل در آنان اثر منفی نگذارد .همچنين ،آمارها بيانگر شککيوع باکی
تعللورزی در اقشکار مختلف جامعه؛ بخصکوص در بين دانشآموزان است .از این رو ،ضرورت دارد
ککه خکانوادههکا رفتکار تعللورزی فررزندان را از ابتدا جدی تلقی کرده ،برای کاهش آن چارهجویی
نمایند .عالوه بر این ،بر حسب نتایج میتوان پيشنهادهایی به شرح زیر ارائه کرد:
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 )4نتکایج پژوهش حکاکی از نقش سکککازنده اهداف تبحری در کاهش تعللورزی تحصکککيلی و نقش
اهداف اجتناب-عملکرد بر افزایش این آسککيب روانشککناختی در محيطهای تحصککيلی اسککت .لذا
پيشنهاد میشود مطابق با نتایج این پژوهش فضای کالسهای درس از کيفيت شناختی و انگيزشی
کزم برخوردار باشند تا زمينه شکلگيری اهداف تبحری در دانشجویان فراهم شود.
 )2نتایج نشککان داد که ميزان واریان

تبيينشککده تعللورزی تحصککيلی برابر با  6/43اسککت که این امر

بيانگر اهميت متغيرهای انگيزشی و شناختی در پيشبينی این متغير است.
 )9از آنجکا ککه نيکاز بکه خکاتمکه به عنوان یک تمایل و انگيزه تأثيرگذار بر فرایند ایجاد شکککناخت اثر
میگذارد و افرادی که انگيزش کمتر یا ظرفيت شکککناختی کمتری دارند ،در طول فرایند سک کاخت
دانش فرضکککيکههکای کمتری را برای بررسکککی توليد میکنند ،پيشکککنهاد میشکککود که به باورهای
دانشککجویان بيشکککتر بها داده شککود و ماهيت این باورها برای آنان تشکککریا شکککود تا بتوانند از ابتدا
باورهای عالمانه را از باورهای سکادهانگارانه متمایز و باورهای دانششناختی پيشرفتهای را در ذهن
خود خلق نمایند.
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