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Abstract 
Introduction: Academic achievement always depends on the proper functioning of the physical, 
psychological and functional aspects of the individual, so this study investigated the relationship between 
academic procrastination, locus of control and achievement motivation with academic achievement in 
nursing student. 
Methods: The research method was descriptive-correlational and in particular, Structural Equation 
Modeling. The population of the study consisted of students of Babol University of Medical Sciences in 
2018, in which 494 people (253 girls and 255 boys) were selected as a statistical sample and with simple 
random sampling. Herman’s achievement motivation inventory (1970), Solomon & Rohblum Academic 
Procrastination Scale (1984) and Rotter’s Locus of Control Scale (1966) were evaluated. Grade Point 
Average (GPA) was as academic achievement. In this study, in order to analyze the obtained data in the 
descriptive statistics of mean and standard deviation and in inferential statistics of Pearson correlation test 
and maximum likelihood estimation and Bootstrap in the modeling of structural regression equations was 
used. To analyze the data, SPSS 18 and Amos 23software were used. 
Results: The mean and standard deviation in descriptive statistics showed that academic procrastination 
(65.47 ± 7.06), locus of control (12.37 ± 3.75), achievement motivation (80.23 ± 7.94) and academic 
achievement (16.60 ± 1.62). In the inferential statistics, the results showed that there is a significant positive 
relationship between achievement motivation and locus of control with academic achievement and there is 
a significant negative relationship between academic procrastination and academic achievement (P≤0.01). 
The research model was confirmed and in general, 0.38 of academic achievement can be explained by 
achievement motivation, academic procrastination and locus of control. Also the achievement motivation 
is a mediator role in the relationship between academic procrastination and locus of control with academic. 
Conclusions: In general, there is a relationship between academic procrastination, locus of control and 
achievement motivation with academic achievement in nursing student. Therefore, with decrease of 
academic procrastination and increase locus of control can increase achievement motivation in students 
and, ultimately improve academic achievement. 
Keywords: Academic Achievement, Achievement Motivation, Locus of control, Nursing Student, 
Procrastination 
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مقدمه

آموزش کشور،  یسازنهیدر جهان امروز یکی از تدابیر الزم برای به

 پرداختن به مسائل و عوامل مؤثر بر رشد و پیشرفت تحصیلی

(Academic Achievement دانشجویان است )[1] پیشرفت .

درصد  22تحصیلی به طور وسیعی با هوش کلی مرتبط و حدود 

، اما به نی استازتغییرات پیشرفت کالسی، توسط هوش قابل پیش بی

پیشرفت  انگیزش. [2]سایر مفاهیم چون انگیزش توجه نشده است 

(Achievement Motivation،) به  دستیابی جهت تالش، به تمایل

 برای کننده مهم پیش بینی یک عنوان به و کندیم منعکس را موفقیت

 چکیده
وهش ، بنابراین هدف پژباشدیابعاد جسمانی، روان شناختی و عملکردی فرد م پیشرفت تحصیلی همواره تابع عملکرد مناسب مقدمه:

 حاضر تعیین رابطه بین اهمال کاری تحصیلی، منبع کنترل و انگیزش با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری بود.
 انیدانشجو یهش را تمامبود. جامعه پژو یمعادالت ساختار یابیو به طور خاص مدل  یهمبستگ -یفیروش پژوهش توص روش کار:

 201دختر و  223نفر، ) 030تعداد  انیدانشجو یتمام نیدادند. از ب لیتشک 1331شهر بابل در سال  یعلوم پزشک یدانشگاه پرستار
 ی(، اهمال کار1311هرمنس ) شرفتیپ زشیانگ یهاساده انتخاب شدند. با پرسشنامه یو به روش تصادف یپسر(، به عنوان نمونه آمار

 شرفتیها به عنوان مالک پشدند. معدل کل نمرات آن یابی( ارز1311( و منبع کنترل راتر )1310سولومون و راث بلوم ) یلیتحص
تاندارد و انحراف اس نیانگیاز م یفیاطالعات بدست آمده در آمار توص لیو تحل هیتجز یپژوهش برا نیدر نظر گرفته شد. در ا یلیتحص

 یونیمعادالت رگرس یابیو بوت استرپ در مدل  ییو روش حداکثر درست نما رسونیپ یهمبستگ از آزمون یو در آمار استنباط
 استفاده شد. Amos 23و  SPSS 18ها از نرم افزار داده لیو تحل هیتجز یاستفاده شد. برا یساختار

( 23/11±30/1) زشانگی ،(31/12±12/3) کنترل منبع ،(01/12±11/1) یلیتحص یو انحراف استاندارد اهمال کار نیانگیم ها:یافته
دار بدست  یمثبت معن یهمبستگ یلیتحص شرفتیو منبع کنترل با پ شرفتیپ زشیانگ نبی. بود( 11/11±12/1) یلیتحص شرفتیو پ

 پژوهش مدل(. ≥11/1Pوجود داشت ) یدار یمعن یمنف یهمبستگ یلیتحص شرفتیبا پ یلیتحص یاهمال کار نیب نیآمد و همچن
رل مورد و منبع کنت یلیتحص یاهمال کار شرفت،یپ زشیتوسط انگ یلیتحص شرفتیپ انسیاز وار 31/1شد و  دییبرازش بوده و تأ دارای

 دارا بود. یااسطهنقش و یلیتحص شرفتیو منبع کنترل با پ یلیتحص یاهمال کار نیدر رابطه ب شرفتیپ زشیقرار گرفت و انگ نییتب
 یهمبستگ یارپرست انیدانشجو یلیتحص شرفتیبا پ زشیمنبع کنترل و انگ ،یلیتحص یاهمال کار نیب یبه طور کل نتیجه گیری:

د و در باال بر انیرا در دانشجو شرفتیپ زشیانگ توانیمنبع کنترل م شیو افزا یلیتحص یبا کاهش اهمال کار نیوجود دارد، بنابرا
 .دیها را ارتقا بخشآن یلیتحص شرفتیپ تینها

 منبع کنترل ،انگیزش پیشرفت، اهمال کاری، پیشرفت تحصیلی، دانشجویان پرستاری ها:یدواژهکل
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پیشرفت باالیی  زهیافرادی که دارای انگ. [3]است  تحصیلی پیشرفت

. [0] شوندیباالتری دارد موفق م هستند، در تکالیفی که درجه دشواری

ا موفقیت یها از شکست یا موفقیت، موجب کشش به سمت انتظار آن

 که دهدیم نشان نیز فراگیران رفتار. [2] شودیاجتناب از شکست م

 تأثیر تحت را آنان یهاتیهمه فعال که است مهمی صهیانگیزش خص

(، در بررسی انجام 2112و همکاران ) Planchard. [1] دهدیم قرار

تکلیف، انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پرستاری 

ش ها گزارقعی و آن چه که آنکه بین انگیزش پیشرفت وا اندافتهیدر

و همکاران  Khalailaپژوهشی  یهاافتهی. [1]کردند فاصله وجود دارد 

مانند انگیزش،  یشناخت(، نشان دادند که بین مفاهیم روان2113)

مفهوم خود با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری رابطه وجود دارد، 

منجر به کاهش اهمال کاری  تواندیمناسب م یشناختکه عملکرد روان

 .[1]تحصیلی شود 

یکی از متغیرهای مرتبط با پیشرفت  (Procrastinationاهمال کاری )

 انداختن تحصیلی، به تأخیر کاری اهمال. [3]تحصیلی دانشجویان است 

(، 2113و همکاران ) Guo .[11]تحصیلی است  وظایف و تکالیف

که اهمال کاری تحصیلی در دانشجویان پرستاری عالوه بر  اندافتهیدر

پیش بینی کننده عملکرد  تواندیدر فرایند یادگیری م ریایجاد تأخ

عباسی و همکاران  نیهمچن .[11] شغلی نامناسب آنان در آینده باشد

( نشان دادند که اهمال کاری تحصیلی در دانشجویان پرستاری 2112)

به عنوان یک عامل استرس آور اساسی در فرایند یادگیری محسوب 

 .[12]ر دهد قرا ریپیشرفت تحصیلی را تحت تأث توانیکه م شودیم

دانشجویانی پرستاری که اهمال کاری باالیی دارند در یادگیری مفاهیم 

انتظار داشت که  توانیبنابراین م .[13]زیادی دارند  ریعملی تأخ

دارای انگیزه کافی باشند اما  یانهیجویان پرستاری، هر چند در زمدانش

 ورزندیبه دلیل سبک اهمال کارانه، در یادگیری تکالیف عملی تعلل م

[10]. 

Sari & Susanti (2111 اهمال کاری و استرس دو عامل اساسی در ،)

. [12]کاهش پیشرفت و انگیزش تحصیلی دانشجویان پرستاری است 

Cerinoو منفی بین انگیزش پیشرفت داری، در مطالعه خود رابطه معن 

و  Ariati مطالعه .[11]تحصیلی و اهمال کاری تحصیلی نشان داد 

مال کاری کاهنده مهمی برای ، نشان داد که عامل اه(2111همکاران )

ه منجر ب تواندیانگیزش تحصیلی دانشجویان پرستاری است که م

. بدین صورت هر [11] کاهش خودکارآمدی و حتی ترک تحصیل شود

در فرد بیشتر باشد انگیزش پیشرفت وی نیز کمتر  یکارچه قدر اهمال

داد بین اهمال کاری نشان ، (2113سپهریان ) خواهد بود و بالعکس.

 Arkan .[11]تحصیلی و پیشرفت تحصیلی رابطه معکوس وجود دارد 

( نشان دادند که اهمال کاری تحصیلی دانشجویان 2111و همکاران )

 انگیزش ریویه عالوه برآن که تحت تأثپرستاری در یک رابطه دو س

 .[13]مستقیمی از منبع کنترل دریافت نماید  ریتأث تواندیاست، م

خود برای  یهاییاعتقاد به توانا( Locus of Controlمنبع کنترل )

. در مطالعات [21]کنترل چیزهایی است که در زندگی اتفاق می افتد 

تربیتی و آموزشی ارتباط بین انگیزش پیشرفت با منبع کنترل گزارش 

دانشجویان پرستاری با منبع کنترل بیرونی معتقدند  .[21]ت شده اس

 شودییادگیری شده سبب ایجاد پیشرفت بهتر در کار نم یهاکه مهارت

[22] .Montes-Hidalgo & Tomás-Sábado، (2111 نشان )

دادند که منبع کنترل در دانشجویان پرستاری عملکرد شغلی، سالمت 

و همکاران  Meeusen .[23] کندیم ینیبشیو ریسک خودکشی را پ

ر د تواندیان م( نشان دادند که منبع کنترل دورنی در دانشجوی2111)

از طرفی  .[20] پیشرفت تحصیلی و عملکرد شغلی آینده آنان مؤثر باشد

ارتبـاط مثبـت منبـع کنترل درونی با پیشرفت تحصیلی و ارتباط بین 

. به طور کلی در فرایند [22]منفی بـا منبـع کنترل بیرونی وجود دارد 

 اشدبیانگیزشی م یدهتحصیلی منبع کنترل عاملی اساسی در جهت

[21]. 

انگیزش به صورت مستقیم بر به طور کلی بر اساس مطالعات فوق 

و متغیرهای اهمال کاری و  گذاردیپیشرفت تحصیلی دانشجویان اثر م

، اما ذارندگیمنبع کنترل از طریق انگیزش بر پیشرفت تحصیلی اثر م

پژوهشی که به شکل یک مدل نقش میانجی انگیزش را در رابطه بین 

اهمال کاری تحصیلی و منبع کنترل با پیشرفت تحصیلی دانشجویان 

ات العات اثبرا بررسی ننموده است، از جانبی دیگر با توجه به آنکه مط

اند حتی در هنگامی که فرد از منبع کنترل بیرونی و اهمال کاری نموده

به عنوان یک کامل تسهیل گر در  تواندیم زشیبرخوردار است، انگ

پژوهش حاضر در پی آن است که با فرایند تحصیلی باشد، از این رو 

استفاده از روش مدل یابی روابط ساختاری رابطه بین اهمال کاری 

حصیلی، منبع کنترل و انگیزش با پیشرفت تحصیلی دانشجویان ت

 پرستاری را تعیین کند.

 

 
 مدل مفهومی پژوهش: 1تصویر 

 روش کار

همبستگی  -روش پژوهش، توصیفیپژوهش حاضر، از نوع کاربردی و 

جامعه آماری شامل تمامی از نوع مدل یابی معادالت ساختاری بود. 

دانشگاه علوم پزشکی شهر بابل )تعداد دانشجویان دانشکده پرستاری 

بر اساس روش کالین  بودند که از این تعداد 1331نفر( در سال  121

ضرب  2گویه( در عدد  11( در بیشینه تعداد کل گویه ها )2111)

 201دختر و  223)نفر  030با بیش برآورد تعداد  تاًیگردید که نها

راد در حال تحصیل به صورت تصادفی ساده از لیست تمامی افپسر(، 

 در مقطع کارشناسی انتخاب شدند.

دانشجوی دانشکده پرستاری شهربابل، ترم  معیارهای ورود به پژوهش

سال، آمادگی جهت  22تا  21چهارم تحصیلی به باال، بازه سنی 

 همکاری در پژوهش بود.

 ها بود.تکمیل ناقص پرسشنامه پژوهش معیار خروج از

 این پژوهش عبارت بودند از: ابزارهای مورد استفاده در

 Hermans achievementپرسشنامه انگیزش پیشرفت )

motivation inventory) 

پیشرفت دانشجویان، از پرسشنامه  به منظور سنجش انگیزش

. [21]، استفاده شد 1311در سال  Hermansانگیزش پیشرفت 
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بود.  یانهیجمله ناقص چهار گز 23پرسشنامه موردنظر شامل 

دامنه  گذاری شده بود نمره معکوس تعدادی از سئواالت به طور

نمره بیشتر در این پرسشنامه  بود. 111تا  23تغییرات نمرات از 

هرمنس برای برآورد نشان دهنده انگیزش پیشرفت بیشتر است. 

وش روایی محتوایی را به کار گرفت. همچنین ضریب روایی آزمون، ر

رد برآرود ک گراشرفتیها را با رفتارهای پهمبستگی دو تا از پرسش

( بود. برای برآورد r=  11/1که نشان دهنده روایی باالی آزمون )

 3پایایی نیز دو روش آلفای کرونباخ و بازآزمایی پس از گذشت 

به دست  12/1و  12/1ه ترتیب هفته به کار گرفته شد که پایایی ب

، به 11/1. در پژوهش حاضر پایایی به روش آلفاکرونباخ [21]آمد 

 دست آمد..

 Academicپرسشنامه اهمال کاری تحصیلی )

procrastination scale) 

 & Rothblum پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی، توسط

Solomon  برای بررسی [23]سؤال بود  22با  1310در سال .

اهمال کاری در سه حوزه آماده کردن تکالیف، آمادگی برای امتحان 

 21ساخته شد. بنابراین این پرسشنامه  ترمانیپا یهامقاله هیو ته

رده کاربگویه دارد. این مقیاس را دهقانی برای اولین بار در ایران به

ن صورت است که پاسخ به ای هاهیبه گو یده. نحوه پاسخ[31]است 

دهندگان میزان موافقت خود را با هر گویه با انتخاب یکی از 

نشان « همیشه»و « اکثر اوقات»، «به ندرت»، «هرگز» یهانهیگز

اکثر »، 2 نمره« به ندرت»، 1نمره « هرگز» نهیکه به گز دهندیم

تعدادی از  .ردیگی، تعلق م0نمره « همیشه»، 3نمره « اوقات

صورت معکوس نمره گذاری شدند. نمره بیشتر در این  سئواالت به

روایی پرسشنامه پرسشنامه نشان دهنده اهمال کاری بیشتر است. 

با استفاده از روش تحلیل عاملی  در پژوهش جوکار و دالورپور،

 ییایپا .بیانگر روایی مطلوب پرسشنامه بود هاافتهیمحاسبه شد که 

و روایی  13/1این مقیاس با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

. [31]گزارش شد  10/1مقیاس با استفاده از روش همسانی درونی 

اهمال کاری تحصیلی به ترتیب  یهادر پژوهش حاضر برای مولفه

و برای  11/1و  13/1، 11/1برابر با پایایی به روش آلفای کرونباخ 

 بدست آمد. 12/1نمره کل 

 Rotter•s Locus of Controlپرسشنامه منبع کنترل راتر )

Scale) 

برای سنجش  1311در سال  Rotterاین پرسشنامه توسط 

. [32]سؤال تدوین شده است  23انتظارات افراد در منبع کنترل با 

 23آن صفر است. در  نیترنییو پا 23باالترین نمره در این مقیاس 

اند، سئواالت )الف( یک که جهت نمره گذاری تعیین شده یاماده

، چون کل نمره هر فرد رندیگینمره و سئواالت )ب( صفر نمره م

نوع و درجه منبع کنترل افراد است. بنابراین تنها نشان دهنده 

یا بیشتر بگیرند، واجد منبع کنترل بیرونی  3که نمره  ییهایآزمودن

و افرادی که نمره کمتر بگیرند دارای منبع کنترل درونی خواهند 

 بود.. مجموع نمرات نشان دهنده منبع کنترل فرد بود. نمره بیشتر،

این مقیاس بیرونی بود.  کنترل منبع تسم به آزمودنی گرایش بیانگر

دارای ثبات درونی و پایایی بازآزمایی مناسبی بود. راتر، اعتبار این 

گزارش کرد.  13/1تا  03/1آزمون را از طریق روش بازآزمایی بین 

بدست  11/1ها در حدود ریچاردسون کل خوشه نمره -پایایی کودر

. [23]زارش شده است گ 11/1آمد. آلفای کرونباخ برای این مقیاس 

، به دست 11/1در پژوهش حاضر پایایی به روش آلفای کرونباخ 

در این مطالعه برای ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان،  آمد

 ها به عنوان مالک، استفاده شده است.معدل کل آن

در فرآیند اجرایی پس از کسب مجوزهای سازمانی به دانشکده 

روع قبل از شپرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهر بابل مراجعه شد. 

رازداری نمونه گیری توضیحاتی در خصوص هدف مطالعه و حفظ 

داده شد. نحوه دریافت پرسشنامه به صورت  هایمطالب به آزمودن

خودگزارشی توسط دانشجویان بود. همزمان رضایت نامه آگاهانه در 

ها در پژوهش از دانشجویان دریافت گردید، خصوص شرکت نمونه

ها از دانشجویان دریافت شد. در مجموع از تعداد سپس پرسشنامه

و  پرسشنامه صحیح دریافت شد 030شده،  پرسشنامه توزیع 213

 .پرسشنامه ناقص بودند که کنار گذشت شدند 13تعداد 

در این پژوهش متغیر پیشرفت تحصیلی درون زا )وابسته(، متغیر 

اهمال کاری تحصیلی و منبع کنترل برون زا )مستقل( و متغیر 

انگیزش پیشرفت به عنوان میانجی هستند. برای تجزیه و تحلیل 

عات بدست آمده در آمار توصیفی از میانگین و انحراف اطال

استاندارد و در آمار استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون و روش 

حداکثر درست نمایی و بوت استرپ در مدل یابی معادالت 

استفاده  23Amosو  11SPSSرگرسیونی ساختاری با نرم افزار 

 شد.

 هایافته

 101ساله،  21نفر  133در شاخص جمعیت شناختی سن، تعداد 

نفر  311ساله بودند. در وضعیت تأهل  22نفر  122ساله و  21نفر 

نفر غیر  021نفر متأهل بودند. در وضعیت شغلی  113مجرد و 

 توصیفی یهانفر شاغل بودند. در ابتدا در بررسی آماره 11شاغل و 

متغیرها شامل میانگین و انحراف استاندارد به ترتیب برای پیشرفت 

 (،21/13±23/2آماده کردن تکالیف )، (11/11±12/1تحصیلی )

 ترمیانپا یهاتهیه مقاله (،11/21±12/3آمادگی برای امتحان )

انگیزش  (،11/1±01/12اهمال کاری تحصیلی ) (،22/3±30/13)

( بدست 12/3±31/12منبع کنترل ) (،30/1±23/11پیشرفت )

بررسی نرمالی  اسمیرنوف در-آمد. همچنین در آزمون کولموگروف

 پیشرفت تحصیلی برای متغیر دارییها به ترتیب مقدار و معنداده

، آمادگی (120/1، 300/1)آماده کردن تکالیف  ،(121/1، 321/1)

، 333/1) ترمیانپا یها، تهیه مقاله(111/1، 323/1)برای امتحان 

، انگیزش پیشرفت (111/1، 231/1)، اهمال کاری تحصیلی (121/1

بدست آمد. که  (122/1، 301/1)، منبع کنترل (111/1، 221/1)

 ها است.در مجموع نشان دهنده نرمالی داده

همبستگی معنی داری بین اهمال کاری  1جدول نتایج مندرج در 

تحصیلی، منبع کنترل و انگیزش پیشرفت با پیشرفت تحصیلی در 

با  منبع کنترل پیشرفت و . بین انگیزشدهدیرا نشان م هایآزمودن

( وجود دارد 11/1) یداریپیشرفت تحصیلی همبستگی مثبت معن

و بین اهمال کاری تحصیلی با پیشرفت تحصیلی همبستگی منفی 

. همچنین همبستگی مثبت گرددی( مشاهده م11/1) یداریمعن



 و همکاران یدیخورشیرسول 

22 

 

( 11/1بین منبع کنترل با پیشرفت تحصیلی در سطح ) یداریمعن

 .دهدیا نشان مر هایدر آزمودن
 

ماتریس همبستگی پیرسون بین اهمال کاری تحصیلی، منبع کنترل و انگیزش : 1جدول 

 پیشرفت با پیشرفت تحصیلی

 6 5 4 3 2 1 متغیر

پیشرفت 

 تحصیلی
1      

آماده کردن 

 تکالیف
102.- 1     

آمادگی برای 

 امتحان
**21.- **20. 1    

تهیه 

 یهامقاله

 ترمانیپا

**11.- **11. **31. 1   

اهمال کاری 

 تحصیلی
**13.- **11. **12. **11. 1  

انگیزش 

 پیشرفت
**21. 11.- **21.- **23.- **33.- 1 

 .21** -.11** -.13 -.21** -.12 .11** منبع کنترل

 n=  030معنی داری است.  11/1* *در سطح 
 

 رهایها و متغبرازش حاصل از تجزیه و تحلیل داده یهاشاخص: 2جدول 

 توضیحات نام آزمون
مقادیر 

 قابل قبول

مقدار به 

 دست آمده

Relative chi-square 121/2 <3 نسبی اسکوئر کای 

Root Mean Square Error 

of Approximation 

ریشه میانگین توان 

 دوم خطای تقریب
12/1> 101/1 

Goodness of Fit Index 
شاخص برازندگی 

 تعدیل یافته
3/1< 313/1 

Normed Fit Index 321/1 >3/1 شاخص برازش نرم 

Comparative Fit Index 
شاخص برازش 

 یاسهیمقا
3/1< 313/1 

Degree Freedom 23   
 

لذا این  باشدیم 101/1برابر با  RMSEAمقدار  2جدول با توجه به 

است که نشان دهنده این است که میانگین مجذور  1/1مقدار کمتر از 

. همچنین باشدیخطاهای مدل مناسب است و مدل قابل قبول م

و میزان  باشدیم 3و  1( بین 121/2مقدار کای دو به درجه آزادی )

 باشدیم 3/1برابر و بزرگتراز  باًینیز تقر NFIو  GFI، CFIشاخص 

مدل اندازه گیری متغیرهای پژوهش، مدلی،  دهندیکه نشان م

مسیرهای، اهمال کاری تحصیلی،  3جدول با توجه به  مناسب است.

یشرفت بر پ یداریمنبع کنترل و انگیزش پیشرفت اثر مستقیم معن

، گرددیمشاهده م 0جدول همان گونه که در  تحصیلی دارا هستند.

دو مسیر غیر مستقیم در نظر گرفته شده با توجه به مقادیر به دست 

 دیی( معنی دار و مورد تأ11/1آمده، به روش بوت استرپ در سطح )

 واقع گردید.
 

 maximumبرآورد مستقیم مدل با روش حداکثر درست نمایی ) :3جدول 

likelihood) 

 b β 2R متغیر

اهمال کاری تحصیلی بر پیشرفت 

 تحصیلی
333/1- 211/1- 113/1 

 122/1 132/1 211/1 منبع کنترل بر پیشرفت تحصیلی

 122/1 122/1 201/1 انگیزش پیشرفت بر پیشرفت تحصیلی

 برآورد مستقیم مدل با روش بوت استرپ :4جدول 

 مقادیر متغیر
حد 

 پایین

حد 

 باال

معنی 

 داری

اهمال کاری تحصیلی با 

میانجی گری انگیزش پیشرفت 

 بر پیشرفت تحصیلی

131/1 111/1 201/1 11/1 

منبع کنترل با میانجی گری 

انگیزش پیشرفت بر پیشرفت 

 تحصیلی

103/1 112/1 111/1 11/1 

 

 
 پیش بینی استاندارد شده یهامدل نهایی آزمون شده به همراه آماره: 2تصویر 

 

 بحث

هدف اصلی این پژوهش تعیین رابطه بین اهمال کاری تحصیلی، منبع 

کنترل و انگیزش با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری بود و 

بین انگیزش پیشرفت و منبع کنترل با پیشرفت نشان داد که  هایافته

و همچنین بین اهمال کاری  داریمثبت معنهمبستگی تحصیلی 

جود دارد و دارییمنفی معنبستگی همتحصیلی با پیشرفت تحصیلی 

(11/1P≤) . هاییافتهاین نتایج همسو با Guo ( 2113و همکاران ،)

-Montes( و 2111) Sari & Susanti(، 2112عباسی و همکاران )

Hidalgo & Tomás-Sábado، (2111 )های در جهت اثر سازه

شناختی رفتاری مانند اهمال کاری و منبع کنترل با توجه به سطح 

انگیزش بر موفقیت و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پرستاری 

 یاهشناختی رفتاری، بسیار از شناخت هاییدگاه. بر اساس دباشدیم

اهمال  رفتارهایرفتارهای ناسازگارانه را ایجاد نمایند،  توانندیناقص م

 اجتماعی روانی اثرات دردناک ایجاد برای باالیی توان دارای کارانه

باالی  توان داشتن نیازمند مسائل این از گیری کناره لذا هستند،

 اغلب شخصی هاییتوانمند از ارزیابی کم و گرایی است، منفی یامقابله

 تواندیم در نهایت و شده موفقیت عدم از ترس و شکست از ترس به منجر

 هایینهفرد اهمال کار به تبع پیش زم .[31] شود اهمال کاری به منجر

رفتاری اندکی را تجربه نموده است، که تنها عامل درونی  یزانندهبرانگ

سبب ساز آن باشد، بلکه دیگر مباحث محیطی در این میان  تواندینم

 آشفتگی، آن تشویش، درونی ، که پیامدهای[32] باشندیدخیل م

 ممکن آن بیرونی پیامدهای است و پشیمانی و ناامیدی خود، سرزنش

برساند،  کار و تحصیل فرد آسیب پیشرفت به است سنگین باشد و

 منفی کننده پیش بینی یک است تحصیلی ممکن کاری اهمال بنابراین

در طول  .[12]باشد ( دانشجویان معدل) پیشرفت تحصیلی برای مهم

در فرد بیشتر باشد انگیزش پیشرفت  یکارهر چه قدر اهمالاین مسیر 

انگیزش پیشرفت تحصیلی نیرویی درونی وی نیز کمتر خواهد بود و 

است که یادگیرنده را به ارزیابی همه جانبه عملکرد خود با توجه به 

معیارها، تالش برای موفقیت در عملکرد و برخورداری از لذتی  ترینیعال
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و عامل اصلی  [33] دهدیکه با موفقیت در عملکرد همراه است سوق م

در رهبری سودمندانه عمل یادگیری است، که دانش آموز را به فعالیت 

و فعالیت تا موقعی ادامه خواهد یافت که انگیزه ارضاء  کندیوادار م

پیرو دیدگاه صفات، اهمال کاری بیشتر یک صفت ، [21] گردد

شخصیتی است که ریشه در سبک شخصیتی افراد دارد تا یک عامل 

لف مخت هاییتبا توجه به موقع تواندیممتغیر، بر خالف انگیزش که 

اد، انتظار داشت که افر توانیمتفاوتی داشته باشد، بنابراین م یهاجلوه

کافی باشند اما به دلیل سبک اهمال  یزهدارای انگ ایینههر چند در زم

مختلف خود دارند در انجام  هاییتکه در انجام تکالیف و فعال یاکارانه

 شانتییها بیشتر به خاطر سبک شخصآن تعلل بور زند و این تعلل آن

 .[12] خاص ایینهها در زمباشد و نه کمبود انگیزش آن

حاضر نشان داد که انگیزش پیشرفت در ارتباط مطالعه  هاییافته

بین منبع کنترل و پیشرفت تحصیلی اثرغیرمستقیم دارد و انگیزش 

 با پیشرفت تحصیلی نقشمنبع کنترل پیشرفت در ارتباط بین 

، [30] آهنگی و شرفنتایج این پژوهش با مطالعات  دارد. یاواسطه

 ، فیاض، کاظمی، رئیسون، و محمدی[32] شیخی و یوسف زاده

از آن جا که انگیزه پیشرفت به عنوان تمایلی ، همخوان است. [31]

در جهت برتری تفوق است، بدیهی است که فرد برخوردار از این 

ه بیشتر در جهت موفقیت و پیشرفت تحصیلی حرکت کند و انگیز

دارا  نیز ترییفردی که انگیزش باالتری داراست، منبع کنترل قو

، از آن جایی که افراد با منبع کنترل درونی عوامل فردی، باشدیم

و افراد با  دانندیخود مؤثر م هاییتتوانایی و تالش را در موفق

گرا و پیشرفت طلب هستند و چنین  انگیزش درونی، افراد موفقیت

 یاچنین رابطه دانندیموفقیت خود مؤثر م یریگعواملی را در شکل

نشانه نگرش  یامنبع کنترل تا اندازه، [31]مثبت قابل انتظار است 

و رفتارهای افراد است، افراد با منبع کنترل بیرونی منفعل و بی 

در حال یا آینده با شکست  یشانهااراده هستند و از این که تالش

و موفقیت و یا حتی شکست تحصیلی خود را  ترسندیروبرو شود م

در مقابل افراد با منبع کنترل ، [32]دهند یبه این عوامل نسبت م

ری و لذا انتظا بینندیم یاآن رابطه یجهدرونی بین تالش خود و نت

 هایشانییفراگیرانی که از خود و توانا، [30] خارج از آن ندارند

خشنود هستند، راه موفقیت را در پیش خواهند گرفت و آن دسته 

از فراگیرانی که درباره خود و توانایی خودشان با نوعی نگرش منفی 

. به این [21]مانند یدست یابی به مدارج عای باز م اند، ازمواجه

آموزشی، خود را مسئول بداند  هاییتمعنا که فرد در برخورد با فعال

و پیشرفت تحصیلی پایین را به عواملی مثل شانس، سخت گیری 

استاد، و تکلیف سخت نسبت ندهد، به طور کلی منبع کنترل تحت 

انباشتی از تجارب یادگیری است. فرد در طی زمان به تدریج  یرتأث

که در یک تکلیف خاص تا چه اندازه توانمند  رسدیبه این درک م

 .[31]موفق باشد  تواندیاست و در چالش با آن تا چه اندازه م

محدود شدن تحقیق روبرو بوده است؛  هاییتاین پژوهش با محدود

پژوهش به موقعیت مکانی و زمانی خاص، همچنین اگر چه معدل 

مالکی برای پیشرفت تحصیلی است اما نشان دهنده مقدار واقعی 

یادگیری نیست. میزان انگیزش پیشرفت، اهمال کاری و منبع 

بود و این احتمال وجود دارد که  یدهکنترل بر اساس خودگزارش

شده باشند. در قسمت ابزارسازی  این مقادیر بیش از حد گزارش

را طراحی و آزمون  یترتر، معتبرتریا بومی شدهباید ابزارهای جامع

به دست دهد. عدم امکان کنترل  ترییقکرد تا بتواند درک عم

گردر طی انجام تحقیق از جمله، برخی متغیرهای مداخله

و یا عدم تمرکز دانشجویان در پاسخگویی به سؤاالت،  حوصلگییب

 پژوهش حاضر بود. هاییتیکی دیگر از محدود

 گیرینتیجه

این پژوهش نشان داد که انگیزش پیشرفت در رابطه بین اهمال 

کاری تحصیلی و منبع کنترل با پیشرفت تحصیلی دانشجویان 

از واریانس  31/1پرستاری نقش میانجی دارا است و به طور کلی 

ال کاری پیشرفت، اهمتبیین شده پیشرفت تحصیلی توسط انگیزش 

تحصیلی و منبع کنترل در مسیرهای مستقیم و غیر مستقیم قابل 

با توجه به نقش میانجی و اساسی انگیزش در  .باشدیتبیین م

لوم ع یهاکه تمرکز دانشگاه شودیدانشجویان پرستاری پیشنهاد م

پرستاری در وهله نخست گزینش افراد در  یهاپزشکی و دانشکده

صیلی، بررسی دقیقی بر انگیزش تحصیلی افراد داشته این رشته تح

باشند. از طرفی دیگر پیرو آن که منبع کنترل و اهمال کاری 

به عنوان یک صفت شخصیتی و سرشتی در نظر گرفته  توانیم

کمک مهمی جهت بهبود ارائه  تواندیم هایژگیشود، شناسایی این و

پرستاری ایجاد  راهکارهای آموزشی در وضعیت انگیزش دانشجویان

 شاورانم نماید و در نتیجه سبب ارتقا پیشرفت تحصیلی آنان شود.

 با مرتبط یهاپژوهش از حاصل هاییافته از توانندیروانشناسان م و

 عالقه و عدم عالقه سبب که یهاجنبه با پیشرفت انگیزش

 صورت به ،شودیم تحصیلی غیر و تحصیلی کارهای به دانشجویان

بتوانیم در این حوزه به نتایج  کهینبرای انمایند.  استفاده کاربردی

ی بر مبتن هاییتبرسیم، باید بتوانیم محدود تریپایاتر و کاربرد

را به حداقل برسانیم. لذا برای رسیدن به این امر باید  پذیرییمتعم

انجام گرفته در این حیطه در  یهاپژوهش شودیپیشنهاد م

ر تمختلف و بزرگ یهااز جامعه ییهاا نمونهتر و بگسترده یهاحوزه

مچنین ه انجام پذیرد تا نتایج، قابلیت تعمیم بیشتری داشته باشد..

، همراه استفاده از معدل در مطالعات آتی از شودیپیشنهاد م

کیفی و انجام مصاحبه با دانشجویان و یا اساتید نیز  یهاروش

 استفاده شود.

 سپاسگزاری

تمامی دانشجویان دانشکده پرستاری شرکت کننده نویسندگان از 

ه . این مقالندینمایدر پژوهش بابت همکاری در این پژوهش تشکر م

حاصل پایان نامه دکتری خانم فاطمه رسولی خورشیدی از دانشگاه 

آزاد اسالمی بابل در دانشکده علوم انسانی رشته روانشناسی تربیتی 

مقاله حاضر برگرفته از پژوهش است. همچنین  12/1/31در تاریخ 

و کمیته  دانشگاه آزاد اسالمی مصوب در شورای تخصصی پژوهش

 به کد اخالق شماره 1/3/1331مورخ  واحد بابل اخالق پزشکی

IR.IAU.AK.REC.1397.016 باشدیم. 

 تضاد منافع

این پژوهش هیچ گونه تعارض منافعی با هیچ سازمانی در ابعاد 

 .متفاوت دارا نبوده است
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