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 چکیده

 یلیتحص هایهیجان طریق از صیلیتح کاریاهمال بینیپیش عِلّى مدل ارائه حاضر پژوهش از هدف
 شهر دخترانه هایهنرستان آموزاندانش گراییکمال گریواسطه با خودتنظیمی یادگیری راهبردهای و

 یهمبستگـ  توصیفی روش جزء روش لحاظ از و کاربردی هدف لحاظ از حاضر پژوهش. بود شیراز
 شیراز شهر دخترانه هایهنرستان زانآمودانش تمامی شامل پژوهش این آماری جامعه. گیردمی قرار
 روش از استفاده با نمونه حجم تعیین برای. بود نفر 8100 تعداد به 1399- 1400 تحصیلی سال در

 ابزار. شدند انتخاب آموزاندانش از نفر 200 تعداد ایچندمرحله ایخوشه تصادفی گیرینمونه
 و Pekrun تحصیلی هیجانات ،(1390) سواری تحصیلی کاریاهمال هایپرسشنامه شامل سنجش

 گراییکمال ،Pintrich and De Groot (1990) خودتنظیمی یادگیری راهبردهای ،(2002) همکاران
Terri-Short تگیهمبس ماتریس ضریب از استنباطی سطح در هاداده تحلیل. بود( 1995) همکاران و 

 Baron and Kenny مدل اساس بر زمانهم متوالی روش به چندمتغیره رگرسیون و صفر مرتبه
 رهایباو و فراشناختی راهبردهای شناختی، راهبردهای که بود آن از حاکی هایافته. شد انجام( 1986)

 به ثبتم هیجانات نماید؛می بینیپیش را تحصیلی کاریاهمال داریمعنی و منفی نحو به انگیزشی
 بینیپیش را تحصیلی ریکااهمال داریمعنی و مثبت طوربه منفی هیجانات و دارمعنی و منفی نحو
 دارمعنی و مثبت نحو به منفی گراییکمال و دارمعنی و منفی نحو به مثبت گراییکمال نمایند؛می

 بین ارتباط در دارمعنی گریواسطه نقش گراییکمال نماید؛می بینیپیش را تحصیلی کاریاهمال
 برازش از مدل همچنین. کندمی ایفا تحصیلی کاریاهمال با تحصیلی هیجانات و خودتنظیم یادگیری

 .استبوده  برخوردار قبولی قابل

 :های کلیدیواژه
 گرایی کمال خودتنظیمی، یادگیری راهبردهای تحصیلی، هایهیجان تحصیلی، کاریاهمال
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 مقدمه

این باورند که هر نظام  نظران و کارشناسان آموزشی برصاحب
آموزشی باید بتواند عوامل مؤثر بر موفقیت تحصیلی را 

تنظیم و هدایت کند تا به رشد و  یاگونهها را بهشناسایی و آن
)حسینی لرگانی،  یادگیری بیشتر دانش آموزان منجر شود.

 قرار تأثیر تحت را حصیلیت پیشرفت متعددی (. عوامل1398

 روانشناسان ، موردتوجهویژهبه که عوامل این ازجمله ،دهندمی

پدیدار  کاریاهمال مظاهر است. از کاریاهمال است بوده تربیتی
 آموزشگاهی هایمحیط در کاریاهمال صفت یا ویژگی شدن

کاری تحصیلی با اهمال(. ,.Wypych et al، 2019) است
 یهاپایین و انصراف دوره یهال نمرهرفتارهای منفی مث

، تقلب، تأخیر در به پایان رساندن یرمنطقیآموزشی تفکر غ
 Closson et) نفس پایین و افسردگی همراه استتکلیف، عزت

al., 2017 .)هایویژگی تعامل تأثیر تحصیلی تحت کاریاهمال 

مانند رفتارها و  یادگیری محیط در فردی عوامل و موقعیتی
توجه به  (.1396گیرند )مرادیان، می تحصیلی قرار هایهیجان
موجب  تواندمیآموزشی و تربیتی  لحاظ ازآموزان دانش

باروری و شکوفایی هرچه بیشتر نظام آموزشی و تربیتی جامعه 
همه افراد گاهی اوقات  تقریباًشود. یکی از رفتارهای معمول که 

د تجربه خو هایمسئولیت گذاشتن کناردر زندگی خود با 
نکته بسیار  (.,Erdemir et al، 2019) هست کاریاهمال کنندمی

ر د شدتبهتحصیلی  کاریاهمالاین است که  توجهقابلمهم و 
 با پیامدهای وتوام، رایج پژوهدانشو  کردهتحصیلمیان قشر 

 چهارمیک تقریباً(. 1399)رازقی،  استفراوانی  زایآسیب
 کاراهمالتا حدودی  مکرراًکه  انددادهآموزان گزارش دانش

و این امر عملکرد  نمایدمیهستند که برای آنان ایجاد استرس 
 ,Balkis & Duru) شودمی را موجب هاآنآموزشی ضعیف 

همواره با  وپرورشآموزشفراگیران، متصدیان امر (. 2016
 هاستسال و عوامل مؤثر بر آن اندمواجهتحصیلی  کاریاهمال

است و ابعاد  قرارگرفتهققان و متخصصان مح مورد توجه
ایندهای پیش عنوانبه ،گوناگونی را در ارتباط با آن شناختیروان

 ,.Ferrari et al)؛ مانند اضطراب، وابستگی اندکردهآن شناسایی 

 & Maulidia)تنفر از انجام تکلیف، ترس از شکست (. 2018

Usman, 2020 .)طقی، ترس از ارزیابی منفی، عقاید غیرمن

پایین، عادات نادرست مطالعه و درماندگی  نفسعزت
 کارگیریبهاز سوی دیگر، . (1399)شریفی،  شدهآموخته

یکی دیگر از عوامل  عنوانبه خودتنطیمی راهبردهای یادگیری
)خوش روش،  است شدهشناخته کاریاهمال کنندهتعیین
تن آموزان در آموخ(. خودتنظیمی به فعالیت مستقل دانش1395
شناختی، فراشناختی و باورهای  مؤلفهو سه  گرددیممنجر 

شناختی و  هایکنشآموزان خودتنظیم دانش باشد.انگیزشی می
 به کار هایشانهدفرفتاری خود را در جهت دستیابی به 

عالوه بر هیجانات تحصیلی و (. Hong et al., 2021)گیرند می
یات راهبردهای یادگیری خودتنظیم شماری از خصوص

ها مله آندارند که از ج ریتأثشخصیتی نیز بر کارایی تحصیلی 
 کمال (.,Gaudreau 2013)گرایی اشاره کرد توان به کمالمی

 و عیب بی پیگیری با که است شخصیتی ویژگی یک گرایی
 به لتمای و باال حد از بیش عملکرد استانداردهای تنظیم نقص،

 & Lamarre) شودمی مشخص فرد رفتار انتقادی ارزیابی

Marcotte, 2021.) 
 موضوع راستای در خارج و داخل در هاپژوهش بررسی با

 به ممستقی صورت به تحقیقی کشور داخل در که شد مشخص
 طریق از تحصیلی کاریاهمال بینیپیش عِلّى مدل ارائه

 با خودتنظیمی یادگیری راهبردهای و تحصیلی هایهیجان
 و در است نشده پرداخته آموزاندانش گراییکمال گریواسطه
 اییهاشاره آن به مقدمه در ضمنی صورت به تحقیقات از برخی
( پژوهشی با عنوان 1397صالحی ): اینکه جمله از است شده

ی کاری تحصیلی با بررسرابطه بین انگیزه پیشرفت با اهمال
ای راهبردهای یادگیری خودتنظیمی انجام دادند. نقش واسطه

ای راهبردهای یادگیری خودتنظیمی را ش واسطهها نقیافته
کاری و انگیزه پیشرفت تحصیلی نشان داد. بروی اهمال

( پژوهشی با عنوان ارتباط 1398) شاهرخی و همکاران
کاری تحصیلی در گرایی و اضطراب امتحان با اهمالکمال

دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید رجایی انجام دادند. نتایج 
گرایی و اضطراب امتحان به طور مثبت و ه کمالنشان داد ک

و   San .کنندبینی میکاری تحصیلی را پیشمعناداری اهمال
( پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین مولفه2016)همکاران 

 کاریهای انگیزش و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با اهمال
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شی پژوه (2017)و همکاران   Clossonتحصیلی انجام دادند. 
گرایی و مشارکت تحصیلی و ارتباط بین کمال با عنوان

کاری در بین دانشجویان کارشناسی با تعدیل کننده اهمال
رایی گوضعیت دانشجویی انجام دادند. نتایج نشان داد که کمال

( به بررسی 2018) Ng .کاری استبینی اهمالقادر به پیش
گیری کاری، باورهای انگیزشی و یادروابط بین اهمال

های هشتم و نهم آموزان پایهای از دانشخودتنظیمی در نمونه
 نیبمعناداری نتایج نشان داد که روابط . سنگاپور پرداخت

کاری با ارزش وظیفه، خودکارآمدی و اضطراب امتحان اهمال
دارد. عالوه بر این،  با راهبردهای یادگیری وجودچنین و هم

ر د پایه تحصیلینسیتی و های جتفاوت t-test تجزیه و تحلیل
در باورهای انگیزشی  تفاوتباورهای انگیزشی را نشان داد. 

ظاهر میبرای اهمال کاری بینی کننده مهم عنوان یک پیشبه
تواند بر باورهای می اهمال کاریدهد که شود و نشان می

بر یادگیری  اهمال کاریتأثیر . انگیزشی تأثیر بگذارد
  Limone دار بود.های انگیزشی معنیخودتنظیمی از طریق باور

های یادگیری ( پژوهشی با عنوان استراتژی2020) و همکاران
کاری دانشجویان دانشگاه انجام بینی اهمالخودتنظیم در پیش

های فراشناختی و ذهنی نقش مولفهدادند. نتایج نشان داد که 
کنند، آموزان ایفا میمهمی را در پیشرفت تحصیلی دانش

تر به علت ضعف در مدیریت زمان ین اهمال کاری بیشچنهم
باشد. های فراشناختی میو ضعف در به کار بردن مولفه

کاری بینی اهمالهای یادگیری خودتنظیم قادر به پیشاستراتژی
 باشد.تحصیلی می

 نمود انیب ستیبایم پژوهش ضرورت و تیاهم بحث در
 یتو موفق شرفتدر زمینه پی امروزه یکی از مشکالتی که که

و چهره خود را به شکل ضعف عملکرد  کندیتحصیلی بروز م
و انگیزه شخص در انجام تکالیف مربوط به آموزش و یادگیری 

 (.1399)شریفی،  کاری تحصیلی استکند، اهمالنمایان می
و  ضرورتکاری تحصیلی بر اهمال تاثیرگذارعوامل توجه به 

از پیامدهای  مواردیی این اهمیت فراوان دارد، زیرا با شناسا
 هاینههزی ،منفی آن در زمینه مسائل تحصیلیچالش برانگیز و 

با توجه به شرایط بیان شده . گرددیپیشگیری م روانیو مادی 
 هایانهیج آیا نکهیا از است عبارت حاضر قیتحق یاصل مسئله

ی گربا واسطهتحصیلی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی 
موزان آکاری تحصیلی دانشاهمال بینیپیشر به گرایی قادکمال

 ؟دخترانه شهر شیراز است هایهنرستان

 روش 

ها توصیفی از نوع همبستگی داده گردآوریاین پژوهش از منظر 
سی ردر چارچوب مدل علی بر متغیرهازیرا روابط  است.

تواند مورد گردد؛ و از منظر هدف کاربردی است، چون میمی
آموزان، معلمان، مدیران و سایر دست اندرکاران استفاده دانش

جامعه آماری این پژوهش شامل  نظام آموزشی قرار بگیرد.
 27)تعداد  دخترانه شهر شیراز یهاآموزان هنرستانتمامی دانش

ها بالغ که تعداد آن 1399- 1400هنرستان( در سال تحصیلی 
ی راکندگبه علت حجم باالی جامعه آماری و پ نفر بود. 8100بر 

 یریگو گسترده بودن آن برای تعیین حجم نمونه از روش نمونه
استفاده شد. بدین صورت که  یاچندمرحله یاتصادفی خوشه

 3ناحیه  ،وپرورش شیرازابتدا از بین نواحی چهارگانه آموزش
 یهابه صورت تصادفی انتخاب و در مرحله بعد از بین هنرستان

مدرسه و  5ه صورت تصادفی دخترانه موجود در این ناحیه ب
و  شدکالس به صورت تصادفی انتخاب  3سپس از هر مدرسه 

به صورت  هاها پرسشنامهآموزان آن کالستمامی دانشبه 
 آمار سطح دو در هاداده وتحلیلگردید. تجزیه ارسالمجازی 
 بررسی هب توصیفی سطح در. شد انجام استنباطی آمار و توصیفی
 منظور هب استنباطی سطح در و معیار انحراف و میانگین فراوانی،
 ریسمات از پژوهش متغیرهای بین همبستگی ضرایب بررسی

 موجود تارتباطا بررسی برای منظور به صفر، مرتبه همبستگی
 متوالی روش به متغیره چند رگرسیون از پیشنهادی مدل در

 استفادهBaron and Kenny (1986 ) مدل اساس بر همزمان
باشد تعیین برازش مدل با استفاده از نرم ذکر می. الزم به گردید

برای بدست آوردن حجم نمونه در افزار لیزرل انجام گردید. 
از فرمول حداقل حجم نمونه  توانیتحقیقات همبستگی م

 ( استفاده نمود که در این فرمول:2007ل )فیدو تاباچنیک 
 n≥ 8m+50 
n ---- حجم نمونه حداقل برای تحقیق 

m ---- متغیرهای تحقیق که در تحقیق حاضر  یهااد مؤلفهتعد
 ، یعنی در تحقیق حاضر:باشدیم 7برابر با 
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106 n≥------ 50( +10×8 )n≥ یعنی حداقل حجم نمونه
 200کمتر باشد که در این پژوهش  130نباید در این تحقیق از 

 نفر لحاظ گردید.
 اریکپرسشنامه اهمالکاری تحصیلی: الف( پرسشنامه اهمال

این  .باشدیسؤال م 12( دارای 1390) تحصیلی سواری
کاری کاری عمدی، اهمالپرسشنامه دارای سه مؤلفه )اهمال

کاری ناشی از روانی و اهمال –ناشی از خستگی جسمی 
ی اباشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجهمی( برنامگیبی
 (3(، بیشتر اوقات )2) اوقات(، بعضی 1( به ندرت )0) رگزه)

. پایایی پرسشنامه گرددیمسنجش  4تا  0( بین 4) همیشهو 
گزارش  85/0( به روش آلفای کرونباخ 1390توسط سواری )

اخ به روش آلفای کرونب در پژوهش حاضر. پایایی پرسشنامه شد
 فادهاست با حاضر پژوهش در پرسشنامه ییروا .بدست آمد 84/0
 .نمود گزارش 86/0 همگرا ییروا از

 هیجانات پرسشنامه: ه هیجانات تحصیلیب( پرسشنام
سؤال  75دارای ( 2002) همکاران و Pekrun توسط تحصیلی،

های مثبت )لذت، امیدواری و غرور( دو مؤلفه هیجانباشد و می
های منفی )خشم، اضطراب، شرم، ناامیدی و خستگی( و هیجان

ای )هرگز تا باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجهمی
. پایایی پرسشنامه توسط گرددیمسنجش  5تا  1همیشه( بین 

Pekrun 83/0( به روش آلفای کرونباخ 2002) همکاران و 
ای به روش آلف در پژوهش حاضرپایایی پرسشنامه  گزارش شد

 حاضر پژوهش در پرسشنامه ییروا .بدست آمد 80/0کرونباخ 
 .نمود گزارش 82/0 همگرا ییروا از استفاده با

امه پرسشن: های یادگیری خودتنظیمیج( پرسشنامه راهبرد
 Pintrich and Deراهبردهای یادگیری خودتنظیمی توسط 

Groot (1990) عبارت در دو بخش باورهای  47 دارای
انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی )راهبردهای 
شناختی و فراشناختی( تنظیم شده است. خرده مقیاس 

ی دتنظیمراهبردهای یادگیری خودتنظیمی شامل سه وجه از خو
تحصیلی یعنی راهبردهای شناختی، راهبردهای فراشناختی و 

 Pintrich. پایایی پرسشنامه توسط سنجدمیمدیریت منابع را 

and De Groot (2002)   گزارش  81/0به روش آلفای کرونباخ
اخ به روش آلفای کرونب در پژوهش حاضر. پایایی پرسشنامه شد
 فادهاست با ضرحا پژوهش در پرسشنامه ییروا .بدست آمد 82/0
 .نمود گزارش 84/0 همگرا ییروا از

 Terri-Short گراییکمال پرسشنامه: گرایید( پرسشنامه کمال

گویه  20که  باشدیم سؤال 40 دارای( 1995) و همکاران
و  سنجندیمگرایی منفی را گویه کمال 20گرایی مثبت و کمال

ای لیکرت از کامالً موافقم تا کامالً درجه 5بر اساس طیف 
-Terriپایایی پرسشنامه توسط  .شودیممخالفم پاسخ داده 

Short 83/0( به روش آلفای کرونباخ 1995) همکاران و 
ای به روش آلف در پژوهش حاضر. پایایی پرسشنامه گزارش شد

 حاضر پژوهش در پرسشنامه ییروا .بدست آمد 85/0کرونباخ 
 .نمود گزارش 87/0 همگرا ییروا از استفاده با

 هایافته

 ین و انحراف استاندارد هر یک از متغیرهای یادگیریمیانگ
کاری و اهمال گراییتحصیلی، کمال هایهیجان خودتنظیمی،

 شده است.مشخص 1 در جدول
 

 .1جدول 

 پژوهش متغیرهای استاندارد انحراف و میانگین

 انحراف استاندارد میانگین مؤلفه متغیر

 07/7 25/3 راهبردهای شناختی یادگیری خودتنظیمی
 13/0 40/3 راهبردهای فراشناختی

 81/0 62/3 باورهای انگیزشی

 27/1 78/2 هیجانات مثبت تحصیلی هیجانات

 35/3 85/2 هیجانات منفی

 70/3 61/3 گرایی مثبتکمال گراییکمال
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 انحراف استاندارد میانگین مؤلفه متغیر

 18/0 63/3 گرایی منفیکمال

 19/0 40/3 کاری عمدیاهمال تحصیلی کاریاهمال

 07/1 35/3 روانی –از خستگی جسمی  کاری ناشیاهمال

 12/6 28/3 برنامگیکاری ناشی از بیاهمال
 
 

برای بررسی ارتباطات موجود در مدل پیشنهادی بر اساس 
( از رگرسیون چندمتغیره به 1986) Baron and Kennyمدل 

روش متوالی همزمان استفاده شد. نتایج تحلیل رگرسیون به 
 گردد:ترتیب ارائه می

 تهیجانا و خودتنظیم ررسی این فرضیه یادگیریبرای ب
حصیلی کاری تزا اولیه و متغیر اهمالعنوان متغیر برونتحصیلی به

عنوان متغیر درون زا نهایی در نظر گرفته شدند. با توجه به به
و β = -57/0راهبردهای شناختی ) نتایج تحلیل رگرسیون

0001/0>ρ) ( 69/0راهبردهای فراشناختی- = β 0001/0و>ρ) 
به نحو منفی و  (ρ<0001/0و β = -63/0و باورهای انگیزشی )

 یجنتا. نمایدبینی میکاری تحصیلی را پیشداری اهمالمعنی

و β = -61/0نشان داد هیجانات مثبت ) تحلیل رگرسیون
0001/0>ρ) 73/0) دار و هیجانات منفیبه نحو منفی و معنی= 

β 0001/0و>ρ) کاری تحصیلی ی اهمالدارطور مثبت و معنیبه
 ها نشان داد که ضریب همبستگییافته. نمایندبینی میرا پیش

بود  R 2=06/0و ضریب تعیین برابر با  R= 24/0چندگانه برابر با 
درصد  6دیگر یادگیری خودتنظیم و هیجانات تحصیلی عبارتبه

نمایند بینی میکاری تحصیلی را پیشواریانس کل اهمال
{0001/0>ρ  22/108و =Fیافته } های این تحلیل رگرسیون در

 ارائه شده است: 1شکل 
 

 .1 شکل

 تحصیلی هیجانات و تنظیم خود یادگیری اساس بر کاریاهمال بینیپیش

 

 

   

 

 

 

R= 24/0  

R2=0/06 

 
  

اهمال کاری 

 تحصیلی

 اشناختیراهبردهای فر

 باورهای انگیزشی

 هیجانات مثبت

69/0- 

61/0 

57/0- 

 راهبردهای شناختی

 هیجانات منفی

63/0- 

73/0 

68/0 

52/0 

87/0 

63/0 

47/0 
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زاد ونعنوان متغیر بربه گراییبرای بررسی این فرضیه کمال
اد نهایی زعنوان متغیر درونکاری تحصیلی بهر اهمالاولیه و متغی

در نظر گرفته شدند. با توجه به نتایج تحلیل رگرسیون 
( به نحو منفی و ρ<0001/0و β = -57/0گرایی مثبت )کمال
به نحو  (ρ<0001/0و β = 47/0) منفی گراییکمال دار ومعنی

. نمایدبینی میکاری تحصیلی را پیشدار اهمالمثبت و معنی

= 38/0ها نشان داند که ضریب همبستگی چندگانه برابر با یافته
R  2=14/0و ضریب تعیین برابر با R دیگر عبارت  بود به

کاری تحصیلی را درصد واریانس کل اهمال 14گرایی کمال
های این { یافتهF= 30/47و  ρ<0001/0نمایند}بینی میپیش

 است:ارائه شده  2تحلیل رگرسیون در شکل 

 .2 شکل

 گراییکمال اساس بر کاریاهمال بینیپیش 

 

 

   

R= 38/0  

R2=0/14 
 

یری اولیه یادگ زادبرون برای بررسی این فرضیه متغیرهای
رایی گای کمالخودتنظیم و هیجانات تحصیلی و متغیر واسطه

زاد عنوان متغیر درونکاری تحصیلی بهزاد و متغیر اهمالبرون
یی در نظر گرفته شدند تا تأثیر مستقیم متغیر واسطه و نها

ا ب کاری تحصیلی به دست آید.زاد اولیه بر اهمالهمچنین برون
 = -28/0راهبردهای شناختی ) توجه به نتایج تحلیل رگرسیون

β 0001/0و>ρ) ( 43/0راهبردهای فراشناختی- = β و
0001/0>ρ) ( 54/0و باورهای انگیزشی- = β 0001/0و>ρ) 

نی بیکاری تحصیلی را پیشداری اهمالبه نحو منفی و معنی
و β = -44/0نتایج نشان داد هیجانات مثبت ) نماید.می

0001/0>ρ) 66/0دار و هیجانات منفی )به نحو منفی و معنی= 
β  0001/0و>ρ) کاری داری اهمالطور مثبت و معنیبه

همچنین مشخص شد  نمایند.بینی میتحصیلی را پیش
به نحو منفی و  (ρ<0001/0و β = -53/0گرایی مثبت )مالک

( به نحو ρ<0001/0و β = 46/0) منفی گراییکمال دار ومعنی
. مایدنبینی میکاری تحصیلی را پیشدار اهمالمثبت و معنی

= 70/0ها نشان داند که ضریب همبستگی چندگانه برابر با یافته
R  2=49/0و ضریب تعیین برابر با R دیگر عبارت به  بود

 49گرایی یادگیری خودتنظیم و هیجانات تحصیلی و کمال
نمایند بینی میکاری تحصیلی را پیشدرصد واریانس کل اهمال

{0001/0>ρ  18/167و =Fیافته } های این تحلیل رگرسیون
 ارائه شده است. 3در شکل 

 

  

اهمال کاری 

 تحصیلی

 کمال گرایی منفی

47/0 

 

57/0- 
 کمال گرایی مثبت

68/0 

78/0 
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 . 3 شکل

 گراییکمال و تحصیلی هیجانات و خودتنظیم یادگیری اساس بر کاریاهمال بینیپیش

 

 

   

 

 

 

 

 

R= 70/0  

R2=0/49 

 
 
 

 با بررسی و مقایسه میزان ضرایب رگرسیون ابعاد یادگیری
در مراحل اول و سوم مشخص  تحصیلی هیجانات و خودتنظیم
 57/0شناختی از  رگرسیون راهبردهای الف( ضریب گردید که

فرا شناختی از  رگرسیون راهبردهای ب( ضریب – 28/0به  -
رگرسیون باورهای انگیزشی از  ج( ضریب –05/0به  -69/0
 -61/0مثبت از  رگرسیون هیجانات د( ضریب– 54/0به  -63/0
 66/0به  73/0منفی از  رگرسیون هیجانات ه( ضریب –44/0به 

ری گیافته است که این نتایج نشان دهنده نقش واسطه کاهش
 هیجانات و خودتنظیم گرایی در ارتباط بین یادگیریکمال

ان باشد. برای محاسبه میزتحصیلی می کاریاهمال با تحصیلی
( استفاده 1986) Baron and Kennyگری نیز از مدل واسطه

شد. در این روش مجموع اثرات غیرمستقیم بر مجموع کل 
گری شود. بر این اساس سهم واسطهاثرات تقسیم می

با استفاده از آزمون سابل  باشد.می 39/0رایی برابر بر گکمال

سنجیده  01/0و  05/0دار متغیر واسطه در سطح سطح معنی
دار به دست گری معنیاین واسطه 05/0شده است که در سطح 

 آمده است.
تعیین برازش مدل با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام گردید. 

قابل قبول و مقادیر  در حد SRMRو  RMSEAمقادیر خطای 
در حد باالیی بوده  NNFIو غیرهنجاری  CFI برازش تطبیقی

نشان داده  2نماید. نتایج در جدول که برازش مدل را تأیید می
 .شده است

 .2جدول 

 برازش مدل نهایی هایشاخص

 مقادیر های آزمونآماره

 048/0 (RMSEA) نیتخم خطای مربعات میانگین ریشه
 016/0 (SRMRشده ) استاندارد ریشه میانگین مجذور

 NNFI) 99/0برازش تطبیقی غیر هنجاری 

اهمال کاری 

 تحصیلی

 ردهای فراشناختیراهب

 باورهای انگیزشی

 هیجانات مثبت

43/0- 

28/0- 

 راهبردهای شناختی

 هیجانات منفی

54/0- 

66/0 

92/0 

82/0 

71/0 

81/0 

56/0 

 کمال گرایی مثبت

 کمال گرایی منفی

73/0 

79/0 
46/0 

44/0- 

53/0- 



 

 

    70 ص    ... کاریاهمال بینيپیش عِلّى مدل ارائه | کارانهم و فرد شجاعي

  1401تابستان   | 57 شماره | 16 دوره | آموزشي های نظام در پژوهش علمي نشریه   

 94/0 (GFIبرازش تطبیقی )

نشان  4با حذف مسیرهای غیرمعنی دار مدل نهایی در شکل 
 داده شده است:

 

 .4 شکل

 گراییکمال گریواسطه با ظیمیخودتن یادگیری راهبردهای و تحصیلی هایهیجان طریق از تحصیلی کاریاهمال بینیپیش عِلّى مدل

 

 گیرینتیجهبحث و 

 کاریاهمال بینیپیش عِلّى مدل هدف این پژوهش، ارائه
 رییادگی راهبردهای و تحصیلی هایهیجان طریق از تحصیلی

 آموزاندانش گراییکمال گریواسطه با خودتنظیمی
 نتایجهای شیراز انجام شد. یافته شهر دخترانه هایهنرستان

های تریس همبستگی و رگرسیون چندگانه نشان داد مولفهما
یادگیری خود تنظیم شامل: راهبردهای شناحتی، راهبردهای 

 داریبه نحو منفی و معنی فراشناختی و باورهای انگیزشی
. همچنین نتایج نمایدمیبینی کاری تحصیلی را پیشاهمال

 وتحلیل رگرسیون نشان داد هیجانات مثبت به نحو منفی 
داری دار و هیجانات منفی به طور مثبت و معنیمعنی
تگی ، ضریب همبسنمایندمیبینی کاری تحصیلی را پیشاهمال

 R 2=06/0و ضریب تعیین برابر با  R= 24/0چندگانه برابر با 
 6بود به عبارت دیگر یادگیری خودتنظیم و هیجانات تحصیلی 

نمایند. ینی میبکاری تحصیلی را پیشدرصد واریانس کل اهمال
باورهای انگیزشی  مؤلفههای یادگیری خود تنظیم، از بین مولفه

بیشترین قدرت و راهبردهای شناختی کمترین قدرت را در 
های مذکور کاری تحصیلی دارد. با توجه به یافتهبینی اهمالپیش

کاری همالا خودتنظیم با یادگیری فرضیه پژوهش مبنی بر رابطه
اضر نتیجه پژوهش ح. شودمی تأیید ی آنبینپیشو  تحصیلی
آموزانی که از مهارت به کارگیری راهبرهای دهد دانشنشان می

نند توابهتر از دیگران می یادگیری خودتنظیمی برخوردارند،
ریزی کرده و انگیزه جهت رسیدن به اهداف خویش برنامه

ین ، نتایج پژوهش نیز رابطه منفی بدارندبیشتری برای موفقیت 
کاری تحصیلی را های آن با اهمالادگیری خود تنظیم ومولفهی

(، 1397) (، روشنایی1397های صالحی )کند، پژوهشمی تأیید
Limone  (،2020) و همکاران Brand-Gruwel و همکاران 

 و همکاران  Brand-Gruwel(، 2012) (، مطیع و همکاران2013)
(2013،) Brand-Gruwel (،2013) و همکاران Rice و همکاران 
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کرده و با آن همسو است  تأییدهای پژوهش را ( نیز یافته2013)
که هر چه فراگیر دارای  اندرسیدهو همگی به این نتیجه 

باشد و بتواند از راهبردهای  تریقویباورهای انگیزشی 
متر استفاده کند ک تریمطلوبشناختی و فراشناختی به نحو 

طور که نتایج پژوهش همان .شودمیکاری تحصیلی دچار اهمال
کاری های آن با اهمالدهد هیجانات تحصیلی و مولفهنشان می

های باشند، از بین مولفهبینی کننده آن میرابطه داشته و پیش
بینی قدرت بیشتری در پیش هیجانات منفیهیجانات تحصیلی، 

های منفی نظیر کاری تحصیلی دارد. فراگیرانی که هیجاناهمال
طراب، ناامیدی، شرم و خستگی از تحصیل را تجربه خشم، اض

های های خود ندارند، هیجانکنند امیدی به افزایش تواناییمی
ها چیره شده و از پیشرفت تحصیلی مالل آور تحصیلی بر آن

شوند، این فراگیران بیشتر از دیگران دچار پایینی بهره مند می
چون غرور،  های مثبتهیجان شوند.کاری تحصیلی میاهمال

 کاری تحصیلی را کاهش دهد،تواند اهمالامیدواری و لذت می
(، 1396) نتایج پژوهش با نتایج پژوهش زغیبی قناد و همکاران

Pekrun اندکرده تأییدهمسو است که  (2011) و همکاران 
های منفی کاری و هیجانهای مثبت باعث کاهش اهمالهیجان
 .کنندمیکاری را تشدید اهمال
طور که نتایج ماتریس همبستگی و رگرسیون چندگانه مانه

دار و گرایی مثبت به نحو منفی و معنینشان داد کمال
لی کاری تحصیدار اهمالگرایی منفی به نحو مثبت و معنیکمال

ها نشان داد که ضریب همبستگی ، یافتهنمایدمیبینی را پیش
 R 2=14/0با  و ضریب تعیین برابر R= 38/0چندگانه برابر با 

درصد واریانس کل  14گرایی بود به عبارت دیگر کمال
 مثبت گرایینمایند و کمالبینی میکاری تحصیلی را پیشاهمال

تهکاری دارد، با توجه به یافاهمال بینیقدرت بیشتری در پیش
گرایی مثبت یا شود. کمالمی تأییدهای مذکور فرضیه پژوهش 
رایی گهایی از کمالفته است، جنبهبهنجار که سالم و سازش یا

گرایانه مانند داشتن های کمالگیرد که با تالشرا در بر می
معیارهای شخصی باال، وضع معیارهای دقیق برای عملکرد و 

های تالش برای عالی بودن در ارتباط هستند. این بعد با شاخص
ریزی سازگاری مانند عاطفه مثبت، همبستگی مثبت دارد، برنامه

، و تالش برای به دست آوردن استانداردهای واالی انسانی

کسب دستاوردهای مثبت، خودشکوفایی، سازگاری  برای تالش
گیری نسبت به اهداف بزرگ، هوشیاری، اعتماد فردی، جهت

های مثبت جمله جنبه ، ازو همچنین موفقیت به نفس
اهش کاری تحصیلی کشود اهمالگرایی هستند و باعث میکمال

دید کاری را تشگرایی منفی است که اهمالیابد، بعد دیگر کمال
 شناختی نظیرگرایی منفی با پیامدهای آسیبکند، کمالمی

نفس پایین، اضطراب و تعلل باورهای غیرمنطقی، خود عزت
سرزنشگری، خود انتقادگری، احساس گناه و نشانگان 

بشارت و های افسردگی همراه است. نتایج پژوهش با پژوهش
( همسو است که 1398) ( و رئوف و همکاران1398) همکاران

 تأییدکاری را گرایی و اهمالهای خود رابطه کمالدر پژوهش
 .اندنموده

با توجه به ماتریس همبستگی و نتایج تحلیل رگرسیون 
راهبردهای شناحتی، راهبردهای فراشناختی و باورهای 

همال کاری تحصیلی را انگیزشی( به نحو منفی و معنی داری ا
نماید. همچنین هیجانات مثبت به نحو منفی و پیش بینی می

معنی دار و هیجانات منفی به طور مثبت و معنی داری اهمال 
به  کمال گرایی مثبت نمایند.کاری تحصیلی را پیش بینی می

نی به نحو مثبت و مع منفی گرایی نحو منفی و معنی دار و کمال
ا نشان ه. یافتهنمایدمییلی را پیش بینی دار اهمال کاری تحص

و ضریب  R= 70/0داند که ضریب همبستگی چندگانه برابر با 
بود به عبارت دیگر یادگیری خودتنظیم  R 2=49/0تعیین برابر با 

درصد واریانس کل  49و هیجانات تحصیلی و کمال گرایی 
یسه انمایند، با توجه به مقاهمال کاری تحصیلی را پیش بینی می

درصد  06/0ها با نتایج فرضیه اول که متغیرها صرفاً این یافته
 14/0از واریانس اهمال کاری و نتایج فرضیه دوم که متغیرها 

کردند مشخص درصد از واریانس اهمال کاری را پیش بینی می
کمال گرایی توانایی کنترل یادگیری خودتنظیم و  که شودمی

 یدتأییجه فرضیه پژوهش هیجانات تحصیلی را دارد و در نت
توان گفت راهبردهای های فوق میشود، در تبیین یافتهمی

انند توهای مثبت میشناختی، فراشناختی، انگیزش و هیجان
مثبت را افزایش داده و در نتیجه اهمال کاری را  گرایی کمال

های منفی کمال گرایی منفی را کاهش دهند، در مقابل هیجان
کمال شوند. افزایش اهمال کاری میتشدید کرده و باعث 
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 ندکمیاشاره  ایگرانه بیخود تخر یبه افکار و رفتارها ییگرا
واقع  ریو غ یبه اهداف به شدت افراط لیها نکه هدف آن

البته رابطه کمال گرایی، یادگیری خود تنظیم و  است. انهیگرا
هیجانات دو طرفه است، کمال گرایی منفی باعث بیشتر شدن 

ت منفی و کاهش هیجان مثبت و یادگیری خودتنظیم هیجانا
، ابدیمیشود و به این طریق اهمال کاری تحصیلی افزایش می

در مقابل کمال گرایی مثبت ومعقول کاهش هیجانات منفی و 
افزایش یادگیری خود تنظیم و افزایش هیجانات مثبت را در پی 

دگیری شود. همانطور که یادارد که باعث کاهش اهمالکاری می
ند کمال گرایی را پیش بینی کن توانندمیخود تنظیم و هیجانات 

تواند هیجانات و یادگیری خود تنظیم را کمال گرایی نیز می
(، 1398) همکارانهای بشارت و کنترل کند. نتایج پژوهش

( و 1396(، زغیبی قناد و همکاران )1398رئوف و همکاران )
Rebetez ای هغیر مستقیم یافتهبه صورت  (2015) و همکاران

 کرده و با آن همسو است. تأییدپژوهش را 
 با بررسی و مقایسه میزان ضرایب رگرسیون ابعاد یادگیری

در مراحل اول و سوم مشخص  تحصیلی هیجانات و خودتنظیم
شناختی، راهبردهای  رگرسیون راهبردهای گردید که ضریب

با  منفیمثبت و  فرا شناختی، باورهای انگیزشی و هیجانات
وجود واسطه گری کمال گرایی کاهش یافته و این متغیرها با 

توانند اهمال کاری را پیش بینی کنند، این قدرت بیشتری می
گری کمال گرایی در ارتباط بین نتایج نشان دهنده نقش واسطه

 کاری اهمال با تحصیلی هیجانات و خودتنظیم یادگیری
ل اسطه گری نیز از مدباشد. برای محاسبه میزان وتحصیلی می

Baron and Kenny (1986 استفاده شد. در این روش مجموع )
ر این شود. باثرات غیر مستقیم بر مجموع کل اثرات تقسیم می

باشد. می 39/0اساس سهم واسطه گری کمال گرایی برابر بر 
طور که گفته شد راهبردهای شناختی، فراشناختی، همان

ا مثبت ر گرایی کمال نندتوامیهای مثبت انگیزش و هیجان
افزایش داده و در نتیجه اهمال کاری را کاهش دهند، در مقابل 

های منفی کمال گرایی منفی را تشدید کرده و باعث هیجان
که در حالت شوند. با توجه به اینافزایش اهمال کاری می

گری غیرمستقیم ضرایب رگرسیون کاهش یافته نقش واسطه
دارای هیجانات منفی  که د. فردیشومی تأییدکمال گرایی 

هدفمند،  رفتار داشتن هیجانی، هایپاسخ پذیرش در است،
و دیده شده که این افراد کمال  دارد مشکل نیز هیجانی آگاهی

 وسلمت اهمالکارانه به رفتارهای دارد امکان گرا هستند بنابراین،
معمواًل  خود منفی هایهیجان تنظیم برای آموزاندانش. شود
 هایهیجان از گذرا ها صورتآن زیرا کنند،ال کاری میاهم

 .کنندمی تجربه را بهتری احساس و شوندمی دور منفی
های خود به پژوهشی که به بررسی نقش پژوهشگر در بررسی

کمال گرایی بین هیجانات تحصیلی و یادگیری  گریواسطه
 اخود تنظیم با اهمال کاری پرداخته باشد دسترسی پیدا نکرد ت

 نتایج را با هم مقایسه کند.
در  تردید هرگونه مطالعه و فعالیت پژوهشـی خاص بی

این  .زمان اجرا، خالی از چالش و مشکالت گوناگون نیست
 جملهاز  ،مواجه بود هاییمحدودیت پژوهش نیز با

و مورد بعد  هاپرسشنامهکرونایی در تکمیل  هایمحدودیت
 رانهدخت هایهنرستان موزانآاینکه که این تحقیق بر روی دانش

شیراز انجام شده است که در تعمیم نتایج به سایر مقاطع  شهر
 نهادشیپ رو نیا از و دانش آموزان باید احتیاط الزم به عمل آید.

 آموزش ،هابخش در رفاهی امکانات آوردن با فراهمکه  شودمی
 نفس، به اعتماد ایجاد و اجتماعی هایحمایت پیوسته،
به کاهش  رفاهی و تفریحی هایفعالیت ،ایحرفه یهاحمایت

 از سویی آگاه .آموزان کمک شوددانش تحصیلی کاریاهمال
 پژوهش این نتایج از مشاوره مراکز و هاخانوادهکردن مدارس، 

 تحصیلی، کاریاهمال زمینه در ریزی برنامه ضرورت و
 و خودتنظیمی یادگیری راهبردهای تحصیلی، هایهیجان
 هایکارگاه همچنین با برگزاری .دارد اهمیت بسیار راییگکمال

به کاهش سطح  آموزشی جدید متدهای و هاشیوه با آشنایی
 شهر دخترانه هایهنرستان آموزاندانش تحصیلی کاریاهمال
 .کمک شود شیراز

 منافع تعارض

 .وجود نداشت منافع تعارض

 منابع

(. رابطه 1399. )منصور، مسپاه  .،امامی پور، س ن.، ،برزآبادی فراهانی
کاری های ارتباطی با اهمالمدیریت هیجان و مهارت
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 -دوماهنامه علمی آموزان متوسطه اول. تحصیلی در دانش
-89(، 42)11، پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی

108. 

گرایی (. بررسی رابطه ابعاد کمال1397) .فرهمند، ه .، وع. بشارت، م
 .102-91(،2)7 ،روان شناسی رویش .کاریو اهمال
(. ارزیابی تأصیر فرسودگی تحصیلی بر 1398) م. حسینی لرگانی،

پیشرفت تحصیلی دانشجویان نظام آموزش عالی کشور. 
(، 25) 9، فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی

254-229. 
. علی نژاد، ل .، ومحمدعلیزاده، ب.، مهدوی، م .،روش، وخوش

رابطه راهبردهای خودتنظیمی یادگیری با  (.1395)
 -دانشجویان دانشگاه علمیامتحان )گرایی و اضطراب کمال

-63 (،12)1، پژوهش مللکاربردی شهرستان بندر انزلی(، 
72. 

(. مدل 1399. )ضرغام حاجبی، م .، ومیرزا حسینی، ح ؛.،رازقی، ف
یابی رابطه اهداف پیشرفت و باورهای انگیزشی با 

ری تحصیلی: نقش میانجی راهبردهای یادگیری کااهمال
 11، آموزش جندی شاپور یتوسعهفصلنامه خودتنظیمی، 

(3 ،)334-359. 

پذیری خانواده و رابطه ساختاری انعطاف(. 1396) .رشیدی، س
کر های مقابله و تفگری سبککاری تحصیلی با میانجیاهمال

مه انشگاه عال، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانتقادی نوجوانان
 و علوم تربیتی شناسیروانطباطبائی، دانشکده 

رابطه خودتنظیمی یادگیری با پیشرفت (. 1397) .روشنایی، م
 ، پایاندوم ابتدایی یدورهکاری دختران تحصیلی و اهمال

واحد شاهرود، نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی 
 دانشکده علوم انسانی

 یرابطه(. 1398. )، زنقش .، وری، مخادمی اشکذ .،ک رئوف؛
ای کاری تحصیلی: نقش واسطهگرایی با اهمالکمال

متغیرهای خودکارآمدی تحصیلی، عزت نفس و خودناتوان 
 .236-207(، 1)15، های نوین تربیتیاندیشهسازی تحصیلی. 

کاری تحصیلی بینی اهمال(. پیش1399. )فروغی، ب .،ا .شریفی، ع
ی خود ناهمخوانی و تاب آوری تحصیلی، هابر اساس مولفه

(، 30) 8، نشریه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
83-92. 

گرایی (. رابطه کمال1397) .خ .حصاری، ن یحیذب .،فرد، زصالحی
مثبت و منفی و جو سازمانی با رضایت شغلی معلمان زن 

فصلنامه رهبری و مدیریت مقطع دوم متوسطه شهر مشهد. 
 .97-85(، 1)12 ،آموزشی

 رابطه (.1396. )قناد، س و زغیبی .عالیپور، س .،مرادیان، ج

 کاریاهمال و مطالعه رویکردهای با تحصیلی هایانهیج

 علوم در نوین هایپیشرفت مجلهدانشجویان.  در تحصیلی

 .1-13(، 13) 2، رفتاری
کاری تحصیلی بر بینی اهمالپیش(. 1398) .ر. حمسعودی فینی، 
های تفکر و راهبردهای اورهای فراشناختی و سبکاساس ب

آموزان مقطع ابتدایی شهرستان خودتنظیمی در بین دانش
پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان  کاشان،

 اصفهان، مرکز پیام نور نطنز
(. مولفه1397) .،، زرانی، ف.، باقریان، ف.حیدری، م .،مطیعی، ح

کاری تحصیلی در دانشجویان الهای تشخیص دهنده اهم
 .286-275(، 4)6، مجله علوم پزشکی صدراعلوم پزشکی. 

بینی (. پیش1391. )ا .اوندی، مدم .،شاهرخی، م .،ص نصری،
گرایی و اضطراب کاری تحصیلی بر اساس کمالاهمال

پژوهشی، پژوهش در -فصلنامه علمی .امتحان در دانشجویان
 .36-24(، 1)1 ،یادگیری آموزشگاهی و مجازی

کاری گرایی و اهمالبررسی رابطه علّی کمال(. 1391) .لهاشمی، 
گری خودتنظیمی انگیزشی، شناختی و تحصیلی با واسطه

، پایان نامه دکتری تخصصی، دانشگاه شیراز، فراشناختی
 .و علوم تربیتی شناسیرواندانشکده 
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