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Abstract 

Background & Aim: Academic achievement depends on the proper physical, 

psychological, and functional aspects of an individual. The present study aimed to assess 

the correlations between academic procrastination and locus of control with academic 

achievement in nursing students and determine the mediating role of achievement 

motivation. 

Materials & Methods: This was a descriptive-correlational research, particularly based 

on structural equation modeling. The sample population consisted of 726 nursing students 

at Babol University of Medical Sciences, Iran in 2018. In total, 508 students were 

selected via simple random sampling. Data were collected using Herman’s achievement 

motivation inventory, Solomon & Rothblum academic procrastination scale, and Rotter’s 

locus of control scale. 

Results: There was a significant correlation between achievement motivation (r=0.29; 

p≤0.01), locus of control (r=0.17, P≤0.01), and academic procrastination (r=-0.19; 

p≤0.01) with Academic Achievement. The research model was considered fitting, and 

0.38 of the academic achievement variance could be explained by achievement 

motivation, academic procrastination, and locus of control. In addition, achievement 

motivation played a mediating role in the association between academic procrastination 

and locus of control. 

Conclusion: Reduction of academic procrastination and increased locus of control could 

promote achievement motivation in students, which in turn improves their academic 

achievement. 
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 نقش: پرستاری دانشجویان تحصیلی پیشرفت با کنترل منبع و تحصیلی کاریاهمال رابطه

پیشرفت انگیزش میانجی  

3جنگی پریا ،*2سنگانی علیرضا ،1خورشیدی رسولی فاطمه  

   .ایران بابل، اسالمی، آزاد دانشگاهواحد بابل،  روانشناسی، گروه تربیتی، روانشناسی دکتری -1

   .ایران اهواز، اسالمی، آزاد دانشگاه، اهواز واحد روانشناسی، گروه ویژه، نیازهای با کودکان آموزش و روانشناسی دکتری -2

   .ایران تهران، تحقیقات، و علوم واحد روانشناسی، گروه تربیتی، روانشناسی دکتری -3

 sangany.psycho@gmail.com: ایمیل، 90112622090: تلفن، سنگانی علیرضا  مسئول: نویسنده

 90/90/1302:پذیرش تاریخ    22/91/1302:دریافت تاریخ

 چکیده

 بنابراین ،است فرد عملکردی و شناختیروان جسمانی، ابعاد مناسب عملکرد تابع همواره تحصیلی پیشرفت :هدف و زمینه

 پیشرفت با کنترل منبع و تحصیلی کاریاهمال بین رابطه در پیشرفت انگیزش میانجی نقش تعیین حاضر پژوهش هدف

 .بود پرستاری دانشجویان تحصیلی

 626 آماری ی جامعه. بود ساختاری معادالت یابیمدل خاص طور به و همبستگی -توصیفی پژوهش روش :هاروش و مواد

 و آماری ینمونه عنوان نفر به 892 تعداد که بودند 1306 سال در بابل شهر پزشکی علوم پرستاری دانشگاه دانشجویان از نفر

 بلوم راث و سولومون تحصیلی کاریاهمال هرمنس، پیشرفت انگیزش هایپرسشنامه با و شدند انتخاب ساده تصادفی روش به

 . شدند ارزیابی راتر کنترل منبع و

 تحصیلی کاریاهمال ( و=91/9p≤، 16/9r) کنترل منبع(، =91/9p≤، 20/9r) پیشرفت انگیزش بینداد  نشان نتایج :ها یافته

(91/9p≤، 10/9-r=ب )و شد یدتائ و بوده برازش دارای پژوهش مدل. دارد وجود داریمعنی یرابطه تحصیلی پیشرفت ا 

 و گرفت قرار تبیین مورد کنترل منبع و تحصیلی کاریاهمال پیشرفت، انگیزش توسط تحصیلی پیشرفت واریانس از 32/9

 .بود دارا ایواسطه نقش تحصیلی پیشرفت با کنترل منبع و تحصیلی کاریاهمال بین یرابطه در پیشرفت انگیزش

 و برد باال دانشجویان در را پیشرفت انگیزش توانمی کنترل منبع افزایش و تحصیلی کاریاهمال کاهش با :گیرینتیجه

 .بخشید ارتقا را ها آن تحصیلی پیشرفت

 تحصیلی پیشرفت کاری،اهمال انگیزش، :یدیکل یها واژه

 

 مقدمه

سازی آموزش کشور، یکی از تدابیر الزم برای بهینه

بر رشد و پیشرفت  مؤثرپرداختن به مسائل و عوامل 

 .(1) دانشجویان است تحصیلی

 

 

پیشرفت تحصیلی به طور وسیعی با هوش کلی مرتبط 

شناختی مانند انگیزش های رواناست، اما دیگر سازه

های آموزشی نقش مهمی در پیشرفت در زمینه

 .(2)تحصیلی دارند 
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به  دستیابی جهت تالش به تمایل پیشرفت، انگیزش

 ی مهمکننده ینیب شیپ یك عنوان به است و موفقیت

 تحصیلی پیشرفت جمله از عملکرد شناختی برای

افرادی که دارای . (3)گیرد می قرار توجه مورد

ی پیشرفت باالیی هستند، در تکالیفی که انگیزه

. (0)شوند درجه دشواری باالتری دارد موفق می

گروهی از افراد که انگیزش مثبت دارند و برای 

 ،کنند، گروهی دیگربه موفقیت تالش می یابی دست

انگیزش منفی دارند و برای دوری از شکست تالش 

 نیزدر محیط تحصیلی  فراگیران رفتار. (8)کنند می

 که است مهمی یانگیزش خصیصه که دهدمی نشان

 .(6)دهد می قرار تأثیر تحت را آنان هایهمه فعالیت

Planchard  اند که بین انگیزش دریافته همکارانو

دانشجویان گزارش کردند  آنچهپیشرفت واقعی و 

داری بین فاصله وجود دارد و رابطه مثبت و معنی

که در نتیجه وجود انگیزش صورت  انجام تکلیفی

. (6) گرفت و پیشرفت تحصیلی وجود داردمی

حاکی از آن و همکاران  Pekrunپژوهش  یها افتهی

است انگیزش پیشرفت با یادگیری و پیشرفت 

کاری در محیط تحصیلی رابطه دارد و با اهمال

 .(2) تحصیلی رابطه منفی دارد

یکی از متغیرهای مرتبط با پیشرفت  کاریاهمال

 انداختن به تأخیرکه شامل  (0)تحصیلی است 

 .(19)تحصیلی است  وظایف و تکالیف

Rohrbaugh انداختن و یا  ریتأخکاری را به اهمال

تعویق انداختن عملی تعریف کرده است که فرد باید 

 از درصد 89 از بیش. از طرفی (11) آن را انجام دهد

 یکار اهمال به تمایل ی کارشناسیدوره دانشجویان

 اند، بنابراینکرده گزارش انجام تکالیف در را

 مهم یکننده بینیپیش تحصیلی یك کاریاهمال

 .(12)باشد  دانشجویان معدل میانگین برای

کاری باالیی دارند دارای که اهمال دانشجویانی

بنابراین ؛ (13) تری هستندانگیزش پیشرفت پایین

 یا نهیزمدر  هرچندانتظار داشت که افراد،  توان یم

کافی باشند اما به دلیل سبك اهمال  ی زهیانگدارای 

های مختلف ای که در انجام تکالیف و فعالیتکارانه

 .(10)خود دارند در انجام آن تعلل بورزند 

Ferrari از درصد 69 که دادند نشان و همکاران 

ی مواجه تحصیل یکار اهمالها با دانشگاه دانشجویان

ی در مطالعه خود رابطه Cerino. (18) هستند

دار بین انگیزش پیشرفت تحصیلی و معنیمعکوس 

 مطالعه عوضیان .(16) کاری تحصیلی نشان داداهمال

کاری و انگیزش د بین اهمالندهنشان می و همکاران

 .(16) داری وجود داردمعنی معکوسپیشرفت رابطه 

کاری تحصیلی و نشان داد بین اهمال سپهریان

 .(12) پیشرفت تحصیلی رابطه معکوس وجود دارد

مثبت ی پیشرفت با پیشرفت تحصیلی رابطهی انگیزه

نیازمند منبع کنترل  پیشرفت ی زهیانگدارد و افزایش 

، اعتقاد به منبع کنترل. (10) استقوی و درونی 

است که در  ییزهایکنترل چ یخود برا یها ییتوانا

. در مطالعات تربیتی و (29) افتد یماتفاق  یزندگ

آموزشی ارتباط بین انگیزش پیشرفت با منبع کنترل 

 ینیب شیپمنبع کنترل،  .(21)است  شده گزارش

ی قوی در سالمت و رضایت از زندگی است کننده

(22). Karaman & Watson  نشان دادند که منبع

درصد از واریانس انگیزش پیشرفت را  12کنترل، 

 .(23) کندتبیین می
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 Kader  نشان داد که افراد با منبع کنترل درونی، از

 نتایج مطالعه. (20) نظر تحصیلی سطح باالتری دارند

Wolters ی بیناز آن بود کـه ارتبـاط مثبـت حاکی 

 منبـع کنترل درونی با پیشرفت تحصیلی وجود دارد

 در که داد نشان مطالعه خدیوی و وکیلینتایج  .(28)

 پیشرفت بین دارمعنیو  مثبتی یرابطه آموزان دانش

 خود و کنترل منبع و ی پیشرفتانگیزه و تحصیلی

 .(26) دارد وجود پنداره

 ی پیشرفتانگیزه از فرد قدر هردر فرایند تحصیلی، 

 تردرونی او کنترل منبع و برخوردار باشد باالتری

 پیشرفت تبع بهکه  دارد بهتری ی خود پنداره، باشد

، از طرفی بر اساس داشت بیشتری خواهد تحصیلی

انگیزش به صورت مستقیم بر پیشرفت مطالعات فوق 

گذارد و متغیرهای تحصیلی دانشجویان اثر می

انگیزش بر کاری و منبع کنترل از طریق اهمال

های گذارند که در پژوهشپیشرفت تحصیلی اثر می

ای انگیزش مختلف به بررسی جداگانه اثر واسطه

پرداخته شده است، اما پژوهشی که به شکل یك 

مدل علی نقش میانجی از انگیزش را در رابطه بین 

کاری تحصیلی و منبع کنترل با پیشرفت اهمال

وجود نداشته  تحصیلی دانشجویان را بررسی نمایند

است، لذا با توجه به نقش روانی متغیرهای پژوهش 

بر پیشرفت تحصیلی و نبود پژوهشی مشابه در شکل 

بنابراین پژوهش حاضر در پی آن مدل در ایران، 

یابی روابط ساختاری و با است که با استفاده از مدل

 پیشرفت انگیزش میانجی استفاده از مدل نظری، نقش

 با کنترل منبع و تحصیلی کاریهمالا بین ی رابطه در

 را تعیین کند. تحصیلی پیشرفت

 
 هامواد و روش

پژوهش حاضر، ازلحاظ هدف، از نوع کاربردی و 

 یابیاز نوع مدل همبستگی -توصیفی روش پژوهش

ی آماری شامل تمامی جامعه ساختاری بود. معادالت

 پزشکی دانشگاه علوم پرستاری دانشجویان دانشکده

بودند که از  1306نفر( در سال  626)تعداد  بابل شهر

 بیشینه در ،(2919) کالین روش اساس بر این تعداد

 ضرب 8در عدد ( گویه 29) ها گویه کل تعداد

نفر به  892با بیش برآورد تعداد  تاًینها که گردید

صورت تصادفی ساده از لیست تمامی افراد در حال 

 د.تحصیل در مقطع کارشناسی انتخاب شدن

 :معیارهای ورود به پژوهش عبارت بودند از

، ترم چهارم شهر بابلدانشجوی دانشکده پرستاری 

سال.  22تا  29تحصیلی به باال، بازه سنی 

در شدند. ی ناقص از تحلیل خارج ها پرسشنامه

فرآیند اجرایی پس از کسب مجوزهای سازمانی و 

 یدانشگاه علوم پزشک یدانشکده پرستارمراجعه به 

 در توضیحاتی گیرینمونه شروع از قبل، شهر بابل

 به مطالب رازداری حفظ و مطالعه هدف خصوص

 آگاهانه نامه تیرضا زمان هم و شد داده هاآزمودنی

از  پژوهش در ها نمونه شرکت خصوص در

 گردید. دریافت دانشجویان
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 اطالعات لیوتحل هیتجز برای پژوهش این در

 رگرسیونی معادالت یابی مدل از آمده دست به

 از ها داده تحلیل و تجزیه برای. شد استفاده ساختاری

 شد. استفاده 23Amos و 12SPSS افزار نرم

 ابزار پژوهش

 انگیزش پیشرفت ی پرسشنامه
دانشجویان از پیشرفت  انگیزشبه منظور سنجش 

 1069پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس در سال 

ی جمله 20شامل  این پرسشنامه. (26) استفاده شد

روایی سازه و محتوا در  است. یا نهیچهارگزناقص 

شد و برای برآورد پایایی نیز دو روش  دیتائایران 

هفته به  3آلفای کرونباخ و بازآزمایی پس از گذشت 

به  28/9و  22/9کار گرفته شد که پایایی به ترتیب 

ایایی به روش . در پژوهش حاضر پ(22)دست آمد 

 به دست آمده است. 66/9خ آلفای کرونبا

 کاری تحصیلیاهمال هپرسشنام

توسط سولومون و  ،کاری تحصیلیاهمال ی پرسشنامه

برای بررسی و  سؤال 26با  1020در سال  راث بلوم

 آماده کردن تکالیفی کاری در سه حوزهاهمال

 0 سؤاالت) آمادگی برای امتحان (،2تا  1 سؤاالت)

تا  29 سؤاالت) ترم انیپاهای ی مقالهتهیهو  (10تا 

. این مقیاس را دهقانی برای (20) ساخته شد( 26

 تصوربه  ها پاسخ. کاربرده است اولین بار در ایران به

« ندرت به»، 1 ینمره« هرگز» یا چهاردرجهلیکرت 

 0 ینمره« همیشه»، 3 ینمره« اکثر اوقات»، 2 ی نمره

 پژوهش جوکار و دالورپور یافته های .(39)بودند 

این  ییایپا .مطلوب پرسشنامه بود سازه بیانگر روایی

و  60/9مقیاس با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

روایی مقیاس با استفاده از روش همسانی درونی 

 . (31است )گزارش شده  20/9

کاری اهمال یها مؤلفهدر پژوهش حاضر برای 

روش آلفای کرونباخ تحصیلی به ترتیب پایایی به 

 22/9ی کل و برای نمره 26/9و  60/9، 21/9برابر با 

 آمده است. به دست

 منبع کنترل راتر ی پرسشنامه

برای ( 32) 1066این پرسشنامه توسط راتر در سال 

سنجش انتظارات افراد در منبع کنترل تدوین شده 

ماده که هر ماده دارای یك  20که دارای  است

 23نمرات بین صفر تا  است.)الف و ب(  سؤالجفت 

منبع  ی دهنده نشانمجموع نمرات متغیر هستند و 

ای که جهت ماده 23در کنترل فرد خواهد بود. 

)الف( یك نمره  سؤاالت ،اندگذاری تعیین شدهنمره

در ایران روایی . گیرند)ب( صفر نمره می سؤاالتو 

آلفای کرونباخ و  شده است دیتائ زمان همسازه و 

در . (20)گزارش شده است  66/9برای این مقیاس 

، 66/9پژوهش حاضر پایایی به روش آلفای کرونباخ 

 به دست آمده است.

 پیشرفت تحصیلی

برای ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان، معدل 

 به عنوان مالک، استفاده شده است. ها آنکل 

 هایافته

با  آماری یها فرض شیپدر ابتدا با بررسی 

چولگی،  و کشیدگی های،استفاده از آزمون

پرت  یها دادهاسمیرنوف -، کولموگروفیا جعبه

شناسایی، سپس با استفاده از آزمون ماهاالنوبیس 

 000نمونه به های پرت حذف گردید و تعداد داده

همچنین پس از بررسی آزمودنی کاهش یافت. 

سه متغیر پژوهش  یریگ اندازهها مدل نرمالی داده

 گردید. دیتائبررسی و 
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 با پیشرفت انگیزش و کنترل منبع، تحصیلی کاریاهمال بین پیرسون همبستگی ماتریس و توصیفی هایآماره :1 جدول

 تحصیلی پیشرفت

 M SD 1 2 3 4 5 6 متغیر

      1 62/1 69/16 پیشرفت تحصیلی

     1 -908/9 80/2 81/10 آماده کردن تکالیف

    1 20/9** -29/9** 62/3 6/26 آمادگی برای امتحان

   1 36/9** 16/9** -11/9** 28/3 30/10 ترم انیپا یها مقالهتهیه 

  1 66/9** 68/9** -69/9** -10/9** 96/6 06/68 کاری تحصیلیاهمال

 1 -33/9** -20/9** -26/9** -92/9 26/9** 00/6 23/29 انگیزش پیشرفت

 26/9** -16/9** -93/9 -21/9** -98/9 16/9** 68/3 36/12 منبع کنترل

 = N 000است.  یدار یمعن 91/9 سطح در* * 

 داری بینمعنی همبستگی (1) جدول در مندرج نتایج

 پیشرفت کاری تحصیلی، منبع کنترل و انگیزشاهمال

دهد. می نشان را هاآزمودنی تحصیلی در پیشرفت با

 منبع و( =91/9P≤ ،20/9r) پیشرفت انگیزش بین

 تحصیلی پیشرفت با (=91/9P≤ ،16/9r)کنترل 

 کاریاهمال بین و یدار یمعن مستقیم یرابطه

 تحصیلی پیشرفت با (=91/9P≤ ،10/9-r)تحصیلی 

 .دارد وجود داریمعنی معکوس یرابطه
 رهایمتغها و داده لیوتحل هیتجزهای برازش حاصل از : شاخص2جدول 

 آمده دست بهمقدار  قبول قابلمقادیر  توضیحات نام آزمون

 286/2 <3 نسبی اسکوئر کای      

RMSEA 902/9 <1/9 ریشه میانگین توان دوم خطای تقریب 

GFI  063/9 >0/9 افتهی لیتعدشاخص برازندگی 

NFI 082/9 >0/9 شاخص برازش نرم 

CFI  063/9 >0/9 یا سهیمقاشاخص برازش 

DF 23   

، این مقدار است 902/9برابر با  RMSEAمقدار 

این است که  دهنده نشاناست که  1/9کمتر از 

میانگین مجذور خطاهای مدل مناسب است و مدل 

به درجه  . همچنین مقدار کای اسکوئراست قبول قابل

و میزان  است 3و  1( بین 286/2آزادی )

برابر و  باًیتقرنیز  NFI و GFI، CFI  یها شاخص

دهند مدل که نشان می است 0/9 از تر بزرگ

 متغیرهای پژوهش، مدلی، مناسب است. یریگ اندازه

 
 

 (ML) نمایی درست حداکثر روش با مدل مستقیم برآورد :3 جدول

b β R متغیر
2

 

 923/9 -229/9 -330/9 کاری تحصیلی بر پیشرفت تحصیلیاهمال

 988/9 102/9 266/9 منبع کنترل بر پیشرفت تحصیلی

 982/9 182/9 206/9 انگیزش پیشرفت بر پیشرفت تحصیلی
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 بوت استرپ روش با مدل مستقیم برآورد :4 جدول

 حد باال حد پایین مقادیر متغیر
معنی 

 داری

 991/9 202/9 926/9 106/9 تحصیلی پیشرفت بر پیشرفت با میانجی گری انگیزش تحصیلی کاریاهمال

 991/9 126/9 968/9 100/9 تحصیلی پیشرفت بر پیشرفت با میانجی گری انگیزش کنترل منبع
 

 

 کاریاهمال، ( مسیرهای3توجه به جدول )با 

پیشرفت اثر مستقیم  انگیزش و کنترل منبع تحصیلی،

 تحصیلی دارا هستند. بر پیشرفت یدار یمعن

 

 

 

دو  گردد،می مشاهده (0که در جدول ) گونه همان

 مقادیر به توجه با شده گرفته نظر در میرمستقیغ مسیر

به روش بوت استرپ در سطح  آمده، دست به

 .گردید واقع دیتائ مورد داری و( معنی91/9)
 

 
 

 : مدل نهایی2شکل 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jn
m

p.
m

uk
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

24
 ]

 

                             7 / 11

https://sjnmp.muk.ac.ir/article-1-239-fa.html


 تحصیلی پیشرفت با کنترل منبع و تحصیلی کاریاهمال رابطه

 8935 پاییز دوم، شماره پنجم، دوره پیراپزشکی، و مامایی پرستاری، فصلنامه 06

 

 یریگ جهینتبحث و 

در  شرفتیپ زشیانگ یانجینقش مهدف پژوهش حاضر 

 شرفتیو منبع کنترل با پ یلیتحص یکاراهمال نیرابطه ب

 ها نشان داد کهبود و یافته یپرستار انیدانشجو یلیتحص

 تحصیلی کاریاهمال بین یرابطه در پیشرفت انگیزش

را دارا  یا واسطهتحصیلی نقش  پیشرفت با کنترل منبع و

ی از واریانس تبیین شده 32/9و به طور کلی  است

 کاریاهمال پیشرفت، تحصیلی توسط انگیزش پیشرفت

کنترل در مسیرهای مستقیم و  منبع و تحصیلی

های این نتایج همسو با یافته. استغیرمستقیم قابل تبیین 

، عسگری و زین الدینی (12)سپهریان، ، (16)کرینو 

و همکاران  عوضیان، (39)، پورعبدل و همکاران (10)

های شناختی رفتاری مانند  در جهت اثر سازه (16)

کاری و منبع کنترل با توجه به سطح انگیزش بر اهمال

اهمال  رفتارهای. استموفقیت و پیشرفت تحصیلی 

 اثرات دردناک ایجاد برای باالیی توان دارای کارانه

 این از یریگ کناره رو ینازا هستند، اجتماعی روانی

 یمنفاست،  ایباالی مقابله توان داشتن نیازمند مسائل

 اغلب شخصی، هایتوانمندی از ارزیابی کم و ییگرا

 شده موفقیت عدم از ترس و شکست از ترس به منجر

 .(31)شود  کاریاهمال به منجر تواندمی در نهایت و

ی برانگیزاننده های زمینه یشپ تبع بهکار فرد اهمال

که تنها عامل  رفتاری اندکی را تجربه نموده است

آن باشد، بلکه دیگر مباحث  ساز سببتواند درونی نمی

 که پیامدهای (32)باشند محیطی در این میان دخیل می

 ناامیدی خود، سرزنش آشفتگی، آن تشویش، درونی

است  ممکن آن بیرونی پیامدهای است و پشیمانی و

 کار و تحصیل فرد آسیب پیشرفت به سنگین باشد و

کاری هر چه قدر اهمالدر طول این مسیر  .(12)برساند 

در فرد بیشتر باشد انگیزش پیشرفت وی نیز کمتر 

انگیزش پیشرفت تحصیلی نیرویی درونی و خواهد بود 

 ی جانبه همهکه یادگیرنده را به ارزیابی  (33)است 

دهد ترین معیارها سوق میعملکرد خود با توجه به عالی

کاری بیشتر یك پیرو دیدگاه صفات، اهمال، (26)

صفت شخصیتی است که ریشه در سبك شخصیتی 

انگیزش که  برخالفافراد دارد تا یك عامل متغیر، 

های جلوههای مختلف با توجه به موقعیت تواند یم

توان انتظار داشت که متفاوتی داشته باشد، بنابراین می

ی کافی باشند اما ای دارای انگیزهدر زمینه هرچندافراد، 

ای که در انجام تکالیف و کارانهبه دلیل سبك اهمال

های مختلف خود دارند در انجام آن تعلل فعالیت

 .(18)بورزند 

 بامنبع کنترل  ینانگیزش پیشرفت در ارتباط ب از طرفی 

نتایج این  ای دارد.نقش واسطه تحصیلی پیشرفت

 ی داردهمخوان قبلی در این زمینه پژوهش با مطالعات

انگیزه پیشرفت به عنوان تمایلی در  ازآنجاکه. (30-36)

جهت برتری است، بدیهی است که فرد برخوردار از 

این انگیزه بیشتر در جهت پیشرفت تحصیلی حرکت 

کند و فردی که انگیزش باالتری داراست، منبع کنترل 

افراد با منبع کنترل  که ییازآنجا، استتری نیز دارا قوی

درونی عوامل فردی، توانایی و تالش را در 

دانند و افراد با انگیزش می مؤثرخود  های یتموفق

طلب هستند و چنین گرا و پیشرفتدرونی، افراد موفقیت

دانند می مؤثرگیری موفقیت خود عواملی را در شکل

منبع کنترل ، (36)است  انتظار قابلمثبتی،  چنین رابطه

ی نگرش و رفتارهای افراد است، افراد نشانه یا تااندازه

 که یناهستند و از  اراده یببا منبع کنترل بیرونی منفعل و 

در حال یا آینده با شکست روبرو شود  یشانها تالش

ترسند و موفقیت و یا حتی شکست تحصیلی خود را می

در مقابل افراد با ، (38)دهند به این عوامل نسبت می

آن  ی یجهنتکنترل درونی بین تالش خود و منبع 

بینند و لذا انتظاری خارج از آن ندارند می یا رابطه

های آموزشی، خود را ، فرد در برخورد با فعالیت(30)
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و پیشرفت تحصیلی پایین را به عواملی  داند یممسئول 

به  یجتدر به. فرد در طی زمان (26)مختلف نسبت ندهد 

رسد که در یك تکلیف خاص تا چه این درک می

اندازه توانمند است و در چالش با آن تا چه اندازه 

 .(36)موفق باشد  تواند یم

روبرو بوده است؛  های تحقیقمحدودیتاین پژوهش با 

محدود شدن پژوهش به موقعیت مکانی و زمانی خاص، 

معدل مالکی برای پیشرفت تحصیلی  اگرچههمچنین 

میزان  مقدار واقعی یادگیری نیست. ۀدهند نشاناما  است

بر اساس  کاری و منبع کنترلانگیزش پیشرفت، اهمال

دهی بود و این احتمال وجود دارد که این خودگزارش

عدم امکان کنترل  گزارش شده باشند. ازحد یشبمقادیر 

در طی انجام تحقیق از  گربرخی متغیرهای مداخله

جویان در حوصلگی و یا عدم تمرکز دانشجمله، بی

های ، یکی دیگر از محدودیتسؤاالتپاسخگویی به 

 پژوهش حاضر بود.

 از حاصل هاییافته از توانندروانشناسان می و مشاوران

 که هایجنبه با پیشرفت انگیزش با مرتبط هایپژوهش

 کارهای به دانشجویان عالقه و عدم عالقه سبب

 کاربردی صورت به ،شود یم تحصیلی غیر و تحصیلی

که بتوانیم در این حوزه به نتایج برای ایننمایند.  استفاده

های برسیم، باید بتوانیم محدودیت تر یکاربردپایاتر و 

پذیری را به حداقل برسانیم. لذا برای مبتنی بر تعمیم

های پژوهششود پیشنهاد میرسیدن به این امر باید 

ا تر و بهای گستردهانجام گرفته در این حیطه در حوزه

تر انجام های مختلف و بزرگهایی از جامعهنمونه

؛ پذیرد تا نتایج، قابلیت تعمیم بیشتری داشته باشد

در  خصوصاًبنابراین بهتر است جهت انجام پژوهش 

ها و مناطق مختلف را های علوم انسانی، فرهنگحیطه

همراه استفاده از  ،شودمی شنهادیپهمچنین  لحاظ کنیم.

و انجام  یفیک یهااز روش یمعدل در مطالعات آت

 استفاده شود. زین دیاسات ایو  انیمصاحبه با دانشجو

 تشکر و قدردانی

نویسندگان از تمامی دانشجویان دانشکده پرستاری 

در پژوهش بابت همکاری در این  کننده شرکت

نمایند و همچنین این پژوهش پژوهش تشکر می

تعارض منافعی با هیچ سازمانی در ابعاد  گونه چیه

 نامه انیپا حاصل این مقاله متفاوت دارا نبوده است.

دکتری خانم فاطمه رسولی خورشیدی از دانشگاه آزاد 

ی علوم انسانی رشته اسالمی بابل در دانشکده

پژوهش  .است 18/6/06 روانشناسی تربیتی در تاریخ

 حاضر با کد اخالق

IR.IAU.AK.REC.1397.016 در دانشگاه 

 .است رسیده ثبت به بابل واحد
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