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  چکیده
 تحصیل معناي با ارتباط در گریزيتحصیل علّی مدل ارائه هدف با حاضر پژوهش

 روش شد. انجام تحصیل به امید ايواسطه نقش تحصیلی: خودکارآمدي و
 آموزاندانش همۀ آماري جامعۀ است. همبستگی نوع از توصیفی پژوهش
- 99 تحصیلی سال در خوسف شهر دوم متوسطۀ دورة هنرستانی و دبیرستانی

 نمونه عنوان به تصادفی صورت به آموزدانش 255 بودند. نفر) 674 با (برابر 1398
 به امید تحصیلی، خودکارآمدي تحصیل، معناي هايمقیاس از شدند. انتخاب
 ارزیابی شد. استفاده پژوهش متغیرهاي سنجش براي گریزيتحصیل و تحصیل
 از استفاده با سوبل آزمون و ساختاري معادالت الگویابی طریق از پیشنهادي الگوي
 الگوي که داد نشان هایافته است. شده انجام AMOS و SPSS افزارهاينرم

 و تحصیل معناي داد نشان نتایج است. برخوردار خوبی برازش از نهایی
 در گریزيتحصیل کاهش باعث تحصیل، به امید طریق از تحصیلی خودکارآمدي

 به امید و تحصیلی خودکارآمدي تحصیل، معناي رو، این از شود.می آموزاندانش
 به امید همچنین، دارند. گریزيتحصیل بینیپیش در مهمی نقش تحصیل
 با تحصیلی خودکارآمدي و تحصیل معناي بین ارتباط در ايواسطه نقش تحصیل
 دارد. گریزيتحصیل

  
  کلیدي گانواژ

 گریزيتحصیل تحصیل، به امید تحصیلی، خودکارآمدي تحصیل، معناي
   آموزان.دانش و
  

Abstract 
The purpose of this study was to present a causal 
model of academic avoidance in relation to meaning 
of education and academic self-efficacy: the mediat-
ing role of hope in education. The research method is 
descriptive-correlational. The population of the study 
was all students of the second level high school of 
Khusuf city in the academic year of 2019-20 (equals 
to 674 students). 255 students were randomly select-
ed as sample. Measures of educational meaning, aca-
demic self-efficacy, hope for education, and academic 
avoidance were used to measure research variables. 
Evaluation of the proposed model is done by struc-
tural equation modeling and Sobel test using SPSS 
and AMOS software. The results showed that the 
final model was well-fitted. The results showed that 
the meaning of education and academic self-efficacy 
through the hope of education decrease the students' 
avoidance. Hence, the meaning of education, academ-
ic self-efficacy, and hope for education play an im-
portant role in predicting academic avoidance. Also, 
the educational hope has an intermediate role in the 
relationship between the meaning of education and 
academic self-efficacy and avoidance of education. 
 
Keywords 
Meaning of Education, Academic Self-Efficacy, Edu-
cational Hope, Academic Avoidance and Students. 
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   مقدمه
 و مدرسه از اجتناب گریزي،مدرسه جمله از متعددي هايواژه

 به مدرسه در حضور مشکالت توصیف جهت گریزيتحصیل
 ترك به گرایش فرد گریزيتحصیل در است. رفته کار

 اگر اما دارد حضور مدرسه در اینکه با و دارد تحصیل
 تحصیل ترك به اقدام باشد، نداشته وجود موقعیتی فشارهاي

 احمدپوري و زادهشیخ ،ياحمدپور مطالعۀ در کند.می
 ناسالم)، روابط و ها(کشمکش خانوادگی عوامل )1396(

 فردي عوامل مدرسه)، بر حاکم (قوانین مدرسه درون عوامل
 اختالالت تحصیلی)، انگیزة و شخصی عالیق باور، (نگرش،
 حضور در تحقیر مثل عوامل سایر و اضطراب) و (افسردگی
 به آموزدانش از مدرسه جسمی و مالی توقعات و دیگران
 با مشابه متغیري – گریزيمدرسه عوامل عنوان
 با مرتبط متغیرهاي جمله از است. شده ذکر -گریزيتحصیل
 خودکارآمدي و تحصیل معناي به توانمی فردي عوامل

 کرد. اشاره تحصیلی
 درگیري نوع بر که است متغیري تحصیل معناي
 اهمیت به متغیر این است. مؤثر تحصیل فرایند با یادگیرنده
 و تفسیر نوع و دارد اشاره یادگیرندگان براي تحصیالت
 دیدگاه با است ممکن که دهدمی نشان را آنها انتظارات
 نداشته یا داشته مطابقت همساالنشان یا و والدین معلمان،

 نه و تحصیلی اهداف با ارتباط در است ممکن معناها باشد.
 تحصیل دانشجویان از برخی براي باشد. آنها به محدود
 و باشد خاصشان اهداف به یابیدست معناي به است ممکن
 اهدافشان با اندکی ارتباط است ممکن دیگر برخی براي
 براي راهی برخی براي تحصیل مثال براي باشد. داشته
 فشار منبع یک دیگري براي و حرفه یک به رسیدن
 معناي ).2006 ،1اسمیت و کینگ-(هندرسون شود محسوب
 متفاوت تجارب داشتن علت به فراگیران براي تحصیل
 تجارب این و است متفاوت ناخوشایند و خوشایند تحصیلی
 عنوان به است. مؤثر آنان نفس عزت گیريشکل در متفاوت
 و خود بین فراگیران که شباهتی میزان معنایی لحاظ از مثال
 شدن موفق رضایت، میزان در بینند،می خود تحصیل محل

                                                
1. Henderson-King & Smith 

 در ).2،2016ماهاجنا و (سیگینر دارد تأثیر آنها نشدن یا
 بر محققان مدرسه در تحصیل معناي گیري شکل خصوص

 همۀ در تريقوي اثر مدرسه از برداشت اولین که باورند این
 و برداشت یک با آموزاندانش دارد. آموزدانش ذهنی ابعاد
 گیرندمی قرار بهتري برانگیختگی حالت در اولیه مثبت معنی
 رابطۀ از حاکی هاپژوهش نتایج ).2006 ،3رابرتز و (تراتر
 تحصیلی موفقیت و تحصیل معناي بین معنادار و مثبت
 ضمن )2012( 4هاکت و کلیر-ست مثال براي است.

 تحصیلی، معناي افزایش با که کردند گزارش پژوهشی
   یابد.می افزایش تحصیلی عملکرد در موفقیت میزان

 فردي، عوامل از دیگر یکی شد اشاره که طور همان
 افراد قضاوت به خودکارآمدي است. تحصیلی خودکارآمدي

 دارد اشاره وظایف برخی انجام در هایشانتوانایی مورد در
 باور و )2019 ،6جوکیچ و فالکنر از نقل در :1986 ،5(بندورا
 هايموقعیت در خود ايمقابله سبک به نسبت را افراد

 گروتان، از نقل در :1986 (بندورا، کندمی توصیف مختلف
ت و ساند  از یادگیرندگان تصور ).2019 ،7بیرکس

 قبیل از شود؛می حاصل گوناگونی منابع از خودکارآمدي
 و دیگران تشویق فیزیولوژیک، هاي واکنش واقعی، عملکرد
 دست به ايمشاهده یادگیري طریق از که تجربیاتی

 یادگیرندگان، خودکارآمدي میزان افزایش با آورند.می
 و آمادگی و کرده پیدا افزایش نیز آنان تحصیلی عملکرد
 خودکارآمدي میزان از که آنهایی به نسبت بیشتري استقامت
 ).2013 ،8(شرر دهندمی نشان خود از برخوردارند تريپایین
 تحصیلی خودکارآمدي خودکارآمدي، مهم هايجنبه از یکی

 منزلۀ به شده ادراك تحصیلی خودکارآمدي باورهاي است.
 تعداد به عمومی خودکارآمدي باورهاي از قسمتی

                                                
2. Seginer & Mahajna 
3. Wagner, Fydrich, Stiglmayr, Marschall, Salize, 

Renneberg, Fleba & Roepke 
4. St-Clair & Hackett 

5. Bandura 

6. Falconer & Djokic 

7. Grøtan, Sund & Bjerkeset 

8. Scherer 
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 اطالق است برخوردار آنها از شخص که هاییمهارت
 انجام کردن، مطالعه مثل باورهایی به بلکه شوند،نمی

 درس، کالس در پرسیدن سؤال پژوهشی، هايفعالیت
 با دوستانه روابط برقراري معلمان، با صمیمی و موفق ارتباط
 امتحانات، در خوب هاينمره گرفتنآموزان،دانش سایر

 شخص که دارد اشاره گروهی -کالسی هايبحث در شرکت
 و خاص شرایطی تحت که دارد باور و است معتقد آنها به

 است. آنها انجام به قادر آموزشی و تحصیلی هايموقعیت
 گیريبهره و خود هايکنجکاوي از استفاده با افرادي چنین
 شوندمی پیروز آمده پیش مشکالت بر مناسب، هايحلراه از
 براي بیشتري استقامت خود، تحصیلی هايموفقیت براي و

 سعادت، (اصغري، دهندمی نشان تحصیلی مسائل حل
 که دهدمی نشان هاپژوهش ).2014 زاده،جانعلی و عاطفی

 از تحصیلی مختلف متغیرهاي با تحصیلی خودکارآمدي
 بیرکست، و ساند (گروتان، تحصیلی پیشرفت با جمله

 خیر، و مهریار سهرابی، (اسماعیلی، تحصیل به امید )،2019
 رابطه )2014 ،1شافر و (پگورو تحصیل ترك و )2019

  دارد. معناداري
 را محافظتی عامل سه قبلی مطالعات این، بر عالوه

 فردي عوامل (الف) اند:کرده شناسایی تحصیل ترك براي
 (ب): )،2008 ،2الفاور و کاتولی هربرز، (ماسن، امید مانند
 و (فال والدین با حمایتی روابط مانند خانوادگی عوامل
 با مثبت رابطۀ مانند محیطی، عوامل (ج) و )2012 ،3رابرتز
 ).2019 ،5تسیو و وان یی از نقل در :2015 ،4(شفی معلمان

 در موفقیت براي فرد انتظار معناي به امید علمی، منابع در
 امید و )2016 ،6ریکوود و (داولینگ است هدف به یابیدست
 که باوري است؛ تحصیلی انتظار یا باور نوعی تحصیل به
 نتایج به خود تحصیل در که دارد انتظار فرد آن واسطهبه

                                                
1. Peguero & Shaffer 

2. Masten, Herbers, Cutuli & Lafavor 

3. Fall & Roberts 

4. Shefi 

5. Yee Wan & TSUI 

6. Dowling & Rickwood 

 ،7مارگالیت و راسکایند زیف، ایناف، (لوي، یابد دست مثبتی
 8کینون مک و بولند تروژیلو، هانسن، باور به ).2013

 است انگیزشی شناختی ساختار یک تحصیل به امید )2015(
 آموزاندانش که دارد امر این تضمین در مهمی نقش که
 اهداف تحقق جهت در را پیشرفت و تالش توانندمی

 کنند. حفظ آموزشی محیط یک در خود اجتماعی و آموزشی
 به رسیدن مسیرهاي اهداف، چون مفاهیمی تحصیل به امید

 قابل چارچوبی ارائۀ و مسیرها آن از استفاده انگیزه اهداف،
 شامل را آموزاندانش قوت نقاط ترسیم براي کارآمد و درك
 10شوري و اسنایدر ).2019 ،9پیتمن از نقل (در شودمی

 هاياندازه که دادند نشان )1395 زارع، از نقل در ؛2002(
 ارتباط در آموختگیدانش و شدن مشروط هاينسبت با امید

 ارتباط امید که اندداده نشان مطالعات ، همچنین است.
 پاگوالتو، (یوسیدي، شغلی و تحصیلی عملکرد با معناداري

 تحصیلی خودکارآمدي و )2018 ،11استالیکا کیریاوزوس،
  دارد. )2015 ،12کوباتو (فلدمن،
 با گفت توانمی حاضر پژوهش ضرورت با رابطه در
 نتایج با مطابق همچنین، و نوجوانی دوره اهمیت به توجه

 مشکالت با پزشکیروان اختالالت از وسیعی طیف مطالعات
 آنکه ضمن )؛2008 ،13(کرنی است همراه مدرسه در حضور

 نوجوانان ویژه به و نوجوانان در مدرسه در حضور مشکالت
 شده گزارش سنی هايگروه دیگر از بیش متوسطه دورة
 که فرآیندي شناخت لذا، ).1990 ،14استراس و (لست است
 در مؤثري نقش انجامد،می مدرسه در حضور مشکالت به

 خواهد کارانهبزه اعمال ارتکاب و تحصیل ترك از پیشگیري
 این از ).2010 ،15اورمل و تنگا لیندنبرگ، (وینسترا، داشت

                                                
7. Levi, Einav, Ziv, Raskind & Margalit 

8. Hansen, Trujillo, Boland & MacKinnon 

9. Pittman 

10. Snyder & Shorey 

11. Yotsidi, Pagoulatou, Kyriazos & Stalikas 

12. Feldman & Kubota 

13. Kearney 

14. Last & Strauss 

15. Veenstra, Lindenberg, Tinga & Ormel 
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 عامل سه بررسی با تا است آن درصدد حاضر پژوهش رو،
 مهم این به ساختاري معادالت یابیمدل قالب در فردي
 رابطۀ تعیین حاضر پژوهش هدف رو، این از یابد. دست

 تحصیلی خودکارآمدي و تحصیل معناي با گریزيتحصیل
 لذا است. تحصیل به امید گريواسطه با آموزاندانش
  است: شرح بدین تحقیق هايفرضیه
 طریق از گریزيتحصیل بر تحصیلی خودکارآمدي .1

  دارد. غیرمستقیم اثر تحصیل به امید
 به امید طریق از يگریزتحصیل بر تحصیل معناي .2

 دارد. غیرمستقیم اثر تحصیل
 نشان 1 شکل در گریزيتحصیل پیشنهادي علّی مدل

 است. شده داده
  
  پژوهش شناسیروش
 که است همبستگی نوع از توصیفی حاضر پژوهش
 یابیمدل در متغیري چند رگرسیون معادالت از ايمجموعه
 قرار ارزیابی مورد زمانهم گونه به ساختاري معادالت

 آموزاندانش همۀ حاضر، پژوهش آماري جامعۀ گیرد.می
 در خوسف شهر دوم متوسطه دورة هنرستانی و دبیرستانی

 حجم بودند. نفر 674 با برابر 1398-99 تحصیلی سال
 سازيمدل نتایج تفسیر و ارزیابی در مهمی نقش نمونه،

 آندرسون بابین، بلک، (هایر، کندمی ایفا ساختاري معادالت
 دهدمی نشان تحقیق ادبیات کلی طور به ).2006 ،1تاهام و
 10 داراي که ساختاري معادالت هايمدل اجراي براي که
 در معمول طور به نمونه حجم اندازه هستند، شاخص 15 تا

 و 100 حداقل دارد. قرار آزمودنی 400 تا 200 محدوده
 معادالت سازيمدل اجراي براي آزمودنی 200 ترجیحاً
 انتخاب براي .)1992 ،2(لوئلین است نیاز مورد ساختاري

 ابتدا شد. استفاده تصادفی گیرينمونه روش از نمونه
 و آموزش کل اداره از دوم متوسطۀ دورة مدارس فهرست
 مدرسه (دو مدرسه پنج شامل که شد تهیه استان پرورش

                                                
1. Hair, Black, Babin, Anderson, & Tatham 

2. Loehlin 

 گریزيمدل پیشنهادي تحصیل .1شکل 
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 به مدارس این از سپس بود. دخترانه) مدرسه سه و پسرانه
 بعد که شدند انتخاب آموزدانش 280 تعداد تصادفی صورت

 آموزاندانش از نفر 255 اطالعات پرت، هايداده حذف از
 آمار انجام از پس حاضر مطالعۀ در گرفت. قرار تحلیل مبناي

 هايمقیاس و معیار انحراف میانگین، شامل: توصیفی
 الگوي از استفاده با پیشنهادي الگوي ارزیابی درصدي،
 SPSS افزارهاينرم اساس بر )SEM( ساختاري معادالت

 ايواسطه اثرهاي آزمودن جهت پذیرفت. انجام AMOS و
 معادالت یابیمدل روش از پیشنهادي الگوي در گر)(میانجی
 تعیین منظور به شد. استفاده سوبل آزمون و ساختاري
 از ترکیبی ها،داده با پیشنهادي الگوي برازش کفایت
 مقدار .1 گرفت: قرار استفاده مورد برازندگی هايشاخص
 کاي مجذور هنجارشده شاخص .2X،( 2( کاي مجذور
 نیکویی شاخص .3 )،1آزادي درجات بر کاي مجذور (نسبت
 یافته تعدیل برازش نیکویی شاخص .GFI2،( 4( برازش

)AGFI3،( 5. هنجارشده برازندگی شاخص )NFI4،( 6. 
 برازندگی شاخص .CFI5،( 7( تطبیقی برازندگی شاخص
 تقریب خطاي میانگین جذر .8 و )IFI6( افزایشی

)RMSEA7.( از هاداده آوريجمع براي پژوهش این در 
  گردید: استفاده زیر شرح به ابزارهایی
 این ):MOE( تحصیل معناي نامۀپرسش الف)
 به 2006 سال در 8اسمیت و کینگ-هندرسون را نامهپرسش
 شامل که اندکرده طراحی تحصیل معناي سنجش منظور

 معناي مؤلفه هر سنجد.می را مؤلفه ده و است گویه 86
 مؤلفه هر در بیشتر نمرة کسب و دهدمی نشان را خاصی
 این است. فرد براي معنا آن بیشتر اهمیت دهندة نشان
 گویه)، 5( استقالل گویه)، 11( حرفه از: اندعبارت هامؤلفه

                                                
1. X2/df 
2. Goodness of Fit 
3. Adjusted Goodness of Fit Index 
4. Normed Fit Index 

5. Comparative Fit Index 

6. Incremental Fit Index 

7. Root Mean Square Error of Approximation 

8. Henderson-King, D. & Smith 

 گام گویه)، 11( خود گویه)، 10( یادگیري گویه)، 3( آینده
 8( پیرامون دنیاي گویه)، 12( اجتماعی گویه)، 3( بعدي
 به پاسخ گویه). 11( رهایی و گویه) 12( روانی فشار گویه)،
 انجام زیاد خیلی تا کم خیلی از لیکرت طیف در هاگویه
 این پایایی گیرد.می تعلق آنها به 5 تا 1 هاينمره و شودمی

 91/0 تا 71/0 از کرونباخ آلفاي اساس بر نامهپرسش
 پژوهش در ).2017 کرمی، و (کدخدایی است شده گزارش
 معناي هايمقیاس خرده براي کرونباخ آلفاي ضریب حاضر

 )،69/0( استقالل )،78/0( حرفه بود: زیر ترتیب به تحصیل
 بعدي گام )،77/0( خود )،80/0( یادگیري )،63/0( آینده

 فشار )،76/0( پیرامون دنیاي )،79/0( اجتماعی )،44/0(
  ).94/0( مقیاس کل و )61/0( رهایی )،69/0( روانی

 این تحصیلی: خودکارآمدي نامۀپرسش ب)
 براي 1394 سال در صادقی و مظاهري توسط نامهپرسش
 شد. ساخته آموزاندانش تحصیلی خودکارآمدي سنجش
 خرده سه و سؤال 26 از تحصیلی خودکارآمدي نامۀپرسش
 سؤال)، 11( تحصیلی عملکرد خودکارآمدي شامل مقیاس

 و سؤال) 11( تحصیلی هايمهارت خودکارآمدي
 است. شده تشکیل سؤال) 4( تحصیلی آینده خودکارآمدي

 خودکارآمدي نامۀپرسش هايسؤال از یک هر براي
 کامالَ« شامل: هاپاسخ از گزینه پنج آموزان،دانش تحصیلی
 شاید« ،»توانممی که مطمئنم« ،»توانممی که مطمئنم
 .شد گرفته نظر در »توانمنمی اصالَ« ؛»توانمنمی« ،»بتوانم
 نمره و گیردمی صورت 5 تا 1 از ترتیب همین به گذارينمره

 خودکارآمدي نمره امتیازات جمع ندارد. وجود معکوس
 130 تا 26 بین آن دامنه که دهدمی نشان را فرد تحصیلی
 تحصیلی خودکارآمدي دهنده نشان باالتر نمرة است، متغیر

 براي و 93/0 نامهپرسش کل براي کرونباخ آلفاي .باالست
 ،89/0 تحصیلی عملکرد خودکارآمدي هايمقیاس خرده

 خودکارآمدي و 84/0 تحصیلی هايمهارت خودکارآمدي
 صادقی، و (مظاهري آمد دست به 83/0 تحصیلی آینده

 آلفاي طریق از نامهپرسش پایایی حاضر پژوهش در ).2015
 خودکارآمدي هايمقیاس خرده و مقیاس کل براي کرونباخ
 و تحصیلی هايمهارت خودکارآمدي تحصیلی، عملکرد
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 و 85/0 ،86/0 ،92/0 ترتیب به تحصیلی آینده خودکارآمدي
  آمد. دست به 70/0

 نامهپرسش این تحصیل: به امید نامۀپرسش ج)
 سال در را آن کمري و خرمایی که است گویه 27 داراي
 چهار داراي تحصیل به امید نامۀپرسش اند.ساخته 1396
 کسب به امید ها،فرصت کسب به امید مقیاس خرده
 به امید و مدرسه سودمندي به امید زندگی، هايمهارت
 پنج لیکرت طیف صورت به و است شایستگی کسب
 )5= موافقم کامالَ تا 1= مخالفم (کامالَ ايدرجه

 تحصیلی امید دهندة نشان هاگزینه که شودمی گذاريارزش
 نشان باالتر نمرة کسب که صورت بدین است. کم یا زیاد

 معناي به ترپایین نمرة کسب و باالتر تحصیلی امید دهندة
 مقیاس کل براي کرونباخ آلفاي است. کمتر تحصیلی امید
 به امید ،90/0 هافرصت کسب به امید مقیاس خرده ،94/0
 مدرسه سودمندي به امید ،90/0 زندگی هايمهارت کسب

 است شده گزارش 76/0 شایستگی کسب به امید و 80/0
 پایایی حاضر پژوهش در ).2017 کمري، و (خرمایی
 خرده و مقیاس کل براي کرونباخ آلفاي طریق از نامهپرسش
 هايمهارت کسب به امید ها،فرصت کسب به امید مقیاس

 شایستگی کسب به امید و مدرسه سودمندي به امید زندگی،
  آمد. دست به 64/0 و 82/0 ،90/0 ،92/0 ،93/0 ترتیب به

 و خرمایی را مقیاس این گریزي:تحصیل مقیاس د)
 است. گویه 21 داراي و اندساخته )2016( اردستانی صالح

 و آموزاندانش با مصاحبه طریق از مقیاس این هايگویه
 237 سپس گردید. استخراج هامصاحبه این محتواي تحلیل
 ايخوشه تصادفی گیرينمونه روش به که آموزدانش
 تحلیل نتایج دادند. پاسخ مقیاس این به بودند، شده انتخاب
 مقیاس زیر دو داراي نامهپرسش این که داد نشان عاملی
 تحصیلی بیزاري که است گریزيمدرسه و تحصیلی بیزاري

 زیرمقیاس و 19 و 18 ،16 ،9 ،7 ،6 ،4 ،2 هايگویه با
 14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،8 ،5 ،3 ،1 هايگویه با گریزيمدرسه

 و اردستانی صالح پژوهش در شود.می سنجیده 15 و

 ،93/0 مقیاس کل براي کرونباخ آلفاي )،1397( خرمایی
 زیرمقیاس و 92/0 تحصیل از بیزاري زیرمقیاس
 پایایی حاضر پژوهش در آمد. دست به 83/0 گریزيمدرسه
 خرده مقیاس، کل براي کرونباخ آلفاي طریق از نامهپرسش
 به گریزيمدرسه مقیاس خرده و تحصیل از بیزاري مقیاس
  آمد. دست به 91/0 و 90/0 ،95/0 ترتیب
  
  پژوهش هايیافته
 متوسطه مقطع آموزاندانش از نفر 255 روي بر مطالعه این
 جمعیت اطالعات 1 جدول شد. انجام خوسف شهر دوم

 جدول و دهدمی نشان را مطالعه مورد آموزاندانش شناختی
 و معیار انحراف میانگین، به مربوط توصیفی هايیافته 2

  دهد.می نشان را پژوهش متغیرهاي همبستگی ضرایب

  مطالعه مورد آموزاندانش شناختیجمعیت اطالعات .1 جدول

  متغیر نام
 درصد

  متغیر نام
 درصد

  متغیر نام
  درصد

  جنسیت

  1/54  دختر

  پایه

  3/37  دهم

  رشته

  6/29  تجربی

  9/45  پسر
  3/26  انسانی  7/26  یازدهم

  8/18  دانش و کار  1/36  دوازدهم
  4/25  ايحرفه و فنی

  برازندگی هايشاخص اساس بر هاداده با نهایی الگوي برازش .3 جدول
 2X  df  /df2X GFI  AGFI IFI CFI NFI RMSEA الگو

  06/0  92/0  96/0  96/0  85/0  89/0  007/2  142  986/284 نهایی الگوي
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 نمونه گروه از درصد 1/54 فوق، جدول نتایج اساس بر
 6/29 و دهم پایۀ درصد 3/37 مجرد، درصد 6/88 دختر،
  بودند. تجربی رشته درصد

 بین خاص علّی ساختار یک ساختاري معادالت مدل
 مدل یک است. مشاهده غیرقابل هايسازه از ايمجموعه
 مدل یک است: شده تشکیل مؤلفه دو از ساختاري معادالت
 مشخص را پنهان متغیرهاي بین علی ساختار که ساختاري

 متغیرهاي بین روابط که گیرياندازه مدل یک و کندمی
 قدرت .کندمی تعریف را شده مشاهده متغیرهاي و پنهان
 به مشاهده قابل متغیر و پنهان) (متغیر عامل بین رابطۀ
 بین مقداري عاملی بار شود.می داده نشان عاملی بار وسیله
 رابطۀ باشد، 3/0 از کمتر عاملی بار اگر است. یک و صفر

 عاملی بار شود.می نظرصرف آن از و گرفته نظر در ضعیف
 باشد 6/0 از تربزرگ اگر و است قبول قابل 6/0 تا 3/0 بین
 تحقیق این در که )؛1994 ،1(کالین است مطلوب خیلی
 دارند. قرار مطلوب و قبول قابل حد در هاعاملی بار تمامی
 ساختاري معادالت مدل اجراي براي نمونه حجم حداقل

 نفري 250 نمونه حجم از تحقیق این در که است نفر 200
 بین رابطه بودن معنادار بررسی جهت است. شده استفاده
-t همان یا t آزمون آماره از لیزرل افزارنرم در متغیرها

                                                
1. Kline 

value از آموس افزارنرم در اما شودمی استفاده C.R یا 
 چون شود؛می استفاده t آزمون جاي به بحرانی نسبت همان

 اگر بنابراین شود؛می بررسی 05/0 خطاي سطح در معناداري
 96/1 از C.R آزمون با شده مشاهده عاملی بارهاي میزان
 مدل این در .نیست معنادار رابطه شود، محاسبه ترکوچک
 یا بیشینه نماییدرست برآورد هستند. معنادار روابط تمامی
 Maximum Likelihood estimation همان
 است. هاداده مقیاس از مستقل و برآورد روش ترینمتداول

 زا بیش و باشند خطی و نرمال شده مشاهده متغیرهاي اگر
 استفاده توانمی روش این از باشد، داشته وجود مورد صد
 یابیمدل مفروضات که شودمی مشاهده بنابراین ؛کرد

  است. شده رعایت ساختاري معادالت
 مورد الگو برازندگی ساختاري، ضرایب بررسی از پیش
 اساس بر نهایی الگوي برازش گرفت. قرار بررسی
 جدول در مطالعه این در استفاده مورد برازندگی هايشاخص

   است. شده گزارش 3
 ،CFI، IFI برازندگی هايشاخص ،3 جدول با مطابق

GFI و AGFI با خوبی برازش از مدل دهندمی نشان 
 در 06/0 با برابر ECVI شاخص است. برخوردار هاداده

 2 شکل الگوي دیگر سوي از گرفت. قرار اطمینان فاصلۀ

   کند. تبیین را گریزيتحصیل واریانس درصد 72 تواندمی

  پژوهش متغیرهاي همبستگی ماتریس و معیار انحراف میانگین، .2 جدول
  SD  1 2  3  4  میانگین  متغیر  ردیف

        1  56/0  27/3  تحصیل معناي  1
      1  21/0**  65/0  81/3  تحصیلی خودکارآمدي  2
    1  42/0**  29/0**  73/0  63/3  تحصیل به امید  3
  1  - 49/0**  - 36/0**  - 25/0**  39/17  86/42  گریزيتحصیل  4

** p<.01  

  میانجی متغیرهاي اثرات آزمون براي سوبل آزمون نتایج .4 جدول
  SD  P-value  آزمون آماره  مسیرها

  001/0  0/ 049 - 3/ 43  گریزيتحصیل          تحصیل به امید            خودکارآمدي
  001/0  0/ 035  - 2/ 85  گریزيتحصیل         تحصیل به امید          تحصیل معناي
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 سوبل آزمون از میانجی متغیرهاي اثرات بررسی براي
 و شده تأیید 2 و 1 فرضیه 4 جدول با مطابق شد. استفاده
 گریزيتحصیل به تحصیلی خودکارآمدي غیرمستقیم اثرات

 به تحصیل معناي و تحصیل به امید طریق از
 شدند. معنادار تحصیل به امید طریق از گریزيتحصیل
 را گریزيتحصیل مدل غیرمستقیم و مستقیم اثرات 5 جدول
  دهد.می نشان
 خودکارآمدي و تحصیل معناي فوق، جدول اساس بر

 کاهش باعث تحصیل به امید طریق از تحصیلی
   شود.می آموزاندانش در گریزيتحصیل

  
  بحث و گیرينتیجه
 با گریزيتحصیل ارتباط تعیین هدف با حاضر پژوهش
 با آموزاندانش تحصیلی خودکارآمدي و تحصیل معناي

 که داد نشان نتایج شد. انجام تحصیل به امید گريواسطه
 غیر صورت به هم و مستقیم صورت به هم تحصیل معناي
 کاهش باعث تحصیل به امید طریق از مستقیم
 آمده دست به نتایج شود.می آموزاندانش در گریزيتحصیل
 )،2019( رئیسی صنوبر، پژوهش با همسو نیمه
 کرایپل، )،1393( میالن مروئی و میکائیلی زادگان،عیسی

 )2012( هاکت و کلیر-ست و )2010( 1کینگ-هندرسون
 نظر در تحصیل معناي چه هر که صورت این به است.
 عملکرد بینی،خوش میزان شود،می ترپررنگ آموزاندانش

 نوعی به و شودمی بیشتر آنها تحصیلی موفقیت و تحصیلی
 توانمی یافته این تبیین در شود.می کمتر گریزيتحصیل
 انگیزش براي منبعی عنوان به تحصیل معناي گفت

 از بسیاري کننده تعیین تواندمی یادگیرنده تحصیلی
 ،2میچل و کینگ-(هندرسون باشد وي تحصیلی رفتارهاي

                                                
1. Krypel & Henderson-King 

2. Henderson-King & Mitchell 

  تحصیل) به امید واسطه (با گریزيتحصیل مدل کل و مستقیم غیر مستقیم، اثرات شده استاندارد ضرایب برآورد .5 جدول
  کل مقدار  هدف  مستقیم غیر اثر مقدار  مستقیم اثر مقدار  

  24/0  تحصیل معناي
25/0 -  

0  
07/0 -  

  تحصیل به امید
  گریزيتحصیل

24/0  
32/0 -  

  39/0  تحصیلی خودکارآمدي
19/0 -  

0  
11/0 -  

  تحصیل به امید
  گریزيتحصیل

39/0  
30/0 -  

 الگوي ساختاري: مسیرها و ضرایب استاندارد آنها در الگوي نهایی .2شکل 
  معنادار هستند 05/0تمامی مسیرها در سطح 
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 تحصیل نیز، )1999( 1واینر نظر از که همچنان ).2011
 یک و زندگی در هدف نظم، حس یک تجربه ايعده براي
 پژوهشگران سازد.می مهیا هانگرانی با مواجه در امید حس
 بینخوش و امیدوار افراد که دارند تأکید نکته این بر

 رسید خواهند شانآینده اهداف به که دارند کامل اطمینان
 خود تحصیل از آموزاندانش که زمانی لذا ).2009 ،2(راند
 شغل، کسب یادگیري، خود، رشد جهت در معنایی و هدف

 حس باشند، داشته اجتماعی ارتباطات گسترش استقالل،
 و کندمی پیدا افزایش آن در شدن موفق و تحصیل به امید

 تالش در و نبوده استرس و فشار منبع آنها براي تحصیل
 و امید افزایش با نتیجه در نیستند. آن از رهایی جهت
 گریزانتحصیل از کمتر خود اهداف به شدن نزدیک
 و شناختی عوامل که گفت توانمی این، بر عالوه شوند.می

 علمی ارتقاي و پیشرفت بر تحصیل امر در درگیر عاطفی
 معناي شناختی، عوامل از هستند. مؤثر بسیار آموزاندانش

 است. تحصیل به امید عاطفی، عوامل از و تحصیل
 از خاصی معناي ،دارند تحصیل ادامه قصد که آموزانیدانش
 دنبال آن راستاي در نیز را خاصی اهداف و دارند منظور این
 شناختی سیستم از بخشی تحصیل معناي کنند.می

 و سازدمی منعکس را دانشگاه به ورود از قبل آموزاندانش
 پردازش در باال تحصیلی معناي داراي آموزاندانش

 تريقو مطالعه براي انگیزشی گیريجهت و اطالعات
 در را تحصیل به امید میزان تواندمی امر این هستند.
 کسب به امید جمله از تحصیل مختلف هايعرصه
 به امید زندگی، هايمهارت کسب به امید ها،فرصت

 دهد افزایش شایستگی کسب به امید و مدرسه سودمندي
 داراي آموزاندانش تحصیلی موفقیت احتمال عوامل این که

 به گرایش میزان و افزایش را باال تحصیلی معناي
  .دهدمی کاهش را گریزيتحصیل

 خودکارآمدي که داد نشان حاضر پژوهش نتایج همچین
 غیر صورت به هم و مستقیم صورت به هم تحصیلی
 کاهش باعث تحصیل به امید طریق از مستقیم

                                                
1. Weiner 

2. Rand 

 آمده دست به نتایج شود.می آموزاندانش در گریزيتحصیل
 )،2006( محسنی و زادهکریم پژوهش با همسو حدي تا

 و فرزاد راد، مهدوي )،2013( طهماسبی و نوروزي جمالی،
 و پگورو )،2018( پور عبداله و آزفنداك )،2020( کوشکی
 خودکارآمدي چه هر که صورت این به است. )2014( شافر

 موفقیت میزان شود،می باالتر آموزاندانش تحصیلی
 مشغولیت و تحصیلی عملکرد تحصیل، پیشرفت تحصیلی،
 به و شودمی کمتر تحصیل ترك و بیشتر آنها تحصیلی
 نیز یافته این تبیین در شود.می گریزيتحصیل مانع نوعی
 و پایداري تالش، بر خودکارآمدي باورهاي که گفت توانمی
 از نقل در :1997 (بندورا، گذاردمی تأثیر افراد آوريتاب

 تکمیل براي که خصوصیاتی تمام )؛2019 جوکیج، و فالکنر
 گالیون،( که، همچنان است. الزم تحصیل آمیزموفقیت
 آموزانیدانش معتقدند )،2012 ،3ویلیامز و نالس یاو، بلوندین،

 به اطمینان هستند، باال تحصیلی خودکارآمدي داراي که
 که آنهایی و دهندمی پرورش مختلفی هايشیوه به را خود
 در بیشتر دارند، بیشتري اطمینان هایشانمهارت به

 که آموزانیدانش کنند.می مشارکت تحصیلی هايفعالیت
 دهند،می پرورش را قوي تحصیلی خودکارآمدي باورهاي
 مقابل در و دارند خود یادگیري مدیریت در بهتري توانایی

 آنان هايموفقیت تحلیل باعث که اجتماعی فشارهاي
 کمک آموزاندانش به امر این .کنندمی ایستادگی شود،می
 درسی تکالیف انجام در موفقیت به بیشتري امید تا کندمی

 باعث امید دارند. باور خود توانایی به چون باشند داشته
 هايچالش نتایج تواندمی که کند باور آموزدانش شودمی

 آموزانیدانش دیگر، عبارت به کند. کنترل را خود تحصیلی
 هستند، امیدوارتر آینده در دارند، باالتري تحصیلی امید که
 این کنند.می ریزيبرنامه خود اهداف به یابیدست براي آنها

 خود استعدادهاي کشف براي آنها تا شودمی باعث موضوع
 بیشتري تالش و باشند برانگیزچالش هايفعالیت مشغول
 تحصیل به امید دهند. انجام خود اهداف به یابیدست براي

 باعث کند،می تسریع وظایف یادگیري در را افراد اقدامات
 و وظایف انجام در فراگیران بیشتر اشتیاق و مشارکت

                                                
3. Galyon, Blondin, Yaw, Nalls & Williams 
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 شودمی باعث و شودمی آنها تعهد و انرژي افزایش تکالیف،
 ببرند لذت خود کارهاي بر نظارت و ریزيبرنامه از آنها

 که زمانی رو، همین از ).2019 همکاران، و (اسماعیلی
 به باشد باال آموزاندانش تحصیل به امید و خودکارآمدي

 (بیزاري گریزيتحصیل گرایشات و شده مندعالقه تحصیل
  کند.می پیدا کاهش گریزي)مدرسه و تحصیل از

 که زمانی داد نشان حاضر پژوهش نتایج درنهایت،
 خودکارآمدي و رنگ پر آموزاندانش نظر در تحصیل معناي

 و تحصیل به امید افزایش باعث باشد، باال نیز آنها تحصیلی
 محیط اگر اساس، همین بر شود.می گریزيتحصیل کاهش
 آموزاندانش بتواند درس کالس در موجود شرایط و مدرسه

 آموزاندانش این کند، تربیت تحصیلی نظر از خودکارآمدي
 برداريبهره دانشگاه، و مدرسه در تحصیل از توانندمی

 توسعۀ جهت هاییکارگاه برگزاري لذا، .باشند داشته مطلوبی

 به معلمان همچنین و آموزاندانش خودکارآمدي و معنا
 در امید ارتقا نیز و آموزش امر در مهم و اثرگذار عضو عنوان
 به آنها منديعالقه و تحصیلی موفقیت در مهمی گام آنها

 البته برداشت. گریزيتحصیل کاهش آن تبع به و یادگیري
 خودسنجی ابزارهاي به محدود پژوهش این اینکه لحاظ به

 ترمتنوع ابزارهاي از استفاده با شودمی پیشنهاد است، بوده
 تکمیل جهت کیفی پژوهشی مصاحبه) و مشاهده (مانند
 در آموزاندانش نظرات عمیق درك به یابیدست و نتایج
 یکی در حاضر پژوهش که آنجایی از شود. انجام حوزه این
 به محدود تنها و است گرفته صورت ایران شهرهاي از

 مناطق سایر به نتایج تعمیم لذا است، متوسطه آموزاندانش
   گیرد. صورت احتیاط با باید
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