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Objective: The objective of the current study, Examining the relationship between academic 

skills and academic performance intercession academic procrastination and school absenteeism,  

in high school students in Ilam province 

Materials and Methods: This inquiry is a correlational study that with regards to the nature of the 

research and its objectives, the structural equation modeling method is used. The statistical 

population includes all 11th grade high school students in Ilam province who are studying in the 

academic year 1299-1291 and the research sample includes 646 subjects selected as cluster 

sampling. Data were collected using the (Rajaei ,1034) Student academic skills Questionnaire, 

and Solomon & Roth Bloom (1032) academic procrastination questionnaires. Structural equation 

modeling was used to calculate the results. 

 Results: The model indices showed that the model is data fit. The results indicated that there is 

a direct positive and significant relationship between academic skills and academic performance 

of students. There is also a direct negative and significant relationship between academic skills 

and school absenteeism and academic procrastination. that there is a positive and significant 

direct relationship between academic procrastination and school absenteeism of students. The 

results also revealed that there is a direct negative and significant relationship between school 

absenteeism and students' academic performance. Although there was a direct negative 

relationship between academic procrastination and academic performance. Other results of the 

study are that there is an indirect relationship between academic skills and academic performance 

academic procrastination and absenteeism through academic mediation, and a positive significant 

indirect relationship between academic skills and academic performance by means of academic 

procrastination. Also, a positive significant indirect relationship between academic skills and 

absenteeism from school of students. 

Discussion and Conclusion The variables of academic procrastination and absence from school 

can play a mediating role between academic skills and academic performance; Therefore, with 

the increase in academic skills, academic procrastination and absence from school decrease and 

academic performance increases 

 

ABSTRACT 

Research Paper 

http://jsc.uma.ac.ir/?lang=en
https://www.crossmark.com/
mailto:dr.piri90@yahoo.com
http://jsc.uma.ac.ir/?lang=en


 

 

0 
 

Autumn 0202. Vol 0. Issue0 

Piri.V, Piri.M. (0202).[Examining the relationship between academic skills and academic performance intercession academic procrastination and 

61-1).0(0].(Persian). Journal of school Counseling .school students in Ilam school absenteeism,  in high 

8. Introduction 
ne of the important indicators in the evaluation of education is the 

academic performance of students. Also, one of the most important 

criteria for evaluating the work of teachers is the academic performance 

of students, because students' academic average is considered to be an 

indicator of their abilities to enter higher education levels and the world 

of work and employment, and its importance has caused researchers to 

focus many of their researches on focus on this area of education and 

training. In the present study, the model of the relationship between 

students' academic skills and their academic performance was tested 

through the mediation of academic procrastination and students' absence 

from school. 
 

2. Materials and Methods 

The academic skills scale was created by (Rajaei et al,1004) and has 09 four-point items and 6 

subscales, including planning, concentration, study methods, summarizing, note-taking, and 

exam preparation, each subscale is measured by 6 items. From articles 1 to 6, planning; Articles 

6 to 19, study methods; Articles 19 to 16, concentration; Articles 16 to 49, taking notes; Items 

41 to 46 measure summaries and items 46 to 09 measure test-taking skills.The scoring method 

of this scale in articles 0, 2, 6, 6, 3, 14, 11, 12, 16, 41, 40, 46, 46, 40 and 09 is such that option 

A is given zero, option B is given 1. Option C is given a score of 4 and option D is given a 

score of 0, and articles 1, 4, 3, 0, 19, 10, 16, 13, 13, 10, 49, 44, 43, 42 and 43 are scored 

opposite to the articles of the first group. , in such a way that option A is given a score of 0, 

option B is given a score of 4, option C is given a score of 1, and option D is given a score of 

zero (Rajaei, 1034). 

Reliability coefficients of this scale have been reported by(Rajaei etal,1009) between 9/00 and 

9/30 using the retest method at two-week intervals and Cronbach's alpha method. Its reliability 

coefficients are reported by Cronbach's alpha method for the whole scale as 9/30 and for six 

subscales between 9/69 and 9/66. Also, the validity coefficients of this scale using the 

convergent construct validity method with the academic enthusiasm questionnaire and students' 

GPA were reported as 9. 0 and 9566, respectively (Salehi,1006).In this research, the reliability 

of the questionnaire was obtained with Cronbach's alpha method of 9/33, and for the subscales, 

planning skill was 9/61; study method skill 9/62; concentration skill, 9/69; note-taking skill, 

9/60; Summarizing skill was 9566 and exam skill was 9566. For the validity of the 

questionnaire, the confirmation of the confirmatory factor was used, and the results indicated 

the good validity of the questionnaire . 

The academic procrastination scale was created by (Solomon and Rothbloom ,1032). This scale 

was used by (Hosseinchari and Dehghani ,1033) in Iran and it has 43 items that examine 0 

components. The first component, preparation for the exam, consists of 3 questions. The second 

component is preparation for homework including 11 items and the third component is 

preparation for practical work at the end of the academic year including 3 items.The way to an-

swer the items is that the respondents rate their level of agreement with each item by choosing 

one of the options "never" score 1, "rarely" score 4, "occasionally" score 0, "most of the time" 

score 2 and They specify "always" score 6. Also, in this scale, items 4, 2, 6, 11, 10, 16, 16, 41, 

40 and 4 are scored inversely (HosseinChari and Dehghani,1033).(Namian and 

HosseinChari,1033) reported the reliability coefficient of this scale as 9530 using Cronbach's 

alpha method.(Matiei, Heydari and Sadeghi,1001) also reported the reliability coefficient of 

O 
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this scale using the Cronbach's alpha method as 9/36, and the findings indicate the favorable 

reliability of this scale. In this research, in order to determine the reliability coefficient, 

Cronbach's alpha method was used and the reliability coefficient was 9/04.For subscales with 

Cronbach's alpha method, respectively, for procrastination in preparation for the exam, 9/39; 

Procrastination in the preparation of the year-long assignment was 9532 and procrastination in 

the preparation of the final assignment was 9/33. For the validity of the questionnaire, the 

confirmatory factor analysis method was used, and the results indicated a good validity of the 

questionnaire.   

0. Result 

Table (4) direct coefficients of the model in all paths in the model 

Direct paths of the model β S.E C.R P 

Academic skills to absenteeism -9243 92146 -0260 92991 

Academic skills to procrastination -9223 92906 -6230 92991 

Academic skills to academic performance 9203 92926 0233 92991 

Academic procrastination due to absence from school 9209 92910 6/339 92991 

Academic procrastination to academic performance -9244 92916 -32212 92991 

Absence from school to academic performance -9222 92922 -162029 92991 
 

0. Discussion and Conclusion 

The results showed that all the evaluation indicators of the model were at the optimal level and 

the model fits the data.The coefficients of different paths showed that there is a significant and 

negative direct relationship between academic skills and students' academic procrastination and 

their absence from school, which means that the higher the students' academic skills score, the 

lower their academic procrastination and absence from school. and the lower their score in 

academic skills is, the rate of academic procrastination and absence from school increases, and 

there is a direct positive and significant relationship between students' academic skills and their 

academic performance, which means that the increase in academic skills Academics are 

associated with a positive increase in their academic performance.The results are consistent 

with the researches of (Ashrafzadeh et al,1006), (Balbent, Hakan and Aydin ,4916), (Fai,4913), 

who showed that there is a significant direct relationship between students' academic skills and 

their academic progress, and (Misrabadi and Ghazidri ,1006). (Milligram et al,1004) who con-

cluded that students' academic procrastination is related to the lack of learning skills, and there 

is a significant negative relationship between learning skills and academic procrastination, and 

students with academic skills are less likely to procrastinate while doing homework. and also 

(Elsina et al,4910;quoted by Ashrafzadeh,1006) who showed that there is a direct and mean-

ingful relationship between academic skills and interest in school and attendance in the 

classroom. And with the absence of students from class The lesson has a negative relationship, 

it is coordinated and consistent.The results of the analysis of the direct paths of the model 

showed that there is a significant and negative direct relationship between students' academic 

procrastination and absence from school with their academic performance, which means that 

high procrastination and absenteeism of students are related to their low academic performance. 

And the lower the rate of academic procrastination and absence from school, the better their 
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academic performance. The results are consistent with the research of (Ashrafzadeh, Issazadeg- 

and Mikailimani,1006),(Malkok and Mutlo,4913),who showed that there is a significant 

negative relationship between academic procrastination and the academic performance of 

students, as well as the results of the research of (Mohammadnejad and Maleki Basr,1000) who 

showed there is a negative and significant relationship between students' school absence and 

their academic performance, it is consistent.Other results of indirect and multiple paths showed 

that there is a significant indirect relationship between students' academic skills and their 

academic performance through the neglect of the report card. Also, academic skills have a 

significant indirect relationship with their academic performance through absence from school. 

The results showed that there is a significant multiple relationship between academic skills and 

academic performance of students through academic procrastination and absence from school. 

This means that academic procrastination and absence from school can play a mediating role 

between students' academic skills and their academic performance. Therefore, by strengthening 

academic skills and reducing academic procrastination and absenteeism, the academic perfor-

mance of students can be improved. 
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 از غیبت و تحصیلی کاریاهمال میانجیگری با عملکردتحصیلی و تحصیلی هایمهارت رابطه مدل آزمون

 ایلام استان دوم متوسطه مقطع آموزاندانش در مدرسه

 2، پیری، مریم*1پیری، ولی

 ری روانشناسی تربیتی، مدرس دانشگاه فرهنگیان ایلامدکت -1

 کارشناسی ارشد شیمی تجزیه-2

 پژوهشی-مقالة علمی

کاری تحصیلی و غیبت های تحصیلی با میانجیگری اهمال]آزمون مدل رابطه مهارت .(1041)پیری، مریم.پیری، ولی،  :استناد به مقاله

 1-11. 2(2از مدرسه در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم استان ایلام [، فصلنامه مشاوره ی مدرسه.)

:89022901/jsc.292008900108902  

 
 

 92/01/0010:تاریخ دریافت
 91/00/0010:تاریخ پذیرش
 92/09/0010تاریخ انتشار: 

 

 حصیلیت کاریاهمال میانجیگری با تحصیلی عملکرد با تحصیلی هایمهارت هرابط مدل آزمایش حاضر پژوهش از هدف ف:اهدا

 است ایلام استان دوم متوسطه دوره آموزاندانش در مدرسه، از غیبت و

 ایلام ناستا متوسطه مقطع یازدهم پایه آموزاندانش کلیه شامل آماری جامعه. است همبستگی نوع از پژوهش این :هاروشمواد و 

 تحصیلی مهارت هاینامهپرسش از استفاده با هاداده. اندشده انتخاب ایخوشه روش با که است نفر 126 شامل تحقیق نمونه. است

 معادلات یابیمدل روش از نتایج محاسبه برای. شد آوریجمع ،(1830) بلوم راث و سولومون تحصیلی کاریاهمال و( 1832) رجایی

 .شد استفاده ساختاری

 و حصیلیت کاریاهمال با تحصیلی مهارت بین که داد نشان نتایج. هاستداده برازنده مدل که داد نشان مدل هایشاخص ها:افتهی

. دارد وجود مثبتی و اردمعنی مستقیم رابطه تحصیلی عملکرد با تحصیلی مهارت بین و منفی دارمعنی مستقیم رابطه مدرسه از غیبت

 بین و منفی، و دارنیمع مستقیم رابطه تحصیلی، عملکرد با مدرسه از غیبت و تحصیلی ردعملک با تحصیلی کاریاهمال بین همچنین

 تحصیلی هارتم که داد نشان غیرمستقیم روابط. دارد وجود مثبت و دارمعنی مستقیم رابطه مدرسه از غیبت با تحصیلی کاریاهمال

 نیز همدرس از غیبت طریق از رابطه این و دارد داریمعنی رابطه آموزاندانش تحصیلی عملکرد با تحصیلی کاریاهمال طریق از

 و تحصیلی یکاراهمال طریق از تحصیلی عملکرد با تحصیلی مهارت بین داد نشان  چندگانه تحلیل نتایج همچنین. است برقرار

 .دارد وجود دارمعنی چندگانه رابطه مدرسه از غیبت

 نقش تحصیلی دعملکر و تحصیلی مهارت بین توانندمی مدرسه از غیبت و یتحصیل کاریاهمال متغیرهای :یریگجهینتبحث و 

 فزایشا تحصیلی عملکرد و کاهش مدرسه از غیبت و تحصیلی کاریاهمال تحصیلی، مهارت افزایش با لذا نموده؛ ایفا میانجی

 .یابدمی

 

 چکیده
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 تحصیلی عملکرد
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 . مقدمه1
 تحصیلی عملکرد. است 1تحصیلی عملکرد آن، در کیفیت سنجش عمده شاخص و پرورش و آموزش در اصلی و مهم متغیرهای از

 پرورش و آموزش در استعداد با موزانآدانش وجود با امروزه. است آموزشی استانداردهای و هاهدف به دستیابی میزان دهنده نشان

 هب توجه با زندگی مختلف هایزمینه در و خاص طور به تحصیلی زمینه در آموزاندانش رشد. است نشده محقق مهم، هدف این

 .است کشوری هر در پرورش و آموزش اصلی هایهدف از استعدادها، و هاتوانایی

 حال رد و اندداده انجام فراوانی مطالعات تحصیلی عملکرد بر مؤثر عوامل مورد در هاشناسروان و تربیت و تعلیم پژوهشگرهای

 ودکانک تحصیل صرف زیادی هایبودجه سالانه. است جدی توجه مورد تحصیلی عملکرد موضوع جهان کشورهای تمامی در حاضر

 یطمح خانوادگی، عوامل قبیل از یلی،تحص عملکرد بر مؤثر عوامل بررسی راستای در زیادی هایپژوهش و شودمی نوجوانان و

 عملکرد پیشایندهای از  2تحصیلی هایمهارت رابطه، همین در. شودمی انجام آموزاندانش آموزشی هایمهارت و مدرسه زندگی،

 ،ریزیبرنامه شامل یادگیری، هایمهارت(. 2411 ، 8آکوینو) است آموزاندانش تحصیلی موفقیت بر مؤثر عوامل از و تحصیلی

 و ؤثرم یادگیری در یادگیرندگان به تحصیلی هایمهارت. است امتحان برای آمادگی و برداریخلاصه برداری،یادداشت تمرکز،

 بعدی هاییادگیری در و نگهداری خوبی به شده کسب جدید اطلاعات تا کنندمی کمک یادگیری متفاوت هایموقعیت در کارآمد

 پژوهشگران،(. 2413 ، 11آدامز و  14بیگلی ، 8رینالدو ، 3فای ؛2416 ، 3آیدین و  1هاکان ، 6بالنت ؛2443 ، 0نری)  گیرند قرار استفاده مورد

 حصیلیت هایمهارت از استفاده که اندکرده عنوان و دانسته آموزاندانش تحصیلی پیشرفت موجب را تحصیلی هایمهارت آموزش

 رابطه بررسی به تحقیقی در (1886،همکاران و زادهاشرف) پژوهش در .است همراه تحصیلی پیشرفت  با آموزاندانش در

 تحصیلی هایمهارت بین که دریافتند و پرداخته آموزاندانش تحصیلی پیشرفت با تحصیلی هایمهارت و تحصیلی خودکارآمدی

 هایمهارت( 2416،آیدین و نهاکا بالبنت،)در تحقیق . دارد وجود داریمعنی مستقیم رابطه آنان تحصیلی پیشرفت با آموزاندانش

 تحصیلی هایمهارت آموزش که گردید عنوان و شناخته آموزاندانش تحصیلی پیشرفت در مؤثر عامل عنوان به آموزاندانش تحصیلی

 رفتپیش و آموزاندانش تحصیلی هایمهارت بین که داد نشان تحقیقی در(2413،فای). دارد دنبال به را آموزاندانش عملکرد بهبود

 دنبال هب را آموزاندانش تحصیلی پیشرفت مطالعه هایمهارت آموزش و دارد وجود داریمعنی مستقیم رابطه آموزاندانش تحصیلی

 یپیراپزشک و بهداشت دانشکده دانشجویان روی بر زنجان پزشکی علوم دانشگاه در که(1881،مهدیون و کیانی) تحقیق دارد. در

 دست به ویاندانشج تحصیلی کاریاهمال با دانشجویان تحصیلی هایمهارت مختلف ابعاد بین را داریمعنی و منفی رابطه دادند، انجام

 ریکااهمال نمره بود، بالاتر تحصیلی هایمهارت سنجش مقیاس در دانشجویان شده کسب نمره هرچه که معنی به این. آوردند

. بود بالاتر آنان تحصیلی کاریاهمال نمره بود ترپایین تحصیلی هایمهارت نمره قدر هرچه بالعکس و داشت کاهش آنان تحصیلی

 میزان کاهش با چشمگیری طور به جو خودنظم یادگیری راهبردهای آموزش که دریافتند تحقیقی در( 1881،گزیدری و مصرآبادی)

 جودو داریمعنی و معکوس رابطه تحصیلی کاریاهمال و جو خودنظم یادگیری راهبردهای بین و است همراه تحصیلی کاریاهمال

 در گیرییاد هایمهارت کمبود با آموزاندانش تحصیلی کاریاهمال که گرفتند نتیجه تحقیقی در( 1882،همکاران و میلیگرام). دارد

 صیلیتح مهارت با آموزاندانش و دارد وجود داریمعنی منفی رابطه تحصیلی کاریاهمال و یادگیری هایمهارت بین و است ارتباط

 بین که دادند نشان(1886زاده،اشرف از نقل به; 2418 ،همکاران و السینا)زنند. می کاریاهمال به دست کمتر تکالیف انجام در

                                                           
1- academic performance 
4- academic skilss 
0- Aquino 
2- Neri 
6- Bulent  
6- Hakan 

3- Aydin 
3- Faye  
0- Reynaldo 
19- Bigly 
11- Adams 
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 1-11. 2(2رسه.)فصلنامه مشاوره ی مد

 آموزاندانش غیبت با و دارد وجود داریمعنی و مستقیم رابطه درس کلاس در حضور و مدرسه به مندیعلاقه و تحصیلی هایمهارت

 یعنی تحصیلی کاریاهمال. برد نام را  1تحصیلی کاریاهمال توانمی تحصیلی مهارت پیامدهای از  .دارد منفی تباطار درس کلاس از

 پژوهشی و درسی هایفعالیت  در عمدی تأخیر معنی به که هافعالیت این انجام در تعلل و تحصیلی هایفعالیت انجام انداختن تعویق به

 ودخ ضروری کارهای درسی، تکالیف انجام در کردن کوتاهی با توجه با کاراهمال افراد(. 1880 ر،پوروحانی و بوگر رحیمیان) است

 کاریاهمال هسته. دشومی هاآن تحصیلی زندگی در ناپذیر جبران مشکلات ایجاد باعث که اندازندمی تعویق به را تحصیلی تکالیف و

 در انتظار مورد نتیجه یتمطلوب از بیشتر کار یک انجام منفی فرایند تجربه که هنگامی. است انداختن تعویق به یا گیریتصمیم فرایند

 کاریاهمال بین منفی رابطه هاپژوهش(. 8،2424فنگ و 2ژانک) بیندازد تعویق به را کار که گیردمی تصمیم فرد آنگاه باشد حاضر حال

 و زادگانعیسی زاده،اشرف) اندداده نشان را درسه،م از غیبت با کاریاهمال مثبت رابطه همچنین و تحصیلی پیشرفت با

 شده، مدرسه و درس کلاس از غیبت مرتکب آموزاندانش بقیه از بیش تحصیلی کاراهمال آموزاندانش(. 1881منیع،میکائیلی

 لکردتحصیلیعم و تحصیلی کاریاهمال بین(. 2413 ، 6موتلو و  0مالکوک)کنندمی تحصیل ترک و دریافت پایین هاینمره

 و برزگربفرویی امیدیان، ؛1883 اسدزاده، و حجاری انتصارفومنی، مقدم،کابینی) دارد وجود داریمعنی منفی رابطه آموزاندانش

 کم آموزاندانش روی بر تحصیلی کاریاهمال که معتقدند (8،2418هن و 3گوروشیت)(. 2421 ،3گائو ؛2418 ،1گرائو ؛1880 همتی،

 آموزاندانش. است مضرتر آموزاندانش تحصیلی عملکرد برای تحصیلی کاریاهمال بالای سطوح و دارد بیشتری تأثیر سال و سن

 تحصیل ترک و دریافت پایین هاینمره شده، مدرسه و درس کلاس از غیبت مرتکب آموزاندانش بقیه از بیش تحصیلی کاراهمال

 (.2413 موتلو، و  مالکوک) کنندمی

 مدرسه اصلی وظایف از یکی آموزش اینکه به توجه با. است آموزاندانش 14مدرسه غیبت از کاهش رت تحصیلیمها دیگر پیامد 

 دفهایه تحقق در مطلوب موفقیت ایجاد برای عامل تریناساسی معلم هستند، آموزش فرایند مؤثر و کلیدی اجزای معلمان و بوده

 ضورح مدرسه در موجود قوانین از لذا کند، جبران را آموزشی امکانات کمبود و درسی هایکتاب نقص تواندمی که است آموزشی

 این هب دادند؛ نشان را دمرسه از آموزاندانش غیبت و تحصیلی مهارت بینمنفی رابطه تحقیقی در .است مدرسه در آموزدانش مداوم

 نتایج (2421 ،18 موگامبی و 12کوئینانگ ، 11دوآلن. )بود همراه مدرسه از غیبت کاهش با آموزاندانش بهتر تحصیلی مهارت که معنی

 موفقیت عدم با تئوری درس یک تدریس ساعات % 26 از بیشتر در غیبت که داد نشان پاکستان در پزشکی رشتة دانشجویان مطالعه

 (.1888بصر، ملکی و محمدنژاد) است همراه درس پایانی امتحان در

                                                           
1- academic procrastination 
4- Zhang 
2 - Feng 
2- Malkoç 
6- Mutlu 
6- Gareau 

3- Gao 
3- Goroshit  
0- Hen 
19- school absenteeism 
11- Olendo  
14- Koinange 
10- Mugambi 

http://jsc.uma.ac.ir/?lang=en
https://www.crossmark.com/


 

 

 
 

8 

Autumn 0202. Vol 0. Issue0 

، [کاری تحصیلی و غیبت از مدرسه در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم استان ایلامهای تحصیلی با میانجیگری اهمال]آزمون مدل رابطه مهارت .(1041پیری، ولی، پیری، مریم. )

 1-11. 2(2رسه.)فصلنامه مشاوره ی مد

 ( مدل مفهومی پژوهش 1) مدل شماره

 وهش. روش پژ2 

 هک ایمرحله در روش این در. شودمی استفاده ساختاری معادلات یابیمدل روش از آن در که است همبستگی نوع از پژوهش این

 پردازدمی نهان رهایمتغی چگونگی تبیین و گیریاندازه ابزار سازه روایی بررسی به است گیریاندازه الگوی یا تأییدی عاملی تحلیل

 برای(. 1881،نیاتقوایی)گیردمی قرار بررسی مورد متغیرها بین علی روابط است، ساختاری معادلات یابیدلم که بعد مرحله در و

 .شد استفاده script بر مبتنی Macro از چندگانه روابط محاسبه برای همچنین گردید، استفاده تیموس افزارنرم از هاداده پردازش

 گیرینمونه روش و آماری نمونه جامعه،

 به مشغول ایلام استان در 1044-1041 تحصیلی سال در که است دوم متوسطه مقطع پسر و دختر آموزاندانش شامل آماری جامعه

 .شدند انتخاب ایخوشه گیرینمونه روش به نفر 126 پژوهش این در. هستند تحصیل

 ابزار معرفی

 تحصیلی هایمهارت مقیاس

 مقیاس، خرده 1 و ایگزینه چهار ماده 84 دارای و است شده ساخته( 1832،مکارانه و رجایی) توسط تحصیلی هایمهارت مقیاس

 توسط مقیاس خرده هر که است امتحان برای آمادگی و بردارییادداشت نویسی،خلاصه مطالعه، هایروش تمرکز،  ریزی،برنامه شامل

 11 های، تمرکز؛ ماده16 تا 14 هایماده مطالعه؛ هایروش ،14 تا 1 هایریزی؛ مادهبرنامه ، 6 تا 1 هایماده از. شودمی سنجیده ماده 6

 گذارینمره شیوه. سنجندمی دادن را امتحان مهارت ،84 تا 21 هایماده نویسی وخلاصه ،26 تا 21 هایبرداری؛ مادهیادداشت ،24 تا

 گزینه صفر، الف گزینه به که است گونه این به 84 و 28 ،21 ،26 ،28 ،21 ،16 ،10 ،11 ،12 ،3 ،1 ،6 ،0 ،8 هایماده در مقیاس این

 23 و 20 ،23 ،22  ،24 ،18 ،13 ،13 ،11 ،18 ،14 ،8 ،3 ،2 ،1 هایماده و شودمی داده ،8 نمره د گزینه و  2 نمره ج گزینه ،1 نمره ب

 به و 1 نمره ج گزینه به ،2 نمره ب گزینه به ،8 نمره الف گزینه به که گونه این به شوند،می گذارینمره اول گروه هایماده برعکس

 (. 1832 رجایی،) شودمی داده صفر نمره د گزینه

 اخ،کرونب آلفای روش و هفته دو فاصله به بازآزمایی  روش از استفاده با( 1832،همکاران و رجایی )توسط مقیاس این پایایی ضرایب

 مقیاس خرده شش برای و 38/4 مقیاس کل برای کرونباخ آلفای شرو با آن پایایی ضرایب. است شده گزارش 38/4 تا 88/4 بین

 شتیاقا پرسشنامه با همگرا سازه روایی  روش از استفاده با مقیاس این روایی ضرایب همچنین،. است شده گزارش 11/4 تا 64/4 بین

 روش با پرسشنامه پایایی پژوهش، نای در(. 1881صالحی،) است شده گزارش 66/4  و 18/4 ترتیب به آموزان،دانش معدل و تحصیلی

 مهارت ؛10/4 مطالعه روش مهارت ؛11/4 ریزی،برنامه مهارت ترتیب به هامقیاس خرده برای و آمد دست به 33/4 کرونباخ آلفای

  مهارت های
 تحصیلی

اهمال کاری 

 تحصیلی

 ز مدرسهغیبت ا

 عملکردتحصیلی
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 1-11. 2(2رسه.)فصلنامه مشاوره ی مد

 شنامهپرس روایی برای. آمد دست به 61/4 امتحان مهارت و 61/4 کردن،خلاصه مهارت ؛68/4 برداری،یادداشت مهارت ؛14/4 تمرکز،

 .داشت حکایت پرسشنامه خوب روایی از نتایج که گردید استفاده تأییدی عامل تأیید از

 تحصیلی کاریاهمال مقیاس

 به ایران در( 1833، دهقانی و چاریحسین) را مقیاس این. اندساخته( 2،1830بلومراث و 1سولومون) را تحصیلی کاریاهمال مقیاس

 .است  سؤال 3 شامل امتحان برای آمادگی اول، مؤلفه. دهدمی قرار بررسی مورد را مؤلفه 8 که ستا گویه 23 دارای و اندبرده کار

 نحوه. گویه 3 شامل تحصیلی سال پایان عملی کار برای آمادگی سوم، مؤلفه و گویه 11 شامل تکالیف برای آمادگی دوم، مؤلفه

 «هرگز» هایهگزین از یکی انتخاب با گویه، هر با را خود موافقت انمیز دهندگان پاسخ که است صورت این به هاگویه به دهیپاسخ

 مقیاس این در همچنین،. کنندمی مشخص ،6 نمره «همیشه» و 0 نمره «اوقات اکثر» ،8 نمره «گهگاهی» ،2 نمره «ندرت به» ،1 نمره

 نامیان)(. 1833 دهقانی، و چاری حسین) شوندمی گذارینمره معکوس صورت به 2 و 28 ،21 ،11 ،16 ،18 ،11 ،1 ،0 ،2 هایگویه

 (1881،صادقی و حیدری مطیعی،). دادند گزارش 38/4 کرونباخ آلفای روش به را مقیاس این پایایی ضریب( 1833،چاری حسین و

 سمقیا این مطلوب پایایی بیانگر هایافته که دادند گزارش 31/4 کرونباخ آلفای روش به را مقیاس این پایایی ضریب پژوهشی در نیز

برای خرده  .آمد دست به 82/4 پایایی ضریب و استفاده کرونباخ آلفای روش از پایایی ضریب تعیین منظور به پژوهش، این در. است

کاری در آمادگی تکلیف طول ؛ اهمال34/4کاری در آمادگی برای امتحان، ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب برای اهمالمقیاس

به دست آمد. برای روایی پرسشنامه از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده  33/4کاری در آمادگی تکلیف پایانی، الو اهم 30/4سال، 

 شد که نتایج حاکی از روایی خوب پرسشنامه بود.

 مدرسه از غیبت

 شده غیبت مرتکب 1044-1041 تحصیلی اول سالنیم در آموزدانش که مدرسه از غیبت روزهای تعداد مدرسه از غیبت محاسبه برای

 .گردید محاسبه نیافته حضور مدرسه در و

  تحصیلی عملکرد

 .گردید محاسبه آموزاندانش 1044-1041 تحصیلی اول سالنیم پایانی معدل تحصیلی عملکرد برای

 ی تحقیقهایافته. 3

 مدرسه از غیبت و تحصیلی کاریالاهم میانجیگری با عملکردتحصیلی و تحصیلی هایمهارت بین ارتباطی الگوی تبیین منظور به

 .دهدمی نشان را استاندارد ضرایب با پژوهش شده آزمون الگوی 2 شکل و شد اسنفاده ساختاری معادلات الگویابی روش از

 

 

 

 

 

                                                           
1- Solomon  4- Rothblum 
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 ( ضرایب استاندارد مسیرهای مدل2) مدل شماره

 

 های برازندگی مدل( شاخص1جدول )

 p CMIN Df CMIN/DF GFI AGFI NFI IFI TLI CFI RMSEA شاخص

های شاخص

 مدل

450/4 232/04 30 1/014 444/4 442/4 444/4 449/4 440/4 449/4 422/4 

 

های مورد نظر در مدل همگی در دامنه مطلوب قرار دارند و ها همگی نشان از برازندگی مدل به شکل مطلوب دارد. شاخصشاخص

 دهند.خوبی برازش مدل را نشان میبه

 مدل در موجود مسیرهای همه در مدل مستقیم بضرای (2جدول )

 داریانحراف معیار       نسبت بحرانی        سطح معنی       غیراستانداردمسیرهای مستقیم مدل                               ضریب استاندارد    ضریب 

 441/4              -545/4              122/4                      -24/4 -29/4                         مهارت تحصیلی به غیبت از مدرسه

 441/4             -935/5               432/4                      -21/1 -04/4                    تحصیلی کاریاهمالمهارت تحصیلی به 

 441/4               442/4              405/4                        05/4 39/4                        مهارت تحصیلی به عملکرد تحصیلی

 441/4               494/2              413/4                        44/4 34/4                    تحصیلی به غیبت از مدرسه کاریاهمال

 441/4             -010/9               415/4                      -11/4 -22/4                   تحصیلی به عملکرد تحصیلی کاریاهمال

 441/4             -404/15             400/4                     -94/4 -00/4                         غیبت از مدرسه به عملکرد تحصیلی

 

 میزان و آموزاندانش تحصیلی مهارت بین شودمی مشاهده جدول در که نهمچنا. دهدمی نشان را مدل مستقیم مسیرهای( 2) جدول

 و -686/8 بحرانی، نسبت ؛121/4 معیار، انحراف ؛ -24/4 استاندارد ضریب ؛ -23/4=غیراستاندارد ضریب) آنان مدرسه از غیبت

 انکاری تحصیلی آناهمال و آموزانانشد مهارت تحصیلی بین. دارد وجود داریمعنی و منفی مستقیم رابطه(441/4 داری،معنی سطح

کاری اهمال

 تحصیلی

های مهارت 

 تحصیلی

 غیبت از مدرسه

عملکردتحصیل

ی

 مهارت امتحان

 خلاصه برداری

 بردارییادداشت

 مهارت تمرکز

 روش مطالعه

 ریزیبرنامه

 آمادگی امتحان آمادگی تکلیف  آمادگی تکلیف پایانی

27/2- 
77/2 

48/2- 22/2 

44/2 

85/2 89/2 88/2 

77/2 

78/2 

74/2 

68/2 

67/2 

27/2 
22/2 
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 1-11. 2(2رسه.)فصلنامه مشاوره ی مد

( 441/4دار، معنی سطح و -386/6 بحرانی نسبت ؛421/4معیار،  انحراف ؛03/4 استاندارد، ضریب ؛-21/1غیراستاندارد،  ضریب)

 ؛83/4دارد، غیراستان ضریب) آموزاندانش تحصیلی عملکرد با تحصیلی مهارت بین. دارد وجود داریمعنی و مثبت مستقیم رابطه

 داریمعنی مثبت مستقیم رابطه( 441/4 داری،معنی سطح و 331/8 بحرانی، نسبت ؛406/4 معیار، انحراف ؛06/4 استاندارد، ضریب

 ؛ -11/4 استاندارد، ضریب ؛-22/4 غیراستاندارد، ضریب) آموزاندانش تحصیلی عملکرد با تحصیلی کاریاهمال بین. دارد وجود

کاری بین اهمال .وجود دارد دارمعنی منفی مستقیم رابطه(411/4= داریمعنی سطح و -010/3 بحرانی، تنسب ؛416/4 معیار، انحراف

و  334/1، 41814، انحراف معیار 48/4، ضریب غیراستاندارد 84/4آموزان )ضریب غیراستاندارد، تحصیلی با غیبت از مدرسه دانش

یلی آموزان با عملکرد تحصری وجود دارد. همچنین بین غیبت از مدرسه دانشدامستقیم مثبت و معنی (، رابطه441/4داری سطح معنی

داری و سطح معنی -804/16، نسبت بحرانی، 400/4، انحراف معیار، -34/4، ضریب استاندارد، -00/4ضریب غیراستاندارد، ) آنان

 داری وجود دارد.( رابطه مستقیم منفی و معنی441/4

 داریمعنی 
نسبت 

 بحرانی
اف انحر

 معیار
 اثر حداقل حداکثر بوت

کاری مهارت به عملکردتحصیلی از طریق غیبت و اهمال

           تحصیلی
444 243/11 443/4 402/4 404/4 432/4 402/4 

مهارت تحصیلی به عملکرد تحصیلی از طریق  غیبت از 

        مدرسه       
444 410/4 443/4 29/4 431/4 421/4 429/4 

 415/4 414/4 424/4 429/4 442/4 425/2 444                      کاری تحصیلیی به عملکرد از طریق اهمالمهارت تحصیل

ز غیبت اکاری تحصیلی به عملکردتحصیلی از طریق اهمال

  مدرسه          
444 200/4- 443/4 43/4 432/4 23/4 434/4- 

شود بین مهارت به عملکرد تحصیلی از طریق دهد چنانچه مشاهده مین می( مسیرهای غیرمستقیم و چندگانه مدل را نشا8جدول )

؛ 448/4= ؛ انحراف معیار402/4  =؛ بوت408/4 =؛ حداکثر481/4 =؛ حداقل402/4 =کاری تحصیلی )اثرغیبت از مدرسه و اهمال

 داری وجود دارد.( رابطه چندگانه معنی441/4داری، و سطح معنی 288/11= نسبت بحرانی

 ؛423/4  =بوت ؛481/4= حداکثر ؛421/4 =حداقل ؛423/4= اثر)مدرسه  از غیبت  طریق از تحصیلی عملکرد به تحصیلی مهارت نبی

 داری وجود دارد.رابطه غیرمستقیم معنی (441/4داری،معنی سطح و 410/8 = بحرانی نسبت ؛448/4= معیار انحراف

 ؛423/4  =بوت ؛424/4 =حداکثر ؛414/4 =حداقل ؛416/4  =اثر) تحصیلی کاریاهمال طریق از عملکرد به تحصیلی مهارت بین

 .دارد وجود داریمعنی غیرمستقیم رابطه( 441/4 داری،معنی سطح و 816/1  = بحرانی نسبت ؛448/4=  معیار انحراف

  =بوت ؛481/4  =حداکثر ؛428/4 = حداقل ؛484/4 =اثر) مدرسه از غیبت طریق از عملکردتحصیلی به تحصیلی کاریاهمال بین

 وجود داریمعنی غیرمستقیم رابطه منفی( 441/4 داری،معنی سطح و  -100/8  = بحرانی نسبت ؛448/4=  معیار انحراف ؛448/4

 دارد.

 گیری. بحث و نتیجه4

های ملاکآموزان است. همچنین از مهمترین های مهم در ارزشیابی آموزش و پرورش، عملکرد تحصیلی دانشیکی از شاخص

آموزان برای ورود به مقاطع رود، چون معدل تحصیلی دانشآموزان به شمار میارزیابی از کار معلمان عملکرد تحصیلی دانش

رود و اهمیت آن باعث شده که محققین بسیاری از های آنان به شمار میتحصیلی بالاتر و دنیای کار و اشتغال، معرف توانایی

http://jsc.uma.ac.ir/?lang=en
https://www.crossmark.com/


 

 

 
 

10 

Autumn 0202. Vol 0. Issue0 

، [کاری تحصیلی و غیبت از مدرسه در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم استان ایلامهای تحصیلی با میانجیگری اهمال]آزمون مدل رابطه مهارت .(1041پیری، ولی، پیری، مریم. )

 1-11. 2(2رسه.)فصلنامه مشاوره ی مد

ی های تحصیلدر پژوهش حاضر به آزمایش مدل رابطه مهارت. حوزه از تعلیم و تربیت متمرکز نمایند های خود را بر اینپژوهش

 د. آموزان پرداخته شکاری تحصیلی و میزان غیبت از مدرسه دانشآموزان با عملکرد تحصیلی آنان با میانجیگری اهمالدانش

ها است. ضرایب مسیرهای مختلف نشان داد بود و مدل برازنده داده های ارزیابی مدل در حد مطلوبنتایج نشان داد که تمام شاخص

دار و آموزان و همچنین میزان غیبت آنان از مدرسه رابطه مستقیم معنیکاری تحصیلی دانشهای تحصیلی با اهمالکه بین مهارت

 کاری تحصیلی و غیبتشد میزان اهمالآموزان بالاتر باهای تحصیلی دانشمنفی وجود دارد به این معنی که هرچقدر نمره مهارت

کاری تحصیلی و غیبت از تر باشد میزان اهمالهای تحصیلی پایینیابد و هرچقدر نمره آنان در مهارتآنان از مدرسه کاهش می

وجود  داریعنیمآموزان با عملکرد تحصیلی آنان رابطه مستقیم مثبت و تحصیلی دانش هایمهارتیابد و بین مدرسه آنان افزایش می

آموزان با افزایش مثبت عملکرد تحصیلی آنان همراه است. نتایج با های تحصیلی دانش، به این معنی که افزایش میزان مهارتدارد

 تحصیلی هایمهارت بین نشان دادند که(2413،فای)، (2416،آیدین و هاکان بالبنت،) ،(1886همکاران و زادهاشرف)تحقیقات 

 و میلیگرام)،(1881، گزیدری و مصرآبادی)دارد، و  وجود داریمعنی مستقیم رابطه آنان تحصیلی شرفتپی با آموزاندانش

 هایمهارت ینب و است ارتباط در یادگیری هایمهارت کمبود با آموزاندانش تحصیلی کاریاهمال گرفتند، که نتیجه(1882،همکاران

 دست مترک تکالیف انجام در تحصیلی مهارت با آموزاندانش و دارد وجود یدارمعنی منفی رابطه تحصیلی کاریاهمال و یادگیری

 و تحصیلی هایمهارت بین دادند که نشان( 1886 زاده،اشرف از نقل به ;2418،همکاران و السینا )زنند، و همچنین می کاریاهمال به

 تباطار درس کلاس از آموزاندانش غیبت با و دارد وجود داریمعنی و مستقیم رابطه درس کلاس در حضور و مدرسه به مندیعلاقه

 دارد، هماهنگ و همسو است. منفی

تحصیلی  همچنین غیبت از مدرسه با عملکرد آموزان وکاری تحصیلی دانشنتایج تحلیل مسیرهای مستقیم مدل نشان داد که بین اهمال

حصیلی آموزان با عملکرد تکاری و غیبت از مدرسه بالای دانشمالداری وجود دارد به این معنی که اهآنان رابطه مستقیم منفی و معنی

آموزان پایین تر باشد عملکرد تحصلی آنان کاری تحصیلی و غیبت از مدرسه دانشقدر میزان اهمال هرچه و پایین آنها رابطه دارد

 نشان دادند بین که(2413،موتلو و  مالکوک)،(1881،منیعمیکائیلی و زادگانعیسی زاده،اشرف)بالاتر است. نتایج با تحقیقات 

 و ادمحمدنژ) دارد، و همچنین نتایج تحقیق وجود داریمعنی منفی رابطه آموزاندانش عملکردتحصیلی و تحصیلی کاریاهمال

رد، ری وجود داداآموزان با عملکرد تحصیلی آنها رابطه منفی و معنیکه نشان دادند  بین غیبت از مدرسه دانش( 1888،بصرملکی

 همسو است.

ز طریق آموزان  با عملکرد تحصیلی آنان اهای تحصیلی دانشدیگر نتایج مسیرهای غیرمستقیم و چندگانه  نشان داد که بین مهارت

موزان با آهای تحصیلی از طریق غیبت از مدرسه دانشداری وجود دارد. همچنین مهارتتحصیلی رابطه غیرمستقیم  معنی کاراهمال

آموزان نشهای تحصیلی با عملکرد تحصیلی دادار دارد. نتایج نشان داد که بین مهارتعملکرد تحصیلی آنان رابطه غیرمستقیم معنی

 کاریداری وجود دارد. به این معنی که اهمالآموزان رابطه چندگانه معنیکاری تحصیلی و غیبت از مدرسه دانشاز طریق اهمال

ایفا  آموزان و عملکرد تحصیلی آنان نقش میانجیگریهای تحصیلی دانشتوانند بین مهارتخوبی میبهتحصیلی و غیبت از مدرسه 

توان عملکرد تحصیلی کاری تحصیلی و میزان غیبت از مدرسه میهای تحصیلی و کاهش اهمالتقویت مهارت لذا با کنند؛

 .آموزان را بهبود بخشیددانش
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 .ملاحظات اخلاقی5

 اخلاقی پژوهش: پیروی از اصول

کنندگان اجازه داشتند هر زمان که مایل بودند از پژوهش خارج شوند. اصول اخلاقی تماماً در این مقاله رعایت شده است؛ شرکت

 ها محرمانه نگه داشته شد. بودند و اطلاعات آن پژوهشکنندگان در جریان روند همچنین همه شرکت

 حامی مالی:

 های عمومی، تجاری یا غیرانتفاعی دریافت نکرده است.های تأمین مالی در بخشاز سازمان این تحقیق هیچگونه کمک مالی

 مشارکت نویسندگان:

 اند.تمام نویسندگان در طراحی، اجرا و نگارش همه بخشهای پژوهش حاضر مشارکت داشته

 تعارض منافع:

 مقاله تعارض منافع ندارد. نیا سندهیبنابراظهار نو

 

 منابع

 اثر در مطالعه  هایمهارت گریمیانجی نقش(. 1883) فرزانه منیع،میکائیلی و علی زادگان،عیسی توحید، ده،زااشرف -1

 مجله. وسطهمت دوره آموزاندانش تحصیلی عملکرد بر تحصیلی اضطراب و شناختی معرفت باورهای    تحصیلی، خودکارآمدی

 148-118 صص ،0 ارهشم نوزدهم، سال کاربردی، شناسیروان در پژوهش و دانش

 ادراک عیاجتما حمایت میانجیگری با ذهنی بهزیستی و شده ادراک تحصیلی تنیدگی بین علی رابطه(. 1881) علی نیا،تقوایی -2

 بیتی،تر شناسروان دکتری نامهپایان. اهواز چمران شهید دانشگاه کارشناسی دوره دانشجویان در خودکارآمدی باورهای و شده

 .اهواز چمران شهید دانشگاه شناس،روان و تربیتی معلو دانشکده

 در تنظیمیخود راهبردهای اساس بر تحصیلی کاریاهمال میزان بینیپیش(. 1833) یوسف دهقانی، و مسعود چاری،حسین -8

 . 18-36 صص ،0 شماره آموزشی، هاینظام در   پژوهش. یادگیری

 تحصیلی پیشرفت و هامهارت بر گروهی مشاوره تأثیر(. 1832) محمدرضا عابدی، و سیداحمد احمدی، منوچهر، رجایی، -0

 011-63 صص ،12 شماره ،8 دوره مشاوره، هایپژوهش مجله. اصفهان متوسطه آموزاندانش

 و جمعیتی عوامل  بینپیش نقش: دانشجویان در تحصیلی کاریاهمال(. 1880) شیدا پور، روحانی و اسحاق بوگر، رحیمیان -6

 11-18 صص ،0 شماره ،8 دوره یادگیری، در شناختی راهبردهای دوفصلنامه.   شناختیروان

 در کاربردی هایپژوهش. تحصیلی هایمهارت پرسشنامه عاملی ساختار و پایایی و روایی بررسی(. 1883) رضوان صالحی، -1

 331-141 صص ،0 شماره  دوم، سال مشاوره،

 یادگیری راهبردهای آموزش اثربخشی(. 1883) حسن اسدزاده، و مسعود حجازی، غلامحسین، ومنی،فانتصار سلیمان، مقدم،کابینی -3

 وینن رویکردهای مجله. غیرانتفاعی مدارس کاراهمال آموزاندانش تحصیلی پایستگی بر خواهیکمک آموزش و خودگردان

 881-62 صص ،1 شماره ،10 دوره آموزشی،

 .دانش ورای انتشارات تهران، ششم، چاپ. تحصیلی هایمهارت(. 1882) اردشیر کیانی، -3

 .مهر گل آدینه: تهران. گریزیمدرسه(. 1886. )زهره بصر، ملکی همت، محمدنژاد، -8

 هایمؤلفه اساس بر تحصیلی کاریاهمال بینیپیش(. 1881) منصورالسادات صادقی، و محمود حیدری، حورا، مطیعی، -14

 081-34 صص ،20 دوره، تربیتی، شناسیروان فصلنامه. تهران شهر هایدبیرستان آموزاندانش در تنظیمیخود
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 العاتمط مجله. کنترل هسته و مذهبی باورهای اساس بر تحصیلی کاریاهمال تبیین(. 1884) مسعود چاری،حسین و سارا نامیان، -11

 .   88-121 صص ،10 دوره تربیتی، شناسیروان

 مشغولیت با تحصیلی انگیزش و پیشرفت اهداف ساختاری مدل ارائه(. 1883) فریبرز نیکدل، و ناصر نوشادی، نگین، همتی، -12

 .88-66 صص ،2 شماره ،14 دوره یادگیری، و آموزش مطالعات مجله. پیشرفت هایهیجان میانجیگری: ذهنی
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