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چكیده
اهمالکاری تحصیلی بیانگر تأخیر در فعالیتهای تحصیلی است که میتواند عمدی ،اتفاقی و يا عادتی
بوده و با عوامل متعددی مرتبط باشد .پژوهش حاضر باهدف تعیین رابطهی صفات شخصیتی،
کمالگرايی و رضايت از زندگی با اهمالکاری تحصیلی انجامگرفته است .پژوهش حاضر از نوع
توصیفی – همبستگی است .نمونهی پژوهش شامل  209دانشجوی دختر و پسر بود که به روش
نمونهگیری طبقهای انتخاب شدند .بهمنظور جمعآوری اطالعات از پرسشنامهی پنج عاملی شخصیت
نئو( ،)NEO-FFIپرسشنامهی کمالگرايی هیل و همکاران ( ،)PIمقیاس رضايت زندگی داينر و
همکاران ( )SWLSو مقیاس اهمالکاری تحصیلی سولومون و راثبلوم –نسخهی دانشجو )(PASS
استفاده گرديد .جهت تجزيهوتحلیل دادهها ضريب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گامبهگام
محاسبه شد .نتايج نشان داد که بین صفات شخصیتی ،کمالگرايی و رضايت از زندگی با اهمالکاری
تحصیلی ارتباط معناداری( )p<9/91وجود دارد .نتايج تحلیل رگرسیون نشان داد که مسئولیتپذيری

 .1استاديار گروه روان شناسی دانشگاه کاشان tamannai@kashanu.ac.ir
 .2کارشناسی ارشد روان شناسی دانشگاه کاشانa_mansourinik@yahoo.com
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تبیین اهمالکاری تحصیلی بر اساس صفات شخصیتی،کمالگرایی

 /111فصلنامه انجمن آموزش عالی ايران  سال پنجم  شماره چهارم  پايیز 1902

و کمالگرايی پیشبینی کنندهی اهمالکاری تحصیلی هستند .اين يافتهها تلويحات کاربردی مهمی در
فهم نیمرخ شخصیتی و کمالگرايی افراد اهمالکار دارند.
واژگان کلیدی:
اهمالکاری تحصیلی ،صفات شخصیتی ،کمالگرايی ،رضايت از زندگی
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مقدمه
اهمالکاری عموماً يک صفت و يا منش رفتاری برای به تأخیر انداختن انجام يک تکلیف يا
تصمیمگیری است (میلگرام ،می– تال ،و لیوژن .)1001،1همچنین اهمالکاری بهعنوان تعويق
عمدی کار يا وظیفهای که بايد تکمیل شود تعريف میشود (شارو ،وادکینس ،و اوالفسون،2
.)2991
از مصاديق اهمالکاری ،اهمالکاری در موقعیتهای آموزشی است .اهمالکاری تحصیلی در بین
مشاهده میشود .يک نوع آن تأخیر هدفمند ،برنامهريزیشده و متفکرانه است (سايکیل2990،
به نقل از گرانکل ،پاترزک ،و فريس .)2912، 9برای مثال ،هنگامیکه دانشجويان مجبورند
تکالیف بسیاری را همزمان به اتمام برسانند ،برخی تکالیف مهم را اولويتبندی میکنند .نوع
ديگر آن تأخیر غیرمنطقی ،خودشکنانه و آسیبزاست که اين نوع تأخیر بهعنوان اهمالکاری
تحصیلی شناختهشده است (گرانکل و همکاران .)2919،
اهمالکاری تحصیلی بهصورت تأخیر عمدی در انجام امور مرتبط بامطالعه نظیر خواندن،
نوشتن مقاالت و مطالعه برای امتحانات آشکار میشود (گرانکل و همکاران.)2919،
اهمالکاری تحصیلی تمايلی غیرمنطقی برای به تعويق انداختن امور در شروع ،يا کامل کردن
يک تکلیف درسی است که فراگیران باوجود قصد انجام فعالیت تحصیلی در زمان مشخص،
انگیزهی کافی برای انجام آن را ندارند (فراری )1001،0و درنتیجه درانجام کامل تکالیف در
چارچوب زمانی مطلوب و مورد انتظار با شکست مواجه میشوند (سنکال ،کاستنر ،و
والراند.)1001،1
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اهمالکاری با دو خطمشی تحقیقاتی متفاوت موردبررسی قرارگرفته است :خطمشی نخست با
محوريت ارتباط اهمالکاری با عملکرد قبلی و اتمام هدف و خطمشی دوم با نگاهی به ارتباط
بین اهمالکاری و عوامل شخصیتی (جانسون و بلوم.)1001، 1
همچنین ،اهمالکاری با دو نوع الگوی اصلی شخصیت مرتبط دانسته شده است :مدل سه
عاملی برونگرايی ،روانپريشی و روان رنجور خويی ( آيزنک و آيزنک )1011،2و مدل پنج
(کاستا و مک کری .)1002 ،9تحقیقات اخیر دربارهی ارتباط بین اهمالکاری و صفات
شخصیتی ،مدل پنج عاملی کاستا و مک کری ( )1002را موردتوجه قرار دادهاند.
واتسون )2991(0معتقد است اهمالکاری در زمینههای مختلف تحصیلی ظاهر میشود و اين
زمینهها با مدل پنج عاملی شخصیت ارتباط دارند .وی اهمالکاری تحصیلی را در شش زمینهی
متفاوت امتحانات ،مقاالت ،خواندن ،شرکت در گردهمايیها و فعالیتهای عمومی و اجرايی
بررسی کرده است .نتايج مطالعهی وی نشان داده است که اهمالکاری در اين زمینهها با
مسئولیتپذيری پايین و روان رنجورخويی باال مرتبط است .بهطورکلی ،فعالیتهای عمومی
تحصیلی با برونگرايی پايین و روان رنجور خويی ارتباط دارد .همچنین ،سهم عامل باز بودن
به تجربه در اهمالکاری در تکالیفی نظیر امتحانات ،مقاالت و خواندن که نیاز به استدالل
کالمی دارند ،مشاهدهشده است .درحالیکه در تکالیفی نظیر شرکت در گردهمايیها و
فعالیتهای اجرايی که با مديريت زمان ارتباط نزديکتری دارد هستند ،اهمالکاری با
مسئولیتپذيری پايین مرتبط است .به اعتقاد میلگرام و تن )2999(1روان رنجور خويی باال
پیشبینی کنندهی اهمالکاری در تصمیمگیری است درحالیکه مسئولیتپذيری پايین
اهمالکاری در انجام تکلیف را پیشبینی میکند .افراد روان رنجور ممکن است در
تصمیمگیری بیشتر تعلل ورزند که نشانهی آن فقدان سازماندهی و پافشاری در پیگیری هدف
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هست .گرانکل و همکاران ( )2919در پژوهش خود به چهار دسته افراد اهمالکار درزمینهی
تحصیلی اشارهکردهاند :افرادی که اهمالکاری نامشهود دارند ،افرادی که موفقیت تحتفشار را
تجربه میکنند ،افرادی که مضطرب و نگران میباشند و افرادی که از مطالعه ناراضی هستند.
دو نوع نخست ،اهمالکاری هدفمند بوده و دو نوع ديگر اهمالکاری تحصیلی محسوب می-
شوند .نتايج پژوهش آنان نشان داد که میزان اهمالکاری در دو نوع نخست ،کمتر است و در
دو نوع ديگر ،روان رنجور خويی باال و مسئولیتپذيری پايین مشاهده میشود.
رايج دربارهی ماهیت اهمالکاری اين است که اين رفتار از استانداردهای باال نشأت میگیرد
(فلت ،بلنکستین ،هويت و کلندين .)1002 ،1تمايل فرد به وضع معیارهای کامل و دستنیافتنی
نشانهی باورهای کمال گرايانه است (برنز .)1019،2تأخیر در شروع يک تکلیف میتواند به
دلیل تمايل به انجام آن بهصورت کامل و عالی باشد .اين امر انجام تکلیف را سخت يا
ناخوشايند میکند .بنابراين فرد اهمالکار به علت مواجهه با استانداردهای کمال گرايانه ،انجام
تکلیف را زودهنگام تلقی کرده و از آن اجتناب میکند (شافران و مانسل .)2991،9نتايج
پژوهشهای متعدد حاکی از ارتباط بین کمالگرايی و اهمالکاری است .نتايج پژوهش جديد،
محمدخانی و زاهدی تجريشی( )2911نشان داد که افراد با نمرات باال در کمالگرايی در
مقايسه با افراد دارای نمرات پايین ،در اهمالکاری تحصیلی نمرات بااليی دارند .نگرانی درباره
اشتباهات ،سرزنش والدين و شک و ترديد دربارهی اعمال بهعنوان مولفه های کمالگرايی
هستند که با اهمالکاری تحصیلی رابطه دارند .کاپان )2919(0معتقد است دانشجويانی که
صفت شخصیتی کمالگرايی دارند ،اهمالکاری بیشتری را در امور تحصیلی نشان میدهند.
نتايج پژوهش شاطريان محمدی ،فرقدانی و شاه محمدی ( )1909حاکی از آن است که
کمالگرايیپیشبینی کنندهی اهمالکاری تحصیلی است .تالش برای عالی بودن ،نیاز به تأيید،
نظم و سازماندهی ،هدفمندی ،تمرکز بر اشتباهات و نشخوار فکر به ترتیب اهمالکاری
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تحصیلی را پیشبینی میکنند .به اين ترتیب ،تالش برای عالی بودن بیشترين سهم را در
پیشبینی اهمالکاری تحصیلی دارد.
اهمالکاری میتواند هم بهعنوان علت و هم بهعنوان معلول در نظرگرفته شود (کرمی.)1911،
اهمالکاری ممکن است پیامد عواملی همچون خودکارآمدی پايین (الکساندر و آن وگبوزی،1
 ،)2991باورهای غیر منطقی (استیل ،)2991،2ترس از شکست (سولومون و راثبلوم )1010،9و
با پیامدهای روانشناختی نظیر استرس و نگرانی (هوور ،)2991 ،1اضطراب دائمی (فريتش،
يانگ ،و هیکسون )2999،1و افسردگی (دوويت وشوونبرگ )2992 ،1باشد .به نظر میرسد
برخی از اين همبسته ها که هم بهعنوان عامل و هم بهعنوان پیامد اهمالکاری موردبررسی قرار
گرفته اند ،تجربه ی احساسات منفی هستند که بر میزان رضايت از زندگی فرد اهمالکار تأثیر
میگذارند .رضايت از زندگی يک فرايند ارزيابی کلی از زندگی است که به تغییرات موقعیتی
حساس بوده و بر اساس برداشت و ديدگاه خود افراد در نظر گرفته میشود (شیخی ،هومن،
احدی ،سپاه منصور .)1909،نظريه های روانشناختی بر پايهی تأکید بر عوامل موثر بر رضايت
از زندگی به دو نظريهی پايین – باال (بیرونی/موقتی) و نظريهی باال – پايین (صفات درونی و
فرايندها) تقسیم میشوند .تأکید نظريه ی پايین – باال بر تأثیر تجارب و رويدادها بر رضايت
از زندگی است .بر اين اساس ،رضايت از زندگی تجربهی مجموعه ای از لحظات لذت بخش
است (داينر ،سو ،لوکاس ،و اسمیت .)1000 ،1افرادی که احساسات مثبت زيادی چون شادی،

Alexander, & Onwuegbuzie

1.

Steel

2.

Solomon, & Rothbloom

9.

Howell, & Watson

0.

Hoover

1.

Fritzsche, Young, & Hickson

1.

Dewitte, & Schouwenburg

1.

Diener, Suh, Lucas, & Smith

1.

Downloaded from ihej.ir at 2:30 +0330 on Tuesday January 21st 2020

اضطراب (هاول و واتسون )2991،0باشد .همچنین ،اهمالکاری ممکن است يک عادت غلط

پیش بینی اهمالکاری تحصیلی 111 / ...

لذت و خوشی را تجربه میکنند ،از زندگی خود رضايت دارند و از سطح پايین احساسات
منفی مثل غم ،اندوه ،تنهايی و افسردگی برخوردارند (پاوت 1و داينر.)1009،
فعالیتهای تحصیلی و آموزشی شامل امتحانات ،تکالیف درسی در مدرسه ،تکالیف خانه و
کارهای عملی است که مستلزم عادتهای مطالعاتی منظم است .برای مديريت موفق اين
فعالیتها ،آگاهی دانشجويان به وظايف خود و انجام آنها بدون تأخیر و اهمال ضرورت می-
يابد (کاگان ،کاکیر ،ايلهان ،و کاندمیر .)2919 ، 2اهمالکاری رفتاری ناسازگارانه است که
گیرند که کارهای خود را تا آخرين لحظات به تعويق نیندازند ،اما به اهمالکاری خود ادامه
میدهند ،چرا که ممکن است اين رفتار ،ريشه در صفات شخصیتی و کمالگرايی داشته باشد.
افراد روان رنجور در مواجهه با تکالیف احساس میکنند در انبوهی از تکالیف غرق شده اند و
فعالیتهای کم اهمیت آنها را گیج کرده است ،چیزی که ممکن است باعث اهمال در
تصمیمگیری شود .همچنین ،افرادی که مسئولیتپذيری کمی دارند در انجام فعالیتهايشان
اهمال میکنند (لی ،کلی ،و ادواردز .)2991،0همین طور ،چنانچه افراد کمالگرا احساس کنند
تمام شرايط الزم برای انجام کار فراهم نیست و يا ممکن است با کمبود وقت روبهرو شوند،
هرگز کار خود را شروع نمیکنند .اين امر میتواند موجب نارضايتی در فرد شود ،زيرا تعلل
زياد در شروع کارها يا پذيرش مسئولیتها و طفره رفتن از انجام امور ،مشکالت بسیاری برای
آنان ايجاد میکند و موجب میشود زمان زيادی از دست بدهند .اين مساله میتواند باعث افت
کیفیت در عملکرد و فعالیتها شود .بنابراين به نظر میرسد اهمالکاری تحصیلی معلول برخی
از عوامل است که شناسايی آنها جهت مقابله با اهمالکاری تحصیلی الزم و ضروری است
(کاگان و همکاران.)2919 ،
با توجه به مطالب پیشین ،پژوهش حاضر باهدف تعیین رابطهی صفات شخصیتی ،کمالگرايی
و رضايت از زندگی با اهمالکاری تحصیلی و سهم هر يک از اين متغیرها در پیشبینی
اهمالکاری تحصیلی دانشجويان انجام شده است.
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روش و ابزار پژوهش
پژوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی است .نمونهی پژوهش شامل  209دانشجوی دختر
و پسر دانشگاه کاشان بود که به روش نمونهگیری طبقهای انتخاب شدند.
بهمنظور جمعآوری اطالعات از پرسشنامهی پنج عاملی شخصیت نئو،)NEO-FFI( 1
پرسشنامهی کمالگرايی هیل 2و همکاران ( ،)PIمقیاس رضايت زندگی 9داينر و همکاران
استفاده گرديد.
الف) پرسشنامهی پنج عاملی شخصیت نئو ( :)NEO-FFIبرای سنجش عوامل پنجگانهی
شخصیتی از پرسشنامهی کوتاه شدهی نئو استفاده شد .اين پرسشنامهی  19گويه ای برای
ارزيابی  1رگه ی اصلی شخصیت (روان رنجور خويی ،1برونگرايی ،1باز بودن به تجربه،1
توافق پذيری 1و مسئولیتپذيری )0توسط کاستا و مک کری )1002(19ساخته شده است و بر
اساس مقیاس پنج درجهای لیکرت از کامالً مخالف ،تا کامالً موافق نمره گذاری میشود
(گروسی فرشی .)1919،هاشمی ،مصطفوی ،ماشینچی عباسی ،و بدری ( )1901پايايی 11اين
پرسشنامه را با روش آلفای کرونباخ برای عامل روان رنجور خويی و مسئولیتپذيری به
ترتیب  9/11و  9/10گزارش کرده اند .در پژوهش محمدی ( )2911نیز ضريب آلفا کرونباخ

NEO-Five Factors Inventory

1.

Hill Perfectionism Inventory

2.

Satisfaction With Life Scale

9.

Procrastination Assessment Scale - Student

0.

Neuroticism

1.

Extroversion

1.

to experience

1.Openness

Agreeableness

1.

Conscientiousness

0.

& McCrae

19.Costa

Reliability

11.
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عوامل روان رنجور خويی ،برونگرايی ،باز بودن به تجربه ،توافق پذيری و مسئولیتپذيری به
ترتیب  9/11 ،9/19 ،9/11 ،9/11و  9/11به دست آمد.
ب) پرسشنامهی کمال گرایی هیل و همكاران( :)PIهیل و همکاران ( )2990اقدام به ساختن
ابزاری نمودندکه بهصورت خودگزارشی و ازنوع پرسشنامه های عینی است و بر اساس ديدگاه
شناختی – رفتاری تهیه شده است .اين مقیاس ،همه مولفههای هر دو ابزار چند بعدی کمال-
گرايی ،يعنی مقیاس شش بعدی کمال گرايی فراست و همکاران ( )MPS‐F,1009و مقیاس
مقیاس کمال گرايی ،دارای  11گويه است که کمال گرايی را در دو بعد سازش يافته و سازش
نايافته با  1مولفه میسنجد .مولفه های تالش برای عالی بودن ،نظم و سازماندهی ،هدفمندی،
بعد سازش يافته و مولفه های حساسیت بین فردی ،تعیین استانداردهای سطح باال برای
ديگران و ادراک فشار از سوی والدين ،بعد سازش نايافتهی کمال گرايی را تشکیل میدهند.
ضريب آلفای کرونباخ مقیاس ،در پژوهش سمايی( 9/09 )1910به دست آمد .همچنین ،ضريب
همبستگی پیرسون برای اين سیاهه در روش بازآزمايی برابر  9/10بود که در سطح کمتر از
 9/991به لحاظ آماری ،معنادار بود .در پژوهش تمنايی فر و مقدسین( )1901ضريب آلفای
کرونباخ برای اين مقیاس  9/02و برای خرده مقیاسهای حساسیت بین فردی ،تالش برای
عالی بودن ،نظم و سازماندهی ،ادراک فشار از سوی والدين ،هدفمندی و تعیین استانداردهای
سطح باال برای ديگران به ترتیب  9/11 ،9/11 ،9/19 ،9/11 ،9/09و  9/10محاسبه گرديد.
ج) مقیاس رضایت زندگی داینر و همكاران ( :)SWLSمقیاس رضايت زندگی قضاوت
کلی فرد از رضايت از زندگی را که بهطور نظری ،بر اساس مقايسهی شرايط زندگی با
استانداردهای از پیش تعیین شده پیش بینی میشود ،اندازه میگیرد .اين مقیاس توسط داينر و
همکاران در سال  1011برای همهی گروههای سنی طراحی شده است .اين مقیاس در ابتدا
شامل  01گويه بود .درتحلیل عاملی اکتشافی اولیه گويه ها در سه عامل عاطفه مثبت ،عاطفه
منفی و رضايت جای گرفته اند .گويه های مربوط به عامل عاطفه و همچنین تعدادی از گويه
های مرتبط با عامل رضايت به دلیل اينکه بار عاملی آنها کمتر از  9/1بوده است حذف شده اند
و در نهايت  19گويه باقی مانده اند .به علت شباهت معنايی بین برخی ازگويه های باقیمانده،
نسخهی نهايی رضايت از زندگی به  1گويه کاهش يافته است .مقیاس پاسخگويی به گويه ها
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بر اساس مقیاس لیکرت  1درجه ای از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم تشکیل شده است.
سازندگان اصلی اين مقیاس ضرايب پايايی هماهنگی درونی و بازآزمايی اين مقیاس را در بین
دانشجويان به ترتیب  9/11و  9/12گزارش کرده اند (شیخی و همکاران .)1909 ،در پژوهش
واحدی و اسکندری ( )1909گزارش شده که اين مقیاس با توجه به ضريب آلفای کرونباخ
 9/11از ثبات درونی بااليی برخوردار است .حمید ( )1910ضريب آلفای کرونباخ مقیاس
د) مقیاس اهمالکاری تحصیلی سولومون و راثبلوم –نسخهی دانشجو) :(PASSاين
مقیاس که توسط سولومون و راثبلوم ( )1010ساخته شده است شامل  21گويه است21 .
گويهی آن به بررسی اهمالکاری تحصیلی ،درسه حوزهی آماده کردن تکالیف،آماده شدن برای
امتحان و تهیه گزارش نیمسالی يا ارائهی مقاالت میپردازد .افزون بر 21گويهی مذکور 1 ،گويه
( )1 ،1 ،11 ،10 ،21 ،21برای سنجش دو ويژگی احساس ناراحتی نسبت به اهمالکار بودن و
تمايل به تغییر عادت اهمالکاری در نظرگرفته شده است که بنا به پیشنهاد سازندهی مقیاس،
در محاسبهی روايی و پايايی ،اين  1سوال ،منظور نمیشوند .درمقابل هرگويه ،طیف پنج گزينه
ای ،بهصورت هرگز ،به ندرت،گهگاهی ،اکثراوقات و همیشه قراردارد (جوکارو دالورپور،
 .)1911درپژوهش تمنايی فر و مقدسین ( )1901نیز ،ضريب آلفای کرونباخ برای مقیاس
اهمالکاری تحصیلی با حذف سواالت ( )1 ،1 ،11 ،10 ،21 ،21که احساسات پاسخگو را
نسبت به اهمالکاری میسنجند 9/02 ،به دست آمد .همچنین ضريب آلفای کرونباخ برای
مولفهی آماده شدن برای امتحان  ،9/11برای مولفهی آماده کردن و ارائهی مقاله  9/11و برای
مولفهی آماده کردن و ارائهی تکالیف  9/11محاسبه شد.
دادههای اين پژوهش با آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون و با استفاده از نرم افزار
 SPSSتحلیل شدند.
یافته ها
جدول زير میانگین و انحراف معیار صفات شخصیتی ،کمال گرايی ،رضايت از زندگی و
اهمالکاری تحصیلی را نشان میدهد.
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رضايت از زندگی را  9/10گزارش کرده است.

پیش بینی اهمالکاری تحصیلی 111 / ...
جدول شماره ( )1میانگین و انحراف معیار متغیرهای صفات شخصیتی،کمال گرایی ،رضایت از زندگی و اهمالکاری تحصیلی
متغیرها

میانگین

انحراف استاندارد

اهمالکاری تحصیلی

11/91

12/19

باز بودن به تجربه

91/01

0/91

روان رنجور خويی

99/11

1/19

برون گرايی

90/19

0/10

انعطاف پذيری

09/11

0/10

مسئولیتپذيری
کمال گرايی

111/10

رضايت از زندگی

29/21

1/19

جدول شماره ( )2ضرايب همبستگی صفات شخصیتی ،کمال گرايی ،رضايت از زندگی و
اهمالکاری تحصیلی را نشان میدهد.
جدول شماره ( )2ضرایب همبستگی متغیرهای صفات شخصیتی ،کمال گرایی ،رضایت از زندگی و
اهمالکاری تحصیلی
متغیرها

اهمالکاری

باز بودن به

روان رنجور

تحصیلی

تجربه

خويی

اهمالکاری

1

باز بودن به

9/900

برونگرايی

انعطاف

مسئولیت

کمال

رضايت از

پذيری

پذيری

گرايی

زندگی

تحصیلی
1

تجربه
روان رنجور



9/099

1

-/919

خويی
برون گرايی





-9/911

1

انعطاف پذيری

-9/212

9/211

-9/092

9/220

1

مسئولیتپذيری

-9/110

9/911

-9/019

9/919

9/919

1

کمالگرايی

9/299

9/992

9/091

9/921

-9/110

9/991

رضايت از



-9/229

-9/211

9/110

9/999



-9/910



9/912



9/200



9/919

1
9/919

1

زندگی

**p<0/01 ,*p<0/05

نتايج جدول  2بیانگر همبستگی مثبت معنادار بین روان رنجور خويی و اهمالکاری
تحصیلی( )r=9/099 ,p<9/91است.

بین اهمالکاری تحصیلی و برون گرايی(9/91

< ،)r=-9/22,pانعطاف پذيری( ،)r=-9/212 ,p<9/91مسئولیتپذيری(-9/110 ,p<9/91
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= )rو رضايت از زندگی ( )r=-9/211 ,p<9/91همبستگی منفی معناداری مشاهده میشود.
همچنین ،بین کمالگرايی و اهمالکاری تحصیلی ( )r=9/299 ,p<9/91همبستگی مثبت
معناداری مشاهده میگردد.
بهمنظور تعیین سهم صفات شخصیتی ،کمال گرايی ،رضايت از زندگی در پیشبینی اهمالکاری
تحصیلی تحلیل رگرسیون گامبهگام انجام شد .نتايج تحلیل رگرسیون در جدول  9گزارش

جدول شماره ( )3نتایج تحلیل رگرسیون متغیرهای صفات شخصیتی ،کمالگراییو رضایت از زندگی جهت
پیشبینی اهمالکاری تحصیلی
گامها

متغیر پیش

B

𝛽

t

R

R2

تعديل شدهR2

R2تغییرات

مسئولیت

-1/901

-9/110

-11/92

9/110

9/991

9/992

9/991

بین
1

سطح
معناداری
>9/991

پذيری

2

مقدار ثابت

191/190

مسئولیت

-1/011

>9/991

21/110
-9/111

-11/120

9/191

9/901

9/909

9/919

>9/991

پذيری
کمال گرايی

9/112

مقدار ثابت

190/111

9/21

0/001

>9/991

10/191

>9/991

همانطور که در جدول  9مشاهده میشود مسئولیتپذيری و کمالگرايی پیش بین های معنادار
اهمالکاری تحصیلی میباشند .در گام اول مسئولیتپذيری  %99واريانس اهمالکاری تحصیلی
را تبیین نموده است .در گام دوم ،با افزوده شدن متغیر کمالگرايی تبیین واريانس اهمالکاری
تحصیلی به  %90رسیده است .با توجه به نتايج مشاهدهشده مسئولیتپذيری بیشترين سهم را
در تبیین واريانس اهمالکاری تحصیلی دارد.
بحث و نتیجه گیری
اهمالکاری تحصیلی ،تمايل غالب و همیشگی فراگیران برای به تعويق انداختن فعالیتهای
تحصیلی است (سولومون و راثبلوم .)1010،پژوهشگران ،اهمالکاری تحصیلی را در ارتباط با

Downloaded from ihej.ir at 2:30 +0330 on Tuesday January 21st 2020

شده است.

پیش بینی اهمالکاری تحصیلی 111 / ...

عوامل بسیاری موردبررسی قرار دادهاند .پژوهش حاضر باهدف تعیین رابطهی صفات
شخصیتی،کمالگرايیو رضايت از زندگی با اهمالکاری تحصیلی انجامگرفته است .نتايج
پژوهش حاضر نشان داد که اهمالکاری تحصیلی با روان رنجور خويی باال ،برون گرايی،
انعطاف پذيری و مسئولیتپذيری پايین ارتباط معناداری دارد .نتايج پژوهشهای پیشین (گرانکل
و همکاران2919 ،؛ بیرامی ،دانش پور ،حسینی اصل ،فوالدوند1910،؛ کاگان و همکاران ،
2919؛ استیل2991 ،؛ لی ،کلی ،و ادواردز2991،1؛ مون و ايلینگورث2991،2؛ وان ارد2999،9؛
اين يافته را تأيید میکنند .لی و همکاران ( )2991معتقدند ارتباط قابل مالحظه ای بین روان
رنجور خويی و مسئولیتپذيری وجود دارد .آنها با در نظر گرفتن تأثیر واسطه ای خود ناتوان
سازی بیان میکنند افراد روان رنجور ممکن است به راحتی در انجام تکالیف خود احساس
ناتوانی کنند و با فعالیتهای غیر ضروری ،دچار سردرگمی و پريشانی شوند که اين امر می
تواند منجر به اهمالکاری آنان گردد .از سوی ديگر ،ناتوانی افراد در تصمیمگیری و باال رفتن
سطح هیجانات منفی باعث میشود که در سازماندهی و پیگیری هدف خود پافشاری نکرده و
اهمالکاری آنان افزايش يابد .اين در حالی است که پژوهشهای متعدد ديگر در تبیین رابطه ی
صفات شخصیتی و اهمالکاری به نقش شاخص های روان رنجور خويی (اضطراب،
خصومت ،افسردگی ،خودآگاهی ،تکانشگری و آسیب پذيری) ،شاخص های برونگرايی (فعال
بودن ،جرأتمندی ،هیجان طلبی ،نوع دوستی ،خونگرمی و عواطف مثبت) ،شاخص های
توافق پذيری (پیروی ،گذشت ،رک گويی ،فروتنی ،دل رحم بودن و اعتماد) و شاخص های
مسئولیتپذيری (رقابت ،نظم ،وظیفه شناسی ،پیشرفت طلبی ،منضبط بودن و ژرف انديشی)
اشاره میکنند (هاشمی و همکاران 1901،؛ استیل.)2991 ،
همچنین نتايج پژوهش حاضر نشان داد که مسئولیتپذيری پیشبینی کنندهی اهمالکاری
تحصیلی است .اين يافته با نتايج پژوهشهای هاشمی و همکاران ( ،)1901استیل (  )2991و
Lee, Kelly, & Edwards

1.

Moon, & Illingworth

2.

Eerde

9.Van

Lay,Kovacs & Danto

0.

Schouwenburg & Lay

1.
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واتسون2991،؛ لی ،کواکس ،و دانتو1001،0؛ شوونبرگ و لی ،1001،1جانسون و بلوم)1001،
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جانسون و بلوم ( )1001همخوانی دارد .استیل ( )2991معتقد است مفهوم اهمالکاری ،بهطور
قابل مالحظه ای با مسئولیتپذيری همپوشانی دارد .علیرغم اين همپوشانی ،مسئولیتپذيری
سازه ی گسترده تری است که با اصطالحات متنوعی نظیر همنوايی ،کنترل تکانه ،پیشرفت
طلبی ،احتیاط کاری ،اصول اخالقی ،سازماندهی ،انضباط شخصی ،کمال ،اطمینان و اعتماد
تعريف میشود (کاستا و مک کری .)1002 ،برای نمونه ،انضباط شخصی بهعنوان يکی از
مثال ،فرد ممکن است قبل از انجام کار ،تصور کند که وقت را از دست داده است).
اهمالکاری از نظر مفهومی نشانگر عدم مسئولیتپذيری است .اهمالکاری با سازماندهی
ضعیف و انگیزش پیشرفت پايین مرتبط است (استیل .)2991 ،سازماندهی به نظم و ترتیب و
برنامه ريزی در زندگی اشاره دارد .افرادی که انگیزش پیشرفت بااليی دارند ،اهداف دشوارتری
را برای خود تنظیم میکنند و اغلب از عملکرد خود در جهت رسیدن به آن اهداف لذت می-
برند (کاستا و مک کری .)1002 ،بنابراين ،باوجود اينکه اهمالکاری با مسئولیتپذيری متفاوت
است اما میتواند بهعنوان يکی از جنبه های اصلی آن در نظر گرفته شود (استیل.)2991 ،
همچنین نتايج پژوهش حاضر بیانگر اين است که کمالگرايیبا اهمالکاری تحصیلی ارتباط
معناداری دارد .اين يافته با نتايج پژوهشهای تمنائی فر و مقدسین ( ،)1901جديد و همکاران
( ،)2911سپهريان ( ،)1909شاطريان محمدی و همکاران ( ،)1909کاپان ( ،)2919کاگان و
همکاران ( ،)2919برنز ،ديتمان ،و نیوئن )2999(1و فلت و همکاران ( )1002همسو هست.
کاپان ( )2919با تأکید بر جنبه های منفی و مثبت کمالگرايی بیان میکند که در کمالگرايی
خويشتن مدار ،استانداردهای غیر واقعی و سخت دنبال میشود .در اين نوع کمال گرايی ،فرد
دربارهی میزان دستیابی به کمال و اشتباه نکردن ،بهطور مستمر خود را ارزيابی میکند .از آنجا
که منابع انگیزشی در اين نوع کمال گرايی ،درونی است ،تمايل به انجام موفق يک تکلیف،
مانع از تکلیف گريزی شده و اهمالکاری تحصیلی را کاهش میدهد .اين در حالی است که در
کمالگرايی جامعه مدار ،اضطراب ناشی از ارزيابی منفی ديگران باعث اجتناب فرد از خطر
اشتباه شده و اين امر موجب اهمالکاری تحصیلی میگردد .بر اساس نظريهی شناختی الیس،

Burns, Dittmann, Nguyen, & Mitchelson
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کمالگرايی يک باور غیر منطقی اساسی است که با نیاز به تأيید ديگران ،استانداردهای باال
برای خود و نگرانی زياد توأم با اضطراب مرتبط است (علیزاده صحرائی ،خسروی ،و بشارت،
 .)1910استوبر و جورمان )2991(1معتقدند نگرانی افراد کمال گرا دربارهی اشتباهات و ترديد
آنها دربارهی اعمالشان ممکن است علت اهمالکاری و عدم تصمیمگیری آنان باشد .بنابراين،
به نظر میرسد عوامل روانشناختی مشترک نظیر باورهای غیر منطقی ،ترس از عدم موفقیت،
نگرانی ،استرس و اضطراب ،ارتباط بین کمالگرايی و اهمالکاری را تبیین میکنند.
ارتباط معناداری وجود دارد .اين يافته با نتايج پژوهشهای گرانکل و همکاران ( ،)2919ازر و
ساکس )2911(2و کاپان ( )2919همخوانی دارد .اهمالکاری ،تعامل پیچیده ای از مولفه های
عاطفی ،شناختی و رفتاری است (سولومون و راثبلوم .)1010،نتايج پژوهشها نشان دادهاند که
اهمالکاری با تجربه ی هیجانات منفی مرتبط است .بهطوری که مسائل هیجانی همچون ترس
از شکست ،اضطراب ،افسردگی ،خشم و عصبانیت در بروز و تداوم اهمالکاری تاثیر دارند
(آن وگبوزی2990 ،؛ فريتش و همکاران2999 ،؛ سنکال و همکاران .)1001،از آنجا که طبق
تعريف ،رضايت از زندگی تجربه ی لحظات خوشايند است (داينر و همکاران ،)1000،رضايت
از زندگی با هیجانات منفی ارتباط معکوس دارد (جوزفسن ،کالنینگر ،هینستانن ،جوکال ،پالکی
– راباک ،و کلیتکاگناس  -جاروينن2911،9؛ شیماک ،اويشی ،فر ،و فاندر .)2990،0بنابراين
تجربه ی هیجانات منفی می تواند باعث کاهش رضايت از زندگی افراد شود.
با توجه به يافته های حاصل از پژوهش حاضر ،توجه اساسی به دوران تحصیل قبل از دانشگاه
درزمینهی آموزش مسئولیتپذيری و پرورش جنبه های مثبت کمالگرايی میتواند جهت
جلوگیری از بروز اهمالکاری در سالهای نوجوانی موثر باشد .از سوی ديگر ،در طی دورهی
تحصیالت دانشگاهی شناسايی و توجه به موقعیتهای آسیب زا و اتخاذ راهکارهای مناسب
میتواند گرايش به اهمالکاری در دانشجويان را کاهش دهد .همچنین مشاوران و متولیان نظام
آموزشی بايستی در نظر داشته باشند که هنگام کار با دانشجويانی که قادر به تصمیمگیری و يا
Stöber, & Joormann
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از ديگر نتايج پژوهش حاضر اين است که بین رضايت از زندگی و اهمالکاری تحصیلی
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انجام به موقع امور تحصیلی خود نیستند ،به آنان کمک کرده تا هیجانات منفی خود را کنترل
نموده و به سازماندهی تکالیف و امور تحصیلی خود بپردازند .در اين راستا ،آموزش
مهارتهايی نظیر خود آگاهی ،يادگیری و مطالعه ی صحیح ،راهبردهای مقابله ای مسئله مدار و
تقويت انگیزش تحصیلی میتواند مفید واقع شود .الزم به ذکر است مهمترين محدوديت
پژوهش حاضر مربوط به تعمیم يافته های به دست آمده از نمونه ی پژوهش هست .با توجه
يافته ها بايستی با احتیاط صورت گیرد.
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به اينکه پژوهش حاضر بر روی دانشجويان دانشگاه کاشان انجامگرفته است ،تعمیم پذيری
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