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د کـه  بـه گـام نشـان دا   ها تکمیل گردید. نتایج رگرسیون گامروش گروهی و به وسیله آزمودنی
دهـی  گذاري درونی و بیرونی نسبت به هدف، سازماندهی، راهبردهاي خودنظمزشرهاي امولفه

بینـی  فراشناختی، مدیریت زمان و مکان مطالعه و تالش براي خودتنظیمی به طور معناداري پـیش 
کـاري  کاري تحصیلی هستند. نتایج آزمون تی مسـتقل تفـاوت معنـاداري در اهمـال    کننده اهمال

اي از که آزمون تحلیل واریانس چند متغیـري در پـاره  دختران و پسران نشان نداد، در حالیمیان 
هـاي  هـاي پـژوهش  هاي این مطالعـه بـا یافتـه   هاي خودتنظیمی این تفاوت را نشان داد. یافتهمولفه

.قبلی همخوان است

.راهبردهاي خودتنظیمی، اهمال کاري تحصیلی:واژگان کلیدي

مقدمه
اسـت،  خیر افتادهأبراي توصیف اقدام به انجام عملی که به صورت غیرضروري به ت،کارياهمال

آیـد کـه از نظـر    زمانی تمایل به تکمیل آن کار در فرد به وجـود مـی  در نهایترود و به کار می
این واژه، از این طریق کـه فـردي   ). 2،1994، و راثبلوم1هیجانی احساس ناراحتی کند (سولومون

فرض یا عزم به پایان رساندن کاري را دارد، ولی در اتمام آن در زمان مورد انتظار در ذهن خود 
).5،1995و والرنـد 4، کسـتنر 3(سـنکال شـود شـود، شـناخته مـی   و دلخواه خود دچار شکست می

هـاي  کـاري در تمـام فعالیـت   گویند با وجـود اینکـه اهمـال   )، می2009(8نونز7، کاستا،6روساریو
گرایی در زمینه انجام تکـالیف درسـی فراوانـی    ن است اتفاق بیفتد، اما اهمالزندگی روزانه ممک
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خیر انـداختن وظـایف   أکاري تحصیلی را در به تاهمال)1984(2و راثبلوم1سولومونبیشتر دارد.
کنند. این وظایف شامل آماده شدن براي امتحان، آماده کـردن مقـاالت در   تحصیلی تعریف می

باشـد.  هـا مـی  امور اداري مربوط به مدرسـه و حضـور مسـتمر در کـالس    سال تحصیلی،طول نیم
کنند و در نتیجـه در  آمادگی براي امتحان را به شب پایانی موکول میيکارآموزان اهمالدانش

کـاري موجـب درجـات بـاالیی از     اهمـال کننـد. زمان امتحـان اضـطراب شـدیدي را تجربـه مـی     
؛ 1992، 3آورد (اليد و عـزت نفـس او را پـایین مـی    شوآموز میاضطراب و افسردگی در دانش

هـــایی کـــه خـــود گـــزارش، در نتیجـــه). 1996، 5؛ الي و ســـیلورمن1993، 4الي و شـــونبرگ
هـا  ي منفی معناداري را بـا عملکـرد تحصـیلی آن   کنند رابطهشان میکاريآموزان از اهمالدانش

ژوهش کـه بـر روي دانشـجویان    ) در پـ 1388). کرمـی ( 1988و رثبلوم، 6دهد (بسویکنشان می
کاري کاري دارند و این اهمالها تمایل باالیی به اهمال% از آن61ایرانی انجام داد، تشان داد که 

هاي انجام شده در ایـن زمینـه   پژوهشطور کلیرابطه معتاداري با اضطراب و افسردگی دارد.  به
، به نقـل از اسـتیل،   1960، 7دارند (لومدهند که افراد اهمال کار، انگیزه موفقیت کمترينشان می

کـاري بـا موفقیـت تحصـیلی را نشـان      ) نیز رابطه منفـی و معنـادار اهمـال   1389حیدري ().2007
کننـد کـه، اهمـال کـاران، عمومـاً     ) در پژوهشی ذکر می32، ص1982(9و یوئن8دهد. بورکامی

و 10(بـه نقـل از سـنکال   د بدانندهاي خوت گرفته از کاستیأتمایل دارند پیامدهاي عملشان را نش
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هـاي درونـی و   کاري راهی براي بیان تعـارض ). اما از نظر این پژوهشگران، اهمال1995، 1کستنر
کننـد کـه   ) بیـان مـی  1984و رثبلـوم ( 2پذیري اسـت. سـولومون  نفس در برابر آسیبحفظ عزت

ها مربوط بـه  الیل آنآورند، اکثریت دکاري میآموزان دالیل متعددي براي اهمالاگرچه دانش
گرایـی و کمبـود اعتمـاد بـه نفـس) اسـت.       ترس از شکست (شامل اضطراب در عملکرد، کمـال 

ي شخصـیت فـردي باشـد کـه     دهندهتواند انعکاساضطراب، افسردگی و کمبود عزت نفس، می
، 3؛ شـوونبورگ 1986؛ رثبلـوم و همکـاران،   1988ترس از شکست دارد (بسویک و همکـاران، 

کـاري  هاي انگیزشی که با اهمـال تحقیقات اخیر از دیگر عامل.)1984مون و رثبلوم ؛ سلو1992
هایی را براي تنظیم رفتار افـراد  آورند. این تحقیقات راهدارند، صحبت به میان میتحصیلی رابطه

تـوان بـر   ثیرات مـی أي این تثیرگذار است. از جملهأکنند که بر نتایج تحصیلی بسیار تپیشنهاد می
، 5و بیسـونته 4س کنجکاوي، پافشاري، یادگیري، عملکرد و عزت نفـس اشـاره کـرد (والرانـد    ح

ي جـامعی کـه در   ). نظریـه 1995، به نقل از سنکال و همکـاران،  1992؛ والراند و همکاران1992
اسـت  7و رایـان 6اسـت، نظریـه خـودتنظیمی توسـط دسـی     رابطه با تنظیم رفتار افراد پیشنهاد شده

ي بین انگیزه8کنندگیي خود تعیین) در نظریه1991دسی و رایان ().1985،1987،1991،2000(
ي شـوند. اگرچـه رابطـه بـین کنتـرل بیرونـی و انگیـزه       ي بیرونی تفاوت قائل مـی درونی و انگیزه

دهند، فراهم کردن پاداش بیرونی بـراي انجـام   درونی پیچیده است، بسیاري از مطالعات نشان می
ي درونی او را بـراي اقـدام بـه آن کـار     فرد به قدري جذاب است، که انگیزهیک فعالیت توسط 

). بسیاري از افـراد، تکالیفشـان را بـه ایـن دلیـل انجـام       1995آورد (سنکال و همکاران، پایین می
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شـوند دیگـر دالیـل    تـر مـی  خواهند. وقتـی کودکـان، بـزرگ   ها میدهند که والدینشان از آنمی
ــه خواســتهخواندنشــان وابســته درس ــدن  ب ــراي درس خوان ــدین و معلمــان نیســت، بلکــه ب ي وال
کننـد. افـرادي کـه بیشـتر بتواننـد رفتارهایشـان را درونـی        تري پیدا میهاي شخصی و مهمارزش

در تحقیـق  ). 1991آورنـد (دسـی و رایـان،    دسـت مـی  بیشتري را به1کنند، احساس خودمختاري
ي مثبت شد که برخورداري از خودمختاري باال رابطهه)، نشان داد1992طولی والراند و بیسونته (

هــاي تحصــیلی دارد. مــدت در انجــام و بــه ثمــر رســاندن برنامــهمعنــاداري بــا پایــداري طــوالنی
هـاي  کاري دارند، در آغاز و همچنین در مداومت در پیگیري هدفآموزانی هم که اهمالدانش

هـا اسـت. سـنکال و کسـتنر     یمی در آنتحصیلیشان ناتواننـد، کـه نمـودي از ضـعف در خـودتنظ     
آموزانی که دالیل درونی بـراي درس خوانـدن دارنـد، بـه احتمـال      دهند دانش) نشان می1995(

هـایی کـه دالیـل بیرونـی دارنـد، بـه احتمـال        زنند، در مقابل آنکاري میکمتري دست به اهمال
هـا راهـی کـه وجـود سـطح      رسد تنکنند. براساس این پژوهش به نظر میکاري میبیشتري اهمال

ي درونـی اسـت (سـنکال و کسـتنر،     کند پیـدا کـردن انگیـزه   کاري را تضمین میپایینی از اهمال
کـاري خـود را متوقـف کننـد، از     که تمایل دارند، اهمالرسد افراد به رغم اینبه نظر می).1995
زننـد. کـاري مـی  همالگیرند و باز هم در موقعیت مشابه دست به اهاي قبلی خود پند نمیتجربه

داند. امـا  کاري را صورتی شایع از شکست در خودتنظیمی می)، اهمال2007طور کلی، استیل(به
هـا در رابطـه بـا    پـژوهش هـاي گونـاگون اسـت. بـه عنـوان مثـال،      لفـه ؤخودتنظیمی خود شامل م
کــاري تحصــیلی تــا حــدود زیــادي دوپهلــو و مــبهم اســت. بســیاري از خودکارآمــدي و اهمــال

) اعتقـاد دارنـد خودکارآمـدي    2007، اسـتیل،  1987بورکا و یـوئن،  1997(بندورا،ژوهشگرانپ
، افـزایش خودکارآمـدي  ) اعتقـاد دارد، 2000(اردهونشـود، امـا،  کـاري مـی  پایین باعث اهمال

هاي او، اساس پژوهشاین وجود، همیشه کارآمد نیست. بربا دهد،احتمال اجتناب را کاهش می

1. Autonomy
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نشـان  )2000ارده (کـار باشـد. ون  ست با وجود خودکارآمدي باال، همچنان اهمالفردي ممکن ا
1. همچنـین والتـرز  داد در خودتنظیمی عاملی که با اهمال کاري رابطه دارد مدیریت زمـان اسـت  

کـاري در  ) در تحقیقات خود نشان داده اسـت دانشـجویانی کـه میـزان بیشـتري از اهمـال      2003(
از دانشجویان دیگر راهبردهاي شناختی و فراشـناختی را مـورد اسـتفاده    تکالیفشان داشتند، کمتر

دهند کـه آن دسـته از فراگیرانـی کـه از راهبردهـاي      ها نیز نشان میدیگر پژوهشدادند.قرار می
و 3، سـروف 2شـوند (میلگـرام  کـاري مـی  کننـد، کمتـر مرتکـب اهمـال    خودتنظیمی اسـتفاده مـی  

کـاري  هاي متفاوتی از خودتنظیمی را با اهماللفهؤتحقیقات، م). اما هریک از2003، 4باومروزن
)، پژوهشی در این زمینه، بـر روي دانشـجویان   1387یابند. در ایران، چاري و دهقانی (معنادار می

خودکارآمدي، ارزش درونی، اضطراب اند که نتیجه رسیدهاند و به ایندانشگاه شیراز انجام داده
کـاري تحصـیلی هسـتند. در مـورد     بینـی کننـده منفـی اهمـال    پیشختی، امتحان و راهبردهاي شنا

کاري تحصیلی در دختران و پسران هـم، تحقیقـات انجـام شـده تـا حـدود زیـادي        لتفاوت اهما
باشد. بعضی از این تحقیقات بیانگر عدم وجود رابطـه معنـادار بـین جنسـیت و     دوپهلو و مبهم می

دیگر بیانگر این است که مردان در معرض خطر بـاالي  که تحقیقاتکاري است، در حالیاهمال
). در مـورد راهبردهـاي خـودتنظیمی، دختـران در     1995کاري هستند (فراري و همکاران، اهمال

مواردي که محتواي یادگیري دشوارتر باشد، نسبت به پسران از راهبردهاي خودتنظیمی بیشـتري  
همچنـین زیمرمـان   ).1387از چاري و دهقانی، به نقل 1378کنند (طاهري خراسانی،استفاده می

دهد که دختران در تکالیف دشوارتر نسبت بـه پسـران از راهبردهـاي خـود    ) نیز نشان می1998(
کنند.  تنظیمی بیشتري استفاده می
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ــن   ــراي روش ــی ب ــر، کوشش ــژوهش حاض ــپ ــر ک ــهت ــودتنظیمی ردن رابط ــاي خ و ي متغیره
ي گـذار بـه یـک دوره    دبیرستان است، کـه در دوره آموزان اول کاري تحضیلی در دانشاهمال

آمـوز همـراه بـا    انتقال به دوره جدید تحصیلی، ممکن است بـراي دانـش  جدید تحصیلی هستند. 
پیامدهاي بسیار باشد. براي بسیاري، این انتقـال نشـان دهنـده آغـاز زوال عمـومی در کارآمـدي       

ي باشـد. آینـده  مـآالن و معلمـان مـی   تحصیلی، انگیزش، خودادراکات از توانـایی و روابـط بـا ه   
نوجوان در معرض آسیب قراردارد، مگر اینکه نظام آموزشی، اصالحات الزم جهت کمـک بـه   

؛ 1989، 2، و میـدگلی 1ارتقاء سطح انگیزش و دستاوردهاي تحصیلی آنـان را فـراهم کنـد(اکلس   
وزشـی بیشـتر   رسـد، امـروزه اصـالحات نظـام آم    بـه نظـر مـی   ).1984، 3اکلس، میدگلی، و آدلر

متمرکز بر سازماندهی برنامه درسی، عوض کردن محتـواي کتـب، افـزایش یـا کـاهش سـاعات       
کننـده ایـن اسـت کـه ایـن      تدریس و مواردي از ایـن قبیـل متمرکـز اسـت. امـا موضـوع نگـران       

پـژوهش حاضـر   ؤثر اسـت. آمـوز مـ  طـور مسـتقیم بـر یـادگیري دانـش     ها تا چه حـد بـه  بازسازي
کاري تحصیلی اسـت،  بینی کننده اهمالآموزان ایرانی پیشدر دانشی که اهبردهاي خودتنظیمر

هاي آموزشی را نه برمبناي مطالعـات  را نشان خواهد داد و به معلمان کمک خواهد کرد تا برنامه
کنند، تنظـیم  آموزان ایرانی عمل میچه دانشصورت گرفته در فرهنگ غربی، بلکه بر مبناي آن

هایی بدین شرح مطرح شدند:الؤسکنند. در همین راستا،
کـاري تحصـیلی در   ي معنـادار اهمـال  کنندهبینیهاي خودتنظیمی پیشلفهؤیک از مکدام-
آموزان است؟دانش
کاري تحصیلی دارند؟ دختران و پسران چه تفاوتی در متغیرهاي خودتنظیمی و اهمال-

1. Eccles, J.
2. Midgley,C.
3. Adler, T.
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روش پژوهش
روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی است.

گیريو نمونه و روش نمونهجامعه 
هـاي شـهر تهـران اسـت. در     آموزان مقطع اول دبیرسـتان کلیه دانشپژوهش حاضر شامل هجامع

کـاري و تعیـین   هاي خـودتنظیمی بـا اهمـال   لفهؤي مبه منظور بررسی رابطهي اول پژوهشمرحله
اي یـري خوشـه  گنفـري از طریـق نمونـه   250اي آمـوزان، نمونـه  هاي خودتنظیمی در دانشلفهؤم

منطقـه  5گانـه شـهر تهـران،    19انتخاب شد. بدین ترتیب که به صورت تصادفی، از بـین منـاطق   
یک مدرسه دخترانه و یـک مدرسـه پسـرانه و از هـر مدرسـه یـک       انتخاب، از هر منطقه تصادفاً

شد.گیري در نظر گرفتهکالس براي نمونه

ابزار گردآوري اطالعات
.)1991گروت (تدوین انگیزشی براي یادگیري، پینتریچ و ديالف) پرسشنامه راهبردهاي

هـا، از  دهـی شـناختی و انگیزشـی آزمـودنی    به منظور بررسی راهبردهاي یادگیري خودنظم
) سـاخته  1991(گـروت پرسشنامه راهبردهاي انگیزشی براي یادگیري که توسـط پینتـریچ و دي  

مـاده) و  31("1باورهـاي انگیزشـی  "اس شـد. ایـن پرسشـنامه شـامل دو مقیـ     شده است، اسـتفاده  
81ماده) است که مجموع مواد پرسشنامه شـامل  50("2داده شدهراهبردهاي یادگیري خودنظم"

گـذاري، باورهـاي انتظـار و    لفه باورهاي انگیزشی بـه سـه قسـمت باورهـاي ارزش    ؤماده است. م
هـاي ارزش آزمـون گـذاري شـامل خـرده    است کـه باورهـاي ارزش  باورهاي عاطفی تقسیم شده

گـذاري نسـبت بـه    گذاري بیرونی نسبت به هدف و ارزشگذاري درونی نسبت به هدف، ارزش
هاي کنترل باورهاي یادگیري و خودکارآمـدي  آزمونتکلیف است. باورهاي انتظار شامل خرده

1. Motivational Beliefs
2. Self-Regulated Learning Strategies
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هاي راهبردهاي یـادگیري نیـز   لفهؤباشد. ماست و باورهاي عاطفی نیز شامل آزمون اضطراب می
اسـت.  به دو قسمت راهبردهاي شناختی و فراشناختی و راهبردهـاي مـدیریت منبـع تقسـیم شـده     

دهـی،  دهـی، سـازمان  هاي مرور ذهنی، بسطراهبردهاي شناختی و فراشناختی شامل خرده آزمون
دهی فراشناختی است و راهبردهاي مدیریت منبع نیز شامل چهـارخرده  نظمتفکر انتقادي و خود

دهـی بـه تـالش، یـادگیري از همسـاالن، و اسـتعانت       زمان و مکان مطالعه، نظـم آزمون مدیریت
اي اسـت کـه در آن،   گزینـه هـاي بسـته پاسـخ هفـت    اسـت. مـواد ایـن پرسشـنامه از نـوع آزمـون      

= 7در مورد من صـحیح نیسـت تـا    اصالً=1اي(درجه7ها براساس یک مقیاس لیکرت آزمودنی
دهند. نمره هر مقیاس پاسخ میاس عملکرد تحصیلی خوددر مورد من صحیح است) براسکامالً

ضرایب آلفاي کرونباخ مربـوط بـه   شود.ؤاالت مربوط به آن محاسبه میاساس نمره میانگین سبر
گانـه پرسشـنامه راهبردهـاي انگیزشـی یـادگیري در مطالعـه پنتـریچ و        هـاي پـانزده  آزمـون خرده

گـزارش  0.7هـا ضـریبی برابـر بـا     لفهؤثریت ماست. در اکدست آمدهبه1991همکاران در سال 
دهنـده وجـود روایـی بـاال     است که نشـان نفر انجام شده380است. این مطالعه با حجم نمونه شده

براي مقیاس خـودتنظیمی ضـریب همسـانی    )1385(براي این پرسشنامه است. خادمی و نوشادي
ر نیـز نتیجـه محاسـبات بـرآورد     در پـژوهش حاضـ  اند.را گزارش کرده0.81تا 0.65درونی بین 

باشـد  روایی پرسشنامه خودتنظیمی حاکی از آن است که ضریب آلفا در سطح مورد قبـولی مـی  
)Alpha= 0.91.(

)1984کاري تحصیلی، سولومون و راثبلوم (ب) مقیاس اهمال
) ساخته و آن را مقیاس اهمال کاري تحصیلی نـام  1984این مقیاس را سولومون و راثبلوم (

) براي اولین بار در ایـران بـه کـار    1388، به نقل از علی مدد،1387ادند. این مقیاس را دهقان (نه
باشـد کـه سـه مؤلفـه را مـورد      گویه می27اند. مقیاس ارزیابی اهمال کاري تحصیلی داراي برده

م، باشد. مؤلفـه دو سؤال می8دهد: مؤلفه اول، آماده شدن براي امتحانات؛ شامل بررسی قرار می
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باشـد و مؤلفـه سـوم، آمـاده شـدن بـراي       گویه می11باشد و شامل آماده شدن براي تکالیف می
هـاي  االت مربوط به مقالهؤلفه سوم، سؤگویه است. در م8باشد که شامل هاي پایان ترم میمقاله

آموزان ایرانی نگاه شـد  هاي کالسی براي دانشپایان ترم، به صورت تکالیف تحقیقی و پژوهش
هـا بـه   دهندگان به این مقیاس توضیح داده شد. نحوه پاسخدهی به گویـه این گزینه براي پاسخو

دهنـدگان میـزان موافقـت خـود را بـا هرگویـه بـا انتخـاب یکـی از          این صورت است کـه پاسـخ  
بـه  «گزینـه  دهند که بهنشان می»همیشه«، و »اکثر اوقات«،»بعضی اوقات«، »به ندرت«هايگزینه
گیـرد.  تعلق می4، نمره »همیشه«، و 3، نمره»اکثر اوقات«،2، نمره »اوقاتبعضی«،1ره نم» ندرت

ــه   ــاس گوی ــن مقی ــین در ای ــايهمچن ــوس  25-23-21-16-15-11-6-4-2ه ــورت معک ــه ص ب
) پایـایی آزمـون بـه    1388، به نقل از علی مـدد،  1387در پژوهش دهقان (شوند.گذاري مینمره

هاي پیشـین روایـی مقیـاس را    دست آمده است. به عالوه پژوهشبه 79/0روش آلفاي کرونباخ 
انــد. ایــن مقیــاس بــا پرسشــنامه افســردگی بــک، مقیــاس در سـطح مــورد قبــولی گــزارش کــرده 

هاي غیرمنطفی الیس، مقیاس عزت نفس روزنبرگ و مقیاس اجتناب روزانـه همبسـتگی   شناخت
حاضرنتیجه محاسـبه آلفـاي کرونبـاخ    ). در پژوهش 1984معتاداري دارد (سولومون، و روثبلوم، 

باشد.در سطح مورد قبولی میپایاییدهد،است که نشان میبرآورد شده86/0برابر با 

هاي پژوهشیافته
انـد.  ها را دختـر تشـکیل داده  ي آنطرح، پسر و بقیهکننده در اینآموزان شرکتز دانش% ا51.8

و انحراف معیار نمـرات متغیرهـاي پـژوهش    به منظور توصیف کمی متغیرهاي پژوهش، میانگین 
است.  ارائه شده1مورد بررسی قرار گرفت که نتایج حاصل در جدول 
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ها در متغیرهاي پژوهش به تفکیک جنسیتمیانگین و انحراف معیار نمرات آزمودنی. 1جدول 

نام متغیر
جنسیت

دخترپسر
MSDMSD

19.850.6321.260.63گذاري درونی نسبت به هدفارزش
24.10.6925.150.49گذاري بیرونی نسبت به هدفارزش

31.210.9732.341.04گذاري نسبت به تکلیفارزش
20.40.5621.000.71کنترل باورهاي یادگیري

40.431.3942.431.24خودکارآمدي
22.120.8122.860.93اضطراب امتحان

16.710.719.110.67مرور ذهنی
27.630.7629.780.76دهیبسط

15.960.6617.070.84دهیسازمان
24.450.8424.110.86تفکر انتقادي

54.731.5758.211.35دهی فراشناختیخودنظم
33.491.0735.460.99مدیریت زمان و مکان مطالعه

15.420.7217.000.65دهی به تالشنظم
11.590.6514.030.61نیادگیري از همساال

17.350.5717.550.67استعانت
60.961.9158.881.76کاري تحصیلیاهمال

است. در این تحلیل از ال اول، از روش رگرسیون چندمتغیري استفاده شدهؤبراي بررسی س
شدن متغیرها براسـاس میـزان همبسـتگی    اساس وارد است و گام به گام کمک گرفته شدهروش 

اسـت.  0.759که در معادلـه برابـر   استهاي خودتنظیمیلفهؤکاري تحصیلی با ماهمالندگانهچ
و 23.337برابـر بـا   Fمقـدار  تبـار معادلـه رگرسـیون نشـان داد کـه     نتایج تحلیل واریانس براي اع
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گانـه  است و هرکدام جداارائه شده2معادله رگرسیون از اعتبار برخوردار است. نتایج در جدول 
د بحث قرار خواهد گرفت.مور

کاري تحصیلی بر اساس راهبردهاي خودتنظیمیبینی اهمالپیش. 2جدول 

کاري تحصیلیمتغیر وابسته: اهمالبینمتغیرهاي پیش
BϐRTSig.

0.51-1.973-0.2310.157-0.455گذاري درونی نسبت به هدفارزش
0.13-2.519-0.2050.151-0.516گذاري بیرونی نسبت به هدفارزش

0.4960.1910.2012.5940.011سازماندهی
0.004-2.932-0.1140.271-0.336خودتنظیمی فراشناخت

0.012-2.561-0.1300.187-0.333مدیریت زمان و مکان مطالعه
0.001-5.694-0.1850.406-1.053دهی به تالشنظم

گـذاري  شـود نتـایج گویـاي ایـن اسـت کـه ارزش      مالحظه مـی 2گونه که در جدول همان
گـذارد، بـر اسـاس    ثیر مـی أکـاري تحصـیلی تـ   درونی نسبت به هدف به طور معناداري بر اهمـال 

بینی کننـده  گذاري درونی نسبت به هدف به گونه منفی پیشضرایب استاندارد رگرسیون ارزش
ي بیرونی نسبت به هدف نیز گذارمتغیر ارزش، )6=0.231و >0001p(تحصیلی است کارياهمال

.)6=0.205و>0001p(تحصـیلی اسـت   کـاري کننـده منفـی اهمـال   بینـی پـیش طور معناداري به
کـاري  ي مثبـت اهمـال  کننـده بینـی بـه طـور معنـاداري پـیش    )6=0.496و >0001p(دهـی  سازمان

همچنـین  )6=0.336و >0001p(کننده منفی آن استبینیفراشناخت پیشتحصیلی و خودتنظیمی
و >0001p(دهی بـه تـالش  و نظم)6=0.333و >0001p(متغیرهاي مدیریت زمان و مکان مطالعه 

کنند.بینی میکاري تحصیلی را به طور معناداري پیشنیز اهمال)6=0.185
تقل و هـاي مسـ  براي گـروه tال دوم پژوهش، از روش آماري آزمون ؤبه منظور پاسخ به س

است.ارائه شده4و 3شد. خالصه نتایج آن در جدول استفادهتغیري تحلیل واریانس چند م
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کاري تحصیلیي اهمالمقایسه دانش آموزان دختر و پسر بر اساس میانگین نمره. 3جدول 
سطح معناداريtمقدار انحراف معیارمیانگینمتغیرها

0.25-2.290.28-0.65کاري تحصیلیاهمال

هاي خودتنظیمیلفهؤهاي مموزان دختر و پسر بر اساس میانگین نمرهآمقایسه دانش. 4جدول 
سطح معناداريFPartial η2میانگینمتغیرها

2.490.710.140.37گذاري درونی نسبت به هدفارزش
22.340.640.0080.73گذاري بیرونی نسبت به هدفارزش

22.240.990.0060.47گذاري نسبت به تکلیفارزش
13.150.570.0260.82کنترل باورهاي یادگیري

165.371.41.170.24خودکارآمدي
51.531.220.930.35اضطراب امتحان

*99.094.160.570.017مرور ذهنی
25.270.842.020.44دهیبسط

46.470.791.560.11دهیسازمان
24.220.6310.0090.13تفکر انتقادي

272.451.710.320.1دهی فراشناختیخودنظم
72.21.320.190.48مدیریت زمان و مکان مطالعه

0.016*107.814.210.058دهی به تالشنظم
0.008*110.075.010.068یادگیري از همساالن

49.512.330.330.57استعانت

کـاري  بـا میـزان اسـتفاده اهمـال    بیانگر این است که بین جنسـیت 3نتایج مندرج در جدول 
میـانگین نمـرات   4و 1گونه رابطه معناداري وجو ندارد. اما با توجه به نتایج جدول تحصیلی هیچ

بـه طـور معنـاداري    )>0.05P(در گروه دختران مرور ذهنی، تنظیم تالش و یادگیري از همساالن
باالتر از پسران است.
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گیرينتیجهبحث و 
بینـی کننـده معنـادار    ژوهش حاضر، تعدادي از راهبردهاي خودتنظیمی، پیشهاي پاساس یافتهبر

کننـده منفـی   بینـی گذاري درونی نسبت به هـدف پـیش  کاري تحصیلی هستند. متغیر ارزشاهمال
گـذاري درونـی   ارزشآموزانی کـه، کاري تحصیلی است. بدین معنا که آن دسته از دانشاهمال

کنند. این موضوع همسو بـا نتـایج تحقیقـات پیشـین     کاري مینسبت به هدف دارند، کمتر اهمال
کـاري  )، بر آن است که یادگیرندگان خودتنظیم کـه دچـار اهمـال   2000،2004است. زیمرمان (

ریـزي راهبـردي   گـذاري و برنامـه  شـان بـه هـدف   شوند، در اولـین مرحلـه از فعالیـت   کمتري می
دهـد کـه افـرادي کـه داراي اهـداف      ان مـی )، نیز در پژوهش خود نش2003(1پردازند. ولترزمی

اندازنـد. افـراد داراي ایـن اهـداف بـه      خیر نمـی أهستند، وظایفشـان را بـه تـ   2رویکردي-تبحري
یادگیري براي خود یادگیري عالقه دارند. نتیجه جالب توجه در پژوهش حاضر، همزمانی رابطـه  

ري تحصـیلی اسـت. نتـایج    کـا گذاري درونی و بیرونی نسبت به هدف با کم شـدن اهمـال  ارزش
؛ سـنکال و  2010، 3(بـه طـور مثـال، ریکـس    هـاي دیگـر  هاي صورت گرفته در فرهنگپژوهش

کـاري  )، انگیزه درونـی را در مقابـل انگیـزه بیرونـی عـاملی اثرگـذار بـر اهمـال        1995همکاران، 
ی باالیی براي هاي بیرونآموزان ایرانی انگیزهرسد دانشوجود به نظر میدانند. با اینتحصیلی می

کاري خود دارند. وجود مقوله کنکور، انتظارات والـدین، جـو رقـابتی مـدارس را     کاهش اهمال
) 2000(همچنـین پـیالي و همکـاران   هایی در این راستا در نظر گرفـت. توان به عنوان فرضیهمی

ین بـه عنـوان   هاي بیرونی باالیی دارنـد. انتظـارات والـد   آموزان آسیایی انگیزهاعتقاد دارند دانش
، چنـین  شـده اسـت. احتمـاالً   آمـوزان در نظـر گرفتـه   بـین ایـن دانـش   یک انگیزه بیرونی بـاال در  

گذاري درونی نسبت به هـدف از  ي ارزشآموزان ایرانی، به اندازههاي بیرونی براي دانشانگیزه
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که یک جامعه براي این منظور) بر این باورند؛ 1991(کاهد. دسی و رایانها میکاري آناهمال
هایی بزنند کـه بـراي   عملکردي درست داشته باشد، افراد آن اجتماع باید گاهی دست به فعالیت

1بخـش نیسـت. در ابتـدا، یـک تنظـیم     ها لـذت براي آني درونی ندارند و صرفاًانجام آن انگیزه

2. درونی کردنرود که در طی زمان این تنظیم درونی شودبیرونی از رفتار نیاز است، اما امید می

شود که افراد فعاالنه تنظیم بیرونی را به تنظیم درونـی تغییـر شـکل    به عنوان فرآیندي تعریف می
گـذاري  آمـوزان ایرانـی کـه ایـن ارزش    هایی بـراي دانـش  دهند. بنابراین به نظر لزوم آموزشمی

ایـن پـژوهش،   یافتـه دیگـر در   خـورد.  اري درونی کنند به چشم میگذبیرونی را تبدیل به ارزش
هـاي پیشـن گـزارش    کاري تحصیلی است. در پژوهشرابطه مثبت و معنادار سازماندهی و اهمال

، 3(فورسـت خـورد گرا میل به سازماندهی بـه چشـم مـی   است. اما از آنجا که در افراد کمالنشده
یی طلبـی همبسـتگی بـاال   گرایی و کمـال ) و بین اهمال2001، 5و جورمان4به نقل از استوبر1990

)، 2010، 10، لیپینکـات 2007؛ استیل، 9،1992، و کلدین8، هویت7، بالنکستاین6(فلتوجود دارد
توان این نتیجه را تبیین کرد. بـا ایـن وجـود سـازماندهی اگـر همـراه بـا آمـوزش صـحیح بـه           می

رسـد  باشـد. بـه نظـر مـی    توانـد، نتیجـه معکوسـی را در برداشـته    آموزان صورت گیرد مـی دانش
کند، گرا فارغ از آموزش صحیح، زمان باالیی را صرف سازماندهی مطالب میوز کمالآمدانش

داده و از اصـل موضـوع   ي طـرح درس اختصـاص   هاي زیادي را براي تهیهبه عنوان مثال ساعت
آموز توانایی کسب مهارتی چون مدیریت زمـان را پیـدا کنـد، در    شاید اگر دانششود.غافل می
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توانـد  ی کمتر دچار مشکل شود و سـازماندهی در ایـن حالـت حتـی مـی     سازماندهی امورتحصیل
برانگیـز  ایجاد وظـایف چـالش  کاري تحصیلی شود.نفی براي اهمالاي مکنندهبینیتبدیل به پیش

توانـد مفیـد باشـد. رابطـه     هـایی مـی  از طرق مختلف فارغ از افزایش فشار زمانی در چنین فعالیت
کاري تحصیلی در ایـن پـژوهش همسـو بـا     مکان مطالعه با اهمالمنفی و معنادار مدیریت زمان و

؛ 1984(سولومون و همکاران، هاي در این رابطه است)، و دیگر پژوهش2000(اردهاین نظر ون
کاري را در افرد کاهش دهد. در تواند میزان اهمالمیریزي تا حدود زیادي برنامه). 1993الي، 

شما زندگی خود را بـا کنتـرل زمـان    «دارد: ) بیان می1994(بحث اهمیت مدیریت زمان، اسمیت
دهد که چرا مدیریت زمان یک جزء این جمله به بهترین نحو توضیح می» .کنیدخود، کنترل می

تاوردهاي دسـ هـاي مـدیریت زمـان همبسـتگی قـوي بـا       مهم از خودتنظیمی است. توسعه مهارت
، )1994، 3)، عزت نفس افزایش یافته (فـراري 1995، 2و استیونسون1تحصیلی دبیرستان (فولگینی

ــه  ــدگی آموخت ــر درمان ــنســطوح کمت ــوگ، ون4شــده (کالی ــاپمن5درپل ــاس 1994، 6، ت )، احس
، 9مهارگـذاري درونـی ( فـراري و امـونس    ) و مسـند 1992، 8و دوینـل 7شایستگی بیشتر (هیگبی

اشـناخت ازعوامـل   نتایج پـژوهش حاضـر نشـان داد کـه راهبردهـاي فر     دهد. ) را نشان می1994
هـاي  آموزانی کـه بـا مهـارت   رسد، دانش. به نظر میکننده اهمال کاري تحصیلی هستندبینیپیش

شـان را  فراشناختی و کنترل شرایط یادگیري، بر عملکرد خود نظارت دارند، کمتر امور تحصیلی
اشـناختی (خـود  کـار بـا اسـتفاده از راهبردهـاي فر    آموزان غیـر اهمـال  اندازند. دانشبه تعویق می
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انـد، در حـالی کـه    ارزیـابی) بـر چگـونگی یـادگیري خـود واقـف      نظارتی و خودپرسشی، خود
هـاي  نیز همسـو بـا یافتـه   کنند. این یافتهکار کمتر از این راهبردها استفاده میآموزان اهمالدانش

ري دارند و ي تحصیلی باالتآموزانی که خودتنظیمی فراشناخت دارند، انگیزهپیشین است. دانش
دهـد،  )، نشـان مـی  2004و2003ولتـرز ( ). 2003ترند (پینتـریچ،  شان موفقدر یادگیري از هماالن

آمـوزان  کـاري در دانـش  عدم استفاده از راهبردهاي فراشناخت موجب درجات باالیی از اهمـال 
ي و )، اعتقـاد دارنـد، اسـتفاده از راهبردهـاي یـادگیر     2007(2و واتسـون 1شود. همچنین هاولمی

دهـد. بـر اسـاس پـژوهش     کـاري را در آنـان کـاهش مـی    لآموزان، اهمافراشناختی توسط دانش
هایشان نیـز بـه   آموز، کنترل تالشحاضر، عالوه بر اهمیت نظارت بر یادگیري توسط خود دانش

لکند. تنظیم تالش رابطـه منفـی و معنـاداري را بـا اهمـا     کاري تحصیلی کمک میکاهش اهمال
کنـد، بـه طـور مسـتمر     امـوزان کمـک مـی   دهد. تنظیم تـالش بـه دانـش   لی نشان میکاري تحصی

بـه  1991تالششان را براي استفاده از راهبردهاي یادگیري ادامه دهند (گارسـی و مـک کـاچی،    
؛ 2003هاسـت (ولتـرز،   ییـدي بـر ایـن یافتـه    أهاي پیشـین ت ). پژوهش2010ریکس و دان، نقل از

.)2010، 4، و دان3ریکس
کـاري تحصـیلی در دختـران و پسـران، تحقیقـات دوپهلـو و مـبهم        ورد تفـاوت اهمـال  در م

کـاري  باشند. بعضـی از تحقیقـات بیـانگر عـدم وجـود رابطـه معنـادار بـین جنسـیت و اهمـال          می
کاري مـردان را بـاالتر   )؛ و بعضی دیگر احتمال اهمال1984تحصیلی است (سولومون و راثبلوم، 

). در پژوهش حاضر تفاوت معناداري بین دو جنس در میـزان  1995، داند (فراري و همکارانمی
هاي خودتنظیمی این تفـاوت دیـده  لفهؤنشد. با این وجود در بعضی مکاري تحصیلی دیدهاهمال

کردند و همچنین تنظـیم  بیشتر از پسران استفاده میآموزان دختر از راهبرد مرورذهنی دانششد.
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دهـد  )، نشان مـی 2005(1اند. بیدجرانوییدي بر این یافتهأات پیشین تتالش باالتري داشتند. تحقیق
دختران به طور معناداري از راهبردهاي شـناختی همچـون مـرور ذهنـی بیشـتر از پسـران اسـتفاده        

پذیري باالتر دارند و نسبت به آنچـه کـه   کنند. او به این فرضیه باور دارد، که دختران انعطافمی
شـوند. بـه طـور کلـی بسـیاري از      دهد، با ذهنـی بـازتر مواجـه مـی    ائه میمحیط براي یادگیري ار

)، 1997، 2؛ نیمیویرتـا 2003؛ ولتـرز،  1990پـونز،  -پژوهشگران (به طور مثال؛ زیمرمان، و مارتینز
کننـد و یشـتر بـر یـادگیري خـود      اعتقاد دارند دختران بیشتر از راهبردهاي یادگیري استفاده مـی 

دهـد در جامعـه ایرانـی؛ سیسـتم     )، نشـان مـی  1387هري خراسـانی ( نظارت دارنـد. همچنـین طـا   
( چـاري، و  نظم یافته بیشتري دارندآموزشی، جامعه و خانواده از دختران انتظار انجام رفتار خود

هـاي خـودتنظیمی در دختـران    رسد، تفاوت معنادار این مولفـه نظر می). بنابراین به1387دهقانی، 
لب توجه دیگر در این پژوهش، بیشتر بودن یـادگیري از همسـاالن در   پذیر است. نتیجه جاتوجیه

ها ) اعتقاد دارد، دیدگاه سنتی والدین بر  نقش جنسیتی فرزندان آن1994(3دختران است. اکلس
هـاي محاسـباتی   کننـد بـه ورزش کـردن و فعالیـت    ها پسران خـود را تشـویق مـی   موثر است. آن

، و 4(گـاالقر کننـد ت با همساالنشان و مطالعه کـردن تشـویق مـی   بپردازند و دخترانشان را به فعالی
توان معناداري تفاوت مرور ذهنی تکـالیف و یـادگیري از   اساس نظریه او می). بر2005، 5کافمن

دهند کـه در  ) توضیح می2000(7و پاجرس6همساالن را در دختران توجیه کرد. همچنین زلدین
گرانـه  ي حمایـت ي دوسـتانه رده و نیازمنـد رابطـه  نوجوانی عزت نفس دختـران کـاهش پیـدا کـ    

کننـد. پـژوهش   ها در زمینه امور تحصیلی مشارکت مـی شوند، به خصوص دوستانی که با آنمی
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دهنـد کـه   هـا نشـان مـی   آنهـا اسـت.  ییدي بر ایـن یافتـه  أ)، نیز ت1383(خانی و مهرمحمديعلی
ــت ــايفعالیـ ــران انه یادگیري انفرادي در دانشآموزان مدارس پسرهـ بیش از مدارسدخترانه ایـ

است.  
در مجموع باید در نظر داشت که پژوهش حاضر از نوع همبستگی است و باید در تفسیر و 

. متغیرها بررسـی شـود  ها جانب احتیاط را رعایت کرد و در تحقیقات آتی روابط علی تبیین داده
کـاري  جهـت کـاهش اهمـال   شود، پژوهشی به منظور آموزش این راهبردها همچنین پیشنهاد می

آموزان، انجام شود.تحصیلی در دانش

فارسیمنابع 
کـاري تحصـیلی براسـاس    بینـی میـزان اهمـال   پیش).1387(.چاري، مسعود؛ دهقانی، یوسفحسین

.75-63)،4. (هاي آموزشیپژوهش در نظامراهبردهاي خودتنظیمی در یادگیري. 
بـین موفقیـت   سازي در مـدل سـاختاري پـیش   اتوان). بررسی جایگاه خودن1389حیدري، محمود. (

بهشتی.شناسی دانشگاه شهیدتربیتی و رواننامه دکتري، دانشکده علومپایانتحصیلی، 
گیـري هـدف بـا خـودتنظیمی     ). بررسی رابطـه بـین جهـت   1385(.خادمی، محسن؛ نوشادي، ناصر

مجلـه علـوم   هر شـیراز.  دانشـگاهی شـ  آمـوزان دوره پـیش  تحصیلی در دانشیادگیري و پیشرفت
اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز.

نشده ناشـی از محـیط   ). بررسی پیامدهاي قصد1383علیخانی، محمدحسین؛ مهرمحمدي، محمود (
شناسی دانشگاه شـهید چمـران   تربیتی و روانمجله علوممدارس دوره متوسط اصفهان. اجتماعی

.146-121)، 3(اهواز.
کاري در دانشجویان و ارتباط آن با اضـطراب و افسـردگی.   یزان شیوع اهمالم).1388(. کرمی، داود

). 4(13: 25-34مجله اندیشه و رفتار.



91تابستان، هشتم، سال چهارمشناسی تربیتی شماره بیست و فصلنامه روان68

انگلیسیمنابع 
Beswick, G., Rothblum, E. D. & Mann, L. (1988). Psychological antecedents to student

procrastination, Australian Psychologist, 23, 207–217.
Bidjerano, T. (2005).Gender difference in Self-regulation learning. Annual meetingof

the northeastern educational research Association, 36th.
Deci, E.L.&Ryan, R.M. (1991).Amotivational approach to self: Integration personality.

In R. Dienstbier (Ed.), Nebraska symposium on motivation, Vol 38: Perspectives on
motivation

Deci,E. L., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and selfdetermination in human
behavior. New York: Plenum.

Deci,E.L. & Ryan, R.M. (2000). The “what” and the “why” of goal pursuits: Human
needs and the self–determination of behavior. Psychological Inquiry, 11, 227–268.

Deci,E. L., & Ryan, R. M. (1987). The support of autonomy and the control behavior.
Journal of Personality and Social Psychology, 53, 1024-1037. (pp. 237–288).
Lincoln: University of Nebraska Press.

Dembo, Myron H. and Eaton, M. J. “Self-Regulation of Academic Learning in Middle-
Level Schools.” The Elementary School Journal 100.5 (2000):473- 490.

Eccles, J. S. (1994). Understanding women’s educational and occupational choices:
Applying the Eccles et al. model of achievement-related choices. Psychology of
Women Quarterly, 18, 585– 609

Eccles,J., Midgley, C., & Adler, T. (1984). Graderelated changes in the school
environment: Effects on achievement motivation. In J. G. Nicholls (Ed.), The
development of achievement motivation (pp. 283-331). Greenwich, CT:JAI.

Ferrari, J. R. (1992). Procrastinators and perfect behavior: An exploratory factor analysis
of self-presentation, self-awareness, and self-handicapping components. Journal of
Research in Personality, 26, 75-84.

Ferrari, J. R., & Emmons, R. A. (1994). Procrastination as revenge: Do people report
using delays as a strategy for vengeance? Personality and Individual Differences, 17,
539-544.

Ferrari, J. R. (1995). Perfectionism cognitions with nonclinical and clinical samples.
Journal of Social Behavior and Personality, 10, 143-156.

Flett,  G . L ., Hewitt, P. L., Blankstein, K. R., & Koledin, S.  ( 1992 ). COMPONENTS
OF PERFECTIONISM AND PROCRASTINATION IN COLLEGE STUDENTS,
20(2), 85-94.

Gallagher,A. M., & Kaufman, J. C. (2005). Gender differences in mathematics: An
integrative psychological approach. New York: Cambridge University Pres.

Higbee, J. L., & Dwinell, P. L. (1992). The development of underprepared freshmen
enrolled in a self-awareness course. Journal of College Student Development, 33,26-
33.



69...هاي خودتنظیمی درلفهؤاساس مي تحصیلی برکاربینی اهمالپیش

Howell,J. Watson,C. (2007). Procrastination: Associations with achievement goal
orientation and learning strategies, Personality and Individual Dierences 43 (2007)
167–17.

Kleijn, W. C., Van der Ploeg, H. M., & Topman, R. M. (1994). Cognition, study habits,
trait anxiety, and academic performance. Psychological Report, 75, 1219-1226.

Lay, C. H. (1992). Trait procrastination and the perception of person-task characteristics.
Journal of Social Behavior and Personality, 7, 483-494.

Lay, C., & Schouwenburg, H. (1993). Trait procrastination, time management, and
academic behavior. Journal of Social Behavior and Personality 8, 647– 662.

Lay, C. H., & Silverman, S. (1996). Trait procrastination, anxiety, and dilatory behavior.
Personality and Individual Differences, 21, 61-67.

Lipincott,J. (2010). The Relationship Between Procrastination and Perfectionism in
Undergraduate College Students. John Brown University.

Milgram, N.A., Srolof, B., & Rosenbawm, M. (2003). “the procrastination of everyday
life”.Journal of Research in Personality, 12,197-212.

Niemivirta, M. (1997). Gender differences in motivationalcognitive patterns of self-
regulated learning. Paper presented at the annual meeting of the American
Educational Research Association, Chicago, IL

Pintrich, P. R. (2003). A motivational science perspective on the role of student
motivation in learning and teaching contexts. Journal of Educational Psychology,95,
667-686.

Rakes, G. C., & Dunn, K. E. (2010). The impact of online graduate students’ motivation
and self-regulation on academic procrastination. Journal of Interactive Online
Learning, 9(1), 78-93.

Senécal, C., Koestner, R., & Vallerand, R. J. (1995). Self-regulation and academic
procrastination. The Journal of Social Psychology, 135(5), 607-619.

Solomon, L. J. & Rothblum, E. D. (1984). Academic procrastination: frequency and
cognitivebehavioral correlates, Journal of Counseling Psychology, 31, 503–509.

Solomon, L. J., & Rothblum, E. D. (1994). Procrastination Assessment Scale-Students
(PASS). In J. Fischer and K. Corcoran (Eds.) Measure for Clinical Practice (Volume 2,

pp. 446-452). New York: The Free Press.
Steel, P. (2007). The nature of procrastination: A meta-analytic and theoretical review of

quintessential self-regulatory failure. Psychological Bulletin, 133, 65-94.
Stöber, J., & Joormann, J. (2001). Worry, procrastination, and perfectionism:

Differentiating amount of worry, pathological worry, anxiety, and depression.
Cognitive Therapy and Research, 25, 49-60.

Van Eerde, W. (2000). Procrastination: Self-regulation in initiating aversive goals.
Applied Psychology, 49, 372-389.

Wolters, C. A. (2003). Understanding procrastination from a self-regulated learning
perspective. Journal of Educational Psychology, 95, 179-187.



91تابستان، هشتم، سال چهارمشناسی تربیتی شماره بیست و فصلنامه روان70

Zeldin, A.L., & Pajares, F.(2000). Against the odds: Self-efficacy beliefs of woman in
mathematical, scientific, and technological careers”. American Educational Research
Journal, 37, 215-246.

Zimmerman, B. J. (1989). A social cognitive view of self-regulated academic learning.
Journal of Educational Psychology, 81(3), 329-339.

Zimmerman, B. J., & Risemberg, R. (1997). Selfregulatory dimensions of academic
learning and motivation. In G. D. Phye (Ed.), Handbook of academic learning:
Construction of knowledge (pp. 105-125). San Diego, CA: Academic Press.


