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  چکیده

ـجو     ـین دانش ـاري تحصـیلی در ب یان دانشـگاه آزاد  هدف پژوهش حاضر بررسی شیوع رفتار اهمالک

اط بـین رفتـار اهمالکـاري تحصـیلی و            اسالمی واحد آبـادان بـود. همچنـین در ایـن پـژوهش ارتـب

و هدف از ورود به دانشـگاه مـورد بررسـی قـرار      ،متغیرهاي جمعیت شناختی، ترجیح زمان مطالعه

ـوع مطالعـات توصـیفی    نمونـه ي ایـن پـژوهش شـامل      .مقطعـی اسـت   -گرفت. پژوهش حاضر از ن

ــر ( 600 ــه       319زن و  281نف ــري تصــادفی خوش ــه گی ــه بــا روش نمون ـرد) اســت ک اي از بــین   مـ

ــاب شــدند    ــادان انتخ ــد آب ــگاه آزاد اســالمی واح ــودنی .دانشــجویان دانش ــتفاده از   آزم ــا اس هــا ب

ـت آمـده از      هـاي  داده .ي اهمالکاري تحصیلی آیتکن مورد ارزیابی قرار گرفتنـد  پرسشنامه بـه دس

ـل رگرسـیون چنـدمتغیره    ،ضـریب همبسـتگی   ،ل واریـانس تحلیـ  ،طریـق آزمـون تـی    و بـه   ،و تحلی

تـه  SPSS 18کمک  د. یاف ا نشـان    مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفتـن % از  14دهـد کـه     مـی ـه
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ــی   ــورد بررس ــه م ــجویان نمون ــرد   1/14و  ،% از دانشــجویان زن 8/12، کــل دانش ــجویان م % از دانش

ــان 8/68 ،از کــل % 8/70و  ،داراي اهمالکــاري شــدید ــطوح   7/68و  ،% از زن % از مــردان داراي س

زنـان و دانشـجویانی کـه بـه رشـته       دهـد   مـی نتایج دیگر نشان  .متوسط اهمالکاري تحصیلی هستند

ـد.   ین اهمالکـاري و متغییـر سـن       تحصیلی خود عالقه دارند اهمالکاري کمتري نشـان دادن رابطـه ـب

ـود داشـت.    صـیلی رابطـه منفـی معنـی    دار نبـود امـا بـین اهمالکـاري و پیشـرفت تح      معنی داري وج

ـه بـا    کنند،  میهمچنین کسانی که در صبح و در طول ترم تحصیلی مطالعه  هـدف   ودانشـجویانی ک

د متغیـره     اند اهمالکاري کسب علم ومهارت وارد دانشگاه شده کمتري دارند.تحلیل رگرسـیون چـن

و  ،پیشـرفت تحصـیلی   ،تحصـیلی عالقـه بـه رشـته     ،نشان داد کـه متغیرهـاي تـرجیح زمـان مطالعـه     

ـوع   ،جنسـیت  ــین     6/22در مجم بی ــار اهمالکـاري تحصـیلی را ت ــار    مـی % از واریـانس رفت د. رفت کنـن

بـه     .اهمالکـاري تحصـیلی در بـین دانشـجویان شـیوع بـاالیی دارد       ــف   هـاي  ایـن مسـأله بـر جن مختل

ـجویان تأثیرگـذار اسـت    ،آموزشی ـود جهـت     مـی  بنـابراین پیشـنهاد   .سالمت و آینده شغلی دانش ش

  .تشخیص و درمان رفتار اهمالکاري تحصیلی اقداماتی صورت گیرد

یوع  ،پرسشـنامه اهمالکـاري آیـتکن    ،اهمالکـاري تحصـیلی   :واژگـان کلیـدي   تـرجیح زمــان   ،ـش

  .مطالعه، پیشرفت تحصیلی

  مقدمه

وب و منفـی تلقـی       اهمالکاري اگرچه بخشی از رفتار تمامی انسان ـا مطـل ـفت ن ها است ولی یک ص

توانـد مسـاله سـاز     آیـد مـی   یابـد و بصـورت عـادت در مـی     شود. این رفتار زمانی که شدت می یم

داولترین     ) اهمالکاري جلوه2005(2ورث و ایلینگ 1باشد. به گفته مون ـا مـت هاي گونـاگونی دارد ام

ـورد توجـه          ـواع دیگـر بیشـتر م ـبت بـه ان نوع آن اهمالکاري تحصیلی است. این نوع اهمالکـاري نس

پیامـدهاي منفـی آن بـراي میلیـون      ان قرار گرفته است. علت این توجه از یـک پژوهشگر هـا   طـرف 
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ـی آسـانتر ایـن گـروه      دانشجو و دانش ـر دسترس هـا بـراي پـژوهش و درمـان      آموز، و از طرف دیگ

کنـد: تمایـل غیـر منطقـی در      ) اهمالکاري تحصیلی را اینگونه تعریف می1991(1است.فراري بوده

) در تعریـف و  1986( 4، و موراکـامی 3، سـولومون 2یف تحصیلی. روتبلـوم شروع یا اتمام یک تکل

ــه کنارگذاشــتن    تشـخیص اهمالکــاري تحصــیلی دو مـالك را مطــرح مــی    ــد: الـف) تمایــل ب کنن

ـا همیشـگی      همیشگی یا تقریبـا همیشـگی تکـالیف تحصـیلی، و ب) تجربـه      ي همیشـگی یـا تقریب

کـه اهمالکـاري تحصـیلی بایـد شـامل تـاخیر        کنند اضطراب ناشی از چنین رفتاري، آنان تاکید می

  مکرر و اضطراب قابل مالحظه باشد.

ـاثیر منفـی            ت فعلـی و آتـی فراگیـران ت ـادگیري و بـر موفقـی ـر میـزان ی اهمالکاري تحصیلی ب

هـاي مناسـب    گذارد. تاخیر در شروع و اتمام تکالیف باعث خواهد شد تا یـادگیري در فرصـت   می

ـان نامناسـب و همـواره بـا محـدودیت زمـانی       از دست برود و فرد مطالعه و ا نجام تکالیف را به زم

آورد و موجـب کـاهش دقـت،     مـی   گیري کند که این مساله در فرایند یادگیري اختالل بوجـود  پی

ی          ـادگیري ـم گـردد.   افزایش اسـترس و ارتکـاب اشـتباهات فـراوان در انجـام تکـالیف و فراینـد ی

امتحانات فرد را با اضطراب و اسـترس روبـرو کـرده و     اهمالکاري بدلیل ایجاد عدم آمادگی براي

انی روي      ممکن است فرد به شیوه پاـی ب در روزهـاي  هاي غلط براي رفع فشار ناشی از حجـم مطاـل

ـا حتـی عـدم      آورد. این مساله در حالت شدید آن موجب عدم اتمام تحصیالت، ترك تحصـیل و ی

ـژوهش    وري فردي و سازمانی می بهره ر طبـق پ ـا عملکـرد      هـ  گردد. ـب اي انجـام شـده اهمالکـاري ب

ـزت نفــس          ـطراب، ع تحصـیلی ضـعیف، نـاتوانی در گذرانــدن واحـدهاي درسـی، افســردگی، اض

ـاط دارد     دي ارتب   ، 6و سـاکس 5(سـادلر  پایین، کاهش انگیزه، تالش کم بـراي موفقیـت، و روان نژـن
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ــوم1 جوهنسـون  ؛1993 ــا3 ؛ میلگـرام 1995، 2وبل ــه می  ).1999، 4و توبیان ــارانش  بـه گفت لگـرام و همک

ـراف خــود         1998( ) اهمالکـاري ممکــن اسـت موجــب شـود کــه فـرد در رویــارویی بـا محــیط اط

 احساس درماندگی و ناکارآمدي کند.

و 5 کنـد (تـایس   اهمالکاري بویژه در بلند مدت سالمت جسمانی و روانی فـرد را تهدیـد مـی   

ــتر ــتیل1997 6باویس ــاعی را  2007، 7؛ اس ــادي و اجتم تیل،   ) و صــدمات اقتص ــ ــراه دارد (اس ــه هم  ب

بـه جه به تاثیر رفتار اهمالکاري بـر  بنابراین با تو )،2007 تحصـیلی، و اجتمـاعی    ،شخصـیتی   هـاي  جن

ـیوع اهمالکـاري تحصـیلی در       مـی فرد اهمیت وضرورت بررسی بیشتر این رفتار روشـن   گـردد. ش

ــوم       % از 46) 1984( بـین دانشــجویان بـا درجــات مختلـف گــزارش شـده اســت. سـولومون و روتبل

پـاتز (  ل از بـالکیس   1987دانشجویان را دچار اهمالکاري دانستند،  % از 75)2009، 9دورو و 8، بـه نـق

ــاکوب   ــار، وی ــجویان را اهمالک ــایی را دچــار   33/46)حــدود  2000(10دانش ــجویان مالزی % از دانش

ـود کـه     2001( 11فوچیا اهمالکاري متوسط تا شدید معرفی کردند.  70) در پژوهش خـود اعـالم نم

ــد. همچنــین دي       ــاري تحصــیلی شــکایت دارن ــد دانشــجویان از اهمالک ــیک 12درص  ، و13، منس

صـورت مسـاله سـاز و مـداوم اهمالکـار تشـخیص       ه % از دانشجویان را ب50) نیز 2000( 14اوسولیوان

ــالکیس و دورو (  ــد. ب ــز2009دادن ــر روي    ) نی ــه ب ــر از دانشــجویان   580در پژوهشــی در ترکی نف
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ـدید، و    %23هاي تربیت معلم  دوره % دیگـر را دچـار اهمالکـاري    27از آنان را دچار اهمالکـاري ش

میزان شیوع اهمالکاري در بین دانشجویان ایرانـی نیـز بـاال گـزارش شـده       متوسط گزارش نمودند.

ـد رودهـن       1388طوري که کرمی (ه است ب ـود کـه در دانشـگاه آزاد اسـالمی واح ) در پژوهش خ

پرسشنامه اهمالکاري  ن دانشـگاه انجـام داد      400بـرروي  1تـاکمن با استفاده از  % از 61دانشـجوي اـی

وده اسـت. همچنـین تمـدنی (         ) در بررسـی  1389دانشجویان را دچـار اهمالکـاري بـاال گـزارش نـم

ـجویان دانشـگاه     آزاد اسـالمی و دولتـی شـهرتهران بـا اسـتفاده از        هـاي  شـیوع اهمالکـاري در دانش

درصـد   9/14درصـد متوسـط و   9/69اهمالکـاري (  % از دانشـجویان را دچـار  8/84پرسشنامه تاکمن

  شدید)اعالم کرده است.

ـد بـین اهمال    میادبیات گذشته نشان  مرور کـاري و پیشـرفت تحصـیلی دانشـجویان رابطـه      ده

ـون 3، یونـگ 2وجود دارد (فرتیـزش منفی  ، 5؛ بسـویک 1997؛ تـایس و باومیسـتر،   2003، 4، و هیکس

 ؛ بـالکیس و دورو، 1995و جوهنسـون،   9؛ ولـف 1994، 8و هیـل  7؛ کـالرك 1988، 6روتبلوم، و مان

همجنین تحقیقات متعـددي ارتبـاط جنسـیت و اهمالکـاري تحصـیلی رامـورد توجـه قـرار          ).2009

ن ارتبـاط مشـاهده نکردنـد (سـولومون       به گونه داده اند، اي که برخی ازاین تحقیقات تفاوتی در اـی

ـوم،  ــراري،1984و روتبلـ ــک10؛ هــایکوك 1991؛ ف ــارتی  ، م ــکاي ،11ک ، 13هــس  ؛1998، 12و اس

ـوي دیگـر پـژوهش     ).2001، 1واتسـون  ؛2000، 15، و گودمن14شرمن ف نشـان     امـا از س هـاي مختـل
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ــدنی     داده ــان وجــود دارد (تم ــتر از زن ــزد مــردان بیش ــاري تحصــیلی در ن ــد کــه اهمالک  ؛1389 ،ان

) 2003(6ارد ). همچنـین وان 2009بـالکیس و دورو  ؛2000، 5، و پـرز 4، آتـیلس 3، موریل2پروهاسکا

ـتر از زنـان         هاي ) در پژوهش2007( و استیل ـردان بیش فرا تحلیلی خود به این نتیجـه رسـیدند کـه م

  دهند. اهمالکاري نشان می

ارتباط بین سن و اهمالکاري تحصیلی نیز به عنوان یک متغیر دیگـر جمعیـت شـناختی مـورد     

ژوهش      ـاي انجـام شـده بـین اهمالکـا      توجه قرار گرفته اسـت. بـا توجـه بـه ـپ ري تحصـیلی و سـن   ه

ـده اسـت (اسـتیل،      ها ضریب همبستگی منفی معنـی  آزمودنی ؛ 2003ارد،  ؛ وان2007دار مشـاهده ش

  ).2009بالکیس و دورو،

هاي گذشته درزمینه اهمالکاري تحصیلی بیانگر این اسـت کـه عـادت مطالعـه      نتایج پژوهش

ـایق بـا اهمالکـاري در ارتبـ       ولومون و   دروس در ساعات پایانی شـب و در آخـرین دق اط اسـت (ـس

). در مطالعـه بـالکیس و   2000؛ هس، شـرمن، وگـودمن،   1995؛ فراري و همکاران، 1984روتبلوم، 

شب به بعد مطالعـه کننـد، اهمالکـاري     24دادنددر ساعت  ) دانشجویانی که ترجیح می2009دورو(

ان دادنـد.  کردنـد، نشـ   تحصیلی بیشتري نسبت به دانشجویانی که در دیگر ساعات روز مطالعـه مـی  

خواندنـد، اهمالکـاري تحصـیلی     درس می همچنین مشخص شد دانشجویانی که شب قبل از امتحان

 دهنـد  کنند، نشـان مـی   می هاي قبل از امتحان مطالعه بیشتري نسبت به دانشجویانی که روزها و هفته

ــاکوب(   ــق ی ــه تحقی ــین زمین ــع). در هم ــز نشــان دا 2000(همــان منب ــایی نی د ) در دانشــجویان مالزی

ــی     ــه م ــان مطالع ــک زمــان امتح ــه نزدی ــتري    دانشــجویانی ک ــیلی بیش ــاري تحص ــد از اهمالک کنن

  برخوردارند.
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هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی شیوع اهمالکاري تحصـیلی در بـین دانشـجویان دانشـگاه     

ـژه دیگـري نیـز دارد       داف وی آزاد اسالمی واحد آبادان است. عالوه بر هدف فوق این پـژوهش اـه

ت شـناختی    رتباط بین اهمالکـاري تحصـیلی و ویژگـی   که به بررسی ا ـیت،  هـاي جمعـی  سـن،  (جنس

(زمـان مطالعـه دروس در طـول     عالقه به رشته تحصیلی)، پیشرفت تحصیلی، ترجیح زمان مطالعـه 

بنـابراین بـا توجـه بـه      پـردازد.  وزمان مطالعه براي امتحانات)، و هدف از ورود به دانشگاه می روز،

ــژوه  یلی    ش حاضــر،اهــداف فــوق ســواالت پ ــ ــاري تحص ــیوع اهمالک ــزان ش می ــین  ــالوه بــر تعی ع

  :عبارتند از ،دانشجویان

  آیا اهمالکاري تحصیلی در بین دانشجویان مرد بیشتر از دانشجویان زن است؟ -1

  یاید؟  میآیا با افزایش سن اهمالکاري تحصیلی کاهش  -2

ـه ندارنـد اهمال     -3 ود عالق کـاري تحصـیلی بیشـتري    آیا دانشجویانی که به رشته تحصـیلی ـخ

  دهند؟  مینشان  ،نسبت به دانشجویانی که عالقه به رشته تحصیلی خود دارند

  آیا بین اهمالکاري تحصیلی و پیشرفت تحصیلی ارتباط منفی وجود دارد؟ -4

ــیلی در        -5 ـزان اهمالکـاري تحص ـرجیح سـاعات مطالعــه دروس در طـول روز ومی  آیـا بـین ت

  دانشجویان تفاوت وجود دارد؟

ات ومیـزان اهمالکـاري تحصـیلی دردانشـجویان        -6 ـراي امتحاـن آیا بین ترجیح زمان مطالعه ب

  تفاوت وجود دارد؟

  آیا بین هدف از ورود به دانشگاه ومیزان اهمالکاري تحصیلی تفاوت وجود دارد؟ -7

ینـی رفتـار اهمالکـاري تحصـیلی        -8 یش ب آیا متغیرهاي مورد برسی در پژوهش حاضـر در ـپ

  سهم دارند؟

  روش

  گیري و روش نمونه ،جامعه آماري، نمونه
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آماري پـژوهش حاضـر را تمـامی    مقطعی است. جامعه  -هاي توصیفی شاین پژوهش از نوع پژوه

 12000از  دادند. ایـن جامعـه شـامل بـیش     دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد آبادان تشکیل می

 پرسـتاري و مامـایی)   هنـر،  م انسانی،علو (فنی مهندسی، رشته تحصیلی 45شود که در  دانشجو می

د در سـال تحصـیلی         و ـه تحصـیل     89-90در مقـاطع مختلـف کـاردانی، کارشناسـی ارـش مشـغول ب

ـه ایـن پـژوهش      ـجو (   600بودند. حجـم نمون ـین شـد،    319زن و  281نفـر دانش ن تعـداد   مـرد) تعی  اـی

ـر  آزمودنی نزدیک به دو ـده اسـت.   هئـ مورگـان ارا  -میزانـی اسـت کـه در جـدول کرجسـی      براب  ش

ـري در آن      گیري تصـادفی خوشـه   نمونه مورد نظر با استفاده از روش نمونه ه واحـد نمونـه گی اي ـک

میـانگین سـنی    کالس درس بود انتخاب گردیدند. آزمودنی (زنـان   64/24هاي این پژوهش داراي 

میانگین سنی سـال و   17تـرین آزمـودنی    سال) بودند، جـوان  5/25و مردان با میانگین سنی  66/23با 

درس کـه از    هـاي  راستاي انجام این پژوهش محقـق درکـالس   در سال سن داشت. 53باالترین نیز 

ه توضـیحات الزم در ارتبـاط بـا    ئـ شـد وپـس از ارا    مـی طریق تصادفی انتخاب شـده بودنـد حاضـر    

ـا خواسـته    از آزمودنی ،پژوهش و نحوه تکمیل پرسشنامه ه سـواالت مربوطـه         مـی ه شـد بـا دقـت ـب

ـذاري قـرار    آوري و مـورد برسـی و نمـره    تکمیـل شـده جمـع     هـاي  پرسشنامه آنگاه ،ندپاسخ ده گ

  گرفتند.  می

دازه   ابـزار:  ـري پـژوهش   ابـزار اـن ــنامه      گی حاضــر شـامل پرسشـنامه مشخصـات فـردي و پرسش

) بود. پرسشنامه مشخصات فـردي توسـط پژوهشـگر طراحـی     API( 1اهمالکاري تحصیلی آیتکن

ـه پیشـرفت         زمینه ویژگـی  شد تا متغییرهاي الزم در ـناختی و متغیرهـاي مربـوط ب هـاي جمعیـت ش

ــد.      ــورد پرســش قــرار ده ــگاه را م ــه دانش ــه، و هــدف از ورود ب ــرجیح زمــان مطالع  تحصــیلی، ت

مـرد)، عالقـه    -بودند از: سن آزمودنی، جنسـیت(زن  شناختی مورد نظر عبارت هاي جمعیت ویژگی

تـرم  یا عدم عالقه به رشته تحصیلی. جهت متغیر پیش هـاي گذشـته دانشـجو و     رفت تحصیلی معـدل 

ـجویان مـالك قـرار گرفـت.ترجیح زمـان مطالعـه در دو مقولـه شـامل            ود دانش بر طبق گـزارش ـخ

وتـرجیح زمـان    شـب)،  عصـر،  ظهـر،  ترجیح سـاعات مطالعـه دروس در طـول روز (شـامل صـبح،     

                                                 
1. Aitken Procrastination Inventory  
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ـه در طـول تـرم،       ات (شـامل مطالع ـراي امتحاـن ـل از امتحان   مطالعه ب ،یـک هفتـه قبـل از    دو هفتـه قب

ل از امتحـان)    امتحـان،  ـر هـدف از ورود بـه دانشــگاه      تقسـیم شـد.   و شـب قـب  ،همچنـین بـراي متغیی

ـذ مـدرك،  -2 ،مشغولیت رفع بیکاري و-1هدف شامل  6 ت دیگـران  -3 اخ  والـدین)،  (ماننـد  خواـس

ورد نظـر   ،تغییروضـعیت اجتمـاعی   -6 و تغییـر وضـعیت اقتصـادي،    -5 کسب علم ومهـارت،  -4  ـم

  گرفت. قرار

تکن   تکن(     :APIپرسشنامه اهمالکاري تحصیلی آـی ) جهـت  1982ایـن پرسشـنامه توسـط آـی

ه گردیـد. پرسشـنامه آیـتکن داراي       19تشخیص رفتار اهمالکاري تحصیلی در بین دانشجویان تهـی

گویه استخراج شـدند. فـرد پاسـخگو در ایـن پرسشـنامه بـه سـواالتی         52گویه است که از مجموع 

یانگر دهـد. نحـوه نمـره گـذاري پرشسـنامه       اهمالکاري در امور تحصیلی است پاسخ می که بیشتر ب

API ـد کـه یـک طیـف از      گزینـه  5ها یک مقیاس  به صورت لیکرت است و تمامی گویه اي دارن

ـب بـین     برمی کامالً نادرست تا کامالً درست را در ا  1گیرد. هرگزینه بـه تناس ی   5ـت گیـرد.   نمـره ـم

ــنا   ــن پرسش ــره در ای ــداکثر  19مه حــداقل نم ــتر باشــد بیــانگر      95و ح ــره بیش ــت.هر چقــدر نم اس

میانگین نمره1982اهمالکاري تحصیلی بیشتر است. آیتکن (  ( API     را در یـک نمونـه دانشـجویی

ـره ایــن پرسشــنامه را در پــژوهش خـــود      2009، و بــالکیس و دورو ( 4/46 ـانگین نمـ  39/39) میـ

ــژوهش تـوکلی    انشــجویان دانشـگاه آزاد اسـالمی واحــد   ) در بـین د 1389( گـزارش نمودنـد. در پ

ـن پرسشـنامه بدسـت     7/44، میـانگین مـردان=   08/42(میـانگین زنـان=  48آبادان میـانگین   ) بـراي ای

  آمد.

ــنجش روایــی  ــک APIدر س ــزل 1کــوون -م پت ـرات 1989(2، جوهنســون، و  ــین نمـ  API ) ب

دنـد. در پـژوهش   را بدست آور 72/0هاي دانشجویان در زمینه رفتار اهمالکارانه ضریب  وگزارش

ـنامه   1389( توکلی هـاي دانشـجویان از رفتـار اهمالکارانـه      وگـزارش  API ) نیز بـین نمـرات پرسش

، فـراري، جوهنسـون،   API بدست آمد. در بررسی روایی سازه پرسشـنامه  67/0ضریب همبستگی 

                                                 
1. Mocown  
2. Petzel  
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ـجویی،       1995( مک کـوون  ـق تحلیـل عوامـل در یـک نمونـه دانش عامـل بـا ارزش ویـژه     2) از طری

بدست آمـد. در پژوهشـی در ترکیـه ایـن پرسشـنامه را داراي یـک عامـل بـا واریـانس           1ر از باالت

ـل از بـالکیس و دورو،    2006% معرفـی نمودنـد( بـالکیس،    38/38مشـترك   ــین 2009، بـه نق ). همچن

ـاي روان  ) که جهـت بررسـی ویژگـی   1389در پژوهش توکلی( نجی  ه انجـام شـد جهـت     API ـس

هـاي اصـلی بـا     وش تحلیـل عـاملی اکتشـافی و روش تحلیـل مولفـه     روایی سازه این پرسشنامه از ر

ایـن دو   را نشـان داد،  1چرخش واریماکس استفاده گردید، نتایج دو عامل با ارزش ویـژه بیشـتر از   

ــد،  92/50عامــل  ــین نمودن بی ــانس کــل رات ــوان  % واری ــت عن ــام تکــالیف) و    و تح (تــاخیر در انج

  شناسی) نام گذاري شدند. (وقت

ــ  ـا  1982ا پایـایی ایــن پرسشــنامه، آیـتکن(  در ارتبـاط ب را گــزارش نمــود.  82/0) ضــریب آلف

ــالکیس   ــین در تحقیــق ب ــالکیس و دورو،  2006( همچن ــل از ب ــه نق ــریب  2009 ، ب ــه، ض ) در ترکی

ــا را بدســت آورد. همچنــین در یــک پــژوهش در بــین      87/0و پایــایی بــاز آزمــایی     89/0آلف

میانگین سنی دانش پایـایی بازآزمـایی   79/0سـال، ضـریب آلفـا    5/15 آموزان دبیرستانی دختر با   و 

ـراري، جوهنسـون، مـک    گزارش شده اسـت  71/0 ) 1389( ). در پـژوهش تـوکلی  1995 کـوون،  (ف

ـد آبـادان مـورد محاسـبه قـرار         نیز پایایی پرسشنامه در بین دانشجویان دانشـگاه آزاد اسـالمی واح

ایی بازآزمـایی    پاـی )، ضـریب آلفـاي   88/0روه مـردان  ، گـ 87/0(گـروه زنـان   88/0گرفت که براي 

ـه روش تنضـیف    79/0، گــروه مـردان  74/0(گـروه زنـان    78/0 ــایی ب بدســت  65/0)، و ضـریب پای

  آمد.

ـژوهش حاضـر بـه کمـک نـرم        هـا، داده  آوري پرسشـنامه  پس از انتخاب نمونه و جمـع  هـاي پ

اري    ـد.در ایـن پـژوهش عـال          spss 18افـزار آـم تن ـرار گرف وه بـر  مـورد تجزیـه و تحلیـل آمـاري ق

مستقل و آزمون تحلیل واریـانس یـک راهـه و بـه دنبـال آن       tاز آزمون  ،استفاده از آمار توصیفی

اوت گـروه    ـورد بررسـی،    هـاي  از آزمون تعقیبی شفه براي بررسـی تـف ضـریب همبسـتگی بـراي     م



  
..بررسی شیوع اهمالکاري تحصیلی در بین دانشجویان و ارتباط آن با .                                      109 

جهت پیش بینـی رفتـار    1بررسی ارتباط بین متغییرها،وآزمون تحلیل رگرسیون به شیوه گام به گام

  بکار گرفته شد. ،مورد بررسی  هاي همالکاري از روي متغیرا

  

  ها یافته

ی    تایج تحلیل آمـاري نشـان ـم ـا توجـه بـه پرسشـنامه         دهـد کـه آزمـودنی    ن هـاي پـژوهش حاضـر ب

ــاري    ــانگین اهمالک ــتکن، داراي می ــار   57/44اهمالکــاري آی ــی33/9(انحــراف معی ــند. در  ) م باش

(زنـان   هـا اهمالکـاري خفیـف    % از کـل آزمـودنی  2/15 بررسی شیوع رفتـار اهمالکـاري تحصـیلی   

ــردان4/17 ــط8/70%)، 2/17%، و م ــان %متوس ـردان8/68(زن ــدید 14%) و 7/68%، مـ ــاري ش  % اهمالک

  %) نشان دادند.1/14%، مردان8/12(زنان 

هاي جمعیـت شـناختی نتـایج نشـان داد کـه       در بررسی ارتباط اهمالکاري تحصیلی و ویژگی

). همچنـین دانشـجویانی کـه بـه     1(جـدول  دهنـد  الکاري بیشتري نشان میها اهم مردها نسبت به زن

ی        ـبت بـه دانشـجویان ـب عالقـه   رشته تحصیلی خود عالقه داشتند اهمالکـاري تحصـیلی کمتـري نس

ر سـن در دانشـجویان، نتـایج       1نشان دادند (جدول  ـیلی و متغـی ). در زمینه ارتباط اهمالکـاري تحص

ـن رابطـه از     r= -048/0( یـک رابطـه منفـی   دهد که بین ایـن دو متغیـر    نشان می ) وجـود دارد امـا ای

  لحاظ آماري معنی دار نبود.

نحراف استاندارد،وآزمون. 1جدول    مستقل متغیرهاي جنسیت و عالقه به رشته تحصیلی   tمیانگین، ا

  براي رفتار اهمالکاري تحصیلی

 df  t  Sig  میانگین(انحراف معیار)  تعداد  ها گروه

  )5/8( 03/43  281  زن
598              849/3-            000/0  

  )8/9( 9/45  319  مرد

  )2/9( 8/43  513  عالقه به رشته
598               064/5-         000/0  

  )79/8( 1/49  87  بدون عالقه

                                                 
1. Stepwise 
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دار بـین اهمالکـاري تحصـیلی و     نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر یک رابطه منفـی معنـی  

). همچنـین در ارتبـاط بـا تفـاوت بـین تـرجیح       r ،001/0‹p=-255/0( نشان داد پیشرفت تحصیلی را

ـول روز و میـزان اهمالکـاري تحصـیلی، همـانطور کـه جـدول         نشـان   2ساعات مطالعه دروس درط

ه تفـاوت         می دهد آزمون تحلیل واریانس بین چهـار گـروه دانشـجویان در تـرجیح سـاعات مطالـع

ـد. در ایــن    معنـی  ــاوت   رابطـه آزمــون تعقیبـی شـفه نشــان مـی    داري را نشـان مــی ده دهــد کـه تف

ــا دو گــروه عصــر و شــب وجــود دارد    معنـی  ــبح ب ــه در ص ــین ســاعات مطالع )، >001/0p( داري ب

ـاوت معنـی داري وجـود دارد        ـب نیـز تف همچنین بین ساعت مطالعه در ظهر و ساعت مطالعـه در ش

)001/0p<.(  

  یک راهه متغیرترجیح ساعات مطالعه دروس  انحراف استاندار،وتحلیل واریانس،میانگین. 2جدول 

  در طول روز براي رفتار اهمالکاري تحصیلی

لعه  df  F Sig  میانگین(انحراف معیار)  ساعات مطا

  )5/8( 90/41  صبح

596 )3        (13/13             000/0  
  )5/8( 36/44  ظهر

  )04/9( 44/45  عصر

  )6/10( 48/48  شب

  استاندارد، و تحلیل واریانس یک راهه متغیر ترجیح زمان مطالعه  میانگین،انحراف. 3جدول 

  براي امتحانات و رفتار اهمالکاري تحصیلی

لعه  df  F Sig  میانگین(انحراف معیار)  زمان مطا

  )37/7( 67/40  در طول ترم

596 )3             (86/39           000/0  
از امتحان ه قبل    )76/8( 97/46  دو هفت

از امتحانیک هفته    )99/9( 66/49  قبل 

  )93/9( 07/53  شب قبل از امتحان

ات و اهمالکـاري تحصـیلی، همـانطور      در بررسی تفاوت در ترجیح زمان مطالعه براي امتحاـن

میـزان اهمالکـاري    مختلـف در بـین دانشـجویان و     هـاي  بین ترجیح زمان دهد نشان می 3که جدول 
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مـه بیـانگراین اسـت کـه     >001/0pآنان تفاوت معنی داري وجود دارد ( ). آزمون تعقیبی نیز در ادا

ـا تـرجیح مطالعـه در زمـانی          تـرم تحصـیلی بـراي امتحانـات، ب ـاي دیگـر    ترجیح مطالعه در طـول  ه

ــی ــاوت معن ــل از     .)>001/0pداري دارد ( تف ــرجیح مطالعــه در دو هفتــه قب ــین ت ــن ب ــر ای عــالوه ب

ود(   مـی مشـاهده  داري  امتحانات نیز با سه گـروه دیگـر تفـاوت معنـی     ). امـا تنهـا بـین    >001/0pـش

ب امتحـان تفـاوت              ـا گـروه مطالعـه در ـش ترجیح زمـان مطالعـه در یـک هفتـه قبـل از امتحانـات ب

  دار وجود نداشت. معنی

  انحراف استاندارد،و تحلیل واریانس یک راهه متغیر اهداف ورود ،میانگین .4جدول 

  به دانشگاه و رفتار اهمالکاري تحصیلی

دانشگاهاهداف و  df  F  Sig  میانگین(انحراف معیار)  رود به 

  )29/9( 87/46  رفع بیکاري و مشغولیت

594 )5       (098/25         000/0  

  )97/10( 49/50  اخذ مدرك

  )54/7( 39/53  خواست دیگران

  )88/7( 27/40  کسب علم و مهارت

  )04/9( 25/46  تغییر وضعیت اقتصادي

  )64/9( 75/46  تغییر وضعیت اجتماعی

ه دانشـگاه و میـزان      یکی دیگر از اهداف پژوهش حاضر بررسی تفاوت بین هـدف از ورود ـب

ــاوت       ــانس تف ــایج حاصــل از آزمــون تحلیــل واری ــود. نت ــیلی در دانشــجویان ب اهمالکــاري تحص

دانشجویان در اهداف انتخـابی بـراي ورود بـه دانشـگاه و میـزان اهمالکـاري تحصـیلی آنـان را در         

ـون تعقیبـی شـفه در ادامـه نشـان داد کـه       4معنی دار نشان می دهد(جـدول   >001/0pسطح  ). آزم

ـا   ـر درسـطح     5بین هدف کسب علم و مهارت ب تفـاوت معنـی داري وجـود      >001/0pگـروه دیگ

نیـز   >05/0pدارد. همچنین بین گروه تغییر وضعیت اقتصادي و گروه خواسـت دیگـران در سـطح    

  تفاوت وجود دارد.

  ایب وخالصه آزمون تحلیل رگرسیون گام به گام درباره عوامل مؤثر بر رفتار اهمالکاري تحصیلیضر. 5جدول 

 B  SE Beta  t P  متغیرها  مراحل
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  001/0  94/10  408/0  392/0  282/4  ترجیح مطالعه امتحان  1گام 

  001/0  75/9  371/0  398/0  886/3  ترجیح مطالعه امتحان  2گام 

  3گام 

  001/0  08/4  155/0  315/0  287/1  ترجیح مطالعه دروس

  001/0  17/9  350/0  400/0  66/3  ترجیح مطالعه امتحان

  001/0  97/3  149/0  313/0  241/1  ترجیح مطالعه دروس

  001/0  49/3  129/0  983/0  426/3  عالقه به رشته

  4گام 

  001/0  05/8  316/0  411/0  39/3  ترجیح مطالعه امتحان

  001/0  48/3  131/0  313/0  091/1  ترجیح مطالعه دروس

  001/0  55/3  131/0  975/0  465/3  عالقه به رشته

  001/0  -29/3  -/123  187/0  -616/0  پیشرفت تحصیلی

  5گام 

  001/0  76/7  315/0  413/0  204/3  ترجیح مطالعه امتحان

  001/0  48/3  131/0  412/0  089/1  ترجیح مطالعه دروس

  001/0  73/3  137/0  975/0  635/3  عالقه به رشته

  004/0  -90/2  -112/0  189/0  -548/0  پیشرفت تحصیلی

  032/0  15/2  080/0  696/0  499/1  جنسیت

 001/0 =P  635/34 =F  219/0=R2adj  226/0  =R
2

  475/0  =R  

ن تحلیـل     نشان مـی  ا را از طریق رگرسیون چند متغیرهه نتایج تحلیل داده 5جدول  دهـد. در اـی

شـناختی، ترجیحـات    ه شده است. متغیرهاي مختلف جمعیـت از رگرسیون گام به گام کمک گرفت

پـیش بـین و       هدف از زمان مطالعه، در ورود به دانشگاه، و پیشرفت تحصیلی بـه عنـوان متغیرهـاي 

رفتار اهمالکاري تحصیلی به عنوان متغیر مالك وارد تحلیل شدند، نتایج حاصـل بیـانگر آن اسـت    

متحانـات، تـرجیح زمـان مطالعـه بـراي         که از میان متغیرهاي پیش بین، ترجیح زمان مطالعـه بـراي ا

ـدند. ضـریب تعیـین       ،دروس یت وارد معادلـه ش عالقه به رشته تحصیلی، پیشرفت تحصیلی و جنـس

)( 2R  بدست آمده اسـت ایـن یافتـه بـدین معنـی اسـت کـه متغیرهـاي          226/0در گام پنجم برابر با

ه توانسـته انـد     ـرات مربوطـه بـه متغیـر وابسـته را تبیـین        6/22 وارد شده بـه معادـل ـانس تغیی % از واری

  .نمایند
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  گیري نتیجهبحث و 

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی میزان شیوع اهمالکاري تحصیلی در بـین دانشـجویان دانشـگاه    

میـزان شـیوع اهمالکـاري تحصـیلی در ایــن             ـد آبـادان بـوده اسـت. بـراي تعیـین  آزاد اسـالمی واح

ه آن بخشـی از آزمـودنی      APIین نمرات کل در پژوهش از میانگ هـا   استفاده گردید و بـا توجـه ـب

میانگین بودند به عنـوان آزمـودنی   ـایی کـه داراي سـطوح بـاالي      که یک انحراف معیار باالتر از  ه

ــایین     ـار پ ــوان ســطوح     اهمالکـاري، و گروهــی کـه یــک انحــراف معی ر از متوســط بودنــد بـه عن ـت

ک انحـراف معیـار        اهمالکاري پایین درنظر گرفته شدند. همچنین گروهی که نمـرات آنهـا بـین ـی

ــه عنـوان ســطوح          پـایین  انگین قــرار داشـتند ب ــا یـک انحــراف معیـار بــاالتر از مـی تــر از میـانگین ت

ـیوع و سـطوح رفتـار             ـوق بـراي تعیـین میـزان ش ـدند. روش ف اهمالکاري متوسـط در نظـر گرفتـه ش

بسیاري از تحقیقات گذشته به کـار گرفتـه شـده     اهمالکاري تحصیلی، مشابه شیوه اي است که در

ـت (بـک    ، 6و الي  5؛ شــوونبرگ2000، 4، و ریزینگـر 3؛ برونلـو 2001، میلگـریم،  2، کـونز 1بـوده اس

تـایج بدسـت آمـده در       2009؛ بـالکیس و دورو،  1984؛ سولومون و روتبلـوم،  1995 ). بـا توجـه بـه ن

% دچـار اهمالکـاري   14یلی متوسـط و %  از دانشجویان دچار اهمالکاري تحصـ 8/70پژوهش حاضر 

  شدید بودند.

جویان در پـژوهش    نتایج بدست آمده در زمینه شیوع رفتار اهمالکاري تحصیلی در بین دانـش

هاي انجام شده در ایران علیرغم اسـتفاده از ابـزار متفـاوت هماهنـگ      حاضر با نتایج دیگر پژوهش

ــت. ــجویان را اهمالکــار 68) 1388(   مــی کر اس ــدنی ( ،% از دانش ـز  1389و تم درصــد از   9/69) نـی

ـدید اعـالم        9/14دانشجویان را دچار اهمالکاري متوسط و  ـان را دچـار اهمالکـاري ش درصـد از آن

ــژوهش  ــیلی در      کردند.بســیاري از پ ــیوع اهمالکــاري تحص ــز میــزان ش ــر کشــورها نی هــا در دیگ

                                                 
1  . Beck   
2. Koons 
3. Brownlow  
4. Reasinger  
5. schouwenbarg  
6. Lay 
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ـاتز، 1984دانشجویان را فراگیر گزارش نمودند( سولومون و روتبلـوم،  ؛بـه نقـل از بـالکیس    1987؛ پ

  ).2009 بالکیس و دورو، ؛2000 واوسولیوام، منسینک، دي، ؛2000 یاکوب، ؛2009 ،دورو و

ـیت مـورد           در بررسی متغیرهـاي جمعیـت شـناختی، رابطـه بـین اهمالکـاري تحصـیلی و جنس

ــه دانشــجویان زن          جویان مــرد نسـبت ب ــن اسـت کــه دانـش ــایج بیـانگر ای ــرار گرفـت و نت بررسـی ق

ـن تفـاوت در سـطح    1(جدول دهند تحصیلی بیشتري نشان می اهمالکاري دار  معنـی  >001/0p)، ای

؛ پروهاسـکا، موریـل، آتـیلس،    1389 (تمدنی، کنند بود. اکثر تحقیقات پیشین این یافته را تایید می

ــرز،  ــالکیس و دورو،2000و پ ــتیل،2003؛وان ارد،2009؛ ب ــالکیس و دورو   ).2007؛ اس ــه ب ــه گفت  ب

ـود جنسـیت، امـروزه        مـی  هـاي دو جـنس بـر    ها بیشـتر بـه نقـش    ت) این تفاو2009( گـردد نـه بـه خ

د کـه در    هاي تحصـیلی و شـغلی وارد شـده    هاي سنتی تغییر کرده است و دختران در زمینه نقش اـن

دانستند، به همین منظور دختـران تالشـی مضـاعف دارنـد تـا       گذشته آنها را براي زنان مناسب نمی

ـت یابنـد. برخـی از پژوهشـگران نیـز بـه ایـن نتیجـه           بتوانند به امتیازات الزم در تحصیل و کـار دس

ر هسـتند(الس   رسیدند که زنـان نسـبت بـه مـردان خویشـتن      )، و 2006و همکـاران، 1 کوئسـت -دارـت

بتـه برخـی از           بنابراین از آنها انتظـار مـی   ـري نسـبت بـه مـردان نشـان دهنـد. ال ـاري کمت رود اهمالک

ــنس در اهم  پـژوهش  ــز بــین دو ج ــی هــا نی ــاوت معن یلی تف ــاري تحصــ ــد الک  داري مشــاهده نکردن

ــراري،1984 (ســولومون و روتبلــوم، ؛ هــس، 1998کــارتی و اســکاي،  ؛ هــایکوك، مــک1991 ؛ ف

  ).2001؛ واتسون، 2000شرمن و گودمن، 

ــد      ــیلی خــود عالقــه ندارن در پـژوهش حاضــر فــرض شــد دانشــجویانی کــه بــه رشــته تحص

ی   اهمالکاري تحصیلی بیشتري نسبت به دان ـد، نشـان ـم دهنـد.   شجویانی که به رشته خود عالقه دارن

ـد شـد   دول  این فرضیه باتوجه به نتایج آماري تایی ـودن تفـاوت بـین دو     بیـانگر معنـی   ) و1(ـج دار ب

ـراي مطالعـه و پیشـرفت در رشـته مـورد       گروه است. عالقه به رشته تحصیلی ایجاد انگیزه درونی ب

روي اجبار و مکلف به انجام تکلیف نیست، بلکـه بـا انگیـزه    کند و دانشجو تنها از  نظر را ایجاد می

                                                 
1. Else-Quest  
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نظم  هاي تحصیلی می  به فعالیت تـر و در نتیجـه آمـادگی     پردازد. بنابراین احتماال داراي مطالعات ـم

  بیشتر براي روبرو شدن با امتحانات است.

یکی دیگر از متغیرهاي مهم از لحـاظ جمعیـت شـناختی سـن اسـت کـه در پـژوهش حاضـر         

ـم اینکـه همبسـتگی     یابـد. علـی   ده بود با افزایش سن اهمالکاري تحصیلی کـاهش مـی  فرض ش رغ

ـا ایـن تفـاوت از لحـاظ آمـاري م     r= -048/0منفی ضعیفی بین دو متغیـر مشـاهده شـد(    دار  عنـی ) ام

ژوهش  نبود.این یافته با نتایج ا همسـو نیسـت    دیگر ـپ ـان مـی     .ـه دهنـد کـه بـا     تحقیقـات گذشـته نش

ـد  تحصیلی کاهش مـی  افزایش سن اهمالکاري  ؛ بـالکیس و دورو، 2007؛ اسـتیل، 2003ارد، (وان یاب

ـل بودنـد و        ). در پژوهش حاضـر از آنجـا کـه اکثـر آزمـودنی     2009 متأه ـاي سـنین بـاال شـاغل و  ه

ا، بـه احتمـال زیـاد      علـت مشـغولیت زیـاد و وقـت انـدك بـراي مطالعـه و شـرکت در کـالس          بـه  ـه

  کنند. زهاي پایانی ترم موکول میمطالعات و تکالیف تحصیلی خود را به رو

ـاط منفـی     ـرفت تحصـیلی ارتب  در پژوهش حاضر معلوم شدکه بین اهمالکاري تحصیلی و پیش

)255/0- =r001/0) وجود دارد،این ضریب در سطحp<   هـاي گذشـته نیـز     معنی دار بـود. پـژوهش

یانگر این نکته است کـه بـا افـزایش اهمالکـاري تحصـیلی، پیشـرفت تحصـیلی کـاهش مـی           یابـد  ب

؛ 1997؛ تـایس و باومیســتر، 2003؛ فرتیـزش، یونـگ، هیکسـون،   1988(بسـویک، روتبلـوم، و مـان،    

) بـه  1989کـون، جوهنسـون، و پتـزل(    ). در همین رابطه مک1986روتبلوم، سولومون، و موراکامی،

ـدم درك صـحیح زمـان الزم        این نتیجه رسیدند که محدودیت ـجویی، ع هـاي زنـدگی دورة دانش

ــا اهمالکـاري تحصــیلی ارتبــاط     شــرکت در فعالیـت  کـالیف، و بـراي انجــام ت  هــاي غیــر درسـی ب

داري دارد. بطور کلی تاخیر در مطالعه با نمرات پایین تحصیلی و عـدم موفقیـت در تحصـیل     معنی

  ).1995؛ فراري و همکاران، 1995؛ ولف و جوهنسون، 1994(کالرك، هیل،  ارتباط دارد

رجیح دانشـجویان در سـاعت       یکی دیگـر از اهـداف پـژوهش حاضـر بر     رسـی تفـاوت بـین ـت

ـایج نشـان      مطالعه دروس در طول روز (صبح، ظهر، عصر، شـب)ورفتاراهمالکاري تحصـیلی بود.نت

ود دارد (جـدول   هاي مورد مطالعه تفـاوت معنـی   داد که بین گروه ه آزمـون   3داري وـج ) و در اداـم

کنند اهمالکاري تحصـیلی بیشـتري    تعقیبی نیز نشان داد دانشجویانی که در عصر و شب مطالعه می
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)، 2009( کننـد، دارنـد. پـژوهش بـالکیس و دورو     نسبت به گروهی که در صبح و ظهر مطالعه مـی 

یانگر وجود اهمالکـاري تحصـیلی بیشـتر نـزد دانشـجویانی اسـت       1997و فراري و همکاران ( ) نیز ب

ـه مـی   ـد. هـس، شـرمن و گـودمن(     که در ساعات پایانی مطالع ـا 2000کنن % 28کنندکـه   ر مـی ) اظه

ی      کنـد و   اهمالکاري تحصیلی را ترجیح ساعات دیر هنگام بـراي مطالعـه و روان نژنـدي توجیـه ـم

ـدي نـزد دانشـجویان     هـاي روان  نژندي نقش یک متغیر میانجی را دارد، هرچقـدر ویژگـی   روان نژن

پایـانی انجـام مـی      افزایش می ـاعات  ـاري تحصـی    یابد مطالعه آنان نیـز در س لی آنـان  شـود و اهمالک

ــی ــزایش م ــد. اف ــالکیس و دورو( یاب ــی2009ب ــان،    ) ویژگ ــعیف زم ــدیریت ض یتی، م هــاي شخصــ

هاي ضعیف در ایجاد سازماندهی و خودآگـاهی را در کسـانی کـه در آخـر شـب مطالعـه        مهارت

  دانند. کنند موثر می می

ــزان        می ــات و  ــراي امتحان ــه ب ــان مطالع ــجویان در زم ــرجیح دانش ــین ت ــاوت ب در بررســی تف

ـاوت بـین گـروه        اهما ــانس تف ــاري    لکـاري تحصـیلی آنـان، آزمـون تحلیـل واری ـا را از لحـاظ آم ه

ودنی    >001/0pدار نشان داد( معنی هـایی کـه در    ). در همین ارتباط آزمـون تعقیبـی نشـان داد آزـم

هـایی   دهند. همچنین آزمـودنی  کمتري نشان می خوانند نسبت به بقیه اهمالکاري درس می طول ترم

کنند نسـبت بـه کسـانی کـه هفتـه پایـانی یـا         ه قبل از امتحانات مطالعه را شروع میکه حتی دو هفت

ایج فـوق همسـو بـا       کنند، اهمالکاري تحصیلی کمتـري نشـان مـی    شب امتحان مطالعه می دهنـد. نـت

تـای  ــه گفتـه فـراري و همکـاران(    ) اسـت. 2009( ج پـژوهش بـالکیس و دورو  ن ) دانشــجویان 1995ب

ه مطالعـه     اهمالکار در طول ترم تحصی لی مطالعه منظم ندارند و بیشتر در روزهاي قبـل از امتحـان ـب

ـه         2000( یـاکوب  .پردازنـد  می ن نتیجـه رسـید ک ژوهش خـود بـه اـی % از دانشـجویان  50) نیـز در ـپ

کردنـد و از ایـن تعـداد حـدود یـک سـوم دچـار اهمالکـاري          نزدیک امتحان مطالعه را شروع مـی 

ـور پیوسـته     ر میتحصیلی بودند. آنچه که به نظر آشکا رسد این مساله است که دانشجویانی کـه بط

ان انجـام مـی         والنی و شـب امتـح ـا تـاخیر ـط ـد دچـار اهمالکـاري تحصـیلی      مطالعات خـود را ب دهن

  هستند.
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ــداف       ــین اه ــاوت ب ــژوهش بررســی تف ــی در ایــن پ یکــی دیگــر از متغیرهــاي مــورد بررس

ـدف از ورود بـه دانشـگاه بـه     بود. ن دانشجویان از ورود به دانشگاه ومیزان اهمالکاري آنا  6متغیر ه

ــد  ــیم گردی ـانگین   4(جـدول  هـدف تقس می ــین  ــاوت ب هــاي نمــرات  )، آزمــون تحلیــل واریـانس تف

ــان داد    >001/0p( دار نشــان داد  گــروه را معنــی   6اهمالکــاري در   ـی نیــز نشـ ـون تعقیـب ) و آزـم

ــیل را کســب علـم و مهــارت انتخـاب کــر        ـه تحص ــد دانشـجویانی کــه هـدف خــود از ادام ده بودن

همچنـین گروهـی کـه بـراي      .)>001/0pهـا نشـان دادنـد(    اهمالکاري کمتري نسبت به سایر گـروه 

ـه خواسـت      ی کـه ب تغییر وضعیت اقتصادي وارد دانشگاه شدند اهمالکاري کمتري نسبت به گروـه

ــی   ــان م ــگاه شــدند، نش ــد( دیگــران وارد دانش ــیل در    .)>05/0pدهن ــه تحص نگــرش و علــت ادام

ـوثر باشـد.          ت دانشجویان می جویان م ـرفت تحصـیلی دانـش واند بـر میـزان مطالعـه، تعلـل ورزي و پیش

ی  هـاي خـوبی بـراي برنامـه ریـزي       توانـد انگیـزه   عالقه به رشته تحصیلی و عالقه به کسب دانش ـم

کـه دالیـل    تر و رسیدگی بهتر به تکالیف درسی را فراهم کند. همچنـین در صـورتی   درسی منظم

ـاري باشـد     فرد براي ادامه تحصیل خو ـا رفـع بیک است و اصرار دیگران، و نیز صرفا اخذ مدرك و ی

ـه تکـالیف       می ـه موقـع ب تواند موجب کاهش تالش و انگیزه براي مطالعه مستمر وعدم رسـیدگی ب

  درسی باشد.    

) که بـه منظـور تعیـین سـهم هـر یـک       5با توجه به نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره (جدول 

مشـخص   بینی متغیر وابسته( رفتار اهمالکاري تحصـیلی) انجـام شـد،    پیش از متغیرهاي یاد شده در

 ،پیشـرفت تحصـیلی   ،ترجیحات زمان مطالعه ،مختلف جمعیت شناختی گردید که از بین متغیرهاي

راي امتحانـات        ،وهدف ازورودبه دانشـگاه  نج متغیرشـامل تـرجیح زمـان مطالعـه ـب ترجیح زمـان  ،ـپ

ـه رشـته ت  ،مطالعه براي دروس ی رفتـار    ،پیشـرفت تحصیلی ،حصیلیعالقه ب یـن  وجنسـیت در پـیش ب

ــتند (  ــاري تحصـــیلی نقـــش داشـ P، 226/0  =R > 001/0اهمالکـ
2، 475/0 =R، 645/34 =F ــا ). بـ

کننـد.   % از واریانس رفتار اهمالکـاري را تبیـین مـی   6/22توجه به نتایج، متغیرهاي فوق در مجموع 

یش در تمامی پنج گام تحلیل واریانس ترجیح زمان مطال بینـی   عه براي امتحانات باالترین قدرت ـپ

ینـی کننـدگی دارد. در    کنندگی و جنسیت کمترین توان را از بین متغیرهاي وارد شده براي پـیش  ب
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ـاي سـن، جنسـیت، و تـرجیح زمـان مطالعـه بـراي        2009پژوهش بالکیس ودورو ( ) نیز تاثیر متغیره

ـا در   P، 718/25=F >001/0( دار بـود  امتحانات، بر رفتار اهمالکاري تحصیلی معنـی  )، ایـن متغیره

  کردند. % از واریانس رفتار اهمالکاري تحصیلی را توجیه می7/23مجموع 

درصـد از دانشـجویان داراي    84دهـد کـه حـدود     مـی  بطور کلی نتایج پژوهش حاضـر نشـان   

بـه    رفتار اهمالکاري تحصیلی هستند. اهمالکاري مـی  ـر جن ـاي مختلـف زنـدگی فـردي و      توانـد ب ه

ـع سـالمت      -هاي آموزشی جتماعی تاثیر گذار باشد، زمینها تحصیلی، اقتصادي، اجتمـاعی، و بـه طب

ـال رشـد و پیشـرفت     که جامعه ایران بـه  ثیر آن خواهد بود. در صورتی روانی و جسمانی تحت تا دنب

ده اسـت.       در زمینه هاي مختلف است چنین وضعیتی از اهمالکاري در بـین دانشـجویان نگـران کنـن

گیرند که احتمال بـروز رفتـار اهمالکـاري     هاي شغلی قرار می نده این دانشجویان در موقعیتدر آی

اي شـغلی مـی    یابد. چنین مشکلی در محـیط  هاي شغلی نیز افزایش می در موقعیت ـد عواقـب    ـه توان

  شود:  ها به همراه داشته باشد. بنابراین پیشنهاد می دردناکی را براي سازمان

ــژوهش   - 1 ــلی و بنیـادي در ایجــاد رفتـار اهمالکــاري     هـاي   بـا انجـام پ ل اص مختلــف عواـم

  تحصیلی شناسایی شوند.

  هاي دانشجویی در کشور انجام شود. هاي بیشتري در جمعیت پژوهش - 2

 اقداماتی در جهت تشخیص و شناسایی دانشجویان دچار اهمالکاري صورت گیرد. - 3

ـا رفـع اهمالکـاري تحصـیلی چنـین       - 4 دانشـجویانی   مداخالت درمانی الزم براي کـاهش ی

 ارایه شود.

ـجویان برنامـه     ها در زمینه انتخاب رشته ها و دانشگاه خانواده -5 ریـزي   هاي مـورد عالقـه دانش

  داشته باشند.
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