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چکیده
اهمال کاری یکی از پدیده های مشکل ساز برای تعداد زیادی از افراد است که میلیون ها نفر را در جهان تحت تأثیر قرار داده
است .هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه هویت تحصیلی با اهمال کاری دانش آموزان دختر مقطع ششم ابتدایی ،شهرستان
خرامه است .بدین منظور تعداد  811نفر از دانش آموزان با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد .این پدیده یکی از مهم
ترین علل شکست یا عدم موفقیت فراگیران است .نتایج ،نشان دهنده ی این واقعیت است که بین هویت تحصیلی موفق با اهمال
کاری تحصیلی رابطه ی منفی و معنادار وجود دارد و بین هویت تحصیلی سردرگم و هویت تحصیلی دیررس با اهمال کاری
تحصیلی رابطه ی مثبت و معنادار وجود دارد .با توجه به توضیحات و بررسی های مختصری که در مورد رویکرد های مختلف
اهمال کاری ارائه شد و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها می توان چنین نتیجه گرفت که امروزه جهت رفع مشکل اهمال
کاری دانش آموزان باید به عوامل مرتبط با این پدیده توجه کرد و درصدد رفع آن ها کوشید .همان اندازه که مباحث نظری با
مطالعات تجربی و دقیق همراه می شود ،یافته های امیدوار کننده تری نیز به دست می آید.
کلید واژه ها :هویت تحصیلی ،پنج عامل شخصیت ،اهمال کاری تحصیلی.

 .8آموزگار مقطع ابتدایی شهرستان خرامه ،فارس،ایران ،نویسنده مسئولrobatic9002@yahoo.com ،
 .2آموزگار مقطع ابتدایی شهرستان خرامه ،فارس،ایران
 .9کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،خرامه ،ایران.
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فصلنامه آموزش پژوهی ___________________________________________________
مقدمه
درک بسیاری از رفتارهای انسان به علت پیچیده بودن آن بسیار مشکل و یکی از دغدغه های روان شناسان و پژوهشگران
است و به دلیل حساسیت حرفه ای ،در صدد آنند علت و منشأ رفتار انسانی را کشف نمایند .یکی از رفتارهای پیچیده ،اهمال
کاری یا به آینده موکول کردن کارهاست ،عادتی که در بسیاری از افراد وجود دارد .پژوهشگران بر این باورند که این ویژگی
از تمایالت انسانی است .اهمال کاری از ریشه ی التین  Procrastinareگرفته شده و به معنی «به تعویق انداختن تا صبح»
است .به عبارتی آن کاری که باید (ترجیحاً) حاال انجام شود به زمان دیگری موکول گردد .بنابراین این وقفه ها موجب
پیامدهای ناخواسته می شود .اهمال کاری 8میلیون ها نفر را تحت تأثیر قرار داده و از مشکالت گریبان گیری است که تقریباً
همیشه بر بهره وری و بهزیستی افراد اثر سوء دارد .اهمال کاری در خصوص تکالیف تحصیلی یک مشکل رایج است و از
مهمترین علل شکست یا فقدان موفقیت فراگیران در یادگیری و دستیابی به برنامه های پیشرفت تحصیلی است (بالکیس و
دورو.)2113 ،2
واژه ی اهمال کاری را عده ای (الیس و نال )8938،9معادل تعلل ،تنبلی ،سهل انگاری و به تعویق انداختن دانسته اند و
برخی دیگر از پژوهشگران (وسلر8311 ،6؛ به نقل از نینان )2111 ،5بین اهمال کاری و تنبلی تمایز قائل شده و ذکر می کنند که
فرد تنبل نسبت به انجام دادن کار بی میل است در حالیکه اهمال کار ،اغلب با مشغول نگه داشتن خود از انجام دادن تکلیفی
اجتناب می ورزد که هم اکنون اولویت دارد .به گفته ی لی )8314( 4اهمال کاری یعنی این که فرد به طور عمدی به تصمیماتی
که گرفته است عمل نم ی کند ،به این معنا که فرد اهمال کار در یک زمان خاص قصد انجام کاری را دارد ولی در زمان برنامه
ریزی شده به آن نمی پردازد و در عوض انجام آن ها را به طور موقت و گاهی به طور دائم کنار می گذارد .هال و واتسون7
( )2117اهمال کاری را فرمی شایع و نقصی در خود تنظیمی می دانند که به طور کامل درک نشده است و آن را به عنوان
ناتوانی بر اعمال نظارت بر افکار ،هیجانات ،تکانه ها و انجام تکلیف با توجه به معیار هایی که فرد برگزیده است ،تعریف نموده
اند .اهمال کاری عملی است که در نگاه اول ،هدف آن خوشایند کردن زندگی است ،ولی در اغلب موارد جز استرس ،به هم
ریختگی و شکست های پیاپی ،پیامد دیگری ندارد و این نکته شایسته ی ذکر است که اهمال کاری همیشه مسأله ساز نیست ،اما
در اغلب موارد می تواند از طریق ممانعت از پیشرفت و عدم دسترسی به اهداف ،پیامدهای نامطلوب و جبران ناپذیری به همراه
داشته باشد (شکری و گلستانی بخت .)8932،اهمال کاری سارق زمان است و باعث می شود فرد احساس گناه کند و نگاه
دیگران نسبت به او تغییر کند ،اهمال کاری یعنی به تعویق انداختن کاری و ارجاع عمل به آینده (ساتن .)2113 ،1اهمال کاری
تحصیلی به تعبیر استیل ( ،)2117به تأخیر انداختن عمدی و غیر منطقی تصمیم گرفته شده علی رغم آگاهی فرد از هزینه های
تأخیر و یا پیامدهای منفی آن بیان شده است .به عبارتی اهمال کاری عبارت است از طفره رفتن ،طول دادن و به عقب انداختن
انجام تکالیف .اهمال کاری مستلزم تأخیر در تصمیم گیری است ،فرد اهمال کار نمی تواند تصمیم بگیرد که چه فعالیت هایی
را در چه زمانی و بر اساس چه اولویت بندی باید انجام دهد .این پدیده دو سطح شناختی و رفتاری را در بر می گیرد .در سطح
رفتاری فرد کاری که قصد انجام آن را داشته بدون هیچ دلیل خاصی و به طور کامالً اختیاری در زمان تعیین شده انجام نمی
دهد و در سطح شناختی فرد در گرفتن تصمیمات به موقع ،تعلل می ورزد .در نتیجه ،چنین افرادی کارهایی را که برای رسیدن
به اهداف خود باید انجام دهند به موقع انجام نمی دهند یا اینکه اصالً انجام نمی دهند .افراد اهمال کار می دانند که کاری را
باید انجام دهند و شاید هم می خواهند آن را انجام دهند ولی نمی توانند برای انجام آن در موعد تعیین شده (توسط خود یا
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دیگران) ،در خود انگیزه ی کافی ایجاد کنند (سنکال8335 ،8؛ به نقل از سپهریان .)8931 ،پژوهش های اولیه ی اهمال کاری
بیشتر بر ویژگی رفتاری آن متمرکز بودند و راه حل آن ها برای اجتناب از این رفتار بر مقیاس های تعیین رفتار ،مانند بهبود
مدیریت زمان و کاربرد عادت های خوب مطالعه ،تمرکز داشت ،برخی دیگر اشاره می کند اگرچه به طور واضح در طبقه
بندی  DSM-IV-TRمشخص نشده است ،ولی اهمال کاری مزمن را می توان یک اختالل شخصیتی نامید که سطوح بسیار
باالی صفت اهمال کاری و مسئولیت پذیری پایین را شامل است (شونبرگ.)2115 ،
فراگیران اهمال کار آموخته اند که تکمیل کردن تکالیف آموزشی خود را به تعویق اندازند و توجه خود را به فعالیت
های دیگری معطوف کنند که برای آنها جاذب است (جارادت .)2116 ،2اهمال کاری تحصیلی تابع برخی عوامل شخصیتی از
قبیل پایین بودن خود آگاهی ،بی نظمی ذهنی ،خود کنترلی کم ،خودتنظیمی ،افسردگی ،اضطراب ،باورهای غیرمنطقی ،کمال
گرایی ،خوداگاهی ،سبک های هویت و عوامل موقعیتی بیزاری از تکلیف و زمان پاداش ها و تکلیف ها ،چگونگی برگزاری
امتحانات ،وقت گیر بودن انجام تکالیف است که این عوامل ترس از شکست ،اضطراب ارزشیابی ،احساس ناشایستگی و بیزاری
از تکلیف را افزایش می دهند.
بررسی های تاریخی نشان می دهند که اهمال کاری در سه هزار سال گذشته مصیبتی زیان بار برای افراد بوده است
(استیل .)2117 ،در جوامع مدرن اهمال کاری ،یک مشکل جدی به شمار می رود .تقریباً نیمی از افراد اقرار می کنند که در
زندگی روزمره و محیط آموزشی ،اهمال کاری برای آنها مشکل ساز بوده است (سولومون و راثبلوم.)8316 ،
یکی از مسائلی که در پژوهش های پیشین از نظر دورمانده و در تحقیق حاضر بدان پرداخته شده است؛ ارتباط اهمال
کاری با هویت تحصیلی 9است.
گراهام و آندرسون  )2111(6هویت تحصیلی را مهم ترین عامل در عملکرد تحصیلی و انگیزه ی پیشرفت می دانند.
هویت تحصیلی می تواند از عوامل فردی مؤثر در پیش آیندهای اهمال کاری تحصیلی محسوب شود« .هویت تحصیلی» فرآیند
پاسخ گویی آگاهانه هر فردی نسبت به موقعیت تحصیلی خود است .این که آیا درس بخواند یا خیر؟ چه راهی را در پیش
بگیرد و بدین ترتیب درجستجوی هویت تحصیلی خود باشد .در صورت وجود چنین هویتی در فرد ،نوعی احساس برای
حرکت و موفقیت در جنبه های مختلف تحصیلی به وجود می آید .هم چنین با این احساس ،موانع موجود در راه موفقیت یکی
پس از دیگری برداشته می شود (حاجی خیاط.)8912 ،
هر چند که پدیده ی اهمال کاری کما بیش در امور زندگی عادی افراد نمود عینی دارد ،با این حال نمی توان از نقش
صفات و ویژگی های شخصیتی 5در وقوع این پدیده غافل ماند ،چرا که این صفات در بسیاری از موقعیت های زندگی فردی و
اجتماعی ،تعیین کننده رفتارهای جاری و آتی افراد هستند .صفات یا گرایش های موجود در افراد که به تفاوتهای فردی در
رفتار ،ثبات و تداوم آن در موقعیتهای گوناگون می انجامد ،تحت عنوان شخصیت نام گذاری می شوند .از جدیدترین نظریه
های شخصیت و مدل های سنجش مؤلفه های شخصیتی ،الگوی پنج عاملی است که به ویژه با کارهای کاستا و مک کری 4
( )8332شناخته شده است .این الگو طی چند دهه ی اخیر مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است .پنج بعد تشکیل
دهنده ی این الگو عبارتند از :روان رنجورخویی ،برون گرایی ،انعطاف پذیری ،توافق و وظیفه شناسی.
نتایج مطالعه ی شاناهان و پیچل ( )2117نشان داد که بین منزلت هویت سردرگم و هویت دیررس با اهمال کاری
تحصیلی ارتباط مثبتی وجود دارد و منزلت هویت تحصیلی موفق ارتباط منفی با اهمال کاری دارد و بین منزلت هویت زودرس
و اهمال کاری ارتباط معناداری مشاهده نشد .همچنین هویت موفق و هویت دیررس ارتباط متضادی با اهمال کاری داشتند یعنی
برای کاهش اهمال کاری نیازمند رسیدن به یک تعهد هویتی است .نتایج پژوهش سوری نژاد ،فرهادی و کردنوقابی ()8935
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نشان داد که ویژگی های شخصیتی و سبک های فرزند پروری می توانند تغییرات اهمال کاری تحصیلی را در دانش آموزان
تبیین کنند .نتایج نشان داد که میان روان رنجوری با اهمال کاری تحصیلی رابطه ی مثبت و معنی دار وجود دارد .همچنین میان
وظیفه شناسی با اهمال کاری رابطه ی منفی وجود دارد .اما میان ویژگی های برون گرایی و مقبولیت با اهمال کاری تحصیلی
رابطه ای وجود ندارد .پژوهش نصری ،دماوندی و عاشوری ( ،)8939این نتایج را بیان کردند که بین اهمال کاری تحصیلی با
روان رنجورخویی ،انعطاف پذیری ،سبک هویت سردرگم/اجتنابی رابطه ی مثبت و معنی دار وجود دارد .نتایج رگرسیون گام
به گام نشان داد که وظیفه شناسی ،روان رنجوری ،انعطاف پذیری و تعهد توانستند به طور معناداری متغیر اهمال کاری تحصیلی
را پیش بینی کنند.
با توجه به اهمیت موضوع اهمال کاری و تأثیرات مخرب آن بر زندگی افراد ،یک هدف مهم برای پژوهش هایی که در
خصوص اهمال کاری انجام می شود این است که ویژگی های شخصیتی افرادی را که مرتباً کارها را به تعویق می اندازند،
مشخص سازند .به نظر می رسد که باید تحقیقات بیشتری در جهت مشخص ساختن مفهوم اهمال کاری و مفاهیم مرتبط با آن
صورت بگیرد تا از این طریق مشاوران و دانش آموزان بتوانند با دید وسیع تری به این موضوع بنگرند و با ریشه یابی موضوع
بتوانند اقدامت الزم را برای رفع آن انجام دهند.
اهداف پژوهش
هدف کلی
بررسی رابطه ی هویت تحصیلی و پنج عامل بزرگ شخصیت با اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان دختر سال ششم
دبستان شهر شیراز  ،شهرستان خرامه ،در سال تحصیلی .8937-31
اهداف جزئی
 .8بررسی میزان رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با اهمال کاری تحصیلی.
 .2بررسی رابطه هویت تحصیلی موفق و اهمال کاری تحصیلی.
 .9بررسی رابطه هویت تحصیلی دیررس و اهمال کاری تحصیلی.
 .6بررسی رابطه هویت تحصیلی سردرگم و اهمال کاری تحصیلی.
 .5بررسی رابطه هویت زودرس و اهمال کاری تحصیلی .
فرضیه های پژوهش
فرضیه اصلی
بین هویت تحصیلی و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان دختر سال ششم دبستان شهرستان خرامه ،رابطه معنادار وجود
دارد.
فرضیه جزئی
 .8بین پنج عامل بزرگ شخصیت با اهمال کاری تحصیلی رابطه معنادار وجود دارد.
 .2بین هویت تحصیلی موفق و اهمال کاری تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد.
 .9بین هویت تحصیلی دیررس و اهمال کاری تحصیلی رابطه معناداری برقرار است.
 .6بین هویت تحصیلی سردرگم و اهمال کاری تحصیلی رابط معنادار و مثبتی وجود دارد.
 .5هویت زودرس رابطه معناداری را با اهمال کاری تحصیلی ندارد.
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پیشینه پژوهش
 پژوهش تمنایی فر و قاسمی ( ،)8934که بر روی  661نفر ( 261دختر 211 ،پسر) از دانش آموزان پایه سوم و چهارممدارس متوسطه کاشان انجام شد ،این نتایج را گزارش کردند که بین اهمال کاری تحصیلی و صفات شخصیت رابطه ی مثبت
و معنادار وجود دارد ،هم چنین بین مدیریت زمان و اهمال کاری تحصیلی رابطه معنادار وجود دارد.
 نتایج پژوهش سوری نژاد ،فرهادی و کردنوقابی ( ،)8935که بر روی  211نفر از دانش آموزان دبیرستان مدارس دولتیشهر کوهدشت ،نشان داد که ویژگی های شخصیتی و سبک های فرزند پروری می توانند تغییرات اهمال کاری تحصیلی را در
دانش آموزان تبیین کنند .نتایج نشان داد که میان روان رنجور خویی با اهمال کاری تحصیلی رابطه مثبت و معنی دار وجود
دارد .همچنین میان وظیفه شناسی و گشودگی با اهمال کاری رابطه منفی وجود دارد .اما میان ویژگی های برون گرایی و
مقبولیت با اهمال کاری تحصیلی رابطه ای وجود ندارد.
 گزیدری ،لواسانی و اژه ای ( ،)8936در پژوهش خود بر روی نمونه ای  988نفری دانش آموزان سال سوم متوسطهمنطقه کهریزک تهران نشان دادند که رابطه ی مثبت و معنادار میان هویت تحصیلی دیررس و هویت تحصیلی سردرگم با اهمال
کاری تحصیلی و رابطه ی منفی و معنادار میان هویت تحصیلی موفق و هویت تحصیلی زودرس با اهمال کاری تحصیلی بود.
نتایج هم چنین نشان دادند که مؤلفه های هویت تحصیلی موفق و هویت تحصیلی دیررس بیشترین سهم را در تبیین اهمال کاری
تحصیلی دارند .بنابراین ،منزلت های هویت تحصیلی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی می تواند در کاهش اهمال کاری
تحصیلی دانش آموزان اثرگذار باشد.
 بر اساس پژوهشی که توسط گل محمدیان ( ،)8939بر روی  821نفر از دانشجویان ورزشکار دانشگاه پیام نور اسالمآباد غرب انجام گرفت ،این گونه گزارش کرد که بین پنج عامل شخصیت با اهمال کاری تحصیلی رابطه معنی دار وجود
دارد  ،البته وظیفه شناسی رابطه ی منفی و معنادار و روان رنجوری رابطه ی مثبت و معنادار با تعلل ورزی داشتند .همچنین نتایج
پژوهش نشان داد که از بین پنج عامل شخصیت تنها متغیرهای وظیفه شناسی و روان رنجوری پیش بینی کننده های خوبی برای
تعلل ورزی تحصیلی بودند.
 بر اساس پژوهش فاتحی ،عبد خدایی ،آذر افروز و بختی ( ،)8939بر روی  975نفر از دانشجویان مقاطع لیسانس ،فوقلیسانس و دکتری دانشگاه شیراز انجام شد ،این نتایج را گزارش کردند که عوامل روان رنجور خویی و وظیفه شناسی به ترتیب
از قدرت پیش بینی کنندگی معناداری برای اهمال کاری تحصیلی دانشجویان برخوردارند .این در حالی است که سه عامل
برون گرایی ،انعطاف پذیری و توافق پیش بینی کنندگی معناداری برای اهمال کاری تحصیلی نداشتند.
 پژوهش نصری ،دماوندی ،عاشوری ( ،)8939که بر روی  651نفر ( 225نفر دختر 225 ،نفر پسر) از دانش آموزان دورهی متوسطه ی شهر تهران انجام شد این نتایج را بیان کردند که بین اهمال کاری تحصیلی با روان رنجورخویی ،انعطاف پذیری،
سبک هویت سردرگم/اجتنابی رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد .نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که وظیفه شناسی،
روان رنجوری ،انعطاف پذیری و تعهد توانستند به طور معناداری متغیر اهمال کاری تحصیلی را پیش بینی کنند.
 پژوهش قالئی و یعقوبی ( ،)8932نشان داد که بین ابعاد شخصیتی وظیفه شناسی و نوروزگرایی با اهمال کاریتحصیلی رابطه وجود دارد.
 پژوهش ذوالفقاری ،دالور پور ،شاهی و الوندی سرابی ( ،)8932که بر روی  951( 512دختر 852 ،پسر) دانشجویرشته های مختلف مراکز دانشگاهی پیام نور همدان انجام شد این نتایج را بیان کردند که رگه های شخصیتی وجدانی بودن و
تجربه پذیری ،پیش بینی کننده مثبت و رگه ی شخصیتی روان آزردگی پیش بینی کننده ی منفی تعلل تحصیلی است.
 یافته های امانی ( ،)8913نشان داد که به طور کلی بین متغیرهای منزلت های تحصیلی ،جهت گیری هدفی با پیشرفتتحصیلی رابطه وجود دارد و متغیرهای هویت تحصیلی سردرگم ،جهت گیری هدفی با رویکرد تبحری و هویت تحصیلی
زودرس بیشترین سهم را در تبیین پیشرفت تحصیلی دارند.

فصلنامه آموزش پژوهی ___________________________________________________
تعریف اهمال کاری تحصیلی

اهمال کاری تحصیلی یعنی تمایلی غیر منطقی برای به تعویق انداختن آغاز ،یا کامل کردن یک تکلیف تحصیلی.
فراگیران ممکن است قصد انجام فعالیت تحصیلی را در زمان مشخص شده یا مورد انتظار داشته باشند ،ولی نمی توانند برای
انجام آن در خود انگیزه ی کافی ایجاد کنند (فراری8331 ،؛ لی8314 ،؛ به نقل از حسین زاده  .)8931اهمال کاری تحصیلی
زمانی اتفاق می افتد که فرد قصد انجام یک تکلیف آموزشی را دارد اما برای انجام دادن آن در بازه ی زمانی مطلوب و
ضروری ،نمی تواند در خود انگیزه ی کافی ایجاد کند در نتیجه ،انجام تکلیف در فاصله ی زمانی تعین شده به دلیل انجام
کارهای غیر ضروری و خوشگذرانی های زود گذر به شکست می انجامد (سنکال8335 ،؛ به نقل از حسین زاده ،8931 ،ص
.)82
تعریف هویت تحصیلی

هویت تحصیلی بازتابی است از انواع شایستگی ،خودمختاری ،هدفمندی ،باورهای کارآمدی و تجربه هیجان های رایج
که دانش آموزان در کالس های درس با همساالن و معلمشان دارند و مشخصه اصلی آن چگونه عمل کردن در عرصه های
تحصیلی است (روزر و ال ،2112 ،8ص .)86
واز و ایزاکسون ( )2111با پذیرش این پیش فرض که منزلت های هویت ،زمینه وابسته هستند و با در نظر گرفتن حیطه ی
تحصیلی به عنوان یکی از حیطه های مهم زندگی ،منزلت های چهارگانه هویت تحصیلی را ارائه کرده اند .از نظر واز و
ایزاکسون ( ،) 2111منزلت هویت تحصیلی سردرگم به عدم اکتشاف یا تعهدی اشاره دارد که اغلب همراه با تعلل در خصوص
تصمیم هایی که مربوط به ارزش های تحصیلی است .این افراد در خصوص تصمیم هایی که مربوط به ارزش های تحصیلی
است ،همواره دچار تعلل هستند .منزلت هویت تحصیلی دنباله رو بیانگر تعهدات دانش آموز نسبت به ارزش ها و آرمان های
تحصیلی است که از افراد مهم زندگی خود (مانند والدین و گروه مرجع) گرفته شده است .منزلت هویت تحصیلی دیررس به
زمان تردید تحصیلی یک دانش آموز اشاره دارد که برای رسیدن به نتیجه گیری درباره ی ارزش ها و اهداف تحصیلی تالش
می کند .از آنجایی که این افراد در کاوشگری به سر می برند ،هنگامی که بایستی در زمینه های تحصیلی تصمیم بگیرند،
ا طالعات خود را بسط داده و از آن بهره می گیرند .آخرین منزلت شکل گیری هویت تحصیلی ،منزلت هویت تحصیلی موفق
است که به تعهد نسبت به مجموعه ای از ارزش های تحصیلی اشاره دارد که به دنبال دوره ای کاوشگری شکل گرفته است
(واز و ایزاکسون ،2111 ،ص .)24
اهمال کاری

میلگرام  ،)8332(2اولین بررسی تاریخی در مورد اهمال کاری را به رشته تحریر در آورد که "اهمال کاری؛ بیماری
دنیای مدرن" نام دارد .در این کتاب میلگرام به این نکته اشاره می کند که زندگی در جوامع پیشرفته نیازمند برنامه ریزی و
رسیدگی به تعهدات و ضرب األجل های بسیار زیادی می باشد که همین تعهدات و ضرب األجل ها باعث اهمال کاری می
شود .در صورتی که در جوامع قدیم که وابسته به زمین و کشاورزی بودند و زندگی ساده تر بود اهمال کاری گریبان گیر افراد
نشده بود.
فراری و همکاران (8335؛ به نقل از ون ویک )2116 ،9خاطر نشان ساختند که اهمال کاری در طول تاریخ بشر وجود
داشته است (به مثال هایی به تاریخ  511و  111قبل از میالد اشاره کرده اند) اما در طی سال های انقالب صنعتی به یک مفهوم
منفی تبدیل شده است؛ یعنی حدود  8751و قبل از آن اهمال کاری پدیده ای خنثی بود و می توانست به عنوان یک اقدام
عاق النه در نظر گرفته شود .در این خصوص آنها به مثال هایی از تاریخ مصر باستان یا تمدن رومی اشاره کرده اند که در این
مثال ها مؤلف از مفهوم به تعویق انداختن ،به عنوان کاری مفید و عاقالنه استفاده کرده است.
1
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روش تحقیق
مقیاس اهمال کاری تحصیلی

1

مقیاس اهمال کاری تحصیلی لی ،یک مقیاس اندازه گیری مداد و کاغذی خود گزارشی است و شامل  21سؤال است.
این پرسشنامه ابتدا توسط سپهریان آذر و حسین زاده ( )8931از انگلیسی به فارسی برگردانده شد .ماده های این مقیاس دارای
پنج گزینه درجه ی لیکرت (هرگز ،به ندرت ،نظری ندارم ،گاهی اوقات و اغلب اوقات) می باشد که آزمودنی یکی از این
گزینه ها را انتخاب می کند .در این مقیاس به استثنای ماده های  9 ،6 ،4 ،1 ،88 ،89 ،86 ،85 ،81 ،21که به شیوه ی معکوس
نمره گزاری می شود .بقیه ی ماده ها بر اساس مقادیر  5 ،6 ،9 ،2 ،8نمره گزاری می گردند ،و در نهایت حاصل جمع نمرات
میزان اهمال کاری فرد را نشان می دهد .نمرات زیاد در مقیاس نشانه ی اهمال کاری زیاد و نمره ی کم نشانه اهمال کاری
تحصیلی کم می باشد.
مقیاس هویت تحصیلی

2

این پرسشنامه توسط واز و ایزاکسون ( )2111جهت اندازه گیری هویت تحصیلی ساخته شده است ،ابتدا توسط حجازی،
امانی و یزدانی ( )8931از انگلیسی به فارسی برگردانده شده است.
پرسشنامه منزلت های هویت تحصیلی ( )AISکه از چهار خرده مقیاس هویت تحصیلی موفق ،دیررس ،زودرس و
سردرگم تشکیل شده است و دارای  61گویه می باشد .پرسشنامه هویت تحصیلی ( )AISروی طیف پنج درجه ای لیکرت از
(8کامالً مخالف) تا ( 5کامالً موافق) قرار دارند .عامل اول (هویت تحصیلی موفق) شامل  81گویه (،91 ،21 ،25 ،81 ،87 ،5 ،6
 )61 ،91 ،92است .برای مثال گویه شماره  5بیان می کند که « تعدادی رشته های دانشگاهی را بررسی کرده ام و بهترین را
برای خودم انتخاب نموده ام» .عامل دوم (هویت تحصیلی دیررس) شامل گویه های ()97 ،94 ،98،96 ،26 ،28 ،82،86 ،7
است .برای مثال گویه شماره  98بیان می دارد که «گاهی اوقات با اطمینان هدف از تحصیلم را می دانم ،اما گاهی اوقات هم
دچار شک و تردید می شوم» .عامل سوم (هویت تحصیلی سردرگم) با  81گویه شامل گویه های (،29 ،85،83 ،89 ،1 ،9 ،2
 )93 ،95 ،24است .برای نمونه گویه شماره  2بیان می کند که «گاهی اوقات فکر می کنم دلیل اینکه به مدرسه می آیم این
است که کار بهتری را برای انجام دادن ندارم» .عامل چهارم (هویت تحصیلی زودرس) شامل گویه های (،84 ،88 ،81 ،3 ،4 ،8
 )99 ،23 ،22 ،21است .برای مثال گویه شماره  23بیان می دارد که «اگر درسی خیلی مشکل باشد با آن دست و پنجه نرم می
کنم و مطالعه بیشتری می کنم و دیگران را از خودم مأیوس نمی کنم» (حجازی ،امانی و یزدانی.)8931 ،
روش تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده های آماری گرد آوری شده در این پژوهش با استفاده از آمار توصیفی (میانگین ،انحراف معیار،
چولگی و واریانس) بوده و آمار استنباطی (رگرسیون چند متغیره ،ضریب همبستگی پیرسون) انجام گرفته است .نرم افزار مورد
استفاده در این پژوهش  spssبوده است.
روش اجرا
پژوهش این گونه انجام شد که ابتدا اقدام به گرفتن معرفی نامه از دانشگاه جهت ارائه به سازمان آموزش و پرورش استان
فارس کرده و پس از کسب مجوز الزم جهت انجام تحقیق در مدارس ابتدایی از سازمان آموزش و پرورش استان ،به مدارس
مراجعه و پرسشنامه ها در میان دانش آموزان توزیع گردید .در هر کالس قبل از توزیع پرسشنامه ها ،برای دانش آموزان توضیح
داده شد که نیازی به نوشتن نام و نام خانوادگی آنان نبوده و بهتر است دیدگاه خود را به طور واقعی مشخص کنند .از لحاظ
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فصلنامه آموزش پژوهی ___________________________________________________
زمانی در اجرای پرسشنامه ها هیچ محدودیت زمانی در نظر گرفته نشد اما با این وجود همه پرسشنامه ها در  91تا  65دقیقه
تکمیل می شدند.
فرضیه

بین هویت تحصیلی و اهمال کاری تحصیلی رابطه وجود دارد.
آمار توصیفی شامل میانگین ،انحراف معیار ،کمترین ،بیشتترین ،چتولگی و کشتیدگی نمترات هویتت تحصتیلی و اهمتال
کاری تحصیلی در جدول  8-6ارائه شده است:

هویت
هویت
هویت
هویت

اهمالکاری

تحصیلی زودرس

21

51

تحصیلی سردرگم

81

51

تحصیلی دیررس

88

65

تحصیلی موفق

81

51

تحصیلی

99

18

99/47

متغیرها

کمترین

بیشترین

23/81

6/39

91/34

7/95

1/172

1/192

94/49

4/81

1/558

1/634

55/84

4/41

1/818

1/122

میانگین

1/17

-1/959

1/179

انحراف

1/263

1/883

معیار

چولگی

کشیدگی

جدول .8آمار توصیفی متغیرهای هویت تحصیلی و اهمالکاری تحصیلی

آمار ارائه شده در جدول  8که برای  918نفر از شرکتکننتدگان تحلیتل شتده استت ،نشتان متیدهتد کته اهمتالکتاری
تحصیلی با حداقل و حداکثر نمره ( )18-99دارای میانگین  55/84و انحراف معیار  1/17است .چولگی و کشیدگی نمترات نیتز
حاکی از این است که نمرات این متغیر در دامنه بین ( )±8قرار دارند و نرمال هستند.
در متغیر هویت تحصیلی موفق با دامنه نمرات ( 81تا  )51میتانگینی برابتر بتا  94/49و انحتراف معیتار  4/41بدستت آمتده
است .چولگی ( )-1/959و کشیدگی ( )1/179بدست آمده که در دامنه بین ( )±8قرار دارد ،بیانگر این است که توزیتع نمترات
نرمال است.
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هویت تحصیلی دیررس با حداقل و حتداکثر نمترات ( )65-88دارای میتانگین  91/34استت .پراکنتدگی نمترات هویتت
تحصیلی دیررس برابر با ( )4/81است .چولگی ( )1/818و کشیدگی ( )1/122گویای این است که نمترات ایتن متغیتر نیتز یتک
منحنی متقارن و نرمال است.
هویت تحصیلی سردرگم دارای دامنه نمرات ( )51-81است .میانگین این نمرات  23/81و پراکندگی آنهتا  7/95استت.
نمرات هویت تحصیلی سردرگم نیز در دامنه بین ( )±8قرار دارد .چولگی و کشیدگی ایتن نمترات بته ترتیتب برابتر بتا  1/558و
 1/634است و از منحنی نرمال تخطی نکرده است.
هویت تحصیلی زودرس دارای دامنه نمترات ( )51-21و میتانگین و انحتراف معیتاری برابتر بتا ( )99/47و ( )6/39استت.
چولگی ( )1/172و کشیدگی ( )1/192نمرات این متغیر نیز نشان از نرمال بودن نمرات داشتت .چتون کته چتولگی و کشتیدگی
نمرات در دامنه ( )±8قرار دارند.
مقایسه میانگینها در چهار سطح هویت تحصیلی موفق ،ستردرگم ،زودرس و دیتررس حتاکی از ایتن استت کته هویتت
تحصیلی موفق با میانگین  97/69باالترین میانگین را در بین این چهار نوع هویت دارا است .در ضمن ،هویت تحصیلی سردرگم
بیشترین پراکندگی را با مقدار  7/95به خود اختصاص داده است.
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جدول  .2ماتریس همبستگی اهمالکاری و هویت تحصیلی
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نتایج جدول  2حاکی از این است که هویت تحصیلی موفق و اهمال کاری تحصیلی رابطه منفی و معناداری وجود دارد
که این رابطه در سطح ( )1/18معنادار بود و بر این اساس فرضیه تحقیق پذیرفته میشود .بنابراین ،با افزایش نمرات هویت
تحصیلی موفق از میزان اهمال کاری دانش آموزان دختر سال ششم دبستان کاسته میشود.
بین هویت تحصیلی دیررس و اهمال کاری تحصیلی رابطه مثبت و معناداری برقرار است که این رابطه در سطح ()1/18
معنادار بود و از این رو فرضیه تحقیق پذیرفته میشود .در نتیجه ،با افزایش نمرات هویت تحصیلی دیررس بر میزان اهمال کاری
دانش آموزان دختر دبستانی افزوده میشود.
بین هویت تحصیلی سردرگم و اهمال کاری تحصیلی رابط معنادار و مثبتی وجود دارد و این رابطه در سطح ()1/18
معنادار بود و بر این اساس فرضیه تحقیق پذیرفته میشود .بر این اساس ،هنگامی که نمرات هویت تحصیلی سردرگم افزایش
پیدا کند؛ در همان راستا ،نمرات اهماکاری تحصیلی دانش آموزان دختر ششم دبستانی نیز افزایش مییابد.
آخرین جنبه هویت یعنی هویت زودرس رابطه معناداری را با اهمال کاری تحصیلی نداشت .درنتیجه ،فرض صفر
پژوهش مبنی بر عدم رابطه بین این دو متغیر پذیرفته میشود و فرضیه تحقیق در سطح ( )1/15رد میشود .از این رو ،با افزایش
یا کاهش نمرات هویت تحصیلی زودرس نمیتوان انتظار داشت که در میزان اهمال کاری تحصیلی دانش اموزان دختر ششم
دبستانی تغییری حاصل شود.
بحث و نتیجه گیری
 یافته های این پژوهش نشان می دهدکه بین «هویت تحصیلی موفق» با «اهمال کاری تحصیلی» همبستگی منفی ومعناداری وجود دارد که با یافته های پژوهش شاناهان و پیچل ( ،)2117کوربا ،واز و ایزاکسون ( ،)2182گزیدری ،لواسانی و
اژه ای ( )8936همسو است .مطالعه ی شاناهان و پیچل ( )2117نشان داد که بین هویت تحصیلی سردرگم و هویت تحصیلی
دیررس با اهمال کاری تحصیلی ارتباط مثبتی وجود دارد .منزلت هویت تحصیلی موفق ارتباط منفی با اهمال کاری تحصیلی
دارد و بین منزلت هویت زودرس و اهمال کاری تحصیلی ارتباط معناداری وجود ندارد .در تبیین نتیجه ی بدست آمده می توان
گفت که دانش آم وزان دارای هویت تحصیلی موفق از طریق یک انتخاب خودگردان و یکپارچه ،به مجموعه ای از ارزش ها،
نقش ها و اهداف تحصیلی تعهد دارند و دارای یک هویت خود ساخته هستند و میزان خود نظارتی در آن ها باال می باشد ،به
علت هدفمندی و خود نظارتی باال کمتر دچار اهمال کاری تحصیلی می شوند .مسأله مهم دیگر در دانش آموزان دارای هویت
موفق وجود عدم ضعف در تنظیم و پیگیری اهداف است که از تعلل و اهمال کاری آن ها می کاهد .تبیین دیگر این است که،
افراد دارای هویت تحصیلی موفق دارای انگیزش درونی باال و برای اهداف تحصیلی ارزش قائل هستند اما مشکل اصلی دانش
آموزان اهمال کار نداشتن اهداف مشخص و واقع بینانه و عدم تعهد به اهداف تحصیلی می باشد .هم چنین این افراد دارای
هویت منسجم ،سخت کوش ،خود تنظیم گر ،با عزت نفس باال ،درون نگر ،دارای منبع کنترل درونی ،خود آگاه ،دارای قدرت
حل مسأله و چنین افرادی معموالً امیدوار نسبت به آینده ،شاداب ،خوش قول بوده و در هنگام انجام تکلیف بر باورهای خود
تکیه می کنند .در تأیید یافته های فوق ،کوربا و همکاران ( )2182بیان می دارند که دانش آموزانی که دارای هویت تحصیلی
موفق هستند به علت تعهد به ارزش ها و اهداف تحصیلی ،کمتر راهبرد های خود ناتوان سازی را اتخاذ می کنند .لذا پیامد یک
هویت منسجم و پویا ،انعطاف پذیری ،هدفمندی ،خود تنظیمی و خود نظارتی است که در نتیجه کاهش اهمال کاری را به
همراه دارد.
 نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که بین «هویت تحصیلی دیررس» با «اهمال کاری تحصیلی» همبستگی مثبت ومعناداری وجود دارد که این با یافته های پژوهش شاناهان و پیچل ( ،)2117کوربا ،واز و ایزاکسون ( ،)2182گزیدری ،لواسانی
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و اژه ای ( )8936همسو است .در تبیین نتیجه ی بدست آمده می توان گفت دانش آموزانی که در وضعیت هویت دیررس قرار
دارند ،تعهدی برای اهداف تح صیلی شان ندارند و به علت زمان زیادی که برای کاوش و جستجوگری صرف می کنند با
کمبود زمان مواجه می شوند که نتیجه ی آن افزایش اضطراب فرد برای انجام تکالیف و تعلل بیشتر او در آغاز و پیگیری انجام
تکالیف را در پی خواهد داشت .هم چنین دانش آموزان در وضعیت هویت دیررس از راهبرد های مطالعه مؤثر ،کمتر استفاده
می کنند و قادر به ارزیابی دقیق عملکرد خود نیستند .بر اساس گفته ی کوربا و همکاران ( )2182احتماالً دانش آموزان با
هویت رشد نایافته در مواجهه با کارهای بزرگ راهبرد هایی مانند اهمال کاری ،تالش کم و راهبرد های خود حفاظتی به کار
خواهند گرفت .بنابراین با توجه به مطالب فوق می توان بیان نمود که ماندن در وضعیت هویت دیررس با افزایش اهمال کاری
همراه خواهد بود.
 نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که بین «هویت تحصیلی سردرگم» با «اهمال کاری تحصیلی» همبستگی مثبت ومعناداری وجود دارد که این با یافته های پژوهش شاناهان و پیچل ( ،)2117کوربا ،واز و ایزاکسون ( )2182و گزیدری ،لواسانی
و اژه ای ( )8936همسو می باشد .مطالعه ی شاناهان و پیچل ( )2117نشان داد که بین هویت تحصیلی سردرگم و هویت
تحصیلی دیررس با اهمال کاری تحصیلی ارتباط مثبتی وجود دارد .منزلت هویت تحصیلی موفق ارتباط منفی با اهمال کاری
تحصیلی دارد و بین منزلت هویت زودرس و اهمال کاری تحصیلی ارتباط معناداری وجود ندارد .در تبیین این نتایج می توان
بیان نمود که افراد دارای وضعیت هویت سردرگم به علت عدم کنکاش و تعهد نسبت به اهداف تحصیلی ،احتماالً تعلل بیشتری
در امور تحصیلی و عملکرد تحصیلی ضعیفی دارند .این دانش آموزان از پرداختن به مسائل هویت و تصمیم گیری اجتناب
دارند ،معموالً پیش از تصمیم گیری احساس ترس و اضطراب دارند و در تصمیم گیری از راهبرد های تصمیم گیری نا مناسب
مانند اجتناب کردن ،بهانه آوردن و دلیل تراشی استفاده می کنند .تصمیم گیری هایشان عمدتاً با تعلل و مسامحه انجام می شود
و دارای رفتارهای هیجانی و بدون ثبات هستند .این افراد حرمت خود پایین ،خود پنداره منفی ،خود تنظیمی ناقص دارند و نتیجه
ی آن فعال شدن فرآیند هایی است که موجب تنزل موقت می شود و به این ترتیب زمینه اهمال کاری افزایش می یابد و بر
اساس گفته ی کوربا ،واز و ایزاکسون ( )2182احتماالً دانش آموزان با هویت رشد نایافته در مواجهه با کارهای بزرگ،
استراتژی هایی مانند اهمال کاری ،تالش کم و استراتژی های خود حفاظتی به کار خواهند گرفت.
 نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که بین «هویت تحصیلی زودرس» با «اهمال کاری تحصیلی» رابطه معناداری وجودندارد که این با یافته پژوهش شاناهان و پیچل ( )2117همسو می باشد .در تبیین نتیجه ی بدست آمده می توان گفت که بر
اساس نظر مارسیا ،افراد دارای هویت زودرس دارای کاوش اندک می باشند اما به ارزش های پایه گذاری شده در دوره ی
کودکی متعهد هستند ،توانایی ایجاد یک تعهد به هویت اجازه می دهد برای ثبات دانش و اطالعات مورد نیاز و توسعه عملکرد
اجرایی را بهبود بخشد .افرادی که تعهد و درکی از هویت خود دارند قابل اعتماد و سازگار هستند در مقابل افراد اهمال کار
دارای اعتماد به نفس و عزت نفس پایین ،سطوح باالی افسردگی ،روان رنجوری ،کمرویی ،اضطراب صفتی و حالتی ،هراس
اجتماعی ،فراموش کاری ،بی نظمی ،تمرکز بر خود انگاره ضعیف ،نداشتن انرژی ،انعطاف ناپذیری رفتاری می باشند (اسدی
چشمه .)8931 ،هم چنین اهمال کاری با مهارت های خود نظارتی ضعیف و رفتار تدافعی از جمله خود ناتوان سازی مرتبط
است .راهبرد های مقابله ای مورد استفاده اهمال کاران ،اجتناب از کار و خود ناتوان سازی است ،احتماالً افراد اهمال کار برای
اجتناب از شکست ،این راهبرد ها را بکار می برند که راهبرد دفاعی غیر مؤثر می باشد که افراد برای پرهیز از شکست ،حفظ
عزت نفس و ارزش های شخصی از آن بهره می جویند .بنابراین ،بین این دو متغیر رابطه منطقی و معناداری مشاهده نشد و در
نتیجه فرض صفر پژوهش مبنی بر عدم رابطه ی بین این دو متغیر پذیرفته می شود .از این رو با افزایش یا کاهش نمرات هویت
تحصیلی زودرس نمی توان انتظار داشت که در میزان اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان تغییری حاصل شود.
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