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 چکیده 

ر تبیین نقش خودکارآمدی تحصیلی و عزت نفس دکاری تحصیلی در دانشجویان و حاضر، بررسی اهمال مطالعههدف 

تحصیلی یکی از شایع ترین مشکالت موجود در گروه های مختلف تحصیلی می باشد، و به کاری اهمالکاهش آن می باشد. 

کرات دیده شده است دانشجویانی که در ابتدای امر تمایل شدیدی به تحصیل و اشتیاق تحصیلی را در خود نشان داده اند 

، برخی دهندکاری  تحصیلی را در خود نشان میاهمالبدکارکردی تحصیلی و  مانند وی از ادامه تحصیل باز میبعد از مدت

ن در کارهای کنند که بسیاری از بزرگساالک عادت بد و مشکلی رفتاری یاد میصاحبنظران از این اصطالح به عنوان ی

ند. در این مقاله سعی باشیدر دانشجویان مؤثر متحصیلی  کاریاهمالر کاهش ب. عوامل مختلفی کنندروزانه خود تجربه می

عزت نفس به عنوان  تحصیلی و خودکارآمدیبه تبیین نقش برخی مؤلفه های مثبت از قبیل به شیوه ی مروری شده است 

کاری اهمالاین قبیل مؤلفه های مثبت بر کاهش  تحصیلی در دانشجویان پرداخته شود. کاری اهمالعوامل مؤثر بر کاهش 

گذارند و آن را در حد باال نگه می دارند تا تأثیر مثبت میعملکرد تحصیلی دانشجویان بر ند و تحصیلی تأثیر گذار هست

شود در دانشگاه ها به برگزاری دوره های آموزشی برای لذا پیشنهاد میدانشجویان عملکرد خوبی را از خود نشان دهند. 

در این راستا به بررسی تأثیر این مؤلفه های مثبت بر کاهش رشد این قبیل مؤلفه های مثبت در دانشجویان پرداخته شود. 

پژوهش های  پرداخته خواهد شد. همچین افزون بر اینبا توجه به منابع و نظریات مختلفتحصیلی دانشجویان  کاری اهمال

 نیز مورد بررسی واقع شده است  این مطالعه انجام شده در زمینه موضوع

های مهم اعم از عزت نفس و خودکارامدی را در کاهش اعمال مولهبر آن شدیم تا تاثیرات  در جهت اهداف این مطالعه

های اخیر بهره گرفتیم و در پایان نتایج بیانگر ها و مطالعات مختلف در سالکاری را بررسی نماییم. در این راستا از پژوهش

. خواهند بودتحصیلی در دانشجویان کاری اهمالهای مؤثر بر کاهش رآمدی تحصیلی و عزت نفس از مؤلفهخودکاآن بود که 

نقش آن در ایجاد عملکرد تحصیلی بهینه در دانشجویان، ارتقای یادگیری، انگیره یادگیری و سرزندگی  از این رو  و

 قابل تأمل می باشد. بسیار تحصیلی دانشجویان 

 تحصیلی کاری اهمال، عزت نفس، خودکارآمدی کلیدواژه ها:

 



 مقدمه

کنار تطابق با مشکالت تحصیلی، فردی و اجتماعی خود، تکامل یافته و به بلوغ  دانشجویان در طول دوران تحصیل خود در

 یکی از مشکالت شایع 1تحصیلی کاریاهمال(. 1395چهرزاد، قنبری، رحمت پور، براری، پور رجبی و علیپور، د )می رسن

ویسر، کورثاگن و باشد و که به طور کلی، عملکرد دانشجویان را بشدت تحت تأثیر قرار می دهد )در دانشجویان می

به و (، 1395اما زاده ئی و نیلفروشان، نوری ؛ 2018، 3جیمنز -ماکروآلفونسو، پراناندا، ویکنت و -؛ ناتوریل2018، 2اسکوننبوم 

در نظر گرفته شده است  ریخأ ت ناشی از طیبدتر شدن شرا یانتظار براو  یلیدوره تحص کیداوطلبانه از  ریخأ ت کیعنوان 

شکست یا  عنوان یک نوع ازبه همچنین، . (2018، 5و فن یما ،یزانگ، دانگ، فانگ، چا ؛ به نقل از 2007، 4)استیل 

نظارت، تنظیم و کنترل بر افکار، احساسات، تحریک کنترل و توصیف شده است، که به عدم توانایی   6اختالل خود مراقبتی

؛ به نقل از زانگ و  2016، 8؛ بالکیس و دورا2003، 7والترز) ختم می شود و عملکرد در رابطه با استانداردهای مورد نظر

کنند که در آن ها قصد انجام یک کار یا فعالیت وجود ندارد، بلکه نمی کاری اهمالو افراد به این دلیل (. 2018همکاران، 

(. 1398به این دلیل دچار تعلل می شوند که آنچه را قصد دارند عملی نمی سازند )قره آغاجی، واحدی، فتحی آذر و ادیب، 

و در خصوص تکالیف تحصیلی یک مشکل ی و بهزیستی افراد اثر سوء دارد تحصیلی تقریبًا همیشه بر بهره وری کاراهمال

رایج در میان دانشجویان است و از مهم ترین علل شکست یا فقدان موفقیت فراگیران در یادگیری و دست یابی به برنامه 

 (.1390های پیشرفت تحصیلی است )سپهریان، 

دن  تحصیلی به طور کلی نشانگر نقص در خود تنظیمی است و به صورت تمایل در به تعویق انداختن آنچه برای رسی کاریاهمال  

(، که این تعویق انداختن  1397؛ به نقل از کشاورز و یوسفی، 2011، 9شود )آینور، مورات و کنبه یک هدف ضروری است تعریف می

ماده کردن مقاالت در طول نیمسال تحصیلی، امور اداری مربوط به تحصیل و حضور مستمر  می تواند شامل آماده شدن برای امتحان، آ

در سطح دانشگاه بوده  جویان در میان دانش یرفتار اهمال کاری تحصیلی مشکل رایج(. 1396در کالس ها را در بر گیرد )آخوندی، 

در میان دانشجویان  رصد برای اهداف مختلف تحصیلی د 90/14تا  80/13 ق دانشگاهی ازویشیوع تعو نرخ گسترش و است. میزان 

؛ مادهان، کومر،  2018؛ به نقل از زانگ و همکاران، 2015)مرتضوی، مرتضوی و خسروراد،  می باشد کارشناسی بهداشت حرفه ای

حصیلی در دانشجویان  ت کاریاهمالعوامل مختلفی بر کاهش (. 2018؛ به نقل از زانگ و همکاران، 2012نایک، پاندا، گتری و باریک، 

)مهدی زاده، رجایی پور،  های مثبتی از قبیل خودکارآمدی و عزت نفس طبق پژوهش های انجام شدهمؤلفهباشند، تأثیرگذار می

، 12و مالکوک و موتلو  2019، 11؛ آلبریک و ریزیگلو2019، 10گرف؛  1397؛ خرمایی و زابلی، 1397هویدا و سلم آبادی، 

 تأثیرگذار ترین آنها می باشد.( از جمله 2018
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 1کالسن و همکارانتحصیلی در پژوهش  کاریاهمالبا  برای خود مراقبتیچنانچه در ارتباط بین خودکارآمدی  

اهمال تمایل به  ندگیاز بیشترین حالت پیش بینی کن یبتقخودکارآمدی  برای خودمرا، نشان داده شده است (2008)

ه است )به نقل از زانگ و خودکارآمدی، کارآمدی تحصیلی و عزت نفس در دانشجویان بودتعویق همه متغیرها مانند کاری 

 یکارآمد نیب نادارمع یرابطه منف کی زین( 2016( و یردلن، مکفری و کالسن )2008) 2تان و همکاران(. 2018همکاران، 

ود (، در پژوهش خ1397مهدی زاده، رجایی پور، هویدا و سلم آبادی ) . اندکرده  دایپ  اهمال کاری تحصیلیو  یمراقبت خود

خود ناتوان سازی و بین  رابطه منفی و معنی دار کاری تحصیلییرهای خودکارآمدی تحصیلی و اهمالبین متغ نشان دادند

پژوهشی نشان داد (، نیز در 2019)گرف  تحصیلی با اهمال کاری تحصیلی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

میران باالی خودکارآمدی با همانطور که فرض شد،  تحصیلی باشد. کاریاهمالکننده پیش بینی می تواند خودکارآمدی

 تحصیلی همراه می باشد.  کاریاهمالمیزان پایین 

د و سعی افرادی که به طور آکادمیک ضعیف عمل می کنند، دیدگاه منفی خودشان را درونی می کنناز سوی دیگر، 

به آنها بهانه ای برای عدم تالش  این دیدگاه منفی  اجتناب کنند، کهبا اهمال کاری کردن می کنند از هر موقعیت ارزیابی 

-اهمالنفس با عزتهمچنین در ارتباط بین  (.2018؛ به نقل از زانگ و همکاران، 2013، 3)استارت توانایی می دهد عدمو 

با  کاریاهمال نینشان داد ب جینتا(، نشان داده شد که، 1395آخوندی، محمدی و قربانپور )تحصیلی در پژوهش کاری 

به باشد. میتحصیلی  کاریاهمالثیرگذار بر أ عزت نفس از متغیرهای ترابطه منفی وجود دارد و  کاریاهمالبا عزت نفس 

، 4)فان و نگومقابله با چالش ها دارند  یخود برا یها ییدر مورد توانا یاعتقادات منف نییعزت نفس پا ی، افراد داراعبارتی

دادند نشان(، 1395پوالدی ریشهری و قربانپور )همچنین در پژوهشی دیگر، (. 2018به نقل از زانگ و همکاران،  ؛2014

عزت نفس . و رگرسیون همزمان نشان داد باشدمیارتباط  تحصیلی در کاریاهمالنفس به طور منفی و معنادار با عزتکه، 

همچنین،  باشند.می تحصیلی را دارا کاریاهمالدرصد از واریانس  92هم رفته توان پیش بینی و ابعاد شخصیتی روی 

-یمحسوب م یلیتحص کاریاهمال یبرا یمناسب هایکننده ینبیشینفس پ عزت(، نیز نشان دادند 1392قالئی و یعقوبی )

  .شوند

های مختلف زندگی فردی، تواند بر جنبهتحصیلی میکاری اهمالحاضر و اینکه  مطالعاتیت متغیرهای با توجه به اهم

خانوادگی، اجتماعی و سایر جنبه های زندگی دانشجویان تأثیرگذار باشد و حتی احتمال بروز آن در موقعیت های شغلی 

هایی در این حیطه می توان عللی که ن به همراه دارد، با انجام پژوهشبرای آنا آینده دانشجویان وجود دارد که عواقبی را

تحصیلی مؤثر هستند را شناسایی و با ارائه راهکارهایی میزان آن را در دانشجویان کاهش داد. لذا کاری اهمالدر ایجاد 

حاضر به دنبال بررسی عوامل مؤثری از قبیل خودکارآمدی و عزت نفس به عنوان خصیصه های  مطالعهمحقق در 

 تحصیلی در دانشجویان می باشد.کاری اهمالروانشناختی در کاهش 

 تحصیلی  کاریاهمال

 کاری اهمال

 
1: Klassen 
2: Tan, Ang, Klassen, Yeo, Wong, Huan et al 
3: Stuart 2013 
4: Phan & Ngu  



به معنی فردا )تا فردا( است  "crastinus"به معنی جلو و در حمایت از و  "pro"کاری از دو بخش اصطالح اهمال

ها در یک شکل و عنوان فروگذاری از انجام وظایف و مسئولیت را به کاریاهمال( 2009) 2ربالکیس و دو(. 2005، 1)استیل 

، شامل تأخیر عمدی در کاریال. اهمپذیر بودن و توانایی فرد رغم اجتناب موقع و مورد انتظار، علی اندازه و زمان به

ویژگی یا نقصی رفتاری  کاریاهمال (. 1397)فرید، حبیبی کلبیر و محمدی،  کارهایی است که فرد قصد انجام آن را دارد

نقل از عطادخت و ؛ به 2011سواری، ا یک تصمیم گیری نمایان می شود )است که به شکل عقب انداخت یک تکلیف و ی

و رضایت دانشجویان از زندگی شود می تواند منجر به عملکرد ضعیف تحصیلی ل کاری تحصیلی (. اهما1394همکاران، 

نوعی استراتژی است که افراد از آن   کاریاهمال .(2015، 3را به صورت منفی تحت تأثیر قرار دهد )کیم و سئودانشگاهی 

همچنین به تعویق انداختن راهی برای کنترل افکار شدید، . کنندهای منفی خود استفاده میبرای دور شدن از هیجان

های روزمره باشد. بدین معنی که افراد با استفاده از رفتار به تعویق انداختن، در مواجهه با هیجانها و عملکرد میهیجان

واقع به خود فرصت بیشتری برای مدیریت  اندازند و درها و اضطراب خود فاصله میی و عملکرد خود مقابل این هیجانزندگ

د )پورعبدل، صبحی قراملکی، بسطامی و شومدت خود باعث کاهش تنش و استرس میدهند و این در کوتاهبا مسائل می

دانند و برای رسیدن به هدف ضروری است، میأخیر انداختن آنچه کاری را گرایش رفتاری در به تاهمال. (1395غضنفری، 

؛ به نقل از 1390ی، عباسی و رجبی، میم به اجرای آن گرفته ایم )خرمائبه عبارتی به آینده محول کردن کاریست که تص

فرد کاری را معمول  طور بخشی است که در آن به یک شکل رایج از شکست در خود نظم(، 1394عطادخت و همکاران، 

اندازد. این تأخیر ناخوشایند و غیرمنطقی است،  صورت ارادی و عمدی به تأخیر می موقع انجام دهد به رود بهکه انتظار می

کاری البته اهمال(. 1396د )اصفا، ابوالمعالی الحسینی و هاشمیان، ان کاریاهمالتأخیر و غیرمنطقی بودن دو ویژگی اصلی 

)خرمائی و زابلی،  ل موجه صورت می گیرد و همچنین تنبلی متمایز گرددیای که به دالریزی شدهامهباید از تأخیرهای برن

1397 .) 

 

 تحصیلیکاری  اهمال

کنند. این وظایف را در به تأخیر انداختن وظایف تحصیلی تعریف میتحصیلی کاری اهمال (1984) 4سولومون و راثبلوم 

ت در طول نیمسال تحصیلی، امور اداری مربوط به مدرسه و حضور الآماده کردن مقاشامل آماده شدن برای امتحان، 

کنند و در نتیجه در زمان پایانی موکول می تعلل ورز آمادگی برای امتحان را به شب افرادباشد. ها میسالکمستمر در 

تحصیلی از یک سو بیانگر عدم کاری اهمال(. 1395د )پور عبدل و همکاران، کننتجربه میامتحان اضطراب شدیدی را 

باشد که افراد برای ه و راهبردهای دفاعی غیر مؤثر مییادگیری خودتنظیمی و از سوی دیگر بیانگر رفتارهای ناسازگاران

؛ 2016، 5ل، شوینگر، استینمایر  و فریسکنند )گرانشفس و ارزش شخصی از آن استفاده میپرهیز از شکست، حفظ عزت ن

درصد از   14را در  کاری اهمال( در پژوهشی 1392(. در ایران توکلی )1397به نقل از پربرتاوشی، برجعلی و کیامنش، 

 
1: Steel 
2: Balkis & Duor 
3: Kim & Seo 
4: Solomon & Rathbloom 
5: Geranshel, SHunger, Stinmayer & Feris 



-اهمالدرصد متوسط گزارش کرد. این میزان شیوع نسبتاً باال نشان دهنده اهمیت موضوع  8/70دانشجویان شدید و در 

 (.1397ی در میان دانشجویان است )حسینائی، تحصیل کاری

 تحصیلی  کاری  اهمالمالک های تشخیص 

(. 1397گذارد )احمدی و زینالی، نی و آتی فراگیران تأثیر منفی میتحصیلی بر میزان یادگیری و موفقیت آ کاریاهمال

گذاشتن  کنند: الف) تمایل به کنارک را مطرح میالکاری تحصیلی دو مدر تعریف و تشخیص اهمال همکاران و راثبلوم 

تجربه همیشگی یا تقریبًا همیشگی اضطراب ناشی از چنین رفتاری؛ ( همیشگی یا تقریبًا همیشگی تکالیف تحصیلی و ب

)شهبازیان خونیق،  ای باشدحظهالقابل متحصیلی باید شامل تأخیر مکرر و اضطراب  کاریاهمالکنند که کید میأ آنان ت

 (. 1397یق و رهنمایی بسطام، حسین پور بنه د

 خودکارآمدی تحصیلیعزت نفس  

 تحصیلی  کاریاهمالبر کاهش    ین نقش خودکارآمدی تحصیلی و عزت نفستبی •

ه و ؛ مهدی زاد2019باشد )گراف، حصیلی میتکاری اهمالخودکارآمدی تحصیلی یکی از مؤلفه های مثبت مؤثر بر کاهش 

اعتقاد به توانمندی شخصی در باب به کارگیری رفتارهایی می باشد که برای فرد نتایجی  خودکارآمدی(. 1397همکاران، 

(. 2018؛ به نقل از زانگ و همکاران، 1977، 1رد )بندوراقش دااهمال کاری تحصیلی ندر کاهش  به همراه دارد که

توانایی خود را در تفکر و رفتار در راههایی که به طور این نیرو را می دهد که به افراد  یجهت خودمراقبت یخودکارآمد

؛ به نقل از زانگ 2008، 2)یوشر و پاجاریس منظم به سمت اهداف یادگیری پیوند یافته یا مرتبط هستند، به کار می گیرند

 (.2018و همکاران، 

یی برخوردار است. چون هدف کسب مدرک در این باالموفقیت و پیشرفت تحصیلی برای دانشجویان دانشگاه از اهمیت 

های خود برای کنترل ها و ظرفیتمقطع دستیابی به شغل و وارد شدن به یک حرفه است. همچنین باور به قابلیت

ها و شروع یا انجام تکالیف و مقاله به این دلیل که در این مقطع، کانون اصلی پژوهش است، اهمیت خاص خود را موقعیت

یک مفهوم دوبعدی است، که یک بعد آن تحصیلی خودکارآمدی (. 1392رضائیان، )لواسانی، آذرنییاد، مهمان پذیر و  دارد

انتظار کارآمدی بیانگر این است که فرد به . انتظار کارآمدی در انجام تکلیفی خاص و بعد دیگر، انتظار پیامد تکلیف است

دریس به معنای انتظاری است که فرد از تدریس خود دارد تا ت مفهوم انتظار نتایجتوانایی خود در موقعیتی اطمینان دارد و 

انتظار پیامد با سازه انتظار پیشرفت در نظریه ارزش انتظار مرتبط است اما  د.تغییرات رفتاری در دانشجویان به وجود آی

ی در افراد محصل در هر مرحله ای از نشان داده شده است با افزایش خودکارآمدی تحصیل همچنین تشبیه آن نیس دقیقاً

شان کاسته می شود و باور به توانایی آنان بیشتر می گردد و این مسئله به مرور باعث کاهش میزان تعلل آنان و بی برنامگی

نشان دهنده اعتماد فردی به استفاده از انواع استراتژی های همچنین، تحصیلی در افراد محصل می گردد. کاری اهمال

؛ به نقل از 2007، 3است )کالسن و شرکت در کالس یادگیری تکالیف  مقاومت در برابر حواس پرتی، تکمیل و یرییادگ

 (. 2018به نقل از زانگ و همکاران، ؛ 1992، 4پونز-زیمرمن، بندورا و مارتینز؛ 2018زانگ و همکاران، 
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تحصیلی می باشد )آخوندی و همکاران، کاری اهمالعزت نفس یکی دیگر از مؤلفه های مثبت و مؤثر بر کاهش 

(. عزت نفس یک ساختار علمی مهم در روند آموزش است و به عنوان یکی از عوامل مهم در نتایج یادگیری 1395

ز یعقوب زاد، پورمحمدی، مهری نژاد و بندک، ؛ به نقل ا2013، 1دانشجویان شناخته شده است )احمد، زب، یواله و علی

(، و به منزله بیان تأیید یا عدم تأیید فرد نسبت به خویشتن است و نشان می دهد که تا چه اندازه فرد خود را توانا، 1397

ای (. پژوهش ه1392؛ به نقل از احمدی، حاتمی، احدی و اسدزاده، 1998، 2ارزنده و پر اهمیت می داند )پاپ و مک هال

بیان داشته اند افرادی که در خود احساس ارزش و عزت نفس را داشته باشند یا در خود مختلف چنانچه نشان داده شد 

ایجاد کنند به دلیل حس خوبی که نسبت به خود و کارهای خود بدست می آورند باعث می شود به مرور حس تعلل و 

  تحصیلی در آنان از بین برود. کاریاهمال

 موضوع هشیپیشینه پژو

نقش خودکارآمدی تحصیلی و خود ناتوان سازی تحصیلی  "(، در پژوهشی تحت عنوان1397) و همکاران مهدی زاده

رابطه   بین متغیرهای خودکارآمدی تحصیلی و اهمال کاری تحصیلیدریافتند که،  "در اهمال کاری تحصیلی دانشجویان

اهمال کاری تحصیلی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین این  منفی و معنی دار، خود ناتوان سازی تحصیلی با 

 د.واریانس اهمال کاری تحصیلی را پیش بینی می کنن 16/0هم مقدار  دو متغیر با

بررسی رابطه بین سبک های حل مساله و اهمال کاری تحصیلی "(، در پژوهشی تحت عنوان 1397ی و زابلی )خرمائ

خودکارآمدی تحصیلی بین سبک های  دریافتند که، "نقش میانجی خودکارآمدی تحصیلیدانش آموزان دبیرستانی: 

درماندگی، خالقیت و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان، نقش میانجی را ایفا می کند. همچنین، سبک های گرایش به 

ل کاری تحصیلی دانش له به صورت غیرمستقیم و از طریق خودکارآمدی تحصیلی، اهماأ له و اعتماد به حل مسأ حل مس

 .ثیر قرار می دهدأ آموزان را تحت ت

 کاریاهمالبا  یت یرابطه عزت نفس و ابعاد شخص "(، در پژوهشی تحت عنوان1395پوالدی ریشهری و قربانپور )

وان رنجور خویی به طور مثبت و معنادار و ابعاد برون گرایی ، تجربه پذیری، دریافتند که،  "نور امیپ  انیدر دانشجو یلیتحص

تحصیلی در ارتباط می باشد. همچنین عزت نفس نیز  کاریاهمالتوافق پذیری و مسئولیت پذیری به طورمنفی و معنادار با 

ن داد این متغیرها روی هم رفته توان تحصیلی درارتباط بود. و رگرسیون همزمان نشا کاریاهمالبه طور منفی و معنادار با 

تحصیلی را دارامی باشند. عزت نفس و ابعاد پنجگانه شخصیت از متغیرهای  کاریاهمالدرصد از واریانس  92پیش بینی 

 .دانشجویان دانشگاه پیام نور می باشند کاریاهمالتاثیرگذار بر 

براساس عزت نفس و ابعاد  یلیتحص کاریاهمال ینیب شیپ  "(، در پژوهشی تحت عنوان1395آخوندی و همکاران )

و برون  یریتجربه پذی، ریپذ تیمسئول، با عزت نفس کاریاهمالدریافتند که،  "رنو امیدانشگاه پ  انیدر دانشجو یتیشخص

 یبا سازگار لیتحص کاریاهمال ینرابطه مثبت وجود دارد. و ب یبا روان رنجور  کاریاهمال نیو ب یمنف یرابطه  ییگرا

 یقو یکنندگ ینیب شیتوان پ  یریپذ تیعزت نفس و مسئول رینشان داد متغ ونیرگرس لیتحل جیو نتا امدیرابطه به دست ن

 هستند. یلیتحص کاریاهمالبر  رگذاریتاث یرهایاز متغ تیعزت نفس و ابعاد پنجگانه شخص نیدارند. بنابرا یتر
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و  یلیتحص یخودکارآمد نیرابطه ب "(، در پژوهشی تحت عنوان 1394برزگر بفرویی، رحیمی و برزگر بفرویی )

تحصیلی  ی پیش بینی کننده منفی اهمالکاریخودکارآمدی تحصیلدریافتند که،  "دانشجو معلمان یلیتحص یاهمالکار

یابد، ضروری است که  ود کارآمدی تحصیلی کاهش میکاری، موفقیت و خاینکه احتماال با افزایش اهمال است. با توجه به

 .تحصیلی و روش های بهبود خودکارآمدی و موفقیت تحصیلی انجام گیرد کاریاهمالتکمیلی جهت بررسی علل  مطالعات

عوامل  نیبشی: نقش پ انیدر دانشجو یلیتحص یکاراهمال "(، در پژوهشی تحت عنوان1394رحیمیان بوگر و روحانی پور )

ه متغیر خودکارآمدی، خودارزیابی تحصیلی و سطح تحصیالت نقش معناداری در دریافتند که،  "یو روانشناخت یتیجمع

کاری تحصیلی را در این نمونه پژوهشی تغییرات مربوط به اهمال 36/0کاری تحصیلی داشتند و قادر بودند بینی اهمالپیش

 .کاری تحصیلی نداشتنی اهمالبیهوش هیجانی سهم معناداری در پیش در این تحلیل رگرسیونی،. بینی کنندپیش

بین انگیزش و  بررسی رابطه  "(، در پژوهشی تحت عنوان1394قدم پور، کامکار، سبزیان، چهل پر، عبدلی و گراوند )

بین  تند که، دریاف "شاپور اهوازکاری تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندیخودکارآمدی تحصیلی با اهمال

انگیزگی با نمرات کل مقیاس های انگیزش درونی و انگیزش بیرونی و بینمرات کل مقیاس انگیزش تحصیلی و خرده مؤلفه

های آن همبستگی معناداری وجود ندارد. اما بین نمرات مقیاس خودکارآمدی تحصیلی و نمرات کاری و خرده مؤلفه اهمال

های آن همبستگی منفی و معناداری وجود داشت. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون ه کاری و خرده مؤلفکل مقیاس اهمال

های گروه  t بینی است. نتایج آزمون کاری تحصیلی از طریق خودکارآمدی تحصیلی قابل پیشساده نشان داد که اهمال

کاری تحصیلی و یاس اهمالمستقل و تحلیل واریانس چند متغیره نیز نشان داد که بین دانشجویان دختر و پسر در کل مق

رسد که اساتید و مجریان های آن تفاوت معناداری وجود ندارد. با عنایت به نتایج این پژوهش، به نظر میخرده مؤلفه 

 .بینی کنندکاری تحصیلی آنان را پیشتوانند با آگاهی از خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان، اهمالآموزشی می

 ی ل یتحص یورزو عزت نفس با تعلل یتیرابطه ابعاد شخص یبررس "تحت عنوان ی(، در پژوهش1392) یعقوبیو  یقالئ

رابطه دارند.  یلیتحص کاریاهمالبا  ییو نوگرا شناسیفهیوظ یرهایکه، متغ افتندیدر "انیدانشگاه فرهنگ انیدر دانشجو

 ی مناسب هایکننده ینبیشیو عزت نفس پ  ییزگرانورو ،شناسیفهیظو یرهایاز آن بودند که متغ یحاک اهافتهی نیهمچن

 .شوندیمحسوب م یلیتحص کاریاهمال یبرا

تحصیلی و  کاریاهمالخودکارآمدی عمومی،  "(، در پژوهشی تحت عنوان1389رزینی )هاشمی تمدنی، حاتمی و 

تحصیلی و پیشرفت تحصیلی رابطه   کاری اهمالدریافتند که، بین خودکارآمدی عمومی و  "پیشرفت تحصیلی دانشجویان

منفی معنادار وجود دارد. با وجود این تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد بین گروه ها از نظر آماری تفاوت معنادار 

 وجود ندارد. 

دریافت که،  "تحصیلی کاریاهمالباور به خودکارآمدی در فرد و "تحت عنوان (، در پژوهشی2019گرفت )

میران باالی خودکارآمدی با همانطور که فرض شد،  تحصیلی باشد. کاریاهمالکننده  پیش بینی می تواند خودکارآمدی

 تحصیلی همراه می باشد.  کاریاهمالمیزان پایین 

شخصیت، خودکارآمدی تحصیلی، منبع کنترل تحصیلی و  "(، در پژوهشی تحت عنوان2019آلبریک و ریزیگلو )

 منبعاز پنج شخصیت بزرگ و کنترل  رییخرده مقیاس های مسئولیت و قابلیت پذ دریافتند که، "تحصیلیکاری اهمال

مایل به تحصیالت دانشگاهی را در دانشجویان است، به طور معنی داری ت تحصیلیبیرونی که یکی از مقیاس های کنترل 



 یدانشگاه یلیتحص شیاز گرا یباالتر زانیم یدارا  اندختر انیمرد نسبت به دانشجو انیپیش بینی کرده است. دانشجو

 بودند. 

نقش  یبررستحصیلی:  کاریاهمالو  یلیتحص خودکارآمدی "(، در پژوهشی تحت عنوان2018مالکوک و موتلو )

 یخودکارآمد نیرابطه ب یتا حد یلیتحص زهیانگدریافتند که،  "یهدانشگاه ترک انیدر دانشجو یلیتحص زهیانگیانجی م

 کند. یم یانجیرا م یلیتحص کاریاهمالو  یلیتحص

و ترس از شکست به عنوان خودتنظیمی خودکارآمدی برای  "(، در پژوهشی تحت عنوان2018) زانگ و همکاران

 یخودکارآمد شیافزادریافتند که،  "تحصیلی در بین دانشجویان کارکنان بهداشتی کاریاهمالبین عزت نفس و  میانجی

در  یدوره کارشناس انیدانشجو انیم یلیتحص کاریاهمالترس از شکست ممکن است مانع از تسخیر و  یخودمراقبت یبرا

 تر، کاهش دهند. نییبا عزت نفس پا یبه خصوص افراد ،یبهداشت یحرفه ها

 " و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دبیرستانیکاری اهمالارتباط بین  "(، در پژوهشی تحت عنوان2015) 1جوبرت 

 بیشتری دارند پیشرفت تحصیلی در آنان میزان پایینی برخوردار است.  کاریاهمالنشان داد افرادی که 

 نتیجه گیری

این قبیل نشان دادن این مسئله است که توجه به  انیدانشجو یلیتحص کاریاهمالمؤثر بر کاهش  یمؤلفه ها نییتبهدف 

-به عبارتی اهمال .ضروری و پر اهمیت می باشد یامرمؤلفه های مثبت و ایجاد حس کارایی و عزت نفس در دانشجویان 

که نمود آن در رفتارهایی از قبیل نمرات پایین درسی و بی  کاری تحصیلی از جمله مؤلفه های روانشناختی می باشد

انگیزگی تحصیلی مشاهده می شود و تالش برای کاهش آن مسئله ای چند بعدی و چند جانبه می باشد که به سالمت 

خودکارآمدی نقش  محیط های دانشگاهیاین نکته ضروری می باشد که در  سیستم آموزشی و پویایی آن منجر می گردد.

می فرد را  انگیزهاین  تحصیلی و داشتن حس خوب به توانایی ها و استعدادها و همچنین داشتن حس خوب نسبت به خود

حتی کوچک ترین کار در زمینه تحصیلی خود را نوعی خودکارآمدی برنامه های خود را منسجم و هدفمند کند و دهد که 

از هدف آموزش می باشد در دانشجویان ایجاد می کند و و پیشرفت می داند و این مسئله حس خود و ارزشمندی که 

به تعویق  کارهاییمات پایداری نماید و در مقابل ناماالدانشجویان می کاهد. خودکارآمدی باعث می شود  کاریاهمالمیزان 

دستاوردهای و امیدوار باشد. از جمله  پیدا کند خاصانداخته شده خود را مورد بررسی قرار دهد و برای آنها ساختاری 

-ها و توانمندیجویانی که مهارتبه روشی اثربخش می باشد. دانش کاریاهمالکاهش ، خودکارآمدی تحصیلی و عزت نفس

عویق کنند که از میزان تدنبال میو عاداتی فکری را  هستند و کارآمددهند، در زندگی خویش خرسند های خود را رشد می

این مسئله را نیز می توان در نظر بشوند. موجب می شود آن ها افرادی مولد و کارآمد کاهد و انداختن و تعلل در کارها می

د یافته های سودمندی را به کید بر روی عوامل تأثیر گذار است که بتوانأ های جامع تحصیلی نیازمند تبرنامهداشت که 

ت مؤثر در زمینه ارتقای البرنامه ریزی مداخ درسهای مطالعه حاضر به نظر میال داشته باشد؛ با توجه به یافتهدنب

بخصوص در دانشجویان مقطع و بکارگیری روش هایی برای بهبود عزت نفس در دانشجویان دی تحصیلی خودکارآم

 .یی برخوردار باشدالبارورت کارشناسی از ض
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 های دانشگاهی سیاستتغییر اساسی در تحصیلی و  کاریاهمالهای مؤثر بر کاهش توجه به مؤلفه -1

آموزش روش های باال بردن خودکارآمدی در تحصیل و همچنین بهبود عزت نفس و آگاهی به نقش آنان در  -2

 تحصیلی در دانشجویان   کاریاهمالکاهش 

 کاری تحصیلی از طریق بهبود خودکارآمدی تحصیلیبکارگیری مداخالت مؤثر برای کاهش اهمال -3

کاری تحصیلی از طریق بهبود عزت نفس در دانشجویان مقطع برای کاهش اهمالبکارگیری مداخالت مؤثر  -4

 کارشناسی

سیستم آموزشی دانشگاهی راهکارهایی برای افزایش عزت نفس در دانشجویان مقطع کارشناسی در نظر  -5

 بگیرند. 

فس در تالش مسئولین دانشگاهی برای به کارگیری راهکارهایی برای رشد خودکارآمدی تحصیلی و عزت ن -6

 در آنان کاریاهمالدانشجویان و بهبود فعالیت های درس و عمکردی دانشجویان و کاهش 

بکارگیری روش های گروهی برای تقویت عزت نفس در دانشجویان تا بتوانند بر نامالیمات تحصیلی مقابله   -7

 کنند و اهمال کاری تحصیلی در آنان کاهش پیدا کند. 

آموزش راهبردهای تنظیم خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان درس و تأثیر مسئولین دانشگاهی به بهبود و   -8

 آن بر عملکرد آنان توجه کنند.

برگزاری دوره های مختلف آموزشی توسط انجمن های علمی و فرهنگی دانشگاهی در باب هدایت دانشجویان   -9

 ری تحصیلی در آنان.به سمت کارگاه های ده جلسه ای تقویت عزت نفس در دانشجویان و کاهش اهمال کا
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