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چکیده
هدف :پژوهش حاضر با هدف پیشبینی اهمالکاری تحصیلی دانشجویان بر اساس عوامل جمعیتی ،هوش هیجانی،
خودکارآمدی و خودارزیابی تحصیلی انجام گرفت.
روش :در یک مطالعهی توصیفی همبستگی 082 ،نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران به
روش نمونهگیری طبقهای تصادفی انتخاب گردیدند و به پرسشنامه جمعیت شناختی ،مقیاس اهمالکاری توکمن
( ،)TPSمقیاس هوش هیجانی شات ( ،)SEISمقیاس خودکارآمدی عمومی ( )GSESو پرسشنامه خودارزیابی
تحصیلی پاسخ دادند .همبستگی و رگرسیون خطی چندگانه به روش گامبهگام با نرمافزار  SPSS-19برای تحلیل
دادهها به کار رفت.
یافتهها :طبق نتایج سه متغیر خودکارآمدی ،خودارزیابی تحصیلی و سطح تحصیالت نقش معناداری در پیشبینی
اهمالکاری تحصیلی داشتند و قادر بودند  2/63تغییرات مربوط به اهمالکاری تحصیلی را در این نمونه پژوهشی
پیشبینی کنند ( .)p<2/220در این تحلیل رگرسیونی ،هوش هیجانی سهم معناداری در پیشبینی اهمالکاری
تحصیلی نداشت (.)P<2/20
نتیجهگیری :بنا به اهمیت خودکارآمدی ،خودارزیابی تحصیلی و سطح تحصیالت در اهمالکاری تحصیلی ،تقویت
خودکارآمدی و بهبود مهارتهای خودارزیابی تحصیلی با توجه به متغیر دو سطحی تحصیالت نقش مهمی در رفع
اهمالکاری تحصیلی خواهد داشت.
کلیدواژهها :اهمالکاری تحصیلی ،هوش هیجانی ،خودکارآمدی ،خودارزیابی تحصیلی
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مقدمه
اهمالکاری تحصیلی معادل تعلل و به تعویق انداختن فعالیتهای تحصیلی میباشد و عبارت است از
تأخیر عامدانه طیفی از فعالیتهای درسی و پژوهشی که برخالف انتظار میباشد (رابین ،0فوگل 0و
نوتر-اوفام0200 ،6؛ سولومون 4و رات بلوم .)0220 ،0مطالعات متعددی میزان شیوع اهمالکاری را
 00درصد تا  00درصد و برخی نیز بسیار باالتر حتی تا  02درصد برآورد کردهاند (اسچونبورگ،3
 .)0224اهمالکاری تحصیلی یا طفره رفتن از انجام امور درسی بر میزان یادگیری ،عملکرد تحصیلی
و بر موفقیت فعلی و آتی فراگیران تأثیر منفی میگذارد و مداخله در آن اهمیت بنیادین دارد
(لکشمیناریان ،0پوتدار 8و ردی0206 ،9؛ فیراری .)0222 ،02همچنین ،اهمالکاری سبب تأخیر در
تصمیمگیری و رفتارهای تأخیری در دانشجویان به اشکال گوناگون میشود (رابین و همکاران،
0200؛ تمدنی ،مجتبی .)0689 ،بر اساس مفهومپردازیهای متعدد ،اشارهشده است که عوامل
متعددی در پیدایش اهمالکاری نقش دارند .از عوامل متعدد مرتبط با اهمالکاری میتوان به عوامل
روانشناختی نظیر هوش هیجانی و خودکارآمدی (هن 00و گروشیت0204 ،00؛ استرونک 06و
استیله ،)0200،04خودارزیابی تحصیلی و تنفر از انجام وظایف تحصیلی (پرین 00و همکاران0200 ،؛
شاو )0200( 03و عوامل جمعیتشناختی نظیر سن ،جنسیت و رشته یا درجه تحصیلی (بالکیس 00و
دورو0229 ،08؛ تان 09و همکاران )0228 ،اشاره نمود .در این مطالعه منظور از عوامل روانشناختی دو
دو متغیر مهم هوش هیجانی و خودکارآمدی است.
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هوش هیجانی از جمله عوامل مهم روانشناختی است که با اهمالکاری تحصیلی ارتباط دارد
(دئیز ،0تراس 0و آیدوگان .)0229 ،6مایر 4و سالووی )0990( 0هوش هیجانی را نوعی از پردازش
هیجانی میدانند که شامل توجه به هیجان ها ،ارزیابی صحیح و دقیق آن در خود و دیگران،
نظمبخشی سازش یافته هیجانها و ابراز مناسب آنها میباشد .هوش هیجانی شامل چهار توانایی
ذهنی تشخیص ،درك و ابراز هیجانی ،توانایی تفکر هیجانی ،فهم هیجانی و مدیریت هیجانی است
(نلسون 3و الو .)0226 ،0در مطالعهای توسط شاو ( )0200مشخص شد که هوش هیجانی ،زندگی
تحصیلی ،خودارزیابی و خودکارآمدی بر رخداد اهمالکاری تحصیلی مؤثر هستند .به عالوه طبق
شواهد پژوهشی ،هوش هیجانی و خودکارآمدی تحصیلی رابطه منفی معناداری با اهمالکاری
تحصیلی دارند (هن و گروشیت.)0204 ،
مفهوم خودکارآمدی نیز از نظریه شناخت اجتماعی مشتق شده است و به معنای ادراك فرد از
توانایی خود در انجام یک فعالیت ،ایجاد یک پیامد و مقابله و کنترل یک موقعیت میباشد (سئو،8
0228؛ بندورا .)0990،9طبق مفهوم خودکارآمدی ،ادراك و باور به توانمندی خود ،نقش
تعیینکنندهای برای انجام هر عمل و رفتار دارد (ماهاسن .)0206 ،02در پژوهشی کالسن،00
کراوچاك 00و راجانی )0220( 06نشان دادند که خودکارآمدی پایین پیشبینیکنندهی مهم سطوح
باالی اهمالکاری تحصیلی است .سئو ( )0228نیز خودکارآمدی را به عنوان عامل تعدیلکننده
مهمی بین رابطه بین کمالگرایی و اهمالکاری تحصیلی شناسایی نمود .در مطالعهای دیگر،
استرونک و استیل ( )0200نشان دادند که خودکارآمدی ،خودتنظیمی ،خودارزیابی و ناتوانسازی
خود در پیشبینی اهمالکاری تحصیلی نقش مهمی دارند .به عالوه ،تمدنی ،حاتمی و هاشمی رزینی
( )0689نشان دادند بین خودکارآمدی عمومی با اهمالکاری و پیشرفت تحصیلی رابطه معکوس
معنادار وجود دارد .خودارزیابی تحصیلی بهطور اختصاصی بهعنوان یک صفت روانشناختی نیز به
معنای ارزیابی فرد از طریق خویشتننگری در شناختها ،رفتارها و عملکردهای تحصیلی است و
عاملی مهم در اصالح و تغییر رفتارهای غیرانطباقی مربوط به تحصیل است (کورونادو-آلیگرو،04
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 .)0220در مطالعهای ،فلت ،0بالنکستین 0و مارتین )0990( 6نتیجه گرفتند که خودارزیابی منفی
عاملی مهم در بروز اهمالکاری تحصیلی و اجتناب از انجام تکالیف درسی است .طبق نظر پارك 4و
اسپرلینگ ،)0200( 0خودارزیابی از مهمترین اقدامات خودتنظیمی در کاهش اهمالکاری تحصیلی
است .در مطالعه ای مرتبط ،خودتنظیمی و خودکارآمدی ،ارزش درونی ،اضطراب امتحان و
راهبردهای شناختی مرتبط با ارزیابی خودپیشبینیکننده منفی اهمالکاری تحصیلی بودند (حسین
چاری و دهقانی.)0680 ،
طبق شواهد پژوهشی ،عوامل جمعیتشناختی ،تفاوتهای فردی در یادگیری و درجه تحصیلی
نقش مهمی در اهمالکاری تحصیلی دارند (گرانچل ،3پاترزك 0و فریز0206 ،8؛ دیاز-مورالز،9
فراری 02و کارم دیاز .)0223 ،00رابطه بین سن و اهمالکاری تحصیلی بهعنوان یک متغیر جمعیت
شناختی مورد بررسی قرار گرفته است .طبق پژوهشهای انجامشده ،بین سن و اهمال کاری تحصیلی
ضریب همبستگی منفی و معناداری مشاهده شده است (استیل0220 ،؛ بالکیس و دورو .)0229 ،در
مطالعه بالکیس و دورو ( ،)0229سن پایینتر با اهمالکاری تحصیلی باالتری همراهی داشت و از
طرفی درجهی تحصیلی باالتر با اهمالکاری تحصیلی کمتری همراهی داشت .در مطالعات متعددی
که رابطه جنسیت و اهمالکاری تحصیلی بررسیشده است ،نتایج متفاوتی بهدستآمده است .در
مطالعهی هس ،00شرمن 06و گودمن )0222( 04و نیز مطالعه واتسون )0220( 00هیچگونه رابطهای
بین جنسیت و اهمالکاری تحصیلی مشاهده نشد ،درحالیکه بالکیس و دورو ( )0229و نیز
استیل )0220( 03دریافتند که بین دو جنس در اهمالکاری تحصیلی تفاوت وجود دارد و مردان
بیشتر از زنان اهمالکاری تحصیلی نشان میدهند .در میان عوامل جمعیتشناختی ،سطح تحصیالت
نیز عاملی مهم در د رگیر شدن در امور تحصیلی است و باالتر بودن سطح تحصیلی با اهمالکاری
پایینتر در امور تحصیلی همراه است (اسچلنکر ،00اسچلنکر و اسچلنکر .)0206 ،بهعالوه ،در
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پژوهشهایی دیگر نیز وضعیت تأهل به همراه عامل سن و مشکالت تحصیلی با بروز اهمالکاری
رابطه داشته است (شارما 0و کوار0200 ،0؛ پاال ،6آکیلدیز 4و باگس.)0200 ،0
گرچه نقش این متغیرها در بروز اهمالکاری در مطالعات مختلفی بررسیشده است ،اما
ناهمسویی در نتایج برخی از مطالعات قبلی ،عدممطالعهای نظاممند در مورد نقش متغیرهای
موردبررسی در این پژوهش بهطور یکپارچه در ایران و نیز نیاز به مداخالت مبتنی بر شناخت علل
در رفع اهمالکاری تحصیلی بر ضرورت انجام این مطالعه میافزاید .عدم اتفاق نظر در مورد عوامل
پیشبین اهمالکاری تحصیلی در دانشجویان ایرانی نیز یک خأل مهم است که زمینهساز مطالعه
حاضر بوده است .با توجه به موارد ذکرشده هدف پژوهش حاضر پیشبینی اهمالکاری تحصیلی
دانشجویان بر اساس عوامل جمعیتی ،هوش هیجانی ،خودکارآمدی و خودارزیابی تحصیلی بود.
مسأله پژوهش نیز این بود که آیا عوامل جمعیتی ،هوش هیجانی ،خودکارآمدی و خودارزیابی
تحصیلی نقش معناداری در پیشبینی اهمالکاری تحصیلی دانشجویان دارند؟
روش
جامعه ،نمونه و روش نمونه گیری
طرح پژوهش حاضر از نوع توصیفی همبستگی بود .جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه
آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران در مقاطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری در تمامی
رشتههای تحصیلی طی فروردینماه تا خردادماه  0690بود که تعداد کل آنها  0043602نفر بود.
به منظور انتخاب نمونه ،با استفاده از جدول کرجسی 3و مورگان 0با توجه به حجم جامعه آماری و
نیز تحلیل رگرسیونی مورداستفاده با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای تصادفی در ابتدا  622نفر
به عنوان نمونه انتخاب شدند که با کنار گذاشتن  02شرکتکننده از مطالعه به دلیل عدم تکمیل
دقیق ابزارها ،نمونه نهایی برابر با  082نفر بود .سابقه یا رخداد بیماریهای جسمانی یا روانشناختی
شدید و وجود پرونده پزشکی یا روانپزشکی طی دوران تحصیل در دانشگاه و نیز در زمان اجرای
مطالعه ،معیارهای خروج از مطالعه بودند.
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ابزارهای پژوهش
پرسشنامه جمعیتشناختی :از این ابزار برای جمعآوری اطالعات شخصی و عینی شرکتکنندگان
نظیر سن ،جنسیت ،وضعیت اجتماعی -اقتصادی ،وضعیت تأهل و وضعیت تحصیلی نظیر مقطع و
رشته تحصیلی و نیز بهمنظور جمعآوری اطالعات الزم در مورد سالمت کلی نظیر عدم برخورداری از
بیماریهای پزشکی یا روانشناختی استفاده شد.
مقیاس اهمالکاری تاکمن ( :1)TPSتاکمن در  0990این ابزار را بهمنظور سنجش اهمالکاری
دانشجویان ساخت و آن را هنجاریابی نمود .این مقیاس دارای  03گویه چهارگزینهای میباشد که
نمره کل از مجموع نمرات گویهها به دست میآید .شرکتکنندگان به یکی از چهار گزینه "مطلقاً
چنین نیستم" ،این تمایل در من وجود ندارد "این تمایل در من وجود دارد" و "مطلقاً چنین
هستم" پاسخ میگویند و این گزینهها به صورت  6 ،0 ،0و  4نمرهگذاری میشوند که جمع نمرات
بین  03تا  34میباشد .دوازده گویه در این مقیاس بهصورت مستقیم و  4گویه آن ( 04 ،00 ،0و
 )03بهصورت وارونه نمرهگذاری میشود .تاکمن ( )0990پایایی این مقیاس را  2/83گزارش کرده
است .مقدس بیات ( )0680پایایی آن را در دانشجویان  2/00بهدست آورد .همچنین روایی آن
توسط تاکمن در خارج از ایران موردبررسی و تأیید قرارگرفته است (تاکمن .)0990 ،ساختار تک
عاملی مقیاس از طریق تحلیل عاملی توسط مقدس بیات ( )0680در ایران نیز مورد بررسی و تأیید
قرار گرفت .در پژوهش شهنی ییالق ،مهرابیزاده هنرمند ،حقیقی و سالمتی ( )0680نیز آلفای
کرونباخ  2/04به دست آمد و روایی این مقیاس با استفاده از بررسی همبستگی آن با مقیاس تعلل
شوارزر ،0شمیتز 6و دیهل )0222( 4برای کل نمونه  ،2/03در نمونه دختران  2/30و در نمونه پسران
 2/48به دست آمد که همگی در سطح  2/220معنادار و حاکی از روایی این مقیاس است.
مقیاس هوش هیجانی شات ( :5)SEISاین مقیاس  66گویهای توسط شات و همکاران در سال 0998
و بر اساس الگوی هوش هیجانی مایر و سالوی ( )0990برای ارزیابی ابراز هیجان ،تنظیم و مدیریت
هیجان و نیز بهرهبرداری از هیجان ساخته شد .در نمرهگذاری آن از مقیاس لیکرت  0درجهای از
کامالً نادرست " "0تا کامالً درست " "0استفاده میشود .گویههای  08 ،0و  66بهصورت معکوس
نمرهگذاری میشود .ضریب پایایی آزمون با استفاده از روش آلفای کرونباخ توسط خسرو جاوید
( )0680محاسبهشده است .این ابزار توسط خسرو جاوید ( )0680ترجمه و هنجاریابی شد که در
مطالعه او پایایی کلی مقیاس با آلفای درونی  2/80بهدست آمد و نیز ضرایب تحلیل عامل مقیاس با
تحلیل مؤلفههای اصلی برای سه عامل تنظیم هیجان برابر با  ،2/80ارزیابی و ابراز هیجان برابر با
)1. Tuckman Procrastination Scale (TPS
2. Schwarzer
3. Schmitz
4. Diehl
)5. Schutte Emotional Intelligence Scale (SEIS
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 2/30و بهرهبرداری از هیجان برابر با  2/02به دست آمد .همچنین ،روایی همزمان بین مقیاس هوش
هیجانی شات با افسردگی  ،2/66اضطراب  2/00و الکسی تایمی  2/00گزارش شد که بیانگر روایی
مالکی آزمون است (خسرو جاوید.)0680،
مقیاس خودکارآمدی عمومی ( :1)GSESاین ابزار به منظور سنجش باورهای خودکارآمدی توسط
شرر 0و همکاران در سال  0980ساخته شد .این مقیاس دارای  06گویه است که  00گویه آن مربوط
به خودکارآمدی عمومی و  3گویه مربوط به تجارب خودکارآمدی در موقعیتهای اجتماعی است .در
این پژوهش از مقیاس  00گویهای آن استفادهشده است .نمرهگذاری مقیاس بر پایهی مقیاس
پنجدرجهای لیکرت از کامالً مخالف " "0تا کامالً موافق " "0صورت میگیرد .پایینترین نمره
خودکارآمدی در این مقیاس  00و باالترین نمره  80میباشد .نمرات باالتر بیانگر خودکارآمدی
قویتر و نمرات پایینتر بیانگر خودکارآمدی ضعیفتری میباشد .در نمرهگذاری این مقیاس،
گویههای  06 ،9 ،8 ،6و  00در جهت موافق و مابقی گویهها بهصورت وارونه نمرهگذاری میشوند.
شرر و همکارانش ( )0980آلفای کرونباخ کل مقیاس را  2/83و آلفای کرونباخ برای  00گویه
خودکارآمدی عمومی را  2/84بهدست آوردند .کرامتی و شهرآرای ( )0686نیز ضریب پایایی کل
مقیاس را با روش آلفای کرونباخ  2/80و ضریب پایایی  00گویه خودکارآمدی عمومی را 2/80
گزارش کردند.
پرسشنامه خودارزیابی تحصیلی :این ابزار  02سؤالی بر اساس پرسشنامه خودارزیابی مهارتهای
زبان خارجه بالنچ 6و مرینو )0989( 4ساخته و متناسبسازی شده است و در این مطالعه
مورداستفاده قرارگرفته است .پرسشنامه  02گویهای خودارزیابی توسط بالنچ و مرینو در سال 0989
ساخته شد و از دانشجویان میخواهد تا موضوعات مهم در کالس را شناسایی و میزان اهمیت آنها را
بررسی نمایند .نمرهگذاری طبق مقیاس لیکرت پنجدرجهای از هرگز " "2تا کامالً " "4انجام
میگیرد .این پرسشنامه نیز جهت انجام خودارزیابی در آموزش درس زبان انگلیسی برای دانشجویان
اسپانیایی توسط کورونادو-آلیگرو ( )0223مورد استفاده قرار گرفته و ضریب پایایی آن با استفاده از
آلفای کرونباخ  2/90گزارششده است که نشان از همسانی درونی باالی این ابزار است .پایایی و روایی
این ابزار در پژوهشی توسط امین خندقی ،سپندار ،سیفی و جوادی کوران ترکیه ( )0690در ایران
مورد بررسی قرار گرفته و با پایایی  2/89و روایی محتوایی مطلوب تأییدشده است.

)1. General Self-Efficacy Scale (GSES
2. Sherer
3. Blanch
4. Merino
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شیوه اجرا
این پژوهش با رعایت معیارهای اخالقی در بررسیهای علمی ازجمله کسب رضایت آگاهانه از
شرکتکنندگان به صورت کتبی ،رعایت حقوق و محرمانه ماندن اطالعات شرکتکنندگان و نیز
برخورداری از حق انصراف از ادامه همکاری در مطالعه طی هر زمان انجام گرفت .به منظور کنترل
اثرات خستگی و ترتیب ،از روش توازن سازی متقابل استفاده شد و ترتیب ابزارها و سؤاالت آنها
چهار بار جابهجا شد .مطالعه با مراجعه حضوری به دانشکدههای محل تحصیل ،ارائه ابزارهای مطالعه
به دانشجویان تکمیلکننده فرم رضایت در پژوهش و اخذ ابزارهای انجامشده توسط آنان در همان
مراجعه انجام گرفت .در برخی موارد نیز ابزارها با هماهنگی پژوهشگر و شرکتکننده طی یک یا دو
روز بعد جمعآوری شد.
شیوه آماری
به منظور تحلیل داده های بدست آمده از فراوانی (درصد) ،میانگین (انحراف معیار) ،همبستگی و
رگرسیون چندگانه به روش گامبهگام با نرمافزار آماری  SPSS-19استفاده شد .نظیر آنچه در این
مطالعه برقرار است ،رگرسیون چندگانه روش مناسبی در پیشبینی یک متغیر مالك پیوسته بر
اساس تعدادی از متغیرهای پیوسته فاصلهای یا نسبی یا متغیرهای مقولهای دو سطحی است
(گارسون.)0200 ،0
یافتهها
دامنه سنی شرکتکنندگان بین  00تا  43سال با میانگین سنی و انحراف استاندارد 06/20±0/20
بود .از  082نفر شرکتکننده تعداد  006نفر مرد ( )%04/3و تعداد  000نفر زن ( )%40/4بودند.
همچنین ،تعداد  030نفر دانشجوی کارشناسی ( )%09/3و  006نفر دانشجوی تحصیالت تکمیلی
(کارشناسی ارشد و دکتری) ( )%42/4بودند .به عالوه 029 ،نفر ( )%04/3مجرد و  00نفر ()%00/4
متأهل بودند .از لحاظ متغیر وضعیت اقتصادی –اجتماعی ،تعداد  00نفر وضعیت اقتصادی –
اجتماعی پایین ( 030 ،)%00/0نفر وضعیت اقتصادی –اجتماعی متوسط ( )%09/3و  40نفر وضعیت
اقتصادی –اجتماعی باال ( )%04/3داشتند .همبستگی پیرسون بین متغیرهای فاصلهای و همبستگی
دو رشتهای بین متغیرهای فاصلهای و مقولهای و نیز میانگین  ±انحراف معیار متغیرهای پیوسته
پژوهش ارائهشده است (جدول .)0

1. Garson
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جدول  :1ضرایب همبستگی ،میانگین و انحراف معیار متغیرهای پیشبین و اهمالکاری تحصیلی ( 282نفر)
متغیر
 0جنسیت

0

0

6

4

0

3

8

0

0

 0سطح تحصیالت

-2/29

0

 6وضعیت تأهل

2/23

**2/00

0

 4سن

**-2/06

**2/64

**2/04

0

 0خودکارآمدی

*-2/00

**2/00

*2/02

*2/00

0

 3خودارزیابی

2/24

*2/00

*2/00

*2/02

**2/00

0

 0هوش هیجانی

2/20

*2/06

2/20

2/20

**2/04

*2/00

0

 8اهمالکاری تحصیلی

2/20

*-2/09

2/28

2/20

**-2/04

**-2/09

**-2/02

0

میانگین ±انحراف معیار

-

-

-

06/20±0/20

30/63±9/20

00/00±6/90

08/00±8/80

69/60±8/39

** P<2/20

* P<2/20
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طبق ضرایب همبستگی پیرسون بین خودکارآمدی ،خودارزیابی و هوش هیجانی با اهمالکاری
تحصیلی رابطه معکوس و معنادار وجود داشت ( .)p<2/220همچنین ،طبق ضرایب همبستگی دو
رشتهای بین متغیر دو سطحی سطح تحصیالت و اهمالکاری تحصیلی رابطه معکوس و معنادار
وجود داشت ( .)p<2/20جنسیت ،وضعیت تأهل و سن رابطه معناداری با اهمالکاری تحصیلی
نداشتند ( ) p<2/20و لذا این متغیرها وارد معادله رگرسیون نشدند (جدول  .)0به عالوه ،طبق
جدول  0برخی از همبستگیهای بهدستآمده اگرچه معنادارند ،اما توان تبیین بسیار کمی دارند و
در این میان تنها خودکارآمدی توان باالیی دارد.
پیشفرضهای آماری تحلیل رگرسیون چندگانه با بررسی همخطی چندگانه به کمک آماره
تولرانس ،دادههای پرت ،نمودارهای مانده و دادههای مفقود برقرار بود .آماره تولرانس در پیشبینی
اهمالکاری تحصیلی در سه گام تحلیل رگرسیون دارای ضرایب بین  2/90تا  0/2بود که حاکی از
عدم همخطی و نیز ثبات این تحلیل رگرسیون بود .همچنین ،مقدار  VIFبرای هر متغیر در سه گام
تحلیل در دامنه  0/22تا  0/08قرار داشت .مقدار دوربین -واتسن در پیشبینی اهمالکاری تحصیلی
برابر  0/80بود و لذا فرض همبستگی پسماندها نیز رد شد .همچنین ،روابط همبستگی بین
متغیرهای پیشبین و مالك در سهگام تحلیل کمتر از  2/9بود که به معنای عدم همخطی بین
متغیرها و صحت انجام تحلیل رگرسیون خطی است .نتایج تحلیل واریانس مدل رگرسیون گامبهگام
در تعیین سهم متغیرهای پیشبین اهمالکاری تحصیلی نیز ارائهشده است (جدول .)0
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جدول  :2تحلیل واریانس مدل رگرسیون گام به گام در تعیین سهم متغیرهای پیشبین اهمالکاری تحصیلی
منابع

مجموع

درجه

میانگین

تغییرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

رگرسیون

3030/84

0

3030/84

باقیمانده

04630/90

038

06/09

کل

02008/82

039

رگرسیون

3080/36

0

6692/80

باقیمانده

06040/03

030

00/48

کل

02008/82

039

 .3خودکارآمدی +

رگرسیون

0462/90

6

0403/98

خودارزیابی تحصیلی

باقیمانده
کل

06290/84
02008/82

033
039

49/04

مدل

 .1خودکارآمدی

 .2خودکارآمدی +
خودارزیابی تحصیلی

 +سطح تحصیالت

F

معنیداری

R

R2

Adj R2

000/24

2/220

2/048

2/622

2/098

30/80

02/62

2/220

2/220

2/000

2/320

2/662

2/630

2/600

2/600

00
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طبق جدول  ،0یافتهها نشان میدهند که طی سهگام متغیرها بهگونهای معنادار میتوانند
اهمالکاری تحصیلی را پیشبینی کنند ( .)P<2/220در گام اول ،متغیر خودکارآمدی بر اهمالکاری
تحصیلی معنادار است ( F)0 ،038( =000/24و  )P<2/220و این متغیر قادر است  2/62تغییرات
مربوط به اهمالکاری تحصیلی را در این نمونه پژوهشی ( )R2=2/622و نیز در جامعه پژوهشی مورد
تعمیم ( )Adj R2=2/098تبیین کند .سهم خودکارآمدی در تبیین اهمالکاری تحصیلی برابر با
 2/62است .در گام دوم ،متغیرهای خودکارآمدی و خودارزیابی تحصیلی بر اهمالکاری تحصیلی
معنادار هستند ( F)0 ،030( =30/80و  )P<2/220و این دو متغیر قادرند  2/66تغییرات مربوط به
اهمالکاری تحصیلی را در این نمونه پژوهشی ( )R2=2/662و نیز در جامعه پژوهشی مورد تعمیم
( ) Adj R2=2/600تبیین کنند .در این گام سهم خودارزیابی تحصیلی در تبیین اهمالکاری
تحصیلی برابر با  2/26است .در گام سوم (گام نهایی) ،سه متغیر خودکارآمدی ،خودارزیابی تحصیلی
و سطح تحصیالت بر اهمالکاری تحصیلی ،میزان  Fبهدستآمده معنادار است ( F)6 ،033(=02/62و
 )P<2/220و این سه متغیر قادرند  2/63تغییرات مربوط به اهمالکاری تحصیلی را در این نمونه
پژوهشی ( )R2=2/630و نیز در جامعه پژوهشی مورد تعمیم ( )Adj R2=2/600تبیین کنند .در این
گام سهم سطح تحصیالت در تبیین اهمالکاری تحصیلی برابر با  2/26است .در این تحلیل
رگرسیونی ،متغیر هوش هیجانی سهم معناداری در پیشبینی اهمالکاری تحصیلی نداشت
( .)P<2/20همچنین ،ضرایب رگرسیون چندگانه برای متغیرهای پیش بین اهمالکاری تحصیلی
ارائهشده است (جدول .)6
جدول  :3ضرایب رگرسیون چندگانه برای متغیرهای پیش بین اهمالکاری تحصیلی به روش گام به گام
گام
1

2

3

متغیر پیش بین

ضرایب
B

خطای
معیار

ضرایب
β

t

مقدار ثابت

0/260

6/202

خودکارآمدی

-2/000

2/249

مقدار ثابت

2/860

6/483

خودکارآمدی

-2/490

2/249

-2/000

خودارزیابی تحصیلی

-2/689

2/006

-2/000

مقدار ثابت

0/002

6/340

خودکارآمدی

-2/490

2/248

-2/000

خودارزیابی تحصیلی

-2/436

2/000

-2/000

-4/060

سطح تحصیالت

-0/800

2/080

-2/080

-6/360

-2/048

معنیداری

0/620

2/200

02/003

2/220

2/069

2/800

-9/980

2/220

-6/408

2/220

0/000

2/060

-02/004

2/220
2/220
2/220

ضریب رگرسیون متغیرهای پیشبین نشان میدهد که سه متغیر خودکارآمدی ،خودارزیابی
تحصیلی و سطح تحصیالت میتوانند تغییرات مربوط به اهمالکاری تحصیلی را بهگونهای معنادار
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تبیین کنند که این تبیین از طریق ورود هر سه متغیر در گام سوم ورود میباشد .طبق نتایج گام
نهایی (گام سوم) در بین این متغیرها ،متغیر خودکارآمدی مهمتر از بقیه متغیرها است .وزن
خودکارآمدی ( )t=-02/004( ،)B =-2/490و ( )P<2/220نشان میدهد که این متغیر با اطمینان
 99درصد میتواند در کنار دیگر متغیرها تغییرات مربوط به اهمالکاری تحصیلی را پیشبینی نماید
که در صورت تعمیم نمونه موردمطالعه به جامعه اصلی ،وزن خودکارآمدی )β( -2/000 ،خواهد بود.
در نهایت اینکه هرچه خودکارآمدی باالتر باشد ،اهمالکاری تحصیلی کاهش مییابد .وزن
خودارزیابی تحصیلی ( )t=-4/060( ،)B=-2/436و ( )P<2/220نشان میدهد که این متغیر با
اطمینان  99درصد میتواند در کنار دیگر متغیرها تغییرات مربوط به اهمالکاری تحصیلی را
پیشبینی نماید که در صورت تعمیم نمونه موردمطالعه به جامعه اصلی ،وزن خودارزیابی تحصیلی،
 )β( -2/000خواهد بود .در نهایت اینکه هرچه خودارزیابی تحصیلی باالتر باشد ،اهمالکاری
تحصیلی کاهش مییابد .وزن سطح تحصیالت ( )t =-6/360( ،)B =-0/800و ( )P<2/220نشان
میدهد که این متغیر با اطمینان  99درصد میتواند در کنار خودکارآمدی و خودارزیابی تحصیلی
تغییرات مربوط به اهمالکاری تحصیلی را پیشبینی نماید که در صورت تعمیم نمونه موردمطالعه
به جامعه اصلی ،وزن سطح تحصیالت  )β( -2/080خواهد بود .در نهایت اینکه هرچه سطح
تحصیالت باالتر باشد ،اهمالکاری تحصیلی کمتر است (جدول .)6
بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که متغیرهای خودکارآمدی ،خودارزیابی تحصیلی و متغیر دو مقولهای
سطح تحصیالت رابطه منفی معناداری با اهمالکاری تحصیلی دارند و میتوانند تغییرات مربوط به
اهمالکاری تحصیلی را بهگونهای معنادار تبیین کنند .این نتایج همسو با نتایج پژوهش استرونک و
استیل ( )0200در زمینه رابطه خودکارآمدی و خودارزیابی تحصیلی با اهمالکاری تحصیلی،
پژوهش شاو ( )0200در زمینه رابطه بین خودارزیابی تحصیلی و خودکارآمدی با اهمالکاری
تحصیلی و نیز پژوهش تان و همکاران ( )0228در زمینه رابطه خودارزیابی تحصیلی و سطح
تحصیالت با اهمالکاری تحصیلی است .استرونک و استیل ( )0200در مطالعه خود نشان دادند که
خودکارآمدی ،خودارزیابیهای منفی و ناتوانسازی خود پیشبینیکننده مهم اهمالکاری تحصیلی
هستند .در مطالعهی هن و گروشیت ( )0204نیز خودکارآمدی پایین با اهمالکاری تحصیلی باال
همراه بود .در یافتهای همسو ،در مطالعه اسچلنکر و همکاران ( )0206متغیر جمعیتشناختی سطح
تحصیالت عاملی مهم در انجام امور تحصیلی بود و با باالتر رفتن سطح تحصیلی ،اهمالکاری در امور
تحصیلی کاهش مییافت .در مطالعه بالکیس و دورو ( )0229نیز نتیجه گرفته شد که درجه
تحصیلی باالتر با اهمالکاری تحصیلی پایینتر همراه است .حسین چاری و دهقانی ( )0680نیز در
پژوهش خود نشان دادند که راهبردهای خودانگیزشی باعث افزایش خودارزیابی تحصیلی میشود و
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نهایتاً با اقدام به خودارزیابی ،اهمالکاری در دانشجویان کاهش و درجات تحصیلی ارتقاء مییابد .در
تبیین این نتایج میتوان به برخی استداللها اشاره نمود.
به باور شاو ( ،)0200خودارزیابی دقیق از امور تحصیلی و خودکارآمدی باال سبب مبادرت باالتر
به امور تحصیلی و انجام مسئوالنه تکالیف مرتبط میشود و بدین طریق سبب کاهش اهمالکاری
تحصیلی میگردد .ماهاسن ( ) 0206معتقد است افراد دارای باورهای خودکارآمدی باال برخالف افراد
اهمالکار به تواناییهایشان در هر عملکردی اعتقاد دارند و بهاحتمالزیاد با تمام تالش جهت
موفقیت خود تالش میکند .بهعالوه ،می توان استدالل نمود که افراد دارای خودارزیابی تحصیلی باال
به دلیل آگاهی یافتن از وضعیت واقعی امور تحصیلی خود بیشتر به مطالعه میپردازند تا بر مشکالت
مربوط به تحصیل فائق آیند .همانگونه که اسچوونبورگ ( )0224بیان میکند میتوان استدالل
نمود که خودکارآ مدی باالتر با تجربه بیشتر احساسات مثبت در مورد نتایج رفتارها و اعمال ،سبب
انجام بیشتر و دقیقتر امور تحصیلی و در نتیجه ارتقای درجات تحصیلی میگردد و بنابراین در
مراحل بعدی یا در درجات تحصیلی باالتر ،اهمالکاری تحصیلی کاهش مییابد .از طرفی ،میتوان
استدالل کرد که خودارزیابی تحصیلی با فراهمسازی امکان کنترل بر فعالیتهای تحصیلی و نیز
خودکارآمدی با فراهمسازی توان الزم برای انجام امور تحصیلی با اثر عامل میانجین انگیزه سبب
مبادرت باالتر در این امور و در نتیجه کاهش اهمالکاری تحصیلی و باال رفتن درجات تحصیلی
خواهند شد .همچنین ،رابطهای متقابل و دوسویه بین ارتقای درجه تحصیلی و اهمالکاری وجود
دارد ،بهگونهای که این دو عامل بهطور متقابل بر هم اثر میگذارند و باال رفتن یکی سبب کاهش
دیگری میگردد .همچنین ،مسئولیتپذیری بیشتر در دانشجویان مقاطع تحصیلی باالتر از عوامل
مهم اهمالکاری پایینتر در آنان است.
طبق نتایج این مطالعه ،در میان عوامل جمعیتشناختی ،جنسیت ،وضعیت تأهل و سن رابطه
معناداری با اهمالکاری تحصیلی نداشتند و لذا وارد معادله رگرسیون نشدند .همچنین ،متغیر هوش
هیجانی سهم معناداری در پیشبینی اهمالکاری تحصیلی نداشت .در این زمینه شواهد همسو و
ناهمسویی وجود دارد .در مطالعاتی جداگانه ،بالکیس و دورو ( )0229و استیل ( )0220نتیجه
گرفتند که بین سن و اهمالکاری تحصیلی همبستگی منفی و معناداری وجود دارد و نیز مردان
بیشتر از زنان اهمالکاری تحصیلی نشان میدهند ،درحالیکه هس ،شرمن و گودمن ( )0222و نیز
واتسون ( )0220هیچگونه ارتباطی بین جنسیت و اهمالکاری تحصیلی مشاهده نکردند .همسو با
یافتههای این مطالعه ،نتایج پژوهش هایکوك ،0مک کارتی 0و اسکی )0998( 6نیز حاکی از آن بود
که جنسیت و سن پیشبینیکنندهی مهم اهمالکاری نیستند .همچنین ،برخالف یافته مطالعه
1. Haycock
2. McCarthy
3. Skay
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حاضر در پژوهشهای شارما و کوار ( )0200و پاال و همکاران ( )0200وضعیت تأهل بههمراه عامل
سن و مسائل تحصیلی با بروز اهمالکاری رابطه داشته است و اهمالکاری در افراد متأهل پایینتر
بوده است .برجستهترین یافته ناهمسو با نتایج پژوهشهای قبلی در این مطالعه این بود که هوش
هیجانی با وجود رابطه منفی با اهمالکاری تحصیلی توان معناداری در پیشبینی اهمالکاری
نداشت .در مطالعات انجام گرفته توسط دئیز و همکاران ( )0229و نیز هن و گروشیت ()0204
هوش هیجانی از عوامل مهم پیشبین اهمالکاری تحصیلی بود .در تبیین این یافته متضاد ،طبق
نظر مایر و سالووی ( )0990از آنجا که هوش هیجانی نوعی از پردازش هیجانی ،ارزیابی صحیح و
دقیق هیجان در خود و دیگران ،نظمبخشی هیجانها و ابراز مناسب آنها میباشد ،لذا این عوامل
ضرورتاً با حاالت مرتبط با عملکردهای عقالنی و تحصیلی ارتباط ندارند و این ارتباط تحت تأثیر
عوامل مرتبط دیگری است .بهعالوه ،شاو ( )0200نیز بیان میکند عوامل تعدیلکننده مهمی نظیر
انگیزه تحصیلی و تمایل به پیشرفت ،رابطه بین هوش هیجانی و اهمالکاری تحصیلی را تحت تأثیر
قرار میدهند که در این مطالعه بررسی نشدهاند .همچنین ،در تبیین دستیابی به این یافتههای
متضاد میتوان به عواملی مهمی اشاره داشت که سبب ناهمسویی در نتایج شده است .طرح پژوهشی
و نمونه های آماری متفاوت در مطالعات متعدد ،استفاده از ابزارهای متفاوت در سنجش هوش
هیجانی ،تعیین دامنهی سنی متفاوت ،گروهبندی متفاوت از لحاظ وضعیت تأهل و نیز اهمیت دیگر
متغیرهای مورد بررسی در مطالعات متعدد از مهمترین عواملی هستند که سبب این یافتههای
متفاوت میشوند.
با وجود برخی نقاط قوت مهم در مطالعه حاضر از جمله حجم نمونهی نسبتاً مناسب و طرح
مناسب مطالعه ،این پژوهش دارای محدودیتهایی بوده است که بر نتیجهگیری از یافتهها اثر
میگذارد و مضامین کاربردی این مطالعه را محدود میکند .بر اساس طرح توصیفی همبستگی در
این مطالعه ،تعیین سیر زمانی و برقراری روابط علی بین متغیرهای پیشبین و اهمالکاری تحصیلی
وجود ندارد .پژوهش بر دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران ،تعمیمپذیری
نتایج را به این جامعه آماری محدود میسازد .استفاده از ابزارهای خود گزارشی ،عدم طرح مطالعه
کمی -کیفی (آمیخته) و یا طرح طولی و نیز عدم بررسی کیفی اهمالکاری تحصیلی از دیگر
محدودیتهای این مطالعه بود.
نتیجه نهایی مطالعه حاضر این بود که متغیرهای خودکارآمدی ،خودارزیابی تحصیلی و سطح
تحصیالت پیشبینیکنندهی معنادار اهمالکاری تحصیلی میباشند .بهعبارت دیگر ،خودکارآمدی،
خودارزیابی تحصیلی و سطح تحصیالت در کنار هم بهتر از دیگر متغیرهای موردمطالعه قادر به
پیشبینی اهمالکاری دانشجویان بودند .همچنین ،اگرچه خودکارآمدی ،خودارزیابی تحصیلی و
سطح تحصیالت دارای نقش معناداری در پیشبینی اهمالکاری دانشجویان هستند ،اما تنها
خودکارآمدی دارای توان باالیی در پیشبینی اهمالکاری دانشجویان است؛ بنابراین ،بهبود
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خودکارآمدی و خودارزیابی تحصیلی و ارتقای سطح تحصیالت همراه با طراحی مداخالتی متناسب
با توجه به عامل میانی انگیزه از محورهای مهم کاهش یا کنترل اهمالکاری تحصیلی در دانشجویان
است .افزایش توانایی خودتنطیمی و خودارزیابی و تقویت خودکارآمدی به خصوص در مقاطع
تحصیلی پایینتر باعث میشود تا دانشجویان به برنامهریزی و انگیزش الزم برای انجام تکالیف خود
مبادرت ورزند .انجام کارآزمایی با هدف تدوین برنامه ارتقای خودکارآمدی و خودارزیابی تحصیلی
بهمنظور کاهش اهمالکاری تحصیلی ،پیشنهادهای برخاسته از این پژوهش در آینده است .به عالوه،
نتایج این پژوهش برای مشاوران مراکز مشاوره دانشجویی و متخصصان با توجه به نقش پیشبین
این سه عامل در اهمالکاری تحصیلی اهمیت کاربردی و عملی دارد .با مداخله در این عوامل
میتوان برنامهریزی مطلوبی برای کاهش اهمالکاری تحصیلی نمود.
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