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چکیده
هدف :این پژوهش با هدف پیشبینی اهمالکاری تحصیلی بر اساس مهارتهای ارتباطی و سبکهای هویت انجام شد.
روش :این مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع همبستگی می باشد .جامعه آماری 122نفر از دانشآموزان دبیرستانی
شهرستان رامیان در نیمسال اول سال تحصیلی  39-39بودند .روش نمونهگیری خوشهای انتخاب شد و آزمون
مهارتهای ارتباطی کوئین دام ،پرسشنامه سبک هویت و آزمون اهمالکاری تحصیلی سواری را تکمیل نمودند.
یافتهها :نتایج نشان داد بین مهارتهای ارتباطی با اهمالکاری تحصیلی (r= -0/91؛  )p=0/0002رابطه معنادار وجود
دارد و فقط بین اهمالکاری ناشی از خستگی و گوش دادن مؤثر ،بین اهمالکاری ناشی از بیبرنامگی و گوش دادن مؤثر
رابطه معنادار وجود ندارد .بین سبکهای هویت و اهمالکاری (r= -0/13؛  )p=0/0002رابطه معنادار وجود دارد و فقط
بین اهمالکاری ناشی از بیبرنامگی و سبک هویت اطالعاتی (r= -0/29؛  )p=0/00و سبک هویت هنجاری (r= -0/29؛
 )p=0/00رابطه معنادار وجود ندارد .بین سبکهای هویتی و مهارتهای ارتباطی رابطه معنادار وجود دارد و فقط بین
سبک هویت هنجاری و قاطعیت (r= -0/03؛  ،)p=0/23بین سبک هویت سردرگم و گوش دادن مؤثر و بین سبک
هویت تعهد و قاطعیت رابطه معنادار وجود ندارد .نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد زیر مقیاس بینش در پیشبینی
اهمالکاری تحصیلی نقش معنادار ندارد ،اما زیر مقیاسهای گوش دادن مؤثر ،تنظیم عواطف ،درک پیام و قاطعیت در
پیشبینی اهمالکاری تحصیلی نقش دارند و حدود  12درصد واریانس را پیشبینی میکنند .همچنین ،سبکهای
هویت اطالعاتی و هنجاری در پیشبینی اهمالکاری تحصیلی دانشآموزان نقش معنادار ندارند ،اما سبکهای هویت
سردرگم و تعهد در پیشبینی اهمالکاری تحصیلی دانشآموزان نقش معنادار دارند و حدود  19درصد واریانس را
پیشبینی میکنند.
نتیجهگیری :نتیجه پژوهش نشان داد میتوان با آموزش برخی از مهارتهای ارتباطی و کمک به برخی از سبکهای
هویتیابی به کاهش اهمالکاری تحصیلی کمک کرد.
کلید واژهها :مهارتهای ارتباطی ،سبکهای هویت ،اهمالکاری تحصیلی

 .2استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه مازندران
 .1کارشناس ارشد برنامهریزی آموزشی
* نویسنده مسئول:

Email: r.mirarab@umz.ac.ir

60

پیشبینی اهمالکاری تحصیلی بر اساس مهارتهای ...

مقدمه
اهمالکاری یا به تأخیر انداختن فعالیتهای تحصیلی پیامدهای منفی بسیاری برای دانشآموزان
دارد و چه بسا که یکی از علل مهم افت تحصیلی نیز همین اهمالکاری باشد.
اهمالکاری تحصیلی به معنای به تأخیر انداختن یا اجتناب از انجام هرگونه تکلیف تحصیلی
است که ناشی از اختالف بین رفتار قصد شده و رفتار واقعی است و برای افراد پیامدهای منفی دارد
(بایندر .)1000 ،2سولومون و راتبلوم )2399( 1اهمالکاری تحصیلی را به تأخیر انداختن وظایف
تحصیلی تعریف میکنند .این وظایف ممکن است شامل آماده شدن برای امتحان ،آماده کردن
مقاالت در طول نیمسال تحصیلی ،امور اداری مربوط به مدرسه یا دانشگاه و حضور مستمر در کالس
باشد .دانشجویان اهمالکار آمادگی برای امتحان را به شب پایانی موکول میکنند و در نتیجه هنگام
امتحان اضطراب شدیدی را تجربه مینمایند.
از اهمالکاری به عنوان یک عادت بد (چیس )1009 ،9و یک مشکل رفتاری شناختهشده که
بسیاری از بزرگساالن در کارهای منظم روزانه تجربه میکنند (جانسون و کارتون )2333 ،9یادشده
است .تحقیقات ،میزان شیوع اهمالکاری تحصیلی را بین  90تا  36درصد گزارش کردهاند (ابراین،6
 .)1001در ایران توکلی ( )2931دریافت که  29درصد دانشآموزان دارای اهمالکاری شدید و
 00/9درصد دانشآموزان دارای اهمالکاری متوسط هستند.
فراری )1002( 0اهمالکاران را به عنوان افرادی تنبل و آسان گیر که نمیتوانند خود را تنظیم
کنند ،توصیف کرد .در عوض غیر اهمالکاران از خود اثربخشی باال و عملکرد باال برخوردارند.
روساریو ،کاستا و نونز )1003( 0معتقدند که با وجود اینکه اهمالکاری در تمام فعالیتهای زندگی
روزانه ممکن است اتفاق بیفتد ،اما اهمال گرایی در زمینه انجام تکالیف درسی فراوانی بیشتری دارد.
به نظر میرسد یکی از عوامل مرتبط با اهمالکاری تحصیلی ،مهارتهای ارتباطی است.
مهارتهای ارتباطی به رفتارهایی اطالق میشود که شخص میتواند از طریق آن با دیگران به نحوی
ارتباط برقرار کند که به بروز پاسخهای مثبت و پرهیز از پاسخهای منفی منتهی شود .یکی از این
مهارتها ،گوش دادن و پاسخ دادن است (قبادی .)2990 ،توانایی گوش دادن فعاالنه شامل مشارکت
در گفتوشنود است .در این نوع گوش دادن ،شنونده نه تنها باید سراپا گوش باشد ،بلکه باید برای
اطمینان از درک مطلب گوینده ،استنباط خود را بهطور خالصه به وی منتقل کند (امین
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چهارسوقی .) 2992 ،در گوش دادن مؤثر ،حفظ تماس چشمی از اهمیت زیادی برخوردار است و
نشاندهندهی عالقه شنونده به موضوع صحبت است (قبادی.)2990 ،
توانایی مهار و نظمدهی هیجانها مؤلفه دیگر ارتباط است .این مهارت ناظر بر توانایی ابراز
احساسها و مهارت در کنار آمدن با هیجانها و عواطف دیگری است (گلمن .)2999 ،2بدین ترتیب
فرد باید در ابراز عواطف خود به نحو مناسب و مؤثر و نیز در تعبیر و تفسیر واکنشهای هیجانی
دیگران ماهر شود.
توانایی دریافت و ارسال پیامهای واضح ارتباطی یکی دیگر از مهارتهای ارتباطی است (ناپ و
هال .)2331 ،در این خصوص پرهیز از کاربرد کلمات تعصبآمیز ،سؤال کردن و توضیح خواستن در
مورد آن چه که درک نشده است و ارائه بازخورد به گوینده به این مهارت کمک میکند (قبادی،
.)2990
عالوهبر موارد فوق توانایی کشف معنای حقیقی پیامهای کالمی و غیرکالمی ،بینش نسبت به
فرآیند ارتباط ،قاطعیت و فعال بودن ،توانایی دفاع از عقاید و نظرات خود و پافشاری بر دیدگاههای
منطقی و معقول خویش را نیز میتوان در زمره مهارتهای ارتباطی قرار داد (ناپ و هال.)2331 ،1
عامل دیگری که بهنظر میرسد با اهمالکاری تحصیلی مرتبط باشد ،سبکهای هویت است.
اریکسون )2309( 9هویت را حسی از پیوستگی با گذشته و سوگیری برای آینده میداند ،بهگونهای
که فرد باید آموختهها و مهارتهای بهدست آورده از دورههای پیشین و همچنین همانندسازیهای
گذشته را ترکیب کند و هویتی مشخص برای خود بسازد (اسپرینتال و کالینز .)2336 ،9بورک
( )1001هویت را مجموعهای از معانی میداند که فرد برای تعریف خود به کار میبرد.
بر اساس نظریه اریسکون ( )2309هویت احساس عینی از تمامیت درونی را فراهم میآورد و به
عنوان بافت تفسیرگری عمل میکند که در آن پرسشهایی درباره مقصود و معنی زندگی پاسخ داده
میشود .در صورتی که نوجوان با اطمینان از خود درک کند که از دیگران متمایز و جدا است ،در
حد معقولی دارای ثبات رأی و یکپارچگی است ،در طول زمان تداوم دارد و خود را شبیه به آن
تصوری بداند که دیگران از او دارند به احساس هویت کاملی از خود دست مییابد (حجازی و
فرتاش.)2996 ،
مارسیا )2330( 6بر اساس نظریه اریکسون درباره هویت و با استفاده از متغیرهای زیربنایی
مکاشفه و پایبندی ،چهار وضعیت هویت را مشخص کرده است :در وضعیت هویت سردرگم ،نوجوان
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سرگردان است و به عقاید ،اصول یا دیگران پایبند نیست و محدود به خود بازبینی است .در وضعیت
هویت زودرس از گزینش خودمختار پرهیز میکند .این گروه ،بدون تجربه بحران نوجوانی به اهداف
ویژه پایبند شدهاند و در چارچوب برنامههایی که دیگران به ویژه والدین برای آنها چیدهاند آن
اهداف را پذیرفتهاند .در وضعیت بررسی هویت ،افراد هنوز برای دستیابی هویت تالش میکنند و
هنوز پایبندی مهمی ندارند .در وضعیت هویت کسبشده ،شخص اندکاندک اندیشههای خود را
یکپارچه میسازد و خویشتن نو میآفریند (پیری و شهرآرای.)2999 ،
استیل )1000( 2در یک فرا تحلیل علل و اثرات احتمالی اهمالکاری را با متغیرهای متعدد
موردبررسی قرار داده است .یافتههای وی نشان داد که بین اهمالکاری و روانرنجورخویی ،تمرد و
سرکشی و پیروی از احساس همبستگی ناچیزی وجود دارد .از طرفی ،بیزاری از تکلیف ،تأخیر در
تکلیف ،خودبسندگی ،وظیفهشناسی ،اشکال در خود کنترلی ،حواسپرتی ،انگیزش پیشرفت و
تکانشی بودن پیش بینهای قوی برای اهمالکاری هستند.
کرمی ( )2999در پژوهشی در خصوص میزان شیوع اهمالکاری در دانشججویان و ارتبجاط آن بجا
اضطراب و افسردگی دریافت که بیش از نیمی ( 02درصد) آزمودنیها دچار اهمالکاری نسبتاً باالیی
( 19درصد بسیار باال و  90درصد باال) هستند و اضطراب و افسردگی با اهمالکجاری رابطجه معنجادار
دارد و اهمالکاری  9/6درصد واریانس اضطراب و  9درصد واریانس افسردگی را تبیین میکند.
شیمپسون و پیکیل ،1009( 1به نقل از خسروی )2999 ،در پژوهشی رابطه بین اهمالکاری و
ویژگیها ی شخصیتی مبتنی بر برانگیختگی و اعتقاد به انگیزه اهمالکاری را بررسی کردند .نتایج
تحلیل عامل مقیاس کلی اهمالکاری و مقیاس بررسی احساسی نشان داد که رابطهای بین آنها
وجود ندارد .تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که بررسی احساسی ،برونگرایی و شاخص کاهشگر 6/1
درصد واریانس اعتقاد به برانگیختگی آزمودنیها را در رابطه با اهمالکاری تبیین میکند.
پیری و شهرآرای ( )2999در پژوهشی در مجورد سجبکهجای هویجت ،ابجراز وججود و سجبکهجای
رویارویی با فشار روانی دریافتند که دانشآموزان دارای سبک هویت اطالعاتی و هنججاری بیشجتر بجا
سبک مقابله مسألهمدار و دانش آموزان دارای سبک هویت سردرگم/پرهیزی بیشتر بجا سجبک مقابلجه
پرهیز با فشار روانی برخورد میکنند .سبک هویت اطالعاتی بجا ابجراز وججود بنیجادی و مقابلجهای بجه
تربیت  0/16و  0/22همبسجتگی دارد .سجبک هویجت سجردرگم و پرهیجزی بجا ابجراز وججود بنیجادی
همبستگی منفی و معنادار دارد.
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اوالنسون2

در یک جمعبندی از تحقیقات انجامشده میتوان اشاره کرد که شرو ،ودکینز و
( )1000به خوداثربخشی پایین ،ترس از شکست و خودلیاقتی پایین دورو )1000( 1به ضعف در
مدیریت زمان ،عدم توانایی در تمرکز بر تکلیف ،ترس ،اضطراب و باورهای منفی ،وان ارد)1009( 9
به وجدان ،عزت نفس پایین و خوداثربخشی پایین ،والترز )1009( 9به خوداثربخشی باال و هدف-
گرایی تبحری ،مطیعی ،حیدری و صادقی ( )2932به مؤلفههای ارزشگذاری درونی و بیرونی نسبت
به هدف ،سازماندهی ،راهبردهای خودنظمدهی فراشناختی ،مدیریت زمان و مکان مطالعه و تالش
برای خودتنظیمی ،بیگی ،بختیاری ،محمدخانی و صادقی ( )2932به طرحوارههای ناکارآمد ،عوضیان
و همکاران (.)2930
به عزت نفس و انگیزش پیشرفت دانشآموزان ،تمدنی ،حاتمی و هاشمیزرینی ( )2993به
خودکارآمدی عمومی ،سواری ،بشلیده و شهنیییالق ( )2999به مدیریت زمان و خوداثربخشی
ادراکشده ،تان و همکاران )1009( 6به خوداثربخشی پایین ،اضطراب امتحان ،استرس تحصیلی و
کمک خواهی ،سئو )1009( 0به کمالگرایی خودمدار در رابطه با اهمالکاری تحصیلی پرداختهاند و
همبستگی مثبتی بین آن متغیرها و اهمالکاری پیدا کردهاند.
با توجه به مطالب فوق ،پژوهش حاضر کوششی است برای تبیین بهتر رابطه متغیرهای
مهارتهای ارتباطی و سبکهای هویت دانشآموزان با اهمالکاری تحصیلی دانشآموزان دوره
متوسطه که در دوره گذر از نوجوانی به جوانی و تثبیت در یک رشته تحصیلی هستند ،شرایطی که
برای دانشآموزان دختر میتواند پیامدهای تحصیلی مهمی داشته باشد.
فرضیههای پژوهش
بین مهارتهای ارتباطی و اهمالکاری تحصیلی در دانشآموزان رابطه معنادار وجود دارد.
بین سبکهای هویت و اهمالکاری تحصیلی در دانشآموزان رابطه معنادار وجود دارد.
بین مهارتهای ارتباطی و سبکهای هویت در دانشآموزان رابطه معنادار وجود دارد.
مهارتهای ارتباطی ،اهمالکاری تحصیلی را پیشبینی میکند.
سبکهای هویت ،اهمالکاری تحصیلی را پیشبینی میکند.

1. Shro, Vdkinz & Olanson
2. Doro
3. Van Erd
4. Valterz
5. Tan & et al.
6. Seo

00

پیشبینی اهمالکاری تحصیلی بر اساس مهارتهای ...

روش تحقیق
این تحقیق توصیفی و از نوع زمینهیابی میباشد .جامعه موردنظر دانشآموزان دبیرستانی شهرسجتان
رامیان که تعداد آنها  900نفر میباشد .نمونه بر اساس جدول رجسی و مورگان  122نفر میباشجد.
روش نمونهگیری ،روش خوشهای است ،بدین ترتیب که شهرستان به سه منطقجه تقسجیم شجد و از
هر منطقه یک دبیرستان و از هر دبیرستان حدود  00نفر انتخاب شدند.
ابزار جمعآوری دادهها
آزمون تجدیدنظر شده مهارتهای ارتباطی کوئین دام :)1009( 2این آزمون شجامل  99سجؤال اسجت
توسط مؤسسه کوئین دام ( )1009منتشرشده است و  6زیرمقیاس توانایی دریافت یا درک پیامهجای
کالمی و غیرکالمی ،نظم دهی هیجانها ،مهجارت گجوش دادن ،بیجنش نسجبت بجه فرآینجد ارتبجاط و
قاطعیت ارتباطی را در برمیگیرد.
پایایی آزمون به روش آلفای کرونباخ توسط حسین چاری و فداکار ( 0/03 ،)2999بهدست آمد.
این مقدار برای آزمودنیهای دانشجو  0/02و برای دانشآموزان دبیرستانی  0/00بود.
پرسشنامه سبک هویت ( )ISI-G6برزونسکی ( :)2393این پرسشنامه اولین بار توسط برزونسکی
( ) 2393در آمریکا ساخته شد و سه سبک هویت اطالعاتی ،سردرگم/پرهیزی و هنجاری ،میزان
تعهد فرد را میسنجد .این پرسشنامه در ایران توسط آقاجانی ( )2992ترجمه و هنجاریابی شد.
برزونسکی ( )1000ضریب آلفای کرونباخ آن را  0/02بهدست آورده است (پیری و شهرآرای،
.)2999
آزمون اهمالکجاری سجواری ( :)2930ایجن آزمجون کجه توسجط سجواری ( )2930بجرای سجنجش
اهمالکاری تحصیلی ساخته شجد ،دارای  21گویجه بجود (سجواری .)2930 ،ایجن آزمجون شجامل سجه
زیرمقیاس است :اهمالکاری عمدی ( 6گویه) اهمجالکجاری ناشجی از خسجتگی جسجمی و روانجی (9
گویه) و اهمالکاری ناشی از بیبرنامه بودن ( 9گویه) .پایایی آزمجون توسجط محقجق بجا روش آلفجای
کرونباخ برای کل آزمون  0/96بهدست آمد.
یافتههای پژوهش
فرضیه اول :بین مهارتهای ارتباطی و اهمالکاری تحصیلی در دانشآموزان رابطه معنادار وجود
دارد.

1. Queen Dam
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جدول  :1ضریب همبستگی بین مهارتهای ارتباطی و اهمالکاری تحصیلی
ضریب همبستگی

تعداد

سطح معناداری

اهمالکاری عمدی

گوش دادن مؤثر
تنظیم عواطف
درک پیام
بینش
قاطعیت
مهارتهای ارتباطی کلی

0/02
-0/13
-0/19
-0/29
-0/91
-0/91

122
122
122
122
122
122

0/99
0/0002
0/0002
0/0002
0/0002
0/0002

اهمالکاری تحصیلی

مهارتهای ارتباطی

اهمالکاری ناشی از
خستگی

گوش دادن مؤثر
تنظیم عواطف
درک پیام
بینش
قاطعیت
مهارتهای ارتباطی کلی

0/09
-0/13
-0/16
-0/00
-0/29
-0/19

122
122
122
122
122
122

0/63
0/0002
0/0002
0/91
0/09
0/0002

اهمالکاری ناشی از
بیبرنامگی

گوش دادن مؤثر
تنظیم عواطف
درک پیام
بینش
قاطعیت
مهارتهای ارتباطی کلی

0/20
-0/11
-0/10
-0/01
-0/10
-0/19

122
122
122
122
122
122

0/20
0/002
0/0002
0/09
0/0002
0/002

نمره کلی اهمالکاری
تحصیلی

گوش دادن مؤثر
تنظیم عواطف
درک پیام
بینش
قاطعیت
مهارتهای ارتباطی کلی

0/06
-0/91
-0/90
-0/03
-0/13
-0/92

122
122
122
122
122
122

0/99
0/0002
0/0002
0/29
0/0002
0/0002

جدول فوق نشان میدهد که بین اهمالکاری عمدی و گوش دادن مؤثر (r=0/02؛ )p=0/99
رابطه معنادار وجود ندارد اما بین اهمالکاری عمدی و تنظیم عواطف (r= -0/13؛ ،)p=0/0002
درک پیام (r= -0/19؛  ،)p=0/0002بینش (r= -0/29؛  ،)p=0/0002قاطعیت (r= -0/91؛
 )p=0/0002و نمره کلی مهارتهای ارتباطی (r= -0/91؛  )p=0/0002رابطه معنادار وجود دارد .بین
اهمالکاری ناشی از خستگی و گوش دادن مؤثر (r= 0/09؛  )p=0/63و بینش (r= -0/00؛ )p=0/91
رابطه معنادار وجود ندارد اما بین اهمالکاری ناشی از خستججگی و تنظیم عجججواطف (r= -0/13؛
 ،)p=0/0002درک پیام (r= -0/16؛  ،)p=0/0002قاطعیت (r= -0/29؛  )p=0/09و نمره کلی
مهارتهای ارتباطی (r= -0/19؛  )p=0/0002رابطه معنادار وجود دارد .بین اهمالکاری ناشی از
بیبرنامگی و گوش دادن مؤثر (r= 0/20؛  )p=0/20و بینش (r= -0/01؛  )p=0/09رابطه معنادار
وجود ندارد اما بین اهمالکاری ناشی از بیبرنامگی و تنظیم عواطف (r= -0/11؛  ،)p=0/0002درک
پیام (r= -0/10؛  ،)p=0/0002قاطعیت (r= -0/10؛  )p=0/0002و نمره کلی مهارتهای ارتباطی
(r= -0/19؛  )p=0/002رابطه معنادار وجود دارد .بین نمره کلی اهمالکاری و گوش دادن مؤثر
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(r= 0/06؛  )p=0/99و بینش (r= -0/03؛  )p=0/29رابطه معنادار وجود ندارد اما بین نمره کلی
اهمالکاری و تنظیم عواطف (r= -0/91؛  ،)p=0/0002درک پیام (r= -0/90؛  ،)p=0/0002قاطعیت
(r= -0/13؛  )p=0/0002و نمره کلی مهارتهای ارتباطی (r= -0/92؛  )p=0/0002رابطه معنادار
وجود دارد .بنابراین فرضیه تأیید میشود.
فرضیه دوم :بین سبکهای هویت و اهمالکاری تحصیلی در دانشآموزان رابطه معنادار وجود دارد.
جدول  :2ضریب همبستگی بین سبکهای هویت و اهمالکاری تحصیلی
اهمالکاری تحصیلی

سبک هویت

ضریب همبستگی

تعداد

سطح معناداری

اهمالکاری عمدی

سبک هویت اطالعاتی
سبک هویت هنجاری
سبک هویت سردرگم
سبک هویت تعهد

-0/29
-0/23
0/93
-0/13

122
122
122
122

90/0
0/000
0/0002
0/0002

اهمالکاری ناشی از
خستگی

سبک هویت اطالعاتی
سبک هویت هنجاری
سبک هویت سردرگم
سبک هویت تعهد

-0/00
-0/20
0/92
-0/19

122
122
122
122

0/90
0/26
0/0002
0/0002

اهمالکاری ناشی از
بیبرنامگی

سبک هویت اطالعاتی
سبک هویت هنجاری
سبک هویت سردرگم
سبک هویت تعهد

-0/29
-0/29
0/96
-0/19

122
122
122
122

0/00
0/00
0/0002
0/0002

نمره کلی اهمالکاری
تحصیلی

سبک هویت اطالعاتی
سبک هویت هنجاری
سبک هویت سردرگم
سبک هویت تعهد

-0/29
-0/20
0/92
-0/99

122
122
122
122

0./00
0/02
0/0002
0/0002

جدول فوق نشان میدهد که بین اهمالکاری عمدی و سبک هویت اطالعاتی (r= -0/29؛
 ،)p=0/09سبک هویت هنجاری (r= -0/23؛  ،)p=0/000سبک هویت سردرگم (r= 0/93؛
 )p=0/0002و سبک هویت تعهد (r= -0/13؛  )p=0/0002رابطه معنادار وجود دارد .بین اهمالکاری
ناشی از خستگی و سبک هویت اطالعاتی (r= -0/00؛  )p=0/90و سبک هویت هنجاری (r= -0/20؛
 )p=0/26رابطه معنادار وجود ندارد ،اما بین اهمالکاری ناشی از خستگی و سبک هویت سردرگم
(r= 0/92؛  )p=0/0002و سبک هویت تعهد (r= -0/19؛  )p=0/0002رابطه معنادار وجود دارد .بین
اهمالکاری ناشی از بیبرنامگی و سبک هویت اطالعاتی (r= -0/29؛  )p=0/00و سبک هویت
هنجاری (r= -0/29؛  )p=0/00رابطه معنادار وجود ندارد ،اما بین اهمالکاری ناشی از بیبرنامگی و
سبک هویت سردرگم (r= 0/96؛  )p=0/0002و سبک هویت تعهد (r= -0/19؛  )p=0/0002رابطه
معنادار وجود دارد .بین نمره کلی اهمالکاری تحصیلی و سبک هویت اطالعاتی (r= -0/29؛
 )p=0/00رابطه معنادار وجود ندارد ،اما بجین نمره کلی اهمالکجاری تحصیلی و سبک هویت
هنجاری (r= -0/20؛  ،)p=0/02سبک هجتویت سجردرگم (r= 0/92؛  )p=0/0002و سبک هویت
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تعهد (r= -0/99؛  )p=0/0002رابطه معنادار وجود دارد ،بنابراین فرضیه تأیید میشود.
فرضیه سوم :بین مهارتهای ارتباطی و سبکهای هویت در دانشآموزان رابطه معنادار وجود دارد.
جدول  :3ضریب همبستگی بین مهارتهای ارتباطی و سبک هویتی
سبک هویتی

سبک هویت اطالعاتی

سبک هویت هنجاری

سبک هویت سردرگم

سبک هویت تعهد

مهارتهای ارتباطی

ضریب همبستگی

تعداد

سطح معناداری

گوش دادن مؤثر

0/10

122

0/0002

تنظیم عواطف
درک پیام
بینش

0/11
0/20
0/26

122
122
122

0/001
0/01
0/09

قاطعیت
مهارتهای ارتباطی کلی

0/10
0/99

122
122

0/009
0/0002

گوش دادن مؤثر
تنظیم عواطف

0/10
0/13

122
122

0/0002
0/0002

درک پیام
بینش
قاطعیت
مهارتهای ارتباطی کلی

0/19
0/11
0/03
0/90

122
122
122
122

0/0002
0/002
0/23
0/0002

گوش دادن مؤثر
تنظیم عواطف
درک پیام
بینش
قاطعیت
مهارتهای ارتباطی کلی

0/20
-0/10
-0/20
0/00
-0/20
-0/20

122
122
122
122
122
122

0/29
0/009
0/02
0/90
0/01
0/01

گوش دادن مؤثر
تنظیم عواطف
درک پیام
بینش
قاطعیت

0/29
0/99
0/10
0/29
0/20

122
122
122
122
122

0/003
0/0002
0/0002
0/090
0/29

مهارتهای ارتباطی کلی

0/96

122

0/0002

جدول فوق نشان میدهد که بین سبک هویت اطالعاتی و گوش دادن مؤثر (r= 0/10؛
 ،)p=0/0002تنظیم عواطف (r= 0/11؛  ،)p=0/001درک پیام (r= 0/20؛  ،)p=0/01بینش (0/26
=r؛  ،)p=0/09قاطعیت (r= 0/10؛  )p=0/009و نمره کلی مهارتهای ارتباطی (r= 0/99؛
 )p=0/0002رابطه معنادار وجود دارد .بین سبک هویت هنجاری و قاطعیت (r = -0/03؛ )p=0/23
رابطه معنادار وجود ندارد ،اما بین سبک هویت هنجاری و گوش دادن مؤثر (r = 0/10؛ ،)p=0/0002
تنظیم عواطف (r= -0/13؛  ،)p=0/0002درک پیام (r= 0/19؛  ،)p=0/0002بینش (r= 0/11؛
 )p=0/002و نمره کلی مهارتهای ارتباطی (r= 0/90؛  )p=0/0002رابطه معنادار وجود دارد .بین
سبک هویت سردرگم و گوش دادن مؤثر (r= 0/20؛  )p=0/29و بینش (r= 0/00؛  )p=0/90رابطه
معنادار وجود ندارد اما بین سبک هویت سردرگم و تنظیم عواطف (r= -0/10؛  ،)p=0/009درک
پیام (r= -0/20؛  ،)p=0/02قاطعیت (r= -0/20؛  )p=0/01و نمره کلی مهارتهای ارتباطی (-0/20
=r؛  )p=0/01رابطه معنادار وجود دارد .بین سبک هویت تعهد و قاطعیت (r= 0/20؛  )p=0/29رابطه
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معنادار وجود ندارد اما بین سبک هویت تعهد و گوش دادن مؤثر (r= 0/29؛  ،)p=0/003تنظیم
عواطف (r= 0/99؛  ،)p=0/0002درک پیام (r= 0/10؛  ،)p=0/0002بینش (r= 0/29؛  )p=0/090و
نمره کلی مهارتهای ارتباطی (r= 0/96؛  )p=0/0002رابطه معنادار وجود دارد .بنابراین فرضیه
تأیید میشود.
فرضیه چهارم :مهارتهای ارتباطی ،اهمالکاری تحصیلی را پیشبینی میکند.
جدول  :4میزان پیشبینی اهمالکاری تحصیلی بر اساس مهارتهای ارتباطی
مدل

R

مجذور R

 Rتعدیلشده

2

0/90

0/12

0/23

انحراف استاندارد
برآورد
3/19100

جدول فوق نشان میدهد که حدود  12درصد واریانس اهمالکاری تحصیلی بر اساس مهارتهای
ارتباطی قابل پیشبینی است.
جدول  :5تحلیل واریانس برازش دادهها با رگرسیون
مدل

مجموع مجذورات

درجه آزادی

رگرسیون
باقیمانده
کل

9069/199
20009/929
11929/060

6
106
120

میانگین
مجذورات
390/093
90/200

F
20/9

سطح
معناداری
0/0002

جدول فوق نشان میدهد که  Fمعنادار است ،لذا دادهها با مدل برازش دارد.
جدول :6رگرسیون پیشبینی اهمالکاری تحصیلی بر اساس مهارتهای ارتباطی
مدل

B

انحراف استاندارد

بتا

t

مقدار ثابت
گوش دادن مؤثر
تنظیم عواطف
درک پیام
بینش
قاطعیت

69/066
0/992
-0/021
-0/991
-0/292
-0/003

0/069
0/200
0/202
0/29
0/119
0/129

0/29
-0/161
-0/206
-0/092
-0/110

0/30
1/09
-9/60
-1/936
-0/01
-9/61

سطح
معناداری
0/0002
0/000
0/0002
0/01
0/69
0/002

جدول فوق نشان میدهد که زیرمقیاس بینش در پیشبینی اهمالکاری تحصیلی نقش معنادار
ندارد ،اما زیرمقیاسها ی گوش دادن مؤثر ،تنظیم عواطف ،درک پیام و قاطعیت در پیشبینی
اهمالکاری تحصیلی نقش دارد .بنابراین ،فرضیه تأیید میشود.
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فرضیه پنجم :سبکهای هویت ،اهمالکاری تحصیلی را پیشبینی میکند.
جدول  :7میزان پیشبینی اهمالکاری تحصیلی بر اساس سبکهای هویت
مدل

R

مجذور R

 Rتعدیلشده

انحراف استاندارد برآورد

2

0/999

0/19

0/11

3/09090

جدول فوق نشان میدهد که حدود  19درصد اهمالکاری تحصیلی بر اساس سبکهای هویت
قابل پیشبینی است.
جدول  :8تحلیل واریانس برازش دادهها با رگرسیون
مدل

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

رگرسیون
باقیمانده
کل

6920/106
20000/091
11929/060

9
100
120

2910/603
91/601

F
20/090

سطح معناداری
0/0002

جدول فوق نشان میدهد که  Fمعنادار است ،لذا دادهها با مدل برازش دارد.
جدول  :9رگرسیون پیشبینی اهمالکاری تحصیلی بر اساس سبکهای هویت
مدل

B

مقدار ثابت
سبک هویت اطالعاتی
سبک هویت هنجاری
سبک هویت سردرگم
سبک هویت تعهد

20/600
-0/229
0/093
0/091
-0/993

انحراف
استاندارد
0/002
0/290
0/29
0/216
0/29

بتا

t

سطح معناداری

-0/000
0/019
0/903
-0/196

1/936
-0/90
0/10
6/99
-9/29

0/009
0/93
0/03
0/0002
0/001

جدول فوق نشان میدهد که سبکهای هویت اطالعاتی و هنجاری در پیشبینی اهمالکاری
تحصیلی دانشآموزان نقش معنادار ندارد ،اما سبکهای هویت سردرگم و تعهد در پیشبینی
اهمالکاری تحصیلی دانشآموزان نقش معنادار دارد .بنابراین ،فرضیه تأیید میشود.
بحث و نتیجهگیری
نتیجه حاصل از فرضیه اول پژوهش نشان میدهد که بین مهارتهای ارتباطی و اهمالکاری
تحصیلی رابطه معنادار وجود دارد .نتیجه این پژوهش با نتایج پژوهشهای مندرج در سوابق پژوهش
همخوان است .مواردی که بهطور ویژه در خصوص فرضیه نخست پژوهش به دست آمد نشان داد
مهارتهای ارتباطی باال (غیر از گوش دادن مؤثر) به دانشآموزان کمک میکند که از اهمالکاری
کمتری برخوردار باشند و لذا کمتر به اهمالکاری تحصیلی مبتال شوند.
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همچنین ،اهمالکاری ناشی از بیبرنامگی و گوش دادن مؤثر رابطهای نداشتند لذا نمیتوان
بامهارت ارتباطی گوش دادن مؤثر بر اهمالکاری ناشی از بیبرنامگی غلبه کرد .همینطور بین نمره
کلی اهمالکاری و گوش دادن مؤثر رابطه معنادار وجود نداشت .پس میتوان گوش دادن مؤثر را از
سایر مهارتهای ارتباطی جهت کاهش اهمالکاری تحصیلی حذف کرد .این یافته به معنادار بودن
سایر مؤلفههای ارتباطی اشاره دارد .بدینمعنی که اهمالکاری با تنظیم عواطف ،درک پیام و
قاطعیت رابطه معنادار دارد .لذا ایجاد فرایندهای ارتباطی با محتوای تنظیم عواطف ،درک پیام و
قاطعیت میتواند به دانشآموزان اهمالکار کمک زیادی کند .فرضیه دوم پژوهش به رابطه بین
سبکهای هویت و اهمالکاری تحصیلی در دانشآموزان پرداخت .نتایج نشان داد که بین سبکهای
هویت و اهمالکاری تحصیلی رابطه معنادار وجود دارد .این یافته بهطورکلی با سوابق پژوهشی
مندرج همخوان است .مورد ویژه در فرضیه دوم این بود که بین اهمالکاری ناشی از بیبرنامگی و
سبک هویت اطالعاتی و سبک هویت هنجاری رابطه معنادار وجود ندارد .اهمالکاری بهطور اعم و
اهمالکاری تحصیلی بهطور اخص یک رفتار نابهنجار است که به مرور زمان یک ویژگی شخصیتی
میشود .ممکن است مشکالت هویتی خود منجر به عدم سالمت روانی و در نتیجه به اهمالکاری
شود .همچنین ،افراد دارای هویت سردرگم چون اهداف خاصی را تعیین نکردهاند و به تعریف
مشخصی از خود نرسیدهاند ،به اهمالکاری بیشتری مبتال میشوند ،اما افراد دارای هویت اطالعاتی
یا هنجاری چون تعریف و اهداف مشخصی دارند انگیزه باالتری دارند و لذا کمتر احتمال دارد که در
ورطه اهمالکاری بیفتند .بسیاری از افراد اهمالکار واجد رگههایی از افسردگی هستند که خود
بیماری روانی است .ای بسا ،که افسردگی منجر به اهمالکاری و نیز مشکالت هویتی شده باشد .به
عالوه ،ممکن است ارتباط بین این دو در اثر متغیرهای میانجی از قبیل ویژگیهای شخصیتی باشد.
بنابراین ،این نت یجه نیز یک نتیجه طبیعی و منطقی است .بر اساس فرضیه سوم پژوهش بین
مهارتهای ارتباطی و سبکهای هویت رابطه معنادار وجود دارد .نتیجه این پژوهش با پژوهشهای
قبلی همخوان است .مورد ویژه در این فرضیه این بود که بین سبک هویت هنجاری و قاطعیت و
بین سبک هویت سردرگم و گوش دادن مؤثر و بین سبک هویت تعهد و قاطعیت رابطه معنادار
وجود ندارد .مهارتها ی ارتباطی خوب ممکن است فرصت مناسبی برای جستجو و کندو کاو هویتی
باشد .بهعالوه ،مهارتها ی ارتباطی باال ممکن است به سالمت روانی کمک کند و از این طریق نیز به
هویتیابی بهتر منجر شود .مهارتهای ارتباطی مناسب ،ارتباط بین دانشآموز با همکالسها و
معلمین را بهبود میبخشد و لذا فرد بهتر میتواند به تعریفی از خود برسد .فرضیه چهارم به
پیشبینی اهمالکاری تحصیلی بر اساس مهارتهای ارتباطی پرداخت .نتایج در این مورد نشان
میدهد که زیرمقیاس بینش در پیشبینی اهمالکاری تحصیلی نقش معنادار ندارد ،اما
زیرمقیاسهای گوش دادن مؤثر ،تنظیم عواطف ،درک پیام و قاطعیت در پیشبینی اهمالکاری
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تحصیلی نقش دارد و حدود  12درصد واریانس اهمالکاری تحصیلی بر اساس مهارتهای ارتباطی
قابل پیشبینی است .بر طبق فرضیه پنجم همچنین ،سبکهای هویت اطالعاتی و هنجاری در
پیشبینی اهمالکاری تحصیلی دانشآموزان نقش معنادار ندارد ،اما سبکهای هویت سردرگم و
تعهد در پیشبینی اهمالکاری تحصیلی دانشآموزان نقش معنادار دارد و حدود  19درصد واریانس
اهمالکاری تحصیلی بر اساس سبکهای هویت قابل پیشبینی است.
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