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چکیده
هدف :پژوهش حاضر با هدف پیشبینی اهمالکاری تحصیلی بر اساس راهبردهای شناختی ،راهبردهای فراشناختی و
اضطراب امتحان دانشجویان انجام گرفت.
روش :روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعه آماری پژوهش را کلیّهی دانشجویان مقطع کارشناسی
دانشگاه محقق اردبیلی در سال تحصیلی  3141-49تشکیل میدادند که از میان آنها با استفاده از روش نمونهگیری
تصادفی خوشهای 163 ،نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند .بهمنظور جمعآوری دادهها از پرسشنامهی راهبردهای شناختی
و فراشناختی موسویان ،پرسشنامهی اهمالکاری تحصیلی سولومن و راتبلوم و پرسشنامهی اضطراب امتحان اسپیلبرگر
استفاده شد .دادهها با استفاده از آزمونهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد
تجزیهوتحلیل قرار گرفتند.
یافتهها :یافتهها نشان داد که بین راهبردهای شناختی و مؤلفههایش و راهبردهای فراشناختی و مؤلفههایش با
اهمالکاری تحصیلی دانشجویان رابطه ی منفی معناداری و بین اضطراب امتحان و مؤلفههایش با اهمالکاری تحصیلی
دانشجویان رابطهی مثبت معناداری وجود دارد ( .)p>1/13همچنین نتایج تحلیل رگرسیون آشکار کرد که راهبردهای
شناختی و مؤلفههایش و راهبردهای فراشناختی و مؤلفههایش بهطور منفی و معناداری و اضطراب امتحان و مؤلفههایش
بهطور مثبت و معناداری ،میتوانند اهمالکاری تحصیلی دانشجویان را پیشبینی کنند (.)p>1/13
نتیجهگیری :بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که راهبردهای شناختی ،راهبردهای فراشناختی و اضطراب امتحان از
متغیرهای مهم و مرتبط با اهمالکاری تحصیلی دانشجویان میباشند.
کلیدواژهها :راهبردهای شناختی ،راهبردهای فراشناختی ،اضطراب امتحان ،اهمالکاری تحصیلی ،دانشجویان
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مقدمه
اهمالکاری 3یکی از عواملی میباشد که صاحبنظران آن را بهعنوان یک عادت بد (چِس )3111 ،3و
یک مشکل رفتاری در نظر گرفتهاند که بسیاری از افراد در کارهای منظم روزانهشان تجربه میکنند
(جانسن ،اُسوالد و سافران ،)3112 ،1به ویژه در کارها و وظایفی که بایستی در مدّت زمان معینی
انجام شوند (اوینی و هاراتی ،3113 ،9به نقل از آکینسولا ،کولاول ،تلا و تلا .)3112 ،2اهمالکاری
یعنی به عقب انداختن ،تأخیر داشتن ،درنگ کردن ،از جنبش ایستادن و موکول کردن انجام تکلیف
به آینده (پدرو ،مارتا ،جوس ،نونز ،پائولا و آنتونی .)3114 ،6به شهادت تحقیقات ،اهمالکاری در بین
دانشآموزان و دانشجویان و به خصوص در زمینهی تحصیل شایعتر است (تایس و بامستر3442 ،2؛
لی .)3112 ،2راتبلوم ،سولومن و مورکامی ،3426( 4به نقل از شیخالاسلامی ،درتاج ،دلاور و
ابراهیمیقوام )3141 ،اهمالکاری تحصیلی را تمایل همیشگی یادگیرندگان برای به تعویق انداختن
فعالیتهای تحصیلی تعریف کردهاند که تقریباً همیشه با اضطراب همراه است.
اهمالکاری تحصیلی عبارت است از عمل به تأخیر و یا به تعویق انداختن عمدی تکالیفی که باید
انجام شوند (اسکراو ،وادکینز و الافسون .)3112 ،31درواقع ،اهمالکاری تحصیلی یعنی به تأخیر و
تعویق انداختن وظایف تحصیلی که انجام آنها بسیار مهم میباشد (کاگان ،کاکیر ،ایلهان و
کاندمیر .)3131 ،33اهمالکاری تحصیلی یک مشکل رایج در میان دانشآموزان و دانشجویان است و
از مهمترین علل شکست یا فقدان موفقیت یادگیرندگان در یادگیری و دستیابی به برنامههای
پیشرفت تحصیلی میباشد .تقریباً یکچهارم دانشآموزان و دانشجویان گزارش میدهند که مکرراً تا
اندازهای اهمالکاری میکنند که برای آنها ایجاد استرس مینماید و این امر عملکرد آموزشی ضعیف
آنها را موجب میشود (بالکیس و دورا .)3114 ،33استیل )3112( 31در یک فراتحلیل ،ارتباط منفی
معناداری بین اهمالکاری و پیشرفت تحصیلی یافت.
رفتار اهمال کارانه باعث ایجاد تأثیراتی در افراد از قبیل بیقراری شبانه ،سطوح بالای استرس،
افسوس و پشیمانی ،اضطراب ،گوشهگیری و عقبنشینی به علّت کمبود وقت یا انجام ناقص کارها
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میشود .بعد از آن افراد به خودشان قول می دهند که کارهایشان را تا آخرین دقیقه به تأخیر
نیندازند ،امّا دوباره این کار اتفاق میافتد (کاگان ،کاکیر ،ایلهان و کاندمیر .)3131 ،3اهمالکاری دو
سطح رفتاری و شناختی را در برمیگیرد .در سطح رفتاری فرد کاری را که قصد انجام دادن آن را
داشته ،بدون هیچ دلیل خاصی و بهطور کاملاً اختیاری در زمان تعیینشده انجام نمیدهد و در سطح
شناختی فرد در گرفتن تصمیمات بهموقع ،تعلّل می ورزد .در نتیجه ،چنین افرادی آنچه را که برای
رسیدن به اهداف خود باید انجام دهند بهموقع انجام نمیدهند (شونبورگ.)3112 ،3
اهمالکاری یکی از عوامل عمدهای است که میتواند مانع جدی در رسیدن یادگیرندگان ،بهویژه
دانشجویان به پیشرفت و موفقیت باشد .در واقع ،اهمالکاری دانشجویان در طول تحصیل ،مشکل
بسیار شایع و مهمی است که بهعنوان مانع در موفقیتهای علمی و پیشرفتهای تحصیلی آنان در
نظر گرفته میشود .گزارشهای مربوط به میزان اهمالکاری تحصیلی در میان دانشجویان،
نشاندهندهی شیوع بالای این پدیده میباشد .پژوهشگران گزارش کردهاند که بین  32-42درصد
دانشجویان ،اهمالکاری میکنند (استیل .)3112 ،شونبورگ ،3119( 1به نقل از اوزوناوزر)3131 ،9
نیز نمرههای اهمالکاری بیش از  3111دانشجوی کالج و دانشگاه را جمعآوری کرد و شیوع
اهمالکاری را در جامعهی دانشجویی بررسی نمود .نتایج نشان داد که تقریباً تمام دانشجویان تا
حدی اهمالکاری میکنند.
با توجه به اینکه اهمالکاری پیامدهای مهم عینی مانند از دست دادن فرصتها و زمان و
پیامدهای عاطفی مانند تضعیف روحیه ،افزایش استرس و اضطراب ،انگیزهی پایین و  ...را در
یادگیرندگان دربر دارد (مانچیک و همکاران ،3422 ،2به نقل از وانویک ،)3119 ،6حوزههای
جدیدی را برای انجام پژوهش ایجاد نموده است (فراری و دیازمورالز.)3112 ،2
طبق مطالعات انجامشده با موضوع تمایل به اهمـالکاری ،دلایلـی برای آن فهـرست شـده کـه
مـیتوان به مـواردی از قبیل اضطراب امتـحان (کابـود ،فرانـد و مـوری ،)3131 ،2مهـارتهـای
مـدیریت زمــان ضعـیف ،عـدم خـودکـارآمدی ،عـدم خـودنظـمدهـی ،خصـوصیات فـردی (عـدم
مسئولیتپذیری ،کمـالگـرایی ،تمایلات رواننـژند) ،تفکر غیرمنـطقی ،ناتـوانی در تمـرکز ،تـرس از
شکست ،عـزتنفس پـایین ،اضطـراب ،منبـع کنـترل بیرونـی ،مهـارتهـای حـل مسـالهی
ضعـیف ،انتظــارات غیرواقعـی و  ،...اشـاره نمود (الکساندر و انوگبوزی3112 ،4؛ فراری و
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دیازمورالز3112 ،3؛ هاول و واتسون .)3112 ،3ادبیات پژوهشی موجود نشان میدهند که ارتباط
معکوسی بین کاربرد راهبردهای شناختی-فراشناختی و اهمالکاری وجود دارد .راهبردهای شناختی
اقدام هایی هستند که ما به کمک آنها اطلاعات تازه را برای پیوند دادن و ترکیب کردن با اطلاعات
قبلاً آموختهشده و ذخیرهسازی آنها در حافظهی بلندمدت آماده میکنیم .این راهبردها عبارتاند از:
تکرار یا مرور ،بسط یا گسترش و سازماندهی .راهبردهای شناختی راههای یادگیری هستند .در
قیاس با آنها ،راهبردهای فراشناختی تدبیرهایی هستند برای نظارت بر راهبردهای شناختی و کنترل
و هدایت آنها .راهبردهای فراشناختی عمده را میتوان در سه دسته قرا داد :برنامهریزی ،نظارت و
ارزشیابی و نظمدهی (سیف .)3141 ،اغلب یافتهها مربوط میشود به استفادهی کم افراد اهمالکار از
راهبردهای برنامهریزی و مدیریت زمان که هر دوی اینها جزء راهبردهای فراشناختی میباشند
(والترز .)3111 ،1در رابطه با راهبردهای یادگیری شناختی ،مطالعات نشان دادهاند که بهکارگیری
راهبردهایی از قبیل تکرار و مرور ،بسط و گسترش و سازماندهی با اهمالکاری ارتباط معکوسی
دارند (هاول و واتسون.)3112 ،9
میرزایی ،غرایی و بیرشک ( )3143در پژوهشی تحت عنوان "نقش کمالگرایی مثبت و منفی،
خودکارآمدی ،نگرانی و مشکل در نظمبخشی هیجانی در پیشبینی اهمالکاری رفتاری و
تصمیمگیری" ،به این نتیجه رسیدند که تمام متغیرها با اهمالکاری رفتاری و تصمیمگیری ارتباط
دارند .همچنین نتایج تحلیل رگرسیون گامبهگام نشان داد که مدل پیشبینی اهمالکاری رفتاری به
ترتیب شامل متغیرهای خودکارآمدی عمومی ،مشکل در نظمبخشی هیجانی ،کمالگرایی مثبت و
نگرانی میباشد و کمالگرایی منفی از این مدل حذف شد .مدل پیشبینی اهمالکاری تصمیمگیری
نیز شامل مشکل در نظمبخشی هیجانی ،کمالگرایی مثبت و کمالگرایی منفی بود .هاشمی،
مصطفوی ،ماشینچیعباسی و بدری ( )3143در پژوهشی تحت عنوان "نقش جهتگیری هدف،
خودکارآمدی ،خودتنظیمگری و شخصیت در اهمالکاری" ،به این نتیجه رسیدند که اهمالکاری
تحصیلی دانشجویان بر اساس جهتگیری هدف ،ادراکات خودکارآمدی خودتنظیمگری و ویژگیهای
شخصیتی نورزگرایی و وظیفهشناسی قابل تبیین است .شونبورگ و گرونوود ( )3113نشان دادند
که افرادی که اهمالکاری بالایی دارند ،از مهارتهای مطالعهی ضعیفی برخوردارند .پیکایل ،مورین و
سالمون )3111( 2در پژوهشی تحت عنوان "بررسی عادتهای مطالعهی دانشجویان دانشگاه"،
دریافتند که دانشجویان با مهارتهای ضعیف مطالعه ،بیشتر اهمالکاری میکنند .سولومن و راتبلوم
( )3429نشان دادند که افراد اهمالکار علاوه بر اینکه عادتهای مطالعهی ضعیفی دارند از مهارت
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مدیریت زمان نیز برخوردار نمیباشند .بیگاس و فلتون )3421( 3و شافر )3421( 3در  99درصد از
افرادی که برای کالج ثبتنام کرده بودند ،اهمالکاری را به نبود هدفگذاری و عادتهای ضعیف
مطالعه ارتباط دادند (به نقل از به نقل از اوزوناوزر .)3131 ،مطالعات میلر ،وِور و سِمب،)3429( 1
زیسات ،روزنتال و وایت )3422( 9نشان دادند که اهمال کاری به دلیل مشکل در مدیریت زمان و یا
نقص در مهارتهای مطالعه میباشد (به نقل از به نقل از اوزوناوزر.)3131 ،
پژوهشگران ،اضطراب امتحان را نیز بهعنوان یک منبع اهمالکاری کشف کردهاند (سولومن و
راتبلوم .)3429 ،2اضطراب امتحان عبارت است از حالت ناخوشایند همراه با احساس تنش ،دلهره و
افکار مزاحم که باعث فعال شدن سیستم عصبی خودمختار فرد در حین موقعیتهای ارزیابی
مستلزم پیشرفت ،میگردد (اسپیلبرگر ،3423 ،6به نقل از هاریسون .)3133 ،2همچنین ،اضطراب
امتحان را بهعنوان مجموعهای از واکنشها تعریف میکنند که با تجربهای که افراد از موقعیتهای
ارزیابی یا امتحان کسب کردهاند مرتبط میباشد (سیبر ،3421،به نقل از چن .)3112 ،2درحالیکه
بعضی مطالعات یک همبستگی میان اضطراب و اهمالکاری نشان دادهاند ،امّا بعضی دیگر از
اضطراب بهعنوان یک منبع اهمالکاری حمایت نکردهاند .برای مثال ،بعضی محققان (از قبیل
کسدی و جانسون )3113 ،4گزارش کردهاند که دانشآموزان دارای اضطراب سطح بالا بیشتر از
دیگران ،اهمالکاری میکنند .از سوی دیگر ،در مطالعهای که توسط استوبر و جورمن)3113( 31
انجام گرفت ،هیچ همبستگی معناداری میان اهمالکاری و اضطراب نیافتند .در کل ،با توجه به نتایج
پژوهشها در رابطه با نقش اضطراب روی اهمالکاری تحصیلی ،میتوان گفت که هر یک از اشکال
اضطراب تأثیر قوی بر روی فراوانی اهمالکاری دارند .اشکال گوناگون اضطراب میتوانند دلیل بر
اهمالکاری باشند و یا میتوانند ناشی از به تعویق انداختن تکالیف تحصیلی باشند (اوزوناوزر،
.)3131
مطالعهای توسط انوگبوزی ( )3119با هدف بررسی شیوع اهمالکاری و ارتباط بین اهمالکاری و
شش بعد اضطراب آماری انجام گرفت .نمونهی مورد مطالعه ،مقیاس درجهبندی اضطراب آماری و
مقیاس دانشآموزی سنجش اهمالکاری را پر کردند .نتایج مطالعه نشان داد که درصد بالایی از
دانشآموزان در نوشتن مقالههای ترم تحصیلی ،مطالعه برای امتحان و تکمیل کردن تکالیف
1. Biggs & Felton
2. Shaeffer
3. Miller, Weaver & Semb
4. Ziesat, Rosenthal & White
5. Solomon & Rothblum
6. Spielberger
7. Harrison
8. Chen
9. Cassady & Johnson
10. Stöber & Joormann
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خواندنی هفتگی ،دچار مشکل اهمالکاری هستند .یافتهها همچنین از این مساله حمایت کردند که
اهمالکاری تحصیلی در نتیجهی ترس از شکست میباشد و تکالیف آزارنده با اضطراب تفسیری،3
اضطراب امتحان و کلاس و ترس از درخواست کمک ،در ارتباط بود .کسدی و جانسون ( )3113در
پژوهشی بین اشکال متفاوت اضطراب از قبیل اضطراب حالت و صفت ،3اضطراب امتحان شناختی 1و
بین اهمالکاری همبستگی به دست آوردند .اونز و نیوبگین )3111( 9یک مطالعهی همبستگی با
هدف بررسی رابطهی میان اضطراب ،اهمال کاری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی ،انجام دادند .نتایج
نشان داد که بین اضطراب و اهمالکاری تحصیلی رابطهی مثبتی وجود دارد .دادهها همچنین از
رابطهی منفی بین اهمالکاری تحصیلی و نمرههای کلاسی حمایت کردند.
بنابراین ،با توجه به مطالب پیشگفته ازآنجاییکه اهمالکاری مسالهای رایج در میان دانشجویان
میباشد و باعث ایجاد مشکلات عمده ،بهخصوص افت تحصیلی آنها میشود؛ شناسایی عوامل مرتبط
با اهمالکاری تحصیلی ،می تواند برای جلوگیری از این پدیده و کمک به دانشجویان در دستیابی به
پی شرفت و موفقیت تحصیلی دارای ضرورت و اهمیت بوده و شایان توجه باشد .سؤالی که در اینجا
مطرح میشود این است که آیا بین راهبردهای شناختی ،راهبردهای فراشناختی و اضطراب امتحان
با اهمال کاری تحصیلی دانشجویان رابطه وجود دارد؟ و آیا میتوان بر اساس راهبردهای شناختی،
راهبردهای فراشناختی و اضطراب امتحان ،اهمالکاری تحصیلی دانشجویان را پیشبینی نمود؟
روش پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی بوده و از نظر روش ،توصیفی از نوع همبستگی میباشد .در
این پژوهش راهبردهای شناختی ،راهبردهای فراشناختی و اضطراب امتحان بهعنوان متغیرهای
پیشبین و اهمالکاری تحصیلی بهعنوان متغیر ملاک در نظر گرفتهشده است.
جامعهی آماری ،نمونه و روش نمونهگیری :جامعهی آماری پژوهش حاضر را کلیّهی دانشجویان
مقطع کارشناسی دانشگاه محقق اردبیلی در سال تحصیلی  3141-49تشکیل میدادند که مشغول
به تحصیل بودند .برای انتخاب نمونه از میان جامعهی آماری ،با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی
خوشهای ،نمونهای به حجم  931نفر انتخاب شد که در نهایت  163پرسشنامه قابلتحلیل بود.
فرآیند انتخاب نمونه بدینصورت بود که ابتدا از هر دانشکده دو گروه آموزشی (دانشکده علوم انسانی
دو گروه آموزشی :جغرافیا و باستانشناسی ،دانشکده علوم پایه دو گروه آموزشی :زیستشناسی و
فیزیک ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دو گروه آموزشی :علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشکده
علوم ریاضی دو گروه آموزشی :آمار و ریاضی ،دانشکده علوم کشاورزی دو گروه آموزشی :علوم دامی
1. interpretation anxiety
2. state and trait anxiety
3. cognitive test anxiety
4. Owens & Newbegin

دو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری

سال چهارم ،شماره ششم ،بهار و تابستان 5931

22

و علوم باغبانی ،دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی دو گروه آموزشی :مهندسی آب و علوم
خاک ،دانشکده فنی-مهندسی دو گروه آموزشی :مهندسی برق و مهندسی عمران) ،سپس از هر
گروه آموزشی دو کلاس و در نهایت از هر کلاس  32نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند .برای
جمعآوری دادهها از ابزارهای ذیل استفاده گردید:
 -1پرسشنامهی راهبردهای شناختی و فراشناختی موسویان :این پرسشنامه بر اساس نظریهی
شناختی یادگیری و مطالعاتی که جان فلاول ،ریچارد مایر و وین اشتاین انجام داده بودند؛ توسط
واحدی در سال  3126در  2مؤلفه و هر کدام  6سؤال که تعداد کل سؤالات پرسشنامه  11سؤال
میباشد ،تهیه و تنظیم گردید که پس از اصلاحات علمی و ادبی ،روایی صوری آن توسط اساتید راهنما
و مشاور ایشان تأیید شد و برای تعیین پایایی آن پیش از اجرای نهایی ،بر روی  21نفر اجرا گردیده
که با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 1/64 ،به دست آمد .پس از بررسی این پرسشنامه ،موسویان
در سال  3121تغییراتی در آن ایجاد کرد ،بهطوریکه پرسشنامه از  2مؤلفه به  6مؤلفه تغییر یافت
که عبارتاند از :راهبرد تکرار و مرور (شامل سؤالهای 4 ،2 ،9 ،3 :و  ،)33راهبرد بسطدهی (شامل
سؤالهای 34 ،36 ،39 ،31 ،3 :و  ،)36راهـبرد سازماندهی (شامل سؤالهای 33 ،32 ،32 ،2 ،1 :و
 ،)34راهبرد برنامهریزی (شامل سؤالهای 32 ،31 ،32 ،33 ،2 :و  ،)11راهبرد نظارت و ارزشیابی
(شامل سؤالهای 31 ،33 ،6 :و  )39و راهبرد نظمدهی (شامل سؤالهای 32 ،31 :و  )32بهعنوان
یک مؤلفهی جدیدی اضافه گشت و نیز با تغییراتی در بعضی سؤالها بر اساس همان مقیاس چند
درجهای لیکرت (هرگز=  ،1گاهی=  ،3معمولاً=  ،3همیشه=  )1و همانند قبل مشتمل بر  11سؤال ،از
نو ساخته شد .البته نمرهگذاری سؤالهای  32 ،33و  36به صورت معکوس میباشد .روایی صوری
پرسشنامه توسط روانشناسان تربیتی مورد تأیید قرار گرفت .پایایی پرسشنامه نیز با اجرا بر روی 21
نفر از دانشجویان رشتههای مختلف با محاسبهی ضریب آلفای کرونباخ 1/22 ،به دست آمد (به نقل
از حقانی.)3126 ،
 -2پرسشنامهی اضطراب امتحان اسپیلبرگر :این پرسشنامه توسط اسپیلبرگر ساختهشده که دارای
 31سؤال است و سؤالهای آن بهصورت چهارگزینهای (هرگز=  ،3گاهی اوقات=  ،3اغلب=  1و
همیشه=  )9مطرح میشوند .حداقل نمره در این پرسشنامه  31و حداکثر نمره  21میباشد .گرفتن
نمرهی بالا در این پرسشنامه ،نشاندهندهی اضطراب امتحان بیشتری میباشد .این پرسشنامه دارای
دو مؤلفهی هیجانپذیری (سؤالهای 32 ،31 ،33 ،31 ،2 ،6 ،9 ،3 ،3:و  )32و نگرانی (سؤالهای:
 34 ،32 ،36 ،39 ،33 ،4 ،2 ،2 ،1و  )31میباشد .برخلاف مقیاسهای سنتی اضطراب امتحان،
پرسشنامهی اضطراب امتحان اسپیلبرگر بیان میکند که نگرانی یک مولّفهی مهمتری نیست که با
عملکرد امتحان تداخل کند ،بلکه ترکیبی از نمرههای نگرانی و هیجانپذیری بالا است که بر عملکرد
امتحان اثر میگذارد .پژوهشها در خصوص روایی و پایایی این پرسشنامه رضایتبخش بودهاند .این
پرسشنامه با مقیاس اضطراب امتحان ساراسون و استوپز ( )3422در پسران و دختران به ترتیب

22

پیشبینی اهمالکاری تحصیلی بر اساس راهبردهای شناختی...

 1/23و  1/21همبستگی دارد .همچنین همبستگی این پرسشنامه با پرسشنامهی اضطراب حالت-
صفت در پسران و دختران به ترتیب برابر با  1/26و  1/22گزارششده است .ضریب آلفای کرانباخ
این پرسشنامه در نمونههای دختر و پسر بالای  1/43بوده است .ضرایب پایایی بازآزمایی این
پرسشنامه نیز بعد از سه هفته و یک ماه  1/21گزارششده است (ریجستر و همکاران ،3443 ،به
نقل از ابوالقاسمی.)3123 ،
 -3پرسشنامهی اهمالکاری تحصیلی سولومن و راتبلوم :پرسشنامهی اهمالکاری تحصیلی برای
اولین بار توسط سولومون و راتبلوم ( )3429ساخته شد .این پرسشنامه دارای  32گویه است .نحوه
پاسخدهی به این صورت میباشد که پاسخدهندگان میزان موافقت خود را با هر گویه با انتخاب یکی
از گزینههای "بندرت=  ،3بعضی اوقات=  ،3اغلب اوقات=  1و همیشه=  ،"9نشان میدهند .در این
پرسشنامه گویههای  31 ،33 ،36 ،32 ،33 ،6 ،9 ،3و  32بهصورت معکوس نمرهگذاری میشوند و
گویههای  36 ،34 ،32 ،2 ،2و  32به این علّت که بیانگر اهمالکاری تحصیلی نیستند در نمرهی
کل محاسبه نمیشوند .در پژوهشی سولومن و راتبلوم ( ،)3429روایی این پرسشنامه را با استفاده از
همسانی درونی 1/29 ،و پا یایی آن را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 1/69 ،گزارش کردهاند .در
ایران نیز در بین جامهی دانشجویان ،روایی این پرسشنامه با استفاده از آزمون کایزر-میر-اولکین در
روش تحلیل عاملی 1/22 ،و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه1/43 ،
بدست آمده است (جوکار و دلاورپور.)3126 ،
روش تجزیهوتحلیل دادهها
برای تجزیهوتحلیل دادهها در بخش آمار توصیفی ،از گزارش فراوانی ،میانگین و انحراف معیار و در
بخش آمار استنباطی ،از ضریب همبستگی پیرسون و تجزیهوتحلیل رگرسیون چندگانه به روش
همزمان استفاده شد .دادهها با نرمافزار  SPSS16مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند.
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یافتههای پژوهش
جدول  :1آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیرها

تعداد

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

راهبردهای شناختی
تکرار و مرور
بسط و گسترش معنایی
سازماندهی
راهبردهای فراشناختی
برنامهریزی
نظارت و ارزشیابی
نظمدهی
اضطراب امتحان
هیجانپذیری
نگرانی
اهمالکاری تحصیلی

163
163
163
163
163
163
163
163
163
163
163
163

31
1
1
3
33
1
3
3
31
3
31
13

92
32
32
32
11
32
33
4
21
12
14
26

39/22
2/12
2/23
2/23
34/26
4/32
2/99
2/33
92/12
33/22
39/23
92/14

2/91
3/22
1/12
1/91
9/12
1/31
3/29
3/21
2/22
9/61
9/22
2/32

همانطور که در جدول  3مشاهده میشود ،میانگین و انحراف معیار راهبردهای شناختی به
ترتیب برابر با  39/22و  ،2/91میانگین و انحراف معیار تکرار و مرور به ترتیب برابر با  2/12و ،3/22
میانگین و انحراف معیار بسط و گسترش معنایی به ترتیب برابر با  2/23و  ،1/12میانگین و انحراف
معیار سازماندهی به ترتیب برابر با  2/23و  ،1/91میانگین و انحراف معیار راهبردهای فراشناختی
به ترتیب برابر با  34/26و  ،9/12میانگین و انحراف معیار برنامهریزی به ترتیب برابر با  4/32و
 ،1/31میانگین و انحراف معیار نظارت و ارزشیابی به ترتیب برابر با  2/99و  ،3/29میانگین و انحراف
معیار نظمدهی به ترتیب برابر با  2/33و  ،3/21میانگین و انحراف معیار اضطراب امتحان به ترتیب
برابر با  92/12و  ،2/22میانگین و انحراف معیار هیجانپذیری به ترتیب برابر با  33/22و ،9/61
میانگین و انحراف معیار نگرانی به ترتیب برابر با  39/23و  ،9/22میانگین و انحراف معیار
اهمالکاری تحصیلی به ترتیب برابر با  92/14و  ،2/32میباشد.
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جدول  :2ضرایب همبستگی راهبردهای شناختی ،فراشناختی و اضطراب امتحان با اهمالکاری تحصیلی
متغیرها

تکرار و
مرور

بسط و
گسترش

سازماندهی

معنایی

راهبردهای
شناختی

برنامهریزی

نظارت و
ارزشیابی

تکرار و مرور

3

بسط و
گسترش
معنایی

**1/29

3

سازماندهی

**1/12

**1/61

3

**1/29

**1/22

**1/21

3

**1/13

**1/11

**1/13

**1/12

3

**1/32

**1/31

**1/33

**1/32

**1/39

3

نظمدهی

1/31

**1/32

**1/39

**1/32

1/12

1/11

راهبردهای
شناختی
برنامهریزی
نظارت و
ارزشیابی

نظمدهی

راهبردهای

هیجان

فراشناختی

پذیری

نگرانی

اضطراب

اهمالکاری

امتحان

تحصیلی

3

راهبردهای
فراشناختی

**1/12

**1/93

**1/91

**1/92

**1/29

**1/63

**1/16

3

هیجانپذیری

-1/14

**-1/32

**-1/34

**-1/39

**-1/32

*-1/33

-1/12

**-1/32

3

نگرانی

-1/12

**-1/36

**-1/33

**-1/31

**-1/32

-1/12

**-1/32

**-1/11

**1/62

3

اضطراب
امتحان

-1/14

**-1/32

**-1/32

**-1/36

**-1/11

*-1/33

*-1/31

**-1/13

**1/41

**1/43

3

اهمالکاری
تحصیلی

**-1/13

**-1/93

**-1/99

**-1/92

**-1/96

**-1/13

**-1/32

**-1/29

**1/14

**1/91

**1/96

3

**p<1/13, *p<1/12
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همانطور که در جدول  3مشاهده میشود ،بین تکرار و مرور با اهمالکاری تحصیلی (،p>1/13
 ،)r=-1/13بین بسط و گسترش معنایی با اهمالکاری تحصیلی ( ،)r=-1/93 ،p>1/13بین
سازماندهی با اهمالکاری تحصیلی ( )r=-1/99 ،p>1/13و بین راهبردهای شناختی با اهمالکاری
تحصیلی ( ،)r=-1/92 ،p>1/13بین برنامهریزی با اهمالکاری تحصیلی ( ،)r=-1/96 ،p>1/13بین
نظارت و ارزشیابی با اهمالکاری تحصیلی ( ،)r=-1/13 ،p>1/13بین نظمدهی با اهمالکاری
تحصیلی ( )r=-1/32 ،p>1/13و بین راهبردهای فراشناختی با اهمالکاری تحصیلی (،p>1/13
 )r=-1/29رابطهی منفی معناداری وجود دارد .همچنین ،بین هیجانپذیری با اهمالکاری تحصیلی
( ،)r=1/14 ،p>1/13بین نگرانی با اهمالکاری تحصیلی ( )r=1/91 ،p>1/13و بین اضطراب
امتحان با اهمالکاری تحصیلی ( )r=1/96 ،p>1/13رابطهی مثبت معناداری وجود دارد.
سؤال اوّل پژوهش عبارت بود از اینکه سهم راهبردهای شناختی ،راهبردهای فراشناختی و
اضطراب امتحان در پیشبینی اهمالکاری تحصیلی دانشجویان چقدر است؟ بدین منظور از تحلیل
رگرسیون به روش همزمان استفاده شد که نتایج آن در جدول ذیل ارائهشده است.
جدول  :3نتایج تحلیل رگرسیون جهت پیشبینی اهمالکاری تحصیلی بر اساس راهبردهای شناختی،
راهبردهای فراشناختی و اضطراب امتحان
مدل

R

R2

تعدیلشده R

F

Sig

3

1/626

1/913

1/936

41/332

1/113

ضرایب بتا و آزمون معناداری  Tبرای متغیرهای پیشبین
متغیر

متغیرهای

ملاک

پیشبین

اهمالکاری
تحصیلی

B

STE

β

T

Sig

مقدار ثابت

21/129

3/222

-

31/211

1/113

راهبردهای
شناختی

-1/399

1/199

-1/321

-2/231

1/113

راهبردهای
فراشناختی

-1/212

1/122

-1/132

-2/139

1/113

اضطراب
امتحان

1/393

1/116

1/322

6/249

1/113

همانطور که در جدول  1مشاهده میشود ،تقریب ًا  91درصد از واریانس متغیر اهمالکاری
تحصیلی بر اساس متغیرهای راهبردهای شناختی ،راهبردهای فراشناختی و اضطراب امتحان قابل
پیشبینی است .نسبت  Fنیز بیانگر این است که رگرسیون متغیر اهمالکاری تحصیلی بر اساس
متغیرهای راهبردهای شناختی ،راهبردهای فراشناختی و اضطراب امتحان معنادار میباشد .متغیر
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راهبردهای شناختی با بتای  -1/321و متغیر راهبردهای فراشناختی با بتای  ،-1/132بهطور منفی
و معناداری و متغیر اضطراب امتحان با بتای  ،1/322بهطور مثبت و معناداری قدرت پیشبینی
اهمالکاری تحصیلی دانشجویان را دارند .با توجه به بتاهای بهدستآمده ،میتوان گفت که از لحاظ
قدرت پیش بینی کنندگی ابتدا متغیر راهبردهای فراشناختی ،سپس متغیر اضطراب امتحان و در
نهایت متغیر راهبردهای شناختی قرار دارد.
سؤال دوّم پژوهش عبارت بود از اینکه سهم مؤلفههای راهبردهای شناختی در پیشبینی
اهمالکاری تحصیلی دانشجویان چقدر است؟ بدین منظور از تحلیل رگرسیون به روش همزمان
استفاده شد که نتایج آن در جدول ذیل ارائهشده است.
جدول  :4نتایج تحلیل رگرسیون جهت پیشبینی اهمالکاری تحصیلی بر اساس مؤلفههای
راهبردهای شناختی
مدل

R

R2

تعدیلشده R

F

Sig

3

1/924

1/314

1/313

12/992

1/113

ضرایب بتا و آزمون معناداری  Tبرای متغیرهای پیشبین
متغیر

متغیرهای

ملاک

پیشبین

اهمالکاری
تحصیلی

B

STE

β

T

Sig

مقدار ثابت

24/334

3/331

-

92/991

1/113

تکرار و مرور

-1/112

1/322

-1/331

-3/323

1/111

بسط و گسترش
معنایی

-1/916

1/321

-1/329

-3/231

1/112

سازماندهی

-1/639

1/331

-1/341

-2/119

1/113

همانطور که در جدول  9مشاهده میشود ،تقریب ًا  31درصد از واریانس متغیر اهمالکاری
تحصیلی بر اساس متغیرهای تکرار و مرور ،بسط و گسترش معنایی و سازماندهی قابل پیشبینی
است .نسبت  Fنیز بیانگر این است که رگرسیون متغیر اهمالکاری تحصیلی بر اساس متغیرهای
تکرار و مرور ،بسط و گسترش معنایی و سازماندهی معنادار میباشد .متغیر تکرار و مرور با بتای
 ،-1/331متغیر بسط و گسترش معنایی با بتای  -1/329و متغیر سازماندهی با بتای ،-1/341
بهطور منفی و معناداری قدرت پیشبینی اهمالکاری تحصیلی دانشجویان را دارند .با توجه به
بتاهای بهدستآمده ،میتوان گفت که از لحاظ قدرت پیشبینی کنندگی ابتدا متغیر سازماندهی،
سپس متغیر بسط و گسترش معنایی و در نهایت متغیر تکرار و مرور قرار دارد.
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سؤال سوّم پژوهش عبارت بود از اینکه سهم مؤلفههای راهبردهای فراشناختی در پیشبینی
اهمالکاری تحصیلی دانشجویان چقدر است؟ بدین منظور از تحلیل رگرسیون به روش همزمان
استفاده شد که نتایج آن در جدول ذیل ارائهشده است.
جدول  :5نتایج تحلیل رگرسیون جهت پیشبینی اهمالکاری تحصیلی بر اساس
مؤلفههای راهبردهای فراشناختی
مدل

R

R2

تعدیلشده R

F

Sig

3

1/216

1/322

1/323

92/334

1/113

ضرایب بتا و آزمون معناداری  Tبرای متغیرهای پیشبین
متغیر ملاک

اهمالکاری
تحصیلی

متغیرهای

B

STE

β

T

Sig

مقدار ثابت

62/329

3/633

-

91/342

1/113

برنامهریزی
نظارت و
ارزشیابی
نظمدهی

-1/416

1/313

-1/912

-2/262

1/113

-1/292

1/324

-1/332

-9/232

1/113

-1/222

1/339

-1/362

-1/624

1/113

پیشبین

همانطور که در جدول  2مشاهده میشود که تقریباً  32درصد از واریانس متغیر اهمالکاری
تحصیلی بر اساس متغیرهای برنامهریزی ،نظارت و ارزشیابی و نظمدهی قابل پیشبینی است .نسبت
 Fنیز بیانگر این است که رگرسیون متغیر اهمالکاری تحصیلی بر اساس متغیرهای برنامهریزی،
نظارت و ارزشیابی و نظمدهی معنادار میباشد .متغیر برنامهریزی با بتای  ،-1/912متغیر نظارت و
ارزشیابی با بتای  -1/332و متغیر نظمدهی با بتای  ،-1/362بهطور منفی و معناداری قدرت
پیشبینی اهمالکاری تحصیلی دانشجویان را دارند .با توجه به بتاهای بهدستآمده ،میتوان گفت
که از لحاظ قدرت پیشبینی کنندگی ابتدا متغیر برنامهریزی ،سپس متغیر نظارت و ارزشیابی و در
نهایت متغیر نظمدهی قرار دارد.
سؤال چهارم پژوهش عبارت بود از اینکه سهم مؤلفههای اضطراب امتحان در پیشبینی
اهمالکاری تحصیلی دانشجویان چقدر است؟ بدین منظور از تحلیل رگرسیون به روش همزمان
استفاده شد که نتایج آن در جدول ذیل ارائهشده است.
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جدول  :6نتایج تحلیل رگرسیون جهت پیشبینی اهمالکاری تحصیلی
بر اساس مؤلفههای اضطراب امتحان
مدل

R

R2

تعدیلشده R

F

Sig

3

1/924

1/331

1/316

92/292

1/113

ضرایب بتا و آزمون معناداری  Tبرای متغیرهای پیشبین
متغیر

متغیرهای

ملاک

پیشبین

اهمالکاری
تحصیلی

B

STE

β

T

Sig

مقدار ثابت

34/223

3/242

-

32/291

1/113

هیجانپذیری

1/342

1/146

1/343

1/312

1/113

نگرانی

1/966

1/141

1/133

2/111

1/113

همانطور که در جدول  6مشاهده میشود ،تقریباً  33درصد از واریانس متغیر اهمالکاری
تحصیلی بر اساس متغیرهای هیجانپذیری و نگرانی قابل پیشبینی است .نسبت  Fنیز بیانگر این
است که رگرسیون متغیر اهمالکاری تحصیلی بر اساس متغیرهای هیجانپذیری و نگرانی معنادار
میباشد .متغیر هیجانپذیری با بتای  1/343و متغیر نگرانی با بتای  ،1/133بهطور مثبت و
معناداری قدرت پیشبینی اهمالکاری تحصیلی دانشجویان را دارند .با توجه به بتاهای بهدستآمده،
میتوان گفت که از لحاظ قدرت پیشبینی کنندگی ابتدا متغیر نگرانی و سپس متغیر هیجانپذیری
قرار دارد.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه ی راهبردهای شناختی ،راهبردهای فراشناختی و اضطراب
امتحان با اهمالکاری تحصیلی دانشجویان و میزان پیشبینی اهمالکاری تحصیلی بر اساس این
متغیرها انجام گرفت.
نتایج تجزیهوتحلیل دادهها نشان داد که بین راهبردهای شناختی و مؤلفههای آن شامل تکرار و
مرور ،بسط و گسترش معنایی و سازماندهی با اهمالکاری تحصیلی دانشجویان رابطهی منفی
معناداری وجود دارد ( )p>1/13و راهبرد شناختی و مؤلفههای آن بهطور منفی و معناداری توانایی
پیشبینی اهمالکاری تحصیلی دانشجویان را داشتند ( .)p>1/13یافتههای پژوهش حاضر در این
زمینه بهنوعی با یافتههای شونبورگ و گرونوود ( ،)3113پیکایل ،مورین و سالمون ( )3111و
سولومن و راتبلوم ( ،)3429همسو میباشد .شونبورگ و گرونوود ( )3113نشان دادند که افرادی
که اهمالکاری بالایی دارند ،از راهبردهای شناختی ضعیفی برخوردارند .پیکایل ،مورین و سالمون
( )3111دریافتند که دانشجویان با مهارتهای ضعیف مطالعه (راهبردهای شناختی ضعیف) ،بیشتر
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اهمالکاری میکنند .کنوس )3111( 3یک چارچوب  2مرحلهای برای غلبه بر اهمالکاری ارائه کرده
است .او اظهار میدارد که یادگیری مهارتهای جدید مطالعه میتواند اهمالکاری را کاهش دهد.
سولومن و راتبلوم ( )3429نشان دادند که افراد اهمال کار از راهبردهای شناختی ضعیفی استفاده
میکنند .بیگاس و فلتون ( )3421و شافر ( )3421در  99درصد از افرادی که برای کالج ثبتنام
کرده بودند ،اهمالکاری را به عادتهای ضعیف مطالعه (استفادهی کم از راهبردهای شاختی از قبیل
تکرار و مرور ،بسط و گسترش معنایی و سازماندهی) ارتباط دادند (به نقل از اوزوناوزر.)3131 ،
مطالعات میلر ،وِور و سِمب ( ،)3429زیسات ،روزنتال و وایت ( )3422نشان دادند که اهمالکاری
نقص در راهبردهای شناختی میباشد (به نقل از اوزوناوزر.)3131 ،
همانطور که پژوهشها نیز میدهند ،ارتباط معکوسی بین راهبردهای شناختی با اهمالکاری
تحصیلی وجود دارد .اغلب یافتهها در این زمینه مربوط میشود به استفادهی کم افراد اهمالکار از
راهبردهای شناختی (والترز .)3111 ،همچنین در رابطه با راهبردهای یادگیری شناختی ،مطالعات
نشان دادهاند که بهکارگیری راهبردهایی از قبیل تکرار و مرور ،بسط و گسترش معنایی و
سازماندهی با اهمالکاری ارتباط معکوسی دارند (هاول و واتسون .)3112 ،در اهمالکاری تحصیلی،
بر تعلّل در زمینهی انجام تکالیف تحصیلی و پیشرفت تحصیلی پایین تأکید میشود (استیل)3112 ،
و عبارت است از عمل به تأخیر و یا به تعویق انداختن عمدی تکالیفی که باید انجام شوند (اسکراو،
وادکینز و الافسون)3112 ،؛ اما راهبردهای شناختی راههای یادگیری هستند؛ بنابراین ،میتوان گفت
که بین راهبردهای شناختی و اهمالکاری تحصیلی رابطهی منفی معناداری وجود دارد و با کاهش
استفاده از راهبردهای شناختی مثل تکرار و مرور ،بسط و گسترش معنایی و سازمانددهی،
اهمالکاری تحصیلی افزایش مییابد.
همچنین نتایج تجزیهوتحلیل دادهها نشان داد که بین راهبردهای فراشناختی و مؤلفههای آن
شامل برنامهریزی ،نظارت و ارزشیابی و نظمدهی با اهمالکاری تحصیلی دانشجویان رابطهی منفی
معناداری وجود دارد ( )p>1/13و راهبرد فراشناختی و مؤلفههای آن بهطور منفی و معناداری
توانایی پیشبینی اهمالکاری تحصیلی دانشجویان را داشتند ( .)p>1/13یافتههای پژوهش حاضر
در این زمینه بهنوعی با یافتههای میرزایی ،غرایی و بیرشک ( ،)3143هاشمی ،مصطفوی،
ماشینچیعباسی و بدری ( ،)3143دیگدان و هاول ( ،)3112تان و همکاران ( ،)3112هاول و
واتسون ( ،)3112داتیز ،هوفو و فرایس ،)3112( 3شونبورگ و گرونوود ( ،)3113پیکایل ،مورین و
سالمون ( ،)3111سولومن و راتبلوم ( ،)3429همسو میباشد .در پژوهش دیگدان و هاول ()3112
خودنظمدهی کم (راهبرد فراشناختی) علّت اهمالکاری شناختهشده است .شونبورگ و گرونوود
( )3113نشان دادند که افرادی که اهمالکاری بالایی دارند ،از راهبردهای فراشناختی ضعیفی
1. Knaus
2. Dietz, Hofer & Fries
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برخوردارند .سولومن و راتبلوم ( )3429نشان دادند که افراد اهمالکار از مهارت مدیریت زمان
(راهبرد فراشناختی) برخوردار نمیباشند .مطالعات زیسات ،روزنتال و وایت ( )3422و میلر ،وِور و
سِمب ( ،)3429نشان داد که اهمالکاری به دلیل مشکل در مدیریت زمان (راهبرد فراشناختی)
میباشد (به نقل از اوزوناوزر .)3131 ،بیگاس و فلتون ( )3421و شافر ( )3421در  99درصد از
افرادی که برای کالج ثبتنام کرده بودند ،اهمالکاری را به نبود هدفگذاری (راهبرد فراشناختی)
ارتباط دادند (به نقل از اوزوناوزر.)3131 ،
در سراسر ادبیات پژوهشی ،اهمالکاری بهطور ادراکی بهعنوان شکست در خودنظمدهی (راهبرد
فراشناختی) بازنمایی شده است (تان و همکاران3112 ،؛ هاول و واتسون3112 ،؛ استیل3112 ،؛
هاول ،واتسون ،پاول و بورو3116 ،؛ والترز3111 ،؛ فراری3113 ،؛ دویت و لنز )3111 ،که شامل
نقص در رفتارهای خودنظمدهی از قبیل هدف گذاری ،استفاده از راهبردها و نظارت بر فرآیندهای
شناختی می باشد ،که منجر به اجتناب و یا ناتمام گذاشتن تکلیف میشود .مشخصهی شکست در
استفاده از راهبردهای فراشناختی در زمینهی اهمالکاری عبارت است از ادامه ندادن کارها ،نظم
کم ،مدیریت زمان ضعیف و استفاده کم از سایر راهبردهای فراشناختی از قبیل برنامهریزی برای
انجام تکالیف و غیره میباشد (آرلی و ورتنبروش3113 ،؛ داتیز و همکاران3112 ،؛ دویت و
شونبورگ3113 ،3؛ هاول و واتسون3112 ،؛ اسکراو ،وادکینز و الافسون3112 ،؛ شونبورگ3113 ،؛
والترز.)3111 ،
اغلب یافتههای پژوهشی به استفادهی کم افراد اهمالکار از راهبردهای برنامهریزی و مدیریت
زمان که هر دوی اینها جزء راهبردهای فراشناختی میباشند ،اشاره کردهاند (والترز.)3111 ،
مخصوصاً افراد اهمالکار ،توانایی ضعیفی در تعیین اهداف (راهبرد فراشناختی) برای انجام
موفقیتآمیز تکالیف دارند و در تخمین دقیق زمان مورد نیاز برای کامل کردن تکالیف (راهبرد
فراشناختی) ،مشکل دارند (فراری .)3113 ،هاول و واتسون ( )3112دریافتند که اهمالکاری با
استفادهی کم از راهبردهای فراشناختی از قبیل برنامهریزی ،نظارت و نظمدهی ارتباط دارد .بهطور
کلّی ،افراد اهمالکار فاقد توانایی برنامهریزی برای تلاشهای تحصیلی خود (که یکی از راهبردهای
مؤثر میباشد) هستند (وانارد .)3111 ،3پس میتوان گفت همانطور که پژوهشها نیز نشان
دادهاند بین راهبردهای فر اشناختی که عبارت است از تمرین بررسی دانش موجود و فرایندهای
فکری خود بهمنظور ارزیابی پیشرفت تحصیلی و شامل مؤلفههای برنامهریزی ،نظارت و ارزشیابی و
نظمدهی میباشد با اهمالکاری تحصیلی رابطهی منفی معناداری وجود دارد و با کاهش استفاده از
راهبردهای فراشناختی مثل برنامهریزی ،نظارت و ارزشیابی و نظمدهی ،اهمالکاری تحصیلی افزایش
مییابد.
1. Dewitte & Schouwenburg
2. Van Eerde
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در نهایت نتایج تجزیهوتحلیل دادهها نشان داد که بین اضطراب امتحان و مؤلفههای آن شامل
هیجانپذیری و نگرانی با اهمالکاری تحصیلی دانشجویان رابطهی مثبت معناداری وجود دارد
( )p>1/13و اضطراب امتحان و مؤلفههای آن بهطور مثبت و معناداری توانایی پیشبینی
اهمالکاری تحصیلی را داشتند ( .)p>1/13یافتههای پژوهش حاضر در این زمینه بهنوعی با
یافتههای انوگبوزی ( ،)3119کسدی و جانسون ( ،)3113میلگرام ،دانگروس و راوایو ،)3113( ،اونز
و نیوبگین ( ،)3111فراری ( ،)3443سولومن و راتبلوم ( )3429همسو میباشد .یکی از همبستههای
بارز اهمالکاری ،اضطراب است .پژوهشهای زیادی نشان دادهاند که اهمالکاری و اضطراب،
همبسته هستند (وانارد ،)3111 ،پژوهشگران برجستهای از قبیل شونبورگ ( )3442و استیل
( )3112اینچنین نتیجهگیری کردهاند که این دو سازه باهم ارتباط دارند .بعضی محققان (از قبیل
کسدی و جانسون3113 ،؛ میلگرام ،دانگروس و راوایو )3113 ،گزارش کردهاند که دانشآموزان
دارای اضطراب سطح بالا بیشتر از دیگران ،اهمالکاری میکنند .اشکال متفاوت اضطراب از قبیل
اضطراب حالت و صفت ،اضطراب امتحان شناختی (کسدی و جانسون3113 ،؛ راتبلوم و همکاران،
 ،)3426اضطراب آماری (انوگبوزی )3119 ،و اضطراب اجتماعی (فراری )3443 ،در ارتباط با
اهمالکاری مطالعه شده و درک بهتری را نسبت به اینکه چرا دانشآموزان اهمالکاری میکنند،
فراهم آورده است .در زیر به بعضی از این مطالعات اشاره میشود.
اهمالکاری اساساً در نتیجهی اضطراب به وجود میآید .اضطراب علامتی هشداردهنده برای
خواستههای ناهشیار سرکوبشدهی خود است .بهمحض اینکه خود اضطراب را تشخیص میدهد،
برای دفاع آماده میشود .بر اساس مکانیزم های دفاعی پویا و اجتناب از تکلیف ،تکالیفی که به اتمام
نمیرسند در درجهی اوّل به این دلیل کنار گذاشته میشوند که تهدیدی برای خود محسوب
میشوند (اونز و نیوبگین .)3111،دانشجویانی که اضطراب امتحان دارند دچار علائم فیزیکی خاصی
مانند تنش عضلانی ،تعریق ،افزایش ضربان قلب و افسردگی میشوند .چنین حالاتی ممکن است
حتّی در افرادی که بهخوبی آمادهی امتحان شدهاند و دارای پیشرفت بالایی هستند نیز دیده شود،
فقط به دلیل اینکه مرتکب اشتباهات غیرمنتظرهای در حین امتحانات میشوند .برای دانشجویانی
که اضطراب امتحان دارند ،امتحانات در واقع تهدیدهای بینهایتی به شمار میآیند که میتوانند
منجر به شکست گردند؛ بنابراین ،اضطراب امتحان هنگامی روی میدهد که افراد تحت شرایط
تهدیدآمیز یا ارزیابی ،نگران نتایج امتحانات و عملکرد ضعیف باشند .به دلیل آنکه امتحانات بهعنوان
اصلیترین ابزار ارزیابی توانایی درک و فهم دانشآموزان پذیرفتهشدهاند ،قطع ًا باعث ایجاد تهدیدها و
ناراحتیهایی برای دانشجویان خواهند شد .چنین احساسات رنجآور و پراضطرابی میتواند با توقعات
والدین یا محیط آموزشی در همآمیخته و در نتیجه دانشجویان دارای اضطراب امتحان را وادار به
تأخیر انداختن انجام تکالیف و اهمالکاری تحصیلی نماید .در واقع ،افرادی که از سطوح بالای
اضطراب امتحان رنج میبرند ،مستعد توجه به واکنشهای غیرمرتبط با تکالیف (اهمالکاری
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تحصیلی) میباشند .دانشجویان دچار اضطراب امتحان ،اغلب نشخوار فکری در رابطه با شکست
بالقوه در امتحان همراه با پریشانی عاطفی و برانگیختگی فیزیولوژیکی را تجربه مینمایند که مکرراً
بهعنوان تهدید و خطر تفسیر میشوند و باعث دست از کار کشیدن و اهمالکاری تحصیلی میگردد.
در کل ،با توجه به مطالب مطرحشده و نتایج پژوهشها در رابطه با نقش اضطراب روی اهمالکاری
تحصیلی ،میتوان گفت که اضطراب امتحان و مؤلفههای آن (هیجانپذیری و نگرانی) رابطهی مثبت
و معناداری با اهمال کاری تحصیلی داشته و با افزایش اضطراب امتحان ،اهمالکاری تحصیلی نیز
افزایش مییابد.
با توجه به یافتههای پژوهش حاضر و نقش راهبردهای شناختی ،راهبردهای فراشناختی و
اضطراب امتحان در پیشبینی اهمالکاری تحصیلی دانشجویان ،پیشنهاد میشود که دانشجویان را
با راهبردهای شناختی و فراشناختی مناسب آشنا نموده و راهکارهایی جهت کاهش اضطراب امتحان
به آنها توصیه شود .از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر مربوط به جامعهی آماری آن است که
فقط متشکل از دانشجویان مقطع کارشناسی بود و تعمیم نتایج به دانشجویان سایر مقاطع تحصیلی
را با مشکل مواجه میکند .انجام پژوهش به روش همبستگی که دستیابی به روابط علّت و معلولی
بین متغیرها را دشوار میسازد ،از دیگر محدودیتهای این پژوهش میباشد؛ بنابراین ،به پژوهشگران
دیگر توصیه میشود که جهت تعمیمپذیری بیشتر نتایج و دستیابی به روابط علّت و معلولی،
اینچنین پژوهش هایی را روی دانشجویان سایر مقاطع تحصیلی و در صورت امکان به روش
آزمایشی انجام دهند.
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