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چکیده
هدف :اهمالکاری تحصیلی یک مشکل رفتاری شایع در محیطهای آموزشی است که دارای پیامدهای منفی تحصیلی
بوده و بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر آن حائز اهمیت است .ازاینرو ،مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه پنج عامل
بزرگ شخصیت و مهارت مدیریت زمان با اهمالکاری تحصیلی در دانشآموزان انجام شد.
روش :با استفاده از نمونهگیری خوشهای  444نفر ( 044دختر و  044پسر) از دانشآموزان پایه سوم و چهارم مدارس
متوسطه کاشان در سال تحصیلی  54-59انتخاب شدند .با استفاده از پرسشنامه اهمالکاری تحصیلی سولومون و
راثبلوم ( ،)4594پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی نئو (کاستا و مک کری )4599 ،و پرسشنامه مدیریت زمان ترومن و
هارتلی ( )4551اطالعات جمعآوری گردید.
یافتهها :نتایج نشان داد که بین اهمالکاری تحصیلی و صفات شخصیت (روانرنجورخویی ،برونگرایی ،گشودگی به
تجربه و باوجدان بودن) رابطه معنادار وجود دارد .همچنین بین مدیریت زمان و اهمالکاری تحصیلی رابطه معنادار
مشاهده گردید.
نتیجهگیری :با توجه به اینکه یافتههای پژوهش حاضر نشان می دهند که صفات شخصیت و مهارت مدیریت زمان در
اهمالکاری تحصیلی نقش دارند میتوان گفت که بهمنظور کاهش اهمالکاری تحصیلی دانشآموزان بایستی با
مداخلههای آموزشی و مشاورههای مناسب ،کنترل و تعدیل ویژگیهای شخصیتی و ارتقای مهارت مدیریت زمان به
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان کمک نمود.
کلیدواژهها :اهمالکاری ،اهمالکاری تحصیلی ،صفات شخصیت ،مدیریت زمان.
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 .1مقدمه
از اهمالکاری 4بهعنوان یکی از مشکالت رفتاری متداول و رایج در جوامع امروزی و ازجمله
محیطهای آموزشی یاد میشود (ذاکری ،اصفهانی و رزمجویی .)0442 ،اهمالکاری در معنای عام به
معنای به تعویق انداختن نادرست یا غیرواقعبینانه کارها ،روند تکمیل کردن آنها و ارجاع عمل به
آینده است (کاندمیر و پاالنچی0444 ،0؛ به نقل از زارع ،محبوبی و سلیمی .)4254 ،مطالعات متعدد
شیوع اهمالکاری را  49تا  09درصد و برخی حتی باالتر تا  59درصد گزارش کردهاند (اسچونبورگ،2
0444؛ به نقل از رحیمیان بوگر و روحانیپور .)4254 ،دیدگاههای مرتبط با اهمالکاری در یک
طیف خوشبینانه تا بدبینانه قرار دارند .دیدگاههای خوشبینانه بر این اساساند که خصوصیاتی چون
رفتار ،شناخت و انگیزش عامل مهم بروز اهمـالکاری هستند ،درحالیکه دیدگـاههای بدبینـانه
اهمالکاری را نوعـی عادت یا اختـالل شخصیتی میدانـند (شهنیییالق ،سالمتی ،مهرابیزاده و
حقیقی .)4299 ،از تعاریف مختلف اهمالکاری میتوان اینگونه برداشت کرد که دو روش برای
تفسیر اهمالکاری وجود دارد:
الف) اهمالکاری بهعنوان یک رفتار ( )Behaviorو ب) اهمالکاری بهعنوان یک ویژگی شخصیتی
(.)Trait
در ابتدا کسانی که در مورد اهمالکاری به پژوهش میپرداختند ،بیشتر به ویژگی رفتاری آن
تمرکز میکردند و اهمالکاری را بهعنوان رفتار اجتناب از یک تکلیف خاص در نظر میگرفتند
(شونبرگ .)0444 ،4برخی از پژوهشگران (زاریک و استون بریکر )0445 ،9اهمالکاری را بهعنوان
یک ضعف شخصیتی در نظر گرفتهاند و بعضی به این نتیجه رسیدهاند که افراد اهمالکار
اعتمادبهنفس پایینی دارند( .میچینو ،برونوت ،بوهک ،جوهل و دالول )0444 ،1اشاره میکنند که
اهمالکاران مزمن در شروع کارها مشکلدارند و کارها را به وسط یا آخر دوره به تعویق میاندازند
ولی آنهایی که اهمالکاری کمتری دارند بیشتر کارها را از اول دوره شروع میکنند.
از جلوههای اهمالکاری ،پدیدارشدن ویژگی یا صفت اهمالکاری در محیطهای آموزشگاهی است
که اهمالکاری تحصیلی 5نامیده میشود .این نوع اهمالکاری به تمایل غیرمنطقی برای به تعویق
انداختن آغاز ،یا کامل کردن یک تکلیف تحصیلی اشاره دارد که فراگیران باوجود قصد انجام فعالیت
تحصیلی در زمان مشخص ،انگیزه کافی برای انجام آن را ندارند (آینور ،مورات و کان.)0444 ،9
1. procrastination
2. Kandemir & Palanci
3. Schouwenburg
4. Schoenberg
5. Zarick & Stonebraker
6. Michinov, Brunot, Bohec, Juhel & Delaval
7. academic procrastination
8. Aynur, murat & can
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اهمالکاری تحصیلی بهتاخیراندا ختن وظایف تحصیلی است که ذاتاً انجام آن بسیار مهم است.
پیامد اهمالکاری تحصیلی این است که دانشآموزان نمیتوانند از عملکرد واقعیشان در فرایند
یادگیری استفاده کنند و بنابراین شکست میخورند (کاگان ،چاکیر و ایلهان .)0444 ،4در واقع
اهمالکاری تحصیلی نمایانگر یک تیپ رفتاری خاص است که بهطور بالقوه با فرایندهای انگیزشی
ناسازگارانه و عملکرد تحصیلی ضعیف فرد در ارتباط است (کورکین ،شیرلی ،ولترز و ویسنر،0
.)0444
تحقیقات نشان دادهاند بیش از  94درصد تحصیلکنندگان در مدارس و دانشگاهها دچار
اهمالکاری در انجام امور تحصیلی و نارسایی در به پایان رساندن فعالیتهای تحصیلی خود هستند
(بورنام ،کوماراجو ،هامل و نلدر .)0444 ،2عوامل متعددی دانشآموزان را به اهمالکاری سوق
میدهد که فقدان تعهد ،فقدان راهنما ،فقدان حمایت ،مهارتهای نامناسب مدیریت زمان ،مشکالت
اجتماعی و استرس از مهمترین آنها هستند (حسین و سلطان .)0444 ،4پژوهشهای متعدد نشان
دادهاند که اهمالکاری در محیطهای آموزشی و تحصیلی پیامدهای منفی و زیانبار ،مانند عملکرد
ضعیف (روتنستین ،دیویس و تاتوم0445 ،9؛ حسین و سلطان0444 ،؛ میچینو و همکاران،)0444 ،
نمرات پایینتر و شرکت غیرفعال در کالسها و بحثها (میچینو و همکاران ،)0444 ،رضایت پایین
از عملکرد و شکست تحصیلی (کاگان و همکاران )0444 ،شکست یا فقدان موفقیت یادگیرندگان در
یادگیری و دستیابی به برنامههای پیشرفت تحصیلی (شیخاالسالمی )4259 ،دارد.
در بررسی علل اهمالکاری دو دیدگاه کامالً متفاوت وجود دارد .دیدگاه اول اهمالکاری را یک
ضعف شخصیتی ثابت فرد میداند که در بافتها و موقعیتهای متعددی باعث اهمالکاری افراد
میشود .دیدگاه دوم اهمالکاری را نه یک حالت ثابت بلکه یک حالت گذرا و موقعیتی میداند
(رفیعی ،صارمی ،نجفی قزلجه و حقانی .)4252 ،در پژوهش حاضر ،به دو علت اهمالکاری تحصیلی
یعنی صفات شخصیت و مهارت مدیریت زمان پرداخته میشود.
صفات شخصیت ،1ازجمله عواملی هستند که از منظر رویکرد صفات به شخصیت و بهمنزله
پیشبینی کننده اهمالکاری بررسیشدهاند .شخصیت ،الگوهای پایدار ادراک ،شیوههای ارتباط و
طرز تفکر فرد نسبت به خود و محیط اطرافش میباشد که در گستره وسیعی از زمینههای فردی و
اجتماعی نمایان میشود .روانشناسان با رویکرد صفات ،طی سالها کوشیدهاند گستره تفاوتهای
فردی ،اعم از صفات بهنجار و نابهنجار شخصیتی را تعریف و طبقهبندی کنند .بر پایه این رویکرد،
1. Kagan, Cakir & Ilhan
2. Corkin, Shirley, Wolters & Wiesner
3. Burnam, Komarraju, Hamel & Nadler
4. Hussain & Sultan
5. Rotenstein, Davis & Tatum
6. personality traits
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یادگیرندگان ازنظر شخصیتی ،نگرشها ،واکنشهای هیجانی و شیوههای یادگیری با یکدیگر
تفاوتهایی دارند که یادگیری و نحوهی برخورد آنها با مسائل و مشکالت را تحت تأثیر قرار
میدهد.
مدل پنج عاملی شخصیت مک کری و کوستا ( )4555شخصیت افراد را با پنج عامل بزرگ
شامل روانرنجورخویی ،4برونگرایی ،0گشودگی به تجربه ،2موافق بودن 4و باوجدان بودن 9توصیف
میکند.
روانرنجورخویی به میزانی که مردم احساسات منفی را تجربه میکنند ،بازمیگردد که با اضطراب
و تحریکپذیری در ارتباط است .برونگرایی ،به توصیف یک رویکرد پرانرژی نسبت به جهان،
سازگاری اجتماعی و تجربه احساسات مثبت برمیگردد .گشودگی به تجربه ،به خالقیت ،کنجکاوی،
عقالنی بودن ،تفکر مستقل و قدرت پذیرش عقاید جدید مربوط میشود .موافق بودن با اجتماعی
بودن ،اعتماد و پذیرش صمیمانه مرتبط است .باوجدان بودن ،داللت بر سطح باالیی از کنترل بر
وظایف و اهداف و قابلیت اعتماد و اطمینان مربوط میشود (گالگو و پرادا.)0444 ،1
ویژگیهای شخصیتی دانشآموزان و مسائل مربوط به ساختار شخصیتی آنها میتواند از عوامل
تأثیرگذار بر اهمالکاری تحصیلی باشد .گروهی از پژوهشگران به بررسی رابطهی اهمالکاری با
ویژگیهای شخصیتی پرداختهاند .لوینز و رایس )0444( 5نشان دادند که صفات شخصیت،
متغیرهای مهمی هستند که اهمـالکاری تحصیلی را تبیین میکنند (رابیـن ،فوگل و نوترآفام،9
0444؛ راکـس و دیـون 0444 ،و استـیل  )0445دریافتند که بیـن اهمـالکـاری تحصـیلی با
روانرنجورخویی همبستگی مثبت وجود دارد .پژوهش کاراتاش )0449( 5نشان داد که بین رابطه
اهمالکاری ،صفات شخصیتی و پیشرفت تحصیلی رابطه قوی وجود دارد .نتایج این پژوهش حاکی از
اهمیت ویژگیهای شخصیتی ،بهخصوص بعد باوجدان بودن در اهمالکاری و موفقیت بود.
در پژوهش ژوبرت )0449( 44و اوزر )0440( 44مشخصشده است که روانرنجورخویی پیشبین
مثبت اهمالکاری است .همچنین ،یک همبستگی منفی قوی بین باوجدان بودن و اهمالکاری

1. neuroticism
2. extraversion
3. openness to experience
4. agreeableness
5. conscientioness
6. Gallego & Prado
7. Lyons & rice
8. Rabin, Fogel & Nutter-Upham
9. Karatas
10. Joubert
11. Ozer
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تحصیلی گزارش شدهاست .پژوهش موریس و فریتز )0449( 4نیز نشان داد که باوجدان بودن
پیشبین غالب اهمالکاری است.
کالریانا )0442( 0دریافت که بین موافق بودن و اهمالکاری ارتباط معکوسی وجود دارد .در
مطالعه ژوبرت ( )0449رابطه اهمالکاری و موافق بودن اگرچه منفی ،اما معنیدار نبود.
فریمن ،فونزالیدا و استولنبرگ )0444( 2در بررسی رابطه بین برونگرایی و اهمالکاری دریافتند
که برونگرایی بهطور قابلتوجهی تمایل به رفتار اهمالکاری را پیشبینی میکند.
در پژوهشی که توسط سانگ لی ،بادایای ،چاندراسکاران ،ینلی و کوالسینگام )0449( 4انجام شد
هیچ رابطه قابلتوجهی بین رگههای شخصیتی با رفتار اهمالکاری در میان دانشجویان دانشگاه
گزارش نشده است.
در پژوهش امامیپور و سلطانی ( )4254و نصری ،دماوندی و عاشوری ( )4252رگه شخصیتی
گشودگی به تجربه (انعطافپذیری) پیشبینی کننده منفی و معنیدار اهمالکاری تحصیلی است؛
یعنی افرادی که عالقهمند به تجارب جدید هستند و در تجربهاندوزی «باز» عمل میکنند،
اهمالکاری تحصیلی کمتری دارند .با توجه به یافتههای نصری و همکاران ( )4252با افزایش میزان
روانرنجوری در دانش آموزان ،میزان اهمالکاری تحصیلی افزایش مییابد و با افزایش میزان
وظیفهشناسی و انعطافپذیری ،میزان اهمالکاری تحصیلی آنها کاهش مییابد .ولی پژوهش
سواری ( )4250نشان داد که بین این متغیرها رابطه وجود ندارد.
پژوهشگران حوزه پنج عامل بزرگ شخصیت (پاریش0444 ،؛ رابرت ،استارک و گلدبرگ0449 ،؛
به نقل از حاجلو ،صبحی قراملکی و بابایی )4252 ،با تحلیلهای عاملی نشان دادهاند که اهمالکاری
را میتوان در فهرست مؤلفههای وظیفهشناسی گنجاند .تحقیقات پیشین نشان میدهد که مطالعه
ابعاد اهمالکاری و صفات شخصیتی ،به یکی از حوزههای فعال و مهم پژوهش بدل شده است.
یکی از متغیرهای دیگری که در ارتباط با اهمالکاری تحصیلی پژوهشهایی را به خود اختصاص
داده است ،مهارت مدیریت زمان است .به این دلیل که یکی از رایجترین شکایتهای دانشآموزان،
نداشتن زمان کافی برای انجام تکالیف آموزشی است .مدیریت زمان 9رفتارهایی را شامل میشود که
با هدف استفاده مؤثر از زمان در حین اجرای فعالیت هدفدار خاصی انجام میشود (لیو.)0445 ،1
مک کینز اولین کسی بود که مفهوم برنامه آموزش مدیریت زمان را ارائه نمود و معتقد است که
آموزش این مهارتها با دادن بینش مناسب در مورد فعالیتهای وقتگیر ،تغییر میزان صرف وقت و
1. Morris & Fritz
2. Clariana
3. Freeman, Fuenzalida & Stoltenberg
4. Seong Lai, Badayai, Chandrasekaran, Yen Lee & Kulasingam
5. time management
6. Liu
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اولویتبندی ،اثرات مثبتی بر رفتارهای مدیریت زمان دارد (کالسنز ،ارد ،روت و رو.)0445 ،4
مدیریت زمان بهصورت پیشرفته به معنی کمک کردن به چگونگی تصمیمگیری برای انجام دادن
کارها و تقسیمبندی زمان است (مک کان ،داک ورث و رابرتس.)0445 ،0
استرس زمان و فقدان برنامهریزی در زندگی دانشآموزان ،از موانعی است که اغلب منابع به آن
اشاره میکنند .دانشآموزان زمان کافی برای انجام تکالیف ،پروژهها و آمادگی برای امتحان را ندارند
و ازاینرو ،روانشناسان مدرسه از جانب معلمان و دانشآموزان درخواستهای زیادی دارند تا برای
اصالح عادتهای مطالعه و بهویژه عادتهای مربوط به سازماندهی و مدیریت زمان مداخله کنند
(گراسیاروس ،گونزالز و هینوجو.)0444 ،2
مدیریت زمان فرایندی است که کمک میکند تا افراد با کنترل بهتر زمان و افزایش کارایی و
بهرهوری ،زندگی کارآمد و مؤثری داشته باشند .اگر یک دانشآموز از اهمالکاری رنج میبرد میتوان
استنباط کرد که او قربانی سوءمدیریت زمان است (گلیک و اورسیلو .)0449 ،4پژوهش بشیر ،بشیر و
نظیر )0449( 9نشان داد که بسیاری از دانشآموزان از تأخیر در زمان ،عدمتمرکز بر مطالعه و
مهارت غلبه بر اهمالکاری و حواسپرتی رنج میبرند.
1
پژوهشهای متعدد (شونبرگ0444 ،؛ حسین و سلطان0444 ،؛ یاواش ،اوزتورک ،آچیکل و اوزر ،
0440؛ ذکیاوغلو ،اردوغان و ترکمن0449 ،5؛ اوجاک و بایراز0441 ،9؛ سواری ،بشلیده و شهنی
ییالق )4295 ،نشان دادهاند که بین مدیریت زمان و اهمالکاری تحصیلی همبستگی منفی وجود
دارد .از سوی دیگر ،مطالعات مختلف (مک کان ،فوقارتی و روبرتس0440 ،5؛ فوالدی و نظمخواه،
 )4254نشان دادهاند که مهارت مدیریت زمان را میتوان آموزش داد .هافنر ،استوک و آبرست44
( )0449بیان کردند که آموزش مدیریت زمان موجب افزایش درک کنترل زمان و کاهش احساس
استرس میشود .همچنین پژوهش (سواری و کاندی0444 ،44؛ به نقل از مرادی ،حاجی یخچالی و
مروتی ) 4254 ،نشان داد آموزش مهارت مدیریت زمان به افزایش خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی
دانشجویان منجر میشود و استفاده از زمان ،تنیدگی را کاهش میدهد.
اگرچه تحقیقات گوناگونی در مورد نقش صفات شخصیت و مهارت مدیریت زمان در اهمالکاری
تحصیلی انجامشده ولی رابطه این متغیرها همزمان بررسی نشده ضمن اینکه بیشتر مطالعات بر روی
1. Claessens, Eerde, Rutte & Roe
2. MacCann, Duckworth & Roberts
3. Gracia-ros, Gozalez & Hinojo
4. Glick & Orsillo
5. Bashir, Bashir & Nazir
6. Yavas, Ozturk, Acikel & Ozer
7. Zekioglu, Erdogan & Türkmen
8. Ocak & Boyraz
9. MacCan, Fogarty & Roberts
10. Häfner, Stock & Oberst
11. Sevari & Kandy
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دانشجویان انجامشده است؛ بنابراین ،پژوهش حاضر ،باهدف تبیین اهمالکاری تحصیلی دانشآموزان
براساس صفات شخصیت و مهارت مدیریت زمان و تعیین سهم هریک از متغیرهای پیشبین در
تغییرات اهمالکاری تحصیلی انجام گرفت.
در راستای این هدف چند فرضیه آزمون شدند که عبارتاند از:
 -4بین روانرنجورخویی و اهمالکاری تحصیلی رابطه وجود دارد؛  -0بین برونگرایی و اهمالکاری
تحصیلی رابطه وجود دارد؛  -2بین گشودگی به تجربه و اهمالکاری تحصیلی رابطه وجود دارد؛ -4
بین موافق بودن و اهمالکاری تحصیلی رابطه وجود دارد؛  -9بین باوجدان بودن و اهمالکاری
تحصیلی رابطه وجود دارد و  -1بین مدیریت زمان و اهمالکاری تحصیلی رابطه وجود دارد.
 .2روششناسی
طرح پژوهش حاضر توصیفی -همبستگی بود .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشآموزان
مقطع دوم متوسطه شهر کاشان در سال تحصیلی  54-59بودند 444.نفر از دانشآموزان (044
دختر 044 ،پسر) به روش نمونهگیری خوشهای انتخاب شدند.
بدین منظور از میان مدارس متوسطه دخترانه و پسرانه شهرستان کاشان بهطور تصادفی 1
مدرسه دخترانه و  9مدرسه پسرانه ،از هر مدرسه  0کالس و از هر کالس  04دانشآموز انتخاب
شدند.
 .3ابزار جمع آوری اطالعات
برای جمعآوری اطالعات از پرسشنامه اهمالکاری تحصیلی سولومون و راثبلوم ،پرسشنامه ویژگی-
های شخصیت نئو و پرسشنامه مدیریت زمان ترومن و هارتلی استفاده شد.
 .1-3پرسشنامه اهمالکاری تحصیلی سولومون و راثبلوم (نسخه دانشآموز)
این مقیاس را سولومون و راثبلوم ( )4594ساخته و آن را مقیاس اهمالکاری تحصیلی نام نهادهاند.
مقیاس ارزیابی اهمالکاری تحصیلی دارای  05گویه است که سه مؤلفه را موردبررسی قرار میدهد:
مؤلفه اول آماده شدن برای امتحانات شامل  9سؤال میباشد .مؤلفه دوم آماده شدن برای تکلیف
میباشد و شامل  44گویه میباشد و مؤلفه سوم آماده شدن برای مقالههای پایانترم میباشد که
شامل  9گویه است .در مؤلفه سوم ،سؤاالت مربوط به مقالههای پایانترم ،بهصورت تکالیف تحقیقی
و پژوهشهای کالسی برای دانشآموزان ایرانی در نظر گرفتهشده و این گزینه برای پاسخدهندگان
به این مقیاس توضیح داده شد .نحوه پاسخدهی به گویهها به این صورت است که پاسخدهندگان
میزان موافقت خود را با هر گویه با انتخاب یکی از گزینههای هرگز ( ،)4بهندرت ( ،)0بعضیاوقات
( ،)2اکثر اوقات ( )4و همیشه ( )9نشان میدهند .همچنین در این مقیاس گویه های -44-1-4-0
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 09-02-04-41-49بهصورت معکوس نمرهگذاری میشوند .در پژوهش مطیعی ،حیدری و صادقی
( )4254پایایی آزمون به روش آلفای کرونباخ  4/91بهدستآمده است .نامیان و حسینچاری
( )4254ضریب پایایی پرسشنامه را به روش آلفای کرونباخ  4/52بهدست آوردند .ضریب پایایی
مقیاس در پژوهش حسینچاری و دهقانی ( )4295با استفاده از آلفای کرونباخ  4/55گزارششده
است .همچنین میزان همسانی درونی ،بهمنزله شاخصی برای روایی مقیاس ،در بعد اهمالکاری در
آمادگی برای امتحان  ،4/99اهمالکاری در آمادگی برای تکالیف  4/91و اهمالکاری در آمادهسازی
مقالهها  4/95گزارششده است .روایی پرسشنامه در پژوهش جوکار و دالور پور ( )4291با استفاده
از روش تحلیل عاملی محاسبه شد که یافتهها بیانگر روایی مطلوب پرسشنامه بود.
 .2-3پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی نئو ()NEO
پرسشنامه  ،NEPI-Rیکی از آزمونهای شخصیتی است که براساس تحلیل عوامل ساختهشده است
و از جدیدترین ابزارها درزمینهی شخصیت است که توسط مککری و کوستا در سال  4599تحت
عنوان پرسشنامه شخصیتی  NEOمعرفی شد .فرم تجدیدنظر شده این پرسشنامه توسط همان
مؤلفین تحت عنوان فرم تجدیدنظر شده پرسشنامه شخصیتی نئو ارائهشده است .فرم بلند پرسشنامه
در  044عبارت ،بهمنظور اندازهگیری پنج عامل یا حیطه اصلی روانرونجورخویی ،برونگرایی،
گشودگی به تجربه ،موافق بودن و باوجدان بودن طراحیشده است .همچنین این پرسشنامه فرم
دیگری به نام  NEO-FFIدارد که یک پرسشنامه  14سؤالی است برای ارزیابی پنج عامل اصلی
شخصیت بهکار میرود .در فرم  044سؤالی هر عامل دارای  1سطح یا زیر مقیاس است ،درحالیکه
در فرم کوتاه هر عامل با  40سؤال سنجیده میشود .شیوه نمرهگذاری سؤاالت بهصورت لیکرت پنج
گزینهای از کامالً مخالفم ( )4تا کامالً موافقم ( )4میباشد .برخی پرسشها بهصورت معکوس
نمرهگذاری میشود .پرسشنامه شخصیتی  NEO-FFIتوسط مککری و کاستا روی  049نفر از
دانشجویان آمریکایی به فاصله سه ماه اجرا گردید که ضرایب اعتبار آن بین  4/92تا 4/59
بهدستآمده است .در هنجاریابی آزمون  NEOتوسط گروسی فرشی ( )4294ضرایب آلفای کرونباخ
در هر یک از عوامل اصلی روانرنجورخویی ،برونگرایی ،گشودگی به تجربه ،موافق بودن و باوجدان
بودن بهترتیب  4/19 ،4/91 ،4/52 ،4/91و  4/95به دست آمد .جهت بررسی اعتبار محتوایی این
آزمون از همبستگی بین دو فرم گزارش شخصی ( )Sو فرم ارزیابی مشاهدهگر ( ،)Rاستفاده شد ،که
حداکثر همبستگی به میزان  4/11در عامل برونگرایی و حداقل آن به میزان  4/49در عامل
سازگاری بود .در پژوهش آتشروز ( )4291با استفاده از روش همسانی درونی ،ضریب آلفای کرونباخ
برای هر یک از  9صفت روانرنجورخویی ،برونگرایی ،گشودگی ،موافق بودن و وجدانی بودن
بهترتیب  4/29 ،4/05 ،4/99 ،4/54و  4/55به دست آمد .در ضریب پایایی همسانی درونی برای هر
یک از عوامل پنجگانه از شاخص آلفای کرونباخ استفادهشده و نتایج زیر بهدست آمده است:
روانرنجوری  ،4/55برونگرایی  ،4/51گشودگی  ،4/94موافق بودن  4/14و باوجدان بودن 4/59
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محاسبهشده است .روایی این آزمون در ارتباط با آزمونهای مختلف شخصیت سنجیده شده است
که ازجمله همبستگی با آزمون  41عاملی کتل برابر با  4/91و با مقیاس  CPIبرابر  4/10میباشد
(نصری و همکاران4252 ،؛ دلشاد و حسینچاری.)4250 ،
 .3-3پرسشنامه مدیریت زمان ترومن و هارتلی
بهمنظور اندازهگیری مدیریت زمان از پرسشنامه مدیریت زمان ترومن و هارتلی ( )4551استفاده شد.
این ابزار از چهارده سؤال و دو عامل برنامهریزی کوتاهمدت (مرکب از  9سؤال) و اطمینان به
برنامهریزی بلندمدت (مرکب از  5سؤال) تشکیلشده است .شیوه نمرهگذاری آن بهصورت مقیاس
پنجدرجهای لیکرت همیشه ( ،)9غالباً ( ،)4بعضیاوقات ( ،)2بندرت ( )0و هرگز ( )4صورت میگیرد.
این پرسشنامه توسط سواری ( )4295به زبان فارسی ترجمه و بر روی دانشجویان دانشگاه پیام نور
اهواز اجرا گردید که آلفای کرونباخ آن را  %50به دست آورد .ترومن و هارتلی ( )4551آلفای کرونباخ
آن را  %55به دست آوردند .همچنین (سواری و همکاران4299 ،؛ به نقل از بختیارپور )4254 ،طی
تحقیق روایی این پرسشنامه را از طریق همبستگی با پرسشنامه اهمالکاری تحصیلی محاسبه و
مقدار آن را  -%902محاسبه کردند که در سطح  4/4444معنیدار است .در پژوهش مرادی و
همکاران ( )4254پایایی ضرایب آلفای کرونباخ و تنصیف برای این مقیاس به ترتیب  4/99و 4/12
بهدستآمده و روایی از طریق تحلیل عاملی محاسبهشده که تمامی مادهها بهاستثناء مادههای 44 ،9
و  42دارای بارهای قابل قبولی بوده است.
 .4یافتهها
جدول  :1میانگین و انحراف استاندارد صفات شخصیت ،مدیریت زمان و اهمالکاری تحصیلی
در نمونه کل و به تفکیک جنسیت
متغیر

نمونه
کل

روانرنجورخویی

02/04

برونگرایی

05/99

گشودگی

09/05

موافق بودن

01/51

باوجدان بودن

24/59

مدیریت زمان

44/55

اهمالکاری تحصیلی

59/19

انحراف

جنسیت

فراوانی

میانگین

دختران

044

04/04

5/50

پسران
دختران
پسران
دختران
پسران
دختران
پسران
دختران
پسران
دختران
پسران
دختران
پسران

044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044

00/45
05/04
05/55
09/52
05/50
05/94
01/09
24/95
20/25
44/22
40/55
55/49
59/.4

1/54
1/45
1/04
9/25
4/14
9/45
9/40
1/44
1/90
9/22
5/44
44/15
44/29

استاندارد
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جدول  :2ضریب همبستگی متغیرهای پژوهش
متغیرها

4

 4روان-
رنجورخویی
 .0برونگرایی
 .2گشودگی
 .4موافق بودن
 .9باوجدان بودن
 .1مدیریت زمان
 .5اهمالکاری

4
**-4/42
** -4/20
4/44
** -4/20
* 4/49
**4/24

0

4
** -4/20
*4/41
**4/44
**4/04
**-4/02

2

4
4/44
**4/90
4/49
**-4/45

4

4
4/44
*4/44
4/40

9

4
**4/44
**4/44

1

4
*-4/05

5

4

** معنیداری در سطح  4 /55اطمینان)(P<0/01
* معنیداری در سطح  4 /59اطمینان)(P<0/05

براســاس جــدول  0مــیتــوان گفــت کــه بــین اهمــالکــاری بــا صــفات شخصـیت بــهترتیــب بــا
روانرنجورخویی  ،4/24برونگرایی  ، -4/02گشودگی  ، -4/45موافق بودن  4/40و باوجـدان بـودن
 -4/44همبستگی وجود دارد .همچنین بین اهمالکاری و مدیریت زمـان  -4/05همبسـتگی وجـود
دارد.
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جدول  :3نتایج تحلیل رگرسیون برای پیشبینی اهمالکاری تحصیلی از طریق صفات شخصیت و مهارت مدیریت زمان
گامها

4

0

متغیر پیشبین

B

β

t

R

R2

R2
تعدیلشده

R2
تغییرات

سطح معنیداری

باوجدان بودن

-4/55

-4/44

-44/44

4/44

4/45

4/45

4/45

>4/444

مقدار ثابت

442/94

>4/444

40/44
4/45

4/00

4/00

4/42

>4/444

باوجدان بودن

-4/15

-4/29

-9/15

روانرنجورخویی

4/09

4/49

-4/45

>4/444

مقدار ثابت

52/45

05/99

>4/444
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همـانطـور کـه در جـدول  2مشـاهده مـیشـود از بـین متغیرهـای پـژوهش ،باوجـدان بـودن و
روانرنجورخویی در پیشبینی اهمالکاری دانشآموزان نقش دارند .ایـن دو متغیـر  %00از واریـانس
اهمالکاری تحصیلی را پیشبینی میکنند و همانطـور کـه مشـاهده مـیشـود ویژگـی شخصـیتی
باوجدان بودن بیشترین سهم را در تبیین واریانس اهمالکاری تحصیلی دانشآموزان دارد.
 .5بحث و نتیجهگیری
متداولترین شکل اهمالکاری ،اهمالکاری تحصیلی است .این نوع اهمالکاری را تمایل غالب و
همیشگی یادگیرندگان برای به تعویق انداختن تکالیف تحصیلی تعریف نمودهاند (راثبلوم ،سولومون
و موراکامی4591 ،؛ به نقل از ملکی و باقری( .)4254 ،اسچرا ،واتکینگ و اوالفسون0445 ،؛ به نقل
از کاگان و همکاران )0444،اهمالکاری تحصیلی را بهعنوان شکست در شروع یا به تأخیر انداختن
کاری که باید کامل شود تعریف کردهاند .این عمل همیشه با اضطراب و استرس همراه است .پیامد
اهمالکاری تحصیلی این است که دانشآموزان نمیتوانند از عملکرد واقعیشان در فرایند یادگیری
استفاده کنند و بنابراین شکست میخورند.
ازاینرو ،پرداختن به این مسئله و بررسی عوامل مؤثر بر آن ضروری میباشد .پژوهش حاضر،
باهدف بررسی نقش پنج عامل بزرگ شخصیت و مهارت مدیریت زمان در اهمالکاری تحصیلی
دانشآموزان انجام شد و در این راستا ،شش فرضیه آزمون شده است:
فرضیه اول :بین روانرنجورخویی و اهمالکاری تحصیلی رابطه وجود دارد.

نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل دادهها نشان داد که بین روانرنجورخویی و اهمالکاری تحصیلی رابطه
مثبت معنیدار وجود دارد و لذا فرضیه اول پژوهش تائید میشود .نتایج پژوهش حاضر با نتایج
پژوهش ژوبرت ( ،)0449اوزر ( ،)0440بالکیس و دورو ،)0445( 4استیل ( ،)0445دی فابیو0
( ،)0441نصری و همکاران ( )4252همسو و با نتایج پژوهش سواری ( )4250ناهمسو میباشد.
به تعویق انداختن کارها را میتوان با تکانشگری که یکی از جنبههای مهم روانرنجورخویی
است ،مرتبط دانست .هنگامیکه اهمالکاران کاری را بر عهده میگیرند ،تکانشی عمل میکنند و
شروع به انجام کارهای دیگر میکنند تا جهت حفظ اعتمادبهنفس ،ارزیابی را به تعویق بیندازند.
حتی اگر اهمالکاری بهطور موقت باعث کاهش اضطراب شود ،این واقعیت است که وظایف در
آخرین لحظه و به شیوهای بیدقت تکمیل میشود؛ بنابراین ،اهمالکاری تحت تأثیر روانرنجورخویی
ادامه مییابد (فراری0444 ،؛ به نقل از اوزر .)0440 ،بهعبارتدیگر ،روانرنجورخویی بهعنوان یک
ویژگی شخصیتی باعث ایجاد و تداوم اهمالکاری میشود.
1. Balkis & Duru
2. Di Fabio
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فرضیه دوم :بین برونگرایی و اهمالکاری تحصیلی رابطه وجود دارد.

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین برونگرایی و اهمالکاری تحصیلی رابطه منفی معنیدار وجود
دارد و لذا فرضیه دوم پژوهش تائید میشود .این یافته با یافتههای پژوهش ژوبرت ( ،)0449فریمن
و همکاران ( ،)0444واتسون ( )0444و میلگرام و تن ( )0444همسو میباشد.
افراد با نمرهی باال در برونگرایی ،افرادی صمیمی و بامحبت هستند که ارتباط دوستانهتری با
دیگران دارند و بهآسانی با دیگران مراوده و دوستی برقرار میکنند .این افراد جمعگرا هستند و از
بودن با دیگران لذت میبرند؛ مسلط ،مستحکم و اجتماعیاند و بدون تردید حرف میزنند و در گروه
بیشتر نقش رهبری را بر عهدهدارند .این افراد پرانرژی و همیشه مشغول فعالیت هستند .تمایل به
تجربهی هیجانات مثبت مانند شادی ،لذت ،عشق و هیجان دارند که این موارد میتواند نقش به
سزایی در سازگاری ایفا نمایند (سیدی ،تمناییفر و صدوقی.)4250 ،
از لحاظ تئوری ،تفاوت در انگیختگی بین افراد درونگرا و برونگرا ممکن است به تمایالت
رفتاری منحصربهفرد آنها مرتبط باشد .برونگرایان ،بهطورکلی قادر به رسیدن به سطح مطلوب
انگیختگی درونی نبوده و تمایل به برانگیختگی بیرونی دارند .در نتیجه ،برونگراها اغلب پرانرژیتر و
برانگیختهتر از همتایان درونگرای خود توصیفشدهاند (به نقل از فریمن و همکاران.)0444 ،
فرضیه سوم :بین گشودگی به تجربه و اهمالکاری تحصیلی رابطه وجود دارد.

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین گشودگی به تجربه و اهمالکاری تحصیلی رابطه منفی
معنیدار وجود دارد و لذا فرضیه سوم پژوهش تأیید میشود .یافته پژوهش حاضر با نتایج پژوهش
ژوبرت ( ،)0449فلیچائر و همکاران ( ،)0444استیل ( ،)0445سواری ( )4250و امامی پور و
سلطانی ( )4254همخوان و با پژوهشهای واتسون ( )0444و نصری و همکاران ( )4252مغایر
میباشد.
در واقع ،گشودگی به تجربه عبارت است از تصور فعال ،احساس زیباپسندی ،توجه به احساسات
درونی ،تنوعطلبی ،کنجکاوی ذهنی و استقالل در قضاوت .گشودگی به تجربه مخصوصاً با جنبههای
مختلف هوش چون تفکر واگرا که عاملی در خالقیت میباشد مربوط است (مک کری و کوستا،
 .)4550افراد «باز» انسانهایی هستند که در باروری تجربههای درونی و دنیای پیرامون کنجکاو
بوده و زندگی آنها سرشار از تجربه است .این افراد با شور و شوق فراوان بهسوی مشکالت و تنشها
میروند و از آنها استقبال میکنند و هرگز از چالشها کنارهگیری نمیکنند بلکه سعی میکنند
آنها را برطرف کنند.
نیاز باال برای شناخت بهمنزله گشودهگی باال به تجربه میباشد .میتوان گفت که گشودگی باال به
تجربه ،نتیجه اهمالکاری پایین است (ژوبرت .)0449 ،نیاز به شناخت نشان میدهد که به چه
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میزانی یک فرد درگیر فکر و لذت ناشی از آن است (کاسیوپو و پتی )4590 ،4که این نیز با
کنجکاوی شناختی ،درگیری ذهنی (ماسل )0444 ،0و بهویژه با بعد آگاهی ارتباط مییابد (فلیچائر و
همکاران .)0444 ،در نتیجه افرادی که عالقهمند به تجارب جدید هستند و در تجربهاندوزی «باز»
عمل میکنند ،اهمالکاری تحصیلی کمتری دارند (امامیپور و سلطانی.)4254 ،
فرضیه چهارم :بین موافق بودن و اهمالکاری تحصیلی رابطه وجود دارد.

نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که بین موافق بودن و اهمالکاری تحصیلی رابطه معنیدار
وجود ندارد و لذا فرضیه چهارم پژوهش رد میشود .یافتههای پژوهش ژوبرت ( ،)0449عرفان،
مرتضی و افتخار ،)0449( 2کالریانا ( )0442و واتسون ( )0444با نتیجه پژوهش حاضر همخوان
میباشد.
بخش بزرگی از مطالعات گذشته نشان داد که گشودگی به تجربه و موافق بودن با اهمالکاری
(واتسون )0444 ،مرتبط نیست ،اما مشخص نیست که چرا این دو صفات شخصیتی با اهمالکاری
رابطه ندارد .به نظر (والرند4559 ،؛ به نقل از ژوبرت )0449 ،با اینکه توافق گرایش به همدلی بیشتر
نسبت به دیگران میباشد و افرادی که نمره باال در این صفات شخصیتی داشته باشند دایره روابط
گستردهتری دارند؛ ممکن است ویژگی شخصیتی موافق بودن بهعنوان یک سبک فردی نه یک
صفت رفتاری ،به روند اهمالکاری مرتبط نباشد (استیل ،براتن و وامباخ0444 ،؛ به نقل از عرفان و
همکاران .)0449 ،مطالعات بیشتر میتواند حیاتی باشد.
فرضیه پنجم :بین باوجدان بودن و اهمالکاری تحصیلی رابطه وجود دارد.

نتایج این پژوهش نشان داد که بین باوجدان بودن و اهمالکاری تحصیلی رابطه منفی معنیدار
وجود دارد و لذا فرضیه پنجم پژوهش تائید میشود .ژوبرت ( ،)0449موریس و فریتز ( )0449و اوزر
( )0440به نتایج مشابه رسیدند.
افراد باوجدان برای پیشرفت و سماجت در تکالیف دشوار انگیزه دارند .این افراد بر چند هدف
متمرکز میشوند و اصرار و تالش برای دستیابی به اهداف دارند .شخصیت باوجدان ،کارآمد ،مرتب
و مسؤول است و از هیچ تالشی برای انجام تکالیفی که به او واگذار میشود ،کوتاهی نمیکند.
وظیفهشناسی و خود انضباطی بهطور اساسی توانایی برنامهریزی اهداف تحصیلی و تالش و پافشاری
در دنبال کردن اهداف را افزایش میدهد و از سوی دیگر موجب موفقیت در زمینههای تحصیلی
میشود (استاینمر ،بیپ و اسپیناث .)0444 ،تامسون ( )0449اشاره دارد که وجدان با ویژگیهای
خاصی نظیر دقت ،نظم و سیستماتیک بودن آشکار میشود .به گفته کالین ( )0444افراد باوجدان
به شیوهای برنامهریزیشده وظایف خود را بهرغم سختی کار و یا شرایطی که فرد را تحریک به توقف
1. Cacioppo & Petty
2. Mussel
3. Irfan, Murtaza & Iftakhar
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میکند ادامه داده و به پایان میرسانند .بر این اساس ،میتوان نتیجه گرفت که افراد با سطح باالیی
از وجدان ترس از شکست را تجربه نمیکنند چرا که بهاندازه کافی قادر به انجام کار موردنظر بوده و
بهجای اجتناب از کار تا زمانی که کار به اتمام برساند آن را ادامه خواهند داد (به نقل از اوزر،
.)0440
کراس ( )0440بیان میکند دلیلی که افراد باوجدان کمتر احتمال دارد اهمالکار باشند این
است که آنها در خصوصیاتی مانند خود نظم جویی ،انضباط ،احساس مسئولیت و پایداری بهتر
عمل کرده و از مدیریت زمان بهتری برخوردارند.
پژوهش حاضر همسو با پژوهشهای پیشین (کالریانا0442 ،؛ استیل و فراری0442 ،؛
استیل0444،؛ مک کان و همکاران0445 ،؛ فابیو  )0441نشان داد که باوجدان بودن قویترین
پیشبینی کننده اهمالکاری است.
فرضیه ششم :بین مدیریت زمان و اهمالکاری تحصیلی رابطه وجود دارد.

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین مهارت مدیریت زمان و اهمالکاری تحصیلی رابطه منفی
معنیدار وجود دارد و لذا فرضیه ششم پژوهش تائید میشود .این یافته با یافته اوجاک و بایراز
( ،)0441ذکیاوغلو و همکاران ( ،)0449یاواش و همکاران ( ،)0440استیل ( )0445همخوانی دارد.
ولی با یافتههای پژوهش گلیک و اورسیلو ( )0449و میقدادی ،المومانی ،ماشارقا و الموصل4
( )0444همخوان نیست .نتایج پژوهشهای کلی )0444( 0و نونیس و هادسون )0441( 2نشان
داده اند که مهارت فردی مدیریت زمان یک عامل اساسی موفقیت در امور مختلف زندگی ازجمله کار
و تحصیل محسوب میشود و در واقع ،تبحر در بهکارگیری مهارت فردی مدیریت زمان ،عامل
اساسی برای موفقیتهای تحصیلی و غیرتحصیلی است.
عدمبرنامهریزی مناسب و مدیریت زمان ضعیف ،دیرآمادهکردن و یا عدمارائه تکالیف میتواند به
اهمالکاری بیانجامد (مکگی .)0440 ،4پژوهش مک کان و همکاران ( )0445نشان داد دانشآموزانی
که مدیریت زمان بهتری دارند عملکرد بهتر در کارها ،رضایت از زندگی بیشتر ،ابهام نقش کمتر،
اضافهبار کمتر و تنشهای بدنی کمتری را تجربه میکنند.
پژوهش حاضر همخوان با برخی پژوهشهای دیگر نشان داد که صفات شخصیت و مهارت
مدیریت زمان در اهمالکاری تحصیلی نقش دارند .بر این اساس ،میتوان گفت که مداخلههای
مشاورهای که بتواند به تعدیل و کنترل صفات شخصیت کمک کند در کاهش اهمالکاری مفید
خواهد بود .همچنین ،با توجه به اینکه اغلب دانشآموزان در طول سال تحصیلی برنامه مدونی برای
1. Miqdadi, ALMomani, Masharqa & Elmousel
2. Kelly
3. Nonis & Hudson
4. McGhie
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مدیریت زمان خود ندارند که باعث افت عملکرد تحصیلی شده و منجر به کاهش خودکارآمدی و
گرایش دانشآموزان به اهمالکاری میشود ،بنابراین الزم است با مداخلههای آموزشی مناسب،
مهارت مدیریت زمان را به آنان آموزش داد و نهادینه شدن این مهارت را تسهیل نمود.
با توجه به اینکه پژوهش حاضر بر روی جمعیت دانشآموزان مقطع دوم متوسطه انجامشده،
تعمیم نتایج آن به سایر جمعیتها دشوار است .همچنین ،استفاده از ابزارهای خود-گزارشی که
ممکن است پاسخ به آنها با پاسخهای واقعی فاصله داشته باشد میتواند محدودیت دیگر پژوهش
حاضر باشد .برای پژوهشهای آتی ،پیشنهاد میشود که مطالعه بر روی سایر مقاطع تحصیلی انجام
شود .بهعالوه ،مقایسه بین مقاطع تحصیلی مختلف و بین رشتههای تحصیلی مفید خواهد بود.
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