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صالحی* 1

چکیده
مقدمه :اهمالکاری تحصیلی از مشکالت شایع در بین دانشجویان است و از اصلیترین عوامل شکست در رابطه با مسائل مرتبط با
یادگیری است .این مطالعه باهدف بررسی اهمالکاری تحصیلی و ارتباط آن با مؤلفههای تئوری شناختی اجتماعی در دانشجویان
دانشگاه علوم پزشکی البرز در سال  ۱۳۹۶انجام گرفت.
روش بررسی :این مطالعه مقطعی بر روی  ۳۰۰دانشجوی انتخابشده به روش تصادفی طبقهای انجام گرفت .ابزار گردآوری داده
شامل مشخصههای دموگرافیک ،پرسشنامه اهمالکاری تحصیلی و سازههای الگوی شناخت اجتماعی بود .نتایج این مطالعه به کمک
نرمافزار  SPSSو با در نظر گرفتن سطح معنیداری  ۰/۰5با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی (  –Anova –T Testضریب
همبستگی پیرسون و آنالیز رگرسیون خطی) مورد تحلیل قرار گرفت.
نتایج :میانگین سنی دانشجویان موردمطالعه  22/. ±8/8بود که  %5۹دختر و  %8۰مجرد بودند .میانگین نمره اهمالکاری تحصیلی
 ۱2/4۱ ± 4/24بود و اختالف بین زنان و مردان ،متأهلین و مجردان ،گروههای مختلف سنی و رشتهای از این نظر معنیدار بود .بین
اهمالکاری تحصیلی و خودکارآمدی و خودکنترلی همبستگی خطی -منفی و معنیداری وجود داشت و این دو متغیر از عوامل
پیشبینی کننده اهمالکاری تحصیلی در بین دانشجویان بودند.
نتیجهگیری :خودکارآمدی و خودکنترلی دو متغیر پیشبینی کننده اهمالکاری تحصیلی میباشند که با طراحی راهبردهای مناسب
در این زمینه میتوان شاهد کاهش اهمالکاری تحصیلی بود.
واژههای کلیدی :اهمالکاری ،اهمالکاری تحصیلی ،نظریه شناخت اجتماعی بندورا
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مقدمه

اهمالکاری و تعلل ورزی در انجام کارها از مشکالت اصلی

آنان معرفی شده است که تئوریهای شناختی در توضیح

و شایع جهان امروز است ( )۱و شامل به تعویق انداختن

رفتار و مفاهیم روانشناسی آن همانند اهمالکاری از توجه

وظایف محوله علیرغم نتایج منفی آن است ( .)2این فرایند

بیشتری برخوردارند (.)۱2

میگیرد ( )۳و آنقدر متداول است که شاید بتوان آن را جزء

توضیح پدیده اهمالکاری تحصیلی کاربرد دارد ( .)۱۳این

تمایالت ذاتی انسان برشمرد .اگرچه اهمالکاری همیشه

نظریه تأکید بر تعامل سهگانه ی خصوصیات فردی ،محیطی و

مسئلهساز نیست ،اما اغلب موارد میتواند بهواسطه جلوگیری

رفتار دارد ( )۱4که بر اساس این نظریه ارتباط پویا و متقابل

از پیشرفت و عدم دسترسی به اهداف ،پیامدهای نامطلوب و

میان عوامل فردی (َشناختها) ،رفتار و محیط برقرار است و

جبرانناپذیری به همراه داشته باشد ( .)4اهمالکاری تحصیلی

رفتار حاصل تعامل مداوم بین عوامل فردی و محیط است

شامل به تعویق انداختن وظایف دانشگاهی و نادیده انگاشتن

( )۱5این نظریه از مؤلفههای متفاوتی تشکیل شده است

وظایف این دوران میباشد ( )5و باعث رفتار تعللی از سوی

ازجمله انتظار ارزش (باور افراد در خصوص احتمال و ارزش

دانشجویان مانند اتالف وقت ،استرس و عملکرد نامطلوب

نتایج رفتار انتخابی) ،خودکارآمدی (باور افراد درباره توانایی

دانشگاهی میگردد ( .)۶این پدیده شایع بین دانشجویان و

انجام رفتار) ،خودتنظیمی (کنترل شخصی از طریق

دانش آموزان از اصلیترین عوامل شکست و عدم موفقیت

خودتنظیمی ،هدفگزینی ،بازخورد ،خود پاداشدهی و خود

یادگیرندگان در مسائل مرتبط با یادگیری و بهرهمندی از

هدایتی) و)۱۶(...

موفقیت تحصیلی است .حدود  25درصد دانشجویان و دانش

مرور ادبیات موجود در این زمینه گویای این موضوع است

آموزان بر این باورند که تا حدودی اهمالکارند که این موضوع

که برخی مطالعات اهمالکاری تحصیلی را با استفاده از برخی

عالوه بر اینکه استرسزا میباشد عملکرد نامناسب آموزشی را

سازههای نظریه شناخت اجتماعی بررسی نمودهاند.

نیز به دنبال دارد ( Savari )7اهمالکاری تحصیلی را در بین

بهعنوانمثال ( Frahani )2۰۱5در مطالعه خود به بررسی

دانشجویان پیام نور اهواز  17/2درصد برآورد نموده است (.)8

رابطه بین خودتنظیمی و خود کارآمدی تحصیلی با

 Özerو همکاران ( )2۰۰۹در مطالعهی انجامشده بر روی

اهمالکاری پرداخته و نشان داده است که بین خودتنظیمی و

 784دانشجو در ترکیه نشان دادند که  ۳۳درصد دانشجویان

خود کارآمدی تحصیلی یک رابطه منفی وجود دارد اما رابطه

اهمالکارند بطوری که  ۳۰درصد در تکمیل وظایف تحصیلی

بین اضطراب و اهمالکاری تحصیلی معنیدار و مثبت است

خود و  ۳۰درصد در نوشتن مقاالت خود اهمالکاری میکنند

(.)۱7

( Özer )۹و همکاران ( )2۰۱۱نیز در مطالعه خود بر روی

 Ghadampourو همکاران در سال  2۰۱5نیز نشان

 ۱5۰دانشجو گزارش نمودند که  5۶درصد دانشجویان در

دادند که بین نمرات انگیزش تحصیلی و اهمالکاری تحصیلی

خواندن درس برای آزمون و  ۳۹درصد در انجام تکالیف

رابطه معنیداری وجود ندارد ( )۱8در همین راستا ()2۰۱2

تحصیل و  ۳8درصد در نوشتن مقاالت ترمی خود اهمالکارند

Park & Sperlingدر بررسی رابطه اهمالکاری و

(.)۱۰
بررسی علل این مشکل جدی مؤسسات آموزشی دیرزمانی

خودتنظیم گری دریافتند که اهمالکاری تحصیلی رابطه
ضعیفی بامهارتهای خودتنظیمی دارد (.)۱۹

است که موردتوجه روانشناسان قرارگرفته است ( )۱۱و

علیرغم استفاده محدود از برخی متغیرهای نظریه شناخت

رویکردهای شناختی و رفتاری متعددی جهت بررسی از سوی

اجتماعی در تبیین علت اهمالکاری تحصیلی ،تاکنون
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عقب انداختن وظایف از روی قصد و بااراده خود فرد صورت

نظریه شناخت اجتماعی به عنوان چهارچوب مناسب جهت

27۱

لیلی صالحی

شناخت اجتماعی صورت نگرفته است؛ که با توجه به اثرات

است .میزان آلفای کرونباخ این ابزار در این مطالعه  ۰/۹2به

نامطلوب اهمالکاری بر عملکرد دانشگاهی ( )2۰این مطالعه

دست آمد .انتظار ارزش در این مطالعه بر اساس پرسشنامه

باهدف تعیین عوامل پیشبینی کننده اهمالکاری تحصیلی با

 28سؤالی (Gibbons& Melinda )2۰۰5مورد ارزیابی

استفاده از تئوری شناختی اجتماعی بندورا (خود کارآمدی

قرار گرفت .این ابزار بر اساس مقیاس  4قسمتی لیکرت از

تحصیلی ،انتظار ارزش ،خودتنظیمی و خودکنترلی) در میان

اصالً آن را باور ندارم ( )۱تا کامالً آن را باور دارم ()4

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی البرز انجام گرفت.

نمرهگذاری میشود ( )22میزان آلفای کرونباخ محاسبهشده
 ۰/8۱بود.

روش کار:

خودکنترلی درک شده بر اساس پرسشنامه Ruthigو

این مطالعه مقطعی بر روی دانشجویان دانشگاه علوم

همکاران در سال  2۰۰۹با  8سؤال نمرهگذاری شده با مقیاس

پزشکی البرز در سال  ۱۳۹۶به انجام رسید که

لیکرت از قویاً موافق ( )5تا قویاً مخالف ( )۱مورد ارزیابی قرار

مشارکتکنندگان به روش تصادفی طبقهای انتخاب شدند.

گرفت ( )2۳که سؤاالت  8 ،۶ ،5 ،۳آن برعکس نمرهگذاری

ابزار گردآوری داده مشتمل بر  ۱۱۳سؤال شامل بخشهای

میشود میزان آلفای کرونباخ آن  ۰/۹5محاسبه شد.

مختلفی بود که در قسمت اول مشخصات دموگرافیک

در خصوص بررسی خود کارآمدی تحصیلی از ابزار

دانشجویان شامل سن ،جنس ،رشته تحصیلی ،درآمد خانواده،

 Hooverو همکاران ( )2۰۰5استفاده شد که شامل  ۳سؤال

تحصیالت مادر و پدر مورد سؤال قرارمی گرفت .قسمت دوم

میباشد که بر اساس مقیاس لیکرت از درست نیست ( )۱تا

دربرگیرنده پرسشنامه اهمالکاری تحصیلی و قسمت سوم

کامالً درست ( )4نمرهگذاری میشود ( .)24میزان آلفای

شامل  4پرسشنامه بود که سازههای الگوی شناخت اجتماعی

کرونباخ آن در این مطالعه  ۰/8۹به دست آمد

انتظار ارزش ،سازه خودکنترلی ،خود کارآمدی تحصیلی،

پرسشنامه خودتنظیمی برگرفته از ابزار خودتنظیمی

خودتنظیمی یادگیری را مورد ارزیابی قرار میداد .به سبب

 Brown, Miller and Lewandowskyدر سال ۱۹۹۹

عدم وجود پرسشنامه جامع در این زمینه محققین هریک از

است که شامل  ۶۳سؤال است که بر اساس مقیاس لیکرت از

سازههای الگو را با استفاده از پرسشنامهای جداگانه مورد

کامالً مخالف ( )۱تا کامالً موافق ( )5نمره دهی میشود (.)25

ارزیابی قراردادند.

برخی سؤاالت در این پرسشنامه برعکس نمرهگذاری میشوند

ارزیابی اهمالکاری تحصیلی که از ابزار اهمالکاری

بر اساس راهنمای طراحان ابزار ،نمرات باالی  2۳۹بیانگر

تحصیلی  Yockey RDاستفاده شد که دارای  5سؤال است

ظرفیت باالی خودتنظیمی ،نمرات  2۱4-2۳8بیانگر میزان

و بر اساس مقیاس لیکرت از  ۱کامالً مخالف به  5کامالً موافق

متوسط خودتنظیمی و نمرات  2۱۳و پایینتر بیانگر ظرفیت

نمرهگذاری میشود ()2۱؛ که پس از ترجمه و باز ترجمه ابزار

پایین خودتنظیمی میباشند میزان روایی و پایایی حاصل

ازنظر روایی و پایایی مورد ارزیابی قرار گرفت .جهت ارزیابی

برای این ابزار بیانگر روایی و پایایی مطلوب آن میباشد .در

روایی از روایی محتوایی با استفاده از نظرات متخصصان

این مطالعه میزان آلفای کرونباخ برای این ابزار  ۰/74محاسبه

آموزش و روانشناسی ( 5نفر) استفاده شد و جهت ارزیابی

گردید.

تجانس درونی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید.

جهت جمعآوری دادهها ،پس از اخذ آمار دانشجویان از
آموزش کل دانشگاه ،بهتناسب دانشجویان هر دانشکده به آن

فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

دوره دوازدهم  ،شماره چهارم ،زمستان 1396

Downloaded from jmed.ssu.ac.ir at 13:58 IRDT on Tuesday July 17th 2018

مطالعهای جامع در خصوص این موضوع با استفاده از نظریه

نمرات بیشتر این پرسشنامه بیانگر میزان باالتر اهمالکاری
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وزن داده شد و با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده

خواهد ماند و لزومی هم به درج نام بر روی پرسشنامه نیست

نمونهها انتخاب شدند .بر اساس فرمول حجم نمونه و شیوع

و اینکه شرکت و عدم شرکت در مطالعه کامالً اختیاری است.

 ۱7درصدی اهمالکاری تحصیلی در مطالعه انجام شده قبلی
نتایج:

( )8حجم نمونه  22۰نفر محاسبه شد و سپس به ازای هر
متغیر  ۱۰نفر اضافه گردید که درنهایت حدود  ۳۰۰پرسشنامه

که ( ۱77 )٪5۹نفر دختر و ( ۱2۳ )٪۱4نفر پسر بودند ٪8۰

توزیع شد.
برای تکمیل پرسشنامهها از پرسشگر آموزشدیده در مورد

دانشجویان موردمطالعه مجرد بودند .میانگین درامد ماهیانه

موضوع استفاده شد و مصاحبهگر ضمن معرفی خود به

خانواده  ۳5۰۰۰۰۰تومان بود .دانشجویان موردمطالعه بهطور

دانشجویان ،هدف از اجرای مطالعه را برای آنان شرح داده و به

متوسط  4/2۳ ± ۱/۹5ساعت در روز از اینترنت استفاده می

آنان اطمینان داده میشد که نام و اطالعات آنان محرمانه

کردند (جدول شماره .)۱

جدول  :۱مشخصههای جمعیت شناختی دانشجویان موردمطالعه
متغیر

تعداد

درصد

متغیر

سن

تعداد

درصد

جنس

۱8-2۰

۱۰4

۳4/۶۶

زن

۱77

5۹

2۱-2۳

۱۱4

۳8

مرد

۱2۳

4۱

24-2۶

۶2

2۰/۶7

درآمد (میلیون تومان)

<2۶

2۰

۶/۶7

1-3

2۰7

۶۹

>6-3

8۱

27

بهداشت

۶۹

2۳

>6

۱2

4

پرستاری  -مامایی

5۹

۱۹/۶۶

استفاده روزانه از اینترنت ساعت

پیراپزشکی

رشته تحصیلی

پزشکی -دندانپزشکی و
داروسازی
فوریتهای پزشکی

87

2۹

1-3

۱۱۱

۳7

۳5

۱۱/۶7

4-6

۱4۹

4۹/۶7

5۰

۱۶/۶7

<6

4۰

۱۳/۳۳

وضعیت تأهل
مجرد

24۱

8۰/۳۳

متأهل

5۹

۱۹/۶7

بر اساس نتایج جدول فوق ،اکثریت دانشجویان موردمطالعه

میانگین نمره اهمالکاری تحصیلی دانشجویان موردمطالعه

زن ( ،)%5۹مجرد ( )% 8۰/۳۳و در رنج سنی  2۱-2۳سال

 ۱2/4۱ ± 4/24بود و اختالف معنیداری بین زنان و مردان

( )%۳8قرار داشتند.

ازنظر اهمالکاری تحصیلی وجود داشت ).(P<۰/۰۰۱
همچنین بین گروههای مختلف تحصیلی و رشتهای و مجردان
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بود (()P = ۰/۰۰5جدول شماره )2

و متأهلین نیز اختالف ازنظر اهمالکاری تحصیلی معنیدار

جدول  :2میانگین نمرات اهمالکاری تحصیلی برحسب طبقات سنی ،جنسی ،رشته تحصیلی ،درآمد ماهیانه وضعیت تأهل و استفاده
روزانه از اینترنت و شبکههای اجتماعی
)Mean(SD

متغیر
۰/۰۱

سن

>۰۰۱

جنس

۱8-2۰

(۱2/7۹)4/2۹

زن

(۱۳/۱4)4/۶5

2۱-2۳

(۱2/۹8)4/5۶

مرد

(۱۱/۳۶)۳/۳2

24-2۶

(۱۱/۰8)۳/45

درآمد ( میلیون تومان )

<2۶

(۱۱/2۶)۳/4۳

۱-۳

(۱2/72)4/۶2

>۶-۳

(۱۱/7۳)۳/۱۶

بهداشت

(۱۳/5۹ )۱/۱۹

>۶

(۱۱/5۰)۳/2۳

پرستاری  -مامایی

(۱۱/24 )۳/۶2

استفاده روزانه از اینترنت (ساعت(

پیراپزشکی

(۱2/2۶ )4/22

۱-۳

(۱۱/۹۳)2/7۶

پزشکی -دندانپزشکی و دارو

(۱۳/2۶ )4/4۰

4-۶

(۱۱/۶۹)4/2۱

فوریتهای پزشکی

(۱۱/8۰)2/7۹

<۶

(۱2/5۹)4/5۹

۰/۰۰۶

رشته تحصیلی

۰/۰۰5

وضعیت تأهل

۰/۰۰4

۰/۹5

۰/۰۰۱

استفاده روزانه از شبکههای اجتماعی

مجرد

(۱2/75)4/4

هرروز هفته

(۱۳/۶۶)4/52

متأهل

(۱۱/۰2)۳/2۱

 ۳-2روز در هفته

(۱2/25)2/2۰

 4-5روز در هفته

(۱۱/5۰)۳/۶۳

بر اساس نتایج جدول فوق بین گروههای سنی و جنسی
متفاوت ،رشتههای تحصیلی مختلف و دانشجویان مجرد و

متأهل ازنظر اهمالکاری تحصیلی اختالف معنیداری وجود
داشت.

جدول  :۳همبستگی بین سازههای الگوی شناخت اجتماعی و اهمالکاری تحصیلی در افراد موردمطالعه
اهمالکاری

خود کارآمدی

خودتنظیمی

اهمالکاری

۱

خود کارآمدی

**-۰/24۳

۱

خودتنظیمی

-۰/۰87

۰/۰۹8

۱

خودکنترلی

**-۰/222

**۰/27۶

۰/۰58

انتظار ارزش

-۰/۱۰2

** ۰/2۶5

**۰/۱7۶

خودکنترلی

انتظار ارزش

۱
۱

*Correlation is significant at the 0.05 level.
**Correlation is significant at the 0.01 level.
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)Mean (SD

اهمالکاری

P

P

274

کاربست تئوری شناخت اجتماعی در پیش بینی عوامل موثر .....

بر اساس نتایج جدول فوق ،بین اهمالکاری تحصیلی و

خودکارآمدی و خودکنترلی همبستگی منفی ،خطی و معنیداریوجود

خود کارآمدی ،خودکنترلی دانشجویان رابطه منفی و معنی

داشت (جدول شماره  )۳و این دو متغیر از عوامل پیشبینی کننده

داری وجود داشت.

اهمالکاری تحصیلی در بین دانشجویان موردمطالعه بودند (جدول

بر اساس آزمون همبستگی پیرسون بین اهمالکاری تحصیلی و

)۴

شماره

B

خطای معیار

ß

t

P

انتظار ارزش

-۰/۰۱5

۰/24

-۰/۰۳7

-۰/۶۳8

۰/524

خودکارآمدی تحصیلی

-۰/42۰

۰/۱۳

-۰/۱8

-۳/۰۳۹

0/003

خودتنظیمی یادگیری

-۰/۰۱4

۰/۰۱4

-۰/۰5۳

-۰/۹۳7

۰/۳4۹

خودکنترلی

-۰/۱5۹

۰/۰55

-۰/۱۶7

-2/88۰

0/004

بر اساس نتایج جدول فوق خود کارآمدی تحصیلی و خودکنترلی

 and Alexanderبر این باورند که زنان بیش از مردان از

از عوامل پیشبینی کنندهی معنیدار اهمالکاری تحصیلی در

شکست میترسند ( )۳۰و ترس از شکست باعث خود

دانشجویان موردمطالعه بودند

کارآمدی و خود اعتمادی پایینتری در افراد میگردد ()۳۱
مطالعات متعدد نشان دادهاند که ترس از شکست بهعنوان یک

بحث:

عامل در اهمالکاری تحصیلی مطرح است (.)۳4-۳2

این مطالعه باهدف پیشبینی عوامل مؤثر بر اهمالکاری

بر پایه نتایج این مطالعه بین گروههای مختلف سنی ازنظر

تحصیلی با استفاده از الگوی شناخت اجتماعی در دانشجویان

اهمالکاری تحصیلی اختالف معنیداری داشت و با افزایش

دانشگاه علوم پزشکی البرز به انجام رسید .بر اساس یافتههای

سن از میزان اهمالکاری دانشجویان کاسته میگردید .همسو

این مطالعه بین زنان و مردان ازنظر اهمالکاری تحصیلی

با نتایج این مطالعه (Ozer, demir and ferri )2۰۰۹

اختالف معنیداری وجود داشت وزنان بیش از مردان در

نشان دادند که دانشجویان زیر  2۰نسبت به دانشجویان باالی

وظایف دانشگاهی خود اهمالکار بودند .سایر مطالعات نتایج

 2۰سال اهمالکارترند ( )۳5که به نظر میرسد با افزایش

متفاوتی را در این زمینه نشان دادهاند بهطوری که Seker

سن ،دانشجویان بالغتر و باتجربهتر میگردند که همین عامل

( )2۰۱5و  )2۰۱۱( Ferrari&Ozerرابطهای رابین جنس و

باعث کاهش میزان اهمالکاری در آنان میگردد.

اهمالکاری تحصیلی پیدا نکردند ( .)27،2۶برخی مطالعات نیز

نتایج این مطالعه همسو با سایر مطالعات ( )۳۶نشان داد

نشان دادند که مردان از زنان اهمالکارترند ( )2۹،28که این

که مجردان از متأهلین اهمالکارترند که به نظر میرسد با

اختالفات را میتوان مرتبط به فرهنگ حاکم بر جوامع

مسئولیتپذیری بیشتر متأهلین نسبت به مجردان مرتبط

گوناگون و موقعیتهای متفاوت مطالعه دانست .بهطوریکه در

باشد.

جوامعی که در حال گذارمی باشند زنان در پی اثبات نقش

بهعالوه یافتههای مطالعه کنونی بیانگر اختالف معنیدار

خود در جامعه میباشند و این اثبات نقش با ترس از شکست

بین رشتههای مختلف تحصیلی ازنظر اهمالکاری تحصیلی

همراه است .در همین رابطه (Thompson, Sharp )2۰۰8

بود و نکته قابل تأمل اینکه دانشجویان رشتههای پزشکی،
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دندانپزشکی و داروسازی از میزان اهمالکاری باالتری نسبت

کاران  2۰۱۱در این زمینه مینویسند درواقع اهمالکاری

به سایر رشته برخوردار بودند که میتوان با توجه به رابطه

نوعی اشتباه در خودتنظیمی است (.)42

به کمالگرایی در آنان منتسب دانست که جهت مشخص

بهصرف جویی در انرژی و وقت افراد میگردد و نتایج مطلوبی

نمودن این رابطه مطالعات بیشتری توصیه میگردد.

را به بار خواهد آورد.

بر پایه نتایج این مطالعه ،با افزایش درآمد از میزان

( MacCann, Fogarty, Roberts )2۰۱2نشان دادند

اهمالکاری تحصیلی در دانشجویان کاسته میگردد.

که آموزش مدیریت زمان و رفتارهای مرتبط با آن ،موفقیت

 )۳8( Nguyen, Steel, Ferrariنیز نشان دادند که

افراد را افزایش داده و میزان تعلل ورزیدن را کاهش میدهد

افزایش میزان اهمالکاری با کاهش درامد ،عدم اشتغال همراه

(.)4۳

است .به نظر میرسد انتظام شغلی ،درآمد بیشتر سبب نظم
دهی و بهبود سایر برنامههای زندگی میشود

بر اساس یافتههای این مطالعه از بین سازههای الگوی
شناخت اجتماعی خود کارآمدی و خودکنترلی دو سازه

برخالف سایر مطالعات ( )۳۹رابطه معنیداری بین ساعت

پیشبینی کنندهی معنیدار اهمالکاری تحصیلی بودند .مرور

کار با اینترنت و اهمالکاری تحصیلی در این مطالعه یافت

پیشینه مطالعه نیز بیانگر رابطه معنیدار خودکارآمدی و

نشد درحالیکه رابطه بین ساعت استفاده از شبکههای

اهمالکاری تحصیلی است ( )44هرچند برخی مطالعات ()۳۹

اجتماعی و اهمالکاری تحصیلی معنیدار بود؛ که ضمن

رابطهای معنیداری رابین دو متغیر به دست نیاوردهاند.

بررسی بهعملآمده مشخص گردید که دانشجویان موردمطالعه

خودکارآمدی به معنای باور شخص در خصوص غلبه بر

ساعت استفاده از شبکههای اجتماعی را جز ساعت کار با

موقعیت است .بر اساس الگوی شناخت اجتماعی بند ورا

اینترنت نمیدانند و ساعت کار با اینترنت را مختص وب

( )۱۹77افراد تمایل به درگیری در فعالیتهایی رادارند که به

گردی با استفاده از رایانه میدانند .انجام مطالعات بیشتر در

ظن آنان همراه با موفقیت است و از موقعیتهای خارج از

این زمینه ضروری است.

کنترل بگریزند (.)45

هرچند در سایر مطالعات از خودتنظیمی یادگیری بهعنوان

با توجه به تأثیر معنیدار خود کارآمدی در پیشبینی

یک عامل پیشبینی کننده قوی در اهمالکاری تحصیلی

اهمالکاری تحصیلی در این مطالعه توصیه میگردد که در

نامبرده شده است ( )4۰در این مطالعه رابطه معنیداری بین

دانشجویان راهبردهایی جهت افزایش خودکارامدی طراحی

اهمال کاری و خود کارآمدی تنظیمی به دست نیامد که به

گردد مانند ایجاد تبحر و مهارت در راهبردهای یادگیری یا

نظر میرسد با عواملی مانند مدیریت زمان و فرهنگ حاکم

افزایش خودکارامدی از راه ارائه الگوهای موفقی که علیرغم

مبنی بر به تعویق انداختن وظایف محوله تا لحظات آخر

وجود مشکالت متفاوت و پذیرش نقش گوناگون به خوبی از

مرتبط باشد .عدم آشنایی دانشجویان با راهبردهای یادگیری

پس وظایف دانشگاهی خود در زمان مقتضی برمیآیند

نیز در این رابطه بیتأثیر نیست.

(یادگیری جانشینی) یا خلق حاالت روانشناسی مثبت مانند

بطوریکه  Kutluو همکاران ( )2۰۱۶در مطالعه کیفی خود

امید به آینده و بهکارگیری تمهیدات تشویقی Bandura .بر

با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته نشان دادند که

این اعتقاد است که هرکدام از این تمهیدات بهتنهایی و یا

دانشجویان اولین عامل به تعویق انداختن وظایف دانشگاهی

باهم در افزایش خودکارآمدی افراد نقش به سزایی دارد ()۱۶

خود را ناتوانی در مدیریت زمان میدانند ( Corkin )4۱وهم
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مثبت کمالگرایی و اهمالکاری ( )۳7این نتیجه را تا حدودی

بدیهی است که فراگیری راهبردهای یادگیری منجر

27۶

کاربست تئوری شناخت اجتماعی در پیش بینی عوامل موثر .....

ولی مهمترین عامل افزایش خود کارآمدی ایجاد تبحر و

یک عامل میانجی در عوامل مؤثر بر اهمالکاری مطرح است

مهارت در وظیفه موردنظر است.

(.)47

( )2۰۱۱مینویسند خودکنترلی بهعنوان یک ظرفیت در دانش

اهمالکاری تحصیلی به دست نیامد .نتایج سایر مطالعات نیز

آموزان باعث حمایت مناسب از اهداف و دستیابی موفقیتآمیز

بیانگر تأثیر مؤلفهی انتظار ارزش باواسطه خودکارآمدی بر

به اهداف میگردد و سبب میشود که فراگیران تکالیف خود

اهمالکاری تحصیلی است ( )48استفاده همزمان از سازههای

را بهموقع انجام دهند

اصلی نظریه شناخت اجتماعی در بررسی اهمالکاری تحصیلی

بر اساس نتایج این مطالعه نیز به نظر میرسد که

از نقاط قوت این مطالعه است و مقطعی بودن این مطالعه

خودکنترلی عامل مهمتری نسبت به خودتنظیمی بر

جهت بررسی رابطه علت و معلولی بین متغیرها و اهمالکاری

اهمالکاری است و خودتنظیمی از طریق خودکنترلی بر روی

تحصیلی ازجمله محدودیتهای این مطالعه است.

اهمالکاری تأثیرگذار باشد .بدیهی است تنظیم اهداف
مشخص ،مدیریت زمان جهت دستیابی به اهداف تنها

نتیجهگیری:

بهواسطه خودکنترلی امکانپذیر است و مطالعاتی که از نقش

خودکارآمدی و خودکنترلی دو متغیر پیشبینی کننده

پررنگ خودتنظیمی بر اهمالکاری سخن میگویند این عامل

اهمالکاری تحصیلی در دانشجویان میباشند توصیه میگردد

را بهتنهایی یا در کنار سایر عوامل بدون در نظر گرفتن مؤلفه

که در دانشجویان راهبردهایی جهت افزایش خودکارامدی و

خودکنترلی بر اهمالکاری موردبررسی قرار دادهاند درحالیکه

خودکنترلی طراحی گردد

قوت این بررسی ،در مطالعه همزمان این دو عامل در کنار هم
بر اهمالکاری تحصیلی است و مطالعات بیشتری در این
زمینه توصیه میگردد.

تشکر و قدردانی:
این پژوهش حاصل طرح تحقیقاتی با شماره مصوب

در مطالعهای که توسط  Ursiaو همکاران در سال 2۰۱۳

 ۹5-۰۱-۰5-۱۳۶5دانشگاه علوم پزشکی البرز هست .بدین از

در اندونزی بر روی  ۱57دانشجوی روانشناسی انجام گرفت

معاونت پژوهشی دانشگاه مذکور و تمامی کسانی که در این

نشان داد که خودکنترلی بهطور معنیداری رابطه معکوس با

مطالعه شرکت داشتهاند تشکر و قدردانی میشود.

اهمالکاری در نوشتن پایاننامه دارد و خودکنترلی بهعنوان
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Abstract
Introduction: Academic

procrastination is one of the most common problems among students and is

one of the main barriers for learning. This study aimed to investigate academic procrastination and
its relation with the components of 'social cognitive theory" in students of Alborz University of
Medical Sciences in 2018.
Method:

This cross-sectional study was conducted on 300 students who selected according to

stratified random sampling. The data gathering tool included demographic characteristics, academic
procrastination questionnaire and 'Social Cognitive Theory' constructs. The results of this study
were analyzed using SPSS software and taking into account the significance level of 0.05.
Results: The mean

age of participants was 22.0 ± 8.8, of which 59% were female and 80% were

single. The average score of academic procrastination was 12.41 ± 4.14. The difference between
females and males, married and singles, different age groups was statistically significant in relation
to procrastination. There was a linear, negative and significant correlation between academic
procrastination, self-efficacy and self-control.
Conclusion:

Self-efficacy and self- control are two predictors of academic procrastination. By

implementing appropriate strategies in this field, we may expect a decrease in academic
procrastination.
Keywords: Procrastination,

academic, social cognitive theory
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