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Abstract 

Introduction: Academic procrastination is one of the prevalence variables in students and the 

varibles affecting it, such as academic self-handicapping and self-efficacy should be 

examined. Thus, this study aimed to investigate the role of academic self-efficacy and 

academic self-handicapping In Academic dawdle Bahonar University. 

Methods: This study is a correlational study that stratified sampling, 120 students from Birjand 

Shdndabzar. Research tools Scale Academic dawdle Rasblvm & Solomon (1984), academic 

self-handicapping Medgley & et al (2000) academic self- McIlroy & Bunting (2002).Were 

completed. For data analysis, descriptive statistics such as frequency tables, mean, standard 

deviation and inferential statistics, correlation and multiple linear regressions were used. 

Results: Results showed that academic self-efficacy and Academic dawdle (R = -0.34) 

academic self-handicapping with Academic dawdle (R = 0.21) There was a significant 

negative correlation. Together these two variables also predict Academic dawdle amount of 

variance 16.0. 

Conclusions: The results of the study and operators more attention to education and higher 

education institutions in the field of Academic dawdle sectors. 
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مقدمه

 فردای کشور هستند ودانشجویان نیروی انسانی برگزیده و سازندگان 

 ها ازجمله اهداف اساسی برنامه آموزشی است.موفقیت تحصیلی آن

ی باشد و به معنموفقیت تحصیلی معادل با پیشرفت تحصیلی می

پایه تحصیلی مشخص و یا موفقیت دانشجویان در گذراندن دروس یک

باشد و مخالف آن افت موفقیت در امر یادگیری مطالب درسی می

دانشجویان  .باشدیمکه از معضالت و مشکالت نظام  تحصیلی است

توانند به موقعیتی دست یابند که از واسطه موفقیت در تحصیل میبه

یابی به اهداف آموزش حداکثر نیروی درونی و بیرونی خود برای دست

عالی استفاده نموده و شرایط الزم برای زندگی اجتماعی موفق را کسب 

در تحصیل زمینه ساز مشکالت فردی و  کنند و برعکس عدم موفقیت

اجتماعی زیادی و انحراف از دستیابی به اهداف در سیستم آموزشی 

. بسیاری از دانشجویان با ورود به محیط دانشگاه و جدایی از [1]است 

مواجهه . از سوی دیگر، شوندیمخانواده، دچار احساس تنهایی و انزوا 

ایت کفای و خوابگاه، عدمهای شخصیتی مختلف در محیط حرفهبا تیپ

امکانات رفاهی، کمبودهای اقتصادی، کاهش منابع حمایتی و نظارت 

 .های روانی و اجتماعی قرارمی دهدخانواده، آنان را در معرض آسیب

عالقگی و نارضایتی نسبت به رشته وجود مخاطرات دیگر نظیر بی

رفه نیز احتمال افت تحصیلی، ترک تحصیل و رفتارهای تحصیلی و ح

دهد و ازجمله مواردی هستند که پرخطر اجتماعی را افزایش می

هایی منفی قتی چنین چالش. و[2] کنندمشکالت روانی را تشدید می

در نظر گرفته شوند، اثر زیانباری روی انگیزش، عملکرد تحصیلی و 

دیگر، عبارتیشناختی فراگیران خواهند داشت. بهبهزیستی روان

 هایکه حضور در دانشگاه برای بسیاری از دانشجویان تجربهدرحالی

خوشایندی به همراه دارد، برای برخی دیگر از دانشجویان، تکالیف 

کاری ها، ارائه مطالب و ... منجر به اهمالها، مقالهمانند آزمون تحصیلی

 .[3] شددر دانشجویان خواهد  تحصیلی

ترین مشکالت در یکی از شایع کاری تحصیلیتعلل ورزی یا اهمال

سطوح مختلف تحصیلی است که به تمایل غالب فراگیران برای به تأخیر 

های تحصیلی اشاره دارد تا آنجایی که عملکرد و هدف هاتیفعالانداختن 

ن دانشجویان دو نوع تأخیر در میا. [4] دهدبهینه را تحت تأثیر قرار می

شود. یک نوع آن تأخیر هدفمند، در انجام تکالیف تحصیلی مشاهده می

که دانشجویان شده و متفکرانه است. برای مثال هنگامیریزیبرنامه

 18/04/1396 تاریخ دریافت:

 24/11/1396 :پذیرش تاریخ

 واژگان کلیدی:

 مجازی اجتماعی هایشبکه

 تحصیلی اشتیاق

 تحصیلی درگیری

 دانشجویان

 برای نشر حقوق تمامی

اهلل  بقیه پزشکی علوم دانشگاه

 .است محفوظ )عج(

 چکیده
 رگذاریثتأ یرهایمتغ یاست که لزوم توجه به آن و بررس انیدر دانشجو عیشا یرهایاز متغ یکی یلیتحص یکاراهمال :مقدمه

دارد. لذا پژوهش حاضر باهدف نقش  یاریبس تیاهم یلیتحص یو خودکارآمد یلیتحص یسازبر آن ازجمله خود ناتوان

 دیشه سیپرد انیدانشگاه فرهنگ انیدانشجو یلیتحص یرکادر اهمال یلیتحص یسازو خود ناتوان یلیتحص یخودکارآمد

 انجام شد. رجندیباهنر ب

 انینفر از دانشجو 120تعداد  یاطبقه یریگکه به روش نمونه یهمبستگ یهاپژوهش حاضر ازجمله پژوهش :کار روش

(، خود 1984سولومون و راثبلوم ) یلیتحص یکاراهمال یهانامهانتخاب و پرسش رجندیباهنر ب دیشه سیپسر پرد

نمودند.  لی( را تکم2002) نگیو بانت یلرویامک  یلیتحص ی( و خودکارآمد2000و همکاران ) یجلیم یلیتحص یسازناتوان

از  زیو ن اریانحراف مع ن،یانگیمحاسبه م ،یفراوان عیمانند جداول توز یفیآمار توص یهاها، از روشداده لیجهت تحل

 چندگانه استفاده شد. یخط ونیو رگرس رسونیپ یهمبستگ ،یآمار استنباط یهاشاخص

و  ی( رابطه منفR=  -34/0) یلیتحص یکارو اهمال یلیتحص یخودکارآمد یرهایمتغ نینشان داد که ب جینتا :هایافته

 نیوجود دارد. همچن یداری( رابطه مثبت و معنR=  21/0) یلیتحص یکاربا اهمال یلیتحص یسازدار، خود ناتوان یمعن

 .کنندیم ینیبشیپ ار یلیتحص یکاراهمال انسیوار 16/0باهم مقدار  ریدو متغ نیا

 نهیرا در زم یو مؤسسات آموزش عال تیو ترب میتعل انیو متصد نیمسئول شتریپژوهش توجه ب جینتا :گیرینتیجه

 .طلبدیرا م انیدانشجو یلیتحص یکاراهمال

             DOI: 10.29252/edcbmj.11.03.13         مقاله پژوهشی

 انیدانشجو یلیتحص یکاردر اهمال یلیتحص یسازو خود ناتوان یلیتحص ینقش خودکارآمد

 4 ، مجتبی سلم آبادی3 ، رضا هویدا3 ، سعید رجایی پور،*1،2 ایرج مهدی زاده
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مجبورند تکالیف بسیاری را همزمان به اتمام برسانند، برخی تکالیف 

غیرمنطقی،  کنند. نوع دیگر آن تأخیربندی میمهم را اولویت

کاری عنوان اهمالزاست که این نوع تأخیر بهخودشکنانه و آسیب

کاری تحصیلی دیگر اهمالعبارت؛ به[5] استشده تحصیلی شناخته

یر عمدی در انجام امور مرتبط بامطالعه نظیر خواندن، صورت تأخبه

درواقع . [6] شودنوشتن مقاالت و مطالعه برای امتحانات آشکار می

طور تحصیلی نمایانگر یک تیپ رفتاری خاص است که به یکاراهمال

ای با فرایندهای انگیزشی ناسازگارانه و عملکرد تحصیلی ضعیف بالقوه

کاری ازنظر شناخت درمانگران اهمال. [1] در فرد در ارتباط است

م، توانکار است دارای افکار من نمیشناختی دارد. کسی که اهمالریشه

ان توکاری میبینی است. از دیگر دالیل اهمالمن ارزش ندارم یا خودکم

ترس از ابراز وجود، اضطراب، احساس تند و افراطی )خشم و ستیز( 

 ردبای غیرمنطقی، پایین بودن آستانه تحمل و تنبلی را نام هخواسته

کاری همبستگی باالیی دارد، ویژگی و یکی از عواملی که با اهمال؛ [4]

ای است که از سال خودناتوان سازی واژه. [8] استسازی خود ناتوان

خود . [9] استدر منابع روانشناسی موردتوجه قرارگرفته  1960

سازی راهبردی دفاعی است که در آن فرد قبل از عملکرد، موانعی ناتوان

وسیله آن اسنادهایش را بعدازآن عملکرد کند تا بهرا ایجاد می

و به معنای انجام عمل یا انتخاب مجموعه ؛ [10]کاری کند دست

دهد. عملکردهایی است که فرصت بیرونی کردن شکست را افزایش می

سازی راهبردی پیشگیرانه است که در آن فرد خود درواقع خود ناتوان

آورد که بتواند ناتوان ساز در مسیر عملکرد خود موانعی را به وجود می

نفس خود را نسبت دهد و عزتشکست احتمالی خود را به آن موانع 

 .[11] کندحفظ 

 طور مستقیمکاری پژوهشی بهسازی و اهمالدر زمینه ارتباط خو ناتوان

توان اشاره نمود. از های مرتبط زیر مینشده است اما به پژوهشانجام

 طورژوهشی نشان داد که متغیر جرات ورزی فقط بههای پیافته جمله

سازی دارای تأثیر معنادار بر غیرمستقیم و از طریق متغیر خود ناتوان

ه با توان گفت کباشد، بنابراین میکاری تحصیلی میروی متغیر اهمال

سازی در فرد کاهش های خود ناتوانافزایش جرات مندی، ویژگی

ر غیرمستقیم باعث کاهش رفتارهای اهمال طویابد و بدین ترتیب بهمی

همچنین نتایج پژوهشی دیگر نشان داد که . [12] شودگرانه فرد می

کاری تحصیلی دار، اهمالطور منفی و معنیراهبردهای خودتنظیمی به

های راهبردهای انگیزشی نیز نتایج کنند. در مورد مؤلفهبینی میرا پیش

ارزش درونی، اضطراب امتحان و  بیانگر آن بود که خودکارآمدی،

کاری تحصیلی بینی کننده منفی اهمالراهبردهای شناختی، پیش

داشتن انگیزه، انتخاب هدف، کنترل عواطف و  .[13] باشندمی

، ه هنگام مواجه با شکستاحساسات منفی، آغازگری، پشتکار، پایداری ب

توانند در ارتباط با تعلل همگی ازجمله مفاهیمی هستند که احتماالً می

کاری نقشی منفی و کاهنده داشته باشند. مطابق با نظر و اهمال

Bandura گذارد، یکی از عواملی که بر مفاهیم فوق تأثیر می

د افراد به توانایی . خودکارآمدی به عنوان اعتقا[14] استخودکارآمدی 

خود در اعمال کنترل بر عملکرد خود و رویدادهای محیطی، تعریف 

د که رسشود؛ بنابراین باال بودن کار آرایی شخص در فرد به نظر میمی

با کاهش تعلل و تأخیر در اجرای تکالیف همراه باشد. خودکارآمدی 

ه باور دانند، که بتحصیلی را از مفاهیم مرتبط با خودکارآمدی می

 اردددانشجو، راجع به توانایی رسیدن به سطح معینی از تکلیف اشاره 

ها حاکی از آن است که افزایش خودکارآمدی با کاهش پژوهش. [15]

همچنین در پژوهشی مشابه با . [16] استکاری همراه بوده اهمال

عنوان نقش ابعاد خودکارآمدی در فرسودگی تحصیلی دانشجویان دختر 

یلی عالقگی تحصدانشگاه فرهنگیان نشان داد خستگی تحصیلی و بی

 سازیرحسب خود ناتوانبرحسب خلق منفی، ناکارآمدی تحصیلی ب

رفتاری و عذرتراشی و درنهایت فرسودگی تحصیلی برحسب خود 

با توجه نقش مهم خود . [11] استسازی رفتاری قابل تبیین ناتوان

کاری و عدم در اهمالسازی تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی ناتوان

یافتن پژوهش در راستای ارتباط متغیرهای مذکور در کشور، خأل 

شود، لذا پژوهش حاضر در راستای پژوهشی در این زمینه احساس می

شود؛ بنابراین هدف پر کردن بخشی از این خأل پژوهشی انجام می

سازی پژوهشگر بررسی نقش خودکارآمدی تحصیلی و خود ناتوان

کاری تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پردیس ر اهمالتحصیلی د

باشد، پس محقق درصدد پاسخگویی به این شهید باهنر بیرجند می

سازی سؤال است که آیا بین خودکارآمدی تحصیلی و خود ناتوان

کاری تحصیلی رابطه وجود دارد؟ و سهم خودکارآمدی تحصیلی با اهمال

کاری تحصیلی چقدر یلی در اهمالسازی تحصتحصیلی و خود ناتوان

 است؟

 کار روش

جامعه آماری  همبستگی است. یهاپژوهشپژوهش حاضر ازجمله 

دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان استان  ٔ  هیکلشامل پژوهش 

 بود که 1394-1395نفر( در سال تحصیلی  800خراسان جنوبی )

های همبستگی حجم نمونه )برای پژوهش نفر 120ای شامل نمونه

های از دانشجویان پسر )ورودی؛ [18] شده(نفر توصیه 100حداقل 

گیری نفر به روش نمونه 40( از هر ورودی 1393و  1392 و 1391

ابزار پژوهش شامل سه انتخاب شدند. باهنر از پردیس شهید  ایطبقه

 نامه به شرح زیر بود.پرسش

 کاری تحصیلیمقیاس ارزیابی اهمال

برای بررسی  Solomon & Rothblum [6]این مقیاس توسط 

(، آماده 6تا  1کاری در سه حوزه آمادگی برای امتحان )سؤاالت اهمال

( و آماده کردن مقاالت پایان 11تا  9کردن تکالیف تحصیلی )سؤاالت 

گویه  21شده و شامل ( ساخته25تا  20نیم سال تحصیلی )سؤاالت 

ای از ف پاسخی در مقیاس لیکرت پنج گزینهاست. مقابل هر گویه طی

نمره( قرار دارد. این پرسشنامه دارای  5نمره( تا همیشه ) 1هرگز )

ر . دباشدیمندرت، گه گاهی، اکثر اوقات و همیشه هرگز، به یهانهیگز

ای بررسی پایایی این پرسشنامه آلفای کرونباخ این مقیاس را در فاصله

در ایران . [19] استگزارش کرده  14/0ای با روش باز آزمایی هفته 6

به دست  91/0پژوهشی ضریب پایایی مقیاس به روش آلفای کرونباخ  در

 89/0به روش آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر پایایی کل . [20] آمد

 به دست آمد.

 سازی تحصیلیمقیاس خود ناتوان

است. این آزمون درکل  et al Midgley [21] &این مقیاس ساخته

های و دانشجویان، ویژگی آموزاندانشگویه راجع به ادراکات  26دارای 

همسایگان هست. در مطالعۀ حاضر، از خرده  وید، معلمان والدین، اسات

 خود اسیمق یهامادهسازی تحصیلی استفاده شد. مقیاس خود ناتوان
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میزان استفاده دانشجویان را از راهبردهای خود  یلیتحصیسازناتوان

، راهبردی را منعکس هاماده، هر یک از دهدیمسازی نشان ناتوان

و دانشجویان با استفاده از آن عملکرد ضعیف  آموزاندانشکه  کندیم

. پایائی این مقیاس را با آلفای کرونباخ کنندیمبعدی خود را توجیه 

این مقیاس در تحقیقی اعتبار یابی شد که . [21] اندکردهگزارش  86/0

ضرایب همبستگی  هیکلهمچنین در تحقیقی . [9] استبوده  86/0برابر 

دار بودند با پرسشنامه مالک معنی PALSهای برگرفته از بین مقیاس

در پژوهش حاضر . [22] هاستقبول این مقیاسکه حاکی از روایی قابل

 به دست آمد. 18/0پایایی کل به روش آلفای کرون باخ 

 پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی

شده طراحی McIlroy & Bunting [23]نامه توسط این پرسش

دهی تحصیلی دانش آموزان ها و سازماناست. به ارزیابی رفتارها، برنامه

سؤال است و دانش آموزان بر اساس  10و شامل پردازد و دانشجویان می

کاماًل »( تا 1نمره «)کامالً موافقم»ای از درجهیک مقیاس لیکرت هفت

دهند؛ بنابراین محدوده نمرات این ( به آن پاسخ می1)نمره « مخالفم

منزله است و امتیاز باال در این پرسشنامه به 10تا  10پرسشنامه بین 

اعالم  81/0ر است. ضریب اعتبار مقیاس را خودکارآمدی تحصیلی بیشت

 دشاند، همچنین اعتبار سازه آن از تحلیل عاملی تأییدی پذیرفته کرده

 15/0نی درونی آلفای کرونباخ در پژوهشی در ایران ضریب همسا. [23]

 82/0در پژوهش حاضر پایایی به روش آلفای کرونباخ . [24] آمدبدست 

 به دست آمد.

در این پژوهش تمامی اصول اخالقی مرتبط از جمله محرمانه بودن 

، رضایت آگاهانه شرکت کنندگان در پژوهش و اختیار هاپرسشنامه

های از روشها، خروج از پژوهش رعایت شده است. جهت تحلیل داده

آمار توصیفی مانند جداول توزیع فراوانی، محاسبه میانگین، انحراف 

های آمار استنباطی، همبستگی پیرسون و معیار و نیز از شاخص

 رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد.

 هایافته

 شده است.گزارش 1جدول های توصیفی پژوهش در یافته

گردد رابطه بین متغیرهای مالحظه می 2جدول طور که در همان

کاری سازی تحصیلی با اهمالخودکارآمدی تحصیلی و خود ناتوان

 01/0است؛ که در سطح  21/0، -34/0تحصیلی به ترتیب برابر با 

 باشد.معنادار می

 

 اطالعات توصیفی متغیرهای پژوهش :1جدول 

 انحراف استاندارد میانگین تعداد متغیر

 95/0 90/4 120 کاری تحصیلیاهمال

 11/1 64/4 120 سازی تحصیلیناتوانخود 

 15/1 28/5 120 خودکارآمدی تحصیلی

 

 نتایج همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش :2جدول 

 کاری تحصیلیاهمال سازی تحصیلیخود ناتوان خودکارآمدی تحصیلی متغیر

 **-34/0 -19/0* 1 خودکارآمدی تحصیلی

 21/0** 1 -19/0* سازی تحصیلیخود ناتوان

 1 -21/0** -10/0 کاری تحصیلیاهمال

 **01/0 > P 

 

 نتایج رگرسیون به شیوه همزمان :3جدول 

 سطح معناداری R 2R β B t کاری تحصیلیاهمال

 001/0 -06/9 -13/0 -191/2 16/0 41/0 خودکارآمدی

 006/0 16/2 213/0 213/0   سازیخود ناتوان

ها به روش ، تحلیل داده3جدول آمده از دستبا توجه به نتایج به

بینی بین در پیشدهد که همه متغیرهای پیشهمزمان نشان می

کاری تحصیلی سهم دارند. مقدار بتا برای خودکارآمدی تحصیلی، اهمال

باشد. این دو یم 213/0سازی تحصیلی، و برای خود ناتوان -191/2

بینی کاری تحصیلی را پیشواریانس اهمال 16/0متغیر باهم مقدار 

 گیرد.کنند. بنابراین فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار میمی

 بحث
پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش خودکارآمدی تحصیلی و خود 

تحصیلی دانشجویان پسر دانشگاه  کاریسازی تحصیلی در اهمالناتوان

فرهنگیان پردیس شهید باهنر بیرجند انجام شد. اولین یافته پژوهش 

 کاری تحصیلیسازی تحصیلی با اهمالنشان داد که بین خود ناتوان

سازی افزایش رابطه مثبت معنادار وجود دارد؛ یعنی هر چه خود ناتوان

ای هین یافته با یافتهیابد. اکاری تحصیلی افزایش مییابد، اهمال

سازی دارای که دریافتند خود ناتوان [13, 12]پژوهش پیشین ازجمله 

 کاری تحصیلی است، هماهنگ است.تأثیر معنادار بر روی متغیر اهمال

ش از کاری باال، پیتوان گفت که افراد با اهمالدر تبیین فرضیه فوق می

برند، از این، نیازی یت خود را باال میانجام امور تحصیلی احتمال موفق

سازی در نظریه به حفاظت از خود که یکی از دو کارکرد مهم خود ناتوان

Berglas & Jones [25] بیند؛ زیرا بر اساس این کارکرد، است، نمی

هد دزند که احتمال شکست میسازی میفرد زمانی دست به خود ناتوان

خواهد با یک مسند مهار گری نامرتبط با توانایی )مثل تالش و می

ناکافی( برای شکست در انجام تکالیف، از آسیب به حرمت خود 

را  سازیاحتمال خود ناتوان کاری باال،پیشگیری کند؛ بنابراین، اهمال

گفت که دانشجویانی که  توانیمدهد. در تبیینی دیگر افزایش می

اهمال کار هستند به دنبال کسب شایستگی و تسلط یافتن بر موضوعات 
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، ندکنینمدرسی نیستند و برای کسب موفقیت احساس مسئولیت 

ین ، همچنکنندینمپشتکار باالیی ندارند و در صورت شکست تالش 

معطوف به عوامل بیرونی از قبیل کسب نمره، سر شدن  اهدافشانبیشتر 

، لذا باشدیمعواقب شکست  آراستاد و ... و حتی گریز  دییتأو 

 )من شکسترا برای بیرونی جلوه دادن  هافرصتفعال  یهایاستراتژ

(، وموفقیت را برای درونی امبودهدر امتحان شکست خوردم، زیرا مریض 

( افزایش کنمینم)من باهوش هستم و برای امتحان تالش  دادنجلوه 

 .[26] دهدیمو زمینه خودناتوان سازی را در فرد افزایش  دهدیم

اری کدیگر یافته پژوهش نشان داد که خودکارآمدی تحصیلی با اهمال 

تحصیلی رابطه منفی معنادار داشته است؛ یعنی هر چه خودکارآمدی 

های یابد. این یافته با یافتهمیکاری تحصیلی کاهش افزایش یابد، اهمال

که نشان دادند رابطه خودکارآمدی و  [29-21, 11, 16] پژوهش

در  Steel [29]کاری تحصیلی منفی است، هماهنگ است. اهمال

کاری بر خودکارآمدی، تحقیقات خود به این نتیجه رسید که اهمال

دهی رفتار دانشجویان نش گری، خودکنترلی و سازمانپرتی، تکاحواس

گذارد. در پژوهشی نشان داده شد که بین خودکارآمدی تأثیر می

کاری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی رابطه منفی معنادار عمومی و اهمال

در همین راستا پژوهشی دیگر نشان داد که بین . [28] داردوجود 

کاری تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان همبستگی اهمال

بر طبق نظریه خودکارآمدی  .[21] معکوس و معناداری وجود دارد

بندورا، افراد با سطح پایین خودکارآمدی کسانی هستند که از تکالیف 

ها از کنند و برآورد آنانگیز اجتناب میهای چالشو موقعیت

 طلبد. همچنینهایشان کمتر از حدی است که آن موقعیت را میتوانایی

رای سطح باالی خودکارآمدی هستند، کسانی هستند که افرادی که دا

د؛ اما افراد شونبینی موفقیت در انجام تکالیف با تکلیف درگیر میپیش

با خودکارآمدی پایین، قبل از انجام تکالیف، به شکست در انجام تکالیف 

ها تا آنجا که ممکن است از شود که آناندیشند و همین موجب میمی

 .[14] شوندکاری تناب کنند و درواقع مرتکب اهمالانجام فعالیت اج

آخرین یافته پژوهش نشان داد که خودکارآمدی تحصیلی و خود 

کنند؛ بینی میکاری تحصیلی را پیشسازی تحصیلی نیز اهمالناتوان

طور باشد. بههای پیشین میآمده در راستای پژوهشدستکه نتیجه به

خوبی تواند بهداد که خودکارآمدی مینشان  ینتایج پژوهشمثال 

. همچنین با نتایج پژوهش [30] کندبینی کاری تحصیلی را پیشاهمال

سب عالقگی تحصیلی برحکه نشان داند خستگی تحصیلی و بیمشابه 

سازی رفتاری و خلق منفی، ناکارآمدی تحصیلی برحسب خود ناتوان

 سازیو درنهایت فرسودگی تحصیلی برحسب خود ناتوانعذرتراشی 

فرضیه فوق  در تببین همخوانی دارد.. [16] استرفتاری قابل تبیین 

گفت که احساس خودکارآمدی باال احتمال موفق شدن فرد را  توانیم

و روی اعتماد به نفس برای آغاز و اتمام کارها  بردیمدر انجام کارها باال 

اثر مثبت دارد. بر اساس نظریه اهمال کاری، ترس از شکست در کارها، 

طر حفظ عزت ، چرا که افراد به خادهدیماهمال کاری فرد را افزایش 

نفس و برای حمایت از خود و پیشگیری از شکست، دست به اهمال 

. وقتی که فردی احساس توانایی و خودکارآمدی برای زنندیمکاری 

. بر کندیمانجام کاری دارد در انجام آن تعلل کمی دارد و به آن اقدام 

خودناتوان سازی، دانشجویان عدم موفقیت را  یهایاستراتژاساس 

شرایط بیرونی دانسته و تالش چندانی را برای ارتقاء عملکرد  محصول

از راهبردها  یامجموعه. در واقع فراگیران خودناتوان ساز، کنندینمخود 

به عنوان قربانیان شرایط و نه قربانیان  هاآنتا به  رندیگیمرا به کار 

ناتوانی گریسته شود. اینگونه راهبردهای خود ناتوان ساز، نیز زمینه 

 .آوردیماهمال کاری را در فرد بوجود 

های پژوهش حاضر به محدود بودن جامعه ازجمله محدودیت

اشاره نمود، که در تعمیم  توانیم)پسر(  جنسموردپژوهش به یک 

ها باید احتیاط نمود، کمبود پیشینه پژوهش در سایر گروهنتایج به 

های پژوهش حاضر زمینه ارتباط متغیرهای پژوهش از دیگر محدودیت

شودکه به منظور راستی آزمایی نتایج پژوهش به انجام بود. پیشنهاد می

پژوهش در جنس مخالف پرداخته شود، و همچنین به بررسی 

یرهای مذکور پرداخته شود؛ و با توجه های جنسیتی در زمینه متغتفاوت

کاری سازی بر اهمالبه تأثیر خودکارآمدی تحصیلی و خود ناتوان

تحصیلی، به انجام مداخالت درمانی مبتنی بر دیدگاه شناختی و 

کاری تحصیلی پرداخته شود. تحقیق بازسازی شناختی بر کاهش اهمال

ات ت و مؤسسفوق توجه بیشتر مسئولین و متصدیان تعلیم و تربی

 طلبد.کاری تحصیلی دانشجویان را میآموزش عالی را در زمینه اهمال

 نتیجه گیری
به طور کلی نتایج نشان داد که بین متغیرهای خودکارآمدی تحصیلی 

سازی کاری تحصیلی رابطه منفی و معنی دار، خود ناتوانو اهمال

د. جود دارداری وکاری تحصیلی رابطه مثبت و معنیتحصیلی با اهمال

همچنین خودکارآمدی تحصیلی و خودناتوان سازی تحصیلی، 

ش توجه نتایج پژوه کنند. بنابراینبینی میکاری تحصیلی را پیشاهمال

بیشتر مسئولین و متصدیان تعلیم و تربیت و مؤسسات آموزش عالی را 

 طلبد.کاری تحصیلی دانشجویان را میدر زمینه اهمال

 سپاسگزاری
شرکت کنندگان پژوهش بخصوص دانشجویان پردیس دانشگاه از کلیه 

 فرهنگیان رشته علوم تربیتی، نهایت سپاس و قدردانی را داریم.

 اخالقی هیدییتأ
نویسند گان اعالم می دارذند که در این پژوهش تمامی اصول اخالقی 

، رضایت آگاهانه شرکت هاپرسشنامهمرتبط از جمله محرمانه بودن 

 .پژوهش و اختیار خروج از پژوهش رعایت شده استکنندگان در 

 تعارض منافع

 .که تضاد منافعی در این تحقیق وجود ندارد ندینمایمنویسندگان اعالم 

 منابع مالی
منابع مالی این پژوهش اعم از هزینه پرسنلی و اجرائی، تماماً توسط 

 خود محقق )نویسنده مسئول( تهیه و صرف شده است.
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