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Abstract 

Introduction: Procrastination focuses on a voluntary postponement of a task despite the 

awareness of its detrimental effects. Different variables impact the academic procrastination of the 

students in learning a language. Awareness of the effective factors can speed up the learning 

process and decrease procrastination This study investigated the impact of motivation, language 

learning strategies, personality traits, and some demographic variables including gender, the field 

of study, English course, instructor, and education level on students' procrastination. 

Methods: This study is a quantitative-survey type and data collected through administering 

questionnaires from all available 238 medical students at Shiraz University of Medical Sciences 

studying at least one English course in the second semester, 2016. The researchers administered a 

demographic questionnaire, Attitude/Motivation Test Battery, Language Learning Strategies 

Questionnaire, and Eysenck Personality Inventory to collect data. The collected data were 

analyzed through the Statistical Package for Social Sciences. 

Results: weak correlation was found between procrastination and compensation strategy and 

instrumental motivation; however, procrastination significantly correlated only with instrumental 

motivation although the effect of instrumental motivation on procrastination was not considerable. 

Furthermore, the students were found to be medium strategy users and high procrastinators. 

Conclusion: Since the variables in the study were not found to influence students’ procrastination 

effectively, more research is required to explore other variables which may affect students’ high 

level of procrastination. Moreover, as the learning strategies are very effective in promoting 

learning, the instructors and curriculum designers are recommended to include these strategies in 

teaching materials and encourage the students to use them more frequently. 

Keywords: Academic procrastination, Motivation, Learning Strategies, Personality traits, English 

language 

 

Sadra Med Sci J 2020; 8(3): 233-248. 

Received: Aug. 11th, 2020  

Accepted: Aug. 21st, 2020 

 

 

 

                                                             
*Corresponding Author: Khojasteh L.  Assistant Professor, Department of English, School of Paramedical Sciences, Shiraz 

University of Medical Sciences, Shiraz, Iran, khojastehlaleh@yahoo.com 

https://orcid.org/0000-0002-9906-7242
https://orcid.org/0000-0002-6393-2759


  و همکاران رضا کافی پور                                                                                           1399 تابستان، 3، شماره 8دوره / 234

smsj.sums.ac.ir 

صدرا پزشکی علـــوم مجــــله   

248 تا 233 صفحات ،9139 تابستان، 3 شماره ،8 دوره   

21/05/99: دريافت تاريخ  31/50/99: پذيرش تاريخ   

 

بردهای يادگیری زبان، تیپ شخصیتی و تفاوتهای فردی با اهمال کاری بررسی ارتباط انگیزه، راه

 تحصیلی دانشجويان رشته های پزشکی در يادگیری زبان انگلیسی
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 چکیده

لیرغم اطالع از پیامدهای منفی آن اطالق میشود. عوامل اهمال کاری به هر نوع تاخیر و تعلل داوطلبانه در انجام امری عمقدمه: 

متعددی بر اهمال کاری فراگیران در یادگیری زبان انگلیسی تاثیر دارند که مطالعه حاضر به بررسی تاثیر عواملی همچون انگیزه، 

تحصیلی بر اهمال کاری راهبردهای یادگیری زبان، تیپ شخصیتی، جنسیت، رشته تحصیلی، نوع واحد درسی زبان، مدرس و مقطع 

 در یادگیری زبان انگلیسی توسط دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی شیراز می پردازد.

جمع آوری داده های کمی از طریق پرسشنامه های اطالعات عمومی، انگیزه، راهبردهای یادگیری زبان، شخصیت ایسنک، و ها: روش

شکی شیراز که حداقل یک واحد درسی زبان انگلیسی نیز داشته اند صورت سنجش اهمال کاری از دانشجویان دانشگاه علوم پز

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.  SPSSپذیرفت و داده های از طریق نرم افزار 

جویان تنها همبستگی بین اهمال کاری و انگیزه بیرونی معنادار بود اگر چه میزان تاثیر انگیزه بیرونی بر اهمال کاری دانشها:  يافته

بسیار جزیی بود. ضمنا میزان استفاده و آشنایی دانشجویان با راهبردهای یادگیری زبان در سطح متوسط و میزان اهمال کاری 

 تحصیلی دانشجویان زیاد ارزیابی شد.

شجویان متمرکز با توجه به نتایج حاصله مطالعات آینده باید روی بررسی دیگر عوامل تاثیر گذار بر اهمال کاری دان : گیرینتیجه

شود. از سوی دیگر از آنجاییکه میزان آشنایی و استفاده دانشجویان از راهبردهای یادگیری زبان در سطح متوسط ارزیابی شده 

پیشنهاد میشود مدرسین استفاده عملی از راهبردهای یادگیری زبان انگلیسی را بعنوان یکی از مولفه های اصلی در باال بردن کیفیت 

 گیری در بین دانشجویان تشویق و ترویج نمایندو کمیت یاد

اهمال کاری تحصیلی، انگیزه، راهبردهای یادگیری زبان، تیپ شخصیتی، زبان انگلیسی واژگان کلیدی:
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 مقدمه

اهمال کاری  به تأخیر و تعلل داوطلبانه و غیر ضروری یک 

کار علی رغم آگاهی از پیامدهای منفی آن اطالق می شود 

ل کاری تحصیلی به طور خاص به اجتناب از (.  اهما2، 1)

انجام برخی از تکالیف و وظایف که معموالً پیش برد آن ها 

، اشاره می کند داردنیاز به نظم،  انضباط و مدیریت زمان 

و معموال  عادتهای مطالعه مانند زمان اختصاص داده شده 

برای نوشتن تکالیف یا آمادگی برای امتحانات و انجام امور 

ری مرتبط با دانشجویان را تحت تاثیر قرار می دهد. ادا

تا  50گزارش ها نشان می دهند که اهمال کاری در بین 

، 4، 3درصد دانشجویان دانشگاه یا کالج ها رواج دارد ) 95

(. این درصد باال از رواج  اهمال کاری در میان 5

دانشجویان نگرانی ها را از پیامدهای منفی این خصوصیت 

و تاثیرات منفی آن بر عملکرد تحصیلی نامطلوب 

دانشجویان و سالمت روانی آنها را افزایش داده است.  از 

پیامدهای منفی قابل توجه  اهمال کاری تحصیلی می توان 

به عملکرد علمی نامطلوب، به تعویق انداختن یا عدم انجام 

تکالیف، انگیزه پایین و توان/انرژی کم در یادگیری، 

ایت مندی کمتر از عملکرد دانشگاهی و استرس زیاد، رض

غیبت در کالس اشاره کرد. این موضوع در نهایت می تواند 

، 10، 9، 8، 7، 6منجر به تاخیر در فارغ التحصیلی شود )

11 ،12.) 

اهمال کاری تحصیلی دارای مؤلفه های پیچیده عاطفی،  

رفتاری و شناختی بوده و  با عواملی نظیر تفاوتهای فردی، 

خصیتی، انگیزه و راهبردهای یادگیری ارتباط ش تیپ

تنگاتنگی دارد. دالیل متعددی برای اهمال کاری تحصیلی 

وجود دارد. از جمله ی این دالیل می توان به نبود ساختار 

مشخص برای مطالعه و یادگیری اشاره کرد. در چنین 

مواردی دانشجویان شناخت درستی از نحوه ی مطالعه ی 

یادگیری مناسب نداشته و اغلب در صحیح و شیوه های 

 تعیین اهداف یادگیری و مطالعه دچار مشکل هستند.

نتایج مطالعات مختلف حاکی از آن است که زمانی که

دانشجویان  رضایتمندی بیشتر و نگرش  مثبت تری  

نسبت به زندگی خود دارند، مسئولیت های دانشگاهی 

تلقی ممکن است به همان میزان کمتر چالش برانگیز 

شوند. بنابراین، بروز رفتارهای اهمال کارانه نیز کمتر 

(. در یک مطالعه که به بررسی ارتباط بین 13خواهد بود )

اهمال کاری و وجود مهارت خود نظم جویی، رضایتمندی 

 619از خود، رضایتمندی از زندگی و وجود امید در بین 

ای دانشجو پرداخت نتایج حاصله نشان داد که کلیه متغیره

 (.14فوق با بروز رفتارهای اهمال کارانه ارتباط منفی دارند)

دیگر متغیر مورد مطالعه در این تحقیق انگیزه است. در 

حالی که انگیزه بیانگر نیازها، خواسته ها و اقدامات افراد 

است، به عنوان عاملی برای استمرار فعالیت های هدفمند 

  "چگونگی"و  "چرایی"(. انگیزه  15نیز شناخته می شود )

بروز رفتارهای انسانی را توضیح می دهد. بر این اساس،  

انگیزه تحصیلی را می توان علت رفتارهایی دانست که 

دانشجویان را به سمت مطالعه  و تالش های آکادمیک 

(. تعدادی از تحقیقات نشان داده اند که 16سوق می دهد )

دانشگاهی بین بروز رفتارهای اهمال کارانه در محیط های 

، 19، 18، 17و فقدان انگیزه ی کافی ارتباط وجود دارد )

(. انگیزه  به عنوان یک ساختار چند بعدی  به سه گروه  20

درونی که از حس رضایتمندی حاصل از به اتمام رساندن 

کارها و دستیابی به اهداف ناشی می شود و انگیزه بیرونی 

ی انگیزگی که از پاداش های بیرونی ناشی می شود و  ب

)انگیزه از بین رفته( طبقه بندی می شود. حال سوالی که 

مطرح می شود این است که آیا ارتباطی بین اهمال کاری 

تحصیلی و نوع انگیزه وجود دارد. براساس تحقیقات انجام 

شده نتایج متفاوتی حاصل شده است، بعضی از مطالعات 

مال بروز حاکی از ارتباط معکوسی بین انگیزه درونی و احت

(. نتایج حاصل 20، 17، 21رفتارهای اهمال کارانه است )

از فراتحلیل ها نیز حاکی از آنست که افراد به احتمال زیاد 

تکالیفی را که پاداش فوری ندارند،  لذت بخش نیستند و 

باعث کسالت و خستگی آنها می شوند را به عقب
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ت بین که گروه دیگری از تحقیقا (. در حالی1می اندازند )

انگیزه تحصیلی و اهمال کاری رابطه معنی داری پیدا 

 (.  22نکرده اند )

متغیر دیگری که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته 

است راهبردهای یادگیری زبان خارجه می باشند. 

راهبردهای یادگیری به فرآیندهای ذهنی اطالق می شود 

ار است که شامل افکار، احساسات و عملکردهای خودمخت

که به طور نظام مند به سمت یادگیری و درک مفاهیم 

جدید می روند و شامل راهبردهای عاطفی، جبران، 

فراشناختی،اجتماعی و حافظه می شوند.  بنابراین، 

راهبردهای یادگیری به عنوان یک حوزه مرتبط با سازمان 

دهی، برنامه ریزی،  تعیین راهبردهای نظم جویی، مدیریت 

دازش اطالعات به طور بالقوه با اهمال کاری زمان و پر

مرتبط هستند. عدم بهره گیری از راهبردهای یادگیری 

)مانند عادات یادگیری ضعیف( می تواند بر نتایج یادگیری 

(. مطالعات متعددی تا به امروز به 1، 6تأثیر منفی بگذارد )

ارتباط بین استفاده از راهبردهای یادگیری و اهمال کاری 

( و نشان داده اند که فقدان 25، 24، 23کرده اند ) اشاره

سازماندهی  و استفاده محدود از راهبردهای شناختی و 

 فراشناختی با اهمال کاری ارتباط قابل توجهی دارد.

بــا وجـود آنکــه اهمـالکــاری پدیده ای شایع و بالقوه 

آسیب زا است، آنگونه که باید، شناخته نشده است. 

ای فهـم علـل آن بایـد تـالش بیشـتری انجام بنابراین بر

شود. از این  رو مطالعه ی حاضر به بررسی اهمال کاری 

تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز می 

پردازد و تاثیر متغیرهای مختلف براهمال کاری این گروه از 

دانشجوبان را مورد بررسی قرار می دهد. به طور مشخص،  

به بررسی اهمال کاری تحصیلی و ارتباط مطالعه حاضر  

آن با انگیزه، راهبردهای یادگیری، و تیپ شخصیتی 

دانشجویان می پردازد.  تاثیر عواملی مانند جنسیت، رشته 

تحصیلی، مدرس، واحد درسی زبان انگلیسی و مقطع 

تحصیلی بر اهمال کاری تحصیلی نیز در این مطالعه مورد

ت تحقیق به شرح زیر می بررسی قرار گرفته است. سواال

 باشد: 

. دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در کدام حیطه 1

ها بیشترین اهمال کاری تحصیلی را از خود نشان می 

 دهند؟

. آیا انگیزه، راهبردهای یادگیری و تیپ شخصیتی بر 2

 اهمال کاری تحصیلی دانشجویان تأثیرگذار است؟

د درسی زبان . آیا جنسیت، مقطع تحصیلی، واح3

انگلیسی، مدرس و رشته تحصیلی بر میزان اهمال کاری 

 تحصیلی دانشجویان تأثیر دارد؟

 

 هاروش

مطالعه حاضر از نوع کمی است که در آن از چندین 

پرسشنامه برای جمع آوری داده استفاده شده است. از 

دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شیراز که در  294مجموع 

حداقل یک واحد  94-93صیلی نیمسال دوم سال تح

درسی زبان انگلیسی داشتند در نهایت پس از دریافت 

پرسشنامه معتبر و تکمیل  238رضایت آگاهانه آنها تعداد 

شده جمع آوری شد که عناوین این پرسشنامه ها به شرح 

زیر می باشد. الف: پرسشنامه راهبردهای یادگیری زبان 

ج:  ،یسنک(، ب: پرسشنامه شخصیت ا26آکسفورد )

(، د: پرسشنامه 27پرسشنامه نگرش و انگیزه گاردنر )

(. 28سنجش اهمال کاری تحصیلی سولومون و روت بلوم )

از سه متخصص رشته آموزش زبان انگلیسی جهت بررسی 

روایی پرسشنامه ها استفاده شد و نظرات اصالحی آنها 

اعمال گردید. پایایی پرسشنامه ها هم با استفاده از 

آلفا بررسی شد که به ترتیب ضریب همبستگی  کرونباخ

/. بدست امد که همگی در محدوده 75/. و 83 ،/.71 ،/.93.

 قابل قبول هستند. 

جهت جمع آوری داده ها ابتدا اهداف و دستاوردهای 

احتمالی مطالعه برای دانشجویان تشریح شد و اهمیت 

همکاری آنها در جمع آوری داده ها و نقش این همکاری
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زبان   مک به بهبود فرایند آموزش و یادگیریدر ک

انگلیسی گوشزد گردید و پس از اخد رضایت آگاهانه آنها 

فرایند جمع آوری داده ها در دو جلسه انجام گرفت. در 

جلسه اول تکمیل پرسشنامه های سنجش اهمال کاری 

تحصیلی و پرسشنامه راهبردهای یادگیری زبان در طی 

تکمیل پرسشنامه نگرش و دقیقه و در جلسه دوم  40

دقیقه صورت  30انگیزه و پر سشنامه شخصیت ایسنک در 

 گرفت. 

انجام شده  94جمع آوری داده های این تحقیق در سال 

است که هنوز الزامی برای ارائه کد اخالق وجود نداشت با 

اینوجود تمام مالحظات اخالقی در تمام مراحل انجام 

قرار گرفت. رضایت  تحقیق و جمع آوری داده ها مدنظر

آگاهانه شرکت کنندگان کسب شد و به آنها اطمینان داده 

شد که در هر مرحله ای از تحقیق و به هر دلیلی می 

توانند از شرکت در تحقیق انصراف دهند. ضمنا توضیحات 

الزم در خصوص نحوه جمع آوری داده ها بدون نیاز به 

طمینان داده کسب اطالعات هویتی آنها داده شد و به آنها ا

شد که نتایج به طور کلی و نه انفرادی مورد بررسی قرار 

 می گیرند.

داده های جمع آوری شده از طریق نرم افزار آماری 

SPSS  و با استفاده از تست همبستگی پیرسون و تست

 تک متغیره واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

 

 هايافته

ق )دانشجویان در کدامبرای پاسخ به اولین سؤاالت تحقی

حیطه ها بیشترین اهمال کاری تحصیلی را از خود نشان 

 .می دهند؟ از آمار توصیفی استفاده شد

نشان داده شده است، بر اساس  1همانطور که در جدول 

نمرات میانگین بیشترین اهمال کاری در حوزه  

مانند پر کردن فرم، ثبت  "کارهای اداری دانشگاهی"انجام

کالسها، گرفتن کارت شناسایی و غیره بوده است   نام برای

انجام تکالیف "، "مطالعه برای امتحان"و پس از آن 

کارهای  "و "ادامه کار با تکالیف خواندنی هفتگی "کتاب،

است. عالوه بر این، میانگین کل اهمال کاری در  "حضوری

نمره می باشدکه با توجه به اینکه  5از  24/2تمام مقوله ها 

می باشد نشان می دهد  4/2ین کسب شده کمتر از میانگ

دانشجویان، اهمال کاری را را در سطح زیاد گزارش داده 

 .اند

جهت پاسخ به سوال دوم تحقیق )آیا انگیزه،  تیپ 

شخصیتی، و راهبردهای یادگیری زبان بر اهمال کاری 

، محققان ابتدا حصیلی دانشجویان تأثیرگذار است؟(ت

ون را انجام دادند تا در صورت تحلیل همبستگی پیرس

وجود همبستگی معنی دار، تحلیل یک متغیره واریانس 

، 2برای شناسایی اثر احتمالی انجام شود. مطابق جدول  

بین اهمال کاری تحصیلی و دو متغیر راهبرد یادگیری 

، وجود جبران و انگیزه بیرونی همبستگی وجود دارد. با این

عیف فقط بین اهمال همبستگی منفی معنی دار اما ض

 مشاهده شد. کاری و انگیزه بیرونی

 

 

 

 

 . آمار توصیفی برای مقوله های اهمال کاری تحصیلی1جدول 

 انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل دامنه مقوله های اهمال کاری

 702/0 5/2 5 4 4 انجام تکالیف کتاب

 931/0 67/2 5 1 4 مطالعه برای امتحانات

 968/0 41/2 33/13 1 33/12 ا تکالیف خواندنی هفتگیادامه کار ب

 918/0 22/3 5 1 4 کارهای اداری دانشگاهی

 568/0 20/2 33/3 67/0 67/2 کارهای حضوری مثل مالقات مشاور و...
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 یلیانگیزه و تیپ شخصیتی با اهمال کاری تحص ،.  آمار توصیفی و میزان همبستگی بین  راهبردهای یادگیری زبان2جدول 

 معنی داری ضريب همبستگی انحراف معیار میانگین متغیرها

18/3 راهبردهای يادگیری بطور کلی  529/0  106/0                   146/0  

06/3 راهبرد حافظه  546/0  011/0                   873/0  

16/3 راهبرد شناختی  54/1  031/0                   650/0  

35/3 راهبرد جبران   695/0  131/0 *                44/0  

59/3 راهبرد فرا شناختی  649/0  037/0                   576/0  

14/3 راهبردعاطفی  684/0  051/0                   436/0  

94/2 راهبرد اجتماعی  856/0  013/0                  839/0  

01/4 انگیزه کلی  508/0  071/0                  071/0  

94/3 یرونیانگیزه ب  454/0  172/0- *               010/0  

71/3 انگیزه درونی  712/0  073/0                   274/0  

71/13 برون گرايی  66/2  014/0                   835/0  

 

بین در راهبردهای یادگیری زبان و انگیزه نمره میانگین 

نشاندهنده  انگیزه کم و استفاده کم از  4/2تا  5/1

 4/3تا  5/2هبردهای یادگیری می باشد، میانگین را

نشاندهنده انگیزه متوسط و استفاده متوسط از راهبردهای 

نشاندهنده انگیزه  5/3یادگیری است و میانگین باالتر از 

، 26زیاد  و استفاده زیاد از راهبردهای یادگیری است. )

مشاهده می شود میزان  2همانگونه که در جدول (.  27

استفاده دانشجویان از راهبردهای یادگیری زبان  آگاهی و

( 18/3بطور کلی در حد متوسط ارزیابی می شود )میانگین 

این در حالی است که در زیر شاخه های راهبردهای 

یادگیری زبان میزان آشنایی و استفاده دانشجویان از 

( و در دیگر 59/3راهبرد فراشناختی در حد باال )میانگین 

ن راهبرد های شناختی، جبران، عاطفی، و راهبردها همچو

اجتماعی در حد متوسط ارزیابی می شود که در این بین 

آشنایی و استفاده دانشجویان از راهبرد اجتماعی در پایین 

( قرار دارد. با توجه به میانگین 94/2ترین حد )میانگین 

(، انگیزه دانشجویان 01/4بدست آمده برای انگیزه کلی )

زبان در حد باالیی ارزیابی میشود در حالیکه  برای یادگیری

در تفکیک انواع انگیزه، انگیزه بیرونی دانشجویان نسبت به 

انگیزه درونی آنها در یادگیری زبان در سطح باالتری قرار 

 12دارد. در خصوص تیپ شخصیتی، میانگین باالتر ار 

نشاندهنده برونگرا بودن دانشجویان است که با عنایت به 

( دانشجویان دارای شخصیت 71/13ین کسب شده )میانگ

 برونگرا ارزیابی می شوند.

برای اطمینان از اینکه  همبستگی منفی معنی دار از لحاظ 

آماری بین اهمال کاری و انگیزه بیرونی واقعا به معنای 

تأثیر قابل توجه انگیزه بیرونی بر میزان اهمال کاری 

، واریانس را ره محققان تحلیل تک متغی ،دانشجویان است

 .نشان داده شده، انجام دادند 3همانطور که در جدول 

 112/0و با توجه به سطح معنی داری   3مطابق جدول 

انگیزه بیرونی تأثیر معنی داری بر اهمال کاری تحصیلی 

اگر چه در جدول دو همبستگی   ندارد یاندانشجو

معناداری از لحاظ آماری داشت. نگاهی به میزان تاثیر 

 180/0انگیزه بیرونی بر اهمال کاری دانشجویانکه معادل 

تأثیر انگیزه بیرونی بر  میزان  نشان می دهد که  است

اهمال کاری تحصیلی دانشجویان چشمگیر و قابل اعتنا 

نیست. تحلیل های فوق برای یافتن تأثیر راهبرد یادگیری 

جبران در اهمال کاری دانشجویان نیز انجام شد )جدول 

4.) 
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 آزمون اثر بین موردی انگیزه بیرونی بر اهمال کاری .3جدول 

 منبع
مجموع  نوع سه

 مجذورات
 درجه آزادی

میانگین 

 مجذورها
F میزان تاثیر معنی داری 

762/12 مدل همبسته  31 412/0  357/1  112/0  180/0  

مقدار میانگین 

 تابع
753/896  1 753/896  504/2955  000/0  939/0  

276/12 انگیزه بیرونی  31 412/0  357/1  112/0  180/0  

953/57 خطا  191 303/0     

617/1813 کل  223     

715/70 کل همبسته  222     

 

 آزمون های اثر بین موردی راهبرد یادگیری جبران بر اهمال کاری. 4جدول 

 منبع
مجموع  نوع سه

 مجذورات
 درجه آزادی

میانگین 

 مجذورها
F 

سطح معنی 

 داری
 میزان تاثیر

459/4 دل همبستهم  19 235/0  742/0  773/0  061/0  

مقدار میانگین 

 تابع
293/605  1 293/605  268/1913  000/0  899/0  

459/4 راهبرد جبران  19 235/0  742/0  773/0  061/0  

335/68 خطا  216 316/0     

765/1913 کل  236     

794/72 کل همبسته  235     

 

تأثیر  ،ده استنشان داده ش 4همانطور که در جدول 

راهبرد یادگیری جبران بر اهمال کاری معنی دار نیست 

( و میزان تاثیر نیز بسیار 773/0نیست )سطح معنی داری 

، همبستگی 1 ( اگرچه مطابق جدول061/0جزیی است )

داشتند. بنابراین، از مجموع مباحث فوق می توان نتیجه 

انگیزه و تیپ  ،گرفت که راهبردهای یادگیری زبان

خصیتی برونگرا  بر میزان اهمال کاری دانشجویان تأثیر ش

 .قابل اعتنایی ندارند

مقطع  ،برای پاسخ به سؤال سوم تحقیق )آیا جنسیت

مدرس و رشته تحصیلی  ،واحد درسی انگلیسی ،تحصیلی

تحلیل تک  ،بر اهمال کاری دانشجویان تأثیر می گذارد؟(

نطور که در متغیره واریانس طبق جداول زیر انجام شد. هما

 62شرکت کنندگان شامل  ،نشان داده شده است 5جدول 

دانشجوی دختر می باشند. میانگین  176دانشجوی پسر و 

نمرات نشان می دهد که دانشجویان مونث کمی بیشتر از 

دانشجویان مذکر اهمال کاری در یادگیری زبان انگلیسی 

 .داشتند

ینان از تحلیل تک متغیره واریانس برای اطم 6در جدول 

اهمال کاری بیشتر دانشجویان دختر نسبت به پسر انجام 

 شد.

تأثیر جنسیت بر اهمال کاری دانشجویان  ،6مطابق جدول 

( ؛ از طرفی میزان 664/0معنادار نیست )سطح معنی داری 

تاثیر جنسیت بر اهمال کاری نیز بسیار کم و جزیی است 

 .(001/0)میزان تاثیر 

تحصیلی نیز تکرار شد. همانطور همین تحلیل  برای مقطع 

دانشجو مشغول به  60 ،مشاهده می شود 7که در جدول 

دانشجو مشغول به  178تحصیل در مقطع کارشناسی و 

بودند. براساس  تحصیل در مقطع دکترای حرفه ای
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میانگین نمرات، اهمال کاری در دانشجویان کارشناسی 

  بیشتر از دانشجویان دکترا بوده است.

، برای اطمینان از اینکه آیا واقعا مقطع تحصیلی البا این ح

بر اهمال کاری دانشجویان تاثیر می گذارد یا خیر، تحلیل 

 یک متغیره واریانس انجام شد.

 تحصیلیتأثیر مقطع  ،آمده است 8همانطور که در جدول 

 (678/0)سطح معنی داری  بر اهمال کاری معنادار نیست 

 یار اندک است.( نیز بس001/0و میزان تاثیر )

، 9واحد درسی زبان انگلیسی طبق جدول  در خصوص

 60دانشجو در حال یادگیری انگلیسی عمومی بودند،  119

انگلیسی پیش  ،دانشجو 28 ،دانشجو، انگلیسی تخصصی

 نگارش زباننفر نیز در حال یادگیری  31دانشگاهی و 

آکادمیک  بودند. با توجه به میانگین نمرات به نظر می 

اهمال کاری دانشجویانی که در حال یادگیری  رسد

 انگلیسی عمومی بودند بیشتر از دیگران است.

، تحلیل یک متغیره 9اطمینان از یافته های جدول  برای

 انجام شد. 10واریانس  طبق جدول 

 

 آمار توصیفی جنسیت. 5جدول 

 اندازه جمعیت انحراف معیار میانگین جنسیت

77/2 مذکر  618/0  62 

81/2 ثمون  547/0  176 

80/2 کل  565/0  238 

 

 آزمون اثر بین موردی جنسیت بر اهمال کاری. 6جدول 

 منبع
مجموع  نوع سه

 مجذورات
 درجه آزادی

میانگین 

 مجذورها
F 

سطح معنی 

 داری
 میزان تاثیر

061/0 مدل همبسته  1 061/0  189/0  664/0  001/0  

مقدار میانگین 

 تابع
380/1432  1 380/1432  555/4584  000/0  950/0  

061/0 جنسیت  1 061/0  189/0  664/0  001/0  

819/57 خطا  236 321/0     

362/1946 کل  238     

     237 75.879 کل همبسته

 

 آمار توصیفی مقطع تحصیلی. 7جدول 

 اندازه جمعیت انحراف معیار میانگین سطح تحصیالت

82/2 لیسانس  576/0  60 

79/2 دکتری  566/0  178 

80/2 کل  565/0  238 
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 اثر بین موردی مقطع تحصیلی بر اهمال کاری آزمون. 8جدول 

 منبع
مجموع  نوع سه

 مجذورات
 F میانگین مجذورها درجه آزادی

سطح معنی 

 داری
 میزان تاثیر

056/0 مدل همبسته  1 056/0  173/0  678/0  001/0  

مقدار میانگین 

 تابع
489/1419  1 489/1419  129/4418  000/0  499/0  

056/0 سطح تحصیالت  1 056/0  173/0  678/0  001/0  

824/75 خطا  236 321/0     

362/1946 کل  238     

879/75 کل همبسته  237     

 

 آمار توصیفی دوره زبان انگلیسی. 9جدول 

 اندازه جمعیت انحراف معیار میانگین واحد درسی زبان انگلیسی

84/2 انگلیسی عمومی  570/0  119 

83/2 ی تخصصیانگلیس  636/0  60 

79/2 انگلیسی پیش دانشگاهی  481/0  28 

60/2 آکادمیک نگارش زبان  442/0  31 

80/2 کل  565/0  238 

 

 اثر بین موردی واحد زبان انگلیسی بر اهمال کاریمون آز. 10جدول 

 منبع
مجموع  نوع سه

 مجذورات
 درجه آزادی

میانگین 

 مجذورها
F 

سطح معنی 

 داری

Partial Eta 

squared 

433/1 مدل همبسته  3 478/0  501/1  215/0  019/0  

مقدار میانگین 

 تابع
884/1318  1 884/1318  507/4145  000/0  947/0  

واحد درسی زبان 

 انگلیسی
433/1  3 478/0  501/1  215/0  019/0  

447/74 خطا  234 318/0     

362/1946 کل  238     

879/75 کل همبسته  237     

 

می دهد که تأثیر واحد درسی زبان نشان  10جدول 

 انگلیسی بر اهمال کاری دانشجویان معنی دار نیست

( نیز 019/0( و میزان تاثیر )215/0)سطح معنی داری 

واحد درسی زبان انگلیسی بر  ،بنابراین بسیار اندک است 

میزان اهمال کاری دانشجویان تأثیر قابل توجهی نمی 

 .گذارد

در کالس هر یک از مربیان ترکیب دانشجویان  11جدول 

را نشان می دهد که در اینجا جهت ناشناس ماندن 
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مربیان از حروف افبا استفاده شده است.. در کالس مربی 

 29 ،جیممربی   ،دانشجو 45 ،مربی ب  ،دانشجو 118الف 

دانشجو حضور داشتند. همانطور  46 ،دانشجو و مربی دال

 دال یان مدرسدانشجو ،که میانگین نمرات نشان می دهد

بیش از سایر مدرسان اهمال کاری در یادگیری زبان 

 ب و الف  ،جیم انگلیسی داشتند و به دنبال آن مربی

 .هستند

به بررسی معنی داری تفاوت دیده شده بین 12جدول 

 می پردازد.  11مربیان در جدول 

مربیان تأثیر معنی  ،دیده میشود 12همانطور که در جدول 

همال کاری دانشجویان نداشتند )سطح داری بر میزان ا

( نیز بسیار 019/0و میزان تاثیر ) (204/0معنی داری 

 اندک بود.

فراوانی دانشجویان در هر رشته تحصیلی  13جدول 

دانشجو در رشته پزشکی مشغول  126را نشان می دهد. 

دانشجو در  18 ،دانشجوی داروسازی 48 ،به تحصیل بودند

دانشجو  13ر بهداشت محیط و دانشجو د 33 ،کاردرمانی

 .در حوزه بهداشت عمومی مشغول به تحصیل بودند

دانشجویانی که مشغول به  ،براساس نمرات میانگین

تحصیل در رشته بهداشت محیط بودند بیشتر از سایرین 

در یادگیری زبان انگلیسی اهمال کاری داشتند و به دنبال 

می و بهداشت عمو ،کاردرمانی ،آن دانشجویان پزشکی

 .داروسازی

برای اطمینان از اینکه تفاوتهای مشاهده شده در جدول 

بین دانشجویان رشته های مختلف از نظر آماری  13

معنادار هستند تحلیل تک متغیره واریانس انجام شد 

 (14)جدول 

 

 آمار توصیفی مربیان. 11جدول 

 اندازه جمعیت انحراف معیار میانگین مربی

81/2 الف  557/0  118 

64/2 ب  548/0  45 

86/2 جیم  545/0  29 

87/2 دال  604/0  46 

80/2 کل  565/0  238 

 

 آزمون اثر بین موردی مدرس بر اهمال کاری. 12جدول 

 منبع
مجموع  نوع سه

 مجذورات
 درجه آزادی

میانگین 

 مجذورها
F 

سطح معنی 

 داری
 میزان تاثیر

471/1 مدل همبسته  3 490/0  542/1  204/0  019/0  

میانگین  مقدار

 تابع
366/1445  1 366/1445  399/4545  000/0  951/0  

471/1 مربی  3 490/0  542/1  204/0  019/  

408/74 خطا  234 318/0     

362/1946 کل  238     

879/75 کل همبسته  237     
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 آمار توصیفی برای رشته تحصیلی. 13جدول 

 اندازه جمعیت انحراف معیار میانگین رشته تحصیلی

81/2 یپزشک  561/0  126 

71/2 داروسازی  610/0  48 

80/2 کاردرمانی  334/0  18 

93/2 بهداشت محیط  645/0  33 

70/2 بهداشت عمومی  467/0  13 

80/2 کل  565/0  238 

 

 آزمون های اثر بین موردی رشته تحصیلی بر اهمال کاری. 14جدول 

 منبع
مجموع  نوع سه

 مجذورات
 درجه آزادی

میانگین 

 مجذورها
F 

سطح معنی 

 داری
 میزان تاثیر

076/1 مدل همبسته  4 269/0  838/0  502/0  014/0  

مقدار میانگین 

 تابع
100/1020  1 100/1020  450/3177  000/0  932/0  

076/1 رشته تحصیلی  4 269/0  838/0  502/0  014/0  

803/74 خطا  233 321/0     

362/1946 کل  238     

879/75 کل همبسته  237     

 

نشان می دهد که تفاوت بین  14نتایج جدول  تحلیل

دانشجویان رشته های مختلف از لحاظ آماری معنادار 

( و میزان تاثیر رشته 502/0نیست )سطح معنی داری 

( نیز بسیار کم و غیر قابل 014/0تحصیلی بر اهمال کاری)

 اعنتاست.

 

 بحث

اهمال کاری در تحصیالت دانشگاهی یک مشکل اساسی 

ر زندگی تحصیلی دانشجویان و یا آینده است چرا که د

شغلی آنها تأثیر به سزایی می گذارد. بسیاری از مشکالت 

از جمله گرفتن نمرات پایین و مشارکت پایین در کالس 

(. یافته های 29ممکن است به این عامل نسبت داده شود )

این مطالعه نشان داد که میزان اهمال کاری در انجام 

بیشتر از اهمال کاری  "هیوظایف اداری دانشگا"

انجام " ،"انجام تکالیف کتاب" ،"مطالعه برای امتحانات"در

کارهای "و  "تکالیف هفتگی در حوزه خواندن متون

است. از آنجاییکه انجام وظایف اداری دانشگاهی  "حضوری

دارای رابطه معکوس با سطح رضایتمندی و نگرش مثبت 

دلیل نتیجه  ( لذا14، 13نسبت به زندگی و امید است)

بدست آمده می تواند رضایتمندی پایین دانشجویان و 

نگرش نه چندان مثبت آنها نسبت به آینده شغلی و امید 

پایین آنها باشد. از سوی دیگر نتایج نشان داد که 

دانشجویان عموما در سطم باالیی اهمال کاری در یادگیری 

واند زبان انگلیسی دارند. یکی از دالیل اهمال کاری می ت

اضطراب و کسالت باشد که زمانی اتفاق می افتد  ،استرس

که انتظارات از مهارتها، توانمندیها و زمان در اختیار 

فراگیران باالتر باشد که این امر با توجه به حجم باالی 

دروس زبان انگلیسی و گاها سطح باالی مطالب آموزشی 

ه نسبت به سطح پایه زبان انگیسی دانشجویان قابل توجی

است. دلیل دیگر می تواند بوروکراسی در انجام کارهای 
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اداری باشد که باعث اهمال کاری از سوی دانشجویان می 

شود. عالوه بر این، امتحانات سطح باالیی از اضطراب و 

می تواند منجر به اهمال  که ،استرس را به وجود می آورد

به خصوص وقتی که سطح امتحانات با دانش و  ،کاری شود

ارتهای دانشجویان مطابقت نداشته باشد. این عدم تعادل مه

یکی از متداول ترین شکایات دانشجویان است که در قالب 

الزم به ذکر  ،جلسات مشاوره ابراز شده است. با این وجود

دانشجویان  ،است که به عنوان یک مزیت کوتاه مدت

ممکن است از اهمال کاری بعنوان تکنیکی برای کاهش 

ضطراب استفاده کنند. شاید به همین دلیل استرس و ا

باشد که در بعضی از مطالعات میزان استرس با میزان 

  (.28اهمال کاری نسبت معکوس داشته است )

عالوه بر این،  در این مطالعه تفاوت معناداری بین 

دانشجویان مقطع کارشناسی و دکترای حرفه ای در میزان 

افته در تضاد با نتایج اهمال کاری آنها دیده نشد که این ی

تحقیقاتی است که اهمال کاری دانشجویان مقاطع 

تحصیالت تکمیلی را بیشتر از مقاطع پایین همچون مقطع 

(. استرس بیشتر دوره های 28کارشناسی می دانستند )

تحصیالت تکمیلی در مقایسه با دوره های کارشناسی به 

 دلیل کمیت و کیفیت باالتر امور آموزشی و پژوهشی

مختلفی که باید در دوره های تحصیالت تکمیلی انجام 

شود می تواند منجر به ترس از عدم موفقیت و افزایش 

 (. 31)  تمایل دانشجویان به اهمال کاری شود

محققان همبستگی پیرسون را برای بررسی وجود ارتباط 

معنی دار بین اهمال کاری و متغیرهایی مانند راهبردهای 

شخصیتی و انگیزه انجام دادند. این های یادگیری، تیپ 

مطالعه هیچ ارتباطی بین انگیزه کلی و اهمال کاری پیدا 

بعضی از تحقیقات پیشین نکرده است که منطبق بر نتایج 

، تنها همبستگی معنادار اما وجود(. با این 22)  است

ضعیف بین اهمال کاری و انگیزه بیرونی مشاهده شد که 

ود که می توان اینگونه نتیجه این همبستگی نیز  منفی ب

گرفت که باال بردن انگیزه بیرونی دانشجویان از طریق 

تشویق، نمره و دیگر راهکارها می تواند به کاهش اهمال 

کاری منجر شود اما تحلیل تک متغیره واریانس میزان 

کاهش در اهمال کارب را بسیار اندک و جزیی نشان داد، 

نی کم را کامال مرتبط با نتایج تحقیق دیگری انگیزه بیرو

( این در حالی است 32اهمال کاری زیاد نشان داده است )

که حتی ارتباط قوی و منفی بین انگیزه درونی و اهمال 

 (.31کاری نیز دیده شده است )

گرایش به اهمال کاری  ،(33طبق نظریه انگیزش تمپورال )

جود عدم و باشد لذا باال یا پایین نمی تواند بیانگر انگیزه

همبستگی معنی دار بین انگیزه و اهمال کاری در مطالعه 

حاضر ممکن است به این دلیل باشد که انگیزه به تنهایی 

صرفا بیانگر خواسته ها و تمایالت خاص شخص نیست 

نقش بزرگی  ،بلکه بافت فرهنگی که فرد در آن قرار دارد

در باورهای انگیزشی تحصیلی و سیستم های اعتقادی فرد 

انگیزه های بیرونی  ،(. به عنوان مثال34می کند ) بازی

مانند انتظارات خانوادگی یا اجتماعی معموالً دلیل اصلی 

دستاوردهای دانشگاهی دانشجویان آسیایی است در حالی 

که پیشرفتهای تحصیلی دانشجویان غربی بر اساس 

نیازهای خودشان برای دستیابی به آنها حاصل می شود و 

 (.35رافیان )نه انتظارات اط

این مطالعه حتی هیچ ارتباط معنی داری بین  ،عالوه بر این

پیدا نکرد در  اهمال کاریراهبردهای یادگیری زبان و 

حالیکه بعضی از مطالعات پیشین بین راهبردهای شناختی 

و فراشناختی و اهمال کاری رابطه منفی و معناداری را 

دلیل عدم ( که این امر می تواند به 23گزارش کردند )

آشنایی و عدم استفاده زیاد از این راهبردها هم مرتبط 

رشته  ،مطالعه حاضر تاثیر جنسیت ،باشد همچنین

و واحد درسی زبان  مقطع تحصیلی ،مربی ،تحصیلی

انگلیسی  بر میزان اهمال کاری دانشجویان در یادگیری 

  .زبان انگلیسی را تایید نکرد

 

 نتیجه گیری

کاری گاهی برای اجتناب از استرس و از آنجاییکه اهمال  

اضطراب انجام میشود لذا می توان گفت که گروهی از 

اهمال کاران تمایل دارند به به اندازه دیگران سخت کار 

کنند و دارای اهداف مشابهی هستند اما کمتر به این 
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در شیوه های خود  ،اهداف عمل می کنند. عالوه بر این

تمال وجود دارد که اظهاری و خود ارزیابی این اح

دانشجویان به طور دقیق میزان اهمال کاری خود را 

نتایج داده های خود ارزیابی از  ،گزارش ندهند. بنابراین

طریق پرسشنامه ممکن است کامال واقعگرایانه نباشند و 

نتایج بسیار متفاوتی که در مطالعات مختلف بدست آمده 

رفته شده در تاییدی بر این ادعاست که ابزارهای بکار گ

ارزیابی اهمال کاری دانشجویان و مشخصات جمعیتی آنها 

و تفاوتهای فردی همگی در نتایج نهایی تاثیر گذارند. حتی 

برداشت های مختلف از مفهوم اهمال کاری نیز نتایج 

متفاوتی را در مطالعات به وجود آورده است. این مشکل که 

شنامه بروز عمدتا در روشهای خود ارزیابی مبتنی بر پرس

می کند با استفاده از معیارهای مبتنی بر مشاهده رفتار  

می تواند تا حدی از بین برود. لذا پیشنهاد می شود از 

ابزارهای متنوع  در سنجش اهمال کاری استفاده شود. 

همچنین نتایج مطالعه حاضر باید با احتیاط در مورد 

طالعه جنسیت تعمیم داده شود زیرا اکثر دانشجویان در م

 حاضر از جنسیت مونث بودند. 
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