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 چكیده 
. پژوهش، از رفتیدانش آموزان انجام پذ یلیتحص شرفتیبا پ یو اهمال کار یرابطه خودکارآمد یپژوهش حاضر با هدف بررس

دانش آموزان  هیرا کل یبود. جامعه آمار یو از نوع همبستگ یفیاطالعات، توص یجمع آور یاز لحاظ چگونگ ؛یلحاظ هدف، کاربرد

 یچند مرحله ا یخوشه ا یریدادند. روش نمونه گ یم لیتشک 1395-1394 یلیصدر سال تح نیدختر مقطع متوسطه شهر قزو

داده  ینفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار جمع آور 210و مورگان تعداد  یکرجس یریجدول نمونه گ قیبود که از طر

 یلیتحص شرفتیپ یبررس یبود و برا ومسولومون و راث بل یشرر، پرسشنامه اهمال کار یعموم یها شامل پرسشنامه خودکارآمد

 بیضر قیآنها از طر ییایو پا  نیمتخصص اتیپرسشنامه ها با استناد به نظر ییاستفاده شد. روا یلیل تحصسال او میاز معدل ن

 یداده ها از آزمون ها لیو تحل هی. محاسبه شد. جهت تجز/82. و /77 بیقرار گرفت که به ترت یکرونباخ مورد بررس یآلفا

پژوهش نشان داد که رابطه  نیا جی. نتادیان استفاده گردهمزم  ونیو  رگرس رسونیپ یهمبستگ  رنف،یاسم -کولموگروف

با اهمال  یخودکارآمد نیو رابطه ب -./54 یلیتحص شرفتیبا پ یاهمال کار نی. ، رابطه ب/41 یلیتحص شرفتیبا پ یخودکارآمد

 ییتوانا -./47 یکار.( و اهمال /30) یروش همزمان نشان داد که خودکارآمد به ونیرگرس جینتا نیبود. همچن -./24 زین یکار

آنها  یلیتحص یدانش آموزان و عدم اهمال کار یدر صورت توجه به خودکارآمد نیرا داشتند. بنابرا یلیتحص شرفتیپ ینیب شیپ

 دانش آموزان را انتظار داشت. یلیتحص شرفتیتوان پ یم

 

 دانش آموزان. ،یلیتحص شرفتیپ ،یاهمال کار ،یخودکارآمدهای کلیدی: واژه

 

   مهمقد -1
 در پیشرفت مفهوم بلکه نیست، محفوظات دانستن و کردن حساب نوشتن، خواندن، تنها 3تحصیلی پیشرفت امروزه

 با موثر ارتباط برقراری توانایی پژوهشی، طرح یک دادن انجام توانایی اطالعات، ارزشیابی و تحلیل توانایی به اکنون تحصیل

 اخالقی و خودانگیزشی شده، گرفته های تصمیم مسئولیت پذیرش فرهنگی، مختلف های گروه در همکاری توانایی دیگران،

 پاشا)اندیشند می دیگر ای گونه به تحصیلی، پیشرفت بر اثرگذار عوامل به امروزه دلیل همین به. است یافته گسترش بودن

 (.1392 همکاران، و شریفی

                                                           

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تاکستان -د رشته روانشناسی عمومیدانشجوی کارشناسی ارش -1

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تاکستان  -دکتری روانشناسی تربیتی  -2
3 Academic Achievement 
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 پیشرفت کننده بینی پیش عوامل شناسایی یبرا تالش در گسترده طور به روانشناسان که است قرن یک به نزدیک 

 از تحصیلی پیشرفت همچنین. اند پرداخته مهم این به 4هریس و 3ثرندایک ،2سیمون و 1بینه همانند افرادی. هستند تحصیلی

 از یکی عنوان به آن از که طوری به. است شده قلمداد مهم مدارس ویژه به آموزشی، های محیط در که است مباحثی جمله

 از بسیاری . درک(1393 بلوطبنگان، اکبری)شود می یاد شغلی و تخصصی هر در ارتقا و موفقیت بینی پیش های صشاخ

 دلیل به و است پژوهشگران و شناسان روان های دغدغه از یکی و بوده مشکل بسیار آن بودن پیچیده علت به انسان رفتارهای

 آینده به یا کاری اهمال پیچیده، رفتارهای از یکی. نمایند کشف را نیانسا رفتار منشا و علت آنند درصدد ای، حرفه حساسیت

 از ویژگی این که باورند این بر پژوهشگران که جایی تا دارد وجود افراد از بسیاری در که عادتی است؛ کارها کردن موکول

 5تحصیلی کاری اهمال آموزان، شدان تحصیلی فرایند در مشکالت از یکی (.1393 همکاران، و نصری)است انسان ذاتی تمایالت

 انداختن تاخیر به یا و امتحانات برای شدن آماده مانند علمی وظایف انداختن تعویق به معنی به کاری اهمال. است شادگردان

 خود ذهن در فردی که طریق این از واژه، این(. 2014 ،6کندمیر)است مدواوم یا مقطعی صورت به شب مشق و کالسی کارهای

 شناخته شود، می شکست دچار خود دلخواه انتظار مورد زمان در آن اتمام در ولی دارد، را کاری رساندن پایان به عزم یا فرضی

  (.1391 همکاران، و مطیعی)شود می

 گرفت قرار پژوهشگران از بسیاری توجه مورد اخیر سال های در که است مهمی بحث های از یکی تحصیلی کاری اهمال

 می تجریه روزانه منظم کارهای در بزرگساالن از بسیاری که است شده یاد رفتاری مشکل یک و بد عادت یک عنوان به آن از و

 می تعویق انداختن به و سهل انگاری معادل شوند. ممالکاری انجام معینی مدت در بایستی که تکالیفی در بویژه کنند؛ 

 کاری اهمال تعاریف کلی طور به شود می مشاهده شود، گرمقایسهیکدی با کاری اهمال تعاریف تمام وقتی (.1391باشد)سواری، 

 علمی شرایط در کارها انداختن تعویق به(.2009 ،7دیور و بالیکس) سودمندنیست فرد برای که است رفتاری یا عمل شامل

 نشان مطالعات. دبندازن تعویق به را خویش علمی های فعالیت فراگیران از بسیاری است شده باعث که شده معمول ای پدیده

 و کرمین)اندازند می تعویق به را خویش علمی کارهای و کنند می استفاده راهبرد این از فراگیرا از درصد 75 حدود که داده

 علل ترین مهم از است و آموزان دانش میان در رائج مشکل یک تحصیلی تکالیف خصوص در کاری اهمال (.2015 همکاران؛

؛ 1393است)ولی زاده و همکاران، تحصیلی های پیشرفت برنامه به دستیابی و دریادگیری انفراگیر نشدن موفق یا شکست

 کاری اهمال .(2015همکاران،  و 8؛ کرمین2009، دیور و ؛  بالیکس1393؛ مطیعی و همکاران، 1393نصری و همکاران، 

 توصیف متفاوتی دالیل با تحصیلی، تکلیف انداختن تاخیر به عنوان به تواند می و است ارتباط در تحصیلی وظایف با تحصیلی

   (.1393شود)نصری و همکاران، 

 آشفتگی، تشویش، شامل آن درونی پیامدهای. است دانشجویان میان در جبالی و شایع مشکل تحصیلی کاری اهمال

 آسیب فرد تحصیل کار پیشرفت به و باشد سنگین است ممکن آن بیرونی پیامدهای و پشیمانی و ناامیدی خود، سرزنش

 که این وجود با(. 1393 همکاران، و زاده ولی)زند می آسیب فرد روابط به و شود می ها فرصت رفتن بین از باعت جمله. برساند

 درسی تکالیف انجام زمینه در گرایی اهمال اما بیفتد، اتفاق است ممکن روزانه زندگی های فعالیت  تمام در کاری اهمال

                                                           
1 Binet 
2 Simon 
3 Thorndike 
4 Harris 
5 Academic procrastination 
6 Kandemir 
7 Balkis, M., Duru, E   
8 Karmen 
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 و 1روساریو) است گرفته قرار توجه مورد دارد، آوری زیان اثرات تحصیلی موفقیت بر که رفتاری عنوان به و دارد بیشتری فراوانی

 رضایت و اضطراب نارسایی، جمله، از آموزان دانش برای مشکالتی آمدن وجود به باعث تحصیلی کاری اهمال (.2009 همکاران،

 می که بیابند خود در را توانایی این آموزان دانش زمانی که است داده نشان تحقیقات (.2014 کندمیر،)شود می زندگی از کمتر

به این معنی که زمانی فراگیران از  (.2014 کندمیر،)یابد می کاهش تحصیلی کاری اهمال میزان بیایند، فایق مشکالت بر توانند

 و تمدنی ؛1391اران،همک و باورهای خودکارآمدی برخوردار باشند میزان اهمال کاری آنها کاهش می یابد)فاتحی

االسالمی   ؛ شیخ1394است)نوری  و همکاران،  ارتباط در 2خودکارآمدی با تحصیلی پیشرفت (.2014کندمیر،  ؛1389همکاران،

؛  3،2011کالیک دویارو ؛ کرت، 1392؛ پاشاشریفی و همکاران، 1393بلوطبنگان، ؛  اکبری1393؛ عاشوری، 1394و همکاران،

 از دارد، درونی انگیزش رشد در که مهمی نقش دلیل به خودکارآمدی به مربوط های قضاوت (؛2015همکاران، البدرین و

 هیجان معیارهای به دستیابی برای فرد که کند می رشد وقتی درونی انگیزش. است برخوردار زیادی حساسیت و اهمیت

 در هم و شود می ایجاد فرد در معیارها این هب دستیابی برای بالقوه خودکارآمدی ادراک یک هم صورت این در. کند انگیزتالش

 و مدت طوالنی در فرد های تالش موجب درونی عالقه این. کند می پیدا دست مثبتی خودسنجی به نتیجه به دستیابی صورت

 پیشرفت و درونی انگیزش در ای کننده تعیین نقش تواند می باال خودکارآمدی. شود می محیطی های پاداش حضور بدون

 (.1394 همکاران، و ماهانی زاده عسکری)باشد داشته فراگیران یتحصیل

 فرد که این برای. شوند خودکارآمد تا است افراد به کمک جوامع، همه در پرورش و آموزش اهداف از دیگر یکی 

 (.1393 ان،بلوطبنگ اکبری)بپروراند خود در آموزی دانش و طفولیت دوران در را ویژگی این باید شود خودکارآمد بزرگسالی

 های محیط در خودکارآمدی لذا.است ارتباط در ای حرفه شایستگی با و هست نیز رفتار و دانش بین واسطه خودکارآمدی،

 مناسب خودکارآمدی گیری شکل و رشد برای ها محیط گونه این بندورا نظر طبق. است برخوردار ای ویژه اهمیت از آموزشی

 تمرات پذیری تغییر از توجهی قابل بخش تحصیلی، های زمینه در که است کرده دتأکی مطالعات از برخی نتایج هستند،

 واقع در شود، می تبیین تحصیلی خودکارآمدی باورهای واسطه به تحصیل دوران از شده کسب مهارتهای و تحصیلی پیشرفت

 تحصیلی های موفقیت به بیدستیا و مسایل حل یادگیری، در خود توانمندی از فرد ادراک معنی به تحصیلی خودکارآمدی

 را خودکارآمدی او است. شده مشتق بندورا اجتماعی شناخت نظریه از خودکارآمدی (.1394 همکاران، و االسالمی شیخ)است

 و انسان زیستن بهتر تنظیم در اجتماعی شناختی عوامل سایر با تفاهم در که داد قرار تجمعی و شخصی نظریه یک درون در

 رفتار آموزش و شناخت زمینه در را تازه ای شده ادراک )خودکارآمدی( مفاهیم کردن مطرح با او کنند. می عمل وی پیشرفت

 را رویارویی چگونگی خودکارآمدی انتظار و افزاید می جرات ورزی و نفس به اعتماد بر کارآمدی به باور. گشود جراتمندانه

 سازه. افزاید می موقعیت ها با سازگاری برای تالش میزان بر و می دهد کاهش را ها بازداری و ها ترس. کند می تعیین

 پشتکار حفظ ورزی، تالش گذاری، هدف تسهیل با که است خوشبینانه خودباوری یک دهنده انعکاس شده ادراک خودکارآمدی

 یکپارچگی و هیجانی سازگاری بیشتر، موفقیت بهتر، سالمت شکست ها، با برخورد از پس خودیابی موانع، با رویارویی در

 توانایی از فرد ارزیابی عنوان به را خودکارآمدی (،2001)  (. بندورا1391است)یوسفی و همکاران،  ارتباط در بهتر اجتماعی

 معتقد دیگر ازسوی و است دانسته هدف به دستیابی جهت الزم اقدامات از مجموعه یک آمیز موفقیت انجام منظور به هایش

 (.2011 کالیک، دویارو کرت،) است مبتنی اش فردی عملکرد از شخصی برادراکارات خودکارامدی باورهای که است

 و اعمال. باشد می آمیز موفقیت کار یک انجام جهت در قابلیت احساس و خود مورد در آموز دانش باور معنی به خودکارآمدی

 همکاران، و البدرین)شود می هدایت ارک یک انجام در خود موفقیت چگونگی و خود مورد در که اعتقاداتی توسط مردم رفتار

                                                           
1Rosário 
2Self-Efficacy 
3 Kurt, T. Duyar, I., & Calik, T 
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 امیدوار و تر موفق کارها انجام در باال خودکارآمدی سطح از برخوردار شخصی و موثر بسیار فرد رفتار بر خودکارآمدی (. 2015

 امور و جسمانی و انگیزشی عاطفی، شناختی، ویژگی های از ترکیبی تاثیر تحت نیز خودکارامدی احساس کل، است. در تر

 طور به (. خودباوری1391است)غیبی و همکاران،  تسلط حد در یادگیری و موفق عملکرد و تجارب کسب یعنی کتسابیا

 است معتقد دهد.باندورا می قرار تأثیر تحت را استرس برابر در پذیری آسیب و ذهنی الگوی پشتکار، انگیزش، انتخاب، مستقیم

 افراد بنابراین دهد؛ قرار تأثیر تحت نیز را همتی بلند و طلبی جاه انتظارات، اندمی تو خودباوری مذکور، کارکردهای بر عالوه که

می  بار به منفی نتایج و پایین عملکرد پایین، خودباوری با افراد و آمیز موفقیت و مثبت نتایج معموالا  باال، خودباوری با

 یک در شدن موفق و ها فعالیت انجام برای شخصی یک های توانایی به خودکارآمدی (. باورهای1394آورد)نوری و همکاران، 

 ورزش، تحصیل، مثل گوناگون های حوزه در فرد عملکرد کننده بینی پیش عوامل قویترین از یکی و شود می مربوط تکلیف

 مختلفی های شیوه به را خود به اطمینان آموزان دانش تحصیلی، حوزه در (.1393 همکاران، و زاده ولی)است تجارت و شغل

. کنند می درگیر تحصیلی های فعالیت در را خود بیشتر دارند، بیشتری اطمینان مهارتهایشان به که آنهایی و دهند می پرورش

 های موفقیت به دستیابی در قبلی موفقیت و دانش توانایی، از بیش خودکارآمدی باورهای که است معتقد( 1993) بندورا

  (.1391 همکاران، و الهی ذبیح)دارند نقش تحصیلی

 یا انگیزتر های چالش های هدف دارند، پایینی کارآمدی خود که افرادی برخالف دارند؛ باالیی خودکارآمدی که افرادی

 تسلط آنها بر باید که بینند می( تهدید نه) هایی چالش را تکالیف کنند، می انتخاب را( ساده های هدف قبال در) دشوار نسبتا

 از دهند، می نشان خود از بیشتری پافشاری و کوشش دارند، باور بیشتر را خود ارند،د بیشتری آرامش احساس یابند،

 در کارکردشان و دارند بهتری یاداوری و یادسپاری به قدرت کنند، می استفاده( سازماندهی) سودمندتری یادگیری راهبردهای

 افزایش باعث طریق سه از نفس به اعتماد و یخودباور که داده اند نشان محققان (.1393 عاشوری،)است بهتر تکالیف انجام

 :شود می آموزان دانش در تحصیلی پیشرفت و موفقیت

 پیام  تاثیر تحت بدن قسمتهای سایر همچون مغزی و ذهنی فعالیت و کرد کار مغزی: زیرا مثبت فرآیندهای ایجاد -1

 .گیرد می قرار درونی احساسی و شناختی های

 تالش افزایشی و تمایل عالقه، طحس ارتقای و انگیزش ایجاد -2

 (.1394تحصیل)نوری و همکاران،  امر درسی و فعالیت های در آموزان دانش کوشش -3

 بلکه داد، قرار مفاهیم و مطالب برابر در را فراگیر نباید که هستند استوار اصل این بر تدریس و آموزش اخیر های نظریه

 های روش اساس این بر. برسد مسأله حل و مطالب بین روابط کشف به خود تا دنمو رو روبه موقعیت و مسأله با را او باید

 خودکارآمدی افزایش هم و یادگیری افزایش باعث هم تا دارد وا فعالیت به را فراگیر که شوند طراحی طوری باید آموزشی

 با تا سازد می آماده را خود فرد ره اوال که است اهمیت حائز جهت این از خودباوری مطالعه (.1394 همکاران، و حسینی)شود

 ثانیا،. است پذیری خود و باوری خود برای قدم اولین این. شود پیروز آن مشکالت بر شده، رو روبه زندگی بلندی های و پستی

 که چرا گیرد؛ می صورت فرد هر استعداد گرفتن نظر در با هدف شناسایی. است خداداد استعدادهای شناخت و هدف تشخیص

 شکست با مساوی و خودباوری عدم برای عاملی مهمترین شناخت، این عدم و است شده آفریده کاری برای یکس هر

که بدان  تحصیلی پیشرفت اهمال کاری در و خودکارآمدی نقش باالی اهمیت به توجه (. با1394است)نوری و همکاران، 

دختر مقطع  آموزان دانش در تحصیلی پیشرفت با اهمال کاری و کارآمدی خود ارتباط بررسی حاضر مطالعه پرداخته شد، هدف

 .باشد می متوسطه شهر قزوین

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 (95)شهریورکنفرانس  بین المللی علوم انسانی و علوم رفتاری  
International Conference on Humanities and behavioral sciences (september15,2016) 

 

 

 
                                                         

                                                                                                                                                

 5 

 روش پژوهش -2
 

در  یپژوهش، دخل و تصرف نیاز آن جا که در ا نیاست. همچن یکاربرد قاتیپژوهش، از لحاظ هدف، جزء تحق نیا

اطالعات، از جمله  یجمع آور یلذا، از لحاظ چگونگ شود، یرابطه آن ها پرداخته م فیشود و صرفاا به توص یاعمال نم رهایمتغ

پژوهش  نیدر ا یباشد. جامعه آمار یم یهمبستگ قاتیجزء تحق ،یفیتوص یانواع پژوهش ها انیو از م یفیتوص یپژوهش ها

له چند مرح یخوشه ا یریاز نوع نمونه گ یریبودند. روش نمونه گ نیدانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر قزو هیشامل کل

دو  هیمدارس آن ناح انیمرا انتخاب کرد و از  هیناح کی نیشهر قزو ینواح هیکل انیکه محقق ابتدا از م یمعن نیبود به ا یا

جدول  قینفر بود که از طر 450مدارس  نیمدرسه متوسطه دخترانه را به عنوان نمونه انتخاب نمود. تعداد کل دانش آموزان ا

داده ها شامل پرسشنامه  ینفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار جمع آور 210اد و مورگان تعد یکرجس یرینمونه گ

سال  میاز معدل ن یلیتحص شرفتیپ یبررس یسولومون و راث بلوم بود و برا یشرر، پرسشنامه اهمال کار یعموم یخودکارآمد

کرونباخ  یآلفا بیضر قیآنها از طر ییایو پا  نیمتخصص اتیپرسشنامه ها با استناد به نظر ییاستفاده شد. روا یلیاول تحص

. محاسبه /82 یلیتحص یپرسشنامه اهمال کار ی. و برا/77 یعموم یپرسشنامه خودکارآمد یقرار گرفت که برا یمورد بررس

 همزمان استفاده  ونیو  رگرس رسونیپ یهمبستگ  رنف،یاسم -کولموگروف یداده ها از آزمون ها لیو تحل هیشد. جهت تجز

 .دیگرد

 

 یافته ها -3
 

 اسمیرنف -ا استفاده از آزمون کولموگروفب بررسی نرمال بودن متغیر های پژوهش(: 1جدول)

 آنها تمامی در داری معنی سطوح و بودند نرمالی توزیع دارای پژوهش متغیر سه هر که بینیم می باال جدول به توجه با

 رامتریکپا های آزمون از ها داده تحلیل برای توان می و است نرمال متغیرها توزیع %95 اطمینان با بنابراین. بود. /05 از بیشتر

 .نمود استفاده

 

 

 

 پیشرفت تحصیلی اهمال کاری خودکارآمدی متغیرهای پژوهش

   1 خودکارآمدی

  1 -./246** اهمال کاری

 1 -./544** ./418** پیشرفت تحصیلی

  اسمیرنف -کولموگروف  متغیرهای پژوهش

 سطح معنی داری Zنمره  انحراف معیار میانگین 

 ./337 ./942 12.58 55.48 خودکارآمدی

 ./053 1.265 12.97 49.11 اهمال کاری

 ./196 1.077 1.42 16.07 پیشرفت تحصیلی
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p ≤ 0/01     ** 

 ضرایب همبستگی بین متغیر های پژوهش(: 2جدول)

ابط میان متغیرهای پژوهش معنادار است. رابطه خودکارآمدی با نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که رو

بود به این معنا که با افزایش خودکارآمدی، میزان پیشرفت تحصیلی به صورت معناداری افزایش  (r=0/41)پیشرفت تحصیلی 

که با افزایش میزان اهمال ، به این معنا (r=-0/54)می یابد. رابطه بین اهمال کاری با پیشرفت تحصیلی منفی و معنادار بود 

کاری در دانش آموزان، پیشرفت تحصیلی کاهش می یابد. همچنین رابطه بین خودکارآمدی با اهمال کاری نیز منفی و معنی 

، به این معنا که با افزایش خودکارآمدی دانش آموزان، میزان اهمال کاری آنها به طور معناداری کاهش می (r=-0/24)دار بود 

 عکس. یابد و بر

در ادامه به منظور بررسی اثرات رگرسیونی خودکارآمدی و اهمال کاری بر روی پیشرفت تحصیلی از آزمون رگرسیون به  

 روش همزمان استفاده گردید.

 خطای استاندارد براورد R R شاخص

 ./389 ./382 ./618 مقدار

 (: خالصه الگو رگرسیون3جدول )

(، از واریانس متغیر پیشرفت تحصیلی را =38/0که متغیرهای خودکارآمدی و اهمال کاری، ) ( نشان می دهد3جدول )

 گزارش شده است. (4در جدول) Fکند. برای بررسی معنادار بودن این مقدار آزمون تبیین می

 .F Sig میانگین مجذورات df مجموع مجذورات آزمون

 81.608 2 163.216 رگرسیون

*01/64 
 

000/. 
 1.275 127 896/263 باقی مانده

  129 112/427 کل

 و سطح معناداری بین خودکارآمدی و اهمال کاری با پیشرفت تحصیلیF (: آزمون 4جدول )

به لحاظ آماری معنادار است که این  127و  2( با درجه آزادی 01/64) Fنشان می دهد که مقدار  (4بررسی جدول )

( سهم 5تبیین معناداری از پیشرفت تحصیلی دارند. در جدول ) خودکارآمدی و اهمال کاری که متغیرهایامر بیانگر این است 

 هریک از این دو متغیر به تفکیک در پیش بینی پیشرفت تحصیلی و همچنین معناداری آن آمده است.

 مؤلفه ها
 ضرایب استاندارد

t Sig. 
B β 

 ./000 5.371 ./303 ./034 خودکارآمدی

 ./000 -8.333 -./470 -./052 اهمال کاری

 (: ضرایب رگرسیون خودکارآمدی و اهمال کاری بر پیشرفت تحصیلی5جدول )

خودکارآمدی و اهمال کاری  تبین معناداری از پیشرفت تحصیلی دارند.  جدول فوق نشان می دهد که متغیرهای

 انگیزش تحصیلی را پیش بینی نمودند. ( از واریانسβ= -./470( و اهمال کاری )β. =/303خودکارآمدی)
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 نتیجه گیری -4
 پیشرفت با کاری اهمال بین رابطه ، ./41 تحصیلی پیشرفت با خودکارآمدی نتایج این پژوهش نشان داد که رابطه

اد که بود. همچنین نتایج رگرسیون به روش همزمان نشان د -./24 نیز کاری اهمال با خودکارآمدی بین رابطه و -./54 تحصیلی

 توانایی پیش بینی پیشرفت تحصیلی را داشتند.  -./47.( و اهمال کاری /30خودکارآمدی )

این یافته ها همسو با یافته های پژوهش  براساس این یافته ها می توان گفت زمانی که درک دانش آموزان از میزان 

انجام می دهند و آنها را به تعویق نمی اندازند، خودکارآمدی خویش باال باشد کارها و تکالیف خویش را در زمان مشخص شده 

 جای به باال خودکارآمدی با فرد بندورا، خودکارآمدی مدل که در نتیجه در زمینه تحصیلی موفق تر عمل می کنند. طبق

 در و دکن می کار سخت ها فعالیت این روی شود؛ می درگیر کار انجام در کارانه، اهمال رفتار یک عنوان به کار از اجتناب

 انجام برای افراد شود می باعث خودکارآمدی باالی حس دهند  می ادامه تالش و کار به بیشتری مدت مشکل، با برخورد

 تداوم یا شروع به تمایلی باشند، داشته تکالیف انجام در پایین خودکارآمدی افراد که زمانی و کنند صرف بیشتری وقت تکالیف

 تحصیلی خودکارآمدی که نمود بیان توان می منفی ی رابطه این توجیه در همچنین، دهد می رخ کاری اهمال و ندارند فعالیت

 نظم خود در نقص نوعی کاری اهمال که آنجا از و دارند جویی خودنظم بر مثبتی تاثیر گرایشی مدار مهارت گیری جهت و

 جویی خودنظم هستند گرایشی مدار مهارت یگیر جهت و باال خودکارآمدی های ویژگی دارای که افرادی بنابراین، است جویی

و کاهش سطح اهمال کاری به عنوان یکی از عوامل موفقیت تحصیلی  بود خواهد کمتر آنها در کاری اهمال و داشته بیشتری

 (. 1391شناخته می شود)مطیعی و همکاران، 

منجر به اهمال کاری می گردد به با توجه به یافته های این پژوهش پیشنهاد می شود در راستای کاهش دالیلی که  

شاگردان، معلمان و والدین آموزش هایی ارائه گردد و گروه های ذینفع در ارتباط با دانش آموزان سعی در افزایش و تقویت 

 حاضر مطالعه نظری و شناختی احساس خودکارآمدی آنها نمایند. از محدودیت های این پژوهش می توان به محدودیت روش

 .اشاره کرد بررسی مورد نمونه و پرسش ها به آزمودنی ها حساسیت ها، پاسخ گیریسو: که شامل

 مراجع
 

 یلیتحص شرفتیپ ینیب شیدر پ شرفتیپ زهیو انگ شرفتیاهداف پ ،ی(. رابطه ساده و چندگانه خودکارآمد1393بلوطبنگان؛ ا.) یاکبر -1

 .805-796دوره نهم، شماره چهاردهم،  ،یپزشک آموزش در علوم یرانیسمنان. مجله ا یدانشگاه علوم پزشک انیدانشجو

 تی و خالق یمیخ ودتنظ ،یخودکارآم د یاز رو یلیتحص  ش رفتیپ ین یب شی(. پ1392.)ی ؛ین.، تنگستان ؛یفیح، شر ،یفیپاشاشر -2

 .178-157سال چهارم، شماره چهارم،  ،یآموزش تیریمد قاتی، تحق91-90دانشگاه آزاد رودهن در سال تحصیلی  انیدانشجو

 یش ناخت یریادگی یبر وب و راهبردها یآموزش مبتن ریتاث سهی(. مقا1394ج.) ؛یپور؛ م.، عاشور لین.، اسماع ان؛یس.س.، شا ؛یابتر -3

. فصلنامه مجل ه دانش گاهی شوایواحد پ یدانشگاه آزاد اسالم یپرستار انیدانشجو یو خودکارآمد یلیتحص شرفتیبر پ یو فراشناخت

 .10-1دوره ششم، شماره دوم،  ،یادگیری الکترونیکی )مدیا(

. انیعمومی، اهم ال ک اری تحص یلی و پیش رفت تحص یلی دانش جو ی(. خودکارآمد1389ه.) ؛ینیرز یم.، هاشم ؛یم.، حاتم ؛یتمدن -4

 .85-65شماره هفدهم، سال ششم. ،یتیترب یفصلنامه روانشناس

فصلنامه پ ژوهش در   ،یریادگیدر  یمیساس خود تنظبر ا یلیتحص یاهمال کار زانیم ینیب شی(. پ1387. )ی ،یم.ح، دهقان ،یچار -5

 .140-134سال دوم شماره چهارم،  ،یآموزش ینظام ها
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در دان ش آم وزان  یو خودن اتوان س از یلیتحص  ی(. خودکارآم د1391م.) ؛یلواس ان یورزنه؛ م.ج.، غالمعل  یزدانیک.،  ؛یاله حیذب -6

 .212-204و چهارم،  یم، شماره سسال نه ،یرانای روانشناسان – یتحول ی.رواشناسیرستانیدب

 ،ینور اهواز. شناخت اجتم اع امی)دختر و پسر( دانشگاه پانیدر دانشجو یلیتحص یرواج اهمال کار زانیم ی(. بررس1391.)؛کیسوار -7

 .68-62سال اول، شماره دوم، 

و  میخ ودتنظ رییادگی  ،یلیتحص خودکارآم دی  ی(. الگوی عل1394م.) ؛یر.، کوثر ؛یجهرم یم.، ناصر ؛یر.، محمد ؛یاالسالم خیش -8

 .298-285آموزش، جلد نهم، شماره چهارم،  ی. فناورانیدانشجو یلیدستاوردهای تحص

. یپرستار انیدانشجو یلیتحص شرفتیبا پ یجانیتفکر و هوش ه یسبک ها ،یتفکر انتقاد ،ی(. ارتباط خودکارآمد1393ج.) ؛یعاشور -9

 .23-15و دوم، شماره سوم،  ستیدوره بهمدان،  ییو ماما یدانشکده پرستار یمجله علم

با سالمت روانی و پیشرفت تحصیلی  ی(. ارتباط باور خودکارآمد1394س.) ؛یرین.، م ا؛یل.، ظفرن ؛یمانیم.، سل ؛یزاده ماهان یعسکر -10

 .37-29دوره دوازدهم، شماره دوم،  ،ییو ماما یبم. مجله توسعه و پژوهش در پرستار یدانشکده پرستار انیدانشجو

 ی(. رابطة سبک ه ای ی ادگیری و خودکارآم دی دانش جویان گ روه ه ای تحص یلی. روانشناس 1391م.، عارفه؛ م.، دانش؛ ع.) ؛یبیغ -11

 .69-53.کمیو  ستیسال ششم، شماره ب ،یکاربرد

رستان دولت ی (. رابطة کمال گرایی و خودکارآمدی با اهمال کاری در کارکنان بیما1391فاتحی؛ی.، عبدخدایی؛ م.س.، پورغالمی؛ ف .) -12

 .53-39شهر فراشبند، فصلنامة پژوهش های روانشناسی اجتماعی، سال دوم، شماره شش.  

 هی در دانش آموزان پا یمیخودتنط یبراساس مولفه ها یلیتحص یاهمال کار ینیب شی(. پ1391م.ا.) ؛یم، صادق ؛یدریح، ح ؛یعیمط -13

 .70-49و چهارم، سال هشتم،  ستیشماره ب ،یتیترب یشهر تهران. روانشناس یها رستانیاول دب
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