
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 علوم تربیتی(فرهیختگان )پیام فصلنامه  
 4396بهار ، 43شماره ، سال چهارم

 

دریلیتحصزشیوانگیلیتحصیکاراهمالنیرابطهبیبررس

شهرتهرانییدوممقطعابتدایدانشآموزاندورهنیب

 یرسول ایرؤ/  یاریپورشهر مایمه س/  ینوروز جهیخد

 چکیده
  یدر ب یلیترص زشیو انگ یلیترص یکار اهمال  یرابطه ب یهدا از انجام پژوه  حاضر بررس

و از نوع  یشهر تهران بود. روش پژوه  از نرر هدا کاربرد ییدوم مقطع ابتدا ی دان  آموزان دوره

 11ی دوم منطقه  آموزان ابتدایی دوره دان  هیپژوه  شامل کل یبود. جامعه آمار یهمبستگ -یفیتوص

 ،یریگ اند. روش نمونه مشغول به ترصیل بوده 1931-1935صیلی که در سال تر باشند یتهران م

 9شهر تهران  11مدار  منطقه   یابتدا از ب  یترت  یبود. بد یا یندمرحله یا  وشه یریگ نمونه

د و در یانتخاب گرد یصورت تصادف کال ( به کی هیکال   از هر پا 9مدرسه پسرانه و از هر مدرسه 

. ابزار دیعنوان حجم نمونه انتخاب گرد دوم به ی دوره ییزان پسر ابتدانفر از دان  آمو 266 تینها

هارتر بود.  یلیترص زشیانگ ا یشر و استرم  و مق یکار اهمال ا یمق یپژوه  شامل پرسشنامه

از  یو انرراا استاندارد و در سطح استنباط  یانگیاز م یفیها در سطح توص داده لیوترل هیتجز یبرا

 زم انجام  یها لیترل SPSSافزار  بود که توسط نرم راهه کی ان یوار زیو آنال ریمس لیترل ،یهمبستگ

 زشیو انگ یلیترص زشیکل انگ ی و نمره یلیترص یکار اهمال  ینشان داد که ب ها افتهی. رفتیپذ

 یکار کل اهمال ی نمره  یفزابا ا ی(. به عبارتp<65وجود دارد   یو معنادار یرابطه منف یدرون

 و بالعک . ابدی یکاه  م یدرون زشیکل و انگ یلیترص زشینمرات انگ یلیترص

 .آموز دان ی ترصیلی، انگیزش درونی، انگیزش بیرونی، کار اهمال: ن کلیدیاگواژ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کارشناس ارشد مشاوره، دانشگاه الزهرا تهران. kh.norouzi1@gmail.com 

  ده مسئولدانشیار گروه مشاوره و راهنمایی دانشگاه الزهرا تهران، نویسن. mpourshahriari@yahoo.com 

 استادیار گروه مشاوره و راهنمایی دانشگاه الزهرا تهران. 



 

 

 

 

 

 

 

 31 3131 بهار، 31 شماره، چهارم سال(؛ یتی)علوم ترب ختگانیفره امیپ تخصصی  – علمی فصلنامه  ـــــــــ      

 مقدمه
توان ای  پدیده را  ینده موکول نمودن کارها در بی  افراد به حدی شایع است که میآکاری و به  اهمال

است که  یشنا ت کاری، صفتی روان اهمال د.حساب آور های ذاتی افراد به یعنوان یکی از ویژگ به

های آموزشی میان   صوص در مریط شود. به های سنی مختلف دیده می قشرها و رده شانینما

های پایی  کالسی تا  فراگیران، بسیار شایع است و با پیامدهای زیان باری از جمله گرفت  نمره

 یر در انجام کارها ییزی أت (.2668، 1ه است  کولینز، آنوگ بوزی و جیااوای همرا های دوره انصراا

 انی، کاری را که تصمیم به اجرایکار رسد در اثر اهمال فراتر از پرهیز از انجام کارهاست. به نرر می

در آینده برای فرد نتایجی در برداشته باشد بدون دلیل به آینده  تواند یگرفته شده و آن کار حداقل م

کاری در میان جوامع  وجود اهمال عدم انجام آن نیز به زیان فرد است. حال  یشود اما درعمرول می

کاری حدود یهل سال است موضوع داغ مفهوم اهمال (2666  2ی نیست. به اعتقاد استیلاموضوع تازه

 126جیمز نیز  . ویلیامگردد یسال قبل از مسیح برم 866ن به آپیشینه  یطورکل بوده و به شناسی روان

ای  سازه در  .(2668 آن را شناسایی کرده بود  کالس  و همکاران، یشنا ت سال پی  اهمیت روان

کاری  ، ازآنجاکه در  صوص اهمالحال  یهای ا یر موردعالقه روانشناسان قرارگرفته، باا دهه

موجود درباره ای   های در جامعه ما دانسته ژهیو های زیادی انجام نگرفته، در حال حاضر به پژوه 

 رسد. سازه کافی به نرر نمی

و  تیموفقی پیشرفت یا انگیزش پیشرفت را نتیجه تعارض هیجانی امید به سو بهاتکینسون رفتار 

. دو عامل امید به موفقیت و تر  از شکست و ترکی  ای  دو و برآیند کند یمتر  از شکست تلقی 

را  ها مؤلفهکه روابط بی   باشد یمیزش پیشرفت اتکیسون و بررسی در نرریه انگ برث قابلعوامل  ها آن

 ها زهیانگ، د( ترکی  ها  یگرا( برآیند ج: الف( امید به موفقیت، ب( تر  از شکست، کند یمبیان 

ها، در عوامل یهارگانه توانایی، کوش ، شان   و پیشرفت تیموفق(. در روند معطوا به 1986 ریو، 

ی قبلی وی ها تیفعالو  ها تیموفقاز درصد  توان یم. توانایی فرد را اندد یمو دشواری تکلیف را مؤثر 

دانند که در رویارویی با مسائل با یه شدتی کوش  کنند. شان : اسناد استنباط کرد. کوش : افراد می

به شان  منوط به سا ت تکلیف است. در جریان موفقیت یا شکست در بعضی موارد نق  شان  به 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Collins, Onwuegbuzie & jiao 
2. steel 



 

 

 

 

 

 

 

 

 33  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ...یلیتحص زشیو انگ یلیتحص یکار اهمال نیرابطه ب یبررس

دشواری تکلیف: دشواری تکلیف به ای  امر بستگی دارد که در یک جامعه مورد   وبی مشهود است.

 (.1936آزمای ، عده زیادی از عهده آن تکلیف برنیایند  عوضیان، بدری، سرندی و قاسمی، 

وپرورش و  کاری ترصیلی نیز یکی از مواردی است که فراگیران، متصدیان امر آموزش اهمال

هاست که موردتوجه مرققان و متخصصان قرارگرفته و  عوامل مؤثر بر آن سالاند و  والدی  با آن مواجه

 ،1اند؛ مانند اضطراب، وابستگی  فراریگوناگونی را در ارتباط با آن شناسایی کرده یشنا ت ابعاد روان

، یرمنطقی، عقاید غییگرا (، تنفر از انجام تکلیف، تر  از شکست، تر  از ارزیابی منفی، کمال1332

درصد از  35. حدود (2666شده  استیل، نف  پایی ، عادات نادرست در مطالعه، درماندگی آمو ته عزت

ی همیشه کار اهمالدرصد افراد  26تا  15اما برای  ورزند یمی در کارهایشان اهمال گاه گاهافراد جامعه 

وی  و ی مجموعه وسیعی از عناکار اهمال(. 2662 استیل،  کند یمجلوه  مس لهیک  صورت بهو 

رسیده  دییتأی ترقیقاتی را به  ود ا تصاص داده، رابطه آن با انواع ا تال ت شخصیتی به ها تیاولو

در درجات با  جنبه مرضی و بیمارگونه به  ود گرفته است  در کارهاپیشرفت تعلل  که یطور بهاست 

 (.1983 آقا تهرانی،  کند یمسالمت جسم و روان فرد را تهدید  تنها نهکه 

قرارگرفته است، دو نوع اول به اجتناب از تکالیف و  یکاری موردبررس پنج نوع اهمال یطورکل به 

صورت انجام دادن تکالیف،  کاری ترصیلی: به اهمال -1اشاره دارند:  یریگ میبقیه به اجتناب از تصم

کاری  اهمال -2؛ شوددر لررات آ ر تعریف می ترم انیآماده شدن برای امترانات یا نوشت  مقا ت پا

ریزی هنگام انجام بسیاری از کارهای  صورت دشواری در برنامه کاری معمولی زندگی: به کلی یا اهمال

 -9؛ شود تعریف می یبند جاری و روزمره زندگی و دشواری در انجام دادن کارها طبق برنامه زمان

ی از شرایط زندگی تعریف موقع در بسیار به یریگ میصورت ناتوانی در تصم کاری تصمیمی: به اهمال

 یر اندا ت  تصمیمات مهم زندگی أصورت تمایل به ت کاری روان رنجور: که به اهمال -1؛ شود می

کاری تصمیمی و رفتاری در یک فرد تعریف صورت اهمال کاری اجباری: به اهمال -5؛ شود تعریف می

 .(1338 ،2 میلگرم، می تال و لوینسون .شودمی

است  کاری ترصیلی اهمال تربیت، و تعلیم حوزه در کاری اهمال شکل  یتر متداول اینکه به توجه با

 شده است. پردا ته ترصیلی یکار اهمال بررسی به حاضر در پژوه  (.2665 ،9ورث ایلینگ و  مون

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Ferrari 
2. Milgram, May - Tal & Levinson 

3. Moon, S. M & Illingworth 



 

 

 

 

 

 

 

 31 3131 بهار، 31 شماره، چهارم سال(؛ یتی)علوم ترب ختگانیفره امیپ تخصصی  – علمی فصلنامه  ـــــــــ      

 پیشرفت و یادگیری امر در آموزان دان  موفقیت عدم یا شکست مهم عوامل از ترصیلی یکار اهمال

  اطر به و آورد یم بار به آموزان دان  برای یریناپذ جبران و منفی پیامدهای گاهی که است ترصیلی

 و دماوندی نصری، (است بوده ا یر یها سال در پژوهشگران موردتوجه موضوعات از نیز مس له همی 

 .1393) عاشوری،

ند و کمتر ا کاری تمرکز دارند در مورد دانشجویان انجام شده هایی که بر اهمال بیشتر پژوه  

کاری در نوجوانان و نق   بینی کنندگی انگیزش ترصیلی در اهمال پژوهشی به بررسی نق  پی 

ای ابعاد انگیزش ترصیلی  درونی و بیرونی( پردا ته است؛ و تاکنون پژوهشی در ایران به  واسطه

مباحث فوق، با توجه به ابتدایی نیردا ته است.  ی بررسی ای  مس له در گروه سنی نوجوانان دوره

 پردازد. ی ترصیلی و انگیزش ترصیلی میکار اهمالی بی   پژوه  حاضر به بررسی رابطه

( اشاره 1931توان به پژوه  نامداری و احمدی  دا لی می شده انجامی ها پژوه در بررسی  

 آموزان کاری با پیشرفت ترصیلی در دان  تعیی  رابطه بی   ودکارآمدی، اهمالکرد که به بررسی 

 665/6در سطح معناداری  یکار که بی   ودکارآمدی و اهمالنشان داد  ها آنپردا تند. نتایج پژوه  

همبستگی منفی وجود دارد و بی   ودکارآمدی و پیشرفت ترصیلی همبستگی معنادار مثبت وجود 

 .کاری و پیشرفت ترصیلی همبستگی معنادار در جهت منفی وجود دارددارد، همچنی  بی  اهمال

ترصیلی، زمان مطالعه و پیشرفت ترصیلی بی   یکار مقایسه اهمال ی با هدادر پژوهش( 1931کامور  

آموزان عادی با تر از  کاری در دان  اهمالنشان دادند که آموزان مدار  عادی و تیزهوشان  دان 

از  آموزان تیزهوش با تر آموزان تیزهوش است. همچنی  نمرات پیشرفت ترصیلی در دان دان 

روز بیشتر  آموزان عادی در طول شبانه نسبت به دان  زهوشیآموزان تآموزان عادی است. دان دان 

آموزان عادی  نسبت به دان  زهوشیآموزان تکنند و ساعات مطالعه دان   در هنگام عصر مطالعه می

کاری  مالبررسی اه ای با هدا مطالعه ( در1931عطاد ت، مرمدی و بشرپور نیز   .با تر است

آموزان دبیرستانی و ارتباط آن با انگیزش پیشرفت و عملکرد ترصیلی نشان داد که  ترصیلی در دان 

های مختلف آموزان پایه آموزان پسر و د تر و دان  ترصیلی دان  یکار اهمال یها بی  بر ی از مؤلفه

ترصیلی و  یکار که بی  اهمالد لت بر آن دارند  ها افتهیترصیلی تفاوت معنادار وجود دارد. همچنی  

(. ای  نتایج P<61/6آموزان رابطه معنادار وجود دارد   آن با انگیزش پیشرفت دان  یها مؤلفه

روی آن  یرگذاریترصیلی و استفاده از مدا الت ترصیلی برای تأث یکار تلویراتی را برای فهم اهمال

 را به دنبال دارد.



 

 

 

 

 

 

 

 

 31  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ...یلیتحص زشیو انگ یلیتحص یکار اهمال نیرابطه ب یبررس

، یکار ی بی  اهمال( در پژوهشی رابطه2668ران  کالس  و همکای  ارجی نیز ها پژوه در 

، با عملکرد ترصیلی را بررسی کردند که نتایج نشان داد    ودکارآمدی ترصیلی،  ودتنریمی

ی معکوسی نف  رابطه و عزت یمیبا پیشرفت ترصیلی،  ودکارآمدی ترصیلی،  ودتنر یکار اهمال

 بیان کرد: گونه  یاتوان فرضیه زیر را با نرر به آنچه گفته شد و پیشینه موضوع میدارد. 

رابطه  ییدوم مقطع ابتدا یدان  آموزان دوره  یدر ب یلیترص زشیو انگ ی ترصیلیکار اهمال  یب

 مثبت و معناداری وجود دارد.

 ی تحقیقشناس روش
 باشد.همبستگی می -ی توصیفیها دادهروش پژوه  از نرر هدا کاربردی و از حیث گردآوری 

باشند که در سال تهران می 11ی دوم منطقه  آموزان ابتدایی دوره آماری شامل تمامی دان ی  جامعه

برای تعیی  حجم نمونه ابتدا از لیست مدار   اند. مشغول به ترصیل بوده 1931-1935ترصیلی 

کال   از هر پایه یک  9و از هر مدرسه  ی ابتدایی پسرانه مدرسه 9تهران،  وپرورش آموزش 11منطقه 

نفر از  266تصادفی انتخاب شدند. در ادامه از بی  افراد دان  آموزان مدار  منتخ   طور به، (ال ک

ی تصادفی انتخاب ا یندمرحلهای  گیری تصادفی  وشه ی دوم به روش نمونه آموزان ابتدایی دوره دان 

 شدند.

انگیزش و مقیا   (SEQ-C) 1سالدور و شافر ودکارآمدی  ی پرسشنامهابزار پژوه  شامل 

، کورپو  و لنگار 2: ای  مقیا  توسط لیرمقیاس انگیزش تحصیلی هارتر ترصیلی هارتر بود.

ی راهنمایی آموزان دوره( آن را به زبان فارسی برای دان 1988( تدوی  شده که بررانی  2665 

امل باشد. با روش ترلیل ع( می1381هارتر  ترجمه کرده است. مبنای تدوی  ای  مقیا ، مقیا  

ترجیح » رده مقیا   عامل( به دست آمد که  7(، 2665اکتشافی در ترقیق لیر و همکاران  

سه بعد  عنوان به« تمایل به تسلط مستقالنه»و « تمرکز بر کنجکاوی»، «انگیز بودن مسائل درسی یال 

و « های  وبتمرکز بر  وشایندی معلم و کس  نمره»، «ترجیح کار آسان»انگیزش درونی و 

ابعاد انگیزش بیرونی در نرر گرفته شده است. در ترقیق بررانی  عنوان به« ابستگی به قضاوت معلمو»

دست آمد که یک عامل بعد انگیزش  رده مقیا   عامل( به  1( با روش ترلیل عامل اکتشافی 1988 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Self-Efficacy Questionnaire for children 

2. Lepper, Corpus, & Iyengar 
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گویه  16باشد که گویه می 99سنجد. ای  مقیا  شامل درونی و سه عامل بعد انگیزش بیرونی را می

، 18، 11، 19، 12، 8، 6، 7، 2، 1های سنجد. گویهگویه انگیزش بیرونی را می 17انگیزش درونی و 

بعد ترجیح کار  91، 26، 21، 15، 3، 9های درونی، گویهبعد انگیزش 99، 96، 23، 27، 25، 21، 26، 13

، 11، 5های وب و گویهبعد تمرکز بر  وشایندی معلم و نمرات   22و  17، 16، 1های آسان، گویه

دهند که در ترقیق حاضر بعد وابستگی به قضاوت معلم را مورد سنج  قرار می 92، 28، 29، 16

باشد و تمامی نمرات  رده می موردنرری کل حاصل از ای  سه  رده مقیا  انگیزش بیرونی نمره

ای نقطه 5و روی طیف  ی انگیزش بیرونی در نرر گرفته شده استها با هم ترت عنوان نمرهمقیا 

 آمده دست بهشود. حداقل و حداکثر نمره ی میگذار نمرههمیشه(  باًیتقر: 5: هیچ وقت الی 1لیکرت  

باشد. همچنی  حداقل و حداکثر نمرات  175تا  99تواند بی  ی کل انگیزش ترصیلی میبرای نمره

باشد. در  86تا  17و  85تا  16رتی  بی  تواند به تبرای ابعاد انگیزش درونی و بیرونی می آمده دست به

ی همبستگی با نمرات پیشرفت ( روایی همگرایی مقیا ، از طریق مراسبه1988ترقیق بررانی  

ترصیلی  معدل( بررسی شد و همسانی درونی  همبستگی هر بعد با نمره کل(  رده مقیا  انگیزش 

درصد به  76درصد تا  96ونی بی  درصد و  رده مقیا  انگیزش بیر 68درصد تا  96درونی بی  

درصد و انگیزش  87هفته برای انگیزش درونی  7های بازآمایی بعد از دست آمد. پایایی نیز به روش

درصد و برای انگیزش بیرونی  85درصد و به روش آلفای کرونباخ برای انگیزش درونی  62بیرونی 

 درصد گزارش شد. 73

 و برای کودکان و 2002 سال در استرم  و شر توسط مقیا  ای  استرمن: و شر یتار اهمال مقیاس

 ای  مقیا  است. (1986) لی یشناس فهیوه و کاریاهمال پرسشنامه آن، مبنای و شده تدوی  نوجوانان

و  1  یا نهیگز 4 طیف یک اسا  بر پرسشنامه های گویه از کدام هر یها پاس و  است گویه 38 دارای

مقیا    یا .شود می هستم( مشخص گروه ای  شبیه حدودی تا 4 و 2 م؛هست گروه ای  شبیه بسیار :9

 مؤلفه یک داری تنها کاریاهمال مقیا   رده است. کاریاهمال و یشناس فهیوه مقیا   رده 2 دارای

 اند عبارت که است شده تشکیل مؤلفه 6 از شناسیوهیفه مقیا   رده اما است؛ کاریاهمال نام به همان

 یکار اهمال .یشناس فهیوه و شخصی انضباط موفقیت، برای تالش نرم، صالحیت، نکاش،ک و تأمل :از

 دارد  واتسون، رابطه آن ی دهنده لیتشک ی مؤلفه 6 و یشناس فهیوه پایی  میزان با مفهومی لراظ به

 و بخ  تیرضا سطح در را مقیا  ای  پایایی و روایی (1931  ییراغ ( و2662  استرم  و (. شر2000

 در را یشناس فهیوه ی مؤلفه 6 کرونباخ آلفای ( ضرای 2662  استرم  و شر کردند. گزارش نادارمع
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 ضرای  حاضر، پژوه  در. اند کرده درصد( گزارش 99درصد  با میانگی   17درصد تا  21از  ای دامنه

حذا   با aدرصد= 71 کاری(، اهمال9 سؤال حذا  با aدرصد= 69شناسی  مقیا  وهیفه  رده پایایی

 ضرای  میزان د.آم دست به (3 و 2 سؤا ت حذا  با aدرصد= 86ها ی کل مقیا ( و نمره2سؤال 

، aدرصد= 41، نرم aدرصد= 52 صالحیت α = 0/42کنکاش  و تأمل های برای مؤلفه کرونباخ آلفای

 و aدرصد= 45 شناسی ، وهیفهaدرصد= 54، انضباط شخصی aدرصد= 98موفقیت  برای تالش

 مقیا   رده نمرات با مقیا  کل نمره ضرای  همبستگی .آمد دست به a درصد= 57 اریک اهمال

 در ضری  دو هر که آمد دست به درصد 84 کاری اهمال مقیا   رده با درصد و 91 شناسی وهیفه

 دارند. معنا p < 0/001 سطح

آموزش پرورش  روند کار به ای  صورت بوده که پژوهشگر پ  از ا ذ مجوزهای مربوط به اداره کل

مدرسه پسرانه را از  9مدرسه د ترانه و  9تصادفی  طور بهو  مراجعه و لیست مدار  را دریافت نموده

آن لیست انتخاب کرد. سی  در هر مدرسه با در واست همکاری از مس ولی  و معلمان مدار  

باط اولیه و ، ضم  برقراری ارتموردنررهای منتخ  جهت انجام پژوه ، در زمان حضور در کال 

ها و از آن آموزان توزیعها را در بی  دان کنندگان، پرسشنامهبر ی شرکت سؤا تپاس  دادن به 

ای را که بیشتری  شباهت گزینه باصداقتمستقل و  طور به وانده و  دقت بهرا  سؤا ت واسته شد که 

از  کی چیه  نکته تأکید شد که برای بر ای ضمناًو انطباق را با الگوی رفتاری آنان دارد، انتخاب کنند. 

پاس  صریح یا غلط وجود ندارد و نیازی به ذکر نام و نام  عنوان بهها، پاسخی های پرسشنامهگویه

ی زمان مدتها وجود نداشت، اما گونه مردودیت زمانی برای تکمیل پرسشنامه انوادگی نیست. هیچ

 دقیقه بود. 15-96قری  بی  ت طور بهشد ها میی به پرسشنامهده پاس که صرا 

در سطح توصیفی از میانگی  و انرراا استاندارد و در سطح استنباطی  ها داده لیوترل هیتجزبرای 

ی ها لیترل SPSS افزار نرمباشد که توسط  راهه می از همبستگی، ترلیل مسیر و آنالیز واریان  یک

  زم انجام پذیرفت.
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 ها افتهی
های  های آمار توصیفی انجام و سی  یافته ای حاصل با استفاده از شا صه در ای  بخ  ابتدا بررسی

( 1شده است. جدول   های آماری جهت پاس  به سؤا ت پژوهشی ارائه حاصل از اجرای آزمون

و « ی ترصیلیکار اهمال»میانگی ، انرراا معیار، حداقل و حداکثر نمره را در مورد متغیرهای 

 د.ده نشان می« انگیزش ترصیلی»

 اریمع انحراف و نیانگیم: یفیتوص یها شاخص. 1 جدول

 معیار انحراف میانگین نهیشیب تمینه تعداد متغیر

 4.04544 20.9447 33.00 12.00 199 ترصیلی یکار اهمال

 1.79142 6.6784 11.00 4.00 199 کنکاش

 1.80135 6.3719 12.00 4.00 199 صالحیت

 1.68455 5.9246 11.00 4.00 199 نرم

 79479. 2.6533 4.00 1.00 199 موفقیت

 1.84204 7.5980 12.00 4.00 199 انضباط

 3.21991 7.4322 14.00 3.00 199 یشناس فهیوه

 4.58687 23.7236 30.00 14.00 199 معلم قضاوت به وابستگی

 9.34387 75.0151 85.00 45.00 199 انگیزش ترصیلی درونی

 12.65395 57.3668 80.00 31.00 199 انگیزش ترصیلی بیرونی

 10.21576 57.6030 80.00 32.00 199  کل( ترصیلی یکار اهمال

؛ شود دییتأ ها دادهی پارامتریک باید نرمال بودن ها آزمونقبل از انجام آزمون فرضیه و استفاده از 

 .گردد یماستفاده  رنوایاسم -آزمون کولموگروااز  شرط  یپبنابرای  برای آزمون ای  
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 پژوهش یرهایمتغ بودن نرمال بررسی جهترنوف یاسم -آزمون تولموگروف نتایج. 2 جدول

 معناداری درجه آزادی آماره 

 088. 398 136. انگیزش ترصیلی درونی

 062. 398 164. ترصیلی یکار اهمال

 101. 398 991. کنکاش

 032. 398 161. صالحیت

 057. 398 811 . نرم

 079. 398 691. موفقیت

 075. 398 864. انضباط

 053. 398 872. یشناس فهیوه

 196. 398 262. انگیزش ترصیلی بیرونی

 129. 938 261. کلی ترصیلی یکار اهمال

 رنوایاسم -آزمون کولموگروامقادیر  که ییازآنجاشود،  ( مشاهده می2که در جدول   طور همان

( لذا P > 65/6  باشند ینمترصیلی معنادار ی آن( و انگیزش ها مؤلفهی ترصیلی  و کار اهمالبرای 

 .باشد یمنتیجه گرفت که توزیع نمرات در ای  متغیرها نرمال  توان یم

دوم  یدان  آموزان دوره  یدر ب یلیترص زشیو انگ ی ترصیلیکار اهمال  یب فرضیه پژوهشی:

 رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. ییمقطع ابتدا

 یهمبستگ سیماتر. 3 جدول

 تحصیلی انگیزه تحصیلی یتار اهمال 

  کل( ترصیلی یکار اهمال

 905.- 1 ضری 

 006.  معناداری

 398 398 تعداد

 ترصیلی انگیزه

 1 905.- ضری 

  006. معناداری

 398 398 تعداد
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ی با انگیزه ترصیلی کار اهمالدهد که بی   ( نشان می9نتایج نشان ماتری  همبستگی در جدول  

 . دارد.667معناداری در سطح  منفی و یهمبستگ

 پژوهش یرهایمتغ یعامل یبارها. 3 جدول

 

 راستانداردیغضرایب  مسیر
ضرایب 

 استاندارد

خطای 

استاندارد 

 برآورد

 ارزش

T 
 نتیجه معناداری

انگیزش 

 تحصیلی درونی
 تأیید *** 1/928 .11 .63 1/596 انگیزه ترصیلی --->

انگیزش تحصیلی 

 بیرونی
 تأیید *** 386/1 .12 .88 1/828 گیزه ترصیلیان --->

 یتار اهمال

 تحصیلی
<--- 

 یکار اهمال

 کل(  یلیترص
 تأیید *** 2/747 .18 .81 1/816

 ---> تنکاش
 یکار اهمال

 کل(  یلیترص
 تأیید *** 2/112 .51 .81 1/681

 ---> صالحیت
 یکار اهمال

 کل(  یلیترص
 تأیید *** 2/356 .16 .69 2/549

 ---> نظم
 یکار اهمال

 کل(  یلیترص
 تأیید *** 975/2 .17 .63 1/571

 ---> موفقیت
 یکار اهمال

 کل(  یلیترص
 تأیید *** 2/963 .52 .86 1/619

 ---> انضباط
 یکار اهمال

 کل(  یلیترص
 تأیید *** 2/535 .56 .56 1/190

 ---> یشناس فهیوظ
 یکار اهمال

 کل(  یلیترص
 ییدتأ *** 2/102 .12 .12 1/635

که بیانگر  باشد یم 9/6میزان بارهای عاملی متغیرهای پنهان در پژوه  حاضر، با تر از مقدار برش 

 .باشد یممطلوبیت بارهای عاملی متغیرهای آشکار 
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 یریگ جهینتبحث و 
ی ترصیلی و انگیزش ترصیلی در بی  کار اهمالهدا از انجام پژوه  حاضر بررسی رابطه بی  

نشان داد که بی  اهمالی کاری ترصیلی  ها افتهی دوم مقطع ابتدایی شهر تهران بود. ی دورهدان  آموزان 

ی کار اهمالبه عبارتی با افزای  میزان و انگیزش ترصیلی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. 

با نتایج  ها افتهیابد و بالعک . ای  ی ترصیلی نمرات انگیزش ترصیلی کل و انگیزش درونی کاه  می

( 2668  1( و کالس  و همکاران1931بشرپور  (، مرمدی و 1931های نامداری و احمدی  ژوه پ

 باشد.همسو می

اندیشید، در برابیر مشیکالت  توان گفت فرد با انگیزه به ترقق اهیداا می ها می در تبیی  ای  یافته 

امدها را وابسته بیه اعمیال دهد. افراد با انگیزش درونی پی کند و پشتکار به  رج می مقابله می آمده  یپ

کننید و روی  دانند و بیشیتر از افیراد بیا مکیان کنتیرل بیرونیی تیالش می  ود و ترت کنترل  ود می

شیود  ی  ودشان تعییی  می لهیوس بهکنند رفتارشان  ورزند. افرادی که ادراک می موضوعات پافشاری می

کننید و  میال  یود اسیناد میتری از علییت شخصیی دارنید، تغیییرات مرییط را بیه اع احسا  قیوی

کنند  هایی که برایشان ارزشمند است، شرکت می ، انگیزش با تری دارند و در فعالیترترندیپذ تیمس ول

هسیتند، بیر  نا میؤثرکنند ناتوان و  اما افرادی که ادراک می؛ شوند کاری ترصیلی میو کمتر دیار اهمال

هیا تیأ یر  ان بازداری شده و در ر شید مهارتاسا  احسا  و ادراک پایی  از علیت شخصی، رفتارش

(. افیرادی 2662شوند  پینتریچ و شیانک،  کاری ترصیلی می واهند داشت و متناوباً بیشتر دیار اهمال

 هیا آنکننید و در جهیت رسییدن بیه  که دارای انگیزش درونی هستند، برای  یود اهیدافی تعییی  می

هستند، سیطح  فشار ترتی  ود  موردعالقههای فعالیتکوشند. اگر آنان احسا  کنند که در انجام  می

(. انگیزش درونیی فیرد را بیرای شیروع 1981یابد  بررانی،  کاه  می ها آنی درونی  انگیزش و عالقه

بنیابرای  افیراد بیا انگییزش ؛ کنید و انگیزش بیرونی فرد را برای اتمام تکالیف تشویق می انجام تکلیف

آیید دییار  آ ری  لرره کارشان را شروع کنند و بالطبع کمتر پی  میآید که در  درونی، کمتر پی  می

 ی شوند.کار اهمال

ی در ا کننیده  ییتعکنند و عوامل بیرونیی نقی   افراد با انگیزش بیرونی  ود را شایسته قلمداد نمی 

تمرکیز بیر  کنند و بیشتر به افراد و وقایع بیرونی توجه دارنید تیا شان ایفا می گیری ایجاد رفتار و تصمیم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Klassen, R. M., Krawchuk, L. L. & Rajani, S. 
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 مورینیو،اند   تکلیف و احسا  رضایت؛ و بعد از انجام تکلیف در انترار نوعی پاداش و تنبیه اجتماعی

های بیرونیی فیرد را بیه سیمت  ، به همی   اطر انگیزش بیرونی بیا  و وابسیتگی بیه قضیاوت(2616

که  کند یمگزارش  ( در نتایج پژوهشی  ود1936کشاند. عوضیان و همکاران   ی ترصیلی میکار اهمال

. کنید یمیی ایفیا زگیانگ یبی ترصیلی تا حدودی نق  واسطه را بی  رابطه انگیزش درونی و کار اهمال

گیذارد. ی در انجام وهایف ترصیلی بر یادگیری و موفقیت و انگیزش پیشرفت تأثیر منفی میکار اهمال

ی مناسی  ییادگیری ها رصیتفتأ یر در شروع یادگیری و انجام دادن تکالیف باعث  واهد شید کیه 

و مجبور شویم که تکالیف را در زمانی مناس  و حتیی مریدود انجیام دهییم و در رونید  رفته ازدست

بنیابرای  باعیث ؛ ی و بیا دقیت انجیام نگییرددرست بهفرآیند یادگیری  لل زیادی ایجاد شود و تکالیف 

اده و ای  اشتباهات شان  موفقیت ما را که کارهایمان را همراه با ارتکاب اشتباه فراوان انجام د شود یم

 دهند.کاه  می

که دان  آموزان از جان  والدی ، مدیران و معلمان  گردد یمی پژوه  پیشنهاد ها افتهبا توجه ی

زیرا با ای  ؛ کنند یممدار  ترقیر و مورد تمسخر قرار نگیرند، حتی اگر توانایی آنان را کم ارزیابی 

آورد. ی روی میکار اهمالو فرد به  ابدی یم ود دلسرد شده و انگیزش کاه  کار نوجوانان از توانایی 

ی ای  پژوه  ای  است که نتایج آن مربوط به یک منطقه شهر تهران بوده است ها تیمردوداز جمله 

 و در تعمیم دهی آن به مناطق دیگر شهر تهران و حتی شهرهای دیگر باید جوان  احتیاط رعایت شود.
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 منابع 
قم: مرکز انتشارات  ی  بررسی علل و راهکارهای درمان(.کار اهمال(. 1983اتهرانی، مرتضی.  آق

 موسسه آموزشی و پژوهشی امام  مینی.

 ترجمه یریی سید مرمدی. تهران: نشر ویرای . انگیزش و هیجان.(. 1986ریو، جان مارشال.  

ترصیلی بر اسا   یکار مالبررسی اه (.1931عطاد ت، اکبر؛ مرمدی عیسی؛ بشرپور، سجاد.  
با انگیزش پیشرفت و عملکرد ترصیلی دان  آموزان  متغیرهای جمعیت شنا تی و رابطه آن

 .55-78(: 2 1مدرسه،  شناسی روان. دبیرستانی

ی و کار اهمالبررسی رابطه بی  (. 1936عوضیان، فاطمه؛ بدری، رحیم؛ سرندی، پرویز؛ قاسمی، زهره.  

. فصلنامه علوم رفت دان  آموزان د تر مقطع متوسطه شهرستان کاشانبا انگیزش پیش نف  عزت

 .151-171(: 11 1تربیتی، 

ی، زمان مطالعه ترصیلی در دان  آموزان مدار  عادی و کار اهمالمقایسه (. 1931.  رضا یعلکامور، 
 -تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد -آزاد اسالمی دانشگاه نامه کارشناسی ارشد. پایان تیزهوشان.

 و علوم تربیتی. شناسی رواندانشکده 

ی با پیشرفت کار اهمالی بی   ودکار آمدی و  رابطه(. 1931نامداری، اسرش؛ احمدی، مرس ؛  

نخستی  همای  ملی  .ی متوسطه شهر سنندج دورهی اول  هیپاترصیلی در دان  آموزان د تر 

 شخصیت و زندگی نوی .

 بر ترصیلی یکار اهمال ینیب  یپ(. 1939  اکرم عاشوری، و ابراهیممجید دماوندی، صادق؛ نصری،

( 1  9فردی  یها تفاوت و شخصیت فصلنامه تعهد. و هویت یها سبک شخصیتی، یها یژگیواسا  

1 -16. 
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