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 چ یده
کیاری  تحصیلیی و اهایا    هویتهای منزلتی پژوهش حاضر در راستای بررسی رابطه

تحصلیی انجام شده است. روش پژوهش توصلفی از نوع هابستگی بوده است. جامعه 
بوده اند که از منطقه کهریزک آموزان گروه نظری پایه سوم متوسطه دانشکیله آماری 

انتخیا   ای، گلری خوشیه نفر با استفاده از روش ناونه 133ای به حجم ناونه این تعداد
-اهایا  "( و 8002)واز و ایزاکسیون،   "هویت تحصلیی"ی شده اند و به دو پرسشنامه

به ها نامهروایی پرسشپاسخ داده اند.  (3821، بیومثسولومون و را) "کاری تحصلیی
آلفیای کرونبیا    ضیری   هیا بیا اسیتفاده از    و پایایی آن شدهتأیلد وسلیه متخصصان 

هیای  تحیلل هابستگی بنلادی نشیان داد  ابعیاد منزلیت   شده است. داده ها طی محاسبه 
هویت تحصلیی رابطه معنادار با اهاالکاری تحصلیی دارند. تحیلل کانونی دو مجاوعه 

کاری تحصلیی را نشان داد. در مجاوعه های هویت تحصلیی و اهاا معنادار بلن منزلت
و سردرگم رابطیه   او  ابعاد هویت موفق و هویت زودرس رابطه منفی و هویت دیررس

کردن تکیلی،، آمیادگی بیرای امتحیان و تهلیه مقالیه       آماده هایمثبت و معنادار با مولفه
داشتند. در مجاوعه دوم هوییت تحصیلیی دییررس و سیردرگم بیا اهاالکیاری رابطیه        

تحصیلیی  آمیوزان از هوییت   توان نتلجه گرفت در مدارسی که دانیش معنادار داشت. می
هرچیه دیدر   آموزان پایلن خواهد بود ملزان اهاالکاری در دانشموفق برخوردار باشند، 

آموزان از هویت سردرگم و هویت دیررس پیایلن برخیوردار باشیند، اهاالکیاری     دانش
 تحصلیی باالتری خواهند داشت.

  
کیاری  هویت موفق  هویت زودرس  هویت دیررس  هویت سردرگم  اهاا  ها:واژهکلید

 تحصلیی.
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 نقدن  
[، به تااییر اداخایت    7]7اهمال کاری به تعبیر استیل

عمخی و غیر منطقی تصمیم گرفته شخه علی رغم آگاهی 
های تاییر و یا پیامخهای منفی آن بیان شخه از هزینهفرد 

رفت ،  طفرهعبارت است از  عبارتی، اهمالکاری بهاست. 
. ]2[ تکااالی  ادجااا   تادااخایعقاا  بااه دادن وطاا ل
گیاری اسات، فارد    کاری مستلز  تأییر در تصمیماهمال
هایی را ت ادخ تصمیم بگیرد که چه فعالیتکار دمیاهمال

زمادی و براساس چه اول یت بناخی بایاخ ادجاا     در چه 
کاری ده تنها یک مشکل مخیریت زمادی، اهمال. ]3[ دهخ

های هیجاادی،  بلکه فراینخی پیچیخه است که شامل م لفه
 . ]4[شنایتی، رفتاری است

هاای شانایتی، عااطفی و    اهمالکاری بر مبنای م لفه
رفتااااری آن، ترااااهرات گ دااااگ دی دارد از  ملاااه  

. اهمالکاااری عماا می، ]6و  5[ 2لکاااری تیصاایلیاهما
و  4، اهمالکااری د روتیاک  3اهمالکاری در تصمیم گیری
. اما متخاولتری  شاکل آن  ]1[ 5اهمالکاری وس اس گراده

همان اهمالکاری تیصیلی است که یک رویاخاد فراگیار   
 باشاخ آما زان مای  میان دادشاج یان دادشاگاه و دادا    

اهمالکاری ، ]5[6م راکامی. راتبل  ، س ل م ن و ]9و  1[
تیصیلی را تمایل همیشگی فراگیران بارای باه تع یا     

ادخ که تقریباً های تیصیلی تعری  دم دهادخایت  فعالیت
ی باارز آن باه   همیشه با اضطراب هماراه اسات. دم داه   

تع ی  ادخایت  مطالعه درس تا ش  امتیان و شاتاب و  
آم زان و گیر داد اضطراب داشی از آن است که گریبان

ش د. اهمالکاری تیصایلی یاک مشاکل    دادشج یان می
رفتاری است در به تاییر ادخایت  وظای  و تکالی  که 

. ]71[دیازمنخ ادجاا  شاخن و باه ادجاا  رسایخن اسات       
تیصیلی تابع بریی ع امل شخصیتی از قبیل  کاریاهمال

درمی ذهنی، ی دکنترلی کم، پایی  ب دن ی دآگاهی، بی
ی دتنریمی، افسردگی، اضطراب، باورهاای غیرمنطقای   

                                                           
1. Steel. P.   
2. Academic procrastinations 
3. decision-making procrastination 
4. Neurotic procrastinations 
5. Compulsive procrastinations 
6 . Rothblum, E.D., Solomon, L. J. & Murakami, J. 

و  ]77[هاای ه یات   گرایی، ی دآگاهی، سبک؛ کمال]7[
هاا  ع امل م قعیتی دریر بیزاری از تکلی  و زمان پاداش

؛ وقت ]72[؛ چگ دگی برگزاری امتیادات ]7[ها و تکلی 
تارس از   کاه ایا  ع امال    ]6[گیر ب دن ادجا  تکالی  

شکست، اضطراب ارزشایابی، اسسااس داشایساتگی و    
تعاخاد قابال   . ]77[دهنخ بیزاری از تکلی  را افزای  می

ت  هی از میققان علل مختلفی بارای اهمالکااری ذکار    
و عازت دفاپ پاایی        ی دکارآماخی ادخ از  ملهکرده

، ]76و  75، 74، 77 [یااااااا د تنریمااااااای ، ]73[
؛ دخاشات   ]7[باورهاای غیرعقندای    و ساازی ی ددات ان

مهارت در ادجا  کار، عادت در به تع ی  ادخایت  کاار،  
ت  هی باه  کاری به دلیل بیرمقی فرام شسالی و بیبی

اهخاف شخصی، شارای  دامسااعخ باخدی و باه تااییر      
؛ ]71[ی داشت  فرصت بارای ادجاا  آن   ادخایت  به بهاده

دشاا اری در اضااطراب از ارزشاایابی، کمااال گرایاای،  
گیری، وابستگی به دیگاران، بیازاری از تکلیا ،    تصمیم

 بران اعتماد به دفپ، ترس از م فقیت، مخیریت ضعی  
 .]71[  یی و تاثیر گروه همساالن زمان، مخاطره

هاای مختلا  زداخگی    بر  نبه کاری تیصیلیاهمال
تاثیر دارد و با پیامخهای منفی همچ ن عملکرد ضاعی   

، اساترس، ی دکارآماخی ضاعی ،    تیصیلی، افسردگی
؛ س لسمان ]1[اضطراب، ادگیزش داکافی، روان ردج ری 

کاری پیشنهاد کردداخ  هایی برای اهمال، راه سل1و داسان
از  مله  تعیی  اهخاف مشاخ  کاه مسایر سرکات و     

کناخ و اول یات دادن باه    تصمیم گیری را مشخ  مای 
. ]71[ش د اهخاف مهم که منجر به کاه  اهمالکاری می

ه یت تیصایلی را مهمتاری     ]79[ 1گراها  و آدخرس ن
. دادناخ عامل در عملکرد تیصیلی و ادگیزه پیشرفت مای 

ت ادخ از ع امل فردی م ثر در پای   ه یت تیصیلی می
آینخهای اهمالکاری تیصایلی میسا ب شا د. ه یات     

فراینخ پاسخ گ یی آگاهاده هر فردی دسبت باه   9تیصیلی
اینکه آیا بایخ درس بخ ادخ  م قعیت تیصیلی ی د است،

یا ییر؟ چه راهی را در پی  بگیرد و باخی  ترتیا  در   
                                                           
7. Saulsman & Nathan 
8 . Grahom, A. & Anderson, K.A. 
9. Academic Identity 
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 آموزانتحصیلی در میان دانشهای هویت تحصیلی با اهمالکاری تحلیل کانونی رابطه منزلت

 ستج ی ه یت تیصیلی ی د باشخ. در ص رت و  د 
چنی  ه یتی در فرد دا عی اسسااس بارای سرکات و     

آیاخ.  های مختل  تیصیلی ب   د مای م فقیت در  نبه
همچنی  با ای  اسساس م اداع م  ا د در راه م فقیات    

. گراهاا  و  ]21[شا د از دیگری برداشاته مای   یکی پپ
آدخرس ن، ه یت تیصایلی را باه صا رت یاک تعهاخ      
شخصی دسبت به یک دشان برتری، میال باه اصارار بار     
چال ، تانش و اشاتیاد درودای در فرایناخ یاادگیری      

. ه یت تیصیلی بازتاابی از ادا ا    ]79[کنخ تعری  می
مخی و شایستگی، ی دمختاری، هخفمنخی، باورهای کارآ

هااای رایجاای اساات کااه د   ادااان در تجربااه هیجااان
 ]27[های درس با همساالن و معلمان ی د دارداخ  کنس

هاای  ی آن چگ داه عمال کاردن در عرصاه    و مشخصه
تیصیلی است. از آدجاا کاه ه یات ممکا  اسات بار       
ادتخاب، رفتارهای کنسای، عملکارد و گارای  دادا      
آم زان در زمینه تیصینت تااثیر بگارارد در پاشوه     

. ]22[های مرب ط به تعلیم و تربیت دقا  میا ری دارد   
ی تیصایلی باه   با در درر گرفت  سیطه 7واز و ایزاکس ن

هاای  زداخگی، منزلات   هاای مهام  عن ای یکی از سیطاه 
ادخ. منزلت ه یت چهارگاده ه یت تیصیلی را ارائه کرده

به عخ  اکتشاف یا تعهخی که اغلا    2تیصیلی سردرگم
هااایی کااه مرباا ط بااه بااا تعلاال در یصاا م تصاامیم

های تیصیلی است اشاره دارد. ه یات تیصایلی   ارزش
ها و بیادگر تعهخات داد  آم ز دسبت به ارزش 3زودرس
تیصیلی است که از افراد مهم زداخگی یا د    هایآرمان

)مادنخ والخی ، معلمان، همسااالن  گرفتاه شاخه اسات.     
به زمان تردیخ تیصیلی  4منزلت ه یت تیصیلی دیررس

یک دادا  آما ز  اشااره دارد کاه بارای رسایخن باه        
ها و اهخاف تیصیلی تانش  ی ارزشگیری دربارهدتیجه
تیصایلی،  گیاری ه یات   کننخ. آیری  منزلت شاکل می

است که به  تعهخی دسبت  5منزلت ه یت تیصیلی م ف 

                                                           
1. Was, C.A. & Isaacson, R.M 
2. Academic Diffusion Identity 
3. Academic Moratorium Identity 
3. Academic Foreclosure Identity 
5. Academic Achievement Identity 

های تیصیلی اشاره های و آرمانای از ارزشبه مجم عه
دارد که که به ددبال یاک دوره اکتشااف ب  ا د آماخه     

 ]24[6واز و ایزاکسا ن  مطالعه ک رباا، دتایج . ]23[است 
دشان دادکه بی  ه یت تیصیلی م فا  و و ی دداات ان   
سااازی رابطااه منفاای و اا د دارد بااه ایاا  دلیاال کااه  

آم زادی که دارای ه یت تیصیلی م ف  هستنخ باه  داد 
ها و اهخاف تیصیلی استماال کمتار  علت تعهخ به ارزش
کننخ و بی  ه یات  سازی اتخاذ میراهبردهای ی ددات ان

تارهاای ی دداات ان ساازی    سردرگم و دیررس و باا رف 
رابطه مثبت و  د دارد و ه یت تیصیلی زودرس رابطه 
مثبت ق ی با رفتارهای ی ددات ان ساازی دشاان داخاد.    

آم زان با ه یت رشخ دایافته در م ا اه باا   استماال داد 
کارهای بزرگ راهبردهایی مادنخ اهمالکاری، تنش کم و 

هاای  یافته راهبردهای ی د سفاظتی بکار ی اهنخ گرفت.
بای  منزلات    دشاان داد ، ]25[پاشوه  واز و همکااران   

ه یت تیصیلی دیررس و  هت گیری تبیری همبستگی 
منفی و  د دارد. بی  منزلت ه یات زودرس و  هات   
گیری هخفی رویکرد عملکاردی و ا تنااب عملکاردی    

بی  منزلت ه یت تیصیلی همبستگی مثبتی و  د دارد. 
تبیری همبستگی مثبتی و  د گیری هخفی م ف  و  هت
گیری هخفی ا تناب عملکردی همبستگی دارد و با  هت

دادشااج یادی کااه ی دکارآمااخی  منفاای و اا د دارد. 
ماخار  مهاارت  گیری هخفیتیصیلی بیشتر و دارای  هت

ادخایتناخ؛  کمتر شرو  کارهایشان را به تأییر می ب ددخ،
تمرکاز  در مقابل، دادشج یادی که بر اهخاف عملکردمخار 

گیری ا تنابی داشاتنخ، دارای ساط     داشتنخ و یا  هت
. همچنی  افارادی کاه   کاری تیصیلی ب ددخبیشتر اهمال
گیری هخفی تسالطی دارداخ از راهبردهاای    دارای  هت

 .]77[کننخ شنایتی و فراشنایتی استفاده می
دیز دشان داد که  ]26[ 1دتایج مطالعه شاداهان و پیچل

باای  منزلاات ه یاات سااردرگم و ه یاات دیااررس بااا  
اهمالکاری ارتباط مثبتی و ا د دارد و منزلات ه یات    
تیصیلی م ف  ارتباط منفی باا اهمالکااری دارد و بای     

                                                           
6 . Chorba, K., Was, C.A. & Isaacson, R.M. 
7 . Shanahan, M.J. & Pychyl, T.A. 
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منزلت ه یت زودرس و اهمالکااری ارتبااط معنااداری     
همچنی  ه یت م ف  و ه یت دیاررس   دشان داده دشخ.

کاری داشتنخ یعنی برای کااه   اهمالارتباط متضادی با 
 .کاری دیازمنخ رسیخن به یک تعهاخ ها یتی اسات   اهمال

در پشوه  ی د به ایا  دتیجاه    ]21[ 7فراری و همکاران
رسیخدخ که سبک سردرگم/ ا تناابی ارتبااط مثبتای باا     
اهمالکاری تیصیلی و سبک اطنعاتی ارتباط منفای باا   

معلی ل اساادی و  های غنیافته .اهمالکاری تیصیلی دارد
دشان داد که باه طا ر کلای بای  متایرهاای       ]21[امادی 
های هاخفی باا   های ه یت تیصیلی،  هت گیریمنزلت

پیشرفت تیصیلی رابطه و  د دارد و متایرهای ه یات  
 -تیصیلی سردرگم،  هات گیاری هاخفی باا رویکارد     

تبیری و ه یت تیصیلی زودرس بیشاتری  ساهم را در   
. همچنی  تنهاا در منزلات   داردخ تبیی  پیشرفت تیصیلی

ه یت تیصیلی سردرگم پسران دمرات باالتر از دیترها 
کساا  کاارده ب ددااخ. برادجاای و ماایپ دریافتنااخ کااه  

های  نسی در تعهخ، اکتشاف و تجخیاخ درار در   تفاوت
تعهخ در اوایال د  ا ادی بیشاتر اسات اماا در اوایار       

دیتران رسخ یابخ، بنابرای  به درر مید   ادی کاه  می
گیاری ه یات در اوایال و اواسا      از پسران در شاکل 
. با ت  ه به مطالبی که بیان شخ و ]29[د   ادی  ل تردخ 

اهمیت تاثیر منزلت های ه یت تیصیلی بر اهمالکااری  
تیصیلی دادا  آما زان، تااکن ن پشوهشای رابطاه ی      

های ه یت تیصیلی باا اهمالکااری تیصایلی را    منزلت
هاای اداخکی در   قا  پاشوه   بررسی دکرده اسات و ف 

هاای ه یات باا    هاای ه یات و پایگااه   راستای سابک 
های اهمالکاری ص رت گرفته است. از آدجایی که پایگاه

های ه یت تیصیلی همپ شاادی دارداخ؛   ه یت با منزلت
بنابرای  در پشوه  ساضر باا گاردآوری داده هاایی در    
زمینه متایرهای اصلی پشوه  به ددباال یاافت  پاساخی    

ی چگ دگی ارتباط بی  منزلت های ه یت تیصیلی با برا
اهمالکاری تیصیلی هستیم. به ویشه ای  پشوه  در پای  
روش  کردن ای  م ض   است که بارای فهام و تبیای     

                                                           
1. Ferrari, J.R., Wolfe, R.N., Wesley, J.C., Schoff, L.A. & 

Beck, B.L.   

رابطه ی بی  دو مجم عه از متایرهاای ما رد بررسای،    
یعنی منزلت های ه یت تیصیلی )ه یت م ف ، ه یات  

س  و اهمالکاری زودرس، ه یت سردرگم، ه یت دیرر
تیصیلی )آماده کردن تکلی ، آمادگی برای امتیان، تهیه 

 مقاله  چنخ بعخ ای  رواب  استمالی ضروری است.  
 

 سوال پژوهش
های ه یات تیصایلی باا اهمالکااری     منزلت رابطه

 چگ ده است؟ تیصیلی داد  آم زان
 

 روش پژوهش
روش ا رای پشوه  ساضر ت صیفی )غیرآزمایشی  

پشوهشی همبستگی از د   همبستگی بنیاادی یاا   و طر  
است.؛ زیرا هخف ای  پاشوه ، پای باردن باه      2کاد دی

بار   "اهمالکاری تیصایلی "تاییرات چنخی  متایر منک
منزلاات هااای ه یاات  "اساااس متایرهااای پاای  باای  

با د. از آدجاایی کاه متایار مانک از یاک        "تیصیلی
مجم عۀ سه متایری تشکیل شاخه اسات، کاه از لیاا      
درری با یکخیگر ارتباط داردخ، در ای  سالت اساتفاده از  
روش رگرسی ن امکادپریر دیست. همچنی  به  هت دب د 
سابقۀ پشوه  در زمینۀ بررسی رابطۀ منزلت های ه یت 
تیصیلی با اهمالکاری تیصیلی داد  آما زان، تیلیال   
همبستگی کاد دی امکان کش  رواب   ال  و پیچیخه را 

. ]31[ک و پای  بای  فاراهم مای آورد     بی  متایرها من
بنابرای  از روش تیلیل همبستگی کاد دی برای بررسای  
رابطه مجم عه یا ابعاد منزلت های ه یات تیصایلی باا    
مجم عه اهمالکاری تیصیلی داد  آم زان استفاده شخ. 

 SPSSداار  افاازار  CANCORRباارای تیلیاال از افزودااه 
در ای  پاشوه    امعه آماری م رد مطالعه استفاده شخ. 

را داد  آم زان گروه درری پایه س   مت ساطه ماخارس   
تشاکیل   92-97دولتی منطقه کهریزک در سال تیصیلی 

دهنخ که براساس آماار گازارش شاخه از آما زش و     می
دفر با ده   7111پرورش منطقه، تعخاد ای  داد  آم زان 

ای به سجام  است. با ت  ه به سجم  امعۀ آماری، دم ده
                                                           
2 . Canonical correlation 
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گیری ی شه ای چناخ  ا استفاده از روش دم دهدفر ب 377
س   باه ایا    پایه داد  آم زان  مرسله ای  ادتخاب شخ.

و پایخاری  ادخ که در مرسله دسبتا ثابتدلیل ادتخاب شخه
آدها ده تازه وارد دبیرساتان   .دخراز لیا  تیصیل قرار دا

ادخکه اضطراب به دوره  خیخ را داشته باشنخ داه در  شخه
 .تنخ که اضطراب های کنک ر را تجربه کننخسال آیر هس

 ثباات  و ادساجا   ت اداخ از مای  آدهاا  های پاسخ بنابرای 
  .باشخ بری ردار بیشتری

در ایا  پاشوه ، بارای       هوت  تحصیلی:پرسشزان 
سنج  منزلت های ه یت تیصیلی از پرسشنامه ه یت 

  که دسخه فارسای آن  2111تیصیلی واز و ایزاکس ن )
  تهیاه شاخه اساتفاده    7391ت س  سجازی و همکاران )

ش د . دم ده اصلی ابزار دارای چهار یرده مقیااس و  می
گ یه است که روی یک طی  پنچ در ه ای لیکارت   41
)کامن م افا   قارار دارداخ     5امن مخال    تا )ک 7از 

باشاخ. براسااس   گ یه مای  32دسخه فارسی ابزار  شامل 
های ه یت تیصیلی دارای روایی یافته ها، مقیاس منزلت

و پایایی قابل قب لی در میان داد  آم زان ایرادی اسات  
در پشوه  ساضر پایاایی   . 7391)سجازی و همکاران، 

از طریا  آلفاای کرودباا      یلیی ه یت تیصپرسشنامه
 ، 12/1، ه یاات دیااررس  15/1باارای ه یاات م فاا   

بخسات   59/1و ه یات زودرس   17/1ه یت ساردرگم  
 است.هآمخ

   انش آنوز نسخ  -نقیاس ارزتابی اهاال کار  تحصیلی

(PASS:)     ایاا  مقیاااس ت ساا  ساا ل م ن و را  بلاا
  برای بررسی اهمالکاری تیصیلی در سه سا زه  7914)

آماده کردن تکالی ، آمادگی برای امتیان و تهیه گزارش 
گ یاه اسات. م لفاه     21دیم سالی، سایته شخه و شامل 

گ یاه؛ م لفاه دو ،   77اول، آماده کردن تکالی  شاامل  
م لفاه سا  ، آمااده    گ یه؛ 1آمادگی برای امتیان شامل 

گ یه اسات. در   1ها پایان تر  که شامل شخن برای مقاله
ی )دماره  "هرگز"ای از مقابل هر گ یه، طی  پنچ گزینه

گ یه  27افزون بر    قرار دارد.5)دمره ی "همیشه"  تا7
اسسااس  "گ یه بارا ی سانج  دو ویشگای     6مرک ر، 

تمایال باه تاییار    "و  "داراستی دسبت به اهمالکار ب دن

در درر گرفته شخه اسات، الز  باه    "عادت تعلل ورزی
ذکر است که بنا به پیشنهاد سازدخه مقیاس، در میاسابه  

گ یاه منرا ر دخ اهاخ شاخ. پایاایی       6روایی و پایایی، 
اهمالکاری تیصیلی از طری  آلفای کرودباا  در  مقیاس 

  ادجاا  داد بارای کال    7991مطالعه ای که سا ل م ن ) 
 ، آمااادگی 15/1، آمااادگی باارای امتیااان 19/1مقیاااس 

و آمادگی برای مقااالت پایاان تار      16/1برای تکالی  
بخست آمخه است. در م رد روایی مقیاس دیاز باا    19/1

بخسات   14/1ی ضاری   استفاده از روایی همسادی درود
باه منرا ر تعیای      ]37[آمخه است.   کار و دالورپ ر 

 پایااایی مقیاااس اهمالکاااری تیصاایلی از ضااری      
  97/1آلفااای کرودبااا  اسااتفاده کرددااخ و ضااری     

در پاشوه  ساضار پایاایی مقیااس از      بخست آورددخ.
  97/1طری  آلفای کرودباا  بخسات آماخ کاه ضاری       

  .ساصل شخ
 

 ها تافت 

بررسی رابطۀ متایرهای پشوه ، دتایج بررسی  قبل از
های چ لگی و کشیخگی دشان داد که ت زیع داده شای 

ها به ص رت درمال است. همچنی  برای بررسای بیشاتر   
اسامیرد  بار    -ها آزم ن کاالم گروف درمال ب دن داده

ها ا را شخ و معنادار دب دن دتاایج آن دشاادۀ درماال    داده
ماتریپ همبساتگی   7. در  خول ها ب دب دن ت زیع داده

 متایرها گزارش شخه است. 
رابطۀ بعخ ه یت م ف  با م لفاه   7با ت  ه به  خول 

آماده کردن تکلی ، آمادگی برای امتیان و تهیه مقاله در 
، -51/1، -64/1منفی و معناادار اسات )   >P 17/1سطح 

61/1- =r    رابطه بعخ ه یت سردرگم باا آمااده کاردن . 
ی برای امتیاان و تهیاه  مقالاه در ساطح      تکلی ، آمادگ

17/1 P<  (51/1، 46/1، 47/1مثبت و معنادار اسات =r . 
رابطه بعخ ه یت زودرس با آماده کردن تکلی ، آمادگی 

منفای و   >P 17/1برای امتیان و تهیه مقالاه در ساطح    
  .r= -45/1، -44/1، -49/1معنادار است )
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 . ماتریپ همبستگی متایرهای پشوه 7 خول 
 7 6 5 4 3 2 1 نتغیر شااره

       7 هوت  نوفق 1
      7 -35/1** هوت   تررس 2
     7 53/1** -51/1** هوت  سر رگم 3
    7 31/1** 72/1* 12/1** هوت  زو رس 4
   7 -49/1** 47/1** 36/1** -64/1** آنا ه کر   ت لیف 5
  7 61/1** -44/1** 46/1** 47/1** -51/1** انتحا  آنا گی برا  6
 7 51/1** 65/1** -45/1** 51/1** 31/1** -61/1**   نقات تهی  7
       ** P<0/01 

* P<0/05 
 

هاای ه یات   برای بررسی رابطاۀ مجم عاۀ منزلات   
تیصیلی )ابعاد م ف ، دیررس، سردرگم و زودرس  باا  

ابعاد اهمالکاری تیصیلی )آماده کردن تکلی ، مجم عه 
آمادگی برای امتیان و تهیه مقاله  از تیلیال همبساتگی   

دتاایج تیلیال کااد دی     2بنیادی استفاده شخ. در  خول 
 گزارش شخه است.

بارای   آزما ن المباخای ویلکاز   ، 2با ت  ه به  خول
مجم عه اول و دو  متایرهای مستقل و وابسته به ترتی  

معنااادار اساات.   >P 15/1 در سااطح  95/1و   43/1
ت ان دتیجه گرفات کاه   بنابرای ، با ت  ه به ای  یافته می

فق  دو مجم عه معنادار از متایرهای مساتقل و وابساته   
و  13/1هااا و اا د دارد. رابطااۀ مجم عااۀ اول  در داده

هااای اسات. مجم عااۀ اول منزلات   79/1 مجم عاه دو  
درصخ از تاییارات مجم عاه اول    54/1ه یت تیصیلی 

کناخ و مجم عاۀ دو    اهمالکاری تیصیلی را تبیی  مای 
درصاخ از تاییارات    13/1های ه یات تیصایلی   منزلت

کناخ.  مجم عه دو  اهمالکاری تیصایلی را تبیای  مای   
، مجم عاۀ سا   رابطاۀ    2همچنی  با ت  اه باه  اخول   

داری دخارد. سال برای بررسی اینکه مجم عاۀ اول و  معنا
دو  متایرهای مستقل و وابسته از چه متایرهایی تشاکیل  

 3ادخ و دی ۀ ارتباط آن ها چگ ده است، در  اخول  شخه
دتایج بررسی مجم عه اول و دو  گزارش شخه است. در 
 خول ذیل بار کاد دی، دشادۀ همبستگی متایر باا متایار   

ای  کاد دی اساتادخارد شاخه، همادناخ    کاد دی است، ضر
ضرای  رگرسی ن استادخارد شخه در تیلیال رگرسای ن   
هستنخ و دشان دهنخۀ اهمیت متایر در مجم عاه هساتنخ.   

های ه یت تیصیلی، مثن در مجم عۀ اول و دو  منزلت
دارای   -71/7و  62/1ه یت م ف  و ه یات ساردرگم   

ی تیصیلی، بیشتری  اهمیت و در مجم عه اول اهمالکار
و در مجم عه دو  متایار آمااده    -43/1متایر تهیه مقاله 
 دارای بیشتری  اهمیت است. 46/7کردن تکلی  

 
 

 

 تیصیلی.. دتایج تیلیل همبستگی کاد دی رابطه مجم عه منزلت های ه یت تیصیلی با مجم عه اهمالکاری 2 خول 
 نقا تر نجاوع 

 وتژه
 هابستگی
 کانونی

 وارتانس
 تبیین شده

 النبدا 
 وت لل

  رجۀ
 آزا  

 نعزا ار  سطح

1 21/7 13/1 54/1 43/1 72 117/1 
2 13/1 79/1 13/1 95/1 6 14/1 
3 115/1 11/1 115/1 99/1 2 45/1 
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 بی های اول و دو  متایرهای منک و پی مجم عه شخه. بارکاد دی، ضری  کاد دی استادخارد شخه، واریادپ تبیی 3 خول
 نتغیر کانونی

 نجاوع  اول بارکانونی نتغیرها  نور  بررسی
 ضرتب کانونی
 استاندار  شده

ضرتب کانونی  نجاوع   وم
استاندار  
 شده

هااای منزلاات
ه یااااااات 

 تیصیلی

 بار کانونی

 -16/7 -26/1 62/1  94/1 ه یت م ف 
 -74/1 -31/1 -21/1  -61/1 ه یت دیررس
 -71/7 -62/1 -74/1  -12/1 ه یت سردرگم
 76/1 -71/1 71/1  12/1 ه یت زودرس

 واریادپ استخراج شخه
 همپ شی

 
51/1 
37/1 

 
75/1 
15/1 

 

اهمالکاااااری 
 تیصیلی

 46/7 46/1 -36/1  -11/1 آماده کردن تکلی  
 -16/1 -79/1 -35/1  -14/1 آمادگی برای امتیان 

 -14/1 -23/1 -43/1  -11/1 تهیه  مقاله  
 واریادپ استخراج شخه

 همپ شی
 

15/1 
47/1 

 
71/1 
13/1 

 

 
هاا در تیلیال   ای  دکته شایان ذکر است که مجم عه

یاابی  همبستگی بنیادی، همادنخ متایرهای مکن ن در مخل
هاا  باه آن معادالت سایتاری یا تیلیل عاملی هستنخ که 

همچنای  در  اخول فا د     .]31[گ ینخ متایر کاد دی می
واریادپ تبیی  شاخه، میازان واریادسای اسات کاه هار       

کنخ. مثن میزان مجم عه، متایر کاد دی مقابل را تبیی  می
واریادپ اساتخراج شاخه متایار کااد دی اول مجم عاه      

درصااخ اساات.  51/1هااای ه یاات تیصاایلی منزلاات
هاای  در صخ از واریادپ منزلت 37اهمالکاری تیصیلی 

کنااخ. میاازان واریااادپ ه یات تیصاایلی را تبیاای  مای  
 15استخراج شخه متایر کاد دی اول اهمالکاری تیصیلی 

درصاخ از   47های ه یت تیصیلی دیاز  درصخ و منزلت
کنخ. با ت  ه به تاییرات اهمالکاری تیصیلی را تبیی  می

 ادیم تا های واریادپ تبیی  شخه و همپ شی مای شای 
دتیجه بگیریم که مجم عاه اول متایرهاای پای  بای  و     

 منک ارتباط ی بی با یکخیگر داردخ.
برای شناسایی متایرهای معنادار در مجم عه هاا یاا   

پیشاانهاد  ]32[ 7متایرهااای کاااد دی، تاباچنیااک و فیااخل
و بیشاتر هار متایار دشاادۀ      31/1کننخ که بار کاد دیمی

                                                           
1 . Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. 

دش اسات. بناابرای ،   معنادار ب دن آن در مجم عۀ یا  
هاای ه یات   متایرهای معنادار در مجم عۀ اول منزلات 

، ه یات دیاررس   94/1تیصیلی شاامل ه یات م فا     
 12/1، ه یات زودرس  -12/1، ه یت ساردرگم  -61/1

است. در مجم عه اول اهمالکاری تیصایلی، متایرهاای   
، آمادگی بارای  -11/1معنادار شامل آماده کردن تکلی  

است. با ت  ه به ایا     -11/1یه مقاله ، ته-14/1امتیان 
گیریم که هرچه قخر دادا  آما زان از   ها دتیجه مییافته

ه یت سردرگم و ه یت دیاررس ضاعی  و از ه یات    
تیصیلی م ف  و ه یات تیصایلی زودرس مناسا  و    

آماا زان اهمالکاااری باااالیی بریاا ردار باشاانخ، داداا 
تیصیلی پایی  ی اهناخ داشات. در مجم عاه دو  دیاز     

هاای ه یات تیصایلی شاامل     متایرهای معنادار منزلت
اسات و   -62/1، ه یت سردرگم  -31/1ه یت دیررس 

در مجم عه اهمالکاری تیصیلی، متایرهای معنادار فق  
است. با ت  اه باه ایا     46/1م لفه آماده کردن تکلی  

گیریم که  که هرچه قاخر دادا  آما زان    یافته دتیجه می
دیررس ضاعی  باشانخ،    دارای ه یت سردرگم و ه یت

 آم زان اهمالکاری تیصیلی باالیی ی اهنخ داشت. داد 
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 گیر بحث و نتیج  
رابطه منفی بعاخ ه یات تیصایلی م فا  باا ابعااد       

کاه هار اداخازه    اهمالکاری تیصایلی دشااده آن اسات    
آم زان از ه یت تیصیلی م ف  بریا ردار باشانخ   داد 

کااری تیصایلی در آداان کااه      به همان ادخازه اهمال
فارد دارای ه یات تیصایلی     دتیجهی اهخ داشت و در 

کاری تیصیلی کمتری بری ردار اسات.  م ف ، از اهمال
  2111شاداهان و پیچال )  هایای  دتایج با دتایج پشوه 

ت ان گفت ها میهمس  است. در تبیی  استمالی ای  یافته
ادتخاااب افااراد دارای ه یاات م فاا  از طریاا  یااک   

هااا، ای از ارزشیاا دگردان و یکپارچااه، بااه مجم عااه
یک ه یت تعهخ داردخ و دارای ها، اهخاف تیصیلی دق 

ی دسایته هستنخ و کمتر تیت تاثیر افاراد دیگار قارار    
باشاخ و باه   ها باال مای میزان ی ددرارتی در آن داردخ و

علاات هخفمنااخی و ی ددرااارتی باااال کمتاار دچااار   
آما زان  دادا  ش دخ. همچنی ، میکاری تیصیلی اهمال

گیاری باا   دارای ه یت تیصیلی م ف  پی  از تصامیم 
مجم عه متن عی از اهاخاف باالق ه روبارو هساتنخ کاه      
براساس میزان مطل بیت، ف ریت یا بلنخ مخت ب دن و دیز 
با ت  ه به استمال دست یافتنی ب دن یا دب دن آن اهخاف 

له عمل ای   افراد زدنخ. در مرسها میدست به ادتخاب آن
ها و استماالت ها و مقایسه گزینهدیگر به بررسی فرصت
پردازدخ بلکه باا تماا  دیارو روی    م   د و مختل  دمی

شا د. از ایا  رو   تیق  اهخاف ادتخابی ی د متمرکز می
تمرکز )در واقع یک تعهخ دسابت باه اهاخاف و مناابع      
 روی امکادات و منابع م  ا د باا استماال بیشاتری باه     

آما زان  رسنخ مسئله مهم دیگر در دادا  اهخاف ی د می
دارای ه یت م فا  و ا د عاخ  ضاع  در تنرایم و      

کااری آدهاا   پیگیری اهخاف است که از تعلال و اهماال  
افاراد دارای ه یات   کاهخ. تبیی  دیگر ای  است که، می

تیصیلی م ف  دارای ادگیزش درودی باال و برای اهخاف 
امااا مشااکل اصاالی  تیصاایلی ارزش قائاال هسااتنخ  

کار دخاشت  اهخاف مشاخ  و واقاع   آم زان اهمالداد 
همچنای   باشخ. بیناده و عخ  تعهخ به اهخاف تیصیلی می

گار،  سخت ک ش، ی دتنریمه یت منسجم، افراد دارای 
دگر، دارای منبع کنتارل درودای،   باعزت دفپ باال، درون

ی دآگاه، دارای قاخرت سال مسائله و چنای  افارادی      
امیخوار دسبت به آینخه، شاداب، ی ش ق ل ب ده  معم الً

و در هنگا  ادجا  تکالی  تیت تأثیر دیگران ب ده و بار  
کاار  افاراد اهماال  . اما ]33[کننخ باورهای ی د تکیه می

دارای اعتماد به دفپ و عزت دفپ پایی ، سط   بااالی  
و افسردگی، روان ردج ری، کمرویی، اضاطراب صافتی   

درمی، تمرکاز  ا تماعی، فرام شکاری، بیسالتی، هراس 
داپاریری  بری د ادگاره ضعی ، دخاشت  ادرژی، ادعطااف 

-کاری با مهاارت همچنی  اهمال. ]34[رفتاری می باشنخ 

های ی د دراارتی ضاعی  و رفتاار تاخافعی از  ملاه      
. ]75[ساازی مارتب  اساات   هاای ی دداات ان  اساتراتشی 

مالکااران، شاامل   اساتفاده اه ای م رد راهبردهای مقابله
. استمااال  ]35[سازی اسات  ا تناب از کار و ی ددات ان

کار برای ا تناب از شکست ای  راهبردها را افراد اهمال
باشخکه افراد که راهبرد دفاعی غیر م ثر میبردخ بکار می

هاای  برای پرهیز از شکست، سفظ عزت دفاپ و ارزش 
  2172)  ینخ. ک ربا و همکاران شخصی از آن بهره می

آما زادی کاه دارای ه یات    دارداخ کاه دادا    بیان مای 
هاا و  تیصیلی م ف  هستنخ باه علات تعهاخ باه ارزش    

اهخاف تیصیلی استماال کمتار راهبردهاای ی دداات ان    
کننخ. ه یت م ف  یک ارتباط مثبتای باا   سازی اتخاذ می

ی دتنریمی دارد داد  آم زان دارای ه یات م فا  از   
و فراینخ ی د بررسی بریا ردار  ی دتنریمی درودی باال 

معتقخدااخ کااه  7هسااتنخ. اسااچادک، زیماارم  و ولتاارز 
یادگیردخگان ی دتنریم، اغل  به عنا ان یادگیرداخگادی   
شنایته می ش دخ که تجارب یادگیری ی ی  را به ط ر 

؛ ]36[ کنناخ کارآمخ و به شی ه های مختل  مخیریت مای 
پاریری،  لرا پیامخ یک ه یت منساجم و پ یاا، ادعطااف    

هخفمنخی و یا دتنریمی و ی ددراارتی اسات کاه در     
 کاری را به همراه دارد.دتیجه کاه  اهمال

و  د رابطه مثبت بعخ ه یت تیصایلی دیاررس باا    
که هار اداخازه    ابعاد اهمالکاری تیصیلی دشاده آن است

آم زان از ه یت تیصیلی دیررس بری ردار باشنخ داد 
یلی در آداان افازای    کاری تیصا به همان ادخازه اهمال

                                                           
1 . Schun; Zimmerman & Wolters 
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 آموزانتحصیلی در میان دانشهای هویت تحصیلی با اهمالکاری تحلیل کانونی رابطه منزلت

فارد دارای ه یات تیصایلی     دتیجهی اهخ داشت و در 
لارا بارای   . کاری تیصیلی بیشاتری دارد دیررس، اهمال
آم ز بایخ به یک تعهاخ ها یتی   کاری داد کاه  اهمال

 ، ک رباا،  2111که ای  با دتایج شاداهان و پیچال )  برسخ
 در تبیای  دتیجاۀ    همس  اسات.  2172واز و ایزاکس ن )
داد  آم زادی که در وضعیت  ت ان گفتبخست آمخه می

ه یاات دیااررس قاارار داردااخ، تعهااخی باارای اهااخاف 
شان دخاردخ و به علت زمان زیاادی کاه بارای    تیصیلی

کننخ باا کمبا د زماان    کاوش و  ستج گری صرف می
ش دخ که دتیجه آن افزای  اضطراب فرد بارای  م ا ه می

گیری ادجا  آغاز و پی ادجا  تکالی  و تعلل بیشتر او در
تا ان  تکالی  را در پی ی اهخ داشت. در تبیی  دیگر می

بیان دم د که افاراد بارای کااه  اهمالکااری دیازمناخ      
رسیخن به یک تعهخ ها یتی هساتنخ و فقا   کااوش و     

ت ادخ برای رسیخن به یک ه یت منساجم   ستج ی دمی
کافی باشخ و از طرفای کااوش زیااد هام افاراد را در      

  2111شاداهان و همکاران )دهخ. وضعیت تردیخ قرار می
داردخ هر دو م لفاه کااوش و تعهاخ هماراه باا      بیان می

کنناخ. از  عاملیت، ادجا  به م قع کارها را پی  بینی مای 
س ی دیگر عاملیت ارتباط مثبتی باا کاوشاگری، تعهاخ    
ادعطاف پریر و ادتخاب سنجیخه دارد کاه دشاان دهناخه    

  است. عاملیت با ه یات دیاررس   وضعیت ه یت م ف
رسخ ه یات  د. هر چنخ ظاهرا به درر میرارتباط منفی دا

دیررس بخاطر کاوش ارتباط منفی با اهمالکاری داشاته  
های ه یت ساردرگم و  باشخ اما ه یت دیررس با ویشگی

چنخی  عامل دیگر که ممک  است منجر به ارتباط مثبتی 
آم زان چنی  داد هم با اهمالکاری ش د، آمیختگی دارد.

در وضعیت ه یت دیررس از راهبردهای مطالعاه ما ثر   
کننخ و قادر به ارزیابی دقیا  عملکارد   کمتر استفاده می

  2172ی د دیستنخ. بر اساس گفته )ک ربا و همکااران،  
آم زان با ه یت رشخ دایافته در م ا اه باا   استماال داد 

تانش   هایی مادنخ اهمالکااری، کارهای بزرگ استراتشی
های ی د سفاظتی بکار ی اهنخ گرفات.  کم و استراتشی

ت ان بیاان دما د کاه    بنابرای  با ت  ه به مطال  ف د می
مادخن در وضعیت ه یتی دیررس با افزای  اهمالکااری  

 همراه ی اهخ ب د.

و  د رابطه مثبت بعخ ه یت تیصیلی ساردرگم باا   
زه که هار اداخا   ابعاد اهمالکاری تیصیلی دشاده آن است

آم زان از ه یات تیصایلی ساردرگم بریا ردار     داد 
کااری تیصایلی در آداان    باشنخ به همان اداخازه اهماال  

در وضعیت  آم زادی کهیابخ به عبارتی؛ داد افزای  می
ه یت سردرگم هستنخ و تاا زمادیکاه باه یاک ه یات      

اداخ، اهمالکااری بیشاتری در آداان     منسجم دست دیافته
هاای  دتایج باا دتاایج پاشوه    که ای  ش د، مشاهخه می

  مبنی بر اینکه بی  منزلت ه یت 2111شاداهان و پیچل )
کاری ارتباط مثبتای و ا د دارد و باا    سردرگم با اهمال

 ، ک رباا و همکااران   7995دتایج فاراری و همکااران )  
تا ان بیاان   در تبیی  ای  دتایج مای    همس  است.2172)

م باه علات   افراد دارای وضعیت ه یت سردرگدم د که 
عخ  کنکاش و تعهخ دسبت به اهخاف تیصیلی، استمااال  

و عملکارد تیصایلی   تعلل بیشتری در اما ر تیصایلی   
ای  داد  آم زان  ]31[7داردخ. به درر برزودسکیضعیفی 

از پردایت  به مسایل ه یت و تصامیم گیاری ا تنااب    
گیاری اسسااس تارس و    داردخ معم ال پی  از تصامیم 

صاامیم گیااری از راهبردهااای اضااطراب داردااخ و در ت
گیری دامناس  مادنخ ا تناب کردن، بهاداه آوردن  تصمیم

هایشاان   گیاری کننخ. تصامیم و دلیل تراشی استفاده می
شاا د و دارای عماختا بااا تعلاال و مساامیه ادجااا  ماای  

رفتارهای هیجادی و بخون ثبات هستنخ. ای  افراد عازت  
داردخ و  دفپ پایی ، ی دپنخارۀ منفی، ی دتنریمی داق 

دتیجه آن فعال شخن فراینخهایی است که م  ا  تنازل   
ش د و به ایا  ترتیا  زمیناه اهماال کااری       م قت می
و بر اساس گفته ک ربا، واز و ایزاکسا ن   یابخافزای  می

آما زان باا ه یات رشاخ دایافتاه در      استماال داد  ]24[
هااای مادنااخ م ا ااه بااا کارهااای باازرگ، اسااتراتشی  

هاای یا د سفااظتی    ش کم و استراتشیکاری، تناهمال
و ا د رابطاه منفای بعاخ ه یات       بکار ی اهنخ گرفت.

تیصیلی زودرس با ابعاد اهمالکاری تیصیلی دشااده آن  
آما زان از ه یات تیصایلی    که هر ادخازه دادا   است

کااری  زودرس بری ردار باشنخ به همان اداخازه اهماال  

                                                           
1 . Berzonsky, M.D. 
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رد فا  دتیجهتیصیلی در آدان کاه  ی اهخ داشت و در  
کاری تیصیلی دارای ه یت تیصیلی زودرس، از اهمال

کمتری بری ردار است به عباارت دیگار، افارادی کاه     
کااری  دارای یک تعهخ ه یتی هستنخ کمتر دچار اهماال 

  2111شااداهان و پیچال )  ش دخ ای  دتایج با دتاایج  می
مبنی بر اینکه بی  ه یت زودرس و اهمالکاری تیصیلی 

در تبیی   باشخ.د دخارد، همس  دمیارتباط معناداری و  
ت ان گفت که براساس درر مارسایا  آمخه میدتیجۀ بخست

باشنخ افراد دارای ه یت زودرس دارای کاوش ادخک می
های پایاه گاراری شاخه در دوره کا دکی     به ارزشاما 

متعهخ هستنخ، ت ادایی ایجاد یک تعهخ به ه یات  ا اازه   
اطنعات م رد دیاز و ت سعه دهخ برای ثبات  داد  و می

عملکرد ا رایی را بهب د بخشاخ. افارادی کاه تعهاخ و     
درکی از ه یت یا د دارداخ قابال اعتمااد و ساازگار      
هستنخ. تعهخ و پایبنخی به ارزش های اهخاف تیصایلی  
از تعلل و در تردیخ مادخن در ای  که چه راهی یا به چه 

کااه    پایبنخ باشم  ل گیری می کنخ و دردتیجه م   
اهمالکاری افراد ی اهخ شخ. داد  آم زان دارای ه یت 

هاا و  ای از ارزشزودرس به علت تعهاخ باه مجم عاه   
اهخاف تیصیلی دارای یک درم درودای با ده کاه ایا      
تعهخ به ت ادایی ی دتنریمی و ی دهاخایتی فارد کماک    

کنخ و با ت  ه به وابستگی ساازه ه یات باه بافات     می
الن و افراد مهم  و تاثیر گاراری  )والخی ، معلمان، همسا

های بیرودی بر داد  آم زان ممکا  اسات افاراد    ارزش
دارای ه یت زودرس سعی کننخ دمرات ی د را در ط ل 
دوره کس  کننخ و ادترارات والخی  را بخست بیاورداخ.  
بافت شامل مجم عه شرایطی است که فرد را در بردارد، 

 ارافیاایی،   مادنخ یاد اده، روابا  یااد ادگی، میای    
فرهنگ و ستی عصر تااریخی کاه فارد در آن باه سار      

ای برای بروز رفتارهاای  برد. بافت تنها به عن ان زمینهمی
کناخ بلکاه دقا  مهمای در     مرتب  با ه یت عمل دمای 

ممک  است تفکیک ایا  یارده    گیری ه یت داردشکل
های ه یت باه یصا م منزلات    مقیاس از دیگر منزلت

همچنی  زان با مشکل م ا ه باشخ. آم م ف  ت س  داد 
دتایج تیلیال همبساتگی کااد دی، و ا د دو مجم عاه      

هاای ه یات تیصایلی و    معنادار از روابا  بای  منازل   

اهمالکاری تیصیلی را تشخی  داد. مجم عاه اول کاه   
های ه یت تیصایلی )ه یات   شامل تمامی ابعاد منزلت

م فاا ، ه یاات دیااررس، ه یاات سااردرگم و ه یاات  
عاد اهمالکاری تیصیلی )تکلی ، امتیان و زودرس  و اب

های ه یت تیصیلی مقاله  است. در مجم عه اول منزلت
درصخ از تاییرات اهمالکاری تیصایلی را تبیای     54/1
کنخ. و  د بارهای کااد دی مثبات و  منفای هام در     می

های ه یت تیصیلی و هام اهمالکااری   مجم عه منزلت
آم زان  هت داشات   تیصیلی، دشاده آن است که داد 

اهمالکاری پاایی  در باه ادجاا  رساادیخن کارهایشاان،      
دیازمنخ ه یت تیصایلی منساجم و پ یاایی هساتنخ باه      
عبارتی، داد  آم زان بایستی از ه یت تیصیلی م ف  و 
زودرس بااال و ه یات تیصاایلی دیاررس و سااردرگم    
پایینی بری ردار باشنخ، در چنای  صا رتی اهمالکااری    

بررسی مجم عه معنادار  یابخ.ان کاه  میتیصیلی در آد
دهخ که هر چه پی  بی  دشان می دو  متایرهای منک و

آم زان از ه یت تیصیلی دیاررس و ه یات   قخر داد 
سردرگم پایی  و ضعیفی بری ردار باشنخ، از اهمالکاری 
تیصیلی باالیی بری رداردخ. البته، با ت  ه به پایی  ب دن 

ج شخه و همپ شی ای  مجم عاه،  میزان واریادپ استخرا
بایخ درباره تفسیر دتایج میتاط ب د، اماا باه طا ر کلای     

آما زادی کاه در وضاعیت    ت ان دتیجه گرفت؛ دادا  می
ه یاات دیااررس قاارار داردااخ، تعهااخی باارای اهااخاف 

شان دخاردخ و به علت زمان زیاادی کاه بارای    تیصیلی
کننخ باا کمبا د زماان    کاوش و  ستج گری صرف می

ش دخ که دتیجه آن افزای  اضطراب فرد بارای  میم ا ه 
ادجا  تکالی  و تعلل بیشتر او در آغاز و پی گیری ادجا  

 داشات. همچنای  افاراد دارای   ی اهاخ تکالی  را درپی
وضعیت ه یت سردرگم به علت عخ  کنکااش و تعهاخ   
دسبت به اهخاف تیصیلی، استماال تعلل بیشتری در ام ر 

بناابرای   دارداخ.  ضاعیفی   و عملکرد تیصیلیتیصیلی 
هاای شااداهان و   پاشوه  دتایج پشوه  ساضر با دتایج 

  و ک رباا و  7995 ، فاراری و همکااران )  2111پیچل )
 همخ ادی داردخ.  2172همکاران )

در پایان بایخ یاطر دشان کرد کاه پاشوه  ساضار    
هاای ه یات   اولی  ک ش  برای بررسی رابطاه منزلات  
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 آموزانتحصیلی در میان دانشهای هویت تحصیلی با اهمالکاری تحلیل کانونی رابطه منزلت

آما زان با د.   دادا   تیصیلی با اهمالکااری تیصایلی  
ش د که بنابرای  به معلمان و مشاوران مخارس ت صیه می

آم زان را شناسایی ع امل م ثر در ه یت تیصیلی داد 
کننخ و  هت شکل گیری ه یت مثبت در داد  آم زان، 
ع امل مهم و اثر گرار را باه والاخی  و دادا  آما زان     

از  شا د باا اساتفاده   آم زش دهنخ. همچنی  پیشنهاد می
های مخل یابی معادالت سایتاری به بررسی رواب  روش

های ه یت تیصیلی، اهمالکاری تیصایلی و  بی  منزلت
متایرهای مرتب  اقخا  ش د.  دم ده پشو ه  ساضر فق  

آم زان دوره مت سطه با ده اداخ. بناابرای ، تعمایم     داد 
ها به داد  آم زان سایر مقاطع با میخودیت م ا ه یافته

 است. 
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