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  چکیده
انگاري اجتماعی و هاي سهللفهؤهدف پژوهش حاضر بررسی رابطه م :مقدمه

پژوهش از نوع  :روش.هویت اجتماعی  با عملکرد تحصیلی در دانشجویان بود
بود که با بوکان  مرکزدانشجوي دانشگاه پیام نور  200همبستگی و نمونه شامل 

انگاري هاي سهلانتخاب شدند و به پرسشنامه در دسترسگیري روش نمونه
ها با استفاده از داده. پاسخ دادند هویت اجتماعی و پیشرفت تحصیلیاجتماعی، 

 :هایافته .چندگانه تجزیه و تحلیل شدندضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون 
همبستگی منفی با هویت اجتماعی اجتماعی  انگاريبین سهلنتایج نشان داد که 

هر دو زیر مقیاس آن بعد فردي و بعد جمعی هویت . داري وجود داردو معنی
انگاري اجتماعی با سهل. داري وجود داردمنفی و معنی انگاري همبستگیبا سهل

عنوان یکی ه تفاوتی بهمبستگی منفی و معنادارحاصل شد، بیصیلی عملکرد تح
همبستگی منفی و  عملکرد تحصیلیانگاري اجتماعی نیز باهاي سهلاز مؤلفه
نام توجه به خود با ه انگاري اجتماعی بدست آمد، اما بعد دیگر سهله معنادار ب

اجتماعی با عملکرد  همچنین هویت .عملکرد تحصیلی رابطه معنادار حاصل نشد
داري وجود دارد و همچنین بین بعد جمعی و تحصیلی  همبستگی مثبت و معنی

       .داري وجود داردفردي هویت با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معنی
 انگاري اجتماعیسهلتوان گفت که با توجه به نتایج پژوهش می :گیرينتیجه

عی و عملکرد تحصیلی دارد، در حالی که  رابطه منفی و معناداري با هویت اجتما
  .هویت اجتماعی رابطه مثبت و معنادار با عملکرد تحصیلی دارد

انگاري اجتماعی، هویت اجتماعی،  عملکرد تحصیلی، سهل :واژگان کلیدي
  .دانشجو

 

Abstract   
 

Introduction  : This study aimed at investigating the 
relationship between social procrastination, social identity, and 
students’ academic performance. Method: The design was 
correlational and the sample consisted of 200 students of 
Payam Noor University, Bukan center. Sampling was based on 
available sampling and three questionnaires including Social 
Procrastination, Social Identity, and Academic Achievement 
were employed to collect the data. Pearson correlation and 
multiple regression analyses were used to analyze the data. 
Results: The results showed a significant negative correlation 
between Social Identity and Social Procrastination.  Both the 
individual and collective identities showed a significant 
negative correlation with Social Procrastination. Indifference, 
as one of the components of Social Procrastination, had a 
significant negative correlation with academic performance, 
but there was no significant relationship between attention to 
self, as another aspect of Social Procrastination, and academic 
achievement. Furthermore, Social Identity had a significant 
positive correlation with academic performance. Among the 
other aspects, the individual and collective identity had a 
significant positive correlation with academic performance. 
Conclusions: According to the results, it can be claimed that 
Social Procrastination has a negative relationship with 
academic performance and social identity, while social 
identity has a significant positive correlation with academic 
performance. 

Keywords: Social Procrastination, Social Identity, Academic 
Performance, Students. 
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  مقدمه
اي است که بیش از رشد روز افزون جوامع به گونه

        و  هر زمان دیگري به تشریک مساعی
در . پذیري همه اعضاء جامعه نیاز استمسؤولیت

سرعت طی شده است، جوامعی که مسیر رشد به 
یفه خود را به خوبی انجام د وظیتمام اعضاء جامعه با

در برخی جوامع، . تحقق یابد یارشد اجتماعدهند ت
نه براي رشد جامعه  و اد نه براي رشد شخصیافر

دالیل زیادي دارد که یکی از  مسألهاین  .برنامه ندارند
انگاري به سهل. انگاري اجتماعی استها سهلآن

شود که از طریق الگوي زندگی تعریف میعنوان 
   هاي زندگی مشخص رفتار ناکارآمد در موقعیت

 گرددشود و منبع آشفتگی شخصی تلقی میمی
  ).2004 فاران،(

انگاري به معناي مشکل داشتن در زمینه سهل
تر، دن کارهاست یا به معناي سادهشروع و یا تمام کر

انگار د سهلفر. کار امروز را به فردا انداختن است
ها را آن کند وشروع کارها را به آینده محول می ائماَد

  ).1386 زائیران،( اندازدبه تعویق می
هاي زیادي به دنبال دارد، به ي هزینهانگارسهل

... عدم پرداخت به موقع قبوض، مالیات و عنوان مثال؛
انگاري در شود یا سهلشدن فرد می باعث جریمه

تکالیف مدرس یا دانشگاه نظیر تحویل مقاله یا انجام 
تحقیق، سبب گرفتن نمرات پایین در پایان سال 

اي هاي دورهشود و یا عدم انجام آزمایشتحصیلی می
ها و یا حمالت در زنان و مردان باعث بروز سرطان

   افراد  در تمامی موارد ذکر شده،. گرددقلبی می
عملی ضروري را  انگار به صورت هدفمند انجامسهل

فراري، دوروزکو ( اندازندمی تأخیرتا آخرین لحظه به 
این تمایل به تعویق انداختن کارها ). 2005و جوزف،

هاي منفی در زندگی تحصیلی آنان دارد، نه تنها پیام

 مون،( است مؤثربلکه در کیفیت زندگی آنان نیز 
انگاري، نوعی سهل در نتیجه، در اغلب موارد). 2000

آیدکه با عملکرد در عملکرد به حساب می فقر
 دویت و اسکوونبورگ،( کنداجتماعی تداخل می

2002.(  
کاري شخص انگاري اجتماعی به معناي کمسهل

وي در قبال  مسؤولیتدر گروه است که براثر کاهش 
انگاري سهل.شودتالش فردي خویش ایجاد می

    اجتماعی باعث کاهش و افت عملکرد در گروه
 کیدول و بنت). 2005 فراري و همکاران،(شود می

   اجتماعی و ) اتالف(معتقدند که تنبلی) 1993(
هاي یکسانی دارند، چرا ي اجتماعی ویژگیانگارسهل

کنند که ها شخصی را توصیف میکه هر یک از آن
حداکثر تالش ناشی از انگیزش یا شرایط را به خرج 

ت شده در هاي ثبیکی از نخستین گزارش. دهدنمی
مورد تنبلی اجتماعی توسط پژوهشگر آلمانی به نام 

اینگهام، ( صورت گرفته است 1913رینکلمن در سال 
 اثر رینگلمن ). 1974 لوینگر، گریوس و پکهام،

دهنده رابطه معکوس بین اندازه گروه و میزان نشان
رینگلمن در یک آزمایش . تالش انجام شده است

زات افزایش تعداد کشی دریافت که به مواطناب
 کندعملکرد کلی گروه کاهش پیدا می ،اعضاء گروه

تنبلی اجتماعی تمایل به کاهش تالش ). 2008لین،(
فرد هنگام فعالیت در گروه است در مقایسه با زمانی 

ویلیامز و ( دهدکه آن فعالیت را به تنهایی انجام می
افتد که انگاري هنگامی اتفاق میسهل). 1991کارائو،

دهد، اما از منافع فرد فعالیت الزم را انجام نمی
 ؛1985 آلبانز و ون فیلت،( شودمند میهگروهی بهر

  ).1984 جونز،
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هایی اشاره دارد که موجب هویت به ویژگی
هاي متفاوتی از مردم هویت. گرددتشخیص فرد می

شخصی ممکن است تمایل  ،دهند؛ مثالًخود نشانمی
رزشکار شناخته شود و وداشته باشد که به عنوان 

ن تاجر و بدیهی است که به اعنوهشخص دیگري ب
هاي هاي کسب شده،افراد از ارزشاستناد هویت

  ).2008 بامیستر و بوشمن،( کنندخاصی حمایت می
ز امباحث مربوط به طرح هویت، هرچند در آغ

متوجه موضوع بحران هویت بود، ولی مسیر بعدي آن 
بازسازي هویت کشیده  در جوامع گوناگون به سمت

با پیدایش مدرنیته، برداشتی از هویت اجتماعی . شد
 ها، همچون سوژه یکپارچه، متحد و متمرکز،انسان

وجود آمده در جوامع ههاي بدگرگونی .شکل گرفت
ها شد، مدرن سبب ایجاد بحران هویت در میان انسان

    بحث،هنوز در کانون توجه  ناي که ایبه گونه
. شناسی اجتماعی قرار داردشناسی، به ویژه روانروان

در پایان قرن نوزدهم، بحث بازیابی هویت اجتماعی 
کانون توجه  به جاي هویت فردي،) اجتماعی( یا من

بود تا میان دنیاي شخصی و اجتماعی افراد ارتباط 
الشکل، هویت برقرار سازد و بر اساس فرهنگ متحد

نه تنها ارتباط  سألهماین  .ورداجتماعی را به وجود آ
سازد، بلکه به زندگی افراد پذیر میاجتماعی را امکان

به عالوه، فرآیندي براي . بخشدهم معنا می
سازي نیز اخودشناسی کنشگران اجتماعی بوده و معن

  ).2008راجرز،( گیردبه واسطه آن صورت می
صاحبنظران معتقدند که بیشترین برداشت افراد 

ن نسبت به ت و تصور دیگرابه برداش از خویشتن،
د اگر نگرش دیگران در مورد فر. است هآنان وابست
برداشت او نیز از خودش تغییر خواهد  تغییر کند،

 تأثیردر افراد تحت ) خود(یا  )من( بنابراین، .نمود
دیگران قرار دارد، زیرا رفتار و هویت افراد تا زمانی 

از بینی است که میان تصور فرد ثابت و قابل پیش
خود و نگرش دیگران نسبت به او ثابت و هماهنگی 

اگر ). 2008 بوشمن، بامیستر و( وجود داشته باشد
فرد به این نتیجه برسد که طرز تلقی دیگران نسبت به 

. دهدر مییرفتار او تغییر کرده، هویت خود را تغی
من (یا هویت فردي و ) من فاعلی( براین اساس،

ر جریان تجارب و یا هویت اجتماعی، د) مفعولی
من فاعلی بیانگر . گیردمی هاي اجتماعی شکلفعالیت

   اي وجه نظر دیگران و من مفعولی مجموعه
یافته از نظرات متظاهر دیگران است که حاصل سازمان

  اي از رفتارهاي شکل گرفته بر اساس مجموعه
من اجتماعی، تبلور . هاي رفتار اجتماعی استآموزه
پس . ا و اخالقیات جامعه استها، هنجارهارزش

ذات آن شخص نیست، بلکه  هویت هر شخصی لزوماً
زندگی روزمره ه طی هویت، فرآیند معناسازي است ک

هویت، هرگز ثابت . شودهاي آن ساخته میو مکانیسم
ترجمه  گیدنز،( پویاست متحول و بلکه متطور، نیست،
  ).1377 ثالثی،

پیدایش انواع ب جاند موتوساختار اجتماعی می
هویت اجتماعی در افراد شده و به خوبی قابل 

توان هویت فرد ؛ لذا به وضوح میتشخیص باشد
 ها،تنوع هویت. سیاي را از فرد اروپایی تشخیص دادآ

ثابت  نسبتاًهاي اجتماعی هستند که عناصري فرآورده
  ).2008 جنکینز،( و پایدار دارند

ها اساس عضویت آنبر  هویت اجتماعی افراد،
شود، زیرا هویت به هاي اجتماعی تعیین میدر گروه

وسیله روابط میان نیروهاي فرهنگی و اجتماعی 
شود، زیرا هویت به وسیله روابط میان ساخته می

ین، بنابرا .شودنیروهاي فرهنگی اجتماعی ساخته می
ند هست معه و فرهنگافراد مانند ابزاري در دست جا

این . سازندها وجود خود را نمایان مینکه به واسطه آ
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مقوله به طور مدوام و روزمره در زندگی افراد ایجاد 
هاي بازتابی انسان مورد حفاظت و شده و در فعالیت
  ).2009 مایرز،( گیردپشتیبانی قرار می

اجتماعی ـ هویت اجتماعی از نیازهاي روانی 
 هرگونهنیاز گیرد و پیشاجتماعی شکل میکنشگران 

هویت اجتماعی امکان . زندگی اجتماعی است
برقراري ارتباط پایدار و معنادار روان شناختی با 

 که محور و مبناي زندگی اجتماعی استـ  دیگران را
افراد بدون چارچوبی براي تعیین . کندفراهم می ـ

هویت اجتماعی، مانند یکدیگر خواهند بود و هیچ 
عنادار و پایدار با توانند به شکلی مها نمیکدام از آن

چرا که فرآیند  ،)1968 اریکسون،( یکدیگر پیوند یابند
با یک  ها حادث نشده است و صرفاًیابی میان آنتمایز

پس . جامعه یکنواخت و هم شکل مواجه خواهیم بود
بدون هویت اجتماعی در واقع جامعه وجود نخواهد 

بنابراین، ساختن وپرداختن نوعی هویت . داشت
چون زندگی  ماعی امري خطیر است،شخصی واجت

اجتماعی انسان بدون وجود چارچوبی مشخص از 
هویت فردي و اجتماعی که به وسیله آن بدانیم 
دیگران کیستند و خود ما کیستیم غیر قابل تصور 

  ).1378 ترجمه موفقیان، گیدنز،( است
نتایج مطالعات گوناگون نشان داده است که 

سالمت روان، ي در مؤثرهویت اجتماعی نقش 
عزت نفس اجتماعی و نگرش  ابراز وجود، سازگاري،

 بامیستر و بوشمن، ؛2009 مایرز،( به مهاجرت دارد
2008 .(  

در ابتدا توسط ) تنبلی اجتماعی(اگرچه اصطالح 
هاي مدیریت شناسان ابداع شد و در نظریهروان

توسعه پیدا کرد، اما مطالعات در مورد آن بیشتر در 
این شاهدي است بر  .ها انجام شده استحوزه سایر

اینکه این موضوع مورد توجه بیشتر پژوهشگران قرار 

  ررسی قرار گرفته است و آنها اثر تنبلی را مورد ب
کارائو و  ؛1979 مز و هارکینز،التانه، ویلیا( اندداده

 تریاندیس، ؛1982 استروب و فري، ؛1997 ویلیامز،
1989.(  

پژوهشگران مطالعات خود هاي اخیر، سالدر
هاي انگیزشی درباره تنبلی اجتماعی را بر پایه نظریه

هاي بالقوه کنندهبینیاند و شمار زیادي از پیشبنا نهاده
اند که فقدان همانندسازي فرد با را مشخص کرده

طلبی ؛ فقدان مبارزه)1991ویلیامز و همکاران،(گروه 
 کینز و پتی،هار(و منحصر به فرد بودن همکاري فرد 

؛ درگیري ذاتی کم )1389نیا، به نقل از صفاري ؛1982
؛ )1992 ؛ جورج،1986 برکینز، هارکینز و اوستروم،(

نیا، به نقل از صفاري؛ 1995واکنر،(گیري فردگرا جهت
؛ )1997 کارائو و ویلیامز،( ؛ انسجام گروهی کم)1389

؛ 1999 دروسکات و ولف،(و فقدان ارزیابی همتایان 
لیدن، (اند از آن جمله) 1389 نیا،نقل از صفاريبه 

  ).2004 وین، جاوورسکی و بنت،
مدرسه و  نوجوانان، بسیاري از وقت خود را در

وظایف شخصی  یا براي تکالیف مدرسه و یا انجام
انجام کارهاي تحقیقی یا درس . نمایندخود صرف می

 .ها هستندقبیل فعالیتاین خواندن براي امتحان از 
انگاري براي انجام تکالیف تحصیلی که با سهل

تخمین % 70زندگی علمی آنان مرتبط است حدود 
این پدیده بسیار معمول در میان آنان  .زده  شده است

اي که در مصاحبه). 2005فراري و همکاران، ( است
آموزان صورت پذیرفته است مشخص شده با دانش

نگاري اافراد مورد مصاحبه داراي سهل% 25که حدود 
این تمایل ). 1982آیتکن،( متوسط یا شدید هستند

براي به تعویق انداختن کارها نه تنها پیامدهاي منفی 
زندگی  کیفیتبلکه در  ،زندگی تحصیلی آنان دارددر 

      در نتیجه ). 2005مون، ( مؤثر است آنان نیز
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انگاري نوعی فقر در عملکرد فردي است که با سهل
دوییت، ( کندتداخل می عملکرد اجتماعی فرد

  ).2002 اسکونبورگ،
  ه اند کتحقیقات تجربی متعددي نشان داده

و اضطراب ) 1994 لی،(انگاري اجتماعی سهل
اضطراب و  با)  1386، استورا، ترجمه دادستان(

انگاري، در به تعویق سهل .استرس در ارتباط است
 انداختن اعمال یا تکالیف به زمان بعدتر اشاره دارد

  ).2013 سانیتا و محمدونی،(
انگاري اجتناب کردن در انجام ندادن الزمه سهل

زیمبروف و هاتمن، ( تکلیف یا وظیفه است یک
از آنجا ). 2013فر و آزادي، به نقل از بهشتی ؛2001

انگاري اجتماعی به فقدان عملکرد که سهل
خودتنظیمی و گرایش رفتاري در به تعویق انداختن 

براي رسیدن به هدف الزم است تعریف کارهایی که 
 ).2000کنوس، ( اندکرده

 بینیهدف از این پژوهش بررسی میزان پیش
انگاري اجتماعی و هویت اجتماعی بر کنندگی سهل

انگاري آیا سهل. باشدعملکرد تحصیلی دانشجویان می
توانند عملکرد تحصیلی هاي آن میلفهؤاجتماعی و م

افراد با سطح مختلف هویت آیا  بینی کنند؟پیشرا 
ه اجتماعی در عملکرد تحصیلی متفاوت هستند؟ و ب

اعی و هویت انگاري اجتمطور کلی میزان سهل
کننده عملکرد تحصیلی بینیتواند پیشاجتماعی می

  .دانشجویان باشد
  

  روش
انگاري این پژوهش به بررسی رابطه سه متغیر سهل

     د تحصیلی اجتماعی، هویت اجتماعی با عملکر
از این رو، این تحقیق از نوع تحقیقات . پردازدمی

جامعه تحقیق شامل کلیه . باشدهمبستگی می
نور مرکز بوکان با دامنه سنی دانشجویان دانشگاه پیام

ها سال بودند که به روش در دسترس، آزمون 19ـ25
 .صورت فردي اجرا گردیده دانشجو ب 200بر روي 

در این پژوهش به شرح زیر   ابزار به کا رفته 
  .باشدمی

این پرسشنامه  :انگاري اجتماعیپرسشنامه سهل 
هاي و بر اساس نظریه )1389( نیاتوسط صفاري

این . انگاري طراحی شده استمرتبط با سهل
    کاغذي و خود ـ  پرسشنامه که از نوع مداد

 11باشد که گویه می 23مشتمل بر  دهی است،گزارش
گویه دیگر  12تفاوتی و دهنده بینشانهه آن یگو

 هاگذاري گویهنمره .دهنده توجه به خود استنشان
. شوداي انجام میاساس مقیاس لیکرت پنج درجهبر
 با پرسشنامه پایایی ،)1389( نیاصفاري پژوهش در

 همسانی و 8/0 با برابر بازآزمایی روش از استفاده
 دست به 85/0 کرونباخ، آلفاي از استفاده با درونی

 ضریب ،عالوهبه .است بخشیرضایت میزان که آمد
 برابربا"تفاوتیبی"مقیاس خرده براي نباخورک آلفاي

 به 82/0" خود به توجه"مقیاس خرده براي و 71/0
  .است قبولی قابل میزان که آمد دست

 بااین پرسشنامه  :پرسشنامه هویت اجتماعی
فردي و جمعی برگرفته از دو بعد هویت  هتوجه ب

نیا و توسط صفاري) 2008( نظریات ریچارد چنکینز
این پرسشنامه که از . ساخته شده است) 1390( روشن

مشتمل  دهی است،کاغذي و خود گزارشـ  نوع مداد
دهنده بعد ه آن نشان یگو 10باشد که گویه می 20بر 

. دهنده بعد جمعی است گویه دیگر نشان 10فردي و 
پایایی ) 1390( نیا و روشنپژوهش صفاريدر 
نباخ براي کل ورشنامه با استفاده از روش آلفاي کپرس

تا  51/0ها بین و براي گویه74/0پرسشنامه برابر با 
. مد که میزان رضایت بخشی استبه دست آ 58/0

همچنین، نتایج پژوهش از نظر روایی صوري 
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یل پرسشنامه و نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تحل
از طریق چرخش واریماکس )PC(هاي اصلیلفهؤم
ه بزرگتر از ژید وجود یک عامل داراي ارزش ویؤم

  .بوده است "هویت اجتماعی"یک تحت عنوان
هاي مربوط به عملکرد داده: عملکرد تحصیلی

تحصیلی دانشجویان از طریق آموزش دانشگاه براي 
در این پژوهش از . آوري گردیدگروه نمونه جمع

میانگین درسی دانشجویان به عنوان شاخص نمره 
  .عینی عملکرد تحصیلی آنان استفاده شد

ها، بعد از انتخاب تصادفی آزمودنی :اجراروش 
گان تشریح گردید، کنندهشرکتاهداف تحقیق براي 

هویت  انگاري اجتماعی وهاي سهلپرسشنامه
اجتماعی با پیشرفت تحصیلی  به ترتیب و به طور 

گویی در اختیار دانشجویان قرار پاسخگروهی براي 
  .گرفت

  

  هایافته
ها هاي آزمودنینتایج به دست آمده در رابطه با نمره

مربوط به هاي هاي توصیفی و یافتهدر  دو بخش یافته
هاي در بخش یافته. آیدهاي پژوهش میفرضیه

جامعه  میانگین و انحراف معیار توصیفی به گزارش

متغیرهاي مورد بررسی در پژوهش پژوهشی براساس  
    گردد و در بخش دوم به ارائه نتایج اقدام می

هاي پژوهشی هاي آماري در رابطه با فرضیهآزمون
  .اقدام خواهد شد

هاي به دست آمده از نمره :هاي توصیفییافته
هایی که به دلیل ها به جزء آزمودنیتمامی آزمودنی

هاي آزمون، حذف ناقص گذاشتن بخشی از پرسشنامه
شده بودند مورد تحلیل قرار گرفتند و میانگین و 

انگاري انحراف معیار متغیرهاي سن، معدل، سهل
ها و  هویت اجتماعی و هاي آنلفهؤاجتماعی و م

هاي آن شامل هویت جمعی و فردي محاسبه  لفهؤم
  .آمده است 1گردید که در جدول 

 شود،مالحظه می 1گونه که در جدول همان
میانگین و انحراف استاندارد بدست آمده براي معدل 

سن از نظر  .است 90/1و 74/14برابربه ترتیب 
. باشدمی  62/3و انحراف معیار برابر  45/20میانگین، 

و 62/58از نظر میانگین،  اجتماعی انگاريسهل
هویت اجتماعی از  .باشدمی65/12انحراف معیار برابر 

 94/9 معیار برابرو و انحراف 96/68نظر میانگین، 
  .آمد بدست

  

  .آمار توصیفی نتایج تحقیق. 1جدول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  انحراف استاندارد  میانگین  تعداد  متغیر
  90/1  74/14  200  معدل
  62/3  45/20  200  سن

  65/12  62/58  200  انگاري اجتماعیسهل
  95/5  79/28  200  تفاوتیبی

  44/8  56/29  200  توجه به خود
  94/9  96/68  200  هویتاجتماعی

  60/4  5/33  200  بعد فردي
  06/7  85/35  200  جمعیبعد 
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  .متغیرهاي تحقیق نهمبستگی بی .2جدول 

  R Sig  فراوانی  متغیر دوم  متغیر اول

  
انگاري سهل

  اجتماعی

  001/0  -454/0  200  هویت اجتماعی
  001/0  -374/0  200  بعد فردي
  001/0  -461/0  200  بعد جمعی

  
  عملکرد تحصیلی

  001/0  -275/0  200  سهل انگاري اجتماعی
  001/0  -312/0  200  بی تفاوتی

  126/0  -062/0  200  توجه به خود

  تفاوتیبی
  001/0  -447/0  200  هویت اجتماعی

  001/0  -332/0  200  بعد فردي
  001/0  -349/0  200  جمعی بعد

  توجه به خود
  001/0  -383/0  200  هویت اجتماعی

  001/0  -437/0  200  بعد جمعی
  001/0  -349/0  200  بعد فردي

  عملکرد تحصیلی
  001/0  225/0  200  هویت اجتماعی

  001/0  218/0  200  بعد جمعی
  001/0  202/0  200  بعد فردي

  

  
 دهد که بیننشان می 2نتایج همبستگی جدول 

-001/0P<، 454/0(انگاري با هویت اجتماعیسهل
=R( هر دو  داري وجود دارد همبستگی منفی و معنی

با سهل  بعد فردي و بعد جمعی زیر مقیاس آن
. داري وجود داردو معنی منفی همبستگیانگاري 

همبستگی  انگاري اجتماعیبا سهل عملکرد تحصیلی
حاصل شد،  )=001/0P<، 275/0-R(و معنادارمنفی 
بی تفاوتی با  لفه آنؤمانگاري اجتماعی نیز با سهل

بدست همبستگی منفی و معنادار  عملکرد تحصیلی
لفه توجه به خود رابطه معنادار حاصل ؤآمد ولی با م

با هویت   همچنین عملکرد تحصیلی .نگردید

همبستگی مثبت و  )001/0P< ،225/0=R(اجتماعی 
داري وجود دارد و همچنین بین بعد جمعی و معنی

داري فردي آن با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت ومعنی
  .وجود دارد

انگاري ال که آیا سهلؤبراي پاسخ به این س
 لفه آن توجه به خود و بی تفاوتیؤبا دو مـ اجتماعی 

 ـ لفه جمعی و فرديؤبا دو م ـ و هویت اجتماعی ـ
بینی کنند؟ از روش تواند عملکرد تحصیلی را پیشمی

تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیري استفاده 
  .گردید
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  هاي آن لفهؤانگاري اجتماعی و هویت اجتماعی با مبین سهلجدول ضرایب رگرسیون متغیرهاي پیش .3جدول 

  .در عملکرد تحصیلی کل نمونه
  B SE   B  Beta  sig  متغیر مستقل

  001/0  201/0  012/0  088/0  سهل انگاري اجتماعی
  002/0  268/0  038/0  122/0  بی تفاوتی

  126/0  211/0  039/0 199/0  توجه به خود
  002/0  234/0  021/0  087/0  هویت اجتماعی

146/0  بعد فردي  041/0  271/0  001/0  

  001/0  205/0  067/0  079/0  بعد جمعی
 

، از بین متغیرهاي 3براساس نتایج جدول شماره 
بینی عملکرد در پیش بین فقط توجه به خودپیش

قی متغیرها در لی کل نمونه  معنادار نبوده و باتحصی
 نتایج نشان داد که .اندرگرسیون معنادار بوده معادله

و ) P>001/0( انگاري  به طور معکوسمقیاس سهل
) P>001/0( منفیتفاوتی به طور زیر مقیاس بی

بینی کنند و تنها  توانستند عملکرد تحصیلی  را پیش
با عملکرد تحصیلی )  P>126/0(توجه به خود  بعد 

هویت اجتماعی با دو  .ر وجود نداردارابطه معناد
لفه آن بعد فردي و جمعی با عملکرد تحصیلی ؤم

  .داردرابطه معنادار و مثبت وجود 
  

  بحث گیري و نتیجه
       هاي لفهؤبررسی رابطه مدر این پژوهش به 

پرداخته  انگاري و هویت با عملکرد تحصیلی سهل
ها نشان داد که در کل گروه نمونه یافته. شد

انگاري دانشجویان از بین دومتغیر اصلی سهل
اي هر یک لفهؤاجتماعی و هویت اجتماعی و با دو م

ه به خود، هویت فردي و تفاوتی، توجآنها بیاز 
توجه به خود با عملکرد تحصیلی  هویت جمعی تنها

رابطه نداشت و باقی متغیرها رابطه معناداري با 
  .عملکرد تحصیلی دارند

  هاي تحقیق حاضر نشان داد که بندي یافتهجمع 
توانند تماعی میانگاري اجتماعی و هویت اجسهل
اما تفسیر نتایج . عملکرد تحصیلی باشدکننده بینیپیش

باشد که در سه یافته به توضیح آن می تر از آنپیچیده
  .پرداخته خواهد شد

انگاري اجتماعی با عملکرد سهل بین :یافته اول
و از دو ابطه منفی و معنادار وجود دارد تحصیلی ر

رابطه  تفاوتی با عملکرد تحصیلیانگاري، بیبعد سهل
بعد توجه به خود  ولی .ار وجود داردمنفی و معناد

انگاري اجتماعی  با عملکرد تحصیلی در این سهل
این یافته . پژوهش هیچ رابطه معناداري وجود ندارد

ترین تبیین  این است که تحقیق به چه معناست؟ ساده
انگاري بخش جدا ناپذیر از سرشت آدمی است سهل

انداختن آگاهانه و به آینده محول  تأخیرو به معناي به 
انگاري به تدریج در سهل. ها استکردن فعالیت

آید و این عادت وجود انسان به صورت عادت در می
زمانی که کودك پا  از همان زمان کودکی مخصوصاَ

      به عرصه زندگی اجتماعی خود یعنی مدرسه 
عت بروز انگاري باسهل. کندارد، بروز میگذمی

آموزان و در دانش. شودفرد میهایی براي آسیب
ماندن از تحصیل انگاري باعث عقبدانشجویان، سهل
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ر در افت تحصیلی یادگیرندگان ثاست و از عوامل مؤ
انگار فشار زیادي دانشجویان سهل. آیدبه حساب می

زیرا از جانب خانواده و  ،کنندرا برخود احساس می
کار به حساب  کمدوستان به عنوان افراد متقلب و 

     آموزان عوارض با افزایش سن دانش. آیندمی
هاي شود و شکستانگاري در آنان بیشتر میسهل

ی آنان در انجام وظایف مسؤولیتتحصیلی و بی
تأییدي بر مطالعات کارلس یابد و این یافته افزایش می

 )2005( ، فراري و همکاران) 2008(، هوگر )2009(
  .است) 2002( و اسچر و استرمن

با دو بعد فردي و  هویت اجتماعی :یافته دوم
جمعی با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معنادار 

در تببین یافته مربوط به اثر مستقیم و  .وجود دارد
هویت بر عملکرد تحصیلی همسو با دیدگاه  معنادار

توان اذعان داشت که تعهدات می) 2003( برزونسکی
خود در ارتقاء کارکرد فردي ابت یا قاطعیت فردي ث

هاي متفاوت نقش مهمی اي از موقعیتافراد در گستره
تعهداتی که به دنبال یک دوره اکتشاف و . کندایفا می

شوند، در مقایسه با تعهداتی آزمایشگري انتخاب می
. رسندتر به نظر میتر و انطباقیانتسابی منعطف

     تعهدات فردي و جمعی که توسط فرد انتخاب 
ساز و کارهاي  ،سازيشود شاخصی از درونیمی

   اي هر چه خودکنترلی بوده و در انعکاس شیوه
 .ر استثاجتماعی مؤ ـتر در عملکرد روانی بالنده

براین اساس، آن دسته از فراگیرانی که نسبت به خود 
هاي مثبت دارند، به دلیل آنکه تمایل دارند نگرش

ود نشان دهند با حضور تصویري باثبات و پایدار از خ
هاي هاي پیشرفت و از جمله موقعیتدر موقعیت

تحصیلی، براي کسب موفقیت تالش بیشتري از خود 
 در همین راستا، زانگ ).1997سوان،( دهندنشان می

آموزان با عدم ثبات کند که دانشکید میأت) 2003(

هیجانی باال و عزت نفس پایین همواره از خطر 
بنابراین از انجام تکالیفی . کننداجتناب میکردن اشتباه

که نیازمند به بازتولید صرف مطالب یادگرفته شده 
این یافته با نتایج . کنندباشد، بیشتر احساس راحتی می

  .باشدهمسو می) 2004( پژوهش داف و همکاران
   انگاري و هویت اجتماعی سهل :یافته سوم

 .تحصیلی باشندکننده علمکرد بینیتوانند پیشمی
انگاري ها نیز مشخص کرد که سهلتحلیل آماري داده

طور مثبت ه باجتماعی طور معکوس و هویت ه ب
این نتایج . کندمی یبینعملکرد تحصیلی را پیش

البته تحقیقاتی که . یید کردأفرضیه سوم  پژوهش را ت
انگاري اجتماعی و به رابطه دو متغیر سهل مستقیماً
 بر عملکرد تحصیلی مشاهده نشد ولی اجتماعی هویت

صورت جداگانه با عملکرد ه غییرها بتهر یک از م
تحصیلی مورد بررسی قرار گرفته است که یافته 

انگاري، مهمترین نوع سهل .کنندتحقیق را تأیید می
عمدي  تأخیرباشد که به انگاري تحصیلی میسهل

تکالیف تحصیلی با وجود نتایج منفی آن اشاره 
 دوییت، اسکونبورگ،(و ) 2007 وستن،هاول و (دارد

  .یید کردندأیافته تحقیق را ت) 2002
   هاي تحقیق نشان داد که بندي یافتهجمع

طور منفی و معنادار و هویت ه انگاري اجتماعی بسهل
دار عملکرد تحصیلی طور مثبت و معنیه اجتماعی ب

وم است که این یافته به این مفه. بینی کنندپیش را
   اجتماعی بیشتري دارند انگاري افرادي که سهل

تري است و کننده عملکرد تحصیلی ضعیفبینیپیش
با هویت اجتماعی باال، عملکرد  در مقابل افراد

 ،از این رو. دهندتحصیلی باالتري از خود نشان می
در عملکرد تحصیلی با هویت  دافرا شودبینی میپیش

و . کند و رابطه مستقیمی با هم دارندبهتر عمل می
همچنین  نتایج دیگر تحقیق نشان داد که بعد توجه به 
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کننده بینیانگاري اجتماعی پیشخود در سهل
هاي یتداز محدو .باشدعملکرد تحصیلی نمی

   راي رفع محدودیت یاد شده پیشنهاد بپژوهش، 

هاي آینده عالوه بر جامعه شود که در پژوهشمی
آوري دانشگاهی از سایر مراکز آموزشی براي جمع

  .نمونه و گردآوري اطالعات استفاده شود
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