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  چکیده
ان دختر و پسر یلی در دانشجویکاري تحصوع اهمالیش در این تحقیق میزان

مورد بررسی و  1388-1387لییمسال اول تحصیام نور اهواز در نیدانشگاه پ
 1200دانشگاه ل در آن یان مشغول به تحصین دانشجویاز ب. قرار گرفتمقایسه 

نفر  207ن تعداد یوه تصادفی انتخاب و از ایبه ش) دختر 1045پسر و  155( نفر
آوري به منظور جمع. ص داده شدندیلی تشخیکاري تحصآنان داراي اهمال

. لی محقق ساخته استفاده به عمل آمدیکاري تحصها از پرسشنامه اهمالداده
 (و استتباطی ) نی، درصد و نمودارفراوا(فی یها با کمک آمار توصل دادهیتحل

در . شی استیمایپ –فی یق توصیروش تحق. صورت گرفت) هاي مستقلگروه
ان یلی در دانشجویکاري تحصوع اهمالیزان شین سئوال که میق این تحقیا

ان ین دانشجویا بینور اهواز تا چه اندازه است؟ و آامیدختر و پسر دانشگاه پ
نور اهواز از آن لحاظ تفاوت وجود دارد؟ مورد امیدختر و پسر دانشگاه پ

لی در یکاري تحصوع اهمالیزان شیکه مها نشان داد افتهی. بررسی قرار گرفت
ان پسر یدر دانشجو(درصد  2/17ام نور اهواز یان دانشگاه پیجامعه دانشجو

     ن نشانیها همچنافتهی. است) درصد 03/17ان دختر یو در دانشجو 8/17
ان دختر و پسر از لحاظ یاد شده در دانشجویر یوع متغیزان شین میب دهد کهمی

  . داري وجود نداردآماري تفاوت معنی
  .لییکاري تحصاهمالوع، یزان شیم: واژگان کلیدي

Abstract 
 
Aims: This study investigated the prevalence of 
academic procrastination among male and female 
students of Ahwaz Payame Noor University in the 
first semester of 1387 – 1388 academic year. 
Method: From among the 1200 students, 155 boys 
and 1045 girls were selected randomly as the 
subjects of the study. To collect the data, a 
questionnaire made by the researcher which 
consisted of 14 questions was used. Descriptive and  
inferential statistics were used to analyze the data. 
Results and conclusion: The results indicated that 
the rate of academic procrastination is 17.2 among 
the Payam-Noor students of Ahvaz. Moreover, the 
rate of academic procrastination among male 
students, was 17.8 which was more than the female 
students, 17.03; however, the difference was not 
significant.  
Keywords: Prevalence, Academic procrastination. 
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   مقدمه
هاي مهمی است که در ثکی از بحی 1لییکاري تحصاهمال
 اري از پژوهشگران قرار گرفتیه بسر مورد توجیهاي اخسال

ک مشکل یو ) 2003، 2سیچ(ک عادت بد یبه عنوان  و از آن
کارهاي  ن دراري از بزرگساالیشده است که بساد یرفتاري 

) 1999، 3کارتون و جانسن(کنند یم  منظم روزانه تجربه 
نی انجام شوند یدر مدت معستی یفی که بایژه در تکالیبو
آددجی  کوالول، ،نسوالیآک ، به نقل از2001، 4نی و هاراتییآو(
ق یانگاري و به تعومعادل سهلکاري اهمال). 2007،  5آدینکا و

، ترجمه فرجاد، 1977، 6سس و نایال( باشدانداختن می
، میتام و گرامیلیمست یلی چیتحصکاري نکه اهمالیا). 1382

ر در انجام کارهاي یخأبه ت: ند یگومی) 1998( 7لوینسون
     شود و براي لی گفته مییکاري تحصلی اهمالیتحص

      براي نمونه(ادي یهاي زري آن از پرسشنامهیگهزاندا
طرح بحث . استفاده شده است) 1991،  8کاري تاکمناهمال

ن نظر ضروري است که هم یکاري از اوع اهمالیزان شیم
مطالعه، اضطراب (در جامعه و هم اشکال آن زان درصد آن یم

  . شوندی مییشناسا...) امتحان، نوشتن مقاالت و 
 9وت و فراريیکاري هاروع اهمالیزان شیدر خصوص م

معتقدند که ) 2001( 10، هانسن و ناترو کاچگال) 1996(
. کندکاري را تجربه میهر انسانی حداقل چند بار اهمال باًیتقر

ادي انجام شده یار زیقات بسیکاري تحقالوع اهمیرامون شیپ
 س و ناسیال. شودی از آنها اشاره مییهااست که به نمونه

ان یکاري دانشجووع اهمالیزان شیاي مطی مطالعه) 1997(
ن عمل براي نصفی یدرصد برآورد کردند و ا 95ی را یکایآمر

 11، سولومون و موراکامیراتبالم .ساز استاز آنها مشکل

                                                
1 Academic procrastination      
2 Chase 
3 Johansen & Carton 
4 Oweini & Harraty 
5 Akinsola, Kolawole Adedeji  & Tella 
6 Ellis & Knaus 
7 Miligram , Mey-Talm & Levinson 
8 Tukman 
9 Harriot & Ferrari 
10 Kachgal, Hansen ,Sunny & Nutter 
11 Rothblum , Solomon & Murakami 

درصد  40دند که یجه رسین نتیاي به ای مطالعهط) 1986(
کاري از طرفی اهمال. کاري مبتال هستندان به اهمالیدانشجو

لی یر در امتحان و بطور منفی با معدل تحصیخأبطور مثبت با ت
د یجه رسین نتیقی به ایطی تحق زین) 1987( 12پاتز. ارتباط دارد

. دانندکار میالان خود را  اهمیدرصد  دانشجو  75  باًیتقرکه 
جه ینتن یاي به اطی مطالعه) 1992( 13پارکر و ویر ،فراري

ان یا به پایدر شروع و  ان غالباًیدرصد دانشجو 70دند که یرس
ف و آمادگی براي یل تکالیتکملی مانند یف تحصیرساندن تکال
قی یطی تحق)  1993(  14کوكیها. دهندر نشان مییامتحان تاخ

درصد  50تا  25ن یلی را بیتحص کاريوع اهمالیزان شیم
ک بررسی یطی ) 1984( 15سالمون و راتبالم .برآورد کرد

    ف درسییان در تکالیدرصد دانشجو 50مدعی شدند 
  16، جفري و الیورکالرك .دهندکاري از خود نشان میاهمال

 40و  30دند که یجه رسین نتیاي به اطی مطالعه) 1994(
، مطالعه براي نوشتن مقاالتی در یکایان آمریدرصد دانشجو

کاري از ف به آخر هفته اهمالیامتحان و موکول کردن تکال
) 1995( 17جانسون و مک گاون ،فراري. دهندخود نشان می

درصد برآورد  70ش از یلی را بیکاري تحصوع اهمالیزان شیم
دند یجه رسین نتیبه ا) 1996( 18پنباکر و الس  ،سیهار .کردند

ف در آخر هفته، یکاري در مطالعه تکالن اهمالزاین میکه باالتر
وت و یهار. باشدنوشتن مقاالت و مطالعه براي امتحان می

ده یدند که پدیجه رسین نتیقی به ایطی تحق) 1995(فراري 
ان یري از دانشجویت کثیکاري در بزرگساالن و جمعاهمال

ت انسانها از یدرصد جمع 25تا  15ن یی دارد و بیوع باالیش
قی یطی تحق) 1998( 19فراري و بک .برندکاري رنج میلاهما
 اًان غالبیدرصد دانشجو 70 ش ازیکه ب دندیجه رسین نتیبه ا
. فیژه در نوشتن تکالیهستند بو لییتحص کارياهمالر یدرگ

                                                
12 Pots 
13 Ferrari , Parker & Ware 
14 Haykok  
15 Solomon & Rothblum 
16 Clark, Jeffrey & Oliver  
17 Ferrari , Johnson  &  McGown 
18 Harris , Pannbacker  & Lass  
19 Ferrari & Beck  
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 90کاري را وع اهمالیزان شیاي ممطالعه  طی ) 1998(ناس 
ک یدر ) 2000( 1ااویو ج اونواگبازي .درصد برآورد کرد

درصد  95ان را ین دانشجویکاري در بزان اهمالیبررسی م
ف، مطالعه یکاري خود را در نوشتن تکالبرآورد کردند و اهمال

    ف به آخر هفته نشان یبراي امتحان و موکول کردن تکال
) 2000ااو، یبه نقل از اونواگبازي و ج(  2لیجفري و ه. دهدمی

ان یدند که دانشجویجه رسین نتیاي به اطی مطالعه) 2000
ف، مطالعه براي یاالصل در نوشتن تکالییقایآفری یکایآمر

-اهمالف به آخر هفته یامتحان  و موکول کردن خواندن تکال

طی ) 2000( 3، منسینک وسالیوان دي. کاري نشان دادند
کاري درصد اهمال 50دند که یجه رسین نتیاي به امطالعه
اي نشان طی مطالعه) 2002( 4نیابر. ساز و مستمر استمسئله

کاري ن بنوعی با اهمالیدرصد دانشجو 95تا  80ن یداد که ب
ري یادگیف و یدرصد آنان همواره در انجام تکال 50رند و یدرگ

اي طی مطالعه) 2003( 5والترز. کارند مطالب درسی اهمال
رستانی و یآموزان دبن بزرگساالن و دانشیکاري در باهمال

 6اکاالهان و نیوبگین ،فراري. شودده مییا دهسطوح دانشگاه
 20که حدود  دندیجه رسین نتیاي به اطی مطالعه) 2004(

ز زنان و مردان یهاي شمالی و جنوبی و نییکایدرصد آمر
) 2005( 7هوور. کاري مزمن را دارنداهمال   ل به یی تمایاروپا

درصد بزرگساالن  20ک مطالعه نشان داد که یدر ) 2005(
ز ین داخل کشور در .کاري مزمن بودندداراي اهمالی یاکیآمر
است که صورت گرفته کاري رامون اهمالیپقات کمتري یتحق

ق شده است که به یک تحقیسوابق چاپ شده تنها  با بررسی
زاده هنرمند و ، مهرابی، سالمتیالقییشهنی . شودآن اشاره می

در کاري وع اهمالیزان شیاي مطی مطالعه) 1385(حقیقی 
درصد  17(درصد   4/15شهر اهواز  آموزيجامعه دانش

در این تحقیق . را برآورد کردند) درصد دخترها 14پسرها و 

                                                
1 Onwuegbuzie & Jiao 
2 Jefri & Hill 
3 Day, Mensink & Sullivan  
4 O’Brien 
5 Woltters 
6 Ferrari, Ocallahan  & Newbegin 
7 Hoover 

ان یلی در دانشجویکاري تحصوع اهمالیزان شیماین سئوال که 
ن یبا یآ؟ و نور اهواز چگونه است امیدختر و پسر دانشگاه پ

دختر و پسر ن ایلی در دانشجویکاري تحصوع اهمالیزان شیم
 تفاوت وجود دارد؟از لحاظ آماري نور اهواز  امیدانشگاه پ

  .مورد بررسی قرار گرفت

 ..........                                ها مواد و روش
لی یاهواز که در سال تحصمرکز نور  امیان دانشگاه پیدانشجو

 7000 باًیتقر( ل بودند جامعه آماريیمشغول تحص 88-1387
وع یزان شیی که در خصوص میاز آنجا. ل دادندیرا تشک) نفر

ام نور مرکز یان دانشگاه پین دانشجویلی در بیکاري تحصاهمال
کشور قاتی یگر مراکز آموزشی و تحقیاهواز و حتی در د

ن یلذا از ب ؛ار محقق وجود نداشتیی در اختقیاطالعات دق
 انقالب( هاي دروس عمومیکالسحاضر در ان یدانشجو
ت یجمعن زندگی، ییآ ،2 ت بدنیی، ترب1ی ت بدنیترب اسالمی،

، 1شه اسالمی یموضوعی قرآن، اندریتفس ،م خانوادهیو تنظ
 1045(نفر  1200) سیی، فارسی و زبان انگل2شه اسالمی یاند

که از  انتخاب شدندبه صورت تصادفی ) پسر 155دختر و 
-اهمال ان دارايینفر به عنوان دانشجو 207ت ین جمعین ایب

الزم به ذکر است که مبناي . ص داده شدیلی تشخیکاري تحص
 8گانرن نمونه بر اساس جدول کرجسی و مویانتخاب ا

ها از داده آوريبراي جمع). 1384ابانگرد، ی، به نقل از ب1970(
 .دیاستفاده گردلی محقق ساخته یتحصکاري پرسشنامه اهمال

ان یدانشجوروي  9ل عاملییق تحلین پرسشنامه از طریا
از عامل اول (ست آمد و از دو عامل بدام نور اهواز یدانشگاه پ

ل یو چهارده سوال تشک) سوال پنج سوال و عامل دوم از نه
اس چهار یصورت مق ها  بهگذاري مادهوه نمرهیش. شده است

بعضی ) 4(شتر اوقات یب) 5(شه یهم : 10کرتیاي لدرجه
ن یدر ا. ردیگورت میص) 1(و هرگز ) 2(ندرت ه ب) 3(اوقات 

ق ین تحقیدر ا. محاسبه شد 90/0 آن  11مطالعه آلفاي کرونباخ

                                                
8 Kerjesy & Morgan 
9 Factor  analysis               
10 Likert  
11 Cronbach  alpha 
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ن یلی از همبستگی ایکاري تحصی اهمالیبراي بررسی روا
استفاده  )1991( کاري تاکمنسوالی اهمال 16 اسیآزمون با مق

الزم به ذکر  بدست آمد 69/0ب همبستگی یشد و مقدار ضر
ابی یهنجار) 1382( اتیب مقدس ن پرسشنامه توسطیاست که ا

الزم به  .دیان دانشگاه آزاد رودهن اجرا گردیو روي دانشجو
کاري تاکمن آزمون اهمال دری که یدانشجوکه ذکر است 

ار یک انحراف معی(رد یه افراد نمره باالتري بگیاز بق) 1991(
شهنی . شودکار شناخته میبه عنوان اهمال) نیانگیباالتر از م

ز براي ین) 1385(زاده هنرمند و حقیقی متی، مهرابی، سالالقیی
   .ار در نظر گرفته بودندیک انحراف معیکاري ن اهمالییتع

 ..........                                   ها اطالعات و داده
ر یزو نمودارهاي در جداول فی و استنباطی یهاي توصافتهی

  .آمده است

  

  

  

  

  

کاري اهمالت یو درصد فراوانی وضع ع فراوانییتوز :1جدول 
  .ام نور اهوازیان دختر و پسر دانشگاه پیدر دانشجو لییتحص

  درصد  فراوانی  جنس
  03/17  178  دختر
  8/17  29  پسر
  2/17  207  کل

  
 1200شود از مجموع  مشاهده می 1که در جدول یهمانطور
ابی یمورد ارز لییکاري تحصاز  لحاظ اهمالی که یدانشجو

 .لی استیکاري تحصآنان داراي اهمالنفر از  207 رفتندگقرار
وع یزان شیم ن حاکی از آن است کهیمندرجات جدول همچن

ام نور اهواز یان دانشگاه پیلی در دانشجویکاري تحصاهمال
 که دهداد شده نشان مییل یاز طرفی تحل. استدرصد  2/17
 03/17 ن دختریلی در دانشجویکاري تحصوع اهمالیزان شیم

رقم ن یکه ا باشدمیدرصد  8/17 ان پسریدر دانشجو درصد و
ان یلی در دانشجویکاري تحصزان باالي اهمالیدهنده منشان

اطالعات فوق در  .ان دختر استیپسر نسبت به دانشجو
  .آورده شده است 2و  1نمودارهاي 
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  .کارر اهمالیکار و غان اهمالیع فراوانی دانشجویتوز: 1نمودار 
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Series1

 
  .ان دختر و پسرین دانشجویلی در بیکاري تحصع فراوانی اهمالیتوز :2نمودار 

  
  .لییکاري تحصاهمالوع یزان شیمام نور اهواز از لحاظ یان دختر و پسر دانشگاه پیار دانشجوین و انحراف معیانگیسه میمقا :2جدول 

  مقدار تی  سطح معنی داري  درجه آزادي  اریانحراف مع  نیانگیم  تعداد  جنس
  12/6  52/31  155  پسر

1198  689. /  401  . /-  
  98/6  76/31  1045  دختر

    
 نیانگیمدهد که نشان می 2 شماره مندرجات جدول

ار یو انحراف مع) 76/31،  52/31(ان پسر و دختر یدانشجو
) 98/6،  12/6(لی یکاري تحصاس اهمالیدر مقز ینآنان 

ن یج استننباطی حاکی از آن است که بینتا. برآورد شده است
زان یمواز از لحاظ ام نور اهیدانشگاه پان پسر و دختر یدانشجو

 دارتفاوت معنی) =T -/ .  401(لی یکاري تحصاهمالوع یش
  . مشاهده نشد آماري

  
  گیري و نتیجهبحث 

   وعیزان شیق مین تحقیگفته شد در ا که قبالًیهمانطور
در ابتدا به . لی مورد بررسی قرار گرفتیکاري تحصاهمال

 نفر از 1200ق ، یی و انتخاب نمونه مناسب تحقیمنظور شناسا
ه شکل تصادفی اهواز ب ام نوریان دانشگاه پین دانشجویب

سوالی  چهارده لییتحص کارياهمالانتخاب و پرسشنامه 
فی نشان داد که یهاي توصافتهی. ل کردندیرا تکممحقق ساخته 

کاري نفر آنان داراي اهمال 207ن نمونه مورد مطالعه یاز ب
زان یآن است که م ن حاکی ازیج همچنینتا. لی بودندیتحص

ام یان دانشگاه پین دانشجویلی در بیکاري تحصوع اهمالیش
وت و یافته هاریافته با ین یلذا ا. دیبرآورد گرد 2/17نور اهواز 

 زاده هنرمندمهرابی ، سالمتی،القییز شهنی یو ن) 1996(فراري 
افته سالمون یافته با ین یاما ا. هماهنگ است) 1385(و حقیقی 
در ) 1986( ، سولومون و موراکامیو راتبالم) 1984(و راتبالم 

کاري وع اهمالیزان شیافته که چرا مین ین اییدر تب. تضاد است
وع آمار جهانی کمتر یق جاري از درصد شیلی در تحقیتحص

کاري ن انواع اهمالین بررسی از بیستی گفت که در ایاست با
 لی مورد مطالعه قرار گرفت دریکاري تحصفقط اهمال

کاري که در مطالعات قبلی تمام اشکال و انواع اهمالیصورت
   . مورد توجه پژوهشگران بود

لی در یکاري تحصوع اهمالیزان شیمنشان داد که ز ینل یتحل
) 03/17(ان دختریاز دانشجو) 8/17( ن پسریدانشجون یب
ستی گفت که علل و عوامل یافته باین ین ایدر تب .است شتریب
به . ر گذارندیثأتلی یتحصکاري ش اهمالیدایادي در پیز

در پسران از لی یتحصکاري اهمال    زانینکه چرا میعبارتی ا
د به یل نداشتن امیبه عواملی از قب شتر است احتماالًیدختران ب
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      بر... ن و ییف زمان، عزت نفس پایت ضعیرینده، مدیآ
هاي نهی، زمبافت فرهنگی گر احتماالًیاز طرف د. گرددمی

ل عدم یام نور به دلیل در دانشگاه پیا حتی تحصیاجتماعی و 
کاري جاد اهمالین دانشگاهی در ایحضور کافی در چن

.رگذار استیثأتآنان لی یتحص
ان ین دانشجوین است که بیق جاري ایهاي تحقافتهیگر یاز د

لی تفاوت یکاري تحصاهمالزان یمدختر و پسر از لحاظ 
ن خصوص که یدر ا گریعبارت دبه . داري وجود نداردمعنی

ان دختر و یلی دانشجویکاري تحصوع اهمالیزان شین میا بیآ
ل نشان داد یا نه تحلیتفاوتی وجود دارد از لحاظ آماري پسر 

در . داري مشاهده نشدونه تفاوت معنیچگینه هین زمیکه در ا
توان این حدس را زد که احتماال به دلیل تبیین این فرضیه می

هاي تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور از عوامل بهتمشا
  .رودثر به شمار میؤم
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