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تفاوتهای جنسیتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز از نظر میزان اهمال کاری و سبکهای

کمکخواهی تحصیلی

رامین حبیبی کلیبر
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 .1دکتری روان شناسی تربیتی ،استادیار ،گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،تبریز ،ایران

دریافت مقاله99/9/3 :

آخرین اصالح مقاله99/6/61 :

پذیرش مقاله99/6/16 :

زمینه و هدف :اهمال کاری یکی از عوامل مؤثر بر کاهش عملکرد تحصیلی دانشجویان میباشد .البته دانشجویان برای غلبه بر مشکالت تحصیلی ،به
سبک یکسانی کمک نمیگیرند .میزان اهمال کاری و سبکهای کمکخواهی ممکن است در دانشجویان دختر و پسر متفاوت باشد که این به نوبه خود
در عملکرد تحصیلی آنان مؤثر میباشد .بنابراین ،هدف از انجام پژوهش حاضر ،مقایسه تفاوت دانشجویان رشتههای علوم پزشکی از لحاظ متغیرهای
اهمال کاری و سبکهای کمکخواهی تحصیلی بود.
روش کار :این پژوهش از نوع توصیفی بود و نمونههای آن را  391دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ( 139دختر و  691پسر) تشکیل دادند.
نمونهگیری به شیوه تصادفی خوشهای انجام شد .پرسشنامههای اهمال کاری تحصیلی و سبکهای کمکخواهی تحصیلی توسط نمونهها تکمیل گردید.
روایی و پایایی پرسشنامهها مورد تأیید قرار گرفت .دادههای به دست آمده با استفاده از آزمون  MANOVAدر نرمافزار  SPSSتجزیه و تحلیل
گردید.
یافتهها :بین دانشجویان دختر و پسر از لحاظ مؤلفههای اهمال کاری تحصیلی و سبکهای کمکخواهی اختالف معنیداری وجود داشت .میانگین نمرات
دانشجویان دختر در مؤلفههای آمادگی برای امتحان و تهیه گزارش نیمسالی بیشتر از دانشجویان پسر بود .دانشجویان دختر در مؤلفه گزارش نیمسالی
میانگین باالتری ( )69/91نسبت به دانشجویان پسر داشتند .همچنین ،دانشجویان دختر بیشتر از سبک مستقالنه کمکخواهی ( )61/19و دانشجویان پسر
اغلب از سبک اجتنابی کمکخواهی ( )9/11استفاده میکردند.
نتیجهگیری :به طور کلی ،میتوان گفت که باال یا پایین بودن مؤلفههای اهمال کاری و سبکهای متفاوت کمکخواهی در دانشجویان ،به ویژگیهایی
همچون نگرش ،نحوه یا بینش والدین نسبت به فرزندان و شیوههای فرزندپروری بستگی دارد .پژوهش حاضر دارای تلویحاتی برای استادان ،مشاوران و
روانشناسان مراکز مشاوره دانشجویی میباشد که میتوانند از نتایج آن برای بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان استفاده نمایند.
کلید واژهها :اهمال کاری تحصیلی ،تفاوتهای جنسیتی ،سبکهای کمکخواهی
*نویسنده مسؤول :گروه علوم تربیتی ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،تبریز ،ایران
تلفن  196-39312939 :نمابر196-39312939 :
Email: habibikaleybar@gmail.com
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غالب و همیشگی فراگیران برای به تعویق انداختن فعالیتهای

مقدمه
دانشگاهها به عنوان عالیترین مکان یادگیری اطالعات و

تحصیلی است که در بیشتر مواقع با اضطراب همراه میشود

دانش ،نقش بیبدیلی در پرورش دانشجویان دارند .آموزش

( .)3با وجود این که اهمال کاری در انواع تکالیف روزانه روی

عالی به شکوفایی استعدادها ،افزایش تواناییها و قابلیتهای

میدهد ،اما اهمال کاری تحصیلی ،فراوانی باالیی در میان

فرد کمک میکند .یکی از اهداف مهم دانشگاهها ،تربیت

دانشجویان دارد و به عنوان مسأله آسیبزایی در فرایند

دانشجویان عالقمند برای یادگیری میباشد .با وجود تالشهای

تحصیلی محسوب میشود ( .)9مرتضوی و همکاران به این

همه جانبه در جهت مهیا ساختن شرایط پیشرفت دانشجویان،

نتیجه رسیدند که بین دانشجویان دختر و پسر از لحاظ اهمال

همیشه عواملی مانع پیشرفت آنان میگردد .یکی از عوامل

کاری تفاوت معنیداری وجود ندارد ( .)9میزان شیوع اهمال

ایجاد کننده اختالل در کارایی درونی نظام آموزشی ،اهمال

کاری در بین دانشجویان حدود  91-11درصد گزارش شده

توسط

است .با این که اهمال کاری همیشه ایجاد مشکل نمیکند ،اما

کاری

تحصیلی ()Academic procrastination

دانشجویان میباشد.
اهمال کاری ،به آینده محول کردن کار ضروری بدون علت

در بسیاری از موارد باعث عملکرد تحصیلی پایین در بین
دانشجویان میگردد (.)3

گفته میشود که به طور قطع تصمیم به انجام آن گرفته شده

نتایج مطالعات  Midgleyو  Dewitte ،)1( Urdanو

است و فرد با وجود آگاهی از پیامدهای ناخوشایند این به

 Fritzsche ،)2( Schouwenburgو همکاران ( )9( Lee ،)1و

تعویق انداختن ،شروع یا تکمیل کار را به تعویق میاندازد و

 )61( Levensonنشان داده است که اهمال کاری با پیامدهای

به صورت ناخودآگاه به این رویه ادامه میدهد تا به صورت

منفی مانند ارایه با تأخیر تکالیف ،شتاب در آماده کردن خود

یک عادت یا صفت رفتاری درمیآید .فرد اهمال کار از این که

برای امتحان ،اضطراب اجتماعی ،اجتناب از تکلیف،

عادت به اهمال کاری دارد و کار را به موقع یا به هیچ وجه

عملکردگریزی ،خودتنظیمگری پایین ،وظیفهشناسی و موفقیت

انجام نمیدهد ،خود را سرزنش میکند و یا ممکن است برای

پایین ارتباط دارد و از سوی دیگر ،موجب ایجاد پیامدهای

موجه جلوه دادن این عادت زشت ،دالیل مختلف را دستاویز

منفی در سالمت روان میشود .نتایج تحقیقات حافظی و

قرار دهد و از خود دفاع کند که در این صورت به تکرار
دوباره آن کمک میکند (.)6

همکاران ( Ozer ،)66و همکاران ( )61و  Akinsolaو
همکاران ( )63گزارش کرد که دختران به طور کلی به خاطر

اگرچه همه انسانها به طور تقریبی حداقل مقداری

ترس از شکست و تنبلی ،اهمال کاری تحصیلی بیشتری نسبت

کارهایشان را به تعویق میاندازند ،اما این کار برای برخی از

به پسرها از خود نشان میدهند .نتایج پژوهش شهنی و

افراد رویه زندگی شده است .حدود  11تا  91درصد

همکاران بیان نمود که میزان شیوع اهمال کاری در دانشآموزان

دانشآموزان با این پدیده درگیر هستند و  29درصد افراد خود

پسر اندکی بیشتر از دانشآموزان دختر است ( .)69همچنین،

را فرد اهمال کاری میدانند و به طور تقریبی  91درصد اهمال

بدری و حسینی نیز در پژوهش خود دریافتند که میانگین

کاریها با ثبات و مشکلزا شده است (.)1

اهمال کاری دختران بیشتر از پسران است (.)69

در دانشآموزانی که درباره تکالیف و کارهای مربوط به

یادگیری خودتنظیمی یکی دیگر از عوامل مؤثر بر پیشرفت

تحصیل اهمال کاری میکنند ،شیوع به نسبت باالیی در حدود

تحصیلی دانشجویان میباشد و یکی از مهمترین راهبردهای

 31درصد به صورت حاد گزارش شده است .اهمال کاری

آن ،کمکخواهی تحصیلی ( )Academic help seekingاست.

تحصیلی که شایعترین نوع اهمال کاری به شمار میرود ،تمایل

در واقع ،یکی از مهمترین و آشکارترین راهبردها برای
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جلوگیری از افت تحصیلی ،کمک خواستن از یک همکالسی

خصوص تأثیر جنسیت بر یادگیری وجود دارد .بحث بر سر

مطلع و آگاه در آن زمینه یا استادان است .کمکخواهی این

این است که آیا تفاوتهای موجود بین دو جنس ،ناشی از

مزیت را دارد که فراگیر ضمن این که مشکل تحصیلی خود را

تفاوتهای ذاتی همچون هوش ،مهارتهای کالمی و...

حل میکند ،به طور فعاالنه در فعالیتهای کالسی مشارکت

میباشد یا تفاوت در بازده یادگیری؟

مینماید و این امر انگیزه دانشجو را برای یادگیری افزایش

در حقیقت ،برخی از پژوهشها بیان میکنند که دختران در

میدهد ( .)61فراگیری که سؤال میپرسد و به هنگام نیاز،

مقایسه با پسران ،بیشتر از کمک دیگران استفاده میکنند

کمک میخواهد ،نه تنها اشکاالت درسی خود را بالفاصله رفع

()11 ،13؛ در حالی که سایر تحقیقات از جمله

میکند ،بلکه دانش و مهارتهای فراشناختی وی بهبود مییابد

( )19و  Newmanو  )19( Goldinخالف این یافته را بیان

و بهتر میتواند عملکرد خود را بازبینی و نیاز خود به کمک در

نمودند .از سوی دیگر ،برخی پژوهشگران گزارش کردهاند که

موقعیتهای تحصیلی را مشخص نماید (.)62

از لحاظ کمکخواهی ،بین دختران و پسران تفاوتی وجود

Kennedy

دانشجویان برای کمک گرفتن از دیگران در یادگیری

ندارد ( .)69 ،11ارتباط بین کمکخواهی و جنسیت در

درسهایشان ،به سبکهای مختلفی کمک میگیرند.

موقعیتهای اجتماعی ،مورد بررسی بسیاری قرار گرفته است.

پژوهشهای انجام شده ،تاکنون سه سبک کمکخواهی را

در محیطهای آموزشی ،پسران در مقایسه با دختران به احتمال

معرفی کردهاند؛ سبک کمکخواهی مستقالنه که طبق نظر

بیشتری از کمکخواهی به هنگام نیاز اجتناب میکنند (.)61

 ،)61( Butlerدانشجو به جای پاسخ مسأله فقط سرنخها را

به دلیل وجود تحقیقات متناقض در مورد نقش جنیست در

درخواست میکند .در سبک کمکخواهی اجتنابی ،دانشجویان

رفتار کمکخواهی به ویژه در محیطهای یادگیری و عدم

به هنگام مواجهه با مشکالت تحصیلی ،از کمکخواهی اجتناب

پرداختن به تفاوتهای جنسیتی در سبکهای کمکخواهی

میکنند .در سبک کمکخواهی اجرایی ،دانشجویان به جای

دانشجویان در پژوهشهای پیشین ،این حیطه مستلزم

درخواست سرنخ ،جوابها را میخواهند و به طور کلی به

بررسیهای دقیقتری است تا به روشنگریهای الزم در این

جای این که تالش کنند به تنهایی مسأله را حل نمایند ،ترجیح

زمینه دست یابد.

میدهند دیگران مسأله را برای آنها حل کنند.

با توجه به این که شناسایی تفاوتهای جنسیتی موجود در

سن و جنسیت از جمله عوامل اساسی تأثیرگذار بر رفتار

متغیرهایی مانند اهمال کاری تحصیلی و سبکهای

کمکخواهی هستند .رابطه بین سن و کمکخواهی ساده

کمکخواهی ،میتواند نقش مهمی در آموزشهای پیش روی

مستقیم است؛ به طوری که توانایی کمکخواهی با افزایش

دانشجویان داشته باشد؛ بنابراین ،پژوهش حاضر با هدف

سن ،بهبود مییابد ( .)62 ،69به عنوان مثال ،نوجوانان در

پاسخگویی به برخی مشکالت موجود در آموزش ،با لحاظ

مقایسه با کودکان به دلیل افزایش مهارتهای فراشناختی ،بیشتر

کردن تفاوتهای جنسیتی انجام شد .نتایج پژوهش میتواند

رفتار کمکخواهی مناسب نشان میدهند .با افزایش سن،

برای دانشجویان ،استادان و کلیه افرادی که در زمینه تعلیم و

فراگیران بهتر میتوانند بر عملکرد خود نظارت کنند (.)11 ،16

تربیت فعالیت دارند ،کاربرد داشته باشد .همچنین ،میتواند

رابطه بین جنسیت و رفتار کمکخواهی بسیار پیچیده است.

راهنمایی برای برنامههای اجرایی در محیط آموزشی و

تفاوتهای جنسیتی و تأثیرات آن بر فرایندها و عملکرد

اصالحات آموزشی جهت پیشرفت تحصیلی دانشجویان باشد.

یادگیری در سالهای اخیر ،از جمله موضوعاتی میباشد که

با توجه به آنچه بیان شد ،پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی

مورد مطالعه بسیاری قرار گرفته است .مباحثه بسیاری در

به این سؤال بود که چه تفاوتی بین دانشجویان دختر و پسر از

344

دوره سیزدهم شماره دوم

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

لحاظ مؤلفههای اهمال کاری تحصیلی و سبکهای

جوکار و دالورپور با استفاده از ضریب

کمکخواهی وجود دارد؟

بررسی کردند و ضریب  1/96را به دست آوردند ( .)3در

Cronbachs alpha

پژوهش حاضر ،ضریب  Cronbachs alphaبرای خرده
مقیاسهای آمادگی برای امتحان ،آمادگی برای تکالیف ،تهیه

روش کار
این پژوهش از نوع توصیفی بود و جامعه آماری آن را
دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال
تحصیلی  6393-99تشکیل دادند .با استفاده از روش
نمونهگیری تصادفی خوشهای و بر اساس فرمول تعیین حجم
نمونه  Krejcieو  391 ،Morganدانشجو ( 139دختر و 691
پسر) انتخاب شدند؛ بدین صورت که ابتدا از بین دانشکدههای
دانشگاه علوم پزشکی ،سه دانشکده انتخاب و سپس از هر
دانشکده پنج کالس برگزیده شد.
تمامی دانشجویان با رضایت آگاهانه ،داوطلبانه و با
هماهنگی استاد درس در شروع کالس و قبل از تدریس
استادان ،پرسشنامهها را تکمیل نمودند .همچنین ،به آنان
اطمینان داده شد که اطالعات حاصل از پرسشنامه ،محرمانه
خواهد ماند.
ابزارهای مورد استفاده در پژوهش حاضر به تفصیل در ادامه
آمده است.
پرسشنامه

اهمال

کاری

تحصیلی

(PAS

یا

 :)Procrastination Assessment Scaleاین پرسشنامه برای
اولین بار توسط  Solomonو  Rothblumبه کار گرفته شد
( .)12پرسشنامه مذکور توسط جوکار و دالورپور ترجمه شده
است ( )3و شامل  16سؤال میباشد که سه خرده مقیاس
آمادگی برای امتحان ( 1سؤال) ،آمادگی برای تکلیف ( 9سؤال)
و تهیه گزارش نیمسالی ( 1سؤال) را بر اساس مقیاس لیکرت
پنج درجهای (از هرگز =  6تا همیشه =  )9مورد ارزیابی قرار
میدهد .پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب
 Cronbachs alphaدر مطالعه  Solomonو  ،Rothblumبرای
کل مقیاس  1/29و برای خرده مقیاسهای آمادگی برای امتحان،
آمادگی برای تکالیف و تهیه گزارش نیمسالی به ترتیب ،1/19
 1/11و  1/19به دست آمد ( .)12پایایی پرسشنامه  PASرا

گزارش نیمسالی و کل پرسشنامه به ترتیب،1/11 ،1/13 ،
 1/21و  1/29محاسبه گردید .برازش مدل متغیرهای اهمال
کاری تحصیلی ،برای روایی بر اساس شاخصهای

RMSEA

(،)Root mean square error of approximation

NFI

( )Comparative fit indices( CFI ،)Normal fit indexو

GFI

( )Goodness of fit indexاندازهگیری شد که این شاخصها
به ترتیب  1/99 ،1/1 ،91/6و  1/99به دست آمد.
سبکهای کمکخواهی تحصیلی

(Academic help-

 :)seeking stylesبا توجه به عدم وجود پرسشنامه در این
خصوص در داخل و خارج کشور ،از پرسشنامه محقق
ساخته استفاده گردید .پرسشنامه حاضر بر اساس نظریات
موجود کمکخواهی تحصیلی و یافته تجربی پیشین موجود در
این زمینه ساخته شد .این مقیاس شامل  63سؤال بود که سه
خرده مقیاس سبک مستقالنه ( 9سؤال) ،سبک اجرایی
( 9سؤال) و سبک اجتنابی ( 9سؤال) را بر اساس مقیاس
لیکرت چهار درجهای (از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم) مورد
سنجش قرار داد .برای تعیین روایی پرسشنامه ،از تحلیل
عاملی اکتشافی استفاده گردید .برازش مدل متغیرهای
سبکهای کمکخواهی تحصیلی برای روایی ،بر اساس
شاخصهای  CFI ،NFI ،RMSEAو  GFIاندازهگیری شد که
این شاخصها به ترتیب  1/99 ،1/99 ،1/11و  1/99بود .برای
تعیین پایایی پرسشنامه ،ضریب  Cronbachs alphaمورد
استفاده قرار گرفت .این ضریب برای هر یک از خرده
مقیاسهای سبک مستقالنه ،سبک اجرایی و سبک اجتنابی به
ترتیب  1/23 ،1/21و  1/29به دست آمد.
دادههای جمعآوری شده با استفاده از روشهای آمار
توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون
 )MANOVAدر نرمافزار  SPSSنسخه ( 11

version 22,
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بررسی

 )SPSS Inc., Chicago, ILمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

مقایسه

گردید.

مقادیر

فاصله

ماهانوبیس

( )Mahalanobis distanceبا مقدار بحرانی مربوط به آن نشان
داد که دادهها بهنجار بود و دادههای پرت وجود نداشت .بر

یافتهها

اساس ماتریس نمودارهای پراکندگی ،رابطه خطی مستقیمی بین

پرسشنامههای پژوهش حاضر به  919نفر از دانشجویان

هر جفت از متغیرهای وابسته مشاهده شد .فرضیه چند همخطی

رشتههای مختلف علوم پزشکی داده شد که  391دانشجو (139

بودن نیز با بررسی همبستگی متغیرهای وابسته مشخص گردید.

دختر و  691پسر) ( 96/9درصد) با میانگین سنی  11/36سال،

متغیرها با همدیگر همبستگی متوسطی داشتند .نتایج آزمون

پرسشنامهها را تکمیل نمودند.

 Box's Mنشان داد که از فرضیه همگنی ماتریس واریانس-

همانگونه که جدول  6نشان میدهد ،باالترین میانگین

کوواریانس ( )P = 1/121 ،F = 6/91تخطی نشده است.

امتیازات مؤلفههای اهمال کاری تحصیلی در بین دانشجویان

نتایج آزمون 1/111 ،F = 2/99 ،P = 1/116( Wilks' lambda

دختر و پسر ،مربوط به مؤلفه آمادگی برای تکالیف و کمترین

=  )Wilks' lambdaبرای بررسی اثر اصلی گروه بر متغیرهای

میانگین امتیازات مربوط به مؤلفه تهیه گزارش نیمسالی بود.

اهمال کاری تحصیلی و سبکهای کمکخواهی در رابطه با

بیشترین و کمترین میانگین امتیازات مؤلفههای سبکهای

متغیر گروه ،معنیدار بود .معنیداری اثر متغیر گروه بر متغیرهای

کمکخواهی نیز در بین دانشجویان دختر و پسر به ترتیب به

اهمال کاری تحصیلی و سبکهای کمکخواهی ،بیانگر وجود

سبک مستقالنه و سبک اجتنابی اختصاص داشت.

تفاوت معنیدار در دو گروه دانشجویان دختر و پسر میباشد.

قبل از انجام آزمون  ،MANOVAفرضیههای آن به دقت

جدول  :6نتایج آزمون  MANOVAبرای مؤلفههای هر یک از متغیرهای اهمال کاری تحصیلی و سبکهای کمکخواهی
میانگین  ±انحراف

مجموع

معیار

مجذورات

متغیر

گروه

آمادگی امتحان

دختر

61/91 ± 9/29

پسر

62/61 ± 9/13

دختر

13/93 ± 1/99

پسر

13/21 ± 1/91

گزارش

دختر

69/91 ± 1/31

نیمسالی

پسر

63/21 ± 1/16

سبک مستقالنه

دختر

61/19 ± 1/23

پسر

69/91 ± 3/13

دختر

61/21 ± 1/99

پسر

61/11 ± 1/91

دختر

1/11 ± 1/29

پسر

9/11 ± 1/23

آمادگی تکلیف

سبک اجرایی
سبک اجتنابی
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حداکثر

درجه آزادی

میانگین مجذورات

آماره F

P

699/913

1

31

6

699/913

1/231

1/161

66/911

9

91

6

66/911

1/116

1/161

92/932

1

31

6

92/932

66/119

1/112

611/621

9

11

6

611/621

11/126

1/116

6/163

9

61

6

6/163

1/631

1/261

93/996

9

61

6

93/996

61/912

1/116

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی
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نتایج آزمون  MANOVAبرای مؤلفههای هر یک از

در برخی تحقیقات ،میزان اهمال کاری دخترها و پسرها

متغیرهای اهمال کاری تحصیلی و سبکهای کمکخواهی در

برابر و در برخی دیگر ،شیوع اهمال کاری دخترها اندکی بیش

جدول  6ارایه شده است .مقدار  Fدر دو مؤلفه اهمال کاری

از پسرها گزارش شده است ( .)11در پژوهش مرتضوی و

تحصیلی (آمادگی امتحان و گزارش نیمسالی) و دو مؤلفه

همکاران ( ،)9تفاوت معنیداری بین میزان اهمال کاری

سبکهای کمکخواهی (سبک مستقالنه و سبک اجرایی) بین

دانشجویان دختر و پسر رشتههای علوم پزشکی مشاهده نشد.

دانشجویان دختر و پسر معنیدار بود .دانشجویان دختر در

با این حال ،میزان شیوع اهمال کاری در پژوهشهای مختلف

مؤلفه گزارش نیمسالی میانگین باالتری ( )69/91نسبت به

خارجی بین  11تا  21درصد عنوان شده است ( .)11 ،19شاید

دانشجویان پسر داشتند .همچنین ،دانشجویان دختر بیشتر از

اختالف میزان اهمال کاری در جامعه ایرانی با گزارشهای

سبک مستقالنه کمکخواهی ( )61/19و دانشجویان پسر اغلب

جهانی را بتوان تا اندازهای با عوامل فرهنگی توجیه نمود .به

از سبک اجتنابی کمکخواهی ( )9/11استفاده میکردند.

نظر  ،Van Eerdeدر برخی فرهنگها ممکن است رفتاری شبیه
به اهمال کاری ،شیوهای از زندگی مرسوم آن فرهنگ به شمار

بحث و نتیجهگیری

رود و به عنوان مسأله تلقی نگردد؛ در حالی که در جوامعی که

نتایج نشان داد که بین دانشجویان دختر و پسر در مؤلفه

گرایشهای پیشرفتگرایانه دارند و افراد انتظار دارند

آمادگی امتحان و گزارش نیمسالی و سبکهای کمکخواهی

تعهداتشان در زمان مشخصی برآورده شود ،اهمال کاری به

مستقالنه و اجرایی تفاوت وجود دارد .همچنین ،یافتهها تأیید

عنوان مسألهای جدی تلقی میشود (.)31

کننده آن است که میانگین نمرات اهمال کاری دانشجویان

تفاوت دانشجویان دختر و پسر در مؤلفههای اهمال کاری از

دختر در مؤلفههای آمادگی امتحان و گزارش نیمسالی به طور

جمله آمادگی امتحان و گزارش نیمسالی ،از لحاظ آماری

معنیداری باالتر از دانشجویان پسر است و دانشجویان دختر

معنیدار است ،اما از نظر عملی و آموزشی ممکن است اهمیتی

بیشتر از سبک مستقالنه استفاده میکنند؛ در حالی که

نداشته باشد .به طور کلی ،باال یا پایین بودن این متغیرها در

دانشجویان پسر به هنگام مواجه شدن با مشکل تحصیلی،

افراد مختلف ،به عوامل متعددی همچون نگرش ،نحوه یا بینش

اغلب از سبک اجتنابی استفاده مینمایند .یافتههای پژوهش
حاضر در خصوص اهمال کاری با نتایج مطالعات  Ozerو
همکاران ( )61و  Akinsolaو همکاران ( )63همخوانی داشت.

والدین نسبت به فرزندان ،شیوههای فرزندپروری ،انتظار بیش
از حد والدین از فرزندان و همچنین ،ویژگیهای اهمال کاری
فرزندان از قبیل بیتوجهی به موضوعات درسی و پشت گوش

آنان نیز در تحقیقات خود نشان دادند که دختران به طور کلی

انداختن انجام تکالیف درسی و ...بستگی دارد .پژوهشهای

به دلیل ترس از شکست و تنبلی ،اهمال کاری تحصیلی

قبلی ( )9،6نیز نشان دادهاند که دختران نسبت به پسران از این

بیشتری نسبت به پسران از خود نشان میدهند .همچنین،

که در فعالیتهای تحصیلی اهمال کاری کنند ،حساسیت و

یافتههای پژوهش حاضر با نتایج پژوهشهای شهنی و

نگرانی بیشتری از خود نشان میدهند و بیشتر از پسران برای

همکاران ( )69و  )12( Steelمغایرت داشت .شهنی و همکاران

تغییر عادات اهمال کاری تالش میکنند که علت این امر ،به

گزارش کردند که شیوع اهمال کاری در پسران اندکی بیشتر از

کارگیری خودتنظیمی و خودتعیینی در دختران است .همچنین،

دختران میباشد ( Steel .)69نیز نشان داد که میزان اهمال

دانشجویان دختر به دلیل ترس از شکست و بار هیجانی منفی

کاری دختران کمتر از پسران است ،اما این اختالف از نظر

ناشی از عدم موفقیت ،از اهمال کاری به عنوان مکانیزمی برای

آماری معنیدار نبود (.)12

محافظت از خود در جهت بر عهده نگرفتن مسؤولیت شکست
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خود استفاده مینمایند و این امر باعث میشود که به طور غیر

کمکخواهی استفاده مینمایند .مطابق با نظریه حرمت خود در

مستقیم به دلیل عدم بیان احساسات به صورت کالمی ،حالت

کمکخواهی ،میتوان گفت که چنین دانشجویانی به هنگام

اهمال کاری را از خود نشان دهند.

رویارویی با وضعیت دشوار ،با آشکار کردن ناکارامدی از

در تبیین تفاوت بین دختران و پسران از لحاظ کمکخواهی

طریق عدم موفقیت و اقدام به کمکخواهی ،با پذیرفتن یک

و کمکخواهی بیشتر در دختران ،میتوان گفت که این تفاوت

سبک اجتنابی ،دچار وسوسه میشوند و ممکن است پنهانی

ممکن است به علت وجود نگرشهای متفاوت دختران و

کمک بخواهند (مثل نوشتن جوابها از روی همکالسیها یا از

پسران به کمکخواهی باشد و دانشجویان دختر به علت این

روی کتاب درسی) (.)61

که به لحاظ فرهنگی ،عملکردشان بیشتر از دانشجویان پسر

نتایج نشان داد که میزان اهمال کاری در دانشجویان دختر

مورد ارزشیابی خانوادهها قرار میگیرد ،برای ترسیم تصویر

بیشتر از دانشجویان پسر میباشد که نگرشها و ادراک دختران

مثبت از خود و ارایه عملکرد بهتر ،بیشتر از دانشجویان پسر

در این زمینه نقش مؤثری دارد .همچنین ،دانشجویان دختر به

کمک میگیرند .یکی از دالیل دیگر میتواند این باشد که چون

هنگام مواجه شدن با مشکل ،سعی میکنند که خودشان آن را

حس رقابت بین دختران بیشتر است ،برای عملکرد تحصیلی

حل نمایند ،اما دانشجویان پسر به جای حل مشکل ،ترجیح

بهتر ،در هنگام نیاز بیشتر کمک میگیرند و همچنین ،به دلیل

میدهند از کمکخواهی اجتناب کنند.

این که دختران بیشتر به تحصیل عالقمند هستند و این عالقه

یکی از محدودیتهای پژوهش حاضر ،استفاده از

آنها را وادار میکند تا بیشتر تالش کنند و عملکرد

مقیاسهای خودگزارشدهی بود که میتواند دادهها را در

رضایتبخشی داشته باشند ،جهت برآوردن این رضایت ،در

معرض سوگیری مطلوبیت اجتماعی قرار دهد .با توجه به نتایج

هنگام نیاز و یا مواجه شدن با مسأله درسی ،از همکالسی یا

پژوهش که اهمال کاری را در دانشجویان دختر بیشتر از

استاد یا خانواده خود کمک میگیرند (.)36

دانشجویان پسر گزارش نمود و آن هم به نوبه خود ،از

بخش دیگری از یافتهها نشان داد که دانشجویان دختر برای

خودآگاهی کم ،بینظمی ذهنی ،خودکنترلی کم و کمبود

غلبه بر مشکالت درسی ،اغلب از سبک مستقالنه استفاده

انگیرش ناشی میشود ،میتوان کارگاه یا دورههای آموزشی در

میکنند .بنابراین ،میتوان گفت که چنین دانشجویانی ،اجتناب

دانشگاهها برگزار نمود تا با تنظیم هیجانات و رشد همدلی و

از کمکخواهی را بر حسب کوشش برای تبحریابی مستقل

روابط با سایر همساالن ،بتوان اهمال کاری دانشجویان را به

تعبیر و تفسیر مینمایند و وقتی خودشان نتوانند مسألهای را

ویژه در دانشجویان دختر کاهش داد .با توجه به قابل آموزش

حل کنند ،از چنین کمکی استفاده خواهند کرد .این تحلیل

بودن راهبرد کمکخواهی ( ،)31میتوان با طراحی و اجرای

نشان میدهد که میزان پاسخدهی دانشجویان به مشکل از

کارگاههای

مؤثر

طریق اجتناب آشکار از کمک خواستن و تقلب پنهانی یا

کمکخواهی را به دانشجویان آموزش داد تا آنان بتوانند به

استفاده از کمکخواهی مستقل ،به میزان تعبیر و تفسیر آنان از

موقع از کمک مورد نیاز استفاده نمایند.

آموزشی

در

دانشگاهها،

سبکهای

کمکخواهی بر حسب عالقه آنان به پوشاندن کمبود توانایی از
یک سو یا عالقه به مستقل باقی ماندن از سوی دیگر بستگی
دارد (.)11
یافتهها حاکی از آن است که دانشجویان پسر به هنگام
مواجه شدن با مشکالت درسی ،بیشتر از سبک اجتنابی
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سپاسگزاری
پژوهشگر بر خود الزم می داند از همه دانشجویان عزیزی
که در انجام این پژوهش همکاری نمودند ،نهایت تشکر و
قدردانی را بنماید.
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Background & Objective: Procrastination is one of the effective factors that reduce students’
academic performance. The rate of procrastination and help-seeking styles may be different in
male and female students and this can affect their academic performance. So, this research aimed
to determine the differences among male and female students of Tabriz University of Medical
Sciences, Iran, in academic procrastination and academic help-seeking styles.
Methods: In this descriptive study, research participants included 392 students (234 female and
158 male) of Tabriz University of Medical Sciences in the academic year of 2014-15 who were
selected using stratified random sampling method. Procrastination Assessment Scale and academic
help-seeking styles questionnaire were performed by the participants. Validity and reliability of
questionnaires were approved. The gathered data were analyzed via SPSS software using
MANOVA test.
Results: There were significant differences among the male and female students regarding
procrastination and academic help-seeking style components. The mean scores of readiness for the
exams and providing the midterm report components (14.48) was higher in female students. In
addition, female university students used autonomous help-seeking style (16.29) while male
university students used avoidant help-seeking style (9.20).
Conclusion: Totally, higher or lower scores in students’ procrastination and academic helpseeking style components depends on factors such as parents’ attitude or insight to parenting
styles. This research has implications for teachers, educators and consultants which can be used for
improving the university students’ achievement.
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