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چکیده
هدف از پژوهش حاضر پیشبینی اهمالکاری تحصیلی بر اساس برخی از مؤلفههای سرمایه
روانشناختی با میانجیگری بهزیستی روانشناختی ،هیجانی و اجتماعی در دانشجویان بود .روش
پژوهش توصیفی -همبستگی و جامعهی آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
در سال تحصیلی  69-61بود .چهارصد و بیست شرکتکننده به روش تصادفی خوشهای چندمرحلهای
انتخاب شدند و مقیاسهای اهمالکاری تحصیلی (سواری ،)7155 ،تابآوری (کونور و دیویدسون،
 ،)7119جهتگیری زندگی (شییر و کارور )5667 ،و امید (اسنایدر و همکاران )5665 ،و بهزیستی
جامع (جوشنلو ،رستمی و نصرتآبادی )5981 ،را که دارای بخشهای هیجانی ،روانشناختی و
اجتماعی بود ،تکمیل کردند .دادهها با روش مدلیابی معادالت ساختاری تحلیل شدند .یافتهها بیانگر
این است که همهی شاخصهای برازندگی با دادههای گردآوریشده برازش دارند .اثر کل سرمایه
روانشناختی بر اهمالکاری تحصیلی منفی و معنادار و اثر سرمایه روانشناختی بر بهزیستی هیجانی،
روانشناختی و اجتماعی مثبت و معنادار بود .اثر مستقیم بهزیستی روانشناختی بر اهمالکاری معنادار و
همچنین اثر غیرمستقیم سرمایه روانشناختی بر اهمالکاری بهواسطهی بهزیستی روانشناختی ،هیجانی
و اجتماعی معنادار بود .توصیه میشود روانشناسان تربیتی و مشاوران تحصیلی برای کاهش
اهمالکاری در دانشجویان برنامه آموزشی مناسبی را تدوین کرده و راهکارهای ارتقاء تابآوری،
خوشبینی ،امید و بهزیستی اجتماعی ،روانشناختی و هیجانی را به آنان آموزش دهند.
واژههای کلیدی :اهمالکاری ،بهزیستی ،تحصیلی سرمایهی روانشناختی
 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی ،گروه روانشناسی ،واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رودهن ،ایران.
 دانشیار ،گروه روانشناسی ،واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رودهن ،ایران( .نویسنده مسئول)
abolmaali@riau.ac.ir
 دانشیار ،گروه روانشناسی ،واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رودهن ،ایران.
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مقدمه
اهمالکاری 1ازجمله مشکالت رفتاری است که شیوع بسیاری در بین عموم مردم دارد
(هاول و واتسون )7113 ،2و به معنای طفره رفتن ،طول دادن و به تعویق انداختن کار یا
وظیفهای است که باید تکمیل شود (شارو ،وادکینز و اوالفسون .)7113 ،3اهمالکاری
یک شکل رایج از شکست در خود نظمبخشی است که در آن بهطورمعمول فرد کاری
را که انتظار میرود بهموقع انجام دهد بهصورت ارادی و عمدی به تأخیر میاندازد .این
تأخیر ناخوشایند و غیرمنطقی است ،تأخیر و غیرمنطقی بودن دو ویژگی اصلی
اهمالکاریاند .افراد اهمالکار توجیه میکنند که دالیل منطقیای برای تأخیر در انجام
تکالیف ندارند (استیل و کلینک سیک ،7159 ،5دراکویتکس7159 ،1؛ استیل7113 ،؛
کالسن ،کراچاک و راجانی .)7118 ،9شارو و همکاران ( )7113معتقدند که رفتار
اهمالکارانه غیرسازنده ،3غیرضروری 8و تأخیری 6است.
اهمالکاری مشکل شایعی است و در اکثر موقعیتهای زندگی روزمره ازجمله
تحصیل اتفاق میافتد (روساریو 10و همکاران .)7116 ،اغلب فراوانی اهمالکاری در
دانشجویان بیش از گزارشهای ارائه شده است ،بهطوریکه بیش از  %11از دانشجویان
در فعالیتهای تحصیلی خود شکست میخورند (بورنام ،کوماراجو ،همل و ندلر،11
 .)7155اهمالکاری تحصیلی بهصورت تأخیر عمدی در انجام امور مرتبط با تحصیل
نظیر خواندن ،آماده کردن مقاالت در طول سال تحصیلی ،حضور مستمر در کالس
درس و مطالعه برای امتحانات آشکار میشود (گرانشل ،پاترزک و فریس7159 ،12؛
سولومن و راث بلوم .)5685 ،13اهمالکاری تحصیلی بیانگر تمایل غیرمنطقی فرد برای
1. procrastination
2. Howell & Watson
3. Schraw, Wadkins & Olafson
4. Steel & Klingsieck
5. Durakiewicz
6. Klassen, Krawchuk & Rajani
7. counterproductive
8. needless
9. delaying
10. Rosrio & et al.
11. Burnam, Komarraju, Hamel & Nadler
12. Grunschel, Patrzek & Fries
13. Solomon & Rothblum
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به تعویق انداختن و یا مشکل در آغاز یک فعالیت و تکلیف درسی و یا کامل کردن آن
است .در برخی از موارد نیز فراگیران با وجود انجام فعالیت تحصیلی در زمان مشخص،
انگیزه کافی برای انجام آن ندارند (فراری.)5668 ،1
با توجه به پیامدهای منفی اهمالکاری تحصیلی بر روند و بازده تحصیلی
دانشجویان اهمیت مطالعه عوامل تعیینکنندهی آن آشکار میشود .در این میان گرانشل
و همکاران ( ) 7159در بررسی نیمرخ به تأخیر انداختن وظایف و تکالیف تحصیلی در
 115دانشجو دریافتند که چهار نوع مجزا برای تأخیر وجود دارند که میتوانند دالیل
تأخیر را تبیین کنند .این چهار نوع عبارتاند از تأخیر نامشهود ،7تأخیر ناشی از فشار
روانیِ ناشی از موفقیت در یک کار ،9تأخیر ناشی از نگرانی /اضطراب 5و تأخیر مربوط
به نارضایتی از مطالعه .1در نوع نامشهود و فشار روانی به دنبال موفقیت ،اهمالکاری
تحصیلی شدت کمتری دارد و هدفمند است و فرد تا مدت کوتاهی فعالیت تحصیلی
خود را به تأخیر میاندازد .درحالیکه افرادی که تأخیر آنان به علت اضطراب /نگرانی و
نارضایتی از مطالعه است ،نقایصی در مهارتهای خود نظمبخشی نشان میدهند ،در
این افراد روانرنجورخویی و ضعف در مسئولیتپذیری بیشتر مشاهده میشود.
سولومن و راث بلوم ( )5685بیان کردند که یادگیرندگان به دو دلیل اساسیِ ترس از
شکست و بیزاری از تکلیف ،مکرراً اقدام به اهمالکاری میکنند« .بیزاری از تکلیف» با
افسردگی ،شناختهای غیرمنطقی ،عزتنفس ضعیف و رفتار تأخیر در مطالعه مرتبط
است .اهمالکاری انحصاراً نقصی در عادات مطالعه یا مدیریت زمان نیست ،بلکه تعامل
پیچیدهای از عوامل رفتاری ،شناختی و عاطفی عهدهدار آن هستند (الیس و ناوس،6
« .)7117در سطح رفتاری» ،فرد بهطور کامالً اختیاری و بدون هیچ دلیل خاصی کاری
را که قصد انجام آن را دارد در زمان تعیینشده انجام نمیدهد« .در سطح شناختی» ،فرد
در گرفتن تصمیمات بهموقع تعلل میورزد (شونبرگ )7111 ،7و در «سطح هیجانی»
1. Ferrari
2. inconspicuous
3. successful pressure-seeking
4. worried/anxious
5. discontent with studies
6. Ellis & Knaus
7. Schouwenburg
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اهمالکاری بهعنوان مشکلی انگیزشی تلقی میشود و فرد اهمالکار عالقهمند است
فعالیتی بهغیراز فعالیت تعیینشده انجام دهد .ازاینرو ،انجام آن کار در فاصلهی زمانی
معین به دلیل انجام فعالیتی غیرضروری و لذتبخش به شکست منتهی میشود
(سنکال ،کاستنر و والرند .)5661 ،5اندیشمند و ابراهیمی ( )5961دریافتند که آموزش
کنترل موقعیت بر انگیزش افراد مؤثر است .انگیزش تحصیلی نیز تعیینکنندهی موفقیت
یادگیرندگان در تحصیل است (لطفی عظیمی ،افروز ،درتاج و نعمت طاووسی.)5965 ،
پژوهشگران بر نقش باورهای غیرمنطقی و نارضایتی از تحصیل در پیشبینی
اهمالکاری تحصیلی تأکید کردهاند (بلکیس7159 ،7؛ کیم ،سیو و یون)7151 ،9
خودکارآمدی و اضطراب  %55و خود نظمبخشی  %71از واریانس اهمالکاری تحصیلی
را تبیین میکند (سنکال و همکاران .)5661 ،ذرراتی و خیر ( )5969نشان دادند که بین
خرده مقیاسهای اهمالکاری شامل بعد آمادگی برای امتحان ،آمادگی برای مقاله و
آمادگی برای مقابله با سطح سالمت روان و تمرکز رابطه وجود دارد و با افزایش
اهمالکاری ،سالمت روان و تمرکز افراد کاهش مییابد.
در کل یافتههای پژوهشهای گذشته در خصوص اهمالکاری نشان میدهند که
دانشآموزان اهمالکار احساس اضطراب (شیخی ،فتحآبادی و حیدری5967 ،؛ خاکپور
برازجانی و حشمتی جدا5961 ،؛ فرنیک ،مکنزی ،نیکویچ ،گسلی و اسپادا7159 ،4؛
گنون ،دیون و پیکیل7159 ،5؛ میلگرام و توبیانا ،)5666 ،6افسردگی (فرنیک و همکاران،
7159؛ گاگنون ،دیون و پیچی7159 ،7؛ ازر 8و همکاران7116 ،؛ ون ایرد،)7119 ،9
استرس (سیرویس و توستی7157 ،10؛ استید ،شاناهان و نیوفلد7151 ،11؛ تیس و

1. Senécal, Koestner & Vallerand
2. Balkis
3. Kim, Seo & Eun
4. Fernie, McKenzie, Nikčević, Caselli & Spad
5. Gagnon, Dionne, & Pychyl
6. Milgram & Toubiana
7. Gagnon, Dionne & Pychy
8. Ozer
9. van Eerde
10. Sirois & Tosti
11. Stead, Shanahan & Neufeld

الگوی ساختاری پیشبینی اهمالکاری تحصیلی بر ...

13

بامیستر )7159 ،1و نارضایتی از زندگی (گرانشل و همکاران7159 ،؛ هینچ و شلدون،2
 7159و استیل )7113 ،دارند .به نظر میرسد این فرض که افراد اهمالکار از کیفیت
زندگی و سطح بهزیستی پایینی برخوردارند ،منطقی است.
بهزیستی جامع آمیزهای از بهزیستی هیجانی ،اجتماعی و روانشناختی است
(جوشنلو ،رستمی ،نصرتآبادی« .)5981 ،بهزیستی هیجانی» رضایت از زندگی
ادراکشده (مانند رضایت از شغل ،دوستان و غیره) و شادکامی و سرور و آرامش فردی
را در برمیگیرد« .بهزیستی روانشناختی» شیوهی نگرش فرد به کارکرد خود بهعنوان
«من» را بازنمایی میکند و دربرگیرندهی پذیرش خود ،رشد شخصی ،خوشبینی ،امید،
هدف زندگی ،کنترل محیط شخصی ،معنویت ،جهتیابی خود و ارتباطات مثبت است.
«بهزیستی اجتماعی» نگرش افراد به کارکرد خودشان بهعنوان «ما» را بازنمایی میکند و
بیانگر ارزیابی و شناخت فرد در مورد تواناییهای افراد دیگر و جامعه (بهعنوان یک
کل) است ،همچنین ارزیابی فرد را در مورد سودمندیاش برای جامعه (خود-ارزشی
شخصی ،)3چگونگی عملکردش در اجتماع و کیفیت روابطش با افراد و گروههای
اجتماعی را نشان میدهد (کسلر و همکاران7111 ،4؛ چاپمن و استرین7111 ،5؛ هیوبر
و همکاران .)7155 ،6هاشمی نصرتآباد )5965( ،دریافت که بین سرمایهی
روانشناختی و بهزیستی روانشناختی رابطه مثبتی وجود دارد .یعنی با افزایش سرمایه
روانشناختی ،بهزیستی نیز افزایش مییابد .اشخاص دارای سرمایهی روانشناختی باال
در مواجهه با استرس تحصیلی شادی و بهزیستی روانی و جسمانی خود را حفظ
میکنند (داورنیا.)5969 ،
«سرمایهی روانشناختی» یکی از مفاهیم مهم در روانشناسی مثبت ،یک حالت
روانشناختی مثبت و رویکردی واقعگرا و انعطافپذیر نسبت به زندگی است که به
رشد تواناییهای فرد و جنبههای مثبت روانی در او میپردازد و افراد را به چالش
میکشاند تا به خودآگاهی بهتر که الزمهی دستیابی به هدفها و موفقیتها است ،دست
1. Tice & Baumeister
2. Hinsch & Sheldon
3. personal self-worth
4. Kessler
5. Chapman & Strine
6. Huber
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یابند .سرمایهی روانشناختی از چهار ظرفیت روانشناختی مثبت شامل امید ،تابآوری،
خوشبینی و خودکارآمدی تشکیل میشود (لوتانز ،اولیو ،اوی و نورمن )7113 ،1که در
این پژوهش سه مؤلفهی امید ،خوشبینی و تابآوری آن مطالعه شده است.
در سطح کارکردهای روانشناختی ،سرمایهی روانشناختی آمادگیهایی را برای
افراد فراهم میکند تا بتوانند برای دستیابی به اهداف (بهویژه اهداف مربوط به کار و
تحصیل) ،امیدوارانه و خوشبینانه رفتار کنند و از انعطافپذیری مناسبی برخوردار
باشند (گل پرور .)5961 ،امید بیانگر مقاومت فرد در راه رسیدن به اهداف و در صورت
لزوم تغییر مسیر به سمت هدف برای دستیابی به موفقیت است و با ایجاد بنیانهای
روانشناختی الزم باعث پشتکار هر چه بیشتر افراد در مسیر اهدافشان شده و احتمال
موفقیت را در آنان باال میبرد (الرنس و لوتانز .)7119 ،اسنایدر ( )7117نشان داد که
سطوح باالی امید پیشبینیکنندهی معتبری برای عملکرد تحصیلی در طول دوران
دانشگاه است ،بهطوریکه دانشجویانی که دارای سطوح باالیی از امید هستند ،بیشتر بر
اهداف خود متمرکز میشوند و از انگیزه و سالمت روان بیشتر و اهمالکاری کمتری
نسبت به دیگر همتایان خود برخوردارند (داگلیبای 2و همکاران 7155 ،نقل از تقی لو،
5961؛ ستایشی اظهری و همکاران .)5969 ،سطح پایین امید پیشبینیکنندهی سطح
باالی اضطراب و استفاده بیشتر از راهبردهای مقابلهای اجتنابی است و امید بهعنوان
یک عامل مهم در کاهش اهمالکاری تحصیلی به شمار میرود (الکساندر و انیگ بزی،3
.)7113
تابآوری بهعنوان یک ظرفیت و توانایی تلقی میشود که به افراد کمک میکند که
هنگام مواجهه با دشواریهای زندگی از روشهای مناسب استفاده کنند .افراد تابآور
به مشکالت بهعنوان فرصتهایی برای رشد مینگرند (کسیدی7159 ،4؛ الرنس7119 ،؛
کارلتون 5و همکاران .)7119 ،تابآوری در محیط تحصیل احتمال موفقیت یادگیرندگان
را افزایش میدهد .حسینی و همکاران ( )5965رابطهی معناداری بین تابآوری
1. Luthans, Avolio, Avey & Norman
2. Daglibay
3. Alexander & Onwuegbuzie
4. Cassidy
5. Carlton
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روانشناختی و سطوح اهمالکاری دانشجویان گزارش دادند .خوشبینی مؤلفهی
دیگری از سرمایه روانشناختی است و اثر مثبتی بر بهزیستی ،طریق ارتقاء سبک
زندگی ،رفتارهای سازگارانه و ظرفیت حل مسئله دارد (کانورسانو 1و همکاران.)7151 ،
افراد خوشبین از مهارتهای بین فردی مطلوبتری برخوردارند و اجتماعیتر هستند
و با بهرهگیری از راهبردهای کنار آمدن مؤثر بهتر میتوانند با فشارهای روانی کنار آیند
و از پیشرفت تحصیلی باالتری برخوردارند (بهادری خسروشاهی و همکاران5965 ،؛ و
محبی نورالدیناند و همکاران .)5969 ،دانشجویانی که خوشبینی کمتری دارند و از
سبکهای مقابله غیر مشارکتی استفاده میکنند به تحصیل بهعنوان منبع استرس یا
بهعنوان یک راه فرار نگاه میکنند .درحالیکه دانشجویان خوشبین ،به تحصیل بهعنوان
فرصتی برای ارتباطات اجتماعی ،یادگیری و رشد نگاه میکنند .شواهدی وجود دارد که
افراد خوشبین در مقایسه با افرادی که از سطح پایینی از خوشبینی برخوردارند و یا
حتی بدبین هستند کیفیت زندگی باالتری دارند (کریپل و هندرسون-کینگ.)7151 ،2
با توجه به پشتوانهی نظری و پژوهشی موجود ،این پژوهش در صدد است این
مسئله را موردبررسی قرار دهد که آیا میتوان بر اساس برخی از مؤلفههای سرمایه
روانشناختی با میانجیگری بهزیستی جامع (روانشناختی ،اجتماعی و هیجانی)
اهمالکاری تحصیلی را پیشبینی کرد؟
روش
روش این پژوهش توصیفی-همبستگی و جامعه آماری شامل دانشجویان دورهی
کارشناسی در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در سال تحصیلی  69-61بود
( .)N=9971برای انتخاب نمونه از روش تصادفی خوشهای چندمرحلهای استفاده شد.
با توجه به اینکه دانشگاه شهید رجایی در کل ،دارای  8دانشکده است (شامل 8
دانشکدهی علوم پایه ،علوم انسانی ،مهندسی عمران و معماری ،مهندسی کامپیوتر،
مهندسی مکانیک ،مهندسی برق و الکترونیک و تربیتبدنی) از هر یک از دانشکدهها
چند کالس بهتصادف انتخاب شد و سپس در هر کالس کلیه دانشجویان موردبررسی
1. Conversano
2. Krypel & Henderson-King
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قرار گرفتند .برای برآورد حجم نمونه از روش پیشنهادی شوماخر و لوماکس)7115( 1
استفاده شد .آنان برای برآورد حجم نمونه در تحلیل مسیر و مدلیابی معادالت
ساختاری روش نسبت شرکتکنندگان به تعداد پارامترهای مدل را معرفی کردند که در
آن حجم نمونه مبتنی بر نسبت  71 :5شرکتکنندگان به پارامترهای مدل ،حجم نمونه
مطلوب تلقی می شود .در این پژوهش برای برآورد حجم نمونه با توجه به تعداد 79
پارامتر مدل 6[ :پارامتر عبارت خطا= واریانسهای باقیمانده مربوط به نشانگرها؛  6بار
عاملی مربوط به متغیرهای نهفته و  1پارامتر مربوط به مسیرهای مدل] ،به ازای هر
پارامتر  58شرکتکننده در نظر گرفته شد و حجم نمونه درمجموع  555نفر برآورد شد
و با بیش برآورد به  571نفر افزایش یافت .کلیه شرکتکنندگان مقیاسهای زیر را
تکمیل کردند:
الف) مقیاس تابآوری کونور و دیویدسون )7119( 7با  71گویه در یک مقیاس لیکرتی
بین صفر (کامالً نادرست) تا چهار (همیشه درست) نمرهگذاری میشود و بهخوبی قادر
به تفکیک افراد تابآور از غیرتابآور در گروههای بالینی و غیر بالینی است .همسانی
درونی این مقیاس با استفاده از روش آلفای کرونباخ  1/86به دست آمده است.
همبستگی نمره این مقیاس با نمرههای مقیاس سرسختی کوباسا مثبت و معنادار و با
نمرات مقیاس استرس ادراکشده و آسیبپذیری نسبت به استرس شیهان منفی و
معنادار گزارش شده است (کونور و دیویدسون .)7119 ،آهنگرزاده و رسولی ()5965
در تحلیل عاملی تأییدی  1عامل بهدستآمده توسط کونور و دیویدسون (پذیرش
تغییرات مثبت ،تحمل اثرات منفی و قوی بودن در برابر تنش ،صالحیت و کفایت فرد،
خودکنترلی و تأثیرات معنوی) را تأیید کرده و همسانی درونی این مؤلفهها و همسانی
درونی نمرهی کل مقیاس را به ترتیب معادل  1/35 ،1/37 ،1/31و  1/39و 1/87 ،1/31
گزارش دادند .در پژوهش حاضر همسانی درونی نمره کل این پرسشنامه  1/86به دست
آمد.

1. Schumacker & Lomax
2. Connor & Davidson
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ب) مقیاس جهتگیری زندگی ( 5)LOTشییر و کارور )5667( 7برای سنجش
خوشبینی به کار میرود .این مقیاس  51گویه دارد و در طیف لیکرت پنجدرجهای از
صفر (کامالً موافق) تا چهار (کامالً مخالف) نمرهگذاری میشود و دامنهی نمرههای آن
بین  1تا  75است .در این مقیاس گویههای  3 ،9 ،1 ،7انحرافی هستند و نمرهای به
آنها تعلق نمیگیرد و گویههای  6 ،3 ،9بهصورت معکوس نمرهگذاری میشوند .نتایج
تحلیل عاملی اکتشافی از طریق چرخش واریماکس ،یک ساختار تک عاملی با همسانی
درونی  1/38را شناسایی کرده است .کجباف ( )5981این مقیاس را به فارسی ترجمه
کرد و پایایی آن را با دو روش آلفای کرونباخ و بازآزمایی به ترتیب معادل  1/35و
 1/83به دست آورده است .ضرایب روایی همزمان بین این مقیاس با افسردگی و
خودتسلطیابی به ترتیب -1/91و  1/37به دست آمده است (کجباف ،عریضی سامانی،
خدابخشی .) 5981 ،در پژوهش حاضر ضریب پایایی با استفاده از روش الفای کرونباخ
 1/957به دست آمد.
ج) مقیاس امید اسنایدر و همکاران ( )5665برای افراد باالتر از  51سال کاربرد دارد
(اسنایدر و لوپز )7113 ،و دارای  57گویه و دو زیرمقیاس تفکر عاملی و تفکر راهبردی
است و نمرهگذاری آن در طیف لیکرت  5درجهای از کامالً غلط= 5تا کامالً درست=5
صورت میگیرد .همسانی درونی نمره کلی این پرسشنامه در دامنهی  %35تا ،%85
زیرمقیاس تفکر عاملی در دامنهی  1/35تا  1/39و زیرمقیاس راهبردها در دامنهی 1/99
تا  1/81گزارش شده است .پایایی این پرسشنامه به روش بازآزمایی برای کل آزمون در
فاصله زمانی  8تا  51هفته  1/81و باالتر و برای زیرمقیاس تفکر عاملی  1/85و تفکر
راهبردی  1/35گزارش شده است (اشنایدر و لوپز .)7113 ،همبستگی این پرسشنامه با
پرسشنامههای خوشبینی ،انتظار دستیابی به هدف و عزتنفس در دامنهی  1 /1تا
 1/9گزارش شده است (موسوی نسب ،تقوی و محمدی .)5981 ،مقدار آلفای کرونباخ
این مقیاس در پژوهش حاضر برابر با  1/38به دست آمده است.
د) مقیاس اهمالکاری تحصیلی سواری ( 57 ،)7155سؤال دارد و سه مؤلفهی
اهمالکاری عمدی ،اهمالکاری ناشی از خستگی جسمی-روانی و اهمالکاری ناشی از
1. life orientation test
2. Scheier, Carver
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بیبرنامگی را میسنجد و نمرهگذاری آن در طیف لیکرت پنجدرجهای صورت میگیرد.
همبستگی نمرهی این پرسشنامه با پرسشنامهی اهمالکاری تحصیلی تاکمن ()r =1/19
نشانگر روایی مالکی آن است .مقدار آلفای کرونباخ نمرهی کل این مقیاس را 1/81
گزارش شده است (سواری )7155 ،در پژوهش حاضر مقدار آلفای کرونباخ
اهمالکاری عمدی برابر با  ،1/36اهمالکاری ناشی از خستگی جسمی برابر با  1/38و
اهمالکاری ناشی از بیبرنامگی برابر  1/38به دست آمد.
ه) مقیاس بهزیستی جامع :این مقیاس بر اساس مدل بهزیستی شخصی (کیز)7119 ،
توسط جوشنلو ،رستمی و نصرتآبادی ( )5981ساخته شده است .کیز ()7119
بهزیستی شخصی را آمیزهای از بهزیستی و سرزندگی هیجانی و بهزیستی کارکردی
(روانشناختی و اجتماعی) میداند .بر اساس این مدل جوشنلو و همکاران ( )5981با
استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی (در تحلیل موازی) نشان دادند که مدل سه
عاملی بهزیستی هیجانی (با  57گویه) ،اجتماعی (با  51گویه) و روانشناختی (با 58
گویه) ،در جامعهی دانشجویان دانشگاه تهران ،با دادههای گردآوریشده برازش دارد.
بهزیستی روانشناختی  ،%99بهزیستی اجتماعی  %55/1و بهزیستی هیجانی  %8/8و
درمجموع  %19/9از واریانس کل آزمون از طریق این سه عامل تبیین شد .پذیرش خود،
خود پیروی ،سلطه بر محیط ،رشد شخصی ،روابط مثبت با دیگران و هدفمندی در
زندگی زیرمقیاسهای بهزیستی روانشناختی را تشکیل دادند و دامنهی همسانی درونی
آنها با استفاده از آلفای کرونباخ بین  1/59و  1/91گزارش شد .روابط مثبت با دیگران،
یکپارچگی اجتماعی ،شکوفایی اجتماعی و پذیرش اجتماعی زیر مقیاسهای بهزیستی
اجتماعی را تشکیل دادند و دامنهی همسانی درونی آنها با استفاده از آلفای کرونباخ
بین  1/16و  1/39گزارش شده است و بهزیستی هیجانی با همسانی درونی  1/81نیز
دارای دو زیرمقیاس رضایتمندی از زندگی و عواطف مثبت بود .در پژوهش حاضر
همسانی درونی بهزیستی اجتماعی با  ،1/38بهزیستی هیجانی  1/61و بهزیستی
روانشناختی  1/35به دست آمد.
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یافتهها
در این مطالعه  751مرد و  751زن حضور داشتند که میانگین و انحراف معیار سن در

زنان و مردان به ترتیب برابر با  75/51 ± 7/11 75/59 ±5/95بود 996 .نفر (83/6

درصد) از شرکتکنندگان مجرد و  15نفر ( 75/5درصد) متأهل بودند .میانگین و
انحراف معیار معدل تحصیلی برای زنان و مردان به ترتیب برابر با  59/17 ±5/51و

 51/57 ±5/31بود .در جدول  5میانگین و انحراف معیار ،مقادیر کشیدگی ،چولگی،
عامل تورم واریانس )VIF( 5و ضریب تحمل 7متغیرهای پژوهش نشان داده شده است.
جدول  .1شاخصهای آماری متغیرهای موردمطالعه
متغیر

میانگین ±انحراف

سرمایه روانشناختی بهزیستی جامع

ضریب

تورم واریانس

تحمل

()VIF
7/975

اهمالکاری

چولگی

کشیدگی

تابآوری

95/81 ± 57/69

-1/965

1/956

1/595

امید

91/86 ± 5/99

-1/911

1/635

1/559

7/915

خوشبینی

5/85 ± 9/96

-1/797

-1/193

1/319

5/979

هیجانی

57/88 ± 8/91

-1/851

1/736

1/151

5/691

روانشناختی

88/31 ± 57/89

-1/956

1/591

1/585

7/191

اجتماعی

99/15 ± 59/15

-1/185

-1/518

1/589

7/116

عمدی

55/15 ± 5/51

1/786

-1/135

-

-

ناشی از خستگی جسمی

55/75 ± 9/95

1/917

-1/163

-

-

ناشی از بیبرنامگی

6/71 ± 7/89

-1/199

-1/115

-

-

استاندارد

جدول  5نشان میدهد که شاخصهای چولگی و کشیدگی هیچیک از متغیرها از
دامنهی  ±5عبور نکرده است؛ بنابراین توزیع دادهها برای هر یک از متغیرهای پژوهش
نرمال است .همچنین هم خطی چندگانه در متغیرهای موردمطالعه رخ نداده است و
ارزش عامل تورم واریانس مربوط به متغیرهای پیشبین پایینتر از  51و ارزش ضریب
تحمل آنها باالتر از  1/51است (میرز ،گامست و گارینو .)7119 ،3در ادامه تحلیل،
1. variance inflation factor
2. tolerance
3. Meyers,Gamst,Guarino
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اطالعات مربوط به «فاصله مهاالنوبیس» ) (Dو ترسیم منحنی توزیع آن نشان داد که
دادههای مربوط به هفت شرکتکننده پرت چند متغیری بوده و بنابراین از مجموعهی
دادهها حذف شدند و توزیع دادههای چند متغیری در محدودهی نرمال قرار گرفت.
جدول  .2ماتریس همبستگی متغیرهای موردمطالعه
متغیرهای پژوهش

5

 .5تابآوری
 .7امید

1/316

 .9خوشبینی

**

1/573

هیجانی
 .1بهزیستی
روانشناختی
 .9بهزیستی
اجتماعی
 .3اهمالکاری
عمدی
 .8اهمالکاری
خستگی جسمی
 .6اهمالکاری
بیبرنامگی

8

**

 .5بهزیستی

7

9

5

1

9

3

6

**

1/598

-

**1/998** 1/599** 1/156

-

**1/911** 1/918** 1/539** 1/118

-

**1/198** 1/131** 1/956** 1/117** 1/535

-

**-1/931** -1/566** -1/555** -1/539** -1/977** -1/975

-

**1/951** -1/597** -1/197** -1/535** -1/796** -1/996** -1/555

-

**- 1/976** 1/981** -1/918** -1/515** -1/989** -1/558** -1/766** -1/953

P >1/11 ،**P >1/15

*

جدول  7نشان میدهد که تابآوری ،امید و خوشبینی و بهزیستی روانشناختی،
اجتماعی و هیجانی با اهمالکاری ناشی از خستگی جسمی ،بیبرنامگی و عمدی
بهصورت منفی و در سطح معنادار  1/15همبستهاند.
برای تحلیل دادهها از مدلیابی معادالت ساختاری استفاده شد .در این پژوهش سه
متغیر بهزیستی روانشناختی ،اجتماعی و هیجانی بهعنوان نشانگر و دو متغیر
اهمالکاری و سرمایهی روانشناختی بهعنوان متغیر پنهان وارد مطالعه شدند .ازاینرو،
پیش از تحلیل شاخصهای برازندگی مدل اندازهگیری دو متغیر مکنون فوق با استفاده

91

الگوی ساختاری پیشبینی اهمالکاری تحصیلی بر ...

از تحلیل عاملی تأییدی ارزیابی شد .در مدل اندازهگیری چنین فرض شد که
نشانگرهای تابآوری ،امید و خوشبینی متغیر مکنون سرمایه روانشناختی؛ و سه
نشانگر اهمالکاری ناشی از خستگی جسمی ،بیبرنامگی و عمدی متغیر مکنون
اهمالکاری تحصیلی را اندازهگیری میکنند .شاخصهای برازندگی نشان داد که
شاخص مجذور کای (  ) 2)N= 559 ،df = 8( = 57/931 ،p=1/591در در سطح
 1/11غیرمعنادار است .این موضوع بیانگر برازش مطلوب مدل اندازهگیری با دادههای
گردآوری شده بوده و پژوهشگر را از ارزیابی دیگر شاخصهای برازندگی بینیاز
ساخت .بدین ترتیب نتایج تحلیل مدل اندازهگیری نشان داد که متغیرهای مشاهدهشده
از توان الزم برای اندازهگیری متغیرهای مکنون برخوردارند.
پس از اطمینان از برازش مطلوب مدل اندازهگیری با دادههای گردآوری شده ،در
مرحله دوم شاخصهای برازندگی مدل ساختاری (شکل  )5مورد ارزیابی قرار گرفت.
در مدل ساختاری پژوهش چنین فرض شده بود که متغیر مکنون سرمایه روانشناختی
هم بهصورت مستقیم و هم با میانجیگری ابعاد بهزیستی جامع (بهزیستی هیجانی،
بهزیستی روانشناختی و بهزیستی اجتماعی) بر متغیر مکنون اهمالکاری تحصیلی اثر
دارد .استفاده از روش مدل یابی معادالت ساختاری برای ارزیابی چگونگی برازش مدل

نشان داد ،برخالف شاخص مجذور کای ( )2)79(= 81/15 ،p>1/15که نسبت به
حجم نمونه حساس است ،شاخص برازندگی تطبیقی ،)CFI=693( 5شاخص نکویی
برازش ،)GFI=1/611( 7شاخص تعدیلشده برازندگی )AGFI=1/659( 9و ریشه
خطای میانگین مجذورات تقریب )RMSEA=1/138( 5از برازش قابلقبول مدل
ساختاری با دادههای گردآوری شده حمایت میکند .جدول  9اثرات مستقیم،
غیرمستقیم و اثرات کل سرمایه روانشناختی را بر اهمالکاری تحصیلی نشان میدهد.

1. comparative fit index
2. goodness of fit index
3. adjusted goodness of fit index
4. root mean square error of approximation
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جدول  .3اثرات کل ،مستقیم و غیرمستقیم بین متغیرهای پژوهش در مدل ساختاری
مسیرها

B

S.E

Β

سطح معناداری

اثر بهزیستی هیجانی بر اهمالکاری تحصیلی

-1/188 1/197 -1/191

1/716

اثر بهزیستی روانشناختی بر اهمالکاری تحصیلی

-1/763 1/175 -1/181

1/115

اثر بهزیستی اجتماعی بر اهمالکاری تحصیلی

-1/577 1/171 -1/195

1/599

اثر سرمایه روانشناختی بر بهزیستی هیجانی

9/993

1/555

1/399

1/115

اثر سرمایه روانشناختی بر بهزیستی روانشناختی

1/573

1/917

1/393

1/115

اثر سرمایه روانشناختی بر بهزیستی اجتماعی

1/587

1/968

1/353

1/115

اثر مستقیم سرمایه روانشناختی بر اهمالکاری تحصیلی

-1/757 1/736 -1/583

1/193

اثر غیرمستقیم سرمایه روانشناختی -اهمالکاری تحصیلی

-1/931 1/793 -1/399

1/117

اثر کل سرمایه روانشناختی بر اهمالکاری تحصیلی

-1/957 1/538 -5/755

1/115

جدول  9نشان میدهد که از بین ابعاد بهزیستی ،تنها اثر بهزیستی روانشناختی بر

اهمالکاری تحصیلی منفی و در سطح  1/15معنادار است ( .)β=-1/763 ،P >1/15اثر

کل سرمایه روانشناختی بر اهمالکاری تحصیلی منفی و در سطح  1/15معنادار است
( .)β=-1/957 ،P >1/15اثر سرمایه روانشناختی بر هر سه بعد بهزیستی (،P >1/15

 )Mβ=1/376مثبت و در سطح  1/15معنادار است .اثر مستقیم ()β=-1/757 ،P <1/11

و اثر غیرمستقیم ( )β=-1/931 ،P >1/15و اثر کل ( )β=-1/957 ،P >1/15سرمایه

روانشناختی بر اهمالکاری تحصیلی در سطح  1/15منفی و معنادار است .شکل  5مدل
ساختاری پژوهش در تبیین اثر سرمایه روانشناختی بر اهمالکاری تحصیلی با
میانجیگری ابعاد بهزیستی را نشان میدهد.
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شکل  .1مدل ساختاری پژوهش ،اثر سرمایه روانشناختی بر اهمالکاری تحصیلی
با میانجیگری ابعاد بهزیستی

بحث و نتیجهگیری
یافتههای این پژوهش حاکی از برازش مدل مفهومی پژوهش مبنی بر پیشبینی
اهمالکاری تحصیلی بر اساس برخی از مؤلفههای سرمایه روانشناختی با میانجیگری
ابعاد هیجانی ،روانشناختی و اجتماعی بهزیستی بود .سرمایه روانشناختی توانست
اهمالکاری را در جهت منفی پیشبینی کند و از بین ابعاد بهزیستی ،بهزیستی
روانشناختی قادر به پیشبینی اهمالکاری در جهت منفی بود .همچنین بهزیستی
روانشناختی ،اجتماعی و هیجانی توانستند رابطه بین سرمایه روانشناختی و
اهمالکاری تحصیلی را میانجیگری کنند .این یافتهها با نتایج پژوهش هاشمی
نصرتآباد و همکاران ( ،)5961داورنیا و همکاران ( ،)5969سلیمانی ()5969؛ رحیمیان
بوگر و اصغرنژاد فرید ( ،)5983بشارت ( )5983صیدی سارویی ( ،)5967حسینی
( ،)5965هاشمی نصرتآباد و همکاران ( ،)5965محبی نورالدینوند و همکاران
( ،)5969الکساندر و انیگ بزی ( ،)7113لوتانز و همکاران ( ،)7113الرنس و لوتانز
( ،)7119کیاروچی و دنکی ( )7119همخوانی دارد.
در تبیین رابطه برخی از مؤلفههای سرمایه روانشناختی (تابآوری ،امید،
خوشبینی) و بهزیستی ،میتوان گفت که سرمایه روانشناختی افراد را برای مقابله با
موقعیتهای چالشانگیز زندگی توانمند میکند ،سرمایه روانشناختی ظرفیت بالقوه
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باالیی برای تقویت بهزیستی دارد (کاترین و همکاران .)7155 ،مؤلفههای سرمایهی
روانشناختی و ابعاد آن بهعنوان متغیرهای انتظاری هستند که بار شناختی -عاطفی
مثبت دارند و از طریق تأثیر بر رفتار و حاالت و تصمیمات سازگارانه ،بر بهزیستی افراد
اثر میگذارند .برای مثال تابآوری از طریق افزایش عواطف مثبت و کاهش عواطف و
احساسات منفی ،خود-ارزشمندی را در افراد تقویت کرده و مقابله با شرایط دشوار
زندگی و انطباقپذیری مثبت را آسان میکند و بهزیستی روانشناختی را افزایش
میدهد (کونور و دیویدسون .)7119 ،خوشبینی نیز از طریق ارتقاء سبک زندگی،
بهرهگیری از راهبردهای کنار آمدن سازگارانه و افزایش ظرفیت فردی به ارتقاء سطح
بهزیستی روانشناختی کمک میکند (کانورسانو و همکاران .)7151 ،دانشجویان
خوشبین در مقایسه با افرادی که از سطح پایینی از خوشبینی برخوردارند کیفیت
زندگی باالتری دارند (کریپل و هندرسون-کینگ .)7151 ،بهعالوه امید نیز بهعنوان
مؤلفهی دیگر سرمایهی روانشناختی مقاومت فرد را در راه رسیدن به اهداف افزایش
میدهد و با ایجاد بنیانهای روانشناختی الزم باعث پشتکار هر چه بیشتر افراد در مسیر
رسیدن اهدافشان شده و احتمال موفقیت در آنان را باال میبرد (الرنس و لوتانز)7119 ،
و درنتیجه اهمالکاری را کاهش میدهد.
در این پژوهش اثر کل و مستقیم سرمایه روانشناختی بر اهمالکاری تحصیلی
منفی و معنادار بود .این نتیجه با یافتههای بهدستآمده توسط پژوهشگران قبلی از ولف
( ،)5661محبی نورالدین و همکاران ( )5969و کجباف و همکاران ( )5965همخوانی
دارد .سرمایهی روانشناسی همانند بهزیستی بر رشد تواناییهای فردی متمرکز میشود.
ازاینرو ،افراد با سرمایه روانشناختی باالتر راهکارهای مقابله با استرس کارآمدتری را
به کار میگیرند (داور نیا و همکاران ،)5969 ،درنتیجه بهجای اجتناب از انجام تکالیف
درسی و اهمالکاری تالش و پشتکار برای انجام تکالیف را افزایش داده و بازدههای
مطلوبی را به دست میآورند .تابآوری بهعنوان یکی از مؤلفههای سرمایهی
روانشناختی ،از طریق اثرگذاری بر توانمندی حل مسئله ،استقالل ،هدفمندی و باور به
آینده روشن ،میتواند اهمالکاری را کاهش دهد (ولف .)5661 ،بهعالوه ،افراد تابآور
به دلیل خودآگاهی بیشتر ،نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کرده و سعی میکنند
که بر نقاط ضعف خود فائق آیند و زمینهی کاهش اهمالکاری تحصیلی را فراهم
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آورند .سطوح باالی امید نیز منجر به تمرکز بیشتر بر اهداف تحصیلی شده و درنتیجه
منجر به کاهش اهمالکاری میشود (داگلیبای و همکاران 7155 ،نقل از تقی لو،
 .)5961دانشجویان خوشبین ،به تحصیل بهعنوان فرصتی برای ارتباطات اجتماعی،
یادگیری و رشد نگاه میکنند (کریپل و هندرسون-کینگ )7151 ،و این نگاه به تحصیل
انگیزهی آنان را به تحصیل افزایش داده و از اهمالکاری آنان میکاهد .بهعبارتدیگر
امید منشأ پویایی و پیشرفت در عرصههای مختلف زندگی انسان ازجمله زندگی
تحصیلی میشود.
یکی دیگر از یافتههای اثر مستقیم بهزیستی روانشناختی بر اهمالکاری بود.
بهزیستی روانشناختی تالش فرد را برای تحقق تواناییهای بالقوهاش بازنمایی میکند و
بیانگر مقابله با چالشها و شرایط نامطلوب زندگی است (ریف )5668 ،و این مزیت
نقش مهمی در کاهش اهمالکاری افراد دارد .بهعالوه به نظر میرسد که پذیرش خود،
رشد شخصی ،خوشبینی ،امید ،هدفمندی زندگی ،کنترل محیط شخصی ،معنویت،
جهتیابی خود و ارتباطات مثبت که بهزیستی روانشناختی را بازنمایی میکنند،
زمینهی پشتکار و انگیزه بیشتر را فراهم میکنند و بر کاهش اهمالکاری اثر میگذارند.
یکی از محدودیتهای این پژوهش استفاده پرسشنامه بهعنوان یک ابزار خود
گزارشی بود .در ابزارهای خود گزارشی ممکن است شرکتکنندگان به دلیل سوگیری
مطلوبیت اجتماعی آگاهانه یا ناآگاهانه پاسخهای خود را تحریف کرده باشند ،ازاینرو
توصیه میشود تعمیم یافتهها با احتیاط صورت گیرد .بر اساس یافتههای این پژوهش،
با توجه به نقش سرمایهی روانشناختی و بهزیستی در پیشبینی اهمالکاری در
دانشجویان توصیه میشود که روانشناسان تربیتی و مشاوران تحصیلی برای کاهش
اهمالکاری در دانشجویان برنامه آموزشی مناسبی را تدوین کنند و راهکارهای ارتقاء
تابآوری ،خوشبینی ،امید و بهزیستی را به آنان آموزش دهند .بهعالوه به پژوهشگران
توصیه میشود ،مدل تبیین اهمالکاری بر اساس سرمایه روانشناختی با میانجیگری
بهزیستی روانشناختی ،اجتماعی و هیجانی را در دو گروه دختران و پسران به تفکیک
مطالعه کرده و تغییرناپذیری این مدل را موردبررسی قرار دهند .همچنین برای تبیین
بهتر پدیده اهمالکار توصیه میشود مطالعه موردی را روی دانشجویان دارای
اهمالکاری تحصیلی انجام شود.
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