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Background and Purpose: Academic procrastination is an issue of
fundamental importance among students. Regarding this, the purpose of
this research was to predict academic procrastination based on religious
orientation and communication technology overuse among the students of
Islamic Azad University of Azadshahr, Iran.
Materials and Methods: This correlational study was conducted on
343 students of Islamic Azad university of Azadshahr, selected by means of
the cluster sampling technique. The data were collected using the
demographic form, Religious Orientation Scale by Alport and Roth (1950),
Cell-phone Overuse Scale by Jenaro (2007), and Academic Procrastination
Questionnaire by Savari (2011). Data analysis was performed in SPSS 19
software.
Results: The results showed that external religious orientation and
communication technology overuse predicted 18% of academic
procrastination.
Conclusion: Based on the findings of the present study, it seems that
academic procrastination could be decreased with suitable training and
change of religious orientation, as well as the normal use of communication
technology.
Keywords: Academic procrastination, Communication technology,
Religious orientation, Students
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پیشبینی اهمالکاری تحصیلی دانشجویان براساس جهتگیری مذهبی ...
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علي حسينائي

چكيده
استادیار ،گروه روانشناسی و علوم
تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی،
آزادشهر ،گلستان ،ایران

سابقه و هدف :اهمالکاری تحصیلی از موضوعات مهم در حیطه تحصیلی
دانشجويان است؛ از اين رو پژوهش حاضر با هدف پیشبینی اهمالکاری تحصیلی براساس
جهتگیری مذهبی و سوءاستفاده از فناوریهای ارتباطی دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمی
واحد آزادشهر انجام شد.
مواد و روشها :در اين پژوهش که از نوع مطالعات همبستگی است 343 ،نفر از
دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهر به روش نمونهگیری تصادفی -طبقهای
انتخاب شدند و پرسشنامه جهتگیری مذهبی  Allportو  ،)0591( Rossپرسشنامه استفاده
مفرط از اينترنت و تلفن همراه ( )7112( Jenaro )COS: Cell-phon Over-use Scaleو
آزمون اهمالکاری سواری ( )0351را تکمیل نمودند .نتايج حاصل از بررسی با نرمافزار

* مؤلف مسئول :علی حسینائی
گروه روان شناسی و علووم تربیتوی،
دانشووگاه آزاد اسووالمی ،آزادشووهر،
گلستان ،ایران
Email:
a.hosseinaei@gmail.com

 SPSS 19تجزيه و تحلیل شدند.
یافتهها :نتايج حاصل از تحلیل دادهها نشان میدهند که جهتگیری مذهبی بیرونی و
سوءاستفاده از فناوریهای ارتباطی  01درصد از اهمالکاری تحصیلی را پیشبینی میکنند.
استنتاج :با توجه به نتايج اين پژوهش به نظر میرسد که با آموزش مناسب و تغییر در
جهتگیری مذهبی و استفاده صحیح از فناوریهای ارتباطی میتوان به کاهش اهمالکاری
تحصیلی کمک کرد.
واژههای کلیدی :اهمالکاری تحصیلی ،جهتگیری مذهبی ،دانشجويان ،فناوریهای

دریافت 42 :شهریور ۹۳۱6

ارتباطی

اصالحات ۹۳ :خرداد ۹۳۱7
پذیرش 6 :تیر ۹۳۱7

 استناد :حسينائي ،علي .پيشبيني اهمالکاری تحصيلي دانشجویان براساس جهتگيری مذهبي و سوءاستفاده از فناوریهای ارتباطي .دین و
سالمت ،بهار و تابستان 9317؛( 45-69 :)9(6فارسي).
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علی حسینائی

مقدمه
اهمال کاري تحصیلی از موضوعات مهمی میباشد که

پایگاه اجتماعی اس و اعورادي کوه چنوی جهو گیوري

اهمال کاري یا به تأخیر انوداخت عاايیو هواي تحصویلی

است اده میکنند ()1

پیاموودهاي من ووی بسوویاري بووراي دانشووجویان دارد ()1

سوءاست اده از عناوري هاي ارتبالی ممکو اسو بوا

 Solomonو  )1891( Rothblumاهمالکاري تحصویلی را

اهمال کاري تحصیلی مرتبط باشد پژوهشگران شیوههواي

به تأخیر انداخت وظایف تحصیلی تاریوف کوردهانود کوه

متاوددي را بوراي سوءاسووت اده از عنواوريهواي ارتبووالی

آماده شدن براي امتحوان ،آموادهکوردن ماوا ت در لوول

برشمرده اند که از آن جمله می توان به گ تگووي مجوازي

نیمسال تحصیلی ،امور اداري مربوط به مدرسه یا دانشگاه

بیش از حد ،پس

ايکترونیکوی ،تبوادل پیوام ،بوازيهواي

و حضور مستمر در کالس را شامل میشود ()2

رایانوووهاي ،عاايیوو هووواي جنسوووی از جملوووه تماشووواي

مطاياات میزان شیوع اهمالکواري تحصویلی را بوی

وب سای هاي مربوط به بزرگسا ن و عاايی هواي آنالیو

 98تا  89درصد گزارش کورده انود ( )3در ایوران تووکلی

اعرالووی ماننوود قماربووازي و هووكکووردن اشوواره کوورد

( )1382در پژوهشووی اهمووالکوواري را در  11درصوود از

سوءاست اده از عنواوريهواي ارتبوالی را بوهعنووان نووعی

دانشجویان شدید و در  08/9درصد متوسط گزارش کورد

ايگوي است اده از اینترن

همراه تاریف کورده انود

ای میزان شیوع نسبتاً با نشان دهنوده اهمیو موضووع

که با ویژگیهایی مانند نداشت کنترل ،مشغويی ذهنوی،

اهمالکاري تحصیلی در میان دانشجویان اس ()1
براساس نظریه جه گیري هدف ،اعرادي کوه تمایول
بووه کسووا مهووارت و تسوولط در امووور تحصوویلی دارنوود و
هدعشان اعزایش دانش و مهارت اس

یا تل

تاارض ،انزوا و است اده از اینترن و تل
یووك راهبوورد ماابلووهاي مشوو

همراه به عنووان

موویشووود ( )0کوواربر

عناوري هاي ارتبالی در موورد میوزان و وسوا

اسوت اده

از عرایند یوادگیري

خود از آن به اعضاي خانواده و یا دوستانش دروغ گ توه و

و آموزش يذت میبرند و اهمالکواري کمتوري را از خوود

آن را کتمان می نماید و در نهای ش

با وجود هزینوه

نشان میدهند عالوهبرای  ،اعرادي کوه بیشوتر تمایول بوه

با ي است اده از عناوريهاي ارتبالی بهلوور موداوم از آن

نشاندادن قدرت ،توانایی و دانش خود به دیگوران دارنود،

است اده میکند ( )1،9دانشجو در چنی وضایتی ممکو

کمتر دچار اهمالکاري تحصیلی میشوند ()9

اسو انگیوزش خووود از دسو بدهود و بووه اهموالکوواري

به نظر می رسد جه گیري مذهبی از عواملی اسو
کووه در اهمووالکوواري تحصوویلی مو ر موویباشوود

Allport

تحصیلی روي بیاورد
در ای راستا مطايااتی در مورد رابطوه جهو گیوري

( )1801مذها را یك عامول بواياوه مهور بوراي سوالم

مذهبی ،سوءاست اده از عناوريهاي ارتبالی و اهمالکاري

روان میداند مطابق با دیدگاه وي جه گیري مذهبی بوه

تحصیلی انجام شدهاند از جملوه  Przepiorkaو همکواران

دو صووورت درونووی و بیرونووی موویباشوود در جهو گیووري

( )2811در پژوهشووی نشووان دادنوود کووه اسووت اده زیوواد از

مذهبی درونی ،ایمان به خودي خود و نه بوه خوالر چیوز

عیس بوک در اهمالکاري تحصیلی م ر اس ()8

دیگري به عنوان یوك ارزش متاوايی تلاوی گشوته و یوك

و همکاران ( )2811نیز دریاعتند که خوودکنتريی پوایی ،

تاهد انگیزشی کلی اس که وسیله اي براي دسوتیابی بوه

اعتیاد به عیسبوک و سرگرمشدن زیاد با آن اهمالکواري

اهداف عرد نمیباشد؛ اما در جه گیري موذهبی بیرونوی،

را پیش بینی می کند ( )18عوالوهبورای )2811( Odaci ،

مووذها امووري خووارجی و ابووزاري اس و و بووراي ارضوواي

در پژوهشی عنوان نمود که بی خودکارآمدي تحصیلی و

نیازهاي عرد از قبیل ماوام و امنیو موورد اسوت اده قورار

اعتیاد به اینترنو همبسوتگی من وی و مانواداري وجوود

میگیرد به عبارت دیگر ،دینداري بوراي کسوا امنیو و

دارد؛ اما رابطوه بوی اعتیواد بوه اینترنو و اهموالکواري
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امروزه در حیطه تحصیلی دانشجویان مطرح شوده اسو

دارند از دی بهعنوان وسیلهاي براي ارضاي نیازهاي خوود

پیشبینی اهمالکاری تحصیلی دانشجویان براساس جهتگیری مذهبی ...

جدول  Krejcieو  313 Morganن ر بود ()11

تحصیلی مانادار نمیباشد ()11
نتووایج پووژوهش سوولیمانی و همکوواران ( )1381نیووز
بیانگر آن بود که بی اسوت اده اعرالوی از تل و هموراه و

ابزار گردآوری دادهها

وجوووود دارد ( )12حمیووودي و همکووواران ( )1381نیوووز

سواري ( ) 1388ای آزمون را براي سنجش اهمال کاري

دریاعتنوود کووه بووی اعتیوواد بووه اینترن و و اهمووالکوواري

تحصیلی با  12گویه در مایواس پونج درجوه اي يیکورت

تحصیلی رابطه مثب و ماناداري وجود دارد و اعتیواد بوه

لراحی کرد که به شکل هرگز ( ،)8بهندرت ( ،)1برخی از

اینترن  ،اهمال کاري تحصیلی را پیشبینی میکند ()13

اوقات ( ،)2بیشتر اوقات ( )3و همیشوه ( )1نمورهگوذاري

عوووالوهبووورای  ،در پوووژوهش جمشو ویدي ( )1382بو وی

موویشووود ایوو آزمووون شووامل سووه زیرمایوواس اسوو :

جه گیري مذهبی بیرونی و اهمالکاري تحصیلی رابطوه

اهمووالکوواري عموودي ( 9گویووه) ،اهمووالکوواري ناشووی از

مانوواداري گووزارش گردیوود ( )11يواسووانی و همکوواران

خستگی جسمی و روانی ( 1گویه) و اهمالکاري ناشوی از

( )1382نیز دریاعتند که اهمالکاري در انجوام تکوايیف و

بیبرنامگی ( 3ماده) پایایی آزمون با روش آي اي کرونبوا

آمادهکردن ماايههاي پایان ترم رابطه مثبو
با وابستگی به اینترن

و مانواداري

دارد ()19

براي کول آزموون ماوادل  8/99و بوراي زیرمایواسهواي
اهمالکاري عمدي برابر بوا  ،8/00اهموالکواري ناشوی از

تاکنون پژوهش هاي م تل ی در موورد اهموالکواري

خستگی جسمی و روانی ماادل  8/18و اهمالکاري ناشی

تحصیلی انجام شده اس ؛ اموا پژوهشوی کوه بوه بررسوی

از بی برنامگی برابر با  8/08بهدس آمد روایی آن نیوز بوا

پیش بینی اهمالکواري تحصویلی براسواس جهو گیوري

است اده از آزمون اهمال کواري  )1881( Tukmanماوادل

مذهبی و سوءاست اده از عنواوريهواي ارتبوالی پرداختوه

 8/39بود همچنی روایی سازه از لریوق تحلیول عواملی

باشد ،انجام نشده اس ؛ بنابرای پوژوهش حاضور درصودد

محاسبه گردید که بر مبنواي نتوایج آزموون داراي روایوی

پاس گویی به ای س ال مویباشود کوه آیوا اهموالکواري

با یی بود ()10

تحصیلی براساس جه گیوري موذهبی و سوءاسوت اده از

پرسشنامه جه گیري مذهبی  Allportو

Ross

عناوريهاي ارتبالی در دانشجویان دانشوگاه آزاد اسوالمی

( :)1898ای پژوهشگران ای پرسشنامه را با  28گویه

واحد آزاد شهر قابل پیشبینی اس ؟

تهیه کردند که  )1813( Feginدر آن تجدید نظر نمود و
 21گویه را يحاظ کرد ای پرسشنامه جه گیري مذهبی

مواد و روشها

درونی و بیرونی را میسنجد براي سنجش روایی ای

پژوهش توصی ی حاضر از نوع مطاياات همبستگی

آزمون جان بزرگی ( )1309آن را ترجمه کرد و روایی آن

میباشد که در آن به پیشبینی اهمالکاري تحصیلی

را براي جمای

براساس جه گیري مذهبی و سوءاست اده از عناوريهاي

ماادل  8/01برآورد کرد ش یای و همکاران ( )1383نیز

ارتبالی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهر

آي اي  8/01را براي جه گیري مذهبی بیرونی و آي اي

پژوهش شامل

 8/12را براي جه گیري مذهبی درونی برآورد نمودند

تمامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهر به

ای پژوهشگران براي بررسی روایی آزمون با است اده از

تاداد  1288ن ر بود نمونهگیري به روش تصادعی-

روش تحلیل عاملی و با چرخش ابلیمی به ساختار ساده

لباه اي انجام شد و در آن دانشجویان به سه گروه اصلی

دو عاملی دس

پیدا کردند که  11/82و  29/81درصد از

علوم انسانی ،کشاورزي و عنی تاسیر گردیدند و از هر

جه گیري مذهبی را پیشبینی مینمودند ()19

پرداخته شده اس

جاماه آماري ای

لباه حدود  128ن ر انت اب شدند تاداد نمونه براساس
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ایرانی تأیید نمود و با آي اي کروبنا

پرسشنامه است اده م رط از اینترن

و تل

همراه
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اهمووالکوواري تحصویلی در دانشووجویان رابطوه مانوواداري

آزمووون اهمووالکوواري تحصوویلی سووواري (:)1388

علی حسینائی

( :)2880( Jenaro )COSمایاس است اده م رط از تل
همراه و اینترن
 18شاخ

جدول  :4میانگین ،انحراف استاندارد ،حداقل و حداکثر سن و

را  Jenaroو همکاران ( )2880براساس
روانشناختی از راهنماي تش یصی و

متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

حداقل

حداکثر

سن

21/89

1/11

10

19

معدل

11/81

1/19

18/98

28

عبارت داشته و داراى خردهمایاس نمیباشد و براساس
لیف يیکرت شش گزینهاي (هرگز= ،1تاریباً هرگز=،2

جدول  2بیانگر آن اسو کوه میوانگی سو ماوادل

برخی اوقات= ،3اغلا اوقات= ،1تاریباً همیشه= 9و

 ،21/89انحراف استاندارد برابر با  ،1/11حداقل س  10و

همیشه= )1نمرهگذاري میشود آزمودنیهاى با نمرات

حداکثر آن  19سال میباشد میانگی مادل کل اعراد نیز

با ى  09بهعنوان است ادهکنندگان م رط و آزمودنیهاى

ماادل  ،11/81انحراف استاندارد برابر با  ،1/19حداقل آن

با نمرات پایی تر از  29بهعنوان اعرادي که کمتر از تل

 18/98و حداکثر آن  28اس

همراه و اینترن

است اده میکنند مش

مىشوند

جدول  3نرمالبودن متغیرهاي پژوهش را با اسوت اده

که

از آزمووون  Kolmogorov–Smirnovنشووان موویدهوود و

روایی ای ابزار در ایران مورد بررسی قرار گرعته اس

ضریا آي ا براي کل پرسشنامه ماادل  8/88بوده و در
( )18پایایی ای

سطح  8/881مانادار اس

ابزار با

از خستگی از زیرمایاس هاي اهمال کاري تحصیلی نرموال

 8ه ته برابر با

نمیباشد؛ اما در اهمالکاري عمدي ،اهمالکاري ناشوی از

آمد ( )28نتایج حاصل از بررسی با

بی برنوامگی ،اهموال کواري تحصویلی کلوی ،جهو گیوري

است اده از روش بازآزمایی پس از گذش
 8/01بهدس

بیانکننده آن اس که توزیع در م ي ه اهمالکاري ناشوی

نرماعزار  SPSS 19تجزیه و تحلیل شدند

مذهبی درونوی و بیرونوی و سوءاسوت اده از عنواوريهواي
ارتبالی ،توزیع نرمال اس

یافتهها
جدول  1به عراوانی جنسی و دانشکده اعوراد نمونوه
اختصاص دارد و نشان میدهد کوه  10/9درصود از گوروه
نمونه پسور و  98/2درصود دختور هسوتند و جنسوی 2
درصد از آنها نوامالوم اسو

بوه يحواظ دانشوکده محول

جدول  :۳آزمون  Kolmogorov–Smirnovبرای نرمالبودن
دادهها
متغیر
اهمالکاری عمدی

آماره Z

سطح معناداری

1/29

8/80

اهمالکاری ناشی از خستگی

1/19

8/881

اهمالکاری ناشی از بیبرنامگی

1/21

8/88

انسانی 20/1 ،درصد از دانشکده کشاورزي و  20/1درصود

اهمالکاری تحصیلی کلی

1/89

8/18

جهتگیری مذهبی درونی

1/32

8/81

از دانشکده عنی هسوتند و دانشوکده  9/9درصود از آنهوا

جهتگیری مذهبی بیرونی

1/12

8/1

نامالوم اس

سوءاستفاده از فناوریهای ارتباطی

1/88

8/10

تحصیل نیز  38/1درصد گوروه نمونوه از دانشوکده علووم

جدول  :۹فراوانی افراد گروه نمونه بر حسب جنس و دانشکده
متغیر

جنسیت

دانشکده

55

کوه حودود  19درصود از

جدول  1بیوانگر آن اسو

اهمال کواري تحصویلی براسواس جهو گیوري موذهبی و

خردهمتغیرها

فراوانی

درصد

پسر

111

10/9

دختر

102

98/2

نامالوم

0

2

کل

313

188

علوم انسانی

131

38/1

علوم کشاورزي

80

29/3

علوم عنی

83

20/1

نامالوم

18

9/9

مدل

کل

313

188

1

سوءاست اده از عناوريهاي ارتبالی قابل پیشبینی اسو
جدول  :2میزان پیشبینی اهمالکاری تحصیلی براساس
جهتگیری مذهبی و سوءاستفاده از فناوریهای ارتباطی
R

مجذور
R

8/12

8/19

R

تعدیلشده
8/10

F

21/01

سطح
معناداری
8/8881

دین و سالمت ،دوره  ،6شمــاره  ،1بهار و تابستان 1931

Downloaded from jrh.mazums.ac.ir at 6:58 +0330 on Thursday November 21st 2019

لباهبندي اختال ت روانی ساختند ای

مایاس 21

معدل کل افراد

پیشبینی اهمالکاری تحصیلی دانشجویان براساس جهتگیری مذهبی ...

جدول  :5رگرسیون پیشبینی اهمالکاری تحصیلی براساس جهتگیری مذهبی و سوءاستفاده از فناوریهای ارتباطی
مدل

بتا

8/129

8/881

B

انحراف استاندارد

مقدار ثابت

-8/981

1/813

8/282

8/91

جهتگیری مذهبی درونی

8/822

8/180

8/818

8/881
8/8881

جهتگیری مذهبی بیرونی

8/199

8/118

8/119

3/212

سوءاستفاده از فناوریهای ارتباطی

8/23

8/839

8/313

1/119

عالوهبرای از آنجایی که  Fمانوادار مویباشود ،دادههوا بوا

موویاندازنوود مطووابق بووا نظوور  Monatو )1899( Lazarus

مدل تناسا دارند

( )21و  )22( )1888( Pargamentجهو گیووري مووذهبی

جدول  9نشان مویدهود کوه جهو گیوري موذهبی

درونی به اعزایش سالم

روانوی و جهو گیوري موذهبی

درونی ناش ماناداري در پیشبینی اهمالکاري تحصویلی

بیرونی به کاهش سوالم روانوی منجور مویگردنود ایو

ندارد؛ اما ناش جه گیري مذهبی بیرونی و سوءاسوت اده

احتمال وجود دارد که سالم روانی ضایفتر دانشجویان

از عناوريهاي ارتبالی مانادار میباشد

داراي جه گیري مذهبی بیرونی منجر بوه اهموالکواري
تحصیلی در آنها شود

بحث

عالوه برای  ،نتایج نشوان دادنود کوه سووء اسوت اده از

یاعته هاي پژوهش حاضر نشان دادند که جه گیوري

عنوواوريهوواي ارتبووالی ناووش مانوواداري در پوویشبینووی

مذهبی بیرونی و سووءاسوت اده از عنواوريهواي ارتبوالی،

اهمالکاري تحصیلی دارد یاعتههاي ای پژوهش با نتوایج

اهمالکاري تحصیلی را پیشبینی میکنند و  19درصد از

مطاياووووات  Przepiorkaو همکوووواران ( Meier ،)2811و

اهمال کاري تحصیلی براساس ای متغیرها قابل پیشبینی

همکاران ( ،)2811سلیمانی و همکاران ( ،)1381حمیدي

می باشد قسم اول ای یاعته با نتایج پژوهش جمشیدي

و همکووواران ( ،)1381يواسوووانی و همکووواران ( )1382و

( )1382که نشان داد بی جه گیري موذهبی بیرونوی و

 )2811( Odaciهم وانی دارد ()8-13 ،19

اهمووالکوواري تحص ویلی رابطووه مانوواداري وجووود نوودارد

جذابی

عناوريهواي ارتبوالی باعوی موی شوود کوه

نوواهم وان اسوو ( )11بووراي دانشووجویانی کووه داراي

دانشووجویان وقو زیووادي را بووا اینترنو  ،تل و همووراه و

جه گیري مذهبی بیرونی هستند ،مذها وسیله اي براي

شبکه هاي اجتماعی بگذرانند و از انجام تکايیف تحصویلی

رسوویدن بووه اهداعشووان م ویباشوود؛ امووا بووهعنوووان اصووول

غاعل شوند خستگی ناشی از ایو وقو گوذرانی و ضواف

پذیرعت وهشووده درونووی نبوووده و بووه همووی ديیوول ناووش

عرهنگووی در مووورد اسووت اده از عنوواوريهوواي ارتبووالی و

بازدارندهاي در رعتارهاي اهمالکارانه ندارد

برنامووهریووزي نامناسووا در مووورد امووور مربوووط بووه آنهووا

از سوي دیگر جه گیري مذهبی بیرونی نمیتواند از

زمینهساز اهمالکاري تحصیلی در دانشجویان مویباشوند

استرس و تنش دانشجویان جلوگیري کند ای اسوترس و

بسیاري از پژوهشگران مانند مایدعر و همکواران ()1391

تنشها راه را براي اهمالکواري تحصویلی بواز مویکننود

ماتاد هستند که اسوت اده بویش از حود از عنواوريهواي

عووالوهبوورای در اعووراد بووا جه و گیووري مووذهبی بیرونووی،

ارتبالی منجر به ناتوانی در مهارتهاي ارتبالی مویشوود

و زموان

( Baumeister )9و همکوواران ( )1881نیووز عوودم تنظوویر

میتواند اهمالکاري تحصیلی را به دنبال داشوته باشود از

هیجانات من ی را عامل اهموالکواري مویداننود و عنووان

آنجایی که در مذها بر اهمی علرآموزي و کسا عضائل

میکنند که شاید تضایف مهارتهاي ارتبوالی منجور بوه

اخالقی تأکید میشود ،اعراد بوا جهو گیوري بیرونوی کوه

اهمالکاري تحصیلی گردد ()23

احساس مسئويی

کمتر در قبوال اهمیو

وقو

پایبندي درونی به مذها ندارنود و بوه اهمیو آن واقوف

پژوهشگران دیگر است اده بیش از حد از عناوريهاي

نیستند ،ای موضوع را نادیده گرعته و تکايیف را به تاویق

ارتبالی را ديیل بروز آسیاهاي روانی نظیر وسواس
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سطح معناداری

علی حسینائی

میدانند ( )2880( Steel )21بر ای باور اس که عوامل

به سم

روانی ،خودکربینی و کمالگرایی موجا بروز مشکالتی

است اده درس

اس

منجر به اهمالکاري گردد ( Deci )29و

ممک

 )1881( Ryanنیز ماتاد هستند که اهمالکاري در ا ر
انگیزش پایی

ات اق میاعتد ( )21شاید اعرادي که از

عناوريهاي ارتبالی بهصورت نادرس
انگیزه پایی

است اده میکنند،

از عناوريهاي ارتبالی مورد توجه قرار

گیرد
حمایت مالی
ای

پژوهش با حمای

مايی دانشگاه آزاد اسالمی

واحد آزادشهر گلستان انجام شده اس

تحصیلی دارند و بدی ترتیا در ورله

اهمالکاري میاعتند

مالحظات اخالقی
در ای پژوهش تمامی اصول اخالقی مرتبط از جمله

نتیجهگیری

محرمانهبودن پرسشنامهها ،رضای

در مجموع ،یاعتههاي پژوهش حاضر بیانگر آن بودنود

آگاهانه شرک کنندگان

در پژوهش و اختیار خروج از آن رعای شده اس

کووه جهوو گیووري مووذهبی بیرونووی و سوووءاسووت اده از
عناوريهاي ارتبالی  19درصد از اهمالکاري تحصویلی را
پیشبینی میکنند؛ بنابرای به نظور مویرسود کوه تغییور
جه گیري موذهبی دانشوجویان از درونوی بوه بیرونوی و

تضاد منافع
بدی وسیله اعالم میشود که تضاد مناعای در ای
پژوهش وجود ندارد

اسووت اده نامناسووا از عنوواوريهوواي ارتبووالی در اعووزایش
اهمالکاري تحصیلی آنها م ر اس

تشکر و قدردانی
بدی وسیله از مسئو ن دانشگاه آزاد اسالمی واحد

پیشنهادات

آزادشهر براي حمای

با توجه به نتایج بهدس آمده پیشنهاد میشود براي
کمك به کاهش اهمالکاري تحصیلی بر رعای
بهویژه پایبندي به سن هاي مذهبی و هدای

سن ها

دانشگاه به جه

مايی و نیز از دانشجویان ای

همکاري در اجراي پژوهش سپاسگزاري

میشود
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