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چکیده
اهمالکاری یکی از مؤلفههای روانشناختی تأثیرگذار در کاهش عملکرد ،بهویژه تحصیلی است .در این راستا ،هدف از پژوهش
حاضر بررسی رابطه بین دشواری در تنظیم هیجان با اهمالکاری تحصیلی دانشجویان بود .این پژوهش از نوع همبستگی بود
که برای اجرای آن تعداد  322دانشجوی دوره کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی تبریز انتخاب شدند .برای گردآوری دادهها از
پرسشنامههای اهمالکاری تحصیلی سواری و تنظیم هیجان گراتز و روئمر استفاده شد .دادههای جمع آوری شده با استفاده از
ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .نتایج حاکی از آن است که بین دشواری در
تنظیم هیجان با اهمالکاری رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه حاکی از ا ین بود که
مؤلفههای دشواری در تنظیم هیجانی قادر هستند اهمالکاری تحصیلی دانشجویان را پیشبینی و تبیین کنند و از بین مؤلفه -
های دشواری در تنظیم هیجان ،مؤلفه دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی بیشترین سهم را در تبیین وار یانس
اهمالکاری تحصیلی دانشجویان دارد .نتایج نشانگر اهمیت تنظیم هیجان به عنوان مهارتهای روانشناختی و هیجانی در
اهمالکاری دانشجویان است .بنابراین جهت کاهش اهمالکاری دانشجویان آموزشهای مبتنی بر ارتقای تنظیم هیجان
پیشنهاد میگردد.
واژههای کلیدی :اهمالکاری تحصیلی ،دانشجویان علوم پزشکی ،دشواری در تنظیم هیجان
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 .9مقدمه
اهمالکاری یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار منفی در رشد شخصی است و میتواند مانعی جدی در رسیدن افراد به اهدافشان
باشد .اهمالکاری به معنی تأخیر انداختن و درنگ کردن است و زمانی رخ میدهد که فرد از انجام دادن کاری که الزمه
رسیدن به موفقیت و اهدافش است ،طفره برود و به بهانههای مختلف و نامعتبر انجام کارها را به تأخیر اندازد .اهمالکاری را
میتوان به عنوان یک عادت بد که بسیاری از افراد در زندگی روزانه با آن درگیر هستند ،در نظر گرفت که موجب اخالل در
انجام کارهای مهم و مفید روزانه میشود ،بهخصوص کارهایی که باید در مدت زمان مشخصی انجام شود [  1و .]1
بر اساس پژوهش ،رفتار مشکلآفرین اهمالکارانه با پیامدهای منفی بسیاری مرتبط است و اهمالکاری با افسردگی ،اضطراب و
استرس ،عزت نفس پایین ،ترس از شکست و تنبلی مرتبط است .اهمالکاری باعث بیقراری ،گوشهگیری و عقبنشینی بهدلیل
کمبود وقت یا انجام ناقص کارها میشود .اهمالکاری در جامعه دانشجویان سبب مشکالت عمده به خصوص کاهش عملکرد و
پیشرفت تحصیلی و در نتیجه افزایش مشکالت روانشناختی میشود [  2و .]12
ذهن افراد اهمالکار سرشار از افکار قضاوتکننده ،واکنشی ،قضاوت گونه ،خود انتقادی و منفی است که مانع از فعالیت سازنده
آنها میشود .همچنین دانشجویان اهمالکار ،بهدلیل عدم برخورداری از برخی مهارتهای مهم زندگی همچون تنظیم هیجان،
ممکن است نتوانند با برخی چالشهای روزمره زندگی زناشویی برخورد سازنده داشته باشند که زمینهساز افسردگی ،اضطراب و
کنارهگیری آنها از فعالیتهای تحصیلی و در نتیجه افت تحصیلی و اهمالکاری میشود .در این میان باید به نقش مؤثر برخی
مهارتهای روانشناختی و هیجانی همچون تنظیم هیجان اشاره کرد که میتوانند در افزایش توانمندی افراد در حوزههای
مختلف زندگی ،به خصوص در زندگی تحصیلی کمک کند [  3و .]5
یکی دیگر از متغیرهایی که استفاده از آن اهمیت باالیی در بهبود عملکرد دانشجویان دارد و سبب موفقیت و پیشرفت آنها در
تمام زمینهها ،مخصوصاً تحصیلی میشود ،تنظیم هیجان است .تنظیم هیجان فرآیندی است که به افراد در افزایش ،کاهش و یا
حفظ مؤلفههای هیجانی ،رفتاری و شناختی کمک میکند و در اثر برخورداری از مهارت تنظیم هیجانی ،افراد توانایی این را
دارند که هیجان خود را به شیوهای مناسب ابراز کنند و در صورتی که درگیر هیجانهای ناخوشایند همچون احساس
اندوهگینی شوند ،بتوانند از شدت آن کم کنند [  .]4افرادی که از مهارتهای تنظیم هیجانی برخوردار هستند ،میتوانند به
خوبی هیجانات منفی را کاهش دهند و یا کنترل کنند و بین تنظیم هیجان با کاهش آسیب رساندن به خود و کاهش نشانه -
های افسردگی ،اضطراب و استرس ارتباط معنادار وجود دارد [  3و .]13
موقعیتهای تحصیلی نیز پر از چالشهایی است که ممکن است تهدیدی برای بهزیستی هیجانی دانشجویان محسوب گردد.
بنابراین برخورداری از مهارت تنظیم هیجان عالوه بر تأثیر کلی که میتواند بر بهبود کیفیت زندگی افراد داشته باشد ،در بهبود
وضعیت تحصیلی و کاهش اهمالکاری نیز میتواند سهم عمدهای داشته باشد .نتایج یک بررسی نشان داد که تنظیم هیجان
موجب افزایش کیفیت رابطه شاگرد و استاد میشود و شاگردانی که از تنظیم هیجان باالتری برخوردار باشند ،انگیزش تحصیلی
بیشتری دارند و موفقیت بیشتری را کسب میکنند [  ]9و بین هیجانات خوشایند در محیط درس و تنظیم هیجان با پیشرفت
تحصیلی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد [  11و .]14
در واقع هیجانات خوشایند به همراه برخورداری از مهارت تنظیم هیجان باعث کسب نمرات بیشتر در محیط آموزشی میشود.
همچنین تنظیم هیجان با بسیاری از عوامل زمینه ساز اهمالکاری همچون افسردگی و اضطراب رابطه معناداری دارد .در واقع
افرادی که بتوانند به تنظیم هیجانات خود به خصوص آن بخش از هیجانات که ناخوشایند میباشد ،بپردازند ،میزان کمتری از
افسردگی و اضطراب را تجربه خواهند کرد که همه اینها با کاهش گرایش به اهمالکاری مرتبط است [  2و .]11
با توجه به مطالب مطرح شده ،اهمالکاری یکی از عوامل تهدید کننده سالمت روان و عملکرد تحصیلی دانشجویان به حساب
میآید ،اما برخورداری از تنظیم هیجان با پیامدهای مثبت روانشناختی و سالمت هیجانی همراه است .به همین دلیل هدف این
پژوهش تعیین سهم دشواری در تنظیم شناختی هیجان در اهمالکاری تحصیلی دانشجویان بود.
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 .2روش شناسی پژوهش
این پژوهش با توجه به هدف و ماهیت موضوع توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دوره
کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال  1393 - 1391که براساس مرکز آمار و اطالعات آن دانشگاه تقریباً  2111نفر
بود .بدین ترتیب بر اساس جدول کرجسی و مورگان (  ،) 1931تعداد  322نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .روش نمونهگیری
به صورت خوشهای چند مرحلهای بود ،بدین صورت که از بین دانشکدههای دانشگاه علوم پزشکی 4 ،دانشکده (بهداشت و
تغذیه ،پیراپزشکی ،علوم نوین پزشکی ،مدیریت و اطالعرسانی پزشکی) و از هر دانشکده  3کالس به صورت تصادفی انتخاب
شد و اطالعات از دانشجویان دریافت گردید.
به منظور گردآوری اطالعات مربوط به اهمالکاری تحصیلی از پرسشنامه اهمالکاری تحصیلی سواری (  ) 1391استفاده گردید.
این پرسشنامه توسط سواری (  ) 1391ساخت و هنجاریابی شده است و دارای سه عامل با عنوان اهمالکاری عمدی (  5ماده)،
اهمال کاری ناشی از خستگی جسمی روانی (  4ماده) و اهمالکاری ناشی از بی برنامگی (  3ماده) ساخته شد .پایایی آزمون از
طریق آلفای کرونباخ برای کل آزمون  1 /15به دست آمد که مقدار کامال مطلوبی است .روایی آزمون یاد شده از طریق همبسته
کردن با آزمون اهمالکاری تاکمن (  ) 1991تعیین و مقدار آن  1 /35برآورد شد که نشان از روایی نسبتاً خوب آن آزمون است.
همچنین ،به منظور گردآوری اطالعات مربوط به دشواری در تنظیم هیجان از پرسشنامه گراتز و روئمر (  ) 2114استفاده شد.
این پرسشنامه از  31گویه در  1مؤلفه شامل  . 1عدم پذیرش پاسخهای هیجانی ( 1سوال) . 2 ،دشواری در انجام رفتار هدفمند
(  5سوال) . 3 ،دشواری در کنترل تکانه ( 1سوال) . 4 ،فقدان آگاهی هیجانی ( 1سوال) . 5 ،دسترسی محدود به راهبردهای
تنظیم هیجانی (  1سوال) و  . 1عدم وضوح هیجانی (  5سوال) می باشد .روش نمرهگذاری این پرسشنامه براساس  5ارزشی
لیکرت می باشد .پایایی آزمون از طریق آلفای کرونباخ برای کل آزمون  1 /95به دست آمد که مقدار کامال مطلوبی است.
در ابتدا نرمال بودن توزیع دادهها با استفاده از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف محقق گردید و به منظور تجزیه و تحلیل
دادههای آماری از روشهای آمار توصیفی چون محاسبه میانگین ،انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی جهت تحلیل از
آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه همزمان در نرمافزار  spssاستفاده شد .در این پژوهش رابطه بین متغیرها و
توان پیشبینیکنندگی آنها بررسی شد.
 .9یافتهها
ابتدا آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش ارائه میگردد .در این راستا ،نتایج مربوط به آمارههای توصیفی و مقایسه میانگین
پرسشنامه اهمالکاری تحصیلی در جدول  1نشان داده شده است .بر اساس نتایج ،بعد اهمالکاری ناشی از بیبرنامگی با
میانگین  2 /12نسبت به سایر ابعاد دارای اهمیت نسبی بیشتری از دیدگاه افراد پاسخگو به سواالت پرسشنامه می باشد.
جدول  .9آماره های توصیفی مربوط به پرسشنامه اهمالکاری تحصیلی
ابعاد
اهمالکاری عمدی

تعداد
322

میانگین
1/14

انحراف معیار
1/491

اهمالکاری نا شی از خستگی

322

1/91

1/511

اهمالکاری ناشی از بیبرنامگی

322

2/12

1/12

نتایج مربوط به آمارههای توصیفی و مقایسه میانگین پرسشنامه دشواری تنظیم هیجان در جدول  2نشان داده شده است .بر
اساس نتایج ،بین ابعاد مختلف پرسشنامه دشواری تنظیم هیجان ،بعد عدم وضوح هی جانی با میانگین  1 /41و بعد دشواری در
انجام رفتار هدفمند با میانگین  1 /23به ترتیب دارای بیشترین و کمترین میانگین از دیدگاه افراد پاسخگو به سواالت پرسشنامه
بودند.
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جدول  .2آماره های توصیفی مربوط به پرسشنامه دشواری تنظیم هیجان
ابعاد

تعداد

میانگین

انحراف معیار

عدم پذیرش پاسخهای هیجانی

322

1/35

1/113

دشواری در انجام رفتار هدفمند

322

1/23

1/54

دشواری در کنترل تکانه

322

1/43

1/114

فقدان آگاهی هیجانی

322

1/4

1/494

دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی

322

1/24

1/433

عدم وضوح هیجانی

322

1/41

1/51

در گام دوم ،رابطه بین مؤلفههای دشواری تنظیم هیجان و اهمال کاری تحصیلی دانشجویان بررسی میگردد .در این راستا ،از
آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردید که ضرایب همبستگی و معنیداری آنها برای سنجش ارتباط بین مولفههای دشواری
تنظیم هیجان و اهمالکاری تحصیلی دانشجویان در جدول  3نشان داده شده است:
جدول  . 9نتایج آزمون همبستگی ب ین مولفههای دشواری تنظیم هیجان و اهمالکاری تحصیلی
اهمالکاری تحصیلی
عدم پذیرش پاسخهای هیجانی

** 1/519

دشواری در انجام رفتار هدفمند

** 1/415

دشواری در کنترل تکانه

** 1/543

فقدان آگاهی هیجانی

** 1/535

دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی

** 1/541

عدم وضوح هیجانی

** 1/52

** معنیدار در سطح احتمال  1درصد

بر اساس نتایج جدول  ،3بین مولفههای دشواری تنظیم هیجان با اهمالکاری تحصیلی ارتباط مثبت و معنیداری مشاهد شد.
در نتیجه ارتباط بین مولفههای دشواری تنظیم هیجان با اهمالکاری تحصیلی تأیید میشود .در بین مولفههای دشواری تنظیم
هیجان ،بیشترین همبستگی بین دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی با اهمالکاری با (  ) r = . /541مشاهده شد.
تعیین سهم ترکیبی و تفکیکی مؤلفههای دشواری تنظیم هیجان در پیش بینی اهمالکاری تحصیلی دانشجویان
به منظور بررسی این مورد ،از برازش رگرسیونی استفاده گردید که در این آزمون ،مولفههای دشواری تنظیم هیجان به عنوان
پیش بین و متغیر اهمال کاری به عنوان مالک در نظر گرفته شدند تا اثر مولفههای دشواری تنظیم هیجان بر اهمالکاری
سنجیده شود:
جدول  4خالصه آمارههای مربوط به برازش مدل  1را نشان میدهد .بر اساس نتایج جدول  ،4ضریب همبستگی  1 /113حاکی
از این است که دشواری تنظیم هیجان اثر بارزی بر اهمال کاری دارد .بر اساس مجذور ضریب همبستگی چندگانه که  1 /331به
دست آمده است ،میتوان عنوان نمود که  33 /1درصد از تغییرات واریانس اهمالکاری تحصیلی توسط مؤلفههای دشواری
تنظیم هیجان کنترل میگردد .با توجه به سطح معنیداری  1 /111به دست آمده در این تحقیق ،نتایج به دست آمده در مورد
اثر مولفههای دشواری تنظیم هیجان بر اهمالکاری مجددا تأیید میگردد.
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جدول  .4نتایج تحلیل رگرسیونی برای پیشبینی اهمالکاری تحصیلی از طریق تنظیم هیجان
ضریب همبستگی

مجذور ضریب

ضریب تعیین

خطای استاندارد

چندگانه

همبستگی چندگانه

تعدیل شده

برآورد

1/113

1/331

1/314

1/312

آماره فیشر

سطح معنی داری

31/133

1/111

با توجه به نتایج جدول  ،5بر اساس ضریب رگرسیونی استاندارد شده  1 /329و  1 /432 ،1 /232و  1 /23برای دشواری در انجام
رفتار هدفمند ،دشواری در کنترل تکانه ،دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی و عدم وضوح هیجانی و عالمت مثبت
این ضرایب و معنیدار شدن آن به دلیل سطح معنیداری کمتر از  ،1 /15میتوان عنوان نمود که این متغیرها بر افزایش
اهمال کاری اثر بارز و مهمی را نسبت به سایر مولفهها داشتهاند .بر همین اساس دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی
بر افزایش اهمال کاری تحصیلی اثر بارز و مهمی را نسبت به سایر مولفهها داشته است.
جدول  . 5نتایج مربوط به ضرایب رگرسیونی برازش رگرسیونی مدل نوع 9
مدل

ضرایب استاندارد نشده

ضرایب استاندارد شده
Beta

t

سطح معنیداری

B

خطای استاندارد

13/21

1/111

عدد ثابت

1/933

1/134

1/315

1/411

عدم پذیرش پاسخهای هیجانی

1/111

1/194

1/113

1/113

دشواری در انجام رفتار هدفمند

1/292

1/199

1/329

2/959

دشواری در کنترل تکانه

1/215

1/114

1/232

2/51

1/111

فقدان آگاهی هیجانی

1/123

1/113

1/123

1/411

1/131

دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی

1/434

1/121

1/432

3/319

1/111

عدم وضوح هیجانی

1/19

1/151

1/23

1/319

1/111

 .4بحث و نتیجهگیری
بر اساس یافتههای این پژوهش بین اهمالکاری عمدی ،اهمالکاری ناشی از خستگی جسمی  -روانی و اهمالکاری ناشی از
بیبرنامگی با تنظیم هیجان رابطه معنادار و مثبت وجود دارد؛ یعنی با توجه به اینکه در این مقیاس کسب نمره باالتر به
معنای وجود دشواری و مشکالت در تنظیم هیجانی است ،پس وجود رابطه مثبت بین این دو متغیر بدین معناست که افرادی
که در تنظیم هیجانهای خود مشکالت بیشتری دارند ،اهمالکاری بیشتری را مرتکب میشوند و بر اساس قانون ضریب
همبستگی ،عکس این رابطه نیز پذیرفتنی است؛ یعنی افراد اهمالکار ،در تنظیم هیجانات خود مشکالت بیشتری دارند .این
یافته با پژوهشهای مبنی بر رابطه مثبت بین اهمالکاری با مشکل در نظمبخشی هیجانی [  ]5و رابطه مثبت بین راهبردهای
نامناسب تنظیم هیجان مانند مقصر دانستن دیگران و اهمالکاری [  4و  ]13هماهنگ است.
در تبیین این یافته میتوان گفت که چون افراد اهمالکار از شکست واهمه دارند و از عزت نفس و خودکارآمدی پایین در رنج
هستند و نسبت به آینده بدبین بوده و امیداور نیستند ،در واقع ذهن آنها سرشار از افکار قضاوت کننده و منفی است که مانع
از فعالیت سازنده آنها میشود و اهمالکاری را به دنبال دارد .این افکار که جنبه واکنشی ،قضاوت گونه و خود انتقادی دارد
باعث میشود که فرد انگیزهای برای انجام دادن تکالیفش نداشته باشد ،هر چند که میداند برای رسیدن به اهداف و موفقیت
باید قدم بردارد [ 1و  ]11بهطور کلی اهمالکاران انگیزه پیشرفت ندارند ،از شکست و شروع کردن هر کاری میهراسند و هرگز
حاضر نیستند با کارهای دشوار روبرو شوند.
نتایج پژوهش حاضر همچنین نشان داد که بین تنظیم هیجان و اهمالکاری رابطه منفی و معنادار وجود دارد ،به طوری که با
افزایش تنظیم هیجان ،میزان اهمالکاری در دانشجویان نیز کاهش پیدا میکند که با سایر پژوهشهای انجام شده همخوانی
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دارد .دانشجویان ممکن است به دالیل مختلف از جمله افسردگی ،اضطراب ،استرس ،عزت نفس پایین و عدم برخورداری از
مهارتهای مناسب همچون خود مدیریتی؛ خود نظم بخشی و مدیریت زمان ،در انجام کارها اهمالکاری از خود نشان دهند و
در نتیجه نتوانند در راه رسیدن به اهدافشان گام بردارند .درحالی که بین تنظیم هیجان با افزایش بهزیستی روانشناختی،
افزایش برخورداری از مهارتهای خود مدیریتی و خود نظم بخشی و کاهش آشفتگیهای روانشناختی و هیجانی ارتباط معنادار
وجود دارد [  1و .]12
در واقع در تبیین ارتباط بین تنظیم هیجان و اهمالکاری بیان میشود که دانشجویان برخوردار از مهارت تنظیم هیجانی به
این دلیل که میزان باالتری از بهزیستی و سالمتی را تجربه میکنند و از مهارتهای رفتاری بیشتری برخوردار هستند ،در
صورت مواجهه با شرایط زمینه ساز اهمالکاری ،بهتر میتوانند با آن مقابله سازنده کنند ،در نتیجه میزان کمتری از اهمال -
کاری را نیز از خود بروز میدهند [  2و .]1
همچنین بر اساس دیدگاه برخی از پژوهشگران ،اهمالکاری به عنوان نوعی راهبرد برای تنظیم هیجانهای منفی تلقی میشود،
زیرا استفاده از آن موجب میشود فرد بهصورت گذرا از هیجانهای منفی دور شود و احساس بهتری را تجربه کند که این
مسئله نیز تأیید کننده نوعی راهبرد نامناسب ( یعنی اهمالکاری ) در تنظیم هیجانات است .عالوه بر این ،بر اساس یافتههای
پژوهش حاضر نقش پیشبینیکننده تنظیم هیجان در اهمالکاری تحصیلی تأیید میشود .این یافته با نتایج پژوهشهای قبلی
در این زمینه؛ یعنی نقش پیشبینیکننده مشکل در نظمبخشی هیجانی در پیشبینی اهمالکاری رفتاری و تصمیمگیری [ ]3
و تأثیر آموزش مهارتهای تنظیم هیجان در کاهش اهمالکاری [  ]3هماهنگ است .در تبیین این یافته باید به این نکته اشاره
کرد که فردی که در تنظیم هیجانات خود دچار مشکل است ،در پذیرش پاسخهای هیجانی ،داشتن رفتار هدفمند ،کنترل
تکانه ،وضوح هیجانی ،آگاهی هیجانی و دسترسی به راهبردهای تنظیم هیجان نیز مشکل دارد [  ]1و بنابراین ،امکان دارد به
رفتارهای اهمالکارانه متوسل شود .همچنین چون در تنظیم هیجان ،هیجانات نظارت ،ارزیابی و اصالح میشوند ،این امر می -
تواند زمینه را برای اجتناب از اهمالکاری بهدلیل پیامدهای عاطفی منفی ناشی از آن مانند افسردگی فراهم آورد [  3و .]13
با توجه به نتایج تحلیل رگرسیون ،پژوهش حاضر نشان داد که تنظیم هیجان میتواند  33 /1درصد از واریانس اهمالکاری در
دانشجویان را به صورت منفی و معنادار پیش بینی نمایند .بنابراین به نظر میرسد که تنظیم هیجان با تحت تأثیر قرار دادن
بسیاری از ابعاد دخیل در اهمالکاری ،در کاهش آن مؤثر است .نظر به اینکه پژوهش حاضر در جامعه آماری دانشجویان
دانشگاه تبریز در سال  1391انجام گرفته ،باید در تعمیم نتایج پژوهش حاضر احتیاط کرد .با این حال پیشنهاد میشود که
روانشناسان و مشاوران تحصیلی از این برنامهها برای کاهش اهمالکاری دانشجویان استفاده نمایند ،بهطور مثال میتوان با
برگزاری دورههایی مبتنی بر معرفی و ارتقای مهارتهای تنظیم هیجان در سطح مراکز مشاوره دانشگاهها ،گام مؤثری در
کاهش اهمالکاری و در نتیجه بهبود عملکرد تحصیلی و بهزیستی روانشناختی دانشجویان برداشت.
نتایج پژوهش نشانگر اهمیت تنظیم هیجان به عنوان مهارتهای روانشناختی و هیجانی در کاهش اهمالکاری دانشجویان است.
همچنین تنظیم هیجان به افراد در تعدیل و مدیریت هیجانات خوشایند و ناخوشایند کمک اساسی کرده و افراد به راحتی تحت
تأثیر منفی هیجانات خود قرار نمیگیرند و در نتیجه به احتمال کمتری به رفتارهای مشکل آفرین و بی حاصل همچون اهمال -
کاری روی میآوردند.
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