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 چکيده
 با شخصيتی صفات و تحصيلی كاري اهمال بين رابطه بررسی  پژوهش این از هدف

 شهرستان2 ناحيه دبيرستان  سوم مقطع  پسر و دختر آموزان دانش در ابهام تحمل

... است پيمایشی-توصيفی صورت به پژوهش این در تحقيق روش زاهدان است

 جامعه گيرد قرار  می همبستگی تحقيقات بندي طبقه در هدف نظر از همچنين

 پرورش و آموزش در دبيرستان سوم مقطع  دختر و پسر آموزان دانش شامل آماري

 در انتخاب و ساده تصادفی صورت به كه . باشند می   زاهدان شهرستان 2 ناحيه

 استاندارد هاي از پرسشنامه استفاده با متغيرها.داده اند تشکيل را نفر 300 مجموع

 با اطالعات.شد نئو سنجيده شخصيتی ویژگيهاي پرسشنامه تحصيلی،و كاري اهمال

 افزار نرم توسط        گام به گام رگرسيون و پيرسون همبستگی روشهاي از استفاده

spss  اهمال بين كه داد نشان  رگرسيون گرفت.نتایج قرار تحليل و تجزیه مورد 

  پسر و دختر آموزان دانش در ابهام تحمل با شخصيتی صفات و تحصيلی كاري

همچنين . دارد وجود معنادار رابطه زاهدان شهرستان2 ناحيه دبيرستان  سوم مقطع

 صفت شخصيتی، رنجوري روان صفت و تحصيلی كاري اهمال نتایج نشان داد كه بين

 دانش در ابهام تحمل با شخصيتی  پذیري انعطاف صفت شخصيتی،  گرایی برون

 معنادار رابطه زاهدان شهرستان2 ناحيه دبيرستان  سوم مقطع  پسر و دختر آموزان

 .دارد وجود

 ،ابهام تحمل شخصيتی، صفات تحصيلی، كاري اهمال :واژگان کليدي

آموزان دانش

ل 
سا

ی )
ماع

جت
م ا

لو
ر ع

ی د
هش

ژو
ی پ

دها
کر

روی
ی 

علم
له 

مج
وم

س
)

 

ره 
ما

ش
10  /

ان
ست

تاب
  6

13
9

 
ص

 /
 

291- 
201

  

 4، مرضيه راشکي3، مهين طاهري2سودابه صفارزاده، 1غالمرضا ثناگوي محرر

 اسالمی، زاهدان، ایران روانشناسی، واحدزاهدان، دانشگاه آزاد گروه 1
 زاهدان واحد اسالمی آزاد دانشگاه عمومی روانشناسی ارشد كارشناسی دانشجوي 2

 دانشجوي كارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان 3

 دانشجوي كارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان 4

 
 نام نویسنده مسئول:

 غالمرضا ثناگوي محرر

 با شخصيتي صفات و تحصيلي کاري اهمال بين رابطه بررسي

 دبيرستان  سوم مقطع  پسر و دختر آموزان دانش در ابهام تحمل

 زاهدان شهرستان 2ناحيه
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 مقدمه
 است پژوهشگران و شناسان روان هاي دغدغه از یکی و بوده مشکل بسيار آن بودن پيچيده علت به اسنان رفتارهاي از بسياري درك

 موكول آینده به یا كاري اهمال پيچيده رفتارهاي از یکی نمایند كشف را انسانی رفتار منشاء و علت آنند اي،درصد حرفه حساسيت دليل به و

 انسان ذاتی تمایالت  از ویژگی این كه باورند آن بر پژوهشگران كه جایی تا دارد وجود افراد از بسياري در كه عادتی است كارها كردن

 شکست و ریختگی هم ،به استرس چز موارد اغلب در ولی است زندگی كردن خوشایند آن هدف اول نگاه در كه است عملی كاري اهمال.است

 طریق از تواند می موارد اغلب در اما نيست ساز مساله هميشه كاري اهمال كه است ذكر شایسته نکته این و ندارد دیگري پيامد پياپی هاي

 (1391همکاران، و قاسمی)باشد داشته همراه به ناپذیري جبران و نامطلوب پيامدهاي اهداف به دسترسی عدم و پيشرفت از ممانعت

 مهارت و علم جوانی، نيروي آميختن درهم با توانند می زیرا آیند می حساب به جامعه هر انسانی هاي سرمایه بزرگترین آموزان دانش

 پرورش و آموزش صرف ملی درآمد از زیادي سهم ساليانه كشورها تمام در. درآورند حركت به را توسعه و پيشرفت هاي چرخ شده، آموخته

 در شکست پيامدهاي از پيشگيري سو یك از تحصيلی كاري اهمال متغيرهاي رود.شناخت می هدر به ها هزینه از زیادي بخش اما شود می

 تکيه و مناسب روشهاي به یابی دست در توانذ می دیگر سوي از و دهد می افزایش را یادگيري براي خوشایند محيطی آوري پدید و مدرسه

 .كند كمك كاربردي هاي اولویت بر

 روانشناختی و شناختی جمعيت ویژگيهاي داداري آموزشی سيستم اجزاي از بخشی عنوان به زاهدان 2 ناحيه آموزان دانش و نوجوانان

 بنابراین گرفت نظر در آموزان دانش تحصيلی رفتار در گر مداخله متغيرهاي مهمتري از یکی عنوان به توان می را ها ویژگی این.هستند خاصی

 در ابهام تحمل و كاري اهمال بر گذار تاثير عوامل از تواند می آنها شخصيتی ساختار به مربوط مسایل و آموزان دانش شخصيتی ویژگيهاي

 (1394همکاران، و نژاد سوري) .باشد زاهدان شهرستان متوسطه مقطع آموزان دانش

 كه آنجایی از كرد اشاره ابهام تحمل به توان می آموزان دانش شخصيتی صفات و كاري اهمال با مرتبط مهم مفاهيم از  مقابل در 

 می نشان مختلف هاي قعيت مو به نسبت ابهام تحمل عدم یا تحمل از مختلفی سطوح افراد كند، مقابله آن با باید انسان و دارد وجود ابهام

 و نامطمئن موضوعی ما براي اینکه ویا شود می اطالق دارد، تلقی و تفسير تعبير، یك از بيش كه وضعيتی هر به ابهام شناسی، روان در. دهند

 (1393همکاران، و نصري)شود می محسوب قطعی غير

. باشد می بودن وجدانی و پذیري توافق گشودگی، گرایی، برون رنجورخویی، روان یا نژندي روان از عبارت ترتيب به شخصيت ابعاد

 بر در را منفی هيجانات از اي دامنه و تنفر خجالت، افسردگی، خشم، اضطراب، شکل به شناختی روان پریشانی تجربه به تمایل نژندي، روان

 به نسبت تري پایين پذیري انطباق و ها تکانه كنترل در كمتر قدرت واقعی، غير عقاید داشتن به تمایل داراي همچنين بعد، این. گيرد می

. است تحرك و هيجان فعاليت، به نياز ورزي، جرات شادابی، سرزندگی، مثل صفاتی و بودن اجتماعی شامل ،"گرایی برون". است دیگران

 به توجه و گسترده عالیق متعصبانه، غير هاي نگرش تنوع، به نياز هوشمندانه، كنجکاوي شناختی، زیبایی حس با مرتبط صفات ،"گشودگی"

 هاي گرایش بر نيز "پذیري توافق". هستند متعارف غير هاي ارزش و جدید هاي نظریه از لذت طالب و كند می مشخص را درونی هاي عاطفه

 وجدانی". است خودمحورانه و بدبينانه خصومت با تضاد در و گيرد می بر در را همدردي و دوستی نوع صداقت، و دارد تاكيد فردي بين ارتباط

 همچنين و خود هاي تکانه كنترل در باالیی توانایی افراد این. است اصول از جدي پيروي و اهداف به دستيابی براي منظم كوشی شامل "بودن

 (1391همکاران، و قاسمی)دارند هدف به رسيدن براي ریزي برنامه

 و مختلف مقاطع در پسر یا دختر آموزان دانش ميان در رایج مشکل یك تحصيلی تکاليف خصوص در كاري اهمال اینکه به توجه با

 با كاري اهمال حقيقت در و دارد بستگی آنان شخصيتی صفات به معموال كاري اهمال نوع این و باشد می دبيرستان مقاطع الخصوص علی

 هاي ویژگی بنابراین.شود بيان متفاوتی دالیل ،با تحصيلی تکاليف انداختن تاخير به بعنوان تواند می و است ارتباط در تحصيلی وظایف

 باشد تحصيلی كاري اهمال بر گذار تاثير عوامل از تواند می آنان شخصيتی ساختار به مربوط مسایل و آموزان دانش  شخصيتی

 : است عبارت تحقيق اصلی   سوال بنابراین

 ناحيه دبيرستان  سوم مقطع  پسر و دختر آموزان دانش در ابهام تحمل با شخصيتی صفات و تحصيلی كاري اهمال بين آیا-1

  ؟.دارد وجود معنادار رابطه زاهدان شهرستان2
 شخصيتی ویژگيهاي اساس بر آموزاندانش تحصيلی كارياهمال تبيين بررسی به خود پژوهش در( 1394)همکاران و  نژاد سوري

 كارياهمال تغييرات توانندمی فرزندپروري سبکهاي و شخصيتی ویژگيهاي كه دهد می نشان حاصل نتایج و فرزندپروریپرداخته سبکهاي و

 ميان همچنين دارد وجود معناداري مثبت رابطه تحصيلی كارياهمال با رنجوريروان ميان  كنند تبيين آموزاندانش در را تحصيلی

 گراییبرون    شخصيتی ویژگيهاي ميان اما دارد وجود منفی همبستگی آموزاندانش در تحصيلی كارياهمال با گشودگی و شناسیوظيفه

 فرزندپروري سبك ميان نيز پروريفرزند سبکهاي زمينۀ در. ندارد وجود معنادار رابطۀ آموزاندانش در تحصيلی كارياهمال با مقبوليت و

 كارياهمال و مقتدرانه فرزندپروري سبك ميان همچنين دارد وجود مثبت همبستگی آموزاندانش در تحصيلی كارياهمال و كارمسامحه
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 در تحصيلی كارياهمال با گيرآسان و گيرانهسخت فرزندپروري سبك ميان اما دارد وجود منفی همبستگی آموزاندانش در تحصيلی

 توانندمی شخصيتی ویژگيهاي و فرزندپروري سبکهاي كه كرد گيرينتيجه توانمی كلی طور به. ندارد وجود همبستگی آموزاندانش

 .كنند تبيين دانش آموزان در را تحصيلی كارياهمال

 و یتهو هاي سبك شخصيتی، هاي ویژگی اساس بر تحصيلی كاري اهمال بينی پيش به خود پژوهش در(1393)همکاران و  نصري.

 مثبت ي رابطه نابیاجت/سردرگم هویت سبك پذیري، انعطاف رنجوري، روان با تحصيلی كاري اهمال بين كه داد نشان ها یافته و تعهدپرداخته

 سبك و هنجاري هویت سبك تعهد، گرایی، برون بودن، موافق شناسی، وظيفه با تحصيلی كاري اهمال بين چنين، هم. دارد وجود معنادار و

 و پذیري انعطاف وري،رنج روان شناسی، وظيفه كه داد نشان گام به گام رگرسيون نتایج. دارد وجود معنادار و منفی ي رابطه اطالعاتی هویت

 ميزان افزایش با كه فتگ توان می ها، یافته این به توجه با. كنند بينی پيش را تحصيلی كاري اهمال متغير معناداري طور به توانستند تعهد

 شناسی وظيفه ميزان افزایش با و یابد می افزایش ها آن در نيز تحصيلی كاري اهمال ميزان آموزان، دانش در پذیري انعطاف و رنجوري روان

 ..یابد می كاهش ها آن در تحصيلی كاري اهمال ميزان آموزان، دانش در تعهد و

 آموزانانشد در تحصيلی كاري اهمال با تعهد و هویت هايسبك شخصيتی، هايویژگی بررسی به پژوهشی در( 1393)عاشوري

 /سردرگم هویت بكس پذیري، انعطاف رنجوري، روان با تحصيلی كاري اهمال بين كه داد نشان پيرسون همبستگی ضریب با ها داده و پرداخته

 هویت سبك تعهد، ی،گرای برون بودن، موافق شناسی، وظيفه با تحصيلی كاري اهمال بين همچنين. دارد وجود معنادار و مثبت رابطه اجتنابی

 رنجوري، روان ی،شناس وظيفه كه داد نشان گام به گام رگرسيون نتایج. دارد وجود معنادار و منفی رابطه اطالعاتی هویت سبك و هنجاري

 35 توانستند تغيرم چهار این مجموع در و كنند بينی پيش را تحصيلی كاري اهمال معناداري متغير طور به توانستند تعهد و پذیري انعطاف

 بينپيش تغيرهايم بين از كه داد نشان گام به گام رگرسيون نتایج همچنين. كنند تبيين را تحصيلی كاري اهمال متغير واریانس از درصد

 كاري اهمال بين رابطه جودو رغم علی.باشد می تحصيلی كاري اهمال براي -43/0برابر بتا ضریب بزرگترین داراي شناسی وظيفه پژوهش،

 توان می ها یافته این به توجه با. شد دیده ناچيز تحصيلی كاري اهمال بينی پيش در هویت هاي سبك نقش هویت، هاي سبك با تحصيلی

 با و یابد می ایشافز ها آن در نيز تحصيلی كاري اهمال ميزان آموزان، دانش در پذیري انعطاف و رنجوري روان ميزان افزایش با كه گفت

 .یابد می كاهش ها آن در تحصيلی كاري اهمال ميزان آموزان، دانش در تعهد و شناسی وظيفه ميزان افزایش

 سوم سال انآموز دانش در تحصيلی كاري اهمال و شخصيتی ویژگيهاي بين رابطه بررسی به پژوهشی در( 1391)همکاران و  قاسمی 

 آمار روش و عيارم انحراف و ميانگين مانند توصيفی آماري هاي روش استفاده با آمده بدست هاي اده  ایالمپرداخته استان متوسطه مقطع

 شخصيتی ویژگی پنج ميان از كه داد نشان تحليل نتایج. گرفتند قرار تحليل مورد( همزمان بصورت)رگرسيون تحليل و تجزیه مانند استنباطی

 كاري اهمال با مداري وظيفه و نژندي روان ویژگی دو( گرایی برون و تجربه برابر در گشودگی مداري، وظيفه پذیري، توافق رنجورخویی، روان)

 . كنند بينی شپي    را تحصيلی كاري اهمال منفی بصورت مداري وظيفه و مثبت صورت به توانست نژندي روان كه داشتند ارتباط تحصيلی

 داد نشان نتایج و پرداخته آموزان دانش  تحصيلی  وضعيت در آن نقش و كاري اهمال بررسی به پژوهشی در( 2011)1 سيرین فاروغ

 نشدن موفق یا شکست علل ترین مهم از و است آموزان دانش ميان در رایج مشکل یك تحصيلی  تکاليف خصوص در كاري اهمال كه كه

 .است تحصيلی پيشرفت هاي برنامه به یابی دست و یادگيري در فراگيران

 

 روش
 این ينهمچن.باشد می پيمایشی- توصيفی  صورت به پژوهش شيوه همچنين. است كاربردي هاي پژوهش جزء هدف ازلحاظ پژوهش

  .باشد می همبستگی تحقيقات جزء روش، حسب بر تحقيق

 

 شرکت کنندگان 
   زاهدان تانشهرس 2 ناحيه پرورش و آموزش در دبيرستان سوم مقطع  دختر و پسر آموزان دانش شامل آماري جامعه تحقيق این در

 بصورت مدرسه هر از كه مدرسه 10 تعداد به سوم پایه  دبيرستان مقطع دختر و  پسر آموزان دانش شامل تحقيق این آماري  نمونه. باشند می

 مجموع دادكه خواهد تشکيل پسر را آنان نفر 5 و دختر نفر 5 كه نفر 10 تعداد كالس هر از و است شده گرفته نظر در كالس یك نمونه

 گرفت. خواهد ارقر آزمون مورذ تصادفی ایی خوشه بصورت كه.باشند می. نفر 300  گيري نمونه فرمول از استفاده با و تخمين آنهابصورت

 

 

                                                           
1 Farooghsirin 
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 شيوه اجرا
 كمك آنها بر حاكم اساسی فرضهاي ولحاظ گام به گام ،رگرسيونهاي پيرسون همبستگی مباحث از آماري هاي تحليل انجام براي

 تحقيق این در. است واقعی تاریخی اطالعات بر مبتنی و رویدادي پس و تجربی تحقيق عمدتاً رساله این شد، اشاره قبالً كه همانگونه.شد گرفته

 رگرسيون هايمدل اساس بر هایافته تحليل و تجربه به2 اس پی اس اس افزار نرم از استفاده با ، متغيرها از یك هر ارزشهاي استخراج از پس

       .شودمی پرداخته است شده ارائه ادامه در كه تحقيق

 

 ابزارهاي پژوهشي
 .است شده استفاده ذیل `پرسشنامه هاي از اطالعات آوري جمع جهت تحقيق این در

 تدوین( 1984) بلوم راث و سولومون را پرسشنامه ،این( 1984)3  بلوم راث و سولومون  تحصيلی كاري اهمال استاندارد   پرسشنامه-1

 داراي كه است برده به كار ایران در بار اولين براي( 1387)دهقان را پرسشنامه این ناميدند تحصيلی كاري اهمال پرسشنامه را آن و نمودند

 سال نيم پایان مقاالت كردن تحصيلی،آماده تکاليف كردن امتحان،آماده براي شدن آماده هاي حوزه در را كاري اهمال كه باشد می گویه 27

 . .باشد می ليکرت بندي طبقه نوع از ها گویه پاسخهاي كندكه می بررسی تحصيلی

  (NE0-FFI)نئو شخصيتی ویژگيهاي پرسشنامه -2

 هاي حيطه ار یك هر سوالی 60 پرسشنامه این در.است شده تدوین و تهيه 1985 سال در4 كري مك و كاستا توسط این پرسشنامه  

 هر به آزمونی( 1985كري، مك و كاستا)شود می سنجيده سوال 12 با شناسی وطيفه و بودن پذیري،موافق گرایی،انعطاف رنجوري،برون روان

  دهد می پاسخ ليکرت اي درجه پنج مقياس یك در سوال

 از هریك براي یالکترونيک معامالت سامانه سازي پياده آمادگی بر مستقل متغيرهاي از هریك گذاري اثر ن ميزا تعيين بمنظور كه

 و شده بندي درجه ليکرت طيف اساس بر پرسشنامه این. .  باشد می گویه 58 شامل و شده ارایه سواالت سازمانی بين و فنی،سازمانی عوامل

 .شد خواهد اجرا كاركنان و مدیران بين

 

 پرسشنامه پاپايي (بررسي1)جدول شماره

 پایایی روایی مقياس تعداد گویه تعداد سوال پرسشنامه

 88/0 %61 ليکرت 5 27 استاندارد اهمال كاري تحصيلی پرسشنامه

 77/0 %86 ليکرت 60 5 (NE0-FFIویژگيهاي شخصيتی نئو)پرسشنامه 

 

 نتايج
 ررسی شده است .بدر این قسمت با استفاده از داده هاي منتج از پرسشنامه  به فرضيات تحقيق پرداخته و درستی و نادرستی انها 

 :اصلی فرضيه -1

 شهرستان2 حيهنا دبيرستان  سوم مقطع  پسر و دختر آموزان دانش در ابهام تحمل با شخصيتی صفات و تحصيلی كاري اهمال بين   

 .دارد وجود معنادار رابطه زاهدان

H0   :ناحيه دبيرستان  سوم مقطع  پسر و دختر آموزان دانش در ابهام تحمل با شخصيتی صفات و تحصيلی كاري اهمال بين 

 . ندارد. وجود معنادار رابطه زاهدان شهرستان2

H1  :احيهن دبيرستان  سوم مقطع  پسر و دختر آموزان دانش در ابهام تحمل با شخصيتی صفات و تحصيلی كاري اهمال بين 

 دارد. وجود معنادار رابطه زاهدان شهرستان2

 

 تحصيلی يكار اهمال بين بينجهت آزمون فرضيه آماري فوق ازآزمون ضریب همبستگی استفاده می شود . چنانچه ضریب همبستگی 

  1H رض ردخواهدشد وف 0Hرصدمعنی دارباشد ، دراین صورت ، فرض آماري د95درسطح اطمينان حداقل  ابهام تحمل با شخصيتی صفات و

 می شود . درصد موردقبول واقع95درسطح اطمينان حداقل 

                                                           
2 Spss 
3 Solomon,Rasbloom 
4 Kasta, mackkeri 
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می باشد. پس  به عنوان  تحصيلی كاري اهمال و ابهام تحملمتغير  به عنوان عامل متداخل بين دو  شخصيتی صفات از آنجا كه متغير

یك متغير مستقل عمل می نماید . كه نتيجه آزمون چهار خروجی می باشد خروجی اول كه در ذیل به آن اشاره شده است متغيرهاي مستقل 

نشان  می باشد و متغير هاي حذف شده و روش مورد استفاده در تعيين رگرسيون را شادكامی معلمينوارد شده كه در اینجا متغير وابسته 

 .می دهد

 وروش مورد استفاده در تعيين رگرسيونمتغيرهاي وارد شده /حذف شده  (2جدول شماره )

 مورد استفاده در تعيين رگرسيون متغير هاي حذف شده متغيرهاي مستقل مدل

 Stepwise . شخصيتی صفات 1

 

تعدیل شده و خطاي معيار تخمين را نشان می ضریب تعيين  -ضریب تعيين -در خروجی دوم به ترتيب ضریب همبستگی چند گانه

دهد. تفاوت بين ضریب تعيين و ضریب تعيين تعدیل شده در حجم نمونه و تعداد متغيرها می باشد.در اینجا چون حجم نمونه به نسبت زیاد 

 می باشد این دو ضریب به هم نزیکند .

 ابهام تحمل با شخصيتي صفات و تحصيلي کاري اهمال ضريب همبستگي ، ضريب تعيين ، (3) شماره جدول

 مدل
خطی ضریب همبستگی 

 چند گانهو 

ضریب 

 تعيين

ضریب تعيين تعدیل 

 شده

خطاي معيار 

 تخمين

 صفاتپس از ورود متغير مداخله گر 

 شخصيتی
0.489 0.239 0.229 0.61288 

 

  است شده استفاده متغيرها بين خطی رابطه از اطمينان براي رگرسيون واریانس تحليل سوم خروجی در

H0  :ندارد وجود متغيرها بين خطی رابطه 

H1 :دارد وجود متغيرها بين خطی رابطه 

 

 و. گردد می تأیيد مدل بودن خطی فرض پس باشد می درصد 5 از كمتر معناداري سطح مقدار آمده سوم خروجی در كه همانطور

 .گردد می تایيد اول اصلی فرضيه

 ابهام تحمل با شخصيتي صفات و تحصيلي کاري اهمال واريانس رگرسيونتحليل ( 4) شماره جدول

 سطح معنا داري آماره توان دوم ميانگن درجه آزادي مجموع مربع  مدل

 0.000 23.077 8.668 2 17.336 ميزان تغييرات متغير وابسته 

   0.376 148 55.216 باقيمانده 

    150 72.552 مجموع 

 
 فرعی: فرضيه -2

بين اهمال كاري تحصيلی و صفت روان رنجوري شخصيتی با تحمل ابهام در دانش آموزان دختر و پسر  مقطع سوم  دبيرستان ناحيه  

 .شهرستان زاهدان رابطه معنادار وجود دارد2

H0  :دبيرستان  سوم مقطع  پسر و دختر آموزان دانش در ابهام تحمل با شخصيتی رنجوري روان صفت و تحصيلی كاري اهمال بين 

 . ندارد وجود معنادار رابطه زاهدان شهرستان2 ناحيه

H1  :دبيرستان  سوم مقطع  پسر و دختر آموزان دانش در ابهام تحمل با شخصيتی رنجوري روان صفت و تحصيلی كاري اهمال بين 

 .دارد وجود معنادار رابطه زاهدان شهرستان2 ناحيه
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 و تحصيلی كاري اهمال بينجهت آزمون فرضيه آماري فوق ازآزمون ضریب همبستگی استفاده می شود . چنانچه ضریب همبستگی 

ردخواهدشد  0Hرصدمعنی دارباشد ، دراین صورت ، فرض آماري د95درسطح اطمينان حداقل  ابهام تحمل با شخصيتی رنجوري روان صفت

 .می شود درصد موردقبول واقع59درسطح اطمينان حداقل   1H وفرض 

   

 ابهام تحمل با شخصيتي رنجوري روان صفت و تحصيلي کاري اهمال بينتعيين  ضريب همبستگي، ضريب(5)  جدول شماره 

 خطاي معيار تخمين ضریب تعيين تعدیل شده ضریب تعيين ضریب همبستگی مدل

1 0.281 0.079 0.073 0.6101 

 

 0.281برابر ابهام تحمل با شخصيتی رنجوري روان صفت و تحصيلی كاري ضریب همبستگی بين  اهمال (5) طبق جدول  شماره 

 ابهام تحمل با شخصيتی رنجوري روان صفت و تحصيلی كاري رابطه معنی داري رابين متغيرهاي  اهمال %5است . این عدددرسطح خطاي 

 پنج خطاي سطح در H0 فرض است، درصد   ازپنج كمتر  و گردیده صفر با برابر معناداري كه سطح جا آن را نشان می دهدهمچنين. از

 رنجوري روان صفت و تحصيلی كاري اهمال بين كه گيریم می نتيجه لذا. شود می تایيد متغيرها این بين همبستگی وجود و شود می رد درصد

 .دارد وجود معناداري رابطه ابهام تحمل با شخصيتی

 ابهام تحمل با شخصيتي رنجوري روان صفت و تحصيلي کاري اهمال تحليل واريانس رگرسيون بين(6)   شماره جدول

 سطح معنا داري امارهt توان دوم ميانگن درجه آزادي مجموع مربع  مدل

.0000 0.172 0.064 1 0.064 رگرسيون 1  

 0.372 2 0.745 مجموع مربعات خطا 

  3 0.808 مجموع 

 

 می ابهام تحمل با شخصيتی رنجوري روان صفت و تحصيلی كاري اهمال   متغير بين واریانس تحليل دهنده نشان(6) شماره   جدول

 :شود می  آزمون ذیل آماري هاي فرضيه وازطریق  جدول این توسط رگرسيون مدل كلی داري معنی خروجی، این طبق باشد،

H0  :ندارد وجود متغيرها بين خطی رابطه 

H1 :دارد وجود متغيرها بين خطی رابطه  

 

 تایيد متغير دو بين رابطه بودن خطی فرض باشد، می درصد ازپنج كمتر كه سطح معناداري برابر با صفر گردیده و  این به توجه با

 .شود می تایيد فرضيه دوم و.گردد می
  سوم مقطع  پسر و دختر آموزان دانش در ابهام تحمل با شخصيتی  گرایی برون صفت و تحصيلی كاري اهمال بين فرضيه سوم:

 .  دارد وجود معنادار رابطه زاهدان شهرستان2 ناحيه دبيرستان

H0  :دبيرستان  سوم مقطع  پسر و دختر آموزان دانش در ابهام تحمل با شخصيتی  گرایی برون صفت و تحصيلی كاري اهمال بين 

 . ندارد  وجود معنادار رابطه زاهدان شهرستان2 ناحيه

H1  :دبيرستان  سوم مقطع  پسر و دختر آموزان دانش در ابهام تحمل با شخصيتی  گرایی برون صفت و تحصيلی كاري اهمال بين 

 .  دارد وجود معنادار رابطه زاهدان شهرستان2 ناحيه

 

 كاري اهمال بين بين   جهت آزمون فرضيه آماري فوق ازآزمون ضریب همبستگی استفاده می شود . چنانچه ضریب همبستگی

 0Hرصدمعنی دارباشد ، دراین صورت ، فرض آماري د95درسطح اطمينان حداقل  ابهام تحمل با شخصيتی  گرایی برون صفت و تحصيلی

 درصد موردقبول واقع می شود .59درسطح اطمينان حداقل   1H ردخواهدشد وفرض 

 ابهام تحمل با شخصيتي  گرايي برون صفت و تحصيلي کاري اهمال بين ضريب همبستگي بين(7)   شماره جدول

 خطاي معيار تخمين ضریب تعيين تعدیل شده ضریب تعيين ضریب همبستگی مدل

1 0.91 0.83 0.043 1.3702 
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است 91/0 ابهام تحمل با شخصيتی  گرایی برون صفت و تحصيلی كاري اهمال بين ضریب همبستگی بين (7) طبق  جدول  شماره 

را نشان   ابهام تحمل با شخصيتی  گرایی برون صفت و تحصيلی كاري اهمال   رابطه معنی داري رابين   متغير   %5. این عدد درسطح خطاي 

 رد درصد پنج خطاي سطح در H0 فرض است، درصد   ازپنج كمتر  و گردیده صفر با برابر معناداري كه سطح  جا آن می دهدهمچنين. از

  گرایی برون صفت و تحصيلی كاري اهمال   بين كه گيریم می نتيجه لذا. شود می تایيد متغير دو این بين همبستگی وجود و شود می

 .دارد وجود معناداري رابطه ابهام تحمل با شخصيتی

 ابهام تحمل با شخصيتي  گرايي برون صفت و تحصيلي کاري اهمال بين بينتحليل واريانس رگرسيون (8)  شماره جدول.

 سطح معنا داري آماره توان دوم ميانگن درجه آزادي مجموع مربع  مدل

 0.004 0.008 0.016 1 0.016 ميزان تغييرات متغير وابسته 1

 1.878 149 3.755 باقيمانده

  150 3.771 مجموع

 

می باشد،  ابهام تحمل با شخصيتی  گرایی برون صفت و تحصيلی كاري اهمال نشان دهنده تحليل واریانس بين (8)  جدول شماره

 طبق این خروجی، معنی داري كلی مدل رگرسيون توسط این جدول  وازطریق فرضيه هاي آماري ذیل آزمون می شود :

0Hرابطه خطی بين متغيرها وجود ندارد : 

1Hرابطه خطی بين متغيرها وجود دارد : 

 

كمتر ازپنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بين دو متغير تایيد   و گردیده صفر با برابر معناداري با توجه به این كه سطح

 می گردد.

 

 مقطع  پسر و دختر آموزان دانش در ابهام تحمل با شخصيتی  پذیري انعطاف صفت و تحصيلی كاري اهمال : بين سومرضيه فرعی ف

 دارد وجود معنادار رابطه زاهدان شهرستان2 ناحيه دبيرستان  سوم

0H : :دبيرستان  سوم مقطع  پسر و دختر آموزان دانش در ابهام تحمل با شخصيتی  پذیري انعطاف صفت و تحصيلی كاري اهمال بين 

 .دارد وجود معنادار رابطه زاهدان شهرستان2 ناحيه

1H: دبيرستان  سوم مقطع  پسر و دختر آموزان دانش در ابهام تحمل با شخصيتی  پذیري انعطاف صفت و تحصيلی كاري اهمال بين 

 دارد. وجود معنادار رابطه زاهدان شهرستان2 ناحيه

 

 و تحصيلی كاري اهمال بين  جهت آزمون فرضيه آماري فوق ازآزمون ضریب همبستگی استفاده می شود . چنانچه ضریب همبستگی

ردخواهدشد  0Hدراین صورت ، فرض آماري رصدمعنی دارباشد ، د95درسطح اطمينان حداقل  ابهام تحمل با شخصيتی  پذیري انعطاف صفت

 درصد موردقبول واقع می شود 59درسطح اطمينان حداقل   1H وفرض 

 ابهام تحمل با شخصيتي  پذيري انعطاف صفت و تحصيلي کاري اهمال ضريب همبستگي ، ضريب تعيين (9)  شماره جدول

تخمينخطاي معيار  ضریب تعيين تعدیل شده ضریب تعيين ضریب همبستگی مدل  

1 .089 0.792 0.00752 0.5483 

 

است .  0.89 ابهام تحمل با شخصيتی  پذیري انعطاف صفت و تحصيلی كاري ضریب همبستگی بين اهمال(9) شماره  طبق  جدول

نشان  ابهام تحمل با شخصيتی  پذیري انعطاف صفت و تحصيلی كاري رابطه معنی داري رابين دو متغير اهمال %5این عدددرسطح خطاي 

 و تحصيلی كاري نشان می دهد كه تاحدودي برازش مناسبی از تغييرات اهمال 79/0می دهد.همچنين ضریب تعيين محاسبه شده نيز عدد 

 ارائه می كند . ابهام تحمل با شخصيتی  پذیري انعطاف صفت
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 ابهام تحمل با شخصيتي  پذيري انعطاف صفت و تحصيلي کاري اهمال بينتحليل واريانس رگرسيون (10)  جدول شماره 

 سطح معنا داري آماره توان دوم ميانگن درجه آزادي مجموع مربع  مدل

 0.000 0.016 0.005 2 0.005 ميزان تغييرات متغير وابسته 1

 0.0601 148 0.601 باقيمانده

  150 0.606 مجموع

 

 به عنوان متغير مستقل و متغير اهمال شخصيتی  پذیري انعطاف نشان دهنده تحليل واریانس بين متغير صفت(10)  جدول شماره

ابهام  به عنوان متغير وابسته می باشد، طبق این خروجی، معنی داري كلی مدل رگرسيون توسط این جدول   تحمل با و تحصيلی كاري

 وازطریق فرضيه هاي آماري ذیل آزمون می شود :

0Hرابطه خطی بين متغيرها وجود ندارد : 

1H :رابطه خطی بين متغيرها وجود دارد 

 

كمتر ازپنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بين دو متغير تایيد می گردد. و فرضيه فرعی  sig=0.000با توجه به این كه 

 سوم تایيد می گردد.
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 و نتيجه گيري بحث

  پسر و دختر آموزان دانش در ابهام تحمل با شخصيتی صفات و تحصيلی كاري اهمال بين رابطه بررسی بين ارتباط تحقيق دراین

 بين   مثبتی و دار معنا ارتباط كه دهد می نشان فرضيات از حاصل نتایج گردید بررسی زاهدان شهرستان2 ناحيه دبيرستان  سوم مقطع

 وجود زاهدان شهرستان2 ناحيه دبيرستان  سوم مقطع  پسر و دختر آموزان دانش در ابهام تحمل با شخصيتی صفات و تحصيلی كاري اهمال

 انعطاف صفت و شخصيتی  گرایی برون صفت شخصيتی، رنجوري روان صفت و تحصيلی كاري اهمال همچنين نتایج نشان داد كه بين.دارد

اهمال .دارد وجود معنادار رابطه زاهدان شهرستان2 ناحيه دبيرستان  سوم مقطع  پسر و دختر آموزان دانش در ابهام تحمل با شخصيتی  پذیري

كاري امروزه ميليون ها نفر را تحت تاثير قرار داده و یکی از مشکالت گریبانگير بسياري از ماست .این مشکل یکی از مهم ترین علل شکست 

 دانش آموزان در یادگيري و دستيابی به برنامه هاي پيشرفت تحصيلی است

 و مختلف مقاطع در پسر یا دختر آموزان دانش ميان در رایج مشکل یك تحصيلی تکاليف خصوص رد كاري اهمال اینکه به توجه با

 با كاري اهمال حقيقت در و دارد بستگی آنان شخصيتی صفات به معموال كاري اهمال نوع این و باشد می دبيرستان مقاطع الخصوص علی

 هاي ویژگی بنابراین.شود بيان متفاوتی دالیل ،با تحصيلی تکاليف انداختن تاخير به بعنوان تواند می و است ارتباط در تحصيلی وظایف

 باشد. تحصيلی كاري اهمال بر گذار تاثير عوامل از تواند می آنان شخصيتی ساختار به مربوط مسایل و آموزان دانش  شخصيتی

 لذا پيشنهادات ذیل در این راستا بيان می گردد

 لذا شود آموزان دانش موفقيت افزایش موجب مدت كوتاه هم و مدت دراز در هم تواند می اجتماعی و هيجانی مهارتهاي آموزش-1  

 فشار با بهتر تا كرد كمك آموزان دانش به توان استرس می با مقابله هاي راه و مدارس آموزشی برنامه در هيجانی هوش مفهوم گنجاندن با

 .گردند تحصيلی كاري اهمال دچار كمتر و كنند مقابله اجتماعی و تحصيلی هاي

با توجه به اینکه ویژگی هاي شخصيتی نقش انکار ناپذیري در ابعاد مختلف زندگی و بویژه در زمينه مسائل تحصيلی ایفا می نماید -2

اد آموزش و پرورش می تواند در كنار سنجش هاي گوناگونی كه در مقاطع مختلف تحصيلی به عمل می آورد بخشی را نيز به سنجش ابع

روانی و شخصيتی دانش آموزان اختصاص دهد تا از این طریق بتوان به دانش آموزان و خانواده هاي آنها در جهت بهبود مسایل تحصيلی و 

 .كاهش یا حذف رفتارهایی چون اهمال كاري تحصيلی یاري رساند.

ي تقویت هاي الزم در امر انجام تکاليف و با ایجاد دبيران می توانند با برنامه ریزي دقيق و استفاده از روشهاي تشویقی و ارائه  -3

 عالقه در دانش آموزان زمينه ي كاهش اهمال كاري تحصيلی را در دانشجویان فراهم كنند.

 .شود بررسی مطالعه مورد متغيرهاي با مرتبط دیگر متغيرهاي از آتی تحقيقات در شود می پيشنهاد -4

 بيشتر توجه نيازمند و بوده برخوردار خاصی حساسيت از دختر آموزان دانش اینکه به توجه با گردد می پيشنهاد ها خانواده به -5

 جلوگيري از اهمال و استرس كاهش زمينه خانوادگی و خانه محيط در باشندبه تناسب صفات شخصيتی آنان  می دبيرستان مقطع در خصوصا

 .نمایند فراهم تحصيلی را كاري

 هاي آزمون نمودن برگزار با دبيرستان پسر و دختر آموزان دانش تحصيلی پيشرفت منزله به مدارس مدیران شود می پيشنهاد-6

 نمودن برطرف جهت در و نموده فراهم صفات شخصيتی را از آنان زدن محك همچنين و استرس كاهش زمينه مختلف دروس از مجازي

 .نمایند اقدام مدارس مشاوران هماهنگی با تحصيلی كاري اهمال احتمالی مشکالت
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