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(دريافت مقاله - 31/1/11 :پذيرش مقاله)31/2/32 :

چكيده
زمينه :پيشرفت تحصيلي پيامد تعدادی از متغيرهای پيشايندی فردی -اجتماعي است که اهمال کاری و استرس از پيشبينهای مهم آن
هستند .پژوهش حاضر به تمايزگذاری دانشجويان با پيشرفت تحصيلي باال و پايين بر اساس مؤلفه های اهمال کاری و عوامل استرسزای
رواني -اجتماعي پرداخته است.
مواد و روشها :روش تحقيق در مرحله اول از نوع همبستگي و با توجه به اينكه در مرحله بعد تفاوت گروههای حاصل از لحاظ تعدادی
متغير بررسي ميشود از پس رويدادی ميباشد .از لحاظ روند تحليلي تابع تشخيص که جزء روشهای مبتني بر فرد است ،برای تحليل
دادهها استفاده شده است .جامعه مورد بررسي کليه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تبريز در سال تحصيلي  31-31بودند .برای انتخاب
نمونه آماری از روش نمونهگيری طبقه ای با لحاظ طبقات جنسيت و رشته تحصيلي دانشجويان استفاده شد .حجم نمونه برآورد شده برابر
با  261دانشجو ميباشد .برای جمعآوری دادهها در اين پژوهش از دو ابزار اندازهگيری پرسشنامه ادراك حوادث استرسآور و آزمون
اهمال کاری و نمره کل معدل استفاده شد.
يافتهها :نتايج تحليل منجر به يک تابع تشخيصي شد که به طور معنيدار دانشجويان با پيشرفت تحصيلي پايين و باال از هم تميز ميداد.
هرچند مؤلفههای مربوط به استرس در اين تمايزگذاری نقش معنيدار نداشتند؛ ولي در مؤلفههای مربوط به اهمال کاری دانشجويان با
پيشرفت تحصيلي پايين ،ميانگين های باالتری نسبت به دانشجويان با پيشرفت تحصيلي باال داشتند .بيشترين اختالف ميانگينهای دو گروه
در اهمال کاری ناشي از خستگي و سپس در اهمال کاری عمدی و اهمال کاری ناشي از بي برنامگي بود.
نتيجهگيری :برای پيشگيری از آسيبهای تحصيلي حاصل از اهمال کاری پيشنهاد مي شود دانشجويان ،مفهوم اهمال کاری و نشانههای
آن را بهتر بشناسند ،از عواقب آن آگاهي پيدا کنند و از طريق آموزشهای منظم ،تمرين خود کنترلي و مديريت زمان از آسيبهای ناشي
از آن بكاهند.
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مقدمه

واتسون Howell & Watson ،اهمالکاری را به

پیشرفت تحصیلی فراگیران به ویژه در حوزه علوم

عنوان ناتوانی بر اعمال کنترل بر افکار ،هیجانات،

پزشکی تابع متغیرهای زیادی است .محیطهای آموزشی

تکانهها و انجام تکلیف با توجه به معیارهایی که فرد

آموزشی ،اجتماعی و حرفهای هستند که میتوانند

اهمال کاری را تأخیر داوطلبانه ،اختیاری و از روی

بهطور بالقوه دشواریهایی را برای دانشجویان به ویژه

قصد فعالیت های مهم و ضروری علیرغم انتظار مواجه

در سالهای بدو ورود در پی داشته باشند .پژوهشها

با پیامدهای منفی شدید که سنگینتر از پیامدهای مثبت

نشان میدهند که گسترهای از آسیبهای روانشناختی و

به تأخیر انداختن است ،مفهومسازی کردهاند ( .)5به

اجتماعی در این محیطها رخ میدهند .به طور مشخص

سخنی دیگر ،اهمال کاری به معنی به تأخیر انداختن

فرسودگی تحصیلی ،استرس ،اضطراب ،افسردگی و

بی دلیل اموری است که شخص نیاز به انجام دادن آنها

اقدام به خودکشی از مسائل روانشناختی دانشجویان

دارد ( .)6اهمالکاری را به حوزههای عمدی و

پزشکی هستند ( 1و  .)2بخشی از این مشکالت از این

غیرعمدی تقسیم کردهاند؛ اهمالکاری عمدی به تعامل

جهت است که در محیطهای آموزشی حوزه علوم

عمدی و آگاهانه رفتار اشاره دارد ،در حالیکه

پزشکی دانشجویان فعالیتهای متنوع آموزشی همچون

اهمال کاری غیرعمدی وابسته به موقعیت غیرارادی

شرکت در کالسهای درسی ،حضور در مراکز درمانی،

است که با اضطراب در ارتباط است (.)7

مطالعه و تکمیل تکالیف ،آمادگی برای آزمونهای کتبی

اهمالکاری رفتاری فراگیر است که بین افراد جامعه در

و عملی و غیره .را انجام میدهند .انجام به موقع و دقیق

سطوح مختلف از افراد جامعه دیده میشود .استیل

این فعالیتهای تحصیلی در اکتساب دانش و مهارت
پزشکی اهمیت زیادی دارد .با این وجود دانشجویان در

( )Steelگزارش میدهد که بیش از  75درصد
دانشآموزان به این پدیده مبتال هستند ( .)8در پژوهشی

محیطهای آموزشی غالباً به طور مرتب تکالیف مرتبط

اوزر اوزن ،دمیر و فراری ()Ozer, Demir & Ferrari

با درس خود را به موقع انجام نمیدهند .یکی از

نشان دادند که  52درصد از دانشآموزان اهمالکاری

مشخصههای روانشناختی که بر این وضعیت مؤثر است

تحصیلی باالیی داشتند و دانشآموزان دختر به خاطر

و در سالهای اخیر مورد توجه پژوهشگران و

ترس از شکست و تنبلی ،اهمالکاری بیشتری را نسبت

نظریهپردازان حوزه روانشناسی تربیتی قرار گرفته است

به دانشآموزان پسر گزارش کردند ( .)9اهمالکاری یا

اهمال کاری ( )Procrastinationاست.

تعللورزی فرآیندی ضدانگیزشی است که ناشی از فقدان

اهمال کاری ،تمایل به تعلل در شروع و انجام کارهای

میل و رضایت برای انجام کاری میباشد ()11؛ به عبارت

مهم و به تعویق انداختن عمدی انجام یک عمل با علم

دیگر تأخیر عامدانه یا تأخیر در انجام تکلیفی است که

به پیامدهای منفی آن است ( .)3اهمال کاری از جمله

باید انجام شود ( .)11اهمالکاری عالوه بر اینکه مشکل

ناهنجاری های شایع در کالسهای درس است که

کنترل زمانی است فرایند پیچیدهای است که شامل

ریشه در ابعاد عاطفی ،شناختی و رفتاری فراگیران دارد

مؤلفههای هیجانی ،شناختی و رفتاری میباشد (.)12

و در گام بعد همین ابعاد را درگیر میسازد .هال و

همچنین تعللورزی نوعی نقص در خود تنظیمی میباشد
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دانشگاهها در رشتههای پزشکی محیطهای پیچیده
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محمدعليزاده نوبر و همكاران

پیچیدهای است که شامل مؤلفههای انگیزشی شناختی و

برای امتحان را به شب پایانی موکول میکنند و در نتیجه

رفتاری میباشد ( .)13اهمالکاری به عنوان مسئله

در زمان امتحان اضطراب شدیدی را تجربه میکنند.

انگیزشی از این جهت صورت میپذیرد که افراد تعللورز

اهمالکاری با درجات باالیی از اضطراب و افسردگی

از تکلیف بیزاری میجویند و به عنوان مسئله شناختی از

در دانشجویان همراه است و بر عزتنفس آنها تأثیر

این جهت صورت میپذیرد که افراد تعللورز باورهای

میگذارد ( .)19کرمی در پژوهشی که بر روی

غیرمنطقی در مورد انجام تکلیف دارند و در نهایت

دانشجویان ایرانی انجام داد ،نشان داد که  61درصد از

تعللورزی به عنوان مسئله رفتاری از این جهت است که

آنها تمایل باالیی به اهمالکاری داشتند و این

افراد تعللورز به کارهای دیگری میپردازند که اثر

اهمالکاری رابطه معناداری با اضطراب و افسردگی دارد

تقویتکنندگی بیشتری برای آنها دارد.

( .)21بهطورکلی پژوهشهای انجامشده در این زمینه

به نقل از مولن ( )Mullenاهمالکاری تحصیلی،

نشان میدهند که اهمالکاری تحصیلی بر پیشرفت

متداولترین نوع اهمالکاری در بین دانشجویان است و

تحصیل ( .)21-24 ،4فراگیران اثر مستقیمی دارد.

یکی از بحثهای مهمی است که در سالهای اخیر مورد

همچنین ،طیف مخالف پیشرفت تحصیلی ،مسئله افت

توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است ( .)14از

تحصیلی است ،مسئلهای که میتواند منجر به ترک

اهمالکاری تحصیلی بهعنوان یک عادت بد رفتاری یاد

تحصیل شود و رفتارهای منفی را برای افراد به دنبال

شده است که بسیاری از دانشجویان در عملکرد

داشته باشد؛ بنابراین ،پیشگیری از شکست تحصیلی و

تحصیلی با آن مواجه هستند ( .)15این نوع اهمالکاری

متعاقب آن ،بهبود کیفیت آموزشی و بازده تحصیلی

در آمادهسازی شخص برای امتحان ،انجام تکالیف و

دانشآموزان ،درگرو توجه به متغیرهای مرتبط با

حضور در جلسات و انجام تکالیف مشخص میشود

پیشرفت تحصیلی است که اهمالکاری تحصیلی

( .)16اهمالکاری از جمله مسائل خیلی رایج میان

نمونهای از این عوامل است .در این رابطه ،پژوهشی،

دانشجویان میباشد طوری که تحقیقات شیوع

ارتباط بین عملکرد تحصیلی ،نگرش علمی و

اهمالکاری تحصیلی مشکلآفرین میان دانشجویان را

اهمالکاری تحصیلی را در نمونه دانشجویان مورد تأیید

حداقل  71تا  91درصد تخمین زدند و اهمالکاری حاد

قرار دادند؛ نتایج پژوهش این محققان نشان داد که

را  23تا  31درصد تخمین زدهاند ( .)17به نظر میرسد

دانشجویانی که از سطح علمی پایینتری برخوردارند

که هرچه سطوح تحصیلی فراگیران باالتر میرود میزان

اهمالکاری بیشتری را گزارش میکنند (.)25

شیوع اهمالکاری نیز بیشتر میشود .در این زمینه

فشار روانی و اضطرابی که به دانشجویان بر اثر
&

اهمالکاری وارد میشود ،سالمت روانی و جسمانیشان

 )18( )Alexanderبه این نتیجه رسیدند که تعللورزی

را به خطر میاندازد ( .)11به طورکلی اهمالکاری به

در تکالیف هفتگی در بین دانشجویان در حدود 61

عنوان یک نقص رفتاری با عواطف منفی همچون استرس

درصد است و اهمالکاری در بین دانشجویان تحصیالت

در ارتباط مستقیم است .یک پژوهش اخیر نشان میدهد

تکمیلی باالتر از دانشجویان کارشناسی است.

که بین میزان استرس ادراک شده دانشجویان پزشکی با

الکساندر

و

آنواگبوزه
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دانشجویانی که اهمالکاری تحصیلی دارند ،آمادگی
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همچنین به نظر میرسد که رابطه بین سه متغیر لحاظ

آسیبزایی استرس ،بر ویژگیهای محرکهای محیطی

شده در این پژوهش (پیشرفت تحصیلی ،اهمال کاری و

کـه موجب بـه همریختگی و تنش میشود ،تأکید

استرس) پیچیده و تعاملی است .برای مثال بر طبق نتایج

میشود ()31؛ هـولمز و راهـه ()Holmes & rahe

پژوهش کیان و فوجانگ ()27( )Qian & Fuqiang

معتقدنـد تغییرات زندگی میتواند برای فرد استرس

مشخص شد که رابطه بین استرس تحصیلی و پیشرفت

ایجاد کند و روبهرو شدن با تعداد زیادی موقعیت

تحصیلی از طریق اهمالکاری تعدیل میشود .به طور

استرسزا در یک زمان کوتاه ،فرد را از نظر روانی تحت

مشخص وقتی افراد دچار استرس تحصیلی میشوند ،در

تأثیر شدید قرار میدهد ( .)32شرایط پرفشار روانی در

صورتی که اهمال کاری فعاالنه داشته باشند ،عملکرد

بروز بیماریها ،سیر بیماری و نتایج درمانی اثر میگذارد

تحصیلیشان افزایش و در صورت اهمالکاری منفعالنه

( .)33میزان آسیب وارده از وقایع استرسزایی که خارج

عملکردشان کاهش مییابد.

از حیطه معمول تجربههای آدمی ،غیرقابل کنترل یا

بنابراین الزم است عالوه بر اهمالکاری ،نقش عوامل

غیرقابل پیشبینی هستند مضاعف است ( .)34در

استرس زا نیز به عنوان متغیرهای پیشبین پیشرفت

پژوهشی که یزدانپناه و دیانت انجام دادند شرکت

تحصیلی مورد توجه قرار گیرند .استرس ،پاسﺦ

کنندگان اظهار نمودند که عوامل استرسزا باعث

غیراختصاصی بدن به هرگونه فشاری است که بر آن

خستگی ،عصبانی شدن ،برخورد نابجا و اشتباه در کارها

وارد میشود ( .)28این پاسﺦ میتواند در مقابل

میشود (.)35

محرکهای درونی و بیرونی بروز داده شود .هر چند

اگرچه طبق نظر کاپالن ،سادوک و گرب (& Grebb

سلیه ( )28( )Selyeبین استرس سودمند و مضر،

 )Kaplan & Sadockیک سطح بهینه از استرس

تفاوت قائل میشود ،ولی با اینحال در روان شناسی،

توانایی یادگیری را افزایش میدهد ()33؛ ولی تحقیقات

واژه استرس به طور عمده در مورد فشارهای زیانبخش

متعددی نشان دادهاند که ادراک سطوح باالی استرس

بهکار برده میشـود .استرس ،برای توصیف بسیاری از

در دانشجویان منجر به کاهش عملکرد تحصیلی میشود

احساسات منفی و واکنشهایی که در موقعیتهای

( .)36-39ظاهراً استرس در بین دانشجویان بسیار فراتر

چالشانگیز و تهدید کننده وجود دارد ،بهکار میرود.

از حد متوسط و بهینه است .برای مثال نتایج پژوهش

اگر اسـترس ،ناشی از انتظاراتی باشد که شخص نتواند

سالم و همکاران ( )41نشان میدهد که استرس

آنها را برآورده سازد ،سالمت جسمی و روانی او به

تحصیلی در بین دانشجویان رشتههای پزشکی بسیار

خطر میافتد (.)29

شایع است .کرگو ،کاریلودیاز ،آرمفیلد و همکاران

شدت فشار ادراک شده و چگونگی واکنش به آن،

( )Crego, Carrillo-Diaz & Armfieldدر پژوهش

بهطرز تلقـی و برداشتی که فرد از آن دارد وابسته است

خود بیان میکند استرس بیش از اندازه میتواند تأثیر

( .)31در واقع اشیا و رویدادها نیستند که در فرد ایجاد

منفی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان داشته باشد (.)37

آشفتگی میکنند ،این نگرش فرد نسبت به رویدادها

همانگونه که پژوهشهای بسیاری نشان میدهد،

است که سبب آشفتگی میشود (به نقل از ریچارد سون

استرس به عنوان یک عامل تأثیرگذار اصلی بر عملکرد
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پژوهش حاضر از لحاظ متغیرهای مورد بررسی دارای

مؤلفههایی تأثیرگذارتر را شناسایی نمود.

اهمیت است .پیشرفت تحصیلی به عنوان مورد

از دیدگاه روش شناختی نیز این پژوهش حائز اهمیت

توجهترین و بارزترین برونداد نظامهای آموزشی

است؛ بررسی پیشینه پژوهشی نشان میدهد که رابطه

همواره در کانون توجه فراگیران ،مدرسین و محققین

بین مؤلفههای استرسزای روانی -اجتماعی با پیشرفت

است .با توجه به شیوع باالی اهمالکاری در بین

تحصیلی به صورت

فرد

دانشجویان ،مطالعه روابط این متغیر با دیگر متغیرها

( )person-orientedبررسی نشده است .به طور

حائز اهمیت است .همچنین تغییرات سریع در

مشخص در بیشتر پژوهشهای پیشین از روشهای

حوزههای فرهنگی ،اجتماعی و فناوری در سالهای

آماری رابطهای مثل رگرسیون استفاده شده است در

اخیر موجد منابع جدید استرس در بین آحاد جامعه به

پژوهش حاضر شیوه تحلیلی مقایسهای و مبتنی بر فرد

ویژه دانشجویان بوده است و الزم است ابعاد و روابط

است؛ که در سالهای اخیر در پژوهشهای رفتاری نیز

این سازه با دیگر شاخصههای روانشناختی عمیقاً

مورد استفاده قرار میگیرد .با استفاده از این روش

بررسی شود .نتایج این تحقیق عالوه بر توسعه دانش

میتوان فراگیرانی که از لحاظ تحصیلی از مؤلفههای

نظری از روابط بین متغیرهای این حوزه تلویحات

مختلف استرس و اهمالکاری متأثر شدهاند را شناخت

کاربردی نیز در پی دارد .با توجه به قابل آموزش و

و در گامهای بعدی مشخصاً بر روی افراد مشکلدار

اصالحپذیری اهمالکاری و همچنین امکان آموزش

متمرکز شد .بنابراین سؤال اصلی که این پژوهش به آن

شیوههای مقابله با استرس میتوان در صورت وجود

پاسﺦ میدهد این است که آیا بر اساس مؤلفههای

روابط بین این متغیرها برای کاهش اثرات اهمالکاری و

استرس و اهمالکاری میتوان دانشجویان علوم پزشکی

عوامل استراسزا اقداماتی را طراحی و اجرا کرد.

با پیشرفت تحصیلی باال و پائین را از هم تمیز داد یا نه؟

به طور کلی پیشرفت تحصیلی تحت تأثیر عوامل
متفاوتی میباشد که شناخت این عوامل موجب بهبود

تحلیل مبتنی بر

مواد و روشها

وضعیت تحصیلی ،و به دنبال آن بر عملکرد و

در پژوهش حاضر با لحاظ این موضوع که هدف اولیه

در

تحقیق پیشبینی عضویت گروهی بود ،روش تحقیق از

پژوهشهای پیشین روابط بین استرس با پیشرفت

نوع همبستگی و با توجه به اینکه در مرحله بعد تفاوت

تحصیلی و همچنین اهمال کاری با پیشرفت تحصیلی

گروههای حاصل از لحاظ تعدادی متغیر بررسی میشود

به صورت جداگانه بررسی شده بود اما پژوهشی که سه

از نوع علی پس رویدادی میباشد .برای تحلیل دادههای

متغیر را در ارتباط با هم و به صورت تعاملی بررسی

پژوهش از روش تحلیل تجزیه تابع تشخیص به روش

نماید وجود نداشت .همچنین در پژوهش حاضر 4

همزمان استفاده شد .در این پژوهش ابتدا از یک نمونه

مؤلفه استرس و  3مؤلفه اهمال کاری در بین دو خوشه

بزرگتر از فراگیران با استفاده از نمرات چارکی دو گروه

از دانشجویان با پیشرفت تحصیلی باال و پایین مورد

کوچکتر با پیشرفت تحصیلی باال و پایین انتخاب شدند

بررسی قرار میگیرد که میتوان اثر هر مؤلفه را به

و سپس با استفاده از آزمون  ANOVAتفاوت

موفقیتهای

دانشجویان
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میانگینهای مؤلفهها در دو گروه مشخص شد .برای

صرفاً برای انجام پژوهش خواهد بود و به دلیل محرمانه

آگاهی از قدرت تابع در تمایزگذاری ار مقدار ویژه و

بودن اطالعات از نوشتن نام خودداری نمایند .در این

ضریب همبستگی کانونیک و نیز تعیین معناداری تابع از

پژوهش از کلیه ویژگیهای ذکر شده در تعریف جامعه

آزمون الندای ویلکز استفاده شد .از ضرایب تشخیصی

آماری به عنوان مالک ورود آزمودنیها به تحقیق

کانونیک برای تعیین قدرت هرمتغیر در تمایزگذاری بین

استفاده شد و همچنین امتناع از پاسخگویی و تکمیل

دانشجویان با پیشرفت تحصیلی باال و پایین بر اساس

پرسشنامههای مخدوش به عنوان مالکهای خروج

مؤلفههای استرس روانی -اجتماعی و اهمالکاری

نمونهها از تحقیق تعریف شدند.

گروهی اولیه و پیشبینی شده بر اساس تابع تشخیصی

ابزارهای اندازهگيری

که میزان صحت طبقهبندی اولیه را مشخص مینمود ارائه

الف :پرسشنامه ادراك حوادث استرسآور :این

شده است .برای تعیین معنیداری آزمونهای آماری سطح

پرسشنامه توسط بختیارپور و بنیجمالی برای سنجش

آلفای  1/11در نظر گرفته شده است.

عوامل استرسزای روانی اجتماعی ساخته شد و دارای
 111سؤال میباشد .این مقیاس به صورت لیکرت ده

آزمودنيها

بخشی از نمره  1تا  11درجهبندی میشود که شدت

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان

استرسزایی حوادث ادراک شده را ارزیابی میکند .گزینه

دانشگاه علوم پزشکی تبریز در نیمسال دوم سال

یک نشان دهنده کمترین میزان ادارک فرد از شدت استرس

تحصیلی  1397-98بود .حجم نمونه برآورد شده طبق

یک حادثه و گزینه ده بیانگر باالترین میزان ادارک فرد از

پیشنهاد کرجسی و مورگان ()Krejcei & Morgan

شدت استرس میباشد .پایایی این ابزار با استفاده از روش

( )44برای  8411نفر برابر با  367است .جهت رفع

آلفای کرونباخ برابر  1/93گزارش شده است .تحلیل عاملی

اثرات افت آزمودنیها در این پژوهش از  371دانشجو

به روش چرخش واریماکس یک ساختار عاملی قابل قبول

استفاده شد که بعد از حذف پرسشنامههای مخدوش

است که در مجموع بیش از  66درصد واریانس کل

 367پرسشنامه به عنوان نمونه مورد تجزیه و تحلیل

سؤاالت توسط عاملها تبیین میشود ( .)45در این تحلیل

قرار گرفت .برای انتخاب نمونه آماری از روش

عاملی چهار عامل ،مسائل مرتبط با فقدان ( 34سؤال)،

نمونهگیری طبقهای با لحاظ طبقات جنسیت و رشته

مسائل مرتبط با انطباق مجدد ( 27سؤال) ،مسائل تحصیلی

تحصیلی دانشجویان با رعایت نسبت جامعه در نمونه

شغلی-تحصیلی (شامل  23سؤال) و مسائل مرتبط با

استفاده شد .برای جمعآوری اطالعات پژوهش از

رویدادهای خوشایند ( 6سؤال) به عنوان مقیاسهای فرعی

دانشجویان نمونه درخواست شد تا به دو پرسشنامه

این ابزار شناخته شدند (.)46

ادراک حوادث استرسآور و اهمالکاری تحصیلی پاسﺦ

ب :آزمون اهمالکاری سواری ( :)1232این آزمون

دهند ،همچنین نمره معدل کل خود را در قسمت

متشکل از  12ماده و سه قیاس فرعی با عناوین اهمالکاری

اطالعات شخصی پرسشنامه ذکر نمایند ،به افراد نمونه

عمدی ( 5ماده) ،اهمالکاری ناشی از خستگی جسمی-

توضیح داده شد که اطالعات درج شده در پرسشنامهها

روانی ( 4ماده) ،و اهمالکاری ناشی از بیبرنامگی ( 3ماده)
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میباشد که از هرگز ( ،)1به ندرت ( ،)1برخی اوقات (،)2

معدل باالی  16/14داشتند .افراد گروه پیشرفت تحصیلی

بیشتر اوقات ( )3و همیشه ( )4نمرهگذاری میشود .پایایی

پائین نمراتی کمتر از چارک اول در معدل ( )14و افراد

آزمون از طریق آلفای کرنباخ برای کل آزمون  ،1/85برای

گروه پیشرفت تحصیلی باال نمرات بزرگ تر از چارک سوم

مقیاسهای فرعی اهمالکاری عمدی ،اهمالکاری ناشی از

( )16/14داشتند.

خستگی جسمی -روانی ،اهمالکاری ناشی از بیبرنامگی

در جدول  1آمارههای توصیفی مؤلفههای استرس و

بهترتیب برابر با  1/61 ،1/77و  1/71است .روایی مالکی

اهمالکاری در بین دانشجویان با پیشرفت تحصیلی پایین

این آزمون از طریق همبستگی با نمرات با آزمون

و باال و همچنین نتایج آزمونهای معناداری تفاوت

اهمالکاری تاکمن معادل  1/35به دست آمده است (.)47

میانگینهای این دو گروه در مؤلفههای مذکور ارائه شده

همچنین روایی سازه از طریق تحلیل عاملی محاسبه گردید

است .همانگونه که مشاهده میشود دانشجویان با پیشرفت

که نتایج نشان دهنده ساختار عاملی قابل قبول است (.)47

تحصیلی پایین و باال در میانگینهای مربوط به استرس
تفاوت معنیداری با هم ندارند ولی در مؤلفههای مربوط

يافتهها

به اهمالکاری دانشجویان با پیشرفت تحصیلی پایین،

برای تمایزگذاری بین دو گروه از دانشجویان از یک تجزیه

میانگینهای بزرگتری نسبت به دانشجویان با پیشرفت

تابع تشخیص به روش همزمان استفاده شد که نتایج آن در

تحصیلی باال دارند .بیشترین اختالف میانگینهای دو گروه

ابتدا

در اهمالکاری ناشی از خستگی ( ،)1/82اهمالکاری

بر اساس نمرات معدل پایان نیمسال قبل از اجرای پژوهش

عمدی ( ،)1/4و اهمالکاری ناشی از بیبرنامگی ()1/94

دانشجویان و با استفاده از نمرات چارکی ،دانشجویان به

میباشد .برای آگاهی از معناداری تفاوت دو گروه متغیرها

سه گروه تقسیم شدند و سپس گروه اول و سوم به عنوان

از آزمونهای الندای ویلکز استفاده شد که با توجه به مقدار

دانشجویان پیشرفت تحصیلی پائین و باال انتخاب شدند.

 Fو پی مقدار مؤلفههای اهمالکاری تفاوتهای معناداری

از بین  367نفر نمره معدل  159دانشجو بین  14تا 16/14

در بین دو گروه مشاهده شد (.)P≤1/11

ادامه

ارائه

میشود.

برای

این

منظور

جدول  )1آمارههای توصيفي و نتايج آزمونهای تفاوت ميانگين گروههای دانشجويان با پيشرفت تحصيلي باال و پائين در
مؤلفههای استرس و اهمالکاری

پیشرفت
تحصیلی باال
مقدار الندای
ویلکز
مقدار  Fمعادل

126

(283/89 )6/84

(178/31 )5/31

(164/38 )3/91

(39/27 )1/29

(13/53 )3/93

(11/11 )3/32

(9/35 )2/76

1/98

1

1/99

1

1/94

1/91

1/92

3/12

1/15

1/11

1/19

13/15

18/12

16/73

P-Value

1/179

1/815

1/293

1/662

1/111

1/111

1/111

پیشرفت
تحصیلی پایین

تعداد افراد در هر
گروه

استرس ناشي از
فقدان

استرس مرتبط با
انطباق مجدد

استرس ناشي از
مسايل شغلي
تحصيلي

استرس مرتبط با
مسايل خوشايند

اهمالکاری عمدی

اهمالكاری ناشي از
خستگي

اهمالكاری ناشي از
بيبرنامگي

82

(278/82 )5/72

(173/54 )4/13

(153/86 )3/49

(35/43 )1/22

(14/93 )4/22

(12/83 )3/32

(11/29 )2/63

گروه
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با توجه به اینکه هدف تمایز دو گروه دانشجویان با

تحصیلی پایین و باال بر اساس مؤلفههای استرس و

پیشرفت تحصیلی پایین و باال بود ،یک تابع تشخیصی

اهمالکاری را انجام دهد ( .)P≤1/11مقدار ویژه در این

به دست آمد .این تابع تشخیصی بر طبق یک آزمون

موقعیت برابر با 1/153و ضریب همبستگی کانونیک

مجذور کای با مقدار  26/63به طور معناداری میتواند

برابر با  1/36است که نشانگر سهم متوسط این تابع در

تمایزگذاری بین دو گروه از دانشجویان با پیشرفت

تشخیص اعضای دو گروه از همدیگر است (جدول .)2

جدول  ) 3مقدار ويژه و نتايج آزمون الندای ويلكز برای معناداری تابع تشخيص دانشجويان با پيشرفت تحصيلي پايين
مقدار ويژه

همبستگي کانونيک

الندای ويلكز

کای دو

درجه آزادی

P-Value

1/153

1/364

1/868

26/63

7

1/111

در جدول  3ضرایب تشخیصی کانونیک برای تمایز

مشخص است به جز استرس ناشی از انطباق مجدد ،تمام

دانشجویان با پیشرفت تحصیلی باال و پائین بر اساس

متغیرهای پیشبین دارای ضرایب تشخیصی منفی با متغیر

مؤلفههای استرس و اهمالکاری ارائه شده است .ضرایب

مالک هستند .بر طبق ضرایب تشخیصی مؤلفه

تابع تشخیص کانونیک اهمیت نسبی هر متغیر (پس از

اهمالکاری ناشی از بیبرنامگی ( ،)-1/47اهمالکاری

کنترل نقش دیگر متغیرها) در گروهبندی افراد را نشان

ناشی از خستگی ( )-1/38و اهمالکاری عمدی

میدهند ،شدت هر کدام از ضرایب نشانگر اهمیت آن

( )-1/33بیشترین سهم در تمایز دو گروه از دانشجویان

متغیر در تمایزگذاری و عالمت ضرایب نیز نشان دهنده

پیشرفت تحصیلی باال و پائین را دارند.

جهت رابطه در تمایزگذاری است ( .)48همانگونه که
جدول  )2ضرايب تشخيصي کانونيک برای تمايز دانشجويان سازگار و ناسازگار در مؤلفههای استرس و اهمالکاری
استرس مرتبط با

استرس ناشي از

استرس مربوط

استرس مرتبط با

اهمالکاری

اهمالکاری

اهمالکاری

فقدان

انطباق مجدد

به مسائل شغلي

مسائل خوشايند

عمدی

ناشي از

ناشي از

خستگي

بيبرنامگي

-1/22

1/15

-1/18

-1/33

-1/38

-1/47

تحصيلي
-1/11

جدول  4پیشبینی عضویت گروهی دانشجویان

 64درصد از دانشجویان به درستی در گروههای اولیه

بر اساس مؤلفههای طرحوارههای استرس و اهمالکاری

خود جایگزین شدهاند .صحت طبقهبندی مجدد در هر

را نشان میدهد .بر اساس این تابع تشخیص در حدود

دو گروه با هم برابر است.

جدول  )4پيشبيني عضويت گروهي دانشجويان با پيشرفت
تحصيلي باال و پائين بر اساس مؤلفههای استرس و اهمالکاری
گروهبندی اوليه

پيشبيني عضويت گروهي
گروه اول

گروه دوم

گروه اول ()n =68

(44 )64/7

(24 )35/3

گروه دوم ()n =125

(45 )36/1

(81 )64/1

 64/2درصد افراد گروههای اولیه به درستی مجدداً طبقهبندی شدند.
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بحث

( )51-52شرکت غیرفعال در کالسها و بحثها ،رضایت

تحصیلی باال و پایین بر اساس مؤلفههای اهمالکاری

اضطراب عمومی باالتر گزارش شده است .فرا تحلیل

تحصیلی و استرس میباشد .یافتههای پژوهش نشان داد

انجام گرفته در زمینه رابطه بین اهمالکاری و پیشرفت

که دانشجویان با پیشرفت تحصیلی پایین و باال در

تحصیلی اندازههای اثر متوسط منفی را برای رابطه بین این

میانگینهای مربوط به استرس تفاوت زیادی با هم ندارند؛

دو متغیر گزارش نموده است ( .)54اهمالکاری نه تنها

ولی در مؤلفههای مربوط به اهمالکاری دانشجویان با

ارتباط منفی با پیشرفت تحصیلی دارد بلکه با کیفیت

پیشرفت تحصیلی پایین ،میانگینهای باالتری نسبت به

زندگی نیز رابطه منفی دارد ( .)55با توجه به اینکه

دانشجویان با پیشرفت تحصیلی باال دارند .بیشترین

اهمالکاری سازهای چند بعدی است و این امر در

اختالف میانگینهای دو گروه در اهمالکاری ناشی از
خستگی است و سپس بهترتیب در اهمالکاری ناشی از
بیبرنامگی و اهمالکاری عمدی میباشد .بر اساس این

نظریههای مختلف و ابزارهای سنجش نیز نمود پیداکرده
است ،الزم بود که اثرات هرکدام از مؤلفههای اهمالکاری
بر پیشرفت تحصیلی جداگانه بررسی شود.

تابع تشخیص در حدود  64درصد از دانشجویان به درستی

بر طبق نتایج این پژوهش اهمالکاری ناشی از

در گروههای اولیه خود جایگزین شدهاند .همچنین نتایج

بیبرنامگی بیشترین توان تمایز بین دانشجویان با

تحقیق نشان داد که مؤلفه اهمالکاری ناشی از بیبرنامگی،

پیشرفت تحصیلی باال و پائین را دارد .یکی از ابعاد

اهمالکاری ناشی از خستگی و اهمالکاری عمدی

فراشناخت خودنظمدهی میباشد که ضعف در آن منجر

بیشترین سهم را در تمایز دو گروه از دانشجویان پیشرفت

به اهمالکاری ناشی از بیبرنامگی میشود .از آنجایی

تحصیلی باال و پائین را دارند.

که نداشتن برنامهریزی از جمله ویژگیهای افراد

در ارتباط با یافتههای این بخش از پژوهش که اهمالکاری

تعللورز است ،لذا در این حالت فرد تعللورز تصور

دانشجویان با پیشرفت تحصیلی پائین آنها رابطه منفی

میکند که تمام اوقات خود را در طول هفته برای انجام

دارد ،مبانی نظری محکم و شواهد پژوهشی مکفی وجود

تکلیف صرف میکند (.)47

دارد .برطبق دیدگاه نظری سولومون و راثبلوم ( Solomon

عامل دوم متمایز کننده دانشجویان با پیشرفت تحصیلی

 )49( )& Rothblumاز اهمالکاری ،به تعویق انداختن

باال و پائین ،اهمالکاری ناشی از خستگی است .در واقع

امور منجر به ناکارآمدی برنامهریزی و اتکاء به خود در

اگر بتوانیم مفهوم خستگی را با مفهوم فرسودگی یکسان

عمل به برنامهها میشود و از این طریق تالشهای فرد
برای رسیدن به هدف نافرجام میشود .همچنین طبق این
نظریه اهمالکاری فرد را در یک موقعیت اضطراب مداوم
و ممتد قرار میدهد که این حالت روانشناختی بهصورت
معکوس با عملکرد در ارتباط است .پیامد منفی اهمالکاری

در نظر بگیریم میتوانیم ارتباط اهمالکاری ناشی از
خستگی را چنین توجیه نماییم که افرادی که فرسودگی
تحصیلی دارند معموالً عالئمی مانند بیاشتیاقی نسبت
به مطالب درسی ،عدم تمایل به حضور مستمر در
کالس ،عدم مشارکت در فعالیتهای کالسی ،غیبتهای

در محیطهای آموزشی و تحصیلی در گسترهای از

مکرر و احساس بیمعنایی و بیکفایتی در یادگیری

پیامدهای تحصیلی همچون ،عملکرد تحصیلی پایین

مطالب درسی را تجربه میکنند ( .)56میکائیلی و
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تميز پيشرفت تحصيلي براساس اهمال کاری و استرس 321 /

 / 323طب جنوب

تحصیلی قویترین پیشبین عملکرد تحصیلی است

میبایست بهطور تخصصی استرس تحصیلی را میسنجید

( .)57همچنین پژوهش عظیمی و همکاران نشان داد که

نه استرس عمومی را؛ دوم اینکه تأثیر استرس بر پیشرفت

بین ابعاد فرسودگی تحصیلی و عملکرد تحصیلی رابطه

تحصیلی رابطه کامالً خطی و منفی نیست .به نظر میرسد

معنیداری وجود دارد و فرسودگی تحصیلی بیشترین

که یک رابطه غیرخطی بهترین تفسیر ممکن در این

واریانس عملکرد تحصیلی را تبیین میکند ( )58در

موقعیت باشد .یعنی وجود یک سطح آستانهای از فشار

واقع ،فرسودگی تحصیلی یک موضوع جدی تحصیلی

روانی برای هرگونه موفقیت بهویژه در امور تحصیلی الزم

است و بهعنوان مانعی برای پیشرفت تحصیلی محسوب

است .این موضوع بر اساس نظریه برانگیختگی هب به نقل

میشود ،زیرا با افزایش استرس و پیامدهای منفی مانند

از هرگنهان و السون ( )61( )Hergenhan & Olsonکه

ایجاد احساس درماندگی ،تحریکپذیری ،ناامیدی در

وجود یک برانگیختگی متوسط را الزمه عملکرد بهینه

دانشجویان ،انگیزه تحصیلی و مشارکت در فعالیتهای

میداند

سادوک

کالسی را کاهش داده و در نهایت سبب افت عملکرد

( )33( )Kaplan & Sadockکه اظهار داشتند که یک

تحصیلی میگردد (.)59

سطح بهینه از استرس میتواند توانایی یادگیری را افزایش

بخش دیگری از یافتهها نشان داد که عوامل استرسزای

دهد ،قابل توجیه است.

روانی -اجتماعی به عنوان عامل تمایزکننده دانشجویان

علیرغم یافتههای این تحقیق بایستی توجه داشت که

با پیشرفت تحصیلی باال و پائین نقش معناداری ندارد.

تحقیق حاضر دارای محدودیتهای خاصی نیز است که

بر طبق نظریه با توجه به نتایج پژوهشهای پیشین که

در تعمیم نتایج بایستی مورد توجه قرار بگیرد .با توجه

معناداری رابطه استرس و پیشرفت تحصیلی را تأیید

به اینکه کلیه دادهها از طریق نظرسنجی به دست آمده

نموده بودند ( .)22-26یافتههای پژوهش حاضر با نتایج

ممکن است مقبولیت پاسﺦدهی آزمودنیها موجبات

مبانی تجربی و نظری این حوزه همخوان نیست .برای

سوگیری در دادهها باشد .همچنین به جهت ماهیت

مثال ،پژوهش ،شکری و همکاران ( )41که به بررسی

روش تحقیق امکان کنترل دیگر متغیرهای تأثیرگذار بر

صفات شخصیت ،استرس تحصیلی و عملکرد تحصیلی

پیشرفت تحصیلی نبود و در طرحهای پژوهشی آتی

پرداختند و نتایج آنها نشان دهنده رابطه منفی بین

میتوان با اجرای برنامههای مداخلهای تأثیرات

استرس تحصیلی و عملکرد تحصیلی بود .همچنین

برنامههای کاهش اهمالکاری را بر پیشرفت تحصیلی

پژوهش نشان میدهد که استرس باعث میشود که

بررسی کرد .با توجه به یافتههای این پژوهش که نشان

دانشجویان توانشهای تحصیلی خود را کمتر از آنچه

از رابطه مؤلفههای اهمالکاری با پیشرفت تحصیلی

هست واقعاً برآورد کنند و در نتیجه استرس تحصیلی

دارد .توصیه میشود برنامههایی برای کاهش

منجر به کاهش پیشرفت تحصیلی میشود (.)61

اهمالکاری در سطح دانشگاه توسط مراجع ذیصالح

در ارتباط با ناهمخوانی یافتههای این پژوهش با دیگر

مانند دفاتر مشاوره دانشجویی انجام گیرد .به طور

تحقیقات چندین توجیه میتوان ارائه نمود .اول اینکه به

دقیقتر با توجه به نتایج بخش تحلیل تشخیصی این

نظر میرسد بهتر بود در جهت سازگاری با متغیر وابسته

تحقیق میتوان پیشنهاد داد مهارتهای برنامهریزی به
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دانشجویان آموزش داده شود که با پیشگیری از

آموزشهای منظم ،تمرین خود کنترلی و مدیریت زمان

اهمالکاری به طور غیرمستقیم بر عملکرد تحصیلی

از آسیبهای ناشی از آن بکاهند.

آنها مؤثر باشد .همچنین شیوههای مطالعه ناپیوسته و

از محدودیتهای این پژوهش ،میتوان به این موضوع

فاصلهدار که از خستگی فراگیران در حین مطالعه

اشاره نمود که تاکنون پژوهشی با موضوع بررسی

جلوگیری میکند ،میتواند از خستگی که خود عاملی

استرس روانی -اجتماعی با پیشرفت تحصیلی

برای اهمالکاری است ممانعت نماید.

دانشجویان تاکنون طبق بررسی صورت نگرفته بود
بنابراین تعمیم نتیجه با نبود حمایت نظری و تجربی

با توجه به یافتههای این پژوهش و مبانی تجربی و نظری

آماری پژوهشی محدود به دانشجویان علوم پزشکی

موجود میتوان نتیجه گرفت که با لحاظ رابطه منفی بین

تبریز میباشد که ممکن است در جامعه دیگر نتایج

اهمالکاری و پیشرفت تحصیلی امکان تشخیص

متفاوتی بهدست آید.

دانشجویان دارای پیشرفت تحصیلی باال از دانشجویان
دارای پیشرفت تحصیلی پائین بر اساس مؤلفههای

سپاس و قدرداني

اهمالکاری وجود دارد .با این وجود ،مؤلفههای استرس

با سپاس از مسئولین و دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه

به جهت ناهماهنگی نتایج پیشینه پژوهشی ،وجود یک

تبریز.

سطح آستانهای از استرس برای عملکرد بهینه ،گستره

مقاله حاضر تحت حمایت هیچ سازمان یا مؤسسهای

وسیع انواع استرس ،به طور معنیداری با پیشرفت

نمیباشد.

تحصیلی در این تحقیق رابطه ندارد .پیشنهاد میشود برای
پیشگیری از آسیبهای تحصیلی حاصل از اهمالکاری،

تضاد منافع

دانشجویان ،مفهوم اهمالکاری و نشانههای آن را بهتر

هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان

بشناسند ،از عواقب آن آگاهی پیدا کنند و از طریق

نشده است.
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Abstract
Background: Academic achievement is the result of a number of socio-occupational variables.
Procrastination and stress are important predictors of such variables. The purpose of this study is to
distinguish students with high and low academic achievement based on procrastination factors and
psychosocial stressors.
Materials and Methods: The research method is correlational. Given that the differences among the groups
were examined in terms of the number of variables, the study is causal-comparative. Discriminant analysis,
which is an individual-based analytical process, was used for analysis. The study population was all students
of Tabriz University of Medical Sciences during the academic year of 2018-2019. Clutser sampling based
on sex and major was used to select the statistical sample. The estimated sample size was 367 students. Data
was collected through Perception of Stressful Life Events and Procrastination scales.
Results: The results of the analysis led to one discriminant function that significantly differentiated students from
lower and higher academic achievement. Stress components did not play a significant role in this differentiation,
but the students with low academic achievement had higher mean scores than students with high academic
achievement in the procrastination components. The greatest difference in the two groups' mean scores was due
to fatigue and then in intentional procrastination and procrastination due to lack of planning.
Conclusion: Students are advised to learn the meaning of procrastination, its symptoms and its
consequences while they learn to to practice self-control and time management through regular training in
order to reduce educational harm.
Keywords: academic achievement, procrastination, stress, psychosocial stressors
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