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 چكيده
های مهم آن نبياجتماعي است که اهمال کاری و استرس از پيش -از متغيرهای پيشايندی فردیپيشرفت تحصيلي پيامد تعدادی  زمينه:

زای رسهای اهمال کاری و عوامل استلفهؤم بر اساسهستند. پژوهش حاضر به تمايزگذاری دانشجويان با پيشرفت تحصيلي باال و پايين 

 اجتماعي پرداخته است.  -رواني

های حاصل از لحاظ تعدادی در مرحله اول از نوع همبستگي و با توجه به اينكه در مرحله بعد تفاوت گروهروش تحقيق  ها:روش و مواد

ليل های مبتني بر فرد است، برای تحلحاظ روند تحليلي تابع تشخيص که جزء روش باشد. ازميپس رويدادی شود از ميمتغير بررسي 

بودند. برای انتخاب  31-31کليه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تبريز در سال تحصيلي ها استفاده شده است. جامعه مورد بررسي هداد

ابر ربای با لحاظ طبقات جنسيت و رشته تحصيلي دانشجويان استفاده شد. حجم نمونه برآورد شدهگيری طبقهنمونه آماری از روش نمونه

آور و آزمون گيری پرسشنامه ادراك حوادث استرسپژوهش از دو ابزار اندازهها در اين آوری دادهباشد. برای جمعدانشجو مي 261با 

 اهمال کاری و نمره کل معدل استفاده شد.

داد. ز ميدار دانشجويان با پيشرفت تحصيلي پايين و باال از هم تمينتايج تحليل منجر به يک تابع تشخيصي شد که به طور معني :هاافتهي

های مربوط به اهمال کاری دانشجويان با لفهؤدار نداشتند؛ ولي در مبه استرس در اين تمايزگذاری نقش معنيهای مربوط هرچند مؤلفه

های دو گروه های باالتری نسبت به دانشجويان با پيشرفت تحصيلي باال داشتند. بيشترين اختالف ميانگينپيشرفت تحصيلي پايين، ميانگين

 در اهمال کاری عمدی و اهمال کاری ناشي از بي برنامگي بود. در اهمال کاری ناشي از خستگي و سپس

 یهاشانهو ن یمفهوم اهمال کار ان،يشود دانشجو يم شنهاديپ یحاصل از اهمال کار يليتحص یهابياز آس یريشگيپ یبرا گيری:نتيجه

 ياشن یهابيزمان از آس تيريو مد يخود کنترل نيتمر، منظم یهاآموزش قيکنند و از طر دايپ ياز عواقب آن آگاه ،آن را بهتر بشناسند

 . بكاهندآن از 

  اجتماعي -زای روانيپيشرفت تحصيلي، اهمال کاری تحصيلي، استرس، عوامل استرس کليدی: واژگان
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 مقدمه
پیشرفت تحصیلی فراگیران به ویژه در حوزه علوم 

ی های آموزشپزشکی تابع متغیرهای زیادی است. محیط

های پیچیده های پزشکی محیطها در رشتهدانشگاه

توانند ای هستند که میآموزشی، اجتماعی و حرفه

دانشجویان به ویژه  هایی را برایطور بالقوه دشواریبه

ها های بدو ورود در پی داشته باشند. پژوهشدر سال

های روانشناختی و ای از آسیبدهند که گسترهنشان می

دهند. به طور مشخص ها رخ میاجتماعی در این محیط

فرسودگی تحصیلی، استرس، اضطراب، افسردگی و 

اقدام به خودکشی از مسائل روانشناختی دانشجویان 

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

های آموزشی حوزه علوم جهت است که در محیط

های متنوع آموزشی همچون پزشکی دانشجویان فعالیت

های درسی، حضور در مراکز درمانی، شرکت در کالس

بی های کتمطالعه و تکمیل تکالیف، آمادگی برای آزمون

انجام به موقع و دقیق دهند. . را انجام میغیرهو عملی و 

های تحصیلی در اکتساب دانش و مهارت این فعالیت

پزشکی اهمیت زیادی دارد. با این وجود دانشجویان در 

های آموزشی غالباً به طور مرتب تکالیف مرتبط محیط

دهند. یکی از با درس خود را به موقع انجام نمی

ست ثر اؤهای روانشناختی که بر این وضعیت ممشخصه

های اخیر مورد توجه پژوهشگران و در سالو 

پردازان حوزه روانشناسی تربیتی قرار گرفته است نظریه

 است.  (Procrastination) اهمال کاری

کاری، تمایل به تعلل در شروع و انجام کارهای اهمال

مهم و به تعویق انداختن عمدی انجام یک عمل با علم 

کاری از جمله  (. اهمال3به پیامدهای منفی آن است )

های درس است که های شایع در کالسناهنجاری

ریشه در ابعاد عاطفی، شناختی و رفتاری فراگیران دارد 

سازد. هال و و در گام بعد همین ابعاد را درگیر می

کاری را به اهمالHowell & Watsonواتسون، 

عنوان ناتوانی بر اعمال کنترل بر افکار، هیجانات، 

انجام تکلیف با توجه به معیارهایی که فرد ها و تکانه

همچنین  (.4) اندبرگزیده است، تعریف کرده

کاری را تأخیر داوطلبانه، اختیاری و از روی اهمال

های مهم و ضروری علیرغم انتظار مواجه قصد فعالیت

ثبت تر از پیامدهای مبا پیامدهای منفی شدید که سنگین

(. به 5)اند زی کردهسابه تأخیر انداختن است، مفهوم

خیر انداختن أکاری به معنی به تسخنی دیگر، اهمال

ها دلیل اموری است که شخص نیاز به انجام دادن آنبی

های عمدی و کاری را به حوزه(. اهمال6دارد )

کاری عمدی به تعامل اند؛ اهمالغیرعمدی تقسیم کرده

که عمدی و آگاهانه رفتار اشاره دارد، در حالی

کاری غیرعمدی وابسته به موقعیت غیرارادی الاهم

 (.7است که با اضطراب در ارتباط است )

کاری رفتاری فراگیر است که بین افراد جامعه در اهمال

استیل  شود.سطوح مختلف از افراد جامعه دیده می

(Steel )درصد  75دهد که بیش از گزارش می

(. در پژوهشی 8آموزان به این پدیده مبتال هستند )دانش

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

کاری آموزان اهمالشدرصد از دان 52شان دادند که ن

آموزان دختر به خاطر تحصیلی باالیی داشتند و دانش

 کاری بیشتری را نسبتترس از شکست و تنبلی، اهمال

کاری یا (. اهمال9گزارش کردند ) آموزان پسربه دانش

ورزی فرآیندی ضدانگیزشی است که ناشی از فقدان تعلل

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

دیگر تأخیر عامدانه یا تأخیر در انجام تکلیفی است که 

که مشکل نی عالوه بر ایکاراهمال(. 11باید انجام شود )

ای است که شامل د پیچیدهکنترل زمانی است فراین

(. 12باشد )های هیجانی، شناختی و رفتاری میمؤلفه

اشد بورزی نوعی نقص در خود تنظیمی میهمچنین تعلل
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ی فرایند کاراهمالدهند که ها نشان می(. بررسی8)

های انگیزشی شناختی و ای است که شامل مؤلفهپیچیده

عنوان مسئله ی به کاراهمال(. 13باشد )رفتاری می

ورز پذیرد که افراد تعللانگیزشی از این جهت صورت می

جویند و به عنوان مسئله شناختی از از تکلیف بیزاری می

ورز باورهای پذیرد که افراد تعللاین جهت صورت می

غیرمنطقی در مورد انجام تکلیف دارند و در نهایت 

ه کورزی به عنوان مسئله رفتاری از این جهت است تعلل

پردازند که اثر ورز به کارهای دیگری میافراد تعلل

 ها دارد.کنندگی بیشتری برای آنتقویت

کاری تحصیلی، اهمال( Mullenمولن ) به نقل از

کاری در بین دانشجویان است و ترین نوع اهمالمتداول

 های اخیر موردهای مهمی است که در سالیکی از بحث

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

 عنوان یک عادت بد رفتاری یادکاری تحصیلی بهاهمال

شده است که بسیاری از دانشجویان در عملکرد 

کاری (. این نوع اهمال15تحصیلی با آن مواجه هستند )

سازی شخص برای امتحان، انجام تکالیف و در آماده

شود حضور در جلسات و انجام تکالیف مشخص می

جمله مسائل خیلی رایج میان  کاری ازاهمال (.16)

باشد طوری که تحقیقات شیوع دانشجویان می

آفرین میان دانشجویان را کاری تحصیلی مشکلاهمال

کاری حاد درصد تخمین زدند و اهمال 91تا  71حداقل 

رسد (. به نظر می17اند )درصد تخمین زده 31تا  23را 

یزان رود ماالتر میکه هرچه سطوح تحصیلی فراگیران ب

 شود. در این زمینه کاری نیز بیشتر میشیوع اهمال

 & Onwuegbuzie) الکساندر و آنواگبوزه

Alexander) (18به این نتیجه رسیدند که تعلل )ی ورز

 61ر بین دانشجویان در حدود ددر تکالیف هفتگی 

کاری در بین دانشجویان تحصیالت درصد است و اهمال

 از دانشجویان کارشناسی است. تکمیلی باالتر

کاری تحصیلی دارند، آمادگی دانشجویانی که اهمال

یجه کنند و در نتبرای امتحان را به شب پایانی موکول می

کنند. در زمان امتحان اضطراب شدیدی را تجربه می

االیی از اضطراب و افسردگی ات بکاری با درجاهمال

ها تأثیر آننفس در دانشجویان همراه است و بر عزت

که بر روی  ی(. کرمی در پژوهش19گذارد )می

درصد از  61دانشجویان ایرانی انجام داد، نشان داد که 

کاری داشتند و این ها تمایل باالیی به اهمالآن

کاری رابطه معناداری با اضطراب و افسردگی دارد اهمال

شده در این زمینه های انجامطورکلی پژوهش(. به21)

کاری تحصیلی بر پیشرفت دهند که اهمالنشان می

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

همچنین، طیف مخالف پیشرفت تحصیلی، مسئله افت 

تواند منجر به ترک ای که میتحصیلی است، مسئله

تحصیل شود و رفتارهای منفی را برای افراد به دنبال 

حصیلی و ت داشته باشد؛ بنابراین، پیشگیری از شکست

متعاقب آن، بهبود کیفیت آموزشی و بازده تحصیلی 

آموزان، درگرو توجه به متغیرهای مرتبط با دانش

کاری تحصیلی پیشرفت تحصیلی است که اهمال

ای از این عوامل است. در این رابطه، پژوهشی، نمونه

نگرش علمی و  ،ارتباط بین عملکرد تحصیلی

دانشجویان مورد تأیید کاری تحصیلی را در نمونه اهمال

نتایج پژوهش این محققان نشان داد که ؛ دادند قرار

تری برخوردارند دانشجویانی که از سطح علمی پایین

 (.25) کنندکاری بیشتری را گزارش میاهمال

اضطرابی که به دانشجویان بر اثر  فشار روانی و

شان شود، سالمت روانی و جسمانیکاری وارد میاهمال

کاری به (. به طورکلی اهمال11اندازد )خطر میرا به 

عنوان یک نقص رفتاری با عواطف منفی همچون استرس 

دهد در ارتباط مستقیم است. یک پژوهش اخیر نشان می

که بین میزان استرس ادراک شده دانشجویان پزشکی با 
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. (26ها رابطه مثبت باالیی وجود دارد )کاری آناهمال

د که رابطه بین سه متغیر لحاظ رسهمچنین به نظر می

شده در این پژوهش )پیشرفت تحصیلی، اهمال کاری و 

ق نتایج طب استرس( پیچیده و تعاملی است. برای مثال بر

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

مشخص شد که رابطه بین استرس تحصیلی و پیشرفت 

 طورشود. به کاری تعدیل میتحصیلی از طریق اهمال

د، در شونمشخص وقتی افراد دچار استرس تحصیلی می

صورتی که اهمال کاری فعاالنه داشته باشند، عملکرد 

کاری منفعالنه شان افزایش و در صورت اهمالتحصیلی

 یابد.عملکردشان کاهش می

کاری، نقش عوامل بنابراین الزم است عالوه بر اهمال

فت بین پیشراسترس زا نیز به عنوان متغیرهای پیش

پاسخ تحصیلی مورد توجه قرار گیرند. استرس، 

آن ست که بر ری ابه هرگونه فشان ختصاصی بداغیر

مقابل در ند اتوین پاسخ می. ا(28د )شومیوارد 

 هر چندد. شووز داده نی بروبیری درونی و هامحرک

، مضرو مند دسوس سترابین  (28) (Selyeسلیه )

، شناسیدر روان  حالنیابا  لیشود، وئل میقاوت تفا

بخش نیای زهارد فشارموه در عمدر به طوس سترواژه ا

ری از توصیف بسیاای برس، سترد. اوـشمیده برر کابه

ی هاموقعیتدر هایی که کنشو وامنفی ت حساساا

رود. میر کابهد دارد، جوه وکنند تهدیدو نگیز اچالش

ند اوتی باشد که شخص نترانتظااز اناشی س، ترـساگر ا

به او نی و رواسالمت جسمی زد، ساآورده بررا ها آن

 .(29) فتداخطر می

آن، کنش به واچگونگی ه و شدر ادراک فشات شد

ست ابسته د از آن دارد واشتی که فردابرو ی ـتلقز طربه

د یجاد افردر ها نیستند که ادیدو روشیا اقع . در وا(31)

ها ادیدروبه نسبت ش فرد ین نگر، اکنندشفتگی میآ

ریچارد سون )به نقل از  دشوشفتگی میآست که سبب ا

تبیین . در Richardson & Frank )(31)و فرانک 

محیطی ی هاکمحری هایژگیوبر س، سترزایی اآسیب

کید أتد، شومیتنش و یختگی ره همـبب ه موجـک

( Holmes & rahe)ه ـهو راولمز ـه؛ (31شود )می

س سترد افرای ند براتومیندگی ات زد تغییرـمعتقدن

موقعیت دی یااد زبا تعدن شدرو بهو روکند د یجاا

نی تحت روانظر د را از فره، تان کومازیک زا در سسترا

فشار روانی در . شرایط پر(32) هددمیار قرشدید ثیر أت

گذارد ها، سیر بیماری و نتایج درمانی اثر میبروز بیماری

زایی که خارج استرس. میزان آسیب وارده از وقایع (33)

های آدمی، غیرقابل کنترل یا از حیطه معمول تجربه

در . (34بینی هستند مضاعف است )غیرقابل پیش

شرکت  پناه و دیانت انجام دادندپژوهشی که یزدان

زا باعث کنندگان اظهار نمودند که عوامل استرس

خستگی، عصبانی شدن، برخورد نابجا و اشتباه در کارها 

 (.35شود )می

 & Grebb) کاپالن، سادوک و گرب نظراگرچه طبق 

Kaplan & Sadock ) یک سطح بهینه از استرس

؛ ولی تحقیقات (33)دهد توانایی یادگیری را افزایش می

اند که ادراک سطوح باالی استرس متعددی نشان داده

 شوددر دانشجویان منجر به کاهش عملکرد تحصیلی می

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

از حد متوسط و بهینه است. برای مثال نتایج پژوهش 

 دهد که استرس( نشان می41) سالم و همکاران

یار های پزشکی بستحصیلی در بین دانشجویان رشته

کرگو، کاریلودیاز، آرمفیلد و همکاران  .شایع است

(Crego, Carrillo-Diaz & Armfield )پژوهش  در

ثیر أتواند تاسترس بیش از اندازه می کندخود بیان می

(. 37) داشته باشد منفی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان

دهد، نشان میهای بسیاری گونه که پژوهشهمان

ثیرگذار اصلی بر عملکرد أاسترس به عنوان یک عامل ت
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 (.41-43) تحصیلی شناخته شده است

بررسی دارای  متغیرهای موردپژوهش حاضر از لحاظ 

 اهمیت است. پیشرفت تحصیلی به عنوان مورد

های آموزشی ترین و بارزترین برونداد نظامتوجه

همواره در کانون توجه فراگیران، مدرسین و محققین 

کاری در بین است. با توجه به شیوع باالی اهمال

دانشجویان، مطالعه روابط این متغیر با دیگر متغیرها 

اهمیت است. همچنین تغییرات سریع در  حائز

های های فرهنگی، اجتماعی و فناوری در سالحوزه

اخیر موجد منابع جدید استرس در بین آحاد جامعه به 

ویژه دانشجویان بوده است و الزم است ابعاد و روابط 

های روانشناختی عمیقاً این سازه با دیگر شاخصه

 شر توسعه دانبررسی شود. نتایج این تحقیق عالوه ب

نظری از روابط بین متغیرهای این حوزه تلویحات 

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

کاری و همچنین امکان آموزش پذیری اهمالاصالح

توان در صورت وجود های مقابله با استرس میشیوه

و  کاریروابط بین این متغیرها برای کاهش اثرات اهمال

   .زا اقداماتی را طراحی و اجرا کردراسعوامل است

 واملع ثیرأت تحت پیشرفت تحصیلی به طور کلی

 موجب بهبود عوامل این شناخت که باشدمی متفاوتی

و به دنبال آن بر عملکرد و ، وضعیت تحصیلی

در  .است ثیرگذارأت دانشجویان هایموفقیت

روابط بین استرس با پیشرفت  های پیشینپژوهش

یلی تحص اهمال کاری با پیشرفت همچنینو تحصیلی 

به صورت جداگانه بررسی شده بود اما پژوهشی که سه 

 تعاملی بررسی متغیر را در ارتباط با هم و به صورت

 4همچنین در پژوهش حاضر  .نماید وجود نداشت

لفه اهمال کاری در بین دو خوشه ؤم 3لفه استرس و ؤم

ن مورد پاییاز دانشجویان با پیشرفت تحصیلی باال و 

لفه را به ؤتوان اثر هر مگیرد که میبررسی قرار می

بررسی کرد و صورت جداگانه بر روی دانشجویان 

 ثیرگذارتر را شناسایی نمود.أهایی تلفهؤم

از دیدگاه روش شناختی نیز این پژوهش حائز اهمیت 

طه دهد که راباست؛ بررسی پیشینه پژوهشی نشان می

 اجتماعی با پیشرفت -زای روانیهای استرسلفهؤبین م

  تحصیلی به صورت تحلیل مبتنی بر فرد

(person-oriented ) بررسی نشده است. به طور

های های پیشین از روشدر بیشتر پژوهش مشخص

ای مثل رگرسیون استفاده شده است در آماری رابطه

فرد  ای و مبتنی برپژوهش حاضر شیوه تحلیلی مقایسه

های رفتاری نیز ای اخیر در پژوهشهاست؛ که در سال

ا استفاده از این روش بگیرد. استفاده قرار می مورد

های توان فراگیرانی که از لحاظ تحصیلی از مؤلفهمی

 اند را شناختکاری متأثر شدهمختلف استرس و اهمال

 دارمشکل افرادهای بعدی مشخصاً بر روی و در گام

متمرکز شد. بنابراین سؤال اصلی که این پژوهش به آن 

های لفهؤم بر اساسدهد این است که آیا پاسخ می

توان دانشجویان علوم پزشکی کاری میاسترس و اهمال

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

 هاروش و مواد

اولیه در پژوهش حاضر با لحاظ این موضوع که هدف 

بینی عضویت گروهی بود، روش تحقیق از تحقیق پیش

با توجه به اینکه در مرحله بعد تفاوت نوع همبستگی و 

د شوهای حاصل از لحاظ تعدادی متغیر بررسی میگروه

ای هباشد. برای تحلیل دادهمی لی پس رویدادیاز نوع ع

تجزیه تابع تشخیص به روش  پژوهش از روش تحلیل

ه شد. در این پژوهش ابتدا از یک نمونه همزمان استفاد

تر از فراگیران با استفاده از نمرات چارکی دو گروه بزرگ

تر با پیشرفت تحصیلی باال و پایین انتخاب شدند کوچک

تفاوت  ANOVAو سپس با استفاده از آزمون 
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ها در دو گروه مشخص شد. برای لفهؤهای ممیانگین

آگاهی از قدرت تابع در تمایزگذاری ار مقدار ویژه و 

ضریب همبستگی کانونیک و نیز تعیین معناداری تابع از 

آزمون الندای ویلکز استفاده شد. از ضرایب تشخیصی 

کانونیک برای تعیین قدرت هرمتغیر در تمایزگذاری بین 

 ر اساسبو پایین دانشجویان با پیشرفت تحصیلی باال 

کاری اجتماعی و اهمال -های استرس روانیمؤلفه

تحصیلی استفاده شد. همچنین فراوانی و درصد عضویت 

خیصی تشتابع  بر اساسبینی شده گروهی اولیه و پیش

رائه نمود ابندی اولیه را مشخص میکه میزان صحت طبقه

های آماری سطح داری آزمونشده است. برای تعیین معنی

 در نظر گرفته شده است. 11/1لفای آ

 

 هاآزمودني

شامل کلیه دانشجویان جامعه آماری این پژوهش 

علوم پزشکی تبریز در نیمسال دوم سال دانشگاه 

بود. حجم نمونه برآورد شده طبق  1397-98تحصیلی 

( Krejcei & Morganکرجسی و مورگان )پیشنهاد 

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

دانشجو  371این پژوهش از  ها دراثرات افت آزمودنی

های مخدوش استفاده شد که بعد از حذف پرسشنامه

 تحلیلو  پرسشنامه به عنوان نمونه مورد تجزیه 367

قرار گرفت. برای انتخاب نمونه آماری از روش 

ای با لحاظ طبقات جنسیت و رشته گیری طبقهنمونه

رعایت نسبت جامعه در نمونه تحصیلی دانشجویان با 

آوری اطالعات پژوهش از استفاده شد. برای جمع

دانشجویان نمونه درخواست شد تا به دو پرسشنامه 

کاری تحصیلی پاسخ آور و اهمالادراک حوادث استرس

دهند، همچنین نمره معدل کل خود را در قسمت 

اطالعات شخصی پرسشنامه ذکر نمایند، به افراد نمونه 

ها داده شد که اطالعات درج شده در پرسشنامه توضیح

برای انجام پژوهش خواهد بود و به دلیل محرمانه  صرفاً

نمایند. در این بودن اطالعات از نوشتن نام خودداری 

های ذکر شده در تعریف جامعه پژوهش از کلیه ویژگی

ها به تحقیق آماری به عنوان مالک ورود آزمودنی

متناع از پاسخگویی و تکمیل استفاده شد و همچنین ا

های خروج های مخدوش به عنوان مالکپرسشنامه

 ها از تحقیق تعریف شدند.نمونه

 

 گيریابزارهای اندازه

این  آور:پرسشنامه ادراك حوادث استرسالف: 

 نجشبرای س جمالیتوسط بختیارپور و بنی نامهپرسش

دارای  و روانی اجتماعی ساخته شد زایاسترسعوامل 

ده این مقیاس به صورت لیکرت . باشدمی سؤال 111

شدت شود که بندی میدرجه 11تا  1از نمره  بخشی

ه . گزینکندحوادث ادراک شده را ارزیابی میزایی استرس

استرس شدت از  فرد ادارکشان دهنده کمترین میزان یک ن

از  ردف ادارکباالترین میزان  بیانگر گزینه دهیک حادثه و 

 شاین ابزار با استفاده از رو پایایی باشد.میاسترس  شدت

گزارش شده است. تحلیل عاملی  93/1 برابرلفای کرونباخ آ

به روش چرخش واریماکس یک ساختار عاملی قابل قبول 

واریانس کل  درصد 66است که در مجموع بیش از 

 لیتحل در این (.45) شودها تبیین میسؤاالت توسط عامل

، ال(ؤس 34) مسائل مرتبط با فقدان ،عامل چهار یعامل

، مسائل تحصیلی ال(ؤس 27) مسائل مرتبط با انطباق مجدد

و مسائل مرتبط با  ال(ؤس 23تحصیلی )شامل -شغلی

های فرعی ال( به عنوان مقیاسؤس 6)رویدادهای خوشایند 

 .(46) این ابزار شناخته شدند

آزمون این  (:1232ی )سوارکاری ب: آزمون اهمال

کاری ماده و سه قیاس فرعی با عناوین اهمال 12متشکل از 

 -کاری ناشی از خستگی جسمیماده(، اهمال 5) عمدی

ماده(  3برنامگی )کاری ناشی از بیماده(، و اهمال 4) روانی
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ای درجه 5بندی آزمون لیکرت است. مقیاس درجه

، (2(، برخی اوقات )1(، به ندرت )1باشد که از هرگز )می

شود. پایایی گذاری می( نمره4( و همیشه )3بیشتر اوقات )

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

کاری ناشی از کاری عمدی، اهمالهای فرعی اهمالمقیاس

ی برنامگکاری ناشی از بیروانی، اهمال -خستگی جسمی

الکی است. روایی م 71/1و  61/1، 77/1ترتیب برابر با به

این آزمون از طریق همبستگی با نمرات با آزمون 

(. 47به دست آمده است ) 35/1معادل  کمنتا کاریاهمال

همچنین روایی سازه از طریق تحلیل عاملی محاسبه گردید 

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

 هايافته
جزیه یک ت برای تمایزگذاری بین دو گروه از دانشجویان از

تابع تشخیص به روش همزمان استفاده شد که نتایج آن در 

 شود. برای این منظور ابتدا ادامه ارائه می

نمرات معدل پایان نیمسال قبل از اجرای پژوهش  بر اساس

دانشجویان و با استفاده از نمرات چارکی، دانشجویان به 

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

شدند.  ین و باال انتخابانشجویان پیشرفت تحصیلی پائد

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

دانشجو  126و  14دانشجو معدل کمتر از  82قرار داشت، 

داشتند. افراد گروه پیشرفت تحصیلی  14/16معدل باالی 

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

پیشرفت تحصیلی باال نمرات بزرگ تر از چارک سوم  گروه

  ( داشتند.14/16)

های استرس و های توصیفی مؤلفهآماره 1در جدول 

کاری در بین دانشجویان با پیشرفت تحصیلی پایین اهمال

های معناداری تفاوت و باال و همچنین نتایج آزمون

شده های مذکور ارائه های این دو گروه در مؤلفهمیانگین

شود دانشجویان با پیشرفت است. همانگونه که مشاهده می

س های مربوط به استرتحصیلی پایین و باال در میانگین

های مربوط لفهؤداری با هم ندارند ولی در متفاوت معنی

کاری دانشجویان با پیشرفت تحصیلی پایین، به اهمال

تری نسبت به دانشجویان با پیشرفت های بزرگمیانگین

های دو گروه صیلی باال دارند. بیشترین اختالف میانگینتح

کاری اهمال(، 82/1کاری ناشی از خستگی )اهمالدر 

( 94/1برنامگی )کاری ناشی از بی(، و اهمال4/1عمدی )

باشد. برای آگاهی از معناداری تفاوت دو گروه متغیرها می

دار قهای الندای ویلکز استفاده شد که با توجه به ماز آزمون

F های معناداری کاری تفاوتهای اهماللفهؤو پی مقدار م

 (.≥11/1P) در بین دو گروه مشاهده شد
 

های دانشجويان با پيشرفت تحصيلي باال و پائين در های تفاوت ميانگين گروههای توصيفي و نتايج آزمون( آماره1جدول 
 کاریو اهمالهای استرس مؤلفه
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پیشرفت 
 تحصیلی پایین

82 (72/5) 82/278 (13/4) 54/173 (49/3 )86/153 (22/1 )43/35 (22/4 )93/14 (32/3 )83/12 (63/2 )29/11 

پیشرفت 
 تحصیلی باال

126 (84/6 )89/283 (31/5) 31/178 (91/3 )38/164 (29/1 )27/39 (93/3 )53/13 (32/3 )11/11 (76/2 )35/9 

مقدار الندای 
 ویلکز

 98/1 1 99/1 1 94/1 91/1 92/1 

 73/16 12/18 15/13 19/1 11/1 15/1 12/3  معادل  Fمقدار

P-Value  179/1 815/1 293/1 662/1 111/1 111/1 111/1 
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با توجه به اینکه هدف تمایز دو گروه دانشجویان با 

پیشرفت تحصیلی پایین و باال بود، یک تابع تشخیصی 

 طبق یک آزمونبه دست آمد. این تابع تشخیصی بر 

تواند به طور معناداری می 63/26مجذور کای با مقدار 

تمایزگذاری بین دو گروه از دانشجویان با پیشرفت 

و  های استرسمؤلفه بر اساستحصیلی پایین و باال 

(. مقدار ویژه در این ≥11/1P) کاری را انجام دهداهمال

و ضریب همبستگی کانونیک 153/1موقعیت برابر با 

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

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

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

 کاریمالهای استرس و اهو باال در مؤلفه

P-Value مقدار ويژه همبستگي کانونيک الندای ويلكز کای دو درجه آزادی 

111/1 7 63/26 868/1 364/1 153/1 

 

ضرایب تشخیصی کانونیک برای تمایز  3در جدول 

 ر اساسبدانشجویان با پیشرفت تحصیلی باال و پائین 

کاری ارائه شده است. ضرایب های استرس و اهمالمؤلفه

تابع تشخیص کانونیک اهمیت نسبی هر متغیر )پس از 

 بندی افراد را نشانکنترل نقش دیگر متغیرها( در گروه

کدام از ضرایب نشانگر اهمیت آن  دهند، شدت هرمی

متغیر در تمایزگذاری و عالمت ضرایب نیز نشان دهنده 

(. همانگونه که 48) جهت رابطه در تمایزگذاری است

مشخص است به جز استرس ناشی از انطباق مجدد، تمام 

یر بین دارای ضرایب تشخیصی منفی با متغمتغیرهای پیش

لفه ؤمالک هستند. بر طبق ضرایب تشخیصی م

کاری (، اهمال-47/1برنامگی )کاری ناشی از بیاهمال

 کاری عمدی و اهمال (-38/1ناشی از خستگی )

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

 پیشرفت تحصیلی باال و پائین را دارند. 

 

 کاریهای استرس و اهمال( ضرايب تشخيصي کانونيک برای تمايز دانشجويان سازگار و ناسازگار در مؤلفه2جدول 

استرس مرتبط با 

 فقدان

استرس ناشي از 

 انطباق مجدد

استرس مربوط 

به مسائل شغلي 

 تحصيلي

استرس مرتبط با 

 مسائل خوشايند

کاری اهمال

 عمدی

کاری اهمال

ناشي از 

 خستگي

کاری اهمال

ناشي از 

 برنامگيبي

22/1- 15/1 11/1- 18/1- 33/1- 38/1- 47/1- 

 

 بینی عضویت گروهی دانشجویان پیش 4جدول 

کاری های استرس و اهمالهای طرحوارهمؤلفه بر اساس

این تابع تشخیص در حدود  بر اساسدهد. را نشان می

های اولیه درصد از دانشجویان به درستی در گروه 64

بندی مجدد در هر اند. صحت طبقهخود جایگزین شده

 هم برابر است. دو گروه با
 

ي عضويت گروهي دانشجويان با پيشرفت بينپيش( 4جدول 
 اریکهای استرس و اهمالاساس مؤلفه تحصيلي باال و پائين بر

 بندی اوليهگروه
 بيني عضويت گروهيپيش

 گروه دوم گروه اول
 44 (3/35 )24( 7/64) (n =68گروه اول )
 45 (1/64 )81( 1/36) (n =125گروه دوم )

 بندی شدند. اولیه به درستی مجدداً طبقههای هافراد گرو درصد 2/64
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 بحث
هدف پژوهش حاضر تمایزگذاری دانشجویان با پیشرفت 

 کاریهای اهماللفهؤم بر اساستحصیلی باال و پایین 

اد های پژوهش نشان دباشد. یافتهتحصیلی و استرس می

اال در ب که دانشجویان با پیشرفت تحصیلی پایین و

های مربوط به استرس تفاوت زیادی با هم ندارند؛ میانگین

کاری دانشجویان با های مربوط به اهماللفهؤولی در م

بت به های باالتری نسپیشرفت تحصیلی پایین، میانگین

دانشجویان با پیشرفت تحصیلی باال دارند. بیشترین 

 کاری ناشی ازهای دو گروه در اهمالاختالف میانگین

ز کاری ناشی اترتیب در اهمالخستگی است و سپس به

این  بر اساسباشد. کاری عمدی میبرنامگی و اهمالبی

درصد از دانشجویان به درستی  64تابع تشخیص در حدود 

اند. همچنین نتایج های اولیه خود جایگزین شدهدر گروه

امگی، برنکاری ناشی از بیلفه اهمالؤتحقیق نشان داد که م

کاری عمدی کاری ناشی از خستگی و اهمالمالاه

بیشترین سهم را در تمایز دو گروه از دانشجویان پیشرفت 

 تحصیلی باال و پائین را دارند.

اری کهای این بخش از پژوهش که اهمالدر ارتباط با یافته

ه منفی ها رابطدانشجویان با پیشرفت تحصیلی پائین آن

پژوهشی مکفی وجود  دارد، مبانی نظری محکم و شواهد

 Solomon) سولومون و راثبلوم دارد. برطبق دیدگاه نظری

& Rothblum )(49از اهمال ) کاری، به تعویق انداختن

ریزی و اتکاء به خود در امور منجر به ناکارآمدی برنامه

های فرد شود و از این طریق تالشها میعمل به برنامه

همچنین طبق این شود. مینافرجام برای رسیدن به هدف 

کاری فرد را در یک موقعیت اضطراب مداوم نظریه اهمال

 صورتدهد که این حالت روانشناختی بهو ممتد قرار می

کاری پیامد منفی اهمالمعکوس با عملکرد در ارتباط است. 

ای از های آموزشی و تحصیلی در گسترهدر محیط

  عملکرد تحصیلی پایینپیامدهای تحصیلی همچون، 

ها، رضایت ها و بحثشرکت غیرفعال در کالس (52-51)

حتی  ( و53پایین از عملکرد و شکست تحصیلی )

تحلیل  فرا .اضطراب عمومی باالتر گزارش شده است

 کاری و پیشرفتانجام گرفته در زمینه رابطه بین اهمال

های اثر متوسط منفی را برای رابطه بین این تحصیلی اندازه

نه تنها  کاری(. اهمال54) نموده استدو متغیر گزارش 

ارتباط منفی با پیشرفت تحصیلی دارد بلکه با کیفیت 

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

بعدی است و این امر در  ای چندکاری سازهاهمال

های مختلف و ابزارهای سنجش نیز نمود پیداکرده نظریه

کاری های اهمالاز مؤلفه است، الزم بود که اثرات هرکدام

 بر پیشرفت تحصیلی جداگانه بررسی شود.

کاری ناشی از بر طبق نتایج این پژوهش اهمال

برنامگی بیشترین توان تمایز بین دانشجویان با بی

پیشرفت تحصیلی باال و پائین را دارد. یکی از ابعاد 

باشد که ضعف در آن منجر دهی میفراشناخت خودنظم

شود. از آنجایی برنامگی میری ناشی از بیکابه اهمال

های افراد ریزی از جمله ویژگیکه نداشتن برنامه

ورز تصور ورز است، لذا در این حالت فرد تعللتعلل

کند که تمام اوقات خود را در طول هفته برای انجام می

 (. 47کند )تکلیف صرف می

 یعامل دوم متمایز کننده دانشجویان با پیشرفت تحصیل

کاری ناشی از خستگی است. در واقع باال و پائین، اهمال

اگر بتوانیم مفهوم خستگی را با مفهوم فرسودگی یکسان 

کاری ناشی از توانیم ارتباط اهمالدر نظر بگیریم می

گی افرادی که فرسودخستگی را چنین توجیه نماییم که 

بت اشتیاقی نسبی تحصیلی دارند معموالً عالئمی مانند

مطالب درسی، عدم تمایل به حضور مستمر در به 

های های کالسی، غیبتکالس، عدم مشارکت در فعالیت

کفایتی در یادگیری معنایی و بیمکرر و احساس بی

میکائیلی و (. 56) کنندمطالب درسی را تجربه می
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عالقگی که بی ندای نشان دادهمکاران در مطالعه

است یلی عملکرد تحص بینترین پیشتحصیلی قوی

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

بین ابعاد فرسودگی تحصیلی و عملکرد تحصیلی رابطه 

داری وجود دارد و فرسودگی تحصیلی بیشترین معنی

( در 58) کندواریانس عملکرد تحصیلی را تبیین می

یک موضوع جدی تحصیلی واقع، فرسودگی تحصیلی 

 رای پیشرفت تحصیلی محسوبعنوان مانعی بو به است

و پیامدهای منفی مانند  زیرا با افزایش استرس شود،می

، ناامیدی در پذیریتحریکدرماندگی،  ایجاد احساس

 هایفعالیتتحصیلی و مشارکت در  انگیزه جویان،دانش

نهایت سبب افت عملکرد  در و هکالسی را کاهش داد

 (.59گردد )میتحصیلی 

زای نشان داد که عوامل استرس هابخش دیگری از یافته

اجتماعی به عنوان عامل تمایزکننده دانشجویان  -روانی

با پیشرفت تحصیلی باال و پائین نقش معناداری ندارد. 

ین که های پیشبر طبق نظریه با توجه به نتایج پژوهش

یید أمعناداری رابطه استرس و پیشرفت تحصیلی را ت

ژوهش حاضر با نتایج های پیافته (.22-26)نموده بودند 

وان نیست. برای خمبانی تجربی و نظری این حوزه هم

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

حصیلی ت عملکرد و تحصیلی استرس شخصیت، صفات

ن بی هنده رابطه منفینشان دها آن نتایجپرداختند و 

 بود. همچنیناسترس تحصیلی و عملکرد تحصیلی 

شود که هد که استرس باعث میدپژوهش نشان می

های تحصیلی خود را کمتر از آنچه دانشجویان توانش

هست واقعاً برآورد کنند و در نتیجه استرس تحصیلی 

 (.61) شودمنجر به کاهش پیشرفت تحصیلی می

های این پژوهش با دیگر در ارتباط با ناهمخوانی یافته

به  اینکهتوان ارائه نمود. اول تحقیقات چندین توجیه می

رسد بهتر بود در جهت سازگاری با متغیر وابسته نظر می

زا تحقیق، ابزار مورد استفاده برای سنجش عوامل استرس

سنجید طور تخصصی استرس تحصیلی را میبایست بهمی

نه استرس عمومی را؛ دوم اینکه تأثیر استرس بر پیشرفت 

رسد تحصیلی رابطه کامالً خطی و منفی نیست. به نظر می

که یک رابطه غیرخطی بهترین تفسیر ممکن در این 

ار ای از فشموقعیت باشد. یعنی وجود یک سطح آستانه

 ویژه در امور تحصیلی الزمروانی برای هرگونه موفقیت به

ل نظریه برانگیختگی هب به نق بر اساساست. این موضوع 

( که 61) (Hergenhan & Olsonهرگنهان و السون ) از

انگیختگی متوسط را الزمه عملکرد بهینه وجود یک بر

 کاپالن و سادوک  داند و همچنین نظرمی

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

 تواند توانایی یادگیری را افزایشسطح بهینه از استرس می

 دهد، قابل توجیه است.

های این تحقیق بایستی توجه داشت که علیرغم یافته

های خاصی نیز است که دارای محدودیتتحقیق حاضر 

در تعمیم نتایج بایستی مورد توجه قرار بگیرد. با توجه 

ها از طریق نظرسنجی به دست آمده به اینکه کلیه داده

ها موجبات دهی آزمودنیممکن است مقبولیت پاسخ

ها باشد. همچنین به جهت ماهیت سوگیری در داده

ذار بر های تأثیرگروش تحقیق امکان کنترل دیگر متغیر

 های پژوهشی آتیپیشرفت تحصیلی نبود و در طرح

ای تأثیرات های مداخلهتوان با اجرای برنامهمی

کاری را بر پیشرفت تحصیلی های کاهش اهمالبرنامه

 های این پژوهش که نشانبررسی کرد. با توجه به یافته

کاری با پیشرفت تحصیلی های اهماللفهؤاز رابطه م

هایی برای کاهش شود برنامهتوصیه میدارد. 

صالح کاری در سطح دانشگاه توسط مراجع ذیاهمال

مانند دفاتر مشاوره دانشجویی انجام گیرد. به طور 

بخش تحلیل تشخیصی این  نتایج به توجه باتر دقیق

ریزی به های برنامهداد مهارت دپیشنها توانتحقیق می
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پیشگیری از دانشجویان آموزش داده شود که با 

کاری به طور غیرمستقیم بر عملکرد تحصیلی اهمال

های مطالعه ناپیوسته و ها مؤثر باشد. همچنین شیوهآن

دار که از خستگی فراگیران در حین مطالعه فاصله

تواند از خستگی که خود عاملی می ،کندجلوگیری می

 کاری است ممانعت نماید. برای اهمال

 

 گيرینتيجه

های این پژوهش و مبانی تجربی و نظری یافته با توجه به

توان نتیجه گرفت که با لحاظ رابطه منفی بین موجود می

کاری و پیشرفت تحصیلی امکان تشخیص اهمال

دانشجویان دارای پیشرفت تحصیلی باال از دانشجویان 

های مؤلفه بر اساسدارای پیشرفت تحصیلی پائین 

های استرس وجود، مؤلفهکاری وجود دارد. با این اهمال

به جهت ناهماهنگی نتایج پیشینه پژوهشی، وجود یک 

ای از استرس برای عملکرد بهینه، گستره سطح آستانه

داری با پیشرفت وسیع انواع استرس، به طور معنی

 یبراشود تحصیلی در این تحقیق رابطه ندارد. پیشنهاد می

 ی،راکحاصل از اهمال یلیتحص یهابیاز آس یریشگیپ

آن را بهتر  یهاو نشانه یکارمفهوم اهمال ان،یدانشجو

 قیکنند و از طر دایپ یاز عواقب آن آگاه ،بشناسند

زمان  تیریو مد یخود کنترل نیتمر، منظم یهاآموزش

 .بکاهندآن از  یناش یهابیاز آس

توان به این موضوع می ،های این پژوهشاز محدودیت

با موضوع بررسی اشاره نمود که تاکنون پژوهشی 

اجتماعی با پیشرفت تحصیلی  -استرس روانی

دانشجویان تاکنون طبق بررسی صورت نگرفته بود 

بنابراین تعمیم نتیجه با نبود حمایت نظری و تجربی 

الزم با احتیاط الزم است صورت گیرد. همچنین جامعه 

آماری پژوهشی محدود به دانشجویان علوم پزشکی 

است در جامعه دیگر نتایج  باشد که ممکنتبریز می

 دست آید. همتفاوتی ب

 

 سپاس و قدرداني

با سپاس از مسئولین و دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه 

 .تبریز

ای سسهؤمقاله حاضر تحت حمایت هیچ سازمان یا م

 باشد.نمی

 

 تضاد منافع

 گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان هیچ

 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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