گامهاي توسعه در آموزش پزشكي
مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
دوره سیزدهم ،شماره پنجم ،ص 9395 ،644 -694

تعللورزی تحصیلی و ابعاد آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز و ارتباط آن با

بررسی
عملکرد تحصیلی
1

رقیه پورصابری
 .1کارشناس ارشد مدیریت آموزشی ،مربی ،گروه علوم تربیتی ،دانشگاه پیام نور آذرشهر ،تبریز ،ایران

دریافت مقاله49/01/7 :

آخرین اصالح مقاله45/5/32 :

پذیرش مقاله45/5/20 :

زمینه و هدف :تعللورزی اغلب به عنوان یک تأخیر عمدی و غیر منطقی رفتار تعریف میشود که در میان دانشجویان سراسر جهان یک پدیده رایج به
شمار میرود .پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان تعللورزی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در نیمسال دوم سال تحصیلی 0242-49
و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی انجام گردید.
روش کار :این پژوهش از نوع مقطعی بود .جامعه مطالعه را کلیه دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و نمونهها را  051دانشجوی خوابگاهی
این دانشگاه تشکیل دادند .روش نمونهگیری از نوع غیر احتمالی و ابزار به کار رفته ،مقیاس تعللورزی تحصیلی  Solomonو Rothblum
( Academic Procrastination Scaleیا  )APSبود .پایایی کل این مقیاس و ابعاد آن به روش ضریب  Cronbachs alphaدر دامنه  1/90تا
 1/77برآورد گردید .دادهها با استفاده از آزمونهای  3و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :بر طبق یافتهها ،میزان تعللورزی و ابعاد آن به ترتیب  21/7 ،37/1 ،25/2و  20/2درصد بود .نتایج آزمون  3نشان داد که تعلل در انجام تکالیف
درسی ،آمادهسازی مقاالت و نمره کل تعللورزی با عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته پرستاری و مامایی ارتباط منفی معنیداری داشت ( .)P > 1/10بین
نمره کل تعللورزی و ابعاد آن با عملکرد تحصیلی در نمونه کل دانشجویان ارتباط منفی معنیداری مشاهده شد ( .)P > 1/10نتایج تحلیل رگرسیون
چندگانه به روش گام به گام حاکی از آن بود که نمره کل تعللورزی ،بهترین پبشبینی کننده عملکرد تحصیلی میباشد.
نتیجهگیری :پژوهش حاضر تعللورزی تحصیلی را به عنوان شایعترین عامل کاهش عملکرد تحصیلی دانشجویان مشخص نمود .بنابراین ،انجام مطالعات
تکمیلی در جهت علل تعللورزی تحصیلی ضروری به نظر میرسد.
کلید واژهها :میزان ،تعللورزی تحصیلی ،عملکرد تحصیلی
*نویسنده مسؤول :گروه علوم تربیتی ،دانشگاه پیام نور آذرشهر ،تبریز ،ایران
تلفن  190-29399794 :نمابر190-29399794 :
Email: rpoursaberi@yahoo.com

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

مقدمه

دوره سیزدهم شماره پنجم

یافتههای پژوهش  Solomonو  Rothblumنشان داد که

تعللورزی ( )Procrastinationقصد تأخیر داوطلبانه در

میزان تعللورزی تحصیلی در مواقعی که دانشجویان باید

میدان عمل ،بر خالف پیشبینی وخامت اوضاع به دلیل این

تکالیفی را بنویسند ( 96درصد) ،بیشتر از زمانی است که باید

تأخیر است ( .)0بر طبق مطالعات  Kaganو همکاران ( )3و
 Milgramو همکاران ( ،)2تعللورزی مشکل شایعی میباشد
که نمودهای خود را در تمام حوزههای زندگی از جمله

دروس را بخوانند ( 21درصد) یا خود را برای امتحانات آماده
کنند ( 37درصد) و یا تکالیفشان را ارایه نمایند ( 00درصد)
( .)06نتایج مطالعه  Balkisو  Duruکه بر روی 571

تحصیل ،شغل و امور جاری نشان میدهد .یکی از حوزههای

دانشجوی  04تا  37ساله دانشگاه پاماکولی ترکیه انجام شد،

درگیر در تعللورزی ،تحصیل است .بنابراین ،منظور از

حاکی از آن بود که میزان تعللورزی تحصیلی در این

تعللورزی در پژوهش حاضر ،تعللورزی تحصیلی بود.
تعللورزی تحصیلی در بررسی  Milgramو همکاران ( )2و
 Rothblumو همکاران ( ،)9به عنوان ترک و وقفه در انجام

دانشجویان 32 ،درصد میباشد ( Ozer .)07و همکاران نیز این
میزان را  53درصد برآورد نمودند ( McCown .)07و
 Robertsدر تحقیق خود نتیجه گرفتند که  32درصد

تکالیف تحصیلی مانند آماده شدن برای امتحانات و انجام

دانشجویان جدیدالورود 37 ،درصد سال دومیها 23 ،درصد

تکالیف در دقیقه آخر همراه با احساس ناراحتی و تشویش

سال سومیها و  27درصد سال آخریها به تعللورزی گرایش

درونی و مدیریت زمان نامناسب تعریف شده است .تعللورزی

دارند ( .)04پژوهشهای انجام گرفته در داخل کشور بیانگر

تحصیلی در مطالعات  Senecalو  )5( Koestnerو

میزان باالی تعللورزی تحصیلی در دانشجویان ایرانی است.

 Schouwenburgو  ،)6( Layانجام تأخیر عمدی در تکالیف

توکلی در مطالعهای بر روی  611دانشجوی دانشگاه آزاد

و موضوعات تحصیلی و ترس از اشتباه کردن و به تعویق

اسالمی واحد آبادان ،نشان داد که  09درصد کل دانشجویان،

انداختن تکلیفی که نیاز به کامل شدن دارد ،تعریف شده است.

 03درصد دانشجویان دختر و  09/0درصد دانشجویان پسر،

نتایج مطالعات  Onwuegbuzie ،)0( Steelو Collins

سطوح باالیی از تعللورزی تحصیلی را دارند و  71/7درصد

( )7و  Sembو همکاران ( )7نشان میدهد که یکی از

همه دانشجویان 67/7 ،درصد دانشجویان دختر و  67/7درصد

مهمترین موانع موجود بر سر راه موفقیت دانشجویان ،تعلل
ورزیدن در انجام امور تحصیلی است.
 Kaganو همکاران ( Ferrari ،)3و همکاران (،)4
 )00( O’Brien ،)01( Woltersو  Kachgalو همکاران

دانشجویان پسر از سطوح متوسطی از تعللورزی تحصیلی
برخوردار هستند (.)31
دو دلیل عمده تعللورزی در امر تحصیل از نظر Solomon

و  ،Rothblumترس از شکست و خوب انجام ندادن تکالیف

( )03در تحقیقات خود ،میزان باالی تعللورزی را در میان

و وظایف بیان شد ( .)06سواری در تحقیق خود بر روی

دانشجویان گزارش نمودند Capan .معتقد است که  45درصد

دانشجویان دانشگاه پیام نور اهواز ،نشان داد که  07/3درصد

دانشجویان تعللورزی را تجربه میکنند ( .)02میزان

کل دانشجویان 07/7 ،درصد دانشجویان پسر و  07/12درصد

تعللورزی تحصیلی بین دانشجویان در مطالعه  Ellisو

دانشجویان دختر تعللورزی تحصیلی دارند (.)30

 ،Knausحدود  71درصد بیان گردید ( .)09این میزان در

 Fritzscheو همکاران معتقد هستند که تعللورزی در

بررسی  Clarkو  Hillدر زمینه امتحانات  37درصد ،در نوشتن

دانشجویان ،با استرس ،احساس گناه ،روانرنجوری ،عزت

مقاالت و گزارشهای درسی  21درصد و در خواندن دروس

نفس پایین و نمرات پایین در عملکرد تحصیلی همراه است

 26درصد گزارش شد (.)05

( .)33نتایج مطالعات صارمی رسولی ( ،)32حسنبیگی و
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بررسی میزان تعللورزی تحصیلی و ابعاد...

همکاران ( ،)39جوکار و دالورپور ( Klassen ،)35و همکاران

بررسی قرار میدهد .پاسخ به سؤاالت مقیاس در قالب طیف

( )37( Canter ،)36و  Howellو همکاران ( )37گزارش کرد

لیکرت از (هرگز = نمره  0تا همیشه = نمره  )5میباشد .در

که تعللورزی تحصیلی با عملکرد تحصیلی ارتباط منفی دارد

مقیاس  ،APSسؤاالت  32 ،30 ،06 ،05 ،02 ،00 ،6 ،9 ،3و

و ممکن است عامل مؤثری در پیشبینی منفی عملکرد

 35به صورت بر عکس نمرهگذاری میشوند .این پرسشنامه

تحصیلی باشد .یافتههای پژوهشی که بر روی  314دانشجوی

توسط جوکار و دالورپور به فارسی ترجمه شد .برای بررسی

رشته دندانپزشکی دانشگاه هند انجام شد ،ارتباط بین این دو

روایی از روش تحلیل عاملی و همبستگی گویه با نمره کل

متغیر را  -1/62برآورد نمود ( .)34بر مبنای این یافته،

استفاده گردید که نتایج تحلیل عاملی به روش مؤلفههای

دانشجویانی که تعللورزی باال دارند ،عملکرد تحصیلی پایینی

اصلی ،بیانگر وجود یک عامل کلی در پرسشنامه بود.

را تجربه مینمایند و دانشجویانی که تعللورزی تحصیلی

همبستگی گویهها با نمره کل پرسشنامه در سطح مطلوب و

کمتری دارند ،از عملکرد تحصیلی بهتری برخوردار هستند.

معنیدار بیان شد .ضریب پایایی مقیاس  APSنیز با استفاده از

در تحقیقی مشخص شد که حدود  03درصد دانشجویان

ضریب  1/40 ،Cronbachs alphaمحاسبه گردید ( .)35در

علوم پزشکی در طی تحصیل خود حداقل یک ترم تحصیلی

پژوهش حاضر ،پایایی مؤلفههای پرسشنامه برای هر یک از

مشروط میشوند ( .)07بنابراین ،مطالعه حاضر با هدف تعیین

مؤلفههای تأخیر در آماده شدن برای امتحان ،تأخیر در انجام

میزان تعللورزی تحصیلی در میان دانشجویان دختر و پسر

تکالیف درسی ،تأخیر در آماده کردن مقاالت درسی و پایایی

خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و بررسی ارتباط آن با

کل به ترتیب  1/79 ،1/54 ،1/90و  1/77به دست آمد.
دامنه نمرات حاصل شده دانشجویان از مقیاس تعللورزی و

عملکرد تحصیلی دانشجویان انجام گردید.

هر یک از مؤلفههای آن بر مبنای مطالعه  Lakshminarayanو

روش کار

همکاران ،به سه گروه تقسیم گردید .گروه اول شامل

این مطالعه از نوع مقطعی بود و نمونه پژوهش را 051

دانشجویانی است که نمرات آنها در  22/2درصد پایین نمره

دانشجوی پسر و دختر رشته پزشکی ،مامایی و پرستاری

کل تعللورزی قرار دارد .این افراد از کمترین سطح تعللورزی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز تشکیل دادند که در تابستان سال

برخوردار هستند .گروه دوم شامل دانشجویانی است که در

 0249ساکن خوابگاه دانشگاه بودند .نمونهگیری به صورت در

 22/9درصد تا  66/6درصد میانه نمره تعللورزی قرار دارند

دسترس انجام شد.

که این افراد تعللورزی متوسطی دارند و گروه سوم را

متغیرهای پژوهش شامل تعللورزی تحصیلی و عملکرد

دانشجویانی تشکیل میدهند که در  66/7درصد باالی نمره

تحصیلی بود .جهت سنجش تعللورزی تحصیلی از مقیاس

تعللورزی تقسیمبندی میشوند .این افراد در باالترین حد از

Rothblum

تعللورزی قرار دارند ( .)34جهت سنجش و ارزیابی عملکرد

( Academic Procrastination Scaleیا  )APSاستفاده

تحصیلی ،از معدل تحصیلی ترم گذشته (نیمسال اول سال

گردید ( .)35این مقیاس  30گویه دارد و هر گویه به صورت

تحصیلی  )0242-49استفاده گردید .برای طبقهبندی افراد بر

مقیاس پنج گزینهای طراحی شده است که تعللورزی تحصیلی

حسب معدل نیز سه گروه متوسط به پایین ( 61درصد پایین)،

را در سه حوزه آماده شدن برای امتحانات (سؤاالت  0تا ،)6

متوسط (بین  60تا  67درصد) و متوسط به باال (64درصد و

آماده کردن تکالیف درسی (سؤاالت  7تا  )05و آماده کردن

باالتر از آن) تقسیم شدند.

تعللورزی

تحصیلی

Solomon

و

مقاالت پایان نیمسال تحصیلی (سؤاالت  06تا  )30مورد
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در جمعآوری اطالعات ،از شرکت کنندگان درخواست شد

دوره سیزدهم شماره پنجم

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

تا به همه سؤاالت پاسخ دهند و به آنها اطمینان داده شد که از

یافتهها

اطالعاتشان فقط به صورت گروهی استفاده میشود و جنبه

پژوهش حاضر بر روی  051دانشجوی خوابگاهی دانشگاه

رازداری حفظ خواهد شد.

علوم پزشکی تبریز صورت گرفت .دامنه سنی شرکت کنندگان

جهت توصیف نمونههای پژوهش از شاخصهای آمار

مطالعه  07تا  93سال ،میانگین سنی دانشجویان دختر  32سال

توصیفی (فراوانی /درصد ،میانگین و انحراف معیار) و برای

و دانشجویان پسر  37سال بود .کمترین و بیشترین میانگین

آزمون مفروضات ،از آزمونهای  Pearson ،3و تحلیل

سنی به دانشجویان رشته مامایی و پزشکی به ترتیب با  33و

رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده گردید .دادهها

 37/03سال تعلق داشت .جدول  0بیانگر ویژگیهای

در نرمافزار  )SPSS Inc., Chicago, IL( SPSSمورد تجزیه

جمعیتشناختی شرکت کنندگان بود و توزیع آنها را بر اساس

و تحلیل قرار گرفت.

سن ،وضعیت تأهل و رشته تحصیلی نشان میدهد.
جدول  :0شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
دختر

پسر

نمونه کل

متغیر

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

مجرد

(77 )75/3

(39 )73/7

(003 )79/7

متأهل

(34 )39/7

(4 )37/2

(27 )35/2

پزشکی

(35 )30/9

(35 )75/7

(51 )22/2

پرستاری

(27 )20/6

(7 )30/3

(99 )34/2

مامایی

(55 )97/1

(0 )2/1

(56 )27/2

متوسط به پایین

(71 )54/7

(04 )57/6

(74 )54/2

متوسط

(03 )01/2

(7 )30/3

(04 )03/7

متوسط به باال

(25 )34/4

(7 )30/3

(93 )37/1

کم

(25 )34/4

(7 )39/3

(92 )37/7

متوسط

(51 )93/7

(05 )95/5

(65 )92/2

زیاد

(23 )37/9

(01 )21/2

(93 )37/1

کم

(27 )20/6

(03 )26/9

(94 )33/7

متوسط

(92 )26/7

(03 )26/9

(55 )26/7

زیاد

(27 )20/6

(4 )22/2

(96 )21/7

تعلل در آمادهسازی مقاالت

کم

(27 )23/5

(00 )95/5

(94 )33/7

درسی

متوسط

(24 )22/2

(05 )30/3

(59 )26/1

زیاد

(9 )29/3

(7 )9/7

(97 )20/2

کم

(91 )29/3

(03 )26/9

(53 )29/7

متوسط

(26 )21/7

(4 )37/2

(95 )21/1

زیاد

(90 )25/1

(03 )26/9

(52 )25/2

وضعیت تأهل
رشته تحصیلی

عملکرد تحصیلی

تعلل

در

آمادهسازی

برای

امتحانات
تعلل در انجام تکالیف درسی

نمره کل تعللورزی

P

1/773
1/110

1/316

1/702

1/795

1/345

1/436

میزان تعللورزی تحصیلی و ابعاد آن در نمونههای مورد

تعللورزی در نمونه کل دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی

مطالعه در جدول  0ارایه شده است که بر اساس آن ،میزان

تبریز  25/2درصد ،در نمونههای دختر  25/1درصد و در
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تحصیلی ،تعللورزی تحصیلی و ابعاد آن در نمونههای دختر با

نمونههای پسر  26/9درصد بود.
نتایج آزمون  3نشان داد که اختالف معنیداری بین عملکرد

نمونههای پسر وجود نداشت (( )P < 1/151جدول .)2

جدول  :3تعللورزی تحصیلی و ابعاد آن در نمونههای مورد مطالعه
متغیر

خانمها

آقایان

کل نمونههای پژوهش

سن

32/1293 ± 2/461

37/707 ± 6/474

39/216 ± 5/229

عملکرد تحصیلی

09/291 ± 3/113

09/513 ± 0/674

09/271 ± 0/422

تعلل در آمادهسازی برای امتحانات

06/074 ± 9/122

06/647 ± 2/799

06/342 ± 2/475

تعلل در انجام تکالیف درسی

31/479 ± 5/519

04/121 ± 6/373

31/596 ± 5/707

تعلل در آمادهسازی مقاالت درسی

07/777 ± 5/606

07/505 ± 6/345

07/716 ± 5/753

نمرۀ کل تعللورزی

55/074 ± 00/670

52/393 ± 02/956

25/75 ± 03/172

جدول  :2رابطه تعللورزی تحصیلی و مؤلفههای آن با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز به تفکیک رشته تحصیلی

3

درجه آزادی

P

9

1/166
1/565

رشته تحصیلی

متغیر

پزشکی

تعلل در آمادهسازی برای امتحانات

7/734

تعلل در انجام تکالیف درسی

3/461

9

تعلل در آمادهسازی مقاالت

2/372

9

1/503

نمره کل تعللورزی

5/023

9

1/379

تعلل در آمادهسازی برای امتحانات

9/675

9

1/233

تعلل در انجام تکالیف درسی

01/401

9

1/137

تعلل در آمادهسازی مقاالت

01/369

9

1/126

نمره کل تعللورزی

01/369

9

1/126

تعلل در آمادهسازی برای امتحانات

5/717

9

1/333

تعلل در انجام تکالیف درسی

05/776

9

1/112

تعلل در آمادهسازی مقاالت

02/972

9

1/114

نمرۀ کل تعللورزی

07/545

9

1/110

نمونه کل

تعلل در آمادهسازی برای امتحانات

00/737

9

1/104

دانشجویان

تعلل در انجام تکالیف درسی

02/707

9

1/117

تعلل در آمادهسازی مقاالت

07/677

9

1/110

نمره کل تعللورزی

39/714

9

1/110

پرستاری

مامایی

بررسی ارتباط بین تعللورزی تحصیلی و عملکرد تحصیلی

که بین تعللورزی در آمادهسازی امتحانات پایان ترم،

نشان داد که بین تعللورزی در انجام تکالیف درسی،

تعللورزی در انجام تکالیف درسی ،آمادهسازی مقاالت درسی

آمادهسازی مقاالت درسی و نمره کل تعللورزی با عملکرد

و نمره کل تعللورزی تحصیلی با عملکرد تحصیلی در نمونه

تحصیلی دانشجویان رشتههای پرستاری و مامایی ،ارتباط منفی

کل دانشجویان ،ارتباط منفی معنیداری وجود داشت

معنیداری مشاهده شد (( )P > 1/151جدول )2؛ ضمن این

(( )P > 1/151جدول .)2
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مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

جهت پیشبینی عملکرد تحصیلی از روی متغیرهای

بتای به دست آمده و معنیداری آن ،نشان دهنده وجود ارتباط

جمعیتشناختی (جنسیت ،سن ،وضعیت تأهل و رشته

منفی معنیداری میباشد؛ بدین معنی که نمره کل تعللورزی

تحصیلی) و نمره کل تعللورزی تحصیلی و ابعاد آن (تعلل در

تحصیلی به طور منفی و معنیدار ،عملکرد تحصیلی را

آمادهسازی امتحانات پایان ترم ،تعلل در انجام تکالیف درسی و

پیشبینی مینماید .به عبارت دیگر ،دانشجویانی که نمرات باال

تعلل در آمادهسازی مقاالت درسی) ،از آزمون تحلیل رگرسیون

در نمره کل تعللورزی تحصیلی دریافت میکنند ،از عملکرد

چندگانه به روش گام به گام استفاده گردید .نتایج حاکی از آن

تحصیلی ضعیفی برخوردار هستند .در ضمن ،نمره کل

بود که از میان متغیرهای پیشبین ،نمره کل تعللورزی

تعللورزی تحصیلی قادر به تبیین  03درصد از واریانس

تحصیلی ،بهترین پیشبینی کننده عملکرد تحصیلی بود .ضریب

عملکرد تحصیلی بود (جدول .)9

جدول  :9شاخصهای تحلیل رگرسیون چندگانه عوامل پیشبینی کننده عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز به روش گام به گام
متغیر پیشبین
نمرۀ کل تعللورزی

F

P

04/46

1/110

R
1/293

بحث و نتیجهگیری
در مورد دالیل مؤثر بر عملکرد تحصیلی (پیشرفت تحصیلی
یا افت تحصیلی) دانشجویان ،نظرات مختلفی توسط

R3

B

t

P

1/004

-1/295

-9/967

1/110

( Ellis ،)02( Çapan ،)03و  Clark ،)09( Knausو Hill
( Solomon ،)05و  Balkis ،)06( Rothblumو Duru

( Ozer ،)07و  )07( Demirو  McCownو )04( Roberts

صاحبنظران و اندیشمندان این حوزه ارایه شده است .بررسی

بر روی دانشجویان خارجی همسو است .علت این تفاوتها را

پژوهشها نشان داده است که یکی از دالیل عمده افت عملکرد

میتوان به روشهای نمونهگیری ،فصل اجری پرسشنامهها و

تحصیلی دانشجویان در سراسر دنیا ،تعللورزی تحصیلی

میزان دقت دانشجویان در تکمیل پرسشنامهها نسبت داد (.)21

میباشد؛ به طوری که میزان آن باال است ( .)0 ،30 ،39از

یکی از اهداف دیگر مطالعه حاضر ،بررسی رابطه

اینرو ،اولین هدف از انجام مطالعه حاضر ،تعیین میزان

تعللورزی تحصیلی با عملکرد تحصیلی بود .نتایج تحقیقات

تعللورزی تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی

نشان میدهد که تعللورزی تحصیلی یکی از مهمترین عوامل

تبریز بود .بر اساس نتایج این بررسی ،میزان تعللورزی

مؤثر بر وضعیت عملکرد تحصیلی دانشجویان میباشد که با

تحصیلی به طور کلی در این دانشجویان 25/2 ،درصد برآورد

افت عملکرد تحصیلی ارتباط دارد ( .)0 ،7 ،7 ،30-37نتایج به

گردید که بیانگر میزان باالی آن در جمعیت دانشجویی است.

دست آمده از مطالعه حاضر ،بیانگر وجود ارتباط منفی معنیدار

از آنجایی که مطالعات انجام شده در زمینه تعللورزی

بین تعللورزی تحصیلی و ابعاد آن (تعلل در مطالعه دروس

تحصیلی میان دانشجویان ایرانی پراکنده است ،میزان آن در

برای امتحانات ،تعلل در انجام تکالیف درسی و تعلل در

دامنهای از  07/3تا  71/7درصد گزارش شده است .نتایج

آمادهسازی مقاالت درسی) با عملکرد تحصیلی است؛ به طوری

مطالعه حاضر بر روی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز،

که دریافت نمرات باال در مقیاس تعللورزی تحصیلی و ابعاد

در حد وسط این دامنه برآورد گردید و با یافتههای

آن ،با دریافت نمرات پایین در عملکرد تحصیلی (افت عملکرد

پژوهشهای  Kaganو همکاران ( Ferrari ،)3و همکاران

تحصیلی) همراه میباشد .این یافته با نتایج مطالعات صارمی

( Kachgal ،)00( O’Brien ،)01( Wolters ،)4و همکاران

رسولی ( ،)32حسنبیگی و همکاران ( ،)39جوکار و دالورپور
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( Klassen ،)35و همکاران ( )37( Canter ،)36و Howell

نشان میدهند ( .)23مطابق نظر  ،Chowاعتماد به نفس پایین

و همکاران ( )37همخوانی داشت .آخرین یافته مطالعه حاضر

از جمله علل تعللورزی تحصیلی به شمار میرود .نتایج

به برآورد توان و قدرت پیشبینیپذیری تعللورزی تحصیلی

مطالعه او نشان داد که بین عزت نفس و خودکارامدی ،با

در پیشبینی عملکرد تحصیلی پرداخت؛ به طوری که

تعللورزی تحصیلی ارتباط معکوس معنیداری وجود دارد

تعللورزی تحصیلی در مطالعه حاضر 03 ،درصد واریانس

( .)22یافتههای پژوهش  Dayو همکاران حاکی از آن بود که

عملکرد تحصیلی را پیشبینی نمود که با یافتههای پژوهشهای

تأخیر و تعلل در انجام تکالیف ،عمدهترین دلیل پیشرفت

 Ferrariو همکاران ( Klassen ،)4و همکاران (Canter ،)36

تحصیلی ضعیف است؛ چرا که برخی از فراگیران ،تأخیر در

( )37و  Lakshminarayanو همکاران ( )34مشابهت داشت.

انجام تکالیف دانشگاهی و آماده شدن برای امتحانات را با

در تبیین نتایج فوق ،میتوان به تبیینهای برگرفته از نتایج

برنامهریزی غلط خود به صورت سفسطهای ،توجیه میکنند

مطالعات  Senécal ،)20( Schimingو همکاران (،)23

( .)29یکی از مهمترین علل تعللورزی تحصیلی در تحقیقات

 Day ،)22( Chowو همکاران ( Buehler ،)29و همکاران

 Buehlerو همکاران ( )25و  Kahnemanو ،)26( Tversky

( )25و  Kahnemanو  )26( Tverskyاشاره نمود.

برنامهریزی اشتباه و مغالطهآمیز ،خوشبینی به انجام تکلیف در

 Schimingمعتقد است که تعللورزی پایین ،با عملکرد
تحصیلی باال و بر عکس ارتباط معنیداری دارد؛ به گونهای که

مدت زمان کوتاهتر و آماده شدن برای امتحانات در مدت زمان
کوتاه به پشتوانه اندوختههای گذشته بیان شد.

دانشجویان با عملکرد تحصیلی خوب ،معدلهای باالیی

در مجموع ،یافتههای مطالعه حاضر نشان دهنده نقش

دریافت میکنند و تعللورزی تحصیلی پایینتری دارند ،اما در

تعللورزی تحصیلی در عملکرد دانشجویان علوم پزشکی

نقطه مقابل ،دانشجویان با عملکرد تحصیلی ضعیف ،دریافت

میباشد .با توجه به وجود عوامل متعدد مؤثر بر تعللورزی

کننده نمرات پایینی هستند و از تعللورزی تحصیلی بیشتری

تحصیلی ،به نظر میرسد این امر نیاز به واکاوی و بررسی

رنج میبرند ( .)20وی مهمترین علت تعللورزی در

ریشهای بیشتری دارد تا با شناسایی عوامل تأثیرگذار ،بتوان

دانشجویان را علت روانی میداند و بر این باور است که چنین

راهکارهای آموزشی و درمانی را جهت پیشگیری از شیوع

افرادی از شکست میترسند ،نسبت به آینده بدبین هستند،

باالی تعللورزی تحصیلی در قشر دانشجویی پیادهسازی نمود

نسبت به توانمندیهای خود احساس تردید و بیکفایتی

و از افت تحصیلی این دانشجویان پیشگیری کرد.

میکنند .بنابراین ،جهت توجیه عملکرد تحصیلی ضعیف خود،

از جمله مهمترین محدودیتهای مطالعه حاضر ،میتوان به

از تعلل به عنوان یک وسیله استفاده مینمایند و آن را علت

کم بودن نمونههای مورد مطالعه ،عدم استفاده از روش

مشکالت تحصیلی خود میدانند ( Senécal .)20و همکاران

نمونهگیری تصادفی و محدود نمودن آن به دانشجویان

( )23از جمله پژوهشگرانی هستند که در این راستا با

خوابگاهی اشاره نمود که این امر با کاهش قدرت تعمیمپذیری

 )20( Schimingهم عقیده میباشند؛ بدین معنی که آنها نیز

و روایی بیرونی همراه میباشد .پیشنهاد میگردد که در

علل روانی را از جمله مهمترین علل تعللورزی تحصیلی

پژوهشهای همهگیرشناسی آینده ،نمونهگیری با روش

میدانند ( .)23آنها معتقد هستند که انگیزه پیشرفت،

تصادفی ،برآورد حجم نمونه متناسب با حجم جامعه آماری ،در

جهتگیری هدف و خودکارامدی که زیرشاخه عوامل روانی

نظر گرفتن دانشجویان خوابگاهی و غیر خوابگاهی و اجرای

میباشند ،تعللورزی تحصیلی را تحت تأثیر خود قرار

پرسشنامهها در اوایل ترم تحصیلی انجام گیرد.

میدهند؛ به گونهای که بیشترین تأثیر را در این زمینه از خود
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مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

.دانشجویان در جهت انجام برنامهریزی مدون انجام گردد

 در ابتدا باید،توجه به اهمیت عملکرد تحصیلی این دانشجویان
میزان تعللورزی تحصیلی در دانشجویانی که افت عملکرد

سپاسگزاری

 ارزیابی شود و علل آن مورد بررسی قرار گیرد،تحصیلی دارند

بدینوسیله نویسندگان از کلیه دانشجویان شرکت کننده که

و در جهت رفع آن اقدامات عملی همچون استفاده استادان از

وقت گرانبهای خود را به منظور تکمیل پرسشنامهها در اختیار

، گزارشها،روشهای تشویقی جهت انجام به موقع تکالیف

. تشکر و قدردانی مینمایند،مطالعه قرار دادند
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Background & Objective: Procrastination is often described as a deliberate and irrational delay.
It is prevalent among students all over the world. The aim of this was study to determine the
prevalence of academic procrastination among the students of Tabriz University of Medical
Sciences, Iran, in the academic year 2014-2015 and its correlation with academic performance.
Methods: This cross-sectional study was carried on 150 medical, nursing, and midwifery
students living in the dormitory of Tabriz University of Medical Sciences. The subjects were
selected through non-probability sampling. The data collection tool used was the Academic
Procrastination Scale (APS) designed by Solomon and Rothblum. The total reliability of the PAS
and the reliability of its subscales were determined using Cronbach’s alpha (range: 0.41-0.78).
The data were analyzed using chi-square test and multiple regression analysis.
Results: According to the results, the prevalence of procrastination and its dimensions were
35.3%, 28.0%, 30.7%, and 31.3%, respectively. The chi-square test also showed that
procrastination in assignments, articles and essays preparation, and the total score of
procrastination had a meaningful negative correlation with the academic performance of the
nursing and obstetric students (P < 0.01). Furthermore, the total score of procrastination and its
dimensions had significant negative correlation with the academic performance of the whole
sample (P < 0.01). The stepwise multiple regression reveald analysis that the total score of
procrastination was the best factor for predicting academic performance.
Conclusion: The present study results indicated procrastination as the most common cause of
reduction of academic performance among students. Therefore, complementary studies are
needed to investigate the causes of academic procrastination.
Key Words: Prevalence, Academic procrastination, Academic performance
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