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Abstract
Background and Aims: Academic procrastination is one of the effective factors
to reduce students' academic performance. Also self- efficacy and psychological
resiliency are among the important life skills that are associated with positive outcomes
in many aspects of life. Thus the aim of the current research was to determine the Role
of Self- efficacy and resiliency in academic procrastination of Students.
Methods: the research method is a correlation to implement the number of 389
students from payame noor University of Shahr- e Kord in 2013-2014 academic years,
were selected through random clustering sampling method and responded to
Procrastination questionnaire, general self-efficacy questionnaire and Resiliency
questionnaire that all of them had a high validity and reliability. The gathered data
were analyzed by spss software using Pearson correlation coefficient and regression
analysis.
Results: results showed that there exist a negative and significant relation
between self- efficacy and psychological resiliency with academic procrastination
(P>0/01). The results of regression analysis showed that self- efficacy and
psychological resiliency could negatively and significantly predict 16 Percent variance
of academic procrastination in students.
Conclusions: The results highlight the importance of self-efficacy and
psychological resilience in determining students' academic procrastination. Thus,
providing training based on learning of self-efficacy and psychological resilience skills
in academic environments will lead to a reduction of academic procrastination and in
conclusion better academic performance in students.
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چکیده
زمینه و اهداف:

تعلل ورزی تحصیلی یکی از مؤلفههای تأثیرگذار بر کاهش عملکرد تحصیلی

دریافت1315/03/18:

دانشجویان است .همچنین خودکارآمدی و تابآوری روانشناختی جزو مهارتهای مهم زندگی محسوب

پذیرش1315/07/13:

میشود که با پیامدهای مثبت در بسیاری از جنبههای زندگی همراه هستند .بنابراین هدف از پژوهش حاضر

انتشار آنالین1315/10/22:

تعیین نقش خودکارآمدی و تابآوری روانشناختی در تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان بود.

EDCBMJ 2016; 9(4): 277-284

نویسنده مسئول:
نرگس جمالی
گروه روانشناسی عمومی ،دانشکده ادبیات و
علوم انسانی،دانشگاه گیالن،رشت،ایران

روش بررسی:

این پژوهش از نوع همبستگی است که برای اجرای آن تعداد  983نفر از دانشجویان

دانشگاه پیام نور شهرکرد در سال تحصیلی  4939 -4931به شیوه نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخاب
شدند و به پرسشنامه تعلل ورزی ،پرسشنامه خودکارآمدی عمومی و پرسشنامه تابآوری که همگی دارای
روایی و پایایی باالبودند ،پاسخ دادند .دادههای جمعآوریشده با استفاده از نرمافزار Spss 18و به شیوه
ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تحلیل شدند.

یافتهها:

نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین خودکارآمدی و تابآوری روانشناختی با تعلل ورزی

تحصیلی ارتباط منفی و معنادار وجود دارد ( .) P>1/14نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که خودکارامدی و
تابآوری روانشناختی میتوانند بهطور منفی و معنادار  41درصد از واریانس تعلل ورزی تحصیلی در
دانشجویان را پیشبینی نماید.

تلفن:
90133230400

نتیجهگیری :تحقیق حاضر نشانگر اهمیت خودکارآمدی و تابآوری روانشناختی در تبیین تعلل
ورزی تحصیلی دانشجویان است .بنابراین ارائه آموزشهایی مبتنی بر یادگیری مهارتهای خودکارآمدی و
تابآوری در محیطهای آموزشی ،منجر به کاهش تعلل ورزی تحصیلی و درنتیجه عملکرد بهتر تحصیلی در
دانشجویان خواهد شد.

پست الکترونیک:
nargesejamali@gmail.com

کلمات کلیدی

خودکارآمدی ،تابآوری ،تعلل ورزی تحصیلی ،دانشجو

کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفاده علمی از این مقاله برای مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی محفوظ است.

مقدمه
تعلل ورزی صفتی روانشناختی است که در محیطهای
آموزشی میان دانشجویان شایع است] .[1-3تعلل ورزی به معنی به
تأخیر انداختن تکالیف تا حد تجربه اضطراب است و افراد تعلل
ورز در انجام دادن تکالیفی که به آنها دررسیدن به اهدافشان
کمک میکند ،تنبلی میکنند] .[4همچنین تعللورزی را شکست
در انجام فعالیتی در چهارچوب زمانی خواستهشده تعریف کردهاند
] .[5تعلل ورزی بهعنوان رفتاری ناتوانکننده در نظر گرفته
می شود که باعث هدر رفتن وقت ،افزایش تنش ،افت تحصیلی و

بروز برخی مشکالت روانشناختی همچون افسردگی و اضطراب
میشود] .[2،7درواقع یکی از علل مهم شکست و فقدان موفقیت
درزمینه تحصیلی ،تعلل ورزی تحصیلی است که مانع از یادگیری
و دستیابی به اهداف تحصیلی میشود] .[2تعللورزی تحصیلی
بهعنوان مانع بزرگی بر سر راه عملکرد و پیشرفت تحصیلی
شناخته میشود ،به همین دلیل تعیین عوامل مؤثر بر آن ضرورت
دارد .خودکارآمدی و تابآوری بهعنوان ویژگی و مهارتهای مهم
روانشناختی ازجمله عوامل مؤثر بر تعلل ورزی تحصیلی در
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 .1گروه مشاوره ،دانشکده روانشناسی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
 .7گروه روانشناسی عمومی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران
 .3گروه مشاوره ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد قوچان،قوچان،ایران
 .4گروه مشاوره ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران

مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی ▐سال  0شماره ▐ 4مهر  -آبان 1305

روش بررسی
روش پژوهش از نوع همبستگی است .جامعه آماری پژوهش
حاضر شامل دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور
شهرکرد در سال تحصیلی  1303-1304میباشد .تعداد کل
دانشجویان حدوداً  599نفر میباشد از این میان تعداد  320نفر
به شیوه نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخاب شدند .مالک
انتخاب حجم نمونه ،فرمول نمونه کرجسی و مورگان بود ] ، [71که
باید تعداد  352نفر انتخاب میشدند ،اما بهمنظور باال بردن اعتبار
بیرونی تحقیق و از بین بردن اثر ریزش نمونهگیری میزان حجم
نمونه به  479نفر افزایش داده شد .درنهایت تعداد 320
پرسشنامه بهصورت کامل و بدون نقص وارد تحلیل آماری شد.
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دانشجویان محسوب میشوند .خودکارآمدی به برداشت و قضاوت
هر شخص نسبت به تواناییهای خود برای برنامهریزی ،اقدام و
رسیدن به اهداف تعریفشده است ] .[2افرادی با ویژگی
خودکارآمدی ادراکشده باال ،برای رسیدن به اهداف خود رغبت
زیادی دارند و بهجای تمرکز بر شکستها و نقاط ضعف ،بر
ویژگیهای مثبت و پیروزیها متمرکز هستند ] .[0نتایج
بررسیهای انجامشده نشانگر آن است که بین خودکارآمدی با
شاخصهای بهزیستی ذهنی و شادکامی ارتباط مثبت و معنادار
وجود دارد ] [11،19و باورهای خودکارآمدی با کاهش اختالالت
] [13،17
روانشناختی همچون افسردگی و اضطراب همراه است
همچنین با بررسی پیشینه پژوهشی ،مشخص میشود که
خودکارآمدی عالوه بر تأثیر مثبتی که میتواند بر بهزیستی
روان شناختی و سالمت هیجانی افراد داشته باشد ،در بهبود
عملکرد تحصیلی و پیشرفت تحصیلی نیز نقش مثبت و سازنده
دارد ] .[14بهعبارتدیگر ازلحاظ نظری مفهوم خودکارآمدی که
توسط  Banduraدر نظریه شناختی -اجتماعی مطرحشده است
در حوزههای مختلف زندگی تأثیرگذار است .یکی از این
حوزههای مهم زندگی نیز تحصیالت میباشد و دانشجویانی که
اعتقاد به تواناییهای خود داشته باشند بهاحتمال بیشتری در
جهت رسیدن به اهداف خود و کسب موفقیت رفتارهای سازنده از
خود بروز میدهند ] .[0درحالیکه تعلل ورزی تحصیلی را میتوان
جزو رفتارهای بیحاصل و غیر سازندهای در نظر گرفت که مانع از
پیشرفت تحصیلی دانشجویان شده و عالوه بر اینکه با کاهش
عملکرد تحصیلی همراه است ،سالمت روان آنان را نیز تهدید
میکند ] .[7، 2دانشجویان که معموالً در دوره سنی جوانی نیز قرار
دارند بخش مهمی از ساعات روزمره خود را صرف امور تحصیلی
میکنند ،به همین دلیل برخورداری از برخی ویژگیهای
روانشناختی همچون خودکارآمدی ادراکشده باال نقش مهمی
در عملکرد تحصیلی آنان دارد و پیامدهای مثبت روانشناختی و
اجتماعی را برای آنان به ارمغان میآورد] [17،13عالوه بر
خودکارآمدی ،میتوان به مهارت مهم دیگر همچون تابآوری
روانشناختی نیز اشاره کرد .تابآوری روانشناختی به فرآیندی
گفته میشود که فرد توانایی سازگاری موفقیتآمیز با شرایط
خاص و تهدیده کننده را دارا باشد ] .[15افرادی که از تابآوری
روانشناختی باالتری برخوردار باشند ،بهتر میتوانند مشکالت و
سختیها را برای رسیدن به اهداف تحمل کنند ] .[2تابآوری
باعث میشود که فرد علی رغم حضور در موقعیتی دشوار ،توانایی
تحمل و عبور موفقیتآمیز از آن را داشته باشد و موفقیت را حتی
در لحظات سخت تجربه کند ] .[15پژوهشهای انجامشده نشانگر
آن هستند که تابآوری روانشناختی عالوه بر تأثیر مثبت

برافزایش بهداشت روان ] [17در بهبود عملکرد اجتماعی ] [12و
ارتقاء کیفیت زندگی کاری ] [12نیز مؤثر است .در ارتباط با نقش
مثبت و سازنده تابآوری روانشناختی درزمینه تحصیل نیز
میتوان به یافتههای پژوهشهایی اشاره کرد که نشان دادهاند
بین تابآوری با راهبردهای خودتنظیمی تحصیلی ] [10و پیشرفت
تحصیلی ] [79ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد .عملکرد موفق
تحصیلی امری راحت و بدون دردسر نیست ،در زندگی تحصیلی
ممکن است اتفاقاتی رخ دهد که نیازمند برخورداری دانشجویان
از برخی ویژگیها و مهارتها همچون تابآوری میباشند.
دانشجویان تاب آور بهخوبی میتوانند از مشکالت به وجود آمده
گذر کنند و در جهت اهداف تحصیلی و موفقیت قدمهای سازنده
بردارند ] .[79در غیر این صورت ممکن است که با هر چالشی که با
آن مواجه میشوند ،از خود ضعف نشان دهند و برخی رفتارهای
غیر سازنده و بیحاصل همچون تعلل ورزی را از خود بروز دهند.
بهعبارتدیگر تعلل ورزی را میتوان یکی از راهبردهای ناکارآمد
در نظر گرفت که دانشجویان در امور تحصیلی به کار میگیرند تا
از مواجه با چالشها و مشکالت در امان باشند ] .[10همانطور که
ذکرشده تعلل ورزی تحصیلی یکی از موارد نسبتاً شایع در بین
دانشجویان است که کارکرد آنها را درزمینه تحصیلی با خطراتی
مواجه میسازد .تعلل وزی تحصیلی عالوه بر اینکه با کاهش
عملکرد تحصیلی مرتبط است ،سالمت روانشناختی و بهزیستی
هیجانی دانشجویان را نیز با خطراتی مواجه میسازد .از سوی
دیگر ادبیات و پیشینه پژوهشی نشان میدهد که خودکارآمدی و
تابآوری دو مهارت مهم زندگی محسوب میشود که تأثیر به
سزایی میتوانند در بهبود عملکرد افراد در جنبههای مختلف
زندگی داشته باشند .بنابراین هدف از پژوهش حاضر تعیین نقش
خودکارآمدی و تابآوری روانشناختی در پیشبینی تعلل ورزی
تحصیلی دانشجویان است.

سلطانی و همکاران | نقش خودکارآمدی و تابآوری روان شناختی در تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان

برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه پرسشنامههای تعلل ورزی
سولومون و راثبلوم ،مقیاس تابآوری کانر و دیویدسون و
پرسشنامه خودکارآمدی شوارتز استفاده شد.
پرسشنامه تعلل ورزی ،پرسشنامههای تعلل ورزی

مقیاس تابآوری ،مقیاس تابآوری کانر و دیویدسون
دارای  75سؤال است که به شیوه پنج درجه لیکرت (کامالً
نادرست تا کامالً درست) نمرهگذاری میشود .حداقل نمره در این
مقیاس صفر و حداکثر نمره  199است .نمره باال در این مقیاس
نشانگر تابآوری روانشناختی بیشتر است .در طی یک پژوهش
در ایران که توسط  Besharatانجام شد ،پایایی محاسبهشده با
استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  9/27گزارش شد ] .[73در
پژوهش حاضر پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای
کرونباخ  9/27محاسبه گردیده است.
خودکارآمدی عمومی ،پرسشنامه خودکارآمدی شوارتز
دارای  19سؤال است که آزمودنی بر اساس مقیاس چهاردرجهای
لیکرت به آن پاسخ میدهد .کمترین درجه نمره  1و باالترین
درجه برای هر سؤال نمره  4است .با جمع نمرات میتوان نمره
کلی خودکارآمدی را به دست آورد و نمره بیشتر نمایانگر
خودکارآمدی ادراکشده بیشتر است .در طی یک بررسی در ایران
پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 9/23 ،به
دست آمد ] .[74در پژوهش حاضر پایایی این پرسشنامه با استفاده
از ضریب آلفای کرونباخ  9/25محاسبه گردیده است.
در پژوهش حاضر محقق با مراجعه به کالسها و ارائه
توضیحاتی به دانشجویان در ارتباط باهدف از اجرای پرسشنامه ،از
آنها خواسته شد که به همه سؤاالت پرسشنامه صادقانه پاسخ
دهند و اگر سؤالی داشتند از محقق بپرسند .همچنین بهصورت
شفاهی به آنها اطمینان داده شد که پاسخها کامالً محرمانه
خواهد ماند ،بدیت ترتیب افراد شرکتکننده با رضایت آگاهانه در
پژوهش شرکت کردند .شرایط الزم برای ورود به پژوهش عبارت

دادههای گردآوریشده بهوسیله نرمافزار
 (Spss Inc., Chicago, Ill., USA).و با استفاده از آمار توصیفی
یعنی میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی یعنی ضریب
همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون در سطح معناداری 9/91
تجزیهوتحلیل شدند
Spss v18

یافتهها
در پژوهش حاضر  320دانشجو ( 770نفر دختر و 179
پسر) با میانگین سنی  ،77/39 ± 1/71شرکت کردند .میانگین
متغیرهای تعلل ورزی تحصیلی  ،57/99 ± 4/35خودکارآمدی
 ،77/52 ± 3/11و تابآوری روانشناختی  77/95 ± 7/39بود.
جدول شماره  ،1نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای
پژوهش را نشان میدهد.
جدول  .1ضرایب همبستگی بین متغیرهای تحقیق
7

متغیرها

1

 .1تعلل ورزی تحصیلی

1

 .7خودکارآمدی

**-9/77

1

 .3تابآوری

**-9/32

**9/42

3

1

ماتریس همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق در
جدول شماره  1ارائهشده است .نتایج این جدول نشان میدهد که
بین خودکارآمدی و تعلل ورزی تحصیلی با ضریب همبستگی
 ،-9/77ارتباط معنادار وجود دارد .همچنین بین تابآوری
روانشناختی و تعلل ورزی تحصیلی با ضریب همبستگی ،-9/32
ارتباط معنادار بهدستآمده است .این نتایج بدین معنی است که
با افزایش خودکارآمدی و تابآوری روانشناختی در دانشجویان،
میزان تعلل ورزی تحصیلی نیز کاهش پیدا میکند .شایانذکر
است که همگی این ضرایب در سطح  P<9/91معنادار هستند.
جدول 7نتایج تحلیل رگرسیون را نشان میدهد .بهمنظور
پیشبینی تعلل ورزی تحصیلی بر اساس خودکارآمدی و
تابآوری روانشناختی از تحلیل رگرسیون به شیوه همزمان
استفاده شد .نتایج نشان میدهد که ضریب همبستگی چندگانه
بین خودکارآمدی و تابآوری با تعلل ورزی تحصیلی 9/49
میباشد (  )R=9/49و خودکارآمدی ( )Beta= -9/19و تابآوری
روانشناختی ( )Beta= -9/33میتوانند  17درصد ( )R2= 9/17از
واریانس متغیر مالک یعنی تعلل ورزی تحصیلی در دانشجویان را
بهصورت منفی و در سطح معنادار  9/91پیشبینی نمایند.
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سولومون و راثبلوم  72سؤال دارد و شامل سه مؤلفه به نامههای
آماده شدن برای امتحان ،آماده کردن تکالیف درسی و آماده
کردن مقاالت است .با جمع این مؤلفهها ،نمره کل به دست
میآید و نمره بیشتر نشانگر تعلل ورزی بیشتر است .پرسشنامه
در مقیاس لیکرت از هرگز ( )1تا همیشه ( )5نمرهگذاری میشود.
در ایران در پژوهشی که توسط مرتضوی و همکاران صورت
گرفت ،پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ
 9/22به دست آمد ] .[77در پژوهش حاضر پایایی این پرسشنامه با
استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  9/20محاسبه گردیده است.

بود از رضایت و عالقه به شرکت در پژوهش و دانشجوی مقطع
کارشناسی بودند.
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جدول  .2پیشبینی تعلل ورزی تحصیلی بر اساس خودکارآمدی و تابآوری
متغیرها

R

r2

F

B

Beta

T

Sig

تابآوری

9/49

9/17

37/29

-9/73

-9/33

-7/32

9/91

-9/14

-9/19

-1/04

9/91

خودکارآمدی

هدف از پژوهش حاضر تعیین نقش خودکارآمدی و
تاب آوری در تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان بود .نتایج پژوهش
حاضر نشان داد که ارتباط منفی و معناداری بین خودکارآمدی و
تعلل ورزی تحصیلی در دانشجویان وجود دارد .درواقع نتایج
پژوهش حاضر همسو با سایر پژوهشهای انجامشده نشانگر آن
است دانشجویانی که از خودکارآمدی ادراکشده باالتری برخوردار
هستند ،درنتیجه بهاحتمال کمتری درگیر تعلل ورزی تحصیلی
میشوند ].[75-72
یافتههای پژوهش نشان داد دانشجویان مقطع کارشناسی
که از باورهای خودکارآمدی برخوردار هستند و عزتنفس
بیشتری دارند ،بهاحتمال کمتری درگیر رفتارهای تعلل ورزانه
میشوند] .[75پژوهشی دیگر نشان داد که خودکارآمدی پایین و
تعلل ورزی باال با پیامدهای منفی همچون افزایش گرایش به
اعتیاد ارتباط دارد] .[77یافتههای پژوهشی دیگر حاکی از آن است
که افرادی که درگیر مشکالت یادگیری میباشند از هوش
هیجانی پایینتر ،خودکارآمدی تحصیلی کمتر و تعلل ورزی
بیشتری رنج میبرند ] .[72نتایج پژوهشی دیگر نشانگر آن است
که خودکارآمدی و خودتنظیمی بهصورت منفی و معنادار و خود
ناتوانسازی بهصورت مثبت و معنادار میتوانند تعلل ورزی در
دانشجویان مقطع کارشناسی را پیشبینی نمایند].[72
در تفسیر این یافته میتوان گفت که ترس از شکست،
کمرویی ،عزتنفس شکننده و عدم جرات و جسارت الزم ازجمله
ویژگیهای افراد تعلل ورز است] .[75درحالیکه طبق نظریه
شناختی -اجتماعی  ، Banduraافراد با خودکارآمدی ادراکشده
باال ،به تواناییهای خود برای انجام درست و بهموقع تکالیف
اعتماد دارند و در انجام درستکارهایشان رغبت و عالقه کافی از
خود نشان میدهند .همچنین ترس از شکست در افراد با
ویژگی های خودکارآمدی باال کم است و در انجام کارها حتی در
شرایط دشوار ،احساس توانمندی و قدرت میکنند .درنتیجه افراد
با خودکارآمدی باال در انجام تکالیفشان موفق هستند و از جانب
افراد مهم زندگی همچون اعضای خانواده ،دوستان ،اساتید و
همکالسیها تشویق میشوند ،که بهنوبه خود در افزایش باور

خودکارآمدی و کاهش تعلل ورزی نقش دارند .بنابراین افراد با
خودکارآمدی ادراکشده باال دارای خصوصیاتی هستند که
ا حتمال گرایش به رفتارهای تعلل ورزانه به دالیل مختلف را در
آنها کاهش میدهد] .[77همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد
که بین تابآوری روانشناختی و تعلل ورزی تحصیلی ارتباط
منفی و معنادار وجود دارد .درواقع یافتههای پژوهش حاضر
همسو با نتایج سایر مطالعات نشان داده است دانشجویانی که از
مهارت تابآوری بیشتری برخوردار باشند ،درنتیجه بهاحتمال
کمتری گرایش به تعلل ورزی تحصیلی دارند].[70-31در تبیین این
یافته میتوان گفت که تعلل ورزی تحصیلی با مؤلفههای
درماندگی روانشناختی و آشفتگی هیجانی همچون افسردگی و
اضطراب مرتبط است ].[37
درواقع افراد در مواجه با شرایط دشوار ممکن است که
بهجای مقابله کارآمد و انجام درستکارها در زمان مناسب ،به
تأخیر در انجام کارها و حتی اجتناب روی اورند .درحالیکه
یافتههای پژوهشهای متعدد نشان داده است بین تابآوری
روانشناختی با مؤلفههای درماندگی روانشناختی و آشفتگی
هیجانی ارتباط منفی و معنادار وجود دارد ] .[12،17یعنی افرادی
که از مهارت تابآوری باالتری برخوردار هستند ،توانایی سازگاری
موفقیتآمیز با شرایط تهدیده کننده رادارند و بهتر میتوانند
دشواریها را تحمل کرده و از آن عبور کنند ] .[70 ،39درنتیجه
علیرغم شرایط سخت و دشوار در انجام درستکارها کمترین
تعلل را از خود نشان میدهند و انعطافپذیری الزم برای مواجه با
انواع شرایط را دارا میباشند .درواقع افراد تاب آور از
انعطافپذیری الزم برای مواجه با چالشهای زندگی برخوردار
هستند و میتوانند بهخوبی از مشکالت به وجود آمده عبور کنند
و رخدادهای منفی زندگی مانع از رسیدن آنها به اهدافشان
نمیشود .از سوی دیگر تابآوری پایین باعث میشود که فرد
توانایی و ظرفیت الزم برای برخورد با مشکالت را نداشته باشد و
بهجای مقابله مؤثر و سازنده ،اجتناب کند یا انجام کارهای مهم
که برای بهبود عملکرد تحصیلی ضروری است را به تأخیر اندازند.
درواقع در تفسیر ارتباط بین تابآوری و تعلل ورزی تحصیلی
میتوان گفت افرادی که از تابآوری پایین رنج میبرند ،در زمان
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برخورد با مشکالت به دلیل عدم برخورداری از ویژگیها و
مهارتهای روانشناختی همچون تابآوری از راهبردهای
بیحاصل همچون تعلل ورزی استفاده میکنند].[10همچنین نتایج
پژوهش حاضر نشان داد که متغیرهای پیشبین یعنی
خودکارآمدی و تابآوری روانشناختی میتوانند بهصورت منفی و
معنادار  17درصد از واریانس متغیر مالک یعنی تعلل ورزی
تحصیلی در دانشجویان را پیشبینی نمایند که نشانگر اهمیت
مهارتهای مهم و قابل ارتقایی همچون خودکارآمدی و تابآوری
در تبیین تعلل ورزی تحصیلی است .پژوهش حاضر بر روی
دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرکرد در سال 1303-1304
انجامشده است و باید در تعمیم نتایج به سایر جوامع آماری
احتیاط کرد .ازآنجاییکه خودکارآمدی و تابآوری روانشناختی
منجر به کاهش تعلل ورزی در دانشجویان میشود ،تدارک
برنامههای مبتنی بر خودکارآمدی و تابآوری روانشناختی در
محیطهای آموزشی میتواند در کاهش تعلل ورزی و افزایش
عملکرد تحصیلی آنان مفید باشد.

تاییدیه اخالقی
مجوزهای الزم از دانشگاه پیام نور اخذ شده است.

تعارض منافع

منابع مالی
بهوسیله بودجه شخصی نویسندگان تأمین شده است.

نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر نشانگر اهمیت دو مهارت مهم و قابل
ارتقاء یعنی خودکارآمدی و تابآوری در تبیین تعلل ورزی
تحصیلی دانشجویان است .باورهای مثبت درباره خود ،اعتقاد به
تواناییهای خود برای انجام درست تکالیف ،مهارت برخورد
سازنده با مسائل علیرغم وجود مشکالت و انعطافپذیری باعث
افزایش توانمندی فرد میشود که پیامدهای مثبت در جنبههای
مختلف زندگی را به ارمغان میآورد .پژوهش حاضر نقش مثبت
خودکارآمدی و تابآوری در کاهش تعلل ورزی تحصیلی در
دانشجویان را نشان داد.
تقدیر و تشکر
از دانشجویان محترم شرکتکننده در پژوهش حاضر تشکر
و قدردانی میگردد.
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موردی توسط نویسندگان گزارش نشده است.
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