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چكيده
از جمله مشکالت بسیاری از یادگیرندگان ،تعلل ورزی یا به تعویق انداختن کارها و تکالیف خود است.
پژوهش حاضر با هدف شناسایي رابطه ویژگيهای شخصیتي (پنج عامل اصلي شامل بيثباتي هیجاني،
برونگرایي ،باز بودن به تجربهها ،توافق و وجداني بودن)با میزان تعللورزی تحصیلي ورزشکاران انجام
شد.جامعه آماری متشکل از کلیه دانشجویان ورزشکار دانشگاه پیام نور اسالم آباد غرب بود و نمونه مورد
مطالعه ( 150نفر) با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و هدفمند انتخاب شدند .ابزارهای پژوهش شامل
پرسشنامه تعلل ورزی شوارزر شیمینز و دیهیل و پرسشنامه پنجعاملي شخصیتي  NEO-FFIبود .تجزیه و
تحلیل داده ها با استفاده از روش های همبستگي ساده ،تحلیل رگرسیون چندگانه ،و آزمون  tبرای گروه
های مستقل انجام شد.تحلیل دادها نشان داد که به طور کلي متغیرهای شخصیتي (پنج مولفه شخصیت) با تعلل
ورزی همبستگي معنادار دارند .متغیر بي ثباتي هیجاني و برونگرایي در کل دانشجویان ورزشکار دختر و پسر
پیش بیني کننده خوبي برای تعلل ورزی بود .حال آنکه متغیر وظیفه شناسي و بي ثباتي هیجاني در گروه نمونه
دختران پیش بیني کننده بود .دیگر نتایج دال بر آن بود که متغیرهای بي ثباتي هیجاني و برونگرایي با تعلل
ورزی در دانشجویان ورزشکار پسر همبستگي معنادار نشان داد .همچنین مقایسه دانشجویان دختر و پسر نشان
داد که بین آنها از نظر سطح تعلل ورزی ،تفاوت معناداری وجود دارد ،ولي فرض وجود تفاوت در میزان
تعلل ورزی دانشجویان متاهل و مجرد معني دار نبود.
با توجه به شیوع تعللورزی و اثرات آن در دانشجویان ،ارایه مداخالت و آموزشهایي برای افزایش خود
تنظیمي و مدیریت زمان به دانشجویان ضروری ميباشد.

 1استادیار گروه مشاوره و راهنمایي ،دانشگاه رازی کرمانشاه E-mail: molmohammadian@gmail.com
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واژگان کليدی :ويژگيهاي شخصيتي ،تعلل ورزي ،دانشجويان ورزشکار

مقدمه
دانشجویان ورزشکار از جمله اقشاری هستند که نیازمند مدیریت زمان در انجام تکالیف
تحصیلي و غیر تحصیلي هستند .بسیاری از دانشجویان در خالل تحصیل به فعالیتهای
ورزشي ميپردازند و گاهي این فعالیتها ممکن است بر عملکرد تحصیلي آنها و دیگر
تکالیف زندگیشان تأثیر منفي داشته باشد .این حالت ممکن است بر عکس نیز باشد به طوری
که فرد نتواند به هیچ کدام از تکالیف زندگي ،تحصیلي و ورزشي خود به طرز مقتضي
بپردازد .از جمله عواملي که ميتواند تاثیر منفي بر خودپنداره دانشجویان ورزشکار داشته
باشد تعلل ورزی 1یا به تعویق انداختن تکالیف ورزشي و یا غیر ورزشي است .این وضعیت
ممکن است سبب شود که به موقع سر جلسات تمرین حاضر نشده و به تکالیف خود به موقع
نپردازند و در نتیجه بر جوانب مختلف موفقیت آنها تاثیر منفي داشته باشد.
حدود  32درصد از افراد جامعه گاهگاهي در کارهایشان تعلل مي ورزند اما برای  12تا
 50درصد افراد ،تعلل ورزی همیشگي و به صورت یك مساله جلوه ميکند .سابقه تاریخي
تعلل ورزی به سه هزار سال قبل بر ميگردد اما حتي امروز برای ما قابل فهم نیست که چرا
کاری را که اکنون ميتوانیم انجام دهیم به تاخیر مياندازیم (استیل .)5002 ،5واژه التین تعلل
ورزی از دو واژه پرو و کراسینوس تشکیل شده است ،که پرو به معنای جلو و کراسینوس به
معنای فردا ميباشد (فراری و امونز ،1332،9به نقل از شهني و همکاران .)1932 ،فرهنگ نامه
کمبریج)5009(2عقب انداختن امری را به دلیل ناخوشایندی یا مالل آوری آن تعلل ورزی
ميداند .فرهنگ نامه جهاني انکارتا ( ،5000به نقل از استیل .)5002،تعلل ورزی را به عقب
انداختن امری به دلیل ناخوشایندی و یا مالل آوری آن تعریف ميکند .اوئد ( ،1331به نقل
از استیل ،)5002 ،تعللورزی را به تعویق انداختن عملي ،به خصوص هنگامي که تعویق بدون

1 procrastination
2 Steel
3 Emonze
4 Cambridge
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دلیل مناسب باشد ميداند .الیس و ناس .)5005( 1تعلل ورزی را تمایل به اجتناب از فعالیت،
محول نمودن فعالیت به انجام کار به آینده و استفاده از عذرخواهي برای توجیه تاخیر در
انجام فعالیت تعریف نمودند .تعلل را تمایل به به تعویق انداختن عمل در موقعیتهای
متعددی که برای رسیدن به اهداف ضروری به نظر ميرسد تعریف کردهاند (فراری ،جانسون
و مك کان  1332،5؛اسچونبرگ ،لي ،پایچیل 9و فراری ،)5002 ،برطبق بررسيها این صفت
بر  50تا  52درصد افراد در کشورهای مختلف تاثیر ميگذارد (فراری ،اوکالمان و نیو بگین،2
5002؛ فراری ،دیاز ،مورالز ،اوکالمان ،دیاز و آرگیومدو.)5002 ،2
تقریبا 30تا  32دانشجویان درصد گرفتار برخي انواع تعللورزی هستند (الیس و نال،
1322؛ اوبرین ،)5005 ،و تقریبا  20درصد تعللورزی کنندگان به طور پایدار منجر به
مشکالت در تکالیف و دیگر کارها ميشود (دیمنسیك و سولیوان5000،؛ های کوك،
 1339و اونوگبوزی .)5002 ،شکل معمول تعللورزی دانشجویان تعللورزی در آغاز
تکلیف است و سپس مجبورند تا به شدت کار کنند تا در زمان خاصي آن را به انجام برسانند.
در خصوص دالیل تعللورزی پژوهشهای متعددی صورت گرفته است .جوزف فراری
عنوان ميکند که در خصوص ترس از شکست تمایلي در ارتباط با عدم اعتماد به نفس است
و این دانشجویان بسیار در خصوص چگونگي تفکر دیگران در باره خود نگرانند (فراری،
 .)1333همچنین بالت و کویین ( )1312عنوان کردهاند که افراد تکانشي مادامیکه مشغول
هستند به احتمال زیاد تعللورزی ميکنند و روی توجهشان بر عالیق فوری و کامروایي
فوری بسیار تمرکز دارند.
صفت تعللورزی که "تمایل برای به تعویق انداختن آن کاری است که برای رسیدن به
یك هدف ضروری است (لي ،)1333 ،پیشبینکنندهای قوی برای رفتارهای تاخیری
دانشجویان (لي و اسچوندبرگ )1339 ،1است ،و پیامدهای تعیینکننده از جمله نمرات
1 Ellis and Knaus
2 Ferrari, Johnson & McCown
3 Schouwenburg, Lay & Pychyl
4 O’Callaghan & Newbegin
5 Morales, Diaz & Argumedo
6 Lay and Schouwenbur,
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ضعیف (روت بلوم ،سولومون و موراکامي ،)1331 ،1ترك تحصیل و تأخیر در انجام پایان
نامه (موسزونسکي و آکاماتسو )1331 ،5را دارد .اونویگبزی )5002(9سطح باالیي از
تعللورزی تحصیلي در بین فارغالتحصیالن در مورد سه تکلیف را از  93/9 ،21/2و ./10
گزارش داد .بنابراین ،به نظر مي رسد تعللورزی مشکل بسیاری از دانشجویان باشد.
نتایج مطالعات انجام شده پیرامون تعللورزی نشان ميدهد که تعللورزی با نگرانيهای
خاصي مثل ترس از شکست ،اضطراب امتحان ،اضطراب اجتماعي و کمرویي 2مرتبط است
(ساالمون و روت بلوم1332 ،؛ روت بلوم و همکاران1331 ،؛ میلگرام؛ 1331؛ فراری؛ .)1331
این امر نشان ميدهد که فرد تعللکننده معموال به دلیل نوعي اضطراب شخصي یا اجتماعي
رفتار پرهیز از کار و تعلل ورزی را اتخاذ ميکند .روت بلوم ،ساالمون و موراکامي ()1331
بیان ميکنند که تعللورزی تحصیلي اضطراب توام است .ساالمون و روت بلوم ()1332نشان
ميدهند که تعللورزی با اضطراب مرتبط است .از طرفي دیگر یاکوب(،5000به نقل از
شهني و همکاران )1932،عوامل زیر را به عنوان عوامل زمینه ساز تعللورزی مطرح مي کند:
.1

در تعلل کنندگان کنترل و تخمین زمان الزم برای انجام کار ضعیف است-5 .

ناتواني در تمرکز و کم دقتي و عدم توجه به کار دلیل دوم برای تعلل ورزی است -9 .عامل
سوم تعلل ورزی ،ترس و نگراني از شکست است .در این حالت شخص بیشتر وقتش را
صرف نگراني و اضطراب در مورد امتحانات و انجام کارها مي کند تا اینکه به انجام آنها
اقدام کند -2 .باورهای منفي فرد در مورد توانایي های خود و دست کم گرفتن خویش دلیل
دیگری برای تعلل ورزی کردن در امور است  -2 .عامل پنجم تعلل ورزی ،انتظارات غیر
واقعي و کمال گرایي است .هورنای مي گوید :هنگامي که به کمال گرایي مياندیشید،
ناخود آگاه به خود تلقین ميکنید که برای کار مورد نظر ،به مهلت و زمان بیشتری نیاز دارید،
این باعث مي شود که به فوریت کار نیندیشید بلکه فقط به بهتر ارایه کردن آن بیاندیشید
(الیس و جیمز نال ،ترجمه فرجاد.)1931 ،
1 Rothblum, Solomon and Murakami
2 Muszynski and Akamatsu
3 Onwuegbuzie
4 shyness
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مك کاون ،جانسن و پتزل )1333( 1دریافتند که افسردگي ،روان رنجوری 5و احساسات
مبتني بر عدم کنترل بر شرایط و موقعیتها با تعللورزی رابطه دارد .بسیاری از تحقیقات
انجام شده ترس از شکست را به عنوان یك زیربنای تعلل ورزی پیشنهاد ميکنند (روت
بلوم .)1330 ،در حالي که سدلر و بولي ( )1333ترس از ارزیابي را به عنوان عامل زیربنایي
تعللورزی ذکر کردهاند .فلت و همکاران ( )1332گزارش ميکنند که تعلل کنندگان تمایل
به تحمل شکلهای مختلف رفتارهای منفي دارند و بین تعللورزی و روان رنجوری ارتباط
مثبت معني داری وجود دارد.
مرکز مشاوره دانشگاه ایالت نیویورك در بوفالو ( )5000بسیاری از دالیل آشکار و نه
چندان آشکار تعلل ورزی دانشجویان را در فهرستي ارایه ميکنند که به شرح زیر است:
آنان ابتدا عوامل شخصیتي مانند مدیریت و کنترل زماني ضعیف ،حواسپرتي و مشکالت
فردی کلي را به عنوان تعللورزی ذکر ميکنند .سپس عواملي مانند ترس از شکست،
اضطراب و کمال گرایي 9را بیان ميدارند .این عوامل در بیشتر تحقیقات مربوط به تعللورزی
مشترك هستند (سالمون و روت بلوم1332 ،؛ لي1331 ،؛ فراری .)1331 ،دیاز مورالز،کوهن

2

و فراری ( )5003دریافتند که تعللورزی اجتنابي با سبك انگیزشي منفعل ،سبك های
رفتاری جمع طلبي ،معاشرتي و غیر قراردای 2بودن همبستگي مثبت و با سبك رفتاری
ناهمنوایي همبستگي منفي دارد.
طبق پژوهش که توسط والش و آگونوبي ( )5005بر روی یك نمونه  39نفری از
دانشجویان در دانشگاه لندن انجام شده دریافت اضطراب با تعلل ورزی مرتبط است و در
عین حال بین تعللورزی و اضطراب امتحان و کالس درس رابطه مثبت معني داری وجود
دارد .فراری ( )1335یك پژوهش را روی  902دانشجوی اجرا نمود ،نتایج نشان داد که
تعللکنندگان در مقایسه با غیر تعللکنندگان ،خودبیانگری ،1خودآگاهي 2و خود ناتوان
1 petzel
2 neurosis
3 perfectionism
4 Díaz-Morales& Cohen
5 unconventional behavioral style
6 self presentation
7 self awareness
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سازی 1بیشتری را گزارش نمودند.بنابراین ،انگیزه تعللکنندگان اتخاذ رفتاری بي نقص و
کامل مطابق با انتظارات دیگران در باره عملکرد آنهاست.
افرادی که خلق پایین و ضعیفي دارند زمینه مساعدتری برای بروز تعللورزی دارند حتي
اگر رفتار آنها این گونه به نظر نرسند (کارور و شي یر1330 ،؛ ساراسون ،ساراسون و پایرس،5
1330؛ استینتن ،9لي فلت5000 ،؛ استیل ،بوردن 2و وام باچ5000 ،2؛ به نقل از شهني و
همکاران.)1932 ،
هي کك ( )1339در پژوهشي از دانش آموزان خواست که بگویند بعد از تعللورزی
چه احساسي دارند؟ 30درصد از جوابهای آنان حاکي از داشتن احساس نامطلوبي بود .در
بررسي مشابه دیگری ،یك نظر سنجي توسط یك تیم تحقیقاتي در زمینه تعللورزی ()5009
روی  2300پاسخگو انجام شد که  32درصد آنها معتقد بودند که ،تعلل ورزی اثر منفي
خاصي روی شاد بودن آنها دارد و  12درصد از آنها گفته بودند که این پدیده بي نهایت
منفي مي شد.
هي کك ( )1339دو علت را برای تعللورزی ذکر ميکند :ناخوشایند بودن تکلیف،
کسل کننده بودن و غیر جالب بودن آن .سولومون ،روت بلوم )1332( ،در تجزیه و تحلیل
پاسخها نشان دادند که  22درصد از پاسخ هندگان بیزاری از تکلیف را به عنوان علت اصلي
به تعویق انداختن کار بیان کرده بودند .بنابراین ،بیشتر مردم از تکلیف و انجام آن بیزار و
متنفرند چون آن را کاری پر زحمت و پر اضطراب و ناخوشایند ميدانند.
شوون برگ )5002( 1در یك تحلیل عاملي گزارش ميکند که خود نظم دهي 2کم
احتماال با تعللورزی ارتباط دارد و یا حداقل یك علت احتمالي برای رفتار تعللآمیز است.
لوم  )5005(3گزارش ميکند که تعللکنندگان انگیزه پیشرفت کمتری دارند .شواهد تجربي
1 self .handicapping
2 pierce
3 Stainton
4 Borthen
5 Wambach
6 Schounwenberg
7 Self regulation
8 Lum
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ارایه شده مبني بر اینکه احتماال یك بخش ژنتیکي برای تعللورزی وجود دارد .آروی،
رتوندو ،جانسن و مك گو )5005( 1نشان مي دهند که همبستگي این مورد برای دوقلوهای
مذکر همسان و برای دوقلوهای غیر همسان (که در خانواده های مشابه پرورش یافته اند
بودند)  ./19مي باشد .بریودی ( )1330در پژوهشي نشان دادکه  3درصد از پاسخدهندگان
بیان کردند که اثر بخشي پایین علت تعللورزی آنها بوده است .طي تحقیقات انجام شده
همبستگي  ./93بین تعللورزی و سازمان دهي برای انجام تکلیف گزارش شده است (استیل،
 .)5002بین تعللورزی و حواس پرتي ارتباط متوسط قوی  ./22گزارش شده است .به عالوه
هي کك ( )1339حواس پرتي را به عنوان یکي از دالیل مهم تعلل ورزی ميداند (استیل،
.)5002
نوع جدیدی از تعللورزی مربوط به استفاده آسیب زا از اینترنت است و اشاره به
کامپیوتر (الوی و پیچیا )5001 ،و یا وقت گذراني (لیم )5005 ،دارد .گرین فیلد و دیویس
( )5005در پژوهش خود عنوان کردند که کارمندان به مدت سه ساعت در هفته به
فعالیتهای اینچنیني غیر از کار مبادرت ميورزند .اینترنت برای افراد شرایط سرگرمي مانند
پست الکترونیکي 5و گپ اینترنتي 9با دوستان و خانواده به صورت مستقیم ،همچنین اخبار
ورزشي ،سرگرمي و کارهای ذوقي را فراهم ميکند.
توانایي توازن میان تکالیف تحصیلي و ورزشي برای دانشجویاني که به ورزش مي
پردازند ميتواند تحت تاثیر متغیرهای مختلفي باشد .برخي از این متغیرها حاصل یادگیری و
محیط است و گاهي مي تواند حاصل متغیرها و ویژگيهای شخصیتي و روانشناختي افراد
باشد .از جمله نظریههایي که تأثیر بسیاری بر تحقیق و نظریه در شخصیت دارد ،نظریه صفات
است .در این دیدگاه شخصیت به اجزایي که صفات نامیده ميشود تقسیم ميشود و تالش
ميکنند که رفتار شخص را با اندازهگیری صفات پیشبیني نماید .طرفداران این دیدگاه
معتقدند خصوصیات شخصیتي هر طور که ارزیابي شوند ،با رفتار ارتباط دارند .فرض اصلي
این دیدگاه این است که ،پاسخهای متفاوت انسانها به موقعیتهای خاص به دلیل
1 Arvey,Rotundo,Johnson & Mcgue
2 E.mail
3 chat
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آمادگيهای مشخصي است که در آنها موجود است ،به این آمادگيها صفات گفته ميشود.
در روانشناسي ،پنج ویژگي اساسي شخصیت ،پنج عامل یا بُعد گسترده شخصیت وجود
دارد (گلدبرگ .)1339 ،1از این ویژگي همچنین با عنوان «مدل پنج عاملي )FFM( »5نیز
یاد ميشود .با وجود مناقشات بر سر این عاملها ،این مدل در مطالعات گوناگون در کشورها،
فرهنگها ،سنها و جنسیتها ی مختلف مورد استفاده قرار گرفته است .در برخي موارد
استفاده از آن به مباحث عملکرد شغلي و رواندرماني 9افراد ،محدود شده است (موسر،2
.)5009
ویژگيهای شخصیت در زندگي روزمره ،به صفات پایدار در خالل زمان بازميگردد
که از موقعیتي به موقعیت دیگر تغییر چنداني نکرده و به ماهیت وجودی فرد اشاره دارد.
بطور عام ،رفتار ما تحتتأثیر ویژگيها و توانایي های شناختي و هیجاني قرار دارد .برای
پیشبیني رفتار ،باید چنین ویژگیهایي بطور دقیق مورد بررسي قرار گیرند (حقشناس،
 .)1932الگوی پنجعاملي شخصیت ( )NEO-FFIبرا ی ارزیابي سریع پنج عامل اصلي
(بيثباتي هیجاني ،برونگرایي ،باز بودن به تجربهها ،توافق و وجداني بودن) طراحي شده
است.
روانرنجورخويي ياعصبيت :5اساس این بُعد بر تجربه هیجانات نامطلوب است که شامل
موارد زیر ميباشد« :عصبیت ،ناراحتي ،دستپاچگي ،باورهای نامعقول و غیرواقعبینانه ،کنترل
بسیار کم تکانه ها در مقابل نیازها ،ناایمني شخصي ،مستعدتنیدگي ،اضطراب ،افسردگي،
خصومت و آسیبپذیری.
برونگرايي :6این بُعد ،عواملي همچون «جسارت ،اعتماد به نفس باال ،انرژی باال،
پرتحركبودن ،اجتماعپذیری ،حراف بودن ،برانگیختگي ،جمعگرایي ،تعهد باال،
سلطهجویي ،هیجانات مثبت ،دوستاني صمیمي و خوشبیني» را ميسنجد.
1 Goldberg
2 Five factor model
3 psychotherapy
4 Mastor
5 Neuroticism
6 Extroversion
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گشودگي به تجربه :1این عامل میزان کنجکاوی ،استقالل رأی ،وسعت عالقه ،خردورزی
(جنبههای فلسفي و عقالني) ،خالقیت ،گشودگي ،منطقمداری ،عدم تأکید بر آداب و رسوم
را مي سنجد و افرادی که در این بُعد نمره باال ميآورند به احتمال زیاد زمینه موفقیت در
جنبههایي از زندگي فردی و اجتماعي را دارا هستند.
توافق :2نشانگر نوعدوستي ،فداکاری ،همکاری ،همدلي ،تفاهم ،مهرباني و خوشرویي،
انعطافپذیری ،سازگاری ،خوشطینتي و خوشبیني است .افراد با نمره باال در این مالك
عالوه بر داشتن و یژگيهای فوق در فعالیتهای گروهي نیز موفقیت باالیي دارند.
وجداني بودن :3این بُعد ،شامل پشتکار ،استقامت ،دقت عمل ،قابلیت اعتماد ،ارادهمندی و
نظم ميشود .با وجدان بودن از طریق سه مالك قابل تشخیص است که شامل موارد زیر
ميباشد :جهت یابي پیشرفت (سختکوشي ،با پشتکار بودن) ،وابستگيپذیری (مسؤول و
مراقب) نظم و ترتیب (برنامهمداری و سازمان یافتگي) .بنابراین ،باوجدان بودن با خودکنترلي
و نظم و پشتکار ارتباط دارد (کاستا و مكگر ی1331 ،؛ کاستا و مكگر ی1335 ،؛ نقل از
ماسر 2و همکاران.)5002 ،
در حوزه ویژگيهای رواني و شخصیتي مطالعات نشان داهاند که تعللورزی متغیری
بسیار پیچیده است و متشکل از متغیرهای شخصیتي مشخصي است (واتسون .)5001،2برای
مثال مك کان ،پتزل و روپرت )1332(1بر اساس مدل سه عاملي شخصیت آیزنك و آیزنك

2

( )1332دریافتند که تعلل ورزی به طور مثبت با برونگرایي مرتبط است و رابطه معني داری
را با روان رنجور خویي دارد .به طوری که افراد با روان رنجوری باال تعلل ورزی بیشتری
دارند .واتسون ( ،)5001اسچونبرگ و لي ( )1332و همچنین جانسون و بلوم )1332(3گزارش
دادند که تعلل ورزی با مدل پنج عاملي شخصیت که توسط کاستا و مك کری)1335( 3
1 Openness to experience
2 Agreeableness
3 Conscientiousness
4 Moser
5 Watson
6 Petzel & Rupert
7 Aysink
8 Bloom
9 Costa & McCrae
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ارایه شده است ممکن است رابطه داشته باشد .واتسون ( )5001در بررسي رابطه تعلل ورزی
با مدل پنج عاملي شخصیت بر اساس مدل مك کری و کاستا دریافت که تعلل ورزی با
جوانب وظیفه شناسي از جمله صالحیت ،نظم ،فرمانبرداری ،تالش برای موفقیت ،خود نظم
بخشي و سخت کوشي و تعمق رابطه منفي و با جوانب روان رنجورخویي از جمله اضطراب،
افسردگي ،تکانشگری و حساسیت رابطه مثبت و معني دار دارد.
کاستا و مك کری ( )1335دریافتند که عوامل روان رنجور خویي و وظیفه شناسي با
تعلل ورزی رابطه دارند .جانسون و بلوم ( )1332نیز دریافتند که روان رنجور خویي به ویژه
تکانشگری و حساسیت(شکنندگي) پیش بین های معني دار تعلل ورزی در دانشجویان
هستند .لي،کاوکاس و دانتو )1333( 1و فراری و همکاران ( 5002و  )1332گزارش دادند
که وظیفه شناسي ،بخصوص خرده مقیاس خود تنظیمي پایین پیشبینکننده قوی تعللورزی
است .لي،کلي و ادواردس)5001(5در بررسي رابطه تعللورزی و پنج عامل نیرومند شخصیت
دریافتند که وظیفه شناسي قادر است که به عنوان میانجي  ./52وارایانس تعللورزی را پیش
بیني کند.
سیمپسون و پای چیل )5003( 9دریافتند که هیجانخواهي و برونگرایي  2/5درصد از
واریانس نگرش نسبت به انگیزشهای تعللورزی را تبیین ميکنند .نتایج پژوهش کاگان،
کاکیر ،ایلهان و کانمیر )5010(2روی دانشجویان دانشگاههای ترکیه نشان داد که کمال
گرایي ،و وسواسي جبری بودن و پنج عاملي شخصیت متغیرهای مهم در پیش بیني رفتار
تعللورزی تحصیلي دانشجویان بودند .مك کان و جانسون ( )1331دریافتند که
روانرنجورخویي و اعتماد به نفس پایین و اضطراب با نمرات تعللورزی رابطه دارد .فابیو

2

( )5001در بررسي تعیین متغیرهای همبسته با تعلل ورزی در تصمیمگیری در دانشجویان
دریافت که شکست های شناختي همبستگي بسیار باالیي با تعلل ورزی در تصمیمگیری
دارند.
1 Kovacs & Danto
2 Lee, Kelly &Edwards
3 Simpson
4 Kagan, Çakir, Ilhan & Kandemir
5 Fabio
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میلگرام ،باتوری و ماورر )1339( 1نیز عنوان کردند که روانرنجورخویي رابطه مثبت و
معني داری (در دامنه  ./13تا  ) ./25با تعللورزی دارد.
همچنانکه پیشینه پژوهش نشان داد تعللورزی مشکل بسیاری از دانشجویان است
بخصوص اگر در زمان تحصیلي به فعالیتهای دیگری هم بپردازند .دالیل متعددی برای
تعللورزی ذکر شده است .همانطور که در پیشینه نمایان است در خصوص دالیل تعللورزی
بر روی دانشجویان ایراني و بخصوص کساني که به ورزش هم ميپردازند پیشینه مستقیم
وجود ندارد .بدون شك شناخت دالیل تعللورزی دانشجویان ميتواند در اتخاذ
راهکارهایي جهت افزاریش موفقیت آنها در امر تحصیل و ورزش یاریگر باشد .لذا با عنایت
به موارد فوق هدف اصلي پژوهش حاضر پیش بیني تعللورزی در دانشجویان ورزشکاردختر
و پسر بر اساس ویژگيهای شخصیتي است .اهداف ویژه این تحقیق نیز عبارتند از:
.1

شناسائي رابطه ویژگيهای شخصیتي با میزان تعللورزی در دانشجویان ورزشکار.

.5

مقا یسه سطح تعللورزی دانشجویان دختر-پسر و متاهل -مجرد.

بر این اساس ،فرضیههای پژوهش به شرح زیر صورت بندی ميشوند.
.1

بر اساس ویژگيهای شخصیت ( 2مولفه) مي توان سطح تعللورزی دانشجویان

ورزشکار را پیشبیني کرد.
.5

بر اساس ویژگي های شخصیت ( 2مولفه) مي توان سطح تعلل ورزی دانشجویان

دختر ورزشکار را پیش بیني کرد.
.9

بر اساس ویژگي های شخصیت ( 2مولفه) مي توان سطح تعلل ورزی دانشجویان پسر

ورزشکار را پیش بیني کرد.
.2

بین دانشجو یان دختر و پسر ورزشکار از نظر تعلل ورزی تفاوت معني داری وجو د

دارد.
.2

بین دانشجو یان متاهل و مجرد ورزشکار از نظر تعلل ورزی تفاوت معني داری وجو

د دارد.
1 Milgram, Batori, & Mowrer
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روش پژوهش
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان ورزشکار دانشگاه پیام نور شهرستان اسالم
آباد غرب و روش نمونهگیری این پژوهش به صورت هدفمند بود .بدین صورت از
دانشجویان پرسیده شد که آیا به ورزش مي پردازند و خود را ورزشکار مي دانند ،در صورت
پاسخ بلي ،پرسشنامهها را در اختیار آنان قرار داده شد .جمعا تعداد 150نفر پرسشنامه ها را
تکمیل نمودند .ابزار سنجش در این پژوهش شامل دو پرسشنامه است که عبارتند از:
الف) پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیتي . 2NEO-FFI
ب) پرسشنامه تعلل ورزی شوارزر و شمینتز و دیهل (5000؛ نقل از عالمه)1932،
پرسشنامه ( NEO-FFIمورد استفاده در این پژوهش) فرم کوتاهي از پرسشنامه
تجدیدنظر شده  ،NEO-PI-R( NEOکاستا و مكگری )1335 ،است که برای ارزیابي
مختصر و سریع پنج عامل اصلي شخصیت طراحي شده است .این پرسشنامه دارای  10ماده
است 2 ،بعد شخصیت بهنجار را اندازهگیری ميکند و شامل  15ماده برای هر یك از پنج
بُعد است (کاستا و مكگری .)1335 ،خردهمقیاسهای هر یك از پنج عامل عبارتند از-1 :
عصبیت یا بيثباتي هیجاني ( -5 )Nبرونگرایي ( -9 )Eباز بودن به تجربه ( -2 )Oتوافق
( - 2 )Aوجداني بودن ()C
ضریب آلفای 5گزارش شده پرسشنامه پنجعامل بزرگ شخصیتي  NEO-FFIتوسط
مكگری و کاستا بین  0/22تا  0/33با میانگین  0/31متغیر بوده است .در تحقیقي که توسط
بوچارد 9و همکاران در سال  1333صورت گرفت ،ضریب آلفا برای عصبیت  ،0/32برای
برونگرایي  ،0/25برای باز بودن به تجربه ،0/13 ،برای توافق  0/13و برای وجداني بودن
 0/23بدست آمده است که نشاندهندهی همساني دروني باالی پرسشنامه است (بوچارد و
همکاران .)1333 ،ضریب همبستگي بین نمرههای شاخصهای  NEO-FFIبا NEO-PI-
 Rدر نمونه  ABLSA1به ترتیب  0/22 ،0/31 ،0/30 ،0/35و  0/32برای شاخصهای ،N
 A ،O ،Eو  Cمحاسبه شد.
حقشناس (  )1932ضریب اعتبار بازآزمایي 2برای یك گروه نمونه ایراني شامل 503
1 Augmented Baltimore Longitudinal Study of Aging
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دانشجو با سه ماه فاصله زماني به ترتیب  0/39 ،0/22 ،0/30 ،0/23 ،0/23برای عصبیت،
برونگرایي ،باز بودن به تجربه ،توافق و وجداني بودن بدست آورد (مالزاده .)1932 ،در
زمینه روایي همزمان این پرسشنامه ،بین پرسشنامه ریخت مایرز بریگز ،2پرسشنامه شخصیتي
مینهسوتا ،1پرسشنامه تجدیدنظر شده کالیفرنیا ،2بررسي مزاج گیلفورد و زاکرمن ،3سیاهه یا
فهرست رگهها و مقیاس رگه بین فردی ،رابطه باالیي مشاهده شده است .این یافتهها نشانگر
روایي مناسب این پرسشنامه است (ابراهیمي .)1932 ،دو نمونه از سواالت پرسشنامه به شرح
زیر است-1 :من آدم نگراني نیستم -5 .من اغلب دچار تنش و عصبي هستم.
ب) پرسشنامه تعلل ورزي :عالمه ( )1932ضریب روایي این پرسشنامه را از طریق همبسته
کردن آن با سوالهای مالك و پرسشنامه کمال گرایي اهواز بر روی  100دانش آموز بدست
آورد که به ترتیب برابر  ./11و  ./12و در سطح  P< ./ . .1معنيدار هستند .شواترز و همکاران
( .)5000پایایي این ابزار را  ./23بدست آوردهاند .دو نمونه از سواالت پرسشنامه به شرح زیر
است  -1چند روزی طول ميکشد تا درباره کاری که قصد انجام فوری آنرا داشته ،اقدام
کنم -5 .هر روز کارهای روزانه ام را با برنامه مشخصي آغاز ميکنم.

روش تجزيه و تحليل دادهها
تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از اجرای پرسشنامهها با استفاده از روشهای رگرسیون و
آزمون  tبرای گروههای مستقل جهت مقایسه دانشجویان ورزشکار دختر و پسر و متاهل و
مجرد انجام شد.
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يافتهها
جدول . 1آماره هاي توصيفي متغير هاي پژوهش
متغیر

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

تعداد معتبر

سن

59/39

2/33

12

21

150

بيثباتي هیجاني

51/95

2/19

11

93

150

برونگرایي

59/10

2/32

10

91

150

باز بودن به تجربه

59/55

2/33

2

95

150

توافق

20/33

2/53

19

22

150

وجداني بودن

15/22

2/22

1

91

150

تعلل ورزی

13/20

2/33

1

90

150

جدول شماره  1اطالعات توصیفي متغیر های سن و ویژگي های شخصیتي و همچنین
تعلل ورزی را نشان مي دهد .همچنین از کل دانشجویان مورد مطالعه  25/2درصد مجرد و
 52/2درصد متاهل بودند.
جدول  .1ضريب همبستگي ساده بين تعلل ورزي و ويژگيهاي شخصيتي در دانشجويان مورد مطالعه
به تفکيک دختر ،پسر و کل
شاخص های
متغیر
مالك

متغیر پیش بین

آماری

ضریب

سطح معني

همبستگي()r

داری()P

گروه

بيثباتي هیجاني

نمونه
() N

کل دانشجویان

**./222

./001

150

دانشجویان دختر

**./933

./005

10

دانشجویان پسر

**./231

./001

10

کل دانشجویان

**./523

./005

150

دانشجویان دختر

**./029

تعلل ورزی

برونگرایي

تعداد

./223

10

دانشجویان پسر

**./201

./001

10

کل دانشجویان

-./012

./223

150

دانشجویان دختر

./029

./222

10
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باز بودن به
تجربه

توافق

وظیفه شناسي

دانشجویان پسر

./052

./323

10

کل دانشجویان

./022

./293

150

دانشجویان دختر

./022

./299

10

دانشجویان پسر

-./012

./313

10

کل دانشجویان

-./099

./251

150

دانشجویان دختر

* -./910

./011

10

دانشجویان پسر

./020

./231

10

 معنادار در سطح  1/11و  معنادار در سطح 1/10

جدول شماره  5ضریب همبستگي ساده بین تعلل ورزی و ویژگيهای شخصیتي در
پژوهش را نشان ميدهد .همانطور که از جدول پیداست رابطه مثبت معنيداری بین
تعللورزی و ویژگيهای شخصیتي بي ثباتي هیجاني و برونگرایي در کل دانشجویان وجود
دارد .در گروه دانشجویان دختر این رابطه برای متغیرهای بي ثباتي هیجاني و وظیفه شناسي
بود که رابطه وظیفه شناسي با تعللورزی منفي بود بدین معني که با افزایش وظیفه شناسي
تعللورزی کاهش ميیابد .در حالیکه برای گروه پسران برون گرای و بي ثباتي هیجاني با
تعللورزی همبستگي معني دار نشان دادند.
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فرضیه اول :بر اساس ویژگي های شخصیت ( 2مولفه) ميتوان سطح تعللورزی

دانشجویان ورزشکار را پیشبیني کرد.
جدول  .3خالصه تحليل رگرسيون چند گانه گام به گام براي پيش بيني تعلل ورزي دانشجويان
ورزشکار براساس ويژگي هاي شخصيت
روش

شاخصهای
آماری
متغیر

متغیرهای

مالك

پیشبین

تعلل ورزی

ورود()enter

بي ثباتي
هیجاني

همبستگي

ضریب

چندگانه

تعیین

MR

RS

0/222

0/501

0/252

0/522

مقدار
نسبت F
احتمالp

F=90/13
p=0/001

ضرایب رگرسیون ()

0/222

ثابت

19/15

=

t= 2/22
p=0/001
0/222

برونگرایي

0/515
=

F=55/50

=

p=0/001

t= 2/12

t= 9/99

p=0/001

p=0/001

2/92

همانطور که در جدول شماره  9مشاهده ميشود ،طبق مناسبترین مدل به دست آمده
از تحلیل رگرسیون گام به گام پس از حذف متغیرهای توافق و وجداني بودن و وظیفهشناسي
در کل دانشجویان که همبستگي معنادار با تعللورزی نداشتند ضریب همبستگي چندگانه
برای ترکیب خطي ویژگيهای شخصیتي با تعللورزی برای دانشجویان برابر با0/252
= MRو  RS=0/522و  F=55/50که در سطح  p=0/001معنيدار است .چنانکه مالحظه
ميشود مقدار ضریب همبستگي چندگانه ( )MR= 0/252از مقدار رابطه ساده هر یك از
متغیرهای پیش بین با متغیر مالك بیشتر است .بنابراین فرضیه اول پژوهش مورد تایید قرار
ميگیرد  .ضریب تعیین محاسبه شده حاکي ازآن است که  0/522از واریانس تعللورزی
توسط متغیرهای پیشبین قابل تبیین است.
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فرضیه دوم :بر اساس ویژگيهای شخصیت ( 2مولفه) ميتوان سطح دانشجویان ورزشکار

دختر را پیشبیني کرد.
جدول  .4خالصه تحليل رگرسيون چند گانه گام به گام براي پيش بيني تعللورزي دانشجويان
ورزشکار دختر براساس ويژگيهاي شخصيت
روش

شاخصهای
آماری
متغیر

متغیرهای

مالك

پیشبین

تعلل ورزی

ورود()enter

بي ثباتي
هیجاني

همبستگي

ضریب

چندگانه

تعیین

MR

RS

0/933

0/125

0/211

0/515

مقدار
نسبت F
احتمالp

F=10/91
p=0/001

ضرایب رگرسیون ()

0/933

ثابت

12/903

=

t= 9/55
p=0/001
0/921

وظیفه
شناسي

-0/520
=

F=2/13

=

p=0/001

t= 5/30

t= 5/03

p=0/001

p=0/001

12/215

همانطور که در جدول باال مشاهده ميشود ،ضریب همبستگي چندگانه برای ترکیب
خطي ویژگي های شخصیتي با تعللورزی برای دانشجویان دختر برابر با MR= 0/211و
 RS=0/515و  F=2/13که در سطح  p=0/001معني دار است .چنانکه مالحظه مي شود
مقدار ضریب همبستگي چندگانه( )MR= 0/211از مقدار رابطه ساده هر یك از متغیرهای
پیش بین با متغیر مالك بیشتر است .بنابراین ،فرضیه دوم پژوهش مورد تایید قرار ميگیرد.
ضریب تعیین محاسبه شده حاکي ازآن است که  0/522از واریانس تعللورزی توسط
متغیرهای پیشبین قابل تبیین است.
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فرضیه سوم :بر اساس ویژگيهای شخصیت ( 2مولفه) ميتوان سطح دانشجویان

ورزشکار پسر را پیشبیني کرد.
جدول  .0خالصه تحليل رگرسيون چند گانه گام به گام براي پيش بيني تعللورزي دانشجويان
ورزشکار پسر براساس ويژگي هاي شخصيت
روش

شاخصهای
آماری
متغیر

متغیرهای

مالك

پیشبین

تعلل ورزی

ورود()enter

بي ثباتي
هیجاني

همبستگي

ضریب

چندگانه

تعیین

MR

RS

0/201

0/521

0/109

0/912

مقدار
نسبت F
احتمالp

F=13/33
p=0/001

ضریب رگرسیون ()

0/201

ثابت

11/00

=

t= 2/22
p=0/001

برونگرایي

0/935
F=11/53

=

0/920

p=0/001

t= 9/93

t= 9/10

p=0/001

p=0/001

=

3/21

همانطور که در جدول باال مشاهده ميشود ،ضریب همبستگي چندگانه برای ترکیب
خطي ویژگيهای شخصیتي با تعللورزی برای دانشجویان پسر برابر باMR= 0/109و
 RS=0/912و  F=11/53که در سطح  p=0/001معني دار است .چنانکه مالحظه ميشود
مقدار ضریب همبستگي چندگانه( )MR= 0/109از مقدار رابطه ساده هر یك از متغیرهای
پیش بین با متغیر مالك بیشتر است  .بنابراین فرضیه دوم پژوهش مورد تایید قرار ميگیرد.
ضریب تعیین محاسبه شده حاکي ازآن است که  0/91از واریانس تعللورزی توسط
متغیرهای پیشبین بي ثباتي هیجاني و برونگرایي قابل تبیین است.
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فرضیه چهارم :بین سطح تعلل ورزی دانشجویان ورزشکار دختر و پسر تفاوت معني
داری وجود دارد.
جدول  .6خالصه نتايج آزمون  tگروههاي مستقل ( فرضيه چهارم)
گروه ها

تعداد

میانگین

انحراف معیار

دانشجویان پسر

10

52/11

2/02

دانشجویان دختر

10

51/30

2/11

درجه آزادی
113

t
9/21

p
0/001

با توجه به مقدار  tمحاسبه شده ( ) 9/21و سطح معني داری ( )0/001با  32درصد
اطمینان ميتوان فرض صفر را رد کرد .به عبارت دیگر ،بین میانگین نمرههای دانشجویان
دختر و پسر در تعللورزی تفاوت معنادار وجود دارد .بنابراین ،ميتوان نتیجه گرفت که
شواهد کافي برای قبول فرضیه چهارم وجود دارد و دختران سطح تعللورزی کمتری دارند.
فرضیه پنجم :بین سطح بین سطح تعللورزی دانشجویان ورزشکار متاهل و مجرد تفاوت

معنيداری وجود دارد.
جدول  .7خالصه نتايج آزمون  tگروه هاي مستقل ( فرضيه چهارم)
گروه ها

تعداد

میانگین

انحراف معیار

دانشجویان مجرد

35

59/35

2/21

دانشجویان متأهل

93

55/31

2/12

درجه آزادی
113

t
1/021

p
0/539

با توجه به مقدار  tمحاسبه شده ( ) 1/021و سطح معني داری ( )0/539با  32درصد
اطمینان نميتوان فرض صفر را رد کرد .به عبارت دیگر ،بین میانگین نمرههای دانشجویان
متاهل و مجرد در تعلل ورزی تفاوت معنادار وجود ندارد .بنابراین ،ميتوان نتیجه گرفت که
شواهد کافي برای قبول فرضیه چهارم وجود ندارد.

بحث و نتيجه گيری
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که رابطه مثبت معني داری بین تعللورزی و ویژگيهای
شخصیتي وجود دارد .بررسي فرضیه اول " بر اساس ویژگيهای شخصیت ( 2مولفه) ميتوان
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سطح تعللورزی دانشجویان ورزشکار را پیشبیني کرد"،آشکار ساخت که صرفا متغیرهای
بي ثباتي و هیجاني بودن توان پیش بیني تعللورزی را در کل دانشجویان دارند و این متغیرها
جمعا  0/.522از واریانس تعللورزی را تبیین ميکنند .از طرفي متغیرهای وجداني بودن،
توافق و گشودگي به تجربه قدرت پیشبینيکنندگي آنرا نداشتند .یافتههای حاصل
ازآزمایش این فرضیه با یافتههای پژوهشهای صورت گرفته توسط فلت و همکاران
(( ،)1332واتسون ،)5001،مك کان ،پتزل و روپرت ()1332؛ اسچونبرگ و لي()1332؛
جانسون و بلوم ()1332؛ کاستا و مك کری ()1335؛ مك کان و جانسون ()1331؛ دیاز
مورالز،کوهن و فراری ()5003؛ میلگرام ،باتوری و ماورر ( )1339مبني بر رابطه مثبت و معني
داری روان رنجورخویي در دانشجویان همسو است.
ویژگي بيثباتي هیجاني با «عصبیت ،ناراحتي ،دستپاچگي ،باورهای نامعقول و
غیرواقعبینانه ،کنترل بسیارکم تکانهها در مقابل نیازها ،،مستعد تنیدگي ،اضطراب و
آسیبپذیری مشخص ميشود .بهطوریکه تعللورزی با نگرانيهای خاصي مثل ترس از
شکست ،اضطراب امتحان ،اضطراب اجتماعي و کمرویي 1مرتبط است (ساالمون و روت
بلوم1332 ،؛ روت بلوم و همکاران1331 ،؛ میلگرام؛ 1331؛فراری؛  .)1332این امر نشان
ميدهد که فرد تعللکننده معموال به دلیل نوعي اضطراب شخصي یا اجتماعي رفتار پرهیز از
کار و تعللورزی را اتخاذ ميکند .روت بلوم ،ساالمون و موراکامي ( )1331بیان ميکنند
که تعللورزی تحصیلي با سطوح مساله زایي از اضطراب توام است .لذا احتماال ازآنجا که
افراد داری بي ثباتي هیجاني دارای باورهای نامعقول و کنترل کم در برابر تکانهها هستند در
توانایي توقف یك کار و پرداختن به کار دیگر ناتوان هستند.
در خصوص آزمایش فرضیه دوم یعني "بر اساس ویژگيهای شخصیت ( 2مولفه) مي
توان سطح تعللورزی دانشجویان دختر ورزشکار را پیشبیني کرد"  .یافتهها نشان داد که از
بین 2عامل نیرومند شخصیت تنها متغیرهای وظیفهشناسي و روانرنجور خویي پیشبینيکننده
خوبي برای تعللورزی در دختران بودند .البته وظیفهشناسي رابطه منفي و معني دار با
تعللورزی دارد بدین معني که با افزایش وظیفه شناسي میزان تعللورزی در دانشجویان دختر
1 shyness
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کاهش ميیابد .یافتههای حاصل از آزمایش این فرضیه با یافتههای واتسون ()5001؛ کاستا
و مك کری ( )1335همسو است .لي،کاوکاس و دانتو ( )1333و فراری و همکاران (1332
و  )5002نیز گزارش دادند که وظیفهشناسي پایین پیشبینکننده قوی تعللورزی است .از
سویي دیگر لي،کلي و ادواردس ( )5001در بررسي رابطه تعللورزی و پنج عامل نیرومند
شخصیت دریافتند که وظیفه شناسي قادر است که به عنوان میانجي  ./52وارایانس تعللورزی
را پیشبیني کند .که در این پژوهش بین این دو متغیر در هر دو جنس رابطه منفي بدست
آمد ولي این رابطه صرفا برای دانشجویان دختر معنيدار بود .عامل وجداني بودن یا وظیفه
شناسي بر رفتارهای کاری ،انجام وظایف و مهار برانگیختگيها و رفتارهای آني از نظر
اجتماعي تأکید دارد .مالك های با وجدان شامل :جهت یابي پیشرفت (سختکوشي ،با
پشتکار بودن) ،وابستگيپذیری (مسؤول و مراقب) نظم و ترتیب (برنامهمداری و سازمان
یافتگي) بودند  .همچنین باوجدان بودن با خودکنترلي و نظم و پشتکار ارتباط دارد (کاستا و
مكگر ی1331 ،؛ کاستا و مكگر ی1335 ،؛ نقل از ماسر و همکاران .)5002 ،بنابراین
افرادی که در صفات فوق نقص دارند تعللورزی بیشتری دارند و بر عکس کسي که دارای
ویژگيهای خودکنترلي و نظم و پشتکار است تعللورزی و به تعویق اندازی کمتری را دارد.
در خصوص دانشجویان پسر نیز متغیرهای بي ثباتي هیجاني و برونگرایي معنيدار بودند
و توان تبیین  0/91از واریانس تعللورزی را دارا هستند .که این یافته نیز با یافتههای مك
کان ،پتزل و روپرت ( )1332که بر اساس مدل سه عاملي شخصیت آیزنك و یزنك
()1332دریافتند که تعللورزی به طور مثبت با برونگرایي مرتبط است همسو مي باشد.
سیمپسون و پای چیل ()5003نیز دریافتند که هیجانخواهي و برونگرایي با هم  2/5درصد از
واریانس نگرش نسبت به انگیزشهای تعللورزی را تبیین ميکنند .همچنان که ذکر شد بُعد
برونگرایي ،عواملي همچون «جسارت ،اعتماد به نفس باال ،پرانرژی بودن ،پرتحركبودن،
اجتماعپذیری ،حراف بودن ،برانگیختگي ،جمعگرایي ،تعهد باال ،سلطهجویي ،هیجانات
مثبت ،دوستاني صمیمي و خوشبیني» را ميسنجد .افراد با برونگرایي باال احتماال به دلیل
پرداختن بسیار به روابط اجتماع و جمعگرایي و دوستان صمیمي مدت زمان زیادی را صرف
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این روابط ميکنند .شاید پرداختن زیاد به این روابط سبب شود که به بسیاری از تکالیف
خود به موقع نپردازند و دچارتعللورزی در کارهای خود شوند.
آزمایش فرضیههای چهارم و پنجم نشان داد که بین دانشجویان دختر و پسر ورزشکار
از نظر تعللورزی تفاوت معنيداری وجود دارد ،ولي این تفاوت برای دانشجو یان متاهل و
مجرد معني دار نبود .چنین به نظر ميرسد که پسران به دلیل فرصتهای بیشتر تعللورزی
بیشتری دارند .به طوری که در زمینه موقعیتها و زمینههایي متعدد بیشتری در جامعه ميتوانند
حضور پیدا کنند و ورزشکاران پسر در ساعات شب نیز در باشگاهها و مراکز تفریحي بیشتر
حضور دارند .متغیر تاهل نیز نیز بر میزان تعللورزی تأثیر گذار نبوده است .البته میزان
تعللورزی مجردها بیشتر بدست آمده ولي این مقدار از نظر آماری معنيدار نیست  .شاید
تعداد کم نمونه متأهلین بر این مورد تأثیر گذار بوده است به طوری که تنها  52درصد نمونه
پژوهش حاضر را دانشجویان متأهل ورزشکار تشکیل دادهاند.
نباید از نظر دور داشت که تعللکنندگان عمال همیشه خودشان را به خاطر سهل انگاری
شان سرزنش مينمایند .چنین احتمال ميرود که رابطه علت معلولي حلقوی در این میان
وجود داشته باشد .برای تأیید این مدعا هي کك ( )1339در پژوهشي از دانش آموزان
خواست که بگویند بعد از تعللورزی چه احساسي دارند؟ 30درصد از جوابهای آنان منفي
حاکي از داشتن احساس نامطلوبي بود .در بررسي مشابه دیگری ،یك نظر سنجي توسط یك
تیم تحقیقاتي در زمینه تعللورزی( )5009روی  2300پاسخگو انجام شد که  32درصد آنها
پي برده بودند که تعللورزی اثر منفي خاصي روی شاد بودن آنها دارد و  12درصد از آنها
گفته بودند که این پدیده بي نهایت منفي ميباشد (استیل.)5002،
چنین احتمال ميرود که مشکل تعللورزی برای بسیاری از دانشجویان شایع باشد.
تحقیقات قبلي نیز چنین چیزی را تایید ميکنند (از جمله شهني و همکاران 1932 ،و فراری)
 .بسیاری از دانشجویان در طول زندگي تحصیلي خود به فعالیتهای ورزشي ميپردازند که
گاهي عدم تعادل بین فعالیت ميتواند لطمات زیادی را بر عملکرد تحصیلي یا ورزشي آنها
وارد سازد .از آنجا که تعللورزی با بسیاری از متغیرها همبستگي معنيداری دارد  .لذا
تحقیقات بیشتر در این زمینه مورد نیاز است .محققیان و مسوالن مراکز مشاوره دانشجویي
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الزم است که به آزمایش رویکردهای مختلف مشاوره و رواندرماني فردی و بخصوص
گروهي در زمینه کاهش تعلل بپردازند  .همچنین آموزش مهارتهای زندگي و مهارت
مدیریت زمان ،اولویت بندی و خود تنظیمي ميتواند یاریگر دانشجویان باشد .انجام پژوهش
حاضر در دیگر مقاطع و روی ورزشکاران حرفهای ميتواند نتایج مفیدی را به بار آورد.
مسلما تعللورزی با بسیاری از متغیرها همانطور که در پیشینه آورده شد رابطه دارد .بي شك
بررسي عوامل تعللورزی به شیوه جامع ميتواند منجر به اتخاذ راه کارهایي به منظور افزایش
پیشرفت تحصیلي و موفقیت آنها در جوانب مختلف شود.
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