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چکیده
گرایش به موکول نمودن فعالیتهای یادگیری به آینده بهعنوان یک دلیل مهم برای عملکرد
تحصیلی پایین در بین دانشآموزان تلقی میشود .تعللورزی تحصیلی پدیدهی پیچیدهای است و با
وجود پژوهشهای متعدد هنوز در خصوص مؤلفههای آن در بین صاحبنظران توافق حاصل نشده
است .پژوهش حاضر با هدف کشف عوامل زمینهای ،فرایندی و پیامدی تعللورزی انجام شد .در این
پژوهش از روش نظریه زمینهای استفاده شد 03 .نفر از دانش آموزان پایه سوم دوره دوم متوسطه در
سال تحصیلی  69-69به روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند .برای گردآوری اطالعات،
مصاحبههای نیمه سازمانیافته اجرا شد .در طی این فرایند ،کدگذاری باز و محوری انجام گرفت و
طبقات مربوط در الگوی پارادایمی یعنی زمینه ،فرایند و پیامد مشخص شدند .سپس در مرحلهی
کدگذاری انتخابی ،طبقهی مرکزی یا مضمون اصلی پژوهش استخراج گردید .یافتههای پژوهش 21
مضمون اصلی و  00مضمون فرعی را بر اساس الگوی پارادایمی مشخص ساخت .در حوزهی زمینه،
ساختار نظام آموزشی ،عوامل مربوط به معلم ،همساالن ،تکلیف ،والدین و صفات فردی؛ در فرایند،
ضعف در برنامهریزی و مدیریت زمان ،ذهنآگاهی پایین و تأخیر در انجام تکلیف و در نهایت
پیامدهای تحصیلی و عاطفی استخراج شدند .طبقهی مرکزی استخراجشده ،نگرش ابزاری به یادگیری
بود .بر این اساس ،دانشآموزان یادگیری را وسیلهای جهت دستیابی به پیامدهای بیرونی تلقی میکنند؛
بنابراین فعالیتهای درسی زمانی در اولویت قرار میگیرند که به نتیجهی دلخواه بیانجامند؛ در
غیراینصورت کنار گذاشته میشوند .طبقه مرکزی زمینه را به فرایند ارتباط داده و پیامدهای تعللورزی
را قابلدرکتر میسازد .نتایج این مطالعه مؤلفههای مربوط به تعللورزی تحصیلی را در چارچوب
 استاد ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران

 استاد ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران

 استاد ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران

 دانشجوی دکتری گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
(نویسنده مسئول)
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نظریه زمینهای مشخص ساخت .بر اساس این الگو ،پیشنهادهایی در حوزههای مختلف برای مسئوالن
نظام آموزشی ،معلمان ،والدین و دانشآموزان ارائه شده است.

واژههای کلیدی :تعللورزی تحصیلی ،دانشآموزان ،نظریه زمینهای ،یادگیری

مقدمه
موکول نمودن تکالیف یادگیری به آینده بدون دلیل منطقی یاا تعلالورزی ،2یکای از مهامتارین
عوامل مرتبط با عملکارد تحصایلی پاایین فراگیاران اسات (.)Solomon & Rothblum, 1984, 503
تعللورزی تحصیلی 1بهعنوان تأخیر تعمدی در آغاز یا کامل نمودن فعالیتهای درسی مهم در زماان
مقرر تعریف شده است ( .)Schouwenburg, 2004, 8طبق دیدگاه پژوهشاگران در تعلالورزی باین
قصد و عمل شکاف زیادی وجود دارد (.)Steel, Brothen & Wambach, 2001, 95
یکی از رویکردهای اولیه در توجیه تعللورزی ،نظریه رفتاری و شارطیساازی عامال اسات
( .)Skinner, 1953, 59بر این اساس ،تأخیر در انجام تکلیف میتواند به دلیل ترجیح فعالیتهاای
خوشایند بر تکالیف بیزاریآور باشد؛ بهویژه اگار در فرایناد آماوزش و زماانبنادی ارزشایابی از
برنامههای فاصلهای ثابت استفاده شود ،دانشآموز تارجیح مایدهاد تاا فرارسایدن زماان تقویات
تکالیف درسی به سایر فعالیتها بپردازد که تقویت بهدنبال دارند (.)Sarafino, 2012, 238
نظریه انتظار -ارزش ( )Eccles, et al., 1983, 76الزمهی انجام یک فعالیت را انتظار دستیابی به
موفقیت و همچنین ارزش تکلیف میداند .این نظریه بر چهار مؤلفهی مهم ارزش تکلیف ذهنی
تأکید دارد :ارزش پیشرفت یا اهمیت ،ارزش درونی ،ارزش کاربردی یا سودمندی تکلیف و هزینه.
طبق نظریه انتظار -ارزش ،تکلیفِ یادگیری برای قرار گرفتن در اولویت میبایست دارای اهمیت،
ارزش درونی و/یا ارزش کاربردی باال و هزینه پایین باشد (.)Steel & König, 2006, 892
نظریه جهتگیری هدف ( )Elliot & McGregor, 2001, 503چنین فرض میکند که
دانشآموزان ازنظر رفتارهای معطوف به پیشرفت با یکدیگر تفاوت دارند .در این چارچوب
پیشنهادی اهداف تسلط 0در مقابل اهداف عملکرد 1و بُعد گرایش در مقابل اجتناب قرار دارند .بر
procrastination
academic procrastination
mastery goals
performance goals
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اساس یافتههای برخی پژوهشها ،تعللورزی با اهداف گرایش بهویژه تسلط -گرایش همبستگی
منفی دارد؛ زیرا چنین فرض میشود که جهتگیری گرایش تا حدی با فرایندهای خودتنظیمی
سازگارانه ازجمله ادراک شایستگی و نیاز به پیشرفت همبسته است (.)Moller & Elliot, 2006, 307
بعضی از مطالعاتِ انجام یافته در خصوص تعلالورزی ،آن را باهمثاباه یاک ویژگای شخصایتی
مفهومسازی میکنند که در بیشتر موقعیتهاا از ثباات نسابی برخاوردار اسات (.)Steel, 2007, 67
طبق نتایج پژوهشهای قبلی در ایان حاوزه« ،تنبلای ادراکشاده» رابطاه مثبات ( )Vij, 2016, 151و
«وظیفهشناسی» رابطهای منفی ( )Morris & Fritz, 2015, 197با تعللورزی دارد.
در رویکاارد انگیزشاای نساابت بااه تعلاالورزی ،مؤلفااههااایی همچااون انگیاازش دروناای و
بیرونی ،نقش اهداف ،خودکارآمدی ،ارزش تکلیف و سازه هاای اِسانادی موردتوجاه باوده اناد
( .)Steel, 2007, 68نتایج یاک پاژوهش ( )Mohammadi et al., 2014, 99نشاان داد کاه باین
ارزش کاربردی و ارزش ذاتی تکلیف با تعلل ورزی تحصیلی رابطه منفی وجود دارد .یافتههای
پژوهشای دیگار ( )Stadler, et al., 168حااکی از آن اسات کاه هام تواناایی شاناختی و هام
خودکنترلی ،میزان عملکرد تحصیلی را تبیین میکنند.
دانشآموزان تعللورز نسبت به سایر دانشآموزان بایساازمانتار و بایبرناماهتار هساتند.
( )Howell & Watson, 2007, 175; Pintrich & De Groot, 1990, 38بهعالوه بین بهکارگیری
راهبردهای شاناختی و فراشاناختی و تعلالورزی رابطاه ی منفای و باین اضاطراب امتحاان و
تعللورزی رابطهی مثبت وجود دارد (.)Sheykholeslami, 2016, 81
مطابق یافتههای برخی پژوهشها ،نقاص در مهاارتهاای مادیریت زماان باا گارایش باه
تعلالورزی تحصایلی همبساته اسات ( .)Häfner, Oberst & Stock, 2014, 352یافتاههاای
پژوهشهای مختلف نشان میدهند که تعللورزی با ذهنآگاهی پایین و حواسپرتی مرتبط اسات
(.)Flett, Haghbin & Pychyl, 2016, 1; Sirois & Tosti, 2012, 237; Sirois, 2014, 511
شماری از پژوهش ها حاکی از آن هستند که ویژگای هاای ادراک شادهی تکلیاف همچاون
نارضایتی از فعالیت یادگیری ،احساس ماللت به هنگام انجام تکلیف نیز باا تعلال ورزی ارتبااط
دارند (.)Pychyl, Lee, Thibodeau, & Blunt, 2000, 252
در سالهای اخیر با مطالعهی عوامل زمینهای و محیطای مارتبط همچاون معلام ،والادین و
همتایان ،تعللورزی تحصیلی به عنوان یک ویژگی موقعیتی نیز در نظر گرفتاه شاده اسات .بار
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معلام ( ;Corkin, Yu, Wolters & Wiesner, 2014, 294

 ،)Schraw, Wadkins & Olafson, 2007, 12سبکهای فرزندپروری

والادین ( & Padilla-Walker

)Nelson, 2012; Pychyl, Coplan & Reid, 2012, 271; Hong, Hwang, Kuo & Hsu, 2015, 144
و هنجارهای گروههای همساالن ( )Sage & Kindermann, 1999, 169میتوانناد باا تعلالورزی
تحصیلی مرتبط باشند.
پژوهشهای گستردهای حاکی از آن هستند که تعللورزی با بسیاری از پیامدهای ناساازگارانه از
جمله کاهش عملکرد تحصیلی و آشفتگی عاطفی همبساته اسات ( & Flett et al., 2016, 1; Kim

.)Seo, 2015, 30

هدف پژوهش
پژوهش حاضر با اتخاذ رویکردی استقرایی و اکتشافی درصدد برآمد تاا عوامال مارتبط باا
تعللورزی را با توجه به تجارب زیسته و بالفصل دانشآماوزان دوره متوساطه ماورد ارزیاابی
قرار دهد .بدین ترتیب هدف از این پژوهش پاسخ گویی باه ایان ساؤال باود کاه چاه عوامال
زمینهای ،فرایندی و پیامدی در بروز تعللورزی تحصیلی دانشآموزان متوسطه نقش دارند؟

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نوع کیفی بوده و ماهیتی اکتشاافی دارد .در ایان راساتا از روش نظریاه زمیناهای
( )Corbin & Strauss, 2008استفاده شد .انتخاب نظریه زمینهای به دلیل ماهیات پیچیادهی تعلالورزی
و تعامل بین عوامل درونی (ادراکات ،نگرشها ،عواطف ،انگیزهها ،مهارتها) با عوامل بیرونای (تعامال
بینفردی ،ارزشها ،عوامل فرهنگی و ساختارهای اجتماعی) صورت گرفت.

جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری
جامعه مورد مطالعه در این پژوهش دانشآموزان متوسطه نواحی پانجگاناه تبریاز در ساال
تحصیلی  69-69بودند .در پژوهش فعلی از روش نمونهگیری مبتنی بر هدف استفاده شاد .در
این روش ،افرادی بهعنوان نمونه انتخاب میشوند که دارای تجارب غنی در خصوص پدیده یا
رویداد باشند ( )Yin, 2011, 88به این منظور پژوهشگر پاس از حضاور در موقعیات پاژوهش،
تعداد  03نفر از دانشآموزانی را که از نظر خود ،معلمان یا والدین درگیر تعللورزی تحصایلی
بودند ،انتخاب نمود .در نمونهگیری هدفمند تالش شد تا حد امکان از مشارکتکننادگانی باا
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ویژگیهای متفاوت فردی -اجتماعی بارای حضاور در نموناه اساتفاده شاود .باه ایان منظاور
دانش آموزانی با سطوح پیشرفت تحصیلی مختلف که در رشاتههاای شااخه نظاری (ریاضای-
فیزیک ،علوم تجربی ،ادبیات و علوم انسانی) و همچنین فنیوحرفهای و کاردانش باه تحصایل
اشتغال داشته و به خانواده هایی با وضعیت اقتصادی متفاوت تعلق داشاتند بارای مشاارکت در
این مطالعه در نظر گرفته شدند .نمونه گیری پس از رسیدن باه اشاباع نظاری و مطارح نشادن
موضوعات جدید و کامل شدن مضامین خاتمه یافت.

ابزار جمعآوری اطالعات
روش اصلی جمعآوری اطالعات در این مطالعه ،مصاحبههای نیمهسازمانیافته بود .اگرچاه
اکثر سؤاالت مصاحبه از قبل طراحیشده بودند؛ بااینحال برخی از سؤالها نیز از طریق تعامال
با مصاحبهشونده طرح میشدند .مصاحبه با این سؤال آغاز میشد« :آیا برای شما پیشآمده کاه
انجام یک تکلیف یا مطالعه درسی را بدون دلیل خاصی به تعویق بیاندازید؟ میتوانید در ماورد
این موضوع توضیح دهید؟» همزمان با ادامهی پژوهش ،دادههاای حاصال از مصااحبههاا ،مسایر
مصاحبههای بعدی را تعیین نمودند .بدین ترتیب سؤاالت مصاحبهها نیز در جهت کساب اطالعاات
بیشتر در خصوص مفاهیم و طبقات جدید طرح شدند.

روایی و پایایی ابزارهای پژوهش
برای ارزیابی اعتبار نتایج ،تحقق شاخصهای باورپذیری ،2قابلیت اطمینان ،1تأییدپذیری 0و
انتقالپذیری 1مدنظر قرار گرفتند (.)Guba & Lincoln, 1989, 242

روش تحلیل دادهها
برای تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار  MAXQDA 10اساتفاده شاد .در طای ایان فرایناد،
کدگذاری باز و محوری انجام گرفت و طبقات مربوط در الگوی پارادایمی یعنی زمینه ،فرایناد
و پیامد مشخص شدند .سپس در مرحلهی کدگذاری انتخابی ،طبقهی مرکزی یا مضمون اصلی
credibility
dependability
conformability
transformability
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پژوهش استخراج گردید .در پژوهش حاضر بهمنظور حفظ حقوق مشارکتکنندگان و رعایات
مالحظات اخالقی ،ضمن اخذ مجوز از مراجع ذیربط برای انجاام مصااحبه ،اهاداف و روش
مطالعه برای مشارکت کنندگان توضیح داده شد و رضایت آنان برای شارکت در مصااحبههاا و
ضبط محتوای جلسات کسب گردید.

یافتههای پژوهش
بر اساس اطالعات جمعآوریشده در خصوص مشخصات فردی مصاحبهشوندگان ،همگی
آنان دانشآموز پسر پایه سوم متوسطه دوم شاغل به تحصیل در ساالتحصایلی  69-69بودناد.
میانگین سن مشارکتکنندگان در پژوهش  29/6و میانگین معدل نوبت اول آنان  29/31بود .از
تعداد  03نفر مصاحبهشونده 22 ،نفر در رشته ریاضی -فیزیک 9 ،نفر علوم انسانی 8 ،نفر علوم
تجربی و  9نفر در رشتههای مجموعه شاخه فنایوحرفاهای و کااردانش باه تحصایل اشاتغال
داشتند .در طی استخراج اولیه مفاهیم ،حادود  133مفهاوم ابتادایی شاکل گرفات .در اداماهی
تحلیل و در نتیجهی مقایسهی مداوم و تقلیل دادهها برای مفاهیم مشابه ،در نهایت  00مضامون
فرعی و  21مضمون اصلی مشخص شد (جدول .)2
جدول  .2مضامین فرعی و اصلی پژوهش بر اساس الگوی کوربین و اشتراوس ()1338

مضامین فرعی
امتحانات ،اهمیت دروس
ارتباط با معلم ،روش تدریس ،اِعمال انضباط
فرهنگ همساالن ،رقابت ،تقلب ،صرف وقت با دوستان
مقدار تکلیف ،ابهام ،بیزاری از تکلیف
نظارت ،مداخله
تنبلی ،کمالگرایی ،بیاراده بودن
عدم گرایش به برنامه ریزی ،نداشتن برناماه ،ضاعف
در اولویتبندی ،پایبند نبودن به برنامه
ضعف در مهارت مدیریت زمان ،نداشتن ضارباالجال
برای اتمام تکلیف
حاشیه رفتن ،حواسپرتی
شروع دیرهنگام ،کنار گذاشتن فعالیت ،مطالعه در زمان امتحان
ارتباط تالش و پیامد مورد انتظار ،تأثیر بر نمرات
رهایی از احساس ناخوشایند ،ناراحتی ،اضطراب

مضامین اصلی
ساختار نظامآموزشی
عوامل مربوط به معلم
عوامل مربوط به همساالن
عوامل مربوط به تکلیف
عوامل مربوط به والدین
صفات ادراکشدهی فردی

الگوی پارادایمی

زمینه

ضعف در برنامهریزی
ضعف در مدیریت زمان
ذهنآگاهی پایین
تأخیر در انجام تکلیف
پیامدهای تحصیلی
پیامدهای عاطفی

فرایند

پیامد
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 )3ساختار نظام آموزشی
ساختار نظام آموزشی کشور در دوره ی دوم متوسطه از نظر تعیاین انتظاارات ،برناماههاا و
رویههای آموزشی کلیترین مضمون اصلی و زمینهای پژوهش حاضر بود .در دورهی متوساطه
سهم نمرات مستمر و نوبت اول پایینتر از نوبت دوم است و مشارکتکنندگان در پژوهش بار
این باور بودند که میتوانند عقبماندگیهای طول سال تحصایلی را در امتحاناات پایاان ساال

جبران نمایند« .راستش صَرف نمیکنه که یه سال بخوای همهاش درس بخاونی آخار سار هام
تأثیر زیادی نداره ... ،میتونی بعداً در امتحانات پایان سال جبرانش کنی ( »...م.)22 .
ارتباط داشتن درس با آیندهی تحصیلی -شغلی و کنکور باعا

افازایش اهمیات آن بارای

دانش آموزان میشود« .کسی که داره خودش رو برای کنکور آماده میکناه دیگاه نمایره درس
پرورشی بخونه یافعالیتهاش رو انجام بده .چون نه امتحان داره نه چیزی» (م.)1 .

 )5عوامل مربوط به معلم
مشارکتکنندگان پژوهش بر این باور بودند که برخی از عوامل مربوط به معلام در موکاول
نمودن تکالیف و فعالیتهای درسی به آینده نقش دارند .نتایج پژوهش نشان داد که «ارتباط باا
معلم»« ،روش تدریس» و «اِعمال انضباط» با تعللورزی دانشآموزان مرتبط است.

«ارتباط معلم با بچه ها احترام آمیز بود .بچه ها هم دوست داشتن کارهای خودشون رو انجام
بدن» (م.)20 .

«معلم امسال خیلی خوب توضیح می ده من هم خیلی عالقه پیدا کرده ام .نماره هاام هام در
ریاضی بهتر شده .تکالیفم را هم مرتب انجام میدم» (م.)1 .

«معموالً درسهایی که معلمش اهمیت خاصی برای انجام تکالیف کالسی نمایده ،بچاههاا
هم زیاد به اون درس اهمیت نمیدن و تکالیفش را سرسری میگیرند» (م.)21 .

 )1عوامل مربوط به همساالن
طبق یافتههای مطالعه فعلی ،همساالن و همکالسیها میتوانناد در نحاوهی انجاام تکلیاف
درسی دانشآموزان نقش داشته باشند« .فرهنگ همساالن»« ،رقابات»« ،رواج تقلاب» و «صارف
وقت با دوستان» با موکول نمودن تکالیف درسی به آینده مرتبط است.
«چون اکثر بچهها مطالعه نمیکنن و تکالیف رو بهموقع انجام نمیدن من هم دلسرد میشم» (م.)29 .
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«اگه در کالس رقابت وجود داشته باشه آدم سعی می کنه از دیگران عقب نمونه و خاودش
رو به هر زحمتی که شده برسونه» (م.)26 .

«بچه ها تو امتحانا تقلب می کنن .من خودم که دیدم چند نفر فقط با تقلب نمره می گیارن و
اصالً درس نمی خونن .خوب وقتی بچه ها این وضع رو می بیانن ،کسای هام کاه بخاواد درس
بخونه دیگه این کار رو نمیکنه ( »...م.)29 .

«شاید یکی از دالیل عقب افتادن از درس هاا ایان باشاه کاه وقات زیاادی رو باا بچاه هاا
می گذرونم .بعضی وقتا قرار می گذاریم میریم بیرون و می گردیم .تو تلگرام و ایناا هام باا هام
ارتباط داریم» (م.)19 .

 )1عوامل مربوط به تکلیف
یافتههای پژوهش نشان میدهد عوامل مربوط به تکلیف در موکول نمودن آن به آینده نقش
دارد .ویژگیهای تکلیف از جمله «مقدار تکلیاف»« ،ابهاام» و «بیازاری از تکلیاف» مایتوانناد
دانشآموز را به تعللورزی تحصیلی سوق دهند.

«اگه تکلیف زود تموم بشه در یک جلسه انجامش میدم تا تموم بشه ولی اگه زیاد باشاه و
چند ساعت طول بکشه هم شروع کردنش سخته و هم ادامه دادنش» (م.)18 .

«تکلیفهایی که معلما از کتاب میگن زیاد مشکلی ندارم باالخره میدونم بایاد چکاار کانم
ولی بعضی از موضوعات مثالً تحقیق نمیدونم باید از کجاا شاروع کانم و چکاار بایاد بکانم.
اونوقت کارم رو هی میذارم برای بعد تا شبی که فردا باید تکلیف رو تحویل بدم» (م.)11 .

«درس هایی که ما می خونیم اکثرشون جالب نیستن .البته بعضی تا حدودی ولای بعضای هاا
واقعاً خیلی کسل کننده هستن» (م.)11 .

 )2عوامل مربوط به والدین
چگونگی تعامل والدین با دانشآموز با نحوهی مطالعه و انجام تکالیف درسای وی ارتبااط
دارد .والدین از نظر میازان «نظاارت» و «مداخلاه» در تصامیمگیاریهاا و برناماههاای درسای
فرزندشان با یکدیگر تفاوت دارند.

«مخصوصاً مادرم خیلی گیر میده ..مادرم فکر می کنه اگه منو به حال خودم بذاره نماره هاام
زیر  23میشه .یه دونه تو ریاضی  8گرفتم همهاش اونو به رخم میکشه» (م.)13 .
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«خوب ،تکالیف این درسها رو زیاد جدی نمیگیرم .حتی اگه من هام بخاوام انجاام بادم
پدر و مادرم مانع میشن .مثالً داری تکالیف یه درس رو انجام میدی ،میگن اونو بذار کنار ،به
درسهای مهم برس» (م.)1 .

 )6صفات ادراک شده فردی
برخی از ویژگی های فردی که با الگوهای رفتاری خاصی مشاخص مایشاوند ،باا موکاول
نمودن مطالعه و تکالیف درسی به آینده مرتبط هستند« .تنبلی»« ،کمالگرایی» و «بیاراده باودن»
مضامین فرعی صفات ادراک شدهی فردی محسوب میشوند.

«...تنبلی و مشغول شدن به فضاهای مجازی و تفریح و سرگرمی های بیهوده  ...تنبلی واقعاً یاه
دلیل اصلیه .یعنی آدم حوصله نداره خودش رو به زحمت بیاندازه» (م.)22 .

«معلم دو سؤال آزاد پاسخ مطرح کرده بود به دلیل اینکه میخواساتم جاواب بهتاری پیادا کانم
آنقدر لفتش دادم که آخر موعد تحویل پاسخ تمام شد و نمره آن را از دست دادم» (م.)20 .

«نه این که بخوام کاری رو بذارم برای بعد ،نه اتفاقاً دلم می خواد که زود اونو انجاام بادم و
راحت بشم ولی انگار نمیشه .نمیدونم شاید ارادهام ضعیفه» (م.)26 .

 )9ضعف در برنامهریزی
مضمون اصلی ضعف در برنامه ریزی به انجام بادون برناماه فعالیاتهاا مرباوط مایشاود.
دانشآموزانی که به تعللورزی تحصیلی گرایش دارند ،اغلب به اقتضای شرایط عمل میکنند و
چندان پایبند برنامه نیستند .این مضمون شامل مضامین فرعی «عدم گارایش باه برناماهریازی»،
«نداشتن برنامه»« ،ضعف در اولویتبندی» و «پایبندنبودن به برنامه» است.

«وقتی برنامه مینویسم ،احساس میکنم تحت فشار هستم .راستش زیاد هم فایدهای نداره»
(م.)10 .
«برنامهی خاصی ندارم .وقتی قراره از درسی امتحان بگیرن ،اونو چند ساعت میخونم» (م.)9 .

«یه کمی تلویزیون ،اینترنت .بستگی داره اگه تلویزیون برنامهی خوبی داشاته باشاه باه اون
نگاه میکنم اگه نبود میرم اینترنت یا موزیک گوش میکنم( ».م.)28 .

«وقتی تصمیمی رو میگیرم ،نمیتونم به اون پایبند بمونم .بعضی وقتا حاس خاوبی دارم و
تصمیمهای بزرگی میگیرم؛ ولی بعد دوباره همهچی برمیگرده سر جای اول» (م.)6 .
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 )1ضعف در مدیریت زمان
مضمون ضعف در مدیریت زمان نشاندهندهی وجود مشاکل داناشآماوز در تخصایص زماان
مناسب به فعالیتهای مختلف برحسب اولویت و اهمیت آنها است .این مضامون شاامل مضاامین
فرعی «ضعف در مهارت مدیریت زمان» و « نداشتن ضرباالجل برای اتمام تکلیف» است.

«من نمی تونم از وقتم درست استفاده کنم .اگه وقت های بیکاری ام را تلف نمیکردم االن
وضعیتم خیلی بهتر بود» (م.)11 .

«معموالً خودم زمان پایان تعیین نمیکنم .در واقع زماان پایاان انجاام یاک فعالیات هماون
زمانیه که امتحان داریم یا به ما گفتن باید کار عملی خودمون را تحویل بدیم» (م.)21 .

 )7ذهنآگاهی پایین
بعضی از دانشآموزان نسبت به آنچه انجام مایدهناد و گذشات زماان آگااهی مساتمری
ندارند و هنگامی بهخاود مایآیناد کاه باهجاای فعالیاتهاای درسای ،مشاغول فعالیاتهاای
سرگرمکننده شدهاند« .حاشیهرفتن» و «حواسپرتی» ،مضامین فرعی ذهنآگاهی پایین هستند.

اکثر اوقات از موضوع اصلی دور میشم .یعنی یه زمانی متوجه میشم کاه از اصال مطلاب
فاصله گرفتم و کلی هم زمان صرف شده بهطوری که زمان انجام کارهای بعدی گذشته ( »...م.)1 .
«وقتی شروع میکنم به درس خوندن تمام افکار نامربوط میاد به ذهنم» (م.)6 .

 )31تأخیر در انجام تکلیف
مضمون تأخیر در انجام تکلیف به چگونگی موکول نمودن مطالعه یا فعالیتهای درسی باه
آینده مربوط میشود .این مضمون شامل «شروع دیرهنگام»« ،کنار گذاشتن فعالیات» و «مطالعاه
در زمااان امتحااان» اساات .یکاای از موضااوعات مشااترک در بااین اظهااارات دانااشآمااوزانِ
مصاحبهشونده این بود که آنها فعالیتهای درسی خود را دیر آغاز میکنند.
«من از یه هفته پیش میدونستم که باید برای فردا یه درس رو بخونم ،هنوز هم نخوندم» (م.)8 .
«گاهی اوقات پیش میآید که زود از مطالعه خسته بشم و در اینترنت گشت بزنم» (م.)21 .

«امتحانات آخر سال تأثیرش بیش تره ،امسال هم امتحانات نهایی هستن .اگه نماره ی پاایین
بیاریم ،نمیشه جبران کرد .این باع

میشه که اون زمان آدم بشینه و درس بخونه» (م.)10 .
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 )33پیامدهای تحصیلی
یکی از عواقب تعلل ورزی ،تأثیر آن بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان است .تاأثیر موکاول
نمودن تکالیف به آینده از نظر مشارکت کنندگان در دو مضمون «ارتبااط تاالش و پیامادِ ماورد
انتظار» و «تأثیر بر نمرات» قابل بررسی است.
طبق اظهارات مشارکتکنندگان ،اگر یک رفتار مانند انجام تکلیف نتیجهی قابالتاوجهی نداشاته

باشد ،دانشآموزان ترجیح میدهند آن را انجام ندهند« .وقتی آدم احساس میکناه کااری کاه انجاام
میده یا درس در آیندهش تأثیری نداره ،انجام دادنش سخت میشه» (م.)1 .
عدهای از مصاحبهشوندگان تأثیر تعللورزی را بر نمرات پایانی در حاد انادک یاا متوساط
ارزیابی نمودند .البته آنها معترف بودند که وضعیت نمراتشان میتوانست بهتر از این باشد.

«اگر هم به زمان دیگه موکول کردم با مطالعه مختصر و توجه به بخش های مهام کتااب نماره
قبولی رو گرفتم ولی خوب میتونسته بهتار از ایان باشاه ( ...م .)22 .بعضای از داناشآماوزانِ
شرکتکننده در پژوهش بر این باور بودند که تعللورزی تأثیر منفای قابالتاوجهی بار نمارات
آنها بهجا میگذارد« .خیلی تأثیر گذاشته یعنی رفتهرفته افتم داره بیشتر میشه» (م.)12 .

 )35پیامدهای عاطفی
نتایج پژوهش فعلی نشان می دهد که تعللورزی عالوه بر پیامادهای تحصایلی ،پیامادهای
عاطفی مثبت و منفی نیز به دنبال دارد« .رهایی از احساس ناخوشایند»« ،ناراحتی» و «اضطراب»
از پیامدهای عاطفی تعللورزی تحصیلی هستند.

«فکر میکنم یکی از علتهایی که کارهایم را بهموقع انجام نمیدم اینه کاه فکار کاردن باه
درس ناراحتم میکنه اما وقتی یه کار سرگرم کننده انجاام مایدم از حاال و هاوای درس میاام
بیرون و اونوقت حسوحال بهتری پیدا میکنم» (م.)11 .
برخی از مشارکتکنندگان از اینکه تکالیف و فعالیتهای درسای خاود را باهموقاع انجاام

نمیدادند احساس ناراحتی و عذاب وجدان داشتند« .تکلیف کالً در یاد هسات .از ذهان آدم
نمیره بیرون .آدمو اذیت میکنه .این فکری که باید این کار رو میکردم و نکردم ( »...م.)8 .
پس از استخراج مضامین اصلی و فرعی و مرور مکرر و مقایسهی تطبیقی آنها ،این نتیجاه
حاصل گردید که در همهی آنها مضمون مشترکی وجود دارد .طبقهی مرکزی در این پاژوهش
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نگرش ابزاری به یادگیری بود .نگرش ابزاری به یادگیری که باا تحلیال هزیناه -فایاده هماراه
است ،تحصیل و یادگیری را به طور عمده وسیله ای برای دستیابی به نمره ،خشنودی دیگاران و
برخورداری از آینده ی تحصیلی -شغلی می نگرد .به این ترتیاب ،انجاام فعالیات هاای تحصایلی
زمانی در اولویت قرار می گیرند که به غایت موردنظر بیانجامند .درغیراین صورت کناار گذاشاته
میشوند تا زمانی که کارکرد مذکور را انجام دهند.

بحث و نتیجهگیری
هدف مطالعهی حاضر تبیین تعللورزی تحصیلی در بین داناشآماوزان دوره دوم متوساطه
بود .نتایج پژوهش نشان داد که عوامل متعدد زمینهای ،فرایندی و پیامدی در گارایش فراگیاران
به تعللورزی تحصیلی وجود دارد.
ساختار نظامآموزشی بهعنوان کلایتارین مضامون زمیناهای باا موکاول نماودن تکاالیف و
فعالیتهای تحصیلی دانش آموزان باه آیناده ارتبااط دارد .بار اسااس رویکارد رفتااری ،نظاام
آموزشی فعلی کشور ،برنامه فاصلهای ثابت 2تقویت را برای دانشآموزان اِعمال میکند .پاس از
آخرین تقویت ،یادگیرنده میآموزد که ارائهی پاسخ تا زمان تعیینشدهی بعدی تقویت چنادانی
به همراه نخواهد داشت و بهاینترتیب نرخ پاسخ (انجام فعالیتهای درسی یاا مطالعاه) پاایین
آمده یا بهطورکلی متوقف میشود (.)Sarafino, 2012, 238
بر اساس یافتههای پژوهش حاضر ،یکی دیگر از عوامل زمینهای که میتواند در تعللورزی
دانشآموزان نقش داشته باشد ،معلم است .پژوهشهای قبلی نیز نشان دادهاناد ساازماندهای و
نظم شخصی معلم رابطهای منفای و نیرومناد باا تعلالورزی تحصایلی دارد (

Corkin, et al.,

.)2014, 301
نقش همتایان در تعللورزی تحصیلی یکی دیگر از یافتههای پاژوهش حاضار باود کاه در
زمرهی عوامل زمینهای قرار میگیرد .پژوهشهای قبلی تأثیر و نفوذ همساالن را در ساوق دادن
دانشآموزان به هنجارهای گروهی از جمله کنارگذاشتن مطالعاه و فعالیاتهاای درسای تأییاد
نمودهاند (.)Sage & Kindermann, 1999, 169
یکی دیگر از عوامل زمینهای که طبق نتایج تحقیاق باا تعلالورزی تحصایلی ارتبااط دارد،
1- fixed interval
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ویژگیهای تکلیف است .شواهد تجربی حاکی از آن هستند که تعللورزی تحصیلی مایتواناد
از ویژگی های تکلیف مانند بیزاری ،پیچیدگی و ماللت بهعنوان یک عامل زمینهای تأثیر پاذیرد
(.)Steel, 2007, 68
یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که تعامل والدین باا داناشآماوز نیاز در باروز
تعلل ورزی تحصیلی نقش دارد .بر اساس نتایج مطالعات تجربی ،کنترل و نظاارت بایشازحاد
والدین باع

ضعف فرزندان در خودتنظیمی و به دنباال آن گارایش باه تعلالورزی مایشاود

(.)Padilla-Walker & Nelson, 2012, 1189; Pychyl et al., 2012, 271, Hong et al., 2015, 144
طبق اظهارات مشارکتکنندگان در پژوهش ،تنبلی ،کمالگرایی و احساس بیاراده باودن از
عمده ترین صفات فردی مرتبط با تعلل ورزی تحصایلی هساتند .نتاایج مطالعاات قبلای نشاان
میدهند ویژگیهایی همچون تنبلی ( )Vij, 2016, 151و نقص در وظیفاهشناسای (

& Morris

 )Fritz, 2015, 197با موکول نمودن فعالیتهای درسی به آینده ارتباط دارند.
شروع دیرهنگام انجام تکلیف یا مطالعه ،یکی از مضاامین فراینادی مطالعاه حاضار اسات.
تأخیر در آغاز تکلیف بهقادری باا تعلالورزی ارتبااط دارد کاه یکای از مؤلفاههاای تعریاف
تعللورزی است (.)Steel et al., 2001, 95; Steel, 2007, 65
برنامه ریزی تحصیلیِ ضعیف یکی از مضامین فرایندی استخراج شاده در پاژوهش حاضار
است .ضعف در برنامهریزی و بهویژه خودتنظیمی پایین دانشآموزان که به تعللورزی گارایش
دارند ،در پژوهشهای قبلی

تأیید شاده اسات ( & Pintrich & De Groot, 1990, 38; Howell

.)Watson, 2007, 167
یافتههای پژوهش حاضر نشان داد دانشآموزانی که تکالیف درسی خود را به آینده موکاول
میکنند ،از نظر مدیریت زمان و اولویتبندی اماور ضاعیف هساتند .ضاعف در مهاارتهاای
مدیریت زمان در پژوهشهای مرتبط با تعللورزی تحصیلی مطرحشده اسات (

Häfner et al.,

.)2014, 352
ذهنآگاهی پایین یکی از فرایندهای مرتبط با تعللورزی تحصیلی است که نتایج پاژوهش
به آن اشااره دارد .نتاایج تحقیقاات متعاددی (

Flett, et al., 2016, 1; Sirois & Tosti, 2012,

 )237; Sirois, 2014, 511ارتباط بین ذهنآگاهی پایین و تعللورزی را تأیید میکنند.
عملکرد تحصیلی پایین بهعنوان یکی از پیامدهای تعللورزی در اکثر پژوهشها موردتوجه
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بوده است ( . )Kim & Seo, 2015, 30نتاایج پاژوهش فعلای در ایان خصاوص نشاان داد کاه
دانشآموزان باوجود تعلل ورزی و انجام تکالیف در آخرین فرصت ،اغلب میتوانند به نمارات
متوسط دست یابند؛ اما کسب نمرات باال مستلزم انجام بهموقع تکاالیف درسای و کنارگذاشاتن
تعلل ورزی است .نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تعللورزی عالوه بر پیامادهای تحصایلی،
پیامدهای عاطفی نیز درپی دارد .رهایی موقت از احسااس ناخوشاایند مارتبط باا تکلیاف و از
سوی دیگر ناراحتی و عذاب وجدان بهدنبال بهتأخیر اناداختن فعالیاتهاای تحصایلی تجرباه
میشوند .پژوهشهای قبلی کارکرد تعللورزی را بهعنوان یک سازوکار تنظیم خُلق منفی تأییاد
نمودهاند (.)Sirois, 2014, 519
طبقهی مرکزی یا مضمون اصلی پژوهش حاضر« ،نگرش ابازاری باه یاادگیری» اسات .بار
اساس این نگرش ،مطالعه و تکالیف درسی نه از روی عالقه و برای کسب لذت درونی ،بلکاه
بهعنوان وسیلهای برای دستیابی به پیامدهای یادگیری انجام مایشاوند .ایان نگارش باا نظریاه
تقویت همسویی دارد ( .)Sarafino, 2012, 238طباق نظریاه انتظاار -ارزش (

Eccles, et al.,

 )1983, 76ادراکات فرد از شایستگی فردی و همچنین ارزش تکلیاف بار انگیازهی وی بارای
انجام یک فعالیت تأثیر میگذارد؛ بنابراین درصاورت نداشاتن عالقاه باه موضاوع اگار ارزش
کاربردی یک تکلیف نیز برای دانشآموز پایین باشد ،تمایلی به انجام آن وجود نخواهد داشات
(.)Steel & König, 2006, 892
پژوهش حاضر در مجموع با نتایج پژوهشهای قبلی همخوانی داشت .نکتهی جدیدی کاه
حاصل رویکرد اکتشافی به پدیده تعلالورزی باود باه نقاش عوامال زمیناهای باهویاژه نقاش
نظامآموزشی ،والدین و همتایان در گرایش به تعللورزی دانشآموزان مربوط میشود.

پیشنهادها
نتایج پژوهش حاضر حاوی نکات کاربردی برای مسئوالن نظام آموزشی ،معلمان و والادین
است .بر اساس یافتههای مطالعه فعلای ،باهمنظاور کااهش تعلالورزی تحصایلی ،مایبایسات
محتوای آموزشی ،محیط مدرسه ،معلمان و والدین ،عالقه و انگیزش درونی داناش آماوز را باه
فعالیتهای درسی برانگیزند.
نظاام آموزشای باا تجدیاادنظر در شاایوه برگازاری امتحانااات و افازایش سااهم تکااالیف و
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فعالیتهای مستمر ،میتواند فراگیران را به انجام تکالیف در طول سال ترغیب نماید.
انضباط و سازمان دهی معلم ،جذاب ساختن تکالیف ،ابهاامزدایای از فعالیات هاای درسای،
تعیین ضرب االجل های دقیق و غیرقابل تمدید ،بهبود جو کالس ،صمیمیت باا داناش آماوزان و
تقویت فرهنگ یادگیری میتواند به کاهش تعللورزی در فراگیران بیانجامد.
طبق نتایج تحقیق حاضر ،والدین برای کاهش تعلل ورزی فرزندانِ خود ،میبایسات ضامن
نظارت بر رفتارهای آنان به تدریج برنامه ریزی ،اولویتبندی امور و مدیریت زماان را باه خاودِ
دانشآموز واگذار نمایند.
آموزش مدیریت زمان ،برنامهریزی و همچنین تنظیم عواطف باه داناشآماوزان ،مایتواناد
گرایش به تعللورزی در آنان را کاهش دهد.
نتایج مطالعه حاضر میتواند برانگیزنده تحقیقات دیگاری در حاوزه تعلالورزی تحصایلی
باشد .از آن جا که طبق نتایج پژوهش فعلای ،عوامال متعادد زمیناه ای ،فراینادی و پیامادی در
تعللورزی تحصیلی نقش دارند ،اجرای یک برنامهی مداخلاهای جاامع باا مشاارکت معلماان،
والدین و دانش آموزان از طریق آموزش مهارت های مقابلاه ای و کنتارل پیامادهای تعلال ورزی
توصیه میگردد.
پیشانهاد مایشاود در مطالعااات بعادی باه بررسای گاارایش باه تعلالورزی تحصاایلی در
دانشآموزان دختر نیز پرداخته شود و نقش جنسیت در این فرایند مشخص گردد.
انجام مطالعات کمّی برای آزمودن فرضیه های حاصل از الگوی مفهومی پژوهش حاضار در
جمعیت دانشآموزان و افزایش قابلیت تعمیم نتایج توصیه میشود.
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