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چکیده
تعللورزی یعنی به تعویقانداختن انجام کار و یا تمایل به انجام آن در دقایق پایانی .تعللورزی موجب
درجات باالیی از اضطراب و افسردگی در دانشآموز شده و باعث تجربه هیجانات منفی میگردد .یکی از
مقولههای مؤثر بر تعللورزی ،فقدان تنظیم هیجانی و ناتوانی در خودتنظیمی هیجانی است .سبکهای تنظیم
هیجانی را شامل سبک پنهانکاری ،سازگاری و تحمّل میدانند .این پژوهش بهمنظور تعیین رابطه سبکهای
عاطفی با تعللورزی دانشآموزان پسر انجام گردید .نمونه پژوهش شامل  050دانشآموز مقطع متوسطه
نظری مشغول به تحصیل در مدارس دولتی بودند که بوسیله نمونه گیری خوشهای انتخاب گردیدند .اطالعات
این پژوهش به وسیله پرسشنامههای سبکهای عاطفی و تعللورزی تحصیلی بهدست آمده است .بهمنظور
تجزیه و تحلیل اطالعات از روش همبستگی و تجزیه و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده گردید .نتایج
پژوهش نشان داد که سازگاری ( )Beta = -2/99و تحمّل ( )Beta = 2/81عاملهای مهم پیشبینیکننده
تعللورزی دانشآموزان است ( .)P = 2/228نتیجه دیگر پژوهش نشان داد که  %88واریانس تعللورزی
دانشآموزان متوسطه پسر از طریق یک ترکیب خطی مشترک از سازگاری و تحمّل تعیین میشود .همچنین
یافتهها نشان داد که مؤلفه سازگاری قویترین پیشکننده تعللورزی در میان سبکهای عاطفی محسوب
میشود.
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واژگان کلیدی :تحمّل ،تعللورزی ،سبکهای عاطفی ،سازگاری

مقدمه
تعللورزی 8یعنی به تعویقانداختن انجام کار و یا تمایل به انجام آن در دقایق پایانی (دی
پائوال و اسکوپا )0281 ،0است .همچنین بهعنوان تأخیر انداختن عمدی و غیرمنطقی
تصمیمهای گرفته شده ،علیرغم آگاهی و بیزاری فرد از هزینههای تأخیر و یا پیامدهای
منفی آن بیان شده است (کروس و فروند0281 ،9؛ سیمپسون و پیکیل.)0223 ،1
تعللورزی موجب درجات باالیی از اضطراب و افسردگی در دانشآموز شده و باعث
تجربه هیجانات منفی میگردند (کروس و فروند )0281 ،و عزتنفس او را پائین میآورد
(الی8330 ،5؛ شونبرگ 6و الی8335 ،؛ الی و سیلورمن .)8336 ،7اگرچه محقّقان و
نظریهپردازان در خصوص پیشآیندهای تعللورزی به عوامل هیجانی مختلفی مانند ناراحتی
و افسوس (کهنل ،هافر و کیلیان )0280،1اضطراب و وابستگی ،ترس از ارزیابی منفی و عزت
نفس پائین (فراری ،)8331 ،3ترس از شکست ،تنفر از کار و فقدان انرژی (سولومون و راث
بلوم8311 ،82؛ شونبرگ و الی ،)8335 ،پائینبودن سطح تحمّل و عصبانیت (الیس و نال،88
 )8910اشاره نمودهاند امّا به صورت منسجمتر ،از عوامل مؤثر بر تعللورزی ،فقدان تنظیم
هیجانی و ناتوانی در خودتنظیمی هیجانی است.
ریدر و ویت )0226( 80خودتنظیمی هیجانی را تمایل به کنترل حالتهای درونی ،کنترل
تکانهها و رفتارها و انطباق آن با معیارها برای رسیدن به هدف ،معنی کردهاند (هافمن 89و
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کشدن .)0282،8به باور هافمن و کشدن ( )0282یکی از مهمترین قابلیتهای انسانها،
توانائی تنظیم و سازگاری هیجاناتشان متناسب با الزامات موقعیتهای خاص است .هافمن و
کشدن ( )0282و نیز دیویدسون )8331( 0سبکهای تنظیم هیجانی را شامل سبک
پنهانکاری (بازداری هیجان) ،سازگاری (توانائی تعدیل و تنظیم هیجان) ،تحمّل (کنترل
هیجانی در مواقع تنش) میدانند .در سبک سازگاری افراد قادرند در حلّ مسائل ،اطالعات
هیجانی بهدست آورده و به کار گیرند و همچنین مطابق الزامات بافت و محیط ،تجربه و ابراز
هیجانی را تعدیل و تنظیم میکنند .در سبک تحمّل ،افراد در پاسخ به برانگیختگی ناشی از
تجربههای هیجانی راحت و غیر دفاعی واکنش نشان میدهند و در مقابل فشار و مشکالت،
هیجانهای خویش را تحمّل میکنند و در سبک پنهانکاری افراد به بازداری و مخفیکردن
هیجانات و یا اجتناب از هیجانات تمایل نشان میدهند .محققان رفتارهای موجود در
تعللورزی را راهبردی میدانند که افراد برای تنظیم هیجانهای منفی به کار میبرند و به
کمک آن ،دست کم بهصورت گذرا از هیجانهای منفی دور شده و احساس بهتری را تجربه
میکنند (باومیستر ،هیدرتون و تایس8331 ،9؛ به نقل از چو.)0289،1
اگر تعللورزی را نوعی اجتنابورزی بدانیم (فراری و همکاران ،)8335 ،و به این نکته
نیز توجّه داشتهباشیم که هر فردی معموالً تالش میکند از محرّکهای آزارنده اجتناب کند
(اسکینر8359،5؛ به نقل از هرگنهان و السون ،)0228،6به این نتیجه میرسیم که هرچه
موقعیّت تحصیل در مدرسه آزارندهتر باشد ،فرد بیشتر از تکالیف مربوط به آن اجتناب
خواهد کرد و این مسأله زمانی شدیدتر خواهد شد که فرد نتواند هیجانات ناشی از این
موقعیتها را تنظیم نماید.
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علیرغم اینکه تحقیقات زیادی نقش هیجانات در تعللورزی را مهم تلقی کردهاند (وب،
گالو ،میلز ،گولویتزر و شیرن0280 ،8؛ الیس و کنوس8373 ،0؛ دسی و ریان0222 ،9؛ ریان و
دسی0220،؛ والرند0222،1؛ والترز0229،5؛ وُهس 6و باومیستر )0221 ،و نشان میدهند که
دانشآموزان فاقد توانائی خودتنظیمی هیجانی ،اغلب مسائل رفتاری جدیای دارند (راث
برت 7و احدی8331 ،؛ کالکینر8331 ،1؛ شانک 3و زیمرمن8331 ،82؛ برادلی0222 ،88؛
لویس ،گرانیک و الم )0226 ،80و همچنین مؤید آن هستند که هیجانها در هر لحظه توجه،
تصمیمگیری ،حافظه ،پاسخهای فیزیولوژیک و تعاملهای اجتماعی را تحت تأثیر قرار
میدهند (حسنی ،فالح ،رسول زاده و عشایری؛ )8911؛ امّا یافتهها در این زمینه کدام یک از
سبکهای تنظیم هیجان با تعللورزی ارتباط بیشتری دارد ،متناقض است .مثالً برخی از
تحقیقات گویای عدم ارتباط تکانشگری (یکی از موارد مهم عدم تنظیم هیجانی) با
تعللورزی و برخی گویای این ارتباط میباشند (لیونز و رایس .)0281 ،89بهعنوان مثال
اسکوئنبرگ و گروئن وود ( )0228نتیجهگیری کردند که تکانشگری با تعللورزی ارتباطی
ندارد امّا استیل )0227( 81در پژوهشی نشان داد که تکانشگری -یکی از جلوههای عدم
نظمجوئی هیجان -قویاً با تعللورزی رابطه مثبت دارد .همچنین نتایج تحقیقی که در ترکیه
روی دانشآموزان دبیرستانی انجام شد نشان داد که پسران ،بیشتر سبک تصمیمگیری
تکانهای را اتخاذ میکنند (زارع و اعراب شیبانی.)8932 ،
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در همین راستا ،مککون ،بالک و کیسر )0280 (8؛ به نقل از پیکیل و فلت)0289( 0
دریافتند که افراد تعللورز بیشتر از دیگران دارای احساسات و هیجانات منفی عدم تحمّل
هستند امّا برخی از محقّقان با انجام تحقیقاتی نتیجهگیری کردند که تعللورزی با توانائی در
کنترل شدید هیجانها (تحمّل) رابطهای مثبت دارد (وهس و بیومیستر0221 ،؛ به نقل از هاول

9

و واتسون.)0227 ،1
سر انجام میتوان به تحقیقی مهمی در این زمینه اشاره کرد :رابین ،فاوجل و ناتر)0288( 5
نتیجهگیری کردند که تنظیم هیجانی پائین با تعللورزی همبستگی مثبت دارد .به عبارت
دقیقتر کنترل ضعیف بر تکانهها و هیجانها میتواند تعللورزی را پیشبینی نماید .در هر
صورت ،با توجه به شیوع بسیار زیاد تعللورزی (بدری و حسینی اصل8913 ،؛ اوزر ،دمیر6و
فراری0223 ،؛ روساریو ،کوستا ،نونز ،گونزالز 7و همکاران )0223 ،در محیطهای آموزشی
و پیامد منفی آن برای میلیونها دانشآموز (سولومون و راثبلوم8311 ،؛ توکلی )8930،از
جمله عملکرد تحصیلی ضعیف (دی پائوال ،اسکوپا ،)0281 ،1ناتوانی در گذراندن واحدهای
درسی ،افسردگی ،اضطراب ،عزت نفس پایین ،کاهش انگیزه ،تالش کم برای موفقیت و
رواننژندی (سادلر و ساکس8339،3؛ جانسون و بلوم8335 ،82؛ میلگرام و توبیانا )8333 ،88و
اهداف پائین تحصیلی (واسکل ،الجایر ،الچنر 80و همکاران )0281 ،و همچنین شیوع بیشتر
آن در پسران (تمدنی8913 ،؛ پروهاسک ،موریل ،آتیلس و پرز0222 ،89؛ استیل0227 ،؛
بالکیس و دورو )0223 ،81و در کل تأثیر آن بر جنبههای شخصیتی ،تحصیلی و اجتماعی
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دانشآموزان و یافتههای متناقض در این زمینه و کمبود مطالعات صورتگرفته در خصوص
ارتباط سبکهای عاطفی و هیجانی با تعللورزی دانشآموزان (بیزسی و سنگور 8؛ ،)0289
اهمیّت و ضرورت بررسی بیشتر این رفتار در پسران دانشآموز روشنتر میگردد و محقّق
در پی آنست که وضوح بیشتری در ابعاد رابطه هیجان و تعللورزی به عمل آورده و به این
سؤال اساسی پاسخ دهد که آیا میتوان تعللورزی را بر اساس سبکهای عاطفی پیشبینی
کرد؟ و اینکه کدامیک از مولفههای سبکهای عاطفی پیشبینیکنندههای قویتری برای
تعللورزی محسوب میشوند؟

روش پژوهش
این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بوده و جامعۀ آماری آن را همۀ دانشآموزان پسر
متوسطۀ شهر رشت در سال تحصیلی  8930-39تشکیل میدادند .از این جامعه ،ابتدا به
صورت تصادفی خوشهای چند مدرسه انتخاب و سپس با استفاده از نرمافزار تعیین حجم
نمونه 0که بر اساس فرمول نمونه گیری کوکران عمل میکند  071نفر با در نظر گرفتن خطای
 2/28بهصورت تصادفی انتخاب شدند .از این تعداد  00نفر به دالیل عدم همکاری در تکمیل
دقیق پرسشنامه حذف شدند و سرانجام حجم نمونه به  050نفر تقلیل یافت .دادههای مورد
نظر با اجرای پرسشنامۀ سبکهای عاطفی کشدن ( )0282و تعللورزی تحصیلی سواری
( ) 8932در حضور محقق تهیه شد.
ابزارها

پرسشنامه تعللورزی تحصیلی (مقیاس ایرانی) :این پرسشنامه با توجه به خأل موجود در
زمینه سنجش تعللورزی تحصیلی در ایران توسط سواری ( )8932ساخته و اعتباریابی
شدهاست .این پرسشنامه دارای 80سوال و  9مؤلفه :تعللورزی عمدی ،تعللورزی ناشی از
خستگی جسمانی -روانی ،تعللورزی ناشی از بیبرنامگی میباشد .افراد پاسخدهنده به آن
باید به یکی از پنج گزینه هرگز (نمره صفر) به ندرت (نمره  ،)8بعضی اوقات (نمره  ،)0بیشتر
اوقات ( نمره )9و همیشه (نمره  )1پاسخ دهند .سواری ( )8932ضریب آلفای کرونباخ 2/15
1. Bezci, Sungur
2. simple size calculation
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را برای پایائی کل مقیاس محاسبه نموده است .در این اعتباریابی آلفای کرونباخ برای مؤلفه
تعللورزی عمدی  2/77و برای مؤلفه تعللورزی ناشی از خستگی جسمانی – روانی 2/62
و برای مؤلفه تعللورزی ناشی از بیبرنامگی  2/72بهدست آمده است .محقق نیز در اعتبار
یابی خویش ،آلفای کرونباخ را برای مؤلفه تعللورزی عمدی  ،2/75مؤلفه تعللورزی ناشی
از خستگی جسمانی – روانی  ،2/78مؤلفه تعللورزی ناشی از بیبرنامگی  2/70و برای کل
مقیاس  2/19بهدست آورده است .نظر به اینکه تحلیل عاملی یکی از راههای حصول به روائی
سازه میباشد (سیف )8932 ،و با توجه به این که این مقیاس از راه تحلیل عاملی بهدست
آمده است میتوان به روائی سازه آن اعتماد کرد .همچنین علیرغم تفاوتهای نظام
آموزشی موجود ایران با نظامهای آموزشی کشورهای غربی در ابعاد مختلف نحوه آموزش
و یادگیری تکالیف درسی ،همبستگی این پرسشنامه با پرسشنامه تحصیلی تاکمن 2/95
بهدست آمده است که در سطح  2/229معنیدار است و نشاندهنده این است که این
پرسشنامه از روائی همگرائی نسبتاً خوبی برخوردار است.
پرسشنامه سبکهای تنظیم عاطفی هافمن و کشدن ( :)0202این پرسشنامه شامل 02
سوال و سه مؤلفه پنهانکاری ،سازش و تحمل میباشد که پاسخگوئی به آنها بر اساس طیف
لیکرت  5درجهای از طیف «بینهایت در مورد من درست است» تا «اصالً در مورد من درست
نیست» را شامل میشود .آلفای کرونباخ این مقیاس توسط کارشکی ( )8930برای
خردهمقیاسهای پنهانکاری ،سازش ،تحمل به ترتیب  2/75 ، 2/72و  2/52محاسبه
شدهاست که حاکی از پایائی باالی آنست .از آنجا که این پرسشنامه به شیوه تحلیل عاملی
تأئیدی استخراج گردیده است ،و این راه یکی از راههای دستیابی به روائی سازه میباشد
(سیف .)8932،میتوان روائی سازه آنرا مناسب ارزیابی نمود .کارشکی ( )8930با در اختیار
قرار دادن متن سواالت پرسشنامه به متخصصان روانشناسی و نیز از طریق تحلیل مؤلفههای
اصلی روائی محتوائی مناسب آنرا نیز مورد تأئید قرار دادهاست .آلفای کرونباخ در
دانشآموزان برای کل مقیاس  2/73برای سازگاری  2/75برای پنهانکاری  2/70و برای
تحمّل 2/52میباشد که نشاندهنده پایائی خوب آنست .محقّق نیز آلفای کرونباخ را برای
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کل مقیاس  2/16و برای سازگاری  2/79برای پنهانکاری  2/70و برای تحمل  2/65محاسبه
نموده است.

یافتههای پژوهش
جدول  .1آمارههای توصیفی
متغیر

تعداد

میانگین

خطای استاندارد میانگین

انحراف معیار

واریانس

سبکهای عاطفی

050

50/13

2/51

3/01

15/15

سازگاری

050

09/7

2/99

5/96

01/1

پنهانکاری

050

00/39

2 /9

1/38

01/86

تحمل

050

80/07

2/83

9/21

3/01

تعلل ورزی تحصیلی

050

03/91

2/69

82/29

822/61

تعلل ورزی عمدی

050

88/91

2/07

1/91

83/83

تعلل ورزی ناشی از خستگی

050

3/18

2/09

9/77

81/07

050

1/83

2/05

1/25

86/11

تعلل ورزی ناشی از بی
برنامگی

با توجه به جدول باال ،نمونه شامل  050نفر از دانش آموزان پسر متوسطه شهرستان رشت
می باشند که در سبکهای عاطفی دارای میانگین  50/13با انحراف معیار  3/01و در تعلل
ورزی تحصیلی دارای میانگین  03/91با انحراف معیار  82/29می باشند.
جدول  .2ماتریس همبستگی مرتبه صفر متغیرهای پژوهش
مولفهها

8

8

تعلل ورزی

-

0

سازگاری

0
**

-2/98

1

9
-

**

9

پنهانکاری

-2/21

2/17

1

تحمل

2/82

*2/81

**2/11

-

در جدول شماره  0ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش آورده شدهاست .همانطور که
یافتههای جدول نشان میدهند ،بین یک پیشبین و تعللورزی رابطهی معناداری برقرار است.
بهاینصورت که تعللورزی با سبک سازگاری دارای رابطه منفی معنیدار است .به عبارت
دیگر هر چه سازگاری فرد در موقعیتهای مرتبط با مسائل درسی بیشتر باشد و تنظیم
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هجانات را انجام دادهباشد ،به تعللورزی کمتری مبتالست .همچنین رابطه پنهانکاری با
تعللورزی اگرچه معنادار نیست اما دارای جهت منفی است و در نهایت میبینیم که رابطه
تحمّل با تعللورزی دارای جهت مثبت است.
جدول  .3تحلیل رگرسیون گام به گام
متغیر
گام اول:
گام دوم:

Beta

همبستگی نیمه

T

P

سازگاری -2/98

-5/87

2/228

-2/98

سازگاری -2/99

-5/50

2/228

-2/99

2/81

0/16

2/228

2/85

تحمّل

تفکیکی

R

R2

SE

F

P

2/98

2/23

3/57

06/70

2/228

2/91

2/88

3/17

86/61

2/228

همانگونه که نتایج جدول ( )9نشان میدهد ،متغیرهای سازگاری و تحمّل در معادله
رگرسیون قرار دارند و متغیر پنهانکاری از این معادله خارج شدهاست .بهعبارت دیگر
سازگاری و تحمّل میتوانند تعللورزی را پیشبینی نمایند امّا توجه به ضرایب رگرسیون
روشن مینماید که سازگاری دارای رابطه منفی با تعللورزی دانشآموزان ()Beta= 2/99
و تحمّل دارای رابطه مثبت با آن میباشد ( .)Beta=2/81بهعبارت دیگر ،دانشآموزانی که
قادرند در حلّ مسائل ،اطالعات هیجانی بهدست آورده و به کار گیرند و همچنین مطابق
الزامات بافت و محیط ،تجربه و ابراز هیجانی را تعدیل و تنظیم میکنند ،به تعللورزی
کمتری دچار میشوند و دانشآموزانی که در پاسخ به برانگیختگی ناشی از تجربههای
هیجانی راحت و غیر دفاعی واکنش نشان میدهند ،تعللورزی بیشتری را تجربه مینمایند.
در هر صورت  %88درصد واریانس تعللورزی دانشآموزان را عاملهای سازگاری و تحمّل
تعیین میکنند.
همچنین میبینیم که مؤلفه پنهانکاری از معادله خارج شدهاست و نشانگر آنست که
کتمان هیجانات نمیتواند پیشبینیکننده تعللورزی باشد .بهعبارت دیگر نمیتوانیم ردّ
هیجانات و یا پنهانسازی هیجانات توسط دانشآموزان در اقتضائات تحصیلی خویش را با
تعللورزی مرتبط قلمداد کنیم .امّا از آنجا که همبستگی نیمهتفکیکی هر متغیر ،شاخص
بهتری نسبت به سایر شاخصها برای اهمیّت نسبی هر متغیر میباشد (دارلینگتون،)8332،
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همانگونه که در ستون همبستگی نیمهتفکیکی مشاهده میشود ،سهم منحصر به فرد عامل
سازگاری  -2/99و تحمّل  2/85میباشد.

بحث و نتیجهگیری
یکی از یافتههای این تحقیق این است که سازگاری بهصورت منفی پیشبینیکننده
تعللورزی تحصیلی است .بهعبارت دیگر هر چه فرد در موقعیتهای وابسته به یادگیری و
مدرسهای سازگارتر عمل کند و بتواند هیجانات مربوط به آنها را پس از شناسائی دقیق،
تعدیل و تنظیم نماید به تعللورزی کمتری مبتال خواهد بود .این یافته بهطور کلی با تحقیقات
راث برت و احدی ()8331؛ کالکینر ()8331؛ شانک و زیمرمن ()8331؛ برادلی ()0222؛
لویس و همکاران ( )0226و حسنی و همکاران ( )8911مبنی بر نقش مهمّ هیجانها در
تعللورزی و بهطور ویژه با تحقیق رابین و همکاران ( )0288مبنی بر همبستگی مثبت تنظیم
هیجانی پائین -یا به عبارت دقیقتر بین کنترل ضعیف بر تکانهها و هیجانها -با تعللورزی
همسو میباشد .این یافته بدینصورت تبیین میگردد که چون افراد متعلّق به سبک سازگاری
قادرند در حل مسائل ،اطالعات هیجانی بدست آورده و بهکار گیرند و همچنین مطابق
الزامات بافت و محیط ،تجربه و ابراز هیجانی را تعدیل و تنظیم کنند ،در نتیجه کمتر نیاز به
اجتناب از محرّکهای آزارنده هیجانی وابسته موقعیّتهای یادگیری و مدرسه پیدا میکنند.
در واقع ،تعللورزی نوعی اجتناب است (فراری و همکاران )8335 ،و افرادی که نمیتوانند
هیجان خویش را بسته به چالشها و موقعیتهای مدرسهای و کالسی و یا یادگیری تنظیم و
تعدیل نمایند ،موقعیّت را به صورت محرکی آزارنده تجربه میکنند که در چنین شرایطی
معموالً از آن اجتناب مینمایند (هرگنهان و السون.)0228 ،
یکیدیگر از یافتههای این تحقیق این است که تحمّل با تعللورزی دارای رابطه مثبت
میباشد .این یافته با تحقیق وهس و بیومیستر( 0221 ،به نقل از هاول و واتسون )0227 ،مبنی
بر ارتباط مثبت توانائی در کنترل شدید هیجانها (تحمّل) با تعللورزی کامالً همسوئی دارد.
یعنی افرادی که در مقابل فشارها و مشکالت تحمّل باالئی نشان میدهند و هیجانات خویش
را به همانصورت اولیه حفظ و تحمّل میکنند ،به تعللورزی بیشتری مبتال هستند .در تبیین
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این یافته باید گفت که چون در این افراد هیجانها به صورت شدید باقی میمانند در نتیجه
هر لحظه توجه ،تصمیمگیری ،حافظه ،پاسخهای فیزیولوژیک و تعاملهای اجتماعی وی را
تحت تاثیر قرار میدهند (حسنی و همکاران؛  .)8911این مولفهها برای عدم تعللورزی
ضروری به نظر میرسند؛ چرا که وقتی افراد در حین پرداختن به امور درسی و تحصیلی
خویش با کمبود توجه ،ضعف حافظه و یا ناراحتیهای جسمانی مواجه گردند ،نتیجه الزم
را از مطالعه و یا پرداختن به تکالیف درسی خویش بدست نمیآورند و در چنین حالتی
احساس درماندگی در آنها افزایش خواهد یافت.
بر اساس نتایج تحقیق مشخص شد که مؤلفه پنهانکاری از معادله خارج شده است و
بیانگر آن بود که پنهانکاری نمیتواند تعللورزی را پیشبینی کند .دلیل این عدم ارتباط را
در انکار هیجانات در پنهانکاری دید چرا که انکار باعث میشودتا تأثیر آن بر رفتار مخدوش
ظاهر گردد.
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