Quarterly of Educatinal Psychology

فصلنامه روانشناسی تربیتی

Allameh Tabataba’i University

دانشگاه عالمه طباطبائی
سال سیزدهم ،شماره چهل و پنجم ،پاییز  ،96ص  38تا 96

Vol. 13, No. 45 Fall 2017

پیشبینی تعللورزی تحصیلی بر اساس کمالگرایی و راهبردهای
شناختی یادگیری در دانشجویان1
نورعلی
تاریخ وصول6931/50/50 :

فرخی2

تاریخ پذیرش6931/50/65 :

چکیده
هدف پژوهش حاضر پیشبینی تعللورزی تحصیلی بر اساس کمالگرایی و راهبردهای شناختی یادگیری
در دانشجویان بود .پژوهش حاضر از نوع مقطعی با رویکرد توصیفی از نوع همبستگی-پیش بینی است .در
این پژوهش تعداد  065دانشجوی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی در سال
تحصیلی  6930-31پرسشنامههای تعللورزی تحصیلی سولومون راث بلوم ( )6391و کمال گرایی (مثبت و
منفی) و راهبردهای شناختی موسویان ( )6999را تکمیل کردند .برای آزمون فرضیههای تحقیق از ضریب
همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد .یافتههای تحقیق نشان داد رابطۀ مثبت و معناداری میان
متغیرهای تعللورزی تحصیلی و ابعاد کمالگرایی (مثبت و منفی) وجود دارد؛ در حالی که رابطۀ منفی و
معناداری میان ابعاد راهبردهای شناختی و تعللورزی تحصیلی مشاهده شد .همچنین یافتهها حاکی از آن
بود که به کمک کمال گرایی و راهبردهای شناختی میتوان تعللورزی تحصیلی دانشجویان را پیشبینی
کرد.

واژگان کلیدی :تعللورزی تحصیلی ،راهبردهای شناختی ،کمالگرایی ،دانشجویان

مقدمه
بالکیس و دور )0553( 9تعلل ورزی 1را بهعنوان فروگذاری از انجام وظایف و مسئولیتها
در یک شکل و اندازه و زمان بهموقع و مورد انتظار ،علیرغم اجتنابپذیر بودن و توانایی

 .6این مقاله برگرفته از طرح کارگاه کیش است.
 .0دانشیار سنجش و اندازهگیری تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائیfarrokhinoorali@yahoo.com .
3. Balkiss & Dower
4. Procrastination
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فرد جهت انجام آن و آگاهی از پیامدهای ناخوشایند طفره رفتن از انجام مسئولیتها
تعریف میکنند .در این میان تعللورزی تحصیلی 6نوعی از تعللورزی موقعیتی میباشد
که بهصورت رفتاری که به یک تکلیف خاصی مربوط است تعریف میشود .به نظر آلیس
و ناوس )6303( 0تعللورزی تحصیلی به تأخیر انداختن اهداف تحصیلی به زمانی است

که عملکردبهینه ،بسیار ناشدنی و ناخوشایند میشود .واضح است که تعلل¬ورزی از
مدتها قبل با بشر همراه بوده است و این نکته که این پدیده در شرایط مختلف و در
فرهنگهای مختلف خود را نشان میدهد بیانگر بخشی از طبیعت انسان میباشد و به نظر
میرسد که میتوان ردپای آن را هم در ساختمان شیشهای و فوالدی دنیای مدرن و هم در
خانههای سنگی و چوبی دوران باستان مشاهده کرد (کولینز ،آنوگ بوزی و جیااو،9
.)0559

تعدادی پژوهش معتبر در مورد تاریخچه تعلل¬ورزی وجود دارد که در آنها به دو
جریان فکری اشاره شده است .اولین جریان نشان میدهد که تعلل¬ورزی پدیدهای نسبتاً
جدید است و دومین جریان نشان میدهد که تعلل¬ورزی از سالها قبل وجود داشته اما در

سالهای اخیر افزایش چشمگیری داشته است .میلگرام )6339(1اولین بررسی تاریخی در
مورد تعللورزی را به رشته تحریر در آورد که «تعلل¬ورزی ،بیماری دنیای مدرن» نام
دارد .در این کتاب میلگرام به این نکته اشاره میکند که زندگی در جوامع پیشرفته نیازمند
برنامه ریزی و رسیدگی به تعهدات و ضرب االجلهای بسیار زیادی میباشد که همین
تعهدات و ضرب االجلها باعث تعلل¬ورزی میشود .در صورتی که در جوامع قدیم که

وابسته به زمین و کشاورزی بودند و زندگی سادهتر و تعلل¬ورزی گریبانگیر افراد نشده
بود.
فراری و همکاران ،)6330( 0خاطرنشان ساختند که تعللورزی در طول تاریخ بشر

وجود داشته است (به مثالهایی به تاریخ  055و  955قبل از میالد اشاره کردهاند)؛ اما در
طی سالهای انقالب صنعتی به یک مفهوم منفی تبدیل شده است ،یعنی حدود  6005و قبل
از آن تعلل¬ورزی پدیدهای خنثی بود و میتوانست بهعنوان یک اقدام عاقالنه در نظر

1. Acadmic procrastination
2. Ellis & Knaus
3. Collins, Onwuegbuzie & Jiao
4. Milgram
5. Ferrari, Johnson & McCown
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گرفته شود .فراری و همکاران ( )6330اظهار میدارند که تعلل¬ورزی کارکردی نیز به
رفتار تاخیری اطالق میشود که در خصوص اعمالی انجام میشود که نیاز شدیدی برای
انجام آنها وجود ندارد یا انجام آنها در زمان بهینه برای فرد هزینه زیادی در بر دارد .به
ادعای سنکال و همکاران )6330( 6تعلل¬ورزی تحصیلی زمانی اتفاق میافتد که فرد
تصمیم میگیرد و میخواهد که یک تکلیف آموزشی را انجام دهد ،ولی نمیتواند برای
انجام دادن آن در بازه زمانی مطلوب و ضروری در خود انگیزۀ کافی ایجاد کند ،در نتیجه،
انجام تکلیف در فاصلۀ زمانی تعیینشده به دلیل انجام کارهای غیرضروری و
خوشگذرانیهای زودگذر به شکست میانجامد .همچنین به ادعای فراری ( )6339و الی
( )6391تعلل¬ورزی تحصیلی یعنی تمایلی غیرمنطقی برای به تعویق انداختن آغاز ،یا
کامل کردن یک تکلیف تحصیلی .فراگیران ممکن است قصد انجام فعالیت تحصیلی را در
زمان مشخص شده یا مورد انتظار داشته باشند ،ولی نمیتوانند انگیزۀ کافی برای انجام آن
را در خود به وجود بیاورند ..بورکا و یوئن ،)0559( 0میزان تعللورزی را در دانشآموزان
 05درصد گزارش کرده است .الیس و ناوس ،)6303( 9اعتقاد دارند که  30درصد افراد در
جامعه دچار تعللورزی هستند؛ بهطوری که این عادت در نزد بیشتر مردم رایج است و
یافتن کسانی که دچار این مشکل نباشند بسیار دشوار است .استیل ،)0550(1میزان شیوع
تعللورزی را در مورد فراگیرندگانی که در تکالیف و کارهای مربوط به تحصیل ،تعلّل
میورزند باالی  95درصد به صورت حاد گزارش کرده است .او معتقد است حداقل  60تا
 05درصد افراد در طول عمر خود تعللورزی دارند .بررسیهای انجام شده نشان میدهد
حدود  60تا  05درصد افراد در طول عمر خود تعللورزی دارند (فراری و همکاران،
 .)6330سولومن و راث بلوم ( ،)6391شیوع تعلّل را در  09تا  90درصد دانشآموزان
گزارش کردهاند .کرمی ( )6999میزان شیوع تعللورزی را در بین  155دانشجوی دانشگاه
آزاد واحد رودهن  01درصد (اهمالکار باال) و  90درصد (تعللورزی بسیار باال) گزارش
کرده است.

1. Senécal, Koestner & Vallerand
2. Burka & Yuen
3. Ellis, A., & Knaus
4. Steel
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از نظر میزان شیوع تعللورزی تحصیلی در بین دانشجویان ،پوتز ،)6390( 6میزان شیوع
آن را  00درصد گزارش کرده است که منجر به مشکالتی در تکالیف درسی و سایر
وظایف محوله میشوند .فراری ،جانسون و مک کین ( ،)6330میزان شیوع تعلل ورزی را
در افراد عادی  00درصد بهصورت معنیدار گزارش میکنند .همچنین  15درصد از افراد
در پژوهش آنها گزارش کردهاند که ضرر مالیشان در نتیجه تعللورزی بوده است .آنها
بیشترین تعداد اهمالکاران را در افراد الکلی و سوءمصرف مواد و کمترین تعداد
اهمالکاران را در افراد اسکیزوفرن ،ترسها و اختالل خوردن گزارش کردهاند.
چندتن از افراد سرشناس در حوزه کمال گرایی ،فرض را بر این گرفته بودند که بین

کمالگرایی و تعلل¬ورزی رابطه وجود دارد .هاماچک)6309( 0؛ فدوا ،برنز ،و گومز( 9
 )0550در توصیف اولیه خود از کمالگرایی بهنجار و روانرنجور؛ اشاره میکنند که
گرچه کمال گرایی یک خصیصه منفی نیست ،با این حال ،هنگامی که ترس فرد از عملکرد
پایینتر از استانداردهای خودش به تأخیر در شروع برنامهها و فعالیتها منجر میشود،
میتواند خودشکن باشد .جانسون و اسلنی )6331( 1تعللورزی را مشکلی میدانند که
کمالگرایان درگیر آن هستند .فراری ( )6330در مطالعهای بر روی  950دانشجو
پرسشنامههای تعللورزی و کمالگرایی را اجرا کرد .نتایج نشان داد که تعللورزی و
کمالگرایی رابطه مثبت و معناداری با هم دارند ( .)r=5/91 ،p < 5/556مطالعات دیگری
با استفاده از مفهوم سازیهای چندبعدی کمالگرایی ،پژوهش در این زمینه را گسترش
دادهاند .مؤلفان «مقیاس چندبعدی کمالگرایی» در فرآیند ساخت این مقیاس؛ رابطه بین
کمالگرایی و تعللورزی را بررسی کردند .آنها دریافتند که گرچه بین کمالگرایی
بهطور کلی با فراوانی تعللورزی ارتباطی وجود ندارد؛ اما بین ادراک تعللورزی بهعنوان
مشکل ،در مقیاس تعللورزی سولومون و روث بلوم ،و کمالگرایی ،رابطۀ معنادار وجود
دارد .چند مطالعه هم بین تعللورزی و کمالگرایی اجتماعخواسته (بعدی از مقیاس

1. potts
2. Hamachek
3. Fedewa, Burns, Gomes
4. Johnson & Slaney
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تعللورزی چندبعدی هویت )6ارتباط یافتهاند (فلت و هویت0550،0؛ فلت و همکاران،
6330؛ اونوبوزی.)0555 ،9
طبق مطالعات انجام شده با موضوع تمایل به تعللورزی ،دالیلـی برای آن فهـرست
شـده کـه مـیتوان به مـواردی از قبیل اضطراب امتـحان (کابـود ،فرانـد و مـوری،)0565 ،
مهارتهای مـدیریت زمــان ضعـیف ،عـدم خـودکـارآمدی ،عـدم خـودنظـم-دهـی،
خصـوصیات فـردی ،عـدم مسئولیتپذیری ،کمـالگـرایی ،تمایالت روان نژند ،تفکر
غیرمنـطقی ،ناتـوانی در تمـرکز ،تـرس از شکست ،عـزت نفس پـایین ،اضطـراب ،منبـع
کنـترل بیرونـی ،مهارتهای حـل مسـئله ضعـیف ،انتظــارات غیرواقعـی و  ،...اشـاره نمود
(الکساندر و انوگبوزی0553 ،؛ فراری و دیازمورالز0550 ،؛ هاول و واتسون.)0550 ،
ادبیات پژوهشی موجود نشان میدهد که ارتباط معکوسی بین کاربرد راهبردهای شناختی-
فراشناختی و تعللورزی وجود دارد .در این خصوص متغیر دیگری که بایستی مورد توجه
قرار گیرد راهبردهای شناختی است .راهبردهای شناختی اقدامهایی هستند که ما به کمک
آنها اطالعات تازه را برای پیوند دادن و ترکیب کردن با اطالعات قبالً آموخته شده و
ذخیرهسازی آنها در حافظه بلندمدت آماده میکنیم .این راهبردها عبارتند از :تکرار یا
مرور ،بسط یا گسترش و سازماندهی .راهبردهای شناختی راههای یادگیری هستند .در
قیاس با آنها ،راهبردهای فراشناختی تدبیرهایی هستند برای نظارت بر راهبردهای شناختی،
کنترل و هدایت آنها .راهبردهای فراشناختی عمده را میتوان در سه دسته قرا داد:
برنامهریزی ،نظارت ،ارزشیابی و نظم دهی (سیف .)6939 ،اغلب یافتهها به استفاده کم افراد
اهمال کار از راهبردهای برنامهریزی و مدیریت زمان مربوط میشود که هر دوی اینها
جزء راهبردهای فراشناختی میباشند (والترز .)0559 ،در رابطه با راهبردهای یادگیری
شناختی ،مطالعات نشان دادهاند که به کارگیری راهبردهایی از قبیل تکرار و مرور ،بسط،
گسترش و سازماندهی با تعللورزی ارتباط معکوسی دارند (هاول و واتسون.)0550 ،
اهدف پژوهش:
بررسی رابطه میان متغیرهای کمال گرایی ،راهبردهای شناختی یادگیری با تعللورزی
تحصیلی دانشجویان
1. Hewitt Multidimensional Procrastination Scale
2. Flett, G. L. & Hewitt
3. Onwuegbuzie
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بررسی سهم هر یک از متغیرهای کمالگرایی و راهبردهای شناختی یادگیری در تبیین
و پیشبینی تعللورزی تحصیلی دانشجویان

روش
با توجه به موضوع پژوهش و اهداف آن ،طرح این پژوهش از نوع طرح توصیفی
همبستگی -پیش بینی است .پژوهش همبستگی به پژوهشهایی گفته میشود که هدف
آنها کشف روابط بین متغیرها با استفاده از آمارههای همبستگی است .طرح پژوهش
همبستگی دارای دو هدف اساسی ،تبیین رابطه بین متغیرها و پیشبینی متغیر مالک از طریق
متغیر پیشبین میباشد .جامعۀ آماری این پژوهش دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی
بودند که در سال تحصیلی  30-31به تحصیل اشتغال داشتند .روش نمونهگیری مورد
استفاده در این پژوهش ،از نوع نمونهگیری در دسترس بود که تعداد  065نفر پرسشنامههای
به شرح زیر را تکمیل کردند.
مقیاس تعللورزی تحصیلی :این مقیاس برای اولینبار توسط سلومون و راث بلوم
( )6391ساخته شد .این مقیاس دارای  00گویه است که سه مؤلفه را مورد بررسی قرار
میدهد (بعد آمادگی برای امتحان ،بعد آمادگی برای مقاله ،بعد انجام پروژههای تحصیلی).
نحوۀ پاسخدهی به این صورت است که پاسخدهندگان میزان موافقت خود را با هر گویه
با انتخاب یکی از گزینههای «بهندرت ،بعضی اوقات ،اغلب اوقات و همیشه» نشان میدهند
(به گزینه «به ندرت» نمره  6و «همیشه» نمره  1تعلق میگیرد) .در مورد روایی مقیاس نیز
سلومون (6339؛ به نقل از علی مدد )6999 ،با استفاده از روایی همسانی درونی ،ضریب
 5/91را گزارش داده است .دهقانی ( )6990میزان روایی همسانی درونی مقیاس را در بعد
آمادگی برای امتحان  ،5/01بعد آمادگی برای تکالیف  5/90و بعد آمادگی برای مقاله را
 5/90گزارش داده است .در پژوهش علی مدد ( )6999جهت تعیین روایی مقیاس از
همبستگی نمره کل مقیاس با تک تک سؤاالت تشکیلدهنده مقیاس استفاده شده است که
همه ضرایب همبستگی در سطح  P<5/56معنادار بوده است .پایایی مقیاس تعللورزی
تحصیلی از طریق آلفای کرونباخ در مطالعهای که بهوسیلۀ سولومون (6339؛ به نقل از علی
مدد )6999 ،انجام شده است  5/11به دست آمده است .در این تحقیق برای محاسبه پایایی
این پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد .ضریب پایایی محاسبه شده برای این
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پرسشنامه برای بعد آمادگی برای امتحان  5/99بعد آمادگی برای تکالیف  5/09و بعد
آمادگی برای مقاله  5/90بهدست آمد.
مقیاس کمالگرایی مثبت و منفی :این مقیاس دارای  15سؤال است که  05سؤال
آن کمالگرایی مثبت و  05سؤال دیگر کمالگرایی منفی را میسنجد و پرسشها در
اندازههای پنج درجهای لیکرت ،کمال گرایی آزمودنیها را از نمره  6تا نمره  0در دو
زمینه مثبت و منفی میسنجد .حداقل نمره آزمودنی در هر یک از مقیاسهای آزمون  05و
حداکثر  655است .در فرم فارسی این پرسشنامه (بشارت )0550 ،آلفای کرونباخ
پرسشهای هر یک از زیرمقیاسها در یک نمونه  060نفری از دانشجویان بهترتیب  5/3و
 5/90برای کل آزمودنیها؛  5/99 ،5/36برای دانشجویان دختر و  5/93و  5/91برای
دانشجویان پسر بود که نشاندهنده همسانی درونی باالی مقیاس است .ضرایب همبستگی
نمرههای  35نفر از آزمودنیها در دو نوبت با فاصله  1هفته برای کل آزمودنیهای
 .r=5/91برای آزمودنیهای دختر r=5/91؛ و برای آزمودنیهای پسر  r=5/90محاسبه شد
که نشاندهنده پایایی بازآزمایی رضایت بخش مقیاس است.
پرسشنامه راهبردهای شناختی موسویان :این پرسشنامه بر اساس نظریه شناختی
یادگیری و مطالعاتی که جان فالول ،ریچارد مایر و وین اشتاین 6انجام داده بودند؛ توسط
واحدی در سال  6901در  0مؤلفه و هر کدام  1سؤال که تعداد کل سؤاالت پرسشنامه 95
سؤال میباشد ،تهیه و تنظیم گردید و برای تعیین پایایی با استفاده از ضریب آلفای
کرونباخ 5/13 ،به دست آمد .پس از بررسی این پرسشنامه ،موسویان در سال 6999
تغییراتی در آن ایجاد کرد ،به طوریکه پرسشنامه از  0مؤلفه به  1مؤلفه تغییر یافت که
عبارتند از :راهبرد تکرار و مرور ،راهبرد بسطدهی ،راهبرد سازماندهی ،راهبرد برنامه-
ریزی ،راهبرد نظارت و ارزشیابی و راهبرد نظمدهی بهعنوان یک مؤلفه جدیدی اضافه
گشت و نیز با تغییراتی در بعضی سؤالها بر اساس همان مقیاس چند درجهای لیکرت و
همانند قبل مشتمل بر  95سؤال ،از نو ساخته شد .پایایی پرسشنامه نیز با اجرا بر روی
دانشجویان رشتههای مختلف با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 5/09 ،به دست آمد
(حقانی .)6991 ،در این تحقیق برای محاسبه پایایی این پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ
استفاده شد .ضریب پایایی محاسبه شده برای این پرسشنامه  5/00بدست آمد.
1. Jan Flavell Richard Mayer Win Stein
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نتایج
دادهها از  605دانشجوی دختر( 00درص) و  35دانشجوی پسر( 19درصد) جمع آوری
شد .متوسط سن آزمودنی ها  05.00سال بود .جدول  6نتایج حاصل از همبستگی پیرسون
میان متغیرهای پژوهش را نشان میدهد.
جدول  .1ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق
مثبت

کمال گرایی

منفی

کمال گرایی

تکرار و مرور

معنایی

بسط و گسترش

سازمان دهی

شناختی

راهبردهای

کمال گرایی منفی

**5/951

تحصیلی

کمال گرایی مثبت

6

تعلل ورزی

متغیرها

6

تکرار و مرور

5/99

**

**

-5/00

-5/69

6

بسط و گسترش معنایی

5/16

**

*

5/06

**

سازمان دهی

5/11

**

6

*

5/90

**

5/00

**

6

**

5/05

**

**5/03

5/09

-5/60

راهبردهای شناختی

**5/16

-5/00

تعلل ورزی تحصیلی

*5/600

**5/000

**-5/966

**

-5/19

**
**

-5/10

6
-5/10

**

6

**P<0/01 *P<0/05

همانگونه که جدول شماره  6نشان میدهد رابطه مثبت و معناداری میان متغیرهای
تعللورزی تحصیلی و ابعاد کمالگرایی (مثبت و منفی) وجود دارد در حالی که رابطه
منفی و معناداری میان ابعاد راهبردهای شناختی و تعللورزی تحصیلی مشاهده میشود.
همچنین بین ابعاد راهبردهای شناختی با کمالگرایی منفی رابطه منفی و معنادار در حالی
که این رابطه به صورت مثبت و معنادار میان ابعاد راهبردهای شناختی و کمال گرایی مثبت
مشاهده میشود .در ادامه به منظور بررسی سهم هر یک از متغیرهای تحقیق در پیش بینی
تعللورزی تحصیلی پس از جک کردن مفروضه ها ،از روش رگرسیون چندگانه مطابق با
جداول  0و  9استفاده شده است.
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جدول  .2خالصه تحلیل واریانس و مدل رگرسیون پیشبینی تعللورزی تحصیلی بر اساس
راهبردهای شناختی و کمال گرایی
مدل رگرسیون

SS

DF

MS

F

Sig

R

R2

R2adj

رگرسیون

6513/636

1

6513/636

60/561

5/556

5/199

5/155

5/93

باقیمانده

99500/090

691

36/510

کل

91613/001

690

براساس جدول شماره  0ضریب همبستگی چندگانه برابر با  5/199و با معناداری
 5/556و مجذور ضریب همبستگی چندگانه  5/15بهدست آمد .همچنین مقدار  Fمربوط
به رگرسیون برابر با  60/561که در سطح  5/556معنادار است؛ بدینمعنی که مدل مورد
نظر دارای توانایی پیشبینی و تبیین واریانس تعللورزی تحصیلی را دارد که در مجموع
 5/15درصد از واریانس و تغییرپذیری تعللورزی تحصیلی را تبیین میکند .در ادامه برای
نشان دادن نقش هریک از متغیرهای پیشبین در پیشبینی واریانس تعلل ورزی تحصیلی از
ضرایب رگرسیونی استفاده شده است .که خالصه نتایج مربوط به این مدل رگرسیونی در
جدول شماره  9ارائه شده است.
جدول  .3ضرایب بتا و معناداری  tبرای متغیرهای پیشبین
مدل رگرسیون

B

عدد ثابت

05/169

کمال گرایی مثبت

5/605

5/919

کمال گرایی منفی

5/601

5/603

9/111

راهبردهای شناختی

-5/09

-5/01

-0/06

Beta

T

Sig

63/011

5/556

0/093

5/556
5/556
5/556

مالحظه جدول  9نشان میدهد که  9متغیر کمالگرایی مثبت با بتای (،)5/919
کمالگرایی منفی با بتای ( )5/603و راهبردهای شناختی با بتای ( )-5/01دارای نقش
معناداری در تبیین و پیشبینی متغیر تعللورزی تحصیلی هستند و در مجموع قادر به تبیین
 5/15از واریانس متغیر تعلل ورزی تحصیلی هستند که در این بین بیشترین سهم تببین
بهترتیب مربوط به متغیرهای کمال گرایی مثبت (با ضریب رگرسیونی  ،)5/91راهبردهای
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شناختی (با ضریب رگرسیونی  )5/01و کمال گرایی منفی (با ضریب رگرسیونی )5/60
بوده است.

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر پیشبینی تعللورزی تحصیلی بر اساس کمالگرایی و راهبردهای
شناختی یادگیری در دانشجویان بود .نتایج نشان داد متغیرهای کمالگرایی مثبت و منفی با
تعللورزی تحصیلی رابطه مثبت دارد و هرچه کمالگرایی فرد باالتر باشد تعللورزی
تحصیلی نیز باالتر است .این نتیجه با نتایج بهدست آمده در مطالعه هویت و فلت 6همسو
است .بنا به نظر آنها هنگامی که به کمالگرایی میاندیشید ،ناخودآگاه به خود تلقین
میکنید که برای کار مورد نظر ،به مهلت و زمان بیشتری نیاز دارید و این باعث میشود که
به فوریت کار نیندیشید؛ بلکه به بهتر ارائه کردن آن توجه داشته باشید .معموالً کمالگرایی
با خطاکاری همراه است؛ کسی که همیشه به کمالیابینقص بودن کارها فکر میکند ،هیچ
چیز او را راضی نمیسازد و به همینجهت به خطا کشیده میشود .انسان کمالگرا همیشه
خود را در معرض آسیب میبیند و میترسد مبادا کارش مطلوب واقع نشود یا مبادا در
کارش نقصی پدیدآید .بههمین علت ،ممکن است در شروع کارش دچار تعلل شود (الیس
و ناس.)6300 ،
برخی دیگر از پژوهشگران هم اشاره کردهاند که کمالگراها و تعللورزان در برخی از
مشخصهها مشترک هستند :هر دو استانداردهای سطح باال دارند (بورکاو یوئن )6399 ،0و
میخواهند پیرو باورهای غیرمنطقی باشند (فلت و همکاران)6330 ،؛ عالوه بر این ،هر دو
دسته از اشتباه کردن میهراسند (فلت و همکاران6330 ،؛ سولومون و راثبلوم)6391 ،9؛ در
حالی که هر دو به داشتن موفقیت دائمی تمایل نشان میدهند.
همچنین ،سایر پژوهشهای انجام شده مرتبط ازجمله فلت و همکاران ( ،)6330ورنیک
( )6330و بریم و باسدن ( )0561همگی رابطه مثبت و معناداری بین تعللورزی تحصیلی و
کمالگرایی تجویز شده از سوی جامعه پیدا کردند .در کمالگرایی تجویزشده از سوی
جامعه ،عقیده شخص بر این است که دیگران انتظارات اغراقآمیز و غیر واقعی را بر وی
1. Hewitt & Flett
2. Burka & Yuen
3. Solomon & Rothblum
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اعمال میکنند که هر چند بر آوردن آنها دشوار است ،ولی شخص باید به این استانداردها
دست یابد تا مورد تأیید و پذیرش دیگران قرارگیرد (فراست و همکاران6335 ،؛ فلت و
هویت .)0550 ،چون این معیارهای افراطی از طرف دیگران بهعنوان معیارهای تحمیلشده
بیرونی تجربه میشوند ،این احساس در فرد به وجود میآید که قابل کنترل نیستند و این
احساس ،خود ،به احساس شکست ،اضطراب ،خشم ،درماندگی و ناامیدی میانجامد (فلت،
.)0550
همچنین در این پژوهش این نتیجه بهدست آمد که بین راهبردهای شناختی و مؤلفههای
آن با تعللورزی تحصیلی رابطه منفی وجود دارد و هرچه راهبردهای شناختی قویتر باشد
میزان تعللورزی تحصیلی پایینتر است .یافتههای پژوهش حاضر در این زمینه به نوعی با
یافتههای شونبورگ و گرونوود  ،)0556(6پیکایل ،مورین و سالمون )0555( 0و سولومن و
راتبلوم ( )6391همسو میباشد .شونبورگ و گرونوود ( )0556نشان دادند که افرادی که
تعللورزی باالیی دارند ،از راهبردهای شناختی ضعیفی برخوردارند .پیکایل ،مورین و
سالمون ( )0555دریافتند که دانشجویان با مهارتهای ضعیف مطالعه (راهبردهای شناختی
ضعیف) ،بیشتر تعللورزی میکنند .کنوس ( )0555یک چارچوب  0مرحلهای برای غلبه
بر تعللورزی ارائه کرده است .او اظهار میدارد که یادگیری مهارتهای جدید مطالعه
میتواند تعللورزی را کاهش دهد .سولومن و راتبلوم ( )6391نشان دادند که افراد
اهمالکار از راهبردهای شناختی ضعیفی استفاده میکنند .بیگاس و فلتون ( )6309و شافر
( )6309در  11درصد از افرادی که برای کالج ثبت نام کرده بودند ،تعللورزی را به
عادتهای ضعیف مطالعه (استفادۀ کم از راهبردهای شاختی از قبیل تکرار و مرور ،بسط و
گسترش معنایی و سازماندهی) ارتباط دادند (به نقل از اوزوناوزر.)0565 ،9
همانطور که پژوهشها نیز نشان میدهند ،ارتباط معکوسی بین راهبردهای شناختی با
تعللورزی تحصیلی وجود دارد .اغلب یافتهها در این زمینه مربوط میشود به استفادۀ کم
افراد اهمالکار از راهبردهای شناختی (والترز .)0559 ،همچنین در رابطه با راهبردهای
یادگیری شناختی ،مطالعات نشان دادهاند که به کارگیری راهبردهایی از قبیل تکرار و
مرور ،بسط و گسترش معنایی و سازماندهی با تعللورزی ارتباط معکوسی دارند (هاول و
1. Schouwenburg & Groenewoud
2. Pychyl, Morin & Salmon
3. Uzun Özer
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واتسون .)0550 ،در تعللورزی تحصیلی ،بر تعلل در زمینۀ انجام تکالیف تحصیلی و
پیشرفت تحصیلی پایین تأکید میشود (استیل )0550 ،و عبارت است از عمل به تأخیر و یا
به تعویق انداختن عمدی تکالیفی که باید انجام شوند (اسکراو ،وادکینز و االفسون،6
)0550؛ اما راهبردهای شناختی راههای یادگیری هستند؛ بنابراین ،میتوان گفت که بین
راهبردهای شناختی و تعللورزی تحصیلی رابطۀ منفی معناداری وجود دارد و با کاهش
استفاده از راهبردهای شناختی مثل تکرار و مرور ،بسط و گسترش معنایی و سازماندهی،
تعللورزی تحصیلی افزایش مییابد.
با توجه به یافتههای پ ژوهش حاضر و نقش راهبردهای شناختی ،در پیشبینی
تعللورزی تحصیلی دانشجویان ،میتوان با برگزاری کارگاههای آموزشی مهارتهای
مطالعه و یادگیری ،برای موفقیت در تمامی دروس به دانشجویان یاری رساند و دانشجویان
را با راهبردهای شناختی مناسب آشنا نمود .در مورد کمالگرایی نیز پیشنهاد میشود هم
آموزش و پرورش و دانشگاهها و هم خانوادهها در پی هدایت دانشآموزان و دانشجویان
به سمتی باشند که آنان را از کمالگرایی که میتواند سبب تعللورزی شود باز دارند .از
جمله محدودیتهای پژوهش حاضر مربوط به انجام پژوهش به روش همبستگی بود که
دستیابی به روابط علت و معلولی بین متغیرها را دشوار میسازد؛ بنابراین ،به پژوهشگران
دیگر توصیه میشود که جهت دستیابی به روابط علت و معلولی ،اینچنین پژوهشهایی را به
روش آزمایشی انجام دهند.

منابع
کرمی ،داوود .)6999( .میزان شیوع اهمال کاری در دانشجویان و ارتباط آن با اضطراب و
افسردگی .مجله اندیشه و رفتار ،شماره .00-91 ،69
سیف ،علی اکبر .)6939( .روانشناسی پرورشی نوین :روانشناسی یادگیری و آموزش.
تهران :نشر دوران.
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