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چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش کمالگرایی ،خودتنظیمی تحصیلی ،و خودکارآمدی تحصیلی در
پیشبینی تعللورزی کلی و تعللورزی تحصیلی بود .به این منظور جامعهی آماری از میان دانشجویان روزانه
دانشگاههای دولتی استان مرکزی با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای ،نمونهای به اندازه
 912نفر انتخاب شده و مورد بررسی از طریق پرسشنامه قرار گرفتند .پرسشنامهها شامل مقیاس ارزیابی
تعللورزی تاکمن( ،)1338پرسشنامه تعللورزی تحصیلی سواری ( ،)1331مقیاس کمالگرایی چند بعدی
فراست ( ،)1331پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی سواری( )1331و پرسشنامه راهبردهای انگیزشی پینتریچ و
همکاران ( )1331بودند .برای تحلیل اطالعات بدست آمده از پرسشنامهها ،از نرم افزار آماری  SPSSاستفاده
شد .دادههای بدست آمده با استفاده از روشهای آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل رگرسیون چندگانه
مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج نشان داد که متغیرهای کمالگرایی ،خودتنظیمگری تحصیلی و
خودکارآمدی تحصیلی پیشبینی کنندههای مناسبی برای تعللورزی کلی محسوب میشوند .همچنین یافتهها
حاکی از آن بودند که متغیرهای کمالگرایی ،خودتنظیمگری تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی پیشبینی
کنندههای مناسبی برای تعللورزی تحصیلی محسوب میشوند.
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واژگان کلیدی :تعللورزی کلی ،تاخیر اندازی ،کمالگرایی ،خودتنظیمگری تحصیلی،
خودکارآمدی تحصیلی

مقدمه
همه پیشرفتهای شگفتانگیز انسان در دنیای امروز زاییدهی یادگیری است .انسان بیشتر
تواناییهای خود را از طریق یادگیری به دست میآورد ،از طریق یادگیری رشد فکری پیدا
میکند و تواناییهای ذهنیاش فعلیت مییابد .بنابراین میتوان چنین نتیجهگیری کرد که
همه پیشرفتهای بشر در نتیجه یادگیری به دست میآید (الیس و نال1؛ ترجمه فرجاد،
.)1331
با رشد علم انسانها تمایل پیدا کردند که سطح دانش و معلومات خود را افزایش دهند؛
بدین سبب تحصیالت آکادمیک جایگاه ویژهای در زندگی افراد به خود اختصاص داد.
باوجود انگیزهاجتماعی قوی برای ادامه تحصیل ،پایین بودن انگیزههای فردی باعث به وجود
آمدن مشکالتی در مسیر یادگیری و تحصیل شد .انسانها هر بار بهانهای برای
سهلانگاریهای خود تراشیدند تا جاییکه این اعمال ناپسند به صورت یک عادت برای
آنان درآمد .همین امر توجه روانشناسان تربیتی بسیاری رابه خود جلب کرد که چرا اکثر
افراد به تعللورزی در کارهایشان مبتالهستند .خصوصا زمانی که این تعللورزی در حیطه
تحصیلی و یادگیری افراد بروز پیدا میکند ،میتواند بزرگترین ضرر را به زندگی علمی آنان
وارد نماید تا جایی که بسیاری از افرادی که از هوش و توان یادگیری باالیی برخوردارند
بخاطر همین تعلل داشتن در امور تحصیلی فرصتهای فراوانی را از دست دادهاند و
نتوانستهاند نهایت توان خود را در زمینه علمی ظاهر سازند.
تعللورزی 2به معنای سهلانگاری ،به تعویق انداختن کارهاست .بالکیس و دور3و
تعللورزی را به عنوان فروگذاری از انجام وظایف و مسئولیتها در یک شکل و اندازه و
زمان به موقع و مورد انتظار ،علیرغماجتنابپذیر بودن و توانایی فرد جهت انجام آن و آگاهی

1. Ellis & Knowl
2. procrastination
3. Balkiss & Dower
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از پیامدهای ناخوشایند طفره رفتن از انجام مسئولیتها تعریف میکنند .آنها همچنین در
مورد تعللورزی تحصیلی میآورند "تعللورزی تحصیلی یکی از شایعترین مشکالت در
سطوح مختلف تحصیلی است که به تمایل غالب فراگیران برای به تأخیر انداختن فعالیتها
و هدفهای تحصیلی اشاره دارد ،تا آنجاییکه عملکرد بهینه را تحتتأثیر قرارمیدهد .به
عبارت دیگر تعللورزی تحصیلی ،طفره رفتن از انجام تکالیف ،غفلت از آماده شدن برای
امتحان و نوشتن مقاالت تا آخرین روزها و لحظات ترم تحصیلی میباشد"(.)2112
یافتههای روانشناسان نمایانگر این مطلب است که تعللورزی تحصیلی با متغیرهای
بسیاری در شخصیت و رفتار فرد مرتبط است که از این خیل عظیم میتوان به موارد زیر
اشاره کرد :عوامل شخصیتی ،سالمت روان ،اختالالت شخصیت ،خودتنظیمی پایین،
خودکارآمدی ضعیف ،کمالگرایی منفی ،روابط بین فردی ناسالم ،منبعکنترل بیرونی،
برآورد بیش از حد زمان ،احساسگناه ،خودپندارهی ضعیف ،ناامیدی ،عزتنفس پایین،
اعتمادبهنفس پایین ،هوشهیجانی ،تعلل ورزی والدین ،جو کالس ،روش تدریس ،ارتباط با
مدرس و (...بالکیسو دور. )2112 ،
همچنین تعللورزی سبب مشکالت بسیاری از جمله کاهش کیفیت کار ،عجله در انجام
کارهای به تأخیر افتاده ،فشارعصبی ،عصبانیت ،پرخاشگری و...میشود .باوجود شناسایی
عوامل ذکر شده درباره تعللورزی با این همه تعللورزی هنوز یک موضوع
ناشناختهاست(استیل.)2117 ،
از بین عوامل یاد شده متغیرهایی مثل خودتنظیمی تحصیلی ،1خودکارآمدی تحصیلی 2و
کمال گرایی 3که جزء عوامل شخصی تعللورزی میباشند در این پژوهش مورد بررسی قرار
گرفتهاند.
خودتنظیمی کوشش روانی در تنظیم کنترل درونی فرایندها و کارکردها برای رسیدن به
اهداف درونی تعریف شده است(واندرول .)2111 ،9خودتنظیمی شناخت و رفتار ،یکجنبه
1. Academic self-regulation
2. Academic self-efficacy
3. perfectionism
4. Vonderwell
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مهم یادگیری و عملکرد تحصیلی دانشآموزان در محیط کالسی است .نظریههای
خودتنظیمی ،به طور کلی ،تصریح میکنند که چرا و چگونه دانشآموزان به یادگیری
میپردازند و برای یادگیری مستقل چه چیزی را میباید در مورد خود و کارهای تحصیلی
خود بدانند .بهبیان دیگر ،دانشآموزان چگونه یادگیری خود را هدایت میکنند و چگونه
راهبردهای شناختی ،فراشناختی و رفتاری را انتخاب میکنند که موجب افزایش تالش آنها
میگردد (شیپ ،ادوارد و المبرت.)2113 ،1
نظریه شناختی–اجتماعی زیمرمن ) 2112 ( 2در زمینه یادگیری خودتنظیمی تحصیلی،
یکی از نظریاتی است که سعی در تبیین یادگیری تحصیلی با استفاده از یک مدل تحلیلی سه
جانبه ،مربوط به مؤلفههای یادگیری خودتنظیمی تحصیلی،کرده است .در الگوی زیمرمن
( ،)2112بهطورکلی دانشآموزانی را میتوان خودتنظیم توصیف کردکه از نظر انگیزشی،
شناختی و رفتاری در فرایند یادگیری خود مشارکت فعال داشته باشند .چنین دانشآموزانی
به طور شخصی کوششهای خود را برای کسب دانش و مهارت شروع کرده و جهت
میدهند و بر معلمان ،والدین یا دیگر عوامل آموزشی کمتر تکیه میکنند .این امر ریشه در
این اعتقاد زیمرمن دارد که انسان تنها نسبت به تأثیرات بیرونی واکنش نشان نمیدهد ،بلکه
محرکهایی را که بر او وارد میشود ،انتخاب ،سازمان و تغییر شکل میدهد .افراد از طریق
محرکها و پیامدهایی که خودشان به وجود میآورند ،رفتار خود را کنترل میکنند.
بنابراین ،یک عمل ،عالوه بر تأثیرپذیری از دیگر تعیینکنندهها ،متأثر از تجارب خود ایجاد
شده 3نیز هست .شناخت توانمندیهای خود راهبر 9درآدمی ،محرکی برای الگوهای
خودتنظیمی فراهم میآوردکه در آن افراد ،خود به عنوان عوامل اصلی تغییر ،عمل میکنند.
زیمرمن ( )2118انسان را موجودی فعال میداند که از فرآیندهای شناختی برای بازنمایی
رویدادها ،پیشبینی آینده ،انتخاب کنش مناسب و برقراری ارتباط با محیط اطراف خود
استفاده میکند .اگرچه انسان تحت تأثیر موقعیتها قرار میگیرد ولی چون برای خود هدف
1. Shipp, Edward & Lambert
2. Zimmerman
3. self – producted
4. self – directed
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تعیین میکند و از مهارتهاوقابلیتهای خود برای رسیدن به اهداف استفاده نموده و در
نهایت خودسنجی مینماید ،پس موجودی فعال و آگاه است.
باور خودکارآمدی نیز عاملی مهم در نظام سازنده شایستگی انسان است .انجام وظایف
توسط افراد مختلف با مهارتهای مشابه در موقعیتهای متفاوت به صورت ضعیف ،متوسط
و یا قوی و یا توسط یک فرد در شرایط متفاوت به تغییرات باورهای کارآمدی آنان وابسته
است .مهارتها میتوانند به آسانی تحت تأثیر خودشکی 1یا خودتردیدی قرار گیرند ،در
نتیجه حتی افراد خیلی مستعد در شرایطی که باور ضعیفی نسبت به خود داشته باشند ،از
توانائیهای خود استفاده کمتری میکنند (بندورا .)1337 ،2به همین دلیل ،احساس
خودکارآمدی ،افراد را قادر میسازد تا با استفاده از مهارتها در برخورد با موانع ،کارهای
فوقالعادهای انجام دهند (وایت ،ویرنینگ و هیل .)1339 ،3بنابراین،خودکارآمدی درک
شده عاملی مهم برای انجام موفقیتآمیز عملکرد و مهارتهای اساسی الزم برای انجام آن
است.
به گفته آلبرت بندورا ( ،)1333خودکارآمدی عبارت است از« :اعتقاد یک نفر به
قابلیتهای خود در سازماندهی و انجام یک رشته فعالیتهای مورد نیاز برای مدیریت شرایط
و وضعیتهای مختلف» .به عبارت دیگر ،خودکارآمدی ،اعتقاد یک فرد به توانایی خود
جهت موفق شدن در یک وضعیت خاص است .به عقیده بندورا این اعتقاد ،عامل تعیینکننده
چگونگی تفکر ،رفتار و احساس افراد است.
عملکرد مؤثر هم به داشتن مهارتها و هم به باور در توانایی انجام آن مهارتها نیازمند
است .اداره کردن موقعیتهای مبهم ،غیر قابل پیشبینی و استرسزا مستلزم داشتن
مهارتهای چندگانه است .مهارتهای قبلی برای پاسخ به تقاضای گوناگون موقعیتهای
مختلف باید غالباً به شیوههای جدید ،ساماندهی شوند .بنابراین ،مبادالت با محیط تا حدودی
تحت تأثیر قضاوتهای فرد در مورد تواناییهای خویش است .بدین معنی که افراد باور
داشته باشند که در شرایط خاص ،میتوانند وظایف را انجام دهند .خودکارآمدی درک شده
1. self-doubt
2. Bandura
3. White, Wearing & Hill
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معیار داشتن مهارتهای شخصی نیست ،بلکه بدین معنی است که فرد به این باور رسیده
باشد که میتواند در شرایط مختلف با هر نوع مهارتی که داشته باشد ،وظایف را به شکل
کامل انجام دهد.
عالوه بر خودتنظیمی و خودکارآمدی تحصیلی که عنوان شد ،انسان معموالً آرزو دارد
تمام فعالیتها و وظایف خویش را بهطورکامل و بیعیب و نقص انجام دهد یکی از نکات
تربیتی که والدین در برخی فرهنگها به فرزندان خود آموزش میدهند آن است که برای
انجام هر کاری ،تمام نیرو و تالش خود را به کار بگیرند و آن را بدون عیب و نقص انجام
دهند .اصوالً گرایش به کمال یا کمالگرایی در نهاد انسانها وجود دارد و در حکم
خصیصهای مثبت تلقی میشود .زیرا انرژی را پدید میآورد که منجر به پیشرفت و موفقیت
فرد میشود .اصرار و مداومتی که هنرمندان بزرگ در خلق آثارشان به خرج میدهند و
مداومتی که در این راه نشان میدهند از کمالگرایی آنان نشأت میگیرد .اما روند دستیابی
به کمال در همهی انسانها به طور مثبت پیش نمیرود .میتوان گفت کمالگرایی تا زمانی
به نفع فرد است که در ارتباط با خودش و به منظور به فعالیت درآوردن همه ظرفیتها و
استعدادهایش صورت گیرد .هنگامیکه گرایش به کمال ،با رقابت و پیشی گرفتن از دیگران
و صرفاً به منظور کسب تأیید و رضایت خاطر آنان صورت گیرد جنبه منفی و به عبارت
دیگر نابهنجار پیدامیکند (رامیرز.)1331 ،
شافران ،کوپر و فایربم (2112؛ به نقل از عبدخدائی و همکاران )1331 ،کمالگرایی را
به عنوان سازهای که شامل اجزای شناختی رفتاری است تعریف کردهاند ،وابستگی شدید به
ارزیابی از خود ،خودتحمیلی و استانداردهای بسیار باال ،آنها عقیده دارند که کمال گرایی
توسط چرخهای از تفکرات غیر منطقی و رفتارهایی که آنها را همیشگی و دائمی میکنند
ابقا میشود .کمالگرایان مجموعهای از استانداردهای سطح باال را برای خود تدوین نموده
و سپس برای رسیدن به آنها تالش میکنند و یا از ترس شکست در تکالیف از آن اجتناب
میکنند .اگر وی از تکالیف اجتناب کرده و آنان را به تعویق بیندازد بهتر از آن است که در
رسیدن به اهدافش شکست بخورد وبه این شکست باخود انتقادگری پاسخدهد .بنابراین این
نوع رفتارهای کمالگرایانه باقی میمانند .هلندر (1378؛ به نقل از شی چنوتیان )2111 ،نیز
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از اولین کسانی بود که به تعریف کمالگرایی پرداخت و آن را به عنوان تالش توانفرسا
برای رسیدن به باالترین کیفیت در عملکرد ،بیش از آنچه در یک موقعیت مورد نیاز است،
تعریف کرده است .برنز (1381؛ به نقل ازشی ،چن وتیان )2111 ،1تحلیل گستردهای از این
مفهوم ارائه داد .از دید وی کمالگرایی عبارت استاز«شبکهای از شناختها»که شامل
انتظارات ،تغییر حوادث زندگی ،ارزیابی از خود میباشد .وی در توصیف افراد کمالگرا
بیان میکند :آنها کسانی هستند که معیارهای غیرمنطقی و باالیی برای خود در نظر گرفتهاند،
به طور وسواسگون به سوی اهداف ناممکن در تالشاند و ارزش خود را معادل درجهای
از آن معیارها که کسب کردهاند ،میدانند .تعریف برنز در حقیقت کامل کننده اندیشه
باورهای غیرمنطقی الیس است.
بهطورکلی در تعریف کمالگرایی ،هلندر و الیس برجنبههای منفی و ترس از شکست
در آن تأکید کردهاند(الیس1323 ،2؛ به نقل از اصفهانی و سفلو .)1331 ،برنز(1381؛ به نقل
از محمودی کهریزی و همکاران )1333 ،در تعریف خود از کمالگرایی اضافه میکند:
تفکر کمالگرایان به شیوه همه یا هیچ است که با تفکر افسردهها در نظریه بک)1333( 3
همخوانی دارد .کمالگرایان معتقدند عملکرد باید کامل باشد وگرنه ارزشی ندارد و
اشتباهات کوچک برابر با شکست است .فراست 9و همکاران( )1331کمالگرایی را
مجموعهای از معیارهای بسیارباال در عملکرد تعریف کردند که با خودارزیابی انتقادی
افراطی همراه است .ترس از شکست ممکن است مؤلفههای رفتاری کمالگرایی را که هدف
آنها به فرد برای رسیدن به معیارهای غیرمعقول و باالی اوست؛ برانگیزند .برای مثال وارسی
دقیق ،جستجوی اطمینان ،ارزیابی مداوم دیگران و توجه افراطی قبل از تصمیمگیری،
نمونههایی از این رفتارها میباشد (روساریو و همکاران .)2113 ،5از همه این گفتهها بخوبی
بر میآید که کمالگرایی منفی سبب میشود افراد برای رسیدن به معیارهای بسیار باالتر از
سطح توانشان برنامهریزی کنند و چون غالبا نمیتوانند به این معیارها برسند تمام تالش خود
1. Shi,Chen & Tian
2. Ellis
3. Beck
4. Frost
5. Rosario & et all
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را بر این میدارند که از این موقعیتها فرار کنند تا با آن مواجه نشوند و دچار سرزنش خود
یا دیگران نشوند.
در این پژوهش به دنبال پیدا کردن ارتباط این سه متغیر با تعللورزی تحصیلی دانشجویان
میباشیم و فرضیههای پژوهش عبارتند از:
 .1کمال گرایی ،خودتنظیمی تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی پیشبینیکنندههای
مناسبی برای تعللورزی کلی میباشند.
 .2کمال گرایی ،خودتنظیمی تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی پیش بینی کنندههای
مناسبی برای تعللورزی تحصیلی میباشند.

روش پژوهش
پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی چند متغیری است که در آن با استفاده
از پرسشنامه به جمع آوری اطالعات درباره شرایط موجود در گروه نمونه پرداخته شده است
و با استفاده از روشهای آمار توصیفی و استنباطی به بررسی یافته های پژوهش پرداخته شده
است.
جامعه و نمونه :جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان روزانه دانشگاههای دولتی
استان مرکزی میباشد که در سال تحصیلی  1333-1339در این دانشگاهها مشغول به تحصیل
بودهاند .اندازه کل جامعه بنا بر گزارشات مسئولین آموزش دانشگاهها حدود  15111نفر
برآورد شده است که از این تعداد برحسب جدول کرجسی و مورگان(1به نقل از حسن زاده،
 )1332تعداد  375نفر به عنوان نمونه انتخاب شد .برای انتخاب اعضای نمونه نیز از روش
نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای استفاده شد به این صورت که ابتدا دانشگاهها به چند
خوشه و سپس دانشکدهها به خوشههای جزئیتر تقسیم شدند .سپس از هر دانشگاه تعدادی
از کالسها بصورت کامالً تصادفی انتخاب و پرسشنامهها بین دانشجویان این کالسها توزیع
شد.

1. Krejcie & Morgan
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الزم به ذکر است که بدلیل پیشبینی افت در بازگشت پرسشنامهها تعداد  951پرسشنامه
بین دانشجویان توزیع شد که از این بین  912پرسشنامه بطور کامل و صحیح بازگردانده شد.
و تحلیلهای آماری روی این پرسشنامهها انجام گرفت.
ابزار :جهت جمعآوری اطالعات مورد نیاز برای این پژوهش پرسشنامههای زیر مورد استفاده
قرار گرفتند:
مقیاس ارزيابی تعللورزی تاکمن :)1991(1مقیاس تعلل ورزی تحصیلی ابتدا در 35
ماده به وسیله تاکمن ساخته شد وضریب آلفای کرونباخ آن 1/ 3بهدست آمد سپس با انجام
تحلیلعاملی برروی 183دانشجو فرم  12مادهای تکعاملی با همسانی درونی(آلفای
کرونباخ) 1/82را بهدست آورد .در یک پژوهش استوبر 2وجورمن )2111( 3میزان آلفای
کرونباخ این پرسشنامه را در یک نمونه 185نفری دانشجویان  1/32بهدست آوردند .همچنین
همبستگی این پرسشنامه با پرسشنامه اضطراب وافسردگی بک و پرسشنامه نگرانی ایالت
پنسیلوانیا9به ترتیب  1/31و  1/32و  1/32بهدست آمده است.پایایی پرسشنامه مذکور در ایران
نیز مورد بررسی قرارگرفته است؛ درپژوهشی توسط مطیعی و همکاران ( )1331برروی 211
نفر از دانشجویان ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه  1/72گزارش شده است .روش
نمرهگذاری آن به صورت مقیاس چهار درجهای از کامالً مخالفم با امتیاز  ، 1مخالفم با امتیاز
 ، 2موافقم با امتیاز  3تاکامالً موافقم با امتیاز  9صورت میگیرد .در پژوهش حاضر پایایی
این پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ  ./23بدست آمد.
پرسشنامه تعللورزی تحصیلی سواری ( :)1991این پرسشنامه توسط سواری ()1331
ساخت و هنجاریابی شده است .برای ساخت آزمون یاد شده از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده
شده است .نتایج تحلیل عوامل اکتشافی نشان داد که دادهها پس از شش بار چرخش ،آزمونی
مرکب از  12ماده و سه عامل با عنوان تعللورزی عمدی( 5ماده) ،تعللورزی ناشی از
خستگی جسمی روانی(9ماده) و تعللورزی ناشی از بیبرنامگی ( 3ماده) ساخته شد .پایایی
1. Tuckman. B. W
2. Stober. J
3. Joormann, Jutta
)4. Penn State Worry Questionnaire (PSWQ
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آزمون از طریق آلفای کرونباخ برای کل آزمون  ./85بدست آمد .روایی آزمون یاد شده از
طریق همبسته کردن با آزمون اهمال کاری تاکمن ( )1331تعیین و مقدار آن  1/35برآورد
شد که نشان از روایی نسبتاً خوب آن آزمون است (به نقل از سواری .)1331 ،در پژوهش
حاضر پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ  ./28بدست آمد.
مقیاس کمالگرايی چند بعدی فراست ( :)1991فراست و همکارانش در سال 1331
در برابر مفهوم تکبعدی کمال گرایی ،مفهوم چند بعدی کمالگرایی را مطرح کردند ،که
برای سنجش این ابعاد ،پرسشنامهی کمال گرایی چند بعدی فراست ( )FMPSرا طراحی
کردند .این پرسشنامه شامل  35جمله میباشدکه مربوط به  2بعد است .ابعاد آن شامل بعد
نگرانی زیاد در مورد اشتباهات( ،)CMبعد تردید در مورد فعالیتها( ،)Dبعد انتظارات
والدینی( ،)PEبعد انتقاد والدینی( ،)PCبعد معیارهای شخصی( )PSو بعد سازماندهی()O
مشخص شدهاند .در مقابل هر سؤال پیوستاری از کامالً مخالفم ،مخالفم ،نظری ندارم ،موافقم
و کامالً موافقم قرار گرفته است که از  1تا  5نمـره گذاری میگردد .از جمع نمرات سؤاالت
مربوط به هر زیر مقیاس ،نمرهی آن زیرمقیاس و از جمع نمرات زیرمقیاسها ،نمرةکلی به
دست میآید (استوبر .)2118 ،1در این پژوهش از بعد تردید دربارهی فعالیتها و بعد
سازماندهی استفاده شده است .فراست آلفای کرونباخ کل پرسشنامهی  FMPSرا 1/31
گزارش کرد .در پژوهش حاضر پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ ./73
بدست آمد.
پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی سواری ( :)1991برای اندازهگیری متغیر خودتنظیمی
تحصیلی از پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی سواری ( )1331که دارای 31ماده و شش عامل
راهبرد حافظه ( 5ماده) ،هدفگزینی ( 3ماده) ،خود ارزیابی ( 2ماده) کمکخواهی ( 2ماده)
مسئولیتپذیری ( 9ماده) و سازماندهی ( 2ماده) است استفاده بعمل آمد .پرسشنامه یاد شده
از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و روی  211نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور اهواز اجرا و
ساخته شد .پایایی آن با کمک آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه  1/3برای عامل اول ،1/7
برای عامل دوم  ، 1/72برای عامل سوم ،1/22برای عامل چهارم  ،1/71برای عامل پنجم 1/21
1. Stober
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و برای عامل ششم  1/71بدست آمد .روایی پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی تاییدی تعیین و
تایید شد(=1/8 ، AGFI=1/727، GFI=1/772، df=388 ، X2 =271/281
 .)RMSEA=1/17،CFIروش نمرهگذاری آن به صورت مقیاس چهار درجهای از کامالً
مخالفم با امتیاز  ، 1مخالفم با امتیاز  ، 2موافقم با امتیاز  3و کامالً موافقم با امتیاز  9صورت
میگیرد .در پژوهش حاضر پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ ./72
بدست آمد.
پرسشنامه راهبردهای انگیزشی پینتريچ و همکاران ( :)1991برای سنجش
خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان از پرسشنامهی راهبردهای انگیزشی برای یادگیری که
دارای یک مقیاس خودکارآمدی تحصیلی استفاده شد .پینتریچ ،اسمیت ،1گارسیا 2و مک
کیجی1331( 3؛ به نقل از مطیعی و همکاران )1331 ،پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای
یادگیری را طراحی کردند .هدف پرسشنامه این بود که اطالعاتی درباره عادتهای مطالعه،
مهارتهای انگیزش و یادگیری دانشآموزان برای تکالیف مدرسه جمعآوری کند .این
مقیاس اندازهگیری ترتیبی است .آزمودنیها بر اساس راهنمای پرسشنامه ،پاسخهای خود را
روی یک مقیاس  7درجهای لیکرت از یک (اصالً در مورد من صدق نمیکند) تا هفت
(کامال در مورد من صدق میکند) رتبهبندی میکنند .نمره هر مقیاس ،میانگین آیتمهای
سازنده آن مقیاس است.
اگر در یک پرسشنامه آیتمها وارونه شوند ،قبل از تحلیل باید نمره آزمودنی معکوس
شود .یعنی نمره  1به  2 ،7به  3 ،2به  9 ،5به  5 ،9به  2 ،3به  2و  7به  1تبدیل شود .در این
پرسشنامه هیچ آیتمی به طور معکوس نمرهگذاری نمیشود .پینتریچ و همکاران آلفای
کرونباخ را برای مقیاس خودکارآمدی این پرسشنامه  1/33بدست آوردند .در پژوهش
حاضر پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ  ./82بدست آمد.

1. Smith
2. Garcia
3. Mc Keachie
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یافتههای پژوهش
دادههای حاصل از اجرای پژوهش در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی ارائه شده است.
تحلیل آماری دادهها نیز با استفاده از نرم افزار  SPSSانجام شد.
در ادامه جدول شاخصهای آماری مربوط به آمار توصیفی متغیرها ارائه میشود.
جدول .1شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیرها

واریانس

انحراف استاندارد

میانگین

بیشترین

کمترین

تعداد

تعلل ورزی تحصیلی

155/82

12/98

21/39

95/11

3/11

912

تعلل ورزی کلی

99/33

2/22

31/37

57/11

27/11

912

خودکارآمدی تحصیلی

151/33

13/31

38/53

52/11

11/11

912

خودتنظیم گری تحصیلی

985/75

22/12

89/25

113/11

93/11

912

کمال گرایی

138/52

17/72

35/81

55/11

12/11

912

جدول 2ضرایب همبستگی بین متغیرهای کمال گرایی ،خودتنظیمگری تحصیلی و
خودکارآمدی تحصیلی را با تعللورزی کلی نشان میدهد.
جدول .2ماتریس همبستگی بین متغیرهای کمالگرایی ،خودتنظیمگری تحصیلی ،خودکارآمدی
تحصیلی با تعللورزی کلی
تعلل ورزی
کلی
تعلل ورزی کلی

همبستگی
پیرسون

کمال گرایی
خودتنظیمگری
تحصیلی
خودکارآمدی
تحصیلی

1/111

خودتنظیم گری

خودکارآمدی

تحصیلی

تحصیلی

-1/72

-1/81

-1/23

1/111

1/393

1/883

کمال گرایی

1/111

1/835
1/111
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همانطورکه از جدول  2بر میآید همه متغیرهای کمال گرایی ،خودتنظیمگری و
خودکارآمدی تحصیلی رابطه همبستگی باال و معکوسی با تعللورزی کلی دارند.
جدول 3نمایانگر نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیری با روش ورود (همزمان) برای پیشبینی
متغیر تعللورزی کلی از طریق متغیرهای کمالگرایی ،خودتنظیمگری تحصیلی و
خودکارآمدی تحصیلی میباشد.
جدول .3خالصه نتایج رگرسیون چندمتغیری با روش ورود برای پیش بینی تعلل ورزی کلی از طریق
کمال گرایی ،خودتنظیم گری تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی
متغیرها

ضرایب غیر استاندارد

ضرایب استاندارد
T

B

خطای استاندارد

ثابت

58/3

1/735

Sig.

Beta
73/315

1/11

کمال گرایی

1/131

1/15

1/155

1/222

1/539

خودتنظیم گری تحصیلی

-1/312

1/128

-1/113

-11/313

1/11

خودکارآمدی تحصیلی

1/13

1/132

1/125

2/938

1/113

R=1/72 R2=1/51

با توجه به جدول  3مشخص میشود که متغیرهای نام برده پیشبینی کنندههای مناسبی
برای تعللورزی کلی محسوب میشوند .در این مدل R=1/72و مجذور  Rبرابر با ./51
بدست آمد که نشان میدهد متغیرهای پیشبین در مجموع  51درصد از واریانس متغیر
تعللورزی کلی را تبیین میکنند .همچنین میزان معناداری مدل ( )sig=1/111نشان میدهد
که مدل متغیرهای پیشبین برای پیشبینی تعللورزی کلی معنادار میباشد .از بین این متغیرها
نیز به ترتیب متغیرهای خودتنظیمگری تحصیلی ،خودکارآمدی تحصیلی و در نهایت
کمالگرایی بیشترین قدرت را برای پیشبینی تعللورزی کلی دارند.
بنابراین تنیجه میگیریم که فرضیه اول تأیید میشود یعنی متغیرهای کمالگرایی،
خودتنظیمگری تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی پیشبینیکنندههای مناسبی برای
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تعللورزی کلی محسوب میشوند .جدول 9ضرایب همبستگی بین متغیرهای کمال گرایی،
خودتنظیم گری تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی را با تعللورزی تحصیلی نشان میدهد.
جدول .4ماتریس همبستگی بین متغیرهای کمالگرایی ،خودتنظیمگری تحصیلی ،خودکارآمدی
تحصیلی با تعلل ورزی تحصیلی

تعلل ورزی
تحصیلی
همبستگی
پیرسون

کمال گرایی
خودتنظیم گری
تحصیلی
خودکارآمدی
تحصیلی

تعلل ورزی

کمال

خودتنظیم گری

خودکارآمدی

تحصیلی

گرایی

تحصیلی

تحصیلی

1

-1/832

-1/313

-1/839

1

1/393

1/833

1

1/835
1

همانطورکه از نتایج جدول  9برمیآید همه متغیرهای کمالگرایی ،خودتنظیمگری و
خودکارآمدی تحصیلی رابطه همبستگی باال و معکوسی با تعللورزی تحصیلی دارند.
جدول 5نمایانگر نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیری با روش ورود (همزمان) برای پیش بینی
متغیر تعلل ورزی تحصیلی از طریق متغیرهای کمال گرایی ،خودتنظیم گری تحصیلی و
خودکارآمدی تحصیلی می باشد.
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جدول .5خالصه نتایج رگرسیون چندمتغیری با روش ورود برای پیش بینی تعلل ورزی تحصیلی از
طریق کمال گرایی ،خودتنظیم گری تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی
متغیرها

ضرایب غیر استاندارد

ضرایب استاندارد
T

B

خطای استادارد

ثابت

22/231

1/118

Sig.

Beta
22/129

1/11

کمال گرایی

-1/233

1/129

-1/227

-3/795

1/11

خودتنظیم گری تحصیلی

-1/382

1/132

-1/233

-11/878

1/11

خودکارآمدی تحصیلی

-1/119

1/192

-1/119

-1/311

1/729

R=1/85 R2=1/72

با توجه به جدول  5مشخص میشود که متغیرهای نام برده پیشبینیکنندههای مناسبی
برای تعللورزی تحصیلی محسوب می-شوند .در این مدل  R=1/85و مجذور  Rبرابر با
 1/72بدست آمد که نشان میدهد متغیرهای پیشبین در مجموع  72درصد از واریانس متغیر
تعللورزی تحصیلی را تبیین میکنند .همچنین میزان معناداری مدل ( )sig=1/111نشان
میدهد که مدل متغیرهای پیشبین برای پیشبینی تعللورزی کلی معنادار میباشد .از بین
این متغیرها نیز به ترتیب متغیرهای خودتنظیمگری تحصیلی ،کمالگرایی و در نهایت
خودکارآمدی تحصیلی بیشترین قدرت را برای پیشبینی تعللورزی کلی دارند.
بنابراین نتیجه میگیریم که فرضیه دوم تایید میشود یعنی متغیرهای کمالگرایی،
خودتنظیمگری تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی پیشبینیکنندههای مناسبی برای
تعللورزی تحصیلی محسوب میشوند.

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر تعیین نقش کمالگرایی ،خودتنظیمی تحصیلی و خودکارآمدی
تحصیلی در پیشبینی تعللورزی کلی و تعللورزی تحصیلی بود.
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نتایج جداول همبستگی نشان داد که کمالگرایی با تعللورزی کلی و تعللورزی
تحصیلی رابطه همبستگی باال و معکوسی دارد یعنی هرچه کمالگرایی فرد باالتر باشد
تعللورزی کلی و تحصیلی او پایینتر است و هرچه کمالگرایی فرد پایینتر باشد تعللورزی
کلی و تحصیلی او باالتر میباشد .این نتیجه همسو است با نتایج استوبر و استوبر( )2113که
عنوان میکرد ارتباط بین تعللورزی و کمالگرایی یک رابطه منفی و معکوس است .اما با
این حال این یافته با نتایج محققان دیگری نیز در تضاد قرار میگیرد .برای مثال هویت و
فلت 1میگویند هنگامی که به کمالگرایی2میاندیشید ،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 داشتهباشید .معموالً کمالگرایی با خطاکاری
همراه است :کسی که همیشه به کمال یا بینقص بودن کارها فکر میکند ،هیچ چیز او را
راضی نمیسازد و به همین جهت 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 .بههمینعلت ،ممکن است در شروع کارش دچار تعلل شود(الیس ونال.)1337 ،
برخی دیگر از پژوهشگران هم اشاره کردهاند که کمالگراها و تعللورزان در برخی از
مشخصهها مشترک هستند :هر دو استانداردهای سطحباال دارند (بورکاویوئن )1383 ،3و
میخواهند پیرو باورهایغیرمنطقی باشند(فلت 9وهمکاران .)1331 ،عالوه بر این ،هر دو دسته
از اشتباه کردن میهراسند (فلت و همکاران1332 ،؛ سولومون و راثبلوم ،)1389 ،5در حالی
که هر دو به داشتن موفقیت دائمی تمایل نشان میدهند.
به این علت که امروزه کمالگرایی همانند گذشته ،صرفاً یک ویژگی منفی و یک اختالل
محض تلقی نمیشود .پیش از این ،فروید از کمالگرایی به عنوان نوعی خودشیفتگی
درقلمرو اختالالت نوروتیک یادکرده است .در اغلب پژوهشهای جدید نیز متاثر یا مستقل
ازتبیینهای فرویدی ،کمالگرایی را نوعی سازه نوروتیک در نظر گرفتهاند و تعریفهای
1. Hewitt & Flett
2. perfectionism
3. Burka & Yuen
4. Flett & et all
5. Solomon & Rothblum
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پیشنهاد شده برای کمالگرایی نیز ،از این رویکرد آسیبشناختی تبعیت میکند (قنبری و
همکاران.)1383 ،
همچنین ،سایر پژوهشهای انجامشده مرتبط ازجمله فلت و همکاران ( ،)1332ورنیک

1

( )1333و بریم و باسدن( )2119همگی رابطه مثبت و معناداری بین تعللورزی تحصیلی و
کمالگرایی تجویز شده از سوی جامعه پیدا کردند .کمالگرایی تجویزشده از سوی جامعه،
عقیده شخص بر این است که دیگران انتظارات اغراقآمیز و غیر واقعی را بر وی اعمال
میکنند که هر چند بر آوردن آنها دشوار است ،ولی شخص باید به این استانداردها دست
یابد تا مورد تایید و پذیرش دیگران قرارگیرد (فراست و همکاران1331 ،؛ فلت و هویت،
 .)2112چون این معیارهایافراطی از طرف دیگران به عنوان معیارهای تحمیل شده 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.)2112 ،
همچنین در این پژوهش این نتیجه بدست آمد که بین خودتنظیمگری تحصیلی با
تعللورزی کلی و تعللورزی تحصیلی همبستگی باال و معکوسی وجود دارد .یعنی هرچه
خودتنظیمگری تحصیلی باالتر باشد تعللورزی کلی و تعللورزی تحصیلی دانشجویان
پایینتر خواهد بود .این یافتهها با یافتههای واسچل و همکاران ،)2119(2استوبر( )1338و
کارادماس )2112(3همخوان است .کارادماس مینویسد ":تحلیلهای پیشین خودتنظیمی بر
سه عنصر اصلی فرایند خودتنظیمی تأکید داشتند ،اما در حال حاضر چهار نیاز را شامل
میشوند .عنصر اول استانداردها و معیارها هستند که بر اساس آن خودتنظیمی ،تغییر معیارها
میباشد که مستلزم وضوح و تعریف مناسب است .ابهام ،نامشخصی و ناهماهنگی یا تعارض
معیارها ،خودتنظیمی را دچار مشکل میکند؛ به عنوان مثال واکنشهای هیجانی را جایگزین
فرایندهای رفتاری مینماید .عنصر دوم بررسی خود است که از طریق آن میتوانیم مسیر
رفتارها را حفظکنیم؛ به این صورت که شخص ،خود و جنبههای مرتبط به خود را با معیارها
مقایسه میکند و تصمیم میگیرد که آنها را به یک سطح برساند تا به هدف برسد .قدرت،
1. Wernicke
2. Wäschle & et all
3. Karademas
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عنصر سوم است که بر اساس آن عمل برخالف عادت بسیار دشوار است و مستلزم قدرت
کافی برای اینکار میباشد .در این خصوص خودتنظیمی وابسته به محدودیت منابع درونی
است که یکی از این منابع درونی میزان گلوگز مغز میباشد .چهارم انگیزش است که نقش
مهمی در خودتنظیمی ایفا میکند .حتی اگر معیارها واضح باشند ،بررسی خود به خوبی انجام
شده باشد و منابع درونی هم فراهم باشند ،بدون انگیزش دستیابی به هدف دشوار است".
مارتینز2113(1؛ به نقل از کیامرثی و ابوالقاسمی )2119 ،نیز آورده است" ازآنجایی که
تعلل اجتناب از اجرای یک هدف است ،نظریههای خودتنظیمی بیش از نظریههای دیگر در
مورد تعلل کاربرد دارند .خودتنظیمی ،شامل فرایند دستهبندی اهداف ودرگیرکردن رفتار و
فرایندهای شناختی است و منجر به تکمیل هدف میشود".
فقدان خودتنظیمی تحصیلی میتواند برای فرد مشکالت جدی را ایجادکند .همچنین این
ویژگی هنگامی ظاهرمیشودکه فرد فعالیتهای اصلی اجتماعی و یا کاری را که دیگران
آن را پیگیری میکنند ،به تعویق میاندازد یا عالقه کمی به فعالیتهای تحصیلی نشان میدهد
و حتی ممکن است از دیگران بخواهدکه آن تکالیف را انجامدهند(لنت 2و همکاران.)2113 ،
لنت و همکاران به نقل از وانارد( )2113میگویند"تعلل ضرورتاً بدکنشی نیست بلکه ممکن
است به علت کمی زمان و یا تکالیف بسیار آسان ،کسلکننده یا تکراری باشد و حتی گاهی
نتیجه مثبتی هم به دنبال داشتهباشد ".مطابق با مدل اجتناب اضطراب گرایش تعلل که میلگرام
در سال  1338آن را مطرح کرد ،گاهی مردم در موقعیتهای تهدیدکننده ،احساس میکنند
منابعی برای مقابله مؤثر با تهدید ندارند ،بنابراین با واکنشهای استرسی/اضطرابی پاسخ
میدهند و سعیمیکنند که از موقعیت فرار کنند .در این تعریف از تعلل ،فرار به معنی به
تعویقانداختن تکلیفی است که موجب اضطراب شده و این اجتناب ،استرس را کاهش
میدهد و تقویتی منفی است که به ادامه یافتن الگوی رفتار کمک میکند (میلگرام1338 ،؛
به نقل از واندرول و زاچارایا.)2111 ،

1. Martinez
2. Lent
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نتیجه دیگری که از این پژوهش بدست آمد این که بین خودکارآمدی تحصیلی و
تعللورزی کلی و تعللورزی تحصیلی دانشجویان رابطه قوی و معکوسی وجود دارد .یعنی
هرچه خودکارامدی تحصیلی دانشجویان باالتر باشد تعللورزی کلی آنان و تعللورزی
تحصیلی آنان پایینتر است .این یافته همسو است با یافتههای والترز ( )2113و استیل

1

( .)2117والترز ،درمطالعات خود به رابطه تعلل ورزی با خودتنظیمی یادگیری اشاره کرده و
چنین استنباط میکند که خودتنظیمی فراشناختی ،پس از باورهای خودکارآمدی تحصیلی
دومین پیشبینیکننده قوی تعللورزی به شمار میرود .همچنین ،استیل ( ،)2117نیز بر نقش
خودکارآمدی و خودتنظیمی در تعللورزی تأکید داشته است.
بندورا (  )1337از نظریهپردازان دیدگاه شناختی–اجتماعی است که ساز و کارهایی را
که نقش بنیادی در انجام تکلیف دارند ،بررسی کرده است .وی در میان سازوکارهای
تاثیرگذار ،هیچ کدام را در کنترل کارکرد ،پرنفوذتر از خودکارآمدی و باورهای افراد از
توانایی خود نمیداند و بر آن است که فرآیندهای خود ،نه تنها در معنا دادن به تاثیرهای
بیرونی مهماند ،بلکه به عنوان تعیینکنندههای بیواسطهی انگیزشی در رفتار انسان عمل
میکنند .وی معتقد است که افراد دارای باورهای قوی دربارهی توانایی خود ،در مقایسه با
افرادی که در مورد توانایی خود تردید دارند ،در انجام تکالیف کوشش و پافشاری بیشتری
نشان میدهند و سرانجام کارکردشان در تکلیف بهتر است و همچنین دانشآموزان با توانایی
پایین ،متوسط و باال با توجه به سطح توانایی که داشتند در همان سطح نیز خودکارآمدی
داشتهاند(کالسن ،کراوچاک و راجانی .)2118 ،همچنین بندورا معتقد است که
خودکارآمدی همچون عاملی شناختی–انگیزشی ،دارای نقشی پرمایه در پدیدآوری
تفاوتهای فردی و جنسیتی در گسترهی کارکرد تحصیلی است .او معتقد است که
خودکارآمدی بیشترین تأثیر را بر روی کاهش تعللورزی دارد ( بندورا1333 ،؛ کارادماس،
.)2112
نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری نیز نشان داد که متغیرهای کمالگرایی،
خودتنظیمگری تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی  51درصد واریانس تعللورزی کلی و
1. Steel
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 72درصد از واریانس تعللورزی تحصیلی را تبیین میکنند .این یافتهها با توجه با ارتباط
بسیار تنگاتنگی که در تحقیقات مختلف بین این متغیرها نشان داده شده است قابل تفسیر
میباشد .طبق پژوهشهای انجام شده به نظر میرسد خودکارآمدی در یادگیری و پیشرفت
موثر است و در کاهش تعللورزی نقش بسزایی دارد .به طور کلی شواهد تجربی حاکی از
آن است که بین خودکارآمدی و تعللورزی تحصیلی رابطهای معکوس وجود دارد .بندورا
در مجموعهای از پژوهشها دریافت که باورهای خودکارآمدی دانشآموزان نسبت به تنظیم
فعالیتهای تحصیلی آنها پیشبینیکننده باالیی از هدفگذاری و تعللورزی تحصیلی
است (کرمی .)1388 ،بر اساس نظریه شناختی–اجتماعی بندورا (1333و  )1337و به استناد
تحقیقات متعدد از جمله پژوهشهای واسچل و همکاران (،)2119شیخی ،فتحآبادی و
حیدری ( ،)1331سپهریان ()1331؛ هاول و بورو )2113( 1خودکارآمدی در حکم عاملی
مهم ،نقشی موثر در پیشبینی تعللورزی تحصیلی در سطوح مختلف تحصیلی ایفا میکند.
از طرفی یکی دیگر از مفاهیم مطرح در روانشناسی تربیتی و شناختی معاصر که در
تعللورزی تحصیلی اثرگذار است ،عامل خودتنظیمی تحصیلی نام دارد .خودتنظیمی در
یادگیری از مقولههایی است که به نقش فرد در فرآیند یادگیری میپردازد .این سازه ابتدا
در سال  1327توسط بندورا مطرح شد (والترز21132؛ کدیور )1381 ،خودتنظیمی را برای
پیشرفت فرایندهای اجتماعی شدن مهم میدانستند (پینتریج2111 ،؛ کارشکی )1382 ،طی
تعریف نسبتاً جامع ،این نوع یادگیری را فرایند فعال و سازمانیافتهای تعریف میکند که طی
آن فراگیران ،اهدافی را برای یادگیری خود انتخاب کرده و سپس سعی میکنند تا شناخت،
انگیزش و رفتار خود را تنظیم ،کنترل و نظارت نمایند (فاتحی و همکاران .)1333 ،از دیگر
عوامل مرتبط با تعللورزی کمالگرایی است.کمالگرایی ،مجموعهای از معیارهای بسیار
باال برای عملکرد است که با خودارزیابیهای منفی ،انتقاد و سرزنش خود همراه میباشد
(کیامرثی ،آریانپوران و ابوالقاسمی )1382 ،توجهی که به درک ماهیت چند بعدی
کمالگرایی شده است ،مطالعات نسبتاً کمی در مورد بررسی چگونگی رشد این ابعاد
1. Howell & Buro
2. Waltters
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مختلف در افراد انجام شده است (کاگان و همکاران .) 2111 ،غالباً فرض بر این است که
تأثیرات مخرب کمالگرایی به دلیل ناکارآمدی در تعیین اهداف است .براساس این مدل،
شخص کمالگرا خودش را در پرتو معیارهای سختگیرانه ارزیابی میکند و در نتیجه از لحاظ
فردی ،احساس بیکفایتی و از لحاظ هیجانی ،احساس پریشانی میکند (فلت.)2112 ،

پیشنهادها
با توجه به مطالبی که در این مقاله عنوان شد میتوان پیشنهاداتی راجع به موضوع حاضر
عنوان کرد که هم برای مردم و هم برای ارگانهای مرتبط با تعلیم و تربیت بطور اختصاصی
راهگشا و مفید باشد .پیشنهاد میشود در مدارس و دانشگاهها به افزایش و باال بردن
خودتنظیمی تحصیلی و نیز خودکارامدی تحصیلی دانشآموزان و دانشجویان بطور ویژه
سرمایهگذاری و اقدام شود زیرا این دو عامل با همبستگی باالیی میتوانند تعیینکننده میزان
تعللورزی کلی و همچنین تعللورزی تحصیلی دانشآموزان و دانشجویان باشند .همچنین
خانوادهها نیز برای کاهش تعللورزی فرزندان خود باید روی این دو متغیر بطور جدی
فعالیت داشته باشند.
عالوه بر خودتنطیمی تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی متغیر دیگری که در این
پژوهش رابطه نسبتاً باالیی با تعللورزی داشت ،کمالگرایی بود که مجدداً پیشنهاد میشود
هم آموزش و پرورش و دانشگاهها و هم خانوادهها در پی هدایت کمالگرایی دانشآموزان
و دانشجویان به سمت کمال گرایی مثبت باشند و آنان را از کمالگرایی منفی که میتواند
سبب تعللورزی نیز شود باز دارند .همچنین باالبردن میزان خودکارآمدی ،خودتنطیمگری
و انگیزش تحصیلی دانشجویان از طریق برگزاری کارگاههای آموزشی درون دانشگاهی نیز
یکی دیگر از راههایی است که برای کاهش تعللورزی آنان پیشنهاد میشود.
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