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چکیده
هدف :هدف پژوهش تدوین الگوی ساختاری تعللورزی تحصیلی براساس جهتگیری هدف و سبکهای اسنادی
باواسطه انگیزه تحصیلی دانشآموزان بود.
روش :روش پژوهش همبستگی بود .جـامعه آماری دانشآموزان دوره متوسطه دوم شهر بجنورد در سال تحصیلی -69
 5961بودند .با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای تصادفی از هر کدام از مناطق شمالی ،جنوبی ،غربی و شرقی شش
دبیرستان دخترانه و پسرانه و از هر دبیرستان سه کالس انتخاب شدند .نمونه شامل  044نفر ( 575پسر و  195دختر)
بود .دادهها از طریق پرسشنامههای تعللورزی تحصیلی سولومون و راث بلوم ( ،)5690پرسشنامهی جهتگیری هدف
الیوت و مک گریگور ()1445؛ پرسشنامه اسنادهای علی کودکان و نوجوانان پیترسون و سلیگمن ( )5691و پرسشنامه
انگیزه تحصیلی هارتر ( )5694 ،5695جمعآوری شد.
یافتهها :نتایج نشان داد که الگوی پیشنهادی برازنده دادهها است .برازش الگو نشان میدهد که ضرایب مسیر مستقیم
منتهی به انگیزش شامل جهتگیری تسلط گرایشی ،عملکرد اجتنابی و سبک اسناد منفی و ضریب مسیر مستقیم
انگیزش تحصیلی به تعللورزی تحصیلی در سطح آلفای  4/41معنادارند .همچنین تمامی اثرات غیرمستقیم مدل
معنادارند .اندازه معناداری برای اثرات غیرمستقیم مدل نشان داد که تمامی این اثرات در سطح آلفای  4/41معنادارند.
نتیجهگیری :توجه به نقش مستقیم هدف تسلط گرایشی در کاهش تعللورزی سیاستگذاری آموزشی در این زمینه
باید با تأکید بر مهارتآموزی و تبحر بر موضوعات آموزشی بهجای ایجاد اضطراب در بین دانشآموزان و فضای رقابتی
ناسالم باشد .همچنین آموزش شیوههای غلبه بر سبک های اسنادی بدبینانه موجب افزایش انگیزه تحصیلی و بهتبع آن
کاهش تعللورزی تحصیلی میشود.
کلیدواژهها :تعللورزی تحصیلی ،جهتگیری هدف ،سبکهای اسنادی ،انگیزه تحصیلی.
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 .1مقدمه
تعللورزی 5پدیده نسبتاً شایعی است که در تمام جنبههای زندگی و بهخصوص حوزههای تحصیلی
تأثیر میگذارد (ایکرت ،ایبرت ،لهر ،سایلند و برکینگ .)1459 ،1تعللورزی به تأخیر عمدی در انجام
تکالیفی اشاره دارد که فرد قصد انجام آنها را دارد هرچند که این تأخیر ممکن است دارای
پیامدهای منفی باشد (گلینسیک .)1459 ،9تعللورزی تحصیلی بهصورت تأخیر غیرضروری در انجام
تکالیفی که باید انجام شوند تعریفشده است (یانگ .)1454،0این تأخیر اغلب در موضوعاتی مانند
نوشتن تکالیف پایانترم و مطالعه برای امتحان همراه است .تعللورزی تحصیلی عبارت است از
تأخیر عمدی در انجام یک تکلیف تحصیلی باوجود اینکه شخص از نتایج و پیامدهای آن آگاهی
دارد (استیل .)1447 ،1در واقع تعللورزی تحصیلی بهعنوان نوعی فرایند ضد انگیزشی عمل میکند
(گراند و فریس )1459 ،9که در آن اشخاص تصمیم میگیرند بهسوی انجام کارها حرکت نکنند و
تکالیف تحصیلی خود را به پایان نرسانند (تان ،کالسن ،وونگ ،هان و چونگ.)1449 ،7
بررسیها نشان دادهاند که تعللورزی نهتنها یک مشکل مدیریت زمانی ،بلکه فرایند پیچیدهای
است که شامل مؤلفههای هیجانی ،شناختی و رفتاری است (پوپاال1441 ،؛ فی و تانگنی1444،؛ به
نقل از حسینی و خیر .)5999 ،تعللورزی بهعنوان مسئله انگیزشی ازاینجهت مشکلزا است که
افراد تعلل ورز از تکلیف بیزاری میجویند .ریان و دسی )1444( 9معتقدند تعللورزی فرایندی ضد
انگیزشی است که ناشی از فقدان میل و رضایت برای انجام کاری است .پژوهشهای بسیاری نشان
میدهند که تعللورزی نشانه عدم خودتنظیمی در افراد است (فراری1445 ،6؛ والترز1449 ،54؛
هاول و واتسون1447 ،55؛ فوس و بامستر .)1440 ،51افرادی که نقص در خودتنظیمی دارند
نمیتوانند با توجه به معیارهایی که برای خود در نظر گرفتهاند ،فرایندهای شناختی ،رفتاری و
عاطفی خود را تنظیم کنند (پنتریچ و شانک .)1441 ،59همچنین بر طبق نظر والترز ()1449
انگیزش پیشرفت از مؤلفههای اصلی خودتنظیمی است .نظریه جهتگیری هدف بهطور عمده به
بررسی این موضوع میپردازد که چرا افراد هدف خاصی را برمیگزینند ،چگونه به هدف موردنظر
نزدیک شده و با تکلیف مرتبط با آن درگیر میشوند .در پژوهش حاضر جهتگیری هدف براساس
1. procrastination
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مدل الیوت و مکگریگور )1445( 5است .مطابق با مدل الیوت و مک گریگور ( )1445چهار نوع
جهتگیری هدف وجود دارد که شامل اهداف تسلط گرایشی ،تسلط اجتنابی ،عملکرد گرایشی و
عملکرد اجتنابی است .در هدف تسلط گرایشی هدف دانشآموز ،غلبه کردن بر چالشها ،یادگیری تا
حد امکان و افزایش سطح شایستگی است .در هدف تسلط اجتنابی دانشآموز بهمنظور پرهیز از
فقدان تسلط یا شکست در یادگیری تا جاییکه امکان دارد ،فعالیت میکند .در هدف عملکرد
گرایشی دانشآموز میخواهد توانایی ،برتری یا ارزش شخصی خود را به دیگران نشان دهد و در
هدف عملکرد اجتنابی دانشآموز از اینکه در نزد همکالسیهایش بیکفایت یا ناتوان به نظر آید،
پرهیز میکند (الیوت و مک گریگور .)1445 ،نتایج تحقیق هاول و واتسون ( )1447نشان میدهد
که تعللورزی همبستگی منفی و معناداری با رویکرد جهتگیری هدف تسلط گرایشی دارد و
همچنین تعللورزی بهطور مثبت و معناداری تسلط اجتنابی را پیشبینی میکند .در پژوهشی که
توسط والترز ( )1449انجام گرفت ،نتایج حاکی از آن بود که بین تعللورزی با عملکرد گرایشی
رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .پژوهش جوکار و دالورپور ( )5999نشان داد که اهداف عملکرد
اجتنابی و تسلط اجتنابی پیشبینی کنندههای مثبت و هدف تسلط گرایشی پیشبینیکننده منفی،
تعللورزی بودند .نتایج پژوهش سیائو )1451( 1نشان داد که بین اهداف تسلط گرایشی با
تعللورزی رابطه منفی و معنادار ،بین هدف عملکرد اجتنابی با تعللورزی رابطه مثبت و معنادار و
بین اهداف تسلط اجتنابی و عملکرد گرایشی با تعللورزی رابطهای وجود نداشت .هاول و واتسون
( )1447در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که تعللورزی همبستگی منفی و معناداری با رویکرد
جهتگیری هدف تسلط گرایشی داشت و همچنین تعللورزی توانست بهطور مثبت و معناداری
تسلط اجتنابی را پیشبینی کند .والترز ( )1449در پژوهشی تحت عنوان «تبیین تعللورزی از
دیدگاه خودتنظیمی یادگیری» به این نتیجه رسید که بین تعللورزی با اهداف تسلط (بدون توجه
به گرایشی یا عملکردی آن) رابطهای وجود ندارد ولی بین تعللورزی با عملکرد گرایشی رابطه مثبت
و معناداری وجود دارد.
به عبارتی هر چه فراگیران در اتخاذ جهت گیری هدفی خود بیشتر به دنبال گریز از حقارت و
نگریسته شدن به عنوان فردی کندآموز از سوی دیگران باشند و مدام به دنبال اجتناب از شکست
باشند ،تمایل بیشتری برای به تعویق انداختن فعالیتهای تحصیلی خواهند داشت (صیف.)5961 ،
تعللورزی بهعنوان یک رفتار مخرب تنها از جنبه شخصیتی و انگیزشی قابل تبیین نیست .به
نظر میرسد که جنبههای شناختی افراد نیز نقش قابلتوجهی در پدیدارشناسی تعللورزی دارد
(راکس ،دان و راکس .)1459 ،9یکی از جنبههای شناختی که میتواند بهصورت بالقوه نقش مهمی
در تعللورزی تحصیلی داشته باشد سبکهای اسنادی است .اگر یادگیرنده درباره علت
1. Elliot & McGregor
2. Cao
3. Rakes, Dunn & Rakes
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شکستهایش در انجام به علیت پایدار و غیرقابلکنترل باور داشته باشد ،این الگوی اسنادی باعث
ترس از شکست میشود و همین ترس از شکست باعث به وجود آمدن تعللورزی تحصیلی میشود
(راکس ،دان و راکس)1459 ،؛ زیرا ترس از شکست یکی از عوامل اصلی است که منجر به
تعللورزی میشود ،به این خاطر که یادگیرنده میخواهد اضطرابش را به تأخیر بیندازد و با تکلیف
آزارنده مواجه نشود .دانشآموزانی که اسنادهای بیرونی و غیرقابلکنترل دارند ،احتماالً در انجام
تکالیف تحصیلی موفقیت کمتری دارند که براساس تئوری و تحقیقات موجود ،احتمال دارد
رفتارهای تعللورزی بیشتری از خود نشان دهند (راکس ،دان و راکس.)1459 ،
پژوهش کوشکی ،لیات و پورکمالی ( )1450با عنوان رابطه بین سبکهای اسنادی ،خودتنظیمی
یادگیری و تعللورزی آموزشی در دانشآموزان نشان داد که بین سبکهای اسنادی خوشبینانه با
تعللورزی رابطه منفی و معنادار و بین سبکهای اسنادی بدبینانه با تعللورزی رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد .نتایج پژوهشها در حوزه تعللورزی و ارتباط آن با سبکهای اسنادی نشان
میدهد که سبکهای اسنادی دانشآموزان نقش مهمی در حوزه تحصیلی و یادگیری دانشآموزان
دارد .بیشتر مطالعات بر این فرضیه تأکید میکنند که تعلل ورزان سبکهای اسنادی ناسازگار دارند
(راکس و دان و راکس1459 ،؛ کوشکی و همکاران1450 ،؛ لی 5و همکاران.)1454 ،
تعللورزی تحصیلی یک متغیر ایستا نیست که تنها تحت تأثیر متغیرهای جهتگیری هدف و
سبک اسنادی افزایش یا کاهش یابد ،سائق انگیزش افراد را بهسوی اهدافشان سوق میدهد و اهداف
تنها از طریق عملیاتی شدن بهدقت میآیند .برای مثال انگیزش به دانشآموزان این امکان را میدهد
که اهدافشان را عملیاتی کنند ،خود را برای امتحان و انجام تکالیف تحصیلی آماده کنند
(اسچونبرگ و گرونوود)1445 ،1؛ که این امر میتواند منجر به کاهش تعللورزی در دانشآموزان
شود (استیل .)1447 ،متخصصانی که تعللورزی را بهعنوان یک مسئله انگیزشی در نظر میگیرند
معتقدند تعللورزی به این دلیل روی میدهد که افراد تعلل ورز به فعالیتهای دیگری بهغیراز
تکلیفی که برای آنها در نظر گرفتهشده است عالقهمندند (اسچونبرگ و همکاران .)1440 ،استیل
نیز یکی از ویژگیهای تأثیرگذار بر تعللورزی را بیزاری از تکلیف میداند (استیل .)1447 ،هر فردی
تالش میکند که از محرکهای آزارنده اجتناب کند ،بنابراین هر چه یک موقعیت آزارندهتر باشد
فرد بیشتر از آن اجتناب خواهد کرد .هرچند ممکن است تمایل به انجام یک کار تحت تأثیر
ویژگیهای شخصیتی افراد نیز قرار گیرد ،بااینوجود اگر افراد کاری را ناخوشایند بدانند تمایل
بیشتری به تعویق انداختن آن دارند .همچنین در موقعیتهای آموزشی که در آنها هدف یادگیری
مطلبی است ،اگر فرد نسبت به موضوع عالقه و انگیزه درونی داشته باشد ،یادگیری موضوع تسهیل
میشود و یادگیرنده میتواند بر موضوع درس مسلط شود؛ بنابراین عالقه ،لذت ،خوشایندی و تمایل
1. Lee
2. Schouwenburg & Groenewoud
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به موضوعات یادگیری میتواند منجر به افزایش مطالعه عمیق و لذتبخش شود .موضوعاتی که
بهطور سطحی و بدون عالقه مطالعه میشوند ،تعللورزی بیشتری به همراه خواهند داشت .به خاطر
اینکه در این موقعیت تکلیف آزاردهنده خواهد بود یادگیرنده نمیتواند از یادگیری لذت ببرد؛
بنابراین دانشآموزانی که دچار تعللورزی هستند ،در طول یادگیری ،هیجانات ناخوشایندی را تجربه
میکنند (هاول و واتسون .)1447 ،در این راستا کارادمایس ( )1440بیان کرده است که سبکهای
اسنادی دانش آموزان یکی از عوامل تعیین کننده هر گونه تالشهای آموزشی محسوب میشود به
نحوی که گاه این سبکها نقش تسهیل کننده و گاه باز دارنده دارند (به نقل از هاشمی نصرت آباد و
همکاران.)5969 ،
نتایج بسیاری از پژوهشها نشان میدهد که افزایش انگیزش میتواند با کاهش نشانههای
تعللورزی در ارتباط باشد (کادزیکوسکا -رزوسک1459 ،5؛ سیائو1451 ،؛ کوشکی ،لیاقت و
پورکمالی1450 ،؛ والترز1440 ،1؛ کالسن ،کراوچک و راجانی1449 ،9؛ راکس ،دان و راکس،
1459؛هاول و واتسون1447 ،؛ حسین چاری و دهقانی .)5997 ،با توجه به آنچه گفته شد هدف
پژوهش حاضر تعیین الگوی ساختاری تعللورزی تحصیلی براساس جهتگیری هدف و سبکهای
اسنادی باواسطه انگیزه تحصیلی دانشآموزان است.
 .2روش پژوهش
پژوهش حاضر همبستگی و از نوع الگوی معادالت ساختاری است .جامعه آماری این پژوهش شامل
کلیه دانشآموزان جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشآموزان دختر و پسر دوره متوسطه
شهر بجنورد در سال تحصیلی  5961-5969بود .روش نمونهگیری در این تحقیق ،خوشهای تصادفی
چندمرحلهای بود .از هر یک از مناطق جغرافیایی (شمال ،جنوب ،شرق و غرب) شهر بجنورد 9
دبیرستان دخترانه و  9دبیرستان پسرانه و از هر دبیرستان سه کالس انتخاب شدند .نمونه پژوهش
شامل  044نفر ( 575پسر و  195دختر) از دانشآموزان مقطع متوسطه دوم شهر بیرجند انتخاب
شدند .برای تعیین حجم نمونه موردنیاز ،با استفاده از قاعده حجم نمونه کالین )1454(0که در آن
به ازای مؤلفههای پرسشنامهها ،تعداد بیست نفر کفایت میکند .از آنجاییکه در پژوهش حاضر
پرسشنامههای مورد بررسی دارای  59مؤلفه میباشند لذا نمونهای به حجم  194نفر کفایت میکند
که در این پژوهش برای اطمینان و بهمنظور جلوگیری از افت تعداد نمونهها حجم نمونه موردنظر در
این پژوهش برابر با  044نفر دانشآموز دختر و پسر مقطع متوسطه دوم شهر بجنورد بود.

1. Kadzikowska-Wrzose
2. Wolters
3. Klassen, Krawchuk & Rajani
4. kline
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 .3ابزارهای پژوهش
 .1-3مقیاس تعللورزی تحصیلی
بلوم5

( ،)5690ساخته و دارای  17گویه است که سه مؤلفه را در
این مقیاس توسط سولومون و راث
برمیگیرد .مؤلفه اول آماده شدن برای امتحانات شامل گویههای ( )9 ،7 ،9 ،1 ،0 ،9 ،1 ،5است.
مؤلفه دوم" ،آماده شدن برای تکالیف است" که شامل گویههای (،59 ،51 ،50 ،59 ،51 ،55 ،54 ،6
 )56 ،59 ،57است و مؤلفه سوم آمادهشدن برای مقاالت پایانترم است که شامل گویههای (،14
 )17 ،19 ،11 ،10 ،19 ،11 ،15است .در این مقیاس گویههای -19-5915-5951-55-16-9-1
 11بهصورت معکوس نمرهگذاری میشوند .الزم به ذکر است که در این پژوهش مؤلفه آماده شدن
برای مقاالت پایانترم حذف شد زیرا در مورد دانشآموزان این مؤلفه کارآیی ندارد .پایایی مقیاس
تعللورزی تحصیلی از طریق آلفای کرونباخ در مطالعهی که سولومون و راث بلوم ( ،)5690انجام
شد ضریب  4/90بهدست داده است .در مورد روایی مقیاس نیز سولومون و راث بلوم ( )5690با
استفاده از روایی همسانی درونی ضریب  4/90بهدستآمده است .در ایران و در بین جامعه آماری
دانشجویان پایایی مقیاس با استفاده از ضرایب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس  4/65و روایی آن با
استفاده از آزمون کیرز-میر-اولکین ( )KMOدر روش تحلیل عاملی ،برابر  4/99بهدستآمده است
(جوکار و دالورپور .)5999 ،الزم به ذکر است که پایایی پرسشنامه تعللورزی تحصیلی در پژوهش
حاضر از طریق آلفای کرونباخ برابر با  4/79بود.
 .2-3پرسشنامهی جهتگیری هدف ()AGQ
هدف پرسشنامهی جهتگیری هدف ،ارزیابی نوع هدفی است که فرد در موقعیتهای تحصیلی برای
خود انتخاب میکند .پرسشنامه سنجش اهداف پیشرفت ،مطابق الگوی چهاروجهی ( )1×1توسط
الیوت و مک گریگور ( ،)1445تهیه و مشتمل بر  51گویه است .سؤاالت  6،9،5هدف عملکرد
گرایشی ،سؤاالت  7،1،1هدف عملکرد اجتنابی ،سؤاالت  51،54،9هدف تسلط اجتنابی و سؤاالت
 55،9،0هدف تسلط گرایشی را موردسنجش قرار میدهند .مقیاس این پرسشنامه از نوع لیکرت
است و در یک طیف  1تایی از کامالً مخالفم=  5تا کامالً موافقم = 1قرار میگیرند .روایی ابزار توسط
سازندگان مورد تأیید است .الیوت و مک گریگور ( )1445با استفاده از روش تحلیل عاملی و با
چرخش واریماکس چهار عامل را مشخص نمودند که عبارتند از .5 :هدف تسلط  -رویکردی.1 ،
هدف تسلط  -اجتنابی .9 ،هدف عملکرد  -رویکردی و  .0هدف عملکرد اجتنابی که رویهمرفته
 95/1درصد از واریانس کل را تبیین میکنند .روایی این پرسشنامه در تحقیقی که توسط هاشمی و
خیر ( )5997انجام گرفت ،از طریق تحلیل عاملی موردبررسی قرار گرفت .نتایج تحلیل عاملی به
روش مؤلفههای اصلی و با استفاده از چرخش واریماکس بیانگر چهار عامل بود که در مجموع /90
 99درصد واریانس را تبیین نمودند .در پژوهشی که توسط جوکار و دالورپور ( )5999صورت گرفت
1. Solomon & Rothbloom
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بهمنظور تعیین روایی پرسشنامه از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده گردید .نتایج تحلیل عوامل
به روش مؤلفههای اصلی ،با چرخش واریماکس مؤید وجود  0عامل در پرسشنامه بود .ساختار عاملی
این متغیر در پژوهش طی دو مرحله با دو روش تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی،
برای تأیید یا رد عوامل بهدستآمده از تحلیل اکتشافی موردبررسی قرار گرفت .در پژوهش جوکار و
دالورپور ( )5999آلفای کرونباخ بهدستآمده برای هدف تسلط گرایشی ،تسلط اجتنابی ،عملکرد
گرایشی و عملکرد اجتنابی به ترتیب  4/77 ،4/99 ،4/95و  4/10بود .در پژوهش حاضر ضریب
آلفای کرونباخ برای بعد تسلط گرایشی برابر یا  4/71و برای عملکرد اجتنابی برابر با  4/75بود.
 .3-3پرسشنامه انگیزه تحصیلی
تاکنون مقیاسهای انگیزشی متعددی در زمینههای تحصیلی تدوینشده است .این مقیاسها عموماً
برای سنجش این سازه در مقاطع متوسطه و دانشگاه در نظر گرفته و اعتباریابی شدهاند و در
تحقیقات داخلی نیز از این ابزارها مکرر استفادهشده و میشود .مقیاس هارتر از معدود مقیاسهای
انگیزشی است که در مقطع ابتدایی کاربرد دارد .مقیاس استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر شامل 99
گویه بوده و هدف آن بررسی انگیزش تحصیلی در بین دانشآموزان است .این ابزار شکل اصالحشده
مقیاس هارتر ( )5694 ،5695بهعنوان یک ابزار سنجش انگیزش تحصیلی است .مقیاس اصلی
هارتر ،انگیزش تحصیلی را با سؤالهای دوقطبی میسنجد که یک قطب آن انگیزش درونی و قطب
دیگر انگیزش بیرونی است و پاسخ آزمودنی به موضوع هر سؤال فقط میتواند یکی از دالیل بیرونی
یا درونی را دربرداشته باشد .ازآنجاکه در بسیاری موضوعهای تحصیلی انگیزههای درونی و بیرونی
هردو نقش دارند ،مقیاس هارتر را به شکل مقیاسهای معمول درآوردند که هر سؤال تنها یکی از
دالیل انگیزش درونی و بیرونی در نظر میگیرد .این مقیاس براساس مقیاس لیکرت (هیچوقت5 ،؛
بهندرت1 ،؛ گاهی اوقات9 ،؛ اکثر اوقات0 ،؛ تقریباً همیشه )1 ،است .هارتر ( )5695همچنین ضرایب
پایایی پاره مقیاسها را با استفاده از فرمول  14ریچاردسون بین  4/10تا  4/90و ضرایب بازآزمایی را
در یک نمونه طی دورهی  6ماهه از  4/09تا  4/99و در نمونه دیگری بهمدت  1ماه بین  4/19تا
 4/79گزارش کرده است .روایی و پایایی این مقیاس در پژوهش بحرانی و لطیفیان ( )5999در
داخل کشور و در جامعه آماری دانشآموزان مقطع متوسطه مورد تأیید قرار گرفته است.
 .4-3پرسشنامه اسنادهای علی کودکان و نوجوانان (پیترسون و سلیگمن)
این پرسشنامه یک ابزار خودسنجی است و اولین بار برای اندازهگیری تبیینهای علی افراد بهمنظور
سنجش وقایع خوشایند و ناخوشایند ،توسط پترسون و همکاران ( )5691ساختهشده است .این
وسیله اندازهگیری نمراتی برای تفاوتهای فردی در زمینه گرایش افراد به اسناد علی وقایع خوشایند
و ناخوشایند به عوامل درونی (در مقابل بیرونی) ،پایدار (در مقابل ناپایدار) و کلی (در برابر خاص) به
دست میدهد ...در این مقیاس  51موقعیت فرضی توصیف میشود .نیمی از موقعیتها شامل وقایع
خوشایند و نیمی دیگر وقایع ناخوشایند است .پرسشنامه هم بهصورت فردی و هم بهصورت گروهی
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قابلاجرا است .در واقع ،از آزمودنیها خواسته میشود هر موقعیت را بخواند و تصور کند که آن
موقعیت واقعاً برای او اتفاق افتاده است .سپس باید عمدهترین علت بروز چنین موقعیتی را در جای
خالی بنویسد و پس از آن با کشیدن دایره به دور اعداد درجشده در زیر سه سؤال مربوط به هر
موقعیت ،علت حادثه را در امتداد یک مقیاس هفتدرجهای درجهبندی کند .پیترسون و همکاران
( ،5691به نقل از حاج حسینی و اخوان تفتی )5969 ،همبستگی درونی و پایائی بازآزمایی این
مقیاس را روی یک نمونه دانشجویی بررسی کردند که ضرایب پایایی مورد گزارش به ترتیب  4/71و
 4/71بود .همچنین هورمات و مارتینسون ( ،5665به نقل از حاج حسینی و اخوان تفتی)5969 ،
ضریب آلفای کرونباخ برای سه بعد درونی بودن ،پایداری و کلی بودن رویدادهای خوشایند را به
ترتیب  4/16 ،4/97و  4/95و برای رویدادهای ناخوشایند به ترتیب  4/79 ،4/96و  4/91گزارش
کرد .در ایران نیز بیگدلی و هاشمیان ( ،5979به نقل از حاج حسینی و اخوان تفتی )5969 ،ضریب
آلفای کرونباخ زیر را برای گروه دانشجویان بدین گونه به دست آوردند که پیامدهای ناخوشایند
درونی  ،4/19پیامد ناخوشایند کلی  4/09و پیامد خوشایند کلی  4/14بود .پایایی پرسشنامه در
پژوهش حاضر با استفاده از آلفای کرونباخ برای اسنادهای مثبت برابر با  4/90و برای اسنادهای
منفی برابر با  4/75بهدست آمد.
 .4روش تحلیل دادهها
برازش5

مدل در مدل یابی معادالت
در این پژوهش برای تجزیهوتحلیل دادها از شاخصهای
ساختاری استفاده شد که بهوسیله نرمافزار ایموس نسخه  15انجام شد.
 .5یافتههای پژوهش
در جدول  5شاخصهای توصیفی ،شامل میانگین و انحراف معیار ،کمترین و بیشترین نمره
متغیرهای پژوهش موردبررسی قرار میگیرد.

1. Fitness
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جدول  :1ویژگیهای توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیرهای پژوهش
جهتگیری هدف
تسلط-گرایشی
جهتگیری هدف
عملکرد اجتنابی
سبک اسناد مثبت
سبک اسناد منفی
انگیزش تحصیلی
تعللورزی تحصیلی

انحراف

کمترین

بیشترین

معیار

نمره

نمره

51/49

0/79

7

50

4/441

51/09

9/01

1

56

4/150

-4/001

56/04
57/59
16/19
19/11

1/91
9/11
1/04
9/59

51
9
05
11

19
19
61
94

-4/495
4/466
-4/799
4/795

-4/199
-4/099
-4/544
-4/119

میانگین

کجی

کشیدگی
-4/949

±1

جدول  5نشان میدهد که شاخصهای مربوط به چولگی و کشیدگی متغیرها خارج از دامنه
نیست؛ بنابراین متغیرهای پژوهش توزیع طبیعی دارند .همچنین سطح معنیداری آزمون لون برای
بررسی مفروضه همگنی واریانسها در تمام ابعاد باالتر از ( )P<4/41بود که نشاندهنده این است
همگنی واریانسها در تمام موارد برقرار است .همچنین در پژوهش حاضر دادههای مفقود با میانگین
مقادیر متغیرها جایگزین شد .برای بررسی موارد پرت در پژوهش حاضر از دستور اکسپلور در برنامه
اس پی اس اس استفاده شد؛ نتایج بررسی موارد پرت در متغیرهای پژوهش حاضر نشان داد که در
هیچیک از متغیرهای پژوهش موارد پرت وجود ندارد؛ بنابراین ،ازاینجهت مشکلی برای تحلیل
مدلیابی معادالت ساختاری وجود ندارد.
در الگوی مفهومی پژوهش ،متغیرهای جهتگیری هدف تسلط گرایشی ،عملکرد اجتنابی ،سـبک
اسناد مثبت و سبک اسناد منفی بهعنوان متغیرهای برونزاد ،5متغیر انگیزش تحصیلی بهعنوان متغیر
میانجیگر 1و متغیر تعللورزی تحصیلی درونزاد 9در نظر گرفته شدند .الگوی بر این اساس در محیط
گرافیکی ایموس رسم و با استفاده از روش حداکثر درستنمایی مورد تحلیل قرار گرفت.
پس از تحلیل مدل مفهومی پژوهش با استفاده از روش حداکثر درستنمایی ،شاخصهای بـرازش
مدل موردبررسی قرار گرفت .این شاخصها میزان هماهنگی مدل پژوهش با دادههای تجربی حاصـل
از نمونه پژوهش را نشان میدهند .جدول  1شاخصهـای بـرازش بـرای مـدل اولیـه و اصـالحشـده
پژوهش حاضر را نشان میدهد.

1. exogenous
2. mediator
3. endogenous
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جدول  :2شاخصهای برازش مربوط به مدل پژوهش
مدل

χ2

df

χ2/df

GFI

AGFI

NFI

TLI

CFI

RMSEA

SRMR

مفهومی
پیشنهادی

11/99

59

5/99

4/69

4/61

4/69

4/66

4/67

4/401

4/471

همانطور که نتایج جدول  1نشان میدهد تمامی شـاخصهـای بـرازش بـرای مـدل پیشـنهادی
پژوهش در دامنه مطلوبی قرار دارند؛ این نتایج نشان میدهد که شـاخص خـی دو بـر درجـه آزادی
کمتر از  ،9شاخصهای  TLI ،NFI ،AGFI ،GFIو  CFIبـاالتر از  4/6و شـاخص  RMSEAکمتـر از
 4/5و شاخص  SRMRکمتر از  4/9است .این نتایج بدان معناست که مدل مفهومی پژوهش حاضـر
با دادههای تجربی حاصل از نمونه هماهنگ است و دادههای تجربی از مدل مفهومی پژوهش حمایت
میکند.
در گام بعدی ،پارامترهای برآورد شده الگوی ساختاری تعللورزی تحصیلی براساس جهـتگیـری
هدف و سبک های اسنادی باواسطه انگیزه تحصیلی دانـش آمـوزان بـه وسـیله روش بـرآورد حـداکثر
درستنمایی موردبررسی قرار گرفت .شکل  5پارامترهای برآورد شده برای این مـدل ،شـامل ضـرایب
مسیر استاندارد و معناداری آنها را نشان میدهد.

جهتگیری هدف
تسلط-گرایشی

جهتگیری هدف
عملکرد-اجتنابی

**0/34

*-0/15

**-0/23

**0/33
انگیزش تحصیلی

سبک اسناد مثبت

0/00

**-0/30

تعللورزی تحصیلی

*-0/13
**

-0/11

**0/11

سبک اسناد منفی

شکل  :1پارامترهای برآورده شده در الگوی ساختاری تعللورزی تحصیلی براساس جهتگیری هدف تسلط
گرایشی ،عملکرد اجتنابی ،سبک اسناد مثبت و منفی با نقش واسطهای انگیزش تحصیلی

سال ششم ،شمارة یازدهم ،پاییز و زمستان 591 7931
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نتایج ارائهشده در شکل  5نشان میدهد که ضرایب مسیر مستقیم منتهی به انگیزش شامل
جهتگیری تسلط گرایشی ،عملکرد اجتنابی و سبک اسناد منفی و ضریب مسیر مستقیم انگیزش
تحصیلی به تعللورزی تحصیلی در سطح آلفای  4/41معنادارند .برای بررسی روابط مستقیم پژوهش
از نتایج حاصل از برآورد ضرایب مسیر استاندارد مدل با استفاده از روش برآورد حداکثر درستنمایی
استفاده شد .پارامترهای برآورد شده برای این مسیرهای مستقیم ،شامل ضرایب مسیر غیراستاندارد،
ضرایب مسیر استاندارد ،مقادیر بحرانی و اندازه معناداری آنها در جدول  9ارائهشده است.
جدول  :3پارامترهای برآوردشده برای مسیرهای مستقیم پژوهش
مسیر مستقیم
جهتگیری هدف تسلط-گرایشی بر انگیزش
تحصیلی
جهتگیری هدف عملکرد-اجتنابی بر
انگیزش تحصیلی
سبک اسناد مثبت بر انگیزش تحصیلی
سبک اسناد منفی بر انگیزش تحصیلی
جهتگیری هدف تسلط-گرایشی بر
تعللورزی تحصیلی
جهتگیری هدف عملکرد-اجتنابی بر
تعللورزی تحصیلی
سبک اسناد مثبت بر تعللورزی تحصیلی
سبک اسناد منفی بر تعللورزی تحصیلی
انگیزش تحصیلی بر تعللورزی تحصیلی

ضریب مسیر

ضریب مسیر

مقادیر

اندازه

غیراستاندارد

استاندارد ()β

بحرانی

معناداری

4/59

4/90

0/97

4/445

-4/56

-4/16

-1/90

4/445

4/50
-4/51

4/47
-4/59

5/59
-1/96

4/46
4/441

-4/55

-4/51

-1/99

4/449

4/91

4/96

54/49

4/445

-4/50
4/59
-4/75

-4/59
4/59
-4/94

-5/19
1/99
-1/00

4/411
4/449
4/445

نتایج ارائهشده در شکل  5و جدول  9نشان میدهد که تمامی ضرایب مسیر (اثرات مستقیم) در
سطح ( ) P=4/41معنادارند .برازش الگو نشان میدهد که اثر مستقیم هدف تسلط گرایشی بر
انگیزش تحصیلی مثبت و معنادار ( ،)P=4/445اثر مستقیم عملکرد اجتنابی بر انگیزش منفی و
معنادار ( ،)p=4/445اثر مستقیم انگیزش تحصیلی بر تعللورزی تحصیلی منفی و معنادار
( )P=4/445است .سایر نتایج نیز در جدول قابلمشاهده است .این نتایج بدین معناست که الگوی
ساختاری پژوهش نیز دارای برازش مطلوبی است .در نهایت ،برای بررسی اندازه و معناداری اثرات
غیرمستقیم الگو از روش بوت استراپ با  5444مرتبه نمونهگیری مجدد استفاده شد .نتایج این
تحلیل در جدول  9ارائهشده است.
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جدول  :4نتایج بوت استراپ برای بررسی معناداری اثرات غیرمستقیم مدل
اندازه اثر

حد

حد

پایین

باال

جهتگیری هدف تسلط-گرایشی بر تعللورزی
تحصیلی (از طریق انگیزش تحصیلی)

-4/474

4/519
-

/491
-4

4/445

جهتگیری هدف عملکرد-اجتنابی بر تعللورزی
تحصیلی (از طریق انگیزش تحصیلی)

4/416

4/490

/499
4

4/441

سبک اسناد مثبت بر تعللورزی تحصیلی (از
طریق انگیزش تحصیلی)

-4/455

4/419
-

/449
-4

4/401

سبک اسناد منفی بر تعللورزی تحصیلی (از
طریق انگیزش تحصیلی)

4/495

4/455

/411
4

4/449

اثر غیرمستقیم

غیرمستقیم
استاندارد

معناداری

اگر حدود باال و حدود پایین در نتایج بوتاستراپ هم عالمت باشند ،اثر غیرمستقیم معنادار است
(پریچر و هیز .)1449 ،همانطور که نتایج جدول  9نشان میدهد حدود باال و پایین اثرات
غیرمستقیم مدل هم عالمت هستند و بنابراین ،تمامی اثرات غیرمستقیم مدل معنادارند .همچنین،
اندازه معناداری برای اثرات غیرمستقیم مدل نشان میدهد که تمامی این اثرات در سطح آلفای
 4/41معنادارند.
بحث و نتیجهگیری
هدف از این پژوهش الگوی ساختاری تعللورزی تحصیلی براساس جهتگیری هدف و سبکهای
اسنادی باواسطه انگیزه تحصیلی دانشآموزان بود .نتایج مدل پژوهش نشان داد که اثر مستقیم
جهتگیری هدف تسلط-گرایشی بر انگیزش تحصیلی مثبت و معنادار بود .در تبیین این مطلب
میتوان گفت دانشآموزانی که جهتگیری معطوف به تسلط گرایشی دارند از استراتژیهای
پردازشی عمیقتری مثل انواع استراتژیهای فراشناخت و خودتنظیمی استفاده میکنند .محققان در
تحقیقات خود نشان دادهاند که جهتگیری هدف تسلطی گرایشی پیشبینیکننده مثبت انگیزش
درونی یادگیرندگان است .دانشآموزانی که اهداف تسلط گرایشی دارند وقت بیشتری برای فهم
درس و یادگیری مطالب قائل هستند و کمتر خود را با مالکهای بیرونی از قبیل نمره و امتیازهای
اجتماعی مقایسه میکنند .زمانیکه دانشآموز تسلط گرا با موانع مواجه میشود به تالش خود ادامه
میدهد و انگیزش و عملکرد آنها ممکن است ادامه یابد (اسالوین .)1449 ،اسالوین ( )1449بیان
میکند که جهتگیریهای هدف عاملهای انگیزشی مهمی در امر آموزش و یادگیری هستند .در
هدف تسلط گرایشی افراد بهدنبال رشد و تسلط بر مهارتها و دانش بوده که با برخی از ویژگیهای
انگیزش درونی ازجمله رضایت به یادگیری و تالش برای درک چیزی جدید همراه است.
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اثر مستقیم جهتگیری هدف عملکرد اجتنابی بر انگیزش منفی و معنادار بود .نتایج تحقیق لی و
همکاران ( )1454نشان میدهد که اهداف اجتنابی رابطه مثبت و معناداری با استفاده از راهبردهای
سطحی یادگیری همچون مرور ذهنی و حفظ ،کاهش انگیزه درونی برای یادگیری ،کاهش پایداری و
درگیری در تکلیف ،اجتناب از درخواست کمک ،اضطراب ،تعلل ورزی ،نمرات پایین و بهطورکلی
هیجانات منفی دارد .اثر مستقیم سبک اسناد مثبت بر انگیزش تحصیلی معنادار نبود .در تبیین این
یافته میتوان گفت که انگیزش تحصیلی تنها متأثر از سبکهای اسنادی مثبت نیست و به نظر
میرسد رابطه این دو متغیر به عواملی بیش از یک رابطه خطی بین این دو متغیر مربوط است .اثر
مستقیم سبک اسناد منفی بر انگیزش تحصیلی منفی و معنادار بود.
اثر مستقیم جهتگیری هدف تسلط-گرایشی بر تعللورزی تحصیلی منفی و معنادار بود .دانش
آموزانی که دارای هدف تسلط گرایشی هستند کمتر به رقابت بین خود و دیگران اهمیت میدهند و
برای آنها یادگیری مطالب مهم است .مالک برتری در آنها مطلق است و تالش را مهمترین وسیله
برای رسیدن به موفقیت میدانند و انگیزه درونی دارند به همین خاطر تعللورزی در آنها کمتر
است (جوکار و دالورپور .)5999 ،در هدف تسلط گرایشی افراد بر رشد شایستگی خود از طریق
تسلط بر تکالیف و به دست آوردن مهارتهای جدید تمرکز داشته و یادگیری را برای خود یادگیری
دوست دارند .این افراد به درگیری در تکالیف چالشانگیز و درک کامل آن عالقمند هستند؛ و هر
شکست را موقعیتی برای درک بیشتر و توسعه شایستگی خود میدانند؛ بنابراین در موقع شکست
دست از تالش برنمیدارند و کمتر دچار تعللورزی میشوند .در هدفگرایی تسلط ،هدف فرد اغلب
یادگیری ،تسلط بر تکلیف طبق استانداردهای خودتنظیم شده ،اصالح خود ،کسب مهارتهای تازه،
کسب شایستگی ،تالش برای انجام کارهای چالشبرانگیز و تالش برای بهدست آوردن فهم و بینش
است .باور فرد بر این است که میان تالش و پیامد کار همپوشی وجود دارد .احساس کفایت فرد
مبتنی بر این باور است که تالش راه دستیابی به موفقیت است .خطا بهعنوان بخش الینفک فرایند
یادگیری محسوب میشود و محرکی برای تالش و اصالح عملکرد است
اثر مستقیم جهتگیری هدف عملکرد اجتنابی بر تعللورزی تحصیلی مثبت و معنادار بود .در
تبیین این مطلب میتوان گفت که در هدف عملکرد اجتنابی ،شایستگی یعنی اجتناب از شکست.
افراد با این نوع هدفگرایی همیشه ترس از شکست و نگریسته شدن بهعنوان فردی کند آموز دارند
و نگران این مسئله هستند که از سوی افراد مورد سرزنش و تنبیه قرار گیرند .در نتیجه این افراد
یادگیری را بهعنوان وسیلهای برای جلوگیری از شکست میدانند چراکه معتقدند با شکست توانایی
آنان زیر سؤال میرود و ممکن است در نگاه دیگران بیکفایت و یا ناتوان به نظر آیند ،پس تمام
تالش خود را میکنند تا از این امر اجتناب کنند و در نتیجه متوسل به راهبردهای تعللورزی
میشوند .یافتههای سیائو ( ،)1451الیوت ( ،)1441جوکار و دالورپور ( )5999نیز مؤید این مطلب
است .در جهتگیری عملکرد اجتنابی نگرانی و اضطراب ناشی از شکست و بیکفایتی در نزد دیگران
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را افزایش میدهد که این موجب کاهش نسبی خودتنظیمی میشود و در نتیجه منجر به افزایش
تعللورزی میشود (جوکار و دالورپور .)5999 ،افراد با جهتگیری عملکرد اجتنابی دغدغه
اصلیشان شکست نخوردن و کسب حداقل معیارهای شایستگی آنهم در مقایسه با دیگران است.
ازاینرو به نظر میرسد دانشجویان یا دانشآموزانی که عملکرد اجتنابی دارند ،تصور میکنند برای
پرهیز از شکست ،خواندن مطالب در شب امتحان کفایت میکند و برای همین مطالعه تا شب
امتحان را به تأخیر میاندازند .در حقیقت ترس از شکست در این افراد نوعی وسواس در وارد عمل
شدن به وجود میآورد که نتیجه آن عدم انجام کار و تعللورزی در آن کار است .در واقع ترس از
شکست ترس از انجام کار را به همراه خود دارد (جوکار و دالورپرو.)5999 ،
اثر مستقیم انگیزش تحصیلی بر تعللورزی منفی و معنادار بود .نتایج تحقیق راکس و دان و
راکس ( )1454نشان میدهد که کاهش انگیزش درونی برای یادگیری و عدم خودتنظیمی منجر به
افزایش تعللورزی تحصیلی میشود .در مورد رابطه بین انگیزه تحصیلی و تعللورزی میتوان
اینگونه استدالل کرد که موقعی که یک مطلب جدید یاد گرفته میشود اگر انگیزه درونی و
یادگیری عمیق با هم صورت گیرند یادگیری موضوع بهطور کامل اتفاق میافتد و یادگیرنده میتواند
بر موضوع درس مسلط شود؛ بنابراین عالقه ،لذت ،خوشایندی و تمایل به موضوعات یادگیری
میتواند منجر به افزایش مطالعه عمیق و لذتبخش شود .موضوعاتی که بهطور سطحی و بدون
عالقه مطالعه میشوند ،تعللورزی بیشتری به همراه خواهند داشت.
اثر مستقیم سبک اسناد منفی بر تعللورزی تحصیلی با مثبت و معنادار بود .در تبیین این مطلب
میتوان گفت که اگر یادگیرنده درباره علت شکستهایش در انجام به علیت پایدار و غیرقابلکنترل
باور داشته باشد ،این الگوی اسنادی باعث ترس از شکست میشود و همین ترس از شکست باعث
به وجود آمدن تعللورزی تحصیلی میشود (راکس ،دان و راکس)1459 ،؛ زیرا ترس از شکست یکی
از عوامل اصلی است که منجر به تعللورزی میشود ،به این خاطر که یادگیرنده میخواهد اضطرابش
را به تأخیر بیندازد و با تکلیف آزارنده مواجه نشود .دانشآموزانی که اسنادهای بیرونی و
غیرقابلکنترل دارند ،احتماالً در انجام تکالیف تحصیلی موفقیت کمتری دارند که براساس تئوری و
تحقیقات موجود ،احتمال دارد رفتارهای تعللورزی بیشتری از خود نشان دهند (راکس ،دان و
راکس .)1459 ،دانشآموزانی که اسنادهای درونی و غیرقابلکنترل در موقعیت شکست دارند،
احتماالً در آینده بیشتر مرتکب تعللورزی تحصیلی میشوند (راکس ،دان و راکس .)1459 ،نتایج
پژوهش سولومون و راث بلوم ( )5690نشان داد که دانشآموزانی که تعللورزی باالیی را گزارش
میکردند ،اغلب موفقیتشان را در امتحان به اسنادهای بیرونی و ناپایدار ارتباط میدادند که این
عوامل در آینده میتوانست منجر به تعللورزی تحصیلی در آنها شود .اکثر پژوهشهایی که در
حیطه سبکهای اسناد و تعللورزی صورت گرفته بر این نکته توافق دارند که تعللورزان دارای
سبکهای اسنادی ناسازگارانهای هستند ،یعنی افرادی که موفقیتهایشان را به عوامل بیرونی و
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ناپایدار و شکست را به عوامل درونی ،پایدار و کلی ارتباط میدهند ،دچار تعللورزی بیشتری
هستند .در واقع این افراد دارای سبک اسناد منفی هستند.
اثر استاندارد غیرمستقیم جهتگیری هدف تسلط-گرایشی بر تعللورزی تحصیلی (از طریق
انگیزش تحصیلی) معنادار بود .نتایج پژوهش سیائو ( )1451نشان داد که بین اهداف تسلط گرایشی
با تعللورزی رابطه منفی و معنادار ،بین هدف عملکرد اجتنابی با تعللورزی رابطه مثبت و معنادار و
بین اهداف تسلط اجتنابی و عملکرد گرایشی با تعللورزی رابطهای وجود نداشت .هاول و واتسون
( )1447در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که تعللورزی همبستگی منفی و معناداری با رویکرد
جهتگیری هدف تسلط گرایشی داشت و همچنین تعللورزی توانست بهطور مثبت و معناداری
تسلط اجتنابی را پیشبینی کند .از طرفی تئوری انتظار تنزل یافته بیان میکند که افراد دوست
دارند فعالیتهایی را انتخاب کنند که رضایت آور باشد و دستیابی به آنها آسانتر باشد .در نتیجه
افراد فعالیتهایی را که رسیدن به آنها سختتر است و یا پاداش چندانی هم ندارد را به تعویق
میاندازند و در واقع مرتکب تعللورزی میشوند .افراد پاداشهایی را میپسندند که نهتنها بزرگ
باشد ،بلکه دستیابی به آنها فوری باشد در نتیجه هر فعالیتی که در حال حاضر ناخوشایند است را
به تعویق میاندازند .بهعبارتدیگر اگر گزینههایی وجود داشته باشد که منتهی به پاداشهای فوری
شود افراد فعالیتهای دیگر را به تعویق میاندازند (راث بلوم5669،؛ به نقل از دهقانی.)5991 ،
مطابق با نظریه الیوت و هاراکویکز (5669؛ به نقل از جوکار و دالورپور )5999 ،دانشجویانی که
دارای هدف تسلط گرایشی هستند انگیزش درونی باالیی دارند و طبق پژوهشهای (استیل1447 ،
و هاول و واتسون )1447 ،انگیزش درونی با تعللورزی تحصیلی رابطه منفی و معناداری دارد.
دانشآموزان دارای هدف تسلط گرایشی کمتر به رقابت ،برتری و ارزیابی دیگران اهمیت میدهند،
برای هدف خودشان که همانا یادگیری مطالب است ارزش قائل هستند ،مالک برتری در آنها مطلق
است (بهجای مقایسه خود با دیگران خود را با یک مالک مطلق که نشانه یادگیری است یا با
یادگیری قبلیشان مقایسه میکنند) و تالش را مهمترین وسیله برای رسیدن به موفقیت میدانند
(جوکار و دالورپور )5999 ،در نتیجه انگیزش تحصیلی در آنها باالتر و بهتبع آن تعللورزی و امروز
و فردا کردن در انجام تکالیف تحصیلی و تعللورزی تحصیلی در آنها کمتر است.
نتایج نشان داد اثر استاندارد غیرمستقیم جهتگیری هدف عملکرد اجتنابی بر تعللورزی
تحصیلی (از طریق انگیزش تحصیلی) معنادار بود .در تبیین این یافته میتوان گفت که در
جهتگیری عملکرد اجتنابی فرد برای دوری جستن از اضطراب ،تکالیف را با صرف کمترین تالش
انجام میدهد ،در امور مربوط به تحصیل درگیر نشده و به موفقیت اهمیتی نمیدهد .این افراد کار و
تالش سخت را ارزشمند نمیدانند و به نشان دادن شایستگی خود به دیگران نیاز ندارند .در نتیجه
شروع بدون تأخیر با انجام ندادن تکالیف برایشان اهمیت ندارد .چنین افرادی به انجام تکالیف
تحصیلی با کمترین تالش میاندیشند ،آنها در امور مربوط به تحصیل درگیر نبوده و به موفقیت در
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آن متعهد نیستند (نبود انگیزه تحصیلی) و لذا خودتمرکزی آنها در سایر حوزههای زندگی قرار
دارد .نتایج پژوهش سیائو ( )1451نشان داد که بین هدف عملکرد اجتنابی با تعللورزی رابطه
مثبت و معنادار و بین اهداف تسلط اجتنابی و عملکرد گرایشی با تعللورزی رابطهای وجود نداشت.
مک گریگور و الیوت ( )1441نیز در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که تعللورزی با اهداف
عملکرد اجتنابی رابطه مثبت و با هدف عملکرد گرایشی رابطه معناداری ندارد .جوکار و دالورپور
( )5999در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که اهداف عملکرد اجتنابی و تسلط اجتنابی
پیشبینی کنندههای مثبت تعللورزی بود .اثر استاندارد غیرمستقیم سبک اسناد مثبت بر تعلل
ورزی تحصیلی (از طریق انگیزش تحصیلی) معنادار بود .در تبیین این یافته میتوان گفت که اگر
دانشآموزی به موضوعی عالقه داشته باشد و از مطالعه آن لذت ببرد (اسناد مثبت خوشبینانهای در
مورد آن تکلیف و درس داشته باشد) باعث میشود که فرد انگیزه درونی پیدا کرده و وقت بیشتری
را صرف یادگیری آن مطلب کند ،اما موضوعاتی که بهطور سطحی و بدون عالقه مطالعه میشوند،
تعللورزی بیشتری به همراه خواهند داشت؛ زیرا یادگیرنده نمیتواند از یادگیری لذت ببرد چون
تکلیف آزاردهنده خواهد بود؛ بنابراین دانشآموزانی که تعللورز میباشند ،در طول یادگیری
سطحی ،هیجانات ناخوشایند و بدون لذتی را تجربه میکنند (دنیز ،تراس و آیدوگان.)1446 ،
نتایج نشان داد اثر استاندارد سبک اسناد منفی بر تعللورزی تحصیلی (از طریق انگیزش
تحصیلی) معنادار بود ...در تبیین این یافته میتوان گفت که براساس نظر سلیگمن ( )5690افرادی
که برای رویدادهای بد ،تبیینهای درونی ،ثابت و کلی ارائه میدهند ،دارای سبک بدبینانه هستند
که منجر به دلسردی و افسردگی نسبت به امور میشود (افزایش تعلل ورزی) .برعکس افرادی که
رویدادهای بد را برحسب عوامل بیرونی ،متغیر و خاص تبیین میکنند ،سبک اسناد خوشبینانه
دارند که این نوع سبک اسناد باعث پیشگیری از افسردگی میشود و انگیزش برای انجام امور محوله
را باال میبرد؛ بنابراین میتوان گفت که افکار افراد با اسناد مثبت به اینسو گرایش دارد که حوادث
بد مربوط به همان لحظه است و بر سایر قسمتهای زندگی تأثیر ندارد و براساس پژوهشهای
صورت گرفته سبکهای اسناد دانشآموزان عاملی مهم در کیفیت آموزش ،میزان رویارویی با
اجتناب از موقعیتها و چالشها و میزان تعللورزی تحصیلی است (راکس و همکاران1459 ،؛
کوشکی و همکاران.)1450 ،
نتایج این پژوهش از پرسشنامههای خودگزارشی بهدستآمده ،لذا مشکالتی که در اجرای
پرسشنامهها وجود دارد (مثالً تأیید اجتماعی یا وانمود گرایی) ممکن است بر نتایج آزمون تأثیرگذار
باشد .ز آنجایی که مدل علی روابط بین متغیرها در پژوهش حاضر جدید است و برای اولین بار به
شکل فعلی در کشور اجراشده است ،پیشنهاد میشود که در پژوهشهای آینده بر روی جمعیت
دانشجویی نیز تکرار شود .با توجه به اینکه نظریه اهداف پیشرفت از مؤلفههای خودتنظیمی است و
با توجه به اینکه اکثر پژوهشهای صورت گرفته نشان میدهند که تعللورزی نوعی نقص در
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خودتنظیمی است بنابراین الزم است که آموزش خودتنظیمی برای مقابله با تعللورزی تحصیلی
دانشآموزان در برنامه آموزشی مدارس و بخصوص برنامههای آموزشوپرورش قرار گیرد.
همچنین به معلمان مدارس پیشنهاد میشود برای دانشآموزان دارای ضعف تحصیلی ،تجارب
موفقیتآمیز را فراهم آورند که بدینوسیله خودپنداره آنها را تقویت و در نتیجه سبکهای اسناد
ناسازگارانه آنها را اصالح کنند .در مورد افراد دارای تیپ شخصیتی رواننژندی که دچار تعللورزی
تحصیلی هستند میتوان آموزشهایی در خصوص اینکه این نوع تیپ شخصیتی چگونه و به چه
صورت میتواند بر روی تعللورزی آنها تحصیل داشته باشد ،به آنها داده شود .همچنین راههای
کاهش تعللورزی نیز به آنها آموزش داده شود.
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