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چکیده
هدف :این پژوهش بهمنظور تعیین رابطه خودتنظیمی و عزتنفس با تعللورزی تحصیلی دانشآموزان دختر دوره دوم
متوسطه نظری انجام شد.
روش :روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی  -همبستگی بوده و جامعه آماری این پژوهش را
دانشآموزان دختر متوسطه نظری (دوره دوم) شهر خوی ،به تعداد  3311نفر (مشغول به تحصیل در  31مدرسه) تشکیل
میدادند .نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان به طریق نمونهگیری تصادفی خوشهای به تعداد  133نفر انتخاب
شدند .جهت جمعآوری دادهها از پرسشنامههای خودتنظیمی پینتریچ و دیگروت ( )3331عزتنفس آیزنک ( )3391و
تعللورزی سولومون و راثبلوم ( )3391که از روایی و پایایی معتبری برخوردار بودند ،استفاده شد .بااینوجود جهت
حصول اطمینان مجدداً روایی صوری آن توسط اساتید متخصص تأیید و پایایی پرسشنامهها از طریق ضریب آلفای
کرونباخ به ترتیب  1/938 ،1/931و  1/911به دست آمد.
یافتهها :تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین تعللورزی تحصیلی دانش-
آموزان دختر با خودتنظیمی ( )-1/322و عزتنفس ( )-1/119آنان رابطه منفی و معنیداری وجود دارد (.)P>1/13
همچنین رابطه منفی معنیداری بین تعللورزی تحصیلی دانشآموزان با راهبرد شناختی ( )r=-1/133 ،P>1/13و
راهبرد فراشناختی ( )r=-1/331 ،P>1/18مشاهده شد .نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که متغیرهای خودتنظیمی
( )β=-1/31و عزتنفس ( )β=-1/19بهطور معنیداری تعللورزی دانشآموزان را پیشبینی میکنند (.)P>1/13
نتیجهگیری :آموزش راهبردهای خودتنظیمی و افزایش عزتنفس در دانشآموزان دختر میتواند نقش مؤثری در کاهش
تعللورزی آنان داشته باشد.
كلید واژهها :خودتنظیمی ،تعللورزی ،عزتنفس ،دانشآموزان دختر.

 .3کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ،گروه علوم تربیتی و روانشناسی ،واحد خوی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خوی ،ایران
 .3استادیار روانشناسی تربیتی ،گروه علوم تربیتی و روانشناسی ،واحد خوی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خوی ،ایران
Email: alizarei@iaukhoy.ac.ir
* نویسنده مسئول:

11

بررسی رابطه خودتنظیمی و عزتنفس با تعللورزی تحصیلی...

 .1مقدمه
تعللورزی 3یا اهمالکاری در انجام تکالیف تحصیلی یکی از مشکالتی است که اغلب دانشآموزان و
نوجوانان با آن مواجه میشوند (یعقوبی ،محققی ،امیری و اسفندیاری .)3131 ،بهطورکلی تعللورزی
به معنای مسامحه ،دودلی و به تأخیر انداختن انجام یک تکلیف خاص است (استیل .)3111 ،3همچنین
تعلل ورزی بهعنوان تعویق عمدی کار یا وظیفهای که باید تکمیل شود ،تعریف شده است (شراو،
وادکینس و اوالفسن .)3111 ،1در واقع تعللورزی ،صفتی روانشناختی است که در زندگی و در میان
قشرها و ردههای سنی مختلف مشاهده میشود .بهخصوص در محیطهای آموزشی و میان فراگیران،
بسیار شایع (حدود  81درصد) است (بورنام ،کومارجو ،هامل و نلدر 3131؛ نقل از تمناییفر و قاسمی،
 )3132و با پیامدهای زیان باری ازجمله ضعف عملکرد آموزشی (مشتاقی و مویدفر )3132 ،تا
انصرافهای دورهای همراه است (کالینز ،انواقوبز و جیو.)3119 ،1
تعللورزی تحصیلی بهعنوان متداولترین نوع تعللورزی بهصورت تمایل غالب فراگیران برای به
تعویق انداختن فعالیتهای تحصیلی تعریف شده که همیشه با استرس توأم است (کالینز و همکاران،
 .)3119علیرغم اینکه تعللورزی در انواع تکالیف روزانه روی میدهد ،ولی تعللورزی تحصیلی ،شیوع
باالیی در بین دانشآموزان دارد و بهعنوان مسئلهای آسیبزا در فرایند تحصیل محسوب میشود که
مانع پیشرفت تحصیلی شده و بر کیفیت زندگی آنها تأثیر منفی میگذارد.
عوامل زمینهساز تعللورزی کمتر مورد شناسایی قرار گرفته و علیرغم پژوهشهای روبه رشد،
هنوز در مورد علل تعللورزی باید پژوهشهای بیشتری صورت گیرد (استیل .)3111 ،در بررسی علل
تعللورزی ،نظریهپردازان انگیزشی معتقدند تعللورزی به این دلیل روی میدهد که افراد تعللورز به
تکالیف و فعالیتهای دیگری به غیر از تکلیفی که برای آنها در نظر گرفته شده است ،عالقهمندند
(کاظمی ،فیاضی و کاوه)3193 ،؛ و اینگونه افراد معموالً هنگامیکه با یک تکلیف لذتبخش در حین
انجام تکلیف اصلی مواجه میشوند ،از تکلیف اصلی منحرف شده و جذب آن تکلیف لذتبخش میشوند
(هلیر ،رابینسون و شردود .)3191 ،8بااینحال به نظر میرسد که خودتنظیمی میتواند با تعللورزی
تحصیلی دانشآموزان مرتبط باشد .فوس و بامیستر (نقل از قالئی و یعقوبی )3133 ،و هاول و واتسون
( ،3111نقل از هاشمی ،ماشینچی عباسی و بدری )3133 ،تعللورزی تحصیلی را بهعنوان نوعی نقص
در خودنظمجویی دانستهاند.
در حقیقت خودتنظیمی نقطهی ثقل مؤثر در زمینههای کنترل تکانه ،مدیریت زمان و مقابله با
فشار روانی است و همچنین انگیزش ،شناخت و فراشناخت از اجزای اصلی نظمدهی و یادگیری خود
1. procrastination
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5. Hellyer, Robinson & Sherwood

دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری

سال هفتم ،شماره دوازدهم ،بهار و تابستان 13 8931

نظمبخشی هستند (زیمرمن و مارتین پونز )3392 ،3و به نظر میرسد که طبق نظریه زیمرمن ،اساس
خودتنظیمی آن است که چگونه دانش آموزان از نظر فراشناختی ،انگیزشی و رفتاری یادگیری را در
خودسامان بخشند.
وقتی یادگیرندگان خودتنظیم ،در یک تکلیف درگیر میشوند ،نسبت به آن تکلیف دانش و عقایدی
بهدست میآورند و براساس آن ،اهداف را انتخاب میکنند ،سپس با بهکار بستن فنون و راهبردهایی
تالش میکنند به آن اهداف دست یابند .افراد خودتنظیم ،فعاالنه میکوشند تا شرایط یادگیری را
بهگونهای مرتب کنند که رسیدن به اهداف ممکن گشته و طی یک فرایند کامالً آگاهانه بر یادگیری
خود ،نظارت و کنترل اعمال میکنند و عملکرد تحصیلی بهتری نیز نشان میدهند (سلیماننژاد و
فرجی قناتی.)3191 ،
تعللورزی با شماری از ویژگیهای فردی و شخصیتی در ارتباط است که یکی از آنها عزتنفس
است (شیخاالسالمی3138 ،؛ یعقوبی ،قالئی ،رشید و کردنوقابی3131،؛ قالئی و یعقوبی3133 ،؛
گلستانی بخت و شکری .)3133،عزتنفس عبارت است از ارزشی که اطالعات درون (خودپنداره) برای
فرد دارد و از اعتقادات وی در مورد تمام صفات و ویژگیهایی که در او هست ،ناشی میشود و
قابلتغییر است .عزتنفس بهمنزله مجموعه نگرشها و عقایدی است که افراد در روابط خویش با
دنیای بیرونی ابراز میکنند .باور نسبت به موفقیت شخصی ،بسیج خویشتن با توجه به اهداف تعیین
شده ،بهمنزله بازخوردهایی هستند که با عزتنفس پیوستگی مستقیم دارند؛ بهعبارتدیگر عزتنفس
به یک حالت روانی پوشش میدهد که فرد را آماده میسازد تا نسبت به انتظار موفقیت و پذیرش آن
و تعیینکنندههای شخصی واکنش نشان دهد.
بررسی پیشینه پژوهشی نشاندهنده مطالعات گسترده در زمینه تعللورزی در چند سال اخیر
است .بهطوریکه محققان انواع متغیرهای اثرگذار بر تعللورزی را طی پژوهشهایی مورد بررسی قرار
دادهاند .شواهد پژوهشی رگههایی از ارتباط منفی بین خودتنظیمی و تعللورزی را نشان میدهد.
نتایج تحقیق عالیپور بیرگانی ،محمدزاده شهریاری و شهنی ییالق ( )3131نشان داد که ارتباط منفی
معنیداری بین خودتنظیمی و تعللورزی تحصیلی وجود دارد .تمناییفر و قاسمی ( )3132رابطه
معناداری بین مهارتهای مدیریت زمان و تعللورزی را بهدست آوردند.
یعقوبی و همکاران ( )3131نشان دادند که خودتنظیمگری تحصیلی پیشبینی کننده معنیدار
تعللورزی کلی است .جوادی ،هاشمی رزینی و هاشمی رزینی ( )3131نیز دقیقاً همین یافته را گزارش
کردند .نتایج تحقیق شیخاالسالمی ( )3138نشان داد که راهبردهای شناختی و فراشناختی بهطور
منفی و معنیداری پیشبینیکننده تعللورزی تحصیلی در دانشجویان هستند .در پژوهش رستم
اوغلی ،موسی زاده ،رضازاده و رستم اوغلی ( )3133مشخص شد دانشآموزان با خودتنظیمگری باال
که از راهبردهای شناختی و فراشناختی بیشتری استفاده میکردند تعللورزی پایینتری داشتند.
1. Zimmerman & Martinez. Pons
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میرزابیگی ( )3131نشان داد که در بین مؤلفههای حالت فراشناختی ،خودبازبینی و راهبرد شناختی
پیشبینهای معنیداری برای تعللورزی تحصیلی هستند.
نتایج پژوهش سیرویینژاد ( )3138حاکی از این بود که مؤلفههای آماده شدن برای امتحانات،
آماده شدن برای تکالیف ،آماده شدن برای مقاالت و خودکارآمدی تحصیلی بهطور معناداری
پیشبینیکننده تعللورزی تحصیلی هستند .گلستانی بخت و شکری ( )3133دریافتند که از بین
مؤلفههای فراشناختی ،عدماطمینان شناختی قویترین پیشبینیکننده تعللورزی تحصیلی است.
هاشمی و همکاران ( )3133نشان دادند که تعللورزی تحصیلی دانشجویان براساس خودتنظیمگری
و ویژگیهای شخصیتی روان رنجورخویی و وظیفهشناسی قابل تبیین است .بدری گرگری و حسینی
( ) 3193در تحقیق خود نشان دادند که راهبردهای یادگیری سطح باال پیشبینیکننده معنیدار
تعللورزی است.
پژوهش سعیداوی ،جهاندوست ،شیخی سعید و مرمزی ( )3131نشان داد آموزش تکنیکهای
شناختی -رفتاری باعث کاهش تعللورزی تحصیلی دانشآموزان دارای افت تحصیلی در گروه آزمایش
نسبت به گروه گواه شده است .در یک تحقیق دیگر ،فتحی ،فتحی آذر ،بدری گرگری و میرنسب
( )3131به این نتیجه رسیدند که راهبردهای کاهش تعللورزی تحصیلی با استفاده از مؤلفههای
شناختی-رفتاری میتواند تعللورزی دانشآموزان را کاهش دهد .دولتی ( )3133نشان داد که آموزش
راهبردهای یادگیری خودتنظیمی موجب کاهش تعللورزی تحصیلی و افزایش خودپنداره تحصیلی
دانشآموزان شده است .در تحقیق یعقوبی ،محققی ،جعفری و یاری مقدم ( )3133این یافته حاصل
شد که آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر ادراک شایستگی دانشآموزان پسر مؤثر است.
نتایج پژوهش پناهی ( )3138نشان داد که متغیرهای فراشناخت و مهارت حل مسئله ،تعللورزی
دانشجویان را کاهش میدهد .دمشقی آسایش ،یکه فالح و یکه فالح ( )3138نشان دادند که درمان
فراشناختی در بهبود تعللورزی تأثیر مثبت دارد و درصد بهبودی برای دانشآموز به میزان  88درصد
به دست آمد و این اثرات در دوره پیگیری هم تا میزان زیادی باقی میماند .عزیزپور شمعلو و ولیزاده
شفق ( )3131نشان دادند که متغیر فراشناخت و مهارت حل مسئله تعللورزی دانشجویان را کاهش
میدهد.
کرانسچل ،اسچوینگر ،استین مایر و فرایز )3132(3نشان دادند که استفاده از راهبردهای انگیزشی
بهطورکلی اثرات غیرمستقیم مثبت بر عملکرد تحصیلی و عاطفی دانشآموزان از طریق کاهش
تعللورزی تحصیلی داشته است .کاندمیر ( )3131طی پژوهشی به این یافته دست یافت که
موفقیتهای تحصیلی ،خودتنظیمی تحصیلی ،خودکارآمدی تحصیلی و رضایت از زندگی بهترتیب
بیشترین تأثیر را بهصورت منفی با تعللورزی تحصیلی دارند .چیو و چول ( )3133در مطالعهای به
این نتیجه رسیدند که دانشآموزان تعللورز در مقایسه با همساالن خود نهتنها خودتنظیمی پایینی
1. Grunschel, Schwinger, Steinmayr, & Fries
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دارند بلکه از راهبردهای فراشناختی کمتری در حل تکلیف درسی استفاده میکنند (نقل از رستم
اوغلی و همکاران.)3133 ،
فراری ( ،3112نقل از قالئی و یعقوبی )3133 ،نشان داد که تعللورزان بهشدت فاقد عزتنفس
هستند .افزون بر این ،رابطه بین عزتنفس و تعللورزی در چند مطالعه بررسی شده و رابطه منفی
بین این دو متغیر گزارش شده است (رئوف3138 ،؛ بخشی3138 ،؛ محمدزاده3131 ،؛ قالئی و
یعقوبی3133،؛ درو و بالکیس .)3131 ،3اصغری ( )3131به این نتیجه رسید که در مجموع عزتنفس
و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی  23درصد از واریانس اهمالکاری را در دانشآموزان دبیرستانی
پیشبینی میکنند .بهطورکلی شواهد پژوهشی بیانگر وجود رابطه بین متغیرهای خودتنظیمی و
عزتنفس با تعللورزی است.
با توجه به مطالبی که بیان شد و با عنایت به اینکه تعللورزی در دانشآموزان یک پدیده نسبتاً
شایع بوده و مشکالت تحصیلی زیادی را برای دانشآموزان ،والدین و معلمان ایجاد میکند ،بنابراین
تحقیق حاضر در پی پاسخگویی به این سؤال پژوهشی است که چه رابطهای بین خودتنظیمی و
عزتنفس با تعللورزی تحصیلی دانشآموزان دختر متوسطه نظری (دوره دوم) شهر خوی در سال
تحصیلی  38-32وجود دارد؟
 .2روششناسی
روش پژوهش این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطالعات ،توصیفی -همبستگی
است .چون روابط بین متغیرهای پیشبین و مالک را بررسی مینماید .همچین با در نظر گرفتن معیار
زمان ،پژوهش حاضر از نوع تحقیقات مقطعی است زیرا این پژوهش فقط در یک مقطع از زمان صورت
گرفت.
در این پژوهش ،دانشآموزان دختر متوسطه نظری (دوره دوم) شهر خوی ،جامعه آماری را تشکیل
میدهند که به تعداد  3311نفر در  31مدرسه مشغول به تحصیل بودند .میزان حجم نمونه آماری با
استفاده از جدول مورگان  133نفر برآورد شد که انتخاب این افراد از  31مدرسه از طریق نمونهگیری
تصادفی خوشهای صورت گرفت .انتخاب این روش نمونهگیری به این دلیل است که دانشآموزان در
مدارس مشغول به تحصیل بوده و مدارس بهعنوان خوشه در نظر گرفته شده است .لذا از هر مدرسه
 38الی  11نفر دانشآموز از پایههای مختلف بهصورت تصادفی انتخاب شده تا نمونه تکمیل گردد.
جهت جمعآوری دادهها از سه پرسشنامه استاندارد به شرح زیر استفاده شد.
برای اندازهگیری خودتنظیمی دانشآموزان از بخش دوم پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای
یادگیری پینتریچ و دیگروت )3331( 3استفاده شد .پرسشنامه مذکور دارای  33سؤال است و دو
1. Duru & Balkis
)2. Motivated Strategies for Learning Questionnaire(MSLQ
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راهبرد شناختی ( 31ماده شامل بعد تکرار و تمرین مادههای  ،3-3بعد بسط معنایی مادههای  1-9و
بعد سازماندهی مادههای  )3-31و راهبرد فراشناختی ( 3ماده شامل برنامهریزی مادههای ،31-38
نظارت و کنترل  32-33و نظمدهی  )31-33را اندازهگیری میکند .همه سؤاالت بهصورت مثبت
نمرهگذاری میشوند .روایی و پایایی پرسشنامه مذکور در پژوهشهای داخلی تأیید شده است (درتاج
و افشاریان3138 ،؛ عابدی ،سعیدیپور ،صیف و فرجاللهی.)3131 ،
بهمنظور اندازهگیری عزتنفس دانشآموزان از پرسشنامه عزتنفس آیزنک استفاده شد .این
پرسشنامه دارای  11سؤال است که آزمودنی باید برای هر یک از سؤاالت پاسخ بلی ،خیر یا نمیدانم
(عالمت سؤال) را عالمت بزند (بیابانگرد .)3191 ،البته در دستورالعمل پرسشنامه از فرد خواسته
میشود که تا حد امکان پاسخ نمیدانم را انتخاب نکند .نمرات باالتر نشاندهنده عزتنفس باالتر
شخص پاسخدهنده خواهد بود و برعکس .هرمزینژاد ،شهنی ییالق و نجاریان ( )3113روایی سازه
این پرسشنامه را برای دانشجویان دختر  1/11و برای دانشجویان پسر  1/13گزارش کرده است .ضریب
پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ  1/99گزارش شده است.
3
جهت اندازهگیری تعللورزی دانشآموزان از پرسشنامه تعللورزی سولومون و راث بلوم ()3391
استفاده شد .پرسشنامه مذکور دارای  31سؤال است .نمرهگذاری سؤاالت (به غیر سؤاالت -2-1-3
 )38-31-33-32-38-33بهصورت مثبت انجام میشود .این پرسشنامه توسط جوکار و دالورپور
( )3192به فارسی ترجمه و اعتبار و روایی آن بهترتیب  1/23و  1/99بهدست آمده است.
در تحقیق حاضر ،بهمنظور حصول اطمینان ،مجدداً روایی صوری هر سه پرسشنامه توسط اساتید
متخصص تأیید و پایایی پرسشنامهها از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه خودتنظیمی
 ،1/931عزتنفس  1/938و تعللورزی برابر  1/911بهدست آمد که نشاندهنده میزان قابلقبول
پایایی است.
جهت تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوریشده از روشهای آمار توصیفی همچون جداول توزیع
فراوانی ،میانگین ،انحراف معیار و جهت آزمون فرضیهها نیز از آزمونهای آماری ضریب همبستگی
پیرسون و رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان استفاده شد .از آزمون کلوموگرف-اسمیرنف نیز برای
بررسی پیشفرض نرمال بودن توزیع دادهها استفاده شد.
 .3یافتههای پژوهش
تحقیق حاضر بر روی یک نمونه  133نفری از دانشآموزان پایه دهم ،سوم متوسطه و پیشدانشگاهی
انجام شد .نتایج آمار توصیفی متغیرهای پژوهش ،در جدول زیر ارائه شده است.

1. Solomon & Rothblum
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جدول  :1شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر

میانگین

انحراف معیار

خودتنظیمی
راهبرد شناختی
راهبرد فراشناختی
عزتنفس
تعللورزی تحصیلی

19
13
12
31
13

31/39
2/11
8/83
8/13
33/11

كمترین

بیشترین نمره

نمره

33
88
13
33
313

11
31
31
8
13

چنانچه در جدول  3مالحظه میشود ،میانگین متغیرهای تحقیق با عنایت به کمترین و بیشترین
نمره در وضعیت متوسطی قرار دارند.
ازآنجاکه یکی از پیششررررطهای اسرررتفاده از دادههای کمی برای تحلیل رگرسررریون و ضرررریب
همبستگی پیرسون ،نرمال بودن داده است ،لذا برای آزمون نرمال بودن دادهها از آزمون کلموگروف-
ا سمیرنوف ا ستفاده شد .این آزمون روش ناپارامتری سادهای برای تعیین همگونی اطالعات تجربی با
توزیع آماری منتخب است.
جدول  :2بررسی نرمال بودن دادهها
متغیر

آماره كلموگروف -اسمیرنوف

سطح معناداری

خودتنظیمی
راهبرد شناختی

1/318
3/13

1/192
1/39

راهبرد فراشناختی
عزتنفس
تعللورزی تحصیلی

1/919
1/913
3/31

1/191
1/193
1/311

همانطور که در جدول  3مشرراهده میشررود سررطح معنیداری در هر کدام از متغیرها بیشررتر از
 1/18است پس با اطمینان  1/38درصد میتوان گفت این متغیرها دارای توزیع نرمال هستند.
در جدول  1ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش ارائه شدهاند:
جدول  :3ماتریس ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش
راهبرد
شناختی

راهبرد
فراشناختی

متغیر

خودتنظیمی

خودتنظیمی
راهبرد شناختی
راهبرد فراشناختی
عزتنفس

3
**1/911
**1/938
1/138

3
**1/111
**1/311

3
-1/131

تعللورزی

**-1/322

**-1/133

*-1/331

عزت
نفس

3
**/119
-1
*=P>1/18

تعللورزی

3
**=P>1/13
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ماتریس ضرایب در جدول  1نشان میدهد بین تعلل ورزی با نمره کلی خودتنظیمی ( )-1/322و
عزتنفس ( )-1/119همبستگی منفی معناداری در سطح  1/13وجود دارد .بدین معنی که با افزایش
خودتنظیمی و عزتنفس دانش آموزان ،میزان تعلل ورزی آنها کاهش می یاید .همچنین بین تعلل
ورزی با مؤلفههای تشکیلدهنده خودتنظیمی یعنی راهبردهای شناختی ( )-1/133و فراشناختی
( )-1/331ارتباط منفی و معناداری وجود دارد؛ اما بین نمره کلی خودتنظیمی با عزتنفس رابطه
معناداری وجود ندارد (.)r=1/138 ،P<1/18
برای بررسرری این فرضرریه که میزان تعللورزی دانش آموزان براسرراس متغیرهای خودتنظیمی و
عزتنفس قابل پیشبینی ا ست .با برر سی وجود پیشفرضها ،از تحلیل رگر سیون به شیوه همزمان
ا ستفاده شد و در مدل رگر سیونی ،متغیرهای خودتنظیمی و عزتنفس بهطور همزمان وارد تحلیل
رگرسیون شدند.
جدول  :4خالصه نتایج تحلیل رگرسیون همزمان تعللورزی بر حسب متغیرهای خودتنظیمی و عزتنفس
متغیر
مالك
تعلل
ورزی

R

R2

1/129

1/333

R2
تعدیل
شده
1/331

خطای
استاندارد
SE
33/13

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

31891/31

3

8132/89

19121/91

133

333/8

سطح

مقدار
f

معناداری

11/22

1/13

متغیرهای پیشبینیکننده :خودتنظیمی و عزتنفس

همانطور که در جدول  ،1مشاهده میشود ،میزان همبستگی چندگانه متغیرهای خودتنظیمی و
عزتنفس با تعللورزی برابر با  1/129و مقدار مجذور  Rتعدیل شده برابر با  1/331است؛ بنابراین
متغیر خودتنظیمی و متغیر عزتنفس  33/1درصد از واریانس تعللورزی را تبیین میکنند .در ادامه
جدول ضرایب رگرسیون گزارش شده است .نتایج آزمون آنوا نیز بیانگر وجود رابطه خطی بین
متغیرهای پیشبین و مالک است (.)F=11/22 ،P>1/13
جدول  :5رگرسیون همزمان برای پیشبینی تعللورزی از متغیرهای خودتنظیمی و عزتنفس
تغییر
مالك

تعلل ورزی

متغیرهای پیشبین

B

مقدار ثابت
خودتنظیمی

331/11
-1/39

عزتنفس

-1/313

خطای
معیار

Beta

T

8/113
1/123

-1/31

33/11
-1/233

1/333

-1/192

-1/12

سطح
معنیداری
1/13
1/13
1/13

طبق جدول  8سطح معنیداری متغیرهای خودتنظیمی و عزتنفس ،کمتر از  1/13است،
بهاینترتیب این مؤلفهها قادر به پیشبینی تعللورزی دانشآموزان دختر متوسطه نظری هستند.
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معادله رگرسیون برای پیشبینی تعللورزی دانشآموزان با استفاده از ضرایب استاندارد نشده
تعللورزی عبارت است از:
( = 311/11 +)-1/39 X3(+)-1/X313تعلل ورزی
 = X3خودتنظیمی = X3 ،عزتنفس
بحث و نتیجهگیری
تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه خودتنظیمی و عزتنفس با تعللورزی دانشآموزان دختر انجام
شد .نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که در حالت کلی بین خودتنظیمی و
دو مؤلفه راهبردهای شناختی و فراشناختی با تعللورزی دانشآموزان رابطه منفی و معنیداری وجود
دارد .نتایج حاصل همسو و هماهنگ با نتایج تحقیقات قبلی و چهارچوب نظری پژوهش است .برای
نمونه میتوان به تحقیقات تمناییفر و قاسمی ( ،)3132پناهی ( ،)3138دمشقی آسایش و همکاران
( ،)3138سیرویینژاد ( ،)3138شیخاالسالمی ( ،)3138عالیپور و همکاران ( ،)3131یعقوبی و
همکاران ( ،)3131میرزابیگی ( ،)3131عزیزپور شمعلو و ولیزاده شفق ( ،)3131اصغری (،)3131
گلستانی و شکری ( ،)3133رستماوغلی و همکاران ( ،)3133دولتی ( ،)3133هاشمی و همکاران
( ،)3133بدری گرگری و حسینی ( )3193و کاندومیر ( )3131اشاره کرد.
از لحاظ نظری نیز یک رابطه منفی بین این دو متغیر وجود دارد .برای مثال راهبردهای شناختی
عمدتاً در ارجاع به فعالیتهای ذهنی مثل تفکر ،ادراک و استدالل استفاده میشوند .در واقع این نوع
راهبردها برای تسهیل یادگیری و تکمیل تکلیف بهکار میروند و به دانشآموزان کمک میکنند تا
اطالعات تازه را برای ترکیب با اطالعات قبلی آماده و ذخیرهسازی آنها را در حافظهی درازمدت
تسهیل کنند .بهطورکلی ،راهبردهای شناختی ،فرایندهایی هستند که ما برای نظارت ،کنترل و اداره
واکنشهای خود استفاده میکنیم .آنها میانجی یادگیری و عملکرد هستند (باتلر و وین .)3338 ،3به
همین دلیل متغیر خودتنظیمی بهصورت کلی و راهبردهای شناختی و فراشناختی بهصورت خاص
رفتارهای و خصوصیات مغایر با تعللورزی را در دانشآموزان ایجاد میکنند و از این طریق موجب
کاهش تعللورزی در آنان میشوند.
در زمینه راهبردهای فراشناختی هم میتوان گفت این راهبردها ابزارهایی برای هدایت راهبردهای
شناختی و نظارت بر آنها هستند .یادگیرنده به کمک راهبردهای فراشناختی ،از راهبردهای
شناختیاش حداکثر استفاده را میبرد (سیف .)3131 ،بنابر نظریه گیج و برالینر (نقل از یوسف زاده،
یعقوبی و رشیدی )3133 ،راهبردهای فراشناختی در سازماندهی الگوهای فکری ،رفتاری ،خودرهبری
و خودآگاهی در شاگردان مفید هستند .این راهبردها به یادگیرنده در برنامهریزی جهت استفاده از

1. Butler & Winne
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راهبردهای شناختی و نیز در فعالسازی یا برجسته نمودن جنبههای مرتبط دانش قبلی با تکلیف
یادگیری جدید ،جهت سازماندهی و درک سادهتر مطالب کمک میکنند (پینتریچ.)3111 ،
همچنین ،بخشی از تعللورزی دانشآموزان بهخاطر عدمآگاهی و عدم استفاده از راهبردها و
مهارتهای شناختی است .بسیاری از یادگیرندگان در زمینهی خود نظمدهی ،خودوارسی ،تشخیص
مسائل و مشکالت خود و نظایر آن نیاز به آموزش دارند .پژوهشهای انجام شده درباره روشهای
مختلف یادگیری و تفکر نشان میدهند که این راهبردها قابلآموزش و یادگیری هستند و معلمان
میتوانند چه بهصورت مستقل و چه همراه با سایر درسها ،مهارتهای یادگیری را به دانشآموزان و
حتی دانشجویان خود آموزش دهند .این اقدام بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی آنان تأثیر مثبت بهجای
خواهد گذاشت (سیف )3131 ،و این مسئله نیز بهنوبه خود زمینهساز کاهش میزان تعللورزی در
دانشآموزان خواهد شد.
پینتریچ ( ) 3111در تحقیقی ،راهبردهای مطالعه با نظم دادن به ذهن و نوع مطالعه افراد ،آنان را
قادر ساخت تا بر فرایند یادگیری و مطالعه خود مسلط شوند و برای آن برنامهریزی کنند و به نظر
میرسد تمرین این مهارتها در درازمدت موجب افزایش موفقیت تحصیلی میشود .دانشجویانی که
از راهبردهای خودتنظیمی بیشتر استفاده میکنند ،در هنگام تدریس معلم یا هنگام مطالعه سعی
کنند همان زمان با معنادار کردن اطالعات ،ایجاد ارتباط منطقی با اطالعات قبل ،کنترل چگونگی این
فرایند و ایجاد محیط یادگیری مناسب ،مطالب را یاد بگیرند و عملکرد تحصیلی خود را باال ببرند.
نتایج دیگر این پژوهش نشان داد که بین عزتنفس با تعللورزی تحصیلی دانشآموزان دختر رابطه
منفی و معنیداری وجود دارد .این نتیجه پژوهشی با نتایج پژوهشهای بخشی ( ،)3138محمدزاده
( ،)3131قالئی و یعقوبی ( )3133و درو و بالکیس ( )3131همسویی دارد.
در تبیین این یافته از لحاظ نظری میتوان اینگونه بیان کرد که ارزیابی متوالی مثبت و منفی از
عملکرد فرد تأثیر مستقیمی بر عزتنفس وی دارد .بهطوریکه ارزیابی مثبت ،باعث عزتنفس باال و
ارزیابی منفی ،عزتنفس را پایین میآورد (کولدبرگر و برزینتیز .)3331 ،3هرگاه فرد ،ارزشیابی مثبتی
از عملکرد خود داشته باشد ،عزتنفس وی افزایش مییابد؛ درحالیکه اگر فرد ارزیابی منفی از عملکرد
خود داشته باشد ،عزتنفس او کاهش مییابد (سیلورستون .)3333 ،3عزتنفس باال با رفتار عقالنی،
واقعیتگرایی ،فراست ،خالقیت ،استقالل ،انعطافپذیری ،توانایی قبول تغییر ،تمایل به اصالح
اشتباهات خیرخواهی ،همکاری و تعاون در ارتباط مستقیم است؛ اما عزتنفس پایین با رفتار
غیرعقالنی ،بیتوجهی به واقعیتها ،نداشتن انعطاف ،ترس از چیزهایی بدیع و ناآشنا ،سازگاری
بیتناسب و یا سرکشی نامعقول ،رفتار تدافعی ،سرسپاری بیشازاندازه یا رفتار بهشدت کنترل شده
رابطه دارد .این افراد اغلب منزوی شده و از ارتباط با دیگران اجتناب میکنند و یا اینکه در ناامیدی
1. Cold Berger & Breznitz
2. Silverstone
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تالش میکنند تا به دیگران و خود نشان دهند که فرد الیقی هستند (عسگری ،میرزایی ،تبری،
کاظمنژاد لیلی.)3138 ،
باتوجه به نکات فوق میتوان گفت عزتنفس بهمنزله بیان تأیید یا عدمتأیید فرد نسبت به خویشتن
است و نشان میدهد که تا چه اندازه فرد خود را توانا ،ارزنده و پراهمیت میداند و بهعبارتدیگر
عزتنفس یک تجربه شخصی است که ترجمان آن را میتوان در سطح گفتار و در سطح رفتارهای
معنیدار مشاهده کرد .بهاینترتیب میتوان استنباط کرد که فردی که دارای عزتنفس بیشتری است
دارای تعللورزی پایینی خواهد بود.
در نهایت نتایج پژوهش حاکی از این بود که متغیرهای خودتنظیمی و عزتنفس قدرت پیشبینی
تعللورزی تحصیلی دانشآموزان دختر را دارند .این یافته با نتایج تحقیقات قبلی همچون
شیخاالسالمی ( )3138سیرویینژاد ( ،)3138میرزابیگی ( ،)3131جوادی و همکاران ( ،)3131اصغری
( )3131و هاشمی و همکاران ( )3133در یک راستا قرار دارد و فقط در میزان تأثیر متغیرهای
خودتنظیمی و عزتنفس بر تعللورزی تفاوت وجود دارد.
از لحاظ نظری ،یادگیرندگان خودتنظیمگر شرکتکنندگان فعالی در فرایند یادگیری هستند
(زیمرمن و مارتین پونز .)3392 ،این یادگیرندگان در تعقیب اهداف شخصی یادگیری از راهبردهای
متعدد یادگیری استفاده میکنند و بهطور پیوسته بر پیشرفتشان نظارت دارند .یادگیرندگان
خودتنظیمگر در تالشهایشان ،جهت یادگیری از خود استقامت نشان میدهند و راهبردهایشان را در
صورت لزوم جهت بهبود یادگیریشان تغییر میدهند (زیمرمن و مارتین پونز .)3392 ،بهطورکلی در
یادگیری خودتنظیمی یادگیرندگان بر ایجاد فرصت مناسب برای طراحی و اجرای تکالیف یادگیری
تأکید میکنند .در این نوع یادگیری دخالت معلم در عمل یادگیری تا اندازه زیادی کاهش مییابد
بهنحویکه میتوان گفت در یادگیری خودتنظیمی یادگیرندگان بهنوعی خودرهبری در یادگیری دست
مییابند و خود معمار یادگیری خود هستند (زیمرمن.)3331 ،
در تعبیر و تفسیر بخش نخست این یافته چنین به نظر میرسد که وجود راهبردهای خودتنظیمی،
فرایندهای عقالنی و ذهنی دانشآموزان را پویا میسرازند و ازآنجاکه عملکررد تحصریلی متأثر از
فرایندهای عقالنی است ،تأیید تأثیر این راهبردها برر تعللورزی تحصیلی دانشآموزان دور از انتظار
نیست .در واقع وجود این راهبردها باعث میشود که فرد بتواند تمام کنشهای درگیر در یک عمل
شناختی از ابتدا تا انتها را تحت نظر بگیرد و جریان یادگیری خرود را بهگونهای هدایت کند که
بهرهوری فرایندهای ذهنیاش نسبت به زمان و منابع در دسترس افزایش یابد و اگر بتوانند از
راهبردهای خودتنظیمی بیشتر استفاده کنند ،تعللورزی تحصیلی در آنها کمتر خواهد بود.
در خصوص پیشبین تعللورزی از روی عزتنفس میتوان گفت در اصل ،افررادی کره عرزتنفس
باال دارند بیشتر بر تواناییها و صفات مثبت خود تمرکرز میکنند ،درحالیکه افراد با عزتنفس پرایین
برر ضرعفهرا ،کاستیها و صفات منفی خود تمرکز دارند .پس میتوان نتیجهگیری کرد که این
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راهبردهرا بره دلیرل تسرهیل تجربههای موفقیتآمیز و ایجراد فرصرت الزم بررای تمررین ،باعرث
بهبود عملکررد تحصیلی و تجربه یادگیری موفقیتآمیز میشود که این امر بهنوبه خرود در کاهش
تعللورزی تحصیلی دانشآموزان مؤثر است.
با عنایت به نتایج حاصل از این پژوهش پیشنهاد میشود که دورههای آموزش خودتنظیمی شامل
راهبردهای شناختی ،فراشناختی و مدیریت منابع برای همه دانشآموزان بهویژه دانش آموزان تعلل
ورز و والدین آنها تدارک دیده شود .آگاهی معلمان و مدیران مدارس نیز از موارد کاربردی نظریه
خودتنظیمی میتواند در کاهش میزان تعللورزی دانشآموزان مفید واقع شود .همچنین پیشنهاد
میشود ضمن توجه به عوامل مؤثر در رشد عزتنفس دانش آموزان از تجربیات دانشآموزان موفق در
خصوص یادگیری دروس برای دانشآموزان تعللورز استفاده شود.
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