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چکیده
هدف پژوهش حاضر پی بردن به تجربیات دانشآموزانی بود که تعللورزی تحصیلی داشتند .روش
پژوهش حاضر کیفی و از نوع پدیدارشناسی بود .مصاحبه نیمه ساختاریافته با  77نفر از دانشآموزان
پسر سال چهارم رشتههای نظری مقطع متوسطه دوم (دبیرستان) شهرستان مریوان که بهصورت هدفمند
انتخاب شدند ،در سال تحصیلی  49-47انجام شد .مصاحبههای ضبطشده بهصورت کتبی ثبت شدند و
به روش هفت مرحلهای کالیزی مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند .تحلیل تجربه زیسته دانشآموزان،
موجب شناسایی و دستهبندی و استخراج مقولههای اصلی «سببشناسی تعلل ورزی تحصیلی»،
«پیامدها» و «راهکارها» شد و همینطور از مقولههای اصلی ذکرشده ،مقولههای فرعی سببشناسی
درون فردی مشتمل بر نداشتن مهارت مدیریت زمان ،کمالگرایی و مطلق اندیشی ،افکار منفی و ترس
از شکست ،بیعالقه بودن به موضوعات درسی و سببشناسی برون فردی و پیرامونی شامل دوستان
بیبرنامه و بیانگیزه ،نبود الگوی موفق و همینطور پیامدهای عاطفی و روانی -تحصیلی و رفتاری -

شناختی و راهکارهای فردی – اجتماعی از مقولههای اصلی پیامدها و راهکارها ،استخراج شدند.
یافتههای این پژوهش توانست تصویر روشنی از علل تعللورزی تحصیلی ،پیامدها و راهکارهای حل
مشکل ارائه کند.
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مقدمه
تعللورزی 7فرایندی ضد انگیزشی است که ناشی از فقدان میل و رضایت برای انجام
کاری است (ریان و دسی)2111 ،2؛ بهعبارتدیگر تأخیر عمدی یا تأخیر در انجام
تکلیفی است که باید انجام بگیرد (شراو ،وادکینس و اوالوسون .)2111 ،8بالکیس و
دور )2114( 9تعللورزی را بهعنوان فروگذاری از انجام وظایف و مسئولیتها در یک
شکل و اندازه و زمان بهموقع و مورد انتظار ،علیرغم اجتنابپذیر بودن و توانایی فرد
تعلل ورزی ،شامل تأخیر عمدی در کارهایی است که فرد قصد انجام آن را دارد،
درحالیکه از پیامدهای منفی آن اطالع دارد و در اکثر موقعیتها منجر به نارضایتی از
عملکرد میشود (استیل .)2111 ،9ازنظر آماری ،این عادت نزد بیشتر مردم رایج است و
حدود  79الی  21درصد جمعیت بزرگساالن با این مشکل مواجهاند (جوکار و
لطیفیان .)7889 ،عالوه بر این برخی از پژوهشها حاکی از آن است که درصد تعلل
ورزی افراد در حال افزایش است (کاچگال ،هانسن و ناتر .)2117 ،7نظریههای
گوناگونی درباره تعللورزی وجود دارد .نظریههای رفتاری ،تعللورزی را برحسب
نظریه تقویت تبیین میکنند ،یعنی به تعویق انداختن کار برای فرد اثر تقویتی بیشتری از
انجام آن دارد (بریودی )7481 ،1رویکرد روان تحلیلگری ،تعللورزی را بهعنوان یک
رفتار مسئلهدار که نشاندهنده هیجانهای روانی زیربنایی است و بیشتر دربرگیرنده
احساسهایی نسبت به خانواده فرد است ،شناسایی میکند .رویکردهای شناختی نیز بر
نقش باورهای غیرمنطقی و چشمداشتهای غیرواقعبینانه در تعللورزی تأکید میکنند
(بالکیس و دورو؛ .)2111
بررسیها نشان دادهاند که تعللورزی نهتنها یک مشکل مدیریت زمانی ،بلکه فرایند
پیچیدهای است که شامل مؤلفههای هیجانی ،شناختی و رفتاری است (فی و تانگنی،8
 .)2111از سوی دیگر این صفت تعللورزی پیشبینی کننده رفتارهای تأخیری
دانشآموزان بوده (الی و سچونبرگ )7448 ،4و یا پیامدهای زیانآور شامل نمرات
1. procrastination
2. Deci, E. L., & Ryan, R. M.
3. Shrav, G., Wadkins, T. & Olafson, L.
4. Balkis, M., & Dura, E.
5. Steel, P.
6. Kachgal, M., Hansen, L. S., & Nutter, K. J.
7. Briody
8. Fee & Tangney
9. Lay & Schouwenburg
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پایین و انصراف از تحصیل و تأخیر در به پایان رساندن تکالیف تحصیلی ارتباط دارد
(موزینسکی و آکماتوس7447 ،7؛ نقل از شهبازیان .)7849 ،تعلل ورزی یعنی به تأخیر
انداختن یا به تعویق انداختن عملی تعریف کردهاند که شخص باید انجام دهد و
ازاینرو سطحی از اضطراب ناشی از تعللورزی را تجربه میکند (رورباگ2117 ،2؛
نقل از نریمانی ،رستم اوغلی و موسی زاده.)7849 ،
تعللورزی میتواند دو نوع پیامد بیرونی و درونی داشته باشد .پیامد درونی دامنهای
از آزردگی و ندامت تا خودسرزنشی و ناامیدی را شامل میشود .افرادی که پیامد
درونی را تجربه میکنند ،در نظر افراد دیگر ممکن است انسانهایی کامل و موفق به
نظر آیند ،اما از درون خود دچار مشکالت روانشناختی هستند .این افراد از احساس
ناکامی و عصبانیت رنج میبرند؛ چراکه تعللورزی ،آنان را از انجام کارهایی که فکر
میکنند میتوانند از عهدهاش برآیند ،بازداشته است و اگرچه در ظاهر کارهایشان را
خوب انجام میدهند ،اما از درون رنج میکشند .تعلل ورزی ممکن است فقط به
پیامدهای درونی منجر نشود بلکه پیامدهای بیرونی را هم به دنبال داشته باشد مانند
جریمههای کم برای تأخیر در تکالیف (فوسچیا و سیویز.)2117 ،8
در پژوهشهایی که تاکنون انجام شده است پنج نوع متفاوت از تعللورزی شناخته
شده است که عبارتاند از تعللورزی عمومی (میلگرام 9و همکاران،)7488 ،
تعللورزی در تصمیمگیری( 9ایفرت و فراری ،)7487 ،7تعللورزی روان رنجورانه

1

(آلیس و نال ،)7414 ،8تعللورزی تحصیلی (میلگرام و همکاران )7448 ،و تعللورزی
وسواسگونه( 4فراری7447 ،؛ نقل از حاتمی ،پژمانفرد و صالح نجفی.)42 ،
تعلل ورزی نحو اختیاری در انجام تکالیف تحصیلی با وجود انتظار برای بدتر شدن
شرایط به دلیل تأخیر است (دی ،منسینک و سولیوان2111 ،71؛ گاالگر ،گولن و کلهر،77

1. Muzineski & Akamatsu
2. Rohrbaugh
3. Fuschia, M., & Siveis
4. Milgram
5. decisional procrastination
6. Effert & Ferrari
7. Neurotic Procrastination
8. Ellis & Null
9. compulsive procrastination
10. Day, V., Mensink, D., & Sullivan, M.
11. Gallagher, Golin, & Kelleher
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 7442نقل از گوستاوسون و میاک .)2171 ،7تاکرلد ( )2119افراد دارای رفتار
تعللورزی را به شرح زیر توصیف میکند:
 )7افرادی که گاهی اوقات تعللورزی میکنند
 )2افرادی که دارای رفتار تعللورزی مزمن هستند
2

8

همچنین تعللورزی به دو نوع «دارای ترس از تنش » و «بـیخیـال » تقسـیم مـیشـود.
(شهبازیان.)7849 ،
برخی دیگر از صاحبنظران همچون استیل ( )2111و یانگ 2171( 9نقل از
رحیمیان بوگر و روحانی پور )7849 ،تعللورزی تحصیلی را تمایل همیشگی و غالب
فراگیران برای به تعویق انداختن فعالیتهای تحصیلی تعریف میکنند که تقریباً همیشه
با اضطراب همراه است.
فردی که تعلل میورزد ،بهجای انجام کارهای مهمتر ،به انجام کارهای کماهمیتتر
میپردازد یا اینکه ممکن است وقت خود را با پرداختن به فعالیتهای جزئی و یا
خوش گذارانی به هدر میدهد .در اغلب موارد این افراد ،خود را برای انجام کار یا
تکلیف آماده میکنند ،اما از انجام کار یا تکلیف اجتناب میکنند (نوران .)2111 ،9افراد
با تعلل ورزی باال ممکن است در قبال فقدان توانایی مهار خود فشار روانی زیادی
داشته باشند و درباره تواناییهای خود ،باورهای منفی داشته باشند (بالکیس و دوور،
.)2111
تعللورزی و ازجمله تعللورزی تحصیلی پدیدهای غیر قابلتغییر و ذاتی نیست
بلکه اکتسابی است و از طریق بهکارگیری فنون مشاوره و اصول تغییر رفتار میتوان
نسبت به کاهش و حذف آن اقدام کرد (قرهآغاجی ،فتحیآذر ،واحدی ،ادیب.)7849 ،
تعیین کردن اهداف معیّن ،قابلاندازهگیری ،دستیافتنی ،واقعبینانه و زمانبندیشده در
طول زمان میتواند منجر به کاهش تعللورزی تحصیلی در یادگیرندگان شود
(گوستاوسون و میاک .)2177 ،آموزش راهبردهای مدیریت زمان ،بر بهبود مهارتهای

1. Gustavson, D. E., & Miyake, A.
2. tense-afraid
3. relaxed
4. Yong
7. Noran, F. Y.
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مطالعه و تعللورزی دانشآموزان تأثیر میگذارد (اشتری مهرجردی ،بگیان کوله مرز،
عباسی و محمودیان.)7849 ،
پژوهشگران عوامل مختلفی مانند کمالگرایی مثبت (هاشمی ،)7847 ،حرمت خود
(قالیی و یعقوبی ،)7842 ،اعتماد به خود تحصیلی (ابوالقاسمی ،نظری ،زاهد و نریمانی،
 )7847را در شکلگیری تعلل ورزی مطرح کردهاند .بورکا و یان 7441( 7نقل از دورو،
 )2111نیز طی مطالعـهای نشـان دادنـد کـه احسـاس نـاتوانی ،فقدان انگیزه،
کمالگرایی ،ضعف در مدیریت زمان 2و یا ضـعف در مـدیریت مهارتهای
سازماندهی از علل تعللورزی تحصیلی محسوب میشوند .دورو ( )2111ضـعف در
مدیریت زمان ،عدم توانایی در تمرکز بر تکلیـف ،تـرس ،اضـطراب و باورهـای منفـی
را از عوامل مؤثر بر تعللورزی تحصیلی میداند .شراو ،وادکینز و اوالفسن ()2111
انزجار از تکلیف و لذت بردن از انجام تکلیف را بهعنوان عواملی که بر تعللورزی
تحصیلی تأثیر میگذارند ،مطرح کردهاند .بهطورکلی ،تعللورزی در کالسها و
درسهایی که یادگیرندگان از آنها لذت میبرند کمتر اتفاق میافتد .رابطه منفی بین
تعللورزی تحصیلی و عملکرد منظم فرد در کـار ،برنامهریزی ،تنظیم زمان و
سازماندهی ضعیف نیز تأیید شده است (شاونبرگ2119 ،8؛ نقل از سواری ،بشلیده و
شهنی ییالق.)7884 ،
تعلل ورزی پیامدهایی را نیز به دنبال دارد .بررسیها نشان دادهاند که از پیامدهای
تعلل ورزی ،عملکرد نامناسب تحصیلی (دشت بزرگی7849 ،؛ پورصابری،)7849 ،
یادگیری و پیشرفت تحصیلی کمتر و ترک تحصیل (آرمو ،ویلیامز و آدسینا2177 ،9؛
بالکیس )2178 ،است.
روش پدیدارشناسی برای روشنسازی بیشتر پدیدهای خاص بکار میرود (حاج
باقری و همکاران .)7887 ،با وجود پژوهشهای کمّی فراوانی که در رابطه با
تعللورزی و تعللورزی تحصیلی صورت گرفته است ،مطمئناً بهوسیله روشهای کمّی
نمیتوان به عمق ابعاد این پدیده مهم و شایع در بین دانشآموزان پی برد .پژوهشهای
کیفی ،قابلیتها و برتری چشمگیری ،در شناخت عمیق پدیدهها و تبیین تجربههای
1. Burka, & Yuen
2. time management
3. Schouwenburg
4. Aremu, A. O., Williams, T. M., & Adesina, F. T.
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واقعی دارند ،میتوان با بررسی تجربیات دانشآموزان تعللورز از دیدگاه پدیدار
شناختی ،7زمینههای الزم را برای فهم بیشتر دنیای این گروه از دانشآموزان فراهم کرد
و درنهایت از نتایج آن برای توسعه راهبردهایی برای کمک به پیشگیری ،کاهش و
همینطور حل مشکل تعللورزی تحصیلی استفاده کرد .با توجه به خأل وجود
پژوهشهای کیفی در زمینه تعلل ورزی که ما را به دنیای درون این دانشآموزان
میکشاند ،مطالعه کیفی حاضر بهمنظور بررسی تجربه زیسته دانشآموزانی که از
تعللورزی تحصیلی میبردند ،صورت گرفت.
روش
ازآنجاییکه هدف پژوهش حاضر توصیف تجربیات دانشآموزان دارای سابقه
تعللورزی تحصیلی بود ،این مطالعه به روش پدیدارشناسی توصیفی انجام گرفت.
میزان تعللورزی تحصیلی مشکلآفرین در میان دانشآموزان را حداقل  11تا  41درصد
(آلیس و کانائوس )7414 ،2و تعللورزی حاد را  21تا  81درصد در دانشآموزان
تخمین زدهاند و با توجه به اینکه دانشآموزان سال چهارم متوسطه (پیشدانشگاهی)
کنترل بیشتری بر برنامهریزی و امور تحصیلی خود دارند ،پژوهش بر روی دانشآموزان
سال چهارم متوسطه صورت گرفت .در پژوهش حاضر ابتدا مشارکتکنندگان با توجه
به هدف مطالعه که توصیف و فهم عمیق تجربیات دانشآموزان دارای سابقه تعللورزی
تحصیلی بود ،از میان جامعه در دسترس که در سال تحصیلی  49-47مشغول به
تحصیل بودند و برای دریافت کمک و خدمات در راستای حل مشکل تعللورزی
تحصیلی خود ،به مرکز مشاوره آموزشوپرورش مریوان و همینطور به اتاق مشاوره
مدارس مراجعه کرده بودند ،درمجموع تعداد یازده دانشآموز پسر انتخاب شدند و
مورد مصاحبه قرار گرفتند .بر روی آنها پرسشنامه تعللورزی تحصیلی سولمون 8و
راثبلوم 7484 ،9نقل از جوکار و دالورپور )7887 ،اجرا شد .از میان آنها کسانی که
دارای باالترین نمره تعلل ورزی تحصیلی بودند (کسب نمره باالتر از  87در این
پرسشنامه به معنای میزان تعللورزی زیاد در فرد است) یازده دانشآموز شناسایی و
1. phenomenology
2. Knaus
3. Solomon, L.
4. Rothblum, E.
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انتخاب شدند .معیار اول ورود به پژوهش «پر کردن پرسشنامه خودسنجی تعلل ورزی
تحصیلی و کسب نمره باال (نمره باالتر از  )87در پرسشنامه» بود .یکی دیگر از معیارها
داشتن وضعیت و سابقه تحصیلی عادی و قابلقبول بود .در این پژوهش با توجه به

هدف مطالعه که توصیف و فهم عمیق تجربیات دانشآموزان دارای خصیصهی تعلل-
ورزی تحصیلی بودند دادهها از طریق مصاحبههای بین فردی عمیق و نیمه سازمانیافته
مشارکتکنندگان به دست آمد .برای رعایت مالحظات اخالقی ،قبل از شروع مصاحبه،
مشارکت کنندگان در جریان اهداف پژوهش قرار گرفتند و با رضایت خود در پژوهش
شرکت کردند با کسب اجازه از مشارکتکنندگان صدای آنها ضبط شد و پس از ضبط
جلسات مصاحبه ،بهصورت کتبی نوشته شد .و همینطور به مشارکتکنندگان اعالم شد
که در هر مرحله از پژوهش که تمایل به انصراف از ادامه شرکت در پژوهش داشته
باشند با مانعی روبرو نخواهند شد و مشخصات آنها در طول پژوهش و همچنان
بعدازآن محرمانه خواهند ماند .پس از پایان یافتن فرایند مصاحبه برای تعیین روایی از
روش بازبینی با کمک مشارکتکنندگان و همکاران استفاده شد.
ابزار مورداستفاده برای شناسایی دانشآموزان تعللورز ،پرسشنامه تعلل ورزی
تحصیلی که در سال  7484توسط سولمون و راث بلوم ساخته شده است ،بود .این
پرسشنامه سه حوزۀ آماده کردن تکلیف ،آمادگی برای امتحان و گزارش نیمسال
تحصیلی را در برمیگیرد که شامل  27گویه است .در مقابل هر گویه ،طیف
چهارگزینهای بهندرت (نمره یک) تا گزینه تقریباً همیشه (نمره چهار) قرار دارد .در
پژوهش فاتحی ،عبدخدایی ،آذرافروز و بختی )7848( ،ضریب آلفای کرونباخ برابر
 1/47بوده است .پایایی پرسشنامه در پژوهش نیکبخت ،عبدخدائی ،حسنآبادی،
( )7842با آلفای کرونباخ برابر  1/ 87بود .ضریب پایایی این پرسشنامه در پژوهش
بدری گرگری و حسینی ( 1/47 )7841گزارش شده است .در پژوهش آتابای ()7848
ضریب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاسهای آمادگی برای تکلیف ،آمادگی برای
تکلیف ،تهیه گزارش نیمسالی و کل پرسشنامه به ترتیب  1/11 ،1/78 ،1/71و 1/88
گزارش شده است .جوکار و دالورپور ( )7887بهمنظور تعیین روایی این مقیاس از

روش تحلیل عاملی و همبستگی گویه با نمره کل استفاده کردهاند.
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فرایند تحلیل داده ها در پژوهش حاضر به شرح ذیل و با استفاده از روش تحلیل
مضمون صورت گرفت:
 شناسایی مشارکتکنندگانی که تعللورزی تحصیلی را تجربه کردهاند (با استفاده ازپرسشنامه تعلل ورزی تحصیلی و معرفی توسط مشاوران مدارس متوسطه دوم سطح شه،
مراجعه دانشآموزان دارای ویژگی تعللورزی تحصیلی به مرکز مشاوره جهت دریافت
خدمات مشاوره)
 انجام مصاحبه با مشارکتکنندگان و اقدام به ضبط مصاحبهها با کسب اجازه قبلی از آنها پیاده کردن مصاحبهها روی کاغذ تحلیل مضامین اولیه (خواندن خط به خط دادههای گردآوریشده ،استخراج مفاهیم وجمالت اصلی ،مقولهبندی اولیه)
 -تحلیل مضامین دوم (طبقهبندی دادهها ،مشخص کردن زیر طبقات ،تشکیل طبقات نهایی)

گردآوری اطالعات در این پژوهش بهوسیله مصاحبه ژرفنگر صورت گرفت.
پژوهشگر بدون کوشش برای جهت دادن به گفتگوها ،سعی کرد تا به دنیای غیررسمی
و تجربیات زندگی افـراد دست یـابـد .همینطور ضمن اطمینان دادن بـه
مشارکتکنندگان در ارتباط با محرمانه ماندن بیانات ،اطالعات و هویت آنها ،به آنان
اطالع داده شد که در هر مرحله از تحقیق که مایل به ادامه همکاری نباشند ،میتوانند
عدم تمایل خود را اعالم کرده و از پژوهش خارج شوند.
دادهها با استفاده از روش هفت مرحلهای کالیزی 7مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
انجام مراحل کالیزی به این صورت بود که پژوهشگر کلیه توصیفهای شرکتکنندگان
را مکرراً مطالعه کرده و بهمنظور درک این مفاهیم ،با آنان هم احساس شد .سپس
جمالت و واژگان مرتبط با پدیده موردمطالعه را استخراج کرده و به هرکدام از جمالت
استخراج شده معنی و مفهوم خاصی داد .بعد از مرور توصیفهای مشارکتکنندگان
مفاهیم مشترک درون دستههای خاص موضوعی قرار داده شد و جهت موثق کردن
مطالب به توضیحات اصلی مراجعه می شد در مرحله بعد عقاید استنتاج شده به
توصیفی جامع و کامل تبدیل گشت .درنهایت یافتههای نهایی حاصل ،بهمنظور اطمینان
از موثق بودن آنها به شرکتکنندگان ارائه شد.

1. Colaizzi
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یافتهها
ازآنجاییکه تعلل ورزی تحصیلی یکی از مشکالت شایع در بین دانشآموزان و بهویژه
شرکتکنندگان کنکور سراسری است و مطابق برخی پژوهشها حدود  11درصد
دانشآموزان و یادگیرندگان تکالیف و امور تحصیلی خود را با تأخیر و وقفه انجام
می دهند و با توجه به آنکه پژوهش کیفی در مورد این موضوع مهم و اساسی صورت
نگرفته است ،جهت پی بردن به عمق پدیده ،ضرورت بررسی تجربه زیسته افراد دارای
ویژگی تعللورزی تحصیلی به طور دقیق مورد مطرح شد .پس از تحلیل دادهها به روش
کالیزی 9 ،مقوله اصلی و چندین مقوله فرعی استخراج شد.
جدول  .1مقولههای اصلی و فرعی تعللورزی
مقولههای اصلی
 -7سببشناسی
 -2پیامدها
 -8راهکارهای غلبه

مقولههای فرعی
درون فردی (نداشتن مهارت مدیریت زمان ،کمالگرایی و مطلـق اندیشـی ،افکـار
منفی و ترس از شکست ،بیعالقه بودن به موضوعات درسـی)  -2عوامـل بـرون
فردی و پیرامونی (دوستان بیبرنامه و بیانگیزه ،نبود الگوی موفق)
عاطفی و روانی -تحصیلی و رفتاری  -شناختی
فردی – اجتماعی

سببشناسی .در بررسی حاضر یکی از مقولههای بهدستآمده در مورد تعلل ورزی
دانشآموزان سببشناسی تعللورزی تحصیلی بود .علت اینکه برخی از دانشآموزان
دست به تعللورزی میزنند به شرح زیر است:
مقولههای فرعی :اولین مقوله اصلی استخراجشده مربوط به خود فرد است .مطابق
تجربیات مشارکتکنندگان و تحلیلهای بهدستآمده در جریان تعللورزی دانشآموزان
عواملی درون فردی علت تعلل ورزی هستند که از خود فرد و ویژگیهای فرد
تعللورز نشأت میگیرد و بهنوعی ارتباطی با دیگران و عوامل محیطی ندارد .برخی از
گفتههای مشارکتکنندگان که در این مقوله جای میگیرند:
عوامل درون فردی :ازجمله مواردی که تعدادی از مشارکتکنندگان بهعنوان علت
تعللورزی تحصیلی خود ،ذکر کردند مربوط به خصوصیات و ویژگیهای عاطفی،
شناختی و هیجانی فرد با خصیصهی تعللورزی تحصیلی است.
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الف) نداشتن مهارت مدیریت زمان« :نمیدانم چطوری وقت خود را تنظیم کنم،
همهاش امروز و فردا میکنم ،با خودم میگویم اآلن حوصله مطالعه کردن ندارم و
درسی را که از قبل برایش زمانبندی کرده بودم کنار میگذارم و به فعالیت دیگری
مشغول میشوم .اغلب تأخیر و تعللهایم نتیجه عدم آگاهی از وقت مقرر و زمانبندی
صحیح برای انجام کارهاست( ».شرکتکننده شماره )7
ب) کمالگرایی و مطلق اندیشی« :معتقدم یا نباید کاری را انجام بدم و یا اگر انجام دادم
باید تمام و کمال انجام بدم و به همین دلیل و ترس از ناتمام انجام دادن جرئت
نمیکنم شروع به انجام فعالیت کنم در امور تحصیلی هم میخواهم صد درصد کامل و
دقیق انجام دهم در یک ساعت مطالعه برنامهریزیشده اگر  71دقیقه از وقتم را از دست
بدهم بقیه  91دقیقه ذهنم به کامل انجام ندادن و اینکه چرا آن قسمت را هدر دادم و
مطالعه نکردم ،مشغول است( ».شرکتکننده شماره )8
ج) افکار منفی و ترس از شکست« :به خودم میگویم اگر امسال در کنکور رتبه خوبی
کسب نکنم همه آرزوهایم بر باد میرود .موقعی که میخواهم برنامهها و
برنامهریزیهایم را اجرایی کنم به فکر فرومیروم و معموالً افکاری منفی مانند اگر شب
امتحان مریض شوم ،اگر اضطراب به سراغم بیاید ،اگر سؤاالت سخت باشد ،اگر قبول
نشوم و ...مانع اجرایی شدن برنامه و باعث اتالف وقت و همینطور عقب افتادن از
زمانبندی و برنامهریزیم میشود( ».شرکتکننده شماره )9
د) بیعالقه بودن به موضوعات درسی« :به تأخیر انداختن امور و انجام تکالیف در افراد
زیادی وجود دارد و به عالقه برمیگردد ،به دلیل اینکه به برخی موضوعات و عناوین
درسی عالقه ندارم و آنها را با تأخیر انجام میدهم و از برنامهریزی عقبم و خیلی از
عناوین و کتابها را نخواندهام و در برخی دیگر از درسها به دلیل عالقه فراوان تعلل
نمیکنم و برای انجام دادن آنها سریع و بدون معطلی اقدام میکنم ،خیلی هم از برنامه
جلوترم .و به خاطر عدم انجام احساس نارضایتی و ندامت میکنم .در مورد درسهایی
که به آنها عالقه دارم تعلل ورزی نمیکنم و بهموقع آنها را مطالعه میکنم چون از
مطالعه آن دروس لذت میبرم( ».شرکتکننده شماره .)71
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ه) تعیین نکردن هدف و یا مبهم بودن اهداف و اولویتبندی نکردن اهداف و
فعالیتها« :اهداف مشخص و معینشدهای ندارم ،خیلی کلی هدفهایم را تعیین میکنم
ازجمله قبول شدن در یک رشته دانشگاهی( ».مشارکتکننده شماره )9
«سفر در دنیای موبایل و اینترنت یکی از عوامل تعلل ورزی بنده بود و بهقدری
درگیر شبکههای اجتماعی (تلگرام ،اینستاگرام و فیسبوک و غیره) و فضای مجازی
بودم که از اقدام به شروع مطالعه و اجرای برنامه خودداری میکردم( ».شرکتکننده
شماره )2
«برخی اوقات کارهایی انجام میدهم که بعدها هم میتوانم آن را انجام دهم و به
همین دلیل از برنامهام عقب میافتم و شب امتحان با خودم میگویم کاش مثالً دو روز
قبل بهجای رفتن به مهمانی و غیره درسهایم را مطالعه میکردم تا اآلن اینقدر
تحتفشار قرار نمیگرفتم( ».شرکتکننده شماره )1
عوامل برون فردی و پیرامونی :مشارکتکنندگان دالیلی برای تعللورزی خود بر اساس
تجربه زیسته خود بیان کردند که به عوامل محیطی و اجتماعی مرتبط است .برخی از
مقولههای مربوط بهاینعلت و عوامل محیطی و پیرامونی عبارتاند از:
الف) دوستان بیبرنامه و بیانگیزه« :وقتی تنها هستم مشکلی ندارم و تقریباً برنامه و
زمان پیشبینیشده برای مطالعه دروس کنکور و دروس پیشدانشگاهی را بدون مشکل
انجام میدهم ،اما بهمحض ورود به کالس و یا تماس تلفنی با دوستان و
همکالسیهایم تحت تأثیر بیبرنامگی و بیانگیزه بودن آنها قرار میگیرم و ناخواسته
از برنامهام عقب میافتم و برنامه و زمانبندی مطالعهام به هم میخورد( ».شرکتکننده
شماره )7
ب) نبود الگوی موفق و داشتن دوستان با ویژگی تعللورزی« :از بدشانسیم از میان
اطرافیانم فردی که ازنظر مدیریت زمانی قوی باشد و خیلی حسابشده امور مربوط به
مدرسه و کنکورش را انجام بدهد و در این زمینه حسابشده پیش رود ،سراغ ندارم تا
به عنوان الگو برای خودم قرار دهم و در این زمینه از او کمک بطلبم هرچند بارها از
اینترنت و شبکههای اجتماعی نکاتی گرفتهام که در این زمینه مفید بودهاند اما قابل
قیاس نیست با موردی که خودم میشناسم و میتوانم شاهد رشد و موفقیتش درزمینه
کنکور و تحصیل باشم .دوستانم خیلی اهل برنامهریزی و مطالعه کردن زمانمند و پیش
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از موعد نیستند تا شب امتحان مطالعه نمیکنند و زمانی هم که میخواهم برنامهریزی و
مطالعه کنم و برنامه هفتگی و روزانهام را اجرا کنم مسخرهام میکنند و بیشتر آنها
بهتماممعنا تکالیف تحصیلی خود را با وقفه و تأخیر انجام میدهند( ».شرکتکننده
شماره )4
پیامدها .هر پدیدهای نتیجه و پیامدی به دنبال دارد و با توجه به تجربیات
مشارکتکنندگان پژوهش حاضر ،پیامدهای پدیده تعلل ورزی تحصیلی و مقولههای
فرعی عبارتاند از عاطفی و روانی -رفتاری -شناختی .بعضی از تجربیات و گفتههای
مشارکتکنندگان به شرح زیر است:
پیامدهای عاطفی و روانی :تعللورزی کردن و بهویژه تعللورزی تحصیلی آثار و
پیامدهایی دارد .تجربیات شرکتکنندگان گویای این است که تعللورز بودن باعث از
دست دادن اعتماد به خود و حرمت خود و احساس گناه میشود .افراد دارای
خصیصهی تعللورزی تحصیلی آنقدر در اجرایی کردن برنامه خود شکست میخورند
و نقشههایشان نقش بر آب میشود و تمام نقشهشان روی برگه میماند تا اعتمادشان را
به خود از دست میدهند.
الف) احساس نومیدی ،گناه و فقدان خود ارزشمندی« :از خودم متنفر و بیزار هستم و
به خودم می گویم تا کی باید این روال ادامه داشته باشد .چرا نمیتوانم مانند دیگران
برنامه مطالعهام را اجرایی کنم ،همهاش امروز و فردا میکنم ،دیگر به خودم باور ندارم،
آدم ضعیفی هستم ،از پس یک برنامه برنمیآیم ،نبود اعتمادبهنفس من را از بین برده
است ،خانوادهام مرا بیکفایت و مسئولیتناپذیر میدانند( ».شرکتکننده شماره )2
«تابستان سال سوم (سال گذشته) و همینطور سهماهه پاییز را به دلیل سهلانگاری
از دست دادم به خاطر جو دوستانه و خوابگاه ،عمرم هدر رفت و خیلی کم درس
میخواندم چون با خودم فکر میکردم هنوز زمان کافی در اختیار دارم و آزمون کنکور
تیرماه است بنابراین تا تیر زمان زیادی مانده است و حاال فکر میکنم با این زمان کمی
که در اختیار دارم و با توجه به رقابتی که وجود دارد همه از زمان خود به بهترین شکل
استفاده کردهاند بهجز من .اآلن که به گذشته خودم برمیگردم و پایههای دوم و سوم را
که مرور میکنم متوجه می شوم که در سنوات گذشته هیچ کار خاصی نکردم و احساس
گناه و پشیمانی میکنم( ».شرکتکننده شماره )9
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«احساس میکنم که هیچکس بهاندازه من ،در حق من ظلم نکرده است .فقط خودم
را مقصر میدانم و احساس نارضایتی و پشیمانی دارم( ».شرکتکننده شماره )71
« عقب انداختن مطالعه دروس منجر بـه ناامیـدی مـن شـده اسـت .بـا خـودم فکـر
میکنم امسال موفـق نمـیشـوم و بـه خـاطر سـهلانگـاری و مسـخره کـردن وقـت و
زمان یـک سـال از عمـر گـرانبهـایم را از دسـت دادهام و ایـن زمـان قابـل بازگشـت
نیست( ».شرکتکننده شماره )1
«به خاطر از دست دادن زمان احساس ندامت و پشیمانی میکنم و خودم را مسخره
میکنم( ».شرکتکننده شماره )8
«همیشــه بعــد از آزمــون وقتــی کارنامــه را دریافــت مــیکــردم خیلــی ناامیــد
میشدم البته مشکل از خـودم بـود چـون همـانطـور کـه گفـتم درسهـای سـالهـای
دوم و ســوم دبیرســتان را بــهموقــع خــودش مــرور نکــردم و هــر وقــت ســر جلســه
آزمون حاضر مـیشـدم بـا مشـکل مواجـه مـیشـدم و منجـر بـه نومیـدی زیـادی در
زندگی خودم شدم( ».شرکتکننده شماره )2
پیامدهای عینی و رفتاری تعلل ورزی تحصیلی :تجربیات بیشتر مشارکتکنندگان مبین
این واقعیت است که تأخیر و تعلل در شروع مطالعه دروس و سر وقت انجام ندادن
تکالیف ،ازنظر رفتاری پیامدهایی دارد« .معدل دروس نهاییام به دلیل تأخیر داشتن در
انجام تکالیف و امروز و فردا کردن خیلی کم شده است و  29درصد شانس موفقیتم در
کنکور را از دست دادهام چون معدل دروس نهایی سال سوم بیستوپنج درصد و
آزمون کنکور  19درصد است .به خاطر تماشای بازی فوتبال قید مطالعه کردن را
میزدم( ».شرکتکننده شماره )7
«افت تحصیلی شدید در امتحانات نهایی سال سوم و همینطور امتحانات نوبت اول
سال چهارم( ».شرکتکننده شماره )7
«به دلیل تعللورزی و این دست و آن دست کردن ،ناچار به حذف مطالعه برخی
دروس شدهام و دست به گلچین کردن مطالب و بحثهای درسی با توجه به
بودجهبندی سؤاالت سنوات گذشته کردهام .مثالً فصلهایی که سالهای گذشته
سؤالهای کمتری داشته است را حذف میکنم تا برای مطالعه بقیه فصلهای کتاب
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فرصت بیشتری داشته باشم و مطمئنم با این کار شانس موفقیت خودم را کم میکنم».
(شرکتکننده شماره )1
پیامدهای شناختی :مشارکتکنندگان پژوهش حاضر به مواردی از قبیل اشتغال ذهنی،
حواسپرتی حین مطالعه اشارهکردهاند که گویای پیامدها و آثار شناختی تعلل ورزی
تحصیلی است« .فکرم خیلی مشغول است و حتی موقع مطالعه و حضور در کالس
درس به فکر کارهای عقبافتاده و دروس جامانده هستم( ».شرکتکننده شماره )8
راهکارها .یکی از اهداف پژوهش حاضر پی بردن به راهکارهای استفادهشده توسط
مشارکتکن ندگان است اینکه برای غلبه بر مشکل و کاهش و از بین بردن تعللورزی
تحصیلی خود به چه راهکارها و اقداماتی متوسل شدهاند .مشارکتکنندگان پژوهش
حاضر ابتدا جهت معرفی خود و درخواست کمک برای گرفتن مشاوره تحصیلی به
مشاورین آموزشگاههای محل تحصیل و مرکز مشاوره شهرستان مریوان مراجعه کردند
و با توجه به آنکه برای حل مشکل و کاهش تعللورزی تحصیلی چندین جلسه
مراجعه کردند راهکارهایی برای حل مشکل توسط مشاور و خود مراجعین و
دانشآموزان ارائه شد و دانشآموزان نیز با توجه به ویژگیها و شرایط و موقعیت خود
از بین راهکارهای ارائهشده ،مناسبترین راهکارها را انتخاب کردند و پس از اجرایی
کردن راهکارها در مراجعات بعدی ،تجربههای خود را بیان کردند .راهکارهای
تجربهشده در دو مقوله فرعی فردی و اجتماعی عبارتاند از:
راهکارهای فردی« :به جای تعیین اهداف بلندمدت و کلی قبول شدن در دانشگاه،
اهداف کوتاهمدت و میانمدت ازجمله کسب تراز باالی  9111در آزمون مرحله بعدی
و  ...را برای خودم تعیین کردم و بر دیوار اتاق نصب کردم و با مرور کردن آنها و تهیه
جدول زمانبندی و برنامهریزی با راهنمایی اعضای خانواده و همچنین کسب تجربه از
دوستان قبولشده در سال گذشته توانستم در غلبه بر تعللورزی تحصیلی خودم
پیشرفت کنم و واقعاً از پیشرفت خودم رضایت دارم( ».شرکتکننده شماره )9
«در جلسات راهنمایی گروهی و مشاوره یاد گرفتم بهجای تمرکز صرف بر رشته
پزشکی و بیتوجه بودن به رشتههای پیراپزشکی و سایر رشتهها بهجای اینکه کمالگرا
باشم و خیلی ایده آل و خوشبینانه به رتبه خود در کنکور فکر کنم اآلن نسبت به
گذشته واقعبینانهتر به آینده تحصیلی و شغلی خودم فکر میکنم و تا حدودی هم از
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ناامیدی ام کم شده است و روحیه بهتری پیدا کردم چون تقریباً از اواسط سال به بعد
میدانستم که رتبه عالی کسب نمیکنم و پزشکی قبول نمیشوم و به همین دلیل خیلی
پسرفت کردم و وقت زیادی نمیگذاشتم( ».شرکتکننده شماره )8
«مدتی هست که برعکس گذشته که اصالً برایم مهم نبود که قرار بود چی بخوانم و
با چه نظم و ترتیبی مطالعه کنم ،برای هر کار و مطالعه هر درسی ،وقت معینی را در
نظر می گیرم و مثالً بعد از یک ساعت و نیم مطالعه آن کتاب را حتماً کنار میگذارم،
چه مطلب موردنظر را به طور کامل مطالعه کرده باشم و چه تمام نکرده باشم .اوقات
خود را تقسیم میکنم .برای هر کار وقتی مشخص در نظر میگیرم .اولویتها را در نظر
میگیرم و اولویت را به مطالعه دروسی که آزمون داریم ،میدهم و درسهایی که در
آزمون پیشرو از آن ارزشیابی به عمل نمیآید در اولویتهای بعدی در نظر میگیرم».
(شرکتکننده شماره )7
«برای انجام کارها و مطالعه درسها مطابق برنامه ،درسها و دیگر فعالیتهایم را از
حالت کلی درمیآورم و آنها را به چند قسمت و بخش ریزتر تقسیم میکنم و برای هر
کار بهجز فعالیتهای مربوط به درس و مدرسه و کنکور و آزمون زمانی مناسب را در
نظر میگیرم و سعی می کنم تا حد ممکن فقط در آن زمان آن کارها را انجام دهم مثالً
دیدار دوستان و کار با کامپیوتر را در یک روز و ساعت مشخص انجام دهم و همین
نظم باعث شده نسبت به گذشته وقت کمتری تلف کنم و امورات تحصیلی بهموقع
انجام شود( ».شرکتکننده شماره )2
«مدتی است سعی میکنم اهدافم را بر اساس تواناییها و واقعیتهای زندگیام
تعیین کنم و از مطلقنگری و کمالگراییام کم کنم و همین واقعبینی باعث شده تا
حدودی بر تعللورزی تحصیلیام غلبه پیدا کنم و برنامهریزی و زمانبندی مطالعهام را
تقریباً بهدرستی انجام دهم( ».شرکتکننده شماره )8
راهکارهای اجتماعی« :گاهی اوقات که از برنامهام خیلی عقبافتاده بودم و درسهای
زیادی رویهم تلنبار شده بود ،با مشاور مدرسه ،والدین و یا بعضی از دوستانم که
زمانمندتر بودند و کمتر تعلل ورزی میکردند ،صحبت میکردم خیلی به من انگیزه
می دادند و من را نسبت به بعضی از افکاری که در مورد خود و آیندهام داشتم و خیلی
منفی فکر میکردم ،آگاه میکردند ،همیشه نیمهخالی لیوان را میدیدم و این روحیه و
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انگیزه دادن باعث میشد تا مدتها کنترل بیشتری بر اوضاع و شرایط و همینطور زمان
خودم داشتم( ».شرکتکننده شماره )9
بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر ،بررسی پدیده تعللورزی تحصیلی دانشآموزان در سطح مدارس
از نگاه پدیدارشناسی و برحسب تجارب زیسته دانشآموزان بود .مطابق یافتههای
حاصل از تجربه زیسته مشارکتکنندگان پژوهش حاضر ،علتهای زیادی در
تعللورزی دانشآموزان سال چهارم هر سه رشته نظری (علوم انسانی ،ریاضی فیزیک و
علوم تجربی) ازنظر تحصیلی دخیل هستند که با توجه به مقولهبندی صورت گرفته در
پژوهش حاضر عبارتاند از علتهای درون فردی شامل عوامل نداشتن مهارت
مدیریت زمان ،کمالگرایی و مطلق اندیشی ،افکار منفی و ترس از شکست ،بیعالقه
بودن نسبت به موضوعات درسی و عوامل برون فردی و پیرامونی مانند دوستان
بیبرنامه و بیانگیزه ،نبود الگوی موفق است .یکی از دالیل تعللورزی
مشارکت کنندگان پژوهش حاضر ازنظر تحصیلی کمالگرایی بود .مطابق پژوهش
هاشمی ( ،)7847دشت بزرگی ( )7849و بورکا و یان (7441؛ نقل از دورو)2111 ،
کمالگرایی یکی از علتهای تعللورزی تحصیلی بهحساب میآید .در مورد
کمالگرایی ،مجموعهای از معیارهای بسیار باال برای عملکرد است که با
خودارزیابیهای منفی ،انتقاد و سرزنش خود همراه است (کیامرثی ،آریانپوران و
ابوالقاسمی7882 ،؛ نقل از یعقوبی ،قالیی ،رشید و کردنوقابی .)7849 ،کمالگرایان
مجموعهای از استانداردهای سطح باال را برای خود تدوین کرده 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 و به این شکست با خود انتقادگری پاسخ دهد .بنابراین این
نوع رفتارهای کمالگرایانه باقی میمانند (یعقوبی و همکاران.)7849 ،
یکی دیگر از علتهای تعللورزی تحصیلی که توسط مشارکتکنندگان پژوهش
حاضر عنوان شده است آشنا و مسلط نبودن بر مهارت مدیریت زمان و همینطور
جابجا کردن اولویتها و انجام تکالیف با اولویت و اهمیت کمتر است .ازآنجاکه
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آموزش مهارتهای مدیریت زمان میتواند بر ایجاد اعمال و بینشهای نو و اصیل تأثیر
مهمی داشته باشد و با توجه به اینکه زمان یک منبع محدود به شمار میآید لزوم
مدیریت آن بهخصوص در محیطهای آموزشی و برای دانشآموزان از اهمیت باالیی
برخوردار است .نوران ( )2111از اولویتبندی نکردن تکالیف بهعنوان یکی از علل
تعللورزی تحصیلی نام برده است .در پژوهش اشتری مهرجردی و دیگران ( )7849و
همچنین دورو ( )2111آموزش راهبردهای مدیریت زمان بر بهبود مهارتهای مطالعه و
تعللورزی دانشآموزان تأثیر گذاشته است .همینطور مطابق پژوهش شاونبرگ
( )2119بین تعللورزی تحصیلی و عملکرد منظم فرد در کار ،برنامهریزی ،تنظیم زمان
و سازماندهی ضعیف رابطه منفی وجود دارد .ازآنجاییکه هدف از مدیریت زمان
جلوگیری از اتالف وقت و تنظیم زمان کاری است و برخی از انسانها به دقت وقتشان
را برنامهریزی میکنند و از تکنیکهای مختلف مدیریت زمان مانند نوشتن فهرست
کارها استفاده میکنند اما افرادی که تعللورزی تحصیلی دارند این رویهها را دنبال
نمیکنند (سواری و همکاران .)7884 ،و به این شکل عدم استفاده از مدیریت زمان و
اولویتبندی نکردن تکالیف ،منجر به تعللورزی تحصیلی میشود.
از دیگر عوامل تعللورزی تحصیلی تجربهشده توسط مشارکتکنندگان ،انزجار از
تکلیف و بیعالقه بودن به موضوعات درسی بود .با توجه به اینکه سطح تعللورزی بر
اساس نوع تکلیف متفاوت است ،رفتارها نیز متفاوت هستند .در پژوهش شراو و
دیگران ( )2111به این مهم اشاره شده است .در مورد این یافته میتوان گفت ،در مدل
اکلز و ویگفیلد ( )7442هرگاه ارزش ذاتی یک تکلیف باال باشد ،افراد بیشتر سرگرم
تکلیف میشوند ،مداومت بیشتری به خرج میدهند و نهایتاً تعلل کمتری در انجام آن
کار دارند .همچنین طبق نظریهی خودمختاری دسی و ریان ( ،)7489دانشآموزان در
تکالیف موردعالقه (که افراد به خاطر خود آن فعالیتها درگیر انجام آنها میشوند)
لذت بیشتری را تجربه میکنند و تعللورزی کمتری دارند .همچنین ارپن)7488( 7
معتقد است که اگر شخصی به موضوعی عالقه داشته باشد و از مطالعهی آن لذت ببرد،
سبب میشود که فرد وقت بیشتری را صرف یادگیری آن مطلب کند ،اما موضوعاتی که
بهطور سطحی و بدون عالقه مطالعه میشوند ،تعللورزی بیشتری به همراه خواهند
1. Orpen, C.
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داشت ،زیرا یادگیرنده نمیتواند از یادگیری لذت ببرد .پس سطوح باالی تعللورزی
تحصیلی با سطوح پایین متغیر عالقه مرتبط است .یعنی هر چه میزان عالقه و لذت
درونی نسبت به تکلیف بیشتر باشد ،میزان تعللورزی در تکالیف کمتر میشود.
یکی از پیامدهای تعللورزی تحصیلی از دست دادن حرمت خود و خود
ارزشمندی افراد مشارکتکننده است .مشارکتکنندگان اذعان داشتهاند به دلیل عدم
کنترل بر تعللورزی تحصیلی و تکرار آن به این شکل که بارها به خود قول دادهاند که
از هفته و یا ماه آینده زمانمند عمل کنند و تکالیف و وظایف تحصیلی را بهموقع و
بدون تأخیر انجام دهند اما این بی برنامگی و تأخیر و این دست و آن دست کردن برای
شروع و ادامه مطالعه و انجام تکالیف منجر به شکلگیری احساس نبود خود
ارزشمندی و حرمت خود شده است .قالیی ( )7842و ابوالقاسمی و دیگران ()7847
در پژوهشهایی جداگانه اشاره کردهاند که تعللورزی با اعتماد به خود تحصیلی رابطه
منفی معناداری داشت .مطابق پژوهش قالیی و یعقوبی ( ،)7842عزتنفس با
تعللورزی تحصیلی رابطه همبستگی باال و معکوسی دارد یعنی هرچه عزتنفس فرد
باالتر باشد ،تعللورزی تحصیلی او پایینتر است و هرچه عزتنفس فرد پایینتر باشد
تعللورزی تحصیلی او باالتر است .مازلو در سلسلهمراتب نیازها و در سطح سوم،
احترام به خود یا عزتنفس را قرار میدهد که مشتمل بر تمایل شایستگی ،چیرگی،
پیشرفت ،توانمندی ،کفایت ،اطمینان ،استقالل و آزادی است زمانی که این نیازها ارضاء
شود ،فرد احساس ارزشمندی ،توانایی ،قابلیت مثمر ثمر بودن و اطمینان میکند و
چنانچه این نیازها برآورده نشود فرد احساس حقارت ،درماندگی ،ضعف ،دلسردی و
ناامیدی میکند و همین ناامیدی و دلسردی از فعالیت میتواند سبب دست کشیدن از
بسیاری فعالیتهای روزمره فرد شود که این حالت فرد تعللورزی نامیده میشود .در
کل وظیفهناشناسی ،وفا نکردن به عهد ،بهموقع انجام ندادن تکالیف و پیامدهای
تعللورزی با نارضایتی از خود و از دست دادن خودارزشمندی همراه است.
از پیامدها و نتایج تعللورزی تحصیلی پژوهش حاضر ،کاهش عملکرد تحصیلی و
افت محسوس نمرات در مدرسه محل تحصیل است .در پژوهش پورصابری ()7849
شایعترین عامل کاهش عملکرد تحصیلی دانشجویان تعللورزی تحصیلی ذکر شده
است .در این مورد نیز با توجه به آنکه در تعللورزی تحصیلی با بیبرنامگی ،مطالعه
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نکردن سر وقت ،عدم انجام تکالیف تحصیلی در موقع مقرر ،موکول کردن مطالعه و
انجام تکالیف به دقایق نهایی و اضافی و  ...سروکار داریم افت تحصیلی و کاهش
عملکرد نتیجه طبیعی چنین رفتارهایی است
پژوهش حاضر نشان میدهد بیشتر تعللورزی مشارکتکنندگان تعمدی است و
همینطور جلسات مشاوره و راهکارهای مطرحشده در جلسات مشاوره مفید و مثمر
ثمر بوده است .فتحی ،فتحی آذر ،بدری و میرنسب ( )7849با بهکارگیری راهبردهایی،
کاهش تعللورزی تحصیلی را در آزمودنیهای پژوهش خود مشاهده کردند .یکی از
راهبردهایی که مشارکتکنندگان پژوهش حاضر برای کاهش و از بین بردن تعلل ورزی
تحصیلی خود در طول پژوهش استفاده کردند و بهعنوان تجارب زیسته خود بیان
کردند ،راهبرد تعیین اهداف مشخص و قابلاندازهگیری و دستیافتنی و واقعبینانه
است .مطابق پژوهش گوستاوسون و میاک ( )2177تعیین کردن اهداف یعنی در فاصله
زمانی سه هفته میتواند منجر به کاهش تعلل ورزی تحصیلی در دانشجویان شود.
ازآنجاییکه تعللورزی تحصیلی یک رفتار اکتسابی است که در طول تحصیل به دست
آمده است بنابراین الیتغیر نیست و با بهکارگیری راهبردهای رفتاری و شناختی و
شرکت در دورههایی وابسته ،میتوان نسبت به کاهش و اصالح رفتار اقدام کرد.
با بررسی درونمایههای استخراجشده از پژوهش حاضر به نظر میرسد نکته حائز
اهمیت ،نبود سازوکار و برنامه مشخص در سطح آموزشوپرورش و مدارس و همچنین
خانوادههای آنان در راستای حل مشکل تعللورزی دانشآموزان و فرزندان دارای سابقه
تعللورزی باشد .ازآنجاییکه تعللورزی تحصیلی آثار و پیامدهای عاطفی ،روانی،
شناختی و رفتاری زیادی بهجای خواهد گذاشت ،پیشنهاد میشود مهارت مدیریت
زمان ،معرفی الگوهای مناسب ،تعیین اهداف مشخص و منظم کوتاهمدت ،میانمدت و
بلندمدت و همینطور مهارت خود نظم دهی و نحوه دریافت کمک و مشاوره با
مشاوران بهمنظور کاهش و از بین بردن معضل آموزش داده شود تا از هدر رفتن
هزینههای اقتصادی و نیروهای انسانی جلوگیری شود .همچنین دیگر روشهای
پژوهش کیفی از قبیل تئوری زمینهای و مطالعه موردی بهمنظور فهم عمیقتر این پدیده
میتواند دانش ما را در این زمینه افزایش دهد.
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