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چکیده
هدف پژوهش حاضر پیش بینی تعلل ورزی تحصیلی بر اساس ابعاد کمالگرایی ،باورهای هوشی و وانمودگرایی در دانشآموزان
دختر دبیرستانی شهر ایالم است .روش پژوهش ،توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان
دختر دبیرستانی شهر ایالم در سال تحصیلی  97-98بود که طبق آمار آموزش و پرورش حدودا  3000نفر می باشد .حجم
نمونه این پژوهش با توجه به جدول مورگان  340نفر است که به شیوه نمونه گیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شده اند.
برای جمع آوری داده ها مقیاس کمالگرایی چندبعدی تهران ،مقیاس باورهای هوشی ،مقیاس نشانگان وانمودگرایی و مقیاس
تعلل ورزی تحصیلی به کار برده شده است .جهت تجزیه و تحلیل دادهها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری
استفاده گردید .یافته های پژوهش نشان داد که بین ابعاد کمالگرایی ،باورهای هوشی و وانمودگرایی دانش آموزان با تعلل
ورزی تحصیلی رابطه وجود دارد و کمالگرایی ،باورهای هوشی و وانمودگرایی به خوبی می توانند تعللورزی تحصیلی را
پیشبینی کنند .بنابراین با توجه به این یافته ها نتیجه گیری می شود که هرچه دانشآموزان کمالگرایی باالتر ،باورهای
هوشی ذاتی و وانمودگرایی باالتری داشته باشند بیشتر دچار تعللورزی می شوند.
واژههای کلیدی :ابعاد کمالگرایی ،باورهای هوشی ،وانمودگرایی ،تعلل ورزی تحصیلی ،دانش آموزان
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مقدمه
بررسی جوامع توسعه یافته نشان می دهد که این جوامع دارای نظام تعلیم و تربیت هدفمند ،کارآمد و توانمند می
باشند ،چگونگی تدوین اهداف و روش های تربیتی در نظام آموزش و پرورش تعیین کننده این توسعه است .بنابراین،
بیشتر این کشورها با اتخاذ اهداف و روش های آموزشی متعالی و ایجاد زمینه های مناسب جهت کشف و شکوفایی
استعدادهای دانش آموزان و انجام مطالعات و تحقیقات برای شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی تمام تالش خود
را به کار می گیرند که این امر خود باعث کاهش منابع و هزینه های آموزش و پرورش و نیز رسیدن به اهداف موردنظر
و در نتیجه توسعه کشور از نظر فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی می شود .بی تردید یکی از اهداف مهم آموزش
و پرورش پرداختن به جنبه های هیجانی دانش آموزان است .تعلل ورزی یا اهمال کاری 1یکی از این متغیرهای
هیجانی است که میلیونها نفر را تحتتأثیر قرار داده و از مشکالت گریبانگیری است که تقریباٌ همیشه بر بهرهوری و
بهزیستی افراد اثر سوء دارد .تعلل ورزی در خصوص تکالیف تحصیلی یک مشکل رایج دانش آموزان است و از مهمترین
عوامل شکست یا فقدان موفقیت دانش آموزان در یادگیری و دستیابی به برنامههای پیشرفت تحصیلی است .تقریبا
یک چهارم دانش آموزان گزارش میدهند که مکررا تا درجهای تعلل ورزی میکنند که برای آنها ایجاد استرسکند،
که این امر عملکرد آموزشی ضعیف آنها را موجب میشود (بالکیس و دورو .)2009 ،2سولومون و راث بلوم،)1984( 3
سپهریان ( ،)1390یعقوبی ،قالئی ،رشید و کردنوقابی ( ،)1394اژه ای و حاتمی ( )1393بر اساس پژوهش هایی بیان
کردند که دانش آموزان به دو دلیل اساسی مکررا به تعلل ورزی اقدام میکنند :ترس از شکست و بیزاری از تکلیف .هم
چنین آن ها دریافتند که تفاوت دانش آموزانی که به دلیل ترس از شکست تعللورزی می کردند؛ این بود که گروه دوم
اضطراب باال و عزت نفس پایین گزارش کردند .از طرف دیگر برخی از محققان تعلل ورزی را منبع استرس و اضطراب
می دانند .عده ای نیز معتقد هستند دالیلی که باعث می شوند افراد انجام دادن یک تکلیف مهم ولی ناخوشایند را به
تعویق بیاندازند از فردی به فرد دیگر و حتی از تکلیفی به تکلیف دیگر برای یک فرد نیز متفاوت است .با این وجود،
پژوهش های انگشت شماری در خصوص تعلل ورزی در داخل کشور انجام شده است .با آنکه دامنه تعریف تعلل ورزی
از تأخیر در شروع یا کامل کردن یک عمل (بسویک 4و راث بلوم)1988 ،؛ تا تاخیر در پیوستگی عمل همراه با ناراحتی
ذهنی (سولومون و راث بلوم) 1984 ،؛ و تأخیر غیر منطقی رفتار را در بر می گیرد ،اما در مجموع ،آن را به تأخیر
انداختن یا به تعویق انداختن عملی تعریف کرده اند که شخص باید انجام دهد و از این رو سطحی از اضطراب ناشی از
تعلل ورزی را تجربه می کند (رورباگ.)2006 5،
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واژهی تعلل ورزی (اهمال کاری) را عدهای ( الیس و نال 2008 ،به نقل از فرجاد ) 1382 ،معادل تنبلی ،سهل
انگاری و به تعویق انداختن دانستهاند و برخی دیگر از پژوهشگران (وسلر 1980 ،به نقل از نینان )2008 6،بین تعلل
ورزی و تنبلی تمایز قائل شده و ذکر میکنند که فرد تنبل نسبت به انجام دادن کار بیمیل است در حالی که در تعلل
ورزی ،فرد اغلب با مشغول نگه داشتن خود از انجام دادن تکلیفی اجتناب میورزد که هم اکنون اولویت دارد (سپهریان،
 .)1390این واژه از پسوند التین « »PRoبه معنی (به پیش)( ،به جلو) و « »Crastinusبه معنی (فردا) تشکیل شده
است .تعلل ورزی تحصیلی یعنی تمایلی غیر منطقی برای به تعویق انداختن آغاز ،یا کامل کردن یک تکلیف است،
دانش آموزان ممکن است قصد انجام دادن فعالیت تحصیلی را در زمان مشخص شده یا در مورد انتظار داشته باشند،
ولی نمیتوانند برای انجام دادن آن در خود انگیزهی کافی ایجاد کنند (فراری )1998 7،در نتیجه ،انجام دادن تکلیف
در فاصله ی زمانی تعیین شده به دلیل انجام دادن کارهای غیر ضروری و خوش گذارنیهای زودگذر به شکست منتهی
میشود (سنکال8و همکاران .)1995 ،تعلل ورزی دو سطح شناختی و رفتاری را در بر میگیرد .در سطح رفتاری فرد
کاری را که قصد انجام دادن آن را داشته بدون هیچ دلیل خاصی و به طور کامل اختیاری در زمان تعیین شده انجام
نمیدهد و در سطح شناختی فرد در گرفتن تصمیمات به موقع ،تعلل میورزد .در نتیجه چنین افرادی آن چه را که
برای رسیدن به اهداف خود باید انجام دهند به موقع انجام نمیدهند یا اصال انجام نمیدهند .پژوهشهای اولیهی تعلل
ورزی بیشتر بر ویژگیهای رفتاری آن متمرکز بود (شونبرگ )2005 9،و راهحل آنها برای اجتناب از این رفتار بر
مقیاسهای تعیین رفتار ،مانند بهبود مدیریت زمان و کاربرد عادتهای خوب مطالعه ،تمرکز داشت .برخی دیگر اشاره
میکند اگر چه به طور واضح در طبقهبندی  DSM-IV-TRمشخص نشده است ،ولی تعللورزی و مسئولیتپذیری
بسیار پایین را شامل است (شونبرگ .)2005 ،از آن جایی که تعللورزی پیامدهای مهم عینی (مانند از دست دادن
ضرب االجلها ،فرصت ها ،درآمد ،زمان) و عاطفی (مانند تضعیف روحیه ،افزایش استرس و اضطراب ،ترس و عصبانیت و
 )2004 10توانسته
انگیزهی پایین) در دانش آموزان به وجود می آورد (مانچیک و همکاران1989،؛ به نقل از ون ویک ،
فضای جدیدی را برای انجام دادن پژوهش ها ایجاد کند بسیاری از محققان به دنبال بررسی تفاوت های فردی در
خصوص تعللورزی از دیدگاه های مختلف بوده اند نشان دادهاند که تعللورزی با برخی خصوصیات فردی ارتباط دارد
(ون ارده .)2003 11،
 ،)200513ذبیحی و غالمعلی لواسانی
 ،)200012دوپیراتو مارتین (
یکی از این ویژگی ها می تواند باورهای هوشی باشد .دوئک (
( ،)1393حجازی ،عبدالوند و امام وردی ( ،)1382قنبری طلب ،شیخ االسالمی ،فوالد چنگ و حسین چاری ( )1397عنوان
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کردند که باورهای هوشی شامل «باور هوشی ذاتی» و «باور هوشی افزایشی» است .باورهای هوشی افزایشی به این مطلب اشاره
دارد که هوش کیفیتی انعطافپذیر ،قابل افزایش و قابل کنترل است .یادگیرندگانی که دارای باور افزایشی در مورد هوش
هستند عمدتا بر بهبود شایستگی هایشان و اکتساب دانش جدید تاکید دارند و برای غلبه بر ناکامیهای گذشته تالش میکنند
در مقابل باور ذاتی در مورد هوش به این مطلب اشاره دارد که هوش کیفیتی ثابت ،انعطاف ناپذیر و غیر قابل افزایش است
دانش آموزان با باور ذاتی هوش ،بر دستیابی به عملکرد خوب تمرکز کرده و برای رسیدن به اهدافشان و غلبه بر مشکالت
حداقل تالش را به خرج می دهند و در مواجهه با مشکالت به راحتی تسلیم می شوند .همچنین افرادی که باور هوشی ذاتی
دارند معتقدند که صفات شخصی آن ها از قبیل هوش ،ثابت و تغییر ناپذیر است ،این افراد اعتقاد دارند که توانایی آنها ذاتی،
فطری و ثابت است در مقابل افرادی که باورهوشی افزایشی دارند عقیده دارند که هوش جوهر ثابت و تغییر ناپذیر نیست
(رضایی و سلیمان پور عمران .)1395 ،بر اساس نتایج فتحی،بدریگرگری و بیرامی ( )1392مولفه های باورهای هوشی قادر به
پیش بینی تعلل ورزی تحصیلی میباشند .به عقیده دوئک برخی پسایندهای نزدیک تاثیرات پایدارتری را بر موفقیت و
هیجانات مرتبط اعمال می کنند .بنابراین پیش بینی می شود باور داشتن به هوش افزایشی باعث کاهش تعلل ورزی و باور
داشتن به هوش ذاتی باعث افزایش تعلل ورزی در دانش آموزان خواهد شد (حاتمی ،پژمانفرد و صالح نجفی.)1392 ،
یکی دیگر از متغیرهای مرتبط با تعللورزی تحصیلی ،کمال گرایی است .کمال گرایی ،یک سازه شخصیتی است با ویژگی های
همچون تالش برای کامل و بی نقص بودن و تعیین معیارهای بسیار افراطی در عملکرد همراه با گرایش به ارزیابی انتقادی
رفتار ،مشخص می شود (بشارت و فرهمند .)1397 ،نعمتی وناشی ونعمتیوناشی ( ،)1397قنبریو همکاران ( ،)1389برنز
( )1980به نقل از محمودی کهریز و همکاران ( ،)1393درتاج و مهرعلیان ( )1397بیان می کنند افراد کمال گرا کسانی
هستند که مجموعهای از استانداردهای سخت ،غیرواقعی و باال ایجاد می کند و هنگام ارزیابی عملکرد خود درگیر تفکر همه یا
هیچ می شود و موقعیت تنها زمانی رخ میدهد که یک معیار باال به دست آید و عملکرد فقط در چارچوب آن معیار بی عیب و
نقص است .در طول دو دههی گذشته ،تعداد رو به افزایشی از پژوهش ها به نقش کمالگرایی به عنوان ساختاری روشنگر ،مهم
و مؤثر در ارتباط با مسائل بسیاری اشاره کرده اند .فرد کمال گرا وقتی بیش از اندازه تالش می کند تا کار را به نحو عالی انجام
دهد ،تحت فشار روانی قرار می گیرد ،لذا تن به وقت کشی می دهد .کمال گرا ها به اندازه ای نگران اشتباه کردن هستند که
در برابر مسائل ،رویکردی خشک از خود نشان می دهند و به جای تمام کردن کار ،تعلل می ورزند (مهرابی زاده هنرمند و
وردی .)1382 ،طبق یافته های دشت بزرگی ( ،)1394برقی ،الف زاده ،پاتراس ( ،)1396فرخی ( ،)1396هاشمی ،شاهرخی،
خانزاده و احمدی ( )1396میان تعللورزی تحصیلی و کمال گرایی رابطه معنا داری وجود دارد .ولوشین )2007(14بین
تعللورزی افراد کمالگرا و غیر کمالگرا تفاوت قائل شد و اشاره کرد که کمالگراها به علت غیر ممکن بودن انجام یک تکلیف
به صورت عالی و اضطراب همراه آن ،از انجام دادن کار اجتناب میکنند .کمالگرایی نقش مهمی در سبب شناسی ،حفظ و
مسیر آسیب های روانی بازی می کند؛ و با مکانیزم هایی از جمله معیارهای افراطی که باعث ایجاد قوانین انعطافناپذیر برای
عملکرد می شود و نیز رفتارهایی همچون اجتناب و ارزیابی مکرر عملکرد ،سوگیریهای شناختی همچون افکار دو مقولهای،
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توجه انتخابی به شکست و افزایش معیارها در مورد دستاوردها برجسته می شود (زرگر و مردانی و مهرابی زاده هنرمند،
.)1391
وانمودگرایی متغیر دیگری است که در پژوهشهای مختلف به ارتباط آن با تعلل ورزی اشاره شده است و میتواند پیشبین
خوبی برای آن باشد .این نشانگان به وضوح ،یک سبک اجتماعی انطباقی نامطلوب و فراگیر از تعامل با محیط را ارایه می دهد
که ممکن است توانایی بالقوه دانشآموزان را از لحاظ تحصیلی و شغلی محدود کنند .کالنس و ایمز )1978(15توصیف
میکنند که طی  5سال فعالیت بالینی و پژوهشی روی مراجعین با تخصصهای مختلف (از جمله وکیل ،پرستار ،پزشک ،استاد
دانشگاه و دانشجویان) به این نتیجه دست یافتند که عدم درونی کردن موفقیت یکی از شکایتهای اصلی این مراجعین است.
این محققین همچنین دریافتند که در این مراجعین نوعی احساس درونی فریبکاری هوشی یا ترس از وانمودگرایی وجود دارد
به طوری که قضاوتها و ارزیابی های مثبت دیگران درباره خود را به شانس و جذابیت در روابط فردی نسبت می دهند .این
پدیده یکی از انواع موانع پیشرفت و موفقیت محسوب می شود .یکی از نکات مهم در شناسایی نشانگان وانمودگرایی ،نحوه
شکل گیری این سازه در زنان و مردان است (رادمهر و حیدریانی )1397 ،عوامل مختلفی می توانند در این امر دخیل باشند.
در علت شناسی نشانگان وانمودگرایی ،تامپسون )2004(16به حلقه ارتباطی بین متغیرهای خانواده ،متغیرهای شخصیتی،
باورهای مخرب و پیامدهای نامطلوب پیشرفت اشاره می کند .همان طور که این محقق اشاره می کند ترکیبی از متغیرهای
شخصیتی ،باورهای مخرب ،متغیرهای محیط خانواده و اثرات رفتاری پیشرفت می تواند در شکل گیری احساسات وانمودگرایی
نقش داشته باشد  .پیش بینی می شود افراد دارای وانمودگرایی باال بیشتر دچار تعلل ورزی خواهند شد .بنابراین با توجه به
مسائل مطرح شده سوال اصلی پژوهش عبارت است از اینکه آیا کمال گرایی ،باورهای هوشی و وانمود گرایی می توانند تعلل
ورزی تحصیلی دانش آموزان را پیش بینی کنند؟

روش پژوهش
پژوهش حاضراز لحاظ هدف ،از نوع بنیادی است و از جهت روش ،جزء پژوهشهای غیرآزمایشی از نوع همبستگی است.
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان دبیرستانی شهر ایالم در سال تحصیلی  98-97می باشد که طبق
آمار حدودا  3000نفر است .حجم نمونه این پژوهش با توجه به جدول مورگان  340نفر است که به شیوه نمونه گیری خوشه
ای چند مرحله ای انتخاب شده اند .در این پژوهش پس از هماهنگی با معاونت پژوهشی و دانشجویی دانشگاه و اداره آموزش و
پرورش شهرستان ایالم ،پرسشنامهها بین دانش آموزان توزیع گردید سپس داده های پرسشنامه ها استخراج و مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت.
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ابزارهای گردآوری اطالعات
مقیاس کمالگرایی چندبعدی تهران:
این مقیـاس یـک آزمـون  30سـؤالی است و سه بعد کمالگرایـی خودمحـور ،کمـالگرایـی دیگر محور و کمالگرایی
جامعه محور را در مقیـاس  5درجه ای لیکرت می سـنجد .حـداقل و حـداکثر نمـره آزمودنی در زیر مقیاسهای سه گانه
آزمـون بـه ترتیـب  10و  50خواهد بـود .ایـن مقیـاس کـه در نمونـهای متشکل از پانصد دانشجوی دانشگاه تهـران اجـرا
شـد ،ضریب آلفـای کرونبـاخ زیـر مقیاس های کمـالگرایـی خودمحـور ،کمـالگرایـی دیگـر محـور وکمـالگرایـی جامعه
محور به ترتیب 0/90و 0/91و 0/81محاسبه شد که نشانه همسانی درونی خوب مقیاس است .ضرایب همبستگی بین نمره
هـای  78نفـر از آزمودنیهـا در دو نوبت با فاصله دو تا چهار هفته برای سنجش پایایی باز محاسبه شد .این ضرایب بـرای
کمـالگرایی خودمحـور ،کمـالگرایـی دیگـر محـور وکمـالگرایـی جامعه محورترتیـب  0/79 ،0/87و  0/84در سـطح
 0/001معنـادار بودنـد کـه نـشانه پایـایی بازآزمایی رضایت بخش مقیاس است .روایی همزمان مقیاس کمالگرایی چند بعدی
تهران از طریق اجـرای همزمان مقیـاس مـشکالت بـین شخـصی ،مقیاس سالمت روانی و زیــر مقیاس های نوروزگرایی و
برونگرایی مقیاس شخصیتی  NEOPI-Rدرمـورد آزمودنیهــا محاســبه شــد .نتــایج ضــریب همبــستگی پیرسون نـشان
داد کـه بـین نمـره آزمودنیهـا در زیـر مقیاس کمالگرایی خودمحور با مشکالت بین شخصی ،بهزیستی روانشناختی،
درماندگی روانشناختی و نوروزگرایی همبستگی معناداری وجود دارد .ایـن نتـایج روایی همزمان مقیاس کمالگرایی چندبعدی
تهـران را تایید میکنند (بشارت.)1386 ،
مقیاس باورهای هوشی:
مقیاس  14مادهای نظریه ضمنی هوش(باورهای هوشی :)17برای اندازه گیری باورهای هوشی از مقیاس  14ماده ای نظریه
 )2006 18باورهای هوشی ذاتی و باورهای هوشی افزایشی می
ضمنی هوش که شامل دو خرده مقیاس (عبدالفتاح و ییتس ،
باشد ،استفاده شده است .ضرایب آلفای کرونباخ گزارش شده به وسیلۀ عبدالفتاح و ییتس (  )2006برای خرده مقیاس نظریه
افزایشی هوش  0/82و برای خرده مقیاس نظریه ذاتی هوش  0/74می باشد .محبی نورالدین وند و همکاران ( ،)1392برای
برآورد روایی مالکی مقیاس  14مادهای باورهای هوشی عبدالفتاح و ییتس ( ،)2006از مقیاس نظریه ضمنی هوش دوپیرات و
مارتین ( )2005استفاده کردند که ضرایب همبستگی بین خرده مقیاس های نظریه افزایشی و نظریه ذاتی هوش در دو مقیاس
محاسبه شد که در سطح  0/001معنادار بود .همچنین ،برای محاسبه روایی سازه مقیاس ،از تحلیل عامل اکتشافی و تأییدی
استفاده شد و نتایج مؤید آن است که ساختار مقیاس نظریه ضمنی هوش برازش قابل قبولی با داده ها داشتهاست.
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مقیاس نشانگان وانمودگرایی (ایمپاستر کالنس:)CIPS ،
مقیاس نشانگان وانمودگرایی کالنس ( )1978برای نخستین بار به صورت مداد کاغذی توسط کالنس و ایمز ساخته شد و
توسط پژوهشگران ترجمه و جهت اجرا آماده گردید .این مقیاس شامل  20ماده است که از آزمودنی خواسته می شود تا بر
اساس یک پیوستار پاسخ ها از هیچ وقت یا هرگز تا خیلی زیاد نظر خود را درباره هر ماده ابراز نماید .جمع نمرات  20ماده
بیانگر میزان وانمودگرایی فرد می باشد .این ابزار در پژوهش های زیادی به کار گرفته شده و از روایی مناسب و اعتبار قابل
قبولی برخوردار است .یافته های تحقیقی کریسمن19و همکاران ( ،)1995ضریب آلفای  0/94را گزارش می کند .همچنین
یافته های هولمز20و همکاران ( )1993ضریب آلفای  0/96را برای پایایی این مقیاس نشان می دهد .در ایران نیز پژوهش
مهرابی زاده هنرمند و همکاران ( ،)1384ضریب پایایی این ابزار را با آلفای کرونباخ  0/83و به روش اسپیرمن براون  0/73و به
روش گاتمن  0/73نشان می دهد.
مقیاس تعلل ورزی تحصیلی:
این مقیاس توسط سولومون و راث بلوم در سال  1984ساخته شده و دارای  27گویه است که سه مؤلفه را مورد بررسی قرار
می دهد .مؤلفه اول ،آماده شدن برای امتحانات است که  8گویه را در بر می گیرد .مؤلفه دوم ،آماده شدن برای تکالیف است
که شامل  11گویه می باشد و مؤلفه سوم ،آماده شدن برای مقاله های پایان ترم می باشد که شامل  8گویه است .الزم به ذکر
است که در این پژوهش مؤلفه آماده شدن برای مقاالت پایان ترم حذف گردید زیرا در مورد دانش آموزان این مؤلفه کارآیی
نداشت .نمرات در یک طیف چهار گزینهای از «بـه نـدرت» نمـره ی  1تـا « تقریبـا همیشه» نمره ی  4قرار داشت .پایایی
مقیاس تعلل ورزی تحصیلی از طریق آلفای کرونباخ در مطالعه سولومون و راث بلوم ( )1984انجام شد و ضریب  0/64بدست
داده است .در مورد روایی مقیاس نیز سولومون و راث بلوم ( )1984با استفاده از روایی همسانی درونی ضریب  0/84به دست
آمده است .روایی مقیاس تعلل ورزی در این پژوهش از طریق محاسبه همبستگی نمره هر مؤلفه با کل مقیاس مورد محاسبه
قرار گرفت.
جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری استفاده شده است.
یافته های پژوهش:
ضریب همبستگی پیرسون بین ابعاد کمال گرایی ،باورهای هوشی ،وانمود گرایی و تعلل ورزی تحصـیلی در جـدول 1نشـان
داده شده است .با توجه به جدول ضریب همبستگی پیرسون در سطح  0/01بـین کمـالگرایی و تعلـلورزی تحصـیلی معنـادار
است .بین کمالگرایی و تعللورزی تحصیلی با  r= 0/512و ضریب معناداری  0/001رابطـه مسـتقیم و معنـاداری وجـود دارد.
ضریب همبستگی پیرسون در سطح  0/01بین باورهای ذاتی بودن هوش و تعلل ورزی تحصـیلی معنـادار اسـت .بـین باورهـای
ذاتی بودن هوش و تعلـل ورزی تحصـیلی بـا  r=0/431و ضـریب معنـاداری  0/001رابطـه مسـتقیم و معنـاداری وجـود دارد.
همچنین ضریب همبستگی پیرسون در سطح  0/01بین باورهای افزایشی بودن هوش و تعلل ورزی تحصیلی معنادار است .بین
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باورهای افزایشی بودن هوش و تعلل ورزی تحصیلی با  r=-0/507و ضریب معناداری  0/001رابطه معکوس و معنـاداری وجـود
دارد .ضریب همبستگی پیرسون در سطح  0/01بین وانمودگرایی و تعلـل ورزی تحصـیلی معنـادار اسـت .بـین وانمـودگرایی و
تعللورزی تحصیلی با  r= 0/489و ضریب معناداری  0/032رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.

جدول -1نتایج همبستگی بین کمالگرایی ،باورهای هوشی ،وانمود گرایی و تعلل ورزی تحصیلی
متغیر پیشبین

متغیر مالک

ضریب همبستگی

کمال گرایی
باورهای ذاتی بودن هوش

تعلل ورزی

باورهای افزایشی بودن هوش

سطح معنا داری

0/512

0/001

0/431

0/001

-0/507

وانمود گرایی

0/001
0/032

0/489

یافتههای جدول 2نشان میدهد کمالگرایی ،باورهای هوشی و وانمودگرایی به خوبی تعلل ورزی تحصیلی را پیش بینی می
کنند .دادههای جدول سهم هر یک از متغیرها در پیش بینی تعللورزی تحصیلی را نشان میدهد .باور افزایشی بودن هوش
نقش بیشتری در پیش بینی دارد.
جدول -2رگرسیون چند متغیری کمالگرایی ،باورهای هوشی وانمودگرایی با تعلل ورزی تحصیلی
متغیرها

B

بتا

کمال گرایی

0/163

0/425

باورهای ذاتی بودن هوش

0/324

0/375

باورهای افزایشی بودن هوش

0/245

-0/419

وانمودگرایی

0/321

0/389

R

R

F

سطحمعناداری

تعدیلشده
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بحث و نتیجه گیری
یافته های پژوهش نشان داد که کمالگرایی ،باورهای هوشی و وانمودگرایی به خوبی تعلل ورزی تحصـیلی را پیشبینـی مـی
کنند .بر اساس یافته های به دست آمده باور افزایشی بودن هوش نقش بیشتری در پیشبینی تعللورزی تحصـیلی دارد .نتـایج
این پژوهش با نتایج فتحی و همکاران ( ،)1392حاتمی و همکاران( ،)1392دشت بزرگـی ( ،)1394برقـی و همکـاران (،)1396
فرخی ( ،)1396هاشمی و همکاران ( )1396همسو است .در تبیین این نتایج میتوان گفت دانش آموز کمالگرا کسی است کـه
مجموعهای از استانداردهای سخت ،غیرواقعی و باال ایجاد میکند و هنگام ارزیابی عملکرد خود درگیر تفکر همه یا هیچ میشود
و موفقیت تنها زمانی رخ میدهد که یک معیار باال به دست آید و عملکرد فقط در چارچوب آن معیار بی عیب و نقص اسـت .از
آنجا که در بسیاری از شرایط ،دانش آموزان کمالگرا نمیتواند به معیارهای بـاال برسـد و همیشـه بهتـرین باشـد تـالش بـرای
موفقیت تحصیلی کاهش مییابد و فرد تعللورز خواهد شد .زمانی که دانشآموزان دارای کمالگرایی باال هسـتند اضـطرابهای
آموزشگاهی به خصوص اضطراب امتحان در آنها باال میرود و همین اضطراب باعث افزایش اهمال کـاری و تعلـل ورزی در آنهـا
می شود .نگرش کمالگرایانه دانشآموزان ،یک دور معیـوب را بوجـود مـیآورد .آنهـا ،نخسـت مجموعـهای از اهـداف غیرقابـل
دسترس را ردیف میکنند .در گام بعدی در رسیدن به این اهداف شکست میخورند ،زیرا دسترسی به آن اهـداف غیـر ممکـن
میباشد .در گام بعدی ،زیر فشار میل به کمال و ناکامی مزمن غیرقابل اجتناب ناشی از آن ،خالقیـت و کارآمـدی آنهـا کـاهش
مییابد .و باالخره این روند ،افراد کمالگرا را به انتقاد از خود و سرزنش خود هدایت میکند ،که نتیجه این روند باعـث افـزایش
تعللورزی خواهد شد .باورهای هوشی افزایشی به این مطلب اشاره دارد که هوش کیفیتـی انعطافپـذیر ،قابـل افـزایش و قابـل
کنترل است .یادگیرندگانی که دارای باور افزایشی درمورد هوش هستند عمدتا بر بهبـود شایسـتگی هایشـان و اکتسـاب دانـش
جدید تاکید دارند و برای غلبه بر ناکامیهای گذشته تالش می کنند در مقابل باور ذاتی در مورد هـوش بـه ایـن مطلـب اشـاره
دارد که هوش کیفیتی ثابت ،انعطاف ناپذیر و غیر قابل افزایش است دانش آموزان با باور ذاتی هوش ،بـر دسـتیابی بـه عملکـرد
خوب تمرکز کرده و برای رسیدن به اهدافشان و غلبه بر مشکالت حداقل تالش را به خرج می دهند و در مواجهه بـا مشـکالت
به راحتی تسلیم می شوند (دوئک ،)2000 ،به عبارتی در انجام تکالیف مدرسه و آماده شدن برای آزمونها دچار حالت رخوت و
تعلل میشوند .وانمودگرایی به وضوح ،یک سبک اجتماعی انطباقی نامطلوب و فراگیر از تعامل با محیط را ارایـه مـی دهـد کـه
ممکن است توانایی بالقوه دانشآموزان را از لحـاظ تحصـیلی و شـغلی محـدود کننـد .کالنـس و ایمـز ( )1978دریافتنـد کـه
وانمودگرایان نوعی احساس درونی فریبکاری هوشی یا ترس از وانمودگرایی وجود دارد به طوری کـه قضـاوتها و ارزیابیهـای
مثبت دیگران درباره خود را به شانس و جذابیت در روابط فردی نسبت می دهند .این پدیـده یکـی از انـواع موانـع پیشـرفت و
موفقیت محسوب میشود .دانشآموزانی که دچار وانمودگرایی هستند معتقدند موفقیت های قبلی ارتباطی بـه تـالش و هـوش
آنها ندارد و با تالش موفق نخواهند شد بنابراین خیلی انگیزه ای برای تالش ندارند و بیشتر احتمال دارد کـه دچـار تعلـلورزی
شوند .وانمودگرایان معتقدند که عوامل بیرونی در موفقیت های آنها نقش داشته ،عواملی از جمله کار سـخت ،دیگـران ،شـانس،
جذابیت ،افسون یا عشوه گری آنها در درونی کردن شواهد منفی از تواناییهایشان مهارت خاصی دارند و همچنین در بی اعتبـار
کردن تأییدات و بازخوردهای مثبتی که از دیگران دریافت میکنند (کالنس و ایمز .)1978 ،که همـه ی ایـن مـوارد پیشبـین
های مناسبی برای عدم اعتقاد به تالش میباشد و بالتبع تعلل ورزی را باال می برد.
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