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Abstract
Academic Procrastination is one of the most
common phenomena among students. Several
factors associated with academic procrastination.
The current study aimed to design a conceptual
model of academic procrastination based on the
immediate experiences of the students involved
in this phenomenon. The research methodology
was qualitative, grounded theory. Participants in
the study were 30 high school students who were
selected from five districts of Tabriz by
purposeful and theoretical sampling method.
Semi-structured interview method was used to
collecting data. Analyzing data was performed
on Corbin and Strauss (2008) model. The results
of research identified 33 sub-themes and 12
main themes. The core category extracted from
the themes, was the instrumental attitude toward
learning. Extracted themes based on areas of the
paradigm model assigned to context, process and
consequence. Conditional-consequential matrix
and conceptual model were drawn and then,
factors related to academic procrastination and
how they interact with each other was
determined. The overall result of the present
study was that the instrumental attitude to
learning plays a mediate role between the
context and the process factors. contextual
factors are due to the instrumental attitude to
learning as well as the process factors include
poor planning, weakness in time management
and low mindfulness lead to procrastination. The
delay in doing the assignment has educational
and emotional consequences.
Keywords: academic procrastination, conceptual
model, students, grounded theory
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چکیده
اهمال کاری تحصیلی یکی از پدیدههای رایج در بین دانشآمیوزان
 پیووهش ععلیی بیا. عوامل متعددی با این پدیده ارتباط دارند.است
هدف طراحی الگوی مفهومی اهمیال کیاری تحصییلی بیر اسیا
 پووهش.تجارب بی واسطة دانشآموزان درگیر این پدیده انجام شد
 مشیارکتکننیدگان در.حاضر از نوع کیفی و نظریه زمینیه ای بیود
 نفر از دانش آموزان دورة دوم متوسطه نواحی پنجگانیه33 پووهش
شهر تبریز بودند که بهروش نمونهگیری هدعمند و نظیری انتایاب
 برای جمع آوری اطالعات از روش مصاحبه نیمهسازمانیاعته.شدند
 وCorbin  تجزیهوتحلییل دادههیا بیر اسیا الگیوی.استفاده شد
12  مضیمون عرعیی و33  نتیایج پیووهش. صورت گرعتStraus
 طبقة مرکزی استاراج شیده از.مضمون اصلی را مشاص ساخت
 مضیامین مطیابا الگیوی. نگرش ابزاری به یادگیری بود،مضامین
 با ترسیم. عرایند و پیامد جای گرعتند،پارادایمی در حیطههای زمینه
 مللفیههیای، پیامدی و الگوی مفهومی پیووهش-ماتریس شرطی
مرتبط با اهمالکاری تحصیلی دانشآموزان و چگونگی تعامل آنها
 حاصل کلی مطالعه حاضر این بیود کیه.با یکدیگر مشاص گردید
نگرش ابزاری به یادگیری نقش حلقة رابط بین عوامل زمینیهای و
 عوامل زمینهای بهواسطة نگیرش ابیزاری بیه.عرایند را ایفا میکند
 ضیعف،یادگیری و همچنین عوامل عرایندی ضعف در برنامه ریزی
در مدیریت زمان و ذهن آگاهی پایین بیه تیخخیر در انجیام تکلییف
 تعلیل در انجیام تکلییف دارای پیامیدهای تحصییلی و.می انجامند
.عاطفی است
، الگییوی مفهییومی، اهمییالکییاری تحصیییلی:واژههااای کلیاادی
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مقدمه
اصطالح اهمال کاری ( ،)procrastinationبه تعویق یک
رفتکککار اهکککار ار (.)Burka & Youen, 1982
اهمال کاری تحصیلی بهعنوان تأخیر تعمدی ر آغکا یکا
کامل نمو ن فعالیتهکای رسکی مهک ر مکان مقکرر
تعریک هکد اسکت ( .)Schouwenburg, 2004یککی ا
پیامدهای اهمالکاری که ر خصکو آن توافکق نسکیی
وجکو ار  ،ضکع عملککر تحصکیلی اسکت ( & Kim
 .)Seoteel, 2007اهمالکاری تحصیلی پدیدة پیچید ای
است و تییین لیل گرایش به آن ر فراگیکران ،فراتکر ا
صِرف نقص ر مکدیریت مکان و عکا ا مطالعکه اسکت
(.)Ziesat, Rosenthal & White, 1978
طیق یدگا برخی پژوهشگران حو ة انگیزش ،افکرا
به این لیل اهمالکاری نمکیکننکد ککه ر آنهکا صصکد
انجام ی کار یا فعالیت وجو ندار ؛ بلکه به ایکن لیکل
چار تعلل مکی هکوند ککه آنچکه را صصکد ارنکد عملکی
نمیسا ند .بهعیار یگر ،ر اهمکالککاری بکین صصکد و
عمکل هککاف یکا ی وجکو ار ( & Steel, Brothen
 .)Wambach, 2001یکککی ا یککدگا هککای اولیککه ر
خصو اهمال ککاری ،نظریکة رفتکاری و هکرطی سکا ی
عامل است ( .)Skinner, 1953نظریه رفتاری اسکینر ،هر
رفتار را حاصل پیامدهای محیطی آن مکی انکد .بکر ایکن
اساس میتوان گفت انشآمو انی که ر انجکام تککالی
تعلل میکنند ،به موجب رهایی ا احسکاس نکاراحتی یکا
مشغول هدن به سایر فعالیت هکای لکذ بخکش تقویکت
ریافت می ارند ( .)McCown & Johnson, 1991نکتة
یگری که ر نظریة رفتاری اهمیت ار  ،فکوریت ارائکه
تقویت است؛ بنابراین مانی که ار هیابی ا یکا گیری بکا
استفا ا برنامههای فاصکلهای ثابکت انجکام مکیگیکر ،
انشآمو تا فرارسیدن مان تقویت تکالی رسکی ،بکه
سایر فعالیتها که تقویکت بکه نیکال ارنکد مکیپکر ا
(.)Sarafino, 2012
نظریة جهکتگیکری هکدف ( Elliot & McGregor,
 )2001چنین فرض مکیکنکد ککه انکشآمکو ان ا نظکر
رفتارهای معطوف به پیشرفت با یککدیگر تفکاو ارنکد.

نتککای برخککی ا پککژوهشهککا حککاکی ا آن اسککت کککه
اهمالککاری تحصکیلی بکا جهکتگیکری هکدف تسکل -
گرایش همیستگی منفی و با جهتگیری هکدف تسکل -
اجتناب همیسکتگی مبیکت ار ( Howell & Watson,
.)2007; Fathi Azar, Badri Gargari & Khani, 2017
ر جهت گیری تسل  -اجتنکاب ،انکش آمکو ان بیکزاری
بیشتری ا تکلی نشان می هنکد ( Moller & Elliot
 .)2006مطابق نظریه انتظکار -ار ش ال مکة انجکام یک
فعالیت ،انتظار ستیابی بکه موفقیکت و همچنکین ار ش
تکلی است ( .)Eccles et al, 1983ار ش ککاربر ی یکا
سو مندی به این نکته اهار ار که چگونه ی تکلی
با طرحهای آیندة فکر ارتیکام مکییابکد ( & Wigfield
 .)Eccles, 1992اگککر تکلیفککی ارای ار ش رونککی یککا
کاربر ی نیاهد ،انتظار میرو که فر آن را انجام ندهکد
یا به مانی که حائز ار ش کاربر ی هو  ،موککول نمایکد
( .)Steel & König, 2006طیککق نظریککه خککو تعیینی
( ،)self-determinationانگیزش خو مختار یا رونی بکا
انجام ی فعالیت به منظور ستیابی به هیجکان ،لکذ و
ارضکای حکک کنجککاوی صکور مکیگیکر ( & Ryan
 .)Deci, 2000ر نیو جذابیت فعالیکت یکا گیری ،اگکر
هیچ ارتیاطی نیز بین پر اختن به فعالیت های یکا گیری
و اهداف آینکدة فکر ا راک نشکو  ،احتمکال اسکتفا ا
راهیر های یا گیری سطحی افزایش می یابکد ،تمرککز و
مدیریت مان کاهش یافته و گرایش به اهمکالککاری ر
اثر بیانگیزگی بیشتر میهو ( Vansteenkiste et al.,
2009; Senécal Julien & Guay, 2003; Mahmoodi,
.)Erfani & Mohagheghi, 2017

ر بعضی موار اهمکالککاری بکهمبابکه یک ویژگکی
هخصیتی مفهکوم سکا ی مکی هکو ککه ا ثیکا نسکیی
برخکور ار اسکت ( .)Steel, 2007; Wu et al., 2016ر
بین مجموعه پژوهش هایی که اهمالککاری را بکهعنکوان
ی صفت ر نظر می گیرنکد ،طیکق نتکای تحقیکق Vij
تنیلککی بککا فراوانککی  40رصککد ر میککان  000نفککر ا
مشارکتکنندگان اولین لیل ا راک هکدة اهمکالککاری
بککههککمار مککیرو ( .)Vij, 2016وظیفککههناسککی و

تبیین اهمالکاري تحصیلي دانشآموزان متوسطه :یک مطالعه نظریه زمینهاي 471 /

امتحککان و اهمککالکککاری ،رابطککة مبیککت وجککو ار
( .)Sheikholeslami, 2016ر اکبر پژوهشهای مربکوم
به اهمالکاری تحصیلی ،یکی ا مؤلفههای مربکوم کنکار
گذاهککتن فعالیککتهککای رسککی نقککص ر مهککار هککای
مدیریت مان اسکت ( & Lay, 1993; Häfner, Oberst
 .)Stockیافتههای پژوهشهای مختل نشان مکی هنکد
که اهمالکاری با ذهنآگاهی پایین و حواسپرتی مرتی
اسکت ( & Flett, Haghbin & Pychyl, 2016; Sirois
 .)Tosti, 2012; Sirois, 2014هکماری ا پکژوهشهکا
حاکی ا آن هستند که ویژگی های ا راک هکدة تکلیک
همچون نارضایتی ا فعالیت یکا گیری ،احسکاس ماللکت
بهنگام انجام تکلی نیز بکا اهمکال ککاری ارتیکام ارنکد
( .)Lee & Pychyl, 2000اهمیت بیکزاری ا تکلیک ر
گرایش به اهمال کاری توس پژوهش های بسیاری تأیید
هد است (;Milgram, Sroloff & Rosenbaum, 1988
 .)Steel, 2007; Harris & Sutton, 1983برخککی ا
ویژگی های تکلی همچکون سکتورالعمل هکای واضک و
بدون ابهام و جالب بو ن یک فعالیکت بکا اهمکال ککاری
پایین همیسته هستند (.)Ackerman & Gross, 2005
ر سککالهککای اخیککر بککا مطالع کة عوامککل مینککهای و
محیطکی مککرتی  ،اهمکالکککاری بکهعنککوان یک ویژگککی
موصعیتی نیز ر نظر گرفتکه هکد اسکت .پکژوهش هکای
انجام یافته ر خصو محی یا گیری کالس و مدرسه
اغلب حاکی ا آن بکو انکد ککه چگکونگی ا راک جکو و
هککرای کککالس بککر انگیککزش و ر نقطککهی مقابککل،
اهمالکاری فراگیران مؤثر است ( & Dorman, Adams
 .)Ferguson, 2002رابطة صمیمی معل  -انشآمکو بکا
میککزان اهمککالکککاری انککشآمککو ان رابط کة عکککک ار
( .)Corkin et al., 2014بهعالو مشخص هد است ککه
برخی ا ویژگیهای معل همچون سا مان هی و اِعمکال
انضککیام ،رفتککار اهمککالکککاری انککشآمککو ان را کککاهش
مککی هککد (.)Schraw, Wadkins & Olafson, 2007
مشاهدا بالینی ( )Burka & Youen, 1982و مطالعا
تجربککی ( & Ferrari & Olivette, 1983; Ferrari

اهمککالکککاری هککر و میککانگین نمککرا پایککان نیمسککال
تحصککیلی را بهتککر ا آ مککونهککای کالسککی هککر رس
پیشبینی میکنند (.)Fritz & Morris, 2015
برخی یگر ا پژوهش هکا اهمکال ککاری تحصکیلی را
نتیجککهی ناکککافی بککو ن انگیککزش بککرای انجککام تکلی ک
یا گیری مرتی می انند ( ;Pintrich & Schunk, 2002
Klassen, Krawchuk & Rajani, 2008; Reasinger
 .)& Brownlow, 1996ر رویکر انگیزهی نسکیت بکه

اهمکککالککککاری ،مؤلفکککههکککای انگیزهکککی همچکککون
جهت گیری های انگیزش رونی و بیرونی ،نقش اهکداف،
خو کارآمککدی ،ار ش تکلیکک و سککا هککای اِسککنا ی
مور توجککه بککو انککد ( .)Steel, 2007نتککای پککژوهش
محمدی و همکاران نشان ا که بین ار ش ککاربر ی و
ار ش ذاتی تکلی با تعلل ور ی تحصیلی ،رابطة منفکی
وجکو ار ( .)Mohammadi et al., 2014یافتکههکای
تعدا ی ا پژوهش ها مشخص ساخت که اهمال کاری بکا
خو کارآمدی پایین و ضع ر خو کنترلی نیکز مکرتی
اسکت (.)Howell & Watson, 2007; Wolters, 2003
به عالو ه توانایی هناختی و هک خکو کنترلی ،میکزان
عملکر تحصیلی را تییکین مکیکننکد ( Stadler et al.,
 .)2016پژوهش های مرتی حاکی ا آن هستند که بین
خو کارآمدی عمومی و تعللور ی تحصیلی ،رابطة منفی
وجو ار و تعلل ور ی تحصیلی انشجویان بکر اسکاس
جهت گیری هدف ،ا راکا خو کارآمدی خو تنظیمی و
ویژگی های هخصیتی نورو گرایی و وظیفه هناسی صابکل
تییککین اسککت ( Tamadoni, Hatami & Hashemi
.)Resini, 2010; Hashemi et al., 2012
انش آمو ان اهمالکار نسیت به سایر انکش آمکو ان
بیسا مانتر و بیبرنامهتر هستند ( Howell & Watson,
 .)2007ر مقابل ،انش آمو ان خو تنظی  ،یا گیرندگان
فعالی هستند که بر مان و مکان یا گیری خو کنتکرل
ارنککد و آن را مککدیریت مککیکننککد ( Pintrich & De
 .)Groot, 1990بین بهکارگیری راهیر هکای هکناختی و
فراهناختی و اهمکالکاری ،رابطة منفی و بیکن اضطراب
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 )Olivette, 1984حاکی ا نقکش والکدین ر رفتارهکای
اهمالکاری انشآمو ان است .بکهویکژ سکی والکدینی
بیشا حد کنترلکنند و غیرصابل انعطاف با اهمالککاری
مکرتی اسکت ( ;Frost, Lahart & Rosenblate, 1991
 .)Ferrari & Olivette, 1983ر خصککو والککدینِ
بیش ا حد کنترل کنند و رگیر هوند  ،اخیکرا مفهکومی
به نام والدین بالگر ی ( )helicopter parentsارائه هکد
اسککت ( .)Padilla-Walker & Nelson, 2012والککدین
بالگر ی بهطور منظ و ساختیافته بر تمام فعالیتهکای
فر ندانشککان نظککار ارنککد ،بککههککیو ای مککزاح گونککه
برنامهریزی فعالیتهای رو انه آنها را بهعهد میگیرنکد
و حتی می کوهکند افککار و احساسکا فر ندهکان را ر
جهت مطلوب هدایت نمایند .این پژوهش ها حاکی ا آن
هستند که کنترل و نظکار بکیشا حکد والکدین باعک
ضع فر ندان ر خو تنظیمی و به نیال آن گرایش به
اهمکالککاری مکیهکو ( Padilla-Walker & Nelson,
2012; Pychyl, Coplan & Reid, 2012; Hong et al.,
 .)2015با ایکنککه انکشآمکو ان ر وران تحصکیل بکا

همساالن ارتیام و تعامل ارند ،پکژوهش ربکارة ارتیکام
نفوذ همساالن و اهمالکاری تحصیلی ا صدمت چنکدانی
برخور ار نیست .نتای برخکی پکژوهشهکا حکاکی ا آن
هستند که نوجوانان ترجی می هند رفتارهایی را انجکام
هند که تقویت مبیت گرو را به نیال اهته باهکند و
ا رفتارهایی ککه موجکب تنییکه گکرو همسکاالن هکو ،
اجتناب میور ند ( McCabe, Treviño & Butterfield,
 .)2001; Sage & Kindermann, 1999یافتککههککای
تعدا ی ا تحقیقکا پیشکین مشکخص سکاختهانکد ککه
مقاومت ر برابر نفکوذ همسکاالن بکهعنکوان یک عامکل
میانجی ر رابطة بین عکز نفکک و اهمکالککاری عمکل
میکند .وصتی انشآمو عز نفک پایینی ار  ،به لیکل
ترس ا طر هدن ا گرو همتایان ،صکا ر بکه مقابلکه بکا
فشار گروهی نیسکت (.)Monahan & Steinberg, 2007
بککهایککنترتیککب فراگیرانککی کککه ا عککز نفککک پککایینی
برخور ارند ،بیش تر احتمال ار ر برابر فشکار گروهکی
تسککلی هککوند و هنجارهککای گککرو ا جملککه بککه تککأخیر

انککداختن تکککالی رسککی و مطالعککه را رعایککت نماینککد
(.)Chen, Shi & Wang, 2016
پژوهش هکای گسکتر ای حکاکی ا آن هسکتند ککه
اهمال کاری با بسیاری ا پیامدهای ناسکا گارانه ا جملکه
کاهش عملکر تحصکیلی و آهکفتگی عکاطفی همیسکته
است (Flett Haghbin & Pychyl, 2016; Kim & Seo,
 .)2015ر حین اهمال کاری ،فر وسوسه می هو تکا بکا
روی آور ن به فعالیت های لذ بخشِ کوتا مکد  ،خُلکق
منفی ناهی ا انتظار یک تکلیک بیکزاریآور را تعکدیل
نمایکد ()Sirois & Pychyl, 2013؛ بنکابراین هکواهدی
وجکو ارنکد ککه نشکان مکی هنکد ککه ککارکر عمککد
اهمال کاری ،تنظی خُلق منفی به واسطة موکول ساختن
تکلیکک ناخوهککایند بککه آینککد اسککت ( Baumeister
.)Heatherton & Tice, 1994
بککااینحککال رابط کة بعضککی ا هیجککانهککای منفککی و
اهمکالکککاری بکه هکککل پیچیکد ای اسککت .ر بعضککی ا
پژوهشها این نتیجهگیری وجو ار ککه اهمکالککاری
به لیل اجتناب ا تجربة اضکطراب بکهوجکو مکیآیکد و
میتواند به طور موصت اضکطراب را ککاهش هکد؛ امکا ر
طوالنیمد باع تشکدید آن مکیهکو ( & Solomon
Rothblum, 1984; Lindsley, Brass & Thomas,
 .)1999نتیج کة ی ک پککژوهش نشککان ا کککه اضککطراب

موصعیتی باال با نرخ پایین اهمال کاری همیسته اسکت .ا
سوی یگر ،تکانشگری ارتیکام مبیتکی بکا اهمکال ککاری
ار  .بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که هیجانهکای
منفیِ همیسته با اضطراب ،افرا را برمیانگیزند تا تکالش
خککو را ر جهککت رسککیدن بککه هککدف افککزایش هنککد و
بنابراین رفتارهای اهمکال ککاری خکو را ککاهش هنکد
(.)Xu, Gonzalez-Vallejo, & Hong Xiong, 2016
مطالعة انتقا ی پژوهش های پیشین حاکی ا آن بو
که ر اکبر آنها پدیدة اهمالکاری تحصیلی بدون توجه
به بافکت و محکی اجتمکاعی -فرهنگکی صکور گرفتکه
است .بهعالو مؤلفه های اهمالکاری به ندر بکهصکور
یکپارچه و ا تجارب بی واسطة انکش آمکو ان اسکتخرا
گر ید است .پژوهش فعلی با اتخاذ رویکر ی اکتشافکی
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پژوهش ر ا امة نمونهگیری میتنی بکر هکدف و پکک ا
تجزیهوتحلیل  11مصاحیة اول و برای تکمیل نظریکة ر
حال تکوین ا نمونهگیری نظری استفا هکد .مصکاحیه
با  11نفر یگر ا انشآمو ان ر راستای تکمیل ابعا و
ویژگیهای مضامین کش هد بو  .بعکد ا رسکیدن بکه
اهککیاع نظککری و مطککرح نشککدن موضککوعا جدیککد و
کاملهدن مضامین فرایند مصاحیه پایان یافت؛ بنکابراین
مشکککارکتکننکککدگان ر پکککژوهش ،تعکککدا  00نفکککر ا
انککشآمککو ان پایککهی سککوم ورة وم متوسککطه نککواحی
پن گانه آمو شوپرورش ههر تیریکز بو نکد ککه بنکا بکه
اظهار خو  ،معلمان یا والدین مطالعة روس یکا تککالی
رسی خو را به آیند موکول مکیکر نکد .روش اصکلی
جمککعآوری اطالعککا ر ایککن مطالعککه ،مصککاحیههککای
نیمه سا مان یافته بو  .اگرچه اکبکر سکؤاال مصکاحیه ا
صیل طراحیهد بو ند؛ بااینحال برخی ا سؤالها نیز ا
طریق تعامل با مصاحیههوند طرح میهکدند .مصکاحیه
با سؤال یر آغا میهد:
«آیا برای هما پیش آمد که انجکام یک تکلیک یکا
مطالعه رسی را بدون لیل خاصی به تعویق بیندا یکد؟
میتوانید ر مور این موضوع توضی هید؟»
ه مان با ا امة پژوهش و تجزیکهوتحلیکل ا هکای
حاصل ا مصاحیه ها ،طیقا جدیدی ایجکا هکدند ککه
مسیر مصاحیههای بعدی را تعیین نمو ند .بدین ترتیکب
سؤاال مصاحیه ها نیز ر جهت کسب اطالعا بیشتکر
ر خصککو مفککاهی و طیقککا جدیککد طککرح هککدند.
سؤاالتی همچون «وصتکی تکلیفکی را بکه آینکد موککول
میکنید چه احساسی ارید؟ آیا برای اتمام فعالیتهکای
رسی خو  ،ضرباالجل تعیین میکنید؟»
پککک ا اخککذ مجو هککای ال م ا مراجککع ذیربکک و
همچنین رضایت آگاهانه مشارکتکنندگان ،مصکاحیههکا
بهصور انفرا ی و ر محلی آرام و با هماهنگی صیلی بکا
مشارکت کنندگان انجام هدند .مصاحیه هکای اول ا نظکر
مانی طوالنی تکر بو نکد و حکدو یک سکاعت بکه طکول
میانجامیدنکد و بکرای مصکاحیههکای بعکدی تقرییکا 41
صیقه مان صرف میهد.

و استقرایی و رعکین حکال ککل نگکر رصکد برآمکد تکا
مؤلفه های مینه ای ،فرایندی و پیامدی اهمالکاری را ا
تجارب یسته انش آمو ان استخرا نمو و ی الگوی
مفهومی ر این مینه ارائه هد .بدین ترتیکب هکدف ا
انجام پژوهش حاضر پاسخگویی به ایکن سکؤال بکو ککه
الگکوی مفهککومی اهمککالکککاری تحصککیلی انککشآمککو ان
متوسطه بر اساس تجارب یستة آنان چگونه است؟
روش پژوهش
ر پککژوهش حاضککر ا روش نظریککة مینککهای ویککرایش
 Corbin & Straussنسخه  2002استفا هکد ( Corbin
 .)& Strauss, 2008انتخکاب نظریکه مینکهای بکه لیکل
ماهیت پیچیدة اهمالکاری و تعامکل بکین عوامکل رونکی
(ا راکا  ،نگرشها ،عواط  ،انگیز ها ،مهار ها) با عوامکل
بیرونی (تعامل بکینفکر ی ،ار ش هکا ،عوامکل فرهنگکی و
ساختارهای اجتماعی) صور گرفت .ر این پژوهش ابتدا
ا روش نمونهگیکری میتنکی بکر هکدف و سکپک ا روش
نمونه گیری نظکری اسکتفا هکد .ر روش نمونکهگیکری
میتنی بر هدف ،افرا ی بهعنوان نمونه انتخکاب مکیهکوند
که ارای تجارب غنی ر خصو پدید یا رویدا باهکند
( .)Yin, 2011ر پژوهش حاضر ابتدا ا روش نمونهگیری
هدفمند استفا هد .بکه ایکن منظکور پژوهشکگر پکک ا
حضور ر موصعیت پژوهش و آهنایی اولیه با انشآمو ان،
مشارکتکنندگانی را که ا نظر خو  ،معلمکان یکا والکدین
رگیر اهمالکاری تحصیلی بو ند ،انتخکاب مکینمکو  .ر
نمونککهگیککری هدفمنککد تککالش هککد تککا حککد امکککان ا
مشککارکتکننککدگانی بککا ویژگککیهککای متفککاو فککر ی-
اجتماعی برای حضور ر نمونه استفا هو .
ر پککژوهش کیفککی فراینککد تجزیککهوتحلیککل ا هککا
ه مان با گر آوری اطالعا انجام مکی هکو  ،برخکی ا
مفاهی و طیقا بکهتکدری آهککار مکیهکوند .مفکاهی
استخرا هد  ،سؤاالتی را برمی انگیزند و پژوهشگر برای
یافتن پاسخ سؤاال به نیال جمع آوری اطالعا بیش تر
برمی آید و این چرخه تا اهیاع نظری یعنی آهکار هکدن
ویژگی ها و ابعا تمکام طیقکا ا امکه مکییابکد .ر ایکن
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یکککی یگککر ا روشهککای مور اسککتفا ر پککژوهش
فعلککی یا اهککت ر عرصککه بککو  .ثیککت و پیگیککری
رویدا هایی که ر حین جمعآوری ا ها رخ می هنکد،
بخشی ا کار میدانی و نقطة آغکا تحلیکل کیفکی اسکت
( .)Corbin & Strauss, 2008یا اهکتهکای ر عرصکه
به طور عمد بکرای توصکی سکاختار و فضکای جلسکا
مصاحیه و تعامل های عکاطفی و غیرکالمکی و همچنکین
ثیت بینش های پژوهشگر ر همان مان وصوع ( ر حین
مصاحیه) بهکار میرفت.
برای تجزیه وتحلیل ا ها ا نرم افزار MAXQDA10
استفا هد .ر طی این فرایند کدگذاری با و محکوری
انجام گرفت و طیقا مربوم ر الگوی پکارا ایمی یعنکی
مینه ،فرایند و پیامد مشخص هدند .سکپک ر مرحلکة
کدگکذاری انتخکابی ،طیقکة مرککزی یکا مضکمون اصککلی
پژوهش استخرا گر ید .طیقة مرککزی توصکی کننکدة
چگونگی و تییین کنندة چرایی پدیدة مکور نظکر اسکت
(.)Corbin & Strauss, 2008
بککرای ار یککابی اعتیککار نتککای ا روش  Gubaو Lincoln
استفا هد ( .)Guba & Lincoln, 1989به این منظور تحقق
هککاخصهککای باورپککذیری ( ،)credibilityصابلیککت اطمینککان
( ،)dependabilityتأییدپکککککککککذیری ( )conformabilityو
انتقالپذیری ( )transformabilityاحرا گر ید.
ر پکککژوهش حاضکککر بکککهمنظکککور حفک ک حقکککو
مشارکت کنندگان و رعایت مالحظکا اخالصکی ،پکک ا

اخذ مجو ا مراجع ذی رب برای انجام مصاحیه ،اهداف
و روشهای مطالعه برای مشارکتکنندگان توضکی ا
هد و رضایت آنان برای هرکت ر مصکاحیههکا و ضکی
محتوای جلسا کسب گر ید.
یافتههاي پژوهش
بر اساس اطالعا جمعآوریهد ر خصو مشخصا
فر ی مصاحیههوندگان ،همگی آنان انشآمو پسر پایة
سوم متوسطه وم هاغل به تحصکیل ر سکال تحصکیلی
 91-96بو نککد .میککانگین سککن مشککارکتکننککدگان ر
پژوهش  16/9و میانگین معدل نوبکت اول آنکان 11/04
بو  .ا تعدا  00نفر مصاحیههکوند  11 ،نفکر ر رهکته
ریاضی -فیزی  1 ،نفر علوم انسانی 2 ،نفر علوم تجربکی
و  6نفر ر رهتههکای مجموعکه هکاخه فنکیحرفکهای و
کار انش به تحصیل اهتغال اهتند.
فرایند تجزیهوتحلیل ا ها ابتدا بهصکور اسکتقرایی
آغا هد و مضکامین فرعکی و اصکلی ا ا هکا اسکتخرا
گر ید؛ ر ا امة مطالعه بکرای توسکعه و برصکراری ارتیکام
بین مفاهی  ،روش صیاسی نیز بهکار گرفتکه هکد .ر طکی
استخرا اولیه مفاهی  ،حکدو  700مفهکوم اولیکه هککل
گرفت .سپک ر ا امة تحلیل و رنتیجة مقایسة مکداوم و
تقلیل ا ها برای مفاهی مشابه ،رنهایکت  00مضکمون
فرعی و  12مضمون اصلی مشخص هد (جدول .)1

جدول  .4مضامین فرعي و اصلي پژوهش بر اساس الگوي  Corbinو  Strausویرایش 3661
الگوی پارادایمی
مضامین اصلی
مضامین فرعی
امتحانات ،اهمیت دروس
ساختار نظامآموزشی
ارتباط با معلم ،روش تدریس ،اِعمال انضباط
فرهنگ همساالن ،رقابت ،تقلب ،صرف وقت با دوستان
مقدار تکلیف ،ابهام ،بیزاری از تکلیف
نظارت ،مداخله
تنبلی ،کمالگرایی ،بیاراده بودن
عدم گرایش به برنامهریزی ،نداشتن برنامه ،ضعف در اولویتبندی ،پایبند نبودن بهه
برنامه
ضعف در مهارت مدیریت زمان ،نداشتن ضرباالجل برای اتمام تکلیف
حاشیه رفتن ،حواسپرتی
شروع دیرهنگام ،کنار گذاشتن فعالیت ،مطالعه در زمان امتحان
ارتباط تالش و پیامد مورد انتظار ،تأثیر بر نمرات
رهایی از احساس ناخوشایند ،ناراحتی ،اضطراب

عوامل مربوط به معلم
عوامل مربوط به همساالن
عوامل مربوط به تکلیف
عوامل مربوط به والدین
صفات ادراکشدهی فردی

زمینه

ضعف در برنامهریزی
ضعف در مدیریت زمان
ذهنآگاهی پایین
تأخیر در انجام تکلیف
پیامدهای تحصیلی
پیامدهای عاطفی

فرایند

پیامد
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«اِعمال انضیام» با اهمکالککاری انکشآمکو ان مکرتی
است.
برخی انش آمو ان مشارکت کنند ر پژوهش اظهار
می اهتند وصتی کیفیت ارتیکام بکا معلک پکایین باهکد،
تمایلی به انجام تکالی آن رس ندارند« .ارتیام معل با

 )1ساختار نظام آمو هی
ساختار نظکام آمو هکی کشکور ر ورة وم متوسکطه ا
نظر تعیین انتظکارا  ،برنامکه هکا و رویکه هکای آمو هکی
کلیترین مضمون اصلی و مینهای پژوهش حاضکر بکو .
بککهایککنترتیککب ،ا راک فراگیککران ا نظککام آمو هککی بککر
چگککونگی انجککام فعالیککتهککای روس مختلکک تککأثیر
مککیگککذار  .مضککامین فرعککی سککاختار نظککامآمو هککی
«امتحانا » و «اهمیت روس» هستند.
ر ورة متوسککطه سککه نمککرا مسککتمر و نوبککت اول
پایینتر ا نوبت وم است و مشارکتکننکدگان ر پکژوهش
بر این باور بو ند که میتوانند عقبماندگیهای طول سکال
تحصککیلی را ر امتحانککا پایککان سککال جیککران نماینککد.
«راستش صَرف نمیکنه که یه سال بخوای همکهاش رس

بچه ها احترام آمیز بو  .بچه ها ه وست اهتن کارهای
خو هون رو انجام بدن .ولی وصتی معل با بچه هکا رابطکة
خوبی نداهته باهه تکالی اون رو هک انجکام نمکی ن»
(م.)10 .
هیوة تدریک معل و نحوة توضکی رس ،بکا عالصکة
انش آمو ان به رس و فعالیت های تحصیلی آنان ارتیام
ار « .معل امسال خیلی خوب توضی مکی مکن هک

ر ریاضکی بهتکر

خیلی عالصه پیدا کر ام .نمر هام هک
هد  .تکالیف را ه مرتب انجام می م» (م.)4 .

بخونی و هر جلسه برای سؤاال معل آما باهی ،آخر سکر
ه تأثیر یا ی ندار  ... ،میتونی بعکدا ر امتحانکا پایکان
سال جیرانش کنی ( »...م.)11 .

معلمککان ا نظککر اِعمککال انضککیام و رسککیدگی بککه
فعالیتهای یا گیری انکشآمکو ان بکا یککدیگر تفکاو
ارند؛ برخکی ا آنهکا فراگیکران را بکه انجکام بکه موصکع
فعالیت های رسی ملزم می کنند؛ رحالی که این موضوع
برای برخی ا معلمان چندان مه نیست .وصتی معل بکه
فعالیککتهککای یککا گیری اهمیککت نمککی هککد ،عککد ای ا
انش آمو ان ترجی می هنکد ایکن فعالیکت هکا را انجکام
ندهند« .معموال رس هایی که معلمش اهمیکت خاصکی

منظور ا اهمیت روس بکهعنکوان یککی ا مضکامین
فرعی ساختار نظام آمو هی ،میزان اهمیت یک رس ا
نظر انش آمو است .اهمیکت عنکاوین رسکی اغلکب ر
مور روس تخصصی رهته ،بیشتر ا روس عمکومی و
به ویژ روسی است ککه آ مکون پایکانی ندارنکد .ارتیکام
اهتن رس با آیندة تحصیلی -هکغلی و کنککور باعک
افزایش اهمیت آن برای انشآمو ان مکیهکو « .کسکی

برای انجام تکالی کالسی نمی  ،بچههکا هک یکا بکه
اون رس اهمیت نمی ن و آن را سرسری مکیگیرنکد و
فق برای امتحان و گرفتن نمکر رس مکیخکونن» (م.

که ار خو ش رو بکرای کنککور آمکا مکی کنکه یگکه
نمیر رس پرورهی بخونه یافعالیتهاش رو انجام بکد .
چون نه امتحان ار نه چیزی .معل ه آخکر سکال بکه
هیچکک ک تر ا  12نمی » (م.)7 .

.)14
 )0عوامل مربوم به همساالن
طیق یافته های مطالعه فعلی ،همساالن و ه کالسکی هکا
می توانند ر نحوة انجکام تکلیک رسکی انکشآمکو ان
نقکش اهکته باهکند« .فرهنک همسکاالن»« ،رصابککت»،
«روا تقلب» و «صکرف وصکت بکا وسکتان» بکا موککول
نمو ن تکالی رسی به آیند مرتی است.

 )2عوامل مربوم به معل
مشارکتکنندگان پژوهش بر این باور بو ند که برخکی ا
عوامل مربکوم بکه معلک ر موککول نمکو ن تککالی و
فعالیت های رسی به آیند نقش ارند .نتکای پکژوهش
نشککان ا کککه «ارتیککام بککا معل ک »« ،روش تککدریک» و
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فرهن همساالن یا ویژگیها و گرایشهای اعضکای
گروهی که انش آمو ر آن عضکویت ار ر چگکونگی
انجام فعالیت های رسی انشآمکو نقکش ار « .چکون

اکبر بچهها مطالعه نمیکنن و تکالی رو بهموصکع انجکام
نمی ن من ه لسر میه » (م.)16 .
ا نظر بعضی ا مشارکتکنندگان ر پژوهش ،وجو
رصابت ر کالس ،عکاملی ر جهکت انجکام فعالیکت هکای
رسی است؛ بهگونکهای ککه فکر تکالش مکیکنکد تکا ا
سایرین عقب نماند« .اگه ر کالس رصابت وجکو اهکته

باهه آ م سعی می کنه ا یگران عقب نمونکه و خکو ش
رو به هر حمتی که هد برسونه ولی اگه همکه ضکعی
باهن یا کسی به فکر رس نیاهه اونوصت انگیکز ای هک
برای رس خوندن نمیمونه» (م.)19 .
مضمون فرعی تقلب ر این پژوهش ،به ارائة مطالکب
یگران به جای مطالب خو  ،کپی اطالعکا ا اینترنکت،
استفا ا نوهته های یگران ر امتحکان و بکه طکورکلی
ارائة مطالیی مربوم مکی هکو ککه انکش آمکو بکه طکور
غیرواصعی به خو نسیت می هد« .بچه ها تو امتحانا هک

تقلب می کنن ،چند بار یککی و نفکر رفکتن و بکه مکدیر
اعتراض کر ن که تو امتحانکا تقلکب میشکه ولکی اونکا
گفتن امکان ندار  .من خو م که یدم چند نفر فقک بکا
تقلب نمر می گیرن و اصال رس نمی خونن .خوب وصتی
بچه ها این وضع رو می بینن ،کسی ه ککه بخکوا رس
بخونه یگه این کار رو نمیکنه ( »...م.)16 .
عککد ای ا مشککارکتکننککدگان ر پککژوهش اظهککار
مککی اهککتند کککه بخشککی ا وصککت خککو را بککا وسککتان
میگذرانند .صرف وصت یا با وسکتان ،مکان ال م بکرای
انجام تکالی و مطالعة روس را کاهش می هد .گذراندن
وصت با همساالن ،عالو بر صرار مالصا برای بیرون رفکتن،
ارتیام تلفنی و حضکور ر فضکای مجکا ی را نیکز هکامل
می هو « .هاید یکی ا الیل عقب افتا ن ا رسها ایکن

باهه که وصت یا ی رو با بچه ها می گذرون  .با اونا بعضکی
وصتا صرار می گذاری میری بیرون و می گر ی  .تو تلگکرام و
اینا ه با ه ارتیام اری » (م.)26 .

 )4عوامل مربوم به تکلی
یافته های پژوهش نشان می هد عوامل مربوم به تکلی
ر موکول نمو ن آن به آینکد نقکش ار  .ویژگکیهکای
تکلی ا جمله «مقدار تکلیک »« ،ابهکام» و «بیکزاری ا
تکلی » می توانند انش آمو را به اهمالکاری تحصکیلی
سو هند.
برخی ا انشآمو ان هرکتکنند ر پژوهش تکرجی
می ا ند مقدار تکلی یا نیاهد« .اگه تکلیک و تمکوم

بشه ر ی جلسه انجامش می م تا تموم بشه ولی اگکه
یا باهه و چند ساعت طول بکشه ه هکروع ککر نش
سخته و ه ا امه ا نش» (م.)22 .
طیق اظهکار مشکارکت کننکدگان ،وصتکی انکش آمکو
نمی اند ی تکلی را چگونه آغا کند و با ابهام مواجکه
است ،اغلب آن را به تعویق میاندا « .تکلی هکایی ککه

معلما ا کتاب میگن یا مشکلی ندارم باالخر می ون
باید چکار کن ولکی بعضکی ا موضکوعا مکبال تحقیکق
نمی ون باید ا کجکا هکروع ککن و چککار بایکد بککن .
اونوصت کارم رو هی میذارم برای بعد تا هکیی ککه فکر ا
باید تکلی رو تحویل بدم» (م.)24 .
عالصه نداهتن به موضوع و بیزاری ا تکلی یکی ا
الیلککی بککو کککه مشککارکت کننککدگان آن را بککا موکککول
نمو ن فعالیت های رسی به آیند مرتی می انستند.
جالب بو ن تکلی با عالصه و انجکام بکه موصکع آن و بکه
عکک خسته کنند بو ن تکلی بکا تعلکل ر انجکام آن
مرتی است « .رس هایی که ما مکی خکونی اکبرهکون

جالب نیستن .الیته بعضی تکا حکدو ی ولکی بعضکی هکا
واصعا خیلی کسل کنند هستن .من خکو م خیلکی بکه
میاح فیزی عالصه اهکت  .مکبال بحک هکای نکور و
نظریه های نسییت انیشتین را ر اینترنت خوند بکو م.
بعضی ا مسئله های مربوم به فضا و مان خیلی ذهن
را مشغول ککر بکو ولکی کتکابمون یکه طکوری ایکن
بح ها رو آور که خیلی خستهکننکد س .یککی هک
که وصتی آ م یه رس رو می خونه ککه امتحکان بکد ا
اون خوهش نمیا » (م.)22 .
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رسی به آیند مرتی هستند« .تنیلی»« ،کمالگرایکی»
و «بی ارا بو ن» مضکامین فرعکی صکفا ا راک هکدة
فر ی محسوب میهوند.
ویژگی های مضمون تنیلی ،گرایش به تکالی آسکان و
تمایکککل بکککه اسکککتراحت اسکککت .ا نظکککر عکککد ای ا
مشارکتکنندگان ،تنیلی و راحت طلیی با موککول نمکو ن
تکالی رسی به آیند مرتی است...« .تنیلکی و مشکغول

 )1عوامل مربوم به والدین
چگونگی تعامل والدین با انش آمو بکا نحکوة مطالعکه و
انجام تککالی رسکی وی ارتیکام ار  .والکدین ا نظکر
میککزان «نظککار » و «مداخلککه» ر تصککمی گیککریهککا و
برنامههای رسی فر ندهان با یکدیگر تفاو ارند.
نظار والدین ر حکو هکای مطالعکه و انجکام تکلیک
مشککهو اسککت .بعضککی ا والککدین نظککار چنککدانی بککر
فعالیتهای رسی انشآمو ان ندارند و برخی یگکر اکبکر
فعالیتهای فر ندهان را تحت نظر مکیگیرنکد« .مخصوصکا

هدن به فضاهای مجا ی و تفری و سرگرمی های بیهکو .
تنیلی واصعکا یکه لیکل اصکلیه؛ یعنکی آ م حوصکله نکدار
خو ش رو به حمت بیندا  ...راحت طلیی نمکی ذار آ م
کارهای مه رو انجام بد  ...واصعا بعضی وصتا ککار خاصکی
نمی کن را می کش و یه مد طوالنی کانال تلویزیکون
رو عوض می کن و نه این که بخوام جدی به تلویزیون نگا
کن ا روی بیکاری و بکیحوصکلگی رحکالیککه تککالی
مه ه موندن ( ...م.)11 .

ما رم خیلی گیر مید  .پدرم یا کاری نکدار  .مکا رم فککر
میکنه اگه منو به حال خو م بذار نمر هام یر  10میشکه.
یه ونه تو ریاضی  2گرفت همه اش اونو به رخ مکی کشکه.
هر چه صدر می گ می تون برای خکو م برنامکه ریکزی ککن ،
می گه آر تو اگکه باهکا ککاری نداهکته باهکی  ،فقک بکه
موسیقی گوش می ی و هیچ کاری نمیکنی» (م.)20 .

ر عد ای ا انشآمو ان کمالطلیی یکا تمایکل بکرای
فه کامل مطلب یا انجام بدون نقص تکلیک  ،آنهکا را ا
انجام بهموصع فعالیت های رسی با می ار « .نوبت اول یه

ویژگی مضمون مداخله ،سکو ا ن انکشآمکو بکه
فعالیت های مشخص و مور نظر والکدین اسکت .والکدین
فر ندان خو را به سمت وسوی معینی سو مکی هنکد؛
بهطوریکه ر بعضکی مکوار مطالعکه یکا انجکام تککالی
بعضککی ا روس را ترغیککب نمککو یککا انککشآمککو را ا
مطالعککه و انجککام تکککالی بعضککی روس بککا مککی ارنککد.

تکلی یستهناسی بو  .معل و سؤال آ ا پاسخ مطرح
کر بو به لیل اینکه میخواست جکواب بهتکری پیکدا
کن (چون ر بند ی تفکر سیا و سفید حاک اسکت ،یکا
همهیاهیچ) لذا آنصدر لفتش ا م که آخکر موعکد تحویکل
پاسخ تمام هد و نمر آن را ا ست ا م» (م.)10 .

«خککوب ،تکککالی ایککن صییککل رسهککا رو یککا جککدی
نمی گیرم .حتی اگه من ه بخوام انجام بدم پکدروما رم
مککانع مککیهککن .مککبال اری تکککالی یککه رس رو انجککام
می ی ،میگن اونو بذار کنار ،به رسهکای مهک بکرس.
مبال بیا تمرین های ریاضی یا فیزی رو حکل ککن .بلکی.
اونا اصال بعضی ا رس ها رو مه فرض نمی کنن .این که
بگی من ارم بکرای رس تکاریخ تحقیکق انجکام مکی م
براهون یا صابل رک نیست .ا نظر اونا فقک ریاضکی،
یست ،هیمی و اینا مه هستن» (م.)7 .

بخوام کاری رو بذارم برای بعد ،نه اتفاصا ل می خوا که
و اونو انجکام بکدم و راحکت بشک ولکی انگکار نمیشکه.
نمی ون هاید ارا ام ضعیفه» (م.)19 .

 )6صفا ا راک هد فر ی
برخی ا ویژگی های فر ی که با الگوهای رفتاری خاصی
مشخص می هوند ،با موککول نمکو ن مطالعکه و تککالی

 )7ضع ر برنامهریزی
مضمون اصلی ضع ر برنامه ریزی به انجام بدون برنامه
فعالیککتهککا مربککوم مککیهککو  .انککشآمککو انی کککه بککه

ا راک بیارا بو ن و ناتوانی ر پاییندی به برنامه ها
بککا گککرایش بککه اهمککالکککاری مککرتی اسککت .برخککی ا
مصاحیه هوندگان ،ضعی بکو ن ارا ی خکو را مکانعی
برای آغا مطالعه یا تکلی تلقی مینمو ند« .نه ایکنککه
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اهمال کاری تحصیلی گرایش ارنکد ،اغلکب بکه اصتضکای
هرای عمل میکنند و چنکدان پایینکد برنامکه نیسکتند.
این مضمون هامل مضکامین فرعکی «عکدم گکرایش بکه
برنامکککهریکککزی»« ،نداهکککتن برنامکککه»« ،ضکککع ر
اولویتبندی» و «پاییندنیو ن به برنامه» است.
عدم گرایش به برنامهریزی و باور به مفید نیکو ن آن ر
برخی ا انشآمو ان غالب است« .وصتی برنامه مینویسک ،

فعالیتهای مختل برحسکب اولویکت و اهمیکت آن هکا
است .مشارکت کننکدگان اظهکار مکی اهکتند بکه جکای
مطالعه یا انجکام تککالی رسکی بکه سکایر فعالیکتهکا
می پر ا ند و به این ترتیب مان را ا سکت مکی هنکد.
این مضمون هامل مضامین فرعکی «ضکع ر مهکار
مدیریت مان» و «نداهکتن ضکرب االجکل بکرای اتمکام
تکلی » است.
تسل نداهتن به مهار های مدیریت مان مشککل
عمد ی برخکی ا انکش آمکو انِ رگیکر اهمکال ککاری
تحصیلی است« .من نمی تون ا وصت رسکت اسکتفا

یافته های پژوهش نشان ا ر اکبکر انکشآمکو انی
که رگیر اهمالکاری هسکتند برنامکهی مکتکوب وجکو
ندار و انجام فعالیت ها با توجه بکه هکرای و مقتضکیا
است« .برنامة خاصی ندارم .وصتی صرار ا رسی امتحان

کن  .اگه وصت هکای بیککاری ام را تلک نمکیککر م اآلن
وضعیت خیلی بهتر بو  ... .هر رو وصت یا ی را تلک
میکن » (م.)27 .

احساس میککن تحکت فشکار هسکت  .راسکتش یکا هک
فاید ای ندار  .چون کاری که مه باهه باالخر بایکد انجکام
بدی فرصی نمیکنه برنامه اهته باهی یا نه ( »...م.)20 .

بگیرن ،اونو چند ساعت می خون  .بقیه مان هکا ایکن ککه
برنامهی خاصی اهته باه  ،نه اینطور نیست» (م.)6 .
ضع ر اولویتبندی امور یکی یگر ا مشکال مکرتی
با اهمالکاری است .انشآمو ان هکرکتکننکد ر پکژوهش
اظهار می اهتند که ر مانهای معمول ،سایر فعالیکتهکا را
به رس ترجی مکی هنکد« .یکه کمکی تلویزیکون ،اینترنکت.

بستگی ار اگه تلویزیون برنامة خکوبی اهکته باهکه بکه اون
نگا میککن اگکه نیکو مکیرم اینترنکت یکا مو یک گکوش
می کن  .یعنی من توی خونه یا جلوی تلویزیون یکا ککامپیوتر
و یا با گوهی مشغول » (م.)12 .
پاییند نیو ن به برنامه ،مضمونی است ککه بکا انجکام
ندا ن بهموصع تکالی و موکولنمکو ن آنهکا بکه آینکد
ارتیام ار « .وصتی تصمیمی رو میگیرم ،نمکیتکون بکه

اون پایینککد بمککون  .بعضککی وصتککا حککک خککوبی ارم و
تصمی های بزرگی میگیرم؛ ولی وصتی اون حککوحکال
رفت ،وبار همهچی برمیگر سر جای اول» (م.)9 .
 )2ضع ر مدیریت مان
مضمون ضع ر مدیریت مکان نشکان هنکدة وجکو
مشکککل انککش آمککو ر تخصککیص مککان مناسککب بککه

یکی ا مشککال رایک ر بکین انکشآمکو انی ککه
فعالیت های رسی خو را به آینکد موککول مکیکننکد،
مشخص نیو ن مان به پایان رساندن تکلی یا مطالعکه
است .برای برخی ا انشآمو ان ،ضرباالجل اتمام یک
فعالیت یا تکلی  ،موعد تحویل تکلی یا مکان امتحکان
است« .معموال خو م مان پایان تعیین نمی کن  .رواصع

مان پایان انجام ی فعالیت همون مانیکه ککه امتحکان
اری یا به ما گفتن باید کار عملکی خو مکون را تحویکل
بدی ؛ یعنکی اگکه و تکر ا اون موصکع هک تمکوم کنکی
نمیشه که  ...سعی می کنی که تا می تونی اونو کامل تکر
بخونی  ...پک مان آخر همون امتحانه» (م.)14 .
 )9ذهنآگاهی پایین
بعضی ا انشآمو ان نسیت بکه آنچکه انجکام مکی هنکد و
گذهت مان آگاهی مسکتمری ندارنکد و هنگکامی بکهخکو
میآیند که بهجای فعالیتهای رسی ،مشغول فعالیتهکای
سرگرم کنند هد اند« .حاهکیهرفکتن» و «حکواسپرتکی»،
مضامین فرعی ذهنآگاهی پایین هستند.
طیق اظهارا مشارکت کنندگان ر پکژوهش ،آن هکا
ر مان مطالعه یا انجکام تککالی ا موضکوع اصکلی ور
می هوند و به موضوعا حاهیهای میپر ا ند« .وصتکی ا
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مشکل است« .گکاهی اوصکا پکیش مکی آیکد ککه و ا
مطالعه خسته بش و ر اینترنت گشت بزن » (م.)17 .

اینترنت نیال مطلیی مکیگکر م اکبکر اوصکا بکهتکدری ا
موضوع اصلی ور می ه ؛ یعنی یه مانی متوجکه مکی هک
که ا اصل مطلب فاصله گرفت و کلی ه مان صرف هکد
بهطوری که مان انجام کارهای بعدی گذهته ( »...م.)7 .

مضمون فرعی مطالعکه ر مکان امتحکان بکه تکالش
برای یکا گیری روس ر فاصکله انکدک بکاصیمانکد تکا
امتحان اهار ار  .انکش آمکو انی ککه ر طکول سکال،
فعالیت های تحصیلی را به آینکد موککول مکیکننکد ،ر
ایام امتحان میکوهند تا عقکبمانکدگی خکو را جیکران
نمایند« .امتحانا آخر سال تأثیرش بیش تر  ،امسال ه

مضمون فرعی حکواسپرتکی بکا ویژگکیهکای اهکتغال
ذهنی به سایر امکور و انحکراف ا تمرککز بکر انجکام تکلیک
مشخص میگر  .بدین ترتیب ممکن اسکت انکشآمکو ی
ر حین انجام تکلی  ،به سایر امور اهتغال ذهنی اهکته و
تمرکز اندکی بر انجام تکلی معطوف ار  .حکواسپرتکی و
بهه خور ن تمرکز یکی ا عوامل بهوجو آورنکدة وصفکه و
فاصله ر حین انجام تکلی است« .وصتی هروع میکن بکه

امتحانا نهایی هستن .اگه نمرة پایین بیاری  ،نمکی هکه
جیران کر  .این باعک مکیهکه ککه آ م بشکینه و رس
بخونه» (م.)20 .

رس خوندن تمام افککار نکامربوم میکا بکه ذهکن ؛ یعنکی
بهظاهر ارم رس میخون ولی فککر یکهجکای یگکهاس و
فق وصت تل میهه» (م.)9 .

 )11پیامدهای تحصیلی
یکی ا عواصب اهمال کاری ،تأثیر آن بر عملکر تحصیلی
انش آمو ان است .تأثیر موکول نمو ن تکالی به آینکد
ا نظر مشارکت کنندگان ر و مضمون «ارتیام تالش و
پیامدِ مور انتظار» و «تکأثیر بکر نمکرا » صابکل بررسکی
است.
منظور ا ارتیام تالش و پیامد مور انتظار این است
که آیا بین تالش های تحصیلی انجامیافته و پیامد مکور
انتظار آن رابطه ای وجو ار ؟ اگر ی رفتار مانند انجام
تکلی نتیجهی صابلتوجهی نداهته باهد ،انکشآمکو ان
ترجی می هند آن را انجام ندهند .اگر ا مَنظَری یگکر
به موضوع بنگری  ،انشآمو ان چنین نتیجه مکیگیرنکد
که مطالعه یا انجام تکلی و موکول نمو ن آن به آینکد
تفاوتی رنتیجکه ایجکا نمکیکنکد .وصتکی آ م احسکاس

 )10تأخیر ر انجام تکلی
مضمون تکأخیر ر انجکام تکلیک بکه چگکونگی موککول
نمو ن مطالعه یا فعالیتهای رسکی بکه آینکد مربکوم
می هو  .این مضمون هامل «هروع یرهنگکام»« ،کنکار
گذاهتن فعالیت» و «مطالعه ر مکان امتحکان» اسکت.
یکی ا موضوعا مشترک ر بین اظهارا انش آمو انِ
مصاحیه هوند این بو که آن ها فعالیت های رسی خو
را یر آغا میکنند.
ویژگی هروع یرهنگام ،آغا با تأخیر مطالعة روس،
انجککام تکککالی ر سککاعا پایککانی رو و پککر اختن بککه
فعالیتهای رسی هب صیکل ا برگکزاری ککالس اسکت.

میکنه ککاری ککه انجکام مکی یکا رس ر آینکد اش
تأثیری ندار  ،انجام ا نکش سکخت مکیهکه؛ یعنکی بکه
خو ش می گه من برای چی وصت رو تل مکیککن ککه
چی بشه  ...ولی اگه یه رس مه باهه ،اینطور نیسکت.

«من ا یه هفته پیش می ونست که باید برای فکر ا یکه
رس رو بخککون  ،نخونککد ام ،هنککو ه ک نخونککدم ،فکککر
میکن آخر هب بتون اون رو بخون (م.)2 .
پک ا آغا ی فعالیت ،مواصعی پکیش مکیآیکد ککه
انککشآمککو کککار را نیمککهکککار رهککا کنککد .کنارگذاهککتن
فعالیککت ،هککامل انجککام یکک مرحلککه ا تکلیکک طیککق
مانبندی صیلی نمی هو ؛ بلکه اغلب بدون برنامه و صصد
صیلی و رنتیجة بی حوصلگی ،خستگی یا مواجه هدن بکا

(م.)7 .
عد ای ا مصاحیههوندگان تکأثیر اهمکالککاری را بکر
نمرا پایانی ر حد انکدک یکا متوسک ار یکابی نمو نکد.
الیته آن ها معترف بو ند که وضعیت نمراتشان میتوانست



 / 411پژوهش در برنامهریزي درسي ،دوره دوم ،شماره ( 23پیاپي  ،)06سال شانزدهم ،بهار 4231

بهتر ا این باهد« .اگر ه به مان یگه موکول ککر م بکا
مطالعه مختصر و توجه به بخکش هکای مهک کتکاب نمکر
صیولی رو گرفت ولی خوب میتونسته بهتر ا این باهکه ...
(م .)11 .بعضی ا انشآمو انِ هرکتکننکد ر پکژوهش
بر این باور بو ند که اهمالکاری تأثیر منفی صابکلتکوجهی
بر نمرا آنها بهجا میگذار « .خیلی تأثیر گذاهته یعنی

رفتهرفته افت ار بیشتر میهه .احسکاس مکیککن ککه
یگه خیلی ا بح های کالسی عقب موندم و نمکی تکون
برس » (م.)21 .
 )12پیامدهای عاطفی
نتای پژوهش فعلی نشان می هد که اهمالکاری عکالو
بر پیامدهای تحصیلی ،پیامدهای عاطفی مبیت و منفکی
نیککز بککه نیککال ار « .رهککایی ا احسککاس ناخوهککایند»،
«نکککاراحتی» و «اضکککطراب» ا پیامکککدهای عکککاطفی
اهمالکاری تحصیلی هستند.
یکککی ا پیامککدهای موصککت اهمککالکککاری ،رهککایی ا
احساس ناخوهایند ناهی ا انجام فعالیکتهکای تحصکیلی
است .بر اساس اظهارا مشکارکتکننکدگان ر پکژوهش،
آنهککا ا طریککق موکککول نمککو ن تکککالی بککه آینککد  ،بککا
بیحوصلگی و ناراحتی مقابله مینمو ند« .فککر مکیککن

یکی ا علتهایی که کارهای را بهموصع انجام نمی م اینکه
که فکر کر ن به رس نکاراحت مکیکنکه .رسکته انجکام
ندا ن بهموصع کارهایی که به آ م محکول هکد یکه طکور
یگه باع ناراحتی میهه؛ اما وصتی یه کار سرگرمکننکد
انجام می م ا حال و هوای رس میکام بیکرون و اونوصکت
حکوحال بهتری پیدا میکن » (م.)27 .
برخی ا مشارکتکنندگان ا اینکه تکالی و فعالیتهکای
رسی خو را بهموصع انجام نمی ا ند احساس ناراحتی و عذاب

وجدان اهتند« .تکلیک  ککال ر یکا هسکت .ا ذهکن آ م
نمی ر بیرون .آ مو اذیت می کنه .این فکری که باید این کار رو
میکر م و نکر م ( »...م.)2 .
پک ا استخرا مضامین اصلی و فرعی و مرور مکرر
و مقایسة تطییقی آن ها ،این نتیجه حاصل گر ید که ر

همة آن ها مضمون مشترکی وجو ار  .طیقکة مرککزی
ر این پژوهش نگرش ابزاری به یا گیری بو  .اظهکارا
مشارکت کنندگان ر پژوهش حاکی ا آن بو که آن هکا
فعالیککتهککای رسککی را بککا و نگککرش متفککاو ار یککابی
میکنند .ر صور عالصهمندی به موضکوع ،فعالیکت بکه
خاطر خوهایند بو ن و لذ ناهی ا آن انجام می هو و
پیامد حاصل ا یا گیری ک تکر مکور توجکه اسکت؛ امکا
رصورتی که تکالی رسی وسیله ای برای سکتیابی بکه
ی پیامد باهند ،ر این صور نکوع ،مکانِ سکتیابی و
همچنککین اهمیککت پیامککد ر پککر اختن بککه فعالیککت یککا
کنارگذاهتن آن نقش خواهد اهت.
نگرش ابزاری به یا گیری ککه بکا تحلیکل هزینکه -فایکد
همرا است ،تحصیل و یا گیری را بکهطکور عمکد وسکیلهای
برای ستیابی به نمکر  ،خشکنو ی یگکران و برخکور اری ا
آینککدة تحصککیلی -هککغلی مککینگککر  .بککهایککنترتیککب ،انجککام
فعالیت های تحصیلی مانی ر اولویکت صکرار مکی گیرنکد ککه
به غایت مور نظر بینجامند .رغیکراین صکور کنکار گذاهکته
میهوند تا مانی که کارکر مذکور را انجام هند.
پک ا استخرا عوامل مینه ای ،مکاتریک هکرطی-
پیامککککدی ()Consequential Matrix-Conditional
طراحی هد .این ماتریک هرای مینه ای کلی و جزئکی
را ر مور مشارکت کننکدگان پکژوهش نشکان مکی هکد
( .)Corbin & Strauss, 2008بیرونککیتککرین ایککرة
ماتریک ،کلیترین هرای را نشان می هکد .ر پکژوهش
حاضر کلی ترین هرای مینه ای ،ساختار نظکام آمو هکی
ر سط کشور است .سپک ر سکط مدرسکه ،معلک و
همساالن و ویژگی های تکلی وجو ارند و سط بعدی
نشککان هنککدة نقککش والککدین ر خککانوا اسککت .صککفا
ا راک هدة فر ی مربوم به سط فر ی است و ر مرکز
این ایر  ،نگرش ابزاری نسیت به یکا گیری وجکو ار .
رواصع نگرش ابزاری به یکا گیری حاصکل تعامکل تمکام
هرای مینه ای با یکدیگر است .ا سکوی یگکر ،طیقکة
مرکزی با هرای تعامکل برصکرار نمکو و ارتیکاطی بکین
هرای و فرایند (کنش /کنشمتقابل) بهوجو میآور .
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شکل  .4ماتریس شرطي /پیامدي

عوامل مینه ای و فرایند را ایفا مکیکنکد .بکدین ترتیکب
میتوان گفت عوامل مینهای به واسطة نگرش ابزاری به
یکککا گیری و همچنکککین عوامکککل فراینکککدی ضکککع ر
برنامه ریزی ،ضع ر مدیریت مان و ذهن آگاهی پایین
به تأخیر ر انجام تکلیک مکیانجامنکد .تعلکل ر انجکام
تکلیکک ارای پیامککدهای تحصککیلی و عککاطفی اسککت
(هکل.)2

پککک ا مشککخص هککدن عناصککر الگککوی پککارا ایمی،
چگونگی رابطة هر ی ا این عوامل با یکدیگر و طیقهی
مرکککزی مککور بررسککی صککرار گرفککت .مککاتریک هککرطی/
پیامدی الگوی بومهناختی عوامل مینکهای را مشکخص
ساخت .عوامل مینهای ر ی تعامل کل به جزء با هک
نگککرش ابککزاری بککه یککا گیری را ر انککشآمککو تقویککت
می کند .نگرش ابزاری به یا گیری نقش حلقة راب بکین

شکل  .3الگوي مفهومي اهمالکاري تحصیلي دانشآموزان

بررسی تجارب بیواسطة آنان بو  .نتای پژوهش نشکان ا
که عوامل متعد مینهای ،فرایندی و پیامکدی ر گکرایش
فراگیران به اهمالکاری تحصیلی وجو ار .

بحث و نتیجهگیري
هدف مطالعهی حاضر تییین اهمالکاری تحصکیلی ر بکین
انشآمو ان ورة وم متوسطه بر اساس الگوی مفهکومی و
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فعالیتهای رسی و تحصیلی ر وهلة اول با سکاختار
نظامآمو هی و صوانین و آئیننامکههکای آن ارتیکام ار .
این رابطکه ا اظهکارا مشکارکتکننکدگان ر پکژوهش
استنیام گر ید .صوانین مربوم بکه امتحانکا و بکه ویکژ
سه پکایین نمکرا مسکتمر و نقکش پررنک امتحانکا
پایانی ر ورة متوسکطه حکاوی ایکن پیکام تلکویحی بکه
انککشآمککو ان اسککت کککه امتحانککا پایککانی ا اهمیککت
بککیشتککری برخور ارنککد و بنککابراین تککالشهککای پایککان
سالتحصیلی میتوانند عقبماندگیهکای طکول سکال را
جیران نمایند .عد ای ا انش آمو ان هاید به این نتیجه
برسند ککه بکا کک بکو ن ضکریب نمکرا مسکتمر ،رس
خواندن ر طول سالتحصیلی مقرونبکهصکرفه نیسکت و
بهتر است بهجای آن ،برای امتحانا پایانی تالش نمکو .
ظاهرا نظام آمو هی کشور به با تراکمی پایکانی بکیش
ا فرایند مستمر یکا گیری بهکا مکی هکد .بکدینترتیکب
ساختار نظام آمو هی تقویکت کننکدة نگکرش ابکزاری بکه
یا گیری بکه عنکوان طیقکة مرککزی پکژوهش ر فراینکد
اهمالکاری تحصیلی است .نظام آمو هی عالو بر تأکیکد
بر امتحانا پایانی ،اهمیت روس را با توجه به ر نظکر
گرفتن امتحان نهکایی بکرای برخکی ا روس و مسکتبنا
نمو ن برخی ا روس عمکومی و انتخکابی ،فراگیکران را
ترغیب میکند تا بهطور هدفمنکد و بکا توجکه بکه نقکش
رس و اهمیت آن ر آیندة تحصیلی -هکغلی خکو بکه
انجککام تکککالی  ،مطالعککه و یککا گیری آن بپر ا نککد .ر
وضعیت کنونی بهنظر میرسد اهمالککاری تحصکیلی بکا
نظامآمو هی و امتحانا هماهنگی ار و کسانی ککه ر
فواصل نز ی به امتحانا مطالعه نمو و روس مهک
را به سایر روس اولویت هند با مشکل چندانی مواجکه
نشککوند .بککا وجککو اهمیککت سککاختار نظککام آمو هککی ر
تعلککلور ی تحصککیلی انککشآمککو ان پککژوهش تطییقککی
چندانی ر ایکن خصکو انجکام نگرفتکه اسکت و اکبکر
مطالعککا بککه رفتارهککای معلک و جککو کالسککی معطککوف
بو انکد ( & Steel, 2007; Corkin et al., 2014; Kim
.)Seo, 2015

معلمککان ر محککی مدرسککه بککا توجککه بککه سککاختار
نظام آمو هی فعالیت میکنند و سعی ارند انشآمو ان
را به اهداف آمو هیِ تعیین هد هکدایت نماینکد .نتکای
پککژوهش حککاکی ا آن اسککت کککه وصتککی رواب ک معل ک -
انش آمو ا کیفیت مناسیی برخور ار نیاهد ،انشآمو
رغیتی به انجام تکالی رسی ا خو نشکان نمکی هکد.
یککی ا اهکداف ابکزاری یکا گیری مکانی ککه یککا گیری
فینفسه هدف تلقی نمیهو این است که رضایت برخی
ا اطرافیان ا جمله معلمان به واسطة انجام فعالیکتهکای
تحصیلی جلب هکو  .وصتکی روابک معلک  -انکش آمکو
مطلوب نیست ،انش آمو نیا ی به تالش برای ستیابی
به این هکدف ا خکو نشکان نمکی هکد .روش تکدریک
نامناسککب معل ک  ،برخککی ا انککشآمککو ان را نسککیت بککه
یا گیری بی عالصه سکاخته و نگکرش ابکزاری آنکان را بکه
یا گیری افزایش می هد .سختگیری معلک مکانی ککه
انشآمو احساس میکند تکالشهکایش نا یکد گرفتکه
نشد با وجو همسو بو ن بکا نگکرش ابکزاری ،وی را بکه
انجام تکالی سو می هد؛ اما سهلانگاری و بیتفکاوتی
به تالشها و فعالیتهکای رسکی ،فراگیکران را ا انجکام
تکالی بعدی لسر میسا  .پکژوهشهکای صیلکی نیکز
نشان ا اند سا مان هی و نظ هخصی معل رابطکهای
منفی و نیرومند با اهمکالککاری تحصکیلی ار ( Steel,
 .)2007, Corkin et al., 2014بکهعکالو سکا مان هکی،
حمایت و عالصة معل به محتوای آمو هی ،با اهمالکاری
ر انشآمو ان بهطور منفی همیسته است ( Corkin et
.)al., 2014
انشآمو ر مدرسه بکا همسکاالن و هک کالسکیهکا
ارتیکام ار  .فرهنک همسککاالن ا جملکه نگکرش آنهککا
نسیت به انجام ا ن بهموصع تکالی یکا موککول نمکو ن
آن به آیند بر نگرش انشآمو ان تأثیر میگذار  .یککی
ا ابعا نگرش ابزاری به یکا گیری ،رصابکت بکا همسکاالن
است .بدین ترتیب که وصتی انشآمو فعالیت رسکی را
به لیل عالصه به آن انجام نمکی هکد و پیامکد یکا گیری
بککرای وی اهمیککت ار  ،رصابککت بککا همسککاالن و کسککب
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به نیال آن گرایش به اهمالککاری مکیهکو (Padilla-

جایگا مناسب ر بین آنان میتواند انگیکز ی فراگیکر را
برای یا گیریِ بیشتر افزایش هد .پدیدة تقلب ر بکین
ه کالسی ها برای انش آمو انی که با هدف کسب نمکر
تالش میکنند ناکام کنند اسکت؛ یکرا آنهکا احسکاس
میکنند که میتوانستند با تالش ک تر به نتیجة بهتکری
ست یابند .این صییل انش آمو ان هاید احساس کننکد
که تالش و کوهش آنها بههکدر رفتکه اسکت .مطالعکا
پیشککین تککأثیر و نفکککوذ همسککاالن را ر سکککو ا ن
انش آمو ان به هنجارهای گروهی ا جمله کنارگذاهکتن
مطالعه و فعالیتهای رسی تأیید نمکو انکد ( & Sage
 .)Kindermann, 1999بدین ترتیب فراگیران رفتارهکای
اهمالکاری را ا همساالن میآمو ند و بکهمنظکور حفک
جایگا خو ر گرو یا ا ترس طر هکدن ،ایکن صییکل
رفتارها را انجکام مکی هنکد ( Steinberg & Monahan,
.)2007; Chen, Shi & Wang, 2016
والککدین نیککز ر پککار ای مککوار نگککرش ابککزاری بککه
یا گیری را تقویت میکنند .مانی که مداخلة انکدکی ا
سوی والدین ر خصو فعالیتهای رسی انکشآمکو
اِعمککال مککیهککو  ،ممکککن اسککت بنعککد خشککنو سککاختن
اطرافیان به عنکوان پیامکد وجکو نداهکته و انکش آمکو ِ
بی عالصه به فعالیت های رسی تمایلی به انجام این صییل
فعالیت ها نداهته باهد .ا سوی یگر برخی ا والدین بکا
مداخله ر چگونگی انجام تکالی و فعالیتهکای رسکی
انش آمو وی را به انجام تککالی رسکی مهک ترغیکب
نمو و ا گرایش به روس غیکرمه (بکر اسکاس نقکش
آنها ر آیندة تحصیلی -هغلی انشآمو ) با می ارنکد.
اگر انشآمو فعالیتهای رسکی خکو را بکا توجکه بکه
نقش آن ها ر آیندة تحصیلی -هغلی خو انجکام هکد،
بکه انجکام تکککالی غیرمکرتی تمایککل چنکدانی نخواهککد
اهت .پژوهش های تجربی متعد ی ارتیام بکین اِعمکال
نظار افراطی ا سوی والدین و اهمکالککاری تحصکیلی
انشآمکو ان را تأییکد نمکو انکد ( & Padilla-Walker

.)Walker & Nelson, 2012
مشارکتکنندگان ر پژوهش به بعضی صکفا فکر ی
اهار اهتند که ا نظکر آنکان بکا اهمکالککاری تحصکیلی
ارتیام ارنکد .تنیلکی و بکی ارا بکو ن حکاکی ا نگکرش
اصتصا ی بکه یکا گیری و تلقکی ابکزاری ا آن اسکت .ایکن
ویژگی ها اغلب مانی برجسته هسکتند ککه پیامکد منفکی
فوری برای به تأخیر انداختن تکالی وجو ندار ؛ ولکی بکا
نز ی هدن امتحانا یا موعد تحویل تکالی  ،انشآمو
با وجو ا راک این ویژگیها ،تکالی را ر حکد سکتیابی
به حداصل نتای یا کسب نمرا متوس انجام می هد .ر
مشارکت کننکدگانی ککه بکه ویژگکی کمکالگرایکی اهکار
اهتند ،تمایکل بکه فهک کامکل مطلکب یکا انجکام بکدون
عیبو نقص تکلیک وجکو اهکت؛ ولکی ایکن ککار میسکر
نمیهد .نتکای مطالعکا صیلکی بکهویکژ ر مکوار ی ککه
اهمککالکککاری تحصککیلی بککهعنککوان ی ک صککفت ر نظککر
گرفتههد است ،نشان مکی هنکد ویژگکیهکایی همچکون
تنیلی ( ،)Vij, 2016نقص ر وظیفههناسکی ( & Morris
 )Fritz, 2015و ضع ر کنترل تکانه ()Wu et al., 2016
با موکول نمو ن فعالیتهای رسی به آیند ارتیام ارند.
ر خصککو عوامککل مککرتی بککا تکلیکک  ،اظهککارا
مشککارکتکننککدگان نشککان مککی ا کککه آنهککا تککرجی
می هند تکالی آسان و صری باهند و بتوانند آنهکا را
بهسرعت انجام هند .بر اساس نظرا مصاحیههوندگان،
آن ها تکالی هوار ،میه و مان بر را وست نداهکتند.
وصتی تکلی جالب نیست ،رواصع عالصة انش آمو برای
آموختن فی نفسة آن را برنمیانگیز  .اگر چنین تکلیفکی
پیامد مهمی همچون نقش ر آینکدة تحصکیلی -هکغلی
نداهته باهد ،انش آمو لیلی برای صرف مان و تالش
برای انجام آن نمیبیند .ا آنجا ککه نگکرش ابکزاری بکه
یا گیری همرا تحلیل هزینه -فاید است ،ویژگکیهکای
تکلی باید بهگونهای باهد که انشآمکو متقاعکد هکو
فاید ی حاصلهد بیشتر ا هزینة صکرف هکد اسکت.
ارتیام بیزاری ا تکلی و اهمالکاری صابل تییین اسکت؛

;Nelson, 2012; Pychyl, Coplan & Reid, 2012
 .)Hong et al., 2015بدین ترتیب که کنتکرل و نظکار
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چککون بککهطورمعمککول فککر ا محککرکهککای بیککزاری آور
اجتناب میور و ر نتیجه هکر چکه میکزان بیکزاری ا
تکلی بیش تر باهد ،میزان اجتنکاب فکر ا آن هکرای
(اهمالکاری) بیشتر خواهکد بکو ( Harris & Sutton,
.)1983
ر اکبککر مشککارکتکننککدگان ر پککژوهش ضککع ر
برنامه ریزی و مدیریت مان وجو اهت .به این صکور
ککه آنهککا ر اولویککتبنککدی امکور ،سککرگرمیهککا و امککور
خوهایند را بر انجام تکالی رسی ترجی می ا ند .این
موضوع میتواند ه جنیة مهارتی و ه نگرهکی اهکته
باهد .بهنظکر مکیرسکد ر برخکی ا مشکارکتکننکدگان
جنیة نگرهی بر جنیکة مهکارتی آن غالکب اسکت؛ چکون
آن ها تمایلی به برنامهریزی نداهتند و آن را مفید تلقکی
نمی کر ند .ا منظر هزینه -فاید می توان چنین نتیجکه
گرفت که انجام تکدریجی و مسکتمر فعالیکتهکا ،پایینکد
بو ن به برنامه و اولویت ا ن تکالی رسیِ ناخوهکایند
به سرگرمی های مور عالصه ،مقرون بکهصکرفه نیسکت و
هزینکه آن را توجیکه نمکیکنکد .ضکع ر مهکار هککای
مدیریت مان ر اکبر پژوهشهای مرتی با اهمالکاری
تحصیلی مطرحهد اسکت ( Ziesat et al., 1978; Lay,
 .)1993; Häfner et al., 2014بککااینحککال برخککی ا
تحقیقا جدید اهمالککاری را پدیکد ای پیچیکد تکر ا
ر مکدیریت مکان مکی اننکد ( & Burka
صِرف ضکع
 .)Youen, 1982; Lay, 1993بکهایکنترتیکب مکیتکوان
نتیجه گرفت که اگرچه اهمالکاری پدیکد ای پیچیکد و
مرتی با عوامل متعد است ،یکی ا عوامکل مکرتی بکا
آن ،ضع ر مدیریت مان است .ضع ر برنامهریکزی
و به ویژ خو تنظیمی انش آمو ان که بکه اهمکالککاری
گرایش ارند ،ر پژوهش های صیلکی تأییکد هکد اسکت
( Pintrich & De Groot, 1990; Howell & Watson,
 .)2007نکتة صابل توجه ر خصو برنامه ریزی ،مهکار
ناکککافی ر اولویککتبنککدی امککور و همچنککین توانککایی
خو کنترلی پایین ر پاییندی به برنامه اسکت ( Stadler
.)et al., 2016

انشآمو ان گکاهی بکهصکدری رگیکر فعالیکتهکای
غیرمرتی با رس می هوند که تکالی خو را فرامکوش
می کنند .این فراموهی ممکن است به صور ور هکدن
ا مطلب ر حین انجام تکلی یا گرایش به فعالیتهکای
حاهیهای باهد .حواسپرتی و تمرککز نداهکتن ر حکین
انجام تکلی با ذهن آگاهی پایین ارتیام مییابکد .طیکق
اظهارا هرکتکنندگان ر پژوهش ،ذهن آنها بهطکور
کامل رگیر فعالیت های یا گیری نمیهکو و همچنکان
مشغول امور نامرتی است .نتای تحقیقا صیلی ارتیکام
بین ذهنآگاهی پایین و اهمالکاری را تأییکد مکیکننکد
( Flett et al., 2016; Sirois & Tosti, 2012; Sirois,
 .)2014طیق این یافتههکا ،انکشآمکو ان ممککن اسکت
بککهواسککطهی رگیککر هککدن ر تخیککل یککا فعالیککتهککای
سرگرمکنند  ،اهداف و وظای خو را بکا ا سکت ا ن
آگاهی نسیت به اینجا و اکنون ا یا بیرند.
فرایند موکول نمو ن تکالی ر انشآمکو ان اغلکب
بهصور هروع یرهنگام مشهو بو  .بهطوری که آنهکا
انجام فعالیت رسی را تا مانی به تأخیر میانداختند که
احساس کنند تأخیر بیش تر ا آن مکی توانکد پیامکدهای
ناگواری اهته باهد .ر بعضی موار هک هکاید فراگیکر
انجام تکالی را آغا می نمو ولی به لیل مواجه هدن با
مشکل یا بی حوصلگی آن را نیمهکار رهکا مکیککر  .بکا
توجه به نتای پژوهش می توان گفت وصتی خو ِ تکلیک
برای انشآمو جذابیتی ندار  ،وجو پیامد مه و فوری
برای انجام آن ضرور مییابد؛ رغیراینصور  ،تکلیک
به آیند موکول هد یکا اصکال انجکام نمکیهکو  .هکروع
یرهنگام تکلی یکا مطالعکه ،یککی ا مضکامین فراینکدی
مطالعه حاضر است .تکأخیر ر آغکا تکلیک بکهصکدری بکا
اهمالکاری ارتیام ار ککه یککی ا مؤلفکههکای تعریک
اهمالکاری است (.)Steel, 2007; Klassen et al., 2008
ر افرا ِ میتال به اهمالکاری ،صصد انجام ی عمل وجکو
ار ؛ اما مشکل این صییل افرا مربوم به فاصله یا هککاف
صابککلمالحظککه بککین صصککد و عمککل اسککت .ویژگککی اصککلی
اهمالکاری ،هروع یرهنگام ی فعالیت است .این تأخیر
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پک ا مدتی بهعنوان پیش آیند اهمالکاری نیز ر نظکر
گرفته هو که فکر بکرای اجتنکاب ا نکاراحتی ،تکلیک
مور نظر را انجام هد (.)Xu et al., 2016
طیقة مرککزی یکا مضکمون اصکلی پکژوهش حاضکر،
«نگرش ابزاری به یا گیری» است .بر اساس این نگرش،
مطالعه و تکالی رسی نه ا روی عالصه و بکرای کسکب
لذ رونی ،بلکه بهعنوان وسیله ای بکرای سکتیابی بکه
پیامدهای یا گیری انجام می هوند .این نگرش با نظریکه
تقویککت همسککویی ار  .بککر ایککن اسککاس ،یا گیرنککد
فعالیککتهککای خککو را بککا مککان ارائ کة تقویککت متناسککب
میگر اند ( .)Sarafino, 2012طیق نظریه انتظار -ار ش
( )Eccles et al., 1983ا راکا فر ا هایستگی فکر ی
و همچنین ار ش تکلی بر انگیزة وی برای انجکام یک
فعالیت تأثیر میگذار ؛ بنابراین رصور نداهتن عالصکه
به موضوع اگکر ار ش ککاربر ی یک تکلیک نیکز بکرای
انش آمو پایین باهد ،تمایلی به انجام آن وجو نخواهد
اهکت ( .)Steel & König, 2006نتکای مطالعکا بکا
محوریت اهداف پیشرفت نشان می هند که اهمالککاری
با جهت گیری هدف تسل  -گرایش همیستگی مبیکت و
جهت گیری هدف تسل  -اجتناب همیستگی منفی ار
( Howell & Watson, 2007; Moller & Elliot,
 .)2006بهایکنترتیکب انگیکز ی انکشآمکو ان تعلکلور
اجتناب ا هکست است نه تسل بر موضکوع یکا گیری.
ر این صور می توان انتظار اهت انکشآمکو انی ککه
اهداف تسل  -اجتناب را برمیگزیننکد ،تحلیکل هزینکه-
فاید را بکهکارگیرنکد و فقک بکهانکدا ای ککه ال مکهی
پیشگیری ا هکست است تالش کنند .این موضکوع نیکز
با کسب نتای تحصیلی متوس توس انکشآمکو ان ر
حدی که مانع ا ا راک هکست هوند ،همخوانی ار .
بکر اسکاس نظریکهی خکو تعیینی ( Ryan & Deci,
 ،)2000مانی که انگیزش تحت کنترل عوامکل بیرونکی یکا
ا راک کانون کنترل بیرونی است ،انشآمو برای اجتنکاب
ا تنییه یا به ست آور ن پکا اش بکه فعالیکتهکای رسکی
میپکر ا و اگکر ایکن پیامکدهای بیرونکی ور ا سکترس

ر پار ای موار به لیل ترجی انجام سایر فعالیکتهکا بکر
تکالی ِ ا پیش تعیین هد است (.)Steel, 2007
عملکر تحصیلی پایین بهعنکوان یککی ا پیامکدهای
اهمالکاری ر اکبر پکژوهشهکا مور توجکه بکو اسکت
( .)Kim & Seo, 2015نتککای پککژوهش فعلککی ر ایککن
خصو نشان ا که انشآمو ان باوجو اهمالکاری و
انجام تکالی ر آخکرین فرصکت ،اغلکب مکیتواننکد بکه
نمرا متوس ست یابند؛ اما کسب نمرا باال مستلزم
انجام به موصع تکالی رسی و کنارگذاهتن اهمالککاری
است .ر پژوهش های صیلی تمایزی بین سطوح متوسک
و باالی عملکر تحصیلی و ارتیام آنها با اهمکالککاری
بکه چشک نمکیخکور ()Kim & Seo, 2015؛ بنکابراین
احتمال ار رابطة بین اهمال کاری و عملکر تحصکیلی
به صور غیرخطی باهد؛ به این معنی ککه تکأثیر منفکی
اهمالکاری بر پیشرفت تحصیلی باال و متوسک یکسکان
نیاهد.
نتای پژوهش حاضر نشان ا که اهمالکاری عکالو
بر پیامدهای تحصیلی ،پیامدهای عاطفی نیز رپکی ار .
بدین ترتیب اهمالکاری با پیامکدهای عکاطفی مبیکت و
همچنین منفی همرا اسکت .رهکایی موصکت ا احسکاس
ناخوهایند مرتی با تکلی و ا سکوی یگکر نکاراحتی و
عذاب وجدان به نیال بکه تکأخیر انکداختن فعالیکتهکای
تحصیلی تجربه میهکوند .پکژوهشهکای صیلکی ککارکر
اهمالکاری را بهعنوان ی سا وکار تنظی خُلکق منفکی
تأییکد نمکو انکد ( Sirois, 2014; Sirois & Pychyl,
 .)2013بااین حال مطالعکا تجربکی نشکان ا انکد ککه
رابطه ی هیجکان هکای منفکی و اهمکالککاری بکه هککل
پیچید ای است .اهمالکاری ر پکار ای مکوار بکه لیکل
اجتناب ا خُلق منفی رخ می هد؛ امکا ایکن اجتنکاب ر
طوالنیمد باع تشدید اضطراب و خُلق منفی میهو
( Solomon & Rothblum, 1984; Lindsley et al.,
 .)1995خُلق منفی ناهی ا اهمالکاری رنهایکت باعک
میهو تا فر رفتارهکای اهمکالککاری خکو را ککاهش
هد .بهعیار یگر خُلق منفی بهعنوان پیامد مکیتوانکد
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ا راک هوند ،تکالی رسی فاصد کارکر ابزاری برای تحقق
انتظارا بو و ر نتیجه انجام نخواهند هد.
بهطور خالصکه انکشآمکو ی ککه بکه موضکوع رسکی
عالصهمند نیست ،باید پیامدی مطلوب بکرای انجکام فعالیکت
رسی ا راک کند تا ایکن فعالیکت خاصکیت ابکزاری اهکته
باهد؛ ر غیراینصور تکلی مور نظر انجام نخواهکد هکد
یا تا مان نز ی هدن پیامد به تعویق خواهد افتا .
نگرش ابزاری به یا گیری می تواند عوامل مینه ای و
فرایند را به ه مرتی سا و پیامدهای اهمالککاری را
صابل رکتر سا  .بهاین ترتیب عوامل مینکهای ،نگکرش
ابزاری به یکا گیری را تقویکت مکیکننکد و ایکن نگکرش
ابزاری با فرایند موکول نمو ن تکالی به آیند  ،سکرگرم
هدن به فعالیتهای یگر ،برنامهریزی و مکدیریت مکان
ضککعی همککرا اسککت .ر نگککرش ابککزاری بککه یککا گیری
می بایست تناسیی بین تالش های انجکامیافتکه و نتیجکه
وجو اهته باهد .ایکن نتکای ککه اغلکب هکامل نمکر ،
رصابت با همساالن و خشنو ی اطرافیکان اسکت ،ر حکد
متوس و صابلصیول حاصل میهو .
پژوهش حاضر ر مجموع با نتای پژوهشهای صیلکی
همخوانی اهت .نکتکه ی جدیکدی ککه حاصکل رویککر
اکتشافی به پدیکد اهمکالککاری بکو بکه نقکش عوامکل
مینهای به ویژ نقش نظام آمو هی ،والکدین و همتایکان
ر گرایش به اهمالکاری انشآمو ان مربوم میهو .
نتای پژوهش فعلی میتواند برای برنامهریکزان نظکام
آمو هی به ویژ ر حو ة تألی کتب رسی و امتحانکا
حایز اهمیت باهد .بهعالو یافته های مربوم به چگونگی
ارتیام نظار افراطی بر فعالیکت هکای فر نکدان و رفتکار
اهمککالکککاری ممکککن اسککت لککزوم اصککالح ایککن سککی
فر ندپروری والدین را یا آوری نماید.
ا آن جا که هکدف نظریکة مینکهای اغلکب کشک و
ایجا ی انش بنیا ی ر یک بافکت مشکخص اسکت،
بنابراین انجام مطالعا کمّی برای آ مو ن فرضکیه هکای
حاصل ا یافته های حاضکر ر جمعیکت انکشآمکو ان و
افزایش صابلیت تعمی نتای پیشنها میهو .
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