رابطه سازگاري ) (AISSبا تعلل ورزي تحصيلي دانش آموزان در مقطع متوسطه
منصور بيرامي ، *، 1نادر محمدي ، 2منيژه خاني

3

مشخصات نويسنده اول
 1و *  -نويسنده مسوول :دکتری ،دانشیار روان شناسی تربیتی ،دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تبريز.
((dr.bayrami@yahoo.com
مشخصات نويسنده دوم
 - 2کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی ،دانشگاه تبريز.
()mohammadi_n@hotmail.com
مشخصات نويسنده سوم
 -3کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی ،دانشگاه تبريز.
)(m.khani76@yahoo.com

چكيده
پژوهش حاضر با هدف تعی ین رابطه سازگاری با تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان متوسطه انجام شد .نمونه پژوهش شامل
 353دانش آموز ( 151پسر و  197دختر) از دانش آموزان متوسطه شهر پارسآباد بود که بوسیله نمونه گیری تصادفی
نسبتی انتخاب شدند و به منظور جمع آوری اطالعات از پرسشنامه های مقیاس ارزيابی تعلل ورزی تحصیلی( )TPSو
پرسشنامه سازگاری ( )AISSاستفاده شد .برای تجزيه و تحلیل اطالعات روش همبستگی ،رگرسیون چندگانه و آزمون t
برای گروههای مستقل به کار رفت .نتايج پژوهش نشان داد که بین تعلل ورزی دختران و پسران تفاوت معنی دار وجود
ندارد .همچنین نتايج بیانگر آن است که سازگاری کل و مولفه های آن (آموزشی ،اجتماعی و عاطفی) در سطح ( )0/0001با
تعلل ورزی تحصیلی همبستگی مثبت دارند .تحلیل رگرسیون مشخص نمود که به جز مولفه سازگاری اجنماعی بقیه مولفه
ها در سطح معنی داری ( ) 0/0001توانايی پیش بینی تعلل ورزی تحصیلی را دارند .آزمون  tبرای گروههای مستقل نیز
نشان می دهد که بین تعلل ورزی دختران و پسران تفاوت معنی داری وجود ندارد.
واژگان كليدي :سازگاری کل ،سازگاری آموزشی ،اجتماعی و عاطفی ،تعلل ورزی تحصیلی.
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The relationship between adjustment (AISS) with procrastination in high school students
Abstract
The purpose of this research was determined of relationship between adjustment and academic procrastination in
high school students. The study sample included 353 students of (151 male and 197 female) high school students
)in Pars Abad that were selected by random sampling ratio. In order to collect data procrastination Scale (TPS
and Inventory Adjustment (AISS) questionnaires have been applied. The method of data analysis was correlation
test, multiple regression and t test for independent groups. Results showed that there was no significant
difference between boys and girls procrastination. The results indicated that the total adjustment and its
components (educational, social and emotional) had a positive correlated with academic procrastination at the
surface (0/0001). Regression analysis identified that other components except the component of social adjustment
at the level of significance (0/0001) have the Predictability academic procrastination. T test for independent
groups also shows that there is no significant difference between girls and boys procrastination.
Keywords: total adjustment, educational, social and emotional adjustment and academic
procrastination.
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تعلل ورزی به تأخیر انداختن کارها از امروز به فردا ،يک ويژگی شخصیتی منفی است که افراد دارای اين ويژگی تمايل به نشان دادن يک پاسخ
معمول در شرايط مختلف دارند که می تواند آثار غیر قابل جبرانی در زندگی افراد به جای بگذارد .امروزه با توجه به افزايش آگاهی در زمینه تأثیرات
مخرب تعلل ورزی و لزوم اتخاذ تصمیمات در کمترين زمان ممکن و ناتوانی برخی افراد در انجام فعالیت هايی که نیازمند تصمیم گیری هستند ،به
زمینه های ظهور تعلل ورزی و داليل و درمان آن توجه بیشتری شده است (اسکوونبرگ.)2005 ،2
تعلل ورزی يکی از مشکالت شايع رفتاری است که در فرهنگ لغت به معنای به تاخیر انداختن ،طفره رفتن ،عقب انداختن ،و لفت دادن ترجمه
شده است .اين لغت از پیوند دادن دو لغت التین " "proبه معنی موکول کردن و " "crastinusبه معنای وابسته و متعلق به فردا (آينده) بوجود آمده
است .تعلل ورزی از زمان های خیلی کهن يک مشکل بوده است .مصريان دو لغت دارند که تعلل ورزی معنی می شود و هر دو مربوط به بقا و ماندگاری
است ،يکی به معنی عادت مفید خودداری کردن از کار غیر ضروری و عمل تکانشی می باشد ،به اين معنی است که انرژی حفظ می شود .ديگری داللت
بر عادت مضر تنبلی در به پايان رساندن کاری دارد که الزم است انجام بگیرد (بورکا و لنورا2001 ،؛ به نقل از مصطفوی .)1319 ،در تعريف تعلل ورزی،
فراری ،3جانسون 3و مک کون ) 1995( 5بر اين باورند که تاخیر انداختن هدفمندانه و دايمی در آغاز و تکمیل تکالیف تا حد تجربه احساس ناراحتی،
تعلل ورزی نامیده می شود .الیس و ناس )1969( 7تعلل ورزی را به عنوان نبود عملکرد خود -تنظیمی و گرايش رفتاری در به تاخیر انداختن آنچه برای
رسیدن به هدف ضروری است ،می دانند .تعلل ورزی يک رفتار روانشناختی پیچیده است که همه افراد را در سطوح مختلفی تحت تاثیر قرار می دهد.
در تعريف اين سازه محققان به کاهلی و امروز و فردا کردن در انجام کارهای مهم (در زمان مورد انتظار) اشاره دارند.
پژوهش های انجام گرفته نشان دهنده وجود گونه های مختلف تعلل ورزی است .تعلل ورزی تحصیلی ،تعلل ورزی تصمیم گیری ،تعلل ورزی
رفتاری ،تعلل ورزی روان رنجورانه و تعلل ورزی وسواس گونه ،از گونه های رايج تعلل ورزی می باشد؛ و تعلل ورزی تحصیلی که متداول ترين شکل
تعلل ورزی ا ست ،تمايل غالب و همیشگی فراگیران برای به تعويق انداختن فعالیت های تحصیلی است که تقريبا همیشه با اضطراب توام است (جوکار و
دالورپور .)1317 ،راث بلوم ،سولمون و مورا کامی ،)1917( 6تعلل و رزی تحصیلی را تمايل غالب و همیشگی فراگیران برای به تعويق انداختن فعالیت
های تحصیلی تعريف نموده اند که تقريبا همیشه با اضطراب توام است .استیل )2006(1معتقد است تعلل تأخیر عمدی در انجام وظايف محول شده
علیرغم آگاهی از پیامدهای منفی آن است ،هر چند همه به نوعی با تعلل ورزی سر و کار داشته اند اما تعدادی آن را به عنوان روش زندگی برگزيده اند.
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همچنین استیل ( )2010بیان می کند تعلل ورزی اساس مشکالت اجتماعی است .والترز ) 2003( 1معتقد است صرف نظر از سبب شناسی ،تعلل ورزی
به دلیل پی آمدهای شناختی و هیجانی منفی که دارد ،رفتا ری ناسازگارانه است .در سال های اخیر تعلل ورزی به عنوان نوعی «نقص در خود نظم
دهی »2مطرح شده است ،يعنی ناتوانی فرد در کنترل افکار ،هیجانات ،عواطف و عملکرد خود مطابق با معیارهای مورد نظرش.
از آنجا که تعلل ورزی تقريباً در تمامی افراد به نسبت های مختلف وجود دارد و نکته مهم اين است که تعلل ورزی در آدمی تا آن زمان که به
شکل عادت در نیامده است غیر قابل تحمل و رنج آور ،ولی قابل درمان است اما وقتی که به شکل عادت درمی آيد درمان بسیار دشوار پنداشته می شود.
تعلل ورزی نشانه شکست روحی است که وجود نشانه های افسردگی ،سردردهای شديد ،بی خوابی ،فشار خون و زخم معده از عالئم آن است (الیس و
نال.)1316 ،
با توجه به تعاريفی که از تعلل وجود دارد حداقل دو روش برای تفسیر آن وجود دارد )1 :تعلل به عنوان يک رفتار  )2تعلل به عنوان يک عادت
تعمیم يافته يا صفت (اسکوونبرگ .)2005 ،
بیش از  95درصد افراد در جامعه به تعلل ورزی دچار هستند به گونه ای که اين عادت در نزد بیشتر مردم رايج است و يافتن کسانی که دچار اين
مشکل نباشند بسیار دشوار است (آلیس و نال .)1316 ،استیل ( )2006میزان شیوع تعلل را در مورد فراگیران که در تکالیف و کارهای مربوط به
تحصیل تعلل میورزند باالی  30درصد به صورت حاد گزارش کرده است .بررسی های انجام شده نشان می دهد تعلل برای حدود  15تا  20درصد افراد
همیشگی و به عنوان يک مشکل مطرح است (استیل .)2003 ،حداقل  15تا  25درصد افراد در طول عمر خود تعلل ورزی دارند (فراری .)1992 ،به نظر
برخی محققان تعلل مشکلی جدی برای  20تا 30درصد دانشجويان می باشد و بر کیفیت زندگی و پیشرفت تحصیلی آنان اثر منفی داشته است
(سولومون و راث بلوم .)1913 ،الیس و ناس( )1966و اُبرين ،)2002( 3میزان شیوع آن را در دانش آموزان حدود  60-15درصد و دی ،منسینک و
اُسیلوان)2000( ،3؛ هايکوك )1993( ،5و آنوقبازی ،)2000( ،7میزان شیوع تعلل ورزی را  50درصد در دانشجويان و دانش آموزان براورد نموده اند.
کرمی ( ) 1311میزان شیوع تعلل را در بین  300دانشجوی دانشگاه آزاد واحد رودهن  23درصد (تعلل ورزی باال) و  36درصد (تعلل ورزی بسیار باال)
گزارش کرده است .همچنین بیان می کند بیش از  71درصد آزمودنی ها دچار تعلل هستند.
تعلل پديده جديدی نیست 120 .سال پیش ،ويلیام جیمز ،6يکی از پیشگامان روانشناسی ،هزينه روانشناختی تعلل را مطرح کرد .استیل ()2006
نیز مطالعه تعلل را به هشتصد سال قبل از میالد نسبت داده است .هزاران سال است که تعلل ورزی به عنوان عقب انداختن کار امروز به فردا ،ايجاد
مشکل نموده است با وجود اين تنها در سالهای اخیر به زمینه های ايجاد و چگونگی درمان آن توجه شده است (اسکوونبرگ ،لی ،پسیل و فراری2003 ،؛
نقل از شهنی يیالق و همکاران .)1315 ،ديدگاههای مرتبط با تعلل ورزی در يک طیف خوشبینانه تا بدبینانه قرار دارند .ديدگاههای خوشبینانه بر اين
اساسند که خصوصیاتی چون رفتار ،شناخت و انگیزش عامل مهم بروز تعلل هستند .در حالی که ديدگاههای بدبینانه تعلل را نوعی عادت يا اختالل
شخصیتی می دانند(شهنی يیالق و همکاران.)1315 ،
تعلل که میلیونها نفر را تحت تأثیر قرار داده و يکی از مشکالت گريبانگیر همه افراد است ،تقريباً همیشه بر بهره وری و بهزيستی انسان آثار سوئی
دارد .از طرف ديگر ارزش زمان و اهمیت آن با توجه به دنیای رقابتی فعلی ،روز به روز بیشتر می شود .اين مشکل يکی از مهمترين علل شکست و يا
عدم موفقیت دانش آموزان در يادگیری و دستیابی به برنامه های پیشرفت تحصیلی است .در عین حال تفاوت های فرهنگی مهمی در ارتباط با نگرش
افراد نسبت به زمان و برنامه ريزی آن وجود دارد .متاسفانه در کشور ما به علت بی برنامگی و عدم احساس مسئولیت «زمان» اصلی ترين قربانی است و
افراد به اين مسئله توجه زيادی ندارند (کاوه و فیاضی.)1311 ،
در قرن  21به دلیل تنوع گسترده محیط و تغییرات مداوم ،مديريت موثر فردی و سازمانی با چالش های فراوانی رو به رو شده است .در چنین
شرايطی سرعت عمل ،نقش تعیین کننده ای در کارايی و اثربخشی فردی و سازمانی يافته است .تعلل دزد زمان توصیف می شود .حتی به اعتقاد برخی
افراد ،تعلل سارق زندگی است .تعلل در اصل ،مبین نبود خود -مديريتی است .برخی تعلل را به اشتباه معادل تنبلی می دانند ،در حالیکه اين دو با هم
تفاوت دارند؛ زيرا در تنبلی فرد خودش میلی برای انجام کار ندار د ،در حالی که در تعلل فرد غالبا کاری را انجام می دهد و خودش را مشغول نگه می
دارد تا از انجام تکلیفی که بايد در آن زمان انجام شود و اولويت دارد ،اجتناب کند (ماهنامه سداد.)1311 ،
تعلل ورزی به عنوان يک خصیصه شخصیتی ،می تواند هم به عنوان علت و هم به عنوان معلول در نظر گرفته شود که به هنگام تاثیر تعلل ورزی
بر انگیزش شخص ،علت بودن آن مورد تاکید است .تعلل ورزی از عوامل گوناگونی مانند اعتماد به نفس پايین ،نداشتن طرح و برنامه ی کاری ،عدم
توانايی در مديريت زمان ،ترس از عدم موفقیت ،احساس حقارت ،مشکل در شروع نمودن کار اضطراب و افسردگی تاثیر می پذيرد و مانند پرخوری ،عدم
تحرك بدنی و سیگار کشیدن ،جنبه فراگیری دارد و با اينکه مردم نسبت به زيان های آن آگاهی دارند ،بی توجه از کنار آن می گذرند (کرمی.)1311 ،
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تعلل ورزی مزمن با تعدادی از صفات از جمله کاهش اعتماد به نفس ،افسردگی ،اختالل روانی ،خود آگاهی ،اضطراب اجتماعی ،فراموشکاری ،بهم
ريختگی ،عدم رقابت ،خودکارآمدی پايین ،تکانشگری ناکارآمد ،انغطاف ناپذيری رفتاری و عدم انرژی مرتبط است (فراری و ديزمورالز .)2006 ،1در
مطالعه راث بلوم ،سولومون و موکارامی( ،)1917تف اوت های عاطفی ،شناختی و رفتاری دانش آموزان تعلل ورز و دانش آموزانی که اين رفتار را ندارند
بررسی شد و نتايج نشان داد که رابطه معنی دار معکوس بین تعلل ورزی تحصیلی و معدل اين دو گروه وجود دارد .پژوهش فلت و همکاران)1992(2
حاکی از آن است که اجزای کمالگرايی (خود گرا ،ديگرگرا و اجتماعی) با تعلل رابطه دارند که کمالگرايی اجتماعی نزديک ترين ارتباط را با تعلل ورزی
تحصیلی و عمومی دارد .تعلل ورزی تحصیلی بخصوص در مردان با کمالگرايی خودگرا و ديگرگرا همبستگی معنی داری دارد .با اين حال ترس از
شکست به عنوان جزئی از تعلل به طور گسترده ای با تمام ابعاد کمالگرايی رابطه دارد
افراد تعلل ورز به عنوان دانش آموزانی با انگیزه بسیار باال که توانايی الزم را برای غلبه بر وسوسه ها و حواس پرتی در طول فعالیت های تحصیلی
خود ندارند ،توصیف می شوند (اسکوونبرگ و دويت.)2002 ، 3
در راستای تبیین تعللورزی ،مدلهای روانشناختی مختلفی ارائه شده است که در اين میان میتوان به مدلهای نظری میلگرام ( ،)1996استیل
( ،)2006الیوت ( )1997و هاول و واتسون ( )2006اشاره نمود (به نقل از مصطفوی.)1319 ،
ديدگاههايی که در مورد مشکل تعلل وجود دارد عبارتند از:
 )1تعلل به عنوان يک مشکل رفتاری : 3در اين ديدگاه تعلل به عنوان يک مشکل رفتاری شناخته شده است و هدف از درمان کاهش نسبت يا
درصد زمان تعلل و افزايش نسبت يا درصد مطالعه يا فعالیت می باشد .برای کاهش تعلل از روشهايی چون آموزش ،5الگوسازی ،7شرطی
سازی ،6آموزش تکنیک های مديريت زمان و برنامه ريزی 1استفاده می شود .در اين روش مداخالت بسیار کوتاه ممکن است موفقیت آمیز
نباشند .بنابراين بايد از برنامه های نگهداری 9در تعلل عادی 10استفاده کرد.
)2

تعلل به عنوان يک مشکل شناختی :11در اين ديدگاه مبنای تعلل ،افکار و باورهای غلط و غیرمنطقی در مورد چگونگی شرايط و نتايج
فعالیت هاست .ويژگی رايج در چنین باورهايی ،غیرمنطقی بودن آنها و رايج ترين روش درمان در اين ديدگاه ،درمان عقالنی(منطقی)-
هیجانی و رفتاری ( 12)REBTمی باشد .گرچه اين روشهای درمانی تعلل ورزی را کاهش می دهد ولی نبايد انتظار داشت در چند جلسه
درمانی محدود ،بهبود چشمگیری حاصل شود.

)3

تعلل به عنوان يک مشکل انگیزشی :13در اين ديدگاه تعلل به دلیل تنبلی يا بی انگیزه ای نیست ،بلکه از آن جهت انجام می گیرد که افراد
تعلل ورز عالقه مند به انجام فعالیت ديگری مثل تماشای تلويزيون ،معاشرت با ديگران ،گشت و گذار در اينترنت و ...هستند .برای درمان
اين مشکل بايد انگیزه افراد را برای انجام تکلیف افزايش داد.

)3

تعلل به عنوان يک عادت يا اعتیاد :13اين افراد انتظار دارند در خود -تنظیمی خود اثربخشی مشکل داشته باشند ،که اين انتظارات منجر به
15
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کاهش انتظار خودکارآمدی ،و در نهايت کاهش انتظار خودکارآمدی نیز منجر به تاکتیکهای دفاعی مانند خوش بینی غیرواقعی می شود.

1

. Frarri & Diaz-Morales
. Flett et al
3 . Dewitte
4 . behavioural problem
5 . instructing
6 . modelling
7 . conditioning
8 . instruction in time-management and planning techniques
9 . maintenance schedule
10 . normal procrastination
11 . cognitive problem
)12 . Rational- Emotive Behavior Therapy (REBT
13 . motivational problem
14 . addiction
15 . defensive tactics
16 . unrealistic optimism
2
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در اين روش ،از مداخله هايی چون مديريت تکلیف که بر تجديد ساختار 1محیط ،آموزش رفتارهای سازگارانه ،افزايش مسئولیت پذيری
فردی و استفاده از نفوذ اجتماعی تاکید دارد ،استفاده می شود.
)5

تعلل به عنوان يک اختالل شخصیتی :2در اين ديدگاه تعلل به عنوان ضعف وجدان (با ويژگی هايی چون بی ارادگی ،نداشتن پشتکار ،سهل
انگاری ،خوش گذرانی ،تنبلی ،عدم توجه و ضعف قدرت طلبی) شناخته شده است .برای کاهش آن از انواع روش های روان درمانی (با توجه
به سطح اختال ل ،عمق تجربه درمان و واکنش فرد) استفاده می شود (اسکوونبرگ.)2005 ،

تعلل می تواند در حوزه های مختلف زندگی هر فرد اتفاق بیفتد .افرادی که در يکی از حوزه ها تعلل می کنند ،ممکن است در حیطه های ديگر
نیز تعلل داشته باشند (ناس .)2000 ،به طور کلی تعلل در سه حوزه اصلی قابل دسته بندی است (ناس1991 ،؛ به نقل از نینان:)2001 ،
 .1محافظت شخصی :3شامل تأخیر در کارهای مرتبط با سالمتی ،نظافت شخصی ،کارهای منزل ،امور مالی ،رسیدگی شخصی و نگهداری از اموال.
 .2خود -شکوفايی :3شامل تاخیر در امور مرتبط با شغل ،فرصتهای اجتماعی ،عالئق فردی ،پیشرفت آموزشی و يافتن همسر و همکار.
 .3احترام گذاشتن و پايبندی به تعهدات نسبت به ديگران :5به گونه ای که امیدوار هستیم قول هايی که به ديگران داده ايم فراموش کنند و
پذيرفتن قولهايی که قبال داده ايم ،اکنون آزار دهنده است و برای ما تکلیفی سنگین محسوب می شود.
1
بورکا و يوئن )1913( 7سه نوع افراد تعلل ورز را معرفی کرده اند :تعلل ورز مضطرب ،6تعلل ورز خوش شانس (معتقد به شانس) و تعلل ورز
سرکش يا طغیان گرا.9
همچنین بورکا و يوئن ( )1913شش سبک تعلل مشخص کرده اند :کمال گرا ،10مبارزه گرا ،11خیالباف ،12نگران يا غمخوار ،13بحران ساز ،13فزون
کار.15
تعلل از ديدگاه نظريه های متفاوتی مورد بررسی قرار گرفته است .نظريه های رفتاری ،تعلل را بر اساس اصول پاداش و تنبیه اسکینر تبیین می
کند .بنابراين چنانچه فعالیتی برای آنها پیامد فوری نداشته باشد ،در انجام آن تعلل می ورزند .نظريه های شناختی -رفتاری ،تعلل را از ديدگاه باورها و
فرايندهای شناختی بررسی می کنند و بر شناخت و کشف تفکر غیرمنطقی زيربنايی آن متمرکز می شوند .نظريه های روان پويايی و روان تحلیلگری
کالسیک نیز ،تعلل ورزی را نمادی از بازگشت سمبولیک به تعارض های روانی -جنسی دوره کودکی می دانند (اسکوارتز2006 ،؛ به نقل از کاظمی،
فیاضی و کاوه.)1319 ،
پژوهش های بسیاری تعلل ورزی در ارتباط با هیجان های منفی گزارش کرده اند .همان گونه که پژوهش ها نیز نشان داده اند تعلل ورزی مزمن
با شماری از ويژگی های شخصیتی (اعتماد به نفس و عزت نفس پايین ،سطوح باالی افسردگی ،روان رنجوری ،کمرويی ،اضطراب صفتی و حالتی ،هراس
اجتماعی ،فراموشکاری ،بی نظمی ،تمرکز بر خودانگاره ضعیف ،نداشتن انرژی ،انعطاف پذيری رفتاری و خودکارآمددی پايین در ارتباط است (حسینی و
خیّر .)1311 ،نتايج پژوهش دويت و اسکوونبرگ ( )2002نشان می دهد که افراد تعلل ورز بیشتر از آنچه قصد داشته باشند کارهايشان را به دلیل
فعالیت های سرگرم کننده ديگر به تاخیر می اندازند .اما هدفشان مطالعه کمتر و يا محول کردن آن به زمان ديگری نیست .اسکوونبرگ ( )2005به
عنوان نتیجه پژوهش خود بیان می کند که ،تعلل ورزی نتیجه از دست دادن انگیزه ،اضطراب ارزيابی ،تحت تاثیر فرهنگ همساالن در مدرسه و يا
اولويت دادن به فعالیت های ديگر است.
1
با توجه به ويژگی های اشاره شده به نظر می رسد که تعلل ورزی با سازگاری در دوران نوجوانی رابطه داشته باشد .پژوهش زاکیا ( )2001نشان
می دهد رابطه منفی بین تعلل ورزی تحصیلی و خود -سازگاری (خود انطباقی) 2وجود دارد .به عبارت ديگر هر چه تعلل ورزی کمتر باشد خود-
سازگاری بیشتر خواهد بود.
1

. restructuring
. personality disorder
3 . personal maintenance
4 . self-development
5 . honouring commitments to others
6 . Burka & Yuen
7 . anxious procrastination
8 . lucky procrastination
9 . rebellious procrastination
10 . perfectionism
11 . defeir
12 . dreamer
13 . worrier
14 . crisis- maker
15 . over- doer
2
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نوجوانی دورة انتقال از کودکی به بزرگسالی است که ممکن است زمینه ساز مشکالت خاصی شود .هنگامی که نوجوانان نمی توانند به طور
موفقیت آمیز بر بحران ها و چالش های تحولی غلبه کنند ،پريشانی های روانشناختی را تجربه خواهند کرد و اختالل قابل مالحظه ای در جريان بهنجار
3
زندگی روزمره و جنبه های عاطفی ،اجتماعی و شناختی بروز خواهد کرد که به دنبال آن شخصیت آنها دچار اغتشاش خواهد شد (گاربر ،کیلی ،مارتین
 ،2002نقل از خوش کنش و همکاران .)1319،از همین رو يکی از موضوعات مورد بررسی در اين دوره سازگاری اين گروه است .در خصوص میزان
سازگاری در دختران و پسران تحقیقات انجام يافته نتايج متفاوتی را ارائه می دهند .يافته تحقیق کايسی )2010( 3نشان می دهد که پسران بیشتر از
دختران به سازگاری تمايل دارند .در تحقیق ساقی و رجايی ( ) 1316اشاره شده است که بین سازگاری نوجوانان دختران و پسران تفاوت معنی داری
وجود دارد .بدين معنی که بین دختران نوجوان سازگاری متوسط و بین پسران نوجوان سازگاری ضعیف است .در پژوهش احمدی ،خادمی و فتاحی
بیات ( )1311میانگین میزان سازگاری دانش آموزان دختر  19/95و پسر  19/11به دست آمده که می توان نتیجه گرفت میزان سازگاری اين دو گروه
يکسان است.
مروری بر تاريخچه روان شناسی نوجوانان و جوانان در گذشته نشان می دهد که برای بررسی ناسازگاری و مشکالت نوجوانان و جوانان تنها
خانواده ،مدرسه ،جامعه و يا گروه همسال را به صورت تک بُعدی قرار می دادند و علت مشکل را در يک عامل جستجو می کردند .ولی ديدگاههای
مختلف روان شناسی و جامعه شناسی عصر جديد بر اين اصل قرار دارند که يک عامل به تنهايی تعیین کنندة رفتار افراد نمیباشد بلکه عوامل متعددی
در ايجاد و شکل گیری رفتار نقش دارند و به دنبال آن هستند که سهم هر عامل را در شکل دهی رفتار تعیین نمايند (رجبی ،چهاردولی و عطاری؛
 .)1317نتايج تحقیق شیخا و بهانوت ) 2011( 5حاکی از آن است که عوامل محیط خانودگی(استقالل ،پذيرش و مراقبت ،سازماندهی ،کنترل و )...با هم
نقش مهمی در سازگاری عاطفی ،اجتماعی و آموزشی دختران نوجوان دارند .در خصوص مطالعه سازگاری در نوجوانان نتايج مطالعه صفوی ،موسوی
لطفی و لطفی( )1311گويای آن بود که اکثريت دانش آموزان مورد مطالعه از سازگاری عاطفی خوب و سازگاری اجتماعی متوسط بهره مند بودند.
گوداشتاين و النیون )1995(7سازگاری را فرايند پیوسته ای تعريف کرده اند که در آن ،تجارب يادگیری اجتماعی شخص ،توانايی و مهارتهايی را
فراهم می سازد که از آن طريق می توان به ارضای نیازها پرداخت .رحیم نیا و رسولیان ( )1315سازگاری را مفهومی عام می دانند که همة راهبردهای
اداره کردن موقعیتهای استرس زای زندگی ،اعم از تهديدات واقعی و غیرواقعی را شامل میشود .هرگاه تعادل جسمی و روانی فرد به گونه ای دچار
اختالل شود که ناخوشايندی به وی دست دهد ،برای ايجاد توازن نیازمند بکارگیری نیروهای درونی و حمايت خارجی است ،در اين صورت اگر در
بکارگیری سازوکارهای جديد موفق شود و مسئله را به نفع خود حل کند ،فرايند سازگاری ايجاد شده است(خوش کنش و همکاران.)1319 ،
از مولفه های سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سازگاری عاطفی ،اجتماعی و آموزشی 6است که منظور از سازگاری عاطفی ،شناخت احساسات و
عواطف مثبت و منفی در خود و کنترل داشتن بر احساسات منفی در ارتباط با خود و ديگران می باشد .سازگاری اجتماعی ،به داشتن ويژگی هايی مانند
ايجاد ارتباط با همکالسیها و دوستان ،برقراری ارتباط مناسب با معلمان ،مشارکت در کارهای جمعی و فعالیت های گروهی ،برخورداری از مهارت های
اجتماعی و ...اطالق می شود .منظور از سازگاری آموزشی  ،سازگاری با محیط مدرسه ،معلمان ،همکالسیها ،مواد آموزشی و محتوای دروس و همچنین
عالقه مندی به تحصیل و توجه به درس است (احمدی ،خادمی و فتاحی بیات .)1311 ،همچنین سازگاری عاطفی را می توان شامل سالمت روانی
خوب ،رضايت از زندگی شخصی و هماهنگی میان احساسات ،فعالیت ها و افکار دانست .به عبارت ديگر ،سازگاری عاطفی يعنی مکانیزم هايی که توسط آ
نها ،فرد ثبات عاطفی پیدا می کند و سازگاری اجتماعی شامل سازگاری فرد با محیط اجتماعی خود است که اين سازگاری ممکن است با تغییر دادن
خود يا محیط به دست آيد (صفوی ،موسوی لطفی و لطفی.)1311 ،
سازگاری از رفتار مفید و موثر آدمی در تطبیق با محیط فیزيکی و روانی ،به گونه ای است که تنها با تغییرات محیطی همرنگی نکرده و به پیروی
ناهشیار از آن کفايت نکند و خود نیز بتواند بر محیط تاثیر گذاشته و آن را به گونه ای مناسب تغییر دهد .سازگاری همچنین ،توانايی آمیزش ،انطباق،
مصالحه ،همکاری و کنار آمدن با خود ،محیط و ديگران نیز تعريف شده است .انسان سازگار کسی است که از سالمت روانی برخوردار باشد اماتغییرات
فشرده و سريع ،معموال قابلیت سازگاری فرد را به طور جدی زير سوال می برد و در نتیجه احتمال تضاد ،تعارض ،استرس و سردرگمی پديد می آيد
(ساقی و رجايی .)1316 ،پژوهش حسین ،کومار و حسین ) 2001(1نشان داد بین استرس تحصیلی و سازگاری رابطه معکوس معنی دار وجود دارد .ياداو
و اقبال )2009(9در مطالعه خود دريافتند که آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس و سازگاری آموزشی ،سازگاری کلی و احساس همدلی نوجوانان
موثر است .اما با اين حال ،هیچ تفاوت قابل توجهی در سازگاری اجتماعی در شرايط قبل و بعد از آموزش يافت نشد.
1.

Zakiyah
. Self-Adjustment
3 . Garber,Keily & Martin
4 . Al-Qaisy
5 . Deepshikha & Bhanot
6 . Goodestein & Lanyon
7 . socio-emotional and educational adjustment
8 . Hussain, Kumar & Husain
9 . Yadav & Iqbal
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براساس مطالب ذکر شده ،از پیامدهای تعلل ورزی می توان به مواردی از قبیل اضطراب و افسردگی باال ،اعتماد به نفس پايین ،کارآمدی پايین،
موفقیت تحصیلی و شغلی پايین ،عملکرد ضعیف در امتحان و ناتوانی در رقابت با ديگران ،از دست دادن فرصت های مناسب يادگیری ،نگرانی از انجام
ندادن درست و به موقع کارها ،نگرانی از نداشتن زمان کافی برای انجام تکالیف ،نگرانی بر اثر تأخیر در شروع و انجام کارها و تکالیف ،نداشتن دقت کافی
در انجام تکالیف به دلیل محدود بودن زمان و  ...اشاره کرد .داليل زيادی برای عدم موفقیت افراد در زندگی وجود داد که تعلل ورزی میتواند مهمترين
دلیل باشد .تعلل ورزان فرصتهای خودشان را از دست میدهند ،آنها در مسیر خود موانعی میگذارند و در واقع مسیرهايی را انتخاب میکنند که به
عملکرد و موفقیتشان آسیب میرساند و به طور کلی آنها زندگی خودشان را تباه میکنند .با توجه به درصد باالی دانش آموزان تعلل ورز طبق
تحقیقات اشاره شده و با توجه به اهمیت سازگاری در دوره نوجوانی در دانش آموزان اين تحقیق در صدد شناسايی متغییر های تاثیر گذار هدفش پاسخ
به اين سوال است که " آيا بین سازگاری و تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان متوسطه رابطه وجود دارد؟"
 -2روش
جامعه آماری اين پژوهش کلیه دانش آموزا ن مقطع متوسطه شهر پارس آباد در پايه های اول و دوم و سوم متوسطه در سال تحصیلی 1390-91
بود .تعداد جامعه مورد مطالعه  3365نفر بود .نمونه ی آماری تحقیق با استفاده از جدول تعیین نمونه کرجسی 1و مورگان 2و کوهن( 3به نقل از
کیامنش 353 ،)1363 ،نفر برآورد شد .با توجه به توزيع جمعیت آماری جامعه از روش نمونه گیری تصادفی نسبتی استفاده شد.
 -1-2ابزار جمع آوري اطالعات:
در اين پژوهش برای جمع آوری اطالعات از دو پرسشنامه استفاده شده است .که ابزارها و روايی و پايايی آنها به شرح ذيل می باشد:
الف) مقیاس ارزيابی تعلل ورزی تحصیلی ( :3)TPSاين مقیاس توسط تاکمن و سکستون در سال  1919پس از اجرای پرسش نامه  35گويه
ای بر روی  113دانش آموز ،با استفاده از تحلیل عاملی به  17گويه کاهش يافت که در مقابل هر گويه ،طیف  3گزينه ای از ،به آن مطمئن
نیستم (نمره  )1و به آن مطمئن هستم (نمره  )3قرار دارد .اين مقیاس دارای پايايی و روايی مطلوب گزارش شده است (فراری و سکستون،
 )1991ضريب پايايی محاسبه شده برای آن  ./17است .پايايی درونی محاسبه شده در تحقیقات مختلف در ايران ،در حدود  ./90گزارش
شده و مصطفوی ( ،)1319آلفای کرونباخ آن را بر روی  100دانشجوی دانشگاه تبريز ،برابر  ./17در پايان نامه خود گزارش نموده است.
ب) مقیاس ارزيابی سازگاری دانش آموزان دبیرستانی( :5)AISSاين مقیاس توسط سینها و سینگ ( )1993طراحی شده و دارای 70سؤال
است و سه حوزه اصلی سازگاری عاطفی ،اجتماعی و آموزشی (هر يک  20سوال) را مورد اندازه گیری قرار می دهد .میزان روايی در فرم
اصلی اين پرسشنامه از طريق همبسته کردن نمرات کل آن با درجه بندی داده های مربوط به  70دانش آموز در پنج سطح سازگاری در هر
خرده مقیاس توسط متخصصین به میزان  ./51گزارش شده است .ضريب پايايی در فرم اصلی پرسشنامه برای نمره کل سازگاری با روش
آزمون -آزمون مجدد  ./93و برای هريک از حوزه های ياد شده به ترتیب  ./90 ،./97و  ./93گزارش شده است (سینها و سینگ1993،؛ نقل
از پورشهريار و همکاران .)1316 ،در پژوهش پورشهريار و همکاران ( )1316ضريب پايايی اين پرسشنامه  ./91به دست آمده است.
 -2-2شيوه اجرا و جمع آوري اطالعات
يکی از محققین به منظور جمع آوری اطالعات با هماهنگی دانشگاه تبريز و اخذ مجوز از مديريت آموزش و پرورش شهرستان پارس آباد ،ضمن
اطالع از آمار ،پايه و رشته های تحصیلی دانش آموزان ،در کالس های درس در مدارس ،حاضر گرديده و دانش آموزان در حضور وی و با ارائه راهنمايی
های الزم پرسشنامه ها را تکمیل نمودند.
 -3نتایج
جدول ( ) 1میانگین و انحراف معیار دانش آموزان متوسطه را در متغیر های پژوهش مشخص می کند .میانگین نمره تعلل ورزی در دختران برابر
( )36/90با انحراف استاندارد ( )7/57و در پسران برابر ( )31/07با انحراف استاندارد ( )7/25محاسبه گرديد .نتايج نشانگر شیوع باالی تعلل ورزی
تحصیلی در پسران نسبت به دختران می باشد اما اين تفاوت به اندازهای نیست که از لحاظ آماری معنی دار باشد .میانگین نمره سازگاری کل در
دختران ( )19/95و در پسران ( )20/56می باشد می توان چن ین نتیجه گرفت که که پسران نسبت به دختران ناسازگاری کل زياد تری دارند .همچنین
1.

Krejcie
Morgan
3. Cohen
4 . The Procrastination Scale
5 . Adjustment Inventory For High School Students
2.
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مشاهده میانگین ها در زير مولفه های سازگاری مشخص می سازد که میانگین نمره پسران در تمامی زير مولفه های سازگاری نسبت به دختران باال
بوده که اين امر به میزان باالی ناسازگاری در پسران نسبت به دختران اشاره دارد.
جدول ( )1آمار توصيفي آزمودني ها در متغيرهاي پژوهش
دختر
متغير
تعلل ورزی تحصیلی
سازگاری کل
سازگاری آموزشی
سازگاری اجتماعی
سازگاری عاطفی

پسر

ميانگين

انحراف استاندارد

ميانگين

انحراف استاندارد

36/90
19/95
7/32
7/63
7/69

7/57
6/10
3/33
2/21
3/23

31/07
20/56
7/52
7/13
6/21

7/25
1/36
3/53
3/09
3/31

جدول ( ) 2مربوط به ضريب همبستگی بین متغیرهای پژوهش است .همانطور که مشاهده می شود ضريب همبستگی ( )0/31میان سازگاری کل
و تعلل ورزی تحصیلی وجود دارد و هر سه مولفه های سازگاری آموزشی ،اجتماعی و عاطفی به ترتیب با ضرايب همبستگی ( )0/115( ،)0/39و ()0/39
در سطح معنی داری ( ،)0/0001با تعلل ورزی تحصیلی همبستگی دارند.
جدول ( )2ضریب همبستگي بين تعلل ورزي تحصيلي با سازگاري و مؤلفه هاي آن
متغير

سازگاري كل

سازگاري آموزشي

سازگاري اجتماعي

سازگاري عاطفي

**0/31
0/0001

**0/39
0/0001

**0/115
0/0001

**0/39
0/0001

تعلل ورزی تحصیلی
ضريب همبستگی
سطح معنی داری
** معناداری در سطح 0/01

جدول ( )3نشان می دهد که  Fبه دست آمده برابر (0/0001 ،F=21/11
توانايی پیش بینی تعلل ورزی تحصیلی را دارد.

 ) Pمی باشد  .اين مطلب بیانگر آن است که متغیر سازگاری

جدول ( )3خالصه تحليل رگرسيون
مدل
رگرسیون
باقی مانده
کل

همزمان

مجموع مجذورات

df

ميانگين مجذورات

F

R2

sig

2131/13
11616/72
13531/66

3
350
353

933/61
33/39

21/11

0/19

0/0001

جدول ( )3به بررسی سهم هر يک از مؤلفه های سازگاری در پیش بینی متغیر مالك می پردازد .با توجه به
که سازگاری کلی آموزشی و عاطفی با

مندرج در جدول مشخص می شود

به ترتیب برابر ( )0/359( ،)0/353و ( )0/390در سطح معنی داری ( )0/0001اثر معنی داری بر تعلل ورزی

تحصیلی دارند .همچنین محاسبه شده برای مولفه سازگاری اجتماعی (0/97 ، = -0/005
توانايی پیش بینی متغیر مالك را ندارد.

 )Pنشان می دهد که مولفه سازگاری اجتماعی

جدول ( )4پيش بيني تعلل ورزي تحصيلي از طریق سازگاري و مولفه هاي آن
مدل
همزمان

متغير
ثابت
سازگاری کل
سازگاری آموزشی
سازگاری اجتماعی
سازگاری عاطفی

(بتا)
31/72
0/353
0/359
-0/005
0/390
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t

sig

35/52
1/52
3/11
-0/03
3/13

0/0001
0/0001
0/0001
0/97
0/0001

جدول ( )5برای نشان دادن تفاوت متغیرهای تحقیق با توجه به جنسیت است t .مشاهده شده در جدول بیانگر عدم وجود تفاوت در متغیرها و
زير مولفه های آن ها است .چنانچه مشاهده می گردد در هیچ کدام از عوامل زير تفاوت معنی دار بین گروه های دختر و پسر وجود ندارد.
جدول ( )5جدول  tمستقل براي متغير هاي تحقيق با توجه به جنسيت
متغير

Df

F

t

sig

تعلل ورزی تحصیلی
سازگاری کل
سازگاری آموزشی
سازگاری اجتماعی
سازگاری عاطفی

352
352
352
352
352

0/121
6/52
1/11
1/72
0/56

-0/23
-0/63
-0/27
-0/31
-1/19

0/62
0/07
0/16
0/20
0/33

 -5بحث و نتيجه گيري
پژوهش حاضر به بررسی رابطه سازگاری با تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان در مقطع متوسطه پرداخته است .میانگین باالی نمره تعلل ورزی در
هر دو جنس ( 36/90در دختران و  31/07در پسران) به شیوع باالی تعلل ورزی در دانش آموزان اشاره دارد به نظر می رسد که سازگاری تحصیلی
يکی از مشکالت اساسی دانش آموزان در اين مقطع تحصیلی است وجود نمره میانگین باالی تعلل ورزی و میزان شیوع آن در دانش آموزان با يافته های
الیس و ناس ( ،)1966استیل ( ،)2006فراری ( ،)1992سولومون و راث بلوم (  ،)1913اُبرين ( ،)2002دی ،منسینک و اُسیلوان ( ،)2000هايکوك
( ،)1993آنوقبازی ( )2000و کرمی ( )1311همسو می باشد.
يافته های پژوهش نشان می دهد که بین سازگاری (اجتماعی  ،عاطفی و آموزشی) و به طور کلی با سازگاری کل و تعلل ورزی تحصیلی
همبستگی (مثبت) معنی دار وجود دارد همچنین نتايج تحقیقات به يکسانی شیوع تعلل ورزی در بین دختران و پسران اشاره دارد .با توجه به اينکه
میانگین نمره تعلل ورزی در بین پسران باالتر از میانگین دختران می باشد اما اين اختالف به اندازه ای نیست که از لحاظ آماری معنی دار باشد .با توجه
به يافته های تحقیقات متعدد در اين خصوص يافته های اين پژوهش با پژوهش های کچگال ،هانسن و نوتر ،)2001(1و مصطفوی ( ،)1319که به
يکسانی شیوع تعلل ورزی در بین دانش آموزان اشاره دارند ،همخوانی دارد.
در تبیین يافته ها می توان اضهار داشت که علی رغم اين حقیقت که تعلل ورزی در همه انواع تکالیف روزانه روی می دهد ،تعلل ورزی تحصیلی
شیوع بااليی در دانش آموزان دارد و بعنوان م سئله ای آسیب زننده در فرايند تحصیلی ،توجیه موفقیت و نیز مطالعه در نظر گرفته شده است .استیل
( ،) 2006تعلل ورزی را تابع برخی عوامل موقعیتی ،نظیر تاخیر در پاداش و آزارندگی تکلیف و عوامل فردی و ويژگی های شخصیتی ،از قبیل خود
آگاهی کم ،بی نظمی ذهنی ،خود کنترلی کم و نقصان در انگیزش کم می داند همچنین به اعتقاد برخی محققان ،تعلل يک مشکل انگیزشی است .در
اين ديدگاه تعلل به دلیل تنبلی يا بی انگیزه ای نیست ،بلکه از آن جهت انجام می گیرد که افراد تعلل ورز عالقه مند به انجام فعالیت ديگری هستند.
تعلل می تواند يک عادت باشد ک ه در نهايت به کاهش انتظار خودکارآمدی فرد منجر می شود .به تعلل ورزی به عنوان يک اختالل شخصیتی نیز
نگريسته شده است .در اين ديدگاه تعلل به عنوان ضعف وجدان (با ويژگی هايی چون بی ارادگی ،نداشتن پشتکار ،تنبلی ،عدم توجه و ضعف قدرت
طلبی) شناخته شده است .همچنین با توجه به اين نکته که سن گروه مخاطب اين تحقیق مقارن با مرحله نوجوانی بوده و بنا بر نظر روانشناسان اين
مرحله با نام های دوران طوفان و فشار  ،دوران کسب استقالل و دست يابی به هويت شناخته می شود دورانی که در آن بیشتر از هر چیزی سازگاری
فرد با محیط ،افراد و فرهن گ مطرح می شود به نظر می رسد عواملی مانند اضطراب باال ،استرس ،فشار خون و ناراحتی های عصبی و تعارضات زياد،
زخم معده و عوامل متعدد مشابه ديگر که از عوامل مرتبط با تعلل ورزی محسوب می شود ريشه در سازگاری اين گروه نیز داشته باشد به نظر می رسد
که وجود چنین عوامل مشترکی توجیه کننده همبستگی مثبت بین متغیر ها در اين تحقیق باشد.
میزان شیوع باالی تعلل ورزی در بین دانش آموزان و همبستگی معنی دار سازگاری و مولفه های آن با تعلل ورزی به ما در اين نتیجه گیری
کمک می کند که سازگاری يکی از متغیر هايی هست که با تعلل ورزی تحصیلی همبستگی مثبت بااليی دارد .همچنین نتايج به دست آمده در راستای
تحلیل رگرسیون ما را در پیش بینی تعلل ورزی با متغیر سازگاری و زير مولفه های (البته به غیر از سازگاری اجتماعی) آن توانمند می سازد .در توجیه
عدم توان پیش بینی اين زير مولفه از سازگاری شايد با توجه به اينکه اين زير مولفه به رابطه فرد با ديگران و محیط اجتماعی که فرد در آن قرار دارد،
مربوط می شود که يک متغیر بیرونی محسوب می شود ،متغیری که ديگران در تشکیل نگرش فرد تاثیر دارند .در حالی که به نظر می رسد عوامل تاثیر
گزار بر ابتالء تعلل ورزی بیشتر جنبه درون ی داشته و از نگرش فرد به توانايی ها و به طور کلی عوامل درونی نشات می گیرد به نظر می رسد که عوامل
بیرونی همچون سازگاری اجتماعی و به طور کلی تاثیر متغیر های بیرونی در تعلل ورزی تحصیلی اثر زيادی ندارد .به نظر می رسد که رابطه اين زير
مولفه از سازگاری با تعلل ورزی تحصیلی نیاز به بررسی دقیق داشته باشد.

Kachgal, Hansen & Nutter
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1.

محدوديت هايی را می توان برای اين تحقیق برشمرد .يکی از آن ها استفاده از روش همبستگی در آن است که ما را در دست يابی به رابطه علت
و معلولی باز می دارد .محدوديت بعدی در تعمیم يافته های اين تحقیق به گروه های ديگر ن ظیر دانشجويان يا مقاطع پايین است .از آنجا که اين تحقیق
بر روی دانش آموزان مقطع متوسطه انجام گرفته است پیشنهاد می شود که تعمیم نتايج آن به ساير گروه ها با احتیاط صورت بگیرد .محدوديت ديگر
آن استفاده از روش خودگزارشی به عنوان ابزار جمع آوری اطالعات بود که تحت تاثیر ارزش های فرهنگی و فردی و خانوادگی است .لذا پیشنهاد می
شود که تحقیقات بعدی در جوامع مختلف با زمینه های فرهنگی متفاوت و مقاطع تحصیلی متفاوت صورت گیرد.
منابع و مراجع
الیس ،آلبرت؛ ناس ،جی ،ويلیام ( .)1316روانشناسي تعلل ورزي غلبه بر تعلل ورزیدن ،ترجمه محمد علی فرجاد .تهران :انتشارات رشد.
احمدی ،پروين؛ خادمی ،عزت؛ فتاحی بیات ،صديقه ( .) 1311بررسی آثار فن آوری ارتباطی جديد (اينترنت ،بازی های رايانه ای و ماهواره) بر تربیت
اجتماعی ،با تاکید بر سازگاری دانش آموزان سال دوم دبیرستان های شهر تهران .مجله اندیشه هاي نوین تربيتي ،شماره .9-37 ،3
جوکار ،بهرام؛ دالورپور ،محمدآقا ( .)1317رابطه تعلل ورزی آموزشی با اهداف پیشرفت .فصلنامه اندیشه هاي نوین تربيتي ،شماره .71-10 ،3
حسینی ،فريده السادات؛ خیّر ،محمد ( .) 1311پیش بینی تعلل ورزی رفتاری و تصمیم گیری با توجه به باورهای فراشناختی دانشجويان .مجله روان
پزشكي و روان شناسي باليني ایران ،شماره .275-263 ،3
خوش کنش ،ابوالقاسم؛ اسدی ،مسعود؛ شیر علی پور ،اصغر؛ کشاورز افشار ،حسین ( .)1319نقش نیازهای بنیادين و حمايت اجتماعی در سازگاری
اجتماعی دانش آموزان مقطع متوسطه .فصلنامة روانشناسي كاربردي ،شماره .12-93 ،1
رجبی ،غالمرضا؛ چهاردولی ،حجت اله؛ عطاری ،يوسفعلی( .)1317بررسی رابطة عملکرد خانواده و جو روانی اجتماعی کالس با ناسازگاری دانش آموزان
دبیرستانی شهرستان مالير .مجله علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز ،شماره .113-121 ،1
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