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چکیده
دراین پژوهش ،ارتباط جو اخلاقی مدرسه و سبکهای تدریس با تعلل ورزی تحصیلی بررسی شدد کده
از نوع توصیفی-همبستگی است جامعده ممداری معلمدان و داندش ممدوزان دوره متوسدوه دوم شدجر زن دان
بودندکه با استفاده از فرمول کوکران برای معلمان  981و دانش مموزان  313برمورد شدد بدرای جمد موری
دادههدددا از پرسشدددعامه تعلدددل ورزی تحصدددیلی سدددو ومون وراث بلدددوم  ،)9181جدددو اخلددداقی شدددو ت و
همکاران  )3113و سبکهای تدریس گراشا  )9111استفاده و پس از جم موری دادهها به کمک نرمافداار
 Spssو با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چعدگانده ت ایده وتحلیدل شدد نتدای پدژوهش
نشان داد بین جو اخلاقی مدرسه  ،)r= -1/311سبک تدریس تسجیلکععده  )r=-1/339و سدبک تددریس
وکا تی  )r= -1/339با تعلدل ورزی تحصدیلی رابوده معفدی و مععداداری وجدود دارد همیعدین بدین سدبک
تدریس خبره  ،)r= 1/351سبک تدریس ممرانه  )r=1/313و سبک تدریس فدردی  )r= 1/151بدا تعلدل
ورزی تحصیلی رابوه مثبت و مععاداری وجود دارد همیعین نتدای نشدان میدهدد کده متریرهدای پیشبیعدی
کععده در کل قادر به تبین  91در صد از ترییرات متریر ملاک هستعد همینطور بین متریرهای پیشبدین فطد
جو اخلاقی ،سبک تدریس خبره و سبک تدریس ممرانه مععیدار هستعد و متریرهای سبک تددریس فدردی،
تسجیلکععده و وکا تی به د یل مععیدار نبودن از مدل حذف شدند بر اساس یافتههای پژوهش میتوان نتی ه
گرفت مدرسه و سبک تدریس معلمان نطش اساسی در مشکلات تحصیلی دانش مموزان دارند
واژهگان کلیدی :جو اخلاقی مدرسه ،سبکهای تدریس ،تعلدل ورزی تحصدیلی ،داندش ممدوزان ،شدجر
زن ان
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مقدمه
تعلل ورزی تحصیلی یکی از شای ترین مشکلات در سووح مختلف تحصیلی است که
در سالهای اخیر موردتوجه پژوهشگران قرارگرفته که از من بهععوان یک عادت بد یاد
شده است سواری )9319 ،تعللورزی تحصیلی را به تعویق انداختن وظایف و مسئو یتهای
مرتب با مدرسه یا حفظ و نگجداری منها تا دقیطه مخر هایکوک و همکاران،)9118 ،
طفره رفتن از ان ام تکلیف و غفلت از مماده شدن برای امتحان و نوشتن مطا هها تا مخرین
روزهای ترم تحصیلی سو ومون و راثبلوم ،)9181 ،و به تأخیر انداختن اهداف تحصیلی به
مرحلهای که عملکرد بجیعه بهشدت دور از دسترس است ا یس و ناوس9111 ،؛ به نطل از
جیائو و همکاران )3199 ،تعریف کردهاند تعلل ورزی میتواند با پیامدهای معفی درونی و
بیرونی همراه باشد ،پیامد درونی دامعهای از مزردگی ،ندامت ،خودسرزنشی ،ناامیدی،
اضوراب و افسردگی را شامل میشود شکفته9313 ،؛ رجب پور و همکاران)9319 ،
پیامدهای بیرونی شامل جریمه های که برای تأخیر در تکلیف در نظر گرفته میشود و
همیعین شکستهای بارگی که در محی

و موقعیت اجتماعی افراد تعلل ورز ت ربه

میکععد شکفته )9319 ،تعلل ورزی تحصیلی باعث میشود که دانش مموزان عملکرد
ضعیفی و افت تحصیلی داشته باشعد که خود موجب خسارات زیادی برای دانشمموز،
خانواده وی و نجاد مموزش پرورش به دنبال دارد نتای تحطیطات نشان میدهد که 53
درصد از دانش مموزان تعلل ورزی با ایی دارند جوادی و همکاران )9311 ،ازاینرو
شعاسایی عوامل تعلل ورزی اهمیت با ایی دارد درباره علل و پیشایعدهای تعلل ورزی
پژوهشگران به عوامل مختلفی اشاره نموده انداز قبیل ترس از ارزیابی معفی و اضوراب
پیعیرک و شانک )3113 ،ترس از شکست ،تعفر از کار ،فطدان انرژی سو ومون راثبلوم،
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 ،)9181خود ناتوانسازی ،روان ژندی استیل ،)3111 ،کمالگرایی جانسون و سلانی،
 ،)9111درماندگی مموختهشده مک کین )9111 ،و پایین بودن سوح تحمل و عصبانیت
ا یس و جیما نال ) 9383 ،یکی از متریرهای که احتمال دارد با تعلل ورزی تحصیلی
مرتب باشد جو اخلاقی مدرسه است محی مدرسه یکی از حوزههای مجم زندگی دانش
مموزان است که نطش مجمی در شکلگیری شخصیت دانشمموز دارد ی و همکاران،
 )3193در دهههای اخیر ،تلاشهای زیادی برای موا عه جو اجتماعی مدرسه و ادراک
دانش مموزان از فضای روانشاختی کلاس و مدرسه به عملممده است وی و همکاران،
 )3111نتای حاکی از این بوده است که ادراک محی مدرسه پیشبیعی کععده اهداف
پیشرفت هار در و همکاران3111 ،؛ کارشکی و همکاران )3118 ،و خودکارممدی عت
و همکاران )3193 ،است همیعین ،محی مدرسه از طریق حمایت معلمان و همسا ان بر
نتای تحصیلی ایلمور و هویعر ،)3191 ،رشد روانی اجتماعی نوجوانان پیکو و هاموی،
 )3191و خودکارممدی تحصیلی نریمانی و همکاران )9313 ،مؤثر بوده است جو مثبت
مدرسه باعات نفس ،خود پعداره دانش مموزان ،کاهش میاان غیبت دانش مموزان در
مدارس متوسوه ،کاهش خشونت و کاهش تعلیق از دبیرستان ارتباط دارد هگ و همکاران
9111؛ ی و همکاران )3199 ،جوسازمانی را بهععوان« ادراک مشترک از چیاهای اطراف»
تعریف کردند راییرز و اشعایدر )9111 ،اما جدیدترین نوع جوسازمانی ،جو اخلاقی است
که توس ویکتور و کا ن  )9188معرفیشده است که من را بهععوان« ادراک مشترک از
چیای که رفتار صحیح است و چگونه باید شرای اخلاقی در یک سازمان مدیریت شوند»
تعریف کردهاند جو اخلاقی مدرسه از طریق ارزیابی تعاملات و رواب

معلمان و دانش

مموزان در پع اصل اخلاق ،احترام به استطلال ،ضرر نرساندن ،نیکی کردن ،عدا ت و
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صداقت موردبررسی قرار میگیرد شو ت و همکاران )3113 ،در یک پژوهش نتای نشان
دادهاند زمانی که دانش مموزان احساس می کععد در یک محی شفاف عاد انه قرار دارند،
ثبات عاطفی بیشتری از خود نشان میدهعد یانگ )3111 ،همیعین در پژوهش مرودشتی
و رسو ی  )3191که به بررسی رابوه بین جو اخلاقی محل کار و کیفیت زندگی معلمان
راهعمایی شجر یاد پرداخته بودند ،نتای نشان داد بین کیفیت زندگی کاری معلمان و جو
اخلاقی محل کار رابوه مععی داری وجود دارد در موا عه دیگری رابوه جو اخلاقی
سازمانی با اعتماد و تعجد سازمانی دبیران دوره متوس

شجر اصفجان مورد بررسی قرار

گرفت ،نتای پژوهش نشان داد که بین جو اخلاقی با اعتماد و تعجد رابوه مععاداری دارد
شیرازی و احمدی)3195 ،
یکی دیگر از متریرهای که ممکن است بر تعلل ورزی تحصیلی تأثیر بگذارد سبکهای
تدریس معلمان است معمو اً هرمعلمی م موعه راهکارهای معحصربهفردی در فعا یتهای
مموزشی خود دارد که غا باً در طول زمان ثابت هستعد این شیوههای مختلف معلمی که به
سبک تدریس معروف است همیون سبکهای یادگیری دانش مموزان هستعد که معلمان
به ت ربه یاد گرفتهاند این سبکها برای مموزشیهای کلاسی منها کارا هستعد مصرمبادی،
 ) 9311تعریف استانداری که از سبک تدریس شده عبارت است از :رفتارهای معیعی
شعاختی ،عاطفی ،روانی -اجتماعی که بهععوان شاخصهای نسبتاً پایدار در زمیعه نحوه
ادراک ،تعامل و واکعش نسبت به محی یادگیری به کار میروند زگی و همکاران )3191
طبطهبعدی های مختلفی از سبک تدریس شده است ،اما یکی از جامعهترین سبکهای
تدریس مدل تدریس گراشا و رییمن  )9111است در این مدل به سبک تدریس از دیدگاه
رویکردهای تدریس توجه شده است که یا فراگیر محور است یا معلم محور در این مدل
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سبکهای تدریس شامل 9:سبک خبره یا متخصص :این معلمها دارای مگاهی و ت ربهای
هستعد که دانش ویان به من نیاز دارند تلاش او برای حفظ موقعیتش بهععوان یک
متخصص ،ارائه دانش و ارتطاء کفایت علمی دانش ویان از طریق رقابت بین منها میباشد
او علاقهمعد به انتطال اطلاعات و اطمیعان از ممادگی کامل دانش مموزان میباشد محدودیت
این سبک من است که اگر بیشازاندازه استفاده شود دانش استاد میتواند تجدیدی برای
دانش مموزان کمت ربه باشد  3سبک تدریس ممرانه :این معلمها در بین دانش مموزان به
سبب دانش و نطش او بهععوان یک عضو هیئتعلمی ،از محبوبیت مولوبی برخوردارند
توجه ایشان به بازخورد فیدبک) معفی و مثبت رفتار ،دستیابی به اهداف و رعایت قوانین
توس دانش مموزان میباشد ایشان راههای استاندارد ،قابلقبول و درست را برای ان ام
امور پیشعجاد میکعد و بر راههای قابلقبول و انتظارات روشن در اموری که باید ان ام
شوند ،تأکید دارد این روش بهطور استاندارد غیرقابل انعواف و سرسخت است و برای
دانش مموزان ای اد انگیاش نمیکعد  3سبک تدریس فردی :این معلمها معتطد به
مثالهای شخصی و ارائه یک مدل نمونه ،برای چگونه فکر کردن و عمل کردن دانشمموز
میباشد رویهمرفته ،راهعماییها و کسب مجارت مستطیم را در ان ام امور نشان میدهد و
دانش مموزان را به مشاهده و سپس رقابت تشویق میکعد در این سبک تأکید بر نظارت
مستطیم و مستمراست و این اساتید بر این باورند که روش تدریس منها بجترین راه برای
راهعمایی دانش ویان است درصورتیکه اگر منها به من استانداردها و توقعات موردنظرشان
نرسعد احساس بیکفایتی خواهعد نمود  1سبک تدریس تسجیل کععده :این روش تأکید بر
تعاملات دانشمموز و معلم است دانش مموزان را از طریق پرسیدن سؤال ،بیان عطاید؛
پیشعجاد معوطی و تشویق منها به توسعه بصیرت و انتخاب ارزیابی میشوند رویهمرفته به

 /6فصلنامه پژوهش های کاربردی در مشاوره ،سال دوم ،شماره  ،5تابستان 1318

توسعه ظرفیت دانشمموز برای کسب استطلال در عمل و مسئو یت اشاره دارد معلم بادانش
مموز بهصورت مشاورهای کار میکعد و او را راهعمایی و د گرم مینماید  5سبک
تدریس وکا تی یا محول کععده :این اساتید علاقهمعد به توسعه ظرفیت دانش مموزان در
ان ام امور بهطور مستطل میباشعد دانش مموزان بهطور مستطل بر روی پروژهها کار
میکععد و استاد بهععوان شخص مول و کاردان در مواق

ازم در دسترس میباشد

مشارکت دانش مموزان برای پیشرفت حرفهای و ای اد اعتماد و اطمیعان باعث اعتماد
دوطرفه میشود گراشا)9111 ،
نتای تحطیطات گذشته نشان دادهاند که ساختار مدیریت کلاس توس

معلمان نطش

مجمی در نگرش مثبت دانش مموزان به کلاس دارد که عملکرد تحصیلی منها را تحت
تأثیر قرار میدهد همیعین تحطیطات نشان میدهد که سبکهای رهبری معلمان در کلاس
نطش مجمی در موفطیت ،پیشرفت تحصیلی ،انگیاه ،فرسودگی تحصیلی ،خودکارامدی
تحصیلی دانش مموزان ایفا میکعد مارتین و با دوین  )9118پژوهشهای بیلر  )9113و
و فوک  )3111نشان دادهاند که رفتارهای معلم در ای اد و حفظ شرای

مولوب و یا

نامولوب کلاس اصلیترین نطش را دارد
با توجه به من چیای که بیان شد در این پژوهش ،محطق درصدد من است با بررسی
میاان ارتباط جو اخلاقی مدرسه و سبکهای تدریس در شکلگیری تعلل ورزی تحصیلی
دانش مموزان به اهمیت این جریان بپردازد و عوامل مع ر به تعلل ورزی تحصیلی را
شعاسایی کعد تا از این طریق از خورات و مشکلات که تعلل ورزی تحصیلی به دنبال دارد
جلوگیری کعد ذا با توجه به شیوع گسترده تعلل ورزی تحصیلی در دانش مموزان این
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پژوهش باهدف بررسی ارتباط بین جو اخلاقی مدرسه و سبکهای تدریس با تعلل ورزی
تحصیلی ان ام گرفت

روش پژوهش
پژوهش حاضر از حیث روش ،توصیفی و از نوع همبستگی است همبستگی برای
برمورد پیشبیعی و با بررسی رواب بین متریرها به کار میرود جامعه مماری پژوهش ،کلیه
معلمان و دانش مموزان دوره متوسوه دوم ناحیه یک شجر زن ان در سال 11 -18مشرول به
تدریس و تحصیل بودند ح م نمونه با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونهگیری
هدفمعد برای معلمان  981و دانش مموزان  313برمورد شد

ابزارهای اندازهگیری
پرسشنامه تعلل ورزی تحصیلی :این پرسشعامه توس سو ومون وراث بلوم )9181
ساختهشده است دارای  31گویه بر اساس طیف یکرت  5درجهای از بهندرت ،تا همیشه)
و سه زیر مطیاس مماده شدن برای امتحانات ،مماده شدن برای تکا یف و مماده شدن برای
تکا یف پایانترم طراحیشده است روایی این مطیاس بر اساس روایی همسانی درونی،
ضریب  1/81به دست ممده است همیعین در پژوهش جوکار و د اور پور  )3111ضریب
ا فای کرونباخ برای کل مطیاس  1/19و روایی من با استفاده از مزمون ( )KMOدرروش
تحلیل عاملی برابر  1/88گاارششده است
پرسشنامه جو اخلاقی مدرسه :این پرسشعامه توس

شو ت و همکاران )3113

ساختهشده است دارای  55گویه بر اساس طیف یکرت  5درجهای از درست نیست  ،تا
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همیشه درست است) و  3زیر مطیاس ارتباط معلم-دانس مموز ،ارتباط دانشمموز -معلم و
ارتباط دانش مموز-دانش مموز طراحیشده است روایی و پایایی این پرسشعامه در
پژوهشهای پیشین مورد تائید قرارگرفته است شو ت و همکاران3113 ،؛ کایار و شو ت،
)3111
پرسشنامه سبکهای تدریس :از پرسشعامه سبک تدریس گراشا  )9111استفاده
شد این پرسشعامه دارای  11گویه است که در یک طیف  5درجهای از بسیار مخا فم ،تا
بسیار موافطم) و  5زیر مطیاس سبک خبره ،سبک ممرانه ،سبک مدل فردی ،سبک
تسجیلکععده و سبک وکا تی یا محول کععده طراحیشده است روایی و پایایی این پرسشعامه
توس

گراشا  )9111مورد تائید قرارگرفته است پایایی این پرسشعامه به روش م فای

کرونباخ  1/13گاارششده است فریدونی و همکاران )3193
در پژوهش حاضر ،برای ت ایهوتحلیل دادهها از دو روش ممار توصیفی و استعباطی
استفاده شد در ممار توصیفی شاخصهای مجم ،میانگین و انحراف معیار و در ممار استعباطی
مزمون متعاسب با دادهها از مزمون ضریب همبستگی و رگرسیون چعد متریره استفاده شد
نتایج
برای بررسی ارتباط جو اخلاقی مدرسه و سبکهای تدریس معلمان با تعلل ورزی
تحصیلی در دانش مموزان دادههای بهدستممده مورد تحلیل قرار گرفتعد در ابتدا ممار
توصیفی تحطیق شرح داده میشود
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جدول  :1میانگین و انحراف معیار متغیرهای موردمطالعه
تعداد

متغیر

میانگین

انحراف معیار

تعلل ورزی تحصیلی

313

11/53

93/13

جو اخلاقی مدرسه

313

19/11

31/31

سبک تدریس خبره

981

98/11

5/18

سبک تدریس ممرانه

981

98/19

5/88

سبک تدریس فردی

981

33/15

1/31

سبک تدریس تسجیلکععده

981

35/11

93/51

سبک تدریس وکا تی

981

35/39

93/33

همانطور که در جدول شماره  9مشاهده میشود میانگین و انحراف معیار) نمرات
دانش مموزان با متریرهای تعل ورزی تحصیلی  11/53و  ،)93/13جو اخلاقی مدرسه
 19/11و  ،)31/31و معلمان با متریرهای سبک تدریس خبره  98/11و  ،)5/18سبک
تدریس ممرانه  98/19و  ،)5/88سبک تدریس فردی  33/15و  ،) 1/31سبک تسجیل
کععده  35/11و  ،)93/51و سبک تدریس وکا تی  35/39و  )93/33بهدستممده است
جدول :2ارتباط بین متغیرهای پژوهش
متریر

ضریب همبستگی

مععاداری

نتی ه مزمون

بین جو اخلاقی مدرسه و تعلل ورزی تحصیلی

-1/311

1/111

ردH0

بین سبک تدریس خبره و تعلل ورزی تحصیلی

1/351

1/111

ردH0

بین سبک تدریس ممرانه و تعلل ورزی تحصیلی

1/313

1/111

ردH0

بین سبک تدریس فردی و تعلل ورزی تحصیلی

1/151

1/113

ردH0

بین سبک تدریس تسجیلکععده و تعلل ورزی تحصیلی

-1/339

1/113

ردH0

بین سبک تدریس وکا تی و تعلل ورزی تحصیلی

-1/339

1/113

ردH0

*P<0.05

برای ایعکه مشخص شود بین جو اخلاقی مدرسه و سبکهای تدریس معلمان با تعلل
ورزی تحصیلی دانش مموزان رابوه وجود دارد از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد
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همانطور که در جدول  3مشاهده بین جو اخلاقی مدرسه  ،)r= -1/311سبک تدریس
تسجیلکععده  )r=-1/339و سبک تدریس وکا تی  )r= -1/339با تعلل ورزی تحصیلی
رابوه معفی و مععاداری وجود دارد همیعین بین سبک تدریس خبره  ،)r= 1/351سبک
تدریس ممرانه  )r=1/313و سبک تدریس فردی  )r= 1/151با تعلل ورزی تحصیلی
رابوه مثبت و مععاداری وجود دارد
جدول  :3نتایج تحلیل رگرسیون تعلل ورزی تحصیلی بر اساس جو اخلاقی مدرسه و
سبکهای تدریس با روشEnter
Beta

T

P

متریرهای پیشبین

B

-3/95

1/133

جو اخلاقی مدرسه

-1/151

1/911

1/138

سبک تدریس خبره

-1/113

1/391

-3/33

1/111

سبک تدریس ممرانه

9/111

1/511

3/83

R2

1/919

*P<0.05

نتای جدول  3نشان میدهد که متریرهای پیشبین کععده در کل قادر به تبین  91در صد
از ترییرات متریر ملاک تعلل ورزی تحصیلی) هستعد همیعین نتای نشان میدهد از بین
متریرهای پیش بین فط جو اخلاقی ،سبک تدریس خبره و سبک تدریس ممرانه مععیدار
هستعد و متریرهای سبک تدریس فردی ،تسجیلکععده و وکا تی به د یل مععیدار نبودن از
مدل حذف شدند از بین متریرهای پیشبین متریر سبک تدریس ممرانه بیشترین تبیین را
در واریانس تعلل ورزی تحصیلی دارد
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بحث و نتیجهگیری
تعلل ورزی تحصیلی یکی از مشکلات جدی در سووح تحصیلی است که با پیامدهای
معفی در فرایعد تحصیلی ،موفطیت و کیفیت زندگی دانش مموزان همراه است ازاینرو
شعاسایی عوامل مرتب با من اهمیت زیادی دارد بر همین اساس در این موا عه ،ارتباط جو
اخلاقی مدرسه و سبکهای تدریس با تعلل ورزی تحصیلی بررسی شد نتای پژوهش نشان
داد بین جو اخلاقی مدرسه با تعلل ورزی تحصیلی رابوه معفی وجود دارد یععی جو اخلاقی
با ا و باز مدرسه برقراری رواب خوب و صمیمانه بین دانش مموزان ،معلمان و مدیران)
باعث کاهش تعلل ورزی تحصیلی در دانش مموزان میشود و یا با عکس من تحطیطاتی
درزمیعجی جو اخلاقی مدرسه و تعلل ورزی تحصیلی تابهحال صورت نگرفته است ازاینرو
میتوان نتای این پژوهش را با تحطیطات گوردون  )3111و ارسال  )3191که به بررسی
جو مدرسه با خودتعظیمی دانش مموزان پرداختعد رب داد نتای این تحطیطات نشان دادند
که بین جو مدرسه و خودتعظیمی دانش مموزان رابوه معفی وجود دارد این موا عات
بیانگر این است که جو باز مدرسه پیشبیعی کععده سووح با اتر خود تعظیمی دانش مموزان
است همیعین با عکس درصورتیکه جو مدرسه بسته عدم رابوه خوب و صمیمانه بین
دانشمموز ،معلم و مدیران) باشد دانشمموز سووح پایینتری از خودتعظیمی را در
فعا یتهای درسی و یادگیری ت ربه خواهعد کرد که این سبب تعلل ورزی تحصیلی در
دانشمموز میشود که با تحطیطات استوبر )9118؛ کارادماس  )3111و واسیل و
همکاران  )3191همخوانی دارد به نطل از یعطوبی و همکاران )9311 ،همیعین نتای
پژوهش نشان داد بین سبک تدریس خبره ،ممرانه و فردی با تعلل ورزی تحصیلی رابوه
مثبت و مععاداری وجود دارد و بین سبک تسجیلکععده و محول کععده با تعلل ورزی
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تحصیلی رابوه معفی و مععاداری وجود دارد مدل رگرسیون پژوهش نشان میدهد که
متریرهای پیشبین کععده در کل قادر به تبین  91در صد از ترییرات متریر ملاک تعلل
ورزی تحصیلی) هستعد چعان چه نتای نشان میدهد از بین متریرهای پیشبین فط جو
اخلاقی ،سبک تدریس خبره و سبک تدریس ممرانه مععیدار هستعد و متریرهای سبک
تدریس فردی ،تسجیل کععده و وکا تی در مدل رگرسیون مععادار نبودند تحطیطاتی در رابوه
با این موضوع یافت نشد ،تبین یافتههای پژوهش را میتوان به این صورت بیان کرد که
معلمان یکی از مجمترین م ریان برنامه درسی هستعد که کعشهای معوطی ،راهبردی یا
روانشعاسانه و اخلاقی سه ععصر اصلی تدریس را شکل میدهعد کعشهای معوطی شامل
فعا یتهایی مانعد تعریف کردن ،نمایش دادن ،توضیح دادن ،تصحیح کردن و تفسیر کردن
و ارزشیابی است کعشهای روانشعاسانه شامل کارهایی مانعد انگیاه دادن ،ترغیب کردن،
جایاه دادن ،تعبیه کردن و برنامهریای کردن است و ذا این کعشهای معلمان میتواند بر
شخصیت دانش مموزان اثرگذار باشد چعانیه موا عات پیشین نشان میدهعد رابوه مثبت
معلم بادانش مموزان بر رابوه عاطفی و اجتماعی دانشمموز ،انگیاه ،یادگیری و پیشرفت
تحصیلی تأثیر مثبتی میگذارد یا با عکس رابوه معفی معلم باعث افت تحصیلی ،خودکارامدی
پایین و انگیاه پایین در دانشمموز میشود ازمن اییکه خودکارامدی و انگیاه از
متریرهای اصلی مرتب

با تعلل ورزی هستعد میتوان گفت که نطص این ویژگیها در

دانشمموز مع ر به تعلل ورزی تحصیلی میشود اقدسی و همکاران )9313 ،با جم بعدی
یافتههای این پژوهش میتوان به این نتی ه رسید مدارسی که جو اخلاقی بازتری و همیعین
رواب ِ صمیمیتری که بر اساس احترام متطابل ،صداقت ،تعجد و عدا ت بین مدیران،
معلمان و دانش مموزان برقرار است میتواند بر عملکرد و شخصیت دانشمموز تأثیر مثبت
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باارد و از ای اد مشکلات تحصیلی و رفتاری مثل تعلل ورزی جلوگیری کعد همیعین
نتای پژوهش اظجار داشتعد که معلمانی که در فرایعدهای کلاسی خود از روشهای تدریس
دانشمموز محور و تعاملی استفاده میکععد نطش حفاظی را برای دانش مموزان در برابر
تعلل ورزی تحصیلی ایفا میکععد ازاینرو به مدیران ،معلمان و نظام مموزشوپرورش
پیشعجاد میشود که جو سا می در مدرسه برقرار کععد و توجه بیشتری بجروشهای تدریس
تعامل محور ،برای افاایش انگیاه و خودکارامدی و جلوگیری از مشکلاتی مثل تعلل ورزی
تحصیلی شود
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