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 چکیده 
به علل    تیآموزان، عنادانش   ی لیدر ارتقاء تحص  ی از علل اصل  یکی

از    یکی.  است  هاآن  یتیشخص   یهاویژگی و    یشناختروان 

  آوری دلهره  تیموقع  تواندیقابل توجه که م  یتیشخص  یهاویژگی

ا ز  جادیرا  موجب مشکالت  و  زم  یادیکند  آموزش شود،    نه یدر 

  ییکارها یدانداختن عم قیبه تعو یورزتعللباشد. یم یورزتعلل

با راهبرد    شتریها داشته و بآن   یبه اجرا  شی است که شخص گرا

است.  یساز مفهوم   یاجتناب حاضر،    شده  پژوهش  اصلی  هدف 

راهبردها  یلیتحص   ورزیتعلل  ینبیشیپ  یبررس اساس    ی بر 

در   یلیتحص  جاناتیو ه  یزشیانگ  یباورها  ،یمیخودتنظ  یریادگی

. پژوهش  باشدیسطه شهر رشت ممتو  دوم  دوره  دختر  آموزاندانش 

توص نوع  از  آمار   یهمبستگ-یفیحاضر  جامعه  کل  یو    هیشامل 

سال    هیناح   توسطهم  دوم  دوره  آموزاندانش  در  رشت  شهر  دو 

از جدول کرجس  1398-99  یلیتحص استفاده  با    مورگان، -یبود. 

انتخاب شدند.    ی ر گینمونه  روش  به  آموزدانش   360 در دسترس 

پرسشنامه شرکت  به  تاکمن   ی لیتحص  یورزتعلل  یهاکنندگان 

راهبردها 1991) باورها  یمیخودتنظ  یریادگی  ی(،    ی زشی انگ  یو 

(  2002پکران )  یلیتحص  یهاجان ی( و ه1990)  گروتی و د  چیپنتر

Abstract 

One of the main reasons for students' academic 

promotion is considering their psychological causes 

and personality traits. One of the significant 

personality traits that can create a daunting situation 

and cause many problems in the field of education is 

procrastiation. Procrastination is the deliberate 

postponement of the work that one has tended to do 

and is further conceptualized by the avoidance 

strategy. The main purpose of this study was to 

investigate the prediction of academic procrastination 

based on self-regulated learning strategies, 

motivational beliefs and academic emotions in 

second-grade high school female students in Rasht. 

The present study was descriptive-correlational and 

the statistical population included all secondary 

school students in district 2 of Rasht city in the 

academic year 2019-2020. Using Krejcie-Morgan 

table, 360 students were selected by available 

sampling method. Participants responded to Tuckman 

Academic Procrastination Questionnaire (1991), Self-

Regulatory Learning Strategies and Motivational 
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داده  دادند.  از  پاسخ  استفاده  با  طر  24SPSSها  از  آزمون    قیو 

 ل یو تحل  ه یبه گام مورد تجز  گام  ونیو رگرس  رسونیپ  یهمبستگ

طور  گام به گام نشان داد که به  ونیرگرس  ل یتحل  جیقرار گرفت. نتا

  ی رهایتوسط متغ  یلیتحص  یورز مالک تعلل  ریمتغ  انسیوار  یبیتقر

جهت   نیبش یپ ه  یریگشامل    ،یلیتحص  یمنف  جاناتیهدف، 

تحص  جاناتیه و    تیریمد  ،یخودکارآمد   ،یلیمثبت  منابع 

  یهاافتهیبا توجه به  نیبنابرا شود؛یم نییتب یشناخت یراهبردها 

تعلل کاهش  جهت  حاضر  آموزان  دانش  یلیتحص  یورزپژوهش 

ه   یل یتحص  یمنف  جاناتیه  توانیم و  کاهش  مثبت    جاناتیرا 

 . دیرا بهبود بخش  یمیخودتنظ  یریادگی  یو راهبردها  یلیتحص

ورزی تحصیلی، راهبردهای یادگیری  تعلل  :های کلیدیواژه

 . خودتنظیمی، باورهای انگیزشی، هیجانات تحصیلی

Beliefs of Pentrich and Degroot (1990) and Pekran 

Academic Emotions Questionnaire (2002). Data were 

analyzed using SPSS24 through Pearson correlation 

test and stepwise regression. The results of stepwise 

regression analysis showed that approximately the 

variance of academic procrastination criterion 

variable is explained by predictive variables including 

goal orientation, negative academic emotions, 

positive academic emotions, self-efficacy, resource 

management and cognitive strategies; Therefore, 

according to the findings of the present study to 

reduce academic procrastination students can reduce 

negative academic emotions and improve positive 

academic emotions and self-regulation learning 

strategies. 

Keywords: Academic procrastination, Self-

regulated learning strategies, Motivational 

beliefs, Academic Emotions. 
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 مقدمه  
باشد؛ چون  های هر سیستم آموزشی می ترین نگرانیاز اصلیآموزان در جریان تحصیل خود، یکی  موفقیت یا عدم موفقیت دانش

حوزه در  آموزشی  سیستم  موفقیت  بیانگر  آنان  تحصیلی  ارتقاء  و  توفیق  هدفکه  خواستههای  به  توجه  و  های شخصی یابی 

دگیرندگان آن در  توان پیروزمند در نظر گرفت که یا، سیستم آموزشی یک جامعه را هنگامی میرونیا  ازباشد؛  یادگیرندگان می

پردازان و متخصصان آموزشی معتقدند که  بنابراین نظریه؛  ترین میزان ارتقاء تحصیلی را داشته باشندهمه مراحل تحصیلی عالی

های اثرگذار بر ارتقا تحصیلی را شناسایی کرده و آنان را طوری تنظیم و راهنمایی  بایست بتواند زمینههر سیستم آموزشی می

هایی که در ارتقاء سیستم آموزشی ناهماهنگی به وجود  سعه و یادگیری بیشتر یادگیرندگان بیانجامد. یکی از زمینهکند تا به تو

ورزی از نظر لغت انگلیسی تعلل  (.2014،  2اُنوگبزیه)الکساندر و  تحصیلی یادگیرندگان است   1کاریورزی یا اهمالآورد، تعللمی

عامیانه به معنی    صورتبهو    "فردا" به معنی    Crastinationو    "در حمایت از"و    " پیش"،  "جلو"به معنی    Proبه دو قسمت  

و همچنین به عقب انداختن در اجرای   5، به تأخیراندازی 4دلی ، دو3از مسامحه  شدهل یتشک  آنکههای  معنیباشد، هممی   "تا فردا"

انداختن یا درنگ  بی  خصوصبهیک مسئولیت ویژه است. دلیل این رخداد   یا سستی و به تعویق  ی رضروریغ توجهی عادتی، 

 (. 2018، 6باشد )استیلمی

ولی به هر علت عقالنی یا  ایم  باشد که قصد به انجام دادن آن کردههایی میی فعالیتسپار  نده یآورزی به  روی هم رفته تعلل

باشد. اشخاص  شناختی همراه میها با رنج و تشویش روانورزی غیرعقالنی از اجرای آن سر باز زدیم. به همین جهت اکثر تعلل
 

1. Procrastination 
2. Alexander & Onwuegbuzie 
3. Cunctation 
4. Shilly-shally 
5. Dilatoriness 
6. Steel 
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کنند و مشغول کارهایی شده که  کننده هستند را از خود دور میکشاند یا خستهها را به چالش میهایی که آنورز فعالیتتعلل

به ترتیب   فشانیتکالها و  ورزی در اجرای فعالیت رو، اشخاص دچار تعللکند. از اینها ایجاد میحظه حس خوبی را در آن در ل

ورزی باال امکان دارد در ازای عدم توانایی  اشخاص با تعلل  (.2015،  7هادون و پیکل - )بلویندچار مشکالتی هستند    تشانیاهم

،  8)بالکیس و اردینهای خویش، باورهای منفی داشته باشند  کنترل خویش، فشار روانی بسیاری را تحمل کنند و در مورد قابلیت

سالمون    (.1393آذر، بدرگرگری و ابراهیمی،  فتحی ,)محمدی،باشد  تحصیلی میورزی  ورزی، تعللترین نوع تعللرایج  (.2009

دهند. این تکالیف دربردارندۀ  ورزی تحصیلی را تحت عنوان به تعویق انداختن تکالیف تحصیلی شرح می( تعلل1984) 9و رثبلوم

رایدر،  باشد )کروسه، دیها میآزمون، مهیا شدن مقاالت در طی سال تحصیلی و حضور دائمی در کالس  منظوربهمهیا شدن  

ی واسطه بهآموزان جهت موفقیت در فرآیند تحصیل در صورتی که  (. این امر ضرورت دارد که دانش2014،  10اورس و آدریانس 

به آموزش و اجرای وظایف مدنظر خویش متمرکز کرده تا  مدت تحریک شوند، دقت خویش را    کوتاه  مسرّت بخشهای  فعالیت

 (. 2016، 11برسند )استادلر، آوست، بکر، نیپل و گریف  بلندمدتشانبه مقاصد  

دهد و با استفاده  باشد بلکه از راه اکتساب رخ میورزی تحصیلی رویدادی تغییرناپذیر و غریزی نمیورزی و همچنین تعللتعلل

)واحدی،  توان نسبت به تقلیل و از بین بردن آن گام برداشت  گیری از قواعد تغییر رفتار مییز با بهرههای مشاوره و ناز تکنیک

شده در  ریزی بینانه و برنامهدر نظر گرفتن مقاصد آشکار، قابل سنجش، قابل وصول، واقع  (.1397آغاجی و ادیب،  آذر، قرهفتحی

شناخت علل اثرگذار    (.2017،  12)گوستاوسون و میاک ورزی تحصیلی در فراگیران شود  ممکن است باعث تقلیل تعللطی زمان 

 طور همانشود.  ورزی تحصیلی ارزش بسیار زیادی دارد، چون با شناخت این علل از رخدادهای نامطلوب آن اجتناب میدر تعلل

علل    شدهرهاشاکه   از  میتعلل  کننده   ینیب شیپ یکی  بیان  خودتنظیمی  در  عیب  و  سازماندهی  نبود  از  ورزی،  هدف  شود. 

باشد خودتنظیمی ی خود شخص برای دستیابی به اهداف میلهیوسبهها و رفتارها  خودتنظیمی، ایجاد و کنترل تفکرات، هیجان

دهد،  های قابل اجرا تغییر می های ذهنی خویش را به مهارتابلیتهمچون فرآیند خود هدایتی است که توسط آن فراگیر ق 

بامیستر  (.1398)سیف،  شود.  توصیف می و  تعلل(2011) 13وهس  نقصان در خودتنظیمی ،  نوعی  را همچون  ورزی تحصیلی 

مهار  می برای  شخص  که  خویش  اندیشهدانند  کارکردهای  و  احساسات  هیجانات،  اساسها،  ضعیف مالک  بر  مدنظرش  های 

پاداشمی اعتبار  از عالمتباشد. کاهش  یکی  باشد که در آن شخص  ورزی تحصیلی میجویی در تعللهای ضعف خودنظمها 

دهد. برای نمونه، در اولویت قرار میهای بزرگ اما خارج از دسترس را  یابی را نسبت به پاداشهای کم ولی قابل دستپاداش

آزمون   منظوربهباشند )نمره عالی آوردن در آزمون(، مطالعه  هایش خارج از دسترس میکه پاداش کوششیادگیرنده به علت آن

شد که  بااندازد. این به تعویق انداختن میل نامعقول میکه فاصله زمانی اندکی با پاداش دارد، به تعویق می  را به شب آزمون

به پایان    منظوربهخواهند تکالیف تحصیلی را در وقت معین به انجام برسانند، شور و هیجان الزم  رغم اینکه میاشخاص علی

 (.1394)رحیمی، رساندن آن را ندارند 

خصوص در یادگیرندگان، بهورزی بر  در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که تعلل  (،2019) 14اوتامی، اربانسیا و هدایتی 

تواند باعث شروع به  یکی از متغیرهایی است که می  عنوانبهزمان آمادگی برای انجام تکالیف نهایی اثر قابل توجهی دارد و  

افتادن رفتار شود.   افزایش  جه یدرنتتعویق  یادگیری خودتنظیمی موجب  بار یادگیرندگان به هنگام  اضافه استرس و نقص در 
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ورزی در پژوهش خود برای کاهش تعلل  (2018)  15گرونشل، پاتژیک، کلینگسیک و فریزف تحصیلی خواهد شد.  تکمیل تکالی

ورزی تحصیلی طراحی ای یادگیری خودتنظیمی جهت کاهش تعللتحصیلی یک آزمایش گروهی مبتنی بر مدل فرآیند چرخه 

 طور به ورزی  دیده میزان تعللی قرار گرفتند. در گروه مداخله آموزش ریگمورداندازهکردند که طی آن افراد در سه نقطه زمانی  

در    کهیدرحالی ویژه یادگیری خودتنظیمی )مانند تمرکز، مدیریت زمان( افزایش پیدا کرد.  ندهایفرای کاهش یافت و  توجهقابل

گونه تغییری در این متغیرها مشاهده نشد. نتایج نشان داد بعد از اینکه گروه کنترل نیز تحت آزمایش قرار ل هیچگروه کنتر

داد.   نشان  را  انتظار  مورد  مطلوب  تغییرات  مداخلهرون یازاگرفت  در  خودتنظیمی  یادگیری  فرآیندهای  تقویت  تالشی  ،  مان 

  (،1397پربرتاوشی، برجعلی و کیامنش )ورزی تحصیلی بود. پژوهش  تعلل  آمیز جهت حمایت از یادگیرندگان در کاهشموفقیت

کاری تحصیلی تأثیر غیرمستقیم منفی و  گری راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر اهمالنشان داد که عواطف مثبت با میانجی

 کاری تحصیلی تأثیر غیرمستقیم مثبت داشت.راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر اهمالگری عواطف منفی با میانجی

باشد. در نظام آموزشی، توجه ورزی نقش دارد، باورهای انگیزشی اشخاص میاز طرفی دیگر، یکی دیگر از متغیرهای که در تعلل

همی را در رسیدن به کامیابی و یا عدم کامیابی  باشد و نقش مهای باورهای انگیزشی دارای اهمیت بسیار زیادی میبه شاخص

بینی کارکرد  عاملی اساسی در پیش  عنوانبهتوان  کند. از باورهای انگیزشی میآموزان بازی میدانش  خصوصبهیادگیرندگان  

اشخاص  باشد که  های فردی و اجتماعی میای از مالکهای اختصاصی نام برد. باورهای انگیزشی مجموعهتحصیلی در حیطه

گزینش   منظوربههایی در مورد هدایت اشخاص  کنند. همین باورها دربردارندۀ مالک اجرای فعالیت به آنان رجوع می  منظوربه

تأثیر قرار گرفته و    باشد و از طریق نتایج ناشی از رفتار، همانندسازی با سایرین و علل دیگر تحتهای اجرای وظایف می شیوه

آموزان، انگیزه ارتقاء تحصیلی، درباره دانش (.1395)آرامی، منشئی، عابدی و شریفی، های گوناگون تغییرپذیر است در وضعیت 

ارزش ویژه آنان برخوردار میاز  برای  را  ای  انگیزه، تحرک کافی  این  افراد دارای  آمیز یک انجام دادن موفقیت  منظوربهباشد. 

از کفایتی که در فعالیت خویش دنبال میوظیفه، دس یا رسیدن به جایگاه مشخصی  تا سرانجام قادرند    کنندتیابی به هدف 

انگیزش همچون   (.1397زاده،  )گرشاسبی، خورسند و تقیموفقیت کافی را در زمینه یادگیری و ارتقاء تحصیلی به دست بیاورند  

تواند دلیلی  رود و آموزش هم خود مینیاز آموزش به شمار میآمادگی روانی یا یک رفتار ورودی که پیش  منظوربه یک ابزاری  

  شدهقیتحقو  بررسی    منظوربهآموز  ی بیشتر در دانشنگر و پیروزمند موجب خَلق انگیزههای ژرفبر بروز یا تقلیل آن شود. آموزش

باورهای    (1990) 16پنتریچ و دیگروتتوصیف    بر اساس  (.1392)پیری و قبادی،  است و کارکرد تحصیلی بهتری را به همراه دارد  

توان گفت  یعنی می؛  آموزان هستندی اعمال تحصیلی دانشدهندهجهت  انگیزشی داللت به اعتقادات شخصی دارد که راهنما و  

اجرا یا جلوگیری از یک وظیفه و یا تکلیف تحصیلی    منظوربهآموزان  های شخصی و فردی دانشکه باورهای انگیزشی، انگیزه

 (.1388برومند و شیخی فینی، هستند )

ورزی ممکن است باورهای انگیزشی و استفاده از یادگیری خودتنظیمی را ، در پژوهشی نشان داد که تعلل(2018) 17جی ان

اثر تعلل  ریتحت تأث پژوهشی  ورزی بر یادگیرقرار دهد؛  انگیزشی معنادار بود. در  از طریق باورهای  سنکال و  ی خودتنظیمی 

والراند تکالیفشان دارند تعلل  (2010) 18کوئستنر و  انجام  برای  انگیزه درونی  یادگیرندگانی که  ورزی کمتری  نشان دادند که 

  (، 1397پناه و شیری )هاشمی رزینی، موسویدهند. پژوهش  نسبت به یادگیرندگانی که انگیزه بیرونی دارند از خود نشان می

گذاری درونی تکلیف رابطه منفی و معنادار،  کاری با خودکارآمدی رابطه منفی و معنادار، با ارزشنشان داد که بین نمره اهمال

 با اضطراب امتحان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

 
15. Grunschel, Patrzek, Klingsieck & Fries 
16. Pintrich & De groot 
17. Ng 
18. Koestner, Senecal & Vallerand 
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دانش تحصیلی  کارکرد  بر  اثرگذار  متغیرهای  سایر  از  دیگر  هیجانیکی  است.آموزان،  تحصیلی  پژوهشگران بسیا های  از  ری 

مند نقش بنیادی هیجانات در  اند که نبود بررسی نظامپرورش عنوان کردهو  ها در آموزش  مند به حیطه پژوهشی هیجانعالقه

 (2001)  19مارتین و ماهر آید. برای نمونه  های پژوهشی به حساب میترین اولویتیکی از اساسی  عنوانبههای تحصیلی  محیط

ی روی لزوم اندهیفزا طوربههای انگیزشی بر این باور است که ارتقاء تحصیلی  مند به حیطه بررسیبه مانند یک پژوهشگر عالقه

های تحصیلی  هیجان  (،2006) 20پکرانکند.  ها روی انگیزش پافشاری مییی( دوباره نقش هیجاندای باز پ و اهمیت آشکارسازی )

های تحصیلی یا پیامدهای تحصیلی  باشند که مستقیماً فعالیتهایی می های تحصیلی هیجانکند: هیجانتوصیف می  گونهنیارا  

ارتقاء تحصیلی یا افت تحصیلی و  های تحصیلی را پیشتوان هیجان شوند. بر طبق تحقیقات صورت گرفته میتلقی می آیند 

نتایج  ریکارگبهدیدگاه   طبق  بر  کرد.  تلقی  افزاینده  یا  فطری  هوشی  باور  و  شناختی  یا  فراشناختی  راهبردهایی  ،  21ایزن ی 

فعالهیجان مثبت  انعطافهای  خالق،  یادگیری  راهبردهای  کاربرد  یادگیری،  از  لذت  مثل  کاربرد  پذیرساز  در  شناختی  ی 

آبادی و  )اسمعیلی، شکری، فتحسازد  های مورد نیاز را آسان میراهبردهای شناختی و فراشناختی هماهنگ با مقاصد و فعالیت

دانشروان  (.1394حیدری،   باورند  این  بر  مهارتشناسان  و  علم  به حصول  فقط  نه  یادگیری  در طول  شناختی  آموزان  های 

ها و عواطف جزء عوامل  کنند. هیجانآموزش و ترقی را هم تجربه می  های مطلوب و نامطلوب در ارتباط بارسند بلکه هیجانمی

توان گفت  های تحصیلی میدر توصیف هیجان  .اشند که در تمام فرایندهای آموزش حاضر هستندبآموزان میشخصیتی دانش

های تحصیلی نامیده  باشند، هیجانمستقیم با آموزش، کالس درس، یادگیری و ترقی در ارتباط می   طوربههایی که  که هیجان

کنند که  ها همچون عنصر اساسی یاد میدر این حوزه بعضی پژوهشگران از هیجان  . (1396پور و قناد، )مرادیان، عالیشوند  می

ها اثر اساسی روی تحصیل ها نشانگر این است که هیجانشود. نتایج پژوهشهیجان و موفقیت تحصیلی تعبیر می  عنوانبه از آن  

کند. در این ارتباط برخی از پژوهشگران انتظار دارند برای آن ممانعت ایجاد می  ااند و یعنی آن را تسهیل کرده یو آموزش داشته

های نامطلوب و ناکارآمد  هیجان  برخالفهای مثبت مطلوب مثل لذت اثر مثبتی بر توفیق تحصیلی بگذارند. همچنین  که هیجان

جود بیاورند، از همین رو این مبحث اشاره بر اثر ها اختاللی به ومثل خستگی قادرند انگیزه را تقلیل داده تا در پردازش داده

نشان داد که هیجانات    ،(2018)  22باترزهای  نتایج یافته  (.1396ئی،  )حیات، اسمی، رضایی و نبیمنفی روی ارتقاء تحصیلی دارد  

 عنوان بهخودتنظیمی فراشناختی و هیجانات منفی تحصیلی یادگیرندگان    کننده  نیبشیپ   عنوانبهمثبت تحصیلی یادگیرندگان  

ارتقاء ؛  باشندورزی تحصیلی میتعلل  کننده  نیبشیپ  را جهت  انطباقی  رفتارهای  باید تنظیم هیجان و  یادگیرندگان  بنابراین 

نفس و حالت  ، در پژوهش خود دریافتند که بین عزت(2020) 23جاماهار، دوهارانی و اکتاویانی یادگیری خود به کار بگیرند.  

تعلل با  منفی  در  هیجانی  تحصیلی  رابطهورزی  آخر  سال  دارد.  یادگیرندگان  وجود  معناداری  منفی  یادگیرندگان  رونیازای   ،

عزتمی تعللتوانند  میزان  تا  کنند  غلبه  خود  منفی  هیجانی  حاالت  بر  و  کنند  را حفظ  خود  هنگام  نفس  به  تحصیلی  ورزی 

 سخنرانی و تکالیف نهایی خود را کاهش دهند. 

ناپذیری برای فرد،  شکست تحصیلی عواقب جبران  نکهیار فرآیند تحصیالت و با توجه به ورزی دبا توجه به اهمیت اساسی تعلل

تر به این و جهت کاهش میزان آن تالش نمود. توجه بیش  شدهییشناساخانواده و جامعه در پی دارد باید عوامل مؤثر بر آن  

زشی یادگیرندگان در سطوح مختلف تحصیلی تواند گامی در جهت حل معضالت آمومسئله و برخوردی جدی و کارشناسانه می

راهبردهای   بر اساسآموزان  ورزی تحصیلی در دانش گویی به این سؤال است که آیا تعللبنابراین پژوهش حاضر در پی پاسخ ؛ باشد

 . باشدبینی میهای تحصیلی قابل پیشیادگیری خودتنظیمی، باورهای انگیزشی و هیجان
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 روش 

 گیری نمونه و روش نمونهجامعه آماری،  

آموزان دختر دوره دوم های توصیفی همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشپژوهش حاضر از نوع پژوهش

نفر بود. نمونه پژوهش    8887مشتمل بر    98-99در سال تحصیلی   شهر رشت  2متوسطه مدارس دولتی و غیردولتی ناحیه  

ورود به    منظوربهقرار گرفتند. برای اجرای پژوهش    موردمطالعهگیری در دسترس  ه از روش نمونهنفر بودند که با استفاد  360

 2نامه اخذ و در مرحله بعد، با استفاده از لیست مدارس متوسطه دوره دوم ناحیه و پرورش شهر رشت معرفیمدارس از آموزش 

، ضرورت پژوهش حاضر برای مدیران موردنظربه مدارس  در دسترس انتخاب شد. پس از مراجعه    صورتبه مدرسه    4شهر رشت،  

رعایت مالحظات اخالقی، پس از    منظوربهگیری شد. در ضمن  و مشاوران مدارس توضیح داده شد و در نهایت اقدام به نمونه

نام استفاده  محرمانه و بی  صورتبهها اطمینان داده شد که اطالعات به دست آمده از پژوهش  آموزان به آن جلب رضایت دانش

های توصیفی از روش آمار توصیفی استفاده شد. برای تحلیل داده  24SPSS  افزارنرمها،  داده  شود، در نهایت جهت انجام تحلیل

های استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون و روش رگرسیون  دهاز قبیل میانگین و انحراف معیار استفاده شد و برای تحلیل دا

 گام به گام استفاده گردید. 

 

 ابزارهای پژوهش 

 ورزی تحصیلیپرسشنامه مقیاس ارزیابی تعلل

ساخته شد و سپس با انجام تحلیل عاملی    (1991) 24تاکمن  لهیوسبهماده    35ورزی تحصیلی ابتدا در  پرسشنامه مقیاس تعلل

گویه چهار  16به دست آورد. این مقیاس دارای    86/0سؤالی را به روش آلفای کرونباخ،    16یادگیرنده، پایایی فرم    183بر روی  

 موافقم  کامالً   صورتبه  4تا    1گذاری آن از شماره  آید. نمرهها به دست میای است که نمره کل از مجموع نمرات گویه گزینه 

 صورت بهباشد. دوازده گویه در این مقیاس  می  64  تا  16( است. جمع نمرات بین  4( و کامالً مخالفم )3(، مخالفم )2(، موافقم )1)

( ترجمه 1382شود. این پرسشنامه توسط بیات مقدس )گذاری میوارونه نمره   صورتبه(  16،  14،  12،  7مستقیم و چهار گویه )

( نیز در 2001) 25به دست آمد. جورمان و استوبر  75/0دانشگاه آزاد واحد رودهن هنجاریابی و پایایی آن و بر روی دانشجویان 

از طریق تعیین همبستگی آن با پرسشنامه اضطراب و   185یک نمونه   نفری یادگیرندگان روایی همگرای این پرسشنامه را 

ترتیب   به  پنسیلوانیا  ایالت  نگرانی  این    48/0،  42/0،  4/0افسردگی بک و پرسشنامه  آلفای کرونباخ  آورد و ضریب  به دست 

 به دست آورد. 92/0پرسشنامه را 

 

 و باورهای انگیزشی  پرسشنامه مقیاس راهبردهای یادگیری خودتنظیمی

عبارت بوده و در دو بخش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی   47شده که شامل    (1990پنتریچ و دیگروت )این پرسشنامه توسط  

انگیزشی   باورهای  یادگیری خودتنظیمی شامل    شدهمیتنظو  راهبردهای  مقیاس  از    22است. خرده  و سه وجه  بوده  عبارت 

سنجد. بخش باورهای انگیزشی  خودتنظیمی تحصیلی یعنی راهبردهای شناختی، راهبردهای فراشناختی و مدیریت منابع را می

گیری هدف  ی، اضطراب امتحان و جهتگذاری درونعبارت مقیاس را در بر گرفته و شامل چهار جزء خودکارآمدی، ارزش   25

از نوع آزمونمی از کامالً  درجه   5یک مقیاس لیکرت    بر اساسای است که  های بسته پاسخ پنج گزینهباشد. این مقیاس  ای 

های خودکارآمدی،  رده مقیاس، ضرایب پایایی خ(1990پنتریچ و دیگروت )شود.  گذاری می( نمره5( تا کامالً موافقم )1مخالفم )

 
24. Tuckman 
25. Jourmann & Stober 



56   

آموزان دختر در دانش یلیتحص جاناتیو ه یزشیانگ یباورها ، ی میخودتنظ یریادگ ی یبراساس راهبردها یلیتحص ورزیتعلل ینیبشیپ

 دوره متوسطه 

 

 

  89/0گذاری درونی و اضطراب امتحان، استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی را با روش آلفای کرونباخ به ترتیب  ارزش 

با استفاده از روش تحلیل عاملی    (1379نسب )حسینی  تعیین کردند. اعتبار این آزمون را  74/0و    83/0و    75/0و    87/0و  

گذاری درونی، اضطراب امتحان، راهبردهای شناختی  بررسی کرد که نتایج به دست آمده آلفای کرونباخ برای خودکارآمدی، ارزش 

 بود.  68/0و  64/0، 77/0، 0/ 41، 68/0و فراشناختی به ترتیب 

 

 های تحصیلیپرسشنامه مقیاس هیجان

سنجد.  و هیجانات مثبت و منفی را می  شدهیطراح  (2002) 26پکمن، گوتز، تیتز و پریپرسشنامه هیجانات تحصیلی، توسط  

های مثبت )دارای  های کالسی، یادگیری و امتحان است. دو بُعد هیجان گویه و دارای سه بخش هیجان  75این مقیاس دارای  

خرده   هیجانسه  و  غرور(  و  امیدواری  لذت،  و  مقیاس  ناامیدی  شرم،  اضطراب،  مقیاس خشم،  خرده  پنج  )دارای  منفی  های 

از هرگز )باشد که در یک مقیاس لیکرت پنج درجهخستگی( می پکمن و همکاران  است.    شده   میتنظ(  5( تا همیشه )1ای 

است که پایایی قابل قبول این    95/0تا    75/0برای خرده مقیاس پرسشنامه از    شدهحاسبهم، نشان دادند آلفای کرونباخ  (2002)

، روایی درونی این پرسشنامه را که از طریق تحلیل عاملی  (2011) 27پکمن، گوتز، فرنزل، بارچفلید و پریدهد.  ابزار را نشان می

اند. این پرسشنامه توسط گزارش کرده  93/0تا  79/0ای از ها در دامنهتأیید و ضرایب آلفای کرونباخ را برای هر کدام از مقیاس 

از یافته  (1388کدیور، فرزاد، کاووسیان و نیکدل ) ایران هنجاریابی شد که  های به دست آمده این نتیجه گرفته شد که در 

های تحصیلی در نمونه ایرانی، از پایایی و همسانی درونی قابل قبول و مطلوبی برخوردار است و ضرایب آلفای  پرسشنامه هیجان

 گزارش شد.  86/0تا  74/0های آن میان کرونباخ در خرده مقیاس

 

 هاافته ی
ورزی تحصیلی، راهبردهای متغیرهای پژوهش شامل تعللهای توصیفی میانگین و انحراف استاندارد  ، شاخص1با توجه جدول  

گیری هدف، خودکارآمدی،  یادگیری )راهبردهای شناختی، راهبردهای فراشناختی و مدیریت منابع(، باورهای انگیزشی )جهت

 است.  شده ارائهی درونی و اضطراب امتحان( و هیجانات تحصیلی )هیجانات مثبت و هیجانات منفی( گذارارزش 

 . اطالعات توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش 1جدول 

 کشیدگی  کجی انحراف استاندارد میانگین  هازیرمقیاس متغیر 

 -516/0 -017/0 81/9 24/40 کل ورزی تحصیلی تعلل

 یادگیری راهبردهای  

 -257/0 -034/0 14/8 43/39 راهبردهای شناختی

 -072/0 021/0 73/4 83/20 راهبردهای فراشناختی

 683/0 -029/0 1/1 94/5 مدیریت منابع 

 -216/0 -132/0 78/9 20/66 کل

 باورهای انگیزشی

 -583/0 -05/0 77/4 13/15 گیری هدفجهت

 -053/0 -008/0 20/5 62/26 خودکارآمدی

 -102/0 035/0 39/2 67/10 گذاری درونیارزش 

 
26. Pekrun, Goetz, Titz & Perry 
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 031/0 258/0 51/4 25/21 اضطراب امتحان 

 -376/0 -028/0 77/8 67/73 کل

 هیجانات تحصیلی 

 26/0 -001/0 7/10 88/65 هیجانات مثبت 

 -011/0 189/0 57/19 86/105 هیجانات منفی 

 -107/0 -089/0 60/22 74/171 کل

 

توان گفت که فرض نرمال  ( قرار دارند می-1و    1در محدوده قابل قبول )با توجه به مقدار کجی و کشیدگی که    1در جدول  

 شود. می  دییتأ بودن 

 ارائه شده است. 2بین با متغیر مالک در جدول قبل از ارائه نتایج تحلیل رگرسیون، ماتریس همبستگی بین متغیرهای پیش

 بین و مالک گی پیرسون متغیرهای پیش . ماتریس همبست2جدول 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیر 

 تعلل ورزی تحصیلی   - 1

1          

 راهبردهای شناختی   - 2

*
111
/0

-  

1         

 راهبردهای فراشناختی  - 3

*
122
/0

-
 

076
/0

 

1        
 مدیریت منابع  - 4

*
122
/0

- 

038
/0

- 

059
/0

 

1       

 اضطراب امتحان   - 5

*
118
/0

 

044
/0

 

027
/0

 
*

129
/0

- 

1      

 خودکارآمدی   - 6

*
119
/0

- 

013
/0

 

027
/0

 

038
/0

- 

009
/0

- 

1     

 گیری هدف جهت  - 7

*
122
/0

- 

024
/0

 

043
/0

 

048
/0

 

024
/0

- 

033
/0

 

1    

 ی درونیگذارارزش  - 8

*
118
/0

- 

068
/0

 
**

995
/0

 

069
/0

 

022
/0

 

041
/0

- 

036
/0

- 

1   

 هیجانات مثبت  - 9

*
117
/0

- 

058
/0

 
*

117
/0

 

01
/0

 

047
/0

- 
**

435
/0

 
**

98
4/

0 

032
/0

 

1  
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 هیجانات منفی  - 10

*
119
/0

 
*

02
/0

 

041
/0

 

002
/0

- 

013
/0

 

040
/0

- 

046
/0

 

048
/0

 

031
/0

 

1 

05/0 >P*        10/0 >P ** 

 

های  بین مؤلفهاست که با توجه به آن    مشاهده قابلبین و متغیر مالک  نتایج همبستگی پیرسون بین متغیرهای پیش  2در جدول  

ورزی تحصیلی و  راهبردهای یادگیری خودتنظیمی شامل راهبردهای شناختی، راهبردهای فراشناختی، مدیریت منابع و تعلل

ورزی تحصیلی  گیری هدف و تعللگذاری درونی، جهتهای باورهای انگیزشی شامل خودکارآمدی، ارزشهمچنین بین مؤلفه 

ورزی تحصیلی رابطه مثبت و معنادار  نیز بین مؤلفه اضطراب امتحان از متغیر باورهای انگیزشی با تعلل و معنادار و رابطه منفی

ورزی برقرار است. نتایج پژوهش نشان داد که از دو مؤلفه هیجانات تحصیلی مثبت و منفی، هیجانات مثبت تحصیلی با تعلل

 ورزی تحصیلی رابطه مثبت و معنادار دارد. نیز هیجانات منفی تحصیلی با تعللتحصیلی رابطه منفی و معنادار وجود دارد و 

های راهبردهای یادگیری، باورهای انگیزشی و  متغیر شامل خرده مقیاس  9در تحلیل رگرسیون مربوط به متغیرهای پژوهش  

ی  نیبشیپ متغیر برای    6متغیر مالک    9اند. از بین  ورزی تحصیلی وارده شدهی تعللنیبشیپهیجانات تحصیلی در مدل برای  

مثبت،    گیری هدف، هیجانات منفی، هیجاناتمتغیر به این شرح هستند: جهت  6اند، این  ورزی تحصیلی در مدل باقی ماندهتعلل

ی گذارارزشمتغیر دیگر شامل راهبردهای فراشناختی، اضطراب امتحان و    3خودکارآمدی، مدیریت منابع و راهبردهای شناختی.  

 اند. درونی از مدل حذف شده

  نیبشیپ عنوان متغیر  گیری هدف بهشود. در مدل اول تنها متغیر جهتمدل پیشنهاد می  6بنابراین برای تحلیل رگرسیون حاضر  

 اند. های بعدی افزوده شدهبینی به مدل و سایر متغیرها به ترتیب قدرت پیش شده استوارد 

 و مالک  نیبش یپ. خالصه مدل رگرسیونی متغیرهای 3جدول 

 خطای استاندارد همبستگی  شدهلیتعد   r 𝐑𝟐 𝐑𝟐 مدل

1 122/0 015/0 012/0 75/9 

2 175/0 031/0 025/0 68/9 

3 215/0 046/0 038/0 62/9 

4 246/0 061/0 050/0 56/9 

5 273/0 075/0 062/0 50/9 

6 293/0 086/0 071/0 45/9 

 

همبستگی    دهنده نشاناست که    =r  122/0گیری هدف( مقدار  بین )جهتدر مدل اول با یک متغیر پیش  3جدول    بر اساس

ی شده و مقادیر واقعی متغیر وابسته است. در مدل دوم با وارد شدن متغیر دوم )هیجانات منفی(  نیبشیپ پیرسون بین مقادیر  

های دیگر با افزوده شدن هر متغیر مقدار همبستگی افزوده ( افزایش یافته است. همچنین در مدل=r  175/0مقدار همبستگی )

 ت.رسیده اس 293/0شده است تا اینکه در مدل آخر میزان همبستگی به 
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ورزی تحصیلی( تقریبی واریانس متغیر مالک )تعلل  طوربهاست؛ این بدان معناست که    0/ 086در مدل ششم برابر با   𝐑𝟐ضریب 

گیری هدف، هیجانات منفی، هیجانات مثبت، خودکارآمدی، مدیریت منابع و راهبردهای  )جهت  نیبشیپ متغیر    6توسط این  

 شود. شناختی( تبیین می

 ای از تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون است.صهشامل خال 4جدول 

 و مالک  نیبش یپ. نتیجه تحلیل واریانس متغیرهای 4جدول 

 سطح معناداری  F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات  مدل

 1مدل  

 002/0 45/5 78/517 1 78/517 رگرسیون 

   98/94 358 68/3400 مانده ی باق 

    359 46/34521 کل

 2مدل  

 004/0 65/5 37/529 2 75/1058 رگرسیون 

   73/93 357 71/33462 مانده ی باق 

    359 46/34521 کل

 3مدل  

 001/0 77/5 79/533 3 38/1601 رگرسیون 

   47/92 356 07/32920 باقی مانده 

    359 46/34521 کل

 4مدل  

 001/0 72/5 76/522 4 04/2091 رگرسیون 

   35/91 355 41/32430 باقی مانده 

    359 46/34521 کل

 5مدل  

 001/0 72/5 28/516 5 41/2581 رگرسیون 

   23/90 354 05/31940 باقی مانده 

    359 46/34521 کل

 6مدل  

 001/0 54/5 06/459 6 37/2970 رگرسیون 

   38/89 353 08/31551 باقی مانده 

    359 46/34521 کل

 

دهد که بین این شش متغیر مستقل با متغیر وابسته رابطه ( نشان می= 54/5Fو     >01/0P، )4مندرج در جدول  اطالعات  

 ی وجود دارد؛ بنابراین امکان تحلیل رگرسیون وجود دارد. داریمعن
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 و مالک  نیبش ی پضرایب مدل رگرسیونی متغیرهای  -5جدول 

 مدل 
متغیر 

 نیبشیپ 

 ضرایب رگرسیون 

T 
سطح 

 معناداری

 آماره هم خطی  همبستگی

B Beta 
مرتبه 

 صفر 
 تفکیکی

نیمه 

 تفکیکی
 VIF تولرانس

  مدل

1 

      001/0 77/25  04/44 مقدار ثابت 

گیری  جهت

 هدف 
25/0- 12/0- 33/2- 02/0 12/0- 12/0- 12/0- 1 1 

  مدل

2 

      001/0 81/11  58/37 مقدار ثابت 

گیری  جهت

 هدف 
26/0- 13/0- 46/2- 01/0 12/0- 13/0- 13/0- 998/0 002/1 

هیجانات  

 منفی
063/0 12/0 40/2 02/0 12/0 13/0 12/0 998/0 002/1 

  مدل

3 

      001/0 19/10  08/45 مقدار ثابت 

گیری  جهت

 هدف 
27/0- 13/0- 56/2- 01/0 12/0- 13/0- 13/0 996/0 004/1 

هیجانات  

 منفی
064/0 13/0 50/2 01/0 12/0 12/0 13/0 997/0 003/1 

هیجانات  

 مثبت
11/0- 13/0- 42/2- 02/0 12/0- 13/0- 12/0- 998/0 002/1 

مدل  

4 

      001/0 88/9  59/51 مقدار ثابت 

گیری  جهت

 هدف 
27/0- 13/0- 57/2- 01/0 12/0- 13/0- 13/0- 996/0 004/1 

هیجانات  

 منفی
065/0 12/0 42/2 02/0 12/0 13/0 12/0 995/0 005/1 

هیجانات  

 مثبت
12/0- 13/0- 53/2 01/0 12/0- 13/0- 12/0- 996/0 004/1 

 خودکار

 آمدی
22/0- 12/0- 31/2- 02/0 12/0- 12/0- 12/0- 997/0 003/1 

مدل  

5 

      001/0 89/9  09/57 مقدار ثابت 

گیری  جهت

 هدف 
26/0- 13/0- 47/2- 01/0 12/0- 13/0- 13/0- 994/0 006/1 

هیجانات  

 منفی
066/0 12/0 42/2 02/0 12/0 13/0 12/0 995/0 005/1 
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 مدل 
متغیر 

 نیبشیپ 

 ضرایب رگرسیون 

T 
سطح 

 معناداری

 آماره هم خطی  همبستگی

B Beta 
مرتبه 

 صفر 
 تفکیکی

نیمه 

 تفکیکی
 VIF تولرانس

هیجانات  

 مثبت
12/0- 13/0- 52/2- 01/0 12/0- 13/0- 13/0- 996/0 004/1 

 خودکار

 آمدی
23/0- 12/0- 42/2- 02/0 12/0- 13/0- 12/0 995/0 005/1 

مدیریت  

 منابع 
26/0- 12/0- 33/2- 02/0 12/0- 12/0- 12/0- 996/0 004/1 

مدل  

6 

      001/0 03/10  53/62 مقدار ثابت 

گیری  جهت

 هدف 
25/0- 12/0- 43/2- 02/0 12/0- 13/0- 12/0- 993/0 007/1 

هیجانات  

 منفی
067/0 13/0- 47/2 01/0 12/0 13/0 13/0 995/0 005/1 

هیجانات  

 مثبت
11/0- 12/0- 40/2- 02/0 12/0- 13/0- 12/0- 992/0 008/1 

 خودکار

 آمدی
23/0- 12/0- 40/2- 02/0 12/0- 13/0- 12/0- 995/0 005/1 

مدیریت  

 منابع 
30/0- 12/0- 42/2- 02/0 12/0- 13/0- 12/0- 995/0 005/1 

راهبرد 

 شناختی
13/0- 11/0- 09/2- 04/0 11/0- 11/0- 11/0- 994/0 006/1 

 

ی چندگانه را بررسی نمود. در اینجا دو آماره معروف  هم خطهای های رگرسیونی باید آماره بررسی مدل، قبل از 5طبق جدول 

و میزان   0/ 01مورد مالحظه قرار گرفت. با توجه به اینکه میزان تولرانس بیشتر از   VIF29  و  28ی چندگانه شامل مقاومت هم خط

VIF    بنابراین در این تحلیل ؛  ی چندگانه وجود نداردهم خطتوان ادعا کرد که بین متغیرهای مستقل  است؛ می  10کمتر از

 مشکل هم خطی چندگانه وجود ندارد.

 ون ی»ثابت« رگرس  مقدار  و  -30/0برابر با    مدیریت منابع  ی( برا B)  ونیرگرس  بیرشده ضرا نشان داده  5جدول    ونیرگرس   بیضرا

که نشان    هستند  5/0کمتر از    ادشده، ی   ریمتغ  یو سطح معنادار  t  ریمقاد  نیهمچن  5است. در جدول    53/62برابر  مدل نهایی  

ها نزدیک به در کل تقریباً بیشتر ضرایب بتا برای متغیرها و زیر مقیاس  معنادار هستند.  یاز لحاظ آمار  بیضرا  ن یکه ا  دهندیم

نشان    جهینت  نی. اباشد می  هیجانات منفی   ریست که مربوط به متغا   =β-13/0بتا برابر با    بیضر  نیتربزرگهم هستند ولی  

بمنفی    اتجان یه  که  دهدیم تب  یشتریسهم  نهایی )مدل    نییدر  منفی  جانیبُعد هیعنی    ؛دارد  (6مدل  کننده    ینیبشیپ ات 

 
28. Tolerance 
29. Variance Inflation Factor 
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مدل رگرسیونی در مدل آخر که مدل نهایی    نمونه است.  آموزانورزی تحصیلی دانشتعلل  ی نیبشیپ مدل نهایی  در    یتریقو

ورزی ی تعلل نیبشیپ معناداری در    طوربهمتغیر مستقل    6هر    کهدهد  در این پژوهش است؛ نشان می   شنهادشده یپ (  6)مدل  

 زیر تنظیم کرد:  صورتبه توان معادله رگرسیونی را الت دارند. مطابق با این مدل رگرسیونی، میتحصیلی دخ

+  067/0)هیجانات منفی(    -11/0)هیجانات مثبت(    -23/0)خودکارآمدی(  -30/0)مدیریت منابع(  -13/0)راهبرد شناختی(  

 ورزی تحصیلیتعلل = 53/62  - 25/0گیری هدف(  )جهت

بین است. ضریب همبستگی تفکیکی  پیش دهنده همبستگی ساده دو متغیری بین متغیر مالک ومرتبه صفر نشانهمبستگی  

دیگر است برای   نیبشیپو متغیر مالک بعد از تفکیک یا کنترل همه متغیرها    نیبشیپ دهنده همبستگی بین متغیر  که نشان

برسد سهم    2ت. همبستگی نیمه تفکیکی نیز زمانی که به توان  متغیر وارد شده به مدل در جدول باال گزارش شده اس  6همه  

تبیین   نیبشیپ یک متغیر    لهیوسبهدهد، یعنی واریانسی که تنها  موجود در مدل را نشان می  نیبشیپ منحصر به فرد متغیر  

 متغیر گزارش شده است. 6است. ضریب همبستگی نیمه تفکیکی نیز برای این شده 

 

 گیری بحث و نتیجه
پژوهش حاضر   و    یزشیانگ  یباورها  ،یمی خودتنظ  یریادگی  یبر اساس راهبردها  یلیتحص  ورزیتعلل  ینبیش یپ   یبررسهدف 

پژوهش نشان داد که  باشد یسطه شهر رشت ممتو  دوم  دوره  دختر  آموزاندر دانش  یلیتحص  جاناتیه ابعاد    تمام. نتایج این 

-)راهبردهای شناختی، راهبردهای فراشناختی و مدیریت منابع(، باورهای انگیزشی )جهتراهبردهای یادگیری خودتنظیمی  

  ی درونی و اضطراب امتحان( و هیجانات تحصیلی )هیجانات مثبت و هیجانات منفی(،گذارارزشگیری هدف، خودکارآمدی،  

  ،در میان ابعاد راهبردهای یادگیری متغیرترین کنند. مناسبمیتحصیلی را تبیین  ورزیتعلل درصد از واریانس متغیر 8حدود 

پور . نتایج این تحقیق با مرادیان، عالی باشد می هیجانات منفی  لفه  ؤورزی تحصیلی متعللو    باورهای انگیزشی و هیجانات تحصیلی

ی  نرزییهاشمو    رزینیهاشمیجوادی،  ،  (2014) 30ریکاندوم،  (1395)  ی پناه،  (1395)  یاالسالمخیش(،  1396قناد )و زغیبی

 باشد. ( همسو می2009) 31دنیز، تراس و آیدوگان ،(1392)  یو شکر بختی گلستان ،(1394)

 استوار آن    عتبارپذیری و اپیشرفت بر کنترلهای  فعالیتبا    در ارتباط   اتهیجانشود که  می  گمانارزش  -کنترل  تئوری  طبقبر  

 های فعالیتاز    خشنودی .  آیدبه وجود می  خشنودی، هیجان  خوب ارزیابی شود  عتبارا  از نظرپذیر و  کنترل  عمل  چنانچهند.  باشمی

تری که  آرام  اوضاع و یا    سازلهمسئبا تکالیف  برگرفته از مواجه شدن    خشنودی،  نمونه  عنوانی دارد، بهگوناگونل  یامپیشرفت ش

 منظور به   نیز کانون توجهو  در حد مطلوب    دهش  درک  کنترل  چنانچه .  آیدبه دست میبخش  لذت  روزانههای  فعالیت  اجرا  هنگامدر  

داشته باشد    چشم به اینآموزی  دانش  چنانچه،  نمونه  عنوانشود. بهمی  حاصل  شدهبینیپیش  خوبیو    خرسندیباشد،    کامیابی

دیگر،    جانب. از  کند تصور می  یشرا برای خو  بهتریی  د، نمرهآیمیبه دست  دارد،    آیندهمنظور امتحانی که در  به احاطه الزم  که  

که عدم  ود  ش  بینیپیش  به عبارتیوجود داشته باشد،    در حد مطلوبیی  فکرباشد و کنترل    عدم موفقیتبر    تمرکز  چنانچه

هر دو    عدم کامیابی و    کامیابیی وجود داشته باشد و  کمکنترل    چنانچه.  آیدبه دست می  آرامش،  پرهیز باشدقابل    موفقیت

باشد،    عدم کامیابیبر    کانون توجهی که  موقعیتامید و در    باشد،  کامیابی  روی  کانون توجهی که  موقعیتباشد، در    پذیرامکان

شامل    گونه مختصری  بهرا  دو    هر  عدم کامیابی و    کامیابی   امکان ،  آرامش خاطر  نبود  که   ییآنجا  . ازآیدبه وجود می  تشویش

بیشتر، درشودمی امید و  دربردارندۀای  پیچیدههای گوناگون  حس ،  خروجی  رویپیشرفت متمرکز    هایوضعیت  باره  هم    هم 

بهآید پدید می  تشویش اهمیت  آزمونآموزی  دانش  چنانچهعنوان مثال،  .  باشد،  با  را  دانمین  از قضای داشته  به نحوه  د که آن 
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کند )فولکمن و  هر دو را تجربه می  کامیابیو امید به    عدم کامیابی   از  تشویشزمان  همکه    یاگونهبه  یا نه  گذراند می  شایسته

دستیابی به  شود که   احساس شکل ین به هم  چنانچه، (. سرانجام 2014 ،33و همکاران به نقل از گوستاوسن؛ 1985 ،32الزاروس 

ی  هنگام . ناامیدی  شودفرد غالب می  تشویش درامید و  ی  جا، ناامیدی بهباشدمی  قطعی  عدم کامیابیو    پذیر نباشدامکان  کامیابی

. ناامیدی  تخمین زده باشد  ای رامنفی  خروجیو یا    خود نرسیده باشدظر  نمثبت پیشرفت مد  خروجیبه    شخصکه    افتداتفاق می

  عدم کامیابی  تمرکز روی فقدان دسترسی به  موقعیتو هم در    کامیابیبه    دسترسی  عدم  روی  شناختی  تمرکز  موقعیتهم در  

آید  می  برآشفتگی پدید منفی باشد،    عتبارا  ولی از نظرپذیر  کنترل   عمل  . چنانچه(2014)گوستاوسن و همکاران،    افتداتفاق می

های پیش  بازدارندهنتوان    زیآمتیموفق  گونهو به    نباشد آن    زیادی رویکنترل    ولی   باشد  دارای اعتبار  عمل   چنانچه  و از طرفی 

درماندگی  منفی نداشته باشد،    اعتبارمثبت و    عتبارا  عمل  چنانچه،  سرانجامد.  دهمی  رخ  عدم کامیابی،  رفع کردرا    عمل  روی

،  باشد می  گونهن یا  ریتکرا  انهکه در تکالیف روز  طورباشد، همان  کمیک تکلیف    ضرورت  چنانچه  عنوان مثال،. بهشودتجربه می

ها و  قدرتتر از  باالتکلیف    ضرورت  چنانچه،  از سوی دیگر.  آید درماندگی به وجود میانگیزش درونی،    نبود و    دلیل کمبودبه  

  تقلیل   هم آن    عتبار، اروایناز    باشد؛   مشکلآن تکلیف    جرایمنظور ای بهمفهوم  پیدا کردن  شاید  باشند،به آن نشدنی  دستیابی  

  هایضرورت،  مشکل  بسیارو    فاقد اعتباری  فکر  از نظر  با تکالیف  برخوردکند تا در  سعی    شخص  همچنین امکان دارد.  کندپیدا می

  آیدبه وجود می  درماندگیباال و پایین،    هایضرورت  موقعیتو بر اساس  اعتبار    با نبود،  در نهایت.  تخمین بزندتکلیف را    مهم

  موضوعات به    شکل کامل  به  هموارهو  الزاماً    باشدمی  راهبردی  دیدگاه   واجدکه    کلی، فردی  طوربه.  (2013،  34استیل و فراری )

  یلیف تحصاهدا  ایجادبا    ولی  شودرو در رو نمی  یدرس  وضوعاتبا م  نظرات  مرتبط کردنو    برای آموزشو    کندفکر نمی  یدرس

به    جوید سود می  یعمق  ا ی  یسطح  ی هادیدگاهاز    یشخو  طراحی ویژه به    با توجه  باشد و داشته    که ضرورت  زمان  هردر   و 

 چنانچه ،  شودفهمیده می  شرفتیپ   یهاجانیه  ارزش-کنترل  تئوریآنچه از  به    با توجه.  رسدمی  هم  پیروزمند  یلیتحص  پیامدهای

  رو،ز اینا  .آید به وجود میموردنظر    سعادتو    خرسندیباشد،  وجود داشته    کامیابی   هب  کانون توجهو    زیاد شده    کنترل درک

پور  باشد )مرادیان، عالیمی  ی لیبه اهداف تحص  دستیابی و    کامیابی  هاف آناهدا   ،دارند  راهبردی  دیدگاه   شخاصی کهابسیاری از  

از سوی دیگر،  1396قناد،  و زغیبی امی  موضوعاین    مورددر  (.  تعیینی دسی و  -خود  یتئور   طبقکه    بیان کرد  گونهنیتوان 

خشنودی   موجب  کاردرونی بوده و این    انگیزه ویداشته باشد،  زیادی  درونی    اشتیاق تکلیف    برای  شخصهر چه    (1985) 35رایان

شرح توان  می  به این شکلرا    موضوعشود. این  میفرد    ورزی درتعلل  تقلیل   باعث  همین کارکه    شودمیتکلیف    اجرایاز    شخص

 رای اجبه هنگام    لذت بردن  منظورهایی بهطرفی از شیوهخوانند و از  تکلیف نمی  رفعمنظور  ریاضی را به  ،آموزاندانش  د کهدا

و   هادرسسایر با مفاهیم  همچنیندیگر و  هممفاهیم ریاضی را با  توانندمی دیگر آموزانتر از دانشخوب برند وبهره میتکالیف 

  ،یاد داده شده است  نهایی که به آناشیوهبه مفاهیم و    نقادانه  نگاهی با  که  ند  باشمی  قادر  دهند و   نسبت،  اندفهمیده  پیش  آنچه از

  انگیزهکه    آموزانیدانش  (1995) 36والرانو    ، کونسنترسنکال  تحقیق  طبقهمچنین  .  (1394  ،جوادی و همکاران)  نگاه کنند 

آموزانی که  دانشداشته باشند و از طرفی    اندکیورزی  تعلل  شایدمطالعه دارند،    دنبال کردنتکلیف و    اجرایمنظور  درونی به

ی  شکل  دربردارندۀ  خودتنظیم  اشخاص  گویا ند.  دهمیگزارش    را  زیادی ورزی  تکالیف دارند، تعلل  اجرایمنظور  انگیزه بیرونی به

ند  باشن میآنا  ماهر شدن در  کارآمد و  مسائلدر    تجسس  ،عمل  جرایدر ا  صرف قدرتو    هاگرایشبه    برای توجه  از عالقه ذاتی

به   توسعهمنظور  به  ذاتیهای  کوششو    استنتاج،  یشناختهای روانخواسته  خودانگیخته از  یاگونهدرونی به  اعتبار  گونهنیکه ا

را پدید  ی  اویژه  کار  هادر آن  تالش  حس،  اشتیاق   دلیلبه    و  شوند می  درونی با انگیزه  یاگونه به  اشخاص  کهی. هنگامآیددست می
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 رخ ابزاری )بیرونی(  جهت بهفقط خودانگیخته، نه  یاگونهکنند. این رفتار بهمی  د، رفتاردارتی که از آن ذوق جهتو به  آوردمی

شود )حسین میانجام    موردنظر  اعمالها و  فعالیت  هنگامبه    اجرای  منظوربهباشد که  می  بنیادین  کار عنصرکه این  بلدهد  می

ها نسبت  شود آنآموزان اثر دارد که موجب میورزی تحصیلی دانش(. در نهایت، عوامل بسیاری در تعلل1387اری و دهقانی،  چ

توان هیجانات منفی را نام برد و  های خود تمایلی نشان ندهند و از تحصیل باز بمانند از جمله این عوامل میبه عمل و فعالیت

نقطه مقابله با هیجانات منفی بیان کرد و از قضا با ایجاد    عنوانبهتوان هیجانات مثبت را  درونی می های  از طرفی با وجود انگیزه

توان به این های محکمی را برداشت از جمله این اقدامات میهای مدون و مناسب برای افزایش و کاهش این ابعاد قدمبرنامه

آموزان مختلف، ایجاد روحیه درس خواندن با  تحصیل برای دانش  ورمنظبههای تحصیلی  موارد اشاره کرد که بهبود زیرساخت

آموزان خود و همکاری  ها به درس خواندن دانشآموزان، تشویق مداوم و پیوسته خانوادههای انگیزشی برای دانشگذاشتن کالس

آموزان  ورزی تحصیلی دانشتعلل توان ازبا عوامل آموزش و پرورش مدارس با ایجاد تفکر مثبت برای یادگیری و سایر موارد می 

 تا حد زیادی جلوگیری کرد. 

بُعد   یادگیری  راهبردهای  از  اینکه  به  توجه  شناختی "با  منابع" و    "راهبردهای  مؤلفه  " مدیریت  یادگیری از  راهبردهای  های 

  اوتامی  نتایج پژوهشکه با   باشندورزی تحصیلی میمنفی تعلل  کننده  ینیبشیپ   ، >05/0Pداری  خودتنظیمی در سطح معنی

  (،1394ی )گیرزابیم  ،(1397و همکاران )  برجعلی  ،(1398درستی و زارعی )   ،(2018(، گرونشل و همکاران )2020و همکاران )

واتسون، هاول،    و  (2009) 37ماتوگا (،  1391ی )دولت  (،1392اوغلی )رستم  ورضازاده    زادهیموس  ،اوغلیرستم  (،1393ی )اصغر

کلی، راهبردهای شناختی، فرآیندهایی هستند که ما برای نظارت، کنترل و اداره    طوربههمسو است.    (2007) 38پاول و بروو 

کلی   صورتبهها میانجی یادگیری و عملکرد هستند. به همین دلیل متغیر خودتنظیمی  کنیم آنهای خود استفاده میواکنش

کنند و از این  آموزان ایجاد میدر دانش  ورزی راخاص رفتارهای و خصوصیات مغایر با تعلل  صورتبهو راهبردهای شناختی  

در ارتباط با راهبردهای یادگیری شناختی، مطالعات    (.1398)درستی و زارعی،  شوند  ورزی در آنان میطریق موجب کاهش تعلل

ورزی رابطه معکوسی دهی با تعللو سازمان   ی راهبردهایی از قبیل تکرار و مرور، بسط و گسترشریکارگبهبیانگر این بودند که  

گونه استدالل کرد که  توان ایندر تبیین خرده مقیاس راهبردهای مدیریت منابع می  (.2007واتسون، پاول و بروو، )هاول،  دارد  

رسیدن به این مقاصد دارای انگیزش الزم باشند. فراگیران با    منظوربهکه فراگیران،  جویی اثربخش آن است  ی خودنظمالزمه

را به    ازیموردنتوانند در خود انگیزش  های شناختی خود و مهار محیط زندگی میی فعالیتواسطهبهتقویت و تنبیه شخصی،  

راهبردهای توان گفت که  در تبیین این یافته می  (.2009)ماتوگا،  وجود آورند و به این طریق رفتار خویش را کنترل نمایند  

راهبردها برای شوند. در حقیقت این نوع  های ذهنی مثل تفکر، ادراک و استدالل استفاده میشناختی عمدتاً در ارجاع به فعالیت

کنند تا اطالعات تازه را برای ترکیب با اطالعات  آموزان کمک میروند و به دانشتسهیل یادگیری و تکمیل تکلیف به کار می

 ی درازمدت تسهیل کنند. ها را در حافظهسازی آنقبلی آماده و ذخیره

بینی کننده  های باورهای انگیزشی، پیشؤلفهاز م  "گیری هدفجهت"و    "خودکارآمدی"نتایج پژوهش همچنین نشان داد که  

تعلل پژوهش   باشندورزی تحصیلی میمنفی  نتایج  با  ان(2018)  جیانکه   ،( )موسوی (،  2016جی  و همکاران    ،(1397پناه 

وارشهری محمدزاده  ی،رگانیب  پوری عال ناکلس ،  (1394)  القیییشهن  ی  و  فینک  الچنر،  آلگایر،  و    ،(2014) 39واشله،  هن 

  42ی و راجان   ، لینچکالسن، کراوچکو    (2010کوئستنر و همکاران )  ،(2011) 41لیندتو    ، یونیکورک،  (2014)  40ت یگروشس
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  ف،یتکلارزش    یبرا  ینمرات باالتر  یی راهنماسوم  سال    آموزان دردانش  ه،یسطح پا  داریتفاوت معن  یبراهمسو است.    (2008)

دانش  یخودکارآمد به  نسبت  امتحان  اضطراب  با  و  مطابق  داشتند.  دوم  متوسطه  سطوح    نیانگیم  ،یقبل  یها افتهیآموزان 

که    دهدینشان م  نی(. ا1990،  44پونز-نزیو مارت  مرمنی؛ ز1995،  43اُردان و    یدلی)م  ابدییم  شیافزا  هیبا سطح پا   یخودکارآمد

منجر به سطوح   نیبنابرا  کنند،یرا درک م  یشتریب  فیدارند و ارزش تکل  یشتریب  شیگرا  فیبه اهداف تکل  سن باالآموزان  دانش

(.  1988  ،45ی)همبر  ابد ی یاضطراب امتحان کاهش م  وعیآموز، شدانش  یخودکارآمد  شی. با افزاشوندیم   یاز خودکارآمد  یباالتر

را نسبت   یاضطراب امتحان کمتر  ترنییپا  سطهآموزان دوره متوکه دانش  دهد یاقض حاضر نشان ممتن  ی هاافتهی حال،    نیبا ا

سطح باشد.    شیموضوع در هنگام افزا  یدشوار  شیافزا  لیتواند به دل یم  ن یاند. اسوم متوسطه تجربه کرده  پایهآموزان  به دانش

  آموزان دانشاز    شتریاضطراب امتحان ب  جهیرا تجربه کردند که در نت  یشتریاسترس ب  یی آموزان سوم راهنمادانش  ب،یترت  نیبه ا

اضطراب امتحان و    ،یخودکارآمد  ف،یبا ارزش تکل  یطور معناداربه  ورزیتعللنشان داد که    یهمبستگ  جیدوم متوسطه بود. نتا 

)واشله و   مطابقت داشت  ی قبل  یهاافتهیبا   ی و خودکارآمد  یکاراهمال ن یب ی منف یمرتبط است. همبستگ یریادگی یراهبردها

 ز یکمتر ن  ورزیتعلل  ب،یترت  نیباالتر مرتبط است. به هم  یکمتر با خودکارآمد   ورزیتعللدهد  یم ، که نشان  (2014همکاران،  

  یخودکارآمد  ف،یبا ارزش تکل  ورزیتعلل  یمنف  یمرتبط بود. همبستگ  یریادگی  یبا ارزش کار باالتر و استفاده مکرر از راهبردها

و    یخودکارآمد  ف،یسطوح ارزش تکل  کنند، یرا درک م  ورزیتعلل  نآموزادانش  یکه وقت  دهدینشان م  یریادگی  یو راهبردها

از استراتژ  سنکال،  کار شود )  ورزی درتعللتواند باعث  یکار م  یدشوار  ب،یترت  نی. به همابدییکاهش م  یریادگی  یاستفاده 

  ریها تأثآن  یزشیانگ یرها بر باو  کنند،یکار را درک م   کیآموزان اطالعات مربوط به که دانش  ی(. روش2003، 46جولین و گوای 

  از ی . نورزند تعلل میاحتماالً    کنند، یکار را درک نم   کیارزش    یآموزان وقتدانش  ن، ی(. بنابرا1998  ،47ن یو هادو  نی)و  گذاردیم

  ی خودکارآمد  یرتقاکه در نتیجه ا  وجود دارد  ی اب یحال قابل دست  ن یو در ع   زیچالش برانگ  فی با ارائه وظا   تکلیفبه توسعه ارزش  

نشان داد که سطح    ریحاصل از مدل مس  جی. نتا شودورزی میتعللکاهش سطح    ی باعث ریادگی  ی از راهبردها  ستفاده ا  ج یو ترو

که    یآموزاندانشو    مرتبط است  یو خودکارآمد  تکلیفارزش    قیاز طر  یمیخودتنظ  یریادگیبا سطح باالتر   یکاراهمال  ترنییپا

  ف یتکل  ک ی. اطالعات  (2003سنکال و همکاران،  )  ورزی در اعمالشان رخ دهد شاید تعلل  دانستند، یکننده مرا خسته  فیوظا

دارند    لیآموزان تمادانش  (. 1998  ن، یو هادو  نیبگذارد )و  ری تأث  فیآموزان در مورد آن تکلدانش  یزشیانگ  ی تواند بر باورهایم

کار   نیکه به ا یآموزانکار، محتمل است که دانش نیکنند. با ا یابیآن را ارز یسودمند ایشدن در آن کار، عالقه  ریقبل از درگ

  تواندی آموزان مدانش  یخودکارآمد   یطور مشابه، باورها. بهرندیرا به کار گ  یریادگی  یکنند و راهبردهاعالقه دارند کمتر تعلل  

توانا انجام وظاآن  یی به  در  بر    فیها  باشد، که متعاقباً  تأثآن   ورزیتعللمربوط    ،48زنر یولترز و و  و، ی  ن،ی)کورک  گذارد یم   ریها 

ب2014 رابطه معکوس  تحق  یو خودکارآمد  ورزیتعلل   نی(.  دانش  یقبل  قیبا  است که  دارد. گزارش شده  با  مطابقت  آموزان 

نشان داد    در پژوهش دیگر نتایج (.  1998،  49سکایو    کارتی، مککوکیدارند )ها  یکاراهمال  زا  ی نییباال سطح پا  یخودکارآمد

.  دیرا بهبود بخش  یمیخودتنظ  یریادگی نوبه خود  کاهش داد و به  یزشیانگ  یباورها  قیطرتوان از  یآموزان را مدانش  ورزیتعللکه  

از استفاده هدفمند از زمان و    یسطوح باالتر  ستممکن ا  اندازندیم  قیکه فعاالنه کار را به تعو  یآموزاندانش  گر، یطرف د  از

)کورکرا  زمان    کنترل باشند  م2011،  همکارانو    نیداشته  نشان  که  م   ورزانتعلل  دهدی(،  تحت به  توانندیموفق  مؤثر    طور 

مولد عمل    ورزیتعللکنند و  یم  دییها احتماالً حس انتخاب را تأ آن  ن،یکنند. عالوه بر ا  میتنگاتنگ خود تنظ  یهااالجلضرب 
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معنادار بود. اگرچه    یزشیانگ  یباورها  قیاز طر  یمیخودتنظ  یریادگیبر    ورزیتعلل  ریمجموع، تأث  در  (.2016جی،  انکنند )یم

گران تعلل  نیا  یاما ممکن است برا  شود، یناسازگار مانند استرس و اضطراب مربوط م  یریادگی  ی رفتارها  عموماً به  ورزیتعلل

توان آمده می  به دستدر تبیین نتیجه    . (2018  جی،)ان  در نظر گرفته شود  یریادگی  یبرا  «یازهی»انگ  عنوانفعال( به  ا یموفق )

ای ورزی تحصیلی باال همراه بوده و در مطالعهنیز خودکارآمدی پایین با تعلل  (2014)  تیهن و گروشسگفت که در پژوهشی از  

)  کالسناز   پایین،    (2008و همکاران  تعلل  کننده  ینیبشیپ خودکارآمدی  باالی  است.مهم سطوح  در مورد   ورزی تحصیلی 

آموزان خودشان را به دالیلی چون چالش، کنجکاوی و  توان این استدالل را داشت زمانی که دانشگیری هدف درونی میجهت 

ورزی گیرند، تعللبه یک تکلیف در نظر میهایی برای تسلط بر تکلیف یا جستجوی یک جواب، متعهد  انگیزه  عنوانبهتسلط  

  ی آموزاندانشاز طرفی دیگر،    (.2016،  50پور ، رسالن و صبوری)سانبرند  کمتری دارند. این دالیل تمایل به تأخیر را از بین می

  ی که برا چون ند؛ کی م سایرینخود و  میانبه رقابت  توجه اندکی ،  دارند  یشیگرا-تسلطهدف   خصوصهدف بهگیری جهتکه 

 ترین ابزار با اهمیت  را  سعی و کوشش  و   است  ان یپایب   ندر آنا  ممتاز بودن  مقیاس.  باشد می   موضوعات با اهمیت  فراگیری  نآنا

باشد.  می  پایین  ندر آنا  ورزیتعللدارند،    یدرون  محرک  به سبب اینکه  و  دهند قرار می  موردتوجهبه کامیابی    دستیابیمنظور  به

  نیاپیامد  که    بیان کرد   توانیم  یسازبا خودناتوان  یاجتناب-تسلطهدف    ژه یوهدف بهگیری  جهت  میان   ی رابطه منف  مورد  در

 موجب  عمل  ن رو، ایاز این شود؛ یم اشخاصدر  یمیدر خودتنظ کاستی  موجبو    باشدمی عدم کامیابیاضطراب و  ،یریگجهت

بهبود منظور جبران  دارند، به  ی پایینی که خودکارآمد  یرندگانیادگی.  شودیم  شخاصیا  نیدر چن  یسازخودناتوان  بیشتر شدن

،  باشدمیاضطراب امتحان    گرفتارکه    شخصی  ایضاً.  شونددست به دامن می  یساز خودناتوان  یاز راهبردها  گیریبهرهبه   یافتگین

  رویاروییو از    ندکنیم  توجهزا  استرس  وضعیت  یمنف  خصایص  روی  نظر به آنکهشده و    فراوانیاسترس    گرفتارامتحان    وضعیتدر  

  شرایط   آن  در  شخصی  تکلیفساز از  رفتار خودناتوان  همچون  ی به افسردگ  تمسکبا    ند،ورزی م   امتناع   مسئله به وجود آمده  با

می  ها پژوهش از    بعضی   هاییافته  .ندجوییم  دوری کهبیان  عملکردااهد  کند  تسلط   ینیبشیپ   یف  اهداف  و  مثبت  کننده 

را موردتوجه  یاهداف عملکرد میان اختالفکه  تحقیقاتی ند. باشمی یسازخودناتوان منظوربه یخنث ا ی  ی کننده منف ی نیبشیپ 

  )جوکار وباشد  می  یسازکننده مثبت خودناتوان   ینیبشیپ  یکه هدف عملکرد اجتناب  اندآن  بیانگر موارد    اکثر  ، دردهند قرار می

  انتخابچنین نتیجه گرفت که  این  توان  می  کل در    (.1397ی،  ریشپناه و  یموسو  ،ینرزییهاشم ؛ به نقل از  1386  دالورپور،

د و  شاب میاثرگذار    ریاضی هم   غیرمستقیم بر عملکرد  گونهد و به  بخشمی  تقلیلرا    ورزیبه تعلل  میلگرایشی،  -هدف تسلط

انتخاب  با    به عبارت دیگر،؛  باشدتشریح میورزی قابل  اجتنابی در تعلل-د. نقش هدف تسلطدهمی  ارتقاءرا    عملکرد تحصیلی 

و    باشدمیعملکرد ریاضی منفی    اجتنابی در-نقش هدف تسلط  ولی  شودزیاد می  همورزی  به تعلل  میلاجتنابی،  -هدف تسلط

 توضیحبل  قا  همورزی  تعلل  میانجی اجتنابی با  -تسلط  یابد. نقش هدف می  تقلیل اجتنابی،  -تسلط  سلطه برعملکرد تحصیلی با  

رگذار بر عملکرد ریاضی  اث  جزءغیرمستقیم    گونهورزی تحصیلی به  تعللبر    اثربخشی  گرایشی با - هدف تسلط  یعنی  باشد؛می

هدف    نیز  ؛ پی دارد  عملکرد ریاضی را در  ارتقاءداده و    تقلیلورزی را  گرایشی، تعلل-هدف عملکرد  انتخاب.  شودمحسوب می

-کامیابی تواند در  می  کوششو    کاراز    کنندهمنع  جزء  یک  همچونورزی  . تعللدادافزایش میگرایشی، عملکرد ریاضی را  -عملکرد

  گوناگون  عواملورزی با  تعلل  نیز  ؛ شود  بیش از حد از عملکرد تحصیلی    جلوگیری  گذاشته و   تأثیرهای علمی و پیشرفت تحصیلی  

جلوگیری پیشرفت تحصیلی از   تنها که نه  باشد می رابطهاضطراب امتحان و اضطراب اجتماعی در جمله اضطراب به تحصیل از 

و    رادمنش؛ به نقل از  2008،  51جیاو و    نوگبزیهاُ،  کولینز)  باشد اثرگذار می  هم منفی بر کیفیت زندگی    گونهبه    لکن   ، کنندمی

کنند خودکارآمدی  آور ارزیابی میتحصیلی را ناخوشایند و استرسآموزانی که یک موقعیت  بنابراین دانش(.  1398،  بخشایش

دهند به همین خاطر برای رهایی از  زا نشان میتحصیلی کمتری را در خود ادراک کرده، واکنش شدیدتری به موقعیت استرس 
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شان ته و عملکرد تحصیلیورزی تحصیلی( پرداخآور به اجتناب و به تأخیر انداختن تکالیف )تعللموقعیت ناخوشایند و استرس 

 یابد.  کاهش می

مثبت    کننده  ینیبشیپ   "هیجانات منفی" منفی و    کننده  ینیبشیپ   "هیجانات مثبت"همچنین نتایج پژوهش نشان داد که  

پژوهش   باشند ورزی تحصیلی میتعلل نتایج  با  )  ،(2020همکاران )جاماهار و  که  تاوونگ   ،(2018باترز    52، لی، هو، دانگ و 

یی  رضا  یی ورضا  ،یئیول قشالق،  یقانع   (،1394ی )دریح  آبادی وفتحی،  شکر  ،یلیاسمع،  (2016) 53ییپ و لیونگ   و  (2017)

متغیر میهمسو می  (1388)یحاتم  و  ییرزایمو    (1392) این  تبیین  در  بیان کرد که خصایصباشد.  بیانگر   یتیشخص  توان 

گذرانی  خوش  ، پر حرف بودن  ،اجتماعی بودن  مانند   هایویژگیبا    ییگرابرون  مثال،  برایند.  باشمی  جانات یاز ه  ایگسترده  مقیاس

بودن  ،کردن ه  با   که در کل  مهربان  روان  ییگرابرون  اجزای  نمیا.  نددگریم  تعیین  مثبت  جانیعنوان   تئوری   ییرنجورخوو 

که در    اند افرادیشدهاثبات    در تحقیقات.  مشابهت وجود دارد  (1975) 55زنکایزنک و ای  تئوریو    (1991) 54و کاستا   یکرمک

شخص  ییگرابرونجزء    کنندیمکسب  را  خوبی    بسیاریمثبت    جاناتیه  رند،یگیممطلوب  نمره    زنکای  تیپرسشنامه 

بیانبیو    بیتابی   ،خشونت  مانند   یمنف  جاناتیه  با  ییرنجورخوروان  (. هویت255، ص  1398سیدمحمدی،  ) .  شودیم   رغبتی 

 ی تیشخص  خصایص  نظر به اینکه.  دانندخود را گناهکار می و    که دارند   ی نییخاطر مناعت طبع پابه  شاید  رنجورخو  روان  اشخاص

فرد  که    کرد  برداشت  طورنیا  توانی م  ؛ آیدبه شمار می  شود،یم  مواجهبا آن  فرد  که    ضیعتیوخصیصه  و نه    ویژگی  همچون

هستند و    هم   ی منف  جاناتیه  بیانگر  خصایص   نیکه ا  باشدمی  رغبتی بی  و   بیتابی   ،خشونت  تجربه  در حال  همیشه  نجوررروان

دادن  موجب ا  تمرکزبا    .شودی م   یمنف  یلیتحص  جاناتیتجربه ه  ،سرانجامو    یلیتحص   شرایط  به  جاناتیه  نیا  بسط  که نیبه 

  باعث سرانجامکه  باشدمی  ناهماهنگ یزشیانگ یندهایفرآدر کنار و  یدرس فیتکال اجرایدر  یاراد ی درنگلیتحص ورزیتعلل

کالس و    نسبت به  دیو ام  سرافرازی  ،دلگرمی ،  خوشی  مانند  ی پسندیدهلیتحص  جاناتیبر ه  شود، یم  ی لیتحص  عدم کامیابی در

،  عصبانیت  ثلم  پسندیدهنا  یلیتحص  جاناتیهشدن    بیشتر  سبب  یو از طرف  شودیم  نآناتقلیل    موجباشته و  د  یمنف  رثا  آموزش

-روان  ،بیتابیدارد    ورزیتعلل که    پیامدی  قبیل  . ازشودیم  آموزشو  درس  نسبت به کالس    درماندگی و    یأس  ،خجالت،  بیتابی

 جان یهی  لیتحص  حیطهدر    توانیمرا    عناصر  نیا  همگیکه    باشدمی  سنجشی پایینو خودضعیف    یلیعملکرد تحص  ،یرنجور 

ورزی  که فشارهای ناشی از تعلل  شده انیبدر جایی دیگر    .(1398نژاد،  کار، پوراحسان و شمسیبیان کرد )تجربه  ی منف  یلیتحص

کند. افراد دارای هیجانات  ها را تجربه میورز آنمانند بیتابی، عصبانیت، یأس و درماندگی از جمله مواردی است که فرد تعلل

ورزی در افراد متناقض  عللرسد این خصایص با تاند که به نظر میخواه و قوی توصیف شدهمثبت تحصیلی، فعال، پرشور، هیجان

لیونگ،باشد   از طرفی  (2016  )ییپ و  م  یمثبت فرد  یجانیه  نیتمر  لیبه دل  یلیتحص  ورزیتعللتنها  .    ی . وقتابد ی یکاهش 

به    یها براقصد آن  ن،ی. بنابراشوند یم  ی کالس  تیو فعال  فی تکل  ریدرگ  شتریب  کنند،یآموزان احساسات مثبت را تجربه مدانش

و از    کند. ی م  دییرا تأ   حیتوض  نیوجود دارد که ا  یادی. شواهد زابدییکاهش م   فهیانجام وظ  اختناند  ریخأ به ت  ایانداختن    قیتعو

اشاره    (2016) 56لهر، سیلند و بریکنگ شود. اکرت، ابرتورزی در افراد میطرفی تمرین هیجانی منفی فردی باعث افزایش تعلل

  ورزیتعللها غلبه خواهد کرد. در ابتدا،  داشته باشند، بر تعلل آن  ی کاف  جانیه  میآموزان مهارت تنظکه دانشیند، زماناهکرد

ها  در آن  ترس  شوند،یشده را متوجه منییآموزان مهلت تعدانش  یوقت  راًیحال، اخ  نیدهد. با ایمو خوبی به شخص  مثبت    حس

  تیریاندازند در مدیم قی ر را به تعوکه کا یآموزانرسد دانشی. به نظر م شودیم  یاحساسات منف جاد یو باعث ا  دهدیم شیافزا

کند  ی را مشخص م یمیخودتنظ  عدم کامیابی،  ورزیتعللخورند. یخود شکست م فیانجام وظا یاحساسات و شناخت خود برا
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ها را به خطر آن  احساسی  عملکرد   ت، ی. در نها(2012،  57)پیکیل و فلت  دهدیم  شیرا افزا  یجسم   یماریو احتمال استرس و ب

سطح تعلل را کاهش    ،خود را بهبود بخشند  یجانیه  میتنظ  کنندیم  یسع   یوقت  نی(. بنابرا2016،  58و دورو   سیاندازد )بالکیم

پژوهشی  .  دهدیم اثربخشنییتع  تینوع شخص  است که  شدهگفتهدر  افزا  جانیه  میتنظ  یکننده  است   یخودکارآمد  شیدر 

دوپوئ) و جاپ  س، یپوکنت،  این  (. 2017  ،59کنگارد  میرو،  از  منفی  و  مثبت  هیجانات  چرا  اینکه  تبیین  تعللدر  ورزی توانند 

کند که با حاالت  گونه استدالل کرد: هیجانات منفی، حاالتی را در شخص ایجاد میتوان این بینی کنند میتحصیلی را پیش

ورزی ت روانی حاضر در زمان تعللتوان گفت که هیجانات منفی یکی از حاالکلی می  طوربه ورز همخوانی دارد  شخص تعلل

را    هاآنآموزان اثری منفی داشته باشد و  ورزی تحصیلی دانششود که نسبت به تعللاست و از طرفی، هیجانات مثبت باعث می

 ورزی باز دارد.از تعلل

آموزان دختر بود،  ای از دانشنمونهها مبتنی بر  توان به این موارد اشاره کرد: یافتههایی نیز دارد که میاین پژوهش محدودیت

باشد؛ بنابراین تعمیم آن به سایر جوامع آموزان سال دوم متوسطه شهر رشت( میمنحصر بودن آن به یک مقطع خاص )دانش

بایست با احتیاط صورت بپذیرد. روش  ها مثل دانشجویان و کارمندان و سایر موارد( میآماری )سایر مقاطع تحصیلی، سایر گروه

از نوع همبستگی میپ  پژوهش  این  در  استفاده  بنابراین  ژوهش مورد  پرداخته  متغیرها  روابط بین  به بررسی  باشد که در آن 

در طول اجرای پژوهش نیز    شده کسبهای علّی نمود. با توجه به نتایج پژوهش و تجربیات  توان از این بررسی، استنباطنمی

و آزمایشی نیز انجام شود تا تأثیر متغیرهای پژوهش بر یکدیگر با اطمینان بیشتری  شود پژوهش حاضر به شیوه علّی  پیشنهاد می

واستنباط شود ویژگی  ؛  تفکیک  به  تحلیل  انجام  پیشنهاد  های جمعیتهمچنین  و دختر،  پسر  تفکیک  به  از جمله  شناختی، 

رفته شود بدین صورت که معلمان،  بایست تمهیداتی در نظر گآموزان میورزی دانشگردد. در نهایت، جهت کاهش تعللمی

ها ارائه دهند  آموزان را نسبت به وضعیت تحصیلی خویش آگاه نمایند و همچنین راهکارهایی جهت مدیریت هیجانات آندانش

آموزان ارتباط پایدار و  که مدیران مدارس الزم است با والدین دانشورزی فراگیران رفع شود و دیگر این تا از این طریق تعلل

  فرزندانشانآموزان قرار دهند تا والدین نیز در زندگی تحصیلی  ها را در جریان رفتارها و عملکرد دانشداومی داشته باشند و آنم

از آموزش و پرورش   ،یلیتحص  یورززمان و کاهش تعلل  تیریمد  تیبه اهم  تیبا عناشود که  مشارکت داشته باشند. پیشنهاد می

آموزان  دانش   شتریجو کردن هر چه باز زمان و خودنظم   نهیکه هدف آن استفاده به  دینما  نیتدو  یتیترب  یهابرنامه  رودیانتظار م

نوبه خود امر به  ن یباشد که ا  ی درون  یارهایمع  یاراکارآمد، مسئول، مستقل و د  ییهاتبع آن پرورش انساندر امر آموزش و به

با    یلیتحص ی منف جاناتی ه  نیمعنادار ب یمنف یبا توجه به وجود رابطه . از طرفی دیگر، خواهد کرد عیرا تسر یورزعللکاهش ت

ا  ،یلیتحص  یورزتعلل کاهش  جهت  در  الزم  ب  ها جانیه  نیاقدامات  طردانش  نیدر  از  جمله  قیآموزان  از    ل ی تشک   مدارس 

طور کلی، آموزش و پرورش . بهردیآموزان صورت گدانش یبرا گانیصورت رابه جاناتیکنترل ه یهاو دوره یآموزش یهاکارگاه

برنامه از  استفاده  فعالیتریزیبا  انجام  جمله  از  مناسب  راهکارهایی  ایجاد  با  مدت  بلند  و  مدت  میان  مدت،  کوتاه  های  های 

متخصص و کاربلد، داشتن چارچوب و چارت خوب درسی برای آموزان، استفاده از معلمان  جانبه از دانشساز، حمایت همهروحیه

راهبردهای  ورز و سایر موارد باعث افزایش  ورز و غیر تعللآموزان، استفاده از روانشناسان مجرب برای شناسایی افراد تعللدانش

گیری هدف،  ی )جهتیادگیری خودتنظیمی )راهبردهای شناختی، راهبردهای فراشناختی و مدیریت منابع(، باورهای انگیزش

ی درونی به جزء اضطراب امتحان( و هیجانات تحصیلی )هیجانات مثبت به جزء هیجانات منفی( از  گذارارزش خودکارآمدی،  

 ها را به فعالیت بیشتر سوق دهند تا در تحصیالت خود پیشرفت کنند.آموزان جلوگیری کنند و آنورزی دانشتعلل
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 منابع 
  ، یلیتحص  یخود کارآمد  یباورها   نیب  یآزمون روابط ساختار  ،1394  .،م  ،یدریح  .،ج  ،آبادیفتح  .،ا  ،یشکر   .،ن  ،یلیاسمع [1]

آموزشی،    یها پژوهش در نظام   ان،یدر دانشجو  یلیتحص   یکار و اهمال  شرفتیپ  هایجانیمقابله، ه  یراهبردها   ،یاسناد   یالگوها 

9  ،30(30  ،)122-63. 

-دانش  یلیتحص  کاریدر اهمال  یمیخودتنظ  یریادگی  راهبردهای  و  نفس  عزت  کنندگیینبیشینقش پ  ،1393  .،ز  ،ی اصغر [2]

 واحد تهران.   ی. دانشگاه آزاد اسالمیتیو علوم ترب  یارشد. دانشکده روانشناس  یکارشناس   نامهانی پا  ،یرستاندبی  موزانآ

باورها  یبررس  ،1389  .،ف  ،ینیحس  .،ر  ،گرگرییبدر [3] راهبرد   ی زشیانگ  یرابطه  تعلل  یمیخودتنظ  یریادگی  یو    ورزی با 

 .111-126(،  36)9مشاوره،    هایپژوهش  و  هامجله تازه  ز،یدانشگاه تبر  انیدانشجو

  ، ی )خودکار آمد   یزشیانگ  یرها باو  قیاز طر  یاضیدرس ر  یلیعملکرد تحص  ینبیشیپ  ،1390  .،ع  ،ینفییخیش  ر.،برومند،   [4]

 .19-34  ،(10)6و اضطراب امتحان(. مجله مطالعات روانشناسی تربیتی،    یدرون  گذاریارزش

  ی اهمال کار   نیدر رابطه ب  یمیخودتنظ  یریادگی  یراهبردها   یانجینقش م  ،1397  ،ع.  امنش،یک  .،ا  ،علیبرج  .،م  ،یپربرتاوش [5]

 .53-70  ،(3)12  ،ی آموزش  تیریو مد  ی. فصلنامه رهبریرستانیآموزان دبدر دانش   یو عواطف مثبت و منف  یلیتحص

  ان ی در دانشجو  یلیتحص  یو فرسودگ  ورزیفراشناخت و آموزش حل مسئله در بهبود تعلل  یاثربخش  یبررس  ،1395.،  ن  ،یپناه [6]

آزاد اسالم اردب  یدانشگاه  ب  نی سوم  ل،یواحد    ران یمؤسسه مد  ه،یکشور ترک-استانبول  ،یعلوم و مهندس  المللینیکنفرانس 

 . رایو  تختیپا  پردازدهیا

منف  یلیتحص  جاناتیه  ینبیشیپ  ،1398.،  م  نژاد،یشمس   س.،پوراحسان،    م.،  کار،تجربه [7] و  و  یمثبت  اساس    های یژگیبر 

 . 451-460(،  1)20مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی،    ،یلیتحص  کاریو اهمال  یتیشخص

و    یمیخودتنظ  یریادگی  یبا راهبردها  یلیتحص  ورزیروابط تعلل  ،1394  س.،  ،ینرزییهاشم   .،ه  ،ینرزییهاشم  .،ف  ،ی جواد [8]

 .193-207(،  1)6  ،یشناختروان   یکاربرد  هایفصلنامه پژوهش  ،یلیتحص  شرفتیپ

و    3. شماره  3دوره    ،یتیترب  نینو  هایشهیاند  شرفت،یبا اهداف پ  یآموزش  ورزیرابطه تعلل  ،1386  .،دالورپور، م  .،جوکار، ب [9]

4  ،61-80. 

  ی پزشک  انیدانشجو  یل یبا عملکرد تحص  یلیتحص  هایجانیرابطه ه  ،1396  ،پ.  ،یئینب  .،ر  ،ییرضا  .،ک  ،یاسم  .،ع  ات،یح [10]

 .20-29  ،(4) 9  ،یفصلنامه پژوهش در آموزش علوم پزشک  ،رازیش  یدانشگاه علوم پزشک

آموزان دختر دوره دوم  دانش  یلی تحص  یورزنفس با تعللو عزت  یمیرابطه خودتنظ  یبررس   ،1398،  ح.  ،یزارع  .،ح  ،یدرست [11]

 .69-85  ،(12)7  ،یریادگیدر    یشناخت  یمتوسطه. دوفصلنامه راهبردها 

آموزان  دانش  یلیو خودپنداره تحص  ورزیبر تعلل  یم یخودتنظ  یر یادگی  یآموزش راهبردها   ریتأث  ییشناسا  ،1391  ،ر.  ،یدولت [12]

 .نایس  یدانشگاه بوعل   ،یارشد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماع  یکارشناس  نامهانیپا  ن،یاول متوسطه شهر فامن  هیدختر پا

 یلیتحص  یکارو آموزش صبر بر اهمال  یمیخودتنظ  یر یادگی  یآموزش راهبردها  یاثربخش  یسهیمقا  ،1394  .،ف  ،یمیرح [13]

 .یگروه مشاوره و روانشناس  ،ی و روانشناس  یتی دانشکده علوم ترب  راز،ی ارشد، دانشگاه ش  یکارشناس  نامهان یآموزان. پادانش 

  ی فراشناختی  و باورها  گریمیخودتنظ  ،ورزینقش تعلل  ،1392س.،    ،اوغلیرستم  .،رضازاده، ب  .، ت  زاده،یموس  .،ز  ،اوغلیرستم [14]

 .76-80(،  3)2مدرسه،    روانشناسی  مجله  متوسطه،  دوره  دختر  آموزاندانش  قیخل  ییناگو  ینبیشیدر پ

آ  .،سروقد، س [15]   جامعه   و  زن  اضطراب،  با  شخصیتی  هایویژگی  و   دلبستگی  هایرابطه سبک  ،1391  .،ایرانی، ف  .،رضایی، 

 . 117-136(،  10)2، شماره  3نان(، دوره  ز  شناسیجامعه)

 . روان، ارسباران، تهران  ش،ی رای، وچهل و سوم چاپ    ت،یشخص  یهاهینظر  ،1398  ی.،  ،یدمحمدیس [16]

 . تهران  ،نشر دوران  ، چاپ نوزدهم،و آموزش  یریادگی  ی: روانشناسنینو  یپرورش   یروانشناس  ،1398  ،ع.  ف،یس [17]

و اضطراب    یفراشناخت   یراهبردها   ،یشناخت  یبر اساس راهبردها  یلیتحص  کاریاهمال  ینبیشیپ  ،1395  .،ع  ،االسالمیخیش [18]

 .81-86(،  6)4  ،یریادگیدر    یشناخت  یدو فصلنامه راهبردها  ان،یامتحان در دانشجو
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ب،  1394.،  م  الق،یییشهن  .،ب  ،ی اریشهرمحمدزاده  .،س  ،یرگانیب  پوریعال [19]   با   یمیخودتنظ  و  یناکام  تحمل  عدم  نیرابطه 

و علوم    یروانشناس  یکنفرانس مل  نیسوم،  93-94  چمران اهواز سال  دی دختر دانشگاه شه  انیدانشجو  یلیتحص  یورزتعلل

 . شینارک  یرسانتهران، موسسه اطالع  ،یرفتار

ی و استرس شغلی در پرستاران. روان  تهای شخصییژگرابطه وی  ،1392  .،رضایی، ک  .،رضایی، م  .،ی، سئولی  .،قشالق، رقانعی [20]

 .34-27(،  3)1  پرستاری،

- فراشناختی، دو فصلنامه علمی  کاری( تحصیلی با باورهایورزی )اهمالرابطه تعلل  ،1392  .،شکری، م  .،بخت، طگلستانی [21]

 .89-93(،  3)2ژوهشی شناخت اجتماعی،  پ

و    ی براساس ارزش کاربرد   یلیتحص  یورزتعلل  ینیبش یپ  ،1393  ،ا.  ،یمیابراه  .،ر  ،گرگرییبدر   .،ا  آذر،یفتح  .،د  ،ی حمدم [22]

 . 110-99  ،(28)7. آموزش و ارزشیابی )علوم تربیتی(،  زیدهم شهر تبر  هی آموزان پادر دانش  فیتکل  یارزش ذات

 یلیتحص یکارمطالعه و اهمال  یکردها یبا رو یلیتحص  هایجانیرابطه ه ،1396 ،.قناد، سیبیزغ .،س پور،یعال .،ج ان،ی مراد [23]

 . 1-13  ،(13)2  ،ی در علوم رفتار  نینو  هایشرفتیماهنامه پ.  انیدر دانشجو

دوم شهرستان    متوسطهی  آموزان دورهدانش  یلیتحص  یورزدر تعلل  ینقش باورها و حالت فراشناخت،  1394  .،م  ،ی گیرزابیم [24]

 . رجندیب  دانشگاه  ی،تیو علوم ترب  یدانشکده روانشناس  ،ارشد   یکارشناس  نامهانیپا  ،زاوه 

و    یآگاهذهن  ،یمیبر خود تنظ  یبرنامه آموزش مبتن  یاثربخش  ،1397س.    یآغاجقره  ی.،   ،بیاد  .،ا  ،آذریفتح  .،ش  ی،واحد  [25]

افزا  یورززمان بر کاهش تعلل  تیریمد   ،یتیترب  یآموزان متوسطه. مجله مطالعات روانشناسدانش   یلیتحص  شرفتیپ  شیو 

15(30)،  241-275. 
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