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 چکيده

و  یبا تعلل ورز یکنش یریو انعطاف پذ یعواطف مثبت و منف نیرابطه بهدف پژوهش حاضر بررسی 

ر بود. روش پژوهش حاضشهرستان تربت جام دوم مقطع متوسطه پسر  دانش آموزان یلیتحص شرفتیپ

سر مقطع متوسطه دوم کلیه دانش آموزان پشامل از نوع طرح های همبستگی بود. جامعه آماری 

به روش نمونه   دانش آموز 100که از این تعداد بودند، 98-99شهرستان تربت جام در سال تحصیلی 

 ی عاطفه پرسشنامه ارزیابیگیری خوشه ای انتخاب شدند.ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق، 

 و  (2003) دسونیویودکانر یکنش یریپرسشنامه انعطاف پذ (،1988واتسون و تلگن) منفی و مثبت

. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از بود (1989تحصیلی سولومون و راث بلوم ) تعلل ورزیپرسشنامه 

و فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفت و این  ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد

نفی معنادار و  بین عاطفه م بین عاطفه مثبت با تعلل ورزی تحصیلی رابطه منفی ونتایج حاصل شد:  

با تعلل ورزی تحصیلی رابطه مثبت ومعنادار وجود داشت . نتایج دیگر حاکی از رابطه منفی و معنادار 

 یریاف پذانعط انعطاف پذیری کنشی با تعلل ورزی تحصیلی بود.همچنین نتایج پژوهش نشان دادبین 

دانش  یلیتحص یتعلل ورز یبرا یکنندگ ینیب شیقدرت پ نیشتریب بی؛ به ترت یو عواطف منف یکنش

  را دارند.آموزان  

 .ورزی تحصیلی تعلل ، کنشی پذیری انعطاف ، منفی و مثبت عواطف واژگان کليدی:
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 مقدمه
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و بررسی عوامل موثر بر آن موضوع مهمی است که بخش عمده ای از پژوهش های علوم 

داده است. در ساختارهای تربیتی و آموزشی معیاری که برای سنجش میزان دستیابی به اهداف تربیتی  تربیتی را به خود اختصاص

در نظر گرفته شده، پیشرفت تحصیلی است. پیشرفت تحصیلی یعنی اینکه سطح مورد انتظار آموزش برآورده شود و افزایش 

و در تعریفی دیگر می توان گفت چنانچه آموخته های یادگیری سطح نمرات و قبولی دانش آموزان در دروس هر پایه تحصیلی 

آموزشگاهی فرد متناسب با توان و استعداد بالقوه او باشد یا آموخته های فرد متناسب با توان و استعدادی وی بوده، در یادگیری 

است.پیشرفت  ی نائل گردیدهفاصله ای بین توان بالقوه و بالفعل او نباشد، می توانیم بگوییم که دانش آموزان به پیشرفت تحصیل

تحصیلی و عواملی که به احتمال زیاد آن را تحت تاثیر قرار می دهند، از دیر باز مورد توجه روان شناسان و مربیان تعلیم و تربیت 

بوده است و به عنوان یکی از شاخص های موفقیت فعالیت های علمی در نظر گرفته می شود و ارزشیابی از آن یکی از ارکان 

وری و اجتناب ناپذیر بهبود کیفیت نظام آموزشی است. توجه به این امر چیزی است که در تمام دنیا در راس برنامه های توسعه ضر

آموزشی مد نظر قرار می گیرد. پیشرفت تحصیلی از این جهت اهمیت دارد که در یادگیری اثر داشته و یادگیری آموزشگاهی، 

 (.   1387)ملك مکان ،ی دهدپیشرفت تحصیلی را تحت تاثیر قرار م

 .است آینده در دیگر به زمان زمانی از فعالیتی یا مهم فعالیت یك انداختن تأخیر به در خودکار رفتاری مشکل 1ورزی تعلل

 انجام قصد قبل از که است راهکاری در نامعقول تأخیر (.تعلل کردن2،2010است)ناس ساز مشکل فرد برای آن پیامد که فرایندی

مکانیسمی  را ورزی ( تعلل2002)3دهیم.فیور انجام بدتر را کار آن داریم انتظار ما که دهد می زمانی رخ اغلب و داشتیم را آن دادن

 (. تعلل1390رجبی، و عباسی ؛به نقل از خرمایی،4،2006داند )رورباگ می تکلیف تکمیل یا آغاز در اضطراب با آمدن کنار برای

 دانش در نیز تحصیلی ورزی تعلل رایج است. نوع 5تحصیلی ورزی تعلل آن، شکل ترین ولمتدا که دارد مختلفی انواع ورزی

)جوکار و است آن اتمام زمان در عصبانیت و شروع در ریزی برنامه و شده واگذار یك تکلیف آغاز انداختن تأخیر به آموزان،

 .کرده است گزارش دانشجویان و آموزان دانش بین در ورزی تعلل از را متفاوتی شیوع میزان تحقیقات مختلف، .(1386دالورپور،

اند.)  کرده برآورد درصد 70-85(، حدود2002)8اُبرین درصد و 30تا  20( بین 2007)7درصد ، استیل 50(، 2008)6یون و بورکا

 باالتر دانشجویانبین  در تعلل شیوع میزان نیز ایران در یافته انجام (.تحقیقات1393به نقل از بدری گرگری،فتحی آذر و محمدی،

 تجربی های پژوهش .است کرده گزارش درصد 61دانشگاه  دانشجویان در را ورزی تعلل ( شیوع1388کرمی) .است کرده گزارش

 از ناشی است ممکن کاری در ورزی ( تعلل2008یون) و بورکا نظر از .است انگیزشی مشکل ورزی تعلل که است داده نشان

 در عامل دو که داند می داند می عملی را ورزی ( تعلل2010)9باسکو .باشد او با عملکرد فرد ییتوانا و ارزشمندی میان اختالف

 برمی درون از را که او است فرد احساسات و عاطفه دیگری و عمل یك دادن انجام در ناتوانی از فرد باور یکی .نقش دارد آن

 تعلل بروز در را عامل دو ( نیز2005)10اسکونبرگ .آورد می ابحس به احساسات و افکار این نشخوار محصول را تعلل او .انگیزد

 شایستگی، عدم احساس دوم عامل و مطالعه هی انگیز و خود کنترل کاری، زمان؛انضباط مدیریت اول عامل :داند می مؤثر ورزی

 .(1393،ن ی و همکاراگرگر ی) به نقل از بدراست افسردگی و مطالعه روانی فشار آزمون، اضطراب از شکست، ترس

( پیشنهاد می کند 1986) 12می باشد. اسپینوزا 11یکی از متغیرهای اثر گذار بر تعلل ورزی تحصیلی، عواطف مثبت و منفی

که همه هیجانات می توانند از هیجان درد و لذت ایجاد شوند. امروزه یك تمایز مشخص بین حالت های احساساتی بودن وجود 

                                                           
1 . procrastination 
2 . Knaus 
3 . Fiore 
4 . Rohrbaugh 
5 . academic procrastination 
6 . Burka & Yuen 
7 . Steel 
8 . O'Brien 
9 . Busco 
10 . Schouwenburg 
11 . positive affect (PA) & negative affect (NA) 
12. Spinoza 
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(. هیجان های منفی شامل نشانه هایی از اضطراب و 13،2003ی می باشد)ریج،زوترا و دیویسدارد که شامل هیجانات مثبت و منف

(. 14،2005افسردگی است. از طرف دیگر خوشرویی، شادی و عزت نفس نمونه هایی از هیجانات مثبت می باشند)پرسمن و کوهن

ون شخص اتفاق بیافتد)الرسن،ام سی گروه و بر خالف تصور غلط عموم، هیجانات مثبت و منفی می تواند در زمان یکسان در در

(، با داللت بر اینکه هیجانات به صورت وارونه و متضاد هم در 1393،، رجبی، عباسی و زمانلو یلیکائی؛به نقل از م15،2001کاسیپو

حالت  و خلقانتهای یك پیوستار وجود ندارند، در واقع عاطفه مثبت و منفی حالت های متضاد احساس کردن نیستند،بلکه این د

 (.1393؛به نقل از میکائیلی و همکاران،16،1984احساس کردن هستند )دینر و امونز -نه متضاد-های مستقل

 هر سازگاری سبب که عواملی از . یکیباشد می انعطاف پذیری کنشی تحصیلی، ورزی تعلل بر گذار دیگراثر متغیرهای از

 .می باشد  کنشی ف پذیری انعطا نزدیکی دارد رابطه سالمت روان با و دمی گرد زندگی تهدیدهای و نیازها با آدمی بیشتر چه

 .است یافته روانی بهداشت و خانواده شناسی روان تحول، شناسی حوزه های روان در ه ای ویژ جایگاه کنشی، انعطاف پذیری

 بیان به .ه اند نمود تعریف کننده یدتهد شرایط با آمیز موفقیت سازگاری پیامد یا فرایند،توانایی، یك را کنشی ف پذیری انعطا

 17(. هامیل 1386صحراگرد، و جوکار سامانی، (است ناگوار شرایط به واکنش در مثبت سازگاری ف پذیری کنشی، انعطا دیگر

هستند  بار معناداری مصیبت صورت به که رویدادهایی با مواجهه در افراد شایستگی عنوان به را کنشی (انعطاف پذیری2002)

پرورش صفاتی از قبیل  با و دنیا می آیند به ذاتی کنشی ف پذیری انعطا با افراد است ( معتقد2002)18شارکناس یف نمود.،تعر

 و برنامه ریزی خالق، و منتقدانه تفکر :مسئله توانایی حل :می کنند حفظ خود در را کنشی ف پذیری انعطا زیر ویژگی های

 سازگارانه گذاشتن سر پشت و خود بر تسلط و خودآگاهی و هویت، خودکارآمدی احساس :خودمختاری .دیگران از کمك پذیرش

 :اجتماعی شایستگی.ایمان و خوش بینی ف گرایی، ده :روشن های آیند به باور و هدفمندی .و ناگوار منفی م های پیا و شرایط

 دربرابر پایداری صرفاً کنشی ف پذیری انعطا .طبعی شوخ و ارتباطی مهارت های همدلی، فرهنگی، ف پذیری تأثیرپذیری،انعطا

 در فرد سازنده و فعال بلکه شرکت )نیست خطرناک شرایط با رویارویی در انفعالی حالتی( نیست تهدیدآمیز شرایط یا آسیب ها

می  خطرناک شرایط در روانی،  زیستی تعادل در برقراری فرد توانمندی کنشی ف پذیری انعطا که گفت می توان و است محیط

 (.19،2003دیویدسون و کانر (اشدب

( استدالل می کنند که عواطف مثبتی از قبیل امید و غرور می تواند ریشه در عملکرد تحصیلی 2009و همکاران) 20پکرون

( در پژوهشی نشان دادند بین ایجاد عواطف منفی و وابستگی آن به استرس 2010و همکاران) 21دانشجویان داشته باشد.اوستین

و افت تحصیلی رابطه وجود دارد.با توجه به مطالب مطرح شده در این پژوهش، پژوهشگر به دنبال پاسخگویی به در دانشجویان 

 دارد؟ دوجو رابطه آموزان دانش تحصیلی ورزی تعلل با کنشی پذیری انعطاف و منفی و مثبت عواطف بین این سؤال است که آیا

 

 روش
-98ن پسر مقطع متوسطه دوم شهرستان تربت جام که در سال تحصیلی کلیه دانش آموزاجامعه آماری این پژوهش شامل 

 تربت جاممقطع متوسطه دوم شهرستان  پسرنفر از دانش آموزان  100نمونه این پژوهش شامل مشغول به تحصیل هستند.  97

آنجایی که پژوهشگر به  انتخاب شد.ازنفر  100تعداد نمونه به روش پژوهش همبستگی ،به منظور برآورد حجم نمونه با توجه  که

چند مرحله ای  -لیست کاملی از اعضای جامعه دسترسی ندارد بجای روش نمونه گیری ساده از روش نمونه گیری خوشه ای

(. بدین ترتیب که براساس نمونه گیری طبقه ای ابتدا بخش های آموزش و پرورش به سه گروه 1380استفاده شد )خوی نژاد،

یر برخوداریا محروم که از لحاظ امکانات آموزشی محروم تلقی می شوند انتخاب شد، در گام بعدی با برخودار،نیمه برخوردار،غ
                                                           

13 . Reich, Zautra & Davis 
14 . Pressman & Cohen 
15 . Larsen, McGraw & Cacioppo 
16 . Diener & Emmons 
17 . Hamill 
18 . sharknas 
19 . Conner & Davidson 
20 . Pekrun 
21 . Austin 
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دبیرستان پسرانه به تصادف انتخاب  1استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای از لیست دبیرستان های بخش های انتخاب شده 

ر سه رشته ادبیات و علوم انسانی،تجربی و ریاضی و فیزیك به شد.سپس از بین دانش آموزان هر کالس این دبیرستان ها،از بین ه

 انتخاب شدند.100سه روش نمونه گیری تصادفی ساده دانش آموزان نمونه انتخاب شدند و در مجموع 

 ابزاری که در پژوهش حاضر به کار رفته اند به شرح ذیل اند:

 :22منفی و مثبت ی عاطفه پرسشنامه ارزیابی

 که اند ساخته« عاطفه منفی»و « عاطفه مثبت»بعد دو گیری اندازه تلگن، برای و واتسون 1988ل سا در را مقیاس این

 ی مقیاس عاطفه خرده برای و 88/0مثبت، ی عاطفه مقیاس خرده برای )آلفا( درونی سازگاری ضریب .است گویه 20دارای

 روایی ( برای بررسی1393رگری و همکاران)پژوهش بدری گ (. در1386دژکام، و پور بخشی( است آمده دست به 87/0منفی،

 RMSEA= 05/0و   CFI=92/0شاخص  برای آمده دست به مقادیر به توجه با .شد گرفته بهره تأییدی عاملی تحلیل از سازه

 های تحلیل نتایج .است برخوردار خوبی برازش از عاملی دو مدل و منفی، مثبت عواطف از ماده 6 حذف با گرفت نتیجه توان می

 ( است.77/0منفی) ی عاطفه برای ( و82/0مثبت) ی عاطفه برای کرونباخ آلفای که ضریب داد نشان آمده دست به

 (:  2003)23دسونیویکانرود یکنش یریپرسشنامه انعطاف پذ

 هیته د،یقدرت مقابله با فشار و تهد یریاندازه گ ی( برا2003) دسونیویسؤال است و توسط کانر و د 25شامل  اسیمق نیا

درست( در نظر گرفته شده که از صفر )کاماًل  شهی)کامالً نادرست تا هم یا نهیپنج گز یدرجه بند فیهر سؤال، ط یشده است. برا

 نیکرده است. ا یابیهنجار رانیرا در ا اسیمق نی(، ا1384) یشود. محمد یم یدرست( نمره گذار شهینادرست( تا چهار )هم

 بی( با استفاده از ضر1384)ینمره کل است.محمد كی یدارا یسنجد ول یرا م یکنش یریذاگرچه ابعاد مختلف انعطاف پ اسیمق

 بیبا نمره کل مقوله ضر هیهر گو یرا به روش همبستگ اسیبه دست آورد و اعتبار مق 89/0را اسیمق ییایپا بیکرونباخ، ضر یآلفا

 انیرا در دانشجو اسیمق ییایپا یمقطع یبررس كی ( در1386)وصحراگرد ،جوکاریبه دست آورد. سامان 64/0تا  41/0 نیب یها

 قیطراز  اسیمق نیبه دست آوردند. در پژوهش حاضر اعتبار همزمان ا 87/0کرونباخ برابر با  یآلفا بیو به کمك ضر رازیش

ار تباع بیمورد سنجش واقع شد. ضر یهمبستگ بیو محاسبه ضر "اهواز یروان شناخت یسرسخت اسیمق "همبسته نمودن آن با

ه دو روش ب یکنش یریانعطاف پذ اسیمق ییایپا نی. همچنمی باشد ییاعتبار نسبتا باال بیکه ضر است 64/0به دست آمده برابر با

برابربا  ییایپا بیضر فیو با روش تنص 83/0کرونباخ برابر با  یبه روش آلفا ییایپا بیمحاسبه شد. ضر فیو تنص کرونباخ یآلفا

 به دست آمد. 77/0

 (:1۹۸۹تحصيلی سولومون و راث بلوم ) تعلل ورزیه پرسشنام

تحصیلی در سه حوزه آماده کردن تکلیف،  تعلل ورزی( برای بررسی 1989بلوم در سال )این مقیاس را سولومون و راث

ای هگویه است. در مقابل  هر گویه طیف پنج گزین 21آمادگی برای امتحان و تهیه گزارش نیم سالی ساختند. این مقیاس شامل 

از هرگز با نمره یك، به ندرت با نمره دو، گهگاهی با نمره سه، اکثر اوقات با نمره چهار و همیشه با نمره پنج قرار دارد. افزون بر 

کار بودن و تمایل به تغییر احساس ناراحتی از اهمال"( نیز برای سنجش دو ویژگی 7، 8، 18، 19، 26، 27سؤال ) 6سؤال،  21

در نظر گرفته شده است. به منظور تعیین پایایی مقیاس تعلل ورزی تحصیلی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده  "ورزیعادت تعلل

( از دانشگاه فلوریدای جنوبی، ضریب آلفای کرونباخ را برای 2004بوزی )(. اونووگ2003شده است )به نقل از راثبلوم و همکاران، 

( در پژوهش خود به منظور 1386محاسبه کرده است. جوکار و دالورپور ) 76/0و   85/0،  84/0سه مقوله این پرسشنامه به ترتیب 

تعیین روایی مقیاس تعلل ورزی از روش تحلیل عاملی و همبستگی گویه با نمره کل استفاده کردند. در بررسی مقدماتی برای 

مون در سطحی مطلوب و معنادار گزارش شده ها با نمره کل آزو همبستگی گویه 88/0( برابر kmoانجام تحلیل عاملی، مقدار )

اند. است. از این ابزار بیشتر در موارد پژوهشی استفاده شده است؛ به همین خاطر سازندگان آن نقطه برش برای آن تعیین نکرده

                                                           
22 . Positive Affect and Negative Affect questionnaire 
23 . Connor & Davidson Flexible action questionnaire 
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یین را تعلل ورزی به پا 35به باال را در این آزمون تعلل ورزی باال و نمره  60( نمره 1391؛ به نقل از کوثری، 2011) 24اما هاپه

 .پایین تعریف کرده است

 

 یافته ها
های آمار توصیفی های خامِ پژوهش را با استفاده از شاخصها، پژوهشگر قصد دارد یافتهدر تجزیه و تحلیل توصیفی داده

 .شود بندی کند و در تجزیه و تحلیل استنباطی به آزمون فرضیه ها و پاسخ گویی به سؤاالت تحقیق پرداخته میطبقه

نتایج مربوط به آمار توصیفی نشان داد که میانگین نمرات در متغیرهای عواطف مثبت و منفی، انعطاف پذیری کنشی و تعلل 

 می باشد.  11/47و   95/68،  36/26،  46/32ورزی تحصیلی دانش آموزان به ترتیب 

 استفاده شد. 25اسمیرنوف یك راهه -فجهت مشخص نمودن نرمال بودن توزیع متغیرها در جامعه، از آزمون کالموگرو

 اسميرنوف -نتایج آزمون کالموگوف .1جدول 

 سطح معناداری آمارهZ تعداد متغير

 06/0 37/1 100 عواطف مثبت

 30/0 96/0 100 عواطف منفی

 08/0 32/1 100 انعطاف پذیری کنشی

 11/0 20/1 100 تعلل ورزی تحصيلی

 13/0 16/1 100 پيشرفت تحصيلی

 

 05/0بیشتر از  اسمیرنف در تمامی متغیرها -مشاهده می گردد چون سطح معناداری آزمون کالموگروف 1وجه به جدولبا ت

درصد اطمینان می توان گفت توزیع نمرات متغیرهای مورد بررسی نرمال می باشد. و سپس  با استفاده از ابزار 95می باشد لذا با 

 سون ، رگرسیون  به تجزیه و تحلیل داده ها می پردازند.های آماری در این پژوهش ضریب همبستگی پیر

 به منظور بررسی رابطه بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.

 پيرسون: نتایج حاصل از ضریب همبستگی 2جدول

 سطح معناداری ضریب همبستگی تعداد متغیر مالک متغیر پیش بین

  عواطف مثبت

 یلیتحص یتعلل ورز

 

100 32/0- 00/0 

 00/0 52/0 100 عواطف منفی

 00/0 -63/0 100 انعطاف پذیری کنشی

 

مثبت و انعطاف پذیری  عواطف بینمی توان نتیجه گرفت که  2بر اساس نتایج حاصله از آزمون همبستگی پیرسون از جدول 

درصد فرض  95لذا با احتمال . داردوجود  معکوسرابطه  معنادار  >05/0Pدانش آموز ان در سطح  تحصیلی ورزی تعلل با کنشی

 عواطف مثیت و انعطاف پذیریبا توجه به جدول فوق می توان گفت هرچه  صفر رد می شود و فرض پژوهش تایید می گردد. پس

ه بین کو بالعکس.  همچنین نتایج نشان داد خواهد بود پایین تحصیلی دانش آموزان تعلل ورزی باشد ،میزان  باال دانش آموزان

درصد  95وجود دارد .لذا با احتمال مستقیم رابطه  معنادار   >05/0Pدانش آموزان در سطح  تحصیلی ورزی تعلل با منفی طفعوا

دانش  عواطف منفیبا توجه به جدول فوق می توان گفت هر چه  فرض صفر رد می شود و فرض پژوهش تایید می گردد. پس

 و بالعکس.  خواهد بود باال نتحصیلی دانش آموزا تعلل ورزیباشد  باال آموزان

                                                           
24- Hoppe 
25 .One way Kolmogorov- Smirnov 
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سیون های رگر. پیش فرضشودهای رگرسیون مطالعه فرضقبل از انجام رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام، باید پیش

عدم وجود همخطی بین متغیرهای پیش و   های پرتعدم وجود داده، توزیع نمرات متغیر وابسته پیوسته باشدشامل:  چندگانه 

 بود.بر قرار  بین

 تعلل ورزی تحصيلی براساس عواطف مثبت و منفی و انعطاف پذیری کنشی. رگرسيون گام به گام پيش بينی 3جدول 

  R متغیر
خطای استاندارد 

 برآورد

-دوربین

 واتسون
F Sig b β t sig 

 00/0 27/5 - 65/54 00/0 21/31 79/1 23/16 49/0 70/0 ثابت رگرسيون

 06/0 56/0 04/0 11/0       عواطف مثبت

 00/0 25/4 34/0 90/0       عواطف منفی

انعطاف پذیری 

 کنشی
      50/0- 52/0- 00/6- 00/0 

 

قل مست هایتحصیلی(  و متغیر تعلل ورزینشان می دهد که مقدار همبستگی چندگانه بین متغیر مالک ) 3نتایج جدول 

است که بیانگر همبستگی باالی متغیر مالک و متغیر های  70/0 عواطف مثبت و منفی و انعطاف پذیری کنشی دانش آموزان

مستقل می باشد مجذور)
2r تحصیلی دانش آموزان  را توسط این  تعلل ورزی  تغییر در نمرات 49/0(در مدل مورد ا ستفاده

نا دار نبودن این مدل در سطح نتیجه می گیریم که فرض صفر  مبنی بر مع=P< 21/31 F,01/0 عوامل برآورد می شود. چون

شود  و مدل معنا دار است و استفاده از رگرسیون منطقی به نظر می رسد.همچنین ضرائب بتای استاندارد  (رد می01/0خطای )

شده برای ارزیابی سهم هر یك از متغیرها در مدل اندازه ای را ارائه می دهد. اعداد بزرگ نشان دهنده ی این هستند که تغییر 

واحد دراین متغیرها پیش بینی اثر شدیدتری بر متغیر مالک دارد . در نتیجه با ثابت بودن سایر متغیرها هریك واحد  افزایش یك 

تحصیلی دانش آموزان  می شود  .مقدار  تعلل ورزیتغییر در   34/0 و 52/0باعث تغییرانعطاف پذیری کنشی و عواطف منفی در 

و سطح  tمقدار می باشد .باتوجه به 90/0و  50/0به ترتیب  بودن منفی عواطف و کنشی ذیریپ انعطافبتا برای متغیر پیش بین 

به  ؛ فیمن عواطف و کنشی پذیری انعطافمعنادار می باشد .بنابراین  منفی عواطف و کنشی پذیری انعطافمعنا داری  فقط برای 

 آموزان  می باشد . تحصیلی دانش  تعلل ورزیبیشترین قدرت پیش بینی کنندگی برای  ترتیب

 

 بحث
عواطف مثبت و منفی و انعطاف پذیری کنشی با تعلل  نیب پژوهش حاضر جهت پاسخ گویی به این پرسش انجام شد که آیا

 ؟  رابطه وجود دارد ورزی تحصیلی دانش آموزان

 "د دارد.دانش آموزان رابطه وجو یليتحص یعواطف مثبت با تعلل ورز نيب"پژوهش بيان می دارد  اول فرضيه

سطح  دانش آموز ان در تحصیلی ورزی تعلل با مثبت عواطف بینفصل چهار می توان نتیجه گرفت که  با توجه به نتایج حاصل از

05/0P<  درصد فرض صفر رد می شود و فرض پژوهش تایید می گردد. پس 95لذا با احتمال . وجود دارد معکوسرابطه  معنادار 

یین پاتحصیلی دانش آموزان تعلل ورزی باشد ،میزان  باال دانش آموزان عواطف مثیتهرچه  با توجه به جدول فوق می توان گفت

 ،رحمانی( 1397)اکبری و کرباسدهی پور ،یوسف( 1397)همکاران و ریاضی نتایج این فرض با تحقیقات پیشین خواهد بود . 

هماهنگ و  ( 2013) پیچل و گوردون-و سیرویس،ملیا( 1393) محمدی و آذر حیفت گرگری، ،بدری( 1396)محمدی و جوانمرد

( 1397و همکاران) یاضیمطالعه ر جینتانتایج مطالعات انجام شده از جمله همسو می باشد.در بحث این فرضیه می توان گفت 

در دانش آموزان  یل ورزدر تعل یو عواطف منف یشناخت ینارساکنش ور ،یسبك شناخت یرهاینقش متغ یتحت عنوان بررس

 نی. همچنهستند یمعنادار تعلل ورز یکننده ها ینیب شیپ یو عواطف منف یشناخت ییفعال، توانا یشگرینشان داد که سبك آزما

R
2
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تعلل  ینیب شیدر پ یو مثبت معنادار ینقش منف بیبه ترت یشناخ ییو توانا یهمزمان نشان داد که عواطف منف ونیرسرگ جینتا

به  ی( در مطالعه ا1397)یو اکبر یپور کرباسده وسفی.کنند یم نییرا تب یتعلل ورز انسیاز وار % 10در مجموع  دارند و یورز

نشان  جیدر دانش آموزان مقطع متوسطه پرداختند که نتا یبراساس عاطفه مثبت و منف یلیتحص یاهمال کار ینیب شیپ یبررس

 لیحلت جی. نتاردرابطه مثبت و معنادار وجود دا یو با عاطفه منف یبطه منفبا عاطفه مثبت را یلیتحص ینمره اهمال کار نیداد ب

دانش آموزان مقطع  یلیتحص یاهمال کار راتییدرصد از تغ 18به صورت مثبت  یعاطفه منف رینشان داد که متغ زین ونیرگرس

دانش  یلیتحص یبا اهمال کار یگرفت که عاطفه مثبت و منف جهیتوان نت یاساس م نیکنند. بر ا یم ینیب شیمتوسطه را پ

جوانمرد و  یرحمانپژوهشی نیز  در دار آن هستند. یمعن ینیب شیقادر به پ یو تاحدود اشتهآموزان مقطع متوسطه رابطه د

 یکار اهمال ینیب شیدر پ شرفتیهدف پ ینیترس از شکست و جهت گز ،ینقش عاطفه مثبت و منف ی( به بررس1396)یمحمد

ا  اهمال ب شرفتیهدف پ ینیترس از شکست و جهت گز ،ینشان داد عاطفه مثبت و منف جیداخت که نتاپر انیدانشجو یلیتحص

( با عنوان رابطه ی خود 1393) یآذر و محمد یفتح ،یگرگر یبدر ای دیگر مطالعه دروجود دارد. اداررابطه معن یلیتحص یکار

نشان داد که بین خود بخششی و عواطف مثبت و منفی با بخششی و عواطف مثبت و منفی با تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان 

که متغیرهای پیش بین خود بخششی  دادتعلل ورزی تحصیلی رابطه معنی دار وجود دارد.عالوه بر این، نتایج به دست آمده نشان 

میان خود  ه ی منفیو عواطف مثبت و منفی قادرند تغییرات تعل لورزی را پیش بینی کنند. تحلیل مسیر نیز نشان داد که عاطف

( 2013) چلیگوردون و پ-ایس،ملیرویپژوهش س جینتاهمچنین  بخششی و تعلل ورزی به عنوان متغیر میانجی عمل می کند.

 و در تبین نشان دهند. یدارد که اهمال کار یشتریهستند احتمال ب یمنف یجانیوه یکه در حالت عاطف ینشان دادکه افراد

 بیش خوشحالی سرحالی، رویی، گشاده و شادی چون هایی ویژگی مثبت با عاطفه ی کهگفت  می توان این فرض نتیجه گیری

؛ به نقل از بخشی 1985همچنین واتسون و تلگن) .است همراه نشاط و شور و سرزندگی آسودگی،رضایتمندی، و آرامش حد، از

 ها آن .دارد منفی افسردگی همبستگی یمعال و خلق با پایدار نحو به مثبت ی عاطفه که ساختند مشخص( 1384پور و دژکام،

 این رسد می نظر به .اند کرده ذکر قوی و خواه پرشور، هیجان سرخوش، فعال، را باال مثبت ی عاطفه دارای افراد خصایص

 ورزی تعلل با مثبت عواطف با توجه به مطالب مطرح شده می توان گفت بینتضاد باشد.  در افراد در ورزی تعلل با خصایص

 دارد. وجود معکوس معنادار  رابطه ان آموز دانش یلیتحص

 

 ".دانش آموزان رابطه وجود دارد یليتحص یبا تعلل ورز منفیعواطف  نيب"فرضيه دوم پژوهش بيان می دارد 

وزان در دانش آم یلیتحص یبا تعلل ورز یحاصل از فصل چهار می توان نتیجه گرفت که بین عواطف منف جیتوجه به نتا با

درصد فرض صفر رد می شود و فرض پژوهش تایید می  95دارد .لذا با احتمال  وجود مستقیمرابطه  معنادار   >05/0Pسطح 

دانش آموزان  یلیتحص یدانش آموزان باال باشد تعلل ورز یگردد. پس با توجه به جدول فوق می توان گفت هر چه عواطف منف

 ی( ،رحمان1397)یو اکبر یپور کرباسده وسفی( ،1397و همکاران) یاضیر نیشیپ قاتیفرض با تحق نیا جینتا. باال خواهد بود

(  هماهنگ و 2013) چلیگوردون و پ-ایس،ملیروی( و س1393) یآذر و محمد یفتح ،یگرگر ی( ،بدر1396)یجوانمرد و محمد

( 1397و همکاران) یاضیمطالعه ر جیشده از جمله نتا جاممطالعات ان جیتوان گفت نتا یم هیفرض نیباشد.در بحث ا یهمسو م

در دانش آموزان  یدر تعلل ورز یو عواطف منف یشناخت ینارساکنش ور ،یسبك شناخت یرهاینقش متغ یتحت عنوان بررس

 نی. همچنهستند یمعنادار تعلل ورز یکننده ها ینیب شیپ یو عواطف منف یشناخت ییفعال، توانا یشگرینشان داد که سبك آزما

تعلل  ینیب شیدر پ یو مثبت معنادار ینقش منف بیبه ترت یشناخ ییو توانا یشان داد که عواطف منفهمزمان ن ونیرگرس جینتا

به  ی( در مطالعه ا1397)یو اکبر یپور کرباسده وسفیکنند. یم نییرا تب یتعلل ورز انسیاز وار % 10دارند و در مجموع  یورز

نشان  جیدر دانش آموزان مقطع متوسطه پرداختند که نتا ینفبراساس عاطفه مثبت و م یلیتحص یاهمال کار ینیب شیپ یبررس

 لیحلت جیرابطه مثبت و معنادار وجود دارد. نتا یو با عاطفه منف یبا عاطفه مثبت رابطه منف یلیتحص ینمره اهمال کار نیداد ب

دانش آموزان مقطع  یلیصتح یاهمال کار راتییدرصد از تغ 18به صورت مثبت  یعاطفه منف رینشان داد که متغ زین ونیرگرس

دانش  یلیتحص یبا اهمال کار یگرفت که عاطفه مثبت و منف جهیتوان نت یاساس م نیکنند. بر ا یم ینیب شیمتوسطه را پ

و  جوانمرد یرحمان زین یدار آن هستند. در پژوهش یمعن ینیب شیقادر به پ یآموزان مقطع متوسطه رابطه داشته و تاحدود
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 یکار اهمال ینیب شیدر پ شرفتیهدف پ ینیترس از شکست و جهت گز ،ینقش عاطفه مثبت و منف ی( به بررس1396)یمحمد

ا  اهمال ب شرفتیهدف پ ینیترس از شکست و جهت گز ،ینشان داد عاطفه مثبت و منف جیپرداخت که نتا انیدانشجو یلیتحص

( با عنوان رابطه ی خود 1393) یآذر و محمد یحفت ،یگرگر یبدر گرید یرابطه معنادار وجود دارد.در مطالعه ا یلیتحص یکار

بخششی و عواطف مثبت و منفی با تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان نشان داد که بین خود بخششی و عواطف مثبت و منفی با 

خششی ب داد که متغیرهای پیش بین خود انتعلل ورزی تحصیلی رابطه معنی دار وجود دارد.عالوه بر این، نتایج به دست آمده نش

ورزی را پیش بینی کنند. تحلیل مسیر نیز نشان داد که عاطفه ی منفی میان خود  و عواطف مثبت و منفی قادرند تغییرات تعلل

( 2013) چلیگوردون و پ-ایس،ملیرویپژوهش س جینتا نیبخششی و تعلل ورزی به عنوان متغیر میانجی عمل می کند. همچن

و  نیتب در .نشان دهند یدارد که اهمال کار یشتریهستند احتمال ب یمنف یجانیوه یکه در حالت عاطف یدادکه افراد ننشا

توان گفت که عاطفه ی منفی با ویژگی هایی چون غمگینی، نگرانی و اضطراب، بی قراری و  یفرض م نیا یاحتمال یریگ جهینت

همراه است. به نظر می رسد ویژگی های عاطفه صرف انرژی زیاد برای انجام دادن کارها و احساس بی ارزشی  امیدی،بی تابی، نا

ی منفی در افراد تعلل ورز به وفور و ویژگی های عاطفه ی مثبت به ندرت مشاهده می شود. در کل می توان گفت که عاطفه ی 

را در فرد ی مثبت از متغیرهای مغایر با آن است. عاطفه ی منفی، حاالتی  طفهمنفی از متغیرهای حاضر در زمان تعلل ورزی و عا

ایجاد می کند که با حاالت فرد تعلل ورزی هم خوانی دارد. به طورکلی می توان این گونه عنوان کرد که عاطفه ی منفی یکی از 

حاالت روانی حاضر در زمان تعلل ورزی است. فشارهای روانی ناشی از تعلل ورزی مثل: احساس گناه، ترس و نا ایمنی، خشم و 

 توان گفت یردی است که فرد تعلل ورز با آن دست و پنجه نرم می کند.با توجه به مطالب مطرح شده ماحساس شرم از جمله موا

 .وجود دارد مستقیمدانش آموزان رابطه  معنادار   یلیتحص یبا تعلل ورز یبین عواطف منف

 

وجود  رابطهدانش آموزان  یليتحص یبا تعلل ورز یکنش یریانعطاف پذ نيب"فرضيه سوم پژوهش بيان می دارد 

 "دارد.

 >05/0P دانش آموزان در سطح  تحصیلی ورزی تعلل با کنشی پذیری انعطاف، بین  چهار فصل از حاصل نتایج به توجه با

 تحقیقات با فرض این نتایج فرض صفر رد و فرضیه پژوهش تایید می شود. %95حاصل شده است و با اطمینان و منفی  معنادار

و   ( 1394)اناری ، ممتاز(1394)امیری و ، حسینی( 1395)همکاران و ،سلطانی(1396)ارفعی یصدیق و بیدگلی پیشین نمکی

در جمله  از شده انجام مطالعات نتایج گفت توان می فرضیه این بحث در .باشد می همسو و هماهنگ(  2014) گوون اوکسوزو

 انیدر دانشجو یلیتحص یبا اهمال کار یو تاب اور یرابطه ذهن آگاه ی( به بررس1396)یارفع یقیو صد یدگلیب ینمک یمطالعه ا

در  رابطه معنادار وجود دارد. انیدر دانشجو یلیتحص یبا اهمال کار یو تاب اور یذهن آگاه نینشان داد ب جیپرداختند که نتا

 یلیصتح یدر تعلل ورز یروان شناخت یو تاب آور ینقش خودکارآمد ی( به بررس1395و همکاران) یسلطان ی نیزپژوهش

و  یارتباط منف یلیتحص یبا تعلل ورز یروان شناخت یو تاب آور یخودکارآمد نینشان داد ب جیپرداختند که نتا انیدانشجو

ادار و معن یتوانند به طور منف یم یروان شناخت یو تاب آور ینشان داد که خودکارامد ونیرگرس لیتحل جیمعنادار وجود دارد. نتا

( تحت عنوان 1394)یریو ام ینیحس قیتحق جی.نتادینما ینیب شیرا پ انیدر دانشجو یلیتحص یرزتعلل و انسیدرصد از وار 41

 یگهمبست یلیتحص یو اهمالکار آوریتاب نآموزان نشان داد که بیدانش یلیتحص یبا اهمال کار یتاب آور نیرابطه ب یبررس

عکس با و بال افتهیدانش آموزان کاهش  یلیتحص ی، اهمالکار آوریتاب شیگرفت با افزا جهیتوان نت یم نیوجود دارد. بنابرا یمنف

آموزش و  یدرباره  یمهم یضمن حاتیها تلو افتهی نایدر دانش آموزان باال رفته است.  یلیتحص یاهمالکار ،یکاهش تاب آور

-هدف تبحر یریگتجه نیب ند( نشان داد1394)یممتاز انار در مطالعه ای دیگردانش آموزان دارد. یبرا یخدمات مشاوره ا

ابطه ر یلیتحص یکاربا اهمال ینشک یریپذو انعطاف شیگرا-هدف عملکرد یریگاجتناب، جهت-هدف تبحر یریگجهت ش،یگرا

 یریپذانعطاف یرهایمتغ بیبه ترت نیبشیپ یرهایمتغ انیآن بود که از م انگریب ونیرگرس لیتحل جیو معنادار وجود دارد. نتا یمنف

ب یآموزان داشتند. ضرادانش یلیتحص یکارنمره کل اهمال ینیبشیدر پ ینقش معنادار شیگرا-هدف تبحر یریگو جهت یکنش

 د.آموزان نقش دارندانش یلیتحص یکارنمره کل اهمال ینیبشیو پ نییبه طور معکوس در تب ریدو متغ نیکه ا دهدیبتا نشان م

 یتاب آور نینشان داد ب جیپرداختند که نتا یبا اهماکار یطه تاب آورراب یبه بررس ی( در پژوهش2014اوکسوزو گوون )همچنین 
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 دشوار شرایط با مواجه در افراد گفت توان می این فرض  و نتیجه گیری احتمالی  تبین در معلمان رابطه وجود دارد. یبا اهمالکار

  .اورند روی اجتناب حتی و کارها انجام در ربه تأخی مناسب، زمان در کارها درست انجام و کارآمد مقابله جای که به است ممکن

 و رادارند کننده تهدیده شرایط با آمیز سازگاری موفقیت توانایی هستند، برخوردار باالتری آوری تاب مهارت از افرادی که یعنی

 کارها درست جامان در دشوار و سخت شرایط رغم کنند. در نتیجه علی عبور آن از و کرده تحمل را ها توانند دشواری می بهتر

 آور تاب افراد درواقع .باشند می دارا را شرایط با انواع مواجه برای الزم پذیری انعطاف و دهند می نشان خود از را کمترین تعلل

 عبور آمده وجود به مشکالت از خوبی به توانند می و برخوردار هستند زندگی های چالش با مواجه برای الزم پذیری از انعطاف

 که شود می باعث پایین آوری تاب دیگر سوی از .شود اهدافشان نمی به ها آن رسیدن از مانع زندگی منفی خدادهایر کنند و

 کارهای انجام یا کند اجتناب سازنده، و مؤثر مقابله جای و به باشد نداشته را مشکالت با برخورد برای الزم ظرفیت و فرد توانایی

 ورزی تعلل و آوری تاب بین ارتباط تفسیر در درواقع .اندازند تأخیر به را است وریضر تحصیلی عملکرد بهبود برای مهم که

 از برخورداری عدم دلیل به مشکالت با زمان برخورد در برند، می رنج پایین آوری تاب از که افرادی گفت توان تحصیلی می

کنند. پس با  می استفاده ورزی تعلل همچون حاصل راهبردهای بی از آوری تاب همچون شناختی روان های و مهارت ها ویژگی

جود منفی و معنادار آموزان دانش تحصیلی ورزی تعلل با کنشی پذیری انعطاف توجه به مطالب مطرح شده می توان گفت بین

دارد. یکی از محدودیت های پژوهش حاضر محدود بودن جامعه آماری به دانش آموزان پسر مقطع دوم متوسطه شهر تربت جام 

باشد، که به منظور تعمیم پذیری باالی نتایج پیشنهاد می گردد به بررسی رابطه عواطف مثبت و منفی و انطاف پذیری کنشی می 

 با تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان  دختر سایر شهرها، مقاطع تحصیلی پرداخته شود. 
 

 تقدیر و سپاس

 کردند، همچنین یاری را پژوهشگران حوصله، و وقت صرف با و شرکت نموده پژوهش این در که عزیزی دانش آموزان تمام از

 در جهت و داشته مبذول را همکاری نهایت آموز ش و پرورش تربت جام، مدیران مدارس و معلمان گرامی که محترم مسئوالن از

 .داریم را و قدردانی تشکر نهایت نمودند، تالش پژوهش این تحقق
  

http://www.psyj.ir/


 27 -36، ص  1399 ، پاییز23فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 

 و مراجع منابع

 با منفی و مثبت عواطف و بخششی خود ی (. رابطه1393نادر.)،یمحمد،اسکندر؛آذر یحفترحیم؛،یگرگر یبدر [1]

 .6-21،صص:1 ی شماره ،3 ی مدرسه، دوره شناسی روان ی تحصیلی دانش آموزان. مجله ورزی تعلل

(. تحلیل عاملی تاییدی مقیاس عاطفه مثبت و منفی.مجله 1384بخشی پور رودسری، عباس و دزکام، محمود ) [2]

 . 365-351(:36)پیاپی  4ناسی، سال نهمف شماره روانش

 تربیتی اهداف پیشرفت. اندشه های نوین با آموزشی ورزی تعلل (.رابطه1386محمدآقا.) دالورپور، و بهرام جوکار، [3]

،3(3، )80-61. 

قطع آموزاندختر م، رابطه بین تاب آوری با اهمال کاری تحصیلی دانش1394حسینی, زینب السادات و حسن امیری،  [4]

ی ، تهران، مرکز همایشهانخستین کنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران متوسطه دوم شهرستان اسالم آبادغرب،

 .https://www.civilica.com/Paper-PSYI01-PSYI01_034.html توسعه ایران،

 آموزان مادران دانش در لورزی تعل و گرایی کمال ی (.مقایسه1390سعید.) رجبی، و مسلم عباسی، ؛فرهاد خرمایی، [5]

 .60-77(،1)1یادگیری، ناتوانی .یادگیری ناتوانی بدون و با

 مجله .زندگی از رضایت مندی و روانی سالمت آوری، (.تاب1386نرگس) صحراگرد، و بهرام جوکار، سامانی،سیامك، [6]

 .290-295 :صفحه ،3 شماره سیزدهم، سال .ایران بالینی شناسی وانر و پزشکی روان

 13اندیشه و رفتار، .افسردگی و اضطراب با آن ارتباط و دانشجویان در کاری اهمال شیوع (.میزان1388.) داوود کرمی، [7]

(4،)34-25. 

ی یمی و پیشرفت تحصیل(. نگرش مادر نسبت به شیوه های فرزند پروری با یادگیری خودتنظ1387ملك مکان، مراد.) [8]

 در دانش آموزان سال سوم راهنمایی آباده. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم. 

و عواطف مثبت و  جانیه میرابطه تنظ یبررس.(1393)ی،نیلوفر؛رجبی،سعید؛عباسی،مسلم؛زمانلو،خدیجه.لیکائیم [9]

-52، صص:10،سال32شماره  ان شناسی تربیتی،.فصلنامه روانیدر دانشجو یلیتحص یبا عملکرد و فرسودگ یمنف

32. 

، پیش بینی اهمال کاری تحصیلی براساس عاطفه مثبت و 1397یوسف پورکرباسدهی, اسماعیل و بهمن اکبری،  [10]

 ، تهران، شرکتیازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعیمنفی در دانش آموزان مقطع متوسطه،

 .https://www.civilica.com همایشگران مهر اشراق،
[11] Busco, M. R. (2010). The Procrastinator's Guide to Getting Things Done. The Gilford 

[12] Press. 

[13] Connor, k. m. & Davidson, J. R. T. (2003). Development of a new resilience scal: The 

connorDavidson Resilience scale (CD-RISC) Depression and Anxiety, 18.76-82. 

[14] Hamill. S. (2002). Resiliency and self-efficacy: The importance of efficacy beliefs and 

copingmechanisms in resilient adolescents. Colgate university Journal of the sci 

Harris, P.L. (1991). The Work of the Imitation, In A. Whiten (Ed.), Natural Theories 

of  Mind (Pp. 283-304). Oxford, UK: Basil Blackwell. 

[15] Knaus, W. J. (2010). The procrastination work book. New York: New Harbinger 

[16] Publications, Inc. 

[17] Pekrun, R., Elliot, A.J., & Maier, M. (2009); “Achievement goals and achievement 

emotions: Testing a model of their joint relations with academic performance”; Journal 

of Educational Psychology, Vol. 101, pp.115−135. 

[18] Pressman, S.D., Cohen, S. (2005); “Does positive affect influence health?”; 

[19] Psychol Bul, Vol. 131, pp. 925–71. 

[20] Reich, J.W., Zautra, A.J., Davis, M. (2003); “Dimensions of affect relationships: 

models and their integrative implications”; Rev Gen Psychol, Vol. 7, pp. 66–83. 

[21] Sharksnas Bonnie, L,. Thomas. (2002). The relationship between resilience and job 

satisfaction in mental health care worker's dissertation in Human Development 

[22] Sirois, F. M., Melia-Gordon, M. L., & Pychyl, T. A. (2013). I look after my health, 

later, an investigation of procrastination and health. Journal of Personality individual 

difference, 35 (5), 1167-1184. 

http://www.psyj.ir/
https://www.civilica.com/Paper-PSYI01-PSYI01_034.html
https://www.civilica.com/Paper-RAFCON11-RAFCON11_227.html

