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چکيده

تاریخ دریافت1399/4/16 :
تاریخ پذیرش1399/6/24 :

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین عواطف مثبت و منفی و انعطاف پذیری کنشی با تعلل ورزی و
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم شهرستان تربت جام بود .روش پژوهش حاضر
از نوع طرح های همبستگی بود .جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم
شهرستان تربت جام در سال تحصیلی  98-99بودند،که از این تعداد  100دانش آموز به روش نمونه
گیری خوشه ای انتخاب شدند.ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق ،پرسشنامه ارزیابی عاطفه ی
مثبت و منفی واتسون و تلگن( ،)1988پرسشنامه انعطاف پذیری کنشی کانرودیویدسون ( )2003و
پرسشنامه تعلل ورزی تحصیلی سولومون و راث بلوم ( )1989بود .جهت تجزیه و تحلیل داده ها از
ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد و فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفت و این
نتایج حاصل شد :بین عاطفه مثبت با تعلل ورزی تحصیلی رابطه منفی و معنادار و بین عاطفه منفی
با تعلل ورزی تحصیلی رابطه مثبت ومعنادار وجود داشت  .نتایج دیگر حاکی از رابطه منفی و معنادار
بین انعطاف پذیری کنشی با تعلل ورزی تحصیلی بود.همچنین نتایج پژوهش نشان داد انعطاف پذیری
کنشی و عواطف منفی ؛ به ترتیب بیشترین قدرت پیش بینی کنندگی برای تعلل ورزی تحصیلی دانش
آموزان را دارند.

واژگان کليدی :عواطف مثبت و منفی  ،انعطاف پذیری کنشی  ،تعلل ورزی تحصیلی.
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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
تربیتی را به خود اختصاص داده است .در ساختارهای تربیتی و آموزشی معیاری که برای سنجش میزان دستیابی به اهداف تربیتی
در نظر گرفته شده ،پیشرفت تحصیلی است .پیشرفت تحصیلی یعنی اینکه سطح مورد انتظار آموزش برآورده شود و افزایش
یادگیری سطح نمرات و قبولی دانش آموزان در دروس هر پایه تحصیلی و در تعریفی دیگر می توان گفت چنانچه آموخته های
آموزشگاهی فرد متناسب با توان و استعداد بالقوه او باشد یا آموخته های فرد متناسب با توان و استعدادی وی بوده ،در یادگیری
فاصله ای بین توان بالقوه و بالفعل او نباشد ،می توانیم بگوییم که دانش آموزان به پیشرفت تحصیلی نائل گردیده است.پیشرفت
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
ضر وری و اجتناب ناپذیر بهبود کیفیت نظام آموزشی است .توجه به این امر چیزی است که در تمام دنیا در راس برنامه های توسعه
آموزشی مد نظر قرار می گیرد .پیشرفت تحصیلی از این جهت اهمیت دارد که در یادگیری اثر داشته و یادگیری آموزشگاهی،
پیشرفت تحصیلی را تحت تاثیر قرار می دهد(ملك مکان .)1387،
تعلل ورزی 1مشکل رفتاری خودکار در به تأخیر انداختن یك فعالیت مهم یا فعالیتی از زمانی به زمان دیگر در آینده است .
فرایندی که پیامد آن برای فرد مشکل ساز است(ناس.)2010،2تعلل کردن تأخیر نامعقول در راهکاری است که از قبل قصد انجام
دادن آن را داشتیم و اغلب زمانی رخ می دهد که ما انتظار داریم آن کار را بدتر انجام دهیم.فیور )2002(3تعلل ورزی را مکانیسمی
برای کنار آمدن با اضطراب در آغاز یا تکمیل تکلیف می داند (رورباگ2006،4؛به نقل از خرمایی ،عباسی و رجبی .)1390،تعلل
ورزی انواع مختلفی دارد که متداول ترین شکل آن ،تعلل ورزی تحصیلی 5است .نوع رایج تعلل ورزی تحصیلی نیز در دانش
آموزان ،به تأخیر انداختن آغاز یك تکلیف واگذار شده و برنامه ریزی در شروع و عصبانیت در زمان اتمام آن است(جوکار و
دالورپور. )1386،تحقیقات مختلف ،میزان شیوع متفاوتی را از تعلل ورزی در بین دانش آموزان و دانشجویان گزارش کرده است .
بورکا و یون 50 ،)2008(6درصد  ،استیل )2007(7بین  20تا  30درصد و اُبرین ،)2002(8حدود 70-85درصد برآورد کرده اند(.
به نقل از بدری گرگری،فتحی آذر و محمدی.)1393،تحقیقات انجام یافته در ایران نیز میزان شیوع تعلل در بین دانشجویان باالتر
گزارش کرده است .کرمی( )1388شیوع تعلل ورزی را در دانشجویان دانشگاه  61درصد گزارش کرده است .پژوهش های تجربی
نشان داده است که تعلل ورزی مشکل انگیزشی است .از نظر بورکا و یون( )2008تعلل ورزی در کاری ممکن است ناشی از
اختالف میان ارزشمندی و توانایی فرد با عملکرد او باشد .باسکو )2010(9تعلل ورزی را عملی می داند می داند که دو عامل در
آن نقش دارد .یکی باور فرد از ناتوانی در انجام دادن یك عمل و دیگری عاطفه و احساسات فرد است که او را از درون برمی
انگیزد .او تعلل را محصول نشخوار این افکار و احساسات به حساب می آورد .اسکونبرگ )2005(10نیز دو عامل را در بروز تعلل
ورزی مؤثر می داند :عامل اول مدیریت زمان؛انضباط کاری ،کنترل خود و انگیز هی مطالعه و عامل دوم احساس عدم شایستگی،
ترس از شکست ،اضطراب آزمون ،فشار روانی مطالعه و افسردگی است( به نقل از بدری گرگری و همکاران .)1393،
یکی از متغیرهای اثر گذار بر تعلل ورزی تحصیلی ،عواطف مثبت و منفی 11می باشد .اسپینوزا )1986( 12پیشنهاد می کند
که همه هیجانات می توانند از هیجان درد و لذت ایجاد شوند .امروزه یك تمایز مشخص بین حالت های احساساتی بودن وجود
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دارد که شامل هیجانات مثبت و منفی می باشد(ریج،زوترا و دیویس .)2003،13هیجان های منفی شامل نشانه هایی از اضطراب و
افسردگی است .از طرف دیگر خوشرویی ،شادی و عزت نفس نمونه هایی از هیجانات مثبت می باشند(پرسمن و کوهن.)2005،14
بر خالف تصور غلط عموم ،هیجانات مثبت و منفی می تواند در زمان یکسان در درون شخص اتفاق بیافتد(الرسن،ام سی گروه و
کاسیپو2001،15؛به نقل از میکائیلی  ،رجبی ،عباسی و زمانلو ،)1393،با داللت بر اینکه هیجانات به صورت وارونه و متضاد هم در
انتهای یك پیوستار وجود ندارند ،در واقع عاطفه مثبت و منفی حالت های متضاد احساس کردن نیستند،بلکه این دو خلق حالت
های مستقل-نه متضاد -احساس کردن هستند (دینر و امونز1984،16؛به نقل از میکائیلی و همکاران.)1393،
از متغیرهای دیگراثر گذار بر تعلل ورزی تحصیلی ،انعطاف پذیری کنشی می باشد .یکی از عواملی که سبب سازگاری هر
چه بیشتر آدمی با نیازها و تهدیدهای زندگی می گردد و با سالمت روان رابطه نزدیکی دارد انعطا ف پذیری کنشی می باشد .
انعطاف پذیری کنشی ،جایگاه ویژ ه ای در حوزه های روان شناسی تحول ،روان شناسی خانواده و بهداشت روانی یافته است .
انعطا ف پذیری کنشی را یك فرایند،توانایی ،یا پیامد سازگاری موفقیت آمیز با شرایط تهدید کننده تعریف نمود ه اند .به بیان
دیگر انعطا ف پذیری کنشی ،سازگاری مثبت در واکنش به شرایط ناگوار است) سامانی ،جوکار و صحراگرد .)1386،هامیل 17
()2002انعطاف پذیری کنشی را به عنوان شایستگی افراد در مواجهه با رویدادهایی که به صورت معناداری مصیبت بار هستند
،تعریف نمود .شارکناس )2002(18معتقد است افراد با انعطا ف پذیری کنشی ذاتی به دنیا می آیند و با پرورش صفاتی از قبیل
ویژگی های زیر انعطا ف پذیری کنشی را در خود حفظ می کنند :توانایی حل مسئله :تفکر منتقدانه و خالق ،برنامه ریزی و
پذیرش کمك از دیگران .خودمختاری :احساس هویت ،خودکارآمدی و خودآگاهی و تسلط بر خود و پشت سر گذاشتن سازگارانه
شرایط و پیا م های منفی و ناگوار .هدفمندی و باور به آیند های روشن :هد ف گرایی ،خوش بینی و ایمان.شایستگی اجتماعی :
تأثیرپذیری،انعطا ف پذیری فرهنگی ،همدلی ،مهارت های ارتباطی و شوخ طبعی .انعطا ف پذیری کنشی صرفاً پایداری دربرابر
آسیب ها یا شرایط تهدیدآمیز نیست) حالتی انفعالی در رویارویی با شرایط خطرناک نیست (بلکه شرکت فعال و سازنده فرد در
محیط است و می توان گفت که انعطا ف پذیری کنشی توانمندی فرد در برقراری تعادل زیستی روانی ،در شرایط خطرناک می
باشد) کانر و دیویدسون.)2003،19
پکرون 20و همکاران( ) 2009استدالل می کنند که عواطف مثبتی از قبیل امید و غرور می تواند ریشه در عملکرد تحصیلی
دانشجویان داشته باشد.اوستین 21و همکاران( ) 2010در پژوهشی نشان دادند بین ایجاد عواطف منفی و وابستگی آن به استرس
در دانشجویان و افت تحصیلی رابطه وجود دارد.با توجه به مطالب مطرح شده در این پژوهش ،پژوهشگر به دنبال پاسخگویی به
این سؤال است که آیا بین عواطف مثبت و منفی و انعطاف پذیری کنشی با تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

روش
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم شهرستان تربت جام که در سال تحصیلی -98
 97مشغول به تحصیل هستند .نمونه این پژوهش شامل  100نفر از دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم شهرستان تربت جام
که به منظور برآورد حجم نمونه با توجه به روش پژوهش همبستگی ،تعداد نمونه  100نفر انتخاب شد.از آنجایی که پژوهشگر به
لیست کاملی از اعضای جامعه دسترسی ندارد بجای روش نمونه گیری ساده از روش نمونه گیری خوشه ای -چند مرحله ای
استفاده شد (خوی نژاد .) 1380،بدین ترتیب که براساس نمونه گیری طبقه ای ابتدا بخش های آموزش و پرورش به سه گروه
برخودار،نیمه برخوردار،غ یر برخوداریا محروم که از لحاظ امکانات آموزشی محروم تلقی می شوند انتخاب شد ،در گام بعدی با
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استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای از لیست دبیرستان های بخش های انتخاب شده  1دبیرستان پسرانه به تصادف انتخاب
شد.سپس از بین دانش آموزان هر کالس این دبیرستان ها،از بین هر سه رشته ادبیات و علوم انسانی،تجربی و ریاضی و فیزیك به
سه روش نمونه گیری تصادفی ساده دانش آموزان نمونه انتخاب شدند و در مجموع 100انتخاب شدند.
ابزاری که در پژوهش حاضر به کار رفته اند به شرح ذیل اند:
پرسشنامه ارزیابی عاطفه ی مثبت و منفی:22
این مقیاس را در سال  1988واتسون و تلگن ،برای اندازه گیری دو بعد«عاطفه مثبت» و «عاطفه منفی» ساخته اند که
دارای 20گویه است .ضریب سازگاری درونی) آلفا (برای خرده مقیاس عاطفه ی مثبت 0/88،و برای خرده مقیاس عاطفه ی
منفی 0/87،به دست آمده است) بخشی پور و دژکام .)1386،در پژوهش بدری گرگری و همکاران( )1393برای بررسی روایی
سازه از تحلیل عاملی تأییدی بهره گرفته شد .با توجه به مقادیر به دست آمده برای شاخص  CFI=0/92و RMSEA =0/05
می توان نتیجه گرفت با حذف  6ماده از عواطف مثبت و منفی ،مدل دو عاملی از برازش خوبی برخوردار است .نتایج تحلیل های
به دست آمده نشان داد که ضریب آلفای کرونباخ برای عاطفه ی مثبت( )0/82و برای عاطفه ی منفی( )0/77است.
پرسشنامه انعطاف پذیری کنشی کانرودیویدسون:)2003(23
این مقیاس شامل  25سؤال است و توسط کانر و دیویدسون ( )2003برای اندازه گیری قدرت مقابله با فشار و تهدید ،تهیه
ال
شده است .برای هر سؤال ،طیف درجه بندی پنج گزینه ای (کامالً نادرست تا همیشه درست) در نظر گرفته شده که از صفر (کام ً
نادرست) تا چهار (همیشه درست) نمره گذاری می شود .محمدی ( ،)1384این مقیاس را در ایران هنجاریابی کرده است .این
مقیاس اگرچه ابعاد مختلف انعطاف پذیری کنشی را می سنجد ولی دارای یك نمره کل است.محمدی( )1384با استفاده از ضریب
آلفای کرونباخ ،ضریب پایایی مقیاس را 0/89به دست آورد و اعتبار مقیاس را به روش همبستگی هر گویه با نمره کل مقوله ضریب
های بین  0/41تا  0/64به دست آورد .سامانی،جوکار وصحراگرد( )1386در یك بررسی مقطعی پایایی مقیاس را در دانشجویان
شیراز و به کمك ضریب آلفای کرونباخ برابر با  0/87به دست آوردند .در پژوهش حاضر اعتبار همزمان این مقیاس از طریق
همبسته نمودن آن با" مقیاس سرسختی روان شناختی اهواز" و محاسبه ضریب همبستگی مورد سنجش واقع شد .ضریب اعتبار
به دست آمده برابر با 0/64است که ضریب اعتبار نسبتا باالیی می باشد .همچنین پایایی مقیاس انعطاف پذیری کنشی به دو روش
آلفای کرونباخ و تنصیف محاسبه شد .ضریب پایایی به روش آلفای کرونباخ برابر با  0/83و با روش تنصیف ضریب پایایی برابربا
 0/77به دست آمد.
پرسشنامه تعلل ورزی تحصيلی سولومون و راث بلوم (:)1۹۸۹
این مقیاس را سولومون و راثبلوم در سال ( )1989برای بررسی تعلل ورزی تحصیلی در سه حوزه آماده کردن تکلیف،
آمادگی برای امتحان و تهیه گزارش نیم سالی ساختند .این مقیاس شامل  21گویه است .در مقابل هر گویه طیف پنج گزینهای
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
 21سؤال 6 ،سؤال ( )7 ،8 ،18 ،19 ،26 ،27نیز برای سنجش دو ویژگی "احساس ناراحتی از اهمالکار بودن و تمایل به تغییر
عادت تعللورزی" در نظر گرفته شده است .به منظور تعیین پایایی مقیاس تعلل ورزی تحصیلی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده
شده است (به نقل از راثبلوم و همکاران .)2003 ،اونووگبوزی ( )2004از دانشگاه فلوریدای جنوبی ،ضریب آلفای کرونباخ را برای
سه مقوله این پرسشنامه به ترتیب  0/85 ، 0/84و  0/76محاسبه کرده است .جوکار و دالورپور ( )1386در پژوهش خود به منظور
تعیین روایی مقیاس تعلل ورزی از روش تحلیل عاملی و همبستگی گویه با نمره کل استفاده کردند .در بررسی مقدماتی برای
انجام تحلیل عاملی ،مقدار ( )kmoبرابر  0/88و همبستگی گویهها با نمره کل آزمون در سطحی مطلوب و معنادار گزارش شده
است .از این ابزار بیشتر در موارد پژوهشی استفاده شده است؛ به همین خاطر سازندگان آن نقطه برش برای آن تعیین نکردهاند.

. Positive Affect and Negative Affect questionnaire
. Connor & Davidson Flexible action questionnaire
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اما هاپه2011( 24؛ به نقل از کوثری )1391 ،نمره  60به باال را در این آزمون تعلل ورزی باال و نمره  35به پایین را تعلل ورزی
پایین تعریف کرده است.

یافته ها
در تجزیه و تحلیل توصیفی دادهها ،پژوهشگر قصد دارد یافتههای خامِ پژوهش را با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی
طبقه بندی کند و در تجزیه و تحلیل استنباطی به آزمون فرضیه ها و پاسخ گویی به سؤاالت تحقیق پرداخته می شود.
نتایج مربوط به آمار توصیفی نشان داد که میانگین نمرات در متغیرهای عواطف مثبت و منفی ،انعطاف پذیری کنشی و تعلل
ورزی تحصیلی دانش آموزان به ترتیب  68/95 ، 26/36 ، 32/46و  47/11می باشد.
25
جهت مشخص نمودن نرمال بودن توزیع متغیرها در جامعه ،از آزمون کالموگروف -اسمیرنوف یك راهه استفاده شد.
جدول .1نتایج آزمون کالموگوف  -اسميرنوف

متغير

تعداد

Zآماره

سطح معناداری

عواطف مثبت

100

1/37

0/06

عواطف منفی

100

0/96

0/30

انعطاف پذیری کنشی

100

1/32

0/08

تعلل ورزی تحصيلی

100

1/20

0/11

پيشرفت تحصيلی

100

1/16

0/13

با توجه به جدول1مشاهده می گردد چون سطح معناداری آزمون کالموگروف  -اسمیرنف در تمامی متغیرها بیشتر از 0/05
می باشد لذا با  95درصد اطمینان می توان گفت توزیع نمرات متغیرهای مورد بررسی نرمال می باشد .و سپس با استفاده از ابزار
های آماری در این پژوهش ضریب همبستگی پیرسون  ،رگرسیون به تجزیه و تحلیل داده ها می پردازند.
به منظور بررسی رابطه بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
جدول :2نتایج حاصل از ضریب همبستگی پيرسون

متغیر پیش بین

متغیر مالک

عواطف مثبت
عواطف منفی
انعطاف پذیری کنشی

تعلل ورزی تحصیلی

تعداد

ضریب همبستگی

سطح معناداری

100
100
100

-0/32
0/52
-0/63

0/00
0/00
0/00

بر اساس نتایج حاصله از آزمون همبستگی پیرسون از جدول  2می توان نتیجه گرفت که بین عواطف مثبت و انعطاف پذیری
کنشی با تعلل ورزی تحصیلی دانش آموز ان در سطح  P<0/05رابطه معنادار معکوس وجود دارد .لذا با احتمال  95درصد فرض
صفر رد می شود و فرض پژوهش تایید می گردد .پس با توجه به جدول فوق می توان گفت هرچه عواطف مثیت و انعطاف پذیری
دانش آموزان باال باشد ،میزان تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان پایین خواهد بود و بالعکس .همچنین نتایج نشان داد که بین
عواطف منفی با تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان در سطح  P<0/05رابطه معنادار مستقیم وجود دارد .لذا با احتمال  95درصد
فرض صفر رد می شود و فرض پژوهش تایید می گردد .پس با توجه به جدول فوق می توان گفت هر چه عواطف منفی دانش
آموزان باال باشد تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان باال خواهد بود و بالعکس.
24- Hoppe
25
.One way Kolmogorov- Smirnov
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قبل از انجام رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام ،باید پیشفرضهای رگرسیون مطالعه شود .پیش فرضهای رگرسیون
چندگانه شامل :توزیع نمرات متغیر وابسته پیوسته باشد ،عدم وجود دادههای پرت و عدم وجود همخطی بین متغیرهای پیش
بین بر قرار بود.
جدول  .3رگرسيون گام به گام پيش بينی تعلل ورزی تحصيلی براساس عواطف مثبت و منفی و انعطاف پذیری کنشی

متغیر

R

ثابت رگرسيون

0/70

R

خطای استاندارد
برآورد

دوربین-
واتسون

0/49

16/23

1/79

2

b

β

t

sig

54/65

-

5/27

0/00

عواطف مثبت

0/11

0/04

0/56

0/06

عواطف منفی

0/90

0/34

4/25

0/00

-0/50

-0/52

-6/00

0/00

انعطاف پذیری
کنشی

F

Sig

0/00 31/21

نتایج جدول  3نشان می دهد که مقدار همبستگی چندگانه بین متغیر مالک (تعلل ورزی تحصیلی) و متغیرهای مستقل
عواطف مثبت و منفی و انعطاف پذیری کنشی دانش آموزان  0/70است که بیانگر همبستگی باالی متغیر مالک و متغیر های
2
مستقل می باشد مجذور( ) rدر مدل مورد ا ستفاده  0/49تغییر در نمرات تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان را توسط این
عوامل برآورد می شود .چون  F=31/21 ,P<0/01نتیجه می گیریم که فرض صفر مبنی بر معنا دار نبودن این مدل در سطح
خطای ()0/01رد می شود و مدل معنا دار است و استفاده از رگرسیون منطقی به نظر می رسد.همچنین ضرائب بتای استاندارد
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
یك واحد دراین متغیرها پیش بینی اثر شدیدتری بر متغیر مالک دارد  .در نتیجه با ثابت بودن سایر متغیرها هریك واحد افزایش
در انعطاف پذیری کنشی و عواطف منفی باعث تغییر 0/52و  0/34تغییر در تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان می شود .مقدار
بتا برای متغیر پیش بین انعطاف پذیری کنشی و عواطف منفی بودن به ترتیب  0/50و  0/90می باشد .باتوجه به مقدار tو سطح
معنا داری فقط برای انعطاف پذیری کنشی و عواطف منفی معنادار می باشد .بنابراین انعطاف پذیری کنشی و عواطف منفی ؛ به
ترتیب بیشترین قدرت پیش بینی کنندگی برای تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان می باشد .

بحث
پژوهش حاضر جهت پاسخ گویی به این پرسش انجام شد که آیا بین عواطف مثبت و منفی و انعطاف پذیری کنشی با تعلل
ورزی تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد ؟
فرضيه اول پژوهش بيان می دارد "بين عواطف مثبت با تعلل ورزی تحصيلی دانش آموزان رابطه وجود دارد".
با توجه به نتایج حاصل از فصل چهار می توان نتیجه گرفت که بین عواطف مثبت با تعلل ورزی تحصیلی دانش آموز ان در سطح
 P<0/05رابطه معنادار معکوس وجود دارد .لذا با احتمال  95درصد فرض صفر رد می شود و فرض پژوهش تایید می گردد .پس
با توجه به جدول فوق می توان گفت هرچه عواطف مثیت دانش آموزان باال باشد ،میزان تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان پایین
خواهد بود  .نتایج این فرض با تحقیقات پیشین ریاضی و همکاران(، )1397یوسف پور کرباسدهی و اکبری(، )1397رحمانی
جوانمرد و محمدی(، )1396بدری گرگری ،فتحی آذر و محمدی ( )1393و سیرویس،ملیا-گوردون و پیچل ( )2013هماهنگ و
همسو می باشد.در بحث این فرضیه می توان گفت نتایج مطالعات انجام شده از جمله نتایج مطالعه ریاضی و همکاران()1397
تحت عنوان بررسی نقش متغیرهای سبك شناختی ،نارساکنش وری شناختی و عواطف منفی در تعلل ورزی در دانش آموزان
نشان داد که سبك آزمایشگری فعال ،توانایی شناختی و عواطف منفی پیش بینی کننده های معنادار تعلل ورزی هستند .همچنین
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نتایج رگرسیون همزمان نشان داد که عواطف منفی و توانایی شناخی به ترتیب نقش منفی و مثبت معناداری در پیش بینی تعلل
ورزی دارند و در مجموع  % 10از واریانس تعلل ورزی را تبیین می کنند.یوسف پور کرباسدهی و اکبری( )1397در مطالعه ای به
بررسی پیش بینی اهمال کاری تحصیلی براساس عاطفه مثبت و منفی در دانش آموزان مقطع متوسطه پرداختند که نتایج نشان
داد بین نمره اهمال کاری تحصیلی با عاطفه مثبت رابطه منفی و با عاطفه منفی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .نتایج تحلیل
رگرسیون نیز نشان داد که متغیر عاطفه منفی به صورت مثبت  18درصد از تغییرات اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان مقطع
متوسطه را پیش بینی می کنند .بر این اساس می توان نتیجه گرفت که عاطفه مثبت و منفی با اهمال کاری تحصیلی دانش
آموزان مقطع متوسطه رابطه داشته و تاحدودی قادر به پیش بینی معنی دار آن هستند .در پژوهشی نیز رحمانی جوانمرد و
محمدی( )1396به بررسی نقش عاطفه مثبت و منفی ،ترس از شکست و جهت گزینی هدف پیشرفت در پیش بینی اهمال کاری
تحصیلی دانشجویان پرداخت که نتایج نشان داد عاطفه مثبت و منفی ،ترس از شکست و جهت گزینی هدف پیشرفت با اهمال
کاری تحصیلی رابطه معنادار وجود دارد.در مطالعه ای دیگر بدری گرگری ،فتحی آذر و محمدی ( )1393با عنوان رابطه ی خود
بخششی و عواطف مثبت و منفی با تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان نشان داد که بین خود بخششی و عواطف مثبت و منفی با
تعلل ورزی تحصیلی رابطه معنی دار وجود دارد.عالوه بر این ،نتایج به دست آمده نشان داد که متغیرهای پیش بین خود بخششی
و عواطف مثبت و منفی قادرند تغییرات تعل لورزی را پیش بینی کنند .تحلیل مسیر نیز نشان داد که عاطفه ی منفی میان خود
بخششی و تعلل ورزی به عنوان متغیر میانجی عمل می کند .همچنین نتایج پژوهش سیرویس،ملیا-گوردون و پیچل ()2013
نشان دادکه افرادی که در حالت عاطفی وهیجانی منفی هستند احتمال بیشتری دارد که اهمال کاری نشان دهند .در تبین و
نتیجه گیری این فرض می توان گفت که عاطفه ی مثبت با ویژگی هایی چون شادی و گشاده رویی ،سرحالی ،خوشحالی بیش
از حد ،آرامش و آسودگی،رضایتمندی ،سرزندگی و شور و نشاط همراه است .همچنین واتسون و تلگن(1985؛ به نقل از بخشی
پور و دژکام )1384،مشخص ساختند که عاطفه ی مثبت به نحو پایدار با خلق و عالیم افسردگی همبستگی منفی دارد .آن ها
خصایص افراد دارای عاطفه ی مثبت باال را فعال ،سرخوش ،پرشور ،هیجان خواه و قوی ذکر کرده اند .به نظر می رسد این
خصایص با تعلل ورزی در افراد در تضاد باشد .با توجه به مطالب مطرح شده می توان گفت بین عواطف مثبت با تعلل ورزی
تحصیلی دانش آموز ان رابطه معنادار معکوس وجود دارد.
فرضيه دوم پژوهش بيان می دارد "بين عواطف منفی با تعلل ورزی تحصيلی دانش آموزان رابطه وجود دارد".
با توجه به نتایج حاصل از فصل چهار می توان نتیجه گرفت که بین عواطف منفی با تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان در
سطح P< 0/05رابطه معنادار مستقیم وجود دارد .لذا با احتمال  95درصد فرض صفر رد می شود و فرض پژوهش تایید می
گردد .پس با توجه به جدول فوق می توان گفت هر چه عواطف منفی دانش آموزان باال باشد تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان
باال خواهد بود .نتایج این فرض با تحقیقات پیشین ریاضی و همکاران(، )1397یوسف پور کرباسدهی و اکبری(، )1397رحمانی
جوانمرد و محمدی(، )1396بدری گرگری ،فتحی آذر و محمدی ( )1393و سیرویس،ملیا-گوردون و پیچل ( )2013هماهنگ و
همسو می باشد.در بحث این فرضیه می توان گفت نتایج مطالعات انجام شده از جمله نتایج مطالعه ریاضی و همکاران()1397
تحت عنوان بررسی نقش متغیرهای سبك شناختی ،نارساکنش وری شناختی و عواطف منفی در تعلل ورزی در دانش آموزان
نشان داد که سبك آزمایشگری فعال ،توانایی شناختی و عواطف منفی پیش بینی کننده های معنادار تعلل ورزی هستند .همچنین
نتایج رگرسیون همزمان نشان داد که عواطف منفی و توانایی شناخی به ترتیب نقش منفی و مثبت معناداری در پیش بینی تعلل
ورزی دارند و در مجموع  % 10از واریانس تعلل ورزی را تبیین می کنند.یوسف پور کرباسدهی و اکبری( )1397در مطالعه ای به
بررسی پیش بینی اهمال کاری تحصیلی براساس عاطفه مثبت و منفی در دانش آموزان مقطع متوسطه پرداختند که نتایج نشان
داد بین نمره اهمال کاری تحصیلی با عاطفه مثبت رابطه منفی و با عاطفه منفی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .نتایج تحلیل
رگرسیون نیز نشان داد که متغیر عاطفه منفی به صورت مثبت  18درصد از تغییرات اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان مقطع
متوسطه را پیش بینی می کنند .بر این اساس می توان نتیجه گرفت که عاطفه مثبت و منفی با اهمال کاری تحصیلی دانش
آموزان مقطع متوسطه رابطه داشته و تاحدودی قادر به پیش بینی معنی دار آن هستند .در پژوهشی نیز رحمانی جوانمرد و
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محمدی( )1396به بررسی نقش عاطفه مثبت و منفی ،ترس از شکست و جهت گزینی هدف پیشرفت در پیش بینی اهمال کاری
تحصیلی دانشجویان پرداخت که نتایج نشان داد عاطفه مثبت و منفی ،ترس از شکست و جهت گزینی هدف پیشرفت با اهمال
کاری تحصیلی رابطه معنادار وجود دارد.در مطالعه ای دیگر بدری گرگری ،فتحی آذر و محمدی ( )1393با عنوان رابطه ی خود
بخششی و عواطف مثبت و منفی با تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان نشان داد که بین خود بخششی و عواطف مثبت و منفی با
تعلل ورزی تحصیلی رابطه معنی دار وجود دارد.عالوه بر این ،نتایج به دست آمده نشان داد که متغیرهای پیش بین خود بخششی
و عواطف مثبت و منفی قادرند تغییرات تعلل ورزی را پیش بینی کنند .تحلیل مسیر نیز نشان داد که عاطفه ی منفی میان خود
بخششی و تعلل ورزی به عنوان متغیر میانجی عمل می کند .همچنین نتایج پژوهش سیرویس،ملیا-گوردون و پیچل ()2013
نشان دادکه افرادی که در حالت عاطفی وهیجانی منفی هستند احتمال بیشتری دارد که اهمال کاری نشان دهند .در تبین و
نتیجه گیری احتمالی این فرض می توان گفت که عاطفه ی منفی با ویژگی هایی چون غمگینی ،نگرانی و اضطراب ،بی قراری و
بی تابی ،ناامیدی ،صرف انرژی زیاد برای انجام دادن کارها و احساس بی ارزشی همراه است .به نظر می رسد ویژگی های عاطفه
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
منفی از متغیرهای حاضر در زمان تعلل ورزی و عاطفه ی مثبت از متغیرهای مغایر با آن است .عاطفه ی منفی ،حاالتی را در فرد
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
احساس شرم از جمله مواردی است که فرد تعلل ورز با آن دست و پنجه نرم می کند.با توجه به مطالب مطرح شده می توان گفت
بین عواطف منفی با تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان رابطه معنادار مستقیم وجود دارد.
فرضيه سوم پژوهش بيان می دارد "بين انعطاف پذیری کنشی با تعلل ورزی تحصيلی دانش آموزان رابطه وجود
دارد".
با توجه به نتایج حاصل از فصل چهار  ،بین انعطاف پذیری کنشی با تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان در سطح P<0/05
معنادار و منفی حاصل شده است و با اطمینان  %95فرض صفر رد و فرضیه پژوهش تایید می شود .نتایج این فرض با تحقیقات
پیشین نمکی بیدگلی و صدیقی ارفعی(،)1396سلطانی و همکاران( ، )1395حسینی و امیری( ،)1394ممتاز اناری( )1394و
اوکسوزو گوون ( )2014هماهنگ و همسو می باشد .در بحث این فرضیه می توان گفت نتایج مطالعات انجام شده از جمله در
مطالعه ای نمکی بیدگلی و صدیقی ارفعی( )1396به بررسی رابطه ذهن آگاهی و تاب اوری با اهمال کاری تحصیلی در دانشجویان
پرداختند که نتایج نشان داد بین ذهن آگاهی و تاب اوری با اهمال کاری تحصیلی در دانشجویان رابطه معنادار وجود دارد .در
پژوهشی نیز سلطانی و همکاران( )1395به بررسی نقش خودکارآمدی و تاب آوری روان شناختی در تعلل ورزی تحصیلی
دانشجویان پرداختند که نتایج نشان داد بین خودکارآمدی و تاب آوری روان شناختی با تعلل ورزی تحصیلی ارتباط منفی و
معنادار وجود دارد .نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که خودکارامدی و تاب آوری روان شناختی می توانند به طور منفی و معنادار
 41درصد از واریانس تعلل ورزی تحصیلی در دانشجویان را پیش بینی نماید.نتایج تحقیق حسینی و امیری( )1394تحت عنوان
بررسی رابطه بین تاب آوری با اهمال کاری تحصیلی دانشآموزان نشان داد که بین تابآوری و اهمالکاری تحصیلی همبستگی
منفی وجود دارد .بنابراین می توان نتیجه گرفت با افزایش تابآوری  ،اهمالکاری تحصیلی دانش آموزان کاهش یافته و بالعکس با
کاهش تاب آوری ،اهمالکاری تحصیلی در دانش آموزان باال رفته است .این یافته ها تلویحات ضمنی مهمی درباره ی آموزش و
خدمات مشاوره ای برای دانش آموزان دارد.در مطالعه ای دیگر ممتاز اناری( )1394نشان دادند بین جهتگیری هدف تبحر-
گرایش ،جهتگیری هدف تبحر-اجتناب ،جهتگیری هدف عملکرد-گرایش و انعطافپذیری کنشی با اهمالکاری تحصیلی رابطه
منفی و معنادار وجود دارد .نتایج تحلیل رگرسیون بیانگر آن بود که از میان متغیرهای پیشبین به ترتیب متغیرهای انعطافپذیری
کنشی و جهتگیری هدف تبحر-گرایش نقش معناداری در پیشبینی نمره کل اهمالکاری تحصیلی دانشآموزان داشتند .ضرایب
بتا نشان میدهد که این دو متغیر به طور معکوس در تبیین و پیشبینی نمره کل اهمالکاری تحصیلی دانشآموزان نقش دارند.
همچنین اوکسوزو گوون ( )2014در پژوهشی به بررسی رابطه تاب آوری با اهماکاری پرداختند که نتایج نشان داد بین تاب آوری
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با اهمالکاری معلمان رابطه وجود دارد .در تبین و نتیجه گیری احتمالی این فرض می توان گفت افراد در مواجه با شرایط دشوار
ممکن است که به جای مقابله کارآمد و انجام درست کارها در زمان مناسب ،به تأخیر در انجام کارها و حتی اجتناب روی اورند .
یعنی افرادی که از مهارت تاب آوری باالتری برخوردار هستند ،توانایی سازگاری موفقیت آمیز با شرایط تهدیده کننده رادارند و
بهتر می توانند دشواری ها را تحمل کرده و از آن عبور کنند .در نتیجه علی رغم شرایط سخت و دشوار در انجام درست کارها
کمترین تعلل را از خود نشان می دهند و انعطاف پذیری الزم برای مواجه با انواع شرایط را دارا می باشند .درواقع افراد تاب آور
از انعطاف پذیری الزم برای مواجه با چالش های زندگی برخوردار هستند و می توانند به خوبی از مشکالت به وجود آمده عبور
کنند و رخدادهای منفی زندگی مانع از رسیدن آن ها به اهدافشان نمی شود .از سوی دیگر تاب آوری پایین باعث می شود که
فرد توانایی و ظرفیت الزم برای برخورد با مشکالت را نداشته باشد و به جای مقابله مؤثر و سازنده ،اجتناب کند یا انجام کارهای
مهم که برای بهبود عملکرد تحصیلی ضروری است را به تأخیر اندازند .درواقع در تفسیر ارتباط بین تاب آوری و تعلل ورزی
تحصیلی می توان گفت افرادی که از تاب آوری پایین رنج می برند ،در زمان برخورد با مشکالت به دلیل عدم برخورداری از
ویژگی ها و مهارت های روان شناختی همچون تاب آوری از راهبردهای بی حاصل همچون تعلل ورزی استفاده می کنند .پس با
توجه به مطالب مطرح شده می توان گفت بین انعطاف پذیری کنشی با تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان معنادار منفی وجود
دارد .یکی از محدودیت های پژوهش حاضر محدود بودن جامعه آماری به دانش آموزان پسر مقطع دوم متوسطه شهر تربت جام
می باشد ،که به منظور تعمیم پذیری باالی نتایج پیشنهاد می گردد به بررسی رابطه عواطف مثبت و منفی و انطاف پذیری کنشی
با تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان دختر سایر شهرها ،مقاطع تحصیلی پرداخته شود.
تقدیر و سپاس
از تمام دانش آموزان عزیزی که در این پژوهش شرکت نموده و با صرف وقت و حوصله ،پژوهشگران را یاری کردند ،همچنین
از مسئوالن محترم آموز ش و پرورش تربت جام ،مدیران مدارس و معلمان گرامی که نهایت همکاری را مبذول داشته و در جهت
تحقق این پژوهش تالش نمودند ،نهایت تشکر و قدردانی را داریم.
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