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      چکیده
ورزي تحصیلی با بین تعلل پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه :مقدمه

ستان آمل انجام شده شهر آموزان مقطع متوسطهباورهاي فراشناختی دانش
آموز بودند که با استفاده از دانش 374پژوهش  تعداد نمونه :روش. است

ها از آوري دادهبراي جمع. تخاب شدندنگیري تصادفی ساده اروش نمونه
بلوم و فراشناخت ولز و ورزي تحصیلی سولومون و راثهاي تعللمقیاس

یی ابزارهاي پژوهش از ضریب براي تعیین پایا. استفاده شد هاتونـ  کاترایت
ها روش تی مستقل، تحلیل براي تحلیل داده. آلفاي کرونباخ استفاده شد

 :هاهتیاف. گام مورد استفاده قرار گرفتبهگام شیوه متغیره به رگرسیون چند
آموزان دختر و پسر در آزمون تی مستقل نشان داد که بین دو گروه دانش

ورزي پسران بیشتر اداري وجود دارد که تعللورزي تحصیلی تفاوت معنتعلل
.  باورهاي فراشناختی تفاوتی مشاهده نشد باشد، ولی در مقایسهاز دختران می

  که در بین  کردگام مشخص بهگام شیوه متغیره به تحلیل رگرسیون چند
  تري طور قوي هاي باورهاي فراشناختی، عدم اطمینان شناختی بهمؤلفه
تفاوت میان دختران و  :گیرينتیجه .کنندبینی میتحصیلی را پیشورزي تعلل

ورزي پسران در باورهاي فراشناختی معنادار نیست ولی در متغیر تعلل
ورزي بینی تعللاطمینان شناختی در پیش باشد و عدمتحصیلی معنادار می

  .تحصیلی سهم دارد
  

اي فراشناختی، ورزي تحصیلی، باورهتعلل ورزي،تعلل :واژگان کلیدي
  .جنسیت

Abstract                                                            
Introduction: The purpose of this study was to investigate 
the Relationship between Academic Procrastination with 
meta-cognitive beliefs of high school students in the city of 
Amole. Method: The study’s samples were 374 high 
school students who were selected using the simple 
random sampling procedure. Data were collected using 
scales of Solomon & Rothblum Academic Procrastination 
and Wells & Cartwright - Hatton Meta-cognition. 
Cronbach's alpha coefficient was used to determine the 
reliability of the research instruments. Findings: Data 
were analyzed by t-test and stepwise regression. t-test 
indicated that there was significant difference between 
male and female students of academic procrastination, so 
procrastination of male is more than female. But there was 
not difference in meta-cognitive beliefs between two 
groups. Stepwise multivariable regression analysis 
revealed that among the components of meta-cognitive 
beliefs, cognitive uncertainty was stronger predictor for 
academic procrastination. Conclusion:  There was no 
significant difference between male and female in meta-
cognitive but significant difference in academic 
procrastination and cognitive uncertainty is useful in 
prediction of Academic procrastination. 
 
Keywords: academic procrastination, meta cognitive 
beliefs, gender. 
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 مقدمه

درك بسیاري از رفتارهاي انسان به علت پیچیده بودن آن 
شناسان و هاي روانکل بوده و یکی از دغدغهبسیار مش

اي درصدد آنند ت رشتهکه به دلیل حساسی ،گران استپژوهش
علت و منشأ رفتار انسانی را کشف نمایند، یکی از این 

یا به آینده  1ورزيتعلل. ورزي استرفتارهاي پیچیده تعلل
موکول کردن کارها عادتی است که در بسیاري از افراد وجود 

گران بر این باورند که این ویژگی از دارد تا جایی که پژوهش
ورزي عملی است که در نظر تعلل. ستتمایالت ذاتی انسان ا

ت ولی در اغلب موارد اول، هدفش خوشایند کردن زندگی اس
هاي پیاپی پیامد ریختگی و شکستبه هم جز استرس، 

ورزي ذکر است که تعللدیگري ندارد و این مطلب هم قابل 
تواند از طریق ساز نیست، اما در اغلب موارد میمسألههمیشه 

آمدهاي فت و عدم دسترسی به اهداف، پیممانعت از پیشر
  . ناپذیري به همراه داشته باشدنامطلوب و جبران

     ورزي یا ي التین تعللیابی نیز واژهاز نظر ریشه
مشتق شده  procrastinatusاز  »procrastinare«کاري اهمال

) از فردا( crastinusو  )جلوروبه( proاست که از دو قسمت 
هاي ورزي در متناگر چه توصیف تعلل. تشکیل شده است

خورد ولی براي اولین مصر، یونان و روم باستان به چشم می
در دیکشنري  1548بار با این نام در زبان انگلیسی و در سال 

  ).2007، 2استیل( آکسفورد آمده است
ورزي را یک مشکل رفتاري گران تعللبرخی پژوهش

عنوان یک  ورزي بهللدر این دیدگاه تع. اندمعرفی کرده
مشکل رفتاري شناخته شده و هدف از درمان کاهش نسبت یا 
     درصد زمان تعلل و افزایش نسبت یا درصد مطالعه یا فعالیت 

ورزي یک مشکل شناختی برخی دیگر معتقدند تعلل. باشدمی
ورزیدن، افکار و باورهاي در این دیدگاه مبناي تعلل. است

   مورد چگونگی شرایط و نتایج غلط و غیر منطقی در 
ورزي یک گران، تعللاعتقاد برخی پژوهش به. هاستفعالیت

دلیل  ورزي بهدر این دیدگاه تعلل. مشکل انگیزشی است

                                                             
1. Procrastination                            
2. Steel  

گیرد بودن نیست، بلکه از آن جهت انجام می انگیزهبی تنبلی یا
. انجام فعالیت دیگري هستند مند بهورز عالقهکه افراد تعلل

کاهش  نهایت بهه درتواند یک عادت باشد کورزي میتعلل
عنوان یک  تعلل به به. شودانتظار خودکارآمدي فرد منجر می

 در این دیدگاه تعلل. اختالل شخصیتی نیز نگریسته شده است
ارادگی، هایی چون بیبا ویژگی(عنوان ضعف وجدان  به

 )توجه و ضعف قدرت طلبی نداشتن پشتکار، تنبلی، عدم
نقل از کاظمی و ؛ به1384ییالق، شهنی(شناخته شده است 

  ).1389همکاران، 
    هاي رفتاري، عاطفی و شناختی ورزي شامل مؤلفهتعلل

ورزي گیري انواع تعللها موجب شکلباشد که همین مؤلفهمی
، 4بلوم؛ سولومون و راث1992و همکاران،  3 فراري. (شودمی

  ورزي موضوع نسبتاً عللبحث در مورد انواع ت). 1984
معتقد است که جدا کردن و ) 1987(5 میلگرام. اي استپیچیده

ورزي، امري ذهنی است و در عمل این تقسیم انواع تعلل
بندي نظر او تقسیم پوشی زیادي دارند؛ بهدیگر هم موارد باهم
خاطر راحتی درك آن است و فقط امري  ورزي، بهانواع تعلل

 ورزيعللچه که ما انواع ت آن کان وجود همهذهنی است و ام
 چه سبب ایجاد مفهومی به آن. نامیم، در افراد وجود داردمی

هاي ورزي شده است، تفاوت در مؤلفهعنوان انواع تعلل
. ورز باهم دارندشناختی، عاطفی و رفتاري است که افراد تعلل

اطفی و هاي شناختی، عورزي با توجه به پیچیدگی، مؤلفهتعلل
ورزي تعلل: رفتاري آن نمودهاي گوناگونی دارد که عبارتند از

؛ به نقل از 2009؛ بالکیس و دیوریو، 1995فراري، ( 6عمومی
و فراري  8ایفرت( 7گیريورزي تصمیم، تعلل)1389شیرزادي، 

الیس و ( 9رنجورانهورزي روان، تعلل)1386به نقل از جوکار، 
) 1991فراري، ( 11  گونهاسورزي وسو، تعلل)1979، 10ناوس

                                                             
3. Ferrari  
4. Solomon & Rothblum 
5. Millgram     
1. Public procrastination                               
7. Decisional procrastination  
8. Effert                     
9. Neurotic procrastination                  
10. Ellis & Knaus                             
11. Compulsive procrastination  
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؛ 1978هیل، هیل، چالوت و بارال، (ورزي تحصیلی و تعلل
نقل از دي و همکاران، ؛ به1978،  زیسات، روزنتال و وایت

   ترین شکل ها، متداولورزيدر بین انواع تعلل). 2000
بلوم، سولومون ورزي تحصیلی است که راثورزي، تعللتعلل

ورزي را تمایل غالب و ن نوع تعللای) 1986(و موراکامی 
هاي همیشگی فراگیران براي به تعویق انداختن فعالیت

اند، که تقریباً همیشه با اضطراب توأم تحصیلی تعریف نموده
ها تا شب درس بارز آن به تعویق انداختن مطالعه نمونه. است

آموز یا گیر دانشامتحان و شتاب ناشی از آن است که گریبان
تحصیلی را به  ورزيفوس و بامیستر تعلل. شودو میدانشج

اند که فرد در دانسته  جویینوعی نقص در خودنظم«عنوان 
کنترل افکار، هیجانات، عواطف و عملکرد خود مطابق با 

ها تنزل ارزش پاداش. »معیارهاي مورد نظرش ناتوان است
 ورزيجویی در تعللنظم  یکی از نمودهاي نقصان خود

هاي کوچک اما در پاداش است که در آن فرد تحصیلی
هاي بزرگ اما دور از دسترس ترجیح دسترس را به پاداش

؛ هاول، واتسون، پاول 2002، 1 دویت و اسکاونبرگ. (دهدمی
؛ به نقل از 2001،  3وود؛ اسکاونبرگ و گرون2006،  2و بیورو

 ه پاداشنکبه عنوان مثال، دانشجو به دلیل آ). 1386از جوکار، 
خوب آوردن در  نمره(زحماتش دور از دسترس هستند 

، مطالعه براي امتحان را به شب امتحان، که فاصله )امتحان
  .کندزمانی کمی با پاداش دارد، موکول می

ورزي نه تنها یک مشکل اند که تعللها نشان دادهبررسی
    اي است که شامل مدیریت زمانی، بلکه فرایند پیچیده

، 4فی و تانگنی(یجانی، شناختی و رفتاري است هاي همؤلفه
هاي و رویکردهاي شناختی بر نقش باورها و نگرش) 2000

توانند سازوکار ورزیدن تأکید دارند، اما نمیمنفی در تعلل
  چگونگی تأثیرگذاري چنین باورهایی بر فرایند شناختی 

ورزي را توضیح دهند، با وجود این، دیدگاه فراشناختی تعلل
به . تواند به تبیین دقیق این فرایندها بپردازدورزي میتعلل از

                                                             
1. Dewitt & Schouwenburg              
2. Howell, Watson, Powell & Buro      
3. Groenewoud  
4. Fee &  Tangney             

، فراشناخت دانش یا فرایند شناختی )1979( 5اعتقاد فالول
است که در ارزیابی، بازبینی یا کنترل شناخت مشارکت دارد و 

پردازان بین دو  اکثر نظریه. کندعملکرد شناختی را تنظیم می
دانش فراشناختی ) الف: اندهجنبه از فراشناخت تمایز قایل شد

که عبارت است از اطالعاتی که افراد در مورد شناخت خود 
. عوامل و راهبردهاي یادگیري مرتبط با تکلیف دارند درباره

توجه،  تنظیم فراشناختی که به انواع اعمال اجرایی نظیر) ب
ریزي و شناسایی خطاها در عملکرد اشاره دارد بازبینی، برنامه

رو  از این). 2000،  6ولز(گذارد لیت شناختی اثر میو بر فعا
. تواند با فراشناخت در پیوند باشدورزي از دو دیدگاه میتعلل

تواند به عنوان یک راهبرد ورزیدن می که تعلل نخست این
د و ها و عواطف منفی در نظر گرفته شوبراي تنظیم شناخت

داراي ارتباط با ورزي را تعللهاي زیادي که پژوهش دوم این
و تیس  7بامیستر، هیدرتون. اندهاي منفی گزارش نمودههیجان

دانند که افراد براي ورزي را یک راهبرد میتعلل) 1994(
کم کمک آن، دست برند و بهکار می هاي منفی بهتنظیم هیجان

حساس شوند و اهاي منفی دور میصورت گذرا از هیجان به
عنوان توانایی  ورزي بهچنین تعللهم. کنندبهتري را تجربه می

ها و عملکرد در راستاي در کنترل شدید بر افکار، هیجان
 ؛ به2004و بائومیستر،  8وهس(استانداردها مطرح شده است 

هاي از سوي دیگر پژوهش)  2007نقل از هاول و واتسون، 
هاي منفی ورزي را داراي ارتباط با هیجانبسیاري تعلل
اند، ها نیز نشان دادهگونه که بررسیهمان. اندگزارش نموده

هاي شخصیتی چون ورزي مزمن با شماري از ویژگیتعلل
 نفس پایین، سطوح باالي افسردگی، رواننفس و عزتباعتماد

رویی، اضطراب صفتی و حالتی، هراس کم رنجوري،
نظمی، تمرکز بر خودانگاره کاري، بیفراموش اجتماعی،

ایفرت و (ناپذیري رفتاري ژي، انعطافضعیف، نداشتن انر
و ) 1988، 10بلوم و مان، راث9؛ بسویک1989فراري، 

                                                             
5. Flavell                            
6. Wells                          
7. Heatherton  
8. Vohs                      
9. Beswick            
10. Mann             
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؛ 1998، 1کارتی و اسکايهایکوك، مک(خودکارآمدي پایین 
در ارتباط ) 2005، 3؛ چو وچوي1992، 2و وار فراري، پارکر

        4ي الگوي عملکرد اجرایی خودتنظیمیاست و بر پایه
)S-REF (هاي ناسازگار هاي هیجانی با فراشناختلنیز اختال

) 1994( 5توسط ولز و متیوس S-REFالگوي . مرتبط هستند
ارائه شد که مبنی بر این بود که ابعاد دانش فردي از 

وسیعی از اختالالت شناختی همبسته است  فراشناخت با آرایه
؛ 1997هاتون و ولز، ـ  ؛ کارتورایت1999بومان و میجر، (

؛ اسپادا 1999؛ رینولدز و ولز،2003، 2000و ولز، پاپاگورگیو 
نقل از اسپادا و همکاران، ؛ به2001،  ؛ ولز و کارتر2005و ولز، 
) S-REF(الگوي عملکرد اجرایی خودتنظیمی ). 2006

 سازي عوامل چندگانه فراشناخت بهنخستین گام در مفهوم
این . عنوان عوامل مؤثر در کنترل پردازش اطالعات است

ارائه شده است، ) 1994(یه که توسط ولز و متیوس نظر
هاي عاطفی در سازي اختاللتالشی است در راستاي مفهوم

یک چارچوب چند سطحی شامل فرایندهاي پویا و 
شکلی که بر عوامل فراشناختی رشد و تداوم فراشناختی به

این الگو در پی تبیین آن . گذارندهاي عاطفی تأثیر میاختالل
ن چگونه در یک الگوي تحریف شده و منفی است که ذه

افکار  شود و چگونه پردازش فراشناختی بهپردازش درگیر می
کند هاي آشفته کمک میمنفی، باورهاي تحریف شده و هیجان

اگرچه آگاهی ). 1388نقل از حسینی و خیر، ؛ به2000ولز، (
اي اساسی براي هدایت شناخت و عنوان برنامه فراشناختی به

هاي هیجانی راهبردهاي سازي شده، اما در اختاللتار، مفهومرف
هاي تداوم اختالل دنبال دارد که به رفتاري و شناختی را به

نقل از اسپادا و  ؛ به2005اسپادا و ولز، (انجامد هیجانی می
ها بیانگر رابطه میان ابعاد فراشناختی بررسی). 2006همکاران، 

هاي ویژه اختاللهاي روانی بهلاي از اختالو انواع گسترده
؛ ولز و 2000ولز، (هیجانی، از جمله اختالل اضطراب فراگیر 

                                                             
1. Haycock, McCarthy & Skay  
2. Ferrari, Parker & Ware          
3. Chu & Choi        
4. self-regulatory executive function          
5. Matthews     

، اضطراب امتحان )2000ولز، (، افسردگی )2001، 6کارتر
هاي استرس ریوسیس ، نشانه)1999متیوس، هیلیارد و کمپل، (
نقل از  به(هستند ) 1994ولز، (و اشتغال ذهنی ) 2006و ولز، 7

ورزي را تواند تعللفراشناخت می). 1388و خیر، از حسینی 
عنوان یک راهبرد براي  ورزي بهتعللکه  نماید، چراتبیین 

و یک ) 1977الیس و ناوس، (تنظیم شناخت و احساس منفی
هاي اي که شامل مؤلفهمشکل مدیریت زمانی و فرایند پیچیده

ه معرفی شد) 2000فی و تانگنی، (هیجانی، شناختی و رفتاري 
 اي از سامانهفراشناخت را جنبه) 2000(ولز  همچنیناست و 

تنظیم، تفسیر، ارزیابی و  پردازش اطالعات عنوان کرد که به
 مثالً به. پردازدمی مدیریت محتواها و فرایندهاي سازمان خود

عنوان راهبرد کنترل فراشناختی در نظر گرفته شود و همیشه 
است و یا احساسات  ورزي با احساسات منفی همراهتعلل

؛ 1998و همکاران،  8آنتونی(شود ورزي میمنفی منجر به تعلل
؛ 2001، 9؛ استبر و جورمن1995؛ فراري و همکاران، 1998
نقل از اسپادا و همکاران، ؛ به1992و همکاران،  10تالیس
ناراحتی احساسی با  S-REFبرطبق الگوي ). 2006

تواند، می ناسازگاري فراشناختی ارتباط دارد و فراشناخت
ورزي مستقیم و یا غیرمستقیم بر ایجاد احساسات منفی و تعلل

). 2006نقل از اسپادا و همکاران،  به(دخالت داشته باشد 
تقابل شرایط  عمل هر کسی در یک موقعیت خاص به نحوه

عامل شناختی بستگی  ویژه به رفتاري، محیطی و شناختی به
-افراد نشان می است که به دارد؛ این عامل با باورهایی مرتبط

هاي توانند رفتاري را انجام دهند که در موقعیتدهد، آیا می
یکی از صفات منفی  ؟پیامدهاي مطلوب بیانجامد یا نه ویژه به

. ورزي استآموزي احتماالً وجود دارد تعللکه در هر دانش
صد و بیست سال پیش، . جدیدي نیست ورزي پدیدهتعلل

گامان روانشناسی، هزینه ی از پیشویلیام جیمز، یک
نیز تعلل ) 2007(استیل . ورزي را مطرح کردروانشناختی تعلل

                                                             
6. Wells & Carter              
7. Roussis                              
8. Anthony                      
9. Stober & Joormann  
10. Tallis             
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روانشناسان . را به هشتصد سال قبل از میالد نسبت داده است
ورزي و عوامل اي به موضوع تعللطور فزاینده معاصر نیز به

ر ورزي یکی از اسرابا این حال، تعلل. مندندمؤثر بر آن عالقه
-می متأسفانه تحقیقات نشان. ناشناخته انسان باقی مانده است

شمول است ورزي یک پدیده شایع و جهاندهند تعلل
درصد افراد  20تا  15و )  1996، 1و فراري  هریوت(

-عنوان یک مشکل دائمی رنج می ورزي بهبزرگسال از تعلل

. )2007نقل از استیل، ؛ به2001، 3و وامباچ 2استیل، براثن( برند
براي انجام بعضی از تکالیف تحصیلی برخی از . )2007

، 5نقل از ترویا  ؛ به2006، 4تورانس و گالبریس(نویسندگان 
عناصر شناختی  به) 1389نقل از تمدنی و همکاران،  ؛ به2009

عنوان  عناصر فراشناختی را بهاند و برخی دیگر اشاره کرده
لوم ساختند یادگیري مع بینی کنندهترین عامل پیشقوي

نقل از وینمن و همکاران،  ؛ به1990وانگ، هرتل و والبرگ، (
برانگیز نیست که کلید اصلی  با وجود این تعجب). 2006

همین  به. موفقیت تحصیلی باورهاي فراشناختی فرد است
ورزي یا تأخیر در آغاز تعلل شدت به ترتیب تکالیف درسی به
زمانی مورد  در محدوده نحو مطلوب یا تکمیل یک تکلیف به

 ؛ به2005فراري، اوکاالگان و نیوبگین، (انتظار وابسته است 
داند اغلب اوقات انسان نمی).  2007نقل از دایتز و همکاران، 

کند و گاهی بعد از رفتار کردن خاصی رفتار می شیوه چرا به
. گونه رفتار کرده استشود که چرا ایندچار ناراحتی می

باشد که فرد نسبت به می ن نیز یکی از آن رفتارهاورزیدللتع
تواند این اگر فرد علتش را بداند می. علت کارش آگاهی ندارد
این موارد به دانش فراشناخت  همه. عادت خود را تغییر بدهد

کند تا افکاري که فراشناخت به فرد کمک می. شودمربوط می
انسان با . کند ورزیدن در ذهن داشته، شناساییدر هنگام تعلل
    سمت تواند افکار منفی را که وي را بهفراشناخت می

هایی که یکی از راه. دهد، شناسایی کندهاي بد سوق میعادت
    تواند افکار منفی را از بین ببرد، خود گفتگویی مثبت می

                                                             
1. Harriott & Ferrari     
2. Brothen     
3. Wambach  
4. Torrance & Galbrith    
5. Troia                     

کند باشد، که افکار مثبت را جایگزین افکار منفی میمی
  ). 2006از وینمن و همکاران،  نقل تا؛ بهجی، بیجوئل(

آن  و عوامل ایجاد کننده ورزيدر مجموع، در مورد تعلل
آموزان تحقیقات گیري و پیشرفت دانشو نقش آن در شکل

متغیرهاي مورد مطالعه صورت گرفته  بسیار معدودي در زمینه
طور قطع در عملکرد  باورهاي فراشناختی به و سازه. است
باورهاي فراشناختی همان دانش . استآموزان مؤثر دانش

ریزي، نظارت و باشند که در برنامهراهبردهاي اختصاصی می
وینمن و همکاران، ( تنظیم یادگیري و تفکر مفید هستند

مثبت یا منفی  اینکهباورهاي فراشناختی فرد برحسب ). 2006
گذارد و اگر این باورها منفی است در عملکرد وي اثر می

گذارد، با این تفاسیر یی روي عملکرد افراد میباشد تأثیر سؤ
     سازه را با  ي اینپژوهش بر آن شدیم تا رابطهدر این 

جا که لی مورد بررسی قرار دهیم و از آنورزي تحصیتعلل
ده از نتایج این خالءهاي پژوهشی در این زمینه و استفا

هاي مهم این مطالعه ورزي از ضرورتتعلل پژوهش در زمینه
از این رو هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه . ستا

هاي سؤال. ورزي تحصیلی بودباورهاي فراشناختی در تعلل
  : پژوهش عبارتند از

ورزي تحصیلی و باورهاي فراشناختی در بین آیا تعلل. 1
 آموزان دختر و پسر متفاوت است؟دانش

 بینی کننده بهتريکدام یک از باورهاي فراشناختی پیش. 2
  آموزان است؟ورزي دانشبراي تشخیص تعلل

  
  روش 
         آموزاندانش شامل کلیه آماري این پژوهش جامعه

)1337N= (نمونه این . مقطع دبیرستان شهرستان آمل بود
بود براي ) پسر 200دختر،  174(نفر  374پژوهش شامل 

که . تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است
گیري تصادفی ساده استفاده ها از روش نمونهتخاب آنبراي ان
  .گردید
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  ابزار پژوهش
  :)PASS( 1آموزي دانشورزي تحصیلی نسخهمقیاس تعلل

اي گویه 27 امهورزي تحصیلی از پرسشناي سنجش تعللبر
  این مقیاس، . ، استفاده شد)1984(بلوم سولومون و راث

آماده شدن براي ي ورزي تحصیلی را در سه حوزهتعلل
سؤاالت (، آماده کردن تکالیف درسی )6تا  1سؤاالت (امتحان 

سال تحصیلی و آماده کردن مقاالت پایان نیم) 17تا  9
ذکر  الزم به. دهد، مورد بررسی قرار می)25تا  20سؤاالت (

هر یک از موارد دو سؤال ارائه شده است  است که در ادامه
آموزان دانش احساس و عاطفه )7، 18، 26(که سه سؤال اول 

ها تمایل آن) 8، 19، 27(ورزي و سه سؤال دوم در مورد تعلل
پاسخ سؤاالت . سنجندشان میورزيرا براي تغییر عادت تعلل

  تا همیشه ) 1ي نمره(پرسشنامه در مقیاس لیکرت، از هرگز 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
1. Solomon & Rothblum  Academic Procrastination Scale  

، 6، 4، 2الت در این مقیاس سؤا. شودمحاسبه می) 5ي نمره(
      گذاريصورت وارونه نمره به 25 و 23، 21، 16، 15، 11
، به )1386(این پرسشنامه توسط جوکار و دالورپور . شوندمی

و  61/0ترتیب  فارسی ترجمه شده و اعتبار و روایی آن به
هاي احساس مؤلفه اینکهبا توجه به . به دست آمده است 88/0

ها براي ورزي و تمایل آنمورد تعللآموزان در دانش و عاطفه
ورزي فرد را مشخص ورزي میزان تعللتغییر عادت تعلل

امه با حذف این دو مؤلفه نیز محاسبه نکنند، اعتبار پرسشنمی
اضر نیز براي در پژوهش ح. دست آمده استبه 87/0شده و 

امه از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد که تعیین پایایی پرسشن
قبولی  به دست آمد که  ضریب پایایی قابل 66/0یایی میزان پا

  .شودمحسوب می

  .آموزدانش ورزي تحصیلی نسخهتعلل امهپایایی پرسشن ضریب .1جدول 

  هامؤلفه
آماده شدن براي 

  امتحان
آماده کردن 

  تکالیف درسی
آماده کردن مقاالت  

  سال تحصیلیپایان نیم
احساس و عاطفه 

  ورزينسبت به تعلل
تغییر به تمایل نسبت 
  ورزيعادت تعلل

  کل

ضرایب 
  آلفا

61/0  59/0  71/0  48/0  40/0  66/0  

  
 

    1هاتون ـ مقیاس فراشناخت ولز و کاترایت
)MCO-30(: فراشناخت توسط ولز و کاترایت  پرسشنامه

اي خودگزارشی گویه 30است و یک مقیاس  ساخته شده
. سنجدتفکرشان را می است که باورهاي افراد درباره

اي ها در این مقیاس براساس مقیاس چهار درجهپاسخ
) 4نمره (تا خیلی زیاد ) 1نمره (لیکرت از موافق نیستم 

  :این مقیاس داراي پنج خرده مقیاس است. شودمحاسبه می

خطر افکار که روي غیرقابل کنترل  ناپذیري وکنترل .1
  .کندها تأکید میبودن و خطرناك بودن نگرانی

، نگرانی کمک مثالً(ي نگرانی باورهاي مثبت درباره. 2
 ).کند با مشکالت کنار بیایممی

شدت توجه کار ذهنم به نحوه، بهمثالً(وقوف شناختی  .3
  ).کنممی
  ).عیفی دارمض ، حافظهمثالً(عدم اطمینان شناختی  .4
  . نیاز به کنترل افکار .5 
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زاده این پرسشنامه را براي جمعیت ایرانی ترجمه شیرین
ضریب آلفاي کرونباخ کل مقیاس . و آماده نموده است

  گزارش شده است و براي خرده  91/0ایرانی  درنمونه
ناختی، ناپذیري، باورهاي مثبت، وقوف شهاي کنترلمقیاس

  کنترل افکار به ترتیب در عدم اطمینان شناختی و نیاز به

گزارش  71/0و  80/0، 81/0، 86/0، 87/0 هاي ایرانینمونه
نامه حاضر نیز براي تعیین پایایی پرسشدر پژوهش . شده است

به  85/0از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد که میزان پایایی 
قبول پرسشنامه مذکور ابلدست آمد که بیانگر ضریب پایایی ق

  .بود
  

  هاتون ـ فراشناختی ولز و کاترایت نامهضریب پایایی پرسش .2جدول 

هامؤلفه  
کنترل ناپذیري 

هانگرانی  
باورهاي مثبت 
 درباره نگرانی

 وقوف شناختی
عدم اطمینان 

 شناختی
نیاز به کنترل 

 افکار
 کل

56/0 ضرایب آلفا  71/0  75/0  64/0  64/0  85/0  

  
  هاي پژوهشیافته
  هاي توصیفییافته) الف

  هاي پژوهش، در جدولتر از یافتهمنظور ارائه تصویري روشن به

هاي توصیفی مربوط به متغیرهاي پژوهش به صورت یافته 3شماره  
  .کلی و به تفکیک جنسیت آورده شده است

  .ورزي تحصیلی دو گروه مستقلاختی و تعللهاي توصیفی و استنباطی مقایسه میانگین باورهاي فراشنشاخص  .3جدول 
  

  آنالیز
  متغیرها

  هاي توصیفیشاخص

  خطاي انحراف معیار  انحراف معیار  میانگین  حجم نمونه

  باورهاي
  فراشناختی 

  94/0  30/13  77/58  200  پسر 

  04/1  78/13  20/60  174  دختر

ورزي تعلل
  تحصیلی

  74/0  50/10  27/77  200  پسر

  83/0  01/11  33/72  174  دختر
  

شود میانگین مشاهده می 3طور که در جدول شماره همان
و انحراف معیار در متغیر باورهاي فراشناختی پسر برابر 

چنین ، هم78/13و  20/60ر دختر برابر و د 30/13و 77/58
ورزي تحصیلی پسر میانگین و انحراف معیار در متغیر تعلل

      01/11و  33/72و در دختر برابر 50/10و  27/77برابر
  .باشدمی

  هاي پژوهشهاي مربوط به سؤالیافته) ب
ـیون چندگانـه      گویی بهجهت پاسخ ـتقل و رگرس سؤاالت از تـی مس

  .استفاده شده است که نتایج آن در جداول ذیل آمده است
ورزي تحصیلی و باورهاي آیا تعلل: 1سؤال پژوهشی

تفاوت است؟آموزان دختر و پسر مفراشناختی در بین دانش
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  .ورزي تحصیلی دو گروه مستقلهاي استنباطی مقایسه میانگین باورهاي فراشناختی و تعللشاخص. 4جدول 

 آنالیز
 متغیرها

هابررسی همگنی واریانس هاي استنباطیشاخص   

F سطح معناداري T سطح معناداري درجه آزادي 
46/0 باورهاي فراشناختی  49/0  01/1-  372 31/0  

زي تحصیلیورتعلل  82/0  36/0  43/4  372 000/0  
 

:دهدنشان می  4و  3نتایج جداول   

آموزان پسر و دختر با بین میانگین باورهاي فراشناختی دانش ـ
 p05/0=α, <00/0(دیگر تفاوت معنادار وجود ندارد یک

,31/0= sig ,372df= ,01/1-=t .(به مقایسه  اما با توجه
آموزان دختر دانش اي فراشناختیها، میانگین باورهمیانگین

اما این . است) 77/58(آموزان پسربیشتر از دانش) 2/60(
 .تفاوت در حدي نیست که به معناداري منجر گردد

آموزان پسر و دختر با ورزي تحصیلی دانشبین تعلل ـ
  p05/0=α, >00/0(یکدیگر تفاوت معنادار وجود دارد 

,000/0=, sig 372df= ,43/4=t.(  ضمن با توجه به در
آموزان ورزي تحصیلی دانشها، میانگین تعللمقایسه میانگین

  .است) 27/77( آموزان پسرکمتر از دانش) 33/72(دختر 
بینی کدام یک از باورهاي فراشناختی پیش: 2سؤال پژوهشی 

  آموزان است؟ورزي دانشکننده بهتري براي تشخیص تعلل

  .بین و مالكمتغیرهاي پیشو میزان همبستگی  رکزي هاي توصیفی گرایش مشاخص.  5جدول
  هاشاخص

  متغیرها
  میانگین  حجم نمونه

انحراف 
  استاندارد

ضریب 
  همبستگی

  سطح
  داريمعنی

  ---------   -------   01/11  97/74  374  تعلل ورزي تحصیلی

  003/0**  14/0  43/3  32/11 374  هاناپذیري نگرانیکنترل

  039/0*  09/0  94/3  86/10 374  یباورهاي مثبت درباره نگران

  33/0  02/0  04/4  24/14 374  وقوف شناختی

  000/0**  25/0  28/3  82/9 374  عدم اطمینان شناختی

  037/0*  09/0  74/3  49/12 374  نیاز به کنترل افکار

  :دهدنتایج جدول فوق نشان می
 p, >05/0( ورزي تحصیلیها با تعللناپذیري نگرانیکنترل ـ

 05/0=α ,003/0=sig ,14/0 =(r  صدم  95در سطح اطمینان
 اینکه آموز بهعبارت دیگر باور دانش به. ارتباط معناداري دارد

ورزي  قابل کنترل هستند به تعلل ها و مشکالت غیرنگرانی
 .انجامدتحصیلی بیشتري می

ورزي داشتن باورهاي مثبت در ارتباط با نگرانی با تعلل ـ
در  p05/0=α  039/0=sig ,09/0 =(r ,>05/0( تحصیلی

 .صدم ارتباط معناداري دارد 95سطح اطمینان 

  p05/0=α , <05/0(ورزي تحصیلیوقوف شناختی با تعلل ـ
,338/0=sig ,02/0 =(r   صدم ارتباط  95در سطح اطمینان

 .معناداري ندارد
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 p ,>05/0(ورزي تحصیلیعدم اطمینان شناختی با تعلل ـ

05/0=α ,000/0=sig ,25/0 =(r  صدم  95در سطح اطمینان
 .ارتباط معناداري دارد

 p ,>05/0(ورزي تحصیلی کنترل افکار با تعلل نیاز به ـ

05/0=α  ,037/0=sig ,09/0 =(r  صدم  95در سطح اطمینان
 .ارتباط معناداري دارد

  .بین با متغیر مالكهاي ضریب همبستگی تعدیل شده متغیرهاي پیششاخص  . 6جدول 
خطاي انحراف استادارد 

 هابرآوردشده

مجذور ضریب 
 همبستگی تعدیل شده

مجذور ضریب 
 همبستگی

ضریب 
  همبستگی

  آنالیز    
 متغیرهاي پیش بین

 عدم اطمینان شناختی 25/0 06/0 06/0 65/10

  
ـیون چنـد      دهدنتایج جدول فوق نشان می کـه در تحلیـل رگرس

ـناختی  گام در اولین مرحلبهمتغیره به روش گام ه متغیر عدم اطمینان ش
درصد تغییـر   6، )عدم اطمینان شناختی(وارد مدل گردید که این متغیر

  .نمایدورزي تحصیلی را تبیین میدر نمره تعلل

  .جهت بررسی معناداري کل مدل رگرسیون (ANOVA) راهههاي تحلیل واریانس یکشاخص . 7 جدول

 آنالیز
 منابع تغییر

آزاديدرجه  مجموع مجذورات  سطح معناداري F میانگین مجذورات 

33/2973 رگرسیون  1 33/2973  18/26  000/0  

49/42242 باقیمانده  372 
55/113   

82/45215 مجموع  373 

  
 p05/0=α ,000/0=sig ,>05/0(  :دهـد نتایج جدول فوق نشان می

,18/26(Fdf=172 =  باشدآمده معنادار می دستمدل به.  
  

  .گامهاي تحلیل رگرسیون چندگانه با روش گام بهشاخص . 8جدول 

  %95حدود فاصله اطمینان با 
سطح 

 T  معناداري

ضرایب استاندارد 
 شده

 ضرایب غیر استاندارد
  آنالیز

  
  
 متغیرها

  بتا  حدپایین  حدباال
خطاي 

 B  انحراف معیار

96/69 12/63 000/0 28/38 
  
25/0 

 مقدارثابت 54/66 73/1

18/1 52/0 000/0 11/5 16/0 85/0 
عدم اطمینان 

 شناختی

  

دهد که نتایج تحلیل آزمون رگرسیون چندگانه نشان می
  در  اندارد شده براي ارزیابی سهم هر متغیرتاس يضریب بتا

  

که در جدول فوق اطمینان . دهددست می هاي را ب،اندازه مدل
. ورزي تحصیلی سهم داردبینی تعللدر پیش 25/0شناختی 
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   اثر هرکدام از متغیرهاي  به سطح معناداري ی وت مقادیر
و مقدار ) 11/5( مقدار بزرگ تی مطلق .کندبین اشاره میپیش

  دهد که متغیرنشان می )000/0(سطح معناداري کوچک 
 اثر شدیدي بر متغیر مالك )عدم اطمینان شناختی( بینپیش

دست  هنتایج نهایی ب با توجه به. دارد )ورزي تحصیلیتعلل(
با استفاده از روش آمده از روش تحلیل رگرسیون چندگانه 

نتایج جدول  همچنین با توجه به ین وبمتغیر پیشگام به گام 
مجذور همبستگی تعدیل شده  =06/0( 4ـ11و  4ـ10شماره 

01/0 < p ,18/26 =Fdf-1.372  ( عدم اطمینان شناختی در
 ددار دارورزي تحصیلی نقش معنیبینی تعللپیش

  بحث گیري و نتیجه
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تفاوت باورهاي فراشناختی 

پژوهش حاضر  یافته. آموزان دختر و پسر معنادار نیستدانش
، )1388(هاي ابوالقاسمی و همکاران پژوهش تواند با یافتهمی

نقل از  به(، )1378(، البرزي و سامانی)1994( 1آندرمن و یانگ
  .همسو دانست) 1381صمدي، 

ورزي نتایج پژوهش حاضر در مورد تفاوت تعلل همچنین
. هاي پیشین قابل تفسیر استبین دختران و پسران با پژوهش

براي نمونه نشان داده شده است که دانشجویان صرف نظر از 
ورزي تحصیلی مبادرت تعلل جنس، نژاد یا سبک یادگیري به

، 4و بک 3، ولف2ین؛ فراري، ک1977الیس و ناس، (ورزند می
نقل از  ؛ به1995،  و بک 6، شوف5، وسلی ؛ فراري، ولف1998

؛ هیل، هیل، چالوت و 1992،  ؛ پارکر و بر2000، 7فراري و شر
نتایج متناقضی  بررسی متغیر جنسیت به). 1978و بارال، 

گونه تفاوت ها هیچدر برخی پژوهش. منتهی شده است
 ورز گزارش نشده استلجنسیتی در میان زنان و مردان تعل

؛ 1984بلوم، ؛ سولومون و راث1978هیل، چالوت و بارال، (

                                                             
1. Anderman & Yang                               
2. Kean          
3. Wolfe           
4. Beck   
5. Wesley                 
6. Schof         
7. Scher            

و روزنبام،  8؛ میلگرام، اسرولوف1986بلوم و همکاران، راث
؛ 1993، 9؛ سادلر و ساکس1989؛ ایفرت و فراري، 1988
، در )1389نقل از تمدنی و همکاران،  ؛ به2000پور، زمان

ورزي را در زنان طح تعللها سبرخی از پژوهش حالیکه
نقل از  ؛ به2000پور، ، زمان10رزهاو ـ پاالدي و فرانکل(

، برخی دیگر در مردان را باالتر )1389تمدنی و همکاران، 
نقل از تمدنی و  ؛ به1998، 11بالنت و پیچیل(اند گزارش کرده
      نتایج پژوهش حاضر نشان داد که). 1389همکاران، 

یز در پسران بیشتر از دختران است و ورزي تحصیلی نتعلل
هاي شناختی و راهبردهاي تواند از تفاوت مهارتاین می

هاي پژوهش حاضر یافته. فراشناختی دو جنس نشأت بگیرد
تواند با ورزي برحسب جنسیت میدر مورد تفاوت تعلل

نقل از تمدنی و  ؛ به1998(بالنت و پیچل  هاي پژوهشیافته
هاي هاي یافتهتفاوت این. سو باشدهم) 1389همکاران، 

تواند از فرهنگ و شرایط محیطی و شخصی فرد پژوهشی می
حساسیت و نگرانی دختران در  همچنینو  .نشأت گرفته باشد

شان بیشتر بوده و بیش از پسران در جهت ورز بودنمورد تعلل
 کنند و علت را بهورزي خود تالش میتغییر عادت تعلل
تر در اي خودتنظیمی و خودتعیینی اثربخشکارگیري راهبرده

بنابراین براي آشکار شدن ). 2003والترز، (دانند دختران می
تري نیاز هاي بیشپژوهش ورزي و جنسیت بهبین تعلل رابطه

که پژوهش حاضر نیز نشان داد پسران در مقایسه است، چنان
  .  ورزندبا دختران در امور تحصیلی بیشتر تعلل

یل رگرسیون چندمتغیره باورهاي فراشناختی و نتایج تحل
هاي ورزي تحصیلی بیانگر این است که از بین مؤلفهتعلل

ترین متغیر باورهاي فراشناختی، عدم اطمینان شناختی مهم
این متغیر . رودشمار می ورزي تحصیلی بهبین براي تعللپیش

ها آن کفایتی شناختیبی باورهاي فراشناختی فرد در زمینه به
چنین . شودها مربوط میتحصیلی یا دیگر زمینه در زمینه

                                                             
8. Srolff   
9. Saddler & Sacks        
10. Paludi & Frankell-Hauser      
11. Blunt & Pychyl       
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هاي پیشین در پیدا شکست اي در نتیجهباورهایی تا اندازه
هاست؛ براي نمونه این روي آنحل براي مسایل پیشکردن راه

بیان دیگر باورهاي  به. »ام اعتماد ندارمحافظهبه« باور فرد که
ورزي تواند تعللن شناختی میعدم اطمینا فرد در زمینه

 این بعد مربوط به. بینی کندخوبی پیش تحصیلی را به
هاي شناختی و باورهاي منفی فرد در مورد عدم توانایی

 این افراد باورهایی منفی درباره. باشدعملکرد حافظه می
هاي خود در آغاز کفایت شناختی خود دارند، در مورد توانایی

دید دارند و این موضوع افزایش اثرات یا تکمیل تکلیف تر
منفی انگیزشی براي آغاز و تداوم تکلیف را در پی دارد، لذا 
در این شرایط افراد از نزدیک شدن به تکلیف اجتناب کرده و 

ورزیدن افزایش رفتار تعلل شوند که در نهایت بهدرگیر نمی
کفایتی و که احساس بیآنجا از  همچنین. انجامددر فرد می

ورزي است که هاي افراد داراي تعللخود تردیدي از ویژگی
دهد و احساس گناه، ها را افزایش میاحتمال شکست در آن

پژوهش حاضر  دنبال دارد، یافته افسردگی و تعلل بیشتر را به
  .در این زمینه قابل تبیین است

که پژوهشی در این زمینه با این متغیرها انجام  آنجااز  
 هاي اسپاداتواند با نتایج پژوهشین یافته مینشده است، ا

تعلل  در حیطه) 1388(و حسینی و خیر ) 2006(وهمکاران 
  . و باشدسگیري همورزي رفتاري و تصمیم

شود که افراد در همچنین عدم اطمینان شناختی سبب می
عملکرد خود دچار تردید شده و احتمال ارزیابی منفی به 

       فزایش یابد؛ در نتیجه میزان ها ادیگران در آن وسیله
این . شودها نسبت به وظایف بیشتر میورزي در آنتعلل
کرده و کفایتی و خود ـ تردیدي آموزان احساس بیدانش

-تبع آن در زندگی براي آناحتمال شکست در تحصیالت و به

 خود احساس گناه، نوبهامر به  این. یابدها افزایش می
 نهایت تعلل بیشتر را به، سرشکستگی و دراضطراب، افسردگی
  .دنبال خواهد داشت

، موارد ذیل جهت بهبود با توجه به نتایج پژوهش حاضر
 با توجه به: گرددیافتن کیفیت آموزش و یادگیري پیشنهاد می

ها پیش از ورود به دانشگاه در اینکه باورهاي فراشناختی سال

اینکه فراشناخت و گیرد و همچنین با توجه به فرد شکل می
رو آموزش و پرورش هاي آن قابل آموزش است، از اینمؤلفه

یادگیري باورهاي  اي در زمینههاي گستردهتواند برنامهمی
از باورهاي فراشناختی فراشناختی مثبت و مناسب و پرهیز 

هاي راه کارایی فعالیت ر اجرا نماید و از اینمنفی و زیانبا
ها زمینه ي و اجتماعی را در همهآموزشی، علمی، اقتصاد

         ریزان و لزوم توجه مسؤولین، برنامه. افزایش دهد
راهبردهایی براي پیشگیري از اندرکاران نظام آموزشی بهدست
که با شناخت عوامل پیشایند  ورزي و غلبه بر آن چراتعلل
ورزي که بیماري قرن حاضر است ورزي از شیوع تعللتعلل

 تواند پیشگیري کنندهلوگیري کرد و این اقدام میتوان جمی
      بنابراین آگاهی به . بسیاري از مشکالت جانبی باشد

عنوان یکی از  شان و حتی معلمان باید بهآموزان، والدیندانش
معلمان و والدین آگاه . اهداف اصلی مدارس مدنظر قرار گیرد

حیطی مناسبی آموزان قادر خواهند بود شرایط مبا کمک دانش
  . براي آموزش و یادگیري فراهم آورند

هاي این بررسی در زمینه جنسیت با یافته تبیین تفاوت
     هاي پیشین و کمبود پژوهش در زمینه نتایج پژوهش

زمینه را ضروري  ورزي تداوم انجام این پژوهش در اینتعلل
  .سازدمی
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