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 مقدمه
سـالم،   يهـا  انسـان فرد و تربیـت   جانبه همهیکی از اهداف و وظایف مهم آموزش و پرورش ایجاد زمینه براي رشد 

بـه عنـوان رکـن     آمـوزان  دانـش کارآمد و مسئول براي ایفاي نقش در زندگی فردي و اجتماعی است. از آنجایی که 
دارند، توجه به این قشر از  اي یژهواساسی نظام آموزشی کشور، در دستیابی به اهداف نظام آموزشی نقش و جایگاه 

ر چه بیشـتر نظـام آموزشـی و تربیتـی جامعـه را موجـب       جامعه از لحاظ آموزشی و تربیتی، باروري و شکوفایی ه
که مورد توجه متخصصان آموزش و پرورش و نظـام   هاست سال. توجه به عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی گردد یم

و  یقـی ، حقعطـاري دهـد (  یمآموزش عالی قرار گرفته است و ساالنه سهم زیادي از تحقیقات را به خود اختصاص 
 ).  1381خانه کشی، 

سرنوشت فرد داشته و هزینه گزافـی  تحصیلی، تأثیر بسزایی در  ٤فرسودگی یاپیشرفت تحصیلی،  عدم از طرف دیگر
). فرسودگی حالتی از خستگی ذهنی و هیجـانی اسـت کـه    1375(گلشن فومنی،  کند یم به خانواده و جامعه تحمیل

حاصل سندرم استرس مزمن مانند گرانباري نقش، فشار و محدودیت زمانی و فقـدان منـابع الزم بـراي انجـام دادن     
 ،؛ ماسـالچ 2001، ٦، بـاکر، نـاچرینر و اسـچافلی   ؛ دمروتـی 1996، ٥وظایف و تکالیف محوله است (لی و آشـفورث 

وانـانن، کـالیمو و    ،اجـاروي  ،تـانر  یننتـوپ  ؛2003 ،٨فونتوالکسـی و کـاپرینس   ؛ الکاویدس،2001، ٧اسچافلی و لیتر
، ١٠(سـندوال  یدرمان روانمانند  شغلی دربارة فرسودگی، در موقعیت هاي شده انجاماکثر تحقیقات  ).2005 ،٩جاپینن
ا عنوان فرسودگی شغلی معروف است (ماسالچ و که بصورت گرفته  )2000، ١١(سند و میازکی ی)، فروشندگ1993

و بافت هـاي آموزشـی گسـترش پیـدا کـرده       ها یتموقعمتغیر فرسودگی به  اخیراًوجود،  این ). با1984، ١٢جکسون
 ).2008، ١٤، سـاوالینن و هوالپـاینن  آرو -(سـالمال  شـود  یمـ  بـرده  نام ١٣است که از آن با عنوان فرسودگی تحصیلی

مانند خستگی ناشی از الزامات مربوط به مطالعه، رشـد   هایی یژگیوآموزشی با  هاي یتموقعتحصیلی در  یفرسودگ
حس و نگرش بدبینانه و بدون حساسیت نسبت به مطالب درسی و نیز احساس پیشرفت شخصی ضـعیف در امـور   

ند معمـوالً  ). افرادي که فرسودگی تحصیلی دار2005، ١٥آرور و ناتانن -(سالمال شود یمدرسی و تحصیلی مشخص 
مانند بی اشتیاقی نسبت به مطالب درسی، ناتوانایی در ادامه حضور مستمر در کالس هاي درس، مشـارکت   یعالئم

در فعالیت هاي درسی و احسـاس نـاتوانی در فراگیـري مطالـب      معنایی یبنکردن در فعالیت هاي کالسی، احساس 
 ).1388از نعامی، (به نقل  کنند یمدرسی و در نهایت افت تحصیلی را تجربه 
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شود، می آموزان دانشآن از اهمیت باالیی برخوردار بوده و سبب موفقیت تحصیلی  یريکارگ بههایی که یکی از حوزه
هـاي خـود هـدایتی،    ها و قابلیت) خودتنظیم گري کاربرد توانایی1977(١٦است. مطابق نظر باندورا گري یمتنظخود 

ي خودکارآمدي در تحت تأثیر باور افراد درباره ذکرشدههاي ظر وي قابلیتباشد. از نخودکنترلی و خودمختاري می
هـاي روانـی در کنتـرل وضـعیت درونـی،      ها و رفتارهاي مختلف است. خودتنظیم گري، به عنـوان کوشـش  فعالیت

و ). زیمـرمن  2011، ١٧کـول، لوگـان و والکـر   است (فرایندها و کارکرد جهت دستیابی به اهداف باالتر تعریف شده 
) معتقدند که فراگیران خودتنظیم گر از لحاظ فراشناختی، انگیزشی و رفتاري، فرآیندهاي یادگیري 2004(١٨اسچونک

کنند. در زمینه انگیزشی، این فراگیران خود را با کفایـت، خودکارآمـد و مسـتعد درك    را خودشان آغاز و هدایت می
 آمـوزان  دانـش و پیشرفت تحصیلی  یمیخودتنظردهاي یادگیري که بین میزان استفاده از راهب کرده اشارهکنند. وي می

کـه   یآموزان دانش داد که) نشان 2010، ١٩رابطه قابل مالحظه و معناداري وجود داشته است. نتایج تحقیقات (کالسن
از خودتنظیمی باالتري برخوردارند از پیشرفت تحصیلی باالتري نیز برخوردار بوده و انگیزه و عالقه بـاالتري بـراي   

تري برخوردارند احتمـاالً از سـطوح   که از خودتنظیمی پایین یآموزان دانش. همچنین بیان کرد که دارند یلتحصادامه 
 پایین دانش فراشناختی برخوردارند.

. باشـد  یمـ  ٢٠اي فراشـناختی هـ باور غیرهاي دیگري که ممکن است بر فرسودگی تحصیلی تـأثیر بگـذارد،  یکی از مت
هاي خاصی از  فراشناخت دانش یا فرایند شناختی است که در ارزیابی، بازبینی یا کنترل شناخت مشارکت دارد. جنبه

پژوهشی وسـیعی دربـارة نقـش     هاي یافته). ٢١،1994باشند (ولز و متیوز مرتبط میفرسودگی تحصیلی فراشناخت با 
 در ).2003دارد (ولـز،  فرسودگی تحصـیلی  تحصیلی و  عملکرد ، خواندن،مسئلهنظیر حل  هایی ینهزمفراشناخت در 

 انـد کـه   دادهمتعددي صورت پذیرفته است ونشـان   يها پژوهشفرسودگی تحصیلی زمینه ارتباط میان فراشناخت و 
در مدرسه است. شواهد زیـادي وجـود دارد کـه     آموزان دانشة میزان شکست باورهاي فراشناختی مختل تعیین کنند

فراشـناختی بـا افـزایش کارامـدي و پیشـرفت تحصـیلی همـراه اسـت          يهـا  مهـارت توجه و افزایش  دهد یمنشان 
ــکی( ــلی  ،بورکوس ــار و پرس ــترنبرگ1987، ٢٢ک ــتون    1986و  1984 ،٢٣؛ اس ــگ اس ــل ا ز لوین ــه نق  ).1997 ،٢٤ب

آگاهی از  ؛ وو خودکارآمدي، ارتباط مثبت وجود دارد ییجو خودنظم) نشان داد که بین فراشناخت با 2012(٢٥آرسال
 شود.راهبردهاي شناختی و فراشناختی، باعث بهبود یادگیري و عملکرد تحصیلی می

 تعلـل  سـت. ا ٢٦گـذارد تعلـل ورزي  می آموزان دانشیکی دیگر از متغیرهاي منفی که اثر منفی بر پیشرفت تحصیلی 
ورزي را به عنوان نبود عملکرد خودتنظیمی و گرایش رفتاري در به تأخیر انداختن آنچـه بـراي رسـیدن بـه هـدف      
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). در واقـع تعلـل ورزي را بـه    2009؛ به نقل از حسینی و خیـري،  1979، ٢٧الیس و کنوسدانند ( یمضروري است، 
کـه شـخص بایـد انجـام دهـد و از ایـن رو سـطحی از         انـد  کردهعملی تعریف  انداختنتأخیر انداختن یا به تعویق 

هـاي تعلـل   دهد کـه ویژگـی  ). مطالعات نشان می2006، ٢٨رورباگکند ( یماضطراب ناشی از تعلل ورزي را تجربه 
به موضوعات درسی و پشت گوش انداختن انجام تکالیف درسی از جمله عوامل  توجهی یبورزي فرزندان از قبیل 

ــا1386صــالحی، جوانشــیر، ســعیدي و شــجاعی، اســت ( نآمــوزا دانــششکســت تحصــیلی   -). والــش و اوگومب
هاي خوبی براي افت تحصیلی کننده بینی یشپهاي اضطرابی و تعلل ورزي که ویژگی ) نشان دادند2002(٢٩آگونوبی

 آمـوزان  دانـش )، با بررسی اثربخشی تعلل ورزي 2010( ٣٠باشند. هافمن و گلندا رکس و کاري، دانمی آموزان دانش
. کنـد  یمـ افزایش پیدا  یزن تعلل ورزي آنها فرسودگی تحصیلی آنها یشبا افزا که دریافتند بر فرسودگی تحصیلی آنها

تعلل ورز در مقایسه با همساالن خـود نـه    آموزان دانشاي به این نتیجه رسیدند که ) در مطالعه2012(٣١چیو و چول
 کنند.که از راهبردهاي فراشناختی کمتري در حل تکلیف درسی استفاده میتنها از خودتنظیمی پایینی برخوردارند بل

ـ و باورهاي فـرا شـناختی در    گري یمتنظو نیز نقش تعلل ورزي، خود  ها یافتهبا توجه به این  فرسـودگی   بینـی  یشپ
 یزانر برنامهدر میان فراگیران لزوم توجه مسئوالن، فرسودگی تحصیلی شیوع گفت که  توان یم آموزان دانش تحصیلی

و فرسودگی تحصیلی یـا  تعلل ورزي راهبردهایی براي کاهش  یريکارگ بهو دست اندرکاران نظام آموزشی را جهت 
. توجه بیشتر به ایـن مسـئله و   نماید یماصالح آنها و افزایش باورهاي خودکارآمدي و انگیزش تحصیلی را ضروري 

ل معضـالت آموزشـی یادگیرنـدگان در سـطوح مختلـف      گامی در جهـت حـ   تواند یمبرخورد جدي و کارشناسانه 
 بینـی  یشپو باورهاي فرا شناختی در  گري یمتنظاست نقش تعلل ورزي، خود  بر آن این پژوهشتحصیلی باشد. لذا 
 دختر دوره متوسطه را تعیین نماید. آموزان دانش فرسودگی تحصیلی

 روش  
باشد. می یريچندمتغطرح این پژوهش همبستگی از طریق الگویابی معادله ساختاري است که یک روش همبستگی 

رود. در این پژوهش تعلل ورزي، خودتنظیم گـري  به کار می یريچندمتغهاي این روش براي نشان دادن روابط داده
-عنوان متغیر مالك مطالعه محسوب می به یبین و فرسودگی تحصیلو باورهاي فراشناختی به عنوان متغیرهاي پیش

 شود. 
دختـر دوره متوسـطه شـهر     آمـوزان  دانـش آماري ایـن پـژوهش را کلیـه     جامعه :یريگ نمونهجامعه، نمونه و روش 

سـازمان آمـوزش و پـرورش،    ، =10000N یاحتمـال بـرآورد  دهند (تشکیل می 91-92در سال تحصیلی  شهر ینمشک
استفاده شد. بدین  يا مرحلهچند  يا خوشه یريگ نمونهمورد مطالعه از شیوه  آموزان انشدبراي انتخاب نمونه ). 1390

تصـادفی   بـه صـورت  جنوب) تقسیم و از هر گروه -مرکز-به سه گروه (شمال شهر ینمشکصورت که ابتدا کل شهر 
کالس از دوره متوسطه انتخاب شد که جمعـاً از مـدارس    3ساده دو دبیرستان انتخاب و از هر دبیرستان نیز حداقل 

نفـر باشـد    30انتخاب شد. با توجه به اینکه در تحقیقات همبستگی حـداقل نمونـه بایسـتی     آموز دانش 120انتخابی 
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بـراي   شد. انتخاب نفر به عنوان نمونه تحقیق 120اعتبار بیرونی در این تحقیق به خاطر افزایش  اما )،1380(دالور، 
 از ابزارهاي زیر استفاده خواهد شد. ها داده يآور جمع

انـد. ایـن پرسشـنامه سـه حیطـه       ) سـاخته 1997همکاران (و  این پرسشنامه را برسو مقیاس فرسودگی تحصیلی:-1
سنجد. پرسشنامه مذکور پـانزده   مدي تحصیلی را میتحصیلی و ناکارآ عالقگی یبفرسودگی یعنی خستگی تحصیلی، 

شده  يبند درجه ها یآزمودناي کامالً مخالف تا کامالً موافق توسط  درجه 5لیکرت  يبند درجهبا روش  ؛ کهماده دارد
کـنم   احسـاس مـی  ماده ( 4عالقگی تحصیلی  هستند)، بی کننده خستهمطالب درسی ماده ( 5است. خستگی تحصیلی 

تـوانم از عهـده مشـکالت     کنم نمـی  احساس میماده ( 6لب درسی عالقه ندارم) و ناکارآمدي تحصیلی نسبت به مطا
بـراي سـه حیطـه فرسـودگی      75/0 و 82/0، 70/0درسی بر بیایم) دارد. پایایی پرسشنامه را سازندگان آن به ترتیب 

هـاي   کـه شـاخص   شده محاسبهاند. اعتبار پرسشنامه را محققان با روش تحلیل عاملی تأییدي  تحصیلی محاسبه کرده
 یـب تقر) و شـاخص جـذر میـانگین مجـذورات خطـاي      IFI( یشیافزا) شاخص برازندگی CFI( یقیتطببرازندگی 

)RMSEA2007، ٣٢سکافیلبرسو، ساالنوا و ااند ( ) مطلوب گزارش کرده .( 

تحصـیلی در سـه حـوزه آمـاده     تعلل ورزي مقیاس  ):PASS(33آموز دانشنسخه  - مقیاس ارزیابی تعلل ورزي )3
در مقابل هر گویـه،   است گویه 21و شامل  شده ساختهتهیه گزارش نیم سالی  و کردن تکالیف، آمادگی براي امتحان

 6مـذکور   سـؤال  21قرار دارد. افـزون بـر    )4نمره ( "همیشه یباًتقر") تا 1(نمره "به ندرت "از  اي ینهچهارگزطیف 
 و بـودن  )، براي سنجش دو ویژگی احساس ناراحتی نسبت به تعلل ورزي27، 26، 19، 18، 8، 7هاي  سؤال( سؤال

یی در نظر گرفته شده است. بنا به پیشنهاد سازنده مقیاس، در محاسبه روایی و پایا تمایل به تغییر عادت تعلل ورزي
از ضریب آلفـاي کرونبـاخ و بـراي احـراز      یسؤال 21. به منظور تعیین پایایی مقیاس اند نشدهمنظور  سؤالاین شش 

همبستگی گویه با نمره کل استفاده شـد. در بررسـی مقـدماتی بـراي انجـام تحلیـل        و روایی از روش تحلیل عاملی
شاخص خی دو در آزمون کرویت بارتلت برابر و همچنین مقدار عددي  88/0با برابر  KMOمقدار شاخص  ،عاملی

انجـام   شـده بـراي   انتخـاب معنادار بود که نشانگر کفایت نمونه و متغیرهاي  0001/0بود که در سطح  384/2158با 
اصلی، بیانگر وجود یک عامل کلی در پرسشنامه تعلل  يها مؤلفه. نتایج تحلیل عاملی به روش باشد یمتحلیل عاملی 

باالي عامل اول و بار عاملی  نسبتاً ارزش به استخراج عوامل شیب منحنی اسکري بود که با توجه بود. مالك ورزي
سطحی مطلوب و معنادار  در با نمره کل پرسشنامه ها یهگوهیچ یک از آنها حذف نشدند. همبستگی  ها یهگومطلوب 

 ).1386ر،جوکار و دالورپوبود ( 91/0بود. ضریب پایایی آلفاي کرونباخ مقیاس برابر 

است  هاي يگو 25آزمون  یک. ساخته شد )2005( یبانزاتوسط  گري یمتنظمقیاس خود : گري یمتنظمقیاس خود -4
را در پنج زمینه عملکرد مثبت، مهارپذیري، آشکارسازي احساسات و نیازها، قاطعیت و بهزیستی  گري یمتنظو خود 

و حـداکثر   25ایـن مقیـاس    در یآزمـودن نمره  . حداقلمی سنجد 5تا  1لیکرت از نمره  يا درجه 5طلبی در مقیاس 
 87/0را در یک دوره یک ماه  گري یمتنظ) پایایی بازآزمایی مقیاس خود 2005( یسنکآبود. مارکوس و  خواهد 125

                                                   
32. Breso, Salanova & Schoufeli 
33. Procrastination Assessment Scale-student 



انشـجویان ایرانـی از   نفـري از د  676. آلفاي کرونباخ مقیاس خود تنظیم نگري در مورد یک نمونـه  اند کردهگزارش 
 ).1385بشارت، است (محاسبه شد که نشانه همسانی درونی خوب آزمون  97/0تا  90/0

؛ بـه نقـل از حسـینی و خیـري،     1997ولـز ( این پرسشنامه توسط کارت رایت ـ هاتن و   پرسشنامه فراشناخت: -5
باشد.  می 260آورد بین صفر تا  می اي که فرد در این پرسشنامه بدست ) ساخته شده است. حداقل حداکثر نمره1388

اي  درجـه آیتم تشکیل شده است که هر آزمودنی به هر سؤال با استفاده از یـک مقیـاس چهـار     30این پرسشنامه از 
 اند شده یلتشکهایی  دهد. فراشناخت از خرده مقیاس ، کامالً موافقم) پاسخ میيتا حد مثالً موافق نیستم، کمی موافقم(

باورهایی راجع به شایستگی  -3 ناپذیري و خطر کنترل باورهایی راجع به -2باورهاي نگرانی مثبت  -1از:  اند عبارت که
 خودآگاهی شناختی.  -5باورهاي نگرانی منفی و  -4شناختی 

 89/0تا  72/0ها از پایایی و اعتبار خوبی برخوردار هستند. ضریب آلفاي کرونباخ این پرسشنامه از  این خرده مقیاس
گـزارش شـده اسـت، ضـریب همبسـتگی پرسشـنامه        89/0تـا   76/0و ضریب پایایی بازآزمـایی آن نیـز از    89/0 و

مقیـاس   ایـن  ضـمن  در ).P>001/0باشـد (  مـی  73/0تا  26/0فراشناخت با مقیاس اضطراب صفت اسپیل برگر بین 
 ). 1385ابوالقاسمی و نریمانی،سنجد ( باورهاي فراشناختی منفی را می

از تهیه فهرسـت اسـامی    بعد اطالعات مورد نیاز از پرسشنامه استفاده شد. يگردآور : دراطالعات يرگردآوروش 
قـرار   آنهـا  یـار اختپژوهش در  يها آزمونو انتخاب آنها، ابتدا هدف تحقیق براي آنها بیان شد و سپس  آموزان دانش
گروهـی و در محـل تحصـیل     بـه صـورت  خود را با دقت بیان کنند. اطالعـات   نظر شد و از آنها خواسته شد داده

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. spssهاي بدست آمده با استفاده از ابزار  آوري شد سپس دادهجمع آموزان دانش

 ها افتهی

 2/27سـاله،  16د درصـ  38، سـاله  15 درصـد  4/16در این پژوهش به ترتیب برابـر   کننده شرکتمیانگین سنی افراد 
بـر   آموزان دانشساله بود. همچنین میانگین  20 درصد 1و ساله  19درصد  4/6، ساله 18 درصد 11، ساله 17درصد 
درصد سال سوم دبیرستان بودند. شـغل   37و سال دوم  6/30سال اول،  4/32پایه تحصیلی به ترتیب برابر با  حسب

 52/14و  دار خانـه درصـد   48/85مادر د شغل دولتی داشتند. شغل درص 66/29آزاد و  ها یدرصد آزمودن 34/70پدر 
 65/35 هـا  یآزمودنبود. از بین  یسانسل فوقاز دبیرستان تا  ها یآزمودندرصد شغل دولتی داشتند. تحصیالت والدین 

 درصـد  35/4فرزنـد چهـارم و    درصـد  8/8درصد فرزند سوم،  45/10درصد فرزند دوم،  75/40درصد فرزند اول، 
 زند پنجم و باالتر بودند.فر

 تحصیلی و فرسودگی یمیخودتنظ فراشناختی، باورهاي ورزي، تعلل متغیرهاي استاندارد انحراف و میانگین .1جدول 
 M SD متغیرها

 تعلل ورزي
 باورهاي فراشناختی

 خودتنظیمی
 فرسودگی تحصیلی

15/22 
25/53 
25/40 
47/23 

69/3 
81/5 
45/7 
77/3 

 



شود میانگین (و انحراف معیار) نمره کلـی متغیرهـاي تعلـل ورزي در    مشاهده می 1که در جدول شماره  همان طور
) 45/7(و 25/40)، خودتنظیمی 81/5و (25/53 یفراشناخت)، باورهاي 69/3(و  15/22آموزان به ترتیب برابر با دانش

 باشد. ) می77/3(و  47/23تحصیلی  یو فرسودگ

 گري و فرسودگی تحصیلی همبستگی پیرسون بین تعلل ورزي، باورهاي فراشناختی با خود تنظیم .2جدول 

 فرسودگی تحصیلی خودتنظیم گري متغیرها

 )P( 56/0 )01/0 ≤ P ≥ 01/0( - 36/0 تعلل ورزي

 )P( 68/0 - )01/0 ≤ P ≥ 01/0( 72/0 باورهاي فراشناختی

 )P ≥ 01/0( - 44/0 1 خودتنظیم گري

 ≥ 01/0بین تعلل ورزي و خودتنظیم گري رابطه منفی معنـادار (  گردد یممشاهده  2همان طور که در جدول شماره 
P() 01/0، بین تعلل ورزي با فرسودگی تحصیلی رابطه مثبت معنادار ≤ P(      به دست آمـده اسـت و همچنـین بـین

 01/0( داري یمعنو با فرسودگی رابطه منفی  )P ≥ 01/0باورهاي فراشناختی با خودتنظیم گري رابطه مثبت معنادار (
≤ P( داري یمعنبا فرسودگی هم رابطه منفی  گري یمتنظبین خود  به دست آمده است )01/0 ≤ P( دسـت آمـده    به

 است.
 

 
 مدل مفهومی پیشنهادي .1نمودار 

 تحصیلی فرسودگی روي بر گري یمتنظورزي، باورهاي فراشناختی و خود  تعلل یرمستقیمغ و مستقیم یراتتأث .3جدول
 میزان اثر بر اساس ضرایب مسیر نوع اثر

 X1X4 394/0 اثر مستقیم تعلل ورزي

 یرمستقیمغاثرات 
X1X3X4 115/0) =445/0-) × (260/0-( 

X1X2X3X4 
046/0-) =445/0-) × (177/0 ×(

)592/0( 
 069/0 یرمستقیمغجمع اثرات 

 463/0 یرمستقیمغ اثرات و مستقیم اثرات= کل اثرات
اثر مستقیم باورهاي 

 X2X4 238/0 فراشناختی

 X2X3X4 078/0-) =445/0-) × (177/0( 

 X2X1X3X4 یرمستقیمغاثرات 
068/0) =445/0-) × (260/0- ×(

)592/0( 
 -01/0 یرمستقیمغجمع اثرات 

 228/0 یرمستقیمغ اثرات و مستقیم اثرات= کل اثرات



 -X3X4 445/0 گري یمتنظاثر مستقیم خود 
  )445/0-( 

 000/0  یرمستقیمغاثرات 
 000/0 یرمستقیمغجمع اثرات 

 فرسودگی تحصیلی)(مستقیم و غیرمستقیم متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته  یراتتأثمجموع  .4جدول 
 یرمستقیمغمجموع اثرات مستقیم و  اثرات غیرمستقیم اثرات مستقیم متغیر مستقل
 تعلل ورزي

 باورهاي فراشناختی
 خودتنظیم گري

349/0 
238/0 
445/0- 

069/0 
01/0- 
00/0 

463/0 
228/0 
445/0- 

وابسـته  متغیرهاي مستقل بر  یرمستقیمغمجموع اثرات مستقیم و  گردد یممشاهده  4همان طور که در جدول شماره 
  .باشد یم -445/0 يگرو خودتنظیم  228/0 یفراشناخت، باورهاي 463/0 يورزفرسودگی تحصیلی) به ترتیب تعلل (

 يریگ جهینتبحث و 
 فرسـودگی تحصـیلی   بینی یشپو باورهاي فرا شناختی در  گري یمتنظهدف پژوهش حاضر نقش تعلل ورزي، خود 

دختر دوره متوسطه بود. نتایج حاصل از پژوهش حاضر، نشان داد که خودتنظیم گـري رابطـه منفـی و     آموزان دانش
شود. تبیین می یمیخودتنظدرصد از تغییرات فرسودگی تحصیلی با نبود  44با فرسودگی تحصیلی دارد و  داري یمعن

و  ؛ گلنـدا 2008؛ شـارلوت و همکـاران،   2006؛ فـاري و مکارشـا،   2005چیو وچـول،  ( یقاتتحقفوق، با  هاي یافته
ود بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه      باشـد. آنهـا در مطالعـات خـ    ) همسو می2012و کیت و همکاران،  2010همکاران، 

تري برخوردارنـد بیشـتر مسـائل درسـی را پشـت گـوش انداختـه و از افـت         پایین یمیخودتنظکه از  یآموزان دانش
تـوان گفـت کـه یـادگیري خـودتنظیمی، فراینـد فعـال و        مـی  هـا  یافتـه تحصیلی باالتري برخوردارند. در تبیین ایـن  

کننـد تـا شـناخت،    ، اهدافی را براي یادگیري انتخاب کرده و سعی میزانآمو دانشاست که طی آن،  اي یافته سازمان
 آمـوزان  دانـش ). 2001نقـل از اسـتفانو،    بـه  1990پینتـریج،  ( ینـد نماانگیزش و رفتار خود را تنظیم، کرده و نظارت 

شـانگ  قـات  هستند. همچنین، بـا توجـه بـه تحقی    آموزان دانشخودتنظیم گر از نظر تحصیلی به مراتب برتر از سایر 
، یمیخـودتنظ استدالل کرد که  گونه یناتوان می آموزان دانشو تنظیم اهداف به  یمیخودتنظ) مبنی بر آموزش 1994(

به عنوان یک مهارت تحصیلی نگریست که با آمـوزش آن   یمیخودتنظتوان به قابلیت دارد، ارتقا و افزایش یابد. می
کند تا هنگام درگیري در کمک می آموزان دانشخودتنظیم گري به توان به افزایش پیشرفت تحصیلی دست یافت. می

، یمیخودتنظ). 2002زیمرمان، ( یندنمایک تکلیف، بر یادگیري خودشان نظارت کنند و راهبردهاي موفق را انتخاب 
ت آموزشی، کنترل تکانه، مدیریت زمان و مقابله با فشار روانی است که با باف هاي ینهزمنقطه مرکزي کارکرد موثر در 

پینتـریچ و  هـدف (  یريگ جهت)، 2002زیمرمان، ( یمرجع) و همچنین، با سیستم 2004مورتاگ و تاد، دارد (ارتباط 
 يخودکارآمـد )، 2001پـاریس و همکـاران،   ( یشـناخت ) فراینـدهاي عـاطفی و   2002؛ زیمرمـان،  1990دي گروت، 

 ) رابطه دارد.1997بندورا، ( یزشانگ) و 1990زیمرمان، (



درصد  24 ؛ ووجود دارد داري یمعنپژوهش نشان داد که بین فراشناخت و فرسودگی تحصیلی ارتباط مثبت و  یجنتا
مولـوي و  ( یقبلـ  يهـا  پژوهشاین پژوهش با  هاي یافته. شوداز تغییرات فرسودگی تحصیلی با فراشناخت تبیین می

اشـد. آگـاهی فراشـناختی، احساسـات و     ب) همسـو مـی  2012آرسال،  و 2008؛ هافمن و همکاران، 2007همکاران، 
و تجربه فراشناختی یا فرایندهاي کنترل و تنظیم، یکی دیگـر از فراینـدهاي فراشـناختی     گیرد یمتجارب ما را در بر 

دارد و عملکرد بهتر حافظه را به دنبال  کند یماست که تفکر فرد را در موقعیت هاي یادگیري و حل مسئله، هدایت 
کند تا از عملکرد تحصیلی باالتري برخوردار گردد. نابراین آگاهی فراشناختی به شخص کمک میب؛ )2009الرکین، (

کـه معطـوف بـه     آورد یمـ دانش شخص درباره راهبردهاي شناختی، نوعی از فراشناخت را براي شخص به ارمغان 
رد بـه هنگـام اسـتفاده از    راهبردهاي فراشناختی است. به همین دلیل فردي که درباره این مؤلفـه، دانـش بیشـتري دا   

راهبردهاي فراشناختی، نظارت کامل تري داشته و بـا توجـه بـه ماهیـت تکلیـف، کارآمـدترین راهبـرد را انتخـاب         
در صـورت لـزوم    ،مداوم، عملکرد خود را بازبینی نموده و جهت رسـیدن بـه هـدف    طور به. عالوه بر این نماید یم

دارد نش شخص درباره راهبردهاي شناختی، با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت دا ین؛ بنابرادهدراهبرد خود را تغییر می
 ).2008آرتینو، (

وجـود دارد.   یمیخـودتنظ بین باورهاي فراشناختی و  داري یمعنهمچنین نتایج پژوهش نشان داد که ارتباط مثبت و 
باشد. در ایـن  ) همسو می2010 و جکوبسون و همکاران، 2010؛ آرسال، 2008آرتینو، پژوهش (با نتایج  ها یافتهاین 

توسط راهبردهاي فراشناختی قابل تبیین بود. از آنجایی که در این دو  ییجو خودنظمدرصد از واریانس  24پژوهش 
از آنهـا،   يبـردار  بهرهدانش و سهولت  سازي یرهذخو  یده سازمانفراشناخت و خودتنظیمی) سبب فراگیري، ( یرمتغ

، نظارت و کنترل، مدیریت در تنظیم وقت، نحوة تالش، انتخاب محیط مطالعه و کمـک گـرفتن از افـراد    یزير برنامه
را بـه   شده دادهدیگر، کنترل اضطراب و اجتناب از تعلل یا مسامحه، برجسته نمودن اطالعات و مرور مجدد آموزش 

شود. راهبردهاي مذکور با  می آموزان نشدا همراه دارد ترکیب این عوامل و تمرین آنها سبب بهبود عملکرد تحصیلی
سازد بر فرایند یادگیري و مطالعه خود مسلط شوند و براي آن نظم دادن به ذهن و نوع مطالعه افراد، آنان را قادر می

در درازمـدت موجـب افـزایش عملکـرد تحصـیلی شـود.        ها مهارترسد تمرین این کنند که به نظر می یزير برنامه
کنند، در هنگام تدریس معلم یا هنگام مطالعـه سـعی   بیشتري استفاده می یمیخودتنظاز راهبردهاي که  یآموزان دانش

قبل، کنترل چگونگی این  يها داشتههمان زمان با معنادار کردن اطالعات، ایجاد ارتباط منطقی با اطالعات و  کنند یم
 .)2004پینتریج، ببرند (د تحصیلی خود را باال فرایند و ایجاد محیط یادگیري مناسب، مطالب را یاد بگیرند و عملکر

بـا نتـایج    هـا  یافتـه دارد. ایـن   یمیخـودتنظ روي  داري یمعنـ همچنین نتایج نشـان داد تعلـل ورزي رابطـه منفـی و     
باشد. در ایـن  می ) همسو2012و چیو و چول،  2002؛ والش و همکاران، 1999سادلر و بولی، ( یشینپ يها پژوهش

کـه در مقدمـه    گونـه  همانتوسط تعلل ورزي قابل تبیین بود. در واقع  ییجو خودنظمواریانس درصد از  26پژوهش 
افزایش  ساز ینهزمو لذا هر عاملی که  شود یممحسوب  ییجو خودنظمبحث شد امروزه تعلل ورزي نوعی نقصان در 

بیین کرد که افـراد داراي تعلـل   ت گونه یناتوان را می ها یافته ینا دهد یمباشد، تعلل ورزي را کاهش  ییجو خودنظم
) و 2000فـی و تـانگی،   شـده (  ادراكورزي باال از نبود احساس کنترل شخصی، نداشـتن احسـاس توانـایی فـردي     

. بـه بیـان دیگـر، نـاتوانی در تفکـر دربـاره تفکـر یـا دانـش          برند یم) رنج 2005چیو و چول، ( یینپا يخودکارآمد
به کاهش بیشتر احساس کنترل شخصی بیانجامد و به دنبال آن ناتوانی در نظـارت مطالـب یـاد     تواند یمفراشناختی 



، سبب افزایش اضطراب در فرد شده و این امر تعلل بیشتر براي انجام تکـالیف بـه همـراه دارد. همچنـین     شده گرفته
افراد داراي تعلل ورزي باال، تـرس  هاي پژوهشی، توجه به این نکته است که یکی از ویژگی ها یافتهتبیین دیگر این 

). به بیان دیگر، افراد داراي تعلـل  2007بالیکس و دیوریو، است ( بینانه یرواقعغ يها داشت چشماز شکست و داشتن 
فـراي،  ( یندخوشـا خود در بـه دسـت آوردن نتـایج     هایی ییتوانادرباره  یژهو بهورزي باال درباره آینده بدبین هستند؛ 

). همچنین با توجه به اینکه براي این افراد ارزیابی دیگران از عملکردشان داراي اهمیـت زیـادي   1992پارکر و ویر، 
و احتمال ارزیابی منفی به وسیله  کند یماست، باورهاي فراشناختی آنها را در زمینه عملکردشان دچار تردید بیشتري 

شود. در واقع هر چه آگاهی هاي در تکلیف بیشتر می بنابراین میزان تعلل ورزي آنها؛ یابددیگران در آنها افزایش می
توانـد موقعیـت هـاي گونـاگون را     ، باورها و فرآیندهاي فکري خود بیشتر باشد، بهتر و زودتـر مـی  ها یشهاندفرد از 

دهـد  هاي خود تعلل ورزي نشـان   گیري یمتصمتحلیل کند و رفتار مناسبی را در پیش گیرد و کمتر احتمال دارد در 
هاي پژوهش نشان داد که دختران نسبت به پسران از این که در فعالیـت هـاي    ). یافته19990چ و دي گروت، پنتری(

دهنـد و بیشـتر از پسـران در جهـت تغییـر      تحصیلی تعلل ورزي کنند حساسیت و نگرانی بیشتري از خود نشان می
است و خود تعیینی در دختران  یمینظخودتراهبردهاي  یريکارگ بهو علت این امر  کنند یمعادت تعلل ورزي تالش 

هایی از قبیل نگرش، نحوه ویژگی توان یم آموزان دانشاز جمله عوامل موثر بر تعلل ورزي  در واقع). 2003والترز، (
هاي تعلل ، انتظار بیش از حد والدین از فرزندان و ویژگیيفرزندپرور هاي یوهشیا بینش والدین نسبت به فرزندان، 

به موضوعات درسی و پشت گوش انداختن انجام تکالیف درسی از جمله عوامل  توجهی یباز قبیل  ورزي فرزندان
 ).1386صالحی، جوانشیر، سعیدي و شجاعی، است ( آموزان دانششکست تحصیلی 

ي تحصیلی، آن هم در یـک مقطـع خـاص بـود.     از جمله محدودیت هاي پژوهش حاضر منحصر بودن آن به حوزه
و همچنـین   و مقـاطع تحصـیلی مختلـف    هـا  رشـته آتـی، ایـن رابطـه، در دروس،     يها پژوهشدر  گردد یمپیشنهاد 

تا بتوان تعیین نمود که تعلل ورزي تا چه حد وابسته به حوزه و به چه میـزان   غیر تحصیلی بررسی گردد يها حوزه
گی بـود،  یک خصیصه شخصیتی است. محدودیت دیگر پژوهش حاضر آن بـود کـه روش تحقیـق از نـوع همبسـت     

در مجموع شـیوع تعلـل ورزي   آتی، تحقیق در قالب یک طرح تجربی تکرار گردد.  يها پژوهششود در پیشنهاد می
و دسـت انـدرکاران نظـام آموزشـی را بـه حـوزه اهـداف و         یزانر برنامه، لزوم توجه مسئولین، آموزان دانشدر میان 

زیرا ؛ نمایداهش تعلل ورزي یا اصالح آن ضروري میهدف، جهت ک یريگ جهتراهبردهایی براي تغییر  یريکارگ به
و از سـویی دیگـر، رفتـار ناسـازگارنه و راهبـرد       آموزان دانش ییجو خودنظماز یک سو بیانگر نقصان  ،تعلل ورزي

جوینـد و  دفاعی غیر موثري است که افراد براي پرهیز از شکست، حفظ عزت نفس و ارزش شخصی از آن بهره می
 اي افراد مسامحه کار ندارد.پی آمد مفیدي بر
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