
درتحصیلیيورز تعللوپیشرفتهايهدفهوشی،باورهائرابطه
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  مقدمه

ورزيتعلـل و امـور مهـم    هـا  تیمسـئول هر فردي در زندگی خـود در انجـام بعضـی از    

در  اندازنـد یمـ تـأخیر را به  ها مالقاتسط خود یا قرار بعضی افراد پرداخت ق. دینمایم

تـأخیر بـه  را خـود  فیتکـال که بعضی دیگر آماده شدن بـراي امتحـان یـا انجـام     حالی

قـراري و  چـون بـی  مختلفی هـم  يها وهیشاي به ورزانهچنین رفتارهاي تعلل. اندازندیم

ر کشیدن به دلیـل  اضطراب، سطوح باالي استرس، وحشتزدگی، پشیمانی و حسرت، کنا

پـس از   معمـوالً افـراد  . گذاردیمکمبود زمان یا انجام نامطلوب تکلیف بر روي افراد اثر 

که انجـام کارهـا را تـا دقـایق      دهندیمشناختی به خودشان قول تجربه این حاالت روان

بـا بـه    »ورزيتعلل«اصطالح . دهدیمآخر به تعویق نیاندازند؛ اما این اتفاق دوباره رخ 

و به تعویق اندازي مطابقت دارد و بـر   کارياهمالانداختن کارها تا لحظات آخر،  تأخیر

کاگـان ( گـذارد یمـ زندگی ما اثر منفی  هايروي بسیاري از جنبه
1

، چـاکیر 
2

، ایلهـان  
3

و 

کاندمیر
4

،2010.(  

انداختن آغاز یـا انجـام    تأخیرعبارت است از تمایل براي به  ورزيتعللدر تعریف، 

سولومون( است مهم تا سرحد ناراحتی و رنج و زحمتتکالیف 
5

و راث بلـوم  
6

،1984 .(

الیس 
7

و ناس
8

را تمایل به اجتناب از فعالیت، محول نمـودن انجـام    ورزيتعلل.)2002(

در انجـام فعالیـت تعریـف     تـأخیر کار به آینده و استفاده از عـذرخواهی بـراي توجیـه    

( ردیـ گیمـ یر منطقی رفتار مورد بررسی قرار غ تأخیراغلب به عنوان  ورزيتعللنمودند، 

  ).1997؛ الیس و ناس، 1991آلرکوف، 

در یـک   گیـري تصـمیم چون رفتارهاي نارسـاي   یهایویژگیکه با  ورزيتعللرفتار 

مانـدن بـه برنامـه مشـخص     و وفادار ریـزي برنامـه ، هـا  تیاولوحیطه یا بیشتر، در تعیین 
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میلگـرام،  ( که منبـع اضـطراب اسـت    گرددیمبه عنوان سبکی از زندگی تعریف  شودیم

در . گـذارد یمـ متفـاوت بـر افـراد اثـر      هايو در سطوح مختلف زندگی به شیوه) 1991

شـناخته شـده    ورزيتعلـل نوع متفـاوت از   5که تا کنون انجام شده است  ییها پژوهش

عمـومی یـا روزمـره     ورزيتعلل: ندازااست که عبارت
1

،)1988میلگـرام و همکـاران،   ( 

گیـري تصـمیم در  ورزيتعلل
2

روان رنجورانـه  ورزيتعلـل ) 1986ایفـرت و فـراري،   (
3

تحصیلی ورزيتعلل، )1979الیس و ناس، (
4

 ورزيتعلـل ، )1998میلگرام و همکـاران،  ( 

گونهوسواس
5

. تحصـیلی اسـت   ورزيتعلـل شـکل آن،   نیتر متداولاما ) 1991فراري، ( 

آن را بـه عنـوان تعویـق     توانیمط بوده و تحصیلی با وظایف تحصیلی مرتب ورزيتعلل

  .وظایف تحصیلی بنابر برخی دالیل تعریف کرد

تحصیلی را به منزله انجام دادن  ورزيتعللگرایش به ) 1984( سولومون و راث بلوم

. کننـد یمـ تکالیف، آماده شدن براي امتحانات یا مقاالت تـرم در دقـایق آخـر توصـیف     

دوبرین( برخی دیگر
6

انداختن انجام  تأخیررا به  ورزيتعلل) 2002س و ناس،؛ الی2004،

  .اند کردهکار، بدون هیچ دلیل موجه تعریف 

. اسـت  بـوده  ورزيتعلـل دالیل زیـادي وجـود دارنـد کـه زمینـه و زیربنـاي رفتـار        

بـه   تـوان یمها نآکه از جمله  اند شمردهبر  ورزيتعللمتخصصان، علل مختلفی را براي 

ــاره کـــرد  تـــرس از موفقیـــت، تـــرس از شکســـت، رفتارهـــاي  : ایـــن مـــوارد اشـ

اي کـه منجـر بـه شکسـت و ناکـامی فـرد       آگاهانـه رفتارهاي آگاهانـه یـا نا  (خودشکنانه

، نداشتن انگیزه براي انجام کار، ایجاد استرس براي انجام کارها در دقیقه نـود،  )شوندیم

همچنـین،  ). 2004دوبـرین، (سختی کار، نبود دانش و مهارت مورد نیاز براي انجـام کـار  

، پـایین بـودن سـطح تحمـل و توانـایی در برابـر مشـکالت و        ییگرا کمالمواردي مثل 

).1382الـیس و نـاس،   ( داننـد یمورزيتعللهايبینی را نیز جز ریشهکماحساس خود

                                                                                                                              
1. Daily Postponing
2. Decisional procrastination
3. Neurotic Procrastination
4. Academic procrastination
5. Compulsive Procrastination
6. Dubrin
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، ایـن دالیـل   ورزيتعللهمچنین بر طبق مطالعات دیگري در خصوص گرایش افراد به 

ضعیف مـدیریت زمـان، باورهـاي خودکارآمـدي، رنـج و       هايمهارت: عبارت بودند از

شخصی، افکار غیر منطقـی، نـاتوانی در تمرکـز،     هايویژگیزحمت مربوط به تکالیف، 

موفقیـت، کـاهش    هـاي هـدف ترس از شکست و ناکامی، ناتوانی در هماهنگ سـاختن  

حـل مسـئله،   هـاي مهارت، اضطراب، کنترل شدن یا تنظیم و نظارت بیرونی، نفسعزت

الکسـاندر  ( غیر واقعی و عـادات کـاري   انتظارها
1

و اونـووگ بوزیـه  
2

؛ فـراري 2007،
3

و  

آرکاداسالري
4

؛ هاول 2007،
5

و واتسون
6

؛ پی فایستر2007،
7

؛ سنکال2002، 
8

، جـولین  
9

و 

گوآي
10

  ).2001؛ واتسون،2003،

دو . داز عوامل انگیزشی و شناختی نام بر توانیمورزيتعللبر  مؤثراز جمله عوامل 

 هـاي باورهـا یـا نظریـه   : ازنـد ااجتماعی دوئک عبـارت فهوم مهم در نظریه شناختی ـ  م

  .پیشرفت یادگیرندگان هايهدفضمنی که یادگیرندگان در مورد ماهیت هوش دارند و 

باورهاي هوشی شامل بر باورهاي هوشی افزایشـی 
11

ـ و بـاور هوشـی     یذات
12

بـاور  . انـد 

هوش کیفیتی انعطاف پذیر و قابل افزایش اسـت   هوشی افزایشی به این مطلب اشاره دارد که

یادگیرنـدگانی کـه   . دانـد یمـ در مقابل باور ذاتی، هوش را کیفیتی ثابت و غیر قابـل افـزایش   

 تأکیـد و اکتساب دانـش جدیـد    شانیهایستگیشاداراي باور هوشی افزایشی هستند بر بهبود 

ولـی یادگیرنـدگانی کـه     کنندیمگذشته تالش  يها شکستو  هایناکامدارند و براي غلبه بر 

و بـراي غلبـه بـر     کننـد یمـ ب تمرکز یابی به عملکرد خودست بر اندیذاتداراي باور هوشی 

                                                                                                                              
1. Alexander
2. Onwuegbuzie
3. Ferrari
4. Arkadaslari
5. Howell
6. Watson
7. Pfister
8. Senecal
9. Julien
10. Guay
11. Incremental  intelligence  beliefs
12. Entity intelligence  beliefs
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بـه عقیـده دوئـک   . دهندیممشکالت حداقل تالش را به خرج 
1

ـاي هوشـی   )2000( ، باوره

.گذارندینمتأثیربر عملکرد  عوامل جانبی رفتار هستند و مستقیماً

 ییهـا  بافـت یا  ها تیموقعت در واقع معرف یک سیستم معنایی جامع از پیشرف هايهدف

است که داراي پیامد شناختی، عاطفی و رفتاري هستند و فراگیران براي تفسـیر اعمـال خـود    

ایمز( کنندیماستفاده  ها آناز 
2

؛ دوئک و لگت1992، 
3

؛ کاپالن 1988، 
4

و ماهر
5

 ،1999.(  

بـر دالیـل فراگیـران بـراي انجـام دادن تکـالیف        نـاظر  پیشرفت اساسـاً  هايهدفمفهوم 

براتن (است
6

و استرامسو
7

ـا ایـن   ). 2004،  ، بـه ایـن   مؤلفـه به عبارت دیگر فراگیر در ارتباط ب

ـاي هـدف . "؟دهـم یمچرا من این تکلیف را انجام  "که  دهدیمپاسخ  سؤال ـا    ه پیشـرفت ب

جمله اهداف تبحري که بـراي   توجه به نقش مهارت و توانایی داراي انواع مختلفی هستند از

و اهداف عملکـردي   روندیمنشان دادن بهبود شایستگی، یادگیري و تسلط بر تکلیف به کار 

الیـوت و مـک    اخیـراً . شـوند یمـ که براي نشان دادن شایستگی و رقابت با دیگران انتخـاب  

گریگور
8

گیـري  جهـت : انـد  کردهرا مطرح  دودر  دوارچوب هدف پیشرفت یک چ) 2001( 

تبحر شامل تالش براي یادگرفتن تمام آن چیزي است که بـراي یـادگیري وجـود    رویکرد ـ  

ـا اجتنـاب از ناکـام مانـدن در یـادگیري آنچـه کـه بـراي          گیري اجتناب ـ جهت. دارد تبحر ب

جو براي بهتـر  وعملکرد با جست گیري رویکرد ـ جهت. یادگیري وجود دارد سر و کار دارد

عملکرد متضـمن   ـ  اجتناب گیريجهتو در نهایت ص می شوداز دیگران عمل کردن مشخ

  .اجتناب از عملکرد ضعیف نسبت به دیگران است

در مفهوم رفتـار پیشـرفت خـود     آموزان دانشکه  کندیمچارچوب هدف پیشرفت فرض 

ـایز هیجـانی، انگیزشـی، شـناختی و      ها تفاوتبا یکدیگر تفاوت دارند و این  با پیامدهاي متم

                                                                                                                              
1. Dweck
2. Ames
3. Leggett
4. Kaplan
5. Maehr
6. Braten
7. Stromso
8. McGregor
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کاوینگتون( رتباط هستندرفتاري در ا
1

؛ الیوت2000،
2

؛ پنتریچ2005،
3

،a2000.(  

این است کـه افـرادي کـه انجـام کارهـا را بـه زمـانی         دینمایمموضوعی که بدیهی 

، زمان کمتري بـراي آمـاده کـردن    کنندیمنزدیک به ساعات پایانی یا موعد مقرر موکول 

بیشـتر  . زیـان بـاري داشـته باشـد     رتـأثی آنـان  بر عملکرد تواندیمکارها دارند و این امر 

به  اند پرداختهتحصیلی و عملکرد تحصیلی  ورزيتعللۀکه به بررسی رابط ییها پژوهش

؛ 1997؛ تایسـو باومایسـتر،   1994وسلی،  . (دان افتهیهمبستگی منفی این دو متغیر دست 

؛ مون و 2003؛ ون ایرده، 2001؛ استیل، براتن و ومباخ،  1988بسویک، راث بلوم و مان،

  ).2005ایلینگ ورث،

  :کندیمبراساس آنچه بیان شد این پژوهش دستیابی به هدف زیر را دنبال 

.تحصیلی ورزيتعللهاي پیشرفت با هدفباورهاي هوشی و  ۀبررسی رابط

  روش

دانشجویان مقطع کارشناسی دانشـگاه تهـران    يهیکلآماري پژوهش حاضر شامل  ٔجامعه

 150(دانشـجو   280تصـادفی   يریـ گ نمونـه ند که با روش بود 90-91در سال تحصیلی 

  .به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند) پسر 130دختر و 

  :استفاده شد گیرياندازهبراي اجراي پژوهش حاضر، از سه ابزار 

)PASS( تحصیلی ورزيتعللمقیاس ارزیابی  
4

این مقیاس توسط سولومون و راث : 

آمـاده کـردن تکـالیف،     يحـوزه تحصیلی در سه  زيورتعللبراي بررسی ) 1984( بالم

گویـه   21گزارش نیم سالی ساخته شـده اسـت و شـامل     يهیتهآمادگی براي امتحان و 

 تقریبـاً  «تـا  ) 1ينمـره ( »بـه نـدرت  «در مقابل هر گویه، طیف چهار گزینه اي از . است

، 8، 7هاي ؤالسـ ( سـؤال 6مذکور،  سؤال21افزون بر . قرار داشت) 4ينمره( »همیشه

 »احساس ناراحتی نسبت به اهمال کار بودن «براي سنجش دو ویژگی ) 27، 19،26، 18

بنـا  الزم به ذکر است که . در نظر گرفته شده است »ورزيتعللتمایل به تغییر عادت  «و 

                                                                                                                              
1. Covington
2. Elliot
3. Pintrich
4. Procrastination Assessment Scale- student
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منظـور   سـؤال مقیاس در تعیین روایی و قابلیت اعتماد ایـن شـش    يسازندهپیشنهاد  بر

  .نشده اند

تحصـیلی   ورزيتعلـل بـه منظـور تعیـین پایـایی مقیـاس      ) 1386(ر و دالورپورجوکا

و براي احراز روایـی از  ) 91/0( از ضریب آلفاي کرونباخ) 1984( سولومون و راث بالم

  .ي استفاده کردندتأییدتحلیل عاملی 

ــارین   ــی رات و م ــی دوپ ــاي هوش ــنامه باوره ــن ): 2005( پرسش ــنامهدر ای  پرسش

اي لیکرت نظر خـود را در ارتبـاط   درجه 5ت در مقیاس سؤاالگذاري دانشجویان با رتبه

خرده مقیاس باور هوشی  2شامل  پرسشنامهاین . کنندیممشخص  هابا هر کدام از گویه

  .افزایشی و ذاتی است

بـاور   يها اسیمقضریب آلفاي گزارش شده توسط دوپی رات و مارین براي خرده  

  .است 73/0؛ و 69/0هوشی ذاتی و افزایشی به ترتیب

 يها اسیمقضریب آلفاي کرونباخ براي هریک از خرده ) 1386( رستگار و همکاران

  .اند کردهگزارش  83/0؛ و 82/0باور هوشی ذاتی و افزایشی  را به ترتیب 

طراحـی شـده و     )2006(واز  سـتوفر یکراین مقیاس توسط : مقیاس اهداف پیشرفت

ــکل از  ــار    32متش ــوده، داراي چه ــتم ب ــهآی ــلط  مؤلف ــامل؛ تس ــش ــتم 12(یطلب ، )آی

.باشدیم) آیتم 7(فیتکلو اجتناب از ) آیتم 4(يزیعملکردگر، )آیتم 9(ینیعملکردگز

5تـا  ) لـی کـم  خی( 1از  کـرت یليادرجـه   5در مقیاس  ها تمیآ: مقیاس گذارينمره

داراي نمـره مخصـوص خـود     هـا مؤلفهکه هر یک از . شوندیمبندي امتیاز) خیلی زیاد(

. ستا

همبستگی درونی و آلفاي کرونباخ را ) 2006(کریستوفر واز : ی مقیاسیروایی و پایا

را  81/0تـا  64/0رفت محاسبه کرده و دامنه اي از هدف پیش گیريجهتبراي پرسشنامه 

 -عملکـــرد، )68/0(گرایـــی -، عملکـــرد)81/0(تبحرگرایـــی: بدســـت آورده اســـت

ن همبستگی میـان عوامـل را بـا هـم، در     و همچنی) 75/0(و تبحرگریزي ) 64/0(گریزي

  .اي معنادار نشان داده استدر کل، در دامنه گیريجهتینیب شیپ
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  ها افتهی

  تحصیلی يورز تعللپیشرفت و  هايهدفتوصیفی باورهاي هوشی،  يها شاخص) 1(جدول

  متغیرها

  کل  پسر  دختر

  میانگین

انحراف 

  معیار

  میانگین

انحراف 

  معیار

  میانگین

انحراف 

  معیار

  42/9  33/68  39/9  84/72  64/7  42/64  تحصیلی ورزيتعلل

  43/2  22/11  78/1  68/10  60/2  51/11  باور ذاتی

  32/3  83/12  31/2  36/13  96/3  52/12  باور افزایشی

  55/7  38/44  46/5  62/40  46/5  62/40  تسلط -تبحري

  60/4  80/17  39/3  13/20  39/4  92/15  اجتناب -تبحري

  16/2  80/6  53/1  89/7  11/2  82/5  دعملکر -رویکرد

  67/3  94/11  10/2  29/14  49/3  01/10  اجتناب -رویکرد

توصیفی مربـوط بـه متغیرهـاي     هايیافته) 1(در جدول شودیمهمانطور که مشاهده 

، میـانگین و انحـراف   شودیمهمانطور که در جدول مشاهده . پژوهش آورده شده است

کـه در ایـن میـان میـانگین      باشـد یمـ 42/9و  33/68بـه ترتیـب    ورزيتعلـل معیار کل 

  .باشدیمپسران باالتر از دختران  ورزيتعلل

 ورزيتعلـل بین متغیرهاي باورهـاي هوشـی، اهـداف پیشـرفت و      ۀبراي تعیین رابط

  .شودیمه ئتحصیلی ماتریس همبستگی ارا

  تحصیلی ورزيتعللپیشرفت و  هايهدفماتریس همبستگی بین متغیرهاي باور هوشی، ) 2(جدول

  7  6  5  4  3  2  1  متغیرها

              1  تحصیلی ورزيتعلل

            1  .093  باور ذاتی

          1  -.10  -.062  باور افزایشی

26  -.088  -.02  تسلط -تبحري
**
.  1        

.027  رویکرد -تبحري
**  **

29.  13
**
.-  072.  1      

60  عملکرد-رویکرد
**
.-  18

**
.  19

**
.-  26

**
.  46

**
.  1    

45  ناباجت -رویکرد
**
.-  24

**
.  097.-

  
083.  66

**
.  41

**
.  1  
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 يورز باتعلـل بین برخی متغیرهاي پژوهش  ،شودیمهمانگونه که در جدول مشاهده 

.معناداري وجود  دارد ۀرابط

بین باورهاي هوشی و برحسب متغیرهاي پیش ورزيتعللنتایج رگرسیون چندگانه براي ) 3(جدول 

  پیشرفت هايهدف

هاي مدل

  ینیب شیپ

  متغیرهاي/متغیر

  پیش بین

متغیر

  مالك
BBeta  R  R2  F  

سطح 

  معناداري

  باور ذاتی  1مدل

  

  

  ورزيتعلل

43/72  093.  093.  009.  25/2  0134.  

  2مدل
  .084  0.32  باور ذاتی

062.-  011.  38/1  0252.  
  -.053  -.015  باور افزایشی

  3مدل

  .078  .032  باور ذاتی

02.-  011.  090.  043.  
  -.068  -.019  باور افزایشی

 -هدف تبحري

  تسلط
054.  043.  

  4مدل

  .027  .011  باور ذاتی

027.  078.  11/5  001.  

  -.034  -.098  باور افزایشی

  تسلط-هدف تبحري

  
066.  052.  

-هدف تبحري

  رویکرد
056.  26.  

  5مدل

  .003  .011  باور ذاتی

60.-  43.  84/37  000.  

  .024  .071  باور افزایشی

  .23  .29  تسلط-هدف تبحري

-هدف تبحري

  رویکرد
095.  045.  

-هدف عملکرد

  رویکرد
22/3  71.  

  6مدل

  .014  .060  باور ذاتی

45.-  77.  97/134  000.  

  .010  .028  باور افزایشی

  .21  .28  تسلط-هدف تبحري

 -هدف تبحري

  یکردرو
20.  095.  

 -هدف عملکرد

  رویکرد
87/2  64.  

 -هدف عملکرد

  اجتناب
15/2  58.  
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ـ یب شیپبه منظور تعیین سهم هریک از ابعاد باورهاي هوشی و اهداف پیشرفت در   ین

ضرایب بتاي بـه دسـت آمـده در جـدول بـا      . از رگرسیون استفاده شد ورزيتعللمتغیر 

، اهـداف  هـاي مؤلفـه که به ترتیـب اولویـت    دهدیمنشان  ها آني توجه به سطح معنادار

رویکـرد، بـاور ذاتـی،     –تسلط، تبحري  -اجتناب، تبحري -رویکرد، عملکرد -عملکرد

  .دینمایمرا تبیین  ورزيتعللتغییرات  درصد 77باور افزایشی 

جـدول نتـایج   . مسـتقل اسـتفاده شـد   Tبراي آزمون تفاوت بین دو جنس از آزمـون  

، ورزيتعللهايمؤلفهبراساس نتایج به دست آمده، پسران در . دهدیمرا نشان tونآزم

اجتنـاب، بـاور    -رویکرد، عملکـرد  -رویکرد، عملکرد -تسلط، تبحري -اهداف تبحري

  .اند نمودهافزایشی نمرات باالتري را کسب 

  پیشرفت در دو جنستحصیلی، باورهاي هوشی و اهداف  ورزيتعللمستقل  tنتایج آزمون ) 4(جدول 

  سطح معناداري  درجه آزادي  Ft  متغیرها

  .000  258  -98/7  02/7  يورز تعلل

  .000  278  61/3  40/23  باور ذاتی

  .013  277  -49/2  12/33  باور افزایشی

  .000  267  71/8  25/11  رویکرد -هدف تبحري

  .000  273  -12/9  77/8  اجتناب -هدف تبحري

  .000  274  -74/8  56/15  رویکرد -هدف عملکردي

  .000  274  -95/8  .67  اجتناب -هدف عملکردي

  

  يریگ جهینت

رفتـاري کـه مـانع     يهـا  عـادت تحصیلی با بسـیاري از   يها طیمحامروزه دانشجویان در 

تمایـل بـه    هـا  عـادت ایـن  يجملهاز  .روبه رو هستند شوندیمها آنپیشرفت تحصیلی 

هـاي تعیـین شـده    در واپسـین زمـان  تعویق انداختن تکالیف و انجام وظایف تحصـیلی  

بـه طـور   . شودیمیاد  ورزيتعللز این عادت رفتاري به عنوان صفت یا رفتار ا. دباشیم

اي کـه  پدیـده  شودیمگفته  ها تیفعالعمدي در انجام اعمال و  تأخیربه  ورزيتعللکلی 

ام آن را بـه  در آن افراد تمایل دارند در انجام تکالیف و وظایف خود درنگ نمایند و انج
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صـورت گرفتـه در زمینـه     يهـا  پـژوهش هاي بعد موکول نماینـد، ساعات، روزها و ماه

ممکن است در کوتـاه مـدت مشـکلی     ورزيتعللبیانگر آن است که اگرچه  ورزيتعلل

براي فرد به وجود نیاورد اما در بلند مدت افـراد بـه اضـطراب، افسـردگی و اخـتالالت      

سـالمت   و بر پیشرفت شخصـی  مؤثرمانعی  تواندیمورزيتعلل. شوندیمرفتاري دچار 

حاضر چگونگی ارتباط باورهـاي  در پژوهش ). 2009بالیکس و دورو،( روان افراد باشد

 هـاي یافتـه . تحصیلی مورد بررسی قرار گرفت ورزيتعللپیشرفت و  هايهدفهوشی، 

بین باور افزایشی  مثبت و ۀرابط ورزيتعللبین باور ذاتی و است که پژوهش بیانگر این 

ارتبـاط  گفـت ایـن    تـوان یمـ نتیجه  این در تببیین .منفی وجود دارد ۀرابط ورزيتعللو 

بـاور   کنـد یمـ رفتاري باورهاي ضمنی است که بیان  شناختی ـ  يهینظريکنندهمنعکس

تمرکز کردن در هنگـام انجـام تکـالیف چـالش     : چوناي افزایشی با رفتارهاي سازگارانه

نتایج حاضـر   .ش، پایداري در انجام تکلیف و مدیریت عاطفی در ارتباط استانگیز، تال

تسـلط   از سوي دیگر بین هدف تبحـري ـ  . باشدیم) 2009هاول و بارو،( همسو با نتایج

مـدهاي سـازگارانه   ااین چنین رابطه منفی بیانگر پی .رابطه منفی وجود دارد ورزيتعللو 

نتایج حاضر همسو با نتایج . خود به همرا داردتسلط با  -و مثبتی است که هدف تبحري

؛ 2009؛ هـاول و بـارور،  2004؛ والتـرز، 2007؛ اسـتیل،  2001الیوت و مـک گرگـور،  ( 

رویکرد به طـور مثبـت    -از دیگر سو هدف تبحري. باشدیم) 1386ورپور،جوکار و دال

و بـارور، هـاول  ( یافته حاضر همسـو بـا نتـایج   . در ارتباط است ورزيتعللومعنادار با 

-رویکـرد و عملکـردي  -اهدف عملکرديو  باشدیم) 1386جوکار و دالورپور،؛2009

ایـن  در تبیین . تحصیلی در ارتباط است ورزيتعللبا  اجتناب به صورت منفی و معنادار

ـ نظرةکننـد در حقیقـت مـنعکس  گفت  توانیمها افتهی رفتـاري اهـداف    شـناختی ـ   يهی

رویکـردي بـا انگیـزش درونـی بـاال و       هـاي هـدف کنـد یمـ رویکردي است کـه بیـان   

 ۀباور ذاتی رابطـ از سوي دیگر ). 2006مولر و الیوت،( خودکارآمدي باال در ارتباط است

هدف دیگـر دارد درحـالی کـه بـاور      3مثبت با  ۀرویکرد و رابط -منفی با هدف تبحري

ـ    . اجتناب دارد -منفی با هدف عملکردي ۀافزایشی رابط ا نتـایج  نتـایج حاضـر همسـو ب

نتایج بیانگر این ). 2001؛ الیوت و مک گریگور،2006کاري،( باشدیمقبلی  يها پژوهش

  .نه در ارتباط استااست که دیدگاه افزایشی در مورد هوش با رفتارهاي سازگار
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در  ورزيتعلـل افزون بر این، نتایج نشان دادنـد کـه بـه گونـه کلـی درصـد شـیوع        

گـزارش شـده    هـاي با برخی از یافته ها افتهیاین . ستدانشجویان پسر بیشتر از دختران ا

) 1998بالنـت و پیچیـل،  ( انـد  کـرده مردان را باالتر گـزارش   ورزيتعللپیشین که نمره 

از جملـه، هیـل و   ( وت بـین دو جـنس  ادیگر یعنی عدم وجود تفـ  هايهمسو و با یافته

و بـاالتر بـودن   ) 1986؛ راث بلوم و دیگران،1984؛ سولومون و راث بلوم،1978دیگران،

  .ناهمسو است) 1986هاورز، -پاالدي و فرانکل( نمره زنان

مستلزم انضباط فردي، نظـم و   ورزيتعللنتیجه گرفت مقابله با  توانیمبه طور کلی 

بـه فراینـد    هـاي هدفمشخص کردن . تالش است تا فرد بتواند به اهداف خود نایل آید

  . کندیمانی کمک شای ورزيتعللو غلبه بر  گیريتصمیم
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