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در تعلل ورزی در دانشآموزان انجام شد .روش پژوهش توصیفی همبستگی بود .جامعه آماری کلیه
دانشآموزان سال سوم مشغول به تحصیل در دوره متوسطه دوم شهر تهران ،در سال تحصیلی 32-34
بودند 102 .دانشآموز دوره سوم مقطع متوسطه از شهر تهران با روش نمونهگیری خوشهای
چندمرحلهای انتخاب شدند .پس از کنار گذاشتن پرسشنامههای ناقص در نهایت  112پرسشنامه تجزیه
و تحلیل شد .ابزارهای پژوهشی شامل پرسشنامه تواناییهای شناختی (نجاتی ،)1031 ،پرسشنامه
عاطفهی مثبت و منفی واتسون و تلگن ( ،)1333و پرسشنامه سبک شناختی (کلب )1331 ،و پرسشنامه
تعلل ورزی (سولومون و راث بلوم )1334 ،بود .دادهها با استفاده از ضریب همبستگی و رگرسیون
همزمان تجزیه و تحلیل شد .نتایج نشان داد که سبک آزمایشگری فعال ،توانایی شناختی و عواطف
منفی پیشبینی کنندههای معنادار تعلل ورزی هستند .همچنین نتایج رگرسیون همزمان نشان داد که
عواطف منفی و توانایی شناخی به ترتیب نقش منفی و مثبت معناداری در پیشبینی تعلل ورزی دارند و
در مجموع  %10از واریانس تعلل ورزی را تبیین میکنند.
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مقدمه
یکی از مهمترین نگرانیهای مسئوالن آموزشی دانشگاه و خانوادههای دانشآموزان،
پیشرفت تحصیلی و جلوگیری از افت تحصیلی آنان است (لوگان1332 ،؛ ترجمه
شجاعرضوی .)1033 ،متغیری منفی که احتماالً در مورد تحصیلکنندگان وجود دارد و
ممکن است پیشرفت تحصیلی دانشآموز را با مانع مواجه کرده و منجر به افت
تحصیلی شود ،تعللورزی است .تعللورزی به عنوان یک استراتژی دوری از هیجانات
منفی است (بامیستر ،هاثرتون و تیک .)1334 ،در واقع ،به تعویق انداختن راهی برای
کنترل افکار شدید ،هیجانها و عملکرد است ،بدین معنی که افراد با به تعویق انداختن،
از مواجهه با هیجانهای و اضطرابهای روزمره زندگی و عملکرد خود فاصله میگیرند
و در واقع به خود فرصت بیشتری برای مدیریت کردن مشکالت میدهند و این در
کوتاه مدت میتواند به کاهش تنش و استرس کمک کند زیرا تأخیر و گذر زمان به
نوعی تسهیل کننده است زیرا منجر به نوعی خوگیری با موقعیت میشود (هاول و
واتسون .)1332 ،باسکو ( )1313تعللورزی را عملی میداند که دو عامل در آن نقش
دارد :یکی باور فرد به ناتوانی در انجام یک عمل و دیگری عاطفه و احساسات فرد
است که او را از درون بر میانگیزد .دالیلی زیادی مبنی بر اینکه به تعویق انداختن تأثیر
منفی بر همه جنبههای زندگی افراد دارد ،موجود است .طبق مطالعات ،دالیل زیادی -
مانند مهارتهای مدیریت اوقات فراغت ،عقاید خود تاثیرگذاری ،ناراحتی نسبت به
انجام تکالیف ،ویژگیهای شخصیتی (مسئولیتپذیری ،کمالگرایی ،تمایالت نوروتیک
و عدم ثبات و غیره) افکار غیرمنطقی ،عدم تمرکز ،ترس از شکست ،انتظارات
غیرواقعی و عادات کار کردن  -به عنوان عوامل زمینهساز تعللورزی مطرح شده است
(هاول و واتسون1332 ،؛ فراری ،1333 ،بالکیس1332 ،؛ فراری1331 ،؛ واتسون،
1331؛ فرنی ،اسپادا ،نیکویک ،گئورجیو و مونتا .)1333 ،در حوزهی تحصیل،
تعللورزی تحصیلی مواردی مانند تأخیر در شروع یا اتمام گزارش ،انجام مقالههای
ترم ،مطالعه کردن برای امتحانها ،ثبتنام برای کالسها ،قرار مالقات با اساتید و انجام
تکالیف قبل از اتمام مهلت را در بر میگیرد (وان ،دونی و استو .)1314 ،افراد تعللورز
تکالیف یکسان را دوبار انجام میدهند ،بیشتر مشغول انجام فعالیتهای سرگرمکننده
هستند تا فعالیتهای هدفمند (فراری.)1333 ،
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نمایان شدن تعلل در حوزه تحصیل میتواند عملکرد تحصیلی را کاهش دهد
(سرید و پلد )1313 ،و نشاندهنده اهمیت نقش کارکردهای شناختی به عنوان متغیری
مهم در زمینههای تحصیلی باشد .کارکردهای شناختی به امور شناختی سطح باالی فرد
مانند اراده ،افکار هدفمند ،برنامهریزی ،توجه ،تصمیمگیری ،سازماندهی ،حافظهکاری،
حل مسأله ،خودآگهی و خودپایی رفتار اطالق میشود که در زندگی و انجام تکالیف
یادگیری و کنشهای هوشی به انسان کمک میکند و با سالمت قطعه پیشانی مغز رابطه
مستقیم دارد (کوئلز ،هوهاگن و ودرهولزر1334 ،؛ به نقل از موالئی ،مرادی و غرایی،
1031؛ بارکلی1333 ،؛ به نقل از نریمانی و سلیمانی .)1031 ،مثالی از کارکردهای
شناختی ،گزینش است که کارکرد شناختی آن توانایی تمرکز توجه بر روی محرکهای
خاص و کنار گذاشتن سایر محرکها در همان زمان را شامل میشود (لرنس و
همکاران .)1334 ،به نظر میرسد رشد و آموزش کارکردهای شناختی در گسترش
تواناییهای تحصیلی نقشی کلیدی دارد (هوگس1333 ،؛ به نقل از آقابابایی ،ملک پور
و عابدی .)1031 ،همچنین کارکردهای شناختی میتوانند به عنوان شاخصی برای
چگونه و چه وقت انجام دادن عملکردهای رفتاری نیز توصیف شوند (لوفتیز)1333 ،
که به افراد در برنامهریزی اهداف ،خودگردانی و انعطافپذیری کمک میکند (گارنر،
 .)1333اختالل در مؤلفههای کارکردهای شناختی ممکن است باعث آثار مخربی بر
فعالیتهای روزمرۀ افراد نظیر توانایی کار کردن و توجه در مدرسه شود (واتکینز ،رابینز
و واله .)1332 ،در همین راستا ،پژوهشگران پذیرفتهاند که کارکردهای شناختی همان
کارکردهای خودگردانی است که توانایی فرد را در بازداری ،خودتغییری ،برنامهریزی،
سازماندهی ،استفاده از حافظه کاری و حل مسأله در زمینه تکالیف و فعالیتهای درسی
نشان میدهد (خدامی ،عابدی و آتش پور .)1033 ،بیش از نیمی از واریانس عملکرد
تحصیلی افراد توسط تفاوتهای فردی در کارکردهای شناختی تبیین میشود که نقش
حافظه کاری در این زمینه بسیار با اهمیت است (ویزو-پترا ،چی ،بنگا و مایکلی،
 .)1311همچنین ،طبق پژوهشی که عباسی و همکاران ( )1030انجام دادند نارسایی
شناختی تبیین کنندهی بخشی از تغییرات تعللورزی تحصیلی است.
همراه با کارکردهای شناختی ،متغیر دیگری که میتواند در ارتباط با وضعیت
تحصیلی و از جمله در ارتباط با تعللورزی تحصیلی باشد ،متغیر سبک شناختی است.
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سبکهای شناختی عبارت است از وضعیت پیچیده و شرایطی که فرد در آن به
کارآمدترین و اثر بخشترین ادراک ،پردازش ،ذخیره سازی و فراخوانی که برای یادگیری
نیاز دارند ،دست مییابد (گاردنر1332 ،؛ به نقل از خزائی  .)1032سبکهای شناختی،
در واقع ،یک مفهوم روانشناختی است که روی جنبههای درونی شناخت و شخصیت
تاکید میکند (ساراکو .)1333 ،سبکهای شناختی شامل روشهایی است که یک فرد
برای نزدیک شدن به طیف وسیعی از موقعیتها به کار میبرد (ویتکین )1330 ،و
راهبردهایی که ما برای ساختن مفهوم از یک موقعیت بکار میبریم ،الزاماً همانهایی که
بوسیله موقعیت عرضه شدهاند ،نیستند .بطوری که اگر همه ما منطقی رفتار میکردیم،
احتماالً بر مبنای همان اطالعات موجود ،باید به نتایج مشابهی میرسیدیم ،در حالی که
شواهد حاکی از آن است که ممکن است همان اطالعات را به شیوههای متفاوت تفسیر
کنیم ،زیرا هر یک از ما یک روش و راهبرد متفاوتی را برای پردازش همان اطالعات به
کار میبریم (وگستیف1332 ،؛ نقل از حسینی )1034 ،و مبنای مفهوم سبک نیز این
است که روشهای متفاوتی برای رسیدن به یک هدف وجود دارد (کرایزر .)1332 ،بنا
به نظر استرنبرگ (1332؛ به نقل از کرایزر )1332 ،اشخاص ممکن است بر اساس
سبکهای مرجح مورد استفاده در شناختشان ،از یکدیگرمتمایز شوند .طبق مطالعات
سبک شناختی با عملکرد تحصیلی درس ریاضی مرتبط است (همایونی ،کدیور و
عبداللهی1032 ،؛ ربانی باوجدان ،ربانی باوجدان و خدابخش.)1033 ،
متغیر دیگر مرتبط با تعللورزی که احتماالً در این الگوی تعاملی متغیرها نقش بازی
میکند ،عواطف است و تاکنون در برخی از تحقیقات به تجربه هیجان و عاطفه گناه و
شرم در هنگام تعللورزی اشاره شده است (فراری و بک1333 ،؛ فی و تانگنی.)1333 ،

بر اساس نظریهی کنترل عاطفی ،افراد در واکنش به موقعیتها و شرایط مختلف بر پایه-

ی سه پیش فرض دست به عمل میزنند .1 :افراد به گونهای رفتار میکنند که بین
عواطف آنها و موقعیت ،تناسب وجود داشته باشد .1 ،افرادی که قادر به ابراز هیجانهای
متناسب با موقعیت نیستند ،سعی میکنند تا ادراک خود از موقعیت را اصالح کنند ،و .0
افراد سعی میکنند رفتارها و کنشهایی داشته باشند که با احساسات و عواطفی که نسبت
به خود و دیگران در یک موقعیت دارند ،تطابق داشته باشد (چبت و اسلوسارچیک،
 .)1332حالتهای عاطفی منفی طیف وسیعی را شامل میشود .در واقع عواطف منفی
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شامل احساسها و هیجانهای منفی مانند گناه ،شرم ،غمگینی ،اضطراب و نگرانی،
خشم و تنش است (کراوفورد و هنری .)1334 ،بسیاری از پژوهشگران پذیرفتهاند که
ترکیبی از فرایندهای فیزیولوژیکی ،رفتاری و شناختی است که فرد را قادر میسازد تا
تجربه و ابراز هیجانهای منفی و مثبت خود را تعدیل نماید (زارع و امیرپور .)1031 ،از
سویی دیگر ،نتایج پژوهشی حاکی از آن بوده که عواطف مثبت و منفی با تعلل ورزی
تحصیلی رابطه دارد (بدریگرگری ،فتحی آذر و محمدی1030 ،؛ میریک )1312 ،و
استفاده از رسانهها به عنوان شکلی از تعللورزی با افزایش احساس گناه بخاطر انجام
ندادن وظایف مهمتر و ارزشمندتر ،مرتبط است (رینکی ،هارتمن و ایدن.)1314 ،
حال با در نظر داشتن ارتباط جداگانه میان هر یک از متغیرهای پیشبین پژوهش
حاضر (کارکردهای شناختی ،سبک شناختی و عواطف منفی) با متغیر تعللورزی و با
توجه به عدم بررسی تعاملی این متغیرها در ارتباط با تعللورزی در پیشنهی پژوهشی،
انجام چنین پژوهشی ضروری است .در واقع شناخت و عاطفه به عنوان دو عامل مهم
در تعللورزی (باسکو )1313 ،در تعامل با سبک شناختی به عنوان راهبرد فرد برای
نزدیک شدن به موقعیتهای مختلف (ویتکین )1330 ،و از جمله موقعیتهای

تحصیلی ،میتوانند مدلی مناسب برای پیشبین کننده میزان تعللورزی تحصیلی دانش-
آموزان باشد .بنابراین ،هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش سبک شناختی ،نارساکنش
وری شناختی و عواطف منفی در پیشبینی تعللورزی دانشآموزان است.
روش
پژوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی بود .نمونه پژوهش شامل  102نفر دانشآموز
( 22دختر و  13پسر) دوره سوم مقطع متوسطه است که در دبیرستانهای دولتی شهر
تهران مشغول به تحصیل بودند .نمونهگیری به روش خوشهای چندمرحلهای انجام شد.
به این ترتیب که ابتدا از میان محدودههای شمال ،جنوب ،شرق ،غرب و مرکزی شهر
تهران ،محدوده مرکزی به طور تصادفی انتخاب شد .سپس از بین مناطق این محدوه دو
منطقه  1و  11به طور تصادفی انتخاب شدند .در مرحله بعد به طور تصادفی از بین
دبیرستانهای هر منطقه دو دبیرستان (دخترانه و پسرانه) و سپس از هر دبیرستان دو
کالس به تصادف انتخاب شده و در نهایت دانشآموزان آن مورد مطالعه قرار گرفتند.
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در بررسی اولیه پرسشنامهها 13 ،عدد از آنها ناقص بود که کنار گذاشته شد و 112
پرسشنامه دیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .دامنه سنی شرکتکنندگان 12-11
سال ،با میانگین  12/12و انحراف استاندارد  3/12بود.
ابزارهای استفاده شده برای گردآوری اطالعات در این پژوهش عبارتند از:
پرسشنامه تواناییهای شناختی :این پرسشنامه توسط نجاتی ( )1031تهیه و هنجاریابی
شد .این مقیاس دارای  03سؤال است که توانایی شناختی را در مقیاس لیکرت پنج
گزینهای از ( 1تقریباً " هرگز) تا ( 2تقریباً " همیشه) میسنجد این مقیاس دارای 2

خرده مقیاس حافظه فعال (سؤاالت  1تا  ،)1کنترل مهاری و توجه انتخابی ( 2تا ،)11
تصمیمگیری ( 10تا  ،)12برنامهریزی ( 13تا  ،)13توجه پایدار ( 11تا  ،)10شناخت
اجتماعی ( 14تا  )11و انعطاف پذیری شناختی ( 12تا  )03است .سؤاالت  12 ،14و
 11نمره گذاری معکوس دارد .پایایی پرسشنامه در پژوهش نجاتی ( )1031با روش
آلفای کرونباخ محاسبه شد و ضریب آلفای  3/304به دست آمد .در این پژوهش
ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس  3/314به دست آمد.
مقیاس ارزیابی عاطفهی مثبت و منفی را در سال  1333واتسون و تلگن ،برای اندازه
گیری دو بعد «عاطفهی منفی» و «عاطفه مثبت» ساختهاند که دارای  13گویه است .

ضریب سازگاری درونی (آلفا) برای خرده مقیاس عاطفهی مثبت 3/33 ،و برای خرده
مقیاس عاطفهی منفی 3/32 ،بهدست آمده است (بخشی پور و دژکام .)1031 ،در
پژ وهش حاضر برای بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی تأییدی بهره گرفته شد .با
توجه به مقادیر به دست آمده برای شاخص  CFI= 3/31و RMSEA= 3/32میتوان
نتیجه گرفت با حذف  1ماده از عواطف مثبت و منفی ،مدل دو عاملی از برازش خوبی
برخوردار است .نتایج تحلیلهای به دست آمده نشان داد که ضریب آلفای کرونباخ
برای عاطفهی مثبت ( )3/31وبرای عاطفهی منفی ( )3/22است.

پرسشنامه سبک شناختی :پرسشنامه سبکهای شناختی کلب ( )1331شامل  41جمله
است که برای هر جمله  1گزینه پیشنهاد شده است .هر گزینه به ترتیب نشان دهنده
یکی از چهار شیوه یادگیری :تجربه عینی ،مشاهده تاملی ،مفهوم سازی انتزاعی و
آزمایشگری فعال است .نمونههای پژوهش ،گزینههای پیشنهادی خود را با توجه به
ارجحیت شیوه یادگیریشان از نمره  1تا  4رتبه بندی مینمایند .پرسشنامه تعلل ورزی:
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این پرسشنامه را سولومون و راث بلوم در سال ( )1334ساخته و آن را مقیاس اهمال
کاری تحصیلی نام نهادند ،این مقیاس را دهقانی ( )1032برای اولین بار در ایران به

کاربرده است .این مقیاس دارای  12گویه است که  0مؤلفه را مورد بررسی قرار می-
دهد :مؤلفه اول ،آماده شدن برای امتحانات؛ شامل  3سؤال است .مؤلفه دوم ،آماده شدن
برای تکالیف است و شامل  11گویه است و مؤلفه سوم ،آماده شدن برای مقالههای

پایانترم است که شامل  3گویه است .نحوه پاسخدهی به گویهها به این صورت است
که پاسخدهندگان میزان موافقت خود را با هر گویه با انتخاب یکی از گزینههای
«هرگز»« ،بهندرت»« ،گهگاهی»« ،اکثر اوقات» ،و «همیشه» نشان میدهند که به گزینه
«هرگز» نمره « ،1بهندرت» نمره « ،1گهگاهی» نمره « ،0اکثر اوقات» نمره « ،4همیشه»
نمره  ،2تعلق میگیرد.
یافتهها
به منظور بررسی رابطه بین سبکهای شناختی ،توانایی شناختی و عواطف منفی با
تعلل ورزی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد .نتایج در جدول  1ارائه شده
است.
جدول  .1ماتریس همبستگی بین متغیرهای پیش بین و تعلل ورزی
متغیرها

تعلل ورزی

تجربه عینی

-3/32

مشاهده تاملی
مفهوم سازی انتزاعی

-3/34
3/311

آزمایشگری فعال

*-3/11

توانایی شناختی
عواطف منفی

**-3/41
**3/41

*P<3/31 ** P< 3/32

همانطور که در جدول  1مشاهده میشود بین آزمایشگری فعال با تعلل ورزی

( ،)=p<21/0-r ,3/32توانایی شناختی با تعلل ورزی ( )p,42/0- = r> 3/31رابطه منفی
و معنادار و بین عواطف منفی با تعلل ورزی ( )p,46/0 = r> 3/31رابطه مثبت و

معنادار وجود دارد .به منظور بررسی نقش متغیرهای معنادار در تعلل ورزی یعنی
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آزمایشگری فعال ،توانایی شناختی و عواطف منفی در پیشبینی تعلل ورزی از
رگرسیون همزمان استفاده شد .نتایج در جدول  1ارائه شده است.
جدول  .2خالصه تحلیل رگرسیون تعلل ورزی
متغیرهای پیش بین

با توجه به مقادیر

R2

R

R2

2
 Rتعدیل شده







مندرج در جدول آزمایشگری فعال ،توانایی شناختی و

عواطف منفی حدود  10درصد از تغییرات تعلل ورزی را تبیین میکند ,که مقدار
معناداری است .در ادامه برای بررسی معناداری رگرسیون یعنی آزمون اینکه آیا
متغیرهای پیش بین (آزمایشگری فعال ،توانایی شناختی و عواطف منفی) میتوانند در
پیش بینی متغیر مالک تعلل ورزی مؤثر باشند یا خیر ،از آزمون تحلیل واریانس یکراهه
( )ANOVAاستفاده میشود .نتایج این آزمون در جدول زیر ارائه شده است.
جدول  .3نتایج تحلیل واریانس یکراهه مربوط به عوامل پیش بین
مدل
رگرسیون
1

خطا
کل

مجموع مجذورات

df

میانگین مجذورات

F
















سطح معناداری
3/331

همان گونه که در جدول فوق مالحظه میشود  Fبه دست آمده ( )10.10در سطح
 3/331معنادار است و متغیرهای پیش بین نقش مهم و معناداری در پیش بینی تعلل
ورزی دارند
جدول  .4ضرایب رگرسیون تعلل ورزی

β


مقدار ثابت

عواطف منفی
توانایی شناختی 
آزمایشگری فعال 

t

خطا

Beta








 
 
 

سطح معناداری
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همان طور که در جدول فوق مشاهده میشود ،رابطه عواطف منفی و توانایی
شناختی با تعلل ورزی معنادار است
بحث و نتیجه گیری
مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش متغیرهای سبک شناختی ،نارسا کنش وری شناختی
و عواطف منفی در تعلل ورزی در دانش آموزان سال سوم مشغول به تحصیل در دوره
متوسطه دوم شهر تهران در سال تحصیلی  34-32انجام شد .روش پژوهش توصیفی
همبستگی بود 102 .دانش آموز دوره سوم مقطع متوسطه از شهر تهران با روش نمونه
گیری خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدند .یافتههای به دست آمده به این صورت
بود که بین آزمایشگری فعال با تعلل ورزی ،توانایی شناختی با تعلل ورزی رابطه منفی
و معنادار و بین عواطف منفی با تعلل ورزی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
آزمایشگری فعال ،توانایی شناختی و عواطف منفی حدود  10درصد از تغییرات تعلل
ورزی را تبیین میکند که مقدار معناداری است.
از طریق آزمون تحلیل واریانس یک راهه ( )ANOVAرابطه عواطف منفی و
توانایی شناختی با تعلل ورزی معنادار به دست آمد .با توجه به نتایج به دست آمده در
پژوهش حاضر ،به منظور بررسی نقش متغیرهای معنادار در تعلل ورزی یعنی
آزمایشگری فعال و عواطف منفی در پیش بینی تعلل ورزی از رگرسیون همزمان
استفاده شد که با توجه به مقادیر به دست آمده نشان داده شد که آزمایشگری فعال،
توانایی شناختی و عواطف منفی حدود  10درصد از تغییرات تعلل ورزی را تبیین
میکند که مقدارمعناداری است .همچنین برای بررسی معناداری رگرسیون یعنی آزمون
اینکه آیا متغیرهای پیش بین (آزمایشگری فعال ،توانایی شناختی و عواطف منفی)
میتوانند در پیش بینی متغیر مالک تعلل ورزی مؤثر باشند یا خیر ،از آزمون تحلیل
واریانس یکراهه استفاده شد نتایج این آزمون نشان داد که  Fبه دست آمده ( )10.10در
سطح  331/3معنادار است و متغیرهای پیش بین نقش مهم و معناداری در پیش بینی
تعلل ورزی دارند.
با توجه به نتایجی که در خصوص متغیر نارسا کنش وری شناختی با تعلل ورزی
در این پژوهش به دست آمد میتوان این یافته را اینگونه تبیین کرد که اختالل در
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مؤلفههای کارکردهای شناختی ممکن است باعث آثار مخربی بر فعالیتهای روزمرۀ
افراد نظیر توانایی کار کردن و توجه در مدرسه شود (واتکینز ،رابینز و واله .)1332 ،این
یافته با پژوهشهای ،دیگر پژوهشگران ،که کارکردهای شناختی را کارکردهای
خودگردانی میدانند و توانایی فرد را در بازداری ،خودتغییری ،برنامهریزی ،سازماندهی،

استفاده از حافظه کاری و حل مسأله در زمینه تکالیف و فعالیتهای درسی نشان می-
دهند (خدامی ،عابدی و آتش پور )1033 ،همخوانی دارد .و در پژوهشی که توسط
(ویزو-پترا ،چی ،بنگا و مایکلی )1311 ،انجام شد ،بیش از نیمی از واریانس عملکرد
تحصیلی افراد توسط تفاوتهای فردی در کارکردهای شناختی تبیین میشود که نقش
حافظه کاری در این زمینه بسیار با اهمیت است .همچنین ،باتوجه به یافته این پژوهش
در زمینه رابطه تارسایی کنش وری شناختی که با تعلل ورزی معنادار به دست آمد
میتوان این یافته را اینگونه تبیین کرد که ،نارسایی شناختی تبیین کنندهی بخشی از
تغییرات تعللورزی تحصیلی است طبق پژوهشی که عباسی و همکاران ( )1030انجام
دادند .که یافته این پژوهش با یافته عباسی و همکاران ( ،)1030همخوانی دارد.
با توجه به دیگر یافته این پژوهش ،در زمینه رابطه عواطف منفی و تعلل ورزی که
معنادار به دست آمد میتوان این یافته را بنا بر یافتههای دیگر پژوهشها اینگونه تبیین
کرد که ،عاطفهی منفی ،حاالتی را در فرد ایجاد میکند که با حاالت فرد تعلل ورزی هم
خوانی دارد .به طورکلی میتوان این گونه عنوان کرد که عاطفهی 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 میکند .چنین افرادی تمام حوادث منفی زندگی را به
کوتاهیهای خود نسبت میدهند و بنابراین حاالت عاطفی منفی زیادی را تجربه میکنند؛
و در نتیجه رفتارهای اجتنابی مانندتعلل ورزی را دنبال خواهند نمود به نقل از (بدری
گرگری .)1031 ،همچنین نتایج پژوهشی که توسط (بدریگرگری ،فتحی آذر و
محمدی1031 ،؛ میریک )1312 ،انجام شد ،حاکی از آن بوده که عواطف مثبت و منفی با
تعلل ورزی تحصیلی رابطه دارد و استفاده از رسانهها به عنوان شکلی از تعللورزی با
افزایش احساس گناه بخاطر انجام ندادن وظایف مهمتر و ارزشمندتر ،مرتبط است
(رینکی ،هارتمن و ایدن .)1314 ،و یکی دیگر از یافتههای به دست آمده در این
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پژوهش رابطه بین آزمایشگری فعال و تعلل ورزی بود که منفی و معنادار به دست آمد
با توجه به این که سبکهای شناختی وضعیت پیچیده و شرایطی که فرد در آن به
کارآمدترین و اثر بخشترین ادراک ،پردازش ،ذخیره سازی و فراخوانی که برای یادگیری
نیاز دارند ،دست مییابد (گاردنر1332 ،؛ به نقل از خزائی  ،)1032این یافته را میتوان
این گونه تبیین کرد که در سبکهای شناختی آزمایشگری فعال با تعلل ورزی رابطه
منفی و معنادار نشان داد به این معنی که هر چه آزمایشگری فعال در دانش آموزان
باالتر رود تعلل و رزی آنها کمتر میشود و برعکس .یکی از محدودیتهای این
پژوهش عدم همکاری مناسب نمونهها در پر کردن پرسشنامه به دلیل زیادی سؤاالت
بود و به دلیل اینکه این پژوهش فقط بر روی دانش آموزان در تهران مورد بررسی قرار
گرفت تعمیم دادن این پژوهش به دیگر اقشار باید با احتیاط انجام شود .در راستای این
پژوهش پیشنهاداتی نیز داده شد ،که پیشنهاد میشود انجام این پژوهش در شهرهای
دیگر و بر روی قشر دانشجو نیز مورد بررسی قرار گیرد.
منابع
آقابابایی ،سارا؛ ملک پور ،مختار و عابدی ،احمد .)1031( .اثربخشی آموزش کارکردهای

اجرایی بر عملکرد تحصیلی کودکان با ناتوانی یادگیری امال .فصلنامه تازههای علوم
شناختی.10-21 ،)1(14 ،
بدریگرگری ،رحیم؛ فتحی آذر ،اسکندر و محمدی ،نادر .)1030( .رابطهی خودبخششی و
عواطف مثبت و منفی با تعللورزی تحصیلی دانشآموزان سال سوم متوسطه .مجله
روانشناسی مدرسه.1-11 ،)1(0 ،
حسینی ،وحیده .)1034( .رابطهی بین الگوهای ارتباطی و سبکهای شناختی با رضایت
زناشویی زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره .پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنود.
خدامی ،نغمه؛ عابدی ،احمد و آتش پور ،حمید .)1033( .اثر بخشی آموزش کارکردهای

اجرایی ،بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش-آموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی .یافتههای
نو در روانشناسی.10-23 .)12( 2 .
خزائی ،کامیان .)1032( .سبکهای شناختی .نشر دانشگاه آزاد اسالمی واحد نوشهر و چالوس،
چاپ اول.
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ربانی باوجدان ،مژگان؛ ربانی باوجدان ،مرجان ،خدابخش ،روشنک .)1033( .بررسی رابط بیه
سبک شناختی وابسته به زمینه و نابسته به زمینه با عملکرد ریاضی در دانشآموزان
ابتدایی شهرستان گرگان .اولین همایش ملی یافتههای علوم شناختی در تعلیم و تربیت،
دانشگاه فردوسی مشهد.

زارعپور ،حسین و امیرپور ،برزو .)1031( .مقایسه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در دانش-

آموزان راست برتر و چپ برتر ،جنسیت و ماه تولد .ارمغان دانش ،مجله علمی
پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج.112-101 ،)12(0 ،
عباسی ،مسلم؛ پیرانی ،ذبیح؛ درگاهی ،شهریار و آقاویردی نژاد .)1030( .ارتباط نارسایی
شناختی و نارسایی هیجنی با تعلل ورزی تصمیمگیری در دانشجویان .مجله ایرانی
آموزش در علوم پزشکی.311-332 ،)13(14 ،
لوگال ،آندره .)1332( .شکستهای تحصیلی (ترجمه محدرضا شجاع رضوی .)1033 ،مشهد:
بهنشر.
موالیی ،محمد؛ مرادی ،علیرضا و غرایی ،بنفشه .)1031( .مقایسه کارکرد اجرایی و شواهد

عصب روانشناختی در اختالل وسواسی-اجباری و اضطراب فراگیر .مجله علوم
رفتاری.101-141 :)1(1 ،
نریمانی ،محمد و سلیمانی ،اسماعیل .)1031( .اثربخشی توانبخشی شناختی بر کارکردهای
اجرایی (حافظه کاری و توجه) و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دارای اختالل
یادگیری ریاضی .مجله ناتوانیهای یادگیری.31-112 ،)0(1 ،
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