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 مقدمه
، آموزاندانش یهاخانواده و دانشگاه یآموزش مسئوالن یهاینگران نیترمهم از یکی
 ترجمه ؛1332، لوگان) است آنان یلیتحص افت از یریجلوگ و یلیتحص شرفتیپ

 و دارد وجود کنندگانلیتحص مورد در احتماالً که یمنف یریمتغ(. 1033، یرضوشجاع
 افت به منجر و کرده مواجه مانع با را آموزدانش یلیتحص شرفتیپ است ممکن

 جاناتیه از یدور یاستراتژ کی عنوان به یورزتعلل. است یورزتعلل، شود یلیحصت
 یبرا یراه انداختن قیتعو به، واقع در(. 1334، کیت و هاثرتون، ستریبام) است یمنف

، انداختن قیتعو به با افراد که یمعن نیبد، است عملکرد و هاجانیه، دیشد افکار کنترل
 رندیگیم فاصله خود عملکرد و یزندگ روزمره یهااضطراب و یهاجانیه با مواجهه از
 در نیا و دهندیم مشکالت کردن تیریمد یبرا یشتریب فرصت خود به واقع در و

 به زمان گذر و یرتأخ رایز کند کمک استرس و تنش کاهش به تواندیم مدت کوتاه
 و هاول) شودیم تیموقع با یریخوگ ینوع به منجر رایز است کننده لیتسه ینوع

 نقش آن در عامل دو که داندیم یعمل را یورزتعلل( 1313) باسکو(. 1332، واتسون
 فرد احساسات و عاطفه یگرید و عمل کی انجام در یناتوان به فرد باور یک: یدارد
 یرتأث انداختن قیتعو به نکهیا بر یمبن یادیز یلیدال. زدیانگیم بر درون از را او که است

 - یادیز لیدال، مطالعات طبق. است موجود، دارد افراد یزندگ یهانبهج همه بر یمنف
 به نسبت یناراحت، یرگذاریتاث خود دیعقا، فراغت اوقات تیریمد یهامهارت مانند
 کینوروت التیتما، ییگراکمال، یریپذتیمسئول) یتیشخص یهایژگیو، فیتکال انجام

 انتظارات، شکست از ترس، زتمرک عدم، یرمنطقیغ افکار( رهیغ و ثبات عدم و
 است شده مطرح یورزتعلل سازنهیزم عوامل عنوان به - کردن کار عادات و یرواقعیغ
، واتسون ؛1331، یفرار ؛1332، سیبالک، 1333، یفرار ؛1332، واتسون و هاول)

 ، لیتحص یحوزه در(. 1333، مونتا و ویگئورج، کیکوین، اسپادا، یفرن ؛1331
 یهامقاله انجام، گزارش اتمام ای شروع در ریتأخ مانند یموارد یلیتحص یورزتعلل
 انجام و دیاسات با مالقات قرار، هاکالس یبرا نامثبت، هاامتحان یبرا کردن مطالعه، ترم
 ورزتعلل افراد(. 1314، استو و یدون، وان) ردیگیم بر در را مهلت اتمام از قبل فیتکال
 کنندهسرگرم یهاتیفعال انجام مشغول شتریب، دهندیم انجام دوبار را کسانی فیتکال

 (.1333، یفرارمند )هدف یهاتیفعال تا هستند
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 دهد کاهش را یلیتحص عملکرد تواندیم لیتحص حوزه در تعلل شدن انینما
 یریمتغ عنوان به یشناخت یکارکردها نقش تیاهم دهندهنشان و( 1313، پلد و دیسر)

 فرد یباال سطح یشناخت امور به یشناخت یکارکردها. باشد یلیتحص یهانهیزم در مهم
، یکارحافظه، یسازمانده، یریگمیتصم، توجه، یزیربرنامه، هدفمند افکار، اراده مانند
 فیتکال انجام و یزندگ در که شودیم اطالق رفتار ییخودپا و یخودآگه، مسأله حل

 رابطه مغز یشانیپ قطعه سالمت اب و کندیم کمک انسان به یهوش یهاکنش و یریادگی
، ییغرا و یمراد، یموالئ از نقل به ؛1334، ودرهولزر و هوهاگن، کوئلز) دارد میمستق

 یهاکارکرد از یمثال(. 1031، یمانیسل و یمانینر از نقل به ؛1333، یبارکل ؛1031
 یهامحرک یرو بر توجه تمرکز ییتوانا آن یشناخت کارکرد که است نشیگز، یشناخت
 و لرنس) شودیم شامل را زمان همان در هامحرک ریسا گذاشتن کنار و خاص

 گسترش در یشناخت یکارکردها آموزش و رشد رسدیم نظر به(. 1334، همکاران
 پور ملک، ییآقابابا از نقل به ؛1333، هوگس) دارد یدیکل ینقش یلیتحص یهاییتوانا

 یبرا یشاخص عنوان به توانندیم یشناخت یهاکارکرد نیهمچن(. 1031، یعابد و
( 1333، زیلوفت) شوند فیتوص زین یرفتار یعملکردها دادن انجام وقت چه و چگونه

، گارنر) کندیم کمک یریپذانعطاف و یخودگردان، اهداف یزیربرنامه در افراد به که
 بر مخربی آثار باعث است ممکن یشناخت کارکردهای هایمؤلفه در اختالل(. 1333

 رابینز، نزیواتک) شود مدرسه در توجه و کردن کار توانایی نظیر افراد روزمرۀ هاییتفعال

 همان یشناخت یکارکردها که اندرفتهیپذ پژوهشگران، راستا نیهم در(. 1332، واله و
، یزیربرنامه، یرییخودتغ، یبازدار در را فرد ییتوانا که است یخودگردان یکارکردها
 یدرس یهاتیفعال و فیتکال نهیزم در مسأله حل و یکار حافظه از استفاده، یسازمانده

 عملکرد انسیوار از یمین از شیب(. 1033، پور آتش و یعابد، یخدام) دهدیم نشان
 نقش که شودیم نییتب یشناخت یکارکردها در یفرد یهاتفاوت توسط افراد یلیتحص

، یکلیما و بنگا، یچ، پترا-زویو) است تیاهم با اریبس نهیزم نیا در یکار حافظه
 یینارسا دادند انجام( 1030) همکاران و یعباس که یپژوهش طبق، نیهمچن(. 1311
 .است یلیتحص یورزتعلل راتییتغ از یبخش یکننده نییتب یشناخت

 تیوضع با ارتباط در تواندیم که یگرید ریمتغ، یشناخت یکارکردها با همراه
. است یشناخت سبک ریمتغ، باشد یلیتحص یورزلتعل با ارتباط در جمله از و یلیتحص
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 به آن در فرد که یطیشرا و دهیچیپ تیوضع از است عبارت یشناخت یهاسبک

 یریادگی یبرا که یفراخوان و یساز رهیذخ، پردازش، ادراک نیتربخش اثر و نیکارآمدتر
، یشناخت یهاسبک(. 1032 یخزائ از نقل به ؛1332، گاردنر) ابدییم دست، دارند ازین

 تیشخص و شناخت یدرون یهاجنبه یرو که است یروانشناخت مفهوم کی، واقع در
 فرد کی که است ییهاروش شامل یشناخت هایسبک(. 1333، ساراکو) کندیم دیتاک

 و( 1330، نیتکیو) بردیم کار به هاتیموقع از یعیوس فیط به شدن کینزد برای
 که ییهاهمان الزاماً، میبریم بکار تیموقع کی از مفهوم ساختن یبرا ما که ییراهبردها

، میکردیم رفتار یمنطق ما همه اگر که یبطور. ستندین، اندشده عرضه تیموقع لهیبوس
 که یحال در، میدیرسیم یمشابه جینتا به دیبا، موجود اطالعات همان یمبنا بر احتماالً
 ریتفس متفاوت یهاوهیش به را اطالعات همان است ممکن که است آن از یحاک شواهد

 به اطالعات همان پردازش یبرا را یمتفاوت راهبرد و روش کی ما از کی هر رایز، میکن
 نیا زین سبک مفهوم یمبنا و( 1034، ینیحس از نقل ؛1332، فیوگست) میبریم کار

 بنا(. 1332، زریکرا) دارد وجود هدف کی به دنیرس یبرا یمتفاوت یهاروش که است
 اساس بر است ممکن اشخاص( 1332، زریکرا از نقل به ؛1332) استرنبرگ نظر به

 مطالعات طبق. شوند زیگرمتمایکدی از، شانشناخت در استفاده مورد مرجح یهاسبک
 و وریکد، یونیهما) است مرتبط یاضیر درس یلیتحص عملکرد با یشناخت سبک

 (.1033، شخدابخ و باوجدان یربان، باوجدان یربان ؛1032، یعبدالله

 یباز نقش رهایمتغ یتعامل یالگو نیا در احتماالً که یورزتعلل با مرتبط گرید ریمتغ
 و گناه عاطفه و جانیه تجربه به قاتیتحق از یبرخ در تاکنون و است عواطف، کندیم

(. 1333، یتانگن و یف ؛1333، بک و یفرار) است شده اشاره یورزتعلل هنگام در شرم
-پایه بر مختلف شرایط و هاموقعیت به واکنش در افراد، عاطفی کنترل ینظریه اساس بر

 بین که کنندمی رفتار ایگونه به افراد. 1: زنندمی عمل به دست فرض پیش سه ی

 هایهیجان ابراز به قادر که افرادی. 1، باشد داشته وجود تناسب، موقعیت و آنها عواطف

. 0 و، کنند اصالح را موقعیت از خود ادراک تا کنندمی سعی، نیستند موقعیت با متناسب
 نسبت که عواطفی و احساسات با که باشند داشته هاییکنش و رفتارها کنندمی سعی افراد

، کیاسلوسارچ و چبتباشد ) داشته تطابق، دارند موقعیت کی در دیگران و خود به
 یمنف عواطف واقع در. شودیم شامل را یعیوس فیط یمنف یعاطف یهاحالت(. 1332
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، ینگران و اضطراب، ینیغمگ، شرم، گناه مانند یمنف یهاجانیه و هااحساس شامل
 که اندپذیرفته پژوهشگران از بسیاری(. 1334، یهنر و کراوفورد) است تنش و خشم

 تا سازدمی قادر را فرد که است شناختی و رفتاری، فیزیولوژیکی فرایندهای از ترکیبی

 از(. 1031، رپوریام و زارع) نماید تعدیل را خود مثبت و منفی هایهیجان ابراز و تجربه
 ورزی تعلل با منفی و مثبت عواطف که بوده آن از حاکی یپژوهش نتایج، گرید ییسو

 و( 1312، کیریم ؛1030، یمحمد و آذر یفتح، یگرگریبدر) دارد رابطه تحصیلی
 انجام بخاطر گناه احساس شیافزا با یورزتعلل از یشکل عنوان به هارسانه از استفاده
 (.1314، دنیا و هارتمن، ینکیراست ) مرتبط، ارزشمندتر و ترمهم فیوظا ندادن

 پژوهش نیبشیپ یرهایمتغ از کی هر انیم جداگانه ارتباط داشتن نظر در با حال
 با و یورزتعلل ریمتغ با( یمنف عواطف و یشناخت سبک، یشناخت یکارکردها) حاضر
، یپژوهش یشنهیپ در یورزتعلل با ارتباط در رهایمتغ نیا یتعامل یبررس عدم به توجه
 مهم عامل دو عنوان به عاطفه و شناخت واقع در. است یضرور یپژوهش نیچن انجام

 برای فرد راهبرد عنوان به یشناخت سبک با تعامل در( 1313، باسکو) یورزتعلل در

 یهاتیموقع جمله از و( 1330 ،نیتکیو) مختلف یهاتیموقع به شدن کینزد
-دانش یلیتحص یورزتعلل زانیم کننده نیبشیپ یبرا مناسب یمدل توانندیم، یلیتحص

نارساکنش، یشناخت سبک نقش یبررس حاضر پژوهش از هدف، نیبنابرا. باشد آموزان
 .است آموزاندانش یورزتعلل ینیبشیپ در یمنف عواطف و یشناخت یور

 روش
 آموزدانش نفر 102شامل  پژوهش نمونه. بود یهمبستگ-یفیتوص نوع از حاضر پژوهش

 شهر یدولت یهارستانیدب در که است متوسطه مقطع سوم دوره( پسر 13 و دختر 22)
. شد انجام یاچندمرحله یاخوشه روش به یریگنمونه. بودند لیتحص به مشغول تهران

 شهر یمرکز و جنوب، شرق، غربشمال،  یهامحدوده انیم از ابتدا که بیترت نیا به
 دو محدوه نیا مناطق نیب از سپس. شد انتخاب یتصادف طور به یمرکز تهران، محدوده

 نیب از یتصادف طور به بعد مرحله در. شدند انتخاب یتصادف طور به 11 و 1 منطقه
 دو رستانیدب هر از سپس و( پسرانه و دخترانه) رستانیدب دو منطقه هر یهارستانیدب

. گرفتند قرار مطالعه مورد آن آموزاندانش تینها در و شده انتخاب تصادف به سکال
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 112 و شد گذاشته کنار که بود ناقص هاآن از عدد 13، هاپرسشنامه هیاول یبررس در
 12-11 کنندگانشرکت یسن دامنه .گرفت قرار لیتحل و هیتجز مورد گرید پرسشنامه

 .بود 21/3 تاندارداس انحراف و 21/12 نیانگیم با، سال
 :از عبارتند پژوهش نیا در اطالعات یگردآور یبرا شده استفاده یابزارها

 یابیهنجار و هیته( 1031) ینجات توسط پرسشنامه نیا: یشناخت یهاییتوانا پرسشنامه

 پنج کرتیل اسیمق در را یشناخت ییتوانا که است سؤال 03 یدارا اسیمق نیا. شد
 2 یدارا اسیمق نیا سنجدیم( شهیهم " باًیتقر) 2 تا( هرگز " باًیتقر) 1 از یانهیگز

، (11 تا 2) یانتخاب توجه و یمهار کنترل، (1 تا 1 سؤاالت) فعال حافظه اسیمق خرده
 شناخت، (10 تا 11) داریپا توجه، (13 تا 13) یزیربرنامه، (12 تا 10) یریگمیتصم

 و 12، 14 سؤاالت. است( 03 تا 12) یشناخت یریپذ انعطاف و( 11 تا 14) یاجتماع
 روش با (1031) ینجات پژوهش در پرسشنامه ییایپا. دارد معکوس یگذار نمره 11
 پژوهش نیا در .آمد دست به 304/3 یآلفا بیضر و شد محاسبه کرونباخ یآلفا
 .آمد دست به 314/3 اسیمق کل یبرا کرونباخ یآلفا بیضر

 برای اندازه، واتسون و تلگن 1333در سال را  مثبت و منفی یمقیاس ارزیابی عاطفه
 .گویه است 13که دارای  اندساخته« عاطفه مثبت»و « منفی یعاطفه»گیری دو بعد 

و برای خرده  33/3، مثبت یعاطفهضریب سازگاری درونی )آلفا( برای خرده مقیاس 
در (. 1031، پور و دژکام بهدست آمده است )بخشی 32/3، مقیاس عاطفهی منفی

وهش حاضر برای بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی تأییدی بهره گرفته شد. با پژ
 توانیم =32/3RMSEAو  =CFI 31/3توجه به مقادیر به دست آمده برای شاخص 

مدل دو عاملی از برازش خوبی ، ماده از عواطف مثبت و منفی 1نتیجه گرفت با حذف 
شان داد که ضریب آلفای کرونباخ دست آمده ن به هاییلتحلبرخوردار است. نتایج 

 .است( 22/3منفی ) یعاطفهوبرای ( 31/3مثبت ) یعاطفهبرای 

 جمله 41 شامل( 1331) کلب یشناخت یهاسبک پرسشنامه: یشناخت سبک پرسشنامه
 دهنده نشان بیترت به نهیگز هر .است شده شنهادیپ نهیگز 1 جمله هر یبرا که است

 و یانتزاع یساز ، مفهومیتامل ، مشاهدهینیع جربهت: یریادگی وهیش چهار از یکی
 به توجه با را خود یشنهادیپ هایینهگزپژوهش،  یها. نمونهاست فعال یشگریآزما

: یورز تعلل پرسشنامه. نمایندیم یبند رتبه 4 تا 1 نمره از شانیادگیری وهیش تیارجح
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اهمال اسیمق را آن و ساخته( 1334) سال در بلوم راث و سولومون را پرسشنامه نیا
به رانیا در بار نیاول یبرا( 1032) یدهقان را اسیمق نینهادند، ا نام یلیتحص یکار

-یم قرار یبررس مورد را مؤلفه 0 که است هیگو 12 یدارا اسیمق نیا. است کاربرده
 شدن دوم، آماده مؤلفه. است سؤال 3 شامل امتحانات؛ یبرا شدن اول، آماده مؤلفه: دهد
 یهامقاله یبرا شدن سوم، آماده مؤلفه و است هیگو 11 شامل و است فیکالت یبرا
 است صورت نیا به هاهیگو به یپاسخده نحوه. است هیگو 3 شامل که است ترمانیپا

 یهانهیگز از یکی انتخاب با هیگو هر با را خود موافقت زانیم دهندگانپاسخ که
 نهیگز به که دهندیم نشان« شهیهم» ، و«اوقات اکثر»، «یگهگاه»، «ندرتبه»، «هرگز»
« شهیهم»، 4 نمره« اوقات اکثر»، 0 نمره« یگهگاه»، 1 نمره« ندرتبه»، 1 نمره« هرگز»

 .ردیگیم ، تعلق2 نمره

 هاافتهی
 با یمنف عواطف و یشناخت ییتوانا، یشناخت یهاسبک نیب رابطه یبررس منظور به 

 شده ارائه 1 جدول در جینتا. شد فادهاست رسونیپ یهمبستگ بیضر از یورز تعلل
 .است

 یورز تعلل و نیب شیپ یرهایمتغ نیب یهمبستگ سیماتر. 1 جدول

 یورز تعلل رهایمتغ
 -32/3 ینیع تجربه
 -34/3 یتامل مشاهده

 311/3 یانتزاع یساز مفهوم
 *-11/3 فعال یشگریآزما

 **-41/3 یشناخت ییتوانا
 **41/3 یمنف عواطف

P< 31/3  ** P< 32/3 * 
 یورز تعلل با فعال یشگریآزما نیب شودیم مشاهده 1 جدول در که همانطور

(32/3 ,p<21/0-r=) ،یورز تعلل با یشناخت ییتوانا (31/3 >p,42/0- = r )یمنف رابطه 
 و مثبت رابطه( p,46/0 = r< 31/3) یورز تعلل با یمنف عواطف نیب و معنادار و

 یعنی یورز تعلل در معنادار یرهایمتغ نقش یسبرر منظور به. دارد وجود معنادار
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 از یورز تعلل ینیبشیپ در یمنف عواطف و یشناخت ییتوانا، فعال یشگریآزما
 .است شده ارائه 1 جدول در جینتا. شد استفاده همزمان ونیرگرس

 یورز تعلل رگرسیون تحلیل خالصه. 2جدول 

 R 2
R 

2
R شده تعدیل 

 نیب شیپ یرهایمتغ

2 مقادیر به توجه با
R و یشناخت ییتوانا، فعال یشگریآزما جدول در مندرج 

 مقدار که, کندمی تبیین را یورز تعلل تغییرات از درصد 10 حدود یمنف عواطف
  آیا اینکه آزمون یعنی رگرسیون معناداری بررسی برای ادامه در .است معناداری

 در توانندمی( یمنف عواطف و یشناخت ییتوانا، فعال یشگریآزما) بین پیش هایمتغیر
 یکراهه واریانس تحلیل آزمون از، خیر یا باشند مؤثر یورز تعلل مالک متغیر بینی پیش

(ANOVA )است شده ارائه ریز جدول در آزمون این نتایج. شودمی استفاده. 

 بین پیش عوامل به مربوط یکراهه واریانس تحلیل نتایج .3جدول 

 معناداری سطح F مجذورات میانگین df مجذورات مجموع  مدل

1 
 رگرسیون

331/3 خطا 

 کل

 سطح در( 10.10) آمده دست به F شودمی مالحظه فوق جدول در که گونه همان
 للتع ینیب شیپ در یمعنادار و مهم نقش بین پیش یرهایمتغ و است معنادار 331/3
 دارند یورز

 یورز تعلل رگرسیون ضرایب .4جدول 

 β خطا Beta t معناداری سطح 

 ثابت مقدار

 یمنف عواطف

 یشناخت ییتوانا

 فعال یشگریآزما
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 ییتوانا و یمنف عواطف رابطه، شودمی مشاهده وقف جدول در که طور همان
 است معنادار یورز تعلل با یشناخت

 یریگ جهینت و بحث
 یشناخت یور کنش نارسا، یشناخت سبک یرهایمتغ نقش یبررس هدف با حاضر مطالعه

 دوره در لیتحص به مشغول سوم سال آموزان دانش در یورز تعلل در یمنف عواطف و
 یفیتوص پژوهش روش. شد انجام 34-32 یلیتحص سال در نتهرا شهر دوم متوسطه
 نمونه روش با تهران شهر از متوسطه مقطع سوم دوره آموز دانش 102. بود یهمبستگ

 صورت نیا به آمده دست به هاییافته. شدند انتخاب یامرحله چند یاخوشه یریگ
 یمنف رابطه یورز للتع با یشناخت ییتوانا، یورز تعلل با فعال یشگریآزما نیب که بود

 .دارد وجود معنادار و مثبت رابطه یورز تعلل با یمنف عواطف نیب و معنادار و
 تعلل راتییتغ از درصد 10حدود  یمنف عواطف و یشناخت ییتوانا، فعال یشگریآزما
 .است یمعنادار مقدار که کندیم نییتب را یورز

 و یمنف عواطف هرابط( ANOVAراهه ) کی انسیوار لیتحل آزمون قیطر از
با توجه به نتایج به دست آمده در . به دست آمد معنادار یورز تعلل با یشناخت ییتوانا

 یعنی یورز تعلل در معنادار یرهایمتغ نقش یبررس منظور به، پژوهش حاضر
 همزمان ونیرگرس از یورز تعلل ینیب شیپ در یمنف عواطف و فعال یشگریآزما

، فعال یشگریآزما که شد داده نشان آمده دست به ریادمق به توجه با که شد استفاده
 نییتب را یورز تعلل راتییتغ از درصد 10 حدود یمنف عواطف و یشناخت ییتوانا

 آزمون یعنی ونیرگرس یمعنادار یبررس یبرا نیهمچن. است یمقدارمعنادار که کندیم
( یمنف عواطف و یشناخت ییتوانا، فعال یشگریآزما) نیب شیپ یرهایمتغ ایآ نکهیا
 لیتحل آزمون از، ریخ ای باشند مؤثر یورز تعلل مالک ریمتغ ینیب شیپ در توانندیم

 در( 10.10) آمده دست به F که داد نشان آزمون نیا جینتا شد استفاده کراههی انسیوار
 ینیب شیپ در یمعنادار و مهم نقش نیب شیپ یرهایمتغ و است معنادار 3/331 سطح
 .دارند یورز تعلل

با توجه به نتایجی که در خصوص متغیر نارسا کنش وری شناختی با تعلل ورزی 
 در ختاللاین یافته را اینگونه تبیین کرد که ا توانیمدر این پژوهش به دست آمد 
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 روزمرۀ هایفعالیت بر مخربی آثار باعث است ممکن یشناخت کارکردهای هایمؤلفه

این (. 1332، واله و رابینز، نزیواتک) شود مدرسه در توجه و کردن کار توانایی نظیر افراد
 یکارکردها ی راشناخت یکارکردها که، پژوهشگراندیگر ، یهاپژوهشیافته با 
، یسازمانده، یزیربرنامه، یرییخودتغ، یبازدار در را فرد ییتوانا و دانندیم یخودگردان

-یم نشان یدرس یهاتیفعال و فیتکال نهیزم در مسأله حل و یکار حافظه از استفاده
و در پژوهشی که توسط . همخوانی دارد (1033، پور آتش و یعابد، یخدام) دنده
 عملکرد انسیوار از یمین از شیب، انجام شد (1311، یکلیما و بنگا، یچ، پترا-زویو)

 نقش که شودیم نییتب یشناخت یکارکردها در یفرد یهاتفاوت توسط افراد یلیتحص
باتوجه به یافته این پژوهش ، نیهمچن. است تیاهم با اریبس نهیزم نیا در یکار حافظه

در زمینه رابطه تارسایی کنش وری شناختی که با تعلل ورزی معنادار به دست آمد 
 از یبخش یکننده نییتب یشناخت یینارسا، این یافته را اینگونه تبیین کرد که توانیم

 انجام( 1030) همکاران و یعباس که یپژوهش طبق است یلیتحص یورزتعلل راتییتغ
 همخوانی دارد.، (1030که یافته این پژوهش با یافته عباسی و همکاران ) .دادند

در زمینه رابطه عواطف منفی و تعلل ورزی که ، با توجه به دیگر یافته این پژوهش
تبیین اینگونه  هاپژوهشدیگر  هاییافتهاین یافته را بنا بر  توانیممعنادار به دست آمد 

 هم ورزی تعلل فرد حاالت با که کندیم ایجاد فرد در را حاالتی، منفی یعاطفه، کرد که

 حاالت از یکی منفی یعاطفه که کرد عنوان گونه این توانیم طورکلی به .دارد خوانی

 :مثل ورزی تعلل از ناشی روانی فشارهای .است ورزی تعلل زمان در حاضر روانی

 تعلل فرد که است مواردی جمله از شرم احساس و خشم، ایمنی نا و ترس، گناه احساس

 به را زندگی منفی حوادث تمام افرادی چنین .کندیم نرم پنجه و دست آن با ورز

 ؛کنندیم تجربه را زیادی منفی عاطفی حاالت بنابراین و دهندیم نسبت خود هاییکوتاه
بدری ) از نقل هب نمود خواهند بالدن را ورزی مانندتعلل اجتنابی رفتارهای نتیجه در و

 و آذر یفتح، یگرگریبدر)که توسط  یپژوهش نتایج (. همچنین1031، گرگری
 با منفی و مثبت عواطف که بوده آن از حاکی، انجام شد( 1312، کیریم ؛1031، یمحمد

 با یورزتعلل از یشکل عنوان به هارسانه از استفاده و دارد رابطه تحصیلی ورزی تعلل
است  مرتبط، ارزشمندتر و ترمهم فیوظا ندادن انجام بخاطر گناه احساس شیزااف
به دست آمده در این  هاییافتهو یکی دیگر از (. 1314، دنیا و هارتمن، ینکیر)
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 پژوهش رابطه بین آزمایشگری فعال و تعلل ورزی بود که منفی و معنادار به دست آمد
 به آن در فرد که یطیشرا و دهیچیپ تیوضع یشناخت یهاسبکبا توجه به این که 

 یریادگی یبرا که یفراخوان و یساز رهیذخ، پردازش، ادراک نیتربخش اثر و نیکارآمدتر
 توانیماین یافته را ، (1032 یخزائ از نقل به ؛1332، گاردنر) ابدییم دست، دارند ازین

لل ورزی رابطه شناختی آزمایشگری فعال با تع یهاسبکاین گونه تبیین کرد که در 
منفی و معنادار نشان داد به این معنی که هر چه آزمایشگری فعال در دانش آموزان 

این  هاییتمحدودو برعکس. یکی از  شودیمباالتر رود تعلل و رزی آنها کمتر 
 سؤاالتدر پر کردن پرسشنامه به دلیل زیادی  هانمونهپژوهش عدم همکاری مناسب 

پژوهش فقط بر روی دانش آموزان در تهران مورد بررسی قرار  بود و به دلیل اینکه این
گرفت تعمیم دادن این پژوهش به دیگر اقشار باید با احتیاط انجام شود. در راستای این 

 یشهرهاانجام این پژوهش در  شودیمکه پیشنهاد ، پژوهش پیشنهاداتی نیز داده شد
 رد.دیگر و بر روی قشر دانشجو نیز مورد بررسی قرار گی

 منابع
 هایکارکرد آموزش اثربخشی(. 1031. )احمد، یعابد و مختار، پور ملک سارا؛، ییآقابابا

 علوم یهاتازه فصلنامه. امال ریییادگ ناتوانی با کودکان یلیتحص عملکرد بر اجرایی
 .10-21، (1)14، یشناخت

 و خودبخششی یرابطه(. 1030. )نادر، یمحمد و اسکندر، آذر یفتح م؛یرح، یگرگریبدر
 مجله. متوسطه سوم سال آموزاندانش تحصیلی ورزیتعلل با منفی و مثبت عواطف

 .1-11، (1)0، مدرسه شناسیروان
 تیرضا با یشناخت یهاسبک و یارتباط یالگوها نیب یرابطه(. 1034) .دهیوح، ینیحس

شناسی، روان ارشد یکارشناس نامهپایان. مشاوره مرکز به کننده مراجعه نیزوج ییزناشو
 .بجنود واحد یاسالم آزاد دانشگاه

 کارکردهای آموزش بخشی اثر(. 1033. )دیحم، پور آتش و احمد، یعابد نغمه؛، یخدام
 یهاافتهی. ریاضی یادگیری ناتوانی با آموزان-دانش تحصیلی عملکرد بهبود بر، اجرایی

 .10-23(. 12) 2. شناسیروان در نو
، چالوس و نوشهر واحد یاسالم آزاد دانشگاه نشر .یشناخت یهاکسب(. 1032. )انیکام، یخزائ

 .اول چاپ
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 هیب رابط یبررس(. 1033. )روشنک، خدابخش، مرجان، باوجدان یربان مژگان؛، باوجدان یربان
 آموزاندانش در یاضیر عملکرد با نهیزم به نابسته و نهیزم به وابسته یشناخت سبک
، تیترب و میتعل در یشناخت علوم یهاافتهی یمل شیاهم نیاول. گرگان شهرستان ییابتدا

 .مشهد یفردوس دانشگاه
-دانش در هیجان تنظیم شناختی راهبردهای مقایسه(. 1031. )برزو، رپوریام و نیحس، پورزارع

 علمی مجله، دانش ارمغان. تولد ماه و جنسیت، برتر چپ و برتر راست آموزان

 .112-101، (12)0، اسوجی پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی
 یینارسا ارتباط(. 1030. )نژاد یردیآقاو و اریشهر، یدرگاه ح؛یذب، یرانیپ مسلم؛، یعباس

 یرانیا مجله. انیدانشجو در یریگمیتصم یورز تعلل با یجنیه یینارسا و یشناخت
 .311-332، (13)14، یپزشک علوم در آموزش
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