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 چکیده

 دکارآمدی تحصیلی درخودتنظیمی تحصیلی، و خوگرایی، الهدف از پژوهش حاضر بررسی نقش کم

یان روزانه از میان دانشجو آماریی جامعه به این منظور ورزی تحصیلی بود.ورزی کلی و تعللبینی تعللپیش

ه اندازه ای بای، نمونهای چند مرحلهگیری خوشههای دولتی استان مرکزی با استفاده از روش نمونهدانشگاه

 رزیابیا ها شامل مقیاسپرسشنامه شده و مورد بررسی از طریق پرسشنامه قرار گرفتند.نفر انتخاب  912

گرایی چند بعدی مقیاس کمال  ،(1331سواری ) ورزی تحصیلیمه تعلل، پرسشنا(1338)ورزی تاکمنتعلل

و  چراهبردهای انگیزشی پینتریو پرسشنامه  (1331سواری) پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی  ،(1331) فراست

استفاده  SPSSها، از نرم افزار آماری ل اطالعات بدست آمده از پرسشنامهبرای تحلیبودند.  (1331همکاران )

های آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل رگرسیون چندگانه های بدست آمده با استفاده از روشدادهشد. 

ی و تحصیل گرییی، خودتنظیمگرامتغیرهای کمالنتایج نشان داد که مورد بررسی قرار گرفتند. 

ها چنین یافتهشوند. همورزی کلی محسوب میهای مناسبی برای تعللبینی کنندهخودکارآمدی تحصیلی پیش

بینی پیش یگری تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلگرایی، خودتنظیممتغیرهای کمالحاکی از آن بودند که 

 شوند.میورزی تحصیلی محسوب های مناسبی برای تعللکننده
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گری تحصیلی، گرایی، خودتنظیم، کمالتاخیر اندازیورزی کلی، تعلل: واژگان کلیدی

 خودکارآمدی تحصیلی

 مقدمه

 بیشتر است. انسان یادگیریی زاییده امروز دنیای در انسان انگیزشگفت هایپیشرفت همه

 پیدا یفکر رشد یادگیری طریق از آورد،می دست به یادگیری طریق از را خود هایتوانایی

 که کرد ریگینتیجه چنین توانمی یابد. بنابراینمی فعلیت اشهای ذهنیتوانایی و کندمی

 ؛ ترجمه فرجاد،1الیس و نالآید )می دست به یادگیری نتیجه در بشر هایپیشرفت همه

1331.) 

 ؛هنددمعلومات خود را افزایش  ها تمایل پیدا کردند که سطح دانش ورشد علم انسان با

 ای در زندگی افراد به خود اختصاص داد.بدین سبب تحصیالت آکادمیک جایگاه ویژه

به وجود  های فردی باعثپایین بودن انگیزه اجتماعی قوی برای ادامه تحصیل،باوجود انگیزه

 ای برایبار بهانه ها هرتحصیل شد. انسان آمدن مشکالتی در مسیر یادگیری و

 رایب عادت یک صورت به ناپسند اعمال این کهجایی تا تراشیدند خود هایانگاریسهل

 همین امر توجه روانشناسان تربیتی بسیاری رابه خود جلب کرد که چرا اکثر درآمد. آنان

ر حیطه ورزی د. خصوصا زمانی که این تعللورزی در کارهایشان مبتالهستندتعلل به افراد

می آنان تواند بزرگترین ضرر را به زندگی علد، میکنلی و یادگیری افراد بروز پیدا میتحصی

وارد نماید تا جایی که بسیاری از افرادی که از هوش و توان یادگیری باالیی برخوردارند 

اند و های فراوانی را از دست دادهتعلل داشتن در امور تحصیلی فرصت بخاطر همین

 زند.اند نهایت توان خود را در زمینه علمی ظاهر سانتوانسته

و 3دور و کارهاست. بالکیس نبه تعویق انداخت ،انگاریبه معنای سهل 2ورزیتعلل

 و اندازه و شکل یک در هامسئولیت و وظایف انجام از فروگذاری عنوانبه  را ورزیتعلل

 آگاهی و آن انجام جهت فرد توانایی و بودن پذیراجتنابعلیرغم انتظار، مورد و موقع به زمان

                                                           
1. Ellis & Knowl 

2. procrastination 

3. Balkiss & Dower 
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ن در ها همچنیآن کنند.می تعریف هامسئولیت انجام از رفتن طفره ناخوشایند پیامدهای از

 در کالتمش ترینشایع از یکی تحصیلی ورزیتعلل"ورند آورزی تحصیلی میمورد تعلل

 هافعالیت ختناندا تأخیر به برای فراگیران غالب تمایل به که است تحصیلی مختلف سطوح

به هد. دقرارمی تأثیرتحت را بهینه عملکرد کهآنجایی تا دارد، اشاره تحصیلی هایهدف و

 برای شدن آماده از تکالیف، غفلت انجام از رفتن طفره تحصیلی، ورزیعبارت دیگر  تعلل

 .(2112)"باشدمی تحصیلی ترم لحظات و روزها آخرین تا مقاالت نوشتن و امتحان

 تغیرهایم با ورزی تحصیلیتعلل که است مطلب این نمایانگر شناسانروان هاییافته

 زیر واردم به توانمی عظیم خیل این از که است مرتبط فرد رفتار و شخصیت در بسیاری

 خودتنظیمی پایین، شخصیت، اختالالت روان، سالمت شخصیتی،عوامل  کرد: اشاره

 یرونی،کنترل بمنبع فردی ناسالم، بین روابط گرایی منفی،کمال خودکارآمدی ضعیف،

 نفس پایین،عزت ضعیف، ناامیدی، یگناه، خودپندارهزمان، احساس حد از بیش برآورد

والدین، جو کالس، روش تدریس، ارتباط با  ورزی هیجانی، تعللهوش نفس پایین،اعتمادبه

 . (2112) بالکیسو دور، مدرس و...

ر انجام کار، عجله د ورزی سبب مشکالت بسیاری از جمله کاهش کیفیتهمچنین تعلل

د شناسایی باوجو شود.پرخاشگری و...می خیر افتاده، فشارعصبی، عصبانیت،کارهای به تأ

 موضوع یک هنوز ورزیتعلل همه این باورزی وامل ذکر شده درباره تعللع

 (.2117 ،هاست)استیلناشناخت

و  2تحصیلی آمدی، خودکار1از بین عوامل یاد شده متغیرهایی مثل خودتنظیمی تحصیلی

این پژوهش مورد بررسی قرار باشند در ورزی میکه جزء عوامل شخصی تعلل 3کمال گرایی

 اند. گرفته

 به رسیدن برای کارکردها و فرایندها درونی کنترل تنظیم در روانی کوششخودتنظیمی 

 جنبهیک رفتار، شناخت و (. خودتنظیمی2111 ،9واندرولاست) شده تعریف درونی اهداف

                                                           
1. Academic self-regulation 

2. Academic self-efficacy 

3. perfectionism 

4. Vonderwell 
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 هایاست. نظریه محیط کالسی در آموزاندانش تحصیلی عملکرد و یادگیری مهم

 یریبه یادگ آموزاندانش چگونه و چرا که کنندمی تصریح کلی، طور به خودتنظیمی،

لی تحصی کارهای و خود مورد در بایدمی را چه چیزی مستقل یادگیری برای و پردازندیم

 گونهچ و کنندمی هدایت را خود چگونه یادگیری آموزاندانش دیگر، بیانبدانند. به خود

 هاآن الشت افزایش موجبکه  کنندمی انتخاب را رفتاری و فراشناختی راهبردهای شناختی،

 .(2113، 1شیپ، ادوارد و المبرتگردد )می

 تحصیلی، خودتنظیمی زمینه یادگیری ( در 2112)  2زیمرمن اجتماعی–شناختی نظریه

 سه تحلیلی مدل کی از با استفاده تحصیلی یادگیری تبیین در سعی که است نظریاتی از یکی

زیمرمن  الگوی در تحصیلی،کرده است. خودتنظیمی یادگیری هایبه مؤلفه مربوط جانبه،

 یزشی،انگ نظر کردکه از توصیف خودتنظیم توانمی را آموزانیطورکلی دانشبه (،2112)

آموزانی انشد باشند. چنین داشته فعال مشارکت یادگیری خود فرایند در رفتاری و شناختی

 جهت و کرده شروع مهارت دانش و کسب برای را خود هایکوشش شخصی طور به

 در یشهر امر این کنند.می تکیه کمتر آموزشی عوامل دیگر یا والدین معلمان، بر و دهندمی

 بلکه دهد،مینشان ن واکنش بیرونی تأثیرات به نسبت تنها انسان که دارد زیمرمن اعتقاد این

ریق ط از دهد. افرادمی شکل تغییر و سازمان انتخاب، شود،می وارد او بر که رای هایمحرک

کنند. می کنترل را خود رفتار آورند،می وجود به خودشان که پیامدهایی و هامحرک

 ایجاد خود اربتج از متأثر ها،کنندهتعیین دیگر از تأثیرپذیری بر عالوه عمل، یک بنابراین،

 الگوهای برای محرکی درآدمی، 9راهبر های خودشناخت توانمندی نیز هست. 3شده

 نند.کعمل می تغییر، اصلی عوامل عنوان به خود آن افراد، در آوردکهمی فراهم خودتنظیمی

 اییبازنم برای شناختی فرآیندهای از داند کهمی فعال موجودی را ( انسان2118زیمرمن )

 خود افاطر محیط با برقراری ارتباط و مناسب کنش انتخاب آینده، بینیپیش رویدادها،

 هدف ودخ چون برای ولی گیردمی قرار هاموقعیت تأثیر تحت کند. اگرچه انسانمی استفاده

                                                           
1. Shipp, Edward & Lambert 

2. Zimmerman 

3. self – producted 

4. self – directed 
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 رد نموده و استفاده اهداف به رسیدن برای خود هایهاوقابلیتمهارت از و کندمی تعیین

 است. آگاه فعال و موجودی پس نماید،می خودسنجی نهایت

 ایفوظ است. انجام انسان شایستگی سازنده نظام در مهم عاملی نیز خودکارآمدی باور

 توسطم ضعیف، صورت به متفاوت هایموقعیت در مشابه هایمهارت با مختلف افراد توسط

 وابسته انآن کارآمدی باورهای تغییرات به متفاوت شرایط در فرد یک توسط یا و قوی یا و

 در گیرند، قرار خودتردیدی یا 1خودشکی تأثیر تحت آسانی به توانندمی هااست. مهارت

 از باشند، تهداش خود به نسبت ضعیفی باور که شرایطی در مستعد خیلی افراد حتی نتیجه

 احساس دلیل، همین (. به7133 ،2کنند )بندورامی کمتری استفاده خود هایتوانائی

 کارهای موانع، با برخورد در هامهارت از استفاده با تا سازدمی قادر را افراد خودکارآمدی،

 درک (. بنابراین،خودکارآمدی3913 ،3ویرنینگ و هیل ،)وایتدهند  انجام ایالعادهفوق

 آن انجام برای الزم اساسی هایمهارت و عملکرد آمیزموفقیت انجام برای مهم عاملی شده

 است.

 به نفر یک اعتقاد»از:  است عبارت خودکارآمدی ،(1333) بندورا آلبرت گفته به

 رایطش مدیریت برای نیاز مورد هایفعالیت رشته یک انجام و سازماندهی در خود هایقابلیت

 ودخ توانایی به فرد یک اعتقاد خودکارآمدی، دیگر، عبارت به«. مختلف هایوضعیت و

 کنندهنتعیی عامل اعتقاد، این بندورا عقیده است. به خاص وضعیت یک در شدن موفق جهت

 است. افراد احساس و رفتار تفکر، چگونگی

 نیازمند هامهارت آن انجام توانایی در باور به هم و هامهارت داشتن به هم مؤثر عملکرد

 نداشت مستلزم زااسترس و بینیپیش قابل غیر مبهم، هایموقعیت کردن است. اداره

 هایموقعیت گوناگون تقاضای به پاسخ برای قبلی هایاست. مهارت چندگانه هایمهارت

 حدودی تا محیط با مبادالت شوند. بنابراین، ساماندهی جدید، هایشیوه به غالباً باید مختلف

 اورب افراد که معنی است. بدین خویش هایتوانایی مورد در فرد هایقضاوت تأثیر تحت

 دهش درک دهند. خودکارآمدی انجام را وظایف توانندمی خاص، شرایط در که باشند داشته

                                                           
1. self-doubt 

2. Bandura 

3. White, Wearing & Hill 
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 رسیده رباو این به فرد که است معنی بدین بلکه نیست، شخصی هایمهارت داشتن معیار

شکل  هب را وظایف باشد، داشته که مهارتی نوع هر با مختلف شرایط در تواندمی که باشد

 دهد. انجام کامل

 اردد آرزو معموالً مدی تحصیلی که عنوان شد، انسانخودتنظیمی و خودکارآعالوه بر 

 کاتن از یکی دهد انجام نقص و عیببی و طورکاملبه را خویش وظایف و هافعالیت تمام

 رایب که است آن دهندمی آموزش خود فرزندان به هافرهنگ برخی در والدین که تربیتی

 نجاما نقص و عیب بدون را آن و بگیرند کار به را خود تالش و نیرو تمام کاری، هر انجام

 حکم در و دارد وجود هاانسان نهاد در گراییکمال یا کمال به گرایش دهند. اصوالً

 موفقیت و پیشرفت به منجر که آوردمی پدید را انرژی شود. زیرامی تلقی مثبت ایخصیصه

 و دهندمی خرج به آثارشان خلق در بزرگ هنرمندان که مداومتی و شود. اصرارمی فرد

 یابیدست روند گیرد. امامی نشأت آنان گراییکمال از دهندمی نشان راه این در که مداومتی

 زمانی ات گراییکمال گفت توانرود. مینمی پیش مثبت طور به هاانسان یهمه در کمال به

 و هاتظرفی همه آوردندر فعالیت به منظور به و خودش با ارتباط در که است فرد نفع به

 دیگران از تنگرف پیشی و رقابت با کمال، به گرایش کهگیرد. هنگامی صورت استعدادهایش

 عبارت هب و منفی جنبه گیرد صورت آنان خاطر رضایت و تأیید کسب منظور به صرفاً و

 (. 1331، رامیرز) کندپیدامی نابهنجار دیگر

 را گرایی( کمال1331، عبدخدائی و همکاران از نقل به ؛2112فایربم ) و کوپر شافران،

 به شدید وابستگی اند،کرده تعریف است رفتاری شناختی اجزای شامل که ایسازه عنوان به

 راییگ کمال که دارند عقیده هاآن باال، بسیار استانداردهای و خودتحمیلی خود، از ارزیابی

 کنندیم دائمی و همیشگی را هاآن که رفتارهایی و منطقی غیر تفکرات از ایچرخه توسط

 ودهنم تدوین خود برای را باال سطح استانداردهای از ایمجموعه گرایانشود. کمالمی ابقا

 اجتناب نآ از تکالیف در شکست ترس از یا و کنندمی تالش هاآن به رسیدن برای سپس و

 ت که دربهتر از آن اس بیندازد تعویق به را آنان و کرده اجتناب تکالیف از وی کنند. اگرمی

نابراین این دهد. بپاسخ انتقادگری باخود شکست این بخورد وبه شکست اهدافش به رسیدن

 ( نیز2111 ،تیانوچن شی از نقلبه  ؛1378) هلندر مانند.گرایانه باقی میع رفتارهای کمالنو
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 فرساوانت تالش عنوان به را آن و پرداخت گراییکمال تعریف به که بود کسانی اولین از

 است، نیاز دمور موقعیت یک در آنچه از بیش عملکرد، در کیفیت باالترین به رسیدن برای

 این از ایگسترده ( تحلیل2111 ،1وتیان ازشی، چن به نقل ؛1381است. برنز ) کرده تعریف

 شامل که«هاشناخت از ایشبکه»ازاست عبارت گراییکمال وی دید داد. از ارائه مفهوم

 گراالکم افراد توصیف در باشد. ویمی خود از ارزیابی زندگی، حوادث تغییر انتظارات،

 اند،گرفته ظرن در خود برای باالیی و غیرمنطقی معیارهای که هستند کسانی هاکند: آنمی بیان

 ایدرجه معادل را خود ارزش و اندتالش در ناممکن اهداف سوی به گونوسواس طور به

 یشهاند کننده کامل حقیقت در برنز دانند. تعریفمی اند،کرده کسب که معیارها آن از

 است. الیس غیرمنطقی باورهای

 کستش از ترس و منفی هایبرجنبه الیس و هلندر گرایی،کمال تعریف در کلیطوربه

 نقل به ؛1381(. برنز)3113، اصفهانی و سفلو از نقل به ؛1323، 2اند)الیسکرده تأکید آن در

کند: می اضافه گراییکمال از خود تعریف ( در1333، کهریزی و همکاران محمودی از

( 3313) 3کب نظریه در هاافسرده تفکر با که است هیچ یا همه شیوه به گرایانکمال تفکر

 و ندارد ارزشی وگرنه باشد کامل باید عملکرد معتقدند گرایاندارد. کمال همخوانی

 را گرایی( کمال1331همکاران) و 9است.  فراست شکست با برابر کوچک اشتباهات

 ادیانتق خودارزیابی با که کردند تعریف عملکرد در باالبسیار معیارهای از ایمجموعه

 هدف هک را گراییکمال رفتاری هایمؤلفه است ممکن شکست از است. ترس همراه افراطی

 وارسی ثالم برانگیزند. برای اوست؛ باالی و معیارهای غیرمعقول به رسیدن برای فرد به هاآن

 یری،گتصمیم از قبل افراطی توجه و دیگران مداوم ارزیابی اطمینان، دقیق، جستجوی

ها بخوبی از همه این گفته (.2113، 5روساریو و همکارانباشد )می رفتارها این از هایینمونه

ر باالتر از ارسیدن به معیارهای بسیشود افراد برای گرایی منفی سبب میآید که کمالبر می

تالش خود  رسند تمامتوانند به این معیارها بریزی کنند و چون غالبا نمیسطح توانشان برنامه

                                                           
1. Shi,Chen & Tian 

2. Ellis 

3. Beck 

4. Frost 

5. Rosario & et all 
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ها فرار کنند تا با آن مواجه نشوند و دچار سرزنش خود دارند که از این موقعیترا بر این می

 یا دیگران نشوند.

ی دانشجویان ورزی تحصیلارتباط این سه متغیر با تعلل ردندر این پژوهش به دنبال پیدا ک

 :های پژوهش عبارتند ازباشیم و فرضیهمی

های نندهکبینیتحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی پیش خودتنظیمی گرایی، کمال .1

 باشند.ورزی کلی میمناسبی برای تعلل

های نندهکبینی کمال گرایی، خودتنظیمی تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی پیش  .2

 باشند. ورزی تحصیلی میمناسبی برای تعلل

 پژوهش روش

پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی چند متغیری است که در آن با استفاده 

از پرسشنامه به جمع آوری اطالعات درباره شرایط موجود در گروه نمونه پرداخته شده است 

ده استنباطی به بررسی یافته های پژوهش پرداخته شهای آمار توصیفی و و با استفاده از روش

 است.

های دولتی اهگجامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان روزانه دانش: جامعه و نمونه

ها مشغول به تحصیل در این دانشگاه 1333-1339تحصیلی باشد که در سال میاستان مرکزی 

نفر  15111ها حدود آموزش دانشگاه ر گزارشات مسئولیناند. اندازه کل جامعه بنا ببوده

 )به نقل از حسن زاده،1برحسب جدول کرجسی و مورگانورد شده است که از این تعداد برآ

اب اعضای نمونه نیز از روش . برای انتخشدنفر به عنوان نمونه انتخاب  375تعداد ( 1332

ه چند ها بدانشگاهای استفاده شد به این صورت که ابتدا ای چند مرحلهگیری خوشهنمونه

عدادی شگاه تتقسیم شدند. سپس از هر دان ترهای جزئیها به خوشهس دانشکدهخوشه و سپ

ا توزیع هها بین دانشجویان این کالستصادفی انتخاب و پرسشنامه ها بصورت کامالًاز کالس

 شد.

                                                           
1. Krejcie & Morgan 
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رسشنامه پ 951ها تعداد بینی افت در بازگشت پرسشنامهالزم به ذکر است که بدلیل پیش

پرسشنامه بطور کامل و صحیح بازگردانده شد.  912بین دانشجویان توزیع شد که از این بین 

 ها انجام گرفت.ماری روی این پرسشنامههای آلو تحلی

 های زیر مورد استفادهآوری اطالعات مورد نیاز برای این پژوهش پرسشنامهجهت جمع: ابزار

 قرار گرفتند:

 35تحصیلی ابتدا در  تعلل ورزی مقیاس :(1991)1ورزی تاکمنتعلل ارزيابی مقیاس

دست آمد سپس با انجام به 1/ 3ماده به وسیله تاکمن ساخته شد وضریب آلفای کرونباخ آن

عاملی با همسانی درونی)آلفای ای تکماده 12دانشجو فرم 183ملی برروی عاتحلیل

( میزان آلفای 2111) 3وجورمن 2در یک پژوهش استوبر دست آورد.را به 82/1کرونباخ(

همچنین  دست آوردند.به 32/1نفری دانشجویان 185کرونباخ این پرسشنامه را در یک نمونه 

رانی ایالت پرسشنامه نگ همبستگی این پرسشنامه با پرسشنامه اضطراب وافسردگی بک و

مذکور در ایران دست آمده است.پایایی پرسشنامه به 32/1و  32/1 و 31/1به ترتیب 9پنسیلوانیا

 211( برروی 1331) مطیعی و همکاراننیز مورد بررسی قرارگرفته است؛ درپژوهشی توسط 

 گزارش شده است. روش 72/1نفر از دانشجویان ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه 

امتیاز  با مخالفم ، 1امتیاز  با مخالفم کامالً از ایدرجه چهار مقیاس صورت به آن گذارینمره

در پژوهش حاضر پایایی  گیرد.می صورت 9امتیاز  با موافقم تاکامالً  3امتیاز  با موافقم ، 2

 /. بدست آمد.23کرونباخ این پرسشنامه با استفاده از روش آلفای 

 (1331) این پرسشنامه توسط سواری :(1991) سواری ورزی تحصیلیپرسشنامه تعلل

اده شده از تحلیل عاملی اکتشافی استف برای ساخت آزمون یادساخت و هنجاریابی شده است. 

ی ها پس از شش بار چرخش، آزمونعوامل اکتشافی نشان داد که داده شده است. نتایج تحلیل

 ورزی ناشی ازماده(، تعلل 5ورزی عمدی)ماده و سه عامل با عنوان تعلل 12مرکب از 

ساخته شد. پایایی  ماده( 3برنامگی )ناشی از بی ورزیماده( و تعلل9خستگی جسمی روانی)

                                                           
1. Tuckman. B. W 

2. Stober. J 

3. Joormann, Jutta 

4. Penn State Worry Questionnaire (PSWQ) 
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/. بدست آمد. روایی آزمون یاد شده از 85آزمون از طریق آلفای کرونباخ برای کل آزمون 

ورد برآ 35/1( تعیین و مقدار آن 1331کمن )طریق همبسته کردن با آزمون اهمال کاری تا

در پژوهش  (.1331 سواری،به نقل از خوب آن آزمون است ) شد که نشان از روایی نسبتاً

 /. بدست آمد.28ضر پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ حا

 1331سال  در همکارانش و فراست :(1991) فراست چند بعدی گرايیمقیاس کمال

 که دند،کر مطرح را گراییکمال بعدی چند مفهوم گرایی، کمال بعدیتک مفهوم برابر در

 طراحی ( راFMPSفراست ) بعدی چند گرایی کمالی پرسشنامه ابعاد، این سنجش برای

 بعد شامل آن ابعاد است. بعد 2به  مربوط باشدکهمی جمله 35شامل  پرسشنامه این کردند.

 انتظارات بعد (،Dها)فعالیت مورد در تردید بعد (،CMاشتباهات) مورد در زیاد نگرانی

( Oسازماندهی) بعد و( PSشخصی) معیارهای بعد ،(PCوالدینی) انتقاد بعد ،(PEوالدینی)

 وافقمم ندارم، نظری مخالفم، مخالفم، کامالً از پیوستاری سؤال هر مقابل در اند.شده مشخص

 سؤاالت نمرات جمع از گردد.می گذاری نمـره 5تا  1از  کهاست  گرفته قرار موافقم کامالً و

 هب نمرةکلی ها،زیرمقیاس نمرات جمع از و زیرمقیاس آنی نمره مقیاس، زیر هر به مربوط

بعد  و هافعالیت یدرباره تردید بعدپژوهش از  این در (.2118 ،1)استوبر آیدمی دست

 31/1را  FMPSی هپرسشنام کل کرونباخ آلفای فراست سازماندهی استفاده شده است.

/. 73در پژوهش حاضر پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ  کرد. گزارش

 آمد.بدست 

خودتنظیمی  گیری متغیربرای اندازه :(1991سواری ) پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی

ماده و شش عامل  31( که دارای1331سواری )خود تنظیمی تحصیلی از پرسشنامه  تحصیلی

ماده(  2) خواهیکمکماده(  2) ارزیابیخود ، ماده( 3) گزینیهدفماده(،  5) راهبرد حافظه

ماده( است استفاده بعمل آمد. پرسشنامه یاد شده  2) سازماندهیماده( و  9) پذیریلیتمسئو

نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور اهواز اجرا و  211از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و روی 

، 7/1برای عامل اول  3/1فای کرونباخ برای کل پرسشنامه ساخته شد. پایایی آن با کمک آل

 21/1، برای عامل پنجم 71/1، برای عامل چهارم 22/1برای عامل سوم ، 72/1دوم برای عامل 

                                                           
1. Stober 
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روایی پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی تاییدی تعیین و بدست آمد.  71/1و برای عامل ششم 

= 2X  ،388=df ،772/1=GFI ،727/1=AGFI  ،8/1= 281/271تایید شد)

CFI،17/1RMSEA= .)ای از کامالًدرجه قیاس چهارگذاری آن به صورت مروش نمره 

صورت  9موافقم با امتیاز  کامالً و 3، موافقم با امتیاز  2، مخالفم با امتیاز  1مخالفم با امتیاز 

/. 72در پژوهش حاضر پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ گیرد. می

 بدست آمد.

برای سنجش  :(1991راهبردهای انگیزشی پینتريچ و همکاران )پرسشنامه 

 راهبردهای انگیزشی برای یادگیری که یخودکارآمدی تحصیلی دانشجویان از پرسشنامه

و مک  2، گارسیا1پینتریچ، اسمیت دارای یک مقیاس خودکارآمدی تحصیلی استفاده شد.

راهبردهای انگیزشی برای  ( پرسشنامه1331 مطیعی و همکاران، به نقل از ؛1331) 3کیجی

لعه، های مطااین بود که اطالعاتی درباره عادتیادگیری را طراحی کردند. هدف پرسشنامه 

 این آوری کند.آموزان برای تکالیف مدرسه جمعانشهای انگیزش و یادگیری دمهارت

ود را ی خهابر اساس راهنمای پرسشنامه، پاسخ هاگیری ترتیبی است. آزمودنیمقیاس اندازه

کند( تا هفت رد من صدق نمیدر مو ای لیکرت از یک )اصالًدرجه 7روی یک مقیاس 

ای ههر مقیاس، میانگین آیتمکنند. نمره بندی میکند( رتبهدر مورد من صدق می )کامال

 سازنده آن مقیاس است. 

س وها وارونه شوند، قبل از تحلیل باید نمره آزمودنی معکاگر در یک پرسشنامه آیتم

تبدیل شود. در این  1به  7و  2به  2، 3به  5، 9به  9، 5به  3، 2به  2، 7به  1شود. یعنی نمره 

 پینتریچ و همکاران آلفای شود.ی نمیگذارامه هیچ آیتمی به طور معکوس نمرهپرسشن

در پژوهش  بدست آوردند. 33/1کرونباخ را برای مقیاس خودکارآمدی این پرسشنامه 

 /. بدست آمد.82حاضر پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ 

  

                                                           
1. Smith 

2. Garcia 

3. Mc Keachie 
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 ی پژوهشهایافته

. است شده ارائه استنباطی و توصیفی آمار بخش دو در پژوهش اجرای از حاصل هایداده

 شد. انجامSPSS  افزار نرم از استفاده با نیز هاداده آماری تحلیل

 شود.ه آمار توصیفی متغیرها ارائه میهای آماری مربوط بدر ادامه جدول شاخص

 های توصیفی متغیرهای پژوهش. شاخص1جدول

 متغیرها واریانس انحراف استاندارد میانگین نبیشتری کمترین تعداد

 تعلل ورزی تحصیلی 82/155 98/12 39/21 11/95 11/3 912

 تعلل ورزی کلی 33/99 22/2 37/31 11/57 11/27 912

 خودکارآمدی تحصیلی 33/151 31/13 53/38 11/52 11/11 912

 خودتنظیم گری تحصیلی 75/985 12/22 25/89 11/113 11/93 912

 کمال گرایی 52/138 72/17 81/35 11/55 11/12 912

یلی و گری تحصن متغیرهای کمال گرایی، خودتنظیمضرایب همبستگی بی 2جدول

 دهد.ورزی کلی نشان میدکارآمدی تحصیلی را با تعللخو

گری تحصیلی، خودکارآمدی گرایی، خودتنظیمماتریس همبستگی بین متغیرهای کمال .2جدول

 ورزی کلیتحصیلی با تعلل

 
تعلل ورزی 

 کلی
 کمال گرایی

خودتنظیم گری 

 تحصیلی

خودکارآمدی 

 تحصیلی

همبستگی 

 پیرسون

 -23/1 -81/1 -72/1 111/1 تعلل ورزی کلی

 883/1 393/1 111/1  کمال گرایی

گری خودتنظیم

 تحصیلی
  111/1 835/1 

خودکارآمدی 

 تحصیلی
   111/1 
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گری و آید همه متغیرهای کمال گرایی، خودتنظیمبر می 2همانطورکه از جدول 

 ند.دار کلیورزی خودکارآمدی تحصیلی رابطه همبستگی باال و معکوسی با تعلل

ینی ببا روش ورود )همزمان( برای پیش چندمتغیرینتایج تحلیل رگرسیون نمایانگر  3جدول

و  ی تحصیلیگرگرایی، خودتنظیممتغیرهای کمال طریقورزی کلی از متغیر تعلل

 باشد.خودکارآمدی تحصیلی می

 خالصه نتایج رگرسیون چندمتغیری با روش ورود برای پیش بینی تعلل ورزی کلی از طریق .3جدول

 گرایی، خودتنظیم گری تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلیکمال 

 متغیرها

 ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

T Sig. 

B خطای استاندارد Beta 

 

 11/1 315/73  735/1 3/58 ثابت

 539/1 222/1 155/1 15/1 131/1 کمال گرایی

 11/1 -313/11 -113/1 128/1 -312/1 خودتنظیم گری تحصیلی

 113/1 938/2 125/1 132/1 13/1 خودکارآمدی تحصیلی

R=1/72 R2=1/51 

بی های مناسبینی کنندهشود که متغیرهای نام برده پیشمشخص می 3با توجه به جدول 

/. 51برابر با  Rو مجذور  =72/1Rاین مدلشوند. در ورزی کلی محسوب میبرای تعلل

درصد از واریانس متغیر  51بین در مجموع دهد متغیرهای پیشمیبدست آمد که نشان 

دهد نشان می ( =111/1sig)کنند. همچنین میزان معناداری مدل ورزی کلی را تبیین میتعلل

 ز بین این متغیرهاا باشد.ورزی کلی معنادار میبینی تعللبین برای پیشکه مدل متغیرهای پیش

ت ارآمدی تحصیلی و در نهایدکگری تحصیلی، خونیز به ترتیب متغیرهای خودتنظیم

 ورزی کلی دارند. بینی تعللگرایی بیشترین قدرت را برای پیشکمال

رایی، گشود یعنی متغیرهای کمالگیریم که فرضیه اول تأیید میبنابراین تنیجه می

برای  های مناسبیکنندهبینیکارآمدی تحصیلی پیشگری تحصیلی و خودخودتنظیم



 44 پاییز، هفتمو ی سشماره سال یازدهم،  ،ی تربیتیشناسروانفصلنامه                                                114 

ضرایب همبستگی بین متغیرهای کمال گرایی،  9جدولشوند. محسوب می کلیورزی تعلل

 دهد.شان میی نتحصیلورزی و خودکارآمدی تحصیلی را با تعلل خودتنظیم گری تحصیلی

گری تحصیلی، خودکارآمدی گرایی، خودتنظیمماتریس همبستگی بین متغیرهای کمال .4جدول

 تحصیلی با تعلل ورزی تحصیلی

 
تعلل ورزی 

 تحصیلی

کمال 

 گرایی

خودتنظیم گری 

 تحصیلی

خودکارآمدی 

 تحصیلی

همبستگی 

 پیرسون

تعلل ورزی 

 تحصیلی
1 832/1- 313/1- 839/1- 

 833/1 393/1 1  کمال گرایی

خودتنظیم گری 

 تحصیلی
  1 835/1 

خودکارآمدی 

 تحصیلی
   1 

گری و گرایی، خودتنظیمآید همه متغیرهای کمالبرمی 9جدول نتایج همانطورکه از 

 ارند.ورزی تحصیلی ده همبستگی باال و معکوسی با تعللخودکارآمدی تحصیلی رابط

نمایانگر نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیری با روش ورود )همزمان( برای پیش بینی  5جدول

متغیر تعلل ورزی تحصیلی از طریق متغیرهای کمال گرایی، خودتنظیم گری تحصیلی و 

 مدی تحصیلی می باشد.خودکارآ
  



 111                                                                                                  تحصیلی ورزیتعلل با مرتبط عوامل

خالصه نتایج رگرسیون چندمتغیری با روش ورود برای پیش بینی تعلل ورزی تحصیلی از  .5جدول

 طریق کمال گرایی، خودتنظیم گری تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی

 متغیرها
 ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

T Sig. 

B خطای استادارد Beta 

 

 11/1 129/22  118/1 231/22 ثابت

 11/1 -795/3 -227/1 129/1 -233/1 کمال گرایی

 11/1 -878/11 -233/1 132/1 -382/1 خودتنظیم گری تحصیلی

 729/1 -311/1 -119/1 192/1 -119/1 خودکارآمدی تحصیلی

R=1/85  R2=1/72 

بی های مناسکنندهبینیشود که متغیرهای نام برده پیشمشخص می 5با توجه به جدول 

برابر با  Rو مجذور  =85/1Rشوند. در این مدل -ورزی تحصیلی محسوب میبرای تعلل

درصد از واریانس متغیر  72بین در مجموع دهد متغیرهای پیشبدست آمد که نشان می 72/1

( نشان =111/1sigکنند. همچنین میزان معناداری مدل )ا تبیین میر تحصیلیورزی تعلل

اشد. از بین بورزی کلی معنادار میبینی تعللبین برای پیشمتغیرهای پیش دهد که مدلمی

در نهایت  و گراییکمال گری تحصیلی،نیز به ترتیب متغیرهای خودتنظیم این متغیرها

  ورزی کلی دارند.بینی تعللای پیشبیشترین قدرت را برخودکارآمدی تحصیلی 

رایی، گشود یعنی متغیرهای کمالیید میتا دومگیریم که فرضیه بنابراین نتیجه می

برای  های مناسبیکنندهبینیتحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی پیش گریخودتنظیم

 شوند.ورزی تحصیلی محسوب میتعلل

 گیریو نتیجه بحث

صیلی و خودکارآمدی گرایی، خودتنظیمی تحهدف پژوهش حاضر تعیین نقش کمال

 ورزی تحصیلی بود. و تعلل ورزی کلیبینی تعللتحصیلی در پیش
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رزی وورزی کلی و تعللگرایی با تعللکمال نتایج جداول همبستگی نشان داد که

ر باشد گرایی فرد باالتکمالتحصیلی رابطه همبستگی باال و معکوسی دارد یعنی هرچه 

رزی واشد تعللتر بگرایی فرد پایینتر است و هرچه کمالورزی کلی و تحصیلی او پایینتعلل

( که 2113)وبراستوبر و استاین نتیجه همسو است با نتایج  باشد.کلی و تحصیلی او باالتر می

گرایی یک رابطه منفی و معکوس است. اما با ورزی و کمالکرد ارتباط بین تعللعنوان می

ویت و هگیرد. برای مثال حققان دیگری نیز در تضاد قرار میاین حال این یافته با نتایج م

 کنیدمی تلقین خود به ناخودآگاه اندیشید،می2گراییکمال به که هنگامی دنگویمی 1فلت

 فوریت به که شودمی باعث این و دارید نیاز بیشتری زمان و مهلت به نظر، مورد کار برای که

 خطاکاری با راییگکمال باشید. معموالًداشته توجه آن کردن ارائه بهتر به بلکه نیندیشید، کار

 را او یزچ هیچ کند،می فکر کارها بودن نقصبی یا کمال به همیشه که است: کسی همراه

 در ار خود همیشه گراکمال شود. انسانمیکشیده  خطا به جهت همین به و سازدنمی راضی

 قصین کارش در مبادا یا نشود واقع مطلوب کارش مبادا ترسدمی و بیندمی آسیب معرض

(. 1337 ونال، شود)الیس تعلل دچار کارش شروع در است ممکن علت،همینپدیدآید. به

 زا برخی در ورزانتعلل و گراهاکمال که اندکرده اشاره هم پژوهشگران از دیگر برخی

 ( و1383 ،3دارند )بورکاویوئن باالسطح استانداردهای دو هستند: هر مشترک هامشخصه

 دسته دو هر این، بر (. عالوه1331 وهمکاران، 9باشند)فلت غیرمنطقیباورهای پیرو خواهندمی

 حالی در (،1389 ،5راثبلوم و سولومون ؛2133 همکاران، و هراسند )فلتمی کردن اشتباه از

 دهند.می نشان تمایل دائمی موفقیت داشتن به دو هر که

اختالل  یک و منفی ویژگی یک صرفاً گذشته، همانند گراییکمال امروزه که علت این به

ی خودشیفتگ نوعی عنوان به گراییکمال از فروید این، از شود. پیشنمی تلقی محض

 ستقلم یا متاثر نیز جدید هایپژوهش اغلب است. در یادکرده نوروتیک اختالالت درقلمرو

 هایعریفت و اندگرفته نظر در نوروتیک سازه نوعی را گراییکمال فرویدی، هایازتبیین

                                                           
1. Hewitt & Flett 

2. perfectionism 

3. Burka & Yuen 

4. Flett & et all 

5. Solomon & Rothblum 
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 و قنبریند )کمی تبعیت شناختیآسیب رویکرد این از نیز، گراییکمال برای شده پیشنهاد

 (.1383همکاران، 

 1ورنیک ،(1332) همکاران و فلت مرتبط ازجمله شدهانجام هایپژوهش سایر همچنین،

 و تحصیلی ورزیبین تعلل معناداری و مثبت رابطه ( همگی2119)بریم و باسدن ( و1333)

 جامعه، سوی از گرایی تجویزشدهکمال. کردند پیدا جامعه سوی از شده تجویز گراییکمال

 الاعم وی بر را واقعی غیر و آمیزاغراق انتظارات دیگران که است این بر شخص عقیده

 ستد استانداردها این به باید شخص ولی است، دشوار هاآن آوردن بر چند هر که کنندمی

 ،هویت و فلت ؛1331 همکاران، و )فراست قرارگیرد دیگران پذیرش و تایید مورد تا یابد

 یبیرون شده تحمیل معیارهای عنوان به دیگران طرف از افراطیمعیارهای این (. چون2112

 احساس، نای و نیستند کنترل قابل که آیدمی وجود به فرد در احساس این شوند،می تجربه

 (.2112 لت،فانجامد)می ناامیدی و درماندگی خشم، اضطراب، شکست، احساس به خود،

ا گری تحصیلی بخودتنظیمهمچنین در این پژوهش این نتیجه بدست آمد که بین 

هرچه  ی وجود دارد. یعنیورزی تحصیلی همبستگی باال و معکوسورزی کلی و تعللتعلل

شجویان ورزی تحصیلی دانورزی کلی و تعللگری تحصیلی باالتر باشد تعللخودتنظیم

( و 1338)استوبر(، 1921)2واسچل و همکارانهای با یافتهها هتر خواهد بود. این یافتپایین

 رب خودتنظیمی پیشین هایتحلیل "د:نویسکارادماس می. همخوان است (2211)3کارادماس

 املش را نیاز چهار حاضر حال در اما داشتند، تأکید خودتنظیمی فرایند اصلی عنصر سه

 معیارها رتغیی خودتنظیمی، آن اساس بر که هستند معیارها و استانداردها اول شوند. عنصرمی

تعارض  ای ناهماهنگی و نامشخصی ابهام، است. مناسب تعریف و وضوح مستلزم که باشدمی

 گزینجای را هیجانیهای واکنش مثالبه عنوان  کند؛می مشکل دچار را خودتنظیمی معیارها،

 سیرم توانیممی آن طریق از که است خود بررسی دوم عنصرنماید. می رفتاریفرایندهای 

 معیارها اب را خود به مرتبط هایجنبه و خود شخص، که صورتاین  به کنیم؛حفظ را رفتارها

 د. قدرت،برس هدف به تا برساند سطح یک به را آنها که گیردمی تصمیم و کندمی مقایسه

                                                           
1. Wernicke 

2. Wäschle & et all 

3. Karademas 
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درت ق مستلزم و است دشوار بسیار عادت برخالف عمل آن اساس بر که است سوم عنصر

 درونیابع من محدودیت به وابسته خصوص خودتنظیمی این در باشد.می کاراین برای کافی

 نقش هک است انگیزش چهارم باشد.گلوگز مغز می میزان درونی منابع این از یکی که است

 انجام وبیخ به خود بررسی باشند، واضح معیارها اگر کند. حتیمی ایفا خودتنظیمی در مهمی

 ."ستا دشوار هدف به دستیابی انگیزش بدون باشند، فراهم هم درونی منابع و باشد شده

 که ازآنجایی "( نیز آورده است2119 به نقل از کیامرثی و ابوالقاسمی، ؛2113)1مارتینز

 در ردیگ هاینظریه از بیش خودتنظیمی هاینظریه است، هدف یک اجرای از اجتناب تعلل

 و فتارر اهداف ودرگیرکردن بندیدسته فرایند شامل دارند. خودتنظیمی، کاربرد تعلل مورد

 ."شودمی هدف تکمیل به منجر و است شناختیفرایندهای 

 این ینرا ایجادکند. همچن جدی مشکالت فرد برای تواندخودتنظیمی تحصیلی می فقدان

 گراندی که را کاری یا و اجتماعی اصلی هایفعالیت فرد شودکهظاهرمی هنگامی ویژگی

 دهدمی نشان یتحصیلهای فعالیت به کمی عالقه یا اندازدمی تعویقبه  کنند،می پیگیری را آن

(. 1321، و همکاران 2لنتدهند)انجام را تکالیف آن بخواهدکه دیگران از استممکن  حتی و

 ممکن هبلک نیست بدکنشی ضرورتاً تعلل"گویند( می2113به نقل از وانارد) لنت و همکاران

 گاهی حتی و باشد تکراری یا کنندهآسان، کسل بسیار تکالیف یا و زمانکمی  علتبه  است

 میلگرام که عللت گرایش اجتناب اضطراب مدل با مطابق "باشد.داشته دنبال به هم مثبتی نتیجه

 کنندمی احساس تهدیدکننده، هایموقعیت در مردم گاهی کرد، مطرح را آن 1338سال  در

 پاسخ یاسترسی/اضطراب هایواکنش با بنابراین ندارند، تهدید با مؤثر مقابله برای منابعی

 به معنی به فرار تعلل، از تعریف این کنند. در فرار موقعیت از که کنندمیسعی و دهندمی

 اهشک را استرس اجتناب، این و شده اضطراب موجب که است تکلیفی انداختنتعویق

 ؛1338 گرام،)میل کندمی کمک رفتار الگوی یافتن ادامه به که است منفی تقویتی و دهدمی

 (.2111 ،واندرول و زاچارایا از نقل به

                                                           
1. Martinez 

2. Lent 
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نتیجه دیگری که از این پژوهش بدست آمد این که بین خودکارآمدی تحصیلی و 

عنی معکوسی وجود دارد. یورزی تحصیلی دانشجویان رابطه قوی و ورزی کلی و تعلللتعل

ورزی ورزی کلی آنان و تعللباشد تعلل صیلی دانشجویان باالترهرچه خودکارامدی تح

 1( و استیل2113) والترزهای ست. این یافته همسو است با یافتهتر اتحصیلی آنان پایین

 و کرده اشاره یادگیری خودتنظیمی با ورزیتعلل  رابطه به خود درمطالعات (. والترز،2117)

 حصیلیت خودکارآمدی باورهای از پس فراشناختی، خودتنظیمی که کندمی استنباط چنین

نقش  بر (، نیز2117استیل ) رود. همچنین،می شمار به ورزیتعلل قوی کنندهبینیپیش دومین

 است. داشته کیدتأ ورزیتعلل در خودتنظیمی خودکارآمدی و

 ار کارهایی و ساز که است اجتماعی–شناختی دیدگاه پردازاننظریه ( از1337بندورا ) 

 سازوکارهای میان در است. وی کرده بررسی دارند، تکلیف انجام در بنیادی نقش که

 از فرادا باورهای و خودکارآمدی از پرنفوذتر کارکرد، کنترل در را کدام هیچ تاثیرگذار،

 هایتاثیر به دادن معنا در تنها نه خود، فرآیندهای که است آن بر و داندنمی خود توانایی

 عمل نسانا رفتار در انگیزشی یواسطهبی هایکنندهتعیین عنوان به بلکه اند،مهم بیرونی

 با همقایس در خود، توانایی یدرباره قوی باورهای دارای افراد که است معتقد کنند. ویمی

 یشتریب پافشاری و کوشش تکالیف انجام در دارند، تردید خود توانایی مورد در که افرادی

 توانایی اب آموزاندانش همچنین و است بهتر تکلیف در کارکردشان سرانجام و دهندمی نشان

 دکارآمدیخو نیز سطح همان در داشتند که توانایی سطح به توجه با باال و متوسط پایین،

 که است معتقد بندورا (. همچنین2118 ،کراوچاک و راجانی ،کالسناند)داشته

 پدیدآوری در پرمایه نقشی دارای انگیزشی،–شناختی عاملی همچون خودکارآمدی

 است. او معتقد است که تحصیلی کارکرد یگستره در جنسیتی و فردی هایتفاوت

 ،کارادماس ؛1333 ) بندورا، ورزی داردثیر را بر روی کاهش تعللی بیشترین تأخودکارآمد

2112.) 

، گراییی نیز نشان داد که متغیرهای کمالنتایج تحلیل رگرسیون چند متغیر

ورزی کلی و درصد واریانس تعلل 51تحصیلی  گری تحصیلی و خودکارآمدیخودتنظیم

                                                           
1. Steel 
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با ارتباط  ها با توجهکنند. این یافتهورزی تحصیلی را تبیین میلواریانس تعل درصد از 72

ت قابل تفسیر شده اس نشان دادهبسیار تنگاتنگی که در تحقیقات مختلف بین این متغیرها 

 رفتپیش و یادگیری در خودکارآمدی رسدمی نظر به شده انجام هایپژوهش طبقباشد. می

 از کیحا تجربی شواهد کلی طور به ورزی نقش بسزایی دارد.کاهش تعلل در و است موثر

 دورادارد. بن معکوس وجود ایرابطه تحصیلی ورزیتعلل و خودکارآمدی بین که است آن

 یمتنظ به نسبت آموزاندانش خودکارآمدی باورهای که ها دریافتپژوهش از ایمجموعه در

 حصیلیت ورزیتعلل و گذاریهدف از کننده باالییبینیپیش هاآن تحصیلی هایفعالیت

 استناد به و (1337و 1333) بندورا اجتماعی–شناختی نظریه اساس (. بر1388، کرمی) است

آبادی و شیخی، فتح،(2119) واسچل و همکاران هایپژوهش جمله از متعدد تحقیقات

 عاملی حکم در ( خودکارآمدی2113) 1هاول و بورو (؛3113) سپهریان (،3113) حیدری

کند. می یفاا تحصیلی مختلف سطوح در تحصیلی ورزیتعلل بینیپیش در موثر نقشی مهم،

 در هک معاصر شناختی و تربیتی شناسیروان در مطرح مفاهیم از از طرفی یکی دیگر

 رد خودتنظیمی تحصیلی نام دارد. خودتنظیمی عامل تحصیلی اثرگذار است، ورزیتعلل

 ابتدا ازهس پردازد. اینمی فرآیند یادگیری در فرد نقش به که است هاییمقوله از یادگیری

 برای را ( خودتنظیمی1381 ؛ کدیور،22113)والترز شد مطرح بندورا توسط 1327سال  در

 طی (1382کارشکی،  ؛2111 )پینتریج، دانستندمی مهم شدن اجتماعی فرایندهای پیشرفت

 طی که کندیم تعریف اییافتهسازمان و فعال فرایند را یادگیری نوع این جامع، نسبتاً تعریف

 شناخت، ات کنندمی سعی سپس و کرده انتخاب خود یادگیری برای را اهدافی آن فراگیران،

دیگر  از(. 1333، فاتحی و همکاران) نمایند نظارت و کنترل تنظیم، را خود رفتار و انگیزش

 سیارب معیارهای از ایمجموعه، گراییگرایی است.کمالورزی کمالعوامل مرتبط با تعلل

اشد بمی همراه سرزنش خود و انتقاد منفی، هایخودارزیابی با که است برای عملکرد باال

 بعدی چند ماهیت درک به که توجهی (1382ابوالقاسمی، پوران و آریان کیامرثی،)

بعاد ا این رشد چگونگی بررسی مورد در کمی نسبتاً مطالعات است، شده گراییکمال

                                                           
1. Howell & Buro 

2. Waltters 
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 که است این بر فرض (. غالباً 2111 کاگان و همکاران،است ) شده انجام افراد در مختلف

 دل،م است. براساس این اهداف تعیین در ناکارآمدی دلیل به گراییکمال مخرب تأثیرات

 لحاظ از جهنتی در و کندمی ارزیابی معیارهای سختگیرانه پرتو در را گرا خودشکمال شخص

 (.2112 ،فلت) کندمی پریشانی احساس هیجانی، لحاظ از و کفایتیاحساس بی فردی،

 هاپیشنهاد

توان پیشنهاداتی راجع به موضوع حاضر لبی که در این مقاله عنوان شد میبا توجه به مطا

های مرتبط با تعلیم و تربیت بطور اختصاصی که هم برای مردم و هم برای ارگانعنوان کرد 

ها به افزایش و باال بردن شود در مدارس و دانشگاهو مفید باشد. پیشنهاد می راهگشا

ویژه  ویان بطوران و دانشجآموزلی و نیز خودکارامدی تحصیلی دانشخودتنظیمی تحصی

ننده میزان کتوانند تعیینین دو عامل با همبستگی باالیی میگذاری و اقدام شود زیرا اسرمایه

چنین د. همآموزان و دانشجویان باشنورزی تحصیلی دانشتعللورزی کلی و همچنین تعلل

 دیورزی فرزندان خود باید روی این دو متغیر بطور جها نیز برای کاهش تعللخانواده

 فعالیت داشته باشند.

عالوه بر خودتنطیمی تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی متغیر دیگری که در این 

ود شنهاد میپیش گرایی بود که مجدداًورزی داشت، کمالباالیی با تعلل پژوهش رابطه نسبتاً

 آموزانگرایی دانشها در پی هدایت کمالها و هم خانوادههم آموزش و پرورش و دانشگاه

تواند گرایی منفی که مییی مثبت باشند و آنان را از کمالو دانشجویان به سمت کمال گرا

ری گهمچنین باالبردن میزان خودکارآمدی، خودتنطیم ورزی نیز شود باز دارند.سبب تعلل

یز های آموزشی درون دانشگاهی نو انگیزش تحصیلی دانشجویان از طریق برگزاری کارگاه

 شود.ورزی آنان پیشنهاد میهایی است که برای کاهش تعللیکی دیگر از راه

 منابع

 ،ورزیدنکاری غلبه برتعللشناسی اهمالروان (.2118) ویلیام. جیمزنال، و آلبرت الیس،

 رشد.. تهران: ترجمه محمدعلی فرجاد
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تی بعملکرد بر اضطراب رقا بررسی رابطه اعتماد به نفس و .(1331) .ح سفلو، و ن .اصفهانی

-(:9)35 ،سیاست و توسعه در زن اجتماعی، علوم .ایزنان فوتبالیست آماتور و حرفه

193135. 

 ساواالن. . تهران:ی تحقیق در علوم رفتاریهاروش(. 1332) .ر ،زادهحسن

مهدی ترجمه مصلح میرزایی و  .کاریراهنمای درمان اهمال (.2112) مونیکا. رامیرز باسکو،

 .ارجمند اکبری. تهران:

گیری اندازهکاری تحصیلی. ساخت و اعتباریابی آزمون اهمال(. 1331) ، کریم.سواری
 .111-37(: 5)2،تربیتی

 و خودکارآمدی اضطراب، ارتباط .(1331) .م .و حیدری ،ج .فتح آبادی ،م .شیخی

 نامه.پایان تدوین در کاریاهمال با کمالگرایی

 راباضط و گراییکمال ابعاد بین رابطه (. بررسی1331) .ز .و ایزانلو ،ب .مهرام ،م. عبدخدائی

 .53-92(:9)3، مشاوره و بالینی شناسیروان هایپژوهشدانشجویان.  در پنهان

مالکاری تحصیلی وپنج مدل اه(. 1333) .م ،و بختی ،م .آذرافروز ،م .عبدخدایی ،ی .فاتحی

 .53-95(: 9)3.شناسی شخصیتروانشخصیتی. 

 .. تهران: سمتتربیتی شناسیروان(. 1381) .پ کدیور،

 اضطراب آن با ارتباط و دانشجویان در کاریاهمال شیوع میزان (.1388) .د کرمی،

 98-35(:13)9. رفتار و اندیشهوافسردگی. 

 با شخصیت اختالالت عالیم رابطه (.1332) .ع .و ابوالقاسمی ،س .آریاپوران، آ. کیامرثی

. ماعیاجت شناسیروان مجلهدختر.  دانشجویان تحصیلی نفس به اعتماد ورزی وتعلل

8(28:)92-53. 

سازگاری  دهی درنقش خودنظم(. 1333) .. محیدری و ،ف .، باقریانب .کهریزیمحمودی

 58-92(:91)11. شناسی ایرانشناسی تحولی:روانانرواجتماعی دانشجویان. 

کاری براساس خودتنظیمی در اهمالبینی پیش .(1331)و مصادقی.  ،م .حیدری، ح .مطیعی

 .72-93(:29)3 ،تربیتی شناسیروان های تهران،آموزان پایه اول دبیرستاندانش
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