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 چکیده
وهش در پژاند. ورزی را نشان دادههای گذشته ارتباط بین باورهای انگیزشی با جوکالس و تعللپژوهش

نقش  ،کالس( )جوّ کالس یادگیری محیط یهپرسشنام یسنجروان هایشاخص یهحاضر ضمن ارائ
 196شده است.  یبررس یاندانشجو ورزیتعلل و کالس جوّ از ادراکۀ در رابط یزشیانگ یهاوربا یاواسطه

دانشجو  یورزتعلل رزیابیا یاسانتخاب و به مق یاخوشه یریگبه روش نمونه یرجنددانشگاه ب یدانشجو
(PASSپرسشنام ،)یادگیری محیط یه ( کالسCLEو پرسشنام )یادگیری یبرا یزشیانگ راهبردهای یه 
(MSLQپاسخ دادند. داده )هایافتهشدند.  لیو تحل یهتجز ندمتغیرهو رگرسیون چ یرمس یلها با استفاده از تحل 

الس و جوّ ک دارد. یرتأث ورزیللبر تع یزشیانگ یباورها یقاز طر یرمستقیمطور غنشان داد جوّ کالس به
های لفهؤم نشان داد هایافته ینهمچنکنند. را تبیین می ورزیتعللدرصد از کل تغییرات  42 باورهای انگیزشی

بر  .دورزی را دارنبین معنادار تعللخودکارآمدی از متغیر باورهای انگیزشی توان پیشاضطراب امتحان و 
کرده و  یفانقش ا یورزجوّ کالس و تعلل بین ارتباط یهعنوان واسطبه یزشیانگ یباورها ،هااساس این یافته

 .باید در تنظیم محیط یادگیری مدنظر باشد

 محیط یادگیری کالسجوّ کالس، ورزی، تعللباورهای انگیزشی، : واژگان کلیدی
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 مقدمه 
 های اخیر مورد توجه بسیاریهای مهمی است که در سالورزی تحصیلی یکی از بحثتعلل

سواری،  ؛ نقل از4113، 1عنوان یک عادت بد )چیسپژوهشگران قرار گرفته و از آن بهاز 
( و یک مشکل رفتاری یاد شده است که بسیاری از بزرگساالن در کارهای منظم روزانه 1391

ورزی همیشه (. البته تعلل1391ی، ؛ نقل از سوار1999، 4کنند )جانسون و کارتونتجربه می
اما در اغلب موارد  شود؛ساز نیست و گاهی باعث بهتر ارائه دادن کار مورد نظر میلهمسأ
واند از طریق جلوگیری از پیشرفت و عدم دسترسی به اهداف، پیامدهای ذهنی تمی

توان از تأخیر در انجام ناپذیری به همراه داشته باشد و هرگز نمیکننده و جبرانناراحت
(. ی فرجادترجمه ،1391، 3کارها، به تصور بهتر ارائه کردن آن دفاع کرد )الیس و جیمزنال

ت صورت غیرضروری به تأخیر افتاده اسقدام به انجام عملی که بهتوصیف اورزی برای تعلل
ر آید که از نظرود و در نهایت، زمانی تمایل به تکمیل آن در فرد به وجود میبه کار می

 (.1922، 2هیجانی احساس ناراحتی کند )سولومون و راثبلوم
تواند یو در نتیجه مها توأم است لیتئوورزی با تأخیر در انجام دادن تکالیف و مستعلل

ی تواند دو نوع پیامد درونی و بیرونپیامدهای ناخوشایندی به همراه داشته باشد. این عادت می
ای از آزردگی و ندامت تا خودسرزنشی و ناامیدی شدید داشته باشد. پیامد درونی دامنه

ردگی افس ( و همچنین اضطراب اجتماعی و اضطراب امتحان بیشتر و ابتال به1393)شکفته، 
ورزی ممکن است فقط (. تعلل1391پور، فرمانی و امانی، شود )رجبو بیماری را شامل می

تواند پیامدهای بیرونی را هم به دنبال داشته باشد، به پیامدهای درونی منجر نشود بلکه می
ما برخی ا های کم برای تأخیر در تکالیف؛برخی از این پیامدها خفیف هستند مثل جریمه

های بزرگی را در کار، دانشگاه، خانه یا در روابط اجتماعی تجربه ورز شکستاد تعللافر
 (.1393کنند )شکفته، می

ورزی تحصیلی وقتی بیشتر خواهد شد که بدانیم در اهمیت پرداختن به موضوع تعلل
ی دانشجویی، میزان ی میزان شیوع آن در جامعههای صورت گرفته در زمینهتمام پژوهش
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دورو و دورو،  ؛ بالکیس،4111، 1ی شیوع این رفتار گزارش شده است )انووگ بوزیباال
 (.1391آبادی و حیدری، اساسی، فتح ؛ به نقل از4112؛ اسکونبرگ و همکاران، 4119

( در پژوهش خود به این نتیجه رسید که در کل، پسران نسبت به دختران 1393شکفته )
در  ورزی دانشجویان دختر و پسری تعللنتایج مقایسهورزی بیشتری دارند، همچنین تعلل

های ورزی در حوزههای زندگی نیز نشان داد که دانشجویان دختر و پسر از نظر تعللحوزه
ی اوقات فراغت دختران و در تحصیلی، سالمت و خانواده با هم تفاوت ندارند. در حوزه

این  طور کلیهورزترند. بران تعللی کارهای ضروری روزمره و ارتباطات اجتماعی پسحوزه
تر اند، رایجالتحصیل شده و وارد دانشگاه شدهآموزانی که از دبیرستان فارغرفتار در بین دانش

تکی، قمرانی و محمدی قلعه به نقل از؛ 4116، 3؛ کلی4111، هانسن و نوتر، 4است )کاچگال
 (.1393برمک، 

گیرد تا خودش را از ا در پیش میورزی یک روش رفتاری است که فرد آن رتعلل
های شدید در امان بدارد )فیاضی و های هیجانی ناخوشایند، مثل ناراحتیتجربه کردن حالت

هایی است از جمله: ناتوانی در رسیدن به اهداف مهم ( و دارای عالئم و نشانه1322کاوه، 
ها، لیتئودر مس زندگی، انجام کارها با سرعت زیاد در آخرین لحظات، احساس غرق شدن

 ریزیکشی و هدر دادن وقت، خیالبافی و آرزو به جای انجام دادن کارها و عدم برنامهوقت
 (.1322فیاضی و کاوه،  به نقل از؛ 1332پور و امیری، مداوم برای زندگی )آتش

دهد از جمله: فقدان تعهد، فقدان ورزی سوق میرا به تعلل فراگیرانعوامل متعددی 
های نامناسب مدیریت زمان، مشکالت دان حمایت از سوی دیگران، مهارتراهنما، فق

صبحی قراملکی، حاجلو و بابایی،  به نقل از؛ 1329اجتماعی و استرس )حسین و سلطان، 
آموزان و دانشجویان در راه ریزی در زندگی دانشاسترس زمان و فقدان برنامه. (1393

ی و بحی قراملکصدارند )منابع به آن اشاره  رسیدن به موفقیت، از موانعی است که اغلب
گرایی، پایین بودن سطح تحمل و عدم توانایی همچنین مواردی مثل کمال(. 1393، همکاران

یس و دانند )الورزی میهای تعللبینی را نیز جزء ریشهدر برابر مشکالت و احساس خودکم
ویی جی لذتها نتیجهورزیتعلل (. عالوه بر این بسیاری ازی فرجادترجمه، 1391جیمزنال، 
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 مدت به بلندمدت است )فیاضی وهای کوتاهکنندهطاقتی و ترجیح دادن تقویتآنی، کم
 (.1322کاوه، 

به نقل ؛ 1923) 1ای است. میلگرامپیچیده ورزی موضوع نسبتاًبحث در مورد انواع تعلل
ورزی، امری ( معتقد است که جدا کردن و تقسیم انواع تعلل1391 و همکاران، پوررجب از

ی بندذهنی است و در عمل این موارد با همدیگر همپوشی زیادی دارند؛ به نظر او تقسیم
ورزی، به خاطر راحتی در درک آن است و فقط امری ذهنی است و امکان وجود انواع تعلل

دارد. آنچه سبب ایجاد مفهومی  م، در افراد وجودنامیورزی میی آنچه که ما انواع تعللهمه
های شناختی، عاطفی و رفتاری است ورزی شده است، تفاوت در مؤلفهعنوان انواع تعللبه

(. محققان با توجه به 1391پور، فرمانی و امانی، ورز با هم دارند )رجبکه افراد تعلل
زی به انواع گوناگونی از ورهای شناختی، عاطفی و رفتاری تعللپیچیدگی و مؤلفه

 قل ازنبه ؛ 4119، 4ورزی عمومی )بالکیس و دیوریواند از جمله: تعللورزی اشاره کردهتعلل
 به نقل از؛ 1932، و همکاران ورزی تحصیلی )هیل(، تعلل1391، و همکاران پوررجب

(، 1929گیری )ایفرت و فراری، ورزی در تصمیم(، تعلل1326جوکار و دالورپور، 
(، و 1326جوکار و دالورپور،  به نقل از؛ 1939رنجورانه )الیس و ناوس، ورزی روانتعلل
اما،  (؛1326به نقل از جوکار و دالورپور، ؛ 1991گونه )فراری، ورزی وسواستعلل

؛ مون و 4111، 3بچورزی تحصیلی است )بروتن و وامترین شکل آن، تعللمتداول
 5(. راثبلوم، سولومون و موراکامی1326جوکار و دالورپور،  به نقل از؛ 4115، 2ورثایلینگ

ورزی را تمایل غالب و ( این نوع از تعلل1326جوکار و دالورپور،  ؛ به نقل از1926)
اند که تقریباً های تحصیلی تعریف نمودههمیشگی فراگیران برای به تعویق انداختن فعالیت

ورزی تحصیلی را شکست در انجام یز تعلل( ن4113) 6همیشه با اضطراب توأم است. ولترز
فعالیتی در چارچوب زمان خواسته شده یا به عقب انداختن فعالیت تا آخرین دقایق که فرد 

 کند، تعریف کرده است.گرایش به کامل کردن آن پیدا می
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هایی توان به دو دسته کلی تقسیم کرد: پژوهشورزی را میهای مرتبط با تعللپژوهش
ورزی را هایی که تعللدانند و پژوهشورزی را یک عامل شخصیتی یا صفتی میکه تعلل

گیرند. در ادامه به برخی از این ی عوامل موقعیتی، محیطی یا حالتی در نظر مینتیجه
 شود.ها اشاره میپژوهش

دانند ورزی را یک یا چند ویژگی شخصیتی یا صفتی نسبتاً ثابت میها تعللبرخی دیدگاه
شود. در این زمینه محققان ها میها و زمینهورزی فرد در بسیاری از موقعیتجب تعللکه مو

های اساسی مثل ورزی و ویژگیی بین گرایش فرد به تعللبرای نشان دادن رابطه
؛ 1996های هویت )جانسون و سالنی، گرایی، خودکارآمدی و خودتنظیمی و سبککمال

؛ شیخی، فتح 1391؛ گوروئی، خیر و هاشمی، 1391، خرمایی، عباسی و رجبی به نقل از
؛ غالمعلی لواسانی، آذرنییاد، 1394؛ میرزایی، غرایی و بیرشک، 1394آبادی و حیدری، 

(، عوامل بالینی مثل افسردگی، اضطراب و اختالالت شخصیت 1394پذیر و رضاییان، مهمان
؛ شیخی، فتح آبادی 1391، ؛ سپهریان1322؛ کرمی، 1393شکفته،  به نقل از؛ 1994)فراری، 

(، اضطراب امتحان )میلگرام، 1394پوران و ابوالقاسمی، ؛ کیامرثی، آریا1394و حیدری، 
( 4113گیری هدف )ولترز، ( و جهت1329شیرزادی،  به نقل از؛ 4111دنگور و راویو، 

( در 1329شیرزادی،  به نقل از؛ 1926اند. سولومون و راثبلوم )هایی انجام دادهپژوهش
ورزی با عوامل بالینی مثل افسردگی، باورهای غیرمنطقی و پژوهشی دریافتند که بین تعلل

ی منفی ورزی و خودکارآمدی و عزت نفس رابطهی مثبت و بین تعللاضطراب صفتی رابطه
ن ( نیز نشا1329شیرزادی،  به نقل از؛ 4111وجود دارد. پژوهش میلگرام، دنگور و راویو )

ورزی بیشتری دارند و از داده است که افرادی که اضطراب امتحان باالیی دارند، تعلل
 کنند.ی این اضطراب اجتناب میهای ایجادکنندهمحرک

. در ورزی هستندخودتنظیمی و خودکارآمدی از جمله دیگر متغیرهای مرتبط با تعلل
( 1391ی، مطیعی، حیدری و صادق به نقل از؛ 4113، )1باماین زمینه میلگرام، سروف و روزن

کنند، آن دسته از فراگیرانی که از راهبردهای خودتنظیمی استفاده می در پژوهشی نشان دادند
( نیز در پژوهشی به این 1323چاری و دهقانی )شوند. حسینورزی میکمتر مرتکب تعلل

بردهای گذاری درونی، اضطراب امتحان و راهنتیجه رسیدند که خودکارآمدی، ارزش
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 1نکورزی تحصیلی هستند. کالسن، راجانی و کراچای منفی تعللکنندهبینیشناختی، پیش
ی آن با خودتنظیمی، ورزی تحصیلی دانشجویان و رابطهی تعلل( در زمینه4112)

ی خودکارآمدی تحصیلی، عزت نفس و خودکارآمدی برای خودتنظیمی دریافتند که همه
ها خودکارآمدی برای خودتنظیمی ی منفی دارند و از بین آنرابطهورزی این عوامل با تعلل

 ورزی است.تری برای تعللی قویکنندهبینیپیش

عنوان یک ویژگی یا گرایش شخصیتی ورزی بهها به تعللچند برخی پژوهشهر
؛ 1995؛ اسکوئنبرگ، 1995، 4کوناند )فراری، جانسون و مکتغییرناپذیر اشاره کرده

ورزی (، ولی چندین مدل نظری نیز تعلل1394، و همکاران رستگار به نقل از؛ 4111، 3اردون
اند مودهسازی نی شخصیتی مفهومعنوان یک رفتار موقعیتی در برابر یک خصیصهرا به

؛ 1394، و همکاران رستگار به نقل از؛ 4111ارد، ؛ ون1991؛ راثبلوم، 1923)هریس و ساتون، 
ی عوامل ثابت کمتر و موقعیتی بیشتر ورزی را نتیجهها تعللیدگاه(. این د1393شکفته، 

ت با ورزی ممکن اسها معتقد هستند که تعللدانند. این دیدگاه)عوامل محیطی یا حالتی( می
ی بافتی )موقعیتی( که ترس از شکست، اضطراب ارزشیابی، احساس ناشایستگی عوامل ویژه

های تکلیف ارتباط داشته باشد. برخی از این عوامل ویژگی بردو بیزاری از تکلیف را باال می
شیرزادی،  به نقل از؛ 1926( و چگونگی برگزاری امتحانات )ریچارد، 1993، 2)پادن و استل

های تکلیف، پادن و استل ورزی با ویژگیی بین تعللی رابطه( هستند. در زمینه1329
تکلیف شامل اهمیت، جاذبه و سطح دشواری های (، در پژوهشی دریافتند که ویژگی1993)

ی برگزاری امتحانات نیز ورزی مرتبط است. در رابطه با نحوهآن با احتمال بروز تعلل
( انجام شد که نشان داد 1329شیرزادی،  به نقل از؛ 1926پژوهشی توسط ریچارد )

ری لی کمتورزی تحصیکنند، تعللآموزان مدارسی که امتحانات روزانه برگزار میدانش
 دارند.

( در پژوهشی 1393های مختلف زندگی نیز شکفته )ورزی در حوزهی تعللدر زمینه
اد نتایج این پژوهش نشان د ی موقعیتی یا حالتی است؛ورزی یک سازهدریافت که تعلل

های تحصیلی، سالمت و خانواده با یکدیگر ورزترند، در حوزهپسران در کل از دختران تعلل

                                                           
1. Classen, Rajan & Karachan 

2. Ferrari, Jonson & Mccown 

3. Van Erde 

4. Paden & Stell 
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ی روال یا کارهای ضروری روزمره و ارتباطات اجتماعی پسران و رند، در حوزهتفاوت ندا
ورزی بیشتری دارند، نتایج این پژوهش مبنی بر ی اوقات فراغت، دختران تعللدر حوزه

( همسو بود. برخی 4113سیک ) ورزی با پژوهش کالنگی تعللموقعیتی بودن سازه
، 1یچیاند )بلونت و پورزی را نشان دادهیتی در تعللها نیز تغییرپذیری زمانی و موقعپژوهش

، و همکاران رستگار به نقل از؛ 4115، 4؛ مون و الینگوورث4111؛ لونرگان و ماهر، 4111
1394.) 

ید یندها و پیامدهای آن تأکآورزی به پیشی تعللگیری پژوهشی دیگر در زمینهجهت
پردازان به عوامل مختلفی محققان و نظریهورزی، یندهای تعللآدر خصوص پیش کند؛می

ن نفس پاییاند از جمله: اضطراب و وابستگی، ترس از ارزیابی منفی، عزتاشاره نموده
(، ترس از شکست، تنفر از کار، فقدان 1326جوکار و دالورپور،  به نقل از؛ 1994)فراری، 

جوکار  به نقل از؛ 1996ی، گرایی )جانسون و سالن(، کمال1922انرژی )سولومون و راثبلوم، 
جوکار و دالورپور،  به نقل از؛ 1992کین، (، درماندگی آموخته شده )مک1326و دالورپور، 

به نقل ؛ 1324بینی، پایین بودن سطح تحمل و عصبانیت )الیس و جیمز نال، (، خودکم1326
به پیامدهای عینی توان ورزی نیز می( و در مورد پیامدهای تعلل1326جوکار و دالورپور،  از

ها، درآمد و زمان و پیامدهای عاطفی از جمله ها، فرصتمانند از دست دادن ضرب االجل
ویک، ونی پایین )تضعیف روحیه، افزایش استرس و اضطراب، ترس و عصبانیت و انگیزه

 .نمود( اشاره 1391سپهریان،  به نقل از؛ 4112

ها گذارد و در پژوهشملکرد اثر میاز جمله عوامل بسیار مهمی که بر انگیزش و ع
ی کالس به مثابهباشد. می 3ورزی مورد بررسی قرار گرفته است، جوّ کالسارتباط آن با تعلل

یک گروه اجتماعی، از افراد مختلفی تشکیل شده است که از نظر تجارب، فرهنگ خاص 
ضای امل اع)خرده فرهنگ(، شخصیت و ابعاد گوناگون دیگری با هم متفاوت هستند. تع

ه هر چی است که بر کالس حاکم است. اگرکالس با یکدیگر تا حد زیادی متأثر از جوّ
کدام از افرادی که در مدرسه مسؤلیتی بر عهده دارند و از همه مهمتر معلم بر جوّ کالس 

ست آموزان اگذارند؛ اما بیشترین سهم و نقش در این میان متعلق به خود دانشتأثیر می

                                                           
1. Blunt & Pychyi 

2. Moon & Illingworth 

3. classroom climate 
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ی ادراک از جوّ کالس بر این فرض استوار است که مطالعه(. 1324چاری و خیر، )حسین
های بافتی و شخصی او پیوند دارد و بر نگرش وی ادراک فراگیر از محیط کالس با ویژگی

یان و گذارد )پاتریک، رهای کالس تأثیر مینسبت به محیط اطراف و مشارکت در فعالیت
 (.1394، و همکاران گاررست به نقل از؛ 4113، 1کاپالن

( اظهار داشتند که جوّ کالس، 1326روحانی و ماهر،  به نقل از؛ 4114) 4کنث و توبین
ها و سایر عوامل مدرسه خلق محیط و موقعیتی است که توسط مدرسه، معلمان، همکالسی

شود. آنان عقیده دارند کالسی که از لحاظ فیزیکی، عاطفی، هیجانی، احساسی و می
به هر دلیل نامطبوع و نامساعد باشد، دارای جوّی منفی است و این شرایط بر رشد تحصیلی 

به نقل ؛ 4112) 3گذارد. ماچراباری میآموزان آثار زیانشناختی، اجتماعی و عاطفی دانش
آموزان اغلب ساعات حضور در دانش کند( اظهار می1393، و همکاران زادهدهقانی از

 ها یکگذرانند، کیفیت و چگونگی گذراندن حضور در کالسمدرسه را در کالس می
ها و ادراک العملآموزان دارد و عکسکننده در یادگیری دانشنقش مهم و تعیین

 دهند.آموزان را نسبت به تجربیات مدرسه تحت تأثیر قرار میدانش

آموزان و معلم، تعامل بین های متفاوت جوّ کالس، نظیر تعامل بین دانشجنبه
ها از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر اهداف پیشرفتی که آموزان و رقابت میان آندانش
؛ دویک و 4111، 2شوند )چرچ، الیوت و گیبلکنند، محسوب میآموزان دنبال میدانش

ابراهیمی، پاکدامن و سپهری،  به نقل از؛ 1996، 6؛ الیوت و هارکیویچ1923، 5بمپچات
تریچ کند )پینآموزان تعیین میزیادی تعامل بین معلم و دانش (. جوّ کالس را تا حدود1391

طور متقابل آموزان به(. معلم و دانش1391و همکاران ابراهیمی قل ازنبه ؛ 1996، 3و شانک
عملکرد  ی تدریس، نظارت برریزی و نحوهگذارند. معلم از طریق برنامهبر یکدیگر تأثیر می

های مدیریت کالس، ات، خودکارآمدی، الگودهی، روشو پسخوراند دادن، باورها، انتظار
بعدی و یا چند بعدی و نیز انتخاب اصول ساختاری بر انگیزش، ایجاد محیطی تک

                                                           
1. Patrick, Ryan & Kaplan 

2. Kenneth & Tobin 

3. Mucherah 

4. Church, Elliot & Gable 

5. Dweck & Bempechat 

6. Elliot & Harackiewicz 

7. Pintrich & Schunk 
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گذارد و در مقابل واکنش آموزان اثر میخودکارآمدی، یادگیری و پیشرفت دانش
راهبردهایی را شود که معلم اوضاع را بسنجد و آموزان در جریان تدریس موجب میدانش

نتریچ و شانک، گذارند )پیآموزان تأثیر بهتری میکار گیرد که بر انگیزش و یادگیری دانشبه
 (.1391و همکاران ابراهیمی به نقل از؛ 1996

دهند که این مؤلفه با پیامدهای های انجام شده در مورد جوّ کالس نشان مینتایج پژوهش
ذبیحی، نیوشا و منصوری،  به نقل از؛ 1992ارتل )تحصیلی مرتبط است، از جمله وانگ و ه

د و شناختی بستگی دار( در پژوهشی نشان دادند که جوّ کالس به ابعاد اجتماعی روان1391
آموزان، کاهش رفتارهای مدیریت کالس اگر خوب باشد باعث افزایش مشارکت دانش

 (4112) 1همکارانو  شود. پژوهش کورکینمخرب و استفاده مناسب از زمان آموزشی می
های متعدد جوّ کالس درس های دیگری است که اثرات مشترک جنبهنیز از جمله پژوهش

طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق باورهای انگیزشی بررسی کرده هورزی را بروی تعلل
است. نتایج این پژوهش نشان داد که ابعاد مختلف جوّ کالسی از جمله حمایت معلم، سازمان 

بط بودند ورزی مرتطور منفی و معنادار با تعللهفشار تحصیلی و عالقه به دوره همگی ب معلم،
 ورزی داشتند.ی معکوس با تعللو رابطه

از جمله عوامل دیگری که مرتبط با عملکرد تحصیلی فراگیران است باورهای انگیزشی 
نیاز ر ورودی پیشعنوان یک وسیله برای آمادگی ذهنی یا رفتاباشد. انگیزش بهآنان می

. تواند علتی بر پیدایش یا افت آن شودآید و یادگیری نیز خود مییادگیری به حساب می
ژوهش آموز برای مطالعه و پی بیشتر در دانشهای عمیق و موفق باعث ایجاد انگیزهیادگیری

(. مطابق با 1394شود و عملکرد تحصیلی باالیی را در پی خواهد داشت )پیری و قبادی، می
(، باورهای 1391برومند و شیخی فینی،  به نقل از؛ 1991تعریف پینتریچ و دیگروت )

حصیلی های تی فعالیتدهندهکننده و جهتانگیزشی به باورهای فردی اشاره دارد که هدایت
توان گفت که باورهای انگیزشی دالیل شخصی به عبارت بهتر، می باشند.آموزان میدانش

 باشند.آموزان برای انجام یا اجتناب از یک تکلیف و یا فعالیت تحصیلی میو فردی دانش

( راهبردهای انگیزشی 1394پیری و قبادی،  به نقل از؛ 4113به اعتقاد بروس و همکاران )
ای اثرگذار بر یادگیری بوده و در صورت توجه هترین مؤلفهبرای یادگیری یکی از اصلی

                                                           
1. Corkin, Yu, Wolters & Wienser 
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تر نشاطتر و باهای یادگیری برای یادگیرندگان جذابدهندگان به این مؤلفه، محیطآموزش
آموزان بر میزان یادگیری و استفاده از راهبردهای خواهد بود. نوع باورهای انگیزشی دانش

وب کننده در موفقیت تحصیلی محسیینای دارد و از جمله عوامل تعشناختی آنان تأثیر عمده
 (.1394پیری و قبادی،  به نقل از؛ 4119شود )هونگ و همکاران، می

کجباف، مولوی  به نقل از؛ 1991ی یادگیری خودتنظیمی را پینتریچ و دیگروت )نظریه
اری درونی و گذخودکارآمدی، ارزش هاآن( مطرح کردند. 1324و شیرازی تهرانی، 

های باورهای انگیزشی در نظر گرفتند و راهبردهای عنوان مؤلفهرا بهاضطراب امتحان 
آموزان را تحت عنوان یادگیری خودتنظیمی شناختی، فراشناختی و تالش و تدبیر دانش

آموزان در مورد معرفی کردند. در این نظریه، خودکارآمدی به مجموعه باورهای دانش
کجباف، مولوی و  به نقل از؛ 1992)شانک،  هایشان در انجام تکلیف اشاره داردتوانایی

گذاری درونی تکلیف به میزان اهمیتی اشاره دارد که (. ارزش1324شیرازی تهرانی، 
آموز نسبت به انجام یک تکلیف یا یادگیری درس و یا موضوع خاصی قائل است. به دانش

 برای یکگذاری درونی میزان مهم و جالب بودن یک موضوع درسی عبارتی دیگر ارزش
(. اضطراب 1391برومند و شیخی فینی،  به نقل از؛ 1992آموز است )ایوز و آرچر، دانش

ناختی شامتحان نیز احساس یا حالت هیجانی ناخوشایندی است که پیامدهای رفتاری و روان
باف، شود )کجهای ارزشیابی تجربه میخاصی دارد و در امتحانات رسمی و یا دیگر موقعیت

 (.1324رازی تهرانی، مولوی و شی

فه دهند که این مؤلهای انجام شده در خصوص باورهای انگیزشی نشان مینتایج پژوهش
 ی بین باورهای انگیزشی وبا عملکرد تحصیلی رابطه دارد. اغلب این تحقیقات رابطه

گذاری درونی و اضطراب امتحان( را با های مرتبط با آن )خودکارآمدی، ارزشمؤلفه
اند. تحصیلی به صورت کلی )بدون تفکیک دروس مختلف( مورد بررسی قرار دادهعملکرد 
برومند  به نقل از؛ 1991های پینتریچ و دیگروت )توان به پژوهشها میی این پژوهشاز جمله

(، 1394پیری و قبادی،  به نقل از؛ 1322کیا )(، گلدوست و معینی1391یخی فینی، و ش
؛ 4114) 1(، لیونگ و من1324پور و سرمد )(، قدم1324انی )کجباف، مولوی و شیرازی تهر

                                                           
1. Leung & Man 
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 به نقل از؛ 1995) 1( و پولسون و جنتری1329عابدینی، باقریان و کدخدایی،  به نقل از
 ( اشاره کرد.1329عابدینی، باقریان و کدخدایی، 

توان گفت از جمله عوامل موقعیتی که بر عملکرد تحصیلی با توجه به آنچه بیان شد می
آموزان و دانشجویانی دانش باشد؛آموزان و دانشجویان اثر مهمی دارد جوّ کالس میدانش

 ی خود سودمندها از جوّ کالس مثبت است، تکلیف کالسی را برای آیندهکه ادراک آن
ورزی مفید باشد؛ و از سوی دیگر تواند در کاهش میزان تعللکنند و این امر میتلقی می

گذاری درونی و اضطراب امتحان( نیز انگیزشی )خودکارآمدی، ارزشهای باورهای مؤلفه
 نند؛ای را ایفا کورزی یک نقش واسطهی بین ادراک از جوّ کالس و تعللتوانند در رابطهمی

از  ی ادراکای باورهای انگیزشی در رابطهبنابراین هدف این پژوهش بررسی نقش واسطه
 قالب یک مدل است.ورزی دانشجویان در جوّ کالس و تعلل

 

 
ای باورهای انگیزشی در ارتباط بین جو کالس و نقش واسطه پژوهش پیشنهادی مدل .1 نمودار

 ورزیتعلل

 پژوهش روش
ه ک از نوع همبستگی استو از نظر روش، توصیفی  پژوهش حاضر از لحاظ هدف، بنیادی،

با  ورزیو تعللاز روش آماری تحلیل مسیر برای مشخص کردن ارتباط بین جوّ کالس 
ویان ی دانشجی آماری شامل کلیه. جامعهشده استگری باورهای انگیزشی استفاده واسطه

ر برای انتخاب حجم نمونه د بودند.مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند 
 و سطح 15/1احتمال خطای  و( متوسط) 15/1 اثر یاندازه به توجه باروش تحلیل مسیر، 

                                                           
1. Paulsen & Gentry 
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با در نظر  کافی بود امانفر در نظر  141 نمونه حجم کننده، بینیپیش متغیر 3 و 95/1 اطمینان
. از در نظر گرفته شدنفر  411 حجم نمونه کنندگان،گرفتن احتمال ریزش و افت شرکت

بین  بدین ترتیب که ازبرای انتخاب گروه نمونه استفاده شد؛ ای گیری خوشهروش نمونه
، تربیتی، کشاورزیی روانشناسی و علومبیرجند، چهار دانشکدههای دانشگاه دانشکده

شدند و  رشته انتخاب 5الی  3ها مهندسی و ادبیات انتخاب و از هر کدام از این دانشکده
 411 مجموعاز  ها توزیع شد.گروه نمونه به تصادف انتخاب و ابزار پژوهش بین آن

 196حذف و حجم نمونه نهایی بودن  پرسشنامه به دلیل ناقص 2ی اجرا شده، پرسشنامه
 های. دادهبودند( ارشدکارشناسی ٪9و  کارشناسی، ٪91 پسر؛ ٪39 و دختر ٪61دانشجو )
سولومون و راثبلوم  1ی دانشجوورزی نسخهبا استفاده از مقیاس ارزیابی تعلل پژوهش

و  (1991)گروت پینتریچ و دی 4ی راهبردهای انگیزشی برای یادگیریپرسشنامه(، 1922)
 .آوری شدندجمع (4113گی )دبی مک 3ی محیط یادگیری کالسپرسشنامه

جویان در ورزی دانشبرای سنجش تعلل :ی دانشجوورزی نسخهمقیاس ارزیابی تعلل
( استفاده شد. این مقیاس 1922ورزی سولومون و راثبلوم )این پژوهش از مقیاس ارزیابی تعلل

ی آماده شدن برای امتحانات )سؤاالت ورزی را در سه مؤلفهگویه است که تعلل 43دارای 
( و آماده کردن مقاالت پایان نیمسال 13تا  9(، آماده کردن تکالیف درسی )سؤاالت 6تا  1

ی هر دهد. الزم به ذکر است که در ادامه(، مورد بررسی قرار می45تا  41تحصیلی )سؤاالت 
ی ( احساس و عاطفه46، 12، 3سه سؤال اول )یک از این موارد دو سؤال ارائه شده که 

ها را برای تغییر ( نیز تمایل آن43، 19، 2ورزی و سه سؤال دوم )دانشجویان در مورد تعلل
 5سنجد. پاسخ سؤاالت این پرسشنامه از نوع مقیاس لیکرت شان میورزیعادت تعلل

، 2، 4در این مقیاس سؤاالت باشد. ( می5ی (، تا همیشه )نمره1ی ای، از هرگز )نمرهدرجه
درباره پایایی شوند. گذاری میصورت معکوس نمرهبه 45و  43، 41، 16، 15، 13، 11، 6

( با استفاده از روایی همسانی 1393زاده و همکاران، ولی، به نقل از 1992مقیاس، سولومون )
برای سنجش روایی سولومون از روش درصد را گزارش کرده است.  22درونی، ضریب 

ها با نمره کل استفاده کرده که مقدار شاخص تحلیل عامل با استفاده از همبستگی گویه

                                                           
1. Procrastination Assessment Scale - Student Version (PASS( 

2. Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) 

3. Classroom Learning Environment (CLE) Questionnaire 
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KMO  4و همچنین مقدار عددی شاخص  22/1برابر باX  در آزمون کرویت بارتلت برابر با
خاب یرهای انتمعنادار بود که نشانگر کفایت نمونه و متغ 1111/1بود که در سطح  4152/322

( به 1326این پرسشنامه توسط جوکار و دالورپور )باشد. میشده برای اتجام تحلیل عاملی
در به دست آمده است.  22/1و  91/1ترتیب رجمه شده و اعتبار و روایی آن بهفارسی ت
زاده و ولیو در پژوهش  21/1( اعتبار کل پرسشنامه 1329خامسان و شیرزادی )پژوهش 

پژوهش حاضر، پایایی کل  درگزارش شد.  33/1یب آلفای کرونباخ ( ضر1393)همکاران 
های احساس و که مؤلفهدست آمد. با توجه به اینهب 21/1پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 

ان ورزی میزها برای تغییر عادت تعللورزی و تمایل آنی دانشجویان در مورد تعللعاطفه
کنند، پایایی کل پرسشنامه با حذف این دو مؤلفه نیز محاسبه یورزی فرد را مشخص نمتعلل

 های آماده شدن برای امتحاناتدست آمد و ضریب آلفای کرونباخ برای مؤلفههب 22/1شد و 
 32/1و آماده کردن مقاالت پایان نیمسال تحصیلی  32/1، آماده کردن تکالیف درسی 63/1

 محاسبه گردید.
( 1991) گروتپینتریچ و دی یادگیری: یبرا یزشیانگ یراهبردها یپرسشنامه

 45ی راهبردهای انگیزشی برای یادگیری را برای سنجش باورهای انگیزشی )پرسشنامه
اند. مقیاس باورهای سؤال( تدوین کرده 44سؤال( و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی )

هدف( و  گیریگذاری درونی )جهتانگیزشی، سه خرده آزمون خودکارآمدی، ارزش
شود. مقیاس یادگیری خودتنظیمی نیز دارای دو خرده آزمون اضطراب امتحان را شامل می

استفاده از راهبردهای شناختی و خودتنظیمی برای کنترل شناخت )راهبردهای فراشناختی( 
، 6، 4د. سؤاالت سؤالی باورهای انگیزشی استفاده ش 45است. در پژوهش حاضر از بخش 

، 13، 16، 11، 2، 5، 2، 1این پرسشنامه خودکارآمدی، سؤاالت  44، 41، 19، 12، 14، 11، 9
اضطراب امتحان را مورد  45، 43، 12، 15، 13، 3، 3گذاری درونی و سؤاالت ارزش 42، 41

های این پرسشنامه از نوع سؤاالت بسته پاسخ است و دارای مقیاس دهد. مادهسنجش قرار می
های باشد. در بررسی( می1ی ( تا کامالً مخالفم )نمره5ی موافقم )نمرهای از کامالً پنج گزینه

ی ( برای تعیین پایایی پرسشنامه1394پیری و قبادی،  به نقل از؛ 1991گروت )پینتریچ و دی
ی باورهای هگان راهبردهای انگیزشی برای یادگیری، ضریب آلفای کرونباخ، برای عوامل سه

، 29/1گذاری درونی و اضطراب امتحان به ترتیب ی، ارزشانگیزشی یعنی خودکارآمد
 یدر بررس( 1394 ی،و قباد یری؛ به نقل از پ1991) گروت یو د ینتریچپ است. 35/1و  23/1
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 ی،مدسه عامل خودکارآ یزشیانگ یباورها یاسمق یبرا یلآن با استفاده از روش تحل ییروا
 این پرسشنامه توسط حسینی نسب د.آوردنرا به دست  و اضطراب امتحان یدرون یارزشگذار

( به فارسی ترجمه شده و ضرایب آلفای کرونباخ 1391بیرامی و شالچی،  به نقل از؛ 1339)
گذاری درونی، اضطراب امتحان، راهبردهای شناختی و برای خودکارآمدی، ارزش

سنجش  و برای دست آمده استهب 62/1و  62/1، 33/1، 21/1، 62/1فراشناختی به ترتیب 
؛ به نقل از عابدی و همکاران، 1336نژاد) یموسو .روایی از روش تحلیل عاملی استفاده شد

استفاده  یعامل یلو تحل ییمحتوا ییپرسشنامه از روش روا ینا ییروا یبررس یبرا یز( ن1392
م سطح باال و خودنظ یشناخت یراهبردها یین،سطح پا یشناخت یکرده و سه عامل راهبرها

و  39/1، 92/1ه و ضرایب پایایی عوامل فوق را به ترتیب را استخراج کرد یفراشناخت یده
(، در پژوهش های انجام شده در 1329گزارش نموده است. عابدینی و همکاران ) 22/1

ایران، برای عوامل خودکارآمدی تحصیلی و راهبردهای شناختی و فراشناختی به ترتیب 
و برای کل مقیاس راهیردهای خودتنظیمی یادگیری،  32/1و  35/1، 22/1 ضرایب آلفای
در پژوهش حاضر ضرایب آلفای کرونباخ برای را گزارش کرده اند.  39/1ضریب آلفای 
و برای کل مقیاس  21/1و اضطراب امتحان  33/1گذاری درونی ، ارزش21/1خودکارآمدی 

 دست آمده است.هب 31/1ضریب آلفای کرونباخ 

نکه در با توجه به ای :ی محیط یادگیری کالسپرسشنامه سنجیهای روانشاخص
سنجش این متغیر در بین دانشجویان دانشگاه  برایهای داخلی ابزار مناسبی منابع و پژوهش

بی دی محیط یادگیری کالس نظر پرسشنامهوجود نداشت، لذا با کمک اساتید صاحب
سنجی آن های روانداخلی شاخصهای برای استفاده در پژوهش( انتخاب و 4113گی )مک

سؤال بود که در فرم نهایی توسط  35ی اولیه شامل بررسی شد. این پرسشنامه در نسخه
سؤال این پرسشنامه سه  11سؤال کاهش یافت.  11گی( به ی پرسشنامه )دبی مکسازنده

 محیط )جوّ( مثبت کالس، 11و  2، 3، 2، 1دهد، سؤاالت آیتم را مورد سنجش قرار می
باورها و عقاید  11و  5، 4محیط )جوّ( منفی کالس و در نهایت سؤاالت  9و  6، 3سؤاالت 

ی متغیر است. نسخه 55تا  11دهند. نمرات این پرسشنامه از شخص را مورد سنجش قرار می
ار ترجمه شناسی و زبان انگلیسی چندین ببا کمک اساتید متخصص روان انگلیسی پرسشنامه

د. ا وجود نداشته باشهوشن و قابل فهم ترجمه و هیچگونه ابهامی در گویهها رشد تا گویه
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دانشجو در دسترس اجرا و مشکالت صوری  51طور مقدماتی در گروه متشکل از پرسشنامه به
 ها برطرف شد.پرسشنامه بر اساس نظرات آن

برای  .ه شداستفادتأییدی برای بررسی روایی ساختار عاملی پرسشنامه از تحلیل عاملی 
افزار لیزرل استفاده شد. مدل در نرم انجام تحلیل عاملی تأییدی از مدل معادالت ساختاری

گیری و مدل ساختاری تشکیل شده است که معادالت ساختاری از دو بخش مدل اندازه
ها با کند )روابط گویهگیری )پرسشنامه( را تشریح میبخش اول، ساختار ابزار اندازه

ه به عنوان متغیرهای پنهان یا مکنون( و بخش دوم روابط بین متغیرهای پنهان های مربوطعامل
یری گبنابراین برای انجام تحلیل عاملی تأییدی، از مدل اندازه دهد؛را مورد توجه قرار می

 استفاده شد.
وّ مثبت کالس و جوّ منفی گیری، سه عامل عقاید و باورها، جبرای ساخت مدل اندازه

عنوان نشانگر متغیرهای مکنون، ی مربوطه بهگویه 11عنوان متغیرهای مکنون و کالس به
بدین معنی که تنها از هر متغیر  ؛مسیرهای مدل، مطابق مدل نظری ترسیم شدندو تعریف 

مکنون به نشانگرهای متناظرش مسیر ترسیم شد. برای حصول اطمینان از برازش کلی مدل 
محاسبه شد. نتایج نشان داد های مهم ارزیابی برازش مدل ها، شاخصگیری بر دادهاندازه

نشان از برازش مطلوب برای  است که 42/1 دو به درجه آزادیشاخص نسبت مجذور خی
ی میانگین مجذورات ریشه همچنین شاخص مهم دیگر، (.df ،63/23=2χ= 32مدل است )

شاخص برازش (، NFI=  91/1، شاخص نرم شده برازش )(RMSEA=13/1خطای برآورد )
شاخص نیکویی برازش  (،GFI= 96/1شاخص نیکویی برازش ) (،CFI= 93/1تطبیقی )

و در حد مطلوب  همگی (TLI= 96/1لویز ) -شاخص تاکرو ( AGFI= 94/1تعدیل یافته )
 بیانگر برازش مناسب الگو است.

این نتایج ارائه شده است.  1های پرسشنامه در جدول گویهنتایج مربوط به بارهای عاملی 
است که بیانگر بارهای عاملی  4ها باالتر از ی گویهبرای همه tآزمون معناداری  دهدنشان می

 شده است.مناسب در مسیرهای انتخاب

 ی محیط یادگیری کالسگیری پرسشنامههای مسیر در مدل اندازهشاخص .1جدول 
 مجذور همبستگی چندگانه t استاندارد شده  گویه مؤلفه

 جو مثبت کالس
1 31/1 *24/6 51/1 
2 59/1 *42/6 35/1 
3 31/1 *52/3 51/1 
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 مجذور همبستگی چندگانه t استاندارد شده  گویه مؤلفه
2 21/1 *33/3 12/1 

11 63/1 *95/6 21/1 

 جو منفی کالس
3 53/1 *16/2 49/1 
6 32/1 *31/6 64/1 
9 32/1 *25/6 61/1 

 باورها و عقاید شخص
4 25/1 *29/2 41/1 
5 29/1 *91/2 42/1 

11 32/1 *43/2 15/1 

* p < 11/1  

ی را برای پرسشنامهعاملی تأییدی، بارهای عاملی هر سؤال و میزان خطاهای آن الگوی 
 .ارائه شده است 4نیز در نمودار محیط یادگیری کالس 

 
 کالس یادگیری یطمح یپرسشنامه گیریاندازه یو خطاها یعامل یبارها .2نمودار 

ی های برازش مدل تحلیل عاملی مرتبهی شاخصنتایج تحلیل عاملی نشان داد که همه
چنین مباشند. همطلوبی میِّ ی محیط یادگیری کالس در حداول هر سه زیر مقیاس پرسشنامه
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ردار نشان داد که این پرسشنامه از روایی مطلوبی برخو های پرسشنامهنتایج تحلیل عاملی گویه
 باشند.های برازش مدل و همچنین بار عاملی سؤاالت قابل قبول میو شاخص باشدمی

برای بررسی پایایی پرسشنامه نیز از آلفای کرونباخ استفاده شد. ضریب آلفا برای کل 
، جو منفی کالس 61/1ها به ترتیب باورهای و عقاید شخص ، و برای مؤلفه62/1پرسشنامه 

 هایگویههمگونی و همسانی ی آمد که نشان دهنده به دست 59/1و جو مثبت کالس  66/1
را قابل  6/1( پایایی 4112برخی محققین مانند لوینسون ) .باشدمطلوب میدر حد  پرسشنامه

 اند.قبول دانسته

 ی پژوهشهایافته
ارائه  4ورزی، جو کالس و باورهای انگیزشی در جدول های توصیفی سه متغیر تعللشاخص

 شده است.
 ، جو کالس و باورهای انگیزشیورزیتعلل متغیرهای پژوهش: های توصیفیشاخص .2 جدول

 نهبیشی کمینه میانگین تعداد مؤلفه متغیر
انحراف 

 K-S معیار

 ورزیتعلل

 65/1 26/1 63/2 1 29/4 196 آماده شدن برای امتحانات
آماده کردن تکالیف 

 درسی
196 33/4 44/1 44/2 61/1 11/1 

 11/1 62/1 5/2 1 32/4 196 مقاالتآماده کردن 

 جو کالس
 22/4 62/1 5 21/1 32/3 196 جوّ مثبت کالس
 92/1 69/1 5 4 94/3 196 جوّ منفی کالس
 43/1 31/1 5 63/1 21/3 196 عقاید و باورها

باورهای 
 انگیزشی

 94/1 52/1 5 4 63/3 196 خودکارآمدی
 91/1 56/1 5 29/1 31/3 196 گذاری درونیارزش

 16/1 39/1 26/2 1 92/4 196 اضطراب امتحان

 توانیده و مش ییدپژوهش تأ یرهایمتغ ییهکل یفرض نرمال بودن برا دهدینشان م یجنتا
های پارامتریک برای بررسی رو از آزمون. از ایناستفاده کرد یکآمار پارامتر یهااز روش

مدل های اول و دوم و سؤاالت و فرضیات پژوهش استفاده گردید. برای آزمون فرضیه
های مدل بررسی مفروضهنتایج های مدل مورد بررسی قرار گرفت. پیشنهادی ابتدا مفروضه

نشان از برازش مطلوب  است که 24/4 دو به درجه آزادیشاخص نسبت مجذور خینشان داد 
ی میانگین مجذورات خطای برآورد ریشههمچنین  (.df 34/2=2χ ,=65برای مدل است )



 69 بهار، چهل و سوم، شماره سیزدهمسال  شناسی تربیتی،روانفصلنامه                                                   119

(19/1=RMSEA)ُیرم شده، شاخص ن ( 91/1برازش  =NFI ،) شاخص برازش تطبیقی
(92/1 =CFIو ) ( 93/1شاخص نیکویی برازش =GFI ) و بیانگر در حد مطلوب همگی

ش، پژوهگیری متغیرهای مدل اندازهبرازش مناسب الگو است. با توجه به مناسب بودن 
 ارائه شده است. 3مدل در نمودار  دهای مرتبط با آن انجام شد. ضرایب استاندارآزمون فرضیه

 
 پژوهش ضرایب استاندارد مسیر مدل .3نمودار 

ارائه شده  3پژوهش در جدول های اول و دوم فرضیهنتایج ضرایب تحلیل مسیر برای 
 است.

 های اول و دوم پژوهشنتایج تحلیل مسیر فرضیه .3جدول 
 p خطای استاندارد ضریب مسیر متغیرها فرضیه
 995/1 12/1 111/1 ورزیتعلل ←جوّ کالس  اول

 دوم
 1111/1* 123/1 -22/1 باورهای انگیزشی ←جوّ کالس 

 1111/1* 15/1 56/1 ورزیتعلل ← باورهای انگیزشی
 - - -43/1 ورزیتعلل←باورهای انگیزشی ← جوّ کالس

* p < 10/1  
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 وتأیید  اول یفرض صفر در فرضیه، 3ی اطالعات ارائه شده در جدول شماره اساس بر
ورزی، مبنی بر تأثیر مستقیم ادراک از جوّ کالس بر تعلل ،ی اول پژوهشفرضیهبر این اساس 

ز طریق ا ورزیی غیرمستقیم جوّ کالس بر تعللرابطهپژوهش ی دوم شود. در فرضیهرد می
ل با توجه به وجود شروط الزم برای تحلی. گرفته استمورد بررسی قرار  باورهای انگیزشی

ر واسط و ی بین متغیمعناداری رابطهو واسط و  بینپیشر ی بین متغیمسیر )معناداری رابطه
ی جوّ کالس بر باورها دهدتحلیل مسیر ارائه شده است. این نتایج نشان میمالک( نتایج 

باورهای انگیزشی بر ی رابطهاز سوی دیگر،  ؛ وتأثیر معنادار دارد -22/1 با شدتانگیزشی 
تقیم ورزی تأثیر غیرمسنابراین جوّ کالس بر تعللب است.معنادار  56/1 شدت با نیزورزی تعلل
 56/1=  -43/1باشد )می -43/1نیز  ورزیجوّ کالس بر تعللتأثیر تقیم شدت اثر غیرمس ؛دارد

 ×22/1-.) 

 یکننده نیبییشپ یزشی،انگ یادراک از جوّ کالس و باورها» ی سومفرضیهبرای بررسی 
ابتدا مفروضات مدل رگرسیونی مورد بررسی قرار گرفت تا از پیش «. هستند ورزیتعلل

 ها اطیمنان حاصل شود. مفروضاتتجزیه و تحلیل استنباطی دادههای مورد نیاز برای فرض
ن هم واتسون(، آزمو -مورد بررسی استقالل خطاها از یکدیگر )با استفاده از آزمون دوربین

 خطی و بررسی نرمال بودن خطاها بود.
ی عدم به دست آمد که نشان دهنده 23/1واتسون برابر با  -ی آزمون دوربینآماره

 ورزی و اضطرابخطی بین تعللباشد. نتایج آزمون همهمبستگی بین خطاها در مدل می
نیز نشان ( 45/1و شاخص وضعیت  21/1)ارزش ویژه ورزی و خودکارآمدی تعلل، و حانامت

ن هم خطی وجود ندارد. نمودار ترسیمی برای بررسی بیدهد که بین متغیرهای پیشمی
ی مدل اهاتوزیع خطنیز نشان داد که  خطاها با میانگین صفر باشند ی توزیع نرمالمفروضه

زمون بر این اساس برای آ نرمال بوده و مشکلی در استفاده از رگرسیون وجود ندارد. تقریباً
حلیل واریانس ت استفاده شد. نتایجگام  رگرسیونی خطی با روش گام بهی سوم از مدل فرضیه

 ارائه شده است. 2مدل رگرسیونی در جدول 
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 تحلیل واریانس مدل رگرسیونی .4جدول
 F p متوسط مربعات درجه آزادی مجموع مربعات مدل

 p<11/1* 24/33 32/5 4 35/11 رگرسیون

   12/1 193 22/43 باقیمانده
    195 19/32 مجموع

* p < 11/1  

خرده داری بین مدل رگرسیونی خطی معنی از نظر آماریدهد نشان می 2نتایج جدول 
وجه با توجود دارد.  ورزیتعللبر متغیر مالک  های جوّ کالس و باورهای انگیزشیمقیاس

درصد از کل  42( 42/1تعیین مدل )ضریب ( و r = 53/1ضریب همبستگی مدل )به مقدار 
= تعدیل شده(.  43/1شود )بین تبیین میتوسط متغیرهای پیش ورزیتعللتغییرات میزان 

 های جو کالس و باورهای انگیزشیورزی بر اساس خرده مقیاسبین تعللضرایب مدل پیش
 ارائه شده است. 5در جدل 

های جوّ کالس و باورهای ورزی براساس خرده مقیاسبینی تعللضرایب مدل پیش .5جدول 
 انگیزشی

 مدل
 ضرایب استاندارد  غیراستانداردضرایب 

t P 
B انحراف استاندارد  β 

 p<11/1* 99/11 -  43/1 14/3 ثابت
 p<11/1* 94/5 2/1  12/1 43/1 اضراب امتحان
 p<11/1* -12/3 -41/1  15/1 -13/1 خودکارآمدی

* p < 11/1  

های جو کالس دهد از میان خرده مقیاسنشان می 5ی نتایج ارائه شده در جدول شماره
 از نظر آماری اضطراب امتحان و خودکارآمدیمتغیرهای  و باورهای انگیزشی، فقط

برای  یونیخط رگرس یمعادلهباشند. می ورزیتعللمتغیر مالک  معناداری یکننده بینیپیش
ورزی از طریق این دو متغیر )اضطراب امتحان و خودکارآمدی( به این صورت بینی تعللپیش

 است:
 20.17x - 10.23x + 3.02 = Y 1(اضطراب امتحان در مدل رگرسیونی ؛(x ،

ثبت تأثیر ماضطراب امتحان که متغیر طوریهباشد. ب( میy) ورزی( و تعلل2xخودکارآمدی )
 دارد. ورزیو خودکارآمدی تأثیر منفی بر تعلل
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 گیریو نتیجه بحث
ورزی است. لدهد، تعلتأثیر قرار می از جمله عواملی که پیشرفت تحصیلی فراگیران را تحت

ی تحصیلی در حوزه و تعلل اد مختلف زندگی روزمره وجود داردورزی در ابعتعلل
رزی وورزی است. با توجه به پیامدها و صدماتی که ممکن است تعللترین نوع تعللرایج

موضوعات مورد آموزان و دانشجویان به وجود آورد همواره یکی از مسائل و برای دانش
پژوهش حاضر از بین عوامل فردی مؤثر بر  توجه محققان و پژوهشگران بوده است.

س را الورزی، جوّ کورزی، باورهای انگیزشی و از بین عوامل محیطی مؤثر بر تعللتعلل
ای باورهای لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه مورد بررسی قرار داده است؛

 ورزی دانشجویان انجام شده است.بین جوّ کالس و تعلل یانگیزشی در رابطه
دهد که اثر ادراک از جوّ کالس بر میزان نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان می

رضیه که بنابراین این ف تقیم به لحاظ آماری معنادار نیست؛طور مسهورزی دانشجویان بتعلل
ی تهشود. این یافته، با یافیید نمیورزی نقش مستقیم دارد، تأادراک از جوّ کالس بر تعلل

و خامسان و  (4112) و همکاران کورکین ،(1926های انجام شده توسط ریچارد )پژوهش
( انجام 4112) و همکاران کورکین در پژوهشی که توسط ناهمخوان است.( 1329شیرزاد )

رمستقیم غیطور مستقیم و هورزی بهای متعدد جوّ کالس روی تعللشد، اثرات مشترک جنبه
 از طریق باورهای انگیزشی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد ابعاد مختلف

نادار طور منفی و معهی ببه دوره همفشار تحصیلی و عالقه جوّ کالسی از جمله حمایت معلم، 
 ورزی داشتند.ی معکوس با تعللورزی مرتبط بودند و رابطهبا تعلل

های ادراک از ساختار کالس، ( نیز از بین مؤلفه1329در پژوهش خامسان و شیرزادی )
توان یافته می در تبیین این ورزی بود.تعلل یبرابینی کننده معناداری ارزشیابی تبحری پیش

م ای است که اساتید و معلمان به یادگیری و فههایی که ساختار آن به گونهگفت، در کالس
آموزان گیرند، دانشطور مداوم از مطالب درسی امتحان میکنند و بهتأکید میمطالب درسی 

الزم به ذکر است اساتید و معلمانی که دائماً از ورزی کمتری دارند. و دانشجویان تعلل
ی باال و وار مطالب، گرفتن نمرهگیرند ولی فقط به حفظ طوطیفراگیران خود امتحان می

دهند کنند، فراگیران را به سوی اهداف عملکردی سوق میکید میی نمرات با هم تأمقایسه
دهند. در نتیجه، های درسی کاهش میها را برای یادگیری و انجام فعالیتی آنو انگیزه

 شود.ورزی میدارد و منجر به افزایش تعللمی فقدان انگیزه فرد را از عمل باز
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گری باورهای ادراک از جوّ کالس با واسطه پژوهشی، مدل از آمده دستبه نتایج طبق
های پژوهش انجام ورزی دانشجویان دارد، که این یافته با یافتهانگیزشی اثر غیرمستقیم بر تعلل

( همسو 4112) و همکاران کورکین( و 4113) 1شده توسط اسچرا، وادکینز و اوالفسون
نتیجه رسیدند که سطوح باالیی ( در پژوهش خود به این 4112)کورکین و همکاران باشد. می

ی ورزی تحصیلی به واسطهاز حمایت/سازمان معلم )ابعاد جوّ کالس( با سطوح پایین تعلل
ی باورهای انگیزشی( مرتبط است. در تبیین سطوح باالیی از باورهای خودکارآمدی )مؤلفه

س و استادشان را ( معتقدند دانشجویانی که کال4113این یافته اسچرا، وادکینز و اوالفسون )
های خود گیرند به احتمال بیشتری در تواناییگونه سازمان و نظم خاصی در نظر میبدون هیچ

های تحصیلی دچار شک هستند و احتمال و باورهای مربوط به خودکارآمدی در زمینه
گر، بارت دیعها بیشتر است. بهورزی در آنگیری از انجام تکالیف و افزایش میزان تعللکناره

د، به گیرنیافته در نظر میدر کالسی که دانشجویان تکالیف را منسجم و خوب سازمان
 احتمال بیشتری سطوح باالیی از خودکارآمدی را نشان خواهند داد و بالعکس.

دهند که عوامل روانی اجتماعی حاکم بر کالس ها نشان میدر همین رابطه، پژوهش
ترک تحصیل، غیبت از کالس، اندوه و افسردگی  درس، نقش مهمی در حل مشکالتی مانند

ه گرایی و رفاقت یا رقابت کالسی، بهای بین کالسی، وظیفهآموزان، برخورد و تنشدانش
(. 1391چاری، خواجه و حسین به نقل از؛ 1923، 3؛ ونستن1924، 4عهده دارند )بروکوور

باشد  ای( نیز در پژوهشی نشان داد که اگر نظام حاکم بر کالس درس به گونه4116) 2لوبرز
صیلی آموزان با پیشرفت تحکه باعث ایجاد جوّی عاطفی و با روابط اجتماعی باال شود، دانش

چاری و خیر، حسین به نقل از؛ 1921باالتری روبه رو هستند. هائرتل، والبرگ و هائرتل )
کالس، نتیجه گرفتند  243های انجام شده در ام یک فراتحلیل بر پژوهش( نیز با انج1321

که وجود رضایتمندی، انسجام و هدفمندی در جوّ کالس، با عملکرد تحصیلی باالتر و 
 نشان داد که همچنین نتایج آموزان همراه است.تعارض و کشمکش کمتر در بین دانش

افته با ورزی هستند. این یی تعللکنندهبینیادراک از جوّ کالس و باورهای انگیزشی، پیش
( 4113( و ولترز )4112های انجام شده توسط کالسن، کراچانک و راجانی )نتایج پژوهش
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های باورهای انگیزشی تر نیز نشان داد از بین مؤلفههای جزئیهمخوان است. تحلیل
ن و گذاری درونی(، اضطراب امتحا)خودکارآمدی، اضطراب امتحان و ارزش

تایج که این یافته با ن ورزی هستندی معناداری برای تعللکنندهبینیخودکارآمدی پیش
چاری و دهقانی حسین(، 1322های بدری گرگری و حسینی اصل )دست آمده در پژوهشهب
باشد. بدری گرگری و حسینی ( همسو می4113) 4(، استیل4113) 1بوزی(، اونووگ1323)

خودکارآمدی، راهبردهای یادگیری که ود به این نتیجه رسیدند ( در پژوهش خ1322اصل )
ورزی تحصیلی دانشجویان را گذاری درونی و اضطراب امتحان، تعللسطح باال، ارزش

کنند. نتایج این پژوهش نشان داد دانشجویانی که از خودکارآمدی، راهبردهای بینی میپیش
رخوردارند به احتمال کمتری دچار گذاری درونی بیشتری بیادگیری سطح باال و ارزش

یشتری را ورزی بشوند. همچنین دانشجویانی که اضطراب باالیی داشتند تعللورزی میتعلل
د را وادار رتوان گفت داشتن میزان متوسطی از اضطراب فتجربه کردند. در تبیین این یافته می

ان اضطراب به ویژه اضطراب امتحکند، ولی به هر میزان که ها میلیتبه انجام وظایف و مسئو
دهد. ان میورزی بیشتری نشماند و تعللباالتر باشد، فرد از انجام تکالیف تحصیلی باز می

بدری گرگری و حسینی اصل،  به نقل از؛ 1995کون )نتایج پژوهش فراری، جانسون و مک
ویانی ت. دانشجورزی اسهای افتراقی تعلل( نشان داد که اضطراب شدید یکی از نشانه1322

ورزی باالتری دارند تمایل دارند از طریق تأخیر و عدم شروع، بر اضطراب مربوط که تعلل
رگری ای اجتنابی( نه اینکه بخواهند مطالعه کنند )بدری گبه مطالعه غلبه کنند )مکانیزم مقابله

ارای د (. همچنین دانشجویانی که اعتماد بیشتری به خود دارند یعنی1322و حسینی اصل، 
طور کلی ههای یادگیری خود هستند، و بهای الزم در کنترل و تنظیم انگیزهتوانایی و مهارت

از خودکارآمدی باالیی برخوردارند، تالش بیشتری در شروع، تداوم و تکمیل تکالیف و 
ورزی های یادگیری دارند و به عبارت دیگر در انجام تکالیف درسی و امتحانی تعللفعالیت
ورزی، ترس از شکست در کارها، های تعللدهند. براساس نظریهرا نشان می کمتری

نفس و برای حمایت از دهد، چرا که افراد به خاطر حفظ عزتورزی فرد را افزایش میتعلل
زنند. وقتی فرد احساس توانایی و ورزی میخود و پیشگیری از شکست، دست به تعلل
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2. Steel 
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ارد، در انجام آن تعلل کمی دارد و به انجام آن کار خودکارآمدی کافی برای انجام کاری د
 (.1393، و همکاران زادهولیکند )اقدام می

هایی بوده که در تعمیم نتایج باید مد نظر قرار گیرد. دارای محدودیتاین پژوهش 
ویژه در مورد جوّ کالس از انجام شده یا حداقل گزارش شده بههای کمبود پژوهش

ی گردآوری اطالعات در شیوههای جدی پژوهش حاضر بود؛ از سوی دیگر، محدودیت
وش غالب ها رای در بیشتر پژوهشگرچه چنین شیوه این پژوهش مبتنی بر پرسشنامه بود؛

است، اما ممکن است عملکرد فراگیران در یک موقعیت واقعی با ادراک آنان از همان 
آوری عهای دیگر جمالوه بر پرسشنامه از روششود عموقعیت متفاوت باشد؛ لذا پیشنهاد می

ی با توجه به اینکه جامعهمصاحبه و مشاهده نیز استفاده شود. همچنین اطالعات از جمله 
توان به باشند، لذا نتایج این پژوهش را نمیپژوهش حاضر دانشجویان دانشگاه می

ین پژوهش ارتباط معناداری بنتایج این  آموزان در مقاطع تحصیلی مختلف تعمیم داد.دانش
ی ورزی را مشخص نکرد. علت این امر شاید به دلیل ماهیت مقیاس یا شیوهجوکالس و تعلل

های بیشتری با رسد در این ارتباط الزم است پژوهشاجرای پژوهش باشد. به نظر می
 های متفاوت پژوهش و ابزارهای دیگر نیز انجام شود.روش

ی و صورت آزمایشهای آینده بهشود پژوهششنهاد میده پیبر اساس نتایج به دست آم
ا رتأثیر محیط و جوّ کالس بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی فراگیران ای های مداخلهبا طرح

 شود برای سنجش بهتر میزان تأثیر جوّ کالس بربررسی کنند. از سوی دیگر، پیشنهاد می
م شود که دروس متفاوتی را با استادی ورزی، پژوهش بر روی دانشجویانی انجاروی تعلل
با توجه به اینکه در پژوهش حاضر، تنها بخش باورهای انگیزشی گذرانند. واحد می

 ای در نظر گرفته شده، لذا پیشنهادعنوان نقش واسطهخودتنظیمی بهراهبردهای یادگیری 
باورهای های آتی هر دو بخش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی شامل شود در پژوهشمی

 انگیزشی و راهبردهای شناختی و فراشناختی در پژوهش گنجانده شود.

 منابع 
روابط بین اهداف پیشرفت، جوّ  (.1391) .سپهری. صفورا ابراهیمی، سارا؛ پاکدامن، شهال و

روانشناسی تحولی:  مجلۀ و سودمندی ادراک شده در نوجوانان.کالس، توانایی 
 .22-35 ص ،49شماره ، 2، سال روانشناسان ایرانی
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بررسی نقش میانجی ابعاد  (.1391. )محمود آبادی، جلیل و حیدری،فتحاساسی، حسین؛ 
پژوهش  ۀفصلنام کاری تحصیلی.فرزندپروری و اهمالبین ابعاد  گرایی در رابطهکمال

 .39-59 ص ،15، شماره 5، سال های آموزشیدر نظام

ی باورهای انگیزشی و بررسی رابطه (.1322) .فریبا بدری گرگری، رحیم و حسینی،
ها تازه جلۀم ورزی دانشجویان دانشگاه تبریز.للراهبردهای یادگیری خودتنظیمی با تع

 .111-145 ص ،36، شماره 9، سال های مشاورهو پژوهش

گیری انگیزش هدف چیرگی: بینی جهتپیش (.1329رحیم و حسینی. فریبا ) بدری گرگری،
پژوهشی _علمی فصلنامۀ بوط به ادراک از ساختار کالس درس. نقش عوامل مر

 .2-34 ص ،13، شماره 5، دوره تبریزروانشناسی دانشگاه 

بینی عملکرد تحصیلی درس ریاضی از پیش (.1391. )اکبرعلی برومند، رضا و شیخی فینی،
 گذاری درونی و اضطراب امتحان(. طریق باورهای انگیزشی )خودکارآمدی، ارزش

 .32-19 ص ،11، شماره 6دوره های نوین تربیتی، اندیشه فصلنامۀ

ارتباط باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری  (.1391. )شالچی، بهزاد بیرامی، منصور و
 ص ،113، شماره تعلیم و تربیت فصلنامۀ آموزان.می با هوش هیجانی در دانشخودتنظی

29-49. 
و  باورهای انگیزشیی کاربست یادگیری فعال با رابطه (.1394. )لیال پیری، موسی و قبادی،

 .43-22 ص ،3، شماره 9، دوره های نوین تربیتیاندیشه فصلنامۀ عملکرد تحصیلی.

ورزی آموزشی با اهداف ی تعللرابطه (.1326. )محمدآقا جوکار، بهرام و دالورپور، 
 .21-61 ص ،2و  3، شماره 3، دوره های نوین تربیتیاندیشه مجلۀ پیشرفت.

عنوان اجتماعی کالس به-بررسی جوّ روانی (.1324. )محمد حسین چاری، مسعود و خیر،
ی علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مجلههای فرهنگ مدرسه. یکی از مؤلفه
 .24-45 ص ،2-3، شماره 9، دوره چمران اهواز

 کاری تحصیلی برمیزان اهمالبینی پیش (.1323. )یوسف حسین چاری، مسعود و دهقانی،
 ، دورههای آموزشی ایرانپژوهش در نظام راهبردهای خودتنظیمی در یادگیری. اساس

 .33-63 ص ،2، شماره 4
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ورزی تحصیلی و ادراک از ساختار (. رابطه تعلل1329خامسان، احمد و شیرزادی، ندا )
های مجله پژوهشکالس: نقش باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی. 

 .56-21(، 1)1 کاربردی روانشناختی،
ورزی گرایی و تعللی کمالمقایسه (.1391. )سعید ،رجبی و مسلم ،عباسی؛ فرهاد ،خرمایی

وره ، دهای یادگیریناتوانی مجلۀ موزان با و بدون ناتوانی یادگیری.آدر مادران دانش
 .33-61 ص ،1، شماره 1

-اضطراب اجتماعی و جوّ روانی (. بررسی رابطۀ1391. )مسعود خواجه، الله و حسین چاری،
 ۀفصلنام آموزان دورۀ راهنمایی. اجتماعی کالس با خودکارآمدی تحصیلی در دانش

 .153-131 ص ،41، شماره 3، دوره روانشناسی تربیتی
 چاری، مسعود؛ مرادی، مرتضی و سلیمانی خشاب،زاده، محمدحسین؛ حسیندهقانی

زندگی تحصیلی و ادراک از الگوهای ارتباطات خانواده و  سر (.1393). عباسعلی
دوره  ،روانشناسی تربیتی فصلنامۀ ای ابعاد خودکارآمدی.ساختار کالس؛ نقش واسطه

 .31-1 ص ،34، شماره 11

-آوری و جوّ روانیی تابرابطه (.1391. )محبوبه ذبیحی، رزیتا؛ بهشته، نیوشا و منصوری،
 صلنامۀف آموزان مقطع راهنمایی شهر تهران. پیشرفت تحصیلی دانش اجتماعی کالس با

 .24-33 ص ،3، شماره 3، دوره های تازه در علوم تربیتیاندیشه

فاهیم، علل، پیامدها و ورزی )متعلل (.1391. )حبیب پور، زهرا؛ فرمانی، سعید و امانی،رجب
 .34-41 ص ،1ه ، شمار1، دوزه شناختیبر خط دانش روان مجلۀ راهکارها(.

نگاهی  (.1394. )الساداتفریده رستگار، احمد؛ حسین، زارع؛ سرمدی، محمدرضا و حسینی،
کاری تحصیلی: مطالعه تحلیلی به ادراک دانشجویان از ساختار کالس درس و اهمال

شی پژوه_علمی فصلنامۀ موزش سنتی و مجازی دانشگاه تهران. های آتطبیقی دوره
 .162-151 ص ،2، شماره 2، دوره رهیافتی نو در مدیریت آموزشی

سنتی( بر جوّ کالس، -اثر نوع ارزشیابی )توصیفی (.1326) .فرهاد روحانی، عباس و ماهر،
، یهای تازه در علوم تربیتاندیشه فصلنامۀ آموزان.های عاطفی و خالقیت دانشویژگی

 .69-55 ص ،2، شماره 4دوره 

 مجلۀ ی آن.کنندهبینیکاری تحصیلی و عوامل پیشاهمال (.1391. )فیروزه هریان آذر،سپ
 .46-9 ص ،2، شماره 3، دوره شناختیمطالعات روان
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ر و کاری تحصیلی در دانشجویان )دختبررسی میزان رواج اهمال (.1391. )کریم سواری،
، شماره 1 دوره ،پژوهشی شناخت اجتماعی-علمی فصلنامۀ پسر( دانشگاه پیام نور اهواز.

 .69-63 ص ،4
های مختلف زندگی دانشجویان دانشگاه ورزی در حوزهبررسی تعلل (.1393. )فاطمه شکفته،

 .شناسی تربیتی، دانشگاه بیرجندی کارشناسی ارشد رشته رواننامهبیرجند. پایان

ارتباط اضطراب،  (.1394). محمود آبادی، جلیل و حیدری،فتح شیخی، محسن؛
روانشناسی  مجلۀ نامه.کاری در تدوین پایانگرایی با اهمالخودکارآمدی و کمال

 .495-423 ص ،35، شماره 9، دوره تحولی: روانشناسان ایرانی

ورزی تحصیلی و ادراک از ساختار کالس با ی تعللرابطه (.1329. )ندا شیرزادی،
 نامۀراهبردهای یادگیری خودتنظیمی. پایانگری باورهای انگیزشی و واسطه

 شناسی ارشد، دانشگاه بیرجند.کارشناسی ارشد رشته روان

های (، اثربخشی آموزش مهارت1393و بابایی، ک. ) صبحی قراملکی، ن؛ حاجلو، ن
، شناختیهای روانها و مدلروش آموزان. مجلۀکاری دانشمدیریت زمان بر اهمال

 .111-91 ص ،15، شماره 2دوره 

ی بررسی رابطه (.1329. )الساداتمحبوبه عابدینی، یاسمین؛ باقریان، رضا و کدخدایی،
فراشناختی با پیشرفت تحصیلی: آزمون -باورهای انگیزشی و راهبردهای شناختی

 .22-32 ص ،3، شماره 14 دوره ،های علوم شناختیتازه مجلۀ های رقیب.مدل
(. مدل 1392ف، محمدحسن و فرج اللهی، مهران )عابدی، صمد؛ سعیدی پور، بهمن؛ صی

بینی راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دانشجویان دانشگاه پیام نور: نقش علّی پیش
ی پژوهش-باورهای هوشی، خودکارآمدی تحصیلی و اهداف پیشرفت. نشریه علمی

 .39-19(، 34)2آموزش و ارزشیابی، 

نقش  (.1394. )حمید پذیر، پریا و رضاییان،مهمان غالمعلی لواسانی، مسعود؛ آذرنییاد، آرش؛
گی به تبینی میزان وابسکاری تحصیلی در پیشخودکارآمدی تحصیلی و ابعاد اهمال

 .44-1 ص ،4، شماره 2، دوره ی فارسینسخه_جهانی رسانه مجلۀ اینترنت.

-25 ص ،415 ، شمارهتدبیر مجلۀ (. تعلل: سندرم فردا.1322. )منیژه فیاضی، مرجان و کاوه،
22. 
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نقش باورهای انگیزشی در رفتار کمک طلبی و  (.1324. )زهره پور، عزت اهلل و سرمد،قدم
 .146-144 ص ،4، شماره 3، دوره روانشناسی مجلۀ آموزان.پیشرفت تحصیلی دانش

ی باورهای رابطه (.1324. )علیرضا کجباف، محمدباقر؛ مولوی، حسین و شیرازی تهرانی،
ان آموزهبردهای یادگیری خودتنظیمی با عملکرد تحصیلی دانشانگیزشی و را

 .33-43 ص ،1، شماره 5، دوره های علوم شناختیتازه مجلۀ دبیرستانی.

و ارتباط آن با اضطراب و کاری در دانشجویان میزان شیوع اهمال (.1322. )داود کرمی،
 .32-45 ص ،2، شماره 13، دوره اندیشه و رفتار مجلۀ افسردگی.

ی عالئم اختالالت رابطه (.1394. )عباس کیامرثی، آذر؛ آریاپوران، سعید و ابوالقاسمی،
وانشناسی ر مجلۀ فس تحصیلی دانشجویان دختر.ورزی و اعتماد به نشخصیت با تعلل

 .21-54 ص ،42، شماره 2 دوره ،اجتماعی
گرایی و کمالی بین بررسی رابطه (.1391. )الدن گورویی، محمد؛ خیر، محمد و هاشمی،

 .کاری تحصیلی در دانشجویانای اهمالی تحصیلی با توجه به نقش واسطهخودپنداره
 .129-133 ص ،4، دوره شناختیهای روانها و مدلروش مجلۀ

ی بررسی و مقایسه (.1393. )محمدعلیتکی، نرگس؛ قمرانی، امیر و برمک، محمدی قلعه
وجه به ا و نابینا با تحرکتی، ناشنو_جسمی آموزان معلولورزی تحصیلی در دانشتعلل

 .31-44 ص ،3، شماره 12 دوره ،تعلیم و تربیت استثنایی مجلۀ نقش جنسیت.

کاری بینی اهمالپیش (.1391. )الساداتمنصوره مطیعی، حورا؛ حیدری، محمود و صادقی،
ای شهر هاول دبیرستان آموزان پایۀهای خودتنظیمی در دانشتحصیلی بر اساس مؤلفه

 .31-29 ص ،42، شماره 2 دوره ،روانشناسی تربیتی فصلنامۀ تهران.

 هری، محمدمهدی و کجباف،مظا زاده، زهرا؛ احدی، حسن؛ حیدری، محمود؛ولی
اساس عوامل  کاری تحصیلی دانشجویان بربینی اهمالپیش (.1393. )محمدباقر

 ،ردیر روانشناسی کاربدانش و پژوهش د مجلۀناختی، هیجانی، انگیزشی و جنسیت. ش
 .111-94 ص ،3، شماره 15 دوره

 مجلۀها و تنگناهای آن. (. تحلیل عاملی: دشواری1322) .علی هومن، حیدرعلی و عسگری،
 .41-1 ص ،4، شماره 35 دوره ،روانشناسی و علوم تربیتی

ورزیدن، کاری: غلبه بر تعلل(. روانشناسی اهمال1391. )ویلیام ، آلبرت و جیمزنال،یسآل
 .(1933: سال انتشار اثر به زبان اصلی) . تهران: رشد.ترجمه محمدعلی فرجاد
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