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تعلل ورزي، یک پدیده رفتاري است که به صورت به تاخیر انداختن تکالیف، توصـیف           

. شده و موجب ایجاد استرس، احساس گناه، کاهش شدید بـازدهی فـردي مـی شـود        

 تعهد به تکالیف و  مسوولیت ها، به عدم تایید اجتماعی منجـر  عدمهمچنین به دلیل   

هـدف، خودکارآمـدي در       نقـش جهـت گیـري      ضر تعیین  حا پژوهش هدف. می شود 

 نفـر   372تعداد   .دانشجویان بود ي و شخصیت در تعلل ورزي تحصیلی         گر خودتنظیم

دانـشگاه تبریـز انتخـاب     از جامعه دانشجویان ايبه شیوه تصادفی طبقه  از دانشجویان 

ــلاز پرســشنامه . شــدند  هــدف پیــشرفت ،(APOQ) ي تحــصیلیورز گــرایش تعل

(AGI)، تحـصیلی  شیاس انگیـز مق (SAM) عـاملی پـنج   پرسـشنامه  و(NEO-

FFI) طلنـشان داد کـه تـس    نتایج پـژوهش  . استفاده شدگیري متغیرها جهت اندازه 

هـاي جهـت    به عنوان شـیوه عملکردگزینی و ، عملکردگریزياجتناب از تکلیف،  طلبی

بـه  ی زگرایی و وظیفـه شناسـ   و نـور ؛يگـر خودکارآمدي در خـودتنظیم   گیري هدف،   

بـه صـورت جداگانـه و      را  تحـصیلی   تعلـل ورزي    وقـوع   هاي شخـصیتی    ویژگیعنوان  

 کـه    نـشان داد    حاضـر  یافته هـاي پـژوهش    . پیش بینی کنند  دار  اترکیبی به طور معن   

ــل ــشجویان تعل ــصیلی دان ــاسبورزي تح ــريراس ــت گی ــدف جه ــاي ه ــاته  ، ادراک

 وظیفـه شناسـی     گرایی و نـورز هاي شخصیتی   و ویژگی ي  گرخودکارآمدي خودتنظیم 

-ها در زمینه اهداف پیشرفت، شـامل ویژگـی       گیريعبارتی، جهت به .قابل تبیین است  

عالوه بر این، صـفات  . هایی هستند که در پیش بینی تعلل ورزي نقش متفاوتی دارند         

کننـده رفتارهـاي   شخصیتی نیز در بسیاري از موقعیت هاي فردي و اجتماعی، تعیین       
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Abstract

Procrastination is a behavioral phenomenon, described as the act off 

putting off the tasks, which may result in stress, a sense of guilt, severe 

loss of personal productivity, as well as social disapproval for not 

meeting responsibilities or commitments. The present study aimed to 

investigate the role of goal orientation, self- efficacy in self-regulation 

and personality in the academic procrastination. Using a random 

stratified method, 372 students were selected from the whole students of 

Tabriz University. They were assessed by Academic Procrastination 

Orientation Questionnaire (APOQ), Achievement Goal Inventory (AGI), 

Scale of Academic Motivation (SAM), and NEO Five-Factor Inventory 

(NEO-FFI). The results showed that mastery-approach, work-avoidance, 

performance-avoidance, and performance-approach as methods of goal 

orientation as well as self-efficacy in self-regulation and personality 

characteristics such as neuroticism and conscientiousness could predict 

procrastination differentially and in a combined method.  Therefore, 

based on the study results it could be concluded that students' academic 

procrastination could be explained based on goal orientation, self-

efficacy of self-regulation and personality characteristics such as 

neuroticism and conscientiousness. In other words, any orientation on 

achievement goals includes characteristics that have different roles in 

the prediction of procrastination. Besides, in most of personal and social 

situations, personality traits determine the individual behaviors.

Keywords: mastery-approach, work-avoidance, performance-avoidance, 

neuroticism, conscientiousness
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  مقدمه

 است که در زندگی و در        روانشناختی ی، صفت 1تعلل ورزي 

خصوص هب. می شود  رده هاي سنی مختلف دیده    میان قشرها و    

 شـایع اسـت و بـا        بسیار،  ي آموزشی میان فراگیران   هادر محیط 

 اتـ هاي پایین کالسـی  گرفتن نمرهجمله باري از پیامدهاي زیان 

 او،او جیـ ، آنوگ بـوزي کولینز( استاي همراه هاي دورهنصرافا

ایـن  رابطـه  بـه  انجام گرفته هاي ، پژوهشدر این راستا.)2008

ـ   اعتمـاد از جملهمختلفی   روانشناختی پدیده با عوامل   نفـس  ه ب

 خلـق و صـفات   ي، گر خودتنظیم  پایین در  ، خودکارآمدي پایین

هـاي  د ضعیف مهارت  هاي هدف و کاربر   ، جهت گیري  شخصیتی

رسـد هـر یـک از ایـن         نظـر مـی   هو ب ي تمرکز داشته اند     یادگیر

از سویی،  .داشته باشند نقشرها در پیش بینی تعلل ورزي      متغی

 ورزي کمتر مـورد شناسـایی قـرار گرفتـه     تعللساز  عوامل زمینه 

رو هـاي   پژوهشرغم   و علی  )2003، یانگ و هیکسون   ،فریتزش(

بایـد دانـش خـویش را       ورزي  ل تعلـل  ، هنوز در مورد عل     رشد به

ورزي به عنوان یکی از موارد درك        تعلل ،از این رو  .  داد گسترش

  ). 2007 استیل،(ت باقی مانده است نشده بشری

ــل  ــزان تعل ــشکل می ــرین در بــین  ورزي تحــصیلی م آف

ــشجویان،  ــددان ــل ح ــا 70اق ــد 95 ت ــتیل،( درص      و )2007اس

مـک کـاون و     (نـشجویان    درصد دا  30 تا   20ورزي حاد در    تعلل

خیر ا تـ  ،ورزيتعللعالوه،  هب . شده است  برآورد) 1991 جانسون،

رغـم   خاص عمـل تلقـی شـده و فـرد علـی            هعمدي در یک دور   

 استیل،(رضایت بخش دارد    آگاهی از پیامدهاي آن، عملکرد غیر     

توجــه قابــل  ). 2005ان، نیــوبگین، اري، اوکاالگــفــر ؛2007

وجـود دارد  علمی هاي  در پژوهشورزياي به علل تعلل مالحظه

راو، ، شـ  )2007(ن  واتـسو و   هـاول که در ایـن راسـتا مطالعـات         

دهد که   می نشان) 2003( ولترزو   )2007 ( و اوالفسون  وادکینز

 منـدي   ي، کفایـت   گـر  ورزي با سطوح پـایین خـودتنظیم      تعلل

نفس و با سطوح باالي اضطراب، استرس و        ه  تحصیلی و اعتماد ب   

) 2005(و چویی   با این حال، مطالعات چو      .  دارد بیماري ارتباط 

ورز از تحـت فـشار   دهد کـه برخـی دانـشجویان تعلـل       می نشان

ـ   برند و لذا تعلل   کردن سود می  کار طـور فعـال برمـی      هورزي را ب

                                                          
1. procrastination                                                       

که استرس و بیمـاري کمتـري را نـسبت بـه سـایر              ند، چرا نگزی

  . کننددانشجویان تجربه می

فریتـزش و  ، )2002( رگنبویت و شووداز سویی مطالعات   

) 2001( و میگلــی و اوردان) 2005( ، لــی)2003( همکــاران

ه بـا   یـ پیامدهاي منفی مانند ارا   ورزي با   دهند که تعلل   می نشان

خــود بــراي امتحــان، تـاخیر تکــالیف، شــتاب در آمــاده کـردن   

گریـــزي، اجتنـــاب از تکلیـــف، عملکرد، اضـــطراب اجتمـــاعی

و موفقیت پـایین رابطـه    ، وظیفه شناسی  ي پایین  گر خودتنظیم

 در سالمت روانموجب پیامدهاي منفی دیگر،از سویی  داشته و

     .دشومی 

هـاي شـناختی،   تعلل ورزي با توجه بـه پیچیـدگی مولفـه         

 و بـه     روزمـره  امور ،تحصیلیهاي  در حوزه  ،عاطفی و رفتاري آن   

 در تصمیم وسواسی و نیز به صورت    مختل یا بدون کنترل   شکل  

کـه تعلـل    در حـالی  . پیدا می کنـد    رات گوناگونی تظاهها  گیري

 هبـ هـستند،   مربوط  ورزي تحصیلی و کلی به اجتناب از تکلیف         

گیري در ارتباط   تعلل ورزي با تصمیم   سایر اشکال   نظر می رسد    

راث بـوده و  تحصیلی نوع ورزي، ترین شکل تعللولمتدا.باشند

فراگیران را تمایل غالب    آن  ) 1986 (و موراکامی بلوم، سولومون   

هاي تحصیلی تعریف نمـوده انـد   لیتبراي به تعویق انداختن فعا   

  .م استاکه همیشه با اضطراب تو

ورزي تحـصیلی بـه     تعلـل ) 1979(به نظر الیس و کناوس      

ملکـرد   زمـانی اسـت کـه ع       ر انداختن اهداف تحـصیلی بـه      خیات

بسیار آشناي   هنمون. شدنی و ناخوشایند می شود    بهینه، بسیار نا  

ها تا شب امتحان و شتاب و     تعویق انداختن مطالعه درس   آن، به   

. مـی شـود  فراگیـران   گیـر   اضطراب ناشی از آن است که گریبان      

 انـواع تکـالیف روزانـه روي مـی     رزي درورغم این که تعللعلی

تعلل ورزي تحصیلی، فراوانـی بـاالیی در دانـشجویان     ولی  دهد،  

 محـسوب   تحـصیلی  در فرایند    زااي آسیب لهاعنوان مس هارد و ب  د

  ).  2006ي، آنوگ بازالکساندر و ( دشومی 

تعلل ورزي تحصیلی با رفتارهاي منفی مثـل نمـره هـاي            

پایین دوره هاي آموزشی، تفکر غیرمنطقی، تقلب، عـزت نفـس           

ــایین،  ــورزپ ــسردگی  گرایی،ن ــاه و اف ــساس گن ــز( اح ش و فریت

 و همچنین با انواع مختلف اضطراب مربوط به         )2003 ،همکاران

در ارتباط اضطراب امتحان و اضطراب اجتماعی از قبیل حصیل  ت

صورت ه بلکه ب،است که نه فقط مانع پیشرفت تحصیلی می شود



  75/75      ورزي تعللوگري گیري هدف، خودکارآمدي، خودتنظیمجهت

 و  کـولینز ( گـذارد منفی بر کیفیت زندگی دانشجویان تاثیر مـی       

  ).2008 ،همکاران

 گذشته، جهت گیـري هـدف پیـشرفت یکـی از            هدر دو ده       

 مطالعه انگیزش پیشرفت بوده      درکار برده شده    همفاهیم عمده ب  

 از درگیر شدن در رفتارهـاي  رد رافگیري هدف، مقصود   و جهت 

مربـوط بـه پیـشرفت و  جهـت گیـري وي نـسبت بـه ارزیــابی        

هـا در زمینـه    جهت گیري.دهدشایستگی خود در کار نشان می    

هایی هستند که در پـیش بینـی        اهداف پیشرفت، شامل ویژگی   

ی بـ  طل  تـسلط  جهت گیري در  .  دارند تعلل ورزي نقش متفاوتی   

 تـسلط بـر    ، و هدف از یـادگیري     شدهکید  اخود ت  بر مفهوم رشد  

 محــافظ تعلــل ورزي کــه   در ایــن راســتا،   . اســت تکلیــف 

بـه   چنـدان         فرد است، در این نو ع جهت گیري        خودارزشمندي

 کـه بـر     گـزین گیري عملکرد   جهت زیفرد حا  .دوقوع نمی پیوند  

حمایت از خودارزشمندي    و    دیگران  به نسبتبهتر  ه عملکرد   یارا

 ،رفتارهاي تعلل ورزانه کمتري نشان مـی دهـد         ،کندمی   تالش

از انجـام   کـه    جهت گیري عملکردگریـز   ز  یحافرد  که  در صورتی 

 بـه    اجتماعی اجتناب می کند، به احتمال زیاد        به دالیل  تکالیف

  . ورزي روي می آوردتعلل

بـراي دوري   کـه    ز جهت گیري اجتناب از تکلیـف      یافراد حا 

 از اشـتغال بـه امـور        تکـالیف اضطراب ناشی از انجـام      جستن از   

از رفتارهاي تعلل ورزانه بیشتري  نظر می کنند،  صرف تحصیلی

در ایـن راسـتا       ).2007هاول و واتـسون،      (می دهند خود نشان   

 مـی دهـد کـه تعلـل         نشان )2000 ( پنتریچ پژوهش هاي نتایج  

 و عملکـرد گزینـی رابطـه        یبـ  طل جهت گیري تسلط    ورزي با   

ر و اســترمن شــاز ســویی نتــایج پــژوهش هــاي  .معکــوس دارد

نشان داده اند که تعلل      ،)2002( مک گرگور و الیوت      و) 2002(

جهـت    و بـا   منفی ی کلی رابطه   طلب با جهت گیري تسلط   ورزي  

  . گزینی رابطه ویژه اي ندارد عملکردگیري

علـل  شان داد کـه ت ن )2007(مطالعات هاول و واتسون    نتایج     

ــافتگی   ــازمان نی ــا س ــدود ورزي ب ــاربرد مح  راهبردهــاي  و ک

فراشناختی مرتبط بوده و این نتایج نشان می دهند که سازمان           

ترین پـیش بینـی   نیافتگی و کاربرد راهبردهاي فراشناختی مهم  

در رابطه با جهت گیـري اجتنـاب از         . تعلل ورزي هستند   کننده

حـال،   بـا ایـن   . گرفتـه اسـت   کمی انجـام    ، پژوهش هاي    کلیفت

که اهداف اجتنـاب از کـار،        انجام گرفته نشان داده اند       مطالعات

در ایـن   . ترین پیامدهاي یـادگیري و پیـشرفت هـستند        زاآسیب

گیـري  جهـت   می دهد که    نشان )2003 (والترز مطالعاتزمینه  

  بـوده و   ترین پیش بینی کننده تعلل ورزي      اجتناب از کار، قوي   

تـرین   مهـم  ،کارآمدي پـایین  ي همراه با خود   این نوع جهت گیر   

. پیش بینی کننده تعلل ورزي هستند

 تعلل ورزي کمابیش در امور زندگی عادي ههرچند که پدید     

افراد نمود عینی دارد، با این حال نمی تـوان از نقـش صـفات و            

هاي شخصیتی در وقوع این پدیده غافل ماند، چراکه این          ویژگی

 موقعیت هاي زنـدگی فـردي و اجتمـاعی،               صفات در بسیاري از   

صـفات یـا    . تعیین کننده رفتارهاي جاري و آتی افـراد هـستند         

 موجود در افراد که به تفاوت هاي فـردي در رفتـار،      هايگرایش

در موقعیت هاي گوناگون مـی انجامـد، تحـت           و تداوم آن   ثبات

هـاي  از ایـن رو، عامـل     . ی شـود  عنوان شخصیت، نامگـذاري مـ     

 در این زمینه، کهبوده پیش بینی کننده تعلل ورزي      ی،شخصیت

با ، بیشترین همبستگی را     گرایینورزوظیفه شناسی و    دو صفت   

  . می دهند ننشاآن 

و گرایی  نـورز  ز سـطوح  ، با هر یک ا    پیشایندهاي تعلل ورزي  

 در  وظیفـه شناسـی   توضیح ایـن کـه      . رنده دا ابطروظیفه شناسی   

 انگیـزه    چـون  گسترده اي صفات   عامل بزرگ، در برگیرنده    پنجمدل  

 يرستا و مـک کـ     و ک  بوده و در این راستا،      جهت دهی هدف   ل و کنتر

 6 وظیفه شناسی،  مفهوم سازي خویش درپژوهش هاي ، در )1991(

، تالش براي   ولیتواحساس مس مهارت و کاردانی، نظم،     ازجمله  عامل  

ـ را در نظر گرفتـ   نگريپیشرفت، خویشتنداري و ژرف      بـه نظـر  و ده ان

نگیزه کنترل شده اجتماعی ، توانایی حفظ ا وظیفه شناس افرادایشان،

خیر انداختـه و   اضامندي شان را به تـ     خشنودي و ر  را داشته و قادرند     

  . دارند غالبا طرح هاي طوالنی مدت

تعیـین  را دومین عامل برتـر شخـصیت       گرایی  نورز       آیسنک

فراطـی در  کرد که می تواند دامنه اي از شرایط ثبـات عـاطفی ا     

یک طرف تا بی ثباتی عاطفی افراطی در طـرف دیگـر را در بـر          

 اضـطراب، افـسردگی،     هايگرایی شامل ویژگی  نورزصفت  . گیرد

منطقـی بـودن،    نفس پایین، تنش، غیر   ه  احساس گناه، اعتماد ب   

سنک و  آیـ (ت  خلقی و حاالت هیجانی بی ثبات اس      کم رویی، بد  

   .)2005 از زاکرمن، نقل  به؛1985، 1آیسنک

                                                          
1. Eysenck, H. J., & Eysenck, M. W.
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 کنش هیجانی مفرطی را نشان داده، معموال واگرانورزافراد 

 مـی تواننـد بـه حالـت         سـختی بـه و بعد از انگیختگی هیجانی،      

و این افراد معموال عـزت نفـس پـایینی دارنـد       . گردند بر طبیعی

م یـ واقعی نیز داشته باشند، دا    ممکن است عقاید و انتظارات غیر     

ه آینده احساس عدم امنیت      خود و برنام   هبار در نگرانند و معموال  

 ه دوستان این افراد، آنها را مضطرب، افرادي با دلـشور     .می کنند 

 پذیر معرفـی مـی کننـد      د عادي، آسیب  زیاد و در مقایسه با افرا     

  ).1389،  و جانپروین(

 دهنـد کـه  نـشان مـی  ) 1995( مطالعـات الي     در این راسـتا    

یی دارند، به طـور      باال گرایینورزورزي در افرادي که     میزان تعلل 

پـژوهش هـاي    در ایـن زمینـه       همچنـین . سـت  ا محسوس بـاال  

بـه نقـل از     ،  1995( 2ونبرگ و لـی   ش ،)1995 (1 و بلوم  جانسون

 گرایینـورز تعلل ورزي با     رابطه) 2001( واتسون    و ) 2005،  لی

بـین تعلـل   ) 2002(و اسـترمن  ر ش عالوه،هب .را نشان داده است   

در . نفی را گزارش کرده اند    همبستگی م وظیفه شناسی   ورزي و   

، انجام گرفتـه    )2005( که توسط لی، کلی و ادواردس        پژوهشی

وظیفـه  و  گرایی  نورز تعلل ورزي و صفات شخصیتی     رابطه میان 

میلگـرام و تـنن      هـاي بررسـی . ، نشان داده شـده اسـت      شناسی

پایدار بـا   صورت  هند که صفت تعلل ورزي ب     ه ا ن داد  نشا )2000(

حـال مطالعـه    بـا ایـن  . مرتبط استشناسی وظیفه   و   گرایینورز

  .  استناد نموده استکم به رابطه )1995(الي 

ثیر ا تعلل ورزي از عوامل فردي متنوعی تههرچند که پدید      

افراد در وقوع آن نقش محوري نگیزشی کن حاالت ایپذیرد، لمی

یند خودتنظیم گري از جایگـاه      ا در این رابطه، فر     که کندایفا می 

فراد اي است که ا    ي شیوه  گر خودتنظیم.  برخوردار است  ياویژه

 و خاتمه اعمال جهت داده شـده  جهت تعیین زمان شروع، ادامه  

 هبـ هاي درونی و بیرونـی       طریق نشانه  شان، از در راستاي اهداف  

 تعلـل ورزي ) 1979(وس اراستا، الیس و کن  در این   . برندکار می 

و گرایش رفتـاري در      گري   عنوان نبود عملکرد خود تنظیم    را به 

چه براي رسیدن به هدف ضروري است، می        خیر انداختن آن  ابه ت 

   .دانند

                                                          
1. Johnson, J. L. & Blum, A. M.
2. Schouwenburg, H. C., & Lay, C. H.

  تنظـیم  خـود ) 1992( پـونز  -، بندورا  و مـارتینز     زیمرمن

ینـد  ا در فر   یادگیرنـده ي در یادگیري را به مـشارکت فعـال          گر

کردن فراینـد یـادگیري ارجـاع مـی        یادگیري، به منظور بیشینه   

ي در پـیش بینـی تعلـل         گـر  ش خودتنظیم در رابطه با نق   . دهد

هـاي  با ویژگی   به رابطه پیشایندهاي تعلل ورزي     ورزي می توان  

فردي هدفمند  گر  تنظیمفرد خود . ي استناد کرد   گر خود تنظیم 

هـاي مـدیریت زمـان، تمـرین        تکنیـک    است که با استفاده از      

معنــادار و جهــت دار، کــاربرد مناســب راهبردهــاي شــناختی و 

 احساس خودکارآمدي سعی در رسیدن به هـدف         ی، و فراشناخت

در  خـود دارد،   ها و استعداد   بهترین شیوه، هماهنگ با توانایی     به

خودکم بینی رنـج مـی           که فرد تعلل ورز از احساسات       حالی

خیر ابرد، از موفقیت و از دست دادن کنترل واهمـه دارد، بـه تـ              

ـ انداختن اعمال را نوعی خودمختاري می دانـد تـا               وسـیله آن  هب

گـاهی،  . ود را حفظ کـرده باشـد      خود ارزشمندي و احترام به خ     

 پایین و مشخص نکردن هدف       بسیار هتعلل ورزي به دلیل انگیز    

است و از اینکـه      دهیفرد تعلل ورز فاقد خودنظم    . بروز می کند  

مورد قـضاوت دیگـران قـرار گیـرد، هراسـان اسـت، ولـی فـرد                 

د بازبینی و ارزیـابی قـرار مـی    ، اعمال خود را مور     گر خودتنظیم

   .کند قضاوت می خوددهد و در مورد اعمال

را نـوعی نـاتوانی در    ورزيتعلـل ) 2007(  و واتـسون  هاول

 هـاي ي می داند که افراد در مواجهه با موقعیـت          گر خود تنظیم 

ي بـا   بـه ایـن معنـی کـه سـازگار         . زندگی از آن بهره می گیرند     

هاي  مستلزم کاربندي روش  هاي زندگی و تغییرات آن      موقعیت

با این حال، برخـی افـراد       . استي منحصر به فرد      گر تنظیمخود

ــیش ــین و پ ــدگی، از در تخم ــرات زن ــی تغیی ــ بین ــارگیري هب ک

ي مناسب حـذر نمـوده و بـه محـض            گر راهبردهاي خودتنظیم 

بـه  . آورنـد ورزانـه روي مـی    وقوع حوادث بـه راهبردهـاي تعلـل       

 کنـد کـه جـستجوي روش       مـی  عنوان) 2000(عبارتی، پنتریچ   

 و ایجاد حس تسلط در موقعیت        گري تنظیمهاي یادگیري خود  

ورزانـه  ي بـا رویکردهـاي تعلـل       گـر  تنظـیم و رضامندي از خـود    

افرادي که در زندگی روزمره با رویکردهـاي         هماهنگی نداشته و  

بینـی   در برابر موقعیـت تـازه و پـیش         ،روندورزانه پیش می  تعلل

   .آورندخیري روي می به پاسخ هاي تانشده محاصره شده و

ورزي بـا     در مطالعات خود به رابطه تعلـل       ،)2003(والترز  

کند ري اشاره کرده و چنین استنباط می      ي یادگی  گر خودتنظیم



  77/77      ورزي تعللوگري گیري هدف، خودکارآمدي، خودتنظیمجهت

 از باورهاي خودکارآمـدي     شناختی، پس ي فرا  گر که خودتنظیم 

شمار می  ه تعلل ورزي ب   تحصیلی دومین پیش بینی کننده قوي     

 گـري در    بر نقـش خـودتنظیم    ،  )2007(، استیل   ینهمچن. رود

 هـاي  اما در این زمینـه پـژوهش       .کید داشته است  اتعلل ورزي ت  

ي از   گر دهند، خودتنظیم دیگري نیز صورت گرفته که نشان می      

 موقعیت، بـه    گذاري بلندمدت و ارزیابی همه جانبه      طریق هدف 

ل و بـه تعلـ  له منتهی شده ایند حل مسا زمان و فر  طوالنی شدن 

الیـوت،   (شـوند هاي اضـطراري خـتم مـی       فرد در برابر موقعیت   

 ،کنـد ورزي را پـیش بینـی مـی       رو،  آنچـه تعلـل      ازاین). 2005

 بلکه به احتمال زیاد ادراکات      ،ي نبوده  گر هاي خودتنظیم فرایند

  .ي است گرخودکارآمدي از خودتنظیم

که در  هاي روانشناختی حاکی از آن است       از سویی بررسی  

از نقـش ادراکـات خودکارآمـدي        علل ورزي نمی تـوان    فرآیند ت 

ز این ویژگـی،    یصرف نظر کرد، چراکه افراد حا     خودتنظیم گري   

هـاي   و در کوشـش    ، انتظار موفقیت داشـته    ه بر مشکالت  در غلب 

هاي خود اعتماد ند و به توانایی  هست خود به مراتب ثابت قدم تر     

نجام تکالیف  در ا لذا   و در تردیدهاي خود غرق نمی شوند،         رنددا

شـولتز و   (عملکرد آنان در سطح بـاالیی اسـت          و   داشتهپشتکار  

  .)1388، ویسیبه نقل از ؛ 1381، 1شولتز

اعتقاد به   ، ناظر بر  ي گر تنظیمخود خودکارآمدي از سویی 

هـایی جهـت تنظـیم و اجـراي انـواع            توانایی و مهـارت   داشتن  

ـ    ،  بـاور  کـه ایـن      ست ا راهبردهاي یادگیري     ود وجـ هنیرویـی را ب

آورد که پایدار و مقاوم بـوده و پیـشرفت تحـصیلی، تکمیـل             می

ثیر قـرار   ا تـ  تحـت  هاي کالسی را  شرکت در یادگیري   و   تکالیف

 ي گـر  تنظیم در خود  فردهاي   باور به قابلیت   ، از این رو   .دهدمی

 ورزي باشـد  تعللکلیدي در تعیین الگوهاي     عامل  می تواند یک    

   .)2007،، لیندزي و رجانیکالسن(

هاي فراگیرانی که به توانایی    کند بیان می  )2002(رز،  اجاپ

 می توانند اطمینان دارند، معتقدند که      ي خویش  گر خود تنظیم 

هاي فراشناختی مورد نیاز براي استفاده از این راهبردهـا          مهارت

 هبــیــک تکلیــف را ثر وو مــدیریت منــابع الزم جهــت انجــام مــ

ي بـاالیی را     گـر  دتنظیمهمچنین فراگیرانی کـه خـو     . ندکارگیر

ادراکـات مـشابهی در قابلیـت هـاي         تظـاهر    به   ،نشان می دهند  

                                                          
1. Schultz, D., & Schultz, S. A.

 منـابعی کـه ادراکـات       ، در واقـع    و دارنـد گـرایش   نیـز   تحصیلی  

ه منـابع شـکل     مـشاب  ،دهنـد را شکل می  آمدي تحصیلی   خودکار

   .ي هستندگر خود تنظیمدهنده خودکارآمدي 

ري بـا   گـ  خـودتنظیم زمینه رابطه مفهوم خودکارآمدي      در

در این  معدودي انجام گرفته است که       تعلل ورزي پژوهش هاي   

 داد کـه  ، نشان)2007(کالسن و همکاران  نتایج مطالعاتراستا

ــودتنظیم ــرخ ــدي گ ــس و  ي، خودکارآم ــزت نف ــصیلی، ع  تح

تعلـل ورزي    ي پیش بینـی کننـده      گر خودتنظیمخودکارآمدي  

  .هستند

 ذکـر شـده،     با توجه به چارچوب نظري و سـوابق پژوهـشی              

جهـت   کـه آیـا       بـود  لاوپاسخ بـه ایـن سـ      پژوهش حاضر   هدف  

هـاي   گري و ویژگـی    خودتنظیم هدف، خودکارآمدي    هايگیري

   ؟کنندمی را پیش بینی  تعلل ورزي تحصیلی وقوع،شخصیتی

  روش

آماري  جامعه   : و روش اجراي پژوهش     نمونه جامعه آماري، 

 گروه آموزشـی    در چهار   دانشجویان دانشگاه تبریز   ،این پژوهش 

علوم پایه، کشاورزي، فنی و مهندسی و علوم انـسانی بـا حجـم              

 372از این جامعه، تعداد . ندبودمشغول به تحصیل  نفر  13000

 که در   شدندنفر به شیوه نمونه گیري تصادفی طبقه اي انتخاب          

ورد  مـ  هـا در تحلیـل  نفر   358 دست آمده از  ه، داده هاي ب   نهایت

ابتـدا نـسبت    ،   نمونـه   گروه  انتخاب منظوربه .استفاده قرار گرفت  

 کـل   ه آموزشـی از ادار    هیان هریک از گروه هاي چهارگان     دانشجو

سـپس، متناسـب بـا حجـم        . آموزش دانشگاه تبریز کـسب شـد      

 نفر 102 آموزشی، تعداد هدانشجویان مذکور در چهار گروه عمد   

 85هاي علوم انسانی،     نفر از دانشکده   99 کشاورزي،   هاز دانشکد 

 نفر از دانشکده هـاي      72هاي فنی و مهندسی و      ر از دانشکده  نف

هـدف پـژوهش    .  نهایی انتخاب شـدند    هعلوم پایه به عنوان نمون    

ها در اختیارشـان    و پرسشنامه براي گروه نمونه توضیح داده شد       

  .قرار گرفت
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  ابزار سنجش

 مقیـاس   :)APOQ(مقیاس گرایش تعلـل ورزي تحـصیلی        

در  آیتمی اسـت کـه       16مقیاسی   1یگرایش تعلل ورزي تحصیل   

 در ي آنهــاآیــتم توســط تــاکمن ســاخته شــده و 1991ســال 

آزمـودنی  . نمـره گـذاري مـی شـود        درجه اي لیکرت     5مقیاس  

پاسخ خود را با گزینه هاي اصال در مورد من صدق نمـی کنـد،               

این مقیاس . و خیلی زیاد مشخص می کند زیاد  کم، تا حدودي،  

ش دانشجویان به تعلل ورزي تحـصیلی       میزان گرای براي ارزیابی   

ساخته شده است و جنبه هاي اختصاصی تعلل ورزي در عرصه           

مـور آموزشـی را مـورد سـنجش قـرار               هاي تحـصیلی و انجـام ا      

 این پرسشنامه، معـین     تاکمن در بررسی عوامل مکنون    . دهدمی

عامـل اختـصاصی تعلـل ورزي تحـصیلی را           یک   کرده است که  

 69/0االت آزمـون قـادر اسـت        وو س می دهد   مورد ارزیابی قرار    

مطالعات اخیر که   . واریانس تعلل ورزي تحصیلی را پوشش دهد      

را نـشان    90/0  پایایی باالي  ،کار برده اند  هب پرسشنامه تاکمن را  

داري ا، رابطـه معنـ    )2006( اند، همچنین هاول و همکـاران     داده

 ورزتعلـل هـاي رفتـاري     ورزي و ارزیابی   نمرات مقیاس تعلل   بین

)54/0 r=(   کـل  در پژوهش حاضر نیز پایایی    . اندگزارش داده  را  

دست هب 86/0برابر با   با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ       آزمون  

  .آمد

ــشنامه  ــشرفت پرس ــدف پی ــدف   :)AGI (ه ــشنامه ه پرس

 در ستوفر وازیـ کر  که توسط   آیتم تشکیل یافته   32از   2پیشرفت

 نـوع جهـت گیـري هـدف         چهـار براي اندازه گیري     2006سال  

،  )8( 4، عملکردگزینـی ) 12(3 طلبـی - تـسلط ،پیشرفت شـامل 

. ال ساخته شد  وس) 5( 6فو اجتناب از تکلی   ) 7( 5عملکردگریزي

همیشه در مورد من ( 1 درجه اي لیکرت از 5ها در مقیاس آیتم

نمـره  ) کنـد می  خیلی در مورد من صدق     (5تا  ) کندصدق نمی 

ها به وسـیله    گیري از جهت  براي هریک ها  نمره. شوند می گذاري

گیـري بـه صـورت      االت در هر کدام از انـواع جهـت        ومیانگین س 

                                                          
1. Academic Procrastination Orientation Questionnaire
(APOQ)
2. Achievement Goal Inventory (AGI)
3. mastery- approach
4. performance- approach
5. performance- avoidance
6. work- avoidance

، به نقل از بدري گرگري و 2006(واز .دشوجداگانه محاسبه می

 درونـی و آلفـاي کرونبـاخ را         مبستگی، ه )1389حسینی اصل،   

 81/0 تـا    64/0اي از   و دامنه  محاسبه کرده    براي این پرسشنامه  

، )81/0(تـسلط طلبـی    : کـه عبارتنـد از     اسـت آورده  دسـت   هرا ب 

، اجتنـــاب از )64/0( ، عملکردگریـــزي)68/0(عملکردگزینـــی 

لفـه  وبراي مدر پژوهش حاضر نیز پایایی آزمون      .)75/0(تکلیف  

 گزینـی ، عملکرد )86/0( ، اجتنـاب از کـار     )84/0( تسلط طلبـی  

  .دست آمدهب) 79/0( گریزيو عملکرد) 85/0(

انگیـزش  پرسـشنامه    :)SAM (گیزش تحصیلی  ان پرسشنامه

بـراي سـنجش     )1992( همکـاران  زیمرمن و   توسط   7پیشرفت

انگیزش تحصیلی تهیه شـد کـه یکـی از زیرمقیـاس هـاي آن،               

ـ    را   خودکارآمدي افـراد  باورهاي    راهبردهـاي   کـارگیري هبـراي ب

ماده بوده   20 زیرمقیاس حاوي این   .سنجدي می  گر خودتنظیم

هـیچ  ( 1از  درجـه اي لیکـرت       5ر یک مقیاس    ها د که آزمودنی 

      آن پاسـخ    بـه ) خیلـی خـوب اسـت      (5تـا   ) وقت خـوب نیـست    

 90/0 تـا    80/0العات قبلی پایـایی و روایـی آن را          مط. دهندمی

 پـژوهش حاضـر     در). 2007،   و همکـاران   السنک( اندنشان داده 

 82/0 زیرمقیاس با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ،      پایایی  نیز  

  .دست آمدهب

 8فهرسـت پـنج عـاملی      :)NEO-FFI(  عاملی پنجفهرست  

 توسـط   1991 در سـال     کـه  اسـت    مـاده اي   60یک پرسشنامه   

 حـوزه بـزرگ شخـصیتی       پـنج و  ساخته شد    کوستا و مک کري   

 و  12تجربه گرایـی   ،11اري، سازگ 10گرایی، برون 9گرایینورزیعنی  

ش  پـژوه درایـن .  را مورد ارزیابی قرار می دهد    13وظیفه شناسی 

 12 (و وظیفـه شناسـی  ) ماده 12 (گرایینورزفقط از زیرمقیاس    

 5آیتم هاي این پرسشنامه بر اساس مقیاس .استفاده شد) ماده

نمـره  ) کـامال مـوافقم   = 5کامال مخالفم تا    = 1(نقطه اي لیکرت    

 ايایـن پرسـشنامه در دامنـه      14 ثبات درونی    . شده است  گذاري

                                                          
7. Scale of Academic Motivation (SAM)
8. Neuroticism Entroversion Openness- Five Factor 
Inventory (NEO- FFI)
9. neuroticism
10. extraversion
11. agreeableness
12. openness to experience
13. conscientiousness
14. internal consistency



  79/79      ورزي تعللوگري گیري هدف، خودکارآمدي، خودتنظیمجهت

، ري و مـک کـ  تاسـ وک( تخمین زده شـده اسـت      86/0  تا   68/0

پایـایی آزمـون بـراي مقیـاس        حاضـر نیـز     در پژوهش   ). 1991

  .دست آمدهب 74/0وظیفه شناسی، و براي  76/0، گرایینورز

  

  یافته ها

 1هاي توصیفی مربوط به پژوهش حاضر در جدول یافته

  .نشان داده شده است

  

  1جدول 

  متغیرهاي پژوهش هاي توصیفیشاخص
  نداردانحراف استا  میانگین  متغیر

  2/80  13/4505  تعلل ورزي

  15/606  7/2984  خودکارآمدي خودتنظیم گري

  45/365  32/1950  تسلط طلبی

  7/277  01/1746  وظیفه شناسی

  24/276  6/1408  نورزگرایی

  44/244  03/1017  عملکردگزینی

  8/250  91/804  عملکردگریزي

  06/186  2/264  اجتناب از کار

  

، اجتناب از کار طلبی، تسلط  سهم ترکیبیبراي بررسی 

، وظیفه شناسی و گرایینورز، گریزيعملکرد، عملکردگزینی

پیش بینی تغییرات  ي در گرادراکات خودکارآمدي خودتنظیم

  استفاده چندگانهاز روش تحلیل رگرسیون  تحصیلیورزي تعلل

         .ه شده استی ارا2جدول  ، در نتایجکه شد 

  

  2جدول 

 چندگانهییرات ناشی از رگرسیونتحلیل واریانس تغ

  سطح معناداري  F  میانگین مجذورات  درجات آزادي  مجموع مجذورات  همزمان

  0001/0*  5/147  60/10141  7  21/70991  تغییرات ناشی از رگرسیون

      722/68  350  78/24052  تغییرات باقیمانده

        357  99/95043  تغییرات کل

*p <  01/0 

  

هـاي   رگرسیون نمره  ،دهدن می مندرجات جدول فوق نشا   

                   بــــا رهــــاي پـــیش بــــین  طـــرف متغی هتعلـــل ورزي بــــ 

)01/0 < p ,57/ 147F به این ، دار استمعنا از نظر آماري) =

ــه  ــی ک ــسلط معن ــی،ت ــار طلب ــاب از ک ــیاجتن ، ، عملکردگزین

ــورز، عملکردگریــزي خودکارآمــدي  ،وظیفــه شناســی و گرایین

ـ  را تعلـل ورزي  ند تغییـرات     هست قادر ي گر خودتنظیم طـور  ه ب

  .دار پیش بینی کننداترکیبی و معن

  

  3جدول 

   و آزمون معنی داري رگرسیون همزمان ضریب تعیین 

  سطح معناداري  2درجه آزادي  1درجه آزادي  R  Fجذورم  R  گام

1  684/0  46/0  574/147  7  350  *0001/0  
*p < 01/0



  هاشمی، مصطفوي، ماشینچی عباسی و بدري  80/80

  

 اساس ضـرایب    رها بر  متغی  سهم ترکیبی این   ،عالوه بر این  

  نتـایج نـشان   .) 3جـدول (د  شـ بتا در معادله رگرسیون محاسبه      

تعلـل  بـین بـا     رکیبی متغیرهاي پـیش      همبستگی ت   که دهدمی

که دهد از سویی ضریب پیش بین نشان می. است 68/0 ،ورزي

 درصـد از    46ند   هـست  طور ترکیبی قادر  همتغیرهاي پیش بین ب   

ــد    ــی کننـــ ــیش بینـــ ــل ورزي را پـــ ــرات تعلـــ .تغییـــ

    

  4جدول

  داري ضریب بتاي متغیرهاي پیش بینا آزمون معن

  سطح معنی داري  t  بتا  بینمتغیر پیش

001/0*-29/30-12/0  خودکارآمدي خودتنظیم گري

03/075/045/0  جهت گیري هدف تسلطی

28/0-09/10-03/0  جهت گیري هدف عملکردگزینی

0001/0*68/016/210  جهت گیري هدف عملکردگریزي

0001/0*16/045/50  جهت گیري هدف اجتناب از تکلیف

06/079/1007/0  گرایینورز

015/0*-44/20-08/0  وظیفه شناسی

            * p < 01/0 

    

 )4جدول ( ضرایب بتاي متغیرهاي پیش بین ،همچنین

ي، عملکردگریزي، گرخودکارآمدي خودتنظیمه هد کدنشان می

 داراي ضرایب گرایی و وظیفه شناسیزنورکلیف، اجتناب از ت

ي  ضرایب بتازیرا، بوده دار در معادله خط رگرسیونابتاي معن

  .دار استاین متغیرها از نظر آماري معنا

  

بحث

، با در نظر گرفتن جنبـه انگیزشـی آن          ورزي تحصیلی تعلل      

پیامدهاي منفی که در فرایند     تحصیل، یادگیري و پیشرفت،     در  

دارد و نیز با توجه     فراگیران   و کیفیت زندگی     تحصیلی، موفقیت 

سـت کـه اهمیـت زیـادي      ابه شیوع نسبتا باالي آن، پدیـده اي      

در زمینه یافتن عوامل پیش بینی پژوهش ها که ، به نحوي   دارد

ــده ــوده و   کنن ــزایش ب ــه اف ــاي   آن رو ب ــه متغیره ــک ب ــر ی ه

عوامل متعددي در شـکل  . روانشناختی مختلفی اشاره داشته اند    

هــاي مــدل در ایــن راســتاي تعلــل ورزي نقــش دارنــد و گیــر

هاي مدل است که می توان به       روانشناختی مختلفی عرضه شده   

  . اشاره نمود)2007( و هاول و واتسون )2007( نظري استیل

 هـدف پیـشرفت در      نقش جهت گیري    حاضر، در پژوهش 

ــر تعلــل ورزي تحــصیلی  زککیویرا و هــااســاس مــدل الیــوت ب

 اسـتیل   بـر اسـاس مـدل   وظیفه شناسـی   و   اییگرنورز ،)1996(

تعلــل   در گــريو ادراکــات خودکارآمــدي خــودتنظیم) 2007(

  .ورزي تحصیلی مورد بررسی قرار گرفت

 نـــشان داد کـــههـــاي حاصـــل از ایـــن پـــژوهش یافتـــه    

              خودکارآمـــــدي اجتنــــاب از تکلیــــف،   عملکردگریــــزي،  

به صورت ترکیبی و  به ترتیب  وظیفه شناسی  و گريخود تنظیم 

. تفکیکی در پیش بینی تعلل ورزي نقش تعیین کننده داشـتند         



        81/81      ورزي تعللوگري گیري هدف، خودکارآمدي، خودتنظیمجهت

هاي مطرح شده در پژوهش هاي پیشین بـراي  با مدل  یافتهاین  

 تبیین يراستاد که در هستنپیش بینی تعلل ورزي قابل تبیین 

) 1996(ز کو هـاراکیوی مدل نظري الیوت   می توان به    وابط  راین  

هـاي  ورزي با جهت گیـري    ن مدل، تعلل  براساس ای  .استناد کرد 

 افراد با تکالیف     و چگونگی مواجهه   داشتهتباط تنگاتنگ   هدف ار 

. ورزانه نقش بسزایی دارند   روزمره، در پیش بینی رفتارهاي تعلل     

افرادي که درانجام تکالیف روزمره، جهت گیـري         که   این معن اهب

رفتارهاي  از ،کنند ایفا میتسلط  طلبی و کنترل بر موقعیت را

  . نمی آورند ي اجتناب نموده و به تعلل ورزي روورزانهتعلل

 در جهت گیري اهداف عملکـردي، از آنجـا کـه            ،از طرفی 

 فـرد   بـوده و  هدف اصلی ارزشیابی، حمایـت از خودارزشـمندي         

اساس کفایت مندي خود را به کمترین تالش و کسب موفقیـت    

ده بـوده و     تهدیـد کننـ    شکـست بـراي وي    لذا  می داند،   وابسته  

فرد  در صورتی که  . کفایتی وي محسوب می شود    شاهدي بر بی  

مهـارت   بـر    انگیزه اي براي تـسلط     ،گریزبا جهت گیري عملکرد   

کـه  آشـکار پیـشرفت     از نمـود     بینـد و   خود را ناتوان مـی     ،ندارد

از ایـن رو،  . مـی کنـد   اجتنـاب توانی وي را نـشان مـی دهـد،       نا

دارزشمندي را  می دانند، خودانشجویانی که خود را فاقد توانایی

، تعیین می کنند براساس شایستگی و آن را براساس نمره نهایی

. دهندو هیچوقت به درستی احساس خودکارآمدي را شکل نمی        

، ارزشــمنديافــراد عملکــرد گریــز، بــه منظــور حمایــت از خود

 اگرچـه ایـن     .کار می گیرند  هرا ب  1راهبردهاي اجتناب از شکست   

ـ  ،هاي خود معلول گري را اتخاذ می کنندافراد این راهبرد   کن یل

  .توانایی استعدم شکست شان به دلیل احساس 

    در جهت گیري اجتناب از تکلیف، فرد براي دوري جستن از           

 در ،انجام مـی دهـد   اضطراب، تکالیف را با صرف کمترین تالش  

 و به موفقیت اهمیتی نمـی        مربوط به تحصیل درگیر نشده     امور

، کار و تالش سخت را ارزشمند نمی داننـد و بـه             اداین افر  .دهد

 در نتیجـه،  ندارنـد، نیـاز  نشان دادن شایستگی خود به دیگـران        

ایـشان چنـدان    موقع تکالیف براي    هانجام ب  یا   شروع بدون تاخیر  

تکالیف تحصیلی بـا    به اتمام     صرفا افرادي،  چنین .مطرح نیست 

ـ     در آنهـا . مـی اندیـشند   صرف کمترین تـالش      وط بـه    امـور مرب

 د و لـذا   یـستن  متعهد ن  آن و به موفقیت در      تحصیل درگیر نبوده  

                                                          
1. failure-avoiding

 ،3رچآ (دارد قرار   ی حوزه هاي زندگ    آنها در سایر   2خود تمرکزي 

ــل از ؛ 1994 ــه نق ــاپالن ب ــانک ــتا  ). 2009 ،چ و ه ــن راس     در ای

نشان داده اند که جهت گیري اجتناب ) 2003(هاي والترزیافته

   ورزانـه را پـیش بینـی      هـاي تعلـل   از تکلیف به طور مثبت رفتار     

 قويجهت گیري را    این  ،  )2003( والترز   مطالعاتکند و نیز    می

 .قلمداد می کندترین پیش بینی کننده تعلل ورزي 

 گرایی و وظیفه شناسینورز در زمینه تبیین رابطه ،از طرفی    

اشاره کـرد کـه   ) 2007( تیلمدل اسمی توان به      با تعلل ورزي  

هـاي  به عنوان پیش بینی کننده       را   و وظیفه شناسی   گرایینورز

 یافتـه هـاي     ،در ایـن راسـتا    . اسـت ورزي مدنظر قرار داده     تعلل

 میلگرام و تـنن  و) 2005،  لی؛ به نقل از     1995( بلوم جانسون و 

ـ  تعنشان داده ا نـد کـه        )2000( صـورت پایـدار بـا    هلـل ورزي ب

نـشان داده   ها  پژوهش . است  مرتبط وظیفه شناسی  گرایی و نورز

  بـا تعلـل ورزي، رابطـه معکـوس         وظیفه شناسـی   اند که سطوح  

لفـه اي از    و می رسد خویشتنداري بـه عنـوان م        به نظر داشته و   

در .  استتعلل ورزيپیش بینی مهمی در عامل  وظیفه شناسی،

این راستا وقتی پیشایندهاي تعلل ورزي مورد توجـه قـرار مـی             

گرایی و نورزقوي با سطوح  ه رابط،امل بیزاري از تکلیف   گیرند، ع 

ذیري بـا تجربـه   پـ همچنـین خطر .  خواهد داشتوظیفه شناسی 

تـر  الگوهـاي دقیـق   بررسـی   از سـویی    . دارد منفـی  هرابطگرایی  

با این صفات   که  حاکی از آن است     ،  گرایینورزو  وظیفه شناسی   

امتحانات، نوشـتن   در   شرکت    تعلل ورزي شامل   نمودهاي عینی 

هاي کلـی و   جلسات کالسی، فعالیتمقاالت، خواندن، حضور در  

  .ندهست در ارتباط اجرایی

 با تعلل ورزي می توان به       گرایینورزدر زمینه تبیین رابطه         

  عـدم   اضطراب، افـسردگی، کمرویـی،     شاخص هاي آن از جمله    

اضطراب یکی از سطوح     .کردنفس و تکانشگري اشاره     ه  اعتماد ب 

ـ      بوده و  گرایینورز  انـواع   ،وص فراگیـران  خـص ه افراد تعلـل ورز ب

ث رکـه سـولومون و      حـالی در  . کنندمختلفی از آن را تجربه می     

عات خود نقش اضطراب را در تعلل ورزي        در مطال ) 1984( بلوم

 بـه نقـش   ید قرار داده اند، سـایر پژوهـشگران  یصیلی مورد تا تح

کلیدي افسردگی و اندوهگینی، بیشتر از اضطراب تاکیـد کـرده           

  . اند

                                                          
2. self- concerns  
3. Acher, F
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ه نفـس پـایین، بـا تـرس از شکـست،            اد ب  و اعتم  کمرویی

کم بینی و مورد قضاوت نادرست دیگران قرار گرفتن کـه از     خود

در ایـن   .  دارد  مـستقیم  رابطـه خصوصیات افراد تعلل ورز است،      

 نفـس بـا تعلـل       رابطه عزت به  ) 1979( الیس و کناوس      ،زمینه

افرادي که از   دارد   بیان می  )2001( واتسون   اشاره کرده و  ورزي  

 در عملکـرد  برند، ممکن است هر شکـست کم بینی رنج می خود

در نتیجه براي حفاظـت از عـزت    دانسته،  بی کفایتی   را نشان از    

 و  فلت، مطالعاتهمچنین .آورند ورزي روي  نفس خود، به تعلل   

ـ          ) 1995(همکاران   ه نشان داده است که تعلل ورزي با اعتمـاد ب

) 1995( ات الي  مطالع ،در این راستا  . نفس، رابطه معکوس دارد   

،  بـاال  گرایینورز ورزي در افرادي با   د که میزان تعلل   دهنشان می 

  .ست ابه طور محسوس باال

لل ورزي بنـابر مـدل    تعي در   گر در تبیین نقش خودتنظیم      

از ورزي می توان به رابطه پیشایند هـاي تعلـل     ) 2007(استیل  

ودن، ترس از شکست، عدم انضباط، فاقد دانش و مهارت ب         جمله  

 سـخت تـصمیم      و بیزاري از تکلیف، بی انگیزه بودن، وابـستگی       

فـرد خـود    . ي اشـاره کـرد     گر هاي خود تنظیم   ویژگی گرفتن با 

فنـون مـدیریت    که با استفاده از  بوده، فردي هدفمند گر تنظیم

ب راهبردهـاي شـناختی و      ر، کـاربرد مناسـ    زمان، تمرین معنادا  

ر رسیدن به هـدف      د  سعی ،و احساس خودکارآمدي  فراشناختی  

، فردي خود انگیخته اسـت  وياز سویی به بهترین شیوه داشته،  

 و بر هیجانات خود نمودهکه اهداف واقع گرایانه براي خود وضع       

کـه فـرد تعلـل ورز از احـساسات خـودکم       در حالی. دارد کنترل

ت و از دسـت دادن کنتـرل   موفقیـ عـدم   بینی رنج مـی بـرد، از        

نداختن اعمـال را نـوعی خودمختـاري        خیر ا ا و به ت   واهمه داشته 

این از  . دنخود را حفظ ک    خودارزشمندي   بدان طریق، داند تا   می

 دهـی اسـت و از اینکـه مـورد        خودنظم    فرد تعلل ورز فاقد    ،رو

  ولـی فـرد خـودتنظیم      بوده،قضاوت دیگران قرار گیرد، هراسان      

و در مـورد اعمـالش   قـرار داده  ، اعمال خود را مورد بـازبینی   گر

م و تنن میلگراپژوهش هاي  نتایج،راستا در این .کنداوت میقض

ــریچ و ) 2000( ــز تعلـــل)2000(پنتـ ــاتوانی در  نیـ ورزي را نـ

د که افـراد    نداري عملکرد فرض نموده و بیان می       گر خودتنظیم

  از تنظـیم عملکردشـان بـاز       زا،هاي استرس ورز در موقعیت  تعلل

.ی یابدکاهش م و ادراکات خودکارآمدي آنها مانده

ي بـا    گـر      در زمینه تبیین رابطه خودکارآمدي خـودتنظیم        

به نقش انگیزه و باورهاي فراگیر در انجام        می توان   تعلل ورزي،   

ــاور دارنــد راهبردهــاي  . اشــاره کــرد تکــالیف ــی کــه ب فراگیران

ي مورد نیـاز بـراي موفقیـت تحـصیلی را دارنـد،              گر خودتنظیم

هـاي    مهـارت  می تواننـد  که  و معتقدند   داشته  انگیزش باالتري   

فراشناختی مورد نیاز براي استفاده از این راهبردهـا و مـدیریت            

بنـابراین  . کار بندنده را بثر یک تکلیفومنابع الزم جهت انجام م   

خیر تـا ،  به انجـام رسـاندن تکلیـف      این افراد نه تنها در شروع و        

-درمـی نظارت  تحت  نشان نمی دهند، بلکه فرایند انجام کار را         

-اما فراگیرانی که خودکارآمدي پایینی دارند و به توانایی        . رندآو

 پـایینی داشـته و در       راي موفقیت باور ندارند، انگیزه    هاي خود ب  

در ایـن   . شروع و به انجام رساندن تکلیف تاخیر نشان می دهند         

 هاي چو و   پژوهش  با یافته هاي    حاضر راستا یافته هاي پژوهش   

 ،)2007( اسـتیل    ،)2003(  درومـا و همکـاران     ،)2005( چویی

 مبنی بر اینکه   همخوانی دارد، ) 2003( و والترز ) 1991(تاکمن  

ي، اجتناب از تکلیـف   گرورزي با خودکارآمدي خود تنظیم  تعلل

  .دمعنادار دار رابطهگریزي و عملکرد

هاي پژوهشی نشان داد که جهـت گیـري         که یافته    نظر به این  

       نقـش تعیـین کننـده در        هدف عملکردگریزي و اجتناب از کار،     

پیشنهاد می شود   لذا  پیش بینی تغیرات تعلل ورزي داشته اند،        

ها در دانشجویان تـدابیر     در خصوص تغییر این نوع جهت گیري      

آموزشی و مدیریتی توسط مدرسان و اساتید دانشگاه اتخاذ شود 

همچنـین  . ها مهیا نگردد  تا زمینه شکل گیري نوع جهت گیري      

 نقش وظیفه شناسیي و  گرخودکارآمدي خودتنظیماز آنجا که 

       د، پیشنهادرنرات تعلل ورزي دایتعیین کننده در پیش بینی تغی

یندهاي آموزشی زمینه موفقیت دانش آموزان در       آشود در فر  می

انجام امور تحصیلی مهیا گـردد و نیـز برنامـه ریـزي مـدون در                

    ن ولیت هـاي تحـصیلی توسـط دانـشجویا        وجهت پـذیرش مـس    

با این حال، در . دعمل آید تا از بروز تعلل ورزي جلوگیري شو      هب

هـاي  ها استفاده از پرسشنامه   این پژوهش همچون سایر پژوهش    

در توانـست   ها بـوده کـه مـی      خودگزارشی، بخشی از محدودیت   

  .ها، به طور ناخواسته خدشه وارد نمایداعتبار یافته
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نقش جهت گيري هدف، خودكارآمدي خودتنظيم گري و شخصيت در تعلل ورزي

Role of goal orientation, self-efficacy of self-regulation and personality in procrastination
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چكيده

تعلل ورزی، یک پدیده رفتاری است که به صورت به تاخیر انداختن تکالیف، توصیف شده و موجب ایجاد استرس، احساس گناه، کاهش شدید بازدهی فردی می شود. همچنین به دلیل عدم تعهد به تکالیف و  مسوولیت ها، به عدم تايید اجتماعی منجر می شود. هدف پژوهش حاضر تعیین نقش جهت گيري هدف، خودكارآمدي در خودتنظيم گري و شخصيت در تعلل ورزي تحصيلي دانشجویان بود. تعداد 372 نفر از دانشجويان به شیوه تصادفی طبقهای از جامعه دانشجویان دانشگاه تبريز انتخاب شدند. از پرسشنامه گرایش تعلل ورزی تحصیلی (APOQ)، هدف پیشرفت (AGI)، مقیاس انگیزش تحصیلی (SAM)  و پرسشنامه پنج عاملی (NEO-FFI)  جهت اندازهگیری متغیرها استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد كه تسلط طلبی، اجتناب از تکلیف، عملكردگريزي و عملكردگزيني به عنوان شیوههای جهت گیری هدف، خودكارآمدي در خودتنظيمگري؛ و نورزگرایی و وظیفه شناسی به عنوان ويژگيهاي شخصيتي وقوع تعلل ورزی تحصیلی را به صورت جداگانه و ترکیبی به طور معنادار پیش بینی کنند. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که  تعللورزی تحصیلی دانشجویان براساس جهت گیریهاي هدف، ادراکات خودکارآمدی خودتنظیمگری و ویژگیهای شخصیتی نورزگرایی و وظیفه شناسی قابل تبیین است. بهعبارتی، جهتگيريها در زمينه اهداف پيشرفت، شامل ويژگيهايي هستند كه در پيش بيني تعلل ورزي نقش متفاوتي دارند. علاوه بر این، صفات شخصیتی نیز در بسیاری از موقعیت های فردی و اجتماعی، تعیینکننده رفتارهای افراد هستند.

واژههای کلیدی: تسلط طلبی، اجتناب از تکلیف، عملکردگریزی، نورزگرایی، وظیفه شناسی
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Abstract

Procrastination is a behavioral phenomenon, described as the act off putting off the tasks, which may result in stress, a sense of guilt, severe loss of personal productivity, as well as social disapproval for not meeting responsibilities or commitments. The present study aimed to investigate the role of goal orientation, self- efficacy in self-regulation and personality in the academic procrastination. Using a random stratified method, 372 students were selected from the whole students of Tabriz University. They were assessed by Academic Procrastination Orientation Questionnaire (APOQ), Achievement Goal Inventory (AGI), Scale of Academic Motivation (SAM), and NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI). The results showed that mastery-approach, work-avoidance, performance-avoidance, and performance-approach as methods of goal orientation as well as self-efficacy in self-regulation and personality characteristics such as neuroticism and conscientiousness could predict procrastination differentially and in a combined method.  Therefore, based on the study results it could be concluded that students' academic procrastination could be explained based on goal orientation, self-efficacy of self-regulation and personality characteristics such as neuroticism and conscientiousness. In other words, any orientation on achievement goals includes characteristics that have different roles in the prediction of procrastination. Besides, in most of personal and social situations, personality traits determine the individual behaviors.

Keywords: mastery-approach, work-avoidance, performance-avoidance, neuroticism, conscientiousness
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مقدمه

تعلل ورزي
، صفتی روانشناختي است كه در زندگي و در ميان قشرها و رده هاي سني مختلف ديده مي شود. بهخصوص در محيطهاي آموزشي ميان فراگيران، بسیار شايع است و با پيامدهاي زيانباري از جمله گرفتن نمرههاي پايين كلاسي تا انصرافهاي دورهاي همراه است (كولينز، آنوگ بوزی و جيااو، 2008). در اين راستا، پژوهشهای انجام گرفته به رابطه این پدیده با عوامل روانشناختي مختلفي از جمله اعتماد به نفس پایین، خودکارآمدی پايين در خودتنظیم گری، خلق و صفات شخصیتی، جهت گیریهای هدف و کاربرد ضعیف مهارتهای یادگیري تمرکز داشته اند و بهنظر ميرسد هر يك از اين متغيرها در پيش بيني تعلل ورزي نقش داشته باشند. از سویی، عوامل زمینهساز تعللورزی کمتر مورد شناسایی قرار گرفته (فریتزش، یانگ و هیکسون،2003) و علیرغم پژوهشهای رو به رشد، هنوز در مورد علل تعللورزی باید دانش خویش را گسترش داد. از این رو، تعللورزی به عنوان یکی از موارد درک نشده بشریت باقی مانده است (استیل، 2007). 

میزان تعللورزی تحصیلی مشکلآفرین در بین دانشجویان، حداقل 70 تا 95 درصد (استیل،2007)  و    تعللورزی حاد در 20 تا 30 درصد دانشجویان (مک کاون و جانسون، 1991) برآورد شده است. بهعلاوه، تعللورزی، تاخیر عمدی در یک دوره خاص عمل تلقی شده و فرد علیرغم آگاهی از پیامدهای آن، عملکرد غیررضایت بخش دارد (استیل، 2007؛ فراری، اوکالاگان، نیوبگین، 2005). توجه قابل ملاحظهای به علل تعللورزی در پژوهشهای علمی وجود دارد که در این راستا مطالعات هاول و واتسون (2007)، شراو، وادکینز و اولافسون (2007) و ولترز (2003) نشان میدهد که تعللورزی با سطوح پایین خودتنظیم گری، کفایت مندی تحصیلی و اعتماد به نفس و با سطوح بالای اضطراب، استرس و بیماری ارتباط دارد. با این حال، مطالعات چو و چویی (2005) نشان میدهد که برخی دانشجویان تعللورز از تحت فشار کارکردن سود میبرند و لذا تعللورزی را بهطور فعال برمی گزینند، چراکه استرس و بیماری کمتری را نسبت به سایر دانشجویان تجربه میکنند. 

از سویی مطالعات دویت و شوونبرگ (2002)، فریتزش و همکاران (2003)، لی (2005) و میگلی و اوردان (2001) نشان میدهند که تعللورزی با پیامدهای منفی مانند ارایه با تاخیر تکالیف، شتاب در آماده کردن خود برای امتحان، اضطراب اجتماعی، اجتناب از تکلیف، عملکردگریزی، خودتنظیم گری پایین، وظیفه شناسی و موفقیت پایین رابطه داشته و از سویی دیگر، موجب پیامدهای منفی در سلامت روان می شود.   

تعلل ورزي با توجه به پيچيدگي مولفههاي شناختي، عاطفي و رفتاري آن، در حوزههای تحصیلی، امور روزمره و به شکل مختل یا بدون کنترل و نیز به صورت وسواسی در تصمیم گیریها تظاهرات گوناگوني پیدا می کند. در حاليكه تعلل ورزي تحصيلي و كلي به اجتناب از تكليف مربوط هستند، به نظر مي رسد سایر اشکال تعلل ورزي با تصميمگيري در ارتباط باشند. متداولترين شكل تعللورزي، نوع تحصيلي بوده و راث بلوم، سولومون و موراكامي (1986) آن را تمايل غالب فراگيران براي به تعويق انداختن فعاليتهاي تحصيلي تعريف نموده اند كه هميشه با اضطراب توام است.

به نظر اليس و كناوس (1979) تعللورزي تحصيلي به تاخير انداختن اهداف تحصيلي به زماني است كه عملكرد بهينه، بسيار ناشدني و ناخوشايند مي شود. نمونه بسيار آشناي آن، به تعويق انداختن مطالعه درسها تا شب امتحان و شتاب و اضطراب ناشي از آن است كه گريبانگير فراگیران مي شود. عليرغم اين كه تعلل ورزي در انواع تكاليف روزانه روي مي دهد، ولی تعلل ورزي تحصيلي، فراواني بالايي در دانشجويان دارد و بهعنوان مسالهاي آسيبزا در فرايند تحصيلي محسوب می شود (الكساندر و آنوگ بازي، 2006).  

تعلل ورزي تحصيلي با رفتارهاي منفي مثل نمره هاي پايين دوره هاي آموزشي، تفكر غيرمنطقي، تقلب، عزت نفس پايين، نورزگرایی، احساس گناه و افسردگي (فريتزش و همکاران، 2003) و همچنين با انواع مختلف اضطراب مربوط به تحصيل از قبیل اضطراب امتحان و اضطراب اجتماعي در ارتباط است كه نه فقط مانع پيشرفت تحصيلي مي شود، بلكه بهصورت منفي بر كيفيت زندگي دانشجويان تاثير ميگذارد (كولينز و همکاران، 2008).

     در دو دهه گذشته، جهت گيري هدف پيشرفت يكي از مفاهيم عمده بهكار برده شده در مطالعه انگيزش پیشرفت بوده  و جهتگيري هدف، مقصود فرد را از درگير شدن در رفتارهاي مربوط به پيشرفت و  جهت گيري وي نسبت به ارزيابي شايستگي خود در كار نشان ميدهد. جهت گيريها در زمينه اهداف پيشرفت، شامل ويژگيهايي هستند كه در پيش بيني تعلل ورزي نقش متفاوتي دارند. در جهت گيري تسلط طلبي بر مفهوم رشد خود تاكيد شده و هدف از يادگيري، تسلط بر تكليف است. در این راستا، تعلل ورزي كه محافظ خودارزشمندي فرد است، در این نو ع جهت گیری چندان به وقوع نمي پيوندد. فرد حایز جهت گيري عملكردگزين که بر ارایه عملکرد بهتر نسبت به ديگران و حمايت از خودارزشمندي تلاش می كند، رفتارهای تعلل ورزانه کمتری نشان می دهد، در صورتیکه فرد حایز جهت گيري عملكردگريز که از انجام تكاليف به دلایل اجتماعی اجتناب می کند، به احتمال زياد به تعللورزي روي مي آورد. 

افراد حایز جهت گيري اجتناب از تكليف که براي دوري جستن از اضطراب ناشی از انجام تكاليف از اشتغال به امور تحصیلی صرف  نظر می کنند، رفتارهای تعلل ورزانه بیشتری از خود نشان می دهند (هاول و واتسون، 2007). در این راستا  نتايج پژوهش های پنتريچ (2000) نشان می دهد كه تعلل ورزي با   جهت گيري تسلط طلبي و عملكرد گزيني رابطه معکوس دارد. از سویی نتایج پژوهش های شر و استرمن (2002) و مك گرگور و اليوت (2002)، نشان داده اند که تعلل ورزي با جهت گيري تسلط طلبي كلي رابطه منفی و با جهت گيري عملكردگزيني رابطه ویژه ای ندارد. 

    نتايج مطالعات هاول و واتسون (2007) نشان داد كه تعلل ورزي با سازمان نيافتگی و كاربرد محدود راهبردهاي فراشناختي مرتبط بوده و این نتایج نشان می دهند كه سازمان نيافتگي و كاربرد راهبردهاي فراشناختي مهمترین پيش بيني كننده تعلل ورزي هستند. در رابطه با جهت گيري اجتناب از تكليف، پژوهش های كمي انجام گرفته است. با اين حال، مطالعات انجام گرفته نشان داده اند كه اهداف اجتناب از كار، آسيبزاترين پيامدهاي يادگيري و پيشرفت هستند. در اين زمينه مطالعات والترز (2003) نشان می دهد که جهتگيري اجتناب از كار، قوي ترين پيش بيني كننده تعلل ورزي بوده و اين نوع جهت گيري همراه با خودكارآمدي پايين، مهمترین پيش بيني كننده تعلل ورزي هستند. 

     هرچند که پدیده تعلل ورزی کمابیش در امور زندگی عادی افراد نمود عینی دارد، با این حال نمی توان از نقش صفات و ویژگیهای شخصیتی در وقوع این پدیده غافل ماند، چراکه این صفات در بسیاری از موقعیت های زندگی فردی و اجتماعی،      تعیین کننده رفتارهای جاری و آتی افراد هستند. صفات يا گرايشهاي موجود در افراد كه به تفاوت هاي فردي در رفتار، ثبات و تداوم آن در موقعيت هاي گوناگون مي انجامد، تحت عنوان شخصيت، نامگذاری می شود. از این رو، عاملهای شخصیتی، پيش بيني كننده تعلل ورزي بوده که در این زمینه، دو صفت وظیفه شناسی و نورزگرایی، بيشترين همبستگي را با آن نشان می دهند. 

پيشايندهاي تعلل ورزي، با هر يك از سطوح نورزگرایی و وظیفه شناسی رابطه دارند. توضیح این که وظیفه شناسی در مدل پنج عامل بزرگ، در برگيرنده صفات گسترده ای چون انگيزه كنترل و جهت دهي هدف بوده و در این راستا، كوستا و مك كري (1991)، در پژوهش های خویش در مفهوم سازي  وظیفه شناسی، 6 عامل ازجمله مهارت و كارداني، نظم، احساس مسوولیت، تلاش براي پيشرفت، خويشتنداري و ژرفنگري را در نظر گرفته اند و به نظر ایشان، افراد وظیفه شناس، توانايي حفظ انگيزه كنترل شده اجتماعي را داشته و قادرند خشنودي و رضامندي شان را به تاخیر انداخته و غالبا طرح هاي طولاني مدت دارند. 

      آيسنک نورزگرایی را دومين عامل برتر شخصيت تعیین كرد كه مي تواند دامنه اي از شرايط ثبات عاطفي افراطي در يك طرف تا بي ثباتي عاطفي افراطي در طرف ديگر را در بر گيرد. صفت نورزگرایی شامل ويژگيهاي اضطراب، افسردگي، احساس گناه، اعتماد به نفس پايين، تنش، غيرمنطقي بودن، كم رويي، بدخلقي و حالات هيجاني بي ثبات است (آيسنک و آیسنک
، 1985؛ به نقل از زاكرمن، 2005). 

افراد نورزگرا، معمولا واكنش هيجاني مفرطي را نشان داده و بعد از انگيختگي هيجاني، بهسختي مي توانند به حالت طبيعي برگردند. این افراد معمولا عزت نفس پاييني دارند و ممكن است عقايد و انتظارات غيرواقعي نيز داشته باشند، دایم نگرانند و معمولا درباره خود و برنامه آينده احساس عدم امنيت مي كنند. دوستان اين افراد، آنها را مضطرب، افرادی با دلشوره زياد و در مقايسه با افراد عادي، آسيبپذير معرفي مي كنند (پروین و جان، 1389).

    در این راستا مطالعات لای (1995) نشان میدهند که میزان تعللورزی در افرادی که نورزگرایی بالایی دارند، به طور محسوس بالا است. همچنین در اين زمينه پژوهش های جانسون و بلوم
 (1995)، شونبرگ و لي
 (1995، به نقل از لي، 2005)  و واتسون (2001) رابطه تعلل ورزي با نورزگرایی را نشان داده است. بهعلاوه، شر و استرمن (2002) بين تعلل ورزي و وظیفه شناسی همبستگي منفی را گزارش کرده اند. در پژوهشی كه توسط لي، كلي و ادواردس (2005)، انجام گرفته رابطه ميان تعلل ورزي و صفات شخصيتي نورزگرایی و وظیفه شناسی، نشان داده شده است. بررسیهای ميلگرام و تنن (2000) نشان داده اند كه صفت تعلل ورزي بهصورت پايدار با نورزگرایی و وظیفه شناسی مرتبط است. با اين حال مطالعه لاي (1995) به رابطه كم استناد نموده است. 

      هرچند که پدیده تعلل ورزی از عوامل فردی متنوعی تاثیر میپذیرد، ليکن حالات انگيزشي افراد در وقوع آن نقش محوری ایفا میکند كه در این رابطه، فرایند خودتنظیم گری از جایگاه ویژهاي برخوردار است. خودتنظيم گري شيوه اي است كه افراد جهت تعيين زمان شروع، ادامه و خاتمه اعمال جهت داده شده در راستاي اهدافشان، از طريق نشانههاي دروني و بيروني به كار ميبرند. در اين راستا، اليس و كناوس (1979) تعلل ورزي را بهعنوان نبود عملكرد خود تنظيم گري و گرايش رفتاري در به تاخير انداختن آنچه براي رسيدن به هدف ضروري است، مي دانند. 

زيمرمن، بندورا  و مارتینز- پونز (1992) خود تنظيم گري در يادگيري را به مشاركت فعال يادگيرنده  در فرايند يادگيري، به منظور بيشينهكردن فرايند يادگيري ارجاع مي دهد. در رابطه با نقش خودتنظيم گري در پيش بيني تعلل ورزي مي توان به رابطه پيشايندهاي تعلل ورزي با ويژگيهاي خود تنظيم گري استناد كرد. فرد خودتنظيمگر فردي هدفمند است كه با استفاده از    تكنيكهاي مديريت زمان، تمرين معنادار و جهت دار، كاربرد مناسب راهبردهاي شناختي و فراشناختي، و احساس خودكارآمدي سعي در رسيدن به هدف به بهترين شيوه، هماهنگ با تواناييها و استعداد خود دارد، در حاليكه فرد تعلل ورز از احساسات      خودكم بيني رنج مي برد، از موفقيت و از دست دادن كنترل واهمه دارد، به تاخير انداختن اعمال را نوعي خودمختاري مي داند تا بهوسيله آن خود ارزشمندي و احترام به خود را حفظ كرده باشد. گاهي، تعلل ورزي به دليل انگيزه بسیار پايين و مشخص نكردن هدف بروز مي كند. فرد تعلل ورز فاقد خودنظمدهي است و از اينكه مورد قضاوت ديگران قرار گيرد، هراسان است، ولي فرد خودتنظيم گر، اعمال خود را مورد بازبيني و ارزيابي قرار مي دهد و در مورد اعمال خود قضاوت ميكند. 

هاول و واتسون (2007) تعللورزی را نوعی ناتوانی در خود تنظیم گری مي داند که افراد در مواجهه با موقعیتهای زندگی از آن بهره می گیرند. به این معنی که سازگاری با موقعیتهای زندگی و تغییرات آن مستلزم کاربندی روش های خودتنظیم گری منحصر به فرد است. با این حال، برخی افراد در تخمین و پیشبینی تغییرات زندگی، از بهکارگیری راهبردهای خودتنظیم گری مناسب حذر نموده و به محض وقوع حوادث به راهبردهای تعللورزانه روی میآورند. به عبارتی، پنتریچ (2000) عنوان میکند که جستجوی روش های یادگیری خودتنظیم گری و ایجاد حس تسلط در موقعیت و رضامندی از خودتنظیم گری با رویکردهای تعللورزانه هماهنگی نداشته و افرادی که در زندگی روزمره با رویکردهای تعللورزانه پیش میروند، در برابر موقعیت تازه و پیشبینی نشده محاصره شده و به پاسخ های تاخیری روی میآورند. 

والترز (2003)، در مطالعات خود به رابطه تعلل ورزي با خودتنظيم گري يادگيري اشاره كرده و چنين استنباط ميكند كه خودتنظيم گري فراشناختي، پس از باورهاي خودكارآمدي تحصيلي دومين پيش بيني كننده قوي تعلل ورزي بهشمار مي رود. همچنين، استيل (2007)، بر نقش خودتنظيم گري در تعلل ورزي تاكيد داشته است. اما در اين زمينه پژوهشهای ديگري نيز صورت گرفته كه نشان میدهند، خودتنظیم گری از طریق هدف گذاری بلندمدت و ارزیابی همه جانبه موقعیت، به طولانی شدن زمان و فرایند حل مساله منتهی شده و به تعلل فرد در برابر موقعیت های اضطراری ختم میشوند (الیوت، 2005). ازاين رو،  آنچه تعللورزی را پیش بینی میکند، فرایندهای خودتنظیم گری نبوده، بلکه به احتمال زياد ادراکات خودکارآمدی از خودتنظیم گری است.

از سويي بررسيهاي روانشناختي حاكي از آن است كه در فرآيند تعلل ورزي نمي توان از نقش ادراكات خودكارآمدي خودتنظیم گری صرف نظر كرد، چراکه افراد حایز این ویژگی، در غلبه بر مشكلات، انتظار موفقيت داشته و در كوششهاي خود به مراتب ثابت قدم تر هستند و به تواناييهاي خود اعتماد دارند و در ترديدهاي خود غرق نمي شوند، لذا در انجام تكاليف پشتكار داشته و عملكرد آنان در سطح بالايي است (شولتز و شولتز
، 1381؛ به نقل از ويسي، 1388).

از سويي خودکارآمدی خودتنظیم گری، ناظر بر اعتقاد به داشتن توانایی و مهارت هایی جهت تنظیم و اجرای انواع راهبردهای یادگیری است که این باور، نیرویی را بهوجود    میآورد که پایدار و مقاوم بوده و پیشرفت تحصیلی، تکمیل تکالیف و شرکت در یادگیریهای کلاسی را تحت تاثیر قرار میدهد. از اين رو، باور به قابلیت های فرد در خودتنظیم گری می تواند یک عامل کلیدی در تعیین الگوهای تعللورزی باشد (کلاسن، لیندزی و رجانی، 2007). 

پاجارز، (2002) بیان میکند فراگيراني كه به تواناييهاي خود تنظيم گري خویش اطمينان دارند، معتقدند كه می توانند مهارتهاي فراشناختي مورد نياز براي استفاده از اين راهبردها و مديريت منابع لازم جهت انجام موثر يك تكليف را به كارگيرند. همچنين فراگيراني كه خودتنظيم گري بالايي را نشان مي دهند، به تظاهر ادراكات مشابهي در قابليت هاي تحصيلي نیز گرايش دارند و در واقع، منابعي كه ادراكات خودكارآمدي تحصيلي را شكل ميدهند، مشابه منابع شكل دهنده خودكارآمدي خود تنظيم گري هستند. 

در زمينه رابطه مفهوم خودكارآمدي خودتنظيم گري با تعلل ورزي پژوهش های معدودي انجام گرفته است كه در اين راستا نتايج مطالعات كلاسن و همكاران (2007)، نشان داد كه خودتنظيم گري، خودكارآمدي تحصيلي، عزت نفس و خودكارآمدي خودتنظيم گري پيش بيني كننده تعلل ورزي هستند.

     با توجه به چارچوب نظری و سوابق پژوهشی ذکر شده، هدف پژوهش حاضر پاسخ به اين سوال بود كه آيا جهت گيريهاي هدف، خودكارآمدي خودتنظيم گري و ويژگيهاي شخصيتي، وقوع تعلل ورزي تحصيلي را پيش بيني ميكنند؟ 

روش

جامعه آماري، نمونه و روش اجرای پژوهش: جامعه آماری این پژوهش، دانشجویان دانشگاه تبریز در چهار گروه آموزشی علوم پایه، کشاورزی، فنی و مهندسی و علوم انسانی با حجم 13000 نفر مشغول به تحصیل بودند. از این جامعه، تعداد 372 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند که در نهایت، داده های بهدست آمده از 358 نفر در تحلیلها مورد استفاده قرار گرفت. بهمنظور انتخاب گروه نمونه، ابتدا نسبت دانشجویان هریک از گروه های چهارگانه آموزشی از اداره کل آموزش دانشگاه تبریز کسب شد. سپس، متناسب با حجم دانشجویان مذکور در چهار گروه عمده آموزشی، تعداد 102 نفر از دانشکده کشاورزی، 99 نفر از دانشکدههای علوم انسانی، 85 نفر از دانشکدههای فنی و مهندسی و 72 نفر از دانشکده های علوم پایه به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند. هدف پژوهش براي گروه نمونه توضيح داده شد و پرسشنامهها در اختيارشان قرار گرفت.

ابزار سنجش

مقیاس گرایش تعلل ورزی تحصیلی (APOQ): مقیاس گرایش تعلل ورزی تحصیلی
 مقیاسی 16 آیتمی است که در سال 1991 توسط تاکمن ساخته شده و آیتمهای آن در مقیاس 5 درجه اي ليكرت نمره گذاری می شود. آزمودني پاسخ خود را با گزينه هاي اصلا در مورد من صدق نمي كند، كم، تا حدودي، زياد و خيلي زياد مشخص مي كند. این مقیاس برای ارزیابی میزان گرایش دانشجویان به تعلل ورزی تحصیلی ساخته شده است و جنبه های اختصاصی تعلل ورزی در عرصه های تحصیلی و انجام امور آموزشی را مورد سنجش قرار     میدهد. تاکمن در بررسی عوامل مکنون این پرسشنامه، معین کرده است که یک عامل اختصاصی تعلل ورزی تحصیلی را مورد ارزیابی قرار می دهد و سوالات آزمون قادر است 69/0 واریانس تعلل ورزی تحصیلی را پوشش دهد. مطالعات اخیر که پرسشنامه تاکمن را بهکار برده اند، پایایی بالای 90/0 را نشان دادهاند، همچنین هاول و همکاران (2006)، رابطه معناداری بین نمرات مقیاس تعللورزی و ارزیابیهای رفتاری تعللورز (54/0 r=) را گزارش دادهاند. در پژوهش حاضر نیز پایایی كل آزمون با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر با 86/0 بهدست آمد.

پرسشنامه هدف پیشرفت (AGI): پرسشنامه هدف پيشرفت
 از 32 آیتم تشكيل يافته که توسط كریستوفر واز در سال 2006 برای اندازه گیری چهار نوع جهت گیری هدف پیشرفت شامل، تسلط- طلبي
 (12) ، عملكردگزيني
 (8)،  عملكردگريزي
 (7) و اجتناب از تكليف
 (5) سوال ساخته شد. آیتمها در مقیاس 5 درجه اي ليكرت از 1 (همیشه در مورد من صدق نمیکند) تا 5 (خیلی در مورد من صدق  میکند) نمره گذاری ميشوند. نمرهها برای هریک از جهتگیریها به وسیله میانگین سوالات در هر كدام از انواع جهتگيري به صورت جداگانه محاسبه میشود. واز (2006، به نقل از بدري گرگري و حسيني اصل، 1389)، همبستگي دروني و آلفاي كرونباخ را براي اين پرسشنامه محاسبه كرده و دامنهاي از 64/0 تا 81/0 را بهدست آورده است كه عبارتند از: تسلط طلبي(81/0)، عملكردگزيني (68/0)، عملكردگريزي (64/0)، اجتناب از تكليف (75/0). در پژوهش حاضر نیز پایایی آزمون براي مولفه تسلط طلبي (84/0)، اجتناب از كار (86/0)، عملكردگزيني (85/0) و عملكردگريزي (79/0) بهدست آمد.

پرسشنامه انگیزش تحصیلی (SAM): پرسشنامه انگيزش پيشرفت
 توسط زیمرمن و  همکاران (1992) برای سنجش انگیزش تحصیلی تهیه شد که یکی از زیرمقیاس های آن، باورهای خودکارآمدی افراد را برای بهکارگیری راهبردهای خودتنظیم گری میسنجد. این زیرمقیاس حاوی 20 ماده بوده که آزمودنیها در یک مقیاس 5 درجه اي ليكرت از 1 (هیچ وقت خوب نیست) تا 5 (خیلی خوب است) به آن پاسخ      میدهند. مطالعات قبلی پایایی و روایی آن را 80/0 تا 90/0 نشان دادهاند (کلاسن و همکاران، 2007). در پژوهش حاضر نیز پایایی زیرمقیاس با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، 82/0 بهدست آمد.

فهرست پنج عاملی (NEO-FFI): فهرست پنج عاملی
 یک پرسشنامه 60 ماده ای است كه در سال 1991 توسط کوستا و مک کری ساخته شد و پنج حوزه بزرگ شخصیتی یعنی نورزگرایی
، برونگرایی
، سازگاری
، تجربه گرایی
 و وظیفه شناسی
 را مورد ارزيابي قرار مي دهد. دراین پژوهش فقط از زیرمقیاس نورزگرایی (12 ماده) و وظیفه شناسی (12 ماده) استفاده شد. آيتم هاي اين پرسشنامه بر اساس مقیاس 5 نقطه ای لیکرت (1= کاملا مخالفم تا 5= کاملا موافقم) نمره گذاری شده است. ثبات درونی 
این پرسشنامه در دامنهای 68/0 تا  86/0 تخمین زده شده است (کوستا و مک کری، 1991). در پژوهش حاضر نیز پایایی آزمون برای مقیاس نورزگرایی، 76/0 و براي وظیفه شناسی، 74/0 بهدست آمد.

یافته ها

يافتههاي توصيفي مربوط به پژوهش حاضر در جدول 1 نشان داده شده است.

جدول 1

شاخصهای توصیفی متغيرهاي پژوهش

		متغیر

		میانگین

		انحراف استاندارد



		تعلل ورزی

		13/4505

		2/80



		خودکارآمدی خودتنظیم گری

		7/2984

		15/606



		تسلط طلبي

		32/1950

		45/365



		وظیفه شناسي

		01/1746

		7/277



		نورزگرایی

		6/1408

		24/276



		عملکردگزینی

		03/1017

		44/244



		عملکردگریزی

		91/804

		8/250



		اجتناب از کار

		2/264

		06/186





برای بررسی سهم ترکیبی تسلط طلبي،  اجتناب از كار، عملکردگزینی، عملکردگریزی، نورزگرایی و وظیفه شناسی، ادراکات خودکارآمدی خودتنظیم گری در پیش بینی تغییرات تعلل ورزی تحصیلی از روش تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد که  نتایج، در جدول 2 ارایه شده است. 
      


جدول 2

تحلیل واریانس تغییرات ناشی از رگرسیون چندگانه

		همزمان

		مجموع مجذورات

		درجات آزادي

		ميانگين مجذورات

		F

		سطح معناداري



		تغييرات ناشي از رگرسيون

		21/70991

		7

		60/10141

		5/147

		*0001/0



		تغييرات باقیمانده

		78/24052

		350

		722/68

		

		



		تغييرات کل

		99/95043

		357

		

		

		





*p < 01/0 

مندرجات جدول فوق نشان میدهد، رگرسیون نمرههای تعلل ورزی بهطرف متغیرهای پیش بین با                    (01/0 < p ,57/ 147F =) از نظر آماری معنادار است، به این معنی که تسلط طلبي، اجتناب از كار، عملکردگزینی، عملکردگریزی، نورزگرایی و وظیفه شناسی، خودکارآمدی خودتنظیم گری قادر هستند تغییرات تعلل ورزی را بهطور ترکیبی و معنادار پیش بینی کنند.

جدول 3

 ضریب تعیین و آزمون معنی داری رگرسیون همزمان 

		گام

		R

		مجذورR

		F

		درجه آزادي1

		درجه آزادي2

		سطح معناداري



		1

		684/0

		46/0

		574/147

		7

		350

		*0001/0





*p <01/0

علاوه بر این، سهم ترکیبی این متغیرها بر اساس ضرایب بتا در معادله رگرسیون محاسبه شد (جدول3 ). نتایج نشان میدهد که همبستگی ترکیبی متغیرهای پیش بین با تعلل ورزي، 68/0  است. از سويي ضريب پيش بين نشان میدهد که متغیرهای پیش بین بهطور ترکیبی قادر هستند 46 درصد از تغییرات تعلل ورزی را پیش بینی کنند.


جدول4

 آزمون معناداری ضریب بتای متغیرهای پیش بین

		متغير پيشبين

		بتا

		t

		سطح معني داري



		خودكارآمدي خودتنظيم گري

		12/0-

		29/30-

		*001/0



		جهت گيري هدف تسلطي

		03/0

		75/0

		45/0



		جهت گيري هدف عملكردگزيني

		03/0-

		09/10-

		28/0



		جهت گيري هدف عملكردگريزي

		68/0

		16/210

		*0001/0



		جهت گيري هدف اجتناب از تكليف

		16/0

		45/50

		*0001/0



		نورزگرایی

		06/0

		79/10

		07/0



		وظیفه شناسي

		08/0-

		44/20-

		*015/0





            * p <01/0 

همچنین، ضرایب بتای متغیرهای پیش بین (جدول 4) نشان ميدهد که خودکارآمدی خودتنظيمگري، عملکردگریزی، اجتناب از تكليف، نورزگرایی و وظیفه شناسی دارای ضرایب بتای معنادار در معادله خط رگرسیون بوده، زيرا ضرایب بتای این متغیرها از نظر آماری معنادار است. 

بحث

    تعلل ورزی تحصیلی، با در نظر گرفتن جنبه انگیزشی آن در تحصیل، یادگیری و پیشرفت، پیامدهای منفی که در فرایند تحصیلی، موفقیت و کیفیت زندگی فراگیران دارد و نیز با توجه به شیوع نسبتا بالای آن، پدیده ای است که اهمیت زیادی دارد، به نحوی که پژوهش ها در زمینه یافتن عوامل پیش بینی کننده آن رو به افزایش بوده و هر يك به متغيرهاي روانشناختي مختلفي اشاره داشته اند. عوامل متعددي در شكل گيري تعلل ورزي نقش دارند و در اين راستا مدلهای روانشناختی مختلفی عرضه شده است كه مي توان به مدلهای نظری استیل (2007) و هاول و واتسون (2007) اشاره نمود.

در پژوهش حاضر، نقش جهت گيري هدف پيشرفت در تعلل ورزي تحصيلي بر اساس مدل الیوت و هاراکیویكز (1996)، نورزگرایی و وظیفه شناسی بر اساس مدل استیل (2007) و ادراكات خودكارآمدي خودتنظيمگري در  تعلل ورزي تحصيلي مورد بررسی قرار گرفت.

    یافتههای حاصل از این پژوهش نشان داد كه عملکردگریزی، اجتناب از تكليف، خودکارآمدی               خود تنظیمگري و وظیفه شناسی به ترتیب به صورت ترکیبی و تفکیکی در پیش بینی تعلل ورزی نقش تعیین کننده داشتند. این یافته با مدلهای مطرح شده در پژوهش های پیشین برای پیش بینی تعلل ورزی قابل تبیین هستند که در راستای تبيين این روابط مي توان به مدل نظري اليوت و هاراکیویكز (1996) استناد كرد. براساس اين مدل، تعللورزی با جهت گیریهای هدف ارتباط تنگاتنگ داشته و چگونگی مواجهه افراد با تکالیف روزمره، در پیش بینی رفتارهای تعللورزانه نقش بسزایی دارند. بهاین معنا که افرادی که درانجام تکالیف روزمره، جهت گیری تسلط  طلبي و کنترل بر موقعیت را ایفا می کنند، از رفتارهای تعللورزانه اجتناب نموده و به تعلل ورزي روي نمي آورند. 

از طرفي، در جهت گيري اهداف عملكردي، از آنجا كه هدف اصلي ارزشيابي، حمايت از خودارزشمندي بوده و فرد اساس كفايت مندي خود را به كمترين تلاش و كسب موفقيت وابسته مي داند، لذا شكست براي وي تهديد كننده بوده و شاهدي بر بيكفايتي وي محسوب مي شود. در صورتی که فرد با جهت گيري عملكردگريز، انگيزه اي براي تسلط بر مهارت ندارد، خود را ناتوان ميبيند و از نمود آشكار پيشرفت كه ناتواني وي را نشان مي دهد، اجتناب می کند. از این رو، دانشجوياني كه خود را فاقد توانايي مي دانند، خودارزشمندي را براساس شايستگي و آن را براساس نمره نهايي، تعيين مي كنند و هيچوقت به درستي احساس خودكارآمدي را شكل نميدهند. افراد عملكرد گريز، به منظور حمايت از خودارزشمندي، راهبردهاي اجتناب از شكست
 را بهكار مي گيرند. اگرچه اين افراد اين راهبردهاي خود معلول گري را اتخاذ مي كنند، ليکن شكست شان به دليل احساس عدم توانايي است.

    در جهت گيري اجتناب از تكليف، فرد براي دوري جستن از اضطراب، تكاليف را با صرف كمترين تلاش انجام مي دهد، در امور مربوط به تحصيل درگير نشده و به موفقيت اهميتي نمي دهد. این افراد، كار و تلاش سخت را ارزشمند نمي دانند و به نشان دادن شايستگي خود به ديگران نياز ندارند، در نتيجه، شروع بدون تاخير یا انجام بهموقع تكاليف براي ایشان چندان مطرح نیست. چنین افرادي، صرفا به اتمام تكاليف تحصيلي با صرف كمترين تلاش می اندیشند. آنها در امور مربوط به تحصيل درگير نبوده و به موفقيت در آن متعهد نیستند و لذا خود تمركزي
 آنها در سایر حوزه هاي زندگی قرار دارد (آچر
، 1994؛ به نقل از كاپلان و هانچ، 2009). در این راستا     یافتههای والترز (2003) نشان داده اند که جهت گيري اجتناب از تكليف به طور مثبت رفتارهای تعللورزانه را پیش بینی   میکند و نیز مطالعات والترز (2003)، این جهت گيري را قوي ترين پيش بيني كننده تعلل ورزي قلمداد می کند. 

     از طرفي، در زمينه تبيين رابطه نورزگرایی و وظیفه شناسی با تعلل ورزي مي توان به  مدل استیل (2007) اشاره كرد كه نورزگرایی و وظیفه شناسی را به عنوان پیش بینی کننده های تعللورزی مدنظر قرار داده است. در اين راستا، يافته هاي جانسون و بلوم (1995؛ به نقل از لي، 2005) و ميلگرام و تنن (2000) نشان داده ا ند كه تعلل ورزي بهصورت پايدار با نورزگرایی و وظیفه شناسی مرتبط است. پژوهشها نشان داده اند که سطوح وظیفه شناسی با تعلل ورزي، رابطه معكوس داشته و به نظر مي رسد خويشتنداري به عنوان مولفه ای از وظیفه شناسی، عامل مهمی در پيش بيني تعلل ورزی است. در اين راستا وقتي پيشايندهاي تعلل ورزي مورد توجه قرار مي گيرند، عامل بيزاري از تكليف، رابطه قوي با سطوح نورزگرایی و وظیفه شناسی خواهد داشت. همچنين خطرپذيري با تجربه گرايي رابطه منفي دارد. از سویی بررسي الگوهاي دقيقتر وظیفه شناسی و نورزگرایی، حاکی از آن است كه این صفات با نمودهای عینی تعلل ورزي شامل شرکت در امتحانات، نوشتن مقالات، خواندن، حضور در جلسات كلاسي، فعاليتهاي كلي و اجرايي در ارتباط هستند.

     در زمينه تبيين رابطه نورزگرایی با تعلل ورزي مي توان به شاخص های آن از جمله اضطراب، افسردگي، كمرويي، عدم اعتماد به نفس و تكانشگري اشاره كرد. اضطراب يكي از سطوح نورزگرایی بوده و افراد تعلل ورز بهخصوص فراگيران، انواع مختلفي از آن را تجربه ميكنند. در حاليكه سولومون و رث بلوم (1984) در مطالعات خود نقش اضطراب را در تعلل ورزي تحصيلي مورد تایيد قرار داده اند، سایر پژوهشگران به نقش كليدي افسردگي و اندوهگيني، بيشتر از اضطراب تاكيد كرده اند. 

كمرويي و اعتماد به نفس پايين، با ترس از شكست، خودكم بيني و مورد قضاوت نادرست ديگران قرار گرفتن كه از خصوصيات افراد تعلل ورز است، رابطه مستقيم دارد. در اين زمينه،  اليس و كناوس (1979) به رابطه عزت نفس با تعلل ورزي اشاره کرده و واتسون (2001) بیان میدارد افرادي كه از خودكم بيني رنج ميبرند، ممكن است هر شكست در عملكرد را نشان از بي كفايتي دانسته، در نتيجه براي حفاظت از عزت نفس خود، به تعلل ورزي روی آورند. همچنين، مطالعات فلت و همكاران (1995) نشان داده است كه تعلل ورزي با اعتماد به نفس، رابطه معكوس دارد. در این راستا، مطالعات لای (1995) نشان میدهد که میزان تعللورزی در افرادی با نورزگرایی بالا، به طور محسوس بالا است.

    در تبيين نقش خودتنظيم گري در  تعلل ورزي بنابر مدل استیل (2007) مي توان به رابطه پيشايند هاي تعلل ورزي از جمله ترس از شكست، عدم انضباط، فاقد دانش و مهارت بودن، بيزاري از تكليف، بي انگيزه بودن، وابستگي و سخت تصميم گرفتن با ويژگيهاي خود تنظيم گري اشاره كرد. فرد خود تنظيم گر، فردي هدفمند بوده كه با استفاده از فنون مديريت زمان، تمرين معنادار، كاربرد مناسب راهبردهاي شناختي و فراشناختي و احساس خودكارآمدي، سعي در رسيدن به هدف به بهترين شيوه داشته، از سويي وی، فردي خود انگيخته است كه اهداف واقع گرايانه براي خود وضع نموده و بر هيجانات خود كنترل دارد. در حاليكه فرد تعلل ورز از احساسات خودكم بيني رنج مي برد، از عدم موفقيت و از دست دادن كنترل واهمه داشته و به تاخير انداختن اعمال را نوعي خودمختاري ميداند تا بدان طریق، خودارزشمندي خود را حفظ كند. از اين رو، فرد تعلل ورز فاقد   خودنظم دهي است و از اينكه مورد قضاوت ديگران قرار گيرد، هراسان بوده، ولي فرد خودتنظيم گر، اعمال خود را مورد بازبيني قرار داده و در مورد اعمالش قضاوت ميكند. در اين راستا، نتايج پژوهش های میلگرام و تنن (2000) و پنتریچ (2000) نيز تعللورزی را ناتوانی در خودتنظیم گری عملکرد فرض نموده و بیان میدارند که افراد تعللورز در موقعیتهای استرسزا، از تنظیم عملکردشان باز مانده و ادراکات خودکارآمدی آنها کاهش می یابد.

      در زمينه تبيين رابطه خودكارآمدي خودتنظيم گري با تعلل ورزي، مي توان به نقش انگيزه و باورهاي فراگير در انجام تكاليف اشاره كرد. فراگيراني كه باور دارند راهبردهاي خودتنظيم گري مورد نياز براي موفقيت تحصيلي را دارند، انگيزش بالاتري داشته و معتقدند كه می توانند مهارت هاي فراشناختي مورد نياز براي استفاده از اين راهبردها و مديريت منابع لازم جهت انجام موثر يك تكليف را بهکار بندند. بنابراين اين افراد نه تنها در شروع و به انجام رساندن تكليف، تاخير نشان نمي دهند، بلكه فرايند انجام كار را تحت نظارت درمیآورند. اما فراگيراني كه خودكارآمدي پاييني دارند و به تواناييهاي خود براي موفقيت باور ندارند، انگيزه پاييني داشته و در شروع و به انجام رساندن تكليف تاخير نشان مي دهند. در این راستا یافته های پژوهش حاضر با یافته های پژوهش های چو و چویی (2005)، دروما و همکاران (2003)، استیل (2007)، تاکمن (1991) و والترز (2003) همخوانی دارد، مبنی بر اینکه تعللورزی با خودکارآمدی خود تنظیم گری، اجتناب از تکلیف و عملکردگریزی رابطه معنادار دارد.

   نظر به اينكه يافتههاي پژوهشي نشان داد كه جهت گيري هدف عملكردگريزي و اجتناب از كار، نقش تعيين كننده در       پيش بيني تغيرات تعلل ورزي داشته اند، لذا پيشنهاد مي شود در خصوص تغيير اين نوع جهت گيريها در دانشجويان تدابير آموزشي و مديريتي توسط مدرسان و اساتيد دانشگاه اتخاذ شود تا زمينه شكل گيري نوع جهت گيريها مهيا نگردد. همچنین از آنجا که خودكارآمدي خودتنظيم گري و وظیفه شناسی نقش تعيين كننده در پيش بيني تغييرات تعلل ورزي دارند، پيشنهاد       ميشود در فرآيندهاي آموزشي زمينه موفقيت دانش آموزان در انجام امور تحصيلي مهيا گردد و نيز برنامه ريزي مدون در جهت پذيرش مسووليت هاي تحصيلي توسط دانشجويان     بهعمل آيد تا از بروز تعلل ورزي جلوگيري شود. با این حال، در این پژوهش همچون سایر پژوهشها استفاده از پرسشنامههای خودگزارشی، بخشی از محدودیتها بوده که میتوانست در اعتبار یافتهها، به طور ناخواسته خدشه وارد نماید.
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