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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. The aim of 

this study was to determine the role of the big five factors of personality and social 

adjustment in students' procrastination. The study method was descriptive-correlation. The 

population consists of all students in high school of Salmas city that based on the Cochran 

sampling formula 254 of them were selected using cluster sampling. To collect the data 

were used from the Procrastination Academic Scale, the Big Five of Personality Inventory 

and the Adjustment Questionnaire of Singh and Sinha(1993). The results of multiple 

regression analysis showed that among personality traits, neuroticism positively and and 

conscientiousness negatively predicted procrastination. Also Social adjustment significantly 

explain procrastination. Given the importance of personality characteristics and social 

adjustment in explaining the procrastination, strengthening social adjustment and change 

personality characteristics will have an important role in overcoming procrastination. 
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بینی  نقش پنج عامل بزرگ شخصیت و سازگاری اجتماعی در پیش

 آموزان ورزی آموزشی دانش تعلل
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 چکیده

ای رفتاری است که به معنای به تأخیر انداختن تکالیف، توصیف شده و موجب ایجاد استتر،، اساتا، انتاه و کتا        ورزی پدیده تعلل
ی ورز  دف پتوو   سارتر تعیتین نپت  پتنل بامتل بتیر  شساتیت و ستازااری اجتعتابی در تعلتل           . شود شدید بازد ی فردی می

آمتوزان مپعتم متوستعة شترستتان      جامعة آماری متشکل از  عة دانت  . روش پوو   توصیفی از نوع  عباتگی بود. آموزان بود دان 
 تای    تا، پرسشتنامه   برای اتردآوری داده . ای انتساب شدند ایری خوشه نفر با روش نعونه 202سلعا، بود که براسا، فرمول کوکران، 

نتتایل تللیتل    .کتار ارفتته شتد    بته ( 1113)، و سازااری ستینتا و ستین    (BFI)بامل اصلی شسایت  ، پنل(PAS)ورزی آموزشی  تعلل
ورزی را  شناسی به صورت منفی تعلتل  رنجورخویی به صورت مثبت و وظیفه  ای شسایت، روان رارسیون چنداانه نشان داد از بین مؤلفه

 تای   بتا توجته بته ا عیتت ویواتی      .کنتد  ورزی را تبیین می اداری تعلل عچنین، سازااری اجتعابی نیی به صورت معن. کند بینی می پی 
 ای شسایت نپشی متم در رفتم   ورزی آموزشی، تپویت سازااری اجتعابی و تغییر ویوای شسایت و سازااری اجتعابی در تبیین تعلل

 .ورزی آموزشی دارد تعلل

  .شسایت، سازااری اجتعابی ورزی، تعلل: یکلیدگان واژ
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 مقدمه

شناختی  ریزی، آموزش و پیشرفت تحصیلی، توجه به ابعاد روان از مسائل مهم در حوزة برنامه

رغم پیامدهای منفی، رفتاری متداول در  علی است که  ورزی تعللیکی از این ابعاد . است

دادن کار  ورزی به معنای به تعویق انداختن انجام تعلل(. 2 1 ،  شالیانی)های آموزشی است  محیط

همچنین، به صورت (. 2 1 ،  بشیر و گوپتا)دادن آن در دقایق پایانی است  ایل به انجامو تم

رغم آگاهی و بیزاری فرد از  شده، علی های گرفته تأخیرانداختن عمدی و غیرمنطقی تصمیم

 (.  1 ،  کروس و فروند)های تأخیر یا پیامدهای منفی آن بیان شده است  هزینه

 مختلف سنی های رده و قشرها در میان و زندگی در که است ختیشنا روان صفتی ورزی، تعلل

 باریزیان با پیامدهای و است شایع بسیار فراگیران، میان آموزشی های محیط ویژه دربه شود، می دیده

ای، ضعف در سالمت جسمی و روحی دوره هایتا انصراف کالسی پایین هاینمره گرفتن جمله از

ورزی با  تعلل(. 2 1 ،  وردولجاک و ایدزانوویچکورتوویچ، )است  همراه و مشکالت بین فردی

های گوناگونی بروز  های شناختی، عاطفی و رفتاری آن، در حیطه توجه به پیچیدگی و تنوع مؤلفه

گیری،  ورزی در تصمیم ورزی آموزشی، تعلل توان به تعلل ، که از جمله می(2 1 ،  اوجو)کند  می

های بسیار رایج  گونه اشاره کرد که یکی از شکل ورزی وسواس و تعلل رنجورانه ورزی روان تعلل

انداختن تکالیف در  ریتأخ آن، به که به ( 11 ،  بچ بروتن و وام)ورزی آموزشی است  آن تعلل

 (  1 ) 2استیل و کلینگسیک. (  1 ،  یازیسی و بولوت) شود شروع یا تکمیل تکالیف اطالق می
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 آموزشی ورزی آموزان دارای تعلل درصد از دانش 1 ند که بیش از ا پژوهش خود بیان کرده در

 .دهند دادن تکالیف را گزارش می یادگیری و انجامطور منظم تأخیر در  هستند و به

پرتی،  ورزی بر خودکارآمدی، خودشکوفایی، حواس معتقد است تعلل(  11 )  لیاست

ها را تنبل و  همچنین، آن. گذارد أثیر میگری، خودکنترلی و سازماندهی رفتار دانشجویان ت تکانش

معتقدند مشکالت زیادی در فراگیران وجود (  11 )  فراری، اوکاالگان و نیوبگین. کند  غیرفعال می

توان به پیشرفت تحصیلی  ها می ورزی تحصیلی هستند که از جملة آن دارد که مرتبط با تعلل

پذیری  نظمی، سردرگمی و عدم مسئولیت شناختی، اضطراب، بی ضعیف و مشکالت جسمی و روان

  .کرداشاره 

ش ود، ب ه    البی و تک راری مش اهده م ی   غ  ورزی به صورت یک حالت  در برخی افراد که تعلل

 و همک اران   کاگ ان (.   1 ،  کاراتاس)احتمال قوی تحت تأثیر ویژگی شخصیتی این افراد است 

عامل ب زر  شخص یت رابط ه وج ود     ورزی و پنج در گزارشی مطرح کردند که بین تعلل( 1 1 )

ه ا را تأیی د کردن د و در پژوهش ی ک ه ب ه ص ورت         گزارش آن( 2 1 )  سندهیا و گوپینات .دارد

ورزی تحصیلی و پنج عامل بزر  شخصیت پرداختند، مطرح کردن د  مستقیم به بررسی رابطة تعلل

 . باشندورزی تحصیلی می بینی تعلل عوامل شخصیت قادر به پیش

های منحصر به فردی دارد که الگوهای  ها و ویژگی فرد خصوصیات، منش، توانایی اصوالً هر

دهد که  های درونی و بیرونی نشان می های وی را به محیط واکنش و دهی های پاسخ رفتاری، شیوه

منظور از ویژگی، یک خصوصیت نسبتاً پایدار . دهند این خصوصیات، شخصیت وی را شکل می

در دهة گذشته (.   1 ،  کویرک)های خاصی رفتار کنند  فراد به شیوهشود ا است که باعث می

بندی علمی و قابل قبول از صفات شخصیت، بسیار مورد عالقه بوده  وجو برای یافتن طبقه جست
                                                           
1. Steel 

2. Ferrari, O’Callaghan & Newbegin 

3. Karatas 

4. Kagan 
5. Sandhya & Gopinath 

6. Quirk 
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ترین  در همین راستا، مدل پنج عاملی شخصیت به عنوان یکی از پیشروترین و اکتشافی. است

این الگو توسط کاستا (.  2  رضایی و یوسفی، )ه است های ساختاری شخصیت معرفی شد مدل

مراتبی از صفات شخصیت است و افراد را  مطرح شد که یک مدل سلسله(  22 )  کری و مک

این پنج (.  2  احیاکننده، یوسفی و خرمایی، )کند  بندی می براساس پنج حیطه از شخصیت طبقه

شناسی  گشودگی تجربه، سازگاری و وظیفه گرایی، رنجورخویی، برون اند از روان حیطه عبارت

رنجورخویی به معنای آمادگی فرد برای تجربة عاطفة منفی، احساس  روان(.   1 ،  جنسن)

هایی مانند معاشرتی و پرانرژی  گرایی به معنا داشتن ویژگی نارضایتی و ناخشنودی مزمن، برون

ل فرد به مساعدت، دلسوزی، مهربانی پذیری به معنا تمای خواهی و صمیمیت، و توافق بودن، هیجان

پذیری، قابل اعتماد بودن،  شناسی با گرایش فرد به مسئولیت وظیفه. دوستی است و نوع

،  با  و وو)بودن مرتبط است  بخشی، هدفمندی، کارایی، عالقه به پیشرفت و منطقی خودنظم

مندی،  قهورزی، عال هایی مانند جرأت سرانجام، گشودگی تجربه شامل ویژگی(.   1 

 (.21  محمدی، احمدآبادی و ملکی،  زاده)پذیری و کنجکاوی است  انعطاف

عاملی  های مدل پنج ورزی با برخی ویژگی کند تعلل های تجربی بیان می های پژوهش یافته

ورزی رابطة قوی و  بودن و تعلل وجدان دهد بین با گرفته نشان می های انجام پژوهش. ارتباط دارد

ورزی بودن باالتر باشد، فرد از تعلل به این معنا که هر چقدر نمره باوجدان. ردمنفی وجود دا

دربارة ارتباط (.   1 ،  ، مورین و اس تی هیالریالوردیر) تری برخوردار خواهد بود پایین

ها متناقض است،  های فراوانی انجام گرفته است، ولی نتایج آن گرایی پژوهش ورزی و برون تعلل

کیم، )گرایی است  ورزی و برون دهندة همبستگی مثبت بین تعلل برخی نتایج نشانبه صورتی که 

ای  دهد بین این دو متغیر رابطه هایی نیز وجود دارد که نشان می ، پژوهش(  1 ،  فرناندز و تریر
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  همچنین، کاراتاس و بادمکیوغلو (.  1 ، سکاراتا)وجود ندارد یا رابطة منفی وجود دارد 

گری و حساسیت  رنجورخویی به ویژه تکانش وهش خود دریافت که رواندر پژ(   1 )

  .آموزان هستند ورزی در دانش های معنادار تعلل بین پیش
ورزی آموزشی و عملکرد  تواند بر تعلل متغیرهایی که میرسد یکی از  از سوی دیگر، به نظر می

چاهی، حسینی طبقدهی  زاده نیمباقر) است  تحصیلی نوجوانان تأثیرگذار باشد، سازگاری اجتماعی

پونیا و ) سازگاری به توانایی فرد در تطابق با محیط اطرافش اشاره دارد(.  2  حافظیان، و 

ها و رفتارهایی است که فرد در  به عبارت دیگر، سازگاری، مجموعة کنش(.   1 ،  سانگوان

و  دهد ای موجود بروز میه های مناسب به محرک ها و شرایط جدید به منظور ارائة پاسخ موقعیت

را شامل ... های مختلفی مطرح شود و ابعاد اجتماعی، خانوادگی، عاطفی، شغلی و تواند در حیطه می

نظران، سازگاری اجتماعی را در رأس سایر ابعاد  برخی صاحب(.  2  امانی و همکاران، . )شود 

سازگاری فرد با محیط اجتماعی سازگاری اجتماعی، شامل (.  2  امانی و همکاران، )کنند تلقی می

رشید کلویر و )تواند با تغییردادن خود یا محیط به دست آید  خود است که این سازگاری می

ترین جنبة رشد هر فرد است و از طریق ارتباط با  رشد اجتماعی مهمدر واقع، (.  2  همکاران، 

معیار ارزیابی رشد اجتماعی این  .شود دیگران به ویژه با والدین، همساالن و معلمان حاصل می

 (.   1 ،  پور و رحمتی محمدی)مربوط به سازگاری فرد با خودش و دیگران است 

های اخیر توجه  ترین نشانة سالمت روان در دهه سازگاری اجتماعی در نوجوانان به عنوان مهم

وجوانی دورة شناسان و مربیان را به خود جلب کرده است، زیرا ن شناسان، روان بسیاری از جامعه

حساسی است و سازگاری اجتماعی نوجوانان در پایان این دوره دستخوش تحوالت عاطفی، 

عالوه بر این، (. 21  راد،  یارمحمدیان و شرفی)شود  العاده شدیدی می جسمانی و ذهنی فوق

 رو های جدیدی به نام ورود به دانشگاه روبه بسیاری از نوجوانان در پایان این دوره با چالش
                                                           
1. Bademcioglu 

2. Social Adjustmentin 

3. Punia & Sangwan 

4. Mohammadipour & Rahmati 
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و همکاران،   ایشاک)زا با پیامدهای منفی است  ای تنیدگی شوند که در اغلب موارد پدیده می

 1  .) 

در . های معدودی انجام گرفته است ورزی با سازگاری اجتماعی پژوهش در زمینة رابطة تعلل

یتی مقدم، هدایتی و هدا ، و ابراهیمی( 2  )این زمینه، نتایج مطالعات بیرامی، محمدی و خانی 

ورزی آموزشی با ناسازگاری اجتماعی همبستگی مثبت دارد و در عین  نشان داد که تعلل(  2  )

در (   1 )  همچنین، ساویتری. بینی کند ورزی را پیش تواند تعلل حال، سازگاری اجتماعی می

ورزی و رضایت از زندگی و سازگاری  که رابطة منفی بین تعلل پژوهش خود گزارش کرده است

دارد، بدین معنا که هر قدر رضایت فرد از زندگی بیشتر باشد و سازگاری بهتری با محیط  وجود

 .تری خواهد داشت نیورزی پای برقرار کند، تعلل

آموزان،  ورزی و رشد روزافزون آن در میان دانش با توجه مطالب یادشده و وجود پدیدة تعلل

ورزی آموزشی که یکی از عوامل مهم  پژوهش حاضر در پی بررسی این موضوع است که آیا تعلل

های شخصیتی  تواند ناشی از سازگاری اجتماعی و ویژگی آموزان است، می ضعف عملکرد دانش

های  بنابراین، پرسش اصلی پژوهش این بود که آیا سازگاری اجتماعی و ویژگی. آموزان باشد دانش

 ن کند؟ورزی آموزشی آنان را تبیی تواند تعلل ها می شخصیتی آزمودنی

 شناسی پژوهش روش

آموزان  جامعة آماری پژوهش را همة دانش. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است

از این جامعه، ابتدا به . دادند تشکیل می  2- 2مقطع متوسطة شهرستان سلماس در سال تحصیلی 

وکران، گیری ک ای چند مدرسه انتخاب شد، سپس، براساس فرمول نمونه صورت تصادفی خوشه

نفر به    از این تعداد، . ، به صورت تصادفی انتخاب شدند1/ 1نفر با درنظرگرفتن خطای     

نفر     دالیل عدم همکاری در تکمیل دقیق پرسشنامه حذف شدند و سرانجام حجم نمونه به 

                                                           
1. Ishak 

2. Savithri 
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ها دختر بودند و میانگین سنی  نفر آن    نفر پسر، و     تقلیل یافت، از این تعداد، 

همچنین، داوطلب شرکت در . بود  /  با انحراف استاندارد    /  کنندگان در آزمون  شرکت

. پژوهش مختار بود که در هر مرحله از اجرای پژوهش به هر دلیلی به همکاری خود پایان دهد

ورزی  های تعلل آموزان پرسشنامه پس از تشریح اهداف پژوهش و جلب مشارکت و همکاری دانش

برای تحلیل . ها اجرا شد عاملی شخصیت در میان آن ة سازگاری و پرسشنامة پنجآموزشی، پرسشنام

ابزار پژوهش . کار گرفته شد ها ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به داده

 :پرسشنامه بود که به شرح زیر هستند

PASS)آموز  نسخة دانش –ورزی آموزشی  پرسشنامة تعلل
ومون و این مقیاس توسط سول :( 

کردن تکالیف، آمادگی برای  ورزی آموزشی در سه حوزة آماده برای بررسی تعلل(   2 )  بلوم راث

کردن  مؤلفة آماده. ماده است   امتحان و آمادگی برای مقاالت پایان ترم، ساخته شده و شامل 

های  ی مقالهماده، و مؤلفة آمادگی برا  ماده، مؤلفة مادگی برای امتحان شامل    تکالیف شامل 

پاسخ (  نمرة )تا همیشه (  نمرة )ای از هرگز  درجه ماده است که در مقیاس پنج  پایان ترم شامل 

برای (  22 )ورزی از طریق آلفای کرونباخ در مطالعة سولومون  اعتبار مقیاس تعلل. شوند داده می

و آمادگی برای مقاالت  1/  ، آمادگی برای تکالیف 1/  و آمادگی برای امتحان  2/1 کل مقیاس 

در پژوهشی که . انجام داد(  2  ای،  گزیدری، لواسانی و اژه)به دست آمده است  2/1 پایان ترم 

را برای این مقیاس گزارش  1/ 2انجام دادند، ضریب آلفای کرونباخ (     )جوکار و دالورپور 

 .کردند

BFI)عامل اصلی شخصیت  پرسشنامة پنج
گویه تشکیل شده است و    این پرسشنامه از  (: 

 2)شناسی  ، وظیفه(ماده 2)پذیری  ، سازش(ماده  )گرایی  پنج عامل اصلی شخصیت، یعنی برون

. کند سنجش می( ماده 1 )، و پذیرابودن نسبت به تجارب جدید (ماده  )رنجورخویی  ، روان(ماده

                                                           
1. Procrastination Academic Scale 

2. Solomon & Rothblum 
3. Big Five inventory 
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فم، مخالفم، نظری کامالً مخال)پاسخ و شامل پنج گزینه  های پرسشنامه به صورت بسته پرسش

لو و  آبادی، جوشن نصرت(. 222 ،  سریواستاواجان و )است ( ندارم، موافقم و کامالً موافقم

برای بررسی روایی صوری پرسشنامه از شش متخصص نظرخواهی (     )جعفری کندوان 

همچنین، . اند گانة شخصیت با این پرسشنامه را تأیید کرده اند که همگی توان سنجش ابعاد پنج کرده

 1/ تا  1/  ای از  های پرسشنامه در دامنه ها ضرایب آلفای کرونباخ برای مقیاس در پژوهش آن

 .گزارش شده است

تدوین شد و (  22 )  سینها و سینگاین پرسشنامه توسط : آموزان پرسشنامة سازگاری دانش

ه به صورت بله گویه دارد ک 1 این پرسشنامه . ترجمه و نگارش شده است(     )توسط کرمی 

آموزان ضعیف در سه حوزة  آموزان با سازگاری خوب را از دانش و خیر طراحی شده است و دانش

برای  در نمره گذاری این پرسشنامه. کند های اجتماعی، آموزشی و عاطفی جدا می سازگاری

. رددهایی که نشانگر سازگاری است نمرة صفر، و در غیر این صورت، نمرة یک منظور می گ پاسخ

، 1/ 2، 1/ 2های اجتماعی، عاطفی، آموزشی و کل، به ترتیب،  های سازگاری مقیاس پایایی خرده

گویه در حیطة سازگاری اجتماعی اجرا  1 در پژوهش حاضر . به دست آمده است 1/ 2و  1/ 2

در پژوهش خود ضریب آلفای کرونباخ را برای این (  2  )زاده و باقری  خانخانی. شد

 . گزارش کرده است 1/  را  مقیاس خرده

 های پژوهش یافته

آموزان از روی پنج عامل بزر  شخصیت و سازگاری ورزی تحصیلی دانشبینی تعللبرای پیش

قبل از بررسی سهم متغیرهای . اجتماعی روش رگرسیون چندگانه به صورت همزمان اجرا شد

  ررسی شد که در جدول ورزی در مدل رگرسیون، همبستگی ساده متغیرها ب بین تعلل پیش

 .گزارش شده است

                                                           
1. John & Srivastava 

2. Sinha &Sing 
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 ورزی ماتریس ضرایب همبستگی ساده بین ابعاد شخصیت و سازگاری اجتماعی با تعلل. 1جدول 
 7 6 5 4 3 2   انحراف معیار میانگین هامؤلفه
           /     /2  ورزی تعلل
        -1/ 1  /     /   گرایی برون
-1/  **  /2    /   پذیری سازش   1/1        
-1/  **  /     /   شناسی وظیفه  **  /1  ** 1/1       
2/1 **  /     /   رنجوری روان  **  /1  **  /1-  ** 2/1-      

-1/  **  /     /   پذیرابودن  ** 1/1  ** 2/1  **  /1  **  /1-     
ناسازگاری 
 اجتماعی

 2/    /  **  /1  **  /1-  ** 2/1-  **  /1  **  /1  ** /1    

 P<1/ 1معناداری در سطح **
 P<1/ 1معناداری در سطح *

شناسی و پذیرابودن رابطة  پذیری، وظیفه های شخصیت سازش ، از بین ویژگی براساس جدول 

ورزی  رنجوری و ناسازگاری اجتماعی با تعلل همچنین، روان. ورزی دارد منفی و معناداری با تعلل

ورزی نیز رابطة معناداری به دست نیامده  گرایی و تعلل ونبین بر. رابطة مثبت و معناداری دارد

 .است

بودن،  های نرمالنکردن از مفروضه های اولیه به منظور اطمینان از تخطیقبل از تحلیل، تحلیل

در این بررسی، برای سنجش . خطی بودن و یکسانی پراکندگی انجام گرفت بودن، چند هم خطی

افزار، شاخص تحمل و  نرم. خطی بودن چندگانه بررسی شد همبین، فرض  استقالل متغیرهای پیش

و  1/ 2تا  1/  شاخص تحمل متغیرها در دامنة . شاخص عامل تورم واریانس را به دست داد

توان پذیرفت  قرار داشت، از این رو، می  /2 تا   / 1شاخص عامل تورم واریانس در دامنة 

بودن چندگانه اتفاق نیفتاده است، عالوه بر  خطی همبین از یکدیگر مستقل هستند و  متغیرهای پیش

بودن و یکسانی پراکندگی داده  نداشتن از نرمال انحراف که به منظور بررسی  طبیعیآن، نمودار 

 . استفاده شد، نشان داد این دو مفروضه نیز رعایت شده است

                                                           
1. Normal Plot 
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 های شخصیت و ناسازگاریورزی براساس ویژگی بینی تعلل پیش. 2جدول 
 شاخص رمتغی

 B β t P R 
 

R 
 

R∆ E .S F P 

 1/ 11   /   1 /   1/   1/   2/1      مدل

       1/    /   1/ 1 1/   گرایی برون

      - 1/  - / 1 1/ 1- 1/ 1 پذیری سازش

       1/ 1- 1/   1/  - 1/   شناسی وظیفه

       1/ 11  /   1/   1/   رنجوریروان

       1/1 - 1/  - 1/ 1- 1/ 1 پذیرابودن

ناسازگاری 

 اجتماعی
  /    /1   /  11 /1       

 های شخصیت و ناسازگاری اجتماعیویژگی: ها کننده بینی پیش

 ورزی تعلل: متغیر مالک

. معنادار است 1/ 11در سطح ، که =F  /  نشان داده شده است،   طور که در جدول  همان

از سویی، . بین را دارندبینی متغیر پیشرهای مالک توانایی پیشتوان نتیجه گرفت متغیبنابراین می

که مجذور آن یعنی ضریب  است 2/1 با  برابر یاد شدههمبستگی چندگانه برای مدل رگرسیون 

تغییرات  1/  یعنی  .به دست آمد 1/   شده نیز و ضریب تبیین تصحیح است 1/   با تبیین برابر

و ناسازگاری اجتماعی ( رنجوری شناسی و روان وظیفه)شخصیت های ورزی به وسیلة ویژگی تعلل

بیشترین  1/ 11و سطح معناداری  1/  از بین این متغیرها، ناسازگاری اجتماعی با . شود تبیین می

و سطح معناداری  1/  رنجوری با ورزی دارند و بعد از آن متغیر روان بینی تعلل توان را در پیش

ورزی را  نیز به صورت منفی تعلل 1/ 1داری و سطح معنا 1/  سی با شنا ، همچنین، وظیفه1/ 11

پذیری سهم معناداری در گرایی، سازش شایان ذکر است، پذیرابودن، برون. کند بینی می پیش

 .ورزی نداشتند بینی تعلل پیش
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 گیری بحث و نتیجه

رزی و پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش ابعاد شخصیت و سازگاری اجتماعی در تعلل

های شخصیت،  نتایج این پژوهش نشان داد از بین مؤلفه. آموزان انجام گرفت دانش

این نتایج با . ورزی داشتند بینی تعلل شناسی بیشترین توان را در پیش رنجورخویی و وظیفه روان

،   1 ، کیم، فرناندز و تریر،2 1 از جمله سندهیا و گوپینات، )های قبلی  های پژوهش یافته

،  ، حسین و سلطان  1 هیالری،  -تی ، الوردیر، مورین و اس  1 و بادمکیوغلو،  کاراتاس

 .مطابقت دارد(  2  ، نصری، دماوندی و عاشوری، 1 1 

نجورخو به  توان گفت افراد ناسازگار یا روان رنجورخویی می ورزی با روان در زمینة رابطة تعلل

ربه عواطف منفی مثل ترس، غم، دستپاچگی، هایی مانند تمایل عمومی به تج دلیل داشتن ویژگی

عصبانیت، معموالً بیشتر در معرض رفتارهایی مانند به تأخیر انداختن تکالیف یا کارهای رزومره 

سادگی  موقع کارها ندارند، به دادن به ای برای انجام این افراد به دلیل خلق پایین، انگیزه. قرار دارند

ثر اوقات اضطراب دارند، دربارة کارها دلشوره و نگرانی را شوند و در اک دچار استرس و تنش می

آنان زود عصبانی . شود ها عوض می سادگی آشفته شده، و خلق و خوی آن کنند و به تجربه می

دارد  ها را به تعلل در کارها وامی ترین عاملی در محیط، آن شوند و به همین دلیل، کوچک می

رنجور  شده در افراد روان توان گفت اضطراب ادراکمی همچنین،(.  2  چاری،  دلشاد و حسین)

همچنین، . شود تا فرد را از مورد قضاوت قرار گرفتن مصون بداردمانع از شروع فعالیت می

کنند، مانع توقف یک فعالیت و شروع فعالیت رنجور تجربه می ثباتی هیجانی که افراد روان بی

رنجور به علت  واقع، افراد روان در(.   2 ،  میموراکابلوم، ساالمون و روت)شود جدید می

ها منفی  های خود شک دارند و حوادث و موقعیت داشتن باورهای غیرمنطقی، نسبت به توانایی

دادن کارها و تکالیف دارند  ورزی و تأخیر در انجام در نتیجه، تمایل به تعلل. کنند ارزیابی می

 (.2 1 سندهیا و گوپینات، )

                                                           
1. Hussain & Sultan 

2. Rothblum, Solomon & Murakami 
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بینی  ورزی را پیش تواند تعلل شناسی به صورت معکوس می ها نشان داد، وظیفه همچنین، یافته

دادن کارها است، این  بودن در انجام شناس بودن، قابل اعتماد و دقیق شناسی شامل وقت وظیفه. کند

دهند،  دادن وظایف دقت باالیی نشان می گیری خود پایبند هستند، در انجام افراد نسبت به تصمیم

های خود کارآمد  سیدن به اهداف خود مصر و پیگیر هستند و در کنترل کشش و تکانهدر جهت ر

ورزی شامل ضعف در کنترل  در حالی که تعلل(.  2  زاده و همکاران،  محسن)هستند 

،  و فراریاسپکتر )گری، فقدان پایداری، فقدان نظم و ضعف در سازماندهی کارها است  تکانش

رغبتی به رقابت، خودکارآمدی پایین، پشتکار کم،  نظمی، بیبی و با رفتارهای متنوع( 111 

بر این (.  11  ، توپمن، کروز و بینجی)شود  ناپذیری و انرژی و اشتیاق کم مشخص می انعطاف

ها و  شناسی باالتری دارند، در برخورد با تکانه رسد افرادی که وظیفه اساس، منطقی به نظر می

دادن  یریت بهتری برخوردار باشند، استمرار بیشتری نسبت به انجام های مثبت و منفی از مد هیجان

 .دهند ورزی کمتری را نشان می شده داشته باشند و در نتیجه، تعلل تکالیف خود در زمان تعیین

 مدل به توان می ورزی تعلل شناسی با وظیفه و رنجوری روان رابطة تبیین زمینة در در نهایت،

های  کننده بینی پیش عنوان به را شناسی وظیفه رنجوری و روان کهکرد  اشاره(  11 )استیل 

 پایدار صورت به ورزی تعلل دادند نشان( 111 )  تنن و میلگرام . است داده قرار مد نظر ورزی تعلل

 ورزی، تعلل با شناسی وظیفه سطوح آنها دریافتند که .است مرتبط شناسی وظیفه و رنجوری با روان

 مهم عاملی شناسی، از وظیفه ایمؤلفه عنوان به داریخویشتن رسد می نظر به و معکوس داشته رابطة

 رنجوری، روان و شناسی تر وظیفه دقیق الگوهای بررسی سویی، از. است ورزی تعلل بینی پیش در

نوشتن  امتحانات، در شرکت شامل ورزی تعلل عینی با نمودهای صفات این که است آن از حاکی

 .ارتباط دارند و اجرایی کلی هایفعالیت کالسی، جلسات در حضور خواندن، مقاالت،

ورزی ارتباط  کنندة این است که سازگاری اجتماعی با تعلل همچنین، نتایج پژوهش حاضر بیان

                                                           
1. Specter & Ferrari 

2. Topman, Kruise & Beijne 

3. Milgram & Tenne 



111                                                     9399 تابستان، 2، شمارة 9مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، دورة 
 

های  این یافته با نتایج پژوهش. باشد کنندة آن نیز می بینی معناداری دارد و در عین حال، پیش

در . همسو است(  2  )، و بیرامی، محمدی و خانی( 2  )ایتی ابراهیمی مقدم، هدایتی و هد

ورزی، به عنوان آسیبی روانی، ناظر بر مشکالت رفتاری ناشی از  توان گفت تعلل تبیین این یافته می

دادن درست تکالیف ندارد  یعنی فرد گمان مثبتی از خود در انجام. شناختی فرد است مشکالت روان

 در(.   1 ،  تاکمناوزر، ساکس و )اندازد  ادن تکالیف را به تعویق مید و به همین دلیل، انجام

شناختی افراد است  های آن منوط به به سالمت روان حالی که سازگاری و هر یک از زیرمقیاس

های خاصی مثل ترس از شکست، اضطراب امتحان، اضطراب  ورزی با نگرانی تعلل(. 1 1 سینها، )

کننده، معموالً به دلیل نوعی  دهد فرد تعلل و این امر نشان می اجتماعی و کمرویی مرتبط است

بلوم،  سالومون و راث)کند  اضطراب شخصی و اجتماعی، رفتار پرهیز از کارها و تعلل را اتخاذ می

زمانی که فرد با محیط اجتماعی خود رابطة خوبی دارد، احساس بهتری  ،از سوی دیگر (.  2 

دادن وظایف خود  شود انگیزة بهتری نسبت به انجام امر باعث مینسبت به زندگی دارد و همین 

 ، اوزر و آلتون)شود  ورزی وی می داشته باشند و این امر باعث بهبود عملکرد فرد و عدم تعلل

 1  .) 

دهد ناسازگاری اجتماعی عالوه بر تأثیر کاربرد ضمنی مطالعة حاضر این است که نشان می

ها که از عوامل اصلی پیشرفت افراد است، موقع فعالیتدن درست و بهدا منفی اجتماعی، در انجام

ریزان آموزش و پرورش این به صورت منفی تأثیرگذار است و شایسته است مشاوران و برنامه

ورزی به همچنین، با توجه به آسیب شدید تعلل .خوبی تشریح کنند ها به  مسأله را برای خانواده

های شخصیتی و سازگاری  توان با بررسی ویژگیآموزان میدانشپیشرفت تحصیلی و اجتماعی 

ورزی و دادن تکالیف  بینی احتمال وجود تعلل های اول با پیش آموزان در پایهاجتماعی دانش

آموزان شد، آموزش ورزی در دانش شدن تعلل های دقیق مانع از نهادینه گیریساختارمند و پی

                                                           
1. Ozer, Saçkes & Tuckman 

2. Altun 
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ورزی  آموزان را در برابر تعللتوان با این آموزش دانشمدیریت زمان روش دیگری است که می

 .توانمند کرد

های پژوهش به صورت  های پژوهش حاضر، این است که پرسشنامه از جمله محدودیت

دهی به  آموزان دقت کافی در پاسخ بنابراین، ممکن است دانش. اند خودگزارشی تکمیل شده

آموزان مقطع  ورد بررسی در پژوهش حاضر دانشها نداشته باشند، همچنین، نمونة م پرسشنامه

های دیگر مانند مقاطع تحصیلی  اند و در تعمیم نتایج آن به جمعیتمتوسطة شهرستان سلماس بوده

 .و مناطق جغرافیایی دیگر باید جانب احتیاط را رعایت کرد
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 منابع

افسردگی و اهمالک اری   ةبررسی رابط (. 2  )، رعنا هدایتیو  ،بیتا ،هدایتی ،حسین ،ابراهیمی مقدم

الملل ی عل وم انس انی،     کنف رانس ب ین   های سازگاری در دختران دبیرستانی، با خرده مقیاس
  .پرداز پایتخت ایلیا مدیران ایده ةسسؤ، تهران، مشناسی و علوم اجتماعی انرو

ازگاری دانش جویان ب ا   بین ی س    پ یش (.  2  ) فره اد  ،خرمائی ، وفریده ،یوسفی ،منیژه ،احیاکننده

، شناس ی تربیت ی   مطالع ات روان  .گرای ی  ه دف  ه ای شخص یتی و   اساس ویژگی دانشگاه بر

  (  ) ،  - . 

های  رابطة میان سبک(.  2  )زاده، مریم، و بهرامی، فاطمه  امانی، رزیتا، اعتمادی، عذرا، فاتحی

 .  -  ، ( )2 ، شناسی بالینی و شخصیت روان. دلبستگی و سازگاری اجتماعی

خودآگاهی  ةرابط (. 2  ) مریم ،حافظیانو  ،سیده لیال ،حسینی طبقدهی ،صفورا ،چاهی باقرزاده نیم

مطالعات . ةمتوسط ةآموزان دختر دور اجتماعی دانش و یادگیری خودتنظیمی با سازگاری

 .2 -1 ،(1 )  ، شناسی تربیتی روان

ورزی  با تعلل  (AISS)سازگاری ةرابط(.  2  )و خانی، منیژه  محمدی، نادر، بیرامی، منصور،

المللی علوم رفتاری و مطالعات  کنفرانس بینمتوسطه،  آموزان در مقطع تحصیلی دانش
 .پرداز پایتخت ویرا مدیران ایده  ةسسؤمتهران، ، اجتماعی

. ورزی آموزشی با اهداف پیشرفت رابطة تعلل(.     )جوکار، بهرام، و دالورپور، محمدآقا 

 .  -1 ، ( و   )  های نوین تربیتی، اندیشه

اثربخشی خودآموزی کالمی بر بهبود سازگاری (.  2  )زاده، هنگامه، و باقری، سحر  خانخانی

 .  -  ، ( ) ، های یادگیری ناتوانی .های یادگیری آموزان با ناتوانی اجتماعی دانش

ورزی آموزشی  تعلل پنج عامل بزر  شخصیت و(.  2  )چاری، مسعود  دلشاد، محمد، و حسین

 .  -  ، ( ) ، های فردی شخصیت و تفاوت .در دانشجویان

سارا  عالیه، و میرجعفرزاده، عبدی، سجاد، بشرپور، محمدعلی، نژاد، قاسمی اهلل، حجت رشیدکلویر،

 بینی پیش در تحصیل مکان به بستگی و دل محیط معماری های ویژگی نقش(.  2  )

 .  - 1 ، (  )  تربیتی،  شناسی روان مطالعات. آموزان دانش اجتماعی سازگاری
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: بین پنج عامل بزر  شخصیت و بهزیستی مدرسه ةرابط(.  2  )فریده  ،یوسفیو  ،زینب ،رضایی

 .   -   ، (  )2، ناختیش انهای رو ها و مدل روش .یمثبت و منف ةای عاطف نقش واسطه

رابطة عوامل شخصیت با گرایش به (. 21  )محمدی، علی، احمدآبادی، زهره، و ملکی، قیصر  زاده

 .  -1 ، ( ) ، شناسی کاربردی روان. های هویت گر پایگاه نقش میانجی: خشونت

. یآموزان دبیرستانسازگاری دانش ةراهنمای پرسشنام (.377 )بی . بی و سینگ، آر. سینها، ای، کی
 .روان تجهیز سینا ةمؤسس: تهران ،ابوالفضل کرمی ةترجم

رابطة هدایت تحصیلی و (.  2  )ای، جواد  راهیم، غالمعلی لواسانی، مسعود، و اژهگزیدری، اب

 .آموزان کاری تحصیلی در میان دانش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با اهمال
 .   -   ، ( )2 ، شناسی روان

بخشی، زهرا، کشاورز افشار، حسین، افطاری، شکوه، و گودرزی، رضا  زاده، فرشاد، جهان محسن

کاری تحصیلی  بینی اهمال های شخصیتی در پیش نقش ترس از شکست و ویژگی(.  2  )

 . 2- 1 ، ( )  شناسی مدرسه، روان. آموزان دانش

بررسی پایایی و (.     )لو، محسن، و جعفری کندوان، غالمرضا  آبادی، مسعود، جوشن نصرت

، ناسی و علوم تربیتیش روان. در دانشجویان( BFI)عاملی شخصیت  روایی پرسشنامة پنج

  ،   -   . 

بینی اهمالکاری تحصیلی  پیش(.  2  )نصری، صادق، دماوندی، محمدابراهیم، و عاشوری، اکرم 

، های فردی شخصیت و تفاوت .های هویت و تعهد های شخصیتی و سبک بر اساس ویژگی
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