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 چکیده
هدف این پژوهش بررسی میزان اثربخشی برنامه آموزشی : هدف

 عملکرد و تحصیلی ورزیتعلل در تحصیلی آوریتاب بر مبتنی

 آموزان بود.دانش تحصیلی

های نیمهشناسی جزء طرحپژوهش حاضر از نظر روش :روش

آزمون و پیگیری با گروه کنترل پس آزمون،پیش نوع آزمایشی از

آموزان دختر دوره پژوهش را همه دانشجامعه آماری  است.

-97متوسطه اول شهر کرمانشاه تشکیل دادند که در سال تحصیلی 

-مونهن روش از استفاده با جامعه این مشغول به تحصیل بودند. از 96

-نفر از دانش 60مدرسه و سپس  ای تصادفی ابتدا یکخوشهگیری 

نفره  30 صورت تصادفی در دو گروهآموزان آن مدرسه انتخاب و به

 90جلسه  9به گروه آزمایش آزمایش و کنترل جایگزین شدند. 

 آموزش داده شد. آوری تحصیلیتاببرنامه مبتنی بر ای دقیقه

آزمون و آزمون، پسپیشاعضای هر دو گروه در هر سه مرحله 

دند. را تکمیل کر سواریتعلل ورزی تحصیلی  پیگیری پرسشنامه

های ماهانه اسفند، فروردین و اردیبهشت همچنین از معدل کارنامه

-عنوان نمرات عملکرد تحصیلی دانشبه 96-97سال تحصیلی 

ها نیز با روش تحلیل واریانس آمیخته آموزان استفاده شد. داده

 بررسی شدند.

نشان داد که میانگین نمرات متغیر تعلل ورزی  هایافته: هایافته

تحصیلی در گروه آزمایش در مقایسه با گروه  تحصیلی و عملکرد

آزمون و پیگیری افزایش معناداری داشته کنترل، در مرحله پس

 است.

 ورزی تعلل تحصیلی؛ آوریتاب آموزشی؛ برنامه :هاکلیدواژه

 تحصیلی عملکرد آموزان؛دانش تحصیلی؛

Abstract  

 

Purpose: The target of this research checking 

curriculum effectively level according to 

academic resilience for students academic 

procrastination and performance. 

Method: Methodology, this present research is a 

part of quasi experimental design (pre- test, post- 

test and following up the control group), middle 

school students in Kermanshah formed this 

research population. They studying in 2017-2018 

this population by using randomly 60 students 

replaced in two groups (control- experimental 

groups) with 30 members. The experimental 

group is given 9 sessions 90 minutes program 

according to academic resilience. In 2011 

members of each group completed (pre- test, post- 

test, inventory tracking in academic procrastinate. 

In 2017- 2018 average records of March - April - 

May used for students academic performance, 

data are examined by using way-mixed analysis 

for variance. 

Findings: Data showed that average variable 

scores in academic procrastination and academic 

performance is experimental group compared 

with control group increased in post- test level. 

 

Keywords: Academic Resilience, Academic 

Procrastination, Performance, Students, Training 

program 
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 و بیان مسئله مقدمه

های آموزشی است که نقش مهمی در توسعه نیروی های ارزیابی کارایی نظامعملکرد تحصیلی یکی از مالک

نشانه موفقیت نظام آموزشی در رسیدن به اهداف، شیوه  ترینمهمدر واقع، و انسانی آینده کشور دارد 

، عملکرد تحصیلی بیانگر این دیگرعبارتبه(. Phan and Ngu, 2014است )عملکرد تحصیلی فراگیران آن 

 ,Singhاند )آموز، معلم و نهادهای آموزشی تا چه حد به اهداف خود دست یافتهمطلب است که دانش

عملکرد تحصیلی به معنای توانایی اثبات موفقیت تحصیلی در اکتساب پیامدی است که برای آن  (.2015

(. ارتقاء عملکرد تحصیلی به معنای موفقیت تحصیلی Adeyemi, 2012است )ریزی شده ریزی و طرحبرنامه

اند. هموفق بوداست و موفقیت تحصیلی یعنی اینکه فراگیران تا چه حد در رسیدن به اهداف دوره آموزشی 

های متعدد شناختی، هیجانی و انگیزشی ازجمله خودکارآمدی، تأثیرات عملکرد تحصیلی شامل زیرمجموعه

عملکرد تحصیلی بهتر موجب افزایش  (.Seif, 2016است )ریزی، کنترل پیامد و انگیزش هیجانی، برنامه

(. برای تحقق Whitesell, Mitchell and Spicer, 2009شود )نفس و کاهش اضطراب و افسردگی میعزت

 ,Klocokova and Munkکرد )عملکرد تحصیلی باید در فراگیران انگیزش، نگرش و باور مثبت ایجاد 

ی شناسی تربیت(. شناخت و بهبود بخشیدن به فرایندهای تدریس و یادگیری، از اهداف اساسی روان2011

( به همین علت عملکرد تحصیلی و عوامل Habibi Kalibar and Bahadori Khosroshahi, 2016است )

ها های اخیر آنوتربیت بوده و طی سالشناسان و متخصصان تعلیممؤثر بر آن همواره موردتوجه روان

 Adolphد )ببخشنها بتوانند عملکرد تحصیلی را بهبود درصدد شناسایی متغیرهایی هستند که با کمک آن

and Berger, 2015ورزی آموزان، تعللیرگذار بر عملکرد تحصیلی دانش(. ازجمله عوامل تأث

 دینماها عمل میعنوان عاملی مزاحم در عملکرد تحصیلی آنکاری تحصیلی( است که به)اهمال1تحصیلی

(Dasht bozorgi, 2016.) 

به تأخیر انداختن تعمدی ( Aynur, Murat and Can, 2011) یمیخودتنظفقدان  عنوانبهورزی تعلل    

 عنوانبهاغلب  و از پیامدهای منفی آن مطلع است که را دارد هاآناعمالی است که فرد قصد انجام دادن 

ورزی با توجه به پیچیدگی و تعلل (.Sirois and Pychyl, 2013شود )می سازیمفهومراهبرد اجتنابی 

ورزی ، تعلل2ورزی کلی یا روزمرهتعلل ازجملههای شناختی، عاطفی و رفتاری آن به انواع مختلفی مؤلفه

                                                           
1. Academic Procrastination 

2. General procrastination 
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و تعلل 3ورزی وسواسی، تعلل2گیریورزی در تصمیم، تعلل1رنجورانه(رواناراده )مختل یا بدون کنترل و 

(. در Mohammadi, D. Fathi Azar, E., Badri, R., Abrahamid, 2014شود )تقسیم می ورزی تحصیلی

در  هایی است کهترین مشکلورزی تحصیلی است و از شایعورزی، تعللترین شکل تعللاین میان رایج

های مختلف تعللدر پژوهش (.Hussain and Sultan, 2010شود )سطوح مختلف تحصیلی مشاهده می

 تمایل برای به تأخیر انداختن آغاز یا انجام تکالیف مهم تا سر حد ناراحتی و رنج عنوانبهورزی تحصیلی 

و ایجاد تأخیر ارادی در انجام یک تکلیف تحصیلی در چارچوب زمانی موردانتظار یا مطلوب، علیرغم انتظار 

 .(Watson, 2009است )تعریف شده  ،دلیل تأخیرفرد برای بدتر شدن به

شدن شخص برای امتحان، انجام تکالیف و حضور در جلسات ورزی در آمادهتعللدر مجموع، این نوع  

آور را انگیز یا کسالتورز تکالیف چالشافراد تعلل (.Tingting, Xiulan and Xue, 2015شود )مشخص می

 Siroisدهد )می هاآنموقت احساس خوبی به  طوربهشوند که هایی میگذارند و درگیر فعالیتکنار می

and Pychyl, 2013) بندی انجام دادن تکالیف خود با مشکل ورزی در اولویتبنابراین، افراد درگیر در تعلل؛

( در پژوهش خود دریافتند Hosseini and Amiri, 2015) و(Blouin-Hudon and Pychyl, 2015اند )مواجه

به فرایند  4آوریتابهمبستگی منفی و معناداری دارد.  شناختیآوری روانتابورزی تحصیلی با که تعلل

(. همچنین Rojas, 2015شود )پویای انطباق و سازگاری با تجارب تلخ و ناگوار در زندگی گفته می

(Roshani and Alaali, 2017  در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که )آموزان دانش آوری تحصیلیتاب

یلی، ای با ابعاد تحصآوری سازهتاب ها را دارد.آن تحصیلی ورزیتعللیا کاری اهمال بینی میزانتوانایی پیش

مثابه آوری تحصیلی به(. تابJowkar, Kojuri, Kohoulat and Hayat, 2014است )رفتاری و هیجانی 

 های زندگی تحصیلیها، تهدیدها و چالشآموزان برای مواجهه کارآمد با موانع، محدودیتتوانایی دانش

تمایل به  عنوانبهتوان را می آوری تحصیلیتاب (.Mallick and Kaur, 2016شود )سازی میمفهوم

-تعریف کرد که فرد را برای قرار گرفتن در مسیر درست رشد، حتی در شرایط دشوار برمی 5خوداصالحی

ع، برای التیام دادن سری پذیر دانست کهتوان فردی مقاوم و انعطافآور را میفرد تاب دیگربیانبهانگیزد. 

 ,Coşkunدارد )ها و مشکالت فردی توانایی ها، بحرانها، فاجعهبهتر شدن، غلبه بر انواع چالش

Garipağaoğlu and Tosun, 2014های غیرشناختی کلیدی آوری تحصیلی مهارتآموزان دارای تاب(. دانش

                                                           
1. Neurotic procrastination 

2. Decisional procrastination 

3. Compulsive procrastination 

4. Resiliency 

5. Self-corrective 
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کنترل بر عملکردشان در مدرسه را از خود بروز شان و حس خودارزیابی مثبت از موقعیت تحصیلی ازجمله

شرایط  رغمبهپیشرفت و سازگاری،  هاینشانه(. در مجموع وجود Gutman and Schoon, 2013دهند )می

 (.Haeussler, 2013شود )آور محسوب مینامطلوب، مالک مهمی برای انتساب فرد تاب

ارتقای  ها ودر میزان دانش، بلکه در گسترش توانایی تنهانهتربیت، ایجاد تغییر وامروزه هدف اصلی تعلیم   

آوری تحصیلی به دانشتوان با ارتقای ظرفیت تاب(. میKoura and Al-Hebaishi, 2014است )ها مهارت

رو مثبت و کارآمد روب ایگونهبههای ناخوشایند زندگی تحصیلی آموزان کمک کرد تا با رویدادها و واقعیت

 ,McAllister and Loweگرفت )از آن بهره  هاآنشوند و در زمینه تحصیلی، در کاهش افت تحصیلی 

منجر به  شناختیروانآوری تابنشان دادند که ( Sultani et al., 2016) ازجملهها برخی پژوهش(. 2011

 Namaki)که با نتایج پژوهش  خواهد شد نتیجه عملکرد بهتر تحصیلی ورزی تحصیلی و درکاهش تعلل

Bidgoli and Sedighi Arfaei, 2017 ،)(Oksuz and Guven, 2014،)  (Flett et al., 2016( و )Hicks 

and YaoWu, 2015 .همچنین ( همخوانی دارد(Mousavi Nasab and Ayrhavani Pirslami, 2016 )

( Harnish, 2005) است.عملکرد تحصیلی دانشجویان  بینی کنندهپیشآوری تحصیلی گزارش دادند که تاب

از  آموزان شود.تواند باعث افزایش عملکرد تحصیلی دانشآوری میآموزش تاببه این نتیجه رسید که 

(، Sheikh Zadeh Golanji et al., 2014) یعموم سالمت هایمؤلفهبر  آوریاثربخشی آموزش تابطرفی 

بر (، Jahad Motlagh et al., 2015) یروانبر فشار (، Bahzadpor et al., 2015) یشناختروانبر بهزیستی 

 ,.Ramezani et al) ینیببر خوش ( وHosseini Beheshtian and Mirzazadeh, 2016) یزندگرضایت از 

آوری تحصیلی طراحی نشده است که ای آموزشی مبتنی بر تابتأیید شده است اما تاکنون برنامه( 2017

، اهمیت پیشینه پژوهشی مروربهبا توجه  بنابراین،؛ تأثیر آن بر متغیرهای وابسته این پژوهش بررسی شود

 بر برنامه آموزشی مبتنیکه  فرضیه پژوهش حاضر این بود، شدهعنوانموضوع و عدم بررسی موضوع 

 است.تأثیرگذار آموزان دانش تحصیلی عملکرد و تحصیلی ورزی تعلل بر تحصیلی آوریتاب

 

 شناسی پژوهشروش

آزمایشی های نیمهشناسی جزء طرحهای کاربردی و از نظر روشاین مطالعه از نظر هدف در زمره پژوهش

جامعه آماری با گروه کنترل است.  آزمون(از پس بعدماه  1) یریگیپآزمون و پس آزمون،پیش نوع از

دوره متوسطه اول شهر کرمانشاه تشکیل دادند که در سال تحصیلی دختر آموزان همه دانشپژوهش را 

ک ای تصادفی ابتدا یخوشهگیری نمونه روش از استفاده با جامعه این ازمشغول به تحصیل بودند.  97-96

 یورزتعلل که عملکرد تحصیلی پایین و در پرسشنامه آموزان آن مدرسهنفر از دانش 60مدرسه و سپس 
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نفره آزمایش و کنترل  30 تصادفی در دو گروه صورتبهانتخاب و تحصیلی نمره باال کسب کرده بودند، 

آموزان هر دو گروه آزمایش و کنترل برای همکاری توجیه شده و برای هر دو دانشابتدا جایگزین شدند. 

 آوری تحصیلیتاببرنامه مبتنی بر  ایدقیقه 90جلسه 9آزمون برگزار شد. به گروه آزمایش گروه پیش
 آموزان گروه کنترل آموزشی دریافت نکردند. سپس آموزش داده شد. در این مدت دانش

 زارافنرمگروه اجرا شد. بعد از گذشت یک ماه نیز آزمون پیگیری انجام و نتایج با  دو هر آزمون برایپس

spss .تحلیل شد 

 
 پژوهش ابزار

 1تحصیلی ورزیپرسشنامه تعلل -1

مؤلفه ماده و سه  12( ساخته و هنجاریابی شده است که دارای Savari, 2012)این پرسشنامه توسط 

ورزی ناشی از و تعلل ماده( 4) یروان-ورزی ناشی از خستگی جسمیتعلل (،ماده 5) یعمدورزی تعلل

( 4) شهیهمصفر( تا هرگز )ها باید به یکی از پنج گزینه در هر ماده، آزمودنی .است( ماده 3) یبرنامگبی

را برای  85/0ضریب آلفای کرونباخ  Savari, 2012) ) قرار دارد. 48دامنه نمرات بین صفر تا  پاسخ بدهند.

را برای مؤلفه  70/0برای مؤلفه دوم و ضریب  60/0برای مؤلفه اول، ضریب  77/0کل پرسشنامه و ضریب 

 ,Takman)کاری سوم گزارش داده است. همچنین از طریق همبسته کردن این مقیاس با پرسشنامه اهمال

دار معنی 003/0گزارش کرده که این مقدار در سطح  35/0( روایی آن را با مقدار ضریب همبستگی، 1991

 بوده است.
 2عملکرد تحصیلی -2

سال  دومهای ماهانه نوبت آموزان در این پژوهش از معدل کارنامهبرای سنجش عملکرد تحصیلی دانش

ماه هر  اسفنداستفاده شد. به این طریق که میانگین نمرات موجود در کارنامه  هاآن 96-97تحصیلی 

آزمون عملکرد تحصیلی در نظر گرفته شد. همچنین میانگین نمرات موجود نمره پیش عنوانبهآموز دانش

آزمون و پیگیری عملکرد تحصیلی نمرات پس عنوانبهماه به ترتیب  اردیبهشتو  فروردیندر کارنامه 

 استفاده شد.
 طرح آموزش

آزمایش ای دو جلسه( به گروه هفته) یادقیقه 90جلسه  9در آوری تحصیلی تاببرنامه آموزشی مبتنی بر 

و همچنین بررسی  هاآننتایج حاصل از های انجام شده و این برنامه براساس مرور پژوهشارائه شد. 

                                                           
1. Academic Procrastination Questionnaire 

2. Academic Performance 
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پژوهشگر و با نظارت استاد راهنما و مشاور رساله  لهیوسبه، آوری تحصیلیتابمتغیرهای تأثیرگذار بر 

 ساخته شد. تربیتینفر از متخصصان رشته روانشناسی  چهاردکتری و 

 ارائه شده است.آوری تحصیلی تاب( عنوان و محتوای جلسات آموزشی مبتنی بر 1جدول )در 

 

 عنوان و محتوای جلسات آموزشی :(1جدول )

 محتوای جلسات  جلسات

  اول )معارفه(
تبیین هدف، مراحل و قوانین جلسات، معرفی مدرس و آشنایی اعضا با یکدیگر، 

 تحصیلی. ورزیآزمون تعللبرگزاری پیش

-آشنایی با مفهوم تابدوم )

 آوری(
 آورانه.آوری تحصیلی و رفتارهای تابآموزان با مفهوم تابآشنایی دانش 

 سوم )آموزش هوش هیجانی

1) 
 ها.انواع هیجان آموزان با مفهوم هوش هیجانی و اهمیت آن، آشنایی باآشنایی دانش 

آموزش هوش چهارم )

 (2 هیجانی
 ها.ها و استفاده مؤثر از آنآموزش شناسایی، تنظیم و کنترل هیجان 

)آموزش راهکارهای پنجم

 افزایش ادراک شایستگی(
 

ها به خودگویی صحیح و مثبت و همچنین شناسایی افکار خودکار منفی و تبدیل آن

 آموزان.افزایش خودارزشمندی در دانشخودآگاهی جهت آموزش مهارت

آموزش راهکارهای ششم )

 افزایش ادراک شایستگی(
 های ارتباطی و همدلی جهت افزایش ادراک شایستگی اجتماعی.آموزش مهارت 

آموزش راهکارهای هفتم )

 افزایش ادراک شایستگی(
 

تحصیلی، ریزی جهت افزایش ادراک شایستگی آموزش مهارت حل مسئله و برنامه

 و اداره رفتار. ورزشی

آموزش راهکارهای هشتم )

 افزایش انگیزش تحصیلی(
 گذاری و پایداری.آموزش خود اثربخشی، ارزش 

آموزش راهکارهای نهم )

 افزایش انگیزش تحصیلی(
 

کاری تحصیلی و کاهش خودناتوان سازی، آموزش مدیریت تکلیف، کاهش اهمال

 تحصیلی. ورزی آزمون تعللبرگزاری پس

بینی کردن برنامه آموزشی از همان افزایش انگیزش تحصیلی قابل پیش دیگر راهکارهای ازجملهمثال: 

تا وی بتواند با مواردی که از حوزه کنترلش  کندهر وضعیتی به فرد کمک می بینیپیشجلسه اول بود. 

آموزشی  هاییبرنامهآموزان را در جریان توان دانشگوناگونی می هایشیوهبه  خارج است، سازگاری یابد.

 ایبرگهتوان بر روی را می هابرنامهتواند روزانه، هفتگی یا ماهانه تنظیم شود. این می هاطرحقرار داد. این 
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 یابند کهدرمیآموزان دانش ترتیباینبهاز آن را تحویل داد.  اینسخهآموزان نوشت و به هریک از دانش

. است نیست بلکه جزئی از یک طرح کلی آموزشی هاآنهای کالسی فقط برای مشغول کردن فعالیت

 اردهدفمنطقی را در برنامه آموزشی خود تشخیص بدهند، آن را  ایرابطهآموزان بتوانند دانش کههنگامی

 تکالیف میان توازندیگر  راهکارهای ازجملههمچنین  دادن آن راضی هستند. از انجامخواهند دانست و 

 و افزایش؛ کارتقسیمآموزشی شامل سرمشق دهی، خرد کردن هدف و  حمایت تأمین آسان و دشوار

 (.Ghulamian Fard, 2015است )کنترل  هایفرصت

 

 ی پژوهشهایافته

در این پژوهش  کنندهشرکتدوره متوسطه اول  دخترآموز نفر دانش 60میانگین و انحراف استاندارد سن 

 شده است.( ارائه 2جدول )های توصیفی متغیرهای پژوهش در آماره دست آمد.به 46/0و  67/14ترتیب به
 

 (: میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش2جدول )

 عملکرد تحصیلی  ورزی تحصیلیتعلل    

 انحراف استاندارد میانگین  انحراف استاندارد میانگین  گروه  آزمون

 آزمونپیش
 23/2 45/14  03/7 07/30  آزمایش 

 40/2 36/16  59/5 70/32  کنترل 

 آزمونپس
 90/1 50/16  96/5 80/20  آزمایش 

 07/2 93/15  76/4 97/32  کنترل 

 پیگیری
 06/2 55/15  29/6 53/24  آزمایش 

 61/2 21/16  48/5 93/31  کنترل 

آزمون و پیگیری دهد که میانگین نمرات پس( نشان می2شماره )های توصیفی در جدول یافته    

 ر گروهداست، اما  داشتهآزمون تغییر تحصیلی نسبت به پیش تحصیلی و عملکرد ورزیتعللمتغیرهای 

 آوریتاب بر برنامه آموزشی مبتنیبررسی تأثیر  منظوربه شود.کنترل، تغییرات محسوسی مشاهده نمی

. از تحلیل واریانس آمیخته استفاده شدآموزان دانش تحصیلی عملکرد و تحصیلی ورزیتعلل در تحصیلی

 یگروهدرونحداقل دو گروه( و هم عامل ) یگروهکنیم که هم عامل بین این آزمون زمانی استفاده میاز 

با توجه به اینکه در این پژوهش دو گروه  بنابراین،؛ هر گروه دارای چند مشاهده باشد( وجود داشته باشد)

آزمون و پیگیری( وجود داشت، آزمون، پسپیشمشاهده )آزمایش و کنترل( و برای هر گروه، سه ) میداشت

را نیز  هاآناثر گروه و اثر زمان( تعامل ها )این آزمون، آزمون مناسبی است زیرا عالوه بر بررسی اثر عامل
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ا، ههای آن شامل نرمال بودن توزیع دادهفرضکند. قبل از انجام این آزمون الزم است که پیشبررسی می

 های کوواریانس بین گروهی بررسی شود.اتریسهای خطا و برابری مبرابری واریانس

 ( ارائه شده است.3جدول )ها در اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده-نتایج آزمون کلموگراف
 

 هادادهتوزیع اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن -(: نتایج آزمون کلموگراف3جدول )

 داریمعنیسطح   آماره  مراحل  متغیر

 ورزی تحصیلیتعلل

 144/0  116/0  آزمونپیش 

 136/0  118/0  آزمونپس 

 200/0  071/0  پیگیری 

 عملکرد تحصیلی

 105/0  120/0  آزمونپیش 

 182/0  103/0  آزمونپس 

 187/0  102/0  پیگیری 

؛ (P<05/0) ستینمعنادار  آمدهدستبه Zدر همه متغیرها مقدار (، 3شماره )با توجه به نتایج جدول     

 ها رعایت شده است.بنابراین فرض نرمال بودن توزیع داده

 ورزیتعللهای خطا در سه بار آزمون واریانس( نتایج آزمون لوین جهت بررسی برابری 4جدول )در     

 است. ارائه شده تحصیلی عملکرد و تحصیلی
 

 های خطابرابری واریانسجهت بررسی (: نتایج آزمون لوین 4جدول )

 متغیر
 

 مراحل
 

F 
درجه  

 1آزادی 
درجه آزادی  

2 

سطح معنی 

 داری

 ورزی تحصیلیتعلل

 175/0  58  1  886/1  آزمونپیش 

 206/0  58  1  637/1  آزمونپس 

 341/0  58  1  920/0  پیگیری 

 عملکرد تحصیلی

 882/0  58  1  022/0  آزمونپیش 

 607/0  58  1  268/0  آزمونپس 

 502/0  58  1  455/0  پیگیری 

 ورزیتعلل هایبرای متغیر آمدهدستبه Fمقادیر  دهد،( نشان می4شماره )که نتایج جدول  طورهمان    

(. P<05/0) ستین( معنادار DF=  58و  1) یآزادبا درجات  سه بار آزموندر  تحصیلی عملکرد و تحصیلی
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ای هها وجود ندارد و بنابراین فرض همگنی واریانسداری بین واریانس خطای گروهدر نتیجه تفاوت معنی

 استفاده کرد.تحلیل واریانس آمیخته از آزمون  توانمیخطا رعایت شده است و 

 شدهمشاهدههای کوواریانس ( نتایج آزمون ام باکس جهت بررسی فرض برابری ماتریس5جدول )در     

 ها، ارائه شده است.در بین گروه متغیرهای وابسته

 

 های کوواریانس(: نتایج آزمون ام باکس جهت بررسی فرض برابری ماتریس5جدول )

 داریمعنیسطح   2آزادی درجه   1درجه آزادی   F  متغیر

 010/0  132/24373  6  427/5  ورزی تحصیلیتعلل

 071/0  132/24373  6  313/12  عملکرد تحصیلی

 ورزیتعلل برای متغیرهای آمدهدستبه F، مقدار شدهداده( نشان 5شماره )جدول که در  گونههمان    

 روازاینمعنادار نیست،  005/0( در سطح 132/24373و  6) یآزادبا درجات  تحصیلی عملکرد و تحصیلی

، شده مشاهدههای کوواریانس متغیر وابسته پژوهش، فرض برابری ماتریس دوگفت که در هر  توانمی

 رعایت شده است.

دول جهای استفاده از آزمون تحلیل واریانس آمیخته رعایت شده است، در فرضبا توجه به اینکه پیش     

 ( آزمون المبدای ویلکز برای بررسی تأثیر زمان و همچنین تعامل زمان و گروه ارائه شده است.6)
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 تعامل زمان و گروه(: آزمون المبدای ویلکز برای بررسی تأثیر زمان و 6جدول )

 متغیر
 

 اثر
 

 ارزش
 

F 
درجه آزادی  

 فرضیه
 

 درجه آزادی خطا
 

 داریسطح معنی
 

 مجذور اتا

ورزی تعلل

 تحصیلی

 609/0  001/0  57  2  399/44  391/0  زمان 

 592/0  001/0  57  2  433/41  408/0  زمان و گروه 

 عملکرد تحصیلی
 347/0  001/0  57  2  123/15  653/0  زمان 

 637/0  001/0  57  2  906/49  363/0  زمان و گروه 

 
 تحلیل واریانس بین گروهی :(7جدول )

  منبع  متغیر
مجموع 

 مجذورات
 

درجه 

 آزادی
  F  میانگین مجذورات 

سطح 

 داریمعنی
 مجذور اتا 

ورزی تعلل

 تحصیلی

 449/0  001/0  196/47  408/170  1  408/170  زمان و گروه 

 587/0  001/0  444/82  675/297  1  675/297  گروه 

 عملکرد تحصیلی
 290/0  001/0  540/59  967/20  1  967/20  زمان و گروه 

 507/0  001/0  878/5  070/2  1  070/2  گروه 
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 ورزیتعللدهد اثر زمان و اثر تعامل زمان و گروه در ( نشان می6شماره )که نتایج جدول  طورهمان    

بنابراین نتایج حاکی از آن است که نمرات ؛ استدار معنی 001/0در سطح تحصیلی  عملکرد و تحصیلی

 در طول زمان و همچنین تعامل زمان و گروه معنادار هستند.

 نتایج آزمون تحلیل واریانس بین گروهی ارائه شده است.( 7جدول )در 

( در متغیر 408/170گروه )( و اثر تعامل زمان و 675/297گروه )، اثر (7شماره )با توجه به نتایج جدول     

در متغیر عملکرد تحصیلی، ( 967/20گروه )اثر تعامل زمان و ( و 070/2اثر گروه ) تحصیلی و ورزیتعلل

 دار شده است.معنی 001/0در سطح 

 ها آورده شده است.( نتایج آزمون بنفرونی برای مقایسه میانگین8جدول )در     

 

 هابنفرونی برای مقایسه میانگین(: آزمون 8جدول )

 داریسطح معنی  خطای معیار  هااختالف میانگین  زمان  متغیر

 ورزی تحصیلیتعلل

 1 2  500/4 *  519/0  001/0 

 1 3  150/3 *  347/0  001/0 

 2 3  350/1- *  346/0  001/0 

 عملکرد تحصیلی

 1 2  805/0- *  147/0  001/0 

 1 3  263/0- *  108/0  001/0 

 2 3  542/0 *  156/0  001/0 

 P< 0/05* 

 ورزیتعلل های متغیردهد که تفاوت بین میانگین( نشان می8شماره )ها در جدول بررسی میانگین    

 پیگیری( وسوم )آزمون( و زمان پسدوم )آزمون( با زمان پیشاول )زمان  درتحصیلی  عملکرد و تحصیلی

 دار است.( معنی001/0سطح )پیگیری( در سوم )آزمون( با زمان پسدوم )همچنین زمان 

 

 گیریبحث و نتیجه

 ورزیتعلل در تحصیلی آوریتاب بر بررسی میزان اثربخشی برنامه آموزشی مبتنیهدف این پژوهش 

 های پژوهش حاضر نشان داد که برنامه آموزشی مبتنییافته آموزان بود.دانش تحصیلی عملکرد و تحصیلی

 فرضیهو  استآموزان اثربخش دانش تحصیلی عملکرد و تحصیلی ورزیدر تعلل تحصیلی آوریتاب بر

یلی تحص آوریتاب بر ، اجرای برنامه آموزشی مبتنیدیگرعبارتبهگردید.  تأییدکلی  صورتبهپژوهش 

 متغیر وابسته در این پژوهش را افزایش دهد.تواند میانگین هر دو می
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ه رنامبهای حاصل از آزمون تحلیل واریانس آمیخته در این پژوهش، حاکی از اثربخشی تحلیل یافته    

 تحصیلی ورزیو کاهش معنادار نمرات تعلل تحصیلی ورزیبر تعللتحصیلی  آوریتاب بر آموزشی مبتنی

 ,.Sultani et al) آزمون و پیگیری بود که این یافته با نتایج پژوهشآموزان دختر در مراحل پسدانش

 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرکرد 389در پژوهش خود که بر روی  هاآن. است( همسو 2016

 آوریهای خودکارآمدی و تابهایی مبتنی بر یادگیری مهارتارائه آموزشانجام دادند، دریافتند که 

 .های آموزشی، منجر به کاهش تعلل ورزی تحصیلی در دانشجویان خواهد شددر محیط شناختیروان

در  هاآندست آمد. ( نتایج مشابهی بهNamaki Bidgoli, Z., Sedighi Arfaei)همچنین در پژوهش     

نفر از دانشجویان  357بر روی کاری تحصیلی آوری با اهمالآگاهی و تابذهنرابطه مطالعه خود به بررسی 

کاری تحصیلی آوری با اهمالآگاهی و تاببین ذهن پرداختند و به این نتیجه رسیدند کهدانشگاه کاشان 

 ,.Flett et al)(، Oksuz and Guven, 2014)های پژوهش که با یافتهوجود دارد  منفی و معناداررابطه 

 ( همخوانی دارد.Hicks and YaoWu, 2015)( و 2016

ال آوری تحصیلی باآموزان با تابهای دانشبا توجه به ویژگیتوان گفت که در تبیین این یافته می    

ها و مشکالت تحصیلی صبور هستند و خود را با موقعیتپذیری در برابر چالشمقاومت و انعطاف ازجمله

 و حس خودارزیابی مثبت از موقعیت تحصیلی ن به علت داشتنکنند. همچنیهای مختلف سازگار می

ورزی، از راهبردهای همچون تعلل حاصلبیکنترل بر عملکرد در مدرسه، بجای استفاده از راهبردهای 

-می هانآکنند که موجب سرزندگی و موفقیت تحصیلی تری استفاده میشناختی و فراشناختی کاربردی

 شود.

 لکردعمبر  تحصیلی آوریتاب بر مبتنی حاضر این بود که برنامه آموزشی های پژوهشدیگر یافتهاز     

در مراحل پس هاآن تحصیلی معناداری نمرات عملکرد طوربهو  بودآموزان دختر اثربخش دانش تحصیلی

 ,Mousavi Nasab and Ayrhavani Pirslami) . این یافته با نتایج پژوهشدادآزمون و پیگیری را افزایش 

آوری تحصیلی و فرسودگی تحصیلی با رابطه بین تابدر پژوهشی به بررسی  هاآن. استهمسو  (2016

دانشجویان  ،بر اساس نتایج این مطالعه پرداختند. عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 نند.کتحصیلی بهتری را تجربه می کردعملو  فرسودگی تحصیلی کمتر آوری تحصیلی بیشتر،دارای تاب
تواند باعث افزایش آوری میبه این نتیجه رسید که آموزش تاب در پژوهشی نیز( Harnish, 2005)، عالوهبه

 .مؤثر است هاآنعملکرد تحصیلی که این خود در افزایش  آموزان شدهدر دانش شناختیروانآوری تاب

 ,Kim & Seo ) و (Hen and Goroshit, 2014)(، Balkis, 2013) ازجملههای دیگر از طرفی، نتایج پژوهش

شود. در واقع آموزان میتحصیلی دانش تحصیلی نیز موجب کاهش عملکرد ورزینشان داد که تعلل (2015

و تحصیلی به د آوریتاب بر توان استنباط کرد که، آموزش برنامه مبتنیهای پژوهش حاضر میاز یافته

https://edcbmj.ir/article-1-999-fa.pdf
https://edcbmj.ir/article-1-999-fa.pdf
https://edcbmj.ir/article-1-999-fa.pdf
https://edcbmj.ir/article-1-999-fa.pdf
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آموزان اثر مثبت و معناداری گذاشته است. نخست به شیوه مستقیم و با عملکرد تحصیلی دانششیوه بر 

ری آوتاب طورکلیبهشد.  هاآنآموزان موجب افزایش عملکرد تحصیلی آوری تحصیلی دانشافزایش تاب

نند کبا عوامل به وجود آورنده عملکرد تحصیلی نامطلوب و ضعیف مقابله  کندتحصیلی به افراد کمک می

(Cassen, Feinstein and Graham, 2009 .)کنندهمحافظتیک عامل  عنوانبهآوری تحصیلی در واقع، تاب 

ذارد. گزا تأثیر میهای تحصیلی، فقدان آمادگی و سایر تجارب آسیبآموزان با چالشبر نحوه مواجهه دانش

ها، انگیزش، پشتکار و تالش خود را به موانع و دشواری باوجودتوانند آوری تحصیلی میآموزان با تابدانش

ه شیوه ببرنامه مذکور  دوممیزان زیادی حفظ کنند و در نتیجه از عملکرد تحصیلی باالیی برخوردار باشند. 

 نگیزش وبهتر، افزایش ا ریزیبرنامهتحصیلی سبب تالش بیشتر،  ورزیغیرمستقیم و از طریق کاهش تعلل

 داشت. هرا به همرا هاآنآموزان شد که در نهایت افزایش عملکرد تحصیلی و... در دانش خودارزشمندی

ا نداشته مشکالت رشود که فرد توانایی و ظرفیت الزم را برای برخورد با آوری تحصیلی پایین باعث میتاب

مقابله مؤثر و سازنده، اجتناب کند یا انجام کارهای مهم که برای ارتقای عملکرد تحصیلی  جایبهباشد و 

در زمان برخورد با مشکالت آوری تحصیلی پایین آموزان تابدر واقع، دانشضروری است را به تأخیر اندازد. 

حاصل راهبردهای بی آوری ازهمچون تاب شناختیروانهای ها و مهارتدلیل عدم برخورداری از ویژگیبه

، رموردنظآموزشی  توان گفت در پژوهش حاضر بعد از اجرای برنامهمیکنند. ورزی استفاده میمانند تعلل

 تمام این فرایند معکوس عمل کرده است.
حصیلی ت آوریتاب بر مبتنیبرنامه آموزشی در این پژوهش، باید گفت  آمدهدستبههای با توجه به یافته    

تحصیلی  تحصیلی و همچنین افزایش عملکرد ورزیتواند راهکار اجرایی مناسبی جهت کاهش تعللمی

ها و کار طرحبخشی از  عنوانبه مذکوربرنامه آموزشی شود از پیشنهاد می ،روازاینباشد.  آموزاندانش

ای تحصیلی هافزایش مهارت جهتشناسان تربیتی فعال در این عرصه مشاوران مدارس و رواناجرایی 

آموزان دختر دوره اول متوسطه جامعه آماری این پژوهش محدود به دانش آموزان به کار گرفته شود.دانش

 یهای بعدی، به بررسی اثربخششود که در پژوهشبود. لذا در تعمیم نتایج باید احتیاط نمود. پیشنهاد می

سنین و مقاطع تحصیلی مختلف پرداخته  تحصیلی در هر دو جنس و در آوریتاب بر برنامه آموزشی مبتنی

 شود.
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