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 چکیده
 

 ترس و گراییکمال ابعاد نقش یبررس ،حاضر پژوهش از هدف
 یلیتحص یورزلتعل ینبیشیپ در عملکرد در شکست از

 ۀمطالع. بودشهر مشکین یدولت نمونه مدارس آموزاندانش
 نیا یآمار جامعه. است یهمبستگ نوع از یفیتوص حاضر

 نمونه مدارس دوم متوسطه مقطع آموزاندانش هیکل ،پژوهش
 بودند 1399-1398 یلیتحص سال در شهرنیمشگ شهر یدولت
 یتصادف ایخوشه یرگینمونهۀ ویش به نفر 200 آنها نیب از که
 از هاداده یآورجمع یبرا. شدند انتخاب نمونه عنوان به

 از ترس اسیمق ،(PANPS) شوت-یتر گراییکمال پرسشنامه
 ورزیتعلل اسیمق ،(PFAI) یکانرو عملکرد در شکست
 از استفاده با پژوهش نیا یهاداده. شد استفاده( TPS) تاکمن

نرم در همزمان ونیرگرس لیتحل و رسونیپ یهمبستگ بیضر
 گراییکمال که داد نشان جینتا. شدند لیتحل SPSS22 افزار

 دارد یمعنادار و یمنف رابطه یلیتحص ورزیتعلل با مثبت
(01/0>p .)ورزیتعلل با یمنف گراییکمال رابطه کهیحال در 

 ترس نیب ن،یهمچن(. p<01/0) بود معنادار و مثبت یلیتحص
 مثبت یهمبستگ یلیتحص ورزیتعلل با عملکرد در شکست از
 زین ونیرگرس لیتحل جینتا(. p<05/0) دارد وجود یداریمعن و

 از 23/0 نییتب به قادر نیبشیپ یرهایمتغ که داد نشان
 جینتا به توجه با. هستند یلیتحص یورزتعلل ریمتغ انسیوار

 نمره بودن باال صورت در که گفت توانیم حاضر، پژوهش
 ادیز احتمال به عملکرد در شکست زا ترس و گراییکمال
 . بود میخواه آموزاندانش در یلیتحص یورزتعلل بروز شاهد
 عملکرد، در شکست از ترس ،گراییکمالهای کلیدی: واژه
 نآموزادانش ،یلیتحص ورزیتعلل
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Abstract  
 

The aim of the present study was to investigate 
the role of perfectionism dimensions and fear of 
failure in performance in the prediction of 
procrastination among secondary high school 
students. The statistical population of this study 
was all secondary high school students in 
Meshginshahr in 2019-2020 academic year, from 
whom 200 students were selected as the sample 
by random cluster sampling method. Data were 
collected using the tri-shot (PANPS) 
Perfectionism Questionnaire, Conroy et al.’s Fear 
of Failure in Function Scale (PFAI), and 
Tuckman’s Procrastination Scale(TPS). The data 
of this study were analyzed using Pearson 
correlation coefficient and simultaneous 
regression analysis using SPSS (version 22) 
software. The findings of the study showed that 
positive perfectionism has a negative and 
significant relationship with procrastination 
(p>0/01). However, the relationship between 
negative perfectionism and procrastination was 
positive and significant (p>0/01). In addition, 
there was a significant positive correlation 
between fear of failure and procrastination 
(p>0/01). Also, the results of the simultaneous 
regression analysis showed that the predictor 
variables can explain 0.23% of the variance of 
academic procrastination. According to the 
results of the present study, it can be said that the 
higher the scores of perfectionism and fear of 
failure in performance in students, the higher the 
probability of academic procrastination. 
 
 
Keywords: Perfectionism, fear of failure in 
performance, academic procrastination, student 
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 مقدمه

های اصلی ترین مباحث آموزش و نگرانیهمواره یکی از مهم نآموزاارتقای پیشرفت تحصیلی دانش

مطالعات بسیاری در مورد عوامل مؤثر بر افزایش پیشرفت روانشناسان پرورشی است. برای همین، 

آموزان آموزان انجام شده است. با این حال، توجه به موانع پیشرفت تحصیلی دانشتحصیلی دانش

های که شناسایی موانع و چالشآنطور که باید بررسی و مطالعه نشده است. این در حالی است 

آموزان، موفقیت فعالیتتواند ضمن بهبود عملکرد دانشآموزان میروی پیشرفت تحصیلی دانشفرا

(. 2020های آموزشی و پرورشی را نیز به همراه داشته باشد )حیات، جهانیان، بذرافشان و شکرپور، 

تأثیر ورزی تحصیلی است که ، تعللآموزان در عرصۀ تحصیلیروی پیشرفت دانشاز جمله موانع پیش

نوعی  2ورزیتعلل(. 2021، 1گروشیت و هن)گذارد نها میمنفی بر معدل و پیشرفت تحصیلی آ

شود که افراد با وجود مورد در کارهایی مشخص میشکست در خود تنظیمی است که با تأخیر بی

(. 2018، 3انتظار برای پیامد منفی قصد انجام آن را دارند )پریم، اسچیل، ویگلت، هافمن و کرونکا

مورد در شروع یا تکمیل ر هدفمند، عمدی، از روی عادت و بیورزی تحت عنوان تأخیهمچنین، تعلل

؛ نقل از 1986، 4دارد )لیکارها یا وظایف تعریف شده است که افراد را از رسیدن به اهدافشان باز می

 (. 2021، 5دسای، پاندیت، نورکار، ورما و گاندی

های در موقعیت ورزی تحصیلی است کهتعللورزی در مدارس، های رایج تعللیکی از شکل

های بایست وظایف تحصیلی یا فعالیتورز که مییابد. در این حالت، فرد تعللتحصیلی بروز می

مرتبط با درس و دانشگاه را انجام دهد، بنا به دالیلی انگیزۀ الزم برای انجام این کار در بازۀ زمانی 

محور مشکل ز در حفظ رفتار هدفورافراد تعلل(. 2018، 6نورویندهد )مورد انتظار را از دست می

تواند منجر به رضایت کمتر از مطالعه شود که میورزی مانع دستیابی آنها به هدف میدارند و تعلل

ورزی با ناراحتی اکثر محققان قبول دارند که تعلل (.2021، 7شود )شوینمن، شنتلر، باب، گونشل

ین همراه است و یک رفتار ناسازگار با همچون؛ اضطراب، شکست در خودتنظیمی و خودکارآمدی پای

برخی از محققان بر این  (.2021انواع پیامدهای منفی است و باید به آن توجه کرد )گروشیت و هن، 

های ادراک شده است که با ورزی نوعی راهبرد اجتنابی جهت فرار از استرسباورند که تعلل

ورزی تحصیلی آنها کمک ان به کاهش تعللتوآموزان میزا در دانششناسایی و رفع منابع استرس

  (.1398کرد )اعیادی، قاسمی جوبنه، درگاهی و گنجی، 

                                                           
1. Goroshit & Hen 

2. Procrastination 
3. Prem, Scheel, Weigelt, Hoffmann & Korunka 

4. Lay 

5. Desai, Pandit, Nerurkar, Verma & Gandhi 
6. Nowrin 

7. Scheunemann, Schnettler, Bobe, Fries & Grunschel 
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یکی از عوامل اصلی ایجاد استرس های صورت گرفته مشخص شده است که بنا بر نتایج بررسی

یک ویژگی شخصیتی چند  2گراییکمال(. 2017، 1گرایی است )لسین و پاردوآموزان، کمالدر دانش

است که با تمایل شدید به اتخاذ استانداردهای سطح باال در مورد عملکرد خود و انتقاد شدید  بعدی

گرایی دارای دو بعد مثبت (. کمال2018، 3از عملکرد شخصی همراه است )شهناز، سافر و کلونسکی

ل غیر گرایی )انتظارات غیر واقعی( به عنوان عاماگرچه بیشتر جنبه منفی کمالباشد که و منفی می

گرایی )انتظارات واقعی( نیز در دستیابی انطباقی مورد توجه قرار گرفته است، اما جنبه مثبت کمال

ها نتایج برخی بررسی (.1389نیا و اخوان، طهور، جعفری، کرمیبه موفقیت اهمیت دارد )احمدی

هایی که نیازمند تگرایی ناکارآمد، احتماالً از موقعیمبین این امر است که افراد مبتال به کمال

تواند یکی از رفتارهای ورزی میکنند. بنابراین، تعللمواجهۀ فرد با استانداردهایش است، اجتناب می

برای نمونه مهرابی (.2011گرایی منفی باشد )جدیدی، محمدخانی و تجریشی، رایج افراد با کمال

ای نگران اشتباه گرا به اندازهمالافراد ک( در پژوهشی نشان دادند که 1382زاده هنرمند و وردی )

دهند و به جای تمام کردن کار، کردن هستند که در برابر مسائل، رویکردی خشک از خود نشان می

 (.1399ورزند )نقل از طاهرزاده قهفرخی، احمدی، شهبازی و حیدری، تعلل می

ار باشد، ترس از کاری تحصیلی دانشجویان اثرگذبر اهمال تواندی که مییکی دیگر از عوامل

صورت قابلیت میل به (. ترس از شکست به2019 4،شکست است )کورتویچ، وردولجاک و ایدزانویچ

شود که کمبود شود که بیشتر در افرادی دیده میشرم و خجالت در تجربه کردن شکست تعریف می

افطاری و بخشی، کشاورز افشار، زاده، جهان)محسن عزت نفس دارند و اضطراب باالیی دارند

کننده در شرایطی که امکان زا و نگرانترس از شکست با گرایش به ارزیابی تهدید(. 1395گودرزی، 

سازی، اجتناب و شود و با احساساتی همچون شرم، خود ناتوانشکست وجود دارد، مشخص می

، 5ونتاینکاهش عالقه نسبت به موضوع مورد نظر همراه است )دینالت، گاریو، بوریو، گادریو و الف

 -انگیزشی -عواطف شناختینظریه (. 1400نقل از منصوری، عاشوری، غرایی و فراهانی، ؛ 2020

داند که در آن باورها و الگوهای مربوط به پیامدهای ترس از شکست را نتیجه شرایطی می ،ایرابطه

ا در معرض های اعتقادی افراد ربرند. این سیستمنامطلوب شکست امکان بروز شکست را باال می

شوند تا در برابر این تهدیدات احساس اضطراب ارزیابی تهدیدات بالقوه قرار داده و باعث می

طبق نظر برخی محققان ترس از شکست با راهبردهای (. 1395کنند)شبونی، موقرافضلی و موسوی، 

با ترس از  ورزی تحصیلی(. به عبارت دیگر، تعلل1400باشد )حسینی، ای اجتنابی مرتبط میمقابله

این ترس، از جمله پیامدهای منفی مرتبط با  ناکامی و درست انجام ندادن تکالیف مرتبط است که

                                                           
1. Lessin & Pardo 

2. perfectionism 

3. Shahnaz, Saffer & Klonsky 
4. Kurtovic, Vrdoljak, Idzanovic 

5. Deneault, Gareau, Bureau, Gaudreau, Lafontaine 
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بخشی، زاده، جهانمحسن؛ 2020، 1سازی است)والتمناحساساتی همچون شرم، اجتناب و خودناتوان

 (.1395کشاورز افشار، افطاری و گودرزی ، 

ورزی آموزان و از آنجایی که تعللورزی در میان دانشعللبا توجه به پیامدهای منفی مرتبط با ت

اعیادی، قاسمی شود )آموزان در نظر گرفته مینوعی راهبرد اجتنابی اتخاذ شده از سوی دانش

های تواند در تدارک برنامه(، شناسایی عوامل پیشایند این متغیر می1398، جوبنه، درگاهی و گنجی

ینه مثمر ثمر باشد، بنابراین، با توجه به پیشینه پژوهشی موجود در آموزشی و پیشگیرانه در این زم

آموزان )حسینی، گرایی و ترس از شکست با اتخاذ راهبردهای اجتنابی در دانشخصوص رابطه کمال

(، هدف از این پژوهش بررسی نقش ابعاد 2011: جدیدی، محمدخانی و تجریشی، 1400

آموزان مدارس ورزی تحصیلی دانشبینی تعللدر پیشگرایی و ترس از شکست در عملکرد کمال

 نمونه دولتی بود.

 

 روش 

است. جامعۀ آماری مورد مطالعه در این پژوهش تمام  همبستگیپژوهش حاضر، توصیفی از نوع 

   شهر در سال تحصیلیآموزان مقطع متوسطه دوم مدارس نمونه دولتی شهرستان مشگیندانش

ای تصادفی ای چند مرحلهگیری خوشهبا استفاده از روش نمونه نهابودند که از بین آ 99-1398

های مخدوش نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند که در نهایت با کنار گذاشتن پرسشنامه 220

ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون و از  پرسشنامه وارد تحلیل شدند 200یا ناقص پر شده جمعاً 

معیارهای ورود به پژوهش  ها استفاده گردید.جهت تحلیل دادهمان خطی چند متغیره به روش همز

آموزان مدارس نمونه دولتی، نداشتن بیماری جسمانی یا روانی در حین حاضر عبارت بودند از: دانش

آموزان مشغول به تحصیل، رضایت آگاهانه برای شرکت در پژوهش. معیارهای ورود به پژوهش، دانش

رت بودند از: انصراف از ادامۀ همکاری در پژوهش، ترک تحصیل یا اخراج از خروج از پژوهش نیز عبا

دهی در مورد اطمینانمدرسه در طول انجام پژوهش و اعالم نارضایتی برای شرکت در پژوهش. 

کنندگان از لحاظ روانی برای شرکت در پژوهش از محرمانه ماندن اطالعات و آماده ساختن شرکت

های پژوهش حاضر از ابزارهای زیر آوری دادهاین پژوهش بود. برای جمع نکات اخالقی رعایت شدۀ

 استفاده شد.

 ابزار سنجش

گیری ( برای اندازه1995)3، اونز، سلید و دویشورت-(: تریPANPS)2گراییپرسشنامه کمال

، 3، 2گویه ) 20باشد که گویه می 40گرایی مثبت و منفی ابزاری را تهیه کردند که مشتمل بر کمال

                                                           
1. Woltman 
2. Positive and Negative Perfectionism Scale 

3. Terry-short, Owens, Slade & Dewey 
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گرایی مثبت ( کمال40، 37، 35، 34، 32، 30، 29، 28، 25، 24، 23، 21، 19، 18، 16، 14، 6، 9

، 38، 36، 33، 31، 27، 26، 22، 20، 17، 15، 13، 12، 11، 10، 8، 7، 5، 4، 1گویه دیگر ) 20و 

( تا کامالً 5ای لیکرت از کامالً موافقم )درجه 5سنجند و بر اساس طیف گرایی منفی را می( کمال39

آید به دست می 100تا  20بین  هر خرده مقیاسشود که دامنۀ نمرات ( پاسخ داده می1مخالفم )

شوت و -گرایی باال در آن خرده مقیاس است. تریمقیاس نشانگر کمالکه نمره باال در هر خرده

گرایی عامل کمال 2د ( در بررسی روایی این ابزار با استفاده از تحلیل عاملی با تأیی1995همکاران )

در ایران وطن .مثبت و منفی نشان دادند که این پرسشنامه از روایی سازه مطلوبی برخوردار است

گرایی منفی با گرایی مثبت و کمال( پایایی این پرسشنامه را در ابعاد کمال1395خواه و سامانی )

دند. همچنین، روایی این گزارش کر 89/0و  90/0استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 

های های این آزمون با زیر مقیاسپرسشنامه با استفاده از محاسبه ضریب همبستگی بین زیر مقیاس

( و با روش 1967) 2( و مقیاس عزت نفس کوپر اسمیت1972) 1پرسشنامه سالمت عمومی گلدبرگ

 (.1395خواه و سامانی، های اصلی تأیید شده است )وطنتحلیل مؤلفه

پرسشنامه ارزیابی ترس از شکست در : (PFAI) 3شنامه ارزیابی ترس از شکست در عملکردپرس

گویه ساخته شده  41( جهت تعیین ترس از شکست در افراد در 2001) 4عملکرد توسط کانروی

(، 41و  40، 38، 34، 30، 22، 11، 4زیر مقیاس ترس از تجربه شرم و خجالت ) 5است که دارای 

(، ترس از 35و  31، 27، 26، 21، 17، 16، 12، 9، 7، 6، 2، 1نفس خود )ترس از کاهش عزت

، 20، 19(، ترس از دست دادن تأثیر اجتماعی)37و  23، 18، 14، 13، 8، 3داشتن آینده نامعلوم )

به( است و 33و 29، 25، 15، 10، 5( و ترس از ناراحت شدن افراد مهم )39و  36، 32، 28، 24

شود گذاری می( نمره1( تا کامالً مخالفم )5ای از کامالً موافقم )هدرج 5صورت طیف لیکرت 

طوری که ( تأیید شده است؛ به2001(. روایی و پایایی این ابزار توسط کانروی )2001)کانروی، 

های این ابزار را به روش آلفای کرانباخ به ترتیب ترس از تجربه شرم و خجالت پایایی زیر مقیاس

، ترس از دست 81/0، ترس از داشتن آینده نامعلوم 72/0ش عزت نفس خود ، ترس از کاه79/0

به دست آوردند )کانروی،  72/0و ترس از ناراحت شدن افراد مهم  76/0دادن تأثیر اجتماعی 

( 1392زاده و افشاری )(. روایی و پایایی این ابزار در ایران توسط عبدلی، احمدی، عظیم2001

ن با استفاده از تحلیل عاملی تأیید شد و پایایی آن با استفاده از ضریب بررسی شد که روایی سازه آ

، 68/0، ترس از کاهش عزت نفس خود 62/0آلفای کرونباخ برای ترس از تجربه شرم و خجالت 

                                                           
1. Goldberg 

2. Cooper Smith 
3. Performance Failure Appraisal Inventory 

4. Conroy 
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و ترس از ناراحت  55/0، ترس از دست دادن تأثیر اجتماعی 52/0ترس از داشتن آینده نامعلوم 

 ت آمد.به دس 81/0شدن افراد مهم 

( ساخته شده 1991) 2ورزی توسط تاکمنپرسشنامه استاندارد تعلل(: TPS)1ورزیپرسشنامه تعلل

نامه بر اساس گذاری این پرسشای است. شیوه نمرهماده16است که یک مقیاس خودگزارشی 

رین ت( طراحی شده است. پایین1( تا کامالً مخالفم )4ای لیکرت از کامالً موافقم )درجه 5مقیاس 

است که گرفتن نمره باال در این مقیاس نشانه تعلل 64و باالترین نمره  16نامه نمره در این پرسش

گزارش  86/0ورزی باال است. تاکمن، پایایی این پرسشنامه را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

 میزان آلفای (2001)3استوبر و جورمن یدر پژوهش (.1395کرده است )گلستانه، رفیعی و حسینی، 

 به دست آوردند. همچنین، 92/0نفری دانشجویان  185کرونباخ این پرسشنامه را در یک نمونه 

پنسیلوانیا  همبستگی این پرسشنامه با پرسشنامه اضطراب و افسردگی بک و پرسشنامه نگرانی ایالت

رت گرفته در های صوبر این، در پژوهشگزارش شده است. عالوه  32/0و  32/0، 30/0به ترتیب 

گزارش شده است  72/0تا  63/0ایران نیز پایایی این ابزار با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

 (.1394)یعقوبی و قالئی، 

 

 هایافته
 50نفر ) 100 کنندگان در پژوهش حاضر نشان داد کههای دموگرافیک مربوط به شرکتیافته

آموز درصد( دانش 50نفر ) 100آموز پسر و شکننده در پژوهش حاضر داندرصد( از اعضای شرکت

نفر  36درصد( پایه یازدهم و  5/49نفر ) 99درصد( پایه دهم،  5/32نفر ) 65دختر بودند. همچنین، 

ساله،  15درصد(  18نفر ) 36بر این، از نظر متغیر سن نیز  درصد( پایه دوازدهم بودند. عالوه 18)

 ساله بودند. 18درصد(  5/8نفر ) 17ساله و  17درصد(  40)نفر  80ساله،  16درصد(  5/33نفر ) 67

 دهد.ماتریس همبستگی، میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش را نشان می 1جدول 
 ماتریس همبستگی، میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش (1جدول )

 انحراف استاندارد میانگین 4 3 2 1 

 80/6 31/39 - - - 1 ورزی تحصیلی.تعلل1

 22/22 89/116 - - 1 433/0** .ترس از شکست2

 57/12 17/79 - 1 106/0 -157/0* گرایی مثبت.کمال3

 43/10 11/63 1 263/0** 657/0** 269/0** گرایی منفی.کمال4

01/0**P ‹ 05/0P ‹ * 

                                                           
1. Tuckman Procrastination Scale 
2. Tuckman 

3. Stöber & Joormann 
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ورزی لبا تعل ترس از شکست در عملکرددهد که نشان می 1های مربوط به جدول یافته

یها نشان م. همچنین، این یافته(p<05/0؛ r=433/0تحصیلی همبستگی مثبت و معناداری دارد )

؛ r=-157/0ورزی تحصیلی رابطه منفی و معناداری دارد )گرایی مثبت با تعللدهد که کمال

01/0>p)ورزی تحصیلی رابطه مثبت و معناداری گرایی منفی با تعلل. این در حالی است که کمال

 (.p<269/0؛ r=029/0دارد )

های آن پرداخته شد که نتایج مربوط فرضقبل از انجام تحلیل رگرسیون خطی به بررسی پیش

 ارائه شده است: 2به آن در جدول 
 های رگرسیونفرضبررسی پیش (2) جدول  

 VIF تلرانس 
کلموگروف 

 اسمیرنوف

)مقدار 

 احتمال(

بین دور

 واتسون

 50/0 82/0 - - ورزی تحصیلیتعلل

 

94/1 

 71/0 70/0 77/1 56/0 ترس از شکست

 30/0 97/0 08/1 92/0 گرایی مثبتکمال

 79/0 64/0 88/1 53/0 گرایی منفیکمال
 

توان گفت که (، میp>05/0)اسمیرنوف -با توجه به مقدار احتمال مربوط به آزمون کلموگروف
فرض استقالل مشاهدات از آزمون وزیع نرمال برخوردارند. همچنین، در بررسی پیشمتغیرها، از ت

فرض دهنده برقراری پیش( استفاده شد که نتایج حاصل از این آزمون نشانDWدوربین واتسون )
 استقالل بین مشاهدات است؛ به این معنا که بین مشاهدات خودهمبستگی وجود ندارد. 

دهد که بین بین نشان میخطی متغیرهای پیشفرض همی پیشدر بررس VIFنتایج آزمون 
خطی برقرار است. در این زمینه، محققان بر گرایی منفی با متغیر ترس از شکست هممتغیر کمال

خطی بین متغیری کمتر باشد که سبب ایجاد هم (VIFاین باورند که در صورتی که آماره تحمل )
م به بازنگری این متغیر کرد، یا آن را از تحلیل حذف کرد و یا توان یا اقدامتغیرها شده باشد، می

 (. برای1394اقدام به ترکیب این متغیر با متغیرهایی که دارای ارتباط با آنهاست، نمود )کریمی، 

این منظور در این پژوهش از روش حذف متغیر از تحلیل رگرسیون استفاده شد که با توجه به اینکه 
گرایی منفی بود، این متغیر از تحلیل نهایی حمل مربوط به متغیر کمالکمترین نمره آماره ت

 رگرسیون کنار گذاشته شد.

 بینمتغیرهای پیشورزی تحصیلی براساس بینی تعللبرای پیشاصالح شده نتایج تحلیل رگرسیون  (3) جدول 

 B SE Beta T P-Value بینمتغیرهای پیش

 001/0 764/9  333/3 541/32 مقدار ثابت

 001/0 301/7 457/0 019/0 140/0 ترس از شکست

 001/0 -572/3 -224/0 034/0 -121/0 گرایی مثبتکمال

487/0R= 237/0=2R   229/0 =2ADJ.R       614 /30 F=     001/0 P> 
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گرایی منفی از مدل رگرسیون نهایی به دهدکه بعد از حذف کمال( نشان می3های جدول )یافته

خطی با متغیر ترس از شکست، همبستگی چندگانه بین ترس از شکست و همدلیل داشتن 

دهد که ترس از شکست و است. همچنین، نتایج این جدول نشان می 487/0گرایی مثبت کمال

در این  Fورزی تحصیلی را تبیین نماید. آمارۀ درصد از تغییرات تعلل 23تواند گرایی مثبت میکمال

دهد که آیا مقدار واریانس تبیین شده توسط متغیر پیش بین معنادار میجدول به این سؤال پاسخ 

و سطح معناداری آن  Fاست یا نه؟ که نتایج حاصل از این جدول در قسمت مربوط به آمارۀ 

(001/0p<نشان می ).دهد که این مقدار تبیین معنادار است 

 

 گیری بحث و نتیجه

ورزی گرایی و ترس از شکست در عملکرد با تعللمالهدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه ابعاد ک

وتحلیل آموزان مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه بود. نتایج حاصل از تجزیهتحصیلی در دانش

ورزی گرایی مثبت با تعللگرایی، کمالهای پژوهش حاضر نشان داد که از بین ابعاد کمالداده

ورزی تحصیلی گرایی منفی با تعللهمچنین، رابطه کمالتحصیلی رابطه منفی و معناداری داشت. 

نیز مثبت و معنادار به دست آمد. نتیجه حاصل از آزمون این فرضیه با نتایج مطالعات صورت گرفته 

 -ورزی ناسازگارانه داردگرایی منفی رابطه معناداری با تعللمبنی بر اینکه کمال -در این زمینه 

 (. 2020، 2؛ کوباری، دیگتون و هانتر2020، 1راجرزهمسو است )سدرلند، بورنز و 

گرایی مثبتی برخوردارند از طریق آموزانی که از کمالتوان گفت دانشدر تببین یافتۀ حاضر می

دنبال داشتن انتظارات معقول از عملکرد و نتایج اتخاذ اهداف منطقی و قابل دسترس و همچنین به

متوسط و ضعیف در زمینۀ وظایف تحصیلی، کمتر  کارهای خویش، حتی در صورت کسب نتایج

کاری شوند که در نتیجه با کاهش سطح استرس ادراک شده، احتمال اهمالدچار تنش و استرس می

یابد. از سویی دیگر، با توجه به نتیجه همبستگی پیرسون که نشان آنها در انجام وظایف کاهش می

ان رابطه مثبت و معناداری دارد، در تبیین این مورد آموزورزی دانشگرایی منفی با تعللداد کمال

که والدین توان به نظریه یادگیری اجتماعی راتر اشاره کرد که معتقد است در صورتینیز می

ای برای موفقیت فرزندان خود اتخاذ نمایند، با افزایش احتمال شکست گیرانهمعیارهای سخت

یش میزان تنش و استرس آنها، سبب اتخاذ راهبردهای فرزندان در این تکالیف و در نتیجه با افزا

(. بنابراین، واضح است که با کاهش 2016، 3شوند )شولتز و شولتزاجتنابی توسط فرزندانشان می

آموزان از عملکرد خود، سطح انتظارات نامعقول والدین و به دنبال آن تعدیل انتظارات نامعقول دانش

آموزان فشار شود این دانشیابد که باعث میا کاهش میمیزان تنش و استرس ادراک شدۀ آنه

                                                           
1. Sederlund, Burns & Rogers 

2. Kobori, Dighton & Hunter 

3. Schultz & Schultz 
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طوری که نتایج به کمتری برای استفاده از راهبردهای اجتنابی برای مقابله با استرس حس نمایند.

ها و کند تا نگرانیگرایی مثبت به فرد کمک میمطالعات موجود نیز مؤید این مهم است که کمال

 (.2015نژاد، ربانی باوجدان و کاویانی، راماضطراب کمتری را تجربه کند )به

همچنین، نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش نشان داد که بین ترس از شکست در 

و معناداری وجود دارد. این یافته با نتایج مطالعات مشابه  مثبترابطه  ورزی تحصیلیتعلل عملکرد با

که ترس از شکست در عملکرد با افزایش صورت گرفته در این زمینه همخوان است مبنی بر این

زاده، محسندهد )ورزی تحصیلی را افزایش میساز، احتمال تعللرفتارهای اجتنابی و خودناتوان

 (.2020؛ والتمن، 1395، بخشی، کشاورز افشار، افطاری و گودرزیجهان

مدارس نمونه  آموزانورزی تحصیلی در دانشبا تعلل در عملکرد در تبیین رابطه ترس از شکست

آموزان مدارس توان گفت که به دلیل انتظارات شکل گرفته در کشور ما در مورد دانشدولتی می

صورت  آموزان این مدارس بهگرایی معلمان و اطرافیان آنها، دانشنمونه دولتی و تیزهوشان و کمال

فقیت در یک چنین شود برای کسب موگیرند که باعث میناخواسته در یک فضای رقابتی قرار می

ر حالی است که ممکن است این دانشفضای رقابتی استرس و فشار بیشتری متحمل شوند. این د

های ادراک شده ای مؤثر با تنش و استرسشان فاقد مهارت مقابلهان به دلیل تجربه و سن کمزآمو

ورزی را ابی همچون تعللای اجتنای مقابلهباشند، بنابراین احتمال زیادی وجود دارد که آنها راهبرده

نوعی راهبرد تواند آموزان میورزی در میان این دانشاتخاذ نمایند. لذا، بروز رفتارهایی همچون تعلل

ای هرچند ناپخته برای فرار از ترس ناشی از شکست در عملکرد باشد. در واقع، افراد با تأخیر و مقابله

های ا اتخاذ تدابیر اجتنابی خود را در برابر استرسکنند تا بتعویق در انجام تکالیف درسی سعی می

زا، درصدد هیجانی از موقعیت استرس گیری فیزیکی وبندی کنند و با فاصلهعایق اداراک شده

 (.1398مقدم، احمدبوکانی و اعیادی، )درگاهی، براتیآیند رهاسازی خود از استرس ادراک شده بر

ترس از شکست ای، که رابطه -انگیزشی -عواطف شناختی در تأیید مطالب فوق طرفداران تئوری

مبتنی بر این تئوری است، معتقدند که باورهای ترس از شکست باعث ادراک تهدیدات توسط فرد و 

(. بنابراین، واضح است که ترس از شکست با 1999، 1شوند )الزاروسافزایش اضطراب در او می

ورزی را به سمت رفتارهای اجتنابی همچون تعللتواند آنها آموزان میافزایش اضطراب دانش

  شان بکشاند.تحصیلی برای کاهش سطح اضطراب ادراک شده

گرایی منفی و به دنبال آن کمالتوان گفت که با توجه به نتایج به دست آمده از این مطالعه می

کند بلکه مییآموزان نمیلی دانشنگرانی افراطی از نتایج عملکرد نه تنها کمکی به پیشرفت تحص

آموزان و صدمات بعدی ورزی تحصیلی در آنها باعث افت عملکرد تحصیلی دانشتواند با ایجاد تعلل

توانند جهت رفع مشکل افت ناشی از آن شود. بنابراین معلمان، مشاوران مدارس و دبیران می

گرایی و بهبود کمال آموزان باشد به این مهم توجه کنند تا باورزی دانشتحصیلی که ناشی از تعلل

                                                           
1. Lazaros 
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ورزی و به تبع آن افت تحصیلی آنها کاهش کاهش نگرانی از شکست از طریق جلسات مشاوره، تعلل

 یابد. 

 

  منابع

گرایی (. بررسی ارتباط کمال1389نیا، رضا و اخوان، حمید. )؛ جعفری، عیسی؛ کرمیحسنطهور، ماحمدی

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و لمندان، با سالمت عمومی سا Dمثبت و منفی و تیپ شخصیتی 
 .69-64(: 1) 7، خدمات بهداشتی درمانی همدان

(. نقش نارسایی هیجانی و 1398نظیر. )اعیادی، نادر؛ قاسمی جوبنه، رضا؛ درگاهی، شهریار و گنجی، بی

، طب انتظامیبینی استفاده اعتیادگونه از اینترنت در میان دانشجویان. گیری در پیشورزی تصمیمتعلل
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