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مقدمه
تعلل ورزی (Academic Procrastination) به معنای یک دوره 

نتایج  از  تاخیر عمدی در عملی است که علی رغم آگاهی 
منفی آن ادامه پیدا می کند و اغلب به عملکرد نامطلوب منجر 

چكيده
مقدمه: در جوامع امروزی موانع متعددی برای پیشرفت تحصیلی وجود دارد که در عملکرد دانش آموزان اختالل ایجاد 
می کند. یکی از این موانع که موجب افت در عملکرد تحصیلی دانش آموزان می شود، تعلل ورزی تحصیلی است که شیوع 
بسیار دارد و در اغلب موارد پیامدهای نامطلوب و جبران ناپذیری به همراه دارد. هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین 

ذهن آگاهی و تنظیم هیجان با تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران بود.
روش  ها: روش پژوهشی مورد استفاده در پژوهش حاضر، توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش تمامی 
دبیرستان های دخترانه ی شهر تهران در سال 96 -97 بود. روش نمونه گیری مورد استفاده نمونه گیری خوشه ای چند 
 مرحله ای بود که طی آن از میان تمامی دبیرستان های دخترانه چند مدرسه انتخاب شد. ابزارهای مورد استفاده برای گردآوری 
اطالعات شامل پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبرگ )2006( پرسشنامه تنظیم هیجانی شوت )1998( و پرسشنامه تعلل ورزی 
تاکمن )1991( بود. در نهایت داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS )نسخه 23( و در دوسطح آمار توصیفی 

)میانگین، واریانس، انجراف معیار...( و استنباطی )پیرسون، رگرسیون گام به گام...( مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: نتایج نشان داد بین ذهن آگاهی و تعلل ورزی در بین دانش آموزان مقطع متوسطه تهران رابطه منفی و معناداری با 
ضریب همبستگی 0/77- وجود دارد. بین تنظیم هیجان و تعلل ورزی در بین دانش آموزان مقطع متوسطه تهران رابطه 
منفی و معناداری با ضریب همبستگی 0/48- وجود دارد. همچنین ذهن آگاهی و تنظیم هیجانی، میزان تعلل ورزی را در 

بین دانش آموزان مقطه متوسطه با 0/78 پیش بینی می کنند.
نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشانگر اهمیت ذهن آگاهی و تنظیم هیجان به عنوان مهارت های روانشناختی و هیجانی 
در کاهش تعلل ورزی دانش آموزان است. افرادی که در مقیاس ذهن آگاهی نمرات باالتری کسب می کنند، به احتمال 
بیشتری در زمان حال حضور دارند، نسبت به پدیده های درونی و بیرونی، هوشیار و آگاه هستند، نگرشی غیرقضاوت 
گونه همراه با پذیرش نسب به پدیده ها را در خود پرورش داده اند و به جای برخوردهای واکنشی و غیر سازنده، به 

شیوهای سازنده و کنشگرانه در برابر اتفاقات زندگی مقابله می کنند.
کلمات کلیدی: ذهن آگاهی، تنظیم هیجانی، تعلل ورزی، دانش آموزان
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می شود که چنین رفتاری ممکن است در مقاطع تحصیلی 
مختلف بسیار شایع باشد. این پدیده شایع به طور عمده در 
فرآیندهای آموزشی دیده شده و اعتقاد بر این است که در 
تاثیر دارد )1(. تعلل ورزی  پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 
به عنوان یک نقص خودتنظیمی مفهوم سازی شده است که 
بیانگر وظیفه شناسی پایین، تکانشگری باال و مشکالت کنترل 
افکار می باشد )2(. تعلل ورزی با رفتارها و پیامدهای منفی 
مانند ارائه با تاخیر تکلیف، شتاب در آماده کردن خود برای 
راهبردهای خودناتوان  کاربرد  اجتماعی،  اضطراب  امتحان، 
سازی، ترس از شکست، اجتناب از تکلیف، عملکرد گریزی، 
خودتنظیمی پایین، مسئولیت پذیری و موفقیت پایین رابطه 
دارد. همچنین تعلل ورزی موجب پیامدهای منفی و مخرب 
مرتبط با سالمتی همچون فشارهای روانی، واکنش استرس 
فیزیکی، مشکالت مربوط به خواب، خستگی و بیماری، خشم، 
شرم، نارضایتی و احساس اضطراب می شود )3، 1(. سولومن 
و راثبلوم (Solomon& rothblum) )1984( نشان داده اند که 
46 درصد از دانش آموزان گزارش کرده اند که همیشه، تهیه 
گزارش نیمسالی را به تعویق می اندازند و تعلل ورزی برای 20 
تا 30 درصد از دانش آموزان به مشکل جدی تبدیل شده است 
که بر موفقیت تحصیلی و کیفیت زندگی آن ها تاثیر می گذارد 
)4(. همچنین یافته های مطالعه دیگری که در شهر یزد انجام 
گرفت بیانگر آن است که 84 درصد از افراد گروه نمونه دارای 
تعلل ورزی تحصیلی بودند )5(. ذهن افراد تعلل ورز سرشار 
از افکار قضاوت کننده، واکنشی، قضاوت گونه، خودانتقادی و 
منفی است که مانع از فعالیت سازنده آن ها می شود. در این میان 
باید به نقش موثر برخی مهارت های روان شناختی و هیجانی 
همچون ذهن آگاهی و تنظیم هیجان اشاره کرد که می توانند 
در افزایش توانمندی افراد در حوزه های مختلف زندگی به 
خصوص در زندگی تحصیلی کمک کند )6(. فرهنگ لغت 
آکسفورد. ذهن آگاهی (mindfulness) را حالت ذهنی تعریف 
می کند که بر لحظه کنونی آگاهی داشته و تمامی احساسات، 

افکار و احساسات بدنی در آن لحظه را بپذیرد )7(. دشواری 
در تنظیم هیجان هم همانند دشواری در ذهن آگاهی، یکی از 
تامپسون،  پیامدهای مهم دوره نوجوانی محسوب می شود. 
با عامل  تنظیم هیجان را، فرایندی درونی و بیرونی همراه 
نظارت، ارزش گذاری و تعدیل عکس العمل های هیجانی، 
به  برای دست یابی  موقتی،  و  هیجان های شدید  مخصوصا 
اهداف شخصی می داند )3(. پژوهش ها بیانگر این است که 
سطوح پایین ذهن آگاهی در نوجوانان با مشکالت مرتبط با 
سالمت روان اضطراب و افسردگی، سالمت هیجانی مرتبط 
است. همانند اکثر مهارت ها، ذهن آگاهی با تمرین بهبود می یابد 
و دانش آموزان آموزش دیده در ذهن آگاهی می تواند به تمرکز 
بیشتر بر روی وظیفه یا درس دست یابند )7(. ذهن آگاهی در 
لحظه یادگیری و همچنین در مهارت های متمرکز در آینده 
بیشتر مفید است. دانش آموزان می توانند عادت های مطالعه، 
برنامه ریزی و مهارت های تحصیلی خود را از طریق ذهن آگاهی 
بهبود دهند )7( از طریق ذهن آگاهی، افراد تالش می کنند تا 
نسبت به الگوهای تفکر، هیجان و واکنش خودآگاهی یافته و 
دست به بهترین انتخاب برای رسید به اهداف تعیین شده بزنند 
درواقع، ذهن آگاهی، کمک می کند که فرد برخوردی مالیم، 
سازگار و متعادل با تجربه زمان حالش داشته و از پاسخ های 
عادت شده و خودکار و غیر عمدی بپرهیزد. پژوهش ها نشان 
بلکه در  تنها در سطح نظری  نه  داده است که ذهن آگاهی 
سطح عملی و تجربی با مفهوم تنظیم هیجان ارتباط دارد )8(. 
یکی دیگر از متغیرهایی که عالوه بر ذهن آگاهی، استفاده از 
آن اهمیت باالیی در بهبود عملکرد تحصیلی دارد و سبب 
موفقیت و پیشرفت آن ها در تمام زمینه ها، می شود تنظیم هیجان 
(emotion regulation) است. تنظیم هیجان فرآیندی است 

که به افراد در افزایش، کاهش و یا حفظ مولفه های هیجانی، 
رفتاری و شناختی کمک می کند و در اثر برخورداری از مهارت 
تنظیم هیجانی، افراد توانایی این را دارند که هیجان خود را به 
شیوه ای مناسب ابراز کنند و در صورتی که درگیر هیجانات 
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ناخوشاند همچون احساس اندوهگینی شوند، بتوانند از شدت 
آن کم کنند )3(. تنظیم هیجان می تواند شامل هر نوع راهبرد 
مقابله باشد که فرد در هنگام رویارویی با شدتی ناخواسته 
از هیجان، از آن استفاده می کند. توجه به این نکته مهم است 
که تنظیم هیجان، همانند یک ترموستات حفظ کننده تعادل 
است، بدین مفهوم که می تواند هیجان ها را متعادل ساخته و 
آن ها را در یک گستره ی قابل اداره کردن نگه دارد تا فرد بتواند 
با آن ها مقابله کند. این متعادل سازی چه در جهت افزایش 
و چه در جهت کاهش ممکن است چنان حالت افراطی پیدا 
کند که موقعیتی بیش از حد گرم یا بیش از حد سرد را پدید 
آورد. تنظیم هیجان مانند هر روش مقابله دیگر است، یعنی 
به رفتار مربوطه یا موقعیت مربوطه بستگی دارد و نمی توان 
بدون هیچ ارتباطی با فرد مورد نظر و موقعیت مورد نظر در 
همان لحظه، ماهیتی دردسر ساز یا انطباقی داشته باشد )9(. 
قاسمی جوبنه، در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه بین ذهن  
آگاهی و تنظیم هیجان با تعلل ورزی دانشجویان به این نتیجه 
رسیدند که ذهن آگاهی و تنظیم هیجان به عنوان مهارت های 
روان شناختی و هیجانی در تعلل ورزی دانشجویان اهمیت 
دارد و ارائه آموزش هایی مبتنی بر ارتقای ذهن آگاهی و تنظیم 
هیجان در محیط های آموزشی، منجر به کاهش تعلل ورزی در 
دانشجویان خواهد شد )3(. همچنین سروئیس، در پژوهشی 
تحت عنوان ارتباط بین ذهن آگاهی، استرس و سالمت جسمی، 
به این نتیجه رسید که تعلل ورزی با ذهن آگاهی پایین، استرس 
زاید و سالمتی تصوری ضعیف همبسته است )10(. با توجه 
به مطالب و پیشینه پژوهشی مطرح شده، تعلل ورزی یکی 
تحصیلی  عملکرد  و  روان  کننده سالمت  تهدید  عوامل  از 
مهارت  از  برخورداری  اما  می آید،  به حساب  دانش آموزان 
ذهن آگاهی و تنظیم هیجان با پیامدهای مثبت روان شناختی و 
سالمت هیجانی همراه است. به همین دلیل هدف از پژوهش 
حاضر بررسی این مساله است که آیا بین ذهن آگاهی و تنظیم 
هیجان با تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان متوسطه منطقه 

5 تهران رابطه وجود دارد؟ آیا بین ذهن آگاهی با تعلل ورزی 
تحصیلی دانش آموزان متوسطه منطقه 5 تهران رابطه وجود 
دارد؟ آیا بین تنظیم هیجان با تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان 
متوسطه منطقه 5 تهران رابطه وجود دارد؟ آیا بین ذهن آگاهی 
با تنظیم هیجانی دانش آموزان متوسطه منطقه 5 تهران رابطه 

وجود دارد؟

روش  کار
این پژوهش یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. چرا 
که به دنبال ارتباط معنادار بین ذهن آگاهی و تنظیم هیجان با 
تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه است. که 
طی آن پژوهشگر با توزیع پرسشنامه مد نظر بین نمونه انتخاب 
شده )دختران دبیرستانی شهر تهران در سال 97-96( داده های 
مورد نظر را جمع آوری و سپس در قالب آزمون های آماری 
مربوطه، همبستگی و ارتباط بین متغیرها را مورد بررسی قرار 
داد. جامعه آماری این پژوهش تمامی دبیرستان های )دوره 
دوم( دخترانه ی منطقه 5 شهر تهران در سال 97-96 می باشد. 
روش نمونه گیری مورد استفاده نمونه گیری خوشه ای چند 
 مرحله ای تصادفی است که طی آن از میان تمامی دانش آموزان 
دبیرستان های دخترانه منطقه 5 شهر تهران چند مدرسه انتخاب 
و در چند کالس به صورت تصادفی پرسشنامه ها بین 300 
نفر آن ها توزیع و جمع آوری گردید. ابزار پژوهش شامل سه 
پرسش نامه بود الف-پرسشنامه ذهن آگاهی این مقیاس توسط 
فرایبورگ )2006( ساخته شده است. این پرسشنامه دارای 14 
گویه است و از آزمودنی خواسته می شود که بر روی یک مقیاس 
لیکرت از همیشه )4( تا به ندرت )1( به سؤاالت پاسخ دهد. 
حداقل نمره در این پرسشنامه 14 و حداکثر 56 است. نمره 
بیشتر نشانگر ذهن آگاهی باالتر است. پایایی این پرسش نامه 
در پژوهشی که توسط محمد خانی انجام شده 93/ 0 و در 
پژوهش قاسمی 0/79 به دست آمده است. در این پژوهش 
پایایی با استفاده از روش الفای کرونباخ 91 به دست آمده 
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است. ب( پرسشنامه تعلل ورزی برای آزمون و سنجش تعلل 
یا اهمال کاری که پرسشنامه استاندارد تاکمن )1991( مورد 
استفاده قرار می گیرد. این پرسشنامه یک مقیاس خودگزارشی 
16ماده ای است. شیوه نمره گذاری این پرسش نامه بر اساس 
مقیاس 5 درجه لیکرت از خیلی زیاد )5( تا خیلی کم )1( 
طراحی شده است. پایین ترین نمره در این پرسش نامه 16 
و باالترین نمره 90 می باشد. گرفتن نمره باال در این مقیاس 
نشانه تعلل باال در آن است. تاکمن، پایایی این پرسشنامه را 
0/86گزارش کرده است. در این پژوهش با استفاده از روش 
الفای کرونباخ پایایی 81 به دست آمده است. ج( پرسشنامه 
تنظیم هیجان، در پژوهش حاضر برای بررسی اندازه گیری 
تنظیم هیجان از خرده مقیاس تنظیم هیجانی که توسط شوت 
و همکاران در سال 1988 ساخته شد، با مقیاس پنج گزینه ای 
لیکرت از کاماًل مخالفم 1 تا کاماًل موافقم 5 است، استفاده 
شده است. این خرده مقیاس دارای 10سؤال است و نمرات 
این خرده  پایایی  است.  بیشتر  تنظیم هیجان  نشانگر  بیشتر 
مقیاس در پژوهشی که توسط محمدخانی و همکاران صورت 
گرفت با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0/93گزارش شد. 
مطالعه ای که بر روی نوجوانان کانادایی انجام شد این مقیاس 
در میان نوجوانان، پایایی 0/84 برای تنظیم هیجانی در پژوهش 
جواهری کامل نیز ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 0/78 
به دست آمد. در این پژوهش پایایی پرسشنامه، با استفاده از 
روش آلفای کرونباخ 0/72 به دست آمده است. در این تحقیق 
 SPSS داده ها در دو سطح گردآوری و با استفاده از نرم افزار
نسخه 22 مورد تجزیه  و تحلیل قرار گرفتند: الف: در سطح آمار 
توصیفی؛ از نمودارها، جدول های توزیع فراوانی، درصدهای 
مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی استفاده شد. ب: در 

سطح آمار استنباطی؛ متناسب با سنجش داده ها و مفروضات 
آماری از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، ماتریس همبستگی 
پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد. شرکت در این طرح 
به صورت داوطلبانه بود و دقت الزم در زمینه محرمانه بودن 
اطالعات پرسشنامه های تکمیل شده توسط افراد اعمال شد 
به این منظور اطالعات مربوط به این افراد بدون نام و تنها با 

کد شناساننده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها
در مطالعه حاضر 300 پرسشنامه توزیع شد و از این تعداد 
282پرسشنامه برگشت داده شد. دامنه سنی دانشجویان از بین 
282 نفر شرکت کننده در پژوهش 76 نفر )27%( در گروه سنی16 
سال، 101 نفر )35%( در گروه سنی 17 سال، 105نفر )%37( 
در گروه سنی 18 سال بودند. میانگین و انحراف استاندارد 
چهار مولفه: سبک یادگیری: عینی )4/90±25/20(، )انتزاعی 
)3/40±27/33(، تاملی )4/48±28/49(، فعال )22/67±3/35(، 
میانگین و انحراف استاندارد تفکر انتقادی )8/18±4979(، و 
میانگین و انحراف استاندارد فراشناخت )7/23±72/34(، به 
دست آمده است میانگین و انحراف استاندارد »ذهن آگاهی 
انحراف  و  میانگین   ،)45/82±9/99( با  برابر  ترتیب  به   »
استاندارد »تنظیم هیجان« به ترتیب برابر با )35/36±8/73(، 
میانگین و انحراف استاندارد »تعلل ورزی« به ترتیب برابر با 

)9/47±49/07( به دست آمد.
بین ذهن آگاهی و تنظیم هیجان با تعلل ورزی تحصیلی دانش 
آموزان متوسطه منطقه 5 تهران رابطه وجود دارد. جدول 1 
نشان می دهد که ضریب همبستگی مدل برابر با 0/782 می باشد 
مقدار R2 نشان می دهد که 0/611 از تغییرات تعلل ورزی به 

  خطاي استاندارد برآورد  شدهتعديل Rمجذور R 2R  مدل
1  782/0  611/0  608/0  93/5  

 

جدول 1- نتایج آزمون رگرسیون
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خاطر تأثیر متغیرهای تنظیم هیجان و ذهن آگاهی می باشد.
بر اساس نتایج جدول مقدار به دست آمده F )37/96( که در 
سطح خطای کوچک تر از 0/01 معنی دار است، نشان می دهد 
متغیرهای مستقل از قدرت تببین باالی برخوردار بوده و قادرند 
به خوبی میزان تغییرات و واریانس متغیر وابسته را توضیح دهد. 
به عبارتی مدل رگرسیون تحقیق مدل خوبی است و به کمک 
آن قادرییم تغییرات متغیر وابسته )تعلل ورزی( را براساس 2 

متغیر مستقل مورد نظر تبیین کنیم.
بین ذهن آگاهی با تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان متوسطه 
منطقه 5 تهران رابطه وجود دارد. با توجه به جدول 3 ازآنجایی که 
ذهن آگاهی با تعلل ورزی فاصله ای هستند از ضریب همبستگی 
پیرسون استفاده  شده است. ضریب همبستگی به دست آمده 
برابر با r=-0/772 درسطح معناداری P≤ 0/01 معنادار می باشد.
بین تنظیم هیجان با تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان متوسطه 
منطقه 5 تهران رابطه وجود دارد. با توجه به جدول 4 از 
فاصله ای  تحصیلی  تعلل ورزی  با  هیجان  تنظیم  آنجایی که 

است.  استفاده  شده  پیرسون  همبستگی  ضریب  از  هستند 
ضریب همبستگی به دست آمده برابر با r=-0/481 درسطح 
معناداری P≤ 0/01 معنادار می باشد. لذا بین تنظیم هیجان با 
تعلل ورزی تحصیلی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. در 
این پژوهش مقدار رگرسیون )R2( 0/23 درصد شده است 
به این معنا که تنظیم هیجان 0/23 درصد توانایی پیش بینی 

تعلل ورزی را داشته است.

بحث و نتیجه گیری
نتایج فرضیه اول نشان داد، بین ذهن آگاهی و تنظیم هیجان 
با تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان متوسطه منطقه 5 تهران 
رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. با توجه به نتایج یافته های 
پژوهش ضریب همبستگی مدل برابر با 0/782، مقدار R2 نشان 
داد که 0/611 از تغییرات در استفاده از به خاطر تأثیر متغیرهای 
تنظیم هیجان و ذهن آگاهی می باشد در تبین این نتایج می توان 
گفت که از ویژگیهای افراد تعلل ورز این است که ترس از 

  سطح معناداري fمقدار  ميانگين مجموعه مجذورات  درجه آزادي  مجموع مجذورات  منبع تغييرات  مدل

  
1  

  047/7710  2  095/15420  رگرسيون
  22/35  279  341/9827  باقيمانده  001/0  890/218

    281  436/25247  كل
 

جدول 2- تحلیل واریانس برای متغیرهای معنادار پیش بین )ذهن آگاهی و تنظیم هیجان(

  شاخص آماري
  متغير

P -value  2R  )ضريب همبستگيR( 

 تحصيلي ورزي تعلل با  آگاهي ذهن -772/0** 597/0** 000/0

 

جدول 3- آزمون همبستگی پیرسون بین ذهن آگاهی با تعلل ورزی

P≤ 0/01 **  P≤ 0/05 *

  شاخص آماري
  متغير

P –value  2R  )ضريب همبستگيR( 

 تحصيلي ورزيتعلل  با هيجان تنظيم - /481** 231/0** 000/0

 P≤ 0/01 **  P≤ 0/05 *

جدول 4- آزمون همبستگی پیرسون بین تنظیم هیجان با تعلل ورزی تحصیلی
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شکست دارند، از عزت نفس و خودکارآمدی پایین در رنج 
هستند و نسبت به آینده بدبین بوده و امیداور نیستند. در واقع 
ذهن آنها سرشار از افکار قضاوت کننده و منفی است که مانع 
از فعالیت سازنده آنها می شود و تعلل ورزی را به دنبال دارد. 
این افکار که جنبه واکنشی، قضاوت گونه و خود انتقادی دارد 
باعث می شود که فرد انگیزه های برای انجام دادن تکالیفش 
نداشته باشد، هر چند که می داند برای رسیدن به اهداف و 
موفقیت باید قدم بردارد. در مقابل ذهن آگاهی به معنی مشاهده 
غیر قضاوت گونه افکار، احساسات و هیجانات است. افراد 
برخوردار از مهارت ذهن آگاهی می دانند که افکار فقط افکار 
هستند، و فرد ذهن آگاه نسبت به ماهیت تخریب کننده برخی 
از این افکار که باعث ترس از شکست و ناامیدی در فرد 
می شود، هوشیار و حساس می شود. در نتیجه فردی که نسبت 
به افکار، احساسات و هیجانات خود آگاهی بیشتری داشته 
باشد، کمتر تحت تأثیر افکار منفی و مخرب و احساسات و 
هیجانات ناخوشایند قرار می گیرد. نتایج این فرضیه با نتایج 
تحقیقات بابای )1396( قاسمی و همکاران )1395( گاگنن و 
 )2012( (Sirois, F. M., & Tosti) سیروئیس .)همکاران )2016
همراستا می باشد )11، 3، 4، 10(. نتایج فرضیه دوم بین ذهن 
آگاهی با تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان متوسطه منطقه 
5 تهران رابطه منفی و معنادار را نشان داد که با توجه به 
نتایج یافته های پژوهش ضریب همبستگی به دست آمده برابر 
با r=-0/772 درسطح معناداری P≤ 0/01 معنادار می باشد. لذا 
بین ذهن آگاهی با تعلل ورزی رابطه منفی و معناداری وجود 
دارد. در این پژوهش مقدار رگرسیون )R2( 59/ درصد شده 
است به این معنا که ذهن اگاهی 0/59 درصد توانایی پیش بینی 
تعلل ورزی را داشته است. در تبین این فرضیه می توان گفت، 
ذهن آگاهی می تواند آگاهی عمیق تر نسبت به احساسات و 
افکار را افزایش دهد، استرس را کاهش دهد، پیگیری تکالیف 
را باال ببرد و تعلل ورزی را پایین بیاورد و سالمتی را بهبود 
ببخشد. هر چه میزان آگاهی و هشیاری فرد بیشتر باشد، بهتر 

و زودتر می تواند موقعیت های گوناگون را ارزشیابی کند و 
عملکرد مناسبی را در پیش گیرد و کمتر احتمال دارد دچار 
تعلل ورزی شود. به طور مثال دانش آموزان به دالیل مختلف 
همچون برخی احساسات و مسائل حل نشده، بهزیستی ذهنی 
از  پایین، عدم برخورداری  ادراک شده  و سالمت هیجانی 
مهارتهای رفتاری و یا عدم آگاهی از نقاط ضعف خود به 
تعلل ورزی روی می آورند. در حالی که ذهن آگاهی، احساس 
بدون قضاوت و متعالی از آگاهی است که به واضح دیدن و 
پذیرش هیجانات و پدیده های مختلف، همان طور که اتفاق 
می افتند، کمک می کند. این فرضیه با نتایج تحقیقات سیروئیس 
)2012(، کافی و همکاران )2010(، بابای )1396( چراغیان، 
)1393( همراستا می باشد )10، 12، 11، 13(. همچنین دیگر 
یافته ها بین تنظیم هیجان با تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان 
داد  معناداری نشان  منفی و  تهران رابطه  متوسطه منطقه 5 
پژوهش ضریب همبستگی  یافته های  نتایج  به  توجه  با  که 
 P≤ 0/01 درسطح معناداری r=-0/481 به دست آمده برابر با
معنادار می باشد. لذا بین تنظیم هیجان با تعلل ورزی تحصیلی 
رابطه منفی و معناداری وجود دارد. در این پژوهش مقدار 
رگرسیون )R2( 0/23درصد شده است به این معنا که تنظیم 
هیجان 0/23 درصد توانایی پیش بینی تعلل ورزی را داشته است. 
در تبین این نتایج می توان گفت که با افزایش تنظیم هیجان، 
میزان تعلل ورزی نیز کاهش پیدا می کند. دانش آموزان ممکن 
است به دالیل مختلف از جمله افسردگی، اضطراب، استرس، 
عزت نفس پایین و عدم برخورداری از مهارت های مناسب 
همچون خود مدیریتی، خود نظم بخشی و مدیریت زمان، در 
انجام کارها تعلل ورزی از خود نشان دهند و در نتیجه نتوانند 
در راه رسیدن به اهدافشان گام بردارند. در واقع در تبیین ارتباط 
بین تنظیم هیجان و تعلل ورزی می توان این طور استدالل کرد 
که دانش آموزان برخوردار از مهارت تنظیم هیجانی به دلیل 
اینکه میزان بیشتری از بهزیستی و سالمتی را تجربه می کنند 
و از مهارتهای رفتاری بیشتری برخوردار هستند، در صورت 
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مواجه با شرایط زمینه ساز تعلل ورزی، بهتر می توانند با آن 
مقابله سازنده کنند، در نتیجه میزان کمتری از تعلل ورزی را 

نیز از خود بروز می دهند..

پیشنهادات
مدیران مدرسه در ایجاد و توسعه روش های مبتنی برذهن   -

آگاهی موثر تالش کنند.
آنچه در نهایت منجر به پیشرفت تحصیلی و اهمیت بیشتر   -
به مقوله تعلل ورزی و راه های کاهش آن می شود، وجود 

حمایت همه جانبه مدیران و تداوم این حمایت است.
تدوین برنامه تنظیمات هیجانی و ذهن آگاهی در جهت   -

کاهش هر چه بیشتر تعلل ورزی در زمینه تحصیل

محدودیت ها
محدود بودن یافته به دانش آموزان متوسطه منطقه 5 تهران   -

و عدم تعمیم پذیری به سایر دانش آموزان
به  اطالعات  و جمع آوری  ابزار سنجش  کردن  محدود   -
پرسش نامه و استفاده نکردن از سایر روش های جمع آوری 

اطالعات ازجمله مشاهده یا مصاحبه و...
عدم همکاری بعضی دانش آموزان در تکمیل و ارجاع   -

پرسش نامه.
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The Relationships Among Mindfulness, Emotion 
Control and Educational Procrastination of 

High School Students in Tehran
Fatemeh Mokhtari1, Maryam Zolfaghari2

Abstract

Introduction: In today’s societies, there are many barriers to educational achievement that disrupt 

students’ performance. One of these barriers which declines student’s educational performance is educational 

procrastination that is highly prevalent and often has adverse and irreversible consequences. The purpose 

of this study was to determine the relationships among mindfulness, emotion control and educational 

procrastination of high school students in Tehran.

Methods: This study was a descriptive correlational research. The statistical population of this study 

was all female high school students in Tehran in 2017-2018. The sampling method was multi-stage cluster 

sampling in order to select some female high schools among all female high schools in Tehran. The 

instruments used for data collection were the Freiberger Mindfulness Questionnaire (2006), Shot Emotion 

Control Questionnaire (1998), and Tuckman’s Deepening Questionnaire (1991). Finally, the collected data 

were analyzed at two levels of descriptive (mean, variance, standard deviation...) and inferential (Pearson, 

step by step regression...) statistics using SPSS software (version 23).

Results: The results indicated that there was a negative and significant relationship between mindfulness 

and procrastination among female high school students in Tehran with the correlation coefficient of -0.77. 

There is a negative and significant correlation between emotion control and procrastination among female 

high school students in Tehran with a correlation coefficient of -0.48. Also, mindfulness and emotional control 

predict the correlation coefficient of 0.78 for procrastination among female high school students in Tehran.

Conclusion: The results of this study indicate the importance of mindfulness and emotion control as 

psychological and emotional skills in decreasing students’ procrastination. Individuals who attain higher 

scores in the mind-awareness scale are more likely to be present in the present, are alert and aware of 

internal and external phenomena, have developed a non-judgmental approach to acceptance of phenomena, 

and instead of reactive and non-constructive encounters, they confront productive and actionable ways of life.
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