
 رومندين پنج رگهبر اساس تحصيلي تعلل ورزي  ينيش بيپ

 ان ورزشکاريت در بين دانشجويشخص

 1انيمحسن گل محمد 

 52/2/39اریخ پذیرش: ت 11/1/39تاریخ وصول: 

 چكيده
 .ق انداختن کارها و تکالیف خود استیتعلل ورزی یا به تعو ،یادگیرندگان از جمله مشکالت بسیاری از

جاني، ثباتي هیعامل اصلي شامل بي)پنج های شخصیتي شناسایي رابطه ویژگيپژوهش حاضر با هدف 

اران انجام ورزشک تحصیلي یورزبا میزان تعللها، توافق و وجداني بودن(گرایي، باز بودن به تجربهبرون

نه مورد و نموام نور اسالم آباد غرب بود یان ورزشکار دانشگاه پیه دانشجویکل از کلمتش یجامعه آمار.شد

شامل  پژوهش یهاابزار. انتخاب شدند و هدفمند نفر( با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 150مطالعه )

تجزیه و . بود NEO-FFIعاملي شخصیتي و پرسشنامه پنج لیهینز و دیمیشوارزر ش یورز پرسشنامه تعلل

 برای گروه tروش های همبستگي ساده، تحلیل رگرسیون چندگانه، و آزمون  ازتحلیل داده ها با استفاده 

لل به طور کلي متغیرهای شخصیتي )پنج مولفه شخصیت( با تعها نشان داد که تحلیل داد.انجام شدهای مستقل 

 دختر و پسر ارورزشکدانشجویان  کلدر  یيو برونگرا يجانیه يثبات يبمتغیر . همبستگي معنادار دارند یورز

در گروه نمونه  يجانیه يثبات يو ب يفه شناسیوظحال آنکه متغیر . بود یتعلل ورز یبرا يکننده خوب ينیش بیپ

تعلل  با یيو برونگرا يجانیه يثبات يب یهامتغیردال بر آن بود که  جدیگر نتای. دختران پیش بیني کننده بود

پسر نشان  دختر و دانشجویان همچنین مقایسه. رزشکار پسر همبستگي معنادار نشان دادوان یدر دانشجو یورز

ان زیم در وجود تفاوتفرض  يول ،داردتفاوت معناداری وجود  ،یسطح تعلل ورز داد که بین آنها از نظر

 .دار نبود يان متاهل و مجرد معنیدانشجو یتعلل ورز

هایي برای افزایش خود ارایه مداخالت و آموزش ،ورزی و اثرات آن در دانشجویانبا توجه به شیوع تعلل

 . باشددیریت زمان به دانشجویان ضروری ميتنظیمي و م

                                                  
 E-mail: molmohammadian@gmail.com استادیار گروه مشاوره و راهنمایي، دانشگاه رازی کرمانشاه 1



 39ی بالينی شماره هفدهم، سال پنجم، زمستانشناسروانفصلنامه مطالعات                                              05 

 ورزشکار انيدانشجو ،يتعلل ورز ،هاي شخصيتيويژگي :واژگان کليدی

 مقدمه

ف یانجام تکالت زمان در یریازمند مدیهستند که ن یان ورزشکار از جمله اقشاریدانشجو

 یهاتیالل به فعیان در خالل تحصیاز دانشجو یاریبس. هستند يلیر تحصیو غ يلیتحص

گر یها و دآن يلیها ممکن است بر عملکرد تحصتین فعالیا يهاپردازند و گيم يورزش

 یز باشد به طورین حالت ممکن است بر عکس نیا. داشته باشد ير منفیثشان تأیف زندگیتکال

 يتضخود به طرز مق يو ورزش يلیتحص ،يف زندگیکدام از تکال چینتواند به هکه فرد 

ار داشته ان ورزشکیپنداره دانشجوبر خود ير منفیتواند تاثيکه م ياز جمله عوامل. بپردازد

ت یعن وضیا. است ير ورزشیا غیو  يف ورزشیق انداختن تکالیبه تعو ای 1یباشد تعلل ورز

 ود به موقعخف ین حاضر نشده و به تکالیموقع سر جلسات تمر بهممکن است سبب شود که 

  .داشته باشد ير منفیها تاثت آنیجه بر جوانب مختلف موفقینپردازند و در نت

تا  12درصد از افراد جامعه گاهگاهي در کارهایشان تعلل مي ورزند اما برای  32حدود 

ریخي سابقه تا. کندجلوه ميیشگي و به صورت یك مساله تعلل ورزی هم درصد افراد، 50

ه چرا نیست کگردد اما حتي امروز برای ما قابل فهم ل ورزی به سه هزار سال قبل بر ميتعل

واژه التین تعلل . (5002 ،5)استیل اندازیمتوانیم انجام دهیم به تاخیر ميکاری را که اکنون مي

نوس به جلو و کراسیعنای که پرو به م ،ز دو واژه پرو و کراسینوس تشکیل شده استاورزی 

فرهنگ نامه . (1932 به نقل از شهني و همکاران، ،9،1332)فراری و امونز باشدمعنای فردا مي

ورزی (عقب انداختن امری را به دلیل ناخوشایندی یا مالل آوری آن تعلل 5009)2کمبریج

تعلل ورزی را به عقب . (5002به نقل از استیل، ،5000) فرهنگ نامه جهاني انکارتا. داندمي

، به نقل 1331) اوئد. کندآن تعریف ميانداختن امری به دلیل ناخوشایندی و یا مالل آوری 

 به خصوص هنگامي که تعویق بدون ورزی را به تعویق انداختن عملي،تعلل (،5002 از استیل،

                                                  
1 procrastination 

2 Steel 

3 Emonze 

4 Cambridge 
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 اب از فعالیت،تعلل ورزی را تمایل به اجتن. (5005) 1الیس و ناس. داندمناسب باشد مي دلیل

خواهي برای توجیه تاخیر در م کار به آینده و استفاده از عذرمحول نمودن فعالیت به انجا

 یهاتیق انداختن عمل در موقعیل به به تعویتعلل را تما. انجام فعالیت تعریف نمودند

 جانسون ،ی)فرار اندهف کردیرسد تعريبه نظر م یدن به اهداف ضروریرس یکه برا یمتعدد

 ن صفتیها ايبرطبق بررس ،(5002 ،یو فرار 9لیچی، پاي؛اسچونبرگ، ل 5،1332و مك کان 

 ،2نیبگ وی، اوکالمان و نی)فرار گذاردير میمختلف تاث یهادرصد افراد در کشور 52تا  50بر 

 . (5002، 2ومدویاز و آرگیاز، مورالز، اوکالمان، دی، دی؛ فرار5002

 ،)الیس و نال ورزی هستنددرصد گرفتار برخي انواع تعللدانشجویان  32تا  30تقریبا 

ورزی کنندگان به طور پایدار منجر به درصد تعلل 20و تقریبا  ،(5005 اوبرین، ؛1322

 ،های کوك ؛5000منسیك و سولیوان،)دی شودر تکالیف و دیگر کارها ميمشکالت د

ورزی در آغاز تعللورزی دانشجویان شکل معمول تعلل. (5002و اونوگبوزی،  1339

 . ام برسانندرا به انج تکلیف است و سپس مجبورند تا به شدت کار کنند تا در زمان خاصي آن

 جوزف فراری. های متعددی صورت گرفته استورزی پژوهشخصوص دالیل تعلل رد

کند که در خصوص ترس از شکست تمایلي در ارتباط با عدم اعتماد به نفس است عنوان مي

فراری، ) دانشجویان بسیار در خصوص چگونگي تفکر دیگران در باره خود نگرانندو این 

مشغول اند که افراد تکانشي مادامیکه ( عنوان کرده1312) همچنین بالت و کویین. (1333

وایي مرروی توجهشان بر عالیق فوری و کا کنند وی ميورزهستند به احتمال زیاد تعلل

 . فوری بسیار تمرکز دارند

سیدن به که برای رمایل برای به تعویق انداختن آن کاری است ت"ورزی که ت تعللصف

قوی برای رفتارهای تاخیری  ایکنندهبین(، پیش1333)لي،  یك هدف ضروری است

کننده از جمله نمرات است، و پیامدهای تعیین( 1339، 1دانشجویان )لي و اسچوندبرگ

                                                  
1 Ellis and Knaus 

2 Ferrari, Johnson & McCown 

3 Schouwenburg, Lay & Pychyl 

4 O’Callaghan & Newbegin 

5 Morales, Diaz & Argumedo 

6 Lay and Schouwenbur,  

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V9F-4MCWM83-1&_user=1901209&_coverDate=05%2F31%2F2007&_alid=767716547&_rdoc=2&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5897&_sort=d&_st=4&_docanchor=&_ct=3&_acct=C000055263&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1901209&md5=786c1c2e97519bed53bc4f909b13b115#bbib11#bbib11
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V9F-4GT7G3X-6&_user=1901209&_coverDate=01%2F31%2F2006&_alid=681256772&_rdoc=17&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5897&_sort=d&_st=4&_docanchor=&_ct=37&_acct=C000055263&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1901209&md5=6e3e4dee42459e1ed70a5dbef3187da2#bbib23#bbib23
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V9F-4GT7G3X-6&_user=1901209&_coverDate=01%2F31%2F2006&_alid=681256772&_rdoc=17&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5897&_sort=d&_st=4&_docanchor=&_ct=37&_acct=C000055263&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1901209&md5=6e3e4dee42459e1ed70a5dbef3187da2#bbib23#bbib23
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خیر در انجام پایان (، ترك تحصیل و تأ1331 ،1)روت بلوم، سولومون و موراکامي ضعیف

( سطح باالیي از 5002)9اونویگبزی. را دارد (1331، 5)موسزونسکي و آکاماتسو نامه

. /10و  9/93، 2/21از  را سه تکلیف التحصیالن در موردیلي در بین فارغورزی تحصتعلل

  .دانشجویان باشدورزی مشکل بسیاری از به نظر مي رسد تعلل ،بنابراین. گزارش داد

های يورزی با نگراندهد که تعللورزی نشان ميمطالعات انجام شده پیرامون تعلل نتایج

 مرتبط است 2خاصي مثل ترس از شکست، اضطراب امتحان، اضطراب اجتماعي و کمرویي

. (1331 فراری؛ ؛1331 میلگرام؛ ؛1331روت بلوم و همکاران،  ؛1332)ساالمون و روت بلوم، 

کننده معموال به دلیل نوعي اضطراب شخصي یا اجتماعي دهد که فرد تعللامر نشان مياین 

( 1331) روت بلوم، ساالمون و موراکامي. کندرا اتخاذ مير پرهیز از کار و تعلل ورزی رفتا

(نشان 1332) ساالمون و روت بلوم. اضطراب توام است ورزی تحصیليلکنند که تعلبیان مي

،به نقل از 5000از طرفي دیگر یاکوب). ورزی با اضطراب مرتبط استتعللدهند که مي

 ورزی مطرح مي کند:ان عوامل زمینه ساز تعلل( عوامل زیر را به عنو1932شهني و همکاران،

 -5 .در تعلل کنندگان کنترل و تخمین زمان الزم برای انجام کار ضعیف است .1

عامل  -9 .استکار دلیل دوم برای تعلل ورزی ناتواني در تمرکز و کم دقتي و عدم توجه به 

در این حالت شخص بیشتر وقتش را . ترس و نگراني از شکست است ،سوم تعلل ورزی

صرف نگراني و اضطراب در مورد امتحانات و انجام کارها مي کند تا اینکه به انجام آنها 

 گرفتن خویش دلیل باورهای منفي فرد در مورد توانایي های خود و دست کم -2. اقدام کند

ورزی، انتظارات غیر  عامل پنجم تعلل -2. امور است دیگری برای تعلل ورزی کردن در 

ید، شاندیوید: هنگامي که به کمال گرایي ميهورنای مي گ. واقعي و کمال گرایي است

ی نیاز دارید، بیشتر کنید که برای کار مورد نظر، به مهلت و زمانناخود آگاه به خود تلقین مي

 شود که به فوریت کار نیندیشید بلکه فقط به بهتر ارایه کردن آن بیاندیشیداین باعث مي

 . (1931)الیس و جیمز نال، ترجمه فرجاد، 

                                                  
1 Rothblum, Solomon and Murakami 

2 Muszynski and Akamatsu 

3 Onwuegbuzie 

4 shyness 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V9F-4GT7G3X-6&_user=1901209&_coverDate=01%2F31%2F2006&_alid=681256772&_rdoc=17&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5897&_sort=d&_st=4&_docanchor=&_ct=37&_acct=C000055263&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1901209&md5=6e3e4dee42459e1ed70a5dbef3187da2#bbib29#bbib29
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و احساسات  5( دریافتند که افسردگي، روان رنجوری1333) 1مك کاون، جانسن و پتزل

حقیقات بسیاری از ت. ورزی رابطه داردا تعللها ببر عدم کنترل بر شرایط و موقعیت مبتني

روت ) کنندیك زیربنای تعلل ورزی پیشنهاد ميانجام شده ترس از شکست را به عنوان 

را به عنوان عامل زیربنایي  ترس از ارزیابي (1333) در حالي که سدلر و بولي. (1330بلوم، 

ل تمای کنند که تعلل کنندگانگزارش مي( 1332فلت و همکاران ). اندورزی ذکر کردهتعلل

ط ورزی و روان رنجوری ارتبارفتارهای منفي دارند و بین تعلل های مختلفبه تحمل شکل

 . مثبت معني داری وجود دارد

( بسیاری از دالیل آشکار و نه 5000) مرکز مشاوره دانشگاه ایالت نیویورك در بوفالو

 کنند که به شرح زیر است:ارایه ميدانشجویان را در فهرستي چندان آشکار تعلل ورزی 

آنان ابتدا عوامل شخصیتي مانند مدیریت و کنترل زماني ضعیف، حواسپرتي و مشکالت 

سپس عواملي مانند ترس از شکست، . کنندورزی ذکر ميعنوان تعللفردی کلي را به 

ورزی در بیشتر تحقیقات مربوط به تعلل این عوامل. دارندرا بیان مي 9اضطراب و کمال گرایي

 2دیاز مورالز،کوهن. (1331، فراری ؛1331لي،  ؛1332)سالمون و روت بلوم،  مشترك هستند

ك های ، سبزی اجتنابي با سبك انگیزشي منفعلور( دریافتند که تعلل5003) و فراری

بودن همبستگي مثبت و با سبك رفتاری  2معاشرتي و غیر قراردای رفتاری جمع طلبي،

 ناهمنوایي همبستگي منفي دارد.

نفری از  39( بر روی یك نمونه 5005) طبق پژوهش که توسط والش و آگونوبي

اضطراب با تعلل ورزی مرتبط است و در دریافت دانشجویان در دانشگاه لندن انجام شده 

س رابطه مثبت معني داری وجود ورزی و اضطراب امتحان و کالس درعین حال بین تعلل

نتایج نشان داد که  دانشجوی اجرا نمود، 902را روی ( یك پژوهش 1335) فراری. دارد

و خود ناتوان  2آگاهي، خود1بیانگریکنندگان، خودکنندگان در مقایسه با غیر تعللتعلل

                                                  
1 petzel 

2 neurosis 

3 perfectionism 

4 Díaz-Morales& Cohen 

5 unconventional behavioral style 

6 self presentation 

7 self awareness 
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بي نقص و  رفتاریکنندگان اتخاذ انگیزه تعللبنابراین، .بیشتری را گزارش نمودند 1سازی

 .هاستکامل مطابق با انتظارات دیگران در باره عملکرد آن

دارند حتي  ورزید زمینه مساعدتری برای بروز تعللافرادی که خلق پایین و ضعیفي دارن

، 5ساراسون، ساراسون و پایرس ؛1330)کارور و شي یر،  دناگر رفتار آنها این گونه به نظر نرس

؛ به نقل از شهني و 5000، 2و وام باچ 2؛ استیل، بوردن5000ت، ، لي فل9؛ استینتن1330

 . (1932 همکاران،

 ورزیه بگویند بعد از تعللک وهشي از دانش آموزان خواست( در پژ1339هي کك )

در . های آنان حاکي از داشتن احساس نامطلوبي بوددرصد از جواب 30چه احساسي دارند؟

( 5009) ورزیط یك تیم تحقیقاتي در زمینه تعللتوسبررسي مشابه دیگری، یك نظر سنجي 

اثر منفي  تعلل ورزی ،که بودند معتقد هادرصد آن 32پاسخگو انجام شد که  2300روی 

درصد از آنها گفته بودند که این پدیده بي نهایت  12خاصي روی شاد بودن آنها دارد و 

 . شدمنفي مي 

 ناخوشایند بودن تکلیف، کند:ذکر ميورزی ( دو علت را برای تعلل1339) هي کك

( در تجزیه و تحلیل 1332م، )سولومون، روت بلو. کسل کننده بودن و غیر جالب بودن آن

هندگان بیزاری از تکلیف را به عنوان علت اصلي درصد از پاسخ  22ها نشان دادند که پاسخ

ام آن بیزار و تکلیف و انج بیشتر مردم از ،بنابراین. به تعویق انداختن کار بیان کرده بودند

 . دانندزحمت و پر اضطراب و ناخوشایند ميمتنفرند چون آن را کاری پر 

کم  2کند که خود نظم دهي( در یك تحلیل عاملي گزارش مي0025) 1شوون برگ

. آمیز استیك علت احتمالي برای رفتار تعلل اقلتباط دارد و یا حدورزی اراحتماال با تعلل

واهد تجربي ش. دارندکنندگان انگیزه پیشرفت کمتری کند که تعللگزارش مي (5005)3لوم 

                                                  
1 self .handicapping 

2 pierce 

3 Stainton 

4 Borthen 

5 Wambach 

6 Schounwenberg 

7 Self regulation 

8 Lum 
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آروی،  .ورزی وجود دارداحتماال یك بخش ژنتیکي برای تعللمبني بر اینکه ارایه شده 

( نشان مي دهند که همبستگي این مورد برای دوقلوهای 5005) 1رتوندو، جانسن و مك گو

)که در خانواده های مشابه پرورش یافته اند  سانمذکر همسان و برای دوقلوهای غیر هم

دهندگان درصد از پاسخ 3ژوهشي نشان دادکه ( در پ1330) بریودی. مي باشد. /19 بودند(

 ام شدهطي تحقیقات انج. ها بوده استآن ورزیردند که اثر بخشي پایین علت تعللبیان ک

تیل، )اس تکلیف گزارش شده استورزی و سازمان دهي برای انجام بین تعلل. /93 همبستگي

به عالوه . گزارش شده است. /22ورزی و حواس پرتي ارتباط متوسط قوی بین تعلل. (5002

 )استیل، داندن یکي از دالیل مهم تعلل ورزی مي( حواس پرتي را به عنوا1339) هي کك

5002) . 

ه و اشاره بورزی مربوط به استفاده آسیب زا از اینترنت است نوع جدیدی از تعلل

 گرین فیلد و دیویس .( دارد5005 ،)لیم ( و یا وقت گذراني5001)الوی و پیچیا،  کامپیوتر

ه مدت سه ساعت در هفته به عنوان کردند که کارمندان ب ( در پژوهش خود5005)

انند اینترنت برای افراد شرایط سرگرمي م. ورزندکار مبادرت مي زچنیني غیر اهای اینفعالیت

با دوستان و خانواده به صورت مستقیم، همچنین اخبار  9و گپ اینترنتي 5الکترونیکيپست 

 . کندرگرمي و کارهای ذوقي را فراهم ميورزشي، س

 يم که به ورزش يانیدانشجو یبرا يو ورزش يلیف تحصیان تکالیتوازن م یيتوانا

و  یریدگایل ها حاصریمتغن یاز ا يبرخ. باشد يمختلف یهاریر متغیتواند تحت تاثيمپردازند 

افراد  يو روانشناخت يتیشخص یهايژگیها و وریحاصل متغ تواند يم يط است و گاهیمح

هایي که تأثیر بسیاری بر تحقیق و نظریه در شخصیت دارد، نظریه صفات از جمله نظریه. باشد

تالش و  شودشود تقسیم ميدر این دیدگاه شخصیت به اجزایي که صفات نامیده مي. است

دیدگاه  طرفداران این. بیني نمایدگیری صفات پیشکنند که رفتار شخص را با اندازهمي

فرض اصلي  .طور که ارزیابي شوند، با رفتار ارتباط دارند معتقدند خصوصیات شخصیتي هر

های خاص به دلیل های متفاوت انسانها به موقعیتاین دیدگاه این است که، پاسخ

                                                  
1 Arvey,Rotundo,Johnson & Mcgue 

2 E.mail  

3 chat 
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 . شودها صفات گفته ميت که در آنها موجود است، به این آمادگيهای مشخصي اسآمادگي

وجود  یا بُعد گسترده شخصیت شناسي، پنج ویژگي اساسي شخصیت، پنج عاملدر روان

 ( نیزFFM« )5مدل پنج عاملي»ین ویژگي همچنین با عنوان ا از. (1339، 1)گلدبرگ دارد

ین مدل در مطالعات گوناگون در کشورها، ها، اعاملبا وجود مناقشات بر سر این . شودیاد مي

 در برخي موارد. ها ی مختلف مورد استفاده قرار گرفته استها و جنسیتها، سنفرهنگ

، 2سروافراد، محدود شده است )م 9درمانياستفاده از آن به مباحث عملکرد شغلي و روان

5009) . 

دد گردار در خالل زمان بازميهای شخصیت در زندگي روزمره، به صفات پایویژگي

 .که از موقعیتي به موقعیت دیگر تغییر چنداني نکرده و به ماهیت وجودی فرد اشاره دارد

ی برا .ی شناختي و هیجاني قرار داردها يها و توانایتأثیر ویژگيبطور عام، رفتار ما تحت

شناس، )حق گیرندبیني رفتار، باید چنین ویژگیهایي بطور دقیق مورد بررسي قرار پیش

عامل اصلي ( برا ی ارزیابي سریع پنج NEO-FFIعاملي شخصیت )الگوی پنج. (1932

ده ها، توافق و وجداني بودن( طراحي شگرایي، باز بودن به تجربهثباتي هیجاني، برون)بي

 . است

اساس این بُعد بر تجربه هیجانات نامطلوب است که شامل  :5رنجورخويي ياعصبيتروان

ینانه، کنترل بعصبیت، ناراحتي، دستپاچگي، باورهای نامعقول و غیرواقع»باشد: موارد زیر مي

فسردگي، اب، اها در مقابل نیازها، ناایمني شخصي، مستعدتنیدگي، اضطربسیار کم تکانه

 . پذیریخصومت و آسیب

، باالانرژی  جسارت، اعتماد به نفس باال،»ین بُعد، عواملي همچون ا: 6گراييبرون

گرایي، تعهد باال، پذیری، حراف بودن، برانگیختگي، جمعبودن، اجتماعپرتحرك

 . سنجدرا مي« جویي، هیجانات مثبت، دوستاني صمیمي و خوشبینيسلطه

                                                  
1 Goldberg  

2 Five factor model   

3 psychotherapy  

4 Mastor  

5 Neuroticism 

6 Extroversion 
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این عامل میزان کنجکاوی، استقالل رأی، وسعت عالقه، خردورزی  :1گشودگي به تجربه

وم مداری، عدم تأکید بر آداب و رسگشودگي، منطقهای فلسفي و عقالني(، خالقیت، )جنبه

آورند به احتمال زیاد زمینه موفقیت در سنجد و افرادی که در این بُعد نمره باال ميرا مي

 . هایي از زندگي فردی و اجتماعي را دارا هستندجنبه

 ،رویيدوستي، فداکاری، همکاری، همدلي، تفاهم، مهرباني و خوشنشانگر نوع :2توافق

 افراد با نمره باال در این مالك. بیني استطینتي و خوشپذیری، سازگاری، خوشانعطاف

  .های گروهي نیز موفقیت باالیي دارندهای فوق در فعالیتعالوه بر داشتن و یژگي

مندی و ین بُعد، شامل پشتکار، استقامت، دقت عمل، قابلیت اعتماد، ارادها :3وجداني بودن

یق سه مالك قابل تشخیص است که شامل موارد زیر روجدان بودن از طبا . شودنظم مي

ذیری )مسؤول و پکوشي، با پشتکار بودن(، وابستگيیابي پیشرفت )سخت باشد: جهتمي

ودکنترلي باوجدان بودن با خ ،بنابراین. یافتگي( مداری و سازمانمراقب( نظم و ترتیب )برنامه

؛ نقل از 1335گر ی، ؛ کاستا و مك1331 ،گر یتا و مكو نظم و پشتکار ارتباط دارد )کاس

 . (5002و همکاران،  2ماسر

 یریمتغ یورزاند که تعللمطالعات نشان داه يتیو شخص يروان یهايژگیدر حوزه و

 یبرا. (2،5001)واتسون است يمشخص يتیشخص یهاریده است و متشکل از متغیچیار پیبس

 2زنكیزنك و آیت آیشخص ي( بر اساس مدل سه عامل1332)1مثال مك کان، پتزل و روپرت

 یدار يعنمرتبط است و رابطه م یيبه طور مثبت با برونگرا یافتند که تعلل ورزیدر (1332)

 یترشیب یتعلل ورزباال  یکه افراد با روان رنجور یبه طور. دارد یيرا با روان رنجور خو

گزارش  (1332)3ن جانسون و بلومیو همچن( 1332) ياسچونبرگ و ل، (5001) واتسون. دارند

( 1335) 3یت که توسط کاستا و مك کریشخص يبا مدل پنج عامل یدادند که تعلل ورز

                                                  
1 Openness to experience 

2 Agreeableness 

3 Conscientiousness 

4 Moser 

5 Watson 

6 Petzel & Rupert 

7 Aysink 

8 Bloom 

9 Costa & McCrae 
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 یرابطه تعلل ورز يدر بررس (5001واتسون ). ه شده است ممکن است رابطه داشته باشدیارا

با  یرزوافت که تعلل یو کاستا در یت بر اساس مدل مك کریشخص يبا مدل پنج عامل

خود نظم  ت،یموفق ی، تالش برایت، نظم، فرمانبرداریاز جمله صالح يفه شناسیجوانب وظ

راب، از جمله اضط یيو با جوانب روان رنجورخو يو تعمق رابطه منف يو سخت کوش يبخش

 . دار دارد يت رابطه مثبت و معنیو حساس ی، تکانشگريافسردگ

ا ب يفه شناسیو وظ یيعوامل روان رنجور خوافتند که ی( در1335) یکاستا و مك کر

ه ژیبه و یيافتند که روان رنجور خویز دری( ن1332) جانسون و بلوم. رابطه دارند یتعلل ورز

ان یجودر دانش یدار تعلل ورز يمعن ین هایش بی( پيت)شکنندگیو حساس یتکانشگر

( گزارش دادند 1332 و 5002) و همکاران ی( و فرار1333) 1،کاوکاس و دانتويل. هستند

 یورزتعلل یوکننده قنیبشین پییپا يمیاس خود تنظیبخصوص خرده مق ،يفه شناسیکه وظ

ت یمند شخصوریو پنج عامل ن یورزرابطه تعلل ي(در بررس5001)5و ادواردس ي،کليل. است

 شیرا پ یورزنس تعللایوارا. /52 يانجیبه عنوان م قادر است که يفه شناسیافتند که وظیدر

 . کند ينیب

درصد از  5/2 یيو برونگرا يخواهجانیافتند که هیدر (5003) 9لیچ یمپسون و پایس

 وهش کاگان،ج پژینتا. کنندين مییرا تب یورزتعلل یهازشیانس نگرش نسبت به انگیوار

ه نشان داد که کمال یترک یهادانشگاهان یدانشجو ی( رو5010)2ریلهان و کانمیا ر،یکاک

رفتار  ينیش بیمهم در پ یهاریت متغیشخص يو پنج عامل بودن یجبر يوسواس ، ویيگرا

افتند که یدر (1331) مك کان و جانسون. ان بودندیدانشجو يلیتحص یورزتعلل

 2ویفاب .رابطه دارد یورزن و اضطراب با نمرات تعللییو اعتماد به نفس پا یيخورنجورروان

ان یشجودر دان یریگمیدر تصم یهمبسته با تعلل ورز یرهاین متغییتع يدر بررس (5001)

 یریگمیصمدر ت یبا تعلل ورز یيار باالیبس يهمبستگ يشناخت یافت که شکست هایدر

 . دارند

                                                  
1 Kovacs & Danto 

2 Lee, Kelly &Edwards 

3 Simpson 

4 Kagan, Çakir, Ilhan & Kandemir 

5 Fabio 
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رابطه مثبت و  یيرنجورخوز عنوان کردند که روانین (1339) 1و ماورر یباتور لگرام،یم

 . دارد یورزل( با تعل. /25تا . /13)در دامنه  یدار يمعن

ست ان ایاز دانشجو یاریمشکل بس یورزان داد تعللشنه پژوهش نیشیکه پچنانهم

 یبرا یل متعددیدال. هم بپردازند یگرید یهاتیبه فعال يلیبخصوص اگر در زمان تحص

 یورزللل تعیان است در خصوص دالینه نمایشیهمانطور که در پ. ذکر شده است یورزتعلل

م یه مستقنیشیپردازند پيورزش هم م که به يکسانو بخصوص  يرانیان ایدانشجو یبر رو

تواند در اتخاذ يان میجوانشد یورزل تعللیبدون شك شناخت دال. وجود ندارد

ت یا عنالذا ب. گر باشدیاریرزش ول و یها در امر تحصت آنیش موفقیجهت افزار یيهاراهکار

اردختر ان ورزشکیورزی در دانشجوتعلل ينیش بیپژوهش حاضر پ يهدف اصل به موارد فوق

 یژه این تحقیق نیز عبارتند از:اهداف و. است يتیشخص یهايژگیوو پسر بر اساس 

 . زشکاران وریدر دانشجو یورزتعلل با میزانهای شخصیتي ویژگيرابطه  شناسائي .1

 . مجرد -پسر و متاهل-ان دختریدانشجو یورزتعللمقا یسه سطح   .5

 . شوندبه شرح زیر صورت بندی ميهای پژوهش فرضیه،بر این اساس  

ورزی دانشجویان تعللمولفه( مي توان سطح  2های شخصیت )بر اساس ویژگي .1

 . بیني کردرا پیش ورزشکار

تعلل ورزی دانشجویان مولفه( مي توان سطح  2بر اساس ویژگي های شخصیت ) .5

 . را پیش بیني کرد دختر ورزشکار

تعلل ورزی دانشجویان پسر مولفه( مي توان سطح  2صیت )بر اساس ویژگي های شخ .9

 . را پیش بیني کرد ورزشکار

ان دختر و پسر ورزشکار از نظر تعلل ورزی تفاوت معني داری وجو د ینشجو ابین د .2

 . دارد

ورزشکار از نظر تعلل ورزی تفاوت معني داری وجو  ان متاهل و مجردیبین دانشجو  .2

 . د دارد

                                                  
1 Milgram, Batori, & Mowrer 
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 پژوهش روش

اسالم  شهرستان م نورایان ورزشکار دانشگاه پیه دانشجوشامل کلی ن پژوهشیا یآمارجامعه 

از  بدین صورت. بود هدفمندگیری این پژوهش به صورت آباد غرب و روش نمونه

ورت ، در صدانشجویان پرسیده شد که آیا به ورزش مي پردازند و خود را ورزشکار مي دانند

را  پرسشنامه هانفر  150تعدادجمعا  شد. اختیار آنان قرار دادهها را در شنامهپرس پاسخ بلي،

 ابزار سنجش در این پژوهش شامل دو پرسشنامه است که عبارتند از:  تکمیل نمودند.

 .  FFI-NEO2الف( پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیتي 

 (1932،عالمهنقل از  ؛5000شوارزر و شمینتز و دیهل ) ب( پرسشنامه تعلل ورزی

 )مورد استفاده در این پژوهش( فرم کوتاهي از پرسشنامه NEO-FFI پرسشنامه

( است که برای ارزیابي 1335گری، کاستا و مك ،NEO-PI-R) NEOتجدیدنظر شده 

ماده  10این پرسشنامه دارای . مختصر و سریع پنج عامل اصلي شخصیت طراحي شده است

ماده برای هر یك از پنج  15کند و شامل گیری ميبعد شخصیت بهنجار را اندازه 2است، 

 -1 های هر یك از پنج عامل عبارتند از:مقیاسخرده. (1335گری، بُعد است )کاستا و مك

توافق  -2 (Oباز بودن به تجربه ) -9( Eگرایي )برون -5 (Nثباتي هیجاني )عصبیت یا بي

(A) 2 - ( وجداني بودنC ) 

توسط  FFI-NEOعامل بزرگ شخصیتي گزارش شده پرسشنامه پنج 5ضریب آلفای

در تحقیقي که توسط . متغیر بوده است 31/0با میانگین  33/0تا  22/0گری و کاستا بین مك

، برای 32/0صورت گرفت، ضریب آلفا برای عصبیت  1333و همکاران در سال  9بوچارد

و برای وجداني بودن  13/0برای توافق ، 13/0، برای باز بودن به تجربه، 25/0گرایي برون

ی همساني دروني باالی پرسشنامه است )بوچارد و دهندهبدست آمده است که نشان 23/0

PI-NEO-با  FFI-NEOهای های شاخصضریب همبستگي بین نمره. (1333همکاران، 

R  1در نمونهABLSA  های برای شاخص 32/0و  22/0، 31/0، 30/0، 35/0به ترتیبN، 

E، O، A  وC محاسبه شد . 

 503برای یك گروه نمونه ایراني شامل  2( ضریب اعتبار بازآزمایي1932شناس ) حق 

                                                  
1 Augmented Baltimore Longitudinal Study of Aging 
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برای عصبیت،  39/0، 22/0، 30/0، 23/0، 23/0دانشجو با سه ماه فاصله زماني به ترتیب 

در . (1932گرایي، باز بودن به تجربه، توافق و وجداني بودن بدست آورد )مالزاده، برون

، پرسشنامه شخصیتي 2زمینه روایي همزمان این پرسشنامه، بین پرسشنامه ریخت مایرز بریگز

، سیاهه یا 3، بررسي مزاج گیلفورد و زاکرمن2، پرسشنامه تجدیدنظر شده کالیفرنیا1سوتامینه

ها نشانگر این یافته. بین فردی، رابطه باالیي مشاهده شده است ها و مقیاس رگهفهرست رگه

 شرح ت پرسشنامه بهدو نمونه از سواال .(1932ایي مناسب این پرسشنامه است )ابراهیمي، رو

 من اغلب دچار تنش و عصبي هستم. -5 .من آدم نگراني نیستم-1 زیر است:

از طریق همبسته  این پرسشنامه را روایي( ضریب 1932عالمه ) :ب( پرسشنامه تعلل ورزي 

دانش آموز بدست  100پرسشنامه کمال گرایي اهواز بر روی های مالك و کردن آن با سوال

 شواترز و همکاران. دار هستندمعني P>. /. . 1و در سطح . /12و . /11آورد که به ترتیب برابر 

ت پرسشنامه به شرح زیر دو نمونه از سواال .اندبدست آورده. /23این ابزار را  پایایي. (5000)

را داشته، اقدام تا درباره کاری که قصد انجام فوری آنکشد چند روزی طول مي -1 است

 کنم.ه ام را با برنامه مشخصي آغاز ميهر روز کارهای روزان -5کنم. 

  هاروش تجزيه و تحليل داده
 های رگرسیون واز روش ها با استفادهپرسشنامه یحاصل از اجرا یهال دادهیه و تحلیتجز

هل و و متا ان ورزشکار دختر و پسریسه دانشجویمستقل جهت مقا یهاگروه یبرا tآزمون 

 . انجام شد مجرد
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 هايافته

 پژوهش يمتغير ها يفيتوص يآماره ها. 1جدول 

 معتبر تعداد حداکثر حداقل اریانحراف مع نیانگیم متغیر

 150 21 12 33/2 39/59 سن

 150 93 11 19/2 95/51 ثباتي هیجانيبي

 150 91 10 32/2 10/59 گرایيبرون

 150 95 2 33/2 55/59 باز بودن به تجربه

 150 22 19 53/2 33/20 توافق

 150 91 1 22/2 22/15 وجداني بودن

 150 90 1 33/2 20/13 تعلل ورزی

ن یو همچن يتیشخص یها يژگیسن و و یر هایمتغ يفیاطالعات توص 1 شماره جدول

 مجرد و درصد 2/25ان مورد مطالعه یاز کل دانشجون یهمچن. دهد يرا نشان م یتعلل ورز

 .متاهل بودنددرصد  2/52

العه ان مورد مطيدر دانشجو يتيشخص يهايژگيوتعلل ورزي و  ضريب همبستگي ساده بين. 1جدول 

 پسر و کل ک دختر،يبه تفک

ر یمتغ

 مالك

 

 نیش بیر پیمتغ
 

 یشاخص ها

 یآمار

 

 گروه

ب یضر

 (r)يهمبستگ

 يسطح معن

 (P)یدار

 دتعدا

 نمونه

(N) 

 یتعلل ورز

 

 يثباتي هیجانبي
 

 150 /.100 /.222** انیکل دانشجو

/.933 ان دختریدانشجو ** 005./ 10 

/.231 ان پسریدانشجو ** 100./ 10 

 

 یيبرونگرا
 

 150 /.005 /.523** انیکل دانشجو

/.029 ان دختریدانشجو ** 
223./ 
 

10 

/.201 ان پسریدانشجو ** 100./  10 

 
 150 /.223 -/.012 انیکل دانشجو

/.029 ان دختریدانشجو  222./ 10 
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باز بودن به 

 تجربه
 

/.052 ان پسریدانشجو  323./ 10 

 توافق

 150 /.293 /.022 انیکل دانشجو

/.022 ان دختریدانشجو  299./ 10 

-/.012 ان پسریدانشجو  313./ 10 

 يفه شناسیوظ

 150 /.251 -/.099 انیکل دانشجو

-/.910 ان دختریدانشجو  * 011./ 10 

/.020 ان پسریدانشجو  231./ 10 

  و 11/1معنادار در سطح   10/1معنادار در سطح  

در  يتیشخص یهايژگیوتعلل ورزی و  ضریب همبستگي ساده بین 5شماره جدول 

داری بین مثبت معنياز جدول پیداست رابطه  همانطور که. دهدپژوهش را نشان مي

ان وجود یودر کل دانشج یيو برونگرا يجانیه يثبات يب يتیشخص یهايژگیورزی و وتعلل

 يفه شناسیو وظ يجانیه يثبات يب یهاریمتغ ین رابطه برایان دختر ایدر گروه دانشجو. دارد

 يشناس فهیوظ شیکه با افزا ين معنیبود بد يمنف یورزبا تعلل يفه شناسیبود که رابطه وظ

با  يجانیه يثبات يو ب یگروه پسران برون گرا یبرا کهیدر حال. ابدیيکاهش م یورزتعلل

 . دار نشان دادند يمعن يهمبستگ یورزتعلل
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ورزی تعللتوان سطح مولفه( مي 2اس ویژگي های شخصیت )بر اسفرضیه اول: 

 . بیني کردرا پیش دانشجویان ورزشکار

تعلل ورزي دانشجويان خالصه تحليل رگرسيون چند گانه گام به گام براي پيش بيني . 3جدول 

براساس ويژگي هاي شخصيتورزشکار   

ش
رو

 

 

شاخصهای 

 آماری

همبستگي 

 چندگانه

MR 

ضریب 

 تعیین

RS 

 Fنسبت 

 pاحتمال

 
 

 (یب رگرسیون )اضر

 

مقدار 

 ثابت

 

د)
رو

و
en

te
r

) 

متغیر 

 مالك

متغیرهای 

 بینپیش

 
 
 
222/0 
= 
22/2 =t 

001/0p= 

 

 

 

 

15/19 

ی
رز

ل و
تعل

 

بي ثباتي 

 هیجاني
222/0 501/0 

13/90=F 

001/0p= 

 522/0 252/0 برونگرایي
50/55=F 

001/0p= 

222/0 
= 
12/2 =t 

001/0p= 

515/0 
= 
99/9 =t 

001/0p= 

92/2 

آمده  ترین مدل به دستشود، طبق مناسبمشاهده مي 9 شماره طور که در جدولهمان

شناسي های توافق و وجداني بودن و وظیفهاز تحلیل رگرسیون گام به گام پس از حذف متغیر

انه ورزی نداشتند ضریب همبستگي چندگتعلل در کل دانشجویان که همبستگي معنادار با

 252/0ورزی برای دانشجویان برابر باهای شخصیتي با تعللبرای ترکیب خطي ویژگي

MR=  522/0و=RS  50/55و=F  001/0که در سطحp= که مالحظه چنان. دار استمعني

مقدار رابطه ساده هر یك از ( از =MR 252/0) شود مقدار ضریب همبستگي چندگانهمي

ورد تایید قرار یه اول پژوهش مبنابراین فرض. های پیش بین با متغیر مالك بیشتر استمتغیر

ورزی از واریانس تعلل 522/0ن است که ضریب تعیین محاسبه شده حاکي ازآ. گیرد مي

 . بین قابل تبیین استهای پیشتوسط متغیر
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دانشجویان ورزشکار  توان سطحمولفه( مي 2های شخصیت )بر اساس ویژگيرضیه دوم: ف

 . بیني کرددختر را پیش

ورزي دانشجويان تعللخالصه تحليل رگرسيون چند گانه گام به گام براي پيش بيني . 4جدول 

 هاي شخصيتبراساس ويژگيورزشکار دختر 

ش
رو

 

 

شاخصهای 

 آماری

همبستگي 

 چندگانه

MR 

ضریب 

 تعیین

RS 

 Fنسبت 

 pاحتمال

 
 

 (یب رگرسیون )اضر

 

مقدار 

 ثابت

 

د)
رو

و
en

te
r

) 

متغیر 

 مالك

متغیرهای 

 بینپیش

 
 
 
933/0 
= 
55/9 =t 

001/0p= 

 

 

 

 

903/12 

ی
رز

ل و
تعل

 

بي ثباتي 

 هیجاني
933/0 125/0 

91/10=F 

001/0p= 

وظیفه 

 شناسي
211/0 515/0 

13/2=F 

001/0p= 

921/0 
= 
30/5 =t 

001/0p= 

520/0- 
= 
03/5 =t 

001/0p= 

215/12 

شود، ضریب همبستگي چندگانه برای ترکیب طور که در جدول باال مشاهده مينهما

و  =MR 211/0ورزی برای دانشجویان دختر برابر باخطي ویژگي های شخصیتي با تعلل

515/0=RS  13/2و=F  001/0که در سطحp= چنانکه مالحظه مي شود . معني دار است

های مقدار رابطه ساده هر یك از متغیر( از =MR 211/0مقدار ضریب همبستگي چندگانه)

. گیردید قرار ميتای یه دوم پژوهش موردفرض ،بنابراین. پیش بین با متغیر مالك بیشتر است

ورزی توسط تعلل از واریانس 522/0ضریب تعیین محاسبه شده حاکي ازآن است که 

 . بین قابل تبیین استمتغیرهای پیش
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دانشجویان  توان سطحمولفه( مي 2های شخصیت )بر اساس ویژگيفرضیه سوم: 

 . بیني کردورزشکار پسر را پیش

ورزي دانشجويان تعللخالصه تحليل رگرسيون چند گانه گام به گام براي پيش بيني . 0جدول 

 براساس ويژگي هاي شخصيتورزشکار پسر 

ش
رو

 

 

شاخصهای 

 آماری

همبستگي 

 چندگانه

MR 

ضریب 

 تعیین

RS 

 Fنسبت 

 pاحتمال

 
 

 (ضریب رگرسیون )

 

مقدار 

 ثابت

 

د)
رو

و
en

te
r

) 

متغیر 

 مالك

متغیرهای 

 بینپیش

 
 
 
201/0 
= 
22/2 =t 

001/0p= 

 

 

 

 

00/11 

ی
رز

ل و
تعل

 

بي ثباتي 

 هیجاني
201/0 521/0 

33/13=F 

001/0p= 

 912/0 109/0 برونگرایي
53/11=F 

001/0p= 

935/0 
= 
93/9 =t 

001/0p= 

920/0 
= 
10/9 =t 

001/0p= 

21/3 

یب ترک گي چندگانه برایشود، ضریب همبستطور که در جدول باال مشاهده ميهمان

و =MR 109/0ورزی برای دانشجویان پسر برابر باهای شخصیتي با تعللخطي ویژگي

912/0=RS  53/11و=F  001/0که در سطحp= شود چنانکه مالحظه مي. معني دار است

های مقدار رابطه ساده هر یك از متغیر( از =MR 109/0مقدار ضریب همبستگي چندگانه)

. گیردار ميیه دوم پژوهش مورد تایید قربنابراین فرض. است پیش بین با متغیر مالك بیشتر 

ورزی توسط از واریانس تعلل 91/0ضریب تعیین محاسبه شده حاکي ازآن است که 

 . بین بي ثباتي هیجاني و برونگرایي قابل تبیین استمتغیرهای پیش
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عني مبین سطح تعلل ورزی دانشجویان ورزشکار دختر و پسر تفاوت فرضیه چهارم:  

 دارد. داری وجود

 هاي مستقل ) فرضيه چهارم(گروه t خالصه نتايج آزمون. 6جدول 

 t p درجه آزادی انحراف معیار میانگین تعداد گروه ها

    02/2 11/52 10 پسردانشجویان 

    113 21/9 001/0 

    11/2 30/51 10 دختر دانشجویان

درصد  32( با 001/0سطح معني داری )( و  21/9محاسبه شده ) t با توجه به مقدار

شجویان دان هایهبه عبارت دیگر، بین میانگین نمر. توان فرض صفر را رد کرداطمینان مي

که  توان نتیجه گرفتبنابراین، مي. ورزی تفاوت معنادار وجود داردتعلل دختر و پسر در

 . ندورزی کمتری داردختران سطح تعللشواهد کافي برای قبول فرضیه چهارم وجود دارد و 

ت ورزی دانشجویان ورزشکار متاهل و مجرد تفاوسطح بین سطح تعلل فرضیه پنجم: بین

 . دارد داری وجودمعني

 گروه هاي مستقل ) فرضيه چهارم( t خالصه نتايج آزمون. 7جدول 

 t p درجه آزادی انحراف معیار میانگین تعداد گروه ها

    21/2 35/59 35 دانشجویان مجرد

    113 021/1 539/0 

    12/2 31/55 93 دانشجویان متأهل

درصد  32( با 539/0) ( و سطح معني داری 021/1محاسبه شده ) t با توجه به مقدار

انشجویان د هایبه عبارت دیگر، بین میانگین نمره. توان فرض صفر را رد کرداطمینان نمي

که  توان نتیجه گرفتبنابراین، مي. وجود نداردتعلل ورزی تفاوت معنادار  متاهل و مجرد در

 . شواهد کافي برای قبول فرضیه چهارم وجود ندارد

 بحث و نتيجه گيری

های يگویژ ورزی وداری بین تعلل نشان داد که رابطه مثبت معني پژوهش حاضرنتایج 

توان مولفه( مي 2های شخصیت )بر اساس ویژگي " بررسي فرضیه اول. شخصیتي وجود دارد
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ا متغیرهای صرفآشکار ساخت که ،"یني کردبرا پیش ورزی دانشجویان ورزشکارتعللسطح 

ها متغیر کل دانشجویان دارند و این ورزی را دربودن توان پیش بیني تعلل بي ثباتي و هیجاني

 ،های وجداني بودناز طرفي متغیر. کنندورزی را تبیین مياز واریانس تعلل 0/.522جمعا 

اصل های حیافته. را نداشتندکنندگي آنبینيو گشودگي به تجربه قدرت پیش وافقت

فلت و همکاران  های صورت گرفته توسطپژوهش هایازآزمایش این فرضیه با یافته

(؛ 1332اسچونبرگ و لي) (؛1332(، مك کان، پتزل و روپرت )5001)واتسون، (،1332)

دیاز  (؛1331) مك کان و جانسون (؛1335) کاستا و مك کری (؛1332) جانسون و بلوم

( مبني بر رابطه مثبت و معني 1339) میلگرام، باتوری و ماورر ؛(5003) مورالز،کوهن و فراری

 . روان رنجورخویي در دانشجویان همسو است داری

و  لعصبیت، ناراحتي، دستپاچگي، باورهای نامعقو»ثباتي هیجاني با ویژگي بي

طراب و تنیدگي، اض مستعد ،ها در مقابل نیازها،کم تکانهبسیاربینانه، کنترل غیرواقع

 های خاصي مثل ترس ازبا نگرانيورزی تعلل کهطوریبه. شودمشخص مي پذیریآسیب

)ساالمون و روت  مرتبط است 1شکست، اضطراب امتحان، اضطراب اجتماعي و کمرویي

این امر نشان . (1332 ؛فراری؛ 1331؛ میلگرام؛1331روت بلوم و همکاران،  ؛1332بلوم، 

ار پرهیز از فتکننده معموال به دلیل نوعي اضطراب شخصي یا اجتماعي ردهد که فرد تعللمي

کنند ( بیان مي1331) روت بلوم، ساالمون و موراکامي. کندورزی را اتخاذ ميکار و تعلل

ا که احتماال ازآنج لذا. ورزی تحصیلي با سطوح مساله زایي از اضطراب توام استکه تعلل

ها هستند در هناثباتي هیجاني دارای باورهای نامعقول و کنترل کم در برابر تکافراد داری بي

 . توانایي توقف یك کار و پرداختن به کار دیگر ناتوان هستند

مولفه( مي  2های شخصیت )ر اساس ویژگيب"یعني  در خصوص آزمایش فرضیه دوم

ان داد که از ها نشیافته.  "بیني کردرا پیش ان دختر ورزشکارورزی دانشجویتعللتوان سطح 

کننده بینيرنجور خویي پیششناسي و روانهای وظیفهمند شخصیت تنها متغیروعامل نیر 2بین

ا ي رابطه منفي و معني دار بشناسالبته وظیفه. ورزی در دختران بودندخوبي برای تعلل

یان دختر ورزی در دانشجوا افزایش وظیفه شناسي میزان تعللورزی دارد بدین معني که بتعلل

                                                  
1 shyness 
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(؛ کاستا 5001واتسون )های افتههای حاصل از آزمایش این فرضیه با ییافته. یابدکاهش مي

 1332) ( و فراری و همکاران1333) لي،کاوکاس و دانتو. همسو است (1335) و مك کری

از . رزی استوکننده قوی تعللبینپایین پیششناسي ( نیز گزارش دادند که وظیفه5002و 

مند وورزی و پنج عامل نیردر بررسي رابطه تعلل (5001) سویي دیگر لي،کلي و ادواردس

ورزی وارایانس تعلل. /52شخصیت دریافتند که وظیفه شناسي قادر است که به عنوان میانجي 

ت ر دو جنس رابطه منفي بدسکه در این پژوهش بین این دو متغیر در ه. بیني کندرا پیش

ه عامل وجداني بودن یا وظیف. دار بوده صرفا برای دانشجویان دختر معنيآمد ولي این رابط

 ها و رفتارهای آني از نظرشناسي بر رفتارهای کاری، انجام وظایف و مهار برانگیختگي

، با يکوشیابي پیشرفت )سخت مالك های با وجدان شامل: جهت. اجتماعي تأکید دارد

 سازمان مداری وپذیری )مسؤول و مراقب( نظم و ترتیب )برنامهپشتکار بودن(، وابستگي

همچنین باوجدان بودن با خودکنترلي و نظم و پشتکار ارتباط دارد )کاستا و . بودند  یافتگي(

بنابراین . (5002؛ نقل از ماسر و همکاران، 1335گر ی، ؛ کاستا و مك1331 ،گر یمك

ارای رند و بر عکس کسي که دورزی بیشتری داصفات فوق نقص دارند تعلل ه درافرادی ک

 . اردورزی و به تعویق اندازی کمتری را دهای خودکنترلي و نظم و پشتکار است تعللویژگي

دار بودند ي ثباتي هیجاني و برونگرایي معنينیز متغیرهای ب در خصوص دانشجویان پسر

مك  هاینیز با یافته که این یافته. را دارا هستندورزی واریانس تعللاز  91/0 تبیینو توان 

 بر اساس مدل سه عاملي شخصیت آیزنك و یزنك ( که1332) کان، پتزل و روپرت

 .ورزی به طور مثبت با برونگرایي مرتبط است همسو مي باشد(دریافتند که تعلل1332)

از  درصد 5/2خواهي و برونگرایي با هم هیجان(نیز دریافتند که 5003) سیمپسون و پای چیل

 ر شد بُعدهمچنان که ذک. کنندورزی را تبیین ميهای تعللواریانس نگرش نسبت به انگیزش

بودن، ی بودن، پرتحركنفس باال، پرانرژجسارت، اعتماد به »چون عواملي هم ،گرایيبرون

جانات جویي، هیهد باال، سلطهگرایي، تعپذیری، حراف بودن، برانگیختگي، جمعاجتماع

لیل افراد با برونگرایي باال احتماال به د. سنجدرا مي« مثبت، دوستاني صمیمي و خوشبیني

رف زمان زیادی را ص و دوستان صمیمي مدت گرایير به روابط اجتماع و جمعپرداختن بسیا
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ز تکالیف یاری اشاید پرداختن زیاد به این روابط سبب شود که به بس. کننداین روابط مي

 . ورزی در کارهای خود شوندتعللود به موقع نپردازند و دچارخ

ار دختر و پسر ورزشک یاننشجوبین دا نشان داد که مرم و پنجاهای چهآزمایش فرضیه 

 دانشجو یان متاهل وولي این تفاوت برای  ،داری وجود داردرزی تفاوت معنيواز نظر تعلل

ورزی للهای بیشتر تعرسد که پسران به دلیل فرصتبه نظر مي چنین. معني دار نبودمجرد 

توانند عه ميشتری در جامبی ددمتع هایيها و زمینهبه طوری که در زمینه موقعیت. بیشتری دارند

ي بیشتر مراکز تفریح ها ون پسر در ساعات شب نیز در باشگاهورزشکارا حضور پیدا کنند و

ته میزان الب. ثیر گذار نبوده استورزی تأز بر میزان تعللمتغیر تاهل نیز نی. حضور دارند

اید ش. دار نیست عنيمها بیشتر بدست آمده ولي این مقدار از نظر آماری ورزی مجردتعلل

 درصد نمونه 52ثیر گذار بوده است به طوری که تنها هلین بر این مورد تأکم نمونه متأ تعداد

 . اندداده لورزشکار تشکیهل را دانشجویان متأ پژوهش حاضر

اری به خاطر سهل انگکنندگان عمال همیشه خودشان را تعللنباید از نظر دور داشت که 

 رود که رابطه علت معلولي حلقوی در این میانین احتمال ميچن. نمایندشان سرزنش مي

در پژوهشي از دانش آموزان ( 1339هي کك ) یید این مدعابرای تأ. وجود داشته باشد

های آنان منفي درصد از جواب 30چه احساسي دارند؟ ورزیه بگویند بعد از تعللک خواست

یك  طدر بررسي مشابه دیگری، یك نظر سنجي توس. حاکي از داشتن احساس نامطلوبي بود

 درصد آنها 32پاسخگو انجام شد که  2300( روی 5009ورزی)تیم تحقیقاتي در زمینه تعلل

ها درصد از آن 12ها دارد و اثر منفي خاصي روی شاد بودن آن ورزیپي برده بودند که تعلل

 . (5002)استیل، باشدد که این پدیده بي نهایت منفي ميگفته بودن

. دشایع باش انیورزی برای بسیاری از دانشجورود که مشکل تعللاحتمال ميچنین 

( یو فرار 1932 همکاران،)از جمله شهني و  کنندقبلي نیز چنین چیزی را تایید مي تحقیقات

ردازند که پهای ورزشي ميطول زندگي تحصیلي خود به فعالیت بسیاری از دانشجویان در. 

ها تواند لطمات زیادی را بر عملکرد تحصیلي یا ورزشي آنمي گاهي عدم تعادل بین فعالیت

ذا ل. داری دارد همبستگي معني هاا بسیاری از متغیرورزی باز آنجا که تعلل. وارد سازد

 يو مسوالن مراکز مشاوره دانشجوی محققیان. تحقیقات بیشتر در این زمینه مورد نیاز است
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الزم است که به آزمایش رویکردهای مختلف مشاوره و رواندرماني فردی و بخصوص 

های زندگي و مهارت چنین آموزش مهارتهم. گروهي در زمینه کاهش تعلل بپردازند 

ش ام پژوهانج. باشد دانشجویان تواند یاریگرمي يمیو خود تنظ یت بندیاولو ،مدیریت زمان

 .تواند نتایج مفیدی را به بار آوردمي یادیگر مقاطع و روی ورزشکاران حرفهحاضر در 

بي شك  .طور که در پیشینه آورده شد رابطه داردهمان هابسیاری از متغیر با ورزیمسلما تعلل

تواند منجر به اتخاذ راه کارهایي به منظور افزایش ی به شیوه جامع ميورزبررسي عوامل تعلل

 . شودها در جوانب مختلف و موفقیت آن پیشرفت تحصیلي
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