
 193-210،. صص 3981،. بهار 27شمارة                                                         شناسی ورزشیمطالعات روان

در  تحصيلی ورزيتعلل با انگيزشی باورهاي و تحصيلی استرس ةرابط

 شناختی راهبردهاي ميانجی نقش :آموزان ورزشکاردانش
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 چکيده
ورزی زشی با تعللاسترس تحصیلی و باورهای انگی ةپژوهش حاضر با هدف بررسی نقش راهبردهای شناختی در رابط

 گلستان استان ورزشكار آموزانشدان ةآماری کلی ةجامع وهمبستگی  -روش پژوهش توصیفی تحصیلی انجام شد.
ها از آوری دادهبرای جمع .شدند تخابان ساده تصادفی روش با نفر 388 تعداد که بود 1397-98 تحصیلی سال در

استفاده شد و  ورزی تحصیلی و راهبردهای شناختیانگیزشی، تعلل تحصیلی، راهبردهای استرس هاینامهپرسش
 ةشناختی در رابط راهبرد نتایج نشان داد ها با روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر تحلیل گردید.داده

 استنباط نمودوان تمیبدست آمده بر اساس نتایج  .کندباورهای انگیزشی نقش میانجی ایفا می استرس تحصیلی و
تواند نقش می ،است ورزیآشنایی با راهبردهای شناختی که دارای نقش کلیدی در رابطه استرس و انگیزش با تعلل

 آموزان ورزشكار داشته باشد.ورزی دانشش تعللدر کاه با اهمیتی

 زشكار.شناختی، ور راهبردهای تحصیلی، ورزیتعلل انگیزشی، باورهای تحصیلی، استرس ها:کليدواژه
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 مقدمه
عنوان ورزی را در فرهنگ لغت آکسفورد بهتعلل ةکلم

اند به تأخیر انداختن کاری تا زمان دیگر تعریف کرده
آذر، ؛ به نقل از فتحی2012لغت آکسفورد، )فرهنگ 

-(. فراری، جانسون و مک2017بدری گرگری و خانی، 

-( بر این باورند که به تأخیر انداختن هدف1999) 1کون

مندانه و دائمی در آغاز و تكمیل تكالیف تا حد تجربه 
بالكیس و  شود.ورزی نامیده میاحساس ناراحتی، تعلل

عقوبی، قالئی، رشید و کرد ؛ به نقل از ی2006) 2دور
عنوان فروگذاری از ورزی را به( تعلل2015نوقابی، 

ها در یک شكل و اندازه و انجام وظایف و مسئولیت
پذیر بودن رغم اجتنابموقع و مورد انتظار، علیزمان به

و توانایی فرد جهت انجام آن و آگاهی از پیامدهای 
-ها تعریف میناخوشایند طفره رفتن از انجام مسئولیت

 ةعنوان یک مشكل رفتاری پدیدورزی بهتعلل کنند.
قبل سال  3000جدیدی نیست و برخی منابع آن را به 

(. ویلیام جیمز، 2011، 3لوسكیاند )مکنسبت داده
و بیست شناختی تعلل کردن را حدود صد روان ةهزین

 ةه در غرب و در حیط. این واژنمودسال پیش مطرح 
سال است که مطرح شده است  40د شناسی، حدوروان
رسد یكی از متغیرهای کلیدی است که نظر میو به

نقش مهمی در موفقیت یا شكست تحصیلی 
 ،آموزان دارد )ایگنس، هندریكسدانشجویان و دانش

 (.2010، 4و وندر ورف بوسكر
ورزی تحصیلی ورزی، تعللاز میان انواع متداول تعلل

-و از جمله دانشآموزان ترین نوع در بین دانششایع

شود که اثرات منفی بر محسوب می آموزان ورزشكار
یادگیری و عملكرد تحصیلی دانشجویان دارد و باعث 

استرس و  پیشرفت کم، شكست در امتحان یا ایجاد

                                                           
1. Ferrari, Johnson, & McCown 

2. Balkiss & Dower 

3. Mccloskey, 

4. Eggens, Hendriks, Bosker & Vander 

Werf 

و  آذرفتحیشود )افسردگی و کاهش روحیه آنها می
(. آنها در شروع کارهای تحصیلی خود 2017، همكاران

رقابت خود را از دست  ةکنند و روحیدید میاحساس تر
 تحصیلاحساس حقارت کرده و دهند و در نهایت می

؛ حسین 2008، 5کنند )آجای و اوسیكیخود را قطع می
آموزان ورزشكار از در واقع، دانش(. 2010، 6و سلطان

جمله اقشاری هستند که نیازمند مدیریت زمان در انجام 
هستند. این افراد در  تكالیف تحصیلی و غیرتحصیلی

پردازند و های ورزشی هم میکنار تحصیل به فعالیت
ها ممكن است بر عملكرد تحصیلی گاهی این فعالیت

شان تأثیر منفی داشته باشد آنها و دیگر تكالیف زندگی
 (.2014محمدیان، )گل

ثیر أورزی تحصیلی تتواند بر تعللعوامل بسیاری می
 استرس تحصیلی است. ،ملبگذارد که یكی از این عوا

زا و کاهش توان دلیل گسترش عوامل استرسامروزه به
دلیل تغییر سبک ها بهدر برابر آن ی انسانمقابله

ای پیچیده و بزرگ تبدیل شده زندگی، استرس به پدیده
تأثیر عوامل متعدد و تعامل میان است، چرا که تحت

(. استرس 2013و همكاران،  7ها قرار دارد )آرچآن
عنوان پاسخ هیجانی و رفتاری شخصی به برخی تحت

از رویدادهای ناخوشایند تعریف شده است، جایی که 
صورت منفی روی رفتار و اعمال فرد سطح استرس به

 (.2010، 8گذارد )مادزلیاثر می
های تواند خطر بروز بیماریاسترس تحصیلی می

-پژوهشرا افزایش دهد.  تنیجسمانی و روان -روانی

های مربوط به استرس، باعث درک فرایندهای استرس 
-های روانترین جنبه پژوهشاند که شاید مهمشده

فوالدوند، فرزاد، شهرآرای و ) شناسی سالمت باشد
دهد که مسائل ها نشان می(. پژوهش2010، سنگری

5. Ajayi, & Osiki 

6. Hussain, & Sultan 

7. Arch 
8. Mawdsley 
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ترین علل استرس روانی خانوادگی و تحصیلی از عمده
 پور افروز، میرزمانی، شاهی،نوجوانان است )در 

نتایج  (.2009، صالحی و تجریشی محمدرضای
-مطالعات انجام شده در زمینه ارتباط استرس و تعلل

ورزی تحصیلی حاکی از آن است که بین آنها ارتباط 
ورزی و زا در تعللمثبتی وجود دارد و عوامل استرس
اهی، درگ عباسی،فرسودگی تحصیلی نقش دارند )

(. از نظر برخی 2015، محرابی و علیپور محمد
پژوهشگران عواملی همانند امكانات، رقابت با 
همكالسی، کمبود زمان، محیط کالس، شرایط 

و انتخاب شغل  ، رقابت در مسابقات ورزشیتحصیلی
تواند استرس زیادی به افراد در طی دوران آینده می

آنها در بر پیامدهای زیادی برای تحصیل وارد کرده و 
ورزی تحصیلی داشته باشد که یكی از این پیامدها تعلل

(. از 2015عباسی و همكاران، ؛ 2016سیروس، است )
ها هم حاکی از آن هستند که بین طرفی برخی پژوهش

زا و موفقیت تحصیلی رابطه منفی و عوامل استرس
طور ضمنی حاکی ای که بهمعناداری وجود دارد، نتیجه

ورزی تحصیلی زا با تعللمثبت عوامل استرساز رابطه 
، 2کیم و همكاران؛ 2018، 1است )کلجاجیک و گودریو

2017.) 
انگیزش  ،ورزی تحصیلیعامل دیگر مرتبط با تعلل

گروهی از معیارهای شخصی است. باورهای انگیزشی 
و اجتماعی است که افراد برای انجام کار به آنها مراجعه 

باورها شامل معیارهایی درباره راهنمایی کنند. این می
های انجام تكلیف است و از افراد برای انتخاب روش

راه پیامدهای ناشی از رفتار، همانندسازی با دیگران و 
های گیرند و در موقعیتتأثیر قرار میسایر عوامل تحت

                                                           
1. Kljajic & Gaudreau 

2. Kim, Fernandez, & Terrier 

3. Pintrich & De Groot 

4. Self-Efficacy 

5. Intrinsic Value 

6. Anxiety Test 

مختلف ممكن است تغییر کنند )آرامی، منشئی، عابدی 
یادگیری  ةبا نظریمطابق  (.2016و شریفی، 

(؛ 1990) 3گروتخودتنظیمی پنتریچ و دی
)ارزش( و  5گذاری درونی)انتظار(، ارزش 4خودکارآمدی

 7عنوان باورهای انگیزشی)عاطفه( به 6اضطراب امتحان
لفه ؤترین ماصلی عنواناند. خودکارآمدی بهمعرفی شده

باورهای انگیزشی، شامل باورهای ارزیابی شخص در 
های خاص دن در انجام تكالیف یا موقعیتاثربخش بو

یندهای شناختی آبندورا خودکارآمدی را یكی از فراست. 
داند که از طریق آن بسیاری از رفتارهای اجتماعی می

-خود و بسیاری از خصوصیات شخصی را گسترش می

گذاری ارزش (.2014، 9؛ هیل2012، 8دهیم )آرتینو
انگیزشی، شامل لفه دیگر باورهای ؤعنوان مدرونی به

آموزان درباره اهمیت و جذابیت یک باورهای دانش
لفه به ؤاین م (.2012تكلیف است )چالمه و لطیفیان، 

-های مختلفی از جمله اهداف پیشرفت، ارزششیوه

سازی شده است )رضایی، مفهوم غیرهگذاری تكلیف و 
عنوان ( و اضطراب امتحان به2012خورشا و مقامی، 

های باورهای انگیزشی به یک پدیده لفهؤیكی دیگر از م
مهم در مراکز آموزشی با حس منفی، نگرانی و 
رفتارهای همراه با نگرانی در مورد شایستگی در امتحان 

(. اضطراب امتحان، 2009، 10کند )بمبنوتیاشاره می
احساس یا حالت هیجانی ناخوشایندی است که 

ر شناختی خاصی دارد و دپیامدهای رفتاری و روان
-درجات مختلفی در امتحانات رسمی و یا دیگر موقعیت

شود )کاراتاس، آلجی و های ارزشیابی تجربه می
 (.2014، 11آیدین

7. Motivational Beliefs 

8. Artino 

9. Hill 

10. Bembenutty 

11. Karatas, Alci & Aydin 
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مطالعات در این زمینه حاکی از آن است که داشتن 
باورهای انگیزشی با تیزهوشی و استعداد رابطه مستقیم 

 استرنبرگ،ورزی و تنبلی رابطه معكوس دارد )و با تعلل
ترجمه عابدی و  ؛2011، 1رگریكورنكو وبن وجار

 هاهمچنین نتایج برخی پژوهش (.2014شعرباف، 
-تواند تعللش تحصیلی میزانگیحاکی از این است که 

و  بارخدا ،سلیمی)بینی کنند ورزی تحصیلی را پیش
و  ، کوماراجو، هامل؛ بورنام2014 ،محمدیان شریف

و نتایج مطالعات دیگر هم حاکی از این  (.2014، 2نادلر
است که استفاده از راهبردهای انگیزشی تأثیر مثبت و 

ورزی تحصیلی دارد و غیرمستقیمی بر کاهش تعلل
املی که در این میان نقش دارد، عوامل یكی از عو

، 3فریزو  ، اسوینگر، استینمایرشناختی است )گرونشل
-یآموزان ورزشكار قوباورهای انگیزشی دانش(. 2016

آموزان غیرورزشكار است و این دو گروه در تر از دانش
 و تكلیف ارزش هوشی، باورهای پیشرفت، اهداف
دارند )ملكی و  داریمعنی تفاوت یكدیگر با تالش

 (.2016احدی، 
راهبردهای شناختی، راهبردهایی هستند که با تسهیل 
فرایند یادگیری، عملكرد تحصیلی فراگیران را بهبود 

گروت این راهبردهای شناختی بخشند. پنتریچ و دیمی
 6و سازماندهی 5، بسط4را به سه مقوله مرور ذهنی

مهدویه،  باعزت، اکبری، عباسی اصل واند )تقسیم کرده
کنند ( بیان می2003) 7برینک و پینتریچلینن (.2017

افتد و که شناخت یادگیرندگان در فكر آنها اتفاق می
برای معلم دسترسی به شناخت و تفكر یادگیرندگان 

ها برای پی ترین روشمشكل است. یكی از معمول
بردن به میزان درگیری شناختی یادگیرندگان، توجه به 
راهبردهای شناختی است که آنها در یادگیری مورد 

                                                           
1. Sternberg, Goroben & Regrikorenko 

2. Burnam, Komarraju, Hamel, & 

Nadler 
3. Grunschel, Schwinger, Steinmayr, & 

Fries 

-دهند. راهبردهای شناختی در پژوهشاستفاده قرار می

سازی شده های متفاوتی مفهومصورتهای مختلف به
راهبردهای »عنوان مثال، محققان بین است. به

اند تمایز قایل شده« ای عمیقراهبرده»و « سطحی
(. در واقع، پردازش شناختی 2005، 8)دوپیرا و مارینه

دار به بسط شناختی مطالبی که قرار است عمیق و معنی
یاد گرفته شود، مربوط است و مستلزم برقراری ارتباط 
میان دانش جدید با اطالعات موجود فرد و ایجاد یک 

(. 1991مالند، ساختار پیچیده دانش است )کارداش و ا
از طرفی، پردازش سطحی شامل راهبردهایی مانند 

وار، مرور ذهنی، خواندن مكانیكی، خط حفظ طوطی
شود. ها میکشیدن زیر مطالب و محدود کردن بازنمایی

آموزانی که از اند که دانشمحققان نشان داده
کنند از لحاظ شناختی راهبردهای عمیق استفاده می

-راهبردهای سطحی را به کار می نسبت به آنهایی که

گیرند در انجام تكالیف تحصیلی بیشتر درگیر بوده و 
-توانند یادگیری خود را تنظیم و کنترل نمایند )لیننمی

 (.2003برینک و پینتریچ، 
هر چند در زمینه ارتباط بین راهبردهای شناختی و 

ای انجام نشده است اما مطالعات ورزی مطالعهتعلل
اند که بین راهبردهای فراشناختی و مشابه نشان داده

ورزی ارتباط وجود دارد )گلستانی بخت و شكری، تعلل
ورزی را تبیین نماید، تواند تعلل(. فراشناخت می2013

عنوان یک راهبرد برای تنظیم ورزی بهچرا که تعلل
شناخت و احساس منفی و یک مشكل مدیریت زمانی 

های هیجانی، که شامل مؤلفهای و فرایند پیچیده
-. بنابراین، تعللشناختی و رفتاری معرفی شده است

ورزی با احساسات منفی همراه است و این احساسات 
)گلستانی بخت و شكری،  گرددورزی میمنجر به تعلل

4. Rehearsal 

5. Elaboration 

6. Organization 
7. Linnenbrink, & Pintrich 
8. Dupeyrat, & Mariné 

https://research.uok.ac.ir/~jsalimi/
https://research.uok.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?ID=10048
https://research.uok.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?ID=10048
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رسد راهبردهای شناختی دارای نقش به نظر می (.2013
شناختی چون استرس و میانجی بین عوامل روان

های بررسیورزی باشد. در این رابطه، یزش و تعللانگ
( نشان داده است، فراگیرانی 2009) 1ندر و توبسؤاالا

کار ها را بهد و آننکه بیشتر از راهبردهای شناختی آگاه
گیرند، به مراتب انگیزش تحصیلی و باورهای می

گذاری انگیزشی مانند احساس خودکارآمدی، ارزش
دهند امتحان کمتری نشان می درونی باالتر و اضطراب

و موفقیت تحصیلی باالتری نسبت به دیگر فراگیران 
 دارند.

آموزان در دانش ورزیبر اساس آنچه گفته شد، تعلل
ورزشكار به تعویق انداختن تكالیف ورزشی و یا 
غیرورزشی است و این وضعیت ممكن است سبب شود 

لیف که به موقع سر جلسات تمرین حاضر نشده و به تكا
خود به موقع نپردازد و در نتیجه بر جوانب مختلف 

و این افراد را در فقیت آنها تأثیر منفی داشته باشد مو
ای پیشرفت تحصیلی با مشكالت و پیامدهای عدیده

به دلیل چندبعدی بودن سازد. بر این اساس، مواجه می
شناخت عوامل زیربنایی و اصلی مرتبط با ورزی، تعلل

دلیل حجم زیاد آموزان ورزشكار بهانشدر د این مشكل

-های آنها و لزوم مدیریت صحیح بین فعالیتفعالیت

تواند ضمن می های تحصیلی و تمرینات ورزشی،
های درمانی و شناخت علل زیربنایی، به تدوین برنامه

های ای برای کاهش آن منجر شود. پژوهشمداخله
که صورت گرفته در این زمینه حاکی از آن بودند 

ورزی استرس و انگیزش دارای نقش اساسی در تعلل
هستند اما در این ارتباط عوامل دیگری نقش دارند که 

توان به راهبردهای شناختی از جمله این عوامل می
ضرورت دیگر انجام پژوهش این همچنین، اشاره نمود. 

تواند برای مشاوران این پژوهش می است که نتایج
تی، معلمان، مربیان ورزشی و مدارس، روانشناسان تربی

طور کلی برای کسانی که با ورزش سر وکار دارند به
ورزی و افت کاربرد فراوانی در مواجهه با مشكالت تعلل

بنابراین،  آموزان ورزشكار داشته باشد.تحصیلی دانش
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی 
راهبردهای شناختی در رابطه بین استرس تحصیلی و 

-ورزی تحصیلی در دانشورهای انگیزشی با تعللبا

آموزان ورزشكار انجام شد. مدل اولیه پژوهش در زیر 
 (.1ترسیم شده است )شكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .. مدل اوليه پژوهش1شکل 

 
 

                                                           
 

1. Swalander & Taube 

 استرس تحصیلی

 خودکارآمدی

 درونی ارزش گذاری

 اضطراب امتحان

 تعلل ورزی تحصیلی راهبردهای شناختی
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 پژوهش شناسیروش
 کنندگانشرکت

هت جمطالعه حاضر از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از 
که به  همبستگی است -توصیفی جزو مطالعاتروش 

 با انگیزشی باورهای و تحصیلی استرس بررسی رابطه
 راهبردهای گریمیانجی با تحصیلی ورزیتعلل

 پردازد.شناختی می
 ارورزشك آموزانجامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش

 نآموزی استادانش المپیاد مسابقات در کنندهشرکت
که از بین آنها  بود 1397-98گلستان در سال تحصیلی 

سال  17 تا 13 سنی با میانگین ورزشكار موزآدانش 388
پس از تشریح  با روش تصادفی ساده انتخاب شدند.

 هااهداف پژوهش و جلب همكاری و مشارکت، آزمودنی
نظر پاسخ های موردبه صورت گروهی به پرسشنامه

ستفاده اها از ابزارهای زیر آوری دادهجهت جمع گفتند.
 شد.

 هاابزار و شيوه گردآوري داده
 1استرس تحصيلی ةنامپرسش. 1

 2سؤالی توسط انگ و همكاران 9نامه این پرسش
مقیاس خرده 2شامل ( تدوین شده است و 2009)

)مقیاس اول مربوط به انتظارهای والدین/ معلمان و 
ضرایب پایایی این مقیاس دوم، انتظارات از خود( است. 

پرسشنامه در خارج از کشور برای نمونه نوجوانان 
و برای نمونه  89/0و  87/0، 83/0کانادایی به ترتیب 

 88/0و  84/0، 81/0ترتیب نوجوانان سنگاپوری به
ضرایب (. 2009)انگ و همكاران، گزارش شده است 
منظور بررسی همسانی درونی( در آلفای کرونباخ )به

( برای 2018پژوهش کوشكی، کرامتی و حسنی )
انتظارهای والدین/ معلمان، انتظارها از خود های عامل

ترتیب ، بهو نمره کلی پرسشنامه استرس تحصیلی

                                                           
1. Academic Stress Expectations 

Inventory (AESI) 

2. Ang, & et al. 

، نتایج مطالعه شكریدست آمد. به 83/0و  69/0، 81/0
که همسو با مطالعه  داد(، نشان 2007) کدیور و دانشپور

استرس تحصیلی  ةنام(، پرسش2009) همكارانانگ و 
منظور های آن نمرات پایا و روایی را بهمقیاسو خرده

گیری استرس تحصیلی ناشی از انتظارهای خود اندازه
آورد. ضرایب آموزان ایرانی فراهم میو دیگران در دانش

 ةهای دوگانکرونباخ برای مقیاس کلی و عاملآلفای 
دهد که این ابزار استرس تحصیلی نشان می ةنامپرسش

از همسانی درونی قابل قبولی برخوردار است. این 
دست آمد )شكری و به 83/0و  69/0ضرایب بین 

میزان پایایی ابزار در پژوهش حاضر  (.2007همكاران، 
، برای 79/0ان برای عامل انتظارهای والدین/ معلم

 83/0و برای کل مقیاس  82/0عامل انتظارها از خود 
 دست آمد.به

 3انگيزشی راهبردهاي ةنامپرسش .2
( ساخته شده است 1991) 4توسط پنتریچ ةاین پرسشنام
( و گویه 24مقیاس باورهای انگیزشی )زیرو شامل دو 

-( میگویه 22راهبردهای یادگیری خودنظم داده شده )

است.  گویه 46باشد که در مجموع مواد مقیاس شامل 
مقیاس باورهای انگیزشی شامل سه زیرمقیاس زیر

گذاری درونی و اضطراب امتحان خودکارآمدی، ارزش
صورت مدرج و سؤاالت مربوط به این مقیاس به است.

 1نمره( تا کامال مخالفم ) 5ای از کامال موافقم )نمره 5
این پژوهش از زیرمقیاس در نمره( منظم شده است. 

باورهای انگیزشی برای سنجش راهبردهای انگیزشی 
( 1990گروت )های پنتریچ و دیاستفاده شد. بررسی

راهبردهای  ةنامبرای تعیین پایایی و روایی پرسش
انگیزشی نشان داد که ضریب آلفای کرونباخ برای 

گانه باورهای انگیزشی یعنی خودکارآمدی، عوامل سه
، 89/0ترتیب اری درونی و اضطراب امتحان، بهگذارزش

3. Motivated Strategies for Learning 

Questionnaire (MSLQ) 

4. Pintrich 
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و برای دو عامل مقیاس راهبردهای  75/0و  87/0
یادگیری خودتنظیمی، یعنی راهبردهای شناختی و 

بود )هاشمی  74/0و  83/0ترتیب برابر خودتنظیمی به
در پژوهش حاضر (. 2016پناه و شیری، زرینی، موسی

 دست آمد.به 81/0میزان پایایی با روش آلفای کرونباخ 

سولومون و  ورزي تحصيلیتعللمقياس . 3

 1بالمراث
خته (، سا1984بالم )این مقیاس توسط سولومون و راث

رزی وماده بوده و سه مؤلفه تعلل 27شده و مشتمل بر 
زی ورسؤال، مؤلفه دوم تعلل 8در حوزه امتحان شامل 

م سؤال، و مؤلفه سو 11در حوزه انجام تكلیف شامل 
. سؤال است 8آماده شدن برای پروژه و مقاله شامل 

ن آموزاالزم به ذکر است چون مؤلفه سوم برای دانش
ال سؤ 19کارایی نداشت از تحلیل کنار گذاشته شد و 

ورزی تحصیلی مورد محاسبه قرار در محاسبه تعلل
ونباخ پایایی این ابزار از طریق آلفای کرضریب گرفت. 

م با و روایی آن ه 64/0( 1998سولومون )ی در مطالعه
محاسبه شد. این مقیاس  84/0روش همسانی درونی 

ش در داخل کشور هنجاریابی شده و پایایی آن با رو
گزارش شده است )جوکار و  92/0آلفای کرونباخ 

 میزان پایایی مقیاس در پژوهش (.2007دالورپور، 
 برآورد شد. 78/0حاضر با روش آلفای کرونباخ 

 راهبردهاي شناختی ةنامپرسش. 4
 18 نامةنجش راهبردهای شناختی از پرسشبرای س

ت سؤاالی استفاده شد که با ترکیب بعضی از سؤال
( 2004) 3( و والترز2002) 2پرسشنامه وینشتین و پالمر

تدوین گردید. راهبردهای شناختی مورد سنجش این 
های تكرار و تمرین مقیاسنامه شامل خردهپرسش
(، و سازماندهی سؤال 7(، بسط معنایی )سؤال 6ذهنی )

ت پرسشنامه شامل: برای سؤاال( بود. )نمونه سؤال 5)

                                                           
1. Solomon & Rothblum  Academic 

Procrastination Scale (PASS) 

2. Wininstein & Palmer 

یادگیری مطالب درسی تا چه اندازه از تكرار با صدای 
برای ، «تكرار و مرور ذهنی»کنید؟ بلند استفاده می

ی یادگیری مطالب درسی تا چه اندازه از مقایسه
کنید؟ ستفاده میهای بین امور اها و تفاوتشباهت

صورت ، تا چه اندازه مطالب درسی را به«بسط معنایی»
شیوه «(. دهیسازمان»کنید؟ نمودار یا طرح ترسیم می

ای لیكرت گذاری آن براساس مقیاس پنج درجهنمره
، 2، نیمی از موارد= 1، کمتر از نیمی از موارد=0)هرگز=

 ت.( تنظیم شده اس4، همیشه=3بیش از نیمی از موارد=
عنوان میزان ها بهمقیاسجمع نمرات در هر یک از خرده

شود. پایایی این استفاده از آن راهبرد در نظر گرفته می
و با روش آلفای کرونباخ  79/0ابزار با روش بازآزمایی 

دست آمده است و روایی آن نیز توسط هب 83/0
طلب، قنبری و یید شده است )قنبریأمتخصصان ت
 (.2018فوالد چنگ، 

 هاروش پردازش داده
ها، ابتدا با استفاده از منظور تحلیل آماری دادهبه

 های آمار توصیفی، اطالعات توصیفیشاخص
متغیرهای پژوهش شامل میانگین، انحراف استاندارد، 
حداقل و حداکثر نمرات مشخص شد. سپس در بخش 
استنباطی و جهت بررسی چگونگی ارتباط بین 

ل موردنظر و میزان قدرت متغیرهای موجود در مد
زاد )استرس تحصیلی، بینی متغیرهای برونپیش

باورهای انگیزشی( و متغیر میانجی )راهبردهای 
ورزی زاد )تعللبینی متغیر درونشناختی( در پیش

منظور تحصیلی( از روش تحلیل مسیر استفاده شد و به
و  4اساس.پی.اس.افزار های آماری از نرمانجام تحلیل

 استفاده شد. 5ایموس

 

 

3. Wolters 

4. SPSS-22 

5. AMOS-22 
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میانگین و انحراف استتتتاندارد متغیرهای  1در جدول  هایافته
 پژوهش آمده است.

 

 بين و مالک پژوهش. ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهاي پيش1جدول 

 انحراف استاندارد ميانگين متغير

 89/0 85/3 امتحان اضطراب
 02/1 25/4 درونی گذاریارزش

 49/0 12/3 خودکارآمدی
 25/5 40/37 تحصیلی استرس
 52/3 74/40 شناختی راهبرد

 74/6 14/51 تحصیلی ورزیتعلل

 
دهد بیشترین نشان می 1طور که نتایج جدول همان

ورزی میانگین مشاهده شده مربوط به متغیر تعلل
 تحصیلی و کمترین میانگین مؤلفه خودکارآمدی است. 

 منظور ارائه نیاز تحلیل مسیر و همچنین بهعنوان پیشبه

تری از ارتباط میان متغیرهای پژوهش، تصویر روشن
ماتریس  2همبستگی آنها محاسبه شد. در جدول 

 همبستگی متغیرهای پژوهش نشان داده شده است.
 

 

-. ماتريس همبستگی بين استرس تحصيلی، باورهاي انگيزشی، راهبردهاي شناختی با تعلل2جدول 

 ورزي تحصيلی

 6 5 4 3 2 1 متغيرها

      1 اضطراب امتحان

     1 -54/0** گذاری درونیارزش

    1 44/0** -40/0** خودکارآمدی

   1 -70/0** -49/0** 40/0** استرس تحصیلی
  1 -38/0** 58/0** 35/0** -14/0* راهبرد شناختی

 1 -51/0** 24/0* -49/0** -29/0* 37/0** ورزی تحصیلیتعلل

*P< 05/0 , **P< 01/0    

 
ضریب دهد نشان می 2نتایج ماتریس همبستگی جدول 

گذاری درونی ارزشزاد همبستگی متغیرهای برون

(01/0p< ،35/0r=( و خودکارآمدی )01/0p< ،58/0r= )
با متغیر وابسته میانی راهبرد شناختی مثبت و معنادار و با 

( در =r ،49/0- r= -29/0ورزی )متغیر وابسته اصلی تعلل
دارای رابطه منفی معنادار است. عالوه بر این،  01/0سطح 

، p<01/0)( و استرس =p ،142r<05/0اضطراب )
38/0r= با متغیر وابسته میانی راهبرد شناختی دارای رابطه )

، =37/0rورزی )منفی معنادار و با متغیر وابسته اصلی تعلل
24/0r= دارای رابطه مثبت و  05/0و  01/0( در سطح
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-معنادار است. باالخره، اینكه متغیر راهبرد شناختی با تعلل

-منفی معنادار می( دارای رابطه =p ،51/0r<01/0ورزی )

 باشد.
منظور تبیین الگوی ارتباطی بین استرس و باورهای به

گری راهبردهای ورزی و میانجیانگیزشی با تعلل

 ایموسافزار شناختی از روش تحلیل مسیر در محیط نرم
منظور افزایش برازش مدل مسیرهای و به استفاده شد

شد. معنا بود، حذف که ضرایب آنها به لحاظ آماری بی
نمودار مسیر و ضرایب حاصل از مدل اصالح  2در شكل 

 شده آورده شده است.
 

 
 . مدل آزمون شده پژوهش در حالت ضرايب استاندارد2شکل 

 
های برازش الگوی ارتباطی بین نتایج مربوط به شاخص

-ورزی و میانجیانگیزشی با تعلل استرس و باورهای

گری راهبردهای شناختی از روش تحلیل مسیر برای 
( 1999) 1های پیشنهادی هوو و بنتلرهر یک از شاخص

بر درجه آزادی   مجذور خی (،2xشامل مجذور خی )
(df/2x( شاخص نیكویی برازش ،)GFI شاخص ،)

(، شاخص برازش AGFIنیكویی برازش انطباقی )
( NFI(، شاخص نرم شده برازندگی )CFI) ایمقایسه

و خطای ریشه مجذور  2بونت -یا همان شاخص بنتلر
ارائه شده  3( در جدول RMSEAمیانگین تقریب )

 است.

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Hu & Bentler 2. Bentler- Bonett 



 1398، تابستان 28شناسی ورزشی، شمارة روانمطالعات                                                                            202

 هاي برازش مدل آزمون شده پژوهش. شاخص3جدول 

هاي مربوط به برازش شاخص

 مدل

 دستمقدار به

 آمده
 نتيجه برازش دامنه مورد قبول

 تأیید مدل df/2x<3 17/1 خی دو بر درجه آزادی
 تایید مدل  GFI>0/90 91/0 نیكویی برازش

 تآیید مدل AGFI>0/90 91/0 شاخص نیكویی برازش انطباقی

 تأیید مدل CFI>0/90 92/0 ایشاخص برازش مقایسه

 -شاخص برازش هنجار شده )بنتلر
 بونت(

91/0 NFI>0/90 تأیید مدل 

 تأیید مدل RMSEA≤0/10 035/0 خطای ریشه مجذور میانگین تقریب

 
( 3های نیكویی برازش )جدول مرور دقیق شاخص

دهد که الگوی ارتباطی بین استرس و نشان می
گری ورزی و میانجیباورهای انگیزشی با تعلل

 ست.برازش مطلوبی برخوردار ا راهبردهای شناختی، از

ورزی از تعللبینی نتایج مربوط به پیش 5و  4در جدول 
گری راهبرد روی استرس و باورهای انگیزشی با میانجی

 گزارش شده است. شناختی

 

 . برآورد ضرايب اثرات مستقيم4جدول 

 مسير فرضيه
ضريب 

 استاندارد

ضريب غير 

 استاندار
 خطاي معيار

(S.E) 

 tآماره 
(CR) 

-سطح معنی

 داري

 001/0 32/12 036/0 438/0 57/0 راهبرد -روی –خودکارامدی 

 001/0 06/4 084/0 342/0 20/0 راهبرد –روی  –ارزش 

 001/0 -99/3 087/0 -349/0 -20/0 راهبرد _روی  -اضطراب

 001/0 -59/7 061/0 -465/0 -37/0 ورزیتعلل -روی -راهبرد

 001/0 54/4 047/0 214/0 26/0 ورزیتعلل -روی -استرس

 001/0 44/6 099/0 636/0 28/0 ورزیتعلل –روی  -اضطراب

 001/0 -44/5 062/0 -338/0 -35/0 ورزیتعلل -روی -خودکارامدی

 559/0 -584/0 108/0 -063/0 -/030 ورزیتعلل -روی -ارزش
 244/0 -166/1 039/0 -069/0 -046/0 راهبرد شناختی -روی -استرس

-گردد که بهمالحظه می 4جدول  براساس اطالعات

ترتیب ضرایب مسیر استاندارد بین خودکارآمدی 

(001/0>P ،57/0=βارزش ،) گذاری درونی
(001/0P< ،20/0=β و اضطراب امتحان )
(001/0>P ،20/0-=βبا راهبرد شناختی معنی ) دار

باشند و ضرایب مسیر استاندارد بین خودکارآمدی می

(001/0>P ،35/0-=β اضطراب امتحان ،)

(001/0>p ،28/0=β و استرس تحصیلی )

(001/0>P ،26/0=βبا تعلل ) ورزی تحصیلی نیز
عالوه، ضریب استاندارد بین راهبرد دار است. بهمعنی
، P<001/0ورزی منفی و معنادار )ی با تعللشناخت

37/0-=βداری ( است. نتایج حاصل از ضرایب معنی
دست آمده برای تمامی به tنشان داد که مقادیر 
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-گذاری با تعللمتغیرهای مورد مطالعه به غیر از ارزش

 96/1تحصیلی و استرس با راهبرد شناختی از  ورزی
ن متغیرها با متغیرهای تر بوده و در نتیجه روابط ایبزرگ

 هاهمچنین یافتهدار است. وابسته اصلی و میانی معنی

ورزی ( واریانس تعلل2R= 40/0) 40/0دهد، نشان می
های باور انگیزشی و استرس تحصیلی از طریق مؤلفه

شود. تحصیلی و نقش میانجی راهبرد شناختی تبیین می
37/0 (37/0 =2Rواریانس راهبرد شناختی را هم ) مؤلفه-

 کند.های باور انگیزشی تبیین می
گری راهبرد شناختی در بین منظور بررسی سهم میانجیبه

متغیرهای پژوهش، از دستور بوت استراپ در ایموس 
 آورده شده است. 5استفاده شد که نتایج در جدول 

 

 در مدل با استفاده از بوت استراپ. برآورد مسيرهاي غير مستقيم موجود 5جدول 
 مسير

 حد باال مقدار برآورد
حد 

 پائين
 معناداري

 متغير مالک متغير واسطه متغير پيش بين

راهبرد  خودکارآمدی

ی
شناخت

 

تعلل
ی

ورز
 

204/0- 137/0- 253/0- 019/0 
 007/0 096/0 259/0 163/0 اضطراب
 012/0 -267/0 -074/0 -159/0 ارزش

 
ری دا، نتایج آزمون معنی5با توجه به اطالعات جدول 

گری اثرات غیر مستقیم نشان داد که سهم میانجی

(، P>012/0گذاری روانی )ی شناختی با ارزشهاراهبرد
( و اضطراب امتحان P>019/0خودکارآمدی )

(007/0<P معنادار است؛ به این صورت که متغیر )برد راه
گیزشی های باورهای انشناختی در رابطه بین تمام مؤلفه

کند. همچنین، بررسی اثرات نقش میانجی ایفا می
-تعلل غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته اصلی

ی دهد که متغیرهای خودکارآمدورزی تحصیلی نشان می
ورزی تحصیلی اثر گذاری درونی بر تعللو ارزش

ورزی لی اضطراب امتحان بر تعلی و مؤلفهغیرمستقیم منف
 تحصیلی اثر غیرمستقیم مثبت دارد.

 

 گیریبحث و نتیجه
 میانجی پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش

 و تحصیلی استرس بین رابطه در شناختی راهبردهای
-در دانش تحصیلی ورزیتعلل با انگیزشی باورهای

یافته اول پژوهش نشان داد  .شد انجام آموزان ورزشكار

                                                           
1. Jaafar, Awaludin, & Bakar 

2. Howell, & Buro 

که بین استرس تحصیلی با راهبردهای شناختی و 
ورزی تحصیلی رابطه منفی و معنادار و بین تعلل

باورهای انگیزشی با راهبردهای شناختی رابطه مثبت و 
ورزی تحصیلی رابطه منفی و معنادار اما با تعلل

های معناداری وجود دارد. این یافته همسو با یافته
؛ 2018کلجاجیک و گودریو، پیشین در این زمینه است )

؛ 2014، 1جعفر، آولیدان و بكر؛ 2017کیم و همكاران، 
 ؛2001، 3وودشونبورگ و گرون ؛2009، 2هاول و بورو

 (.2017فرخی، ؛ 2017باعزت و همكاران، 
شناخت برای یادگیری موفق ضروری است زیرا افراد 

های شناختی تر مهارتسازد تا به مدیریت بهرا قادر می
-ضعف که میدر تعیین نقاط آنها را پرداخته و همچنین

های جدید اصالح شود، توانا تواند با جایگزینی مهارت
-( و یادگیری موفق زمینه2015، 4سازد )ساریجوبانمی

ورزی و افزایش انگیزش ایجاد ای برای کاهش تعلل
( نشان دادند که 2001وود )شونبورگ و گرون کند.می

ورزی باالیی دارند، از راهبردهای که تعلل ورزشكارانی
نتایج مطالعه باعزت و شناختی ضعیفی برخوردارند. 

3. Schouwenburg, & Groenewoud,  

4. Sarıcoban 



 1398، تابستان 28شناسی ورزشی، شمارة روانمطالعات                                                                            204

                                                                                                                         

 

( نشان داد که باورهای انگیزشی با 2017همكاران )
-های فراشناختی ارتباط دارند و افزایش تواناییتوانایی

باورهای  گذاری وهای فراشناختی با افزایش ارزش
نتایج همراه است. ورزشكار آموزان انگیزشی در دانش

( حاکی از آن است که بین 2017مطالعه فرخی )
ورزی تحصیلی در راهبردهای شناختی و تعلل

 دانشجویان رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
-دانشتوان اذعان داشت که در تبیین این یافته می

که باور انگیزشی دارند، از الگوهای  آموزان ورزشكاری
تطبیقی انگیزه از قبیل پشتكار، عاطفه مثبت و 

کنند )وانگ، لیو له استفاده میأراهبردهای مؤثر حل مس
ورزی تحصیلی با ترس (. در مقابل، تعلل2010، 1و شی

از شكست، پشتكار کم، عاطفه منفی، استفاده کم از 
از  ای منفی دیگرراهبردهای شناختی و برخی از متغیره

در ارتباط است که عملكرد تحصیلی را  جمله استرس
دهد. اگر فرد نگرش خود داری کاهش میطور معنیبه

ترس از موفقیت، ترس از نسبت به ترس از شكست، 
کنترل شدن توسط دیگران و ترس از صمیمیت و 

-جدایی و غیره را کشف کند و بداند از چه چیزی می

د با اعتماد به نفس بیشتر و بدون ترسد، به احتمال زیا
بر دهد. ورزی کارهایش را شروع کرده و ادامه میتعلل

این اساس، داشتن انگیزش و استرس کمتر که در 
نتیجه استفاده از راهبردهای مؤثر شناختی در امر 

ورزی در تواند از بروز تعللشود میتحصیل حاصل می
  بكاهد. ورزشكار آموزاندانش

ورزی تحصیلی، بر تعلل در زمینه انجام تكالیف تعللدر 
شود تحصیلی و پیشرفت تحصیلی پایین تاکید می

( و عبارت است از عمل به تأخیر و یا 2007، 2)استیل
به تعویق انداختن عمدی تكالیفی که باید انجام شوند 

(؛ اما راهبردهای 2007، 3)اسكراو، وادکینز و االفسون
توان گفت دگیری هستند؛ لذا، میشناختی راهبردهای یا

                                                           
1. Wang, Liu, & Chye 

2. Steel 

3. Schraw, Wadkins, & Olafson 

که بین این دو رابطه منفی معناداری وجود دارد و 
رابطه بین باورهای  دتوانراهبردهای شناختی می

آموزان دانشورزی تحصیلی را در انگیزشی و تعلل
میانجی کند و با افزایش میزان انگیزش  ورزشكار

میزان استفاده از راهبردهای مختلف  ورزشكاران
شناختی چون تكرار و مرور، بسط و گسترش معنایی و 
سازماندهی در فراگیران بیشتر شده و در نتیجه از میزان 

آموزان دانش بنابراین،شود. ورزی آنها کاسته میتعلل
های آنها دلیل فشرده بودن برنامهبه ورزتعلل ورزشكار

-و مسابقات ورزشی با فعالیتو گاها تداخل تمرینات 

مدیریت هم ریختگی، عدممستعد به های تحصیلی،
وجود نظم و انضباط در زمان، ضعف در انگیزش و عدم

 (.2005ها و تكالیف هستند )شونبرگ، فعالیت
یافته بعدی پژوهش حاکی از آن است که راهبردهای 
شناختی دارای نقش میانجی در رابطه بین استرس 

ورزی تحصیلی ورهای انگیزشی با تعللتحصیلی و با
راهبردهای شناختی در رابطه بین که طوریهستند به

صورت منفی ورزی تحصیلی بهاسترس تحصیلی و تعلل
ورزی تحصیلی و در رابطه بین باورهای انگیزشی و تعلل

های صورت مثبت نقش دارد. این یافته با پژوهشبه
کورکین و باشد )انجام شده در این زمینه همسو می

والتزر، ؛ 2007، 5؛ هاول و واتسون2014، 4همكاران
؛ سلمانی، خامسان و اسدی 2017فرخی، ؛ 2003

 (.2008؛ حسین چاری و دهقانی، 2017یونسی، 
آموزان و از جمله دانش عوامل متعددی فراگیران

دهد که از جمله این ورزی سوق میرا به تعلل ورزشكار
فقدان تعهد، فقدان راهنما، فقدان توان به عوامل می

های نامناسب مدیریت حمایت از سوی دیگران، مهارت
)صبحی  اشاره کردزمان، مشكالت اجتماعی و استرس 

(. همچنین عوامل 2014قراملكی، حاجلو و بابایی، 
استفاده از راهبردهای انگیزگی و عدمدیگری چون بی

4. Corkin, Shirley, Wolters, & Wiesner 

5. Howell, & Watson 
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ی در ورزساز تعللزمینه دتوانمناسب شناختی می
؛ فرخی، 2007آموزان باشد )هاول و واتسون، دانش
2017.) 

آموزان توان اذعان داشت دانشدر تبیین این یافته می
که از خودکارآمدی، راهبردهای یادگیری  ورزشكاری

گذاری درونی بیشتری برخوردار سطح باال و ارزش
دلیل انگیزش باال، کمتر دچار استرس شده و هستند به

از راهبردهای شناختی مؤثر در امر تحصیل، با استفاده 
و در مقابل  شوندورزی میبه احتمال کمتری دچار تعلل

آموزان با افزایش میزان استرس و اضطراب دانش
استفاده از عدمآگاهی و دلیل عدمکه عمدتا بهورزشكار 

های و حجم فشرده برنامه راهبردهای مؤثر شناختی
ورزی آنها افزایش میزان تعلل است درسی و ورزشی

یابد. لذا داشتن میزان متوسطی از استرس فرد را می
کند، ولی به هر ها میوادار به انجام وظایف و مسئولیت
ویژه اضطراب امتحان میزان که استرس و اضطراب به

در فرد باالتر باشد، فرد از انجام تكالیف تحصیلی باز 
مچنین، هدهد. ورزی بیشتری نشان میماند و تعللمی

ورزی باالتری دارند تمایل دارند از که تعلل ورزشكارانی
شروع، بر استرس مربوط به مطالعه طریق تأخیر و عدم

ای اجتنابی( نه اینكه بخواهند غلبه کنند )مكانیزم مقابله
( اما 2005مطالعه کنند )بدری گرگری و حسینی اصل، 

که اعتماد بیشتری به خود دارند یعنی  ورزشكارانی
های الزم در کنترل و تنظیم دارای توانایی و مهارت

طور کلی از انگیزهای یادگیری خود هستند، و به
خودکارآمدی باالیی برخوردارند، تالش بیشتری در 

های یادگیری شروع، تداوم و تكمیل تكالیف و فعالیت
ی شناختی مؤثر در راهبردهااز دلیل استفاده دارند و به
ورزی کمتری نشان در زمینه تحصیل تعلل ،یادگیری

 (.2017دهند )سلمانی و همكاران، می
ورز از راهبردهای ها به استفاده کم افراد تعللاغلب یافته

ریزی و شناختی و فراشناختی چون راهبردهای برنامه
اند اند و همچنین نشان دادهمدیریت زمان اشاره کرده

ارگیری راهبردهایی چون تكرار و مرور، بسط، ککه به
ورزی ارتباط معكوسی دهی با تعللگسترش و سازمان

فرخی . (2007؛ هاول و واتسون، 2003دارند )والتزر، 
( در پژوهش خود به این نتیجه رسید که 2017)

-صورت معناداری تعللتواند بهراهبردهای شناختی می

بینی نماید. ورزی تحصیلی را در دانشجویان پیش
( در پژوهشی به این 2008چاری و دهقانی )حسین

گذاری درونی، نتیجه رسیدند که خودکارآمدی، ارزش
اضطراب امتحان )در قالب باورهای انگیزشی( و 

-های منفی تعللکنندهبینیراهبردهای شناختی پیش

 ورزی تحصیلی هستند.
ورزی ( تعلل1995به ادعای سنكال و همكاران )

گیرد افتد که فرد تصمیم میزمانی اتفاق می تحصیلی
خواهد که یک تكلیف آموزشی را انجام دهد، ولی و می
تواند برای انجام دادن آن در بازه زمانی مطلوب و نمی

ضروری در خود انگیزه کافی ایجاد کند، در نتیجه، 
دلیل انجام انجام تكلیف در فاصله زمانی تعیین شده به

های زودگذر به گذرانیخوشکارهای غیرضروری و 
به عبارتی، فراگیران ممكن است انجامد. شكست می

قصد انجام فعالیت تحصیلی را در زمان مشخص شده 
توانند انگیزه کافی یا مورد انتظار داشته باشند، ولی نمی

وجود بیاورند )فرخی، برای انجام آن را در خود به
هم ( 2017نتایج مطالعه سلمانی و همكاران ) (.2017

دهد که باورهای انگیزشی نقش معناداری در نشان می
 ورزی تحصیلی دارد. بینی تعللپیش

های آزارنده کند که از محرکهر فردی تالش می
تر باشد اجتناب کند، بنابراین هرچه یک موقعیت آزارنده

فرد بیشتر از آن اجتناب خواهد کرد. هر چند ممكن 
های تأثیر ویژگیتحتاست تمایل به انجام یک کار 

شخصیتی افراد نیز قرار گیرد، با این وجود اگر افراد 
به تعویق  برای کاری را ناخوشایند بدانند تمایل بیشتری
های آموزشی که انداختن آن دارند. همچنین در موقعیت

در آنها هدف یادگیری مطلبی است، اگر فرد نسبت به 
یادگیری  ،موضوع عالقه و انگیزه درونی داشته باشد

تواند بر موضوع شود و یادگیرنده میموضوع تسهیل می
درس مسلط شود. بنابراین، عوامل انگیزشی چون 
عالقه، لذت، خوشایندی و تمایل به موضوعات 
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تواند منجر به افزایش مطالعه و کاهش یادگیری می
( و 2013موسوی و همكاران، ورزی شود )تعلل

عالقه مطالعه  ی و بدونحطور سطموضوعاتی که به
ورزی بیشتری به همراه خواهند داشت. شوند، تعللمی

به این دلیل که در این موقعیت تكلیف آزارنده خواهد 
موسوی تواند از یادگیری لذت ببرد )بود و یادگیرنده نمی

آموزان . بر همین اساس، دانش(2013و همكاران، 
 هایورزشكار به دلیل حجم باال و فشرده بودن برنامه

تحصیلی و ورزشی، چنانچه نتوانند به نحو بهینه آنها را 
مدیریت کنند دچار استرس شده و نسبت به انجام 
تكالیف محوله انگیزه کمتری دارند و به دلیل داشتن 
استرس باال و انگیزش پایین، در یادگیری دروس از 

کنند تری در یادگیری استفاده میراهبردهای سطحی
به مرور زمان باعث کاهش که مجموعه این عوامل 

ورزی در موفقیت تحصیلی و ورزشی و افزایش تعلل
 گردد.زندگی آنها می

توان بیان داشت های پژوهش میاز جمله محدودیت
رزی وکه از آنجا که متغیرها و عوامل دیگری در تعلل

 ش تواند نقش داشته باشد و در این پژوهتحصیلی می

اند، لذا در تعمیم ترل نشدهمورد بررسی قرار نگرفته یا کن
شود با توجه به اینكه نتایج باید دقت شود. پیشنهاد می

استرس تحصیلی و باورهای انگیزشی افراد قابل 
های ها و کالسدستكاری و کنترل هستند لذا کارگاه

های فوق آموزشی توسط متخصصان یا اجرای فعالیت
و باعث  تواند مؤثر واقع شدهبرنامه برای این افراد می

ورزی آنها گردد. همچنین، آموزش کاهش میزان تعلل
های صحیح یادگیری و آشنایی با راهبردهای روش

شناختی در امر یادگیری که دارای نقش کلیدی در 
-ورزی است میبین استرس و انگیزش با تعلل ةرابط

آموزان ورزی دانشتواند نقش زیادی در کاهش تعلل
 ورزشكار داشته باشد.

 و قدردانی تشکر
ر کنندگان دوسیله پژوهشگران از تمام مشارکتبدین

پژوهش و کلیه کسانی که در اجرای پژوهش همكاری 
 نمایند.نمودند، سپاسگزاری می
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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the role of cognitive strategies in 

relation to academic stress and motivational beliefs with academic 

procrastination. The research method was descriptive-correlational and the 

statistical population of all athletic students in Golestan province in the 

academic year of 2018-2019 was which 388 people were selected by simple 

random sampling method. Data were collected using questionnaires of 

academic stress, motivational strategies, academic procrastination and 

cognitive strategies and was analyzed using Pearson correlation coefficient 

and path analysis. The results showed that cognitive strategy plays a mediating 

role in relation to academic stress and motivational beliefs. Based on the 

results, it can be said that familiarity with cognitive strategies that play a key 

role in the relationship between stress and motivation with procrastination can 

play a role in reducing the procrastination of athletic students. 

 

Keywords: Academic Stress, Motivational Beliefs, Academic 

Procrastination, Cognitive Strategies, Athlete. 
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