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  چکیده
هدف از انجام این پژوهش پیش بینی تعلل ورزي تحـصیلی بـر اسـاس مولفـه هـاي هـوش هیجـانی در         : مقدمه

  .استدانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز 
دانـشجویان کارشناسـی ارشـد     پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلـی و جامعـه آمـاري          :مواد و روش ها   

اي به عنوان نمونه پژوهش انتخـاب  طبقه به روش تصادفی )  زن86 و  مرد 99( نفر 185  بود که از این تعداد     دانشگاه شیراز 
. اسـتفاده شـد  ) TMMS( تعلل ورزي و مقیاس رگه هـاي فراخلقـی  هاي  پرسش نامهبراي جمع آوري داده هاي از شدند

 وارد نرم افزار شدند و از آزمون هاي آماري  همبـستگی بـراي تجزیـه و تحلیـل              SPSSزارسپس داده ها از طریق نرم اف      
  .دادها استفاده شد

 تعلـل ورزي  ، یافته هاي این پژوهش حاکی از آن اسـت کـه نمـره کلـی هـوش هیجـانی          :یافته هاي پژوهش  
تعلـل ورزي  نیز می توانـد  حساسات  می کند و از بین سه مولفه هوش هیجانی مولفه وضوح ا               تحصیلی را پیش بینی   

  .تحصیلی را پیش بینی کند
 آموزش هوش هیجانی، تعلـل   اجراي مداخالتی چونمی توان بابا توجه به این یافته ها،     :بحث  و نتیجه گیري    

 .ورزي تحصیلی را در دانشجویان کاهش داد
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 مقدمه

 به proتعلل ورزي در زبان التین از دو بخش 
 و »در حمایت از«، و »پیش«،  »جلو«معنی 

crastinus به معنی فردا و به گونه تحت الفظی به 
مترادف هاي آن شامل مسامحه، دو . معنی تا فردا است

یک دلی، به تأخیراندازي و به عقب انداختن انجام 
دقتی    به ویژه بیعلت این پدیده. تتکلیف خاص اس

عادتی، یا تنبلی و به تعویق انداختن یا تأخیر غیر 
ال فرد تعلل ورز را کسی توصیف ا پوپ).1(،ضروري است

می کند که می داند باید کاري را انجام دهد و توانایی 
انجام کار را هم دارد، اما انجام آن را به تاخیر می 

 به  ازعلل ورزي عبارتستمی توان گفت ت. )2(،اندازد
تاخیر انداختن اعمالی که قصد انجام آن ها را داریم، 

. )1(،علی رغم این که از نتایج منفی آن نیز آگاه هستیم
 اغلب باعث می شود که فرد از عملکرد خود این مسئله

 ،)4،5،6،7،8(،برخی از پژوهشگران). 3(،ناراضی باشد
 .ف کرده اندتعلل ورزي را نقص در خود تنظیمی تعری

 فرد نمی تواند با توجه به معیارهاي ،به عبارت دیگر
  .خودش افکار و هیجانات و عواطف خود را کنترل کند

با توجه به این نکته که افرادي که از خودتنظیمی  
باالیی برخوردارند، زمان خود را به خوبی مدیریت می 

نشان داده اند که در این زمینه بررسی ها ). 9(،کنند
 مدیریت زماندر اداره و ل ورزي تنها یک مشکل تعل

 بلکه فرایند پیچیده اي است که شامل مولفه نیست، 
 .)2،10(،هاي هیجانی، شناختی و رفتاري می باشد

 که تعلل ورزي را به عنوان یک مسئله متخصصانی
 به این دلیل بر این باورند در نظر می گیرندشناختی 

ونگی شرایط و رد چگدر موتعلل ورزي دارند که افراد 
نتایج فعالیت هاي خود باورهاي غلطی دارند، به طوري 

 ویژگی رایج در چنین افرادي باورهاي غیر منطقی که
 که متخصصانیاز طرف دیگر، ). 11(،آنان می باشد

تعلل ورزي را به عنوان یک مسئله انگیزشی در نظر 
به این دلیل روي می می گیرند معتقدند تعلل ورزي 

 افراد تعلل ورز به فعالیت هاي دیگري به غیر از  کهدهد
عالقه تکلیفی که براي آن ها در نظر گرفته شده است 

 نیز یکی از ویژگی هاياستیل  ).12(،مند هستند
 بیزاري از تکلیف می را بر تعلل ورزي ذارگتاثیر

هر فردي تالش می کند که از محرك هاي . )1(،داند
 هر چه یک موقعیت نای بر ، بناآزارنده اجتناب کند

هر . آزارنده تر باشد فرد بیشتر از آن اجتناب خواهد کرد
 تمایل به انجام یک کار تحت تاثیر ممکن استچند 

با این وجود ویژگی هاي شخصیتی افراد نیز قرار گیرد، 
 کاري را ناخوشایند بدانند تمایل بیشتري به اگر افراد

هاي  یتچنین در موقع هم .تعویق انداختن آن دارند
  اگرها هدف یادگیري مطلبی است، در آن که آموزشی

داشته انگیزه درونی به موضوع عالقه و  فرد نسبت
 و یادگیرنده می تسهیل می شود یادگیري موضوع باشد،

این عالقه،  بر بنا. تواند بر موضوع درس مسلط شود
لذت، خوشایندي و تمایل به موضوعات یادگیري می 

. ش مطالعه عمیق و لذت بخش شودتواند منجر به افزای
موضوعاتی که به طور سطحی و بدون عالقه مطالعه 
. می شوند، تعلل ورزي بیشتري به همراه خواهند داشت

که در این موقعیت تکلیف آزاردهنده  خاطر اینه ب
. یادگیرنده نمی تواند از یادگیري لذت ببردخواهد بود 

، در  هستنديتعلل ورزدچار این دانشجویانی که  بر بنا
را ي یادگیري سطحی، هیجانات ناخوشایندچنین طول 

این با توجه به مباحث  بر بنا ).13(،تجربه می کنند
مطرح شده در باال، ممکن است ادراك و مدیریت 

  .هیجانات در تعلل ورزي نقشی قابل مالحظه ایفا کند
افزون بر این، برخی از نظریه پردازان مولفه هاي 

بی را به عنوان متغیري تعدیل کننده شناختی چون ارزیا
در ایجاد و ادراك هیجانات ناخوشایند در ارتباط با یک 

در  بر اي مثال الزاروس و فولکمن. تکلیف می دانند
نظریه سه بخشی خود در زمینه استرس و سبک هاي 
 مقابله اي مولفه ي ارزیابی از موقعیت را مقدم بر

ن نظریه پردازان ای. اضطراب و اجتناب در نظر می گیرد
بر این باورند که فرد در موقعیت استرس یا تکلیف ابتدا 
به ارزیابی از موقعیت می پردازد و از این طریق 

  )14(.هیجانات ناخوشایند را مدیریت می کند
یک سازه چند بعدي   هوش هیجانی،از طرف دیگر

است و در برگیرنده تعامل بین هیجان و شناخت است 
). 15(،دهاي سازش یافته می شود منجر به کارکرکه

هوش هیجانی را دربرگیرنده چهار  مایر، سالوي و کارسو
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توانایی به هم پیوسته می دانند که شامل ادراك هیجان 
در خود و دیگران، استفاده از هیجان ها براي تسهیل 
تصمیم گیري، درك هیجان و مدیریت هیجان می 

این ، کارسومدل توانایی مایر، سالوي و بر طبق . باشد
  هیجان  توانایی ها پردازش اطالعات دربارهمجموعه از
-بار. )16(،دیگران را امکان پذیر می سازد هاي فرد و

، گاهی هیجانیآ از خودترکیبیان هوش هیجانی را 
می داند که بر موفق شدن یی مهارت ها و ویژگی ها

هاي محیط تاثیر می رد در مقابله با فشارها و خواسته ف
 در مورد ،)18،19،20،21(، پژوهش ها.)17(،گذارند

هوش هیجانی نشان می دهند که هوش هیجانی 
 مانند ، زندگیرویدادهاي موثر و تعیین کننده در یعامل

موفقیت در مدرسه و تحصیل،  موفقیت در شغل و 
کارکردهاي سازش  و به طور کلی در فرديروابط بین 

  . است یافته در زمینه سالمت
عاطفه منفی یک حالت کلی بیزاري اگر هیجان یا 
به نظر می منطقی مسئله  باشد، این و در نهایت اجتناب

دانش آموزان یا دانشجویانی که عاطفه منفی را رسد 
راهبردهاي تجربه می کنند احتمال کمتري دارد که از 

ها  که آن براي این .استفاده کنندپردازش عمیق تر 
استفاده کنند  ربتوانند از راهبردهاي پردازش عمیق ت

با تکالیف تحصیلی بیشتر درگیر شوند و نسبت به  باید
این به نظر می  بر بنا .پیدا کننددیدگاهی مثبت تر آن 
 با  به درگیري بیشترمی تواند منجر عاطفه مثبت رسد

 تعلل کمتر و استفاده از راهبرد عمیق تر تکالیف،
 در پژوهشی که توسط دنیز و همکاران انجام). 9(،شود

شده است، نتایج نشان می دهد که ابعاد هوش هیجانی 
از جمله سازش پذیري و سبک هاي مقابله با استرس 
همبستگی باالیی با نمرات تمایل به تعلل ورزي در 
دانشجویان داشته اند و همبستگی منفی بین مهارت 
هاي هوش هیجانی و تعلل ورزي تحصیلی وجود 

رکانتونیو، چنین نتایج پژوهش ما هم. )22(،داشت
کالیوپی و آنا حاکی از آن است که رابطه مثبت و 
معناداري بین تعلل ورزي رفتاري با هیجانات منفی 

چنین  همچون اضطراب و افسردگی وجود دارد و هم
بین اضطراب و افسردگی و نگرانی هیجانی با تعلل 
ورزي در تصمیم گیري رابطه مثبت و معناداري وجود 

هش پیچیل، لی، تیبودیه و بلونت نتایج پژو. )23(،دارد

نیز نشان می دهد که آزمودنی ها در شرایط استرس آور 
و ناخوشایند و در شرایطی که تکلیف مشکل بود، تعلل 
ورزي بیشتري داشتند و در شرایطی که لذت بیشتري از 
تکلیف می بردند، بیشتر درگیر فعالیت و تکلیف می 

در  .)24(،شدند و تعلل ورزي کمتري گزارش کردند
نهایت، بررسی هاي بامستر، هیترترون و تیس نشان 
می دهد تعلل ورزي راهی است براي تنظیم هیجانات 
منفی که ممکن است در کوتاه مدت با تقویت همراه 

به عبارت دیگر، شخص پاداش هاي کوچک و در . باشد
دسترس، رهایی از هیجانات ناخوشایند، را به پاداش 

  )25(.ترس ترجیح می دهدهاي بزرگ و دور از دس
 با توجه به نقش هیجانات و ادراك و مدیریت آن

ها در تعلل ورزي به نظر می رسد بررسی رابطه این 
این، این پژوهش درصدد  بر بنا. متغییرها ضروري باشد

یافتن مولفه هاي هوش هیجانی است که می تواند 
تعلل ورزي تحصیلی در بین دانشجویان کارشناسی 

  .ش بینی کندارشد را پی
  ها مواد و روش

جامعه آماري این پژوهش کلیه دانشجویان 
شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه 

 می باشد که از 1389-1388شیراز در سال تحصیلی 
 دانشجو به صورت نمونه گیري تصادفی 185ها  بین آن

 43(، علوم پایه) نفر85(ساده از سه گروه علوم انسانی
 نفر 185و در مجموع )  نفر57(نی مهندسیو ف) نفر

انتخاب و با تکمیل مقیاس تعلل ورزي تحصیلی و 
مقیاس رگه هاي فراخلقی در این پژوهش شرکت 

  . کردند
این مقیاس توسط : مقیاس تعلل ورزي تحصیلی

 گویه می 27سولومون و راث بلوم، ساخته شده و داراي 
). 26(،هدباشد که سه مولفه را مورد بررسی قرار می د
 سوال 8 مولفه اول، آماده شدن براي امتحانات شامل

مولفه دوم، آماده شدن براي تکالیف می باشد . می باشد
گویه است و مولفه سوم آماده شدن براي 11که شامل 

.  گویه است8مقاله هاي پایان ترم می باشد که شامل 
پایایی مقیاس تعلل ورزي تحصیلی از طریق آلفاي 

،  و راث بلوم طالعه اي که توسط سولومونکرونباخ در م
چنین،  هم). 26(،دست آمده ب 64/0انجام شد ضریب 
 با استفاده از رامقیاس این روایی این پژوهشگران 
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دست ه  ب84/0 ضریب ،روایی همسانی درونی
در ایران و در بین جامعه آماري دانشجویان ). 26(،وردندآ

اي کرونباخ براي پایایی مقیاس با استفاده از ضرایب آلف
آزمون و روایی آن با استفاده از  91/0کل مقیاس 

  ،روش تحلیل عاملیدر ) KMO(اولکین-میر-کیرز
  )27(. به دست آمده است88/0برابر

این مقیاس ): TMMS(مقیاس رگه هاي فراخلقی
) 1995(توسط سالوي، مایر،گلدمن، تاروي و پالفاي

ه مولفه  سوال است که س48طراحی شده است و داراي 
 ،)28(،هوش هیجانی را مورد سنجش قرار می دهد

  سوال است21که شامل ) توجه(توجه به احساسات
میزان آگاهی فرد از خلق خویش را می سنجد؛ وضوح 

 سوال را شامل می شود توانایی تمیز 15احساسات که 
هیجانات را می سنجد و مولفه آخر که تغییر خلق 

 است که توانایی  سوال12نامیده می شود  داراي 
نگهداري خلق هاي خوشایند و تغییر خلق هاي 

آزمودنی ها می بایست در . ناخوشایند را شامل می شود
 تا بسیار ،)5(،یک طیف لیکرتی از بسیار موافقم

سالوي و .  به سواالت آزمون پاسخ دهند،)1(،مخالفم
همکاران آلفاي کرونباخ را به عنوان شاخصی از پایایی 

 هر یک از مولفه هاي توجه،  وضوح مقیاس براي
 82/0 و 88/0، 86/0احساسات و تغییر خلق به ترتیب 

در ایران نیز قربانی ضرایب آلفاي . ذکر کرده اند
کرونباخ را براي هر یک از مولفه هاي توجه،  وضوح 

   65/0 و 72/0، 62/0احساسات و اصالح خلق به ترتیب 

  
ر نیز ضریب در پژوهش حاض). 29(،به دست آورده است

هر یک از مولفه هاي هوش هیجانی با نمره کل هوش 
هیجانی به ترتیب براي توجه به احساسات، اصالح خلق 

 63/0 و 72/0، 80/0و وضوح احساسات به ترتیب برابر 
  .بوده است

  یافته هاي پژوهش
هدف این پژوهش، پیش بینی تعلل ورزي 

دا ابت. تحصیلی بر اساس مولفه هاي هوش هیجانی بود
از طریق ماتریس همبستگی رابطه مولفه هاي اصلی 

همان گونه که در . پژوهش مورد بررسی قرار گرفت
 قابل مشاهده است، بین نمره کل تعلل 1جدول شماره 

ورزي با نمره کل هوش هیجانی رابطه منفی و 
چنین  هم.  وجود دارد)r=-0.16, P<0.05(معناداري

-=r(وح احساساتبین نمره کل تعلل ورزي با مولفه وض

0.19, P<0.01( بین تعلل ورزي در مقاله نویسی با ،
، بین تعلل )r=-0.19, P<0.01(مولفه وضوح احساسات

 ,r=-0.18(ورزي در تکلیف با نمره کل هوش هیجانی
P<0.05( بین تعلل ورزي در تکلیف با وضوح ،
 و بین تعلل ورزي در )r=-0.17, P<0.05(احساسات

-=r( خلق رابطه منفی و معنادارتکلیف با مولفه تغییر

0.15, P<0.05 (1چنین جدول شماره  هم. وجود دارد 
نشان می دهد که بین سایر مؤلفه هاي تعلل ورزي و 

  .هوش هیجانی رابطه معناداري وجود ندارد

  ماتریس همبستگی متغیرهاي پژوهش.1  شمارهجدول
تغییر 
 خلق

وضوح 
 احساسات

توجه به 
 احساسات

نمره کل هوش 
 یجانیه

 متغیرها

تعلل ورزي در  -13/0 001/0 -19/0** -11/0
 مقاله نویسی

تعلل ورزي در  -19/0* -90/0 -17/0* -16/0*
 تکلیف

تعلل ورزي در  063/0 011/0 060/0 083/0
 امتحان

نمره کل تعلل  -176/0* -/054 -20/0** -13/0
  ورزي

*P<0.05  **P<0.01 

  
ش ــر، پیـ حاضلی پژوهشـدف اصـجایی که ه از آن

فه هاي ــاس مولــلی بر اسـعلل ورزي تحصیـی تــبین
یون ـاس رگرســانی، است بر همین اسـوش هیجــه

وش ـل هـره کـینی نمـش بـانه براي پیـندگـچ
یلی انجام شد، نتایج ــعلل ورزي تحصــجانی بر تـهی

همان طور که .  ارائه شده است2در جدول شماره 
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کلی هوش هیجانی می تواند به مالحظه می شود نمره 
 صورت منفی و معنادار تعلل ورزي تحصیلی را پیش

 )B=-0.11, P<0.05(بینی کند و این رابطه در سطح
  .معنادار است

.  
  

   رگرسیون چندگانه نمره کل هوش هیجانی بر تعلل ورزي تحصیلی.2جدول شماره 
متغیر 

  پیش بین
R  R2 

  
 ضریب رگرسیون

(B)  
 ضریب استاندارد

(β)  
سطح 
معنی 
  داري

هوش 
 هیجانی

16/0 028/0 11/0- 16/0- 02/0  

  
انه ــگدـیون چنـدن رگرســخص شـت مشـجه

یلی ـلل ورزي تحصـانی بر تعـفه هاي هوش هیجـؤلـم
 نشان می دهد از 3اره ـدول شمـور که جـمان طـه

ها مؤلفه وضوح ــانی تنـبین سه مولفه هوش هیج

ورزي تحصیلی را پیش لل ـــات می تواند تعــاحساس
ساسات ـه به احـفه دیگر یعنی توجـد و دو مؤلـبینی کن

لل ورزي ـنی تعـش بیـق قادر به پیـییر خلـو تغ
  ی باشندـیلی نمـتحص

.  
   رگرسیون چندگانه مولفه هاي هوش هیجانی بر تعلل ورزي تحصیلی.3جدول شماره 

متغیر پیش 
  بین

R  R2 
  

ضریب 
 رگرسیون

(B)  

ضریب 
 داستاندار
(β)  

سطح معنی 
  داري

توجه به 
 احساسات

054/0 003/0 066/0- 054/0- 46/0 

وضوح 
 احساسات

19/0 039/0 28/0- 19/0- 007/0 

 07/0 -13/0 -26/0 018/0 13/0 تغییر خلق

 
  بحث و نتیجه گیري

هدف پژوهش حاضر پیش بینی تعلل ورزي تحصیلی  
ه نتایج ب. استبر اساس مولفه هاي هوش هیجانی 

نمره کل بین ست آمده از این پژوهش نشان داد که د
 نمره کل بین ،تعلل ورزي با نمره کل هوش هیجانی

 بین تعلل ورزي ،تعلل ورزي با مولفه وضوح احساسات
 بین تعلل ،در مقاله نویسی با مولفه وضوح احساسات

ورزي در تکلیف با نمره کل هوش هیجانی، بین تعلل 
سات، بین تعلل ورزي در ورزي در تکلیف با وضوح احسا

تکلیف با مولفه اصالح خلق رابطه منفی و معنادار وجود 
، پنتریچ و )13(این نتایج با یافته هاي اورپن،. دارد

، پیچیل، لی، )23(،، مارکانتونیو، کالیوپی و آنا)9(،شانک
  .  همسو است،)24(،تیبودیه و بلونت

نتایج حاصل از بررسی ارتباط بین هـوش هیجـانی و        
 تطـابق  ،)22(،لل ورزي با نتایج تحقیق دنیز و همکاران تع

دارد، به طوري که اگر شخص به موضوعی عالقه داشته          
باشد و از مطالعه آن لذت ببرد باعث می شـود کـه فـرد               
انگیــزه درونــی پیــدا کــرده و وقــت بیــشتري را صــرف  
یادگیري آن مطلب کنـد، امـا موضـوعاتی کـه بـه طـور               

 مـی شـوند، تعلـل ورزي    سطحی و بدون عالقه مطالعـه     
زیـرا یادگیرنـده نمـی      . بیشتري به همراه خواهند داشـت     

تواند از یادگیري لذت ببرد چون تکلیف آزاردهنده خواهـد   
این دانشجویانی که تعلـل ورز مـی باشـند، در            بر بنا. بود

طول یـادگیري سـطحی، هیجانـات ناخوشـایند و بـدون        
یچیل، لـی،   نتایج تحقیق پ  ). 22(،لذتی را تجربه می کنند    

  نیز نشان می دهد که آزمودنی هـا    ،)24(،تیبودیه و بلونت  
در شـرایط اسـترس آور و ناخوشـایند و در شـرایطی کــه     
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تکلیف مـشکل بـود تعلـل ورزي بیـشتري داشـتند و در              
شرایطی که لذت بیـشتري از تکلیـف مـی بردنـد بیـشتر       
درگیر فعالیت و تکلیف می شدند و تعلـل ورزي کمتـري           

ها نـشان داد     چنین نتایج پژوهش آن     هم .گزارش کردند 
که هوش هیجانی پایین با تمایل بیـشتر بـه تعلـل ورزي     

  .ارتباط معناداري دارند
رابطــه بــین متغیــر هــوش هیجــانی و تعلــل ورزي 
تحصیلی که در پژوهش حاضر منفی و معنادار بـود، بـه            
عواملی بیش از یک رابطـه خطـی بـین ایـن دو متغیـر               

 در مطالعـه  ،)26(، و راث بلـوم    سـولومون . مربوط اسـت    
 13پیشاندهاي شناختی عاطفی تعلل ورزي، دسـت کـم    

) 2اضـطراب؛   ) 1:  اسـت   پیشایند مهم را فهرست کـرده     
ــال ــتی کم ــودن (پرس ــص ب ــی نق ــواري در ) 3 ،)ب دش
تنفـر  ) 5استقالل و جستجوي کمـک،    ) 4گیري،    تصمیم

حرمت خـود پـایین،   ) 6از وظیفه و تحمل اندك ناکامی،  
ــی ج) 7 ــی، ب ــت،  ) 8رأت ــرس از موفقی ــعف در ) 9ت ض

تنبلـی،  ) 11مهـار،  سرکشی در برابر ) 10 مدیریت زمان،
بـراي مثـال    . تـأثیر همگنـان   ) 13خطر پـذیري، و     ) 12

متغییري مانندکمال گرایی باعـث مـی شـود کـه افـراد             
کمال گرا نتوانند تکالیفشان را انجام دهنـد زیـرا آن هـا             
معیارهاي باالیی را براي خود در نظر گرفته اند و بـیش            

 مـی   از حد درباره ارزیابی دیگران در مورد خودشان فکر        
کنند در نتیجه مرتکب تعلل ورزي می شوند زیرا آن هـا       
معتقدند کـه نمـی تواننـد بـه ایـن اهـداف سـطح بـاال               

این امر را می توان دلیلـی بـر         ). 30(،دسترسی پیدا کنند  
ــه، کــه هــوش هیجــانی یکــی از   تــاثیر عوامــل چندگان

  .آنهاست، را بر تعلل ورزي دانست
وسط چنین پیش بینی تعلل ورزي تحصیلی ت       هم

زیـرا  . نمره کلی هوش هیجانی نیز دور از ذهـن نیـست          
، دنیـز و   )13(،این نتایج با نتـایج پـژوهش هـاي اورپـن          

، مارکـــانتونیو )9(،، پنتـــریچ و شـــانک)22(،همکـــاران
 همـسو و    ،)24(، و پیچیـل و همکـاران      ،)23(،وهمکاران

این یافته نیز در قالب مدل سـه وجهـی       . هماهنگ است 
چنـین   هـم .  قابل تبیین است   ،)14(،الزاروس و فولکمن  

ها نـشان مـی دهنـد افـرادي کـه            شـبسیاري از پژوه  
ـ   جانی بـاالتري دارنـد، خودآگـاهی بیـشتري         ـهوش هی

ـ   برمسائل دارند و مـی تواننـد شـناخت        جانات ـهـا و هی
ظیم، کنتـرل و مـدیریت      ـه اي درك، تن   ـود را به گون   ـخ

هـاي   هـا در موقعیـت     کنند که بـه سـازگاري بهتـر آن        
یلی و روابـط بـین      ــهاي تحـص   تـ مانند موقعی  زندگی،

هـوش هیجـانی بـاالتر      ). 16(،ک می کند  ـــفردي، کم 
ث می شود که دانـشجویان تکـالیف را بـه صـورت        ـباع

غیر ضروري به تأخیر نیندازند و عقب انداختن کارها بـه           
. ویژه به علت اجتناب از هیجانات ناخوشایند کاهش یابد        

گران بـراین باورنـد کـه    در نهایت، بـسیاري از پژووهـش     
فراي سبب شناسـی تعلـل ورزي، بـه ایـن دلیـل تعلـل         

 شـناختی و  پیامدهايورزي رفتاري ناسازگارانه است که      
لـذا بـا بـاالتر رفـتن     ). 5(،هیجانی منفـی را در پـی دارد   

هوش هیجانی، و توانـایی فـرد بـراي ادراك، تنظـیم و             
، مدیریت هیجانات، به عنوان یکـی از عوامـل تاثیرگـذار      

تعلل ورزي، که خود ناشی از نوعی  مقابله ناسازگارانه با           
  . هیجانات منفی است، نیز کاهش می یابد

ظریه پـردازان مولفـه هـاي شـناختی         ـبرخی از ن  
چون ارزیابی را به عنوان متغیري تعدیل کننده در ایجـاد     

ف ــوشایند در ارتباط با یک تکلی     ـو ادراك هیجانات ناخ   
ــد ــولکمنالزاروس و . مــی دانن ــه ســه ،)14(،ف  در نظری

بخشی خود در زمینه استرس و سـبک هـاي مقابلـه اي     
مولفه ارزیابی از موقعیت را مقدم بر اضـطراب و اجتنـاب    

این نظریه پردازان بر این باورنـد کـه         . در نظر می گیرند   
فرد در موقعیت استرس یـا تکلیـف ابتـدا بـه ارزیـابی از         

تی و تهدیـدآمیز  توانایی و داشته هاي خود، و میزان سخ      
اگر بر مبناي ایـن ارزیـابی ایـن    . بودن تکلیف می پردازد 

موقعیت براي فرد آزارنـده و یـا ناخوشـایند باشـد، فـرد              
در . هیجانات منفی همچون اضطراب را تجربه می کنـد        

اده از  ـــ طراب بـه استف   ـاینجا فرد بـراي رهـایی از اضـ        
هاي مقابله اي چون اجتناب از موقعیت روي مـی       سبک

این تئوري گرچه در زمینه استرس و سـبک هـاي           . وردآ
مقابله اي تدوین شده است، اما به خوبی قادر بـه تبیـین    

بر همین مبنا،   . روابط هیجانات منفی و تعلل ورزي است      
زمانی که فرد در موقعیت انجام یک تکلیف آزارنده قـرار    
می گیرد، براي رهایی از هیجانات منفـی آن دسـت بـه           

در واقع فرد تقویت هـاي      .  تکلیف می زند   اجتناب از این  
کوچک و کوتاه مدت، رهایی از اضطراب، را بـه تقویـت         

تر مانند به چاپ رساندن یک مقالـه تـرجیح      گرهاي بز 
ـ        ـبـه عـ   . می دهد  ـ  ـبارت دیگـر، فـرد بـا ان دادن ـجام ن

ف در واقع درصدد بـه تعویـق انـداختن هیجانـات            ـتکلی
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ـ  طی فرد ـدر چنین شرای  . ناخوشایند است  یف را بـه   ـ تکال
بسیاري . ق می اندازد و دچار تعلل ورزي می شود        ــتعوی

ــژوهش ــستر و   از پ ــژوهش بام ــد پ ــی، مانن ــاي تجرب ه
  .  نیز موید این امر هستند،)25(،همکاران

به خاطر این که ممکن اسـت تکـالیف تحـصیلی      
نسبت به زندگی روزمره، بـه خـاطر داشـتن محـدودیت          

 وارد کند و پیامـدهاي      زمانی، استرس بیشتري را به فرد     
جدي تري را براي فرد در پی داشته باشد، افـراد بیـشتر            

همین اسـتدالل را   ). 31(،از ابن تکالیف اجتناب می کنند     
می توان براي تصمیم گیـري افـراد در موقعیـت هـاي              

افراد در تصمیم گبـري در مـورد        . مختلف نیز به کار برد    
اي آن موضوعات مهم، به خاطر اهمیت ویژه اي کـه بـر   

این امـر بـه خـاطر بـرانگیختن         . ها دارد، تعلل می کنند    
هیجانات قوي تري ماننـد اضـطراب شـدید و تـرس از             
شکست است که خود ناشی از ارزیـابی فـرد از موقعـت             

جا نقش ادراك و مدیریت هیجانات منفـی        در این . است
افـرادي  . در قالب مسئله هوش هیجانی قابل توجه است     

ري دارنـد، خودآگـاهی بیـشتري      که هوش هیجانی باالت   
ها و هیجانات خـود      برمسائل دارند و می توانند شناخت     

را به گونه اي درك، تنظیم، کنترل و مدیریت کننـد کـه    
هاي زنـدگی، ماننـد    ها در موقعیت به سازگاري بهتر آن 

لی و روابط بین فردي، کمـک مـی         هاي تحصی  موقعیت
  )16.(کند

جرایـی  این پژوهش داراي چندین محدودیت ا     
ها، محـدود بـودن      یکی از  مهم ترین محدودیت     . است

جامعه آماري به دانشجویان کارشناسـی ارشـد دانـشگاه          
شیراز است کـه قـدرت تعمـیم دهـی و روایـی بیرونـی          

خـاطر چنـد    ه  چنین، ب  هم. پژوهش را کاهش داده است    
شـناختی، محـدودیت دیگـر       علیتی بودن مفـاهیم روان    

عالوه بـر   . ییر خاص بود  پژوهش اکتفا کردن به یک متغ     
این، استفاده از طرح همبستگی، به خـاطر عـدم کنتـرل          
متغییرهاي تاثیرگذار دیگر بر متغییر وابسته، تنها ارتبـاط         

ها را به ما نشان می دهد و نمی تـوان بحـث از       بین آن 
ایـن بـه پژوهـشگران در ایـن زمینـه           بـر  بنا. علیت کرد 

 کنترل شـده  پیشنهاد می گردد تا از طرح هاي پژوهشی       
تر، نظیر طرح هاي پس رویدادي  و آزمایشی با چنـدین       

زمان براي بررسی تـاثیر هـوش هیجـانی در           متغییر هم 
  . تعلل ورزي به کار ببرند

چنین بر مبناي یافته هاي ایـن پـژوهش،          هم
. مـی تـوان پیــشنهادات کـاربردي مختلفـی را ارائــه داد    

مـوزش  اساتید و متخصصان امر آموزش می تواننـد بـا آ          
هوش هیجانی بـه دانـشجویان در کـاهش تعلـل ورزي        

اسـاتید مـی تواننـد بـا     . آنان اقدام الزم را صورت دهنـد  
برنامه ریزي دقیق و اسـتفاده از روش هـاي تـشویقی و        
ارائه تقویت هاي الزم در امر انجام تکالیف، و بـا ایجـاد           
ــل ورزي      ــاهش تعل ــه ک ــشجویان زمین ــه در دان عالق

ــشجو ــدتحــصیلی را در دان ــراهم کن ــه . یان ف در آخــر ب
مسئوالن امر آموزش و پرورش، هم در سطح مـدارس و     
هم در سطح دانشگاه ها، پیشنهاد می شود برنامه هـاي           
آموزشی را براي والدین در نظر بگیرند تا با پیـدا کـردن             
آگاهی و بینش در مورد این موضوع، در محـیط خـانواده    

در فرزنـدان   زمینه اي را فراهم آورند تا هوش هیجـانی          
  .خود را ارتقاء دهند
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Abstract 

Introduction: Purpose of the study was to 
predict the academic procrastination of the 
master students of Shiraz University based 
on emotional intelligence components.  
 
Materials & Methods: In the present study, 
among master students of Shiraz 
University, 185 students (99 male and 86 
female) were selected using a stratified 
random sampling method. The academic 
procrastination and Trait Meta-mood scale 
(TMMS) questionnaires were completed by 
the students under study. The data were 
analyzed by statistical correlation tests. 
 

 Findings: The results indicated that the 
total score of emotional intelligence 
predicted academic procrastination and 
among the three emotional intelligence 
components, emotional clarity could predict 
academic procrastination. 

 
Discussion & Conclusion: According to 
these findings, it may reduce academic 
procrastination of students by interventions 
such as instructing the emotional intell-
igence. 
 
Keywords: academic procrastination, 
emotional intelligence, mastery students 
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