
F-0420-04/01 1 

 

 نامه كارشناسي ارشد طرح پيشنهادي پايان

 خ:يتار

 

 شماره: 

 

 (روانشناسي تربيتي) علوم تربيتي رشته )گرايش(: آرزو غالمي و نام خانوادگي دانشجو: نام

 3943833354: يشمــــاره مل   31374131جويي: ـــــاره دانشــــشم

 و روانشناسيعلوم تربيتي  دانشــكده:   علوم تربيتي گروه آموزشي:

 1 :تعداد واحد معادل  7: نامۀانيپاتعداد كل واحد 

 محل خدمتدانشگاه  هنامانيت در پايمسئول / مشاور استادان راهنما ياسام

رساله نامه/تعداد پايان

 شماره تماس  در دست راهنمايي

 يدكتر ارشد

 81144144190 - 3 آذربايجان دانشگاه شهيد مدني استاد راهنما سياوش شيخعليزادهدكتر  

 81144123441 2 3 آذربايجان دانشگاه شهيد مدني استاد مشاور جواد مصرآباديدكتر 

 

   :نامهانيپاعنوان كامل 

 آموزان فراتحليل اثربخشي آموزش راهبردهاي خودتنظيمي بر اهمال كاري تحصيلي دانش     فارسي:

 

 اهمال كاري تحصيلي، خودتنظيمي.  كلمات كليدي:

 
English:  Meta-analysis Of The Effectiveness Of Teaching Self-regulatory Strategies 

On Students' Academic Procrastination 
 

Keywords: Academic Procrastination, Self-regulatory Strategies 

 

 □اي توسعه/      كاربردي/    □/  بنيادي     يتجرب/  □ ينظر :نامهانيپانوع 

 

 مقدمه  

ـرد گيفــرد شكل مي متفكرانــه و عمــدي آگاهانــه، رفتارهــاي كـه بر پايــه درونـي و عميـق است سازوكاري خودتنظيمي

(Bodrova and Leong, 2005.) از اين رو نظريه( پردازني از قبيل شانكShank, 2002تأكيد مي )كه در حوزه امور تحصيلي  كند

آموزان ياد داد با شناسايي توان از راهبردهاي خودتنظيمي بهره جست، به نحوي كه به دانشبراي مقابله با اضطراب امتحان، مي

منابع اضطراب و ترسيم اهداف عملكردي و به كارگيري روندهاي سلسله مراتبي خودتنظيمي به مقابله بهينه با اهمال كاري 

 . بپردازد

 تحصيلي و پيشرفت است. موفقيت آموزشي نظام هاي هردغدغه ترينمهم از تحصيل امر در موفقيت عدم يا موفقيت مسئله

 آموزشي نظام بنابراين است؛ فردي رفع نيازهاي به توجه و يابيهدف زمينه در آموزشي نظام موفقيت دهندهجامعه نشان هر در

 باالترين و بيشترين داراي هاي مختلفدوره در آن تحصيلي دانش آموزان پيشرفت كه دانست و موفق كارآمد توانمي زماني را

 و تحصيلي پيشرفت آموزان،دانش هايو خانواده دانشگاه آموزش مسئوالن هاي استادان،نگراني ترينمهم جمله باشد. از رقم

 متعدد مطالعات اساس بر كه است ، افت تحصيليتحصيلي پيشرفت مقابل است. نقطه آموزاندانش از افت تحصيلي جلوگيري

 ترينمهم از امر اين ايران، در .كندتحميل مي جامعه و خانواده به گزافي هزينه همچنين و داشته سرنوشت فرد در بسزايي تأثير



F-0420-04/01 2 

 هايسرمايه و بالقوهنيروهاي  و دهدمي هدر را كشور بودجه از ريال ميليارد هاده كه هرساله است آموزشي نظام كنوني مشكالت

 (. Cole, Logan and Walker, 2011ماند )ثمر ميبي است، انساني نيروي همان كه جامعه

است كه كاهش اضطراب امتحان و  و پرورش آموزش ارزيابي در مهم هاي شاخص از يكي آموزاندانش تحصيلي پيشرفت

 و ها كوشش تمام و آموزان دارندپيشرفت تحصيلي دانشافزايش عملكرد تحصيلي به عنوان ركن اساسي نقش مهمي در 

 نسبت پرورش، و آموزش ويژه طور به و جامعه عبارتي، است. به اين امر به پوشاندن عمل جامۀ براي واقع در نظام، اين كششهاي

 اعم از گوناگون جوانب در فرد دارد انتظار و است مند عالقه جامعه، در فرد جايگاه و آميزتكامل موفقيت و رشد سرنوشت، به

يابد.  تعالي و كند پيشرفت كه بايد، آنچنان رفتاري، و عاطفي شخصيتي، ابعاد در نيز و توانايي و مهارت كسب و شناختي ابعاد

 متغيرهاي مطالعه و كشف است، آموزشي نظام كارآيي هايمالك از يكي تحصيلي افت و پيشرفت ميزان كه اين به توجه با

هاي انجامد. در اين ميان نقش مهارت مي مدرسه در مؤثر متغيرهاي بيني پيش و بهتر به شناخت تحصيلي، عملكرد بر تأثيرگذار

يادگيري خود تنظيمي و فراتحليل تحقيقاتي كه دراين زمينه انجام شده است، نقش مؤثري در پيشرفت تحصيلي و كاهش اهمال 

د خودتنظيمي مؤثر يك موضوع مهم براي يادگيري انسان است؛ بنابراين در اين ميان راهبرآموزان دارد. كاري تحصيلي دانش

تواند براي توسعه خودكفايي در يادگيري كمك كند. پس آموزش راهبردهاي يادگيري خود تنظيمي آگاهي از اين راهبردها مي

ت پيشرفت تحصيلي و كاهش مشكالآموزان را بهبود بخشيده و باعث افزايش تواند روند يادگيري دانشو باورهاي فراشناختي مي

 (. Allen, 2020آموزان گردد )و اهمال كاري در دانش

 

  بيـان مسـأله

و بيست سال قبل تشخيص داد و استيل  ارزش روانشناختي اهمال كاري را صد اهمال كاري پديده جالبي نيست. ويليام جيمز

كه اهمال كاري به هشتصد سال قبل از ميالد مسيح بر مي گردد. ( نشان داد Klassen, Krawchuk and Rajani, 2008) به نقل از

پايه هاي تجربي و نظري اهمال كاري نسبت به ساير ساختارهاي روان شناختي كمتر به خوبي تثبيت شده اند؛ در حالي كه 

شا اين واژه از كلمه (. منFritz, Young and Hickson, 2003) پديده اي رايج است و مي تواند منجر به استرس و بيماري شود

)از فردا( مشتق شده است و اشاره به اجتناب از يك تكليف يا به تعويق  "كرستينوس")رو به جلو يا به نفع( و  "پرو"التين 

 (.Pala, Akyildiz and Bagci, 2017انداختن آن به بعد)اغلب زمان نامشخصي( دارد )

را فرمي شايع و زيان آور نقص در خود  ( اهمال كاري )تعلل ورزي(1311هاول و واتسون )به نقل از رجب پور و همكاران، 

تنظيمي مي دانند كه به طور كامل درك نشده است. از اين رو اهمال كاري به عنوان نقص در خود تنظيمي تلقي شده و آن را 

عريف ه معيارهايي كه فرد برگزيده است تبه عنوان ناتواني براي اعمال كنترل برافكار، هيجانات، تكانه ها و انجام تكاليف  با توجه ب

نموده است. اهمال كاري، براي توصيف  اقدام به انجام عملي كه به صورت غير ضروري به تاخير افتاده است، به كار مي رود و در 

سدي سان و انهايت زماني تمايل به تكميل آن كار در فرد به وجود مي آيد كه از نظر هيجاني احساس ناراحتي كند )سلماني، خام

 (.1314يونسي، 

اهمال كاري، با تاخير انجام دادن كار يا مسئوليت توام است و در نتيجه پيامدهاي ناخوشايندي به همراه دارد. اگرچه ممكن 

است پيامدهاي منفي اين عادت در زندگي روزمره نباشد، اما زيان هاي برخاسته از شيوع اين رفتار در بين افراد گروههاي مختلف 

(. به اعتقاد سنكال، 1300)كرمي، م و قابل مالحظه است و همين امر ضرورت جلوگيري از چنين رفتاري را نمايان مي سازدمه

(، اين واژه، از اين طريق كه فردي در ذهن خود فرض يا عزم به پايان رساندن 1311و والرند )به نقل از مطيعي و همكاران،  كستنر

 در زمان مورد انتظار و دلخواه خود دچار شكست مي شود، شناخته مي شود. كاري را دارد، ولي در اتمام آن 

اهمال كاري به عنوان يك خصيصه شخصيتي، مي تواند هم به عنوان علت و هم به عنوان معلول در نظر گرفته شود كه به 

ل گوناگوني مانند اعتماد به هنگام تاثير اهمال كاري بر انگيزش شخص، علت بودن آن مورد تاكيد است. اهمال كاري از عوام

نفس پايين، نداشتن طرح و برنامه كاري، عدم توانايي مديريت زمان، ترس از عدم موفقيت، احساس حقارت، مشكل در شروع 
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نمودن كار و اضطراب و افسردگي تاثير مي پذيرد و مانند پرخوري، عدم تحرك بدني و سيگار كشيدن، جنبه ي فراگيري دارد و 

(. اليس و 1312دم نسبت به زيان هاي آن آگاهي دارند، بي توجه از كنار آن مي گذرند )تمنائي فر و منصوري نيك، با اينكه مر

( اهمال كاري را به عنوان نبود عملكرد خود تنظيمي و گرايش رفتاري در به تاخير 1300ناوس )به نقل از حسيني و خير، 

اهمال كاري هنر ادامه دادن ديروز و اجتناب از امروز است. تصميم  دانند.انداختن آنچه  براي رسيدن به هدف ضروري است مي 

به تعويق انداختن كاري كه مي توان در زمان حال انجام داد ظاهراٌ جانشين قابل قبولي است براي عملي ساختن آن و اين امكان 

قصد انجام آن را داشتيم به خودمان دروغ نگفته  را فراهم مي آورد كه خود را فريب دهيم و فكر كنيم كه با انجام ندادن كاري كه

ايم. اهمال كاري كار بشر است، اما منظور از اهمال كاري مورد بحث تاخيري طبيعي و معمولي نيست كه گاهي اوقات پيش مي 

ب مي يآيد. بلكه منظور نوعي ويژگي شخصيتي است كه در رضايت فردي اختالل ايجاد مي كند و به كيفيت روابط انساني آس

 (. 1300رساند، اين نوع از اهمال كاري را مي توان اهمال كاري مزمن يا سندرم فردا ناميد )خسروي، 

اوتي هاي متفترين موضوعات مرتبط با يادگيري، مفهوم خودتنظيمي است كه به وسيله متخصصان و به شكليكي از مهم

ادگيري، آموزش و حتي موفقيت در زندگي دارد و يكي از تعريف شده است. خود تنظيمي پيامدهاي ارزشمندي در فرايند ي

مفاهيم مطرح در تعليم و تربيت معاصر است. چارچوب اصلي نظريه يادگيري خود تنظيمي بر اين اساس استوار است كه افراد 

 معناي به تنظيمي خود كنند. يادگيريمي دهيسازمان را خود يادگيري رفتاري، و فراشناختي، انگيزشي باورهاي نظر از چگونه

 و دهيسازمان در فرد توانايي شامل و است دروني و بيروني محيط تغييرات و با شرايط متناسب رفتار تعديل براي فرد ظرفيت

 راهبردهاي و انگيزشي راهبردهاي مؤلفه دو از و است يادگيري اهداف گوناگون به رسيدن جهت رفتارهايش مديريتي خود

( معتقد است كه خود تنظيمي، يك Bokartes, 1997بوكارتس )(. 1309است )حسني، چراغي و يغمايي،  شده تشكيل يادگيري

( نيز Lemos, 1999يابي عميق مرتبط است. لموس )آل آموزشي است كه با پيشرفت، توانايي حل مسأله و خويشتننهايت و ايده

ر طبق شرايط و تغييرات محيط بيروني و دروني. او توضيح معتقد است خود تنظيمي يعني توانايي فرد براي تعديل رفتارها ب

دهد كه خود تنظيمي شامل ظرفيت فرد براي سازماندهي رفتار بر طبق اهداف و خود مديريتي فرايندهاي گوناگون يادگيري مي

 هايتوانند جنبهمي آموزاني كه( در پژوهشي ديگر نشان داد كه بسياري از دانشBembenutty, 2008بمبوتي )به طوري كه  است.

ها ين يافتهاند. بنابراين اشناختي، انگيزشي و رفتاري عملكرد تحصيلي خود را تنظيم كنند، به عنوان يك يادگيرنده موفق بوده

مهمي در  تواند نقشدر واقع خودتنظيمي مي بيني كننده عملكرد تحصيلي است.دهند كه يادگيري خود تنظيمي پيشنشان مي

 ,Milgram, Srolof and Rosenbawmش اهمال كاري تحصيلي داشته باشد. همچنين ميلگرام، سلوفر و روسبون)بهبود و كاه

كنند، كمتر مرتكب اهمال كاري ( در مطالعه اي نشان دادند كه يادگيرندگاني كه از راهبردهاي خودتنظيمي استفاده مي2018

هاي اجتماعي با  بين استفاده از شبكه( در مطالعه اي گزارش كردند كه 1310شوند. طهماسب زاده و صادق پور )تحصيلي مي

هاي اجتماعي بر  آموزان رابطه وجود دارد و استفاده از شبكه كاري تحصيلي و راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي دانش اهمال

 د. گيري خودتنظيمي تاثير غيرمستقيم داراهمالكاري دانش آموزان با ميانجيگري راهبردهاي ياد

دهد كه عوامل مختلفي بر مطالعه تحقيقات انجام يافته در زمينه آموزش راهبردهاي خودتنظيمي بر اهمال كاري نشان مي

ها داشته باشند و از سويي بيشتر تحقيقات صورت گرفته توانند نقش مهمي در آناهمال كاري تحصيلي تأثيرگذار هستند و مي

دهد هنوز در مورد آموزش راهبردهاي خودتنظيمي حتي در مورد يك متغير نيز به نتايج ضد و نقيضي منجر شده كه نشان مي

اي هبر اهمال كاري تحصيلي قطعيت وجود ندارد و نياز به تحقيقات بيشتري در اين زمينه است. همچنين با توجه به نتايج پژوهش

رسيد كه آموزش راهبردهاي خودتنظيمي بر اهمال كاري تحصيلي كدام عوامل هستند. توان به نتيجه تر ذكر شده نميپيش

هاي متعدد به يك پرسش هاي ناشي از وجود پاسخشود كه چالشها در حوزه اهمال كاري تحصيلي باعث ميوجود اين تناقض

هاي نسبتاً يكساني صورت ه سئوالها در پاسخ بگرچه اين پژوهشهاي كمي فراتحليل حل شود. پژوهشي واحد از طريق روش

تفاده از است. بنابراين اس پذيرامكانها صرفاً با انجام فراتحليل كلي از تمامي آن گيرينتيجهها و سازي آناما يكپارچه ؛اندگرفته

ها نچه كردن آو يكپار اهمال كاري تحصيليهاي انجام شده در زمينـه بررسي گيري از نتيجه پژوهشروش فراتحليل، براي بهره
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از سويي ديگر در صورتي كه براساس اين فراتحليل بتوان رسد. ميو دستيابي به يك نتيجه دقيق و منسجم امري ضروري به نظر 

سازد. مينياز پژوهشگران آتي را از صرف زمان و هزينه براي تحقيقات تكراري بي ؛به نتايجي يك دست و جامع از موضوع رسيد

آموزش راهبردهاي خودتنظيمي بر هاي متعددي به بررسي تاكنون پژوهش د اين كهشناختي نيز با وجوشلحاظ رو همچنين از

لذا  ت؛ها نپرداخته اسانجام شده است؛ اما تا به حال در ايران هيچ پژوهشي با روش فراتحليل به تركيب اين پژوهشاهمال كاري 

بر اين اساس سؤال اساسي پژوهش حاضر اين است كه فراتحليل مطالعات اثربخشي آموزش راهبردهاي خودتنظيمي بر اهمال 

 كاري تحصيلي دانش آموزان چگونه است؟ 

 

 ضرورت و اهميت پژوهش

 يابيدست مقطع اين در مدرك كسب هدف چون. است برخوردار بااليي اهميت از دانش آموزان براي تحصيلي پيشرفت و موفقيت

 خود در را هاپروژه و تكاليف انجام توانايي دانش آموزان كه شودمي مشاهده گاهي. است حرفه يك به شدن وارد و شغل به

 به مايلت ي،كاراهمال شوند.كاري مياندازند و دچار اهمالمي تعويق به را تكاليف و هاپروژه انجام گوناگون، داليل به يا بينندنمي

 ,Klingsikm) است آن منفي پيامدهاي به علم با عمل يك انجام عمدي انداختن تعويق به و مهم كارهاي انجام و شروع در تعلل

 در كه است مهمي يهابحث از يكي است و ياندانشجو بين در يكاراهمال نوع ينترمتداول تحصيلي، يكاراهمال(. 2013

 عادت يكعنوان به كاري تحصيلي. از اهمال(Molen, 2014)است  گرفته قرار پژوهشگران از بسياري موردتوجه اخير يهاسال

 يكاراهمال نوع (. اينZo  et al., 2016) دانشجويان در عملكرد تحصيلي با آن مواجهه هستند از بسياري كه است يادشده يبدرفتار

 .(Tating, 2014شود )مشخص مي تكاليف انجام و جلسات در حضور و تكاليف انجام امتحان، براي شخص يسازآماده در

ين رآفمشكلي تحصيلي كاراهماليقات شيوع تحقباشد طوري كه يممسائل خيلي رايج ميان دانشجويان  ازجملهي كاراهمال

ميان دانش آموزان تخمين  درصد 38تا  23ي حاد را كاراهمالتخمين زدند و  درصد 18تا  98ميان دانش آموزان را حداقل 

توانند خود تنظيم تلقي شوند، آموزان ميكند كه دانش( خاطر نشان ميZimmerman, 1989(. زيمرمن )Ordenic, 2009) اندزده

ض در تعريف فرشان باشند. سه پيشاگر به لحاظ فراشناختي، انگيزشي و رفتاري، مشاركت كننده فعالي در فرايندهاي يادگيري

كارآمدي از عملكرد و مهارت خود و تعهد براي رسيدن  نده شده است: راهبردهاي يادگيري خود تنظيمي، ادراكات خوداو گنجا

اجتماعي است، يادگيري خود تنظيمي، از طريق رويدادهاي  -به اهداف خويش. به باور او كه تحت تأثير رويكرد كلي شناختي

از: اثرات شخصي شامل دانش و اهداف  اين رويدادها يا اثرات عبارتند ترينشوند. مهمشخصي، محيطي و رفتاري تعيين مي

يابي.  اي، خود قضاوتي و خود واكنشي و اثرات محيطي شامل ترغيب كالمي و الگوشخص، اثرات رفتاري شامل خود مشاهده

ف، ي، ابعاد رواني، شرايط تكليهاي خود تنظيمي را با تأكيد بر سؤاالت مرتبط با خود تنظيم( مؤلفهZimmerman, 1989زيمرمن )

 بندي كرد.هاي خود تنظيمي و فرايندهاي مربوطه مطرح و طبقهويژگي

ترين فرايندهاي خود تنظيمي به باور او شامل انتخاب هدف، خودآموزي، مديريت زمان، خود نظارتي، خود ارزيابي، مهم

گفت خود تنظيمي راهبردها و فرايندهاي متعددي  توانطلبي است. در مجموع مي استنباط، ساخت دادن به محيط و كمك

طلبي )و يا  ارزيابي، استنباط، ساخت دادن به محيط و كمك مانند انتخاب هدف، خودآموزي، مديريت زمان، خود نظارتي، خود

 شود. تنظيمي براي كنترل شناخت و راهبردهاي مديريت منابع( را شامل مي راهبردهاي شناختي، راهبردهاي خود

هاي انجام شده در پژوهشدر پي آن است كه در تكوين آنجا كه پژوهش حاضر با توجه به موضوع و اهداف در نظر گرفته، از 

ازد هاي متعدد بپردسازي نتايج پژوهشسازي و يكپارچهبه خالصه زمينه آموزش راهبردهاي خودتنظيمي بر اهمال كاري تحصيلي

ردازان پهاي منفرد دارد و به نظريههاي پژوهشت بيشتري نسبت به يافتهنظري اهميّو دانش نظري حاصل از اين تحقيق از لحاظ 

. همچنين از جنبه كاربردي، چنانچه در اين كندمي روابط بين اين متغيرها كمك ساختن در روشن سازمانيشناسي حوزه روان

 هااندركاران آندستمشخص شود،  انآموزش راهبردهاي خودتنظيمي بر اهمال كاري تحصيلي  دانش آموزپژوهش ميزان 

هاي زيادي در زمينه با توجه به اينكه پژوهشهمچنين هايي ميزان اهمال كاري تحصيلي را كاهش دهند. با روشتوانند مي
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آموزان انجام شده است كه داراي نتايج ضد و نقيضي بوده و نياز اثربخشي راهبردهاي خودتنظيمي بر اهمال كاري تحصيلي دانش

امع به نتايج يك دست و ج توانميفراتحليل  با توجه به اينكه از طريقاساس اين  بربندي در اين زمينه صورت گيرد. بود جمع

 شناختيلحاظ روش همچنين ازسازد. مينياز را از صرف زمان و هزينه براي تحقيقات تكراري بي و پژوهشگران ؛از موضوع رسيد

 موزانآدانش تأثير راهبردهاي خودتنظيمي بر اهمال كاري تحصيليهاي متعددي به بررسي هشتاكنون پژو د اين كهنيز با وجو

ت؛ لزوم انجام ها نپرداخته اسانجام شده است؛ اما تا به حال در ايران هيچ پژوهشي با روش فراتحليل به تركيب اين پژوهش

 دهد. پژوهش حاضر را نشان مي

 

 اهداف تحقيق  

 ژوهش به صورت كلي و ويژه مشخص شده است. در اين قسمت اهداف پ

 

 هدف كلي -

 آموزانفراتحليل اثرات آموزش راهبردهاي خودتنظيمي بر اهمال كاري تحصيلي دانش

 

 اهداف ويژه  -

 آموزان بر حسب سال انجام تحقيق  تعيين اندازه اثر آموزش راهبردهاي خودتنظيمي بر اهمال كاري تحصيلي دانش -1

 گيري   هاي نمونهآموزان بر حسب روشاندازه اثر آموزش راهبردهاي خودتنظيمي بر اهمال كاري تحصيلي دانشتعيين  -2

 آموزان بر حسب جنسيت تعيين اندازه اثر آموزش راهبردهاي خودتنظيمي بر اهمال كاري تحصيلي دانش -3

 

 هاي پژوهشفرضيه

آموزان بر حسب سال انجام تحقيق تفاوت اهمال كاري تحصيلي دانشبين اندازه اثر آموزش راهبردهاي خودتنظيمي بر  -1

 وجود دارد. 

 گيري تفاوتهاي نمونهآموزان بر حسب روشبين اندازه اثر آموزش راهبردهاي خودتنظيمي بر اهمال كاري تحصيلي دانش -2

 وجود دارد. 

 آموزان بر حسب جنسيت تفاوت وجود دارد.دانش بين اندازه اثر آموزش راهبردهاي خودتنظيمي بر اهمال كاري تحصيلي -3

 

 پيشينه پژوهش

  در اين قسمت مباني نظري پژوهش و پيشينه تجربي داخلي و خارجي مشخص شده است.

  

 اهمال كاري تحصيلي

مي  اگرچه مطالعات تجربي اشاره ضمني به منفي بودن اهمال كاري دارند اما برخي پژوهشگران نشان داده اند كه اهمال كاري

تواند فوايد كوتاه مدتي داشته باشد، براي مثال پژوهشگران گزارش كرده اند كه در مقايسه با افراد غير اهمال كار، هنگامي كه 

 Chunموعد انجام كار در آينده نزديك نيست، افراد اهمال كار استرس كمتري تجربه مي كنند و سالمت جسماني بيشتري دارند )

Chu and Choi, 2005اين رو اهمال كاري مي تواند يك استراتژي جهت تنظيم احساسات منفي افراد باشد تا به موجب آن  (. از

افراد حداقل به طور موقت احساس بهتري كسب كند. از اين رو اينكه فردي تكليفي را به تعويق بياندازد لزوماٌ تاثير منفي بر 

 (.1312كيفيت انجام تكليف نخواهند داشت )شمسي، 

( نشان دادند كه دو نوع اهمال كاري فعال و منفعل را مي توان 1314چوي )به نقل از فرضي، بهلكه و بردبار،  چان چو و

تشخيص داد. در اين ديدگاه اهمال كاري منفعل متناسب با معناي سنتي اهمال كاري است و اهمال كاري فعال افرادي را در 
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كار كنند.  توانند يق مي اندازند چرا كه معتقدند در شرايط تحت فشار بهتر ميبرمي گيرد كه آگاهانه و عمداٌ اهدافشان را به تعو

همچنين نتايج اين پژوهش نشان داد اگرچه افراد با اهمال كاري فعال مشابه با افراد با اهمال كاري منفعل به يك اندازه اهمال 

ن، سبك هاي مقابله اي، و پيشرفت تحصيلي تفاوتي با كاري مي كنند اما اين افراد از نظر استفاده هدفمند از زمان، كنترل زما

 (.1314فرضي و همكاران، افراد عادي ندارند )

مطالعات نشان مي دهد اهمال كاري لزوما ممكن است در اثر تكاليف ساده يا كسل كننده باشد. همچنين ممكن است به 

 ت بين به تعويق انداختن كارها به دليل اينكه فرد نميدليل لذتي كه فرد از كار كردن تحت فشار مي برد باشد. كيس بيان داش

خواهد آن را انجام دهد يا به تعويق انداختن كارها به خاطر اينكه انجام آن كار در حال حاضر مهم نيست، تفاوت وجود دارد. او 

ما ا به تعويق بياندازيد، چون شبه تجار حرفه اي پيشنهاد مي كند اگر مي خواهيد موفق باشيد بايد بياموزيد كه برخي از كارها ر

نمي توانيد همه چيز را همزمان انجام دهيد. اوحتي توصيه مي كند كه تجار بايد اهمال كاري را به عنوان يك مهارت مديريت 

 (.1311اليس و جيمز، زمان )اينكه چه چيزي بايد انجام شود و چه چيزي بايد به تعويق انداخته شود( بياموزند )به نقل از 

سيم بندي هاي مختلفي از سبك هاي اهمال كاري توسط نظريه پردازان مختلف مطرح شده است. اسپادين و ماگر در تق

(: اهمال كاران 1312سبك هاي اهمال كاري در افراد را به صورت زير طبقه بندي نموده است )به نقل از كوشكي،  1119سال 

است. فكر اينكه همه چيز بايد كامل باشد براي آنان خسته كننده است. كمال گرا: براي اين افراد شروع كردن يك تكليف سخت 

 هنگامي كه كاري را آغاز مي كنند به پايان رساندن آن ممكن است مشكل باشد، چون مي خواهند همه جزييات رعايت شود.

جيح مي دهند در منطقه اهمال كاران نگران و ترسو: به نظر اين گروه بسياري از تكاليف خطرناك و غيرضروري هستند، تر

 امن خود باقي بمانند و از تغيير دوري كنند.

اهمال كاران بحران ساز: اين گروه فكر مي كنند كه تحت فشار بهتر كار مي كنند و از اين كه كار خود را با عجله و تحت 

 برسد.فشار انجام مي دهند لذت مي برند در غير اين صورت ممكن است آن كار كسل كننده به نظر 

اهمال كاران خيالباف: اين افراد  فكر مي كنند كه افكار انتزاعي لذت بخش تر از انجام اعمال در زندگي واقعي است. براي آن 

 ها برنامه ريزي روي جزييات و دنبال كردن يك برنامه براي انجام اعمال دشوار است.

ته هاي ديگران نه گفتن سخت است. گاهي اوقات بيش از اهمال كاران بله قربان گو: اولويت بندي كردن كارها و به خواس

 حد در يك كار وقت صرف مي كنند و لذا در ساير تكاليفي كه بايد انجام دهند اهمال پيش مي آيد. 

اهمال كاران نافرمان : به نظر آنان بسياري از كارها هدر دادن وقت و انرژي است. ترجيح مي دهند كنترل موقعيت را در 

 (.1311باشند و فرديت خود را حفظ كنند )رجب پور و همكاران،  دست داشته

افرادي كه ترس از شكست دارند براي حفاظت از عزت نفس خود موقعيت هايي را انتخاب مي كنند كه در آن موقعيت به 

وان ساز به طور عمدي توانمندي خود آن ها لطمه وارد نشود و شكست به عوامل بيروني نسبت داده شود. از اين رو افراد خود نات

خود را در موقعيت نامناسبي قرار مي دهند كه شكست خويش را به دليل آن موقعيت نامساعد بدانند و اگر در چنين شرايطي 

موفق شدند آن را حاصل توانمندي خويش بدانند. معموالٌ افراد خود ناتوان ساز تالش مي كنند تا شرايط انجام كار را به گونه اي 

د كه اگر عملكردشان ضعيف باشد، شرايط را به عنوان عملكرد ضعيف در يك انجام كار را به گونه اي طراحي كنند طراحي كنن

كه اگر عملكردشان ضعيف باشد، شرايط را به عنوان عملكرد ضعيف در يك انجام كار را به گونه اي طراحي كنند نه فقدان توانايي 

ايي و ارزش هاي خود را پنهان نمايند. در واقع خود ناتوان سازي از مسئول شناخته و ارزشمنديشان، و از اين طريق فقدان توان

شدن فرد به دليل ناكامي در عملكردش جلوگيري مي كند. اينگونه افراد مجموعه اي از راهبردها را به كار مي برند تا به آنها به 

ي وجود دارد كه آيا خود ناتوان سازي مشكلي از اهمال كاري عنوان قربانيان شرايط و نه قربانيان عملكرد نگريسته شود. مباحثات

مي باشد يا خير؟ خود ناتوان سازي لزوماٌ يك شكل از اهمال كاري نمي باشد اما خود ناتوان سازي بحث مهمي است كه مي تواند 

راهي براي خود ناتوان سازي باشد در برخي از افراد با اهمال كاري ارتباط داشته باشد مثال به تعويق انداختن فعاليت مي تواند 

 (.1318)كرمي، 
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 راهبردهاي خودتنظيمي

ي تعريف هاي متفاوتترين موضوعات مرتبط با يادگيري، مفهوم خودتنظيمي است كه به وسيله متخصصان و به شكليكي از مهم

دگي دارد و يكي از مفاهيم شده است. خود تنظيمي پيامدهاي ارزشمندي در فرايند يادگيري، آموزش و حتي موفقيت در زن

 از گونهچمطرح در تعليم و تربيت معاصر است. چارچوب اصلي نظريه يادگيري خود تنظيمي بر اين اساس استوار است كه افراد 

 ظرفيت معناي به تنظيمي خود كنند. يادگيريمي دهيسازمان را خود يادگيري رفتاري، و فراشناختي، انگيزشي باورهاي نظر

 خود و دهيسازمان در فرد توانايي شامل و است دروني و بيروني محيط تغييرات و با شرايط متناسب رفتار تعديل براي فرد

 يادگيري راهبردهاي و انگيزشي راهبردهاي مؤلفه دو از و است يادگيري اهداف گوناگون به رسيدن جهت رفتارهايش مديريتي

  (.1309است )حسني، چراغي و يغمايي،  شده تشكيل

حفظ  و هاهيجان مديريت بدني، كاركردهاي كنترل كسب كودك در توانايي عنوان به را تنظيمي خود فيليپس، و شونكوف

نمايان است.  رفتار هايجنبه تمام در و بوده اوليه كودكي رشد تنظيمي اساس خود رشد معتقدند و كرده تعريف تمركز و توجه

يابي به ها براي دستدهي را به عنوان فرايند فعال نگه داشتن افكار، رفتارها و هيجان ( خود نظمZimmerman, 1989زيمرمن )

از نظر فراشناختي، انگيزشي و رفتاري در فرايندهاي آموزان اهداف تعريف كرده است. او خود تنظيمي را ميزان و مقداري كه دانش

و اعمال  ها، حركاتواقع خود تنظيمي توانايي كنترل تكانه كند. دركنند، تعريف مييادگيري خودشان به صورت فعال شركت مي

سازد تا انجام كاري را متوقف كند و يا اينكه بالعكس او را به انجام فعاليتي وا اي كه شخص را قادر ميافراد را دارد، به گونه

 (. Bodrova and Leong, 2005دارد )مي

تنظيمي به راهبردهاي نظارت مربوط هستند. وقتي يادگيرندگان در ( راهبردهاي خود Dembo, 1994از ديدگاه دمبو )

خوانند، سرعت خواندنشان را با توجه به مطالب مشكل گردند و دوباره آن را ميفهمند، بر مييابند كه بخشي از متن را نميمي

د و به شونآيند، رد ميمشكل به نظر ميكنند، از سؤاالتي را كه فهمند، مرور ميكنند. مطالبي را كه نمييا نامأنوس آهسته مي

دهي استفاده گردند، در حقيقت از راهبردهاي نظمروند و بعد به سؤاالت مشكل برميدنبال پاسخگويي به سؤاالت آسان مي

دهد زه ميشان را تغيير دهند و نيز به ايشان اجاكند تا رفتار مطالعهآموزان كمك مياند. راهبردهاي خود نظم دهي به دانشكرده

هاي يادگيرندگان موفق، توانايي اصالح كردن راهبردهاي يكي از ويژگي»گويد: تا نقايص موجود در ادراكاتشان را رفع كنند. او مي

    «.ها با راهبردهاي شناختي مؤثر استشناختي غير مؤثر خود يا تعويض آن

تر بر توان گفت تعاريف قديميولي در مجموع مي اگرچه ادبيات گسترده و متنوعي در مورد خود تنظيمي وجود دارد،

عاريف و اند، اما تهاي عاطفي، هيجاني و انگيزشي آن تأكيد داشتههاي شناختي يادگيري خود تنظيمي بدون توجه به جنبهجنبه

 ,Pintrichارند )ها دها، عواطف و انگيزههاي سرد و گرم يادگيري همچون شناختادبيات جديدتر، سعي در يكپارچه كردن جنبه

توان گفت يادگيري خود تنظيمي شامل كليه فرايندهاي شناختي و انگيزشي است كه طي آن فرد نسبت (. بر اين اساس مي2004

كند و متناسب با شرايط، راهبردهاي مديريتي، نظارتي و ارزشيابي الزم ريزي مياش هدف گزيني و برنامههاي يادگيريبه فعاليت

هايش را به خوبي پيش ببرد. محور گيرد تا برنامهد و در صورت لزوم از منابع ديگر مثل افراد يا امكانات بهره ميكنرا اعمال مي

 آموز محوري تأكيد دارد.و بر دانش هاي اوستآموز و ويژگياين نوع نگاه به يادگيري، خود دانش

 

 هاي خود تنظيميمؤلفه

ز، قبل از هر چي لذا هاي تشكيل دهنده آن است؛توجه به اختالف نظر در نوع مؤلفهيكي از مسائل مهم در بررسي خود تنظيمي، 

هاي بندي راهبردهاي خاص يادگيري به عنوان مؤلفهها، به تفكيك و طبقهبررسي اين اختالف نظرها ضروري است. بعضي از نظريه

گرايانه خود تنظيمي را مورد انگيزشي و خود تعيين هاي(، بعضي ديگر مؤلفهPintrich, 1999پردازند )يادگيري خود تنظيمي مي
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هاي انگيزشي، عاطفي و محيطي مؤثر بر خود هاي جديدتر، يكپارچه كردن مؤلفهدهند. برخي ديگر از نظريهبررسي قرار مي

 ( مهم است.  Zimmerman, 1999اي خود تنظيمي )( و يا فرايندهاي چرخهPintrich, 1999تنظيمي )

( در تحقيقي با هدف بررسي نقش باورهاي انگيزشي در بهبود و تقويت يادگيري خود تنظيمي، Pintrich, 1999پينتريچ )

هاي مهم يادگيري خود كند. او معتقد است در اكثر الگوها، يكي از جنبههاي يادگيري خود تنظيمي را نيز مطرح ميمؤلفه

شان است. آموزان براي كنترل و تنظيم فرايند يادگيرين توسط دانشتنظيمي، كاربرد راهبردهاي شناختي و فراشناختي گوناگو

الگوي خود تنظيمي او شامل سه دسته راهبرد كلي است: راهبردهاي شناختي، راهبردهاي خود تنظيمي براي كنترل شناخت و 

 راهبردهاي مديريت منابع. 

 

 پيشينه تجربي پژوهش در داخل و خارج

تواند راهبردهاي خودتنظيمي ميآموزش ( در پژوهشي به اين نتيجه دست يافتند كه 1311بري )رسولي، احمديان، جديدي و اك

آموزان داشته باشد. در واقع آموزش راهبردهاي خودتنظيمي باعث بهبود اهمال زمينه كاهش اهمال كاري تحصيلي را در دانش

  شود. كاري مي

كاري  هاي اجتماعي با اهمال بين استفاده از شبكه( در مطالعه اي گزارش كردند كه 1310طهماسب زاده و صادق پور )

هاي اجتماعي بر اهمالكاري دانش  آموزان رابطه وجود دارد و استفاده از شبكه تحصيلي و راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي دانش

 د. ودتنظيمي تاثير غيرمستقيم داريادگيري خآموزان با ميانجيگري راهبردهاي 

هاي زماني كه فراگيران به مهارت( در مطالعه ديگري گزارش كردند كه 1310حاجبي )رزاقي، ميرزاحسيني و ضرغام

ام توانند براي انجتوانند بر اهمال كاري ناشي از امتحان و انجام تكليف فائق آيند. همچنين ميشوند، ميخودتنظيمي مجهز مي

 د. علمي، زمان و منابع مهم را تخصيص دهند و اهمالكاري خود را كاهش دهنپروژه 

واطف مثبت بر راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي ( در مطالعه خود نشان دادند كه 1319پربرتاوشي، برجعلي و كيامنش )

تاثير  ادگيري خودتنظيميبر راهبردهاي ي كاري تحصيلي تاثير مستقيم منفي، عواطف منفيتاثير مستقيم مثبت و بر اهمال

لي تاثير كاري تحصيكاري تحصيلي تاثير مستقيم مثبت و راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي بر اهمالمستقيم منفي و بر اهمال

قيم كاري تحصيلي تاثير غيرمستمستقيم منفي داشت. عواطف مثبت با ميانجيگري راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي بر اهمال

 .كاري تحصيلي تاثير غيرمستقيم مثبت داشتي با ميانجيگري راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي بر اهمالمنفي و عواطف منف

توان عواطف منفي را كاهش و عواطف مثبت و راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي را بهبود كاري تحصيلي ميبراي كاهش اهمال

 د. بخشي

مطالعه ديگري نشان دادند كه آموزش راهبردهاي خودتنظيمي يادگيري در ( Muelas and Navarro, 2019ميواس و ناوارو )

دهد. بنابراين توجه به خودتنظيمي ها كاهش ميتواند منجر به افزايش پيشرفت تحصيلي شده و ميزان اهمال كاري را در آنمي

  تواند نقش مهمي در بهبود اهمال كاري تحصيلي داشته باشد.مي

( در مطالعه اي نشان دادند كه يادگيرندگاني كه از Milgram, Srolof and Rosenbawm, 2018ميلگرام، سلوفر و روسبون)

 شوند. كنند، كمتر مرتكب اهمال كاري تحصيلي ميراهبردهاي خودتنظيمي استفاده مي

براي دستيابي  راهبردهاي خودتنظيمي به تعيين هدف و برنامه ريزي( در مطالعه خود نشان دادند كه Wolters, 2018والترز )

به هدف در نظر گرفته مي شود؛ اين درحالي است كه اهمال كاري، تاخير در انجام كار يا به تاخير انداختن تكاليف مهم از طريق 

جايگزين كردن امورات كماهميت ميباشد. بنابراين ماهيت اين متغيرها با هم در تضاد مي باشند. از اين رو بكارگيري راهبردهاي 

 د. از سوي يادگيرنده در فرآيند يادگيري موجب كاهش اهمال كاري تحصيلي مي شوخودتنظيمي 
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كاهش انگيزش دروني براي يادگيري و عدم ( در پژوهشي گزارش كردند كه Rakes and Dunn, 2010پارك و دون )

كاري تحصيلي را در تواند ميزان اهمال . در واقع خودتنظيمي پايين ميخودتنظيمي منجر به افزايش اهمال كاري ميشود

 آموزان افزايش دهد. دانش

هاي شناختي، توانند جنبهآموزاني كه مي( در پژوهشي ديگر نشان داد كه بسياري از دانش Bembenutty, 2008بمبوتي )

ها نشان اند. بنابراين اين يافتهانگيزشي و رفتاري عملكرد تحصيلي خود را تنظيم كنند، به عنوان يك يادگيرنده موفق بوده

ر بهبود تواند نقش مهمي ددر واقع خودتنظيمي مي بيني كننده عملكرد تحصيلي است.دهند كه يادگيري خود تنظيمي پيشمي

 و كاهش اهمال كاري تحصيلي داشته باشد. 

 

 تعاريف مفهومي و عملياتي   

 در اين قسمت تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرهاي پژوهش آورده شده است.

 

 مفهوميتعاريف 

ايان ميشود گيري نمويژگي يا نقص رفتاري است كه به شكل عقب انداختن يك تكليف و يا يك تصميم اهمال كاري تحصيلي:

(Cheps, 2005   .) 

به مشاركت فعال يادگيرنده از نظر رفتاري، انگيزشي و شناختي در فرايند يادگيري جهت بيشينه راهبردهاي خودتنظيمي: 

  (.  Zimmerman, 2000اطالق مي شود )نمودن يادگيري 

فرا تحليل روشي است كه به كمك آن مي توان تفاوت هاي موجود در پژوهش هاي انجام شده را استنتاج كرد و در فراتحليل: 

 (. 1314)دالور،  دستيابي به نتايج كلي و كاربردي از آن بهره جست

 (.  Cohen, 1988يك شاخص كمي از شدت يك يك پديده است )اندازه اثر: 

 

 تعاريف عملياتي: 

 صورت گرفته است.  آموزانمنظور تحقيقاتي كه در زمينه اهمال كاري تحصيلي دانشاهمال كاري تحصيلي: 

-تحقيقاتي كه در زمينه اثربخشي آموزش راهبردهاي خودتنظيمي بر اهمال كاري تحصيلي دانش راهبردهاي خودتنظيمي:

 رفته است. سال اخير صورت گ 5آموزان در 

دهد كه نشان دهنده شدت تأثير يك مداخله اندازه اثر نتايج يك تحقيق را به صورت نمراتي استاندارد شده ارائه مياندازه اثر: 

   ها و يا شدت رابطه بين دو متغير است.آزمايشي، ميزان تفاوت بين گروه

 

 تحقيقو متدولوژي شناسي روش

 در اين قسمت ابتدا طرح پژوهش و بعد جامعه، نمونه و روش نمونه گيري توضيح داده شده است. 

 

 طرح پژوهش

ا با ها رتوان نتايج پژوهشدر اين روش با توجه به عنوان و ماهيت پژوهش از روش فراتحليل استفاده شد. با روش فراتحليل مي

ك هاي اوليه در قالب يهاي پژوهشي اجتماعي كشف نمود. در فراتحليل يافتههااي ميان پديدهيكديگر تركيب كرد و روابط تازه

 هاي ديگر است.هاي كمّي پژوهششود. واحد تجزيه و تحليل در فراتحليل يافتهشاخص كمّي برگردان مي
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 گيريجامعه آماري، نمونه و روش نمونه

پژوهشي معتبر داخلي و پايگاه  -چاپ شده در مجالت علميهاي در اين فراتحليل جامعه آماري پژوهش حاضر كليه پژوهش

ي آموزان در طمد كه به نحوي به بررسي اثربخشي آموزش راهبردهاي خودتنظيمي بر اهمال كاري تحصيلي دانشاطالعاتي پاب

 اند، بودند.   در خارج انجام شده 2828تا  2814هاي در داخل و سال 1311تا  1315هاي سال

هاي معتبر بر اساس مرور پيشينه پژوهشي به منظور هاي اوليه ابتدا كليد واژهفراتحليل به منظور انتخاب پژوهشدر اين 

ها براي متغيرهاي مستقل عبارت بودند: تأثير راهبردهاي استفاده در جستجوهاي اوليه تعيين شد. براي اين فراتحليل كليدواژه

ي راهبردهاي خودتنظيمي بر اهمال كاري، تأثير راهبردهاي خودتنظيمي يادگيري. خودتنظيمي بر اهمال كاري تحصيلي، اثربخش

هاي بحث شده، در صورتي كه متغير وابسته به اهمال هاي مطالعات بر اساس كليدواژهپس از مشخص شدن و استخراج عنوان

د. با توجه به گستردگي جامعه آماري كاري تحصيلي مربوط بود، آن مطالعه شرايط الزم را براي ورود به فراتحليل كسب كردن

هاي پژوهشي كه براي باشد و محدوديتپژوهش كه شامل كليه مطالعات انجام شده در ايران و خارج در حوزه مورد پژوهش مي

اي در دسترس هاي اطالعاتي رايانههايي كه در بانكپژوهش -1گيري تعريف خواهد شد: محقق وجود داشت، دو چارچوب نمونه

و پايگاه علمي جهاد  2بانك اطالعاتي نشريات ايران ،1هاي اطالعاتي شامل پايگاه مجالت تخصصي نورهند بود. اين بانكخوا

 در دسترس بودند.  4مدهايي كه در پايگاه اطالعاتي خارجي پابمقاله -2بودند.  3دانشگاهي

 

 ابزارهاي پژوهش

( طراحي شده، 1301هاي پژوهشي كه توسط مصرآبادي )خصات طرحآوري اطالعات از چك ليست مشدر اين پژوهش براي جمع

شناختي روش شناسي، اطالعاتكتاب بخش اطالعات سه شود، شاملمي آوريفرم جمع اين وسيله به كه اطالعاتياستفاده شد. 

 محل و تاريخ نويسنده، اثر، نوع عنوان كار، چون شناسي اطالعاتيكتاب بعد درباشد. مي اثر اندازه محاسبه براي الزم و اطالعات

 هايروش و نمونه هايچون ويژگي ثبت اطالعاتي براي فضاهايي شناسيلحاظ روش شد. از ديده تدارك غيره و مقطع چاپ،

شد. همچنين  گرفته نظر در غيره و استفاده مورد هاي آماريروش ها،گروه تعداد و تحقيق روش نوع اطالعات ابزار، گيري،نمونه

-در نهايت چك .شدند ثبت معناداري سطوح و هايافته استنباطي توصيفي و مقادير پژوهشي، يا سؤاالت هافرضيه فرم اين در

       بندي گرديد. دسته يك دفترچه كدگذاري صورت به هاي تكميل شدهليست

 

 هاتجزيه وتحليل داده

 دو مدل آماري ها برفراتحليل غالبدر اين فراتحليل براي تورش انتشار از شيوه گرافيكي )نمودار قيفي( استفاده خواهد شد. 

مجموعه  بايستي يك مشخص شود نهايي فراتحليل مدل كه اين هستند. براي اثرات تصادفي مبتني مدل ثابت و اثر مدل

منظور مشخص كردن ناهمگني از دو  گيرد. به انجام كننده متغيرهاي تعديل وجود از ناهمگني براي اطمينان هايتحليل

 تركيب با ارتباط در بعدي آماري هاينيز فعاليت و اثر هاياندازه براي محاسبهاستفاده خواهد شد.  I كوكران و مجذور  Qشاخص

 استفاده خواهد شد.    2ويرايش  CMAافزار از نرم نتايج

 

 بودن( پژوهشجنبه نوآوري )جديد 

ه آموزان انجام شدهاي زيادي در زمينه اثربخشي راهبردهاي خودتنظيمي بر اهمال كاري تحصيلي دانشبا توجه به اينكه پژوهش

 ريقبا توجه به اينكه از طاساس اين  بربندي در اين زمينه صورت گيرد. است كه داراي نتايج ضد و نقيضي بوده و نياز بود جمع

                                                 
1. Noormags  

2. Magiran  

3. SID  

4. Pub-Med  



F-0420-04/01 11 

را از صرف زمان و هزينه براي تحقيقات تكراري  و پژوهشگران ؛به نتايج يك دست و جامع از موضوع رسيد نتواميفراتحليل 

تأثير راهبردهاي هاي متعددي به بررسي تاكنون پژوهش د اين كهشناختي نيز با وجولحاظ روش همچنين ازسازد. مينياز بي

ده است؛ اما تا به حال در ايران هيچ پژوهشي با روش فراتحليل به انجام ش آموزاندانش خودتنظيمي بر اهمال كاري تحصيلي

 دهد. ت؛ لزوم انجام پژوهش حاضر را نشان ميها نپرداخته استركيب اين پژوهش

 

 منابعفهرست 

اهمال اثربخشي آموزش راهبردهاي يادگيري خود تنظيمي بر (. 1310حاجبي، م. )رازقي، ف.؛ ميرزاحسيني، ح. و ضرغام ساداتلا

 .145-155، 89هاي مديريت راهبردي، . پژوهشهاي آنكاري تحصيلي و مؤلفه

گرايي و رضايت از زندگي كاري تحصيلي بر اساس صفات شخصيتي،كمالتبيين اهمال(. 1312). ن ،منصوري م. و ،منائي فرت

  .42-34(، 4)9آموزش عالي ايران.  ن.دانشجويا

ارائه ي مدل جهت پيش بيني تعلل گرايي تحصيلي بر اساس نهايي خواهي . (1319)نش، ع. م.؛ برجعلي، ا.؛ و كيامپربرتاوشي، 

 .401-493(، 98)34چندبعدي و عواطف مثبت و منفي در دانش آموزان دبيرستاني. مجله علوم روانشناختي، 
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 نامه )پروپوزال( تأييد طرح پيشنهادي پايان فرم

 )اين فرم در يک صفحه پرينت شود(

 تاريخ:

 شماره: 

 

شناسي تربيتي  دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد رشتۀ        آرزو غالمياينجانب          شجويي    روان كه در نيمسال اول /   13849303به شمارۀ دان

صيلي     سال تح شنهادي را ب   واحد انتخاب نموده4نامه خود را به تعداد پايان  1488/  1481دوم  ضوع پي سامانه ه ام، مو هاي موجود در كمك 

 باشد.  دي تكراري نمينمايم موضوع پيشنهانموده و تعهد مي ( بررسيhttp://pishine.irandoc.ac.irسايت ايرانداك )

 

 فراتحليل اثربخشي آموزش راهبردهاي خودتنظيمي بر اهمال كاري تحصيلي دانش آموزاننامه: عنوان پيشنهادي پايان
 
 

 هاي مشابه:  نامهعناوين پايان

1-   

2-   

3-   

 هاي مشابه، تفاوت محتواي آنها را با طرح پيشنهادي خود بيان كنيد.نامهدر صورت وجود پايان

 

 

 

 

 

  آرزو غالمي  نام و نام خانوادگي دانشجو:                                                                                              

 امضاء تاريخ و                                                                                                                

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - 

 .اشدبمورد تأييد است و تكراري نمي روانشناسي تربيتيدانشجوي مقطع كارشناسي ارشد رشتۀ  آرزو غالمي نامه خانم / موضوع پايان
  

 دكتر سياوش شيخعليزاده  نام و نام خانوادگي استاد راهنما:                                                                                     

 تاريخ و امضاء                                                                                                                                          

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - 

 توجه:

ــهيد مدني آذربايجان بوده و هيچ شــخصــيت حقيقي يا حقوقي بدون اجازه  كليه حقوق مادي و معنوي اين پايان. 3 نامه متعلق به دانشــگاه ش

 برداري از آن را نخواهد داشت. نقل مطلب با ذكر ماخذ بالمانع است.دانشگاه حق بهره

نامه باشند. درصورتي كه مسجل شود موضوع پايانضوع طرح پيشنهادي مياستادان راهنما مسئول اصالت و جديد بودن مو/. دانشجو و استاد2

اي از بابت موضوع الزحمهظف است مجدداً طرح پيشنهادي با عنوان جديد ارائه نمايد. به استادان راهنما و مشاور حقؤتكراري بوده، دانشجو م

 تكراري تعلق نخواهد گرفت.

 

 


