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  مقدمه -1-1

- اي براي رشد همه جانبه فرد و تربیت انسانپرورش ایجاد زمینهویکی از اهداف و وظایف مهم آموزش       

متخصصان اخیر،  هايکارآمد و مسئول براي ایفاي نقش در زندگی فردي و اجتماعی است. در سالهاي سالم،

آموزان و دانش 1تحصیلیزمینه عملکردقابل توجهی در هاي تربیتی، پژوهشتعلیم و تربیت و روانشناسان

است که باعث این  یکی از عواملی 2اند. در این راستا اهمالکاري تحصیلیمتغیرهاي مربوط به آنها انجام داده

شود. اهمالکاري مشکل رفتاري خودکار در به تاخیر انداختن یک فعالیت تحصیلی فرد میاختالل در عملکرد

، 3عالیتی از زمانی به زمان دیگر در آینده است. فرایندي که پیامد آن براي فرد مشکل ساز است (ناسمهم یا ف

). تعلل کردن تاخیر نامعقول در راهکاري است که از قبل قصد انجام دادن آن را داشتیم و اغلب زمانی 2010

) تعلل ورزي را مکانیسمی براي کنار 2002( 4دهد که ما انتظار داریم آن کار را بدتر انجام دهیم. فیوررخ می

؛ به نقل از خرمایی، عباسی و 2006، 5آمدن با اضطراب در آغاز یا تکمیل تکلیف می داند (رورباگ

ورزي تحصیلی است (جوکار و ترین شکل آن، تعلل). تعلل ورزي انواع مختلفی دارد که متداول1390رجبی،

). نوع رایج تعلل ورزي تحصیلی نیز در دانش آموزان، به تأخیر انداختن آغاز یک تکلیف 1386دالورپور،

ریزي در شروع و عصبانیت در زمان اتمام آن است. تحقیقات مختلف، میزان شیوع واگذارشده و برنامه 

 50)، 2008( 6نشجویان گزارش کرده است. بورکا و یونآموزان و دامتفاوتی را از تعلل ورزي در بین دانش

  اند.درصد برآورد کرده 70-85)، حدود 2002( 8درصد و اوبرین 30تا  20)، بین 2007( 7درصد، استیل

تحقیقات انجام یافته در ایران نیز میزان شیوع تعلل در بین دانشجویان باالتر گزارش کرده است. کرمی      

هاي تجربی نشان درصد گزارش کرده است. پژوهش 61اري را در دانشجویان دانشگاه )، شیوع اهمالک1388(

                                                           
1-Academic performance 
2-Academic procrastination 
3- Knaus 
4-Fiore 
5-Rohrbaugh 
6-Burka & Yuen 
7-Steel 
8-O'Brien 
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) تعلل ورزي در کاري ممکن است 2008ورزي مشکل انگیزشی است. از نظر بورکا یون (داده است که تعلل

  ناشی از اختالف میان ارزشمندي و توانایی فرد با عملکرد او باشد. 

است. مفهوم  1تحصیلیتاثیر منفی بر عملکرد تحصیلی فرد دارد فرسودگی یکی دیگر از متغیرهایی که     

 اي که با هم تعامل دارند مطرح گردید.هاي کاريمیالدي در ارتباط با گروه 70فرسودگی اولین بار در دهه 

 آموزان احساس خستگی ناشی از تقاضاها و الزامات تحصیلتواند در دانشفرسودگی تحصیلی می      

عالقگی) و احساس عدم درسی فرد (بی عالقه به تکالیفتگی)، داشتن یک حس بدبینانه و بدون(خس

). و همچنین 2007، 2رود ( یانگ و جانآموز با کارآمدي پایین به شمار میشایستگی به عنوان یک دانش

اشتباه تکالیف موجب آموزان و افزایش نگرانی آنان را نسبت به انجام تحصیلی دانشزمینه کاهش عملکرد

) نشان داده اند که فرسودگی تحصیلی به افسردگی منجر می شود. بنا به 2007(3گردد. آهوال و هاکانین

) 1990آموزان دارد. نیومن () فرسودگی تحصیلی اثر منفی بر عملکرد تحصیلی دانش2005ي یانگ (گفته

هاي مهم پژوهشی در ل مختلف، یکی از عرصه آموزان بنا به دالیدانشمعتقد است که فرسودگی تحصیلی در

  مدارس است.

آموزان، دلیل نخست این است که فرسودگی تحصیلی می تواند کلید مهم درك رفتارهاي مختلف دانش    

آموزان مانند عملکرد تحصیلی در دوران تحصیل باشد. دلیل دوم این است که فرسودگی تحصیلی رابطه دانش

-تواند شوق و اشتیاق دانشاثیر قرار می دهد و سوم اینکه فرسودگی تحصیلی میرا با مدارس خود تحت ت

  آموزان را به ادامه تحصیل تحت تاثیر قرار دهد.

گذارد فراهیجان است. فراهیجان یعنی آموزان تاثیر میتحصیلی دانشپیشرفتدر مهم عوامل از یکی     

). به سخن دیگر 1996ي هیجانات ( گاتمن، کاتز و هوون،اي از افکار و احساسات دربارهسازماندهی مجموعه

شود (گاتمن و همکاران واکنش هاي عاطفی افراد نسبت به عواطفی که تجربه می کنند فراهیجان نامیده می

هاي ). فراهیجان به عنوان یک متغیر محافظت کننده از کودکان در برابر اثرات زیان بار موقعیت1997

  ). 2004شود (کاتز، کند و منجر به روابط بهتري بین همساالن میغیرقابل تحمل عمل می

یکی از متغیرهاي دیگري که نقش بسیار مهمی در فرسودگی تحصیلی و اهمالکاري تحصیلی دارد        

 فکري، هاي تالش: از است عبارت مقابله) 1984( 4 الزاروسو  فولکمن دیدگاه مقابله اي است. ازهايمهارت

                                                           
1-Academic burnout 
2- zang؛ gan، 2007 
3-Ahola & Hakanen 
4-Folkman & Lazarus 
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 به یا و کردن تحمل کردن، غلبه منظور به روانی فشارهاي با شدن رو به رو هنگام که فرد فتارير و هیجانی

 از پس که هستند رفتارهایی و افکار اي مقابله تدابیر شود. می گرفته کار به استرس عوارض رساندن حداقل

   شوند. می گرفته کار به زا استرس رویداد با فرد شدن رو روبه

خود بخششی به هنگام ارتکاب خطا نیز می تواند در فرسودگی و اهمالکاري تحصیلی نقش داشته باشد.        

هاي اعمال به خود است که منجر به کاهش خودبخششی تغییر در نگرش هاي مربوط به نسبت دادن علت

ا بر عواطف و ). خودبخششی به افراد کمک می کند ت2005، 1احساسات منفی می شود (هال و فینچام

احساسات منفی خود غلبه کرده و موجب تغییر در رفتار شود. گرایش به بخشش خود موجب می شود که 

کاهش دهد( هاي مربوط به تحصیل می شود،افرد آشفتگی هیجانی خود را که منجر به اجتناب از محرك

مقابله اي راهیجان، مهارت هاي). بر این اساس این مطالعه با هدف بررسی نقش ف2010، 2وهل، پیکل و بنت

 و خودبخششی در پیش بینی اهمالکاري و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان انجام گرفت.

  

  مسأله بیان -1-2

هاي اخیر مورد توجه بسیاري از اهمالکاري تحصیلی یکی از بحث هاي مهمی است که در سال     

یک مشکل رفتاري یاد شده است که بسیاري از  پژوهشگران قرار گرفته است و از آن به عنوان عادت بد و

کنند به ویژه در تکالیفی که بایستی در مدت معینی انجام بزرگساالن در کارهاي منظم روزانه خود تجربه می

). اهمالکاري عبارت است از یک تمایل روزانه در به تعویق انداختن کارها با وجود 1390شوند (سواري، 

). اهمالکاري به عنوان یک خصیصه شخصیتی، می تواند هم به 2007، 3استیلآگاهی از نتایج منفی آن (

عنوان علت و هم به عنوان معلول در نظر گرفته شود و از عوامل گوناگونی مانند اعتماد به نفس پایین، 

نداشتن طرح و برنامه کاري، عدم توانایی در مدیریت زمان، ترس از عدم موفقیت، احساس حقارت، مشکل در 

پذیرد و چون پرخوري، عدم تحرك بدنی و سیگار کشیدن جنبه اي وع کار، اضطراب و افسردگی تأثیر میشر

)، 1375هاي آن آگاهی دارند، بی توجه از کنار آن می گذرند (فرجاد، فراگیر دارد و با این که مردم به زیان 

هاي روانشناسی است و این  گر سازهاز دیتراز طرف دیگر، پایه نظري و تجربی تحقیقات اهمالکاري هم ضعیف

تحصیلی منجر به اي رایج است و این می تواند ضمن کاهش عملکرددرحالی است که اهمالکاري پدیده

                                                           
1-Hall & Fincham 
2-Wohl, Pychyl & Bennett  
3-Steel 
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). در این زمینه 2003، 2؛ فیریچ، یانگ و هیکسون2002، 1استرس و بیماري شود (دویت و اسچوونبورگ

درصد محیط هاي آموزشی را در بر  95تا  40ر حدود ) نشان دادند که اهمالکاري د2002( 3هامر و فراري

). 2007درصد تخمین زده شده است (استیل،  95تا  75آموزان و دانشجویان بین می گیرد و در بین دانش

چندین مورد پژوهش در زمینه متغیرهاي مرتبط با اهمالکاري توسط محققان صورت گرفته است مثأل در 

ن داده شد که کمالگرایی و اضطراب امتحان به طور مثبت و معناداري پژوهش نصري و همکاران نشا

)، در پژوهش خود به 1393اهمالکاري تحصیلی را پیش بینی می کنند. صبحی قراملکی، حاجلو و بابایی (

آموزان کاهش می دهد. در هاي مدیریت زمان، اهمالکاري را در دانش نتیجه رسیدند که آموزش مهارت

) نشان داده شد که بین نارسایی شناختی و نارسایی 1393پیرانی، درگاهی و آقاوردي نژاد (پژوهش عباسی، 

  هیجانی با اهمالکاري دانشجویان را بطه مثبت معنی وجود دارد.

تحصیلی عامل مهم دیگري است که به شکل منفی بر عملکرد تحصیلی تأثیر گذار بوده و اخیراً فرسودگی     

). فرسودگی، 1392ها به خود اختصاص داده است (عظیمی، پیري و زوار، و دانشگاه مطالعاتی را در مدارس

نقش، فشار و ذهنی و هیجانی است که حاصل سندرم استرس مزمن مانند گرانباري  حالتی از خستگی

انن، محدودیت زمانی و فقدان منابع الزم براي انجام دادن وظایف و تکالیف محوله است (توپینن، اوجاروي، وان

). فرسودگی تحصیلی شامل سه حیطه خستگی تحصیلی، بی عالقگی تحصیلی و 2005، 4کالیمو و جاپیننن

هایی مانند خستگی ناشی از الزامات مربوط به  هاي آموزشی با ویژگیآمدي تحصیلی است و در موقعیتناکار

درسی و نیز احساس پیشرفت مطالعه، رشد حس و نگرش بدبینانه و بدون حساسیت نسبت به مطالب 

  ).2009، 5آرور، ناتانن و هولوپاینن - شخصی ضعیف در امور درسی و تحصیلی مشخص می شود (سالمال

معموأل عالیمی مانند بی اشتیاقی نسبت به مطالب درسی، ناتوانی در  افرادي که فرسودگی تحصیلی دارند    

هاي کالسی، احساس بی معنایی در  در فعالیت هاي درس، مشارکت نکردن ادامه حضور مستمر در کالس

کنند فعالیت هاي درسی و احساس ناتوانی در فراگیري مطالب درسی و در نهایت افت تحصیلی را تجربه می 

هاي مختلفی انجام دادند؛ رستمی و ). پژوهشگران در رابطه با فرسودگی تحصیلی پژوهش1388(نعامی، 

ن دادند که رضایت از زندگی که خود تحت تأثیر عوامل مختلف کاري، تحصیلی و عابدي در پژوهش خود نشا

کننده فرسودگی تحصیلی در دانشجویان است (رستمی و عابدي، ارتباطات بین فردي است، پیش بینی

                                                           
1-Dewitte & Schouwenburg 
2-Fritzsche, Young & Hickson 
3-Hammer & Ferrari 
4-Toppinen, Ojaarvi, Vaananen, Kalimo & Jappinen 
5-Salmela- Aro, Naatanen & Holopainen 
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) نشان دادند که باور به خود اثربخشی و رضایت از زندگی، بر 2012( 1). کاپري، ازکیندر و ازکورت2012

) به بررسی عوامل پیش 2008( 2آرو، ساووالن و هولپاینن -ی تحصیلی تأثیر معنی داري دارد. سالمافرسودگ

بینی کننده فرسودگی تحصیلی و درگیري و مشغولیت تحصیلی پرداختند و دریافتند که استرس و خود 

تی انسان سازه کارآمدي کلی با فرسودگی و درگیري تحصیلی رابطه دارند. یکی از جنبه هاي مهم روانشناخ

هیجان می باشد. تجارب هبجانی در زندگی روزمره، سالمتی روانشناختی، فرایندهاي انگیزشی، پاسخ دهی 

- مناسب در برابر حوادث استرس زا و تحول اجتماعی نقش محوري داشته، بر کنشهاي مختلف افراد تأثیر می

هاي شناختی از جمله سوگیري در توجه و ندتوانند بر طیفی از فرایها می ). هیجان1999، 3گذارد (تونتو

). همچنین هیجانات و 2002حافظه، قضاوت و تصمیم گیري ها اثر بگذارند (خالج آبادي و محمدي، 

- آموزانی که بیآموزان است و دانشاحساسات یکی از عوامل مهم در پیشرفت تحصیلی و بروز توانمندي دانش

کالت بیشتري در رسیدن به توان خود نسبت به سایرین دارند انگیزه هستند و تفکرات منفی دارند، مش

اصطالحی است که براي توصیف هیجانات فرد توسط خود و  5). مفهوم فراهیجان2002، 4(چرنیس

رود فراهیجان می تواند به عنوان زیر مجموعه هیجانات ثانوي درك  برانگیختگی وي نسبت به آن بکار می

راهیجان یک هیجان ثانوي شبیه اضطراب به دنبال هیجان اصلی مانند شود که یک مفهوم زمانی است. ف

خشم در یک زمان می باشد. فراهیجان شامل دو جنبه منفی (خشم، اضطراب بازتاب، اجتناب تجربی و عدم 

کند و در سالمتی روانشناختی تأثیر مثبت دارد پذیرش) و مثبت که از پذیرش هیجان خود حمایت می

). در مجموع، فراهیجان ما را قادر می سازد با انعطاف پذیري بیشتري به وقایع 1999نتو، شود (تو تشکیل می

اند که توانمندي افراد در تنظیم شناختی هیجانی محیطی متنوع پاسخ دهیم، و تحقیقات مختلف نشان داده

  ).1393کاران، تواند نقش مهمی را در سازگاري فرد با وقایع استرسزاي زندگی بازي کند (عباسی و هممی

) انجام شد این نتایج به دست آمد که 1393مثأل در پژوهشی که توسط صفري، پارسایی و نجاتی (     

باشد، همچنین فراهیجان توانست سالمت ابعاد سالمت فراهیجان قادر به پیش بینی کیفیت زندگی می

حاجلو، صادقی، بابایی هشجسمی، روانی و محیط زندگی کیفیت زندگی را پیش بینی کند. همچنین پژو

، دانشجویان فراهیجان هاي ) نشان دادکه با در دست داشتن نمرات مؤلفه2014نادین لویی و حبیبی (

. عباسی و همکاران نیز در پژوهش خود به این نتیجه بینی کرد توان میزان آمادگی آنها به اعتیاد را پیش می

                                                           
1- Capri, Ozkendir & Ozkurt 
2-Salmela- Aro & Savolainen  
3-Toneatto  
4- Cherniss 
5-Meta-cognition 
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یستی روانشناختی زنان نابارور رابطه مثبت و معنادار وجود دست یافتند که بین تاب آوري و فراهیجان با بهز

  ).1393دارد (عباسی و همکاران، 

از سوي دیگر یکی از شاخص هاي مهم سالمت روانی هر فرد توانایی وي در مهار موقعیت هاي استرس زا      

 1هاي مقابله ايیا راهبرد). به عبارتی مهارت 1386با استفاده از شیوه هاي موثر و کارآمد می باشد (مالکی، 

هاي اند، که باعث مهار کردن، مدارا و کاهش نیازها ، خواستههاي رفتاري و شناختی تعریف کردهرا کوشش

- هاي مقابله). در یک تقسیم بندي، مهارت2008، 2درونی و بیرونی و تعارض میان آنها می شود (فرایدنبرگ

دسته بندي می شوند. راهبردهاي مسئله محور متمرکز بر مسئله اي تحت عنوان مسأله محور و هیجان محور 

ها محور اساسی است باشد، اما در راهبردهاي هیجان محور تمرکز بر هیجانهاي احتمالی میو یافتن راه حل

هاي موجود، از دل مشغولی هاي ناشی از چالش). چگونگی سازگاري با وضعیت و دشواري2008(فرایدنبرگ، 

هاي اخیر شیوه  ) و طی دهه1385متخصصان امر، به ویژه در حوزه تعلیم و تربیت است (ادیب، هاي اصلی 

انطباق با استرس و آثار آن بر کارکردهاي مختلف اجتماعی افراد، بخصوص فعالیت هاي اجتماعی و تحصیلی 

تیجه رسیدند که )، در پژوهش خود به این ن1383مورد توجه محققان قرار گرفته است. مثأل خیر و سیف ،(

مهارت ارزیابی موقعیت تأثیري مثبت بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دارد. همچنین نتایج پژوهش نریمانی، 

) نشان داد که بین دانش آموزان عادي و گوشه گیر در مهارت هاي مقابله 1388ملک شاهی فر و محمودي (

آموزان عادي، بیشتر استفاده شده از سوي دانش اي و تحمل ابهام تفاوت وجود داشته و راهبرد هاي مقابله اي

آموزان گوشه گیر بیشتر هیجان مدار ها در دانشمسئله مدار، شناختی و رفتاري است، درحالی که این راهبرد

) این نتیجه به دست آمد که 1393و اجتنابی است. و در پژوهش موسی زاده، شاه محمدي و سلطان مرادي (

آموزان با چالش هاي زندگی و افزایش عزت نفس و اي در جهت کنار آمدن دانشهاي مقابلهآموزش مهارت

  ها موثر بوده است.ایجاد باورهاي خود کارآمدي در آن

هاي روانشناختی که به نظر می رسد با اهمالکاري و فرسودگی تحصیلی در ارتباط یکی دیگر از متغیر     

نونی، چشم پوشی و فراموشی نباید اشتباه گرفت. بخشش، است. بخشش را با مصالحه، عفو قا 3باشد بخشش

فرایندي درونی است که طی آن جنبه هاي شناختی، احساسی و رفتاري فرد در برابر خطا و خطاکار تغییر 

) معتقد است که بخشش یک عمل مثبت در برابر یک عمل 1992( 5). لوفانس2005، 4می کند (مک آسکیل

                                                           
1-Coping skills 
2-Frydenberg 
3-Forgiveness 
4-Macaskill 
5- Lulofs 
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شود که شخص دیگر  دد موقعیت هاي ارتباطی صورت می گیرد و موجب میمنفی است که در اثر تفسیر مج

)، در تحقیق 2005( 1نیازي به انتقام و تالفی جویی نداشته باشد. تامپسون، اسنایدر ، هومفان و همکاران

خود، بخشش را به سه نوع بخشش خود، دیگران و موقعیت طبقه بندي کرده اند. از جمله مولفه هاي بخشش 

هاي مربوط به است. خود بخششی تغییر در نگرش 2د توجه محققان قرار گرفته است، خود بخششیکه مور

شود. به عبارت دیگر هاي اعمال به خود است که منجر به کاهش احساسات منفی مینسبت دادن علت

ز شود که در آن انگیزش براي اجتناب ابخشش خود به عنوان یک سري از تغییرات در انگیزش تصور می

شود و در مقابل، انگیزش براي رفتار مهربانانه با خود محرك مربوط به تخلف و خود تنبیهی کاهش داده می

) معتقدند خودبخششی به افراد کمک 2010( 4). وهل، پیچیل و بنیت2005، 3یابد (هال و فینچامافزایش می

رفتار شود. آنها معتقدند که گرایش می کند تا بر عواطف و احساسات منفی خود غلبه کرده و موجب تغییر در 

هاي  شود که اوالً فرد آشفتگی هیجانی خود را که منجر به اجتناب از محركبه بخشش خود موجب می

مربوط به تحصیل می شود، کاهش دهد؛ ثانیاً چون خود بخششی نوعاً با تعهد و پیمان براي تغییر رفتار خود 

وجب می شود تا فرد با رفتارهاي گرایشی بیشتر درگیر باشد تا با در آینده همراه است، این عهد و پیمان م

) نشان داده شد که بین 1393رفتارهاي اجتنابی. همچنین در پژوهش بدري گرگري، فتحی آذر و محمدي (

خود بخششی و عواطف و مثبت و منفی با اهمالکاري تحصیلی رابطه معنی دار وجود دارد و متغیر هاي پیش 

  و عواطف مثبت و منفی قادرند تغییرات اهمالکاري را پیش بینی کنند. بین خود بخششی

لذا با توجه به موارد مذکور و سوابق موجود این پژوهش در صدد پاسخگویی به این سؤال بود که آیا      

توان اهمالکاري و اي و خود بخششی میهاي مقابلهفراهیجان، مهارت براساس نمرات فرد در متغیرهاي

  آموزان را پیش بینی کرد؟فرسودگی تحصیلی دانش

  

  ضرورت و اهمیت پژوهش -1-3

فراوان دارد. افراد  ریها تأث طهیح ریها است که بر ساانسان یابعاد زندگ نیاز مهم تر یکی یلیتحص یزندگ     

 يمهارت ها يریفراگ قیاز طر زیحاصله از آن و ن يها شرفتیخود در مدرسه و پ یلیبه واسطه عملکرد تحص

بخش و  تیرضا يدر شغل ها زیتوانند خود را در جامعه نشان دهند و ن یدر مدرسه م یو ارتباط یآموزش

                                                           
1-Thopson,Y. L., Snyder, C. R., Hoffman & et al 
2-Self-forgiveness 
3- Hall & Fincham 
4-Wohl, Pychyl & Bennett 



9 

). در 1393 ،یو مکتب القی ییشهن ا،ین یفراگرفته شده، خود را ارتقا بخشند (گلستان يهامتناسب با مهارت

 ندهیآ يهاتیها به فعالآن یدهجهت جهیو شکست و در نت تیافراد نشان دهنده موفق یلیواقع، عملکرد تحص

توجه و  شرفتهیپ يمهم توسعه کشورها لیاز دال یکیکه  رندباو نیصاحب نظران بر ا نیشان است. همچن

و  دهیبرگز یانسان يروین انیخالق و موثر است. دانش آموزان و دانشجو يروهاین تیاهتمام آن کشورها به ترب

 نیاست و ا یآموزش يهابرنامه یآنها از جمله اهداف اساس یلیتحص تیکشور هستند و موفق يسازندگان فردا

 یرونیو ب یدرون يرویکه از حداکثر ن ابندیدست  یتیتوانند به موقع یم لیدر تحص تیموفق ي سطهگروه به وا

موفق را کسب  یماعاجت یزندگ يالزم برا طیاستفاده نموده و شرا یبه اهداف آموزش عال یابیدست يخود برا

به  یابیاز دست  رافو انح ادیز یو اجتماع يساز مشکالت فرد نهیزم لیدر تحص تیکنند، برعکس عدم موفق

 يها طیدر مح رانیفراگ نی). با وجود ا1390 ،يزرند ینیو پوربهاءالد یغمیاست (ض یآموزش ستمیاهداف س

 ییهاچالش نیچن یشوند وقت یمواجه م يمتعدد يهاخود با چالش یبه اهداف آموزش یابیدر دست یآموزش

 رانیفراگ یروانشناخت یستیو بهز یلیتحص عملکردو  زشیانگ يبر رو يانباریدر نظر گرفته شوند، اثر ز یمنف

 عیشا اریبس یآموزش طیکه در مح ياز موارد یکی). 1391 د،یو پورس القی ییشهن ،يخواهد داشت (بهروز

،  يو فرار ری(اوزن، دم ردیگیرا در بر م یآموزش يهاطیدرصد مح 95تا  40است و  یلیتحص ياست اهمالکار

-یرا م یلیتحص يعوامل موثر بر اهمالکار ییک سو ضرورت پژوهش و شناسایباال از  وعیش نی) و ا2009

در  یآموزشکاران نظام رو دست اند زانیربرنامه ژهیتوجه و گرید ي) و ازسو1391و همکاران،  يرساند (نصر

آن در  یمنف يهاامدیعوامل از پ نیا یی). با شناسا1390 ،يرساند (سواریاصالح آن را م ایجهت کاهش و 

مسأله و برخورد  نیبه ا شتریشود و توجه بیم يریشگیپ يماد يها نهیو هز یلیتحص ،یمسائل روان نهیمز

 یلیدر سطوح مختلف تحص رندگانیادگی یدر جهت حل معضالت آموزش یتواند گامیو کارشناسانه م يجد

  ).1391 ،يو دماوند یشاهرخ ،يباشد (نصر

 يفشارها ییاروپا يدهد که در مدارس کشورها ینشان م زین ریاخ یابی نهیزم يهاپژوهش گرید يسو از     

داشته  يفوق العاده ا شیافزا یلیتحص یروان يمربوط به فشارها یمربوط به مدرسه و مشکالت سالمت یروان

-). مخصوصأ دانش1392 ،ییچماجا يایو خشنود ن ی، به نقل از رستم اوغل2009،  1ي.دی.سياست (او.ا

گذر  نیاند، اشده يباالتر یلیوارد مقطع تحص یعنیداشتند  يدیجد یلیکه گذر تحص یآموزان نوجوان

شود  یتلق يجد دیروند هشدار دهنده با نیشود و لذا ایم یلیتحص یو فرسودگ یموجب فشار روان یلیتحص

 یمانند خستگ ییها یژگیبا و یموزشآ يها تیدرموقع یلیتحص ی). فرسودگ2008و همکاران،  2آرو-(سالمال

 زیو ن ینسبت مطالب درس تیو بدون حساس نانهیاز الزامات مربوط به مطالعه، رشد حس و نگرش بد ب یناش

  .)2005آرور و ناتانن، -(سالما شود یمشخص م یلیو تحص یدر امور درس فیضع یشخص شرفتیاحساس پ

  

                                                           
1-OECD 
2-Salmela-Aro 
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Abstract: 

     This study aimed to investigate the roleo، metaemotion, coping skills and، self-forgiveness 
in predicting Academic procrastinathon and academic burnout  in students. method used in 
this study was descriptive-correlation. The population of this study consists of all the students 
in three schools Dvrh¬Y second (95-94 school year) Meshkinshar city were studying. From 
among this population sample of 90 individuals were selected using multi-stage cluster 
sampling method. To collect data, questionnaires academic procrastination Solomon and Ruth 
Bloom, academic burnout Salma- Arrow and Naatann, Frahyjan (ME), Coping strategies 
Billings and mouse assessment scale was used, and the tendency to forgive Thompson et al. 
obtained by statistical tests, Pearson correlation and multiple linear regression analysis was 
performed. The results showed that the academic burnout and academic procrastination with 
metaemotion, coping skills and problem-oriented coping skills self-forgiveness significant 
negative emotion there is a significant positive relationship. Multiple regression analysis also 
showed that 25% of the total variance Az¬ academic burnout and 20% of the total variance of 
academic procrastination by metaemotion students, coping skills and self-forgiveness is an 
explanation. 
 

Keywords:Academicprocrastinathon- academic burnout - metaemotion- coping skills- self-

forgiveness  
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