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 چكیده                          

همبستگی،  ا روش تحقیقبشناختی آنان بر اساس سرمایه روانآموزان یلی دانشورزی تحصبینی تعللپیشپژوهش حاضر با هدف 

در نظر گرفته امعه آماری جو به عنوان  1399-00در سال تحصیلی  آموزان دختر پایه دهم شهرستان بابلانجام شد. کلیه دانش

های ، پرسشنامهگیریاندازه ب شدند. ابزارانتخانفر به عنوان نمونه آماری  320تعداد ، گیری در دسترسشد که به روش نمونه

ضریب آلفای  بود. (1984لوم )ورزی تحصیلی سولومون و راث بو تعلل (2007) همكاران و شناختی لوتانزروان سرمایهاستاندارد 

( =05/0) درصد 95طمینان ایافته ها در سطح  .است 81/0و  85/0به ترتیب برابر ها پایایی پرسشنامهکرونباخ نشان داد که 

-تاب دواری ویبینی، امخوش های آن یعنی خودکارآمدی،شناختی و مولفهسرمایه روان داری بیننشان داد که رابطه منفی معنی

توسط ورزی تحصیلی تعللدرصد از  5/68 چنین،هم .وجود داردآموزان دختر پایه دهم ورزی تحصیلی دانشتعللبا  آوری

-مایه روانسرهای ولفهماز بین به طوری که،  .بینی( استقابل تبیین )پیش امیدواریینی و بآوری، خوش، تابخودکارآمدی

ب بعدی به . در مراتاردد آموزان دختر پایه دهمورزی تحصیلی دانشتعللبینی بیشترین سهم را در پیش بینیخوش شناختی،

  قرار دارند. خودکارآمدیو  تاب آوری، امیدواریترتیب 

 ورزی تحصیلی، پایه دهم.: سرمایه روان شناختی، تعللواژگان کلیدی                      
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 مقدمه 

از طریق یادگیری رشد فكری پیدا می کند و انسان انگیز انسان در دنیای امروز زاییده یادگیری است، های شگفتهمه پیشرفت

ند که سطح دانش و معلومات خود را افزایش فعلیت می یابد. بنابراین، با رشد علم انسان ها تمایل پیدا کرد ،توانایی های ذهنی اش

وجود انگیزه اجتماعی قوی برای ادامه تحصیل،  با ای در زندگی افراد به خود اختصاص داد.دهند. بدین سبب، تحصیالت جایگاه ویژه

انه ای برای سهل پایین بودن انگیزه های فردی باعث به وجود آمدن مشكالتی در مسیر یادگیری و تحصیل شد. انسان ها هر بار به

شناسان تربیتی انگاری های خود تراشیدند تا جایی که این اعمال ناپسند به صورت یک عادت برای آنان درآمد. همین امر، توجه روان

بسیاری را به خود جلب کرد که چرا اکثر افراد به تعلل ورزی در کارهای شان مبتال هستند، خصوصا زمانی که این تعلل ورزی در حیطه 

تواند بزرگترین ضرر را به زندگی علمی آنان وارد نماید تا جایی که بسیاری از افرادی که کند، میحصیلی و یادگیری افراد بروز پیدا میت

های فراوانی را از دست داده اند و از هوش و توان یادگیری باالیی برخوردارند، بخاطر همین تعلل داشتن در امور تحصیلی فرصت

یا به آینده موکول کردن کارها،  ورزیتعلل (.1394)یعقوبی و همكاران،  هایت توان خود را در زمینه علمی ظاهر سازندنتوانسته اند ن

عادتی است که در بسیاری از افراد وجود دارد تا جایی که از تمایالت ذاتی انسان شمرده می شود. تعلل ورزی، عملی است که در نظر 

است، ولی در اغلب موارد جز استرس، به هم ریختگی و شكست های پیاپی، پیامد دیگری ندارد و اول، هدفش خوشایند کردن زندگی 

تواند از طریق ممانعت از پیشرفت و عدم این مطلب هم قابل ذکر است که تعلل ورزی همیشه مسأله ساز نیست، اما در اغلب موارد می

پدیده گسترده  ورزی(. تعلل1392، و شكری بختگلستانیمراه داشته باشد )ناپذیری به هدسترسی به اهداف، پیامدهای نامطلوب و جبران

ها را دارد، تعریف شده است، علیرغم این که فرد هایی که فرد قصد انجام آنای است که به عنوان تاخیر عمدی در فعالیتو شناخته شده

ی تحصیلی به صورت تاخیر غیرضروری در انجام تكالیفی که ورزتعلل (. 2013، 1ها آگاه است )کلینگسیکاز نتایج پیامدهای منفی آن

-(. این تاخیر اغلب در موضوعاتی مانند نوشتن تكالیف و مطالعه برای امتحان همراه می2،2010باید انجام شوند، تعریف شده است )یانگ

گیرند به سوی در آن اشخاص تصمیم میکند که ورزی تحصیلی به عنوان نوعی فرایند ضدانگیزشی عمل می(. تعلل2010، 3باشد )کاپان

( نشان 2009) 5(. اوزن اوزر و همكاران2008، 4)تان و همكارانتحصیلی شان را به پایان نرسانند انجام کارها حرکت نكنند و تكالیف

نه تنها یک مشكل  نشان داده اند که تعلل ورزی ی دیگر،آموزان تعلل ورزی تحصیلی باالیی دارند. بررسی هادرصد از دانش 27 دادند

یكی (. 1394باشد )جوادی و همكاران، مدیریت زمانی، بلكه فرایند پیچیده ای است که شامل مولفه های هیجانی، شناختی و رفتاری می

 شناختی، سرمایه رواناستآموزان و هم در ایجاد احساس انسجام روانی آنان، تاثیرگذار از متغیرهایی که هم در پیشرفت تحصیلی دانش

هایی نظیر متعهد شدن و انجام تالش الزم برای شناختی است که با مشخصهای مثبت روانشناختی یک حالت توسعهاست. سرمایه روان

های حال و آینده انگیز )اعتماد به نفس/خودکارآمدی(؛ داشتن استناد مثبت درباره موفقیتبرکسب موفقیت در کارها و وظایف چالش

                                                      
1. Klingsieck 

2. Yong 

3. Capan 

4. Tan et al. 

5. Uzun Ozer et al. 
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در راه رسیدن به هدف و در صورت لزوم تغییر مسیر رسیدن به هدف برای دستیابی به موفقیت )امیدواری( و  )خوش بینی(؛ پایداری

(. 2007، 1یابی به موفقیت )انعطاف پذیری( شناخته می شود )لوتانز و همكارانها و مشكالت برای دستپایداری هنگام مواجه با سختی

لف قادرند عملكرد تحصیلی را بهبود بخشند. امیدواری، به واسطه اثر بر توانایی دانش آموزان شناختی از مسیرهای مخت ابعاد سرمایه روان

بینی از  ها، خوش زم در جهت رسیدن به آن هدفالها و داشتن انگیزه  زم برای رسیدن به هدفالگذاری، تجسم مسیرهای  در هدف

ی، به واسطه افزایش ظرفیت دانش آموزان برای پاسخ دادن و حتی آور طریق اسنادهای علی مثبت و تبیین وقایع به صورت مثبت، تاب

های خود برای انجام  شكوفا شدن در شرایط فشارزای تحصیلی و خودکارآمدی از طریق افزایش اطمینانی که دانش آموزان به توانایی

رابینز و (. عالوه بر این، 2007، 2ولیوتوانند اثرات مثبتی بر عملكرد تحصیلی داشته باشند )لوتانز و ا دارند، می یک تكلیف خاص

زا مقابله بهتری داشته، های استرسسازد تا در موقعیت( معتقدند برخورداری از سرمایه روان شناختی افراد را قادر می2008) 3همكاران

سازد تا به اختی، افراد را قادر میشنبودن از سرمایه روانتر باشند. در واقع، برخوردارتنش کمتری را تجربه و در برابر مشكالت توانمند

با توجه به این  (.1391دیدگاه روشنی در مورد خود برسند و کمتر تحت تأثیر وقایع روزانه قرار بگیرند )بهادری خسرو شاهی و همكاران، 

پیامدهای  ،ز مطالعاتبسیاری ا ، درکه تعلل از جمله عواملی است که تقریباً همیشه عوارض منفی بر بهزیستی فردی بر جا می گذارد

تعلل اثرات منفی بر سالمت جسمی،  چنین،شده است. همروان )مثل استرس، اضطراب و افسردگی( اثبات جسم و بر سالمت  آنمنفی 

(. برخی تعلل را یک مشكل رفتاری دانسته اند، برخی دیگر 2005 ،4چو و چویچانعادات غذایی و ورزش افراد بر جای می گذارد )

لل یک مشكل شناختی است. به نظر می رسد مبنای تعلل، افكار و باورهای غلط و غیر منطقی در مورد چگونگی شرایط و معتقدند تع

بودن  انگیزهها است. به اعتقاد برخی پژوهشگران، تعلل یک مشكل انگیزشی است. در این دیدگاه تعلل به دلیل تنبلی یا بینتایج فعالیت

تواند یک عادت باشد که در گیرد که افراد تعللی، عالقه مند به انجام فعالیت دیگری هستند. تعلل میمینیست، بلكه از آن جهت انجام 

شود. از طرفی، به تعلل به عنوان یک اختالل شخصیتی نیز نگریسته شده است. در نهایت به کاهش انتظار خودکارآمدی فرد منجر می

هایی چون بی ارادگی، نداشتن پشتكار، تنبلی، عدم توجه و ضعف قدرت طلبی شناخته این دیدگاه، تعلل به عنوان ضعف وجدان با ویژگی

ها و عواطف منفی در تواند به عنوان یک راهبرد برای تنظیم شناخت(. از این رو، تعلل ورزیدن می1389شده است )کاظمی و همكاران، 

 ،5اند )دایتز و همكارانهای منفی گزارش نمودهباط با هیجانهای زیادی تعلل ورزی را دارای ارتنظر گرفته شود و این که پژوهش

(. هر چند برخی صاحب نظران معتقدند تعلل می تواند آثار مثبت و کارکردی داشته باشد، اما به اعتقاد بسیاری از آن ها، تعلل 2007

( نشان داد رابطه معناداری بین 2014) 6(. پژوهش سیو و همكاران2005چو و چوی، چانتر جنبه غیر کارکردی و مخرب دارد )بیش

                                                      
1. Luthans et al. 

2. Avolio 

3. Robbins et al. 

4. Chun Chu & Choi 

5. Dietz et al. 

6. Siu et al. 
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بین از رسیدن (  نشان دادند افراد خوش2010) 1سرمایه روان شناختی با اشتغال به مطالعه و انگیزش درونی وجود دارد. کارور و همكاران

، آشفتگی و اضطراب چنین، خوشبینی باالبه اهداف اطمینان دارند و افراد بدبین در رسیدن به هدف و شرایط مشابه شک دارند. هم

یكی از اهداف و وظایف مهم آموزش (. بنابراین، 2002، 2کمتری را در انتهای نیم سال تحصیلی پیش بینی می کند )بریست و همكاران

و پرورش، ایجاد زمینه برای رشد همه جانبه فرد و تربیت انسان های سالم، کارآمد و مسئول برای ایفای نقش در زندگی فردی و 

است. از آنجایی که دانش آموزان به عنوان رکن اساسی نظام آموزشی کشور، در دستیابی به اهداف نظام آموزشی نقش و  اجتماعی

جایگاه ویژه ای دارند، توجه به این قشر از جامعه از لحاظ آموزشی و تربیتی، باروری و شكوفایی هر چه بیشتر نظام آموزشی و تربیتی 

یی، با توجه به تقاضای روزافزون جهت ارتقای کیفیت آموزش و بهبود عملكرد تحصیلی دانش آموزان، جامعه را موجب می گردد. از سو

خصوص که ممكن است بازدارنده توجه به تأثیرات منفی بسیاری که پدیده تعلل ورزی بر نحوه تفكر، نگرش، رفتار و عمل افراد دارد، به

ب افت تحصیلی شود و با توجه به جدید بودن موضوع و این که بیشتر تحقیقات های تحصیلی و در نتیجه سبدانش آموزان از فعالیت

صورت گرفته در این زمینه در سطح آموزش عالی بوده و از آنجا که عوامل تأثیرگذار بر تعلل ورزی تحصیلی موجب افت کیفیت و کمیت 

تری در مورد دانش آموزان مقاطع مختلف یشتر و دقیقشوند، لزوم مطالعات تكمیلی بعملكرد تحصیلی و درنهایت فرسودگی تحصیلی می

ترین اهداف تواند زمینه را برای بهبود کارآمدی تحصیلی که یكی از مهمتحصیلی ضروری و مورد نیاز است. لذا، نتایج این پژوهش می

رین مدارس و روان شناسان تربیتی تواند برای مشاوهای این پژوهش میچنین، یافتهنظام های آموزشی در جهان است، فراهم آورد. هم

کاری و تعلل ورزی دانش آموزان مفید واقع گردد. از آن جا که دانش آموزان و معلمان در کاهش مشكالت تحصیلی مرتبط با اهمال

شگاه، دختر مقطع تحصیلی متوسطه دوم و به طور ویژه پایه دهم که در آستانه ورود به جامعه )انتخاب رشته تحصیلی، کنكور و دان

ازدواج، شغل و کسب منبع درآمد و غیره( قرار دارند، روزهای سرنوشت ساز خود را طی می کنند و آینده آنان به تصمیم هایی که در این 

دوران می گیرند، رقم خواهد خورد، پژوهش حاضر قصد دارد به این سوال پاسخ دهد که آیا تعلل ورزی تحصیلی بر اساس سرمایه روان 

 آموزان پایه دهم شهرستان بابل قابل پیش بینی است؟ شناختی دانش

 

 روش

 امعه آماریج باشد.های کاربردی و از لحاظ روش جز مطالعات همبستگی میطرح پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع پژوهش

نفر  320که تعداد  1399 – 00سال تحصیلی در  دانش آموزان دختر پایه دهم مقطع متوسطه دوم شهرستان بابلعبارت است از کلیه 

جهت گردآوری  شدند. گیری غیرتصادفی در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخابطبق جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه

 اطالعات مورد نیاز از پرسشنامه های زیر استفاده شد:

 خرده هر سوال و 24 شامل (2007) همكاران و روان شناختی لوتانز سرمایه : پرسشنامهپرسشنامه سرمایه روان شناختی

-می پاسخ (1نمره  کامالً مخالفم تا 6 نمره موافقم لیكرت )کامالً ایدرجه 6 در مقیاس گویه هر به آزمودنی و گویه 6 شامل مقیاس

 از یآورتاب مقیاس ، خرده12تا  7از طریق سواالت  امیدواری مقیاس ، خرده6تا  1طریق سواالت  از خودکارآمدی مقیاس خرده دهد.

                                                      
1. Carver et al. 

2. Brissette et al. 
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 و خسروشاهی بهادری پژوهش شود. درسنجیده می 24تا  19 سواالت طریق از بینیخوش مقیاس خرده و 18تا  13سواالت  طریق

 شد. تعیین 85/0آلفای کرونباخ  بر اساس آن پایایی و تایید پرشسنامه ( روایی1391همكاران )

گویه  27ه در قالب ک( طراحی شد 1984ث بلوم در سال ): این پرسشنامه توسط سولومون و راپرسشنامه تعلل ورزی تحصیلی

ودن و تمایل به همال کار ببه ا مولفه های آماده شدن برای امتحانات، آماده کردن تكالیف، آماده کردن مقاله، احساس ناراحتی نسبت

فقت خود میزان موا هندگاندسخهای آن به این صورت است که پاتغییر عادت تعلل ورزی را سنجش می کند. نحوه پاسخ دهی به گویه

همیشه: »و « 4اکثر اوقات: نمره »، «3گهگاهی: نمره »، «2ندرت: نمره به»، «1هرگز: نمره »های را با هر گویه با انتخاب یكی از گزینه

شوند. در اری میگذعكوس نمره، به صورت م25و  23، 21، 16، 15، 13، 11، 6، 4، 2های دهند. در این مقیاس گویهنشان می« 5نمره 

وایی مطلوب رها بیانگر افته(، روایی پرسشنامه با استفاده از روش تحلیل عاملی محاسبه شد که ی1386پژوهش جوکار و دالورپور )

 به شد.محاس 81/0با  برابر کرونباخ آلفای ( ضریب1396پرسشنامه بود. در پژوهش ستایشی اظهری و همكاران )

های آمار استنباطی شامل های آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و از شاخصاز شاخص هابرای تجزیه و تحلیل داده

 1اسمیرنوف-کولموگروف استفاده شد. بر این اساس، نخست آزمون معتبر 23SPSS با نرم افزار یهمبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون

کنند. لذا ص گردید کلیه متغیرها از یک توزیع نرمال تبعیت میجهت تشخیص نرمال بودن متغیرهای پژوهش به اجرا در آمد و مشخ

پیرسون و تحلیل رگرسیونی چند متغیره گام به گام مجاز تشخیص داده شد و از این آزمون ضریب همبستگی  استفاده از آزمون پارامتری

 ها جهت آزمون فرضیه ها استفاده شد. 

 

 هایافته

 

 شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر های مورد بررسی: 1جدول 

 انحراف استاندارد میانگین نمونه میانگین نظری بیشینه کمینه مولفه ها متغیرها

 

 

 سرمایه

 روان شناختی

 14/1 24/4 50/3 6 1 خودکارآمدی

 09/1 21/4 50/3 6 1 خوش بینی

 22/1 28/4 50/3 6 1 امیدواری

 16/1 32/4 50/3 6 1 تاب آوری

 99/0 26/4 50/3 6 1 کل

 55/0 67/2 3 5 1 تعلل ورزی تحصیلی

        

-ی و تابدواریبینی، امخوش ، نشان می دهد که میانگین متغیر سرمایه روان شناختی و مولفه های آن یعنی خودکارآمدی،1جدول 

تر است. از سویی، میانگین زرگب( 50/3)میانگین نظری: که از نقطه برش  است 32/4و  28/4، 21/4، 24/4، 26/4آوری به ترتیب برابر 

 ( است.3تر از نقطه برش )میانگین نظری: که کوچک است 67/2متغیر تعلل ورزی تحصیلی برابر 

                                                      
1. Kolmogorov-Smirnov 



 

 63/… پیش بینی تعلل ورزی تحصیلی بر اساس سرمایه روان شناختی دانش آموزان

 
 

 

 

علل ( با توریآاری و تاببینی، امیدوخودکارآمدی، خوشسرمایه روان شناختی و مولفه های آن )بین ، میزان همبستگی 2جدول 

 دختر پایه دهم را نشان می دهد. لی دانش آموزانورزی تحصی

 دانش آموزان : بررسی همبستگی بین سرمایه روان شناختی و تعلل ورزی تحصیلی2جدول 

 شاخص های آماری متغیرها

 n r P مالک پیش بین

  خودکارآمدی

 

 ورزی تحصیلیتعلل

320 73/0 -  000/0 

 000/0  - 77/0 320 خوش بینی

 000/0  - 76/0 320 امیدواری

 000/0  - 69/0 320 تاب آوری

 000/0  - 78/0 320 سرمایه روان شناختی

( تایید می شود، چرا که 1H( رد و فرضیه پژوهش )0H(، فرضیه صفر )α=05/0درصد ) 95، نشان داد در سطح اطمینان 2جدول     

ولفه سرمایه روان شناختی و م توان ادعا کرد بینبنابراین، میاست. ( کوچكتر = 05/0خطای پیش بینی شده )( از Pسطح معناداری )

نفی معنی رابطه مهم پایه د تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان دختربا  بینی، امیدواری و تاب آوریهای آن یعنی خودکارآمدی، خوش

 داری وجود دارد.

(  ناختیشمایه روان های سرهمولفمتغیرهای پیش بین )، مقادیر تحلیل واریانس رگرسیونی و ضرایب همبستگی چندگانه بین 3جدول 

 را نشان می دهد.  (تعلل ورزی تحصیلیمتغیر مالک ) و

 ضرایب همبستگی چندگانه : تحلیل واریانس رگرسیونی و3جدول 

مجموع  منبع تغییرات

 مربعات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مربعات

F P r 2r  2r  تعدیل

 شده

  94/33 4 74/135 رگرسیون

07/171 

 

 

000/0 

 

   

 681/0 685/0 828/0 20/0 315 49/62 باقی مانده

    - 319 23/198 مجموع

( تایید می شود، چرا که 1H( رد و فرضیه پژوهش )0H(، فرضیه صفر )α=05/0درصد ) 95نشان داد در سطح اطمینان ، 3جدول    

های  سرمایه توان ادعا کرد سهم هر یک از مولفهست. بنابراین، میا( کوچكتر = 05/0خطای پیش بینی شده )( از Pسطح معناداری )

بینی، امیدواری و تاب آوری( در پیش بینی تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان دختر پایه دهم متفاوت روان شناختی )خودکارآمدی، خوش

های مولفهتوسط رزی تحصیلی دانش آموزان وتعللدرصد از  5/68بر اساس ضریب تعیین محاسبه شده می توان اظهار داشت که است. 

 قابل پیش بینی است. امیدواری، تاب آوری، خوش بینی و یعنی خودکارآمدی سرمایه روان شناختی
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بینی، امیدواری و تاب آوری در پیش بینی تعلل ورزی های خودکارآمدی، خوشسهم هر یک از مولفهدهد ،  نشان می4جدول 

 چه میزان است.تر پایه دهم تحصیلی دانش آموزان دخ

 : ضرایب متغیرهای وارد شده در معادله رگرسیون4جدول 

 B Beta t P متغیرهای پیش بین

 000/0 071/3 - 33/0 - 40/0 خودکارآمدی

 000/0 591/8 - 50/0 - 61/0 تاب آوری

 000/0 343/7 - 63/0 - 72/0 خوش بینی

 000/0 297/5 - 61/0 - 69/0 امیدواری

      

-تعللبینی ، بیشترین سهم در پیش63/0با ضریب تاثیر  بینیخوش شناختی،سرمایه روانهای دهد از بین مولفهنشان می 4جدول 

با ضریب تاثیر  تاب آوری، 61/0با ضریب تاثیر  امیدواری. در مراتب بعدی به ترتیب دارد را آموزان دختر پایه دهمورزی تحصیلی دانش

 قرار دارند.  33/0ا ضریب تاثیر ب خودکارآمدیو  50/0

 

 نتیجه گیریبحث و 

 ها نشان دادیافتهانجام شد. شناختی آنان بر اساس سرمایه روانآموزان ورزی تحصیلی دانشبینی تعللپیشپژوهش حاضر با هدف 

تعلل با  یدواری و تاب آوریبینی، امسرمایه روان شناختی و مولفه های آن یعنی خودکارآمدی، خوش بین یداری رابطه منفی معن که

بیشترین سهم  بینیخوشسرمایه روان شناختی، مولفه های در بین  که مشخص شدچنین، هم. وجود داردورزی تحصیلی دانش آموزان 

قرار  یخودکارآمدو  تاب آوری، امیدواری. در مراتب بعدی به ترتیب دارد آموزان دختر پایه دهمورزی تحصیلی دانشتعللبینی را در پیش

بریست و  ،(2005) چو و چوی، چان(2010) کارور و همكاران، (2014سیو و همكاران ) هاینتایج پژوهشنتیجه به دست آمده با  دارند.

بر  همسو است. (1389) کاظمی و همكاران و (1391) بهادری خسرو شاهی و همكاران ،(1394) جوادی و همكاران، ،(2002) همكاران

زا،  های استرس وه بر مقابله بهتر در برابر موقعیتالسازد تا ع شناختی، افراد را قادر می وردار بودن از سرمایه روانبرخ اساس یافته ها،

 شناختی در دانش آموزان می افزایش سرمایه روان . از همین رو،یی برخوردار باشندالت از توان باالکمتر دچار تنش شده، در برابر مشك

دانش آموزان با سرمایه  از سویی، .وری جامعه شود یزه پیشرفت، رسیدن به موفقیت تحصیلی و تسهیل بهرهرفتن انگ التواند موجب با

و فعالیت های پر مخاطره را نه به صورت تهدید  دارندهای تحصیلی را با چالش باالتری در مواجه روان شناختی باالتر، توانایی مقابله

طرفی، سرمایه روان شناختی باال باعث افزایش ادراک کنترل تحصیلی و ایجاد اسنادهای از  .بلكه به عنوان فرصت در نظر می گیرند

بینی بیشتری داشته باشند عملكرد تحصیلی آنها نیز بهتر  آموزان خوش به میزانی که دانشهم چنین،  مثبت از موفقیت در آنان می شود.

. در کنند بینی می سازی تحصیلی و عملكرد پایین را پیش ناتوان ودبینی پایین و کاهش باورهای فراشناختی مثبت، خ خواهد شد. خوش

آموزان  تواند بر روند آموزش و پرورش دانش شناختی می سرمایه روان مهم های امیدواری به عنوان یكی از مؤلفه این میان،

دانش آموزان با داشتن از جهتی،  .دآموزان نظیر پیشرفت تحصیلی داشته باش تأثیرگذاشته و نقش مهمی در ارتقاء منابع شخصی دانش

برخوردار هستند و به توانایی های خود برای رسیدن به اهداف تحصیلی و نیز سرمایه روان شناختی، از باورهای خودکارآمدی قوی تری 

ند. افرادی کسب تبحر و تسلط در تكالیف یادگیری اطمینان دارند و تالش بیشتری برای موفقیت در تكالیف چالش انگیز صرف می کن

مخاطره های پرتوانند کارهای خود را انجام دهند و در موقعیتدارند که می کامل که از خودکارآمدی باالتری برخوردار هستند، اطمینان

ترین محدودیت این پژوهش مربوط به روایی بیرونی آن است چرا که این مهم مانند هر پژوهشی، دچار یاس و نا امیدی نمی شوند.
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انجام شده است و لذا تعمیم نتایج آن به جامعه  بابلمقطع متوسطه دوم در شهرستان  دختر پایه دهم نها بر روی دانش آموزانپژوهش ت

به سبب  های دیگر نیازمند انجام پژوهش در این زمینه است. محدودیت دیگر این پژوهش شیوه نمونه گیری بوده است. از آن جا که

بوده است، لذا در تعمیم نتایج به جامعه باید  در دسترستصادفی غیرشیوه نمونه گیری به صورت ، 19-شیوع و همه گیری اپیدمی کووید

-ورزی تحصیلی دانشبینی تعللسرمایه روان شناختی در پیش و نقش تاثیرتایید با توجه به تایید فرضیه ها و  نهایت احتیاط به عمل آید.

گونه کم کاری در وضعیت اخالقی و آموزشی دانش آموز مانند کسب نمرات ضعیف، می گردد در صورت مشاهده هر پیشنهادآموزان، 

حاضر نكردن تكالیف، دعوا و کتک کاری، گوشه گیری و انزوا، مراتب از سوی معلمان، مدیریت مدرسه و والدین پیگیری و دالیل آن 

روز رفتارهای پرخاشگرانه دانش آموز در مدرسه چه در در صورت ب بدون وارد کردن هر گونه فشار و استرس به دانش آموز بررسی گردد.

ارتباط با دوستان و چه در ارتباط با معلمان و اولیای مدرسه، مراتب به خانواده گزارش و برای پیشگیری و درمان آن از نظر متخصصان 

ین کنترل شود و در صورت مشاهده هر انجام تكالیف درسی به طور روزانه و هفتگی از سوی والد روان شناسی و مشاوره استفاده گردد.

خانواده ها  گونه تاخیر در انجام تكالیف یا کسب نمره های ضعیف دالیل آن بطور جدی از سوی خانواده، مدرسه و معلم بررسی شود.

ان فرصت و زمینه باید در هر دوره از رشد فرزندان خود از نظر ایجاد محیط مناسب با  آن دوره برای فرزندان تالش کنند تا فرزندان ش

های کافی برای رشد روانی و تشخیصی داشته باشد. خانواده ها به شدت از تماشای فیلم ها و انجام بازی هایی که به تقویت خشونت و 

پرخاشگری در فرزندان شان می گردد، جلوگیری نمایند و در انتخاب رسانه های اینچنینی نقش مشاور را برای فرزندان ایفاء نمایند. 

هیداتی اندیشیده شود که نوجوانان و جوانان به سهل ترین شیوه ها و با کمترین هزینه به مراکز ورزشی، تفریحی و فرهنگی در تم

مناطق مختلف شهری و روستایی دسترسی داشته باشند. برنامه های آموزشی، بهداشتی و پرورشی مورد نیاز کودکان و نوجوانان دانش 

شود توصیه می چنین،هم ی چند رسانه ای و شبیه ساز تهیه و در اختیار مدارس و خانواده ها قرار گیرد.آموزان در قالب نرم افزارها

در بین معلمان و مدیران  حتی در سراسر کشور و و مقاطع تحصیلی همهدر ای در بین همه دانش آموزان )هر دو جنسیت( پژوهش مشابه

 شود. انجام آموزش و پرورش
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