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Abstract
The academic procrastination discussions is an
important issue in recent years for many researchers
since it has been a bad habit and behavioral problem.
The aim of this study was to examine the role of the
positive and negative affect, fear of failure and goal
achievement orientation in predicting procrastination
among 120 male and female students at Payam Noor
university of Delfan during The academic year 20132014. We selected this sample through randomized
sampling method. The data were collected by
questionnaires named Positive and Negative affect
(Watson and et al, 1988), Goal achievement
orientation (Elliot and McGregor, 2001), Fear of
failure (Rajabi and Abbasi, 2011) and Academic
procrastination (Sevari, 2011). The date were analyzed
by using correlation coefficient and multiple
regression. Results indicated that negative affect
(P<0.005, r= 0.191), avoidance goal achievement
orientation (P<0.005, r=0.184) and fear of failure
(P<0.001, r=0.293) was positively and significantly
related to academic procrastination. In addition
positive affect (P<0.001, r= -0.302) and mastery goal
achievement orientation (P<0.000, r= -0.360) was
negatively and significantly related to academic
procrastination. Finally, there was no meaningful
relationship between performance goal achievement
orientation and procrastination. Regression analysis
showed that variables positive affect (P<0.002),
mastery goal achievement orientation (P<0.004) and
fear of failure (P<0.001) have involved in predicting
factor of academic procrastination and fear of failure
has the strongest value.
Keywords: academic procrastination, fear of failure,
goal achievement orientation, positive affect, negative
affect, students.
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مقدمه
ارتقای بهداشت

( مدی .)1390 ،عاطرة نرتم یت
روایتم

تیط دایشتاا بت عنتوا یکتم ا

همترین ابعاد توسع و بهسا ی نابع ایسایم بود و ا جملت
سا های کلیدی در این ینت کت بایتد بت ن توجت شتود
اهمالکاری ت صیلم 1هس  .اهمالکاری ،یلیتو هتا یرتر را
تأثیر قرار داد و ا شکالت گریبتا گیتری است

ت

کت

تقریباً همیش بر بهر وری و بهزیستم افتراد تتأثیر ستو دارد
(سپهریا  )1390 ،و ب طور نرم ،پیشرف

ت صیلم را ت ت

تأثیر قرار م دهد (بالکیس .)2013 ،2دایشجویا دایشتاا هتا
شتتاید شتتناهت شتتد تتترین جمعیتت بتترای درگیرشتتد در

بُعتد عمتو م ا یتأ

درویم و عدم اشتغال ب کار لذتبخ

ک ب دیبتال ن

اس

حال های هلقم اجتنابم ا قبیل هشم ،غم ،تنرتر ،حقتارت،
احسا گنا  ،تر و عصبایی پدید م نید .عاطرتة ثبت ،
حالتم ا ایرژی فعال ،تمرکز یاد و اشتغال ب کار لذتبخ
اس

و دربرگیریدة طیتف گستترد ای ا حالت هتای هلقتم

ثب

توایمنتدی ،شتور و شتو ،

ا جمل شتادی ،احستا

تمایتل ،عالقت و اعتمادبت یرتتس است

(واتستتو و تلاتتن ،

 .)1985شواهد پژوهشم حاکم ا ن اس
حمای

8

ک عاطرة ثب

با

اجتماعم ،هوش بینم ،پاسخ های قابل ای ستا گارای

اهمالکاری ت صیلم باشند ( یچل ،تیموتم ،پیچتل و بنت ،3

رتبط اس  .درحالمک عاطرة نرم با روابط نرم ،بتدبینم و

.)2010

راهبردهای قابل ای اجتنابم همرا اس (استتپتو ،او دویتال،
ار وت و واردلو .)2008 ،9همچنین افراد با عاطرة نرم بتاال

اهمالکاری در هصوص تکالیف ،یت شتکل رایتج در
یا دایشجویا اس و ا هم ترین عوا ل شکس یا فقدا
وفقی

فراگیرا در یادگیری و دس یابم ب بریا ة پیشترف

ت صیلم اس  .اهمالکاری ب تعبیر الیس و کنتو
ن اس

4

()2000

تمایل بیشتری برای صر

سیاار و الکتل یشتا

درحالمک افراد با عاطرة ثب
صتر

تمدهنتد.

باال بهتتر تمتواینتد وسوستة

تواد را کنتترل کننتد (استچالو  ،گتوین -شتتاپیرو،
11

10

ک کاری ک برای ایجام ن تصمیمم گرفت مشود،

استتتا یویز ،وایتتار و الیتت  .)2013 ،یالمتتا و نرستتال
( )2013در پژوهشم یشا دادید ک عاطرة نرم با بهزیستتم

حداقل برای هود فرد یتایجم در برداشت باشد و درعینحال،

بتتا بهزیستتتم

بدو دلیل شخصم ب نیند
ایجام یداد ن ییز ب

ول شود .کاری ک م توایتد

یا شخص است

کرد هود مشود .درواقع م توا گرت

و باعتس ستر ی

روا شناهتم رابطتة ثبت

کت اهمتالکتاری

ثب و کاه هیجایات نرم ،بهزیستم روا شتناهتم افتراد
را افزای مدهد.

ت صیلم ،ب تعویق ایداهتن اهتدا ت صتیلم تتا ن حتدی
اس ک عملکرد طلوب ایجام یممگیرد و نجتر بت ایجتاد
پریشایم مگتردد (جیتاو ،دارو  -وستلز ،کتولینز و نیتو

بو ی.)2011 ،5

عوا ل یادی در اهمالکاری ت صتیلم یقت

ا

یتدگم ییتز

این یا بررسم عواطف ثبت و نرتم 6بت عنتوا یشتایار
کن وری ثب و کن وری نرم ا اهمی باالیم برهوردار
اس

ب حساب منید (اسچیماک ،دینر و اوی  .)2002 ،7عواطتف
ثب و نرم ب عنوا ویژگمها و صرات شخصتیتم شتناهت
تمشتتوید و ا هتتمتتترین تنظ تیمکننتتد هتتای کارکردهتتای
روا شناهتم ،اجتماعم ،شغلم و ت صیلم

طالعات یشا

دارد .درواقتع افتزای

مدهند کت عاطرتة ثبت

حافظ  ،یادگیری و رفتار اس

هیجایتات

تستهیلکننتدة

درحالمک عاطرة نرتم اثتری
12

افسرد کنند دارد (فبریلیا و واروکا  .)2011 ،برایا  ،تیور و

داریتد؛ در

و یکم ا پی بینمکنند هتای رضتای

روا شتتناهتم رابطتتة نرتتم و عاطرتتة ثبتت

سوب مشوید

2. Balkis
4. Ellis & Knaus
6. Positive and Negative Affect
8. Watson & Tellegen
10. Schlaucg, Gwynn-Shapiro, Stasiewicz, Molnar & Lang
12. Febrilia & Warokka
14. Magno

سولیا  )1996( 13یشا دادید ک بین عاطرة ثب و عملکترد
ت صیلم دای ن تو ا در ینتة پتردا ش اطالعتات ،رابطت
وجتود دارد .ت یتو )2003( 14ییتز دریافت

کت عتالو بتر

شخصات فردی ا قبیتل ضتریب هوشتم ( ،)IQعواطتف و
هیجایات ییز بر فرنیند یادگیری تأثیر مگذارید .یتایج ت قیق
فبریلیا و واروکتا ( )2011یشتا داد کت عاطرتة ثبت هتیچ
تأثیری در یادگیری یتدارد ،ا تا عاطرتة نرتم بت طتور نرتم
یتادگیتری را ت

تتأثیر هتود قترار مدهتد .ایتن

ققا

1. Procrastination Academic
3. Michael,Timothy, Pychyl, & Bennett
5. Jiao, DaRos-Voseles, Collins, & Onwuegbuzie
7. Schimmack, Diener, & Oishi
9. Steptoe, O’Donnell, Marmot & Wardle
11. Yilmaz & Arslan
13. Bryan, Mathur & Sulliyan
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دریافتند ک سطوح باالی عاطرتة ثبت

بتتر استتا

نجتر بت اشتتیا و

13

تئتتوری شتتناهتم -ایایزشتتم هیجایتتات

ایایزة باالتر برای طالع مشود و دریتیج عملکرد ت صیلم

(ال ارو

م دهد .همچنتین ،ت قیقتات یشتا داد ایتد
افراد را افزای
افرادی ک در حال عاطرم و هیجایم نرم هستتند احتمتال

باورها و طرح وار های شناهتم در ورد پیا دهای ن اردهندة
عدم وفقی را فعال کنتد کت دریتیجت نجتر بت تتر ا

بیشتری دارد ک اهمالکاری یشتا دهنتد (استتیل ،بترود و

تمشتتود (ک تویروی و الی توت .)2004 ،ت قیقتتات

وا ب 2001 ،1؛ سیرویس ،لیا -گوردو و پیچل.)2003 ،2
شاهدات بالینم ،تر

ا شکس  3را بت عنتوا یکتم ا

4

عل های اصلم اهمالکتاری یتام تمبریتد (بارکتا و یتوئن ،
.)1983

ققتتا دریافتنتتد کتت بتتین تتتر

ا شکستت

شکس ت

هاباین و همکارا ( )2012یشا داد ک ارتباط بین تتر
و اهمالکاری ب واسطة صالحی

شکس

و

اهمالکاری رابط وجتود دارد (الکستایدر و اویتو بتو ی ،

را یشا

2007؛ هتتاباین ،تت کرتتری و تیمتتوتم .)2012 ،6تتتر
شکس
احسا

ا

بت عنتوا یت گترای بت ار یتابم تهدیدکننتد و
اضطراب در شرایطم ک ا کا شکس وجتود دارد

تعریف شد اس

و شکل چندوجهم ایایتزة اجتنتاب است

ک با تجربة شرم و هجال

همرا است

8

(کتویروی ،ویلتو و

ا

و شایستام فردی

تعتتدیل تمشتتود .یعن تم دایشتتجویایم ک ت ستتطپ پتتایینم ا
صالحی

5

 )1991 ،وقعی های تهدیدکننتد مکتن است

و هودکارن دی را دارید بیشترین یزا اهمالکاری
مدهند.
پیشرف

طالعات یشا داد اید ک جه گزینم هد

14

با

اهمال کاری ت صیلم ارتباط دارد (هول و واتسو .)2007 ،15
در چند دهة اهیر جه گزینم هد پیشرف ب عنتوا یکتم
ا دیدگا های هم در ین ایایزش پیشرف
ایایزش ت صیلم پدیتدار شتد است

16

(الیتوت و تاریمو ،

تزلر2002 ،7؛ ت گریاتور و الیتوت  .)2005 ،افترادی کت

 .)2008طبق تعریف ن ز ( )1992رهوم جه گزینم هد

تر ا شکس باالیم دارید راهبردهای هود یظارتم یادی
ایند هود -یاتوا سا ی ،بدبینم و عملکرد اجتنتابم را اتختا

پیشرف یشا دهندة الاوی نسجمم ا باورهتا ،هیجایتات و
اسناد فرد اس ک سبب م شتود تتا بت طتر ختلتف بت

ایند

بپتردا د

مکنند ک اغلب تأثیری نرم در عملکرد ت صیلمشا

17

و بت هصتوص

وقعی ها گرای

پیدا کند و در ن

گرفتن یمرات ضعیف و ایایزش درویم کم دارد و نجتر بت

و دریهای

بهزیستم و سال روایم کمتر ایند کاه رضای و لتذت
ا وفقی در ت صیل و اضطراب بتاال و کتاه رفتارهتای

الیوت ،گریاور و گابتل ( )1999ست یتوه هتد
پیشرف یعنم هد تسلط ،19هتد عملکترد گرایشتم 20و

بینفردی ایند نستای ت ملپذیری پتایینتتر و گوشت گیتری

تستلط

تتمشتتود (کتتویروی و الیتتوت2004 ،9؛ ستتاگار ،الوالتتم و

هد

پاسخم را ارائ دهد.

ین ب فعالی

18

عملکرد اجتنابم 21را شناسایم کرد ایتد .هتد

تمایل برای فراگیری وضوعات ،اعتالی دای

و بالرعلکرد

اسپرای2009 ،10؛ استید ،شایاها و ییوفلد.)2010 ،11

توایایمهای بالقو ا طریق یتادگیری است  ،هتد

درواقع این افراد ضتطرب ،دارای هتود -تردیتدی بتاال
هستند و ب توایایمهای هودشا برای جلوگیری ا شکست

گرای هم ب عنوا تمایل برای بهتر بود یسب بت دیاترا
تعریف م شود (هالما  ،اسچراگر ،بود ا و هتاراچیویکز ،

یا طمئن هستند و اغلتب در پاستخ

عملکرد اجتنابم بر اجتناب ا ار یتابم نرتم

یا دس
ب تر
دس

یافتن ب وفقی
ا شکس

ب طتور فعاالیت شتایس وفقیتشتا را ا
12

مدهند ( ارتین .)2012 ،
2. Sirois, Melia-Gordon, & Pychyl
4. Burka & Yuen
6. Haghbin, McCaffrey & Timothy
8. McGregor & Elliot
10. Sagar, Lavallee & Spray
12. Martin
14. Goal achievement orientation
16. Elliot & Murayama
18. Elliot, McGregor & Gable
20. Performance-approach
22. Hulleman, Schrager, Bodmann & Harackiewicz

عملکترد
22

 )2010و هد

شایستام تمرکز دارد و فراگیرایتم را توصتیف تمکنتد کت
مهتواهند ا بتمکرایتم و یتاتوا ب یظتر رسید اجتنتاب
1. Steel, Brothen & Wamback
3. Fear of failure
5. Alexander & Onwuegbuzie
7. Conroy, Willow & Metzler
9. Conroy & Elliot
11. Stead, Shanahan & Neufeld
13. Lazarus
15. Howell & Watson
17. Ames
19. Mastery-approach
21. Avoidance-approach
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یمایند .در این جهت گزینتم ،فراگیتر صترفاً بترای پرهیتز ا
شکس تالش مکند (پنتریج و شای .)2002 ،1
شواهد پژوهشم حاکم ا ن اس ک هد تسلط با یل
ب یادگیری و بت دست نورد دایت جدیتد ،حرت کترد
کارهای هوب و روابط ثب با دیاترا همبستتام دارد کت
ب یوبة هود نجر ب عملکرد بهتر و افزای رضای مشتود.
در سطوح باالی اهدا تسلط ،افراد بیشتر تمایل ب همکاری
دارید و ا دیارا ب عنوا نابع ترتبط در ینتة اطالعتات
استراد مکنند .در ستطوح بتاالی عملکترد گرایشتم ،افتراد
دیارا را ب عنوا تهدید و رقیب درک مکننتد و کمتتر بت
یظر مرسد ک ا تعا ل با دیارا بهتر نتد شتوید (پتورت
ویلی و گیبلز .)2012 ،2ت قیقات یشتا داد ایتد کت هتد
عملکرد گرایشم و هد عملکترد اجتنتابم بت طتور ثبت ،
اهمالکاری را پی بینم مکنند درحتالمکت رویکترد تستلط
ب طور نرم با اهمالکتاری همبستت است (والتتر 2004 ،3؛
هاول و واتستو 2007 ،4؛ رفتورد2008 ،5؛ هتاول و بتورو،6
.)2009
با توج ب نیچ گرت شد این طالعت بت دیبتال بررستم
عوا ل تأثیرگذار بر اهمالکاری ت صتیلم ا روی تغیرهتای
عاطرة ثب و نرم ،تر ا شکس و جه گزینتم هتد
پیشرف اس  .با توج ب اینک پیا دهای اهمالکتاری نجتر
ب تجربة هیجایات نرم ،احسا گنا و شرم در ورد هود،
افسردگم و دریتیج شکالت سال تم م شود ،لتذا بررستم
عوا ل ین سا اهمتالکتاری ا اهمیت هاصتم برهتوردار
اس  .بدین نظور فرضی های یر طرح شد:
 .1عاطرة ثب  ،اهمالکتاری ت صتیلم را پتی بینتم
مکند.
 .2عاطرة نرم ،اهمتالکتاری ت صتیلم را پتی بینتم
مکند.
 .3تر ا شکس  ،اهمالکاری ت صیلم را پی بینم
مکند.
 .4هد تسلط ،اهمالکتاری ت صتیلم را پتی بینتم
مکند.
 .5هد گرای  ،اهمالکاری ت صتیلم را پتی بینتم
مکند.
 .6هد اجتناب ،اهمالکاری ت صتیلم را پتی بینتم
مکند.

ابزار سنجش
مقیاس عاطفة مثبت و منفی  :این قیا توسط واتسو ،
کالرک و تلان )1988( 8با هد بررسم حاالت و عواطتف
ثب و نرم تهی و ارائ شد .در این قیا  20 ،قولت کت
بیایار  20احسا ( 10احسا ثب و  10احسا نرتم)
اس  ،در قالب کلمات بیا شد اس و یظر تکمیتلکننتد در
تتورد ای تن احساستتات ب ت صتتورت لیک ترت  5درجتت ای ا
ب هیچوج = 1تا بسیار یاد = 5ار یابم تمشتود .یایلمتا و
ارسال ( )2013پایایم قیا ذکور را بترای عاطرتة ثبت
 0/54و برای عاطرة نرتم  0/45گتزارش یمودیتد .همچنتین
ب نظتور بررستم روایتم ن ا پرسشتنا هتای افستردگم و
اضطراب ب استراد یمودید کت ضترایب همبستتام بترای
عاطرة ثب بین  -0/22تا  -0/48و برای عاطرتة نرتم بتین
 0/47تا  0/51بود .در ایرا ایتن قیتا توستط ابوالقاستمم
( )1382ورد هنجاریابم و اعتبار هم ا ن با قیتا هتای
سر یدگم و رضای ا یتدگم تورد بررستم قترار گرفتت
اس  .در پژوه گل پرور و کر تم ( )1389ضتریب نلرتای
کرویباخ این قیا برای عاطرة ثب برابر با  0/76و عاطرتة
نرم  0/86بود .همچنین روایم قیا عاطرة ثب و نرتم
در پژوه شیخ االسال م ،یجتاتم و احمتدی ( )1390بترای
عاطرة ثب ا  0/36تا  0/70و برای عتاطرة نرم ا  /40تتا

2. Poortvliet & Giebels
4. Howell & Watson
6. Howell & Buro
8. Watson, Clark & Tellegen

1. Pintrich & Schunk
3. Wolters
5. Morford
7. The Positive and Negative Affect Inventory

روش
روش پژواش ،جامعة آماري و نمونه :روش پتژوه ،
توصیرم ا یوه همبستام بود .جا عة ن اری پتژوه شتا ل
تما م دایشجویا دهتر و پسر دایشاا پیام یور واحد یورنباد
در سال ت صیلم  92-93بود ( 3000یرر) .با توج بت اینکت
برای ت قیقات همبستام ا یوه رگرسیو ب ا ای هر تغیتر
حداقل  30یرر ورد ییا اس (دالور ،)1381 ،یمویة پژوه
با حجم  120یرر ( 60دایشجوی دهتر 60 ،دایشتجوی پستر)
ب شیوة یموی گیری تصادفم ساد ب ترکی رشت و جنسی
ا  5رشتة ختلف (علوم تربیتم 21 ،یرر ،علوم اجتماعم32 ،
یرر ،روا شناسم 24 ،یرر ،حقو  23 ،یرر ،تاریخ )20 ،ایتخاب
شدید .یایاین و ای را عیار سن شرک کننتدگا در کتل
یموی  23/24 ±2/97و با دا نة  18تا  35سال ،در دایشجویا
پسر  23/28±2/83و با دا نة  19تا  30سال و در دایشتجویا
دهتر  23/20± 3/13و با دا نة سنم  18تا  35سال اس .
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 0/76ب دس ن د ک همة ضرایب در سطپ  0/001عنتادار
بودید .در پژوه حاضر نلرای کرویباخ برای عاطرتة ثبت
 0/67و برای عاطرة نرم  0/79بت دست ن تد .گویت هتای
قیا عاطرة ثبت (شتور و شتو داشتتن ،عالقت نتدی،
و دگم و ییرو ندی) و عاطرة نرم (شر ساری ،پریشایم،
هصو و تر و وحش ).
مقیاس جيتگزینی ا ف پیشرفت :1این قیا

توستط

الیوت و گریاور )2001( 2ب نظور ار یابم جه گزینتم
هد پیشرف تدوین شد اس  .قیا ذکور دربرگیریتدة
 12پرست و چهتتار عا تتل جهت گزینتتم تستتلط (،)4-5-6
عملکتترد گرایشتتم ( ،)1-2-3عملکتترد اجتنتتابم ( )7-8-9و
بالتکلیرم ( )10-11-12اس  .ی وة یمر گذاری این قیتا
ب صورت لیکرتم ا کا الً خالرم تا کتا الً وافتق است  .در
پژوه سیسهینم استرادا ،گتویزالز -ستا ،نتد  -جیمنتز و
فریاید  -ریو )2011( 3نلرتای کرویبتاخ بترای جهت گزینتم
هد عملکرد ،تسلط ،اجتناب و بالتکلیرم ب ترتیتب ،0/87
 0/77 ،0/81و  0/79ب دس ن د .هاشمم و لطیریا ()1388
پایایم این قیتا را برحستب ضتریب نلرتای کرویبتاخ بت
ترتیب برای جه گزینتم تستلط ،اجتنتاب و گترای ،0/70
 0/70 ،0/70و روایم ن را  0/80گزارش داد اید .در پژوه
حاضر ا س عا ل جه گزینم تسلط ،جه گزینم عملکترد
گرایشتتم و جه ت گزینتتم عملکتترد اجتنتتابم بتترای ار ی تابم
جه گزینم هد پیشرف دایشجویا استراد شد و نلرتای
کرویباخ بت ترتیتب بترای جهت گزینتم تستلط ،اجتنتاب و
گتترای  0/66 ،0/33و  0/58بتت دستت ن تتد .دو یمویتت ا
گوی های قیا جه گزینم هد پیشرف عبتارت ایتد ا :
 -1برای ن هم اس ک بهتر ا بقیة دایشجویا عمل کتنم.
 -2هد ن در این کال این است کت یمترة بتاالتری ا
دیار دایشجویا ب دس نورم.
مقیاس ترس ا شکست :برای بررسم تر

ا شکست

ا فرم کوتا تر ا ار یتابم عملکترد )PFAI( 4کت توستط
ک تویروی و همک تارا ( )2002بتتا هتتد بررس تم تتتر ا
شکس عمو م تدوین شد  ،استراد شد .این قیا شتا ل
 25اد و پاسخ ب هر ی ا این اد ها در طیف لیکترت ا
اعتقادی یدارم ( )1تا کا الً عتقدم ( )5تدوین شد اس .
2. Elliot & McGregor
4. The Performance Failure Appraisal Inventory
6. Takman

ویژگمهای روا سنجم این قیا در پژوه هتای ختلتف
عتبر و عنادار ب دس ن د است  .کتویروی و همکتارای
( )2002ضرایب پایایم نلرای کرویباخ  5هترد قیتا را ا
 0/74تا  0/88گزارش دادید .در این ت قیق ا فترم  5ستؤالم
قیا تر ا شکس استراد شتد .طبتق یظتر کتویروی و
همکارای این فرم روایم عا لم هوب داشت و شتاب فترم
 25ستتؤالم استت  .رجبتتم و عباستتم ( )1390در پژوهشتتم
ضرایب همسایم درویم (نلرای کرویباخ) فرم  5ستؤالم ایتن
قیا را در کل یموی و در یا و ردا بت ترتیتب ،0/79
 0/70و  0/83گزارش کردید کت حتاکم ا همستایم درویتم
اد های قیا دارد .در پژوه حاضر نلرتای کرویبتاخ در
کل یموی و در یا و ردا بت ترتیتب  0/69 ،0/75و 0/78
ب دس ن د .دو یموی ا گوی های قیا تر ا شکست
عبارت اید ا  -1 :وقتم شکس مهورم ،ا این مترسم ک
ب ایدا ة کافم استعداد یدارم -2 .وقتم شکست تمهتورم،
شکس  ،بریا ام را برای نیند نشرت مکند.
مقیهاس اامههالكهاري تحصهیلی :فتترم ایرایتم قیتا

اهمالکاری ت صیلم 5را سواری ( )1390بر روی دایشجویا
دایشاا ن اد اهوا ب نظور ار یتابم اهمتالکتاری ت صتیلم
ساهت اس  .قیا ذکور ن ویم رکب ا  12اد و ست
عا تتل بتتا عنتتوا اهمتتالکتتاری عمتتدی (ستتؤاالت ،)1-5
اهمالکاری یاشم ا هستام جسمم -روایم (سؤاالت )6-9
و اهمالکاری یاشم ا بمبریا ام (ستؤاالت  )10-12است .
شیوة یمر گذاری ا هرگز =  0تتا همیشت =  4است  .پایتایم
ن و ا طریق نلرای کرویباخ برای کل ن و  0/85و بترای
عا ل اول  ،0/77عا ل دوم  0/60و عا ل سوم  0/70ب دس
ن د .روایم ن و یادشد ا طریق همبست کترد بتا ن تو
اهمالکاری تاکمن 6تعیین و قدار ن  0/35برنورد گردید ک
یشا ا روایم یسبتاً هوب ن و اس  .در پتژوه حاضتر
پایایم ن و ا طریق نلرای کرویباخ برای کل ن و  0/81و
برای عا ل اول  ،0/66عا ل دوم  0/76و عا ل سوم  0/67بت
دس ت ن تتد .دو یموی ت ا گوی ت هتتای قی تا اهمتتالک تاری
ت صیلم عبارتاید ا  -1 :در ایجام تکالیف درسم کند عمتل
مکنم -2 .چو وق کافم دارم ایجام تکالیف درسم را بت
تأهیر مایدا م.
1. The Goal Achievement Orientation Inventory
& 3. Cecchini Estrada, González-Mesa, Méndez-Giménez
Fernández-Río
5. Procrastination Academic Inventory

نقش عاطفة مثبت و منفی ،ترس ا شکست و جيتگزینی ا ف 111 / ...

روش اجرا و تحدیل دادهه
ب نظور اجترای پتژوه و گتردنوری داد هتا ،یخست

بتا

ی فتهه
ت لیل رگرسیو چند تغیری برای شخص کرد اینکت

سئوال دایشاا هماهنام های ال م صورت گرف  .پتس ا

تغیرهتتای عاطرتت ثبتت

کسب اطالعات ال م بنتم بتر تعتداد دایشتجویا و پتس ا
تشریپ هد پژوه و جلتب شتارک و همکتاری نیهتا،

جه گزینم هد پیشرف در تبیین اهمتالکتاری ت صتیلم
دایشجویا یق دارید ،ایجام شد.

قیا های پژوه

و نرتتم ،تتتر

ا شکستت

و

ب صورت فردی اجرا شتد و طبقت بنتدی

داد ها با شاهصهای توصیرم صورت گرف .
ج ول .1نتایج رگرسیون من متغیري و تحلیل واریانس رگرسیون ورود اامالكاري تحصیلی توسط متغیرااي عاطفة مثبت و منفی،
ترس ا شکست ،جيتگزینی ا ف تسلط ،گرایش و اجتناب
متغیر

B

S.E

Β

T

P

عاطفة مثبت

-0/412

0/129

-0/276

-3/188

0/002

عاطفة منفی

-0/014

0/082

-0/015

-0/169

0/866

ترس ا شکست

0/512

0/154

0/292

3/318

0/001

ا ف تسلط

-01/032

0/352

-0/247

-2/929

0/004

ا ف گرایش

0/131

0/418

-0/029

-0/313

0/755

ا ف اجتناب

0/860

0/475

0/145

1/810

0/073

2

 113(= 7/427, R = 0/28, R= 0/53و P<0/001 ،F)6

یسب
نرم ،تر

 Fترکیب هطم تغیرهای پی بین عاطرة ثبت

و

تسلط ،گترای

و

ا شکس  ،جه گزینم هد

اجتناب بر تغیر الک (اهمالکاری ت صیلم) یشا م دهتد
کت رابطت عنتمدار است (.)P<0/000, F 113،6= 7/427

تغیرهای عاطر ثب
هد

( ،)B=-0/412 ،P=0/002جه گزینم

تسلط ( )B=-01/032 ،P=0/004و تتر

ا شکست

( )B=0/512 ،P=0/001متواینتد اهمتالکتاری ت صتیلم را
ب طور عنادار پی بینم کنند.

ب عبارتدیار ،ا ش

تغیر پی بین س تغیر عاطر ثبت ،

تسلط و تتر

ا شکست

در تبیتین واریتایس تغیتر

اهمالکاری ت صیلم ب عنوا ی

اساستم

بحث و نتیجهگیرک
هد این طالع  ،پی بینتم اهمتالکتاری ت صتیلم ا روی

داریتتد ( .)R2=0/53بنتتابراین ،فرضتتیة اول پتتژوه بتترای
پی بینم اهمالکاری ت صیلم بر اسا عاطرتة ثبت تأییتد

و

هد

شد .فرضیة دوم پژوه
بر اسا

تغیر الک یقت

برای پی بینم اهمالکاری ت صیلم

عاطرة نرم تأیید یشد .فرضیة سوم پتژوه

بترای

پی بینم اهمالکاری ت صیلم بتر استا تتر ا شکست
تأیید شد .فرضیة چهارم پژوه برای پی بینم اهمالکتاری
ت صیلم بر اسا

هد

تسلط تأیید شد و فرضی های پتنجم

و ششم تأیید یشدید.
این س تغیر ب ویژ تر

ا شکس  ،رویهمرفت 0/28

ا واریایس تغیر اهمالکتاری ت صتیلم را تبیتین تمکننتد.
ضرایب رگرسیو تغیرهتای پتی بتین یشتا تمدهتد کت

تغیرهتتای عاطرتتة ثبتت
جه گزینم هد

پیشرف

ب دس ن د ا پژوه

و نرتتم ،تتتر

ا شکستت

در دایشتجویا بتود .یافتت هتای

حاضر یشا داد ک بین عاطرة ثبت

و اهمالکاری ت صیلم رابطتة نرتم و بتین عاطرتة نرتم و
اهمالکاری ت صیلم رابطة ثب

و عناداری وجود دارد کت

با یتایج پژوه های استیل و همکارا ()2001؛ ستیرویس و
همکارا ( )2003همسو و با یتایج فبریلیتا و واروکتا ()2011
یاهمسو اس .
عواطف ثب

کارکردهای شناهتم پیچید را ک ییتا بت

ایعطا پذیری ،یکپارچام و استراد ا راهبردهتای شتناهتم
ایند حافظ  ،حل هالقای سائل ،تصمیمگیری و یتتادگیتری
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مشود را تسهیل مکند (نیسن .)1987 ،1ا اینرو افرادی ک
دارای عواطف ثب هستند ایایتزة بیشتتری بترای یتادگیری
دارید .در قابل دایشجویایم ک هیجایات و هلق نرم دارید،
تمایل ب تنبلم در ایجام داد فعالی هتای ختلتف بت ویتژ
فعالی های رتبط با وضتوعات دایشتااهم داریتد .عاطرتة
نرم ایرژی نرم را افزای تمدهتد و باعتس تمشتود تتا
دایشجویا در ینة طالبم ک در کال در ارائ مشتود
کمتر تمرکز داشت باشند .همة این وارد باعس تمشتود کت
دایشتتجویا در فرنینتتد یتتادگیری شتترک یکننتتد و طبیعتتتاً
عملکرد ت صیلمشا کتاه پیتدا کنتد (فبریلیتا و واروکتا،
 .)2011عالو بر ن  ،برید ،ریمر و اپویز )2007( 2یشا دادید
ک عواطف نرم فرنیند پردا ش اطالعات را تضعیف مکند
و دریتیج این ا ر نجر ب عملکرد ت صیلم پتایین ،افتزای
تنبلم و فقدا ایایز برای طالع مشود .درواقع افرادی کت
یزا باالیم ا هیجایات نرم را دارید پریشایم و یارضتایتم
را در طیف گسترد ای ا شرایط تجرب مکنند؛ درحتالمکت
افرادی ک یزا کمتری ا عاطرة نرم دارید ،نرام ،طمئن ب
3
هود و رضای هتاطر داریتد (واتستو  ،کتالرک و کتاری ،
.)1988
وجود رابطة ثب بین تر ا شکست و اهمتالکتاری
ت صیلم در پژوه های الکسایدر و اویو بتو ی ( )2007و
هاباین و همکارا ( )2012ورد تأیید واقع شد اس  .تر
ا شکس ت نجتتر بتت ار ی تابم اضتتطراب و استتتایداردهای
کمالگرایای برای عملکرد شخص و اعتمادب یرتس تمشتود
(اویو بتو ی .)2004 ،دایشتجویایم کت تتر ا شکست
بتتاالیم را داریتتد ،رویکترد جه ت گزینتم هتتد اجتنتتاب را
بر مگزینند (وا یپر  )2006 ،4ک این رویکرد نجر ب عتدم
درگیرشد و تالش پایین در فعالی هتای درستم تمشتود.
همچنتتین تتتر ا شکستت بتتا شکستت هتتود-تنظیمتتم
فراشتتناهتم همتترا اس ت (بتتارتلس و ت یتتو -جکستتو ،5
 .)2009افرادی ک تر ا شکس باالیم دارید وقعی های
پیشرف را ب جای فرصتم برای یادگیری ،بهبود شایستتام و
یا رقاب با دیارا ب عنوا رویدادهایم بالقوة شرمنور تلقتم
مکنند (ساگار و الوالم .)2010 ،تتر ا شکس با شیتوه

باالی شکالت بینفردی ترتبط است و نجتر بت کتاه
یافتن عملکرد و یاکا م م شود (رایت  ،پینکتا  ،الیتوت و
کویروی.)2009 ،6
یتایج دیار این طالع یشتا داد کت بتین جهت گزینتم
هد تستلط و اهمتالکتاری ت صتیلم رابطتة نرتم و بتین
جه گزینم هد اجتناب و اهمتالکتاری ت صتیلم رابطتة
ثب و عناداری وجود دارد ک با یافت های والتتر ()2004؛
هتتاول و استتتو ()2007؛ رفتتورد ( )2008و هتتاول و بتتورو
( )2009همسو اس  .با توج ب اینک اهدا  ،تسلط افراد را
ب سم وفقی سو م دهد فرض بر این اس ک ییا ب
ایایزة پیشرف م تواید یربنای اهتدا تستلط باشتد .ایتن
تم دهتد.
هد  ،ایایتزش و تنظتیم فراشتناهتم را افتزای
افرادی ک چنین هدفم دارید ،هناام ایجام تکالیف درسم یتا
دیار وقعی های پیشرف بر بهبود سطپ توایایمهتای هتود
و تب ر یافتن بر طالب و هارتها ،تمرکز مکننتد و ستعم
مکنند ک اطالعات و یا هارتهای جدید را ب طتور کا تل
برهمند (رادوستویچ ،ویتدیایاتا  ،یتو و رادوستویچ.)2004 ،7
عالو بر ن در ورد رابطتة ثبت بتین جهت گزینتم هتد
اجتناب و اهمالکاری ت صیلم متوا گر ک جه گزینم
هتتد اجتنتتاب ،هتتدفم یاستتا گارای اس ت ک ت نجتتر بتت
فرنینتتدهای هتتود -یظتتارتم یاستتا گارای ای تمشتتود و بتتا
پیا د های خربم ایند عملکرد ت صیلم پایین ،در ایتدگم و
شرم ،افسردگم ،اضطراب ،استر و عزت یرس پایین همترا
اس (سیدریدیس2005 ،8؛ پکترا  ،الیتوت و تایر2006 ،9؛
تو ینن -سویم ،سالما -نرو و ییممویرتا2008 ،10؛ رحمتایم،
 .)2011تصور م شود جه گزینم هد اجتنتاب ا ایایتزة
تر ا شکس یشأتگرفت باشد ،تتر و اجتنتاب ا وارد
عملشد و ب تبتع ن اهیت ایرعتالم افتراد تذکور باعتس
تتمشتتود کتت ایایتتز  ،تتتالش و فعالیتت در ینتتة ایجتتام
فعالی های درسم در نیها پایین باشد .این افراد مهواهند ا
بمکرایتم یا یاتوا ب یظر رسید یسب بت همستاال هتود
اجتناب کنند و صرفاً برای پرهیز ا شکس تالش مکنند و
دریتیج دچار اف در عملکرد ت صیلم و طبیعتاً اهمالکاری
ت صیلم مشوید (پنتریچ و شای .)2002 ،11
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جه گزینم هد تسلط 28درصد ا واریایس اهمتالکتاری
ت صیلم را تبیین مکنند ک در این یتا تتر ا شکست
بهترین پی بینمکنندة اهمالکاری ت صتیلم است  .تتر ا
شکس ایایزة اجتناب ا شکس در ینة وفقی است و
نجر ب عدم درگیر شد افراد در ینة وفقی در تکتالیف
مشود .افرادی ک تتر ا شکست داریتد یتاد تمگیریتد
شکس را بتا پیا تدهای ن اردهنتدة بعتد ا شکست اینتد
شر ندگم ،هجال و ا دس داد وقعی اجتماعم رتبط
کنند .سطوح باالی تر ا شکس نجر ب پیا دهای نرتم
یادی ایند اضطراب ،افسردگم و استر مشتود (ستاگار،
الوالتتم و استتپری )2007 ،1و باعتتس تتمشتتود ایتتن افتتراد
راهبردهای هود -یظارتم نرم ایند بدبینم و جهت گزینتم
هد اجتنابم را اتخا کنند ک اغلب تأثیر سوئم در عملکرد
ت صیلم داشت و نجر ب اهمتالکتاری ت صتیلم تمشتود.
ب طورکلم اهمالکاری در ایجام وظایف ت صیلم بر یادگیری
و وفقی تأثیر مگذارد .تأهیر در شروه یتادگیری و ایجتام
داد تکالیف باعس م شود فرص هتای یتادگیری ا دست
برود و فرد جبور شود تکالیف را در ایم یا ناسب و حتم
ا در فرنیند یادگیری ،هلل
دود ایجام دهد .دودی
ایجاد کرد  ،باعس مشود تکالیف همرا با اشتباهات فتراوا
ایجام گیرد (ییکتدل .)1387 ،اهمتالکتاری نجتر بت تجربتة
اضتتطراب و افستتردگم و عتتزتیرتتس پتتایین در دایشتتجویا
مشود و احسا بمار شم یاشم ا ن نجر ب اجتنتاب ا
درگیر شد در تکالیرم مشود ک نجر ب شکس مگردد
(هریناتو 2005 ،2؛ کالسن ،کراچتاک و رجتایم)2007 ،3؛ و
در یتیج این ا ر نجر ب تضعیف وضعی ستال تم افتراد و
کاه عملکرد ت صیلم مگردد (استید و همکارا .)2010 ،
دودی عمدة این طالع ربوط ب جا عة دایشتجویم
اس ک با احتیاط م توا یتایج ن را ب جمعی های دیاتر
تعمیم داد .همچنین با توج ب اهمی اهمالکاری ت صتیلم
ب عنوا یکم ا شکالت ن و شم رایج و تتأثیر نرتم ن در
یدگم ت صیلم و بهزیستم روا شناهتم دایشجویا و یق
عواطف نرم و تتر ا شکست در افتزای ن  ،پیشتنهاد
مشود کال هایم برای کنترل عواطف نرم و کاه تر
ا شکس در سطپ دایشاا برای دایشجویا برگزار شود.
سپ سگزارک
ا تما م دایشجویا شرک کنند ک در ایجام ایتن پتژوه
همکاری یمودید ،کمال تشکر و قدردایم را داریم.
2. Harrington
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