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Abstract
The aim of this study was to investigate of
psychometric
properties
of
the
active
Procrastination scale, including reliability,
validity and confirmatory factor analysis in order
to prepare the test for Educational and cognitive
research. This descriptive-correlation study was a
type of validation and the sample size of this
study was 273 students (127 girls and 146 boys)
selected through random cluster sampling among
Students at Kharazmi University and they were
tested by the Active Procrastination and Passive
Procrastination scale. The results of the
confirmatory factor analysis confirm that the
structure of the scale has an acceptable fit with
the data. Internal consistency in term of the
ordinal Theta and cronbach’s alpha coefficients
in the sample group has been computed and
confirmed. The Results of factor analysis,
conducted in the main culture, reliability and
validity coefficients were similar to the previous
studies. According to the psychometric property,
this present scale can be applied in Active
procrastination research.
Keywords: active procrastination, confirmatory
factor analysis, reliability, validity, university
students
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مقدمه
بیشتر محققان اهمگالکگاری را بگ صگور
1

چو و چگوی )2005( 22نگو مثبتگی از اهمگال کگاری را
خطگو رتتگاری

بدبینان ای ک عواقب نسبتاً منفی دارد ،عنوان کردهاند (بانگد و
تگگگدر1988 ،2؛ آلگگگیس و نگگگاس1911 ،3؛ تگگگراری2001 ،4؛
ناس2000،؛ تایس و بومستر)1991 ،5؛ ک با بهزیستی 6پگایین

(هگگابرلی و ه گیکس )2015 ،1و اتسگگردگی( 8ترنگگی ،باروچگگا،

معرتی کرده اند ک با پیشرت .تحصگیلی و خودکارآمگدی

23

رابطة مثب .و با استرس رابطة منفی دارد و از آن بگ عنگوان
اهمال کاری تعال 24یاد می کنند؛ بنابراین با توج ب احتمگال
اینک همة رتتارهای اهمال کاری پیامد منفی ندارند ب لحاظ
مفهومی دو نو متفاوتی از اهمالکارها یعنی اهمالکارهگای

نیکویچ ،مارینو و سپادا )2011 ،9مرتبط اسگ ..اهمگالکگاری

غیرتعگگال در برابگگر اهمگگالکارهگگای تعگگال وجگگود دارد.

یک عمل تأخیر رتتاری ک موجب ناراحتی ذهنگی

اهمالکارهای تعگال بگ لحگاظ ابعگاد شگناختی و عگا فی و

ب صور

می شود ،تعریف شده اس( .استیل )2010 ،10ک صگرتاً یگک
مشکل مدیری .زمان نیس .بلک ترایند پیچیدهای اسگ .کگ

رتتگگاری متفگگاو

اهمال کارها ب مفهوم متداول یا مرسوم 25هستند .یاتت هگای

شگگامل اجگگزای عگگا فی ،شگگناختی و رتتگگاری اسگگ( .تگگی و

محققان در ا رتبا اثرا

ایگن دو نگو از اهمگال کگاری بگر

تگگانگنی .)2000 ،11اکثگگر ادبیگگا

موجگگود در اهمگگالکگگاری،

از اهمگگالکارهگگای غیرتعگگال یگگا همگگان

26

تأخیر رتتاری متفاو بگوده اسگ( .چادهگاری و پیکگی ،
2018؛ کی  ،ترناندز و تریگر2011 ،21؛ هگابرلی و هگیکس،

اهمگگالکارهگگا را بگگا غیراهمگگالکارهگگا مقایسگ کگگرده اسگگ .و
اهمال کاری ب عنوان یک رتتار خودناتوانساز 12در نظر گرتت

 .)2015اهمگگالکارهگگای تعگگال ب گ لحگگاظ شگگناختی قصگگد

شده ک ب اتالف وق ،.عملکرد ضعیف و اتگزایش اسگترس

اهمال کاری را ندارند اما آنهگا اغلگب بگ دلیگل نگاتوانی در

منجگر مگیشگود (چگوی و مگوران )2009 ،13در مقابگل ،غیگر

تصمی گیری سریع و سرع .عمل ک  ،وظایف خگود را بگ

اهمالکارها با کارآمدی و بهگرهوری بگا و عملکگرد برتگر و

تعوی می اندازند ،آنها تصگمی مگی گیرنگد تگا کگار را کنگار

ب عنوان اتراد سازمانیاتت و بسیار باانگیزه توصگیف شگدهانگد
(باند و تدر1988 ،؛ آلیس و ناس.)1911 ،

بگذارند تا بتوانند منابع و توانایی های خود را برای تکمیگل
کار ب حداکثر برسانند ،برخالف اهمال کارهگای غیرتعگال و

موجود در اهمالکاری تاقد یک مبنای

غیر اهمال کارها ،اهمال کارهای تعال تعالی .های کاری خود

تجربگی اغلگب از نظریگ هگا یگا

را ب صور سازمانیاتت برنام ریزی می کننگد ،هرچنگد کگ
آنها پایبند ب یک بر نام سخ .یگا سگاختار زمگانی نیسگتند

باوجوداین ،ادبیا

نظری صریح اس.؛ مطالعا

سازههای مرتبط برای بررسی اهمالکگاری اسگتفاده مگیکننگد
(استیل .)2001 ،بگرای مثگال ،اهمگال کگاری از ریگ نظریگة
انگیزشی زمانی( 14استیل ،)2001 ،نظریة هدف( 15والترز ،یگو

و پنتریچ ،)1996 ،16نظریة خودکارآمدی (کالسن ،کراوچاک،
لیگگنچ و راجگگانی ،)2008 ،11چش گ انگگداز آینگگده( 18بمبنتگگی و

کارابنتیک )2004 ،19و نظریة امید( 20الکسگاندر و اونگوبزی،21
 )2001بررسی شده اس..
2. Bond & Feather
4. Ferrari
6. well-being
8. depression
10. Steel
12. self-handicapping
14. temporal motivational theory
16. Wolters, Yu & Printrich
18. future time perspective
20. hope theory
22. Chu & Choi
24. active procrastination
26. Chowdhury & Pychyl

درواقع عمداً تصمی می گیرند تا کارهای خود را ب تعویگ
بیندازند و ب جای تثبی .در تعالی .ها ،برنام ریزی می کننگد
یا برنام زمگانی خگود را در کوتگاه مگد

تغییگر مگی دهنگد،

اهمال کارهای تعال آزادان و عمداً تعالی .هایشان را دوبگاره
سازمان دهی می کنند تا بتوانند بگ تغییگرا

بیرونگی ،پاسگ

دهند.
1. procrastination
3. Ellis & Knaus
5. Tice & Baumeister
7. Habelrih & Hicks
9. Fernie, Bharucha,, Nikcevic, Marino & Spada
11. Fee & Tangney
13. Choi & Moran
15. goal theory
17. Klassen, Krawchuk, Lynch & Rajani
19. Bembenutty & Karabenick
21. Alexander & Onwuegbuzie
23. self-efficacy
25. traditional sense
27. Kim, Fernandez & Terrier
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ب لحاظ عا فی نزدیک شگدن بگ آخگرین مهلگ .مقگرر،

از بعد سنجش و اندازهگیری تنها مقیاس اسگتانداردی کگ در

احساس ناراحتی کمتگر و تحگ .تشگار زمگان بگودن ،انگیگزة

این زمینگ وجگود دارد مقیگاس  16سگاالی چگوی و مگوران

بیشتری برای آنها ایجاد میکند .اهمالکارهای تعال میتواننگد
برآورد درستی از حداقل زمان زم برای پایان دادن بگ یگک

( )2009اس .ک در تحقیقا توق مورد استفاده قرار گرتتگ
و از ویژگیهای روانسنجی مطلوبی برخگوردار بگوده اسگ.؛

کار داشگت باشگند و حتگی بگا تحگ .تشگار قگرار دادن خگود

لگگذا ایگگن پگگژوهش قصگگد دارد از ری گ مطالع گ ای تجربگگی،

ممکگن

ویژگگگیهگگای روانسگگنجی مقیگگاس اهمگگالکگگاری تعگگال را در

اسگگ .بگ دلیگگل روشهگگای متمگگایز بگگرای مقابلگ بگگا عوامگگل

نمون ای از دانشجویان ایرانی گزارش کنگد؛ بگ عبگار دیگگر

استرس زا باشد .برخالف اهمال کارهای غیرتعال کگ تگا حگد

هدف از پژوهش حاضر ،آمگادهسگازی ،کگاربرد و تفسگیرپذیر

زیگگادی ب گ راهبردهگگای اجتنگگابی -عگگا فی تکی گ م گیکننگگد،

کردن داده های حاصل از مقیاس اهمالکاری تعال دانشجویان

اهمالکارهای تعال بیشتر ب راهبردهای تکلیفمحگور تحگ.

از ری هنجاریابی اس ..این پژوهش ب دنبال بررسگی ایگن

تشار تکی میکنند (چو و چوی.)2005 ،

ساالها اس .1 :.آیا نمودار ستونی تراوانی عاملها و مقیگاس

از نظر رتتاری ،اهمالکار تعال ن اینک قگادر بگ تکمیگل
کار نباشد بلکگ مگیتوانگد تکلیگف را تحگ .تشگار زمگان و

اهمالکاری تعال نرمال اس.؟  .2آیا مقیاس اهمالکاری تعال
و عاملهای آن از پایایی با یی برخگوردار اسگ.؟  .3روایگی

وظایف خود را قبل از رسیدن آخرین مهل .مقرر انجام دهد

واگرایی مقیاس اهمالکگاری تعگال و اهمگالکگاری غیرتعگال

و نتایج رضگای .بخشگی بگ دسگ .آورد (چگوی و مگوران،

چگون اس.؟  .4آیا سگاختار عگاملی اهمگالکگاری تعگال بگا

 )2009این اتراد اعتقاد ندارند کگ اگگر کگار خگود را قبگل از

داده های پگژوهش بگرازش دارد؟  .5جگدول هنجگار مقیگاس

پایان زمان مقرر انجام دهنگد کیفیگ .عملکگرد آنهگا اتگزایش

اهمالکاری تعال چگون اس.؟

ب صور

کارآمد ب اهداف خود برسند ،ایگن تفگاو

خواهد یات( .چو و چوی .)2005 ،ازآنجاک اهمگال کارهگای
تعال می دانند ک چگون تح .شرایط تشار در خگود انگیگزه

روش
روش پژوهش ،جامعة آماری و نمونه :روش این پگژوهش از

اهمالکاری کنند ،اما وظایف خود را ب موقع کامل میکننگد و
معمو ً نتایج کاری رضای .بخشی حتی با وجود بگ تعویگ

توصیفی از نو همبستگی و از

ایجگگاد کننگگد ،تصگگمی هگگای آگاهان گ ای اتخگگاذ م گیکننگگد تگگا

انداختن کار ب دس .میآورند (تایس و بومستر.)1991 ،
اهمالکاری تعال یک ساختار چندبعدی اسگ .کگ شگامل

چهار بعگد تگرجیح تشگار ،1تصگمی عمگدی بگرای بگ تعویگ

لحاظ نحوة گردآوری ا العا

لحاظ هدف کاربردی اس ..جامعة آماری پژوهش شامل تمامی
دانشجویان دختر و پسر دانشگاه خوارزمی شهر کگر در سگال
 1396بود .در این پژوهش  213نفر دانشجو ( 121دختر و 146
پسر) ب عنوان حج نمون انتخاب شگدند .روش نمونگ گیگری

انداختن ،2توانایی مواجه با آخرین مهل .مقرر 3و رضگای .از
نتیج اس( 4.چوی و موران)2009 ،؛ لذا با توج ب پیامگدهای

تحقی از نگو نمونگ گیگری تصگادتی خوشگ ای بگوده اسگ.

گسگگتردهای ک گ ایگگن سگگازه در ابعگگاد مختلگگف و خصوص گاً در

بدینصور ک از بین  10دانشکده دانشگاه خگوارزمی ،از هگر
دانشکده یک کالس ب تصادف انتخاب گردید و دانشجویان ب

حیط های تحصیلی بر جگای مگیگگذارد امگروزه پگرداختن بگ

مقیاس اهمالکاری تعال و مقیاس اهمالکاری غیرتعگال پاسگ

مسئلة اهمال کاری در ادبیا روانشناختی چ ب صور
و چ غیرتعال ب یک ضرور تبدیل شده اس..
بگگاوجوداین علیگگرغ تحقیقگگا

تعگال

دادند .پس از جمع آوری پرسشنام هگا ،تعگداد  213پرسشگنام
درس .و کامل در تحلیل یاتت های پژوهش استفاده شد.

عمگگده در خصگگو
5

اهمالکاری تعال (مثال :لئو ،پان ،لئو ،وانگ و پانگگ 2011 ،؛

ابزار پژوهش
مقیاس اهمالكاری فعال :این مقیاس توسط چوی و مگوران

2. Intentional decision to procrastinate
4. Outcome satisfaction
6. Kim, Fernandez &Terrier
8. Seo

1. Preference for pressure
3. Ability to meet deadlines
5. Liu, Pan, Luo, wang & Pang
7. Hensley

کی  ،ترناندز و تریر2011 ،6؛ هنسلی2014 ،1؛ سئو)2013 ،8
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در سال  2009راحی شده اس .ک شگامل  16سگاال اسگ.

مقیاس اهمال كاری غیرفعال :بگرای آزمگون و سگنجش

ک چهار بعد ترجیح تشار (تح .تشار زمان کار کردن بگرای

اهمال کاری غیرتعال 2از مقیاس اسگتاندارد تگاکمن)1991( 3

من ناراح .کننده اس ،).تصگمی عمگدی بگرای بگ تعویگ

استفاده شد .این مقیاس از  16مگاده و یگک عامگل تشگکیل

انداختن (بگرای اتگزایش انگیگزهام ،عمگداً کگار را بگ تعویگ

شده اس .ک بر مبنای یف لیکگر

راحگی شگده اسگ..

می اندازم) ،توانایی مواجه با آخرین مهل .مقگرر (در انجگام

آزمودنی ب یکی از چهار گزین مطمئناً ایگن چنگین نیسگت ،

دادن اهداتی ک برای خگود تعیگین کگردهام ،اغلگب شکسگ.

این تمایل درمن وجود ندارد ،این تمایل در من وجود دارد

میخورم) و رضای .از نتیج (زمانی ک بگرای انجگام کگاری

و مطمئناً این چنین هست پاس می گوید .پاس ها ب ترتیب

تح .تشار زمان قرار میگیرم و بایگد آن را سگریعتگر انجگام

بر اساس مقادیر  4-3-2-1نمره گگذاری مگی شگوند .دوازده

ده  ،عملکرد من مختل میشود) را میسنجد .هر بعد شگامل

مسگتقی و چهگار مگاده ()16 -14-12- 1

 4آیت ک ب صور

یف  1درج ای لیکر

از کامالً مخالف

تا کامالً موات اس ،.ب جز بعد تصمی عمدی برای ب تعوی
انداختن ،ساا

هم ابعاد نمره گذاری معکوس دارند .نمرة

ماده بگ صگور

وارون نمره گذاری می شوند ،گرتتن نمره بگا در

ب صور

این مقیاس نشان تعلل با در آن اس ..این مقیگاس توسگط
بیا

مقدس ( )1382ترجم و بر روی دانشجویان دانشگاه

با در این مقیاس نشاندهندة اهمالکاری تعال و نمرة پگایین

آزاد واحد رودهن هنجاریابی و پایگایی آن  0/13بگ دسگ.

نشاندهندة اهمال کاری غیرتعال اس ..پایگایی ایگن ابعگاد در

آمد .تاکمن ( )1991پایایی این مقیاس را  0/86و آکینسو ،
4

نسخة انگلیسی ،بین  0/10تا  0/83اس .و پایگایی کگل ابگزار

تال و تال ( )2001نیز ی مطالع ای آلفگای کرونبگاآ آن را

 0/80گزارش شده اس ..روایی مقیاس اهمالکگاری تعگال از

5

 0/88گزارش کگرده انگد .لگی ( )2005و تگان و همکگاران

6

ری محاسبة ضریب همبستگی با سایر مقیگاسهگا محاسگب

( ) 2008نیگگز از ایگگن آزمگگون بگگرای سگگنجش اهمگگالکگگاری

شده اس ،.ب گون ای ک نمگرة اهمگالکگاری تعگال بگا نمگرة

تحصیلی استفاده کرده و مقدار آلفگای کرونبگاآ آن را 0/83

اهمالکاری غیرتعال مگرتبط نبگوده ( )r=0/01و نتگایج نشگان

ب دس .آورده اند .تاکمن ( )2002همبستگی این مقیگاس را

داده ک این دو مقیاس متفاو

از ه هستند (چگو و چگوی،

با مقیاس خود اثربخشی محاسب نمگود ،بگا ایگن تگر

کگ

 )2005همچنین اهمال کاری تعگال رابطگ منفگی بگا سگاختار

اعتقاد اتراد نسب .ب توانمندی خود بگرای چیگره شگدن بگر

زمانی داشت اس )r=-0/22( .ک نشان می دهد اهمگالکگاری

موانگگع و دس گ  .یگگاتتن بگگر موتقیگگ .مگگانع از اهمگگالکگگاری

تعال مفهوم انعطافپذیری از زمگان اسگ( .چگوی و مگوران،

می شود  ،این ضریب در رابط با رتتار خودترمگان برابگر بگا

 .)2009وانگ )2013( 1پایایی این زیرمقیاسها را بگ ترتیگب

 -0/54ب دسگ .آمگد .شگهنی یگیالق و همکگاران ()1385

 0/85 ،0/93 ،0/89و  0/85و پایگگایی کگگل مقیگگاس را 0/83

روایی این مقیاس را از ری همبست کردن این آزمگون بگا

گزارش کرده اس ..مقیاس نخس .ب وسیلة محق ب تارسی

آزمون شگوارزر و همکگاران ( )2000تعیگین و مقگدار آن را

برگردانده شد؛ سپس س نفر از متخصصان زبگان انگلیسگی و

 0/56بگگرآورد کردنگگد .در پگگژوهش حاضگگر ،مقگگدار آلفگگای

روانشناسی پس از بررسی ترم ترجم شده ،بر روی ترجمگة

کرونباآ  0/81ب دس .آمد ک نشان میدهد این مقیگاس از

نهایی توات کردند و درنهای .توسگط یگک متخصگب زبگان

همسگگانی درونگگی بگگا یی برخگگوردار اسگگ ..دو نمونگگ از

انگلیسی دوزبان روایی صگوری و محتگوایی آن مگورد تأییگد

ساا

این مقیاس ب این شرح اس .1 :.ب ور بیعگی در

قرار گرت ..پس از آن ،آزمون ب دس .آمگده در تعگدادی از

انجام کار تأخیر دارم حتی اگر بدان ک انجام آن کار چقدر

آن بگرای

مه اس .و  .2اگر از انجام کاری متنفر باش آن را ب گور

شرک.کنندگان ب صور

آزمایشی اجرا و اشکا

کاربرد نهایی بر رف شگد .پگس از اجگرا ،تحلیگل دادههگا بگا

دقی انجام نمیده .

استفاده از لیزرل  SPSS23 ،lisrel8.80و نرماتزار  Rانجام شد.
2. passive procrastination
4. Akinsola, Tella & Tella
6. Tan et al

1. wang
3. Tuckman
5. Lee
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یافتهها
پرسش  .1آیگا نمگودار سگتونی تراوانگی عامگلهگا و مقیگاس

نرمال و نمودارهای ترجیح تشار و توانایی مواجه با آخگرین

اهمالکاری تعال نرمال اس.؟

مهل .مقرر تقریباً نرمال هستند.

یاتتگ هگای نمودارهگای  1تگگا  5بگا توجگ بگ سگگاال اول
پژوهش ،نشان می دهد کگ نمودارهگای اهمگالکگاری تعگال،

رضای .از نتیج و تصمی عمدی برای بگ تعویگ انگداختن
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جدول شماره  1یاتت های توصیفی متغیرهای پگژوهش را
نشان میدهد.

پرسش  .2آیا مقیاس اهمالکاری تعال و عاملهگای آن از
پایایی با یی برخوردار اس.؟

جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش
متغیرها

میانگین

انحراف استاندارد

آلفای كرونباخ

تتای ترتیبی

اهمالکاری تعال

63/511

12/852

0/10

0/83

رضای .از نتیج

15/261

12/595

0/11

0/12

ترجیح تشار

14/446

6/128

0/84

0/84

تصمی عمدی برای ب تعوی انداختن

15/802

5/204

0/64

0/12

توانایی مواجه با آخرین مهل .مقرر

18/054

5/569

0/15

0/15

جدول شماره  1ضرایب آلفای کرونباآ و تتای ترتیبگی را

غیرمشاب را میسنجد ،استفاده شگد .همبسگتگی بگین نمگرا
مقیاس اهمالکاری تگاکمن

برای مقیاس اهمالکاری تعال و چهار زیرمقیاس آن را نشگان

مقیاس اهمالکاری تعال و نمرا

میدهد .با ترین آلفای کرونبگاآ و تتگای ترتیبگی مربگو بگ

( )r=-0/43ب دس .آمد .این میزان همبسگتگی منفگی نشگان

زیرمقیاس ترجیح تشگار و کمتگرین آلفگای کرونبگاآ و تتگای

میدهد ک دو مقیگاس سگازههگای متفگاوتی را مگیسگنجند و

ترتیبی مربو ب زیرمقیاس تصمی عمدی بگرای بگ تعویگ
انداختن اس .ک این ضرایب برای مقیاس اهمالکاری تعگال

بیانگر روایی واگرایی آزمون اس..

 0/10و  0/83ب دس .آمد.

ساال  .4آیا ساختار عگاملی اهمگالکگاری تعگال بگا دادههگای
پژوهش برازش دارد؟

روایی واگرا
پرسگگش  .3روایگگی واگرایگگی مقیگگاس اهمگگالکگگاری تعگگال و
اهمالکاری غیرتعال چگون اس.؟
ب منظور بررسی روایی واگرا از نمرا

مقیگاس اهمگالکگاری

غیرتعگگال تگگاکمن ( )1991بگگ عنگگوان آزمگگونی کگگ سگگازهای

ب منظور بررسی روایی سازه از روش تحلیل عگاملی تأییگدی
سگاختاری اسگتفاده شگد .در تحقیگ
مبتنی بر مدل معگاد
حاضر از بین شاخب های برازنگدگی مطلگ  ،شگاخب هگای
نسب .خی دو بگ درجگة آزادی (

⁄

) ،شگاخب نیکگویی

 / 99دانش و پژوهش در روانشناسی كاربردی

برازش ( ،)GFIشاخب ریش میانگین مجذور برآورد تقریب

مورد استفاده قرار گرتگ ..نتگایج تحلیگل عگاملی تأییگدی در

( ،)RMSEAشگگاخب برازنگگدگی تزاینگگده ( ،)IFIشگگاخب

شکل  1و جدول  2آمده اس..

برازش تطبیقی ( )CFIو شاخب برازش هنجار شگده ()NFI
جدول  .9مقادیر شاخصهای برازش تحلیل عاملی تائیدی مقیاس اهمالكاری فعال
شاخبهای برازش

مقادیر مشاهدهشده
288/42
98

مجذور کای دو
درجة آزادی
نسب .مجذور کای دو ب درج آزادی
شاخب ریش میانگین مجذور برآورد
شاخب نیکوئی برازش

⁄
تقریب RMSEA

0/93

IFI

شاخب برازش هنجار شده

0/08
0/88

GFI

شاخب برازندگی تزاینده
شاخب برازش تطبیقی

2/94

0/91

NFI

0/93

CFI

جدول  2شاخبهای برازندگی مدل اهمالکاری تعال را

تلقی میشوند ،تحلیل عاملی تأییگدی نشگان داد کگ مگدل از

نشان می دهد .با توج ب جگدول ،همگة شگاخبهگا بگ جگز

برازش قابل قبول برخوردار اس.؛ بنابراین شاخب های مقدار

شاخب  GFIدر بازه قابلقبول هستند ،مقدار خی-دو بهنجار
 2/94ب دس .آمده اس .ک مقادیر بین  2تگا  5نشگاندهنگدة

خی-دو بهنجار CFI ،NFI ،IFI ،RMSEA ،بگرازش مگدل را
تأیید کردند.

RMSEA

شکل  1مدل اهمالکاری تعگال را بگا توجگ بگ  4عامگل

مناسب و معقول بودن این شاخب اس ،.شاخب

برای مقادیر  0/08تگا  0/1بگرازش متوسگط،NFI ،CFI ،IFI ،

نشان میدهد.

 GFIبرای مقادیر بزرگتر و یگا مسگاوی بگا  0/90قابگلقبگول

شکل  .1ضرایب استاندارد در تحلیل عاملی تأییدی مقیاس اهمالكاری فعال
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جدول  .3بار عاملی استانداردشده و ارزش  tسؤالهای مقیاس اهمالكاری فعال
بار

ساالها

عاملی

 .1زمانی ک برای انجام کاری تح .تشار زمان قرار میگیرم و باید آن

0/19

14/54

0/81

16/50

0/54

9/09

0/34

5/32

 .5تح .تشار زمان کار کردن برای من ناراح .کننده اس..

0/69

12/34

 .6زمانی ک تح .تشار کار میکن ناراح .و بیمیل هست .

0/19

14/91

0/83

16/01

0/13

13/39

 .9برای استفاده بهین از زمان ،برخی کارها را عمداً ب تعوی میاندازم.

0/11

13/36

 .10برای اتزایش انگیزهام ،عمداً کار را ب تعوی میاندازم.

0/69

11/81

 .11برای استفاده بهین از زمان ،برخی کارها را ب تعوی میاندازم.

0/86

15/14

را سریعتر انجام ده  ،عملکرد من مختل میشود.
 .2اگر مجبور باش کاری را باعجل انجام ده  ،آن را بگ خگوبی انجگام
رضایت از نتیجه

نمیده .
 .3اگر در آخرین لحظا

کاری را انجام ده از نتایج آن راضی نیست .

 .4اگر کاری را در تضای آرامتر و قبل از زمان مقرر انجام ده  ،نتگایج
بهتری ب دس .میآورم.

ترجیح فشار

مقدار t

 .1زمانی ک ب لحاظ زمانی تح .تشار هست احساس تنش میکگن و
تمرکز ندارم.
 .8زمانی ک مجبور باش تح .تشار زمان کار کگن دچگار درمانگدگی
میشوم.

تصمیم عمدی بررای  .12من بسیاری از تکالیف را درس .قبل از اینک تحگ .تشگار زمگان
به تعویق انداختن
قرار گیرم تمام میکن  ،چون انتخاب من این اس..
انجام میده برای همگین

 . .13من اغلب کارها را در آخرین لحظا
در کامل کردن آنها با مشکل مواج میشوم.

 .14در انجام دادن اهداتی ک برای خود تعیین کردهام اغلگب شکسگ.
توانایی مواجهره برا میخورم.
 .15زمانی ک میخواه کاری را انجام دهگ اغلگب بگا کمبگود وقگ.
آخرین مهلت مقرر
مواج میشوم.

 .16زمانی ک تعالیتی را آغاز میکن در تمام کردن آن مشکل دارم.

جدول  3بار عاملی استاندارد شده و مقگدار  tرا گگزارش

مشاهدهشده در تمام ساا

می دهد ،این پارامترها مناسب بودن یا نبودن سگاالهگای هگر

مناسب و قابلقبول اس..

خردهمقیاس را نشان می دهد .مقدار  tهمگة سگاا

بگ جگز

سگاال  12بگا ی دو و معنگادار اسگ ..همچنگین بگار عگگاملی

0/05

0/69

0/51

9/04

0/61

9/82

0/14

12/22

0/11

11/53

جز ساال  12بیانگر همبسگتگی

پرسش  .5جدول هنجار مقیاس اهمالکگاری تعگال چگونگ
اس.؟
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جدول  .4نمرات هنجار (نرم) مقیاس اهمالكاری فعال
شاخبهای
آماری بقا

نمرة
فراوانی

درصد تراكمی

رتبه درصدی

نمره

Z

نمره

T

101-119

-

-

-

-

-

89-100

4

100

1/5

2/36

16/6

77-88

39

98/5

14/3

1/44

4/64

99-79

90

84/2

33

0/53

55/3

94-93

85

51/3

31/1

-0/38

53/8

41-99

45

20/1

16/5

-1/29

62/9

99-40

9

3/1

3/3

-2/2

12

19-98

1

0/4

4

-3/12

81/2

جدول شماره  ،4نمرا

هنجار مقیاس اهمالکاری تعگال

ترجیح می دهند تح .تشار کار کننگد و تصگمیما

خگود را

را نشان میدهد ک در رابط با ساال  5پژوهش اس..

عمداً ب تعوی بیندازند ،آنها نسب .ب اهمال کارهای غیرتعال
ب احتمال بیشتری وظایف خود را با نتایج رضای.بخگش بگ

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش ب منظور مطالعة ویژگیهای روانسگنجی مقیگاس

انجام میرسانند.
در این پژوهش ،تحلیگل عامگل تأییگدی بگ منظگور تأییگد

اهمالکاری تعال ازجمل روایی سازه ،روایی واگگرا و پایگایی

ساختار عاملی انجام شد .نتایج ب دس .آمده نشان مگیدهگد
ک داده ها با ساختار عاملی نسگخ اصگلی هماهنگگ اسگ .و

این مطالع همسو با تحقیقا گذشت نشان داد ک این مقیاس
از ویژگیهگای روانسگنجی مطلگوبی برخگوردار اسگ ..گی

تحلیل عامل تأییدی ،عامل های شناسایی شده را در حد بسیار
با و مطلوبی تأیید میکند ب گون ای ک اکثگر شگاخبهگای

تحقیقگگاتی ک گ چنگگدین ده گ انجگگام شگگده اسگگ ،.محققگگان

برآورد شده نشان میدهد ک مدل از برازش خوبی با دادههگا

اهمالکاری را ب عنوان سازهای منفی نگریست اند ک پیامدهای

برخوردار اس ..مدل اندازهگیری ک در شکل  1آمگده اسگ.
مدل  4عاملی و جدول  3بار عاملی استاندارد شده و ارزش t

ب منظور آمادهسازی و کاربرد در دانشجویان انجام شد .نتگایج

ناخوشگگایندی در بگگردارد؛ امگگا مطالعگگا نشگگان مگگیدهگگد
اهمالکاری تعال نو مثبتی از اهمالکاری اس .ک بگ دلیگل

ساالهای مقیاس اهمالکاری تعال را نشان میدهد کگ همگ

ت گأثیراتی ک گ ایگگن سگگازه بگگر پیشگگرت .تحصگگیلی ،انگیگگزه و

ساا

خودکارآمدی دارد حائز اهمی .و توج اسگ ..اهمگالکگاری

جز ساال  12از لحاظ آماری معنیدار میباشند.
هم ساا
همچنین پایایی مقیاس اهمالکاری تعال ک بر اسگاس آلفگای

ادراک شده دارد .اهمال کارهای تعال تشگار زمگان را تگرجیح
می دهند ،تعالی .های کاری خگود را بگ تعویگ مگیاندازنگد،

کرونباآ و تتای ترتیبی محاسب شد نشان داد ک مقیاس مورد

تعال رابط مثب .با استفاده هدتمند از زمگان و کنتگرل زمگان

آن جز ساال  12بگار عگاملی بیشگتر از  0/3دارنگد و

نظر از همسانی درونی با یی برخوردار اس..

نسب .ب اهداف استفاده از زمان حساس هسگتند و تصگوری

این پژوهش با محدودی.هگای خاصگی همگراه اسگ ،.از

انعطاف پذیر نسب .ب زمان دارنگد کگ ایگن موجگب اتگزایش

مه ترین محدودی .های پژوهش حاضر این اس .ک مطالع
بر روی دانشجویان دانشگاه خوارزمی در شگهر کگر انجگام

حس کنترل نسب .ب زمان در آنها میشگود (چگو و چگوی،
)2005؛ بنگگابراین بگگرخالف ترضگگی هگگای غالگگب دربگگاره

شده اس .و با توج ب تفاو های ترهنگی و محیطی تعمی

اهمالکاری و همسو با این مطالع اهمالکارهای تعگال دارای

نتایج ب کل دانشجویان ایرانی و یا دانشآموزان باید بااحتیا

ویژگی های رتتاری و نگرش مطلگوب مگیباشگند ایگن اتگراد

انجام گیرد .درمجمو ضرایب پایایی و روایی این پرسشنام ،

99 /ویژگیهای روانسنجی مقیاس اهمالكاری فعال در بین دانشجویان دانشگاه خوارزمی شهر كرج
Fee, R. L., & Tangney, J. P. (2000). Procrastination: A
means of avoiding shame or guilt? Journal of
Social Behavior and Personality, 15, 167–184.
Fernie, B. A., Bharucha, Z., Nikcevic, A. V., Marino,
C., & Spada, M. M. (2017). A metacognitive
model of procrastination. Journal of Affective
Disorders, 210, 196–203.
Ferrari, J. R. (2001). Procrastination as self‐regulation
failure of performance: effects of cognitiven load,
self‐awareness, and time limits on ‘working best
under
pressure’. European
journal
of
Personality, 15(5), 391-406.
Habelrih, E. A., & Hicks, R. E. (2015). Psychological
well-being and its relationships with active and
passive procrastination. International Journal of
Psychological Studies, 7, 25–34.
Hensley, L. C. (2014). Reconsidering active
procrastination: Relations to motivation and
achievement in college anatomy.Learning and
Individual Differences, 36, 157-164.
Kim, S., Fernandez, S., & Terrier, L. (2017).
Procrastination, personality traits, and academic
performance:
When
active
and
passive
procrastination tell a different story. Personality
and Individual Differences, 108, 154-157.
Klassen, R. M., Krawchuk, L. L., & Rajani, S. (2008).
Academic procrastination of undergraduates: Low
self-efficacy to self-regulate predicts higher levels
of procrastination. Contemporary Educational
Psychology, 33(4), 915-931.
Knaus, W. J. (2000). Procrastination, blame, and
change. Journal of Social Behavior and
Personality, 15(5), 153.
Steel, P. (2007). The nature of procrastination: A
meta-analytic
and
theoretical
review of
quintessential
self-regulatory
failure.
Psychological Bulletin, 133(1), 65-94.
Lee, E. (2005). The relationship of motivation and
flow experience to academic procrastination in
university students. The Journal of Genetic
Psychology, 166(1), 5-15.
Liu, W., Pan, Y., Luo, X., Wang, L., & Pang, W.
(2017). Active procrastination and creative
ideation: The mediating role of creative selfefficacy. Personality and Individual Differences,
119, 227-229.
Seo, E. H. (2013). A comparison of active and passive
procrastination
in
relation
to
academic
motivation. Social Behavior and Personality: an
international journal, 41(5), 777-786.
Steel, P. (2007). The nature of procrastination: A
meta-analytic
and
theoretical
review of
quintessential
self-regulatory
failure.
Psychological Bulletin, 133(1), 65-94.
Steel, P. (2010). Arousal, avoidant and decisional
procrastinators: Do they exist? Personality and
Individual Differences, 48, 926–934.
Tan, C. X., Ang, R. P., Klassen, R. M., Yeo, L. S.,
Wong, I. Y., Huan, V. S., & Chong, W. H. (2008).
Correlates of academic procrastination and
students’ grade goals. Current Psychology, 27(2),
135-144.
Tice, D. M., & Baumeister, R. F. (1997). Longitudinal
study of procrastination, performance, stress, and

 شگرایط اسگتفاده، گویا بودن و ک بودن گوی ها، اجرا.سهول
 بنگابراین ایگن.وسیع محققان را از این ابزار تگراه مگی آورد
مقیاس ک اهمالکاری تعال را با زیرمقیاسهای آن ب خگوبی
 اجگرا دارد. در نمونة ایرانی قابلی،مورد سنجش قرار میدهد
های تربیتی و پژوهشی مگورد اسگتفاده.و می تواند در موقعی
قرار گیرد و زمینة پژوهش هگای متعگددی را در روانشناسگی
.پدید آورد
منابع
. ، ؛ سگالمتی، م؛ حقیقگی، م؛ مهرابگیزاده هنرمنگد،شهنی ییالق
. بررسی میزان شیو تعلل و تگأثیر آمگوزش مگدیری.)1385(
 رتتار بگر کگاهش آن در بگین نوجوانگان شگهر.زمان و مدیری
 دانشگگاه شگهید چمگران، پایاننام دکتری روانشناسگی:اهواز
.اهواز
 هنجاریابی آزمون سنجش اهمگالکگاری.)1382( .  م، مقدس بیا
 پایگگاننامگگ کارشناسگگی ارشگگد:تگگاکمن بگگرای دانشگگجویان
. تهران، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن،روانشناسی
Akinsola, M. K., Tella, A., & Tella, A. (2007).
Correlates of academic procrastination and
mathematics
achievement
of
university
undergraduate students. Eurasia Journal of
Mathematics,
Science
&
Technology
Education, 3(4), 363-370.
Alexander, E. S., & Onwuegbuzie, A. J. (2007).
Academic procrastination and the role of hope as a
coping strategy Personality and Individual
Differences, 42(7), 1301-131.
Bembenutty, H., & Karabenick, S. A. (2004). Inherent
association
between
academic
delay
of
gratification, future time perspective, and selfregulated learning. Educational Psychology
Review, 16(1), 35-57.
Bond, M. J., & Feather, N. T. (1988). Some correlates
of structure and purpose in the use of time. Journal
of Personality and Social Psychology, 55, 321–
329.
Choi, J. N., & Moran, S. V. (2009). Why not
procrastinate? Development and validation of a
new active procrastination scale. The Journal of
Social Psychology, 149(2), 195-211.
Chowdhury, S. F., & Pychyl, T. A. (2018). A critique
of the construct validity of active procrastination.
Personality and Individual Differences, 120, 7–12.
Chu, C. A. H., & Choi, J. N. (2005). Rethinking
procrastination: Positive effects of" active"
procrastination behavior on attitudes and
performance. The Journal of Social Psychology,
145(3), 245-264.
Ellis, A., & Knaus, W. J. (1979). Overcoming
procrastination: or, how to think and act
rationally in spite of life's inevitable hassles.
Signet.

 دانش و پژوهش در روانشناسی كاربردی/ 100
health: The costs and benefits of dawdling.
Psychological Science, 8, 454–458.
Tuckman, B. W. (1991). The development and
concurrent validity of the procrastination scale.
Educational and psychological measurement, 51,
473-480.
Tuckman, B. W. (2002). Academic procrastinators:
Their
rationalizations
and
web-course
performance. The Ohio State University, APA
Symposium Paper, Chicago.
Wang, J. (2013). Active and Passive Procrastination of
University Students Enrolled in Writing Courses
Across Varying Course Delivery Models. Master
of Science dissertation, The Pennsylvania State
University.
Wolters, C. A., Yu, S. L., & Pintrich, P. R. (1996).
The relation between goal orientation and students'
motivational beliefs and self-regulated learning.
Learning and individual differences, 8(3), 211238.

