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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 2013-
2014. 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
کتم ا   یعنتوا    ط دایشتاا  بت   یارتقای بهداشت  روایتم   ت   

ن ابعاد توسع  و بهسا ی  نابع ایسایم بود  و ا جملت   یتر  هم
د بت  ن  توجت  شتود    یت نت  کت  با  ین   یدی در ایهای کل سا  
هتا یرتر را    و یت لی  ،یارک اهمال هس . 1لمیت ص یارک اهمال
  کت ری است   یت گ بتا  یالت گرکر قرار داد  و ا   شیتأثت   

ر ستو  دارد  یافتراد تتأث   مستیو بهز یور ش  بر بهر یباً همیتقر
را ت ت    ملیشرف  ت صیپ ،مطور  نر ( و ب 1390ا ، ی)سپهر

هتا   ا  دایشتاا  ی(. دایشجو2013، 2سکیدهد )بال مر قرار  یتأث
در  درگیرشتتد  ی  بتترایتتتتترین جمع شتتد  د شتتناهت یشتتا

، 3چتل و بنت   ی، پمموتیچل، تیباشند )  ملیت ص یارک اهمال
2010.) 

ج در یت ل راک شت  یت  ف، یالکدر هصوص ت یارک اهمال
ا فقدا  یس  کن عوا ل شیتر ا  اس  و ا   همیا  دایشجوی 

شترف   یپ ةبریا ب   مابی و دس  یریادگیرا  در ی  فراگی وفق
( 2000) 4نتو  کس و یر الیب  تعب یارک اس . اهمال ملیت ص

شود،  مگرفت    ممیایجام ن  تصم ی  براک یارک  کن  اس  
توایتد   م   ک یارک. شودند    ول یب  ن مل  شخصیبدو  دل

حال،  نیباشد و درع برداشت در  مجیهود فرد یتا یحداقل برا
ا  شخص است  و باعتس ستر ی     یز ب   یایجام یداد  ن  ی

 یارکت  ال  اهمت کت توا  گرت    م  درواقعشود.  مرد  هود  ک
 یتتا ن  حتد   ملیق ایداهتن اهتدا  ت صت  ی، ب  تعوملیت ص
جتاد  یو  نجتر بت  ا   گیرد یممرد  طلوب ایجام ک  عملکاس  

نز و نیتو   یولکت وستلز،   -او، دارو یت گتردد )ج  م  مشاییپر
   (.2011، 5یبو 

در  ؛یقت  داریتد   ملیت صت  یارک در اهمال یادیعوا ل  
عنتوا  یشتایار    بت   6معواطف  ثبت  و  نرت   ما  بررسین  یا
برهوردار  یم  باالیا  اهم م نر یور ن ک ثب  و  یور ن ک

ز یت ی م  ا   یتدگ یرضتا  یهتا  نند ک منیب  یا  پ یکماس  و 
(. عواطتف  2002، 7 ینر و اوی، دکماید )اسچین محساب   ب 

شتناهت    متیها و صرات شخصت  مژگیعنوا  و ب  م ثب  و  نر
 یردهتتاکارک یهتتا ننتتد ک مین تنظتتیتتتر شتتوید و ا   هتتم م تت

 د شوی م  سوب   ملیو ت ص م، شغلم، اجتماعمشناهت روا 
 
 
 

  أیت ا   معتد عمتو   بُ یت   م نرت  ة(. عاطر1390، ی)  مد
  ب  دیبتال ن   کبخ  اس   ار لذتکو عدم اشتغال ب   مدروی

ل هشم، غم، تنرتر، حقتارت،   یا  قب ماجتناب مهلق یها حال 
 ، ثبت   ةد. عاطرت ین م د ی  پدیاحسا  گنا ، تر  و عصبای

بخ   ار لذتکاد و اشتغال ب  یز  کفعال، تمر یا  ایرژ محالت
 مهلقت  یهتا  ا  حالت   یا ف گستترد  یت ط ةدربرگیریدو  اس 

، شتور و شتو ،   ی، احستا  توایمنتد  یجمل  شتاد   ثب  ا 
، 8یرتتس استت  )واتستتو  و تلاتتن ل، عالقتت  و اعتمادبتت یتتتما

 ثب  با  ةعاطر  کا  ن  اس   کمحا مشواهد پژوهش(. 1985
ستا گارای    یا های  قابل  نم، پاسخیب ، هوشم  اجتماعیحما

و  منی، بتدب مبا روابط  نر م نر ةک  عاطر  رتبط اس . درحالم
همرا  اس  )استتپتو، او دویتال،    ماجتناب یا  قابل  یراهبردها

بتاال   م نر ةبا عاطرن افراد یهمچن (.2008، 9 ار وت و واردلو
دهنتد.   مل یشتا   ت  کت اار و الی صر  س یبرا یشتریل بیتما

 ةتواینتد وسوست   م ثب  باال بهتتر  ت   ةک  افراد با عاطر درحالم
رو، یشتتاپ -نیننتد )استچالو ، گتو   کنتترل  ک صتر   تواد را   

 11و نرستتال  المتتا ی (.2013، 10ز، وایتتار و الیتت  یویاستتتا 
 مستت یبا بهز م نر ةعاطر  کیشا  دادید  م( در پژوهش2013)

 مستتتی ثبتت  بتتا بهز ةو عاطرتت م نرتت ةرابطتت مشتتناهت روا 
جایتات  ی  هی ثبت  دارد. درواقتع افتزا    ةرابطت  مشناهت روا 

افتراد   مشتناهت  روا  مستی، بهزمجایات  نریاه  هک ثب  و 
 دهد. م   یرا افزا

 ةننتد ک لی ثبت  تسته   ة  عاطرت کت دهند  م طالعات یشا   
 یاثتر  م نرت  ةک  عاطر و رفتار اس  درحالم یریادگیحافظ ، 
ور و یا ،  تی(. برا2011، 12اکا و وارویلینند  دارد )فبرک افسرد 

رد کت  ثب  و عمل ةن عاطری  بک( یشا  دادید 1996) 13ا یسول
رابطت    ،پتردا ش اطالعتات   ةنت ین تو ا  در     دای  ملیت ص

  عتالو  بتر   کت افت   یز دریت ( ی2003) 14یتو  وجتود دارد.  ت   
عواطتف و  (، IQ) مب هوشت یل ضتر یت ا  قب ی شخصات فرد

ق یج ت قیگذارید. یتا مر  یتأث یریادگیند یز بر فرنیجایات ییه
چ ی ثبت  هت   ة  عاطرت کت ( یشتا  داد  2011ا )کت ا و وارویلیفبر
 مطتور  نرت   بت   م نرت  ةیتدارد، ا تا عاطرت    یریادگیری در یتأث
 ن   ققا  تید. اتده مرار  تود قتر هیأثترا ت   ت یرتیادگتی
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ا  و ی ثبت   نجتر بت  اشتت     ةعاطرت  ی  سطوح باالکافتند یدر
 ملیرد ت صکج  عملیشود و دریت م طالع    یباالتر برا ةزیایا

ایتد   قتات یشتا  داد   ین، ت قیهمچنت دهد.  م   یافراد را افزا
هستتند احتمتال    م نر مجاییو ه معاطر حال   در ک یافراد

ل، بترود  و  ییشتا  دهنتد )استت    یارک   اهمالکدارد  یشتریب
 .(2003، 2چلیگوردو  و پ -ایس،  لیروی؛ س2001، 1 وا ب

ا   یکتم عنتوا    را بت   3س ک، تر  ا  شمنی شاهدات بال
، 4وئنیت ا و کت بریتد )بار  میتام  ت   یارکت  اهمال مهای اصل عل 
ستت  و کن تتتر  ا  شی  بتتکتتافتنتتد ی(.   ققتتا  در1983
، 5یبتو   ستایدر و اویتو   کرابط  وجتود دارد )ال  یارک اهمال
(. تتتر  ا  2012، 6ممتتوتیو ت یرتترک ن،  تت ی؛ هتتابا2007

ننتد  و  کدیتهد مابیت   بت  ار  یگترا  یت  عنتوا    س  بت  کش
وجتود دارد  س  کا  شک  ا ک مطیاحسا  اضطراب در شرا

اجتنتاب است     ةزیت ایا چندوجهمل کف شد  اس  و شیتعر
لتو و  ی، ویویروکت شرم و هجال  همرا  است  )  ة  با تجربک

  کت  ی(. افتراد 2005، 8وتیت اتور و ال یگر  ؛  ت 2002، 7 تزلر
 یادی  مهود یظارت راهبردهایدارید  یمس  باالکتر  ا  ش
را اتختا    و عملکرد اجتنتابم  منی، بدبیسا  یاتوا  - ایند هود

شا   ایند  ملیرد ت صکدر عمل مری  نری  اغلب تأثکنند ک م 
م دارد و  نجتر بت    ک مزش دروییف و ایایگرفتن یمرات ضع

  و لتذت  یاه  رضاکمتر  ایند ک مو سال   روای مستیبهز
 یاه  رفتارهتا کت ل و اضطراب بتاال و  ی  در ت صیا   وفق

 یریت گ و گوشت  تتر   نییپتا  یریپذ  ایند نستای  ت مل یفرد نیب
و  م؛ ستتاگار، الوالتت 2004، 9وتیتتو ال یویروکتتشتتود ) م تت

 (.2010، 11وفلدید، شایاها  و یی؛ است2009، 10یاسپرا
بتاال   یدیت ترد -هتود  ین افراد  ضتطرب، دارا یدرواقع ا

ست   کا  ش یریجلوگ یهودشا  برا یها یمو ب  توایا هستند
پاستخ    یا طمئن هستند و اغلتب در  یافتن ب   وفقیا دس  ی

را ا    وفقیتشتا   طتور فعاالیت  شتایس    س  ب کب  تر  ا  ش
 (.2012، 12نیدهند ) ارت مدس   
 
 
 
 
 
 

جایتتات یه مزشتتیایا -مشتتناهت یتئتتور استتا  بتتر
ن است   کت  م تهدیدکننتد   یها  ی(  وقع1991، 13)ال ارو 
 ةن اردهند پیا دهایدر  ورد  مشناهت های وار  طرحباورها و 
جت   نجتر بت  تتر  ا      ی  دریتکت نتد  ک  را فعال یعدم  وفق

قتتات ی(. ت ق2004وت، یتتو ال یویروکتتشتتود ) مستت   تتکش
ن تتر  ا   ی  ارتباط بک( یشا  داد 2012ارا  )کن و همیهابا

 یفرد مستای  و شایصالح ةواسط ب  یارک س  و اهمالکش
ا   منیی  ستتطپ پتتاکتت ماییدایشتتجو معنتتیشتتود.  مل  تتیتعتتد
 یارک زا  اهمالین  یشتریرا دارید ب یارن دک  و هودیصالح

 دهند. مرا یشا   
با  14شرف یهد  پ منیگز   جه کاید   طالعات یشا  داد 

(. 2007، 15ارتباط دارد )هول و واتسو  ملیکاری ت ص اهمال
 یکتم عنتوا    شرف  ب یهد  پ منیگز ر جه یاه ةدر چند ده

هصتوص   شرف  و بت  یزش پیایا   ینهای  هم در  دگا یا  د
، 16مویوت و  تار یت دار شتد  است  )ال  یت پد ملیزش ت صیایا

هد   منیگز (  رهوم جه 1992) 17ف ن زی(. طبق تعر2008
جایتات و  یا  باورهتا، ه  م نسجم یالاو ةدهند شرف  یشا یپ

شتود تتا بت  طتر   ختلتف بت         م  سبب  کاسناد فرد اس  
  بپتردا د  ین  ب  فعالیند و در ن    کدا ی  پیها گرا  ی وقع

  را ارائ  دهد. مخ  پاسیو دریها
( ست  یتوه هتد     1999) 18اور و گابتل یگر وت،   یال 

و  20شتم یهتد  عملکترد گرا  ، 19هد  تسلط معنیشرف  یپ
ایتد. هتد  تستلط     م کرد یشناسارا  21هد  عملکرد اجتنابم

رد  ک دای  و بالرعل ی وضوعات، اعتال یریفراگ یل برایتما
رد کت هتد  عمل ، است   یریادگیت ق یبالقو  ا  طر یها یمتوایا
اترا   یبهتر بود  یسب  بت  د  یل برایعنوا  تما   هم ب یگرا
، 22زیکویشود )هالما ، اسچراگر، بود ا  و هتاراچ  مف  یتعر

 م نرت  مابیت ( و هد  عملکرد اجتنابم بر اجتناب ا  ار 2010
  کت نتد  ک مف  ت یرا توصت  مرایت یز دارد و فراگکتمر مستایشا
 اب تد  اجتنیر رستب  یظ اتوا تو ی متیراک متواهند ا  بته م 
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ز ا  یت پره یر صترفاً بترا  یت ، فراگمنت یگز ن جهت  یند. در اییما
 (.2002، 1 ج و شاییند )پنترک مس  تالش  کش

ل ی  هد  تسلط با  کا  ن  اس   کمحا مشواهد پژوهش
رد  کت  حرت  د، یت و بت  دست  نورد  دایت  جد    یریادگیب  
  کت دارد  ماترا  همبستتا  یهوب و روابط  ثب  با د یارهاک
شتود.   م   ی  رضایرد بهتر و افزاکهود  نجر ب  عمل ةیوب ب 

 یارکل ب  همیشتر تمایاهدا  تسلط، افراد ب یدر سطوح باال
اطالعتات   ة  ینت عنوا   نابع  ترتبط در   ارا  ب یدارید و ا  د

افتراد   ،مشت یرد گراکت عمل ینند. در ستطوح بتاال  ک ماستراد   
متتر بت    کننتد و  ک م  کب درید و رقیعنوا  تهد ارا  را ب ید

 نتد شتوید )پتورت     ارا  بهتر  ی  ا  تعا ل با دکرسد  میظر  
  هتد   کت ایتد   قات یشتا  داد  ی(. ت ق2012، 2بلزی  و گیلیو

 ،طتور  ثبت    شم و هد  عملکترد اجتنتابم بت    یعملکرد گرا
رد تستلط  یکت وکت  ر  نند درحتالم ک م  منیب  یرا پ یارک اهمال

؛ 2004، 3همبستت  است  )والتتر     یارکت  با اهمال مطور  نر ب 
، 6؛ هتاول و بتورو  2008، 5؛  رفتورد 2007، 4هاول و واتستو  

2009.)  
 من  طالعت  بت  دیبتال بررست    یبا توج  ب  نیچ  گرت  شد ا

 یرهتا ی تغ یا  رو ملیت صت  یارک رگذار بر اهمالیعوا ل تأث
هتد    منت یگز و جه  س ک، تر  ا  شم ثب  و  نر ةعاطر

 نجتر   یارکت  اهمال یا دهای  پکنی. با توج  ب  ااس شرف  یپ
، احسا  گنا  و شرم در  ورد هود، مجایات  نریه ةب  تجرب
 مشود، لتذا بررست   م  مالت سال تکج   شیو دریت مافسردگ

برهتوردار   م  هاصت یت ا  اهم کتاری  اهمتال سا   ن یعوا ل   
 طرح شد:ر ی  یها  ین  نظور فرضیاس . بد
 منت یب  یرا پت  ملیت صت  یارکت  اهمال ، ثب  ةعاطر .1

 ند.ک م 

 منت یب  یرا پت  ملیت صت  یارکت  اهمتال  ،م نر ةعاطر .2
 ند.ک م 

 منیب  یرا پ ملیت ص یارک اهمال ،س کتر  ا  ش .3
 ند.ک م 

 منت یب  یرا پت  ملیت صت  یارکت  اهمال ،هد  تسلط .4
 ند.ک م 

 منت یب  یرا پت  ملیت صت  یارک اهمال ، یهد  گرا .5
 ند.ک م 

 منت یب  یرا پت  ملیت صت  یارک اهمال ،هد  اجتناب .6
 ند.ک م 

 
 
 

 روش
 ،پتژوه   روش و نمونه: يآمار ةروش پژواش، جامع

ن اری پتژوه  شتا ل    ة. جا عبود ما  یوه همبستا مریتوص
ام یور واحد یورنباد یا  دهتر و پسر دایشاا  پیدایشجو متما 

نکت   ی(. با توج  بت  ا یرر 3000) بود 92-93لم یدر سال ت ص
ر یت هر  تغ یو  ب  ا ایقات همبستام ا  یوه رگرسیبرای ت ق
پژوه   ة(، یموی1381)دالور،  اس ا  ییرر  ورد ی 30حداقل 
دایشتجوی پستر(    60دایشجوی دهتر،  60یرر ) 120با حجم 

  ی  رشت  و جنسیساد  ب  ترک مری تصادفیگ یموی  ةویب  ش
 32، ماجتماعیرر، علوم  21، متی ختلف )علوم ترب ةرشت 5ا  

( ایتخاب 20خ، ییرر، تار 23یرر، حقو ،  24، مشناس یرر، روا 
ل کت کننتدگا  در   ار سن شرک ین و ای را   عیایایشدید.  
ا  یسال، در دایشجو 35تا  18 ةو با دا ن 24/23 ±97/2یموی  
ا  یسال و در دایشتجو  30تا  19 ةو با دا ن 28/23±83/2پسر 
 .اس سال  35تا  18 مسن ةو با دا ن 20/23± 13/3دهتر 
 

 ابزار سنجش
ا  توسط واتسو ، ین  قی: ا7یمثبت و منف ةاس عاطفیمق

حاالت و عواطتف   مهد  بررس با( 1988) 8و تلان کالرک
  کت  قولت    20ا ، ین  قی  و ارائ  شد. در ایته م ثب  و  نر

( ماحسا   نرت  10احسا   ثب  و  10احسا  ) 20ایار یب
کننتد  در   لیت شد  اس  و یظر تکم بیا لمات ک، در قالب اس 

ا   یا درجتت  5رت یکتتصتتورت ل ن احساستتات بتت یتت تتورد ا
لمتا  و  یایشتود.   م ت  مابیار  5اد =یار  یتا بس 1وج  = چیه ب 

 ثبت    ةعاطرت  یور را بترا کا   ذی ق یمای( پا2013ارسال  )
ن یگتزارش یمودیتد. همچنت    45/0 م نرت  ةعاطر یو برا 54/0
و  مهتای افستردگ   ن  ا  پرسشتنا    یتم روا م نظتور بررست   ب 

 یبترا  مب همبستتا ی  ضترا کت استراد  یمودید   اضطراب ب
ن یبت  م نرت  ةعاطرت  یو برا -48/0تا  -22/0ن ی ثب  ب ةعاطر
 ما  توستط ابوالقاستم  یت ن  قیت را  ایبود. در ا 51/0تا  47/0
 یهتا  ا یت ن  با  ق   ا  همو اعتبار  مابی(  ورد هنجار1382)

قترار گرفتت     بررستم   تورد  م یتدگ   ا  یو رضا مسر یدگ
 یب نلرتا ی( ضتر 1389) مر ت کپرور و  اس . در پژوه  گل

 ةو عاطرت  76/0 ثب  برابر با  ةعاطر یا  براین  قیرویباخ اک
 م ثب  و  نرت  ةا  عاطری ق یمن روایبود. همچن 86/0 م نر

 ی( بترا 1390) یو احمتد  ماالسال م، یجتات  خیدر پژوه  ش
 ا ت/ ت40ا   م نر ةاطرتع یو برا 70/0تا  36/0 ثب  ا   ةعاطر

 
 

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 
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 عنتادار   001/0ب در سطپ یضرا ة  همکب  دس  ن د  76/0
 ثبت    ةعاطرت  یرویباخ براک یدر پژوه  حاضر نلرابودید. 

 یهتا   یت گو بت  دست  ن تد.    79/0 م نر ةعاطر یو برا 67/0
، ی نتد  عالقت   ثبت  )شتور و شتو  داشتتن،      ةا  عاطری ق

، مشایی، پری)شر سار م نر ة( و عاطریرو ندیو ی م دگ  و 
 هصو   و تر  و وحش (.

ا  توستط  ین  قی: ا1شرفتینی ا ف پیگز اس جيتیمق
نتم  یگز جه  مابی نظور ار  ( ب 2001) 2اوریگر وت و   یال

 ةریتد یور دربرگکا   ذین شد  اس .  قیشرف  تدویهد  پ
(، 4-5-6نتتم تستتلط )یگز و چهتتار عا تتل جهتت  پرستت  12

( و 7-8-9(، عملکتترد اجتنتتابم )1-2-3شتتم )یعملکتترد گرا
ا  یت ن  قیا یگذار یمر  ة. ی واس ( 10-11-12رم )یبالتکل

در . است  ا  کا الً  خالرم تا کتا الً  وافتق    مرتیکصورت ل ب 
منتز و  یج - ستا،  نتد    -استرادا، گتویزالز  منیسهیپژوه  س

 منت یگز جهت   یرویبتاخ بترا  ک ی( نلرتا 2011) 3ویر -فریاید 
، 87/0ب یت ب  ترت مریلکرد، تسلط، اجتناب و بالتکهد  عمل

( 1388ا  )یریو لط مهاشمب  دس  ن د.  79/0و  77/0، 81/0
ب نلرتای کرویبتاخ بت     یا  را برحستب ضتر  یت ن  قیم ایایپا
، 70/0  یگترا  نتم تستلط، اجتنتاب و   یگز ب برای جه یترت
اید. در پژوه   گزارش داد  80/0ن  را  یمو روا 70/0، 70/0

عملکترد  نم یگز نم تسلط، جه یگز حاضر ا  س  عا ل جه 
ابم یتتنتتم عملکتترد اجتنتتابم بتترای ار یگز شتتم و جهتت یگرا

ا  استراد  شد و نلرتای  یشرف  دایشجوینم هد  پیگز جه 
نتم تستلط، اجتنتاب و    یگز ب بترای جهت   یت کرویباخ بت  ترت 

دستت  ن تتد. دو یمویتت  ا   بتت   58/0و  66/0، 33/0  یگتترا
ایتد ا :   عبتارت شرف  ینم هد  پیگز ا  جه ی ق یها  یگو
نم. کت ا  عمل یدایشجو ةی  بهتر ا  بقک ن  هم اس   یبرا -1
ا   یبتاالتر  ة  یمتر کت ن است   یال  اکن یهد   ن در ا -2
  ا  ب  دس  نورم.یار دایشجوید

ست   کتر  ا  ش مبررس یبراست: کاس ترس ا  شیمق
  توستط  کت ( PFAI) 4ردکت عمل مابیت تر  ا  ار  کوتا ا  فرم 

تتتر  ا   م( بتتا هتتد  بررستت2002ارا  )کتتو هم یویروکتت
ا  شتا ل  ین  قین شد ، استراد  شد. ایتدو مس  عمو کش
رت ا  یکت ف لیها در ط ن  اد یا  ا ی  اد  و پاسخ ب  هر  25

 ن شد  اس . ی( تدو5( تا کا الً  عتقدم )1یدارم ) یاعتقاد
 
 

 ختلتف   یهتا  ا  در پژوه ین  قیسنجم ا های روا  ژگمیو
ارای  کت و هم یویروکت  عتبر و  عنادار ب  دس  ن د  است .  

ا  را ا  یت هترد   ق  5رویباخ ک ینلرا یمایب پای( ضرا2002)
 مالؤست  5ق ا  فترم  ین ت قیگزارش دادید. در ا 88/0تا  74/0
و  یویروکت س  استراد  شتد. طبتق یظتر    کا  تر  ا  شی ق
هوب داشت  و  شتاب  فترم    معا ل یمن فرم روایارای  اکهم
 م( در پژوهشتت1390) مو عباستت م. رجبتتاستت  مالؤستت 25
ن یت ا مالؤست  5رویباخ( فرم ک ی)نلرا مدروی مب همساییضرا
، 79/0ب یت ل یموی  و در  یا  و  ردا  بت  ترت کا  را در ی ق
 مدرویت  ما  همستای  کم  حتا کت ردید کگزارش  83/0و  70/0
رویبتاخ در  ک یدر پژوه  حاضر نلرتا ا  دارد. ی ق یها  اد 

 78/0و  69/0، 75/0ب یت ل یموی  و در  یا  و  ردا  بت  ترت ک
ست   کتر  ا  شا  ی ق یها  ییموی  ا  گو دو ب  دس  ن د.

  کترسم  من  یهورم، ا  ا مس   کش موقت -1 اید ا : عبارت
هتورم،   مست   ت  کش موقت -2استعداد یدارم.  مافک ةب  ایدا 

 ند.ک مند  نشرت   ین یام را برا س ، بریا  کش
 ا یتت ق مرایتتیفتترم ا: یلیتحصهه ياركهه اس اامههالیههمق
ا  یدایشجو ی( بر رو1390) یرا سوار 5ملیت ص یارک اهمال

 ملیت صت  یارکت  اهمتال  مابیت  نظور ار  دایشاا  ن اد اهوا  ب 
 اد  و ست    12ب ا  ک ر ما   ذکور ن  وییساهت  اس .  ق

(، 1-5)ستتؤاالت  یعمتتد یارکتت عا تتل بتتا عنتتوا  اهمتتال  
( 6-9سؤاالت ) مروای -مجسم ما  هستا میاش یارک اهمال

. است  ( 10-12)ستؤاالت   مبریا ا ما  ب میاش یارک و اهمال
 یمایت . پااست   4شت =  یتتا هم  0ا  هرگز =  یگذار یمر  ةویش

 یو بترا  85/0ل ن  و  ک یرویباخ براک یق نلراین  و  ا  طر
ب  دس   70/0و عا ل سوم  60/0، عا ل دوم 77/0عا ل اول 
رد  بتا ن  تو    کت ق همبست  یادشد  ا  طرین  و   یمن د. روا
  کد یبرنورد گرد 35/0ن و  قدار ن  ییتع 6منکتا یارک اهمال

یسبتاً هوب ن  و  اس . در پتژوه  حاضتر    یمیشا  ا  روا
و  81/0ل ن  و  ک یرویباخ براک یق نلراین  و  ا  طر یمایپا
بت    67/0و عا ل سوم  76/0، عا ل دوم 66/0عا ل اول  یبرا

 یارکتت اهمتتالا  یتت ق یهتتا  یتتدو یمویتت  ا  گودستت  ن تتد. 
ند عمتل  ک مف درسیالکدر ایجام ت -1اید ا :  عبارت ملیت ص

ف درسم را بت   یچو  وق  کافم دارم ایجام تکال -2نم. ک م 
 .ایدا م ر  میهأت
 
 

2. Elliot & McGregor 

4. The Performance Failure Appraisal Inventory 

6. Takman 

1. The Goal Achievement Orientation Inventory 

3. Cecchini Estrada, González-Mesa, Méndez-Giménez & 

Fernández-Río 

5. Procrastination Academic Inventory 
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 ه  و تحدیل داده روش اجرا
هتا، یخست  بتا     اجترای پتژوه  و گتردنوری داد      نظور ب 

. پتس ا   ال م صورت گرف  یها  سئوال  دایشاا  هماهنام
ا  و پتس ا   یبتر تعتداد دایشتجو    مسب اطالعات ال م  بنت ک

پ هد  پژوه  و جلتب  شتارک  و همکتاری نیهتا،     یتشر
 یبنتد  اجرا شتد و طبقت    یصورت فرد  های پژوه  ب ا ی ق

 .صورت گرف  مریتوص یها ها با شاهص داد 
 

 ه   فتهی
کت    نیرد  اک شخص  یبرا چند تغیریو  یل رگرسیت ل

و ستت  کتتتر  ا  ش، معاطرتت   ثبتت  و  نرتت   یرهتتای تغ
 ملیت صت  یارکت  ن اهمتال ییشرف  در تبیهد  پ منیگز جه 

 .ا  یق  دارید، ایجام شدیدایشجو

 
، یمثبت و منف ةعاطف يراایتوسط متغ یلیتحص يارك ون ورود اامالیانس رگرسیل واریو تحل يریون من متغیج رگرسی. نتا1ج ول

 ش و اجتنابیا ف تسلط، گرا ینیگز ست، جيتکترس ا  ش
 B S.E Β T P ریمتغ 

 

 002/0 -188/3 -276/0 129/0 -412/0 مثبت ةعاطف

 866/0 -169/0 -015/0 082/0 -014/0 یمنف ةعاطف

 001/0 318/3 292/0 154/0 512/0 ستکترس ا  ش

 004/0 -929/2 -247/0 352/0 -032/01 ا ف تسلط

 755/0 -313/0 -029/0 418/0 131/0 شیا ف گرا

 073/0 810/1 145/0 475/0 860/0 ا ف اجتناب

53/0, R= 28/0, R2= 427/7= (113  6و)F ،001/0P< 
 

 ثبت  و   ةن عاطریب  یپ یرهای تغ مهط بکیتر F یسب 
   ویهد  تسلط، گترا  منیگز س ، جه ک، تر  ا  شم نر

دهتد   م( یشا   ملیت ص یارک )اهمال کر  الیبر  تغ اجتناب
(. >F 000/0P ,113،6 =427/7دار است  )  م  رابطت   عنت  کت 
عاطر   ثبت ،  ر ین س   تغیب  یر پیار، ا  ش   تغید عبارت ب 

ر یت ایس  تغیت ن واریتی در تب ست  کهد  تسلط و تتر  ا  ش 
 میقت  اساست   کر  الی تغ ی عنوا   ب  ملیت ص یارک اهمال

53/0Rداریتتد )
 یاول پتتژوه  بتترا ةین، فرضتتیبنتتابرا (.=2

د یت أی ثبت  ت  ةاسا  عاطرت  بر ملیت ص یارک اهمال منیب  یپ
 ملیت ص یارک اهمال منیب  یپ یدوم پژوه  برا ةیفرض .شد
 یسوم پتژوه  بترا   ةید یشد. فرضیأیت م نر ةعاطر اسا  بر
ست   کاستا  تتر  ا  ش   بتر  ملیت ص یارک اهمال منیب  یپ
 یارکت  اهمال منیب  یپ یچهارم پژوه  برا ةیشد. فرض دیأیت

پتنجم   یها  ید شد و فرضیأیت هد  تسلط اسا  بر ملیت ص
 د یشدید.یأیو ششم ت

 28/0رفت   هم روی ،س کژ  تر  ا  شیو ر ب ین س   تغیا
 ننتد. ک من  ت یتی را تب ملیت صت  یارکت  اهمال ریایس  تغیا  وار
  کت دهتد   م ت  ن یشتا  یبت   یپت  یرهتا یو   تغیرگرس بیضرا

 منیگز ، جه (002/0P=، 412/0-=Bعاطر   ثب  ) یرهای تغ
ست   کتتر  ا  ش  ( و=004/0P=، 032/01-Bهد  تسلط )

(001/0P=، 512/0=B  )را  ملیت صت  یارکت  تواینتد اهمتال   م
 نند.ک منیب  یطور  عنادار پ ب 

 
 رکیگ جهیبحث و نت

 یا  رو ملیت صت  یارکت  اهمتال  منت یب  یپ ،ن  طالع یهد  ا
ستت  و ک، تتتر  ا  شم ثبتت  و  نرتت  ةعاطرتت یرهتتای تغ

هتای   افتت  یا  بتود.  یشرف  در دایشتجو یهد  پ منیگز جه 
 ثبت    ةن عاطری  بکن د  ا  پژوه  حاضر یشا  داد  دس  ب 

و  م نرت  ةن عاطرت یو بت  م نرت  ةرابطت  ملیت ص یارک و اهمال
  کت وجود دارد  ی ثب  و  عنادار ةرابط ملیت ص یارک اهمال
س و یروی(؛ ست 2001ارا  )کل و همیاست یها پژوه  جیبا یتا
( 2011ا )کت ا و وارویت لیج فبری( همسو و با یتا2003ارا  )کهم

 .اس یاهمسو 
ا  بت   یت   یکد  را یچیپ مشناهت یردهاکارک عواطف  ثب 

 مشتناهت  یو استراد  ا  راهبردهتا  مپارچایک، پذیری ایعطا 
  یرتیادگتتیو  یریگ می ایند حافظ ، حل هالقای   سائل، تصم
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  ک یرو افراد نی(. ا ا1987، 1سنیند )نک مل  یشود را تسه م 
 یریادگیت  یبترا  یشتتر یب ةزیت عواطف  ثب  هستند ایا یدارا

دارید،  مجایات و هلق  نری  هک ماییدارید. در  قابل دایشجو
ژ  یت و  ختلتف بت    یهتا   یدر ایجام داد  فعال مل ب  تنبلیتما
 ةداریتد. عاطرت   م رتبط با  وضتوعات دایشتااه   یها  یفعال
شتود تتا    دهتد و باعتس  تم    م   ت یرا افزا م نر یایرژ م نر

شتود   مال  در  ارائ   ک  در ک م طالب ةنیا  در   یدایشجو
  کت شتود   من  وارد باعس  ت یا ةز داشت  باشند. همکمتر تمرک

عتتتاً یننتتد و طبک  یکشتتر یریادگیتتنتتد یا  در فرنیدایشتتجو
ا، کت ا و وارویت لی)فبر کنتد دا یت اه  پکت شا   ملیرد ت صکعمل

( یشا  دادید 2007) 2زیمر و اپوی(. عالو  بر ن ، برید، ر2011
ند ک مف  یند پردا ش اطالعات را تضعیفرن م  عواطف  نرک

  ین، افتزا ییپتا  ملیرد ت صکن ا ر  نجر ب  عملیج  ایو دریت
  کت  یادشود. درواقع افر م طالع    یز  برایو فقدا  ایا متنبل
 متیو یارضتا  مشاییرا دارید پر مجایات  نریا  ه یمزا  باالی 

کت    نند؛ درحتالم ک مط تجرب   یا  شرا یا ف گسترد یرا در ط
دارید، نرام،  طمئن ب   م نر ةا  عاطر یمترکزا  ی   ک یافراد

، 3یارکت و  کالرکت داریتد )واتستو ،    هتاطر   یهود و رضا
1988.)  

 یارکت  ست  و اهمتال  کا  شن تر  ی ثب  ب ةوجود رابط
( و 2007) یبتو   سایدر و اویو کال یها در پژوه  ملیت ص
د واقع شد  اس . تر  یأی(  ورد ت2012ارا  )کن و همیهابا
 استتتایداردهایاضتتطراب و  مابیتتبتت  ار  ستت   نجتترکا  ش

شتود   میرتس  ت   رد شخص و اعتمادب کعمل یای  برایگرا مالک
ست   کتتر  ا  ش   کت  مایی(. دایشتجو 2004، ی)اویو  بتو  

هتتد  اجتنتتاب را  منتتیگز رد جهتت یکتترا داریتتد، رو یمبتتاال
رد  نجر ب  عتدم  یکن روی  اک( 2006، 4پر ی نند )وا یگز مبر 

شتود.   م ت  مدرست  یهتا   ین در فعالییو تالش پا درگیرشد 
 ممتتیتنظ-ستت  هتتودکستت  بتتا شکن تتتر  ا  شیهمچنتت

، 5ستتو کج -یتتو  همتترا  استت  )بتتارتلس و  تت مفراشتتناهت
 یها  یدارید  وقع یمس  باالک  تر  ا  شک یافراد(. 2009

و  مستتا ی، بهبود شایریادگی یبرا  مجای فرصت شرف  را ب یپ
 منور تلقت  شرم ةبالقو یمدادهایعنوا  رو ارا  ب یا رقاب  با دی
 وه  تیس  با شکر  ا  شت(. ت2010، منند )ساگار و الوالک م 
 
 

اه  کت  ترتبط است  و  نجتر بت       یفرد نیالت بک ش یباال
وت و یت ا ، الکت نی ، پیت شود )را م  ما کرد و یاکافتن عملی
  (.2009، 6یویروک

 منت یگز ن جهت  یبت ن  طالع  یشتا  داد کت    یار ایج دییتا
ن یو بت  م نرت  ةرابطت  ملیت صت  یارکت  هد  تستلط و اهمتال  

 ةرابطت  ملیت صت  یارکت  هد  اجتناب و اهمتال  منیگز جه 
(؛ 2004والتتر  )  یها افت ی  با کوجود دارد  ی ثب  و  عنادار

( و هتتاول و بتتورو 2008(؛  رفتتورد )2007هتتاول و استتتو  )
را تسلط افراد  ،  اهدا کنیبا توج  ب  ا .اس ( همسو 2009)

ا  ب  یی ک  اس ن یدهد فرض بر ا مسو     ی وفق ب  سم 
ن یت . اباشتد  تستلط  اهتدا   یبنا ریتواید   مشرف   یپ ةزیایا

دهتد.   م   ت یرا افتزا  مم فراشتناهت یزش و تنظت یت هد ، ایا
ا یت  مف درسیالکدارید، هناام ایجام ت من هدفی  چنک یافراد

هتود   یهتا  یمشرف  بر بهبود سطپ توایایپ یها  یار  وقعید
 مننتد و ستع  ک مز  کها، تمر افتن بر  طالب و  هارتیو تب ر 

ا تل  کطتور   د را ب یجد یها ا  هارتی  اطالعات و کنند ک م 
(. 2004، 7چیو و رادوستو یت ایاتا ، یدیت چ، ویبرهمند )رادوستو 

هتد    منت یگز ن جهت  ی ثبت  بت   ةن  در  ورد رابطت  بر عالو 
 منیگز   جه کتوا  گر   م  ملیت ص یارک اجتناب و اهمال

   نجتتر بتت  کتتیاستتا گارای  استت   مهتتد  اجتنتتاب، هتتدف
شتتود و بتتا  م تت یا یاستتا گارای  میظتتارت -هتتود ینتتدهایفرن
و  من، در ایتدگ ییپا ملیت صرد ک ایند عمل م خرب یها ا دیپ

ن همترا   یییرس پا ، اضطراب، استر  و عزتمشرم، افسردگ
؛ 2006، 9ریوت و  تا یت را ، الکت ؛ پ2005، 8سیدیدریاس  )س

، م؛ رحمتای 2008، 10رتایو ممینرو و ی -، سالمامسوی -ننیتو 
 ةزیت ا  ایاهد  اجتنتاب   منیگز جه  شود م  تصور(. 2011

تتر  و اجتنتاب ا  وارد    باشد، گرفت  س  یشأتکش تر  ا 
  ایرعتالم افتراد  تذکور باعتس     یت تبتع ن   اه  شد  و ب  عمل
ایجتتام  ة  ینتت  در یتتز ، تتتالش و فعالیتتشتتود کتت  ایا  تتم
هواهند ا   من افراد  ین باشد. اییهای درسم در نیها پا  یفعال

د  یسب  بت  همستاال  هتود    یا یاتوا  ب  یظر رسی متیراک مب
 نند و ک مس  تالش  کز ا  شیپره یبرا نند و صرفاًکاجتناب 

 یارک عتاً اهمالیو طب ملیج  دچار اف  در عملکرد ت صیدریت
   (.2002، 11 چ و شاییشوید )پنتر م  ملیت ص
 
 

و  یشتا   یل رگرست یوت ل  یج حاصل ا  تجزی، یتاهمچنین
ستت  و کتتتر  ا  ش،  ثبتت  ةعاطرتت یرهتتای   تغکتتداد 

2. Brand, Reimer & Opwis 

4. Van Yperen 

6. Wright, Pincus, Conroy & Elliot 

8. Sideridis 

10. Tuominen-Soini, Salmela-Aro & Niemivirta 

1. Isen 

3. Watsom, Clark & Carey 

5. Bartels & Magun-Jackson 
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9. Pekrun, Elliot & Maier 

11. Pintrich & Schunk 
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 یارکت  ایس اهمتال یدرصد ا  وار28هد  تسلط  منیگز جه 
ست   کتتر  ا  ش ا  یت ن  ی  در اکنند ک من  ییرا تب ملیت ص
است . تتر  ا     ملیت صت  یارک اهمال ةنندک منیب  ین پیبهتر
  است  و  ی وفق ةنیس  در   کاجتناب ا  ش ةزیس  ایاکش

ف یالکت   در تی وفق ةنیر شد  افراد در   ی نجر ب  عدم درگ
ریتد  یگ ماد  ت یت ست  داریتد   ک  تتر  ا  ش ک یشود. افراد م 
ست   اینتد   کبعتد ا  ش  ةن اردهنتد  یا تدها یس  را بتا پ کش

 رتبط  م  اجتماعی، هجال  و ا  دس  داد   وقعمشر ندگ
 م نرت  یها ا دیس   نجر ب  پکتر  ا  ش ینند. سطوح باالک
شتود )ستاگار،    مو استر    م ایند اضطراب، افسردگ یادی 

ن افتتراد یتتشتتود ا م( و باعتتس  تت2007، 1یو استتپر مالوالتت
 منت یگز و جهت   منی ایند بدب م نر میظارت -هود راهبردهای
رد کدر عمل مئر سوی  اغلب تأثک کنندرا اتخا   مهد  اجتناب

شتود.   م ت  ملیت صت  یارکت  و  نجر ب  اهمتال  داشت  ملیت ص
 یریادگیبر  ملیف ت صیدر ایجام وظا یارک طورکلم اهمال ب 

و ایجتام   یریادگیت ر در شروه یگذارد. تأه مر  ی  تأثیو  وفق
ا  دست    یریادگیت  یهتا  شود فرص  مف باعس  یالکداد  ت

 میا ناسب و حت مف را در   اییالکبرود و فرد  جبور شود ت
هلل  ،یریادگیند ی    ا  در فرنی  دود ایجام دهد.   دود

اشتباهات فتراوا   ف همرا  با یالکشود ت مرد ، باعس  کجاد یا
 ة نجتر بت  تجربت    یارکت  (. اهمتال 1387دل، یکت رد )ییایجام گ

ا  ین در دایشتتجویییرتتس پتتا و عتتزت ماضتتطراب و افستتردگ
ا  ن   نجر ب  اجتنتاب ا    میاش مار ش مشود و احسا  ب م 

 گردد  مس  ک   نجر ب  شکشود  م  مریالکر شد  در تیدرگ
(؛ و 2007، 3مو رجتای  کراچتا کالسن، ک؛ 2005، 2ناتو ی)هر
افتراد و   م  ستال ت یف وضعین ا ر  نجر ب  تضعیج  ایدر یت

 (.2010ارا ، کد و همیگردد )است م  ملیرد ت صکاه  عملک
 یمدایشتجو  ةن  طالع   ربوط ب  جا عیا ة  عمدی  دود

اتر  ید یها  یج ن  را ب  جمعیتوا  یتا ماط  ی  با احتکاس  
 ملیت صت  یارک اهمال  ین با توج  ب  اهمیم داد. همچنیتعم
ن  در  مر  نرت یج و تتأث یرا مالت ن و شکا   ش یکمعنوا   ب 

ا  و یق  یدایشجو مشناهت روا  مستیو بهز ملیت ص م یدگ
شتنهاد  ی  ن ، پیست  در افتزا  کو تتر  ا  ش  معواطف  نر

اه  تر  کو  منترل عواطف  نرک یبرا یمها ال کشود  م 
 ا  برگزار شود.یدایشجو یس  در سطپ دایشاا  براکا  ش
 
 پ سگزارکس

ن پتژوه   یت   در ایجام اکنند  ک  کا  شریدایشجو ما  تما 
  م.یرا دار مر و قدردایکمال تشکیمودید،  یارکهم
 
 

 من بع
و  م ثبتت  و  نرتت  ةعاطرتت مابیتتهنجار(. 1382،  . )مابوالقاستتم
در  ما  سال    هن و ستر یدگ ی  ا  ن  با  ق هم مابیاعتبار

ارشتتد،  مارشناستتک ةیا تت ا یتت. پادایشتتاا  اصتترها ا  یدایشتتجو
 ، دایشاا  اصرها .متیو علوم ترب مشناس روا  ةدکدایش

ایسایم و  یظری و عملم پژوه  در علوم  بایم (.1381دالور، ه. )
 اجتماعم. تهرا ، یشر رشد.

، یایتقتاد  هتود  ةرابطت  م(. بررست 1390،  . )م، غ.ر.، و عباسمرجب
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