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 چکیده
 بررر   عامر   پرن   اسرا   برر  تحصرشی   کرار   اهمرا   بشنر  پرشش  حاضرر  پژوهش از هدف

 بسرگی   هر   نرو   از نشرر  پرژوهش  روش بود. ها آن ها  مؤلفه و ساز  خودناتوان و شخصشت
 سرا   در ها رشگه همۀ در ق  دانشیاه دخگر دانشجویان تمام شام  پژوهش آمار  جامعۀ بود.

 برا  مگناسر   ا  طبقره  گشر  نمونه روش به نمونه 959 تعداد که بودند 9911 -9911 تحصشی 
 ها نامهپرسش از پژوهش این در شدند. انگخاب مورگان جدو  اسا  بر و دانشکده حج 
 هرا  داده شرد.  اسگفاده ساز  خودناتوان و نئو، شخصشت ها  ویژگ  تحصشی ، کار اهما 
 انحراف )مشانیشن، توصشف  سطح دو در ا .پ .ا .ا . افرارنرم از اسگفاده با آمده دستبه

 شرردند. تحیشرر  رگرسررشون  تحیشرر  و بسررگی هرر  )ضررری  اسررگنباط  و واریرران   و معشررار
 و رنجورخروی   روان و ساز خودناتوان با شی تحص  کاراهما  داد نشان پژوهش ها  یافگه
 شناسر   وظشفره  برا  شی تحصر   کاراهما  همچنشن دارد. معنادار و مسگقش  رابطۀ گرای ، برون
 پرذیر   تجربه و پذیر  توافق با شی تحص  کاراهما  عالوه به دارد. معنادار و معکو  رابطۀ
 ترالش،  منفر ،  خیق که بود آن از حاک  ها یافگه همچنشن دارد. معنادار غشر و معکو  رابطۀ

 تحصرشی   کار  اهما  توانند م  شناس  وظشفه و گرای  برون رنجورخوی ، روان عذرتراش ،
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 هرا  ویژگر   و سراز   خودنراتوان  کره  گرفرت  نگشجره  توانم  درمجمو ، کنند. بشن  پشش را
 کنند. بشن پشش را تحصشی  کار  اهما  توانندم  شخصشگ 

 سراز ،  خودنراتوان  شخصرشت،  برر  عام  پن  تحصشی ، کار  اهما  ها: کلیدواژه
 دخگر. دانشجویان

 
Predication of academic procrastination upon the Big Five personality traits & 

self-handicapping 

 

Maryam Zandieh1 

Reza Jafari Harandi2 

 

Abstract 

The purpose of this study was to predict academic procrastination based on the five 

main factors of personality and self-handicapping and their components. The 

research method was correlational. The statistical population of the study included 

all the Qom University female students in all the fields within the academic year 

2018-2019. The 351 samples were selected by stratified sampling method 

appropriate to the size of the faculty and based on the  Morgan Table. The relevant 

questionnaires for academic procrastination, NEO personality traits inventory, and 

self-handicapping questionnaire were used to collect data. Using SPSS software, the 

obtained data were analyzed at two levels: descriptive level (mean, standard 

deviation and variance) and inferential level (correlation coefficient, and regression 

analysis). Findings showed that academic procrastination has a direct and significant 

relationship with self-handicapping and neuroticism and extraversion. Also, 

academic procrastination has an inverse and significant relationship with 

conscientiousness. In addition, academic procrastination is inversely related to 

agreement and openness to experience. The findings also suggested that negative 

mood, effortfulness, apology, neuroticism, extraversion, and conscientiousness can 

predict academic procrastination. Overall, it can be concluded that self-handicapping 

and personality traits can predict academic procrastination. 
 

Keywords: academic procrastination, the Big Five personality traits, self-

handicapping, female students. 
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 مقدمه
 اهرداف  پششررفت  در ا  عمرده  سه  که هسگند جامعه قشرها  ترین مه  از یک  دانشجویان

 و هرا  دانشریاه  گذراننرد.  مر   هرا  دانشریاه  در را خرود  زندگ  از زیاد  بخش و دارند جامعه
 آن کمر   بره  ترا  هسرگند  آموزش  ها  روش بهگرین یافگن درپ  همواره آموزش  ها  نهاد

 از و موفرق  و منرد  عالقه فعا ، خودانیشخگه، تحصشی  امور در که کنند تربشت را دانشجویان 
 تحصشی  پششرفت بنابراین،  .9915 قراان، )رحشم  باشند مند بهره مطیوب  تحصشی  پششرفت
 ایرن  اهمشت به توجه با است. دانشجویان تحصش  دوران در مسائ  ترینمه  از یک  همواره
 دارنرد،  خاصر   اهمشرت  نشر گذارند م  تأثشر تحصشی  پششرفت رو  بر که عوامی  موضو ،

 در تحصرشی   پششررفت  بررا   را زمشنره  تروان  م  گذار اثر عوام  این کنگر  و شناسای  با زیرا
 گرذارد،  م  اثر تحصشی  پششرفت در که عوامی  از یک  کرد. فراه  بششگر دانش جویندگان

 دارد طرونن   تاریخچرۀ  کرار   اهمرا   اگرچه  .9915 )رئوف، است 9تحصشی  کار  اهما 
 نرژاد، )سیطان است شده وارد عیم  مطالعات در جرئ  صورتبه اخشر سا  22تا 95 از فقط
 اسرت   9فررد  نشرانیان  نروع   بررد  م  کاربه را آن 2آلش  که تعبشر  به کار  اهما   .9911
 برا  آینده در تواند م  حداق  کار آن و شود م  گرفگه آن انجام به تصمش  که کار  یعن 
  .9915 قرراان،  )رحشم  شود م  محو  آینده به دلش  بدون باشد، داشگه دربر را نگایج  فرد

 اقردام  توصشف برا  کار  اهما  واژۀ که معگقدند نشر  9111) 1راثبیوم و سولومون همچنشن
 درنهایرت،  و رودمر   کاربه است، افگاده تعویق به ضرور  غشر صورتبه که عمی  انجام به

 کند ناراحگ  احسا  هشجان  ازنظر که آیدم  وجودبه فرد در کار آن تکمش  به مش  زمان 
 رایر   مشکی  تحصشی  تکالشف درخصوص کار  اهما   .9911 همکاران، و زرین )عبد 

 یادگشر  در فراگشران موفقشت فقدان یا شکست عی  ترین مه  از و است دانشجویان بشن در
 یر   شرده گرارش تحقشقات به توجه با است. تحصشی  پششرفت ها  برنامه به یافگن دست و

 کره  کنرد  اسرگر   ایجراد  ها آن برا  که کنند م  کار  اهما  ا  درجه تا دانشجویان چهارم
 از برخرر  اگرچرره  .9912 )شررشبان ، شررود مرر  هررا آن ضررعشف عمیکرررد موجرر  مسررئیه ایررن
 و مضرر  ترأخشر   هرا   فعالشرت  ازجمیره  کرار   اهمرا   اما هسگند، هدفمند تأخشر  ها  رفگار
 اثررات  آمروزان  دانرش  احساسرات  و سرالمت  و تحصرشی   عمیکرد رو  بر که است بار زیان

                                                                                                                                        
1. academic procrastination 

2. Alice 

3. person syndrome 

4. Solomon & Rothblum 
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 . 2291 ، 9اپدناگر و )زیییر دارد منف 
 یر   انجرام  انداخگن تأخشر به برا  رفگار  منش یا و صفت ی  عموماً کار  اهما 

 را آن نظرران  صراح   کره  اسرت  عوامی  از یک  کار  اهما  .است  گشر  تصمش  یا تکیشف
 مرنظ   کارهرا   در افرراد  از بسرشار   کره  اند گرفگه درنظر رفگار  مشک  و  بد  عادت منرلۀ به

  معشنر    زمران  مردت  در بایسرگ   کره  وظرایف   و کارها در ویژه  به ،کنند م  تجربه شان روزانه
 کرار   اهمرا   معگقدنرد   9111) 2سکسرگون  و تراکمن   .9915 انسرالم ،  شرشخ ) شوند انجام

 هرا   بسرگی  هر   اغیر    .2225 ،9)لر   اسرت  تنظشمر   خرود  عمیکرد فقدان اثر در تحصشی 
 تحصرشی   خودکارآمد  پایشن، نف  عرت ساز ، ناتوان خود شام  کار  اهما  در شناخگ 
  .2299 همکاران، و 1)رابشن است شدهتحریف افکار و شکست از تر  پایشن،

 تررین  مهر   کره  کررده   بنرد   طبقره  را زمشنره  این در اثرگذار مگغشرها  تحقشق      فرا ی 
 نداشرگن  و شکسرت  از ترر   شخصرشگ ،   خصوصرشات  ، اضرطراب   آن برا   ساز زمشنه عوام 
  .9919 همکاران، و محمدیان  )آقا بود  کاف   ۀانیشر

 مشرک   تنهرا  کرار   اهمرا   که دهد م  نشان زمشنه این در رشد حا  در ها پژوهش
 شناخگ  عاطف ، عناصر و اجراء شام  که است ا پشچشده فرایند بیکه نشست، زمان مدیریت

 تحصرشی   کرار   اهمرا   کرار ،  اهمرا   انوا  بشن در  .2225 ،5چوی  و )چو است رفگار  و
 تحصرشی   مخگیرف  سرطو   در کره  است های  مشک  ترین شایع از و است آن نو  ترینشایع

  .9911 همکاران، و زادهمحسن) شود م  مشاهده
 و خودکارآمرد   اند:کرده ذکر کار  اهما  برا  را مخگیف  عی  محققان از برخ 

 تعویرق  بره  در عرادت  عقالنر ،  باورهرا   سراز ،  خودناتوان خودتنظشم ، پایشن، نف  عرت
 و حرال  بر   زمران،  مردیریت  در توانرای   عدم کار ، برنامۀ و طر  نداشگن کارها، انداخگن

 همکراران،  و )مرراد   ... و گرایر   کمرا   دییرران،  بره  وابسرگی   کرار ، فراموش رمق ، ب 
 هرا  ویژگر   کنرد،  بشنر  پرشش  را کار  اهما  رسد م  نظربه که مگغشرهای  از یک   .9915

 نظراتر   اخرگالف  شخصرشگ   صرفات  بنشراد   سراخگار  درمورد هنوز اگرچه است. شخصشگ 
  و )جرایرر   انرد پذیرفگره  را عرامی  پن  مد  شخصشت، محققان بششگر اکنون اما دارد، وجود

 

                                                                                                                                        
1. Ziegler & Opdenakker 

2. Tuckman & Sexton 

3. Lee 

4. Rabin  

5. Chu & Choi 
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 شخصرشگ ،  بررر   عامر   پرن   برشن  از کره  است آن از حاک  ها پژوهش  .9911 همکاران،
  .9911 همکراران،  و زاده )محسرن  اسرت  کرار   اهما  کنندۀبشن  پشش بهگرین شناس  فهشوظ
 را سره   بششگرین خوی   رنجورروان که کردند گرارش پژوهش  در  2222) 9تشنه و ییرامشم
 از اجگنراب  در را سه  بششگرین پذیر  مسئولشت نشر و گشر ،تصمش  در کار  اهما  بروز در

 برانتر   کرار   اهما  بششگر خواه  هشجان دلش به گرا برون آموزان دانش دارند. کار  اهما 
   .9911 همکاران، و زادهمحسن) دهندم  نشان گرا درون آموزاندانش با مقایسه در

 بررا کررار  اهمررا  داشررت انگظررار ترروان مرر  شررد اشرراره کرره طررور همرران عررالوهبرره
 آن در کره  اسرت  دفراع   راهبرد  ساز  خودناتوان باشد.  داشگه رابطه نشر 2ساز  ناتوان   خود
 آن از بعرد  را اسرنادهایش  آن، وسرشیۀ بره  ترا  کنرد مر   ایجراد  را مروانع   عمیکرد، از قب  فرد

 انگخراب  یرا  رفگرار  را سراز   ناتوان خود  9111) 9جونر و برگال  کند. کار  دست عمیکرد
 عوامر   بره  را شکسرت  ترا  دهرد  مر   امکان فرد به که اند کرده تعریف ها رفگار از ا  مجموعه
 عبارت به  .9911 همکاران، و نژادسیطان) دهد نسبت درون  عوام  به را موفقشت و بشرون 
 کردن درون  و ها شکست عی  کردن بشرون  در را فرد توانش که ادعای  یا عم  هر دییر،
  .9111 جونر، و )برگال  شود م  مطر  ساز  ناتوان خود عنوان با ببرد بان ها موفقشت عی 

 ترا  دهرد  مر   اجرازه  فرد به که را ها رفگار از گروه  ساز  ناتوان خود گفت توان م  درواقع،
   .2226 ،1کالیگمن و )وانت کند م  توصشف کند، محافظت خود فرد  تصویر از بگوانند

 مهرار  بررا   ترالش  در همششره  آدم   که  کنند م   فشتوص  2226) گمنیکال و وانت
 تا شود م  برانیشخگه اسا  این بر و است هایش توانمند  و رفگار  قبا  در دییران تصورات

 هرا   ارزیراب   برابرر   در  خرود  از و مهرار  را دییرران  هرا   برداشرت  مطیوب  راهبرد و ششوه به
 از ا  مجموعره  وجرر  را سراز   خودناتوان  2221) 5تامسون دییر سو  از .کند دفا  بشرون 

 همچرون  منفر   پشامردها   با شکست است معگقد  و داند. م  شکست از اجگناب رفگارها 
 رمر ا نشهمر  اسرت.  همرراه  شخص ها  توانمند  دربارۀ  تردید احسا  و  گناه  احسا  شرم،
 نیبنرابرا  . دارد را بعرد   هرا   شکسرت  گظارنا فرد و گذارد م  اثر شخص عمیکردها  رو 
  احسررا   بگوانررد  فرررد تررا اسررت شکسررت از اجگنرراب برررا  راهرر  سرراز  نرراتوان خررود رفگررار
  .9911 نژاد،بساک) قراردهد حمایت مورد را خویش ارزشمند  خود

                                                                                                                                        
1. Milgram & Tenne 

2. self -handicapping 
3. Berglas & Jones 

4. Want & Kleitman 

5. Tamson 



 929...       عامل پنج پایة بر تحصیلی کاری اهمال بینی پیش

 

 کرره دنررده مرر  نشرران  9119) 2یرردشرفشف و رودوالررت و  2221) 9مررور و مررر وار
 تالش بدون است  ممکن  گروه :شود  ظاهر افراد در شک  دو به تواند م  ساز  خودناتوان

 تمررین  و ترالش  عردم  بره  را خود شکست سپ  و  دهند  انجام را دشوار  تکیشف تمرین و
 اسرت  ممکن دییر  گروه گویند. م  رفگارمدار ساز  خودناتوان گروه این به ،دهند نسبت
  توجشه را تکیشف انجام در  خود  شکست ، تنشدگ  و اضطراب بشمار  از شکایت ازطریق که
  .9911 نژاد،بساک) گویند م  مدارمدع  ساز  خودناتوان گروه این به  که  کنند

 شناخگ  روان پشامدها  پشش سا  922 جشمر امشییو نشست. جدید  پدیدۀ کار  اهما 
 مرشالد  از پرش  سرا   122 بره  که کار  اهما  منابع به  2221) 9اسگش  و شناخت را کار  اهما 
 کره  است ا  پدیده کار  اهما  این، وجود با  .9919 همکاران، و نصر ) برد پ  گردد،برم 
 کره  باشرد  مهر   آنقردر  پدیرده  ایرن  رسرد  م  نظربه اما است، شده توجه آن به اخشر سا  چند در

 بره  بشنش .م  آموخگیان دانش در را آن بان  ششو  زیرا بطیبد، زمشنه این در را بششگر  تحقشقات
 و بفرویر   برزگرر  مثرا   بررا   اسرت،  شرده  انجرام  زمشنره  ایرن  در بسشار  تحقشقات دلش ، همشن
 پذیر  مسئولشت و مثبت ۀرابط گرای  برون و رنجورخوی روان که دریافگند  9911) منش عارف
 گررارش  خرود  مقالرۀ  در  9911) همکراران  و رئوف .دارد تحصشی  کار اهما  با منف  ۀرابط

 و خودکارآمرد   ۀواسرط بره  تحصرشی   کرار   اهمرا   و منفر   گرایر   کمرا   بشن که که کردند
 گرایر   کمرا   مسرگقش    غشر و مسگقش  ۀرابط اما دارد، وجود مسگقش   غشر ۀرابط ساز ، خودناتوان

 برا  مسرگقش   طرور بره  مثبرت  گرایر   کما  ،همچنشن نشست. معنادار تحصشی  کار  اهما  و مثبت
 مسرگقش   ۀرابطر  و دارد رابطه تحصشی  ساز  ناتوان خود و نف  عرت تحصشی ، خودکارآمد 
 و تحصرشی   کرار   اهما  و تحصشی  ساز  خودناتوان و نف  عرت با تحصشی  خودکارآمد 

 ولر   ،اسرت  معنرادار  تحصشی  کار  اهما  با تحصشی  ساز  خودناتوان مسگقش  ۀرابط همچنشن
 .نشسرت  معنرادار  ساز  خودناتوان و تحصشی  کار  اهما  مگغشرها  با نف  عرت مسگقش  ۀرابط

 رابطۀ شخصشت صفات و تحصشی  کار  اهما  بشن که دادند نشان  9916) قاسم  و فرتمنای 
 بررا تحصررشی  کررار  اهمررا  بررشن کرره دریافررت  9915) عاشررور  دارد. وجررود معنررادار 

 معنرادار  و مثبرت  رابطرۀ  اجگنراب   سرردرگ /  هویرت  سرب   پذیر ، تجربه و رنجورخوی  روان
 گرایر ،  بررون  پرذیر ،  توافرق  شناس ، وظشفه با تحصشی  کار  اهما  بشن همچنشن، دارد. وجود
  دارد. وجرود  معنرادار  و منفر   رابطرۀ  اطالعرات   هویت هنجار  و سب  هویت سب  تعهد،

 ج

                                                                                                                                        
1. Warmer & Moor  

2. Rhodewalt & Fairfield 

3. Steel 
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 دارد. وجرود  کرار   اهمرا   و شناسر    وظشفره  بشن منف  رابطۀ داد نشان  9915) شیمرار  نفر
 سراز   ناتوان خود با شخصشگ  ها  ویژگ  و گرای  کما  که دریافت  9915) قراان رحشم 
 کره  دریافگنرد   9915) همکراران  و نژادسور  دارند.  رابطه تحصشی  کار  اهما  و تحصشی 

 مشران  همچنرشن،  دارد. وجرود  مثبرت  رابطرۀ  تحصرشی   کرار   اهما  با رنجورخوی  روان مشان
 منفر   بسرگی  هر   آمروزان دانرش  در تحصرشی   کرار   اهما  با پذیر  تجربه و شناس  وظشفه
 در تحصرشی   کار  اهما  با توافق و گرای  برون شخصشگ  ها  ویژگ  مشان اما دارد، وجود
 کره  دادنرد  نشران   9911) همکراران  و کراظم   نردارد.  وجرود  معنرادار  رابطرۀ  آموزاندانش

 وسرروا  ویژگرر  و پررذیر  تجربرره ،شناسرر  وظشفرره واقعشررت، و هررا ایرردئا  بررشن نرراهمخوان 
 و دلشراد  .برود  دانشرجویان  کرار   اهمرا   هرا   کننرده  بشنر   پشش  ترین مه  اعما ، اخگشار  ب 

 مثبررت و مسررگقش  صررورتبرره رنجورخرروی  روان کرره گرفگنررد نگشجرره  9912) چررار  حسررشن
 منفر   و مسرگقش   صرورت بره  شناسر   وظشفره  و کنرد  مر   بشنر  پرشش  را تحصرشی   کار  اهما 
 کسران   کره  کردنرد  بشران   2291) 9فریر و گراند .کند م  بشن پشش را تحصشی  کار  اهما 
 شکسرت  نروع   را کرار   اهمرا   دهنرد  مر   اهمشت عی  به و دارند کارمحافظه شخصشت که
 برا  رنجورخروی  روان و گرایر  بررون  کره  دریافگند  2291) همکاران و 2کش  کنند.  م  تیق 
 بشن معنادار  رابطۀ که گرفگند نگشجه  2295) همکاران و 9ن  دارد. رابطه فعا  کار  اهما 
 گرفگنرد  نگشجره   2295) 1بولوت و یازیک  دارد. وجود کار  اهما  و شخصشگ  ها ویژگ 

 5کاراترا   دارد. وجرود  رابطره  آنران  گرایر   کمرا   شخصرشت  و معیمان کار  اهما  بشن که
 از تحصرشی   کرار   اهمرا   و شخصرشگ   هرا   ویژگر   کره  کرد اذعان خود مقالۀ در  2295)

 و رنجورخروی  روان ویژگر   برشن  منفر   رابطرۀ  که دریافت او هسگند. یادگشر  مه  عوام 
 کردند اذعان  2292) همکاران و 6کاگان دارد. وجود تحصشی  کار  اهما  با پذیر  توافق
 کرار   اهمرا   برشن  پرشش  شخصرشگ   هرا  ویژگر   و عمیر   فکر  وسوا  گرای ، کما  که

 مررتبط  عوامر   زمشنرۀ  در خود ها  پژوهش در  2221) 1دیوریو و بالکش  هسگند. تحصشی 
 خروی ،  رنجرور  روان اضرطراب،  برا  کرار   اهمرا   که یافگند دست نگای  این به کار  اهما  با

                                                                                                                                        
1. Grund & Fries 

2. Kim 

3. Lia  

4. Yazıcı & Bulut 

5. Karatas 

6. Kagan  

7. Balkis & Duru 
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 اسرگش   دارد. ارتبرا   بشمرار   و فشرار  اسرگر ،  اضطراب، بانتر سطو  با و ناکاف  انیشرش
 کره  داد نشران  داد، انجرام  کار  اهما  ها  بسگهه  و عی  درمورد که فراتحیشی  در  2221)

 و لر   دارنرد.  کرار   اهمرا   برا  ضرعشف   ارتبرا   خرواه   هشجران  و تمررد  خروی ،  رنجور روان
 یافگند. دست کار  اهما  و شناس  وظشفه منف  ارتبا  به خود پژوهش در  2226) همکاران
 مخگیفر   تحقشقرات  پرژوهش،  هرا   مگغشرر  از یر   هرر  دربارۀ گذشت کهطور همان بنابراین،
 شخصرشگ   هرا  ویژگ  و ساز ناتوان خود و تحصشی  کار  اهما  اما است، گرفگه صورت

 مثر   خرود  بره  مخرگص  هرا  ویژگ  با خاص ا جامعه در و پژوهش ی  در ه  با تنهای به
 نشد. یافت چشر  پژوهش، این در شده گرفگه کاربه ابرار با و ق  دانشیاه

 تمرام  در بردانش   کره  شرود  مر   بششرگر  وقگ  تحصشی  کار  اهما  به پرداخگن اهمشت
 گررارش  رفگرار  ایرن  ششو  بان  رانشم آن، ششو  مشران زمشنۀ در گرفگهصورت ها پژوهش
 هرا  فعالشرت  سروم  یر   از بششگر در کار  اهما  که کردند گرارش انیدانشجو است. شده

 درصررد 52 کرره کردنررد گرررارش  2221) همکرراران و 9اوزر دارد. وجررود شرران روزانرره
 ،نشهمچنر   .9911 همکراران،  و نرژاد سریطان ) کارنرد  اهما  درس  تکالشف در آموزان دانش
 بررا   را مررمن  ورز تعیر    سرانن برر  درصد  22  حدود در که داد نشان  2229) 2فرار 
 مشران  در سراز مشرک   تحصشی  ورز تعی   نرخ  که  حال  در ،کنند م  تجربه روزانه تکالشف

 دییرر  پژوهش در است.  شده  زده  تخمشن درصد 15 تا 12 حداق  لشسان  ۀدور دانشجویان
 اسرت  شرده   بررآورد  درصرد   92ترا  22 برشن  دانشرجویان  مشران  در مررمن  و شدید ورز تعی 
 کردنرد.  برآورد بان را ششو  مشران نشر داخی  ها پژوهش در  .9911 همکاران، و کاظم )

 جامعۀ در کار  اهما  ششو  مشران ا مطالعه  ط  9911) همکاران و یشالق شهن  مثا  برا 
 وردآبرر   دخگرهرا  درصرد  91 و هرا  پسرر  درصد 91) درصد 1/95 را اهواز شهر آموز دانش
  .9911 همکاران، و یشالق شهن ) کردند

 تحصرشی   موفقشرت  کرار  اهمرا   آموزاندانش که دادند نشان تحقشقات این،  بر عالوه
 کرار   اهمرا   رسرد م  نظربه ،نیبنابرا  .9916 همکاران، و خونشق شهبازیان) دارند تر  ک 
 آن دنبرا   بره  و تحصرشی   عمرر  طرو   در مکررر  ها شکست آن تبع به و تحصشی  افت سب 

 در آن رفررع برره کمرر  و آن بررسرر  لررروم ،نیبنررابرا شررود. مرر  موجرر  را زنرردگ  سراسررر
 شود. م  مشخص بانتر مقاطع چه و ترپایشن تحصشی  درمقاطع چه فراگشران

                                                                                                                                        
1. Ozer  

2. Ferrari 
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 از سررطوح  همچررون درونرر  منفرر  پشامرردها  تحصررشی  کررار  اهمررا  همچنررشن،
 نارضرایگ   و شکسرت  همچرون  بشرونر   منفر   پشامردها   و اسرگر   و رابطاضر  افسردگ ،
 برا  بنرابراین   .9911 همکراران،  و زادهمحسرن ) دارد دنبرا  بره  آموزاندانش برا  را تحصشی 
 عوامر   اسرت  نزم دارد، دانشجویان بشن در کار  اهما  که بانی  ششو  و ها پشامد به توجه

 و سراز   خودنراتوان  مثر   عروامی   ترا  اسرت  آن بر تحقشق این شوند. بررس  آن در اثرگذار
 لرذا  کنرد.  بررسر   را هرا  آن رابطرۀ  و بسرنجد  کرار   اهما  برابر در را شخصشگ  ها  ویژگ 
 بررر   عامر   پرن   اسرا   برر  تحصرشی   کار اهما  بشن پشش پژوهش این در اصی  هدف

 فرضشۀ بود. 9911 -9911 سا  در ق  دانشیاه دخگر دانشجویان ساز خودناتوان و شخصشت
 توانرای   سراز  خودنراتوان  و شخصرشت  بررر   عامر   پن  شد: مطر  زیر شر  به پژوهش
 دارند. را تحصشی  کار اهما  بشن پشش

 

 روش
 ایرن  در آمرار   جامعرۀ  شد. اسگفاده بسگی ه  روش از پژوهش اهداف و ماهشت به توجه با

 کره  است 9911 -9911 تحصشی  سا  در ق  دانشیاه دخگر دانشجویان تمام  شام  پژوهش
 جامعرۀ  از نفرر  959 نمونره  حجر   اسرت.  1215 قر   دانشریاه  آمرار  بخش اسا  بر آن تعداد
 در اسرت.  آمده دستبه 9کهن و  کرجس مورگان، جدو  اسا  بر تعداد این است. آمار 
 اسگفاده هادانشکده حج  با مگناس  ا طبقه تصادف  روش از نمونه تعششن برا  پژوهش این
 شد: اسگفاده ابرار سه از هاداده گردآور  برا  پژوهش این در شد.

 سرا   در 9بیوم راث و سولومون را نامهپرسش این :2تحصیلی کاری اهمال نامةپرسش .9
 گویره  21 دارا  مقشرا   ایرن  نهادنرد.  نرام  تحصشی  کار  اهما  مقشا  را آن و ساخگند 9111
 سرؤا   1 شرام   و امگحانرات  بررا   شدن آماده او ، مؤلفۀ کند:م  بررس  را مؤلفه 9 که است
 شردن  آماده سوم، مؤلفه و است  گویه 99 شام  و تکالشف برا  شدن آماده دوم، مؤلفه است 
 است صورت این به هاگویه به ده پاسخ نحوۀ است. گویه 1 شام  و ترم انیپا ها مقاله برا 
 ،«هرگرر » هرا   گرینره  از یکر   انگخراب  با را گویه هر با خود موافقت مشران دهندگانپاسخ که
 ،9 نمررۀ  «هرگرر » گرینرۀ  بره  که دهندم  نشان «همششه» و «اوقات اکثر» ،«گهیاه » ،«ندرتبه»
 گشررد. مر   تعیرق  ،5 نمرۀ «همششه» ،1 نمرۀ «اوقات اکثر» ،9 نمرۀ «گهیاه » ،2 نمرۀ «ندرتبه»

                                                                                                                                        
1. Morgan 

2. procrastination inventory 

3. Solomon & Rothblum 
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  9111) سرولومون  مطالعرۀ  در کرونبراخ  آلفرا   طریرق  از تحصرشی   کار اهما  مقشا  پایای 
 جوکرار  پژوهش در نامهپرسش روای   .9915 همکاران، و رزین  )هاشم  آمد دستبه 61/2
 روایر   بشرانیر  هرا یافگره  کره  شرد  محاسربه  عامی  تحیش  روش از اسگفاده با  9916) دنورپور و

 ایرن  پایرای    9915) رئروف  پژوهش در  .9916 دنورپور، و )جوکار بود نامهپرسش مطیوب
 آلفرا   نشرر   9915) قرراان  رحشمر   آمرد.  دسرت بره  695/2 کرونباخ آلفا  روش با نامهپرسش
 مشرران  پرژوهش  ایرن  در همچنشن،  .9915 قراان، )رحشم  آورد دستبه 19/2 معاد  کرونباخ
 آمد. دست به 11/2 کرونباخ آلفا  اسا  بر نامهپرسش این پایای 

 ازسرو   9112 سرا   در سراز   خودنراتوان  مقشرا   :9سـازی  خودناتوان نامة پرسش .2
 هرا  پاسرخ  برا  را ساز  خودناتوان به افراد گرایش مقشا  این شد. ساخگه 2رودولت و جونر
 9 کره  دارد گویره  29 نامره پرسرش  نیر ا سرنجد. مر    5 ترا  2) مخرالف  کرامالً  تا موافق کامالً
 ارزیراب   را سؤا   1)  تراشعذر و سؤا   1) تالش سؤا  ، 1)  منف خیق یعن  مقشا  خرده
 از مراده  29 کره  دهرد مر   نشران  عوامر   تحیشر   نگای  هست. نشر ک  نمرۀ دارا  که کند م 

 منف ، خیق از: اندعبارت که هسگند عامی  بار دارا  عام  سه رو  ساز  خودناتوان مقشا 
 سراز   خودنراتوان  دهنردۀ نشران  ترالش  عردم  و منف  خیق ترکش  عذرتراش . و تالش عدم

 اسرت  ادعرای   سراز   خودنراتوان  دهنردۀ نشران  عذرتراشر   برا  منفر   خیرق  ترکش  و رفگار 
 کررد  ترجمه فارس  به را مقشا  این 9912 سا  در رادهشعی  .9911 همکاران، و نژاد)سیطان

 ترتش به را آن روای  و پایای  ضرای  تکمشی ، تحصشالت دانشجویان رو  آن اجرا  با و
 و برران بسررگی هرر   9911) همکرراران و حشرردر  پررژوهش در کرررد. گرررارش 11/2 و 19/2

 مقشرا   تروافق   روایر   دهنردۀ  نشران  نفر   عرت با ک  نمرۀ و هازیرمقشا  عوام ، معنادار
 پایرای   مشرران  پژوهش این در همچنشن  .9911 همکاران، و )حشدر  است ساز خودناتوان

 آمد. دست به 19/2 کرونباخ آلفا  اسا  بر نامهپرسش این
 شخصرشگ   ها ویژگ  سنجش برا  حاضر پژوهش در :9نئو شخصیت نامة پرسش .3

 برار نخسرگشن  را آزمرون  ایرن  دارد. سرؤا   62 کره  شرد  اسرگفاده  نئو آزمون کوتاه فرم از افراد
 هررا  ویژگرر  از مررورد پررن  آزمررون ایررن انررد.کرررده ترردوین  9112) 1کررر  مرر  و کاسررگا
 پرذیر   تجربره   ،E) گرایر   برون  ،N) رنجورخوی روان از: اندعبارت که سنجدم  را افراد

                                                                                                                                        
1. self handicapping scale 

2. Jones & Rhodewalt 

3. NEO personality inventory 

4. Costa & McCrae 
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(O،  پذیر  توافق (A،  شناس  وظشفه و (C.  جرر بره  سرن   هرا   گرروه  تمام برا  آزمون این 
 ،9هشروبنر  و )وبرر  است اسگقاده قاب  شدید و حاد روان  ها بشمار  به مبگال افراد و کودکان
 عوامرر  برررا  آلفررا روش بررا ایرانرر  تحقشقررات در نامررهپرسررش ایررن پایررای  ضررری   .2295
 ترتشر  بره  شناسر   وظشفره  برا  و پرذیر  توافرق  پذیر ،تجربه گرای ،برون رنجورخوی ، روان
 مشرران  پرژوهش  ایرن  در همچنشن،  .9911 )بشگا، است بوده 11/2 ،11/2 ،12/2 ،15/2 ،19/2

 آمد. دستبه 16/2 کرونباخ آلفا  اسا  بر نامهپرسش این پایای 

 

 ها یافته
 از درصررد 1/51 پررژوهش ایررن در شررد. بررسرر  شررناخگ  جمعشررت هررا  ویژگرر  ابگرردا
 سا  21 بان  درصد 9/1 سا ، 91 تا 29 سن از درصد 9/99 سا ، 22 زیر کنندگان شرکت
 بودنرد.  مگأهر   درصرد  1/91 و مجررد  کننردگان  شررکت  از درصرد  9/12 همچنرشن،  داشگند.
 درصرد  9/1 و لشسران   فوق درصد 9/21 لشسان ، کنندگان شرکت از درصد 2/61 همچنشن

 انسران ،  عیروم  و ادبشرات  درصرد  1/29 نشرر  ها دانشکده مشان در بودند. دکگر  دانشجویان از
 درصرد  5/96 حقروق،  درصرد  1/1 پایره،  عیروم  درصرد  1/29 مهندسر ،  - فنر   درصد 1/95

 مگغشرر  یر   بشنر   پرشش  هردف  چرون  پرژوهش  ایرن  در بودند. مدیریت درصد 1/95 الهشات،
 شرد  اسگفاده چندگانه رگرسشون تحیش  روش از بود، بشن پشش مگغشر چند از اسگفاده با مالک

 امرا  شد، انگخاب زمان ه  روش مالک مگغشر بر بشن پشش ها  مگغشر تمام رابطۀ بررس  برا  و
 بهنجرار ،  پررت،  هرا  داده شرد.  تأیشد و بررس  آن ها  فرضشه روش این از اسگفاده از قب 
 Normal نمرودار  از شرد.  بررس  نشر هاماندهپ  اسگقال  و پراکندگ  یکسان  بودن، خط 

P-P Plot نگرای   ادامره  در برود.  نرمرا   نشرر  خطاهرا  برودن  نرمرا   توزیرع  نمرودار  شرد.  اسگفاده 
  است. شده بررس  اسگنباط  نگای  سپ  و توصشف 

 همچنرشن،  اسرت.  داده نشران  را تحقشرق  مگغشرهرا   معشار انحراف و مشانیشن 9 جدو 
 رنجورخوی روان و عذرتراش  منف ، خیق با شی تحص  کاراهما  ،9 جدو  نگای  با مطابق
 نشرر  گرایر  بررون  با شی تحص  کاراهما  همچنشن، دارد.  >29/2p) معنادار و مسگقش  رابطۀ
 و ترالش  برا  شی تحصر   کرار اهمرا   دییرر  طرف از  .>25/2p) دارد معنادار و مسگقش  رابطۀ
 شی تحص  کاراهما  اینکه سرانجام  .>29/2p) دارد معنادار و معکو  رابطۀ شناس  وظشفه

  .<25/2p) دارد معنادار غشر و معکو  رابطۀ پذیر تجربه و پذیر  توافق با

                                                                                                                                        
1. Weber & Huebner 



 

 

 
 
 
 
 
 

 پژوهش مگغشرها  بسگی  ه  ضرای    9 جدول      
 1 3 1 1 1 1 3 2 9 معیار انحراف میانگین 
         9 12/1 11/99 منف  خیق .9

        19/2- 9 16/1 19/26 تالش .2
       55/2 21/2- 9 19/5 12/29 عذرتراش  .9
      59/2 91/2 21/2 9 11/5 11/21 رنجورخوی روان .1
     25/2- 92/2- 29/2 12/2- 9 92/6 11/22 گرای  برون .5
    99/2- 25/2 29/2 91/2 9 29/2 91/5 11/29 پذیر تجربه .6
   22/2- 22/2- 22/2- 21/2- 91/2 25/2 9 52/5 22/22 پذیر  توافق .1
  22/2- 51/2- 29/2 96/2- 55/2 91/2 99/2 9 91/1 19/91 شناس  وظشفه .1
 91/2 95/2- 21/2 29/2 99/2 25/2- 29/2- 91/2- 9 96/92 56/12 شی تحص  کار اهما  .1

 
  25/2 سطح در معنادار    29/2 سطح در معنادار             
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  شگ شخص  هایژگ و و  ساز خودناتوان  ها لفهؤم طریق از شی تحص  کاراهما  مد  خالصۀ   2 جدول

 مدل
 بستگیهم ضریب

 چندگانه
 تعیین ضریب

 تعیین ضریب
 شده تعدیل

 معیار خطای
 تخمین

 ضریب
 واتسون - دوربین

9 96/2 99/2 99/2 61/99 91/2 

 
 هرا  مؤلفره  برشن  داده 959 برا  چندگانه بسگی ه  ضری  ،2 جدو  نگای  با مطابق
 اسرت.  R = 96/2 برا  برابرر  تحصشی  کار اهما  با شگ شخص ها یژگ و و ساز خودناتوان
 از تحصرشی   کرار  اهمرا   واریان  از درصد 9/9 عبارت ،به است. 99/2 برابر تعششن ضری 
  .R2 =99/2) است تبششن قاب  شگ شخص ها یژگ و و ساز خودناتوان ها مؤلفه طریق

 

  هرا یژگر  و و  سراز خودنراتوان   هرا لفره ؤم طریرق  از شی تحص  کار اهما  رگرسشون ضرای    3 جدول
 شگ شخص

 B etaβ t Sig ضریب متغیر مدل
 بستگی هم ضریب
 تفکیکی نیمه

1 

 - >229/2 16/99 - 11/991 ثابت مقدار

 22/2 12/2 91/2 221/2 21/2 منف  خیق
 -91/2 29/2 -12/2 -919/2 -11/2 تالش

 22/2 >229/2 -21/1 261/2 56/2 عذرتراش 
 99/2 29/2 -91/2 919/2 21/2 رنجورخوی روان

 29/2 11/2 22/2 299/2 29/2 گرای برون
 -29/2 19/2 -29/2 -292/2 -29/2 پذیر تجربه
 -21/2 91/2 -91/9 -216/2 -91/2 پذیر  توافق
 -29/2 62/2 -52/2 -291/2 -26/2 شناس  وظشفه

 
 برر  شرد.  اسگفاده  etaβ) بگا مقادیر از بشنپشش مگغشرها  از ی  هر سه  تعششن منظور به
 بگرا  مقردار  تررین ک  و 21/2 برابر عذرتراش  برا  بگا مقدار بششگرین ،9 جدو  ها داده اسا 
 ییانرۀ  سره   رنجورخروی  روان دهرد م  نشان مقادیر این است. -29/2برابر پذیر تجربه برا 
 چرون  همچنرشن،  دارد. شی  تحصر   کرار اهمرا  ) مالک مگغشر بشن  )پشش تبششن در را تر قو 
 و عذرتراشر   ترالش،  ثابرت،  مقردار  رگرسرشون  ضرای  تساو  آزمون  Sig) معنادار  سطح
 فرر   بنرابراین  اسرت،   p >25/2) درصرد  5 از ترر کوچر   صرفر،  مقدار با رنجورخوی  روان
 صرفر  مقردار  با رنجورخوی  روان و عذرتراش  تالش، ثابت، مقدار رگرسشون ضرای  تساو 
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 مگغشرهرا   بهگرر،  عبارت به نشست. رگرسون معادله از هاآن کردن خارج به نشاز  و شودم  رد
 مرالک  مگغشرر  بر و دارد معادله در معنادار  ییانۀ سه  رنجورخوی  روان و عذرتراش  تالش،
 پرذیر ، تجربره  گرایر ، برون منف ، خیق مگغشرها  اما دارد، بشن پشش قدرت و گذاردم  تأثشر
 ییانرۀ  سره    P <25/2) درصرد  5 از ترر برر  معنادار  سطح با شناس  وظشفه و پذیر  توافق

 بشنر  پرشش  برا  رگرسشون معادلۀ بنابراین، شود.م  حذف مد  از و ندارد معادله در معنادار 
 از: بود خواهد عبارت ،شی تحص  کاراهما 

 = 11/991- 11/2 )ترالش   + 56/2 )عذرتراش   +21/2 رنجورخوی  )روان + خطا
 شی تحص  کاراهما 

 مرد   در گفرت  تروان مر   اسگانداردشرده  ضررای   و رگرسشون معادلۀ طبق همچنشن،
 معنرادار  ترأثشر  شی تحصر   کرار اهمرا   برر  رنجورخروی  روان و عذرتراش  تالش، مگغشرها 
 ،21/2 ،-91/2 ترتشر ، بره  هرا آن از یر   هرر  در تغششرر  واحد ی  ازا به که طور به دارد،
  شود.م  ایجاد شی  تحص  کاراهما ) مالک مگغشر در تغششر 91/2

 از مقردار  چره  مگغشرر  هر دهد،م  نشان تفکشک  بسگی ه  ضری  مجذور درضمن،
 وارد شما مد  در مگغشر آن اگر و کندم  بشن  )پشش تبششن را مالک مگغشر در کی  واریان 

 21/2 تنهرای  بره  منفر   خیرق  اینجا در یافت.م  کاهش چقدر مد  کی  R مجذور شد،نم 
 مگغشرررر درصرررد، 2/1 تنهرررای بررره عذرتراشررر  درصرررد، 2/2 تنهرررای بررره ترررالش درصرررد،
 پرذیر  تجربره  درصرد،  29/2 تنهرای  به گرای برون درصد، 2/9 تنهای به رنجورخوی  روان
 26/2 تنهرای  بره  شناسر   وظشفره  درصرد،  5/2 تنهرای  بره  پذیر  توافق درصد، 29/2 تنهای  به

 واریران   مقردار   درضرمن،  کنرد. مر   تبشرشن  را شی تحصر   کرار اهما  واریان  از درصد
 آمرار   صرورت بره  مرد ،  بره  بشنپشش مگغشر دو هر ورود هنیام که دارد وجود ه  مشگرک
 مقدار است گفگن  دارند. معنادار بسگی ه  ه  با بشنپشش مگغشرها  زیرا است، شده حذف
 واریران   همچنرشن  و مگغشرر  هرر  وسرشیۀ بره  شرده تبشرشن  ییانرۀ  واریان  شام  کی  R مجذور
 است. آن مشگرک
 

 گیری نتیجه و بحث
 و شخصرشگ   هرا   ویژگر   اسرا   بر تحصشی  کار  اهما  بشن پشش حاضر مطالعۀ از هدف

 منفر ،  خیق با شی تحص  کاراهما  که دهند م  نشان پژوهش نگای  است. ساز  خودناتوان
 برا  شی تحصر   کرار اهمرا   همچنرشن،  دارد. مسرگقش   رابطرۀ  رنجورخروی   روان و عذرتراش 
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 و ترالش  برا  شی تحصر   کرار اهمرا   دییرر،  طررف  از دارد. مسرگقش   رابطرۀ  نشرر  گرایر   برون
 و پرذیر   توافرق  برا  شی تحصر   کرار اهما  اینکه سرانجام دارد. معکو  رابطۀ شناس  وظشفه
 و عذرتراشر   ترالش،  هرا   مگغشرر  همچنشن، دارد. معنادار غشر و معکو  رابطۀ پذیر  تجربه
 هرر  نمرات داشگن با یعن  دارند  را تحصشی  کار  اهما  بشن پشش قدرت رنجورخوی   روان
 منف ، خیق ها  مؤلفه اما کرد، بشن  پشش نشر را کار  اهما  نمرۀ توان م  ها مگغشر این از ی 
 5 از ترر بررر   معنرادار   سرطح  برا  شناس  وظشفه و پذیر  توافق پذیر ، تجربه گرای ،برون
 نشسگند. تحصشی  کار  اهما  بشن  پشش به قادر درصد

  9911) همکراران  و رئروف  اسرت:  همسرو  زیر ها  پژوهش با حاضر پژوهش نگای 
 دارد. وجرود  مسرگقش   رابطرۀ  سراز   نراتوان  خود و تحصشی  کار  اهما  بشن که کنند م  بشان

 هرا   ویژگر   برا  تحصرشی   کرار   اهمرا   رابطرۀ  که کنند م  بشان  9916) قاسم  و فرتمنای 
 برا  شخصرشگ   هرا   ویژگر   اسرت  معگقرد  نشرر   9915) قرران  رحشم  است. معنادار شخصشگ 

 همکراران  و نرژاد سرور   دارد.  رابطره  تحصرشی   کرار   اهمرا   و تحصرشی   سراز   ناتوان خود
 نردارد.  وجرود  معنادار رابطۀ کار  اهما  با پذیر  توافق ویژگ  بشن که کردند بشان  9915)
 کرار   اهما  و شناس   وظشفه بشن معنادار  منف  رابطۀ که دریافت نشر  9915) شیمرار  نفر

 برشن پرشش  شناسر   وظشفره  کره  کننرد  مر   بشران  نشرر   9911) همکراران  و کراظم   دارد. وجود
 برشن  معنرادار   رابطۀ که گرفگند نگشجه  2295) همکاران و ن  است. تحصشی  کار  اهما 
 کره  دریافگنرد   2291) همکراران  و کرش   دارد. وجرود  کرار   اهما  و شخصشگ  ها ویژگ 
  2295) کاراترا   عرالوه به دارد. رابطه فعا  کار  اهما  با رنجورخوی روان و گرای برون
 یرادگشر   مهر   عوامر   از تحصشی  کار  اهما  و شخصشگ  ها  ویژگ  که کند م  بشان نشر

 کره  گرفگنرد  نگشجره   2295) بولوت و یازیک  گذارند. م  تأثشر ه  رو  بر طبشعگاً که هسگند
  2292) همکراران  و کاگران  نظرر  طبق دارد. رابطه آنان شخصشت و معیمان کار  اهما  بشن
 برا  و شرود  م  سب  را آن که است تحصشی  کار  اهما  در مه  عامی  شخصشت، عام  نشر
 خوی  رنجور روان با کار  اهما  کنند م  بشان نشر  2221) دیوریو و بالکش  دارد. رابطه آن

 برشن  معکرو   و منفر   ارتبرا   کره  دارنرد  اذعران  نشرر   2226) همکراران  و لر   .دارد ارتبا 
 دارد. وجود تحصشی  کار  اهما  با شناس  وظشفه

 همکراران  و نرژاد سرور   اسرت:  ناهمسرو  نشرر  زیرر  هرا   پرژوهش  با تحقشق این نگای 
 تحصرشی   کرار   اهمرا   برا  خروی   رنجرور  روان بشن مسگقش  رابطۀ که کردند بشان نشر  9915)

 برشن  رابطره  عردم  و تحصرشی   کرار   اهمرا   و پرذیر   توافرق  برشن  منفر   رابطرۀ  و دارد وجود
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 برشن  کره  کررد  بشران  نشرر   9915) عاشرور   دارد. وجود تحصشی  کار  اهما  با گرای  برون
 دارد. وجود معنادار و مثبت رابطۀ تحصشی  کار  اهما  با پذیر  تجربه و خوی  رنجور روان
 هاسرت.  پرژوهش  ابررار  و هرا  پرژوهش  نمونرۀ  دلش به صرفاً ناهمسوی  عدم این رسد م  نظربه

 منفر   و مسرگقش   صرورت بره  شناس وظشفه که دادند نشان نشر  9912) چار  حسشن و دلشاد
 کره  افرراد   نشرر   2291) فریرر  و گرانرد  نظرر  بره  کنرد. م  بشن پشش را تحصشی  کار  اهما 
 کرار   اهمرا   عدم و دارند تر ک  کار  اهما  نشسگند پذیرانعطاف درواقع و کارندمحافظه

 ارتبرا   خروی   رنجرور  روان کره  گرفرت  نگشجه نشر  2221) اسگش  شود. م  بشن پشش ها آن در
 نمونرۀ  دلشر  بره  صررفاً  ناهمسوی  عدم این رسد م  نظربه دارد. تحصشی  کار  اهما  با کم 

  باشد. ها پژوهش ابرار و ها پژوهش
 را خرود  شکسرت  اینکره  بررا   سراز  نراتوان  خرود  افرراد  کره  گفت باید نگای  تبششن در
 ندادن انجام برا  و کنند م  تراش  عذر نکنند، وارد ا  خدشه خود نف  عرت به و نپذیرند
 ا  بهانره  و عرذر  برار  هرر  و کننرد  مر   موکرو   فرردا  و امرروز  به را ها آن معشن، وقت در امور
 جرررو اضررطراب و افسررردگ  یعنرر  دارنررد  منفرر  خیررق افررراد ایررن همچنررشن، آورنررد. مرر 

 اشرگباه   مبرادا  اینکره  و ندارند را امور انجام توانای  اینکه از تر  و است آنان ها  ویژگ 
 هر   تالش  و کنند م  فرار تکیشف انجام از بنابراین است. آنان همراه همششه شوند، مرتک 
 اگرر  و کنند م  کار  اهما  روز هر آنان بنابراین ندارند. وظایفشان نشنداخگن تعویق به برا 
 درواقرع  کره  سرازند  مر   مررتبط  خود کار  اهما  به را آن بخورند ه  شکسگ  مسشر این در
 درون . دلش  نه آورند م  بشرون  دلشی  اشگباهشان برا 

 بررا   دارنرد  شکسرت  از ترر   که افراد  ساز خودناتوان نظریۀ اسا  بر همچنشن
 برره موفقشررت آن در کرره کننررد مرر  انگخرراب را هررای موقعشررت نفرر ، عرررت از حفاظررت
 سراز خودناتوان افراد شود. داده نسبت بشرون  عوام  به شکست و ها،آن خود ها  توانمند 

 و بداننرد  نامسراعد  موقعشتِ آن دلش به را شکسگشان تا دهند م  قرار های موقعشت در را خود
 شررایط  بره  نره  اگرر  و دهنرد  مر   نسربت  خود توانمند  به شوند موفق شرایط  چنشن در اگر

 بررا   راهر   توانرد  مر   تکرالشف  انجرام  انرداخگن  تعویرق  بره  دهنرد. مر   اسناد محشط نامساعد
 کراران  اهمرا   کره  کنرد  مر   گررارش  نشر پژوهش  در  9112) فرار  باشد. ساز  خودناتوان

 مسگقشم  ارتبا  رفگار  کار  اهما  و گرینند برم  را رفگار  ساز  خودناتوان نوع  مرمن
  .9919 )مشران ، دارد ساز  خودناتوان با

 ترأثشر   موقعشگشران  تغششرر  برر  هرا  آن اعمرا   که کنند تصور است ممکن کاران اهما 
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 گشرر  جهرت  جرا   به یعن  کنند  م  تمرکر هشجاناتشان مدیریت و تنظش  بر درنگشجه ندارد.
 از شرکی   یابنرد. م  تمای  مدارهشجان ا مقابیه گشر جهت کاربرد به مدارتکیشف ا  مقابیه
 سراز   خودناتوان هست، نشر تنظشم  خو عمیکرد در نقص نمایندۀ که مدارهشجان مقابیۀ این
 بره  را خرودش  مطیروب  عمیکررد  تا فرد خود توسط مانع دادن قرار از است عبارت که است
 صرورت  ایرن  در است. فرد نف  عرت حفظ ساز  خودناتوان جهت محرک .بشندازد تأخشر
 خرود  دهرد.  مر   قرار خود از خارج عامی  منرلۀبه را مطیوب عمیکرد انجام در شکست فرد

 کرار   اهمرا   کننردۀ  مرنعک   عامر   یرا  و برالقوه  عیرت  یر   منرلرۀ بره  تواند م  ساز  ناتوان
 و خودکارآمرد   احسرا   شروند  موفق تکالشف در که صورت  در افراد این شود. محسوب
 بششرگر   حقرارت  و شررمندگ   احسرا   بخورنرد  شکسرت  اگرر  ولر   کنند، م  کم  غرور
 که باشد این آورند م  رو ساز  خودناتوان راهبرد به کاران اهما  اینکه دلش  شاید کنند. م 

 شکسرت  نگشجرۀ  در را آن دریافرت  احگمرا   و انرد کررده  دریافت منف  بازخوردها  همواره
  .9916 )نقد ، دانند م  الوقو قری  همواره

 بشنر   پرشش  را تحصرشی   کرار   اهمرا   شخصشگ  ها  ویژگ  که نشر نگشجه این تبششن در
 هرا  کرار  موقرع بره  انجام برا  ا انیشره پایشن، خُیق دلش به رنجور روان افراد گفت باید کنند، م 

 دچرار  و دارنرد  اضرطراب  اوقرات  بششگر در و شوند م  تنش و اسگر  دچار سادگ  به ندارند،
 فررد  شرود  مر   باعر   و انفعرا   سراز زمشنره  افسرردگ   و اضرطراب  همرشن  شروند.  م  افسردگ 
 عصربان   زود آنران  کنرد.  مرنظ   و آماده را خود تحصشی  تکالشف انجام برا  نگواند کار اهما 
 از دارد. مر   وا کرار   اهما  به را آنان محشط در عامی  ترین کوچ  دلش  همشن به و شوند  م 

 شرود  منجرر  کرار   اهمرا   بره  توانرد  مر   رسرد  م  نظربه که رنجورخو روان افراد دییر ویژگ 
 داشررگن نبررودن کررار اهمررا  نزمررۀ کرره صررورت ایررن برره اسررت  «برانیشخگرره ور  کررنش»
 در کرردن  عمر   برانیشخگره  آنکره  حا  است. «خودتعششن » و «ده  خودنظ » ،«گر  خودمهار»

 سریوکیوئ ،  )دانشریر  اسرت  خرودتعششن   و دهر  خودنظ  خودمهارگر ، ها  ویژگ  با تضاد
 مه  ها  جنبه از یک  که گر  تکانش با توان م  را کارها انداخگن تعویق به همچنشن،  .9915
 گشرنرد،  م  عهده بر را کار  کاران اهما  که هنیام  دانست. مرتبط است، رنجورخوی  روان

 نفر ،  به اعگماد حفظ جهت تا کنند م  دییر کارها  انجام به شرو  و کنند م  عم  تکانش 
 شرود،  اضطراب کاهش سب  موقت طوربه کار  اهما  اگر حگ  .بشندازند تعویق به را ارزیاب 
 شرود.  مر   تکمشر   دقتب  ها  ششوه به و لحظه آخرین در وظایف که دارد وجود واقعشت این

  .9915 قاسم ، و فر)تمنای  یابد م  ادامه رنجورخوی  روان تأثشر تحت کار  اهما  بنابراین،
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 ارتبرا   کره  هسرگند  بامحبرت  و صرمشم   افرراد   گرایر ،  بررون  در بران  نمرۀ با افراد
 ایرن  کننرد.  مر   برقررار  دوسرگ   و مرراوده  دییران با آسان به و دارند دییران با تر  دوسگانه
 هرا   کرار  بره  را خرود  بنرابراین،  برنرد.  مر   لرذت  دییرران  برا  بودن از و هسگند گرا جمع افراد

 اندازند. م  تعویق به را خود وظایف انجام و کنند م  مشغو  مخگیف
 مردار، قرانون  هدفمنرد،  پرذیر، مسرئولشت  اعگمراد،  قابر   افرراد   نشرر  شنا وظشفه افراد
 شررخص  .9916 )مشررحون ، هسررگند دار خویشررگن و سررازگار منضرربط، مصررم ، بررااراده،
 ترالش  بسرشار  هرا آن آوردن دسرت بره  بررا   و اسرت  مگمرکرر  هدف چند بر مدار،تنها وظشفه
 اطمشنران  قابر   و مسئو  و مرت  کارآمد، دارد، زیاد  دقت و نظ  کارها انجام در کند. م 
 همچنرشن،  کند. نم  دریغ شود،م  محو  او بر که تکیشف  انجام برا  تالش  هشچ از و است
 ریر برنامه و انضبا  و نظ  داشگن» ،«خودمهارگر » نظشر های  ویژگ  با شنا وظشفه افراد
 ظرفشرت  این «بودن هدفمند» و «گشر تصمش  در دوراندیش » ،«پذیر مسئولشت» ،«کارها در
 نشران  کرار   اهمرا   خرود  از ترر کر   تحصش ، ازجمیه خود روزمرۀ ها  کار در که دارند را
 اهرداف  خرود  بررا   دارنرد،  عالقره  پششررفت  به افراد این  .9915 سیوکیوئ ، )دانشیر دهند 

 وقرت  درنگشجه دارند، زیاد  پشگکار و کنند م  تالش ها آن به رسشدن برا  و کنند م  تعششن
 برسند. خود ها  برنامه تمام به تا کنند م  تنظش  را خود

 کرار   اهمرا   بشنر  پرشش  برر  مبنر   شرواهد   حاضرر  پرژوهش  هرا  یافگه درمجمو ،
 و منفرر  خیررق تررالش، شناسرر ، وظشفرره گرایرر ،برررون رنجورخرروی ، روان توسررط تحصررشی 
 دانشرجویان  شخصرشگ   هرا  ویژگ  رسدم  نظربه دییر عبارت به دهد.م  ارائه عذرتراش 
 کرار  اهمرا   برا  دو ایرن  و دارد مهمر   نقرش  ساز خودناتوان روحشۀ ایجاد در ق  دانشیاه
  کند. تسهش  را بالشن  ها تحیش  بگواند هاآن بررس  است ممکن و هسگند مرتبط تحصشی 
 و ترالش  رشرد  راسرگا   در دانشرجوی   مشراورۀ  مراکرر  شرود مر   پششنهاد اسا  این بر
 و ببشننرد  تردارک  آموزش  ها  برنامه توانند م  دانشجویان در عذرتراش  و منف  خیق کاهش

 کرار   اهما  تا کنند آشنا بروشورها ارائۀ قال  در کار  اهما  منف  ها  پشامد با را دانشجویان
 بررا نشررر اجگمرراع  هررا  نهرراد و هررا خررانواده عررالوهبرره کنررد. پشرردا کرراهش دانشررجویان تحصررشی 
 از افراد از ی  هشچ و رود بان افراد نف  عرت تا کنند تالش باید سشاسگیذار  و ریر  برنامه

 همچنرشن  نشروند.  شکسرت  هنیرام  تشرویش  و اضرطراب  دچرار  تا باشند نداشگه واهمه شکست
 خیرق  شراد ،  و جشرن  مراسر   برگررار   برا  مخگیف ها  سازمان و ها دانشیاه شود م  پششنهاد
 ترالش  بره  دانشرجویان  تشویق و کارآمد تدری  با اسگادان و دهند کاهش را دانشجویان منف 
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 تروان  مر   ها دانشیاه در عالوهبه شوند. دانشجویان تحصشی  کار  اهما  از مانع عی  کس  در
 شخصرشگ   ها  ویژگ  تا کرد کم  دانشجویان به آموزش  ها  کارگاه و ها سمشنار برپای  با

 شخصرشت  در منفر   هرا   ویژگر   کاهش جهت درمان  راهکارها  با و بشناسند بهگر را خود
 برا  کرودک   اوان همران  از تواننرد م  والدین همچنشن، برآیند. ها آن رفع درصدد تا شوند آشنا

 هرا  آن در را پرذیر  مسرئولشت  خصشصرۀ  فرزندانشان، دوش بر مخگیف ها  مسئولشت واگذار 
 رابطه این در شناخگ جمعشت ها ویژگ  نقش به توانندم  نشر آت  ها پژوهش کنند. نهادینه
 انجرام  قر   دانشریاه  دخگرر  دانشجویان از نمونه ی  رو  بر مطالعه این که آنجا از کنند. توجه
 تعمرش   در و نشسرت  دانشرجویان  جامعرۀ  حگر   جامعه ک  وضعشت از مناسب  معرف است شده
 و اسرت  بسرگی  هر   روش بره  پرژوهش  کره  داشرت  بشران  بایرد  آخر در شود. احگشا  باید نگای 
 انجرام  آتر   هرا  پرژوهش  در و نردارد  را مگغشرهرا  برشن  معیرول   و عیرت  روابط بررس  توانای 
 گشرد. قرار نظر مد تواندم  نشر آزمایش  روش به پژوهش
 

 منابع
 سرراخگار ارتبررا  بررسرر   .9919) عفررت برر  برر  نمعرر ، و ز.، شررامیو، سررپهر   .، شررعرباف، آقامحمرردیان
 هرا  پژوهش مشهد. فردوس  دانشیاه شاهد کارشناس  دانشجویان در تحصشی  کار  اهما  و انیشرش 
 .12ر 55  ،1)1 ،مشاوره و بالشن  شناس روان
 کرار   اهمرا   در شخصشگ  عوام  و زمان اندازچش  ابعاد نقش  .9911) م. منش،عارف و ک.، بفروی ، برزگر

 .61 ر 51  ،9) 1 ،مجاز  و آموزشیاه  یادگشر  در پژوهش یرد. دانشیاه دانشجویان تحصشی 
 از گروهر   سراز  خودنراتوان  برا  خودشرشفگی   و گرایر   کما  خود، حرمت رابطۀ  .9911)  . نژاد،بساک

 .11ر 61  ،99) 9 ،شناس روان دانشجویان.
 دفراع .  هرا  مکانشسر   و شخصرشگ   هرا  ویژگر   اسرا   برر  زنردگ   از رضرایت  بشنر  پشش  .9911) م. بشگا،

 .952ر999  ،9) 96 ،زنان مطالعات
 مهرارت  و شخصرشت  صرفات  اسرا   برر  تحصرشی   کرار   اهمرا   تبشرشن   .9916) ا. قاسم ، و م.ر.، فر،تمنای 

  .211ر299  ،1) 5 ،یادگشر  در شناخگ  راهبردها  زمان. مدیریت
 و درونر   دار دیرن  و شخصرشگ   عوامر   مقایسرۀ   .9911) م. خاقان ، و  .ا.، فرید، اصغرنژاد  .، جرایر ،

 .19ر 51  ،2) 9 ،فرهنی  شناس روان پرخطر. رفگارها  بدون و با نوجوانان در بشرون 
 نروین  هرا  اندیشره  پششررفت.  اهرداف  برا  آموزشر   ورز تعیر   رابطرۀ   .9916) م. دنورپور، و ب.، جوکار،

 .12ر 69  ،9 و 1) 9 تربشگ ،
 مقشرررا  سرررنج روان هرررا ویژگررر  بررسررر   .9911) م. دهقررران ، و م.ک.، خرررداپناه ، م.، حشررردر ،

 .926ر11  ،2)1 ،رفگار  و عیوم تحقشقات ساز . خودناتوان
 نقرش  تحصرشی :  کرار   اهمرا   برا  شخصرشت  بررر   عام  پن  رابطۀ بررس   .9915) ر. سیوکیوئ ، دانشیر

 شهرسررگان پرررورش و آمرروزش دوم مگوسررطۀ دورۀ آمرروزان دانررش در تحصررشی  خررودتنظشم  ا  واسررطه



 931...       عامل پنج پایة بر تحصیلی کاری اهمال بینی پیش

 

 نور. پشام دانشیاه انسان . عیوم و ادبشات دانشکدۀ تربشگ . عیوم گروه ارشد. کارشناس  نامۀپایان .مرودشت
 دانشرجویان.  در آموزشر   ورز تعیر   و شخصرشت  برر  عام  پن   .9912) م. چار ، حسشن و م.، دلشاد،

 .92ر91  ،9)2 ،فرد  ها تفاوت و شخصشت
 توجره  با شخصشگ  ها  ویژگ  و گرای  کما  اسا  بر تحصشی  کار  اهما  تبششن  .9915) ا. قراان، رحشم 
 شناسر .  روان گرروه  ارشرد.  کارشناسر   نامرۀ پایران  .دانشجویان در ساز  خودناتوان گر  واسطه نقش به

 کاشان. دانشیاه انسان  عیوم دانشکدۀ
 خودکرار  ا  واسطه نقش بررس  با تحصشی  کار  اهما  بر گرای  کما  تأثشر یاب  مد   .9915) ک. رئوف،

 شناسر   روان گروه ارشد. کارشناس  نامۀپایان .تحصشی  ساز  خودناتوان و نف  عرت تحصشی ، آمد 
 الرهرا. دانشیاه شناس  روان و تربشگ  عیوم دانشکدۀ تربشگ .

 نقرش  تحصرشی :  کرار   اهمرا   با گرای  کما  ۀرابط  .9911) ز. ،نقش و م.، ،اشکذر  خادم  ک.، ،رئوف
 نروین  ها اندیشه .تحصشی  ساز  خودناتوان و نف  عرت تحصشی ، خودکارآمد  مگغشرها  ا واسطه
 .296ر221  ،9) 95 ،تربشگ 
 برا  شرده ادارک فرزنردپرور   هرا  سرب   رابطرۀ   .9911)  . اسردزاده،  و ا.، پرور، سرعد    .، نرژاد، سیطان

 .22ر9  ،91)99 ،تربشگ  شناس روان ساز . خودناتوان و کار  اهما 
 اسرا   برر  آمروزان دانرش  تحصرشی   کرار   اهما  تبششن . 9915) ر. ،کردنوقاب و م.، ،فرهاد  م.، ،نژادسور 

 .25ر1  ،21) 92 ،پژوهش و خانواده .فرزندپرور  ها سب  و شخصشگ  ها  ویژگ 
 برا  مرذهب   گشرر  جهرت  و اینگرنرت  بره  اعگشراد  رابطرۀ   .9916) ا. فریرد،  و ز.، صرمشم ،  آ.، خونشق، شهبازیان
 .95 ر92 ،99 ،تربشگ  ها  پژوهش جنسشت، به توجه با دانشجویان تحصشی  کار  اهما 

 برا  شرده  ادراک بخشر   اثر خود و زمان مدیریت ارتبا   .9911) ک. بشیشده، ک. سوار ، م. یشالق، شهن 
 .991ر922  ،91) 5 ،تربشگ  شناس روان تحصشی . کار  اهما 
 نامرۀ پایران  .تحصرشی   کرار   اهما  و گرای  کما  بشن خودکارآمد  گر واسطه نقش  .9912) ب. ششبان ،

 واحرد  اسرالم   آزاد دانشیاه شناس . روان و تربشگ  عیوم دانشکدۀ شناس . روان گروه ارشد. کارشناس 
 مرودشت.

 راهبردهرا   شرناخگ ،  راهبردهرا   اسرا   برر  تحصرشی   کرار   اهمرا   بشنر  پرشش   .9915)  . انسالم ،ششخ
 .922ر 19  ،6)1 ،یادگشر  در شناخگ  راهبردها  دانشجویان. در امگحان اضطراب و فراشناخگ 

 تحصرشی   کار  اهما  با تعهد و هویت ها  سب  شخصشگ ، ها  ویژگ  رابطۀ بررس   .9919) ا. عاشور ،
 رجای . شهشد دبشر تربشت دانشیاه انسان . عیوم دانشکدۀ ارشد. کارشناس  نامۀپایان .آموزان دانش در
 در تحصرشی   فرسرودگ   و هشجران   تنظرش   نقرش   .9911) م. مصرطفو ،  و م.، اکبررزاده،   .، زرین، عبد 

 .912ر915  ،9) 9 ،فرهنی  شناس روان اصفهان. دانشیاه دانشجویان در تحصشی  کار  اهما  بشن پشش
 و اعما  اخگشار ب  وسوا  گرای ، کما  رابطۀ  .9911) ف. عبدالیه ، و ر.، گرگر ، بدر  ف.، کاظم ،

 ،شرناخگ  روان مطالعرات  آذربایجران.  مردن   دانشریاه  دانشرجویان  ورز تعیر   برا  شخصشگ  ها ویژگ 
 .16ر25  ،2)99
 مطالعرات  در عرامی   تحیشر   )کراربرد  شخصرشت  ارزیراب   در نروین  رویکررد    .9912) ت. فرش ، گروس 

 پژوه.جامعه و دانشا  تبریر: .شخصشت 
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 از ترر   نقرش   .9911) ر. وگرودرز ،  ش.، افطار ،  .، افشار، کشاورز ز.، بخش ،جهان ف.، زاده،محسن
 ،مدرسره  شناس روان آموزان.دانش تحصشی  کار  اهما  بشن پشش در شخصشگ  ها ویژگ  و شکست

 .921 ر12  ،2)5
 کررار  اهمررا  تحصررشی ، فرسررودگ  مقایسررۀ  .9915) ز. فائشرردفر، و ر.، زاده،غریرر  د.، فگحرر ، م.، مررراد ،

  ،9)21 ،ارومشره  پرشرک   مجیرۀ  یادگشر . ناتوان  بدون و با آموزاندانش در تنهای  احسا  و تحصشی 
 .256ر211
 و آور تراب  بشنر ، خروش  )امشرد،  شرناخگ  روان سرمایۀ ها مؤلفه نقش  .9916) ه. مؤیدفر، و  .، مشگاق ،

 راهبررد  دانشرجویان.  تحصرشی   کار  اهما  بشن پشش در پششرفت اهداف گشر جهت و خودکارآمد  
 .11 ر 69  ،1) 5 ،یادگشر  در شناخگ  ها 
 .تحصشی  کار  اهما  با گرای  کما  و خودکارآمد  و تحصشی  انیشرش بشن رابطۀ  .9916) ش. مشحون ،
 تبریر. نور پشام دانشیاه تربشگ . شناس  روان دانشکدۀ شناس . روان گروه ارشد. کارشناس  نامۀپایان
 نامرۀ پایران  .تحصشی  کار  اهما  با یادگشر  خودتنطشم  و شناخگ  روان ها  نشاز رابطۀ  .9919) ش. مشران ،
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