
 

 

 

 

 معاونت پژوهشی و فناوری

 گزارش نهایی طرح تحقیقاتی

کاری تحصیلی براساس راهبردهای بینی اهمالپیش

در  شناختی، فراشناختی و اضطراب امتحان

 دانشجویان

 مجری طرح

 دکتر علی شیخ االسالمی

 گروه آموزشی علوم تربیتی

 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

مالی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه محقق این طرح با تصویب و حمایت 

 اردبیلی اجرا گردیده است.

 1394-پاییز



 

 أ

 

 چکیده

ی و شناختکاری تحصیلی براساس راهبردهای شناختی، راهبردهای فرابینی اهمالپژوهش حاضر با هدف پیش

وهش ری پژجامعه آمااضطراب امتحان دانشجوبان انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. 

دادند یتشکیل م 1393-94لی تحصیدانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه محقق اردبیلی در سالی را کلّیه

ونه انتخاب شدند. به نفر به عنوان نم 362ای، گیری تصادفی خوشهنمونه با استفاده از روشها که از میان آن

کاری ی اهمالی راهبردهای شناختی و فراشناختی موسویان، پرسشنامهها از پرسشنامهآوری دادهمنظور جمع

با استفاده از  هااضطراب امتحان اسپیلبرگر استفاده شد. داده یمهو پرسشنا تحصیلی سولومن و راتبلوم

 ند.ار گرفتضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرهای آماری آزمون

هایش با فههایش و راهبردهای فراشناختی و مولراهبردهای شناختی و مولفهها نشان داد که بین یافته

کاری الهایش با اهمی منفی معناداری و بین اضطراب امتحان و مولفهاری تحصیلی دانشجویان رابطهکاهمال

سیون آشکار . همچنین نتایج تحلیل رگر(p<0.01ی مثبت معناداری  وجود دارد )تحصیلی دانشجویان رابطه

اداری و معن وه طور منفی هایش بهایش و راهبردهای فراشناختی و مولفهکرد که راهبردهای شناختی و مولفه

ا رویان کاری تحصیلی دانشجتوانند اهمالهایش به طور مثبت و معناداری، میاضطراب امتحان و مولفه

ی و فراشناخت توان نتیجه گرفت که راهبردهای شناختی، راهبردهای. بنابراین، می(p<0.01بینی کنند )پیش

 باشند.کاری تحصیلی دانشجویان میالاضطراب امتحان از متغیرهای مهم و مرتبط با اهم

کاری تحصیلی، دانشجویانراهبردهای شناختی، راهبردهای فراشناختی، اضطراب امتحان، اهمال ها:کلیدواژه
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 مقدمه 1-1

( و یک 2003، 2را به عنوان یک عادت بد )چِسباشد که صاحبنظران آنیکی از عواملی می 1کاریاهمال

کنند )جانسن، شان تجربه میاند که بسیاری از افراد در کارهای منظم روزانهمشکل رفتاری در نظر گرفته

ویژه در کارها و وظایفی که بایستی در مدّت زمان معینی انجام شوند )اوینی و (، به2005، 3افراناُسوالد و س

کاری یعنی به عقب انداختن، تاخیر (. اهمال2007 ،5به نقل از آکینسوال، کوالول، تال و تال  ،2001 ،4هاراتی

آینده )پدرو، مارتا، جوس، نونز، پائوال داشتن، درنگ کردن، از جنبش ایستادن و موکول کردن انجام تکلیف به 

 (.2009، 6و آنتونی

( و به خصوص 1997 ،7آموزان و دانشجویان )تایس و بامسترکاری در بین دانشبه شهادت تحقیقات، اهمال

کاری تحصیلی عبارت است از عمل به تأخیر و یا به (. اهمال2005 ،8تر است )لیی تحصیل شایعدر زمینه

(. راتبلوم، سولومن و 2007، 9تن عمدی تکالیفی که باید انجام شوند )اسکراو، وادکینز و االفسونتعویق انداخ

کاری تحصیلی را تمایل همیشگی یادگیرندگان برای به تعویق انداختن ( نیز اهمال1986) 10مورکامی

 اند که تقریباً همیشه با اضطراب همراه است.های تحصیلی تعریف کردهفعالیّت

کنند که کاری میای اهمالدهند که مکرراً تا اندازهآموزان و دانشجویان گزارش مییک چهارم دانشحدوداً 

شود و از مهمترین علل نماید و این امر عملکرد آموزشی ضعیف آنها را موجب میبرای آنها ایجاد استرس می

باشد )بالکیس و تحصیلی می های پیشرفتشان در یادگیری و دستیابی به برنامهشکست یا فقدان موفقیّت

 (.2009، 11دورا

                                                 
1. procrastination  
2. Chase 
3. Johansen, Oswald & Safran 
4. Oweini & Harraty 
5. Akinsola, Kolawole, Tella & Tella 
6. Pedro, Marta, Jose, Nunez, Paula & Antoni     
7. Tice & Baumeister 
8. Lee 
9. Schraw, Wadkins & Olafson  
10. Rothblum, Solomon & murkami 
11. Balkis & Duru  
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توان به مواردی کاری، دالیلی برای آن فهرست شده که میطبق مطالعات انجام شده با موضوع تمایل به اهمال

عدم  های مدیریت زمان ضعیف،(، مهارت2010، 1از قبیل: اضطراب امتحان )کابود، فراند و موری

نژند(، گرایی، تمایالت روانکمال پذیری،صیات فردی )عدم مسئولیّتدهی، خصوعدم خودنظم خودکارآمدی،

 منبع کنترل بیرونی، اضطراب، نفس پایین،عّزت ترس از شکست، ناتوانی در تمرکز، تفکر غیرمنطقی،

ری و فرا ؛2007، 2انتظارات غیرواقعی و ...، اشاره نمود )الکساندر و انوگبوزی ی ضعیف،های حل مسالهمهارت

ی راهبردهای شناختی، پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه (.2007، 4؛ هاول و واتسون2007، 3دیازمورالز

بینی اهماکاری کاری تحصیلی دانشجویان و میزان پیشراهبردهای فراشناختی و اضطراب امتحان با اهمال

 ن انجام گرفت.تحصیلی براساس راهبردهای شناختی، راهبردهای فراشناختی و اضطراب امتحا

 بیان مسئله -1-2

آموزان و دانشجویان است و از مهمترین علل شکست یا کاری تحصیلی یک مشکل رایج در میان دانشاهمال

باشد. تقریباً یک های پیشرفت تحصیلی میفقدان موفقیّت یادگیرندگان در یادگیری و دستیابی به برنامه

کنند که برای آنها کاری میای اهمالدهند که مکررًا تا اندازهآموزان و دانشجویان گزارش میچهارم دانش

(. 2009، 5شود )بالکیس و دورانماید و این امر عملکرد آموزشی ضعیف آنها را موجب میایجاد استرس می

افسوس و  سطوح باالی استرس، قراری شبانه،کارانه باعث ایجاد تاثیراتی در افراد از قبیل: بیرفتار اهمال

شود. بعد از آن نشینی به علّت کمبود وقت یا انجام ناقص کارها میگیری و عقبگوشه اضطراب، شیمانی،پ

دهند که کارهایشان را تا آخرین دقیقه به تاخیر نیندازند، امّا دوباره این کار اتفاق افراد به خودشان قول می

گیرد. در اری دو سطح رفتاری و شناختی را دربرمیک(. اهمال2010، 6افتد )کاگان، کاکیر، ایلهان و کاندمیرمی

طور کامالً اختیاری در را داشته، بدون هیچ دلیل خاصی و بهسطح رفتاری فرد کاری را که قصد انجام دادن آن

ورزد. در موقع، تعلّل میدهد و در سطح شناختی فرد در گرفتن تصمیمات بهزمان تعیین شده انجام نمی

                                                 
1. Chabaud, Ferrand & Maury 
2. Alexander & Onwuegbuzie 
3. Ferrari & Diaz-morales  
4. Howell & Watson 
5. Balkis & Duru  
6. Kagan, Cakir, Ilhan & Kandemir 
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دهند موقع انجام نمیی آنچه را که برای رسیدن به اهداف خود باید انجام دهند بهنتیجه، چنین افراد

 (.2005، 1)شونبورگ

فراشناختی و -دهند که ارتباط معکوسی بین کاربرد راهبردهای شناختیادبیات پژوهشی موجود نشان می

ا اطالعات تازه را برای پیوند هایی هستند که ما به کمک آنهراهبردهای شناختی اقدامکاری وجود دارد. اهمال

کنیم. ی بلندمّدت آماده میسازی آنها در حافظهآموخته شده و ذخیره دادن و ترکیب کردن با اطالعات قبالً

های یادگیری راهبردهای شناختی راه. دهیاند از: تکرار یا مرور، بسط یا گسترش و سازماناین راهبردها عبارت

هبردهای فراشناختی تدبیرهایی هستند برای نظارت بر راهبردهای شناختی و هستند. در قیاس با آنها، را

ریزی، نظارت و برنامه توان در سه دسته قرا داد:کنترل و هدایت آنها. راهبردهای فراشناختی عمده را می

ر از کاافراد اهمالکم  یشود به استفادهمربوط می هااغلب یافته (.1393)سیف،  دهیارزشیابی و نظم

، 2باشند )والترزجزء راهبردهای فراشناختی می هاریزی و مدیریت زمان که هر دوی اینراهبردهای برنامه

راهبردهایی از قبیل  که بکارگیری اند(. در رابطه با راهبردهای یادگیری شناختی، مطالعات نشان داده2003

(. 2007، 3رتباط معکوسی دارند )هاول و واتسونکاری ادهی با اهمالتکرار و مرور، بسط و گسترش و سازمان

(. در 1984، 4اند )سولومن و راتبلومکاری کشف کردهپژوهشگران، اضطراب را نیز به عنوان یک منبع اهمال

اند، امّا بعضی دیگر از کاری نشان دادهحالی که، بعضی مطالعات یک همبستگی میان اضطراب و اهمال

اند. برای مثال، بعضی محققان )از قبیل کسدی و کاری حمایت نکردهمالاضطراب به عنوان یک منبع اه

کاری آموزان دارای اضطراب سطح باال بیشتر از دیگران، اهمالاند که دانش( گزارش کرده2002، 5جانسون

( انجام گرفت، هیچ همبستگی 2001) 6ای که توسط استوبر و جورمنکنند. از سوی دیگر، در مطالعهمی

( در یک فراتحلیل، ارتباط منفی پایداری بین 2007) 7کاری و اضطراب نیافتند. استیلری میان اهمالمعنادا

 کاری و پیشرفت تحصیلی یافت.اهمال

                                                 
1. Schouwenburg 
2. Walters  
3. Howell & Watson  
4. Solomon & Rothblum 
5. Cassady & Johnson  
6. Stöber & Joormann  
7. Steele 
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ه، کالت عمداد مشباشد و باعث ایجای رایج در میان دانشجویان میکاری مسالهبنابراین، از آنجایی که اهمال

 ردهایشود این است که آیا بین راهبالی که در اینجا مطرح میشود؛ سوبخصوص افت تحصیلی آنها می

یا ارد؟ و آجود دکاری تحصیلی دانشجویان رابطه وشناختی، راهبردهای فراشناختی و اضطراب امتحان با اهمال

کاری تحصیلی توان براساس راهبردهای شناختی، راهبردهای فراشناختی و اضطراب امتحان، اهمالمی

 بینی نمود؟پیشدانشجویان را 

 ضرورت و اهمیت و پژوهش -1-3

ویژه دانشجویان به تواند مانع جدی در رسیدن یادگیرندگان، بهای است که میکاری یکی از عوامل عمدهاهمال

کاری دانشجویان در طول تحصیل، مشکل بسیار شایع و مهمی است پیشرفت و موفقیّت باشد. در واقع، اهمال

ی هاشود. گزارشهای تحصیلی آنان در نظر گرفته میهای علمی و پیشرفتموفقیّتکه به عنوان مانع در 

باشد. شیوع باالی این پدیده می یدهندهکاری تحصیلی در میان دانشجویان، نشانمربوط به میزان اهمال

د )استیل، کننکاری میدانشگاهی، اهمال یدرصد افراد جامعه 25-95که بین  اندپژوهشگران گزارش کرده

 2000کاری بیش از های اهمال( نیز نمره2010، 2اوزر،  به نقل از اوزون2004) 1(. شونبورگ2007

ی دانشجویی بررسی نمود. نتایج کاری را در جامعهآوری کرد و شیوع اهمالدانشجوی کالج و دانشگاه را جمع

 ند.کنکاری میتمام دانشجویان تا حدی اهمال نشان داد که تقریباً

ها و زمان، و پیامدهای عاطفی کاری پیامدهای مهم عینی مانند از دست دادن فرصتبا توجه به اینکه اهمال

ی پایین و ...، را در یادگیرندگان دربر دارد )مانچیک و مانند تضعیف روحیه، افزایش استرس و اضطراب، انگیزه

جدیدی را برای انجام پژوهش ایجاد نموده است های (، حوزه2004، 4ویک،  به نقل از وان1988، 3همکاران

تواند برای جلوگیری از کاری تحصیلی، می(. پس، شناسایی عوامل مرتبط با اهمال2007)فراری و دیازمورالز، 

این پدیده و کمک به دانشجویان در دستیابی به پیشرفت و موفقیت تحصیلی دارای ضرورت و اهمیت بوده و 

 شایان توجه باشد.

                                                 
1. Schouwenburg  
2. Uzun Özer  
3. Munchik et al. 
4. Vanwyk  
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 اهداف پژوهش -1-4

 اهداف کلّی  -1-4-1

کاری تحصیلی ن با اهمالی راهبردهای شناختی، راهبردهای فراشناختی و اضطراب امتحاتعیین رابطه -

 کاری تحصیلی دانشجویان.بینی اهمالدانشجویان و سهم هر یک از این متغیرها در پیش

 اهداف جزئی -1-4-2

 کاری تحصیلی دانشجویان.مالهای آن با اهلفهی راهبردهای شناختی و موتعیین رابطه -1

 .جویانکاری تحصیلی دانشهای آن با اهمالی راهبردهای فراشناختی و مولفهتعیین رابطه -2

 .کاری تحصیلی دانشجویانهای آن با اهمالی اضطراب امتحان و مولفهتعیین رابطه -3

کاری نی اهمالبیو اضطراب امتحان در پیشتعیین سهم راهبردهای شناختی، راهبردهای فراشناختی  -4

 تحصیلی دانشجویان.

 ان.کاری تحصیلی دانشجویبینی اهمالهای راهبردهای شناختی در پیشتعیین سهم مولفه -5

 جویان.کاری تحصیلی دانشبینی اهمالهای راهبردهای فراشناختی در پیشتعیین سهم مولفه -6

 کاری تحصیلی دانشجویان.بینی اهمالان در پیشهای اضطراب امتحتعیین سهم مولفه -7

 های پژوهشفرضیه -1-5

 کاری تحصیلی دانشجویان رابطه وجود دارد.های آن با اهمالتی و مولفهبین راهبردهای شناخ -1

 ه وجود دارد.کاری تحصیلی دانشجویان رابطهای آن با اهمالبین راهبردهای فراشناختی و مولفه -2

 دارد. کاری تحصیلی دانشجویان رابطه وجودهای آن با اهمالامتحان و مولفهبین اضطراب  -3



 

16 

 

 های پژوهشسوال -1-6

کاری تحصیلی البینی اهمسهم راهبردهای شناختی، راهبردهای فراشناختی و اضطراب امتحان در پیش -1

 دانشجویان چقدر است؟

 ر است؟ی تحصیلی دانشجویان چقدکاربینی اهمالهای راهبردهای شناختی در پیشسهم مولفه -2

 قدر است؟چکاری تحصیلی دانشجویان بینی اهمالهای راهبردهای فراشناختی در پیشسهم مولفه -3

 ست؟کاری تحصیلی دانشجویان چقدر ابینی اهمالهای اضطراب امتحان در پیشسهم مولفه -4

 تعاریف مفاهیم پژوهش -1-7

 تعاریف مفهومی -1-7-1

رای به تعویق بکاری تحصیلی عبارت است از تمایل دائمی یادگیرندگان اهمال تحصیلی:کاری اهمال -

کاری تحصیلی یعنی به (. درواقع، اهمال1986های تحصیلی )راتبلوم، سولومن و مورکامی، انداختن فعالیّت

 (. 2010 ،نباشد )کاگان و همکاراتاخیر و تعویق انداختن وظایف تحصیلی که انجام آنها بسیار مهم می

زه به کمک آنها اطالعات تا دگانیادگیرنهایی هستند که راهبردهای شناختی اقدام راهبردهای شناختی: -

ت ی بلندمدّافظهسازی آنها در حآموخته شده و ذخیره را برای پیوند دادن و ترکیب کردن با اطالعات قبالً

واقع،  . دردهیو سازمان معنایی گسترش ور، بسط مرو واند از: تکرار . این راهبردها عبارتنندکآماده می

 (.1393)سیف،  های یادگیری هستندراهبردهای شناختی راه

ی نظارت بر راهبردهای شناختی و هستند برا ابیریراهبردهای فراشناختی تد راهبردهای فراشناختی: -

ظارت و نریزی، برنامه ا داد:توان در سه دسته قرکنترل و هدایت آنها. راهبردهای فراشناختی عمده را می

 (.1393)سیف،  دهیارزشیابی و نظم
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افکار و  ،دلهره ،تنش احساس باهمراه  حالت ناخوشایند اضطراب امتحان عبارت است از اضطراب امتحان: -

های ارزیابی مستلزم پیشرفت، خودمختار فرد در حین موقعیّت فعال شدن سیستم عصبیکه باعث مزاحم 

ای از مجموعهبه عنوان اضطراب امتحان را  (.2011، 2، به نقل از هاریسون1972، 1لبرگر)اسپیگردد می

مرتبط  اندارزیابی یا امتحان کسب کردههای موقعّیتد از افراای که د که با تجربهنکنها تعریف میواکنش

 .(2007،  به نقل از چن، 1980،سیبر) باشدمی

 تعاریف عملیاتی -1-7-2

انشجویان در دای است که کاری تحصیلی در این پژوهش، نمرهمنظور از اهمال تحصیلی:کاری اهمال -

ی افاصله ن متغیرگیری ایاند. مقیاس اندازهدست آوردهبه کاری تحصیلی سولومن و راتبلومی اهمالپرسشنامه

 باشد.می

ر دست که دانشجویان ای ارهمنظور از راهبردهای شناختی در این پژوهش، نم راهبردهای شناختی: -

برد ، راه12و  9 -7 -4 -1های: های شناختی )راهبرد تکرار و مرور شامل سوالهای مربوط به مولفهسوال

های: دهی شامل سوالرد سازمان، راهب26و  19 -16 -14 -13 -2های: بسط و گسترش معنایی شامل سوال

اند. دست آوردهو فراشناختی موسویان بهی راهبردهای شناختی سشنامه( پر29و  22 -18 -15 -5 -3

 باشد.ای میگیری این متغیر فاصلهمقیاس اندازه

ویان در ای است که دانشجژوهش، نمرهپمنظور از راهبردهای فراشناختی در این  راهبردهای فراشناختی: -

و  28 -23 -17 -12 -8های: ریزی شامل سوالهای فراشناختی )راهبرد برنامههای مربوط به مولفهسوال

 -10های: دهی شامل سوالاهبرد نظم، ر24و  20 -11 -6های: ، راهبرد نظارت و ارزشیابی شامل سوال30

ری این گیندازهاند. مقیاس ادست آوردهی راهبردهای شناختی و فراشناختی موسویان به( پرسشنامه27و  25

 باشد.ای میمتغیر فاصله

                                                 
1. Spielberger 
2. Harrison  
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ی امهه دانشجویان در پرسشنکای است ضظراب امتحان در این پژوهش، نمرهمنظور از ا اضطراب امتحان: -

 باشد.ای میگیری این متغیر فاصلهاند. مقیاس اندازهدست آوردهاضطراب امتحان اسپیلبرگر به

 کاری تحصیلیسازی اهمالمفهوم -1-8

تا روزی  3یا به تعویق انداختن 2نبه معنی به تاخیرانداخت procrastinareاز فعل التین  1کاریی اهمالواژه

 crastinus( و 4)که ضمنًا به معنی حرکت به سمت جلو proی دیگر مشتق شده است و ترکیبی از دو کلمه

 (.2010، 7اوزر،  به نقل از اوزون1983، 6باشد )دسیمون( می5)به معنی تعلیق به فردا

کوتاهی در کامل کردن یک فعالّیت در چهارچوب "ن کاری را به عنوا( اهمال1995) 8سنکال، کستنر و والراند

از  )1986( 9. تعریف الی"را کامل کندتواند آنداند و میکنند، اگرچه فرد میزمانی مورد نظر، تعریف می

. اسشر "کوتاهی در صرف زمان بیشتر روی تکالیف مهم"کاری نیز همین محتوا را دارد و عبارت است از اهمال

 11اند. پیکالریشناسایی کرده "مانع بزرگی بر سر راه موفقیّت"کاری را به عنوان ( اهمال2002) 10و اوسترمن

تمایل به تاخیر انداختن یک تکلیف تا جایی که شخص از کامل نشدن آن "کاری را به عنوان ( اهمال2003)

ی کاری دربرگیرنده( به اهمال2001) 12اند. رویکرد کاگال، هانسن و کوین، تعریف کرده"احساس ناکامی کند

،  به نقل از 1991) 14، است. میلگرام"، کمبود انگیزه و مدیریت ضعیف زمان13شکستناحساس درهم"

را گسترش داد. براساس نظر کاری، تعریف آنی اساسی اهمالاز طریق تاکید بر چهار موّلفه( 2010اوزر، اوزون

ی رفتاری به تعویق انداختن، ب( رسیدن به پیامد رفتاری ها است: الف( زنجیرهکاری شامل این موّلفهاو، اهمال

                                                 
1. procrastination  
2. delay  
3. postpone  
4. forward motion  
5. belonging to tomorrow  
6. DeSimone  
7. Uzun Özer  
8. Senecal, Koestner & Vallerand  
9. Lay  
10. Scher & Osterman  
11. Picarelli  
12. Kachgal, Hansen & Kevin  
13. overwhelmed 
14. Milgram  
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شود، ت( و رسیدن به کار مهم پنداشته میزیر استاندارد، پ( وجود تکلیفی که انجام آن از نظر فرد اهمال

 حالت عاطفی غمگینی و آشفتگی.

سازی شده مفهوم های متفاوتی تعریف وکاری توسط محققان به گونهشود، اهمالگونه که مالحظه میهمان

کاری در ادبیات پژوهشی، است و روی یک تعریف واحد اتفاق نظر وجود ندارد و تعاریف ارائه شده از اهمال

ی این تعاریف شامل به تأخیر انداختن یا به بعد موکول کردن یک باشد. با وجود این، تقریباً همهگسترده می

 .(2001، 1باشد )فراریتکلیف، هدف و یا تصمیم می

ساز عمومی کاری از قبیل اضطراب، ناراحتی و یا پیامدهای مسألهبعضی از تعاریف به مشکالت ناشی از اهمال

(، در حالی که بعضی دیگر به ارتباط بین تکلیف به تأخیر انداخته شده به 2007، 2کنند )استیلاشاره می

 (.1984؛ سولومن و راتبلوم، 2001موقع تکمیل شود، تأکید دارند )فراری، عنوان چیزی که باید به

کاری باشد، با این تفاوت که در اهمالکاری عمومی میسو با اهمالکاری تحصیلی نیز همتعاریف اهمال

باشد )الی و شونبورگ، تکالیف تحصیلی و پیشرفت تحصیلی پایین می یتحصیلی، تأکید بر تعلّل در زمینه

کاری تحصیلی عبارت است از عمل به تأخیر و یا به (. اهمال2007؛ استیل، 1984؛ سولومن و راتبلوم، 1993

کاری (. هم اهمال2007، 3تعویق انداختن عمدی تکالیفی که باید انجام شوند )اسکراو، وادکینز و االفسون

، 5)چو و چوی اندتعریف شده "4دهیخودنظم"کاری عمومی به عنوان شکست در تحصیلی و هم اهمال

ها و انجام تکلیف در که عبارت است از توانایی اعمال کنترل روی افکار، عواطف، تکانه (؛2005؛ لی، 2005

 .حد استاندارد

، 7، کارکردی یا بدکارکردی6کاری همچنین شامل مفاهیمی از قبیل سازگارانه یا ناسازگارانهتعاریف اهمال

کاری )از قبیل ریف انواع منفی اهمالباشد. در حالی که تعامی 1و فعال یا منفعل 8بینانهبدبینانه یا خوش

                                                 
1. Ferrari  
2. Steel 
3. Schraw, Wadkins & Olafson  
4. self-regulation  
5. Chu & Choi  
6. adaptive or maladaptive  
7. functional or dysfunctional 
8. pessimistic or optimistic  
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باشد، امّا تعاریف انواع کاری میناسازگارانه، بدکارکردی، بدبینانه یا منفعل( مترادف با تعریف سنتی اهمال

کاری )از قبیل سازگارانه، کارکردی، خوشبینانه و فعال( عمومًا شامل به تعویق انداختن تکالیف مثبت اهمال

گیرد )اسکراو، وادکینز و االفسون، و پیامدهای منفی را که توصیف شد، دربر نمی باشد، ولی تأثیراتمی

 (.2005؛ چو و چوی، 1994؛ فراری، 2007

صورت توان گفت که رویکردهای آغازین برای تعریف این پدیده، بهکاری میی اهمالبا توجه به پیشینه

عمل به تاخیر انداختن "کاری را به عنوان مال( اه1984باشند. سولومن و راتبلوم )اصطالحات رفتاری می

اند. بعضی دیگر از ، تعریف کرده"کار احساس ناراحتی پیدا کندمورد یک تکلیف تا حدی که فرد اهمالبی

تعریف  "اجتناب از انجام تکلیف"کاری را در ارتباط با ( اهمال1986؛ الی، 2008محققان )مثل بورکا و یوئن، 

کاری به سمتی رفتند که رفتاری، تعاریف اهمال-ی رویکردهای شناختی و شناختیفزایندهاند. با رواج کرده

را شامل  4دهی(، و شکست در خودنظم2003، 3)سنکال، جولین و گوی 2های شناختی از قبیل نامعقولیمولّفه

ی عاطفی فه(. همچنین بعضی نویسندگان معتقدند که یک مول2000ّ، 5؛ فراری و تایس2001شدند )فراری، 

های عاطفی از قبیل ناراحتی ای از تعاریف، موّلفهکاری وجود دارد. بنابراین، تعداد فزایندهمرتبط با اهمال

(. 1991؛ فراری، 2000، 6؛ فی و تانگنی2008کاری را نیز در خود گنجاندند )بورکا و یوئن، مرتبط با اهمال

)سیگال،  7ی پیچیده و ناسازگارانهیک پدیده"ا به عنوان کاری ر( اهمال1986راتبلوم، سولومن و مورکامی )

کنند. از این لحاظ، های شناختی، عاطفی و رفتاری، تعریف می( با موّلفه2000، 8کروگالنسکی و فیوک

)درونی  9ی سبک اسنادی شناختی دربرگیرندهرابطه دارد. حوزه ی عاطفی با اضطراب امتحان و جنسیّتحوزه

شود به مقدار ی رفتاری مربوط میاشد، از قبیل ترس از شکست و یا انزجار از تکلیف. حوزهبو بیرونی( می

انجام دادن "کاری را به عنوان توان اهمالآموز و فراوانی رفتار تاخیری. در نتیجه، میی دانشرفتار مطالعه

                                                                                                                                               
1. active or passive  
2. irrationality 
3. Senecal, Julien & Guay  
4. self-regulation 
5. Ferrari & Tice  
6. Fee & Tangney  
7. maladaptive 
8. Sigall, Kruglanski & Fyock  
9. attributing style  
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، "ای شناختی، عاطفی و رفتاریهترین تکالیف، به عّلت بعضی مولّفهاهمیّتمهمترین تکالیف پس از تکمیل کم

 (.2010اوزر، توصیف کرد )اوزون

 کاریانواع اهمال -1-9

 اند از:اند که عبارتبندی شدهکاری منفعل طبقهکاری عمومًا طبق چهار نوع اصلی از اهمالتحقیقات اهمال

 1کاری تحصیلیالف( اهمال 

 2کاری مرتبط با کارب( اهمال 

  3زندگی یکاری روزمرهپ( اهمال 

 (.2010، 5اوزر)اوزون 4گیریکاری در تصمیمت( اهمال

 کاری تحصیلیاهمال -1-9-1

)سولومن و راتبلوم،  "ی آخربه تعویق انداختن تکالیف تحصیلی تا دقیقه"کاری تحصیلی عبارت است از: اهمال

مشخص کردند که ( 9871) 6ی انجام شده توسط هیل، هیل، کابوت و بارال(. مطالعات پژوهشی اوّلیه1984

درصد  50اندازند، و اوقات تکالیف تحصیلی خود را به تعویق میآموزان حداقل گاهیدرصد از دانش 90تقریبًا 

ورزند. این مساله مخصوصاً در میان از آنها حداقل نیمی از اوقات یا بیشتر، در انجام تکالیف تحصیلی تعلّل می

( 2010اوزر، ،  به نقل از اوزون2004) 7، شونبورگ(. اخیرا2008ً دانشجویان رایج است )بورکا و یوئن،

کاری را در آوری کرد و شیوع اهمالدانشجوی کالج و دانشگاه را جمع 2000کاری بیش از های اهمالنمره

 کنند.کاری میتمام دانشجویان تا حدی اهمال ی دانشجویی بررسی نمود. نتایج نشان داد که تقریباًجامعه

                                                 
1. academic procrastination  
2. work-related procrastination  
3. life routine procrastination  
4. decisional procrastination  
5. Uzun Özer  
6. Hill, Hill, Chabot & Barral  
7. Schouwenburg  
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 کاری مرتبط با کاراهمال -1-9-2

های اصلی میان های کاری بررسی کردند. یکی از تفاوتکاری مرتبط با کار را در زمینهمحققان اهمال

کاری باشد. در مقایسه با تکالیف تحصیلی که نیازمند تواند پیامدهای اهمالکاری کاری و تحصیلی، میاهمال

( 2002) 1باشند. بنابراین، هامر و فراریار مستلزم کار گروهی میهای انفرادی هستند، وظایف محل کتالش

کاری دهد و نسبت به اهمالکاری کاری، عملکرد گروه را تحت تاثیر قرار میدارند که اهمالاظهار می

شناسی که روی بزرگساالن ی شیوع( در یک مطالعه1992آورد. فراری )بیشتری به بار می یتحصیلی، هزینه

اند. کاری مشکلی است که بسیاری از افراد خودشان بر آن واقفنجام داد، به این نتیجه رسید که اهمالشاغل ا

سطح مشکل درک شده انعکاسی است از ارزیابی فرد از عملکردش در ارتباط با استانداردهای شخصی 

 (.2003، 2ارد)وان

 ی زندگیکاری روزمرهاهمال -1-9-3

(. این 1986شویم )الی، کاری است که مکررًا دچارش می، نوع دیگری از اهمالی زندگیکاری روزمرهاهمال

اشاره  نامهبق برطی زندگی و انجام آنها های روزمرهبندی وقت برای فعالیّتکاری به مشکل در زماننوع اهمال

 40قریباً تو  درصد از بزرگساالن، 25کاری به عنوان یک مشکل عمده، های شیوع اهمالدارد. در ارزیابی

کاری ی اهمالهای گذشته، شخصاً در نتیجهکنندگان گزارش کرده بودند که در طول سالدرصد از شرکت

 (.2000اند )سیگال و همکاران، ضرر مالی را تجربه کرده

 گیریکاری در تصمیماهمال -1-9-4

اند، عبارت بندی کردهیری طبقهگکاری در تصمیمرا به عنوان اهمالکاری که محققان آنآخرین نوع اهمال

موقع تصمیم یا به تعویق انداختن مکرر تصمیم مهم زندگی )ایفرت و است از عدم توانایی برای اتخاذ به

کاری ابزاری برای (، اهمال2010اوزر، ،  به نقل از اوزون1977) 1(. براساس نظر جنیس و مان1989، 3فراری

                                                 
1. Hammer & Ferrari  
2. Van Eerde  
3. Effert & Ferrari  
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آموزی از روی عادت دارند که وقتی دانشها اظهار میباشد. آن( میتصمیمی )تردیدمقابله با تعارض و بی

با خودش تعارض داشته  کند، ممکن است در مورد اینکه چه موضوعی را انتخاب کند، عمیقاًکاری میاهمال

آزمودن کنند تا از چه الزم است، مردّد باشد. افراد با به تاخیر انداختن تکالیف، سعی میباشد و یا در مورد آن

ها تصمیم بگیرند، تا بتوانند هر گونه خواهند که به جای آنهایشان اجتناب کنند و از دیگران میتوانایی

 گیری ضعیف شخص دیگر، نسبت دهند.ریزی یا تصمیمشکست را به برنامه

 

 کاری تحصیلیتجزیه و تحلیل اهمال -1-10

ی مقطعی و همبستگی بر مبنای هاکاربرد طرحکاری تحصیلی به های گذشته در رابطه با اهمالپژوهش

؛ استیل، 2007؛ اسکراو، وادکینز و االفسون، 2005، 2ی شخصی گرایش داشتند )مون و ایلینگورثهاگزارش

 (.2003ارد، ؛ وان2007

 691کاری بر مبنای ( در فراتحلیلی که به منظور بررسی تأثیرات و دالیل ممکن اهمال2007استیل )

کاری ی قوی و ثابت اهمالهابینی کنندههمبستگی، انجام داد، دریافت که عوامل زیر به عنوان پیش یمطالعه

ی تحصیلی کم، باشند: بیزاری از تکلیف، به تأخیر انداختن تکلیف، خودکارآمدی پایین، تکانشگری، انگیزهمی

کاری ی متداول اهمالهابستهپرتی و نبود سازماندهی. دیگر همنشناسی، خودکنترلی پایین، حواسوظیفه

پایین مطالعه،  یریزی و مدیریت ضعیف زمان، نبود نظمِ کاری، انگیزهی برنامههاتحصیلی شامل مهارت

(. تکیه بر تجزیه 1995، 3باشند )شونبورگ و الیشناختی ضعیف، می یی مطالعههاخودکنترلی کم، و مهارت

نظری برای  یل اصلی اینکه چرا پژوهشگران در ایجاد یک پایهو تحلیل همبستگی به عنوان یکی از دالی

گیری در این مورد را که آیا ی غیرآزمایشی امکان نتیجههاباشد. زیرا طرح، میاندکاری شکست خوردهاهمال

باشد را فراهم کاری پیشانید یا پسایند، آمیخته به و یا واقعًا با این متغیرهای خاص همبسته میاهمال

 (.2003ارد، ؛ وان2007سازند )اسکراو، وادکینز و االفسون، ینم

                                                                                                                                               
1. Janis & Mann  
2. Moon & Illingworth  
3. Schouwenburg & Lay  
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 کاری تحصیلیشیوع اهمال -1-11

باشد. شیوع باالی این پدیده می یدهندهکاری در میان دانشجویان، نشانی مربوط به میزان اهمالهاگزارش

کنند )استیل، کاری میاهمالدانشگاهی،  یدرصد افراد جامعه 25-95که بین  اندپژوهشگران گزارش کرده

 (.2002، 1؛ ابراین2007

(. 2002)اُبراین،  انددرصد جمعیّت گزارش نموده 80-95کاری سطح باال را در مطالعات متعددی متفقًا اهمال

درصد گزارش شده است )دی،  20-50، کمتر رایج است و چیزی در حدود 2سازکاری مزمن یا مسألهاهمال

که اکثر دانشجویان خودشان را به عنوان  اند(. مطالعات همچنین نشان داده2000، 3انمِنسینک و اوسولوی

طور که رسد همان(. به نظر می2007کنند )اسکراو، وادکینز و االفسون، کار شناسایی میافرادی اهمال

، این اندرش نمودهکاری را در دانشجویان سال باال بیشتر از دانشجویان سال پایین گزاپژوهشگران شیوع اهمال

کاری فرد (. سطح اهمال1984یابد )سولومن و راتبلوم، تحصیلی دانشجویان افزایش می یپدیده در اواخر دوره

کاری باال و پایین باشد. هر دو گروه افراد دارای اهمالکاری نمیمیزان درگیری آنها در اهمال یمشخص کننده

یابد، یک خط سیر کاری در طول نیمسال افزایش میرت که اهمالکنند، بدین صومسیر یکسانی را طی می

کاری باال طور ناگهانی در هر دو گروه افراد دارای اهمالکند و سپس در انتهای نیمسال بهمنحنی را دنبال می

ین ، بسیاری از پژوهشگران به اهای این یافته(. در نتیجه2005یابد )مون و ایلینگورث، و پایین، کاهش می

جمعّیت دانشگاهی وجود دارد )هاول، واتسون، پاول و  یکاری در میان همهکه اهمال اندگیری رسیدهنتیجه

؛ 2007؛ اسکراو، وادکینز و االفسون، 2005؛ مون و ایلینگورث، 2008؛ کالسن و همکاران، 2006بورو، 

 (.2007استیل، 

                                                 
1. O’Brien  
2. Chronic or problematic procrastination  
3. Day, Mensink & O’Sullivan 



 

 

The Prediction  of Academic Procrastination based on 

Cognitive, Metacognitive Strategies and Test Anxiety in 

University Students 

Ali Sheykholeslami 

Abstract 

The purpose of this study was to prediction of academic procrastination based on 

cognitive strategies, metacognitive strategies and test anxiety in university students. The 

method of study was to correlational. Statistical population of this study comprised of 

all undergraduate students of Mohaghegh Ardibili University in 2014-15  academic 

year, That among them  by using cluster random sampling, 362 samples were selected. 

For data collection the Moosavian cognitive and metacognitive strategies questionnaire, 

Solomon and Rothblum academic procrastination questionnaire and Spielberger test 

anxiety questionnaire were used. Data were analyzed by using Pearson’s correlation 

coefficient and multiple regression analysis. Findings showed that there exist significant 

negative relationship between the cognitive strategies and its components and 

metacognitive strategies and its components with academic procrastination of university 

students and there exist significant positive relationship between test anxiety and its 

components with academic procrastination of university students (p<0.01). Also 

regression analysis revealed that the cognitive strategies and its components and 

metacognitive strategies and its components could negatively and significantly and test 

anxiety and its components could positively and significantly predict  the academic 

procrastination of university students (p<0.01) Therefore, it can be concluded that the 

cognitive strategies, metacognitive strategies and test anxiety are important and related 

variables to academic procrastination of university students.  

Keywords: Cognitive Strategies, Metacognitive Strategies, Test Anxiety, Academic 

Procrastination, University Students  
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