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 چكيده

 هایشاخص زایشاف موجب مثبت یعاطفه مقابل در و شود گراییتعلل دچار و بگیرد نادیده را تکلیف طورکلیبه فرد که شودمی موجب منفی یعاطفه زمينه:

پژوهش  هدف:. دارد دوجو رابطه تحصیلی گراییتعلل و خواهینهایی انواع بین که اندداده نشان تحقیقات برخی همچنین. شودمی گراییتعلل کاهش و تفکر مفید

طرح  روش: .گرایی تحصیلی انضا  شدخواهی چندبعدی در قالب یك مدل با تعللحاضر با هدف بررسی رابطة چندین متغیر شامل عاطفة مثبت و منفی و نهایی

شهر  3و  4، 2 مدارس دولتی در مناطو متوسطة دختر دورةآموزان آماری پژوهش شامل تمامی دانشجامعهباشد. ع همبستگی میپژوهش حاضر، توصیفی از نو

آموزان بود که به روي نفر از این دانش 411در این مدارس مشغول به تحصیل بودند. نمونة پژوهش حاضر نیز شامل  0935-0931بود که در سال تحصیلی تهران 

خواهی چندبعدی ( و نهایی0334) سولومون و راث بلو  گرایی تحصیلیهای تعللای انتخاب شدند. اعضای نمونه به پرسشنامهای چندمرحلهگیری خوشهنمونه

 بین رابطه وجود و هاداده با مدل برازي دهندةنشان هایافته ها:يافته. ها از تحلیل مسیر استفاده شدو تحلیل داده منظور تضزیه( پاسخ گفتند. به 0330هویت و فلت )

 بین رابطه ، -910/1 با برابر تحصیلی گراییتعلل با مثبت عاطفة بین رابطه استاندارد بود؛ ضرایب تحصیلی گراییتعلل با خواهینهایی انواع و منفی و مثبت عواطف

 با دیگرمدار خواهی نهایی بین رابطه ، -904/1 با برابر تحصیلی گراییتعلل با خودمدار خواهی نهایی بین رابطة ،441/1 با برابر تحصیلی گراییتعلل با منفی عاطفة

 با مدارجامعه خواهینهایی بین رابطة به مربوط استاندارد ضریب همچنین(. p<10/1)بودند معنادار ضرایب این همگی و بودند 235/1 با برابر تحصیلی گراییتعلل

 تواندنمی مدارجامعه خواهی نهایی که دهدمی نشان آمده بدست ضریب داریمعنی عد (. p>15/1)نبود معنادار که بود 004/1 با برابر تحصیلی گراییتعلل

گرایی تحصیلی در عللبینی تیشپدر قالب یك مدل قادر به  خواهی و انواع نهاییی واطف مثبت و منفع گيری:نتيجه .نماید بینیپیش را تحصیلی گراییتعلل

 گرایی تحصیلی، تعللخواهینهاییی، واطف مثبت و منفع واژه كليدها:. آموزان هستنددانش
Background: Negative affect makes one completely ignore his homework and commit procrastination. Positive affect increases 

useful indices of thinking and reducing procrastination. Furthermore some researches indicate that there is relationship between 

all kinds of perfectionism and academic procrastination. Aims: The objective of present research is review the relation of several 

variables including negative and positive affect and multidimensional in the format of a model with academic procrastination. 

Method: The design of present research is descriptive from correlation type. Statistical population of research includes all female 

high school students in districts 2, 4, and 8 of Tehran in academic year 2016-17. The sample of present research included 400 

students selected by multistage sampling method. The sample members answered Solomon & Rothblum academic procrastination 

(1984), Pintrich and Digroot self-regulated learning strategies (1990) and Hewitt and Flett multi-dimensional perfectionism (1991) 

questionnaires. In order to analyze data path analysis was used. Results: Results indicated the fitness of model with data and 

existence of relationship between positive and negative effects and all kinds of perfectionism with academic procrastination. 

Standard correlation of the relation between positive affect and academic procrastination was equal to -0.361, the relation between 

negative affect and academic procrastination was equal to 0.440, the relation between self-oriented perfectionism and academic 

procrastination was equal to -0.31, the relation between other- oriented and academic procrastination was equal to 0.285; and all 

these correlations were significant (p<0.01). Furthermore standard coefficient related to the relation between society-oriented 

perfectionism and academic procrastination was equal to 0.114 which was not significant. Lack of significance of the obtained 

coefficient indicates that society oriented perfectionism may not predict academic procrastination. Conclusions: Positive and 

negative effects and all kinds of perfectionism in the format of a model may predict academic procrastination of students.             
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 مقدمه

 آموزاندانشاز مشکالت شایع و رایج بین  0ی تحصیلیکاراهمال

. است که پیامدهای منفی زیادی به همراه دارد دانشضویانو 

مان به ز آنهابه معنی تعویو انداختن کارها و محول کردن  کاریاهمال

فه در ترک و وق عنوانبه کاری تحصیلیشود. اهمالدیگر تعریف می

انضا  تکالیف تحصیلی مانند آماده شدن برای امتحانات و انضا  

آخر همراه با احساس ناراحتی و تشویش درونی  یهر دقیقتکالیف د

 (.2110)استیل،  تعریف شده است

ی هاگرایی یك فرآیند پیچیده است که دارای مؤلفهتعلل

گرایی تبعات جدی برای عاطفی، شناختی و رفتاری است. تعلل

گرایی باالیی دارند، نه تنها آموزانی که تعللآموزان دارد. دانشدانش

سبت به کنند بلکه تنیدگی بیشتری را نیز نتری کسب میت پاییننمرا

اند که کنند. محققان گزاري کردههمساالن خود گزاري می

 گرایی موجب پیشرفت تحصیلی پایین، برانگیخته شدن اضطرابتعلل

ردد )چان گتر میو تنیدگی، احساس ناامیدی و سالمت جسمانی پایین

 (.2115چیوو چو، 

رسد با شناختی که به نظر میهای روانازهی ساز جمله

است  2گرایی تحصیلی ارتباط دارد، عواطف مثبت و منفیتعلل

عواطف ( 0335) و تلگن واتسون(. 2109)ویلیامز، تامپسون و اندرو، 

ی منفی یکی عاطفهکنند. می بندیتقسیمرا به دو بُعد عاطفی پایه 

ه کند؛ بدین معنی کیکه اندوه و نارضایتی ذهنی را توصیف ماست 

کند. شخص تا چه میزان احساس ناخرسندی و ناخوشایندی می

 ارک عد  اشتغال به منفی یك بعد عمومی از ی س درونی وی فهعاط

یل قب های خلقی اجتنابی ازدنبال آن حالت به است که بخشلذت

، تنفر، حقارت، احساس گناه، ترس و عصبانیت پدید غمخشم، 

که حالتی از انرژی  مثبت است یفهفی دو ، عاطآید. بعد عاطمی

ثبت ی مبخش است. عاطفهلذتکار  فعال، تمرکز زیاد و اشتغال به

های خلقی مثبت از جمله ای از حالتطیف گستردهی دربرگیرنده

قه و اعتماد به خود الع شادی، احساس توانمندی، شورو شوق، تمایل،

، رفتارهای انگیزشی بخشلذتت الای از حااست و شامل مضموعه

شود و برای اهداف بین شخصی و نیازهای بین ژیك میوو فیزیول

 (.0932)بشارت، مدنی و پورحسین،  شخصی، حیاتی است

                                                           
1.  academic procrastination  
2.  positive and negative affect 

ی منفی در افراد موجب اند که عاطفهها نشان دادهنتایج پژوهش

شود که شود و موجب میآور میهای تنشاجتناب آنان از موقعیت

ی شود )چان گرایکلی تکلیف را نادیده بگیرد و دچار تعللطورفرد به

ت، یالقخی مثبت موجب افزایش ( و در مقابل عاطفه2115چیو و چو، 

دیگر  و همسئلگیری، حل در تصمیم کارآییپذیری شناختی، انعطاف

( و در 0932شود )بشارت و همکاران، میمفید  های تفکرشاخص

گردد. نتایج پژوهش بالوک گرایی مینتیضه موجب کاهش تعلل

گردد. گرایی می( نشان داد که عاطفه و خلو پایین موجب تعلل2105)

( نیز در پژوهش خود نشان دادند که 2111و نیکسویك ) اسپادا، هایو

منفی  فو عواط با هیضانات گراییتعللمثبت و معناداری بین  یرابطه

( نیز نشان داد 2111و باالن ) پیچل، لی، تیمبودیوپژوهش رد. وجود دا

 یگرایتعلل، ی که عواطف منفی داشتندها در شرایطآزمودنیکه 

و  بردندبیشتری داشتند و در شرایطی که لذت بیشتری از تکلیف می

وهش داشتند. نتایج پژکمتری  گراییتعلل، عواطف مثبت داشتند

( نیز نشان داد که عواطف مثبت 2101پور و همکاران )صالحی

گرایی تحصیلی و عواطف منفی ی منفی تعللبینی کنندهپیش

اشمی و جعفری هگرایی تحصیلی است. ی مثبت تعللبینی کنندهپیش

گرایی تعللدرصد از واریانس کل  20( نیز نشان دادند که 0935)

ی تایج مطالعهن .شودمیمثبت و منفی تبیین ی توسط عاطفه تحصیلی

بین حاکی از آن بود که متغیرهای پیشیز ن( 0939بدری و همکاران )

را  گراییتعللو عواطف مثبت و منفی قادرند تغییرات  بخششی خود

 .بینی کنندپیش

گرایی متغیر دیگری که با تعلل، عواطف مثبت و منفیوه بر الع

است )یعقوبی،  9هیتواند در ارتباط باشد، نهایی خواتحصیلی می

گرچه در منابع مختلف تعاریف متفاوتی (. 0934رشید و کرد نوقابی، 

 ارائه شده است ولی اکثر پژوهشگران بر چندبعدی خواهینهاییاز 

(. 0935محمودزاده و محمدخانی، )دارندبودن این سازه توافو نظر 

ی ماهیت نهایی های متعددی در زمینههای اخیر تئوریطی سال

و فلت  توان به تئوری هویتی ارائه شده است که از آن میان میخواه

( اشاره کرد که مدلی چندبعدی از نهایی خواهی است. 0330، 2115)

خواهی برای آن ( در تعریف خود از نهایی2119هویت و همکاران )

خواهی ، نهایی4مدارخواهی خویشتناند: نهاییسه بعد در نظر گرفته

3. perfection 
4. self-oriented 
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گرای افرادی که کمال 2مدارخواهی جامعهو نهایی 0دیگرمدار

عی گیرانه و غیرواقمدار هستند، تمایل دارند معیارهای سختخویشتن

های خود در عملکردشان برای خود وضع کنند و بر نقص و شکست

گرای دیگرمدار، انتظارات افراطی از تمرکز دارند. افراد کمال

قادی ارزشیابی دیگران دارند و دیگران را به صورت منفی و انت

مدار، خود را ملز  به رعایت گرای جامعهکنند و افراد کمالمی

معیارها و برآورد کردن انتظارات تضویز شده از سوی دیگران 

دانند تا از این طریو ت یید اجتماعی به دست آورند )شاهرخی و می

گرایی و نهایی خواهی در برخی فرآیندهای (. تعلل0930نصیری، 

موفقیت و گرایش رک هستند مانند باور به اهمیت داشتن شناختی مشت

ی انضا  وظایف. به ارزیابی ارزشمندی خود براساس نحوه

دهی عمیمو تگراها و اهمال کارها بیشتر درگیر تفکر همه یا هیچ کمال

شوند و وجود باورهای غیرمنطقی عامل مشترک هایشان میشکست

 (.2104کار است )بلکلر، گرا و اهمالبین افراد کمال

ن انواع اند که بیتحقیقات مختلفی به صورت تضربی نشان داده

؛ 2104گرایی تحصیلی رابطه وجود دارد )بلکلر، خواهی و تعللنهایی

اند که نشان دادهها، (. نتایج برخی پژوهش0932هاشمی و لطیفیان، 

گرایی تحصیلی دارد ی منفی با تعللخواهی خودمدار رابطهنهایی

مدار و که نهایی خواهی جامعه(. در حالی2113؛ یائو، 2104)چانگ، 

سرو خی مثبت دارند )نظری کمال، گرایی رابطهدیگرمدار با تعلل

نتایج پژوهش  .(0932یان، ؛ هاشمی و لطیف0935ید و خانزاده، جاو

خواهی ی منفی بین نهایی( نیز نشان داد که رابطه2101کاپان )

خواهی خودمدار گرایی تحصیلی وجود دارد و نهاییخودمدار و تعلل

کند. نتایج بینی میگرایی تحصیلی پیشدرصد از واریانس تعلل 5/4

اهی خوهایی( نیز نشان داد که دانشضویانی که ن2113) سوی هیمطالعه

گرایی تحصیلی کمتری دارند. خودمدار باالتری دارند، تعلل

نشان ( نیز در پژوهش خود 0935کمال، خسروجاوید و خانزاده )نظری

ه گرایی رابطه داشته و قادر بخواهی دیگرمدار با تعللدادند که نهایی

-( نیز نشان دادند که نهایی0932بینی آن بود. هاشمی و لطیفیان )پیش

ر تی قویبینی کنندهمدار پیشواهی خودمدار نسبت به جامعهخ

 گرایی بودتعلل

ی بین براساس آنچه گفته شد، مشخص است که رابطه

گرایی با هر یك از متغیرهای نهایی خواهی و عواطف مثبت و تعلل

                                                           
1. other-oriented 

تایج این ناما منفی در مطالعات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است 

ن ی بیشتری در ایها گاهاً ضد و نقیض است و نیاز به مطالعهپژوهش

 یلیگرایی تحصتعلل یمطالعهشود. از سوی دیگر زمینه احساس می

باشند مطالعات گسترده می ساززمینه به صورت روابط دو به دو صرفاً

 صورت متغیرهای فوق به یهنتیضه ضروری است که مطالع و در

یابی را دو صورت پذیرد. این مهم ضرورت مطالعات مدلیکپارچه 

سعی شد گامی در  ی حاضربر همین اساس در مطالعهکند. چندان می

اده از آن برداشته شود تا با استف متغیرهااین روابط بین جهت شناسایی 

ارائه  آموزانگرایی تحصیلی دانشبینی تعللپیشمدلی مناسب جهت 

هش حاضر در شکل زیر نمایش داده شده . مدل پیشنهادی پژوگردد

 است.

 

 روش

باشد. طرح پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی می

دختر آموزان ی آماری در این مطالعه شامل تمامی دانشجامعه

بود که شهر تهران  3و  4، 2ة مدارس دولتی در مناطو متوسط یدوره

صیل در این مدارس مشغول به تح 0935-0931در سال تحصیلی 

 بودند. 

برآورد حضم نمونه در  منظوربه جامعه و نمونه تحقیو:

عنوان  (2115) های مبتنی بر همبستگی و رگرسیون، کلینپژوهش

 نفر است 211 الیکه حضم نمونه در الگوهای پیچیده با کندمی

با توجه به تعداد متغیرهای مورد  (.0934)فیاض، عامری و بشارت، 

ر در نتیضه در پژوهش حاضاست و  پیچیدهبررسی، این پژوهش از نوع 

ی پژوهش حاضر شامل . لذا نمونهبرآورد شدنفر  411حضم نمونه 

ای گیری خوشهآموزان بود که به نمونهاز این دانش 411

 ای انتخاب شدند.چندمرحله

2. socially prescribed 

 

  گرایی تحصیلیتعلل

جامعه  نهایی خواهی

 مدار

 نهایی خواهی

 نهایی خواهی

 عواطف مثبت

 عواطف منفی
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گونه بود که به مدارس مورد پژوهش نیز این روي اجرای تحقیو:

آموزان نظر مراجعه شد و در ساعات اوقات فراغت، به دانش

مراجعه شد و پس از بیان توضیحاتی پیرامون  های انتخاب شده،کالس

آموزان درخواست شد که در پژوهش شرکت پژوهش، از دانش

 هاها پاسخ دهند. پس از اینکه پرسشنامهکرده و به پرسشنامه

آوری شده به طور دقیو های جمعگردید، کلیه پرسشنامه آوریجمع

ایی هایی که فاقد ارزي و پایمورد بازبینی قرار گرفت تا پرسشنامه

ه ها، بباشند، تفکیك شوند و در نهایت پس از استخراج دادهمی

 ها پرداخته شد.وتحلیل آنتضزیه

 ابزار

ار توسط ب ن مقیاس برای اولینگرایی تحصیلی: ایپرسشنامه تعلل

 گراییتعللساخته و آن را مقیاس ( 0334) راث بلو  وسولومون

گویه است که سه مؤلفه  20اند. این مقیاس دارای تحصیلی نا  نهاده

اول شامل آماده شدن برای  یدهد. مؤلفهرا مورد بررسی قرار می

ی سو  دو  شامل آماده شدن برای تکالیف و مؤلفهی امتحانات، مؤلفه

)شاهرخی و نصری،  ت پایان تر  استالآماده شدن برای مقاشامل 

 «هرگز»ای از پنچ درجهدر یك طیف مقیاس های این گویه (.0930

گزیدری، ) شوندمیپاسخ داده  (5 ی)نمره «همیشه»تا  (0ی )نمره

های داخلی، (. قابل ذکر است که در پژوهش0934ای، لواسانی واژه

، به صورت (های پایان تر مقاله  )ی سومؤلفهؤاالت مربوط به س

در  آموزان ایرانیکالسی برای دانش هایپژوهشتکالیف تحقیقی و 

در و ( 0930نظر گرفته شده است )مطیعی، حیدری و صادقی، 

ان دهندگبرای پاسخ امراین پژوهش حاضر نیز همین روند انضا  شد و 

از طریو  یتحصیل گراییتعللضریب پایایی مقیاس . توضیو داده شد

( 0334)ای که توسط سولومون و راثبلو  آلفای کرونباخ، در مطالعه

ا ب. همچنین آنان درستی پرسشنامه را به دست آمد 14/1انضا  شد، 

ند دست آورد را به 34/1همسانی درونی، ضریب  یشیوهاستفاده از 

پژوهش در (. در داخل کشور نیز 0930)شاهرخی و نصری، 

پایایی این مقیاس با استفاده از ( 0935نی )محمودزاده و محمدخا

همچنین دست آمد.  ، به35/1روي آلفای کرونباخ برای نمره کل 

مورد  یدیی تحلیل عامل ت آنان درستی این پرسشنامه را با استفاده از

ضرایب استاندارد برای خرده مقیاس آمادگی  بررسی قرار دادند و

خرده مقیاس آمادگی برای و برای  01/1تا  52/1برای امتحانات از 

ت الو برای خرده مقیاس آمادگی برای مقا 04/1تا  51/1تکالیف از 

 به دست آوردند. 05/1تا  55/1از 

را در سال  ین مقیاس(: اPANAS)منفی مقیاس عاطفه مثبت و ( 2

و « ی منفیعاطفه»دو بعد  گیریاندازهبرای  واتسون و تلگن، 0333

 21این مقیاس یك ابزار خود سنضی اند. ساخته« ی مثبتعاطفه»

ها روی یك آیتم دارد. آیتم 01آیتمی است و هر خرده مقیاس 

( از سوی آزمودنی 5 =تا بسیار زیاد 0=بسیار کم)ای مقیاس پنج نقطه

و تلگن  واتسون، کالرکدر پژوهش (. 01شوند)بندی میرتبه

ت از مثبی عاطفههای ضرایب آلفای کرونباخ برای پرسش( 0333)

. گزاري شده است 30/1تا  34/1منفی از ی برای عاطفه و 3/1تا  31/1

روایی فهرست عواطف مثبت و منفی نیز از طریو ضرایب همبستگی 

 منفی با مقیاس افسردگی یمثبت و عاطفهی فههای عاطزیرمقیاس

داخل در همچنین . شده است گزاري 53/1 و 91/1ترتیب  بك به

برای بررسی روایی  (0939بدری و همکاران )پژوهش  کشور و در

 از تحلیل عاملی ت ییدی ی عواطف مثبت و منفیی پرسشنامهسازه

نین چبهره گرفته شد. با توجه به مقادیر به دست آمده برای شاخص 

مدل دو عاملی از برازي خوبی برخوردار است.  ه شد کهنتیضه گرفت

نشان داد که ضریب آلفای نیز دست آمده  به هایتحلیلنتایج 

 (00/1ی منفی )برای عاطفه و (32/1ی مثبت )کرونباخ برای عاطفه

 و از آزمون از اعتماد مناسبی برخوردار است. است

ای هپرسشنام خواهی چندبعدی هویت و فلت:( پرسشنامه نهایی9

توسط هویت و فلت ساخته شده است و در  0330است که در سال 

ایرانی هنضاریابی و ی روی نمونه( 0931)ایران توسط بشارت 

الی است که ده ؤس 91اعتمادیابی شده است. این مقیاس یك آزمون 

خواهی خواهی خویشتن دار، ده ماده دو  نهاییماده اول آن نهایی

 5در طیف مدار را خواهی جامعهدیگرمدار و ده ماده آخر نهایی

هویت و . ده استمورد بررسی و ارزیابی قرار داای لیکرت درجه

ی زمانی ( پایایی این پرسشنامه را در یك محدوده0330همکاران )

سه ماهه بازآزمایی کردند. نتایج نشان داد که همبستگی بین نهایی 

مدار در دو آزمون به ترتیب خواهی خودمدار، دیگرمدار و جامعه

ها را برای بوده است و همسانی درونی سازه 05/1و  35/1، 33/1

مدار مورد بررسی قرار خواهی خودمدار، دیگرمدار و جامعهنهایی

و  04/1، 33/1دادند و ضریب آلفای کرونباخ برای آنها به ترتیب 

گزاري شد. در اعتمادیابی مقدماتی فر  ایرانی این پرسشنامه،  30/1

ی دانشضویی، ضرایب اعتماد را با ( بر روی یك نمونه0931بشارت )
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-، نهایی31/1خواهی خودمدار استفاده از آلفای کرونباخ برای نهایی

-و نهایی 30/1مدار ، نهایی خواهی جامعه30/1خواهی دیگرمدار 

 است.گزاري کرده  30/1خواهی کل 

 هاها و يافتهداده

 یضکتوصیف آماری نمرات مربوط به متغیرها شامل  0در جدول 

 و انحراف استاندارد نمرات یانگینم یهابه همراه شاخص یدگیشکو 

میانگین متغیر عاطفه مثبت برابر با  0ارائه شده است. بر اساس جدول 

برابر با  نهایی خواهی خودمدار، 43/99ی برابر با عاطفه منف، 20/94

خواهی نهایی، 11/90برابر با  مدارخواهی جامعهنهایی، 52/23

ا یلی برابر بگرایی تحصتعللو میانگین  30/91برابر با  مداریگرد

 دگیکشی و چولگی مقادیر است. همچنین با توجه به اینکه 45/31

 بهنضار توزیع از 15/1 سطو در هاداده باشد،می -2 و+ 2 بین هاداده

وسط متغیرهای ت یلیگرایی تحصتعللبینی دارند. به منظور پیشبرخور

 ریمس یلروي تحلاز  انواع نهایی خواهیی و مثبت و منف عواطف

ی مربوط به هاشاخصو  2در شکل استفاده گردید. مدل بررسی شده 

 .است شده ارائه 2 جدول دربرازي مدل 

آزادی ، شاخص نسبت مضذور کای بر درجه 2توجه به جدول با 

(df/2χ) کند. برازي مدل را ت یید میdf/2χ  9که این عدد کمتر از 

هاست. خطای ریشه دو  میانگین است و به معنی برازي مدل با داده

و ریشه دو  میانگین  150/1( برابر RMSEAمربعات خطای برآورد )

است که از میزان مالک  143/1( برابر با SRMRمانده )مربعات باقی

 ،GFI ،IFI ،CFIهای تر است و در نهایت شاخص( کوچك13/1)

RFI و NFI در مضموع ( بزرگتر هستند. 3/1از مالک مورد نظر ) نیز

زي برا ،برازي محاسبه شده یهاو با در نظر گرفتن مضموع شاخص

 یانواع نهایی و واطف مثبت و منفع ینرابطه ب ها و وجودمدل با داده

 .گیردیقرار م ت ییدمورد  یلیگرایی تحصخواهی با تعلل
 

 

 و انحراف استاندارد یانگینم یفیتوص یهااندازه. 0جدول

 میانگین یدگیکش یکض تعداد 
انحراف 
 استاندارد

 13/1 20/94 102/1 919/1 411 عواطف مثبت
 90/5 43/99 230/1 431/1 411 یعواطف منف

نهایی خواهی 
 خودمدار

411 133/1 149/1- 52/23 01/5 

نهایی خواهی 
 مدارجامعه

411 440/1 103/1- 11/90 10/5 

نهایی خواهی 
 مداریگرد

411 029/1 005/1- 30/91 43/5 

گرایی تعلل
 تحصیلی

411 332/1 003/0 45/31 90/01 

 

 -91/1عواطف مثبت  . ضرایب استاندارد مدل پیشنهادی برای بررسی رابطه2شکل

 با -90/1نهایی خواهی خودمدار و  یلیگرایی تحصتعللبا  44/1ی و منف

 یلیگرایی تحصتعلل

 یلیگرایی تحصتعلل با 23/1 مدارنهایی خواهی جامعه

 یلیگرایی تحصتعلل با 00/1 نهایی خواهی دیگرمدار
 

 های برازي مدل. شاخص2جدول

 برازيارزیابی شاخص  شدهمشاهدهمقدار  دامنه موردقبول شاخص برازي

df/2χ 9≥ 13/2 مناسب 

IFI 3/1< 354/1 مناسب 

SRMR 13/1> 143/1 مناسب 

RMSEA 13/1> 150/1 مناسب 

CFI 3/1< 354/1 مناسب 

GFI 3/1< 325/1 مناسب 

RFI 3/1< 313/1 مناسب 

NFI 3/1< 329/1 مناسب 
 

 

 بین متغیرها ضرایب مسیر مستقیم. 9جدول

ضرایب  

 نداردرراستایغ

ضرایب 

 استاندارد
 t Sig مقادیر

 عاطفة مثبت
 گراییتعلل

 یلیتحص
299/1-  910/1-  391/4-  10/1  

 یعاطفة منف
 گراییتعلل

 یلیتحص
204/1  441/1  445/3  10/1  

 نهایی خواهی

 خودمدار

 گراییتعلل

 یلیتحص
233/1-  904/1-  251/1-  10/1  

 نهایی خواهی

 یگرمدارد

 گراییتعلل

 یلیتحص
202/1  235/1  343/5  10/1  

نهایی 

 مدارجامعهخواهی

 گراییتعلل

 یلیتحص
010/1  004/1  502/0  104/1  

 

 

طفة عاضرایب استاندارد و غیراستاندارد رابطه بین  9در جدول 

و سطو  tیلی به همراه مقادیر گرایی تحصبا تعلل یمثبت و منف

 با توجه به داری مربوط به هریك از ضرایب ارائه شده است.معنی

 

  گرایی تحصیلیتعلل

جامعه  نهایی خواهی

 مدار

 نهایی خواهی

خودمدا  نهایی خواهی

خودمد

 عواطف مثبت

 عواطف منفی
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ا عاطفة مثبت ب بدست آمده ضریب استاندارد رابطه بیننتایج 

دار معنی 10/1است که در سطو  -910/1یلی برابر با گرایی تحصتعلل

آمده دست. منفی بودن ضریب به(p ،910/1-=β<10/1) باشدمی

گرایی تعلل صورت منفیتواند بهمی عاطفة مثبتکه دهد نشان می

عاطفه  رینمرات باالتر در متغ ید داراو افرا بینی نمایدیلی را پیشتحص

 ستاندارداهمچنین ضریب  دارند. کمتری یلیگرایی تحصتعلل مثبت،

 441/1برابر با  ییلگرایی تحصبا تعلل منفیعاطفة  ینرابطه ب مربوط به

(. p ،441/1=β<10/1) باشددار مییمعن 10/1است که در سطو 

 منفی عاطفة که دهدنشان می آمدهدستبه یببودن ضر مثبت

ید و ینی نمابرا پیش یلیگرایی تحصتعلل مثبت صورتبه تواندمی

 یلیحصگرایی تتعللافراد دارای نمرات باالتر در متغیر عاطفه منفی، 

واهی خنهایی بیشتری دارند. همچنین ضریب استاندارد رابطة بین

است که در سطو  -904/1برابر با  یلیگرایی تحصخودمدار با تعلل

. منفی بودن ضریب (p ،904/1-=β<10/1)باشد دار میمعنی 10/1

تواند میخواهی خودمدار نهاییکه دهد نشان میآمده دستبه

 یافراد دارا و بینی نمایدیلی را پیشگرایی تحصتعلل صورت منفیبه

 لییگرایی تحصتعلل ،خواهی خودمدارنهایی یرنمرات باالتر در متغ

واهی خنهایی ینرابطه ب مربوط به استانداردضریب  دارند. کمتری

است که در سطو  235/1برابر با  یلیگرایی تحصبا تعللیگرمدار د

 یببودن ضر مثبت(. p ،235/1=β<10/1) باشدمی دارمعنی 10/1

 تواندیگرمدار مینهایی خواهی د که دهدنشان می آمدهدستبه

د و افراد دارای ینمابینی را پیش یلیگرایی تحصتعلل مثبت صورتبه

 یلیصگرایی تحتعللیگرمدار، نهایی خواهی دنمرات باالتر در متغیر 

نهایی  نیاستاندارد مربوط به رابطة ب یبضرهمچنین  .بیشتری دارند

است که  004/1برابر با  یلیگرایی تحصمدار با تعللخواهی جامعه

(. p ،004/1=β>15/1) باشدمی 15/1 داری آن بزرگتر ازمعنی سطو

 خواهینهایی که دهدبدست آمده نشان می یبضر داریعد  معنی

 د.یبینی نمارا پیش یلیگرایی تحصتواند تعللیمنمدار جامعه
 

 گيریبحث و نتيجه

ی ی چندین متغیر شامل عاطفهپژوهش حاضر به بررسی رابطه

رایی گخواهی در قالب یك مدل با تعللمثبت و منفی و انواع نهایی

 ی مثبتعاطفهتحلیل مسیر نشان داد که نتایج  تحصیلی پرداخت.

و نی نماید بییلی را پیشگرایی تحصتعلل صورت منفیتواند بهمی

 یلیتحص گراییتعلل مثبت،عاطفه  یرنمرات باالتر در متغ یافراد دارا

 منفی یعاطفه که دادنشان  آمدهدستبه همچنین نتایج دارند. کمتری

ید و ینی نمابرا پیش یلیگرایی تحصتعلل مثبت صورتبه تواندمی

 یلیحصگرایی تتعللافراد دارای نمرات باالتر در متغیر عاطفه منفی، 

ست و ی پیشین همسو اهاپژوهشنتایج فوق با نتایج . بیشتری دارند

و اسپادا، هایو و  2105نتایج پژوهش بالوک، همخوانی دارد از جمله 

که نشان دادند که عاطفه و خلو پایین موجب  2111نیکسویك، 

( نیز نشان داد 2111و همکاران ) پژوهش پیچیلگردد. گرایی میتعلل

 یگرایتعلل، ی که عواطف منفی داشتندها در شرایطآزمودنیکه 

 ،بردندمی تکلیف بیشتری داشتند و در شرایطی که لذت بیشتری از

صالحی پور و داشتند. نتایج پژوهش کمتری  گراییتعلل

نیز نشان  0939و بدری و همکاران،  0935جعفری، ؛ 2101همکاران،

تحصیلی و  گراییی منفی تعللبینی کنندهداد که عواطف مثبت پیش

در لی است. گرایی تحصیی مثبت تعللبینی کنندهعواطف منفی پیش

بت، توان چنین گفت که عواطف مثای پژوهش حاضر میهتبیین یافته

نفس، پشتکار و برخورداری از حمایت اجتماعی را افزایش عزت

کشاکش مانند دوران تحصیل با عواطف  های پردهد. اگر موقعیتمی

آموزان تالي زیادی از خود نشان مثبت همراه باشد، معموالً دانش

یزان برند و درنتیضه مه کار میدهند و برای موفقیت، انرژی زیادی بمی

یابد. همچنین عواطف مثبت اثرات گرایی در آنان کاهش میتعلل

توانند عمل و تفکر را وسعت دهند و از طریو کننده دارند و میتشویو

های ی باال و مثبت در فرد، آمادگی روبرو شدن با فعالیتایضاد روحیه

رد گرایی را در فزان تعللمختلف را در او افزایش دهند و در نتیضه می

(. در تبیین علل احتمالی نتایج فوق مبنی 0935کاهش دهند )عرب، 

آموزان انشگرایی در دتعللی بینی کنندهپیشعواطف منفی بر اینکه 

راه با ی منفی همتوان چنین بیان داشت که عاطفهاست، نیز میدختر 

ین ایی پاضطراب، افسردگی و فرسودگی است و موجب انگیزه

شود، همچنین چنین فردی کمتر بر فعالیت خود تمرکز نماید و در می

ه سمت آموز بیشتر بشوند که دانشنتیضه تمامی این مسائل موجب می

 بهآموز دانشگر (. ا2100و واروکا،  گرایی سوق یابد )فبریلیاتعلل

 وموضوعی عالقه داشته باشد و از مطالعه آن لذت ببرد  فعالیت یا

اعث بی مثبت نسبت به آن موضوع یا فعالیت داشته باشد، عاطفه

شود که انگیزه درونی پیدا کرده و وقت بیشتری را صرف یادگیری می

 آموز کاهشگرایی در دانشو در نتیضه میزان تعلل آن مطلب کند

سطحی و بدون عالقه مطالعه  طوربهاما موضوعاتی که  یابدمی

جود ی منفی وعاطفه ،هاا فعالیتو نسبت به آن موضوعات ی شوندمی
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را زی ؛بیشتری به همراه خواهند داشت گراییتعلل داشته باشد،

هنده تکلیف آزارد زیرااز یادگیری لذت ببرد  تواندنمییادگیرنده 

 ،ها و مطالعات خودی که در فعالیتآموزانبنابراین دانش ؛خواهد بود

هیضانات ناخوشایند و ، انضا  فعالیت ، در طولباشندمی کاراهمال

( و همین امر موجب 0935)عرب،  کنندبدون لذتی را تضربه می

 گردد.گرایی در آنان میافزایش تعلل

 تواند بهمیخواهی خودمدار نهایینشان داد که نتایج همچنین 

هایی خواهی نو  بینی نمایدیلی را پیشگرایی تحصتعلل صورت منفی

بینی ا پیشر یلیگرایی تحصتعلل بتمث صورتبهتواند یمیگرمدار د

گرایی تعلل بینیقادر به پیشمدار جامعه خواهیید. همچنین نهایینما

و است و ی پیشین همسهاپژوهشنتایج فوق با نتایج  نبود. یلیتحص

( در پژوهش خود نشان داد که 2100بلکلر )همخوانی دارد از جمله 

گرایی عناداری برای تعللی مبینی کنندهخواهی سازگارانه پیشنهایی

گرایی بینی تعللخواهی ناسازگارانه قادر به پیشکمتر بود اما نهایی

نیز نشان داد که  (2113( و هی سو )2101نبود. نتایج پژوهش کاپان )

کند. بینی میگرایی تحصیلی را پیشخواهی خودمدار، تعللنهایی

فلت و  جمله شده مرتبط از های انضا همچنین، سایر پژوهش

همگی ( 2104) و بریم و باسدن( 0333)ورنیك (، 0332)همکاران 

واهی پیدا ختحصیلی و نهایی گراییتعللرابطه مثبت و معناداری بین 

( نیز در 0935) زادهخانظری کمال، خسروجاوید و . ناندکرده

ی گرایخواهی دیگرمدار با تعللنشان دادند که نهاییپژوهش خود 

( نیز 0932بینی آن بود. هاشمی و لطیفیان )قادر به پیشرابطه داشته و 

ینی بمدار پیشخواهی خودمدار نسبت به جامعهنشان دادند که نهایی

گرایی است. جدیدی، محمدخانی و زاهدی تر تعللی قویکننده

-( در پژوهش خود نشان دادند که همبستگی مثبتی بین نهایی2100)

های فوق د دارد. در تبیین یافتهگرایی تحصیلی وجوخواهی و تعلل

خواهی اس نهاییاس گرایی تحصیلی برپذیری تعلل بینیمبنی بر پیش

ده شتوان چنین گفت که در تحقیقات جدید مشخصخودمدار می

خواهی تفاوت وجود دارد و این تفاوت در است که بین انواع نهایی

ان دافشگرایان خودمدار برای دست یافتن به اهاین است که کمال

و  تینشوند. فلت، بلنکسگرایی متوجه انضا  تکلیف میبضای تعلل

خواهی ( نیز با در نظر گرفتن این مطلب که نهایی0335) مارتین

ت را های پیشرفخودمدار مفهو  انگیزي درونی و گرایش به موقعیت

ایی و گرای بین تعللاند که هر رابطهبینی کردهدر خود دارد، پیش

ی خودمدار جهت منفی خواهد داشت )به نقل از هاشمی خواهنهایی

خواهی خودمدار تمایل شخص به حفظ (. نهایی0932و لطیفیان، 

استانداردهای باال برای عملکرد خویش است و چنین استدالل 

گرای خودمدار در تکالیف و وظایف خود شود که افراد کمالمی

خوبی مدیریت به شوند زیرا زمان خود رادچار ت خیر و اهمال نمی

کنند و از اینکه کیفیت دستاوردهای خود را کاهش بیاورند، می

(. در 2115و سیتو،  رلینگ-النچنریچسن کلیبرت) کننداجتناب می

خواهی گرایی تحصیلی از طریو نهاییپذیری تعلل بینیتبیین پیش

خواهی دیگرمدار، تمرکز در نهاییتوان گفت که مدار نیز میدیگر

رفتار دیگران است و استانداردهای باالیی را برای دیگران در  فرد بر

گیرد و در آن رفتار دیگران باید کامل و به دور از هر اشتباهی یمنظر 

 (.0933باشد )کاظمی، 

های ی معناداری با سرررازهخواهی دیگرمدار رابطههمچنین نهایی

طلبی مرراننررد خودشررریفتگی، سررررزنش دیگران،               یبرتر  مرتبط بررا    

اسررتانداردهای اجتماعی باال و اختالل شررخصرریت ضررداجتماعی دارد 

خواهی، بین فردی اسرررت و با ارزیابی   (. این نوع نهایی 2100)بلکلر، 

نه    قادا به         ن بت  بدگمانی نسررر نان،  ی عملکرد دیگران، متهم کردن آ

دیگران و داشتن احساس خصمانه نسبت به آنان همراه است )کاپان،      

های 2101 های       ی(. این نوع از ن مد یا خواهی ممکن اسررررت موجب پ

شرت،       ضات بین فردی گردد ) سازگار بیرونی مانند تعار ( و 2105نا

مچنین هگرایی گردد. در نتیضه موجب به تعویو افتادن کارها و تعلل       

هایی    که ن عه   در تبیین این امر  جام به پیش     خواهی  قادر   بینیمدار 

خواهی نهایی هتوان چنین گفت کگرایی تحصیلی نیست نیز می  تعلل

اشررد که گرایی بی تعللبینی کنندهتواند پیشمدار هنگامی میجامعه

واهی خفرد باور داشررته باشررد که به موفقیت نخواهد رسررید و نهایی  

ست در هنگامی جامعه شود  که فرد با تکلیفی مواجه میمدار ممکن ا

شود )بلکلر،  که در آن تبحر دارد، کمتر موجب تعلل (. 2100گرایی 

سخ هیضان  گرایی یك رویکرد وتعلل شی از    پا ضطراب و نا مدار به ا

ضعف در خودکارآمدی یا انتظار پایین برای موفقیت است. همچنین   

شرررده، اسرررتانداردهای کار درجاتی از درماندگی آموختهافراد اهمال

مدار عهگرای جامکه فرد کمالباال و غیرواقعی دارند بنابراین هنگامی    

اند  تودر تکلیف موردنظر جامعه مهارت دارد و می    کند که  فکر می

به معیارهای جامعه برای موفقیت دسرررت یابد، به میزان کمتری دچار 

لل  (. در این پژوهش نیز 2111و همکاران،   شرررود )برنزگرایی میتع

سایر پژوهش  هایی روبرو بود از جمله ها محقو با محدودیتهمچون 

دهی اسرررتفاده شرررد،   ودگزارياینکه در این پژوهش از ابزارهای خ  
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ها ممکن اسررت افراد در ابراز مشررکالت خود و پاسررخ به پرسررشررنامه 

صرررداقت و دقت کامل را به خرج نداده باشرررند و با توجه به ت ثیر                

سانی در نتایج پژوهش محدودیت  صوص به  عوامل ان هایی در این خ

های آتی  گردد که در پژوهش وجود آمده باشرررد. لذا پیشرررنهاد می     

آوری اطالعات مانند های جمعبر پرسرررشرررنامه از سرررایر روي عالوه

زیاد بودن تعداد    مصررراحبه و مشررراهده و غیره نیز اسرررتفاده شرررود.      

های پژوهش حاضررر بود. ز محدودیتدیگر ایکی نیز  هاپرسررشررنامه 

شنامه        س سخه کوتاه پر شده بود از ن سعی  شود، ا   اگرچه  ستفاده  ما ها ا

در نظر گرفت و از این نظر در  ها را  باید خسرررتگی آزمودنی    بازهم 

توان . از نتایج پژوهش حاضررر میاحتیاط بیشررتری کرد هایافتهتعمیم

صرررورت عملی در مدارس اسرررتفاده نمود. با توجه به نتایج تحقیو  به

مدارس برای دانش می مل    آموزان، دورهتوان در  های آموزي عوا

شود. همچنین    مؤثر بر تعلل صیلی در نظر گرفته  ا توجه به بگرایی تح

هایی    که عواطف و ن لل خواهی دانشاین گرایی آموزان در میزان تع

ستفاده  گردد که معلمان با اتحصیلی آنان ت ثیرگذار است، توصیه می   

های جذاب و متنوع برای تدریس، سرررعی نمایند که تا حد از شررریوه

هایی خواهی خودمدار را در دانش      بت و ن آموزان امکان عواطف مث

ته آموزان تمایل بیشتری به مطالعه دروس داشنند تا دانشبرانگیخته ک

 گرایی تحصیلی گردند.و کمتر دچار تعلل

 منابع
ی رابطه(. 0939)محمدی، نادر  .فتحی آذر، اسکندر .بدری گرگی، رحیم

ی تحصیل ورزی تعللو عواطف مثبت و منفی با  بخششی خود

 (0)9، مدرسهمضله روانشناسی . آموزان سال سو  متوسطهدانش
20-1. 

یابی مقیاس نهایی خواهی  (. ساخت و اعتبار0931) بشارت، محمدعلی

 .43-10(، صص 0) 2، 01، شناختیهای روانمضله پژوهشتهران. 

بررسی نقش (. 0932مدنی، مریم و پورحسین، رضا. ) .بشارت، محمدعلی

 ستگیبدل هایطه سبكعواطف مثبت و منفی در حیکنندة تعدیل

صص  (،41)04، مضلة اصول بهداشت روانی. ت زناشوییالو مشک

995-924. 

 ابعاد مقایسه( 0931) ثریا، اعتمادی و  الدن ،فتحیو سعید  تهرانی پورنقاي

 :ضدافسردگی داروهای کنندهمصرف افسرده زنان در شخصیتی

 و (SSRI) سروتونین مضدد بازجذب بازدارنده هایگروه

 (،14)01 شناختی،های روانمضله پژوهش . (TCA)ایحلقهسه

434-510  

(. بررسی ارتباط نهایی خواهی و 0930) شاهرخی، مسلم و نصری، صادق

های دیشهانگرایی تحصیلی در دانشضویان. اضطراب امتحان با تعلل
 .010-039 (،2)01، نوین تربیتی

 رابطه عواطف مثبت و منفی و تحمل پریشانی با(. 0935) نرگسعرب، 
نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه . پایانگرایی در دانش آموزانتعلل

 آزاد اسالمی )واحد تهران مرکزی(.

مقایسة ابعاد نهایی خواهی )خودمدار، (. 0933) کاظمی، سیده فاطمه
شضویان با دیگرمدار و جامعه مدار( و مکان کنترل در میان دان

 اضطراب امتحان باال و دانشضویان عادی دانشگاه عالمه طباطبایی.

 پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه عالمه طباطبایی.

طة راب(. 0934) ای، جوادنی، مسعود غالمعلی واژهلواسا .گزیدری، ابراهیم

 گراییتعللهویت تحصیلی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با 

-912 (،4)03، مضله روانشناسی. ان دانش آموزانتحصیلی در می

941. 

نقش میانضی اضطراب و (. 0935) ود زاده، رقیه و محمدخانی، شهرا محم

رایی. گتعللمنفی و  نهایی خواهیاجتناب شناختی در رابطه بین 

 .09-34 (،29)4، شناختیروان ایآوردهمضله دست 

(. 0930) السادات، محمود و صادقی، منصوره حیدری .مطیعی، حورا

تنظیمی در خود هایمؤلفه اساس برتحصیلی  گراییتعلل بینیپیش

فصلنامه . شهر تهران هایدبیرستاناول  یپایهآموزان  دانش
 .43-01 (،3)24 ،روانشناسی تربیتی

(. 0935) ، مهناز و حسین خانزاده، عباسعلیخسرو جاوید .نظری کمال، مینا

اد ای در افر های مقابله سبكو کاری  مالهکامل گرایی با اه رابط

نشریه پرستاری قلب و . افراد سالم وری نق کروودچار بیماری عر
 .21-94صص  (،0)5، عروق

 گراییتعللو  (. نهایی خواهی0932) هاشمی، الدن و لطیفیان، مرتضی

. فصلنامه ای اضطراب امتحانواسطه شتحصیلی: بررسی نق

 .09-33صص (، 9)2های فردی، شخصیت و تفاوت

(. 0934)رشید، خسرو و کردنوقابی، رسول  .قالئی، بهروز .یعقوبی، ابوالقاسم

، یتیفصلنامه روانشناسی ترب. تحصیلی ورزی تعللعوامل مرتبط با 

 .010-035صص  (،90)00

Blackler, K. (2011). The Effect of Adaptive Perfectionism, 

Maladaptive Perfectionism, and Feedback on 

Procrastination Behaviour. Masterʼs Dissertation. 

Queen’s University. 

Bullock, B. (2015). Ups and downs in mood and e+nergy: 

Associations with academic outcomes in higher 

education education. Student Success, 6(2), 21-31. 

Burns. L.R. Dittmann, K. Nguyen, N.L. & Mitchelson, J.K. 

(2000). Academic procrastination, perfectionism, 

and control: associations with vigilant and avoidant 

http://psychologicalscience.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://psychologicalscience.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%81%D8%AA%D8%AD%DB%8C
http://psychologicalscience.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%81%D8%AA%D8%AD%DB%8C
http://psychologicalscience.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://psychologicalscience.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://psychologicalscience.ir/article-1-98-fa.pdf
http://psychologicalscience.ir/article-1-98-fa.pdf
http://psychologicalscience.ir/article-1-98-fa.pdf
http://psychologicalscience.ir/article-1-98-fa.pdf
http://psychologicalscience.ir/browse.php?mag_id=2&slc_lang=fa&sid=1
http://psychologicalscience.ir/browse.php?mag_id=2&slc_lang=fa&sid=1


 130                                                                                                                     محبوبه پربرتاوشی، احمد برجعلی، علیرضا کیامنش                                

 

 

coping. Journal of Social Behavior and Personality, 

15) 5(, pp.35–46. 

Capan, B.E. (2010). Relationship among perfectionism, 

academic procrastination and life satisfaction of 

university students. Procedia Social and Behavioral 

Sciences, 5, pp. 1665–1671. 

Chang, H.K. (2014). Perfectionism, anxiety and academic 

procrastination: The role of intrinsic and extrinsic 

motivation in college student. Masterʼs 

Dissertation. California State University. Electronic 

Theses, Projects, and Dissertations. p. 28. 

Chun Ch. Angela H. & Choi, J.N. (2005). Rethinking 

procrastination: positive effects of “active” 

procrastination behavior on attitudes and 

performance. The Journal of Social Psychology, 

145(3), pp. 245–264. 

Febrilia, I. & Warokka, A. (2011). The effects of positive 

and negative mood on university students’ learning 

and academic performance:evidence from 

Indonesia. The 3rd International Conference on 

Humanities and Social Sciences, April 2, Faculty of 

liberal Arts, Prince of Songkla university. 

Hee Seo, E. (2008). Self-efficacy as a mediator in the 

relationship between self-oriented perfectionism 

and academic procrastination. Social behavior and 

personality: an international journal, 36(6), pp. 

753-764. 

Klibert, J. Langhinrichsen-Rohling, J. & Saito, M. (2005). 

Adaptive and maladaptive aspects ts of self-oriented 

versus socially prescribed perfectionism. Journal of 

College Student Development, 46(2), pp. 141-156. 

Pychyl, TA. Lee, JM. Timbodeau, R & Blun, A. (2000). 

Five day of emotion: An experience sampling study 

of undergraduate student procrastination. Journal of 

social behavior and personality, 15(5),  pp.239-54. 

Salehi Pour, E. PourMohaddes, G. RooienPour, F. & 

Talebi, Gh. (2016). The Relationship between 

Coping Styles with Stress and Positive and Negative 

Affects with Academic Procrastination in Students. 

International journal of humanities and cultural 

studies, special Issue, 1851-1844 

Short, M.M. (2015). Adaptive and Maladaptive Outcomes 

of Perfectionism and Changes After Mindfulness 

Training. Doctoral Dissertation. Lakehead 

University. 

Spada, M.M. Hiou, K. Nicevic, A.V. (2006). 

Metacognitions, emotions, and procrastination. 

Journal Cogniivet Psychotherap, 20(3), pp.19-26. 

Steel, P. (2007). The nature of procrastination: A meta-

analytic and theoretical review of quintessential 

self- regulatory failure. Psychological Bulletin, 

(133), pp.65-94. 

Watson, D. Clarke, L.A. & Tellegen, A. (1988). 

Development and validation of brief measures of 

positive and negative affect: The PANAS Scales. 

Journal of personality and Social Psychology, 54, 

pp. 1063-1070. 

Williams, A.D. Thompson, J. & Andrews, G. (2013). The 

impact of psychological distress tolerance in the 

treatment of depression. Behaviour Research and 

Therapy, 51, pp. 469 - 475. 

Yao, M. (2009). An Exploration of Multidimensional 

Perfectionism, Academic Self- efficacy, 

Procrastination Frequency, and Asian American 

Cultural Values. Doctoral Dissertation. The Ohio 

State Universi. 

 


