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 مقدمه
های تحصیلی رر زندگی رانشجویا  مشکالتی وجور رارر مه مانعی بر سر راه مو قیت

و به 9ورزیللهای تحصیلی است، تعمو قیتباشد. یکی از این مشکالت مه مانع ها میآ 
ورزی تعلل(. 5691، 5)ماندمیر های تحصیلی توسط رانشجویا  استتعویق انداخبن  عالیت

 تحصیلی های حوزه بخصوص و زندگی های جنگه تاام رر مه است شایعی نیگبا پدیده
تعلل ورزی به  (.5690 ،3برمینگ و سایلند لهر، ایگرت، ایکرت،)ثیرات نامطلوبی رارر أت

عادی رر  عالیت هایی مه  رر قصد انجام آ  را رارر تعریف شده است با خیر أعنوا  ت
رر (. 5693، 1خیر پیامدهای نامطلوبی رارر )ملینگییکأراند مه این توجور این مه  رر می
تأخیر رر انجام یک تکلیف تحصیلی با  به عنوا ورزی تحصیلی تعللحوزه تحصیلی نیز 

، 2)اسبیل ، تعریف شده استای آ  آگاهی راررمه شخص از نبایج و پیامدهوجور این
مند مه رر آ  انگیزشی عال می عنوا  نوعی  رایند ضدورزی تحصیلی به(. تعلل5662

انجام مارها حرمت نکنند و تکالیف تحصیلی خور را به  سویبهگیرند اشخاص تصایم می
ورزی وجور ینه تعللهای گوناگونی رر زم(. نظریه5669، و هاکارا  0)تا پایا  نرسانند 
پررازند. ورزی میتقویت به تگیین تعلل سازۀ اساس برهای ر باری عادتاً رارر. نظریه

ر بارگراها بر این باورند مه تعویق انداخبن مار برای  رر اثر تقویبی بیشبری رارر و این 
ورزی عللگری تتحلیلشور. رویکرر روا ورزی میتقویت منجر به تداوم یا بن ر بار تعلل

رهنده وجور هیجانات منفی گیرر مه نشا نظر می رر آ رینمشکلیک ر بار  عنوا بهرا 
باشد. رویکرر شناخبی عادتاً معطوف به اعضای خانواره  رر می وزیربنایی حل نشده است 

 مندورزی تأمید میبینانه رر تعللنیز بر نقش باورهای غیرمنطقی و انبظارات غیرواقع
 (.5662، 2و ریوریوبالکیس )

تواند رر بروز و باورند مه عوامل مبعدری می این برورزی تعلل ۀپژوهشگرا  رر حوز
)اسبیل،  9سازیناتوا  خورتوا  به باشد. از جاله این عوامل می مؤثرتداوم تعلل ورزی 

                                                           
1. procrastionation 

2. Kandemir 

3. Eckert, Ebert, Lehr, Sieland, Berking 

4. Klingsieck 

5. Steel 

6. Tan 

7. Balkis & Duru 

8. self- Handicaping 
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؛ 5662؛ 3)الکیاندر و اونویگگوزی 5ترس از شکیت(، 5662)اسبیل،  9نژندی (، روا5662
اضطراب ) رییچه، یونگ و  و منفی ترس از ارزیابی (،5661، 1اوز ، رمیر و  راری زراو

 (9311شیوه های  رزندپروری )سلطا  نژار، سعدی پور و اسدزاره،  و ؛5663، 2هیکیو 
باشد  تأثیرگذارورزی طور بالقوه بر تعللتواند بهاشاره ناور. یکی از مبغیرهایی مه می

، 0، بالنکیبین، هویت، و مولدینچندین پژوهش )برای مثال  لت گرایی است. نبایجماال
نشا  راره  (5695، 1؛ ریس، ریچاررسو  و مالرک5661، 9؛ یائو5696، 2؛ ماپا 9115

 .اندارتگاطگرایی با یکدیگر رر ورزی و ماال است مه تعلل
 رر گرایی سه بعد اصلی برای آ ( رر تعریف خور از ماال5663) و هاکارا  96هویت

( 3و  95گرایی ریگرمدار( ماال5، 99مدارگرایی خویشبن( ماال9اند: گر به نظر
مدار هیبند رارای چندین گرا از نوم خویشبنا راری مه ماال .93مدارگرایی جامعهماال

برای  بینانهغیرواقعو  گیرانهسختویژگی عاده هیبند. این ا رار تاایل رارند معیارهای 
بر  رقتبههای خور رر عالکررشا  تارمز منند، و ها و شکیتقصخور وضع منند، بر ن
گرایی یک مؤلفه انگیزشی است مه واقع این جنگه از ماال منند. ررخورشا  نظارت می

است. رر مقابل، ا راری « 91خویشبن مامل» رر برای رسبیابی به  هایموشش رربرگیرنده
 راطی از ریگرا  رارند، ریگرا  را گرا از نوم ریگرمدار هیبند انبظارات امه ماال

با خصومت و سرزنش برخورر  هاآ منند و نیگت به منفی و انبقاری ارزشیابی می صورتبه
مدار هیبند، خور را ملزم به رعایت گرا از نوم جامعهمنند. هاچنین ا راری مه ماالمی

                                                           
1. neuroticism 

2. fear of failure 

3. Alexander & Onwuegbuzie 

4. Uzun Ozer, Demir & Ferrari 

5. Fritzsch, Young & Hickson 

6. Flett, Blankstein, Hewitt & Koledin 

7. Çapan 

8. Yao 

9. Rice, Richardson & Clark 
10. Hewitt, Flett, Besser, Sherry & MC 

11. self-oriented 

12. other-oriented 

13. socially prescribed 

14. ideal self 
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نند تا از این طریق رااز سوی ا رار مهم می تجویزشدهمعیارها و برآورره مرر  انبظارت 
 (.5663را میب منند )هویت و هاکارا ،  هاآ ببوانند تأیید 

مه یک  رر به  توا  گفت زمانیگرایی میورزی و ماالرر خصوص ارتگاط بین تعلل
رسد مه برای انجام اندیشد، ناخورآگاه رر ذهن خور به این نبیجه میگرایی میماال

نقص بور  مارها  کر یاز رارر. میی مه هایشه به بیبه زما  بیشبری ن موررنظر عالیت 
گرا هایشه رر حال تواند وی را اقنام مند. به هاین علت  رر ماالنای چیزهیچمند می

ترسد مه مارش مطلوب واقع نشور و به هاین زیرا از این می ؛تجربه مرر  اضطراب است
ی بخواهد ماری را به بهبرین ورزر. از سوی ریگر، اگر میجهت رر شروم مارها تعلل می

شور نحو انجام رهد ولی توانایی انجام آ  را نداشبه باشد، طگعاً رچار نامامی و شکیت می
ر بن از مارها و . طفرهرارربازمیو این امر عاملی است مه شخص را از  عالیت بعدی 

ور خواهد جویی و سپس به شکل عارت ظهبهانه صورتبهورزی رر این ا رار اببدا تعلل
 غیرواقعیگرا معیارهای سطح باال و ، ا رار ماالعالوهبه(. 9195مرر )الیس و جیازنال، 

توانند به این اهداف مه خورشا  معبقدند مه نایگیرند و به خاطر اینبرای خور رر نظر می
ازحد ررباره ارزیابی ریگرا  ( و هاچنین بیش5696، 9سطح باال رسبرسی پیدا منند )ماپا 

توانند تکالیفشا  را انجام رهند (، نای5661، 5 اونویگگوزیمنند رر مورر خورشا  تأمل می
گرا و ( معبقدند مه ا رار ماال9193شوند. هاچنین بارما و ین )ورزی میو رچار تعلل

شور هر رو بر معیارهای مطلق و های شناخبی مشبرمی رارند مه باعث میورز ویژگیتعلل
( 9199) 3نجام رار  مارها تکیه منند. هاچنین بیویک، را  بلوم و ما عیب و نقص ابی

گرا تأمید ورز و ماالعنوا  عوامل مشبرک بین ا رار تعللبر باورهای غیرمنطقی به
باورند مه ترس از شکیت ویژگی بارزی  این بر( نیز 9191بلوم )منند. سولومو  و را می

 ورزی راشبه باشند.عللگرا تشور ا رار ماالاست مه باعث می
گرایی ( نشا  رار مه رابطه معناراری بین ماال9115پژوهش  لت و هاکارا  ) نبایج

ورزی وجور رارر. رر این رابطه چندین گرایی خورمدار و ر بار تعللمدار، ماالجامعه
اند ورزی را نشا  رارهخورمدار و ر بار تعلل گراییماالارتگاط بین  خصوصبهپژوهش 

(. این ارتگاط بدین معناست مه ا رار 5669؛ سئو، 9190؛ الی، 5696برای مثال ماپا ، )

                                                           
1. Capan 

2. Onwuegbuzie 

3. Beswick, Rothblum, & Mann 
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منند، خورمدار، معیارهای سخت و غیرمنطقی برای خور انبخاب می گراییماالرارای 
 ئی بین هیبند؛و جز بلندپروازرر انجام رار  تکالیفشا   ازحدبیشاند و برانگیخبه ازحدبیش

رلیل ترس از شکیت ماکن است رچار اضطراب شوند و برای رهایی از لذا این ا رار به 
(. 5669بیندازند )سئو،  تأخیرشوند تا اضطرابشا  را به ورزی میاین اضطراب، رچار تعلل

 شدهگرایی انجام ورزی و ماالگرچه تا به امروز چندین پژوهش رر زمینه ارتگاط بین تعلل
 یک ناونه ایرانی صورت نگر به است؛ارتگاط بر روی این  رسد تامنو اما به نظر می است

پررازر مه پژوهش حاضر به بررسی این موضوم می شدهمطر بنابراین با توجه به مگاحث 
تواند تعلل ورزی تحصیلی را رر رانشجویا  ایرانی گرایی میهای ماالاز مؤلفه یکمدام
 مند. بینیپیش

  شرو

جامعه آماری ملیه رانشجویا  شاغل به تحصیل ر و بوطر  پژوهش حاضر از نوم توصیفی 
مه  بور 9311-9312آذربایجا  رر سال تحصیلی شهید مدنی رر مقطع مارشناسی رانشگاه 

 صورتبهای انبخاب و گیری تصار ی طگقهصورت ناونه رانشجو به 526 هاآ از بین 
و پرسشنامه ( 9191وم، بلسولومو  و را راوطلگانه با تکایل مقیاس تعلل ورزی تحصیلی )

معیار انبخاب  ( رر این پژوهش شرمت مررند.9119گرایی )هویت و  لت، ابعار ماال
( بور مه رر آ  پیشنهار شده است به ازای هر 5662حجم ناونه اسبفار از قاعده مالین )

ن مند. لذا از آنجایی مه رر اینفر مفایت می 2تا  2/5ال رر پرسشنامه ناونه ای به حجم ؤس
سوال بور ناونه ای حدامثر به حجم  22ها برابر با االت رر پرسشنامهؤپژوهش تعدار مل س

نفر الزم بور و رر نهایت با منار گذاشبن پرسشنامه های مخدوش ناونه مورر نظر برابر  592
با اسبفاره ها از این پرسشنامه شدهاسبخراجهای رارهنفر از رانشجویا  به رست آمد.  526با 
 قرار گر ت. وتحلیلتجزیهمورر  زما همهاگیبگی پیرسو  و رگرسیو   هایروشاز 

 وارر ذیل بور:مابزارهای پژوهش شامل 
این مقیاس توسط سولومو  و را  بلوم رر سال ورزی تحصیلی: ( مقیاس تعلل1
رهد. مؤلفه گویه است مه سه مؤلفه را مورر بررسی قرار می 52و رارای  شدهساخبه 9191
. مؤلفه روم، آماره شد  گیرربرمی ررگویه را  9، آماره شد  برای امبحانات است مه اول

های باشد و مؤلفه سوم، آماره شد  برای مقالهمی گویه 99برای تکالیف است مه شامل 
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ورزی تحصیلی از طریق مقیاس تعلل 9پایایی گویه است. 9باشد مه شامل ترم میپایا 
( انجام شد، ضریب 9191بلوم )مه توسط سولومو  و را  هایانی ررونی، رر پژوهشی

این مقیاس را با  5رست آمد. هاچنین، این پژوهشگرا  روایی/. به01آلفای مرونگاخ 
رست آوررند. رر ایرا  و رر بین جامعه آماری /. به91اسبفاره از هاگیبگی ررونی، 

و  19/6ونگاخ برای مل مقیاس رانشجویا  پایایی این مقیاس با اسبفاره از ضریب آلفای مر
 برابر ( رر روش تحلیل عاملی،KMO3اولکین )-میر-روایی آ  با اسبفاره از آزمو  میرز

رر پژوهش مطیعی، حیدری و صارقی (. 9390جومار و رالورپور، ) /. به رست آمد99
به رست آمده  90/6( مقدار آلفای مرونگاخ این پرسشنامه برای ناره مل برابر با 9319)

ورزی با ناره مل تعلل هایمؤلفهرر پژوهش حاضر نیز ضریب هاگیبگی هر یک از است. 
ورزی رر ورزی رر تکلیف و تعللورزی رر امبحا ، تعللترتیب برای تعللورزی بهتعلل
 رست آمد.به 96/6و  6/ 99 22/6نوییی برابر مقاله

( ساخبه شد 9119لت )این مقیاس توسط هویت و  گرایی: ( پرسشنامه ابعاد کمال2
و  (OOP) 2، ریگرمدار(SOP) 1خورمدار گراییماالگویه است مه سه بعد  36و رارای 
گویه و با  96رهد. هر یک از این سه بعد با را مورر بررسی قرار می (SPP) 0مدارجامعه

ها رر این پرسشنامه شور. گویهسنجیده می ایررجهپنجاسبفاره از یک مقیاس لیکرت 
گویه روم بعد  96گرایی خورمدار، گویه اول بعد ماال 96مه  اندشدهتنظیم طوری
سنجد. هاچنین مدار را میگرایی جامعهگویه سوم بعد ماال 96گرایی ریگرمدار و ماال

 گذاری منفی ندارر.این پرسشنامه ناره
نفری از بیاارا ،  503( رر پژوهش خور بر روی یک ناونه 9119هویت و  لت )

ترتیب برای ابعار اعالم مررند مه به قگولقابلخور را  MPS2انی ررونی مقیاس های
( رر 9393بوره است. بشارت ) 99/6و  21/6، 99/6مدار خورمدار، ریگرمدار و جامعه

اعبگاریابی مقدماتی  رم ایرانی این مقیاس بر روی یک ناونه رانشجویی، ضرایب هاگیبگی 

                                                           
1. Reliability 

2. Validity 

3. Kaiser-meyer-olkin 

4. self-oriented perfectionism 

5. other-oriented perfectionism 

6. socially prescribed perfectionism 

7. Multidimensional Perfectionism Scale  
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گرایی چهار هفبه برای ماال با اصلهرر رو نوبت  هارنیآزموهای بین ناره آزمایی باز
گرایی و ماال 96/6مدار گرایی جامعه، ماال93/6گرایی ریگرمدار ، ماال99/6خورمدار 

گزارش مرره است. هاچنین این پژوهشگر ضریب پایایی این پرسشنامه را با  92/6ملی 
گرایی خورمدار، برای ماالترتیب مه به اسبفاره از آلفای مرونگاخ محاسگه ناور

و  29/6، و 22/6، 25/6گرایی ملی مدار و ماالگرایی جامعهگرایی ریگرمدار، ماالماال
نبایج این پژوهش حامی از اعبگار مطلوب این پرسشنامه رر  طورملیبه رست آمد.به 19/6

 جامعه ایرانی است.

 هایافته
بور.  گراییماالحصیلی بر اساس ابعار ورزی تبینی تعللهدف از انجام این پژوهش پیش

اببدا از روش هاگیبگی پیرسو  و ماتریس هاگیبگی رابطه مبغیرهای پژوهش مورر بررسی 
 قرار گر ت. 

 و ابعاد تعلل ورزی گراییکمال. ماتریس همبستگی ابعاد 1جدول 
 9 2 0 2 1 3 5 9 مبغیرها

        9 گرایی( ناره مل ماال9)

       9 02/6** خورمدارگرایی ( ماال5)

      9 31/6** 22/6** گرایی ریگرمدار( ماال3)

     9 31/6** 30/6** 12/6** مدارگرایی جامعه( ماال1)

    9 96/6 -/62 56/6** 61/6 ورزی( ناره مل تعلل2)

   9 99/6** 99/6 -/63 92/6** 62/6 ورزی رر تکلیف( تعلل0)

  9 02/6** 22/6** 56/6** 663/6 59/6** 90/6* ورزی رر امبحا ( تعلل2)

 9 26/6** 02/6** 96/6** 93/6* -/69 99/6** 99/6 نویییورزی رر مقاله( تعلل9)

*P<0/05 ** p<0/01 

ورزی با مؤلفه طور مه رر جدل شااره آمده است، بین ناره مل تعللهاا 
(. هاچنین >r= ،69/6p 56/6گرایی خورمدار رابطه مثگت و معناراری وجور رارر )ماال

 ورزی رر امبحا  رابطه مثگت و معناراری وجور راررگرایی با تعللبین ناره مل ماال
(90/6r= ،62/6p<) .ورزی رر رهد مه بین مؤلفه تعللجدول شااره یک هاچنین نشا  می
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ورزی رر امبحا  با (، بین تعلل>92/6r= ،69/6pگرایی خورمدار )تکلیف با ماال
(، و بین >59/6r= ،69/6p و =56/6rمدار )به ترتیب گرایی خورمدار و جامعهماال
مدار و جامعه (>99/6r= ،69/6pگرایی خورمدار )نوییی با ماالورزی رر مقالهتعلل

(93/6 r= ،62/6p< )طورملی این نبایج نشا  رابطه مثگت و معناراری وجور رارر. به
 مند.ورزی نیز ا زایش پیدا میگرایی، تعللار ماالرهد مه با ا زایش ناره ابعمی

بینی منندگی منظور بررسی توا  پیش، بهرر گام بعدی با توجه به هدف اصلی پژوهش
 زما هماز نوم رگرسیو  چندگانه  ورزی ازبینی ناره مل تعللبرای پیش گراییماالابعار 

ارائه شده  5رر جدول شااره  از رگرسیو  ها با اسبفارهراره وتحلیلتجزیه . نبایجاسبفاره شد
 است. 

 گراییابعاد کمالورزی تحصیلی بر اساس بینی تعللپیش .2جدول 
 راریسطح معنی R 2R (βضریب اسباندارر ) (Bضریب رگرسیو  ) بینپیش مبغیر

 669/6   51/6 23/6 گرایی خورمدارماال
 661/6 623/6 52/6 -56/6 -12/6 گرایی ریگرمدارماال
 92/6   696/6 55/6 مدارگرایی جامعهماال

طور گرایی خورمدار توانیبه است بهرهد مؤلفه ماالطور مه این جدول نشا  میاا ه
هاچنین  (.>23/6B= ،669/6p)بینی مند ورزی تحصیلی را پیشمثگت و معناراری تعلل

بینی ی تحصیلی را پیشورزطور منفی و معناراری تعللگرایی ریگرمدار توانیت بهماال
مدار هرچند رابطه مثگبی با گرایی جامعهمؤلفه ماال(. >B= ،661/6p-12/6)مند 
 .بینی مندطور معناراری آ  را پیشورزی تحصیلی راشت اما نبوانیت بهتعلل

 گیریو نتیجه بحث
ور. گرایی بابعار ماال سورزی تحصیلی بر اسابینی تعللاین پژوهش پیش انجام هدف از
مدار گرایی خورمؤلفه ماال وورزی ده نشا  رار مه بین ناره مل تعللرست آمهنبایج ب

گرایی ورزی رر تکلیف با ماالر. هاچنین بین تعللرابطه مثگت و معناراری وجور رار
، و بین مدارگرایی خورمدار و جامعهورزی رر امبحا  با ماالخورمدار، بین تعلل

مدار رابطه مثگت و معناراری گرایی خورمدار و جامعهییی با ماالنوورزی رر مقالهتعلل
رمدار گرایی خووجور رارر. عالوه بر این نبایج رگرسیو  چندگانه نشا  رار مه ماال

گرایی بینی مند و ماالورزی تحصیلی را پیشتواند تعللمثگت و معناراری می طوربه
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مند. نبایج حاصل از بینی میی تحصیلی را پیشورزطور منفی و معناراری تعللریگرمدار به
با نبایج خورمدار با تعلل ورزی  گراییماالرر زمینه ارتگاط مثگت بین این پژوهش 

، (9190الی، ) هایپژوهش( هایو و با نبایج 9191سولومو  و را  بلوم ) هایپژوهش
. رر باشدمیهایو نا (5696)ماپا ، (، 5661یائو ) (،5669(،؛ سئو، )9115 لت و هاکارا  )

گفت مه  توا میخورمدار  گراییماالورزی و ارتگاط مثگت و معنارار بین تعلل خصوص
و اگر  گیررمیشخص معیارها و اسبانداررهای باالیی را برای خور رر نظر  مههنگامی

نگرا  و این  شورمینگرا  و مضطرب  معاوالًهااهنگ نگاشد  هایشتواناییمعیارهایش با 
 هایشتواناییر  ررباره رسید  به اهداف و انبظارات شخصی با اطاینا  پایین شخص به بو

شخص رر انجام تکلیف  شورمیرر انجام یک تکلیف ارتگاط رارر مه هاین امر باعث 
 اینهاچنین توجیه ریگر  (.5661ورزی شور )یائو، تعللراشبه باشد و رر واقع رچار  تأخیر

از معیارهای  ایمجاوعه باشندمیخورمدار  گراییماالای است مه اشخاصی مه رار
خورمدار با نبایج مثگبی  گراییماال اگرچه .گیرندمیبرای خور رر نظر  غیرمنطقیسخت و 

 بابیش از رر انجام تکالیفشا  رایج رر چنین ا راری این است مه  هایویژگیهاراه است، 
و توانایی آ  را رارند مه تحت  برخوررارنداز منبرل ررونی  هاآ  و با هات هیبند؛ انگیزه

 مههنگامی(. اما هاین ا رار 5696شرایط خاص به مو قیت رست پیدا منند )ماپا ، 
خورشا  را رر یک موقعیت  مههنگامیو  منندمیحوار  منفی رر زندگی تجربه 

، شدهتحریف هایشناختناسازگاری مانند  هایوامنش بینندمیو رقابت  انگیزچالش
بنابراین  (؛5669)سئو،  منندمیپایین، احیاس شرمندگی و احیاس گناه تجربه  نفسعزت
مثگت یا منفی بر خورمارامدی شخص رر  تأثیرخورمدار ماکن است  گراییماال
رر مقابل، نشا  رار مه  بر این نبایج این پژوهشعالوه محیطی راشبه باشد.  هایبا ت

چو  انبظارات ا راطی از ریگرا  رارند، و با  مدار هیبندگرا از نوم ریگرا راری مه ماال
با خصومت و و نیگت به ریگرا   منندمیریدی انبقاری و منفی ررباره ریگرا  قضاوت 

لذا این ا رار وقبی رر انجام یک  ؛(5663منند )هویت و هاکارا ، سرزنش برخورر می
اهی مه به ریگرا  رارند موقع با توجه به ریدگ شوندمیتکلیف تحصیلی با چالشی مواجه 

مطلوب واقع نشور به هاین  رهدمیمه ماری مه انجام  ترسدمیانجام رار  یک تکلیف 
او  هایتواناییریگرا  ارزیابی منفی ررباره  ترسدمیزیرا  ؛شورمیخاطر رچار اضطراب 

 خیرتأراشبه باشند به هاین خاطر برای رهایی از این اضطراب تکالیف تحصیلی را به 
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زیرا رهایی از اضطراب اثر تقویبی مثگبی برای شخص تعلل ورز رارر )آنوگگزیه،  ؛اندازرمی
مدار و تعلل جامعه گراییماالعالوه بر این نبایج این پژوهش نشا  رار مه بین (. 5661

 ؛مند بینیپیشورزی را و این مبغیر نبوانیت ر بار تعلل ورزی ارتگاط معناراری وجور ندارر
چو  خور را ملزم به رعایت قوانین و  مدار هیبند.گرا از نوم جامعها ا راری مه ماالزیر

بنابراین  (؛5663ریگرا  هیبند )هویت و  لت، از طرف  تأییدو به رنگال  رانندمیمقررات 
ورزی مابری نیگت به ا رار ریگر از خور نشا  رهند زیرا امر قابل توجیه است مه تعلل این

 .رهندمیخور تالش و پشبکار بیشبری از خور نشا   هایشاییبگیبرای اثگات 
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