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  چکیده
 در شخصیتی عوامل و زمان اندازچشم نقش بررسی هدف با حاضر پژوهش
شامل  حاضر پژوهش جامعه شد. انجام یزد دانشگاه دانشجویان کارياهمال
 ايخوشه روش به میان آن از که است یزد شگاهدان دانشجویان تمامی

 استاندارد نامهپرسش به و شدند انتخاب نفر 200 تعداد اي،چندمرحله
 صفات عاملی پنج نامهپرسش کوتاه فرم )،ZTPI( زیمباردو زمانی اندازچشم

 پاسخ راثبلوم و سولومون کارياهمال نامهپرسش و )NEO- FFI( شخصیت
 روش به چندگانه رگرسیون تحلیل از استفاده با هاداده ،شپژوه این در دادند.

 بعد بین که داد نشان حاضر مطالعه نتایج .شدند تحلیل و تجزیه همزمان
 گذشته بین و معنادار و منفی ارتباط تحصیلی کارياهمال و هدفمند آینده
 ذکر شایان دارد. وجود معناداري و مثبت رابطه تحصیلی کارياهمال و منفی

 اندازچشم ابعاد طریق از ،کارياهمال به تمایل واریانس از درصد 30 که ستا
 و شخصیتی صفات بین که داد نشان نتایج همچنین شد. تبیین زمان
 که صورت این به ؛دارد وجود معناداري ارتباط تحصیلی کارياهمال
 با منفی رابطه پذیريمسئولیت و مثبت رابطه گراییبرون و رنجورخوییروان
 تحصیلی کارياهمال متغیر از درصد 46 میزان و دارد تحصیلی کارياهمال
 توانمی پژوهش، این يهایافته طبق د.شومی تبیین شخصیت عوامل توسط

 همچنین و متعادل زمان اندازچشم تقویت زمینه در آموزشی مداخالت با
 يکاراهمال از توجهی قابل میزان دانشجویان، در شخصیت عوامل کنترل

  داد. کاهش راآنها  تحصیلی
  

 واژگان کلیدي
  .دانشجویان ،شخصیت عوامل تحصیلی، کارياهمال زمان، اندازچشم ابعاد

 
 
 

Abstract 
The purpose of this study was to investigate the role of 
dimensional time perspective and personality factors on 
academic procrastination in Yazd University stu-
dents.The population of this study is all students of Yazd 
University that 200 students were selected in multistage 
cluster sampling method; then they responded zimbardo 
time perspective (ZTPI), short form of personality fac-
tors (NEO-FFI) and Solomon & Rothblum academic 
procrastination questionnaire. In this study, the simulta-
neous regression were analized by using of some data. 
Results: there is a significant negative relationships be-
tween dimensional purposeful future and academic pro-
crastination,and there is a significant positive relation-
ships between negative past and academic procrastina-
tion. It is worth saying that 30 percent of varience to-
wards procrastination has been explained by dimension 
of time perspective. Also, the results showed: there is a 
significant relationship between personality factors and 
academic procrastination. So neuroticism and extraver-
sion have a positive relationship and responsility has a 
negative relationship on academic procrastination .also, 
46 percent of academic procrastination varience has 
been explained by personality factors. According to the 
findings of this study, by educational intervention to 
enhance the balance of time perspective, control the 
personality factors in learners, we can decrease their 
notable amount of academic procrastination. 
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  مقدمه
 الینفک جزء ،است نامطلوب که اندازه همان به کارياهمال

 به وقتی و است جامعه افراد اکثریت رفتار از طبیعی بخشی و
 یابد، افزایش آن شدت و شده تکرار ،مستمر عادتی تصور
 تواندمی افراد، در باال هوش و یادگیري قدرت وجود با حتی
 موفقیت و پیشرفت به انآموزدانش دستیابی در جدي مانع

 بسیاري توجه جلب باعث واقعیت همین باشد. آنها تحصیلی
 هشد تحصیلی کارياهمال مسئله به تربیتی انشناسروان از

 درنگ معنی به کارياهمال ،دهخدا لغت فرهنگ در .است
 عنوان به يکاراهمال رفتار .است شده بیان کار در کردن
 دالیل به و دیرتر زمانی به تکالیف انجام کردن موکول
 از نقل به ،2015 باالت، و (یازیکی است شده تعریف متعدد

 رفتار این گرچه ).1396 محبی، و میرنسب اظهري، ستایشی
 اما ،شودمی مشاهده روزانه زندگی هايفعالیت تمام در

 است بیشتر درسی تکالیف انجام زمینه در آن فراوانی
 است معتقد ٢شوئنبرگ .)2009 ،1نونز و کاستا (روساریو،

 در را رفتاري و شناختی سطح دو يکاراهمال پدیده که
 که کاري اجراي به تصمیم رفتاري سطح در گیرد.میبر
 باشد، داشته بر در را نتایجی فرد براي آینده در تواندمی

 صورت به و منطقی دلیل هیچ بدون ولی ؛است شده گرفته
 سطح در و شودمی انداخته تعویق به اختیاري کامالً

 ورزي تعلل موقع، به تصمیمات گرفتن در فرد شناختی،
ل نظر از کند.می  نوعی ،يکاراهمال )2007( 3استی

 درك کامل طور به که است یمیخودتنظ در وخیم شکست
 .شودنمی

 شایع بسیار پدیده یک عنوان به ٤تحصیلی کارياهمال
 و آموزاندانش اکثر که مشکالتی ترینبزرگ از یکی و

 و نسب حسینی اعتقاد به ؛هستند مواجه آن با دانشجویان
 را ناپذیريجبران صدمات اوقات گاهی )1392( اللهی لطف
 ٥ویک ون نظر از یا و آوردمی دوجو به دانشجویان براي

 دادن دست از (مانند عینی مهم پیامدهاي )2004(
 (مانند عاطفی و زمان) درآمد، ها،فرصت ها،العجلضرب
 و ترس اضطراب، و استرس افزایش روحیه، تضعیف

                                                
1. Rosario, Costa & Nunez 
2. Schouwenburg 
3. Steel  
4. Academic Procrastination 
5. Van wyk 

 دارد. دنبال به را دانشجویان در پایین) انگیزه و عصبانیت
 قراريبی همچون یمنف نتایج سبب به تحصیلی کارياهمال

 حسرت، و زدگیوحشت استرس، باالي سطوح اضطراب، و
 تکلیف نامطلوب انجام یا زمان کمبود دلیل به کشیدن کنار
 ،نجفیصالح و فرد پژمان (حاتمی، گذاردمی اثر افراد روي

 در نظرانصاحب توجه مورد موضوعات جمله از ،)1392
 )1392( توکلی پژوهش هايیافته است. بوده اخیر هايسال
 و شدید يکاراهمال داراي دانشجویان از %14 که داد نشان
 تحصیلی کارياهمال متوسط سطوح دارايآنها  %70 حدود

 6نلدر و هامل کوماراجو، بورنام، پژوهش هايیافته هستند.
 درصد 50 از بیش که دهدمی نشان )2014(

 يکاراهمال دچار هادانشگاه و مدارس در کنندگانتحصیل
 هايفعالیت رساندن پایان به در نارسایی و تحصیلی
 بررسی در )1393( همکاران و رفیعی هستند. خود تحصیلی

 متفاوت کامالً گاهددی دو وجود به معتقد کارياهمال علل
 در ثابتی شخصیتی ضعف را کارياهمال اول دیدگاه هستند.
 کارياهمال باعث مختلف هايموقعیت در که داندمی فرد
 ثابت حالت یک نه را کارياهمال دوم، دیدگاه شود.می فرادا

 پژوهش در منظور همین به داند.می گذرا حالت یک بلکه
 دیدگاه از و »شخصیت عوامل« نقش اول، دیدگاه از حاضر
 کارياهمال« پدیده در »زمان اندازچشم« نقش دوم،

  شد. خواهد بررسی »تحصیلی
 در هک است مهمی مفاهیم از یکی شخصیت

 از گوناگونی تعاریف هست. و بوده توجه مورد یشناسروان
 تفکر، از است الگویی شخصیت .است شده ارائه شخصیت
 سازو با همراه فردي هايویژگی از ناشی رفتار و احساس
 قرار الگوها آن پس در که آشکار و پنهان روانی کارهاي
 ،همکارانش و وحدانی از نقل به ؛2010 ،7(پروین دارد

 شده مطرح متعددي هاينظریه شخصیت، حیطه در ).1391
 و کاستا است. صفات نظریه آنها، ترینمهم از یکی که است
 و پیگیري از پس )1387( ترخان از نقل به )1995( کرا مک

 مدل راستا، همین در نظر صاحب دانشمندان کارهاي بررسی
 دهکر تدوین مرحله سه در را )NEO( شخصیت عاملی پنج
 هايویژگی بین توانمی که رسیدند نتیجه این به و

                                                
6. Burnam, Komarraju, Hamel   & Nadler 
7. Pervin  



 61    یزد دانشگاه دانشجویان تحصیلی کارياهمال در عوامل شخصیتی و زمان اندازچشم ابعاد نقش :منشعارف مروارید ،بفروئی برزگر کاظم

  

 مطرح را عمده بعد پنج فرد، هايتفاوت و افراد شخصیتی
  د:کر

 همچون منفی احساسات داشتن ):N( 1خوییرنجورروان
 احساس گناه، احساس خشم، برانگیختگی، غم، ترس،

 تشکیل را شاخص این مبناي فراگیر و همیشگی کالفگی
 دهند.می

 دوستدار و اجتماعیاغلب  افراد این ):E( 2گراییبرون
 از هستند. گفتگو اهل و فعال قاطع، عمل در هستند، دیگران
 معاشرتی بودن، گرم توانمی افراد، این هايویژگی دیگر
 برد. نام را مثبت) نوع (از خواهی هیجان وجود، ابراز بودن،

 افراد : این)O( 3پذیريانعطاف یا تجربه به گشودگی
 شناسی،زیبایی و پسنديزیبا تخیل، از سرشار ذیرپتجربه
 برابر در منعطف و کنجکاوي پذیري،تنوع عاطفه، و احساس
 هستند. ارزشی و فرهنگی تغییرات

 خوش دوست، نوع اساساً موافق افراد ):A( 4گراییتوافق
 برابر در و رحمدل متواضع، همراه، گو،رك و ساده بین،

 نفس به اعتماد کمبود ضرورتاً ادافر این هستند. نرم دیگران
  ندارند.

 هدف، داراي وجدان، با افراد ):C( 5پذیريمسئولیت
 افراد این هستند. شده تعیین پیش از و قوي هايخواست
 همچنین و دارند موفقیت به رسیدن براي باالیی تمایل
 هستند. پشتکار داراي و شناسوظیفه منظم، شایسته، افرادي
 که شخصیتی عامل ترینمهم )2007( 6پائونون و اکانر

 دانند.می پذیريمسئولیت را دارد نقش تحصیلی موفقیت در
 از حاکی )،1392( همکاران و ذوالفقاري پژوهش هايیافته
 »تجربه به گشودگی« و »پذیريمسئولیت« که است آن

 کنندهبینیپیش »رنجورخوییروان« و مثبت کنندهبینیپیش
 و »گراییتوافق« و است تحصیلی کارياهمال منفی
 که حالی در ؛نداشتند آن بینیپیش در نقشی »گراییبرون«

 معناداري و مثبت ارتباط به ،)1394( همکاران و قهرمانی
 ،»تجربه به گشودگی« شخصیتی هايویژگی بین
 »تحصیلی پیشرفت« با »پذیريمسئولیت« و »گراییتوافق«

                                                
1. Neurotisism 
2. Extraversion 
3. Openness Experience 
4. Agreeableness 
5. Conscientiousness 
6. O’Connor & Paunonen 

 محمدیان گل ژوهشپ هايهداد تحلیل اند.یافته دست
 (پنج شخصیتی متغیرهاي کلی طور به که داد نشان )1393(

 متغیر دارند. معنادار همبستگی ورزيتعلل با شخصیت) مولفه
 جنسیت دو هر در »گراییبرون« و »خوییرنجورروان«

 ؛دبو کارياهمال براي خوبی کنندهبینیپیش دانشجویان
 نمونه گروه در فقط »پذیريمسئولیت« متغیر آنکه حال

 ببرازي و حمیدي همچنین بود. کنندهبینیپیش دختران
 متغیرهاي دادند، نشان خود پژوهش در )1395(
 رابطه »پذیريمسئولیت« و مثبت رابطه »رنجورخوییروان«

 و سیمپسون دارد. تحصیلی کارياهمال با معناداري و منفی
 به گشودگی« متغیرهاي که دریافتند )2009( 7چیل پاي

 کارياهمال بینیپیش مقام در »گراییبرون« و »تجربه
  کنند.می تبیین را آن واریانس از درصد 2/5 تحصیلی،
 عوامل مهم نقش بر عالوه ،اخیر هايپژوهش طرفی از

 مفهوم با آن رابطه وجود تحصیلی، کارياهمال در شخصیت
 8مورالزدیاز و فراري دهند.می نشان نیز را زمان اندازچشم

 اتالف مفهوم با کارياهمال که جاآن از که معتقدند )2007(
 اندازچشم ابعاد است، شده مشاهده زمانی ابعاد در وقت،
 .کندمی بازي بزرگ، لشکم این براي مهمی نقش زمانی
 با ارتباط براي افراد شناختی شیوه بازتاب زمان اندازچشم
 که وريط به است آینده و حال گذشته، شناختیروان مفهوم

 است تأثیرگذار آن متعاقب اقدامات و گیريتصمیم بر
 ايسازه ترینبرجسته زمان اندازچشم ).2005 ،9ول(بونی
 در فردي هايتفاوت کردن عملیاتی راستاي در که است
 اغلب در است. شده ارائه زمان به نسبت افراد دیدگاه
 بر متمرکز ايزهسا عنوان به زمانی اندازچشم ،هامدل
 معرفی آینده به نسبت صرفاً افراد گیريجهت سازيمفهوم
 ،11پیتسما و استوسارد ،1999 ،10لنز و هاسمن( است شده

 حالی در این ؛)1394 همکاران، و عابدي از نقل به ؛1999
 براي تريجامع مدل )1999( 12بوید و زیمباردو که است
 يبرا تريگسترده ابعاد که اندداده ارائه زمانی اندازچشم
 در زمان شناختی یشناسروان ساختار در زمانی اندازچشم
 تجارب شناختی، فرآیندهاي آن اساس بر که اندگرفته نظر

                                                
7. Simpson & Pychyl 
8. Ferrari & Diaz-Morales 
9. Boniwell 
10. Husman & Lens 
11. Stouthard 
12. Zimbardo &Boyd 
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 تفکیک آینده و حال گذشته، زمان حسب بر را انسان
 حال )،PN( 2منفی گذشته )،PP( 1مثبت گذشته :کندمی
 .)FR( 5آینده و )PF( 4گراجبر حال )،PH( 3گرالذت

 و بدبینی یک توسط منفی، گذشته زمان زانداچشم
 آن به نسبت منفی نگرش و گذشته بارهدر تأسف

 گذشته زمان اندازچشم بالعکس و شودمی مشخص
 افراد است. گذشته به نسبت مثبت نگرش مثبت،
 ناراحتی از کنند،می زندگی لحظه در طلب،لذت گرايحال

 دهستن بخشلذت تجارب دنبال به و کنندمی اجتناب
 جبرگرا حال زمان اندازچشم ).1999 بوید، و (زیمباردو
 و است آینده و زندگی به نسبت ناامیدکننده نگرش مظهر
 پیش از آینده که باورند این بر اندازچشم این با افرادي
 تغییري تواندنمی هاانسان خواست و اعمال و شده مقدر
 آینده بر که افرادي دیگر سوي از و کند ایجاد آن در

 و مطلوب هايپاداش احتمال ارزیابی به دارند تمرکز
 در تابع (ساخت پرداخته هاچالش و موانع واقعی پتانسیل

 و (زیمباردو کنندمی يگیرتصمیم به اقدام سپس و آینده)
  ).2008 بوید،

)، حالت ناشی از متوسط یا 2004بونیول و زیمباردو (
را به  PNو  PFو پایین بودن  PH ،PP ،FRباال بودن 
ند. کن) پیشنهاد میBTP( 6انداز زمان متوازنعنوان چشم

مطالعات گوناگونی، کفایت ساختاري مدل زیمباردو را 
آناگنوستوپولوس  ؛2013 و همکاران، 7(ملواند تأیید کرده
  . )2012، 8و گریوا

) در پژوهشی با عنوان تأثیر 2017( 9ندلکویک
من ساخت ض ،کاري تحصیلیانداز زمان بر اهمالچشم

انداز زمانی گذشته منفی، حال مدلی با سه بعد چشم
درصد از واریانس  36گرا و آینده، با قدرت تبیین لذت

کاري تحصیلی، ارتباط مثبت ابعاد گذشته متغیر اهمال
گرا و رابطه منفی بعد آینده را با منفی و حال لذت

                                                
1. Past Positive 
2. Past Negative 
3. Present Hedonistic 
4. Present Fatalistic 
5 . Future 
6. Balanced time perspective 
7. Mello 
8. Anagnostopoulos & Griva 
9. Nedeljkovic 

و همکاران  10فراري کاري تحصیلی نشان داد.اهمال
هاي ) در پژوهش1395گلستانه و همکاران () و 2012(

کاري انداز زمانی و اهمالخود وجود رابطه بین ابعاد چشم
نامه ) در پایان2001( 11اند. بوساتوتحصیلی را ثابت کرده

گرا نسبت به آموزان حالخود اظهار داشت دانش
کاري گرا، تمایل بیشتري به اهمالآموزان آیندهدانش

کنندة بینی) پیش1395نی و اعالیی (تحصیلی دارند. روش
زمان  اندازکاري تحصیلی را چشممعکوس اهمال

) 1394دانند. نتایج پژوهش شفیعی تبار و زبردست (می
گرا و گذشته منفی به نشان داد که ابعاد آینده، حال لذت

کاري تحصیلی بینی اهمالطور معناداري قادر به پیش
بود که دانشجویانی  آن ،دانشجویان است و نتیجه کلی

اند، کاري تحصیلی باالتري از خود نشان دادهکه اهمال
گیرند و در مقابل به لذت آنی و کمتر آینده را در نظر می

احمدي و زینالی  تجارب منفی گذشته تمرکز دارند.
) در پژوهش خود نشان دادند که اعتیاد به 1397(

حصیلی، کاري تهاي اجتماعی از طریق ایجاد اهمالشبکه
کاهش کیفیت خواب و افزایش استرس تحصیلی، بر 

آموزان اثر غیرمستقیم و منفی پیشرفت تحصیلی دانش
 و نتایج مخرب هابا توجه به آسیب ؛ بنابرایندارد

شغلی و  آینده تحصیلی،ر پیشرفت بکاري تحصیلی اهمال
و با توجه به اشاره  دانشجویان زندگی شخصی

)، گوتیزر 2009)، سینگر (2015استوالرسکی و همکاران (
)، به نقل از حقیقی و 2009) و فان (2015براجوس (

گی در تأثیر ) به وجود تفاوت فرهن1397همکاران (
چنین تحقیقی در ندادن چنین انجام انداز زمان و همچشم

هاي زیر انجام پژوهشی با هدف بررسی فرضیهایران، 
  :شد

کاري الی اهمبینپیشانداز زمانی در ابعاد چشم - 1
  تحصیلی دانشجویان دانشگاه یزد نقش دارند.

کاري ی اهمالبینپیشعوامل شخصیتی در  - 2
 تحصیلی دانشجویان دانشگاه یزد نقش دارند.

  

                                                
10. Ferrari 
11. Bosato 
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  روش
پژوهش حاضر یک تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و 

در سال جامعه آماري شامل تمامی دانشجویان دانشگاه یزد 
اي چند نفر از آنها به شیوه خوشه 200که تعداد  بود 1397
دیس به این صورت که ابتدا سه پر ؛اي انتخاب شدندمرحله

 دو ،اصلی دانشگاه در نظر گرفته شد و از هر پردیس
 تمام و شد انتخاب کالس 6 تعداد جمعاً یعنی دانشکده،
 در حاضر پژوهش نمونه عنوان به کالس، 6 این دانشجویان

 استفاده هاداده گردآوري براي زیر هايابزار شد. گرفته نظر
  شد:

 نامهپرسش این زیمباردو: زمان اندازچشم مقیاس
 د.کنمی يگیراندازه را زمانی بعد پنج که دارد ماده 56
 کامالً از لیکرت طیف اساس بر مقیاس این گذارينمره

 هستند منفی هاگویه از بعضی است. موافقم کامالً تا مخالفم
 صورت به کدگذاري عمل هاداده يآورجمع از پس که

 منظور به کرونباخ آلفاي ضریب شود.می انجام معکوس
 بعد پنج براي حاضر، مطالعه در ابزار این پایایی سبهمحا

 و جبرگرا حال گرا،لذت حال مثبت، گذشته منفی، گذشته
 آمد. دست به 83/0 و 70/0 ،73/0 ،73/0 ،61/0 آینده

 همان به را کرونباخ آلفاي ضریب )1999( بوید و زیمباردو
 77/0 و 74/0 ،79/0 ،80/0 ،82/0 یادشده هايمؤلفه ترتیب
 این املیع 5 ساختار همچنینآنها  آوردند. دست به

 اکتشافی و تأییدي عاملی تحلیل از استفاده با را نامهپرسش
 پژوهشی در نیز )1394( همکاران و لوتقی اند.کرده تأیید
 اکتشافی عاملی تحلیل از استفاده با را نامهپرسش این روایی
 آلفاي ایبضر مقدار دند.کر توصیه را آن از استفاده و تأیید

 ،59/0 ،72/0 قبلی، هايمؤلفه همان ترتیب به کرونباخ،
   .است 67/0 و 56/0 ،70/0

 کوتاه: فرم – )NEO-FFI( شخصیت عوامل مقیاس
 شخصیت اصلی عامل پنج سنجش براي نامهپرسش این
 به گشودگی )،E( گراییبرون )،N( رنجورخوییروان یعنی
 طراحی )C( پذیريمسئولیت و )A( گراییتوافق )،O( تجربه

 .است سؤال) 12 عامل (هر سؤال 60 بر مشتمل و دهش
 (کامالً لیکرتی مقیاس اساس بر نامهپرسش این نامهپاسخ

 تنظیم موافقم) کامالً و موافقم تفاوت،بی مخالفم، مخالفم،
 مواد تمام در نامهپرسش این فرم گذارينمره است. شده

 دموا از برخی گذارينمره در که معنی این به ؛نیست یکسان
 مخالفم ،4 نمره مخالفم کامالً به ،نامهپرسش کوتاه فرم
موافقم  کامالً و 1 نمره موافقم ،2 نمره تفاوتبی ،3 نمره

گیرد. در حالی که برخی دیگر از مواد این تعلق می 0نمره 

  پژوهشهاي میانگین و انحراف معیار متغیر .1 جدول
  انحراف معیار  میانگین  رمتغی
  86/12  71/78  کاري تحصیلی کلاهمال
  62/4  86/23  تکاري در امتحانااهمال
  26/5  15/31  کاري در تکالیفاهمال
  48/4  7/23  کاري در مقاالتاهمال
  97/5  81/25  خوییرنجورروان
  98/5  1/20  گراییبرون

  55/4  96/22  به تجربه گشودگی
  88/4  3/20  گراییتوافق

  75/6  16/16  پذیريمسئولیت
  44/0  46/3  گذشته مثبت
  68/0  02/3  گذشته منفی

  46/0  17/3  گراحال لذت 
  60/0  60/2  حال جبرگرا

  57/0  70/3  آینده

  ماتریس همبستگی متغیرهاي پژوهش .2 جدول
  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  متغیرها

                      1  گذشته مثبت-1
                    1  -05/0  گذشته منفی -2
                  1  26/0**  -05/0  آینده-3
                1  - 34/0**  36/0**  01/0  گراحال لذت-4
              1  49/0**  - 43/0**  62/0**  -127/0  گراحال جبر-5
            1  - 63/0**  - 32/0**  06/0  74/0**  07/0  خوییجورروان-6
          1  - 27/0**  16/0*  09/0  - 26/0**  43/0**  07/0  گراییبرون-7
        1  -08/0  -10/0  09/0  -01/0  01/0  -08/0  07/0  گشودگی-8
      1  - 19/0**  26/0**  - 34/0**  26/0**  25/0**  -05/0  36/0**  -03/0  گراییتوافق -9

    1  16/0*  -04/0  48/0**  14/0*  33/0**  26/0**  68/0**  32/0**  001/0  پذیريمسئولیت-10
  1  48/0**  08/0  -08/0  11/0  42/0**  37/0**  32/0**  30/0**  51/0**  02/0  يکاراهمال -11

 )P<0.01اطمینان ( 99/0ح داري در سط** معنا
  )P<0.05اطمینان ( 95/0داري در سطح * معنا
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گذاري فرم کوتاه به صورت عکس حالت گفته شده نمره
   ).1380(گروسی فرشی،  شوندمی

 این پایایی و روایی ،)1380( کارانهم و فرشی گروسی
یاد  بعد پنج براي شده محاسبه ضرایب و تأیید را نامهپرسش

 76/0 ،68/0 ،62/0 ،66/0 ،72/0 ترتیب به را شده در باال
 روش از استفاده با ،)1386( روز آتش پژوهش در کردند. گزارش
 صفت 5 از یک هر براي کرونباخ آلفاي ضریب درونی، همسانی

 این و 77/0 و 38/0 ،27/0 ،55/0 ،74/0 ترتیب همان به را
 هايمؤلفه براي ترتیب همان به حاضر پژوهش در مقدار
  آمد. دست به 72/0 و 56/0 ،68/0 ،58/0 ،69/0 یادشده

 را نامهپرسش این تحصیلی: يکاراهمال مقیاس
 گویه 27 مقیاس این اند.ساخته )1984( ١راثبلوم و سولومون

 براي شدن آماده اول، مؤلفه د:کنمی بررسی ار مؤلفه 3 دارد
 سوم، مؤلفه و تکالیف براي شدن آماده دوم، مؤلفه امتحانات؛

 8 شامل ترتیب به که است ترمپایان هايمقاله براي شدن آماده
 از اي،گزینه 5 طیف هرگویه مقابل در .است گویه 8 و 11 ،

 پژوهش در مهناپرسش روایی دارد. قرار )5( همیشه تا )1( هرگز
 عاملی تحلیل روش از استفاده با )1386( دالورپور و جوکار
 پژوهشی در )1390( چاريحسین و نامیان شد. تأیید و محاسبه
 به 73/0 کرونباخ آلفاي روش به را نامهپرسش پایایی ضریب
نامه محاسبات براي ضریب آلفاي کرونباخ پرسشآوردند.  دست

  داد.را نشان  86/0در پژوهش حاضر 
) و روش 22(نسخه  SPSSافزار ها از نرمبراي تحلیل داده

) p<0.05( رگرسیون به شیوه همزمان در سطح معناداري
  استفاده شد.

  

                                                
1. Solomon, Rothblum 

  هایافته
 معیار انحراف و میانگین جدول ها،یافته ابتدایی بخش در

  .شودمی داده نشان پژوهش متغیرهاي در هاآزمودنی
انداز زمان گی ابعاد چشمکنندبینیبراي بررسی نقش پیش

کاري تحصیلی دانشجویان دانشگاه یزد از تحلیل در اهمال
و قبل از  رگرسیون چندگانه به روش همزمان استفاده شده است

از  نکردن هاي مقدماتی براي اطمینان از تخطیآن بررسی
ها در متغیر وابسته (چولگی هاي نرمال بودن توزیع دادهمفروضه

بین همبستگی بین متغیرهاي پیشنبود ا) و هو کشیدگی داده
  خطی) صورت گرفت.(آزمون هم
 متغیر شود،دیده می )3( شماره جدول در که گونه همان
 )>001/0P( معناداري و مثبت کنندهبینیپیش منفی گذشته

 چه هر که معنا این به است؛ تحصیلی يکاراهمال رايب
 منفی نگرش و گذشته بارهدر تأسف و بدبینی میزان دانشجو
 تحصیلی کارياهمال باشد، بیشتر دانشجو در آن، به نسبت
 بعد همچنین و شد. خواهد مشاهده وي در نیز بیشتري
 براي )>001/0P( معناداري و منفی کنندهبینیپیش گراییآینده
 تمرکز آینده بر که افرادي یعنی است. تحصیلی کارياهمال
 دهند.می بروز خود از کمتري تحصیلی کارياهمال میزان دارند،
 ابعاد که معنی این به است؛ 30/0 با برابر R مجذور مقدار
 کارياهمال واریانس از درصد 30 مجموع در زمان اندازچشم

 مدل کلی معناداري رمقدا همچنین کنند.می تبیین را تحصیلی
)001/0P<( یبینپیش براي مدل این که است این بیانگر 

  است. معنادار تحصیلی کارياهمال
 عوامل کنندگیبینیپیش نقش بررسی براي ادامه در

 یزد، دانشگاه دانشجویان در تحصیلی کارياهمال در شخصیت
 زیر شرح به همزمان شیوه به چندگانه رگرسیون تحلیل از نیز
  است. شده تفادهاس

 انداز زمانبر اساس ابعاد چشمکاري تحصیلی نتایج تحلیل رگرسیون به شیوه همزمان متغیر اهمال .3جدول 

  ضریب استاندارد  ضرایب غیراستاندارد  متغیرها
T  Sig  

B SE β  
  0001/0  04/5    16/11  29/56  مقدار ثابت
  979/0  026/0  002/0  71/1  045/0  گراي مثبتگذشته
  0001/0  80/5  448/0  42/1  29/8  گراي منفیگذشته
  015/0  - 45/2  - 165/0  5/1  - 67/3  ده گراآین

  076/0  78/1  125/0  09/1  39/3  حال گراي لذت طلب
  646/0  - 460/0  - 040/0  82/1  - 839/0  حال گراي جبرطلب

306/0 =2R   553/0 =R  
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 ابعاد شودمی مشخص )4( جدول در که گونه همان
 0001/0 معناداري سطح در پذیريمسئولیت و خوییرنجورروان
 ةکنندبینیپیش ،05/0 معناداري سطح در گراییبرون بعد و

 جهت در پذیريمسئولیت بعد هستند. تحصیلی کارياهمال
 جهت در را صیلیتح کارياهمال ،یادشده عوامل بقیه و منفی
 46/0 با برابر R مجذور مقدار کنند.می بینیپیش مثبت
 در یادشده بینپیش متغیرهاي که معنی این به باشد،می

 تبیین را تحصیلی کارياهمال واریانس از درصد 46 مجموع
 بیانگر )>001/0P( مدل کلی معناداري مقدار همچنین کنند.می
 کارياهمال متغیر یبینپیش براي مدل این که است این

   است. معنادار تحصیلی
  

   بحثو گیري نتیجه
 و زمان اندازچشم ابعاد نقش بررسی هدف با حاضر پژوهش
 دانشگاه دانشجویان تحصیلی کارياهمال در شخصیتی عوامل
 هايفرضیه فرایند، این طی در منظور همین به و شد انجام یزد

 همزمان، روش به چندگانه رگرسیون تحلیل روش با پژوهش
  شد. آزمون

 است آن از حاکی ها،داده تحلیل و تجزیه از حاصل نتایج
 کارياهمال متغیر بینیپیش به قادر زمان اندازچشم ابعاد که

 تحصیلی کارياهمال و آینده بین که صورت این به است؛
 يکاراهمال و منفی گذشته بین و معنادار و منفی ارتباط

 نتایج با همگام که دارد وجود داريمعنا و مثبت رابطه تحصیلی
 و )1394( بردستز و تبارشفیعی )،2017( ندلکویک تحقیقات
 تمرکز آینده بر که افرادي .است )1395( همکاران و گلستانه
 حس خودکارآمدي، افزایش همچون صفاتی بروز با دارند

 احتمال ،ارزیابی به نفس به اعتماد و امید پذیري،مسئولیت
 پرداخته آینده در مثبت پیامدهاي اهمیت و مطلوب هايپاداش

 گیريجهت اهداف، گرفتن نظر در با و )2008 بوید، و (زیمباردو

 از اجتناب و هدفمند ریزيبرنامه آینده، سمت به مناسب
 نشان خود از کمتري کارياهمال زودگذر، لذات به پرداختن

 با منفی، گذشته بعد در باال نمره با افرادي مقابل در و دهندمی
 و گیرندمی نظر در را آینده کمتر گذشته، منفی اتفاقات بر تمرکز

؛ مانندمی باز آینده براي مهم تصمیمات گرفتن و ریزيبرنامه از
 بیشترآنها  منفی، گرايگذشته افراد هايویژگی طبق بنابراین
  هستند. تحصیلی کارياهمال مستعد

 صفات بین که ددهمی نشان پژوهش این نتایج دیگر
 کارياهمال با پذیريمسئولیت و گراییبرون خویی،رنجورروان
 هايپژوهش نتایج دارد. وجود معناداري ارتباط یتحصیل
 ،)1395( ببرازي و حمیدي ،)1396( قاسمی و فرتمنایی
 ،)1393( محمدیان گل )،1393( نیک منصوري و فرتمنایی
 مورات )،1389( همکاران و بیرامی )،1391( همکاران و هاشمی

 4کالریانا )،2012( 3اوزر )،2015( 2ژوبرت )،2016( 1ارکان و
 چیل پاي و سیمپسون ،)2011( همکاران و 5فریمن ، )2013(
 یارتباط نیز )1995( 6بلوم و جانسون و )2007( استیل ،)2009(

 .اندیافته تحصیلی کارياهمال و شخصیتی صفات بین

 داراي منفی، عواطف ۀتجرب به تمایل با رنجورروان افراد
 تنباالرف استرس، مقابل در کم مقاومت غیرمنطقی، عقاید

 برابر در سرعت به مناسب، دهیسازمان فقدان و منفی هیجانات
 نیز بیشتري کارياهمال و کرده ناتوانی احساس تکالیف انجام
 گراییبرون در پایین نمره با افراد سویی از دهند.می بروز خود از

 به نسبت و دارند استقالل به بیشتري گرایش گرا)،درون (افراد

                                                
1. Murat & Erkan 
2. Joubert 
3. Ozer 
4. Clariana 
5. Freeman 
6. Johnson & Bloom 

 کاري تحصیلی بر اساس عوامل شخصیتنتایج تحلیل رگرسیون به شیوه همزمان متغیر اهمال .4 جدول

  ضریب استاندارد  ضرایب غیراستاندارد  متغیرها
T  Sig  

B SE β  
  0001/0  968/9    01/12  72/119  مقدار ثابت

- 17/1  روان رنجور خویی  208/0  544/0 -  634/5 -  0001/0  
  038/0  - 118/2  - 209/0  212/0  - 449/0  گراییبرون

  148/0  - 461/1  - 130/0  251/0  - 367/0  گشودگی
  079/0  - 784/1  - 176/0  260/0  - 465/0  گراییتوافق

  0001/0  525/5  523/0  180/0  995/0  پذیريمسئولیت
R=0/682  R2=   0/465 
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 دلیل به و کنندمی راحتی احساس یشترب بودن تنها از بقیه،
 براي کافی زمان داشتن و گسترده اجتماعی روابط نداشتن
آنها  در نیز کارياهمال احتمال تحصیلی، امور به پرداختن
 است معتقد )2007( استیل که گونه همان یابد.می کاهش
 است پذیريمسئولیت فقدان با برابر مفهومی نظر از کارياهمال

 ارتباط در پیشرفت براي کم انگیزه و دهیسازمان در ضعف با و
 را متغیر دو این معکوس رابطه نیز حاضر پژوهش نتایج است،
 باال، کفایت بودن، مصمم دلیل به پذیرمسئولیت افراد داد. نشان

 نمره بودن، وجدان با و کارها در نظم داشتن طلبی،پیشرفت
  آورند. ندخواه دست به تحصیلی کارياهمال در پایینی

 ابعاد داد نشان که حاضر پژوهش هايیافته به باتوجه
 يکاراهمال در زمان اندازچشم هدفمند آینده و منفی گذشته
 مراکز شودمی توصیه ؛ بنابرایندارند نقش دانشجویان تحصیلی
 با هادانشگاه مشاوره مراکز ویژهه ب هادانشگاه درمانی و آموزشی
 موج رویکردهاي طبق درمانی - شیآموز هايکارگاه برگزاري
 و تعهد و پذیرش بر مبتنی درمان رویکرد ویژهه ب درمان سومِ

 که بدهند یاد دانشجویان به دکنن سعی خود به شفقت رویکرد
 گذشته از گذر و پذیرش مثبت، گذشته یادآوري دنبال به بیشتر
 باشند. آینده به نسبت متعهدانه و مثبت دید یک داشتن و منفی

 رنجورخویی،روان ابعاد نقش وجود به توجه با ینهمچن
 تحصیلی يکاراهمال در پذیريمسولیت و گراییبرون

 پیشنهاد هادانشگاه مشاوره مراکز مشاوران به دانشجویان
 دانشجویان شخصیتی هايویژگی دقیق ارزیابی ضمن شودمی

 در سعی مناسب درمانی هايروش در پیش گرفتن با کاراهمال
 شخصیتی مثبت هايویژگی ارتقا و منفی هايویژگی بهبود

  باشند. داشته دانشجویان
 اندازچشم ابعاد از برخی بین همبستگی رابطه وجود به نظر
 پیشنهاد تحصیلی کارياهمال با شخصیت صفات و زمان
 قالب در متغیرها بین علی ارتباط آتی، هايپژوهش در شودمی
 جاآن از و گیرد قرار ققانمح نظر مد ساختاري معادالت مدل
 رشته و دانشکده چند به محدود پژوهش این در گیرينمونه که

 همین با پژوهشی شودمی پیشنهاد است؛ بنابراین خاص
 و پذیرد صورت نیز دیگر هايدانشکده و هارشته براي موضوع

 کارياهمال بر شخصیت کلی عامل 5 نقش بررسی به توجه با
 پژوهش این در که عواملی از ترجزئی صفات ارتباط تحصیلی،
 مورد دانشجویان تحصیلی کارياهمال با اند،شده معنادار
  گیرد. قرار پژوهش

  
   منابع
 طریق از تحصیلی پیشرفت یبینپیش ).1386( بهروز روز، آتش

 کارشناسی هنامپایان شخصیتی. گانه پنج صفات و دلبستگی
  بهشتی. شهید دانشگاه ارشد.

 ترجمه ،يکاراهمال شناسیروان جیمزنال، ویلیام و آلبرت آلیس
  .1375 امید، مؤسسه تهران، فرجاد، محمدعلی

 هايشبکه به اعتیاد ثیرأت ).1397( علی زینالی، و ژاله احمدي،
 میانجی نقش آموزان:دانش تحصیلی پیشرفت در اجتماعی
 .تحصیلی استرس و تحصیلی کارياهمال خواب، کیفیت
 ،6دوره ،مجازي و آموزشگاهی یادگیري در پژوهش فصلنامه
  .32- 21صص:  ،2 شماره
 فوالدوند، و فریبا اصل، حسینی زهره، دانشپور، منصور، بیرامی،

 گراییکمال و رنجورخوییروان ).1389( خدیجه
 شماره ،1 دوره ،مشاوره فرهنگ ورزي.تعلل هايکنندهیبینپیش

  .44- 21صص ،2
  نور. پیام دانشگاه تهران: .شخصیت یارزشیاب .)1387( مرتضی ترخان،
 و فهیمه مهرپور، مهرانه محسن، باجور، عزیزه، ،خالدي ،صادق لو، تقی

 اندازچشم سیاهه یسنجروان هايویژگی ).1394( قادر بوستانی،
صص:  ،14 شماره ،یسنجروان مجله نوجوانان. در زیمباردو زمان

45-55.  

 کارياهمال تبیین ).1396( المیرا قاسمی و محمدرضا فر، تمنایی
 دو زمان. مدیریت مهارت و شخصیت صفات اساس بر تحصیلی
صص:  ،8 شماره ،5 سال ،یادگیري در شناختی راهبردي فصلنامه

223-244.  
 تبیین ).1393( اعظم ،نیک منصوري و محمدرضا فر، تمنایی

 و گراییکمال شخصیتی، صفات اساس بر تحصیلی کارياهمال
 عالی آموزش انجمن فصلنامه دانشجویان. زندگی از رضایت
 .185 - 165صص:  ،4 شماره ،5 سال ،ایران
 در تحصیلی يکاراهمال شیوع بررسی ).1392( محمدعلی توکلی،
 شناختی،جمعیت هايویژگی با آن ارتباط و دانشجویان بین

 فصلنامه دانشگاه. به ورود از هدف و مطالعه زمان ترجیح
  .122- 100صص:  ،28 شماره ،9 دوره ،تربیتی یشناسروان
 آموزشی ورزيتعلل رابطه ).1386( محمدآقا دالورپور، و بهرام جوکار،
 3 شماره سوم. دوره .تربیتی نوین هاياندیشه پیشرفت. اهداف با
  .80- 61صص:  .4 و
 طهراب ).1392( مهسا ،نجفی صالح و مینا ،فرد پژمان ،جواد حاتمی،

 در تحصیلی ورزيتعلل و پیشرفت هايهدف هوشی، باورهاي
 هاينظام در پژوهش فصلنامه ن.تهرا دانشگاه دانشجویان بین

 .70- 57صص:  ،21شماره ،7 دوره ،آموزشی



 67    یزد دانشگاه دانشجویان تحصیلی کارياهمال در عوامل شخصیتی و زمان اندازچشم ابعاد نقش :منشعارف مروارید ،بفروئی برزگر کاظم

  

 اثر بررسی ).1392( مهري اللهی، لطف و داود سید نسب، حسینی
 درس تحصیلی پیشرفت بر خالقیت هايتکنیک بخشی
 ناحیه متوسطه اول سال دختر انآموزدانش در اجتماعی مطالعات

 ،7 سال ،ارزشیابی و آموزش پژوهشی- علمی نشریه .تبریز دو
  .37- 23صص ،27 شماره
 حاجی و منیجه ییالق، شهنی غالمحسین، مکتبی، سلیم، حقیقی،

 نظریه بر مبتنی مداخله یک تأثیر ).1397( علیرضا یخچالی،
 و تحصیلی خودکارآمدي پیشرفت، انگیزش بر آینده اندازچشم
 و آموزشگاهی یادگیري در پژوهش فصلنامه زمان. زانداچشم

  .48- 33صص:  ،2 شماره ،6دوره ،مجازي
ۀ رابط بررسی ).1395( محمدباقر ببرازي، و فریده حمیدي،

 امتحان. اضطراب با پیشرفت اهداف و شخصیتی هايویژگی
  319ص:  ،40 شماره ،آموزش فناوري فصلنامه
 سرابی، الوندي و حسن شاهی، ،محمدآقا دالورپور، ،حسین ذوالفقاري،
 به )OCEAN( شخصیتی بزرگ رگه پنج ).1392( محمد
 علوم مجله دانشجویان. تحصیلی تعلل کننده یبینپیش عنوان

  .409- 393صص:  ،47 شماره ،12 دوره ،روانشناختی
 حقانی، و طاهره ،قزلجه نجفی ،فرزاد رسولی، صارمی ،فروغ رفیعی،

 خودکارآمدي و موفقیت با آکادمیک تعویق ارتباط ).1393(حمید
 .تهران پزشکی علوم انشگاهد پرستاري دانشجویان در تحصیلی
صص:  44 شماره ،4 دوره پزشکی، علوم در آموزش ایرانی مجله

20-44.   
 اندازچشم بین رابطه ).1395( غالمحسین اعالیی، و زهرا روشنی،

 تحصیلی يکاراهمال با تحصیلی آوريتاب و زمانی
 و ایران نوین هايپژوهش ملی کنفرانس اولین .آموزاندانش
 شیراز، انسانی، علوم و حسابداري و اقتصاد مدیریت، در جهان
  .شوشتر کاربردي علمی دانشگاه

 ).1396( مینا محبی، و میرمحمود میرنسب، محمد، اظهري، ستایشی
 گريمیانجی نقش با تحصیلی پیشرفت و امیدواري رابطه
 پژوهشی علمی نشریه آموزان.دانش در تحصیلی کارياهمال
  .142- 125صص:  ،37 شماره دهم، سال ،ارزشیابی و آموزش

 يکاراهمال یبینپیش ).1394( زبردست عذرا و مهدیه ،تبار شفیعی
 سومین زمانی، اندازمچش ابعاد براساس دانشجویان تحصیلی
 موسسه تهران، رفتاري، علوم و یشناسروان ملی کنفرانس
  نارکیش. رسانی اطالع
 نیلفروشان، عبداهللا، آبادي،شفیع محمد، مصطفوي، محمدرضا، عابدي،

 در اشتغال امید ).1394( ابوالقاسم رودبنه، مراد عیسی و پریسا

 هشتم، دوره ،نیسازما و شغلی مشاوره فصلنامه زمان. اندازچشم
  .103- 85صص:  ،26 شماره
 روحانی، و السادات مژگان اقوامی، ،کوروش امینی، ،زینب قهرمانی،
 هايسبک شخصیتی، هايویژگی بین ارتباط ).1394( مهین

 مامایی. و پرستاري دانشجویان تحصیلی پیشرفت و یادگیري
  .62-52 صص ،4 شماره چهارم، سال ،پرستاري آموزش مجله
 طباطبایی، قاضی و امیرهوشنگ مهریار، ،میرتقی فرشی، گروسی

 (NEO) نئو شخصیتی جدید آزمون کاربرد ).1380( سیدمحمود
 دانشجویان بین در آن عاملی ساختار و هاویژگی تحلیل یبررس و

 ،39 شماره ،11 دوره ،الزهرا انسانی علوم .ایران هايدانشگاه
 .198- 173صص: 

 شخصیت ارزیابی در نوین رویکردي ).1380( میرتقی فرشی، گروسی
 تبریز: اول. چاپ شخصیت). مطالعات در عاملی تحلیل (کاربرد
  ژوه.پ جامعه و دانیال نشر
 رابطه ).1395( یوسف دهقانی، و سیدعلی افشین، سیدموسی، گلستانه،
 و تحصیلی تعلل هدف، گیريجهت با زمان اندازچشم بین

 دانشگاه مختلف هايدانشکده دانشجویان تحصیلیِ پیشرفت
- 52صص:  ،10 شماره ،اجتماعی شناخت فصلنامه فارس، خلیج

69.  
 بر تحصیلی ورزي تعلل یبینپیش ).1393( محسن محمدیان، گل

 ورزشکار. دانشجویان بین در شخصیت نیرومند رگه پنج اساس
 ،17 شماره پنجم، سال .بالینی شناسیروان مطالعات فصلنامه
  .75- 49صص: 

 يکاراهمال تبیین ).1390( مسعود چناري،حسین و سارا نامیان،
 .کنترل هسته و مذهبی باورهاي اساس بر دانشجویان تحصیلی
- 99صص:  ،14 شماره ،8 دوره ،تربیتی یشناسروان مطالعات

126. 
 ).1391( میرحسن ري،سیدعام و مهرداد زاده، محرم محسن، وحدانی،

 در شغلی فرسودگی و عاملی)5 (مدل شخصیت ابعاد بین ارتباط
 استثنائی، تربیت و تعلیم خراسان. استان استثنایی مدارس معلمان
  .14- 5صص:  ،113 شماره ،5 دوره
 بدري، و نعیمه عباسی، ماشینچی فریده، مصطفوي، تورج، هاشمی،
 رآمدي،خودکا هدف، یرگیرجهت نقش ).1391( رحیم
 ،معاصر یشناسروان ورزي.تعلل در شخصیت گريتنظیمخود
  .84- 73صص:  ،1 شماره ،7 دوره
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