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  چکیده
 کارياهمال هستند، روهروب آن با دانشجویان بیشتر که هاییچالش از یکی

 کارياهمال که آنجایی از است. امور انجام در تاخیر معناي به تحصیلی
 با باشد، تاثیرگذار دانشجویان زندگی مختلف هايجنبه بر تواندمی تحصیلی
 برداشت؛ آن رفع یا و کاهش جهت در گامی توانمی مرتبط، عوامل شناسایی
 کارياهمال در خود به شفقت نقش تعیین هدف با حاضر مطالعۀ بنابراین
 انجام یزد دانشگاه دانشجویان در ايتجربه اجتناب گريواسطه با تحصیلی

 بود. همبستگی - توصیفی مطالعه، این در پژوهش طرح است. شده
 از پسر) 167 و دختر 208( نفر 375 شامل پژوهش این کنندگانشرکت

 بر که بودند1397- 98 تحصیلی سال در یزد دانشگاه کارشناسی دانشجویان
 منظور به شدند. انتخاب تصادفی ايخوشه گیرينمونه روش اساس
 و سولومون تحصیلی کارياهمال نامۀپرسش از پژوهش، هايداده آوريجمع
 پذیرش نامهپرسش و )2003( نف خود به شفقت نامهپرسش )،1984( راثبلوم

 روش با هاداده تحلیل و تجزیه شد. استفاده )2011( همکاران و بوند عمل و
 افزارنرم از استفاده با ساختاري معادالت یابیمدل رویکرد بر مبتنی همبستگی
AMOS به خود به شفقت که داد نشان نتایج گرفت. انجام 24 ویرایش 
و )β = - 69/0( ايتجربه اجتناب معنادار و منفی مستقیم، صورت
 ايتجربه اجتناب کند.می بینیپیش را )β = - 33/0( تحصیلی کارياهمال
 را )β =24/0( تحصیلی کارياهمال معنادار و مثبت مستقیم، صورت به نیز
 بین رابطۀ در ايتجربه اجتناب داد نشان نتایج نهایت در کند.می بینیپیش
 بنابراین است؛ ايواسطه نقش داراي تحصیلی کارياهمال و خود به شفقت
 پذیريانعطاف و خود به شفقت افزایش با که گرفت نتیجه توانمی
 کارياهمال حدودي تا توانمی اي)تجربه اجتناب (کاهش شناختیروان

داد. کاهش را دانشجویان تحصیلی

   کلیدي واژگان
.دانشجو اي،تجربه اجتناب خود، به شفقت تحصیلی، کارياهمال

Abstract  
One of challenges that students face with is academic 
procrastination. It means “delay in performing a task”. 
Since academic procrastination could affect various 
aspects of students' personal and social life, by identify-
ing related factors, steps can be taken toward reducing or 
eliminating it. This study aimed at determination the role 
of self- compassion on academic procrastination by 
mediating role of experimental avoidance in students of 
Yazd University. The research design was descriptive-
correlational. The participants of this study were 375 
(208 girls and 167 boys) undergraduate students of Yazd 
University in the academic year 2018-19, that were se-
lected on the basis of random cluster sampling. Data 
were collected by academic procrastination question-
naire (Solomon & Rothblum, 1984), self-compassion 
questionnaire (Neff, 2003) and acceptance and practice 
questionnaire (Bond and et al, 2011). Data analysis was 
performed by using correlation method based on struc-
tural equation modeling approach using AMOS software 
version 24. The results showed that compassion predicts 
directly, negatively and significantly, experiential avoid-
ance (β = -0.69) and academic procrastination (β = -
0.33). Experiential avoidance also directly, positively, 
and significantly predicts academic procrastination (β = 
0.24). Finally, the results showed that experiential avoid-
ance plays a mediating role in the relationship between 
self-compassion and academic procrastination. There-
fore, it can be concluded that by increasing self-
compassion and psychology flexibility (reducing experi-
ential avoidance) students' academic procrastination can 
be to some extent reduced. 

Keywords 
Academic Procrastination, Self-compassion, Experien-
tial Avoidance, Student. 
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  مقدمه
 آن بودن پیچیده علت به انسان رفتارهاي از بسیاري درك
 و شناسانروان هايدغدغه از یکی و مشکل بسیار

 است 1کارياهمال رفتارها، این از یکی است. پژوهشگران
 ینا وزهمرا .)2004 ،2فراري و فیچیل الي، (اسکوئنبرگ،

 منجاا به و دنبو لفعا دن،بو مولد که ستا آشکار مرا
 ،هستند شمندارز ربسیا هايفعالیت از تکالیف نساندر
 تخطی ري،کالهماا و هارکا ختناندا تعویق به که حالیدر

 کارياهمال ست.ا رموا منجاا لمقبو يهارهنجا از مستقیم
 از برخی و دارد وجود افراد از بسیاري در که است رفتاري

 کنند.می بیان فرد ذاتی هايویژگی از را آن پژوهشگران
 و مهم کارهاي انجام و شروع در تعلل به تمایل کارياهمال
 به علم با عمل یک انجام عمدي انداختن تعویق به

 جمله از ).2013 ،3(کلینگسیک است آن منفی پیامدهاي
 مواجه آن با دانشجویان خصوص به هاانسان که مشکالتی
 سولومون، است. تکالیف انجام در آنان کارياهمال هستند،
 تمایل را تحصیلی کارياهمال )1986( 4مورکامی و راثبلوم
 انداختن تعویق به براي فراگیران همیشگی و غالب
 اضطراب با همیشه تقریباً که دانندمی تحصیلی هايفعالیت
 منطقی غیر تأخیر نوعی 5تحصیلی کارياهمال است. همراه

 عملکرد با منفی موارد سایر میان در که است مضر غالباً و
 است مرتبط عاطفی رفاه و دانشجویان سالمت تحصیلی،
 کارياهمال و تعلل اگرچه ).2018 ،6اپدناکر و (زیگلر
 از تواندمی موارد اغلب در اما نیست، سازمسئله همیشه
 اهداف، به نیافتن دست و پیشرفت از ممانعت طریق

 باشد. داشته همراه به ناپذیريجبران و نامطلوب پیامدهاي
 و زمینه که دارد وجود زیادي دالیل شده، انجام تحقیقات در

 موفقیت، از ترس جمله: از هستند کارياهمال رفتار زیربناي
 )،1986 مورکمی، و راثبلوم (سولومون، شکست از ترس

 که ناآگاهانه و آگاهانه (رفتارهاي خودشکنانه رفتارهاي
 انگیزه، نداشتن شود)،می فرد در ناکامی و شکست موجب
 ،7(استیل رنجورخوییروان و سازيخودناتوان کار، سختی

                                                
1. Procrastination 
2. Schounwenburg & Lay & Pychyl & Ferrari 
3. Klingsieck 
4. Solomon & Rothblum & Murakami 
5. Academic Procrastination 
6. Ziegler & Opdenakker 
7. Steel 

ا و (بالکیس مهارت نبود )،2007  نبود )،2007 ،8دور
 و (هاول کار انجام براي الزم دانش و خودتنظیمی
 ،10ویس و (سویسا امتحان اضطراب )،2007 ،9واتسون
 شناختی، انگیزشی، اجتماعی، خانوادگی، مشکالت )،2014
 و (حسین ارتباطی هايمهارت فقدان و اسنادي هايسبک
 شخصیتی عوامل و زمان اندازچشم )،2010 ،11 سلطان
 هايشبکه به اعتیاد )،1398 منش، عارف و بفرویی (برزگر

 است. )1397 زینالی، و (احمدي اجتماعی
 فقدان تواندمی کارياهمال براي احتمالی دالیل از یکی
 ).2017 ،13روبرت و عزیز (حاجی باشد 12خود به شفقت
 ابعاد به نسبت پذیرا و محبت با موضعی خود، به شفقت

 دارد بر در را اصلی مؤلفه سه و است زندگی و خود نامطلوب
 کردن قضاوت مقابل در 14خود با مهربانی از: اندعبارت که
 18آگاهی ذهن و 17انزوا مقابل در 16انسانی اشتراکات ،15خود

 خود به شفقت .19افراطی همانندسازي مقابل در (بهوشیاري)
 با مهربانی چارچوب در خود تجربه پذیرش یا خود پذیرش بر

 کرك (نف، دارد تاکید آگاهی) (ذهن بهوشیاري و خویشتن
 جاي به خود درك خود، با مهربانی ).2007 ،20رود و پاتریک
 و هاکاستی به نسبت حمایت نوعی و خود قضاوت

 هاانسان همه که این به اعتراف است. خود هايکفایتیبی
 ناسالم رفتارهاي درگیر و کنندمی اشتباه هستند، نقص داراي
 (نف، است انسانی مشترك احساسات ویژگی شوند؛می

 در افراطی همانندسازي مقابل در آگاهی ذهن ).2009
 زمان تجارب از روشن و متعادل آگاهی به خود، به شفقت
 یک دردناك هايجنبه شودمی موجب و انجامدمی حال
 نکند اشغال را ذهن مکرراً و شود گرفته نادیده تجربه

 .)1397 میرزامحمدي، و نائینی ایمانی صادق، (اختیاري
 کردن سرزنش جاي به فرد شودمی موجب خود به شفقت
 خود، هايکاستی و کفایتیبی پیرامون فکري نشخوار یا خود

                                                
8. Balkis & Duru 
9. Howell & Watson 
10. Soysa & Weiss 
11. Hussain & Sultan 
12. Self- Compassion 
13. Hajiaziz & Robert 
14. Self-Kindness 
15. Self-Judgment 
16. Common Humanity 
17. Isolation 
18. Mindfulness 
19. Over-Identification 
20. Neff & Kirkpatrick & Rude 
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 هیجانی هايتجربه تاثیر بنابراین بپردازد؛ خود با مهربانی به
 و لطیفی شاکرمی، ).2016 ،1(یانگ رسدمی حداقل به منفی

 متمرکز درمان که دادند نشان پژوهشی در )1398( موسوي
 تاثیر هیجانی خودتنظیمی و پرخاشگري میزان بر شفقت بر

 ندارد. معناداري تاثیر تحصیلی انگیزش بر اما دارد معنادار
 )،1397( همایی و بزرگی دشت جمله از متعدد تحقیقات
 روبرت و عزیز حاجی و )2014( 3سیرویس )،2011( 2اسکندر

 با خود به شفقت باالي سطح که اندداده نشان )2017(
   دارد. ارتباط تحصیلی کارياهمال ترپایین سطوح

 کارياهمال با رسدمی نظر به که عواملی از دیگر یکی
 و دیون (گاگنون، است 4ايتجربه اجتناب باشد، ارتباط در

 بخش دو شامل را ايتجربه اجتناب 6هایس ).2016 ،5فیچل
 شخصی تجارب با تماس برقراري به نسبت میلیبی داند:می

 تالش و رفتاري) هايزمینه و خاطرات افکار، (هیجانات،
 باعث که وقایعی یا دردناك تجارب از اجتناب براي

 ویلسون، استروسال، (هایس، شوندمی تجارب این فراخواندن
 نشان ايتجربه اجتناب ).2004 ،7ترمینو و پیسترلو بیست،
 درونی تجارب با بودن تماس در به فرد نداشتن تمایل دهنده

 موجب تواندمی که شودمی زده حدس و است ناخواسته
 در را پریشانی شدت افزایش و شده ناخوشایندي پیامدهاي
 ).2016 ،8فرگوس و (باردن باشد داشته همراه به درازمدت
 طول و فراوانی شکل، تغییر براي تالش تجربه، از اجتناب
 اند،شده ارزیابی منفی ايگونه به که است رویدادهایی مدت
 اجتناب آنها برانگیزاننده هايموقعیت از فرد که طوري به
 ندارد تمایل فرد که افتدمی اتفاق زمانی اجتناب این کند.می
 افکار، (هیجانات، ناخواسته و درونی تجارب با تماس در

 شکل تغییر براي تالش در و بماند باقی رفتارها) و خاطرات
 دهقانی، (اسماعیلیان، است درونی رویدادهاي این فراوانی و

 توجه با است ممکن افراد بنابراین ).1395 حسنوند، و اکبري
 به و تحصیلی امور در نشدن موفق یا تکالیف دشواري به

 براي و تحصیلی زمینۀ در ناخوشایند هايتجربه آن دنبال

                                                
1. Yang 
2. Iskender 
3. Sirois 
4. Experimental Avoidoance 
5. Gagnon & Dionne & Pychyl 
6. Hayes 
7. Hayes & Strosahl & Wilson & Bissett & Pistorello 

& Toarmino 
8. Bardeen & Fergus 

 به دست ناخوشایند تجارب این با رویارویی از فرار و اجتناب
 محمدي ساعد، جدا، حشمتی پژوهش بزنند. کارياهمال
 گلیک، )،2016( 9ریس )،1397( یوسفی و زنوزیان بایتمر،
 -یوکلس و کارنو ایسنبک، و )2014( 10ارسیلو و میلستن
 و ايتجربه اجتناب بین داد نشان )2019( 11 جوارز
 دارد. وجود معنادار و مثبت رابطه تحصیلی کارياهمال
 کارياهمال که داد نشان )2014( 12بوس و اسکنت پژوهش

 هیجانات و افکار از اجتناب دالیل به دانشجویان بین در
 هايمؤلفه بر مبتنی مداخله ارائۀ و افتدمی اتفاق ناخوشایند
 در کارياهمال رفتارخودشکن کاهش موجب تعهد و پذیرش

 در )2016( فیچیل و دیون گاگنون، شود.می دانشجویان
 پذیرش، با کارياهمال که دادند نشان پژوهشی
 رابطۀ متعهدانه عمل و حال زمان به توجه شناختی،گسلش
 پذیريانعطاف چه هر دیگر رتعبا به دارد. منفی
 باشد، کمتر) ايتجربه (اجتناب بیشتر شناختیروان
 وندیوسف پژوهش نتایج شود.می کمتر تحصیلی کارياهمال

 و پذیرش بر مبتنی درمانی روش داد نشان )1396( رادمهر و
 آموزاندانش تحصیلی کارياهمال میزان کاهش بر تعهد
 شناسایی که کردند بیان محققان است. داشته داريمعنا تاثیر

 و یادگیري اختالل از ناشی هیجانی و روانی مشکالت
 آنها از اجتناب جاي به آنها پذیرش همچنین و آن پیامدهاي

 تحصیلی کارياهمال مانع تواندمی آموزاندانش سوي از
 .شود آموزاندانش

 دارد مختلفی انواع کارياهمال اگرچه داشت توجه باید
 کارياهمال تحصیلی، کارياهمال عمومی، کاري(اهمال

 و کارکردي غیر یا غیروسواسی کارياهمال نوروتیک،
 تحصیلی کارياهمال اما گیري)،تصمیم در کارياهمال
 بررسی و توجه مورد هاکارياهمال سایر از بیشتر

 نوع این منفی پیامدهاي زیرا است؛ گرفته قرار پژوهشگران
 براي ناپذیريجبران و جدي هايآسیب تواندیم کارياهمال
 باشد داشته همراه به دانشجو و آموزدانش هامیلیون

 شیوع میزان پژوهشگران دیگر، سوي از ).1397 (اسدزاده،
 تا درصد 46 از را دانشجویان میان در تحصیلی کارياهمال

 ).1391 اوسطی، از نقل (به اندکرده گزارش درصد 84
                                                
9. Reiss 
10. Glick, Millstein & Orsillo 
11. Eisenbeck, Carreno & Uclés-Juárez 
12. Scent & Boes 
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 بین در کارياهمال باالي شیوع به توجه با بنابراین
 زمینه این در تحقیقاتی که است ضروري و الزم دانشجویان

 این از تا شود شناسایی آن بر تاثیرگذار عوامل و شود انجام
 از کرد. کمک آنان تحصیلی پیشرفت بهبود بر بتوان طریق
 زندگی مختلف هايجنبه بر تواندمی کارياهمال طرفی
 به جامعه که صورتی در باشد. تاثیرگذار اجتماعی و فردي
 چنین باشد مختلف هايزمینه در پیشرفت و رشد دنبال

 کننده نگران دانشجویان بین در کارياهمال از وضعیتی
 هايموقعیت در دانشجویان این آینده در که چرا بود؛ خواهد
 در کارياهمال رفتار بروز احتمال که گیرندمی قرار شغلی

 شناخت بنابراین یابد.می افزایش نیز شغلی هايموقعیت
 کاهش زمینۀ در تواندمی کارياهمال بر تاثیرگذار عوامل

   دهد. پیشنهاد را موثري راهکارهاي دانشجویان کارياهمال
 انجام هايپژوهش به توجه با و نظري مبانی براساس

 پژوهش فرضی مدل تحصیلی کارياهمال حیطه در گرفته
  است: شده ترسیم گونه بدین حاضر

  
  روش
 از و است بنیادي تحقیق یک هدف لحاظ از حاضر پژوهش
 و گیردمی جاي توصیفی تحقیقات در هاداده گردآوري منظر
 است. ساختاري معادالت نوع از همبستگی تردقیق طور به

 دانشجویان همۀ شامل پژوهش این مطالعه مورد جامعۀ
- 98 تحصیلی سال در یزد دانشگاه پسر و دختر کارشناسی

 در دانشگاه آمار مرکز طرف از شده ارائه آمار طبق بود؛ 1397
 در دانشجو 8759 کارشناسی مقطع در تحصیلی، سال این

 شامل پژوهش نمونۀ بودند. تحصیل به مشغول یزد دانشگاه
 کارشناسی دانشجویان از پسر) 167 و دختر 208( نفر 375

 ايخوشه گیرينمونه روش اساس بر که بودند یزد دانشگاه
 روش با هاداده تحلیل و تجزیه شدند. انتخاب تصادفی

 با ساختاري معادالت یابیمدل رویکرد بر مبتنی همبستگی
   گرفت. انجام 24 ویرایش AMOS افزارنرم از استفاده

 مقیاس تحصیلی: کارياهمال نامۀپرسش
 اند.ساخته )1984( راثبلوم و سولومون را تحصیلی کارياهمال
 شدن آماده مؤلفه سه که است گویه 27 داراي مقیاس این
 تکالیف براي شدن آماده )،8 تا 1 هاي(گویه امتحانات براي
 ترم پایان هايمقاله براي شدن آماده و )19 تا 9 هاي(گویه
 به مقیاس این گذارينمره سنجد.می را )27 تا 20 هاي(گویه
 ).5 همیشه= تا ،1هرگز= (از است ايدرجه پنج لیکرت صورت
 25- 23- 21- 16- 15- 13- 11- 6- 4 - 2 هايگویه همچنین

 این در بنابراین شود؛می گذارينمره معکوس صورت به
 و بیشتر تحصیلی کارياهمال بیانگر باال، نمره نامهپرسش
 در بود. خواهد کمتر تحصیلی کارياهمال بیانگر پایین، نمره

 روش به آزمون پایایی )1392( لطیفیان و هاشمی پژوهش

 پایایی )1394( همتی پژوهش در و 81/0 کرونباخ آلفاي
 و جوکار نیز را آن روایی است. شده برآورد79/0 مقیاس
 نقطۀ آن سازندگان اند.آورده دست به 81/0 )1386( دالورپور
 در باال به 60 نمره ،1هاپه اما اند،نکرده تعیین آن براي برش
 را پایین به 35 نمره و باال کارياهمال را آزمون این

 همتی، از نقل (به است کرده تعریف پایین کارياهمال
 روش از استفاده با حاضر پژوهش در ابزار پایایی ).1394
  آمد. دست به 85/0 کرونباخ آلفاي

 سال در نف را مقیاس این خود: به شفقت نامۀپرسش
 گویه 26 شامل خود به شفقت نامۀپرسش است. ساخته 2003

 خود قضاوت برابر در خود با مهربانی کلی مؤلفه سه و
 )،26 و 23 ،21 ،19 ،16 ،12 ،11 ،8 ،5 ،1 هاي(گویه

 ،13 ،10 ،7 ،4 ،3 هاي(گویه انزوا برابر در انسانی اشتراکات
 افراطی همانندسازي برابر در بهشیاري و )25 و 18 ،15

 گذارينمره است. )24 و 22 ،20 ،17 ،14 ،9 ،6 ،2 هاي(گویه
 کامالً از ايدرجه پنج لیکرت طیف یک در مقیاس این

 ،8 ،6 ،4 ،2 ،1 هايگویه است. 5 موافقم= کامالً تا 1مخالفم=
 گذارينمره داراي 25 و 24 ،21 ،20 ،18 ،16 ،13 ،11

                                                
1. Hoppe 

 تحصیلی کارياهمال خود به شفقت تجربی اجتناب

 حاضر پژوهش فرضی مدل .1 شکل
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 به شفقت بیانگر باال نمرة نامهپرسش این در هستند. معکوس
 در است. کمتر خود به شفقت بیانگر پایین نمرة و بیشتر خود

 نمرة براي آلفا ضریب )1392( همکاران و خسروي پژوهش
 کرونباخ آلفاي ضرایب همچنین است. 76/0 مقیاس کلی
 به نسبت قضاوت خود، با مهربانی هايمقیاس خرده براي
 و آگاهی ذهن یا بهشیاري انزوا، انسانی، اشتراکات خود،

 ،85/0 ،84/0 ،79/0 ،81/0 ترتیب به افراطی همانندسازي
 گزارش مطلوب نیز نامهپرسش روایی هستند. 83/0 و 80/0

 روش از استفاده با پژوهش این در ابزار پایایی است. گردیده
  آمد. دست به 84/0 کرونباخ آلفاي

 این :(AAQ- II) عمل و پذیرش نامۀپرسش
 ساخته همکاران و بوند وسیله به 2011 سال در نامهپرسش
 از اجتناب آزمون خرده دو و سوال 10 داراي که است شده

 زندگی روي کنترل و )7 تا 1 هاي(گویه هیجانی تجارب
 بر نامهپرسش این گذارينمره است. )10 تا 8 هاي(گویه

 )7 = همیشه تا 1 = (هرگز ايدرجه هفت لیکرت طیف اساس
 که سنجدمی را ايسازه عمل و پذیرش نامهپرسش باشد.می
 ناپذیريانعطاف و ايتجربه اجتناب و پذیرش تنوع، به

 سواالت شامل نامهپرسش این گردد.می بر شناختیروان
 معکوس 10 و 9 و 8 سواالت و است منفی و مثبت
 اجتناب دهنده نشان باالتر نمرات شوند.می گذارينمره
 با پژوهشی در )2011( همکاران و بوند است. بیشتر ايتجربه

 ابزار این که داد نشان نمونه شش در کننده شرکت 2816
 طوري به دارد؛ بخشیرضایت سازه اعتبار و روایی پایایی،

 در بازآزمایی پایایی و 84/0 کرونباخ آلفاي میانگین که
 در آمد. دست به 79/0 و 81/0 ترتیب به ماه 12 تا 3 فاصله
 ضریب نیز )1396( قمرانی و کردآبادي عباسی پژوهش
 حاضر پژوهش در آمد. دست به 83/0 نامهپرسش این آلفاي
 دست به 75/0 کرونباخ آلفاي روش از استفاده با ابزار پایایی

  آمد.
  

  هایافته
 شده خالصه 1 شماره جدول در شناختیجمعیت اطالعات

  است.
 سنی میانگین داد نشان همچنین توصیفی هايیافته
 این و است بوده 40/20 پژوهش در کنندهشرکت دانشجویان

 داشتند. قرار سال 23 تا 18 بین سنی دامنه در افراد
 کننده شرکت دانشجویان تحصیلی معدل میانگین همچنین

  است. بوده 6/15 با برابر پژوهش در
 دانشجویان در خود به شفقت میزان داد نشان نتایج
 از ترپایین ايتجربه اجتناب میزان )،78( متوسط حد از باالتر
 حد در تحصیلی کارياهمال میزان و )40( متوسط حد

   است. )81( متوسط
 متغیرهاي بین داد نشان پیرسون همبستگی نتایج
 مدل توانمی بنابراین دارد؛ وجود معناداري روابط پژوهش

 مدل که داشت توجه باید داد. قرار بررسی مورد را پژوهش
 الف) شد: بررسی بخش دو در حاضر پژوهش پیشنهادي

 گیرياندازه مدل آیا که شود مشخص تا گیري:اندازه مدل

  متغیرها بین همبستگی ماتریس .3 جدول
  3  2  1  متغیرها  ردیف

      1  خود به شفقت  1
    1  -38/0**  ايتجربه اجتناب  2
  1  34/0**  -40/0**  تحصیلی کارياهمال  3

  پژوهش نمونه دموگرافیک اطالعات .1 جدول
  درصد  فراوانی    

  5/55  208  دختر  جنسیت
  5/44  167  پسر

  1/82  308  مجرد  تاهل وضعیت
  9/17  67  متاهل

  3/41  155  خوابگاهی  سکونت
  7/58  220  غیرخوابگاهی

 وضعیت
  تحصیلی

  4/22  84  مشروط
  6/77  291  غیرمشروط

  پژوهش متغیرهاي معیار انحراف و میانگین .2 جدول
 بیشینه  کمینه  معیار انحراف  میانگین  متغیر
  117  38  39/12  93/81  خود به شفقت
  59  10  77/7  47/33  ايتجربه اجتناب
  119  43  52/13  21/80   کارياهمال

  پژوهش ساختاري مدل در مستقیم مسیرهاي ضرایب .4 جدول
  )B(  )β( )S.E(  )C.R(  )P(  مسیر

 اجتناب به شفقت
  001/0  - 56/6  15/0  - 69/0 - 69/0  ايتجربه

 به ايتجربه اجتناب
  02/0  22/2  13/0  24/0  28/0  کارياهمال

  001/0  - 26/3  16/0  - 33/0  - 53/0  کارياهمال به شفقت
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 علمی معیارهاي حداقل داراي هاسازه براي شده تدوین
 در داد نشان گیرياندازه مدل نتایج خیر. یا است شده تعریف
 و 19 ،17 ،12 ،9 ،7 ،3 هايآیتم خود به شفقت نامهپرسش

 ،8 ،7 هايآیتم تحصیلی کارياهمال نامهپرسش در و 22
 بنابراین دارند؛ 3/0 از کمتر عاملی بار 27 و 26 ،19 ،18 ،13
 حذف ساختاري مدل و گیرياندازه مدل از مذکور هايآیتم

  ساختاري. مدل ب) شدند.
 4 شماره جدول در (بتا) شده استاندارد ضرایب براساس

 حاضر پژوهش ساختاري مدل مسیرهاي شودمی مالحظه
   هستند. معنادار

 منفی و مستقیم طور به خود به شفقت دیگر عبارت به
 )-33/0( تحصیلی کارياهمال و )-69/0( ايتجربه اجتناب

 یزد دانشگاه کارشناسی دانشجویان در را P>01/0 سطح در

 ايتجربه اجتناب داد نشان همچنین نتایج کند.می بینیپیش
 P>01/0 سطح در و )24/0( مثبت و مستقیم صورت به

 دانشگاه کارشناسی دانشجویان در را تحصیلی کارياهمال
 مسیر داريمعنا تعیین ايبر کند.می بینیپیش یزد

 افزارمنر در اپسترا تبو رستود خروجی غیرمستقیم،
AMOS ست.ا هشد ارشگز  
 شماره جدول در استراپ بوت آزمون نتایج که طورهمان

 بین ايواسطه نقش ايتجربه اجتناب دهد،می نشان 5
   به است. کرده برقرار تحصیلی کارياهمال با خود به شفقت

 بر ايتجربه اجتناب گريواسطه با خود به شفقت دیگر عبارت
  دارد. معنادار و منفی اثر تحصیلی کارياهمال

 مدل شودمی مشاهده 6 شماره جدول در که طور همان
  است. برخوردار قبولی قابل برازش از پژوهش ساختاري

  
  

  اپسترا تبو نموآز نتایج .5 جدول

 اثر  مالك متغیر واسطه متغیر  بینپیش متغیر
  غیرمستقیم

 سطح
  معناداري

 اجتناب  خود به شفقت
 002/0  - 17/0 کارياهمال  ايتجربه

  پژوهش ساختاري مدل برازش هايشاخص .6 جدول
CIMIN/df CFI  PCFI RMSEA  HOELTER  

7/2 91/0  68/0  06/0  201  

  استاندارد مقادیر اساس بر پژوهش نهایی مدل. 2 شکل
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  بحث و گیرينتیجه
 و خود به شفقت بین رابطه تعیین حاضر پژوهش از هدف
 در ايتجربه اجتناب میانجی نقش با تحصیلی کارياهمال

 سازيمدل نتایج بود. یزد دانشگاه کارشناسی دانشجویان
 صورت به خود به شفقت داد نشان ساختاري معادالت
 دانشجویان در را ايتجربه اجتناب معنادار و منفی مستقیم،
 نتایج با یافته این کند.می بینیپیش یزد دانشگاه کارشناسی
 زاده، خراط )،1397( غالمرضایی و رضایی فرخی، پژوهش
 گوویا پینتو و کاستا )،1397( حسینی و جعفري محمدي

  است. همسو )2016( گوویا پینتو و گالهاردو کانها، و )2013(
 یک خود به شفقت گفت توانمی یافته این تبیین در
 عاطفی هايحالت با مقابله براي هیجان تنظیم موثر راهبرد
 در فرد که است این مستلزم و شودمی گرفته نظر در منفی

 و خودانتقادگري جاي به رنج و درد یا شکست با رویارویی
 و همدالنه مهربانانه، نگرشی خود، به نسبت نامالیمت
 و جورمن (اهرت، باشد داشته خود به نسبت گرحمایت
 مثبت هايویژگی ایجاد با خود به شفقت .)2018 ،1برکینگ
 در هیجانی تعادل بردباري، و صبر خود، معقول ادراك نظیر
 منجر معنا بازیابی و زندگی در امیدواري دشوار، تجارب طول
 در و بیشتر پذیريانعطاف باالتر، شناختیروان بهزیستی به

 الن نظر براساس گردد.می فرد کمتر ايتجربه اجتناب نهایت
 که ستا مناسب ايمقابله منابع داراي خود به شفقت لري، و
 دخو ندگیز منفی يهاادیدرو با تا کندمی کمک ادفرا به

 نکند اجتناب دردناك و ناخوشایند احساسات از و شود مواجهه
 مهربانی این و شود ترنزدیک آنها به خود درك و مهربانی با و
 طور به و شودمی مثبت به منفی عواطف تغییر باعث خود با

 خود به شفقت همچنین کند.می مقابله مشکالت با سازگارانه
 منیتا و تعلق از يبیشتر سحساا تا کندمی کمک ادفرا به
 شود.می منجر ندگیز بهتر کیفیت به مسئله ینا باشند. شتهدا
 به نسبت فرد مراقبت احساس موجب خود به شفقت عالوه به

 و نابسندگی به نسبت داوري بدون نگرش یافتن، آگاهی خود،
 و تجارب که شودمی نکته این پذیرش و خود هايشکست
 داراي افراد بنابراین است؛ بشري معمول تجارب از بخشی رنج

 امور از کردن دوري و اجتناب جاي به باال خود به شفقت
 رو روبه مناسب شکل به آن با کنندمی سعی آور،اضطراب
  است. پایین افراد این در ايتجربه اجتناب نتیجه در شوند

                                                
1. Ehret, Joormann, Berking 

 داد نشان همچنین ساختاري معادالت سازيمدل نتایج
 کارياهمال معنادار، و منفی مستقیم، صورت به خود به شفقت

 بینیپیش یزد دانشگاه کارشناسی دانشجویان در را تحصیلی
 عجم، )،1394( صیدي پژوهش نتایج با یافته این کند.می

 همایی و بزرگی دشت )،1395( فرد شکوهی و فرزانفر
 و عزیز حاجی و )2014( سیرویس )،2011( اسکندر )،1397(

 گفت توانمی یافته این تبیین در است. همسو )2017( روبرت
 به خود به شفقت )2011( 2همکاران و ائسر نظر مبناي بر

 افزایش را فرد تالش میزان خود، با ارتباط از شکلی عنوان
 هايموقعیت در باال خود به شفقت داراي افراد و دهدمی

 داراي افراد کنند.می عمل کارآمد برانگیز،چالش و مختلف
 (دشواري منفی رویدادهاي که زمانی باال خود به شفقت
 به کنندمی تجربه را تحصیلی) شکست و امتحانات و تکالیف
 را خود هايشایستگی خود، با مالطفت و مهربانی واسطه
 باعث ابتدا امر این که کنندمی غلبه مشکالت بر و شناسایی
 منفی افکار سرکوبی و فکري نشخوار خود، از انتقاد کاهش
 کارياهمال کاهش باعث نهایت در و شودمی اضطراب مثل

 مثبت، تمرکز از افراد این همچنین گردد.می تحصیلی
 از عوامل این که برخوردارند خود پذیرش و منظم ریزيبرنامه
 کاهش باعث روانی انسجام و سالمت افزایش طریق
 هنگام در افراد همچنین شود.می آنان تحصیلی کارياهمال
 به توجه با تحصیل، به مربوط امور و درسی تکالیف با مواجه
 موقع به انجام به مکرر ذهنی درگیري از دور به و آگاهی ذهن

 به شفقت که فردي نیز طرف از پردازد.می تحصیلی تکالیف
 همه اینکه و انسانی مشترك حس به توجه با دارد خود

 با هستند، تحصیلی تکالیف انجام به موظف نیز دانشجویان
 آماده و تکالیف موقع به انجام در سعی منظم ریزيبرنامه
 کاهش کارياهمال بنابراین دارد، را امتحانات براي شدن
 نقش خصوص در شده انجام هايپژوهش طرفی از یابد.می

 که اندداده نشان دانشگاهی، هايمحیط در خود به شفقت
 همراه تحصیلی فرسودگی احساس کاهش با خود به شفقت
 به خود به شفقت هايویژگی از برخورداري بنابراین است؛
 و هاناتوانی با تا کندمی کمک دانشجویان و آموزاندانش

 تحصیلی اهداف پرورش به و شوند مواجه خود هايمحدودیت
 به شفقت که گرفت نتیجه توانمی اوصاف این با بپردازند.

                                                
2. Raes & et al 
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 افزایش با و دارد منفی رابطه تحصیلی کارياهمال با خود
   یابد.می کاهش تحصیلی کارياهمال خود، به شفقت
 داد نشان ساختاري معادالت سازيمدل نتایج نهایت در
 معنادار و مثبت مستقیم، صورت به ايتجربه اجتناب
 یزد دانشگاه کارشناسی دانشجویان در را تحصیلی کارياهمال
 پورعبدل، پژوهش نتایج با یافته این کند.می بینیپیش

 و وند یوسف )،1395( غضنفري و بسطامی قراملکی، صبحی
 زنوزیان بایتمر، محمدي ساعد، جدا، حشمتی )،1396( رادمهر

 )،2016( ریس )،2014( بوس و اسکنت )،1397( یوسفی و
 چن و لیو ران، یو، زو، وانگ، )،2016( فیچیل و دیون گاگنون،

 همسو )2019( جوارز -یوکلس و کارنو ایسنبک، و )2017(
 ايتجربه اجتناب گفت توانمی یافته این تبیین در است.

 برابر در فرد شودمی باعث شناختی)روان ناپذیري(انعطاف
 برخورد اجتماعی و عاطفی مسائل سایر و هاچالش فشارها،
 پذیريانعطاف فرد وقتی باشد. داشته ناکارامد و نامناسب
 محیط شرایط با غیرفعال طور به باشد نداشته شناختیروان
 تعلل با را کارها و رودمی خطا به معموالً و شودمی مواجه
 هايتبیین جدیدترین از یکی دیگر سوي از دهد.می انجام
 تعهد و پذیرش رویکرد تبیین کاري،اهمال زمینه در نظري
 نوعی کارياهمال تعهد، و پذیرش درمان دیدگاه از است.
 شناختیروان ناپذیريانعطاف که است ناسازگارانه رفتار

 بدین رویکرد این احتمالی تبیین کند.می منعکس را (اجتناب)
 امور و تکالیف با که زمانی دانشجویان بعضی که است صورت
 در شوند،می مواجه آن هايسختی و مشکالت و درسی
 آن از حاصل منفی هیجانی تجارب از اجتناب براي تالش
 و امور موقع به انجام آن، کردن کنترل براي و اضطراب، مثل

 به دست و اندازندمی تعویق به را تحصیلی تکالیف
 مجموعه از تبیین این از حمایت زنند.می کارياهمال

 کارياهمال کندمی فرض که است شده حاصل مطالعاتی
 (گلیک، باشد هیجان تنظیم کارکرد خدمت در است ممکن
 را ايتجربه اجتناب بنابراین )؛2014 ارسیلو، و میلستین

 نظر در تحصیلی کارياهمال پیشایندهاي عنوان به توانمی
 افکارشان با کاراهمال دانشجویان که صورت بدین گرفت
 اجتناب به طبیعی تمایل و شوندمی آمیخته تکلیف یک درباره
 بالقوه تاثیرات و کارياهمال آن نتیجه که دارند ناراحتی از

  است. آن مخرب
 به خود به شفقت داد نشان مدل غیرمستقیم مسیر بررسی

 اي،تجربه اجتناب گريواسطه با و منفی و غیرمستقیم صورت

 یزد دانشگاه کارشناسی دانشجویان در را تحصیلی کارياهمال
 شفقت گفت توانمی یافته این توضیح در .کندمی بینیپیش
 به نسبت ايگسترده اندازچشم افراد شودمی باعث خود، به

 هايشکست و زندگی هايچالش باشند، داشته خود مشکالت
 در بگیرند، نظر در خود زندگی از بخشی عنوان به را فردي
 با پیش از بیش انزوا احساس جاي به رنج و درد هنگام
 قضاوت کردن، سرکوب جاي به و کنند برقرار رابطه دیگران
 باشند. آگاه احساسات، و هیجانات افکار، از اجتناب و کردن
 داشته ترگشوده ذهنی که کندمی کمک افراد به عوامل این

 هايپاسخ و هاشناخت دادن تغییر براي بیشتري توانایی باشند،
 راهبردهاي و نمایند کسب سختی و مشکل با مناسب رفتاري
 فرد شودمی باعث امر، این که ببرند کار به مؤثرتري ايمقابله
 دیگر و اجتناب سرکوب، از اش هیجانی تجارب مدیریت براي

 است زمان این در نکند. استفاده کنترل بر مبتنی راهبردهاي
 پذیريانعطاف و کندمی پیدا کاهش ايتجربه اجتناب که
 فرد به ايتجربه اجتناب کاهش یابد.می افزایش شناختیروان
 با تماس و آگاهیذهن افزایش طریق از تا کندمی کمک

 و افکار کشیدن چالش به و کردن کنترل جاي به رویدادها
 را فرد همچنین دهد، افزایش را خود پذیريانعطاف احساسات
 سمت به هیجانات کنترل از را خود انرژي تا کندمی ترغیب
 و شخصی مشکالت وجود با و دهد تغییر ارزشمند اعمال
 خود هايارزش جهت در و انتخاب را مناسبی اعمال ها،رنج
 در شود.می کارياهمال معنادار کاهش باعث که بردارد گام
 تکالیف مقاالت، با رویارویی هنگام دانشجو که است زمان این
 کندمی سعی آنها، انداختن تعویق به جاي به امتحانات، و

 خود هايارزش و اهداف جهت در و درستی به را تکالیف
 که شودمی مشخص بنابراین دهد؛ انجام تحصیلی) (موفقیت
 اجتناب کاهش واسطه) (به طریق از تواندمی خود به شفقت
  کند. کمک تحصیلی کارياهمال کاهش به ايتجربه

 هاییمحدودیت هاپژوهش سایر همانند حاضر پژوهش
 بین در تنها پژوهش این که این جمله از است؛ داشته

 در بنابراین است؛ شده اجرا یزد دانشگاه کارشناسی دانشجویان
 مقاطع سایر و هادانشگاه سایر دانشجویان به هایافته تعمیم

 شودمی پیشنهاد بنابراین کرد؛ احتیاط باید تحصیلی
 دیگر دانشجویان و هادانشگاه سایر در مشابهی هايپژوهش
 مقایسه حاضر پژوهش با نتایج و شود انجام تحصیلی مقاطع
 ايتجربه اجتناب و خود به شفقت متغیر که آنجایی از گردد.
 و شفقت بر مبتنی درمان یعنی درمانی رویکرد دو بیانگر
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 در شودمی پیشنهاد هستند، تعهد و پذیرش بر مبتنی درمان
 بر درمانی رویکرد دو این تاثیر مقایسه به آتی تحقیقات
 با شود. پرداخته آزمایشی پژوهش یک قالب در کاري،اهمال
 و منفی رابطه خود به شفقت داد نشان نتایج که این به توجه

 در شودمی پیشنهاد دارد تحصیلی کارياهمال با معناداري
 کارياهمال کاهش منظور به هادانشگاه و آموزشی مراکز

 در خود به شفقت تقویت جهت مختلف هايروش از تحصیلی
 مشاوره مراکز به شود. استفاده دانشجویان و آموزاندانش
 کاهش منظور به شودمی پیشنهاد نیز هادانشگاه در موجود
 جهت را هاییکارگاه دانشجویان، بین در تحصیلی کارياهمال
 پذیريانعطاف افزایش و خود به شفقت تقویت و آموزش
  کنند. برگزار شناختی،روان

  

  منابع
 هايشبکه به اعتیاد تاثیر ).1397( علی زینالی، و ژاله احمدي،

 میانجی نقش آموزان:دانش تحصیلی پیشرفت در اجتماعی
 تحصیلی. استرس و تحصیلی کارياهمال خواب، کیفیت
 شماره ششم، سال ،مجازي و آموزشگاهی یادگیري در پژوهش
  .32-21 )،22 (پیاپی دوم
 میرزامحمدي، و محسن نائینی، ایمانی مهرداد؛ صادق، اختیاري

 مردان در تنهایی احساس بینیپیش ).1397( محمدحسن
 سبک و معنویت خود، به شفقت اساس بر کرمانشاه شهر سالمند
  .69 - 80 )،2(4 ،سالمت و دین در پژوهش اسالمی. زندگی
 بر دانشجویان درسی عملکرد بینیپیش ).1397( حسن اسدزاده،

 نشریه تحصیلی. کارياهمال و شناختی هايسبک اساس
 .31-39 )،1(11 ،پزشکی علوم در آموزش راهبردهاي
 حسنوند، و فاطمه اکبري، محسن؛ دهقانی، نسرین؛ اسماعیلیان،
 فرم عاملی ساختار و سنجیروان هايویژگی ).1395( مرجان
 ،رفتار و اندیشه تجربه. از اجتناب بعدي چند نامهپرسش کوتاه

10)39،( 88 - 57. 
 کارياهمال دانشگاهی و فردي هايهمبسته ).1391( لیال اوسطی،

 نامهپایان .سنوات تاخیر داراي و عادي دانشجویان در تحصیلی
 بهشتی. شهید دانشگاه ارشد، کارشناسی

 ابعاد نقش ).1398( مروارید منش، عارف و کاظم بفروئی، برزگر
 تحصیلی کارياهمال در شخصیتی عوامل و زمان اندازچشم

 و آموزشگاهی یادگیري در پژوهش یزد. دانشگاه دانشجویان
  .68-59 )،25 (پیاپی اول شماره هفتم، سال ،مجازي

 ورزيتعلل رابطۀ ).1386( محمدآقا دالورپور، و بهرام جوکار،
 ،تربیتی نوین هاياندیشه فصلنامه پیشرفت. اهداف با آموزشی

3)4،( 61-80.  
 زنوزیان، جهانگیر؛ بایتمر، محمدي امید؛ ساعد، آرزو؛ جدا، حشمتی

 و پذیرش درمان اثربخشی ).1397( فائق یوسفی، و سعیده
 دشواري بهبود و تحصیلی کارياهمال کاهش بر گروهی تعهد

 علوم مجله شده. تصادفی بالینی کارآزمایی هیجان: تنظیم در
  .77- 65 ،23 کردستان، دانشگاه پزشکی
 کفایت ).1392( محمدرضا یابنده، مجید؛ صادقی، صدراهللا؛ خسروي،
 و هاروش فصلنامه ).SCS( خود شفقت مقیاس سنجیروان
 .59- 47 صص ،13 شماره سوم، سال ،شناختیروان هايمدل
 خود، شفقت رابطه ).1397( رضوان همایی، و زهرا بزرگی، دشت

 دانشجویان تحصیلی ورزيتعلل با امیدواري و اجتماعی حمایت
 آموزش راهبردهاي نشریه اهواز. اسالمی آزاد دانشگاه پرستاري
 ).1(11 ،پزشکی علوم در
 ).1398( شکوفه موسوي، و زهره لطیفی، محمود؛ شاکرمی،

 پرخاشگري، میزان بر شفقت بر متمرکز درمانیگروه اثربخشی
 پسر آموزاندانش تحصیلی انگیزش و هیجانی خودتنظیمی

 ،مجازي و آموزشگاهی یادگیري در پژوهش ابتدایی. مقطع
 .87-77 )،26 (پیاپی دوم شماره هفتم، سال
 درمان اثربخشی ).1396( امیر قمرانی، و زهرا کردآبادي، عباسی

 مبتال دختران با مادران ايتجربه اجتناب بر زمان افق بر مبتنی
  .1 - 5 ،7 شماره ،ناتوانی مطالعات هوشی. ناتوانی به
 و گراییکمال ).1392( مرتضی لطیفیان، و الدن هاشمی،

 اضطراب ايواسطه نقص بررسی تحصیلی: کارياهمال
 – 99 ،2 ،2 ،فردي هايتفاوت و شخصیت فصلنامه امتحان.

73.  
 با تحصیلی عملکرد در زمان اندازچشم نقش ).1394( حمیده همتی،

 در تحصیلی خودکارآمدي و کارياهمال متغیرهاي گريواسطه
 دانشگاه ارشد، کارشناسی نامهپایان یزد. دانشگاه دانشجویان

  یزد.
 درمانی روش اثر بررسی ).1396( پروانه رادمهر، و لیال وند، یوسف

 تحصیلی کارياهمال میزان بر تعهد و پذیرش بر مبتنی
 و تربیتی علوم پژوهشی علمی همایش پنجمین آموزان.دانش
 تهران، ،ایران فرهنگی و اجتماعی هايآسیب شناسی،روان
  بنیادین. فنون و علوم ترویج و توسعه انجمن

 
Balkis, M., & Duru, E. (2007). The evaluation of 

the major characteristic and aspects of the 
procrastination in the framework of psycho-
logical counseling and guidance. Educational 
Sciences: Theory and Practice. 7, 376-385. 

Bardeen, J.R., & Fergus, T.A. (2016). The inter-
active effect of cognitive fusion and experien-
tial avoidance on anxiety, depression, stress 

and posttraumatic stress symptoms. Journal 
Contextual Behavioral Science. 5(1): 1-6. 

Bond, F. W., Hayes, S. C., Baer, R. A., 
Carpenter, K. M., Guenole, N., Orcutt, H. K., 
Zettle, R. D. (2011). Preliminary 
psychometric properties of the Acceptance 
and Action Questionnaire-II: a revised 
measure of psychological inflexibility and 



 1399)، تایستان 29فصلنامه علمی، پژوهش در یادگیري آموزشگاهی و مجازي، سال هشتم، شماره اول (پیاپی      44

experiential avoidance. Behavioral Ther, 
42(4), 676-688.  

Ehret, A.M; Joormann, J; Berking, M. (2018). 
Self-compassion is more effective than ac-
ceptance and reappraisal in decreasing de-
pressed mood in currently and formerly de-
pressed individuals. Journal Affect Disord; 
226: 220-226. 

Eisenbeck N., Carreno D.F. & Uclés-Juárez 
Rubén. (2019). From psychological distress 
to academic procrastination: Exploring the 
role of psychological inflexibility. Journal of 
Contextual Behavioral Science. 

Gagnon, J; Dionne, F; Pychyl, T.A. (2016). 
Committed action: An initial study on its as-
sociation to procrastination in academic set-
tings. Journal of Contextual Behavioral Sci-
ence, 5(2):97-102. 

Glick, D.M; Millstein, D.J; Orsillo, S.M. (2014). 
A preliminary investigation of the role of 
psychological inflexibility in academic pro-
crastination. Journal Contextual Behavior 
Science; 3: 81-88. 

Hajiaziz, A., & Robert, H. (2017). The relation-
ship between self-compassion and academic 
procrastination being mediated by shame and 
anxiety. Journal content, 9(1), 13-22. 

Hayes, S.C., Strosahl, K., Wilson, K.G., Bissett, 
R.T., Pistorello, J., Toarmino, D. (2004). 
Measuring experiential avoidance: A prelimi-
nary test of a working model. Psychological 
Record.54 (4):553-78. 

Howell, A. J., & Watson, D. C. (2007). Procras-
tination: Association with goal orientation 
and learning strategies. Personality and Indi-
vidual Differences, 43(1), 167-178. 

Hussain I, Sultan S. (2010). Analysis of procras-
tination among university students. Procedia 
social and behavioral sciences, 5, 1897 - 
1904. 

Iskender, M. (2011). The influence of self-
compassion on academic procrastination and 
dysfunctional attitudes. Educational Research 
and Reviews. 6(2), pp. 230-234. 

Klingsieck, K. B. (2013). Procrastination: When 
good things don’t come to those who wait. 
European Psychologist. 18 (1), 24-34. 

Neff, K.D. (2009). The role of self-compassion in 
development: A healthier way to relate to 
oneself. Human development. 52(4):211-4. 

Neff, K.D., Kirkpatrick, K.L., Rude, S.S. (2007). 
Self-compassion and adaptive psychological 
functioning. Journal of research in personali-
ty. 41(1):139-54. 

Raes, F; Pommier, E; Neff, K.D; Van Gucht, D. 
(2011). Construction and factorial validation 
of a short form of the SelfCompassion Scale. 
Clinical Psychology Psychother; 18(3):250-5. 

Reiss A. (2016). Experiential avoidance as a 
moderator of the relationship between worry 
and academic procrastination: Pacific Univer-
sity. 

Scent CL, Boes SR. (2014). Acceptance and 
Commitment Training: A brief intervention to 
reduce procrastination among college stu-
dents. Journal of College Student Psycho-
therapy. 28(2):144-156. 

Schouwenburg, H. C., Lay, C., Pychyl, T. A., & 
Ferrari, J. R. (2004). Counseling the procras-
tin ator in academic contexts. American Psy-
chological Association: Washington, D. C. 

Sirois, F. M. (2014). Procrastination and Stress: 
Exploring the Role of Self-compassion. Self 
and Identity, 13(2), 128-145. 

Solomon, L. J., Rothblum, E. D., & Murakami, J. 
(1986). Affective, cognitive, and behavioral 
differences between high and low procrastina-
tors. Journal of Counseling Psychology, 33, 
387 - 394. 

Soysa, C. K., & Weiss, A. (2014). Mediating 
perceived parenting styles-test anxiety 
relationships: Academic procrastination and 
maladaptive perfectionism. Learning and 
Individual Differences, 34, 77–85. 

Steel. P. (2007). The nature of procrastination: A 
meta – analytic and theoretical review of 
quintessential self- regulatory failure. Psycho-
logical Bulletin. 133, 65-94. 

Yang, X. (2016). Self-compassion, relationship 
harmony, versus self-enhancement: Different 
ways of relating to well-being in Hong Kong 
Chinese. Personality and Individual Differ-
ences.89:24-7. 

Ziegler, M & Opdenakker, N. C. (2018). The 
development of academic procrastination in 
first-year secondary education students: The 
link with metacognitive self-regulation, 
selfefcacy, and efort regulation. Learning and 
Individual Diferences, 64, 71-82. 

 
 


