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Abstract 

Background & Objectives: According to the evidence, academic procrastination is defined as postponing academic goals until the desired 
performance becomes very difficult and unpleasant. Academic procrastination is associated with negative functions, like obtaining low grades 

in courses as well as extensive anxiety and stress related to education, such as academic stress, test anxiety, and social anxiety. Such deficits not 

only hinder academic achievement but also adversely affect the quality of life of the learners. It is important to pay attention to it and examine 
the variables that affect it, including self–efficacy, perfectionism, and achievement emotions. Therefore, the present study aimed at investigating 

the role of social self–efficacy, perfectionism, and achievement emotions in predicting academic procrastination among 12th–grade male students. 

Methods: This study was descriptive and correlational. The statistical population of the research included all 12th–grade male students in 
Mashhad City, Iran, in the academic year of 2018–2019. In total, 290 participants were selected among 1200 individuals, based on the formula 

proposed by Pedhazur and Schmelkin (2013) for sample size estimation in regression and multi–stage cluster sampling methods. The students 

were selected in three stages, using district, high school, and classroom sampling units. Initially, three boys' high schools were randomly selected 
from each education district. Then, two 12th grade students were randomly selected per high school. Accordingly, the selected students responded 

to the measurement scales in groups in classrooms. The inclusion criteria of the present study were having 15 to 18 years of age, no diagnosable 

physical and mental illnesses, and having the necessary knowledge to answer the questions. The exclusion criterion included having acute mental 
and physical problems effective in answering the questionnaire. The research instruments consisted of 4 questionnaires, as follows: the Academic 

Procrastination Scale–Student Form (Solomon & Rothblum, 1984), the Achievement Emotions Questionnaire (Pekrun et al., 2007), the 

Multidimensional Perfectionism Cognitions Inventory (Kobori & Tanno, 2005), and the Self–Efficacy Dimensions Questionnaires (Muris, 2001). 
Pearson correlation coefficient and multiple linear regression analysis were used in SPSS to analyze the collected data. The significance level 

for the tests was considered to be 0.05. 

Results: The present study results indicated a negative and significant relationship between social self–efficacy (r=–0.227, p<0.05), individual 

standards (r=–0.150, p<0.05), and positive achievement emotions (r=–0.456, p<0.05), and academic procrastination. There was also a positive 

relationship between excessive concern over mistakes (r=0.358, p<0.05), negative achievement emotions (r= 0.502, p<0.05), and academic 

procrastination. Furthermore, positive achievement emotions (ß=–0.256, p<0.001), negative achievement emotions (ß=0.277, p<0.001), and 
concern over mistakes (ß=0.188, p<0.001) predicted 0.31 of the variance of procrastination. 

Conclusion: The present study findings indicated a significant relationship between social self–efficacy, perfectionism, achievement emotions, 

and academic procrastination. The obtained results also highlighted the role of significant predictors of positive and negative achievement 
emotions and concern over mistakes on academic procrastination. 

Keywords: Academic procrastination, Social self–efficacy, Perfectionism, Achievement emotions. 
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1 

  .1۹۷(:1۰؛ )۹1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله 1

لیاصی پژوهش مقاله 1۳۹۹ دی ماه برخط انتشار   

کاری بینی اهمالگرایی و هیجانات پیشرفت در پیشخودکارآمدی اجتماعی، کمالبررسی نقش 
 دوازدهم آموزان پسر پایٔهتحصیلی دانش

 ۴اکبر ثمری، علی۳، حمید نجات۲زهرا باقرزاده گلمکانی*، 1علی ناطقیان

 سندگانینو حاتیتوض

 نیشابور، ایران؛زاد اسالمی، دانشگاه آ واحد نیشابور،شناسی، روان هورگ دانشجوی دکتری .1
 ؛نیشابور، ایرانزاد اسالمی، دانشگاه آ واحد نیشابور،شناسی، روان هورگ، استادیار .۲
 ؛، قوچان، ایرانزاد اسالمیدانشگاه آ ،واحد قوچانشناسی، گروه رواناستادیار،  .۳
 کاشمر، ایران.زاد اسالمی، دانشگاه آواحد کاشمر، شناسی، گروه رواناستادیار،  .۴
  neyshabur.ac.ir-z.golmakan@iau مسئول: نویسندٔه رایانامٔه*

 1۳۹۹آذر1۷ تاریخ پذیرش:؛ 1۳۹۹مهر۲۰ تاریخ دریافت:

 

  

                                                      
( deed.fa/4.0nc/-https://creativecommons.org/licenses/byی )المللنیب ۰٫۴ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۱۳۹۵ © است محفوظ انتشار حق

 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

گرایی و هیجانات لکما، اجتماعی مدیآآموزان است که بررسی متغیرهای تأثیرگذار بر آن ازجمله خودکارکاری تحصیلی یکی از متغیرهای شایع در دانشاهمال زمینه و هدف:
آموزان کاری تحصیلی دانشبینی اهمالگرایی و هیجانات پیشرفت در پیشلذا پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش خودکارآمدی اجتماعی، کمال ؛پیشرفت اهمیت بسیاری دارد

 دوازدهم انجام شد. پسر پایٔه
ای گیری خوشهروش نمونهبهدوازدهم شهر مشهد  پسر پایٔهآموزان نفر از دانش ۲۹۰ ،1۳۹۷-۹۸حصیلی در سال ت های همبستگی بود کهحاضر از پژوهش تحقیق بررسی:روش

(، ۲۰۰۷ ،هیجانات پیشرفت )پکران و همکاران پرسشنامٔه(، 1۹۸۴ ،)سولومون و راثبلوم آموزنسخٔه دانش-اری تحصیلیکاهمال مقیاس شدند. افراد نمونهانتخاب ای چندمرحله
ضریب  ها از روشتحلیل دادهو( را تکمیل کردند. برای تجزیه۲۰۰1 ،ابعاد خودکارآمدی )موریس پرسشنامٔه( و ۲۰۰۵ و تانو، )کوبوری چندبعدی گراییشناختارهای کمال سیاهٔه

 لحاظ شد. ۰٫۰۵ها آزمون سطح معناداری برای همٔه .استفاده شد ۲۲نسخٔه  SPSSدر همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه 
( و هیجانات پیشرفت مثبت p ،۰٫1۵۰-=r<۰٫۰۵(، استانداردهای فردی )p ،۰٫۲۷۲-=r<۰٫۰۵منفی و معناداری بین خودکارآمدی اجتماعی ) رابطٔهنتایج نشان داد ها: یافته

(۰٫۰۵>p ،۰٫۴۵۶-=rبا اهمال )بارٔهمثبتی بین نگرانی مفرط در همچنین رابطٔه رد؛کاری تحصیلی وجود دا ( ۰٫۰۵اشتباهات>p ،۰٫۳۵۸=r و هیجانات پیشرفت منفی )
(۰٫۰۵>p ،۰٫۵۰۲=rبا اهمال ) شودمشاهده میکاری تحصیلی( ۰٫۰۰1. هیجانات پیشرفت مثبت>p ،۰٫۲۵۶-=ß( و هیجانات پیشرفت منفی )۰٫۰۰1>p ،۰٫۲۷۷=ß و )

  ند.کنمیبینی کاری را پیشواریانس اهمال ۰٫۳1۶( باهم مقدار p ،۰٫1۸۸=ß<۰٫۰۰1اشتباهات ) بارٔهنگرانی مفرط در
 منفی هیجانات پیشرفت مثبت، هیجانات پیشرفتو اینکه  کاری تحصیلی هستندگرایی و هیجانات پیشرفت متغیرهای مرتبط با اهمالخودکارآمدی اجتماعی، کمالگیری: نتیجه

 کنندگی دارند.بینیکاری تحصیلی نقش پیشاهمال درو نگرانی مفرط دربارٔه اشتباهات 
 .گرایی، هیجانات پیشرفتکاری تحصیلی، خودکارآمدی اجتماعی، کمالاهمال ها:کلیدواژه
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۲ 

 مقدمه ۱
یمحققان اهمال آموزان برای را تمایل بیشتر دانش  1کاری تحصیل

یأتبه اند که همواره با تعریف کرده  ۲خیرانداختن عملکرد تحصیل
کاری تحصیلی ها اهمالاضطراب همراه است. از نظر آن

عملکرد های تحصیلی به زمانی است که انداختن هدفتعویقبه
آشنای آن،  کامالً د. نمونٔهشومطلوب، بسیار سخت و ناخوشایند می

دروس تا شب امتحان و عجله و اضطراب  خیرانداختن مطالعٔهأتبه
کاری تحصیلی (. اهمال1شوند )که فراگیران دچار می استاز آن ناشی

های تحصیلی و همچنین در دوره کمبا عملکردهای منفی مانند نمرات 
اع فراوان اضطراب و استرس وابسته به تحصیل همچون استرس با انو

همراه است که   5و اضطراب اجتماعی  4، اضطراب آزمون۳تحصیلی
بلکه به شکلی منفی بر کیفیت  ،دشوتنها مانع پیشرفت تحصیلی مینه

(. باتوجه به مشکالت فراوانی که ۲گذارد )ثیر میأزندگی فراگیران ت
کند و همچنین یلی فراگیران ایجاد میکاری بر پیشرفت تحصاهمال
ناپذیری که براساس آن سیستم آموزشی و پرورشی های جبرانهزینه

کاری تحصیلی ثر بر اهمالؤشناخت عوامل م ،شودمیمتحمل کشور 
 اهمیت فراوانی دارد.

کاری تحصیلی در ارتباط یکی از عوامل اساسی که امکان دارد با اهمال
 باور افراد دربارٔه توانایی ،است. خودکارآمدی  6باشد، خودکارآمدی

خود در داشتن کنترل بر عملکردهای خویش و رویدادهای محیطی، 
نشان داده است که  (؛ در همین راستا نتایج۳شود )می تعریف

راهبردهای شناختی  نفس، اضطراب امتحان وخودکارآمدی، عزت
(. ۴هستند ) تحصیلیکاری کنندٔه منفی اهمالبینییادگیری، پیش

براین نتایج مطالعات مختلف نشان داده است که خودکارآمدی افزون
تواند متغیری مؤثر در بهبود پیشرفت تحصیلی و کاهش رفتارهای می

و همکاران  کارانٔه تحصیلی باشد؛ برای مثال، پژوهش هونیکهاهمال
فت نشان داد که خودکارآمدی نقش میانجی در رابطه بین اهداف پیشر

نشان داد  کاکوا و وود(. نتایج پژوهش مک۵و موفقیت تحصیلی دارد )
صورت مستقیم و غیرمستقیم بر موفقیت تحصیلی که خودکارآمدی به

(. نتایج پژوهش چراغی و یوسفی نیز نشان داد که ۶اثرگذار است )
کاری تحصیلی و انگیزش بینی اهمالخودکارآمدی قادر به پیش

اجتماعی خودکارآمدی براساس نظریات  ٔهحیط(. ۷تحصیلی بود )
ریزی شده است. خودکارآمدی طرح  ۷خودکارآمدی اجتماعی بندورا

فردی سازگارانه، گوی بینواجتماعی شامل رفتارهایی مثل گفت
های اجتماعی، ترویج مالقات افراد جدید، حضور سالم در موقعیت

ابل گروهی ثیرگذاری متقأها و تروابط عاطفی مثبت، گسترش دوستی
اجتماعی،  یعنوان مکان(؛ بنابراین در سطح مدرسه به۸است )

ثری را همراه با کسب ؤتواند روابط مخودکارآمدی اجتماعی خوب می
کردن این امر در کم ؛وجود آوردحمایت اجتماعی برای فراگیران به

آموزان و درنتیجه بهبود پیشرفت تحصیلی دانش کارانٔهرفتارهای اهمال
آبادی و . بر همین راستا نتایج پژوهش حاجیردثری داؤنقش م هاآن

                                                      
1. Academic procrastination 
2. Academic performance 
3. Academic stress 
4. Test anxiety 
5. Social anxiety 

نشان داد که خودکارآمدی ارتباط منفی با اضطراب تحصیلی  نیوشا
درصد از تغییرات نمرات اضطراب ۳۰٫۷و قادر است  ردآموزان دادانش

 (. ۹بینی کند )ها را پیشریاضی آن
کاری رسد با اهمالنظر میاز سوی دیگر، یکی دیگر از عواملی که به

 یمتغیر ،گراییاست. کمال ۸گراییتحصیلی ارتباط داشته باشد، کمال
بودن، احساس هایی مثل تالش برای کاملشخصیتی است که با ویژگی

بودن و تعیین استانداردهای بسیار افراطی در رفتار همراه با نقصبی
زه، (. امرو1۰د )شوتمایل به ارزیابی انتقادی رفتار مشخص می

اند؛ گرایی مثبت و منفی تمایز قائل شدهکمال پژوهشگران بین دو حیطٔه
هایی اشاره دارد که برای رسیدن گرایی مثبت به رفتارها و شناختکمال

و با تقویت مثبت  شوندمیو نتایج مطلوب ایجاد  عالیبه اهداف سطح 
و ها رفتار نیزگرایی منفی ند. کمالشوو تمایل به پیشرفت تحریک می

و جلوگیری  عالیکه برای رسیدن به اهداف سطح  استهایی شناخت
و با تقویت منفی و ترس از شکست  آیندمیوجود از نتایج منفی به

و عموپور نشان دادند که  دوگوری یوسفی (.11ند )شوتحریک می
 گرایی کل( رابطٔهمدار و کمالگرایی )خویشتنهای کماللفهؤم

 (.1۲دارند ) آموزانتحصیلی در دانش ریکاداری با اهمالامعن
پژوهشی  یمند به قلمروهاما، حجم زیادی از پژوهشگران عالق

ورزند و اعتقاد دارند که نبود کید میأها در آموزش و پرورش تهیجان
های تحصیلی از ند نقش اساسی هیجانات در حیطهمنظام مطالعٔه
شود. احساسات مثبت مطالعاتی محسوب می اصلیبسیار های اولویت

های د. هیجاندار نام ۹های پیشرفتو منفی در شرایط پیشرفت، هیجان
صورت مستقیم با ند که بهشوهایی تعریف میعنوان هیجانپیشرفت به

ها و رفتار مرتبط است. لذت از یادگیری، عصبانیت، امید، فعالیت
تر همهای ماضطراب، غرور، شرمندگی، ناامیدی یا خستگی از هیجان

پیشرفت در شرایط آموزشی هستند. این هیجانات برای عملکرد، 
(. روند 1۳) مهم استانگیزش، تحول شخصیت و سالمت فراگیران 

تبعات  نیزهیجانات پیشرفت در شرایط تحصیلی و  رو به رشد مطالعٔه
های تحصیلی، ضرورت تجارب منفی هیجانی در موقعیت ناپذیرانکار

کاری تحصیلی و عملکرد فت را برای اهمالهیجانات پیشر مطالعٔه
و  دهد. در همین راستا نتایج پژوهش مرادیانتحصیلی نشان می

کاری توانند اهمالهای تحصیلی مین بود که هیجانآبیانگر همکاران 
 ،(. اسماعیلی و همکاران نیز نشان دادند1۴بینی کنند )تحصیلی را پیش

کاری تحصیلی نی اهمالبیهیجانات پیشرفت منفی توانایی پیش
 (.1۵ند )رفراگیران را دا
توان دریافت که متغیرهای به آنچه اشاره شد، می توجهدرمجموع با 

توانند از گرایی و هیجانات پیشرفت میخودکارآمدی اجتماعی، کمال
حال تاکنون اینبا .کاری تحصیلی باشندثیرگذار بر اهمالأعوامل ت
کاری با اهمال مذکورمتغیرهای  رابطٔههای اندکی به بررسی پژوهش

مدی اجتماعی آپژوهشی برای خودکار اند که این خألتحصیلی پرداخته
نیافتن پژوهش . باتوجه به استتر کاری تحصیلی برجستهو اهمال

6. Self-Efficacy 
7. Bandura 
8. Perfectionism 
9. Achievement emotions 
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۳ 

پژوهشی در  مناسب در راستای ارتباط متغیرهای مذکور در کشور، خأل
پرکردن بخشی  در راستای شود؛ لذا مطالعٔه حاضراین زمینه احساس می

پژوهش حاضر بررسی  از این خأل پژوهشی انجام شد؛ بنابراین هدف
در گرایی و هیجانات پیشرفت خودکارآمدی اجتماعی، کمالنقش 
 آموزان پسر پایٔه دوازدهم بود.کاری تحصیلی دانشاهمال

 بررسی روش 2
آماری این  جامعٔهپژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. 

دوازدهم شهر مشهد در سال  آموزان پسر پایٔهدانش را تمامیپژوهش 
. در این پژوهش، از فرمول تشکیل دادند 1۳۹۷-۹۸تحصیلی 

حجم نمونه در  ( برای محاسبٔهN>30Kپدهازور و سچملکین )
معنای تعداد متغیرهای به K(. در این فرمول 1۶گرسیون استفاده شد )ر

بین متغیر پیش ششه به اینکه در این پژوهش ج؛ باتواستبین پیش
نفر محاسبه شد؛  1۸۰وجود داشت، حداقل حجم نمونه برابر با 

پذیری بیشتر و همچنین امکان تکمیل ناقص حال برای تعمیماینبا
گیری روش نمونهپرسشنامه به ۳۰۰ها، تعداد تعدادی از پرسشنامه

پرسشنامه برای  ۲۹۰درنهایت  .ای توزیع شدای چندمرحلهخوشه
برابر ٔه پژوهش است که حجم کلی جامع ذکر. الزم به کار رفتبهتحلیل 

با استفاده  مرحله آموزان در سهدر این پژوهش، دانش نفر بود. 1۲۰۰با 
گیری ناحیه، دبیرستان و کالس درس انتخاب شدند. واحدهای نمونه از

سه دبیرستان پسرانه طور تصادفی پرورش بهوآموزش ابتدا، از هر ناحیٔه
دوازدهم  شد. درنهایت، از هر دبیرستان دو کالس پایٔه در نظر گرفته

های طور گروهی در کالسآموزان بهو دانششد طور تصادفی انتخاب به
های ورود گیری پاسخ دادند. مالکابزارهای اندازه درس به بستٔه

مبتالنبودن ، سال 1۸تا1۵سن  رابودندا شاملبه پژوهش آموزان دانش
داشتن آگاهی و شناخت  به بیماری جسمانی و روانی قابل تشخیص و

آموزان از معیارهای خروج دانش. بود االتؤگویی به سالزم برای پاسخ
مالحظات نشدن هریک از معیارهای ورود بود. پژوهش نیز برآورده

کنندگان تمامی شرکت .1 :ودشرح ذیل باخالقی پژوهش حاضر به
و در صورت ند پژوهش دریافت کرد فاهی اطالعاتی دربارٔهصورت شبه

ها داده این اطمینان به آزمودنی .۲مشارکت کردند؛ در پژوهش تمایل 
منظور رعایت و به ماندمیها محرمانه شد که تمامی اطالعات هویتی آن

 شود.حریم خصوصی آنان ثبت نمی
 شرح زیر بود.ابزار پژوهش شامل چهار پرسشنامه به

: مقیاس مقیاس 1آموزدانش نسخٔه-کاری تحصیلیمقیاس اهمال -
ند اختس 1۹۸۴بلوم در سال ثکاری تحصیلی را سولومون و رااهمال

شدن برای آماده لفٔهؤسه مشامل که دارد گویه  ۲۷مقیاس این . (1۷)
شدن گویه( و آماده 11شدن برای تکلیف )گویه(، آماده ۸امتحانات )
صورت گذاری بهنمره گویه( است. نحؤه ۸پایان ترم )های برای مقاله

(، اکثر اوقات ۲ندرت )(، به1) ای از هرگزدرجهچهار طیف لیکرت 
کاری اهمال، تر در این مقیاسیشب . نمرٔهاست( ۴( و همیشه )۳)

در بررسی پایایی این پرسشنامه . (1۷دهد )را نشان میتحصیلی بیشتر 
                                                      

1. Academic Procrastination Scale-Student Form 
2. Achievement Emotions Goal Questionnaire 
3. Multidimensional Perfectionism Cognitions Inventory (MPCI) 
4. Personal standards  
5. Concern over mistakes 

ای با روش بازآزمایی هفتهششای لهآلفای کرونباخ مقیاس در فاص
؛ همچنین روایی این مقیاس با استفاده از همبستگی شدگزارش  ۰٫۷۴

ضریب پایایی در ایران جوکار و دالورپور (. 1۷)ود ب ۰٫۴۸درونی 
 .(1۸دست آورند )به ۰٫۹1روش آلفای کرونباخ مقیاس را به

ت پرسشنامٔه - و  پکران این پرسشنامه توسط: ۲هیجانات پیشرف
های پیشرفت گیری هیجانبا هدف اندازه ۲۰۰۷در سال  همکاران
گویه و هشت  ۸۰های مربوط به کالس شامل . هیجان(1۹) دشطراحی 

زیرمقیاس لذت، امید، غرور، خشم، اضطراب، شرم، ناامیدی و 
 هایهای مربوط به یادگیری و هیجانهای هیجانخستگی است. مقیاس

مشابهی   ٔگویه مجموعه ۷۷و  ۷۵ترتیب با هرکدام بهمربوط به امتحان 
کنند. در این پرسشنامه گیری میاز هشت نوع هیجان قبل را اندازه

=کامالً مخالف تا 1ای از درجهپنج یها به هر گویه روی طیفآزمودنی
هیجان  دهندٔهتر نشانیشدهند. نمرات ب=کامالً موافق پاسخ می۵

پکران و همکاران ضرایب  ر مطالعٔه. د(1۹) تر استیشپیشرفت ب
ای های مربوط به کالس در دامنههای هیجانهمسانی درونی زیرمقیاس

ای از های مربوط به یادگیری در دامنهمقیاس هیجان ،۰٫۹۳تا۰٫۸۲از 
 ای ازهای مربوط به امتحان در دامنهو مقیاس هیجان ۰٫۹۲تا۰٫۷۵
لیل عاملی نشان داد که قرار داشتند؛ همچنین نتایج تح ۰٫۹۲تا۰٫۷۶

(. در 1۹) استلفه ؤزیرم هشتصورت کلی دارای این پرسشنامه به
این  مشخص کرد،پژوهش گراوند و همکاران نتایج تحلیل عاملی 

صورت کلی که به استلفه ؤزیرم هشتایرانی دارای  پرسشنامه در نمونٔه
فای شوند؛ همچنین میزان آلبندی میی تقسیمنفعد مثبت و مدو بُ به

قرار  ۰٫۹۵تا۰٫۸۹ای از های این پرسشنامه در دامنهلفهؤکرونباخ م
 (.۲۰) شده استیید أت روایی و پایایی این پرسشنامه .داشت

شناختارهای  سیاهٔه: ۳ چندبعدی گراییشناختارهای کمال سیاهٔه -
 ساخته شد ۲۰۰۵در سال و تانو کوبوری  توسطگرایی چندبعدی کمال

عد استانداردهای گویه و شامل سه بُ 1۵این پرسشنامه مشتمل بر  (.۲1)
 6و تعقیب )پیگردی( کمال  5اشتباهات نگرانی مفرط دربارٔه ، 4فردی
)هرگز( تا  1ای از چهاردرجه یکنندگان به هر گویه بر طیف. شرکتاست

در آن را گرایی بیشتر کمال، تربیش نمرٔه .دهند)همیشه( پاسخ می ۴
روایی مناسب این پرسشنامه  بیانگر. نتایج (۲1کند )می مشخصلفه ؤم

گرایی کمال مقیاس چندبعدیبا استفاده از بررسی همبستگی آن با 
پایایی  دهندٔهنشان همچنین است؛ ۴۵٫۰میزان  به  ۷هویت و فلت

استانداردهای  لفٔهؤمناسب آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای م
اشتباهات برابر با  بارٔهنگرانی مفرط در لفٔهؤم ،۰٫۷۴فردی برابر با 

(. در پژوهش ۲1) است ۰٫۹۰تعقیب )پیگردی( کمال برابر با و  ۰٫۸1
ایرانی،  که در نمونٔه مشخص کردمعتمد یگانه و شکری نیز نتایج 

شامل سه بُعد  چندبعدی گراییشناختارهای کمال سیاهٔهساختار عاملی 
کمال  تعقیباشتباهات و  افراطی دربارٔهنگرانی استانداردهای فردی، 

همچنین ضرایب همسانی درونی ابعاد استانداردهای فردی برابر  است؛
کمال  تعقیبو  ۰٫۸1اشتباهات برابر با  ، نگرانی افراطی دربارٔه۰٫۸۰با 

6. Pursuit of perfection 
7. Hewitt & Flett’s Multidimensional Perfectionism Scale (MPS) 
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۴ 

  (.۲۲دست آمد )به ۰٫۷۹برابر با 
ال پرسشنامه توسط موریس در س: این 1ابعاد خودکارآمدی پرسشنامٔه -

گویه است که سه  ۲۴پرسشنامه شامل این  (.۲۳) ساخته شد ۲۰۰1
سنجد. خودکارآمدی تحصیلی، اجتماعی و هیجانی را می  ٔحوزه
ای از نوع لیکرت درجهپنجها در این پرسشنامه براساس مقیاس پاسخ

خیلی زیاد( ارزیابی =۵زیاد، =۴تا حدودی، =۳کم، =۲خیلی کم، =1)
تر در آن یشخودکارآمدی ب دهندٔهلفه نشانؤدر هر متر یشب شود. نمرٔهمی

. نتایج تحلیل عاملی در پژوهش موریس نشان داد (۲۳) لفه استؤم
و دارای سه عامل  استکه این پرسشنامه از روایی مطلوب برخوردار 

خودکارآمدی اجتماعی، خودکارآمدی هیجانی و خودکارآمدی 
تفاده از ضریب آلفای ؛ همچنین پایایی پرسشنامه با اساستتحصیلی 

 جوکارو  نیکنام(. در پژوهش ۲۳) دست آمدهب ۰٫۸۸کرونباخ برابر با 
عد خودکارآمدی عد در بُ کل آن بُ  ٔعد با نمرههای هر بُهمبستگی گویه

 ۰٫۶۷تا۰٫۵۳عد خودکارآمدی اجتماعی از بُ، ۰٫۷۰تا۰٫۵۰تحصیلی از 
ب آلفای بود. ضرای ۰٫۵۹تا۰٫۵۳عد خودکارآمدی هیجانی از و بُ

، خودکارآمدی ۰٫۷۸کرونباخ برای خودکارآمدی تحصیلی برابر با 
و  ۰٫۷۴، خودکارآمدی هیجانی برابر با ۰٫۶۸اجتماعی برابر با 

 (.۲۴) محاسبه شد ۰٫۸۰خودکارآمدی کل برابر با 
ها از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل داده منظورهبدر این پژوهش 

بودن متغیرها از آزمون بررسی نرمالبرای  ورگرسیون خطی چندگانه 
 ،خطیاسمیرنف استفاده شد. برای بررسی تشخیص همکولموگروف

 بررسی مفروضٔه منظوربه. کار رفتبهشاخص تحمل و تورم واریانس 
 ریقطاز  هاداده دوربین واتسون استفاده شد. استقالل خطاها از آمارٔه

 عناداری برای همٔهطح متحلیل شدند. س ۲۲نسخٔه  SPSS افزارنرم
 .بود ۰٫۰۵ها آزمون

 هایافته ۳
ها درصد( از آزمودنی۲۹نفر ) ۸۴شناختی، جمعیتهای براساس داده

نفر  ۹1ریاضی و  ( در رشتٔهدرصد۴۰نفر ) 11۵تجربی،  در رشتٔه
علوم انسانی مشغول به تحصیل بودند. در جدول  درصد( در رشتٔه۳1)
 انحراف معیار ارائه و های توصیفی متغیرها شامل میانگینشاخص 1

دوربین  اسمیرنف وکولموگروف های. همچنین نتایج آزموناست شده
 (. p>۰٫۰۵ها بود )بودن دادهنرمال دهندٔهواتسون نشان

 (n=۲۹۰های توصیفی متغیرهای پژوهش )شاخص .1جدول 
 انحراف معیار میانگین متغیر

 ۹٫۸۸ ۶۴٫۴۹ کاری تحصیلیاهمال
 ۴٫۶۷ ۲۸٫۵۳ خودکارآمدی اجتماعی

 ۳٫۳۲ 1۸٫۸۳ استانداردهای فردی
 ۳٫۲۹ 1۰٫۳۰ اشتباهات نگرانی مفرط دربارٔه

 ۲٫۷۶ 1۰٫۷۳ تعقیب کمال
 ۶٫۳۲ ۳۰٫۰۶ هیجانات پیشرفت مثبت
 ۹٫۴۶ ۳۴٫۳۸ هیجانات پیشرفت منفی

مشاهده ماتریس همبستگی پیرسون متغیرهای پژوهش  ۲در جدول 
. باتوجه به نتایج این جدول، بین خودکارآمدی اجتماعی، شودمی

اشتباهات، هیجانات  بارٔهاستانداردهای فردی، نگرانی مفرط در
کاری تحصیلی پیشرفت مثبت و هیجانات پیشرفت منفی با اهمال

کاری بین اهمال ؛ همچنین(p<۰٫۰۵) ردهمبستگی معناداری وجود دا
 شوددیده نمیداری امعن گرایی رابطٔهتحصیلی و تعقیب کمال

(۰٫۶۲۸=p.) 

 (n=۲۹۰ی پژوهش )ماتریس همبستگی متغیرها .۲جدول 
 ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ 1 متغیر

       1 کاری تحصیلیاهمال .1
      1 -۲۷۲٫۰* خودکارآمدی اجتماعی .۲
     1 ۲۰۷٫۰** -1۵۰٫۰* استانداردهای فردی .۳
    1 ۰٫۰۷۰ -۲۶۸٫۰* ۳۵۸٫۰* اشتباهات نگرانی مفرط دربارٔه .۴
   1 ۳۵۷٫۰* ۴۶۶٫۰* -۰٫۰11 -۰٫۰۳۷ گراییتعقیب کمال .۵
  1 1۴1٫۰* -۲1۸٫۰* ۲۴1٫۰* ۲۸۸٫۰* -۴۵۶٫۰* هیجانات پیشرفت مثبت .۶
 1 -۵۷۶٫۰* -۰٫۰۰۸ ۴1۵٫۰* -1۶۳٫۰* -۳۹۹٫۰* ۵۰۲٫۰* هیجانات پیشرفت منفی .۷

۰٫۰۵>p* 

                                                      
1. Self-Efficace Dimensions Questionnaire 
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۵ 

کنندگی خودکارآمدی اجتماعی، بینیمنظور بررسی نقش پیشدر ادامه به
کاری تحصیلی از تحلیل ر اهمالدهای پیشرفت گرایی و هیجانکمال

 ،آمدهدستبراساس نتایج به .رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد
تر از بین بزرگیک از مقادیر تورم واریانس برای متغیرهای پیشهیچ
صفر  نبود. همچنین تمامی مقادیر تحمل برای این متغیرها در بازٔه 1۰

. براساس نتایج شدرعایت  مذکورفرض پیش و یک قرار داشت و
 ودست آمد به 1٫۸۵دوربین واتسون برابر با  آمده، مقدار آمارٔهدستبه

برقرار  مذکوراستقالل خطاها برای متغیرهای  مفروضٔه که بیانگر آن بود
 . است

کاری رگرسیون خطی چندگانه در تبیین اهمال شدٔهضریب تعیین تعدیل
گرایی و هیجانات ، کمالاجتماعی کارآمدیتحصیلی از روی خود

کاری از واریانس متغیر اهمال ۰٫۳1۶نشان داد که این متغیرها  پیشرفت
گرایی فقط کنند. از بین ابعاد کمالبینی میتحصیلی را تبیین و پیش

کنندگی داشت و بینیاشتباهات توان پیش نگرانی مفرط دربارٔه لفٔهؤم
 گرایی و متغیر خودکارآمدیکمال و تعقیب ابعاد استانداردهای فردی

و وارد مدل نشدند. در  بودندکنندگی نبینیتوان پیشاجتماعی دارای 
نیز ضرایب رگرسیون استانداردنشده و استانداردشده و  ۳جدول 

 .ستا داری این ضرایب گزارش شدهابررسی معن

 (n=۲۹۰کاری تحصیلی )گام اهمالبهضرایب رگرسیون گام .۳جدول 
 pمقدار  b ß Tخطای معیار  B بینمتغیر پیش متغیر مالک

کاری اهمال
 تحصیلی

 <۰٫۰۰1 ۴٫۳۳ ۰٫۲۷۷ ۰٫۰۶۷ ۰٫۲۸۹ هیجانات پیشرفت منفی
 <۰٫۰۰1 -۴٫۲۹ -۰٫۲۵۶ ۰٫۰۹۳ ۰٫۴۰۰ هیجانات پیشرفت مثبت

 <۰٫۰۰1 ۳٫۵۰ ۰٫1۸۸ ۰٫1۶1 ۰٫۵۶۳ اشتباهات نگرانی مفرط دربارٔه

کاری تحصیلی اثر هیجانات پیشرفت منفی بر اهمال ۳باتوجه به جدول 
(۰٫۲۷۷=ß ،۰٫۰۰1>p مثبت )همچنین اثر نگرانی مفرط  است؛

( ß ،۰٫۰۰1>p=۰٫1۸۸کاری تحصیلی )اشتباهات بر اهمال دربارٔه
نگرانی مفرط  بودن اثرات هیجانات پیشرفت منفی و. مثبتاستمثبت 
 هآن است که هرچ دهندٔهکاری تحصیلی نشاناشتباهات بر اهمال دربارٔه

ها اشتباهات در آزمودنی هیجانات پیشرفت منفی و نگرانی مفرط دربارٔه
کاری تحصیلی نیز در آنان بیشتر خواهد بود. بیشتر باشد، میزان اهمال

کاری بر اهمال همچنین نتایج نشان داد که اثر هیجانات پیشرفت مثبت
بودن اثرات . منفیاست( منفی ß ،۰٫۰۰1>p=-۰٫۲۵۶تحصیلی )

آن است  دهندٔهکاری تحصیلی نشانهیجانات پیشرفت مثبت بر اهمال
ها بیشتر باشد، میزان هیجانات پیشرفت مثبت در آزمودنی هکه هرچ

 خواهد بود. کمترکاری تحصیلی در آنان اهمال

 بحث 4
گرایی نقش خودکارآمدی اجتماعی، کمالاین پژوهش با هدف بررسی 

آموزان کاری تحصیلی دانشبینی اهمالو هیجانات پیشرفت در پیش
منفی و  این پژوهش نشان داد که رابطٔه انجام گرفت. اولین یافتٔه

کاری تحصیلی وجود مدی اجتماعی با اهمالآداری بین خودکارامعن
بین  صورت مستقیم به بررسی رابطٔهبهدارد. تاکنون پژوهشی 

 ؛کاری تحصیلی نپرداخته استخودکارآمدی اجتماعی و اهمال
صورت غیرمستقیم همسو با نتایج این پژوهش به هاییافتهحال اینبا

کاری خودکارآمدی عمومی با اهمالند که نشان داد استهایی پژوهش
توان به نتایج تحصیلی و عملکرد تحصیلی رابطه دارد؛ ازجمله می

بر رابطٔه بین خودکارآمدی زاده و همکاران مبنیمهدیهای پژوهش
بر رابطٔه (، هونیکه و همکاران مبنی۴کاری تحصیلی )تحصیلی و اهمال

(، ۵بین خودکارآمدی با اهداف پیشرفت و موفقیت تحصیلی )
 بر رابطٔه بین خودکارآمدی و موفقیت تحصیلیکاکوا و وود مبنیمک

اهمال کاری مبنی بر رابطٔه بین خودکارآمدی با  چراغی و یوسفی( و ۶)
  اشاره کرد.( ۷) تحصیلی و انگیزش تحصیلی

 درمقایسه باافراد خودکارآمد  ،حاضر باید گفت در تبیین یافتٔه

 واسطٔههستند، به ضعیفیهای خود که دارای خودکارآمدی کالسیهم
پافشاری و مقاومت ها ثرتر، درمقابل شکستؤارتباطات اجتماعی م

ای برای حل مشکالت قرار ثری را واسطهؤکنند و راهبردهای ممی
این است که آیا رفتاری شروع  کنندٔهدهند. خودکارآمدی تعیینمی

د فرد چه مقدار تالش برای انجام آن وخواهد شد یا نه و اگر شروع ش
ور (. بر این اساس، با با۲۵کند )میو هنگام مشکالت استقامت  دارد

یابند که اعمالشان باعث خودکارآمدی افراد انگیزه و اطمینان می
با این اطمینان به تحقق اهداف  ؛شودرسیدن به نتایج دلخواه می

 ،آیندوجود میناپذیر بهطور اجتناباندیشند و دربرابر مشکالتی که بهمی
تواند کاری میدهند. ازآنجاکه اهمالو پشتکار به خرج می کنندمیمقابله 

 بیشتررفتار اجتنابی تفسیر شود، افراد با سطوح  یعنوان نوعبه
تر کار کاری تحصیلی دارند، سختاز اهمالکمتری خودکارآمدی سطح 

نگرشی تر، پشتکار بیشتر، استقامت طوالنی و دارای کنندمی
(. از ۵ند )هستودتنظیمی بیشتری تر، اضطراب کمتر و خبینخوش

مدی آاجتماعی، خودکار یعنوان محیطسوی دیگر، در محیط مدرسه به
 تواند توانایی برقراری روابط بهینٔهآموزان میدانش زیاداجتماعی 

، معلمان، مدیر و دیگر کارکنان مدرسه هاکالسیاجتماعی را با هم
علق به مدرسه در درنتیجه احساس صمیمت و احساس ت ؛وجود آوردبه

کاری وجود خواهد آمد که این خود احتمال بروز اهمالآموزان بهدانش
 (. ۷دهد )تحصیلی را در بین دانش آموزان کاهش می

های گرایی انطباقی )استانداردبین کمال ،پژوهش نشان داد دومین یافتٔه
یی گراکاری تحصیلی رابطٔه مثبت و معنادار و بین کمالبا اهمال فردی(

کاری تحصیلی اشتباهات( با اهمال بارٔهغیرانطباقی )نگرانی مفرط در
اشتباهات  بارٔهرانی مفرط درگد و نشومی مشاهدهدار امعنمنفی  رابطٔه

های . این نتایج با یافتهاستکاری تحصیلی بینی اهمالقادر به پیش
و  دوگوری یوسفی( و 1۰کرتوویک و همکاران )پیشین ازجمله نتایج 

کاری اهمالگرایی با که نشان دادند کمال ستهمسو (1۲عموپور )
ازآنجاکه  ،در تبیین این نتایج باید گفت داری دارد.امعن تحصیلی رابطٔه

گیرند، این را دست باال میشان گرا خود و تواناییآموزان کمالدانش
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۶ 

دلیل فقدان ها و مشکالت بهشود دربرابر چالشله سبب میئمس
جای اینکه بر علت مشکل تمرکز موثر، به مقابلٔه برای الزمای همهارت

کارانه با صورت اهمالبه ،ه با آن داشته باشندهکنند و سعی در مواج
(. باتوجه به 1۰شوند )برانگیز یادگیری مواجه های چالشموقعیت

گرایی مثبت گرفته باید عنوان کرد که افراد دارای کمالمطالعات صورت
به بهترین کنند کنند و تالش میکارها احساس آزادی میدر انجام 

صورت عمل کنند. همچنین موفقیت در انجام کارها باعث تقویت 
د. شوتر میعالیایی مثبت و تالش بیشتر برای رسیدن به اهداف گرلکما

اما  ؛کاری تمایل ندارندورزند و به اهمالاین افراد در کارها تعلل نمی
بینانه اهداف و انتظارات غیرواقع سببهنابهنجار )منفی( بگرایان کمال

درنتیجه،  ؛شونددر کارها بیشتر دچار شکست و احساس نارضایتی می
گرایی منفی احتمال کاری گرایش بیشتری دارند و افزایش کمالبه اهمال

 (.1۲دهد )کاری را در این افراد افزایش میاهمال
هیجانات پیشرفت مثبت با  ،ان دادپژوهش نش سومین و آخرین یافتٔه

منفی و هیجانات پیشرفت منفی با  کاری تحصیلی رابطٔهاهمال
این  یدارند و هر دو یدارامثبت و معن کاری تحصیلی رابطٔهاهمال

. هستندموزان آکاری تحصیلی دانشبینی اهمالهیجانات قادر به پیش
( 1۴ن و همکاران )مرادیاهای پیشین ازجمله این یافته با نتایج پژوهش

بینی کاری تحصیلی را پیشکه نشان دادند هیجانات تحصیلی اهمال
د هیجانات مثبت و دن( که نشان دا1۵و اسماعیلی و همکاران )کنند می

است،  ثیرگذارأکاری تحصیلی تمنفی بر عملکرد تحصیلی و اهمال
ن و همکاراتوان به دیدگاه پکران در تبیین نتایج حاضر می ست.همسو

های فرایند آموزش و ها تقریباً در تمامی جنبهاشاره کرد که هیجان
یادگیری دخیل هستند و فرایند یادگیری و دستاوردهای یادگیرندگان را 

عنوان (. برخی از محققان از هیجانات به۲۰دهند )ثیر قرار میأتتحت
برند که انگیزش و موفقیت تحصیلی را تبیین نام می یعوامل مهم

یکی  :ثیر هیجانات وجود داردأت . دو مدل مهم در زمینٔه(1۴) کنندمی
و دوم مدل سیستماتیک  و همکاران شناختی پکران-مدل انگیزشی

شناختی -فرض بنیادی مدل انگیزشی . 1لنینبرینک و پنتریچ دوگانٔه
صورت این است که هیجانات بر موفقیت تحصیلی بهو همکاران  پکران

ثیرگذار أانجیگرهای شناختی و فراشناختی تغیرمستقیم و ازطریق می
هیجانات مثبت و فعال با  ،. تحقیقات نشان داده است(۲۰) هستند

کاری و هیجانات منفی و غیرفعال با اهمال و افزایش کارآمدی یادگیری
 ،فرنزل و همکاراناعتقاد به(. 1۸کاهش یادگیری رابطه دارند )

نیازمند منابع شناختی  هیجانات مثبت درمقایسه باهیجانات منفی 
علت منابع کمتر دردسترس برای )مانند توجه( و به استبیشتری 

محور، منجربه پردازش شناختی با بازدهی و کارایی های تکلیففعالیت
. برخی از محققان معتقدند که هیجانات مثبت با (۲۶) شودکمتر می

داری امعنٔه راهبردهای فراشناختی ازقبیل سازمان و شرح بسط رابط
اما هیجانات منفی فعال برخی از مواقع با راهبردهای تکرار و  ؛دارند
. برمبنای چنین دیدگاهی، محققان به این نتیجه اندرابطهدارای مرور 

متقابلی بین هیجانات مثبت و یادگیری بهتر  رسیدند که رابطٔه
صورت است که متقابل بدین (. این رابطٔه۲۷خودتنظیمی وجود دارد )

منجربه کاهش امر و این  کنندمیهیجانات مثبت، خودتنظیمی را تقویت 
                                                      

1. Linnenbrink & Pintrich  

سپس  ؛دشوکاری تحصیلی و موفقیت تحصیلی بیشتر میاهمال
موفقیت تحصیلی، مجدداً موجب تقویت هیجانات مثبت تحصیلی 

فراگیرانی که از راهبردهای شناختی و  ،توان گفتلذا می شود؛می
و  رندکنند، یادگیری بهتری داتری استفاده میفراشناختی متنوع

تری را درمقایسه با همچنین یادگیری مثبت دارند؛کاری کمتری همالا
، رندسایر همتایان خود که در استفاده از این راهبردها مهارت الزم را ندا

آورند. البته این موضوع در رابطه با هیجانات منفی نیز دست میهب
 اعتقاد دارند،ین اساس است که محققان کند و بر همصدق می

کاری تحصیلی به هیجانات بر فرایندهای آموزش و یادگیری مثل اهمال
بینی آن هستند و قادر به پیش ندثیرگذارأهر دو طریق مثبت و منفی ت

(1۵.) 
تلویحات آموزشی و کاربردی که از نتایج این پژوهش قابل  باوجود

ها دارای سایر پژوهشپژوهش حاضر همچون  ،استنباط است
بودن تحقیق اولین محدودیت پژوهش مقطعیهایی نیز بود. محدودیت

توان استنباط کرد. ی بین متغیرهای تحقیق را نمیبود که روابط علّ
های خودگزارشی بود که این نوع محدودیت دوم تحقیق نیز اتکا بر داده

ر گیرند. ثیر بحث مطلوبیت اجتماعی قراأتتوانند تحتها میداده
ی بود که پیشنهاد محدودیت سوم نیز انجام تحقیق براساس رویکرد کمّ

این موضوع  د محققان بعدی براساس رویکرد ترکیبی به مطالعٔهشومی
 بپردازند.

 گیرینتیجه ۵
های دار متغیرادرمجموع نتایج پژوهش حاضر بیانگر روابط معن

کاری گرایی و هیجانات پیشرفت با اهمالخودکارآمدی اجتماعی، کمال
 هیجانات پیشرفت مثبت، هیجانات پیشرفتاست و اینکه تحصیلی 

اهمال کاری تحصیلی نقش  درو نگرانی مفرط دربارٔه اشتباهات  منفی
 دبای دانشگاه اساتید و همین اساس معلمان بر کنندگی دارند.بینیپیش

منظور آموزان را بهگرایی و هیجانی دانشهای خودکارآمدی، کمالتجربه
هایی برای تسهیل یادگیری بهتر برداری از چنین تجربهاستفاده و بهره

 دبای دانشگاه اساتیدمعلمان مدارس و در نظر داشته باشند. همچنین 
و گرایی خودکارآمدی، کمال دهندٔهایجاد محیط یادگیری پرورش دربارٔه

توانند چراکه این متغیرها می بورزند؛ای های مثبت اهتمام ویژههیجان
  باشند. مؤثر فراگیرانکاری و پیشرفت تحصیلی بر اهمال

 قدردانی و تشکر 6
همکاری با پژوهشگر تقدیر  دلیلان در پژوهش بهگکننداز تمامی شرکت

 شود.و تشکر می

 هایانیهب 7
 کنندگانشرکتنامه از اخالقی و رضایت تأییدیٔه

شناسی دانشگاه آزاد روان دکتری رشتٔه این مقاله برگرفته از رسالٔه
نامه کنندگان رضایتانجام این پروژه از شرکت برای. استنیشابور 

اخالق در پژوهش  پروتکل تحقیق در کمیتٔه ؛ همچنیندریافت شد
دانشگاه آزاد نیشابور با کد اخالق 

IR.IAU.MSHD.REC.1399.068  رسیدیید أتبه. 
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۷ 

 انتشار برای رضایت
 این امر غیر قابل اجرا است.

 ها و موادبودن دادهدردسترس

های این پژوهش از طریق ارتباط با نویسندٔه اول مقاله داده
(@yahoo.com88balini.دردسترس است ) 
 منافع زاحمت

 د. نگونه تضاد منافعی ندارهیچکنند نویسندگان اعالم می

 منابع مالی
پژوهش حاضر بدون دریافت حمایت مالی از نهاد یا سازمانی انجام 

 شده است.
 مشارکت نویسندگان

نویسندٔه دوم عنوان مجری، به نویسندٔه اول این پژوهشانجام در 
اساتید مشاور  عنوانو نویسندگان سوم و چهارم به استاد راهنماعنوان به

مشارکت داشتند.
 
 

 
 

References 
1. Steel P. The nature of procrastination: a meta-analytic and theoretical review of quintessential self-regulatory 

failure. Psychological Bulletin. 2007; 133(1):65-94. doi: 10.1037/0033 2909.133.1.65  

2. Noroozi, S. The relationship between academic procrastination and self-steam. Popularization of Science. 

2015;5(2):63-9. http://www.popscijournal.ir/article_92513.html?lang=en  

3. Bandura A. Self-Efficacy. In: Weiner IB, Craighead WE, editors. the corsini encyclopedia of psychology. 

Hoboken, USA: John Wiley & Sons, Inc.; 2010. doi: 10.1002/9780470479216.corpsy0836 

4. Hosseinchari M, Dehghani Y. Predict academic procrastination based on self-regulation strategies on learning]. 

Health Res J. 2008;2(4):63-73. http://www.jiera.ir/article_83318.html 

5. Honicke T, Broadbent J, Fuller-Tyszkiewicz M. Learner self-efficacy, goal orientation, and academic 

achievement: exploring mediating and moderating relationships. Higher Education Research & Development. 

2020;39(4):689–703. doi: 10.1080/07294360.2019.1685941 

6. Macakova V, Wood C. The relationship between academic achievement, self-efficacy, implicit theories and 

basic psychological needs satisfaction among university students. Studies in Higher Education. 2020;1–11. doi: 

10.1080/03075079.2020.1739017 

7. Cheraghi A, Yousefi F. The investigation of mediating role of academic motivation in the relationship between 

self–efficacy and academic procrastination. Knowledge & Research in Applied Psychology. 2019;20(2):34–47. 

[Persian] doi: 10.30486/jsrp.2019.665258 

8. Gazo AM, Mahasneh AM, Abood MH, Muhediat FA. Social self-efficacy and its relationship to loneliness and 

internet addiction among Hashemite university students. International Journal of Higher Education. 

2020;9(2):144–55. doi: 10.5430/ijhe.v9n2p144 

9. Hajiabadi M, Niusha B. The relationship between interschool components and social self-efficacy with 

educational anxiety of third grade high school students. Journal of School Psychology. 2016;5(3):56–77. 

[Persian] http://jsp.uma.ac.ir/article_463_4b76c3e5776b352619aa473286e18b5b.pdf 

10. Kurtovic A, Vrdoljak G, Idzanovic A. Predicting procrastination: the role of academic achievement, self-efficacy 

and perfectionism. Int J Edu Psy. 2019;8(1):1–26. doi: 10.17583/ijep.2019.2993 

11. Starley D. Perfectionism : a challenging but worthwhile research area for educational psychology. Educational 

Psychology in Practice. 2019;35(2):121–46. doi: 10.1080/02667363.2018.1539949 

12. Yousefi Doguri S, Amoopour M. The relationship between emotional intelligence, perfectionism and 

Educational procrastination in sixth grade male students in Rasht first district. Sociology of Education Journal. 

2019;12(1):41–53. [Persian] http://iase-jrn.ir/article-1-588-fa.pdf 

13. Kervin CE, Barrett HE. Emotional management over time management: using mindfulness to address student 

procrastination. WLN: A Journal of Writing Center Scholarship. 2018;42(9–10):10–8.  

14. Moradian J, Aalipour S, Zagibi Ghanad S. The relationship of academic emotions with study approaches and 

academic procrastination in students. The Journal of New Advances in Behavioral Sciences. 2017;2(13):1–13. 

[Persian] http://ijndibs.com/article-1-129-fa.pdf 

15. Esmaili N, Shokri O, Fath Abadi J, Heidari M. Testing the structural relationships between academic self-

efficacy beliefs, attributional patterns, coping strategies, achievement emotions, and academic procrastination in 

students. Journal of Research in Educational Systems. 2015;9(30):63–122. [Persian] 

http://www.jiera.ir/article_50108_447afa2d231a1bf9ad194476f6fc30e5.pdf?lang=en 

16. Pedhazur EJ, Schmelkin LP. Measurement, design, and analysis: an integrated approach. Hillsdale, N.J: 

Lawrence Erlbaum Associates; 2013.  

17. Solomon LJ, Rothblum ED. Academic procrastination: Frequency and cognitive-behavioral correlates. Journal 

of Counseling Psychology. 1984;31(4):503–9. doi: 10.1037/0022-0167.31.4.503 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
22

84
0.

13
99

.1
0.

0.
23

6.
5 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jd
is

ab
ils

tu
d.

or
g 

on
 2

02
3-

05
-2

3 
] 

                               8 / 9

mailto:balini88@yahoo.com
file:///C:/همسو
http://www.popscijournal.ir/article_92513.html?lang=en%20
https://doi.org/10.1002/9780470479216.corpsy0836
http://www.jiera.ir/article_83318.html
https://doi.org/10.1080/07294360.2019.1685941
https://doi.org/10.1080/03075079.2020.1739017
https://dx.doi.org/10.30486/jsrp.2019.665258
https://doi.org/10.5430/ijhe.v9n2p144
http://jsp.uma.ac.ir/article_463_4b76c3e5776b352619aa473286e18b5b.pdf
http://dx.doi.org/10.17583/ijep.2019.2993
https://doi.org/10.1080/02667363.2018.1539949
http://iase-jrn.ir/article-1-588-fa.pdf
http://ijndibs.com/article-1-129-fa.pdf
http://www.jiera.ir/article_50108_447afa2d231a1bf9ad194476f6fc30e5.pdf?lang=en
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022-0167.31.4.503
https://dorl.net/dor/20.1001.1.23222840.1399.10.0.236.5
https://jdisabilstud.org/article-1-2299-en.html


۸ 

18. Jowkar B, Delaavarpoor M. The relationship between educational procrastination and goal orientation. New 

Thoughts on Education. 2008;3(3–4):61–80. [Persian] 

19. Pekrun R, Frenzel AC, Goetz T, Perry RP. The control-value theory of achievement emotions: an integrative 

approach to emotions in education. In: Schutz PA, Pekrun R, editors. Emotion in education. Burlington: 

Academic Press; 2007. pp: 13–36. doi: 10.1016/B978-012372545-5/50003-4 

20. Gravand F, Abolmali K, Kimanesh A, Ganji H. Confirmatory factor analysis and internal consistency of the 

Class-Related Emotion scales (CRES) among university students. Quarterly of Educational Measurement. 

2016;7(26):225–48. [Persian] doi: 10.22054/jem.2017.13164.1374 

21. Kobori O, Tanno Y. Self-oriented perfectionism and its relationship to positive and negative affect: The 

mediation of positive and negative perfectionism cognitions. Cogn Ther Res. 2005;29(5):555-67. doi: 

10.1007/s10608-005-2835-4 

22. Motamed Yeganeh N, Shokri O. psychometric testing of the multidimensional perfectionism cognitions 

inventory. Scientific Journal Management System. 2013;10(38):175–85. [Persian] 

http://jip.azad.ac.ir/article_512205_e1011c435dacffcc1f3c470582f31066.pdf 

23. Muris P. A brief questionnaire for measuring self-efficacy in youths. Journal of Psychopathology and Behavioral 

Assessment. 2001;23(3):145–9. doi: 10.1023/A:1010961119608 

24. Niknam N, Jowkar B .Predicting self-efficacy dimensions based on communication orientation Family and class 

structure. Journal of Studies in Learning & Instruction. 2015;7(1):25-48. [Persian] 10.22099/JSLI.2015.3092  

25. Bandura A. Adolescent Development from an Agentic Perspective. In: F Pajares, T Urdan. editors. Self-efficacy 

beliefs of adolescents. Greenwich, CT: Information Age; 2006. pp: 1-43. 

26. Frenzel AC, Thrash TM, Pekrun R, Goetz T. Achievement emotions in Germany and China: A cross-cultural 

validation of the Academic Emotions Questionnaire—Mathematics. J Cross Cult Psychol. 2007;38(3):302-9. 

https://doi.org/10.1177/0022022107300276 

27. Peklaj C, Pečjak S. Emotions, motivation and self-regulation in boys' and girls' learning mathematics. Horizons 

of Psychology. 2011;20(3):33-58. https://psycnet.apa.org/record/2012-25791-003 

 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
22

84
0.

13
99

.1
0.

0.
23

6.
5 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jd
is

ab
ils

tu
d.

or
g 

on
 2

02
3-

05
-2

3 
] 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               9 / 9

https://doi.org/10.1016/B978-012372545-5/50003-4
https://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.13164.1374
file:///C:/Self-oriented%20perfectionism%20and%20its%20relationship%20to%20positive%20and%20negative%20affect:%20The%20mediation%20of%20positive%20and%20negative%20perfectionism%20cognitions
http://jip.azad.ac.ir/article_512205_e1011c435dacffcc1f3c470582f31066.pdf
https://doi.org/10.1023/A:1010961119608
https://dx.doi.org/10.22099/jsli.2015.3092
https://doi.org/10.1177/0022022107300276
https://psycnet.apa.org/record/2012-25791-003
https://psycnet.apa.org/record/2012-25791-003
https://dorl.net/dor/20.1001.1.23222840.1399.10.0.236.5
https://jdisabilstud.org/article-1-2299-en.html
http://www.tcpdf.org

