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                  Extended Abstract 
 

1. Introduction 
 

tudents are one of the most important human 

resources and factors affecting the 

development of society. Therefore, school 

and the study of mental health and its effects 

on their academic achievement are of great 

importance. In several studies, factors related 

to academic achievement have been 

identified, classified and examined according 

to their importance and impact. But the study 

of the adjustment of these factors and 

experimental efforts to reduce the negative 

factors affecting new and important concepts 

such as academic affiliation, has been a 

prominent gap in the education system. 

Despite all the research that is done on 

academic success and motivation, this issue 

is still one of the challenges and concerns of 

our educational system (Aghili & Nasiri, 

2015). It seems that document styles can be 

considered as one of the important factors in the 

formation of procrastination. Documents of how to 

explain are justifications for understanding success 

and failure (Roebke, Vadhan, Brooks & Levin, 

2014). 

Psychological hardiness has become an individual 

and internal trait that can affect academic 

procrastination. It seems that academic self-

concept can be used as a mediating behavior 

between procrastination with attribution styles and 

rigor. Unfortunately, despite the importance of 

these concepts in understanding the educational 

status of students, not many studies have been done 

in this field and often in related studies, the role of 

factors such as anxiety and stress, learning 

strategies, motivation and study skills in 

procrastination has been evaluated, so the present 

study examines the question of whether attribution 

style and psychological hardiness mediated by 

self-concept. Academic Assess the ability to 

predict academic procrastination in Kangavar high 

school students.
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A B S T R A C T 
 

Objective: The aim of this research was to predict academic procrastination based on attributional style  

and hardiness mediated by academic self-concept  in secondary high school  students of Kangawer. 

Methods:  The research method was descriptive and the design was correlation of the kind of structural 

equation  modeling. The population consisted of all secondary school students of Kangawer in 2017-2018 

academic year and 330 of whom were selected  through stratified random sampling and Cochranꞌs formula. 

The data was collected by academic  procrastination of Solomon Herr questionnaire (1984), attributional 

style questionnaire by Seligman et al. (1983), academic self-concept questionnaire by Yessen Chen's (2004) 

and psychological hardiness of Ahwaz questionnaire (1998). 

Results The results showed that attributional style and hardiness directly predict academic 

procrastination at a level of 0.05. Academic self-concept was not partially mediating among academic 

self-efficacy and attributional style. Also, academic self-concept was not a mediator between 

procrastination and psychological hardiness. 

Conclusion: Therefore, educational environments should seek to cultivate psychological toughness, 

positive self-concept, and internal and controllable attribution styles in students. 
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2. Materials and Methods 
 

The present study is a correlational study using the 

statistical method of structural equation modeling. The 

population, including all male and female high school 

students amounting to 2128 (1040 girls and 1088 

boys) in the 2017-2018 academic year in secondary 

high schools. 

Procrastination Questionnaire: The Procrastination 

Questionnaire was designed by Solomon Wares in 

1984 and consists of 27 items that examine three 

components. Dolati (2012) in a study obtained the 

reliability coefficient of the questionnaire by 

Cronbach's alpha method 5.91. In the present study, 

Cronbach's alpha coefficient for this tool was 0.81. 

The Assessment Styles Questionnaire of Seligman et 

al.: The Attribution Questionnaire (ASQ) is a self-

report tool developed by Patterson (1983) to determine 

individuals' attribution style, ie, source of control, 

degree of stability, generality, and controllability. In 

Heidari, Maktabi and Shahni Yilagh (2012) research, 

in order to evaluate the validity of the documentary 

styles questionnaire, the construct validity method 

(factor analysis) was used. 

Yessen Chen,s Academic Self-Concept Scale (2004): 

The Academic Self-Concept Questionnaire was 

introduced in 2004 by Yessen Chen after being 

administered to 1,612 Taiwanese elementary school 

students. This questionnaire has 15 questions and its 

purpose is to evaluate different dimensions of 

academic self-concept (general, school, non-school). 

This questionnaire was used by Marashian et al. 

(2012) in a sample of 36 people with a Cronbach's 

alpha coefficient of 92%. 

Ahwaz Psychological Hardiness Questionnaire: The 

Ahwaz Hardiness Questionnaire is a 27-item paper-

and-pencil self-report scale. This scale was 

constructed by factor analysis by Kiamarsi, Najarian 

and Mehrabizadeh Honarmand (1998) in a sample of 

523 students and measures stubbornness. 

 

3. Results 

According to Table 1, of the six styles of documents, in 

total, positive internalization and negative stability were 

related to the three variables more than other styles. 

There was a correlation with the variable of academic 

self-concept, positive internalization 0.27, negative 

internalization 0.07, positive stability 0.05, negative 

stability -0.11, positive generality 0.19 and negative 

generality 0.04, of which positive internalization , 

Negative stability and positive generality are significant. 

With the variable of academic procrastination, positive 

internality -0.20, internal negative -0.29, positive 

stability 0.15, negative stability -0.19, Publicity positive 

0.10, hardness -0.64, Publicity -negative -0.07 and self-

concept - 0.19  have a correlation between which 

positive internal, negative internal, positive stability, 

negative stability and academic self-concept are 

significant. 

 
Table 1. Correlation matrix of document styles, academic self-concept, academic self-efficacy and procrastination 

 

Row Variable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Internal (positive 

events) 
1         

2 
Internal (negative 

events) 
0.01 1        

3 
Sustainability 

(positive events) 
0.04 -0.09 1       

4 
Sustainability 

(negative events) 
-0.01 **0.21 -0.01 1      

5 
Publicity (positive 

events) 
-0.08 -0.09 **-0.37 0.10 1     

6 
Publicity (negative 

events) 
0.03 0.01 -0.01 **0.24 -0.03 1    

7 
Psychological 

hardiness 
**0.18 **-0.16 0.07 -0.03 -0.08 0.02 1   

8 Self-concept **0.27 0.07 0.05 *-0.11 **0.19 0.04 **0.29 1  

9 Procrastination **-0.20 **-0.29 **0.15 **-0.19 0.10 -0.07 **-0.64 **-0.19 1 

4. Discussion and Conclusion 
 

In explaining these findings, it can be said that students 

whose credentials are based on factors such as difficulty 

of assignments and ability, their negligence increases. 

Therefore, students whose credentials are based on 

factors such as ability (internal, stable and 

uncontrollable) or difficulty of assignments (external, 

stable, uncontrollable) are more likely to be negligent 

because they see success and failure beyond their control. 

And they consider external factors as uncontrollable and 

give up trying and react passively (with procrastination) 

to their educational duties and tasks. Another finding of 

the present study confirms that academic self-concept can 

not play a mediating role between procrastination and 

document styles. This finding was inconsistent with the 

findings of Hajilo (2014).
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4. Discussion and Conclusion 
 

The reason for this discrepancy (lack of mediation of 

the effect of academic self-concept) is due to the type 

of tools used and the interaction or mediation of other 

variables such as personality traits or demographics. 

Khadivi and Vakili (2011) Mafakheri emphasized the 

direct relationship between the source of control and 

self-concept and stated that as much as students use 

the source of internal control, they have a positive self-

concept. As can be seen, academic self-concept can 

directly predict procrastination and document styles, 

but in this study, the indirect relationship between 

academic self-concept and document style and 

procrastination was not confirmed. 
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 مقدمه:

بر  های انسانی و عوامل مؤثرترین سرمایهآموزان یکی از مهمدانش

مدرسه و مطالعه و بررسی سالمت  ،پیشرفت جامعه هستند. بنابراین

سزایی هشناختی و تأثیراتش بر موفقیت تحصیلی آنان از اهمیت بروان

. در مطالعات (2014ی و ابوالقاسمی، ث)کیامر برخوردار است

ب اهمیت و تأثیر متعددی، عوامل مرتبط با موفقیت تحصیلی به تناس

اند؛ اما مطالعه درباره تعدیل بندی و بررسی شدهخود شناسایی، طبقه

های تجربی جهت کاهش دادن عوامل منفی این عوامل و تالش

، 1کاری تحصیلیتأثیرگذار بر مفاهیم جدید و مهمی چون اهمال

خالءای برجسته در نظام آموزشی بوده است؛ علیرغم همه 

شود، ورد موفقیت و انگیزه تحصیلی انجام میهایی که در مپژوهش

های نظام آموزشی ها و دغدغهاین مسأله هنوز به عنوان یکی از چالش

کاری، تمایل به توقف اهمال .(2015)عقیلی و نصیری،  ما مطرح است

، 2)یلدروم و دمیرو یا اجتناب از شروع و یا تکمیل یک تکلیف است 

 کاری یک مشکل عمده و شایع در میان فراگیران استاهمال (2019

اکثریت فراگیران در برهه ای از زمان  .(2015، 3)کیم و سو

تواند تحصیلی میکاریاهمال .اندتحصیلی را تجربه کردهکاریاهمال

تمایل به تأخیر در انجام دادن وظایف تحصیلی تعریف شود به عنوان 

)سیمپسون و  تواند پیامدهای منفی به همراه داشته باشدکه این امر می

 .(2018، 5به نقل از زاکس و هن ؛2007استیل،  ؛2009، 4پایچل
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 چکیده

 

-شناختی با میانجیگری خودهای اسناد و سرسختی روانکاری تحصیلی بر اساس سبکبینی اهمالتعیین پیشپژوهش حاضر،  هدف :هدف
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درصد از  95الی  80( در پژوهش خود دریافت که 2007) 1استیل

اند که این روند نیز کاری تحصیلی را تجربه کردهفراگیران اهمال

. (2015؛ کیم و سو، 2018، 2)آبراموسکی هنوز در حال گسترش است

به عنوان یک خصیصه  کاری، از آنبیشتر تحقیقات مرتبط با اهمال

اند؛ اما به هر حال شرایط بیرونی و درونی ثابت شخصیتی یاد کرده

کاری را تحت تأثیر گری اهمالتواند به طور مستقیم و یا با میانجیمی

 . (2016، 3)استیل و کلینگسیکقرار دهد

گری روشن همالشناسی دقیق اساسی اتا به امروز دینامیک و سبب

 5سریوس و گیگوریامّا  (2012، 4)ویلسون و نگیون نگریده است

کاری در بسترهایی در پژوهشی دریافتند که زمینه بروز اهمال (2018)

که وسوسه اجتماعی بیشتر  و پاداش کاری کمتری وجود دارد، بیشتر 

بینی می کاری به طور منفی عملکرد تحصیلی را پیشلاست و اهما

. همچنین (2018، 6)گاریو، چاماندی، کلجاجیک و گادریوکند 

شماری از مطالعات به تعداد متفاوت عوامل شخصیتی، شناختی، 

)وینتوکومار ،  هیجانی و انگیزشی و عدم توازن بین مهارت و تکلیف

رسد در اند که به نظر میاشاره کرده  (2016، 7ویندی و کوسالیا

، 8تز، روکات و واندر لیندنبی)رب گری دخیل باشندگیری اهمالشکل

تواند به عنوان یکی از می 9های اسنادرسد که سبک. به نظر می(2015

کاری در نظر گرفته شود. اسناد گیری اهمالوامل مهم در شکلع

 چگونگی تبیینات، توجیهات برای درک موفقیّت و شکست است 

؛  اشکانی و حیدری، 2014، 10بک، ودهان، بوروکز و لوینی)ر

فراری، پارک و  (،2002) 11دیویت و اسچونبورگنتایج  .(1393

نشان داد که هیچ  (2001) 13استیل، بروزن و وامبچو  (1992) 12وار

روتبلوم، ساالمون کاری وجود ندارد. اما رابطه بین منبع کنترل و اهمال

نشان دادن که افراد اهمال کار از اسناد درونی  ( 1998) 14و موراکامی

کنند. آموزان در امتحانات استفاده میبیشتری نسبت به دیگر دانش

 16کاردن، برایانت و موس، (1987) 15ترایس و میلتونهمچنین 

بدری گرگاری، صبوری و  (2007) 17ونهول و واتس (،2004)

کار از اسناد کنترل بیرونی نتیجه گرفتند که افراد اهمال (2011نورزاد)

 کار استفاده می کنند. بیشتری نسبت به افراد غیر اهمال

، صفتی فردی و درونی شده که می تواند بر 18اختینشسرسختی روان

رو تمایل دارند که تحصیلی اثرگذار  باشد. افراد سختکاری اهمال

زا را به عنوان یک موقعیت چالش برانگیز تفسیر یک موقعیت استرس

ها احساس تعهد بیشتری نسبت به کارشان و کنترل بیشتری کنند. آن

های بالقوه برای ها را به عنوان فرصتشان دارند و استرسبر زندگی

زا و رویدادهای بالقوه استرس (2016)نصیری،  گیرندتغییر در نظر می

ای مؤثر در رویارویی های مقابلهتر ارزیابی کنند و از مهارترا مثبت

، گوالرت، دیاز، سرانو و )داسیلوا کنندبا مشکالتشان استفاده می

 ؛2019، 20سین و لی ؛2015نعمت طاووسی،  ؛2014، 19آزیودو

تیموری، خاکپور و مومنی مهموئی (. 2016، 21وینتکومار و ویندی

در یافتند که  (1395بوگر) میرکوهی و رحیمیان قدرتی ( و1394)

عالوه بر این، بینی خودکارآمدی را دارد.  رویی توان پیشسخت

رو فعالیت بیشتری در سمت تحقیقات نشان داده است که افراد سخت

دهند که این نواحی مسئول راست و مناطق افقی آمیگدال نشان می

و 22)راینود یند پردازش، تنظیم و یکپارچه سازی اطالعات استآفر

رو تالش بیشتری را در انجام ؛ در نتیجه افراد سخت(2013،همکاران 

امور تحصیلی دارند که این امر به طور ضمنی نشان دهنده ارتباط 

 کاری تحصیلی است.شناختی با اهمالمعکوس بین سرسختی روان

تواند به عنوان یک رفتار می 23رسد خودپنداره تحصیلیبه نظر می

رویی قرار های اسناد و سختکاری با سبکلمیانجی در بین اهما

آموزان از گیرد. واژه خودپنداره تحصیلی به عنوان ادراک دانش

شان بر اساس تجربیات آموزشی  شخصی و های تحصیلیتوانایی

)داچکس، فراین و  گیری های متفاوت از آن تعریف شده استنتیجه

خوپنداره یا ارزیابی درونی از نقاط قوت و  .(2019، 24وندکندیلرا

ای از پیامدهای حیاتی مهم ضعف عامل مشارکت در طیف گسترده

افراد است. خودپنداره پایین با نتایج هیجانی و اجتماعی نامطلوبی 

همراه است. خودپنداره ضعیف داللت بر بسیاری از مشکالت درونی 

)بایلی، آندرجویسکی، گریف، چون افسردگی احساس ناامیدی دارد 

کودکان در اواسط و یا اواخر دوران  . (2018، 25سوینگو و هتون

 عملکرد واقعی خود را   و  آلایده عملکرد  بین   تمایز  کودکیشان،
 

1. Steel 
2. Abramowski 

3. Steel & Klingsieck 

4. Wilson & Nguyen 
5. Sirois  and Giguere 

6. Gareau, Chamandy, Kljajic & Gaudreau 

7. Vinothkumar ,M., Vindya, Kousalya Ra 
8. Rebetez, Rochat, & Van der Linden 

9. attributional style   

10. Roebke, Vadhan, Brooks & Levin 
11. Dewitte, Schouwenburg 

12. Ferrari JR, Parker T, Ware 

13. Steel P, Brothen T, Wambach 
14. Rothbloom E, Solomon L, Murakami 

15. Trice A, Milton 

16. Carden R, Bryant C, Moss 
17. Howell A, Watson 

18. Psychological hardiness   
19. da Silva1, R. M., Goulart, C. T., Dias Lopes, L. F., Serrano, P. 

M., Siqueira Costa, A. L.,& de Azevedo 

20. sin and lee 
21. Vinothkumar , Vindya 

22. Reynaud 

23. academic self-concept    
24. DockxB,  Fraine ,Vandecandelaere 

25. Bailey, Andrzejewski, Greif , Svingos , Heaton
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اجتماعی ازآن استفاده هایآموزند که در مقایسه و ارزیابیمی 

، 1)هارترشود، کنند و از آن به عنوان خودپنداره تحصیلی یاد میمی

خوپنداره یا ارزیابی درونی از نقاط قوت و ضعف  عامل  (.2015

ای از پیامدهای حیاتی مهم افراد است. مشارکت در طیف گسترده

خودپنداره پایین با نتایج هیجانی و اجتماعی نامطلوبی همراه است. 

خودپنداره ضعیف داللت بر بسیاری از مشکالت درونی چون 

احساس ناامیدی و خودپنداره پایین دارد)بایلی،  ،افسردگی

که آموزانی (. دانش 2018 ،آندرجویسکی، گریف، سوینگو و هتون

اعتماد به نفس و خودپنداره تحصیلی باالیی دارند، تمایل بیشتری به 

مشارکت در کارهای دشوار دارند و تالش بیشتری از خود نشان 

آموزانی با خوپنداره پایین تحصیلی نسبت دهند و برعکس دانشمی

و  2)وازشل دهند.ورزی نشان میبه انجام امور تحصیلی خود تعلل

کاری و . تحقیقات بسیاری بر رابطه منفی بین اهمال(2014همکاران، 

اند)فراری و همکاران، خودپنداره تحصیلی تأکید کرده

از  ،زنندکاری میآموزانی که دست به اهمال(.دانش1992

خودپنداره تحصیلی ضعیفی برخوردارند. خودپنداره پایین در این 

آینده دچار تردید شوند، و به  شود نسبت بهافراد باعث می

 های مربوط به اجتناب و فرار از مشکالت متوسل شونداستراتژی

 (.1390)گوروئی، خیر و هاشمی، 

رویی با های اسناد و سختبا توجه به مطالب مذکور، سبک

گری خودپنداره تحصیلی از جمله متغیرهای تأثیرگذار در میانجی

رغم سفانه علیأ. متشوندمیآموزان محسوب کاری دانشاهمال

آموزان، اهمیت این مفاهیم در شناخت وضعیت تحصیلی دانش

مطالعات چندانی در این زمینه صورت نگرفته است و غالبا در 

مطالعات مرتبط، نقش فاکتورهایی نظیر اضطراب و استرس، 

کاری های مطالعه در اهمالراهبردهای یادگیری، انگیزش و مهارت

 این بررسی بهمورد ارزیابی قرار گرفته است، لذا پژوهش حاضر، 

با  شناختیسرسختی روانسبک اسناد و  آیا که پردازدمی سؤال

کاری تحصیلی اهمال بینیتوان پیش گری خودپنداره تحصیلیواسطه

  ؟را داردکنگاور  دوره متوسطهآموزان در دانش
 

 روش پژوهش

های همبستگی با استفاده از روش هش حاضر از نوع پژوهشپژو

ساختاری و جامعه آماری شامل کلیه  آماری الگویابی معادله های

 2128م به تعداد متوسطه دو دوره پسر و دختر آموزاندانش

 هایدبیرستان در 97-96سال تحصیلی در پسر( 1088دختر و 1040)

در این پژوهش برای تعیین حجم بود.  کنگاور دوره دوم متوسطه شهر

 330تعداد نمونه مورد نظر  کوکران استفاده گردید ونمونه، از فرمول 

نسبتی بود و با توجه به  اینمونه آماری طبقه روش. نفر تعیین شد

نسبت حجم جامعه به حجم نمونه، در هر طبقه و زیر طبقات، گروه 

آوری داده ها عجهت جم نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب شدند.

 : از ابزارهای ذیل استفاده شد

سولومن کاری توسط پرسشنامه اهمال :کاریاهمال پرسشنامه

که سه  استگویه 27طراحی شده و شامل  (1984در سال ) 3وراث

دهد: مؤلفه اول، آماده شدن برای سی قرار میرلفه را مورد برؤم

(.مؤلفه دوم،آماده شدن برای انجام 8تا1گویه )سؤال8شامل  امتحانات:

مؤلفه سوم، آماده شدن  (،19تا  9گویه)سؤال 11شامل  تکالیف است و

گذاری ( نمره27تا 20گویه)سؤال8های پایان ترم که شامل برای مقاله

، 2، به ندرت 1ای ) هرگز  درجه 5پرسشنامه براساس طیف لیکرت 

( است. و سؤاالت زیر به صورت 5همیشه ، 4، اکثر اوقات 3گهگاهی 

 26-25-23-21-19-18-16-15-13-11-8-7-6-4-2معکوس

کاری در فرد : میزان اهمال  54تا  27شوند. نمره بین  گذاری مینمره

کاری در فرد متوسط :  میزان اهمال 81تا  54پایین است. نمره بین 

زیاد است. نمره  کاری در فرد: میزان اهمال 81نمره باالتر از  است.

به منظور تعیین روایی این  (1386جوکار و دالورپور) کل دارد.

مقیاس از روش تحلیل عاملی و همبستگی گویه با نمره کل استفاده 

 استفاده با را پرسشنامه این پایایی (1395) خشوعی و زارعی اند.کرده

در پژوهش حاضر ضریب  .اندکرده گزارش 83/0 کرونباخ از آلفای

 دست آمد.به 81/0آلفای کرونباخ برای این ابزار 

پرسشنامه :4سلیگمن و همکاران اسنادی هایسبک پرسشنامه

یک وسیله خودگزارشی است و برای  (ASQ)های اسنادی سبک

تعیین سبک اسنادی افراد یعنی منبع کنترل )درونی/ بیرونی(، میزان 

پایداری )باثبات/ بی ثبات(، کلیت )عمومی/ اختصاصی( و قابلیت 

، 5سلیگمن و پترسونکنترل )کنترل پذیر/ کنترل ناپذیر( توسط 

گیری سبک های اسنادی برای اندازهساخته شده است. سبک (1984)

گیرد. این پرسشنامه های تفکر مثبت یا منفی مورد استفاده قرار می

موقعیت فرضی  12اسنادی یک ابزار خودگزارشی است که شامل 

)شش موقعیت مثبت و شش موقعیت منفی( است. به دنبال هر موقعیت 

ه را هم به صورت فردی و هم به شود. این پرسشنامسؤال مطرح می 4

 ( 1984و همکاران ) سلیگمن صورت گروهی می توان اجرا کرد. 
 

1. Harter 
2. Wäschle 

3. Solomon,L.J.,&Rothbhum,E.D 
4. attributional style 

5. Peterson, C ., Seligman , M. E 
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ثبات درونی مقیاس های هسته علیت، ثبات و عمومیت را با استفاده 

اند. در پژوهش گزارش کرده 69/0تا  44/0 1از فرمول آلفا کرونباخ

، به منظور بررسی روایی (1391حیدری، مکتبی و شهنی ییالق )

سنادی از روش روایی سازه )تحلیل عاملی( ی سبک های اپرسشنامه

های استفاده شد. در روش تحلیل عاملی که براساس تحلیل مؤلفه

های واریانس ماده %19/41اصلی انجام گرفت که در مجموع 

مکتبی، شهنی  حیدری،) به نقل از کنند. پرسشنامه را تبیین می

در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای این ابزار  (1391ییالق،

 . دست آمدبه 79/0

پرسشنامه : (2004خودپنداره تحصیلی یسن چن ) مقیاس

توسط یس یسن چین  پس از اجرا  2004خودپنداره تحصیلی در سال 

آموز تایوانی دوره دبستان معرفی شد. این پرسشنامه دانش 1612روی 

ارزیابی ابعاد مختلف خودپنداره تحصیلی سؤال داشته و هدف آن  15

)عمومی، آموزشگاهی، غیرآموزشگاهی( است. طیف نمره گذاری 

گزینه ای )کامالً مخالف، مخالف، موافق  4آن بر اساس طیف لیکرت 

: خودپنداره مثبت فرد پایین 30تا  15نمره بین   ..و کامالً موافق(  است 

متوسط است و نمره باالتر از  : خودپنداره فرد38تا  30است. نمره بین 

: خودپنداره فرد مثبت تر است . امتیازات باالتر نشان دهنده 38

خودپنداره تحصیلی باالتر در فرد پاسخ دهنده خواهد بود و 

مربوطه به بعد عمومی وسؤاالت 1،3،5،12،13سؤاالت برعکس.

 6،7مربوط به بعدآموزشگاهی وسؤاالت2،4،8،9،10،11،14،15

نیز  (1984) 2مارش و انیلد غیر آموزشگاهی  است.. مربوط به بع

روایی همگرا با پرسشنامه خودگزارش دهی و پایایی پرسشنامه 

 وسیله به پرسشنامه بدست آورده است. این 89/0خودپنداره را 

 ضریب که شده فادهاست نفره 36 نمونه در (2012)همکاران و مرعشیان

در پژوهش حاضر برای محاسبه است.  بوده %92 آن کرونباخ آلفای

 آمد.دستهب 81/0آن پایاییگردید کهکرونباخ استفادهپایایی ازآلفای

 سرسختی پرسشنامه: شناختی اهوازپرسشنامه سرسختی روان

 27 دارای که است کاغذی مداد خودگزارشی مقیاس یک اهواز

 کیامرثی، وسیله به عوامل تحلیل به وسیله مقیاس این .است ماده

از  نفری 523 نمونه یک در (1377) هنرمند زاده مهرابی و نجاریان

 .دهدمی قرار سنجش مورد را سرسختی و شده ساخته دانشجویان

 که است گونه بدین ایماده 27 پرسشنامه این گذارینمره شیوه

 اوقات، گاهی به ندرت، هرگز، گزینه چهار از یکی به هامودنیزآ

 گذاری نمره 3، و 2، 1، 0 مقادیر بر اساس و گفته پاسخ اوقات اغلب

 بار دارای که 21، و 17، 13، 10، 7، 6های ماده جز به البته شود،می

 به  شوندمی گذارینمره معکوس شیوه به و هستند منفی عاملی

 سرسختی دهنده نشان پرسشنامه، این در باال نمره آوردن دست

 برای (1377) و همکاران کیامرثی .است فرد در باال شناختیروان

، 84/0ترتیب به  هفته، 6 زمانی فاصله با را مقیاس این پایایی سنجش

در  است. بخش رضایت که همگی است شده گزارش 84/0و  85/0

پژوهش حاضر برای محاسبه پایایی از آلفای کرونباخ استفاده گردید 

جهت تحلیل اطالعات از روش  دست آمد.هب 83/0که پایایی آن 

های ساختاری استفاده شد که دو مرحله اساسی دارد. در مرحله معادله

گیری و تعیین الگوی اندازه گیری روایی سازه ابزارهای اندازه

گیری متغیرهای مکنون یا نهفته در قالب تعدادی از چگونگی اندازه

و در مرحله الگوی ساختاری، روابط علّی   متغیرهای مشاهد شده

موجود میان متغیرهای مکنون بررسی شد. در پژوهش حاضر برای 

 79/0محاسبه پایایی از آلفای کرونباخ استفاده گردید که پایایی آن 

 .دست آمدهب

 

 هایافته

 80/9از نظر ترکیب سنی نمونه  درصد مرد بودند. 3/51از کل نمونه 

ساله و  17درصد  30/30ساله،  16درصد  90/38ساله،  15درصد 

درصد سن  50/1نفر معادل  5ساله هستند. همچنین  18درصد  60/19

درصد  2/44پایه تحصیلی دهم با  خود را مشخص نکرده بودند.

درصد رایجترین  2/41ز با ترین پایه تحصیلی بود. رشته تجربی نیرایج

های به دست آمده در دو بخش توصیفی و یافته رشته تحصیلی بود.

های توصیفی ارائه و بعد برای استنباطی ارائه و تحلیل شدند . ابتدا یافته

بررسی کردن فرضیه پژوهش با توجه به طرح پژوهش از تحلیل مسیر 

یرهای پیش بین و و نرمال بودن توزیع متغیرها، نبود همخطی بین متغ

 .ها مورد بررسی قرار گرفتاستقالل داده

اطالعاتی از قبیل کمترین و بیشترین مقدار،  2در جدول شماره 

میانگین، انحراف استاندارد و مقدار شاخص کجی گزارش شده 

؛ 90/33است. میانگین برای سبک اسناد درونی)رویدادهای مثبت( 

؛ برای سبک اسناد 04/23منفی( برای سبک اسناد درونی)رویدادهای 

؛ برای سبک اسناد ناپایدار 30/31پایدار )رویدادهای مثبت( 

؛ برای سبک اسناد عمومی)رویدادهای 73/24منفی()رویدادهای

؛ 46/22؛ برای سبک اسناد عمومی)رویدادهای منفی( 82/31مثبت( 

؛ و برای 78/42؛ برای خودپنداره تحصیلی 60/45برای سرسختی 

به دست آمده است. شاخص انحراف  69/84کاری تحصیلی اهمال

دهد همه متغیرها از پراکندگی نسبتاً برابری استاندارد نشان می

 اند. برخوردار بوده
 

1. cronbach’s alpha 

2. Marsh, H. W., & O'NEILL, R. O. S. A. L. I. E 
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همچنین مقدار شاخص کجی برای همه متغیرها)غیر از خودکارآمدی 

است( بین منفی و مثبت یک قرار حاصل شده  -13/1که مقدار آن 

 .است و لذا از توزیع نرمالی برخوردارند

 

 شناختی نمونههای جمعیت فروانی و درصد ویژگی. 1جدول 
 

 درصد فراوانی فراوانی  متغیر

 جنسیت
 30/51 173 مرد

 70/48 164 زن

 سن

15 33 80/9 

16 131 90/38 

17 102 30/30 

 50/1 5 بدون پاسخ

 پایه تحصیلی

 20/44 149 دهم

 90/35 121 یازدهم

 30/19 65 دوازدهم

 60/0 2 بدون پاسخ

 رشته تحصیلی

 20/41 139 تجربی

 50/6 22 ریاضی

 20/25 85 فنی

 00/27 91 انسانی

 اطالعات توصیفی برای متغیرهای پژوهش .2جدول 
 

 Min Max M SD SKW متغیر

 -75/0 27/5 90/33 42 16 درونی)رویدادهای مثبت(

 -13/0 00/6 04/23 37 3 درونی)رویدادهای منفی(

 -41/0 62/5 30/31 42 11 مثبت(پایداری)رویدادهای 

 -17/0 38/6 73/24 42 6 پایداری)رویدادهای منفی(

 -24/0 99/4 82/31 42 14 عمومیت)رویدادهای مثبت(

 05/0 74/5 46/22 38 5 عمومیت)رویدادهای منفی(

 13/0 07/11 60/45 75 20 سرسختی

 -70/0 99/7 78/42 60 15 خودپنداره

 -09/0 76/10 69/84 115 50 کاریاهمال
 

 کاریهای اسناد، خودپنداره تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی و اهمال. ماتریس همبستگی سبک3جدول شماره 
 

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیر ردیف

         1 درونی)رویدادهای مثبت( 1

01/0 درونی)رویدادهای منفی( 2  1        

04/0 پایداری)رویدادهای مثبت( 3  09/0-  1       

-01/0 پایداری)رویدادهای منفی( 4  0/21** 01/0-  1      

-08/0 عمومیت)رویدادهای مثبت( 5  09/0-  -0/37** 10/0  1     

03/0 عمومیت)رویدادهای منفی( 6  01/0  01/0-  0/24** 03/0-  1    

شناختیسرسختی روان 7  0/18** -0/16** 07/0  -0/03 08/0-  02/0  1   

07/0 **0/27 خودپنداره 8  05/0  -0/11* 0/19** 04/0  0/29** 1  

کاریاهمال 9  -0/20** -0/29** 0/15** -0/19** 10/0  07/0-  -0/64** -0/19** 01/0  
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از شش سبک اسناد در مجموع درونی  3طبق اطالعات جدول شماره 

ها با سه متغیر رابطه مثبت و پایداری منفی بیش از دیگرا سبک

، درونی 27/0اند. با متغیر خودپنداره تحصیلی، درونی مثبت داشته

، عمومیت -11/0، پایداری منفی 05/0، پایداری مثبت 07/0منفی 

که از این بین اند همبستگی داشته 04/0و عمومیت منفی  19/0مثبت 

دار هستند. با متغیر ادرونی مثبت، پایداری منفی و عمومیت مثبت معن

، -29/0، درونی منفی -20/0کاری تحصیلی، درونی مثبت اهمال

، 10/0، عمومیت مثبت -19/0، پایداری منفی 15/0پایداری مثبت 

 -19/0و خودپنداره  -07/0، عمومیت منفی -64/0سرسختی 

که از این بین درونی مثبت، درونی منفی، پایداری  همبستگی داشته اند

 دار هستند.امثبت، پایداری منفی و خودپنداره تحصیلی معن

جهت بررسی بیشتر روابط بین متغیرها و همچنین بررسی نقش میانجی 

کاری تحصیلی از های اسناد با اهمالخودپنداره تحصیلی بین سبک

آمده است. 1 شکلشد. مدل مفهومی در تحلیل مسیر زیر استفاده 

 

 گزارش شده است 1شکل در نمودار  3ه مدل تحلیل شده بر اساس نتایج جدول شمار. 1شکل 
 

دهد. ضرایب مسیر نتایج مدل اجرا شده را نشان می 1شکل 

استانداردشده مربوط به هر متغیر برروی فلش آن نوشته شده و مقادیر 

t  .مربوط به ضرایب در داخل پرانتز در مقابل آنها آورده شده است

های مبتنی توان درباره فرضیهبر حسب نتایج حاصل از تحلیل مسیر می

گیری کرد. زمانی می توان بر نقش میانجی خودپنداره تحصیلی نتیجه

کند که گفت یک متغیر بین متغیر اول و دوم نقش میانجی را ایفا می

داری داشته باشد. حال چنانچه متغیر اول اا هر دو رابطه معنداخل مدل ب

داری هم داشته باشد، اثر میانجی ناقص ابر متغیر دوم اثر مستقیم معن

گری کامل اتفاق افتاده و چنانچه اثر مستقیم معنادار نباشد میانجی

مهمترین یافته معنادار نبودن مسیر خودپنداره شکل گرفته است. 

کاری تحصیلی است که از مدل حذف شده است. تحصیلی بر اهمال

این نتیجه به معنای نبودن نقش میانجی خودپنداره تحصیلی در مدل 

دهد سبکهای اسناد درونی است. بررسی ضرایب مستقیم نشان می

تقیم و منفی بر مثبت و منفی، سرسختی و پایداری منفی تأثیر مس

کاری تحصیلی دارند. پایداری مثبت تنها متغیری است که تأثیر اهمال

کاری کاری تحصیلی مثبت است. بیشترین تأثیر بر اهمالآن بر اهمال

متعلق به سرسختی است. اسناد درونی مثبت و سرسختی تأثیر  -60/0با 

ر منفی بر مثبتی بر خودپنداره تحصیلی دارند، اما پایداری منفی تأثی

 .خودپنداره تحصیلی دارد

 

  گیریبحث و نتیجه

ای بسیار شایع و تقریبا معضلی جهانی است که در کاری پدیدهاهمال

ها وجود دارد. در حقیقت همه ما کم و بیش وقت تلف همه فرهنگ

کنیم؛ اما این کار برای برخی افراد تبدیل به یک شیوه زندگی شده می

کاری در افراد بر سالمت روان و کیفیت واع مختلف اهمالاست ان

آموزان بسیاری وجود دارد زندگی تأثیر منفی گذاشته است و دانش

ی وجودی هاتوانند از حداکثر ظرفیتکاری نمیکه به دلیل اهمال

خود استفاده کنند و باعث تلف شدن پتانسیل های قابل توجهی در 

ین راستا پژوهش حاضر با هدف در همنظام آموزشی خواهد شد. 

های اسناد و سرسختی کاری تحصیلی بر اساس سبکبینی اهمالپیش

شناختی با میانجیگری خود پنداره تحصیلی انجام گرفت. نتایج روان

ه کاری تحصیلی ببینی اهمالهای اسناد توان پیشنشان داد که سبک
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، دانصورت مستقیم را دارد. نتایج این فرضیه با نتایج تحقیقات 

 .همسو بود (2010) 2و هاروی و مارتینکو (2012) 1اسبورن و لینک

آموزانی که اسنادهایشان توان گفت که دانشها میدر تبیین این یافته

عواملی چون سختی تکالیف و توانایی است، اهمالگرایی شان به 

آموزانی که اسنادشان از نتایج دانش ،یابد. بنابراینافزایش می

شان به عواملی چون توانایی)درونی، پایدار و غیرقابل کنترل( تحصیلی

یا سختی تکالیف) بیرونی، پایدار، غیرقابل کنترل است از میزان 

زیرا موفقیت و شکست را خارج  برخوردارند. کاریبیشتری از اهمال

-دانند و به عواملی بیرونی غیرقابل کنترل میاز اختیار و اراده خود می

دارند و در مقابل وظایف و تکالیف دانند و دست از تالش بر می

)عینی، عبادی،  کنندتحصیلشان منفعالنه )با اهمالگری( برخورد می

حال همچنان که اسناد به تالش  به هر(. 1399سعادتمند و ترابی، 

-کاری دانش)درونی، بی ثبات، قابل کنترل( افزایش یابد، اهمال

یابد.  این نتیجه به این معناست آموزان به میزان قابل توجهی کاهش می

آموزانی که نتایج تحصیلی خود را به تالش یا فقدان تالش که دانش

)راکز،  برخوردارندکاری دهند از میزان کمتری از اهمالنسبت می

افراد دارای سبک اسناد خوشبینانه از طریق .  (2013، 3دان و راکز

ها، ای از ارزشیک انتخاب خودگردان و یکپارچه، به مجموعه

ها، اهداف تحصیلی تعهد دارند و دارای یک هویت خودساخته نقش

ارند و به علت هدفمندی هستند و کمتر تحت تأثیر افراد دیگر قرار د

)دان،  شوندکاری تحصیلی میو خودنظارتی باال کمتر دچار اهمال

کاری هر چه سرسختی باال باشد با اهمال (. 2012اسبورن و لینگ، 

شود. نتیجه این فرضیه با نتایج وینت کومار و کمتری همراه می

هم سو بود.  (2015دی)فاطمی نصاب و محم(، 2016همکاران)

تر استرس و تنش و آموزان به دلیل برخورداری از سطح پاییندانش

تر، مدیریت زمان بهتری دارند و به میزان کمتری در روحیه مقاوم

. (1394)عباسیان و دهقان،  کاری دارندوظایف تحصیلی خود اهمال

گفت که سرسختی روان شناختی سبب توان ها میدر تبیین این یافته

آموزان به راحتی در انجام تکالیف خود احساس ناتوانی شود دانشمی

های ضروری، دچار سردرگمی و پریشانی نکنند و با انجام فعالیت

کاری آنان را کاهش دهد. افراد تواند اهمالشوند که این امر مینمی

یارویی موفق و رو با وجود بروز پیشامدهای ناگوار به روسخت

مد در برابر استرس ها امیدوارند؛ از توانایی یافتن معنی در آکار

ساز برخوردارند و به نقش خود به عنوان فرد ارزنده و تجارب آشفته

 (.2015با اهمیت باور دارند )کیم و سو، 

کنند های ناگوار را چالش برانگیز ارزیابی میرو موقعیتافراد سخت

س تعهد بیشتری نسبت به کار خود دارند، حس تا تهدیدی کننده؛ ح

کنند و عوامل فشارزا را به شان تجربه میکنترل بیشتری در زندگی

گونه تعللی در نتیجه هیچ .بینندهای بالقوه برای تغییر میعنوان فرصت

(. 2007برای انجام تکالیف روزانه و تحصیلی خود ندارند)مدی، 

رویی از سه بعد تعهد، سخت (4198) 4مدی و کوباسامطابق با تئوری 

کنترل و به چالش کشیدن تشکیل شده است که محتوی نظری این 

شود که سه بعد در تالش برای مقابله یا رفع موانع و مشکالت منتج می

شناختی دارند تالش و ه این معناست افرادی که سرسختی روانب

های)مدی، ترجیح داده و با مواجه با چالش کاریفعالیت را به اهمال

-( روبه روی خود بدون تعلل ورزی به رفع موانع خود می2013

 . (2019پردازند.)سین و لی، 

کاری تواند نقش میانجی بین اهمالهمچنین خودپنداره تحصیلی نمی

رویی را داشته باشد. این یافته با نتایج تحقیقات وازشل و و سخت

 5و  آشبی و رایس( 2199) فراری و همکاران (؛2014همکاران)

توان ناشی از این مسأله ناهمسو بود. دلیل این ناهمسویی را می  (2002)

دانست که در این پژوهش خودپنداره تحصیلی به صورت خاص 

)یعنی از بعد تحصیلی( بررسی شده است. شاید استقالل فکری برای 

از محتوای فکری که برای کاری و اهمالرویی سختسنجش 

رویی استفاده شده، کاری و سختگیری رابط میانجی با اهمالاندازه

شاید بهتر  .زمینه یک عدم پراکندگی مشترک را ایجاد کرده است

های تحصیلی سنجیده هم در موقعیت روییکاری و سختاهمالباشد 

 شوند. 

خودپنداره تحصیلی  یافته دیگر پژوهش حاضر مؤید آن است که

های اسناد را داشته کاری و سبکتواند نقش میانجی بین اهمالنمی

ناهمخوان بود. علت این  (2014حاجیلو)این یافته با یافته  .باشد

ناهمخوانی )فقدان میانجیگری تأثیر خودپنداره تحصیلی( ناشی از نوع 

گری متغیرهای دیگر تعامل یا واسطهکار گرفته شده و ابزارهای به

اما  .های شخصیتی یا جمعیت شناختی اشاره شده استنظیر ویژگی

کاری در نتیجه حاکی از آن بود که اهمال (2003) 6وان اردپژوهش 

اعتماد به نفس و خودپنداره ضعیف است و همبستگی منفی بین این 

کاری بیشتر ناشی از عدم توان گفت اهمالمی دو متغیر وجود دارد.

ها است. هر چه انگیزه برای رسیدن به انگیزه کافی برای انجام فعالیت

کند. ها افزایش پیدا میکاری آناهداف در افراد کمتر باشد، اهمال

 شاید این امر سبب تشکیل یک خودپنداره پایین در این افراد شود

 (.1398ی، رشیدی، زردی، ؛ نریمان1390، و همکاران)گوروئی 
 

1. Dunn, K. E., Osborne, C., & Link, H 

2. Harvey, P., & Martinko 
3. Rakes ,  Dunn , Rakes 

4. Maddi, S. R., & Kobasa, S 

5. Ashby  & Rice 

6. van Eerde
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مفاخری بر وجود رابطه مستقیم بین منبع  (1390خدیوی و وکیلی )

پنداره تأکید کردند و بیان داشتند که به همان نسبتی که دکنترل و خو

سان از به همان آموزان از منبع کنترل درونی استفاده کننددانش

پنداره دگردد خویخودپنداره مثبتی برخوردارند. چنانکه مالحظه م

 هایکسبکاری و بینی اهمالتحصیلی به صورت مستقیم توان پیش

اما در این پژوهش رابطه غیرمستقیم خودپنداره  ،اسناد را دارد

 کاری تأیید نشد.تحصیلی با سبک اسناد و اهمال

 ها،متغیر کنترل نحوه هایی از جملهانجام این پژوهش با محدودیت

 توانندکه می هستند مواردی از مزاحم، یهامتغیر و هامتغیر همپوشی

. اندنگرفته قرار مدنظر حاضر پژوهش در اما باشند، تأثیرگذار نتایج بر

 احتیاط نتایج، تعمیم و تفسیر در باید هامحدودیت دلیل این به بنابراین،

کاهش دقت و حوصله پاسخگویان به پرسشنامه به دلیل طوالنی  .کرد

ها و زیاد بودن تعداد پرسشنامه از بودن سئواالت برخی از پرسشنامه

 پژوهشگران سایر به پایان درهای این پژوهش بود. دیگر محدویت

ها را در توانند این یافتهشود مربیان و معلمان میپیشنهاد می چنین

گری بهبود عملکرد تحصیلی و جلوگیری از اهمالطراحی آموزشی و 

های آموزشی مورد استفاده قرار دهند. همچنین هتحصیلی در گرو

توانند با آگاهی از عوامل معلمان و دست اندرکاران آموزشی می

یا در جهت  ،بینی کنندآموزان را پیشکاری دانشگذار، اهمالتأثیر

 .یاری رسانند کاهش این متغیر رایج و شایع به آنان

 

 اخالقی مالحظات
 

 پژوهش اخالق اصول از پیروی
 

 شییرکت .اسییت شییده رعایت مقاله این در تماماً اخالقی اصییول

 خارج پژوهش از بودند مایل که زمان هر داشیتند اجازه کنندگان

 پژوهش روند در جریان کنندگانشیییرکت همه همچنین .شیییوند

 شد. داشته نگه محرمانه هاآن اطالعات. بودند
 

 مالی حامی
 

در  مالی تأمین هایسازمان از مالی کمک گونه هیچ تحقیق این

 .نکرده است دریافت غیرانتفاعی یا تجاری عمومی، هایبخش
 

 نویسندگان مشارکت
 

های پژوهش تمام نویسندگان در طراحی، اجرا و نگارش همه بخش

 .اندحاضر مشارکت داشته
 

 منافع تعارض
 

 .ندارد منافع تعارض مقاله این نویسندگان اظهار بنابر

 منابع
 بر هیجانی تنظیم آموزش تاثیر (.1393اشکانی، فرح و حیدری، حسن. )

 به مبتال آموزاندانش اسنادی هایسبک و شناختی روان بهزیستی

(، 1)4، های یادگیریمجله ناتوانیدبستان.  مقطع یادگیری ناتوانی

6-22  .[JLD-1] 

کاری رابطه اهمال (.1395) سادات. هیمهد ی،خشوع ال،یل ی،زارع

و تحمل ابهام در  جانیه میتنظ ،یفراشناخت یبا باورها یلیتحص
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