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Objectives Test anxiety is the most important problem among students around the world. The purpose of 
this study was to investigate the relationship between behavioral procrastination, decisional procrastina-
tion and cognitive avoidance with subscales test anxiety in students of the Shahid Chamran University 
of Ahvaz.
Methods This survey study is correlation in form. A sample of 200 students was selected by multi- stage 
cluster sampling method. General procrastination scale, decisional procrastination scale, cognitive 
avoidance questionnaire and Fried-Ben test anxiety were used to collect data. In order to analyze data, 
canonical correlation and multiple regression methods were used. Data analysis was carried out using 
the SPSS-17 software.
Results The canonical analysis showed that the linear combinations of predictor variables were corre-
lated with linear combinations of dependent variables. Regression analysis showed that procrastination 
behavioral and procrastination decisional significantly predicted social derogation (β=0.238, P<0.001; 
β=0.302, P<0.001, respectively) and cognitive obstruction (β=0.381, P<0.001; β=0.204, P<0.006, re-
spectively). Also, procrastination behavioral and cognitive avoidance significantly predicted tenseness 
(β=0.314, P<0.001; β=0.246, P<0.002, respectively).
Conclusion It is argued that universities should pay more attention to the factors that play significant 
roles in decreasing procrastination and decreasing cognitive avoidance. This is more likely to reduce test 
anxiety among graduate students. 

A B S T R A C T

Key words: 
Behavioral procras-
tination, Decisional 
procrastination, 
Cognitive avoid-
ance, Test anxiety

Received: 18 Sep. 2016

Accepted: 15 Apr. 2017

Extended Abstract

1. Introduction

nxiety, as a part of every person’s life, is 
considered as an appropriate and consistent 
response. Lack of anxiety or excessive anx-

iety can lead to significant problems and dangers. In this 
research, the relationship between behavioral procrastina-

A
tion, decisional procrastination, and cognitive avoidance 
with subscales test anxiety (Derogation, Obstruction, and 
Tenseness) have been investigated.

Empirical research has shown that anxiety is posi-
tively related to procrastination and plays a role in its 
formation. By eliminating the anxiety agent (evaluation 
position), the amount of procrastination in procrastina-
tors is reduced [12]. Studies have showed that procrasti-
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nation is associated with certain concerns such as fear 
of failure, test anxiety, social anxiety, and shyness [13]. 
Various research findings suggest that selecting one of 
the coping styles or combinations of them can help sur-
vive and face mental pressures. Meanwhile, avoidance 
coping is trying to avoid negative events, which can be 
manifested cognitively and behaviorally [19].

Most of the researchers, especially in the Iranian so-
ciety, have not paid adequate attention to other aspects 
of procrastination (such as behavioral procrastination 
and decisional procrastination) and have considered 
cognitive avoidance with social anxiety. Therefore, by 
considering the effect of procrastination and cognitive 
avoidance in creating anxiety, this research attempts to 
determine whether behavioral procrastination, decision-
al procrastination, and cognitive avoidance are related 
to subscales test anxiety among students.

2. Method

The research method is a canonical correlation, which is 
the relationship between two variables, one of which is de-
rived from the linear combination of independent variables 
and the other from the combination of dependent variables. 
The statistical population of this study included all male 
and female students studying in the academic year of 2015–
2016 in the Shahid Chamran University of Ahvaz. In this 
research, multi-stage cluster sampling method was used to 
select 200 students for testing the hypotheses. In this way, 
five faculties were randomly selected; from each faculty, 
several classes were selected, and in each class, several stu-
dents were selected to answer the questionnaires. For data 
collection, we used the General Procrastination scale, Deci-
sional Procrastination scale, cognitive avoidance question-
naire, and Fried-Ben test anxiety questionnaire. The reli-
ability of the scale was obtained using Cronbach’s alpha.

Data analysis was carried out using the SPSS-17 software. 
In order to analyze the research hypotheses, parametric 
statistical methods were used. The canonical correlation 
analysis was used to study the prediction of a linear com-
bination of criterion variables by a linear combination of 
predictor variables. The multivariate regressions analysis 
was conducted to study the multiple relationships between 
predictor variables with each of the criterion variables.

3. Results

The demographic information of the sample is shown in 
Table 1. The results of significant tests of canonical correla-
tion analysis full model are presented in Table 2. As seen in 
Table 2, Wilks’s Lambda (P<0.001, λ=0.705, F=8.10) indi-

cate that there is a significant relationship between the two 
categories variables (behavioral procrastination, decisional 
procrastination and cognitive avoidance with derogation, 
obstruction, and tenseness). Regarding the full model sig-
nificance, the first hypothesis of the current study (predic-
tion of subscale test anxiety considering predictor vari-
ables) is confirmed. Therefore, the model obtained in this 
study determines 29.5% of the variance between behavioral 
procrastination, decisional procrastination and cognitive 
avoidance (as a predictor variable) variables with deroga-
tion, obstruction, and tenseness (as a criterion variable). 
The results of multivariate regression analysis showed that 
behavioral procrastination and decisional procrastination 
significantly predicted derogation (β=0.302, P<0.001 and 
β=0.238, P<0.001) and obstruction (β=0.381, P<0.001 
and β=0.204, P<0.006) in students. Also, behavioral pro-
crastination and cognitive avoidance predicted tenseness 
(β=0.314, P<0.001 and β=0.246, P<0.002) in students.

4. Discussion

The results of the study showed that there is a significant 
relationship between the canonical predictor variables as 
behavioral procrastination, decisional procrastination and 
cognitive avoidance with the canonical criterion vari-
ables. In other words, these variables predict subscales 
test anxiety. Due to negligence, most of the students delay 
studying their lessons until the night of the exam. This 
results in anxiety before the exam [37], leading to aca-
demic failure. As a result, the students feel that they do 
not have the necessary qualifications, and their academic 
confidence is seriously damaged. According to Onwueg-
buzie’s hypothesis [38], anxiety and procrastination are 
in a two-way relationship and interact in a complicated 
way; hence, negligent students experience high levels of 
anxiety due to the feeling of threat to their self-esteem. 
High levels of anxiety postpone the probability of doing 
that task, to relieve the resulting suffering.

As stated previously, cognitive avoidance, as one of the 
predictor variables, can predict test anxiety. This result 
can be explained by the Lazarus and Folkman theories. 
These theorists believed that the person in the situation 
of stress or task first assesses his/her ability and the diffi-
culty and threats of the task. If, based on this assessment, 
the situation is disturbing or unpleasant for a person, he 
or she experiences a negative emotion such as anxiety. 
Here, the person uses coping styles such as avoiding the 
situation to escape from anxiety. Therefore, the person 
who has test try to avoid situations and thoughts related 
to test that can also delay the doing of the task.
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In summary, the results of the current study show that the 
people with behavioral procrastination, decisional procras-
tination, and cognitive avoidance experience more test 
anxiety and experience the fear of humiliation, irrational 
and negative thoughts, and more tenseness. In the end, it 
can be said that the lack of proper planning, lack of specific 
goals, and lack of proper problem-solving strategies, which 
refer to procrastination and avoidance characteristics, can 
increase anxiety. The limitations of this research include 
the mental state of the person at the time of completion of 
the questionnaire, time-consuming and honesty in respond-
ing, which is a basic condition of health and accuracy of 
research. Given that many students experience anxiety in 
a particular lesson, the anxiety of a particular lesson can be 
the subject of future research.
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Table 1. Mean, standard deviation, minimum, and maximum of variables 

MaximumMinimumStandard DeviationMeanVariable

79329.1657.65Behavioral procrastination

2553.9015.16Decisional procrastination

118251.2976.13Cognitive avoidance

2405.3211.04Derogation

2104.1910.33Cognitive obstruction

1804.066.42Tenseness

5901.0927.80Test anxiety (total)

Table 2. Results of significant tests of canonical correlation analysis

Sig.Error dfHypoth. dfApprox. FValueTest Name

0.00158897.760.318Pillais

0.00147298.100.705Wilks

0.00157898.230.384Hotellings

0.001___0.208Roys
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اهداف اضطراب امتحان، مشکل مهم آموزشی در میان دانش آموزان و دانشجویان سراسر جهان است. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه 
اهمال کاری رفتاری، اهمال کاری تصمیم گیری و اجتناب  شناختی با مؤلفه های اضطراب امتحان در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز است.

مواد و روش ها پژوهش حاضر، مطالعه ای پیمایشی و از نوع همبستگی است. نمونه این پژوهش شامل 200 نفر از دانشجویان دانشگاه شهید 
چمران اهواز هستند که به صورت خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از مقیاس اهمال کاری عمومی الی، مقیاس 
اهمال کاری تصمیم گیری مان، پرسش نامه اجتناب  شناختی سکستون و پرسش نامه اضطراب امتحان فریدمن استفاده شد. در این پژوهش 

به منظور تحلیل داده ها از همبستگی متعارف و رگرسیون چندگانه استفاده شد. داده ها با استفاده از نگارش 17 نرم افزار SPSS تحلیل شدند.
یافته ها یافته ها نشان دادند ترکیب خطی مؤلفه های اضطراب امتحان را می توان با ترکیب خطی متغیرهای پیش بین،  پیش بینی کرد. بر 
اساس نتایج تحلیل رگرسیون، اهمال کاری رفتاری و تصمیم گیری به طور معناداری پیش بینی کننده تحقیر اجتماعی (β=0/238 ،P<0/001 و 
β=0/302 ،P<0/001) و خطای شناختی (β=0/381 ،P<0/001 و β=0/204 ،P<0/006) در دانشجویان بودند. همچنین، اهمال کاری رفتاری 

و اجتناب شناختی پیش بینی کننده تنیدگی (β=0/314 ،P<0/001 و β=0/246 ،P<0/002) بودند.
نتیجه گیری از آنجا که متغیرهای مذکور نقش مؤثری در اضطراب امتحان دارند، ضروری است دانشگاه ها توجه بیشتری به عوامل تأثیرگذار بر 

کاهش اهمال کاری و اجتناب شناختی داشته باشند تا از این طریق اضطراب امتحان کاهش یابد.

کلیدواژه ها: 
اهمال کاری رفتاری، 

اهمال کاری تصمیم گیری، 
اجتناب  شناختی، اضطراب 

امتحان
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پیش بینی مؤلفه های اضطراب امتحان با توجه به اهمال کاری رفتاری، اهمال کاری تصمیم گیری و 
اجتناب  شناختی در دانشجویان

*یحیی حسین زاده فیروزآباد1، سودابه بساک نژاد2، ایران داودی3

مقدمه

اضطراب به منزله بخشی از زندگی هر فرد، پاسخی مناسب و 
سازگار تلقی می شود. نداشتن اضطراب یا داشتن اضطراب زیاد 
با مشکالت و خطرات فراوانی روبه رو می سازد.  ما را  احتماالً 
اضطراب در حد متوسط و سازنده ما را وامی دارد تا برای انجام 
بادوام تر و  را  به موقع و مناسب خود  با تالشی  کارهای خود، 

بارور تر کنیم ]1[.

با  که  می شود  تبدیل  مشکل  به  زمانی  امتحان  اضطراب 
آماده شدن برای امتحان و انجام آزمون تداخل کند ]2[. بسیاری 
از دانشجویان دانشگاه ها دچار اضطراب امتحان می شوند. این 
اختالل در عملکرد  است که موجب  به قدری شدید  اضطراب 
اضطراب  زمانی که  این حال،  با   .]3[ امتحان می شود  اجرای 
را  است مشکالتی  تأثیر می گذارد، ممکن  امتحان  بر عملکرد 

برای بسیاری از دانشجویان ایجاد کند ]4[ و تأثیری منفی بر 
توانایی های تحصیلی افراد دچار آن بگذارد ]5[. 

اضطراب  برای   ]7[ اسپیلبرگ3  و   ]6[ لیبرت2  و  موریس1 
امتحان دو مؤلفه مهم یعنی نگرانی و هیجان پذیری را مطرح 
تکلیف  به  ربطی  شناختی  فعالیت های  نگرانی  مؤلفه  کردند. 
از:  عبارتند  عملکرد  به  راجع  شناختی  دلواپسی های  ندارند. 
تحقیر  به  مربوط  افکار  امتحان،  از  ناشی  شکست  پیامدهای 
دیگران،  با  مقایسه  در  توانایی خود  ارزیابی  و سرزنش خود، 
منفی.  به گونه ای  خودابزاری  و  عملکرد  از  منفی  انتظارات 
واکنش های  و  هیجانی  برانگیختگی  به  هیجان پذیری  مؤلفه 

1. Morris
2. Liebert
3. Spilberger
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معده،  آشفتگی  قلب،  تپش  مانند  خودمختار  فیزیولوژیکی 
سردرد، تعریق، لرزش و غیره اشاره دارد.

سازه های مختلفی با اضطراب امتحان مرتبط هستند که در 
این میان، اهمال کاری و اجتناب شناختی اهمیت بسزایی دارند. 
اهمال کاری با توجه به پیچیدگی و مؤلفه های شناختی، عاطفی 
پژوهشگران   از  برخی  که  دارد  گوناگونی  ابعاد  آن،  رفتاری  و 
اهمال کاری تحصیلی،  اهمال کاری در تصمیم گیری4، اهمال کاری 
روان رنجورانه، اهمال کاری وسواس گونه و اهمال کاری رفتاری5 را 

مشخص کرده اند ]8[. 

وهز6 و باومیستر7 اهمال کاری را توانایی در کنترل شدید بر 
افکار، هیجان ها و عملکرد در راستای معیارها معرفی کرده اند 
در  تأخیر  از  شکلی  را  اهمال کاری   ]10[ سئو9  و  کیم8   .]9[
کامل کردن تکلیف یا متوقف کردن مطالعه برای امتحان می دانند 
که در بین تمام دانشجویان در سراسر دنیا وجود دارد. برآورد 
شده است که حدود 80 تا 95 درصد از دانشجویان یا دست کم 
همچنین  هستند.  اهمال کاری  دچار  دانشجویان  کل  از  نیمی 
فراری10 و همکاران ]11[ اهمال کاری تصمیم گیری را ناتوانی در 

تصمیم گیری در دوره زمانی مشخص تعریف کرده اند. 

اضطراب  درباره   ]4[ همکاران  شافر11و  تحقیقات  اساس  بر 
امتحان و موفقیت تحصیلی، دانشجویان با اضطراب امتحان زیاد 
بیشتر  و  می کردند  سپری  را  تحصیلی  طوالنی مدت  دوره های 
دچار نگرانی های اجتماعی بودند. همچنین، بروز اختالالت روانی 
و روان پریشی در این گروه بیشتر تظاهر می کند. آزمون روابط 
اضطراب و اهمال کاری در تحقیقات تجربی نشان داده است که 
در  و  است  ارتباط  در  مثبت  به صورت  اهمال کاری  با  اضطراب 
با حذف عامل  به نحوی که  ایفا می کند؛  نقش  شکل گیری آن 
اضطراب آفرین (موقعیت ارزشیابی) میزان تعلل و اهمال کاری در 
افراد اهمال کار کاهش می یابد ]12[. نتایج مطالعات انجام شده 
درباره اهمال کاری نشان می دهد اهمال کاری با نگرانی های خاصی 
مانند ترس از شکست، اضطراب امتحان، اضطراب اجتماعی و 

کم رویی مرتبط است ]13[.

ساراسون12برای اضطراب امتحان چهار جنبه مشخص کرده 
است: نگرانی، تفکرات نامربوط به امتحان، تنش و واکنش های 

4. Decisional procrastination
5. Behavioral procrastination
6. Vohs
7. Baumeister
8. Kim
9. Seo
10. Ferrari
11. Schaefer
12. Sarason

بدنی ]14[. پوت وین13و سمز14 ]15[ دریافتند که اهمال کاری و 
ترس از تهدید معلم به طور مثبت هر دو جنبه نگرانی و تفکرات 

نامربوط به امتحان را پیش بینی می کند.

برای  ناسازگارانه  الگویی  تصمیم گیری،  اهمال کاری 
به تعویق انداختن، هنگام روبه روشدن با تعارضات و انتخاب هاست. 
تصمیم گیری  اهمال کاری  که  افرادی  پژوهش ها،  برخی  طبق 
بیشتری دارند، به آسانی دچار پریشانی می شوند ]16[. بر اساس 
شواهد، اهمال کاری تصمیم گیری با انگیزه به حداقل رساندن خطر 
ابتال به اشتباه و اجتناب از شکست های شخصی مرتبط است ]16[.

طبق پژوهشی که والش15 و آگنبی16 ]17[ روی نمونه ای 93 
نفری از دانشجویان در دانشگاه لندن انجام دادند، تعلل مانند 
اضطراب، صفت پیش بینی کننده قوی برای اضطراب درس آمار 
و ترس از کمک خواستن و همچنین ترس از معلم آمار است و 
بین تعلل و اضطراب امتحان و کالس درس رابطه مثبت معنادار 
وجود دارد. بر اساس پژوهش شیخی و همکاران ]12[، اضطراب 
بیشترین ارتباط را با اهمال کاری پایان نامه دارد و بیش از دیگر 
متغیرها تغییرات اهمال کاری را پیش بینی می کند. راهبردهای 
اجتناب شناختی و باورهای نادرست درباره سودمندی نگرانی 
میان  در  نگرانی  سطح  با  مرتبط  کلیدی  متغیرهای  به مثابه 
از تصاویر ذهنی در  بزرگ ساالن شناسایی شده است. اجتناب 
کاهش برانگیختگی فیزیولوژیکی و جلوگیری از پردازش هیجانی 
تأثیر فراوانی دارد؛ فرایندی که طی آن، پاسخ های هیجانی به 
پیدا می کنند. همچنین،  کاهش  اضطراب  برانگیزاننده  محرک 
اجتناب شناختی از مواجه شدن با تصاویر ذهنی ناراحت کننده 

جلوگیری می کند ]18[.

بر اساس طبقه بندی موریس و شافر، سبک های مقابله می توانند 
رویکردمدار یا اجتناب مدار و شناختی یا رفتاری باشند. بر مبنای 
سبک های  انواع  از  یکی  انتخاب  گوناگون،  تحقیقی  یافته های 
مقابله ای یا ترکیبی از آن ها راهی برای تداوم زندگی و رویارویی با 
فشارهای روانی است. در این میان، مقابله اجتنابی، تالشی برای 
اجتناب از رخدادها و رویدادهای منفی است که می تواند به شکل 
شناختی و رفتاری بروز کند ]19[. بر اساس مبانی نظری و شواهد 
پژوهشی، اجتناب شناختی و رفتاری را می توان فرایند خودکار 
دوری از طرح واره های تهدیدآمیز و نگرانی های بیمار تعریف کرد 
که عامل مهمی در آغاز و تداوم عالئم اختالل اضطراب فراگیر 
نشان  همکاران  و  الدوکر17  مطالعات   .]20[ می شود  شناخته 
می دهد که افراد با اختالل اضطراب تعمیم یافته، در مقایسه با افراد 
غیربالینی اجتناب شناختی بیشتری دارند ]21[. طبق تحقیقات 

13. Putwin
14. Symes
15. Walsh
16. Agwunobi  
17. Ladouceur
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گاسلین18 و همکاران ]18[، نوجوانانی که نگرانی زیادی داشتند، 
بیشتر از راهبردهای اجتنابی استفاده می کردند و باورهای بیشتری 
درباره نگرانی داشتند. یافته های پژوهش بساک نژاد ]22[ نیز نشان 
داد اجتناب شناختی و به خصوص جانشینی فکر و تبدیل تصور 
به فکر به خوبی پیش بینی کننده نگرانی مرضی است. دیکسون19 
و همکاران ]23[ رابطه زمانی اجتناب شناختی، اجتناب رفتاری، 
نشخوار، نگرانی و عاطفه منفی را بررسی کردند. در این پژوهش، 
78 نوجوان با پرکردن پرسش نامه میزان روزانه اجتناب شناختی، 
اجتناب رفتاری، نشخوار، نگرانی و همچنین میزان غم و اضطراب 
را مشخص کردند. اثر مدل های چندسطحی نشان داد که افزایش 
میزان غم با نشخوار ذهنی و اجتناب شناختی پیش بینی می شود. 
همچنین، پیش بینی افزایش میزان اضطراب روزانه، با نشخوار، 

نگرانی، اجتناب شناختی و اجتناب رفتاری صورت می پذیرد.

ایجاد  در  شناختی  اجتناب  و  اهمال کاری  تأثیر  به  توجه  با 
اضطراب و نیز نظر به اینکه پژوهش های صورت گرفته به ویژه در 
جامعه ایرانی به جنبه های دیگر اهمال کاری مانند اهمال کاری 
رفتاری و تصمیم گیری توجه چندانی نداشته اند و اغلب پژوهش ها 
بررسی  اجتماعی  اضطراب  به  توجه  با  را  شناختی  اجتناب 
کرده اند، این پژوهش می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که آیا 
اهمال کاری رفتاری، تصمیم گیری و اجتناب شناختی با مؤلفه های 
اضطراب امتحان در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز رابطه 
دارد یا خیر؟ همچنین این چهار فرضیه بررسی می شوند: 1) 
اهمال کاری رفتاری، اهمال کاری تصمیم گیری و اجتناب شناختی 
دانشجویان  در  امتحان  اضطراب  مؤلفه های  پیش بینی کننده 
تصمیم گیری  اهمال کاری  رفتاری،  اهمال کاری   (2 هستند؛ 
اجتماعی  تحقیر  مؤلفه  پیش بینی کننده  شناختی  اجتناب  و 
اهمال کاری  رفتاری،  اهمال کاری   (3 هستند؛  دانشجویان  در 
تصمیم گیری و اجتناب شناختی پیش بینی کننده مؤلفه خطای 
رفتاری،  اهمال کاری   (4 هستند؛  دانشجویان  در  شناختی 
اهمال کاری تصمیم گیری و اجتناب شناختی پیش بینی کننده 

مؤلفه تنیدگی در دانشجویان هستند.

روش 

جامعه آماری در این پژوهش همه دانشجویان دختر و پسر 
دانشگاه شهید چمران اهواز بود که در سال تحصیلی 94-95 
مشغول به تحصیل بودند. در این پژوهش، نمونه ای 200 نفری 
به منظور آزمون فرضیه ها به کار رفت. برای انتخاب نمونه از روش 
نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای استفاده شد؛ به  این ترتیب 
که از بین دانشکده ها ابتدا پنج دانشکده به صورت تصادفی انتخاب 
شدند و از هر دانشکده چند کالس و از هر کالس تعدادی دانشجو 
به پرسش نامه ها پاسخ دادند. از جمله مالک های ورود به پژوهش، 

18. Gosseline
19. Dickson  

دانشجو بودن و برخورداری نسبی از سالمت روان بود. همچنین 
از مهم ترین مالک های خروج، سابقه بیماری روانپزشکی، بیماری 
جسمی و معلولیت تأثیرگذار در زندگی فرد و متقاضی انصراف از 

دانشگاه بود. برای گردآوری داده ها از ابزارهای زیر استفاده شد:

پرسش نامه اجتناب شناختی20

دارد  گویه  که 25  است  کاغذی  مداد  ابزار  پرسش نامه  این 
و نخستین بار سکستون21 و دوگاس22 ]24[ آن را ساختند و 
خرده مقیاس  پنج  شامل  پرسش نامه  این  کردند.  اعتبار یابی 
است و پنج نوع راهبرد شناختی فرونشانی فکر، جانشینی فکر، 
حواس پرتی، اجتناب از محرک تهدید کننده و تبدیل تصورات 
به افکار را بررسی می کند. آزمودنی ها بر اساس طیف لیکرت 
بین یک (هرگز) تا پنج (همیشه) به سؤاالت پاسخ می دهند. 
نمره بیشتر در این پرسش نامه نشانه تمایل به اجتناب شناختی 
بیشتر از وقایع تهدیدکننده است. گاسلین23 و همکاران ]25[، 
پایایی این پرسش نامه را به روش آلفای کرونباخ برابر 0/95 و 
به روش بازآزمایی پس از چهار هفته برابر 0/81 گزارش کردند. 
پایایی پنج خرده مقیاس آن به روش آلفای کرونباخ به ترتیب 
برای   ،0/71 فکر  جانشینی  برای   ،0/90 فکر  فرونشانی  برای 
حواس پرتی 0/89، برای اجتناب از محرک تهدید کننده 0/90 و 
برای تبدیل تصور به فکر برابر با 0/84 گزارش شد. در پژوهش 
بساک نژاد و همکاران ]26[ ضریب پایایی این مقیاس به روش 
آزمودنی ها  آزمودنی های دختر، پسر و کل  آلفای کرونباخ در 
پژوهش  این  در  آمد.  دست  به   97 و   0/82  ،0/97 به ترتیب 
نیز ضریب پایایی کل این مقیاس به روش آلفای کرونباخ در 
در  و   0/84 دختر  آزمودنی های  در   ،0/87 پسر  آزمودنی های 
شناختی  اجتناب  روایی  ضریب  است.   0/87 آزمودنی ها  کل 
برابر 0/72 گزارش شد  فرونشانی فکر خرس سفید  و سیاهه 
]25[. همچنین، در پژوهش بساک نژاد و همکاران ]26[ روایی 
پرسش نامه با استفاده از محاسبه ضریب همبستگی با سیاهه 

فرونشانی فکر خرس سفید برابر 0/48 به دست آمد.

پرسش نامه اضطراب امتحان فریدمن24

این آزمون را فریدمن و بنداس جاکوب25 ]27[ در سال 1997 
ساختند. این آزمون 23 سؤال دارد و شامل سه خرده مقیاس 
تحقیر اجتماعی، خطای شناختی و تنیدگی است. سؤال های 
یک تا 8 مربوط به تحقیر اجتماعی، سؤال های 9 تا 17 مربوط 
به خطای شناختی و سؤال های 18 تا 23 مربوط به تنیدگی 

20. Cognitive Avoidance Questionnaire (CAQ) 
21. Sexton
22. Dugas
23. Gosselin
24. Friedman Test Anxiety (FTA)
25. Fridman & Bendas-Jacob 
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هستند. این آزمون به روش لیکرت (از صفر تا 3) نمره گذاری 
می شود. در پژوهش فریدمن و بنداس جاکوب ]27[ ضریب آلفای 
کرونباخ در نمونه 3700  نفری برای هر یک از خرده مقیاس های 
باال به ترتیب 0/86، 0/85 و 0/81 و برای کل مقیاس 0/91 به 
از  استفاده  با  مقیاس  این  پایایی  پژوهش  این  در  آمد.  دست 
آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس های تحقیر اجتماعی،  روش 
برای  به ترتیب 0/89، 0/77 و 84 و  خطای شناختی و تنش 
 ]27[ بنداس جاکوب  و  فریدمن  است.   0/90 پرسش نامه  کل 
روایی پرسش نامه را با استفاده از محاسبه ضریب همبستگی 
این آزمون با مقیاس اضطراب امتحان اسپیلبرگر برای پسران 

0/84 و برای دختران 0/82 گزارش کرده اند. 

پرسش نامه اهمال کاری عمومی26

از  رفتاری،  اهمال کاری  سنجیدن  برای  پژوهش،  این  در 
استفاده خواهد شد.  اهمال کاری عمومی  مقیاس پرسش نامه 
است  ماده ای   20 خودگزارش دهی  مقیاسی  پرسش نامه  این 
این پرسش نامه  ماده های  است.  را ساخته  آن  که الی ]28[ 
بین  لیکرت  اساس طیف  بر  آزمودنی ها  دارند که  پنج گزینه 
تا پنج (کاماًل موافقم) به سؤاالت پاسخ  یک (کاماًل مخالفم) 
نشان دهنده میزان  این پرسش نامه  بیشتر در  نمره  می دهند. 
اهمال کاری بیشتر است. نمره گذاری گویه های منفی به صورت 
عکس انجام می شود. الی27 ]28[ میزان پایایی این آزمون را 
فراری28  است.  کرده  گزارش   0/82 کرونباخ  آلفای  روش  به 
]29[ نیز در پژوهش خود میزان پایایی این آزمون را به روش 

بازآزمایی 0/80 محاسبه کرده است. 

در پژوهش حسینی و خیر ]30[، پایایی به روش همسانی 
درونی بررسی و ضریب آلفای کرونباخ 0/80 محاسبه شد. در این 
پژوهش پایایی این مقیاس به روش آلفای کرونباخ 0/74 است. 
الی ضریب همبستگی این مقیاس را با مقیاس گم گشتگی عصبی 
0/69، سازمان دهی 0/49- و سرکشی 0/34 گزارش کرده است. 
فراری و همکاران نیز در پژوهش خود روایی سازه و پیش بین این 
مقیاس را تأیید کردند ]30[. همچنین، حسینی و خیر ]30[  
برای بررسی روایی از روش تحلیل عامل استفاده کردند که نتایج، 
نشان دهنده وجود عامل عمومی در کل مقیاس بود. مقدار ضریب 

»کی ام او«29 نیز 0/78 گزارش شد.

پرسش نامه اهمال کاری تصمیم گیری30

در این پژوهش اهمال کاری در تصمیم گیری به کمک این 

26. General procrastination scale (GPS)
27. Lay
28. Ferrari
29. KMO 
30. Decisional procrastination scale (DPS) 

ماده خودگزارش دهی  پنج  مقیاس  این  مقیاس سنجیده شد. 
در  اهمال کاری  سنجش  برای  را  آن   ]31[ مان31  که  دارد 
روش  به  مقیاس  این  ماده های  است.  ساخته  تصمیم گیری 
لیکرت و به کمک پنج گزینه بین یک (هرگز) تا پنج (همیشه) 
نمره گذاری می شوند و نمره بیشتر در این مقیاس نشان دهنده 
میزان بیشتر اهمال کاری است. بررسی ها بیانگر پایایی و روایی 
 ]33[ همکاران  و  فراری   .]32[ هستند  مقیاس  این  مطلوب 
برابر 72  کرونباخ  آلفای  به روش  را  آزمون  این  پایایی  میزان 
تا 80 و به روش بازآزمایی برابر 62 تا 69 گزارش کرده اند. در 
پژوهش حسینی و خیر ]30[ پایایی به روش همسانی درونی 

بررسی شد و ضریب آلفای کرونباخ 0/78 به دست آمد. 

در این پژوهش میزان پایایی این مقیاس به روش آلفای کرونباخ 
برابر 0/74 است. دو مقیاس عمده برای اندازه گیری اهمال کاری 
تصمیم گیری وجود دارد؛ مقیاس اهمال کاری تصمیم گیری مان 
]31[ و مقیاس بالتکلیفی فراست و شاو32 ]34[. ضریب همبستگی 
این دو مقیاس 0/77 گزارش شده است ]35[. همچنین، حسینی 
و خیر ]30[ برای بررسی روایی از روش تحلیل عامل استفاده 
کردند که نتایج نشان دهنده وجود عامل عمومی در کل مقیاس 

بود. مقدار ضریب »کی ام او« نیز برابر 0/75 گزارش شد ]30[.

داده های گردآوری شده با توجه به پیوسته بودن متغیرهای 
همبستگی  متغیرهای  روش های  از  استفاده  با  و  پژوهش 
نگارش 17   SPSS نرم افزار  متعارف و رگرسیون چندگانه در 

تجزیه وتحلیل شدند.

یافته ها

در جدول شماره 1 شاخص های متغیرهای پیش بین و مالک 
آورده شده است. 

معناداری مدل کامل تحلیل همبستگی متعارف

همبستگی  تحلیل  کامل  مدل  معناداری  آزمون های  نتایج 
متعارف در این پژوهش در جدول شماره 2 آمده است. همان طور 
که در جدول شماره 2 مشاهده می شود، معناداری المبدای ویلکز 
(λ=0/705 ،P>0/001 و F=8/10) نشان می دهد که بین دو دسته 
متغیر (اهمال کاری رفتاری، اهمال کاری تصمیم گیری و اجتناب 
شناختی با تحقیر اجتماعی، خطای شناختی و تنیدگی) رابطه 
معناداری وجود دارد. با توجه به معناداری مدل کامل، فرضیه 
اول پژوهش حاضر تأیید می شود. بنابراین، مدل به دست آمده در 
این پژوهش، 29/5 درصد از واریانس بین متغیرهای اهمال کاری 
رفتاری، اهمال کاری تصمیم گیری و اجتناب شناختی (در نقش 
متغیر پیش بین) با تحقیر اجتماعی، خطای شناختی و تنیدگی 

31. Mann
32. Frost & Shows 
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(در نقش متغیر مالک) را تبیین می کند.

بررسی فرضیه های فرعی پژوهش از طریق تحلیل رگرسیون 
چندگانه ای که در متن تحلیل همبستگی متعارف ارائه می شود، 
رگرسیون  تحلیل  دوم  فرضیه  خصوص  در  است.  امکان پذیر 
چندگانه اهمال کاری رفتاری، اهمال کاری تصمیم گیری و اجتناب 
شناختی با مؤلفه تحقیر اجتماعی بررسی می شود. جدول شماره 

3 نتایج این تحلیل را نشان می دهد.

همان طور که در جدول شماره 3 مشاهده می شود، بر اساس 
نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه با روش ورود، ضریب 
رفتاری،  اهمال کاری  خطی  ترکیب  برای  چندگانه  همبستگی 
تحقیر  مؤلفه  با  شناختی  اجتناب  و  تصمیم گیری  اهمال کاری 
 R2=0/104 و ضریب تعیین برابر با R=0/323 اجتماعی برابر با
است. F مربوط به همبستگی چندگانه به دست آمده برابر است با 
7/59 که در سطح P<0/001 معنادار است. بنابراین، فرضیه دوم 
پژوهش تأیید می شود. با توجه به ضریب تعیین به دست آمده، 
امکان تبیین حدود 10/4 درصد از واریانس متغیر تحقیر اجتماعی 
به کمک متغیرهای پیش بین (اهمال کاری رفتاری، اهمال کاری 

تصمیم گیری و اجتناب شناختی) میسر است. 

همان طور که مالحظه می شود از میان متغیرهای پیش بین 

و  رفتاری  اهمال کاری  متغیر   (β=0/238) بتای  مطالعه شده، 
تصمیم گیری  اهمال کاری  متغیر   (β=0/244) بتای  همچنین 
هر دو معنا دارند (P>0/001) و تحقیر اجتماعی را پیش بینی 
می کنند؛ یعنی افزایش این دو متغیر با افزایش تحقیر اجتماعی 
متغیر   (β=0/037) بتای  که  است  حالی  در  این  است.  همراه 

 .(P<0/654) اجتناب شناختی معنادار نشد

یافته های مربوط به آزمون فرضیه سوم: اهمال کاری رفتاری، 
اهمال کاری تصمیم گیری و اجتناب شناختی، خطای شناختی 
را در دانشجویان پیش بینی می کنند. جدول شماره 4 نتایج این 

تحلیل را نشان می دهد.

همان گونه که در جدول شماره 4 مشاهده می شود، بر اساس 
نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه با روش ورود، ضریب 
رفتاری،  اهمال کاری  خطی  ترکیب  برای  چندگانه  همبستگی 
مؤلفه خطای  با  اجتناب شناختی  و  اهمال کاری تصمیم گیری 
 R2=0/179 و ضریب تعیین برابر با R=0/423 شناختی برابر با
است. F مربوط به همبستگی چندگانه به دست آمده برابر است 
با 14/24 که در سطح P<0/001 معنادار است؛ بنابراین، فرضیه 

سوم پژوهش تأیید می شود.

درصد  به دست آمده، حدود 17/9  تعیین  به ضریب  توجه  با 

(N=200) جدول 1. میانگین، انحراف معیار، کمترین و بیشترین نمره متغیرها

بیشترین نمرهکمترین نمرهانحراف معیارمیانگینتعدادمتغیر

20057/659/163279اهمال کاری رفتاری

20015/163/90525اهمال کاری تصمیم گیری

20076/131/2925118اجتناب شناختی

20011/045/32024تحقیر اجتماعی

20010/334/19021خطای شناختی

2006/424/06018تنش

20027/801/09059اضطراب امتحان )کل(
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جدول 2. آزمون های معناداری برای مدل کامل تحلیل همبستگی متعارف

سطح معناداریdf خطاdf فرضیهFمقدارنام آزمون

0/3187/7695880/001اثر پیالیی

0/7058/1094720/001المبدای ویلکز

0/3848/2395780/001اثر هتلینگ

)Roy( 0/208ریشه روی----
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پیش بین  متغیر های  با  شناختی  خطای  متغیر  واریانس  از 
اجتناب  و  تصمیم گیری  اهمال کاری  رفتاری،  (اهمال کاری 
می شود،  مالحظه  که  همان طور  است.  تبیین پذیر  شناختی) 
 (β=0/381) بتای  مطالعه شده،  پیش بین  متغیرهای  میان  از 
بتای  و   (P<0/001) دارد  معنا  رفتاری  اهمال کاری  متغیر 
(β=0/204) متغیر اهمال کاری تصمیم گیری نیز معنادار است 
(P<0/006) و هر دو، خطای شناختی را پیش بینی می کنند؛ 
با افزایش خطای شناختی  به عبارتی، افزایش این دو متغیر 
اجتناب  متغیر   (β=-0/045) بتای  حال،  این  با  است.  همراه 

.(P<0/569) شناختی معنادار نشد

یافته های مربوط به آزمون فرضیه چهارم: اهمال کاری رفتاری، 
در  را  تنیدگی  شناختی،  اجتناب  و  تصمیم گیری  اهمال کاری 
دانشجویان پیش بینی می کنند. جدول شماره 5 نتایج این تحلیل 

را نشان می دهد.

همان طور که در جدول شماره 5 مشاهده می شود، بر اساس 

نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه با روش ورود، ضریب 
رفتاری،  اهمال کاری  خطی  ترکیب  برای  چندگانه  همبستگی 
اهمال کاری تصمیم گیری و اجتناب شناختی با مؤلفه تنیدگی 
 F .است R2=0/147 با برابر  با R=0/383 و ضریب تعیین  برابر 
مربوط به همبستگی چندگانه به دست آمده برابر است با 11/21 
که در سطح (P>0/001) معنادار است. بنابراین، فرضیه چهارم 

پژوهش تأیید می شود. 

درصد  به دست آمده، حدود 14/7  تعیین  به ضریب  توجه  با 
از واریانس متغیر تنیدگی با متغیرهای پیش بین (اهمال کاری 
رفتاری، اهمال کاری تصمیم گیری و اجتناب شناختی) تبیین پذیر 
است. همان طور که مالحظه می شود، از میان متغیرهای پیش بین 
مطالعه شده، بتای (β=0/314) متغیر اهمال کاری رفتاری معنا 
اجتناب  متغیر   (β=0/246) بتای  همچنین   .(P>0/001) دارد 
شناختی نیز معنا دارد (P>0/002) و هر دو پیش بینی کننده 
تنیدگی هستند؛ یعنی افزایش این دو متغیر با افزایش تنیدگی 

جدول 4. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه پیش بینی خطای شناختی بر اساس اهمال کاری رفتاری، اهمال کاری تصمیم گیری و اجتناب شناختی به روش ورود

شاخص آماری متغیرهای 
پیش بین

RR2F نسبتP احتمالBβTP

اهمال کاری رفتاری

0/4230/17914/24P<0/001

0/1740/3815/790/001

0/2190/2042/790/006اهمال کاری تصمیم گیری

0/0570/569-0/045-0/014-اجتناب شناختی
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جدول 5. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه پیش بینی تنیدگی بر اساس اهمال کاری رفتاری، اهمال کاری تصمیم گیری و اجتناب شناختی به روش ورود

شاخص آماری 
متغیرهای پیش بین

RR2F نسبتP احتمالBβTP

اهمال کاری رفتاری

0/3830/14711/21P<0/001

0/1390/3144/40/001

اهمال کاری 
0/0970/0931/220/223تصمیم گیری

0/0770/2463/080/002اجتناب شناختی
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جدول 3. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه پیش بینی تحقیر اجتماعی بر اساس اهمال کاری رفتاری، اهمال کاری تصمیم گیری و اجتناب شناختی به روش ورود

شاخص آماری
متغیرهای پیش بین

RR2F نسبتP احتمالBβTP

اهمال کاری رفتاری
0/3230/1047/59P<0/001

0/1380/2383/450/001
0/4120/3024/450/001اهمال کاری تصمیم گیری

0/0150/0370/4990/645اجتناب شناختی
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همراه است. اما بتای (β=0/093) متغیر اهمال کاری تصمیم گیری 
.(P˃0/223) معنادار نشد

بحث

بر اساس نتایج پژوهش حاضر، بین متغیرهای پیش بین کانونی 
که عبارت بودند از: اهمال کاری رفتاری، اهمال کاری تصمیم گیری 
و اجتناب شناختی، با متغیرهای مالک کانونی ارتباط معناداری 
وجود دارد؛ به بیان دیگر، این متغیرها پیش بینی کننده مؤلفه های 
اضطراب امتحان هم زمان هستند. این پژوهش با یافته های اون 
ویگ بوزی33]38[، واحدی و همکاران ]36[، والش و آگنبی34 

]17[ و دیکسون35 و همکاران ]23[ همخوانی دارد.

تعویق  به  امتحان  شب  تا  را  دروس  مطالعه  اهمال کار  افراد 
شب  در  دروس  مطالعه  می شود  باعث  موضوع  این  می اندازند. 
امتحان با اضطراب انجام شود ]37[ و این اضطراب سبب افت 
تحصیلی می شود. در نتیجه، این احساس به دانشجو دست می دهد 
که کفایت و شایستگی الزم را ندارد و بنابراین، اعتماد به نفس 

تحصیلی دانشجو صدمه جدی می بیند. 

مطابق با دیدگاه اون ویگ بوزی36 ]38[، اضطراب و اهمال کاری 
در ارتباطی دوسویه، به شکلی پیچیده بر هم اثر می گذارند. افراد 
اضطراب  به  خود،  حرمت  تهدید  احساس  به واسطه  اهمال کار 
شدیدی دچار می شوند. این میزان از اضطراب باعث می شود تا 
آنان احتمال انجام آن تکلیف را به تعویق بیندازند تا به این ترتیب، 
از رنج ناشی از آن رهایی یابند. همچنین به باور فیوره37 ]39[ 
یکی از دالیل اهمال کاری، نامشخص بودن هدف برای افراد است. 
با توجه به این نکات، می توان گفت دانشجویانی که در انجام کارها 
و تکالیف درس خود تعلل می ورزند و به امید پیداکردن فرصتی 
در آینده، تکالیف خود را روی هم انباشته می کنند، بدون توجه به 
اینکه انجام امور تحصیلی و خواندن دروس باید طبق برنامه ریزی 
منظم و گام به گام با در نظر گرفتن چارچوب زمانی ترم تحصیلی 
صورت پذیرد، احتماالً نمی توانند عملکرد تحصیلی مطلوبی داشته 
باشند. اندلر و پارکر38 ]40[ با انجام تحقیقی به منظور بررسی 
فرایند عمومی مقابله، افراد را بر حسب سه نوع اساسی سبک های 
مقابله ای متمایز می سازند: مسئله مدار، هیجان مدار و اجتنابی. از 
میان سبک های مقابله ای، سبک مسئله مدار مبتنی بر استدالل و 
شامل جست وجوی اطالعات درباره مسئله و تغییر ساختار مسئله 
است، در حالی که در سبک هیجان مدار فرد تمام تالش خود را 
متوجه کاهش احساسات ناخوشایند می کند. این سبک شامل 

33. Onwuegbuzie
34. Walsh & Agwunobi
35. Dickson 
36. Onwuegbuzie
37. Fiore
38. Endler & Parker 

عصبانی شدن و پرداختن به رفتارهای توأم با اشتغال ذهنی است 
که در این حالت، به صورت چرخه ای معیوب، به ایجاد و افزایش 

اضطراب امتحان در فرد منجر می شود.

سبک اجتنابی شامل فعالیت ها و تغییرات شناختی است که 
نظر  به  که  است  تنیدگی زا  موقعیت های  از  پرهیز  آن ها  هدف 
می رسد در این حالت فرد با اجتناب از درس خواندن به دنبال 
معکوس  به گونه ای  که  حالی  در  است،  خود  اضطراب  کاهش 
امتحان،  برای  آمادگی نداشتن  از  ناشی  حالتی  ایجاد  دلیل  به 
اضطراب امتحان در او رو به افزایش خواهد گذاشت. به طورکلی، 
می توان گفت افرادی که دچار اجتناب شناختی هستند، به جای 
روبه روشدن با مسائل و  یادگیری و استفاده از راهبردهای حل 
مسئله می کوشند از مشکالت فرار و کناره گیری کنند که همین 
مشکل حل نشده باعث افزایش اضطراب و تشویش در او می شود.

رگرسیون  تحلیل  از  حاصل  نتایج  شد،  ذکر  که  همان گونه 
خطی  ترکیب  برای  چندگانه  همبستگی  ضریب  چندگانه، 
اهمال کاری رفتاری، اهمال کاری تصمیم گیری و اجتناب شناختی 
نتایج،  طبق  همچنین،  شد.  معنادار  اجتماعی  تحقیر  مؤلفه  با 
اهمال کاری رفتاری و تصمیم گیری به تنهایی نمی توانند تحقیر 
اجتماعی را پیش بینی کنند. این یافته با پژوهش سولومون و 
راث بلوم39 ]13[ همسو است. به گفته براون40 و همکاران ]3[، 
مبتالیان به اضطراب امتحان، از ارزیابی منفی از سوی دیگران 
ترس اجتماعی دارند و به جای تمرکز بر امتحان ممکن است به 
ارزیابی منفی دیگران از خود متمرکز شوند و همین موضوع به 
کاهش عملکرد آن ها منجر می شود. با توجه به نظر فیوره ]39[ 
افراد اهمال کار بر این فرض ناکارآمد هستند که همیشه باید کارها 
کامل و بی نقص باشند و طبق روش آن ها انجام گیرند، در غیر 
این صورت، احساس رضایت نمی کنند. این ویژگی در بین افراد 
کمال گرا و اهمال کار مشترک است و از آنجا که این افراد در زمینه 
تحصیل معیارهای غیرواقع بینانه دارند، نرسیدن به این خواسته 
به صورت مطلوب موجب می شود تا آن ها دچار ترس از تحقیر 
از سوی دیگران مخصوصاً والدین و دوستان شوند. در تبیین این 
یافته پژوهش می توان گفت از ویژگی های افراد شدیداً اهمال کار، 
ترس از شکست و داشتن چشمداشت های غیرواقع بینانه است 
]41[. از این رو، این افراد درباره آینده بدبین هستند و به همین 
علت بارها در فعالیت های خود تأخیر می کنند و با گذشت زمان و 
انجام ندادن تکلیف، میزان ترس از شکست آن ها افزایش می یابد. 
این ترس از شکست موجب می شود تا از اینکه دیگران آن ها را 
تحقیر کنند و ارزیابی منفی از آن ها داشته باشند، نگران باشند. 
آن،  در  آید که  پدید  باطلی  دور  تا  باعث می شود  این موضوع 
اهمال کاری باعث بروز اضطراب و به دنبال آن، اضطراب باعث 
اهمال کاری شود. همچنین، تبیین دیگر این یافته پژوهش، توجه 

39. Solomon & Rothblum
40. Brown 
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به این نکته است که یکی از ویژگی های افراد شدیداً اهمال کار، 
خودکارآمدی ضعیف است ]42[. 

رگرسیون  تحلیل  از  نتایج حاصل  اشاره شد،  که  همان گونه 
خطی  ترکیب  برای  چندگانه  همبستگی  ضریب  چندگانه، 
اهمال کاری رفتاری، اهمال کاری تصمیم گیری و اجتناب شناختی 
با مؤلفه خطای شناختی معنادار شد. همچنین، نتایج مشخص 
کرد که اهمال کاری رفتاری و تصمیم گیری به تنهایی نمی توانند 
خطای شناختی را پیش بینی کنند. این یافته با پژوهش پوت 
وین و سمز41 ]15[ همسو است. آنان از لحاظ اضطراب، افراد 
اهمال کاران  و  مضطرب  اهمال کاران  دسته  دو  به  را  اهمال کار 
غیرمضطرب تقسیم کرده اند. تمایز این دو نوع اهمال کاری در این 
است که اهمال کاران مضطرب، بدبین و اهمال کاران غیرمضطرب، 

خوش بین هستند ]28[. 

را  رویدادها  بدبین،  افراد  یافته می توان گفت  این  تبیین  در 
توانایی هایشان  به صورت منفی تعبیر می کنند و درباره خود و 
افکار و تصورات منفی در ذهن پرورش می دهند.مثاًل، این افراد 
به علت اهمال کاری در مطالعه برای امتحان شاید این افک.ار به 
ذهنشان خطور کند: »قبل از امتحان برایم روشن است که حتماً 
امتحانم را بد می دهم، حتی اگر برای آن خوب آماده باشم«؛ »فکر 
می کنم فایده ای ندارد که سر جلسه امتحان حاضر شوم، چون 
بدون شک شکست می خورم«. بنابراین، می توان گفت اهمال کاری 
باعث فعال شدن این تصورات منفی می شود و درپی آن، افزایش 
اضطراب هنگام حضور در موقعیت امتحان را به همراه می آورد. 
رگرسیون  تحلیل  از  حاصل  نتایج  پژوهش  این  در  همچنین، 
چندگانه نشان داد ضریب همبستگی چندگانه برای ترکیب خطی 
اهمال کاری رفتاری، اهمال کاری تصمیم گیری و اجتناب شناختی 

با مؤلفه تنیدگی معنادار است.

اجتناب  و  رفتاری  اهمال کاری  نتایج،  اساس  بر  همچنین، 
شناختی به تنهایی نمی توانند مؤلفه تنیدگی را پیش بینی کنند. 
در پژوهش صادقی ]44[ باور وجود خطر و مهارنشدن آن در 
شناخته  اهمال کاری  پیش بینی کننده های  مهم ترین  رویدادها 
شده اند. از آنجا که احساس خطر و نداشتن کنترل از ویژگی های 
افراد اهمال کار به علت تعویق و  افراد مضطرب است،  شاخص 
سهل انگاری در انجام تکالیف، احساس خطر می کنند. این موضوع 
(تنیدگی،  امتحان  اضطراب  هیجانی  نشانه های  ظهور  باعث 
عصبانیت، تعریق و غیره) می شود. همچنین همان گونه که گفته 
شد، اجتناب شناختی نیز می تواند مؤلفه تنیدگی را پیش بینی 
کند. نتایج حاصل از این فرضیه با یافته های گاسلین42 و همکاران 
]18[ و بساک نژاد ]22[ همخوانی دارد. این یافته بر اساس نظریه 

41. Putwain & Symes 
42. Gosseline 

الزاروس و فوکلمن43 ]45[ تبیین پذیر است. این نظریه پردازان بر 
این باورند که فرد در موقعیت استرس یا تکلیف ابتدا به ارزیابی 
از توانایی و داشته های خود و میزان سختی و تهدید آمیزبودن 
تکلیف می پردازد. اگر بر مبنای این ارزیابی، موقعیت برای فرد، 
مانند  منفی  هیجانات  دچار  فرد  باشد،  ناخوشایند  یا  آزارنده 
اضطراب می شود. در اینجا فرد برای رهایی از اضطراب به استفاده 
از سبک های مقابله ای مانند اجتناب از موقعیت روی می آورد. 
بنابراین، فردی که دچار اضطراب امتحان است، برای جلوگیری 
از پریشانی و افکار نگران کننده مرتبط با امتحان سعی می کند 
از موقعیت ها و افکار مربوط به امتحان اجتناب کند که این نیز 

می تواند باعث تأخیر در انجام تکلیف شود.

نتیجه گیری

افراد دچار  پژوهش حاضر،  یافته های  به طور خالصه، طبق 
اهمال کاری رفتاری، اهمال کاری تصمیم گیری و اجتناب شناختی، 
تفکرات  تحقیر،  از  ترس  و  دارند  بیشتری  امتحان  اضطراب 
غیرمنطقی و منفی و تنیدگی بیشتری را نیز احساس می کنند. 
در پایان باید گفت نداشتن برنامه ریزی مناسب و نبود اهداف 
مشخص و همچنین نبود راهبردهای مناسب حل مسئله که همه 
موجب  می تواند  هستند،  اجتناب  و  اهمال کاری  ویژگی های  از 
افزایش اضطراب شود. از محدودیت های این پژوهش می توان به 
حاالت روحی و روانی فرد در زمان تکمیل پرسش نامه، صرف وقت 
و صداقت در پاسخ گویی اشاره کرد که از شرایط اساسی صحت 
و سالمت تحقیق است و احتمال دارد برخی عوامل، این مسئله 
را مخدوش کرده باشند. با توجه به اینکه بسیاری از دانشجویان 
در درس خاصی دچار اضطراب می شوند، اضطراب از یک درس 

خاص می تواند موضوع پژوهش های بعدی باشد. 

سپاسگزاری 

دانشجویان  همه  همچنین  و  مشاور  و  راهنما  استادان  از 
شرکت کننده در این پژوهش تشکر و قدردانی می شود. این مقاله 
برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد نویسنده مسئول با عنوان 
»بررسی رابطه اهمال کاری رفتاری، اهمال کاری تصمیم گیری و 
اجتناب شناختی با مؤلفه های اضطراب امتحان در دانشجویان« 
در رشته روان شناسی بالینی است که در دانشگاه شهید چمران 
اهواز با کد 94228351 به ثبت رسیده است. بنا بر اظهار نویسنده 
مسئول مقاله، تعارض منافع و حمایت مالی از پژوهش وجود 

نداشته است.
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