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 مقاله پژوهشی 

 

و  یتیشخص یهایژگیبر اساس و یمثبت و منف یلیتحص جاناتیه یبینپیش
  یلیتحص کاری اهمال

 
 نژادیمحبوبه شمس ،پوراحسان هسمی، *کار تجربه دیمهش

 

 

 چكيده

 یادیز یهاتیهستند که بر فعال یلیتحص یهاتیافراد در موقع یاز جمله منابع مهم روانشناخت یمثبت و منف یلیتحص جاناتیهمقدمه: 

 یمثبت و منف یلیتحص جاناتیه یبینپیشا هدف دارند. پژوهش حاضر ب تأثیر یریادگی ندیفرآ یاز جمله توجه، تمرکز و به طورکل
 انجام شد. کرمان یدانشگاه علوم پزشک انیدر دانشجو یلیتحص کاری و اهمال یتیشخص یهایژگیبراساس و

کرمان ورودی سال  یدانشگاه علوم پزشک انیدانشجو یآن شامل تمام یو جامعه آمار یطرح پژوهش حاضر از نوع همبستگها: روش

ابزار پژوهش شامل  .وارد مطالعه شدند ای تصادفی سادهخوشه به روش انینفر از دانشجو 951بود که تعداد  9911-9911 یلیتحص
 از استفاده با هاداده یآمار زیبود. آنال یلیتحص کاری اهمال پرسشنامهو  یتیشخص یهایژگوی پرسشنامه ،یلیتحص یهاجانهی پرسشنامه

 انجام گرفت. زمانهم ونیرگرس بیپیرسون و ضر یهمبستگ بضری معناداربودن آزمون

مثبت  یلیتحص جاناتیمعنادار ه یبینپیشقادر به  یلی( تحص=1119/1p) کاری اهمال ( و=15/1p) گرایی برون یهاهمؤلفتنها نتايج: 

 هستند یمنف یلیتحص جاناتیمعنادار ه یبینپیشقادر به  یلیتحص کاری و اهمال خویی رنجور روان ،ی(. از طرفR=7/1هستند)
(1119/1p=  66/1و=R.) 

 تیاز اهم ،هاتیموقع نیدر ا یو درمان رانهیشگیو مداخالت پ یریزبرنامهبا توجه به نتایج پژوهش حاضر، لزوم توجه، گيري: نتيجه

بر  گذارتأثیرعوامل  نیترمهماز  ،یلیتحص یهاجانیاز جمله ه ،شناختی بر منابع روان یتحصیلی با اثرگذار یهاتیبرخوردار است.موقع
 هستند. شناختی سالمت روان

 

 .یعلوم پزشک انیدانشجو ،یلیتحص کاری اهمال ،یتیشخص یهایژگیو ،یلیتحص جاناتیههای کلیدی: واژه
 162تا  139 (:39)02؛ 9911 اسفند آموزش در علوم پزشكي/مجله ايراني 

 
 

                                                 
دانشکده  ،روانشناسی گروه ،(استاديار) کارتجربه دیدکتر مهشنویسنده مسؤول:  *

. رانيباهنر کرمان، کرمان، ا دیدانشگاه شه ،یو علوم انسان اتیادب
m.tajrobehkar@uk.ac.ir  

 ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب ،یپوراحسان )استاديار(، گروه روانشناس هیسم دکتر

(؛ محبوبه  purehsan@uk.ac.ir. )رانيباهنر کرمان، کرمان، ا دیدانشگاه شه

و علوم  اتیدانشکده ادب ،ینیبال یکارشناس ارشد روانشناس ینژاد، دانشجو یشمس

. رانيا ان،باهنر کرمان، کرم دیدانشگاه شه ،یانسان

(mahboobeshamsi@ens.uk.ac.ir ) 

 81/9/99 تاريخ پذيرش: ،7/9/99، تاريخ اصالحیه: 81/1/99 مقاله: تاریخ دریافت

 مقدمه

گذار بر یادگیری، پیشرفت تأثیرهیجانات از جمله عوامل 

ی دانشجویان است. به یتتحصیلی، انگیزه و رشد شخص

های تحصیلی، این دلیل اهمیت ذهنی و روانی موقعیت

ها، در هر سطحی، طیف وسیعی از تجربیات موقعیت

(. حضور داشتن در 2و1کنند)می متنوع هیجانی را فراهم

های آموزشی، مطالعه کردن و امتحان ها، موقعیتکالس

 (.3کند)دادن هیجانات را آشکار می
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با وجود شناخت اولیه نسبت به اهمیت هیجانات در 

های تحصیلی تا روانشناسی یادگیری و موفقیت، پژوهش

 اند؛حد زیادی تجارب هیجانی دانشجویان را نادیده گرفته

های نظری و تجربی در در طول دهه گذشته، مشارکت

، به طور قابل توجهی افزایش انات تحصیلیجهی مورد

که به طور  هیجاناتی»به عنوان  و آن را یافته است

فقیت در کالس درس مرتبط وو م تحصیلمستقیم با 

توان بر اساس را می(. هیجانات 4)اندتعریف کرده« است

هیجانی و عاطفی، حالت  آیا)ارزش مثبت یا منفی خود

خوشایند است یا ناخوشایند؟(، یا ماهیت فعال یا غیرفعال 

)آیا حالت هیجانی شامل انگیختگی زیاد یا منفعل بودن 

 .(6و5)کرد بندیاست( طبقه

بسیاری از اختالالت بالینی، به ویژه اختالالت اضطرابی و 

 (. ونگ8و7)خلقی با نقص در هیجانات مثبت مرتبط هستند

(Wang) ای این نتیجه رسیدند که و همکاران در مطالعه

ارزیابی شناختی و هیجانات تحصیلی منفی به طور 

(. به 9)کندی میبینپیشداری سالمت روانشناختی را امعن

شود که هیجانات تحصیلی مثبت طور کلی چنین فرض می

منجر به سطوح باالتر رفتاری، تعامل شناختی، آمادگی 

مطالب جدید و عملکرد تحصیلی بهتر برای یادگیری 

شود. برعکس، هیجانات تحصیلی منفی با سطوح می

تر انگیزش برای یادگیری، تنظیم خارجی یادگیری و پایین

 (.11و11)عملکرد تحصیلی ضعیف سروکار دارند

های انات اغلب با تمرکز بر تفاوتجدر زمینه علمی، هی

تی، های شخصی(. ویژگی12)شوندفردی مطالعه می

خصوصیات فردی درونی هستند که عبارتند از الگوهای 

های فردی ثابت فکر، احساس و رفتار که مربوط به تفاوت

ترین باشند. رایجدر نحوه تفکر، احساس و عمل افراد می

و قابل اعتمادترین معیار مورد استفاده، مقیاس ویژگی 

(. مدل پنج عاملی، 14و13)است "پنج بزرگ "شخصیتی 

لب ساختار عمومی شخصیت است که از پنج مدل غا

ثباتی هیجانی، گشودگی در گرایی، بیحوزه گسترده برون

است. هر گرایی تشکیل شدهپذیری و وظیفهتجربه، توافق

های شخصیتی بهنجار و حوزه شامل هر دو ویژگی

 (.15)نابهنجار است

گرایی اولین عامل از عوامل پنج گانه شخصیت از درون 

گرایی در انتهای باالی ی پایین مقیاس تا بروندر انتها

رنجور خویی کند. دومین عامل روانمقیاس تغییر می

کند ما چقدر مستعد بینی میاست که این ویژگی پیش

(. قانعی و همکاران در 16)تجربه هیجانات منفی هستیم

رنجور خویی و بین ای نشان دادند که روانمطالعه

 (.17)و معنادار وجود دارد استرس شغلی رابطه مستقیم

سومین عامل یعنی گشودگی در تجربه، معطوف به 

تصورات فعال، حساسیت به زیبایی، توجه به تجارب 

عاطفی درونی و داوری مستقل است. چهارمین عامل 

توان با اصطالحاتی همچون پذیری را مییعنی توافق

قدردانی، بخشندگی، سخاوتمندی، مهربانی و قابل اعتماد 

بودن تعریف کرد. میرزایی و حاتمی به این نتیجه رسیدند 

ی با شادکامی، رابطه مثبت و پذیرگرایی وتوافقکه برون

(. 18)ی منفی داردرنجوری با شادکامی، رابطهعامل روان

گرایی، داللت بر و باالخره آخرین عامل یعنی وظیفه

هایشان را کنترل ای دارد که افراد انگیزهدرجه

های سروقد و همکاران نشان داد که (. یافته19)کنندمی

بینی کننده ی پیشپذیریتمسؤولرنجور خویی و روان

  (.21)قوی برای اضطراب بودند

ست اما ا هاکاری بخشی از رفتار تمامی انساناهمال

که شدت پیدا کند و به صورت عادت برای فرد  زمانی

و شود تبدیل شود، صفتی نامطلوب و منفی تلقی می

کاری تحصیلی تأخیر (. اهمال21)ساز باشدتواند مسألهمی

رغم آگاهی از ارادی برای انجام تکالیف تحصیلی، علی

بدتر شدن نتایج به دلیل تأخیر، است که توان تحصیلی 

تا  51ها کند. بنابر برخی تخمیندانشجویان را مهار می

درصد دانشجویان به طور شدید یا خفیف  81

و همکاران  (Rothblum)(. راث بلوم 22)ندهستکاراهمال

این مفهوم را به عنوان عقب انداختن تکالیف دانشگاهی 

مانند آماده شدن برای امتحانات، یا به عقب انداختن 
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کنند که باعث تکالیف، به طور دائمی یا موقتی، تعریف می

شود دانشجویان درماندگی و شکست تحصیلی داشته می

همکاران در پژوهش خود نتیجه  (. اسمعیلی و23)باشند

گرفتند که رابطه بین هیجانات پیشرفت منفی با 

 (.24)کاری تحصیلی مثبت و معنادار استاهمال

پژوهش در زمینه شناخت متغیرهای دخیل در فرایند 

آموزش، سبب بهبود محیط آموزشی و فراهم ساختن 

زمینه رشد برای دانشجویان، و در نهایت ارتقای عمکلرد 

شود. با توجه ا در محیط تحصیلی و خارج از آن میهآن

های تحصیلی در سالمت روان به جایگاه هیجان

دانشجویان و اثرات آن در افزایش پیشرفت تحصیلی و 

کاهش مشکالت هیجانی، بررسی متغیرهایی چون هیجان 

ای دارد. تحصیلی مثبت و منفی ضرورت و اهمیت ویژه

که تاکنون هیچ اشاره های انجام شده نشان داد جستجو

های شخصیتی و مستقیمی به بررسی رابطه بین ویژگی

کاری تحصیلی با هیجانات تحصیلی مثبت و منفی، اهمال

نشده است. با توجه به آنچه که بیان شد و اهمیت 

موضوع، ما در پژوهش حاضر به دنبال بررسی میزان 

های بینی هیجانات تحصیلی بر اساس ویژگیپیش

  .کاری تحصیلی هستیمهمالشخصیت و ا

 

 هاروش

روش تحقیق مورد استفاده در پژوهش حاضر همبستگی 

است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی دانشجویان 

 (پردیس هفت باغ علوی) دانشگاه علوم پزشکی کرمان

نفر  211بود؛ که حدودا  1398-99ورودی سال تحصیلی 

 1398-99به این دلیل دانشجویان ورودی سال  بودند.

ی در تربیشانتخاب شدند که به نسبت دروس عمومی 

طرح تحقیق از نوع این که  ترم اول داشتند. با توجه به

های از نوع همبستگی، همبستگی است و در پژوهش

نفر برای بیان چگونگی رابطه،  51حداقل حجم نمونه 

ریزش آزمودنی، تعداد (. لذا با احتساب 25)ضرورت دارد

گیری این پژوهش، روش نمونهنفر انتخاب شدند.  151

نفر  44بو؛ بدین معنی که تعداد ای تصادفی ساده خوشه

 19نفر از رشته داروسازی،  33از رشته علوم پزشکی، 

نفر  21نفر فیزیوتراپی،  16پزشکی، نفر از رشته دندان

 که دند.نفر علوم آزمایشگاهی انتخاب ش 18هوشبری و 

پرسشنامه  17ها، تعداد آوری پرسشنامهپس از جمع

شد. با توجه به زیاد بودن تعداد ناقص کنار گذاشته

نامه پژوهش حاضر و طوالنی شدن زمان پرسشت سؤاال

دانشجویان تصادفی این که گویی، برای اطمینان از پاسخ

پاسخ ندهند، به صورت تصادفی دروس عمومی 

سال اول علوم پزشکی در نیمدانشجویان دانشگاه 

انتخاب شد. پس از هماهنگی با  1398-99تحصیلی 

اساتید، در نیم ساعت آخر به کالس مراجعه و به 

نامه حاضر طوالنی پرسششد که دانشجویان توضیح داده

کشد؛ و دقیقه طول می 31-45گویی به آن است و پاسخ

شد. بدین ترتیب رضایت آگاهانه کلیه شرکت کنندگان اخذ 

ت قرار سؤاالگویی به در ابتدای پرسشنامه راهنمای پاسخ

ها داشت و برای کنترل اثر ترتیب و خستگی، پرسشنامه

به ترتیب متفاوت و به صورت فردی، توسط نویسندگان 

ها در فرایند توزیع شد. داوطلبانه بودن مشارکت آزمودنی

پژوهش و محرمانه بودن اطالعات مد نظر قرار گرفت. این 

شناسی به شماره کمیته اخالق گروه روان تأییدمطالعه به 

E.A.98.04.22.01 است. رسیده 

 

 ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از:

گیری به منظور اندازه :پرسشنامه هیجان تحصیلی -1

 توسط پکراناین پرسشنامه  هیجانات پیشرفت تحصیلی

(Pekrun) (. این 26)استو همکاران طراحی و ساخته شده

کاغذی است که -پرسشنامه از نوع خودگزارشی و مداد

سنجد و هیجانات تحصیلی مثبت و منفی را مشخص می

 فراگیرانگویه است. در این پرسشنامه  155دارای 

تجربیات هیجانی خود را در یک مقیاس لیکرتی پنج 

 بندی( درجه5موافقم )مالً کا( تا 1)مخالفمکامالً ای از درجه

، 245و حداکثر  49حداقل نمره برای هیجان مثبت  کنند.می
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است.  531و حداکثر  116و برای هیجان منفی حداقل 

پکران و همکاران نشان دادند که آلفای کرونباخ محاسبه 

 95/1تا  75/1از  پرسشنامههای شده برای خرده مقیاس

ایی قابل قبول این بدست آمده است که نشان دهنده پای

ژوهش کدیور و همکاران برای بررسی (. در پ5)ابزار است

پایایی و روایی پرسشنامه، از ضریب آلفای کرونباخ و 

 سوهمی استفاده شد. نتایج پژوهش آنها تأییدتحلیل عاملی 

دهد پرسشنامه، همسانی با نتایج پژوهش پکران نشان می

ی کرونباخ در زیر درونی قابل قبولی دارد و ضرایب آلفا

همچنین نتایج . است 86/1 تا 74/1 های آن میانمقیاس

دهند ساختار پرسشنامه ی نشان میتأییدتحلیل عاملی 

های ی شاخصها دارد و همهبرازش قابل قبولی با داده

بنابراین، پرسشنامه  .کنندمی تأییدنیکویی برازش، مدل را 

تحصیلی های ابزار مناسبی برای تعیین هیجان

 .(27)آموزان و دانشجویان استدانش

: این  (NEO)های شخصیتی نئو پرسشنامه ویژگی -2

توسط  سؤال 185با  1985ابتدا در سال پرسشنامه 

ساخته شد و  (Costa & McCrae)کاستا و مک کری 

 61و  241های بعد از آن بر اساس همین پرسشنامه فرم

(. 14) ساخته شدی آن نیز توسط همین پژوهشگران سؤال

های مورد بررسی شامل پنج عامل شخصیتی شاخص

ی و پذیرگرایی، ثبات هیجانی، گشودگی، توافقبرون

گویه،  12شناسی است که هر کدام از طریق وظیفه

دهند. حداقل را به خود اختصاص می 5تا  1امتیازی بین 

است. در این  1211و حداکثر  241نمره این پرسشنامه 

های شخصیتی منظور بررسی ویژگیپژوهش، به 

 سؤال 241دانشجویان از فرم بلند سیاهه نئو که دارای 

بود، استفاده شده است. حقیقی و دیگران در تحقیقی که 

نفر از افراد هنرمند و غیرهنرمند شهر اهواز  411بر روی 

ی آزمون نئو سؤال 241انجام دادند برای تعیین روایی فرم 

استفاده کرده  (Eysenck)از آزمون شخصیتی آیزنک

است و ضرایب همبستگی این آزمون را با آزمون آیزنک 

 (.28)گزارش کردند 55/1تا  34/1از 

توسط  : این پرسشنامهکاری تحصیلیپرسشنامه اهمال -3

ساخته  (Solomon & Rothblum)سولومون و راث بلوم 

دهی به (. نحوه پاسخ29)گویه است 27شده است و دارای 

ها به این صورت است که پاسخ دهندگان میزان گویهاین 

های موفقیت خود را با هر گویه با انتخاب یکی از گزینه

 "همیشه "و  "اغلب اوقات"، "بعضی اوقات"، "به ندرت"

بعضی  "، 1نمره  "به ندرت"دهند که به گزینه نشان می

 4نمره  "همیشه"و  3نمره  "اغلب اوقات "، 2نمره  "اوقات

 118و حداکثر  27گیرد. حداقل نمره این مقیاس یتعلق م

کاری چاری و همکاران روایی مقیاس اهمالاست. حسین

تحصیلی را در ایران، با استفاده از روایی همسانی 

و پایایی این مقیاس را با استفاده از ضریب  84/1درونی، 

 (.31)اند، گزارش کرده64/1آلفای کرونباخ 

ها در سطح آمار توصیفی، برای برای تجزیه و تحلیل داده

 ها، از شاخص گرایش مرکزی و پراکندگی وتوصیف داده

میانگین در سطح آمار استنباطی آزمون معنادار بودن 

استفاده و  زمانهمهمبستگی از ضریب همبستگی رگرسیون 

  SPSS-19افزار آماری با استفاده از نرم هاتجزیه و تحلیل داده

 انجام شد. (IBM, Armonk,NY,USA)از شرکت 

 

 نتايج

پرسشنامه در بین دانشجویان  151در مجموع تعداد 

مشارکت  میزانعدد تکمیل شد ) 133توزیع گردید که 

 52نفر زن و  81مورد بررسی شامل  های(. نمونه4/73%

هیجان  میانگین ها،نامهبا بررسی پرسش .نفر مرد بودند

، هیجان تحصیلی منفی  93/25±24/2 تحصیلی مثبت

پذیری ، توافق 18/11±66/1 گراییبرون، 7/5±82/65

، ثبات هیجانی 11/13±12/1گرایی ، وظیفه95/1±16/11

کاری و اهمال 84/11±12/1، گشودگی 16/1±24/12

به دست آمد. مفروضه نرمال بودن  91/1±58/11

اسمیرنف -کولموگروف مشاهدات با استفاده از آزمون

 15/1سطح معناداری بزرگتر از  بررسی شد و از آنجا که

تأیید شد.بود، فرض نرمال بودن توزیع مشاهدات 
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بینی هیجان تحصیلی مثبت بر اساس به منظور پیش

کاری تحصیلی از روش های شخصیتی و اهمالویژگی

 استفاده شد.  زمانهم رگرسیون چندگانه از نوع

 

 های شخصیتیهمؤلفکاری تحصیلی و ماتریس همبستگی هیجان تحصیلی مثبت و منفی با اهمال :1جدول 

 متغیرها  1 2 3 4 5 6 7

 هیجان تحصیلی مثبت -1 1      

 گراییبرون -2 35/1** 1     

 پذیریتوافق -3 27/1** 62/1** 1    

 گراییوظیفه -4 41/1** 57/1** 7/1** 1   

 رنجور خوییروان -5 18/1* 58/1** 54/1** 48/1** 1  

 گشودگی در تجربه -6 44/1** 72/1** 7/1** 71/1** 54/1** 1 

 کاری تحصیلیاهمال -7 -62/1** -15/1 -15/1 -29/1** 98/1 -24/1** 1

 هیجان تحصیلی منفی -8 1      

 گراییبرون -9 12/1 1     

 پذیریتوافق -11 13/1 62/1** 1    

 گراییوظیفه -11 111/1 57/1** 7/1** 1   

 رنجور خوییروان -12 36/1** 58/1** 54/1** 48/1** 1  

 گشودگی در تجربه -13 -13/1 72/1** 7/1** 71/1** -13/1 1 

 کاری تحصیلیاهمال -14 58/1** -15/1 -14/1 -29/1** 98/1 48/1** 1

11/1 P< 15/1P< 

 

ماتریس همبستگی بین  1جدولارائه شده در نتایج 

گرایی، دهد که برونمتغیرهای پژوهش، نشان می

خویی و گشودگی  رنجورگرایی، روانپذیری، وظیفهتوافق

 معنادار در تجربه با هیجان تحصیلی مثبت، رابطه مثبت و

کاری تحصیلی با هیجان تحصیلی مثبت  داشته و اهمال

(. از طرفی تنها =11/1Pرابطه منفی و معنادار دارد )

رنجورخویی با هیجان تحصیلی منفی رابطه مثبت و روان

کاری تحصیلی نیز با هیجان معنادار دارد و اهمال

 (.=11/1Pتحصیلی منفی، رابطه منفی و معنادار دارد )

 

 خالصه مدل: 2جدول 

 R 2R jda2R واتسون-دوربین 

 99/1 47/1 51/1 7/1 هیجان تحصیلی مثبت

 29/2 43/1 44/1 66/1 هیجان تحصیلی منفی

 

دهد که ضریب همبستگی نتایج خالصه مدل نشان می

به دست آمد که  7/1تحصیلی مثبت چندگانه برای هیجان 

درصد تغییرات مربوط به  51نشان دهنده آن است که 

تی و یهای شخصهیجان تحصیلی مثبت توسط ویژگی

شود. از طرفی نتایج اینکاری تحصیلی تبیین میاهمال

دهد که ضریب همبستگی چندگانه برای نشان می جدول 

دهنده  به دست آمد که نشان 66/1هیجان تحصیلی منفی 

درصد تغییرات مربوط به هیجان  44آن است که 

کاری های شخصتی و اهمالتحصیلی منفی توسط ویژگی

 .(2جدول)شودتحصیلی تبیین می
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 زمانهمنتایج تحلیل واریانس رگرسیون  :3جدول 

 داریمعنی Fمقدار  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات منبع تغییرات

 47/7392 6 85/44354 رگرسیون

 68/352 126 35/44438 ماندهباقی 111/1 96/21

  132 2/88793 جمع

 12/125962 2 14/251924 رگرسیون

 21/2462 131 47/321187 ماندهباقی 111/1 15/51

  132 51/572111 جمع

 

آنوا برای متغیر هیجان تحصیلی مثبت نتایج آزمون 

که در سطح  ،بود 96/21=F (α=11/1و  dd=6؛126)

1111/1P=  معنادار است، و برای متغیر هیجان تحصیلی

که در سطح  ،بود 15/51=F( α=11/1و  dd=2؛131منفی )

1111/1P=  معنادار است که نشان دهنده مناسب بودن

 .(3)جدولها استبرازش داده

 

 زمانهمایج ضرایب رگرسیون نت: 4جدول 

     خطی استانداردهم خطی غیراستانداردهم 

 FIF تحمل داریامعن tمقدار  برآورد استاندارد بتا خطای استاندارد Bبرآورد  

   1111/1 54/4  28/28 51/128 ثابت )هیجان تحصیلی مثبت(

 41/2 41/1 15/1 78/1 17/1 22/1 4/1 گراییبرون

 29/1 77/1 1111/1 -98/1 -57/1 17/1 -4/1 کاری تحصیلیاهمال

   11/1 -53/2  69/55 -95/141 ثابت )هیجان تحصیلی منفی(

 11/1 99/1 1111/1 69/4 31/1 35/1 66/1 رنجور خوییروان

 11/1 99/1 1111/1 45/8 55/1 41/1 46/3 کاری تحصیلیاهمال

 

خطی های رگرسیون بررسی همیکی از مفروضه

خطی چندگانه متغیرهای مستقل است. در بررسی هم

یا عامل تورم واریانس  1/1از  ترکمپارامتر اگر تحمل 

و همبستگی قوی  استخطی زیاد باشد، هم 11از  تربیش

ها خطی مفروضهبین متغیرهای مستقل وجود دارد و هم

، نشان دهنده رعایت این 4است. جدول رعایت نشده

مفروضه در پژوهش حاضر است. از طرفی؛ بر اساس 

، ضریب بتا )ضریب رگرسیون استاندارد( نشان 4جدول 

یجان تحصیلی مثبت تنها دهنده این است که در رابطه با ه

و  =15/1Pگرایی در سطح متغیر شخصیتی برون

و در رابطه با  =1111/1Pی تحصیلی در سطح کاراهمال

کاری تحصیلی و هیجان تحصیلی منفی متغیرهای اهمال

 معنادار است. =1111/1Pرنجور خویی در سطح روان

 

 بحث

های پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین ویژگی

شخصیتی و اهمال کاری تحصیلی با هیجانات تحصیلی 

دهنده مثبت و منفی انجام شد. نتایج پژوهش حاضر نشان

گرایی با هیجان رابطه مثبت و معنادار متغیر برون

کننده های شخصیتی توصیفتحصیلی مثبت است. ویژگی

طیف وسیعی از هیجانات هستند. به عنوان مثال، 

چون معاشرتی، حراف، گرایی با خصوصیاتی همبرون

جو، با محبت و به طور کلی تحت عنوان هیجان مثبت لذت

رنجور گرایی و روانبین عوامل برون .شودمشخص می
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کری و کاستا و نظریه آیزنک شباهت خویی نظریه مک

ه مؤلفاند کسانی که در ها ثابت کردهوجود دارد. پژوهش

 گرایی پرسشنامه شخصیت آیزنک نمره باالبرون

(؛ 31)کنندی را تجربه میتربیشگیرند، هیجانات مثبت می

های لذت، امیدواری و از طرفی، هیجان مثبت شامل مؤلفه

شخصیتی توضیح داده  و غرور است؛ بنابراین ویژگی

توانند منجر به تجربه هیجانات شده در بافت تحصیلی می

 تحصیلی مثبت شود.

رنجور خویی با واناز دیگر نتایج، رابطه مثبت و معنادار ر

تحصیلی منفی است که با نتایج ونگ و هیجان 

( و سروقد و 17)(، قانعی و همکاران9)همکاران

رنجور خویی با است. ماهیت روان سوهم( 21)همکاران

، اضطراب و افسردگی هیجانات منفی مثل پرخاشگری

رنجورخو ممکن است عزت افراد روان شود.تعریف می

مستعد احساس گناه باشند. از آنجا نفس پایین داشته و 

های شخصیتی به عنوان خصیصه و نه ویژگی که ویژگی

شود، در نظر گرفته موقعیتی که شخص با آن روبرو می

توان اینگونه استنباط نمود که شخص شود؛ میمی

نجور دائما در حال تجربه پرخاشگری، اضطراب و روان

ده هیجانات های توصیف کننافسردگی است که این ویژگی

منفی نیز هستند و باعث تعمیم این هیجانات به 

های تحصیلی و در نهایت، تجربه هیجانات موقعیت

شود. از طرفی رابطه منفی و معنادار تحصیلی منفی می

کاری تحصیلی با هیجان تحصیلی مثبت در پژوهش اهمال

حاضر به دست آمد که با نتایج پژوهش میرزایی و 

ست. همچنین نتایج نشان دهنده رابطه ا سوهم( 18)حاتمی

کاری تحصیلی با هیجان تحصیلی مثبت و معنادار اهمال

( 24)منفی است که با نتایج پژوهش اسمعیلی و همکاران

کاری تحصیلی اهمالاین که  مطابقت دارد. با توجه به

ارادی در انجام تکالیف درسی و همراه با تاخیر 

که در نهایت منجر به فرآیندهای انگیزشی نابهنجار است 

شود، بر هیجانات تحصیلی شکست تحصیلی می

خوشایندی مثل لذت، امیدواری، غرور و امید نسبت به 

منفی گذاشته و باعث کاهش  تأثیرکالس درس و یادگیری 

شود و از طرف دیگر باعث افزایش هیجانات ها میآن

تحصیلی ناخوشایندی مانند خشم، اضطراب، شرم، 

 شود. ازخستگی نسبت به کالس و یادگیری میناامیدی و 

کاری دارد اضطراب، جمله نتایجی که اهمال

رنجوری، عملکرد تحصیلی پایین و خودارزیابی روان

ها در زمینه تحصیلی ضعیف است؛ که از تمامی این مؤلفه

 توان تحت عنوان هیجان تحصیلی منفی نام برد.می

تنها  ن بود کههای پژوهش حاضر، ایاز جمله محدودیت 

را مورد بررسی  کرمان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی

و به دلیل ماهیت همبستگی پژوهش، امکان تببین  قرار داد

 شودمی شنهادیکه پ رابطه علی بین متغیرها وجود نداشت

 یمورد بررس زنی هادانشکده ریسا انیدانشجو ندهیدر آ

ای بعدی هشود که در پژوهشپیشنهاد می .رندیقرار گ

ت، هیجان تحصیلی مثبت و یا سؤاالبرای کم شدن تعداد 

منفی، به صورت جداگانه، با سایر متغیرها مورد بررسی 

 قرار گیرد. 

 گيرينتيجه

نتایج این پژوهش نشان داد که هیجان تحصیلی مثبت با 

ی تحصیلی همبستگی معناداری کاراهمالبرون گرایی و 

هیجان تحصیلی منفی با دارد؛ و از طرف دیگر همبستگی 

ی تحصیلی نیز معنادار کاراهمالخویی و  رنجورروان

 است. 

های تحصیلی در زندگی با توجه به اهمیت نقش هیجان

تحصیلی دانشجویان و همچنین نقش برجسته تعامل میان 

استاد و دانشجویان در پیشرفت تحصیلی، پیشنهاد 

ه موضوعات زیر در برنام هایی باگردد آموزشمی

تحصیلی دانشجویان گنجانده شود: آشنایی با انواع 

هیجانات و نقش آن در زندگی شخصی و تحصیلی فرد، 

های شخصیتی و همچنین ارتباط هیجانات با ویژگی

های کاهش کاری تحصیلی و روشآشنایی با ماهیت اهمال

آن، انگیزش تحصیلی و راهکارهای افزایش آن. پیشنهاد 

استادان مشاور دانشجویان نیز شود موارد باال به می
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هیجان تحصیلی  تربیششود تا زمینه تجربه آموزش داده

های مثبت و در نتیجه تعمیم این هیجانات به سایر موقعیت

متغیرهای  تربیشزندگی فراهم شود. برای اثرگذاری 

موجود و کمک به دانشجویان در برطرف کردن نقاط 

تباط میان توان ارضعف و استحکام نقاط قوت، می

 .دانشجویان و مرکز مشاوره دانشگاه را تقویت نمود

 

 قدرداني

بدددین وسددیله از همکدداری تمددامی اسدداتید و دانشددجویان  

دانشگاه علوم پزشکی کرمان کده در انجدام ایدن پدژوهش     

 آید.، تقدیر و تشکر به عمل میندنهایت همکاری را داشت
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Prediction of Positive and Negative Academic Emotions Based on 

Personality Characteristics and Academic Procrastination in Students 

of Kerman University of Medical Sciences 

 

Mahshid Tajrobehkar1, Somaye Pourehsan2, Mahboobe Shamsi Nezhad3 
 

Abstract 

 
Introduction: Positive and negative academic emotions are among the important psychological resources of 

in educational settings that affect individuals’ activities, such as attention, concentration, and the learning 

process. This way, this study was conducted to predict positive and negative academic emotions based on 

personality traits and academic procrastination. 

Methods: The population of this correlational this study included all students of Kerman University of 

Medical Sciences during the academic years of 2019-2020 in which 150 were studied. The instruments 

included the Academic Emotion, Personality Characteristic, and Academic Procrastination Questionnaires. 

The analysis of data was done using Pearson correlation significance test and simultaneous regression 

coefficient. 

Results: The results showed that only components of extraversion (P=0/05) and academic procrastination 

(P=0/000) can significantly predict positive academic emotions (R=0/7). On the other hand, neuroticism and 

academic procrastination can significantly predict negative academic emotions (P=0/000, R=0/66). 

Conclusion: Academic settings affect psychological resources, including academic emotions, and are one of 

the most important factors influencing psychological well-being. According to the results of the study, it is 

necessary to consider attention, planning and preventive, and therapeutic interventions under these 

circumstances. 

 

Keywords: Academic Emotions, Personality Characteristics, Academic Procrastination. Medical Sciences 

Students. 
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