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Abstract  
The aim of this study was to investigate the role of personality traits, perfectionism and exam 
anxiety on high school students' academic procrastination. Research data were collected by 
survey method and questionnaire by multi-stage cluster sampling method from 368 high 
school students in Qom. For investigate on academic procrastination (dependent variables) 
and exam independent variables, were used of Solomon & Rothblum Procrastination 
Questionnaire (1984), Neo Personality Questionnaire (1985), Besharat's Multidimensional 
Perfectionism Questionnaire (2007), and Abulqasemi's Exam Anxiety Questionnaire (1996). 
The results of Spearman correlation test (abnormal distribution) showed that the relationship 
between the independent variables (personality traits, perfectionism and exam anxiety) and 
the dependent variable (academic procrastination) is statistically significant and directional 
and it can be said that with the increase of perfectionism and exam anxiety in students, the 
rate of procrastination in them increases. The results of simple and multiple simultaneous 
regression analysis showed that the variables of personality traits, perfectionism and exam 
anxiety can predict 0.50 dependent variables of academic procrastination. 

Keywords: Academic procrastination, Exam anxiety, Perfectionism, Personality traits.  

                                                           
 Corresponding Author, Email: samamousavi892@gmail.com 

Educational and Scholastic Studies                                                                http://pma.cfu.ac.ir/ 

Vol. 10, No. 4, Winter 2021                                                                        Print ISSN: 2423-494X  

pp. 35-58                                                                                                   Online ISSN: 2645-8098 

 

mailto:samamousavi892@gmail.com
http://pma.cfu.ac.ir/


 
 

 
 

های شخصیتی، کاری تحصیلی بر اساس ویژگیبینی اهمالپیش

آموزان دبیرستانی شهر قم گرایی و اضطراب امتحان در دانشکمال  

 2، سمانه سادات موسوی 1سهراب عبدی زرین 

 گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران ،ت علمیهیأ. 1

 شناسی تربیتی، دانشگاه قم، قم، ایران ان. کارشناسی ارشد رو2

 (24/09/1399؛ تاریخ پذیرش: 14/05/1398)تاریخ دریافت: 

 چکیده

آموزان دبیرستانی کاری تحصیلی دانشگرایی و اضطراب امتحان در اهمالهای شخصیتی، کمالهدف پژوهش حاضر بررسی نقش ویژگی
آموزان مقطع تحصیلی دانش 3۶8ای از ای چندمرحلهگیری خوشهشنامه با روش نمونههای تحقیق با روش پیمایش و ابزار پرسبود. داده

کاری کاری )متغیر وابسته( و متغیرهای مستقل به ترتیب از پرسشنامة اهمالآوری شد. برای سنجش متغیرهای اهمالمتوسطة شهر قم جمع
( و پرسشنامة اضطراب 138۶گرایی چندبُعدی بشارت )مة کمال(، پرسشنا1985(، پرسشنامة شخصیتی نئو )1984سولومون و راثبلوم )

تغییری بین متغیرهای مستقل )ویژگی ( استفاده شد. نتایج آزمون همبستگی نشان داد رابطة هم1375امتحان ابوالقاسمی و همکاران )
توان گفت جهت است و میادار و هممعنکاری تحصیلی( از نظر آماری گرایی و اضطراب امتحان( و متغیر وابسته )اهمالشخصیتی، کمال

یابد. همچنین، نتایج تحلیل ها افزایش میکاری در آنگرایی و اضطراب امتحان در دانشجویان، میزان اهمالا افزایش میزان کمالب
متغیر وابسته  50/0 توانندگرایی و اضطراب امتحان میهای شخصیتی، کمالرگرسیون ساده و چندگانة همزمان نشان داد متغیرهای ویژگی

 بینی کنند.کاری تحصیلی را پیشاهمال

 های شخصیتی. گرایی، ویژگیکاری تحصیلی، کمالاضطراب امتحان، اهمال واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

 

                                                           

 :نویسندة مسئول، رایانامه samamousavi892@gmail.com 

  /http://pma.cfu.ac.ir                                                                                            مطالعات آموزشی و آموزشگاهی    
    X494- 2423شاپای چاپی:                                                                                            1400زمستان ، 4، شمارة 10دورة 

        2645-8098شاپای الکترونیکی:                                                                                                       35 ـ 58  صفحات

mailto:samamousavi892@gmail.com
http://pma.cfu.ac.ir/


     37  آموزان ...  اب امتحان در دانشگرایی و اضطرهای شخصیتی، کمالکاری تحصیلی بر اساس ویژگیبینی اهمالپیش

   

 

 مقدمه

کاری در جوامع مدرن از جمله مشکالت جدی در زندگی روزمره و محیط آموزشی به شمار اهمال

 1کاریشناسان بوده است. محققان در تعریف اهمالمورد توجه روان رود و چرایی آن از دیربازمی

به کاهلی و امروز و فردا کردن در انجام کارهای مهم در زمان مورد انتظار همراه با تجارب ذهنی 

کاری دربارة تکالیف تحصیلی یک مشکل (. اهمال21۳۸، 2اند )الیس و نالکننده اشاره کردهناراحت

نشدن فراگیران در یادگیری و ترین علل شکست یا موفقآموزان است و از مهمرایج در میان دانش

شود که کاری تحصیلی به شرایطی اطالق میهای پیشرفت تحصیلی است. اهمالیابی به برنامهدست

داند نیاز دارد تکلیفی تحصیلی را انجام دهد یا فعالیتی مرتبط با مدرسه را به عهده در آن، شخص می

خورد ها در چارچوب زمانی مورد انتظار شکست میاما به دالیلی در برانگیختن برای انجام آنبگیرد، 

تواند به صورت به تأخیر انداختن اهداف کاری تحصیلی می(. اهمال2۰۰۵، ۳)اکرمن و گراس

شود، تعریف شود که منجر به شدت از دسترس دور میای که عملکرد بهینه بهتحصیلی به مرحله

(. برخی پژوهشگران معتقدند 2۰11و همکاران،  4شود )جیائوشناختی میت پریشانی روانیک حال

آموزان و دانشجویان با این مشکل مواجهند )نصری، شاهرخی و درصد از دانش ۸۰که حدود 

 (. 1۳92دماوندی، 

سو پیشگیری از پیامدهای شکست در کاری تحصیلی، از یکبین اهمالشناخت متغیرهای پیش

تواند در دهد و از سوی دیگر میآوری محیطی خوشایند برای یادگیری را افزایش میسه و پدیدمدر

(. تحقیقات 2۰۰1، ۵)واتسون های کاربردی کمک کندهای مناسب و تکیه بر اولویتدستیابی به روش

ک اند و درهای آن پرداختهکنندهکاری تحصیلی به بحث در خصوص تعیینبسیاری در حوزة اهمال

اند و عوامل شود را در دستور کار خود قرار دادهکاری تحصیلی میفرایندهایی که منجر به اهمال

                                                           
1. Procrastination 

2. Ellis & Knaus 

3. Ackerman & Gross 

4. Jiao 

5. Watson 
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سازی ناتوانتوان به خوداند که از آن جمله میکاری شناسایی کردهمتعددی را به عنوان علل اهمال

های ( و ویژگی۰۰۳2، 2(، ترس از ارزیابی منفی و اضطراب )فریچه، یونگ و هیکسون2۰۰7، 1)استیل

کاری با دو مدل های انجام گرفته، اهمال( اشاره کرد. با توجه به پژوهش2۰۰1شخصیتی )واتسون، 

پریشی )آیزنک و روان 4نژندی، روان۳گراییعمدة شخصیت ارتباط دارد: مدل سه عاملی شامل برون

گرایی، (، برونرنجورخویینژندی )روان( و مدل پنج عاملی شامل روان19۸۵، ۵و آیزنک

 ۸پذیری(و با وجدان بودن )مسئولیت 7بودن )دلپذیربودن(، موافق6پذیری )گشودگی به تجربه(انعطاف

نژندی رابطه کاری با هشیاری پایین و روان(. بر اساس مدل اخیر، اهمال1992، 9کری)کاستا و مک

 (.2۰۰1دارد )واتسون، 

کاری تحصیلی تأثیر تواند به طور بالقوه بر اهمالیکی از متغیرهایی است که می 1۰گراییکمال

کاری تحصیلی و ( نشان داده است که اهمال2۰1۰، 11گذارد. نتایج چندین پژوهش )برای مثال کاپان

هستند دارای  12مدارگرا از نوع خویشتنگرایی با یکدیگر در ارتباط هستند. افرادی که کمالکمال

ای برای خود بینانهتمایل دارند معیارهای سختگیرانه و غیر واقع چند ویژگی عمده هستند. این افراد

گرا از وضع کنند و بر نقص و شکست خود در عملکردشان تمرکز کنند. در مقابل، افرادی که کمال

هستند انتظارات افراطی از دیگران دارند، دیگران را به صورت منفی و انتقادی  1۳نوع دیگرمدار

کنند. همچنین، افرادی که ها با خصومت و سرزنش برخورد مینسبت به آنکنند و ارزشیابی می

                                                           
1. Steel 
2. Firtzsche, Yang & Hickson 

3. Extraversion 

4. Neuroticism 

5. Eysenck & Eysenck 

6. Openness to experience 
7. Agreeableness 

8. Conscientiousness 

9. Costa & McCrae 

10. Perfectionism 

11. Capan 

12. Self perfectionism 

13. Other perfectionism 
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کردن انتظارات هستند خود را ملزم به رعایت معیارها و برآورده 1مدارگرایی از نوع جامعهکمال

ها را کسب کنند )هویت و دانند تا از این طریق بتوانند تأیید آنشده از سوی افراد مهم میتجویز

 (.۰۳2۰، 2فلت

رفتاری و عاطفی  -های شناختیکاری دارای مؤلفهطور که عنوان شد اهمالاز طرف دیگر، همان

ها دربارة اضطراب امتحان نیز صادق است. مؤلفة شناختی اضطراب امتحان همان است و این ویژگی

رد گردد و در واقع، توجه آگاهانة فرد در موجنبة نگرانی است که به خطاهای شناختی برمی

های هیجانی آن اشاره به برانگیختگی هیجانی واقعی دارد که فرد در حین عملکردش است. مؤلفه

شود. مؤلفة رفتاری آن شامل سازو و تنش مشخص میکند و با عالئم جسمی آزمون تجربه می

تاری ای گوناگون است که افراد برای کنارآمدن با اضطراب و پیامدهای شناختی و رفکارهای مقابله

دهند. استفاده قرار می نهایی مثل تفکر وابسته به تکلیف، شناخت و توجه و یا عملکرد واقعی مورد

دهد که ترس از شکست در امتحان که یک پاسخ ( نشان می19۸4) ۳پژوهش سولومون و راثبلوم

ضطراب، شود که سطح اضطراب فرد باال برود. در نتیجه فرد برای کاهش ااضطرابی است، باعث می

 شود تا اضطرابش را به تأخیر بیاندازد. کاری تحصیلی میدچار اهمال

آموزان تحقیقات تجربی چندی در ایران و کاری تحصیلی دانشجویان و دانشدر زمینة اهمال

( نشان 1۳99زاده )آبادی و ابراهیمکشورهای دیگر انجام شده است. عبدالمحمدی، غدیری صورمان

بینی ترین توان را در پیششناسی، بیشرنجورخویی و وظیفههای شخصیت، رواندادند از بین مؤلفه

شناسی به رنجورخویی به صورت مثبت و وظیفهآموزان دارند. همچنین، روانورزی دانشتعلل

کنند و سازگاری اجتماعی نیز به صورت معناداری بینی میورزی را پیشصورت منفی، تعلل

 ند.کورزی را تبیین میتعلل

زا )پنج عامل شخصیت( به ( نشان داد متغیرهای برون1۳9۵نتایج تحقیق دانشگر سلوکلویی )

گرایی دارای بیشترین تا کمترین شناسی و تجربهگرایی، وظیفهرنجورخویی، توافق، برونترتیب روان

اری ک( نیز نتیجه گرفت که اهمال1۳9۳کاری تحصیلی هستند. رنجبر )ضریب همبستگی با اهمال

                                                           
1. Socialist perfectionism 

2. Hewitt & fleet 

3. Solomon & Rothblum 
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خویی، رنجورهای شخصیتی و راهبردهای خودگردانی قرار دارد و روانتأثیر ویژگیتحصیلی تحت

شناسی به صورت منفی اثر کاری تحصیلی رابطه دارند، وظیفهگرایی به صورت مستقیم با اهمالبرون

ی وجود دارد. کاری رابطة منفکاری تحصیلی دارد و بین گشودگی به تجربه با اهمالمستقیم بر اهمال

بودن، گرایی و موافقشناسی، برونکاری تحصیلی با وظیفه( نیز نشان داد بین اهمال1۳9۳عاشوری )

 پذیری رابطة مثبت و معناداری وجود دارد. رنجوری و انعطافرابطة منفی و با روان

کاری مالگرایی با اه( در بررسی رابطة خودکارآمدی و ابعاد کمال1۳94)نتایج پژوهش غالمی 

گرایی بیشترین سهم را در تبیین کنندة آن است که کمالآموزان دبیرستانی شهر قم بیانتحصیلی دانش

( نشان 1۳94)االسالمی آموزان دارد. همچنین نتایج پژوهش شیخکاری تحصیلی دانشواریانس اهمال

بینی کند. یان را پیشکاری تحصیلی دانشجوتواند اهمالدهد اضطراب امتحان به طور مثبت میمی

گرایی و ( نشان داد با افزایش میزان کمال1۳92های پژوهش نصری، شاهرخی و دماوندی )یافته

( دریافت 1۳91یابد. کوثری )ها افزایش میکاری در آناضطراب امتحان در دانشجویان، میزان اهمال

د دارد. بین دانش آموزان دختر کاری تحصیلی و اضطراب امتحان، رابطة مثبت معنادار وجوبین اهمال

 کاری پسران کمیکاری تفاوت معناداری وجود ندارد. هرچند میزان اهمالو پسر در میزان اهمال

 بیشتر است.

عاملی صفات شخصیتی را با هدف ( در پژوهشی اثرات مدل پنج2۰17) 1کیم، فرناندز و ترییر

کاری فعال و غیر فعال بر عملکرد اثر اهمال کاری تحصیلی را بررسی کردند وبینی اهمالدرک پیش

رنجوری به گرایی و روانتحصیلی مورد آزمون قرار دادند. نتایج پژوهش آنان نشان داد برون

کنندة بهتر معدل از مدل بینیکاری فعال، پیشباشند. عالوه بر این، اهمالکاری فعال مرتبط میاهمال

( در پژوهش خود به این 1۵2۰) 2است. کیلبرت، نائوفل و یان سیکاری منفعل پنج عاملی و اهمال

های توجهی وجود دارد. نتایج یافتهکاری ارتباط شایان گرایی و اهمالنتیجه رسیدند که بین کمال

شوند که تکلیف مربوطه کاری میکار فقط زمانی مشغول اهمالها نشان داد که افراد اهمالآن

ها خواسته شود، نده باشد. وقتی تکلیف یکسانی بدون ارزیابی از آنکننده و تهدیدکنارزیابی

دهند، اما موقعی که خطر ارزیابی وجود داشته باشد از انجام آن خوبی آن را انجام میکاران بهاهمال
                                                           
1. Kim, Fernandez & Terrier 

2. Klibert, Naufel  & Yancey 
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کاری بردارند، باید خطر ارزیابی کار دست از اهمالکنند. پس اگر قرار است افراد اهمالخودداری می

عی از گرایی به عنوان نو( در پژوهشی به بررسی کمال2۰1۳و هویت ) 1برود. فلت، پانیکواز بین 

ه بُعد نگرانی )از های خود چنین اظهار داشتند کها در پژوهشکاری پرداختند. آنرفتار و اهمال

ا که در گرکاری است. به این معنا که افراد کمالکنندة اهمالبینیگرایی( پیشهای ابعاد کمالمؤلفه

 کارتر هستند. کنند، اهمالبُعد نگرانی امتیاز باالیی کسب می

کاری ( حاکی از آن بود که ارتباط منفی و معناداری میان اهمال2۰1۰های پژوهش کاپان )یافته

بینی مدار قادر به پیشگرایی خویشتنمدار وجود دارد و کمالگرایی خویشتنتحصیلی و کمال

گرایان خویشتن مدار افرادی دارد کمالست. کاپان در تبیین این یافته اظهار میکاری تحصیلی ااهمال

کنند. این افراد ها پیروی میهستند که استانداردهای سخت و باالیی برای خود در نظر گرفته و از آن

 ها را دارای مسند مهارگذاریکنند. او آندر انجام وظایف خود بسیار بلندپروازند و دقیق عمل می

جهت،  گرایان درونی است. بدیندرونی دانسته و معتقد است که منابع انگیزشی این دسته از کمال

که به موقعیتی برخورد کنند که مستلزم تالش و کسب موفقیت است، در عوض اجتناب از هنگامی 

گرایی مالآن، تمایل دارند به آن نزدیک شوند. در پژوهش کاپان، ارتباط معناداری میان سایر ابعاد ک

 کاری تحصیلی به دست نیامد.مدار( و اهمال)دیگرمدار و جامعه

کاری تحصیلی با نظم و سازماندهی به ( نشان داد اهمال2۰1۰نتیجة مطالعة کگان و همکاران )

گرایی، به صورت منفی در ارتباط است. یافتة دیگر این مطالعه حاکی از عنوان یکی از ابعاد کمال

گرایی کاری تحصیلی و بُعد انتقادگری والدین، در سازة کمالثبت معنادار بین اهمالوجود یک رابطة م

کردند و از روش تحلیل مسیر  های خود را وارد یک مدل مفهومیبود؛ اما زمانی که پژوهشگران داده

عد به منظور بررسی بیشتر استفاده کردند، متوجه شدند که به لحاظ آماری ارتباط معناداری بین دو بُ

 کاری تحصیلی وجود ندارد.گرایی )نظم و سازماندهی و انتقادگری والدین( و اهمالکمال

درصد است.  2۳کاری ( نشان داد میزان شیوع اهمال2۰۰7) 2نتایج پژوهش بالیکس و دیورو

                                                           
1. Panico 

2. Balkis & Dura 
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بیشتر از مردها بود که از لحاظ آماری معنادار نیست. همچنین هر چه میزان  ها کمیکاری زناهمال

( 2۰۰۸) 1دهد. نتایج پژوهش سئوتر نشان میکاری افراد باالتر باشد میزان معدل درسی پایینمالاه

گرایی خودمدار نسبت به دیگر دانشجویان، رفتارهای نشان داد دانشجویان با نمرة باالی کمال

کارانه تحصیلی کمتری نشان دادند. در ضمن، خوداثربخشی به طور کامل ارتباط بین اهمال

( در پژوهشی، ماهیت 2۰۰7کرد. استیل )مدار را تبیین میگرایی خودکاری تحصیلی و کمالمالاه

ای مروری و فراتحلیلی بررسی کرد. او در این پژوهش علل کاری تحصیلی را به صورت مقالهاهمال

ان داد پژوهش همبستگی مورد مطالعه قرار داد. نتایج این فراتحلیل نش 691کاری را بر مبنای اهمال

کاری دارند. همچنین اجتناب از خواهی، همبستگی ضعیفی با اهمالرنجوری سرکش و هیجانروان

های بینی کنندهبودن پیش گری و با وجدانتکلیف، به تعویق انداختن تکلیف، خودکارآمدی، تکانش

 باشند.کاری میقوی برای اهمال

سو پیشگیری از پیامدهای شکست در ککاری تحصیلی، از یبین اهمالشناخت متغیرهای پیش

تواند در دهد و از سوی دیگر میآوری محیطی خوشایند برای یادگیری را افزایش میمدرسه و پدید

کاری های کاربردی کمک کند. از آنجا که اهمالهای مناسب و تکیه بر اولویتیابی به روشدست

ها، زمان، درآمد( و عاطفی )مانند تضعیف دادن فرصتتحصیلی پیامدهای مهم عینی )مانند از دست

آورد، روحیه، افزایش استرس و اضطراب، عصبانیت و انگیزة پایین( را در فراگیران به وجود می

کاری اهمیت فراوانی دارد؛ زیرا با شناسایی این عوامل از پیامدهای شناسایی عوامل موثر بر اهمال

ترین وجهی که انجام واقع، اساسی شود. درشگیری میمنفی آن در زمینة مسائل روانی و تحصیلی پی

کاری تحصیلی و پیامدهای ناشی از آن به لحاظ کند، تأثیر نامطلوب اهمالاین پژوهش را ضروری می

تجربی و نظری و همچنین ضرورت زندگی امروز در جهت استفادة بهینه از سرمایة زمانی 

ها است شد، هدف اصلی این پژوهش، پاسخ به این پرسشآموزان است. با توجه به آنچه بیان دانش

 که:

 آموزان دبیرستانی دارد؟کاری تحصیلی دانشهای شخصیتی چه تأثیری بر میزان اهمالویژگی. 1

                                                           
1. Seo 
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 آموزان دبیرستانی دارد؟کاری تحصیلی دانشگرایی چه تأثیری بر میزان اهمالکمال. 2

 آموزان دبیرستانی دارد؟کاری تحصیلی دانشمالاضطراب امتحان چه تأثیری بر میزان اه. ۳

 شناسی پژوهشروش

آموزان پایه دهم مشغول به روش پژوهش حاضر پیمایشی است و جامعة آماری پژوهش، کلیة دانش

هستند که طبق آمار آموزش و پرورش،  1۳96-97شهر قم و در سال تحصیلی  2تحصیل در ناحیة 

نفر به  ۳6۸بر اساس جدول کرجسی و مورگان، حجم نمونه برابر  نفر بود. ۸۸96ها دقیقاً تعداد آن

ای برای انتخاب نمونه استفاده شد. در این ای چندمرحلهدست آمد و پس از آن، از روش خوشه

های ناحیه به صورت های ناحیه دو در شهر قم، دبیرستانگیری، ابتدا از میان دبیرستانروش نمونه

نه و چهار دبیرستان پسرانه( انتخاب شدند و سپس از درون هر دبیرستان تصادفی )سه دبیرستان دخترا

های ها برای گردآوری دادهچند کالس پایة دهم را به شکل تصادفی انتخاب کرده و پرسشنامه

 آموزان توزیع شد.پژوهش در بین دانش

اضطراب  گرایی وکاری تحصیلی متغیر وابسته و ویژگی شخصیتی، کمالدر پژوهش حاضر اهمال

 های الزم با پرسشنامه هایی به شرح ذیل جمع آوری شد:امتحان متغیرهای مستقل هستند و داده

گویه  27این پرسشنامه دارای  (:۱۹۸۴سولومون و راثبلوم ) کاری تحصیلیپرسشنامة اهمال

های الهگویه( و انجام مق 11گویه(، انجام تکالیف ) ۸شدن برای امتحانات )است که سه مؤلفة آماده

سنجد، حداکثر ( می۵( تا همیشه )نمره 1ای از هرگز )نمره درجهگویه( را در مقیاس پنج ۸پایان ترم )

( ضریب 1۳۸6است. پژوهش جوکار و دالورپور ) 67و حداقل نمره  9۵نمره در این پرسشنامه 

 کند.را برای این مقیاس گزارش می 91/۰آلفای کرونباخ 

این پرسشنامه شامل  (:۱۹۸5کاستا و مک کری ) (NEO-FFIئو )پرسشنامة ویژگی شخصیتی ن

گرایی، گشودگی به تجربه، رنجورخویی، برونگویه است که پنج عامل شخصیت شامل روان 6۰

 2۰و حداقل نمره  1۰۰سنجد. حداکثر نمره در این پرسشنامه بودن و با وجدان بودن را میموافق

 6۸/۰( ضریب پایایی این پرسشنامه را در ایران از 1۳۸۸) شدار، و رحمن ستایبهره شناس،حق است.

 اند.گزارش کرده ۸1/۰تا 
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گرایی هویت و فلت (: بر مبنای مقیاس کمال1۳۸6) گرایی چندبُعدی بشارتپرسشنامة کمال

گرایی مادة اول به کمال 1۰کند. گویه است که سه مؤلفه را بررسی می ۳۰ساخته شده و شامل 

مدار گرایی جامعهمادة سوم به کمال 1۰مدار و گرایی دیگرمادة دوم به کمال 1۰مدار، خویشتن

)کاماًل موافقم(  ۵)کامال مخالفم( تا  1درجه لیکرتی از نمرة پردازند که در یک طیف پنجمی

این پژوهشگر ضریب  است. ۵۰و حداکثر  1۰شود. حداقل نمره در این پرسشنامه گیری میاندازه

یرانی مقیاس کمال گرایی را با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه کرد که به ترتیب، برای پایایی فرم ا

به دست  ۸1/۰و  91/۰، 9۰/۰مدار گرایی جامعهگرایی دیگرمدار و کمالگرایی خودمدار، کمالکمال

 آمد.

دنی گویه است که که آزمو 2۵(: شامل 1۳7۵ابوالقاسمی و همکاران ) پرسشنامة اضطراب امتحان

( ۳و اغلب اوقات= 2، گاهی اوقات=1ندرت=ای )هرگز= صفر، بهبر اساس یک مقیاس چهارگزینه

است. هرچه فرد نمرة  7۵گوید. حداقل نمره در این پرسشنامه صفر و حداکثر نمره به آن پاسخ می

سازندگان مقیاس اضطراب امتحان، نتایج  دهندة اضطراب بیشتری است.باالتری کسب کند نشان

 92/۰و  9۵/۰، 94/۰های پسر را به ترتیب، های دختر و آزمودنیرایب آلفا کل نمونه، آزمودنیض

 اعالم کردند.

متغیر با تعریف عملیاتی آن است. برای تعیین  روایی یا اعتبار میزان انطباق بین تعریف مفهومی

و روایی سازه استفاده  گیری، از سه روش روایی محتوایی، روایی تجربی )عینی(روایی ابزار اندازه

شود. در این پژوهش، از پرسشنامه استاندارد و روایی تجربی استفاده شد. پایایی، ناظر بر ویژگی می

گیری و ثبات در نتایج پژوهش در صورت تکرار آن است؛ محاسبه آلفای کرونباخ تکرارپذیری اندازه

. ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای گیری استهای سنجش تحلیل پایایی ابزار اندازهیکی از روش

 بیان شده است. 1های پژوهش در جدول تحقیق بر اساس داده
 

 . ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش۱جدول 

 ضریب آلفای کرونباخ تعداد سؤاالت ابعاد ردیف
 94۸/۰ 2۵ اضطراب امتحان 1
 64۳/۰ 6۰ آزمون شخصیتی نئو 2
 ۸2۵/۰ ۳۰ گراییکمال ۳
 ۸7۵/۰ 21 کاری تحصیلی اهمال 4
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 های پژوهشیافته

درصد از  6/۵1درصد از پاسخگویان پسر و حدود  4/4۸های توصیفی، حدود براساس یافته

 ۳/41درصد از پاسخگویان از رشتة تحصیلی انسانی، حدود  ۳/۳1پاسخگویان دختر هستند. حدود 

درصد از پاسخگویان از رشته تحصیلی  2/۵حدود درصد از پاسخگویان از رشتة تحصیلی کاردانش، 

درصد از  6درصد از پاسخگویان از رشتة تحصیلی تجربی بودند. حدود  ۳/22ریاضی و حدود 

 9/4۵داشتند، حدود  16تا  1۵درصد معدل بین  ۵/24بودند، حدود  14پاسخگویان دارای معدل زیر 

 به باال داشتند. 19صد معدل در 6/2۳بودند و حدود  19تا  17درصد دارای معدل بین 
 

 . توصیف متغیرها و ابعاد برحسب میانگین و واریانس۲جدول 

 آمارة واریانس میانگین ابعاد متغیرها
K-S 

 سطح

 معناداری

 گریاهمال

 ۰۰۰/۰ ۰9۳/۰ 21/۳ 1۸/14 مطالعه برای امتحان

 ۰۰۰/۰ ۰67/۰ 71/4 67/1۸ تکالیف

 ۰۰2/۰ ۰61/۰ ۸4/۳ ۳۳/1۳ مقاالت، پروژه

 ۰۰۰/۰ ۰96/۰ ۳۵/4 ۵1/17 احساس ناراحتی

 2۰۰/۰ ۰۳6/۰ ۵/17 7۸/۳1 اضطراب امتحان اضطراب امتحان

 گراییکمال

 ۰۰۰/۰ ۰7/۰ 91/۵ ۳/۳1 مدارگرایی خویشتنکمال

 ۰۰۰/۰ ۰۸2/۰ ۸2/۵ 4۸/۳1 گرایی دیگرمدارکمال

 ۰۰2/۰ ۰62/۰ 67/6 ۸2/۳1 مدارگرایی جامعهکمال

 هایویژگی

 یتیشخص

 N 42/2۳ 96/6 ۰69/۰ ۰۰۰/۰ویژگی شخصیتی 

 E 9۵/19 6۸/6 ۰67/۰ ۰۰۰/۰ویژگی شخصیتی 

 O 7/21 ۵7/4 ۰97/۰ ۰۰1/۰ویژگی شخصیتی 

 A ۰1/2۰ 7۵/4 ۰62/۰ ۰۰2/۰ویژگی شخصیتی 

 C 16/1۵ 22/7 ۰4۵/۰ ۰6۸/۰ویژگی شخصیتی 
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 -سشنامه و آمارة کولموگروفتوصیف آماری )میانگین و انحراف معیار( ابعاد متغیرهای پر

 -آمده است. آمارة کولموگروف 2اسمیرنوف مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن در جدول 

های ناپارامتریک استفاده کرد. از آنجا دهد که توزیع نرمال نیست و باید از آزموناسمیرنوف نشان می

ی پیرسون که مختص توزیع نرمال که متغیرهای تحقیق، توزیع نرمال ندارند به جای آزمون همبستگ

نمایش  ۳و خطی است از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد. خروجی اجرای آزمون در جدول 

 داده شده است.
 

 . جدول همبستگی بین متغیرهای تحقیق ۳جدول 

 کاریاهمال های شخصیتیویژگی اضطراب امتحان گراییکمال متغیرها

    1 گراییکمال

   1 221/۰** اناضطراب امتح

  1 114/۰** -1۳6/۰** های شخصیتیویژگی

 1 ۳47/۰** ۳6۳/۰** 1۳9/۰** کاریاهمال

 درصد 99** معناداری در سطح           

دهد همة ضرایب خروجی آزمون همبستگی اسپیرمن بین متغیرهای اصلی تحقیق نشان می

کاری گرایی و اهمالند. رابطة بین کمالدرصد اطمینان، معنادار بود 99و با  ۰1/۰همبستگی در سطح 

تغییری بین اضطراب امتحان و جهت اما ضعیف است. رابطة هماز لحاظ آماری معنادار، هم

جهت و شدت رابطه های شخصیتی نیز از نظر آماری معنادار و همکاری و رابطه بین ویژگیاهمال

های شخصیتی و اضطراب امتحان، ژگیگرایی، ویدر سطح متوسط است. میان متغیرهای مستقل کمال

رابطة آماری معنادار ضعیفی وجود دارد. این اطالعات مهم است چون اگر بین متغیرهای مستقل 

تحقیق، روابط آماری در سطح متوسط یا قوی وجود داشت، آن وقت باید وزن تأثیر و 

، ضریب 4ر جدول شد. دکنندگی هر متغیر مستقل با توسل به تحلیل مسیر مشخص میبینیپیش

 همبستگی اسپیرمن بین ابعاد مختلف متغیرهای پژوهش نیز مشخص شده است.
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 آموزانکاری دانش. همبستگی بین متغیرهای مستقل و اهمال۴جدول 

 متغیرهای مستقل
 کاریاهمال

 کل احساس ناراحتی مقاالت، پروژه  تکالیف مطالعة امتحان

 ۳66/۰** - 722/۰** 279/۰** ۳1۸/۰** اضطراب امتحان

 14۸/۰** 2۵2/۰** - - - گراییکمال

 - 24۰/۰** - - - مدارگرایی خویشتنکمال

 - 14۳/۰** - - - گرایی دیگرمدارکمال

 22۸/۰** 179/۰** 1۵۰/۰** 1۵9/۰** 149/۰** مدارگرایی جامعهکمال

 N **۳۵۸/۰- **2۸9/۰ **۳92/۰ - **4۳۰/۰ویژگی شخصیتی 

 E **۳17/۰ **۳۸۰/۰ **۳72/۰ **124/۰ **۳62/۰ویژگی شخصیتی 

 O **11۸/۰ **176/۰ **161/۰ **2۰7/۰- **11۰/۰ویژگی شخصیتی 

 A **19۳/۰ **262/۰ **24۰/۰ **16۵/۰- **2۰۵/۰ویژگی شخصیتی 

 C **۵1۰/۰ **66۸/۰ **۵6۵/۰ **214/۰- **۵92/۰ویژگی شخصیتی 

 ۳۵2/۰** ۳29/۰** ۳7۳/۰** 47۸/۰** ۳29/۰** ویژگی شخصیتی
 درصد 99** معناداری در سطح           

گرایی بیشتر بر دهد متغیر کمالخروجی آزمون همبستگی اسپیرمن بین ابعاد متغیرها نشان می

کاری تأثیر دارد. متغیر اضطراب امتحان بیشتر بر بُعد آمادگی برای مطالعه قبل بُعد ناراحتی از اهمال

کاری در تکالیف درسی رابطة های شخصیتی با اهمالبعاد ویژگیبسته است. تمام ااز امتحان هم

 Cتغییری این ابعاد، متفاوت است. ویژگی شخصیتی آماری معنادار دارند اما شدت، حتی جهت هم

 کاری به خصوص در زمینة انجام تکالیف داراست. تغییری را با متغیر وابستة اهمالبیشترین هم

ل روانی و شخصیتی مؤثر بر اهمال کاری، مدعاهایی در قالب در سطح نظری و در زمینة عوام

ای و شواهد تجربی قابل های مشاهدهها تنها بر اساس گزارهفرضیه مطرح شد که صدق یا کذب آن

 داوری است. 

کاری بینی اهمالگرایی، اضطراب امتحان و ویژگی شخصیت، توانایی پیشکمال فرضیة اصلی:

 تحصیلی را دارد.

گرایی، اضطراب ی تجربی این فرضیه، تالش شده است وزن هر سه متغیر مستقل )کمالدر بررس



48                                                   1400 زمستان ،4، شمارة 10مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، دورة 
 

کاری تحصیلی( مشخص شود. خروجی امتحان و ویژگی شخصیت( در تبیین متغیر وابسته )اهمال

 نمایش یافته است. ۵آزمون رگرسیون چندگانة همزمان در جدول 
 

 مستقل و وابسته. خروجی آزمون رگرسیون چندگانه متغیرهای 5جدول 

 ضرایب کمال گرایی اضطراب امتحان ابعاد شخصیت

 کاریاهمال

۵۰2/۰ R 

2۵2/۰ 2R 

7۳1/4۰ F 

۰۰۰/۰ ۰۰۰/۰ ۰۰1/۰ Sig 

۵4۸/26 Constant 

1۸۳/۰ 211/۰ 1۰۸/۰ B 

دهد که رابطة بین سه متغیر مستقل با متغیر وابسته خروجی آزمون رگرسیون چندمتغیره نشان می

گرایی، اضطراب امتحان و ابعاد دار و ضریب همبستگی رگرسیونی متغیرهای مستقل )کمالمعنا

است. نسبتی از واریانس متغیر  ۵۰2/۰کاری تحصیلی( معادل شخصیت( بر متغیر وابسته )اهمال

 ۰1/۰است؛ این مقدار در سطح  2۵/۰شده  کاری تحصیلی که از طریق متغیرهای مستقل تبییناهمال

 است. معنادار 

 های تجربی تحقیق معادله رگرسیون از این قرار است:براساس یافته

 = )اهمال کاری( ۵4۸/26+  1۰۸/۰+ )کمال گرایی(  211/۰+ )اضطراب امتحان(  1۸۳/۰)ابعاد شخصیت( 

بر اساس این معادلة رگرسیون، اگر سطح متغیرهای مستقل ثابت نگه داشته شود، درجه عرض 

است. اگر متغیرهای مستقل به طور همزمان وارد تحلیل  ۵/26تحصیلی برابر با کاری از مبداء اهمال

واحد از میزان  ۵/۰شوند، به ازای یک واحد کاهش )تغییر منفی( در متغیرهای مستقل، به اندازة 

 شود.کاری تحصیلی کاسته میاهمال

 اند از:سه فرضیة فرعی پژوهش عبارت
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 کاری تحصیلی معناداری را دارد.بینی اهمالنایی پیشهای شخصیتی تواویژگی فرضیة اول:

کاری تحصیلی را دارد، به این معنا که هرچه بینی اهمالگرایی توانایی پیشکمال فرضیة دوم:

 ها بیشتر است.کاری در آنآموزان باالتر باشد میزان اهمالگرایی دانشکمال

کاری تحصیلی را دارد، به این معنا که هر بینی اهمالاضطراب امتحان توانایی پیش فرضیة سوم:

 ها بیشتر است.کاری تحصیلی در آنآموزان باالتر باشد، اهمالچه اضطراب امتحان دانش

های کاری تحصیلی و متغیرهای ویژگیمتغیره اهمالهای رگرسیون تکآزمون خروجی

  نشان داده شده است. 6گرایی و اضطراب امتحان در جدول شخصیتی، کمال
 

کاری گرایی و اضطراب امتحان با اهمالهای شخصیتی، کمالمتغیره ویژگیهای رگرسیون تک. خروجی آزمون6جدول 

 تحصیلی

 ß Constant Sig F 2R R  متغیر

های ویژگی

 شخصیتی

 ۳۰7/۰ ۰94/۰ ۳46/1۸ ۰۰۰/۰ 41۸/42 211/۰ پسر

 ۳۳۸/۰ 114/۰ 9۵9/2۳ ۰۰۰/۰ 644/۳9 24۳/۰ دختر

 ۳24/۰ 1۰۵/۰ 7۵7/42 ۰۰۰/۰ 1۸9/41 22۵/۰ کل

 گراییکمال

 1۰4/۰ ۰11/۰ 92۸/1 ۰۰۰/۰ 642/۵6 ۰79/۰ پسر

 2۸۸/۰ ۰۸۳/۰ 9۸۳/16 ۰۰۰/۰ ۳9۸/4۵ 19۰/۰ دختر

 21۰/۰ ۰44/۰ 9۳6/16 ۰۰۰/۰ ۸2/49 147/۰ کل

 اضطراب امتحان

 42۰/۰ 176/۰ 691/۳7 ۰۰۰/۰ ۸۸۳/۵۵ 267/۰ پسر

 ۳6۸/۰ 1۳6/۰ 24۵/29 ۰۰۰/۰ ۵۸6/۵6 2۰۳/۰ دختر

 ۳۸6/۰ 149/۰ 996/6۳ ۰۰۰/۰ ۵۳۸/۵6 22۵/۰ کل

های دهد رابطة بین دو متغیر ویژگی( نشان می6متغیره )جدول خروجی آزمون رگرسیون تک

های کاری تحصیلی، معنادار و ضریب همبستگی رگرسیونی متغیر ویژگیشخصیتی و اهمال

کاری تحصیلی است. نسبتی از واریانس متغیر اهمال ۳24/۰کاری تحصیلی معادل شخصیتی بر اهمال

معنادار است.  ۰1/۰است؛ این مقدار در سطح  1/۰های شخصیتی تبیین شده که از طریق متغیر ویژگی
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کاری تحصیلی با تفکیک عامل جنسیت، های شخصیتی بر متغیر اهمالبررسی رگرسیون متغیر ویژگی

کاری تحصیلی منجر ن دختران، بیشتر از پسران به اهمالهای شخصیتی در میادهد ویژگینشان می

 های تجربی کل پاسخگویان، تحقیق معادلة رگرسیون از این قرار است:شود. بر اساس یافتهمی

 کاری(= )اهمال1۸9/41+  22۵/۰های شخصیتی( )ویژگی 

عرض از  های شخصیتی ثابت نگه داشته شود، درجةبر اساس این معادلة رگرسیون اگر ویژگی

است. اگر متغیر ویژگی شخصیت وارد تحلیل شود، به ازای  2/41کاری تحصیلی برابر با مبدأ اهمال

کاری واحد تغییر در همان جهت در میزان اهمال 22۵/۰یک واحد تغییر در ابعاد شخصیت، به اندازة 

 تحصیلی قابل تخمین است.

گرایی و هد رابطة بین دو متغیر کمالد( نشان می6متغیره )جدول خروجی آزمون رگرسیون تک

کاری گرایی بر اهمالکاری تحصیلی معنادار و ضریب همبستگی رگرسیونی متغیر کمالاهمال

کاری تحصیلی که از طریق متغیر است. نسبتی از واریانس متغیر اهمال 21/۰تحصیلی معادل 

ار است. بررسی رگرسیون معناد ۰1/۰است؛ این مقدار در سطح  44۰/۰گرایی تبیین شده کمال

گرایی در میان دهد کمالکاری تحصیلی با تفکیک عامل جنسیت نشان میبر اهمال گراییکمال

 شود. دختران، بیشتر از پسران به اهمال کاری تحصیلی منجر می

 های تجربی کل پاسخگویان، تحقیق معادلة رگرسیون از این قرار است:بر اساس یافته

 کاری(= )اهمال ۸2/49+  147/۰گرایی( )کمال 

گرایی وارد تحلیل شود، به ازای یک واحد کاهش بر اساس این معادلة رگرسیون اگر متغیر کمال

 شود. کاری تحصیلی کاسته میواحد از میزان اهمال 1۵/۰گرایی، به اندازة )تغییر منفی( در کمال

ة بین دو متغیر اضطراب دهد رابط( نشان می6متغیره )جدول خروجی آزمون رگرسیون تک

کاری تحصیلی معنادار و ضریب همبستگی رگرسیونی متغیر اضطراب امتحان بر امتحان و اهمال

کاری تحصیلی که از طریق است. نسبتی از واریانس متغیر اهمال ۳۸6/۰کاری تحصیلی معادل اهمال

ادار است. بررسی معن ۰1/۰است؛ این مقدار در سطح  1۵/۰متغیر اضطراب امتحان تبیین شده 

دهد این رابطه در کاری تحصیلی با تفکیک جنسیت نشان میرگرسیون اضطراب امتحان بر اهمال
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بین پسران کمی بیشتر از دختران است به این معنا که اضطراب امتحان در پسران بیشتر از دختران 

 باعث اهمال کاری تحصیلی است. 

 ادلة رگرسیون از این قرار است:های تجربی کل پاسخگویان، معبر اساس یافته

 کاری(= )اهمال ۵۳۸/۵6+  22۵/۰)اضطراب امتحان(  

بر اساس این معادلة رگرسیون اگر سطح اضطراب امتحان ثابت نگه داشته شود، درجة عرض از 

است. اگر متغیر اضطراب امتحان وارد تحلیل شود، به  ۵۳۸/۵6کاری تحصیلی برابر با مبدأ اهمال

واحد کاهش میزان  22/۰د کاهش )تغییر منفی( در اضطراب امتحان، به اندازة ازای یک واح

 کاری تحصیلی قابل تخمین است. اهمال

 گیریبحث و نتیجه

ترین علل آموزان است و از مهمکاری در زمینة تکالیف تحصیلی مشکل رایجی در میان دانشاهمال

های پیشرفت تحصیلی است. ی به برنامهیابشکست یا عدم موفقیت فراگیران در یادگیری و دست

کاری تحصیلی است که عوامل مؤثر بر آن به شکل سه فرضیه مطرح متغیر اصلی این تحقیق اهمال

 ها از این قرارند:های میدانی سنجیده شدند. نتایج آزمون فرضیهو بر اساس داده

تگی معناداری وجود کاری تحصیلی رابطة همبسهای شخصیتی و اهمالبین ویژگی فرضیة اول:

 دارد.

شناختی خاصی هستند. نتایج تحلیل آماری شناختی و روانهای جمعیتنوجوانان دارای ویژگی

دهد که با نتایج کاری تحصیلی را نشان میهای شخصیتی و اهمالها رابطة معنادار بین ویژگیداده

(، 1۳9۳(، رنجبر )1۳99ه )زادآبادی و ابراهیمهای پیشین عبدالمحمدی، غدیری صورمانپژوهش

شناسی، دهند وظیفه( که نشان می1۳94(، سلطانی )1۳9۵(، دانشگر سلوکلویی )1۳9۳عاشوری )

کاری تحصیلی را توانستند به طور معناداری متغیرهای اهمالپذیری میرنجوری و انعطافروان

( که نشان 2۰17و ترییر ) های پژوهش کیم، فرناندزبینی کنند همخوان است. همچنین، با یافتهپیش

 کاری فعال مرتبط هستند، همراستا است. رنجوری به اهمالگرایی و رواندادند برون
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مداری های شخصیتی، باوجدان بودن و وظیفهبراساس نتایج تحقیق حاضر، از میان ابعاد ویژگی

توان گفت یافته می کاری رابطة همبستگی دارند. در تبیین اینبیش از سایر ابعاد شخصیت با اهمال

ها شود و کوشش زیادی برای به دست آوردن آنمدار تنها بر چند هدف متمرکز میکه شخص وظیفه

مدار، کارآمد، مرتب و مسئول است و نظم و دقت زیادی در انجام امور دارد. قابل کند. فرد وظیفهمی

ورزد. شود، کوتاهی و قصور نمییاطمینان است و از هیچ تالشی برای انجام تکلیفی که به او محول م

ها، کوشی با تأخیر یا دوری از انجام وظایف و مسئولیتبنابراین، بین تأکید بر مسئولیت و سخت

مداری با ها یا تکالیفی که باید انجام شود، ناهماهنگی وجود دارد و رابطة منفی وظیفهتصمیم

 کاری تحصیلی دور از انتظار نیست. اهمال

کاری تحصیلی رابطة همبستگی معنادار وجود دارد، به این گرایی و اهمالبین کمال فرضیة دوم:

 ها بیشتر است.کاری در آنآموزان باالتر باشد؛ میزان اهمالگرایی دانشمعنا که هر چه کمال

کاری گرایی و اهمالهای تحقیق، رابطة همبستگی معنادار میان کمالنتایج آزمون آماری داده

(، 1۳9۳نیا )های پیشین ندافی و کوروشهای پژوهشآموزان را نشان داد که با یافتهنشتحصیلی دا

(، و نصری، شاهرخی و 1۳92فر و منصوری نیک )(، تمنایی1۳9۳(، ذراتی و خیر )1۳94غالمی )

کاری تحصیلی است، بین مناسبی برای اهمالگرایی، پیشاند کمال( که نشان داده1۳92دماوندی )

( که 2۰1۰(، کاپان )2۰1۳های فلت، پانیکو و هویت )های پژوهشاست. همچنین، با یافتههمخوان 

 بینی کند، هماهنگ است.کاری تحصیلی را پیشتواند اهمالگرایی میاند کمالنشان داده

شود هر دو بر های شناختی مشترکی دارند که باعث میکار ویژگیگرا و اهمالافراد کمال

دادن کارها تأکید کنند. همچنین، باورهای غیرمنطقی به عنوان و نقص انجامعیب یمعیارهای مطلق ب

گراست و ترس از شکست ویژگی بارزی است که باعث کار و کمالعوامل مشترک بین افراد اهمال

گرایی و کاری داشته باشند. همچنین در زمینة ارتباط معنادار کمالگرا، اهمالشود افراد کمالمی

توان گفت هنگامی که شخص، معیارها و استانداردهای باالیی را برای خود در نظر کاری میاهمال

شود هایش هماهنگ نباشد به طور معمول مضطرب و نگران میگیرد و اگر معیارهایش با تواناییمی

و این نگران بودن دربارة رسیدن به اهداف و انتظارات شخصی با اطمینان پایین شخص به 
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شود شخص در انجام یک تکلیف ایش در انجام یک تکلیف ارتباط دارد که همین باعث میهتوانایی

ورزند و کردن کار، تعلل میها به جای تمامکاری شود. آنتأخیر داشته باشد و در واقع دچار اهمال

از  این افراد به این دلیل که انتظارات آنها به گونة نامعقولی باالست، اضطراب زیادی دارند و بیش

 های کوچک و اشتباهات جزئی هستند.اندازه نگران شکست

کاری تحصیلی رابطة همبستگی معنادار وجود دارد؛ بین اضطراب امتحان و اهمال فرضیة سوم:

ها بیشتر کاری تحصیلی در آنآموزان باالتر باشد، اهمالبه این معنا که هر چه اضطراب امتحان دانش

 است.

آموزان براساس اضطراب امتحان کاری تحصیلی دانشبینی اهمالپیش های پژوهش دربارةیافته

االسالمی ( و شیخ1۳92(، نصری، شاهرخی و دماوندی )1۳91با نتایج پژوهش پیشین کوثری )

کنند کاری میتوان گفت که افراد در انجام تکالیف اهمال( همراستاست. در تبیین این یافته می1۳94)

زاست. پس کسانی که بیشتر مستعد تجربه کردن استرس هستند یا استرسزیرا تکالیف آزاردهنده 

آموزانی که اضطراب باالیی دارند در انجام تکالیف پشتکار کاری کنند. دانشبایستی بیشتر اهمال

دهند. بنابراین، کاری نشان میکنند و رفتارهایی مشابه با اهمالندارند یا از تکالیف دشوار اجتناب می

 های ناشی از اضطراب است. اری یک مکانیزم برای کاهش ناراحتیکاهمال

دهد بین متغیرهای مستقل های تحقیق نشان میتوان گفت آزمون آماری دادهبه طور خالصه می

کاری تحصیلی، رابطه گرایی و اضطراب امتحان و متغیر وابسته اهمالهای شخصیت، کمالویژگی

جهت کاری از لحاظ آماری معنادار، همگرایی و اهمالبطة بین کمالهم تغییری معنادار وجود دارد. را

های کاری و رابطه بین ویژگیتغییری بین اضطراب امتحان و اهمالاما ضعیف است. رابطه هم

های جهت و شدت رابطه در سطح متوسط است. یافتهشخصیتی نیز از نظر آماری معنادار و هم

( که 1۳94االسالمی )(، و شیخ1۳9۵های پیشین رحیمی قزان )های پژوهشتحقیق حاضر با یافته

های شخصیت و اضطراب امتحان گرایی و ویژگیکاری تحصیلی با کمالکنند میان اهمالبیان می

سی های کیلبرت، نائوفل و یانهای پژوهشرابطه وجود دارد، تأیید شده است. همچنین، یافته

( که نشان دادند بین 2۰۰7(، استیل )2۰۰۰) 1ز و نیوبگین(، اون2۰1۰(، کگان و همکاران )2۰1۵)
                                                           
1. Owens & Newbegin 
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گرایی و ویژگی شخصیتی و اضطراب امتحان رابطه وجود دارد، کاری تحصیلی با کمالاهمال

دهد رابطة بین سه متغیر مستقل با هماهنگ است. خروجی آزمون رگرسیون چندمتغیره نشان می

گرایی، اضطراب امتحان نی متغیرهای مستقل )کمالمتغیر وابسته معنادار و ضریب همبستگی رگرسیو

 است.  ۵۰2/۰کاری تحصیلی( معادل و ابعاد شخصیت( بر متغیر وابسته )اهمال

رسانی و کمک هایی را برای اطالعای خود برنامههای مشاورهشود مدارس در برنامهپیشنهاد می

آموزان تدوین کنند و ضروری است شها و اولیای مدرسه در جهت افزایش حمایت از دانبه خانواده

ها در مورد ها و معلمان اقداماتی صورت گیرد تا سطح آگاهی آنبرای آموزش والدین و خانواده

های مختلف به خصوص در زمینة پیشرفت تحصیلی افزایش کاری تحصیلی و تأثیر آن بر جنبهاهمال

کاری هستند، آموزانی که دچار اهمالیابد. همچنین، باید اقداماتی برای تشخیص و شناسایی دانش

آموزان ارائه کاری تحصیلی به دانشصورت گیرد و مداخلة درمانی الزم برای کاهش یا رفع اهمال

 شود.
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 منابع

(. ساخت و 1۳7۵ابوالقاسمی، عباس، اسدی مقدم، عزیزه، نجاریان، بهمن، و شکرکن، حسین )

آموزان پایة سوم دورة راب امتحان در دانشاعتباریابی مقیاسی برای سنجش اضط

، شناسی دانشگاه شهید چمران اهوازمجله علوم تربیتی و روانراهنمایی تحصیلی اهواز. 

 .61-7۳، 4و  ۳

. ترجمة محمدعلی فرجاد، کاریشناسی اهمالروان(. 1۳۸2الیس، آلبرت، و نال، ویلیام جیمز )

 تهران: انتشارات رشد.

های پژوهشگرایی چندبعدی. (. ساخت و اعتباریابی مقیاس کمال1۳۸6بشارت، محمدعلی )

 .49-67(، 19) 1۰ شناختی،روان

کاری بر اساس صفات (. تبیین اهمال1۳92فر، محمدرضا، و منصوری نیک، اعظم )تمنایی

 .16۵-1۸۵(، 4) ۵عالی،  انجمن آموزشگرایی و رضایت از زندگی. شخصیتی، کمال

ورزی آموزشی با اهداف پیشرفت. (. رابطة تعلل1۳۸6رپور، محمدآقا )جوکار، بهرام، و دالو

 .61-۸۰(، ۳) ۳شناسی الزهرا، ، دانشکدة علوم تربیتی و روانهای نوین تربیتیاندیشه

(. کارآزمایی کاهش 1۳۸۸دار، محمدجعفر، و رحمن ستایش، زهرا )شناس، حسن، بهرهحق

شناسی پزشکی و روانرواندانشگاهی. اضطراب امتحان در گروهی از نوجوانان پیش
 .6۳-69(، 1)1۵، بالینی ایران

کاری تحصیلی، نقش رابطة پنج عامل بزرگ شخصیت با اهمال(. 1۳9۵دانشگر سلوکلویی، رعنا )
شناسی تربیتی، دانشگاه پیام نامة کارشناسی ارشد، رشتة روان. پایانای خودتنظیمیواسطه

 نور استان فارس.

گرایی و بینی سالمت روان بر اساس ابعاد کمال(. پیش1۳9۳و خیر، محمد ) ذراتی، ناهید،

، راهبردهای توسعه در آموزش پزشکیکاری تحصیلی در دانشجویان پزشکی. اهمال

1(1 ،)1۰-1. 
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گرایی، ویژگی شخصیتی کاری تحصیلی بر اساس کمالتبیین اهمال(. 1۳9۵رحیمی قزان، اعظم )

نامة کارشناسی ارشد، پایان سازی در دانشجویان.خود ناتوانای با توجه به نقش واسطه

 شناسی تربیتی، دانشگاه کاشان.رشتة روان

کاری تحصیلی بر اساس پنج عامل شخصیت و نقش بینی اهمالپیش(. 1۳9۳رنجبر، زهره )
شناسی تربیتی، نامة کارشناسی ارشد، رشتة روان. پایانای راهبردهای خودگردانیواسطه

 اه یاسوج.دانشگ

ورزی تحصیلی بر اساس باورهای فراشناختی و پنج بینی تعللپیش(. 1۳94سلطانی، معصومه )

شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نامة کارشناسی ارشد، رشتة روان. پایانعامل شخصیت

 مرکزی.تهران

ناختی، کاری تحصیلی بر اساس راهبردهای شبینی اهمال(. پیش1۳94االسالمی، علی )شیخ

، راهبردهای شناختی در یادگیریراهبردهای فراشناختی و اضطراب امتحان دانشجویان. 

4 (1۰ ،)1۰1-۸1 . 

کاری های هویت و تعهد با اهمالهای شخصیتی با سبکرابطة ویژگی(. 1۳9۳عاشوری، اکرم )

نشگاه شناسی تربیتی، دانامة کارشناسی ارشد، رشتة روان. پایانآموزانتحصیلی در دانش

 تربیت شهید رجایی. 

(. نقش پنج 1۳99زاده، خوشدوی )آبادی، فرهاد، و ابراهیمعبدالمحمدی، کریم، غدیری صورمان

ورزی آموزشی بینی تعللعامل بزرگ شخصیت و سازگاری اجتماعی در پیش

 . 117-1۳۵(، 2۳)9، مطالعات آموزشی و آموزشگاهیآموزان. دانش

کاری تحصیلی گرایی با اهمالرابطة خودکارآمدی و ابعاد کمالبررسی (. 1۳94غالمی، سمیه )

شناسی تربیتی، نامة کارشناسی ارشد، رشتة روان. پایانآموزان دبیرستان شهر قمدانش

 دانشگاه کاشان.

. کاری تحصیلی، انگیزة پیشرفت و اضطراب امتحانرابطة بین اهمال(. 1۳91کوثری، رجبعلی )

 شناسی عمومی، دانشگاه فردوسی مشهد. د، رشتة رواننامة کارشناسی ارشپایان
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کاری گرایی با اهمال(. رابطة باورهای غیرمنطقی و کمال1۳9۳نیا، مریم )ندافی، لیال و کوروش

 .۵۰۵-۵12، 1۸، اصول بهداشت روانیتحصیلی. 

کاری بینی اهمال(. پیش1۳92نصری، صادق، شاهرخی، مسلم، و دماوندی، مجیدابراهیم )

گرایی و اضطراب امتحان در دانشجویان دانشگاه. پژوهش در یلی بر اساس کمالتحص
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