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                  Extended Abstract 
 

1. Introduction 
 

cademic procrastination is known as an 

irrational and harmful delay because it 

has a negative relationship with 

academic performance, health and 

especially the emotional health of the 

subject (Ziegler and Opdenakker, 

2018). It is especially vital to pay 

attention to the factors that lead to the 

improvement of academic performance 

 
and prevent its decline. Research suggests that a 

variety of factors play a vital role in student 

procrastination, with most focusing on individual 

factors (Markon, Krueger, & Watson, 2005; Solomon 

& Rathblum, 2013), including factors that can 

influence academic procrastination. Negative 

perfectionism is the fear of failure and the difficulty 

in regulating emotion. Negative perfectionism is 

evoked by trying to eliminate annoying stimuli such 

as  fear  of   failure,  criticism,  ridicule,  humiliation,
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A B S T R A C T 

 
Objective  The aim of this study was to investigate the mediating role of fear of failure and difficulty in 

regulating emotion in the relationship between negative perfectionism and academic procrastination.  
 

Methods  The method of this research was descriptive-correlational. The population of the study 

consisted of high school students who were studying in Bastak education region of Hormozgan in the 

academic year 2018-2019. From this population, 234 male and female students were selected as the 

sample by multi-stage random cluster sampling. In this study, Frost Multidimensional Perfectionism 

Scale, Conroy Fear of Failure Scale, Gratz and Roemer Scale of Difficulty in Emotional Regulation, and 

Solomon and Rothblum Academic Procrastination Scale were used, and the data were analyzed using 

SPSS 20 and AMOSE 20 using multiple regression and path analysis.  
 

Results   The results showed that the components of negative perfectionism have a positive and direct 

effect on fear of failure and difficulty in emotional regulation. 
 

Conclusion  The main results of the study showed that the mediating role of fear of failure and difficult 

components in emotion regulation in relation to the components of negative perfectionism with students' 

academic procrastination was confirmed and also the fit of the structural model of the research was 

confirmed. 
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and shame (Foda, Burns, & Gomez, 2005). And ultimately 

leads to attempts to avoid failure and set unrealistic 

standards that lead to the experience of negative emotions 

(such as anxiety and depression) and avoidant behaviors 

(such as procrastination) (Burns, Diamann, Nguyen, & 

Mitchelson, 2000; Martin , Smith, Saklofske and Yan, 

2015). All studies have consistently concluded that failure 

in self-regulation is at the core of academic procrastination 

(Steele and Klingsick, 2016). Therefore, the aim of the 

study is to predict the components of negative 

perfectionism in academic procrastination mediated by fear 

of failure and difficulty in regulating emotion. 

 

2. Materials and Methods 
 

The present study is an applied research in terms of 

purpose and a correlational study in terms of method. 

The statistical population of the study consisted of all 

high school students who were studying in Bastak 

education region of Hormozgan in the academic year 

2017-2018. In the study, the sample size is 200 male 

and female students who were selected as the sample 

group by multi-stage random cluster sampling. In the 

study, the tools of the Multidimensional Perfectionism 

Scale (Frost, Martin, Lahart, & Rosenblatt, 1990), the 

Fear of Failure Scale (Conroy, Willow, & Metzler, 

2002), the Emotion Difficulty Scale (Graz and Roemer, 

2004), and the Academic Procrastination Scale                  

(Solomon and Rathblum (1984): This scale has been 

used by Solomon and Rathblum (1984). 

 

3. Results 
 

The sample group consisted of male and female students 

of the third, tenth, eleventh and twelfth grades, of which 

52.14% of the sample were male and 47.86% were 

female. To analyze the data in the first step, predictor 

variables were entered into regression analysis. Second, 

fear of failure and difficult components in emotion 

regulation separately as a criterion variable and negative 

perfectionism components obtained from the first stage 

were entered into regression analysis as predictor 

variables. In the third step, all the components of 

difficulty in regulating emotion, fear of failure, and all the 

components of negative perfectionism resulting from the 

first step were entered into the regression equation as 

predictor variables and academic procrastination as 

criterion variables. There was a significant reduction in 

regression coefficients after the fear of failure and 

difficult components of emotion regulation entered the 

regression analysis. The coefficient of effect of worry 

about mistakes from 0.27 to 0.18, parents 'expectations 

from 0.14 to 0.11, parents' criticism from 0.35 to 0.24 and 

doubts about things from 0.43 to 0.31, Decreased. Despite 

the significant decrease, this coefficient was still 

significant (P / 0.01). Figure 1 shows the final model after 

making changes based on emus indices. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 1. The final model after applying changes based on the indices of emos 
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4. Discussion and Conclusion 
 

The aim of the study is to survey the mediating role of 

fear of failure and difficult components in emotion 

regulation in the relationship between the components 

of negative perfectionism and students' academic 

procrastination. The results indicated that the 

mediating role of fear of failure and difficult 

components in emotion regulation in the relationship 

between the components of negative perfectionism 

and academic procrastination of students was 

confirmed during the study. In terms of practical 

value, the information obtained from the present study 

could be used to improve the health of students and 

reduce academic problems by the body related to the 

education system, counselors, psychologists, 

assistants and researchers in this field. Regarding the 

limitations of the research, first of all, it should be 

noted that in causal inference from the results, aspects 

of caution should be observed and secondly, that 

demographic interfering variables such as 

socioeconomic status and personality and school 

climate variables play a role in academic 

procrastination. It is important that they are not 

controlled in the study and it is suggested that the role 

of these variables as a modifier be investigated in 

future studies. On the other hand, the results show that 

the difficulty in regulating emotion leads to increased 

procrastination as well as a stronger relationship 

between negative perfectionism and students' 

academic procrastination. On the other hand, 

moderating irrational beliefs and working on 

perfectionism can help reduce academic problems 

such as procrastination and academic failure. On the 

other hand, anxiety is an important component in 

relation to perfectionism, difficulty in regulating 

emotion, fear of negative evaluation and academic 

procrastination, which suggests that the dimensions of 

this variable in relation to the components of this study 

should be examined in more depth. 
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 مقاله پژوهشی
 

گرایی منفی با ای ترس از شکست و دشواری تنظیم هیجان در رابطۀ بین کمالنقش واسطهبررسی 

 کاری تحصیلیاهمال
 

 3داود فتحیو       2 زامحمد هرنگ ،       1 شریفعلی رضایی 

 
 

 .، ایران، اردبیلدانشگاه محقق اردبیلی شناسی،دانشکده علوم تربیتی و روان دانشیار گروه مشاوره،. 1

 .، اردبیل، ایراندانشگاه محقق اردبیلی ،شناسیدانشکده علوم تربیتی و روان دانشجوی دکترای روانشناسی،. 2

 .، اردبیل، ایراندانشگاه محقق اردبیلی شناسی،دانشکده علوم تربیتی و روان ،مشاورهدانشجوی دکترای . 3

 

 

 مقدمه:

ها است، ولی یک اگرچه بخشی از رفتار تمامی انسان 1کاریاهمال

شود. این رفتار زمانی که شدت صفت نامطلوب و منفی تلقی می

ساز باشد. تواند مسألهآید مییابد و به صورت عادت در میمی

عنوان تأخیر یا اجتناب آگاهانه یا ناآگاهانه در شروع یا کاری بهاهمال

گیری تعریف شده است تصمیم تکمیل یک تکلیف یا یک فرآیند

از بین انواع . (201۷،  2، بهاروچا، نیکسویک، مارینو و اسپادا)فرنی

عنوان نوعی تأخیر کاری تحصیلی بهرفتارهای تأخیری، اهمال

بار شناخته شده است؛ زیرا رابطۀ منفی با عملکرد غیرمنطقی و زیان

تحصیلی، سالمت و به طور اخص سالمتی هیجانی آزمودنی دارد 

 به اقدام توصیف برای کاری،اهمال .(201۸، 3)زیگلر و اوپدناکر

 کار به است، افتاده تأخیر به غیرضروری صورت به که عملی انجام

 وجود به فرد در کار آن تکمیل به تمایل زمانی نهایت در و رودمی

، 4)سولومون و راثبلوم کند ناراحتی احساس هیجانی نظر از که آیدمی

1994) .
 

1. procrastination 

2. Fernie Bharucha, Nikčević, Marino & Spada 

3. Ziegler &  Opdenakker 
4. Solomon   &  Rothblum 
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 چکیده

 

گرایی منفی با ای ترس از شکست و دشواری تنظیم هیجان در رابطه بین کمالپژوهش حاضر  با هدف  بررسی نقش واسطه هدف

 کاری تحصیلی انجام شد. اهمال

آموزان دوره دوم متوسطه که در سال تحصیلی روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را دانش   هاروش

آموز نفر دانش 234از این جامعه،  دادند.در منطقه آموزش و پرورش بستک هرمزگان مشغول به تحصیل بودند تشکیل می 139۷-139۸

گرایی عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. در این پژوهش مقیاس کمالای، بهای تصادفی چند مرحلهگیری خوشهدختر و پسر به روش نمونه

کاری تحصیلی اهمالمقیاس گراتز و روئمر و  کونروی، مقیاس دشواری در تنظیم هیجان اس ترس از شکستچند بعدی فراست، مقی

مورد تجزیه و تحلیل قرار  AMOSE 20و   SPSS 20ها با استفاده از نرم افزار سولومون و راثبلوم  مورد استفاده قرار گرفتند و داده

 .تحلیل مسیر  استفاده شد یل رگرسیون چندگانه وها از روش آماری تحلگرفتند. برای تحلیل داده
 

 هایمؤلفه میان ارتباط در هیجان تنظیم در دشواری هایمؤلفه و شکست از ترس گریواسطه نقش که داد نشان پژوهش اصلی نتایج   هایافته

 .پژوهش نیز مورد تأیید قرار گرفتبرازش مدل ساختاری  تأیید شد و همچنین آموزاندانش تحصیلی کاریاهمال با منفی گراییکمال
 

 . دارند مستقیم و مثبت اثر هیجانی تنظیم در و دشواری شکست از ترس بر گرایی منفیکمال هایمؤلفه داد نشان نتایج  گیرینتیجه
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کاری تحصیلی قادر است فرآیند یادگیری را بازداری کند و اهمال

بر این  ؛ (1،2016)چن بی و چانتحصیلی را کاهش دهد پیشرفت 

کار با عملکرد آموزان اهمالاساس درصد قابل توجهی از دانش

)استیل ، افسردگی و اضطراب (2015، 2)کیم و سئوضعیف تحصیلی 

، 4)الیها ، دشواری در پیگیری برنامه( 2016، 3و کلینگ سیک

، افزایش مشکالت سالمتی و میزان سالمت ادراک شده توسط (19۸6

. بنابراین، (2012، 5)سیرویس و تستیفرد سهل انگار مواجه هستند 

نع از توجه به عواملی که منجر به بهبود عملکرد تحصیلی شده و ما

ها حاکی از پژوهشای برخوردار است. افت آن شود، از اهمیت ویژه

آموزان نقش کاری دانشاین هستند که عوامل گوناگونی در اهمال

دارند که بخش اعظمی توجهات به سوی عوامل فردی معطوف شده 

( 2013؛ سولومون و راثبلوم، 2005، 6است )مارکان، کروگر و واتسون

کاری تحصیلی را تحت تأثیر قرار د اهمالتوانمی از جمله عواملی که

و دشواری در تنظیم  ۸، ترس از شکست ۷، کمال گرایی منفی دهد

 است. 9هیجان

عنوان یک متغیر شخصیتی و سازمان رفتار با در نظر گرایی بهکمال

های گرفتن استانداردهای عملکردی غیر واقعی برای خویش و تالش

پور )جاللوند، سینی یایالق، کیانشاره دارد وقفه برای کامل شدن ابی

نقص بودن، دستیابی به . در واقع تالش برای بی(2015پور، و علی

استانداردهای باال، خود ارزیابی افراطی جهت اجتناب از شکست 

. اگرچه (1990، 10)فراست و مارتینگرایی است معرف پدیده کمال

گرایی ارائه شده است، ولی در منابع مختلف تعاریف متفاوتی از کمال

اکثر پژوهشگران بر چند بعدی بودن این سازه توافق نظر دارند 

اند و بین ابعاد مثبت و منفی آن تمایز قائل شده (2012، 11)استوبر

تنظیم   .(201۷، 13؛ وانگ و لی2000، 12امف و پارکر)است

استانداردهای باالی عملکردی و تالشی خود هدایت شده برای 

گرایی و نگرانی از اشتباه، ترس از دستیابی به کمال، وجه مثبت کمال

ارزیابی منفی اجتماعی و احساس مغایرت بین عملکرد و سطح 

(. رفتارهای 2012)استوبر،  دهدانتظارات، وجه منفی آن را تشکیل می

واسطه احساس رضایتمندی از پیشرفت، تحسین گرایانه مثبت بهکمال

دهی سمت دستیابی به موفقیت جهت شود و بهو تمجید تقویت می

. در حالی که (2014، 14)بورنام، کوماراجو، هامل و نادلرشود می

های آزاردهنده ش برای رفع محرکواسطه تالگرایی منفی بهکمال

مانند ترس از شکست، انتقاد، مورد تمسخر واقع شدن، تحقیر و 

خرمایی،  ؛2005، 15)فودا، برنز و گومزشوند شرمندگی برانگیخته می

  .(1390عباسی و رجبی، 

منجر به تالش برای اجتناب از شکست و تنظیم استانداردهای  و نهایتاً

شود که تجربه احساسات منفی )مانند اضطراب و غیر واقع بینانه می

افسردگی( و رفتارهای اجتنابی )مانند اهمال کاری( را به دنبال دارد 

؛ مارتین، اسمیت، 2000، 16)برنز، دیتمن، نوین و میتچلسون

)محمود (. نتایج مطالعات تجربی مختلف 5201، 1۷ساکلوفسکی و یان

سولور  ؛1392میرزایی، غرایی و بیرشک،  ؛1394زاده و محمدخانی، 

دامیان،  ؛2012، 19ریس، ریچاردسون و کالرک ؛2010، 1۸و ریس

اند که بین نشان داده (2016، 20سوبتریکا و بابان-استوبر، نرگو

با این وجود  کاری رابطۀ معناداری وجود دارند.گرایی و اهمالکمال

گرایی منفی( و عملکرد گرایانه )کمالهای کمالرابطه بین نگرانی

کاری تحصیلی کمتر مشخص است. در خصوص اهمالتحصیلی به

گرایی منفی و عملکرد حالی که برخی مطالعات رابطه منفی بین کمال

، برخی مطالعات (2006، 12)استوبر و اوتواند تحصیلی را پیدا  نکرده

)بالنکستین، دانکلی، اند هم همبستگی منفی ضعیفی را گزارش کرده

؛ سولور و ریس، 2009، 23فلت، بالنکستین و هویت ؛200۸، 22ویلسون

گرایی منفی با پیشرفت تحصیلی و در برخی مطالعات کمال (2010

استورنیلی،  ؛2014، 24)بونگ، وانگ، نوح و کیمرتبط بوده است م

، 26سابتیریکا و بابان-دامیان، استوبر، نگرو ؛2009، 25فلت و هویت

قیق . با توجه به نتایج تحقیقات مختلف، یکی از اهداف این تح(2016

کاری های آن در اهمالگرایی منفی و مؤلفهبررسی نقش کمال

 تحصیلی است.
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گرایی به ویزه از نوع منفی با با توجه به اهمیت نظری ارتباط کمال

نظران )مانند فودا، برنز و های برخی صاحبترس از شکست در نظریه

؛ مارتین، اسمیت، 2000میتچلسون، ؛ برنز، دیتمن، نوین و 2005گومز، 

( که پیامد آن رفتارهای اجتنابی خواهد بود، 2015ساکلوفسکی و یان، 

گرایی منفی و عنوان متغیر میانجی بین کمالترس از شکست را به

مشاهدات بالینی، ترس  کاری تحصیلی در نظر گرفته شده است.اهمال

)بارکا برند ری نام میکاهای اهمالعنوان یکی از علتاز شکست را به

. محققان دریافتند که بین ترس از شکست و (19۸3، 1و یوئن

 ؛200۷، 2)الکساندر و اونوگ بوزیکاری رابطه وجود دارد اهمال

عنوان کست به. ترس از ش(2012، 3هابگین، مگ کفری و تیموتی

یک گرایش به ارزیابی تهدید کننده احساس اضطراب در شرایطی 

که امکان شکست وجود دارد تعریف شده است. و شکل چندوجهی 

ی شرم و خجالت همراه است ی اجتناب است که با تجربهانگیزه

 . (2005، 5مک گریگور و الیوت ؛2002، 4)کونروی، ویلو و متزلر

عنوان شکست در کاری بهرفتاری اهمال-از نظر رویکردهای شناختی

شود )فرنی، بهاروچا، نیکسویک، مارینو خودتنظیمی در نظر گرفته می

ای عنوان مقولهتنظیم هیجان را به 6(. گراتز و روئمر201۷و اسپادا، 

مشتمل بر الف( آگاهی و درک هیجان، ب( پذیرش هیجانات و 

ج(توانایی برای کنترل کردن رفتارهای تکانشی و رفتار کردن مطابق 

یابی به اهداف فردی و مطالبات با اهداف مطلوب به منظور دست

چندین مطالعه  .(2004تز و روئمر، )گرااند موقعیتی تعریف کرده

اند؛ کاری در نظر گرفتههای منفی را پیشایند مهم اهمالهیجان

تنظیمی بنابراین، تنظیم هیجان نقش حیاتی برای تبیین شکست در خود

، ۷)االرد، فایرهوم، بویسیو، فارچیون و بارلوکار دارد در افراد اهمال

کاری با خودتنظیمی نشان داده است که اهمال (2003) ۸ولترز. (2010

، 9زیگلر و اوپدناکر)گیری هدف اجتنابی مرتبط است پایین و جهت

کاری از اهمال (200۷) 10استیل. این تبیین همسو با تعریف (201۸

عنوان شکست در خودتنظیمی معرفی کرده است آن را به است که

طور باثباتی به این (. همه مطالعات به2016، 11)استیل و کلینگ سیک

کاری نتیجه رسیدند که شکست در خودتنظیمی هسته اصلی اهمال

عینی، ؛ 2016شود )استیل و کلینگ سیک، تحصیلی محسوب می

میرزایی، غرایی ای که در ایران ). در مطالعه(139۸ور، نریمانی، بشرپ

به بررسی ارتباط دشواری در تنظیم هیجان با  (1392و بیرشک، 

گیری انجام گرفت نیز ارتباط مثبت کاری رفتاری و تصمیماهمال

نشان داد  (1392کارشکی )عطاردی و مطالعه  معناداری مشاهده شد.

 و  معنادار  تنظیمی رابطه مثبت و  با خود  سازگارانه  گراییکمال که 

 

گرایی ناسازگارانه هم با خود نظم بخشی رابطه منفی و معنادار کمال

در مورد  (2016و  2015) 12چانگ، لی، بایون و لیداشتند. مطالعات 

گرایی و فرسودگی یزش در روابط بین کمالای انگنقش واسطه

گرایی سازگارانه و خودمدار از طریق آموزشی نشان دادند که کمال

افزایش سطح انگیزش درونی، میزان فرسودگی آموزشی را کاهش 

گرایی ناسازگارانه و دیگرمدار از طریق دهد، در حالی که کمالمی

زشی را افزایش افزایش سطح انگیزش بیرونی، میزان فرسودگی آمو

 دهد.می

های مؤثر کلیدی در یابد که عواملبنابراین، از جهتی ضرورت می 

کاری تحصیلی را شناسایی کرد و با شناخت متغیرهای پیش بین اهمال

کاری تحصیلی، از یک سو پیشگیری از پیامدهای شکست در اهمال

 مدرسه و پدیدآوری محیطی خوشایند برای یادگیری را افزایش داد

های مناسب و تکیه بر یابی به روشتوان در دستو از جهتی دیگر می

های کاربردی کمک کرد. با وجودی که در مطالعات مختلف اولویت

کاری تحصیلی بررسی گرایی در اهمالنقش نه چندان روشن کمال

کاری گرایی منفی در اهمالهای کمالشده است، ولی نقش مؤلفه

قرار گرفته است؛ همچنین به نقش  تحصیلی کمتر مورد مطالعه

متغیرهای میانجی مانند ترس از شکست و دشواری در تنظیم هیجان 

ل فرضی پژوهش حاضر قصد دارد مد پرداخته نشده است. بنابراین،

کاری گرایی منفی در اهمالهای کمالبین مؤلفهبیانگر نقش پیش

هیجان گری ترس از شکست و دشواری در تنظیم تحصیلی با واسطه

 را بیازماید.

 

 

گرایی منفی، ترس از . مدل فرضی چگونگی تأثیر کمال1شکل 

 کاری تحصیلیشکست و دشواری در تنظیم هیجان بر اهمال
 

 

1. Burka & Yuen 
2. Alexander & Onwuegbuzie 

3. Haghbin, McCaffrey & Timothy 

4. Conroy, Willow & Metzler 
5. McGregor & Elliot 

6. Gratz & and Roemer 

7. Ellard, Fairholme, Boisseau, Farchione & Barlow 
8. Wolters 

9. Ziegler N & Opdenakker MC. 

10. Steel 
11. Klingsieck 

12. Chang,  Lee,  Byeon & Lee  
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 روش پژوهش

های کاربردی و از لحاظ پژوهش حاضر از لحاظ هدف جزء پژوهش

 روش از نوع مطالعات همبستگی است.

جامعۀ آماری این پژوهش را  گیری:و روش نمونه جامعه، نمونه

-139۷آموزان دوره دوم متوسطه که در سال تحصیلی کلیه دانش

در منطقه آموزش و پرورش بستک هرمزگان مشغول به تحصیل  139۸

ی مورد مطالعه دادند. در این پژوهش تعداد نمونهبودند تشکیل می

روش  عنوان گروه نمونه بهآموز دختر و پسر بود که بهنفر دانش 260

با توجه  ای انتخاب شدند.ای تصادفی چند مرحلهگیری خوشهنمونه

)کالنتری، یابی معادالت ساختاری به اینکه در متون مربوط به مدل

آزمودنی در نظر گرفته  15پیشنهاد شده بود که برای هر مسیر  (2009

نظر گرفته شد و چون نفر در  200ای برابر شود، ابتدا حجم نمونه

نفر به نمونه  60ها ناقص باشند، نامهرفت تعدادی از پرسشاحتمال می

 26عنوان نمونه انتخاب شدند. نفر به 260اضافه شد؛ بنابراین، مجموعاً 

نفر پسر  15هایشان )نامهنفر از اعضای نمونه به دلیل ناقص بودن پاسخ

ی مورد بررسی نهایتا هنفر دختر( از مطالعه حذف شدند و نمون 11و 

نفر دختر( رسید. در این مطالعه  112نفر پسر و  122نفر ) 234به 

 ابزارهای زیر به کار رفت: 

)فراست، مارتین، الهارت و  1گرایی چند بعدیمقیاس کمال

گرایی چند بعدی توسط فراست، مقیاس کمال (:1990، 2روزنبالث

گرایی جش کمال( برای سن1990مارتین، الهارت و روزنبالث )

سؤال است و در مقیاس لیکرت  35طراحی شد. این پرسشنامه شامل 

شود. گذاری میای )از کامالً مخالفم تا کامالً موافقم( نمرهپنج درجه

این مقیاس دارای شش خرده مقیاس )نگرانی در مورد اشتباهات، 

تعیین استانداردهای فردی، انتظارات والدین، انتقادات والدین، شک 

دهی( است )فراست، مارتین، و تردید نسبت به اعمال و سازمان

( مقدار 1990(.  فراست و همکاران )1990الهارت و روزنبالث، 

 93/0تا  ۷۷/0ها در دامنۀ بین ضریب پایایی آلفای کرونباخ زیر مقیاس

به دست آورده است. این مقیاس، همبستگی  90/0ی کلی و برای نمره

 3گرایی برنزگرایی؛ به ویژه کمالهای کمالسباالیی با دیگر مقیا

گرایی مدار در مقیاس کمالگرایی خودمدار و جامعه( و کمال19۸0)

 (13۸9محمدی و جوکار )( دارد. 1991) 4چند بعدی هویت و فلت

برای بررسی روایی از روش تحلیل عاملی استفاده کردند که نتایج آن 

درصد واریانس کل  45زیر مقیاس فوق الذکر استخراج گردید که  5

ها برابر کردند؛ همچنین ضریب همسانی برای کل مقیاسرا تبیین می

در تغییر بود. در پژوهش  ۷1/0تا  62/0ها بین و برای زیرمقیاس ۸3/0

و برای زیر  ۸2/0گرایی لفای کرونباخ برای کمالحاضر نیز آ

 به دست آمده است. ۸5/0تا  ۷1/0ها بین مقیاس

برای  :(2002،  کونروی، ویلو و متزلر) 5مقیاس ترس از شکست

 6بررسی ترس از شکست از فرم کوتاه ترس از ارزیابی عملکرد

(PFAI( که توسط کونروی، ویلو و متزلر )با هدف بررسی 2002 )

از شکست عمومی تدوین شده، استفاده شد. این مقیاس شامل  ترس

ها در طیف لیکرت از اعتقادی ماده و پاسخ به هر یک از این ماده 25

( تدوین شده است. کونروی و 5( تا کامال معتقدم )1ندارم )

خرده مقیاس را  5( ضرایب پایایی آلفای کرونباخ 2002همکارانش )

سؤالی مقیاس  5. در این تحقیق از فرم گزارش دادند ۸۸/0تا  ۷4/0از 

ترس از شکست استفاده شد. طبق نظر کونروی و همکارانش این فرم 

رجبی و سؤالی است.  25روایی عاملی خوبی داشته و مشابه فرم 

در پژوهشی ضرایب همسانی درونی )آلفای کرونباخ(  (1390عباسی )

سؤالی این مقیاس را در کل نمونه و در زنان و مردان به ترتیب  5فرم 

گزارش کردند که حاکی از همسانی درونی  ۸3/0و  ۷0/0، ۷9/0

های مقیاس دارد. در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ برای ماده

ها و کل آزمودنی ۷9/0 های پسر، آزمودنی۷2/0های دختر آزمودنی

 به دست آمد. ۷6/0

 :(2004)گراتز و روئمر،  ۷مقیاس دشواری در تنظیم هیجان

سؤالی است که الگوهای تنظیم هیجان  36این پرسشنامه، یک مقیاس 

های هیجانی، را در قالب شش خرده مقیاس )عدم پذیرش پاسخ

نبود دشواری در انجام رفتار هدفمند، دشواری در کنترل تکانه، 

وضوح هیجانی، نبود آگاهی هیجانی و دسترسی محدود به 

سنجد و بیش از هر چیز بر راهبردهای نظم بخشی هیجانی( می

ها در این گذاری گویهمشکالت در تنظیم هیجان، تاکید دارد. نمره

گیرد. ای صورت میدرجه 5مقیاس از طریق یک درجه بندی لیکرت 

ین مقیاس را براساس آلفای کرونباخ ( پایایی ا2004) ۸گراتز و روئمر

گزارش  ۸0/0ها باالی و برای خرده مقیاس 93/0برای کل مقیاس، 

پایایی نسخه فارسی این  (13۸9عسکری، پاشا و امینیان )اند. کرده

و  ۸6/0مقیاس را بر اساس آلفای کرونباخ و روش تصنیف به ترتیب 

های حاصل از همبستگی این مقیاس با و دادهاند گزارش کرده ۸0/0

مقیاس هیجان خواهی زاکرمن نیز، روایی همگرای مقیاس را تأیید 

 کرده است. 
 

 

1. multidimensional perfectionism scale 
2. Marten, Lahart & Rosenblate 

3. Burns 

4. Hewitt & Flet 
5. fear of failure scale 

6. the performance failure appraisal inventory 

7. Difficulties in Emotion Regulation Scale 
8. Gratz  & Roemer  
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 ۸2/0همچنین، در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس 

 به دست آمد. ۸1/0تا  64/0ها در دامنه مقیاسو برای هر یک از خرده 

 این (:19۸4)سولومون و راثبلوم،  1کاری تحصیلیمقیاس اهمال

 مقیاس را آن و ساخته (19۸4) راثبلوم و سولومون را مقیاس

 برای (13۸۷ی )دهقان را مقیاس این .نهادند نام تحصیلی کاریاهمال

 کاریاهمال ارزیابی مقیاس .اندبرده کار به ایران در بار اولین

 قرار بررسی مورد را مؤلفه سه کهاست  گویه 2۷ دارای تحصیلی

است.  سؤال ۸ شامل امتحانات؛ برای شدن آماده اول، مؤلفه :دهدمی

 است گویه 11 شامل و است تکالیف برای شدن آماده م،ود مؤلفه

 شامل که است ترم پایان هایمقاله برای شدن آماده سوم، مؤلفه و

 4لیکرت   صورت این به هاگویه به دهیپاسخ نحوه ت.اس گویه ۸

( 13۸۷همیشه( است. در پژوهش دهقانی ) 4به ندرت و  1درجه ای )

 اینبه دست آمده است.  ۷9/0پایایی آزمون به روش آلفای کرونباخ 

 یقغیرمنط هایشناخت مقیاس بک، افسردگی پرسشنامه با مقیاس

 روزانه اجتناب مقیاس و روزنبرگ نفس عزت مقیاس الیس،

در پژوهش (. 19۸4معناداری دارد )سولومون و روثبلوم،  همبستگی

، ۷6/0های دختر حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای آزمودنی

 به دست آمد. ۷9/0ها و کل آزمودنی ۸5/0های پسر آزمودنی

ق حاضر در ابتدا برای اجرای تحقی: هاروش اجرا و تحلیل داده

های الزم با مدیریت و حراست  آموزش و پرورش منطقه هماهنگی

صورت گرفت و پس از کسب اجازه از مدیر مدارس و دبیران مربوطه 

آموزان در ها مراجعه کرده و  ضمن توضیحاتی به دانشبه کالس

ها خواسته شد که به همه سؤاالت ارتباط با هدف تحقیق، از آن

ها درباره ماهیت صرفا صداقت پاسخ دهند. همچنین به آنپرسشنامه با 

ها اطمینان خاطر داده ها اطالعاتی داده شد و به آنپژوهشی پرسشنامه

آموزان هایشان کامال محرمانه خواهد بود، بنابراین دانششد که پاسخ

 با رضایت آگاهانه در تحقیق شرکت کردند. 

دگانه و تحلیل مسیر روش تحلیل این پژوهش، تحلیل رگرسیون چن

بود که با استفاده از آن روابط علی متغیرهای پژوهش بررسی شد. 

ای گرایی منفی، متغیرهای واسطهزاد در این پژوهش کمالمتغیر برون

زاد ترس از شکست و دشواری در تنظیم هیجان و متغیر درون

 SPSS-20 کاری تحصیلی بود. داده ها نیز با نرم افزارهایاهمال

 تحلیل شد.  AMOSE-20و

 

  نتایج:

آموزان دختر و پسر سه مقطع دهم، ی پژوهش را دانشگروه نمونه

درصد از افراد گروه  14/52دادند که یازدهم و دوازدهم تشکیل می

ها درصد دختر بودند. برای تجزیه و تحلیل داده ۸6/4۷نمونه، پسر و 

بین وارد تحلیل رگرسیون شدند. این نتایج در گام اول، متغیرهای پیش

گرایی منفی )نگرانی در مورد های کمالمؤلفهکه نشان دادند 

اشتباهات، انتظارات والدین، انتقادگری والدین و تردید در مورد 

( در سطح 43/0و  35/0، 13/0، 2۷/0به ترتیب با ضریب تأثیر )کارها( 

01/0P<  کاری تحصیلی بودند بینی اهمالبه طور معنادار قادر به پیش

کاری از تغییرات اهمال 61/0توانستند  هاو ترکیب خطی این مؤلفه

 (.1بینی کنند )جدولتحصیلی را پیش

 

 گرایی منفیهای کمال. نتایج تحلیل رگرسیون در گام اول برای مؤلفه1جدول
 

 β1 T p R 2R متغیر

  01/0 53/۷ 2۷/0 نگرانی در مورد اشتباهات

 

۸3/0 

 

 

 

61/0 

 

 005/0 5۸/3 14/0 انتظارات والدین

 000/0 ۷9/۸ 35/0 انتقادگری والدین

 000/0 24/10 43/0 تردید در مورد کارها
 

های دشواری در تنظیم هیجان در گام دوم، ترس از شکست و مؤلفه

گرایی های کمالبه صورت جداگانه، به عنوان متغیر مالک و مؤلفه

بین وارد تحلیل عنوان متغیر پیشی اول، بهمنفی حاصل از مرحله

رگرسیون شدند. نتایج نشان دادند که نگرانی در مورد اشتباهات و 

 ی دشواری در بینی تمام مؤلفها  قادر به پیشتردید در مورد کاره

 
 

تنظیم هیجان و ترس از شکست بودند. همچنین انتظارات والدین قادر 

ی دشواری در تنظیم هیجان )به استثنای ابهام بینی تمام مؤلفهبه پیش

ی بینی تمام مؤلفههیجانی( بودند. انتقادگری والدین نیز قادر به پیش

جان )به استثنای ابهام هیجانی و فقدان آگاهی دشواری در تنظیم هی

 هیجانی( و ترس از شکست بودند.
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های دشواری در تنظیم هیجان، ترس از گام سوم نیز، تمام مؤلفه

گرایی منفی حاصل از گام اول به های کمالشکست و تمام مؤلفه

کاری تحصیلی به عنوان متغیر مالک بین و اهمالعنوان متغیر پیش

وارد معادله رگرسیون شدند. در نهایت، با مقایسه ضرایب تأثیر 

فی حاصل در گام اول و سوم و نظر به گرایی منهای کمالمؤلفه

های عدم پذیرش معناداری ضرایب تأثیر ترس از شکست و مؤلفه

پاسخ هیجانی، دشواری در انجام رفتار هدفمند و دسترسی محدود به 

های دشواری در تنظیم هیجان، مدل راهبردهای هیجانی از بین مؤلفه

در ارتباط گری ترس از شکست و دشواری در تنظیم هیجان واسطه

آموزان کاری تحصیلی در دانشگرایی منفی با اهمالبین کمال

(. به طور کلی، پس از این که ترس از شکست 3استخراج شد )جدول

های دشواری در تنظیم هیجان وارد تحلیل رگرسیون شدند و مؤلفه

کاهش بسیار زیادی در ضرایب رگرسیون دیده شد. ضریب تأثیر 

 14/0، انتظارات والدین از 1۸/0به  2۷/0ات از  نگرانی در مورد اشتباه

و تردید در مورد کارها  24/0به  35/0، انتقادگری والدین از 11/0به 

،  کاهش پیدا کرد. با وجود کاهش اساسی، این 31/0به  43/0از 

( بود. بنابراین، این نتایج بدین معنا › 01/0Pضریب هنوز معنادار )

های دشواری در تنظیم هیجان نه به است که ترس از شکست و مؤلفه

کاری گرایی منفی با اهمالای بین کمالصورت کامل بلکه تا اندازه

 (.2اند )جدول تحصیلی واسطه شده

 

 گرایی منفیهای کمال. نتایج حاصل از گام های سوم و چهارم برای مؤلفه2جدول 
 

 β3 T p R 2R (β1 - β3) متغیر

 005/0 42/3 16/0 نگرانی در مورد اشتباهات

۸۸/0 69/0 

11/0 

 3/0 04/0 63/2 11/0 انتظارات والدین

 12/0 003/0 52/4 21/0 انتقادگری والدین

 14/0 000/0 12/۷ 29/0 تردید در مورد کارها
 

در نهایت، برای بررسی میزان برازش مدل استخراج شده از روش 

تحلیل مسیر تعبیه شده در نرم افزار ایموس استفاده شد. در گام اول 

پس از تنظیم معادالت ساختاری، برازش مدل حاضر مورد بررسی 

 قرار گرفت. 

های اصالح های برازش و شاخصدر گام بعدی، با توجه به شاخص

مدل نهایی  2م افزار ایموس این مدل اصالح شد. شکل زاد نردر برون

 .دهدهای ایموس را نشان میپس از اعمال تغییرات بر مبنای شاخص
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 های ایموسمدل نهایی پس از اعمال تغییرات برمبنای شاخص .2شکل 
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 گراییکمال هایمؤلفه که داد نشان 2 شکل مسیر تحلیل نتایج   

 انتقادگری والدین، انتظارات اشتباهات، مورد در نگرانی) منفی

 ،2۷/0) تأثیر ضرایب با ترتیب به کارها( مورد در تردید و والدین

 (P >05/0 و P >01/0) معناداری سطح در (43/0  و 35/0 ،14/0

 نگرانی کنند. بینیپیش را تحصیلی کاریاهمال توانستند واسطه بدون

 )عدم هیجان تنظیم در دشواری هایمؤلفه توانست اشتباهات مورد در

 اهبردهایر هدفمند، رفتار در دشواری هیجانی، پاسخ پذیرش

 به را هیجانی( آگاهی فقدان و هیجانی ابهام تکانه، کنترل هیجانی،

 در (21/0 و 15/0 ،31/0 ،39/0 ،36/0 ،42/0) تأثیر ضرایب با ترتیب

 تأثیر ضریب با شکست از ترس و (P >01/0) معناداری سطح

 انتظارات کنند. بینیپیش را (P >01/0) معناداری سطح (در34/0)

 پذیرش )عدم هیجان تنظیم در دشواری هایمؤلفه توانست والدین

 کنترل هیجانی، راهبردهای هدفمند، رفتار در دشواری هیجانی، پاسخ

 در (14/0  و 1۸/0 ،23/0 ،16/0) تأثیر ضرایب با ترتیب به را تکانه(

 والدین انتقادگری کنند. بینیپیش را (P >01/0) معناداری سطح

 پاسخ پذیرش )عدم هیجان ظیمتن در دشواری هایمؤلفه توانست

 تکانه کنترل هیجانی، راهبردهای هدفمند، رفتار در دشواری هیجانی،

 ،36/0 ،31/0) تأثیر ضرایب با ترتیب به را هیجانی( آگاهی فقدان و

 از ترس و (P >01/0) معناداری سطح در (14/0 و 25/0 ،30/0

 ار (P >01/0) معناداری سطح (در3۸/0) تأثیر ضریب با شکست

 در دشواری هایمؤلفه توانست کارها مورد در تردید کنند. بینیپیش

 هدفمند، رفتار در دشواری هیجانی، پاسخ پذیرش )عدم هیجان تنظیم

 به را هیجانی( آگاهی فقدان و تکانه کنترل هیجانی، راهبردهای

 سطح در (21/0 و 35/0 ،31/0 ،3۸/0 ،32/0) تأثیر ضرایب با ترتیب

 (در36/0) تأثیر ضریب با شکست از ترس و (P >01/0) معناداری

 پذیرش عدم همچنین، کنند. بینی پیش را (P >01/0) معناداری سطح

 رفتار انجام در دشواری (،P، 33/0=β >01/0) هیجانی هایپاسخ

 راهبردهای به محدود دسترسی ، (P ،41/0=β >01/0) هدفمند

 P >01/0) شکست از ترس و (P ،36/0=β > 01/0) هیجانی

،3۷/0=β) توجه با کنند. بینیپیش را تحصیلی کاریاهمال توانستند 

 و هیجانی وضوح عدم تکانه، کنترل در دشواری هایمؤلفه که این به

 نبودند تحصیلی کاریاهمال بینیپیش به قادر هیجانی آگاهی فقدان

  شد. حذف تحلیل ادامه از

 نهایی مدل که داد نشان تحلیل این از حاصل نتایج کلی، طور به

 زمینه در موجود منابع (.3 )جدول است برخوردار  مطلوبی برازش از

 شاخص مقدار اگر که کنندمی پیشنهاد ساختاری معادالت سازیمدل

 05/0 از کمتر (RMSEA) تقریب خطای مجذور میانگین جذر

 .(13۸۸ )کالنتری، است برخوردار مطلوب برازش از مدل باشد،

 برازش نیکویی هایشاخص اگر که کنندمی عنوان منابع این همچنین،

(GFI،) یافته تعدیل برازش نیکویی (AGFI،) برازندگی شاخص 

 شاخص (،CFI) تطبیقی برازندگی شاخص (،NFI) شده هنجار

 9/0 مقدار از (TLI) لویس-تولر شاخص و (IFI) افزایشی برازندگی

 است. برخوردار مطلوبی برازش از مدل باشند، باالتر

 

 های نیکویی برازش مدل اصالح شدهشاخص .3جدول 
 

 مقدار های برازندگیویژگی

 1 (GFI) شاخص نیکویی برازش

 99/0 (AGFIشاخص نیکویی برازش تعدیل یافته )

 93/0 (NFIشاخص برازندگی هنجار شده )

 9۸/0 (CFIبرازندگی تطبیقی ) شاخص

 94/0 (IFIشاخص برازندگی افزایشی )

 1 (TLIلویس )-شاخص توکر

 04/0 (RMSEAجذر میانگین مجذور خطای تقریب )
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 گیریبحث و نتیجه

ای ترس از شکست و پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه

های های دشواری در تنظیم هیجان در ارتباط میان مؤلفهمؤلفه

آموزان مورد بررسی کاری تحصیلی دانشگرایی منفی با اهمالکمال

گری ترس از قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که نقش واسطه

های دشواری در تنظیم هیجان در ارتباط میان شکست و مؤلفه

آموزان کاری تحصیلی دانشگرایی منفی با اهمالهای کمالمؤلفه

 مورد تأیید قرار گرفت.

گری ترس از شکست در نتایج پژوهش نشان داد که نقش واسطه

کاری تحصیلی گرایی منفی با اهمالهای کمالارتباط میان مؤلفه

گرایی منفی ان مورد تأیید قرار گرفت. به عبارتی کمالآموزدانش

واسطه ترس کاری تحصیلی، بهعالوه بر اثر مثبت و مستقیم بر اهمال

از شکست دارای اثر غیرمستقیم  نیز است. مطالعات مختلف از ارتباط 

کاری تحصیلی حکایت دارند )محمود گرایی منفی با اهمالبین کمال

؛ سولور 1392؛ میرزایی، غرایی و بیرشک، 1394زاده و محمدخانی، 

؛ دامیان، 2012؛ ریس، ریچاردسون و کالرک، 2010و ریس، 

های حاصل از یافته(. از سویی 2016سوبتریکا و بابان، -استوبر، نرگو

فودا، برنز و گومز های نتایج مطالعه پژوهش حاضر با نتایج یافته

( ومارتین، اسمیت، 2000(، برنز، دیتمن، نوین و میتچلسون )2005)

گرایی و ترس از ( مبنی بر ارتباط کمال2015ساکلوفسکی و یان )

( و 200۷های الکساندر و اونوگ بوزی )شکست و همچنین با یافته

( مبنی بر ارتباط ترس از شکست 2012)هابگین، مگ کفری و تیموتی 

کاری تحصیلی همسو است. بطور کلی پژوهش حاضر نشان و اهمال

کاری تحصیلی رابطه مثبت و گرایی منفی و اهمالکمالداد بین 

عنوان متغیر دار وجود دارد و با ورود متغیر ترس از شکست بهمعنا

؛ به نقل از 19۸3بارکاوین ) بینی افزایش یافته است.واسطه توان پیش

کار گرا و اهمالکند که افراد کمال( عنوان می1391نصری، 

شود هر دو بر رند که باعث میهای شناختی مشترکی داویژگی

معیارهای مطلق و بی عیب و نقص انجام دادن کارها تمرکز کنند. 

نقص بودن در انجام کارها، عیب بودن و بیزمانی که عالوه بر بی

ای وارد معادله شود، شکل واسطهمتغیر ترس از شکست خوردن به

پاسخ  ترس از شکست یک شود.توان ارتباط این دو متغیر بیشتر می

برد و در نتیجه کاهش اضطرابی است که سطح اضطراب را باال می

کاری تحصیلی شوند تا اضطراب ممکن است که افراد دچار اهمال

از  (.19۸4اضطراب خود را به تأخیر بیندازند )سولومن و راثبلوم، 

ها ترس از شکست را یکی از عوامل سویی بسیاری از پژوهش

فراست، کاری عنوان کرده اند ) و اهمال گرایی منفیزیربنایی کمال

ای (. ترس از شکست مؤلفه1390، مارتین، الهارت و روزنبالث

هیجانی است که عوامل فردمحور و اجتماع محور در -شناختی

کند و با واسطه افزایش اضطراب و گرایی منفی را تحریک میکمال

با توجه به کاری تحصیلی را افزایش دهد. لذا تواند اهمالاسترس می

کاری و همچنین ترس از گرایی منفی و اهمالارتباط مستقیم کمال

رسد شکست به عنوان مؤلفه زیربنایی و بنیادی آنها، به نظر منطقی می

های گری ترس از شکست در ارتباط میان مؤلفهکه نقش واسطه

آموزان مورد تأیید کاری تحصیلی دانشگرایی منفی با اهمالکمال

 د.قرار گیر

های گری مؤلفههمچنین دیگر نتایج پژوهش نشان داد که نقش واسطه

گرایی منفی های کمالدشواری در تنظیم هیجان در ارتباط میان مؤلفه

آموزان مورد تأیید قرار گرفت.  کاری تحصیلی دانشبا اهمال

گرایی منفی عالوه بر اثر مثبت و مستقیم بر عبارتی کمالبه

های دشواری در تنظیم هیجان واسطه مؤلفهکاری تحصیلی، بهاهمال

های حاصل از پژوهش حاضر با نتایج یافتهدارای اثرغیرمستقیم است. 

(، 2016و  2015چانگ، لی، بایون و لی )های نتایج مطالعه یافته

(، عطاردی و کارشکی 1395الحسنی )ایگلی و ابوامعالیکمالی

های گرایی و مؤلفهمبنی بر ارتباط کمال (2002الیس )( و 1392)

های میرزایی، غرایی و دشواری در تنظیم هیجان و همچنین با یافته

( و استیل و 201۸) زیگلر و اوپدناکر(، 2003(، ولترز )1392بیرشک )

های دشواری در تنظیم ( مبنی بر ارتباط مؤلفه2016) کلینگ سیک

گرایی منفی کاری تحصیلی همسو است. افراد با کمالاهمالهیجان و 

که آن را شکست در  به هنگام رویارویی با شکست به جای این

عنوان یک شکست شخصی تعبیر عملکرد خود قلمداد کنند به

آید کنند و از آنجایی که کمال مطلوب هیچ گاه به دست نمیمی

بیعتا این افراد در کنند که طهمیشه احساس شرمندگی و نگرانی می

دهند )فودا، برنز و تنظیم راهبردهای هیجانی خود ناتوانی نشان می

نگرانی  کاری تحصیلی را افزایش خواهد داد.(که اهمال2005گومز ، 

(. از 200۸شود )گالو، گرایی قلمداد میعنوان مؤلفه اصلی کمال به

 ( بر رابطه راهبردهای2001سویی  پژوهش استوبر و ژورمن )

کند و غیرانطباقی تنظیم شناختی هیجان و افزایش نگرانی تأکید می

داند. از سویی دشواری در تنظیم هیجان را عامل مهمی در نگرانی می

حساب کاری تحصیلی بهدیگر، نگرانی از عوامل محرک اهمال

(. 19۸4آید )سولومن و راثبلوم، می
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تواند با افزایش میزان نگرانی در بنابرین دشواری در تنظیم هیجان می

گرایی منفی و آموزان، به افزایش توان ارتباطی کمالدانش

کاری تحصیلی منجر شود. لذا با توجه به ارتباط مثبت و مستقیم اهمال

ری در تنظیم کاری تحصیلی و نقش دشواگرایی منفی و اهمالکمال

نقش  رسد کهگرایی، به نظر منطقی میهیجان در افزایش کمال

های دشواری در تنظیم هیجان در ارتباط میان گری مؤلفهواسطه

آموزان کاری تحصیلی دانشگرایی منفی با اهمالهای کمالمؤلفه

 مورد تأیید قرار گیرد.

تواند ی حاضر میاز لحاظ ارزش عملی، اطالعات حاصل از مطالعه

آموزان و کاهش مشکالت تحصیلی  توسط برای ارتقاء سالمت دانش

-دستگاه مرتبط با نظام سالمت آموزش و پرورش، مشاوران، روان

شناسان، مددکاران و پژوهشگران این حوزه مورد استفاده قرار گیرد. 

در خصوص محدودیت های پژوهش، نخست باید به این نکته توجه 

ی از نتایج باید جوانب احتیاط را رعایت کرد کرد که در استنباط عل

گر جمعیت شناختی نظیر وضعیت که متغیرهای مداخلهو دوم این

-اجتماعی و متغیرهای شخصیتی و جو مدرسه در اهمال -اقتصادی

اند کاری تحصیلی نقش مهمی دارند که در این پژوهش کنترل نشده

عنوان غیرها بههای آتی نقش این متشود در پژوهشکه پیشنهاد می

گر مورد بررسی قرار گیرد.  از طرفی نتایج پژوهش نشان تعدیل

کاری و همچنین دهد دشواری در تنظیم هیجان به افزایش اهمالمی

کاری تحصیلی گرایی منفی و اهمالتر شدن رابطۀ کمالقوی

شود توجه به راهبردهای انجامد که پیشنهاد میآموزان میدانش

ی هیجان توسط مشاوران و مربیان تعلیم و تربیت جویی شناختنظم

بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. از سویی تعدیل باورهای 

تواند به کاهش مشکالت گرایی میغیرمنطقی و کار روی کمال

کاری و شکست تحصیلی کمک کند. از تحصیلی از جمله اهمال

ری در گرایی، دشواسویی نگرانی مؤلفه مهمی در ارتباط با کمال

کاری تحصیلی است که تنظیم هیجان، ترس از ارزیابی منفی و اهمال

های این پژوهش شود ابعاد این متغیر در ارتباط با مؤلفهپیشنهاد می

تر مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت، شیوۀ اساسی بصورت عمیق

آوری اطالعات در این پژوهش مبتنی بر پرسشنامه بود، گرچه جمع

شود ها غالب است، ولی پیشنهاد میای در بیشتر پژوهشچنین شیوه

آوری گردد اطالعات هر متغیر با استفاده از چند روش مختلف جمع

دهی قرار با اطمینان بیشتر مورد استفاده و تعمیم آمدهدستبهتا نتایج 

 گیرد. 
 

 اخالقی مالحظات
 

 پژوهش اخالق اصول از پیروی
 

 شککرکت .اسککت شککده رعایت مقاله این در تماماً اخالقی اصککول

 خارج پژوهش از بودند مایل که زمان هر داشکتند اجازه کنندگان

. بودند پژوهش روند درجریان کنندگانشرکت همه همچنین .شوند

 .شد داشته نگه محرمانه هاآن اطالعات
 

 مالی حامی
 

 در مالی تأمین هایسازمان از مالی کمک گونه هیچ تحقیق این

 ه است.نکرد دریافت غیرانتفاعی یا تجاری ، عمومی هایبخش

 

 نویسندگان مشارکت
 

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

 اند.حاضر مشارکت داشته

 

 منافع تعارض
 

 .ندارد منافع تعارض مقاله این نویسنده اظهار بنابر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.64-49(، 3) 10. شناسی مدرسه و آموزشگاهروان فصلنامه ....ای ترس از شکست و دشواری تنظیم هیجانبررسی نقش واسطه(. 1400. )و همکاران شریفعلی رضایی

 فصلنامه پژوهشی

 شناسی مدرسه و آموزشگاهروان
3. شماره 10. دوره 1400پائیز   

http://jsp.uma.ac.ir/
http://jsp.uma.ac.ir/
http://jsp.uma.ac.ir/
http://jsp.uma.ac.ir/


61 

 

 منابع
 کمال ی مقایسه (.1390خرمایی، فرهاد؛ عباسی، مسلم و رجبی، سعید. )

 بدون و با آموزان دانش مادران در ورزی تعلل و گرایی

 .60-۷۷(، 1)1، های یادگیریمجله ناتوانییادگیری.  ناتوانی
 http://jld.uma.ac.ir/article_90.html 

لی براساس کاری تحصی(. پیش بینی میزان اهمال13۸۷دهقانی، یوسف.)

پایان نامه کارشناسی راهبردهای خود تنظیمی در یادگیری. 
 . دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز.ارشد

ی خود انتقادی، (. بررسی رابطه1390رضا و عباسی، قاسم. )رجبی، غالم

اضطراب اجتماعی و ترس از شکست با شرم درونی شده در 

، روانشناسی بالینی و مشاورهمجله پژوهش های دانشجویان. 

1(2 ،)1۸2-1۷1 . 

https://tpccp.um.ac.ir/article_29766.html 

(. رابطه تنظیم 13۸9عسکری، پرویز؛ پاشا، غالم رضا؛ امینیان، مریم. )

ت هیجانی، فشارزاهای زندگی و تصویر از بدن با اختالال

 .65-۷۸(، 13، )اندیشه و رفتارخوردن در زنان.  

 پیشرفت بینیپیش (.139۸عینی، ساناز؛ نریمانی، محمد و بشرپور، سجاد. )

 راهبرخود یادگیری و تحصیلی سرزندگی براساس تحصیلی

، راهبردهای شناختی در یادگیریدختر.  آموزاندانش

۷(12 ،)45-33. 

 https://asj.basu.ac.ir/article_2782.html 

(. مدل یابی معادالت ساختاری در تحقیقات 13۸۸)کالنتری، خلیل. 

 صبا.  اجتماعی: انتشارات فرهنگ-اقتصادی

(. کمال گرایی، مشکالت هیجانی 13۸9محمدی، زهره و جوکار، بهرام )

مجله روانشناسی رضایت از زندگی در دانشجویان ایرانی. و 
 . 269-2۷6(، 23) 6، تحولی

http://jip.azad.ac.ir/article_512321.html 

(. نقش میانجی اضطراب 1394زاده، رقیه و محمدخانی، شهرام.)محمود

گرایی منفی و و اجتناب شناختی در رابطه بین کمال

آوردهای روانشناختی)علوم تربیتی مجله دستکاری. اهمال
 .۷3-94(، 1)4، دانشگاه شهید چمران اهواز، و روانشناسی(

 https://psychac.scu.ac.ir/article_12358.html 
نقش  (.1392میرزایی، مصلح؛ غرایی، بنفشه؛ بیرشک، بهروز. )

گرایی مثبت و منفی، خودکارآمدی، نگرانی و مشکل کمال

کاری رفتاری و بینی اهمالبخشی هیجانی در پیشدر نظم

، سی بالینی ایرانمجله روانپزشکی و روانشنا. گیریتصمیم

19(3 ،)230-240 . 
http://ijpcp.iums.ac.ir/article- ۱-۲۰۵۴ -fa.html 
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