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Abstract 

Introduction: According to the important role of the psychological variables on students various dimensions of 

health and academic performance, the purpose of the present study was to Compilation of causal model of the 

relationship between academic perfectionism and academic proclivity of medical students with the role of 

mediation of emotional self-awareness. 

Methods: Correlation research method was structural equation model. The statistical population of the study 

consisted of all female students of Medical Sciences University of Kermanshah in the academic year of 215-16, 

among which 140 were selected as sample size. The instruments used in this study included Identity and Felt 

Educational Perfectionism Questionnaire (1991), Solomon and Root Blum (1984) and Scholar Enrollment 

Questionnaire Franklin and Longford (2002). For data analysis, structural modeling and partial least squares 

algorithm (PLS) and software (SPSS) were used. Instruments were worthy of reliability and reliability. In data 

analysis, structural equation modeling was used to study the causal model between variables. 

Results: The findings showed that academic perfectionism directly affects academic proclivity and emotional 

self-awareness. Also, emotional self-awareness has a negative and significant relationship with academic 

procrastination. The value (GOF=0.44) indicates a general and robust fit of the research model, which suggests 

fitting the data with the proposed research model. 

Conclusions: According to the findings of this study, it can be said that educational perfectionism has an effect 

on academic proclivity and emotional self-awareness of students. And the need for more educational authorities 

to pay attention to the importance of discussions and psychological interventions and counseling in improving 

their performance and improving the health of their students. 
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 چکیده
دف ه ان،یدانشجو یلیبر ابعاد مختلف سالمت و عملکرد تحص یشناختروان یرهایمهم متغبا توجه به نقش  :مقدمه

با نقش  انیدانشجو یلیتحص یورزو تعلل یلیتحص ییگراکمال نیاز رابطه ب یمدل علّ نیپژوهش حاضر تدو

 است. یجانیه یخودآگاه یگریانجیم

 انیدانشجو هیپژوهش را کل یبود. جامعه آمار یاز نوع مدل معادالت ساختار یروش پژوهش همبستگ :کار روش

نفر به  142ها تعداد آن انیداد که از م لیتشک 1331-31 یلیکرمانشاه در سال تحص یدختر دانشگاه علوم پزشک

 و تیهو یلیتحص ییگراکمال یهاعنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در پژوهش شامل پرسشنامه

فورد و النگ نیفرانکل یجانیه ی( و پرسشنامه خودآگاه1394سولومون و راث بلوم ) یلیتحص یورز( تعلل1331فلت )

( SPSSافزار )( و نرمPLS) یحداقل مربعات جزئ تمیو الگور یساختار یسازها از مدلداده لیتحل ی( بود. برا2222)

 یمعادالت ساختار یابیها از روش مدلداده لیمطلوب برخوردار بودند. در تحل ییایو پا ییاز روا یاستفاده شد. ابزارها

 استفاده شد. رهایمتغ نیب یمدل علّ یبررس یبرا

 یآگاهو خود یلیتحص یورزبر تعلل میبه صورت مستق یلیتحص ییگراپژوهش نشان داد که کمال جینتا ها:یافته

ار دارد. مقد داریو معن یرابطه منف یلیتحص یبا تعلل ورز زین یجانیه یخودآگاه نیاست همچن رگذاریتأث یجانیه

44/2  =GOF ها با مدل از برازش مناسب داده یمدل پژوهش دارد، که حاک یو قو یدست آمده نشان از برازش کل

 .باشدیپژوهش م یشنهادیپ

 جادیر اد ینقش اثرگذار یلیتحص ییگراگفت که کمال توانیحاضر، م قیتحق یهاافتهیبا توجه به گیری: نتیجه

 تیبه اهم یمسئوالن آموزش شتریتوجه هر چه ب ازمندیدارد و ن انیدانشجو یجانیه یو خودآگاه یلیتحص یورزتعلل

 دارد. انیدانشجو متسال یدر بهبود عملکرد و ارتقا یاو مشاوره یشناختمباحث و مداخالت روان

 واژگان کلیدی:

 یلیتحص ییگراکمال

 یلیتحص یورزتعلل

 یجانیه یخودآگاه

  یمدل معادالت ساختار

 علوم دانشگاه برای نشر حقوق تمامی

 .است محفوظ پزشکی بقیه اهلل )عج(

مقدمه

بودن، فعال بودن و به انجام رساندن تکالیف  در دنیای امروز مولد

 هاانسان علم رشد بنابراین باارزشمندی هستند؛  رفتارهای بسیار

به  دهند؛ افزایش را خود معلومات و دانش سطح که کردند پیدا تمایل

 به افراد زندگی در یاژهیو جایگاه آکادمیک تحصیالت همین دلیل

 متغیرها از تعدادی رشد، به رو تجربی ادبیات در .داد اختصاص خود

 فرد عملکرد تحصیلی در معتقدند پژوهشگران که اندشده شناسایی

( Procrastinationی )ورزتعلل متغیرها این از یکی دارند، نقش

 بودن پایین تحصیل، ادامه برای قوی انگیزه اجتماعی باوجود .باشدیم

 و یادگیری مسیر در مشکالتی آمدن وجود به باعث فردی یهازهیانگ

 خود آوردند یهایانگارسهل برای یابهانه بار هر هاانسان شد. تحصیل

در آمد همین  آنان برای عادت یک صورت به یتراشبهانه این کهییجا تا

 چرا که کرد جلب را به خود بسیاری تربیتی شناسانروان توجه امر

 زمانی خصوصاًمبتال هستند.  کارهایشان در یورزتعلل به افراد اکثر

 پیدا بروز افراد یادگیری و تحصیلی حیطه در یورزتعلل این که

 تا نماید وارد آنان علمی زندگی به را ضرر ترینبزرگ تواندیم ،کندیم

 باالیی یادگیری توان و هوش از که افرادی از بسیاری که جایی

 یهافرصت تحصیلی امور در داشتن تعلل همین برخوردارند به خاطر

 زمینه در را خود توان نهایت اندو نتوانسته اندداده دست از را فراوانی

 .[1]سازند  ظاهر علمی،

 داوطلبانه، پدیده و غیرمنطقی تاخیری رفتار یک عنوان به یورزتعلل 

صورت  به که است جهان سراسر در دانشجویان میان در شایع

به پیچیدگی  با توجه [3, 2] دهدیم رخ باال میزان در یاکنندهنگران

تظاهرات  یورزتعلل رفتاری، و عاطفی شناختی، یهامؤلفه و این متغیر

 عمومی، تعلل یورزتعلل تحصیلی، یورزتعلل جمله از دارد؛ گوناگونی

ورزی  تعلل و رنجورانهروان ورزی تعلل ،یریگمیتصم در ورزی

 .[4] گونهوسواس
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 یهاتحصیلی مورد نظر در این پژوهش شامل مؤلفه یورزتعلل 

در آمادگی برای امتحان  یورزبرای آماده کردن تلکیف، تعلل یورزتعلل

 و Solomon ( مطرح شدهدر تهیه گزارش )مقاله یورزو تعلل

Rothblum  .بودSimpson  وPeschill و غالب تمایل را یورزتعلل 

 که اندنموده تعریف هافعالیت انداختن به تعویق برای افراد همیشگی

 سیستم در معضل یک عنوان به و است اضطراب توأم با همیشه تقریباً

 دیده دانشجویان بیشتر در تحصیلی در پیشرفت مخل عامل و آموزشی

.  بنابراین شناسایی عواملی که با تعلل ورزی تحصیلی رابطه [5] شودیم

 ندآموزشی کمک ک زانیربه برنامه تواندیمثبت و منفی معنادار دارند، م

را شناسایی کنند.  تحصیلی یورزهای بهبود بخشیدن به تعللراه

پیشرفت  پیرامون خود نظریات ارائه برای تربیتی و محققان پردازانهینظر

 بر عوامل تأثیرگذار مورد در تجربی و تحقیقاتی شواهد خواهان تحصیلی

 .[1]هستند  گوناگون های آموزشینظام و هافرهنگ در تحصیلی عملکرد

 عوامل به پردازانهینظر و محققان ،یورزتعلل پیشایندهای خصوص در 

ارزیابی  از ترس [1]وابستگی  و اضطراب قبیل: از اند؛نموده مختلفی اشاره

 سطح بودن پایین بینی،شده، خودکمآموخته درماندگی، [9] منفی

 دارد نیز دیگر پیشایند چندین و تپیشرف ، انگیزه[9]عصبانیت  و تحمل

 گرایی،، کمال[3]هاست آن جمله از از شکست، ترس و گراییکمال که

 وضع باال، معیارهای شخصی داشتن مانند انهیگراکمال هایتالش با

 است ارتباط در عالی بودن برای تالش و عملکرد برای دقیق معیارهای

نشان دادند  یا، بورکا و یان به نقل از دورو  نیز طی مطالعه[11, 12]

گرایی، ضعف در مدیریت زمان که احساس ناتوانی، فقدان انگیزه، کمال

 .[3] شونداز علل تعلل ورزی تحصیلی محسوب می

گرایی به عنوان ویژگی شخصیتی و تأثیر آن بر رفتار انسان کمال

های اندکی پیرامون این موضوع ای طوالنی دارد ولی پژوهشسابقه

گرایی پاسخ رایج افراد برای مقابله با اعتقاد صورت گرفته است. کمال

 نگرانی با ناسازگارانه اییگربه نامطلوب بودن ارزش خویش است، کمال

 دیگران هایقضاوت از ترس اعمال، مورد در تردید اشتباه، درباره بروز

نتایج  و انتظارها بین ناهماهنگی و دیگران تأیید عدم از ترس درباره خود،

منفی  عاطفه مانند ناسازگاری، هایشاخص با بُعد، است. این مرتبط

 برای خود ناسازگارانه گراییکمال به مبتال فرد دارد. مثبت همبستگی

 هنگام ارزیابی به و کندمی ایجاد باال و غیر واقعی سخت، استانداردهای

 نظر وی، از بنابراین، ؛باشدیم هیچ یا همه تفکر درگیر خود عملکرد

 و عملکرد آید دست به باال معیار یک که دهدیم رخ زمانی تنها موفقیت

، با ییگرااست. کمال نقص و عیببی معیار، آن چارچوب در فقط

گرایانه، مانند داشتن معیارهای شخصی باال، وضع های کمالتالش

 معیارهای دقیق برای عملکرد و تالش برای عالی بودن در ارتباط است

[12 ,11]. 

های منفی بیشتری را گرا هیجاناند که افراد کمالها نشان دادهپژوهش

شناختی از راهبردهای کنند و هنگام تجربه ناخوشی روانتجربه می

و و کنند. الدائاستفاده می یترو تنظیم هیجانی ناسازگارانه یامقابله

های نولن اظهار کردند افرادی که قادر نیستند به شکل مؤثری پاسخ

های شدیدتر هیجانی خود را به رخدادهای زندگی مدیریت کنند، دوره

ها را به سوی کنند که آنتری از ناخوشی را تجربه میو طوالنی

. از جمله عوامل مربوط به [12] دهدافسردگی و اضطراب سوق می

 ییگرابا کمال یداریهیجان، هوش هیجانی است که رابطه معن

 .[13] تحصیلی دارد

ک سازه چندبعدی است ی( Emotional Intelligenceی )جانیههوش

و در برگیرنده تعامل بین هیجان و شناخت است؛ که منجر به 

 از ترکیبی را هیجانی هوش Bar-on شودیکارکردهای سازش یافته م

 ییهایژگیو و ها، مهارت(Self-awareness) هیجانی خودآگاهی

 محیط یهاخواسته و فشارها با مقابله در شدن فرد موفق بر که داندیم

 برای که را عملکردی خودکار الگوهای هاجانی. ه[14] گذارندیم تأثیر

 را ییهافرصت ما شناختی توانایی .سازندیم هستند، مشخص مهم بقاء

 الگوهای و شوند تعدیل اولیه هیجانی این الگوهای تا کندیم ایجاد

خودآگاهی  که است معنا بدان . این[15] بگیرند شکل انطباقی بهتری

 محیط به طور کلی و محیط آموزشی با انطباق در ضروری نقش هیجانی

 توانایی عنوان یک به را یجانیهیخودآگاه Keniusو  Ellisکند ایفا می

 و خود یهاجانیه کنندهفیو توص کنندهمشخص که اندکرده تعریف

 دارای که کنندیمعرفی م است و آن را یک مهارت شناختی دیگران

کند. می مطابقت پیاژه شناختی بندیطبقه با مراحل این و است مراحلی

کلی و به طور  هیجانات مدیریت و ادراک اند،نشان داده هایبررس

کند  ایفا مالحظه قابل نقشی یورزکاهش تعلل خودآگاهی هیجانی در

 محیط با انطباق برای اطرافیان و خود در خاص یهاجانیه از آگاهی

سطوح از عوامل موفقیت در  هاجانیبا وجود اینکه هاست  ضروری اطراف

 و هیجان دهیچیپ یهاتعامل طهیح باالی تحصیلی هستند ولی در

 .[11] است گرفته صورت اندکی یهاپژوهش یلیتحصیورزتعلل

Pintrich گرایی و موفقیت در بررسی رابطه بین خودآگاهی و کمال

ای قوی وجود دانشجویان مشاهده کرد که بین متغیرهای مذکور رابطه

نیز مشخص شد هرقدر سطح  Dashtbozorgi. در پژوهش [11] دارد

خودتنظیمی هیجانی و خودکنترلی افراد باالتر باشد نمره بیشتری در 

که برخی . لذا با توجه به این[19] آورندبه دست می ییگراکمال

که عالوه بر  اندگرایی اشاره کردهها به وجود عناصری در کمالپژوهش

که شامل مواردی نظیر انگیزش درونی، اتخاذ معیارهای باال برای این

. چنین استنباط [13] پیشرفت، خودمختاری و احساس کنترل شخصی

گرایی به عنوان یک سازه شخصیتی توان بین سازه کمالشود که میمی

شناختی با خودآگاهی هیجانی به عنوان یکی دیگر از متغیرهای 

شخصیتی شناختی پل ارتباطی برقرار نمود و با توجه به بررسی ادبیات 

شینه پژوهش تاکنون به بررسی رابطه این سه متغیر پرداخته نشده و پی

است، بهترین روش برای توصیف ارتباط بین یک مجموعه از متغیرهای 

یک مدل مسیر علی است؛ به  یهانیانگیهم پیوسته به وسیله مبه

چه در باال گفته شد در ارتباط با هدف پژوهش ، از مجموع آنبیترتنیا

شکل گرفت: متغیر خودآگاهی هیجانی قادر است  حاضر این فرضیه

 دانشجویان نقش میانجی ایفا نماید. یورزتحصیلی با تعلل ییگراکمال

بر این اساس مطالعه حاضر درصدد آن برآمد تا نحوه تأثیرگذاری تأثیر 

 یگرتحصیلی را با واسطه یورزتعلل تحصیلی را بر ییگراگذاری کمال

 (.1 تصویریک مدل علّی بررسی نماید ) خودآگاهی هیجانی در قالب

 کارروش 

این پژوهش، از نوع طرح همبستگی است که در آن رابطه میان متغیرها 

و به طور مشخص مبتنی بر  گرددیبر اساس هدف پژوهش تحلیل م

( structural equation modeling) معادالت ساختاری یابیمدل

اطالعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات موضوع  است. برای گردآوری

کی الکترونی یهااطالعات علمی و مجله یهاگاهیو پا یااز منابع کتابخانه
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جامعه آماری ها از پرسشنامه استفاده شده است. داده یآورو برای جمع

این پژوهش کلیه دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمانشاه 

مشغول به تحصیل بودند. از  1335-31ل تحصیلی که در سا باشدیم

که توصیه کرده است  stevensجامعه آماری مذکور مطابق با نظر 

علوم اجتماعی، برای برخورداری از یک معادله معتبر،  یهادر پژوهش

آزمودنی مورد نیاز است  22الی  15حدود  نیبشیبرای هر متغیر پ

 ییگرا)کمال نیبشیمتغیر پ 1ن بنابراین در این پژوهش با در نظر گرفت

نفر به صورت  142تحصیلی و متغیر میانجی خودآگاهی هیجانی( 

شیوه اجرای تحقیق حاضر  تصادفی به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند.

بود که پس از اخذ مجوزهای الزم و انتخاب  یانامهبه شیوه پرسش

ح داده شد و جامعه و نمونه هدف، اهداف تحقیق به اعضای نمونه توضی

ن تحقیق بی یهانامهبعد از کسب رضایت آگاهانه اعضای نمونه، پرسش

 یآورمطالعه حاضر بعد از جمع یهااعضای نمونه توزیع شد. داده

روابط میان متغیرها از معادالت  یسازها، برای سنجش و مدلداده

 PLSافزار و نرم SPSS 24افزار ساختاری در قالب نسخه سوم نرم

ها در این پژوهش، استفاده شده است. ابزار گردآوری داده

 Rothblum و Solomonتحصیلی  یورزتعلل یهاپرسشنامه

و پرسشنامه  Long Fordو  Franklinپرسشنامه خودآگاهی هیجانی 

 بود. Feltو  Hovietتحصیلی  ییگراکمال
 

         
      

          

         

        

           

      

        

          
      

                             

 
 مدل فرضی علّی پژوهش :2 تصویر

 

برای  Rothblumو  Solomonتحصیلی  یورزپرسشنامه تعلل

تحصیلی استفاده شد که از سه زیرمقیاس  یورزسنجش تعلل

در آمادگی برای امتحان،  یورزدر آماده کردن تکلیف، تعلل یورزتعلل

. باشدیسؤال م 21در تهیه گزارش )مقاله( تشکیل و شامل  یورزتعلل

در  یورزگویه، تعلل 9در آماده کردن تکلیف دارای  یورزعللمقیاس ت

 5در تهیه گزارش )مقاله(  یورزگویه و تعلل 9آمادگی برای امتحان 

ای درجهگویه است. در این پرسشنامه هر گویه بر اساس طیف پنج

، اکثراوقات و همیشه یگاهندرت، گه، هرگز، بهیهانهیلیکرت شامل گز

را به خود اختصاص  1تا  5که به ترتیب نمره  دشویم یگذارنمره

گویه موجود نیز یک نمره کلی که بیانگر  21. جمع نمرات دهندیم

( و نمره حداکثری 21آزمودنی است که یک نمره حداقلی ) یورزتعلل

. در این پژوهش برای پایایی این ابزار، از دهدی( را به دست م125)

 یهااسیی هر یک از زیر مقآلفای کرونباخ استفاده شد که برا

در آمادگی برای امتحان،  یورزدر آماده کردن تکلیف، تعلل یورزتعلل

 13/2و  15/2، 15/2برابر با  بیترتبهدر تهیه گزارش )مقاله(،  یورزتعلل

 به دست آمد.

 44شامل  Long Fordو  Franklin یجانیپرسشنامه خودآگاهی ه

 5گویه، شناسایی  1بازشناسی  یهااسیسؤال است که دارای خرده مق

گویه  5گویه و حل مسئله  12 ییگراطیگویه، مح 1 یسازلیگویه، تبد

. الزم به ذکر است که در پژوهش حاضر، از سه مقیاس فرعی باشدیم

مسئله استفاده شد. دلیل این کار هم در و حل ییگراطیبازشناسی، مح

دیگر پژوهش یعنی راستا بودن این سه نوع خودآگاهی با دو متغیر 

این پرسشنامه از نوع  یهابود. ماده ییگراتحصیلی و کمال یورزتعلل

ای )از هرگز تا خیلی زیاد( است. های بسته پاسخ پنج گزینهآزمون

Franklin  وLong For  برای بررسی روایی پرسشنامه خودآگاهی

هیجانی از روش تحلیل عاملی استفاده کردند و برای خودآگاهی 

و  ییگراطی، محیسازلینی پنج عامل بازشناسی، شناسایی، تبدهیجا

مسئله استخراج کردند. در پژوهش حاضر جهت بررسی روایی حل

های اصلی و از پرسشنامه از تحلیل عاملی اکتشافی به روش مؤلفه

ر گیری برابچرخش واریماکس استفاده شد. مقدار شاخص کفایت نمونه

و معنادار بود که  2225,23ت بارتلت با و اندازه آزمون کروی 99/2با 

ایج باشد. نتگیری برای انجام تحلیل عاملی مینشانگر کفایت نمونه

های اصلی با چرخش واریماکس با حذف تحلیل عوامل به روش مؤلفه

مؤید وجود پنج عامل در پرسشنامه  52/2های با بار عاملی کمتر از سؤال

ری کتل و ارزش باالتر از یک بود. مالک استخراج عوامل آزمون اسک

( برای بررسی پایایی پرسشنامه از 2222فورد )بود. فرانکلین و النگ

، های بازشناسیروش آلفای کرانباخ استفاده کردند. برای خرده مقیاس

را به  51/2و  93/2مسئله به ترتیب ضرایب آلفای و حل ییگراطیمح

 Ramshahو  Hosseini Nasabدست آوردند. اعتبار این آزمون را 

بررسی کردند که نتایج به دست آمده آلفای کرانباخ برای بازشناسی، 

بود. در  13/2و  41/2و  19/2مسئله به ترتیب و حل ییگراطیمح

، بازشناسی یهااسیپژوهش حاضر نیز ضرایب آلفای کرانباخ برای مق

 /به دست آمد.13و  11/2، 91/2مسئله به ترتیب و حل ییگراطیمح

 Feltو  Hoviet( که توسط MPS) یلیتحص ییگراسشنامه کمالپر

در ایران هنجاربابی شد. این پرسشنامه دارای  Besharatابداع و توسط 

گرایی خویشتن سؤال و سه مقیاس فرعی است که سه نوع کمال 32

گویه دوم( و کمالگرایی  12دیگرمدار ) ییگراگویه اول(، کمال 12مدار )

؛ که آزمودنی دهدیگویه آخر( را مورد سنجش قرار م 12مدار )جامعه

( 5تا کامالً موافقم = 1بخشی )کامالً مخالفم =بر روی یک مقیاس پنج

ها پاسخ دادند. در اعتباریابی مقدماتی فرم ایرانی این مقیاس به آن

نفری از دانشجویان  192 ( روی یک نمونه1391توسط بشارت )

مختلف دانشگاه تهران، آلفای کرونباخ به دست آمده برای  یهادانشکده

و  93/2دیگرمدار  ییگرا، برای کمال32/2خویشتن مدار  ییگراکمال

بود که نشان از همسانی درونی باالی  19/2مدار جامعه ییگرابرای کمال

نشجویان در دو نوبت نفر از دا 42مقیاس دارد. ضرایب همبستگی بین 

و برای  94/2 مدارشتنیخو ییگرابرای کمال یابا فاصله چهارهفته

بود  92/2مدار جامعه ییگراو برای کمال 92/2دیگرمدار  ییگراکمال

در پژوهش حاضر نیز  که نشان از پایایی بازآزمایی این مقیاس دارد.

، دارمشتنیخو ییگراضریب آلفای کرونباخ بدست آمده در کمال

، 13/2مدار به ترتیب برابر با جامعه ییگرادیگرمدار و کمال ییگراکمال

 محاسبه گردید. 13/2و  15/2
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هاافتهی

توصیفی متغیرهای تحقیق و سپس،  یهاافتهیدر این بخش ابتدا 

حقیق ت هیرگرسیونی که به منظور بررسی فرض یهالینتایج تحل

. اطالعات توصیفی شامل میانگین، شودیصورت گرفتند، ارائه م

انحراف معیار، دامنه نمرات، چولگی و کشیدگی متغیرهای پژوهش 

گر چولگی و کشیدگی نشان یهاآمده است )شاخص 1جدول در 

هاست(. برای فراهم آوردن شرایط علمی الزم نرمال بودن توزیع داده

بعدی، ابتدا ماتریس همبستگی مرتبه صفر بین  یهالیبرای تحل

متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش محاسبه شد که این ضرایب 

بین  2جدول  یهاافتهیطبق  آورده شده است. 2جدول در 

دارد که مجوز زا ارتباط وجود و درون یازا، واسطهمتغیرهای برون

آماری بعدی از جمله معادالت ساختاری  یهالیالزم برای انجام تحل

 .دهدیرا م
 

 های توصیفی متغیرهای پژوهششاخص :2جدول 

 کشیدگی کجی دامنه نمرات انحراف استاندارد میانگین متغیر

      تحصیلی ییگراکمال

 12/2 -22/2 12-52 45/1 3/33 مدارشتنیخو

 39/2 11/2 12-52 95/1 24/33 دیگرمدار

 29/2 21/2 12-52 94/1 35/32 مدارجامعه

      خودآگاهی هیجانی

 -25/2 -25/2 1-31 21/4 1/11 بازشناسی

 -22/2 -22/2 12-52 21/1 3/21 ییگراطیمح

 -22/2 24/2 5-25 59/3 1/13 حل مساله

      تحصیلی یورزتعلل

 -12/2 -12/2 9-45 15/5 1/22 تکلیف

 -11/2 29/2 9-45 23/5 1/22 امتحان

 23/2 23/2 5-25 35/3 1/13 نویسیمقاله

 

 ماتریس همبستگی صفر مرتبه متغیرها پژوهش :1دول ج

 تحصیلی یورزتعلل مسالهحل ییگراطیمح بازشناسی مدارجامعه دیگرمدار مدارشتنیخو متغیرها

       1 مدارشتنیخو

      1 322/2** مدارگرانید

     1 344/2** 335/2** مدارجامعه

    1 351/2** 511/2** 313/2** بازشناسی

   1 594/2** 211/2** 444/2** 312/2** ییگراطیمح

  1 323/2** 319/2** 113/2** 343/2** 121/2** مسالهحل

 1 -335/2** -432/2** -524/2** 419/2** 931/2** 334/2** تحصیلی یورزتعلل

 *221/2 > P ** ،25/2 > P 

مربوط به برازندگی یهاافتهی

قبل از ارزیابی الگوی پیشنهادی به روش معادالت ساختاری، 

استفاده از معادالت ساختاری مورد آزمون قرار گرفت.  یهامفروضه

 یاهها با استفاده از روشبدین منظور درگام اول، نرمال بودن توزیع داده

چولگی و کشیدگی  یهاتشخیص عددی بررسی شد. نتایج شاخص

 (.1جدول ها داشت )نشان از توزیع متقارن نشان از توزیع متقارن داده

در گام دوم، مفروضه خطی بودن مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج 

ها خطی و بین متغیرهای مستقل با وابسته یخطنشان داد رابطه هم

، نشان از عدم یخطاست. در گام سوم، نتایج آزمون رابطه هم داریمعن

(. ستون 3جدول بین متغیرهای مستقل پژوهش داشت ) یخطرابطه هم

، آماره تولرانس است و مقدار آن بین صفر و یک قرار دارد. 3جدول اول 

دهنده رابطه باشد، نشان 1هر چقدر مقدار تولرانس نزدیک به عدد 

پایین بین متغیرهای مستقل است. ستون دوم شاخص عامل  یخطهم

تر باشد، انس کمتورم واریانس است. هر چه مقدار عامل تورم واری

بین متغیرهای مستقل است.  یخطدهنده احتمال وجود رابطه همنشان

شاخص ستون سوم مربوط به مقدار ویژه است و هر چه مقدار از صفر 

همبستگی پایین بین متغیرهای مستقل است.  گرانیبیشتر باشند، ب

دهنده احتمال باشد، نشان 15تر از البته موقعی که مقدار آن بزرگ

بین متغیرهای مستقل است. در گام چهارم، مقدار  یخطوجود رابطه هم

( نیز استقالل مشاهدات را تأیید کرد. 15/1واتسون ) –آزمون دوربین 

ها فاقد معادالت ساختاری، داده یهاو در گام نهایی آزمون مفروضه

 مقادیر پرت تشخیص داده شد.
 

 متغیرهای پژوهش یخطآزمون هم :9جدول 

 متغیرها
آماره 

 تولرانس

عامل تورم 

 واریانس

ارزش 

 ویژه

شاخص 

 وضعیت

 ییگراکمال

 تحصیلی
14/2 34/1 34/2 2/1 

خودآگاهی 

 هیجانی
14/2 34/1 25/2 5/1 

 

استفاده از معادالت ساختاری، این  یهابعد از تأیید رعایت مفروضه

روش جهت ارزیابی الگوی علّی پیشنهادی به کار گرفته شد. تمامی 

انجام و جهت  PLS Smartو  SPSSافزار با استفاده از نرم هالیتحل
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ها، ترکیبی از تعیین کفایت برازندگی الگوی پیشنهادی با داده

، 4جدول برازندگی مورد استفاده قرار گرفت. ابتدا در  یهاشاخص

ضرایب استاندارد مسیرهای مستقیم الگو آورده شده است. با توجه به 

همه روابط مستقیم الگوی  توانیدست آمده، مبه یداریسطوح معن

 لیتحصی ییگرادانست. به عبارت دیگر رابطه کمال داریپژوهش را معن

با خودآگاهی هیجانی و خودآگاهی  ییگراتحصیلی، کمال یورزبا تعلل

 .محاسبه شد داریتحصیلی، مستقیم و معن یورزهیجانی با تعلل
 

 مسیرهای مستقیم الگو یداریضرایب و سطح معن :4جدول 

 اصلی یهاهیفرض
ضریب 

 مسیر
t-

value 

تائید یا رد 

 فرضیه

  گرایی تحصیلیکمال

 تحصیلی یورزتعلل
 تائید 43/5 11/2

  گرایی تحصیلیکمال

 خودآگاهی هیجانی
 تائید 5/41 99/2

  خودآگاهی هیجانی

 تحصیلی یورزتعلل
 تائید 3/15 -43/1

 

به دست  یداریبا توجه به ضرایب معن دهدینشان م 4جدول نتایج 

آمده برای مسیرهای بین متغیرها، هر سه فرضیه مورد تائید قرار 

 گرانیباشد، ب 31/1بیشتر از  t-value. هنگامی که مقادیر ردیگیم

ت پژوهش اس یهاهیبودن پارامتر مربوطه و متعاقباً تائید فرض داریمعن

(. مقدار ضریب معناداری برای هر فرضیه اول، دوم و 2212)وینزی، 

که این مقادیر باالتر  باشدیم 3/15و  5/41، 43/5وم به ترتیب برابر با س

 .پژوهش است یهاهیکه این مطلب حاکی از تائید فرض باشدیم 31/1از 

 

در خودآگاهی هیجانی  یگرمدل علّی برازش شده نهایی بررسی نقش واسطه :1 تصویر

 تحصیلی یورزتحصیلی و تعلل ییگرادر رابطه بین کمال

 

 یرهای، همه ضریب مسگرددیمشاهده م 2 تصویرطور که در همان

به دست آمده است. عالوه بر آن، نتایج  داریمستقیم به طور کامل معن

درون  2 تصویرکه در  t-valueپ که برای بررسی اآزمون بوت استر

 های پژوهش است.پرانتز آورده شده است حاکی از تأیید تمامی فرضیه

 GOFو  Q2و معیار  R2برای بررسی برازش مدل ساختاری، از ضرایب 

آمده  5جدول مدل در  یهابرای سازه Q2و  R2استفاده شد. مقادیر 

لی مدل از است. پس از بررسی برازش بخش ساختاری مدل، برازش ک

و همکارانش ارائه شده است،  Tenenhausکه توسط  GOFطریق 

که به عنوان مقادیر ضعیف،  31/2و  25/2، 21/2استفاده شد. سه مقدار 

معیاری  R2معرفی شده است. شاخص  GOFمتوسط و قوی برای 

معادالت  یسازاست که برای متصل کردن بخش ساختاری مدل

ان از تاثیری دارد که یک متغیر مستقل و نش رودیساختاری، به کار م

به عنوان  11/2و  33/2، 13/2. سه مقدار گذاردیبر یک متغیر وابسته م

 شده است. یمعرف R2مالک برای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی 
 

 های برازندگی مدل پیشنهادیشاخص :5جدول 

 R2 Q2 GOF 
 44/2  43/2 تحصیلی ییگراکمال

 44/2 521/2 35/2 خودآگاهی هیجانی

 44/2 523/2 33/2 تحصیلی یورزتعلل

 

 R2که در این پژوهش مقادیر  شودیدیده م 5جدول طور که در همان

 یرزوتحصیلی، خودآگاهی هیجانی و تعلل ییگرابرای متغیرهای کمال

 R2که هر سه مقادیر  33/2و  35/2، 43/2تحصیلی به ترتیب برابر با 

برای  44/2در سطح متوسط هستند. همچنین حاصل شدن مقدار 

GOF  در مدل نشان از برازش کلی قوی مدل پژوهش دارد؛ بنابراین

برازش بسیار خوبی حاصل شده است، که حاکی از برازش  یهاشاخص

 .باشدیها با این مدل ممناسب داده

 بحث

یلی تحص ییگراکمالهدف پژوهش حاضر، امکان بررسی رابطه علّی بین 

خودآگاهی  یگریانجیتحصیلی دانشجویان: با نقش م یورزو تعلل

هیجانی در قالب یک مدل معادالت ساختاری بود. نتایج نشان داد که 

برازش نسبتاً خوبی حاصل  یهادر مدل پیشنهادی پژوهش، شاخص

 44/2) باشدیمها با این الگو شده است که حاکی از برازش مناسب داده

 =GOFبه دست آمده برای  یداری(. همچنین با توجه به ضرایب معن

مسیرهای بین متغیرها، هر سه فرضیه پژوهش حاضر مورد تائید قرار 

 ییگراگرفت. فرضیه اول این پژوهش به بررسی رابطه بین کمال

 یهاافتهیکه  پردازدیتحصیلی دانشجویان م یورزتحصیلی و تعلل

 ≤ 2221/2) یدارین فرضیه با سطح معنپژوهش حاضر نشان داد ای

P( ضریب مسیر ،)14/5( و -11/2  =t-value  .مورد تائید قرار گرفت

ضرایب همبستگی میان متغیرهای این سؤال پژوهشی نشان داد که 

تحصیلی دانشجویان مثبت و  یورزو تعلل ییگرارابطه بین کمال

و با  [22, 1] ناهمسو ییهاپژوهش یهاافتهیبود. این نتیجه با  داریمعن

و  Hewitt. [21, 22, 19] پژوهشگران دیگر همسو است یهاافتهی

Flett ه ، ناخودآگاه بدیشیاندیم ییگراهنگامی که به کمال ندیگویم

که برای کار موردنظر، به مهلت و زمان بیشتری  دیکنیخود تلقین م

ر که به فوریت کار نیندیشید، بلکه به بهت شودینیاز دارید و این باعث م

با خطاکاری  ییگراارائه کردن آن توجه داشته باشید. معموالً کمال

بودن کارها فکر  نقصیهمراه است؛ کسی که همیشه به کمال یا ب

و به همین جهت به خطا کشیده  سازدیی نمچیز او را راض، هیچکندیم

و  ندیبیگرا همیشه خود را در معرض آسیب م. انسان کمالشودیم

مبادا کارش مطلوب واقع نشود یا مبادا در کارش نقصی پدید  ترسدیم

. [21] آید به همین علت، ممکن است در شروع کارش دچار تعلل شود

زان ورگراها و تعللاند که کمالبرخی دیگر از پژوهشگران هم اشاره کرده

ها مشترک هستند هر دو استانداردهای سطح باال در برخی مشخصه

پیرو باورهای غیرمنطقی باشند در حاالی که  خواهندیو م [19]دارد 

. از آنجا که که [22] دهندیهر دو به موفقیت دائمی تمایل نشان م

یشه را شامل شود( ر ییاگر)صرفنظر از اینکه کدام بعد کمال ییگراکمال
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گفت  توانیدر باورهای غیرمنطقی و ترس افراطی از شکست دارد، م

ی کارانه در امور تحصیلترس از شکست دانشجو را تشویق به رفتار اهمال

گرا، اضطراب ناشی از . به عبارت دیگر، دانشجویان کمالکندیخود م

در امور  یزورباورهای غیرمنطقی و ترس از شکست خود را با تعلل

 .[23] دهدیتحصیلی خود کاهش م

لی با تحصی ییگرافرضیه دوم این پژوهش به بررسی رابطه بین کمال 

پژوهش حاضر  یهاافتهیکه  پردازدیخودآگاهی هیجانی دانشجویان م

( ضریب مسیر P ≤ 2221/2) یدارینشان داد این فرضیه با سطح معن

مورد تائید قرار گرفت. ضرایب همبستگی  t-value=  5/41( و 99/2)

با  ییگرامیان متغیرهای این فرضیه نشان داد که رابطه بین همه کمال

بود. شواهد پژوهشی نیز مؤید  داریخودآگاهی هیجانی، مثبت و معن

نی گفت کسا توانی. در تبیین این یافته م[25, 24, 11] این یافته است

که خودآگاهی هیجانی باالیی دارند به توانایی و نقاط قوت و ضعف خود 

در جهت افزایش نقاط قوت و  ییگراشناخت دارند از این رو رگه کمال

ه ک شودی. چنین استنباط مردیگیها شکل مکاهش نقاط ضعف در آن

 خودآگاهی هیجانی باشد. به نظر کنندهینیبشیپ تواندیم ییگراکمال

کسانی که خودآگاهی هیجانی باالیی دارند توانایی خوبی در  رسدیم

خود و دیگران دارند  یهاجانیشناخت، فهمیدن، بیان کردن و کنترل ه

ها نیز قاعدتاً باید از نوع بهنار باشد آن ییگراویژگی کمال خاطرنیبه هم

ه گفت کسانی ک توانی، همچنین در تفسیر این یافته مکندیرشد م

خودآگاهی باالیی دارند به توانایی و نقاط قوت و ضعف خود شناخت 

بهنجار در جهت افزایش نقاط قوت و  ییگرارگه کمال رونیدارند از ا

. بنابراین [21] کندیو رشد م ردیگیها شکل مکاهش نقاط ضعف در آن

تی یک سازه شناخ به عنوان ییگراکمال کهنیاین یافته بابا توجه به ا

یک  به عنوان ییگرابین سازه کمال توانیم شودیشخصیتی محسوب م

بین سازه  توانیم شودیسازه شناختی شخصیتی محسوب م

به عنوان متغیری شناختی با خودآگاهی هیجانی به عنوان  ییگراکمال

یکی دیگر از متغیرهای شخصیتی شناختی پل ارتباطی برقرار نمود و 

 .[21] این رابطه را مورد بررسی قرار داد

ا تحصیلی ب ییگرافرضیه سوم پژوهش به بررسی رابطه بین کمال 

خودآگاهی هیجانی اشاره دارد. این  یگریانجیتحصیلی با م یورزتعلل

( و -43/1( ضریب مسیر )P ≤ 2221/2) یداریفرضیه با سطح معن

3/15  =t-value  مورد تائید قرار گرفت. ضرایب همبستگی میان

با بررسی همبستگی میان خودآگاهی  توانیمتغیرهای این فرضیه را م

تحصیلی نشان داد که این ضریب همبستگی  یورزهیجانی با تعلل

تحصیلی  یورزخودآگاهی هیجانی و تعللحاکی از آن است که میان 

سایر تحقیقات ه با نتایج وجود دارد. این یافت داریرابطه منفی معن

گر آن است که با افزایش خودآگاهی هیجانی میزان گرایش فرد نشان

یز دیگر ن یهاپژوهش یهاافتهیکه با  ابدیینیز کاهش م یورزبه تعلل

اشاره کرد  توانیدر تبیین این یافته م [31-29, 13] همسو است

افرادی که در مقیاس خودآگاهی هیجانی نمرات باالتری کسب 

، به احتمال بیشتری در زمان حال حضور دارند، نسبت به کنندیم

بیرونی، هوشیار و آگاه هستند، نگرش درونی و  یهادهیپد

را در خود پرورش  هادهیهمراه با پذیرش نسبت به پد گرانهرقضاوتیغ

ه سازند یاوهیاند و به جای برخوردهای واکنشی و غیرسازنده، به شداده

ملکرد ، در نتیجه عکنندیو کنشگرانه در برابر اتفاقات زندگی مقابله م

زندگی به خصوص در تحصیل از خود  مختلف یهابهتری نیز در جنبه

. همچنین خودآگاهی هیجانی به افراد در تعدیل و دهندینشان م

مدیریت هیجانات خوشایند و ناخوشایند کمک اساسی کرده و افراد را 

جه به و در نتی رندیگیبه راحتی تحت تأثیر منفی هیجانات خود قرار نم

چون هم اصلحیو ب نیآفراحتمال کمتری به رفتارهای مشکل

 .[13] آورندیروی م یورزتعلل

که بین خودآگاهی هیجانی و انجام  دهدینشان مها نتایج برخی پژوهش

درکاهش  تواندیتکلیف، ارتباط مثبتی وجود دارد که این امر م

، قدرت یآگاهدانشجویان مؤثر باشد با افزایش ذهن یورزتعلل

خودمدیریتی و تنظیم هیجان در فرد باال رفته و افرادی که افزایش 

در  یهالحظه حال و محرک، روی ندینمایرا تجربه م یآگاهحالت ذهن

و در نتیجه نسبت به  شوندیحال تغییر درونی و بیرونی متمرکز م

 یهاو در نتیجه نسبت به نشانه شوندینیز آگاه م یورزتعلل یهانشانه

که  دشویو این آگاهی مانع از این م کنندینیز آگاهی پیدا م یورزتعلل

. رابطه بین [4] بیندازد فرد به هر دلیل و توجیهی کارها را به تعویق

اصلی هوش  یهامتغیر خودآگاهی هیجانی به عنوان یکی از مؤلفه

 اردیحصیلی که در پژوهش حاضر منفی و معنت یورزهیجانی و تعلل

بود، به عواملی بیش از یک رابطه خطی بین این دو متغیر مربوط است. 

در مطالعه پیشایندهای شناختی  Rothblum و Solomonتحصیلی 

( 1اند: پیشایند مهم را فهرست کرده 13، دست کم یورزعاطفی تعلل

 یریگمی( دشواری در تصم3بودن  نقصییا ب ییگرا( کمال2اضطراب 

( تنفر از وظیفه و تحمل اندک ناکامی 5( استقالل و جستجوی کمک 4

( ضعف در 3( ترس از موفقیت 9 یجراتی( ب1( حرمت خود پایین 1

( خطرپذیری 12( تنبلی 11( سرکشی در برابر مهار 12مدیریت زمان 

 .[32] ( تأثیر همگنان13

نتایج آن را محدود  یریپذمی، تعمهاتیدر این مطالعه برخی از محدود

 یهااهیتی مقطعی دارد بنابراین، طرح. اول، مطالعه حاضر مکندیم

آن برای محققان  یهاافتهیعلی و معلولی بر اساس  یهااستنتاج

مند به این قلمرو نیست. بر این اساس، به محققان عالقه ریپذامکان

که در  رنگندهیبا استفاده از طرح تحقیقاتی آ شودیپژوهشی پیشنهاد م

به عمل آمده از مفاهیم مختلف در فواصل  یهایریگآن تمامی اندازه

 یشناختروان یها، روابط علی بین سازهشوندیزمانی متفاوت انجام م

چندگانه را در الگوی ساختاری مفروض بیازمایند؛ بنابراین، با هدف 

ردی کارک یهایژگیکسب اطالع از تغییرپذیری یا عدم تغییرپذیری و

اطالعات با  یآوروض، جمعمفاهیم منتخب و رد یا قبول مدل مفر

. دوم، نتایج مطالعه شودیاستفاده از طرح تحقیق طولی پیشنهاد م

چون بسیاری از مطالعات دیگر به دلیل استفاده از ابزارهای حاضر هم

خودگزارشی به جای مطالعه رفتار واقعی، ممکن است 

مبتنی بر کسب تأیید  یهاوهیکنندگان را به استفاده از شمشارکت

 یهااسیماعی ترغیب کند. به بیان دیگر، به منظور تأیید مقاجت

 یهااز مشاهده رفتاری و دیگر شاخص شودیخودگزارشی پیشنهاد م

 نمونه مطالعه حاضر فقط کهنیبالینی استفاده شود. سوم، با توجه به ا

از بین دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمانشاه انتخاب 

کارکردی مفاهیم منتخب در  یهایژگیو یدهمیمشدند، بنابراین تع

نمونه دیگری است. چهارم، با  یهامدل مفروض، نیازمند انتخاب گروه

توجه به نقش تفسیری متغیر جنس در بافت مطالعاتی، جنسیت یکی 

ه ک شودیمطالعه حاضر بود بنابراین پیشنهاد م یهاتیدیگر از محدود

ل مفروض پژوهش حاضر در دو روابط ساختاری مفاهیم منتخب در مد
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جنس با یکدیگر مقایسه شود. با اسناد به نتایج حاصل از این پژوهش، 

ی، یعن مدارشتنیخو ییگرامثبت کمال یهایژگی، وشودیپیشنهاد م

تالش و رقابت برای پیشرفت. عزت نفس و خودشکوفایی در دانشجویان، 

همچنین با توجه  در اولویت کاری نهادهای آموزشی مربوطه قرار گیرد.

نظیر اضطراب،  یورزبه پیشایندهای مطرح شده در ارتباط با تعلل

نفس پایین، ترس از شکست، افسردگی، ترس از ارزیابی منفی، عزت

رونجور خویی، ضرورت شخصیتی مثل روان یهایژگی، وییگراکمال

دارد که نهادهای مربوط به سالمت روان دانشجویان بیش از پیش در 

برای  یورزو بررسی این پیشایندهای اثرگذار بر تعللتشخیص 

صرفنظر از  Waltersاهتمام ورزند. چرا که به گفته مداخالت بهنگام. 

به دلیل پیامدهای شناختی و هیجانی منفی  یورز، تعللیشناسسبب

 واندتیکه خود م شودیکه به دنبال دارد، رفتاری ناسازگارانه محسوب م

روانی مختلف در زندگی دانشجویان،  یهایماریدر ایجاد استرس و ب

 .[33] مانع از رشد سالم آنان در ابعاد مختلف زندگی شود

 یریگجهینت

پژوهش حاضر و همچنین پیشینه پژوهشی مختلف  یهاافتهیبا توجه به 

ی نقش تحصیل ییگرانتیجه گرفت که کمال توانیکه به آن اشاره شد، م

مهمی در ابعاد مختلف زندگی از جمله بعد تحصیلی و سالمت روان 

ر به نقش مهم این متغی یتوجهیبه طوری که ب کندیدانشجویان ایفا م

تحصیلی را در پی داشته باشد.  یورزافت تحصیلی و تعلل تواندیم

بنابراینف نیازمند توجه هر چه بیشتر مسئوالن آموزشی کشور به 

در زمینه تحصیلی و بهداشت  یشناختاهمیت مباحث و مداخالت روان

 روان دانشجویان علوم پزشکی است.

 سپاسگزاری

پژوهشگران بدین وسیله مراتب تشکر و قدردانی خود را از کلیه 

نشگاه رازی کرمانشاه که ما را در انجام این پژوهش یاری دانشجویان دا

 .ندینماینمودند، ابراز م

 تأییدیه اخالقی

به منظور اجرای تحقیق ضمن اخذ مجوزهای الزم، بعد از توضیح اهداف 

پژوهش و ارائه اطالعات ضروری تحقیق، رضایت آگاهانهّ اعضای نمونه 

 برای شرکت در مطالعه حاضر گرفته شد.

 ض منافعتعار

 تعارض منافعی وجود ندارد. گونهچیبین نویسندگان، ه

 منابع مالی

شخصی نویسندگان تهیه شده  یهانهیتحقیق حاضر صرفاً با هز

 است.
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