
 

 

 

 

 ابتدایی  آموزان پایه ششمکاری تحصیلی در دانشاهمالگرایی و رابطه هوش هیجانی، کمال

 *1یدوگورصغری یوسفی 

 2عموپورمسعود 

   چکیده

 .بودکاری تحصیلی آموزان و اهمالگرایی دانشبررسی رابطه هوش هیجانی، کمالهدف پژوهش حاضر  هدف:

جامعه آماری آن را تمامی دانش آموزان پسر سال ششم دوره ابتدایی ناحیه یک رشت  بود.همبستگی  -توصیفی از نوع پژوهش حاضر روش:

گیری نفر با استفاده از نمونه 240بر اساس جدول کرجسی و مورگان . از بین جامعه آماری، دادندتشکیل 1397-1396در سال تحصیلی نفر(  2218)
 هوش هیجانی شرینگ(، پرسشنامه 1991گرایی چند بعدی هویت و فلت )ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه کمال ای انتخاب شدند.خوشه

 spss21با استفاده از نرم افزارها با استفاده از همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره . داده( بود1984)پرسشنامه سولومون و راث بلوم  و(1996)
 تجزیه و تحلیل شد. 

همچنین (. p<01/0) داشتکاری رابطه وجود گرایی کل( با اهمالمدار و کمال)خویشتن گراییهای کمالبین مولفه نتایج نشان داد که یافته ها:

  (.p>01/0) نداشتکاری رابطه وجود هیجانی با اهمال بین هوش

رو الزم است که هوش هیجانی به عنوان یک یابد. از اینها افزایش میکاری آن، اهمالآموزاندانشگرایی در افزایش کمالبا  نتیجه گیری:

 مهارت در واحدهای درسی آنان گنجانده شود. 

 آموزان. کاری، دانشاهمالهیجانی،  گرایی، هوشکمال ها:کلیدواژه
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 مقدمه
به عنوان تمایل و ( 2007، 2چون و چرای زندگی است که میان اقشار مختلف تمام جوامع وجود دارد )استیلاز واقعیات بی 1کاریاهمال
( بیانگر 2010) 3شواهد تجربی کندی و تاکمن(. 2000 ،و همکاران تعریف شده است )جکسونقی نسبت به تأخیر انداختن کارها غیرمنط

های بهداشت روانی، عملکرد تحصیلی و مشکالت اجتماعی همراه است. کاری با مسائل ناهنجار گوناگونی در زمینهآن است که اهمال
برند و به کمک های منفی به کار میدانند که افراد برای تنظیم هیجانکاری را یک راهبرد می( اهمال1994بامیستر، هیدرتون و تایس )

 (.267، ص 1388کنند )حسینی و خیر، شوند و احساس بهتری را تجربه میهای منفی دور می، دست کم به صورت گذرا از هیجانآن
-کاری در تصمیمکاری تحصیلی، اهمالای شناختی، عاطفی و رفتاری است و برای آن انواع مختلفی از جمله اهمالکاری پدیدهاهمال

 به عقیده روساریو، (.1390، و حسینچاری گونه مشخص شده است )نامیانکاری وسواسو اهمال رنجورانه،کاری روانگیری، اهمال
گرایی هـای زندگی روزانه ممکن است اتفاق بیفتد، اما اهمالکـاری در تمـام فعالیـتکـه اهمـال با وجـود این (2009) 4کاستا و نونز

 (.1391حیدری و صاداقی،  )مطیعی،  بیشتری دارددر زمینه انجام تکـالیف درسـی فراوانـی 
( 2003، 5های اخیر مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفت و از آن به عنوان یک عادت بد )چیسکاری تحصیلی در سالاهمال

تکالیفی که بایستی در مدت بویژه در ، کنندیاد شده است که بسیاری از افراد در کارهای منظم روزانه تجربه می ،و یک مشکل رفتاری
( نیز بر این باورند که 1995و همکاران ) 7فراری (.2007، 6وال و همکارانز، به نقل از اکین2004هاراتی،  معینی انجام شوند )آوینی و

عادت در جوامع مختلف این شود. کاری نامیده میدر آغاز و تکمیل تکالیف تا حد تجربه احساس ناراحتی، اهمالتاخیر هدفمندانه و دایمی
درصد از  95کنند که ( از آن به عنوان یک بیماری یاد می1382طوری که الیس و نال )شایع است و شیوع آن روندی گسترده دارد، به

های شناختی، عاطفی و رفتاری آن، ابعاد کاری با توجه به پیچیدگی و مولفه(. اهمال1382مردم به آن مبتال هستند )الیس و نال، 
و فراری،  9گیری )ایفرتکاری در تصمیم(، اهمال1987و همکاران،  8کاری تحصیلی )هیلتوان به اهمالگوناگونی دارد، از جمله می

، به نقل از حقانی و همکاران، 1977 ،رنجورانه )الیس و تاسکاری روان( و اهمال1991گونه )فراری، کاری وسواس(، اهمال1989
مون  ؛2001و همکاران،  کاری تحصیلی )استیلخصوص در حوزه تعلیم و تربیت، اهمالترین شکل آن، بهمتداول( اشاره کرد. اما 1395

های ترم در ماده شدن برای امتحانات و ارائه پروژهآکاری تحصیلی، یعنی تکمیل تکالیف خانه، ( است. اهمال2005، 10و ایلینگوورث
 (. 1988و همکاران،  11آخرین لحظات )میلگرام

شناختی، باورهای  روانشناسان نظر زا شود.می گرفته یاد فرد پیشین هایتجربه و محیط اهمالکارانه، براساس رفتار رفتارگرایان، دیدگاه از
 تکالیف در انجام شانتوانایی ستنها بر اسا را خود ارزش که آموزانیدانش در ویژهبه دهد؛می شکل را کارانهاهمال رفتار غیرمنطقی،

 .(1390سنجند )سپهریان، می
توان به گرفتن کاری ذکر شده است: از جمله این پیامدهای زیانبار، میهای متعدد، پیامدها و نیز دالیل متعددی برای اهمالطی پژوهش

 پاییناعتماد به نفس ، (2008و همکاران،  13)ویلیامز ( استرس و نگرانی2008، 12)استیل های پایین کالسی، انصراف از تحصیلنمره

( اشاره 2010(، ایجاد حاالت خجالت و عقده حقارت )حسین و سلطان، 187 :2008)فراری و پایچیل،  (، پیشرفت کم2007)استیل، 
های مدیریت زمان، باورهای خودکارآمدی ضعیف، ناراحتی ناشی از دشواری انجام کارها توان به ضعف مهارتکرد. همچنین می
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(، حرمت نفس پایین، ترس از ،2007، 2ناتوانی در تمرکز کردن، اضطراب، وابستگی )هاول و واتسون (،2007و همکاران،  1)الکساندر
 . ( اشاره کرد2003و همکاران،  3(، داشتن انتظارات غیر واقعی، عادات کاری )سنکال98 :1992ارزیابی منفی )فراری، 

 هیجانی، گلمن، هوش نظر از موزان مرتبط است.آهیجانی دانشکاری تحصیلی با هوش اند که اهمال( مدعی2009و همکاران ) 4دنیز

 است مربوط دیگران های احساسیحالت همچنین و خود احساسات بر نظارت و اداره فرد در توانایی به که هاستمهارت از ترکیبی

آورد )سانچز می هماهنگی الزم میان عواطف و احساسات برای ارتقا عاطفی و هوشی را فراهم همچنین(. 2014)امانی و همکاران، 
ترین ابعاد هوش هیجانی توانایی ( یکی از مهم2007، به نقل از الکساندر و همکاران، 1995به گفته فلت و همکاران ) (. 2011رویز، 

موزان آآموزان دارد. چرا که دانشکاری تحصیلی دانشهمبستگی باالیی با اهمالعد از هوش هیجانی از باشد، این بُبله با استرس میامق
موزان در مقابله با مسائل روزانه خود آکنند. در نتیجه دانشکاری تحصیلی به عنوان ابزاری برای مقابله با استرس استفاده میاز اهمال

توانند از توانایی )هوش هیجانی( غلبه بر استرس برخوردارند می شوند. افرادی کهکاری متوسل میهمچون شرایط تحصیلی به اهمال
(. وقتی چنین راهبردهای 324 :1999های موجود را در اختیار بگیرند )فراری و همکاران، برای غلبه بر مشکالت بهترین استراتژی

کاری مشکالت خود آموزان بتوانند بدون اهمالرود که دانشگردد، انتظار میای با استرس )از طریق هوش هیجانی( مفروض میمقابله
 (. 2009را حل نمایند )دنیز و همکاران، 

کاری افراد و اضطراب به عنوان عامل مهم در جهت تمایالت افراد تحقیقات نشان داده است که همبستگی معنادار و مثبتی بین اهمال
(. یعنی، اضطراب یکی از مهمترین فاکتورهای 626 :2009همکاران،  نیز ودکارانه وجود دارد )برای دست یازیدن به رفتارهای اهمال

(. در نگاهی دیگر، روابط میان فردی و ارتباطات اجتماعی افراد در افراد با 1997، 5کارانه است )اونز و نیوبگینبین رفتارهای اهمالپیش
کاران در کارانه برخوردارند، به عبارت دیگر، اهمالاهمالباشد، این افراد از کمترین میزان رفتارهای هوش هیجانی باال پر رنگ می

، به نقل از 2006ای هستند )بالکیس، برقراری ارتباط درست اجتماعی، تصمیمات درست و مدیریت زمان خود دچار مشکالت عدیده
گرایی است. نتایج تأثیرگذار باشد کمالکاری تواند به طور بالقوه بر اهمالیکی دیگر از متغیرهایی که می(. 2009، و همکاران دنیز

گرایی ویژگی کمال گرایی با یکدیگر در ارتباطند.کاری و کمال( نشان داده است که اهمال2009 :7، یائو2010، 6چندین پژوهش )کاپان
، 8است )لو و ابوت شود و با ترس شدید از شکست، اجتناب و شرم مرتبطشخصیتی است که با استانداردهای باالی عملکرد شناخته می

و کمال گرایی روان  10گرایی بهنجاردو بعد کمال ( در تعریف خود در چهارچوب یک مدل نظری،1978) 9نخستین بار هماچک (.2013
 (.1391، نوشری )رنجبر را مطرح کرد 11رنجورانه

گرایی از دیدگاه فراست ( است. ابعاد کمال2003)مارتن، الهارت و روزن بلیت  الگوی دیگر از کمال گرایی چند بعدی، الگوی فراست، 
؛ و همکارانش عبارتند از: الف. نگرانی درباره اشتباه؛ ب. شک درباره عملکرد؛ ج. معیارهای فردی؛ د. انتظارات والدین؛ ه. انتقاد والدین

ی، طبقه بندی آن به صورت کمال گرایبندی کمالاز الگوهای طبقهدیگر یکی همچنین  (.2005، 12و. سازماندهی )شافران و مانسل
( نیز برای 2002) 14فلت و هویت(. 2008، 13گرایی سازگارانه در برابر ناسازگارانه، با کمال گرایی سالم در برابر نوروتیک است )هربرت
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. در حالی که کمال 3مدارو جامعه 2، دیگرمدار1اند که عبارتند از: کمال گرایی خویشتن مدارکمال گرایی سه مؤلفه اساسی در نظر گرفته
که با خودنکوهی و خودانتقادی مرتبط است، کمال گرایی دیگرمدار گرای خویشتن مدار، معیارهای باالیی را برای خود در نظر می گیرد 

ه گرایی به نکوهش دیگران، عدم اعتماد بشامل معیارهای باال برای دیگران و توقعات زیاد و غیرمنطقی از آنان است. این نوع کمال
گرایی دیگرمدار، تمرکز فرد به عقیده فلست و هویت، در کمال (.1393شود )قدمی، ها منجر میدیگران و احساس خشم نسبت به آن

مدار، فرد باور دارد که دیگران گرایی جامعهبر رفتار دیگران است و رفتار آنان باید از دید وی کامل و دور از هر اشتباهی باشد. در کمال
داند )بشارت، جامعه( معیارها و انتظارات افراطی برای او در نظر گرفته تند و او خود را ملزم به برآورده ساختن این انتظارات می )خانواده و

( در پژوهش خود به بررسی رابطه بین خودکارآمدی تحصیلی، هوش 2014) 4هن و گوروشیت (.91: 1395 طاهری و غالمعلی لواسانی،
کاری تحصیلی تحصیلی پرداختند، به این نتیجه رسیدند که همبستگی معناداری بین هوش هیجانی و اهمالکاری هیجانی و اهمال

-کاری تحصیلی و منبع کنترل دانش( با عنوان بررسی تاثیر هوش هیجانی بر اهمال2009تایج پژوهش دنیز و همکاران )وجود دارد. ن

پذیری و مقابله با استرس، با تمایل های هوش هیجانی، یعنی وفقزیر مقیاسترین موضوعات پژوهشی، نشان داد آموزان یکی از مهم
 کاری تحصیلی همبستگی معنادار دارد. آموزان به اهمالدانش

آموزان، پژوهش حاضر قصد دارد تا به این شناسایی عوامل تاثیرگذار بر عملکرد تحصیلی دانش با توجه به اهمیت موفقیت تحصیلی و
آموزان گرایی دانشکمال و آموزان و هوش هیجانیکاری تحصیلی دانشپاسخ دهد که چه ارتباطی بین میزان اهمالپرسش اساسی 

 .وجود دارد

 

  روش

آموزان پسر پایه انشجامعه آماری پژوهش حاضر را د. بودتحقیق حاضر از نوع توصیفی همبستگی و از نظر هدف کاربردی بنیادی 

ه دست آمده شامل که بر اساس اطالعات ب دادندتشکیل  1395ششم ابتداییِ مشغول به تحصیلِ ناحیه یک رشت در سال تحصیلی 
آوری ونه انتخاب شدند. جهت جمعنفر به عنوان نم 240ای، گیری تصادفی خوشهها، با استفاده از روش نمونهاز بین آنو  بودنفر  2200

 ابزارهای زیر مورد استفاده قرار گرفتند: اطالعات،
( روی نمونه 1381( ابداع و در ایران توسط بشارت )1991این مقیاس توسط هویت و فلت ):  (MPS)گراییمقیاس چند بعدی کمال

، ده ماده 5مدارگرایی خویشتنسوالی است که ده ماده اول آن کمال 30این مقیاس یک آزمون . ایرانی هنجاریابی واعتباریابی شده است
سنجد. ( می5تا  1ای لیکرتی )از نمره در یک مقیاس پنج درجه 7مدارگرایی جامعهو ده ماده آخر، کمال 6گرایی دیگرمداردوم آن کمال

را بدست آورده است دارای 10است. یعنی کسی که نمره  50و  10گانه به ترتیبهای سهحداقل و حداکثر نمره آزمودنی در زیر مقیاس
گرایی گرایی در هر یک از سه بعد کمالرا کسب نموده دارای بیشترین میزان کمال 50گرایی و کسی که نمره کمترین میزان کمال

در اعتباریابی مقدماتی فرم ایرانی، این مقیاس روی باشد. ها به صورت معکوس میگذاری مقیاس برای تمام دادهباشد. روش نمرهمی
مدار گرایی خویشتنهای مختلف دانشگاه تهران، آلفای کرونباخ به دست آمده برای کمالدانشجویان دانشکدهنفری از  180یک نمونه 

باالی مقیاس است.  1بوده، که نشانه همسانی درونی 0 /78مدار گرایی جامعه، و برای کمال83/0گرایی دیگرمدار ، برای کمال90/0
گرایی ، و برای کمال84/0مدار گرایی خویشتنای برای کمالدو نوبت با فاصله چهار هفتهنفر از دانشجویان در  40ضرایب همبستگی بین 

 پژوهشباشد. در این بود که نشانه پایایی بازآزمون باالی فرم ایران مقیاس می 80/0مدار گرایی جامعهو برای کمال 82/0دیگرمدار 
 است.  89/0ابعاد کمال گرایی برابر  پرسشنامهضریب آلفای کرونباخ بدست آمده برای 
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2 . Other-oriented perfectionism 
3 . Socially prescribed perfectionism 
4 . Hen, &Goroshit 
5. Self-oriented perfectionism 
6 . Other-oriented perfectionism 
7 . Socially prescribed perfectionism 

http://hamyaryiran.ir/forum69.html
http://hamyaryiran.ir/forum69.html
http://hamyaryiran.ir/forum42.html
http://hamyaryiran.ir/forum42.html
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( تنظیم شده است 1995بر اساس نظریه گلمن ) 1996پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ در سال : پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ
صوری ) سط من شگاه عالمه هنجاریابی گردید. این 1380و در ایران تو شد دان سی ار شنا شجویان کار صورت مقدماتی بر روی دان ( به 

های اجتماعی در دهی، انگیزه، همدلی و مهارتســوال اســت که از چندین جنبه هوش هیجانی )خودآگاهی، خودنظم 70آزمون دارای 
شتن  دهدشغل( را مورد ارزیابی قرار می سواالت آزمون به دالیل مختلف از جمله ندا شدن در ایران تعدادی از  که البته بعد از هنجار 

شده دارای  ست. در نتیجه آزمون هنجار  شده ا سوال، طوالنی بودن، عدم تطبیق با فرهنگ ایران حذف  صات الزم  شخ سوال  33م
فه هوش هیجانی )خودآگاهی، خودکنترلی، خ ـــت. این آزمون پنج مول های اجتماعی( را ودانگیزی، هوشـــیاری اجتماعی، مهارتاس

نمره آن مربوط به هرکدام  5کند که گویی به این آزمون، شش نمره جداگانه دریافت میکند. هر آزمودنی، پس از پاسخگیری میاندازه
 نمره به صورت کلی است.  1ها و از مولفه

( طراحی شد. این مقیاس 1984این پرسشنامه توسط سولومن و راثلبوم ): (PASSکاری تحصیلی دانشجویان )پرسشنامه سنجش اهمال
کاری توسعه یافته است. این مقیاس از دو بخش تشکیل گیری فراوانی پیشایندهای رفتاری شاختی اهمالماده برای اندازه 44شامل 

مقاله ترمی، ب( آمادگی برای امتحان، ج( سنجد الف( نوشتن کاری را در شش حوزه تحصیلی میشده است. بخش اول شیوع اهمال
مالقات  ...( مطالعه هفتگی و استمرار آن، د( انجام کارهای اجرایی دانشگاهی )مانند فرم پرکردن، ثبت نام، گرفتن کارت دانشجویی و

کاری در سنجش شیوع اهمال با اساتید و یا استاد راهنما(، و انجام تکالیف تحصیلی به طور کلی. در استفاده از این پرسشنامه با هدف
کاری باشد، استفاده از گردد. و اگر هدف بررسی شیوع و دالیل اهمالسوال اول توصیه می 18آموزان، استفاده از دانشجویان یا دانش

 بدست آمد.  87/0( 1388هر دو بخش پرسشنامه ضروری است. میزان اعتبار و روایی آن در پژوهش بشارت و همکاران )
 

 اهیافته
 ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده

 کاری تحصیلی رابطه وجود دارد. آموزان و اهمالگرایی دانشفرضیه اصلی: بین هوش هیجانی، کمال
کاری تحصیلیآموزان و اهمالگرایی دانشآزمون همبستگی در بررسی رابطه هوش هیجانی، کمال .1جدول   

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

گرایی کمال
 مدارخویشتن

1          

گرایی کمال
 دیگر مدار

000/1** 1         

گرایی کمال
 مدارجامعه

134/0* 135/0* 1        

       1 **267/0 -108/0 079/0 خودانگیزی

      1 118/0 035/0 -**339/0 **386/0 خودآگاهی

     1 030/0 **224/0 **922/0 110/0 102/0 خودکنترلی

هوشیاری 
 اجتماعی

090/0- 132/0*- 275/0** 796/0** 158/0* 296/0** 1    

های مهارت
 اجتماعی

369/0** 298/0**- 086/0 195/0** 810/0** 151/0-* 148/0** 1   

  1 -**370/0 057/0 **205/0 **382/0 -046/0 **245/0 **898/0 **994/0 گراییکمال

هوش 
 هیجانی

295/0-* 267/0**- 368/0** 661/0** 735/0** 363/0** 679/0** 716/0** 246/0** 1 

 017/0 **187/0 -040/0 055/0 048/0 031/0 055/0 064/0 056/0 **184/0 کاریاهمال
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( و R 01/0>P=134/0مدار )گرایی جامعه(، کمال R ،01/0>P=00/1های کمال گرایی دیگرمدار )دهد بین مولفهنشان می 1جدول 
های هوش هیجانی با باشد و بین مولفهکاری تحصیلی رابطه معنادار می( با مولفه اهمالR ،01/0>P=716/0گرایی کل )نمره کمال

 کاری رابطه معنادار نیست. اهمال
 یجانیکاری و هوش هگرایی، اهمالگام متغیرهای کمالبهتحلیل رگرسیون گام .2جدول 

 مدل
ضریب 
 همبستگی

(r) 

 ضریب تعیین
(2r) 

 ضریب تعدیل
(2r. Ad) 

خطای انحراف از 
 برآورد

 واتسن -دوربین
(DW) 

 86/24 036/0 040/0 199/0 کمال گرایی خویشتن مدار
873/0 

 02/24 099/0 107/0 327/0 کمال گرایی دیگر مدار

دهد. نتایج حاکی از آن است که در ( را نشان می873/0بودن اجرای رگرسیون )واتسن جهت مجاز  -، آماره آزمون دوربین2جدول 
=  040/0گرایی دیگرمدار وارد معادله شده است. ضریب تعیین )مدار و در مرحله دوم مؤلفه کمالگرایی خویشتنمرحله اول مؤلفه کمال

2r کاری مشترک است. همچنین با وارد شدن مدار با اهمالگرایی خویشتندرصد واریانس بین کمال 04/0( بیانگر آن است که حدود
 (. 2r = 107/0یابد )افزایش می 10/0مدار، این میزان به گرایی دیگرمؤلفه کمال

  آزمون تحلیل واریانس )آنوا( برای معناداری رگرسیون .3جدول 

 منبع تغییرات مدل
 مجموع مجذورات

(SS) 
 درجه آزادی

(df) 
 میانگین مجذورات

(MS) 
F 

 سطح معناداری

(Sig) 

 مدارگرایی خویشتنکمال
 55/6024 1 55/6024 رگرسیون

74/9 002/0 
 02/618 236 8/145854 باقی مانده

 گرایی دیگرمدارکمال
 54/8096 2 09/16193 رگرسیون

02/14 000/0 
 38/577 235 3/135686 باقی مانده

توان درصد اطمینان می 99(. بنابراین با P< 01/0مشاهده شده در سطح آلفای یک درصد معنادار است ) Fدهد که نشان می 3جدول 
 نتیجه گرفت که بین متغیرهای مورد بررسی رابطه خطی وجود دارد. 

 آزمون بتا و تحلیل رگرسیون به روش گام به گام .4جدول 

  مدل
 غیراستاندارد  استاندارد شده 

t 
 سطح معناداری

(Sig) B خطای استاندارد  
1 
 

(a )000/0 65/15  76/3 90/58 مقدار ثابت 

 002/0 12/3 199/0 097/0 304/0 کمال گرایی خویشتن مدار

2 

(aمقدار ثابت ) 000/0 58/16  66/3 76/60 

 000/0 21/5 692/0 203/0 05/1 کمال گرایی خویشتن مدار

 000/0 -19/4 -557/0 202/0 -848/0 کمال گرایی دیگر مدار

داری بعد دهد. میزان سطح معنیگرایی دیگرمدار را نشان میمدار و کمالگرایی خویشتنکاری و کمالی بین اهمالهرابط 4جدول 
-خویشتنگرایی ی کمالدرصد مؤلفه 99تر است، بنابراین با احتمال کوچک 01/0مدار از خطای نوع اول در سطح گرایی خویشتنکمال

گرایی دیگرمدار، از خطای نوع اول در سطح داری بعد کمالکاری است. همچنین، میزان سطح معنیدار اهمالمعنی کنندهبینیمدار پیش
 باشد. کاری میدار اهمالکننده معنیبینیگرایی دیگرمدار نیز، پیشکمال درصد مؤلفه 99تر است، بنابراین با احتمال کوچک 01/0

 692/0مدار، به اندازه گرایی خویشتنتوان نتیجه گرفت که به ازای هر تغییر در بعد کمالبنابراین، با فرض ثابت بودن سایر متغیرها، می
شود. بین سایر متغیرها با کاری تغییر ایجاد میدر میزان اهمال 557/0گرایی دیگرمدار، به اندازه و به ازای هر تغییر در بعد کمال

 کاری رابطه معنادار وجود ندارد. اهمال
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-هوش هیجانی دانشبین : فرضیه فرعی اول

  کاری تحصیلی رابطه وجود دارد.آموزان و اهمال
 کاری تحصیلیآموزان و اهمالگرایی دانشآزمون همبستگی در بررسی رابطه هوش هیجانی، کمال .5جدول 

 1 2 3 4 5 6 7 

       1 خودانگیزی

      1 118/0 خودآگاهی

     1 030/0 **224/0 خودکنترلی

    1 **296/0 158/0 **796/0 هوشیاری اجتماعی

   1 *148/0 *151/0 **810/0 **195/0 های اجتماعیمهارت

  1 **716/0 **679/0 **363/0 **735/0 **661/0 هوش هیجانی

 1 017/0 040/0 055/0 048/0 031/0 055/0 کاریاهمال

های اجتماعی( های هوش هیجانی )خودانگیزی، خودآگاهی، خودکنترلی، هوشیاری اجتماعی، مهارتبا توجه به نتایج جدول بین مولفه
 کاری رابطه معنادار نبود. و نمره کل هوش هیجانی با اهمال

  کاری تحصیلی رابطه وجود دارد.آموزان و اهمالگرایی دانشبین کمال فرضیه فرعی دوم:
  

43210-1-2-3
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 کاری تحصیلیموزان و اهمالآگرایی دانشآزمون همبستگی در بررسی رابطه هوش هیجانی، کمال .6جدول 

 1 2 3 4 5 

     1 مدارگرایی خویشتنکمال

    1 **885/0 گرایی دیگرمدارکمال

   1 *135/0 *142/0 مدارگرایی جامعهکمال

  1 **245/0 **898/0 **980/0 گراییلکما

 1 **187/0 064/0 056/0 *195/0 کاریاهمال

، R=187/0گرایی کل )( و نمره کمالR ،01/0>P=885/0مدار )گرایی خویشتنهای کمال، بین مولفه6با توجه به نتایج جدول 
01/0>Pها رابطه معنادار نیست. باشد. بین سایر مولفهکاری تحصیلی رابطه معنادار می( با مولفه اهمال 
 

 گیریو نتیجه بحث 
بر نتایج بدست  مبتنیکاری تحصیلی انجام شد. آموزان و اهمالگرایی دانشبه منظور بررسی رابطه هوش هیجانی، کمالحاضر پژوهش 

کاری تحصیلی گرایی کل با مولفه اهمالمدار و نمره کمالهای کمال گرایی دیگرمدار، کمال گرایی جامعهبین مولفهآمده مشخص گردید 
 کاری رابطه معنادار نیست.های هوش هیجانی با اهمالباشد و بین مولفهمی رابطه معنادار
(، 1391میرزایی و همکاران )(، 1393(، شاهرخی و همکاران )1393ذراتی و همکاران )(، 1392های سواری )آمده با یافتهنتیجه بدست

هن و گوروشیت (، 1389خلعتبری و همکاران )(، 1390گورویی و همکاران )(، 1390فاتحی و همکاران )(، 1391فر و همکاران )تمنایی
باشد. ( همسو می2009دنیز و همکاران )(، 2007واتسون ) و هاول(، 2011(، لی )2013(، چووچویی )2013و همکاران ) فریتزش(، 2014)

آمده در تبیین نتیجه بدست. نیست(، همسو 2013سارنی )(، 1391(، قراملکی )1391ییالق و همکاران )تحقیق با نتایج  اما نتیجه فوق
دانند، از هوش هیجانی بیشتری در روابط با دیگران برخوردارند و در حل مسأله آموزانی که خود را کارآمدتر میتوان گفت دانشمی

ریزی بردهای فراشناختی بازبینی و برنامهو استفاده از راه آموزان قوی و ضعیف در حل مسأله، از نظر دانشترند. دانشجویان و دانشموفق
 با یکدیگر متفاوتند. 

آموزی بخواهد کاری را به بهترین نحو انجام دهد باید گفت که اگر دانشگرایی کاری و کمالاهمالدر مورد ارتباط معنادار بین دو متغیر 
دارد. طفره های موفق باز میامر عاملی است که او را از فعالیتشود و این و شکست میدچار ناکامی را نداشته باشد، طبعا  آن یولی توانای

گرا افراد کمال همچنینجویی و سپس به شکل عادت ظهور خواهد کرد. کاری در این افراد ابتدا به صورت بهانهرفتن از کارها و اهمال
توانند به این اهداف دست پیدا کنند و قدند نمیکه معت گیرند و به خاطر اینمعیارهای سطح باال و غیر واقعی برای خود در نظر می

و ممکن است دچار  دادهشان را انجام توانند تکالیفکنند نمیهمچنین بیش از حد درباره ارزیابی دیگران در مورد خودشان تامل می
 کاری شوند. اهمال

کاری رابطه معنادار وجود ندارد. هیجانی با اهمالهای هوش هیجانی و نمره کل هوش بررسی فرضیه فرعی اول نشان داد بین مولفه
(، دنیز و همکاران 2013سارنی )(، 1387سلطانی فر )(، 1391(، قراملکی )1391ییالق و همکاران ) هاینتیجه بدست آمده با یافته

ط با دیگران برخوردارند، هنگام آموزانی که از هوش هیجان خوبی در ارتباتوان گفت دانشها می( همسو است. در تبیین این یافته2009)
کنند با معنادارکردن اطالعات، ایجاد ارتباط منطقی با اطالعات قبلی، کنترل چگونگی این فرآیند و ایجاد محیط مطالعه سعی می

ادگیری خود یادگیری مناسب مطالب را یاد بگیرند و عملکرد تحصیلی خود را باال ببرند. یعنی با استفاده از هوش هیجانی بر چگونگی ی
گیرند و از آن کنند و در بیشتر موارد تکلیف را به عنوان چالش در نظر میها اغلب از راهبردهای هیجانی استفاده میواقف هستند. آن

ها با کوشش برای موفقیت، استفاده مناسب از راهبردهای یادگیری و نشان دادن کنند. آنبه عنوان فرصتی برای یادگیری استفاده می
آموزانی که کمتر از این راهبردها که دانشیابند، درحالیای دست میباالیی از احساس کارآمدی به پیشرفت تحصیلی قابل مالحظه سطح

ترین عوامل موفقیت توان گفت یکی از مهمشود. بنابراین میوار است و فقط با تکرار انجام میها طوطیکنند، یادگیری آناستفاده می
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توانند های مطالعه و یادگیری است، زیرا اغلب آنان با درک بهتر فرایند یادگیری میزان، آشنایی و کاربرد مهارتآموتحصیلی دانش
رو عملکرد تحصیلی خود را بهبود بخشند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین متغیرهای مورد مطالعه رابطه معنادار نبوده است. از این

 آموزان آموزش داده شود. ها به دانشان در کنار سایر مهارتهای اساسی هیجالزم است مهارت
کاری گرایی کل با مؤلفه اهمالمدار و نمره کمالگرایی خویشتنهای کمالهمچنین بررسی فرضیه فرعی دوم نشان داد بین مولفه

(، 1393ذراتی و همکاران )های آمده با یافتهنتیجه بدست ها رابطه معنادار نیست. تحصیلی رابطه معنادار وجود دارد و بین سایر مولفه
فریتزش و همکاران (، 2014هن و گوروشیت )(، 1389خلعتبری و همکاران )(، 1390گورویی و همکاران )(، 1390فاتحی و همکاران )

عنوان کرده است ( 1981همانطور که فالول )باشد. همسو می(، 2007واتسون ) و هاول(، 2011) 1(، لی2013(، چووچویی )2013)
توانند کنند. زیرا با رسیدن به این امر میآموزانی که برای شناخت خود اهمیت قائل هستند در عملکرد حل مساله بهتر عمل میدانش

گرا خودشان و آموزان کمالجا که دانششان را کنترل کنند. اما از آنهای یادگیریمنابع درونی و بیرونی الزم برای رسیدن به هدف
های مورد نیاز جهت ها و مشکالت به دلیل فقدان مهارتدر برابر چالش شود کهگیرند، این مساله سبب میشان را دست باال میتوانایی
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The relationship between emotional intelligence, perfectionism and 

Educational procrastination in sixth grade male students in Rasht first district 
Soghra Yousefi Doguri1* 

 Masoud Amoopour2 

Abstract 

Purpose: The purpose of the present study was to investigate the relationship between emotional 

intelligence, student perfectionism and academic procrastination. 
Method: This study was descriptive-correlational. The statistical population consisted of all male 

students of elementary school of Rasht region (2218 students) in the academic year 1396-1396. From 

the statistical population, according to Krejcie and Morgan table, 240 people were selected using 

cluster sampling. The research tools were Multidimensional Perfectionism Identity and Felt 

Questionnaire (1991), Shearing Emotional Intelligence Questionnaire (1996) and Solomon & Ruth 

Bloom Questionnaire (1984). Data were analyzed using Pearson correlation and multivariate 

regression using spss21 software. 
Results: The results showed that there was a relationship between perfectionism (self-restraint and 

total perfectionism) with procrastination (p <0.01). Also, there was no relationship between 

emotional intelligence and procrastination (p <0.01). 

Conclusion: With increasing perfectionism in students, their procrastination increases. Therefore, it 

is necessary to incorporate emotional intelligence as a skill in their courses. 
Keywords: Perfectionism, Emotional Intelligence, Neglect, Students. 
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