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Objectives This study aimed to investigate the mediating role of fear of failure, self-compassion, and 
intolerance of uncertainty in the relationship between academic procrastination and perfectionism.
Methods This study used structural equation modeling. The statistical population was students studying 
for a master’s degree in Tehran in 2020-2021. Using the available sampling method, 440 students were 
selected as the sample. To analyze data, the correlation matrix in SPSS v. 24 software and structural equa-
tion modeling in Lisrel 8.80 software were used.
Results The results showed that the direct effect of perfectionism on fear of failure, intolerance of un-
certainty, and academic procrastination (P≥0.001) was positive and significant and the direct effect of 
perfectionism on self-compassion (P≥0.001) was negative and significant. Also, the direct effect of fear 
of failure on academic procrastination was positive and significant (P≥0.001) and the direct effect of self-
compassion on academic procrastination was negative and significant (P≥0.001). Also, the results of data 
analysis showed that fear of failure, intolerance of uncertainty, and self-compassion had a significant role 
(P≥0.001) in the relationship between academic procrastination and perfectionism. 
Conclusion Therefore, based on the findings of this study, it can be concluded that the relationship be-
tween academic procrastination and perfectionism is not a linear and simple relationship and fear of 
failure, self-compassion, and intolerance of uncertainty has a mediating role in this relationship.
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Extended Abstract

Introduction

cademic procrastination is defined as 
the deliberate delay in doing important 
academic tasks at the appropriate time. In 
academic procrastination, students want 
to finish a task at a specific time, but they 

delay its onset, progress, or completion [2]. Academic 
procrastination is a deliberate delay in performing aca-
demic activities, such as reading, continuous presence 
in the classroom, studying for exams, and writing essays 
throughout the academic year [3]. In recent years, the 
role of perfectionism as a major and stable personality 
construct has received attention in examining numerous 
psychological outcomes, including procrastination [5]. 
Perfectionists suffer from procrastination due to their un-
realistically high standards for themselves, which they do 
not believe to be possible to achieve [8]. Fear of failure 
is defined as the tendency to evaluate threats and a sense 
of anxiety in situations, in which there is a chance to lose 
[10]. Fear of failure makes the person have a high degree 
of self-doubt, not trust his/her capability for success, lose 
his/her chance of success in response to the fear of failure, 
and suffer from procrastination [9]. Based on the results 
of previous studies, self-compassion is one of the factors 
associated with academic procrastination. It can be stated 
that self-compassion is the acceptance of the fact that pain 
and failure are part of the nature of life, and all people 
deserve kindness and compassion [1]. People with a high 
level of self-compassion possess a positive concentration, 
regular planning, and self-acceptance, and all these fac-
tors reduce their academic procrastination by increasing 
their health and psychological integrity [12]. Based on 
recent studies, another variable that can predict academic 
procrastination is intolerance of uncertaintyz. People with 
a lower degree of intolerance of uncertainty are, in fact, 
dealing with emotional ambiguity and poor assertiveness 
and avoid complexity, chaos, challenges, and aesthetic 
ambiguity. Moreover, as soon as they face a complex, 
unresolvable, and difficult situation, they feel uncomfort-
able and therefore, may be less prone to procrastination 
[17]. Academic procrastination is one of the major factors 
related to academic failure. These failures and delays in 
the process of education have a wide range of negative 
effects on individuals [19]. Academic procrastination can 
even negatively impact students’ physical, psychosocial, 
and social well-being [3].

Methods

This study used the structural equation modeling meth-
od. The statistical population comprised BA/BS students 
in Tehran, Iran, in the academic year 2019-2020. The 
sample size was determined based on Klein [20] prin-
ciple. To this end, by convenience sampling, a list of all 
universities in Tehran was made, and the link to the ques-
tionnaire was posted in the groups of universities willing 
to cooperate. Finally, 440 questionnaires were regarded 
as the final sample. Due to the COVID-19 pandemic and 
because universities and dormitories were closed down, 
the data were collected online. To collect the data, the 
Academic Procrastination Scale, Multi-Dimensional Per-
fectionism Scale, Failure of Performance Appraisal Scale, 
Self-Compassion Scale, and Intolerance of Uncertainty 
Scale were used. To analyze the data, a correlation matrix 
in SPSS v. 24 and structural equation modeling in Lisrel 
8.80 were used.

Results

The mean age of the participants was 27.30±4.18 
years, and 283 cases (64.3%) were female and 157 cases 
(35.7%) were male. The Mean±SD of the variables were 
as follows: academic procrastination (82.66± 14.31), per-
fectionism (88.87±16.81), fear of failure (80.34±19.54), 
self-compassion (53.79±11.80), and ambiguity intoler-
ance (80.31±19.79).

Table 1 shows the correlation matrix of the variables. 
Based on this table, a significant positive correlation was 
found between academic procrastination and perfection-
ism (r=0.21), fear of failure (r=0.45), and intolerance of 
uncertainty (r=0.39), and there was a significant negative 
correlation between academic procrastination and self-
compassion (r=-0.31).

Based on the results, the direct effect of perfection-
ism on fear of failure, intolerance of uncertainty, and 
academic procrastination was positive and significant 
(P≤0.001), while the direct effect of perfectionism on 
self-compassion was negative and significant (P≤0.001). 
Moreover, the direct effect of fear of failure on academic 
procrastination was positive and significant (P≤0.001), 
while the direct effect of self-compassion on academic 
procrastination was negative and significant (P≤0.001). 
The data analysis revealed that fear of failure, intolerance 
of uncertainty, and self-compassion had a significant role 
(P≤0.001) in the relationship between academic procras-
tination and perfectionism.
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Discussion

In summary, the results showed a significant positive 
relationship between academic procrastination and per-
fectionism, fear of failure, and intolerance of uncertainty, 
and a significant negative relationship was found between 
academic procrastination and self-compassion. Perfec-
tionists who always think about perfect tasks cannot be 
satisfied by anything. These people always experience 
anxiety because they are afraid that their work would not 
be optimal and, therefore, delay the onset of tasks. In this 
regard, evading tasks and procrastination first emerge as 
criticism and then a habit [31]. Moreover, based on the 
cognitive-motivational theory of Lazarus, in threatening 
situations, a fear of failure activates the cognitive schema-
ta and beliefs about annoying outcomes of failure, there-
by reinforcing the fear of personal failure and, therefore, 
increasing academic procrastination [10]. Furthermore, 
people suffering from intolerance of uncertainty regard 
ambiguity as stressful and annoying and believe that they 
should avoid this negative ambiguity. Regarding intoler-
ance of uncertain situations, they have difficulty in their 
performance, become frozen and immobile in the face of 
ambiguity, and this may show a procrastinating response 
to unspecified tasks [16]. On the other hand, compassion 
has a significant negative relationship with academic pro-
crastination. Based on the opinion of Raes et al., self-com-
passion, as a form of relationship with oneself, increases 
one’s effort; people with a high level of self-compassion 
act efficiently in different and challenging situations and, 
due to their self-compassion, identify their competencies 
and overcome problems. These people also have positive 
concentration, regular planning, and self-acceptance, and 
all these factors reduce their academic procrastination by 
increasing their health and psychological integrity [37].
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Table 1. Correlation matrix of perfectionism, fear of failure, self-compassion, and ambiguity intolerance with academic procrastination

Row Variable 1 2 3 4 5

1 Academic procrastination -

2 Perfectionism **0.21 -

3 Self-compassion **-0.31 **-0.33 -

4 Fear of failure **0.45 **.60 -0.44** -

5 intolerance of uncertainty **0.39 **.67 -0.42** 0.67** -

**P<0.01
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اهداف پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ای  ترس از شکست، خود شفقت ورزی و عدم تحمل بال تکلیفی در رابطه بین  اهمال کاری 
تحصیلی و کمال گرایی  انجام شد.

مواد و روش ها روش پژوهش حاضر، مدل یابی از نوع  معادالت ساختاری بود. جامعه آماری، دانشجویان مشغول به تحصیل در مقطع 
کارشناسی ارشد در شهر تهران در سال 1399-1398 بودند. به روش نمونه گیری در دسترس 440 دانشجو به عنوان نمونه انتخاب 
شدند. در این پژوهش به  منظور تحلیل داده ها از ماتریس همبستگی در نرم افزار SPSS  نسخه 24 و مدل یابی معادالت ساختاری در 

نرم افزار  Lisrel نسخه 8/80 استفاده شد. 
از شکست، عدم تحمل بالتکلیفی، اهمال کاری تحصیلی مثبت و معنادار  بر ترس  اثر مستقیم کمال گرایی  نتایج نشان دادند  یافته ها 
)P≥ 0/001( و اثر مستقیم کمال گرایی بر خود شفقت ورزی منفی و معنادار )P≥ 0/001( است. همچنین اثر مستقیم ترس از شکست بر 
 )P≥ 0/001( و اثر مستقیم خود شفقت ورزی بر اهمال کاری تحصیلی منفی و معنادار )P≥ 0/001( اهمال کاری تحصیلی مثبت و معنادار
بود. همچنین نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد ترس از شکست، عدم تحمل بالتکلیفی و شفقت خود در رابطه بین اهمال کاری تحصیلی 

و کمال گرایی نقش معناداری )P≥ 0/001( دارند.
نتیجه گیری بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که رابطه بین اهمال کاری تحصیلی و کمال گرایی  یک رابطه خطی و ساده نیست 

و ترس از شکست، خود شفقت ورزی و عدم تحمل بال تکلیفی در این رابطه نقش واسطه ای دارد.

کلیدواژه ها: 
کمال گرایی، اهمال کاری، 

شفقت به خود، عدم 
اطمینان
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مقدمه

یکي از چالش هایي که در طول دوران تحصیل دانشجویان مطرح 
است، اهمال کاري تحصیلي1 است ]1[. اهمال کاری تحصیلی به عنوان 
تأخیر عمدی در انجام تکالیف دانشگاهی مهم در زمان مناسب تعریف 
شده است. در اهمال کاری تحصیلی دانش آموز یا دانشجو می خواهد 
که یک تکلیف درسی را در یک زمان مشخص انجام دهد، اما در 

شروع کردن یا پیشبرد و اتمام آن کاهلی می کند ]2[. 

انجام  در  عمدی  تأخیر  به صورت  تحصیلی  اهمال کاری 
فعالیت های مرتبط با تحصیل نظیر خواندن، حضور مستمر در 
کالس درس، مطالعه برای امتحانات و آماده کردن مقاالت در 
طول سال تحصیلی خود را نشان می دهد ]3[. برآورد ها نشان 
داده اند تقریباً 9۵-80 درصد از دانشجویان درگیر اهمال کاری 
هستند و تقریباً 7۵ درصد خودشان را اهمال کار می دانند و برای 
تقریباً ۵0 درصد آن ها اهمال کاری همواره مشکل ساز است ]4[. 
در این راستا، توکلی در پژوهشی در جمعیت ایرانی نشان داد  
درصد   70 تقریباً  و  شدید  اهمال کاری  دانشجویان  درصد   14

اهمال کاری متوسط دارند ]4[. 

سازه  یک  به عنوان  کمال گرایی2  نقش  اخیر،  سال های  در 
روان شناختی  پیامد های  بررسی  در  مهم  و  پایدار  شخصیتی 
متعددی از جمله اهمال کاری مورد توجه قرار گرفته است ]۵[. 
کمال گرایي گرایش به تعیین استانداردهاي عالي و تالش براي 
بي نقص بودن و تجربه ناخرسندي به دلیل کامل نبودن است 
کمال گرایی  باشد.  ناسازگارانه  یا  سازگارانه  می تواند  که   ]6[
از  سازگارانه که سالم، سازش یافته و مثبت است، جنبه هایی 
کمال گرایی را در بر می گیرد که با تالش های خود هدایت شده 
برای  دقیق  و  باال  نسبتاً  معیار های  وضع  مانند  کمال گرایانه 
از   .]7[ است  ارتباط  در  بودن  عالی  برای  تالش  و  عملکرد 
با وجود شــواهدي  ناســازگارانه  سوی دیگر در کمال گرایي 
و  گرایش ها  هستند،  معیار ها  بودن  غیرواقعي  از  حاکي  که 
ادامه مي یابند. کمال گرایی  نگرانی هاي کمال گرایانه همچنان 
ناسازگارانه با نگرانی از اشتباه، ترس از ارزیابی منفی اجتماعی 
و شک و تردید در مورد توانایی های خود مرتبط است ]7[.   

افراد کمال گرا به علت استاندارد های غیر واقع بینانه و در حد 
باالیی که از خود دارند و حتی دست یابی به این استانداردها را 
باور ندارند، دچار اهمال کاری می شوند ]8[. در همین زمینه، رئوف 
و  بین کمال گرایی منفی  دادند  نشان  پژوهشی  و همکاران در 
اهمال کاری تحصیلی به واسطه خودکارآمدی و خود ناتوان سازی، 
رابطه غیر مستقیم معنادار وجود دارد ]8[. همچنین محمودزاده و 
محمد خانی در پژوهشی در جمعیت ایرانی روابط علّی و معنادار 

بین کمال گرایی و اهمال کاری را نشان دادند ]۵[.

1. Academic Procrastination 
2. Perfectionism

با توجه به موارد ذکر شده در سطور فوق و ماهیت پیچیده 
و چند بُعدی اهمال کاری تحصیلی، در این پژوهش از ترس از 
شکست3، خود شفقت ورزی 4 و عدم تحمل بال تکلیفی ۵ به عنوان 
متغیر های میانجی به منظور بررسی جامع تر اهمال کاری تحصیلی 

در قالب مدلی علّی استفاده شد.

برخی تحقیقات  ترس از شکست را به عنوان یکی از علت های 
اصلی اهمال کاری شمردند و معتقدند که  این متغیر می تواند از 
کمال گرایی متأثر شود و بر اهمال کاری تأثیر بگذارد ]9[. ترس از 
شکست به عنوان گرایش به ارزیابی تهدید و احساس اضطراب در 
موقعیت های که امکان شکست وجود دارد، تعریف می شود ]10[. 
ترس از شکست باعث می شود فرد خود تردیدی باالیی داشته 
باشد، به توانمندی خود برای دست یابی به موفقیت نامطمئن 
باشد و اغلب در پاسخ به ترس از شکست  شانس موفقیت خود را 

از دست دهد و در نتیجه دچار اهمال کاری شود ]9[. 

در این راستا، سولومون و راثبلوم در پژوهشی  نشان دادند ترس 
از شکست 49/4 درصد واریانس اهمال کاری را تبیین می کند 
]11[. همچنین ژانگ و همکاران در پژوهشی نقش واسطه ای 
ترس از شکست در رابطه بین عزت نفس و اهمال کاری تحصیلی 

را نشان دادند ]12[. 

از  یکی  پیشین،  پژوهش های  نتایج  به  توجه  با  طرفی  از 
عوامل مرتبط با اهمال کاری تحصیلی، شفقت خود است ]1[. 
بودن و همراه  به صورت گشوده  را می توان  خود شفقت ورزی 
بودن با رنج های خود، تجربه حس مراقبت و مهربانی نسبت به 
خود، اتخاذ نگرش غیرقضاوتی و همراه با درک و فهم نسبت 
به بی کفایتی ها و شکست های خود تعریف کرد ]13[. می توان 
گفت شفقت خود پذیرش این موضوع است که رنج، شکست 
 بخشی از طبیعت زندگی است و همه انسان ها مستحق مهربانی 

و شفقت هستند ]1[. 

منظم،  برنامه ریزی  مثبت،  تمرکز  از  باال  با شفقت خود  افراد 
پذیرش خود برخوردار هستند که این عوامل از طریق افزایش 
سالمت و انسجام روانی باعث کاهش تعلل ورزی تحصیلی آنان 
بین  بررسی  رابطه  به  مختلفی  پژوهش های   .]12[ می شوند 
شفقت خود و اهمال کاری تحصیلی پرداخته اند.  برای مثال، جئون 
و همکاران، ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که شفقت خود با 
اهمال کاری تحصیلی رابطه معنادار منفی داشت ]14[. همچنین 
دشت بزرگی و همایی در پژوهشی به رابطه منفی شفقت خود با 

تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان پرستاری اشاره داشتند ]1[. 

3. Fear of Failure
4. Self-compassion
5. Intolerance of Uncertainty
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یکی دیگر از متغیرهایی که با در نظر گرفتن نتایج پژوهش های 
اخیر می تواند اهمال کاری تحصیلی را پیش بینی کند، عدم تحمل 
بالتکلیفی است ]1۵[. عدم تحمل بالتکلیفی ناتوانی سرشتی در 
تحمل شرایط آزار دهنده ناشی از فقدان اطالعات کافی، مهم و 
رویداد منفی  وقوع  احتمال  است که موجب پیش بینی  کلیدی 
تهدیدآمیز و غیر قابل  پذیرش، اجتناب از موقعیت های مبهم، ناتوانی 
از مقابله با شرایط ناپایدار و پیامدهای حاصل از آن می شود ]16[. 

افرادی که قدرت تحمل ابهام پایین تري دارند، در حقیقت دچار 
ابهام عاطفی و ضعف جرأت ورزي هستند و از پیچیدگی، بی نظمی، 
چالش انگیزي و ابهام زیبایی شناختی اجتناب می کنند و همچنین 
به محض روبه رو شدن با موقعیتی پیچیده، حل نشدنی و دشوار 
احساس ناراحتی می کنند. بنابراین امکان دارد کمتر به اهمال کاري 
روي آورند ]17[. در این راستا، زارعی و خشوعی در پژوهشی  در 
جامعه ایرانی نشان دادند تحمل ابهام، اهمال کاري ناشی از خستگی 

جسمی ـ روانی را به صورت معنادار پیش بینی می کند ]18[.

عوامل  اصلی ترین  از  یکی  به عنوان  تحصیلی  اهمال کاری 
شایع  بسیار  دانشجویان  میان  تحصیل،  در  با شکست  مرتبط 
و  روانی  جسمی،  بهزیستی  بر  می تواند  حتی  و   ]19[ است 
اجتماعی دانشجویان تأثیر منفی بگذارد ]3[. بنابراین با توجه به 
ارزش زمان و اهمیت آن در دنیای رقابتی امروز بررسی عوامل 
زمینه ساز این مشکل اهمیت باالیی دارد. در واقع، انجام تحقیقات 
بیشتر ضرورت دارد تا ضمن ایجاد روشنگري هاي الزم، با ارائه 
راهکارهایي جهت کاهش اهمال کاري تحصیلي و افزایش انگیزه 
کمک  آن ها  بیشتر  هر چه  پیشرفت  به  دانشجویان،  تحصیلي 
شود. پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقش واسطه ای  ترس از 
شکست، خود شفقت ورزی و عدم تحمل بال تکلیفی در رابطه 

بین  اهمال کاری تحصیلی و کمال گرایی  است.

روش

ساختاری  نوع  معادالت  از  مدل یابی  حاضر،  پژوهش  روش 
مقطع  در  تحصیل  به  مشغول  دانشجویان  آماری،  جامعه  بود. 
کارشناسی ارشد در شهر تهران در سال 1399-1398 بودند. 
حجم نمونه بر اساس قاعده کلین ]20[ انتخاب شد. بر اساس 
این قاعده، به ازای هر پارامتر حداقل 20 نمونه الزم است. با توجه 
به تعداد پارامترهای پژوهش حاضر )1۵ پارامتر(، حداقل نمونه 
300 نفری الزم بود که برای جلوگیری از ریزش احتمالی نمونه 

بیشتری در نظر گرفته شد. 

همه  لیست  دسترس،  در  نمونه گیری  روش  با  منظور  بدین 
دانشگاه های تهران تهیه شد و لینک پرسش نامه  در گروه های 
دانشگاه هایی که تمایل به همکاری داشتند، قرار داده شد )از بین 
دانشگاه های شهر تهران، دانشگاه های تهران، علوم پزشکی ایران، 
عالمه طباطبائی، تربیت مدرس، شهید بهشتی و صنعتی شریف 

در پژوهش حاضر همکاری داشتند (. 

تعدادی از پرسش نامه ها به علت منطبق نبودن با مالک های 
پرسش نامه   440 در نهایت  و  شد  گذاشته  کنار  پژوهش  ورود 
  به عنوان نمونه نهایی در نظر گرفته شد. )به دلیل شیوع ویروس 
کرونا و تعطیلی دانشگاه ها و خوابگاه ها ، داده ها به صورت برخط 
و  نتایج  تعمیم پذیری  قدرت  بردن  باال  برای  شد(.  جمع آوری 
فراهم شدن امکان مقایسه جنسیت مرد و زن از لحاظ متغیر های 
پژوهش، در این پژوهش از 283 نفر ) 64/3 درصد( زن و 1۵7 
نفر )3۵/7 درصد( مرد استفاده شد که برای تفکیک نتایج در 
در نسخه 24 نرم افزار SPSS برای جنسیت مذکر کد 1 و برای 
جنسیت زن کد 2 در نظر گرفته شد تا داده ها از نظر جنسیت هم 

تفکیک پذیر باشند.  

ارشد  کارشناسی  دانشجوی  پژوهش:  به  ورود  مالک های 
دانشگاه های موجود در شهر تهران بودن، نمره باال در مقیاس 
اهمال کاری تحصیلی و  مالک های خروج پژوهش: بی پاسخ بودن 
بیش از 30 درصد سؤاالت و استفاده از الگوی پاسخ دهی مشخص 
)یکسان پاسخ دادن به سؤاالت زوج یا عالمت زدن یک گزینه در 
سؤاالت متوالی که با بررسی تک تک پرسش نامه ها توسط محقق 

بررسی شد( بودند.

برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه های زیر استفاده شد: 

مقیاس اهمال کاری تحصیلی سولومون و راثبلوم

این مقیاس برای اولین بار توسط سولومون و راثبلوم در سال 
1984 ساخته شد  که 27 گویه دارد، پاسخ های این پرسش نامه  در 
مقیاس 4 درجه ای لیکرت نمره گذاری می شوند. این گویه ها در 3 
مؤلفه دسته بندی می شوند؛ مؤلفه اول، آماده شدن برای امتحانات، 
مؤلفه دوم، آماده شدن برای تکالیف و مؤلفه سوم، آماده شدن 
برای مقاالت پایان ترم است. ضریب پایایی مقیاس اهمال کاری 
تحصیلی از طریق آلفای کرونباخ، در مطالعه سولومون و راثبلوم 

0/64 به دست آمده است ]11[. 

به عالوه، پژوهش هاي پیشـین روایـی مقیـاس را در سـطح 
مـورد قبـولی گـزارش کـرده انـد. ایـن مقیـاس بـا پرسش نامه 
الیس7،  غیرمنطقی  شناخت هاي  مقیـاس  بـک6،   افسـردگی 
مقیاس عزت نفس روزنبرگ8 و مقیاس اجتناب روزانـه همبسـتگی 
معناداري دارد )سولومون و روثبلوم، 1984(. در پژوهش مطیعی 
و همکاران ]21[، بر روی دانش آموزان پایه  اول دبیرستان های 
شهر تهران آلفای کرونباخ برابر 0/86 برآورد شده است که در 

سطح قابل قبولی است ]21[.

6. Beck
7. Ellis
8. Rosenberg
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مقیاس کمال گرایی چند بُعدی  فراست9

مقیاس کمال گرایی چندبُعدی را فراست در سال 1990 ساخت 
که شامل 3۵ گویه و 6 مؤلفه یا زیر مقیاس است. این زیر مقیاس ها 
انتظارات  کار ها،  درباره  تردید  اشتباه ها،  درباره  نگرانی  شامل 
والدینی، انتقادگری والدین، استاندارد های شخصی و سازمان دهی  
درجه ای طیف  مقیاس ۵  یک  پرسش نامه  در  گویه های  است. 
لیکرت نمره گذاری می شوند. فراست و همکاران، آلفای کرونباخ 

کلی این پرسش نامه را 0/90 گزارش کرده اند ]22[.  

فاطمه اخوان عبیری و همکاران ]23[، همبستگی باالی مقیاس 
کمال گرایی چندبُعدی  فراست با پرسش نامه  تجارب مربوط به 
روابط نزدیک، پرسش نامه ۵ وجهی ذهن آگاهی، پرسش نامه  کوتاه 
نظم جویِی شناختی هیجان و مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس 

را نشان دادند که حاکی از روایی مطلوب این مقیاس بود ]23[.

مقیاس ارزیابی شکست در عملکرد کانروی10

ابتدا در سال 2001 نسخه 41 گویه ای  کانروی و همکاران 
ترس از شکست را ساخت، اما در سال 2002 نخسه کوتاه تر 2۵ 
سؤالی را با همان زیر مقیاس ها ساخته شد. گویه ها در یک مقیاس 
۵ درجه ای لیکرت نمره گذاری می شوند. زیر مقیاس ها یا مؤلفه ها 
عبارت از ترس از تجربه شرم و خجالت، ترس از کاهش عزت نفس 
خود، ترس از داشتن آینده نامعلوم، ترس از دست دادن عالقه 
افراد مهم و ترس از ناراحت شدن افراد مهم  هستند. ویژگی های 
روان سنجی این مقیاس در پژوهش های مختلف و معتبر به دست 
آمده است. کانروی و همکاران ضریب پایایی آلفای کرونباخ 0/77 
تا 0/88  را برای ۵ زیر مقیاس به دست آورده اند ]24[. در ایران 
نیز عبدلی و همکاران نشان دادند ۵ عامل ترس از تجربه شرم 
و خجالت، ترس از کاهش عزت نفس، ترس از داشتن آینده اي 
نامعلوم، ترس از دست دادن عالقه افراد مهم و ترس از ناراحت 
شدن افراد مهم همبستگي قابل قبولي با ترس از شکست داشتند. 
همچنین مقدار ضریب آلفاي کرونباخ براي بررسي پایایي سؤاالت 
همساني  نشان دهنده  که  بود   0/۵0 از  بیش  خرده مقیاس  هر 

دروني قابل قبول سؤاالت هر خرده مقیاس بود ]2۵[.

مقیاس خود شفقت ورزی نف 11

این مقیاس 26 گویه دارد. شامل شش عامل دووجهی مهربانی 
با خود در مقابل قضاوت خود، مشترکات انسانی در مقابل انزوا و 
ذهن آگاهی در مقابل بیش همانندسازی است  که پاسخ های آن 
در یک مقیاس ۵ درجه ای لیکرت 1 )تقریباً هرگز( تا  ۵ )تقریباً 
همیشه( نمره گذاری می شوند. مطالعات روایِی همگرا، روایِی افراقی، 

9. Frost
10. Conroy
11. Neff

همسانی درونی و پایایی بازآزمایی مناسب این پرسش نامه  را نشان 
داده اند ]26[. روایِی همگرا و واگراي مقیاس خود شفقت ورزي از 
طریق اجرای مقیاس حرمت خود و پرسش نامه هاي افسردگی و 

اضطراب بک محاسبه شد و نتایج معنادار بود ]27[.

مقیاس عدم تحمل بالتکلیفی 

مقیاس عدم تحمل بالتکلیفی یا عدم تحمل قطعیت نسخه 
27 گویه ای آن برای اولین بار در سال 1994 توسط فرستون  و 
همکاران ساخته شده است. این ابزار در زمینه سنجش عدم تحمل 
بالتکلیفی یا به عبارت دیگر، عدم تحمل قطعیت در حال حاضر 
بیشترین استفاده را دارد و گویه ها روی مقیاس ۵ درجه ای لیکرت 
نمره گذاری می شوند. بوهر و داگاس  ضریب آلفای کرونباخ 0/94 
را برای این مقیاس به دست آوردند و ضریب پایایی باز آزمون بعد 
از پنج هفته را 0/74 گزارش کرده اند. ضـریب همبسـتگی ایــن 
مقیــاس بــا پرسش نامه نگرانــی؛ مقیــاس افسردگی بک و 
مقیاس اضطراب  بک  سطح معنادار به دست آمده است ]28[. در 
پژوهش شرافتی و همکاران، در نمونه بیماران مبتال به اضطراب 
اجتماعی، ضریب آلفای کرونباخ 0/88 و پایایی بازآزمایی 0/76 

گزارش شد ]29[.

از  استفاده  با  نمونه  اعضای  از  جمع آوری شده  داده های 
معیار،  انحراف  میانگین،  همچون  توصیفی  آمار  شاخص های 
مدل یابی  و  نسخه 24   SPSS نرم افزار  در  همبستگی  ماتریس 

معادالت ساختاری در  نرم افزار Lisrel 8/80 تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها

در پژوهش حاضر میانگین سنی آزمودنی ها 4/18±27/30 بود 
که  283 نفر ) 64/3 درصد( زن و 1۵7 نفر )3۵/7 درصد( مرد 
بودند. در این نمونه میانگین و انحراف معیار متغیرهای اهمال کاری 
تحصیلی )14/31±82/66(، کمال گرایی)16/81±88/87(، ترس 
از شکست )19/۵4±80/34(، شفقت به خود )11/80±۵3/79( و 

عدم تحمل بالتکلیفی )19/79±80/31( بود. 

جدول شماره 1، ماتریس همبستگی متغیر های پژوهش را 
نشان می دهد. در این جدول، اهمال کاری تحصیلی با کمال گرایی 
)r=0/21(، ترس از شکست )r=0/4۵( و عدم تحمل بالتکلیفی 
)r=0/39( رابطه مثبت و معنادار و بین اهمال کاری تحصیلی و 

خود شفقت ورزی )r =-0/31( رابطه منفی و معنادار وجود دارد.

برای بررسی نقش واسطه ای  ترس از شکست، خود شفقت ورزی 
و عدم تحمل بال تکلیفی در رابطه بین  اهمال کاری تحصیلی و 
کمال گرایی از روش تحلیل مسیر استفاده شد. به منظور تعیین 
شاخص های برازش مدل، پژوهشگران نسبت خی دو به درجه 
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آزادی کمتر از 3، شاخص برازندگی12، شاخص برازندگی تطبیقی 13 
و شاخص برازندگی تعدیل یافته 14 بزرگ تر یا مساوی0/90، ریشه 
دوم واریانس خطای1۵ تقریب کمتر از 0/08  و شاخص برازندگی 
غیر تطبیقی 16 بزرگ تر از 0/9 را از  نشانه های برازش مناسب و 

برای ارزیابی مدل می دانند ]30[. 

مدل  در  به دست آمده  شاخص های  به  توجه  با  در نتیجه 
ارائه شده )3/68= خی دو نسبت به درجه آزادی ؛ 0/94=شاخص 
0/90=شاخص  برازندگی؛  0/94=شاخص  تطبیقی؛  برازندگی 
غیر تطبیقی  برازندگی  0/94=شاخص  تعدیل یافته؛  برازندگی 
برازش  از  مدل  تقریب(  خطای  واریانس  دوم  0/08=ریشه  و 
مدل،  مناسب  برازش  به  توجه  با  است.  برخوردار  مناسبی 
جداول  در  ارائه شده  مدل  غیر مستقیم  و  مستقیم  مسیرهای  

شماره 2 و 3  منعکس شده است.

12. Goodness of Fit Index (GFI)
13. Comparative of Fit Index (CFI)
14. Adjusted Comparative of Fit Index (AGFI)
15. Root Mean Square Error of Approximation (RMSA)
16. Non-Normed Fit Index(NFI)

نتایج ارائه شده در جدول شماره 2 نشان  می دهد اثر مستقیم 
بالتکلیفی،  تحمل  عدم  شکست،  از  ترس  بر  کمال گرایی 
اهمال کاری تحصیلی مثبت و معنادار و اثر مستقیم کمال گرایی 
بر خود شفقت ورزی منفی و معنادار است. همچنین اثر مستقیم 
ترس از شکست و عدم تحمل بالتکلیفی بر اهمال کاری تحصیلی 
مثبت و معنادار و اثر مستقیم خود شفقت ورزی بر اهمال کاری 

تحصیلی منفی و معنادار بود.

نتایج جدول شماره 3 نشان  می دهد حد باال و پایین آزمون 
از  ترس  میانجی  نقش  غیر مستقیم  مسیر  در  استروپ17  بوت 
به  اهمال کاری تحصیلی  و  بین کمال گرایی  رابطه  در  شکست 
ترتیب 0/1۵ و 0/30 ؛ در مسیر غیر مستقیم نقش میانجی خود 
شفقت ورزی در رابطه بین کمال گرایی و اهمال کاری تحصیلی 
به ترتیب 0/01 و 0/08  و در مسیر غیر مستقیم نقش میانجی 
عدم تحمل بالتکلیفی در رابطه بین کمال گرایی و اهمال کاری 
تحصیلی به ترتیب 0/06 و 0/24 بود؛ بنابراین با توجه به ضرایب 
بتای غیر مستقیم و سطوح معناداری )P<0/0۵(، تمام مسیرهای 

غیرمستقیم معنادار بودند. 

17. Bootstrap

جدول 1. ماتریس همبستگی کمال گرایی، ترس از شکست، شفقت به خود و عدم تحمل بالتکلیفی با اهمال کاری تحصیلی

12345متغیرردیف

-اهمال کاری تحصیلی1

-**0/21کمال گرایی2

-**0/33-**0/31-شفقت به خود3

-**0/44-**0/60**0/45ترس از شکست4

-**0/67**0/42-**0/67**0/39عدم تحمل بالتکلیفی5

P<0/01**

جدول 2. ضرایب مسیرهای مستقیم برای مدل فرضی پژوهش

آماره tخطای استانداردبتاbمسیر مستقیم  P

0/700/600/04415/8200/001کمال گراییترس از شکست

7/4140/001-0/330/032-0/23-کمال گراییخود شفقت ورزی

0/780/670/04218/6690/001کمال گراییعدم تحمل بالتکلیفی

0/180/210/0493/5770/001کمال گراییاهمال کاری تحصیلی

0/270/370/0446/1700/001ترس از شکستاهمال کاری تحصیلی

2/5580/010-0/120/057-0/15-خود شفقت ورزیاهمال کاری تحصیلی

0/160/230/0466/1710/001عدم تحمل بالتکلیفیاهمال کاری تحصیلی
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نتایج حاصل از تحلیل مسیر برای بررسی نقش واسطه ای ترس 
از شکست، خود شفقت ورزی و عدم تحمل بال تکلیفی در رابطه بین  
اهمال کاری تحصیلی و کمال گرایی در تصویر شماره 1 آورده شده است.

بحث

نتایج پژوهش حاضر نشان داد بین اهمال کاری تحصیلی و 
کمال گرایی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. این یافته با یافته 
پژوهش های رئوف و همکاران ]۵[، محمود زاده و محمد خانی ]8[، 
 هاشمی و لطیفیان ]31[ و فلت  و همکاران ]32[ همسو است. 
در تبیین این یافته می توان گفت کمال گرایان نابهنجار )منفی( 
به خاطر اهداف و انتظارات غیرواقع بینانه در کارها بیشتر دچار 
شکست و احساس نارضایتی می شوند. در نتیجه، به اهمال کاري 
احتمال  منفی  کمال گرایی  افزایش  و  دارد  بیشتري  گرایش 

اهمال کاري را در این افراد افزایش می دهد ]۵[. 

در واقع، کسی که همیشه به بی نقص بودن کارها فکر می کند، 
فرد  این  به همین علت،  اقناع کند.  را  نمی تواند وي  هیچ چیز 
همیشه در حال تجربه کردن اضطراب است؛ زیرا از این می ترسد 
که کارش مطلوب واقع نشود و به همین جهت، در شروع کارها 
اهمال می ورزد. بدین صورت، طفره رفتن از کارها و اهمال کاري 
در این افراد ابتدا به صورت بهانه جویی و سپس به شکل عادت 

ظهور خواهد کرد ]31[. 

فالول18  تئوری  از  می توان  یافته  این  تبیین  برای  همچنین 
کمک گرفت. فالول عنوان کرد دانشجویانی که برای شناخت 
عمل  بهتر  مسئله  عملکرد حل  در  هستند  قائل  اهمیت  خود 
می کنند؛ زیرا با رسیدن به این امر می توانند منابع درونی و بیرونی 
الزم برای رسیدن به هدف های یادگیری شان را کنترل کنند. از 
توانایی شان را دست  آنجا که دانشجویان کمال گرا خودشان و 
باال می گیرند، این مسئله سبب می شود که در برابر چالش ها و 

18. Flavell

جدول 3. ضرایب مسیرهای غیرمستقیم برای مدل فرضی پژوهش

 بتای مسیرهای غیر مستقیم
غیرمستقیم

تعداد بازتولید 
نمونه

حدود بوت استروپ
خطای برآورددرصد اطمینان

حد پایینحد باال

نقش میانجی ترس از شکست میان کمال گرایی و اهمال کاری 
950/039%0/2250000/150/30تحصیلی

نقش میانجی خود شفقت ورزی میان کمال گرایی و 
950/017%0/0450000/010/08اهمال کاری تحصیلی

نقش میانجی عدم تحمل بالتکلیفی میان کمال گرایی و 
950/046%0/1550000/060/24اهمال کاری تحصیلی

تصویر 1. نمودار مسیرهای برازش یافته با مدل استاندارد

نقش میانجی عدم تحمل بالتکلیفی میان 
 کمالگرایی و اهمالکاری تحصیلی

 046/0 درصد ۹۵ 24/0 06/0 ۵000 ۱۵/0

در مسیر غیر مستقیم نقش میانجی ترس از شکست در رابطة دهد که حد باال و پایین آزمون بوت استروپ نشان  می 4نتایج جدول 
ورزی در رابطة بین ؛ در مسیر غیر مستقیم نقش میانجی خودشفقت ۳0/0و  ۱۵/0بین کمالگرایی و اهمالکاری تحصیلی به ترتیب 

التکلیفی در رابطة بین و در مسیر غیر مستقیم نقش میانجی عدم تحمل ب  0۸/0و  0۱/0کمالگرایی و اهمالکاری تحصیلی به ترتیب 
بود، بنابراین با توجه به ضرایب بتای غیر مستقیم و سطوح معناداری  24/0و  06/0کمالگرایی و اهمالکاری تحصیلی به ترتیب 

(0۵/0p< .تمامی مسیرهای غیرمستقیم معنادار بودند  ،) 

  بین رابطه رد تکلیفی بال تحمل عدم و ورزی شفقت خود شکست، از ترس  ای واسطه نقش بررسی براینتایج حاصل از تحلیل مسیر 
 آورده شده است. ۱گرائی در نمودار  وکمال تحصیلی کاری اهمال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یافته با مدل استاندارد.نمودار مسیرهای برازش ۱نمودار 

 بحث

اهمالکاری 
 تحصیلی

عدم تحمل 
 بالتکلیفی

خود شفقت 
 ورزی

ترس از 
 شکست

2۱/0 کمالگرایی  
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مشکالت به دلیل فقدان مهارت های مورد نیاز جهت مقابله موثر، 
به جای اینکه بر علت مشکل تمرکز کنند و سعی در مواجهه با آن 
داشته باشند به صورت اهمال کارانه با موقعیت های چالش برانگیز 

یادگیری مواجه می شوند ]33[. 

با توجه به مطالعات صورت گرفته باید عنوان کرد افرادی که 
کمال گرایی ناهنجار دارند، بیشتر دچار اهمال کاری می شوند. این 
مسئله نشان دهنده این واقعیت است که اهمال کاری تحصیلی در 
افراد کمال گرای منفی بیشتر با ویژگی های غیرهیجانی چون ترس 
و اضطراب و تردید در ارتباط است و این خود زمینه اهمال کاری را 

فراهم می کند ]31[.

اهمال کاری  بین  داد  نشان  حاضر  پژوهش  نتایج  همچنین 
تحصیلی و ترس از شکست رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.  این 
یافته با یافته پژوهش های محسن زاده و همکاران ]34[، سولومون 
و راثبلوم ]11[ و ژانگ و همکاران ]12[ همسو است. در تبیین این 
یافته می توان گفت اهمـال کـاري یـک سـبک مقابلــه اي بــراي 
حفظ عزت نفس است. دانشجویانی که اهمال کاري تحصیلي نشان 
مي دهند در تحقـق وظـایف تحصـیلي خـود ناتوان هستند که 
این  نـاتواني بـا سطوح پایین عزت نفس در ارتباط است ]21[. 
عـزت نفـس پـایین، بیانگر شخصیتي است که ترس از شکست 
دارد، به گونه اي که تصورشان از خود و کارآمـدي شـان در انجام 
و  ادامـه  آغـاز،  در  غالبـاً  این خـاطر  به  و  تکالیف منفي است 
پایـان بخشـیدن بـه تکـالیف و اهداف تحصیلي خود تعلل دارند 
]33[. افراد اهمال کار به دلیل عزت نفس و خود پنداره ضعیف، 
غالباً خود را سرزنش می کنند، از موقعیت هاي دشوار اجتناب 
مي کنند و از سالمت روان پاییني برخوردار هستند. بدین خاطر 
ترس از شکست با خود ناتوان سازي، احساس گناه، اجتناب و 
کاهش عالقه به موضوع مورد نظر همراه است. بنابراین خوِد این 
شرایط هم مي تواند بر کاهش عزت نفس فرد اثرگذار باشد و به 
ارزیابي منفي بیشتر فرد از خود منجر شود. پس منطقي به نظر 
مي رسد که ترس از شکست نقش معناداري در تبیین اهمال کاري 

تحصیلي داشته باشد ]33[. 

همچنین بر اساس تئوری شناختی- انگیزشی هیجانات الزاروس 
می توان گفت ترس از شکست باعث می شود موقعیت های تهدید کننده 
باورها و طرح واره های شناختی در مورد پیامد های آزار دهنده، عدم 
موفقیت را فعال کند که در نتیجه به تقویت ترس از شکست فردی و 

در نتیجه افزایش اهمال کاری تحصیلی منجر می شود ]10[. 

عالوه بر این، نتایج پژوهش حاضر نشان داد بین  اهمال کاری 
تحصیلی و عدم تحمل بالتکلیفی رابطه مثبت و معنادار وجود 
دارد. این یافته با یافته پژوهش های زارعی و خشوعی ]18[ و 
روتر و همکاران ]16[ همسو است. در تبیین این یافته می توان 
گفت افرادي که قدرت تحمل ابهام پایین تري دارند، در حقیقت 
دچار ابهام عاطفی و ضعف جرأت ورزي هستند و از پیچیدگی، 

بی نظمی، چالش انگیزي و ابهام زیبایی شناختی اجتناب می کنند. 
به محض روبه رو شدن با موقعیت پیچیده، حل نشدنی و دشوار 

احساس ناراحتی کرده و دچار اهمال کاری می شوند ]18[. 

در واقع، افرادی که دچار عدم تحمل بالتکلیفی هستند، بالتکلیفی 
این  از  باید  ناراحت کننده می دانند و معتقدند که  را استرس زا و 
بالتکلیفی منفی اجتناب کنند و در موقعیت های بالتکلیف )نامعلوم( 
در عملکرد خود دچار مشکل می شوند و دچار حالت بی تحرکی و 
انجماد در مواجهه با ابهام می شوند و این شاید نشان دهنده  یک 

پاسخ اهمال کارانه به تکالیف نامشخص باشد ]16[. 

نظریات  برخی  از  می توان  یافته  این  تبیین  در  همچنین 
یادگیری  و  آموزش  در  مؤثر  ویژگی های شخصیتی  حوزه  در 
کمک گرفت. در همین راستا، نورتون معتقد است تحمل ابهام، 
سازه ای است که در کنار سایر متغیر های دخیل در آموزش، 
به عنوان یک ویژگی  شخصیتی مؤثر در امر آموزش، باید مورد 
قابل  موجود  اطالعات  وقتی  است  معتقد  و  گیرد  قرار  توجه 
تفسیر نباشد )وجود ابهام(، افراد با تحمل ابهام پایین، احساس 
اجتناب  نظر  مورد  موقعیت  از  در نهایت  و  می کنند  اضطراب 

می کنند و بیشتر دچار اهمال کاری می شوند ]3۵[.

از دیگر نتایج پژوهش حاضر می توان به  رابطه منفی و معنا دار 
اهمال کاری تحصیلی و خود شفقت ورزی اشاره کرد. این یافته با 
یافته پژوهش های جئون و همکاران ]14[، عبدالشاهی و سرافراز 
]36[ و دشت بزرگی و همایی ]1[ همسو است. در تبیین این یافته 
می توان گفت افراد دارای شفقت خود باال زمانی که رویدادهای منفی 
را تجربه می کنند با مهربانی و نگرانی و مالطفت با خود برخورد 
می کنند که این امر ابتدا باعث افزایش ارتباط اجتماعی و کاهش 
انتقاد از خود، نشخوار فکری و سرکوبی افکار منفی مثل اضطراب و 

در نهایت باعث کاهش  تعلل ورزی تحصیلی می شود ]1[. 

بدین صورت  همکاران  و  ریِس  نظر  مبنای  بر  دیگر  تبیین 
است که   شفقت خود به عنوان شکلی از ارتباط با خود میزان 
تالش فرد را افزایش می دهد و افراد دارای شفقت خود باال در 
موقعیت های مختلف و چالش انگیز کارآمد عمل می کنند و آنان 
به واسطه مهربانی با خود، شایستگی های خود را شناسایی و 
بر مشکالت غلبه می کنند. همچنین این افراد از تمرکز مثبت، 
برنامه ریزی منظم، پذیرش خود برخوردارند که این عوامل از 
طریق افزایش سالمت و انسجام روانی باعث کاهش تعلل ورزی 

تحصیلی آنان می شوند ]37[.

نقش  بررسی  حاضر،  پژوهش  نکات   مهم ترین  از  یکی  اما 
واسطه ای ترس از شکست، عدم تحمل بالتکلیفی و شفقت خود 
و  اهمال کاری تحصیلی  بین  رابطه  در  میانجی  متغیر  به عنوان 
کمال گرایی بود. نتایج حاکی از نقش معنادار  ترس از شکست، 
عدم تحمل بالتکلیفی و شفقت خود به عنوان متغیر های میانجی  

در رابطه بین اهمال کاری تحصیلی و کمال گرایی بود. 
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در تبیین این یافته می توان گفت، بر اساس تئوری های شناختی 
استرس و مقابله، چنانچه افراد موقعیتی را مبهم و تهدید کننده 
و منابع خود را برای مقابله با آن تهدید را ناکافی ارزیابی کنند 
)مشابه افراد کمال گرا(، واکنش آن ها به موقعیت با استرس خواهد 
بود که به شکل اضطراب نمایان می شود و به کاهش عزت نفس و 
خودکارآمدی فرد منجر خواهد شد )ترس از شکست( و فرد تالش 
می کند تا به نوعی از آن موقعیت اجتناب کند )اهمال کاری(. بر 
اساس همین تئوری، ضعف جرأت ورزی، اجتناب از موقعیت های 
چالش انگیز و مبهم در افراد با تحمل بالتکلیفی پایین می تواند  بر 
میزان بهانه جویی و طفره رفتن و اضطراب افراد کمال گرا بیافزاید 

و از این طریق باعث افزایش اهمال کاری در آن ها شود ]18[. 

همچنین شفقت خود باال از طریق افزایش ارتباط اجتماعی و 
کاهش انتقاد از خود، تقویت مهربانی و مالطفت با خود می تواند 
اثرات کمال گرایی منفی را از بین ببرد تا جایی که فرد  بتواند با 
تدوین برنامه ای دقیق که با توانایی و ظرفیت وی تناسب دارد 

]14[، احتمال اهمال کاری را کاهش دهد. 

این  از  یکی  بود.  رو به رو  محدودیت هایی  با  حاضر  پژوهش 
پیشنهاد  بنابراین  پرسش نامه  بود.  ابزار  بر  تکیه  محدودیت ها 
مصاحبه  نظیر  کیفی  روش های  از  آتی  تحقیقات  در  می شود  
جهت غنای بیشتر مطالعه بهره برد. همچنین با توجه به اینکه 
جامعه آماری این پژوهش محدود به دانشجویان کارشناسی ارشد 
شهر تهران  بود، در زمینه تفسیر و تعمیم نتایج باید احتیاط الزم 
صورت گیرد. بنابراین پیشنهاد می شود پژوهش آینده روی نمونه 

وسیع تری انجام شود.

با توجه به نقش مهم اهمال کاري تحصیلي بر جنبه هاي مختلف 
آموزشي و آینده شغلي دانشجویان و در نتیجه هزینه هایی که 
برای کشور ایجاد می کند، توجه به این امر براي  سیاست گذاران، 
پژوهش های  در  و  است  تحصیلي ضروري  مشاوران  و  استادان 
بعدی  بررسي علل و راهکارهاي مناسب جهت کاهش این رفتار 
پیشنهاد مي شود.  همچنین برگزاري کارگاه هاي آموزشي در مورد 
افزایش شفقت خود و انگیزه تحصیلي، آموزش جرأت ورزی و باال 
بردن تحمل ابهام  مي تواند در کاهش اهمال کاري تحصیلي در 

دانشجویان مؤثر باشد.

نتیجه گیری

آن  تبع  به  و  تحصیلی  اهمال کاری  پدیده  اینکه  به  توجه  با 
اُفت تحصیلی ابعاد مختلف دارد و یکی از ابعاد مهم و تأثیرگذار 
آن عوامل روان شناختی است، بررسی این گونه عوامل نیز باید 
مطالعه  نتایج  گیرد.  و همه جانبه صورت  به صورت چندبُعدی 
حاضر  می تواند در این راستا مفید باشد.  نتایج پژوهش حاضر 
نشان داد رابطه بین اهمال کاری تحصیلی و کمال گرایی  یک رابطه 
خطی و ساده نیست و ترس از شکست، خود شفقت ورزی و عدم 

تحمل بال تکلیفی در این رابطه نقش واسطه ای دارد. 

درواقع،  نتایج حاکی از نقش معنادار  ترس از شکست، عدم 
تحمل بالتکلیفی و شفقت خود به عنوان متغیر های میانجی  در 
رابطه بین اهمال کاری تحصیلی و کمال گرایی بود. با توجه به 
تأیید نقش واسطه ای متغیرهای  شفقت خود )که همواره سازه ای 
مثبت و کارآمد در روان شناسی بالینی به حساب می آید(، ترس از 
شکست )که احتمال خود ناتوان سازی و اجتناب از موقعیت های 
دشوار را افزایش می دهد( و عدم تحمل بالتکلیفی )که احتمال 
مواجهه با موقعیت های چالش انگیز و پیچیده  و مهارت جرأت ورزی 
را کاهش می دهد( به تمام متخصصان پیشنهاد می شود که با 
افزایش شناخت از متغیر های مذکور در جهت کاهش  اهمال کاری 

تحصیلی قدم بردارند.
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