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 چکيده

اي برخوردار است، نظام آموزش عالي است. از اين رو يکي از ارکاني که در هر کشوري از اهميت ويژه

اي العادهباشند از اهميت فوقدانشجوياني که در اين مقطع مشغول به تحصيل مي وضعيت تحصيلي

ورزي گرايي، عواطف خودآگاه و تعللبرخوردار است. لذا پژوهش حاضر به منظور بررسي ارتباط کمال

با وضعيت تحصيلي دانشجويان انجام گرفت. جامعه آماري اين پژوهش شامل کليه دانشجويان مقطع 

پسر  200نفر ) 400شد. نمونه اين پژوهش شامل تشکيل مي 2083پيوسته روزانه بود که از  کارشناسي

نفر تقليل  365دختر( بود که به صورت تصادفي ساده انتخاب شدند، که در نهايت تعداد آنها به  200و 

ورزي گرايي، مقياس عواطف خودآگاه، مقياس تعللها از پرسشنامه کمالآوري دادهيافت. براي جمع

نفس تحصيلي استفاده شد. داده هاي پژوهش با روشهاي ضريب همبستگي تاکمن و مقياس اعتماد به

گرايي، شرم پيرسون و تحليل رگرسيون چند متغيري تجزيه و تحليل شدند. نتايج نشان داد که بين کمال

ه مثبت دارد ولي و گناه با عملکرد تحصيلي رابطه منفي وجود دارد و غرور با عملکرد تحصيلي رابط

ورزي با اعتماد به نفس گرايي و تعللورزي رابطه نداشت. همچنين کمالعملکرد تحصيلي با تعلل

تحصيلي رابطه منفي داشتند ولي شرم، گناه و غرور با اعتماد به نفس تحصيلي مرتبط نبودند. از بين 

مدار با اعتماد به نفس تحصيلي مدار، فقط بعد جامعهگرايي خودمدار، ديگرمدار و جامعهابعاد کمال

رابطه نداشت ولي دو بعد ديگر هم با اعتماد به نفس تحصيلي و هر سه بعد با عملکرد تحصيلي رابطه 

درصد از واريانس مربوط به عملکرد تحصيلي توسط  20منفي داشتند. همچنين مشخص شد که حدود 

درصد واريانس مربوط به عزت نفس  11شود و حدود بيني ميورزي و شرم پيشگرايي، تعللکمال

گرايي، عواطف خودآگاه و شود. سه متغير کمالبيني ميورزي پيشگرايي و تعللتحصيلي توسط کمال

-بيني ميدرصد از واريانس مربوط به وضعيت تحصيلي دانشجويان را پيش 32ورزي روي هم تعلل

 دانش آموزان استثنايي و بهنجار دارد. کنند. اين نتايج تلويحات مهمي در زمينه آموزش و مشاوره 
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 فصل اول

 مقدمه

حصيالت عاليه است که شايد براي خيلي يکي از مهمترين آرزوهاي هر جواني ورود به دانشگاه و ت 

زيرا بعد از گذشت مدت زمان  تر از خود اين دوره باشد.از اين افراد ورود به اين دوره خيلي مهم

آموزي که با آن شوند و همان دانشکوتاهي، انگار همه روياها و آرزوها به دست فراموشي سپرده مي

اي باال وارد دانشگاه شده بود به يکباره به نکور با رتبههمه سعي و تالش و گذر از سد محکمي به نام ک

 شود.يک دانشجوي معمولي و ضعيف تبديل مي

افت تحصيلي، مشروطي و در بعضي موارد اخراج از دانشگاه از مواردي هستند که هر ساله در حال  

ور است که نه افزايش هستند. اينها يکي از مهمترين معضالت و مشکالت عمده مراکز آموزش عالي کش

شود، بلکه طيفي از مسائل و مشکالت روحي، هاي جاري اين مراکز ميتنها باعث اتالف وقت و هزينه

(. گالسر )ترجمه 1381آورد )صداقت و ملکي، خانوادگي و اجتماعي را براي دانشجويان به ارمغان مي

طراحي شده است و آنهايي ( روانشناس نامي معتقد است که نظام تحصيلي ما براي شکست 1373ساده، 

 هاي از پيش تعيين شده معلمان عمل کنند.توانند مطابق با روششوند کساني هستند که ميکه موفق مي

در مورد افت تحصيلي تعابير و تعاريف متفاوتي ارائه شده است که وجه مشترک همه آنها ناتواني و  

(. افت تحصيلي شامل 1379است )ملکي،  آميز دوره تحصيالت رسميشکست در انجام و اتمام موفقيت

هاي مختلف شکست تحصيلي چون غيبت مکرر از مدرسه، ترک تحصيل قبل از موعد مقرر، تکرار جنبه

(. 1377پايه تحصيلي، کيفيت نازل تحصيالت و کسب محفوظات به جاي معلومات است )نريماني، 

( و برخي ديگر 1380کنند )بيابانگرد، يبرخي ديگر از افت تحصيلي، کاهش عملکرد درسي را استنباط م

هاي ثابت و اتالف گذاريهاي جاري، اتالف سرمايهاتالف در نظام آموزشي را در قالب اتالف هزينه

(. سازمان يونسکو1380زايي، دهند )ناستيها توضيح ميهاي تحميل شده به خانوادهناشي از هزينه
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ه، ترک تحصيل زودرس و کاهش کيفيت آموزشي و ( مفهوم افت تحصيلي را به تکرار پاي1984)

آموزان، عملکرد طور کلي، معيار تشخيص عدم موفقيت دانشدهد. بهآموزان نسبت ميتحصيلي دانش

است. اين عدم موفقيت يا به مردودي و تکرار  2و نهايي 1هاي تکوينيآنان در امتحانات و ارزشيابي

 (. 1368ود )نفيسي، شپايه و يا به ترک تحصيل زودرس منجر مي

دانشگاه علوم  1383تا  1380( ميزان افت تحصيلي دانشجويان ورودي 1385عليخاني و همکاران )

 درصد گزارش کرده است. در اين بررسي ميانگين سني دانشجويان داراي افت 9/16پزشکي ارتش را 

داشتند که بين  16ر از تحصيلي باالتر بود و اکثريت دانشجويان داراي افت تحصيلي معدل ديپلم کمت

داري مشاهده شده است. افت تحصيلي دانشجويان افت تحصيلي و معدل ديپلم رابطه معکوس معني

درصد اين افراد  4/4درصد اعالم شده است که  7/8، 83-84دانشگاه علوم پزشکي تبريز در سال 

ش افت مشاهده شده اند و با افزايش سنوات تحصيلي افزايحداقل يکبار در طول ترم مشروط شده

 9/22درصد و در دانشگاه اينديانا  19(. اين افت در دانشگاه آزاد 1386است )رئوفي و همکاران، 

 (.  1386؛ به نقل از رئوفي و همکاران، 1992، 3درصد گزارش شده است )ساسان

هاي فردي و بساري از محققان معتقدند که وضعيت تحصيلي دانشجويان تحت تأثير  تفاوت

ها و فشارزاها به نحو شود افراد به موقعيتهاي شخصيتي متفاوت آنها است که باعث ميگيويژ

گرايي يکي از است. کمال 4گراييهاي شخصيتي کمالمتفاوتي پاسخ دهند. يکي از اين ويژگي

هاي بالقوه خويش و شکوفا ساختن آنها هاي طبيعي انسان براي حرکت در مسير تحقق تواناييگرايش

گرايي در اين مفهوم امري االترين حد ممکن است. اين امر به خودي خود ارزشمند بوده و کمالتا ب

 پردازد.مثبت و پسنديده است، اما اين پژوهش به جنبه منفي و افراطي آن مي

اند تا گرايي را مورد بررسي قرار دادهدر مطالعات جديد محققان از رويکردي چندبعدي، کمال

و رفتارهاي زيربنايي مربوط به اين سازه را مشخص کنند )فروست، مارتن، لهارت و ها، افکار ويژگي

ها (. يافته1991، 7؛ هويت و فلت1993، 6؛ فروست، هيمبرگ، هلت، ماتيا و نيوبوئر1990، 5روزنبلت

شود و در گرايي محسوب ميعامل اصلي کمال« نگراني در مورد اشتباهات»اند که مؤلفه نشان داده

هاي اختالالت روانشناختي مرتبط است گرايي با فراواني و شدت بيشتر نشانهباالتر کمالسطوح 

                                                 
1- Formative evaluation 2- summative evaluation  3- susan  4- Perfectionism 

5- Frost, Marten, Lahart & Rosenblate   6- Heimberg, Holt, Mattia & Neubauer 

7- Hewitt & Flett 
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-، کمال2گرايي خودمدار( نيز بدست آوردند که کمال1991(. هويت و فلت )2001، 2)شفران و منسل

هاي اختالل شخصيت و اي متفاوت با شاخصبه گونه 4مدارگرايي جامعهو کمال 3گرايي ديگرمدار

؛ فلت، 1990؛ فروست و همکاران، 1383هاي رواني مرتبط هستند )براي مثال بشارت، ر اختاللساي

 (. 2001؛ شفران و منسل، 1995، 6؛ بلت1991، 5اشتين و اوبراينهويت، بالنک

هاي وضعيت تحصيلي در دانشجويان مورد توجه گرايي و ابعاد آن با شاخصرابطه انواع کمال

؛ ميلز و 1995، 7؛ پارکر و ادکينز1383ار گرفته است )براي مثال بشارت، گران قربرخي از پژوهش

 (.2008، 9؛ کانتر2006؛ رايس و همکاران، 2000، 8استينبلنک

اند. هايي هستند که اخيراً مورد توجه بعضي از محققين قرار گرفتهاز هيجان 10عواطف خودآگاه

( 12( و هم داراي جاذبه منفي )مانند شرم و گناه11عواطف خودآگاه هم داراي جاذبه مثبت )مانند غرور

هاي رواني هستند و هردو آزاردهنده، هستند. براساس بسياري از تحقيقات، شرم و گناه زيربناي آسيب

فردي خودآگاه )خودارزيابانه( و اخالقي هستند که با تخلف، اشتباه يا شکستي که در يک زمينه بين

(. در مقابل، غرور يک هيجان مثبت در ارتباط با 1995، 13)تانگني شونددهد، فرا خوانده ميرخ مي

احساس کمال و خرسندي است. غرور با خودارزيابي مثبت ارتباط دارد که در نتيجه آن شخص به 

شود که فرد از عزت نفس و بهزيستي کند و اين موجب ميلحاظ اجتماعي احساس ارزشمندي مي

ها به غرور به عنوان يک هيجان (. در اکثر بررسي2007، 14يز و مونرواني برخوردار باشد )استوبر، هر

، 15شود )استوبر، کمپ و کوگهيافته آن بيشتر تاکيد ميشود و به کارکرد سازشمثبت نگريسته مي

هاي انجام شده به کارکرد (، ولي در مقابل، در بيشتر بررسي2007؛ استوبر، هريز و مون، 2008

(. نتيجه اين مطالعات حاکي از است 2002و همکاران،  16اخته شده است )لويتننايافته شرم پردسازش

، 17که مستعد بودن به شرم بيشتر از مستعد بودن به گناه با الگوهاي غيرانطباقي مرتبط است )اب

( بيانگر آن است که گناه کمتر از شرم تهديدکننده 2003و همکاران ) 18واک( و تبيين لوت2004

نفس تحصيلي، رضايت از وضعيت ( حاکي از تأثير  منفي شرم بر اعتماد به2008انتر )است. بررسي ک

                                                 
2- Shafran & Mansell   2- self-oriented Perfectionism 3- other-oriented Perfectionism 4- 

socially prescribed Perfectionism 5- Blankstein & O'Brien  6- Blatt 7- Parker & Adkins          

   8- Mills & Blankstein                    9- Canter                                  10- self-conscious emotions

 11- pride 12- shame & guilt          13- Tangney                            14- Stoeber, Harris & 

Moon  

15- Stoeber, Kempe & Keogh    16- Luyten     17- 

Abe 18- Lutwak 
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داري را بين شرم تحصيلي و رضايت والدين از معدل به دست آمده است. اما اين بررسي ارتباط معني

با معدل دانشجويان نشان نداد. در اين مطالعه گناه با رضايت از معدل همبستگي مثبت معني داري 

 هاي وضعيت تحصيلي مرتبط نبود.ت، ولي با ساير شاخصداش

در  2يکي از مهمترين عوامل تأثير گذار بر وضعيت تحصيلي دانشجويان است. اليس 3ورزيتعلل

-ها و افراد شاغل به تعللسازد که چه تعداد از تحصيل کردهورزي اين سوال را مطرح ميمورد تعلل

کند، تصور ما اين سپارند؟ اليس اشاره ميامروز به فردا مي ورزي عادت دارند و کارهاي خود را از

(. اليس و 1382؛ ترجمه فرجاد، 3درصد افراد به اين مشکل مبتال هستند )اليس و نال 95است که 

کنند کنند. آنها اشاره ميورزي را به عنوان يک فرايند اجتنابي و بدکنش تلقي مي( تعلل2002) 4کنوس

ق اجتناب نمودن از فعاليت، کار امروز را به فردا انداختن، عذرتراشي نمودن ورزي از طريکه تعلل

ورزي بدکنش اشاره ( به تعلل1994) 5شود. فراريبراي توجيه تاخير در کار از سرزنش متمايز مي

هاي فردي و رفتارهاي خودشکن از ويژگيکند. او معتقد است عزت نفس ضعيف، وابستگي ميانمي

ورزي تعلل -2ورزي رفتاري تعلل -1کند: ورزي بدکنش را به دو نوع تقسيم ميللبدکنش است و تع

اندازند، براي اينکه از ورزي رفتاري به افرادي اشاره دارد که تکليف را به تاخير ميتصميمي. تعلل

-کند که تصميمورزي تصميمي به کساني اشاره ميپذير خود محافظت کنند. تعللعزت نفس آسيب

ورزي رفتاري ارتباط اندازند. تعللا به منظور اجتناب از اختالف و تعارض به تاخير ميگيري ر

 مستقيمي با پيشرفت تحصيلي دارد.

هاي وضعيت تحصيلي دانشجويان انجام شده، ورزي و شاخصمطالعاتي که در ارتباط با تعلل

؛ مون و 2002، 6نبرگحکايت از تأثير منفي آن بر وضعيت تحصيلي دارد )براي مثال دويت و شو

 (. 2008؛ کانتر، 2008و همکاران،  9؛ کالسن2006، 8؛ هاول، واتسون، پاول و بيورو2005، 7ورثالينگ

ورزي با وضعيت گرايي، عواطف خودآگاه و تعلللذا هدف اصلي اين پژوهش بررسي رابطه کمال

 باشد.    تحصيلي دانشجويان مي

 

 

 

                                                 
3- Procrastination  2- Ellis  3- Knall  4- Knaus 5- Ferrari   

6- DeWitte & Schouwenburg  7- Moon & Illingworth  8- Howell, Watson, 

Powell & Buro     9- Klassen 
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 بيان مسئله 

کشور در  هايدهند که در دانشگاهجوانان کشور را دانشجويان تشکيل ميبخش قابل توجهي از 

اين  ها و توسعه مراکز آموزش عالي،هاي مختلف مشغول به تحصيل هستند. با گسترش دانشگاهرشته

تعداد نيز در حال افزايش است. بسياري از کشورهايي که با کمبود کارشناسان و متخصصان مورد نياز 

اند، ناگزيرند تا وضع آموزشي خود را با توجه به نيازهاي کشورشان در تلف مواجههاي مخدر رشته

ها براي امر مهم آموزش به عمل آيد گذاريسطح متوسطه و عالي اصالح نمايند. حال اگر اين سرمايه

است. توان اذعان کرد که نظام آموزش عالي به اهداف خود نرسيده ولي نتيجه آن مطلوب نباشد مي

براين شناخت عوامل مرتبط با وضعيت تحصيلي دانشجويان يکي از موضوعات مهم هر نظام بنا

شناختي زيادي وجود دارد که با وضعيت تحصيلي شود. متغيرهاي روانآموزشي محسوب مي

ورزي مورد گرايي، عواطف خودآگاه و تعللدانشجويان مرتبط است. در اين پژوهش متغيرهاي کمال

 رند. گيبررسي قرار مي

گرايي يک سازه تقريباً جديد روانشناختي است که مورد عالقه و توجه برخي از روانشناسان کمال

گرايي به عنوان يک عامل مثبت و سازگار توصيف شده قرار گرفته است، هرچند الگوي رفتاري کمال

توجه بوده (، اما اين سازه به عنوان سبک نوروتيک و منفي در رفتار مورد 1978، 4است )هاماچک

گرايي تمايل پايدار فرد به وضع معيارهاي کامل و دست نيافتني (. کمال1991است )فلت و همکاران، 

باشد هاي انتقادي از عملکرد شخصي همراه ميو تالش براي تحقق آنهاست که با خودارزشيابي

-افزايش تجربه ناپذير از طريقگرايانه و تحققمعيارهاي شخصي کمال (.1990)فروست و همکاران، 

هاي شکست در کنند و اين تجربهگري و درماندگي را به فرد تحميل ميهاي شکست، خودسرزنش

شود و هاي انتقادي و کاهش عزت نفس ميگرايانه منجر به خودارزشيابيتحقق معيارهاي کمال

گرايي مال( ک1991دهند. هويت و فلت )آمادگي براي مشکالت روانشناختي و تحصيلي را افزايش مي

گرايي گرايي ديگرمدار و کمالکمال گرايي خودمدار،دانند که شامل کمالبعدي مي را ساختاري سه

هاي فرد براي گرايي خودمدار يک مولفه انگيزشي است که شامل کوششباشد. کمالمدار ميجامعه

کمال، معيارهاي باالي  باشد. در اين بعد افراد داراي انگيزه قوي برايدستيابي به خويشتن کامل مي

ها يا غير واقعي، کوشش اجباري و داراي تفکر همه يا هيچ در رابطه با نتايج، به صورت موفقيت

                                                 
4- Hamachek  
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کنند و معيارهاي هاي گذشته خويش تمرکز ميباشند، بر عيوب و شکستهاي تام ميشکست

ديگرمدار شامل  گراييدهند. کمالشخصي غير واقعي را در سرتاسر حوزه رفتاري خود تعميم مي

-گرايي يک بعد ميان(. اين کمال1965، 5هاي ديگران است )هالندرعقايد و انتظارات در مورد قابليت

گرايانه براي اشخاصي است که براي فرد اهميت فردي است که شامل تمايل به داشتن معيارهاي کمال

آميز و غير ه به انتظارات اغراقمدار اشارگرايي جامعه(. کمال1991بسياري دارند )فلت و همکاران، 

واقعي دارد که ديگران و جامعه از شخص دارند. گرچه برآوردن اين انتظارات مشکل است ولي 

شخص بايد به اين استانداردها نائل آيد تا مورد تأييد  و پذيرش ديگران قرار گيرد )فروست و 

گرايي دانشجو از کمال مرداندرصد  21درصد زنان و  26(. 1991؛ هويت و فلت، 1990همکاران، 

(. همچنين 2008؛ به نقل از کانتر، 1995برند )اداره مشاوره و خدمات روانشناسي آمريکا، رنج مي

(. 2008گرايي در دانشجويان خيلي باالتر از افراد غير دانشجو گزارش شده است )کانتر، شيوع کمال

؛  1995يشرفت تحصيلي رابطه دارد )پارکر و ادکينز، گرايي با پاند که کمالها نشان دادهبرخي پژوهش

ها نتايج متناقضي (. در حالي که برخي پژوهش2007، 3؛ وينتر و باورز2006، 2اشبي، رايس و مارتين

(  نشان 2006(. رايس و همکاران )2000استين، ؛ ميلز و بلنک1383اند )براي مثال بشارت، نشان داده

گرايي نوروتيک و سازگاري تحصيلي همبستگي مثبت داشت.  بين  کمال دادند استانداردهاي باال با

 داري بدست آمد.سازگاري تحصيلي نيز رابطه معني

است. شرم، گناه و غرور از  يکي ديگر از متغيرهاي مورد بررسي در اين پژوهش عواطف خودآگاه

نعکاسي دارند هاي عواطف خودآگاه هستند که همه يک ويژگي اصلي خودسنجي و خودامولفه

هاي نخستين )خشم، ترس و لذت( که در اوايل زندگي ظاهر (. در مقايسه با هيجان1386)خداپناهي، 

شوند که در هاي مرکب يا ثانويه در نظر گرفته ميهاي خودآگاه به عنوان هيجانمي شوند، هيجان

-(. هيجان1386ناهي، ؛ به نقل از خداپ1995، 4گيرند )فيشر و تانگنيمراحل بعدي زندگي شکل مي

گذارند يا خيلي کنند يا آنها را زير پا ميهاي خودآگاه وقتي که با معيارها و اهداف فرد برخورد مي

ها و اهداف نيز با اجتماعي شدن توسط يابند و به نوبه خود اين معياردهند، نمود ميعالي انجام مي

(. مطالعه در مورد عواطف 1995، 5ند )بارتگيروالدين، معلمان، همساالن و ديگران در خود شکل مي

                                                 
5- Hollender   2- Martin  3- Winter & Bowers  4- Ficher 

  5- Barret 
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داده است، زماني که  تالش افراد با موفقيت همراه باشد منجر به تجربه  گرايي نشانخودآگاه و کمال

شوند هيجان غرور خواهد شد، ولي زماني که تالش آنها با شکست همراه باشد دچار شرم و گناه مي

رسد که تجربه هيجانات خودآگاه مثبت )مانند احساس (. به نظر مي2008)استوبر، کمپ و کوگه، 

بيشتر به پيشرفت تحصيلي بهتري منجر گردد. همچنين تجربه بيشتر عواطف منفي ممکن است  غرور(

تري در فرد شده و در نهايت وضعيت موجب احساس خود کارآمدي کمتر و عزت نفس پايين

 نفسنشان داد که احساس شرم با اعتماد به (2008گيرد. کانتر )تحصيلي فرد تحت تأثير  قرار مي

داري دارد. همچنين بين احساس گناه و معدل رابطه مثبت تحصيلي و معدل نمرات همبستگي معني

 داري بدست نيامد. داري وجود داشت اما بين احساس گناه و خود کارآمدي تحصيلي رابطه معنيمعني

ورزي، تحصيلي دانشجويان رابطه دارد. تعللورزي نيز از متغيرهايي است که با وضعيت تعلل

اي کاهلي و امروز و فردا کردن در انجام کار هاي مهم است که همراه با تجارب ذهني ناراحت کننده

 3(. استيل1995، 2؛ سنکال، کوئستنر و والرند1986، 6؛ الي1382نال؛ ترجمه فرجاد،  باشد. )اليس ومي

بيني وخامت رغم پيشتأخير داوطلبانه در ميدان عمل علي ورزي قصد( معتقد است که تعلل2007)

درصد  70تا  20دانشجويان حدود  ورزي دراوضاع به خاطر اين تاخير مي باشد. ميزان شيوع تعلل

ورزي يکي از متغيرهايي است که بر وضعيت تحصيلي دانشجويان تأثير  گزارش شده است و تعلل

پردازان در خصوص (. محققان و نظريه1984، 5بلومراث ؛ سولومون و1986، 4کانگذارد )مکمي

ورزي به عوامل مختلفي مانند اضطراب و وابستگي، ترس از ارزيابي منفي، عزت هاي تعللآيندپيش

(، 1995و الي،  6؛ شونبرگ1984بلوم، (، ترس از شکست )سولومون و راث1992نفس پايين )فراري، 

بيني، پايين (، خودکم1994، 8کينشده )مک(، درماندگي آموخته6199، 7گرايي )جانسون و سالنيکمال

 اند.   ( اشاره کرده1382نال؛ ترجمه فرجاد،  بودن سطح تحمل و عصبانيت )اليس و

اين موضوع سبب اتالف  ورزي در ميان دانشجويان دانشگاه خيلي رواج يافته است کهاخيراً تعلل

ورزي يا به آينده موکول کردن کارها (. تعلل2007دد )استيل، گرهاي زيادي در آنها ميوقت و هزينه

ورزي هميشه آنقدر متداول است که شايد بتوان آن را از تمايالت ذاتي انسان برشمرد. هر چند تعلل

                                                 
6- Lay    2- Senecal, Kostner & Vallerand  3- Steel  4- McCown

  

5- Solomon & Rothblum  6- Schouwenburg   7- Johnson & Slaney    

8- McKean  
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تواند از طريق ممانعت از پيشرفت و عدم دسترسي به اهداف، ساز نيست، اما در اغلب موارد ميمسئله

-ورزي با توجه به پيچيدگي و مولفهناپذيري به همراه داشته باشد. تعللو جبران هاي نامطلوبآمدپي

؛ 2001، 7افت تحصيلي ) برتن و وام بچ هاي شناختي، عاطفي و رفتاري آن، تظاهرات گوناگوني مانند

نژندي )اليس و (، روان1989و فراري،  2گيري )ايفرت(، اشکال در تصميم2005ورث، مون و الينگ

بلوم، سولومون و ( دارد. به عقيده راث1991گونه )فراري، ( و رفتارهاي وسواس1979 ناوس،

هاي تحصيلي خود را به تعويق شود که دانشجويان فعاليتورزي موجب مي( تعلل1986موراکامي )

انداخته و در نهايت دچار مشکالت تحصيلي گردند. نمونه بسيار آشناي آن، به تعويق انداختن مطالعه 

شود گير دانشجويان ميها تا شب امتحان و شتاب و اضطراب ناشي از آن است که گريبانسدر

 30الي 20ورزي مشکلي جدي براي (. به نظر برخي از محققان، تعلل1386)جوکار و دالور پور، 

-گذارد )مکباشد و بر پيشرفت تحصيلي و کيفيت زندگي آنها اثر منفي ميدرصد از دانشجويان مي

ورزي با اند که تعللها نشان داده(. برخي از پژوهش1984بلوم، ؛ سولومون و راث1986، 3کان

( 2008(. در مطالعه کانتر )1984بلوم، ؛ سولومون و راث1986کان، پيشرفت تحصيلي رابطه دارد )مک

نفس تحصيلي و معدل به صورت منفي مرتبط بود.  کالسن و همکاران تعلل ورزي با اعتماد به

داري دارد. هاول نفس تحصيلي تأثير  منفي معنيورزي بر معدل و اعتماد به(  دريافتند که تعلل2008)

ورزي و معدل  نمرات دانشجويان  رابطه (  در پژوهشي دريافتند که بين تعلل2006و همکاران )

داري ه معنيورزي رابطداري وجود دارد.  در صورتي که  بين کنترل تحصيلي ادراک شده و تعللمعني

 بدست نيامد. 

ورزي و گرايي، تعلللذا پژوهش حاضر درصدد پاسخگويي به اين سوال خواهد بود که آيا کمال

عواطف خودآگاه با وضعيت تحصيلي دانشجويان رابطه دارند؟ و کدام متغيرها سهم بيشتري در تبيين 

 وضعيت تحصيلي دانشجويان دارند؟    
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One of the crucial elements in each country is higher education system. 

Therefore, academic status of the university students is extremely important. 

The present study, addresses the relationship of the students academic status 

with perfectionism, self-conscious emotions and procrastination. The 

associated statistical universe included the whole day shift bachelor students 

consisting of 2083 people. The sample embodied 400 people (200 males and 

200 females) all chosen randomly. This number was later reduced to 365 

people. For data collection, the employed questionnaire was the one for 

perfectionism, self-conscious emotions scale and Aitken procrastination scale 

and the academic self-confidence scale. The data was analyzed using person 

correlation index and multi-variable regression methods. Results indicated that 

perfectionism, shame and guilt have negative effects on the academic 

performance wheras, pride has a positive effect and procrastination has no 

effect. Also, perfectionism and procrastination were negatively related to the 

academic self-confidence yet, shame, guilt and pride were not related at all. 

Among the self-oriented, other-oriented and socially prescribed perfectionism, 

only the last one was not related to academic self-confidence. However, self-

oriented and other-oriented perfectionism had a negatively relationship. In 

addition, the all three kinds of perfectionism had negative relationship with 

academic performance. It was also demonstrated that about 20 percent of the 

academic performance is predicted to be of perfectionism, procrastination and 

shame. Moreover, about 11 percent academic self-confidence variance is 

predicted to be of perfectionism and procrastination. Perfectionism, self-

conscious emotions and procrastination predict 32 percent variance to the 

academic status of the students. The obtained results have significant 

implications in the education and counseling of the exceptional and normal 

students. 
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