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یر بدنی با عزت هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تفاوتهای سنی و جنسی در رابطه کمال گرایی و اهمال کاری و  تصو
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مشغول تحصیل بودند . به منظور بررسی  1388-89از دانش آموزان شهرستان مشكین شهر بود که در سالتحصیلی 

شورت ، اهمال کاری تاک من ، عزت نفس  -ثبت و منفی تری متغیرهای تحقیق ، پرسشنامه های کمال گرایی م

روزنبرگ و تصویر بدنی کش و براون بر روی دانش آموزان شرکت کننده در پژوهش اجرا شد . تجزیه و تحلیل 

اطالعات به وسیله روشهای آماری مانووا ، همبستگی پیرسون و رگرسیون  گام به گام انجام شده است . عمده ترین 

ه دست آمده در پژوهش حاضر به شرح زیرند : میانگین نمرات کمال گرایی در دختران بیشتر از پسران و میانگین نتایج ب

نمرات کمال گرایی کل و منفی در بین دانش آموزان مقطع راهنمایی بیشتر از دبیرستان است . در اهمال کاری دانش 

و دبیرستان تفاوت معنی داری یافت نشد . در خرده مقیاس آموزان دختر و پسر و همچنین دانش آموزان مقطع راهنمایی 

اشتغال فكری با چاقی ) تصویر بدنی ( میانگین نمره دختران باالتر از پسران ودر خرده مقیاسهای اشتغال فكری با چاقی 

ت . میانگین و رضایت از نواحی بدن )تصویر بدنی (  میانگین نمره دانش آموزان مقطع راهنمایی بیشتر از دبیرستان اس

نمرات عزت نفس پسران  بیشتر از دختران و دانش آموزان مقطع دبیرستان بیشتر از راهنمایی است .  در هر دو جنس 

تصویر بدنی با عزت نفس رابطه مثبت معناداری دارد . بین عزت نفس با اهمال کاری رابطه معكوس معنادار و بین اهمال 

ی وجود دارد . در دختران عزت نفس با کمال گرایی و اهمال کاری با کمال کاری و کمال گرایی مثبت همبستگی منف

گرایی منفی رابطه مثبت معنادار دارد و کمال گرایی همه مولفه های تصویر بدنی به غیر از نگرش به ظاهر همبستگی 

% و کمال  8/14کاری % ، اهمال  9/17مثبت و با مولفه طبقه بندی وزن همبستگی منفی دارد . شاخص های تصویر بدنی 

% و کمال گرایی  2/16% ، اهمال کاری  2/22% از واریانس عزت نفس پسران و شاخص های تصویر بدنی  6/4گرایی 

% پیشرفت تحصیلی و  4/8% از واریانس عزت نفس دختران را پیش بینی می کنند . در پسران کمال گرایی مثبت  8/18

% از واریانس پیشرفت تحصیلی را پیش بینی می کنند و دیگر  5/4ایی منفی % و کمال گر 8/8در دختران اهمال کاری 

عزت نفس هر دوگروه نوجوانان دختر و پسر از بحث : متغیر ها در پیش بینی پیشرفت تحصیلی آنها نقشی ندارند . 

دار است . پیشرفت  کمال گرایی ، اهمال کاری و تصویر بدنی تأثیر می پذیرد ، اما این تأثیر در دختران بیشتر معنی

 تحصیلی در دختران و پسران از عوامل متفاوتی تأثیر می پذیرد .   
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 مقدّمه

دهد،  يل ميهر فرد را تشک ياز زندگ يل، بخش مهميتحص يت و به طور کليم و تربيدر عصر حاضر تعل

ن اساس يکند. برا يفا مينده فرد و جامعه ايرا در آ يز نقش مهميل نيت تحصيت و کميفيبه عالوه ک

 ينيش بيعوامل پ ييشناسا ين شناسان به صورت گسترده در تالش براک قرن است که روايک به ينزد

؛ 1920ک، ي؛ ثرندا1905مون در سال ينه و سيهمانند ب يباشند. افراد يم يليشرفت تحصيپ يکننده 

ک و ين مهم پرداخته اند. )به نقل از پرموزيو ... به ا1 2000؛ الشات و هامکر 1940س،يهر

 2(2003فورنهام،

ل و يجوانب مختلف تحص يو روان شناسان همواره به بررس يتخصص يز گروههايلف ندر جوامع مخت

 3(2004بسون،يل، لولندوگي، استيد کرده اند. )السن بريعوامل موثر بر آن تأک ييشناسا

ن عوامل در يت ايزان اهمين ميين تعيل دانش آموزان و همچنير گذار بر تحصيتأث يرهايمتغ يبررس

ش يتواند پ يرا ميبرخوردار است، ز ييت بااليدانش آموزان از اهم يليرفت تحصشيا عدم پيشرفت و يپ

 ا کند.يدانش آموزان مه يو اجتماع ي، خانوادگيفرد ينده ياز آ يمناسب يآگه

اشاره دارد که براساس آزمونها قابل سنجش  يليران در امور تحصيت فراگيبه موفق يليشرفت تحصيپ

بردن به سهم  ي( . پ1375،و وجدان پرستنسب  ينيحس)به نقل از(1375نسب ، اقدم ، ينيباشد. ) حس

زش دانش آموزان و در يش انگيش آن منجر به افزاياز عوامل موثر که افزا يکيعزّت نفس، در حکم 

(. 1382خشکناب ، يفاتح )به نقل از 4( 1990ت ،يشود مهم است. )اسم يم يليشرفت تحصيجه پينت

(. مسأله عّزت 1377خود است )شاملو، يوجود يسبت به ارزشمندن يقضاوت شخص يعزّت نفس نوع

ت کودکان و نوجوانان است. ين عوامل رشد مطلوب شخصيتر ياز اساس ينفس و مقوله خود ارزشمند

                                                            
1 Binet,Simon,Thorndike,Harris,Elshout&Hamaker  2- Premuzic& Furnham 
 

3 Lounsbury , Steel, Loveland & Gibson   4- Smitt 
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فرد  يزان عزّت نفس و خود ارزشمنديبا م يو کارآمد يليشرفت تحصي، پيسالمت فکر و بهداشت روان

 (.1373ابان گرد ،يرابطه دارد )ب

تحقق  يو تالش برا يافتنيکامل و دست ن يارهايدار فرد به وضع معيل پايتما يبه منزله  ييکمال گرا

باشد )فروست، مارتن، لهارت و  يهمراه م ياز عملکرد شخص يانتقاد يها يابيآنها  که با خود ارزش

شرفت يزه، پيگرا با ان يين کمال گرايوجود دارد که ارتباط ب ياست. مطالعات کم 1(1990روزنبلت،

ن ينستي؛ ا 2000نو،يقرار داده اند )آکورد ين دانش آموزان نوجوان مورد بررسيو رفاه در ب يليتحص

ن ترامپه ي. همچن3( 2006م و آنا ، يجوچ)به نقل از 2(2002ور و وورل ،ي؛ واند 2006؛ نونوپولوس، 2000،

 ييبا عزّت نفس باال و کمال گرا سازگارانه ييافتند که کمال گراي، در2006تر و همکاران در سال 

 ن ارتباط دارد.ييناسازگارانه با عزّت نفس پا

اهمال  يف تا حد تجربه احساس ناراحتيل تکاليدر آغاز و تکم يمير انداختن هدف مندانه و دايتأخ

از مطالعات گزارش شده است  ي. در تعداد4(1995، جانسون و مک کون ،  يشود)فرار يده مينام يکار

ک رابطه معکوس بارز وجود دارد. يگزارش شده توسط خود فرد و عزّت نفس او  ياهمال کار نيکه ب

روبرت و همکاران )به نقل از  5(1984سولومون و روت بلوم ، ؛2000، يفرار؛1994، يفرار؛2000)بک، 

 يمنفر يفرد تأث يليشرفت تحصيبر پ ينست که اهمال کارياز ا يگر مطالعات هم حاکيج دي. نتا6(2007، 

به نقل از  7(2005مرتبط است )آکرمن و گروس،  يلياز ابعاد خاص تحص يداً با بعضيگذارد و شد يم

 ( .2007روبرت و همکاران ، )

باشد)کوشان  يبدن م ييدر مورد اندازه، جنس، عملکرد و توانا يمتشکل از احساسات فرد ير بدنيتصو

، به  2000و همکاران ، در سال 8سون  يليلعات گ(. در مطا 1385،يديعم)به نقل از  (1378،  يواقعو 

 يدر خصوص بررس ياشاره شده است، امّا پژوهش يمنف ير بدنيجاد تصوين در ايينقش عزّت نفس پا

 صورت نگرفته است. يليشرفت تحصيبا پ ير بدنيرابطه تصو

 

                                                            
1 Frost,Marten, Lahart &Rosenblate  2- Vandiver & Worrell  , Nounopoulos Accordino, 

Einstein, 
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 ر يو تصو ياهمال کار، ييکمال گرا يرهايان نکرده اند که متغيب يانجام شده تا بحال به روشن يپژوهشها

نکه خود آنها به يا اير دارند يتأث يليشرفت تحصيم بر پيرمستقير بر عزّت نفس، بطور غيق تأثياز طر يبدن

 گذارند. ير ميتأث يليشرفت تحصيم بر پيطور مستق

 ت رشد و توسعه همه جانبهيجامعه و در نها يشبرد اهداف علمير دانش آموزان در پينکه تأثيبا توجه به ا

و عزّت  يليشرفت تحصيروشن کردن رابطه پ ين پژوهش براير قابل انکار است، انجام ايکشور غ ي

 د است.يمف ير بدنيو تصو ي، اهمال کارييکمال گرا يرهاين قشر از افراد جامعه با متغينفس ا

 

 ان مسألهيب

را انجام داده  ياديز ينوجوانان پژوهش ها يليعوامل مرتبط با عملکرد تحص ييروان شناسان در شناسا

و  1(2002س، ين برگ و موري؛ است2006؛ اسمتانا و همکاران، 2005ک و فرن هم، يپرموز -اند )کامورو

و  ي، اهمال کاريير: کمال گرايشده اند، نظ ييشناسا يفرد يمربوط به تفاوتها يعوامل متعدد مهم

 . 2ير بدنيتصو

شود، هر  يف ميست تعريب نيع يو ب يکه عال يزيچبا هر  يتينارضا يل برايبه عنوان تما ييکمال گرا

س و يشنهاد شده است. )رايناسازگارانه پ -يسازگارانه و منف -مثبت ييچند که دو شکل از کمال گرا

چندان مورد مطالعه قرار  يليشرفت تحصيژه پيو عملکرد سالم بو يين کمال گراي. رابطه ب3(2002، ينياسل

شتر به ينکه بياظهار داشته اند که افراد کمال گرا به علت ا 4(2002، تزينگرفته است. )گرگرسون و هور

ت بخش ينارضا يليشرفت تحصي، آنها پيريادگيند يکنند تا خود فرا ياجتناب از اشتباهات خود توجه م

ش از حد در يب يناسازگارانه را به عنوان نگران يي( کمال گرا2005س و همکارن، يدهند. )را يرا نشان م

 ينکه مالکهاياز ا يش از حد از خود که ناتوان کننده است، احساس دائميتباه کردن و انتقاد بمورد اش

ر ينظ ييامدهايبا پ يين شکل از کمال گرايف کرده اند. ايشوند، تعر يل شده بر خود برآورده نميتحم

گر يز طرف دسازگارانه ا يي. کمال گرا5(2006ارتباط دارد )استوبر و اوتو،  يو افسردگ يعواطف منف

                                                            
1   Chamorro,Premuzic & Furnham ,Smetana, Steinberg & Morris  

2 Perfectionism,Procrastination,Body image  3- Rice & Slaney          4- Gregersen & Horwitz 
 
 

5 Stoeber and Otto 
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ف شده يدهد، تعر يش ميکه عزّت نفس را افزا يسطح عال ين مالکها و اهداف باال و جستجوييشامل تع

کند  يرا مشخص م يشود و افراد يم يسالم تلق يين نوع کمال گراي(. ا2005س و همکاران، ياست )را

که )فلت و  ي(. همانطور2006دن به آن بترسند )استوبر و اوتو، ينکه از نرسيطلبند تا ا يکه کمال را م

دهند نظرات کاماًل  يرا نشان م يين دو نوع کمال گرايکه ا ياشاره کرده اند افراد 1(2002همکاران، 

 ييافتند که عزّت نفس باال با کمال گراي( در2006از خودشان دارند. )ترامپه تر و همکاران،  يمتفاوت

 ناسازگارانه ارتباط دارد. يين با کمال گراييکه عزّت نفس پايسازگارانه ارتباط دارد، در حال

انجام  يکند که اگر گهگاه يد انجام شود اشاره ميکه با يا اجتناب از کارير انداختن يبه تأخ ياهمال کار

 يتواند به احساس گناه در مورد انجام ندادن کار يش از حد ميب يست، اّما اهمال کاريرمعمول نيشود غ

ق يتواند باعث اضطراب شود، چون کار به تعو يم ين اهمال کاريگردد. همچند انجام شود، منجر يکه با

ف شود يتواند باعث عملکرد ضع يش از حد ميب ياز به انجام دارد، در ضمن اهمال کاريانداخته هنوز ن

 يشود. اهمال کاريت خوب، انجام ميفيانجام دادن آن با ک يبرا يچون اغلب، کار بدون وقت کاف

اشاره  يپژوهش يافته هاياست.  يليط تحصياست که مختص شرا ياز اهمال کار يصشکل خا يليتحص

 ين، بييرموثر، معدل پايغ يريادگي ي، راهبردهايبا اضطراب تعامل يليتحص يکند که اهمال کار يم

، تقلب ين، افسردگييو عزّت نفس پا يدر عادات درس خواندن، ترس از شکست، خودکارآمد يبرنامگ

و همکاران،  ي؛ فرار1992ران نژاد، يزوم و ا ي؛ چ1999ر، يو سا ين ارتباط دارد )بن کيياپ يو خودکنترل

و  ي. فرار2(1995؛ سه نه کال، 1995لگرم،ي؛ م1998کاک و همکاران،  ي؛ ه1999و بک، ي؛ فرار1995

 يطفو عا يشامل هر دو مولفه شناخت ياز اهمال کار يناش يرفتار يامدهايجه گرفتند که پيهمکاران نت

و  ياست) فرار ياهمال کار يتيصفات شخص ييآنها شناسا يشنهاديباشد و راه حل پ يت ميشخص

و مشکالت سالمت  ين اهمال کاريبه ارتباط ب يپژوهش يافته هاينکه ي(. با توجه به ا 1995همکاران ، 

رسد  ير ماست به نظ ياز سالمت روان يکه عّزت نفس شاخص مهم يياشاره کرده اند و از آنجا يروان

ن از لحاظ عزّت نفس تفاوت وجود داشته باشد. اکثر دانش آموزان ييباال و پا ين افراد با اهمال کاريکه ب

 ياغلب زمان يگر اهمال کاريا درس مشکل است، به عبارت دياد است يز يهستند که حجم درس يشاک

                                                            
1 Flett    2- Senecal Chissom & Iran-Nejad, Haycock , Milgram Behnke & Sawyer  
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 ياست که تداوم اهمال کارم به نظر برسد. مسلم يا حجيند يف، مشکل، ناخوشايشود که تکال يحاصل م

 يليشرفت تحصير گذار بر عزّت نفس، پياز عوامل تأث يکيشود و يم يناکاف يليشرفت تحصيمنجر به پ

 است.

 ييگران در مورد ظاهر خود، توانايت افراد به قضاوت ديش حساسيباعث افزا يدر دوران نوجوان يچاق

که  يجه نوجوانانيگذارد، در نت ير ميتأثت خود يو بر محبوب يورزش يدادهايشرکت در رو يخود برا

کرده و خود را  ييا شکل بدن خود دارند اغلب احتمال دارد که احساس تنهاياز وزن  يتياحساس نارضا

 ين ميينگونه انتقادها عزّت نفس آنها را پايحساس اند و ا يکنند.نوجوانان به هرگونه انتقاد منف يمنزو

کند. افراد نوجوان به افراد  يدا ميپ يت خاصياهم يکيزيت فيابظاهر و جذ يآورد. در دوران نوجوان

از ظاهر  يفرد نوجوان ادراک منف يبه علت يشوند. وقت يت جذب ميظاهر خوب، صرفنظر از جنس يدارا

تواند بر  يگران مين عدم توجه ديکنند و ا يگران به او توجه نميکند که د ينطور برداشت ميخود دارد، ا

تواند با عزّت  يت ظاهر اوست که مياحساس فرد در مورد جذاب ير بدنير گذارد. تصويعزّت نفس او تأث

شوند چون در دوران بلوغ  ياز نوجوانان با عزّت نفس دچار مشکل م ينفس ارتباط داشته باشد. بعض

 يعيبل طيرات توأم با تمايين تغيد مثبت نباشد و ايشود که همه آنها شا يم ياديرات زييبدن آنها دچار تغ

سه کنند، آنها خود را با افراد اطراف، يگران مقايشود که نوجوان خود را با د يرفته شدن باعث ميپذ يبرا

 يکه همراه با دوران بلوغ به وجود م يراتييکنند. تغ يسه ميمجالت مقا يا مانکن هاينما، يس يستاره ها

 يرات ميين تغيگر ايرد، به عبارت در بگذاياحساس نوجوان در مورد خود تأث يتوانند بر چگونگ يد ميآ

 ياز عوامل اصل يکيجه گرفت که يتوان نت ين مير قرار دهند. بنابرايتوانند عزّت نفس افراد را تحت تأث

 است. ير بدنيرگذار بر عزّت نفس نوجوانان، تصويتأث

شود،  يم يقار ارزشمند تلي، توسط بزرگساالن بسيدر جامعه امروز يليشرفت تحصينکه پيبا توجه  به ا

است. پژوهش ها نشان داده  يشانينوجوانان اغلب منبع مهم پر يليست که مشکالت تحصيتعجب آور ن

کنند. در  يرا گزارش م يليد در اثر کار تحصيک سوم همه دانش آموزان فشار شدياست که حدود 

ات روان يکاعالوه بر ش يليشرفت تحصيدهد که استرس مرتبط با پ ينشان م يقيتحق يافته هايضمن 

کسون يماً در ارتباط است. اريز مستقيا مشکالت خواب با عزّت نفس افراد نير سردرد، دل درد ينظ يتن
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جاد و حفظ نظر مثبت و سالم در مورد خود يدر ا يعامل مهم يليشرفت تحصياشاره کرده است که پ

رغم يداده است که عل نشان يريادگياختالالت  يدانش آموزان دارا ين وجود مطالعات روياست. با ا

. 1(1998کنند )هارتر،  ين کودکان عزّت نفس باال را حفظ مياز ا يارين، بسييپا يليشرفت تحصيپ

اختالف نظر وجود دارد،  يليشرفت تحصين عزّت نفس و پيرسد که در مورد ارتباط ب ين به نظر ميبنابرا

 يدهد و برخيش ميرا افزا يليت تحصشرفياز روانشناسان اعتقاد دارند که عزّت نفس پ يکه بعضيبطور

 ن را قبول داند.يگر عکس ايد

 ير قابل توجهيکودکان و نوجوانان تأث يت زندگيفيو ک يتواند بر سالمت روان ياست که م يمدرسه بافت

ن و کمک به آنها يمحصل يجانيش عزّت نفس و سالمت هينظام مدرسه افزا يک هدف کليداشته باشد. 

ک يگران است. يخود و د ياحترام برا يت بخش بر مبنايابط ارزشمند و رضاو حفظ رو يدر برقرار

 رد:يگ يرا در بر م يدو شاخص سالمت روان ين هدفيچن

 که خود دارد( يخوب يهايژگياز و يآگاه يعنيعزّت نفس ) -1

خود در ارتباط با ارزشها و انتظارات  يفرد از اوضاع زندگ يذهن يابي)ارز يت زندگيفيک  -2

 آنهاست(

و  ي( که در آن عزّت نفس عموم1976است )شولسون و همکاران،  يک سازه چند بعديد پنداره خو

 يرسد عزّت نفس عموميکه به نظر ميک با کارکرد متفاوت است، در حاليدو مولفه قابل تفک يليتحص

ارتباط داشته باشد، عّزت نفس  يکل يداشته باشد و با سالمت روان شناخت يت به شدت عاطفيماه

 يشتر جنبه شناختياست، ب يليمانند عملکرد تحص يمحدود يطه هايخود در ح يهايابيکه ارز يصاصاخت

 .2(2003ستر و همکاران، يارتباط دارد )بوما يرفتار يامدهايدارد و با پ

استوار است. عّزت نفس  يليعزّت نفس تحص يبر مبنا يفقط تا حد يگر عزّت نفس عموميبه عبارت د

 يان مياز خود را ب يد کلييا عدم تأيد ييشود که در آن افراد تأ يم يتلق يابيارزک يبه عنوان  يعموم

. عزّت نفس در 3(1995کنند )روزنبرگ و همکاران،  يخود قضاوت م يکنند و در مورد ارزش شخص

ابد ي يش ميافزا يانساليتا م يو بزرگسال يماند، گرچه ثبات آن در دوران نوجوان يدار نميطول عمر پا

                                                            
1 Harter   2- Baumeister  3- Rosenberg  4- Trzesniewski 
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و  يزن نوسک يابد )تري يعزّت نفس کاهش م يانسالي( و پس از م2005من و همکاران،  يک)پول

 1( 2003همکاران، 
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