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 Purpose: The aim of this study was to investigate the 

mediating role of personality traits in the relationship between 

the independence of the family of origin and academic 

procrastination. 

Materials and Methods: For this purpose, 300 male and 

female students of Babol Azad University completed the 

Available Family Questionnaire (FOS), Solomon and 

Rothblum Academic Procrastination and NEO-FFI. Data were 

analyzed using path analysis method through bootstrap test 

and structural equation modeling. 

Findings: According to the research findings, although the 

characteristics of psychosis and empiricism have a negative 

effect, but all personality traits of psychosis, extraversion, 

empiricism, agreement and conscientiousness were able to be 

related to the independence of the family of origin and 

procrastination. Educational to play a role as a mediating 

variable. In fact, the growth of independence in the family by 

accepting responsibility and respect for other members has led 

to the formation of personality traits such as flexibility, 

curiosity and courage that affect academic achievement and 

reduce procrastination. While mentally ill people with less 

responsibility and flexibility, they often suffer from academic 

procrastination. 

Conclusion: Therefore, in some Iranian families with lower 

independence, empiricism according to Iranian culture, which 

is important to respect the views of adults, puts these people in 

conflict with family and society and leads to reduced success 

and increased procrastination. It becomes an educational job. 
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  و همکاران                 ابراهیمی محسن سید  324

 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 بین  رابطه در شخصیتی های ویژگی میانجی نقش  

 تحصیلی کاری اهمال با مبدا خانواده استقالل

 دانشجویان

 1ابراهیمی محسن سید
 زادآ دانشگاه بابل، واحدگروه روان شناسی،  دکتری، دانشجوی

 ، بابل، ایران.اسالمی
 

 *2ادمالیی محمدزاده رجبعلی
یسنده )نوتهران، ایران  ،نور پیام دانشگاه شناسی، روان گروه، استادیار
 .مسئول(

 
 3صادقی جمال

بل، ، بااسالمی آزاد دانشگاه بابل، واحد شناسی، روان گروه، استادیار
 ایران.

 
  4اسفجی عباسی اصغر علی

ل، ، باباسالمی آزاد دانشگاه بابل، واحد شناسی، جامعه گروه، دانشیار
 ایران.

 
  دهیچک

 های ویژگی میانجی نقش بررسی حاضر پژوهش هدف: هدف
  صیلیتح کاری اهمال با مبدا خانواده استقالل بین رابطه در شخصیتی

 .است
 پسر و دختر دانشجویان از نفر 300 منظور بدین :ها روش و مواد

 خانواده های پرسشنامه دسترس در صورت به بابل آزاد دانشگاه
 سنجش و راثبلوم و سولومون تحصیلی کاری اهمال ،(FOS) مبدا

 هاداده. کردند تکمیل را (NEO-FFI)شخصیتی گانهپنج صفات
 دلم و استرپ بوت آزمون طریق از مسیر تحلیل روش از استفاده با

 .شدند تحلیل ساختاری معادالت یابی
 آزرده روان های ویژگی گرچه پژوهش های یافته براساس :ها یافته
 یویژگ همه اما بوده منفی طور به تاثیرشان پذیری تجربه و خویی

 توافق پذیری، تجربه گرایی،برون خویی، آزرده روان شخصیتی های
 و بدام خانواده استقالل با رابطه در توانستند شناسی وظیفه و جویی
 در .کنند نقش ایفای میانجی متغیر عنوان به تحصیلی کاری اهمال
 ایرس به احترام و مسئولیت پذیرش با خانواده در استقالل رشد واقع
 منعطف همچون شخصیتی های ویژگی گیری شکل به منجر اعضا

 و تحصیلی پیشرفت بر که شده مندی جرات و کنجکاوی بودن،
 خوآزرده روان افراد که حالی در. تاثیرگذارند کاری اهمال کاهش

 اهمال دچار معموال  کمتر، پذیری انعطاف و پذیری مسئولیت با
 .شوند می تحصیلی کاری
 استقالل با ایرانی های خانواده از برخی در بنابرین: گیری نتیجه
 حتراما بحث که ایرانی فرهنگ به توجه با پذیری تجربه تر، پایین

 و خانواده با تعارض در را افراد این است مهم بزرگترها نظرات به
 اهمال افزایش و موفقیت کاهش به منجر و دهد می قرار جامعه
  .شود می تحصیلی کاری

_________________________________ 
1 - Klibert, Langhinrichsen – Rohling, Luna & 

Robichaux 
2 - Education Motivation 
3 - Family Function 

 الاهم شخصیتی، های ویزگی مبدا، خانواده استقالل :کلیدی واژگان
 .تحصیلی کاری

 
 12/08/1400: افتیدر خیتار
 11/12/1400:  رشیپذ خیتار
  :نویسنده مسئولr.mohammadzadeh@pnu.ac.ir 

 
 مقدمه

اهمال کاری یکی از مشکالت رفتاری متداول جوامع امروزی و از 
(. اهمال کاری نوعی تأخیر، 1جمله محیط های آموزشی است )

ب گیری بدون دلیل مناسدرنگ و یا به تعویق انداختن کار یا تصمیم
ا و ارجاع عمل به آینده ( و یا به تعویق انداختن نادرست کاره2)
( است. اهمال کاری در موقعیتهای آموزشی که همان اهمال کاری 3)

تحصیلی نامیده می شود در بین دانشجویان رایج است. کلیبرت، 
( در بین عوامل 4) 1النگین ریچزن، روهلینگ، لونا و روبیچاوکس

موثر بر اهمال کاری تحصیلی، عنوان می کنند که والدین به عنوان 
اولین عامل اجتماعی کردن کودکان، نقش مهمی در ارضای نیازهای 

 آنان دارند. 2روانی کودکان و همچنین انگیزش تحصیلی
از جمله موضوعاتی است که بحث های فراوانی داشته و  3خانواده

از شاخص های مهم تضمین کننده کیفیت زندگی و عملکرد آن یکی 
است. همچنین خانواده به عنوان بنیادی ترین  4سالمت روانی خانواده

نهاد اجتماعی در کنار عوامل درون فردی نقش مهمی در ارضای 
( و امر آموزش و به ویژه مقوله پیشرفت 5نیازهای روانی فرزندان )

، 6اردی، پاور و جی دایک(. ه6دانشجویان ایفا می کند ) 5تحصیلی
معتقدند که خانواده اولین و بیشترین تاثیر را در آسیب شناسی روانی 

( بیان می کند گرچه خانواده 7و رشد فرزندان دارد. همچنین منادی )
ها از نظر فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی با هم فرق دارند، اما 

گونگی ساخت خانواده اولین و بیشترین تاثیر را بر فرآیند چ
 شخصیت انسان دارد.

( ویژگی های شخصیتی می 8از سویی دیگر طبق مطالعات واتسون )
توانند یکی از مهمترین متغیرهای مداخله گر در رفتار تحصیلی دانش 
آموزان و دانشجویان باشد. بنابراین ویژگی های شخصیتی و مسائل 

همال بر ا مربوط به ساختار شخصیتی می تواند از عوامل تاثیرگذار
کاری تحصیلی باشد. واتسون معتقد است اهمال کاری تحصیلی در 
زمینه های مختلف تحصیلی ظاهر می شود و این زمینه ها با مدل 
پنج عاملی شخصیت ارتباط دارند. وی اهمال کاری تحصیلی را در 
نقش زمینه متفاوت امتحانات، مقاالت، مقاالت، خواندن، شرکت در 

 یت های عمومی و اجرایی بررسی کرده است. گردهمایی ها، فعال
در تعریف کلی خانواده سالم، خانواده را دارای ساختاری پویا و 
پیچیده می دانند که افراد در آن به صورت مشترک و البته با داشتن 
مرزهایی مشخص و انعطاف پذیر در ارتباط هستند. منظور از 

 ار، افراد در آنسالمتی خانواده، وضعیتی است که بدون آسیب آشک
از عملکرد بهینه و موثر برخوردار باشند. البته این بدان معنی نیست 

4 - Family Mental Health 
5- Achievement 
6- Hardy, Power & Jaedicke 
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 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

که خانواده سالم فاقد ویژگی های منفی است بلکه ویژگی های 
مثبت، در کنار تعداد کمی از ویژگی های منفی اساس خانواده را 

به عنوان یک مفهوم اساسی و در هم آمیخته  1شکل می دهد. استقالل
زندگی یک خانواده سالم وجود دارد. در این الگو، خانواده سالم در 

تالش می کند تا استقالل فرزنذان را توسعه دهد )هاوستات، 
( در تبیین این 10(. کرمی )9) 2اندرسون، پیرسی، کوچران و فاین

موضوع بیان می کند که در خانواده سالم افراد به طور مستقل عمل 
صورت بیان صریح، پذیرش مسئولیت،  می کنند و این استقالل به

احترام به دیگران، ایجاد فضای مناسب برای پذیرش نظرات متفاوت 
اعضای خانواده و پدیرش دوری، جدایی و فقدان است. یعنی در فضای 

 3خانواده سالم روابط خوبی وجود دارد. گنزالز، هولبین و کوئیلتر
ارکت والدین در ( نیز معتقدند که وجود استقالل و به تبع مش11)

فعالیت های تحصیلی فرزندان منجر به چالش طلبی، پافشاری، 
استمرار و رضایتمندی فرزندان از فعالیت های تحصیلی می شود. پیام 
هایی که دانش آموزان از نگرش والدین در مورد امور تحصیلی خود 
درک می کنند نیز می تواند در جهت گیری هدف آنان تاثیرگذار 

، اعتماد به دیگران، ایمان 4فرزندان از توانایی حل مساله (12باشد. )
(. بنابراین 13به قدرت خود و حس استقالل بیشتری برخوردارند )

شیوه تعامل اعضای خانواده و نوع ارتباطات حاکم بر فضای خانواده 
و نیز خط مشی  5نیز می تواند بر جنبه های مختلف شخصیت

 . (14تحصیلی آنان تاثیرگذار باشد )
بهتر  6پژوهش ها نیز نشان می دهد که دانشجویان با والدین مقتدر

عمل           می کنند  8و مستبد 7از دانشجویان با والدین سهل گیر 
افراد نیز می  10، ویژگیهای شخصیتی9(.  عالوه بر خانواده مبدا15)

دهد را تحت تأثیر قرار  11تواند به نوبه خود اهمال کاری تحصیلی
توجه به آنچه گذشت نتایج پژوهش ها به رابطه بین  (. با16)

عملکرد خانواده با اهمال کاری تحصیلی به طور کلی اشاره ای داشته 
(.  همچنین پژوهش های گذشته به نقش عملکرد خانواده در 17اند )

شکل گیری چگونگی شخصیت اعضای آن نیز اشاره داشته اند. ضمنا 
ی بررسی های بسیار زیادی در خصوص رابطه شخصیت و اهمال کار

( و یافته های 19، 18انجام شده است. در حالی که پژوهش های )
( نشان می دهد که ویژگی 21، )12( همسو با گیلسپی و مارتین20)

های شخصیتی در اهمال کاری تحصیلی موثر هستند، اما در مورد 
مولفه سالمت خانواده )استقالل( و نقش آن در اهمال کاری تحصیلی 

ویژگی های شخصیتی یافته های قوی وجود ندارد. با توجه به همه و 
آنچه گذشت به نظر می آید گرچه ارتباط ساده بین مولفه ها دو به 
دو بررسی شده است اما هدف پژوهش حاضر با توجه به اینکه 
رابطه متغیرها می تواند چندگانه باشد تعیین نقش میانجی ویژگی 

_________________________________ 
1- autonomy 
2- Hovestadt, Anderson, Piercy, Cochran, Fine. 
3- Gonzalez Holbein & Quilter 
4 - Problem Solving 
5 -personslity 
6 - Authoritative Parent 
7 - Permissive Parent 
8 - Authoritarian Parent 
9- Family Of Origin 

، 15، تجربه پذیری14،  برون گرایی13های شخصیتی روان آزرده خویی
در رابطه بین سالمت خانواده  17و وظیفه شناسی 16توافق جویی

 )استقالل( مبدا با اهمال کاری تحصیلی در بین دانشجویان است.
 

 مواد و روش ها
جامعه آماری پژوهش حاضر، تمامی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد 

که براساس گزارش شامل می شود  97-98بابل را در سال تحصیلی 
نفر می باشد. با توجه به حجم نمونه، از بین  5678حوزه پژوهش 

دانشجو انتخاب شدند  300این دانشجویان به روش نمونه دردسترس 
و پرسشنامه ها را تکمیل کردند. تعداد نمونه بر اساس تجزیه و 

نفر که با بیش  20تحلیل به روش تحلیل مسیر که به ازای هر متغیر 
د )با احتمال افت شرکت کنندگان و پرسشنامه های ناقص و برآور

نفر انتخاب نمونه بوده و در نهایت با  300غیرقابل استفاده( تعداد 
 پرسشنامه وارد پژوهش شد. 258پرسشنامه، تعداد  42حذف 

پژوهش حاضر از نوع مطالعات همبستگی است و روابط بین 
پژوهش های از نوع متغیرها مورد بررسی قرار گرفته است. در 

همبستگی دستکاری متغیر مستقل وجود ندارد و پژوهش صرفا به 
(. مطالعه حاضر نیز به 22مطالعه روابط میان متغیرها می پردازد )

عوامل شخصیتی در رابطه استقالل خانواده مبدا  بررسی نقش میانجی
با اهمال کاری تحصیلی دانشجویان پرداخته است. برای اینکار پس 

پرسشنامه با استفاده  300در نظرگرفتن تعداد دانشجویان، تعداد از 
از روش نمونه در دسترس توزیع شد. قبل از توزیع پرسشنامه ها و 
پس از جلب رضایت دانشجویان، توضیحاتی الزم مبنی بر محرمانه 
بودن اطالعات داده شد. سپس پرسشنامه ها به صورت گروهی در 

پس از پاسخگویی جمع آوری شد. در اختیار افراد قرار گرفته و 
نهایت پس از کنار گذاشتن پرسشنامه های مخدوش و ناقص تعداد 

 پرسشنامه وارد مرحله تحقیق شد. 258
 

 روش تجزیه و تحلیل داده ها
برای تجزیه و تحلیل داده ها به منظور پاسخگویی به سؤاالت 

ی گپژوهش از بخش آمار استنباطی، آزمونهای پارامتریک: همبست
معادالت ساختاری )ایموس و لیزرل( استفاده شد. همچنین به  –

منظور توصیف بهتر متغیرها و جهت روشن تر شدن نتایج روشهای 
آمار توصیفی مانند: جدول فراوانی، درصد، میانگین، انحراف 

 استاندارد به کار برده شد.
 

 ابزار پژوهش
 (  NEO_FFIمقیاس سنجش صفات پنج گانه شخصیتی )

10- Personality Traits 
11 - Academic Procrastination 
12 - Gillespie & Martin 
13 - Neuroticism 
14 - Exteraversion 
15 - Openness 
16 - Agreeableness 
17 - Conscientiousness 
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های مربوط به ارزیابی ساخت یکی از پرسشنامه NEOشنامه پرس
عامل اصلی امروزه  5شخصیت است. این آزمون به لحاظ انعکاس 

 شود وبه عنوان یک مدل فراگیر براساس تحلیل عوامل محسوب می
گستردگی کاربرد آن در ارزیابی شخصیت افراد سالم و نیز در امور 

(. 23ابزار ارزیابی شخصیت باشد ) تواند یکی از مناسبترینبالینی می
است  NEO( جانشین تست NEO_PI-Rپرسشنامه شخصیتی  )

عامل  5توسط مک کری و کاستا تهیه شد است و  1985که در سال 
 30خصوصیت در هر عامل یا به عبارتی  6اصلی شخصیت و 

گیرد. این پرسشنامه فرم کوتاهی به نام خصوصیت را اندازه می
NEO_FFI سوالی است و هر یک  60یک پرسشنامه  دارد که
سوال به شرح زیر ارزیابی  12گانه شخصیت را با  5از ویژگی های 

 می کند: 
(: اضطراب بیش از حد، ترحم جویی، Nروان آزرده خویی ) .1

 خصومت، تکانش وری، افسردگی، عزت نفس پایین.
(: مثبت بودن، جرأت مندی، پرانرژی بودن، Eبرون گرایی) .2

 صمیمیت.

(: کنجکاوی، عشق به هنر، انعطاف پذیری و Oبه پذیری )تجر .3
 خردمندی.

(: بخشندگی، مهربانی، سخاوت، همدلی و Aتوافق جویی ) .4
 همفکری نوع دوستی و اعتماد ورزی.

(: افراد برای منظم بودن، کارآمدی، قابل Cوظیفه شناسی ) .5
 اعتماد و اتکا، پیشرفت مداری، منطقی و آرام بودن.

این دلیل از فرم کوتاه استفاده شده که هم اطالعات  در این پژوهش به
باشد و هم اجرای این آزمون از نظر کلی از شخصیت را دارا می

های آن از هزینه و زمان مقرون به صرفه است. در ضمن مقیاس
ت و ها زیاد اساعتبار باالیی برخوردار بوده و همبستگی بین مقیاس

انتقادات  های شخصیتی،آزمونالبته مهمتر از همه، بر خالف سایر 
 (.23کمتری بر این آزمون وارد شده است )

 12عامل  5های شخصیتی با سوالی سنجش ویژگی 60پرسشنامه 
ای گزینه 5سوالی مورد استفاده در این پژوهش دارای پیوستار لیکرتی 

  3،  موافقم = 2،  نظری ندارم =  1،  مخالفم =  0کامال مخالفم = )
می باشد. دامنه نمره های این آزمون از حداقل  (4وافقم = و کامال م

 می باشد 48صفر تا حداکثر 

برای توافق جویی تا  68/0( ضریب آلفای 24کاستا و مک کری )
درصد برای روان آزرده خویی را گزارش کرده اند. در  86/0

که توسط گروسی فرشی روی  NEO_FFIهنجاریابی آزمون 
شجویان دانشگاه های شیراز، تبریز و نفری از دان 2000نمونه 

دانشگاههای علوم پزشکی این دو شهر صورت گرفت ضریب 
گزارش نموده اند.  87/0تا  56/0بعد اصلی را بین  5همبستگی 

ضریب آلفای کرونباخ در هر یک از عوامل اصلی روان آزرده 
به  خویی، برون گرایی، تجربه پذیری، توافق جویی و وظیفه شناسی

بدست آمد. در این مطالعه  87/0و  68/0، 56/0 73/0، 86/0ترتیب 
پایایی پرسشنامه نئو، از طریق روش آلفای کرونباخ برای هر یک از 

_________________________________ 
1- Clarity of expression 
2- Personal responsibility 
3- Respect for other family members 

، 80/0، برون گرایی78/0ابعاد بدین ترتیب: روان آزرده خویی 
 79/0و وظیفه شناسی  68/0، توافق جویی 63/0تجربه پذیری 

 بدست آمد.
 

 (FOSمقیاس خانواده مبدا )
تهیه شد.  1985این پرسشنامه توسط هاوستات و همکاران در سال 

سوالی است که برای سنجش ادراک و استنباط  40این مقیاس ابزاری 
شامل  FOSفرد از میزان سالمت خانواده مبدا تدوین شده است. 

دو بعد استقالل و صمیمیت به عنوان دو بعد اساسی در زندگی 
خرده  5در خانواده سالم با تاکید بر خانواده سالم است. استقالل 

، احترام به سایراعضای 2، مسئولیت شخصی1مقیاس صراحت بیان
 5و پذیرش جدایی و فقدان 4، بازبودن به دیگران در خانواده3خانواده

 گیرد.. شکل می
، پایایی این مقیاس را FOSهاوستات و همکاران در مطالعه اولیه 

به دست آوردند.  77/0س استقالل سوال مقیا 20بعد از دو هفته در 
به دست  97/0همچنین همسانی درونی آن به وسیله آلفای کرونباخ 

آمد. در ایران کرمی پایایی این مقیاس را با روش بازآزمایی در 
و در مرحله نهایی ضریب آلفای کرونباخ  89/0مرحله مقدماتی 

 یی قابلمحاسبه کرد که نشان داد مقیاس از پایا 92/0نفر  469برای 
قبولی برخوردار است. روایی سازه این پرسشنامه توسط کرمی  با 
روش تحلیل عاملی مورد تایید قرار گرفت )همبستگی کلیه سوالها 

( بنابراین  می توان ادعا کرد که این مقیاس از روایی قابل 3/0باالی 
 قبولی برخوردار است.

درجه ای  5شیوه نمره گذاری این پرسشنامه براساس یک مقیای 
،   3،  خنثی = 2،  مخالفم= 1قویا مخالفم = درجه بندی شده است. 

  5،  قویا موافقم= 4موافقم= 
است که نمرات باال نشانه ادراک  200و حداکثر  40حداقل نمره 

فرد از سالمت بیشتر خانواده )استقالل( مبدا است. در این مقیاس در 
دهنده نشان 16و  9 و منفی 34و  24سازه استقالل سؤاالت مثبت 
دهنده نشان    18و  5و منفی  38و  11صراحت بیان، سؤاالت مثبت 

دهنده نشان 28و  4و منفی  19و  15مسئولیت پذیری، سؤاالت مثبت 
دهنده نشان 37و 23و منفی  14و  6احترام به سایرین، سؤاالت مثبت 

 25و  20و منفی 36و  10تجربه پذیری با دیگران، سؤاالت مثبت 
 باشند.دهنده پذیرش جدایی و فقدان مینشان

 
 پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی 

این پرسشنامه توسط سولومون و روثبلوم در سال تهیه شد. این مقیاس 
برای اولین بار توسط دهقانی به کار برده شده و دارای  1387در سال 

آماده شدن برای  -1مولفه  3پرسش است. این پرسشنامه شامل  27
 11آماده شدن برای تکالیف ) -2پرسش(،  8امتحانات )شامل 

پرسش( می  8آماده شدن برای مقاله های پایان ترم ) -3پرسش( و 
 باشد.

4- Openness to others in the family 
5- By dealing openly with separation and loss 
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 327...  بین  رابطه در شخصیتی های ویژگی میانجی نقش          

 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

( در تحقیقی با عنوان تبیین اهمال کاری 25نامیان و حسینچاری )
تحصیلی دانشجویان براساس باورهای مذهبی و هسته کنترل ضریب 

به دست آوردند.  73/0ش آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه را به رو
دولتی نیز در پژوهشی ضریب پایایی پرسشنامه را به روش آلفای 

به دست آورد. روایی پرسشنامه در پژوهش چوکار  91/0کرونباخ 
( با استفاده از روش تحلیل عاملی محاسبه شد که یافته 26و دالور )

 به هنگام پاسخ ها بیانگر روایی مطلوب پرسشنامه بود. آزمودنیها
درجه ای  5دادن به پرسشنامه ها، وضع خود را روی یک مقیاس 

،   اکثر 3،   گهگاهی= 2ندرت= ،  به1رتبه بندی می کنند.  هرگز= 
 .5،   همیشه= 4اوقات= 

، 21، 16، 15، 13، 11، 6، 4، 2در این مقیاس پرسش های شماره )
 ( به صورت معکوس نمره گذاری می شوند. 25و  23
 

 یافته ها
همبستگی بین سالمت 1برای بررسی هدف پژوهش ابتدا در جدول 

 خانواده )استقالل( مبدا و اهمال کاری تحصیلی گزارش شد.
 

 : همبستگی بین متغیرهای سالمت خانواده )استقالل( مبدا با اهمال کاری تحصیلی1جدول 

 متغیر
سالمت خانواده 

 اهمال کاری . مقاالت تکالیف امتحان استقالل مبدا

 1 سالمت خانواده
     

     1 /.92** استقالل

    1 -19/0** -/.28** امتحان

   1 48/0** -33/0** -/.41** تکالیف

 مقاالت
 اهمال کاری .

**35./- 
**30./- 

**26/0- 
**33./- 

**42/0 
**71./ 

**59/0 
**78./ 

1 
**79./ 

 
1 

05/0>P *                         01/0>P ** 
 

شود اهمال کاری تحصیلی با مشاهده می 1همان طور که در جدول 
هر دو مقیاس، سالمت خانواده مبدا و استقالل رابطه منفی معناداری 
دارد. بنابراین هر چه استقالل در دانشجویان بیشتر باشد، میزان اهمال 

کاری تحصیلی آنان کاهش می یابد. از طرفی اهمال کاری امتحان 
 (.r=  -19/0کمترین همبستگی را با استقالل نشان داد ) 

 
سالمت خانواده )استقالل(  ماتریس همبستگی مقیاس 2در جدول 

 مبدا با ویژگی های شخصیتی بررسی شد.
 

 : همبستگی بین متغیرهای سالمت خانواده )استقالل( مبدا و ویژگی های شخصیتی2جدول 

 متغیر
سالمت 

 استقالل خانواده مبدا
روان آزرده 

 یخوی
 وظیفه شناسی توافق جویی تجربه پذیری برون گرایی

 1 سالمت خانواده
      

      1 /.93** استقالل

     31/0- 1 -/.29** -آزرده  روان

    38/0 29/0- 1 /.43** برون گرایی

   15/0 14/0- 16/0 1 /.17** تجربه پذیری

  19/0 34/0- 41/0 22/0 1 /.20** توافق جویی

 39/0 30/0- 39/0 14/0 39/0 1 /.41** وظیفه شناسی

05/0>P *                         01/0>P ** 
 

، استقالل با تمام ویژگی های شخصیتی 2با توجه به داده های جدول 
رابطه معنادار مثبت اما رابطه این مولفه با روان آزرده خویی معنادار 
و معکوس است. بنابراین هر چه استقالل در دانشجویان بیشتر باشد، 
همه ویژگی های شخصیتی بجز روان آزرده خویی افزایش می یابد. 

قالل خانواده مبدا بیشترین همبستگی را با وظیفه شناسی از طرفی است

( و روان آزرده خویی کمترین همبستگی را با r=  39/0نشان داده ) 
 (.r=  -31/0استقالل نشان داد ) 

 
ماتریس همبستگی بین ویژگی های شخصیتی و اهمال کاری تحصیلی 

 نشان داده شده است.  3در جدول 
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  و همکاران                 ابراهیمی محسن سید  328

Journal of Islamic Life Style  Volume 5, Issue 4, Winer 2022 

 : همبستگی بین متغیرهای ویژگی های شخصیتی و اهمال کاری تحصیلی3جدول 

 متغیر
روان آزرده 

 خویی
 برون گرایی

تجربه 
 پذیری

 توافق جویی
وظیفه 
 شناسی

 مقاالت تکالیف امتحان

اهمال 
کاری 

. 
         1 -آزرده  روان

        29/0- 1 برون گرایی

       14/0- 12/0 1 تجربه پذیری

      34/0- 37/0 23/0 1 توافق جویی

     31/0- 42/0 15/0 39/0 1 وظیفه شناسی

    30/0 11/0- 08/0- 17/0- 26/0- 1 امتحان

   35/0 28/0- 16/0- 34/0- 51/0- 48/0 1 تکالیف

 مقاالت
 اهمال کاری ..

26/0 
**39./ 

19/0- 
**24./- 

04/0- 
**09./- 

10/0- 
**29./- 

38/0- 
**44./- 

36/0 
**60./ 

59/0 
**78./ 

1 
**81./ 

 
1 

05/0>P *                         01/0>P ** 
 

رابطه تمام مولفه های ویژگی های  3براساس مندرجات جدول 
شخصیتی بجز روان آزرده خویی با اهمال کاری تحصیلی معنادار 
منفی و با روان آزرده خویی معنادار مثبت می باشد. بنابراین با 
افزایش تمام مولفه های ویژگی های شخصیتی میزان      اهمال کاری 

ابد ولی با افزایش روان آزرده خویی تحصیلی دانشجویان کاهش می ی
میزان اهمال کاری تحصیلی افزایش می یابد. از طرفی اهمال کاری 

 35/0تکالیف بیشترین همبستگی را با روان آزرده خویی نشان داده ) 
 =r و مولفه اهمال کاری مقاالت کمترین همبستگی را با تجربه )

 (.r=  -04/0پذیری نشان داد ) 
 

اصلی که آیا ویژگی های شخصیتی )روان آزرده  در بررسی سوال
خویی، برون گرایی، تجربه پذیری، توافق جویی و وظیفه شناسی( در 
رابطه بین سالمت خانواده )استقالل( مبدا با اهمال کاری تحصیلی 

زیر سوال تقسیم بندی نموده و در هر  5نقش میانجی دارد؟ آنرا به 
متغیر میانجی وارد می کنیم. سوال یک مولفه شخصیتی را به عنوان 

در ادامه جهت آزمون اثر متغیرهای میانجی از روش تحلیل مسیر و 
 تعیین معناداری آن از آزمون بوت استرپ استفاده گردید.

 

( سوال اول: آیا ویژگی های شخصیتی روان آزرده خویی، 1-1-4-4
در رابطه بین سالمت خانواده )ااستقالل( مبدا با اهمال کاری تحصیلی 

 نقش میانجی دارد؟ 
  

 
 
 
 
 اثر مستقیم بدون متغیر میانجی -1

به منظور بررسی اثر مستقیم بدون متغیر میانجی، تمامی متغیرهای 
رگرسیون متغیر سالمت خانواده میانجی حذف شده و ضریب 

)استقالل( مبدا محاسبه گردید. ضریب رگرسیون متغیر سالمت 
( بوده که P<01/0)با سطح معناداری  -/.14خانواده )استقالل( مبدا 

این مسیر در پنج متغیر میانجی یکسان است و نشان دهندۀ رابطۀ 
 منفی معنادار این متغیر با متغیر اهمال کاری تحصیلی است.

 

میانجی متغیر بدون تحصیلی کاری اهمال بر مبدا( استقالل) خانواده سالمت مستقیم اثر بررسی. 1شکل

 
 

  

 تکالیف
 سالمت خانواده اهمال کاری تحصیلی استقالل

 مبدا

 امتحان

 مقاالت
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 329...  بین  رابطه در شخصیتی های ویژگی میانجی نقش          

 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 متغیر میانجیثر مستقیم با 

برای این کار و برای بدست آوردن اثر مستقیم سالمت خانواده 
)استقالل( مبدا بر اهمال کاری تحصیلی با حضور متغیر میانجی روان 
آزرده خویی مسیر دیگر متغیر های میانجی را حذف می کنیم تا 

 فقط مسیر نامبرده بدست آید.
سوال  12زش، از ابتدا در این شکل و برای بهبود شاخص های برا

سوالی که همبستگی درونی را  3متغیر مکنون روان رنجورخویی، 
 تبیین نمی کنند حذف شدند. 

آزرده خویی، اثر سالمت خانواده  در مدل ساختاری فرضی اول، روان
ه این کند. بگری می)استقالل( مبدا بر اهمال کاری تحصیلی را واسطه

آزرده خویی اثر  دا بر روانصورت که سالمت خانواده )استقالل( مب
  آزرده خویی بر اهمال کاری تحصیلی اثر می گذارد. گذاشته و روان

 
روش بررسی اثر مستقیم متغیر سالمت خانواده )استقالل(  4-4شکل 

مبدا بر متغیر اهمال کاری تحصیلی را با در نظر گرفتن نقش میانجی 
 روان آزرده خویی نشان می دهد. 

 بررسی اثر مستقیم سالمت خانواده ) استقالل( مبدا با اهمال کاری تحصیلی با نقش میانجی روان آزرده خویی .2شکل 

 
  
براین اساس سالمت خانواده )استقالل( مبدا با ضریب استاندارد 

بر اهمال کاری تحصیلی و بر روان آزرده خویی با ضریب  -27/0
با افزایش  به صورت منفی اثر می گذارد. یعنی -13/0استاندارد 

سالمت خانواده )استقالل( مبدا میزان اهمال کاری تحصیلی و روان 
آزرده خویی کاهش می یابد )اثر معکوس( در ضمن روان آزرده 

بر اهمال کاری تحصیلی تاثیر  25/0خویی نیز با ضریب استاندارد 
مثبت دارد. به دیگر سخن با افزایش روان آزرده خویی بر میزان 

یلی اضافه خواهد شد )اثر مستقیم(. در ضمن تمامی اهمال کاری تحص
 معنی دار است. P<01/0اثرات در سطح 

 
 اثر غیر مستقیم  -2

در مطالعه حاضر برای ارزیابی روابط واسطه ای از آزمون بوت 

استرپ استفاده شد. بوت استرپ قدرتمندترین و منطقی ترین روش 

. ارزیابی معنا را برای ارزیابی اثرات غیر مستقیم فراهم می آورد

داری این روابط را می توان به دو طریق بررسی کرد. روش اول با 

مراجعه به سطوح معنی داری و روش دوم با بررسی فاصله های 

برای  % 95اطمینان. در صورتی که حد باال و پایین با فاصله اطمینان 

مسیر واسطه ای هم عالمت باشند )هر دو مثبت یا هر دو منفی( و 

عبارتی مقدار صفر بین این دو حد قرار نگیرد مسیر مورد نظر یا به 

 معنا دار است.  p >05/0در سطح 

اثرات غیر مستقیم یا میانجی را برای مدل فرضی اول  4- 10جدول 
نشان می دهد. براساس مندرجات این جدول اثر سالمت خانواده 

ه ردگری روان آز)استقالل( مبدا بر اهمال کاری تحصیلی با واسطه
 ( است.  p=  001/0) 395/0خویی دارای ضریب استاندارد  

 اثرا ت میانجی مدل فرضی اول . 4جدول 

 متغیر واسط متغیر مستقل
متغیر 
 وابسته

 حدود بوت استراپ
 سطح معنی داری اندازه اثر خطای برآورد

 حد پایین حد باال

 05/0 395/0 064/0 211/0 439/0 اهمال کاری آزرده خوییروان  استقالل

شود در آزمون بوت مشاهده می 4-10همانطور که در جدول  
استرپ عامل روان آزرده خویی معنادار شده است. یعنی در این 

 اهمال کاری تحصیلی استقالل

 روان آزرده خویی

 سالمت خانواده

 مبدا

 امتحان

 تکالیف

 مقاالت

7آیتم  5آیتم   4آیتم   3آیتم   2آیتم   6آیتم   1آیتم   8آیتم   9آیتم    

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ai
l.i

sl
am

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             7 / 15

http://mail.islamiclifej.com/article-1-1199-fa.html


  و همکاران                 ابراهیمی محسن سید  330

Journal of Islamic Life Style  Volume 5, Issue 4, Winer 2022 

مسیر، عامل شخصیتی روان آزرده خویی در رابطه بین سالمت 
 )استقالل( مبدا و اهمال کاری تحصیلی نقش میانجی دارد.خانواده 

 
( سوال دوم: آیا ویژگی شخصیتی برون گرایی در رابطه 2-1-4-4

بین سالمت خانواده )استقالل( مبدا با اهمال کاری تحصیلی نقش 
 میانجی دارد؟

 

 اثر مستقیم با متغیر میانجی -1

اهمال کاری در این مدل اثر سالمت خانواده )استقالل( مبدا بر 
که  شود. به این صورتتحصیلی با اثر میانجی برون گرایی بررسی می

-گرایی اثر گذاشته و برونسالمت خانواده )استقالل( مبدا بر برون

  گذارد.کاری اثر میگرایی بر اهمال 
روش بررسی اثر مستقیم متغیر سالمت خانواده  4-6شکل 

 صیلی را با در نظر گرفتن)استقلالل( مبدا بر متغیر اهمال کاری تح
 نقش میانجی برون گرایی نشان می دهد.

 بررسی اثر مستقیم سالمت خانواده ) استقالل( مبدا با اهمال کاری تحصیلی با نقش میانجی برون گرایی. 3شکل 

 

مدل ساختاری فرضی دوم را به همراه ضرایب استاندارد  4 -6شکل 
خانواده )استقالل( مبدا با ضریب کشد. سالمت به تصویر می

گذارد و این بدان بر اهمال کاری تحصیلی اثر می -29/0استاندارد 
معناست که سالمت خانواده )استقالل( مبدا بر اهمال کاری تحصیلی 
دانشجویان اثر معکوس دارد. همچنین با بررسی اثر سالمت خانواده 

می رسیم  15/0ارد گرایی، به ضریب استاند)استقالل( مبدا بر برون
بنابراین با افزایش سالمت خانواده )استقالل( بر میزان برون گرایی 

گرایی با ضریب افزوده خواهد شد )اثر مستقیم(. همچنین برون
بر اهمال کاری تحصیلی اثر داشته است یعنی با  -01/0استاندارد 

افزایش برون گرایی میزان اهمال کاری تحصیلی کاهش می یابد )اثر 
 دار است.معنی P<001/0عکوس(. تمامی اثرات در سطح م

 
 اثر غیر مستقیم  -2

آزمون بوت استرپ ارزیابی معناداری متغیر میانجی برون گرایی را 
نشان می دهد، طوری که ضریب رگرسیون بین متغیر  4-12جدول 

پیش بین و متغیر مالک معنادار می باشد. یعنی در این مسیر، عامل 
گرایی در رابطه بین سالمت خانواده )استقالل( مبدا شخصیتی برون 

و اهمال کاری تحصیلی نقش میانجی دارد. مسیر مورد نظر در سطح 
05/0< p .معنی دار است 
 

اثرات غیر مستقیم یا میانجی را برای مدل فرضی دوم  4-12جدول 
نشان می دهد. براساس مندرجات این جدول اثر سالمت خانواده 

گرایی دارای گری برونکاری با واسطهبر اهمال  )استقالل( مبدا
 ( است. p=  025/0) 14/0 ضریب استاندارد

 

 اثرات میانجی مدل فرضی دوم. 5جدول 

 متغیر واسط متغیر مستقل
متغیر 
 وابسته

 حدود بوت استراپ
 سطح معنی داری اندازه اثر خطای برآورد

 پایینحد  حد باال

 05/0 14/0 056/0 -247/0 -013/0 اهمال کاری گراییبرون استقالل

شود در آزمون بوت مشاهده می 4-12همانطور که در جدول 
استرپ عامل برون گرایی معنادار شده است. یعنی در این مسیر، عامل 

ا خانواده )استقالل( مبدشخصیتی برون گرایی در رابطه بین سالمت 
 و اهمال کاری تحصیلی نقش میانجی دارد.

 

( سوال سوم: آیا ویژگی شخصیتی تجربه پذیری در رابطه 3-1-4-4
بین سالمت خانواده )استقالل( مبدا با اهمال کاری تحصیلی نقش 

 میانجی دارد؟
 اثر مستقیم با متغیر میانجی -1

در مدل فرضی سوم، تجربه پذیری، اثر سالمت خانواده )استقالل( 
کند. به این صورت که سالمت گری میکاری را واسطهمبدا و اهمال 

 استقالل
 اهمال کاری تحصیلی

 برون گرایی

سالمت 

 خانواده

 امتحان

 تکالیف

 مقاالت

آیتم آیتم آیتم آیتم آیتم  آیتم آیتم  آیتم  آیتم  آیتم  آیتم  آیتم 
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 331...  بین  رابطه در شخصیتی های ویژگی میانجی نقش          

 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

ی گذاشته و تجربه پذیرخانواده )استقالل( مبدا بر تجربه پذیری اثر
 کاری اثر می گذارد.                       بر اهمال

ستقیم متغیر سالمت خانواده )استقالل( روش بررسی اثر م 4-8شکل 
مبدا بر متغیر اهمال کاری تحصیلی را با در نظر گرفتن نقش میانجی 

 تحربه پذیری نشان می دهد.
 بررسی اثر مستقیم سالمت خانواده ) استقالل ( مبدا با اهمال کاری تحصیلی با نقش میانجی تجربه پذیری .4شکل 

 

 

مدل ساختاری فرضی سوم را به همراه ضرایب استاندارد  4 -8شکل 
کشد. اثر سالمت خانواده )استقالل( مبدا با ضریب به تصویر می

بر اهمال کاری تحصیلی مشاهده می شود و این  -32/0استاندارد 
بدان معناست که سالمت خانواده )استقالل( مبدا بر اهمال کاری 
تحصیلی دانشجویان اثر معکوس دارد. همچنین اثر سالمت خانواده 

می  -07/0ریب استاندارد )استقالل( مبدا بر تجربه پذیری دارای ض
باشد یعنی افزایش سالمت خانواده )استقالل( مبدا منجر به کاهش 
تجربه پذیری شده است )به طور منفی معنادار شده است(. در ضمن 

بر اهمال کاری تحصیلی  01/0تجربه پذیری نیز با ضریب استاندارد 
 ااثر می گذارد یعنی کاهش یا افزایش تجربه پذیری موجب کاهش ی

افزایش اهمال کاری تحصیلی دانشجویان می شود )اثر مستقیم(. تمامی 
 معنی دار است. P<001/0اثرات در سطح 

 

 اثر غیر مستقیم  -2
در این مرحله با استفاده از آزمون بوت استرپ ارزیابی معناداری 

 متغیر میانجی تجربه پذیری مورد بررسی قرار گرفت. 
اثرات غیر مستقیم یا میانجی را برای مدل فرضی سوم  4- 14جدول 

نشان می دهد. براساس مندرجات این جدول اثر سالمت خانواده 
ری گری تجربه پذیکاری تحصیلی با واسطه)استقالل( مبدا بر اهمال 
 ( می باشد. p= 001/0) 094/0دارای ضریب استاندارد 

  
 

 اثرات میانجی مدل فرضی سوم .6جدول 

 متغیر واسط متغیر مستقل
متغیر 
 وابسته

 حدود بوت استراپ
 سطح معنی داری اندازه اثر خطای برآورد

 حد پایین حد باال

 تجربه پذیری استقالل
اهمال کاری 

 تحصیلی
003/0- 226/0- 057/0 094/0 05/0 

شود در آزمون بوت مشاهده می 4-14همانطور که در جدول 
استرپ عامل تجربه پذیری معنادار شده است. یعنی در این مسیر، 
عامل شخصیتی تجربه پذیری در رابطه بین سالمت خانواده 

 )استقالل( مبدا و اهمال کاری تحصیلی نقش میانجی دارد.
 
سوال چهارم: آیا ویژگی شخصیتی توافق جوبی در رابطه ( 4-1-4-4

بین سالمت خانواده )استقالل( مبدا با اهمال کاری تحصیلی نقش 
 میانجی دارد؟

 
 اثر مستقیم با متغیر میانجی -1

در این مدل، توافق جویی اثر سالمت خانواده )استقالل( مبدا و اهمال 
کند. به این صورت که سالمت گری میکاری تحصیلی را واسطه

خانواده )استقالل( مبدا بر توافق جویی اثر گذاشته و توافق جویی بر 
 اهمال کاری تحصیلی اثر می گذارد. 

 
روش بررسی اثر مستقیم متغیر سالمت خانواده  4-10شکل 

)استقالل( مبدا بر متغیر اهمال کاری تحصیلی را با در نظر گرفتن 
 نشان می دهد. نقش میانجی توافق جویی

 
 
 

 اهمال کاری تحصیلی استقالل

 تجربه پذیری

 سالمت انواده

مبدا

 امتحان

 تکالیف

 مقاالت

آیتم آیتم آیتم آیتم آیتم  آیتم آیتم  آیتم  آیتم  آیتم  آیتم  آیتم 
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 بررسی اثر مستقیم سالمت خانواده ) استقالل( مبدا با اهمال کاری تحصیلی با نقش میانجی توافق جویی .5شکل 

 

مدل ساختاری فرضی چهارم را به همراه ضرایب  4 -10شکل 
کشد. سالمت خانواده )استقالل( مبدا با استاندارد به تصویر می

بر اهمال کاری تحصیلی موثر است بدین  -23/0ضریب استاندارد 
معنی که افزایش سالمت خانواده )استقالل( مبدا منجر به کاهش 
اهمال کاری تحصیلی می شود )اثر معکوس(. در ضمن سالمت 

جویی بر توافق  02/0خانواده )استقالل( مبدا با ضریب استاندارد 
اثرگذار است یعنی افزایش سالمت در خانواده )استقالل( مبدا منجر 
به توافق جوبی بیشتر می شود )اثر مستقیم(. ضمنا توافق جویی نیز با 

بر اهمال کاری تحصیلی اثر می گذارد که  -04/0ضریب استاندارد 
این بدان معناست با افزایش میزان توافق جویی، اهمال کاری تحصیلی 

 P<001/0ی یابد )اثر معکوس(. تمامی اثرات در سطح کاهش م
 معنی دار است.

 

 اثر غیر مستقیم  -2
در این مرحله هم برای ارزیابی روابط واسطه ای از آزمون بوت 

هم  4- 16معنی دار است. جدول  p >05/0استرپ استفاده شد و 
نشان دهنده اثرات غیر مستقیم یا میانجی برای مدل فرضی چهارم 

راساس مندرجات این جدول اثر سالمت خانواده است که ب
 گری توافق جوییکاری تحصیلی با واسطه)استقالل( مبدا بر اهمال 
 ( می باشد.p=  001/0) 154/0دارای ضریب استاندارد 

 

 اثرات میانجی مدل فرضی چهارم  .7جدول 

 متغیر واسط متغیر مستقل
متغیر 
 وابسته

 حدود بوت استراپ
 سطح معنی داری اندازه اثر خطای برآورد

 حد پایین حد باال

 توافق جویی استقالل
اهمال کاری 

 تحصیلی
072/0- 234/0- 055/0 154/0 05/0 

شود در آزمون بوت مشاهده می 4-16همانطور که در جدول 
معنادار شده است. یعنی در این مسیر، عامل استرپ عامل توافق جویی 

شخصیتی توافق جویی در رابطه بین سالمت خانواده )استقالل( مبدا 
 و اهمال کاری تحصیلی نقش میانجی دارد.

 
( سوال پنجم: آیا ویژگی شخصیتی وظیفه شناسی در رابطه 5-1-4-4

بین سالمت خانواده )استقالل( مبدا با اهمال کاری تحصیلی نقش 
 میانجی دارد؟

 

 اثر مستقیم با متغیر میانجی -1

در مدل فرضی پنجم، وظیفه شناسی، اثر سالمت خانواده )استقالل( 
کند. به این صورت گری میمبدا و اهمال کاری تحصیلی را واسطه

ه و گذاشتکه سالمت خانواده )استقالل( مبدا بر وظیفه شناسی اثر 
 وظیفه شناسی بر اهمال کاری تحصیلی اثر می گذارد. 

روش بررسی اثر مستقیم متغیر سالمت خانواده  4-12شکل 
)استقالل( مبدا بر متغیر اهمال کاری تحصیلی را با در نظر گرفتن 

 نقش میانجی وظیفه شناسی نشان می دهد.
               

 

 

 

 اهمال کاری تحصیلی استقالل

 وظیفه شناسی

 خانواده سالمت

 مبدا

 امتحان

 تکالیف

 مقاالت

7آیتم  5آیتم   4آیتم   3آیتم   2آیتم   6آیتم    
1آیتم   

8آیتم  9آیتم   10آیتم   11آیتم   12آیتم    
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 333...  بین  رابطه در شخصیتی های ویژگی میانجی نقش          

 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 بررسی اثر مستقیم سالمت خانواده ) استقالل( مبدا با اهمال کاری تحصیلی با نقش میانجی وظیفه شناسی . 6کل ش

 
 

مدل ساختاری فرضی پنجم را به همراه ضرایب  4 -12شکل 
کشد. سالمت خانواده )استقالل( مبدا با استاندارد به تصویر می

بر اهمال کاری تحصیلی تاثیر می گذارد  -16/0ضریب استاندارد 
معکوس(. همچنین سالمت خانواده )استقالل( مبدا بر وظیفه )اثر 

اثرگذاراست یعنی با افزایش  13/0شناسی با ضریب استاندارد 
سالمت خانواده )استقالل( مبدا بر میزان وظیفه شناسی افزوده می 
شود )اثر مستقیم(. در ضمن وظیفه شناسی نیز با ضریب استاندارد 

ر گذار است. بدین معنی که با بر اهمال کاری تحصیلی اث -33/0
افزایش وظیفه شناسی از میزان اهمال کاری تحصیلی کاسته می شود 

 معنی دار است. P<001/0)اثر معکوس( تمامی اثرات در سطح 

 

 اثر غیر مستقیم  -2
برای ارزیابی روابط واسطه ای در این مرحله نیز از آزمون بوت 

 4- 18معنی دار شد.. در جدول  p >05/0استرپ استفاده شد و 
براساس اثرات غیر مستقیم یا میانجی برای مدل فرضی پنجم و نیز 
براساس مندرجات این جدول اثر سالمت خانواده )استقالل( مبدا بر 

گری وظیفه شناسی دارای ضریب کاری تحصیلی با واسطهاهمال 
 ( می باشد.p=  001/0) 243/0استاندارد  

 

 

 اثرات میانجی مدل فرضی پنجم  .8جدول 

 متغیر واسط متغیر مستقل
متغیر 
 وابسته

 حدود بوت استراپ
 سطح معنی داری اندازه اثر خطای برآورد

 حد پایین حد باال

 وظیفه شناسی استقالل
اهمال کاری 

 تحصیلی
098/0- 348/0- 061/0 243/0 05/0 

شود در آزمون بوت مشاهده می 4-18همانطور که در جدول 
استرپ عامل وظیفه شناسی معنادار شده است. یعنی در این مسیر، 
عامل شخصیتی وظیفه شناسی در رابطه بین سالمت خانواده 

 )استقالل( مبدا و اهمال کاری تحصیلی نقش میانجی دارد.
 
 

 
 
 
 
 
 

 اهمال کاری تحصیلی استقالل

 وظیفه شناسی

 سالمت خانواده

 مبدا

 امتحان

 تکالیف

 مقاالت

7آیتم  5آیتم   4آیتم   3آیتم   2آیتم   6آیتم   1آیتم   8آیتم   9آیتم   10آیتم   11آیتم   12آیتم    

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ai
l.i

sl
am

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                            11 / 15

http://mail.islamiclifej.com/article-1-1199-fa.html


  و همکاران                 ابراهیمی محسن سید  334

Journal of Islamic Life Style  Volume 5, Issue 4, Winer 2022 

 و اهمال کاری تحصیلی )استقالل( مبدا در رابطه بین سالمت خانواده شخصیتی تایج بررسی نقش میانجی عوامل. ن9جدول 

 اثر غیر مستقیم
)سطح معناداری با استفاده از آزمون بوت 

 استرپ(

اثر مستقیم با 
 متغیر میانجی

اثر مستقیم بدون 
 متغیر میانجی

 مسیر متغیر میانجی

395/0 27/0  *- **14./- 

 
 
 
 

14/0 29/0  *- **14./- 

 
 
 
 

094/0 
 

32/0  *- 
 

**14./- 
 

 
 
 

154/0 
 

23/0  *- 
 

**14./- 
 

 
 
 

243/0 
16/0  *- 

 
**14./- 

 
 
 

 * 001/0معناداری کمتر از سطح 

 

همان طور که نتایج یافته ها نشان داده است، سالمت خانواده 
)استقالل( مبدا بر ویژگی های شخصیتی روان آزرده خویی، برون 
گرایی، تجربه پذبری، توافق جویی، وظیفه شناسی و اهمال کاری 
تحصیلی، تاثیر دارد. همچنین نتایج پزوهش حاضر نشان داد که 

ت خانواده )استقالل( مبدا از طریق ویزگی های شخصیتی روان سالم
آزرده خویی، برون گرایی، تجربه پذبری، توافق جویی و وظیفه 
شناسی به عنوان عامل میانجی، بر اهمال کاری تحصیلی نیز تاثیر 
معناداری دارند. به عبارتی دیگر هرچه استقالل در خانواده مبدا 

زرده خویی بیشتر و اهمال کاری کمتر باشد ویزگی های روان آ
تحصیلی نیز بیشتر می شود. این در حالی است که با افزایش استقالل 
در خانواده مبدا، با کاهش تجربه پذیری و افزایش اهمال کاری 
تحصیلی و با افزایش برون گرایی، توافق جویی و وظیفه شناسی 

 کاهش اهمال کاری تحصیلی رقم می خورد.
 

 نتیجه گیری 
ابتدا پیش از بررسی سواالت پژوهش، همبستگی بین متغیرهای در 

پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج همبستگی بین مولفه سالمت 
خانواده )استقالل( مبدا و اهمال کاری تحصیلی حاکی از رابطۀ منفی 
و قوی بین مولفه استقالل سالمت خانواده مبدا با مولفه های امتحان، 

مال کاری تحصیلی می باشد. همان طور که در تکالیف و مقاالت اه
آمده است، اهمال کاری امتحان کمترین همبستگی را با  4فصل 

 استقالل نشان داد.
همچنین، نتایج حاصل از بررسی همبستگی مولفه استقالل سالمت 
خانواده مبدا با مولفه های ویژگی های شخصیتی حاکی از رابطۀ 

شناسی و برون گرایی و رابطه مثبت و قوی با مولفه های وظیفه 
منفی قوی با مولفه روان آزرده خویی بوده است. البته همان طور که 

بیان شده است استقالل خانواده مبدا بیشترین همبستگی  4در فصل 
را با وظیفه شناسی نشان داده و روان آزرده خویی کمترین همبستگی 

 را با استقالل نشان داد.

سالمت 

 خانواده مبدا

اهمال کاری 

 تحصیلی

 روان آزرده خویی

سالمت 

 خانواده مبدا

اهمال کاری 

 تحصیلی

 برون گرایی

سالمت 

 خانواده مبدا

کاری  اهمال

 تحصیلی

 تجربه پذیری

سالمت 

 خانواده مبدا

اهمال کاری 

 تحصیلی

 توافق جویی

سالمت 

 خانواده مبدا

اهمال کاری 

 تحصیلی

 وظیفه شناسی
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 335...  بین  رابطه در شخصیتی های ویژگی میانجی نقش          

 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

تگی مولفه های ویژگی های شخصیتی با عالوه براین، نتایج همبس
مولفه های اهمال کاری تحصیلی نشان می دهد که بین مولفه روان 
آزرده خویی با مولفه های اهمال کاری رابطه مثبت و بین مولفه 
های برون گرایی، تجربه پذیری، توافق جویی و وظیفه شناسی با 

البته همان  مولفه های اهمال کاری تحصیلی رابطه منفی وجود دارد.
گفته شده است رابطه بین مولفه وظیفه شناسی  4طور که در فصل 

با اهمال کاری تحصیلی منفی تر و قوی تر از سایر مولفه ها می باشد 
و نیز رابطه بین مولفه تجربه پذیری با مولفه های اهمال کاری 

 تحصیلی رابطه منفی ضعیف تری وجود دارد.
شخصیتی دارای پنج مؤلفه می باشد، این با توجه به اینکه عوامل 
سؤال است که به ترتیب تک تک آنها  5سوال پژوهشی خود شامل 

 دهیم.مورد بررسی قرار می
نتایج تحلیل مسیر و آزمون بوت استرپ نشان داد سالمت خانواده 
)استقالل( مبدا عالوه بر تأثیر مستقیم بر اهمال کاری تحصیلی، به 

گری عوامل شخصیتی روان طریق نقش میانجیطور غیر مستقیم و از 
آزرده خویی، برون گرایی، تجربه پذیری، توافق جویی و وظیفه 
شناسی بر اهمال کاری تحصیلی تأثیر دارد. اما در این بین سالمت 
خانواده )استقالل( مبدا با افزایش برون گرایی، توافق جویی و وظیفه 

ود و این در حالی شناسی باعث کاهش اهمال کاری تحصیلی می ش
است که افزایش سالمت خانواده )استقالل( مبدا با کاهش روان 
آزرده خویی و تجربه پذیری موجب کاهش اهمال کاری تحصیلی 

 شده است. 
در تبیین یافته های پژوهش حاضر می توان گفت در خانواده هایی 
که میزان استقالل پایین است به دلیل نبود فضای مناسب برای بیان 

حساس، نداشتن آزادی برای ابراز نظر، عدم پذیرش نظرات مخالف ا
در خانواده و در مجموع عدم درک فرزندان توسط والدین، خشم و 
نگرانی فرزندان افزایش می یابد و این امر با ایجاد حس ناتوانی، 
کاهش اعتماد به نفس و سایر ویژگی های روان آزرده خویی، عدم 

را نیز به دنبال دارد طوری که در برخورد توانایی در مدیریت هیجان 
با مشکالت معموال ضعیف عمل می کنند یعنی فرزندان در ارزیابی 
توانمندی، خود را بیشتر ناتوان فرض نموده بنابراین در مواجهه با 
مشکالت تحصیلی نیز با اجتناب از مسائل پیش رو و نارضایتی از 

تناب از کار مهم خود مطالعه خود و مشغول شدن در کار دیگر و اج
 (. 27دست به اهمال کاری می زند )

در تبیین یافته ویژگی شخصیتی برون گرایی به نظر می رسد اساس 
خانواده سالم همدلی و درک متقابل افرادی است که در کنار هم 
زندگی می کنند و این تعامل موجب رشد و شکوفایی استعدادها، 

( می 1378نفس الزم )ثنایی، ارزش های اجتماعی و کسب اعتماد به 
شود، به نظر می آید فرزندان این خانواده ها تعامل با دیگران را 
دوست دارند این خصوصیات که ویژگی های افراد برون گراست 
منجر می شود تا این افراد به دور از اضطراب و با قدرت اعتماد به 

باالیی  صیلینفس باال معموال فعال، پر انرژی و از انگیزه و اشتیاق تح
برخوردار باشند در واقع این طور به نظر می آید بـرون گراهـا افـراد 
اجتمـاعی هسـتند که عـالوه بـر دوستدار دیگران بودن و ترجیح 

_________________________________ 
1 - kagan, M, Cakir, ilhan & Kandemir 

اجتماعات و مهمانیها، در عمـل قـاطع و فعـال مـی باشـند. ایـن افراد 
 هیجان و تحرک را دوست دارند و امیدوار به موفقیت در آینده

هستند. همچنین ایـن افـراد در کارهای گروهی عملکرد بهتری دارند 
و از آنها لذت می برند. افراد برون گرا در امتحانهـای شفاهی 
نمرههـای بـاالیی کسـب مـی کننـد و بـه هنگـام قـرار گـرفتن در 
برابـر دیگـران )هنگـام سخنرانی( عملکرد مناسب دارند و به ایفای 

د. از آنجایی که که افـراد بـا سـطوح باالی بـرون نقش می پردازن
گرایـی پـر انـرژی، پرحـرف، عالقـه منـد بـه کارهـای گروهـی، 
اجتمـاعی، توانـایی اظهارکنندگی دارند. بسیاری از این ویژگی ها می 

 (.28تواند نقش مثبتی در جهت پیشـرفت تحصیلی ایفا کند )
ی نتایج متفاوتی وجود دارد در زمینه اهمال کاری و تجربه پذیر

(. در پژوهش امامی پور و سلطانی 29واتسون و مک الروی و دود )
( ویژگی شخصیتی تجربه پذیری 30و نصری، دماوندی و عاشوری )

پیش بینی کننده منفی و معنی دار اهمال کاری تحصیلی است، یعنی 
افرادی که عالقه مند به تجارب جدید هستند و در تجربه اندوزی 
باز عمل می کنند، اهمال کاری تحصیلی کمتری دارند به دیگر معنی 
با افزایش میزان تجربه پذیری، میزان اهمال کاری تحصیلی آنها 
کاهش می یابد. این در حالی است که به طور کلی محققان برسر 
تفسیر عامل تجربه پذیری اختالف نظراتی با هم دارند، که اثبات 

گ ها و ملیت های مختلف. این عامل دیگری است بر تفاوت فرهن
با تمایل به داشتن یک زندگی خیالی و فانتزی، تحسین و عالقه به 
هنر، موسیقی و شعر، ارج نهادن به تجارب احساسی، عالقه به 
تجارب و فعالیت های بدیع، کنجکاوی و آماده بودن برای بررسی 

 مجدد سنن اجتماعی، مذهب و ارزش های سیاسی مرتبط است. 
معتقدند که افراد با ویژگی  1کاگان، مک کری، ایلهان و کاندمیر   

شخصیتی توافق جویی، چون افرادی گرم و اجتماعی هستند و بهتر 
می توانند با استرس های زندگی خود مقابله کنند بنابراین در انجام 
تکالیف خود، دچار اهمال کاری تحصیلی نمی شوند. به نظر می آید 

سالم با رشد ویژگی های استقالل در فرزندان فضایی در خانواده های 
برای رشد، همدلی، نوعدوستی و تاکید بر رفع نیازهای عاطفی و 
روانی فرزندان بوجود می آید و بنابراین در این فضا فرزندان ضمن 
برخورداری از ویژگی های شخصیتی توافق جویی به دلیل نوعدوستی 

یلی خیلی بهتری خواهند و انعطاف پذیری خود نیز عملکرد تحص
 داشت.

وظیفه شناسی عبارت است از مهار تکانه های تجویز شده از سوی 
جامعه که سبب تسهیل رفتارهای معطوف به هدف و وظایف فرد 

هایی چون سخت کوشی، نظم، دقت ( و شامل ویژگی31گردد )می
باشد . فرد با وجدان، عمل، قابل اعتماد بودن و پیروی از قوانین می

فردی هدفمند، با اراده و مصمم است. افراد موفق، موسیقیدانان 
 بزرگ و ورزشکاران بنام این صفات را در حد باالیی دارند. 

آنچه در تبیین وظیفه شناسی مطرح است اینکه در خانواده سالم 
اعضای خانواده مراقب یکدیگر، شریک و همدل می باشند و بر 

یطه شخصیتی از یکدیگر قابل همدیگر ارج می نهند و همزمان در ح
تمایزند ضمن آنکه استقالل خویش را حفظ کرده و ضمن تشویق و 
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ترغیب یکدیگر، وظایف و نقشهای خود را حفظ می کنند. السون و 
( نیز معتقدند خانواده سالم خانواده ای است که برای 32بیوار )

اعضای خود رشد و شکوفایی، احساس تعهد و مسئولیت پذیری، 
ل و آزادی در پی داشته باشد. بنابراین در چنین خانواده هایی استقال

با حفظ و ارتقای استقالل افراد، با تاکید بر پیشرفت تحصیلی، اهمال 
 کاری تحصیلی ملموس نیست. 
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