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چکیده
زمینه :پیشرفت و رضایت تحصیلي دانشآموزان که به عنوان دو شاخص سازگاری تحصیلي هم درنظر
گرفته مي شوند از جمله مسائل مهم در تعلیم و تربیت هستند و عوامل مهمي به جز توانشهای شناختي
در آنها نقش دارند .هدف :هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه کمالگرایي دوبعدی و اهداف پیشرفت
با رضایت و پیشرفت تحصیلي در قالب یک مدل پیشنهادی است .روش :بدین منظور ،نمونه ای مشتمل
بر  133نفر دانش آموز ( شامل  341نفر پسر و 373نفر دختر) به روش خوشهای چندمرحله ای از میان
دانش آموزان مقطع اول و دوم دبیرستان آموزش و پرورش منطقه پنج شهر تهران انتخاب شده و به
پرسشنامه جهتگیری هدف پیشرفت ،مقیاس چند وجهي رضایت از زندگي دانش آموزان ،و مقیاس
کمال گرایي کودك و نوجوان پاسخ دادند .داده های پژوهش با استفاده از روش های آماری تحلیل
مسیر با استفاده از نرم افزار  AMOSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .یافته های پژوهش :نتایج
نشان داد که ابعاد کمال گرایي به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر رضایت و پیشرفت تحصیلي اثرگذار
است .اهداف پیشرفت نیز به عنوان متغیر واسطه ای بر رضایت و پیشرفت تحصیلي اثرگذار است .بحث:

.3رحیم بدری گرگری ،دانشیار دانشکده روانشناسي وعلوم تربیتي دانشگاه تبریز Badri_rahim@yahoo.com ،
 .2استاد دانشکده روانشناسي وعلوم تربیتي ،دانشگاه تبریز dr.bayrami@yahoo.com
 .1دانشجوی دکتری روانشناسي تربیتي ،دانشگاه تبریز sh_dabiri1016@yahoo.com
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الگویي خاصي از باورها و انگیزش ،یعني کمال گرایي خودمدار و اهداف تبحری موجب پیشرفت و
رضایت تحصیلي دانش آموزان مي شود.

واژگان كلیدي :رضایت تحصیلي ،پیشرفت تحصیلي ،کمالگرایي دوبعدی ،اهداف
پیشرفت.

مقدمه
بدست آوردن دانش و شناخت در مورد عوامل مؤثر بر سازگاری تحصیلي بسیار حائز
اهمیت است زیرا دانش آموزاني که سازگاری ضعیفي دارند بعدها به احتمال بیشتری در
زندگي خود در معرض خطراتي چون آسیب های رواني ،ترك تحصیل یا ...قرار ميگیرند
(وان دن اورد و روسم .)2112 ،3برخي مطالعات پیشنهاد ميکنند که سازگاری تحصیلي را مي-
توان در قالب دو متغیر پیشرفت تحصیلي و سازگاری روانشناختي که شامل بهزیستي کلي،
رضایت مربوط به جنبههای اجتماعي و تحصیلي زندگي ،فقدان هرگونه احساس تنهایي و خلق
افسرده ميشود ،بررسي کرد (هاالمانداری و پاور3333 ،2؛ ورنر -فیلون و گادریو2131،1؛
گادریو .)2132 ،به طور مشخص ميتوان اذعان داشت که پیشرفت و رضایت تحصیلي دانش-
آموزان که به عنوان دو شاخص سازگاری تحصیلي هم درنظر گرفته ميشوند از جمله مسائل
مهم در تعلیم و تربیت است که همواره مورد توجه روانشناسان تربیتي بوده است .فقدان
پژوهش در زمینه رضایت تحصیلي سبب شده رضایت تحصیلي به اشتباه جانشین پیشرفت
تحصیلي فرض شود .در حاليکه پیشرفت تحصیلي برنامهای است که هدف آن ارزشیابي و
شناسایي افراد موفق در امر یادگیری است (کارشکي ،محمدزاده قصر ،تقي زاده و گراوند،
 .)3133در واقع رضایت تحصیلي به عنوان یک قلمرو در رضایت از زندگي کلي است که به
نظر مي رسد بخشي از آن توسط عوامل شخصیتي تعیین ميشود ،به عبارت دیگر با برخورداری
1. Van Den Oord & Rossem
2. Halamandaris & Power
3. Verner-Filion & Guadreau
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از برخي ویژگيها افراد به احتمال بیشتری در قلمرو مشخصي از زندگي مانند تحصیل ،کار و...
احساس رضایت خواهند کرد (لنت ،دوسیو تاویرا ،شیو و سینگلي .)2113 ،3عوامل مهمي به جز
توانشهای شناختي در پیشرفت و رضایت تحصیلي دانش آموزان نقش دارند .از جمله این
عوامل که در سالهای اخیر توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است متغیرهای
انگیزشي از جمله اهداف پیشرفت و متغیرهای شخصیتي از جمله کمالگرایي است (ایم و
ریک2133 ،2؛ ورنر -فیلون و گادریو2131 ،؛ گادریو .)2132 ،از نظر ایمز )3332(1جهت-
گیری هدف بیانگر الگوی منسجمي از باورها ،اسناد و هیجانات است که اهداف رفتاری فرد
را تعیین مي کند و باعث مي شود تا فرد نسبت به برخي موقعیتها گرایش بیشتری داشته و
در آن موقعیتها به گونهای خاص عمل کند .در واقع اهداف پیشرفت بازنمایيهای ذهني از
یک هدف است که فرد در جهت آن گرایش یا اجتناب پیدا ميکند( الیوت و نیستا2113 ،4؛ به
نقل از ورنر-فیلون و گادریو .)2131،در نظریههای جهتگیری هدف ،چرایي رسیدن به هدف
مهم است .رویکردهای متنوعي در مورد جهتگیری هدف مطرح شدهاند که یکي از
جدیدترین آنها رویکرد سه بخشي الیوت و همکاران (3336و )3337است (نیومیسترb ،5
 .)2114در این رویکرد جهتگیری هدف شامل اهداف تبحری ،عملکردگرایي و عملکرد-
اجتنابي مي باشد .اهداف تبحری به عنوان تمرکز بر رشد شایستگي یا تسلط یافتن بر تکلیف
تعریف مي شود .میگلي )3331( 6این اهداف را تحت عنوان اهداف گرایش به تکلیف مينامد
و معتقد است که افراد دارای این نوع جهتگیری برای افزایش فهم و مهارتشان در تکلیف
تالش ميکنند و پیشرفتشان را بر اساس معیارهای تعیین شده توسط خودشان ميسنجند .از
سوی دیگر دانشآموزان عملکردگرا شایستگي را نسبت به دیگران تعریف و ارزیابي کرده و
1. Lent, Do Céu Taveira , Sheu & Singley
2. Eum & Rice
3. Ames
4. Elliot & Niesta
5. Neumeister
6. Midgly
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پیامدها را به توانایي خود نسبت ميدهند ،همچنین از راهبردهای سطحي پردازش استفاده کرده
و تکالیفي که احتمال موفقیت در آنها بیشتر است را برميگزینند (رتلسدورف ،بوتلر ،استربلو
و شیفل .)2131 ،3در مقابل افراد دارای جهتگیری هدف عملکرد اجتنابي از ایجاد احساس
منفي اجتناب کرده و به منظور دوری از خطا و اشتباه تالش ميکنند .از دیدگاه این افراد
شایستگي به معنای شکست نخوردن است (الیوت3333 ،؛ الیوت و مک گریگور.)2113 ،2
انواع مختلف اهداف پیشرفت نقش متفاوتي در افزایش عالقه ،رضایت و پیامدهای پیشرفت
دارند .افرادی چون هاراکیویکز ،بارون ،پینتریچ ،الیوت و ترش )2112( 1پیشنهاد ميکنند که
اهداف پیشرفت تبحری باید با عالقه به تکلیف و خودنظم دهي سازگارانه مرتبط باشند نه با
عملکرد .اهداف عملکردگرا باید با پیامدهای مربوط به پیشرفت نه با عالقه و خودنظم دهي و
اهداف عملکرد اجتنابي نیز باید به طور منفي با پیشرفت و سازگاری هیجاني مرتبط باشند .سازه
مهم دیگر که براساس پژوهشهای انجام شده به نظر ميرسد به صورت متفاوتي با پیشرفت و
سازگاری تحصیلي مرتبط است ،کمالگرایي است .کمال گرایي به عنوان تالشي برای بي عیب
بودن یا تمایل به نگهداشتن یا بدست آوردن استانداردهای بسیار باال در حد غیرمعقول (هیل،
زرول و تورلینگتون 3337،4؛ نقل از اوزباش و سیز )2131 ،5تعریف مي شود .در ابتدا کمال-
گرایي به عنوان یک سازه تک بعدی در نظر گرفته شده و تأکید زیادی روی همبستههای منفي
کمالگرایي بود .هم چنین مشاهده شده بودکه کمالگرایي با پیامدهای منفي روانشناختي نظیر
عزت نفس پایین ،افسردگي و اضطراب امتحان مرتبط است .اما اخیراً کمالگرایي به عنوان
سازهای چند بعدی مفهوم سازی مي شود (اوزباش و سیز )2131 ،و محققین به دنبال بررسي این
تصور هستند که کمال گرایي به واقع متضمن کارکردی چندگانه  ،یعني هم سازگارانه و هم

1. Retelsdorf,Butler,Streblow &Schiefele
2. Elliot & McGregor
3. Harackiewicz, Barron, Pintrich, Elliot, & Thrash
4. Hill, Zrull & Turlington
5. Uz Baş & Siyez
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ناسازگرانه است (چانگ 3و همکاران .)2133 ،شواهد نشان ميدهند که دو بعد عمده
کمالگرایي عبارت هستند از کمالگرایي مربوط به استانداردهای فردی (خودمدار) 2و
کمالگرایي مربوط به نگراني از ارزیابي دیگران (جامعه مدار)( 1بلنکستین ،دانکلي و ویلسون،4
2111؛ دانکلي ،بلنکستین ،هلسال ،ویلیامز و وینکوورس .)2111،5کمالگرایي مربوط به
استانداردهای فردی شامل به کارگرفتن معیارهای فردی و تالش فرد برای کامل بودن است .در
مقابل کمالگرایي مربوط به نگراني از ارزیابي ،به جنبه هایي از کمالگرایي چون نگراني
افراطي از اشتباهات ،شک در عمل ،و نگراني از ارزیابي دیگران درمورد عمل فرد اطالق مي
شود (استوبر ،استول ،سالمي و تیکاجا2113،6؛ فلت و هویت .)2116 ،7از سوی دیگر پژوهشها
بین اهداف پیشرفت و کمالگرایي به رابطه معناداری دست یافتند (ورنر -فیلون و گادریو،
2131؛ استوبر ،آفیل و هاتام .)2113 ،1برخي شواهد پژوهشي نیز حاکي از ارتباط مثبت بین
کمال گرایي خودمدار با هدف پیشرفت تبحری و عملکردگرایي است ( استوبر ،کمپ و
کیوگ2111 ،3؛ استوبر و همکاران2113 ،؛ وان پرن .)2116 ،31طبق مدل اسلید و اوونز
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( )3331و مطالعات انجام یافته ،دانش آموز کمالگرای جامعه مدار به علت فشار وارد شده از
سوی سایر افراد ،در پي درك مالك های بیروني موفقیت ميباشد تا به دنبال تعاریف دروني
خویش از شایستگي .در واقع کمالگرایي جامعه مدار با هردو نوع اهداف عملکردی به طور
مثبت رابطه دارد اما با اهداف تبحری یا رابطه غیرمعنادار ویا رابطه معکوس دارد .از سوی دیگر
دانشآموز کمال گرای خودمدار عمدتاً توسط نیاز به کسب موفقیت که انگیزه زیربنایي اهداف
1. Chang
2. self-oriented perfectionism
3. socially prescribed perfectionism
4. Blankstein, Dunkley &Wilson
5. Dunkley, Blankstein, Halsall, Williams & Winkworth
6. Stoeber, Stoll, Salmi, & Tiikkaja
7. Flett & Hewitt
8. Stoeber, Uphill & Hotham
9. Stoeber, Kempe & Keogh
10. Van Yperen
11. Slade & Owens
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گرایشي است برانگیخته ميشود .یعني این دانش آموز هم باید به درك توانمندی های خویش
و هم کسب پیشرفت نسبت به دیگران برسد .در واقع کمالگرایي خودمدار هم با اهداف
تبحری و هم عملکرد گرایي رابطه مستقیم دارد .البته فلت و هویت ادعا مي کنند که کمال-
گرایي خودمدار به طور مشترك هم با تمایل به موفقیت و هم ترس از شکست مرتبط است ( به
نقل از ورنر -فیلون و گادریو .)2131،کمال گرایي جامعه مدار ،ناسازگارانه و با مشکالت
سازگاری متعدد مرتبط است .برعکس ،کمال گرایي خودمدار ،با سازگاری شخصي بیشتر
مرتبط است و ميتواند پیامدهای مثبتتری به همراه داشته باشد .البته مرور ادبیات پژوهش
حاکي از این است که تمام یافته ها در مورد اینکه کمالگرایي جامعهمدار شکل ناسازگارانه
کمال گرایي است و با ویژگي های منفي رابطه دارد ،توافق دارند ،اما در مورد کمالگرایي
خودمدار اینگونه نیست بدین معني که برخي از یافتهها رابطه آنرا با ویژگيهای منفي و برخي با
ویژگيهای مثبت نظیر رضایت و بهزیستي تأیید کردهاند (استوبر ،فیست و هایوارد.)2113 ،3
اگر چه پژوهش های زیادی در مورد ارتباط این متغیرها به طور جداگانه انجام شده است اما
کمتر پژوهشي به نقش اهداف پیشرفت به عنوان متغیرهای واسطهای بین کمالگرایي خودمدار
و جامعهمدار با رضایت و پیشرفت تحصیلي پرداختهاند .بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسي
رابطه کمال گرایي و اهداف پیشرفت با رضایت و پیشرفت تحصیلي در قالب مدل پیشنهادی زیر
که از تلفیق مدل اسلید و اوونز ( )3331و فرضیه های هدف پیشرفت هاراکیویکز و همکاران
( )2112بدست آمده است و بررسي برازش آن مي باشد.

1. Stoeber, Feast & Hayward
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شکل  .1مدل پیشنهادی رابطه کمالگرایي دوبعدی و متغیرهای اهداف پیشرفت با متغیرهای رضایت و
پیشرفت تحصیلي

روش
پژوهش حاضر از نوع توصیفي -همبستگي بود.
شرکتکنندگان :جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشآموزان سال اول و دوم
دبیرستان منطقه پنج آموزش و پرورش شهر تهران بود که در سال تحصیلي  31-33مشغول به
تحصیل بودند .با توجه به اینکه در پژوهش حاضر تحلیل مسیر یک مدل مدنظر بوده است ،در
نمونهگیری تعداد متغیرهای مدل مبنای تعداد نمونه مورد نیاز در نظر گرفته شد .به دلیل وجود
هفت متغیر در مدل ،از جامعه فوق نمونهای به حجم  151دانش آموز (به ازای هر متغیر  51نفر)
با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند .بدین صورت که ابتدا
فهرست دبیرستانهای منطقه مذکور تهیه و سپس به طور تصادفي  6دبیرستان (سه دبیرستان
دخترانه و سه دبیرستان پسرانه) انتخاب شدند .پس از مراجعه به دبیرستانها به طور تصادفي از
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هرپایه (اول و دوم) یک کالس انتخاب و پرسشنامهها توزیع ،اجرا و جمعآوری شدند .در
نهایت از  151نفر گروه نمونه ،داده های مربوط به  13نفر به دلیل عدم همکاری مناسب و
ناقص بودن جوابها ،هم چنین تعدادی از آنها نیز به هنگام چک کردن مفروضهها و حذف
داده های پرت از محاسبه خارج وکنارگذاشته شدند .در نهایت نمونه پژوهش به  133نفر تقلیل
یافت .از مجموع کل  133نفر  341نفر پسر ( 41/3درصد) و  373نفر دختر ( 56/3درصد)
بودند.

ابزار
پرسشنامه جهتگیری هدف پیشرفت :3پرسشنامة جهتگیرری هردف میگلري و همکراران
( )3331ساخته شده دارای  31سؤال و سه خررده مقیراس جهرتگیرری هرای هردف تبحرری،
عملکردگرایي و عملکرد اجتنابي و پاسخ دهي به سؤاالت بر اساس مقیاس لیکرت هفت درجره
ای است (کامالً مخالفم =  3و کامالً موافقم = .) 7پایرایي کرل پرسشرنامه  1/17و پایرایي خررده
مقیاسهای جهتگیری هدف تبحری ،عملکردگرایي و عملکرد اجتنابي به ترتیب 1/14 ،1/17
و  1/76گزارش شده است ،هم چنین روایي و تحلیل عاملي تأییدی مورد تایید قرار گرفته اسرت
(کارشکي .)3117 ،در پژوهش حاضر نیز مقدار آلفای کرونباخ برای کرل مقیراس 1/13و بررای
خرده مقیراس هرای تبحرری ،عملکردگرایري و عملکررد اجتنرابي بره ترتیرب 1/65 ،1/11 ،1/11
بدست آمد.
مقیاس کمال گرایي کودك و نوجوان :2این مقیاس یک ابزار خودگزارشدهي شامل 22
ماده است که  33ماده آن کمالگرایي خود مدار و  33ماده دیگر آن کمالگرایي جامعهمدار را
مورد سنجش قرار ميدهد .مادههای این مقیاس در طیف لیکرتي پنج درجهای ( =3کامالً
مخالفم تا  = 5کامالً موافقم) نمرهگذاری ميشوند .نمرات باالتر بیانگر نوع کمالگرایي
دانشآموز است .دراینجا ابتدا پرسشنامه به فارسي ترجمه شد .سپس نسخه فارسي پرسشنامه
1. Achievement Goal Orientations
)2. Child and Adolescent Perfectionism Scale(CAPS
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توسط یکي از اساتید دیگر به زبان انگلیسي مجدداً ترجمه شد .بعد از نظرخواهي و رفع برخي
از تفاوت های ایجاد شده ،هم چنین تأیید سه تن از اساتید روانشناسي و علوم تربیتي درمورد
روایي صوری و محتوایي پرسشنامه ،نسخه فارسي آن برای اجرا آماده شد .ماهیت چند بعدی
این مقیاس با استفاده از تحلیل عاملي مورد تایید قرار گرفته است .همچنین پایایي آن نیز
مطلوب گزارش شده است (فلت2113 ،؛ به نقل از اوزباش و سیز .)2131،اوزباش و سیز()2131
در پژوهش خود با انجام روش تحلیل مؤلفههای اصلي بر روی کل پرسشنامه ،دو عامل کمال-
گرایي خودمدار و کمالگرایي جامعهمدار را بدست آورده و به کمک تحلیل عاملي تأییدی،
این ساختار بدست آمده دوعاملي را مورد ارزیابي قرار داده و تأیید کردند .آنها هم چنین با
هدف بررسي روایي همگرایي این مقیاس ،دریافتند که خرده مقیاس کمالگرایي جامعهمدار با
نمرات افسردگي به طور مثبت ،و هردو خرده مقیاسهای کمالگرایي با خرده مقیاسهای
پرسشنامه کمال گرایي چندبعدی فراست ،ارتباط معنادار دارند .ضریب پایایي بازآزمایي
پرسشنامه به فاصله دو هفته برای کمالگرایي خودمدار و کمالگرایي جامعه مدار به ترتیب
 1/61و ،1/72هم چنین آلفای کرونباخ آنها در نمونه نوجوانان به همان ترتیب 1/72 ،و1/16
گزارش شده است (اوزباش و سیز .)2131 ،در پژوهش حاضر نیز مقدار ضریب آلفای کرونباخ
برای خرده مقیاسهای کمالگرایي خودمدار و جامعهمدار ،به ترتیب  1/67و  1/74بدست آمد.
مقیاس چند وجهي رضایت از زندگي دانش آموزان :3مقیاس چندوجهي رضایت از
زندگي برای فراهم نمودن نیمرخ چندوجهي از رضایت از زندگي دانشآموزان توسط هوبنر
طراحي شده و دارای  41سوال است .این مقیاس به طور کلي ،پنج حیطه زندگي دانش
آموزان شامل خانواده  ،دوستان ،مدرسه ،محیط زندگي ،و خود را در بر ميگیرد .طیف
لیکرت چهار درجه ای این مقیاس برای دانش آموزان سه تا دوازده ساله و طیف لیکرت شش
درجه ای ( =3کامالً مخالفم تا  = 6کامالً موافقم) آن برای دانشآموزان دبیرستاني مورد استفاده

)1. Multidimensional Students Life Satisfaction Scale )MSLSS
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قرار مي گیرد(هوبنر ،الگلین ،اش ،و گیلمن .)3331 ،3پرسشنامه از نوع مداد  -کاغذی و زمان
اجرای آن تقریباً  11دقیقه است .روایي و پایایي این مقیاس برای استفاده در فرهنگ ایراني را
لطیفیان و شیخ االسالمي ( )3111مورد بررسي قرار داده و ضریب پایایي باز آزمایي آنرا
 1/71و ضریب آلفای کرونباخ را برابر 1/71گزارش کردهاند .همچنین همبستگي این مقیاس
را با پرسشنامه سالمت عمومي  1/55گزارش کرده اند .ضرایب همساني دروني این مقیاس در
پژوهشهای مختلف در دامنهای از  1/71تا  1/31گزارش شده است (هوبنر و همکاران3331 ،؛
گرین اسپون و ساکلوفسک .)3337 ،2در پژوهش حاضر از خرده مقیاس رضایت از مدرسه این
مقیاس استفاده شده است و میزان آلفای کرونباخ آن  1/77بدست آمد .همچنین از معدل کتبي
به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلي استفاده شد.

نتايج
شاخص های توصیفي و ضرایب همبستگي متغیرهای پژوهش در جدول  3ارائه شده
است.
جدول  .1شاخص های توصیفي و ضرایب همبستگي بین متغیرهای پژوهش
متغیرها
رضایت

تعداد

میانگین

انحراف
استاندارد

3

2

1

4

133

23/44

6/11

3

133

37/16

3/21

*1/32

3

تبحری

133

21/13

1/56

**1/13

**1/22

3

عملکردگرایي

133

12/33

6/13

**1/25

**1/21

**1/21

3

عملکرد اجتنابي

133

11/11

6/27

*-1/34

-1/25

1/114

**1/23

تحصیلي
پیشرفت
تحصیلي

5

6

7

3

1. Huebner, Laughlin, Ash, & Gilman
2. Greenspoon & Saklofske
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**
کمالگرایي
خودمدار
کمالگرایي-
جامعه مدار

133

11/37

5/63

133

15/31

5/47

**1/24

**1/22

-1/33

-1/21

**

**

**1/27

**1/25

1/13

3

-1/12

**1/22

**1/33

1/11

3

*P ≤ 1/15 ، ** P ≤ 1/13

طبق نتایج مندرج در جدول  ، 3بین رضایت تحصیلي و پیشرفت تحصیلي با اهداف پیشرفت
تبحری ،عملکردگرایي و کمالگرایي خود مدار ،همچنین بین کمالگرایي خودمدار با اهداف
پیشرفت تبحری ،عملکردگرایي رابطه مثبت معنادار وجود دارد .از سویي بین کمالگرایي
جامعه مدار با اهداف پیشرفت عملکردگرایي و عملکرد اجتنابي نیز رابطه مثبت معنادار یافت
شد .بین کمالگرایي جامعه مدار با رضایت و پیشرفت تحصیلي ،همچنین بین هدف پیشرفت
عملکرد اجتنابي با رضایت وپیشرفت تحصیلي رابطه منفي معنادار برقرار است.
به منظور بررسي اثر مستقیم و غیرمستقیم کمالگرایي خودمدار و جامعهمدار و متغیرهای
اهداف پیشرفت روی رضایت و پیشرفت تحصیلي از تحلیل مسیر استفاده گردید .برازش آماری
مدل پیشنهادی با دادههای پژوهش با استفاده از نرم افزار  Amosو با بهرهگیری از مشخصههای
برازش مورد بررسي قرار گرفت .با توجه به شاخصهای بدست آمده طبق جدول  2مدل
پیشنهادی از برازش ضعیفي برخوردار بود.
جدول  :3شاخص های آماری برازندگي مدل پیشنهادی
χ2
51/12

p
1/111

CFI
1/11

GFI
1/36

IFI
1/14

NFI
1/12

RMSEA
1/31

به طور کلي در این تحقیق از میان مشخصههای برازش متنوعي که وجود دارد ،از شاخص
مجذور کای( ،)χ2ریشه میانگین مربعات خطای تقریب ( ،)RMSEAشاخص برازندگي تطبیقي
( ،)CFIشاخص نیکویي برازش ( ،)GFIشاخص برازش افزایشي ( )IFIو شاخص برازش هنجار
شده یا بنتلر -بونت ( )NFIاستفاده شد .همانطور که جدول  2نشان ميدهد ،شاخص مجذور
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کای( )χ2در سطح  1/1113معنيدار است .همچنین مقادیر شاخصهای (،)CFI=1/11
( )IFI =1/14( ،)GFI=1/36و ( )NFI=1/12نیز محاسبه شدند که این شاخص ها باید برابر یا
بزرگتر از  1/3باشند تا مدل مورد نظر پذیرفته شود .شاخص ریشه خطای میانگین مجذورات
تقریب ( )RMSEA=1/31بدست آمد .این شاخص برای مدلهای خوب کمتر از  ،1/15باالتر
از آن تا  1/11نشان دهنده خطای تقریب معقول و معموالً در مدل های ضعیف اندازه آن
بزرگتر از  1/31است (هومن .)3114 ،با توجه به مقادیر بدست آمده مي توان نتیجه گرفت که
مدل با دادهها برازش مناسبي ندارد .پس از اضافه شدن مسیر از متغیر اهداف عملکردگرایي به
سمت رضایت تحصیلي و حذف مسیر از کمالگرایي خودمدار به اهداف عملکرد اجتنابي،
مقادیر شاخصهای مدل تغییریافته و برازش بهتری را با دادهها نشان داد.
جدول  .9شاخص های آماری برازندگي مدل تغییریافته
χ2
31/13

p
1/14

CFI
1/37

GFI
1/33

IFI
1/37

NFI
1/35

RMSEA
1/16

در مدل تغییریافته همانطور که جدول  1نشان مي دهد ،شاخص مجذور کای( )χ2=31/13
در سطح  1/14معنيدار است .اما چون حجم نمونه تقریباً بزرگ است ،نمي توان بر معناداری
آن به منزله رد فرض صفر و موجه بودن آن برای جامعه تأکید کرد .بنابراین ،برای کاهش اثر
وابستگي آن به اندازه نمونه به سایر شاخصها و تفاسیر آن ميپردازیم .ریشه خطای میانگین
مجذورات تقریب ( )RMSEA=1/16بدست آمد که هیو و بنتلر ( )3333به عنوان نقطه برش
برازندگي خوب مدل ،مقدار کوچکتر یا مساوی  1/16را پیشنهاد کردهاند (هومن.)3114 ،
همچنین در مقدار شاخصهای ( )IFI =1/37( ،)GFI=1/33( ،)CFI=1/37و ()NFI=1/35
نیز افزایش مشاهده شد .بنابراین با توجه به مقدار شاخصهای مذکور مدل تغییریافته با دادهها
برازش مناسبي دارد .ضرایب مسیر مدل تغیریافته بر اساس مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم
متغیرهای برونزا از طریق متغیرهای واسطهای درونزا روی رضایت و پیشرفت تحصیلي در
شکل  2آورده شده است.
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**0/70
**0/91

کمالگرایي

**0/00

**0/72

خودمدار

رضایت تحصیلي

تبحری

NS

**-0/91

**0/77
**0/98

عملکرد اجتنابي
کمالگرایي

**0/91

جامعه مدار

**-0/78

**0/79

پیشرفت تحصیلي

عملکردگرایي
**0/72

**-0/70
**-0/77

**

≤P

1/13

شکل  .3مدل برازش یافته رابطه کمالگرایي دوبعدی و متغیرهای اهداف پیشرفت با متغیرهای رضایت و
پیشرفت تحصیلي

جدول  4ضرایب مسیر برای روابط پیشنهاد شده میان متغیرهای مدل را نشان مي دهد.
جدول  .4اثرات کل ،مستقیم و غیر مستقیم در مدل نهایي
متغیر پیش بیني کننده

کمالگرایي خودمدار

کمالگرایي جامعه مدار

تبحری

متغیر مالك

اثر مستقیم

اثر غیر مستقیم

اثر کل

تبحری

1/27

-

1/27

عملکرد گرایي

1/22

-

1/22

رضایت تحصیلي

1/34

1/32

1/26

پیشرفت تحصیلي

1/21

1/16

1/26

عملکرد گرایي

1/23

-

1/23

عملکرد اجتنابي

1/33

-

1/33

رضایت تحصیلي

-1/21

1/13

-1/33

پیشرفت تحصیلي

-1/22

1/113

-1/22

رضایت تحصیلي

1/11

-

1/11
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عملکردگرایي
عملکرد اجتنابي

رضایت تحصیلي

1/31

-

1/31

پیشرفت تحصیلي

1/25

-

1/25

رضایت تحصیلي

-1/36

-

-1/36

پیشرفت تحصیلي

-1/21

-

-1/21

طبق نتایج مندرج در جدول  4با توجه به مسیر های پیش بیني شده ،رضایت تحصیلي دانش
آموزان به وسیله اهداف پیشرفت تبحری ( 1/11 ،P ≤ 1/13
1/31 ،P

) و عملکرد اجتنابي( -1/36 ،P ≤ 1/13

گرایي خودمدار( 1/26 ،P ≤ 1/13

) ،عملکردگرایي ( ≤ 1/13
) ،همچنین توسط دو بعد کمال-

) و جامعهمدار( -1/33 ،P ≤ 1/13

) پیش

بیني شد .از سوی دیگر متغیر پیشرفت تحصیلي نیز توسط متغیرهای اهداف پیشرفت
عملکردگرایي( 1/25 ، P ≤ 1/13

) و عملکرد اجتنابي( -1/21 ،P ≤ 1/13

همچنین توسط عامل کمالگرایي خودمدار( 1/26 ،P ≤ 1/13

)،

) و جامعه مدار ( ≤ 1/13

-1/22 ،P

) و همچنین عامل هدف پیشرفت تبحری به وسیله کمالگرایي خودمدار( 1/13

≤ 1/27 ،P

) ،و هدف پیشرفت عملکردگرایي بوسیله کمالگرایي خودمدار( ،P ≤ 1/13

1/22

) و جامعه مدار( 1/23 ،P ≤ 1/13

کمالگرایي جامعه مدار ( 1/33 ،P ≤ 1/13

) ،و هدف پیشرفت عملکرد اجتنابي توسط
) پیش بیني شدند.

بحث
هدف از پژوهش حاضر پیش بیني رضایت و پیشرفت تحصیلي بر اساس ابعاد کمالگرایي
چند بعدی و اهداف پیشرفت در قالب مدل پیشنهاد شده که از تلفیق مدل اسلید و اوونز ()3331
و فرضیههای هدف پیشرفت هاراکیویکز و همکاران( )2112بدست آمده است ،بود .نتایج
پژوهش حاضر نشان داد که کمال گرایي خود مدار پیش بیني کننده مثبت رضایت تحصیلي و
پیشرفت تحصیلي بود .این نتیجه یا یافته های استوبر و همکاران ( ،)2113آکوردینو ،آکوردینو
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و اسالني)2111( 3؛ براون 2و همکاران ()3333؛ گیلمن و آشبي)2111( 1؛گوچ ،2111 ( 4به نقل
از اش)2133 ،5؛ گادریو()2132؛ گادریو و تامپسون ،)2131(6فرنچ ،گادریو و میراندا)2132(7
همخواني دارد .کمالگرایي خودمدار به طور خاص دارای فوایدی از جمله تعیین هدف ،تالش
برای موفقیت و منظم بودن ميباشد که این موارد خود با پیامدهای تحصیلي مثبت مرتبط است.
کمال گرایي مربوط به استانداردهای فردی شامل به کارگرفتن معیارهای فردی و تالش فرد
برای کامل ب ودن است .این بعد با ویژگي ها ،فرایندها و پیامدهای مثبت مانند تحمل ،عاطفه
مثبت و بهبود عملکرد تحصیلي مرتبط است (استوبر .)2113،از نظر نیومستر( )2114bافراد
کمالگرای خودمدار برای خودشان استانداردهای شخصي باال درنظر ميگیرند و عملکردشان را
با توجه به این استانداردها ارزیابي ميکنند .کمالگرایي خودمدار عملکرد در مدرسه و نمره
های تحصیلي را پیش بیني ميکند و با مشخصه های مثبت تالش و رقابت برای پیشرفت،
عزت نفس و خود شکوفایي هم مرتبط است (به نقل از هاشمي و لطیفیان )3111 ،و مي تواند
منجر به ایجاد احساسات مثبت مانند بهزیستي ذهني و رضایت از زندگي شود (چاپان.)2131،1
کمال گرایي خودمدار ،با سازگاری شخصي بیشتر مرتبط است و ميتواند پیامدهای مثبت تری
به همراه داشته باشد (استوبر و همکاران .)2113،کمالگرایي خودمدار ،با انگیزش و یادگیری
رابطه مثبت دارد و با عزت نفس نیز مرتبط است (رندلس ،فلت ،ناش ،مک گرگور و هویت،3
 .)2131بر اساس برخي پژوهشها (چاپان2131 ،؛ سو )2111 ،31که بیانگر رابطه معنادار منفي
بین کمالگرایي خود مدار و اهمالکاری تحصیلي است ،مي توان گفت افراد دارای کمال-
1. Accordino, Accordino, & Slaney
2. Brown
3. Gilman & Ashby
4. Göç
5. Ash
6. Gaudreau, & Thompson
7. Franche, Gaudreau, & Miranda
8. Çapan
9. Randles, Flett, Nash, McGregor, & Hewitt
10. Seo
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گرایي خودمدار در انجام تکالیف خود به شدت برانگیخته و بلند همت هستند و کارهای خود
را خیلي با دقت و با جزئیات انجام ميدهند .چنین افرادی دارای منبع کنترل دروني هستند و
تحت شرایط معین دارای پتانسیل خاصي در دستیابي به موفقیت مي باشند .به عالوه منابع
انگیزشي افراد دارای این نوع کمالگرایي دروني است و به موقعیتهایي که مستلزم موفقیت
است گرایش داشته و از آنها اجتناب نميکنند .رابطه مثبت کمالگرایي خودمدار با پیشرفت
را مي توان اینگونه توضیح داد که کمالگرایي خودمدار حاکي از کنترل شخصي ،با تدبیر
بودن  ،عزت نفس و راهبردهای یادگیری سازگارانه است(اوکونور و اوکونور .)2111 ،3لذا این
عوامل نقش مهمي در پیشرفت فرد دارند .همچنین مي توان گفت که دانشآموزان زماني بهتر
یاد مي گیرند که درگیر تکالیفي شوند که به طور شخصي برای آنها معنادار است به عبارتي
دارای انگیزه دروني باشند نه زماني که جهت دریافت تایید دیگران و یا اجتناب از تنبیه (انگیزه
بیروني) درگیر تکالیف شوند (پینتریچ و شانک2112 ،2؛ به نقل از ویچر ،الکساندر ،آنوگبوزی،
کالینز ،و ویچر.)2117 ،1
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که کمالگرایي جامعهمدار پیشبیني کننده منفي پیشرفت و
رضایت تحصیلي بود .این نتیجه با یافتههای فلت و هویت (  ،)2116استوبر و همکاران (،)2113
همخواني دارد .کمالگرایي جامعه مدار ،ناسازگارانه و با مشکالت سازگاری متعدد مرتبط
است ..این بعد هم چنین با ویژگي ها ،فرایندها و پیامدهای منفي مانند اضطراب امتحان ،عاطفه
منفي ،و پریشاني وکاهش رضایت از زندگي مرتبط است (استوبر و همکاران  .)2113 ،بر اساس
شواهد پژوهشي مربوط به رابطه مثبت کمالگرایي جامعه مدار با اهمالکاری
تحصیلي(چاپان ،)2131،مي توان گفت افراد داری کمالگرایي جامعه مدار به علت اضطراب
ناشي از منفي ارزیابي شدن توسط دیگران و اجتناب از اشتباه دچار تعلل ميشوند و انجام
تکالیف خود را به تاخیر مي اندازند و در نتیجه پیشرفت تحصیلي آنها کاهش مي یابد.
1. O’Connor & O’Connor
2. Pintrich& Schunk
3. Witcher, Alexander, Onwuegbuzie, Collins,& Witcher
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از جمله نتایج دیگر پژوهش حاضر این بود که آشکار شد کمالگرایي خودمدار از طریق
اهداف تبحری ،رضایت تحصیلي و از طریق عملکردگرایي رضایت و پیشرفت تحصیلي را
پیش بیني ميکند .این نتیجه یا یافتههای استوبر و همکاران ()2111؛ استوبر و همکاران (2113
)؛ وان پرن(  )2116همخواني دارد .این محققان بین کمالگرایي خودمدار با هدف پیشرفت
تبحری و عملکردگرا رابطه مثبت معناداری یافتند  .کیون ،چو ،وانگ ،و لي ،)2131(3سیولور و
رایس)2131(2؛ وینر و کارتون )2132(1نیز بین کمالگرایي خود مدار با پیشرفت تحصیلي
رابطه مثبت معناداری یافتند .گادریو(  ،)2132نیز بین اهداف تبحری با رضایت تحصیلي به
رابطه معناداری دست یافت .دانیلس 4و همکاران( )2111نیز در پژوهشي بدین نتیجه دست
یافتند که نمرات باال با اهداف عملکردگرایي نه تبحری ،مرتبط است .مي توان گفت که دانش-
آموزی با سطح باالیي از کمالگرایي خودمدار عمدتاً توسط نیاز به کسب موفقیت که انگیزه
زیربنایي اهداف گرایشي است برانگیخته ميشود .یعني این دانش آموز هم باید به درك
توانمندیهای خویش و هم کسب پیشرفت نسبت به دیگران برسد .در واقع طبق بررسي های
انجام گرفته کمالگرایي خودمدار هم با اهداف تبحری و هم عملکرد گرایي رابطه مستقیم
دارد .افراد دارای اهداف عملکردگرایي سعي مي کنند نسبت به دیگران کاری را خوب انجام
دهند .بنابراین دستیابي به استانداردهای تجویز شده اجتماعي مستلزم نیاز به پیشرفت باال و
ادراك شایستگي باال است (لي ،شلدون و توربان .)2111 ،5در واقع تمرکز بر انجام بهتر
تکالیف نسبت به دیگران باعث تالش در جهت حفظ استانداردها و در نتیجه منجر به دستیابي به
سطوح باالی عملکرد نظیر نمرات باال مي شود (الیوت و چرچ.)3337 ،6

1. Kyeon, Cho, Hwang, & Lee
2. Sevlever, & Rice
3. Weiner & Carton
4. Daniels
5. Lee, Sheldon, & Turban
6. Elliot & Church,
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نتایج پژوهش حاضر همچنین نشان داد که کمالگرایي جامعهمدار پیشبیني کننده مثبت
اهداف عملکرد اجتنابي و عملکردگرایي است .این یافته با تحقیقات قبلي از جمله نیومستر(b
 )2114و نیومستر و فینچ )2116(3همخواني دارد .افراد دارای کمالگرایي جامعهمدار به احتمال
بیشتری اهداف عملکردگرا و عملکرد اجتنابي را اتخاذ ميکنند .اهداف عملکرد اجتنابي
ممکن است ناشي از انگیزش ترس از شکست باشد زیرا هم کمال گرایي جامعه مدار و هم
انگیزش ترس از شکست با اضطراب ،افسردگي و احساسات خود ارزشي پایین مرتبط است
(الیوت .)3333 ،در واقع فشار واردشده از سوی افراد مهم در زندگي این دانشآموز ،وی را
مستعد مي کند تا در پي شناخت و درك مالك های بیروني موفقیت باشد تا به دنبال تعاریف
دروني خویش از شایستگي.
از جمله نتایج دیگر پژوهش حاضر این بود که اهداف تبحری رضایت تحصیلي و اهداف
عملکردگرایي رضایت و پیشرفت تحصیلي را به طور مثبت پیشبیني ميکنند .این یافته با
تحقیقات قبلي از جمله الیوت و مک گریگور ()2113؛ هاراکیویکز( )3337همخواني دارد.
افرادی چون هاراکیویکز و همکاران( )2112نظریه اهداف پیشرفت را تحت عنوان فرضیههای
هدف پیشرفت خاص مطرح ميکنند و بیان داشتهاند که اهداف پیشرفت تبحری باید با عالقه به
تکلیف و خودنظم دهي سازگارانه مرتبط باشند نه با عملکرد تحصیلي و اهداف عملکردگرا
باید با پیامدهای مربوط به پیشرفت نه با عالقه و خودنظم دهي مرتبط باشند .اهداف تبحری به
عنوان تمرکز بر رشد شایستگي یا تسلط یافتن بر تکلیف تعریف مي شود .میگلي 2و همکاران
( )3331این اهداف را تحت عنوان اهداف گرایش به تکلیف مينامد و معتقد است که افراد
دارای این نوع جهت گیری برای افزایش فهم و مهارتشان در تکلیف تالش ميکنند و
پیشرفتشان را بر اساس معیارهای تعیین شده توسط خودشان ميسنجند نه معیارهای تعیین شده
توسط دی گران .اهداف تبحری به تمایالت فرد برای ارزیابي شایستگي خود نسبت به خواست
1. Neumeister & Finch
2. Midgly
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تکلیف یا نتایج کسب شده قبلي توسط خود فرد ،تمایل او برای نسبت دادن نتایج به تالش
خود ،ترجیح تکالیف چالش انگیز و استفاده از راهبردهای عمیق یادگیری ،اشاره دارد .از سوی
دیگر دانشآموزان عملکرد گرا شایستگي را نسبت به دیگران تعریف و ارزیابي کرده و پیامدها
را به توانایي خود نسبت ميدهند ،همچنین از راهبردهای سطحي پردازش استفاده کرده و
تکالیفي که احتمال موفقیت در آنها بیشتر است را برميگزینند (رتلسدورف ،بوتلر ،استربلو و
شیفل .)2131 ،3این افر اد به منظور رقابت با دیگران و اثبات توانایي خود به انجام تکالیف مي-
پردازند .البته در این تحقیق اهداف پیشرفت عملکردگرایي رضایت تحصیلي و عالقه و هیجان
مثبت را هم عالوه بر پیشرفت تحصیلي به طور مثبت پیش بیني کرد .این یافته را مي توان
اینگونه تبیین کرد که به د لیل اینکه فرهنگ ما بیشتر فرهنگي جمع گرا است تا فردگرا ،و از
سوی دیگر دانش آموزان در این دوره سني در حال گذر از مرحله نوجواني هستند و در نتیجه
به گروه هم ساالن ،کالس و مدرسه خود احساس تعلق دارند و نظرات افراد گروه از جمله
معلمان در مورد شایستگي این دانشآموزان برای آنها دارای اهمیت است ،در نتیجه گرایش به
جلب نظر کالس و معلم و موفق شدن در اثبات شایستگي خود به آنها ،به نوعي احساس
رضایت را در دانش آموزان به دنبال خواهد داشت.
نتایج همچنین نشان داد که اهداف عملکرد اجتنابي به صورت منفي رضایت و پیشرفت
تحصیلي را پیش بیني مي کنند .این نتیجه با یافتههای چرچ،الیوت ،و گیبل)2113(،2؛
ولترز )2114(،1همخواني دارد .هم چنین هاراکیویکز و همکاران( )2112مطرح ميکنند که
اهداف عملکرد اجتنابي نیز باید به طور منفي با پیشرفت و سازگاری هیجاني مرتبط باشند .افراد
دارای جهتگیری عملکرد اجتنابي به منظور اجتناب از احساس عدم شایستگي نسبت به
دیگران و ترس از شکست به دنبال پیشرفت بوده و به انجام تکالیف خود ميپردازند (نیومیستر،
 .) 2114bاهداف عملکردی اجتنابي بر احتمال نسبي شکست در برابر دیگران متمرکز است و
1. Retelsdorf, Butler,Streblow &Schiefele
2. Church, Elliot, & Gable
3. Wolters
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ارزیابي تهدیدآمیز ،انتظار شایستگي پایین ،تمرکز از هم گسیخته ،و اضطراب را فرا ميخواند.
لذا این افراد اضطراب و هیجان منفي بیشتری را گزارش ميکنند (الیوت و مک گریگور،
 .)2113این افراد در جنبههای موردعالقه تکلیف درگیر نیستند و بر رویدادهای ناخوشایند و
منفي اجتناب متمرکز ميشوند (لینبرینک و پینترینچ ، 3به نقل از وان پرن .)2116 ،دانشآموزان
داری هدف پیشرفت عملکرد اجتنابي به طور عمد کمتر تالش ميکنند و زمان کمتری را
صرف مطالعه ميکنند .در نتیجه ناسازگارترین الگوی انگیزشي و سطح پاییني از رضایت
تحصیلي را نشان ميدهند .این دانشآموزان برای مدرسه ،تحصیل ،درگیری در تکالیف،
ارزش قائل نیستند و از انتخاب خود رضایت ندارند و از سطوح باالیي از بيکفایتي
برخوردارند .به نظر ميرسد آنها فاقد اطمینان و عالقه به تکالیفشان هستند و در نتیجه کمتر
تالش ميکنند زیرا هیچ دلیلي برای انجام آنها نميبینند (سیفرت و اوکیف .)2113 ،2اهداف
عملکرد اجتنابي با پیشرفت تحصیلي پایین مرتبط بوده (تومینن -سویني ،سالما -آرو ،و نیمي
ویرتا ) 2133 ،1و پیشرفت تحصیلي پایین و درگیری کمتر با تکالیف نیز با احساس بي کفایتي
همراه است .بنابراین ،آشکار است که این الگو از باورها و انگیزش ،خطر موفقیت تحصیلي
پایین را به دنبال دارد (سالمال -آرو ،کیورو ،لسکینن ،ونورمي.)2113 ،4
بطور کلي یافته ها نشان داد که مدل مفهومي تغییریافته با دادهها برازش مناسبي دارد.
متغیرهای کمال گرایي خود مدار ( به صورت مثبت ) و جامعه مدار ( به صورت منفي) اثر
مستقیمي بر پیشرفت و رضایت تحصیلي دانشآموزان داشتند .همچنین متغیر برون زای کمال-
گرایي خود مدار به صورت غیر مستقیم و به واسطه اهداف پیشرفت تبحری ،رضایت تحصیلي
و به واسطه اهداف پیشرفت عملکردگرایي ،رضایت و پیشرفت تحصیلي را پیش بیني کرد.
مطالعه حاضر محدود به دانشآموزان اول و دوم دبیرستان بود ،لذا تعمیم یافتهها به سایر نمونه-
1. Linnenbrink, Pintrich
2. Seifert& O'Keefe
3. Tuominen-Soini, Salmela-Aro, & Niemivirta
4. Salmela-Aro, Kiuru, Leskinen, & Nurmi
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های دیگر باید با احتیاط صورت گیرد .همچنین فقدان پژوهشهای داخلي در مورد ارتباط
کمالگرایي دو بعدی با رضایت تحصیلي از جمله محدودیتهای دیگر پژوهش بود .با توجه به
نتایج پژوهش حاضر مبني بر رابطه قوی اهداف پیشرفت تبحری با رضایت تحصیلي پیشنهاد
ميشود ،معلمان تاکید بیشتری بر ارائه تکالیف متناسب با توانایي دانشآموزان و ایجاد انگیزه
دروني و تاکید کمتر بر پاداش و تنبیه بیروني داشته باشند .همچنین پیشنهاد ميشود با توجه به
اهمیت نقش فرهنگ در تحقیقات آتي متغیرهای دیگری از جمله جمعگرایي و فردگرایي در
ارتباط با متغیرهای پژوهش حاضر نیز مد نظر قرار بگیرند .
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