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Abstract
The various studies have reported inconsistent
results about the relationship between
perfectionism and academic performance.
However, the perfectionism can influence
academic performance through effecting on
believes of academic ability and also selfregulated learning strategies. The present
research was conducted to investigate mediating
role of the self-regulation and academic selfefficacy in the relationship between students'
perfectionism and the academic performance.
The statistical population included all of the
students of university of Bojnord that sample of
351 students was selected by cluster sampling
method. Instruments of the study included
Ahvazʼs perfectionism questionnaire (1999),
Boufard’s self -regulation questionnaire (1995)
and academic self-efficacy of McIlroy and
Bunting (2002) and the average grades of
students were for measurement of the academic
performance. The collected data was analyzed
by Structural Equation Modeling using the
partial least squares method (PLS). Results
showed that the perfectionism indirectly through
academic self-efficacy and self-regulation
variables affected significantly on the academic
performance. The proposed model had good
fitness indexes. Psychological interventions on
the perfectionism can have a positive influence
on the academic performance.
Keywords: perfectionism, self-regulation,
academic self-efficacy, academic performance

مطالعات مختلف درباره ارتباط کمالگرایي و عملکرد تحصیلي
 کمالگرایي، با این وجود.نتایج ناهماهنگي را گزارش کردهاند
ميتواند از طریق تأثیرگذاري بر باورهاي توانمندي تحصیلي و
نیز راهبردهاي یادگیري خودنظمبخشي بر عملکرد تحصیلي
 مطالعه حاضر با هدف بررسي نقش میانجي.تأثیر بگذارد
-خودنظمبخشي و خودکارآمدي تحصیلي در رابطه بین کمال
 جامعه آماري.گرایي و عملکرد تحصیلي دانشجویان انجام شد
پژوهش حاضر کلیه دانشجویان دانشگاه بجنورد بود که با روش
. نفر انتخاب گردید915  نمونهاي به حجم،نمونهگیري خوشهاي
،)5936( ابزارهاي پژوهش شامل پرسشنامه کمالگرایي اهواز
 پرسشنامه،)5331( پرسشنامه خودنظمبخشي بوفارد
) بود و2002( خودکارآمدي تحصیلي مک ایلروي و بانتینگ
براي اندازهگیري عملکرد تحصیلي از معدل دانشجویان استفاده
 دادههاي جمعآوري شده از طریق الگویابي معادالت.شد
PLS-( ساختاري و با استفاده از روش حداقل مجذورات جزئي
 نتایج نشان داد که کمالگرایي بهطور.) تحلیل شدSEM
غیرمستقیم و از طریق متغیرهاي خودکارآمدي تحصیلي و
 مدل.خودنظمبخشي بر عملکرد تحصیلي اثر معنيداري داشت
 مداخالت.پیشنهادي داراي شاخصهاي برازش مناسبي بود
روانشناختي بر کمالگرایي ميتواند تأثیرات مثبتي بر عملکرد
.تحصیلي داشته باشد
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مقدمه
مطالعه عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلي طي سه دهه اخیر ،بیش از پیش مورد توجه متخصصان تعلیم و تربیت
قرار گرفته است .با توجه به اینکه میزان پیشرفت و افت تحصیلي یکي از مالکهاي کارایي نظام آموزشي است،
کشف و بررسي متغیرهاي تأثیرگذار بر عملکرد تحصیلي ،به شناخت بهتر و پیشبیني متغیرهاي مؤثر در مدرسه
ميانجامد (پاییزي ،شهرآراي ،فرزاد و صفایي .)5968،عوامل روانشناختي مختلفي ميتوانند بر عملکرد تحصیلي
تأثیرگذار باشند .موفقیت تحصیلي بهعنوان پیامد کمالگرایي در مطالعات بونگ-هوانگ ،نو و کیم (،)2052
نانوپالوس ،اشبي و گیلمن ( ،)2008استوبر ( )2052و روح افزا و همکاران ( )2050نشان داده شده است.
کمالگرایي یک ویژگي شخصیتي است که در تمام افراد به درجات مختلف و در موقعیتهاي مختلف وجود دارد
(پوررضائیان ،گلزاري و برجعلي .)5932 ،کمالگرایي با تالش براي بيعیب بودن و تعیین معیارهاي بسیار باال
براي عملکرد با تمایل براي ارزیابيهاي انتقادي از رفتارشان مشخص ميشود (فلت و هویت .)2002 ،کمالگرایي
ممکن است پیامدهاي مثبت و منفي داشته باشد ،تعیین معیارهاي باال ممکن است پیامدهاي مثبتي چون انگیزش
و پیشرفت باال داشته باشد ،در حاليکه خودانتقادي ممکن است بهزیستي فرد را کاهش دهد (استوبر و رامبو،
 .)2003تري شورت ،اونس ،اسالد و دوي ( )5331بر اساس تقسیمبندي کمالگرایي بهنجار -نوروتیک در
چارچوب مدلي نظري ،دو نوع کمالگرایي مثبت و منفي را متمایز کردند .کمالگرایي مثبت به آن دسته از
شناختها و رفتارها اطالق ميشود که هدفشان کسب موفقیتها و پیشرفتهاي سطح باال بهمنظور دستیابي به
پیامدهاي مثبت است ،کمالگرایي منفي به شناختها و رفتارهایي گفته ميشود که هدفشان کسب موفقیتها و
پیشرفتهاي سطح باال بهمنظور اجتناب یا فرار از پیامدهاي منفي است (وحداني اسدي .)5935 ،در واقع
کمالگرایي منفي یک منبع دائمي استرس است ،زیرا این افراد همیشه خود را ملزم به بينقص بودن ميکنند ،لذا
این انتظار بر شیوههاي مقابله آنها در برابر موقعیتهاي استرسزا تأثیر ميگذارد و در اغلب اوقات آنها را ناکام
ميسازد (پاشا و بزرگیان .)5930 ،در مورد کمالگرایي و عملکرد تحصیلي اکثر مطالعات نشان ميدهد که بعد
مثبت کمالگرایي همبستگي مثبتي با عملکرد تحصیلي دارد (بالنکستین ،دانکلي و ویلسون2006 ،؛ بالنکستین و
وینکورث2002 ،؛ لینار و لستر2008 ،؛ نانوپلیس و همکاران2008 ،؛ ریس و اشبي2003،؛ سولور و ریس2050 ،؛
استوبر و ایسمن2003 ،؛ استوبر و اوتو2008 ،؛ استوبر و رامبو2003 ،؛ ورنر-فیلیون و گادریو2050 ،؛ دامیان ،استوبر،
نرگو-سوبتریکا و بابان .)2058 ،در مقابل رابطه بین نگرانيهاي کمالگرایانه و عملکرد تحصیلي کمتر مشخص
است .در حالي که برخي مطالعات رابطه منفي بین نگرانيهاي کمالگرایانه و عملکرد تحصیلي را پیدا نکردهاند
(استوبر و اوتو ،)2008 ،برخي مطالعات هم همبستگي منفي ضعیفي را گزارش کردهاند (بالکستین و همکاران،
2006؛ فلت ،بالکستین و هویت2003 ،؛ لینار و لستر2008 ،؛ نانوپلیس و همکاران2008 ،؛ ریس و اشبي2008 ،؛
سولور و ریس )2050 ،و در برخي مطالعات نگرانيهاي کمالگرایانه با پیشرفت تحصیلي مرتبط بوده است (بونگ
و همکاران2052 ،؛ استورنیلي ،فلت و هویت2003 ،؛ دامیان و همکاران .)2058 ،با توجه به نتایج مختلف ،تحقیق
حاضر به دنبال بررسي نقش بعد منفي کمالگرایي بر عملکرد تحصیلي ميباشد .یکي دیگر از متغیرهاي مهم در
عملکرد تحصیلي ،راهبردهاي یادگیري خودنظمبخشي ميباشد .نظریه یادگیري خودنظمبخشي ،مؤلفههاي
شناخت ،انگیزش و عملکرد تحصیلي را بهصورت مجموعهاي درهمتنیده و مربوط به هم در نظر ميگیرند
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(کدیور .)5960،پنتریچ و ديگروت ( )5330خودنظمبخشي را یک فرایند فعال و سازمانیافته ميدانند که
یادگیرندگان از طریق آن اهداف یادگیري خود را تنظیم کرده و تالش ميکنند بر شناخت ،انگیزش و رفتار خود
نظارت کنند .راهبردهاي خودنظمبخشي مهارتهاي خودآموزي ،سؤال پرسیدن از خود ،خود بازبیني و تقویت خود
است که به یادگیرندگان کمک ميکند تا با استفاده از فرایندهاي شناختي ،یادگیري آنها تسهیل شود.
خودنظمبخشي پیامدهاي ارزشمندي در فرایند یادگیري ،آموزش و حتي موفقیت زندگي دارد .نتایج پژوهشهاي
مختلف حاکي از این است که خودنظمبخشي یکي از مهمترین پیشبیني کنندههاي عملکرد تحصیلي ميباشد
(صمدي5968 ،؛ آبار ،کارتر و وینسلر2003 ،؛ مردعلي و کوشکي5963،؛ غالمعلي لواساني ،اژهاي و افشاري5966 ،؛
پاشاشریفي ،شریفي و تنگستاني5932،؛ آدامز ،فورسیث ،دوالرهیت ،میسکل و وار ،2051 ،ژو ،بنسون ،مودري-
کامینو و استینر2050 ،؛ رادوان2055 ،؛ بکر ،میائو ،دانکن و مک کلند2052 ،؛ بوداوسکي و یون .)2055 ،عالوه بر
تأثیرات مستقیم متغیرهاي کمالگرایي بر عملکرد تحصیلي ،تحقیق حاضر فرض ميکند که کمالگرایي از طریق
تأثیر بر میزان راهبردهاي خودنظمبخشي بر عملکرد تحصیلي تأثیر ميگذارد .چنانچه مطالعه عطاردي و کارشکي
( )5932نشان داد که کمالگرایي سازگارانه با خودتنظیمي رابطه مثبت و معنادار و کمالگرایي ناسازگارانه هم با
خودنظمبخشي رابطه منفي و معنادار داشتند .الیس ( )2002معتقد است که متغیر باورهاي غیرمنطقي در
کمالگرایي در مشکالت خودنظمبخشي نقش مهمي را بازي ميکند .در حالي که باورهاي منطقي در کمالگرایي
سازگارانه ،بعد انگیزشي راهبردهاي خودنظمبخشي را تقویت ميکند .براي نمونه مطالعات چانگ ،لي ،بایون و لي
( 2051و  )2058در مورد نقش واسطهاي انگیزش در روابط بین کمالگرایي و فرسودگي آموزشي نشان دادند که
کمالگرایي سازگارانه و خودمدار از طریق افزایش سطح انگیزش دروني ،میزان فرسودگي آموزشي را کاهش
ميدهد ،در حالي که کمالگرایي ناسازگارانه و دیگر مدار از طریق افزایش سطح انگیزش بیروني ،میزان فرسودگي
آموزشي را افزایش ميدهد.
از دیگر متغیرهاي مهم در تأثیرگذاري بر عملکرد تحصیلي ،احساس کارآمدي تحصیلي است .خودکارآمدي
یکي از راهبردهاي انگیزشي است که شامل قضاوت افراد در مورد توانایيهایشان براي سازماندهي و اجراي یک
سلسله کارها براي رسیدن به انواع عملکرد تعیینشده است .به نظر بندورا داشتن دانش ،مهارتها و دستاوردهاي
قبلي افراد پیشبیني کنندههاي مناسبي براي عملکرد آینده افراد نیستند ،بلکه باور انسان درباره توانائيهاي خود در
انجام آنها بر چگونگي عملکرد خویش مؤثر است .افراد کارآمد به خاطر اعتقادي که به توانایيهاي خود دارند از
حل مسائل چالشانگیز بیشتر استقبال ميکنند (دیست .)2055،یافتههاي پژوهش پینتریج و دي گروت ()5330
نشان ميدهد که هر قدر سطوح کارآمدي باالتر باشد ،استفاده از راهبردهاي شناختي نیز بیشتر است و اینگونه
دانش آموزان در تکالیفي که چالشانگیز است بیشتر مشارکت ميکنند و دیرتر تسلیم مشکالت و موانع ميشوند.
مطالعات مختلف حاکي از روابط مثبت بین کمالگرایي مثبت و کوشا با خودکارآمدي تحصیلي ميباشد (دامیانو
همکاران .)2058 ،به نظر ميرسد کمالگرایي از طریق ارزیابي انتظارات براي عملکرد موفق بر میزان خودکارآمدي
تأثیر ميگذارد ،یعني کمالگرایي سازگارانه با استانداردهاي باال و نمرات پایین در اختالف بین عملکرد و انتظارات
با خودکارآمدي مرتبط است (ناکانو ،2003 ،دامیان و همکاران .)2058 ،بهطوريکه بورنس ( )5360مطرح کرد که
الگوهاي شناختي خود ناتوانکننده و غیرمنطقي کمالگرایان ،درک آنها را از کمالگرایي تعیین ميکند.
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کمالگرایان احساس حقارت و ناتواني در دستیابي به اهدافشان ميکنند که این فقدان اعتماد و درک ناقص و
درماندگي به نظر ميرسد با مفهومسازي بندورا ( )5333از خودکارآمدي پایین همسان باشد .تحقیق یائو ()2001
هم نشان داد که کمالگرایان سازگارانه سطوح خودکارآمدي تحصیلي باالتري را از کمالگرایي ناسازگارانه و غیر
کمالگرایان گزارش کردند .همچنین استوبر ،جاچفیلد و وود ( )2006در مطالعهاي دریافتند افرادي که براي کمال
تالش ميکنند اطمینان بیشتري به توانایيهایشان دارند و آرزوهاي باالتري درباره تکالیف آینده دارند .همچنین
آنها ذکر ميکنند که افرادي که براي کمال تالش ميکنند تمایالت قوي براي نقد کردن خودشان دارند ،چون
کمالگرایي کوشا با سطح باالتر آرزوها و خودکارآمدي تعمیمیافته مرتبط است ،این افراد بیشتر احتمال دارد
تکالیف سختتر را انتخاب کنند و خطر باالتري در مورد شکست دارند .با وجود این ،شکست منجر به کاهش در
خودکارآمدي ميشود .اگر این الگو ادامه یابد منجر به ناسازگاري بین آرزویيهاي فرد و اطمینان به توانایي فرد
ميشود که ممکن است تفاوت بین انتظارات و توانایي فرد براي رسیدن به این انتظارات را افزایش دهد .نتیجه
مطالعه وان یپرن و هاگدورن ( )2006نشان داد که استانداردهاي باال به تنهایي به تنیدگي کمک نميکند و ادراک
فردي در مورد عدم توانایي براي دستیابي به استانداردهاي باال منجر به پاسخهاي ناسالم ميشود .کمالگرایان
سازگار نسبت به غیر کمالگرایان نمرات باالیي در خودکارآمدي دارند ،در حاليکه کمالگرایان ناسازگار در نمرات
خودکارآمدي با افراد غیر کمالگرا متفاوت نبودند (لوسیسرو و اشبي .)2000 ،با توجه به ارتباطات کمالگرایي با
خودکارآمدي و ارتباط خودکارآمدي تحصیلي با عملکرد تحصیلي ،به نظر ميرسد که کمالگرایي از طریق
تأثیرگذاري بر میزان خودکارآمدي تحصیلي بر عملکرد تحصیلي اثر ميگذارد .براي مثال بورنام ،کوماراجو ،هامر و
نادلر ( )2052دریافتند که کمالگرایي جنبههاي مختلف تعللورزي (مثل آمادگي براي امتحان ،نوشتن مقاله و
کامل کردن تکالیف) و انگیزش دروني را پیشبیني کرد و دانشآموزاني که درباره توانایيهایشان براي موفقیت
شک دارند ،اشتباهات را بهعنوان عالمت شکست ميبینند ،استانداردهاي باال را تعیین نميکنند و با احتمال
بیشتري رفتار تعلل ورز را مسئلهساز گزارش کردند .بختیار پور ،حافظي و بهزادي شیني ( )5966نشان داد که صرفا
اضطراب امتحان و نه عملکرد تحصیلي بهوسیله کمالگرایي ،مکان کنترل دروني و خودکارآمدي قابل پیشبیني
هستند .یائو ( )2003دریافت که کمالگرایان ناسازگار به توانایي خودشان براي انجام موفق تکالیف آموزشي کمتر
اعتماد دارند و با احتمال بیشتر در شروع و تکالیف آموزش تأخیر دارند .با توجه بهمرور پیشینه ادبیات تحقیق در
مورد نقش کمالگرایي در خودکارآمدي و خودنظمبخشي و اثراتي که این دو متغیر بر پیشرفت تحصیلي دارند،
تحقیق حاضر به دنبال بررسي رابطه بین کمالگرایي و عملکرد تحصیلي از طریق متغیرهاي میانجي خودکارآمدي
تحصیلي و راهبردهاي یادگیري خودنظمبخشي و ارائه مدل و آزمون مدل پیشنهادي ميباشد.
روش
جامعه آماري در این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه بجنورد بودند که در نیم سال دوم سال تحصیلي 32-31
مشغول به تحصیل بودند .تعداد کل دانشجویان دانشگاه بجنورد تقریبا  2000بودند که بر اساس جدول مورگان
حجم نمونه  915در نظر گرفته شد .تعیین نمونه مورد پژوهش از روش نمونهگیري خوشهاي انتخاب شد،
بدینصورت که از بین دانشکدهها بهصورت تصادفي دانشکده علوم انساني انتخاب شد .سپس از هرکدام گروههاي
12
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آموزشي (مشاوره ،حقوق ،زبان ،اقتصاد ،تربیتبدني ،حسابداري ،مدیریت ،روانشناسي) یک کالس بهطور تصادفي
انتخاب شد که یکي از کالسهاي انتخابي مربوط به مقطع کارشناسي ارشد و مابقي مربوط به مقطع کارشناسي
بودند .پرسشنامه بین دانشجویاني که مایل به شرکت در تحقیق بودند ،توزیع شد ،بعد از جمعآوري پرسشنامهها،
مجموعا  235پرسشنامه کامل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .محاسبه حجم نمونه با استفاده از نرمافزار
 GPowerحاکي از آن بود که با حجم اثر متوسط ( )ES≥0.15و آلفاي  0/01و تعداد  9متغیر پیشبین در
مدل مسیر نیاز به  553آزمودني داریم تا به توان  0/31دستیابیم .همچنین تحلیل توان آزمون براي تعیین حجم
نمونه با استفاده از روش سوپر ( )2053براي الگویابي معادالت ساختاري حاکي از آن بود که در شرایط حجم اثر
متوسط ( ،)ES≥0.30به تعداد  2متغیر پنهان (با  12سؤال براي اندازهگیري آنها) ،سطح آلفاي  ،0/01ما به 539
آزمودني نیاز داشتیم تا به توان آزمون  0/30برسیم .همچنین با توجه به اینکه روش حداقل مجذورات جزئي5
( )PLS-SEMبراي تحلیل مدل پیشنهادي مورد استفاده قرار گرفت و این روش براي حجم نمونه کوچک نیز
قوي ميباشد (هایر ،هالت ،رینگل و سارستد)2052 ،
ابزار
مقیاس کمالگرایی اهواز :2این پرسشنامه یک مقیاس خود گزارشي  23مادهاي است که توسط نجاریان،
عطاري و زرگر ( )5936براي نمونه دانشجویي در دانشگاههاي اهواز ساخته شده است .مادههاي این مقیاس داراي
چهار گزینه (هرگز ،بندرت ،گاهي اوقات و اغلب اوقات) ميباشد .همساني دروني مقیاس کمالگرایي اهواز با
استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ  0/30ميباشد .همچنین ضریب پایایي باز آزمایي با چهار هفته فاصله زماني بر
روي  530دانشجو به ترتیب براي کل آزمودنيها  0/86ميباشد .نجاریان و همکاران ( )5936براي سنجش روایي
مقیاس کمالگرایي ،مقیاس مذکور را بهطور همزمان با مقیاسهاي الگوي رفتاري تیپ  Aسمي ،خرده مقیاس
شکایات جسماني و مقیاس عزتنفس کوپر اسمیت به دانشجویان نمونه پژوهش خود دادند .ضرایب همبستگي
بین نمرههاي کل آزمودنيها در مقیاس کمالگرایي با مقیاس الگوي رفتاري تیپ  Aسمي  ،0/81با مقیاس رفتار
تیپ  Aغیر سمي  ، -0/02با مقیاس شکایات جسماني  0/25و با مقیاس عزتنفس کوپر اسمیت  -0/93بود.
مقیاس خودنظمبخشی بوفارد :3بهمنظور اندازهگیري میزان استفاده آزمودنيها از راهبردهاي یادگیري
خودنظمبخشي ،از پرسشنامه بوفارد استفاده شد .این مقیاس  52گویه دارد که بوفارد ،بویس ورت ،وزیو و الروشه2
در سال  5331طراحي کردند .سؤاالت این پرسشنامه  1گزینهاي از کامال موافقم تا کامال مخالفم است و سه
عامل شناختي ،فراشناختي و انگیزشي را اندازهگیري ميکند .این پرسشنامه را کدیور ( )5960هنجاریابي کرده
است .نتایج تحلیل عامل نشان داده که ضریب همبستگي بین سؤاالت مناسب بوده و بار ارزشي عاملها در حد
قابل قبول بوده است و این ابزار قادر است  12درصد واریانس خودنظمبخشي را تبیین نماید .روایي سازه در حد

1

)-Partial Least SquaresMethod (PLS-SEM
-Ahwaz perfectionism scale
3
-Boufard’sself-RegulationQuestionnaire
4
-Bouffard,Boisvert,vezeav,&larouche
2
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مطلوب بوده است (کدیور .)5960،افزون بر آن در پژوهش عطاردي و کارشکي ( )5932ضریب پایایي کل
پرسشنامه به روش آلفاي کرونباخ  0/32گزارش شده است.
مقیاس خودکارآمدی تحصیلی :پرسشنامه خودکارآمدي تحصیلي مک ایلروي و بانتینگ ( )2002که به
ارزیابي رفتارها ،برنامهها و سازماندهي تحصیلي دانش آموزان و دانشجویان ميپردازد و شامل  50ماده و در
مقیاس  2درجهاي لیکرتي از کامال موافقم تا کامال مخالفم تنظیم شده است .امتیاز باال در این پرسشنامه بهمنزله
خودکارآمدي تحصیلي بیشتر است .سازندگان این پرسشنامه همساني دروني را با روش آلفاي کرونباخ 0/65
گزارش کردهاند .لواساني و همکاران ( )5966ضریب همساني دروني مقیاس را بر اساس آلفاي کرونباخ 0/31
5
گزارش کردهاند .ضریب روایي این مقیاس با مؤلفهي نگراني مقیاس تجدیدنظر شده اضطراب بنسون و الزهار
( r= 0/22 )5332گزارششده است (مکایلروي و بانتینگ.)2002 ،
عملکرد تحصیلی :جهت سنجش و ارزیابي عملکرد تحصیلي دانشجویان ،معدل ترم گذشته دانشجویان مدنظر
این پژوهش قرار گرفت.
روش تجزیه و تحلیل
از آنجا که تحقیق حاضر به دنبال بررسي روابط میان متغیرهاي پنهان متعدد بود ،از الگویابي معادالت
( )SEMاستفاده کردیم .با وجود این ،تک سؤالي بودن متغیر عملکرد تحصیلي مانع استفاده از روش حداکثر
احتمال برآورد 9ميشود .معموال الگویابي معادالت ساختاري به دو روش متفاوت تقسیم ميشود .روش مبتني بر
کوواریانس ،2روش مبتني بر واریانس که روش حداقل مجذورات جزئي ( )PLS-SEMميباشد .روش مبتني بر
کوواریانس معموال براي تأیید یا رد نظریهها استفاده ميشود ،درحاليکه  PLS-SEMبراي بررسي مدلهاي
اکتشافي استفاده ميشود CB-SEM .روش حداکثر احتمال برآورد است و مستلزم برقراري چندین مفروضه
است ،در حاليکه  PLS-SEMمستلزم برقراري مفروضههاي نرمال بودن ،چند سؤالي بودن (داشتن چند متغیر
مشاهده شده) ،داشتن حجم نمونه باال و فاصلهاي بودن مقیاسهاي متغیرها نیست (هایر و همکاران .)2052 ،ما
اثرات مستقیم و غیرمستقیم کمالگرایي ،خودنظمبخشي و خودکارآمدي را بر عملکرد تحصیلي در مدل اکتشافي
مشخص و آزمون کردهایم (شکل  PLS-SEM .)5همچنین دو نوع مدل اندازهگیري یعني انعکاسي و تشکیلي1
را ميتواند فراهم کند .در مدل اندازهگیري انعکاسي جهت فلشها از سازه به نشانگرها ميرود که نشاندهنده این
است که سازه موجب اندازهگیري متغیرهاي نشانگر ميشود .در حاليکه ،در مدل اندازهگیري تشکیلي جهت
فلشها از نشانگرها به سازهها است .مدل انعکاسي مالکهاي متعددي براي سنجش پایایي و روایي دارد (هایر و
ساختاري2

1-Benson

& El-Zahhar
)-Structural Equation Modeling (SEM
-maximum likelihood
4
)-Covariance-Based(CB-SEM
5
-reflective and formative
2
3
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همکاران .)2052 ،مدل مطالعه ما هم از نوع انعکاسي ميباشد که از طریق این مدل ميتوانیم براي مقیاسهاي
مورد استفاده پایایي و روایي محاسبه کنیم.
یافتهها
نتایج مربوط به ویژگيهاي جمعیت شناختي شرکتکنندگان در پژوهش حاضر حاکي از این است که دانشجویان
شرکتکننده در تحقیق از دو مقطع تحصیلي کارشناسي و کارشناسي ارشد حضور داشتند که شامل  236نفر (31/1
درصد) کارشناسي و  59نفر ( 2/1درصد) کارشناسي ارشد بودند .همچنین از نظر جنسیت 16 ،نفر مذکر (53/39
درصد) و  299نفر مؤنث ( 60/03درصد) بودند .میانگین سن شرکتکنندگان  20/6سال با انحراف استاندارد 5/68
بود.
جدول  :1همبستگی بین متغیرهای مطالعه
عملکرد تحصیلي
کمالگرایي
خودنظمبخشي
خودکارآمدي تحصیلي

میانگین
58/56
30/23
22/63
56/69

عملکرد تحصیلي
-0/50
**0/28
**0/26

انحراف استاندارد
5/33
55/92
8/93
2/32

کمالگرایي

خودنظمبخشي

**-0/23
**-0/22

**0/12

خودکارآمدي تحصیلي

-

**همبستگي در سطح  0/05معنيدار است*.همبستگي در سطح  0/01معنيدار است.

جدول  5نشان ميدهد که عملکرد تحصیلي با متغیرهاي خودنظمبخشي ( p<0/05و  )r=0/28و خودکارآمدي
تحصیلي ( p<0/05و  )r=0/26همبستگي مثبت و معنيداري داشت ،اما با کمالگرایي همبستگي معنيداري
نداشت .اثرات متغیرهاي کمالگرایي ،خودنظمبخشي و خودکارآمدي بهطور مستقیم بر عملکرد تحصیلي از طریق
نرمافزار  PLSبررسي شد؛ اما چون اثر مسیر مستقیم کمالگرایي به عملکرد تحصیلي معنيدار نبود ،از مدل
پیشنهادي حذف شد.
جدول  :2ضرایب مسیر ،اثرات کلی و مجذور F
مسیرها

0/0005

0/0005
0/02

0/25
0/09

9/59
5/03

0/002
0/23

0/02

5/56

0/22

ضرایب مسیر مستقیم
Tمیانگین
ارزش
0/0005
58/51
-0/13

-0/16

-0/93
0/56

6/95
2/92

0/0005
0/02

-0/22
0/56

6/95
2/92

0/25

2/81

0/003

0/25

2/81

0/003

-0/53

1/03

0/0005

P

کمالگرایي← خودکارآمدي
تحصیلي
کمالگرایي←خودنظمبخشي
خودکارآمدي
تحصیلي←عملکرد تحصیلي
خودنظمبخشي←عملکرد
تحصیلي
کمالگرایي←عملکرد
تحصیلي

مجذور F
Tارزش
1/06

میانگین

13

اثرات کلي
Tارزش
58/51

p

میانگین

0/0005

0/19

p
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جدول  2نتایج ضرایب مسیرهاي مدل پیشنهادي را نشان ميدهد .نتایج نشان ميدهد که همه مسیرهاي
پیشنهادي ضرایب معنيداري دارند .اثرات مستقیم خودکارآمدي تحصیلي و خودنظمبخشي به عملکرد تحصیلي به
ترتیب  0/56و  ،0/25کمالگرایي به خودکارآمدي تحصیلي  -0/13و کمالگرایي به خودنظمبخشي -0/93
ميباشد (شکل  .)5اندازه اثر مجذور  Fبراي تحلیل رابطه سازهها در تبیین سازههاي پنهان درونزا استفاده
ميشود .مقادیر  0/51 ،0/02و  0/91مجذور  Fبه ترتیب نشان ميدهد که اندازه اثر سازه برونزاد کوچک ،متوسط
یا بزرگ است (هایر و همکاران .)2052 ،در تحقیق حاضر ،مقدار مجذور  Fبراي مسیر کمالگرایي به خودکارآمدي
تحصیلي بزرگ ،مسیر کمالگرایي به خودنظمبخشي متوسط است در حالي که این مقدار براي مسیرهاي
خودکارآمدي تحصیلي به عملکرد تحصیلي و خودنظمبخشي تحصیلي به عملکرد تحصیلي کوچک است .مدل
پیشنهادي همراه با ضرایب مستقیم در شکل  5آمده است.

-0/39

0/21

-0/57

0/18

شکل  :1مدل پیشنهادی در پیشبینی پیشرفت تحصیلی
جدول  :3مالکهای کیفی مدل پیشنهادی
Q2

متغیرها

( R2مقدار )t

*AEV
(مقدار )t

عملکرد تحصیلي
خودکارآمدي تحصیلي

(0/55)2/30
(0/92)3/33

5
(0/21)55/38

آلفاي
کرونباخ(مقدار )t
5
(0/31)91/32

پایایي مرکب
(مقدار )t
5
(0/60)99/61

5
0/52

راهبردهاي یادگیري خودنظمبخشي
کمالگرایي

(0/58)9/31
-

(0/28)52/36
(0/23)59/82

(0/83)20/60
(0/33)22/21

(0/38)21/12
(0/62)11/96

0/50
0/25

)*Average Extracted Variance (AEV
نکته :مقدار  tدر سطح معنيداري  0/01برابر با  5/38و در سطح  0/05برابر با 2/13
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براي سازههاي دروني مقادیر  0/10 ،0/31و  0/21مجذور  rبه ترتیب بهعنوان قوي ،متوسط و ضعیف توصیف
ميشود (هایر و همکاران .)2052 ،نتایج نشان ميدهد که  55درصد از واریانس عملکرد تحصیلي از طریق
خودکارآمدي تحصیلي و راهبردهاي یادگیري خودنظمبخشي تبیین ميشود .همچنین  58درصد از واریانس
راهبردهاي خودنظمبخشي توسط کمالگرایي تبیین ميشود درحاليکه  92درصد از واریانس خودکارآمدي
تحصیلي از طریق کمالگرایي تبیین ميشود؛ بنابراین قدرت تبیین این مقادیر در دامنه ضعیف تا نسبتا متوسط قرار
دارد .اولین مالک براي ارزیابي پایایي همساني دروني ،آلفاي کرونباخ است که پایایي را بر اساس همبستگي بین
متغیرهاي مشاهده شده برآورد ميکند .آلفاي کرونباخ فرض ميکند که همه نشانگرها به یک اندازه پایا هستند
(همه نشانگرها بار بیروني برابر در سازه دارند) اما  PLS-SEMنشانگرها را برحسب پایایي اختصاصي
اولویتبندي ميکند ،بنابراین آلفاي کرونباخ براي تعدادي از آیتمهاي مقیاس حساسیت باالیي دارد و معموال
همساني دروني را کمتر برآورد ميکند .بدینصورت پیشنهاد ميشود که اندازهگیري محافظهکارانه در مورد پایایي
همساني دروني استفاده شود .طبق این محدودیتهاي آلفاي کرونباخ در مورد پایایي همساني دروني در PLS-
 ،SEMاز شاخص پایایي ترکیبي 5استفاده ميشود ،این نوع پایایي ،بارهاي بیروني متغیرهاي نشانگر را بهصورت
متفاوت و اختصاصي محاسبه ميکند .در تحقیقات اکتشافي ،در پایایي ترکیبي مقادیر  0/80تا  0/30قابل قبول،
مقادیر  0/30تا  0/30رضایتبخش ميباشد (هایر و همکاران )2052 ،بنابراین در تحقیق ما ،پایایي ترکیبي و آلفاي
کرونباخ براي سازهها نسبتا قابل قبول بود.
روایي تشخیص 2اندازهاي است که نشان ميدهد که سازه به درستي از دیگر سازهها از طریق استانداردهاي تجربي
متمایز است ،بنابراین وجود روایي تشخیص حاکي از این است که یک سازه بينظیر است و مواردي را در
برميگیرد که توسط سازههاي دیگر در مدل بازنمایي نميشود .در این نوع روایي سازه ،بارهاي متقاطع نشانگرها را
بررسي ميکنند ،مخصوصا بار بیروني نشانگر مرتبط با سازه باید بزرگتر از همه بارهایش در سازههاي دیگر باشد.
وقتي بارهاي متقاطع از بارهاي بیروني نشانگر بیشتر است ،روایي تشخیص کاهش پیدا ميکند .از متوسط واریانس
استخراجشده 9بهعنوان شاخص روایي تشخیص براي ارزیابي کیفیت مدل اندازهگیري انعکاسي استفاده ميشود.
پایایي ترکیبي کامال مشابه با آلفاي کرونباخ ميباشد (مقادیر بیشتر پایایي باالتر را نشان ميدهد) .فورنل و الرکر2
( )5365براي این شاخص حداقل مقدار  0/1را پیشنهاد کردهاند .طبق این مالک ،همه متغیرهاي مشاهده شده
داراي پراکندگي قابل قبول هستند ،بنابراین روایي تشخیص براي همه متغیرهاي پنهان مناسب ميباشد .اندازه
دیگري که اغلب استفاده ميشود روایي پیشبین است که براي ارزیابي این روایي در مدلهاي  PLSاز مجذور
 Qاستفاده ميشود .مجذور  Qنشانگر تناسب پیشبیني کنندگي 1مدل است ،این شاخص در مدلهاي اندازهگیري
انعکاسي بهدقت میزان دادههاي نشانگر سازههاي درونزا و سازههاي تک آیتمي درونزاد را پیشبیني ميکند.

1

-Composite reliability
-discriminant validity
)-Average Extracted Variance (AEV
4
-Fornell&Larcker
5
-Predictive Relevance
2
3
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مقادیر باالتر از صفر براي متغیر پنهان درونزاد حاکي از تناسب پیشبیني کنندگي مدل است (هایر و همکاران،
 .)2052چون در این مدل ساختاري ،مجذور  Qعملکرد تحصیلي ،راهبردهاي خودنظمبخشي ،خودکارآمدي
تحصیلي و کمالگرایي بهعنوان متغیر پنهان باالتر از صفر است ،پس قدرت پیشبین کنندگي مدل ساختاري
پیشنهادي قابل قبول است.
جدول  :4خالصه برازش مدل برای ارزشیابی مدل اندازهگیری شده
مدل برآورده شده

)SRMR(t-value

)d-G(t-value

)d-ULS (t-value

p

(0/03)28/91

(5/31)3/16

(50/53)20/92

0/0005

هنسلر و همکاران ( )2052مالک ریشه دوم میانگین مربعات باقيمانده استانداردشده (SRMR)5را براي
اندازهگیري نیکویي برازش مدل در  PLS-SEMمعرفي کردهاند که ميتواند براي اجتناب از مدلهاي بد
معینشده ،استفاده شود SRMR .متوسط مقدار اختالفهاي بین همبستگيهاي مشاهده شده و قابل انتظار را
بهعنوان یک اندازهگیري مطلق از برازش مدل ارزیابي ميکند .هو و بنتلر ( )5333نقطه برش  0/08تا  0/55را
براي  SRMRدر روش حداکثر احتمال برآورد پیشنهاد کردهاند .اگر چه میزان کوچکتر از  0/5براي SRMR
نشانگر برازش قابل قبولي است اما میزان کمتر از  0/01نشانگر برازش خیلي خوب مدل است (کلین ،2055 ،هو و
بنتلر ،5333 ،الکوبوسي .)2050 ،هو و بنتلر ( )5333در روش معادالت ساختاري مبتني بر کوواریانس براي
 SRMRنقطه برش زیر  0/06را الزم دانستهاند .هنسلر و همکاران ( )2052ذکر کردهاند که  SRMRبراي هر
دو الگویابي معادالت ساختاري مبتني بر کوواریانس و واریانس ،آزمون دقیق مناسبي براي برازش است اما میزان
پذیرش الگویابي معادالت ساختاري مبتني بر کوواریانس تا حدي پایینتر از الگویابي معادالت ساختاري مبتني بر و
واریانس است؛ بنابراین هایر و همکاران ( )2052براي  SRMRمیزان کمتر از  0/5را پیشنهاد کردهاند .با توجه به
مقدار  SRMRدر این تحلیل ،ميتوان گفت که مدل پیشنهادي داراي برازش قابل قبولي است (جدول .)9
دیجکسترا و هنسلر (( d_ULS )2051مجذور فاصله اقلیدسي) و ( d_Gفاصله هندسي) را به عنوان دو روش
متفاوت براي محاسبه اختالف بین ماتریکس کوواریانس تجربي و ماتریکس کوواریانس ضمني معرفي ميکنند.
اگر تفاوت بین ماتریکس کوواریانس تجربي و ماتریکس کوواریانس ضمني خیلي کوچک باشد ،این مقدار کوچک
به خطاي نمونهگیري نسبت داده ميشود .چون مقدار  tدر شاخصهاي  d-ULSو  d-Gبزرگتر از  5/38در
سطح معنيداري  0/01ميباشد ،بنابراین تفاوت بین ماتریکس کوواریانس تجربي و ماتریکس کوواریانس ضمني
ناشي از خطاي نمونهگیري نیست و مدل برازش مناسبي دارد.

1

)-Standardized Root Mean Square Residual (SRMR
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بحث و نتیجهگیری
تحقیق حاضر باهدف بررسي نقش میانجي راهبردهاي خودنظمبخشي و خودکارآمدي تحصیلي در روابط بین
کمالگرایي و عملکرد تحصیلي انجامشده است .براي بررسي هدف فوق از یک مدل پیشنهادي استفاده شد که
کمالگرایي از طریق تأثیرگذاري بر خودنظمبخشي و خودکارآمدي تحصیلي بر عملکرد تحصیلي اثر ميگذارد .مدل
پیشنهادي با استفاده از نرمافزار  smart-PLSمعادالت ساختاري مبتني بر روش حداقل مجذورات جزئي مورد
تحلیل قرار گرفت .نتایج ارزیابي مدل پیشنهادي بر اساس شاخصهاي  d_LS ،SRMRو  d_Gحاکي از برازش
خوب مدل پیشنهادي بود .همچنین شاخصهاي مربوط به پایایي و روایي هم در دامنه موردقبول بوده است .نتایج
حاصل از همبستگي نشان داد که کمالگرایي با عملکرد تحصیلي دانشجویان همبستگي منفي داشت اما
همبستگي معنيدار نبود .نتایج حاضر همسو با مطالعات بالکستین و همکاران ( ،)2006فلت و همکاران (،)2003
لینار و لستر ( ،)2008نانوپلیس و همکاران ( ،)2008ریس و اشبي ( )2008و سولور و ریس ( )2050است.
دانشجویان کمالگرا بدون توجه به توانایيهاي تحصیلي ،از خود انتظارات باال دارد که ممکن است پیامد آن افت
در امور تحصیل باشد .فقدان همبستگي معنيدار بین کمالگرایي و عملکرد تحصیلي ممکن است حاکي از این
موضوع باشد که کمالگرایي مستقیما بر عملکرد تحصیلي تأثیرگذار نیست بلکه ممکن است از طریق متغیرهاي
واسطهاي دیگر عملکرد تحصیلي اثر بگذارد .به نظر ميرسد که کمالگرایي از طریق شکلدهي باورهاي
غیرمنطقي درباره هدفگزیني و ارزیابي عملکرد بر پیشرفت تحصیلي تأثیر ميگذارد (دانش ،محمدي ،سلیمي نیا و
تن کماني ،)5935 ،احتمال دیگر این است که کمالگرایي از طریق متغیرهاي واسطهاي انگیزشي نظیر ترس از
شکست بر عملکرد تحصیلي اثرگذار باشد (غالمعلي لواساني ،حجازي و احمدیان نسب .)5939 ،همچنین نتایج
نشان داد که خودکارآمدي تحصیلي بر عملکرد تحصیلي اثر مثبت و معنيداري داشت .این یافته هماهنگ با
مطالعات زیمرمن و بندورا ( ،)5332راندهاوام ،بیمر و الندبرگ ( )5339و غالمعلي لواساني و همکاران ()5966
ميباشد ،باورهاي خودکارآمدي تأثیرات مثبتي روي انگیزش دانش آموزان و پیشرفت آنان دارد ،خودکار آمدي باال
با انگیزش دروني باال ،توانایي حفظ انگیزش ،رفتارهاي معطوف به پیشرفت و رویارویي با مشکالت و حل بهتر
مسائل همراه است .همچنین دانشآموزاني که احساس کارآمديشان باالتر است اهداف باالتري را براي خود
تعیین ميکنند ،در هنگام جستوجوي راحلها انعطافپذیري راهبردي بیشتري را نشان ميدهند و به عملکردهاي
باالتري دست ميیابند (غالمعلي لواساني و همکاران .)5966 ،کساني که خودکارآمدي باال دارند هدفهاي
چالشبرانگیزتر و باالتري را برميگزیند و به خود بیشتر باور دارند کوشش و پافشاري بیشتري نشان ميدهند و
یادسپاريشان بهتر است و سرانجام کارکردشان در انجام کار بهتر است ولي کساني که خودکارآمدي پاییني دارند
بهآساني در برخورد با شکستها و موانع دلسرد ميشوند (بندورا .)5333 ،افراد با خودکارآمدي پایین از وظایف
مشکل اجتناب ميکنند ،چون آنها را بهعنوان یک تهدید نگاه ميکنند .آنها آرزوهاي کمي دارند و تعهد ضعیفي
براي تعقیب اهداف انتخابي دارند (پروین و جان .)5333 ،در عوض آنهایي که خود کارآمدي باال دارند به مسائل
مشکل بهعنوان چالشي براي یادگیري بیشتر نگاه ميکنند تا تهدیدي که باید از آن اجتناب کنند .آنها عالیقشان را
در حیطه چیزهایي که ميتوانند انجام دهند گسترش ميدهند و تعهد عجیبي نسبت به انجام آن پیدا ميکنند .آنها
وقتيکه با انجام مسائل مشکل مواجه ميشوند به چگونگي انجام موفقیتآمیز آن بیشتر تمرکز ميکنند تا عوامل
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شخصي مخرب .آنها شکست خو د را به فقدان دانش یا مهارت ،نقص راهکارها یا عدم کافي بودن تالش و
کوشش نسبت ميدهند (پروین و جان .)5333 ،نتایج تحقیق حاضر نشان داد که یادگیري خودنظمبخشي بر
عملکرد تحصیلي اثر مثبت و معنيداري داشت .این نتایج همسو با مطالعات صمدي ( ،)5968آبار و همکاران
( ،)2003مردعلي و کوشکي ( ،)5963غالمعلي لواساني و همکاران ( ،)5966پاشاشریفي و همکاران ( ،)5932آدامز
و همکاران ( ،)2051ژو و همکاران ( ،)2050رادوان ( ،)2055بکر و همکاران ( )2052و بوداوسکي و یون ()2055
ميباشد .چون یادگیري خودنظمبخشي مستلزم استفاده از راهبردهاي فراشناختي براي برنامهریزي ،نظارت و
اصالح اعمال شناختي است (زیمرمن و مارتینس-پونس .)5368 ،بهکارگیري موفق این راهبردهاي فراشناختي به
بهبود عملکرد تحصیلي کمک ميکند و تعلل ورزي تحصیلي را کاهش ميدهد (خامسان و شیرزادي .)5963 ،از
سوي دیگر ،به نظر ميرسد مدیریت و کنترل کردن تالشهاي خود در انجام تکالیف آموزشي بهعنوان یکي از
راهبردهاي شناختي مرتبط با یادگیري خودنظمبخشي ،موجب موفقیت در عملکرد تحصیلي ميشود .درواقع افرادي
که از این راهبردها استفاده ميکنند در انجام تکالیف چالشبرانگیز پشتکار دارند یا تمرکز خود را براي انجام
تکالیف حفظ ميکنند تا عملکرد بهتري در امور تحصیلي داشته باشند (کورنو .)5368 ،همچنین راهبردهاي
شناختي خودنظمبخشي به دانشجویان براي فهمیدن ،یادآوري و یادگیري بهتر کمک ميکند (زیمرمن و مارتینس
پونس .)5368 ،راهبردهاي شناختي مثل تمرین ،بسط و سازماندهي درگیري شناختي دانشجویان را در یادگیري
افزایش ميدهد که منجر به سطوح باالي پیشرفت ميشود (وینستین و مایر .)5368 ،همچنین نتایج تحقیق حاضر
نشان داد که کمالگرایي بر خودکارآمدي اثر منفي و معنيداري داشت .نتایج حاضر همسو با مطالعات ناکانو
( ،)2003یائو ( ،)2001استوبر و همکاران ( ،)2006لوسیسرو و اشبي ( )2000و وان پیرون و هاگدون ()2006
ميباشد .به نظر ميرسد که الگوهاي شناختي خود ناتوانکننده و غیرمنطقي کمالگرایان منجر به اخذ معیارهاي
عملکرد خیلي باال ميشود ،عدم دستیابي به این معیار عملکرد سطح باال ميتواند باعث احساس حقارت و ناتواني
در دستیابي به اهداف شود .این فقدان اعتماد به خود و احساس درماندگي به احساس خودکارآمدي پایین ختم
ميشود .همچنین استوبر و همکاران ( )2006ذکر ميکنند که افرادي که براي کمال تالش ميکنند تمایالت قوي
براي نقد کردن خودشان دارند .چون کمالگرایي با سطح باالتر آرزوها و خودکارآمدي تعمیمیافته مرتبط است و
این افراد بیشتر احتمال دارد تکالیف سختتر را انتخاب کنند ،خطر باالتري در مورد شکست دارند .با وجود این،
شکست منجر به کاهش در خودکارآمدي ميشود .اگر این الگو ادامه یابد منجر به ناسازگاري بین خود آرماني و
اطمینان به توانایي فرد ميشود.
ما در این تحقیق دریافتیم که کمالگرایي بر یادگیري خودنظمبخشي اثر منفي و معنيداري داشت .کمالگرایي در
اصل بهعنوان تمایل پایدار فرد به وضع معیارهاي کامل و دستنیافتني و تالش براي تحقق آنها است که با خود
ارزشیابي انتقادي از عملکرد شخصي همراه است (دانکلي ،زورف و بلکنشتاین .)2008 ،در واقع افراد کمالگرا چون
اهداف دستنیافتني براي خود انتخاب ميکنند و تالش آنها براي تحقق اهداف موفقیتآمیز نیست؛ بنابراین اقدام
به خود سرزنشي ميکنند که این ميتواند انگیزش دروني آنها را کاهش دهد که این بهنوبه خود ميتوان باعث
شود تا این افراد نتوانند از راهبردهاي خودنظمبخشي مناسبي براي یادگیري استفاده کنند.
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همچنین ممکن است که افراد کمالگرا طبق انتظارات تحمیلشده والدین ،معلمان و دوستان خود اهدافي را
انتخاب کنند که از خودانگیختگي کافي براي تعقیب اهداف برخوردار نباشند و یادگیري براي آنها جنبة تحمیلي
داشته باشد .تبیین دیگري که در این مورد ميتوان ارائه داد ،این است که شاید افراد داراي کمالگرایي ناسازگارانه
به دلیل ضعف خودتنظیمي قادر نیستند تا راه خود را انتخاب نمایند و منتظر مينشینند تا دیگران براي آنها تصمیم
بگیرند ،بنابراین چون خودشان در آن انتخاب نقشي نداشتهاند و براي به ثمر نشاندن آنها هم انگیزهاي ندارند .در
نهایت تحقیق حاضر نشان داد که کمالگرایي از طریق خودنظمبخشي و خودکارآمدي بر عملکرد تحصیلي اثر
دارد .این نتیجه همسو با نتایج مطالعه جاللوند ،ییالقي ،کیانپور و علي پور ( )2051است که نشان داد که
کمالگرایي خودمدار از طریق انگیزش دروني بر عملکرد تحصیلي تأثیر ميگذارد .در تبیین این یافته ميتوان
گفت ،دانشجویان کمالگرا بدون توجه به توانایيهاي تحصیلي خود ،معیارهاي دست باال براي خود در نظر
ميگیرند و شکست یا ضعف در دستیابي به معیارها منجر به خودانتقادي ميشود ،وقتي این زنجیره تکرار شود ،فرد
دچار احساسات درماندگي آموختهشده ميشود و همین احساسات منفي ،عملکرد تحصیلي را کاهش ميدهد .به
طوري که نتیجه مطالعه وان یپرن و هاگدورن ( )2006هم نشان داد که استانداردهاي باال به تنهایي به تنیدگي
کمک نميکند و ادراک فردي در مورد عدم توانایي براي دستیابي به استانداردهاي باال منجر به پاسخهاي ناسالم
ميشود .حجازي و نقش ( )5931نیز در تحقیقي نشان دادند که وجود باورهاي ناامیدي و غیرمنطقي همراه با
خودتنظیمي و احساس خودکارآمدي زماني ميتواند منجر به تعلل ورزي پایین شود .همچنین ممکن است که خود
انتقاديها احساسات مثبت فرد را نسبت به خود کاهش دهد و همین امر ممکن است که درگیري فرد را در یک
تکلیف را کاهش دهد و درنتیجه منجر به استفاده نامناسب از راهبردهاي برنامهریزي ،نظارت و کنترل بر یادگیري
ميگردد ،پیامد آن افت در امور تحصیلي خواهد بود.
تحقیق حاضر با محدودیتهایي مواجه بود .اول اینکه اثر متغیرهاي جمعیت شناختي مثل سن ،جنس و رشته
تحصیلي بر روابط بین متغیرها کنترل نشده بود .دوم اینکه جامعه مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه بجنورد بوده
است و باید در تعمیم نتایج به سایر دانشجویان محتاط بود .سومین محدودیت مربوط به ابزارهاي جمعآوري دادهها
بود ،همه ابزارها خودگزارش دهي بوده و احتمال سوگیري در پاسخها وجود دارد .چهارمین محدودیت این بود که با
توجه به توان آزمون  ،0/30گرچه حجم نمونه کم نیست اما افت آزمودنيها اثر انتخاب تصادفي اولیه را از بین برده
و تعمیمپذیري نتایج را با مشکل مواجه ميسازد .محدودیت آخر این بود که فقط بعد منفي کمالگرایي در تحقیق
حاضر مورد بررسي قرار گرفت .با توجه به محدودیتهاي فوق پیشنهاد ميشود تحقیق حاضر در سایر نمونههاي
دانشجویي و با کنترل اثر متغیرهاي جمعیت شناختي صورت گیرد .همچنین پیشنهاد ميشود در تحقیقات آتي انواع
ابعاد کمالگرایي و نیز راهبردهاي گوناگون خودنظمبخشي و نیز درخواستهاي والدین براي پیشرفت و نقش
تجربه موفقیت را در کمالگرایي بررسي کنند .پیشنهاد کاربردي تحقیق حاضر بر این است که خانوادهها و معلمان
با لحاظ نکردن معیارهاي سختگیرانه براي عملکرد کودکان و نیز ارائه توجه غیرمشروط ،زمینه رشد کمالگرایي
ناسازگار را در کودکان فراهم نکنند و نیز در مقاطع باالتر تحصیلي از طریق آموزش مهارتهاي زندگي ،روشهایي
را براي تغییر بعضي مهارتها و رفتارهاي فردي مانند ارزیابي خویشتن ،انتخاب هدف ،تقویت خود و خودکارآمدي
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،آموزش دهند که این مهارتها در سالمت روان و عملکرد تحصیلي دانش آموزان نقش مهمي دارد (فروتن بقا
.)5932 ، اسکندري و منظري توکلي، سلطاني نژاد،نظامي
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