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سيروس عالی پور بيرگانی ،استادیارگروه روانشناسی ،دانشگاه شهيد چمران اهواز ،خوزستان ،ایران
غالمحسين مکتبی ،استادیارگروه روانشناسی ،دانشگاه شهيد چمران اهواز ،خوزستان ،ایران
چکيده
هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسی رابطه علّی بين کمالگرایی ،هدفهای پيشرفت با اضطراب امتحان با ميانجيگری باورهای
خودکارآمدی است .جامعه آماری این پژوهش را دانشآموزان پسر سال سوم متوسطه شهر اهواز در سال تحصيلی  4934-4932تشکيل
داده اند ،که از ميان آنها ،تعداد  960نفر با روش نمونهگيری تصادفی مرحلهای نسبتی به عنوان نمونه انتخاب شدند .برای سنجش
متغيرهای پژوهش از مقياس اضطراب امتحان اهواز ،مقياس خودکارآمدی عمومی ،مقياس کمالگرایی چندبعدی (فرم کوتاه) و
پرسشنامه تجدیدنظرشده هدفهای پيشرفت استفاده شد .همچنين ،برای آزمون برازندگی مدل پيشنهادی از روش تحليل مسير استفاده
شد .نتایج نشان داد مسيرهای مستقيم کمالگرایی خودمحور به خودکارآمدی و اضطراب امتحان از لحاظ آماری معنیدار بودند
( .)p<0/00همچنين ،رابطه کمالگرایی دیگرمحور و جامعه محور با خودکارآمدی غيرمعنیدار و کمالگرایی دیگرمحور با اضطراب
امتحان معنیدار بود( .)p<0/00عالوه بر این ،رابطه هدف تبحرگرا ،عملکردگرا و تبحرگریز با خودکارآمدی و رابطه هدف تبحرگریز
با اضطراب امتحان معنیدار است( .)p<0/00از سوی دیگر ،رابطه هدف عملکردگریز با خودکارآمدی غيرمعنیدار و هدف
عملکردگریز و خودکارآمدی به اضطراب امتحان معنیدار بوده است( .)p<0/00همچنين ،نتایج نشان داد که رابطه غيرمستقيم
کمالگرایی خودمحور به اضطراب امتحان از طریق خودکارآمدی معنیدار ،کمالگرایی دیگرمحور و کمالگرایی جامعهمحور به
اضطراب امتحان از طریق خودکارآمدی غيرمعنیدار است .دیگر نتایج نشان داد که رابطه هدف تبحرگرا ،تبحرگریز و عملکرگرا با
اضطراب امتحان از طریق خودکارآمدی معنیدار و هدف عملکردگریز با اضطراب امتحان از طریق خودکارآمدی غيرمعنیدار بوده
است.
واژهای کليدی :اضطراب امتحان ،خودکارآمدی ،کمالگرایی  ،هدفهای پيشرفت.
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مقدمه

امروزه در اکثر نظامهای آموزشی به ویژه در ایران ،پيشرفت تحصيلی و ارتقا به کالس باالتر
براساس ارزشيابیها و امتحاناتی است که در طول سال تحصيلی از دانشآموزان به عمل میآید و
نمرههایی که دانشآموزان کسب میکنند سرنوشت آنها را مشخص میسازد که به کالس باالتر
بروند یا همان کالس قبلی را تکرار کنند و یا ترک تحصيل کرده ،از نظام آموزشی خارج شوند.
یادگيری انسان و عوامل مؤثر بر آن در محيطهای آموزشی ،موضوعی است که نظر اکثر
صاحبنظران و محققان آموزشی را به خود جلب کرده است .یکی از عوامل مؤثر بر یادگيری که
بيشتر در محيطهای آموزشی در ميان دانشآموزان دیده میشود ،پدیده اضطراب امتحان 4است.
اضطراب امتحان که نوعی اضطراب آموزشگاهی است ،به عنوان پدیدهای گسترده ،مشکلی شایع و
بازدارنده است که به نظر میرسد به علت پررنگ شدن نقش امتحانات در نظامهای آموزشی باشد
(مک دونالد)2004 ،2؛ بهطوری که بعضی از دانشآموزان به علت این نوع اضطراب دچار افت
تحصيلی شده ،حتی گاهی اقدام به خودکشی میکنند .چه بسا هراس از امتحان موجب شود که
دانشآموزان با وجود برخورداری از بهره هوشی باال ،مطالعه زیاد و آمادگی قبلی نتوانند از عهده
امتحانات برآیند یا حتی نمرهای نزدیک به آنچه در کالس میگرفته است ،بهدست آورند.
ساراسون )4310( 9اضطراب امتحان را نوعی خوداشتغالی ذهنی میداند که با خودکمانگاری و
تردید درباره تواناییهای خود مشخص میشود و غالباً به ارزیابی شناختی منفی ،عدم تمرکز حواس،
واکنشهای فيزیولوژیک نامطلوب و افت عملکرد تحصيلی منجر میشود و نقش مخرب و
بازدارندهای در سالمت روانی 1و تحصيلی دانشآموزان ایفا میکند .اینکه چه عواملی بر اضطراب
امتحان دانشآموزان تاثير میگذارد و یا سهم و مشارکت هر عامل تا چه اندازه است ،همواره از
حيطههای مورد عالقه پژوهشگران تربيتی و روانشناسان بوده است .نتایج پژوهشها نشان میدهد
که استرس و اضطراب در دو دهه گذشته به عنوان پيشبينیکنندههای سالمت عمومی و
روانشناختی دانش آموزان مورد توجه خاصی واقع شده است و به طور خاص این دو متغير رابطه

1- test anxiety
2- Mcdonald
3- Sarason
4- mental health

رابطه علّی بين کمالگرایی و هدفهای پيشرفت با اضطراب امتحان 443/ ...

مثبت و معنیداری با عملکرد مدرسه داشتهاند (گلو ،4براون2و تورس.)2003 ،9
در خصوص پيشایندهای اضطراب امتحان ،پژوهشگران به عوامل مختلفی ،از قبيل :ابعادی از
کمالگرایی( 1مازاکو2001 ، 0؛ فلت6و هویت ،)2002 ،1خودکارآمدی 1پایين و خودپنداره 3ضعيف
(کالسن ،40کراوچوک44و راجانی )2001 ،42و نوع هدفهای پيشرفت( 49چیهانگ2006 ،41؛
شو-شن )2001 ،40اشاره کردهاند .از سویی ،پژوهشهای دیگر نيز به رابطه بين کمالگرایی و
خودکارآمدی (استورمن46و مانگرین )2001 ،41و هدفهای پيشرفت و خودکارآمدی (ميدلتون41و
ميدگلی4331 ،43؛ هاشمی شيخ شبانی ،نجاریان و شکرکن )4911 ،اشاره کردهاند .همچنين ،نتایج
پژوهشی که مهدوی غروی ،خسروی و نجفی ( )4934در مورد رابطه اضطراب امتحان ،کمالگرایی
و انگيزش پيشرفت انجام دادند ،نشان داد که اضطراب امتحان رابطه منفی معنادار و انگيزش پيشرفت
رابطه مثبت معنادار با پيشرفت تحصيلی دارند؛ اما بين کمالگرایی رابطه معنادار مشاهده نشد .در
پژوهش استوارت و والکر )2041( 20نيز که در زمينه کمالگرایی ،منبع کنترل و خودکارآمدی با
خودناتوانسازی انجام گرفت ،تحليل نتایج گویای این مطلب بود که ،کمالگرایی و منبع کنترل
درونی پيشبينیکننده خودکارآمدی بودند .همچنين ،منبع کنترل بيرونی پيشبينیکننده خودناتوان
سازی و خودکارآمدی پایين بود .در همين راستا ،پژوهشی که توسط اسکونل ،رینگسين ،رافلدر و
رارمن )2040( 24در مورد تأثير خودکارآمدی و خودتنظيمی هدفها روی عملکرد مدرسه با توجه
به تفاوتهای جنسيتی و اضطراب امتحان انجام گرفت ،نتایج نشان داد که در مورد تفاوتهای
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6- Flett
7- Hewitt
8- Self-efficacy
9- Self-concept
10- Klassen
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جنسيتی در ميزان خودکارآمدی و خودتنظيمی هدفها تغييری مشاهده نشد؛ ولی تفاوتهای
روشنی در ساختار روابط بين متغيرها در دانشآموزان با اضطراب باال و پایين مشاهده شد.
اخيراً پژوهشگران بهطور گستردهای ،فرایندهای روانی کليدی را که ممکن است در
آسيبپذیری و پيشرفت عالئم این اختالل مؤثر باشد ،کشف کردهاند .یکی از این فرایندها ،تالشها
و استانداردهای کمالگرایانه است (فلت و هویت .)2002 ،فلت و هویت ( )2002کمالگرایی را به
عنوان یک صفت شخصيتی ،سازهای چندبعدی میدانند که با کوشش برای بینقص بودن و وضع
معيارهای عالی برای عملکرد ،همراه با تمایل به ارزشيابیهای کامالً انتقادی از رفتار شخصی و
حساسيت بيش از حد در مورد اشتباهات مشخص میشود .در شکل کلی آن ،کمالگرایی مثبت با
شاخصهای سازگاری مناسب مانند مقابله کارآمد ،سبکهای دفاعی رشدیافته ،سبک دلبستگی
ایمن ،بردباری ،عملکرد تحصيلی باال و موفقيت همبستگی دارد و باکمالگرایی منفی ،ناسالم یا
سازش نایافته توصيف شده است و جنبههایی از شخصيت را در بر میگيرد که با ارزشيابیهای
انتقادی از عملکرد شخصی ،نگرانی در مورد اشتباهات و احساس تعارض بين انتظارات و دستاوردها
مرتبط است .این بعد از کمالگرایی با شاخصهای ناسازگارانه مثل افسردگی ،اضطراب ،استرس و
عاطفه منفی همبستگی دارد (استوبر ،4کيمپر2و کوئگ .)2001 ،ابعاد کمالگرایی عبارتند از-4 :
کمالگرایی خود محور 9که با مشخصه های مثبت تالش و رقابت برای پيشرفت ،عزت نفس و
خودشکوفایی از یک سو ،و مشخصههای منفی خودشيفتگی ،خود سرزنشگری ،خودانتقادگری،
احساس گناه ،افسردگی و نوروزگرایی از سوی دیگر؛  -2کمالگرایی دیگرمدار 1که با
مشخصههای منفی خود سرزنشگری ،اقتدارگرایی ،سلطهجویی ،ویژگیهای شخصيتی نمایشی،
خودشيفته و ضد اجتماعی و  -9کمالگرایی جامعهمدار 0که با نياز به تأیيد دیگران ،ترس از
ارزشيابی منفی ،منبع کنترل بيرونی ،بيشتعميمدهی شکست ،خودانتقادگری ،خودسرزنشگری و
دیگرسرزنشگری ،ناهمسازی روانشناختی و ویژگیهای شخصيت مرزی ،اسکيزوتایپی اجتنابی،
اسکيزوئيد و پرخاشگری منفعل و افسردگی ،اضطراب و نوروزگرایی مرتبط است(بشارت.)4919 ،

1- Stober
2- Kemper
)3- Self- Oriented Perfectionism (SOP
)4- Other- Oriented Perfectionism (OOP
)5- Socially-Prescribed Perfectionism (SPP
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با توجه به سوابق نظری و پژوهشی میتوان نتيجه گرفت که کمالگرایی با پيامدهای منفی
متعددی؛ از جمله :افسردگی ،تمایالت و خيالپردازیهای خودکشی ،اختالالت خوردن (فلت و
هویت2002 ،؛ رایس ،4ليور ،2نوگل 9و لپسلی )2001 ،1و اضطراب(آلدن ،0ریدر 6و ملينگز2002 ،1؛
فراست 1و دیبارتولو )2002 ،3رابطه دارد .اگرچه کمالگرایی به عنوان عامل زمينهساز پيشرفت
اضطراب در نظر گرفته میشود؛ اما نظریههای کنونی در مورد کمالگرایی گویای وجود متغيرهای
مداخلهکننده و مؤثر در رابطه ميان کمالگرایی و اضطراب است؛ برای مثال ،کمالگرایان به داشتن
چنين فرایندهای شناختی و هيجانی ناکارآمدی چون عبارات «باید»( 40اليس2002 ،44؛ به نقل از
جهرمی ،نظيری و برزگر )2042 ،و احساس حقارت (انس باخر )4306 ،42شرم یا احساس گناه
(هماچک )4311 ،49و نشخوار ذهنی منفی(اوکانر ،41اوکانر و مارشال2001 ،40؛ هاریس ،46پيپر41و
مک )2001 ،41تمایل دارند.
همچنين ،براساس نظریههای اوليه جهتگيری هدف ،دو دسته هدف در برابر یکدیگر قرار دارند
که برای فهم رفتارهای سازگارانه و ناسازگارانه مفيدند؛ به طوری که در آموزش و یادگيری باید بر
ترکيب هدفهای مختلف(تبحری و عملکردی) تأکيد داشته باشيم (اليوت43و دویک.)4311 ،20
امروزه نظریه جهتگيری هدف یا هدفگرایی از جمله پرکاربردترین دیدگاههای انگيزش
پيشرفت 24محسوب میشود .روانشناسان معتقدند که نباید هدفگرایی را با هدفهای رفتاری
خاصی که افراد برمیگزینند ،یکسان دانست .هدفهای خاص ،در واقع نتایج خاصی هستند که فرد
1- Rice
2- Leever
3- Noggle
4- Lopsly
5- Alden
6- Ryder
7- Mellings
8- Frost
9- DiBartollo
10- Should Statements
11- Ellis
12- Ansbacher
13- Hamachek
14- O,Conner
15- Marshall
16- Harris
17- Pepper
18- Maack
19- Elliott
20- Dweck
21- achievement motivation
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قصد وصول به آنها را دارد؛ اما هدفگرایی تبيينکننده انگيزهای است که در پس رسيدن به آن
مقصد دنبال میشود .پژوهشهای انجام شده ،نشاندهنده این است که هر یک از انواع هدفگرایی
پيامدهای شناختی ،عاطفی انگيزشی و رفتاری خاص خود را دارد(اليوت2000 ،؛ پينتریچ و شانک،
 .)2002ميدلتون و ميدگلی ( )4331در پژوهشی نشان دادند که هدفگرایی تبحری به طور مثبت
خودکارآمدی تحصيلی و سطح پایينی از اجتناب از جستجوی کمک تحصيلی در کالس درس را
پيشبينی میکند؛ اما هدف عملکردگریز به طور منفی معنیدار خودکارآمدی تحصيلی و به طور
مثبت اجتناب از جستجوی کمک و اضطراب امتحان را پيشبينی میکند .موفقيت ،انتظارهای
تبحری را باال میبرد و شکستهای پیدرپی که در آغاز رویدادها رخ میدهد ،باورهای
خودکارآمدی را کاهش میدهد .اگر فرد دریابد که با کوشش زیاد میتواند بر مشکالت چيره
شود ،در این حالت خودکارآمدی او افزایش یافته و میتواند به موقعيتهای دیگر گسترش یابد
(بندورا ،4باربارنلی ،2کاپرار9و پاستورلی.)2004 ،1
از سوی دیگر ،باورهای خودکارآمدی بر طرز تفکر افراد ،چگونگی رویارویی با مشکالت،
سالمت هيجانی ،مقابله با استرس ،اضطراب و افسردگی تاثير میگذارد(بندورا .)2006 ،اسپادا،0
کازلی ،6منفردی ،1ربکچی ،1راووتو3و همکاران( )2042نيز ابعاد فراشناختی ،از جمله باورهای
فراشناختی مثبت در زمينه نگرانی و اعتماد شناختی پایين را جزو عوامل بهوجود آورنده اضطراب و
نگرانی برمیشمارند .نيکمنش و یاری ( )4930پژوهشی در زمينه باور خودکارآمدی با اضطراب
امتحان انجام داده بودند .نتایج نشان داد که باور خودکارآمدی دانشآموزان پسر بيشتر از باور
خودکارآمدی دانشآموزان دختر بود .آنها خودکارآمدی را در نظریه شناختی اجتماعی خود به
عنوان یک مفهوم مرکزی ارائه کردند که به ادراک تواناییها برای انجام دادن عملی که مطابق ميل
است ،اشاره دارد .همچنين ،بيان می کند باورهای خودکارآمدی قوی به عنوان منبع شخصی
نيرومندی در رویارویی با موقعيتهای استرسزا معرفی شدهاند.
1- Bandura
2- Barbaranelli
3- Caprara
4- Pastorelli
5- Spada
6- Caselli
7- Manfredi
8- Rebecchi
9- Rovetto

رابطه علّی بين کمالگرایی و هدفهای پيشرفت با اضطراب امتحان 429/ ...

با بررسی رابطه بين ابعاد کمالگرایی ،هدفهای پيشرفت و اضطراب امتحان با ميانجيگری
باورهای خودکارآمدی  ،پژوهش حاضر میتواند در توليد علم و فراهم آوردن بينشهای جدید در
مورد افت تحصيلی و اضطراب امتحان که از مشکالت شایع دانشآموزان هستند ،سهم اندکی داشته
باشد .لذا ،براساس نتایج پژوهشهای ذکر شده در پژوهش حاضر روابط مستقيم و غيرمستقيم بين
متغيرهای ابعاد کمالگرایی ،هدفهای پيشرفت و اضطراب امتحان با ميانجيگری باورهای
خودکارآمدی در دانشآموزان پسر سال سوم دبيرستانی شهر اهواز بررسی میشود .مدل پيشنهادی
در نمودار  4ارایه شده است.

کمالگرایی خودمحور




اضطراب امتحان





کمالگرایی دیگرمحور

کمالگرایی جامعهمحور


خودکارآمدی عمومی







هدف تبحرگرا

هدف تبحرگریز





هدف عملکردگرا

هدف عملکردگریز

نمودار  .1روابط علّی بين کمالگرایی  ،هدفهای پيشرفت با اضطراب امتحان با ميانجيگری باورهای خودکارآمدی
در دانشآموزان پسر سال سوم دبيرستانی شهر اهواز
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فرضيههای پژوهش :در این پژوهش 43 ،فرضيه آزمون شدند که به شرح ذیل است:
 -4دو فرضيه اول ،به ترتيب به رابطه مثبت کمالگرایی خودمحور و کمالگرایی دگرمحور با
اضطراب امتحان مربوطند.
 -2دو فرضيه دوم به ترتيب به رابطه مثبت هدف تبحرگریز و هدف عملکردگریز با اضطراب
امتحان مربوطند.
-9فرضيه پنجم به رابطه منفی خودکارآمدی با اضطراب امتحان مربوط است.
 -1فرضيههای  6تا  1به رابطه منفی کمالگرایی خودمحور با خودکارآمدی و رابطه مثبت
کمالگرایی دیگرمحور و جامعه محور با خودکارآمدی مربوطند.
 -0فرضيههای  3تا  42به رابطه منفی هدف تبحرگریز و هدف عملکردگریز با خودکارآمدی و
رابطه مثبت هدف تبحرگرا و هدف عملکردگرا با خودکارآمدی مربوطند.
 -6فرضيههای49تا  40به رابطه غيرمستقيم کمالگرایی خودمحور ،کمالگرایی دیگر محور و
کمالگرایی جامعه محور با اضطراب امتحان از طریق خودکارآمدی مربوط است.
 -1فرضيههای 46تا  43به رابطه غيرمستقيم هدف تبحرگرا ،هدف تبحرگریز ،هدف عملکردگرا
و هدف عملکردگریز با اضطراب امتحان از طریق خودکارآمدی اشاره دارد.
روش پژوهش :در این پژوهش ،جامعه آماری عبارت است از کليه دانشآموزان پسر سال سوم
دبيرستانهای دولتی شهر اهواز که در سال تحصيلی  4934-4932مشغول به تحصيل بودند .برای
آزمون مدل پيشنهادی از بين جامعه آماری تعداد 960نفر به روش نمونهگيری تصادفی چندمرحلهای
نسبتی از نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهر اهواز انتخاب شدند؛ به این صورت که از هر
ناحيه چهار مدرسه به صورت تصادفی انتخاب و از هر مدرسه به نسبت تعداد دانشآموزان پایه سوم
تحصيلی  ،تعداد نمونه مورد نظر انتخاب شد.
ابزارهای پژوهش :در این پژوهش بهمنظور اندازهگيری متغيرهای مورد بررسی از مقياس اضطراب
امتحان اهواز ( ،)TSAپرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران ،پرسشنامه تجدیدنظر شده
هدفهای پيشرفت ( )AGR-Rو مقياس کمالگرایی چندبعدی هویت و فلت استفاده شد ،که در ادامه
توضيحاتی درباره هر کدام ارائه میگردد.

رابطه علّی بين کمالگرایی و هدفهای پيشرفت با اضطراب امتحان 420/ ...

مقياس اضطراب امتحان اهواز :مقياس اضطراب امتحان اهواز ساخته ابوالقاسمی ،اسدیمقدم،
نجاریان و شکرکن ( )4910یک پرشسنامه خودگزارشی  20مادهای است که بهصورت طيف ليکرتی
از «هرگز»« ،بهندرت»« ،گاهی اوقات» تا «اغلب اوقات» از  0تا  9نمرهگذاری شده است .مهرابیزاده
هنرمند و همکاران ( )4912برای بررسی اعتبار پرسشنامه اضطراب امتحان از آزمون اضطراب پيشرفت
استفاده و ضریب اعتبار  0/14را گزارش کردند .در پژوهش مرادیزاده( )4912اعتبار پرسشنامه
اضطراب امتحان ،به روش اعتبار سازهای با پرسشنامه اضطراب امتحان موریس و ليبرت (0/69 ،)4363
محاسبه شد ،که با ( )p=0/04قابل قبول و معنیدار است .همچنين ،مرادیزاده ( )4912ضریب پایایی
مقياس مذکور را با روش آلفای کرونباخ برابر با  0/11گزارش کرده است که در حد رضایتبخشی
بود .در پژوهش حاضر برای محاسبه پایایی پرسشنامه اضطراب امتحان اهواز از ضریب آلفای کرونباخ
استفاده شد که این ضریب  0/30بهدست آمد .همچنين ،برای بررسی روایی مقياس اضطراب امتحان از
تحليل عامل تأیيدی استفاده شد .نتایج تحليل عامل تأیيدی نشان داده است .همه مادهها دارای ضرایب
باالیی (باالتر از  )0/90بودند و روی عامل مربوط به خود بار مثبت و معنیداری ()p>0/0004گذاشتهاند.
پرسشنامه تجدیدنظر شده هدفهای پيشرفت(:)AGQ-Rپرسشنامه هدفهای پيشرفت ساخته
اليوت ومورایاما ،)2001( 4دارای  42گویه است که با استفاده از یک مقياس  0درجهای از نوع ليکرت
(از  = 4کامالً مخالفم تا  = 0کامالً موافقم) نمرهگذاری میشود .پرسشنامه تجدیدنظر شده هدفهای
پيشرفت دارای چهار مؤلفه مجزا؛ یعنی هدف تبحرگرا ،تبحرگریز ،عملکردگرا و عملکردگریز است.
حداقل نمره برای هر مؤلفه  9و حداکثر آن  40است .اليوت و مورایاما ( )2001با استفاده از روش
آلفای کرونباخ ضرایب پایایی مؤلفههای هدفهای تبحرگرا ،تبحرگریز ،عملکردگرا و عملکردگریز
را به ترتيب 0/32 ،0/11 ،0/11و  0/31بهدست آوردند .جاللوند ( )4934با استفاده از روش تحليل
عامل تأیيدی نشان داد که سه مؤلفه هدف تبحرگرا ،عملکردگرا و عملکردگریز از بارهای عاملی
مناسبی برخوردار بودند .وی مقادیر شاخص برازندگی افزایشی ( )IFIبرابر با  0/310و شاخص
برازندگی تطبيقی ( )CFIبرابر  0/310و جذر ميانگين مجذورات خطای تقریب ( )RMSEAبرابر با
 0/001را برای این سه مؤلفه بهدست آورد .همچنين ،جاللوند ( )4934ضریب آلفای کرونباخ را برای
مؤلفههای هدفهای تبحرگرا ،عملکردگرا و عملکردگریز به ترتيب به روش آلفای کرونباخ ،0/19
1- Murayama
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 0/16 ،0/16به دست آورد .در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای مؤلفههای هدفهای
تبحرگرا ،تبحرگریز ،عملکردگرا و عملکردگریز به ترتيب به روش آلفای کرونباخ ،0/10 ،0/60
 0/12 ،0/14بهدست آمد .همچنين ،برای بررسی روایی پرسشنامه هدفهای پيشرفت از تحليل عامل
تأیيدی استفاده شد .نتایج تحليل عامل تأیيدی نشان داده است که کليه مادههای پرسشنامه هدفهای
پيشرفت دارای بارهای عاملی قابل قبول بزرگتر از  0/90بوده و روی عامل مربوط به خود بار مثبت و معنی
داری ( )p>0/0004گذاشتهاند.
مقياس خودکارآمدی عمومی :مقياس خودکارآمدی عمومی شرر 4و همکاران ( )4319باورهای فرد
را به تواناییاش برای غلبه بر موقعيتهای مختلف اندازهگيری میکند .این پرسشنامه هفده ماده دارد
که بر پایه یک مقياس  0درجهای ليکرت از کامالً مخالفم ( )4تا کامالً موافقم ( )0تنظيم شده است.
شرر و آدامز )4319( 2آلفای کرونباخ پرسشنامه خودکارآمدی را  0/16گزارش کردهاند .کرامتی
( )4910آلفای کرونباخ آن را در نمونههای ایرانی  0/16گزارش کرده است .براتی ( )4910برای به
دست آوردن روایی سازهای آزمون ،همبستگی آن را با مقياس عزت نفس برابر  0/64گزارش داده
است .وی پایایی آزمون خودکارآمدی را در دانشآموزان سال سوم دبيرستان با روش اسپيرمن-
براون با طول برابر و نابرابر  0/16و نيز توسط روش تنصيف گاتمن  0/16بهدست آورده است .در
پژوهش حاضر ،ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه خودکارآمدی  0/10به دست آمد که گویای
پایایی قابل قبول این مقياس است .همچنين ،برای بررسی روایی مقياس خودکارآمدی عمومی از
تحليل عامل تأیيدی استفاده شد .نتایج تحليل عامل تأیيدی نشان داده است که کليه مادههای مقياس
خودکارآمدی عمومی دارای بارهای عاملی قابل قبول بزرگتر از  0/90بوده و روی عامل مربوط به خود
بار مثبت و معنیداری () p>0/0004گذاشتهاند.
کمالگرایی چندبعدی (فرم کوتاه) :مقياس کمالگرایی هویت و فلت ( 90 ،)4334ماده دارد که سه بعد
کمالگرایی خودمحور ،دیگرمحور و جامعهمحور را میسنجد .هریک از این سه بعد با  40ماده در
یک طيف  0درجهای ليکرت از نمره  4تا  0سنجيده میشود .حداقل و حداکثر نمره آزمودنی در
زیر مقياسهای سهگانه به ترتيب  40و  00خواهد بود .فلت و هویت ( )2006در پژوهش خود بر
روی یک نمونه  269نفری ،هماهنگی درونی مقياس خود را قابل قبول اعالم کردند که به ترتيب
1- Scherer
2- Adams
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برای ابعاد کمالگرایی خودمحور ،دیگرمحور و جامعهمحور برابر با  0/11 ،0/11و  0/14بوده است.
در پژوهش بشارت ( )4916در یک نمونه  000نفری از دانشجویان ،ضریب آلفای کرونباخ
پرسشنامهها برای زیرمقياسهای کمالگرایی خودمحور ،دیگرمحور و جامعهمحور به ترتيب ،0/30
 0/34و  0/14گزارش شده است که نشانه همسانی درونی خوب برای این مقياس است .در پژوهش
حاضر ،ضریب آلفای کرونباخ برای خرده مقياسهای کمالگرایی خودمحور ،دیگرمحور و
جامعهمحور به روش آلفای کرونباخ  0/14 ،0/61 ،0/63بهدست آمد .همچنين ،برای بررسی روایی
مقياس کمالگرایی از تحليل عامل تأیيدی استفاده شد .نتایج تحليل عامل تأیيدی نشان داده است ،که
کليه مادههای مقياس کمالگرایی دارای بارهای عاملی قابل قبول بزرگتر از  0/90بوده و روی عامل
مربوط به خود بار مثبت و معنیداری () p>0/0004گذاشتهاند.
روش تجزیه و تحليل دادهها :در این پژوهش ،برای تحليل مقدماتی دادهها از روشهای آمار
توصيفی (شامل ميانگين ،انحراف معيار ،کمترین و بيشترین نمره و ضریب همبستگی) و برای
ارزیابی مدل پيشنهادی از روش تحليل مسير استفاده شد .همچنين ،از روش آلفای کرونباخ برای
تعيين پایایی و از روش تحليل عامل تأیيدی برای روایی ابزارها استفاده شد.

یافتههای پژوهش
جدول  4ميانگين ،انحراف معيار ،حداقل و حداکثر نمرههای آزمودنیها را در متغيرهای پژوهش نشان
میدهد.
جدول  :4ميانگين ،انحراف معيار ،حداقل و حداکثر نمرههای دانشآموزان در متغيرهای پژوهش
ميانگين

انحراف معيار

حداقل نمره

حداکثر نمره

متغير
اضطراب

49/49

19/11

9

86

خودکارآمدی

25/84

4/61

54

52

هدف تبحرگرا

15/69

5/11

4

12

هدف تبحرگریز

11/15

5/66

4

12

هدف عملکردگرا

15/96

5/25

4

12

هدف عملکردگریز

11/59

4/55

4

12

کمالگرایی خودمحور

52/58

2/25

14

91

کمالگرایی دیگرمحور

41/55

2/84

4

92

کمالگرایی جامعهمحور

58/52

9/49

5

42
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همانطور که از جدول  4مشاهده میشود ،ميانگين (و انحراف معيار) نمرههای دانشآموزان در
پرسشنامه اضطراب به ترتيب ( 91/31و  ،)41/04در پرسشنامه خودکارآمدی عمومی( 02/ 69و
 ،)3/14در مؤلفه هدف تبحرگرا ( 42/11و ،)2/04هدف تبحرگریز ( 44/02و  ،)2/11هدف
عملکردگرا ( 42/11و  )2/01و هدف عملکردگریز ( 44/21و  ،)9/21در خردهمقياس کمالگرایی
خودمحور ( 20/16و  ،)0/01کمالگرایی دیگرمحور ( 94/22و  )0/69و در کمالگرایی
جامعهمحور ( 26/20و  )1/31است .جدول  2ضرایب همبستگی بين متغيرهای پژوهش را نشان
میدهد.
جدول  :2ماتریس همبستگی بين متغيرها در پژوهش حاضر
متغيرها

4

2

9

1

0

6

1

1

3

4

اضطراب

-

**-0/21

0/03

-0/04

- 0/ 4

**-0/41

**0/90

**0/22

*0/42

2

خودکارآمدی

-

-

**0/41

-0/00

**0/24

0/00

**-0/22

0/04

0/01

9

هدف تبحرگرا

-

-

-

**0/94

**0/10

**0/96

0/01

0/01

**0/41

1

هدف تبحرگریز

-

-

-

-

**0/26

**0/20

*0/40

0/03

0/00

0

هدف عملکردگرا

-

-

-

-

-

**0/92

0/02

0/01

**0/24

6

هدف عملکردگریز

-

-

-

-

-

-

*0/44

**-0/20

**0/41

1

کمالگراییخودمحور

-

-

-

-

-

-

-

**0/91

**0/92

1

کمالگرایی دیگرمحور

-

-

-

-

-

-

-

-

**0/04

3

کمالگراییجامعهمحور

-

-

-

-

-

-

-

-

-

* p >0/00** p > 0/04
همانطور که از جدول  2مشاهده میشود ،بيشترین ميزان ضریب همبستگی مربوط به رابطههای
کمالگرایی دیگرمحور با کمالگرایی جامعهمحور ( )0/04و کمترین آن مربوط به رابطه اضطراب با هدف
تبحرگریز و عملکردگرا ( ،)-0/04خودکارآمدی با کمالگرایی دیگرمحور ( )0/04بوده است (سطوح
معنیداری برای همه ضرایب با عالمت ستاره در جدول مشخص شده است).

رابطه علّی بين کمالگرایی و هدفهای پيشرفت با اضطراب امتحان 423/ ...

مدل پيشنهادی پژوهش حاضر در مجموع از خردهمقياسهای کمالگرایی خودمحور ،دیگر
محور و جامعهمحور؛ هدفهای تبحرگرا ،تبحرگریز ،عملکردگرا ،عملکردگریز؛ خودکارآمدی
عمومی و اضطراب امتحان تشکيل شده است .نتایج تحليل مدل پيشنهادی در نمودار  2نشان داده
شده است.
کمالگرایی خودمحور

-0/852
3/262

اضطراب
امتحان

-0/817

0/171

کمالگرایی دیگرمحور
0/025

0/087

کمالگرایی جامعهمحور

خودکارآمدی
عمومی
-0/080

-0/185

0/142

هدف تبحرگرا

هدف تبحرگریز
-0/125

-3/320

0/122
هدف عملکردگرا

هدف عملکردگریز

نمودار  :2ضرایب استاندارد مدل پيشنهادی روابط علّی بين کمالگرایی (خودمحور ،دیگرمحور ،جامعه محور)،
هدفهای پيشرفت (تبحرگرا ،تبحرگریز،عملکردگرا ،عملکردگریز) با اضطراب امتحان با ميانجيگری باورهای
خودکارآمدی در دانشآموزان پسر سال سوم دبيرستانی شهر اهواز

خطوط نقطهچين نشاندهنده مسيرهای غير معنیدار مدل پيشنهادی هستند .همانگونه که از
نمودار  2مالحظه میشود ،مسيرهای کمالگرایی خودمحور به خودکارآمدی عمومی و کمالگرایی
جامعهمحور و دیگرمحور با خودکارآمدی عمومی غيرمعنیدار است .همچنين ،رابطه کمالگرایی
خودمحور و دیگرمحور با اضطراب امتحان معنیدار بودند .رابطه هدف تبحرگرا ،تبحرگریز و
عملکردگرا با خودکارآمدی معنیدار و رابطه هدف عملکردگریز با خودکارآمدی غيرمعنیدار
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است .همچنين ،رابطه هدف عملکردگریز با اضطراب امتحان معنیدار و رابطه هدف تبحرگریز با
اضطراب امتحان غيرمعنیدار و رابطه خودکارآمدی با اضطراب امتحان معنیدار بودند .جدول 9
مسيرها و ضرایب استاندارد روابط مستقيم متغيرها در مدل پيشنهادی را نشان میدهد.
جدول : 9ضرایب مسيرهای مستقيم متغيرهای پژوهش در مدل پيشنهادی

مسير



B

SE

p

کمالگرایی خودمحور

خودکارآمدی

-0/201

-0/101

0/036

0/004

کمالگرایی دیگرمحور

خودکارآمدی

0/010

0/413

0/406

0/462

کمالگرایی جامعهمحور

خودکارآمدی

0/021

0/000

0/424

0/602

0/411

0/124

0/219

0/044

-0/420

-0/120

0/411

0/024

0/411

0/141

0/243

0/004

-0/029

-0/063

0/461

0/611

کمالگرایی خودمحور

اضطراب امتحان

0/264

0/601

0/499

0/004

کمالگرایی دیگرمحور

اضطراب امتحان

0/414

0/126

0/423

0/004

-0/026

-0/421

0/293

0/039

-0/410

-0/130

0/241

0/004

-0/241

-0/940

0/010

0/004

هدف تبحرگرا

خودکارآمدی

هدف تبحرگریز

خودکارآمدی

هدف عملکردگرا

خودکارآمدی

هدف عملکردگریز

هدف تبحرگریز 

خودکارآمدی

اضطراب امتحان

هدف عملکردگریز

اضطراب امتحان

خودکارآمدی عمومی اضطراب امتحان

بر اساس مندرجات جدول  ،9برخی ضرایب مسير مدل پيشنهادی(  )p <0/00معنیدار هستند که
با قلم پررنگتر مشخص شدهاند .با توجه به مندرجات جدول  9مالحظه میشود که برخی از
مسيرهای مستقيم معنیدار و برخی از مسيرها غيرمعنیدار هستند .در بين روابط استاندارد معنیدار
مستقيم ميان متغيرهای پيشنهادی به ترتيب روابط کمالگرایی خودمحور با خودکارآمدی عمومی
( ،)p=0/004 ،β = -0/201هدف تبحرگرا با خودکارآمدی عمومی ( ،)p=0/044 ،β =0/411هدف
تبحرگریز با خودکارآمدی عمومی ( )p=0/024 ،β = -0/420و هدف عملکردگرا با خودکارآمدی
عمومی( ،)p=0/004 ،β =0/411کمالگرایی خودمحور به اضطراب امتحان (0/004 ،β =0/264
= ،)pکمالگرایی دیگرمحور با اضطراب امتحان ( ،)p =0/004 ،β =0/414هدف عملکردگریز با

رابطه علّی بين کمالگرایی و هدفهای پيشرفت با اضطراب امتحان 494/ ...

اضطراب امتحان ( )p=0/004 ،β=-0/410و خودکارآمدی عمومی با اضطراب امتحان
( )p=0/004 ،β =-0/241معنیدار هستند؛ اما روابط مسيرهای مستقيم کمالگرایی دیگرمحور با
خودکارآمدی عمومی ( ،)p≤0/00 ،β =0/010کمالگرایی جامعهمحور با خودکارآمدی عمومی
( ،)p≤0/00 ،β=0/021هدف عملگردگریز با خودکارآمدی ( ،)p≤0/00 ،β=-0/029هدف
تبحرگریز با خودکارآمدی عمومی ( )p≤ 0/00 ،β = -0/026معنیدار نيستند.
پس از بررسی ضرایب مسير ،برازندگی مدلهای پيشنهادی و مدل اصالح شده بررسی شد .برای
تعيين کفایت برازندگی مدلهای پيشنهادی و مدل اصالح شده با دادهها ،ترکيبی از شاخصهای
برازندگی استفاده شد .جدول  1شاخصهای برازندگی مدلهای پيشنهادی و مدل اصالح شده را
نشان میدهد.
جدول  :1شاخصهای برازندگی مدلهای پيشنهادی و مدل اصالح شده در پژوهش حاضر
شاخص
مدل
پيشنهادی

χ2
5/570

AGFI GFI X2/df Df
3

5/520

5/50

5/55

IFI

TLI

5/57

5/50

RMSEA NFI CFI
5/57

5/59

5/55

مدل
اصالح

3/005

0

5/712

5/55

1/555

1/555

1/555

1/555

5/55

5/551

شده

با توجه به نتایج مندرج در جدول 1مالحظه میشود ،که در مدل پيشنهادی تحقيق برای کل نمونه
آزمودنیها شاخص نسبت مجذور خی بر درجه آزادی x2/dfبرابر با  0/020شاخص نيکویی برازش
( )GFIبرابر با  ،0/30شاخص نيکویی برازش تعدیل یافته ( )AGFIبرابر  ،0/33شاخص برازندگی
فزاینده ( )IFIبرابر با  ،0/31شاخص توکرلویس ( )TLIبرابر با  ،0/30شاخص برازندگی تطبيقی ()CFI
برابر با  ،0/31شاخص برازندگی هنجار شده ( )NFIبرابر با 0/36و شاخص جذر ميانگين مجذورات
خطای تقریب ( )RMSEAبرابر با  0/03است .برخی از شاخصهای مذکور؛ بهویژه ،AGFI ،TLI
 RMSEAگویای نحوه برازش مدل پيشنهادی در سطح خوبی نيست و به اصالح نياز دارد .همان طور
که در جدول  1مشاهده میشود ،در مدل اصالح شده مقادیر شاخص نسبت مجذور کای به درجه
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آزادی(  0/142x2(/dfشاخص نيکویی برازش ( ،0/33 )GFIشاخص نيکویی برازش تعدیل یافته
( ،4 )AGFIشاخص برازندگی هنجار شده ( ،0/33 )NFIشاخص برازندگی تطبيقی (،4)CFI
شاخص برازندگی افزایشی ( ،4 )IFIشاخص توکر-لویس ( 4)TLIو جذر ميانگين مجذور خطای
تقریب ( 0/004 )RMSEAهستند ،که نشان میدهند مدل اصالح شده از برازندگی مطلوبی
برخوردار است و با دادههای مشاهده شده انطباق دارد.

اصالح مدل :اغلب شاخص های مدل پيشنهادی بيانگر این بود که برازندگی مدل مطلوب است؛ اما
برخی مسيرها غيرمعنیدار بودند؛ لذا مدل به اصالح نياز داشت .از این رو ،بر اساس شاخصهای
اصالح و منطق نظری اصالحاتی انجام گرفت .در مدل اصالح شده  4مسيرهای غيرمعنیدار حذف
شدند .پس از اعمال تغييرات مدل به شکل نمودار  9درآمد .نمودار  9ضرایب مسيرهای استاندارد
مدل اصالح شده را نشان میدهد.
کمالگرایی خودمحور

-0/812
3/252

کمالگرایی دیگرمحور
0/170

اضطراب امتحان

-0/815

خودکارآمدی عمومی

0/142
-0/080

هدف تبحرگرا

-3/226
هدف تبحرگریز
0/128

-0/121

هدف عملکردگرا

ج

هدف عملکردگریز

نمودار  :9ضرایب استاندارد مدل اصالح شده رابطه کمالگرایی و هدفهای پيشرفت با ميانجيگری خودکارآمدی

رابطه علّی بين کمالگرایی و هدفهای پيشرفت با اضطراب امتحان 499/ ...

همانگونه که از نمودار  9مالحظه میشود ،همه مسيرها معنیدار هستند .جدول  0مسيرها و
ضرایب استاندارد مدل اصالح شده را نشان میدهد.
جدول  :0ضرایب استاندارد مسيرهای مستقيم متغيرهای پژوهش در مدل اصالح شده



B

SE

p

-3/222

-0/727

0/022

3/332

3/242

0/780

0/875

3/330

-3/226

-0/482

0/127

3/322

3/222

0/778

0/818

3/332

کمالگرایی خودمحور 

اضطراب امتحان

3/252

0/054

0/178

3/332

کمالگرایی دیگرمحور 

اضطراب امتحان

3/273

0/484

0/182

3/332

-3/222

-0/288

0/802

3/332

-3/225

-0/702

0/070

3/332

مسیر

کمالگرایی خودمحور
هدف تبحرگرا خودکارآمدی
هدف تبحرگریز خودکارآمدی
هدف عملکردگرا  خودکارآمدی

خودکارآمدی

هدف عملکردگریز 
خودکارآمدی 

اضطراب امتحان

اضطراب امتحان

بر اساس مندرجات جدول  ،0ضرایب استاندارد مسير مربوط به مدل اصالح شده ((p < 0/00

معنیدار هستند.
یافتههای مربوط به فرضيههای غيرمستقيم :برای بررسی فرضيههای مبنی بر روابط غيرمستقيم
متغيرها ،از روش بوت استرپ استفاده شده است .جدول  6نتایج برآوردهای مسيرهای غيرمستقيم با
استفاده از روش بوت استراپ برای فرضيههای غيرمستقيم را نشان میدهد.
جدول  :6نتایج روش بوت استراپ مسيرهای واسطهای پژوهش در مدل پيشنهادی
فاصله اطمينان
مسيرها

بوت استراپ سوداری تصحيح شده

p

حد پایين

حد باال

کمال گرایی خودمحور به اضطراب امتحان از طریق خودکارآمدی

0/014

0/216

0/004

کمال گرایی دیگرمحور به اضطراب امتحان از طریق خودکارآمدی

-0/441

0/004

0/400

کمالگرایی جامعهمحور به اضطراب امتحان از طریق خودکارآمدی

-0/034

0/013

0/666

هدف تبحرگرا به اضطراب امتحان از طریق خودکارآمدی

-0/193

-0/012

0/000

هدف تبحرگریز به اضطراب امتحان از طریق خودکارآمدی

0/010

0/200

0/003

هدف عملکردگرا به اضطراب امتحان از طریق خودکارآمدی

-0/141

-0/400

0/004

هدف عملکردگریز به اضطراب امتحان از طریق خودکارآمدی

-0/011

0/426

0/610
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مندرجات جدول  6نشان می دهد که حدباال و حد پایين رابطه غيرمستقيم کمالگرایی خودمحور
به اضطراب امتحان از طریق خودکارآمدی صفر را دربرنمیگيرد و این گویای معنیدار بودن این
مسير غيرمستقيم است .همچنين ،حد باال و پایين رابطه غيرمستقيم کمالگرایی دیگرمحور به
اضطراب امتحان و کمالگرایی جامعهمحور به اضطراب امتحان از طریق خودکارآمدی صفر را
دربرمیگيرند که این یافته بيانگر غيرمعنیدار بودن این روابط غيرمستقيم است .عالوه بر این ،نتایج
بيانگر این بود که حد باال و پایين رابطه غيرمستقيم هدف تبحرگرا ،هدف عملکردگرا و هدف
تبحرگریز به اضطراب امتحان از طریق خودکارآمدی صفر را دربرنمیگيرد و این یافته بيانگر
معنیدار بودن این روابط غيرمستقيم است .در پایان ،نتایج نشان داد که حد باال و حد پایين رابطه
غيرمستقيم مسير هدف عملکردگریز به اضطراب امتحان از طریق خودکارآمدی صفر را
دربرمیگيرد و این یافته نيز بيانگر معنیدار نبودن این رابطه غيرمستقيم است.
بحث و نتيجهگيری
هدف از پژوهش حاضر ،آزمودن مدل علّی رابطه بين کمالگرایی خودمحور ،دیگرمحور،
جامعه محور ،هدف تبحرگرا ،تبحرگریز ،عملکردگرا و عملکردگریز بهعنوان متغير پيشبين با
اضطراب امتحان بهعنوان متغير مالک از طریق ميانجيگری خودکارآمدی بر روی نمونهای از
دانشآموزان بوده است .بهمنظور آزمودن این روابط ،مدلی فرضی براساس سوابق نظری و پژوهشی
در نظر گرفته شد (نمودار  .)4همچنين ،ابتدا رابطه مستقيم ميان متغيرها آزمون شد که میبایست
دارای رابطهای معنادار میبودند .پس از آن برای تعيين نقش ميانجی ،و اینکه مدل باید از برازندگی
کافی برخوردار باشد ،ضرایب مسيرها پس از اثر ميانجی ارزیابی شد .نتایج نشان داد که مدل
مفهومی اوليه مورد تأیيد و از برازندگی بسيار باالیی برخوردار است؛ اما با وجود این ،به دليل برخی
محدودیتها و وجود برخی ضرایب مسير غيرمعنادار نمیتوان نتيجه گرفت که به طور قطعی ،نقش
ميانجی در این رابطه کامالً صحيح باشد؛ اما در جهت تبيين رابطههای غيرمستقيم این پژوهش
مشخص شد که رابطه کمالگرایی خودمحور با اضطراب امتحان از طریق خودکارآمدی معنیدار و
رابطه کمالگرایی دیگر محور و جامعه محور با اضطراب امتحان از طریق خودکارآمدی
غيرمعنیدار است .در تبيين این یافتهها میتوان به چند موضوع اشاره کرد :ابتدا میتوان آن را به

رابطه علّی بين کمالگرایی و هدفهای پيشرفت با اضطراب امتحان 490/ ...

نتایج حاصل از رابطه مستقيم بين متغيرها نسبت داد؛ بهطوری که براساس فرضيات پژوهش رابطه
مستقيم ميان ابعاد کمالگرایی با اضطراب امتحان محاسبه شد که کمالگرایی خودمحور با اضطراب
امتحان رابطه مثبت و معنادار و کمالگرایی دیگرمحور با اضطراب امتحان رابطه غيرمعنیدار
داشتهاند .نتایج حاصل از این یافتهها با نتایج پژوهشهای والش 4و آگونومی ،)2002( 2هویت و
فلت ( )2002و مازاکو ( )2001مشابه بوده است .همچنين ،رابطه مستقيم کمالگرایی خودمحور به
خودکارآمدی منفی معنیدار و کمالگرایی دیگرمحور و جامعه محور به خودکارآمدی غير
معنیدار بوده است ،که نتایج حاصل با نتایج پژوهشهای دانکلی ،9زوروف 1و بالنک استاین

0

()2009؛ استوبر و همکاران ( )2001و استوبر و اتو )2006( 6ناهمخوان است.
از سوی دیگر ،فروید بيان میکند برخی از روانرنجورها معتقد به یک سری «حتماًها و بایدها»
هستند .آنها باور دارند که در هر کاری باید به حد کمال برسند؛ در غير این صورت ناخشنود و
ناراضی هستند .اگر این افراد نتوانند به هدفها و آرمانهای خودساخته و بسيار دشوار خود برسند،
احساس تقصير و اضطراب میکنند .این افراد نه تنها برای این که اکنون توفيق رسيدن به آرمانهای
اخالقی خود را ندارند؛ بلکه برای شکستهای گذشته نيز ،خود را سرزنش میکنند .همچنين بنابر
گفته اليس (2002؛ به نقل از جهرمی و همکاران )2042 ،اضطراب و اختالالت عاطفی و رفتاری
زاده شيوه تفکر خيالی ،غيرعقالنی و بیمعنای انسان است .به همين دليل ،وجود برخی اعتقادات در
ذهن شخص غيرمنطقی است؛ مانند اعتقاد به این که الزمه احساس خودارزشمندی ،وجود حداکثر
شایستگی ،کمال و فعاليت شدید است .دستيابی به چنين شایستگی امکانپذیر نيست و تالش
وسواس در راه بهدست آوردن آن ،فرد را دچار اضطراب و بيماری روانی میکند و در زندگی
احساس حقارت و ناتوانی به فرد دست میدهد .به دليل این که کمالگرایان خودمحور
استانداردهای باالیی برای خود انتخاب میکنند و عملکرد خود را بر اساس این استانداردها ارزیابی
میکنند ،به نظر میرسد به وسيله نياز به پيشرفت برانگيخته میشوند و براساس این نياز ،باید از سطح
خودکارآمدی باالیی برخوردار باشند .در تبيين این یافته میتوان گفت ادبيات بسيار زیادی وجود
1- Walsh
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3- Dunkley
4- Zuroff
5- Blankstien
6- Otto
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دارد که نشان داده است کمال گرایی خودمحور درک بهينه پيشرفت را هنگامی که سازگاری روانی
ارتقا پيدا میکند ،تسهيل میکند (استوبر و اتو.)2006 ،
فلت و هویت ( )2006نشان دادند کمالگرایی خودمحور به طور مشترک با ميل به موفقيت و
ترس از شکست ارتباط دارد .این بدین معنی است که کمالگرایی خودمحور عالوه بر این که با
ميل به پيشرفت مشخص میشود ،با انگيزه ترس از شکست نيز همراه است .پایه و اساس اضطراب
امتحان ترس از شکست است .با توجه به توضيحات و شواهد ارائه شده رابطه این دو متغير منطقی به
نظر میرسد .با توجه به سوابق نظری و پژوهشی میتوان نتيجه گرفت که کمالگرایی با پيامدهای
منفی متعددی؛ از جمله افسردگی ،تمایالت و خيالپردازیهای خودکشی ،اختالالت خوردن (فلت
و هویت2002 ،؛ رایس و همکاران )2001 ،و اضطراب (آلدن و همکاران2002 ،؛ فراست و
دیبارتولو )2002 ،رابطه دارد .اگرچه کمالگرایی به عنوان عامل زمينهساز پيشرفت اضطراب در نظر
گرفته میشود؛ اما نظریههای کنونی در مورد کمالگرایی حاکی از وجود متغيرهای مداخلهکننده و
مؤثر در رابطه ميان کمالگرایی و اضطراب است؛ برای مثال ،کمالگرایان به داشتن چنين فرایندهای
شناختی و هيجانی ناکارآمدی چون عبارات «باید» (اليس2002 ،؛ به نقل از جهرمی و همکاران،
 )2042و احساس حقارت (انس باخر )4306 ،شرم یا احساس گناه (هماچک )4311 ،و نشخوار
ذهنی (اوکانر و همکاران2001 ،؛ هاریس و همکاران )2001 ،تمایل دارند .بنابراین ،میتوان بيان
نمود که باورهای خودکارآمدی قادرند به عنوان یک ميانجی مناسب بين ارتباط کمالگرایی
خودمحور و اضطراب امتحان مداخله کنند .استوبر و اوتو ( )2006بيان کردهاند که همه ابعاد
کمالگرایی از طریق خودکارآمدی با شاخصهای سازگاری و عواطف مثبت و منفی ارتباط دارد و
همزمان اضطراب را کاهش میدهد و موجب افزایش اعتماد به خود میشود.
عالوه بر این ،روابط غيرمستقيم هدف تبحرگرا ،عملکردگرا و تبحرگریز به اضطراب امتحان از
طریق خودکارآمدی معنیدار و رابطه هدف عملکردگریز به اضطراب امتحان از طریق
خودکارآمدی غيرمعنیدار گردید .در این پژوهش نتایج حاصل از رابطه مستقيم هدف تبحرگرا و
عملکردگرا به خودکارآمدی مثبت معنیدار و رابطه هدف تبحرگریز با خودکارآمدی منفی
معنیدار و هدف عملکرگریز با خودکارآمدی غيرمعنیدار بوده است .نتایج حاصل از آزمون این
فرضيات با نتایج پژوهشهای ميدلتون و ميدگلی( ،)4331حاجی یخچالی ( )4910و دامغانی ،حقيقی
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و شکرکن ( )4911همخوانی دارد .از سوی دیگر ،رابطه بين هدف تبحرگریز با اضطراب امتحان
غيرمعنیدار و هدف عملکردگریز با اضطراب امتحان منفی معنیدار است ،که این یافتهها نيز با
پژوهشهای انجام شده توسط اليوت و مک گریگور ،)2004( 4ميدلتون و ميدگلی ( ،)4331و چی
هانگ ( )2006ناهمخوان است.
بيشتر پژوهشگران بيان میکنند که بیين هیدف تبحرگیرا و عملکردگیرا بیا خودکارآمیدی ییک
کنش دوجانبه وجود دارد و یکی از پيامدهای عاطفی هدفهای تبحرگرا و عملکردگرا ،کارآمیدی
است .نظریه خودکارآمدی (بندورا4331،؛ به نقل از حاجی یخچالی )4910 ،بيان میکند که افراد بیا
باورهای قوی به تواناییهای خود نسبت به افرادی که بیه توانیاییهیای خیود شیک دارنید ،در انجیام
تکاليف کوشش و پافشاری بيشتری از خود نشیان مییدهنید .از ایین رو ،بیه دنبیال ییادگيری مطالیب
جدید و چالشانگيز هستند و از یادگيری لذت میبرند .همين امر باعث مییشیود کیه عیزت نفیس و
اعتماد به نفس آنها باال برود و خود را در انجام تکاليف کارآمد ببيننید و ایین فراینید دورانیی اسیت؛
بدین ترتيب که هدفگرایی گرایشی باعث ایجاد شایستگی و کارآمدی در دانشآمیوز مییشیود و
این احساس شایستگی باعث میشود که دانشآمیوز عملکیردش بهبیود یابید و از ییادگيری مطالیب
جدید ،چالشانگيز و متنوع احساس رضایت کند .هدفهای تبحری و عملکیردی ،مفیاهيم متفیاوتی
از موفقيت و دالیل متفاوتی برای گرایش نشان دادن و درگيیر شیدن در فعاليیتهیای پيشیرفت ارائیه
میدهند و راههای متفاوت تفکر در مورد خود ،تکليف و نتایج حاصل از تکليف را شامل مییشیوند
(نيکولز .)4311 ،2افراد دارای هدف تبحری تالش میکنند تا تواناییهایشان را باال ببرند و بیر درک،
بينش و مهارت تاکيد میکنند (اليوت و دویک.)4311 ،
تمییایز هییدفهییای گرایشییی (تبحرگییرا و عملکردگییرا) از هییدفهییای اجتنییابی (تبحرگریییز و
عملکردگریز) دارای اهميت است؛ زیرا پذیرفتن هدفهای گرایشی در موقعيیت پيشیرفت ،بیا شیيوه
تفکر و رفتار کردن مثبت و ثمیربخش ارتبیاط دارد؛ در حیالی کیه پیذیرفتن هیدفهیای اجتنیابی در
موقعيت پيشرفت ،با شيوه تفکر ،احساس و رفتار کردن منفی و بییثمیر در ارتبیاط اسیت (بیه نقیل از
ریو ،2000 ،ترجمه سيد محمدی .)4913 ،در پژوهشهای جدید روانشناسی ابتدا بر جنبههای مثبیت
هدفهای تبحری تاکيد میشد .همچنين ،ميدلتون و ميدگلی ( )4331در پژوهشیی نشیان دادنید کیه
1- McGregor
2- Nicholls
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هدف گرایی تبحری به طور مثبت خودکارآمدی تحصیيلی و سیطح پیایينی از اجتنیاب از جسیتجوی
کمک تحصيلی در کالس درس را پيشبينی میکند؛ اما هدف عملکردگریز به طور منفیی معنییدار
خودکارآمدی تحصيلی و بهطور مثبت اجتناب از جستجوی کمک و اضطراب امتحیان را پیيشبينیی
میکند .بنابراین ،میتوان بيان نمود که باورهای خودکارآمدی قادرند به عنوان یک ميانجی مناسیب
بين هدفهای پيشرفت و اضطراب امتحان ایفای نقش کنند.
از جمله محدودیت های پژوهش حاضر این بود که از آن جا که تنها منبیع جمیعآوری اطالعیات در
این پژوهش پرسشنامه است که جنبه خودگزارشی دارد؛ بیه همیين دليیل ممکین اسیت در اطالعیات
بهدست آمده سوگيری تک روشی ایجاد شده باشد .از سوی دیگر ،نتایج این پژوهش را نمیتوان به
تمام مقاطع تحصيلی تعميم داد؛ زیرا آزمودنیهای این پژوهش ،تنها از پاییه سیوم دبيرسیتان انتخیاب
شدهاند .بنابراین ،از آنجا که کيفيت انتخاب هدفهای پيشیرفت و سیطوح کمیالگراییی در مراحیل
گوناگون رشد و تکامیل متفیاوت اسیت ،پيشینهاد میی شیود تیا آمیوزش مبتنیی بیر تقوییت باورهیای
خودکارآمدی به صورت کارگاه آموزشی برای دانشآموزان ارائه شود .در پایان ،همچنیين پيشینهاد
میشود معلمان و خانوادهها بر فعاليتهایی که هدف تبحرگرا را تقویت میکنند ،تاکيد داشته باشیند
و از اتخاذ روشهایی که به گرایش به سمت دیگر هدفها ،مثالً هیدف تبحرگرییز و عملکردگرییز
که بيشتر با شاخصهای سالمتی پایين در ارتباط است ،منجر میشیوند ،بپرهيزنید؛ بیرای مثیال ،آنهیا
نباید بر نمره و مالکهای هنجاری زیاد تاکيد کنند و در عوض باید از مالکهای عملیی و مهیارتی
که جنبه تبحرگرایی دارد ،استفاده نمایند .همچنیين ،بیه مشیاوران و روانشناسیان توصیيه مییشیود از
آموزش مبتنی بر کاهش اضطراب به شيوه گروهی و فردی به عنیوان روشیی کارآمید بیرای افیزایش
سطح خودباوری دانشآموزان استفاده نمایند.
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