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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش باورهای انگیزشی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 

دبیرسـتانی بـا میانجیگـری کمال گرایـی بـود. روش ایـن پژوهـش از نـوع همبسـتگی چندمتغیـره و 

مدل یابی معادالت سـاختاری بود. جامعۀ آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان مقطع متوسـطه شـهر 

تهران در سال تحصیلی 94-93 تشکیل می دادند. نمونۀ پژوهش 207 نفر از دانش آموزانی بودند 

کـه بـه روش نمونه گیـری خوشـه ای چندمرحلـه ای از بیـن مـدارس منطقـۀ هفـت این شـهر انتخاب 

شـدند. بـرای جمـع آوری داده ها از مقیاس باورهای انگیزشـی پینتریج، مقیـاس کمال گرایی هیل و 

نمرۀ پیشـرفت تحصیلی سـال گذشـته دانش آموزان اسـتفاده شـد. برای تحلیل داده ها، با استفاده از 

نرم افزار آموس AMOS، روش معادالت ساختاری به کار رفت. یافته ها نشان داد که ارتباط مثبت 

و معنـی داری بیـن باورهـای انگیزشـی و پیشـرفت تحصیلـی وجـود دارد )P >0/001(. همچنیـن، 

مشـخص شـد که بین باورهای انگیزشـی و کمال گرایی ارتباط منفی وجود دارد که این رابطۀ منفی 

نقش تعدیل کننده و کاهنده در همبستگی بین باورهای انگیزشی و پیشرفت تحصیلی دارد و باعث 

می شـود مقدار رابطۀ مسـتقیم از 0/15 به 0/08 با واسـطه گری کمال گرایی کاهش یابد. باتوجه به 

برازندگی شـاخص های موردنظر در مدل، می توان گفت که همبسـتگی های مسـتقیم و غیرمسـتقیم 
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می تواننـد بـا اطمینـان 99 درصـد تغییـرات مربوط به پیشـرفت تحصیلـی دانش آمـوزان را پیش بینی 

کننـد. بنابراین، باورهای انگیزشـی می تواند کلید مهـم درک رفتارهای مختلف دانش آموزان، مانند 

عملکرد تحصیلی، افت تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در دوران تحصیل آن ها باشد که دراین میان 

کمال گرایی از نقش آن می کاهد و بهتر است به آن توجه شود. 

کلیدواژه ها: باورهای انگیزشی، کمال گرایی، پیشرفت تحصیلی، دانش آموزان دبیرستانی. 

مقدمه
پیشـرفت تحصیلـی دانش آمـوزان یکـی از شـاخص های مهـم در ارزیابـی آموزش و پـرورش 
اسـت و این نظام با همۀ توانش می کوشـد تا این امر را محقق کند )شـریفی و همکاران، 
1390(. به عبارتی، جامعه، و به طورویژه آموزش و پرورش، برای سرنوشت فرد نگران است 
و درعین حال به رشـد و تکامل موفقیت آمیز وی و جایگاه او در جامعه عالقه مند اسـت و 
انتظار دارد افراد در جوانب گوناگون همچون ابعاد شـناختی و کسـب مهارت و توانایی و 
 Goetz et( نیز ابعاد شخصیتی، عاطفی و رفتاری، آنچنان که باید، پیشرفت و تعالی یابند
al., 2012(. اصطالح پیشرفت تحصیلی1 نیز عبارت است از میزان دستیابی دانش آموزان 

به اهداف آموزشِی ازپیش تعیین شده که از آنان انتظار داریم در کوشش های یادگیری خود 
.)Kitsantas et al., 2012( به آن ها برسند

در این پژوهش، متغیر مالک و وابسـتۀ موردبررسـْی پیشـرفت تحصیلی دانش آموزان 
دبیرسـتانی اسـت. در بررسـی همه جانبـۀ عوامـل مؤثـر بـر پیشـرفت تحصیلـی بـه عوامـل 
درون فردی )روان شـناختی( و محیطی که پیشـرفت تحصیلی را پیش بینی می کنند اشـاره 
شـده اسـت )Ibid(. یکـی از مهم تریـن عوامـل درون فـردی کـه تحقیقـات متعـددی را بـه 
خـود اختصـاص داده اسـت، انگیزش پیشـرفت2 اسـت. مبحـث انگیزش در روانشناسـی 
اهمیـت ویـژه ای دارد. بـدون شـناخت انگیزه هـای رفتـار، درک پدیده هـای روان شـناختی 
امـکان نـدارد، نه تنهـا در بررسـی علمی رفتـار، بلکه در زندگی روزمرۀ انسـان انگیزه نقش 

مهمی را ایفا می کند )زارع و محمدزاده، 1391(.
در همۀ موارد، به کارگیرِی استعدادهای یک فرد منوط به نحوۀ انگیزش اوست. بارها 
دیده شده است که دانش آموزانی ازنظر توانایی و استعداد یادگیری بسیار شبیه به هم اند، 

1. educational achievement  2. achievement motivation
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ولی در پیشرفت تحصیلی تفاوتی بسیار با یکدیگر دارند )همانجا(.
انگیزْش به حالت های درونی ارگانیزم مربوط است که موجب هدایت رفتار او به سوی 
هدف می شود. به طورکلی انگیزْش نیروی محرک فعالیت های انسان و عامل جهت دهندۀ 

آن است )سیف، 1381، به نقل از زارع و محمدزاده، 1391(.
انگیـزش تحصیلـی نیـز درگیـری تحصیلی یا به عبارت دیگر سـرمایه گذاری شـناختی، 
عاطفـی و رفتـاری بـرای پیشـرفت در تعلیم وتربیـت براسـاس اهداف آموزشـگاهی اسـت 
)حافظـی، 1389(. انگیـزش پیشـرفت به عنـوان تمایـل فـرد بـه کسـب هـدف براسـاس 
مجموعه ای از اسـتانداردها تعریف شـده اسـت )سـیف، 1380(. اگرچه داشـتن انگیزۀ 
پیشـرفت مفید و مثبت به نظر می رسـد، انگیزۀ پیشـرفت سـخت گیرانه و انعطاف ناپذیر 
منجـر بـه کمال گرایی می شـود که شـامل داشـتن اهـداف بلندپروازانـه و جاه طلبانۀ مبهم و 
 .)Deakins & Freel, 2005( نرسیدنی، و تالش افراطی برای رسیدن به این اهداف است 
هرچند کمال گرایی تاریخچه ای طوالنی دارد، پژوهش های عملی اندکی برای بررسی این 
سـازه انجام شـده اسـت. براساس شواهد موجود تفاوت های فردی زیادی درکمال گرایی 
وجـود دارد )پاشاشـریفی، صالحـی، امامـی پور و بشردوسـت، 1390(. این افراد اغلب 
کسـانی اند کـه معیارهـای بسـیار باالیـی برای انجـام دادن کارهـای خود دارنـد و درنتیجه 
برای رسـیدن به این معیارها بسـیار می کوشـند و درنهایت خود را زیاد خسـته می کنند و 
درصورتی که به نتیجه ای که می خواهند نرسند فکر می کنند ناموفق و بی  اعتماد به نفس اند 
)حاجلـو و همـکاران، 1389(. بنابرایـن، بـرای پرهیـز از انتقـاد دیگـران و آشکارشـدن 
بعضـی از عیـوب، ایـن افـراد خود را مجبور می کنند که فعالیت های سـخت انجام دهند. 
آن هـا معمـواًل علـل عـدم موفقیت و شکسـت خـود را ناتوانی خود یا ویژگی های جسـمی 
و روانی شـان می داننـد، یـا اینکـه محیـط و عوامـل بیرونـی را مقصـر می داننـد کـه جلـوی 
موفقیـت آن هـا را گرفتـه اسـت )Rutsztein et al., 2014(. نیـاز شـدید بـه موفق شـدن و 
اجتنـاب از انتقـاد دیگـران و دوری جسـتن از ظهـور عیب ها و نقص ها افـراد کمال گرا را 
وادار می کنـد کـه فعالیت هـای مـداوم و سـختی را به منظـور دسـتیابی بـه موفقیـت انجام 
دهند، ولی اغلب، زندگی آن ها دربرابر انتقادهای دیگران و ارزشیابی های افراطی از خود 
عمیقًا آسـیب پذیر اسـت. این سخت گیری )وجدان( نیرویی برای پیشرفت برمی انگیزاند 
و درعین حـال می توانـد دلیلـی بـرای خشـنودی بسـیار ناچیـزی از این دسـتاوردها گردد و 
منجر به صدمه پذیری دربرابر انتقادها و شکسـت ها شـود. چنین افرادی مدام می کوشـند 
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تا جایگاه خودشـان را ثابت نگه دارند و چهرۀ توانا و کمال گرای خود را  نزد خویش و 
.)Williams & Mark, 2014( دیگران حفظ کنند

ازایـن رو، بـه دلیـل اهمیـت بحـث کمال گرایـی فـردی در موقعیت هـای تحصیلـی و 
پیشـرفت، معلمـان می تواننـد هیجان هـای دانش آمـوزان را ازطریق تغییـر ارزیابی ها تغییر 
دهنـد، بـه ایـن دلیـل که آمـوزش مهارت به دانش آمـوزان می تواند برای تغییـر انگیزۀ آن ها 
 .)Hall, 1995( مؤثـر باشـد و به احتمال بسـیار، می توانـد هیجان هایشـان را نیز تغییر دهـد
به طورکلـی پـرورش مهارت هـای تحصیلـی ازطریـق تغییـر ارزیابی هـای منفـی و کمک به 
شـکل دهی سـاختار هـدف پیشـرفت بـه شـیوه  ای مؤثـر دانش آمـوزان را در سـازماندهی و 
توانایـی ارزیابـی کنتـرل و ارزش اعمالشـان یـاری خواهد کرد و هیجان های پیشـرفت را 

.)Pekrun et al., 2011; Goetz et al., 2010; Artino, 2009( برانگیخته می کند
نتایـج پژوهش هـا نشـان داده اسـت دانش آموزانـی کـه از باورهـای انگیزشـی باالتـری 
برخوردارند، پیشرفت تحصیلی باالتری نیز دارند. برای مثال، حسن زاده )1381( نشان 
داد که بین انگیزش درونی و پیشرفت تحصیلی رابطۀ مثبت معناداری وجود دارد. آرتینو 
و همکارانـش1)2010( در مطالعـه ای بـه ایـن نتیجه رسـیدند که باورهای انگیزشـی باال و 
کمال گرایی، از مولفه های ضروری پیشرفت و موفقیت دانش آموزان است. در ایران نیز 
مطالعۀ داوری و همکارانش )1391( نشـان داد که کمال گرایی مثبت منجر به پیشـرفت 

بیشتر و کمال گرایی منفی منجر به پیشرفت کمتر در دانش آموزان می شود.
همچنیـن مطالعـۀ زارع و همکارانـش )1392(، کـه بـر روی داوطلبـان رتبه هـای برتر 
کنکـور و داوطلبـان عـادی انجـام داده بودنـد، نشـان داد داوطلبـان عـادی کمال گراتـر از 
رتبه هـای برتـر کنکورنـد، پژوهش هـای پناهی و آزادفـالح )1386( و کاپان2 )2010( نیز 
نتایج مشـابهی را نشـان دادند. یافته های مطالعۀ پناهی و آزادفالح )1386( نشـان دهندۀ 
تجربـۀ تنیدگـی بیشـتر افـراد کمال گراسـت، کاپـان )Ibid( نیـز در پژوهـش خـود بـه ایـن 
نتیجه رسـید که دانشـجویان کمال گرا، تعلل تحصیلی بیشـتری را تجربه می کنند، هرچند 
ایـن یافته هـا بـا نتایج مطالعه کاسـترو و رایـس3 )2003( مبنی بر اینکـه کمال گرایی به طور 
معناداری پیشرفت تحصیلی را پیش بینی می کند همسو نیست )زارع و همکاران، 1392(.
باتوجه به مطالب ذکرشده این پژوهش با بررسی نقش میانجیگر کمال گرایی می خواهد 

1. Artino et al. 2. Capan. 3. Castro & Rice.
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نقش باورهای انگیزشـی در پیش بینی موفقیت تحصیلی دانش آموزان دبیرسـتانی را تعیین 
کند. همچنین، به دنبال پاسخ گویی به این سؤال است که آیا باورهای انگیزشی می توانند 

مستقیم و غیرمستقیم پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را پیش بینی کنند؟
فرضیۀ این پژوهش مبنی بر نقش واسطه ای کمال گرایی در رابطۀ بین باورهای انگیزشی 

و پیشرفت تحصیلی آزموده شد. 

روش پژوهش
طـرح ایـن پژوهـش، از نـوع همبسـتگی چندمتغیـره و معـادالت سـاختاری اسـت. جامعـۀ 
آمـاری پژوهـش را کلیـۀ دانش آمـوزان دبیرسـتانی شـهر تهـران در سـال تحصیلـی 93-94 
تشکیل می دادند. برای انتخاب نمونه از شیوۀ نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای استفاده 
شـد. بدین صورت که از بین مناطق 22گانه شـهر تهران به صورت تصادفی سـاده 1 منطقه 
انتخـاب شـد )منطقـه 7(. سـپس میـان 4 ناحیـۀ منطقه 7، یـک ناحیه به صـورت تصادفی 
انتخـاب شـد )هفـت تیـر(. باتوجه به تعـداد دانش آموزان که 14000 نفر بودند و براسـاس 
جدول مورگان و کرچسـی1 )1970( 207 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. برای انجام 
این پژوهش از پرسشـنامۀ راهبردهای انگیزشـی )MSLQ( پینتریچ و همکاران2 )1991( 

و سیاهۀ کمال گرایی هیل و همکارانش3 )2004( استفاده شده است.
پرسشنامۀ راهبردهای انگیزشی 4MSLQ : این پرسشنامه از دو بخش باورهای انگیزشی 
و راهبردهای یادگیری تشـکیل شـده اسـت و از هر بخش می توان جداگانه اسـتفاده کرد. 
در پژوهـش حاضـر از بخـش باورهـای انگیزشـی این پرسشـنامه اسـتفاده شـده اسـت که 
مشـتمل بر شـش زیرمقیاس اسـت: 1. سوگیری درونی هدف؛ 2. سوگیری بیرونی هدف؛ 
3. ارزش تکلیـف؛ 4. باورهـای کنتـرل دربارۀ یادگیـری؛ 5. خودکارآمدی برای یادگیری؛ 
6. عملکـرد. بـرای تعییـن پایایـی و روایـی پرسشـنامۀ راهبردهـای انگیزشـی در یادگیـری 
)MSLQ( بررسـی های پینتریـچ و دیگـروت )1990( نشـان داد کـه قابلیـت پایایـی بـرای 
عوامـل سـوگیری درونـی هدف، سـوگیری بیرونی هدف، ارزش تکلیـف، باورهای کنترل 
دربـارۀ یادگیـری و خودکارآمـدی برای یادگیری و عملکرد، با اسـتفاده از آلفای کرونباخ، 

1. Morgan & Krejcie 2. Pintrich et al.
3. Hill et al. 4. motivated strategies to learning questionnaire
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به ترتیب دارای 74/ ، 62/ ، 90/ و 68/ و 93/ است )عاشوری، 1390(. 
پرسشـنامۀ کمال گرایـی هیـل: بـرای سـنجش کمال گرایـی، از سـیاهۀ کمال گرایـی هیـل و 
همـکاران ) )2004اسـتفاده شـد. ایـن ابزار 58 سـؤال دارد که شـرکت کنندها بایـد به میزانی 
که هرجمله توصیف کنندۀ آن هاست مشخص کنند. نمره گذاری این مقیاس بر پایۀ مقیاس 
لیکـرت چهارگزینـه ای کامـاًل مخالـف )=1(، مخالـف )=2(، موافـق )=3(، کاماًل موافق 

)=4( نمره گذاری شده است.
جمشـیدی و همـکاران )1388( ایـن سـیاهه را در شـهر شـیراز بـر روی نمونـه ای  از 
دانش آمـوزان اجـرا کردنـد، ولـی ازآنجاکـه تحلیـل عامـل در نمونه هـای مختلـف ازجملـه 
نمونه های دانشـجویی در بسـیاری از پژوهش ها  پیشـنهاد می شـود، این تحلیل در تهران در 
نمونۀ دانشجویی نیز انجام شد. آلفای کرونباخ گزارش شده در شیراز بین83 /0 تا 0/91 به 
دست آمده است. در تهران، پاشاشریفی و همکارانش )1390( این مقدار  0/92 به دست 

آمده است )سمایی، 1389(.
بعـد از انتخـاب نمونـه، درابتـدا هدف تحقیق برای آن ها بیان شـد و سـپس آزمون های 
پژوهـش در اختیـار آن هـا قـرار داده شـد و از آن هـا خواسـته شـد نظـر خـود را بادقـت بیان 
کنند. اطالعات به صورت گروهی و در محل تحصیل دانش آموزان جمع آوری شد. سپس 
داده های به دست آمده با استفاده از ابزار SPSS و AMOS تجزیه و تحلیل شد. باتوجه به هدف 
پژوهش که بررسی نقش باورهای انگیزشی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با 
میانجیگری کمال گرایی بود، به منظور تجزیه و تحلیل داده ها عالوه بر روش های توصیفی از 

روش های ضریب همبستگی و تحلیل معادالت ساختاری استفاده شد. 

یافته های پژوهش
یافته هـای توصیفـی پژوهـش نشـان داد کـه از مجمـوع 207 دانش آمـوز شـرکت کننده در 
پژوهـش حاضـر 110 نفـر )53/1 درصـد( در پایۀ اول متوسـطه، 69 نفـر )33/3درصد( 
در پایـۀ دوم و 28 نفر)15/6درصـد( در پایـۀ سـوم متوسـطه مشـغول بـه تحصیـل بودنـد. 
همچنین از مجموع 207 دانش آموز شرکت کننده در پژوهش حاضر 4 نفر )1/2 درصد( 
14 سال، 106 نفر )51/3 درصد( 15 سال، و 53 نفر)25/6درصد( 16 سال و 44 نفر 
)21/3( نیز 17 سال سن داشتند. از 207 نفر دانش آموز، 66 % آن ها معدلی باالتر از 19 
داشته اند، 29/6 درصد آن ها معدلی بین 16 تا 18 داشته و 4/4 درصد نیز معدل کمتر از 
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16 داشته اند. همچنین 82 درصد دانش آموزان در مراکز دولتی و 18 درصد نیز در مراکز 
غیردولتی مشغول به تدریس بوده اند.

بررسی مدل ساختاری فرضیه های پژوهش
در این قسمت با استفاده از تکنیک معادالت ساختاری و نرم افزار آموس، مدل ساختاری 
)تحلیل مسیر( فرضیه های پژوهش ارائه شده است که باتوجه به آمار آزمون و ضریب تأثیر 

به بررسی فرضیه های پژوهش پرداخته و سپس دربارۀ آن ها نتیجه گیری شده است.

شکل 1: مدل ساختاری فرضیه های پژوهش

شکل شماره 1، رابطه بین باورهای انگیزشی و پیشرفت تحصیلی را با نقش میانجیگر 
کمال گرایـی دانش آمـوزان نشـان می دهـد، بین ایـن دو متغیر رابطۀ معنـاداری درحد 0/15 
وجود دارد. مقادیر همبستگی و ضرایب همبستگی در سطح در جدول 1 زیر آمده است. 
این جدول ضرایب رگرسـیون بین متغیرها را نشـان می دهد که سـطح معناداری هریک به 

تفکیک مشخص است.
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جدول1. ضرایب رگرسیون رابطه بین متغیرهای پژوهش

Estimate S.E. C.R. P

کمال گرایی <--- باورهای انگیزشی -0/11 0/19 -0/15 0/88

راهبرد ارزش گذاری <--- باورهای انگیزشی 0/89 0/77 0/85 ***

راهبرد انتظار <--- باورهای انگیزشی 0/93 0/16 13/15 ***

راهبرد عاطفی <--- باورهای انگیزشی 0/57 0/06 9/03 ***

پیشرفت تحصیلی <--- کمال گرایی 0/08 0/009 1/11 0/27

پیشرفت تحصیلی <--- باورهای انگیزشی 0/15 0/025 1/02 0/04

بررسی برازش مدل ساختاری پژوهش
برای بررسی مدل ساختاری پژوهش، از شاخص های برازش استفاده شده است. در معادالت 
ساختاری، شاخص کای دو تقسیم بر درجۀ آزادی و شاخص RMSEA بهترین شاخص های 
برازش اند. درصورتی که مقدار کای دو تقسـیم بر درجۀ آزادی کمتر از عدد 3 شـود و مقدار 
RMSEA نیز کمتر از 0/08 شـود، برازش مدل سـاختاری تحقیق حاضر مناسـب و خوب 

اسـت. باتوجه به خروجی نرم افزار آموس )شـکل شـماره 1( مقدار کای دو تقسـیم بر درجۀ 
آزادی کمتـر از عـدد 3 و مقـدار RMSEA نیـز کمتـر از 0/08 اسـت کـه نشـان دهندۀ بـرازش 
مناسب مدل ساختاری است. همچنین از شاخص های دیگری که در خروجی نرم افزار وجود 

دارد نیز استفاده شده است که نتایج آن در جدول شماره 2 آمده است.
جدول 2. شاخص های نیکویی برازش یا برازندگی مدل ساختاری تحقیق

2χP df2 χ/ dfNFIGFIAGFIRMSEAشاخص ها

287/680/0002451/170/990/990/980/067مدل

باتوجه به جدول 2 که شاخص های برازندگی مدل پیشنهادی شکل 1 را به طورخالصه 
نشـان می دهـد، می تـوان نتیجـه گرفـت کـه همـۀ شـاخص ها در سـطح مطلوبـی بوده اند و 
برازندگـِی مـدل پیشـنهادی اولیـه  پذیرفتنـی اسـت و می توان مقادیر همبسـتگی را تفسـیر 

کرد.

بحث و نتیجه گیری
هـدف پژوهـش حاضـر بررسـی نقش باورهـای انگیزشـی در پیش بینی پیشـرفت تحصیلی 
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دانش آموزان دبیرستانی با میانجیگری کمال گرایی بود. نتایج نشان داد که ارتباط مستقیم و 
مثبتی به مقدار 0/15 بین باورهای انگیزشی و پیشرفت تحصیلی وجود دارد. به طوری که 
براسـاس شـکل 1 می توان نتیجه گرفت که حدود 15 درصد واریانس مربوط به پیشـرفت 
تحصیلـی به وسـیلۀ باورهـای انگیزشـی تبییـن می شـود کـه ایـن مقـدار رابطـه معنـادار بود. 
همچنین، در بررسـی ضریب تأثیر هریک از مؤلفه های باورهای انگیزشـی مشـخص شـد 
کـه مؤلفـۀ انتظـارات بیشـترین نقـش را بـا مقـدار )B =0/93(، راهبردهـای ارزش گذاری 
)B =0/89( و راهبردهای عاطفی )B =0/59( دارند که باتوجه به آمار RMSEA مشخص 
شـد کـه مؤلفه هـای باورهـای انگیزشـی و درکل باورهـای انگیزشـی به عنـوان یـک متغیـر 
مکنون می توانند با اطمینان 99 درصد تغییرات مربوط به پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 

دبیرستانی را پیش بینی کنند، اما این همبستگی با میانجیگری کمال گرایی کاهش می یابد.
نتایج کسب شده در تحقیق حاضر به صورت مستقیم و غیرمستقیم با نتایجی که دیگر 
پژوهشـگران گرفته انـد هم راستاسـت. بـرای نمونـه، رناتـو1 )2016( نشـان داد انگیـزش و 
باورهـای انگیزشـی بـر پیشـرفت تحصیلی دانش آمـوزان تأثیر معنـاداری دارد؛ نیز پوپ و 
همکاران2 )2016( نشـان دادند که بین پیشـرفت تحصیلی و ویژگی های انگیزشـی رابطۀ 
معنـاداری وجـود دارد، وی ون3 )2015( بـه ایـن نتیجـه دسـت یافـت کـه کمال گرایـی در 
مسـیر پیشـرفت دانش آمـوزان نقـش معنـاداری دارد، متیو و همکاران4 )2014( نیز نشـان 
دادند که کمال گرایی بر بهبود عملکرد دانش آموزان تأثیرگذار اسـت، سـتوبر5 )2014( در 
مطالعه اش نتیجه گرفت که کمال گرایی بر ویژگی های شخصیتی تأثیرگذار است، زوریک 
و همکاران6 )2014( نشان دادند کمال گرایی موجب کاهش استرس در بین دانش آموزن 

می شود و عملکرد تحصیلی آن ها را بهبود می بخشد. 
همچنین این یافته ها با نتایج پژوهش های قبلی، همچون آرتینو و همکاران )2010(، 
گلنـدا و همـکاران7 )2010(، زرار )1387( و البـرزی و سـیف )1381( همسـو اسـت. 
ایـن یافته هـا را می تـوان این گونـه تبیین کرد که افراد دارای باورهای انگیزشـی باال به دلیل 
ارزش گـذاری زیـاد و درگیـری عاطفـی ـ هیجانـی، می تواننـد با تحصیل کردن و با داشـتِن 
انتظـارات بـاال از فعالیت هـای تحصیلـی خـود، انگیـزۀ موفقیـت را بـرای خـود بـه وجود 

1. Renato  2. Pop 3. Wei-Wen 4. Mathew et al.
5. Stoeber 6. Zureck et al. 7. Glenda, Rakes, Karee, Dunn
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بیاورنـد و بـرای دسـتیابی بـه آن بکوشـند. بـه بیان دیگـر، انگیزۀ باال منجر بـه برنامه ریزی 
خـوب و تـالش زیـاد بـرای اجـرای برنامه هـا یا راهبردهـای یادگیری می شـود و در پی آن 
موفقیت تحصیلی را به دنبال خواهد داشت، اما در این میان کمال گرایی که نوعی جبران 
احسـاس ناتوانی یا نیازهای شـدید اسـت باتوجه به مالک قراردادن معیارها و انگیزه های 
بیرونـی می توانـد نقـش معکـوس و خنثی کننـده در ایـن رابطـه به وجـود آورد، به طوری که 
در این پژوهش نیز مشـاهده شـد که کمال گرایی رابطۀ مثبتی با پیشـرفت تحصیلی دارد. 
یافته هـای مذکـور، بـا تحقیقـات شـارلوت1 )2010(، گلنـدا و همـکاران )2010( همسـو 
اسـت. آن ها در مطالعات خود به این نتیجه رسـیدند که دانش آموزانی که از کمال گرایی 
برخوردارنـد، پیشـرفت تحصیلـی باالتـری نیز دارنـد. در تبیین این یافته هـا می توان گفت 
کمال گرایـی به عنـوان تـالش بـرای عالی بـودن، هدفمنـدی، داشـتن اسـتانداردهای باال و 
سـازماندهی خوب می تواند به عنوان عاملی مثبت بر پیشـرفت تحصیلی تأثیرگذار باشـد. 
بنابرایـن، کمال گرایـی ویژگـی اسـت کـه طـی آن، دانش آمـوزان اهدافـی را بـرای زندگـی 
انتخاب می کنند و می کوشـند تا شـناخت، انگیزش و رفتار خود را تنظیم و نظارت کنند 
)Stefano, 2001(. دانش آمـوزان کمال گـرا ازنظـر تحصیلی به مراتب از سـایر دانش آموزان 
برتر ند. می توان به کمال گرایی به عنوان عاملی انگیزشی و مثبت نگریست که با آن می توان 
بـه پیشـرفت تحصیلـی دسـت یافـت. کمال گرایی بـه دانش آمـوزان کمک می کنـد تا برای 
درگیری بیشتر در یک تکلیف، بر یادگیری خودشان نظارت کنند و راهبردهای موفق را 
 Pintrich( سـوگیری هدف ،)Ibid( انتخـاب کننـد. و همچنین، با سیسـتم خودمرجع بینی
de Groot, 1990 &( رابطه دارد. انتظارات زیاد یا فرایندهای کنترل و تنظیم اهداف خوْد 

یکـی دیگـر از باورهـای انگیزشـی اسـت که تفکر فـرد را در موقعیت هـای یادگیری و حل 
مسئله هدایت می کند و عملکرد بهتر حافظه را به دنبال دارد . بنابراین، آگاهی انگیزشی 
به شـخص کمک می کند تا از عملکرد تحصیلی باالتری برخوردار گردد. دانش شـخص 
دربـارۀ راهبردهـای شـناختی، نوعـی از توانمنـدی را بـرای شـخص به ارمغان مـی آورد که 
معطـوف بـه راهبردهای انگیزشـی اسـت. به همین دلیـل فردی که دربارۀ ایـن مؤلفه دانش 
بیشتری دارد به هنگام استفاده از راهبردهای انگیزشی نظارت کامل تری دارد و باتوجه به 
ماهیـت تکلیـف، کارآمدترین راهبـرد را انتخاب می کند. عالوه براین، مدام عملکرد خود 

1 Charlot 
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را بازبینی می کند و برای رسیدن به هدف، در صورت لزوم راهبرد خود را تغییر می دهد. 
پس دانش شـخص دربارۀ راهبردهای شـناختی رابطه ای مثبت با عملکرد تحصیلی دارد 

.)Artino, 2008(
از طرف دیگر نتایج به دست آمده از مدل پژوهش نشان داد که بین باورهای انگیزشی 
و کمال گرایی ارتباط منفی وجود دارد. یافته های این پژوهش با پژوهش های پاتریک و 
آرسال1 )2014( همسو است. این یافته بدین معنی است که با افزایش باورهای انگیزشی 
از میزان کمال گرایی کاسته می شود. در تبیین این همبستگی منفی می توان گفت باالبودن 
باورهای انگیزشی، احساسی و درونی درمورد یادگیری و اهداف یادگیری، باعث کاهش 
کمال گرایی یا استانداردهای شناختی بیرونی و تکلیف گرا درمورد یادگیری می شود. این 
همبسـتگی منفـی بیـن باورهای انگیزشـی و کمال گرایی بدین معنی اسـت کـه کمال گرایی 
نقـش تعدیل کننـده و معکـوس در رابطـۀ بیـن باورهـای انگیزشـی و پیشـرفت تحصیلـی 
دارد. بدین صـورت کـه اثـر مثبـت باورهـای انگیزشـی بـر پیشـرفت تحصیلـی را خنثـی 
می کنـد. پژوهـش زارع و همکارانـش )1392(  نیـز کـه بـر روی رتبه هـای برتر کنکور و 
داوطلبـان عـادی بود نشـان داد که داوطلبان عـادی کمال گراتر از رتبه های برتر کنکورند. 
بنابرایـن، کمال گرایـی منفـی ازطریـق ویژگی هایی همچون ادراک فشـار ازطرف والدین، 
استانداردهای سطح باال برای دیگران و حساسیت زیاد به شکست اثر منفی بر پیشرفت 

تحصیلی دانش آموزان می تواند داشته باشد )داوری و همکاران، 1391(.
ازآنجایی که در این پژوهش دو متغیر )باورهای انگیزشی و کمال گرایی( سبب هدف 
گزینـی، فراگیـری، سـازمان دهی و ذخیره سـازی دانـش و سـهولت بهره بـرداری از آن هـا، 
برنامه ریـزی، نظـارت و کنتـرل، مدیریـت در تنظیـم وقـت، نحـوۀ تـالش، انتخاب محیط 
مطالعـه و کمـک گرفتـن از افـراد دیگـر را به همراه دارد. ترکیب این باورهای انگیزشـی با 
کمال گرایـی مثبـت یا بعضـی از مؤلفه های کمال گرایی همچون هدفمندی و تالش برای 
عالی بـودن سـبب بهبـود عملکـرد تحصیلـی دانش آمـوزان می شـود. راهبردهـای مذکور با 
نظـم دادن بـه ذهـن و نـوع مطالعه افراد، آنان را قادر می سـازد بر فرایند یادگیری و مطالعۀ 
خود مسلط شوند و برای آن برنامه ریزی کنند که به نظر می رسد تمرین این مهارت ها در 
درازمـدت موجـب افزایـش عملکرد تحصیلی شـود. دانش آموزانی که باورهای انگیزشـی 

1. Patrick & Arsal
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بهتر و بیشـتری دارند در هنگام تحصیل یا هنگام مطالعه می کوشـند تا برای دسـتیابی به 
انگیزه هـای خـود و کسـب رضایـت از خـود در قبـال تالش های تحصیلـی، ازطریق کنترل 
چگونگی این باورهای انگیزشی و ایجاد محیط یادگیری مناسب، مطالب را یاد بگیرند و 

عملکرد تحصیلی خود را باال ببرند.
بنابراین، باورهای انگیزشی می توانند کلید مهم درک رفتارهای مختلف دانش آموزان، 
مانند عملکرد تحصیلی، افت تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در دوران تحصیل آن ها باشد 
و رابطـۀ دانش آمـوزان بـا مدرسـۀ خـود و شـوق و اشـتیاق دانش آموزان را بـه ادامۀ تحصیل 

تحت تأثیر قرار دهد.
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