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Introduction: Self-handicapping is the factor involved in academic achievement and also is of
the less known strategies used to explain the failure. The present study was carried out for the
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purpose of predicting academic self-handicapping based on metacognitive beliefs, fear of negative
appraisal, and perfectionism regarding the mediating role of goal orientation in senior high school
students of Urmia city.
Methods: This study's methodologywas descriptive-correlational that was done through a structural equation pattern. The statistical population of this research included all the senior high school
students in Urmia. Among them, 827 people were selected by randomized cluster sampling method
(413 people for a fit of the primary model and 414 people for the measurement model). The data
collection instruments included the followings: the Metacognitive Belifs Questionnaire, Hewitt &
Flett's Perfectionism Questionnaire, Academic Self-Handicapping Scale (ASHS), and Goal Orientation Scale. In order to examine data, the structural equation method and especially the method of
Bootstrapping was used.
Results: The results of the structural equation analysis indicated that the presented structural equation has a good fit, all the indices have an excellent fit, and the good fit index was 0.933.
Conclusion: According to the findings, it was concluded that the model of metacognitive beliefs,
fear of negative appraisal, and perfectionism predicts academic self-handicapping by the mediating
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role of goal orientation.
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Extended Abstract
Introduction
Today, adolescent students' academic lives are compli-

in expressing the emotional experiences, including

cated and full of challenges. The learners' interactions in

self-handicapping. Academic self-handicapping is one of

the educational environment are usually identified as an

the less known strategies that are used to explain the fail-

essential factor and a leading and fundamental resource

ure. It has unpleasant academic outcomes for the students
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and other actors of the field in education. Some factors

all its subscales, and its reliability for scale was between

like metacognitive beliefs and perfectionism are related

0.80 to 0.84. 3) Midgley et al. designed the Academic

to this variable. Metacognition is a multi-aspect concept

Self-Handicapping Scale (1996), which has five items.

referring to psychological structures, event knowledge,

This scale's internal consistency in Iran was measured

and procedures, which are involved in control and expla-

as 0.77, and 4) goal orientation scale (1998) was firstly

nation. The structure of perfectionism, the other structure

designed by Midgley et al. It has 12 items in four sub-

studied in this research, refers to self-destructive thoughts

scales. This scale Cronbach’s alpha in Iran was measured

and behaviors whose goal is to reach to be unreal. Some

as 0.87. The structural equations method and especially

believe that perfectionism is an advantageous motivation-

Bootstrapping method were used To test the data (H1:

al property that increases success and accomplishment to

P=0.001; H2=0.037).

priority and perfection. On the other hand, the concept of
goal orientation indicates a coherent pattern of the per-

Results

son's beliefs, attributions, and emotions that leads him to

The results of structural equation analysis in which there

have different tendencies to the situations. The present

are three independent variables, four dependent or me-

research was carried out with the purpose of determin-

diating variables, and a primary dependent variable in-

ing the role of metacognitive beliefs and perfectionism

dicated that the presented structural equation has a good

in predicting academic self-handicapping by mediating

fit, all the indices have an excellent fit, and the good fit

goal orientation in senior high school students in Urmia.

index was 0.933. Confirmatory factor analysis of academic self-handicapping was carried out using first rank

Methods

confirmatory factor analysis in the components level,

This study's methodology was descriptive-correlational,

which was done in graphic Amos software. The Aca-

done through a structural equation pattern. The statistical

demic Self-Handicapping Scale has 23 items, and item

population of this research included all the senior high

21 was eliminated because of low reliability. The anal-

school students in Urmia, who were totally 30984 people.

ysis showed that factor loads obtained for all the items

Among them, 827 people were selected by randomized

are more than 0.4 and have enough validity to be kept in

cluster sampling method (413 people for the fitness of

the measurement model. Also, the factor load of all the

the primary model and 414 people for the measurement

items is significant at the level of 95 percent. In order to

model). The sample was selected among 69 male schools

examine the mediating role of one variable self-regulat-

and 77 female schools. The data collection instruments

ing method was used because of being easy. Regarding

included the following: 1) Metacognitive Beliefs Ques-

the results, it is observed that without the involvement of

tionnaire (1997) that was designed by Cartwright Hawton

mediating variable of goal orientation, fear of negative

& Wells, and its short form has 30 items in five subscales.

appraisal has no significant effect on academic self-hand-

On this scale, Cronbach’s alpha in Iran was measured as

icapping. An indirect effect of fear of negative appraisal

0.91, and its reliability for the total scale was 0.73. 2)

on academic self-handicapping is insignificant. In order

Hewitt & Flett's Perfectionism Questionnaire (1991) de-

to examine the mediating effect of goal orientation on

signed by Hewitt & Flett and had 30 items. On this scale,

the influence of metacognitive beliefs on the students' ac-

Cronbach’s alpha in Iran has measured as 0.90 to 0.78 for

ademic self-handicapping, Bootstrapping's method was

44
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

ناصر غفارزاده و همکاران

پیشبینی خودناتوانسازی تحصیلی به كمك جهت گیری هدف
used. Based on the obtained results, it was observed that

cluded that the model of metacognitive beliefs, fear of

metacognitive beliefs significantly affect the student's ac-

negative appraisal, and perfectionism predict academic

ademic self-handicapping without the involvement of the

self-handicapping by the mediating role of goal orienta-

goal orientation mediating variable (t=-4.31, P=0.001).

tion. The findings of this research regarding the factors

On the other hand, in the mediating model, the direct

that have a role in the student's academic self-handicap-

route of metacognitive beliefs in metacognitive beliefs

ping could be applied in the schools and by the counsel-

on academic self-handicapping is significant in 95 per-

ors, school psychologists, and teachers. Considering the

cent of confidence (P=0.001). Nevertheless, the value of

importance of the adolescence period, which is a pass-

the direct standard coefficient in the direct model, which

ing period in life, the the present study’s findings could

was equal to -0.506, decreased and became -0.502. Ac-

increase more knowledge about using self-handicapping

cordingly, it could be concluded that goal orientation

behaviors and their outcomes and the success or failure

has a minimal mediating effect on the relationship be-

factors in them.

tween metacognitive beliefs on the students' academic
self-handicapping. In order to study the mediating effect
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پیشبینی خودناتوانسازی تحصیلی بر اساس ترس از ارزیابی منفی ،باورهای فراشناختی ،کمال گرایی
با توجه به نقش واسطهای جهت گیری هدف در دانشآموزان :ارائة مدل ساختاري
 ،رعنا ساكن آذري

ناصر غفارزاده

1

 ،محمد آزاد عبداهللپور ،3نعميه محب

*2

4

.1دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبریز ،تبريز ،ايران
 .2استادیار گروه روانشناسي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد سراب ،سراب ،ايران
 .3استادیار گروه روانشناسي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد مهاباد ،مهاباد ،ايران
 .4استاديار گروه روان شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبریز ،تبريز ،ايران

چکیده

دریافت1400/06/01 :

مقدمه :خودناتوانسازي از جمله عوامل دخيل در پيشرفت تحصيلي محسوب م يشود و نيز از راهبردهای کمتر شناخته

اصالح نهایی1401/01/21 :

شدهای است که ب رای تبیین شکست به کار م یرود .پژوهش حاضر با هدف پی شبینی خودناتوانسازی تحصیلی بر اساس

پذیرش1401/01/23 :

ترس از ارزیابی منفی ،باورهای ف راشناختی ،کمالگ رایی با توجه به نقش واسطهای جهتگیری هدف در دانشآموزان دوره

واژه های کلیدی

دوم متوسطه شهر ارومیه انجام شد.

باورهای فراشناختی

روش کار :روش پژوهش حاضر توصیفی_همبستگی بود كه در قالب الگوي معادالت ساختاري صورت گرفت .جامعه آماري را

کمالگرایی

كليه دانشآموزان دوره دوم متوسطه شهر ارومیه تشكيل م يدادند كه از اين ميان  827نفر به عنوان نمونه به روش نمونهگيري

ترس از ارزيابي منفي

تصادفی خوشهای انتخاب شدند ( 413نفر ب رای ب رازش مدل اصلی و  414نفر ب راي مدل اندازهگيري) .ابزارهاي جمعآوري دادهها

خودناتوانسازی تحصیلی

عبارت بودند از :پرسشنامه باورهای ف راشناختی (( )1997( )Metacognitions Questionnaire-30 (MCQ-30و پرسشنامه

جهتگيري هدف

کمالگ رایی ( ،)1991( )Perfectionism Scaleمقیاس خودناتوانسازی تحصیلی (،)2001( )Self-handicapping scale

نویسنده مسئول
رعنا ساكن آذري ،استادیار گروه روانشناسي،
دانشگاه آزاد اسالمي واحد سراب ،سراب،
ايران

ایمیلR.sakenazary@yahoo.com :

فرم کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی (( )1983( )Brief Fear of Negative Evaluation Scale (BFNESو مقياس
جهتگيري اهداف ( .)1998( )Goal orientation questionnaireجهت بررسی دادهها از روش معادالت ساختاري و استفاده
شد.
یافته ها :نتايج تحليل معادالت ساختاري و به طور خاص روش بوت استرپینگ حاكي از آن بود كه مدل ساختاری ارائه
شده دارای ب رازش مطلوب م یباشد ( P=0/001و  )P=0/037و تمام شاخ صهای ب رازش در حد مطلوب یا قابل قبول بودند
و شاخص نیکویی ب رازش ( 0/933 )GFIبود.
نتیج هگیری :با توجه به يافتهها می توان نتيجهگيري نمود که مدل ترس از ارزيابي منفي ،باورهاي ف راشناختي و

doi.org/10.30514/icss.24.2.43

کمالگ رايي پي شبيني كنندة خودناتوانسازي تحصيلي با نقش واسطهاي انواع جهتگيري هدف م يباشد.

مقدمه

تغییرات فراوان قرار میگیرد .امروزه زندگی تحصیلی فراگیران نوجوان

دوران نوجواني و بلوغ يكي از دورههاي مهم زندگي است .شناخت اين

نيز پیچیده و پر از چالش است ( .)2تعامالت فراگيران در محيط آموزشي

تحوالت از بروز مشكالت رفتاري و عاطفي دانشآموزان در اين دورة

همواره به عنوان عاملی مهم و منبعی عمده و اساسی در بروز تجارب

سني جلوگيري مينمايد ( .)1توجه به مقطع سنی اواخر نوجوانی ،در

هیجانی شناخته میشوند كه يكي از اينها ،خودناتوانسازی ميباشد (.)3

دانشآموزان متوسطه ،بیش از سایرین حائز اهمیت است؛ چرا که به

خودناتوانسازی یک راهبرد دفاعی است که به وسیله آن ،افراد قبل از
انجام تکلیف ،برای خود موانعی را ایجاد میکنند تا بعدا ً عملکرد نامطلوب

همراه تغییرات بدنی ،بروز هیجانهای روانشناختی ،انتخاب نقشهای
مختلف اجتماعی ،وظایف و مسئولیتپذیریهای فرد ،نیز دستخوش
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پیشبینی خودناتوانسازی تحصیلی به كمك جهت گیری هدف

کردند ( .)15بر اساس يافتههاي اين پژوهش ميتوان نتيجه گرفت

را به این موانع نسبت دهند ( .)4خودناتوانسازی ،هر عمل یا انتخاب

تنظیم عملکردی است که فرصت بیرونی سازی شکست و درونیسازی

که ناپايداري حرمت خود تا حدودي از طريق ترس از ارزيابي منفي،

منعکسکننده یک عمل برنامهریزی شده است که فرد وانمود میکند

و پرداختن به ترس از ارزيابي منفي ميتوان موجب ارتقاي پايداري

بر خودناتوانسازي تاثير ميگذارد .در نتيجه با تمرکز بر الگوي نظري

موفقیت را افزایش می دهد ( .)5رفتارها در خودناتوانسازی تحصیلی

حرمت خود در نوجوانان شود.

بدون هیچگونه نیتی درگیر آن شده است ( .)6در پژوهش حاضر عوامل

در نهايت ،سازة جهتگيري هدف يا هدفهاي پيشرفت در تحقيق

دخيل در پيشبيني خودناتوانسازي تحصيلي دانشآموزان بررسي شد.

حاضر به عنوان متغير واسطهاي رابطة ترس از ارزیابی منفی ،باورهای

يكي از اين عوامل باورهای فراشناختی است .در رویکرد فراشناختی،

فراشناختی ،کمالگرایی با خودناتوانسازي دانشآموزان ،به صورت

باورهای فراشناختی ،کلید و راهنمایی است که شیوه پاسخدهی افراد به

هدفها و مقاصدي محسوب ميشود كه شخص براي رفتار پيشرفت

افکار منفی ،باورها ،عالئم و هیجانها را تحت تأثیر قرار میدهد و نیروی

محرکهای در پس الگوی تفکر مسموم (سندرم شناختی_توجهی) است

خود در نظر ميگيرد .نظريهها در مورد جهتگيري هدف بيان ميدارند

فراشناختي با خودناتوانسازی نیز رابطه منفی وجود دارد ( .)8دهقاني و

و جهت مييابند و كيفيت و شدت رفتار با تغيير اين اهداف تغيير

عوامل پيشبيني كنندة خودناتوانسازي در بين دانشآموزان است (.)9

تبحري و ادراك از هدف تبحري معلم ،براي دانشآموز و همچنین،

كه همة كنشهاي افراد به وسيلة اهدافي كه دنبال ميكنند ،معنا

که به رنج روانی و هیجانی میانجامد ( .)7لطفي نشان داد بین باورهاي

مييابد ( .)16نتايج پژوهش یوسفی و فروزش نشان دادند داشتن هدف

حكمتيان فرد در مطالعة خود نشان دادند كه باورهاي فراشناختي از جمله
ديگر سازه مورد بحث در اين مطالعه در رابطه با عوامل دخيل در

خودکارآمدي و عملکرد تحصیلی قبلی باال ،با تمایل دانشآموزان به

ميشود فرد دچار ترس از ارزیابی منفی معتقد است که مورد ارزیابی

 Coudevylleو همکاران طی پژوهشی نشان دادند جهتگیری هدف

استفاده از راهبردهاي خودناتوان ساز تحصیلی رابطه منفی دارد (.)17

خودناتوانسازي فراگيران ،مفهوم ترس از ارزیابی منفي ميباشد .گفته
منفی دیگران قرار گرفتن ممکن است به این دلیل باشد که آنها به نظر

میتواند خودناتوانسازی افراد را تحت تأثیر قرار دهد ( .)18با توجه به

رسیدن یا اشتباه کردن است .همچنین بعضی معتقدند که جنبههایی از

هاشمی رزینی و همکاران ( )19كه تاثير جهتگیری اهداف بر باورهای

دیگران نگران میآیند یا به خاطر انجام کاری خجالتآور ،ناجور به نظر

نتايج پژوهش هایی همچون عرب محبی سهرابی و همکاران ( )15و نيز

ظاهر یا رفتارشان انتقاد دیگران را موجب میشود ( .)10یافتههاي مطالعه

فراشناختی و کمالگرایی و در نهايت تاثير بر احساس خودناتوانسازی

بر اساس ترس از ارزیابی منفی نشان داد که ترس از ارزیابی منفی با

و تربیت ،پرورش يادگیرندگاني با انگیزه ،هدفمند ،پیشرفت گرا و

بیانفر و دهواری خاص به منظور پيشبيني خودناتوانسازی تحصیلی

را تاييد كردند و از آن جا که يکي از اهداف عمده نظامهای تعلیم

خودناتوانسازی تحصیلی رابطه مثبت و معناداری دارد (.)11

کارآمد است ،لذا ،بررسي عوامل پیش بیني کننده خودناتوانسازی ،به

از سويي ديگر ،کمال گرایی ،به عنوان ديگر عامل اثرگذار بر

منظور پیشگیری از عواقب آن ضرورت مييابد و زماني که صحبت

موضوع است که کار یا بازده هر چیزی که کامل نیست ،غیر قابل قبول

پیشايندهای شناختي در رأس قرار ميگیرند ،بررسی تأثیر متغیرهايي

خودناتوانسازي فراگيران ،در شکل مرضی ،اعتقاد یا باور به این

از خودناتوانسازی در محیط آموزشگاهي به میان ميآيد ،بررسي

است ( .)12پژوهشگران با مطالعة كمالگرايي دانشآموزان دريافتند

همچون فراشناخت ،کمالگرایی ،جهتگیری اهداف و ترس از ارزیابی

افسردگی و اضطراب به صورت غیر مستقیم به افت تحصیلی منجر شود؛

منفی از حیث تأثیری که بر فرايند يادگیری و آموزش دارد ،از اهمیت

تأثیر افسردگی و اضطراب بر کاهش عملکرد از جمله عملکرد تحصیلی

باالیی برخوردار است .اين مطالعه به دنبال پاسخ گويي به اين سؤال

ثابت شده است (.)13

ميباشد كه آيا خودناتوانسازی تحصیلی ميتواند بر اساس ترس

شاه حسینی تازیک و صالح پور ()5؛  Alodatو همکاران ( )14نشان

از ارزیابی منفی ،باورهای فراشناختی ،کمالگرایی با توجه به نقش

واسطهای جهتگیری هدف در دانشآموزان دوره دوم متوسطه شهر

دادند بین هر یک از ابعاد هشت گانه کمال گرایی با خودناتوانسازی

ارومیه را پیشبینی نمايد يا خير؟

رابطه مثبت و مستقیم معنا داری وجود دارد و بنابراين ابعاد كمالگرايي

پيشبيني كنندة خودناتوانسازي هستند .عرب محبی سهرابی و

روش کار

همكاران طي پژوهشی از نقش واسطهاي ترس از ارزيابي منفي در

روش پژوهش حاضر توصیفی_همبستگی بود كه در قالب الگوی

رابطه بين ابعاد خودناتوانسازي و ناپايداري حرمت خود حمايت
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مجله تازه های علوم شناختی
معادالت ساختاری مورد بررسي قرار گرفت .جامعه آماری شامل

از ارزیابی منفی برابر  0/898به دست آمد.

استعالم انجام شده از آموزش و پرورش شهر ارومیه تعداد مدارس

مقیاس خودناتوانسازی تحصیلی (:(Self-handicapping scale

دانشآموزان دختر و پسر دوره دوم متوسطه شهر ارومیه بود .بر اساس
پسرانه در شهر ارومیه  69مدرسه و تعداد مدارس دخترانه  77مدرسه

 Midgleyو همکاران ( )1996مقیاس پنج آیتمی به منظور ارزیابی

بود که در این مدارس تعداد کل دانشآموزان دوره دوم متوسطه شهر

خودناتوانسازی تحصیلی ساختند که شرکت کننده در طیف لیکرت
ال مخالف ( )1تا کام ً
 5درجهای از کام ً
ال موافق ( )5به سؤالها پاسخ

ارومیه  30984نفر بود که از این تعداد 15873 ،نفر دانشآموز پسر
و  15111نفر دانشآموز دختر بود .روش نمونهگیری از نوع تصادفی

میدهد ( .)22در پژوهش ناصری با هدف آزمون روایی عاملی مقیاس

خوشهای بود .از میان مدارس شهر ارومیه  20مدرسه انتخاب شد و

از روش تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از چرخش وریمکس استفاده

مطالعه قرار گرفتند .بازه زمانی پژوهش سال تحصیلی 1398-1399

 52/75از واریانس عامل زیربنایی خودناتوانسازی تحصیلی را تبیین

در هر مدرسه  2کالس انتخاب شده و دانشآموزان این کالسها مورد

شد .نتایج تحلیل عاملی اکتشافی از ساختار تک عاملی استخراج شده

بوده است .جهت تعیین تعداد نمونه از قاعده کالین ( 5الی  20مورد به

کرد ( .)23همسانی درونی سؤاالت پرسشنامه خودناتوانسازی تحصیلی

ازای هر متغیر مشاهده شده) استفاده شد و  827نفر به عنوان نمونه

نیز  0/77به دست آمد.

انتخاب شدند .در پژوهش حاضر به علت تعطيلي مدارس و عدم حضور

پرسشنامه جهتگیری اهداف (orientation questionnaire

دانشآموزان در مدارس به خاطر شرايط اپيدميك كرونا ،پرسشنامههاي

 :)Goalپرسشنامه جهتگیری اهداف توسط  Midgleyو همکاران در

زير در سامانه پرس الین اجرا شده و دادهها به این وسيله از دانشآموزان

جمعآوري شدند .روش کار بدین صورت بود که لینک پرسشنامه ها از

سال  1998تدوین شده است ( .)24در این پرسشنامه اهداف اکتسابی

طریق معلمان در کالس های انتخاب شده قرار می گرفت و دانش آموزان

توسط  12آیتم ارزیابی میشوند .شرکت کننده پاسخ خود را در طیف

کالس های انتخاب شده پرسشنامه های پژوهش را تکمیل می کردند.

 7درجهای از بسیار مخالفم ( )1تا بسیار موافقم ( )2مشخص مینماید.
این مقیاس شامل چهار مؤلفه میشود (اهداف عملکرد مدار گرایشی:

ابزار

گویههای  2 ،1و 3؛ اهداف تسلط مدار اجتنابی :گویههای  5 ،4و 6؛

فرم کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی ( :)BFNESمقیاس ترس

تسلط مدار گرایش :گویههای  8 ،7و 9؛ اهداف اجتناب از عملکرد:

گویههای  11 ،10و  .)12که هر عامل توسط سه پرسش اندازهگیری

از ارزیابی منفی  )1983( Learyمقیاسی شامل  12پرسش است.

میگردد .در پژوهش كارشكي و همكاران پايايي اين ابزار بر اساس آلفاي

شرکت کننده وضعیت خود را در طیف پنج درجهای از هرگز صدق
نمی کند ( )1تا تقریباً همیشه صدق میکند ( )5مشخص میکند .چهار

كرونباخ  0/87به دست آمد ( .)25روایی سازه پرسشنامه نیز در پژوهش

مثبت نمرهگذاری میشوند .این پرسشنامه دارای دو مؤلفه دشواریهای

مولفه فرعی در جامعه فراگیران ایرانی نیز تایید شده است (.)26

مشتاقی و همکاران از طریق تحلیل عاملی تاییدی بررسی شده و چهار

پرسش در این مقیاس صورت به معکوس و هشت پرسش به صورت

بین فردی و اضطراب اجتماعی است Leary .ویژگیهای روان سنجی

این مقیاس را در بین دانشآموزان بررسی کرد و همبستگی باالیی با

پرسشنامه باورهای فراشناختی ( :)MCQ-30نسخه اولیه

باز آزمایی پس از چهار هفته  0/75به دست آمد ( .)20در پژوهش

 Wellsو  Curtwright-Hottonدر سال  ۱۹۹۷ساخته شد .با توجه به

فرم بلند نشان داد ( )0/96و همسانی درونی با آلفای  ،0/92پایایی

پرسشنامه باورهای فراشناختی  Wellsکه دارای  ۶۵ماده بود ،توسط

شکری و همکاران همسانی درونی برای عامل نمرهگذاری شده مثبت

زیاد بودن تعداد مادهها ،در سال  ۲۰۰۴نسخه  ۳۰مادهای این پرسشنامه

آلفای  0/87و برای مقیاس کامل آلفای  0/84و برای عامل نمرهگذاری

توسط  Wellsو  Curtwright-Hottonساخته شد .فرم کوتاه با نام

شده منفی آلفای  0/47قابل قبول بود و در مجموع پایایی و روایی الزم

پرسشنامه باورهای فراشناختی  Wellsهمانند فرم اصلی دارای  5مؤلفه

روایی سازه ،نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که  FNES-Bاز

وقوف شناختی یا خودآگاهی شناختی ،اطمینان به حافظه یا اطمینان

را برای اندازهگیری ترس از ارزیابی منفی نشان داد ( .)21برای آزمون

است که عبارتند از :مهارناپذیری و خطر ،باورهای مثبت درباره نگرانی،

شناختی و نیاز به مهار افکار .این پرسشنامه در یک طیف چهار درجهای

یک عامل تشکیل شده است .عامل مزبور  36/53از واریانس عامل

از «موافق نیستم» تا «خیلی موافقم» نمرهگذاری میشود ( .)27در

زیربنایی را تبیین کرد .در پژوهش حاضر میزان پایایی پرسشنامه ترس
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ایران ،شیرین زاده دستگیری و همکاران ،ضریب همسانی درونی را

 180نفری از دانشجویان دانشکدههای مختلف دانشگاه تهران اجرا شد

زیرمقیاسها در دامنه  0/71تا  0/87و پایایی بازآزمایی این آزمون را در

برای کمالگرایی دیگرمدار  0/83و برای کمالگرایی جامعه مدار 0/78

و آلفای کرونباخ به دست آمده برای کمالگرایی خویشتن مدار ،0/90

با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس  0/91و برای
فاصله چهار هفته برای کل مقیاس 0/73و برای زیرمقیاسها در دامنه

بوده ،که نشانه همسانی درونی باالی مقیاس است .ضرایب همبستگی

افتراقی پرسشنامه نیز بررسی شده و در مجموع برای استفاده در جامعه

کمالگرایی خویشتن مدار  0/84و برای کمالگرایی دیگر مدار  0/82و

بین  40نفر از دانشجویان در دو نوبت با فاصل ه چهار هفتهای برای

 0/59تا  0/83گزارش کرد .در پژوهش مذکور روایی سازه ،همزمان و

برای کمالگرایی جامعه مدار  0/80بود که نشانه پایایی بازآزمون باالی

ایرانی از لحاظ پایایی و روایی مطلوب گزارش شده است (.)28

فرم ایران مقیاس است .همچنین در پژوهش بشارت روایی پرسشنامه

پرسشنامه کمالگرایی ( Hewitt (Perfectionism Scaleو Flett

از طریق همبستگی معنادار آن با متغیرهای روان رنجوری و مشکالت

( :)1991این پرسشنامه توسط  Hewittو  Flettدر سال  1991تدوین

بین فردی تایید شده است ( .)30جهت بررسی دادهها از روش معادالت
ساختاري و به طور خاص از روش بوت استرپینگ استفاده شد.

شده است .این پرسشنامه یک آزمون  30سوالی است که سواالت 1-10

آن کمالگرایی خویشتن مدار ،سواالت  20-11آن کمالگرایی دیگرمدار

یافت هها

و سواالت  ،21-30کمالگرایی جامعه مدار را در یک مقیاس  5درجهای

نمونه نهایی پژوهش حاضر شامل  827دانش آموز بود که از این

لیکرتی (از نمره یک تا  )5میسنجد .حداقل و حداکثر نمره آزمودنی

تعداد  55( 456درصد) دانش آموز دختر و  49( 371درصد)

در زیر مقیاسهای سه گانه به ترتیب  10و  50است .یعنی کسی که

دانش آموز پسر بودند .میانگین (انحراف معیار) سن نمونه

نمره  10را به دست آورده است ،دارای کمترین میزان کمالگرایی و

برابر  )0/85( 16/48بود .در جدول  1شاخص های توصیفی

کسی که نمره  50را کسب نموده دارای بیشترین میزان کمالگرایی

متغیرهای پژوهش و نتایج آزمون کلموگروف_اسمیرنوف ارائه

در هر یک از سه بعد کمالگرایی میباشد ( .)29در اعتباریابی مقدماتی

شده است.

فرم ایرانی این مقیاس توسط بشارت ،این پرسشنامه روی یک نمونه

جدول  .1شاخصهای توصیفی متغیرهای تحقیق

سازه

متغیرها

خودناتوان سازي تحصيلي

باورهای فراشناختی

کمال گرايي

ميانگين

انحراف معيار

چولگی

کشیدگی

Z

P

مولفه اول

3/94

1/19

-0/94

-0/05

0/251

0/061

مولفه دوم

2/56

1/33

0/41

-0/98

0/186

0/074

مولفه سوم

2/59

1/22

0/41

-0/69

0/186

0/074

مولفه چهارم

2/19

1/18

0/95

0/13

0/253

0/060

باورهاي مثبت درباره نگراني

13/28

4/78

0/32

-0/67

2/192

>0/001

کنترل ناپذيري و خطر

14/20

4/79

0/29

-0/81

2/539

>0/001

اطمينان شناختي

11/14

4/50

0/97

0/31

3/938

>0/001

نياز به کنترل افکار

14/27

4/14

0/28

-0/44

2/201

>0/001

خودآگاهي شناختي

18/20

3/50

-0/15

-0/52

2/106

>0/001

کمال گرايي خويشتن مدار

30/28

7/93

0/10

-0/14

1/238

0/093

کمال گرايي ديگرمدار

30/70

7/43

-0/03

0/05

1/446

0/030

کمال گرايي جامعه مدار

32/04

7/97

-0/18

-0/24

1/122

0/161
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ميانگين

انحراف معيار

چولگی

کشیدگی

Z

P

متغیرها
عملکرد مدار گرايشي

6/95

3/08

0/55

-0/40

3/126

>0/001

تسلط مدار اجتنابي

7/34

2/98

0/47

-0/31

3/243

>0/001

تسلط مدار گرايشي

6/68

3/25

0/47

-0/37

3/802

>0/001

عملکرد مدار اجتنابی

6/21

3/24

1/07

0/33

5/168

>0/001

نتایج تحلیل توصیفی بر اساس جدول  1نشان داد متغیر وابسته اصلی

غیر نرمال بودند (مقدار احتمال کمتر از  .)0/05علی رغم غیر نرمال

و انحراف معیار مولفه اول به ترتیب برابر  3/94و  1/19بود .در مورد

گرفتن این که تعداد نمونه زیاد بود و از طرفی شاخصهای چولگی و

بودن توزیع برخی مؤلفهها در آزمون كولموگروف_اسميرنوف ،با در نظر

یعنی سازه خودناتوان سازی از چهار مولفه تشکیل شده بود .میانگین
سایر سازه ها ،متغیرهای مشاهده ای کنترل ناپذیری و خطر ،کمال گرایی

کشیدگی مؤلفهها نشان داد که توزیع متغیرها اختالف زیادی با توزیع

داشتند .با توجه به مقادیر  zآزمون کلموگرف_اسیمرنوف و احتمال

آزمونهای پارامتریک استفاده کرد .افزون بر نرمال بودن تک متغیری،

نرمال نداشتند ،میتوان توزیع مؤلفهها را نیز نرمال فرض کرده و از

جامعه مدار و جهت گیری تسلط مدار اجتنابی بیشترین میانگین را

به دست آمده نتیجه گرفته میشود که متغیرهای مربوط به مولفه های

نرمال بودن چندمتغیری نیز از طریق شاخص ماردیا ( )>3بررسی شد.

داراي توزيع نرمال بودند ( .)P<0/05ولی برخی مؤلفهها دارای توزيع

مدل با استفاده از مدل سازی معادالت ساختاری انجام شد.

خودناتوان سازي تحصيلي ،کمال گرايي خویشتن مدار و جامعه مدار

پس از تایید پیش فرض ها و بررسی مدل اندازه گیری سازه ها ،آزمون

شکل  .1مدل ساختاری نهایی پژوهش در حالت بتای استاندارد ()n=413

میتوان نتیجه گرفت که مدل ساختاری ارائه شده دارای برازش مطلوب

نتايج نشان داد مقدار شاخص نسبت بحرانی به درجه آزادی ()χ2/df

کوچکتر از پنج ،شاخص برازش تطبیقی ( )CFIبرابر  ،0/928شاخص

میباشد .یعنی ،مدل ترس از ارزيابي منفي ،باورهاي فراشناختي و

( ،0/933 )GFIشاخص توکر_لویس ( 0/906 )TLIو مقدار ریشه

انواع جهتگيري هدف داراي برازش است.

کمالگرايي در پيشبيني خودناتوانسازي تحصيلي با نقش واسطهاي

برازش مقتصد هنجار شده ( ،0/684 )PNFIشاخص نیکویی برازش

در پژوهش حاضر ،جهت بررسی اثر میانجی جهتگيري هدف در تأثیر

میانگین مربعات خطای برآورد ( )RMSEAنیز  0/057است .همه

ترس از ارزيابي منفي بر خودناتوانسازي تحصيلي دانشآموزان از روش

این شاخصها در محدوده برازش مطلوب قرار دارند .بنابراین ،در کل
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هدف ،ترس از ارزيابي منفي بر خودناتوانسازي تحصيلي دانشآموزان تأثیر

بوت استرپینگ ( )Bootstrapingاستفاده شد .در شکل زیر مدل اثرات

مستقیم که در آن اثرات غیرمستقیم بین متغیرهای مستقل با وابسته

معناداری ندارد ( .)t=0/54 ،P=0/592بنابراین تحلیل میانجی قابل بررسی

با توجه به جدول مالحظه میشود که بدون دخالت متغیر میانجی جهتگيري

ارزيابي منفي بر خودناتوانسازي تحصيلي معنادار نمیباشد (.)P=0/801

اصلی حذف شده است نشان داده شده است:

نیست و فقط میتوان به اثر غیرمستقیم اشاره کرد .اثر غیرمستقیم ترس از

شکل  .2مدل اثرات مستقیم با حذف اثرات غیرمستقیم

جهت بررسی اثر میانجی جهتگيري هدف در تأثیر باورهاي فراشناختي

میشود که بدون دخالت متغیر میانجی جهتگيري هدف ،باورهاي

شده است .نتایج در جدول  2ارائه شده است .با توجه به جدول مالحظه

( .)t=-4/31 ،P=0/001بنابراین میتوان به تحلیل میانجی ادامه داد.

فراشناختي بر خودناتوانسازي تحصيلي دانشآموزان تأثیر معناداری دارد

بر خود ناتوانسازي تحصيلي دانشآموزان از روش بوت استرپینگ استفاده

جدول  .2جدول ضرایب برآورد شده مدل ساختاری تأثیر ترس از ارزيابي منفي بر خودناتوانسازي تحصيلي با میانجیگری انواع چهارگانه جهتگيري هدف

مسیر
اثر مستقیم ترس از ارزيابي منفي بر خودناتوانسازي

تحصيلي (بدون دخالت متغیر میانجی جهتگيري هدف)
اثر مستقیم ترس از ارزيابي منفي بر خودناتوانسازي

تحصيلي (با دخالت متغیر میانجی جهتگيري هدف)

اثر مستقیم باورهاي فراشناختي بر خودناتوانسازي

تحصيلي (بدون دخالت متغیر میانجی جهتگيري هدف)
اثر مستقیم باورهاي فراشناختي بر خود ناتوانسازي

تحصيلي (با دخالت متغیر میانجی جهتگيري هدف)

ضریب برآورد خطای معیار نسبت

اثر مستقیم اثر غیرمستقیم

P

استاندارد

استاندارد

-0/048

0/053

-0/896

0/370

-0/048

ندارد

-3/492

14/771

0/236

0/813

-0/84

-0/154

0/038

-4/031

0/001

-0/506

-0/152

0/045

3/399

0/001

-0/502

شده

برآورد

بحرانی
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0/643
()P=0/745
-0/008
()P=0/905
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مسیر
اثر مستقیم کمالگرايي بر خودناتوانسازي تحصيلي

(بدون دخالت متغیر میانجی جهتگيري هدف)

اثر مستقیم کمالگرايي بر خودناتوانسازي تحصيلي

(با دخالت متغیر میانجی جهتگيري هدف)

دوره ،24شماره ،2تابستان1401
ضریب برآورد خطای معیار نسبت

اثر مستقیم اثر غیرمستقیم

شده

برآورد

بحرانی

P

استاندارد

استاندارد

-0/139

0/066

-2/090

0/037

-0/207

ندارد

-0/011

0/640

-0/017

0/986

-0/017

-0/184
()P=0/684

ضریب رگرسیونی استاندارد شده برای مسیر غیر مستقیم باورهاي

خوب و مناسب تالش کنند؛ چرا که تمرکز الزم را ندارند؛ از سويي

 -0/008و در سطح  95درصد اطمینان معنادار نیست (.)P=0/905

آگاهی و بر آنها تسلط کافی دارند ،به راحتی میتوانند برای داشتن یك

ديگر ،افرادی که نسبت به افکار ،انتظارات ،باورها ،اهداف و عالیق خود،

فراشناختي -جهتگيري هدف -خودناتوانسازي تحصيلي برابر
از طرفی در مدل میانجی ،مسیر مستقیم باورهاي فراشناختي بر

عملکرد خوب تالش کنند و در زمینه تحصیلی بسیار موفق و بهینه

است ( .)P=0/001اما مقدار ضریب استاندارد مستقیم در مدل مستقیم

معتقدند باورهای مثبت و خودآگاهی شناختی که از جمله باورهای

عمل کنند ( .)31همين طور ،پژوهشگرانی همچون  Gavricو همكاران

خودناتوانسازي تحصيلي در سطح  95درصد اطمینان معنادار شده

فراشناختی مثبت هستند ،باعث ایجاد این احساس در دانشآموز

که برابر  -0/506بوده از لحاظ قدر مطلق کاهش پیدا کرده و -0/502

میشوند که همیشه موفقیت های تحصیلی خود را بیشتر برآورد کند و

شده است .بنابراین نتیجه گرفته میشود که جهتگيري هدف در رابطه

بین باورهاي فراشناختي و خودناتوانسازي تحصيلي دانشآموزان اثر

نسبت به کسب موفقیت درآینده امیدوار باشد ( .)32همچنین خود را

با توجه به جدول مالحظه میشود که بدون دخالت متغیر میانجی

خودآگاهی شناختی باعث میشود که دانشآموز نسبت به تواناییها

تأثیر معکوس معناداری دارد ( .)t=-2/09 ،P=0/037بنابراین میتوان

جهت کسب موفقیت و از بین بردن ضعفهای تحصیلی خود استفاده

بیشبرآورد کند و نسبت به کسب موفقیت در آینده امیدوار باشد؛ همین

میانجیگری جزیی دارد.

و ضعفهای خودآگاهی کامل داشته باشد و از تواناییهای خود در

جهتگيري هدف ،کمالگرايي بر خودناتوانسازي تحصيلي دانشآموزان

کند؛ بنابراین زمانی که دانشآموز به خودآگاهی شناختی و باور مثبت

به تحلیل میانجی ادامه داد .ضریب رگرسیونی استاندارد شده برای

درباره خود و تواناییهایش رسید ،به تدریج از میزان خودناتوانسازی

مسیر غیر مستقیم کمال گرايي -جهتگيري هدف -خودناتوانسازي

تحصیلیاش کاسته و بر موفقیتهای تحصیلی خود اضافه میکند

تحصيلي برابر  -0/184و در سطح  95درصد اطمینان معنادار نیست

( .)32کنترل ناپذیری و افکار منفی و تضاد شناختی باعث میشود که

( .)P=0/684از طرفی در مدل میانجی ،مسیر مستقیم کمالگرايي بر

خودناتوانسازي تحصيلي در سطح  95درصد اطمینان معنادار نشده

یك دانشآموز به جای تمرکز برانجام تکالیف کالس و کسب موفقیت

هدف به مدل باعث شده است که ضریب مسیر مستقیم به این دو

کند؛ بنابراین دانشآموز به خاطر عدم تالش و شکستهای تحصیلی

غیرمعنادار تبدیل شود .بنابراین نتیجه گرفته میشود که جهتگيري

خودناتوانسازی میشود .فردی که به محتوای راهبردهای فراشناختي

اثر میانجیگری کاملی دارد.

ميداند كه ميتواند چالش شناختي پیشرو را حل و فصل كند و لزومي

بیشتر ،بر شکست های تحصیلی و انجام ندادن تکالیف درسی تمرکز

است ( .)P=0/986به بیان دیگر افزودن متغیر میانجی انواع جهتگیری

متوالی كه ناشی از باورهای فراشناختی منفی اوست ،به تدریج دچار

سازه یعنی کمالگرایی با خودناتوانسازی از حالت معنادار به حالت

آگاه است و موقعیت متناسب با هر يک از راهبردها را تشخیص ميدهد،

هدف در رابطه بین کمالگرايي و خودناتوانسازي تحصيلي دانشآموزان

به استفاده از فرآيند خودناتوانسازی برای گريز از موقعیت وجود ندارد.

بحث

از سوی ديگر مهارت برنامهريزی و تنظیم فراشناختي به هدفگذاری،
انتخاب راهبرد مناسب و تخصیص منابع اشاره دارد (.)33

در تبیین وجود نقش پيشبيني كنندة باورهاي فراشناخت و

از سويي ديگر ،بندورا نيز بر اين باور است که ادراک دانشآموزان از

خودناتوانسازي تحصيلي میتوان گفت افرادی که دچار ناتوانی در

مهارت های خود بر نوع فعالیت هايي که برميگزينند ،میزاني که خود

کنترل افکارشان هستند ،نمیتوانند برای داشتن یك عملکرد تحصیلی
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پیشبینی خودناتوانسازی تحصیلی به كمك جهت گیری هدف

زمان اجراي مطالعه همزمان با ايام كرونا بود؛ و به خاطر تعطيلي مدارس،

را در آن فعالیت ها به چالش ميکشند و سرسختي و سماجتي که

پژوهش به صورت اينترنتي و در سامانه پرس آنالين اجرا شد؛ ابزار

نشان ميدهند ،تأثیر ميگذارد .در اين میان اگر حرمت نفس و به تبع

جمعآوري دادهها محدود به پرسشنامه و اجراي آن به صورت اينترنتي بود.

آن ،خودکارآمدی در يک حوزه در معرض تهديد قرار گیرد ،ممکن

همچنين ،يافتههاي اين مطالعه از جهت عواملي كه در خودناتوانسازي

است افراد به منظور مديريت اين تهديد راهبردهايي را مورد استفاده

دانشآموزان ايفاي نقش دارند ،ميتواند در مدارس و توسط مشاوران و

قرار دهند تا از حرمت خود دفاع کنند و از مهمترين اين راهبردها،

روانشناسان مدرسه و معلمان مورد استفاده قرار گيرد.

خودناتوان سازی است (.)34

با توجه به وجود رابطة بين باورهاي شناختي و نيز ترس از ارزيابي منفي

به طور كلي ،در مورد در تبيين نتايج اين پژوهش ميتوان گفت به

توسط ديگران و كمالگرايي با خودناتوانسازي تحصيلي دانشآموزان،

طور کلی ترس از شکست ،نگرانی از ارزیابی و نحوۀ تفکر دیگران در

توصيه ميشود روان شناسان مدرسه و مسئوالن ذيربط براي بهبود

مورد خود ،تدوین استانداردهای سطح باال و عدم اطمینان به کسب

اين مؤلفههاي شناختي به منظور برطرف كردن افكار خودناتوانساز

موفقیت آمیز آنها و افکاری از این دست که افراد کمال گرا با آنها دست به

فراگيران گام هاي مثبتي بردارند .به عنوان مثال ،ميتوانند دورههاي

گریبان هستند ،همگی از موارد زمینهساز بروز اضطراب در دانشآموزان

آموزش مربوط به بهبود باورهاي شناختي را در فوق برنامهمدارس اجرا

به شمار میآیند .بر اساس دیدگاه های شناختی فرض بر این است که

كنند .همچنين ،پيشنهاد ميشود مشابه اين پژوهش در ساير مقاطع

افراد کمال گرا از طرحوارههای شناختی برخوردارند که بدون توجه به

تحصيلي نيز اجرا شود و عوامل موثر در خودناتوانسازي فراگيران به

توانایی های خود ،اهدافی فراتر از توان و ظرفیت خویش بر میگزینند.

خوبي شناسايي و تبيين شوند تا گام هاي بهتري در جهت بهبود اين

آنان از شکست در دستیابی به کمال مورد نظرشان هراسان هستند و

باور در ميان فراگيران برداشته شود .از آنجايي كه ابزار جمعآوري

به جز موفقیت کامل به چیزی راضی نمیشوند .برخورداری از تفکرات

دادهها در مطالعه حاضر محدود به پرسشنامه بود ،پيشنهاد ميشود در

کمال گرایانه خود به تنهایی منجر به افت انگیزه تحصیلی و افكار
خودناتوان ساز در بين فراگيران ميشود ( .)35همين طور ،اصوالً نوجوانان

ساير پژوهش ها از ابزارهايي همچون مصاحبه نيز استفاده شود تا عوامل

دخيل در خودناتوانسازي تحصيلي دانشآموزان به خوبي مشخص شود.

وقتي در اجتماع و در بين همساالن خود هستند نگران ايـن موضوع بوده

كه ديگران در مورد آنها و تواناييشان چگونه فكر ميكنند و اين نگراني

نتیجه گیری

ممكن است ترسي در آنها ايجاد نمايد كه مانع بروز توانايي آنان گردد و

با توجه به اهميت و ضرورت دوره نوجواني كه دوره گذار مهمي در

باعث دست زدن به راهبردهاي خودناتوانسازي براي حفظ تصور مثبت

زندگي ميباشد ،يافتههاي پژوهش حاضر ميتواند شناخت بيشتر

از خود از منظر ديگران شوند .و تأكيد و فشاري كه در فرهنگ ما برروي

در مورد استفاده از رفتارهاي خودناتوانساز و پيامدهاي آن و عوامل

نوجوانان براي ابراز وجود و نشان دادن استعدادها وجود دارد زمينه

موفقيت يا شكست را در آنان باال ببرد .نوجوانان ميتوانند با آگاهي

استفاده از راهبردهاي دفاعي را موجب ميگردد (.)36

نسبت به اين عوامل حداكثر استفاده از زمان و موفقيت در مدرسه براي

در تبيين نقش واسطهاي جهت گيري هدف در اين مطالعه ميتوان

به دست آوردن سطوح باالي آموزشي را بهكار گيرند و نوجوانان تالش

گفت وجود رابطه بين جهت گيري هدف اجتنابي با خودناتوان سازي

و فعاليت خود را جهت كسب موقعيت شغلي ،مالي و تحصيلي بهتر در

منجر به نقصهايي در خودتنظیمی در افراد میشود؛ بنابراین همین

آينده افزايش دهند .دانشآموزان جهت پيشرفت و موفقيت نياز دارند

امر باعث افزایش خودناتوانسازی در چنین افرادی میشود .به عنوان

فعاليتها و تالش هاي خود را افزايش دهند و به طور كلي هر عاملي كه

نمونه ،یادگیرندگانی که خودکارآمدی ضعیفی دارند ،برای جبران

پيشرفت آنها را متوقف يا عملكرد آنها را سد مينمايد ،بايستي شناسايي

پیشرفت نکردن به استفاده از راهبردهای خودناتوانسازی متوسل

شود تا با مداخالت مناسب از عهده آنها برآيند.

میشوند .همچنین فردی که دچار اضطراب امتحان است ،در موقعیت

امتحان دچار استرس بسیار زیادی شده و از آنجا که روی جنبههای

مالحظات اخالقی

منفی موقعیت استرسزا متمرکز میشوند و از تقابل با چالش اجتناب

پیروی از اصول اخالق در پژوهش

میکنند ،با توسل به افسردگی به عنوان رفتار خودناتوانساز از مسئولیت

با توجه به مجازي بودن اجراي پرسشنامهها تاكيدي بر معرفي شخص

فردی در آن موقعیت اجتناب میکنند (.)37

نبوده و اين نكته نيز ذكر شد كه شركت در پژوهش داوطلبانه و

اين پژوهش همچون هر پژوهشی با محدوديتهايي روبرو بود .از جمله:
53

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

مجله تازه های علوم شناختی

1401 تابستان،2 شماره،24دوره
تشکر و قدردانی

مراتب سپاس ژرف خود را از همکاری و همگامی صمیمانه تمامی

اختياري بوده و اطالعات صرفاً براي كار پژوهش استفاده ميشوند و
ً اطالعات پاسخ دهندهها كام
.ال محرمانه خواهد بود

و پرسنل مدارس ابتدایی شهر اروميه که در راه گردآوری یافتههای

مشارکت نویسندگان

 مدیران،شرکت کنندگان در این پژوهش و نیز از تمامی معلمان

.پژوهش حاضر با ما نهایت همکاری را داشتند به عمل میآوریم

تمامي نويسندگان در انجام پژوهش حاضر مشاركت كردند و در نوشتن
.مقاله سهم برابر داشتند

تعارض منافع

منابع مالی

نویسندگان مقاله حاضر اعالم می نمایند که هیچ گونه تعارض منافعی در
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