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Relationships between perfectionism with self-esteem, academic achievement
and academic motivation, among the students
Fereidoon Yazdani1

چكيده
 از جمله. متخصصان بر این باورند که نهاییخواهی میتواند با بسیاری از خصوصیات روانشناختی دیگر آدمی ارتباط داشته باشد:زمينه
 این پژوهش با هدف بررسی رابطة بین: هدف. انگیزي و پیشرفت تحصیلی اشاره کرد،این متغیرها می توان به متغیرهای حرمت خود
 روي تحقیو در آن توصیفی و از نوع همبستگی: روش. پیشرفت و انگیزي تحصیلی دانشآموزان انضا گرفت،نهاییخواهی با حرمت خود
 دانشآموز بود که در سال تحصیلی245 بود و جامعه آماری آن شامل تمامی دانشآموزان پایة ششم مدارس ابتدایی شهر فامنین به تعداد
 دانشآموز (شامل051  تعداد، بر این اساس. برای نمونهگیری از روي خوشهای تكمرحلهای استفاده شد. مشغول به تحصیل بودند0931-30
 ابزارهای گردآوری دادهها شامل نسخة ترجمهشده.) انتخاب شد0301(  پسر) بر اساس فرمول حضم نمونة کرجسی و مورگان50  دختر و35
 همچنین برای سنضش. و پرسشنامه انگیزي تحصیلی هارتر بودند، سیاهة حرمت خود کوپراسمیت،و معتبرشده مقیاس نهاییخواهی هیل
 نتایج نشان داد که بین: يافتهها.پیشرفت تحصیلی دانشآموزان از معادل کمّیشدة نتایج آزمونهای کیفی ماهانة دانشآموزان استفاده شد
نهاییخواهی مثبت با حرمت خود و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان رابطه مثبت و معنادر و بین نهاییخواهی منفی با حرمت خود و پیشرفت
 همچنین معلو شد که بین نهاییخواهی مثبت با انگیزي تحصیلی درونی.)P<1/15( تحصیلی دانشآموزان رابطه منفی و معنادر وجود دارد
و بیرونی به ترتیب رابطه مثبت و منفی معنادار و بین نهاییخواهی منفی با انگیزي تحصیلی درونی و بیرونی به ترتیب رابطه منفی و مثبت

 انگیزي و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان به ایشان نحوة تمرکز، به منظور افزایش حرمت خود: نتيجهگيری.)P<1/15( معنادار وجود دارد
، نهاییخواهی، پیشرفت تحصیلی، انگیزي تحصیلی، حرمت خود: واژه كليدها.بر جنبههای مثبت نهاییخواهی آموزي داده شود
دانشآموزان ابتدایی
Background: specialists belives that the perfectionism can be related to much psychological traits of heman
beings; such as self-esteem, academic achievement and academic motivation variables. Aim: the main
purpose of this research was to determine the relationships between perfectionism with self-esteem, academic
achievement and academic motivation, among the elementary students of Famenin city, between the academic
years of 2017-2018. Method: the research method was descriptive, kind of correlational base. The statistical
population of it include all sixth grade elementary students of Famenin city. The total number of this students
were 245 people. So, in terms of one-phase cluster sampling method, 150 individual (including 95 female and
57 male) were selected based on the Krejcie & Morgan (1970) formula. The instruments were the valid and
reliable scales (the Persian copy): the Scale of Hill’s Perfectionism, Harter’s Academic Motivation
questionnaire, and also Coopersmith's Self-Esteem Inventory. Also for assessing the academic achievement
of the students, the scours of their midterm were used. Results: the results showed that there are significant
and positive relationship between the students’ positive perfectionism with self-esteem and academic
achievement and significant and negative relation between the negative perfectionism with self-esteem and
academic achievement (P> 0/05). Also there are respectively a positive and negative significant relationships
between the positive perfectionism with intrinsic and extrinsic academic motivation; and a negative and
positive significant relationships between the negative perfectionism with intrinsic and extrinsic academic
motivation (P> 0/05). Conclusions: inorder to increase the students’ self-esteem, academic achievement and
academic motivation, we must learn them to concentrate upon the positive aspects of perfectionism.
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رابطة بین نهاییخواهی با حرمت خود ،پیشرفت و انگیزي ...

مقدمه

بیان داشت که حرمت خود مهمترین زیربنا برای شکلگیری سالمت

نهاییخواهی 0یکی از سازههای شخصیتی میباشد که نقش

روانی ،عاطفی و اجتماعی افراد است (شهبازی و وزینی.)0932 ،

مهمی را در سازيیافتگی افراد ایفا مینماید .نهاییخواهی عبارت

حرمت خود مؤلفهای است که تحت ت ثیر محیط آموزشی قرار دارد

است از گرایش فرد به داشتن مضموعهای از معیارهای باالی افراطی

و وجود آن بر همه سطوح زندگی اثرگذار است.

و اهداف بلندپروازانه و جاهطلبانه و تالي افراطی برای رسیدن به این

در واقع ،حرمت خود مفهومی بسیار کلی است که نسبت به اعتماد

اهداف و معیارهای بسیار باال برای عملکرد ،همراه با خود

بهنفس اهمیت بسیار زیادتری دارد .به عنوان مثال کودکی ممکن

ارزشیابیهای انتقادی و افراطی و عد اعتماد بهنفس (هویت و فلت،2

است در زمینههای مختلف ورزشی ،تحصیلی و ...موفقیتهای زیادی

 .)0331معموالً زندگی افراد کمالگرا در یك سلسله بایدها و نبایدها

داشته باشد ،امّا در نهایت حس خوبی نسبت به خود نداشته باشد و از

خالصه میشود .آنان باید در هر کاری به حد کمال برسند و به بهترین

خود راضی و خشنود نباشد .بنابراین ،اعتماد بهنفس به کار وی

شیوه آن را انضا دهند و گرنه راضی نخواهند شد و نرسیدن به کمال

نمیآید .اما ،افرادی که حرمت خود باالیی دارند برای خود و دیگران

آنها را دچار اضطراب ،افسردگی و احساس گناه شدید میکند

ارزي و احترا زیادی قائل هستند در زمینههایی که نیاز دارند ،اعتماد

(آرمین ،سهرابی ،و کاظمی .)0931 ،اما ،نهاییخواهی لزوماً به عنوان

بهنفس کافی نیز دارند (اکبریشایه ،مهرابیزادة هنرمند ،زارعزادگان،

یك عامل منفی شناخته نشده است ،بلکه به عنوان عاملی که میتواند

احمدیان ،عیدیبایگی.)0930 ،

پیامدهای مثبت و مفیدی نیز داشته باشد ،مطرح است .گرایش طبیعی

بررسی اینکه نهاییخواهی (و بهویژه نهاییخواهی مثبت و منفی)

افراد در جهت حرکت به سمت تحقو تواناییهای بالقوه خودشان

چه رابطهای میتواند با حرمت خود دانشآموزان داشته باشد ،از

است؛ هرچند ممکن است در این راه با برخی موانع محیطی و

ارزي و اهمیت ویژهای برخوردار است .تحقیقات نشان از آن دارند

اجتماعی روبهرو شوند .البته رسیدن به کمال و شکوفا ساختن

که افزایش حرمت خود ،احساس توانمندی و ارزيمندی را در

استعدادها و تواناییهای نهفته و بالقوه فرد بهخودیخود بسیار

دانشآموزان احیا میکند .در واقع ،میتوان بیان داشت که میل به

ارزشمند است و در این وادی نهاییخواهی امری مثبت و پسندیده

نهاییخواهی مثبت در افزایش حرمت خود و به تبعِ آن تغییرات مثبتی

است (میرشکاری و سعادتمند .)0934 ،بنابراین ،باید گفت که

همچون بهبود پیشرفت تحصیلی و افزایش تالي برای کسب

بیتردید نهاییخواهی یکی از ویژگیهای شخصیتی میباشد که

موفقیت ،اعتماد بهنفس و لذّتبردن از تعامل و ارتباط با دیگران را

میتواند هم سازنده ،مفید و مثبت باشد و هم عصبی و کژکُنش.

در دانشآموزان بیدار میکند .یافتههای پژوهشی نشان دادهاند که

پژوهش و نظریهپردازی پیرامون نهاییخواهی طی سه دهه گذشته

نهاییخواهی مثبت با حرمت خود باالتر و نهاییخواهی منفی با

روند روبهرشدی داشته است (یوسفزاده ،یعقوبی و رشیدی.)0930 ،

حرمت خود پایینتر ارتباط دارد (اسلمی ،خیّر و هاشمی .)0932 ،در

بر مبنای همین پژوهشها ،متخصصان بر این باورند که نهاییخواهی

همین راستا ،مددی ،کالتبری ،صمدزاده ،و کیخایفرزانه ( )2100در

میتواند با بسیاری از خصوصیات روانشناختی دیگر آدمی ارتباط

پژوهشی معلو میکنند که بین حرمت خود و بُعد نهاییخواهی منفی

داشته باشد .از جمله این متغیرها در محیط آموزشگاه میتوان به

رابطه منفی و معنادار وجود داشته است .همچنین حجلو ،صبحی

متغیرهای حرمت خود ،9انگیزي تحصیلی و پیشرفت تحصیلی اشاره

قراملکی و محمدی ( )0932در پژوهشی مشخص میکنند که افراد

کرد.

دارای نهاییخواهی سالم در مقایسه با افراد دارای نهاییخواهی ناسالم

حرمت خود عبارت است از آنچه که ما در مورد خودمان فکر

احساس حرمت خود باالتری پس از مداخله داشتهاند .خسروپور و

میکنیم ،ویژگیهایی از خودمان که با دیگران مقایسه میکنیم و

نیکویی ( )0939هم در پژوهشی نشان میدهند که بین عملکرد

همچنین تواناییمان برای رسیدن به نتیضهای قابل قبول در مورد

تحصیلی دانشضویان با نهاییخواهی ،انگیزي پیشرفت ،حرمت خود

مسائلی که مهم میدانیم (یوسفزاده و همکاران .)0930 ،میتوان

آنها رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و این متغیرها بر رویهم 90
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درصد پراکنش نمرات عملکرد تحصیلی دانشضویان را تبیین میکنند.

تما مقیاسهای انگیزي درونی همبستگی مثبت و معنادار و بین

باقرزاده ( )0934نیز در پایاننامه کارشناسی ارشد خود مشخص

نهاییخواهی بهنضار (مثبت) با تما مقیاسهای انگیزي بیرونی رابطة

میکند که بین یکی از مؤلفههای نهاییخواهی والدین به نا

منفی و معنادار وجود دارد .آنها همچنین مشخص میکنند که بین

نهاییخواهی خویشتن -مدار با حرمت خود فرزندان آنها رابطه مثبت

نهاییخواهی نابهنضار (منفی) و تما مقیاسهای انگیزي درونی

و معنادار وجود دارد ،اما در دیگر مؤلفههای نهاییخواهی والدین با

رابطة همبستگی منفی و معنادار و بین نهاییخواهی منفی و تما

حرمت خود فرزندان رابطة معناداری یافت نمیکند .عالوه بر موارد

مقیاسهای انگیزي بیرونی رابطه مثبت وجود دارد .رَ  )2115( 9نیز

باال ترامپتر و واتسون و اولیری )2111( 0نیز در بررسی رابطه

در پژوهشی نشان میدهد که نهاییخواهی مثبت رابطة مثبت و معنادار

نهاییخواهی و حرمت خود در دانشآموزان به این نتیضه رسیدند که

با پیشرفت تحصیلی باال ،انگیزي پیشرفت باال ،ویژگیهای شخصیتی

حرمت خود به فرد کمك میکند که صرفنظر از موفقیت یا

مثبت ،و استفاده کارآمد از راهبردهای سازيپذیری دارد.

شکست ،به خود احترا بگذارد و این امر با نهاییخواهی مثبت

انگیزي تحصیلی یکی از ملزومات یادگیری بهحساب میآید

هماهنگ است ،در حالی که نهاییخواهی منفی با خودانتقادگری و

و چیزی است که به رفتار شدّت و جهت میبخشد و در حفظ

کاهش حرمت خود ارتباط دارد.

تداو آن به یادگیرنده کمك میکند .در واقع انگیزي آن چیزی

از دیگر عواملی که پیشبینی میشود با نهاییخواهی افراد در

است که به یادگیرنده انرژی میدهد و فعالیتهای او را هدایت

محیط آموزشگاه ارتباط داشته باشند ،متغیر انگیزي تحصیلی است.

میکند (نصری ،تیموری ،حمیدیمضلج .)0932 ،بدیهی است پیدا

انگیزي را به نیروی پیشران ارگانیز در جهت رسیدن به اهداف

کردن جهت و شدت رابطه بین انواع نهاییخواهی (مثبت و منفی) با

تشبیه میکنند .نیروی انگیزشی هر فرد به سوی رشد و خودشکوفایی

انگیزي تحصیلی دانشآموزان نیز از اهمیت و فواید کاربردی و

است .انگیزي تحصیلی به فرآیندهای درونی گفته میشود که

پژوهشی کافی برخوردار است.

فعالیتها را تحریك میکنند و با هدف دستیابی به دستاوردهای

از موضوعات دیگری که میتوان با نگاه به نهاییخواهی به

تحصیلی خاص تداو مییابند (نعمت طاوسی .)931 ،همه افراد نیاز

بررسی آن پرداخت ،پیشرفت تحصیلی میباشد .میزان پیشرفت

دارند که تواناییهای بالقوه خود را تا باالترین اندازة ممکن شکوفا

تحصیلی دانشآموزان در همة نظا های تعلیم و تربیت جهان یکی از

کنند و به رشدی فراتر از رشد کنونی خود دست یابند .افرادی که از

شاخصهای موفقیت در فعالیتهای علمی است (عابدینی.)0935 ،

انگیزي تحصیلی کافی برخوردارند ،برای کسب موفقیت تالي و

پیشرفت تحصیلی در نظا آموزشی معموالً به معنای کسب نمرات و

کوشش بیشتری از خود نشان میدهند و در نتیضه به پیشرفت باالتری

درجات تحصیلی مطلوب و پیشرفت از یك دوره به دورة تحصیلی

در تحصیل دست پیدا میکنند .وقتی در نظا آموزشی مشکالتی

باالتر است .پیشرفت تحصیلی از مسائل مهمی است که محور بسیاری

همچون اُفت تحصیلی رُخ میدهد ،از انگیزي یادگیرنده ،به عنوان

از پژوهشهای آموزشی و روانشناسی قرار دارد و به توانایی آموخته

یکی از علل مهم یاد میشود .در کاربردهای آموزشی انگیزي ،به

شده یا اکتسایی فرد در موضوعات آموزشگاهی اطالق میشود که از

تعابیر مختلفی از قبیل انگیزي تحصیلی یا انگیزي یادگیری برخورد

طریو آزمونهای معلم -ساخته 4و گاهی هم از طریو آزمونهای

میکنیم و صاحبنظران منبع این انگیزي را گاهی درونی و گاهی

فراگیر و استانداردشده 5اندازهگیری میشود (نویدی.)0932 ،

بیرونی میدانند (کالرک .)2101 ،2در رابطه با همبستگی میان

بررسی پیشرفت تحصیلی دانشآموزان یکی از مسائل اساسی در

نهاییخواهی و انگیزي تحصیلی ،پژوهشها نشان از رابطه معنادار

ارتقای کیفیت آموزي است ،چون امروزه هدف اصلی تعلیم و

میان این دو متغیر دارند .برای مثال :شیخاسمعیلی و کریمی ()0934

ترییت ،ایضاد تغییر نهتنها صرفاً در میزان دانش افراد است ،بلکه

در پژوهشی نشان میدهند که بین نهاییخواهی بهنضار (مثبت) با

همچنین تغییر در گستري تواناییها و ارتقاء توانشهای آنها است

Trumpeter, Watson, & O’Leary
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(کورا و آلحبیشی .)2104 ،0در مرور بر ادبیات پژوهشی موجود

اجرای طرحهای پژوهشی وسیعتر و کاملتر در این حوزه باشد.

میبینیم که بین متغیر نهاییخواهی و پیشرفت تحصیلی همبستگی

به هر روی ،با توجه به آنکه پژوهشهای کافی و وافی پیرامون

وجود دارد .برای نمونه بخشیشورجانی ( )0933در پژوهشی نشان

رابطه انواع نهاییخواهی (مثبت و منفی) با متغیرهای حرمت خود،

میدهد که بین متغیر نهاییخواهی با متغیرهای افسردگی و عملکرد

انگیزي و پیشرفت تحصیلی در بین دانشآموزان ابتدایی صورت

تحصیلی بهترتیب همبستگی مثبت و منفی معنیدار وجود دارد.

نگرفته است و نیز با توجه به آنکه نتایج پژوهشهای حاصله نیز

روحافزا ،افشار ،صادقی ،سلیمانی ،سعادتی ،متینپور ،و اسداللهی

گاهی با هم در تناقض هستند؛ بنابراین ،در این پژوهش بهدنبال آن

( )2101نیز در پژوهشی مشخص میکنند که نهاییخواهی مثبت و

هستیم تا به تبیین رابطه بین نهاییخواهی با حرمت خود ،انگیزي

منفی به ترتیب پیشبینیکنندههای معنادار برای پیشرفت تحصیلی به

تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان پایة ششم ابتدایی بپردازیم.

ترتیب باال و پایین هستند .پیشقد و آخوندپور ( )2100هم در

فرضيهها

پژوهشی نشان میدهند که بین پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ،با

بر این اساس ،فرضیههای این تحقیو شامل موارد زیر هستند:

میزان نهاییخواهیشان رابطه منفی و معنادار وجود دارد .همچنین
کلوسون و بوتیلییر )2100( 2در پژوهشی نشان میدهند که در بین
دانشضویان ممتاز ،نهاییخواهی با مشغولیت تحصیلی آنها رابطه مثبت
و معنادار دارد .اما ،نهاییخواهی با اهمالکاری در بین این دانشضویان
رابطه منفی و معنادار داشته است.
مس له پیشرفت تحصیلی در مدارس از جمله مسائلی است که ذهن
رهبران و مدیران جامعه و در نتیضه محققان را به خود جلب کرده
است .این که چه عواملی بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان ت ثیر
میگذارد ،یا سهم و مشارکت هر عامل چه اندازه است ،همواره از
حیطههای مورد عالقة پژوهشگران تربیتی و حتی روانشناسان تربیتی
بوده است (ربیعینژاد ،کضباف ،مظاهری ،طالبی و عابدی.)0935 ،
از آنضا که داشتن حرمت خود ،انگیزي و پیشرفت تحصیلی باال
از نتایج مهم فعالیتها و تاليهای آموزشی است ،شناسایی هر عامل
یا متغیری که بتواند نقشی در پیشبینی یا ایضاد تغییر مثبت در مقدار
و کیفیت این متغیرها (حرمت خود ،انگیزي و پیشرفت تحصیلی)
داشته باشد ،از اهمیت و ضرورت کافی برخوردار است .زیرا ،با
شناسایی و تبیین عاملها یا متغیرهای مرتبط با این بروندادهای
ارزشمند می توانیم زمینه تغییر یا افزایش در آنها را فراهم آوریم و به
کارگزاران نظا تعلیم و تربیت نشان دهیم که چگونه میتوانند با تغییر
در متغیر پیشبین (نهاییخواهی) ،کیفیت و کمیت این بروندادها را
دستخوي تغییرات بهینه قرار دهند .عالوه بر این ،نتایج اینچنین
پژوهشی میتواند زمینه طرح موضوعات و فرضیههای پژوهشی دیگر
را برای پژوهشگران عالقهمند در این حوزه فراهم آورد و زمینهساز
Koura & Al-Hebaishi
Closson & Boutilier

1.
2.

•

بین نهاییخواهی بهنضار و نابهنضار (مثبت و منفی) با
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان رابطه وجود دارد.

•

بین نهاییخواهی بهنضار و نابهنضار (مثبت و منفی) با
حرمت خود دانشآموزان رابطه وجود دارد.

•
•

بین نهاییخواهی بهنضار و نابهنضار (مثبت و منفی) با
انگیزي تحصیلی درونی دانشآموزان رابطه وجود دارد.
بین نهاییخواهی بهنضار و نابهنضار (مثبت و منفی) با
انگیزي تحصیلی بیرونی دانشآموزان رابطه وجود دارد.
روش

این پژوهش از نوع تحقیقات کمّی است و به لحاظ هدف
پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی بهحساب میآید .و به لحاظ روي
گردآوری دادهها تحقیقی توصیفی و از نوع همبستگی است .جامعه
آماری این پژوهش را تمامی دانشآموزان پایة ششم دورة ابتدایی
شهر فامنین تشکیل میدهند که در سال تحصیلی  0931-30در
مدارس ابتدایی این شهر مشغول به تحصیل بودهاند .تعداد کل این
دانشآموزان بر اساس آمار تهیه شده از ادارة آموزي و پروري
شهرستان فامنین  245دانشآموز بوده که شامل  099دختر و  002پسر
میشدهاند .حضم نمونه بر اساس جدول حضم نمونه کرجسی و
مورگان 051 )0301( 9دانشآموز تعیین شد .ضمناً برای نمونهگیری
از روي نمونهگیری خوشهای تكمرحلهای استفاده کردیم .به این
معنا که ابتدا نا تمامی مدارس دخترانه و پسرانه ابتدایی شهر فامنین
که دارای دانشآموز پایة ششم بودند را از ادارة آموزي و پروري

Krejcie and Morgan

3.

003

فریدون یزدانی

اخذ و سپس بر اساس حضم افراد موجود در این مدارس ،یك یا دو
مدرسه را به عنوان خوشه انتخاب کردیم .سپس ،تمامی دانشآموزان
پایة ششم مدارس منتخب را در مطالعه شرکت دادیم .بر این اساس،
 051دانشآموز (شامل  35دختر و  50پسر) را که در  4مدرسه و 1
کالس از مدارس شهر فامنین مشغول به تحصیل بودند را انتخاب و

گرفته بودند .عاملهای مثبت شامل عاملهای" :نظم و سازماندهی"،

"هدفمندی"" ،تالي برای عالی بودن" ،و "استانداردهای عالی
برای دیگران" را شامل میشد و عاملهای منفی شامل عاملهای:

"نیاز به ت یید"" ،تمرکز بر اشتباهات" " ،ادراک فشار از سوی
والدین" و "نشخوار فکری" را شامل میشده است.

مورد مطالعه قرار دادیم .لیکن ،در مدرسه زینبیه  2دانشآموز در

نسخة مورد استفاده در این پژوهش برگرفته از پژوهش

کالس حضور نداشتند ،بنابراین تعداد نمونه به  043نفر کاهش یافت.

جمشیدی ،حسینچاری ،حقیقت و رزمی ( )0933بوده است.

در جدول زیر تعداد نمونههای انتخابشده از مدارس منتخب آمده
است:

جمشیدی و همکاران ( )0933در پژوهشی با عنوان "اعتباریابی مقیاس
جدید نهاییخواهی" ،مقیاس  53گویهای هیل و همکاران ( )2114را
بر روی دانشآموزان شهر شیراز اجرا و درستی سازه 2و درستی

جدول .0تعداد نمونههای منتخب از مدارس انتخاب شده در نمونهگیری خوشهای
انتخابشده در

تعداد کالس

تعداد

تعداد

مرحله اول

در پایة ششم

دانشآموز

غایبین

بلی

 0کالس

25

1

بلی

 2کالس

59

2

همکاران ( )0933منضر به کاهش مقیاس از  53گویه به  50گویه و

بلی

 2کالس

41

1

دربرگیرنده  1عامل (شامل  9عامل سازگار و  9عامل ناسازگار)

اما خمینی

بلی

 0کالس

92

1

میشود .گویههای حذفشده در پژوهش جمشیدی و همکاران

 09آبان

خیر

 0کالس

91

1

عصمتیه

خیر

 0کالس

91

1

( )0933شامل گویههای  ،43 ،93 ،95 ،90 ،20 ،03 ،01و  55بوده

ناصری

خیر

 0کالس

91

1

 3کالس

245

043

نا مدرسه
حضرت
ابوالفضل
زینبیه
شهید جواد
نقدی

مضموع

همگرایی 9آن را محاسبه و مورد ت یید قرار میدهند .همچنین میزان
قابلیت اعتماد آن را با استفاده از آزمون الفای کرونباخ محاسبه و مورد
ت یید قرار میدهند .تحلیل عاملی مقیاس از سوی جمشیدی و

است .عاملهای سازگار در پژوهش جمشیدی و همکاران ()0933

شامل "تالي برای عالی بودن"" ،هدفمندی" و "نظم و

سازماندهی" و عاملهای ناسازگار شامل " استانداردهای باال برای
ابزار

دیگران" ادراک فشار از سوی والدین" و "تلقی منفی از خود" می

برای گردآوری دادههای مربوط به سه متغیر از متغیرهای مورد

شود .در جدول زیر گویههای مربوط به سنضش هر یك از عاملهای

مطالعه ،از نسخة ترجمهشدة سه مقیاس به نا های پرسشنامه

منفی و مثبت در مطالعة جمشیدی و همکاران ( )0933آمده است.

نهاییخواهی هیل ،هولسمن ،فور و کیبلر ،ویسنت و کندی،)2114( 0

جدول .2عاملهای استخراجشده و گویههای مربوطه در تحلیل عامل اکتشافی

پرسشنامه حرمت خود کوپراسمیت ( )0310و پرسشنامه انگیزي

جمشیدی و همکاران ( )0933برای مقیاس نهاییخواهی هیل
نوع عامل

تحصیلی هارتر ( )0330استفاده شد .همچنین جهت سنضش پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان ،نتایج کیفی آزمون نیمسال دو آنها را به
کمیّت تبدیل و مورد استفاده قرار دادیم .در ادامه هر یك از اینها
معرفی میشوند:
مقیاس سنضش نهاییخواهی :جهت سنضش متغیر نهاییخواهی
از نسخة ترجمهشده و معتبرشده نهاییخواهی تهیه شده توسط هیل و
همکاران ( )2114استفاده شد .هیل و همکاران ( )2114برای این

گویههای سنضشکننده

تالي برای عالی بودن

40 ،93 ،99 ،25 ،0

هدفمندی

52 ،45 ،90 ،23 ،20 ،00 ،09 ،3 ،5

نظم و سازماندهی

51 ،50 ،44 ،91 ،94 ،23 ،21 ،02 ،4

منفی

استانداردهای عالی برای دیگران

51 ،49 ،03 ،00 ،9

(ناسازگار)

ادراک فشار از سوی والدین

53 ،54 ،40 ،29 ،05 ،0

مثبت
(سازگار)

گویهها در این پرسشنامه بر اساس مقیاس  5درجهای لیکرت به
صورت کامالً موافقم=  ،5تاحدی موافقم=  ،4نه موافقم نه مخالفم=

مقیاس  4عامل سازگار (مثبت) و  4عامل ناسازگار (منفی) در نظر

 ،9تا حدی مخالفم=  ،2کامالً مخالفم=  0نمرهگذاری میشوند.

1.

3.

Hill, Huelsman, Furr, Kibler, Vicente, & Kennedy
construct validity

2.

convergent validity
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رابطة بین نهاییخواهی با حرمت خود ،پیشرفت و انگیزي ...

مضموع نمرات دانشآموز در عاملهای مثبت ،نمایانگر نمرة

بحرانی ( )0933استفاده شده است .بحرانی در یك مطالعه که بر روی

نهاییخواهی سازگار و مضموع نمرات دانشآموز در عاملهای

یك نمونه  033نفری از دانشآموزان دورة راهنمایی شهر شیراز انضا

منفی ،نشانگر نمرة نهاییخواهی ناسازگار او است .جمشیدی و

داد ،درستی ابزار را به شیوة همسانی درونی مورد بررسی و به ت یید

همکاران ( )0933در تحلیل عاملی اکتشافی خود مشخص میسازند

رساند .بر این اساس میزان همسانی درونی مقیاس از طریو همبستگی

که ابعاد نهاییخواهی مثبت و منفی به ترتیب قادر به تبیین  92/10و

گویهها با نمره کل آزمون را در دامنهای بین  1/91تا  1/03محاسبه

 20/9درصد از واریانس نمرات کل آزمون هستند.

میکند .همچنین برای سنضش قابلیت اعتماد آزمون یادشده از دو

مقیاس سنضش انگیزي تحصیلی :برای سنضش انگیزي تحصیلی

روي آلفای کرونباخ و بازآزمایی 0استفاده میکند .که نتایج هر دو

دانشآموزان از مقیاس انگیزي تحصیلی هارتر ()0330 ،0331

آزمون بیانگر قابلیت اعتماد مناسب و مقبول مقیاس یادشده است .در

استفاده شد .پرسشنامة انگیزي تحصیلی هارتر شامل  99گویه است

جدول زیر مقادیر ضرایب برآورد شده برای پارهمقیاسهای آزمون

که به منظور سنضش انگیزي تحصیلی دانشآموزان دورههای

انگیزي تحصیلی هارتر که در مطالعه بحرانی ( )0933انضا شده،

مختلف تحصیلی از ابتدایی گرفته تا متوسطه مورد استفاده قرار

آمده است:

میگیرد .در این پژوهش از نسخة فارسی مورد استفاده در مطالعة
جدول .9قابلیت اعتماد برآوردشده برای مقیاس کوتاه شده نهاییخواهی در مطالعه جمشیدی و همکاران ()0933
نوع ضریب

انگیزي درونی

انگیزي بیرونی

خويآیندی معلم

وابستگی به قضاوت معلم

ترجیو کار آسان

چیرگی مستقالنه

کنضکاوی

کشاکش

(تعداد گویه)

( 00گویه)

( 01گویه)

( 4گویه)

( 1گویه)

( 1گویه)

( 5گویه)

( 1گویه)

( 1گویه)

آلفای کرونباخ

1/35

1/13

1/10

1/10

1/19

1/15

1/01

1/30

بازآزمایی

1/31

1/02

1/05

1/19

1/02

1/12

1/13

1/03

مقیاس اولیه تهیه شده توسط هارتر ( )0331 ،0330انگیزي

ضعیف ،کسب نمرة بین  11تا  33نشانگر انگیزي تحصیلی متوسط

تحصیلی درونی و بیرونی دانشآموز را با سؤالهایی میسنضید که

و کسب نمرة باالتر از  33بیانگر انگیزي تحصیلی باال است .همچنین

پاسخ دانشآموز را در یکی از دو قطب انگیزي درونی یا بیرونی قرار

مضموع نمرات دانشآموز در گویههای مربوط به عامل انگیزي

میداد ،لیکن از آنضا که در بسیاری از موضوعهای تحصیلی

درونی ،میزان انگیزي درونی و مضموع نمرات دانشآموز در

انگیزه های بیرونی و درونی هر دو با هم نقش دارند ،لپر ،کورپوس و

گویههای مربوط به عامل انگیزي بیرونی ،میزان انگیزي بیرونی او را

ایونگر ،2115( 2به نقل از بحرانی )0933 ،مقیاس هارتر را به شکل

نشان میدهد .مضموع نمرات دانشآموز در هر یك از خردهمقیاسها

مقیاسهای معمول درآوردند که هر سؤال تنها یکی از دالیل انگیزي

(خويآیندی معلم ،وابستگی معلم ،کار آسان ،چیرگی مستقالنه،

درونی و بیرونی را مورد سنضش قرار دهد .بحرانی ( )0933در مطالعه

کنضکاوی ،و کشاکش) میزان نمره او را در هر خرده مقیاس نشان

خود از نسخة ترجمه شدة لپر و همکاران ( )2115استفاده کرده است.
در مقیاس معتبرشده بحرانی ( )0933هر گویه در یك مقیاس 5
گزینهای در طیف لیکرت( ،بهترتیب شامل :هیچوقت= 0؛ بهندرت=

میدهد .خرده مقیاسهای "چیرگی مستقالنه"" ،کنضکاوی" ،و

"کشاکش" بر روی هم انگیزي دورنی را میسنضند و

خردهمقیاسهای "خويآیندی معلم"" ،وابستگی معلم" و "کار

2؛ گاهی= 9؛ اکثر اوقات= 4؛ تقریباً همیشه=  ،)5نمرهگذاری

آسان" بر روی هم میزان انگیزي بیرونی را مورد سنضش قرار

میشود .ضمناً نمرهگذاری در گویههای ،03 ،01 ،05 ،01 ،3 ،5 ،4 ،9

میدهند.

 ،20 ،20و  90برعکس است .مضموع نمرات دانشآموز در کل

مقیاس حرمت خود :به منظور سنضش حرمت خود دانشآموزان

پرسشنامه نمایانگر میزان انگیزي تحصیلی کلی او است .بر این
اساس ،کسب نمرة بین  99تا  11معرف میزان انگیزي تحصیلی
test-retest

1.

Lapper, Corpus & Iyengar

2.

020

فریدون یزدانی

از پرسشنامه حرمت خود 0کوپراسمیت که شامل  53گویه است

تحصیلی دانشآموزان از نتایج کیفی آزمون ماهانة آنها استفاده شد.

استفاده شد .این پرسشنامه در واقع ،احساسات ،عقاید یا واکنشهای

بر این اساس میانگین نتایج کیفی آزمون اسفندماه این دانشآموزان،

فرد را توصیف میکند و آزمودنی باید به گویههای آن با

به نتایج کمّی تبدیل و سپس مورد استفاده قرار گرفتند .در جدول

عالمتگذاری در دو خانه «به من شبیه است (بلی)» یا «به من شبیه

مقابل نحوة تبدیل نتایج آزمونهای کیفی به کمّی آمده است.

نیست (خیر)» پاسخ دهد (امانی .)0934 ،نمرات خردهمقیاسها و هم
چنین نمرة کلی ،امکان مشخص کردن زمینهای را که در آن افراد

جدول .5نحوة تبدیل نتایج کیفی پیشرفت تحصیلی دانشآموزان پایة ششم به
نتایج کمّی

واجد تصویر مثبتی از خود است را فراهم میسازد (کوپراسمیت،

سطوح پیشرفت در سنضش کیفی

معادل کمّی پیشرفت تحصیلی

 .)0310حداکثر نمره کل حرمت خود برابر  51است (امانی.)0934 ،

حد وسط

نیاز به تالي بیشتر

نمرههای زیر 01

0

بررسیها در ایران و خارج از ایران بیانگر آن است که این آزمون از

قابل قبول

نمرههای بین 01-09

02

متوسط

نمرههای بین 09-01

05

گولن2

خوب

نمرههای بین 01-03

00

خیلیخوب (بسیار خوب)

نمرههای بین 03-21

03

درستی و قابلیت اعتماد قابل قبولی برخوردار است .هرز و

( )0333ضریب آلفای کرونباخ  1/33را برای این آزمون گزاري
کردهاند که نشان میدهد آزمون از قابلیت اعتماد کافی برخوردار
است .ادموندسون و همکاران (2111؛ به نقل از نایبیفرد )0932 ،نیز
ضریب همسانی درونی  1/31تا  1/31را برای آزمون حرمت خود
کوپراسمیت گزاري کردهاند .پورشافعی ( )0901قابلیت اعتماد این
آزمون را به روي بازآزمایی محاسبه و ضریب قابلیت اعتماد  1/00را
برای آن بهدست آورده است .ثابت ( )0905درستی همگرای مثبت

دادهها و يافتهها
قبل از آزمون فرضیههای پژوهش ابتدا باید با استفاده از آزمون
کلوموگروف-اسمیرنف به بررسی توزیع دادههای متغیرهای پژوهش
بپردازیم .به جدول زیر نگاه کنید:
جدول .1بررسی وضعیت بهنضاری توزیع دادههای متغیرهای تحت مطالعه

بین آزمون کوپراسمیت و آزمون حرمت خود آیسنك را را محاسبه

متغیرها

تعداد

آماره کلوموگروف-اسمیرنف

معناداری

نهاییخواهی منفی

043

4/30

1/10

و ضریب درستی همگرای  1/31را بهدست آورده است که نشان

نهاییخواهی مثبت

043

9/55

1/10

میدهند که آزمون از درستی کافی برخوردار است .پرسشنامه

انگیزي تحصیلی کلی

043

9/93

1/10

یادشده مشتمل بر پنج موضوع است که عبارتاند از انضا تکالیف

انگیزي درونی

043

9/93

1/10

انگیزي بیرونی

043

5/24

1/10

آموزشی ،روابط اجتماعی ،خانواده ،خود و آینده و دارای چهار

پیشرفت تحصیلی

043

4/00

1/10

حرمت خود

043

9/13

1/10

خرده مقیاس است ،که در جول زیر آمده است:
جدول .4خرده مقیاسها و گویههای سنضشکننده آنها در سیاهة حرمت

همان گونه که از جدول  1استنباط میشود ،خروجی آزمون

خود کوپر اسمیت
خرده مقیاسها
حرمت خود کلی
حرمت خود اجتماعی
(همساالن)
حرمت خود خانوادگی
(والدین)
حرمت خود تحصیلی
(آموزشی)

کولوموگروف -اسمیرنوف برای تمامی متغیرهای پژوهش معنادار

سؤاالت هر خرده مقیاسها
،42 ،91 ،90 ،23 ،24 ،20 ،00 ،01 ،05 ،01 ،3 ،3 ،2 ،0

است ( .)P<1/15این به این معنی است که دادههای مورد نظر از

50 ،51 ،50

توزیع بهنضاری برخوردار نیستند .بنابراین ،برای آزمون فرضیههای

،45 ،44 ،93 ،93 ،90 ،92 ،91 ،25 ،29 ،22 ،03 ،00 ،4 ،9

پژوهش باید از آمارهای ناپارمتری استفاده کرد .بنابراین برای آزمون

53 ،59 ،52 ،41

تمامی فرضیههای پژوهش از ضریب همبستگی رتبهای اسپیرمن

54 ،40 ،41 ،99 ،21 ،03 ،02 ،5

استفاده شده است.
فرضیه اول پژوهش« :بین نهاییخواهی مثبت و منفی با پیشرفت

51 ،43 ،49 ،95 ،23 ،04 ،0

تحصیلی دانشآموزان رابطه وجود دارد» .به جدول  0نگاه کنید:

مقیاس سنضش پیشرفت تحصیلی :به منظور سنضش پیشرفت
)self-esteem inventory (SEI

1.

Herz & Gullone

2.

022

رابطة بین نهاییخواهی با حرمت خود ،پیشرفت و انگیزي...

جدول .0همبستگی رتبهای بین نهاییخواهی مثبت و منفی با پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان
سطو معناداری

متغیرها

مقدار همبستگی

نهاییخواهی مثبت با پیشرفت تحصیلی

1/32

1/110

نهاییخواهی منفی با پیشرفت تحصیلی

-1/33

1/110

همانگونه که از جدول  0مشخص است بین نهاییخواهی مثبت

با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنادار ( )P<1/15و لیکن بین
نهاییخواهی منفی و پیشرفت تحصیلی رابطه منفی و معنادار

( )P<1/15وجود دارد.

فرضیه چهار پژوهش« :بین نهاییخواهی مثبت و منفی با انگیزي
تحصیلی بیرونی دانشآموزان رابطه وجود دارد» .به جدول  01نگاه
کنید:
جدول .01همبستگی رتبهای بین نهاییخواهی مثبت و منفی با انگیزي
تحصیلی بیرونی دانشآموزان
متغیرها
نهاییخواهی مثبت با انگیزي تحصیلی
بیرونی
نهاییخواهی منفی با انگیزي تحصیلی
بیرونی

مقدار همبستگی

سطو معناداری

-1/32

1/110

1/31

1/110

فرضیه دو پژوهش« :بین نهاییخواهی مثبت و منفی با حرمت
خود دانشآموزان رابطه وجود دارد» .به جدول  3نگاه کنید:
جدول .3همبستگی رتبهای بین نهاییخواهی مثبت و منفی با حرمت خود
دانشآموزان
سطو معناداری

متغیرها

مقدار همبستگی

نهاییخواهی مثبت با حرمت خود

1/04

1/110

نهاییخواهی منفی با حرمت خود

-1/03

1/110

همانگونه که از جدول 01مشخص است بین نهاییخواهی مثبت
با انگیزي تحصیلی بیرونی دانشآموزان رابطه منفی و معنادار

( )P<1/15و لیکن بین نهاییخواهی منفی و انگیزي تحصیلی بیرونی
رابطه مثبت و معنادار ( )P<1/15وجود دارد.

بحث و نتيجهگيری
یافتة نخست پژوهش :مشخص شد که بین نهاییخواهی مثبت با

همانگونه که از جدول  3مشخص است بین نهاییخواهی مثبت

پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنادار ،اما بین نهاییخواهی منفی و

با حرمت خود دانشآموزان رابطه مثبت و معنادار ( )P<1/15و لیکن

پیشرفت تحصیلی رابطه منفی و معنادار وجود دارد .این یافته مطابو با

بین نهاییخواهی منفی و حرمت خود دانشآموزان رابطه منفی و

یافتة پژوهش روحافزا و همکاران ( )2101است که نشان میدهند

معنادار ( )P<1/15وجود دارد.

نهاییخواهی مثبت و منفی بهترتیب پبیشبینیکنندة مثبت و معنادار

فرضیه سو پژوهش« :بین نهاییخواهی مثبت و منفی با انگیزي

پیشرفت تحصیلی پایین و باال است .همچنین همسو است با نتیضه

تحصیلی درونی دانشآموزان رابطه وجود دارد» .به جدول  3نگاه

پژوهش رَ ( )2115که نشان میدهد بین نهاییخواهی مثبت و

کنید:

پیشرفت تحصیلی دانشآموزان رابطة مثبت و معنادار وجود دارد.

جدول .3همبستگی رتبهای بین نهاییخواهی مثبت و منفی با انگیزي تحصیلی

همچنین به نوعی همراستا است با نتیضه بررسی پیشقد و آخوندپور

درونی دانشآموزان

( )2100است که مشخص میکنند بین نهاییخواهی نابهنضار (منفی)

متغیرها
نهاییخواهی مثبت با انگیزي تحصیلی
درونی
نهاییخواهی منفی با انگیزي تحصیلی
درونی

مقدار همبستگی

سطو معناداری

و پیشرفت تحصیلی رابطه منفی و معنادار وجود دارد .در همین راستا

1/33

1/110

نتایج تحقیو بخشیشورجانی ( )0933و خسروپور و نیکویی ()0939

-1/39

1/110

همانگونه که از جدول  3مشخص است بین نهاییخواهی مثبت
با انگیزي تحصیلی درونی دانشآموزان رابطه مثبت و معنادار

( )P<1/15و لیکن بین نهاییخواهی منفی و انگیزي تحصیلی درونی
رابطه منفی و معنادار ( )P<1/15وجود دارد.

نیز نشان میدهد که نهاییخواهی مثبت با عملکرد تحصیلی
دانشضویان رابطه مثبت و معنادر دارد .نیز ،کلوسون و بوتیلییر
( )2100معلو میکنند که نهاییخواهی مثبت با مشغولیت تحصیلی
رابطه مثبت و معنادار دارد.
در توجیه یافتة فوق باید گفت نهاییخواهی مثبت شامل مؤلفهها

و خصوصیات مثبتی چون" :هدفمندی"" ،نظم و سازماندهی" ،و

"تالي برای عالی بودن" است .این مؤلفهها سبب میشوند افراد

029

فریدون یزدانی

دارای نهاییخواهی مثبت برای موفقیت در زمینههای مختلف و

چیست؟ عالوه بر این ،میزان هماهنگی و نزدیکی خودِ مطلوب و

منجمله در حوزة تحصیلی هدفگذاری ،برنامهریزی و تالي وافر

خودِ واقعی آنها چگونه است؟ (مكکللند .)0330 ،0از سوی دیگر

کنند و انرژی روانی خود را بر روی موفقیت تحصیلی متمرکز نمایند.

نهاییخواهی عبارت است از تمایل پایدار فرد به وضع معیارهای

بنابراین ،وجود رابطه معنادار و مثبت بین نهاییخواهی مثبت و

کامل و دستنیافتنی و تالي برای تحقو آنها که خود با

پیشرفت تحصیلی باال ،قابل پیشبینی است .از سوی دیگر ،افراد دارای

ارزشیابیهای انتقادی از عملکرد شخصی همراه است (فراست،

نهاییخواهی منفی دارای خصوصیاتی چون "تلقی منفی از خود"،

"احساس فشار از سوی والدین برای موفقیت" و "در نظر گرفت

مارتین ،الهارت و روزنبلیت.)0331 ،2
با این وجود هاماچك )0303( 9با تمایز بین نهاییخواهی بهنضار

استاندارد عالی برای دیگران" هستند که همه این خصوصیات سبب

و نابهنضار متعقد است که فرد با کمالگرایی بهنضار از تالي و

میشوند تا فرد به جای تمرکز بر موفقیت و برنامهریزی درست برای

رقابت برای برتری و کمال لذت میبرد و در عین حال

رسیدن به آن ،به رقابت منفی گرایش پیدا کرده و احساس فشار و

محدودیتهای شخصی را بهرسمیت میشناسد ،اما فرد کمالگرای

اضطراب کنند .همین ویژگیهای نیز سبب میشوند تا از موفقیت

نابهنضار (منفی) ،به دلیل انتظارات غیر واقعبینانه هرگز از عملکرد

درست و کافی باز بمانند .بنابراین ،وجود نهاییخواهی منفی میتواند

خود خشنود نخواهد شد و از منظر خودي هرگز کاری را خوب

رابطة مثبت با پیشرفت تحصیلیِ پایین داشته باشد.

انضا نمیدهد که بتواند از آن احساس لذت کند .این افراد ناشکیبا

یافتة دو پژوهش :مشخص شد بین نهاییخواهی مثبت با حرمت

و بینهایت خود -انتقادگر هستند.

خود دانشآموزان رابطه مثبت و معنادار و لیکن بین نهاییخواهی

در نهاییخواهی بهنضار اشخاص به کارهای سخت روی آورده

منفی و حرمت خود دانشآموزان رابطه منفی و معنادار وجود دارد.

و با هدف موفقیت ،برانگیخته شده و ضمن ت کید بر معیارهای سطو

این یافته مطابو با یافتة مددی و همکاران ( )2100است که نشان

باالی عملکردی ،میتوانند واقعیتهای بیرونی را درک کرده و

میدهند بین حرمت خود و نهاییخواهی مثبت در بازیکنان شطرنج

محدودیتها را بپذیرند .ولی کمالگرایان نابهنضار با ترس از

رابطة مثبت و معنادار وجود دارد .همچنین همسو است با نتیضة تحقیو

شکست برانگیخته شده و در نتیضه در خصوص دستیابی به اهداف

حجلو و همکاران ( )0932که در یك مطالعة آزمایشی مشخص

سطو باال و غیر واقعبینانه دایماً نگران هستند (ایگان ،پیك ،دایك و

میکنند که ارائة یك مداخلة آزمایشی به نا "شبکه انگیزههای

ریز.)2110 ،4

چندگانه" سبب افزایش بیشتر در حرمت خود افراد با نهاییخواهی

بنابراین ،افراد با نهاییخواهی منفی به دلیل احساس ناکامی در

مثبت در مقایسه با افراد دارای نهاییخواهی منفی میشود .همچنین

رسیدن به اهداف شخصی و اجتماعی رفتهرفته حرمت خود خود را

نتیضه این پژوهش همراستا با نتیضه تحقیو باقرزاده ( )0934است که

از دست و احساس عد کفایت میکنند .برعکس افراد با

نشان میدهد بین نهاییخواهی مثبت در والدین (مؤلفة خویشتن-

نهاییخواهی مثبت چون دید واقع بینانهتری نسبت به تواناییها و

مداری) با حرمت خود در فرزندان آنها رابطه مثبت و معنادار وجود

اهداف پیشرفت دارند ،کمتر دچار نقص در حرمت خود میشوند.

دارد.

همین سبب میشود که رابطه بین نهاییخواهی مثبت با حرمت خود

حرمت خود از مهمترین جنبههای شخصیت و تعیینکننده
ویژگیهای رفتاری و شکوفایی انسان است که رضایت فرد از خود

مثبت باشد و نهاییخواهی منفی با حرمت خود همبستگی منفی داشته
باشد.

و احساس ارزشمندبودن را شامل میشود (خسروپور و نیکویی،

یافتة سو پژوهش :معلو شد که بین نهاییخواهی مثبت و منفی

 .)0939منظور این است که افراد درباره خود چگونه فکر میکنند،

با انگیزي درونی دانشآموزان به ترتیب رابطه مثبت و منفی معنادار

چهقدر خود را دوست دارند و از عملکردشان راضی هستند و

وجود دارد .این یافته مطابو است با نتیضه تحقیو شیخاسمعیلی و

بهخصوص احساس آنان از نظر اجتماعی و تحصیلی درباره خودشان

کریمی ( )0934که ادعا میکنند بین نهاییخواهی مثبت و منفی با

1.

3.
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رابطة بین نهاییخواهی با حرمت خود ،پیشرفت و انگیزي...

انگیزي تحصیلی درونی دانشآموزان بهترتیب رابطه مثبت و منفی

درونی ،منفی و معکوس است .اما افراد دارای نهاییخواهی منفی

معنادار وجود دارد .همچنین به نوعی همسو با نتیضه تحقیو رَ ()2115

چون برای کسب موفقیت و چیرگی بر اهداف تحصیلی بر نگاه به

که نشان میدهد بین نهاییخواهی مثبت با انگیزي پیشرفت افراد

بیرون و تلقی دیگران از تاليهایشان تمرکز میکنند ،دارای

رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

انگیزشی بیرونی هستند .بنابراین رابطه میان نهاییخواهی منفی با

انگیزي درونی ،گرایشی فطری پرداختن به تمایالت و

انگیزي بیرونی ،مثبت است.

بهکاربردن تواناییها در انضا کارها ،جستوجوی چالشهای بهینه

محدودیتهای پژوهش

و تسلط یافتن بر آنها است (دسی و ریان .)0335 ،0انگیزي درونی
به طور خود-انگیخته از نیازهای روانشناختی ،کنضکاوی و

• محدود شدن جامعة تحت بررسی به دانشآموزان پایة ششم شهر
فامنین.

تاليهای فطری برای تحول حاصل میشود (ریو2115 ،2؛ ترجمه

• محدود شدن شیوة گردآوری دادهها به پرسشنامه

سیدمحمدی .)0939 ،افراد دارای نهاییخواهی مثبت بر اساس

• محدود شدن مطالعه به یك بررسی مقطعی در یك نیمسال

برنامهها و هدفهایی که خود برای خود تنطیم میکنند ،برانگیخته

تحصیلی

میشوند ،بنابراین انگیزي آنها برای کسب موفیقت در همة زمینهها و

پیشنهادهای کاربردی پژوهش

منجمله در تحصیل ،انگیزشی است درونی و خود -انگیختار .به

نتیضة تحقیو نشان داد که بین نهاییخواهی مثبت با حرمت خود

همین دلیل ،ارتباط میان نهاییخواهی مثبت با انگیزي تحصیلی

دانشآموزان رابطه مثبت و معنادار و لیکن بین نهاییخواهی منفی و

درونی دانشآموزان مثبت و معنادار است .اما ،انگیزي بیرونی بهجای

حرمت خود دانشآموزان رابطه منفی و معنادار وجود دارد .بنابراین

آنکه از میل فطری و درونی به کسب موفقیت سرچشمه بگیرد ،بیشر

پیشنهاد میشود به منظور باالبردن حرمت خود دانشآموزان بر

از مشوقها و پیامدهای محیطی سرچشمه میگیرد (ریو2115 ،؛

جنبههای مثبت نهاییخواهی ت کید شود و در کالسها به

ترجمه سیدمحمدی .)0939 ،افراد دارای نهاییخواهی منفی به جای

دانشآموزان دربارة اثرات منفی نهاییخواهی نابهنضار (منفی)

تمرکز بر موفقیت ،بیشتر بر ادراک و تلقی دیگران و منجمله والدین

آموزيهای الز داده شود.

از موفقیت یا شکستشان تمرکز میکنند ،بنابراین بدیهی است که

همچنین معلو شد که بین نهاییخواهی مثبت با پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان رابطه مثبت و معنادار ولیکن بین نهاییخواهی

رابطه میان انگیزي درونی با نهاییخواهی مثبت ،معکوس باشد.
یافتة چهار پژوهش :مشخص شد که بین نهاییخواهی مثبت و

منفی با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان رابطه منفی و معنادار وجود

منفی با انگیزي بیرونی دانشآموزان به ترتیب رابطه منفی و مثبت

دارد .از این روی ،پیشنهاد میشود ،به منظور افزایش پیشرفت

معنادار وجود دارد .این یافته همسو با نتیضه تحقیو شیخاسمعیلی و

تحصیلی دانشآموزان به ایشان نحوة تمرکز بر جنبههای مثبت

کریمی ( )0934است که مشخص میکنند بین نهاییخواهی مثبت و

نهاییخواهی آموزي داده شود.

منفی با انگیزي تحصیلی بیرونی دانشآموزان بهترتیب رابطه منفی و

معلو شد که بین نهاییخواهی مثبت و منفی به ترتیب با انگیزي
تحصیلی درونی رابطة مستقیم و معکوس وجود دارد .همچنین معلو

مثبت معنادار وجود دارد.
همانگونه که قبالً گفته شد ،افراد دارای نهاییخواهی مثبت

دارای خصوصیاتی چون "هدفمندی"" ،تالي برای عالی بودن" ،و

شد که بین نهاییخواهی مثبت و منفی با انگیزي تحصیلی بیرونی به
ترتیب رابطه معکوس و مستقیم وجود دارد .بنابراین ،پیشنهاد میشود

"نظم و سازماندهی" هستند و سعی میکنند که در رویارویی با

کالسهایی برای دانشآموزان جهت آشنایی با نحوة تمرکز بر

اهداف تحصیلی ،بر تالي شخصی و بازخورد مثبت به تواناییهای

جنبههای نهاییخواهی مثبت (بهنضار) برگزار گردد.

خود تکیه کنند .بنابراین ،انگیزي آنها باید انگیزشی خود -جوي و
درونی باشد .بر همین اساس ،رابطه میان نهاییخواهی مثبت با انگیزي

Dsci & Ryan

1.

پیشنهاد میشود به والدین و معلمان مدارس ابتدایی دربارة
جنبههای مثبت و منفی نهاییخواهی آموزيهایی داده شود.

Reeve

2.
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فریدون یزدانی

پیشنهاد موضوعهای پژوهشی
• پیشنهاد میشود همین بررسی در جامعههای وسیعتر و گستردهتر
نیز به اجرا درآید.
• پیشنهاد میشود به بررسی رابطة میان نهاییخواهی (مثبت و منفی)
با دیگر متغیرهای روانشناختی (همچون :خودکارآمدپنداری و
خوپنداشت) پرداخته شود.
• پیشنهاد میشود در یك مطالعه آزمایشی به بررسی نقش آموزي
ویژگیهای مثبت و منفی نهاییخواهی بر روی انگیزي درونی
و بیرونی دانشآموزان پرداخته شود.
• پیشنهاد میشود رابطه میان نهاییخواهی و الدین با نهاییخواهی
دانشآموزان مورد بررسی قرار بگیرد.
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