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 چکیده      
گرایي و عملکرد تحصیلي مطالعات مختلف درباره ارتباط کمال

گرایي ، کمالوجود نیا بااند. کرده نتایج ناهماهنگي را گزارش
بر باورهاي توانمندي تحصیلي و  يرگذاریتأثتواند از طریق مي

بر عملکرد تحصیلي  يبخشنظمخودنیز راهبردهاي یادگیري 
بررسي نقش میانجي  هدف بااضر بگذارد. مطالعه ح ریأثت

-بخشي و خودکارآمدي تحصیلي در رابطه بین کمالنظمخود

انجام شد. جامعه آماري  گرایي و عملکرد تحصیلي دانشجویان
دانشگاه بجنورد بود که با روش  کلیه دانشجویانپژوهش حاضر 

اب گردید. انتخنفر  915به حجم  يانمونه ،ايگیري خوشهنمونه
(، 5936اهواز )گرایي کمال ابزارهاي پژوهش شامل پرسشنامه

پرسشنامه  (،5331بوفارد ) يبخشنظمخودپرسشنامه 
( بود و 2002) نگیبانتتحصیلي مک ایلروي و خودکارآمدي 
گیري عملکرد تحصیلي از معدل دانشجویان استفاده براي اندازه
ویابي معادالت از طریق الگ شده يآورجمعهاي شد. داده

-PLSساختاري و با استفاده از روش حداقل مجذورات جزئي )

SEM)  طور هب یيگراکه کمالتحلیل شد. نتایج نشان داد
مستقیم و از طریق متغیرهاي خودکارآمدي تحصیلي و غیر
داري داشت. مدل بر عملکرد تحصیلي اثر معني يبخشنظمخود

مداخالت  بود.هاي برازش مناسبي پیشنهادي داراي شاخص
مثبتي بر عملکرد  راتیتأثتواند گرایي ميبر کمال يشناختروان

 تحصیلي داشته باشد.

بخشي، خودکارآمدي نظمخودگرایي، کمال :ی کلیدیهاواژه

 تحصیلي، عملکرد تحصیلي

 

 

Abstract 
The various studies have reported inconsistent 

results about the relationship between 

perfectionism and academic performance. 
However, the perfectionism can influence 

academic performance through effecting on 

believes of academic ability and also self- 
regulated learning strategies. The present 

research was conducted to investigate mediating 

role of the self-regulation and academic self-
efficacy in the relationship between students' 

perfectionism and the academic performance. 

The statistical population included all of the 
students of university of Bojnord that sample of 

351 students was selected by cluster sampling 

method. Instruments of the study included 
Ahvazʼs perfectionism questionnaire (1999), 

Boufard’s self -regulation questionnaire (1995) 

and academic self-efficacy of McIlroy and 
Bunting (2002) and the average grades of 

students were for measurement of the academic 

performance. The collected data was analyzed 
by Structural Equation Modeling using the 

partial least squares method (PLS). Results 

showed that the perfectionism indirectly through 
academic self-efficacy and self-regulation 

variables affected significantly on the academic 

performance. The proposed model had good 
fitness indexes. Psychological interventions on 

the perfectionism can have a positive influence 

on the academic performance. 
Keywords: perfectionism, self-regulation, 

academic self-efficacy, academic performance 
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 مقدمه
 تربیتو  تعلیم متخصصان توجه مورد شیپ از شیب اخیر، دهه سه طي تحصیلي پیشرفت بر مؤثر مطالعه عوامل

 است، آموزشي نظام کارایي هايمالک از یکي تحصیلي افت و پیشرفت میزان اینکه بهبا توجه  است. گرفته قرار
 مدرسه در مؤثر متغیرهاي بینيپیش و بهتر شناخت به ،يلیعملکرد تحص بر رگذاریتأث متغیرهاي بررسي و کشف
توانند بر عملکرد تحصیلي شناختي مختلفي ميعوامل روان(. 5968صفایي، و فرزاد شهرآراي، انجامد )پاییزي،مي
(، 2052) میکهوانگ، نو و -گرایي در مطالعات بونگپیامد کمال عنوانبهباشند. موفقیت تحصیلي  رگذاریتأث

 است. شده دادهنشان ( 2050) و روح افزا و همکاران( 2052) استوبر (،2008) س، اشبي و گیلمننانوپالو
 هاي مختلف وجود داردیک ویژگي شخصیتي است که در تمام افراد به درجات مختلف و در موقعیت یيگراکمال

تعیین معیارهاي بسیار باال بودن و  بیعيب برايبا تالش  یيگراکمال(. 5932)پوررضائیان، گلزاري و برجعلي، 
 یيگراکمال(. 2002)فلت و هویت،  شوديمانتقادي از رفتارشان مشخص  يهايابیارزبراي عملکرد با تمایل براي 

مثبتي چون انگیزش  يامدهایپممکن است پیامدهاي مثبت و منفي داشته باشد، تعیین معیارهاي باال ممکن است 
)استوبر و رامبو،  ممکن است بهزیستي فرد را کاهش دهد يخودانتقاد کهيحال در ،و پیشرفت باال داشته باشد

نوروتیک در  -بهنجار یيگراکمال يبندمیتقس( بر اساس 5331تري شورت، اونس، اسالد و دوي ). (2003
مثبت به آن دسته از  یيگراکمالمثبت و منفي را متمایز کردند.  یيگراکمالچارچوب مدلي نظري، دو نوع 

دستیابي به  منظوربههاي سطح باال ها و پیشرفتشود که هدفشان کسب موفقیتها و رفتارها اطالق ميتشناخ
ها و شود که هدفشان کسب موفقیتها و رفتارهایي گفته ميمنفي به شناخت یيگراکمالپیامدهاي مثبت است، 

 واقع در(. 5935وحداني اسدي، ) اجتناب یا فرار از پیامدهاي منفي است منظوربههاي سطح باال پیشرفت
 لذا د،کننمين بود نقصيب به ملزم را خود همیشه افراد این زیرا ،است رستاس دائمي منبع یک منفي یيگراکمال
 ناکام را آنها اوقات اغلب در و گذارديم ریزا تأثاسترس يهاتیموقعبرابر  در آنها مقابله يهاوهیبر شانتظار  این
که بعد  دهديمو عملکرد تحصیلي اکثر مطالعات نشان  یيگراکمالدر مورد (. 5930، انیبزرگ وپاشا د )سازيم

؛ بالنکستین و 2006)بالنکستین، دانکلي و ویلسون،  همبستگي مثبتي با عملکرد تحصیلي دارد یيگراکمالمثبت 
؛ 2050؛ سولور و ریس، 2003؛ ریس و اشبي،2008؛ نانوپلیس و همکاران، 2008؛ لینار و لستر، 2002وینکورث، 

استوبر، ؛ دامیان، 2050فیلیون و گادریو، -؛ ورنر2003؛ استوبر و رامبو، 2008؛ استوبر و اوتو، 2003استوبر و ایسمن، 
و عملکرد تحصیلي کمتر مشخص  هانیگراکمال يهاينگران(. در مقابل رابطه بین 2058، سوبتریکا و بابان-نرگو

 اندنکردهو عملکرد تحصیلي را پیدا  هانیگراکمال يهاينگرانلعات رابطه منفي بین برخي مطا حالي که دراست. 
)بالکستین و همکاران،  اندکرده(، برخي مطالعات هم همبستگي منفي ضعیفي را گزارش 2008)استوبر و اوتو، 

؛ 2008اشبي،  یس و؛ ر2008؛ نانوپلیس و همکاران، 2008؛ لینار و لستر، 2003؛ فلت، بالکستین و هویت، 2006
)بونگ  با پیشرفت تحصیلي مرتبط بوده است هانیگراکمال يهايدر برخي مطالعات نگرانو  (2050سولور و ریس، 
نتایج مختلف، تحقیق  هتوجه ب (. با2058مکاران، ؛ دامیان و ه2003؛ استورنیلي، فلت و هویت، 2052و همکاران، 

. یکي دیگر از متغیرهاي مهم در باشديمبر عملکرد تحصیلي  یيراگکمالحاضر به دنبال بررسي نقش بعد منفي 
 يهامؤلفه، يبخشخودنظمنظریه یادگیري  .باشديم يبخشخودنظمحصیلي، راهبردهاي یادگیري عملکرد ت

 رندیگيمو مربوط به هم در نظر  دهیتندرهم يامجموعه صورتبهشناخت، انگیزش و عملکرد تحصیلي را 
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دانند که مي افتهیسازمانرا یک فرایند فعال و  يبخشخودنظم( 5330گروت )پنتریچ و دي(. 5960کدیور،)
کنند بر شناخت، انگیزش و رفتار خود یادگیرندگان از طریق آن اهداف یادگیري خود را تنظیم کرده و تالش مي

و تقویت خود  د بازبینيخو، از خودخودآموزي، سؤال پرسیدن  يهامهارت يبخشخودنظمنظارت کنند. راهبردهاي 
یادگیري آنها تسهیل شود.  کند تا با استفاده از فرایندهاي شناختي،است که به یادگیرندگان کمک مي

 يهاپژوهشپیامدهاي ارزشمندي در فرایند یادگیري، آموزش و حتي موفقیت زندگي دارد. نتایج  يبخشخودنظم
 باشديمهاي عملکرد تحصیلي بیني کنندهپیش نیترممهیکي از  يبخشخودنظممختلف حاکي از این است که 

؛ 5966و افشاري،  يااژه؛ غالمعلي لواساني، 5963مردعلي و کوشکي، ؛2003؛ آبار، کارتر و وینسلر، 5968صمدي، )
-، ژو، بنسون، مودري2051؛ آدامز، فورسیث، دوالرهیت، میسکل و وار، 5932پاشاشریفي، شریفي و تنگستاني،

عالوه بر (. 2055؛ بوداوسکي و یون، 2052؛ بکر، میائو، دانکن و مک کلند، 2055؛ رادوان، 2050تینر، کامینو و اس
از طریق  یيگراکمالکه  کنديمبر عملکرد تحصیلي، تحقیق حاضر فرض  یيگراکمالمستقیم متغیرهاي  راتیتأث
 يکارشکچنانچه مطالعه عطاردي و  .ردگذايم ریتأثبر عملکرد تحصیلي  يبخشخودنظمبر میزان راهبردهاي  ریتأث
هم با  ناسازگارانه یيگراکمالمثبت و معنادار و  رابطهسازگارانه با خودتنظیمي  یيگراکمال( نشان داد که 5932)

در  يرمنطقیغ( معتقد است که متغیر باورهاي 2002) سیالداشتند.  منفي و معنادار رابطه يبخشخودنظم
 یيگراکمالباورهاي منطقي در  حالي که در .کنديمنقش مهمي را بازي  يبخشظمخودندر مشکالت  یيگراکمال

. براي نمونه مطالعات چانگ، لي، بایون و لي کنديمرا تقویت  يبخشخودنظمراهبردهاي  سازگارانه، بعد انگیزشي
 کهند نشان داد و فرسودگي آموزشي یيگراکمالانگیزش در روابط بین  ياواسطه( در مورد نقش 2058و  2051)

سازگارانه و خودمدار از طریق افزایش سطح انگیزش دروني، میزان فرسودگي آموزشي را کاهش  یيگراکمال
افزایش سطح انگیزش بیروني، میزان فرسودگي  ناسازگارانه و دیگر مدار از طریق یيگراکمال حالي که در ،دهديم

 .دهديمآموزشي را افزایش 
 خودکارآمدياحساس کارآمدي تحصیلي است.  ،بر عملکرد تحصیلي يرگذاریتأثاي مهم در متغیرهدیگر از        
 یکي و اجراي دهسازمان براي شانیهایيتوانا در مورد افراد قضاوت شامل که است انگیزشيي از راهبردها یکي

و دستاوردهاي  هاهارتمبه نظر بندورا داشتن دانش، است.  شدهنییتع عملکرد انواع به رسیدن براي سلسله کارها
خود در  يهايتوانائ دربارهمناسبي براي عملکرد آینده افراد نیستند، بلکه باور انسان  يهاکننده ينیبشیپقبلي افراد 

 از دارند خود يهایيتوانا به که يخاطر اعتقاد به افراد کارآمد .انجام آنها بر چگونگي عملکرد خویش مؤثر است
( 5330گروت )پینتریج و دي  پژوهش يهاافتهی(. 2055دیست،) کننديم استقبال شتریب زیانگچالش مسائل حل
 گونهنیا و است شتریب زین شناختي ياز راهبردها ، استفادهباالتر باشد کارآمدي سطوح قدر هر که دهديم نشان
. شونديم موانع و تمشکال تسلیم دیرتر و کننديم مشارکت شتریب است زیانگچالش که يفیدر تکال آموزان دانش

دامیانو ) باشديممدي تحصیلي آمثبت و کوشا با خودکار یيگراکمالمطالعات مختلف حاکي از روابط مثبت بین 
بر میزان خودکارآمدي از طریق ارزیابي انتظارات براي عملکرد موفق  یيگراکمال رسديمنظر  به (.2058همکاران، 

 اتانتظار و عملکردبین اختالف گارانه با استانداردهاي باال و نمرات پایین در ساز یيگراکمالیعني ، گذارديم ریتأث
مطرح کرد که  (5360بورنس ) کهيطوربه(. 2058، دامیان و همکاران، 2003با خودکارآمدي مرتبط است )ناکانو، 

. کنديمتعیین  یيگراکمالدرک آنها را از  ،انیگراکمال يرمنطقیغو  کنندهناتوان الگوهاي شناختي خود
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این فقدان اعتماد و درک ناقص و  که کننديماحساس حقارت و ناتواني در دستیابي به اهدافشان  انیگراکمال
( 2001تحقیق یائو )( از خودکارآمدي پایین همسان باشد. 5333بندورا ) يسازمفهومبا  رسديمدرماندگي به نظر 
 ریغناسازگارانه و  یيگراکمالمدي تحصیلي باالتري را از آودکارسازگارانه سطوح خ انیگراکمالهم نشان داد که 

دریافتند افرادي که براي کمال  يامطالعه( در 2006همچنین استوبر، جاچفیلد و وود )گزارش کردند.  انیگراکمال
ند. همچنین رزوهاي باالتري درباره تکالیف آینده داردارند و آ شانیهایيتوانااطمینان بیشتري به  کننديمتالش 

چون  ،قوي براي نقد کردن خودشان دارند تمایالت کننديمکه افرادي که براي کمال تالش  کننديمآنها ذکر 
این افراد بیشتر احتمال دارد  ،مرتبط است افتهیمیتعممدي آو خودکارکوشا با سطح باالتر آرزوها  یيگراکمال

، شکست منجر به کاهش در نیا وجود باورد شکست دارند. خطر باالتري در م و را انتخاب کنند ترسختتکالیف 
فرد و اطمینان به توانایي فرد  يهایيآرزوبین  يناسازگاردامه یابد منجر به . اگر این الگو اشوديمخودکارآمدي 

که ممکن است تفاوت بین انتظارات و توانایي فرد براي رسیدن به این انتظارات را افزایش دهد. نتیجه  شوديم
 و ادراک کندينمبه تنیدگي کمک  یيتنها به( نشان داد که استانداردهاي باال 2006طالعه وان یپرن و هاگدورن )م

 انیگراکمال. شوديمناسالم  يهاپاسخبه استانداردهاي باال منجر به  يابیدستفردي در مورد عدم توانایي براي 
در نمرات  ناسازگار انیگراکمال کهحالي در ،مدي دارنددکارآدر خونمرات باالیي  انیگراکمال ریغنسبت به  سازگار
با  یيگراکمالتوجه به ارتباطات  با (.2000لوسیسرو و اشبي، نبودند )متفاوت  گراکمال ریغمدي با افراد آخودکار

از طریق  یيگراکمالکه  رسديمخودکارآمدي و ارتباط خودکارآمدي تحصیلي با عملکرد تحصیلي، به نظر 
بورنام، کوماراجو، هامر و  . براي مثالگذارديمخودکارآمدي تحصیلي بر عملکرد تحصیلي اثر  زانیمبر  يرگذاریثتأ

مثل آمادگي براي امتحان، نوشتن مقاله و ) يورزمختلف تعلل يهاجنبه یيگراکمال( دریافتند که 2052نادلر )
براي موفقیت  شانیهایيتواناکه درباره  يآموزانشدانکرد و  ينیبشیپکامل کردن تکالیف( و انگیزش دروني را 

و با احتمال  کنندينماستانداردهاي باال را تعیین  ،نندیبيمعالمت شکست  عنوانبهشک دارند، اشتباهات را 
 صرفا  ( نشان داد که 5966بختیار پور، حافظي و بهزادي شیني )گزارش کردند.  سازمسئلهبیشتري رفتار تعلل ورز را 

 ينیبشیپ، مکان کنترل دروني و خودکارآمدي قابل یيگراکمال لهیوسبهاب امتحان و نه عملکرد تحصیلي اضطر
کمتر  يآموزشبه توانایي خودشان براي انجام موفق تکالیف  ناسازگار یانگراکمال( دریافت که 2003یائو ) هستند.

پیشینه ادبیات تحقیق در  مروربهتوجه  با دارند. ریتأخاعتماد دارند و با احتمال بیشتر در شروع و تکالیف آموزش 
و اثراتي که این دو متغیر بر پیشرفت تحصیلي دارند،  يبخشخودنظمدر خودکارآمدي و  یيگراکمالمورد نقش 

مدي آاز طریق متغیرهاي میانجي خودکار و عملکرد تحصیلي یيگراکمالتحقیق حاضر به دنبال بررسي رابطه بین 
 .باشديمو ارائه مدل و آزمون مدل پیشنهادي  يبخشخودنظمدهاي یادگیري تحصیلي و راهبر

 

 

 روش
 32-31تحصیلي  سال دوم سال که در نیم بجنورد بودند دانشگاه کلیه دانشجویان پژوهش نیدر ا آماري جامعه

دول مورگان ج بر اساسبودند که  2000 با یتقرکل دانشجویان دانشگاه بجنورد  تعداد مشغول به تحصیل بودند.
 ،انتخاب شد ياخوشه يریگنمونه روش از پژوهش مورد نمونه در نظر گرفته شد. تعیین 915حجم نمونه 

 يهاگروه هرکدامتصادفي دانشکده علوم انساني انتخاب شد. سپس از  صورتبه هادانشکدهکه از بین  صورتنیبد
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تصادفي  طوربهري، مدیریت، روانشناسي( یک کالس ، حسابدايبدنتیتربمشاوره، حقوق، زبان، اقتصاد، ) يآموزش
انتخابي مربوط به مقطع کارشناسي ارشد و مابقي مربوط به مقطع کارشناسي  يهاکالسانتخاب شد که یکي از 

، هاپرسشنامه يآورجمعبین دانشجویاني که مایل به شرکت در تحقیق بودند، توزیع شد، بعد از  پرسشنامه بودند.
 افزارنرمقرار گرفت. محاسبه حجم نمونه با استفاده از  لیتحل و هیتجزرسشنامه کامل مورد پ 235مجموعا  

GPower  حاکي از آن بود که با حجم اثر( متوسطES≥0.15 و آلفاي )در  نیبشیپمتغیر  9و تعداد  01/0
آزمون براي تعیین حجم  همچنین تحلیل توان .میابیدست 31/0آزمودني داریم تا به توان  553مدل مسیر نیاز به 

( براي الگویابي معادالت ساختاري حاکي از آن بود که در شرایط حجم اثر 2053سوپر )نمونه با استفاده از روش 
 539، ما به 01/0آنها(، سطح آلفاي  يریگاندازهبراي  سؤال 12با پنهان )متغیر  2(، به تعداد ES≥0.30متوسط )

 5حداقل مجذورات جزئي روشبرسیم. همچنین با توجه به اینکه  30/0آزمون آزمودني نیاز داشتیم تا به توان 
(PLS-SEM براي تحلیل مدل پیشنهادي )قرار گرفت و این روش براي حجم نمونه کوچک نیز  استفاده مورد

 (2052هایر، هالت، رینگل و سارستد، ) باشديمقوي 

 ابزار

 نجاریان، توسط که است ياماده 23 يخود گزارش مقیاس یک این پرسشنامه :2اهواز ییگراکمال مقیاس

 داراي مقیاس این يهاماده است. شده اهواز ساخته يهادر دانشگاهنمونه دانشجویي  ي( برا5936)زرگر  و يعطار
با  اهواز یيگراکمال مقیاس دروني همساني .باشديماوقات(  اغلب و اوقات يگاه ،بندرت هرگز،) نهیگز چهار

بر  زماني فاصله هفته چهار با یيباز آزما پایایي ضریب نیهمچن .باشديم 30/0کرونباخ  آلفاي بیضراز استفاده 
روایي  سنجش ي( برا5936همکاران ) و . نجاریانباشديم 86/0 هايآزمودن کل براي ترتیب به دانشجو 530 يرو

 مقیاس خرده سمي، A تیپ رفتاري الگوي يهااسیمق با زمانهم طوربه را مذکور اسیمق ،یيگراکمال مقیاس
 همبستگي دادند. ضرایب خود پژوهش نمونه دانشجویان به تیکوپر اسم نفسعزت مقیاس و جسماني شکایات

رفتار  مقیاس با ،81/0 يسم Aتیپ  رفتاري الگوي مقیاس با یيگراکمال مقیاس در هايآزمودن کل يهانمره بین
 .بود -93/0 تیکوپر اسم نفسعزت مقیاس با و 25/0 جسماني تشکایا مقیاس با،  -02/0 يسم ریغ A پیت

 یادگیري ياز راهبردها هايآزمودن استفاده میزان يریگمنظور اندازهبه: 3بوفارد یبخشخودنظم مقیاس

 2که بوفارد، بویس ورت، وزیو و الروشه دارد هیگو 52 اسیمق نیا شد. استفاده بوفارد از پرسشنامه ،يبخشخودنظم
سه مخالفم است و  کامال  تا موافقم کامال از  يانهیگز 1 ت این پرسشنامهسؤاال  طراحي کردند. 5331ال در س

کرده  يابیهنجار( 5960. این پرسشنامه را کدیور )کنديم يریگاندازهرا عامل شناختي، فراشناختي و انگیزشي 
 حد در هاعامل ارزشي بار و بوده ناسبم سؤاالت بین همبستگي ضریب که داده نشان عامل تحلیل است. نتایج

 حد در سازه روایي تبیین نماید. را يبخشخودنظم واریانسدرصد  12ده است و این ابزار قادر است بو قبول قابل

                                                           

1-Partial Least SquaresMethod (PLS-SEM) 
2-Ahwaz perfectionism scale 
3-Boufard’sself-RegulationQuestionnaire 
4-Bouffard,Boisvert,vezeav,&larouche 
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پایایي کل  ( ضریب5932بر آن در پژوهش عطاردي و کارشکي ) افزون .(5960کدیور،است )مطلوب بوده 
 .گزارش شده است 32/0پرسشنامه به روش آلفاي کرونباخ 

ه ( که ب2002خودکارآمدي تحصیلي مک ایلروي و بانتینگ ) پرسشنامهتحصیلی:  خودکارآمدی مقیاس

ماده و در  50و شامل  پردازديمدانش آموزان و دانشجویان  تحصیلي يدهسازمانو  هابرنامه ،ارزیابي رفتارها
 منزلهبهباال در این پرسشنامه  است. امتیاز شده میتنظمخالفم  کامال موافقم تا  کامال لیکرتي از  يادرجه 2مقیاس 

 65/0روش آلفاي کرونباخ  ابرا  همساني دروني این پرسشنامهخودکارآمدي تحصیلي بیشتر است. سازندگان 
 31/0ضریب همساني دروني مقیاس را بر اساس آلفاي کرونباخ  (5966همکاران ). لواساني و اندکردهگزارش 
 5شده اضطراب بنسون و الزهار دنظریتجدمقیاس  نگراني يمؤلفه. ضریب روایي این مقیاس با انددهکرگزارش 

(5332 )22/0 =r (.2002است )مکایلروي و بانتینگ،  شدهگزارش 

 مدنظر دانشجویان گذشته ترم دانشجویان، معدل : جهت سنجش و ارزیابي عملکرد تحصیليیلیعملکرد تحص

 .قرار گرفت پژوهش این

 

 لیتحل و هیتجزروش 
 2تحقیق حاضر به دنبال بررسي روابط میان متغیرهاي پنهان متعدد بود، از الگویابي معادالت ساختاري که آنجا از
(SEM .استفاده کردیم )بودن متغیر عملکرد تحصیلي مانع استفاده از روش حداکثر  يسؤال، تک نیا وجود با

. روش مبتني بر شوديمبه دو روش متفاوت تقسیم  بي معادالت ساختاريالگویا معموال . شوديم 9احتمال برآورد
. روش مبتني بر باشديم( SEM-PLS، روش مبتني بر واریانس که روش حداقل مجذورات جزئي )2کوواریانس
 يهامدلبراي بررسي  PLS-SEM کهيدرحال ،شوديماستفاده  هاهینظریا رد  دییتأبراي  معموال  کوواریانس 

است و مستلزم برقراري چندین مفروضه برآورد حداکثر احتمال روش  CB-SEM. شوديمفي استفاده اکتشا
 ریمتغداشتن چند بودن ) يسؤالنرمال بودن، چند  يهامفروضه يبرقرارمستلزم  PLS-SEM کهحالي در ،است

(. ما 2052یر و همکاران، ها) ستینمتغیرها  يهااسیمقبودن  يافاصله(، داشتن حجم نمونه باال و شده مشاهده
و خودکارآمدي را بر عملکرد تحصیلي در مدل اکتشافي  يبخشخودنظم، یيگراکمالاثرات مستقیم و غیرمستقیم 

 1یعني انعکاسي و تشکیلي يریگاندازههمچنین دو نوع مدل  SEM-PLS (.5شکل ) میاکردهمشخص و آزمون 
این  دهندهنشانکه  روديم نشانگرهااز سازه به  هافلشنعکاسي جهت ا يریگاندازهفراهم کند. در مدل  توانديمرا 

تشکیلي جهت  يریگاندازهدر مدل  ،کهحالي در .شوديممتغیرهاي نشانگر  يریگاندازهاست که سازه موجب 
و  هایردارد )متعددي براي سنجش پایایي و روایي  يهامالکاست. مدل انعکاسي  هاسازهاز نشانگرها به  هافلش

                                                           

1-Benson & El-Zahhar 
2-Structural Equation Modeling (SEM) 
3-maximum likelihood 
4-Covariance-Based(CB-SEM) 
5-reflective and formative 
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 يهااسیمقبراي  میتوانيمکه از طریق این مدل  باشديم(. مدل مطالعه ما هم از نوع انعکاسي 2052همکاران، 
 پایایي و روایي محاسبه کنیم. استفاده مورد
 

 هایافته
حاکي از این است که دانشجویان پژوهش حاضر در  کنندگانشرکتجمعیت شناختي  يهايژگیونتایج مربوط به 

 1/31نفر ) 236ور داشتند که شامل حض از دو مقطع تحصیلي کارشناسي و کارشناسي ارشد در تحقیق دهکننشرکت
 39/53مذکر )نفر  16جنسیت،  نظر از( کارشناسي ارشد بودند. همچنین درصد 1/2نفر ) 59( کارشناسي و درصد
 68/5ال با انحراف استاندارد س 6/20 کنندگانشرکت( بودند. میانگین سن درصد 03/60) مؤنثنفر  299( و درصد
 بود.

 

 : همبستگی بین متغیرهای مطالعه1جدول 
  میانگین انحراف استاندارد عملکرد تحصیلي یيگراکمال يبخشخودنظم خودکارآمدي تحصیلي

 عملکرد تحصیلي 56/58 33/5 -   

 یيگراکمال 23/30 92/55 -50/0 -  

 يبخشخودنظم 63/22 93/8 28/0** -23/0** - 

 خودکارآمدي تحصیلي 69/56 32/2 26/0** -22/0** 12/0** -
 است. داريمعن 01/0همبستگي در سطح *.است داريمعن 05/0 همبستگي در سطح**
 

مدي آ( و خودکار=28/0rو  >p 05/0) يبخشخودنظمکه عملکرد تحصیلي با متغیرهاي  دهديمنشان  5جدول 
 يداريمعنهمبستگي  یيگراکمالاما با  ،داشت يداريمعنبت و ( همبستگي مث=26/0rو  >p 05/0) يلیتحص

مستقیم بر عملکرد تحصیلي از طریق  طوربهو خودکارآمدي  يبخشخودنظم، یيگراکمالمتغیرهاي  اثرات نداشت.
از مدل  ،نبود داريمعنبه عملکرد تحصیلي  یيگراکمالاثر مسیر مستقیم  اما چون؛ شد يبررس PLS افزارنرم
 نهادي حذف شد.پیش

 

 F: ضرایب مسیر، اثرات کلی و مجذور 2جدول 

 مسیرها میمستق ریمسضرایب  اثرات کلي Fمجذور 

p T-

 ارزش
-p T میانگین

 ارزش
-P T نیانگیم

 ارزش
  میانگین

مدي آخودکار ←یيگراکمال -13/0 51/58 0005/0 -16/0 51/58 0005/0 19/0 06/1 0005/0
 تحصیلي

 يبخشخودنظم←یيگراکمال -93/0 95/6 0005/0 -22/0 95/6 0005/0 25/0 59/9 002/0

خودکارآمدي  56/0 92/2 02/0 56/0 92/2 02/0 09/0 03/5 23/0
 عملکرد تحصیلي←تحصیلي

عملکرد ←يبخشخودنظم 25/0 81/2 003/0 25/0 81/2 003/0 02/0 56/5 22/0
 تحصیلي

عملکرد ←یيگراکمال    -53/0 03/1 0005/0   
 ليتحصی
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که همه مسیرهاي  دهديم. نتایج نشان دهديمنتایج ضرایب مسیرهاي مدل پیشنهادي را نشان  2جدول 
به عملکرد تحصیلي به  يبخشخودنظممدي تحصیلي و دارند. اثرات مستقیم خودکارآ يداريمعنپیشنهادي ضرایب 

 -93/0 يبخشخودنظمبه  یياگرکمالو  -13/0به خودکارآمدي تحصیلي  یيگراکمال، 25/0و  56/0ترتیب 
استفاده  زادرونپنهان  يهاسازهدر تبیین  هاسازهبراي تحلیل رابطه  Fاثر مجذور  اندازه (.5شکل ) باشديم
کوچک، متوسط  زادبروناثر سازه  که اندازه دهديمبه ترتیب نشان  Fمجذور  91/0و  51/0، 02/0. مقادیر شوديم

مدي آبه خودکار یيگراکمالبراي مسیر  Fمجذور (. در تحقیق حاضر، مقدار 2052 هایر و همکاران،است )یا بزرگ 
این مقدار براي مسیرهاي  حالي که درمتوسط است  يبخشخودنظمبه  یيگراکمالتحصیلي بزرگ، مسیر 

تحصیلي به عملکرد تحصیلي کوچک است. مدل  يبخشخودنظمخودکارآمدي تحصیلي به عملکرد تحصیلي و 
 آمده است. 5شکل  درهمراه با ضرایب مستقیم پیشنهادي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           

           

       

       

     

       

       

39/0- 21/0 

57/0- 
18/0 

 
 بینی پیشرفت تحصیلی: مدل پیشنهادی در پیش1شکل 

 

 های کیفی مدل پیشنهادی: مالک3جدول 

 AEV* (tمقدار ) 2R متغیرها

 (tمقدار )
آلفاي 

 (t)مقدار کرونباخ
 پایایي مرکب

 (t)مقدار 

2Q 

 

 5 5 5 5 55/0(30/2) عملکرد تحصیلي

 52/0 60/0(61/99) 31/0(32/91) 21/0(38/55) 92/0(33/3) تحصیلي خودکارآمدي

 50/0 38/0(12/21) 83/0(60/20) 28/0(36/52) 58/0(31/9) يبخشخودنظمراهبردهاي یادگیري 

 25/0 62/0(96/11) 33/0(21/22) 23/0(82/59) - یيگراکمال

*Average Extracted Variance (AEV) 
 

 

 13/2برابر با  05/0و در سطح  38/5برابر با  01/0داري معنيدر سطح  tمقدار  نکته:
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قوي، متوسط و ضعیف توصیف  عنوانبهبه ترتیب  r مجذور 21/0و  10/0، 31/0دروني مقادیر  يهاسازهبراي 
نس عملکرد تحصیلي از طریق درصد از واریا 55که  دهديم(. نتایج نشان 2052هایر و همکاران، ) شوديم

درصد از واریانس  58. همچنین شوديمتبیین  يبخشخودنظمدي تحصیلي و راهبردهاي یادگیري مآخودکار
مدي آنس خودکاردرصد از واریا 92 کهيدرحال شوديمتبیین  یيگراکمالتوسط  يبخشخودنظمراهبردهاي 

متوسط قرار  نسبتا ف تا بنابراین قدرت تبیین این مقادیر در دامنه ضعی؛ شوديمتبیین  یيگراکمالتحصیلي از طریق 
همبستگي بین  بر اساسپایایي همساني دروني، آلفاي کرونباخ است که پایایي را  مالک براي ارزیابي نیاول دارد.

 هستند ایپااندازه  که همه نشانگرها به یک کنديم. آلفاي کرونباخ فرض کنديمبرآورد  شده مشاهدهمتغیرهاي 
برحسب پایایي اختصاصي  نشانگرها را PLS-SEMدر سازه دارند( اما  همه نشانگرها بار بیروني برابر)

 معموال  مقیاس حساسیت باالیي دارد و  يهاتمیلفاي کرونباخ براي تعدادي از آ، بنابراین آکنديم يبندتیاولو
مورد پایایي در  کارانهمحافظه يریگاندازهکه  شوديمپیشنهاد  صورتنیبد. کنديمهمساني دروني را کمتر برآورد 

-PLSدر آلفاي کرونباخ در مورد پایایي همساني دروني  يهاتیمحدوددروني استفاده شود. طبق این  يهمسان

SEM، صورتبه، این نوع پایایي، بارهاي بیروني متغیرهاي نشانگر را شوديماستفاده  5از شاخص پایایي ترکیبي 
، قبول قابل 30/0تا  80/0في، در پایایي ترکیبي مقادیر . در تحقیقات اکتشاکنديممتفاوت و اختصاصي محاسبه 

( بنابراین در تحقیق ما، پایایي ترکیبي و آلفاي 2052هایر و همکاران، ) باشديم بخشتیرضا 30/0تا  30/0مقادیر 
 بود. قبول قابل نسبتا  هاسازهکرونباخ براي 
از طریق استانداردهاي تجربي  هاسازهاز دیگر  يدرست بهکه سازه  دهديماست که نشان  يااندازه 2روایي تشخیص

 دراست و مواردي را  رینظيبروایي تشخیص حاکي از این است که یک سازه  متمایز است، بنابراین وجود
نوع روایي سازه، بارهاي متقاطع نشانگرها را  نیدر ا. شودينمدیگر در مدل بازنمایي  يهاسازهکه توسط  ردیگيبرم

 دیگر باشد. يهاسازهاز همه بارهایش در  تربزرگبار بیروني نشانگر مرتبط با سازه باید  مخصوصا ، کننديمبررسي 
. از متوسط واریانس کنديمروایي تشخیص کاهش پیدا  وقتي بارهاي متقاطع از بارهاي بیروني نشانگر بیشتر است،

. شوديمانعکاسي استفاده  يریگاندازهمدل تشخیص براي ارزیابي کیفیت  شاخص روایي عنوانبه 9شدهاستخراج
 2فورنل و الرکر (.دهديممقادیر بیشتر پایایي باالتر را نشان ) باشديممشابه با آلفاي کرونباخ  کامال پایایي ترکیبي 

 شده مشاهده. طبق این مالک، همه متغیرهاي اندکردهرا پیشنهاد  1/0( براي این شاخص حداقل مقدار 5365)
 اندازه .باشديمهستند، بنابراین روایي تشخیص براي همه متغیرهاي پنهان مناسب  قبول قابلراکندگي داراي پ

 مجذوراز  PLS يهامدلبراي ارزیابي این روایي در  است که نیبشیپروایي  شوديمدیگري که اغلب استفاده 

Q مجذور شوديم استفاده .Q  يریگاندازه يهامدلین شاخص در مدل است، ا 1کنندگي ينیبشیپنشانگر تناسب 
. کنديم ينیبشیپرا  زاددرون يتمیآتک  يهاسازهو  زادرون يهاسازهنشانگر  يهادادهمیزان  دقتبهانعکاسي 

                                                           

1-Composite reliability 
2-discriminant validity 
3-Average Extracted Variance (AEV) 
4-Fornell&Larcker 
5-Predictive Relevance 
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هایر و همکاران، است )کنندگي مدل  ينیبشیپحاکي از تناسب  زاددرونمقادیر باالتر از صفر براي متغیر پنهان 
مدي آخودکار ،يبخشخودنظمعملکرد تحصیلي، راهبردهاي  Qمجذور ل ساختاري، (. چون در این مد2052

کنندگي مدل ساختاري  نیبشیپمتغیر پنهان باالتر از صفر است، پس قدرت  عنوانبه یيگراکمالتحصیلي و 
 است. قبول قابلپیشنهادي 

 

 شده یریگاندازه: خالصه برازش مدل برای ارزشیابی مدل 4جدول 
p d-ULS (t-value) d-G(t-value) SRMR(t-value)  

 مدل برآورده شده 03/0(91/28) 31/5(16/3) 53/50(92/20) 0005/0

 

را براي   )SRMR(5استانداردشده ماندهيباقمالک ریشه دوم میانگین مربعات  (2052همکاران )هنسلر و 
بد  يهامدلبراي اجتناب از  دتوانيم که اندکردهمعرفي  PLS-SEMنیکویي برازش مدل در  يریگاندازه
را  انتظار قابلو  شده مشاهده يهايهمبستگبین  يهااختالفمتوسط مقدار  SRMR، استفاده شود. شدهنیمع
را  55/0تا  08/0( نقطه برش 5333بنتلر )هو و . کنديممطلق از برازش مدل ارزیابي  يریگاندازهیک  عنوانبه

 SRMRبراي  5/0تر از میزان کوچک چه اگر .اندکردهپیشنهاد  برآورد در روش حداکثر احتمال SRMRبراي 
، هو و 2055کلین، است )نشانگر برازش خیلي خوب مدل  01/0میزان کمتر از  اما ي استبرازش قابل قبول نشانگر
 ي( در روش معادالت ساختاري مبتني بر کوواریانس برا5333هو و بنتلر ) (.2050، الکوبوسي، 5333بنتلر، 

SRMR  که  اندکرده( ذکر 2052همکاران )هنسلر و   .انددانستهرا الزم  06/0نقطه برش زیرSRMR  براي هر
دو الگویابي معادالت ساختاري مبتني بر کوواریانس و واریانس، آزمون دقیق مناسبي براي برازش است اما میزان 

از الگویابي معادالت ساختاري مبتني بر و  ترنییپاپذیرش الگویابي معادالت ساختاري مبتني بر کوواریانس تا حدي 
با توجه به  .اندکردهرا پیشنهاد  5/0میزان کمتر از  SRMR( براي 2052همکاران )بنابراین هایر و ؛ واریانس است

 (.9جدول است )گفت که مدل پیشنهادي داراي برازش قابل قبولي  توانيمدر این تحلیل،  SRMRمقدار 
دو روش  عنوان به)فاصله هندسي( را  d_Gمجذور فاصله اقلیدسي( و ) d_ULS( 2051لر )دیجکسترا و هنس

. کننديمتجربي و ماتریکس کوواریانس ضمني معرفي  انسیکووارمتفاوت براي محاسبه اختالف بین ماتریکس 
قدار کوچک تجربي و ماتریکس کوواریانس ضمني خیلي کوچک باشد، این م انسیکوواراگر تفاوت بین ماتریکس 

در  38/5از  تربزرگ d-Gو  d-ULS يهاشاخصدر  t. چون مقدار شوديمنسبت داده  يریگنمونهبه خطاي 
تجربي و ماتریکس کوواریانس ضمني  انسیکووار، بنابراین تفاوت بین ماتریکس باشديم 01/0 يداريمعنسطح 

 نیست و مدل برازش مناسبي دارد. يریگنمونهناشي از خطاي 
 
 
 

                                                           

1-Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) 
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 گیریبحث و نتیجه

و خودکارآمدي تحصیلي در روابط بین  يبخشخودنظمبررسي نقش میانجي راهبردهاي  باهدفتحقیق حاضر 
است. براي بررسي هدف فوق از یک مدل پیشنهادي استفاده شد که  شدهانجامو عملکرد تحصیلي  یيگراکمال
. مدل گذارديمي تحصیلي بر عملکرد تحصیلي اثر مدآو خودکار يبخشخودنظمبر  يرگذاریتأث از طریق یيگراکمال

مورد معادالت ساختاري مبتني بر روش حداقل مجذورات جزئي  smart-PLS افزارنرمپیشنهادي با استفاده از 
حاکي از برازش  d_Gو   SRMR،d_LS يهاشاخص بر اساستحلیل قرار گرفت. نتایج ارزیابي مدل پیشنهادي 

بوده است. نتایج  موردقبولمربوط به پایایي و روایي هم در دامنه  يهاشاخصچنین خوب مدل پیشنهادي بود. هم
با عملکرد تحصیلي دانشجویان همبستگي منفي داشت اما  یيگراکمالحاصل از همبستگي نشان داد که 

 (،2003(، فلت و همکاران )2006همکاران ) بالکستین وهمسو با مطالعات نبود. نتایج حاضر  داريمعنهمبستگي 
( است. 2050) سیر( و سولور و 2008) ياشب(، ریس و 2008همکاران )نانوپلیس و  (،2008لستر )لینار و 

 افت آن پیامد است ممکن که دارد باال انتظارات خود از تحصیلي، يهایيتوانا به توجه بدون گراکمالدانشجویان 
و عملکرد تحصیلي ممکن است حاکي از این  یيگراکمالبین  داريمعنباشد. فقدان همبستگي  تحصیل امور در

نیست بلکه ممکن است از طریق متغیرهاي  رگذاریتأثبر عملکرد تحصیلي  ما یمستق یيگراکمالموضوع باشد که 
باورهاي  يدهشکلاز طریق  یيگراکمالکه  رسديمدیگر عملکرد تحصیلي اثر بگذارد. به نظر  ياواسطه

دانش، محمدي، سلیمي نیا و ) گذارديم ریتأثارزیابي عملکرد بر پیشرفت تحصیلي  و ينیگزهدفغیرمنطقي درباره 
نظیر ترس از  انگیزشي ياواسطهاز طریق متغیرهاي  یيگراکمال(، احتمال دیگر این است که 5935تن کماني، 

نتایج  نیهمچن (.5939غالمعلي لواساني، حجازي و احمدیان نسب، باشد ) اثرگذارشکست بر عملکرد تحصیلي 
هماهنگ با  افتهی نیا داشت. يداريمعنمدي تحصیلي بر عملکرد تحصیلي اثر مثبت و خودکارآنشان داد که 

 (5966همکاران )لواساني و ( و غالمعلي 5339(، راندهاوام، بیمر و الندبرگ )5332مطالعات زیمرمن و بندورا )
دانش آموزان و پیشرفت آنان دارد، خودکار آمدي باال مثبتي روي انگیزش  راتیتأثباورهاي خودکارآمدي  ،باشديم

رویارویي با مشکالت و حل بهتر  و رفتارهاي معطوف به پیشرفت ،با انگیزش دروني باال، توانایي حفظ انگیزش
باالتر است اهداف باالتري را براي خود  شانيکارآمدکه احساس  يآموزاندانشهمچنین  .مسائل همراه است

 يعملکردهاو به  دهنديمراهبردي بیشتري را نشان  يریپذانعطاف هاراحل يوجوجستدر هنگام  ،کننديمتعیین 
 يهاهدف(. کساني که خودکارآمدي باال دارند 5966غالمعلي لواساني و همکاران، ) ابندیيمباالتري دست 

و  دهنديمشاري بیشتري نشان و به خود بیشتر باور دارند کوشش و پاف ندیگزيبرمو باالتري را  زتریبرانگچالش
بهتر است و سرانجام کارکردشان در انجام کار بهتر است ولي کساني که خودکارآمدي پاییني دارند  شانيادسپاری
کارآمدي پایین از وظایف با خود افراد (.5333)بندورا،  شونديمو موانع دلسرد  هاشکستدر برخورد با  يآسانبه

. آنها آرزوهاي کمي دارند و تعهد ضعیفي کننديمیک تهدید نگاه  عنوانبهآنها را ، چون کننديممشکل اجتناب 
که خود کارآمدي باال دارند به مسائل  یيهاآن در عوض(. 5333جان،  براي تعقیب اهداف انتخابي دارند )پروین و

را  قشانیعالتناب کنند. آنها تا تهدیدي که باید از آن اج کننديمچالشي براي یادگیري بیشتر نگاه  عنوانبهمشکل 
. آنها کننديمتعهد عجیبي نسبت به انجام آن پیدا  و دهندانجام دهند گسترش مي تواننديمدر حیطه چیزهایي که 

تا عوامل  کننديمآن بیشتر تمرکز  زیآمتیموفقبه چگونگي انجام  شونديمبا انجام مسائل مشکل مواجه  کهيوقت
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د را به فقدان دانش یا مهارت، نقص راهکارها یا عدم کافي بودن تالش و شخصي مخرب. آنها شکست خو
بر  يبخشخودنظمتحقیق حاضر نشان داد که یادگیري  جینتا (.5333پروین و جان، ) دهنديمکوشش نسبت 

همکاران (، آبار و 5968) يصمد داشت. این نتایج همسو با مطالعات يداريمعنعملکرد تحصیلي اثر مثبت و 
(، آدامز 5932همکاران )(، پاشاشریفي و 5966همکاران )(، غالمعلي لواساني و 5963) يکوشک(، مردعلي و 2003)
( 2055) ونی( و بوداوسکي و 2052همکاران )(، بکر و 2055رادوان )(، 2050همکاران )(، ژو و 2051همکاران )و 
، نظارت و يزیربرنامهراشناختي براي مستلزم استفاده از راهبردهاي ف يبخشخودنظم. چون یادگیري باشديم

موفق این راهبردهاي فراشناختي به  يریکارگبه(. 5368پونس، -زیمرمن و مارتینساست )اصالح اعمال شناختي 
از  .(5963خامسان و شیرزادي، ) دهديمو تعلل ورزي تحصیلي را کاهش  کنديمبهبود عملکرد تحصیلي کمک 

یکي از  عنوانبهخود در انجام تکالیف آموزشي  يهاتالشو کنترل کردن  مدیریت رسديمسوي دیگر، به نظر 
افرادي  درواقع. شوديم، موجب موفقیت در عملکرد تحصیلي يبخشخودنظمراهبردهاي شناختي مرتبط با یادگیري 

براي انجام  پشتکار دارند یا تمرکز خود را زیبرانگچالشدر انجام تکالیف  کننديمکه از این راهبردها استفاده 
(. همچنین راهبردهاي 5368کورنو، باشند )تا عملکرد بهتري در امور تحصیلي داشته  کننديمتکالیف حفظ 

زیمرمن و مارتینس ) کنديمو یادگیري بهتر کمک  يادآوریبه دانشجویان براي فهمیدن،  يبخشخودنظمشناختي 
درگیري شناختي دانشجویان را در یادگیري  يدهسازمان(. راهبردهاي شناختي مثل تمرین، بسط و 5368پونس، 
(. همچنین نتایج تحقیق حاضر 5368وینستین و مایر، ) شوديمکه منجر به سطوح باالي پیشرفت  دهديمافزایش 

ناکانو ضر همسو با مطالعات داشت. نتایج حا يداريمعنبر خودکارآمدي اثر منفي و  یيگراکمالنشان داد که 
( 2006هاگدون )( و وان پیرون و 2000) ياشب(، لوسیسرو و 2006همکاران )(، استوبر و 2001) ائوی (،2003)
منجر به اخذ معیارهاي  انیگراکمال يرمنطقیغو  کنندهناتوانکه الگوهاي شناختي خود  رسديم. به نظر باشديم

باعث احساس حقارت و ناتواني  توانديمبه این معیار عملکرد سطح باال  يابیدست، عدم شوديمعملکرد خیلي باال 
در دستیابي به اهداف شود. این فقدان اعتماد به خود و احساس درماندگي به احساس خودکارآمدي پایین ختم 

تمایالت قوي  کننديمکه افرادي که براي کمال تالش  کننديم( ذکر 2006همکاران )همچنین استوبر و  .شوديم
مرتبط است و  افتهیمیتعممدي آر آرزوها و خودکاربا سطح باالت یيگرامالکبراي نقد کردن خودشان دارند. چون 
، نیا وجود بارا انتخاب کنند، خطر باالتري در مورد شکست دارند.  ترسختاین افراد بیشتر احتمال دارد تکالیف 

و  يخود آرمان . اگر این الگو ادامه یابد منجر به ناسازگاري بینشوديمشکست منجر به کاهش در خودکارآمدي 
 .شوديماطمینان به توانایي فرد 

در  یيگراکمال داشت. يداريمعناثر منفي و  يبخشخودنظمبر یادگیري  یيگراکمالما در این تحقیق دریافتیم که 
که با خود  ها استو تالش براي تحقق آن يافتنیندستتمایل پایدار فرد به وضع معیارهاي کامل و  عنوانبهاصل 
چون  گراکمالافراد  واقع در(. 2008بي انتقادي از عملکرد شخصي همراه است )دانکلي، زورف و بلکنشتاین، ارزشیا
بنابراین اقدام ؛ نیست زیآمتیموفقو تالش آنها براي تحقق اهداف  کننديمبراي خود انتخاب  يافتنیندستاهداف 
باعث  توانيمخود  نوبهبهرا کاهش دهد که این نها آانگیزش دروني  توانديمکه این  کننديمسرزنشي  به خود

 مناسبي براي یادگیري استفاده کنند. يبخشخودنظمشود تا این افراد نتوانند از راهبردهاي 
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والدین، معلمان و دوستان خود اهدافي را  شدهلیتحمطبق انتظارات  گراکمالاد همچنین ممکن است که افر
دگیري براي آنها جنبة تحمیلي و یا نباشندي براي تعقیب اهداف برخوردار انتخاب کنند که از خودانگیختگي کاف

ناسازگارانه  یيگراکمالارائه داد، این است که شاید افراد داراي  توانيمتبیین دیگري که در این مورد  .شته باشددا
براي آنها تصمیم تا دیگران  نندینشيمبه دلیل ضعف خودتنظیمي قادر نیستند تا راه خود را انتخاب نمایند و منتظر 

 در ندارند. يازهیانگو براي به ثمر نشاندن آنها هم  اندنداشتهنقشي  انتخاب چون خودشان در آن، بنابراین بگیرند
مدي بر عملکرد تحصیلي اثر آو خودکار يبخشخودنظماز طریق  یيگراکمالتحقیق حاضر نشان داد که  تینها

( است که نشان داد که 2051پور )مطالعه جاللوند، ییالقي، کیانپور و علي  دارد. این نتیجه همسو با نتایج
 توانيم. در تبیین این یافته گذارديم ریتأث عملکرد تحصیلي راز طریق انگیزش دروني ب خودمدار یيگراکمال

در نظر  تحصیلي خود، معیارهاي دست باال براي خود يهایيتوانابدون توجه به  گراکمالگفت، دانشجویان 
، وقتي این زنجیره تکرار شود، فرد شوديمو شکست یا ضعف در دستیابي به معیارها منجر به خودانتقادي  رندیگيم

 به .دهديمو همین احساسات منفي، عملکرد تحصیلي را کاهش  شوديم شدهآموختهدچار احساسات درماندگي 
به تنیدگي  یيتنها بهنشان داد که استانداردهاي باال  ( هم2006هاگدورن )نتیجه مطالعه وان یپرن و  که يطور

ناسالم  يهاپاسخبه استانداردهاي باال منجر به  يابیدستفردي در مورد عدم توانایي براي  و ادراک کندينمکمک 
( نیز در تحقیقي نشان دادند که وجود باورهاي ناامیدي و غیرمنطقي همراه با 5931نقش )حجازي و . شوديم

همچنین ممکن است که خود منجر به تعلل ورزي پایین شود.  توانديمنظیمي و احساس خودکارآمدي زماني خودت
احساسات مثبت فرد را نسبت به خود کاهش دهد و همین امر ممکن است که درگیري فرد را در یک  هايانتقاد

 ، نظارت و کنترل بر یادگیرييزیرمهبرنامنجر به استفاده نامناسب از راهبردهاي  جهیدرنتو  تکلیف را کاهش دهد
 افت در امور تحصیلي خواهد بود. نآیامد ، پگردديم

اول اینکه اثر متغیرهاي جمعیت شناختي مثل سن، جنس و رشته  .مواجه بود یيهاتیمحدود باتحقیق حاضر 
دانشگاه بجنورد بوده  دانشجویان مطالعه مورددوم اینکه جامعه  .وابط بین متغیرها کنترل نشده بودتحصیلي بر ر

 هاداده يآورجمعمربوط به ابزارهاي  تیمحدوداست و باید در تعمیم نتایج به سایر دانشجویان محتاط بود. سومین 
وجود دارد. چهارمین محدودیت این بود که با  هاپاسخبوده و احتمال سوگیري در  دهي بود، همه ابزارها خودگزارش

اثر انتخاب تصادفي اولیه را از بین برده  هايآزمودنه حجم نمونه کم نیست اما افت ، گرچ30/0توجه به توان آزمون 
در تحقیق  یيگراکمالفقط بعد منفي  . محدودیت آخر این بود کهسازديمنتایج را با مشکل مواجه  يریپذمیتعمو 

 يهانمونهاضر در سایر تحقیق ح شوديمفوق پیشنهاد  يهاتیمحدودقرار گرفت. با توجه به  يبررس موردحاضر 
تي انواع در تحقیقات آ شوديمچنین پیشنهاد دانشجویي و با کنترل اثر متغیرهاي جمعیت شناختي صورت گیرد. هم

والدین براي پیشرفت و نقش  يهادرخواستو نیز  يبخشخودنظمو نیز راهبردهاي گوناگون  یيگراکمالابعاد 
و معلمان  هاخانوادهند. پیشنهاد کاربردي تحقیق حاضر بر این است که بررسي کن یيگراکمالتجربه موفقیت را در 

 یيگراکمال، زمینه رشد شروطرمیغتوجه  ارائهبراي عملکرد کودکان و نیز  رانهیگسختبا لحاظ نکردن معیارهاي 
 یيهاروشگي، زند يهامهارت آموزشنکنند و نیز در مقاطع باالتر تحصیلي از طریق ناسازگار را در کودکان فراهم 

و رفتارهاي فردي مانند ارزیابي خویشتن، انتخاب هدف، تقویت خود و خودکارآمدي  هامهارترا براي تغییر بعضي 
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فروتن بقا، دارد )نقش مهمي  آموزانو عملکرد تحصیلي دانش  در سالمت روان هامهارتآموزش دهند که این 
 (.5932نظامي، سلطاني نژاد، اسکندري و منظري توکلي، 
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