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 چكيده
ز جمله شناختی دیگر آدمی ارتباط داشته باشد. اتواند با بسیاری از خصوصیات روانخواهی میمتخصصان بر این باورند که نهایی زمينه:

ن این پژوهش با هدف بررسی رابطة بی هدف:توان به متغیرهای حرمت خود، انگیزي و پیشرفت تحصیلی اشاره کرد. این متغیرها می
آن توصیفی و از نوع همبستگی  روي تحقیو در روش:گرفت. آموزان انضا  خواهی با حرمت خود، پیشرفت و انگیزي تحصیلی دانشنهایی

آموز بود که در سال تحصیلی دانش 245آموزان پایة ششم مدارس ابتدایی شهر فامنین به تعداد بود و جامعه آماری آن شامل تمامی دانش
آموز )شامل دانش 051. بر این اساس، تعداد ای استفاده شدمرحلهای تكگیری از روي خوشهمشغول به تحصیل بودند. برای نمونه 30-0931
شده ها شامل نسخة ترجمه( انتخاب شد. ابزارهای گردآوری داده0301پسر( بر اساس فرمول حضم نمونة کرجسی و مورگان ) 50دختر و  35

سنضش  ودند. همچنین برایاسمیت، و پرسشنامه انگیزي تحصیلی هارتر بخواهی هیل، سیاهة حرمت خود کوپرنهایی شده مقیاسو معتبر
شان داد که بین نتایج ن ها:يافتهآموزان استفاده شد. های کیفی ماهانة دانششدة نتایج آزمونآموزان از معادل کمّیپیشرفت تحصیلی دانش

ود و پیشرفت مت خخواهی منفی با حرآموزان رابطه مثبت و معنادر و بین نهاییخواهی مثبت با حرمت خود و پیشرفت تحصیلی دانشنهایی
خواهی مثبت با انگیزي تحصیلی درونی (. همچنین معلو  شد که بین نهاییP<15/1آموزان رابطه منفی و معنادر وجود دارد )تحصیلی دانش

و مثبت  یخواهی منفی با انگیزي تحصیلی درونی و بیرونی به ترتیب رابطه منفو بیرونی به ترتیب رابطه مثبت و منفی معنادار و بین نهایی
حوة تمرکز آموزان به ایشان نبه منظور افزایش حرمت خود، انگیزي و پیشرفت تحصیلی دانش گيری:نتيجه(. P<15/1معنادار وجود دارد )

خواهی، حرمت خود، انگیزي تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، نهایی واژه كليدها:خواهی آموزي داده شود. های مثبت نهاییبر جنبه
 ابتداییآموزان دانش

 

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.               
Key words: perfectionism, self-esteem, academic achievement, academic motivation, elementary students. 
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 مقدمه

باشد که نقش های شخصیتی مییکی از سازه 0خواهینهایی

 خواهی عبارتنهایینماید. افراد ایفا می یافتگیمهمی را در سازي

ای از معیارهای باالی افراطی است از گرایش فرد به داشتن مضموعه

طلبانه و تالي افراطی برای رسیدن به این و اهداف بلندپروازانه و جاه

 برای عملکرد، همراه با خود اهداف و معیارهای بسیار باال 

، 2نفس )هویت و فلتهای انتقادی و افراطی و عد  اعتماد بهارزشیابی

گرا در یك سلسله بایدها و نبایدها زندگی افراد کمال معموالً (.0331

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

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

 کندها را دچار اضطراب، افسردگی و احساس گناه شدید میآن

به عنوان  خواهی لزوماًنهایی(. اما، 0931، آرمین، سهرابی، و کاظمی)

تواند می که عاملیمنفی شناخته نشده است، بلکه به عنوان  عاملیك 

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

 نخودشا بالقوه هایتوانایی به سمت تحقو در جهت حرکت افراد

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

 نساختشکوفا  و کمال به البته رسیدن. شوند روروبه اجتماعی

 اربسی خودخودیبه فرد بالقوه و نهفته هایتوانایی و استعدادها

 پسندیده و مثبت امری خواهینهایی این وادی در و است ارزشمند

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

 که دباشمی شخصیتی هایویژگی از یکی خواهینهایی تردیدبی

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

 تهدهه گذش سهطی  خواهیپردازی پیرامون نهاییهپژوهش و نظری

(. 0930، زاده، یعقوبی و رشیدییوسف) ی داشته استرشدروند روبه

خواهی متخصصان بر این باورند که نهاییها، بر مبنای همین پژوهش

 شناختی دیگر آدمی ارتباطتواند با بسیاری از خصوصیات روانمی

 توان بهداشته باشد. از جمله این متغیرها در محیط آموزشگاه می

، انگیزي تحصیلی و پیشرفت تحصیلی اشاره 9متغیرهای حرمت خود

 کرد.

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

 و یمکنمی مقایسه دیگران با که خودمان از هاییویژگی کنیم،می

 وردم در قبولقابل  اینتیضه به رسیدن برای مانتوانایی همچنین

توان (. می0930زاده و همکاران، )یوسف دانیممی مهم که مسائلی

                                                           
1. perfectionism  
2. Hewitt & Flett 

المت گیری سترین زیربنا برای شکلبیان داشت که حرمت خود مهم

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

ای است که تحت ت ثیر محیط آموزشی قرار دارد حرمت خود مؤلفه

 ت.و وجود آن بر همه سطوح زندگی اثرگذار اس

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

عنوان مثال کودکی ممکن ه نفس اهمیت بسیار زیادتری دارد. ببه

ادی های زیتحصیلی و... موفقیت، های مختلف ورزشیاست در زمینه

و از  خود نداشته باشد ا در نهایت حس خوبی نسبت بهامّ ،داشته باشد

نفس به کار وی اعتماد به ،نباشد. بنابراین خشنودخود راضی و 

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

عتماد ا ،هایی که نیاز دارندند در زمینههست ارزي و احترا  زیادی قائل

زادگان، زادة هنرمند، زارعشایه، مهرابیاکبری) نیز دارند کافینفس به

 (.0930، بایگیعیدیاحمدیان، 

ی( خواهی مثبت و منفویژه نهاییخواهی )و بهکه نهاییبررسی این

آموزان داشته باشد، از تواند با حرمت خود دانشای میچه رابطه

از آن دارند  نشان تحقیقات ای برخوردار است.ارزي و اهمیت ویژه

مندی را در مندی و ارزيکه افزایش حرمت خود، احساس توان

توان بیان داشت که میل به کند. در واقع، میآموزان احیا مینشدا

خواهی مثبت در افزایش حرمت خود و به تبعِ آن تغییرات مثبتی نهایی

همچون بهبود پیشرفت تحصیلی و افزایش تالي برای کسب 

بردن از تعامل و ارتباط با دیگران را نفس و لذّتموفقیت، اعتماد به

ه ند کاهای پژوهشی نشان دادهیافتهکند. ر میآموزان بیدادر دانش

خواهی منفی با خواهی مثبت با حرمت خود باالتر و نهایینهایی

(. در 0932، اسلمی، خیّر و هاشمی) تر ارتباط داردحرمت خود پایین

( در 2100فرزانه )مددی، کالتبری، صمدزاده، و کیخایهمین راستا، 

نفی خواهی مت خود و بُعد نهاییکنند که بین حرمپژوهشی معلو  می

لو، صبحی رابطه منفی و معنادار وجود داشته است. همچنین حج

کنند که افراد ( در پژوهشی مشخص می0932قراملکی و محمدی )

م خواهی ناسالخواهی سالم در مقایسه با افراد دارای نهاییدارای نهایی

خسروپور و اند. احساس حرمت خود باالتری پس از مداخله داشته

دهند که بین عملکرد ( هم در پژوهشی نشان می0939نیکویی )

خواهی، انگیزي پیشرفت، حرمت خود تحصیلی دانشضویان با نهایی

 90هم آنها رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و این متغیرها بر روی

3. self-esteem 
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کنند. درصد پراکنش نمرات عملکرد تحصیلی دانشضویان را تبیین می

 مشخصنامه کارشناسی ارشد خود ( نیز در پایان0934زاده )باقر

خواهی والدین به نا  های نهاییکند که بین یکی از مؤلفهمی

فرزندان آنها رابطه مثبت  حرمت خود با مدار -خواهی خویشتننهایی

خواهی والدین با های نهاییو معنادار وجود دارد، اما در دیگر مؤلفه

کند. عالوه بر موارد حرمت خود فرزندان رابطة معناداری یافت نمی

در بررسی رابطه نیز ( 2111) 0واتسون و اولیریو  ترامپترباال 

ضه رسیدند که آموزان به این نتیخواهی و حرمت خود در دانشنهایی

نظر از موفقیت یا کند که صرفحرمت خود به فرد کمك می

خواهی مثبت شکست، به خود احترا  بگذارد و این امر با نهایی

خواهی منفی با خودانتقادگری و هماهنگ است، در حالی که نهایی

 کاهش حرمت خود ارتباط دارد.

اد در فرخواهی اشود با نهاییبینی میاز دیگر عواملی که پیش

محیط آموزشگاه ارتباط داشته باشند، متغیر انگیزي تحصیلی است. 

ران ارگانیز  در جهت رسیدن به اهداف انگیزي را به نیروی پیش

 دشکوفاییخو و رشد سوی به فرد هر انگیزشی کنند. نیرویتشبیه می

د که شوانگیزي تحصیلی به فرآیندهای درونی گفته می .است

کنند و با هدف دستیابی به دستاوردهای می ها را تحریكفعالیت

 نیاز افراد (. همه931یابند )نعمت طاوسی، تحصیلی خاص تداو  می

 کوفاش ممکن اندازة تا باالترین را خود بالقوه هایتوانایی که دارند

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

انگیزي تحصیلی کافی برخوردارند، برای کسب موفقیت تالي و 

تری دهند و در نتیضه به پیشرفت باالکوشش بیشتری از خود نشان می

 مشکالتی آموزشی نظا  در کنند. وقتیدر تحصیل دست پیدا می

 عنوان به یادگیرنده، انگیزي از دهد،می تحصیلی رُخ اُفت همچون

به  انگیزي، آموزشی کاربردهای در شود.می یاد همعلل م از یکی

 برخورد انگیزي یادگیری یا تحصیلی انگیزي قبیل از مختلفی تعابیر

 گاهی و درونی گاهی را این انگیزي منبع نظرانصاحب و کنیممی

در رابطه با همبستگی میان  .(2101، 2دانند )کالرکمی بیرونی

ها نشان از رابطه معنادار خواهی و انگیزي تحصیلی، پژوهشنهایی

( 0934) کریمیاسمعیلی و شیخمیان این دو متغیر دارند. برای مثال: 

 با )مثبت( بهنضار خواهینهایی بین که دهندمی نشاندر پژوهشی 

                                                           
1. Trumpeter, Watson, & O’Leary 
2. Clarke 
3. Ram 

 ینمعنادار و بو  مثبت همبستگی درونی انگیزي هایمقیاس تما 

ة رابط بیرونی انگیزي هایمقیاس تما  )مثبت( با بهنضار خواهینهایی

 بینکنند که . آنها همچنین مشخص میدارد وجودو معنادار  منفی

 درونی انگیزي هایمقیاس تما  و نابهنضار )منفی( خواهینهایی

 تما  و منفی خواهینهایی بینو معنادار و  منفی همبستگی ةرابط

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

خواهی مثبت رابطة مثبت و معنادار دهد که نهاییدر پژوهشی نشان می

های شخصیتی با پیشرفت تحصیلی باال، انگیزي پیشرفت باال، ویژگی

 پذیری دارد.مثبت، و استفاده کارآمد از راهبردهای سازي

 آیدمی حساببه یادگیری ملزومات از یکی تحصیلی انگیزي

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

 چیزی آن واقع انگیزي در کند.می کمك یادگیرنده به آن تداو 

 هدایت را او هایو فعالیت دهدمی انرژی یادگیرنده به که است

(. بدیهی است پیدا 0932مضلج، حمیدی تیموری، نصری،کند )می

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

آموزان نیز از اهمیت و فواید کاربردی و انگیزي تحصیلی دانش

 پژوهشی کافی برخوردار است.

خواهی به توان با نگاه به نهاییاز موضوعات دیگری که می

ت باشد. میزان پیشرفبررسی آن پرداخت، پیشرفت تحصیلی می

های تعلیم و تربیت جهان یکی از آموزان در همة نظا دانش تحصیلی

(. 0935های علمی است )عابدینی، های موفقیت در فعالیتشاخص

پیشرفت تحصیلی در نظا  آموزشی معموالً به معنای کسب نمرات و 

درجات تحصیلی مطلوب و پیشرفت از یك دوره به دورة تحصیلی 

 ور بسیاریمح که است مهمی لمسائ از تحصیلی باالتر است. پیشرفت

 هآموخت توانایی به قرار دارد و روانشناسی و آموزشی هایپژوهش از

 از هک شودمی اطالق موضوعات آموزشگاهی در فرد اکتسایی یا شده

های و گاهی هم از طریو آزمون 4ساخته -معلم هایآزمون طریو

 (.0932شود )نویدی، گیری میاندازه 5شدهفراگیر و استاندارد

در  آموزان یکی از مسائل اساسیبررسی پیشرفت تحصیلی دانش 

 و تعلیم اصلی ارتقای کیفیت آموزي است، چون امروزه هدف

لکه ب دانش افراد است، در میزان صرفاً تنهانه تغییر ایضاد ترییت،

ت های آنها اسها و ارتقاء توانشهمچنین تغییر در گستري توانایی

4. teacher-made tests 
5. standardized tests 
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(. در مرور بر ادبیات پژوهشی موجود 2104 ،0حبیشی)کورا و آل

تگی خواهی و پیشرفت تحصیلی همبسبینیم که بین متغیر نهاییمی

( در پژوهشی نشان 0933شورجانی )بخشیوجود دارد. برای نمونه 

 عملکرد و افسردگی متغیرهای با خواهینهایی متغیر بیندهد که می

 .دارد وجود دارمعنی منفی و مثبت همبستگی ترتیبهب تحصیلی

هی پور، و اسداللافزا، افشار، صادقی، سلیمانی، سعادتی، متینروح

خواهی مثبت و کنند که نهایی( نیز در پژوهشی مشخص می2101)

حصیلی به های معنادار برای پیشرفت تکنندهبینیمنفی به ترتیب پیش

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

وزان، با آمدهند که بین پیشرفت تحصیلی دانشژوهشی نشان میپ

شان رابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنین خواهیمیزان نهایی

دهند که در بین ( در پژوهشی نشان می2100) 2یرلیکلوسون و بوتی

 خواهی با مشغولیت تحصیلی آنها رابطه مثبتدانشضویان ممتاز، نهایی

کاری در بین این دانشضویان خواهی با اهمالاما، نهایی و معنادار دارد.

 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 

ر آموزان ت ثیاست. این که چه عواملی بر عملکرد تحصیلی دانش

گذارد، یا سهم و مشارکت هر عامل چه اندازه است، همواره از می

های مورد عالقة پژوهشگران تربیتی و حتی روانشناسان تربیتی حیطه

 (.0935، عابدی و طالبی ،مظاهری ،کضباف ،نژادربیعیبوده است )

از آنضا که داشتن حرمت خود، انگیزي و پیشرفت تحصیلی باال 

های آموزشی است، شناسایی هر عامل و تالي هااز نتایج مهم فعالیت

ت در مقدار بینی یا ایضاد تغییر مثبیا متغیری که بتواند نقشی در پیش

و کیفیت این متغیرها )حرمت خود، انگیزي و پیشرفت تحصیلی( 

داشته باشد، از اهمیت و ضرورت کافی برخوردار است. زیرا، با 

تبط با این بروندادهای ها یا متغیرهای مرشناسایی و تبیین عامل

توانیم زمینه تغییر یا افزایش در آنها را فراهم آوریم و به ارزشمند می

وانند با تغییر تکارگزاران نظا  تعلیم و تربیت نشان دهیم که چگونه می

خواهی(، کیفیت و کمیت این بروندادها را بین )نهاییدر متغیر پیش

چنین بر این، نتایج این دستخوي تغییرات بهینه قرار دهند. عالوه

ر های پژوهشی دیگتواند زمینه طرح موضوعات و فرضیهپژوهشی می

 سازمند در این حوزه فراهم آورد و زمینهرا برای پژوهشگران عالقه

                                                           
1. Koura & Al-Hebaishi  
2. Closson & Boutilier 

 تر در این حوزه باشد.تر و کاملهای پژوهشی وسیعاجرای طرح

ون مهای کافی و وافی پیراکه پژوهشبه هر روی، با توجه به آن

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

ورت آموزان ابتدایی صانگیزي و پیشرفت تحصیلی در بین دانش

ه نیز های حاصلکه نتایج پژوهشنگرفته است و نیز با توجه به آن

ال آن دنبگاهی با هم در تناقض هستند؛ بنابراین، در این پژوهش به

 یزيبا حرمت خود، انگ خواهینهایی بین رابطه ینتبیهستیم تا به 

 بپردازیم.  آموزان پایة ششم ابتداییو پیشرفت تحصیلی دانش تحصیلی

 هافرضيه

 های این تحقیو شامل موارد زیر هستند:بر این اساس، فرضیه

 خواهی بهنضار و نابهنضار )مثبت و منفی( با بین نهایی

 وجود دارد.آموزان رابطه پیشرفت تحصیلی دانش

 خواهی بهنضار و نابهنضار )مثبت و منفی( با بین نهایی

 آموزان رابطه وجود دارد.حرمت خود دانش

 خواهی بهنضار و نابهنضار )مثبت و منفی( با بین نهایی

 آموزان رابطه وجود دارد.انگیزي تحصیلی درونی دانش

 خواهی بهنضار و نابهنضار )مثبت و منفی( با بین نهایی

 آموزان رابطه وجود دارد.ي تحصیلی بیرونی دانشانگیز
 

 روش

این پژوهش از نوع تحقیقات کمّی است و به لحاظ هدف 

 آید. و به لحاظ رويحساب میپژوهش از نوع تحقیقات کاربردی به

تحقیقی توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه  هاهدادگردآوری 

آموزان پایة ششم دورة ابتدایی آماری این پژوهش را تمامی دانش

در  0931-30دهند که در سال تحصیلی شهر فامنین تشکیل می

ن اند. تعداد کل ایمدارس ابتدایی این شهر مشغول به تحصیل بوده

ة آموزي و پروري آموزان بر اساس آمار تهیه شده از اداردانش

پسر  002دختر و  099آموز بوده که شامل دانش 245شهرستان فامنین 

اند. حضم نمونه بر اساس جدول حضم نمونه کرجسی و شدهمی

ی گیرآموز تعیین شد. ضمناً برای نمونهدانش 051( 0301) 9مورگان

ای استفاده کردیم. به این مرحلهای تكگیری خوشهاز روي نمونه

که ابتدا نا  تمامی مدارس دخترانه و پسرانه ابتدایی شهر فامنین معنا 

آموز پایة ششم بودند را از ادارة آموزي و پروري که دارای دانش

3. Krejcie and Morgan 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1041608017300961#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1041608017300961#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1041608017300961#!
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اخذ و سپس بر اساس حضم افراد موجود در این مدارس، یك یا دو 

زان آمومدرسه را به عنوان خوشه انتخاب کردیم. سپس، تمامی دانش

خب را در مطالعه شرکت دادیم. بر این اساس، پایة ششم مدارس منت

 1مدرسه و  4پسر( را که در  50دختر و  35آموز )شامل دانش 051

کالس از مدارس شهر فامنین مشغول به تحصیل بودند را انتخاب و 

آموز در دانش 2مورد مطالعه قرار دادیم. لیکن، در مدرسه زینبیه 

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

شده از مدارس منتخب آمده های انتخابدر جدول زیر تعداد نمونه

 است:

 ایگیری خوشههای منتخب از مدارس انتخاب شده در نمونه. تعداد نمونه0جدول

 نا  مدرسه
شده در انتخاب

 مرحله اول

تعداد کالس 

 در پایة ششم

تعداد 

 آموزدانش

تعداد 

 غایبین

حضرت 

 ابوالفضل
 1 25 کالس 0 بلی

 2 59 کالس 2 بلی زینبیه

شهید جواد 

 نقدی
 1 41 کالس 2 بلی

 1 92 کالس 0 بلی اما  خمینی

 1 91 کالس 0 خیر آبان 09

 1 91 کالس 0 خیر عصمتیه

 1 91 کالس 0 خیر ناصری

 043 245 کالس 3 مضموع
 

 

 ابزار

متغیرهای مورد های مربوط به سه متغیر از برای گردآوری داده

های پرسشنامه شدة سه مقیاس به نا مطالعه، از نسخة ترجمه

(، 2114) 0خواهی هیل، هولسمن، فور و کیبلر، ویسنت و کندینهایی

( و پرسشنامه انگیزي 0310پرسشنامه حرمت خود کوپراسمیت )

( استفاده شد. همچنین جهت سنضش پیشرفت 0330تحصیلی هارتر )

ا به ها رسال دو  آنآموزان، نتایج کیفی آزمون نیمتحصیلی دانش

ها کمیّت تبدیل و مورد استفاده قرار دادیم. در ادامه هر یك از این

 شوند:معرفی می

 خواهیخواهی: جهت سنضش متغیر نهاییمقیاس سنضش نهایی

خواهی تهیه شده توسط هیل و شده و معتبرشده نهاییاز نسخة ترجمه

( برای این 2114( استفاده شد. هیل و همکاران )2114همکاران )

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

                                                           
1. Hill, Huelsman, Furr, Kibler, Vicente, & Kennedy 
2. construct validity 

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

استانداردهای عالی "، و "تالي برای عالی بودن"، "مندیهدف"

های: های منفی شامل عاملشد و عاملرا شامل می "برای دیگران

ادراک فشار از سوی  "، "تمرکز بر اشتباهات"، "نیاز به ت یید"

 شده است.را شامل می "نشخوار فکری"و  "والدین

ورد استفاده در این پژوهش برگرفته از پژوهش نسخة م

( بوده است. 0933چاری، حقیقت و رزمی )جمشیدی، حسین

 اعتباریابی مقیاس"( در پژوهشی با عنوان 0933جمشیدی و همکاران )

( را 2114ای هیل و همکاران )گویه 53، مقیاس "خواهیجدید نهایی

و درستی  2زهآموزان شهر شیراز اجرا و درستی سابر روی دانش

دهند. همچنین میزان آن را محاسبه و مورد ت یید قرار می 9گراییهم

قابلیت اعتماد آن را با استفاده از آزمون الفای کرونباخ محاسبه و مورد 

دهند. تحلیل عاملی مقیاس از سوی جمشیدی و ت یید قرار می

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

عامل ناسازگار(  9عامل سازگار و  9عامل )شامل  1ربرگیرنده د

شده در پژوهش جمشیدی و همکاران های حذفشود. گویهمی

بوده  55، و 43، 93، 95، 90، 20، 03، 01های ( شامل گویه0933)

( 0933های سازگار در پژوهش جمشیدی و همکاران )است. عامل

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

استانداردهای باال برای  "های ناسازگار شامل و عامل "دهیسازمان

ی م "تلقی منفی از خود"و  "ادراک فشار از سوی والدین "دیگران

های های مربوط به سنضش هر یك از عاملشود. در جدول زیر گویه

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

های مربوطه در تحلیل عامل اکتشافی شده و گویههای استخراجل. عام2جدول

 خواهی هیل( برای مقیاس نهایی0933جمشیدی و همکاران )

 کنندههای سنضشگویه عامل نوع

مثبت 

 )سازگار(

40، 93، 99، 25، 0 تالي برای عالی بودن  

52، 45، 90، 23، 20، 00، 09، 3، 5 مندیهدف  

51، 50، 44، 91، 94، 23، 21، 02 ،4 نظم و سازماندهی  

منفی 

 )ناسازگار(

51، 49، 03، 00، 9 استانداردهای عالی برای دیگران  

53، 54، 40، 29، 05، 0 ادراک فشار از سوی والدین  
 

 

ای لیکرت به درجه 5ها در این پرسشنامه بر اساس مقیاس گویه

 =، نه موافقم نه مخالفم4 =حدی موافقم، تا5 =صورت کامالً موافقم

. شوندگذاری مینمره 0 =، کامالً مخالفم2 =، تا حدی مخالفم9

3. convergent validity 
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گر نمرة های مثبت، نمایانآموز در عاملمضموع نمرات دانش

های آموز در عاملخواهی سازگار و مضموع نمرات دانشنهایی

خواهی ناسازگار او است. جمشیدی و گر نمرة نهاییمنفی، نشان

د سازن( در تحلیل عاملی اکتشافی خود مشخص می0933ان )همکار

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

 درصد از واریانس نمرات کل آزمون هستند. 9/20

مقیاس سنضش انگیزي تحصیلی: برای سنضش انگیزي تحصیلی 

( 0330، 0331آموزان از مقیاس انگیزي تحصیلی هارتر )دانش

گویه است  99استفاده شد. پرسشنامة انگیزي تحصیلی هارتر شامل 

های آموزان دورهکه به منظور سنضش انگیزي تحصیلی دانش

مختلف تحصیلی از ابتدایی گرفته تا متوسطه مورد استفاده قرار 

گیرد. در این پژوهش از نسخة فارسی مورد استفاده در مطالعة می

ده است. بحرانی در یك مطالعه که بر روی ( استفاده ش0933بحرانی )

آموزان دورة راهنمایی شهر شیراز انضا  نفری از دانش 033یك نمونه 

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

سانی درونی مقیاس از طریو همبستگی رساند. بر این اساس میزان هم

محاسبه  03/1تا  91/1ای بین ر دامنهها با نمره کل آزمون را دگویه

کند. همچنین برای سنضش قابلیت اعتماد آزمون یادشده از دو می

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

گر قابلیت اعتماد مناسب و مقبول مقیاس یادشده است. در آزمون بیان

های آزمون مقیاسپارهجدول زیر مقادیر ضرایب برآورد شده برای 

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

 آمده است:

 
 

 (0933خواهی در مطالعه جمشیدی و همکاران )شده برای مقیاس کوتاه شده نهایی. قابلیت اعتماد برآورد9جدول

نوع ضریب 

 )تعداد گویه(

 انگیزي درونی

 گویه( 00)

 انگیزي بیرونی

 گویه( 01)

 آیندی معلمخوي

 گویه( 4)
 وابستگی به قضاوت معلم

 گویه( 1)

 ترجیو کار آسان

 گویه( 1)

 چیرگی مستقالنه

 گویه( 5)

کنضکاوی 

 گویه( 1)

 کشاکش

 گویه( 1)

35/1 آلفای کرونباخ  13/1  10/1  10/1  19/1  15/1  01/1  30/1  

31/1 بازآزمایی  02/1  05/1  19/1  02/1  12/1  13/1  03/1  
 

 

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

که  سنضیدهایی میآموز را با سؤالتحصیلی درونی و بیرونی دانش

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

های تحصیلی داد، لیکن از آنضا که در بسیاری از موضوعمی

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

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

های معمول درآوردند که هر سؤال تنها یکی از دالیل انگیزي مقیاس

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

 ( استفاده کرده است.2115خود از نسخة ترجمه شدة  لپر و همکاران )

 5( هر گویه در یك مقیاس 0933در مقیاس معتبرشده بحرانی )

 =ندرت؛ به0 =وقتترتیب شامل: هیچای در طیف لیکرت، )بهگزینه

گذاری (، نمره5 =؛ تقریباً همیشه4= ؛ اکثر اوقات9 =؛ گاهی2

، 03، 01، 05، 01، 3، 5، 4، 9های گذاری در گویهشود. ضمناً نمرهمی

آموز در کل برعکس است. مضموع نمرات دانش 90، و 20، 20

گر میزان انگیزي تحصیلی کلی او است. بر این پرسشنامه نمایان

معرف میزان انگیزي تحصیلی  11تا  99اساس، کسب نمرة بین 

                                                           
1. test-retest 

گر انگیزي تحصیلی متوسط نشان 33تا  11رة بین ضعیف، کسب نم

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

های مربوط به عامل انگیزي آموز در گویهمضموع نمرات دانش

آموز در درونی، میزان انگیزي درونی و مضموع نمرات دانش

ی او را زان انگیزي بیرونهای مربوط به عامل انگیزي بیرونی، میگویه

ها مقیاسآموز در هر یك از خردهدهد. مضموع نمرات دانشنشان می

آیندی معلم، وابستگی معلم، کار آسان، چیرگی مستقالنه، )خوي

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

، و "کنضکاوی"، "چیرگی مستقالنه"های دهد. خرده مقیاسمی

سنضند و بر روی هم انگیزي دورنی را می "اکشکش"

کار "و  "وابستگی معلم"، "آیندی معلمخوي"های مقیاسخرده

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

 دهند.می

 آموزانمقیاس حرمت خود: به منظور سنضش حرمت خود دانش

2. Lapper, Corpus & Iyengar 
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است  ویهگ 53 کوپراسمیت که شامل 0حرمت خود از پرسشنامه

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

 های آن باگویه به باید آزمودنی و کندمی توصیف را فرد

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

 هم و هامقیاسخرده نمرات. (0934دهد )امانی،  پاسخ «(خیر) نیست

 افراد آن در که را ایزمینه کردن مشخص کلی، امکان نمرة چنین

، اسمیتکوپر)سازد می است را فراهم خود از مثبتی تصویر واجد

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

گر آن است که این آزمون از ها در ایران و خارج از ایران بیانبررسی

 2قبولی برخوردار است. هرز و گولن درستی و قابلیت اعتماد قابل

را برای این آزمون گزاري  33/1( ضریب آلفای کرونباخ 0333)

دهد آزمون از قابلیت اعتماد کافی برخوردار اند که نشان میکرده

( نیز 0932فرد، ؛ به نقل از نایبی2111است. ادموندسون و همکاران )

 حرمت خود را برای آزمون 31/1تا  31/1ضریب همسانی درونی 

( قابلیت اعتماد این 0901اند. پورشافعی )کوپراسمیت گزاري کرده

را  00/1آزمون را به روي بازآزمایی محاسبه و ضریب قابلیت اعتماد 

گرای مثبت ( درستی هم0905دست آورده است. ثابت )برای آن به

اسمیت و آزمون حرمت خود آیسنك را را محاسبه بین آزمون کوپر

دست آورده است که نشان را به 31/1 گرایو ضریب درستی هم

نامه پرسشدهند که آزمون از درستی کافی برخوردار است. می

ف ند از انضا  تکالیامشتمل بر پنج موضوع است که عبارتیادشده 

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

 خرده مقیاس است، که در جول زیر آمده است:

ها در سیاهة حرمت کننده آنهای سنضشها و گویهمقیاس . خرده4جدول

 خود کوپر اسمیت
 هااالت هر خرده مقیاسؤس هاخرده مقیاس

 کلی حرمت خود
0 ،2 ،3 ،3 ،01 ،05 ،01 ،00 ،20 ،24 ،23 ،90 ،91 ،42 ،

50 ،51 ،50  

اجتماعی  حرمت خود

 )همساالن(

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

41 ،52 ،59 ،53  

خانوادگی  حرمت خود

 )والدین(
5 ،02 ،03 ،21 ،99 ،41 ،40 ،54  

تحصیلی  حرمت خود

 )آموزشی(
0 ،04 ،23 ،95 ،49 ،43 ،51  

 

 

مقیاس سنضش پیشرفت تحصیلی: به منظور سنضش پیشرفت 

                                                           
1. self-esteem inventory (SEI) 

آموزان از نتایج کیفی آزمون ماهانة آنها استفاده شد. تحصیلی دانش

آموزان، اساس میانگین نتایج کیفی آزمون اسفندماه این دانشبر این 

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

 های کیفی به کمّی آمده است.مقابل نحوة تبدیل نتایج آزمون
 

ایة ششم به آموزان پ. نحوة تبدیل نتایج کیفی پیشرفت تحصیلی دانش5جدول

 نتایج کمّی

 حد وسط معادل کمّی پیشرفت تحصیلی پیشرفت در سنضش کیفی سطوح

 0 01های زیر نمره نیاز به تالي بیشتر

 02 01-09های بین نمره قابل قبول

 05 09-01های بین  نمره متوسط

 00 01-03های بین نمره خوب

 03 03-21های بین نمره خوب )بسیار خوب(خیلی

 
 

 هاها و يافتهداده

های پژوهش ابتدا باید با استفاده از آزمون آزمون فرضیهقبل از 

هش های متغیرهای پژواسمیرنف به بررسی توزیع داده-کلوموگروف

 بپردازیم. به جدول زیر نگاه کنید:

 های متغیرهای تحت مطالعه. بررسی وضعیت بهنضاری توزیع داده1جدول

 معناداری اسمیرنف-آماره کلوموگروف تعداد متغیرها

 10/1 30/4 043 خواهی منفینهایی

 10/1 55/9 043 خواهی مثبتنهایی

 10/1 93/9 043 انگیزي تحصیلی کلی

 10/1 93/9 043 انگیزي درونی

 10/1 24/5 043 انگیزي بیرونی

 10/1 00/4 043 پیشرفت تحصیلی

 10/1 13/9 043 حرمت خود
 

 

آزمون شود، خروجی استنباط می 1همان گونه که از جدول 

اسمیرنوف برای تمامی متغیرهای پژوهش معنادار  -کولوموگروف

های مورد نظر از (. این به این معنی است که دادهP<15/1است )

های توزیع بهنضاری برخوردار نیستند. بنابراین، برای آزمون فرضیه

پژوهش باید از آمارهای ناپارمتری استفاده کرد. بنابراین برای آزمون 

رمن ای اسپیهای پژوهش از ضریب همبستگی رتبههتمامی فرضی

 استفاده شده است.

ت خواهی مثبت و منفی با پیشرفبین نهایی»فرضیه اول پژوهش: 

 نگاه کنید: 0به جدول «. آموزان رابطه وجود داردتحصیلی دانش

2. Herz & Gullone 
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صیلی خواهی مثبت و منفی با پیشرفت تحای بین نهایی. همبستگی رتبه0جدول

 آموزاندانش

 سطو معناداری مقدار همبستگی متغیرها

 110/1 32/1 خواهی مثبت با پیشرفت تحصیلینهایی

 110/1 -33/1 خواهی منفی با پیشرفت تحصیلینهایی

 

 

خواهی مثبت مشخص است بین نهایی 0گونه که از جدول همان

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

منفی و پیشرفت تحصیلی رابطه منفی و معنادار خواهی نهایی

(15/1>P.وجود دارد ) 

خواهی مثبت و منفی با حرمت بین نهایی»فرضیه دو  پژوهش: 

 نگاه کنید: 3به جدول «. آموزان رابطه وجود داردخود دانش
 

خواهی مثبت و منفی با حرمت خود ای بین نهایی. همبستگی رتبه3جدول

 آموزاندانش

 سطو معناداری مقدار همبستگی متغیرها

 110/1 04/1 خواهی مثبت با حرمت خودنهایی

 110/1 -03/1 خواهی منفی با حرمت خودنهایی

 

 

خواهی مثبت مشخص است بین نهایی 3گونه که از جدول همان

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

آموزان رابطه منفی و خود دانشخواهی منفی و حرمت بین نهایی

 ( وجود دارد.P<15/1معنادار )

ي خواهی مثبت و منفی با انگیزبین نهایی»فرضیه سو  پژوهش: 

نگاه  3به جدول «. آموزان رابطه وجود داردتحصیلی درونی دانش

 کنید:
 

یلی خواهی مثبت و منفی با انگیزي تحصای بین نهایی. همبستگی رتبه3جدول

 آموزاندرونی دانش

 سطو معناداری مقدار همبستگی متغیرها

خواهی مثبت با انگیزي تحصیلی نهایی

 درونی
33/1 110/1 

خواهی منفی با انگیزي تحصیلی نهایی

 درونی
39/1- 110/1 

 

خواهی مثبت مشخص است بین نهایی 3گونه که از جدول همان

ر معناداآموزان رابطه مثبت و با انگیزي تحصیلی درونی دانش

(15/1>Pو لیکن بین نهایی ) خواهی منفی و انگیزي تحصیلی درونی

 ( وجود دارد.P<15/1رابطه منفی و معنادار )

زي خواهی مثبت و منفی با انگیبین نهایی»فرضیه چهار  پژوهش: 

نگاه  01به جدول «. آموزان رابطه وجود داردتحصیلی بیرونی دانش

 کنید:
 

خواهی مثبت و منفی با انگیزي بین نهایی ای. همبستگی رتبه01جدول

 آموزانتحصیلی بیرونی دانش

 سطو معناداری مقدار همبستگی متغیرها

خواهی مثبت با انگیزي تحصیلی نهایی

 بیرونی
32/1- 110/1 

خواهی منفی با انگیزي تحصیلی نهایی

 بیرونی
31/1 110/1 

 

خواهی مثبت نهاییمشخص است بین  01گونه که از جدولهمان

آموزان رابطه منفی و معنادار با انگیزي تحصیلی بیرونی دانش

(15/1>Pو لیکن بین نهایی )ی خواهی منفی و انگیزي تحصیلی بیرون

 ( وجود دارد.P<15/1رابطه مثبت و معنادار )

 گيریبحث و نتيجه

ت با خواهی مثبیافتة نخست پژوهش: مشخص شد که بین نهایی

واهی منفی و ختحصیلی رابطه مثبت و معنادار، اما بین نهاییپیشرفت 

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

دهند ( است که نشان می2101افزا و همکاران )یافتة پژوهش روح

بت و معنادار کنندة مثبینیترتیب پبیشخواهی مثبت و منفی بهنهایی

نتیضه  سو است باپایین و باال است. همچنین هم پیشرفت تحصیلی

خواهی مثبت و دهد بین نهایی( که نشان می2115پژوهش رَ  )

آموزان رابطة مثبت و معنادار وجود دارد. پیشرفت تحصیلی دانش

پور وندقد  و آخراستا است با نتیضه بررسی پیشهمچنین به نوعی هم

( خواهی نابهنضار )منفییکنند بین نهای( است که مشخص می2100)

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

( 0939پور و نیکویی )( و خسرو0933شورجانی )نتایج تحقیو بخشی

خواهی مثبت با عملکرد تحصیلی دهد که نهایینیز نشان می

یر لیدانشضویان رابطه مثبت و معنادر دارد. نیز، کلوسون و بوتی

خواهی مثبت با مشغولیت تحصیلی کنند که نهایی( معلو  می2100)

 رابطه مثبت و معنادار دارد.

ها لفهخواهی مثبت شامل مؤدر توجیه یافتة فوق باید گفت نهایی

، و "دهینظم و سازمان"، "مندیهدف"و خصوصیات مثبتی چون: 

اد افرشوند ها سبب میاست. این مؤلفه "تالي برای عالی بودن"
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های مختلف و خواهی مثبت برای موفقیت در زمینهدارای نهایی

ریزی و تالي وافر گذاری، برنامهجمله در حوزة تحصیلی هدفمن

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

 خواهی مثبت وبنابراین، وجود رابطه معنادار و مثبت بین نهایی

فراد دارای بینی است. از سوی دیگر، ااال، قابل پیشپیشرفت تحصیلی ب

، "تلقی منفی از خود"خواهی منفی دارای خصوصیاتی چون نهایی

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

هستند که همه این خصوصیات سبب  "استاندارد عالی برای دیگران

ت برای ریزی درسبرنامهشوند تا فرد به جای تمرکز بر موفقیت و می

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

 شوند تا از موفقیتهای نیز سبب میاضطراب کنند. همین ویژگی

تواند خواهی منفی میدرست و کافی باز بمانند. بنابراین، وجود نهایی

 رابطة مثبت با پیشرفت تحصیلیِ پایین داشته باشد.

ت خواهی مثبت با حرمو  پژوهش: مشخص شد بین نهایییافتة د

 خواهیآموزان رابطه مثبت و معنادار و لیکن بین نهاییخود دانش

آموزان رابطه منفی و معنادار وجود دارد. منفی و حرمت خود دانش

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

واهی مثبت در بازیکنان شطرنج خدهند بین حرمت خود و نهاییمی

و سو است با نتیضة تحقیرابطة مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین هم

( که در یك مطالعة آزمایشی مشخص 0932لو و همکاران )حج

های شبکه انگیزه"کنند که ارائة یك مداخلة آزمایشی به نا  می

خواهی سبب افزایش بیشتر در حرمت خود افراد با نهایی "چندگانه

ن شود. همچنیخواهی منفی میمثبت در مقایسه با افراد دارای نهایی

( است که 0934راستا با نتیضه تحقیو باقرزاده )نتیضه این پژوهش هم

 -خواهی مثبت در والدین )مؤلفة خویشتندهد بین نهایینشان می

ها رابطه مثبت و معنادار وجود مداری( با حرمت خود در فرزندان آن

 .دارد

 کنندهتعیین و شخصیت هایجنبه مهمترین حرمت خود از

 خود از فرد رضایت است که انسان شکوفایی و رفتاری هایویژگی

شود )خسروپور و نیکویی، می شامل را بودنارزشمند احساس و

 کنند،می فکر چگونه خود درباره افراد که است این منظور (.0939

 و هستند راضی عملکردشان از و دارند دوست را خود قدرچه

 خودشان درباره تحصیلی و اجتماعی نظر از آنان احساس خصوصبه

                                                           
1. McClelland 
2. Frost, Marten, Lahart, & Rosenblate 

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

(. از سوی دیگر 0330، 0کللنداست؟ )مك چگونه آنها واقعی خودِ

 معیارهای وضع به فرد پایدار خواهی عبارت است از تمایلنهایی

 با خود آنها که تحقو برای تالي و نیافتنیدست و کامل

است )فراست،  همراه شخصی عملکرد از انتقادی هایارزشیابی

 (.0331، 2مارتین، الهارت و روزنبلیت

 بهنضار خواهینهایی بین تمایز ( با0303) 9با این وجود هاماچك

 و تالي از گرایی بهنضارفرد با کمال که است متعقد نابهنضار و

 حال عین در و بردمی لذت کمال و برتری برای رقابت

 گرایفرد کمال اما شناسد،می رسمیتبه را شخصی هایمحدودیت

 عملکرد از هرگز بینانهغیر واقع انتظارات دلیل نابهنضار )منفی(، به

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

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

 انتقادگر هستند. -خود نهایتو بی

 روی آورده سخت کارهای به اشخاص بهنضار خواهینهایی در

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

 و کرده درک را بیرونی هایتوانند واقعیتمی عملکردی، باالی

از  ترس با بهنضارنا گرایانکمال ولی بپذیرند. را هامحدودیت

 اهداف به دستیابی در خصوص نتیضه در و شده انگیختهبر شکست

دایماً نگران هستند )ایگان، پیك، دایك و  بینانهواقع غیر و باال سطو

 (.2110، 4ریز

خواهی منفی به دلیل احساس ناکامی در بنابراین، افراد با نهایی

رفته حرمت خود خود را اجتماعی رفتهرسیدن به اهداف شخصی و 

کنند. برعکس افراد با از دست و احساس عد  کفایت می

ها و تری نسبت به تواناییخواهی مثبت چون دید واقع بینانهنهایی

شوند. اهداف پیشرفت دارند، کمتر دچار نقص در حرمت خود می

 دخواهی مثبت با حرمت خوشود که رابطه بین نهاییهمین سبب می

خواهی منفی با حرمت خود همبستگی منفی داشته مثبت باشد و نهایی

 باشد.

نفی خواهی مثبت و میافتة سو  پژوهش: معلو  شد که بین نهایی

ار ترتیب رابطه مثبت و منفی معنادآموزان به با انگیزي درونی دانش

عیلی و اسموجود دارد. این یافته مطابو است با نتیضه تحقیو شیخ

خواهی مثبت و منفی با کنند بین نهایی( که ادعا می0934کریمی )

3. Hamachek 
4. Egan, Piek, Dyck, & Rees 
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نفی تیب رابطه مثبت و مترآموزان بهانگیزي تحصیلی درونی دانش

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

خواهی مثبت با انگیزي پیشرفت افراد دهد بین نهاییکه نشان می

 ار وجود دارد.رابطه مثبت و معناد

انگیزي درونی، گرایشی فطری پرداختن به تمایالت و 

ه های بهینوجوی چالشها در انضا  کارها، جستکاربردن تواناییبه

(. انگیزي درونی 0335، 0ها است )دسی و ریانو تسلط یافتن بر آن

شناختی، کنضکاوی و انگیخته از نیازهای روان-به طور خود

؛ ترجمه 2115، 2شود )ریوحول حاصل میهای فطری برای تتالي

خواهی مثبت بر اساس (. افراد دارای نهایی0939سیدمحمدی، 

ه کنند، برانگیختهایی که خود برای خود تنطیم میها و هدفبرنامه

ها و شوند، بنابراین انگیزي آنها برای کسب موفیقت در همة زمینهمی

 انگیختار. به -جمله در تحصیل، انگیزشی است درونی و خودمن

خواهی مثبت با انگیزي تحصیلی همین دلیل، ارتباط میان نهایی

جای آموزان مثبت و معنادار است. اما، انگیزي بیرونی بهدرونی دانش

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

؛ 2115گیرد )ریو، ها و پیامدهای محیطی سرچشمه میاز مشوق

خواهی منفی به جای (. افراد دارای نهایی0939سیدمحمدی، ترجمه 

جمله والدین تمرکز بر موفقیت، بیشتر بر ادراک و تلقی دیگران و من

که  کنند، بنابراین بدیهی استشان تمرکز میاز موفقیت یا شکست

 خواهی مثبت، معکوس باشد.رابطه میان انگیزي درونی با نهایی

و  خواهی مثبتشد که بین نهایییافتة چهار  پژوهش: مشخص 

ثبت ترتیب رابطه منفی و مآموزان به منفی با انگیزي بیرونی دانش

عیلی و اسمسو با نتیضه تحقیو شیخمعنادار وجود دارد. این یافته هم

 خواهی مثبت وکنند بین نهایی( است که مشخص می0934کریمی )

رابطه منفی و  تیبرتآموزان بهمنفی با انگیزي تحصیلی بیرونی دانش

 مثبت معنادار وجود دارد.

 خواهی مثبتگونه که قبالً گفته شد، افراد دارای نهاییهمان

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

کنند که در رویارویی با هستند و سعی می "دهینظم و سازمان"

های یه توانایاهداف تحصیلی، بر تالي شخصی و بازخورد مثبت ب

جوي و  -ها باید انگیزشی خودخود تکیه کنند. بنابراین، انگیزي آن

یزي خواهی مثبت با انگدرونی باشد. بر همین اساس، رابطه میان نهایی

                                                           
1. Dsci & Ryan 

خواهی منفی درونی، منفی و معکوس است. اما افراد دارای نهایی

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

کنند، دارای شان تمرکز میهایون و تلقی دیگران از تاليبیر

نفی با خواهی مانگیزشی بیرونی هستند. بنابراین رابطه میان نهایی

 انگیزي بیرونی، مثبت است.

 های پژوهشمحدودیت

 آموزان پایة ششم شهر محدود شدن جامعة تحت بررسی به دانش

 فامنین.

 پرسشنامهها به محدود شدن شیوة گردآوری داده 

 سال محدود شدن مطالعه به یك بررسی مقطعی در یك نیم

 تحصیلی

 پیشنهادهای کاربردی پژوهش

ود خواهی مثبت با حرمت خنتیضة تحقیو نشان داد که بین نهایی

ی و خواهی منفآموزان رابطه مثبت و معنادار و لیکن بین نهاییدانش

دارد. بنابراین  آموزان رابطه منفی و معنادار وجودحرمت خود دانش

آموزان بر شود به منظور باالبردن حرمت خود دانشپیشنهاد می

ها به خواهی ت کید شود و در کالسهای مثبت نهاییجنبه

خواهی نابهنضار )منفی( آموزان دربارة اثرات منفی نهاییدانش

 های الز  داده شود.آموزي

 پیشرفتخواهی مثبت با همچنین معلو  شد که بین نهایی

خواهی آموزان رابطه مثبت و معنادار ولیکن بین نهاییتحصیلی دانش

د آموزان رابطه منفی و معنادار وجومنفی با پیشرفت تحصیلی دانش

شود، به منظور افزایش پیشرفت دارد. از این روی، پیشنهاد می

ت های مثبآموزان به ایشان نحوة تمرکز بر جنبهتحصیلی دانش

 وزي داده شود.خواهی آمنهایی

زي خواهی مثبت و منفی به ترتیب با انگیمعلو  شد که بین نهایی

تحصیلی درونی رابطة مستقیم و معکوس وجود دارد. همچنین معلو  

ه خواهی مثبت و منفی با انگیزي تحصیلی بیرونی بشد که بین نهایی

شود ترتیب رابطه معکوس و مستقیم وجود دارد. بنابراین، پیشنهاد می

آموزان جهت آشنایی با نحوة تمرکز بر هایی برای دانشالسک

 خواهی مثبت )بهنضار( برگزار گردد.های نهاییجنبه

شود به والدین و معلمان مدارس ابتدایی دربارة پیشنهاد می

 هایی داده شود.خواهی آموزيهای مثبت و منفی نهاییجنبه

2. Reeve 
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 های پژوهشیپیشنهاد موضوع

 تر دهتر و گسترهای وسیعبررسی در جامعهشود همین پیشنهاد می

 نیز به اجرا درآید.

 منفی(  خواهی )مثبت وشود به بررسی رابطة میان نهاییپیشنهاد می

شناختی )همچون: خودکارآمدپنداری و با دیگر متغیرهای روان

 خوپنداشت( پرداخته شود.

 شود در یك مطالعه آزمایشی به بررسی نقش آموزي پیشنهاد می

خواهی بر روی انگیزي درونی های مثبت و منفی نهاییویژگی

 آموزان پرداخته شود.و بیرونی دانش

 واهی خخواهی و الدین با نهاییشود رابطه میان نهاییپیشنهاد می

 آموزان مورد بررسی قرار بگیرد.دانش
 

 

 منابع
 اییگرکمال بین ارتباط"(. 0932اسلمی، نگین؛ خیّر، محمد؛ هاشمی، الدن )

 یانم نفس درعزّت ایواسطه نقش به توجه با اجتماعی اضطراب و

ي فصلنامه آموز. "شیراز شهر هایدبیرستان سو  پایه آموزاندانش
 .020-015(. صص. 29) 1 و ارزشیابی،

زادگان، بهمن؛ زادة هنرمند، مهناز، زارعشایه، یحیی؛ مهرابیاکبری

 مقایسه"(. 0930)بایگی، مضید احمدیان، علی؛ عیدی

 اننوجو آموزاندانش تحصیلی عملکرد و گرایینفس،کمالعزّت

 02 استثنایی، کودکان فصلنامه. "اهواز شهر مصروعغیر مصروع و

 95-42(. صص. 9)

. "نفسعزّت نقش :مندیسال دوران در شادکامی"(. 0934، رزیتا )امانی

 .09-31(، صص. 0) 2شناسی پیری، روان

 ابعاد رابطه"(. 0931علی )سهرابی، نادره؛ کاظمی، سلطانآرمین، مریم؛ 

. "فرزندان خودکارآمدی نفس وعزّت با والدین گراییکمال

صص.  ،2،ویژه نامه 2 شناختی،نروا هایمدل و هانامه رويفصل

23-05. 

 با والدین گراییکمال بین رابطه بررسی"(. 0934، فریبا )باقرزاده

 در فرزندان کارآمدیخود و ورزیجرأت نفس،عزّت

. "شهراصفهان. خمینی شهر دبیرستانی پسر و دختر آموزاندانش

نامه کارشناسی ارشد در رشته مشاوره و راهنمایی، دانشگاه پایان

 شهر، دانشکده علو  انسانی.آزاد اسالمی واحد خمینی

(. بررسی روایی و پایایی مقیاس انگیزي تحصیلی 0933، محمود )بحرانی

 .50-02(، صص. 0) 5 شناختی،مطالعات روانر. هارت

 و افسردگی با گراییکمال رابطه بررسی"(. 0933، لیال )شورجانیبخشی

 اجتماعی وضعیت با اخیر متغیر رابطه دو و تحصیلی عملکرد

. "بهبهان واحد اسالمی آزاد دانشضویان دانشگاه اقتصادی

 .90-10صص.  ،03 دانشگاه آزاد واحد بضنورد، تربیتی پژوهشنامه

. "نفس با پیشرفت تحصیلیبررسی رابطة عزّت"(. 0901، ا. )پورشافعی

نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران، دانشکدة پایان

 علو  تربیتی و روانشناسی.

یابی تست بودن، اعتبار، روایی و نر بررسی عملی"(. 0905،  . )ثابت
ه نام. پایان"گانه تهرانوزدهاسمیت در مناطو ننفس کوپرعزّت

کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشکدة علو  تربیتی 

 شناسی.و روان

چاری، مسعود؛ حقیقت، شهربانو؛ رزمی، محمدرضا ، بهنا ؛ حسینجمشیدی

مضلة علو  . "گراییاعتباریابی مقیاس جدید کمال"(. 0933)
 .95-49(، صص. 0) 9رفتاری، 

 (. ت ثیر0932قراملکی، ناصر؛ و محمدی، عیسی )نادر؛ صبحی، لوحج

رفتاری،  علو  مضلهنفس. عزّت و غرور تضربة روی بر گراییکمال
 .010-013(. صص. 2) 0

 رایی،گکمال بین رابطه"(. 0939مژگان ) ، فرشید؛ نیکویی،خسروپور

 رشته دانشضویان تحصیلی عملکرد با نفسعزّت و پیشرفت انگیزة

 مرکز مضله، پزشکی آموزي در توسعه هایگا . "پرستاری

 .543-542صص.  (.4) 00پزشکی،  آموزي توسعة و مطالعات

 ،طالبی ؛محمدمهدی ،مظاهری ؛محمدباقر ،کضباف ؛محمدرضا ،نژادربیعی

تدوین مدل آموزشی برای ".(0935) احمد ،عابدی ؛ وهوشنگ

گری واسطهعملکرد تحصیلی مبتنی بر هوي چندگانه با 

 پژوهش و دانش. "نفس: یك الگوی ساختاریخودپنداره و عزّت
 .4-05( . صص. 0) 00، کاربردی شناسیروان در

. )ترجمه یحیی سید محمدی(. انگیزي و هیضان(. 0939، جان، مارشال )ریو

 .(2115تهران: نشر ویرایش. )تاریخ انتشار به زبان اصلی، 

بررسی سالمت روانی و میزان "(. 0932؛ و وزینی، طاهر )شهبازی، مهدی

مضله . "نفس دانشضویان سال اول و آخر آموزشگاه نظامیعزّت
 .019-001(. 9) 05طب نظامی، 

 با گراییکمال رابطه"(. 0934، پرستو؛ کریمی، گلناز )اسمعیلیشیخ

در . "خاص مدارس دختر آموزاندانش در تحصیلی انگیزي

 برگرفته از .شناسی و فرهنگ زندگیالمللی روانبینهمایش 

-https://www.civilica.com/Paper-ICPCL01پایگاه اینترنتی: 

ICPCL01_314.html. [ . :0931 اسفندماه 21تاریخ بازیابی.] 

ها و آوریرابطه خودمهارگری، اعتیاد به فن(. 0935عابدینی، یاسمین )

. توجه/ فزون کنشآموزان عادی و کمپیشرفت تحصیلی در دانش

 .03-30(. صص. 50) 05، شناختینمضلة علو  روا

https://www.civilica.com/Paper-ICPCL01-ICPCL01_314.html
https://www.civilica.com/Paper-ICPCL01-ICPCL01_314.html
https://www.civilica.com/Paper-ICPCL01-ICPCL01_314.html
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 بین رابطه بررسی"(. 0934میرشکاری، زینب؛ سعادتمند، زهره )

 آموزان مدارسدانش نفسعزّت و خودکارآمدی با گراییکمال

در اولین کنفرانس علمی پژوهشی . "نیریز طشك آباده شهر ابتدایی
 ماه.. بهمنراهکارهای توسعه و ترویج آموزي علو  در ایران

 و اسمیتکوپر نفسعزّت نامهپرسش هنضاریابی"(. 0932) .ب ،فردنایبی
نامه کارشناسی ارشد، . پایان"آن با الگوی راي برازي بررسی

 یی، دانشکدة علو  تربیتی و روانشناسی.دانشگاه عالمه طباطبا

(. 0932) مضلج، مریمحمیدی اهلل؛روحسید تیموری، صادق؛ نصری،

یابی روابط عوامل خانوادگی مؤثر بر انگیزي تحصیلی مدل"

فصلنامه پژوهش در . "آموزان دوره متوسطه شهر تهراندانش
 .93-43صص.  (،9) 0 یادگیری آموزشگاهی،

گرای انگیزي تحصیلی در (. نقش میتانضی0931طاوسی، محتر  )نعمت

مضلة علو  سازی و کیفیت زندگی. رابطة بین خودارزنده
 .35-014صص. (ف/ 10) 01، شناختیروان

بررسی سهم مشترک و اختصاصی متغیرهای "(. 0932نویدی، احمد )

عملکرد تحصیلی قبلی، خودپندارة تحصیلی و هوي عمومی در 

علیم و نامه تفصل. "آموزانبینی پیشرفت تحصیلی دانشپیش
 .30-023صص.  ،01تربیت، 

(. 0930زاده، محمدرضا؛ یعقوبی، ابوالقاسم؛ و رشیدی، معصومه )یوسف

 خودکارآمدی بر فراشناختی هایمهارت آموزي ت ثیر"

 0مدرسه،  شناسیروان مضله. "دوره متوسطه دختر آموزاندانش
(9 ،)099-003. 
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