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خودکارآمدی  برضمنی هوش  یها هینظر تأثیر

 گرایی کمال ای واسطهعمومی در دانشجویان: نقش 

 خودارزیابانه و وظیفه شناسانه
 

 *مجید غفاری
 دانشگاه مازندرانگروه روانشناسی استادیار 

 ندا صفری
 دانشگاه مازندرانروانشناسی تربیتی کارشناس ارشد دانشجوی 

 
 چکیده

 یا واسوه  نقوش   بواای  مفهووم   ، آزمون یک الگویپژوهشهدف 
 یهوو  مؤلفوو  بوواضووم   هووو   یهوو   یوونظا ایتوو  در  گاایوو  کموو  

نفوا دانشوجوی    283تعداد . بودخودک رآمدی عموم  در دانشجوی ن 
تص دف   گیای نمون س  ( ب  استف ده از رو   88-32 دام   س  دختا )
انتخ ب شدند و ب  مقی س  از دانشگ ه م زندران ای چ دماحل  ای خوش 
سووی ه  (، 3002عبوودالفت و و ییووت ،  ضووم   هووو  )  یهوو   یوونظا

و مقیوو س خودک رآموودی ( 3002هیووو و همروو ران، ) گاایوو  کموو  
پ سو  دادنود. اسوتف ده از بواآورد      (8883عموم  )شوار و همرو ران،   

ح صو از  یه   فت ی درست نم ی  و رو  خودگادان س زی و حداکثا
 مسوتقی  ب ورهو ی   ااتیک  ت  نش ن داد مع دالت س خت ری  س زی مد 
، بان م  مداری و تال  باای ع ل  ده  س زم نافزایش  با نظ  و  ضم  
ذات  با نگاانو  از اشوتب ه ت و نیو ز بو  ت ییود       ضم   و ب وره ی بودن

، بان مو   دهو   سو زم ن نظو  و  ، نیهمچ و  بود. دار مع  دیگاان، مثبت و 
وظیفو    گاایو   کمو    یهو   مؤلفو  مداری و تال  باای عو ل  بوودن )  

 یهو   مؤلفو    بوا  ضم   افزایش  در مورد هوو  ب ورش  س ن (، در ت  یا 
نگاان  از اشوتب ه ت و   داشت د. ای واسه خودک رآمدی عموم  نقش 

ضم    ب ورارزی ب ن ( در ت  یا -خود گاای  کم   یه  مؤلف نی ز ب  ت یید )
، نقوش  خودک رآمودی عمووم    یهو   مؤلفو  ذات  در مورد هوو  بوا   

 (.p< 00/0داشت د ) ای واسه 
، ب وره ی گاای  کم  ، هو ، نظای  ضم   :یکلیدهای  واژه

 ی نخودک رآمدی، دانشجو
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Abstract 
The aim of this study was to test a conceptual 
model for the mediating role of perfectionism in 
the effects ofimplicit theories of intelligence on 
general self-efficacy in university students. A 
sample of three hundred and eighty-two (20.40 ± 
1.84 years, range: 18-23) girl students was 
selected randomly through multi-stage cluster 
sampling from University of Mazandaran, and 
filled the Implicit Theories of Intelligence Scale 
(ITIS; Abd-El-Fattah & Yates, 2006), the 
Perfectionism Inventory (PI; Hill, et al., 2004), 
and the General Self-Efficacy Scale (Sherer, et 
al., 1982). Using Maximum-Likelihood estimation 
and bootstrapping procedure, the results from 
structural equation modeling showed that the 
direct effects of incrementalimplicitbelieves on 
organization, planfulness, and striving for 
excellence, and entity implicit believes on 
concern over mistakes and need for approval 
were positive and statistically significant.Also, 
organization, planfulness, and striving for excellence 
(components of conscientious perfectionism) 
mediated the effect of incremental implicit 
believes on general self-efficacy components. 
Concern over mistakes and need for approval 
(components of self-evaluative perfectionism) 
mediated the effect of entity implicit believes on 
general self-efficacy components (p< 0.05). 
Keywords: implicit theory, intelligence, 
perfectionism, self-efficacy beliefs, university 
students 
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 کاربردی شناسی روان در پژوهش و دانش/  78

 مقدمه
از  تواند یم، ردیگ یماهدافی که هر شخص برای خود در نظر 

از منظأر  متأثرر باشأد.    اش یتوانمندچگونگی ارزیابی فرد از 
تنهأا از میأیم متأثرر     هأا  انسأا  ، 1شأناختی -نظریه اجتمأایی 

شأناختی خأود    یهأا  پأردازش ، بلکأه بأر اسأا     شأوند  ینم
، باورهأای  (2001) 2بر مییم ارأر بگذارنأد. بنأدورا    توانند یم

سأازوکارهای   نیتأر  مهأ  یکأی از   ینأوا   را به 3خودکارآمدی
ایتقأاد   ینأوا   بأه  یخودکارآمد .داند یمافراد  4یلیت شخصی

بأر یملکأرد خأود و     وانایی خأود در ایمأال کنتأرل   ت فرد به
( و توانایی بأرای یملکأرد   1994رویدادهای مییطی )بندورا، 

)شانفلد، بریلووسأکایا،   برانگیز چالش یها تیموقعمناسب در 
. باورهأای  شأود  یمأ (، تعریف 2016، 5بیدا، ژانگ و مارگراف

بأین   6مرجأ  -باورهای خأود  نیتر مه  ینوا  بهخودکارآمدی 
نی و یاملیأت انسأا   ساز زمینه و شوند یمدانش و رفتار واسطه 

 آنچأه  (.1391الهی و همکأارا ،   )ذبیح گردند یم کنترلی-خود
 یهأا  نیبأ  شیپأ تبیأین   ةنأ یزماهمیت و ضرورت پژوهش در 

این است  دهد یمخودکارآمدی دانشجویا  را مورد تثیید قرار 
( یکأی از یأواملی کأه بأر انگیأز ،      1994)بنأدورا   زی  بهکه 

انتخاب هدف، کنترل یواطف و احساسات منفی، آغأازگری،  
، باورهای گذارد یمپشتکار و پایداری در هنگام شکست تثریر 

، ژانأگ، ژانأگ،   در همین راسأتا، ژانأگ  خودکارآمدی است. 
( گزارش کردنأد دانشأجویانی   2015و همکارا  ) ، ژانگ7لئو

که خودکارآمدی باالتری دارند، تمایل دارند کأه در مواجهأه   
با تکالیف، بیشترین تالش خود را انجام دهند، پایداری داشته 

را  برانگیأأز چأأالشباشأأند، سأأخت مطالعأأه کننأأد و تکأأالیف 
( نیأز خودکارآمأدی   1395پریشانی و یبدی زرین ) برگزینند.

  .اند کرد انگیزش پیشرفت تیصیلی معرفی  نیب شیپرا 
مختلفی  شناختی روا دنیای  توانند یمباورها  چگونه نکهیا

مشأابه، بأه    یهأا  تیموقعرا در  ها آ را در افراد ایجاد کنند و 
کنند، موضأو  بسأیار   تفکر، احسا  و یمل متفاوتی هدایت 

 ک، أ)دوئ 8ضمنی هوش یها هینظر در این راستا، .مهمی است
 
 
 
 
 

یأک   ینأوا   بأه (، 2015، 9؛ به نقل از دی کاستال و بر 2000
انگیزش تیصأیلی کأه    ةاجتمایی در زمین-چارچوب شناختی

راهنمأأای چگأأونگی تعبیأأر و تفسأأیر و واکأأنش افأأراد بأأه    
است، به افکار افراد در مورد ماهیأت   10پیشرفت یها تیموقع

هوش  11بود هوش اشار  دارد. افرادی که دارای نظریه ذاتی 
(، باور دارند که هأوش  12هستند )افراد دارای طرز تفکر رابت

در طأول زمأا  رشأد یابأد،      توانأد  ینمأ ماهیتاً رابت اسأت و  
معتقد هستند )افأراد   13افرادی که به هوش افزایشی که درحالی

(، باور دارنأد کأه هأوش منعطأف     14دارای طرز تفکر رشدی
؛ به نقأل از مأک   2006افزایش یابد )دوئک،  تواند یماست و 
( گأزارش کردنأد   2006و دوئک ) 16(. مالد 2014، 15ویلیامز

مهأ    یهأا  کننأد   نیأی تعضمنی در مورد هوش،  یها هینظرکه 
پیشأرفت هسأتند و    یهأا  تیأ موقعتجارب یأاطفی افأراد در   

روی  توانأد  یمأ ضمنی متفاوت در مأورد هأوش،    یها دگا ید
تفسیر افراد از یملکردشا  تثریر بگذارد. باور بأه ذاتأی بأود     

کأه پیامأدهای    کنأد  یمأ هوش، این جهأت فکأری را ایجأاد    
 تیأ کفا یأدم  دهنأد   ز یملکرد منفأی، نشأا   نامطلوب ناشی ا

هوش هستند. در مقابل، چو  افراد معتقد به افزایشأی بأود    
ملکأرد  ، به احتمأال بیشأتری ی  دانند یمهوش، آ  را منعطف 

از  هأا  ییتوانأا نیأاز بأه ارتقأای     دهند  نشا را  بخش تینارضا
در این (. 2011، 17شیه) دانند یمطریق افزایش توجه و تالش 

ضأأمنی هأأوش بأأر   یهأأا هیأأنظرتأأثریر  ةپأأژوهش فرضأأی 
 بأه مدنظر قرار گرفته اسأت. بأا توجأه    یمومی خودکارآمدی 

و  ضأمنی هأوش   یها هینظرادبیات پژوهشی مربوط به  مرور 
ضأمنی   یهأا  هیأ نظر تأوا   یمأ  رسد یمخودکارآمدی، به نظر 

باورهأای خودکارآمأدی    بأر  مأثرر یکأی از یوامأل   را هوش 
نمونأه،   یبرا .کنند یمپیامدهای مشترکی ایجاد  چراکهدانست 

( گزارش کرد که افأراد دارای سأطح بأاالیی از    2008) 18آکین
خودکارآمدی، شکست خود را بیشتر به تالش پأایین نسأبت   

که افرادی که خودکارآمدی پایینی  تا ناتوانی؛ درحالی دهند یم
 روین و أپ. دانند یأماتوانی أاشی از نأدارند، شکست خود را ن
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 79/  انیدانشجو در یعموم یخودکارآمد بر هوش یضمن یها هینظر ریتأث

 طأورکلی  بهشخصیت خود  یها هینظردر کتاب ( 2001) 1جا 
نتأای    توانند یمنیز دریافتند افرادی که معتقدند گزارش دادند 
حأین مواجهأه بأا    خود ایجاد کنند،  یها تیفعالمطلوب را با 

در پیگیأأری کارهأأا دارای خودکارآمأأدی بأأاالتری مشأأکالت 
شخصی که تردید دارد بتواند رفتار خاص  که درحالیهستند، 

پأایینی اسأت.   هد، دارای خودکارآمدی را انجام د مورد انتظار
ضمنی افزایشأی   چنین فرض کرد که نظریه توا  یم ،رو نیااز 

 بینأی  پأیش را اورهای خودکارآمدی باالتری ب در مورد هوش،
افراد دارای نظریه ضمنی افزایشی در مورد هوش،  چراکهند ک

به پیامد مثبأت تأالش و   و  دانند ینمناتوانی را یامل شکست 
  امیدوار هستند.چالش، 

 ، نقأش کمتر مورد توجه قأرار گرفتأه اسأت    تاکنو آنچه 
ضأمنی هأوش بأر     یها هینظر در تثریر 2گرایی کمال ای واسطه

. هیل، هوئلسمن، فر، استدانشجویا  خودکارآمدی باورهای 
 یهأا  مدل بندی جم ( پس از 2004) 3کیبلر و ویسنته و کندی

  سأأازبنأأدی نظأأری  گونأأاگو  ارائأأه شأأد  بأأرای چأأارچوب
، مدل جامعی ارائه دادند کأه اغلأب رویکردهأای    گرایی کمال

 گرایی کمال. به ایتقاد آنا ، ردیگ یبرمرا در  گرایی کمالپیشین 
)پریشأانی و   4مشتمل بر ابعاد هشتگانه نگرانأی از اشأتباهات  

)انتظأار   5نگرانی از اشتبا  کرد (، معیارهای باال برای دیگأرا  
)تمایأل بأه    6رست از دیگرا (، نیاز به تثییدیملکرد کامل و د

جستجوی تثیید و توجه از سوی دیگرا  و حساسیت نسأبت  
)تمایأل بأه مرتأب و مأنظ       7دهأی  سأازما  به انتقاد(، نظ  و 

)احسأأا  نیأأاز بأأه  8بأأود (، ادراف فشأأار از سأأوی والأأدین
و توجأه والأدین(،    دییأ تث بأرای  نقأص  یبأ یملکرد کامأل و  

و  ها گیری تصمی قبلی و تعمق در  ریزی برنامه) 9مداری برنامه
)اشأتاال ذهنأی    10پرهیز از یملکرد تکانشی(، نشخوار فکری

یأا   اند نبود مداوم دربار  اشتباهات گذشته و ایمالی که کامل 
دربار  اشتباهاتی که در آیند  خواهند داد( و تالش برای یالی 

)تمایل به کسب نتای  کامل و دستیابی بأه معیارهأای    11بود 
(. از مجمأأو  2004)هیأأل و همکأأارا ،  اسأأتاال و یأأالی( بأأ

 ، برنامه مداری، تالش برای دهی سازما نمرات ابعاد نظ  و 
 
 
 
 
 

 گرایأأی کمأأالیأأالی بأأود  و معیارهأأای بأأاال بأأرای دیگأأرا ، 
ابعأاد   گرایانه و از مجمأو  نمأرات   یا وجدا  12شناسانه وظیفه

نیاز به تثییأد، تمرکأز بأر اشأتباهات، ادراف فشأار از سأوی       
حاصأل   13ارزیابانأه -خود گرایی کمالوالدین و نشخوار فکر، 

 رسد یمیک سو، به نظر  از (.2004)هیل و همکارا ،  شود یم
بأر   مأثرر نظریأه ضأمنی هأوش را یکأی از یوامأل       توا  یم

 توانأد  یمأ ضمنی هوش  یها هینظر چراکهدانست  گرایی کمال
و  هأأا چأأالشروی راهبردهأأای خأأودتنظیمی در مواجهأأه بأأا 

( و 2011تقالهأأای مربأأوط بأأه تکأأالیف ارأأر بگأأذارد )شأأیه، 
بأه ذاتأی و   بأاور ضأمنی   از تشأابه پیامأدهای   نیأز  شواهدی 

هأأوش بأأه ترتیأأب بأأا پیامأأدهای حاصأأل از  افزایشأأی بأأود 
وجود دارد. برای ارزیابانه و وظیفه شناسانه -خود گرایی کمال

( دریافتنأأد کأأه برقأأراری  2007) 14مثأأال، اشأأتوبر و رامبأأو 
یک نگا   آشکارکنند واضح  طور بهاستانداردهای شخصی باال 

مثبت به زندگی است که با ترجیح تکالیف چالشی و میل بأه  
در مأورد   )پیامد نظریأه ضأمنی افزایشأی    سخت تالش کرد 

ناشی  ارتباط دارد. در مقابل، تمایالت ارزیابی منتقدانه (هوش
کأه   دهأد  یمأ ناسازگار، این جهت را بأه فأرد    گرایی کمالاز 
افراطی نگرا  اشتبا  کأرد  باشأد و آ  را مسأاوی بأا      طور به

 به ذاتی بود  هأوش  بر باورمبتنی  یها یابیخودارز) شکست
، نگأرا   تیدرنهاارزیابی کند و ( ناشی از آ  مداری-ناتوانیو

از دست داد  جایگا  و ارزش خأود باشأد. از سأوی دیگأر،     
 گرایأی  کمالکرد که افراد دارای  ( گزارش2009) 15مک کوآد

اضأأطراب  جأأهیدرنتمثبأأت، خودکارآمأأدی بأأاالیی دارنأأد و  
 16و وود توبر، هاچفیلأد شأ . اکننأد  یمیملکرد پایینی را تجربه 

منفی )انتقاد از خأود( بأا    گرایی کمال( نیز دریافتند که 2008)
کأه فأرد    شأود  یمأ خودکارآمدی پایین مرتبم است و بایأ   

خود را  نفس ایتمادبهمنفی، پس از شکست  گرایی کمالدارای 
( 2009) 17مشابهی نیز توسم ناکأانو  یها افتهیاز دست بدهد. 

در همین راستا، فراست، مارتن، الهأارت  رش شد  است. گزا
؛ به نقل از بشارت، میرجلیلی و بهرامأی  1990) 18و روزنبلیت

 یامل   ینوا  به( با تثکید بر نگرانی از اشتباهات 1394احسا ، 
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 کاربردی شناسی روان در پژوهش و دانش/  88

بأه دلیأل    گأرا  کمأال ، نتیجه گرفتند که فرد گرایی کمالاصلی 
سطح باالی نگرانی، هموار  از یملکرد خود ناراضی اسأت و  

بنأابراین،  ؛ نأد یب یمناتوا   شیها خواستهخود را در رسید  به 
هدف پژوهش حاضر این بود که یک مدل مفهأومی را بأرای   

دی از طریأق  ضأمنی هأوش بأر خودکارآمأ     یهأا  هینظرتثریر 
  پیشنهاد و آزمو  کند.، گرایی کمال

 
 پژوهش یها هیفرض
 یهأا  مثلفأه  بأر باور ضمنی به افزایشأی بأود  هأوش    . 1
 .تثریر مستقی  داردوظیفه شناسانه  گرایی کمال
 یهأأا مثلفأأه بأأربأأاور ضأأمنی بأأه ذاتأأی بأأود  هأأوش . 2
 دارد.ارزیابانه تثریر مستقی  -خود گرایی کمال
تثریر خودکارآمدی  یها مثلفه بر گرایی کمال یها مثلفه. 3

 مستقی  دارند.
غیرمسأتقی    طور بههوش افزایشی در مورد ضمنی  باورهای. 4

 وظیفأه شناسأانه   گرایأی  کمال یها مثلفه ای واسطهنقش از طریق و 
 د.کن بینی پیشخودکارآمدی را  یها مثلفه تواند یم

غیرمستقی   طور بهباورهای ضمنی ذاتی در مورد هوش . 5
 ارزیابانه-خودگرایی کمال یها مثلفه ای واسطهو از طریق نقش 

 کند. بینی پیشخودکارآمدی را  یها مثلفهتواند  می
 

 روش
حاضأر،   در پأژوهش  آماری و نمونه: ةپژوهش، جامع روش

بر اسا  روش توصیفی و طأر  همبسأتگی از نأو  تیلیأل     
در رابطأه   گرایأی  کمأال  ای واسطهمسیر، الگوی مفهومی نقش 

ضمنی هوش و خودکارآمأدی در دانشأجویا     یها هینظربین 
جامعه آماری این پژوهش شامل تمام دانشجویا  آزمو  شد. 

دانشگا  مازنأدرا    یها خوابگا دختر مقط  کارشناسی ساکن 
بأر  . اسأت نفأر(   1106)تعأداد   1394-95در سال تیصأیلی  

اسا  معیارهای سرانگشأتی پیشأنهادی مربأوط بأه حأداقل      
همبستگی )نافچینسکی  یها طر  مورد نیاز براینمونه حج  

 ± 84/1دانشأجوی دختأر )   382تعداد (، 2008، 1و ماندفروم
تصأأادفی  گیأأری نمونأأهسأأال( بأأا اسأأتفاد  از روش   40/20

 یهأا  اتأا  ، طبقأات و  ها بلوفاز بین  ای چندمرحله ای خوشه
 انتخأاب دانشأگا  مازنأدرا     دخترانأه  خوابگاهی یها مجتم 
 پاداش مالی دریافت نکردند. کنندگا  شرکتشدند. 

 
 

 سنجشر ابزا
 ITISمقیأا   : (ITIS) 2ضمنی هوش یها هینظرمقیاس 

( بر اسا  نظریه طأرز  2006) 3یبدالفتا  و ییتس توسم
( 2006، 2000ک )ئأ ضأمنی هأوش( دو   یها هینظرفکر )

 باورگویه مربوط به  7گویه ) 14دارای  ITISتدوین شد. 
ضمنی  باورگویه مربوط به  7ضمنی ذاتی بود  هوش و 

آ  بأر اسأا     یهأا  پاسأ  افزایشی بود  هوش( است و 
 کأامالً از کأامالً مخأالف  تأا     یا نهیچهارگزطیف لیکرت 

های مقیا  باور به ذاتی  یکی از گویهموافق  قرار دارند. 
معینی از هأوش   ارما با مقد"بود  هوش یبارت است از 

و این مقدار در طول زندگی رابأت بأاقی     یشو یممتولد 
های مقیا  باور به افزایشی  و یکی از گویه "خواهد ماند

تالشی که ما از خود نشأا   "بود  هوش یبارت است از 
بدالفتا  و ی ."دهد یمهوش ما را افزایش  سطح ، یده یم

را تثییأد کردنأد و    ITIS( مأدل دو یأاملی   2006ییتس )
آ  را از طریق میاسأبه   یها ا یمقضرایب پایایی خرد  

ضمنی  باور یها ا یمقضریب آلفای کرونباخ برای خرد  
ضمنی افزایشی )طرز تفکر  باورذاتی )طرز تفکر رابت( و 

گزارش کردنأد. میبأی    75/0و  83/0رشدی( به ترتیب 
( ساختار دو 1392نورالدین وند، شهنی ییال  و شریفی )

ونأه از جامعأه   را در یأک نم  ITISیاملی نسخه فارسأی  
دانشجویی ایرانی مورد تثیید قرار دادند و ضریب پایایی 

آ  را از طریق میاسبه ضأریب آلفأای    یها ا یمقخرد  
 باورضمنی ذاتی و  باور یها ا یمقکرونباخ، برای خرد  

گزارش کردنأد.   82/0و  74/0ضمنی افزایشی به ترتیب 
از طریأق تیلیأل    ITISدر این پژوهش سأاختار یأاملی   

یاملی اکتشافی و تثییدی مأورد بررسأی قأرار گرفأت و     
)با توجأه بأه در    سثاالتضمن انجام تاییراتی در تعداد 

حداقل بار یاملی مناسب  ینوا  به 30/0نظر گرفتن مقدار 
 هأا  داد برای هر گویه(، مدل نهایی بأرازش مطلأوبی بأا    

χ=  29/37)داشأأأأأأت 
2 ،19  =df ،007/0 >p ،96/1  =

df/χ
2، 97/0  =GFI ،94/0  =CFI ،058/0  =RMSEA .)

ضأمنی ذاتأی و    بأاور  هأای  مقیا همسانی درونی خرد  
بأه   4افزایشی از طریق میاسبه ضأریب آلفأای کرونبأاخ   

 میاسبه شد. 73/0و  71/0ترتیب 
 
 2. The Implicit Theories of Intelligence Scale 

4. Cronbach 

1. Nnofczynski & Mundfrom 

3. Adb-El-Fattah & Yates 
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 81/  انیدانشجو در یعموم یخودکارآمد بر هوش یضمن یها هینظر ریتأث

ایأأن ابأزار توسأم هیأأل و    :(PI) 1گراییی  کمیال  ةسییاه 
گویأه )بأا طیأف     59 دارایو  سأاخته شأد  ( 2004همکارا  )

 اسأت از کامالً موافق تا کأامالً مخأالف(    یا نهیگزلیکرت پن  
تمرکأز بأر اشأتباهات،    شأامل   گرایی کمال ةگان که ابعاد هشت

، دهی سازما معیارهای باال برای دیگرا ، نیاز به تثیید، نظ  و 
ادراف فشار از سوی والدین، برنامه مداری، نشأخوار فکأر و   

. از مجمأو   کنأد  یمأ  یریأ گ انأداز  را تالش برای یالی بود  
مأداری، تأالش بأرای     ، برنامهدهی سازما نمرات ابعاد نظ  و 

 گرایأأی کمأأالیأأالی بأأود  و معیارهأأای بأأاال بأأرای دیگأأرا ، 
گرایانه و از مجمو  نمرات ابعاد نیأاز   شناسانه یا وجدا  وظیفه

به تثیید، تمرکز بر اشتباهات، ادراف فشار از سوی والأدین و  
)هیل  شود یمارزیابانه حاصل -خود گرایی کمالنشخوار فکر، 
( ضأأرایب 2004(. هیأأل و همکأأارا  ) 2004و همکأأارا ، 

و  91/0تا  83/0را از  گرایی کمالهمسانی درونی ابعاد سیاهه 
 91/0تأا   71/0زآزمایی را بأرای ابعأاد مختلأف از    ضرایب با

گزارش کردند. شریفی، صأالیی، امأامی پأور و بشردوسأت     
 گرایأی  کمأال ( مدل هشت یاملی نسخه فارسی سیاهه 1390)

جامعه دانشجویی ایرانی مورد تثیید قرار دادند  یا نمونهرا در 
 93/0و ضریب آلفأای کرونبأاخ را بأرای نمأر  کأل سأیاهه،       

در ایأأن پأأژوهش سأأاختار یأأاملی سأأیاهه  دنأأد. گأأزارش کر
از طریق تیلیل یاملی اکتشأافی و تثییأدی مأورد     گرایی کمال

 سثاالتبررسی قرار گرفت و ضمن انجام تاییراتی در تعداد 
حأداقل بأار    ینأوا   بأه  30/0با توجه به در نظر گرفتن مقدار 

گویأه(، مأدل نهأایی     9یاملی مناسب برای هر گویه )حأذف  
χ=  96/1871)داشت  ها داد برازش مطلوبی با 

2 ،1006  =df ،
001/0 >p ،86/1  =df/χ

2، 89/0  =GFI ،88/0  =CFI ،
055/0  =RMSEA  هأأای مقیأأا (. همسأأانی درونأأی خأأرد 

از طریق میاسبه ضریب آلفأای   گرایی کمالسیاهه  گانه هشت
  میاسبه شد. 88/0تا  68/0از  ،کرونباخ

مقیأا  کأه توسأم     نیا :2مقیاس خودکارآمدی عمومی
سأاخته شأد    ( 1982) 3، مأدوکس، مرکاندانتأه و راجأرز   شرر

از کأامالً   یا نأه یگزبا طیف لیکرت پن  گویه  17دارای است 
( 1982. شأرر و همکأارا  )  اسأت  موافق تأا کأامالً مخأالف،   

براتأی  را مورد تثیید قرار دادند.  SES یسنج روا  یها یژگیو
  رایأب( 1390ی و کاظمی، أن، سهرابأه نقل از آرمیأ؛ ب1375)
 
 

بررسی ایتبار مقیا  خودکارآمأدی از دو روش نیمأه کأرد     
)تصنیف( استفاد  کرد. ضریب ایتبار آزمأو  از طریأق روش   

و از روش دو نیمه کرد ،  76/0براو  با طول برابر، -اسپیرمن
در ایأأن بأأود.  79/0بأه دسأأت آمأد و آلفأأای کرونبأاخ     76/0

ه منجأر بأ  اکتشافی حاصل از تیلیل یاملی  یها افتهیپژوهش 
ها  گردید که با توجه به میتوای گویه مثلفهچهار  یریگ شکل

 4گویه(، ایتمأاد بأه خأود )    6) رفتار تیت یناوین آغازگری
 2رویارویی با تکأالیف دشأوار )  گویه( و  3) گویه(، پایداری

 30/0شدند. با توجه به در نظر گرفتن مقدار  یگذار نامگویه( 
، دو گویه نیز حداقل بار یاملی مناسب برای هر گویه ینوا  به

مأدل  تیلیل یاملی تثییدی،  های یافتهحذف شدند. بر اسا  
χ=  29/141)داشأت   ها داد برازش مطلوبی با چهار یاملی 

2 ،
84  =df ،001/0 >p ،68/1  =df/χ

2، 94/0  =GFI ،95/0  =
CFI ،049/0  =RMSEA .) و  هأا  مقیأا  زیر همسانی درونأی
از طریأق میاسأبه ضأریب     مقیا  خودکارآمدی یمومی کل

 86/0 و 70/0، 66/0، 76/0، 78/0 بأه ترتیأب   ،آلفای کرونباخ
 میاسبه شد.

 
 ها و تحلیل داده روش اجرا

پژوهشأأگر پأأس از همأأاهنگی بأأا دانشأأگا ، جهأأت ارائأأه    
 هأا  خوابگا مسئولین میترم  ییات الزم و جلب همکاریتوض

تنظی  شد.  ای دفترچه صورت بهابزارهای پژوهش اقدام نمود. 
، بأأه سأأثاالتدفترچأأه  یدر ابتأأدا یوتأأاهکنامأأه  یطأأ

ت یأ ت پأژوهش، ریا یأ در مورد ماه یاطالیات کنندگا  شرکت
بود  شأرکت در پأژوهش    یو داوطلب ها پاس میرمانه ماند  

 SPSS22آمأاری   یافزارها نرمبا استفاد  از  ها داد ارائه گردید. 

تیلیأأل شأأد. از میأأانگین و انیأأراف اسأأتاندارد  AMOS20و 
استفاد  شد. ایتبأار و روایأی ابأزار بأا      ها افتهیجهت توصیف 

استفاد  از میاسبه ضریب آلفأای کرونبأاخ و تیلیأل یأاملی     
 یهأا  شأاخص اکتشافی و تثییدی بررسی شد. جهت ارزیأابی  

χ) خأی دو نسأبی   یهأا  آمار برازش مدل مفهومی، از 
2
/DF) ،

(، شأاخص بأرازش تطبیقأی    GFIشاخص نیکأویی بأرازش )  
(CFIشاخص تاکر ،)-( لویسTLI  و ریشه میانگین مربعأات )

( استفاد  شد. زمأانی بأرازش مأدل    RMSEAخطای برآورد )
 باالتر  CFIو  TLI ،GFI یها شاخصمطلوب است که مقدار 

 
 2. The General Self-Efficacy Scale 1. The Perfectionism Inventory 

3. Sherer, Maddux, Mercandante, & Rogers 
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 کاربردی شناسی روان در پژوهش و دانش/  82

(. همچنین حأداکثر مقأدار مأورد    2010، 1باشد )بر  90/0از 
، 2گزارش شد  است )هیو و بنتلر RMSEA ،08/0قبول برای 

آل در نظأأر گرفتأأه  ایأأد  05/0( کأأه مقأأادیر کمتأأر از  1995
(. در مورد خأی دو نسأبی، مقأادیر    1990، 3)اشتیگر شوند یم

، 4مأورد قبأول گأزارش شأد  اسأت )کالیأن       3تا  2کمتر از 
 (.2001، 5؛ اولمن1998

 
 ها افتهی

در ایأن پأژوهش    کنند  شرکت دانشجویا  دخترمیانگین سن 
 18-23( بود )دامنه سأن:  84/1سال )انیراف معیار =  40/20

 یهأا  رشأته در یکأی از   کننأدگا   شأرکت از  درصد 56سال(. 
فنی و مهندسی  درصد 12یلوم پایه،  درصد 25یلوم انسانی، 

هنر و معمأاری مشأاول    یها رشتهدر یکی از نیز  درصد 7و 
بأرازش مأدل مفأروض ایأن پأژوهش، بأا       به تیصیل بودند. 

و روش  6اسأأأتفاد  از بأأأرآورد حأأأداکثر درسأأأت نمأأأایی 
 95نمونه و با سطح فاصأله   5000مبتنی بر  7سازی خودگردا 

تأثریرات  از طریأق بأرآورد    یگر واسطهدرصد )برای سنجش 
 یلأ ک یها (، شاخص2009، 8هایس غیرمستقی  در مدل؛  ویژ

d(. از آنجا که مقأادیر  1را نشا  داد )شکل  یمطلوب
 طأور  بأه  2

(، از لیاظ دورافتأادگی  2010قابل تمایزی مجزا نبودند )بر ، 
  مربأوط بأه   ینتأا  نیز مشأکلی وجأود نداشأت.    9چندمتایری

 1شأکل   ی  درمستقبرازش و ضرایب استاندارد  یها شاخص
 ارائه شد  است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 و خودکارآمدی گرایی کمالضمنی هوش،  یها هینظربین  اثرهایم الگوی مفهومی یب استاندارد مستقیضرا .1شکل 
χ=  98/88یادداشت: 

2 ،71/1 =χ
2/df، 38  =df،12/8 >p ،97/8  =GFI ،98/8  =CFI ،99/8  =TLI ،89/8  =RMSEA 

 
 
 

29/0-  

2. Hu & Bentler 

4. Kline 

6. Maximum Likelihood (ML) estimation 

8. Hayes 

1. Byrne 

3. Steiger 

5. Ullman 

7. bootstrapping procedure 

9. multivariate outliers 
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 83/  انیدانشجو در یعموم یخودکارآمد بر هوش یضمن یها هینظر ریتأث

 بأاور دهأد،   ینشأا  مأ   1که اطالیات شأکل   گونه هما 
، 20/0) دهی سازما نظ  و ضمنی افزایشی در مورد هوش بر 

003/0 >p ،) ( 001/0، 22/0برنامأأه مأأداری >p و تأأالش )
ضأمنی ذاتأی    بأاور و  (p< 004/0، 18/0یأالی بأود  )  برای 

( و p< 001/0، 28/0بود  هوش بأر نگرانأی از اشأتباهات )   
( تأثریر مثبأت مسأتقی  دارد.    p< 009/0، 15/0نیاز به تثییأد ) 

فو  نشا  داد که فرضیه مربأوط بأه تأثریر مثبأت و      یها افتهی
 یها مثلفهمستقی  باورهای ضمنی افزایشی در مورد هوش بر 

معیارهای باال  ةمولفجز در مورد  وظیفه شناسانه به گرایی کمال
منأدر    یهأا  افتهیبرای دیگرا  تثیید شد. همچنین، بر اسا  

مربوط به تثریر مثبت و مسأتقی  باورهأای    ة، فرضی1شکل در 
-خأود  گرایأی  کمال یها مثلفهضمنی ذاتی در مورد هوش بر 

ادراف فشأار از سأوی    یهأا  مثلفأه در مأورد   جأز  بهارزیابانه 
والدین و نشخوار فکر، تثییأد شأد. در مأورد تأثریر مسأتقی       

بأر اسأا    ، آمدیخودکار یها مثلفهبر  گرایی کمال یها مثلفه

( تثریر مسأتقی   p< 005/0، 12/0) دهی سازما نظ  و ، ها افتهی
بر ایتماد بأه  برنامه مداری و مثبت بر آغازگری رفتار داشت. 

( p< 004/0، 19/0) ( و پایأأأداریp< 043/0، 10/0)خأأأود 
ایتماد  بود  برتالش برای یالی  .ثریر مستقی  و مثبت داشتت

( و p< 002/0، 23/0(، پایأأداری )p< 001، 19/0بأأه خأأود )
( تثریر مسأتقی   p< 001/0، 15/0رویارویی با تکلیف دشوار )

و مثبأأت داشأأت. نگرانأأی از اشأأتباهات بأأر آغأأازگری رفتأأار 
(34/0- ،001 >p ،)  ( 001، -27/0ایتمأأاد بأأه خأأود >p ،)

( و رویارویی با تکلیأف دشأوار   p< 002/0، -19/0پایداری )
(38/0- ،001/0 >pتثریر مستقی )تیأ درنها داشت.   و منفی ،

، تثریر مستقی  نیأاز بأه تثییأد بأر آغأازگری      1بر اسا  شکل 
 006، -19/0( و ایتمأأاد بأأه خأأود )p< 024، -16/0رفتأأار )

>p .یرمستقیب تثریر غیبرآورد ضرا 1در جدول (، منفی بود  
 گزارش شد  است.

 

 و خودکارآمدی گرایی کمالهای ضمنی هوش، باورروابط بین  ای واسطهم الگوی یرمستقیب تأثیر غیبرآورد ضرا .1جدول 
 ارر ریمتا

  یرمستقیغ مالف نیب شیپ
 02/0 رفتار آغازگری افزایشی باور

 06/0 ایتماد به خود افزایشیباور 
 08/0 پایداری افزایشی باور
 03/0 رویارویی با تکلیف دشوار افزایشی باور

 -12/0 رفتار آغازگری ذاتی باور
 -10/0 ایتماد به خود ذاتی باور
 -05/0 پایداری ذاتی باور
 -11/0 رویارویی با تکلیف دشوار ذاتی باور

 
حاصل از روش خأودگردا  سأازی بأا سأطح      یها افتهی

  یرمستقیغب تثریر ینشا  داد که ضر درصد95فاصله اطمینا  
 فزایشأی در مأورد هأوش بأر آغأازگری رفتأار      ضأمنی ا  باور

(02/0 ،05/0_007/0 :CI ،003/0 >p ،) ایتمأأأاد بأأأه خأأأود
(06/0 ،11/0_02/0 :CI ،001/0 >p( پایأأأأأأأداری ،)08/0 ،

14/0_04/0 :CI ،001/0 >p   و رویارویی با تکلیأف دشأوار )
(03/0 ،06/0_009/0 :CI ،002/0 >p مثبت )  .همچنأین،  بأود

ضمنی ذاتی در مورد هأوش بأر    باور  یرمستقیغب تثریر یضر
(، CI ،001/0 >p: -17/0_-07/0، -12/0آغأأازگری رفتأأار ) 

(، CI ،001/0 >p: -15/0_-06/0، -10/0ایتمأأاد بأأه خأأود ) 
( و CI ،001/0 >p: -09/0_-02/0، -05/0پایأأأأأأأأداری ) 

، CI: -16/0_-06/0، -11/0رویأأارویی بأأا تکلیأأف دشأأوار )
001/0 >p یهأا  هیفرضگفت  توا  یم تیببدین تربود. ( منفی 

وظیفأه   گرایأی  کمأال  یهأا  مثلفأه  ای واسأطه نقأش   مربوط به
هأای ضأمنی   باوردر تثریر به ترتیب ارزیابانه -شناسانه و خود

هوش بر خودکارآمدی یمومی تثیید افزایشی و ذاتی در مورد 
، 1شأد   مجذورة چندگان یها یهمبستگ برآورد بر اسا  شد.

آغازگری رفتأار،  انس یدرصد وار23مدل نهایی این پژوهش، 

 1. squared multiple correlations 
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انس یأأواردرصأأد 12انس ایتمأأاد بأأه خأأود، یأأدرصأأد وار19
را انس رویارویی با تکلیأف دشأوار   یدرصد وار13پایداری و 

 ن نمود.ییتب
 

 یریگ جهینتو  بحث
در  گرایأی  کمال ای واسطهن پژوهش، مدل مفهومی نقش یدر ا

خودکارآمأدی   یهأا  مثلفأه ضمنی هأوش بأر    یها هینظرتثریر 
  ارائه شد  حأاکی از بأرازش مأدل    ی، آزمو  شد. نتایمومی

 نشأا  داد کأه سأه    هأا  افتأه یبود.  ها داد مفهومی پیشنهادی با 
برنامأه  ، دهأی  سازما نظ  و شناسانه ) وظیفه گرایی کمال ةمولف

ضأمنی   بأاور مداری و تالش بأرای یأالی بأود (، در تأثریر     
خودکارآمأدی یمأومی    یها مثلفهبر  افزایشی در مورد هوش

 دهأی  سأازما  تر، نظ  و  جزئی طور بهداشتند.  ای واسطهنقش 
ضمنی افزایشی در مورد هوش بر آغازگری  باورتثریر  ةواسط

ضمنی افزایشأی در   باورتثریر  ةواسطرفتار بود. برنامه مداری 
تأالش بأرای   مورد هوش بر ایتماد به خود و پایأداری بأود.   

 ضمنی افزایشی در مورد هأوش  باورتثریر  ةواسط ،یالی بود 
بأود.  و رویارویی با تکلیف دشوار پایداری  بر ایتماد به خود،

در مأورد  افزایشأی  ضأمنی   بأاور تثریر مستقی  به بیانی دیگر، 
ای برنامأه مأداری و تأالش بأر    ، دهی سازما نظ  و بر هوش 

نظأأ  و تأأثریر مسأأتقی  یأأالی بأأود ، مثبأأت بأأود. همچنأأین، 
برنامه مأداری و تأالش بأرای یأالی بأود  بأر       ، دهی سازما 
تأثریر  ، تیأ درنهامثبت بود.  خودکارآمدی یمومی، یها مثلفه

چهأار  هأر  بر در مورد هوش افزایشی ضمنی  باور  یرمستقیغ
 گرایأی  کمال یها مثلفهخودکارآمدی یمومی )از طریق  ةمولف

 یهأا  افتأه یبأا   ینوی به ها افتهیاین  ، مثبت بود.وظیفه شناسانه(
ژانأگ و  (، 1994بنأدورا ) (، 2008گزارش شد  توسم آکین )

(، 2006(، مالأأد  و دوئأأک )2011(، شأأیه )2015همکأأارا  )
همخوا  است. از برآیند مرور مبانی نظری و ادبیات پژوهشی 

در مورد هوش ضمنی  یها هینظرچنین تبیین کرد که  توا  یم
کأه   یا نهگو به گذارد یماز یملکردشا  تثریر  روی تفسیر افراد

افراد دارای نظریه ضمنی افزایشی در مورد هوش، شکست را 
 تیکفا یدمنه ناتوانی و  دانند یمنشانی از نیاز به تالش بیشتر 

، افرادی که به افزایشی بود  هوش باور گرید ییبارت بههوش. 
از طریأق ارتقأاک کمأی و کیفأی      توانند یمدارند، معتقدند که 

 فعالیت و تالششا  بر پیامدها تثریر بگذارند. از سوی دیگر، 
 

(، افأراد دارای  2011( و شأیه ) 2005) و دوئأک  مالد  زی  به
نظریأأه ضأأمنی افزایشأأی در مأأورد هأأوش از راهبردهأأای    
خودتنظیمی مبتنی بر مقابله فعأال، مسأتقی  و سأازند  بأرای     

 1داپیأرات و مأارین   زیأ   بهو  کنند یم  افزایش توانایی استفاد
ن افأرادی  (، چنأی 1391؛ به نقل از برزگر و همکارا ، 2005)

اهداف تبیری است و بر این اسا ،  یسو به شا  یریگ جهت
یأادگیری   یهأا  تیأ موقعبرای دستیابی به این اهداف، در پی 

ی هسأتند کأه یأادگیری را افأزایش     برانگیأز  چأالش سخت و 
دارای  دانشأجوی کأه  قابأل انتظأار اسأت     ،رو نیا. از دهد یم

فعاالنأه و بأا نظأ  و برنامأه،      ،نظریه افزایشی در مورد هوش
د و جهأت رسأید    مناسب و منعطفی انجام ده یگذار هدف

 د.را مأدنظر قأرار دهأأ   و پایأداری  ه اهأداف خأود، تأالش   بأ 
هیأل و همکأارا     زیأ   بأه با چنین خصایصأی،   دانشجویانی

و  وظیفأأه شناسأأانه هسأأأتند   گرایأأی  کمأأال ( دارای 2004)
( گزارش کردنأد، اتخأاذ   2007اشتوبر و رامبو ) که گونه هما 

از نگا  مثبت  یناش گرایانه توسم این افراد، این رویکرد کمال
این نگا  مثبت، به زیأ  ایأن    یها ا یبن. یکی از باشد یم ها آ 

اشأتوبر و همکأارا    ضمنی افزایشأی اسأت.    ةینظرپژوهش، 
کأوآد   مأک ، (1392زاد  و همکارا ،  از رمضا ؛ به نقل 2008)
ایأأن  یهأأا افتأأهینیأأز همخأأوا  بأأا ( 2009( و ناکأأانو )2009)

کأه الگأوی    اند کرد گزارش در جمعیت دانشجویی پژوهش، 
مثبأأت و سأأازگار، باباورهأأای خودکارآمأأدی،  ةانأأیگرا کمأأال

انتظار داشت که چنین  توا  یمبنابراین ؛ همبستگی مثبت دارد
رفتار،   شد دهی سازما دانشجویانی سطح باالیی از آغازگری 

اتکا و ایتماد به خود، پایداری و میل به رویارویی با تکلیأف  
  دشوار و پیچید  را داشته باشند.

 مثلفأه  نشا  داد که دو پژوهش حاضر یها افتهیهمچنین 
ارزیابانأه )نگرانأی از اشأتباهات و نیأاز بأه      -خود گرایی کمال

 ةمولفأ بر دو  مورد هوشضمنی ذاتی در  باورتثیید(، در تثریر 
خودکارآمدی یمومی )آغأازگری رفتأار و ایتمأاد بأه خأود(      

 ضمنی باورقی  تثریر مستکه  یا گونه بهداشتند.  ای واسطهنقش 
تثییأد،   نیاز بأه نگرانی از اشتباهات و بر در مورد هوش ذاتی 

نیاز به تثیید نگرانی از اشتباهات و اما تثریر مستقی  ؛ مثبت بود
تثریر ، تیدرنهامنفی بود. آغازگری رفتار و ایتماد به خود،  بر
آغأازگری  بأر  در مأورد هأوش   ذاتأی  ضمنی  باور  یرمستقیغ

 -خود گرایی کمال یها مثلفهاز طریق خود )رفتار و ایتماد به 

 1. Dupeyrat & Marian 
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 89/  انیدانشجو در یعموم یخودکارآمد بر هوش یضمن یها هینظر ریتأث

بأا ادبیأات    ینأوی  بأه ز نیأ  هأا  افتأه یایأن   ، منفی بود.(ارزیابانه
اشتوبر  ؛2008، آکینپژوهش )پژوهشی مرتبم با موضو  این 

مالأد    ؛2011، شیه ؛2015، ژانگ و همکارا  ؛2007، و رامبو
 یهأا  هیأ نظر(، همخأوا  اسأت. از آنجأا کأه     2006، و دوئک

ضمنی در مورد هوش روی تفسیر افراد از یملکردشا  تأثریر  
چنین تبیأین کأرد    توا  یم (،2006)مالد  و دوئک،  گذارد یم

دارای نظریأه ضأمنی ذاتأی در مأورد هأوش،       که دانشجویا 
هأوش   تیأ کفا یأدم را نشانی از ناتوانی و تیصیلی شکست 

از طریأق ارتقأاک فعالیأت و     توانند ینمو معتقدند که  دانند یم
ی شکسأت بأرا  ، رو نیأ ااز تالششا  بر پیامدها تثریر بگذارند. 

ضأأعف متعاقأأب آ ، و  بأأاور بأأه نأأاتوانی ی بأأر، تثییأأدهأأا آ 
انتظأار اسأت    قابل خواهد بود.و خودکارآمدی  نفس ایتمادبه

که چنین دانشجویانی سطح پایینی از ایتماد و اتکأا بأه خأود    
ضمنی ذاتأی در مأورد    باورتبیین تثریر مثبت  در داشته باشند.

از  تأوا   یمأ هوش بر نگرانی از اشتباهات و نیأاز بأه تثییأد،    
ه نقأأل از برزگأأر و ؛ بأأ2005داپیأأرات و مأأارین ) یهأأا افتأأهی

 یهأا  یریأ گ جهأت  ای واسطه( در مورد نقش 1391همکارا ، 
ضأأمنی هأأوش بأأر  یهأأا هیأأنظردر تأأثریر  1هأأدف پیشأأرفت

 وام گرفأأت. و پیشأأرفت تیصأأیلی یشأأناخت یهأأا پأأردازش
بأه   مجأدداً روی دانشأجویا  بزرگسأالی کأه     هأا  آ  پژوهش

 یهأا  افتأه یبأر اسأا    تیصیل روی آورد  بودند، انجام شد. 
دانشجویانی که نظریه ضمنی ذاتی در مأورد هأوش را   ، ها آ 

متمرکأز  )و نأه تبیأر(   بر یملکأرد  وهله اول  در قبول دارند،
شأا  و  خود را به خود یها یستگیشا، هستند تا از این طریق

چنین دانشأجویانی   رود یمبنابراین، انتظار ؛ دیگرا  رابت کنند
ا  از دسأت داد   نگر لکرد باالیی داشته باشند واضطراب یم

)مالأد  و دوئأک،    جایگاهشا  باشند و به رفتارهای اجتنأابی 
انتخأاب   نأاتوانی و  یسأاز  پنها  منظور به( 2011؛ شیه، 2005

( 2014؛ به نقل از مک ویلیأامز،  2006تکالیف آسا  )دوئک، 
بر مواجه نشد  با شکست روی آورند. دریافت تثیید و برای 

ضمنی ذاتی در مأورد هأوش بأر     باوراین اسا ، تثریر مثبت 
غیرمسأتقی    و تثریر منفأی  نگرانی از اشتباهات و نیاز به تثیید

 ةنکت .دینما یمآ  بر آغازگری رفتار و ایتماد به خود، منطقی 
دانأأه ناشأأی از تمأأایالت ارزیأأابی منتقدیگأأر ایأأن اسأأت کأأه 

 دهأد  یمأ  ، این جهت را به دانشجوارزیابانه-خود گرایی کمال
 افراطی نگرا  اشتبا  کرد  باشد، اشتبا  را مساوی   طور بهکه 

ت داد  با شکست ارزیأابی کنأد و درنهایأت، نگأرا  از دسأ     
انتظأار داشأت    تأوا   ینم بنابراین؛ جایگا  و ارزش خود باشد

 نیأ ا که او باورهای خودکارآمدی سطح باالیی داشأته باشأد.  
؛ نقأل از بشأارت و   1990یافته با تثکید فراست و همکأارا  ) 

یامل اصلی  ینوا  به( بر نگرانی از اشتباهات 1994همکارا ، 
ادراف نارضأأایتی همیشأأگی و آ  در  و نقأأش گرایأأی کمأأال

در همأین  هماهنأگ اسأت.    هأا  خواستهناتوانی در رسید  به 
بأا   منفأی  گرایأی  کمأال ( دریافت کأه  2009مک کوآد )راستا، 

سطح باالی اضأطراب یملکأرد همأرا     خودکارآمدی پایین و 
توانأایی را  توا  گفأت دانشأجویانی کأه     می طورکلی بهاست. 

، رنأد یگ یمانعکاسی از استعداد و هوش ذاتی در نظر  ینوا  به
در برخورد بأا تکأالیف تیصأیلی     ها آ کارآمدی ادراف شد  

نشجویانی که مفهوم توانأایی را  و در مقابل، دا ابدی یمکاهش 
، احسأأا  کارآمأأدی داننأأد یمأأاکتسأأاب  قابأأل یأأک مهأأارت

و بأاالتری بأرای خأود در     تر واضحدارند و اهداف  یتر یقو
تأثریراتی   گرایأی  کمال یها مثلفهدر این میا ، و  رندیگ یمنظر 

 ایأن  آمأاری ة جامعأ  کأه  ذکأر اسأت   ا یشأا  دارند. ای واسطه
 هأأا سأأاز گیأأری  انأأداز  روش کیأأ از اسأأتفاد  پأأژوهش،

 دیگأر  احتمالی ای واسطه های ساز  نکرد  وارد و( پرسشنامه)
 نیأ ا یهأا  تیمیدود از الگو، پیچیدگی از جلوگیری منظور به

 شأود  یمأ  شأنهاد یپ .ردیأ گ قرار نظر مد دیبا که است پژوهش
بأه  دیگر  ای واسطه یها ساز  اضافه کرد ، با آتی یها پژوهش

مدل پیشنهادی پژوهش حاضر و نیأز بأرازش آ  در جوامأ     
و دانشجویی )با هدف تشأخیص   یآموز دانشآماری متفاوت 

( بأه گسأترش   از جمله جنسیت متایرهای تعدیل گر احتمالی
 ادبیات پژوهشی مربوط به موضو  این پژوهش کمأک کننأد.  

معلمأا  و اسأاتید بأر    گرو  همسأاال ،  بررسی تثریر والدین، 
دانش خودکارآمدی باورهای و  گرایی کمالضمنی،  یها هینظر

جأالبی   یهأا  افتأه یمنجر به  تواند یمآموزا  و دانشجویا  نیز 
از همکأاری   داننأد  یمأ ژوهشگرا  بأر خأود واجأب    پگردد. 

دند، قأدردانی  یأاری رسأان  افرادی که به انجام ایأن پأژوهش   
  نمایند.

 

 منابع
(. رابطأأه ابعأأاد  1390آرمأأین، م.؛ سأأهرابی،  .؛ و کأأاظمی،  . ) 

فرزنأدا .  نفأس و خودکارآمأدی    بأایزت والدین  گرایی کمال
 .15-28، 2، شناختی روا  یها مدلو  ها روش

 1. achievement goal orientations 
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الگوی  ای واسطه(. نقش 1391برزگر، م.؛ دالور،  .؛ و احدی،  . )
پیشأرفت و راهبردهأای شأناختی در     یهأا  هأدف چهاربخشی 

ضأمنی هأوش و پیشأرفت تیصأیلی.      یهأا  هیأ نظررابطه بین 
 .86-71، 2، سال سوم، شمار  رهیافتی نو در مدیریت آموزشی

(. نقأش  1394بشارت، م.  .؛ میرجلیلی، ر.؛ و بهرامی احسأا ،  . ) 
باورهأأای فراشأأناختی و نارسأأایی تنظأأی  شأأناختی  ای واسأأطه

شناختی و نگرانی در بیمأارا    گرایی کمالبین  ةابطرهیجا  در 
مجله اصول بهداشت روانأی،  مبتال به اختالل اضطراب فراگیر. 

3(17) ،116-121. 
 خودکارآمأدی،  نقأش (. 1395پریشانی،  .؛ و یبأدی زریأن،  . )  

 بینأی  پأیش  در والدین فرزندپروری های سبک و هیجانی هوش
 و دانأأش دبیرسأأتانی. دختأأرا  تیصأأیلی پیشأأرفت انگیأأزش
 .70-79 ،2(17) کاربردی، روانشناسی در پژوهش

(. 1392رمضا  زاد ،  .؛ یرب نرمی، ب.؛ و اقبالی هشأجین، ب. ) 
دی در و خودکارآمأأ گرایأأی کمأأالبررسأأی ارتبأأاط بأأین ابعأأاد 

ایروبیک و سأایر   یها کال در  کنند  شرکتدانشجویا  دختر 
 .69-78، 4مطالعات ورزشی، دانشجویا . 

شریفی،  . پ.؛ صالیی، م.؛ امامی پأور،  .؛ و بشردوسأت،  .   
 گرایأی  کمأال سأیاهه   یسنج روا  یها یژگیو(. بررسی 1390)

 .9-19 (،7)2روانشناسی تیلیلی شناختی، هیل در دانشجویا . 
میبی نورالدین ونأد، م.  .؛ شأهنی یأیال ، م.؛ و شأریفی،  . پ.     

 یهأا  هیأ نظرمقیا   یسنج روا  یها شاخص(. بررسی 1392)
 یریأ گ انأداز  فصألنامه  ضمنی هأوش در جامعأه دانشأجویی.    

 .64-4،43، تربیتی
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