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گرایی والدین با سبک اسناد و پیشرفت ریاضی بررسی رابطه کمال

 90 -09در سال تحصیلی  دختران پایه پنجم ابتدایی شهر تهران

 

 3، هادی بهرامی2یفراهان یمحمدنق، 1منیر خلیلیان

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی، گرایش تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و  .1

 اتتحقیق

 . استاد راهنما، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات 8

 قاتیواحد علوم و تحق یدانشگاه آزاد اسالم یعلم ئتیعضو ه. استاد مشاور،  9

------------------------------------------------------------ 

 چکیده
بک اسناد و پیشرفت ریاضی دختران پایه پنجم ابتدایی را پژوهش حاضر رابطه بین کمال گرایی والدین با س

بررسی کرده است، جامعه آماری این تحقیق دانش آموزان سال پنجم ابتدایی منطقه یک شهر تهران در سال 

ای انتخاب شدند. از اهداف اصلی ای چند مرحلهنفر به صورت خوشه 199باشند که از این تعداد می 09-90

ه کمال گرایی والدین با سبک اسناد و پیشرفت ریاضی بود.  اطالعات الزم از طریق تحقیق بررسی رابط

به دست آمد. پس از جمع آوری  (GASQ)های کمال گرایی هیل و سبک اسناد کودکان اجرای پرسشنامه

 ه ا با روشهای آماری، همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام، مورد تجزیه و تحلیل قراراطالعات، داده

گرفت. نتایج حاکی از این بود که بین کمال گرایی انطباقی و سبک اسناد دختران رابطه مثبت و معنادار و 

بین کمالگرایی غیرانطباقی و سبک اسناد دختران رابطه منفی و معنادر و بین کمال گرایی انطباقی و 

ی و پیشرفت ریاضی دختران گرایی غیر انطباقپیشرفت ریاضی دختران رابطه مثبت و معنادار و بین کمال

رابطه منفی معنادار وجود داشت.  هم چنین نتایج نشان داد که بین سبک اسناد و پیشرفت ریاضی دختران 

گرایی را در ارتباط مثبت و معنادار وجود داشت.  نتایج پژوهش حاضر، در تبیین پیشرفت ریاضی، نقش کمال

ای در تبیین متغیر رار داد. اما متغیر سبک اسناد، نقش برجستهدو بعد )انطباقی و غیر انطباقی( مورد تاکید ق

 آموزان نداشت. پیشرفت ریاضی دانش

 کمال گرایی، سبک اسناد، پیشرفت ریاضی واژگان کلیدي:
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 مقدمه 

لیم و تربیت است. اهمیت تعلیم و تربیت بر هیچ خردمندی پوشیده نیست. رشد و شکوفایی استعداد و تواناییهای انسانها بر عهده تع

ای در جهت رفعع نیازهعای حقیقعی و تواند در رشد اخالقی، رفتاری و جسمانی فرد موثر باشد بلکه وسیلهتعلیم و تربیت نه فقط می

ها و لوازم تحقق هدف تعلیم و تربیعت، آمعوزو و یعادگیری اسعت. آید.  بدون تردید از مهمترین زمینهمصالح اجتماعی به شمار می

ق این هدف، مدرسه یک نیاز ضروری است و یکی از اهداف مهم مدرسه، پیشرفت و موفقیت علمی دانش آموزان است که برای تحق

، دستیابی به هعدفهای 2شود. در نظام آموزو و پرورو، منظور از پیشرفت تحصیلی، غالباً تحت عنوان پیشرفت تحصیلی مطرح می

ن پیشرفت نقطعه مقابعل آن افعت تحصعیلی و یکعی از مالکهعای کعارآیی نظعام توان مشخص نمود. در مجموع میزارا می 1آموزشی

های عملکرد دانش آموز، تحت تاثیر متغیرهای فراوان است که هعر سعاله آموزشی است. پیشرفت تحصیلی به عنوان یکی از شاخص

ه روانشناسعان تربیتعی و سعایر دهد و عوامل موثر بر آن سالهاست که مرکعز توجعحجم عظیمی از تحقیقات را به خود اختصاص می

متخصصان بوده است. عواملی همچون خانواده، محیط زندگی، محیط مدرسه، هوو، متغیرهای شخصیتی، انگیزو و غیره ... معورد 

شعود کعه در زمعان بررسی قرار گرفته است.  پیشرفت تحصیلی موضوعی است کلی که پیشرفت ریاضعی جزیعی از آن محسعوب می

شود. در بعاال بعودن ای برخوردار است و به عنوان پایه و اساس پیشرفت تمدن بشری محسوب میالعادهیت فوقحاضر ریاضی از اهم

به عنوان سال ریاضی نامیده شده است که نشان دهنده اهمیت ریاضی در جهان معاصر است.   1999اهمیت آن همین بس که سال 

اصلی را در پیشرفت تحصیلی دارد و عمدتاً پیشرفت تحصیلی را تحت  نکته مهم این است که پیشرفت ریاضی نقش تعیین کننده و

 دهد. زیرا پیشرفت در ریاضی یکی از مالکها برای تعیین رشته تحصیلی و آینده شغلی فرد است. تاثیر قرار می

   مساله بیان-1

 سعرمایه بعر ععالوه. گیعردمی تصور پرورو و آموزو در باالخص آموزو، روی زیادی گذاری سرمایه سال هر که است توجه قابل

 قسعمت هاهزینعه ایعن همعه با ولی شودمی گرفته کار به پرورو و آموزو در نیز جامعه انسانی نیروی اعظم قسمت مادی، گذاری

 بعه باعع  کعه اسعت بزرگی معضل پرورو و آموزو در تحصیلی افت. رودمی هدر به پرورو و آموزو در مالی سرمایه از بیشتری

 باشعند ععواملی شعناخت دنبال به تربیت و تعلیم اندرکاران دست که است منطقی و معقول کامالً و شودمی هاهزینه ینا رفتن هدر

 بعر معوثر عوامعل تقویت صدد در و ببرند بین از باز بازندارنده عوامل که ایگونه به. است موثر آموزان دانش تحصیلی پیشرفت بر که

 ایعن در. اسعت ممکعن غیعر آن در خیل عوامل همه شناخت که است پیچیده ایمساله زشیآمو پیشرفت. برآیند تحصیلی پیشرفت

. باشعند مانعده ناشعناخته شاید هنوز آنها از بسیاری که است فراوانی عوامل تاثیر تحت تحصیلی پیشرفت متغیر گفت توانمی زمینه

 (.  2131 باقری،) هستند شخصیتی و انگیزشی متغیرها، این از ایدسته

 کعه ابتعدایی معدارس در دختعر آمعوزان دانش از بعضی که این به توجه با که است این است، مطرح اینجا که ایمساله و چالش اما

 مشعکالت دارای و نیسعتند موفق ریاضی درس در وجود این با هستند،؛ الزم شناختی عوامل سایر و استعداد و هوو توانایی، دارای

 را خعود شکسعت و موفقیت آموزان دانش این که گرددمی مطرح ذهن در سوال این که نجاستای. باشندمی حیطه این در یادگیری

   دانند؟می عواملی چه معلول

 یا موفقیت این دلیل شکست، یا موفقیت این دلیل شکست، یا موفقیت از نهایی ارزشیابی از قبل فرد که است این اهمیت حایز نکته

 یعابی علعت و دارد متفعاوتی برداشعت خعود موفقیت یا شکست از تکلیف، یک انجام از پس فرد هر. شودمی جویا خود از را شکست

 ،   واینعر،) آوردمی عمل به دیگری یا خود رفتار علل از شخص که است هاییاستنتاج یابی، علت از منظور. آوردمی عمل به متفاوتی

2091 .) 

                                                           
1 . Academic a chierement  
2 . instructional obrective 
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 نتیجعه در و گعرددمی او در متفاوتی عاطفی واکنشهای موجب. شودمی دهنامی«  اسناد» اصطالحاً که خود رفتار علل از فرد برداشت

. شعودمی مربعوط شکست و موفقیت عل از وی استنباط به فرد هر پیشرفت و انگیزو سطح. دهدمی قرار تاثیر تحت را او آتی رفتار

 (.  2091واینر،) ندکمی بازی او پیشرفت در ایعمده نقش و دارد استنباطی جنبه( اسناد) دادن نسبت این

 بعر مبتنعی واینر بعدی سه نظریه. کنندمی تبیین را آن خاصی دیدگاه از کدام هر که دارد وجود اسناد مورد در مختلفی هاینظریه

 .  کنندمی پیروی بعدی سه اسنادی الگوی ازیک کلی طور به خود شکستهای و موفقیتها تبیین برای افراد که است باور این

 : است زیر موارد املش بعد سه این

     ناپایدار – پایدار بعد – 1   ناپذیر کنترل -پذیر کنترل بعد – 1 درونی بیرونی، بعد – 2

 احتمعال باشعند، داشعته ناپعذیر کنترل و کلی پایدار، درونی، اسنادهای خود شکستهای مورد در که آموزانی دانش نظریه، این طبق

 شکسعت و بیننعدنمی چنعدانی رابطه خود اعمال و هاموفقیت بین معموالً آموزان دانش این. است افراد سایر از بیش شاندرماندگی

 شعده آموختعه درمانعدگی بعه اسعت اعمالشعان از مسعتقل آنها اعمال نتایج که اعتقاد این. دهندمی نسبت توانایی فقدان به را خود

 اسعناهای که آموزانی دانش مقابل در. انجامدمی( محیط کنترل در توانایی عدم بر مبنی حیوان و انسان از ایشده آموخته باورهای)

 آمعوزان، دانعش ایعن در. بعود خواهند درماندگی مستعد کمتر دارند، هایشانشکست برای پذیر کنترل و اختصاصی ناپایدار؛ بیرونی،

 ( .  2009،   فلدمن،) دارد وجود رابطه آنها از حاصله نتایج و اعمال بین

 توانعدمی و باشدمی اهمیت حایز مساله آموزان دانش در خصوصاً و افراد در اسنادها این گیری شکل چگونگی لب؛مطا این توضیح با

 معوثری نقعش تواندمی خانواده. باشد خانواده در عملکردها و نگرشها نوع تواندمی عوامل این از یکی. باشد وابسته متعددی عوامل به

 .باشد شتهدا کودکان یاسنادها سبک گیریشکل در

 اهمیت و ضرورت پژوهش -8

باشد را به عنوان یکعی از های مهم پیشرفت تحصیلی میاهمیت پژوهش حاضر این است که پیشرفت ریاضی که یکی از زیرمجموعه

دهعد. زیعرا بعه نظعر های اسعناد معورد پعژوهش قعرار میعملکردهای دانش آموز در ارتباط با دو متغیر کمال گرایی والدین و سبک

توانند پیش بینی مناسبی از پیشرفت ریاضی به دست دهند.  همانطور که گفتعه شعد یکعی از رسد این دو متغیر در کنار هم مییم

متغیرهای اصلی در این تحقیق پیشرفت ریاضی دانش آموزان دختر است و در کشور ما در زمینه آموزو ریاضعی تحقیقعات کمعی 

 2139که کشور ما نیز از سعال  (timss)المللی ریاضیات و علوم این زمینه مطالعه بینترین تحقیقات در صورت گرفته است. عمده

 در این مطالعات شرکت داشته است. 

سنجد. برسری و مطالعه متغیرهعایی تحقیق حاضر متغیر کمال گرایی والدین را در ارتباط با سبکهای اسنادی و پیشرفت ریاضی می

تواند در کنترل و پیش بینی بهتر عملکرد دانش آموزان در معدارس تعاثیر های اسنادی میکهای والدین و سبهمچون کمال گرایی

شود که سبکهای اسنادی با کمال گرایعی انطبعاقی و پیشعرفت ریاضعی گذار باشد و همچنین اهمیت دیگر پژوهش زمانی روشن می

های تغییر اسناد کمک شود که سبکهای اسعناد مطلعوب را مهباال در ارتباط است، شناسایی شود و به دانش آموزان با استفاده از برنا

به کار گیرد و همچنین والدین را در مورد برخورد مناسب با کودکان و تحسین و تنبیه بجا و داشعتن توقععات بجعا، کمعک و یعاری 

نین متغیرهایی روی عملکرد نمود و به آنها در مورد عواقب کمال گرایی غیر انطباقی و منفی آگاهی داد.  سپس با شناسایی نقش چ

 یابد. تحصیلی، امکان جلوگیری از عواقب شکست در مدرسه و ایجاد محیطی مطلوب برای عملکرد در ریاضی، افزایش می

 اهداف پژوهش -9

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی رابطه کمال گرایی والدین با سبک اسناد و پیشرفت ریاضی دانش آموزان دختر پایه پعنجم اسعت. 

 اف جزیی این تحقیق عبارتند از:اهد

  .بررسی رابطه کمال گرایی والدین در بعد انطباقی باسبک اسناد دختران دانش آموز 

  .بررسی رابطه کمال گرایی والدین در بعد غیر انطباقی با سبک اسناد دختران دانش آموز 
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 انش آموز. بررسی رابطه کمال گرایی والدین در بعد انطباقی با پیشرفت ریاضی دختران د 

  .بررسی رابطه کمال گرایی در بعد  غیر انطباقی با پیشرفت ریاضی دختران دانش آموز 

  .بررسی رابطه سبک اسناد دانش آموزان با پیشرفت ریاضی آنان 

 :  هاي پژوهشفرضیه-4

  دار وجود دارد. بین کمال گرایی والدین در بعد انطباقی با سبک اسناد دانش آموزان دختر خود رابطه مثبت و معنا 

 .بین کمال گرایی والدین در بعد غیر انطباقی با سبک اسناد دانش آموزان دختر خود رابطه منفی و معنا دار وجود دارد 

  .بین کمال گرایی والدین در بعد انطباقی با پیشرفت ریاضی دانش آموزان دختر رابطه مثبت و معنادار وجود دارد 

  غیر انطباقی با پیشرفت ریاضی دانش آموزان دختر خود رابطه منفی و معنادار وجود دارد. بین کمال گرایی والدین در بعد 

  .بین سبک اسناد دانش آموزان با پیشرفت ریاضی آنان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد 

 هاي مختلف هاي کمال گرایی از دیدگاهمبانی نظري تعاریف و نظریه -5

 زیگموند فروید -5-1-1

های والدین اجتماع است. این باور بود که نظام روانی انسان  دارای سه جزء: نهاد، خود و فراخود است. فراخود تجسم ارزو فروید بر

های فعرد ها است تا واقعیات. فراخود بدون توجه به امکانات درباره درست بودن فعالیتکوشش فراخود بیشتر برای رسیدن به آرمان

های اخالقی جامعه مطابقت دارد یا خیر، این جزء بیشتر در پی تکامل است تا در پی لعذت. آیا با ارزو نشیند تا ببیندبه قضاوت می

گیرد. کودک بعرای جلعب محبعت و عالقعه والعدین های والدین سرچشمه میها و تنبیهالگوی دقیق قواعد در فراخود از نظام پاداو

و گرفته و آنها را تکرار کند. همچنین کعودک بعرای اجتنعاب از درد، تنبیعه و دانند الگکوشد از آنچه که والدین آن را درست میمی

توان به دو دسعتگاه فرععی تقسعیم دانند اجتناب کند. از نظر فروید، فراخود را میکوشداز آنچه والدین آن را خطا میطرد شدن می

نامیعده « معن آرمعانی»دهعد بعه رفتعار پعاداو می بندی کرد: یکی پاداو دنده و دیگری تنبیه کننده است. آن جنبه از فراخود که

شود. به این ترتیب من آرمعانی معیارهعای متععالی را شود. هر آنچه والدین آن را تایید یا ارج نهند به درون من آرمانی جذب میمی

احساس گناه، فعرد را بعه  است وجدان یا ایجاد« وجدان»آورد که من بایستی در پی آنها باشم. جنبه تنبیه کننده فراخود فراهم می

کند فرد را به سمت کمال مطلعق در اندیشعه، کعالم و عمعل کند. به عبارتی دیگر فراخود سعی میخاطر اعمال و افکار بد تنبیه می

دهد که به منظور نیل به کمال است. در واقعع فرویعد کمعال گرایعی را ردو هایی سوق میهدایت کند و انسان را به سمت کوشش

داند که برای پیشرفت در خواستهای افراطی از فرد دارد. این فراخود تنبیه گر ممکن است با ترغیب د کار گرو فراخود میبیش از ح

به پیشرفت افراطی به پیامدهای ناگوار مانند ناکامی حتمی در پیشرفت، آسیب پذیر در برابر شکست و احتمعال خطعر بعرای وقعوع 

 (. 2191؛ به نقل از محمودی، 2001، 1افسردگی و خودکشی منجر شود )بالت

 کارن هورناي  -5-1-8

تعریف کرده است و به ارتباط عمیق آن بعا طیعف وسعیعی از مشعکالت « استعداد بایدها»( کمال گرایی را به عنوان 2019هورنای )

 آسیب شناختی اشاره کرده است

های ای مداوم و دیگر رفتارهایی از ایعن قبیعل کعه جنبعههجوییها وعیبگیریبه عقیده هورنای نظم دهی موشکافانه و دقیق خرده

گرایعان اسعت. ععالوه بعر های عمده کمالدهد، از نشانهمصنونعی و غیر طبیعی از نیاز به کسب باالترین درجه از برتری را نشان می

ی کنترل زندگی است .)هورنای، گیرد. بلکه روشی براتر، فقط احساس برتری را در بر نمیاینها  گاهی کمال گرایی در سطوح عمیق

 (  1992؛نقل از شافران و منسل ، 2019
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 هولندر -5-1-9

 باشدفرد خواستار عملکردی با کیفیت باالتر از آنچه که مستلزم موقعیت است از خود یا دیگران می

 آدلر -

شود. ایی است که در جهت آن تالو میآورد. برتری هدف نهآدلر تالو برای برتری را به عنوان واقعیت اساسی زندگی به شمار می

 منظور آدلر از این مفهوم تالو برای برتر بودن از دیگران نیست بلکه منظور تالو برای رسیدن به کمال است. 

 الیس  -5-1-4

وضعع  گیرد. سه نعوع بایعدی کعه انسعانها بعرای خعودهای آنها نشات می( اختالالت هیجانی افراد از باید سازی2031از نظر الیس )

 کنند عبارتند از: کنند و سپس خود را مطیع آنها میمی

 نقص باشم و گرنه آدم بسیار بدی خواهم شدمن باید بی – 2

 شما باید با من مهربانانه، عادالنه و با مالحظه رفتار کنید و گرنه انسان کم ارزشی خواهید بود – 1

 هایم را برآورده سازد گونه زحمت و سختی خواسته جهان باید اسباب راحتی من را فراهم کند و بدون هر – 1

 برنز-5-1-5

هسته اصلی تعریف برنز از کمال گرایی تمایل پایدار فرد به وضع معیارهای کامل و دست نیافتنی و تالو مداوم بعرای تحقعق آنهعا 

ها در اسعت بعا تفکعر افسعرده 1یا هیچ کند، تفکر کمال گرایان به شیوه همه ( در تعریف از کمال گرایی اضافه می2099است. برنز )

( همخوانی دارد. کمال گرایان معتقدند عملکرد باید کامل باشد و گرنه ارزشی ندارد و اشتباهات کوچک برابر بعا 2031) 1نظریه بک

 شکست است

 موري و مک کللند -5-1-6

 سوی خود شکوفایی و تعالی سوق دهد.  تواند به کمال گرایی طبیعی منجر شود و فرد را بهرسد چنین نیای میبه نظر می

 نابهنجار(  –نوروتیک )بهنجار  –کمال گرایی طبیعی 

 1، میس سعیلیدین  2139های مضر آن متمایز سازد )هاماچک، های مفید کمال گرایی را از جنبههایی وجود داشته که جنبهتالو

 (. 1992، نقل از شافران و منسل  2009؛ اوینز، 2091، 

های ( فعر  کردنعد کعه جنبعه2011( و معیس سعیلیدین )2011( هرلنعدر )2031( ، الیس )2019دیگر مانند هورنای )اما برخی 

ای از کمال گرایی ممکن است باع  ایجاد مشکالت روان شناختی شود و کمال گرایان برخی از مشکالت را تجربه خواهند کرد ویژه

را به عنوان ناتوانی نوروتیک برای پذیرو نقایص خود واقعی توصیف کعرد، وی  های کمال گرایان)نقل از همان منبع( هورنای تالو

این نیاز نوروتیک را از نیاز به پیشرفت سالم که اتناع پذیرذ و غیر وسواسی است متمایز کرد. آدلر معتقعد بعود تعالو بعرای کمعال، 

فقط وقتی که شامل نیاز به تسلط بعر دیگعران  تالو سالمی است به خصوص وقتی شامل یک نگرانی اجتماعی برای دیگران است و

 باشد، حالت منفی دارد. 

هاماچاک با بیان تمایز مسلم بین کمال گرایی طبیعی و نابهنجار، معتقد است که افراد کمال گرایی طبیعی انتظاراتی عقالنی و واقع 

ظارات در آنها همراه با تالو و فعالیت است و سعرانجام هایشان است. این انتها و محدودیتگرایانه از خود دارند که بر اساس توانایی

ای از اهداف بلند پروازانعه انجامد. خصوصیت افراد کمال گرای نابهنجار، داشتن مجموعهبه احساس رضایت و افزایش عزت نفس می

یب شناختی نیسعت بلکعه شود. از نظر وی کمال گرایی بهنجار، نه تنها آسغیر واقعی است که همراه با ترس از شکست مشخص می

شعوند و نسعبت بعه خویشایند نیز هست و یک جنبه از نیاز برای پیشرفت است. این افراد توسط تالو بعرای کمعال برانگیختعه می
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کنند در حالیکه افعراد اهدافشان رویکردی انعطاف پذیر دارند. افراد کمال گرای نابهنجار، هرگز از عملکرد خود احساس رضایت نمی

 اند. ی بهنجار از نحوه عملکرد خود راضی و خشنود هستند و اصطالحاً آنرا تالو مثبت نامیدهکمال گرا

کمال گرایان بهنجار به رغم در نظر گرفتن معیارهای افراطی در میزان کیفیت عملکردشان در یک موقعیت، به خود آزادی عملکعرد 

سعت اشعتباهات کعوچکی مرتکعب شعوند. در مقابعل کمعال گرایعان پذیرند که ممکعن اکنند و میدهند و انعطاف پذیر عمل میمی

داننعد و هرگعز تعالو نابهنجار، همزمان با در نظر گرفتن معیارهای افراطی، دامنه محدودی از عملکرد را برای خود قابعل قبعول می

  3( 1991دانند )رایس، پرشر، هایشان را به اندازه کافی خوب نمی

افزایش عزت نفس احساس رضایت از یادگیری مهارتهایشات و قدردانی کردن از کارهایی که به خعوبی گرایان بهنجار تمایل به کمال

دهند دارند. آنها از تالو و زحمت خود برای انجام کارهایشان لعذت دهند دارند. آنها از تالو و زحمت خود برای انجام میانجام می

را بپذیرند. موفقیعت باعع  احسعاس رضعایت و احسعاس ارزشعمندی در  های محیطیتوانند هم خود و هم محدودیتمی برند و می

 (.2191؛ نقل از محمودی، 2091، پچ، 2091،  9، تمیپ 2011شود )میس سلیدین، دهند میشغلی که انجام می

 نابهنجار(  –نوروتیک )بهنجار  –کمال گرایی طبیعی -6

 0، میس سعیلیدین  2139های مضر آن متمایز سازد )هاماچک، جنبه های مفید کمال گرایی را ازهایی وجود داشته که جنبهتالو

 (. 1992، نقل از شافران و منسل  2009؛ اوینز، 2091، 

های ( فعر  کردنعد کعه جنبعه2011( و معیس سعیلیدین )2011( هرلنعدر )2031( ، الیس )2019اما برخی دیگر مانند هورنای )

مشکالت روان شناختی شود و کمال گرایان برخی از مشکالت را تجربه خواهند کرد  ای از کمال گرایی ممکن است باع  ایجادویژه

های کمال گرایان را به عنوان ناتوانی نوروتیک برای پذیرو نقایص خود واقعی توصیف کعرد، وی )نقل از همان منبع( هورنای تالو

اسی است متمایز کرد. آدلر معتقعد بعود تعالو بعرای کمعال، این نیاز نوروتیک را از نیاز به پیشرفت سالم که اتناع پذیرذ و غیر وسو

تالو سالمی است به خصوص وقتی شامل یک نگرانی اجتماعی برای دیگران است و فقط وقتی که شامل نیاز به تسلط بعر دیگعران 

افعراد کمعال گرایعی باشد، حالت منفی دارد.  هاماچاک با بیان تمایز مسلم بین کمال گرایی طبیعی و نابهنجعار، معتقعد اسعت کعه 

هایشان است. این انتظارات در آنها همراه بعا ها و محدودیتطبیعی انتظاراتی عقالنی و واقع گرایانه از خود دارند که بر اساس توانایی

انجامد. خصوصیت افراد کمال گعرای نابهنجعار، داشعتن تالو و فعالیت است و سرانجام به احساس رضایت و افزایش عزت نفس می

شود. از نظر وی کمال گرایی بهنجار، نعه ای از اهداف بلند پروازانه غیر واقعی است که همراه با ترس از شکست مشخص میعهمجمو

تنها آسیب شناختی نیست بلکه خویشایند نیز هست و یک جنبه از نیاز برای پیشرفت است. این افعراد توسعط تعالو بعرای کمعال 

ن رویکردی انعطاف پذیر دارند. افراد کمال گرای نابهنجار، هرگعز از عملکعرد خعود احسعاس شوند و نسبت به اهدافشابرانگیخته می

کنند در حالیکه افراد کمال گرای بهنجار از نحوه عملکرد خود راضی و خشنود هسعتند و اصعطالحاً آنعرا تعالو مثبعت رضایت نمی

 اند. نامیده

راطی در میزان کیفیت عملکردشان در یک موقعیت، به خود آزادی عملکعرد کمال گرایان بهنجار به رغم در نظر گرفتن معیارهای اف

پذیرند که ممکعن اسعت اشعتباهات کعوچکی مرتکعب شعوند. در مقابعل کمعال گرایعان کنند و میدهند و انعطاف پذیر عمل میمی

داننعد و هرگعز تعالو ابعل قبعول مینابهنجار، همزمان با در نظر گرفتن معیارهای افراطی، دامنه محدودی از عملکرد را برای خود ق

  29( 1991دانند )رایس، پرشر، هایشان را به اندازه کافی خوب نمی

گرایان بهنجار تمایل به افزایش عزت نفس احساس رضایت از یادگیری مهارتهایشات و قدردانی کردن از کارهایی که به خعوبی کمال

دهند دارند. آنها از تالو و زحمت خود برای انجام کارهایشان لعذت انجام میدهند دارند. آنها از تالو و زحمت خود برای انجام می
                                                           
7 . Rice, K.G & Pressare, K. 

8 . Timpe 

9 . Miss Sildine 

10 . Rice, K.G & Pressare, K. 
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های محیطی را بپذیرند. موفقیعت باعع  احسعاس رضعایت و احسعاس ارزشعمندی در توانند هم خود و هم محدودیتمی برند و می

 (.2191محمودی، ؛ نقل از 2091، پچ، 2091،  22، تمیپ 2011شود )میس سلیدین، دهند میشغلی که انجام می

 ( از اولین افرادی بودند که ابعاد کمال گرایی را در گروههای مختلف مورد بررسی قرار دادند. 2009فروست و همکاران )

 این گروه معتقد هستند که کمال گرایی از شش عامل فردی و اجتماعی زیر تشکیل شده است: 

  21نگرانی در خصوص اشتباهات  – 2

   21رد کارها شک و تردید در مو – 1

 21معیارهای فردی – 1

  21انتظارات باالی والدین  – 1

 21انتقاد گری والدین – 1

   23نظم و سازماندهی – 1

 کمال گرایی هیل -7

های عینی است و بر اسعاس ( اقدام به ساختن ابزاری نمودند که به صورت خود گزارشی و از نوع پرسشنامه1991هیل و همکاران )

 MPS-HFگیعرد. های هر دو کمالگرایی چند بعدی را اندازه میری تهیه شده است. این سیاحه همه مولفهرفتا –دیدگاه شناختی 

دهد و بین سطوح کمال گرایی معرتبط بعا هعم ماننعد که یک تفسیر بین فردی از کمالگرایی با سه خرده مقیاس محدود بدست می

شعود و تمیعز قایعل نمی (PE)وانتظعارات والعدین   (R)وسواسی ، تفکر (P)، هدفمندی (CM)نگرانی درباره خطاها  (O)سازمان 

MPS-F های متمایز را شامل نگرانی کمالگرایانه جهت اسعتانداردهای بعاال بعرای دیگعران و همچنعین ای از خرده مقیاسمجموعه

 -MPSا که هر دو مقیاس خرده مقیاس آن با یکدیگر همپوشی دارند. وی همه ابعادی ر 1گیرد و برخی از هدفمندی را نادیده می

F  وMPS-HF  دهد.بعد زیر را مورد سنجش قرار می 9ماده و  10را با سیاهه خود در قالب 

 کمال گرایی و جنس -9

های جنسی و ابعاد کمعال گرایعی های اندکی به بررسی نقش تفاوتدهد. پژوهشهای مربوط به کمال گرایی نشان میمرور پژوهش

ورت گرفته بر روی دانشجویان دانشگاه تهران نشان داده است که بین کمال گرایی مادر و دختر رابطه معنعا اند. مطالعات صپرداخته

شعود و محعیط مسعاعدی را بعرای رشعد داری وجود دارد. الگوهای کمال گرایانه والدین به وسیله مادر کمال گرا در دختر پایدار می

 (. 1992؛ نقل از شافران و منسل، 2002سازند. )فروست و همکاران، کمال گرایی فراهم می

( مطرح کردند که جنس والدین در کمال گرایی فرزندان نقش مهمی دارند. کمعال گرایعی پعدران باعع  ایجعاد 2091بارو و موری )

هعا گذارننعد و در پعرورو آنشود. مادران بیش از پدران وقت خود را با دختعران میکمال گرایی در فرزندان به خصوص دختران می

نقش بیشتری دارند. بنابراین عقاید و رفتارهای کمال گرایانه شان بیشتر احتمال دارد به آنها سرایت کند. همچنین ممکن است این 

ها ناشی از الگو گیری از همجنس باشد. بنابراین بهتر است این نتایج برای پسران نیز بررسی شود. اگر ناشعی از الگعو گیعری از یافته

د کمال گرایی پدران و پسران با یکدیگر ارتباط داشته باشد و اگر زمان صرف شده برای پرورو و تربیعت معدنظر همجنس باشد بای

 (. 2002؛ نقل از فروست و همکاران، 2091است باید کمال گرایی پسران و مادران با یکدیگر همبستگی داشته باشد. )بارو و موری، 

                                                           
11 . Timpe 

12 . Concern Over Mistakes 

13 . Doubts about Actions 

14 . Personal  Standards  

15 . P- Arental Eupectations  

16 . Parental Criticism 

17 . Organization  
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 پیشرفت تحصیلی -0

آموزو و پرورو، پیشرفت تحصیلی اسعت کعه از آن مفهعوم موفقیعت دانشعجویان یعا دانعش آمعوزان در یکی از ابعاد پیشرفت در 

شود، به بیان دیگر، منظور از پیشرفت تحصیلی، موفقیت در امر تحصعیل اسعت کعه گذراندن دروس یک پایه تحصیلی استنباط می

 (. 2131یف، تواند به مهارت در امر خاص یا تخصص در بخشی از دانش منجر شود )سمی

پیش بینی پیشرفت تحصیلی از دیدگاه عملی دارای اهمیت است. پیشرفت تحصیلی یکی از عوامعل مهعم پعذیرو در کعالس درس 

باشد. با توجه به این دالیل، محققان در حعوزه است . همچنین پیشرفت تحصیلی برای احراز یک شغل و مراتب مختلف آن مهم می

 (. 2001های پیچیده پیشرفت تحصیلی دارند )فراهانی ،کنندهروانشناسی تالو در فهم تعیین 

( این جلعوه 2001؛ نقل از فراهانی ،2013، 29ای از جایگاه تحصیلی دانش آموزان اشاره دارد )الوین واژه پیشرفت تحصیلی به جلوه

تعوان بعا توجعه بعه حصیلی را میهای مختلف باشد. پیشرفت تای برای یک دوره میانگین نمرات دورهممکن است نشان دهنده نمره

؛ نقعل از فراهعانی، 2092،  20ترین آن میانگین نمرات کالسعی اسعت )تراسعی و سعدالک معیارهای مختلف در نظر گرفت که رایج

2001 .) 

های کالسی را به عنوان شاخص پیشرفت تحصعیلی پیشعنهاد ای از نمره( مجموعه2001؛ نقل از فراهانی،  2091تراسی و سدالک )

هعای متفعاوت، در یعک شعاخص واحعد گیرد. این شاخص به این علت که نمرهکنند، که در اکثر تحقیقات مورد استفاده قرار مییم

 شود، شاخصی چند وجهی از پیشرفت تحصیلی است. ترکیب می

 عوامل تاثیر گذار بر پیشرفت تحصیلی -19

 عوامل بیرونی  –الف 

 عوامل درونی  –ب 

تجهیزات و  – 1معلم و نحوه ارتباط وی با دانش آموزان  – 1خانواده  – 2 گذار بر پیشرفت تحصیلی عبارتند از:عوامل بیرونی تاثیر 

 (.  2133ها و تناسب روشها با نیازها )شلویری، هدفها و محتوای برنامه – 1فضای آموزشی 

ه هوو، انگیزو و ویژگیهای شخصعیتی در ابععاد عوامل درونی که به خود یادگیرنده مربوط است در برگیرنده عوامل متعدد از جمل

 عاطفی، شناختی، اجتماعی و اخالقی است. 

 هاي خانواده و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی شاخص-11

توانند ضمن ایجاد پویایی آنها نسبت به مسایل و نحوه ارتباط با یکدیگر و با فرزندان خود، می والدین به جهت ایجاد انگیزه و دیدگاه

رکت، سطح موفقیت باالیی را تعیین نمایند. به طوری که اگر انتظارات و توقعات والدین، هم سو و هم جهت با اسعتعداد و تعوان و ح

کودکان باشد، بر رشد شخصیت و میزان ارزشمندی فرزندان نسبت به خود تاثیر مثبتعی خواهعد گذاشعت. همچنعین نحعوه موضعع 

ندان، توقعات وانتظارات، رقابت بعین خعواهران و بعرادران، محعیط ععاطفی، معیارهعای گیری والدین در قبال پیشرفت تحصیلی فرز

تواند بر پیشرفت تحصیلی، تاثیر مثبت داشته باشد که تحقیقات والدین و به طور کلی ایجاد یک جو روح بخش و دلپذیر خانواده می

 باشد .ها نیز موید آن میو یافته

ای از تاثیرات قابل طرح اسعت کعه بعه سعادگی شوند، شبکهلی که پیشرفت تحصیلی را باع  میبنابراین برای تحلیل و بررسی عوام

 نماید.قابل تفکیک نبوده و لزوماً نوعی همه جانبه نگری را طلب می

 عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی از دیدگاه مسائل آموزش و پرورش -18

و پرورو مسایل آموزشی موضوع معورد مطالععه شعیوه آموزشعی، شعیوه  در بررسی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی از بعد آموزو

اند و ارزشیابی، جو روانی مدرسه، تعامل شاگرد و معلم مورد توجه است.  عوامل فوق در تحقیقات مختلف مورد اسعتفاده واقعع شعده

                                                           
18 . Lavin  

19 . Tracy and Sedlack 
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های پیشعرفت ی را تعیعین کننعده( مرور2091) 12و کوالتی  19کنند. موهان اند که پیشرفت تحصیلی را پیش بینی مینشان داده

،  11های بهتعر پیشعرفت تحصعیلی هسعتند. هعوو )ریعدل بینی کننعدهاند آنها دریافتند که عوامل زیر پیشتحصیلی را انجام داده

( متغیرهعای 2030( انگیزو )کریلعوک، 2030( محیط خانه، والدین، آموزو، رابطه بین والدین )مولنار، 2092،  11؛ پاندی 2099

( و 2091( خعود ادراکعی )هاتعل، هنعدفورد،2091برونگرایعی روان پریشعی، روان رنجعوری )کعوالتی،  –چون درونگرایی  شخصیتی

ط بعا ( در بین عوامل مختلف تعاثیر گعذار در پیشعرفت تحصعیلی در ارتبعا2001؛ نقل از فراهانی، 2091سازگاری )موهان، گوالتی، 

 مسایل آموزو و پرورو سه عامل از همه مهمتر هستند که به ترتیب عبارتند از: 

 عدم تناسب هدفها و محتوای برنامه ها با نیازها، استعدادها و عالیق دانش آموزان:  -الف

 ها: عدم تناسب روشها با محتوای برنامه –ب 

 نقش معلم:  -ج

 نقش اسنادها در فرایند آموزش -19

فقیت به عوامل درونی معموالً باع  غرور و رضایت و اسناد شکست به عوامل درونی باع  بوجود آمدن احساساتی از قبیعل اسناد مو

شود. اسناد به عوامعل شود. اسناد شکست به عدم تالو، باع  به وجود آمدن احساس گناه میشرم، عدم کفایت و احساس گناه می

رد عملکرد آینده است. به عبارت دیگر اگر دانش آموزان اعتقعاد داشعته باشعند کعه توانعایی پایدار تعیین کننده انتظارات فرد در مو

)عامل پایدار( دارند، انتظار موفقیت خواهند داشت. در عو  اگر دانش آموزان موفقیت خود را به شعانس )عامعل ناپایعدار(  نسعبت 

آموزان شکست خود را بعه یعک عامعل پایعدار، هماننعد توانعایی  دهند، انتظار موفقیت پایینی برای آینده خواهند داشت.  اگر دانش

دهد، برای آینده انتظار موفقیت پایین خواهعد نسبت دهند. نسبت به مواقعی که شکست خود را به شانس )عامل ناپایدار( نسبت می

خواهعد پعذیرفت. بنعابراین  دهد، مسئولیت موفقیت خود راداشت. دانش آموزی که موفقیت خود را به عامل کنترل پذیر نسبت می

احساس رضایت و غرور خواهد کرد. ولی اگر موفقیت به عنوان یک عامل غیر قابل کنترل در نظر گرفته شود. دانش آموز نسعبت بعه 

تفاوتی خواهد کرد. اگر دانش آموز شکست خود را به عوامل کنترل ناپذیر نسعبت دهعد، دچعار عصعبانیت و آن موفقیت احساس بی

 ترحمی خواهد شد. احساس خود

 اسنادهاي مطلوب و نامطلوب براي شکست و موفقیت دانش آموزان
 اسناد موفقیت شکست

خورند باید آن را به وقتی دانش آموزان شکست می

شود به خوو عدم تالو نسبت دهند که منجر می

 بینی و هدایت به طرف جدیت بیشتر

وقتی دانش آموزان موفق شدند و آن را به 

شود به خود اال نسبت دهند منجر میتوانایی ب

 پنداره باال و انگیزو پیشرفت باال

 مطلوب

خورند نباید آن را به وقتی دانش آموزان شکست می

عدم توانایی نسبت دهند که منجر شود به کاهش 

 انگیزو و درماندگی

شوند نباید آن را به وقتی دانش آموزان موفق می

 شود بهشانس نسبت دهند که منجر می

 تفاوتی و انگیزو پایینبی

 نامطلوب

 رابطه اسناد و پیشرفت تحصیلی -14

یکی از موضوعاتی که در سالهای اخیر پیرامون آن تحقیقات بسیاری صورت گرفته است بررسعی ارتبعاط میعان اسعناد و پیشعرفت  

 باشدمیان این دو می تحصیلی است. نتایج حاصله از این تحقیقات غالباً نشانگر وجود ارتباط مثبت و معنی دار

                                                           
20 . Mohan 

21 . Culati 

22 . Ryidel 

23 . Pandey 
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دهعد کعه افعراد بعا اسعناد درونعی بیشعتر از نتایج تحقیقاتی که درباره رابطه بین اسناد و پیشرفت تحصیلی به دست آمده نشان می

شعود بیشعتر دیگران از خود رضایت دارند و بیشتر مایلند در تکالیف شناختی خود را درگیر کنند و احتماالً وقتی تکلیف مشکل می

ورزند؛ بر عکس دانش آموزانی که اسنادهای بیرونی دارنعد. از مقابلعه بعا تکعالیف مشعکل و فعالیتهعای شعناختی پرهیعز ری میپایدا

 (. 2009کنند )نقل از فلدمان، می

دهد که کودکان و بزرگساالن معموالً یک نظام اسنادی خودخواهانعه را انتخعاب ( نشان می2091) 11نتایج تحقیق وایت لی و فریز 

کنند. یعنی آنها به طور معمول موفقیت را به عوامل درونی )تالو و توانایی( و شکست را به عوامل بیرونعی )دشعواری تکلیعف ، یم

( هرچند همه تحقیقات ذکر شده حاکی از ایعن رابطعه 2131دهند )گیج و برالینر، ترجمه خویی نژاد و همکاران، شانس( اسناد می

دهد کعه بعین سعبکهای اسعناد بعا پیشعرفت حصیلی است، با این حال بعضی از تحقیقات نشان میبین سبکهای اسناد با پیشرفت ت

 ای وجود ندارد. تحصیلی رابطه

 هاي اسناد گیري سبکاندازه-15

به توان های اسنادی صورت گرفته است که از جمله آنها میهای اسناد بر اساس نظریههایی برای ابداع ابزار اندازه گیری سبکتالو

( اشعاره کعرد. کلعی 2011) 11بر اساس نظریه استنباط فردی توسعط جعرج کلعی  REP 11« آرشیو استنباط نقش»ابداع آزمون 

شعامل دو شعیوه کعار اسعت. یکعی تهیعه  REPعقیده داشت. شناخت افراد یعنی شناخت چگونگی استنباط آنها از محیط. آزمعون 

، ترجمه 2090نظیم و تهیه استنباط بر اساس مقایسه صفات اشخاص )پروین، فهرست افراد بر اساس نقشهایی که دارند و دیگری ت

 (. 2131جوادی و کدیور، 

سعاخته شعد. آزمعون  10و آرنولت  19توسط اندرسون، جنینگز  2099در سال  (ASAT III) 13آزمون اندازه گیری سبک اسناد 

های های بعین فعردی و شکسعتهای شخصی، شکسعتهای بین فردی، موفقیتدارای پنج موقعیت فرضی در چهار زمینه، موفقیت

باشعد. سوال در مورد موقعیتهای موفقیعت می 29های شکست و سوال در مورد موقعیت 29سوال،  19باشد. آزمون دارای فردی می

ایعن علعت  شود خود را در این موقعیتها مجسم کند و برای هر موقعیت یک علت عمده بنویسد و با توجه بهاز آزمودنی خواسته می

عمده به چهار سوال در ابعاد )درونی، بیرونی، کنترل پذیری، کنترل ناپعذیری، پایعدار، ناپایعدار( پاسعد دهعد )اندرسعون، همکعاران، 

2001 .) 

 روش شناسی پژوهش-16

تغیعر های همبستگی، همخوانی قرار دارد که شامل کمال گرایی والعدین و سعبک اسعناد بعه عنعوان ماین پژوهش در شمار پژوهش

 باشدبینی و پیشرفت ریاضی به عنوان متغیر مالک میپیش

 جامعه پژوهش-16-1

جامعه پژوهش در این تحقیق شامل کلیه دانش آموزان دختر سال پنجم ابتدایی دولتی مشغول به تحصیل منطقعه یعک آمعوزو و 

آمار اداره کعل آمعوزو و پعرورو شعهر باشد که طبق آماری که از سوی دایره می 2190-09پرورو شهر تهران در سال تحصیلی 

باشد. در این پژوهش تصمیم گرفته شد که از مدارس دولتی فعالیت انجام گیعرد. نفر می 1199تهران به تحقق ارایه شده تعداد آنها 

 ای از اقشار مختلف جامعه دانش آموزی مورد بررسی قرار گیردبه این دلیل که مجموعه

                                                           
24 . Whitely and Frize  

25 . Role Construct Repertory  

26 . Kelly 

27 . Attributional  Style Assessment  Test ( ASAT III) 

28 . Jennings 

29 .Arnoult  
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ای از ناحیعه ای چند مرحلهوز دختر پایه پنجم ابتدایی )مدارس دولتی( است که به صورت خوشهدانش آم 199نمونه تحقیق شامل 

 اند. یک آموزو و پرورو تهران انتخاب شده

 تعیین حجم نمونه -16-8

برای تعیین نفر در گروه نمونه نهایی قرار گرفتند و در این تحقیق  199نفر انتخاب شدند که عمالً  119به دلیل احتمال افت نمونه 

 استفاده شده است.  19حجم نمونه از فرمول کوکران

 روش گردآوري اطالعات -16-9

در این پژوهش از میان روشهای مختلف پژوهش در علوم تربیتی و روان شناختی از روو همبسعتگی یعا همخعوانی اسعتفاده شعده 

 ست. های آزمودنیها و عملکرد آنهااست. هدف این روو، توصیف روابط بین ویژگی

 ها هاي آماري تجزیه و تحلیل دادهروش-16-4

 های تحقیق از روشهای میانگین انحراف استاندارد همبستگی پیرسون استفاده شده است. در این پژوهش با توجه به فرضیه

 در محیط ویندوز انجام شده است.  SPSSها در این پژوهش با استفاده از نرم افزار تمامی تجزیه و تحلیل داده

 یافته  هاي پژوهش-17

همچنعین نمعرات  ها )سیاهه کمال گرایعی هیعل، پرسشعنامه سعبک اسعناد کودکعان( ودر این پژوهش پس از گردآوری پرسشنامه

هعای پعژوهش ارایعه پیشرفت ریاضی دانش آمزان دختر، ابتدا با استفاده از روشهای آمار توصیفی، میانگین و انحراف اسعتاندارد داده

 شد. 

های پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون مورد آزمون قرار گرفت. همچنین سعوال پعژوهش بعا اسعتفاده از سپس فرضیه

 بررسی شد.  SPSSی برنامه تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و آزمون معناداری آن بوسیله

 هاي توصیفی بخش اول :یافته-17-1

 نفر(   199بوط به نمرات آزمودنی )حجم نمونه = های توصیفی مر: یافته2-1جدول 

 شاخص

 مقیاس

انحراف  میانگین

 استاندارد

حداقل 

 نمره

حداکثر 

 نمره

 99 91 98/19 60/67 کمال گرایی انطباقی

 199 58 89/17 08/90 کمال گرایی غیر انطباقی

 885 99 05/89 61/157 کمال گرایی کل

 89 19 98/1 01/15 پیشرفت تحصیلی

 15 8 40/8 77/6 اسناد سبک

ترین میزان وکمال گرایعی غیعر ( پایینmean=  10/13و  sd=  91/29آید کمال گرایی انطباقی با )همانطور که از جدول فوق برمی

باشعد. نمعرات پیشعرفت تحصعیلی دانعش ( باالترین میزان در شاخص کمال گرایی میmean=  01/90و  sd=  11/23انطباقی با )

باشعد. ( میmean=  33/1و  sd=  10/1( و همچنین نمرات سبک اسناد دانش آمزان با )mean=  02/21و  sd=  91/2آموزان با )

 توزیع نرمال در گروه نمونه با توزیع نرمال مطابقت دارد. 

 بخش دوم آمار استنباطی -17-8

 آمده است.  1-1اصل از این بررسی در جدول ها از روو آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد و نتایج حبرای آزمون فرضیه

                                                           
30 . Cochran 
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 های کمال گرایی والدین، سبک اسناد کودکان و پیشرفت ریاضی کودکان های متقابل شاخص: همبستگی 1-1جدول 

 

 4 9 8 1 هامقیاس

    - . کمال گرایی منطبق 1

    -51/9** . کمال گرایی غیر منطبق8

   -41/9** 98/9** . سبک اسناد کودکان9

  48/9** -61/9** 59/9** . پیشرفت ریاضی4

توان عنوان نمود که ارتباط معناداری بین شاخص کمال گرایی انطباقی و سبک اسعناد دختعران دانعش با توجه به جدول فوق می -

 وجود دارد.  00/9(، با اطمینان r=  91/9آموز )

 00/9( با اطیمنعان  r=  - 12/9سبک اسناد دختران دانش آموز )ارتباط منفی معناداری بین شاخص کمال گرایی غیر انطباقی و  -

 وجود دارد. 

( بعا r=  19/9توان عنوان نمود که ارتباط معناداری بین شاخص کمال گرایی انطباقی و پیشرفت ریاضی دختران دانش آمعوز )می -

 وجود دارد.  00/9اطمینان 

( بعا r= - 12/9ی غیر انطباقی و پیشرفت ریاضعی دختعران دانعش آمعوز )همچنین ارتباط منفی معناداری بین شاخص کمال گرای -

 وجود دارد.  00/9اطمینان 

وجعود  00/9( بعا اطمینعان r=  11/9ارتباط مثبت و معناداری بین شاخص سبک اسناد و پیشرفت ریاضی دختران دانش آمعوز )  -

 دارد. 

( r=  - 12/9یر انطباقی و کمال گرایی انطباقی دختران دانش آموز )در نهایت رابطه منفی و معناداری بین شاخص کمال گرایی غ -

 معنا دار است.  >a 92/9وجود دارد. کلیه این روابط  در سطح  00/9با اطمینان 

سول پژوهش: آیا پیشرفت ریاضی دانش آموزان دختر از طریق کمال گرایی انطباقی و غیر انطباقی والدین و سعبک اسعناد دانعش  -

 شوند؟یین میآموزان تب

 استفاده شد.  (step wise)برای پاسد گویی به سوال پژوهش از روو آماری رگرسیون گام به گام 

مدل نهایی بدست آمده از روو گام به گام شامل دو متغیر پیش بینی است )کمال گرایی انطباقی و غیعر انطبعاقی والعدین( متغیعر 

دل متغیر معنی داری نبود. نتایج حاصل از ایعن بررسعی در جعداول زیعر آمعده دیگر پیش بینی سبک اسناد دانش آموزان در این م

 است. 

 :  مدل خالصه شده 1-1جدول 

 ضریب متغیر مستقل گام

 رگرسیون

مجذور ضرریب 

 رگرسیون

ضریب تعدیل شده مجذور 

 رگرسیون

خطرراي اسررتاندارد 

 برآورد

 455/1 969/9 966/9 695/9 غیر انطباقی 1

 –غیر انطباقی  8

 طباقیان

645/9 416/9 419/9 499/1 

از واریانس پیشرفت ریاضی دانش آموزان به وسیله شاخص کمعال گرایعی غیعر انطبعاقی  111/9با توجه به جدول فوق در گام اول، 

شود و در گام بعدی با اضافه شدن شاخص کمال گرایعی انطبعاقی بعه معدل، هعر دو متغیعر بینی میوالدین به تنهایی تبیین و پیش
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کنند که تحلیل واریانس، این ضریب تبیین را معنا بینی میاز واریانس پیشرفت ریاضی دانش آموزان را تبیین و پیش 121/9یهم رو

 دار نشان داد. 

 (anova):جدول تک متغیری آنوا 1-1جدول 

 مجموع مدل گام

 مجذورات

 درجه

 آزادي

میانگین 

 مجذورات

F سطح معناداري 

 رگرسیون 1

 باقیمانده

 کل

919/848 

198/410 

105/661 

1 

109 

100 

919/848 

117/8 

91

5/

114 

**99/9 

 رگرسیون 8

 باقیمانده

 کل

045/874 

859/996 

105/661 

8 

107 

100 

479/197 

061/1 

116

/79 

**99/9 

 **92/9 a<                *91/9 a< 

ی والعدین در بععد انطبعاقی و غیعر انطبعاقی دهد بین پیشرفت ریاضی دانش آموزان و کمال گرایعهمانطور که جدول فوق نشان می

 باشد.اطمینان مدل معنادار می ٪00توان گفت با ( رابطه معنادار وجود دارد و میF1,2=  221/39و  121/221)

در گام دوم رگرسیون برای ضرایب رگرسیون کمال گرایی غیر انطبعاقی و  tدهد، آزمون معناداری همانطور که جدول فوق نشان می

معنادار است. با توجه به ضرایب غیر استاندارد رگرسعیون محاسعبه شعده در گعام دوم،  92/9گرایی انطباقی در سطح کمتراز کمال 

( همچنعین     ،sig=0=  - 13/9کنعد. )از واریانس پیشرفت ریاضی دانش آموزان را تبیین می – 13/9کمال گرایی غیر انطباقی 

 (=    ،sig=  11/9موزان توسط کمال گرایی انطباقی تبیین می شود )از واریانس پیشرفت ریاضی دانش آ 11/9

با توجه به ضرایب غیر استاندارد رگرسیون معادله رگرسیون برای پیش بینی پیشرفت ریاضی در دختران دانعش آمعوز در گعام دوم 

 عبارتند از: 

2211 xbxbaY 
 
 = پیشرفت تحصیلی  121/9+  919/9انطباقی( + )کمال گرایی غیر  913/9)کمال گرایی انطباقی( 

 نتیجه گیري

بر طبق بررسی عمل آمده مبنی بر اینکه بین ابعاد کمال گرایی والعدین و سعبک اسعناد دختعران دانعش آمعوز رابطعه وجعود دارد. 

ت و معنعادار وجعود های پژوهش بیانگر آن است که بین کمال گرایی انطباقی والدین و سبک اسناد دختران خعود رابطعه مثبعیافته

به نقعل از محمعودی،  2001( )بالت، 1991( )انس و همکاران، 1991دارد. که این نتایج همسو با نتایج )کاوامورا، فروست، هاوارتز، 

 (. 2139؛ به نقل از وردی و همکاران،  2031( )فروید، 2191( )پناهی، 2003( )پاچاریز وهمکاران، 2191

هعای والعدین و نظام روانی انسان دارای سه جزء: نهاد، خود و فراخود اسعت. فراخعود تجسعم ارزو کند کههمچنین فروید بیان می

هعا و هاست تا واقعیات و الگوی دقیعق قواععد در فراخعود از نظعام پاداواجتماع است. کوشش فراخود بیشتر برای رسیدن به آرمان

دانند الگعو کوشد از آنچه والدین آن را درست میقه والدین میگیرد. کودک برای جلب محبت و عالهای والدین سرچشمه میتنبیه

داننعد کوشد از آنچعه والعدین آن را خطعا میگرفته و آنها را تکرار کند. همچنین کودک برای اجتناب از درد تنبیه و طرد شدن می

 (. 2191، به نقل از محمودی، 2001اجتناب کند )بالت، 

توانند به طور موثری در شکل گیعری اسعناد کودکعان خعود سعهیم باشعند و گرای انطباقی میهمانطور که گفته شد والدین کمال 

 توانند بر روی متغیرهای رفتاری فرزندان خود که شامل متغیرهای نگرشی )سبکهای اسناد( و انگیزشی آنها تاثیر گذار باشند. می
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کمال گرایی غیر انطباقی والدین و سبک اسناد دختعران دانعش های این پژوهش، ارتباط منفی و معنا دار بین شاخص از دیگر یافته

( )فلعدمن 2099( )واینعر ، 1991( )سعونس و همکعاران، 1991باشد، که این نتایج همسو با نتعایج )کعاوامورا و همکعاران ، آموز می

 باشد. می (2091( )بارو و موری ، 2002؛ به نقل از فروست، الهارت و رزنبالت، 2011( )میس سیلیدین، 2009،

( که در توصیف افراد کمال گرای غیر انطباقی )ناسازگار( بیان کعرده 2039توان از نظریه هاماچک )در تبیین این یافته پژوهشی می

کننعد و کند که کمال گرایان نابهنجار، کسانی هستند که سطح باالیی از اضطراب را تجربه میاست استفاده کرد؛ هاماچک بیان می

 باشندای از اهداف بلند پروازانه غیر واقعی که همراه با تسر از شکست است میشکست دارند. همچنین دارای مجموعهترس قوی از 

توان نقش برتر را در رابطه بین کمعال گرایعی انطبعاقی و غیعر انطبعاقی والعدین بعا بر این اساس، همسو با نتایج پژوهش حاضر، می

های تحقیقات متعدد نشان دهنده این امر هستند که پیشرفت تحصعیلی در اص داد، یافتهپیشرفت ریاضی، به عوامل انگیزشی اختص

پذیرد بلکه بعه عوامعل انگیزشعی از جملعه باورهعا، درس ریاضی نه تنها از ساختارهای دانش و فرایندهای پردازو اطالعات تاثیر می

 (. 2001شود )بسانت، ها نیز مربوط میها و اضطرابها، ارزونگرو

ای مشعتمل توان گفت که از عوامل مهمی که در پیشرفت ریاضی موثر است. نگرو به این درس است که سازهر تبیین دیگری مید

بر چند بعد شامل لذت بردن از درگیر شدن در تکالیف ریاضی چه در تجارب تحصیلی و چه در زندگی روزمره باورهای فرد در مورد 

 (. 2030اند )آیکن، هایی است که مستلزم به کارگیری دانش ریاضیرویارویی با موقعیت ارزو و اهمیت ریاضی و میزان ترس از

های درونی همراه شعود، باعع  ها همراه با انگیزو درونی مثبت و باال و تقویت کنندهدهد که وقتی این موفقیتپس نتایج نشان می

پیشرفت تحصیلی کودک به طور اعم، و پیشرفت ریاضعی، بعه  گردد که باع ایجاد یک لذت درونی و خود اریش بینی در کودک می

 گردد. های مهم آن میعنوان یکی از زیر مجموعه

توان چنین تحلیل نمود که عموماً بین نحوه رفتار و برخورد والدین با کودکان خود و انگیزو پیشرفت کودکان رابطعه و در آخر می

 (. 2001نیرومندی وجود دارد )آرندز،

توان گفت اگر دانش آموز شکست خود را به یک عامل پایدار، همانند توانایی نسبت دهد، نسبت بعه معواقعی کعه دیگر میدر تبیین 

دهد، برای آینده انتظار موفقیت پایین خواهد داشت. دانعش آمعوزی کعه موفقیعت شکست خود را به شانس عامل ناپایدار نسبت می

ئولیت موفقیت خود را خواهد پذیرفت. بنابراین احساس رضایت و غرور خواهد کعرد. دهد مسخود را به عامل کنترل پذیر نسبت می

تفعاوتی ولی اگر موفقیت به عنوان یک عامل غیر قابل کنترل در نظر گرفته شود، دانعش آمعوز نسعبت بعه آن موفقیعت احسعاس بی

عصبانیت و احساس خود ترحمی خواهعد شعد خواهد کرد. اگر دانش آموز شکست خود را به عوامل کنترل ناپذیر نسبت دهد، دچار 

 (.  2003؛ واتکینز، 2001؛ بنکز، 2001)اندرسون و همکاران، 

کشعور را  یفرهنگع طیمناسب و متناسب بعا شعرا یو نبود ابزار یفرهنگ یرابطه وجود دارد، وجود تفاوتها نیکه درا یگریاحتمال د

 یفرهنگع یبه علت تفاوتهعا کنندیاسناد را برآورده م یکه سبکها ییلهاممکن است دانش آموزان از درک سوا رایکرد. ز ادی توانیم

 ناتوان باشند. 

 طیشعرا ریاسعناد تحعت تعاث یهاسعبک رایاسناد باشد، ز یمستقل از سبکها یتا حد یاضیر شرفتیممکن است پ نکهیا گرید نکته

و  رییعدسعتخوو تغ زیعاسعناد ن یسبکها ط،یشرا رییو تغ یهمزمان با رشد شناخت یعنیاست.  ریفرد متغ یو رشد شناخت یاجتماع

 (.2131 ،ی؛ ترجمه خراز2009 نگ،یگالور و برون ز؛ به نقل ا2099 لد،یگفای)و گرددیتحول م

 يهاتیمحدود

 یمتععدد یهافیو توص فیاست که تعار یدانش آموزان مفهوم یلیتحص شرفتیپ یو به طور کل یاضیدر ر شرفتیو پ تموفقی – 2

 یاضعیر شعرفتیگعذار در پ ریعوامعل تعاث گعرید یانعد. از سعوآن برآمده یابیدر صدد ارز یمتنوع یگرفته و ابزارها آن صورت یبرا

بعه  رهایمتغ نیاز روابط ا یقیروشن و دق حیتوض توانینم نیوالد ییاسناد و کمال گرا یهاسبک ریمتعددند و با در نظر گرفتن متغ

 دست داد. 
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و  باشعدیشهر تهران مع کیپنجم منطقه  هیحاضر شامل دانش آموزان دختر پا قیدر تحق یورد بررسآنکه، نمونه م گردی مساله – 1

معرتبط  قعاتیتحق نیاند و همچنها دخالت نمودهبه سواالت پرسشنامه قیدق یآنان احتماالً در پاسد ده نییپا التیسن کم و تحص

 . افتیدست  نهیزم نیدرا یقیو دق روشن یریگجهیکه بتوان به نت ستین ادیبا موضوع حاضر آنقدر ز

 شنهاداتیپ

 .  رندیمورد پژوهش قرار بگ زیمختلف ن یهاتیمقاطع با جنس ریدانش آموزان سا شودیم شنهادپی – 2

کعه در  یدار یدانش آموزان و بعا توجعه بعه روابعط معنع یاضیر شرفتیگذار در پ ریتاث یرهایمتغ برخی موثر نقش به توجه با – 1
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 .ییقدان توانادهند و نه به ف سبترا به عدم کوشش ن
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