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بزرسی رابطٍ کمال گزایی وًريتیک ي استزط ادراک شدٌ بز اوگیشٌ پیشزفت 
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 چکیدٌ

راثطِ كوبل گرایی ًَرٍتیك ٍ اشترس ادراك صدُ ثر اًگیزُ ی پیصرفت تحضیلی داًش آهَزاى  حبضر ثررشی ّدف از پسٍّش

داًصگبّی هدارس ًوًَِ دٍلتی ٍ ػبدی هٌطقِ  اشت. ربهؼِ ی آهبری پسٍّش، صبهل كلیِ ی داًش آهَزاى دختر هقطغ پیش

ًفر از هدرشِ ًوًَِ  67ًفر ) 132هی ثبصد. حزن ًوًَِ ثِ تؼداد  93-94ی دٍ آهَزش ٍ پرٍرش صْر كرد در شبل تحضیلی 

ل ًفر از هدرشِ ػبدی( ثِ رٍش ًوًَِ گیری در دشترس اًتخبة صدًد. ثِ هٌظَر روغ آٍری دادُ ّب از  آزهَى كوب 65دٍلتی ٍ 

( ٍ هقیبس اًگیزُ پیصرفت ّرهٌس 1983(، اشترس ادراك صدُ كَّي ٍ ّوكبراى )1994گرایی ًَرٍتیك هیتزهي ٍ ّوكبراى )

( اشتفبدُ صد. دادُ ّبی روغ آٍری صدُ ثب اشتفبدُ از ضریت ّوجشتگی پیرشَى هَرد تززیِ ٍ تحلیل قرار گرفت. ًتبیذ 1970)

رٍتیك ٍ اًگیزُ ی پیصرفت ٍ ثیي اشترس ادراك صدُ ٍ اًگیزُ ی پیصرفت راثطِ ثِ دشت آهدُ ًصبى داد ثیي كوبل گرایی ًَ

ی هٌفی هؼٌبدار ٍرَد دارد. ثیي اشترس ادراك صدُ ٍ كوبل گرایی ًَرٍتیك راثطِ ی هخجت هؼٌبدار ٍرَد دارد ٍلی ثیي كوبل 

 ی تفبٍت هؼٌبداری هصبّدُ ًگردید.گرایی ًَرٍتیك، اًگیزُ ی پیصرفت ٍ اشترس ادراك صدُ در هدارس ًوًَِ دٍلتی ٍ ػبد

 

 .كوبل گرایی ًَرٍتیك، اشترس ادراك صدُ، اًگیزُ ی پیصرفتَای کلیدی:  ياصٌ
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 مقدمٍ

 در رفتبر هصبّدُی راُ از داًشآهَزاى در را آى درربت ٍ ًجَد ٍ ثَد ترثیتی بىــصٌبش رٍاى كِ تــاش فرضی هتغیری اًگیزش

 كردى هصخص ثرای كلی اضطالحی اًگیزُ، (.1386 ،)ریَ هیكٌٌد اشتٌجبط صدُ اخذ درشی ًورات یب آهَزصگبّی ّبی هحیط

ًْبد  پَد ٍ تبر در هی تَاى را اًگیزصی هفبّین ٍ (. اًگیزش2013، 1اشت )شیف ّیزبًْب ٍ ا صٌبختِ ًیبزّب، هصترك ثیي زهیٌِ

 از هٌظَر .(2008اد )لَاشبًی ٍ ّوكبراى، د قرار ٍ تأكید تأیید هَرد ارتوبػی ٍ فردی زًدگی در را آى اّویت ٍ ارتوبػی

 در هَفقیت كِ تــاش ّبیی فؼبلیت در ركتــص ٍ هَفقیت كشت ثرای اصتیبق یب هیل» ،هَفقیت اًگیزش یب پیصرفت اًگیزُی

 ضلیا هلاػَ از یكی شًگیزا كِ ٌّددهی  ىًصب ّب شیرثر (.2006 ،)اشالٍیي «اشت ٍاثشتِ صخص تَاًبیی ٍ كَصش ثِ آىّب

دارد حر ى اّیزب ٍ ،خالقیت ،تفكر ،هَصیافر دآٍری،یب ،قتد ادراك، دػولكر ی،گیردیب رولِ از ّبرفتبر متوب در ٍ شتا رفتبر

 ُػود هفبّین ،رْتٍ ًٍیر هقبیشِ یيا در ٍ ًدا دُكر تصجیِ تَهجیلا ىفرهب ٍ رهَتَ ثِ را آى كلیرطَ (. ث1369ِ رای،)هَ

 ُرب ٍ تتوبیال هب یّبزًیب صبهل كِ داردهب  رفتبر پَیبیی ثِ رُصبا ٍ شتا هب لوبػا متوب ایثر شبشیا كهحر ُ یًگیزاّشتٌد. 

هی  كِ . شتا ًدگیز در هب یّبآرزٍ متوب ثِ ىشیدر ٍ هَفقیت ثِ ىشیدر در هب سشبٍ اثبصد هی  ًدگیز در هب یّب طلجی

ثبصد  ارگذ تأحیر دارد، را صبیشتگی ىداد ىًصب ثِ توبیل یب ٍ ّددهی   مًزبا را ای ظیفٍِ دفر یك كِ ُ ایثرًحَ  ًداتَ

 ًشی دا ًُگیزا ٍتتفب ثِ كِ ًظریِ ّب  از یكی .شتا  دیهتؼدی ًظریِ ّب دارای ًُگیزا  (.1997ٍ ّوكبراى،  2كییَیچرا)ّب

 شًگیزا ی(. ًظریِ  1988،  3د  )ایوز ٍ آرچرصَهی  ًُبهید پیصرفت شًگیزا هیكٌد تَرِ شِرهد در پیصرفت ایثر زاىهَآ

 صكشت ٍ هَفقیت در فّد ثرًقش ًظریِ یيا .شتا ارشتَا 7ٍ اتكیٌشَى 6، هك كلٌد5، شیرز4َّح لیِاٍ تثرتحقیقب رفتپیص

 از پس ادفرا: هیگفت د. اٍكر تصریح صكشت ٍ هَفقیتی  هیٌِز در را ادفرا رةتزب حَّ لیِاٍ تهطبلؼبدارد.  تأكیدز هَآ ًشدا

ٍقتی فردی هدام  (.1930)َّح، ًد آٍرهی  پبییي را آى ،صكشت از پس ٍ ثرًد هی ثبال را دخَ فّد شطح ،هَفقیت كشت

  در اًشبى  كِ دّد هى ًصبى ،فصبرزا ّبی هَقؼیت در اًشبى پبشخی  هطبلؼِصكشت را تزرثِ هی كٌد دچبر اشترس هی صَد. 

ثشتِ ثِ ایٌكِ یك  ایي ٍاكٌش )اشترس( صدت  اهبدّد.  هى ًصبى  ٍاكٌش اشترس  ثب خطر شوجَلْبى  ٍ تْدیدّب ثراثر

 یب حبلت صدُ ادراك (. اشترس1390هَقؼیت هؼیي را تب چِ حد اشترس زا ادراك هی كٌٌد، ًَشبى دارد )پبصب ٍ ثزرگیبى، 

رٍاًصٌبختی اشت كِ طی آى فرد ثْزیشتی رشوی ٍ رٍاًصٌبختی خَد را تْدید آهیز ادراك هی كٌد. در ٍاقغ ایزبد فرایٌدى 

 گرفتِ اًزبم پسٍّصْبى اهرٍز (. 2010،  8رداصت ٍ درك فرد از هَقؼیت ّب ٍ حَادث دارد )كالركاشترس ثشتگی ثِ چگًَگی ث

كوبل گرایی ثِ ػٌَاى داًٌد.  هى هَحر افراد تَشط اشترس ادراك چگًَگى در ًیز را گرایى كوبل ػبهل ،اشترس یزهیٌِ  در

خَد ّوراُ هی ثبصد  ششرزً ٍ اًتقبدات ،هٌفی ّبی زیبثیار خَد ثب كِ اشت ػولكرد ثرای ثبال ثشیبر هؼیبرّبی از ای هزوَػِ

هی تَاًد ثِ ػٌَاى یك ضفت چٌد ثؼدی )اشتبًداردّبی صخضی ثشیبر ثبال، اًتظبرات ٍ  9(. كوبل گرایی1390)پبصب ٍ ثزرگیبى، 

(. كوبل ثِ حبلت 2009اًتقبدات ٍالدیٌی، ترس از اصتجبّبت، شبزهبى یبفتگی ٍ تردید در هَرد كبرّب( تَضیف صَد )دیَیس، 

هطلَثی اطالق هی صَد كِ از ٍضغ حبضر فبضلِ دارد. حبل ثب تَرِ ثِ هیزاى ایي فبضلِ ٍ ًیز ثب تَرِ ثِ ایي كِ چِ هررؼی، 

حبلت هطلَة را هصخص كٌد، كوبل گرایی گًَِ ّبی هختلفی هی یبثد كِ ثرخی از آى ّب شبلن ٍ ثرخی دیگر ثیوبر گًَِ تلقی 

 كِ شتا هتؼقد تیكرًٍَ ٍ رثٌْزب ییاگر لكوب ثیي توبیز ثب (1978(. ّبهبچك)1388یزادُ ضحرایی، هی صَد )خشرٍی ٍ ػل

 هی شویتر ثِ را صخضی ییتْبٍدهحد لحب ػیي در ٍ دثر هی تلذ لكوب ٍ یثرتر ایثر قبثتر ٍ شتال از رثٌْزب كوبل گرای

                                                           
1- Saif 
2
 - Harackiewicz 

3
- Ames & Archer 

4 - Hoppe 

5- Sears 
6
 - Mcclelland 

7
 - Atkinson 

8
 - Clark 

2
- Perfectionism 
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 دشخَ هٌظر از ٍ صد ّداًخَ دخصٌَ دخَ دػولكر از گزرّ ثیٌبًِ ٍاقغغیر  راتًتظبا لیلد ثِ تیكرًٍَ ایگر لكوب هبا  صٌبشد

ل كوب در گرًد.دًتقبا دخَ ًْبیت ثی ٍ ًبصكیجب ادفرا یيا. دثجر تلذ سحشبا آى از ًداثتَ كِ ّدد ًوی مًزبا ةخَ را ریكب ّرگز

 یثبال شطحی ّبریبهؼثر  تبكید ضوي ٍ ُصد ًگیختِاثر ،هَفقیت فّد ثب ٍ آٍردُ رٍی شخت یّبركب ثِ صصخبا رثٌْزب ییاگر

 از ستر ثب رًبثٌْزب ىیباگر لكوب لیٍثپذیرًد.  را ّب یتٍدهحد ٍ دُكر درك را ًیٍثیر یّب قؼیتٍا ًٌداتَ هی دی،ػولكر

اى ّشتٌد )ایزبى ٍ ًگر ئوبدا ثیٌبًِ قغٍا غیر ٍ ثبال شطح افّدا ثِ شتیبثید صخضَ در ًتیزِ در ٍ ُصد ًگیختِا ثر صكشت

 -دخَ یبثیارز ،تیكرًٍَ یـیاگر لبـكو از رٌزبـثْ یـیاگر لبـكوی  ُزكٌٌدـهتوبی  ػبهل اشتهؼتقد (. فراشت 2007ّوكبراى، 

  ًِاگردًتقبا -دخَ یبثیارز ثب یثیصتر اىهیز ثِ تیكرًٍَ ییاگر لكوب ٍی دتقبـػا ِـث. تـشا صرفتـیب پی دػولكر از ًِاگردًتقبا

 ِـً ٍ دیتقبـًایبثی ارز ثِ توبیل ثب ثطِرا حبضل حتوبالًا ییاگر لكوب ثب ّوجشتِ صٌبختی رٍاى تهصكال ٍ شتا اُرـّو

 كِ زیرا .اشت اشترس دائوى  هٌجغ یك هٌفى گرایى كوبل ٍاقغ در .(1990 ٍ ّوكبراى،ت ـشاشت )فرا ثبال رثشیب یّباردتبًدـشا

 اشترس ّبى هَقؼیت ثراثر در ًْبآ هقبثلِ ّبى صیَُ ثر اًتظبر ایي لذا كٌٌد هى ثَدى ًقص ثى ثِ هلزم را خَد ّویصِ افراد ایي

صدُ  ادارك اشترس  كوبل گرایی ًَرٍتیك ٍ هتغیرّبى ًقش ثِ تَرِ ثب كل در .شبزد هى ًبكبم را آًْب اٍقبت اغلت در ٍ تأحیر زا

كوبل گرایی ًَرٍتیك ٍ اشترس ادراك ثیي  آیب : كِ اشت پرشش ایي ثِ پبشخگَیى ضدد در حبضر تحقیقثر اًگیزُ پیصرفت 

 ؟دارد ٍرَد راثطِ ثر اًگیزُ پیصرفت در داًش آهَزاى دختر هقطغ پیش داًصگبّی هدارس ًوًَِ دٍلتی ٍ ػبدی كردصدُ 

 

 پیشیىٍ ی وظزی پضيَش

 داد ًصبى ،صد اًزبم صدُ اشترس ادراك ثب گرایى كوبل راثطِ ثررشى خضَص در  (2009) 10ٍیلشَى تَشط كِ درپسٍّش 

راثطِ هخجت هؼٌبدار ٍرَد دارد. در تحقیقی كِ تَشط صدُ  ادراك اشترس ثَدى( ثب هلكب ثِ هٌفى )توبیل گرایى كوبل ثیي

( در هَرد راثطِ ی كوبل گرایی، اشترس ادراك صدُ ٍ حوبیت ارتوبػی ثب فرشَدگی تحضیلی اًزبم 1391ثْرٍزی ٍ ّوكبراى )

 ٍ دار هؼٌی ٍ ی هخجت راثطِ تحضیلی شَدگیفر ثب ًبشبزگبراًِ گرایی كوبل ٍ صدُ ادراك صد ثِ ایي ًتیزِ رشیدًد كِ اشترس

 ٍ راریرٍ .دارًد دار هؼٌی ٍ ی هٌفی  راثطِ تحضیلی فرشَدگی ثب شبزگبراًِ گرایی كوبل ٍ ارتوبػی حوبیت ّبی هتغیر

 ادراك اشترس ،گرایى كوبل شطَح ثر زا اشترس هَقؼیت یك تبحیر ثررشى ثِ آزهبیش صجِ تحقیقدر یك   (2008)11ىّوكبرا

 هَرد در ثیصترى ًگراًى ،زا اشترس هَقؼیت یك در حضَر كِ داد ًصبى هداخلِ اػوبل پس ًتبیذ پرداختٌد. ًفس ػزت ٍ صدُ

 زا اشترس هَقؼیت یك در كِ صد هصخص ایي ثر ػالٍُ .كٌد هى ایزبد افراد دررا  ثبالترى صدُ ادراك اشترس ٍ اصتجبّبت

 .داصت دارى هؼٌى ّوجشتگى پبییي ًفس ػزت ٍ هرضى گرایى كوبل ثب ثبال صدُ ادراك اشترس ،ػبدى هَقؼیت یك ثرخالف

 ثِ ًدداد مًزبا پیصرفتی  ًُگیزا ٍ رـتفك یبـّ جكـش ثیي طتجبار هیٌِز در كِ تحقیقی تریي ردید ( در2009) 12ًگسا ٍ ىفب

 ثب دٍم عًَ تفكر یّب شجك ثیي ٍ هخجتی  ثطِرا پیصرفتی  ُزـًگیا بـث اٍل ًَع تفكرشجك ّبی  ثیي كِ شیدًدر ًتیزِ یيا

 طـثرٍا رفتـپیصی  ُزـًگیا بـث مشَ عًَ تفكر یشجك ّب ثیي ّوچٌیي .دارد درٍَ هٌفی ی ثطِرا پیصرفتی  ًُگیزا

 ،رفتــپیصی  ُزــًگیا یبــهتغیرّ یيــث( ًصبى داد 1387یبفتِ ّبی پسٍّش طبّری ٍ هقبهی ). صتاًد دَـرٍ داریبـهؼٌ

 ثِ ًشجتدارد ٍ پشراى از اًگیزُ ی پیصرفت ثیصتری  درٍَ داریهؼٌبی  ِــثطرا یلیــتحض ارُدــپٌد خَ  ٍ رٍاى الهتــش

 شزـًگیا ِـك كشبًی از ثبال شطح پیصرفت شًگیزا دارای ادفرا هیدّد ى( ًصب1984) 13ردارًد. هطبلؼبت اتیكشَىثرخَ اىخترد

ٌّد. د هی ىًصب د خَاز  یت ثیصترـفؼبلی ٍ شـكَص رَـها مًزبا در الذٍ هیكٌٌد  رتضَ بترـًاتَ را دخَ ًددار یكوتر پیصرفت

 ٍ هخجت ثطِرا ریهبآ ًظر از ثبال تحضیلی پیصرفت ٍ ثبال پیصرفت شًگیز( در پسٍّصی ًصبى داد كِ ثیي ا1372صیخی فیٌی )

 دارد.  درٍَ دارهؼٌب

                                                           
10

 - Wilson 
11

 - Ruggiero 
12

 - Fan & Zhang 
13

 - Atkinson 
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 پضيَش ريش

ط ثیي هتغیرّب را هَرد هطبلؼِ قرار زیرا هحقق قضد دارد رٍاثثبصد.  هی ّوجشتگیهقبیشِ ای ٍ  –ػلی  عًَ از حبضر ّشٍپس

 هقطغدختر  آهَزاى داًشصبهل كلیِ ی  ،پسٍّش آهبری ربهؼِیدّد ٍ هیزاى ّوجشتگی آى ّب را هصخص كٌد. 

ًفر  132 بهلــص ًوًَِای هصغَل ثِ  تحضیل ّشتٌد كِ 1393 ـ 94 یــتحضیل بلــش دركرد كِ  ْرــص پیشداًصگبّی

 ًفر از هدرشِ ػبدی( ثِ رٍش ًوًَِ گیری تضبدفی در دشترس اًتخبة صدًد. 65ٍ  ًفر از هدرشِ ًوًَِ دٍلتی 67)

 

 ريش جمع آيری ي تجشیٍ ي تحلیل

تِ صد ثب دقت ٍ خَاش آًبى از ٍ هرثَط را در اختیبر آزهَدًی ّب قرار داد یّب پرششًبهِ، كالسّب در َرــحض ضوي پسٍّصگر

بت ٍ دادُ ّبی هَرد ًیبز هرثَط ثِ آزهَدًی ّب روغ آٍری صد. الزم ثِ ذكر ثدیي ضَرت اطالػ .ضبدقبًِ ثِ شَاالت پبشخ دٌّد

پرشصٌبهِ از هدرشِ ػبدی ثِ دلیل ػدم دقت یب ًقص در پبشخگَیی  35پرشصٌبهِ از هدرشِ ًوًَِ دٍلتی ٍ  33اشت كِ تؼداد 

ًفر تقلیل یبفت.  65هدرشِ ػبدی ثِ  ٍ 67یب ػدم ثبزگصت هَرد تحلیل قرار ًگرفت ٍ در تحلیل ًْبیی هدرشِ ًوًَِ دٍلتی ثِ 

 .صد اشتفبدُ tّوجشتگی پیرشَى ٍ آزهَى  ٍ تَضیفی آهبر صبخصّبی هحبشجِی از ،پسٍّش یّب دادُ تحلیل ٍ تززیِ ثرای

 

   رَای پضيَشابشا

 شت. ا ُصد دُشتفبا یرز ارثزا از حبضر ّشٍپس زًیب ردهَ یّب دادُ دآٍریگر ایثر

ٍ  15تَشط هیتزهي 1994: پرشصٌبهِ كوبل گرایی ًَرٍتیك در شبل  14(NPQوًريتیک ) پزسشىامٍ کمال گزایی -الف 

گر پیدا كردُ اًد را  هبدُ ای تزبرة كوبل گرایی كِ حبلت رٍاى رًزَرگرایبًِ یب خَد تخریت 42ّوكبراى شبختِ صد. ایي اثزار 

دررِ ای )  5هَدًی ثبید در یك هقیبس لیكرت هَرد ارزیبثی قرار هی دّد. ایي پرشصٌبهِ یك اثزار خَد گزارصی اشت كِ آز

( هیزاى هَافقت یب هخبلفت خَد ثب ّر یك از ػجبرات آى را ثیبى كٌد. پرشصٌبهِ كوبل گرایی  5تب كبهال هَافقن; 1كبهال هخبلفن;

ورات یك هقیبس تك ثؼدی اشت ٍ ًورُ ی ًْبیی آى از طریق روغ كردى اهتیبز ّوِ ی ػجبرات حبضل هی صَد. داهٌِ ی ً

یب پبییي تر  145ًقطِ ی ثرش ایي پرشصٌبهِ هحشَة هی صَد ثدیي هؼٌی كِ اهتیبز   145قرار دارد. ًورُ ی  210تب  42ثیي 

 145ار آى ًصبى هی دّد كِ آزهَدًی هصكل چٌداًی در راثطِ ثب كوبل گرایی ًَرٍتیك ًدارد ٍ ّرچقدر ًورُ ی كشت صدُ از 

زى داًصزَ ٌّزبریبثی  255ًفر از زًبى ثیشت شبلِ ٍ  32صدیدتر اشت. ایي آزهَى ثر رٍی ثبالتر ثبصد، ثِ ّوبى هیزاى هصكل 

ثِ دشت آهد. اػضبی گرٍُ آزهبیش خَد ثِ شِ دشتِ غیر  144صدُ اشت. هیبًگیي ًورُ ی آزهَى زًبى گرٍُ كٌترل كوتر از 

ي ٍ اًحراف اشتبًدارد ایي شِ گرٍُ ثِ ترتیت كوبل گرا، كوبل گرایبى هؼوَلی ٍ كوبل گرایبى ًَرٍتیك تقشین صدًد، هیبًگی

گزارش صدُ اشت.  0/ 95. ضریت آلفبی آزهَى  146،10( 69،27ٍ ) 107،86( 73،19، ) 112،80( 88،28ػجبرتشت از: ) 

 تَاًبیی خَة ایي آزهَى در ردا شبختي افراد هجتال از افراد ػبدی، حبكی از اػتجبر افتراقی آى اشت.

 

تَشط كَّي ٍ ّوكبراى تْیِ صدُ ٍ  1983ایي پرشصٌبهِ در شبل  :16(PSS-14ادراک شدٌ ) پزسشىامٍ استزط -ب 

هبدُ ای اشت كِ ثرای شٌزش اشترس ػوَهی درك صدُ در یك هبُ گذصتِ ثِ كبر هی رٍد ٍ  14ٍ  10، 4دارای شِ ًشخِ 

( هیزاى  0تب ثشیبری از اٍقبت ; 4دررِ ای ) ّرگز ; 5یك اثزار خَد گزارصی اشت كِ آزهَدًی ثبید در یك هقیبس لیكرت 

اشت. ًورُ ی  56هَافقت یب هخبلفت خَد ثب ّر یك از ػجبرات آى را ثیبى كٌد. كوتریي اهتیبز كشت صدُ ضفر ٍ ثیصتریي ًورُ 

ثبالتر ًصبى دٌّدُ ی اشترس ادراك صدُ ثیصتر اشت. ایي پرشصٌبهِ در كصَرّبی هختلف كبرثرد فراٍاًی داصتِ ٍ ثِ ّویي 

                                                           
1
 - Neurotic Perfectionism Questionnaire 

2
 - Mitzman 

16
- Perceived Stress Scale  
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ثِ زثبى ّبی گًَبگَى ترروِ ٍ در كصَرّبی زیبدی هَرد اشتفبدُ قرار گرفتِ ٍ ٌّزبر یبثی صدُ اشت. آلفبی كرًٍجبخ  خبطر

 (.1983ثِ دشت آهدُ اشت )كَّي ٍ دیگراى،  86/0ٍ  85/0، 84/0ثرای ایي هقیبس در شِ هطبلؼِ 

 

یزش پیصرفت از پرشصٌبهِ ی ّرهٌس اشتفبدُ ثرای اًدازُ گیری یب ارزیبثی اًگ(: T.M.Aمقیاط اوگیشٌ پیشزفت ) -ج 

( ثر هجٌبی داًش ًظری ٍ تزرثی هَرَد درثبرُ ی ًیبز ثِ پیصرفت ٍ ثب ثررشی پیصیٌِ ی پسٍّش 1970صدُ اشت. ّرهٌس )

هبدُ ای را ثرای ارزیبثی ایي اًگیزُ ثَرَد آٍردُ اشت. ّرهٌس ثرای ًَصتي  29ّبی هَرَد ٍ پس از طی هراحلی یك آزهَى 

پیصرفت، دُ ٍیسگی كِ افراد دارای اًگیزش پیصرفت ثبال از افراد ثب اًگیزش پیصرفت پبییي، هتوبیز  الت پرشصٌبهِ اًگیزُ یشَا

 92هی كٌد ٍ از ثررشی تحقیقبت قجلی ثدشت آٍردُ اشت، ثِ ػٌَاى هجٌب ٍ راٌّوب ثرای اًتخبة شَاالت ثرگزیدُ اشت. اثتدا ٍی 

هیزاى ضریت ّوجشتگی كِ ثیي ّر شَال ثب رفتبر پیصرفت هٌداًِ شَال را ثرای پرشصٌبهِ تْیِ كرد ٍ در ًْبیت ثر اشبس 

شَال چٌد گزیٌِ ای را ثِ ػٌَاى پرشصٌبهِ ًْبیی اًگیزش پیصرفت اًتخبة ًوَدُ اشت. دُ ٍیسگی كِ  29ثدشت آٍردُ اشت، 

ى هجٌبیی ثرای ًَصتي شَاالت افراد دارای ًیبز ثِ پیصرفت ثبال را از افراد ثب ًیبز ثِ پیصرفت پبییي هتوبیز هی كٌد ٍ ثِ ػٌَا

هقبٍهت  -3اًگیزُ قَی ثرای تحرك ثِ شَی ثبال  -2شطح آرزٍی ثبال  -1پرشصٌبهِ اشتفبدُ صدُ، ٍیسگی ّبی زیر هی ثبصٌد: 

ادراك  -5توبیل ثِ اػوبل تالش هزدد در اًزبم تكبلیف ًیوِ توبم  -4طَالًی در هَارِْ ثب تكبلیف در شطح دصَاری هتَشط 

تَرِ ثِ هالك صبیشتگی ٍ لیبقت در  -7آیٌدُ ًگری  -6هبى یؼٌی احشبس ایي كِ اهَر شریغ تر رٍی هی دٌّد پَیب از ز

رفتبر ریشك كردى  -10كبری را ثِ خَثی اًزبم دادى  -9ثبزصٌبشی  از طریق ػولكرد خَة در كبر  -8اًتخبة دٍشت یب ّوكبر 

شَالی، ّیچ شَالی را ًدارد. ثِ ایي ترتیت پرشصٌبهِ ثر  29ر پرشصٌبهِ پبییي )الزم ثِ ذكر اشت كِ در راثطِ ثب ایي ٍیسگی آخ

رولِ ًبقص ثیبى صدُ اشت كِ ثِ دًجبل ّر رولِ ًب  29ٍیسگی فَق تدٍیي صدُ اشت(. شَالت پرشصٌبهِ ثِ ضَرت  9اشبس 

ب كن ثِ زیبد ثبصٌد ثِ آًْب ًورُ توبم، چٌد گزیٌِ دادُ اشت. ایي گزیٌِ ّب ثر حشت ایٌكِ صدت اًگیزُ پیصرفت از زیبد ثِ كن ی

ی هیزاًی تؼلق هی گیرد. ًورات ثبالیی كِ از هزوَع شَاالت ثدشت هی آیٌد، ًصبى دٌّدُ ی ٍرَد اًگیزُ ی پیصرفت  ثبال در  

فرد هی ثبصٌد ٍ ًورات پبییي  ثیبًگر  اًگیزُ ی پیصرفت  پبییي هی ثبصٌد. ثرای هحبشجِ ی پبیبیی پرشصٌبهِ ی اًگیزُ ی 

یصرفت از دٍ رٍش هحبشجِ ی آزهَى كرًٍجبخ ٍ رٍش آزهَى هزدد اشتفبدُ صدُ، ثِ ایٌضَرت كِ در هطبلؼِ ی هقدهبتی ثرای پ

ثررشی ضریت ّوشبًی درًٍی شَاالت پرشصٌبهِ ضریت آلفبی كرًٍجبخ هحبشجِ صد. ضریت  پبیبیی هحبشجِ ثرای پرشصٌبهِ ثِ 

هَى هزدد در هطبلؼِ ی اضلی پرشصٌبهِ، ثؼد از گذصت شِ ّفتِ هزددا آزهَى ثدشت آهد. ثب اشتفبدُ از رٍش آز 84/0هیزاى 

(. در خضَص 1372ثدشت آهد)صیخی فیٌی،  82/0ثِ داًش آهَزاى دادُ صد. ضریت پبیبیی ثدشت آهدُ ثب ایي رٍش ًیز حدٍد 

ی اًگیزش پیصرفت ًَصتِ ٍ در  رٍایی آزهَى، از آًزب كِ ّرهٌس شَاالت ایي پرشصٌبهِ را ثر اشبس پسٍّش ّبی قجلی درثبرُ

ًْبیت ضریت ّوجشتگی ّر شَال ثب رفتبرّبی پیصرفت هحبشجِ كردُ اشت، از ایي ًظر آزهَى دارای رٍایی هی ثبصد. ضرایت 

هی ثبصد. ػالٍُ   31/0تب  57/0ّوجشتگی كِ ثرای شَاالت پرشصٌبهِ گزارش صدُ ثِ ترتیت شَاالت پرشصٌبهِ در داهٌِ ای از 

( اصبرُ TATٌس در یك هطبلؼِ ثِ ٍرَد ضریت ّوجشتگی ثبال ثیي ایي پرشصٌبهِ ثب آزهَى اًدریبفت هَضَع )ثر ایي ّره

 دارد.

 

 یافتٍ َا 

ٍ ثیصتریي ٍ  داهٌِ تغییرات ،اشتبًدارد اًحراف ،هیبًگیي هبًٌد آهبری ّبی صبخص صبهل پسٍّش ایي تَضیفی ّبی یبفتِ

 . اًد صدُ ارائِ 1 دٍلــر دركوتریي 
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 هیبًگیي، اًحراف اشتبًدارد ٍ داهٌِ تغییرات هتغیرّبی پسٍّش -1ردٍل 

 

 متغیزَا

 میاوگیه

 
 کمتزیه بیشتزیه دامىٍ تغییزات اوحزاف استاودارد

 65 187 122 80.21 80.126 کمال گزایی وًريتیک

 59 100 41 52.7 20.83 اوگیشٌ پیشزفت

 10 56 46 63.8 17.29 استزط ادراک شدٌ

 

 

 هبتریس ّوجشتگی كوبل گرایی ًَرٍتیك، اًگیزُ پیصرفت، اشترس ادراك صدُ -2ردٍل

 متغیز
کمال گزایی 

 وًريتیک
 اوگیشٌ پیشزفت

استزط ادراک 

 شدٌ

   1 كوبل گرایی ًَرٍتیك

  1 *  - 20.0 اًگیزُ پیصرفت

 1 **-37.0 **53.0 اشترس ادراك صدُ

 
  p < 01/0ح هؼٌبدار در شط **     p < 05/0هؼٌبدار در شطح  *

 

هصبّدُ هی صَد ثیي كوبل گرایی ًَرٍتیك ٍ اًگیزُ پیصرفت راثطِ هٌفی هؼٌبدار                2ّوبًطَر كِ در ردٍل 

p<0.05 ) (  ثیي اشترس ادراك صدُ ٍ اًگیزُ ی پیصرفت ًیز راثطِ ی هٌفی هؼٌبدار ٍرَد دارد ،) p<0.01 (  ثیي اشترس .

 .) p<0.01 (تیك راثطِ هخجت هؼٌبدار ٍرَد دارد ادراك صدُ ٍ كوبل گرایی ًَرٍ

 كوبل گرایی ًَرٍتیك، اًگیزُ پیصرفت، اشترس ادراك صدُ در هدارس ًوًَِ دٍلتی ٍ ػبدی tًتبیذ آزهَى  -3ردٍل

 

 هتغیرّب

 

 

 

 هیبًگیي
 

 اًحراف اشتبًدارد
 

 tهقدار 

 

 دررِ آزادی
 

 شطح هؼٌبداری

 

 کمال گزایی وًريتیک

 03.24 30.125 ًوًَِ دٍلتی
84.0- 21.125 39.0 

 29.19 34.128 ػبدی

 

 اوگیشٌ پیشزفت

 51.7 39.82 ًوًَِ دٍلتی
25.1- 130 21.0 

 50.7 03.84 ػبدی

 استزط ادراک شدٌ
  05.8 87.27 ًوًَِ دٍلتی

77.1- 

 

130 07.0 
 06.9 51.30 ػبدی
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ایی ًَرٍتیك، اشترس ادراك صدُ ٍ اًگیزُ ی پیصرفت در هصبّدُ هی صَد ثیي هیزاى كوبل گر 3ّوبًطَر كِ در ردٍل 

 (. p>0.05هدارس ًوًَِ دٍلتی ٍ ػبدی تفبٍت هؼٌبداری ٍرَد ًدارد ) 
 

 بحث ي وتیجٍ گیزی

كوبل گرایی ًَرٍتیك ٍ اشترس ادراك صدُ ٍ اًگیزُ ی پیصرفت در داًش ثیي فرضیِ ی اضلی پسٍّش هطرح هی كٌد كِ 

ى هی دّد كِ ثیي ًصب ریهبآ تحلیل ٍ تززیِكِ هدارس ًوًَِ دٍلتی ٍ ػبدی راثطِ ٍرَد دارد  آهَزاى دختر پیش داًصگبّی

هیزاى كوبل گرایی ًَرٍتیك، اشترس ادراك ٍ اًگیزُ ی پیصرفت صدُ در هدارس ًوًَِ دٍلتی ٍ ػبدی تفبٍت هؼٌبداری ٍرَد 

 اًگیزُ ی پیصرفت راثطِ ی هٌفی هؼٌبدار ٍرَد دارد ى داد ثیي كوبل گرایی ًَرٍتیك ًٍصب (. ّوچٌیي ًتبیذ p>0.05ًدارد ) 

(p<0.05)  یؼٌی ّرچِ كوبل گرایی ًَرٍتیك افزایش هی یبثد اًگیزُ ی پیصرفت كبّش پیدا هی كٌد. ًتبیذ پسٍّش ضَفیبًی

 ٍ خلق ( هَید آى اشت كِ كوبل گرایی یكی از ٍیسگی ّبی صبیغ در ثیي ًَرَاًبى ٍ در هحیط آهَزصی ثِ اضطراة ثبال1386)

هٌفی هٌزر هی صَد كِ ًتبیذ ایي پسٍّش ثب یبفتِ ّبی تحقیق حبضر ّن رْت اشت. ّوچٌیي ًتبیذ ًصبى داد ثیي اشترس 

. یؼٌی ّرچِ اشترس ثبال هی رٍد ثِ ّوبى ) (p<0.01ادراك صدُ ٍ اًگیزُ ی پیصرفت ًیز راثطِ ی هٌفی هؼٌبدار ٍرَد دارد

ى داد ثیي اشترس ادراك صدُ ٍ كوبل گرایی ًَرٍتیك ًصب َد. در ایي پسٍّش ًتبیذًشجت ًیز اًگیزُ ثرای پیصرفت كن هی ص

. ثِ طَری كِ ثب افزایش كوبل گرایی اشترس ًیز افزایش هی یبثد. ایي ًتیزِ ثب ) p<0.01 (راثطِ ی هخجت هؼٌبدار ٍرَد دارد 

 شًگر ثِ تَرِ ثب( ّوخَاًی دارد. 2007) ٍ ّوكبراى 19(، اشتَثر2005) 18(، الٍریي شبیٌز تبصوي2000) 17یبفتِ ّبی چبًگ

چیز كبهل ٍ ثدٍى اصتجبُ ثبصد ٍ ایٌكِ آًْب ّویصِ از صكشت هی ترشٌد ٍاػتقبد ثِ ایي  ّوِ ًددار شتدٍ كِ اگر لكوب ادفرا

ا ثبٍرّبی غلط تبحیرات ٍ ًتبیذ ًبخَصبیٌدی هخل كبّش اػتوبد ثِ ًفس، كبّش ػولكرد، ثدثیٌی، ٍشَاس ٍ ّوچٌیي اشترس ر

 ًداتَهی ییاگرلّد كوبدهی   ىًصب كِ ،ًددار یثیصتر سشترا ،تراگر لكوب ادفرا ى دادًصب ًیز حبضر ّشٍپس ًتبیذدر پی دارد. 

 تَرِ ثب صَد. ًُگیزا دادى شتد از ٍ دػولكر كیفیت كبّشر، ًبثٌْزب ػبطفی یّب پبشخ ،تكبهل هخل هٌفی یپیبهدّب ثِ هٌتذ

 ایي از ٍ صَد داًش آهَزاى هی تحضیل حیي در ضحیح ریزی ثرًبهِ ٍ پَیبیی ٍ تحرك ػجثب ی پیصرفت اًگیزُ هطلت ایي ثِ

 هٌبثغ از یكی ًداتَ هی آى، دثؼبا یّوِ  در هٌفی ییاگرلكوبثگذارد ٍ  تبحیر فرد تحضیلی هَفقیت رٍی ثر تَاًد هی طریق

 ًقص ثی ثِ مهلز را دخَ اگر لكوب ادفرا ارد.ذهیگ ثبقی صكشت ٍ ًبكبهی سحشبا ثب را دفر تقباٍ غلتا كِ ایرز ثبصد اةضطرا

 از یكی را  هٌفی ییاگر لكوب ًیز لیسا تلجرآ د.صَ هی ةهحشَ اةضطرا هٌجغ یك اٍمهد ٍ حبثت رًتظبا یيا ٍ ًٌدهی دا دىثَ

رایی ٍ د. ثب تَرِ ثِ ایٌكِ كوبل گصَ هی هٌزر ًصٌبختیرٍا پریصبًی ثِ كِ كٌد هی تؼریف شبشیا هٌطقی غیر ٍرثب دٍازدُ

اشترس ثب ًصبًِ ّبی رٍاًصٌبشی هصخص هی صَد هی تَاى ثب تصخیص فَری ٍ تصخیص ػَاهلی كِ در كبّش آى هَحر اشت از 

 ثٌیِ ی ٍ ثب تقَیتاشترس  هدیریتی  زهیٌِ در آهَزصى ّبى ّوبیش ثرگزارى ثب آشیت ثِ داًش آهَزاى رلَگیری كرد ٍ

 تحضیل دٍراى طَل در تحضیلی هَفقیت ثِ ثْتر چِ ّر دشتیبثی اهكبى پبیِ ًیبزّبی ًوَدى داًش آهَزاى ٍ فراّن اًگیزصی

 ًظر در ثبیدكِ  هیكٌد دیزبا تؼوین ًِ یهیز در را ّبیییت ٍدهحد ،یيـــپیص ٍّش ّبیســـپ دَـــكوج .ًوَد فراّن را فرد

 ٍ دپذیر مًزبا یگرد فیبییارغر هٌبطق در پسٍّش ّبی آیٌدُ، كِ دهیصًَْبد پیصپسٍّش  عهَضَ تَرِ ثِ  ثب. صًَدتِ گرف

 د.گیر ارقر شیرثر ردهَ شٌی هقطغ یيا اىپشر در ، اشترس ادراك صدُ ٍ اًگیزُ ی پیصرفتییاگر لكوبراثطِ ی 
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