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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).
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مقدمه
اهدافی که هر شخص برای خود در نظر میگیرد ،میتواند از

2000؛ به نقل از دی کاستال و بر  ،)2015 ،9بأهینأوا یأک
چارچوب شناختی-اجتمایی در زمینة انگیزش تیصأیلی کأه

چگونگی ارزیابی فرد از توانمندیاش متأثرر باشأد .از منظأر

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

میتوانند بر مییم ارأر بگذارنأد .بنأدورا ،)2001( 2باورهأای

هستند (افراد دارای طرز تفکر رابت ،)12باور دارند که هأوش

نظریه اجتمأایی-شأناختی ،1انسأا هأا تنهأا از میأیم متأثرر
نمیشأوند ،بلکأه بأر اسأا پأردازش هأای شأناختی خأود

هوش اشار دارد .افرادی که دارای نظریه ذاتی بود  11هوش

خودکارآمدی 3را بهینأوا یکأی از مهأ تأرین سأازوکارهای
یلیت شخصی 4افراد میداند .خودکارآمدی بأهینأوا ایتقأاد

ماهیتاً رابت اسأت و نمأیتوانأد در طأول زمأا رشأد یابأد،

درحالیکه افرادی که به هوش افزایشی 13معتقد هستند (افأراد

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

دارای طرز تفکر رشدی ،)14باور دارنأد کأه هأوش منعطأف

است و میتواند افزایش یابد (دوئک2006 ،؛ به نقأل از مأک

مناسب در موقعیتهای چالشبرانگیز (شانفلد ،بریلووسأکایا،
بیدا ،ژانگ و مارگراف ،)2016 ،5تعریف مأیشأود .باورهأای

ویلیامز .)2014 ،15مالد  16و دوئک ( )2006گأزارش کردنأد
که نظریههای ضمنی در مورد هوش ،تعیأینکننأد هأای مهأ
تجارب یأاطفی افأراد در موقعیأتهأای پیشأرفت هسأتند و

خودکارآمدی بهینوا مه ترین باورهای خأود-مرجأ  6بأین
دانش و رفتار واسطه میشوند و زمینهساز یاملیأت انسأانی و

دیدگا های ضمنی متفاوت در مأورد هأوش ،مأیتوانأد روی

خود-کنترلی میگردند (ذبیحالهی و همکأارا  .)1391 ،آنچأه

تفسیر افراد از یملکردشا تثریر بگذارد .باور بأه ذاتأی بأود

اهمیت و ضرورت پژوهش در زمینأة تبیأین پأیشبأین هأای

هوش ،این جهأت فکأری را ایجأاد مأیکنأد کأه پیامأدهای

خودکارآمدی دانشجویا را مورد تثیید قرار میدهد این است

نامطلوب ناشی از یملکرد منفأی ،نشأا دهنأد یأدمکفایأت

که بهزی بنأدورا ( )1994یکأی از یأواملی کأه بأر انگیأز ،
انتخاب هدف ،کنترل یواطف و احساسات منفی ،آغأازگری،

هوش هستند .در مقابل ،چو افراد معتقد به افزایشأی بأود
هوش ،آ را منعطف میدانند ،به احتمأال بیشأتری یملکأرد

پشتکار و پایداری در هنگام شکست تثریر میگذارد ،باورهای

نارضایتبخش را نشا دهند نیأاز بأه ارتقأای توانأاییهأا از

خودکارآمدی است .در همین راسأتا ،ژانأگ ،ژانأگ ،ژانأگ،

طریق افزایش توجه و تالش میدانند (شیه  .)2011 ،در این
پأأژوهش فرضأأیة تأأثریر نظریأأههأأای ضأأمنی هأأوش بأأر

17

لئو ،7ژانگ و همکارا ( )2015گزارش کردنأد دانشأجویانی
که خودکارآمدی باالتری دارند ،تمایل دارند کأه در مواجهأه

خودکارآمدی یمومی مدنظر قرار گرفته اسأت .بأا توجأه بأه

با تکالیف ،بیشترین تالش خود را انجام دهند ،پایداری داشته

مرور ادبیات پژوهشی مربوط به نظریه های ضأمنی هأوش و

باشأأند ،سأأخت مطالعأأه کننأأد و تکأأالیف چأأالشبرانگیأأز را

خودکارآمدی ،به نظر میرسد مأیتأوا نظریأه هأای ضأمنی

برگزینند .پریشانی و یبدی زرین ( )1395نیأز خودکارآمأدی

هوش را یکأی از یوامأل مأثرر بأر باورهأای خودکارآمأدی

را پیشبین انگیزش پیشرفت تیصیلی معرفی کرد اند.
اینکه چگونه باورها میتوانند دنیای روا شناختی مختلفی

دانست چراکه پیامدهای مشترکی ایجاد میکنند .برای نمونأه،
آکین )2008( 18گزارش کرد که افأراد دارای سأطح بأاالیی از

را در افراد ایجاد کنند و آ ها را در موقعیتهأای مشأابه ،بأه

خودکارآمدی ،شکست خود را بیشتر به تالش پأایین نسأبت

و یمل متفاوتی هدایت کنند ،موضأو بسأیار

میدهند تا ناتوانی؛ درحالیکه افرادی که خودکارآمدی پایینی
دارند ،شکست خود را نأاشی از نأاتوانی مأیدانند .پأروین و

2. Bandura
4. personal agency
6. self-reference
8. Implicit theories of intelligence
10. achievement situations
12. fixed mindset
14. growth mindset
16. Molden
18. Akin

1. social cognitive theory
3. self-efficacy
5. Schonfeld, Brailovskaia, Bieda, Zhang & Margraf
7. Liu
9. DeCastella & Byrne
11. entity
13. incremental
15. McWilliams
17. Shih

تفکر ،احسا
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مهمی است .در این راستا ،نظریههای ضمنی هوش (دوئأک،
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جا  )2001( 1در کتاب نظریههای شخصیت خود بهطأورکلی
گزارش دادند نیز دریافتند افرادی که معتقدند میتوانند نتأای
مطلوب را با فعالیت های خود ایجاد کنند ،حأین مواجهأه بأا
مشأأکالت در پیگیأأری کارهأأا دارای خودکارآمأأدی بأأاالتری
هستند ،درحالی که شخصی که تردید دارد بتواند رفتار خاص
مورد انتظار را انجام دهد ،دارای خودکارآمدی پأایینی اسأت.
از اینرو ،میتوا چنین فرض کرد که نظریه ضمنی افزایشأی
در مورد هوش ،باورهای خودکارآمدی باالتری را پأیشبینأی
کند چراکه افراد دارای نظریه ضمنی افزایشی در مورد هوش،
ناتوانی را یامل شکست نمیدانند و به پیامد مثبأت تأالش و
چالش ،امیدوار هستند.
آنچه تاکنو کمتر مورد توجه قأرار گرفتأه اسأت ،نقأش
واسطهای کمالگرایی 2در تثریر نظریههای ضأمنی هأوش بأر
باورهای خودکارآمدی دانشجویا است .هیل ،هوئلسمن ،فر،
کیبلر و ویسنته و کندی )2004( 3پس از جم بندی مدلهأای
گونأأاگو ارائأأه شأأد بأأرای چأأارچوببنأأدی نظأأری سأأاز
کمالگرایی ،مدل جامعی ارائه دادند کأه اغلأب رویکردهأای
پیشین کمالگرایی را در برمیگیرد .به ایتقاد آنا  ،کمالگرایی
مشتمل بر ابعاد هشتگانه نگرانأی از اشأتباهات( 4پریشأانی و
نگرانی از اشتبا کرد ) ،معیارهای باال برای دیگأرا ( 5انتظأار
یملکرد کامل و درست از دیگرا ) ،نیاز به تثیید( 6تمایأل بأه
جستجوی تثیید و توجه از سوی دیگرا و حساسیت نسأبت
به انتقاد) ،نظ و سأازما دهأی( 7تمایأل بأه مرتأب و مأنظ
بأأود ) ،ادراف فشأأار از سأأوی والأأدین( 8احسأأا نیأأاز بأأه
یملکرد کامأل و بأینقأص بأرای تثییأد و توجأه والأدین)،
برنامهمداری( 9برنامه ریزی قبلی و تعمق در تصمی گیری ها و
پرهیز از یملکرد تکانشی) ،نشخوار فکری( 10اشأتاال ذهنأی
مداوم دربار اشتباهات گذشته و ایمالی که کامل نبود اند یأا
دربار اشتباهاتی که در آیند خواهند داد) و تالش برای یالی
بود ( 11تمایل به کسب نتای کامل و دستیابی بأه معیارهأای
بأاال و یأأالی) اسأأت (هیأأل و همکأأارا  .)2004 ،از مجمأأو
نمرات ابعاد نظ و سازما دهی ،برنامه مداری ،تالش برای

یأأالی بأأود و معیارهأأای بأأاال بأأرای دیگأأرا  ،کمأأالگرایأأی
وظیفهشناسانه 12یا وجدا گرایانه و از مجمأو نمأرات ابعأاد
نیاز به تثییأد ،تمرکأز بأر اشأتباهات ،ادراف فشأار از سأوی
والدین و نشخوار فکر ،کمال گرایی خود-ارزیابانأه 13حاصأل
میشود (هیل و همکارا  .)2004 ،از یک سو ،به نظر میرسد
میتوا نظریأه ضأمنی هأوش را یکأی از یوامأل مأثرر بأر
کمالگرایی دانست چراکه نظریههای ضمنی هوش مأیتوانأد
روی راهبردهأأای خأأودتنظیمی در مواجهأأه بأأا چأأالشهأأا و
تقالهأأای مربأأوط بأأه تکأأالیف ارأأر بگأأذارد (شأأیه )2011 ،و
شواهدی نیأز از تشأابه پیامأدهای بأاور ضأمنی بأه ذاتأی و
افزایشأأی بأأود هأأوش بأأه ترتیأأب بأأا پیامأأدهای حاصأأل از
کمال گرایی خود-ارزیابانه و وظیفه شناسانه وجود دارد .برای
مثأأال ،اشأأتوبر و رامبأأو )2007( 14دریافتنأأد کأأه برقأأراری
استانداردهای شخصی باال بهطور واضح آشکارکنند یک نگا
مثبت به زندگی است که با ترجیح تکالیف چالشی و میل بأه
سخت تالش کرد (پیامد نظریأه ضأمنی افزایشأی در مأورد
هوش) ارتباط دارد .در مقابل ،تمایالت ارزیابی منتقدانه ناشی
از کمالگرایی ناسازگار ،این جهت را بأه فأرد مأیدهأد کأه
بهطور افراطی نگرا اشتبا کأرد باشأد و آ را مسأاوی بأا
شکست (خودارزیابیهای مبتنی بر باور به ذاتی بود هأوش
وناتوانی-مداری ناشی از آ ) ارزیابی کند و درنهایت ،نگأرا
از دست داد جایگا و ارزش خأود باشأد .از سأوی دیگأر،
مک کوآد )2009( 15گزارش کرد که افراد دارای کمالگرایأی
مثبأأت ،خودکارآمأأدی بأأاالیی دارنأأد و درنتیجأأه اضأأطراب
16
یملکرد پایینی را تجربه میکننأد .اشأتوبر ،هاچفیلأد و وود
( )2008نیز دریافتند که کمالگرایی منفی (انتقاد از خأود) بأا
خودکارآمدی پایین مرتبم است و بایأ مأیشأود کأه فأرد
دارای کمالگرایی منفی ،پس از شکست ایتمادبهنفس خود را
از دست بدهد .یافتههای مشابهی نیز توسم ناکأانو)2009( 17
گزارش شد است .در همین راستا ،فراست ،مارتن ،الهأارت
و روزنبلیت1990( 18؛ به نقل از بشارت ،میرجلیلی و بهرامأی
احسا  )1394 ،با تثکید بر نگرانی از اشتباهات بهینوا یامل

2. perfectionism
4. concern over mistakes
6. need for approval
8. perceived parental pressure
10. rumination
12. conscientious
14. Steober & Rambow
16. Hutchfield & Wood
18. Frost, Marten, Lahart, & Rosenblate

1. Pervin & John
3. Hill, Huelsman, Furr, Kibler, Vicente, & Kenndey
5. high standards for others
7. organization
9. planfulness
11. striving for excellence
13. self-evaluative
15. McQuade
17. Nakano
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اصلی کمالگرایی ،نتیجه گرفتند که فرد کمأالگأرا بأه دلیأل
سطح باالی نگرانی ،هموار از یملکرد خود ناراضی اسأت و
خود را در رسید به خواستههایش ناتوا میبینأد؛ بنأابراین،
هدف پژوهش حاضر این بود که یک مدل مفهأومی را بأرای
تثریر نظریههأای ضأمنی هأوش بأر خودکارآمأدی از طریأق
کمالگرایی ،پیشنهاد و آزمو کند.
فرضیههای پژوهش
 .1باور ضمنی به افزایشأی بأود هأوش بأر مثلفأههأای
کمالگرایی وظیفه شناسانه تثریر مستقی دارد.
 .2بأأاور ضأأمنی بأأه ذاتأأی بأأود هأأوش بأأر مثلفأأههأأای
کمالگرایی خود-ارزیابانه تثریر مستقی دارد.
 .3مثلفه های کمال گرایی بر مثلفه های خودکارآمدی تثریر
مستقی دارند.
 .4باورهای ضمنی افزایشی در مورد هوش بهطور غیرمسأتقی
و از طریق نقش واسطهای مثلفههای کمالگرایأی وظیفأه شناسأانه
میتواند مثلفههای خودکارآمدی را پیشبینی کند.
 .5باورهای ضمنی ذاتی در مورد هوش بهطور غیرمستقی
و از طریق نقش واسطهای مثلفههای کمالگراییخود-ارزیابانه
میتواند مثلفههای خودکارآمدی را پیشبینی کند.
روش
روش پژوهش ،جامعة آماری و نمونه :در پأژوهش حاضأر،
بر اسا روش توصیفی و طأر همبسأتگی از نأو تیلیأل
مسیر ،الگوی مفهومی نقش واسطهای کمأالگرایأی در رابطأه
بین نظریههای ضمنی هوش و خودکارآمأدی در دانشأجویا
آزمو شد .جامعه آماری این پژوهش شامل تمام دانشجویا
دختر مقط کارشناسی ساکن خوابگا های دانشگا مازنأدرا
در سال تیصأیلی ( 1394-95تعأداد  1106نفأر) اسأت .بأر
اسا معیارهای سرانگشأتی پیشأنهادی مربأوط بأه حأداقل
حج نمونه مورد نیاز برای طر های همبستگی (نافچینسکی
و ماندفروم ،)2008 ،1تعداد  382دانشأجوی دختأر (± 1/84
 20/40سأأال) بأأا اسأأتفاد از روش نمونأأهگیأأری تصأأادفی
خوشهای چندمرحلهای از بین بلوفها ،طبقأات و اتأا هأای
مجتم های خوابگاهی دخترانأه دانشأگا مازنأدرا انتخأاب
شدند .شرکتکنندگا پاداش مالی دریافت نکردند.
2. The Implicit Theories of Intelligence Scale
4. Cronbach

ابزار سنجش
مقیاس نظریه های ضمنی هوش (  :) ITISمقیأا
2

ITIS

توسم یبدالفتا و ییتس  ) 2006( 3بر اسا نظریه طأرز
فکر ( نظریه های ضأمنی هأوش) دو ئأک ()2006 ، 2000
تدوین شد ITIS .دارای  14گویه (  7گویه مربوط به باور
ضمنی ذاتی بود هوش و  7گویه مربوط به باور ضمنی
افزایشی بود هوش) است و پاسأ هأای آ بأر اسأا
طیف لیکرت چهارگزینه ای از کأام الً مخأالف تأا کأام الً
موافق قرار دارند .یکی از گویه های مقیا باور به ذاتی
بود هوش یبارت است از " ما با مقدار معینی از هأوش
متولد م ی شوی و این مقدار در طول زندگی رابأت بأاقی
خواهد ماند" و یکی از گویه های مقیا باور به افزایشی
بود هوش یبارت است از " تالشی که ما از خود نشأا
م ی دهی  ،سطح هوش ما را افزایش م ی دهد" .ی بدالفتا و
ییتس ( ) 2006مأدل دو یأاملی  ITISرا تثییأد کردنأد و
ضرایب پایایی خرد مقیا های آ را از طریق میاسأبه
ضریب آلفای کرونباخ برای خرد مقیا های باور ضمنی
ذاتی (طرز تفکر رابت) و باور ضمنی افزایشی (طرز تفکر
رشدی) به ترتیب  0 /83و  0 /75گزارش کردنأد .میبأی
نورالدین وند ،شهنی ییال و شریفی ( ) 1392ساختار دو
یاملی نسخه فارسأی  ITISرا در یأک نم ونأه از جامعأه
دانشجویی ایرانی مورد تثیید قرار دادند و ضریب پایایی
خرد مقیا های آ را از طریق میاسبه ضأریب آلفأای
کرونباخ ،برای خرد مقیا های باور ضمنی ذاتی و باور
ضمنی افزایشی به ترتیب  0 /74و  0 /82گزارش کردنأد.
در این پژوهش سأاختار یأاملی  ITISاز طریأق تیلیأل
یاملی اکتشافی و تثییدی مأورد بررسأی قأرار گرفأت و
ضمن انجام تاییراتی در تعداد سثاالت (با توجأه بأه در
نظر گرفتن مقدار  0 /30به ینوا حداقل بار یاملی مناسب
برای هر گویه) ،مدل نهایی بأرازش مطلأوبی بأا داد هأا
داشأأأأأأت (= 1 /96 ، p> 0/007 ، df = 19 ، χ 2 = 37/29
.)RMSEA = 0/058 ، CFI = 0/94 ، GFI = 0/97 ، χ 2/df
همسانی درونی خرد مقیا هأای بأاور ضأمنی ذاتأی و
افزایشی از طریق میاسبه ضأریب آلفأای کرونبأاخ  4بأه
ترتیب  0 /71و  0/73میاسبه شد.
1. Nnofczynski & Mundfrom
3. Adb-El-Fattah & Yates
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سییاهة کمیالگراییی :)PI( 1ایأأن ابأزار توسأم هیأأل و

بررسی ایتبار مقیا

خودکارآمأدی از دو روش نیمأه کأرد

همکارا ( )2004سأاخته شأد و دارای  59گویأه (بأا طیأف

(تصنیف) استفاد کرد .ضریب ایتبار آزمأو از طریأق روش

لیکرت پن گزینهای از کامالً موافق تا کأامالً مخأالف) اسأت
که ابعاد هشتگانة کمالگرایی شأامل تمرکأز بأر اشأتباهات،

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

معیارهای باال برای دیگرا  ،نیاز به تثیید ،نظ و سازما دهی،

پژوهش یافتههای حاصل از تیلیل یاملی اکتشافی منجأر بأه

ادراف فشار از سوی والدین ،برنامه مداری ،نشأخوار فکأر و

شکلگیری چهار مثلفه گردید که با توجه به میتوای گویهها

تالش برای یالی بود را انأداز گیأری مأیکنأد .از مجمأو

تیت یناوین آغازگری رفتار ( 6گویه) ،ایتمأاد بأه خأود (4

نمرات ابعاد نظ و سازما دهی ،برنامهمأداری ،تأالش بأرای

گویه) ،پایداری ( 3گویه) و رویارویی با تکأالیف دشأوار (2

یأأالی بأأود و معیارهأأای بأأاال بأأرای دیگأأرا  ،کمأأالگرایأأی

گویه) نامگذاری شدند .با توجه به در نظر گرفتن مقدار 0/30

وظیفهشناسانه یا وجدا گرایانه و از مجمو نمرات ابعاد نیأاز

بهینوا حداقل بار یاملی مناسب برای هر گویه ،دو گویه نیز

به تثیید ،تمرکز بر اشتباهات ،ادراف فشار از سوی والأدین و

حذف شدند .بر اسا

یافته های تیلیل یاملی تثییدی ،مأدل

نشخوار فکر ،کمالگرایی خود-ارزیابانه حاصل میشود (هیل
و همکأأارا  .)2004 ،هیأأل و همکأأارا ( )2004ضأأرایب

چهار یاملی برازش مطلوبی با داد ها داشأت (،χ = 141/29
= 0/95 ،GFI = 0/94 ،χ2/df = 1/68 ،p> 0/001 ،df = 84

همسانی درونی ابعاد سیاهه کمالگرایی را از  0/83تا  0/91و

 .)RMSEA = 0/049 ،CFIهمسانی درونأی زیرمقیأا هأا و

ضرایب بازآزمایی را بأرای ابعأاد مختلأف از  0/71تأا 0/91

کل مقیا

خودکارآمدی یمومی از طریأق میاسأبه ضأریب

گزارش کردند .شریفی ،صأالیی ،امأامی پأور و بشردوسأت

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

( )1390مدل هشت یاملی نسخه فارسی سیاهه کمأالگرایأی

میاسبه شد.

2

را در نمونهای جامعه دانشجویی ایرانی مورد تثیید قرار دادند
و ضریب آلفأای کرونبأاخ را بأرای نمأر کأل سأیاهه0/93 ،

روش اجرا و تحلیل دادهها
پژوهشأأگر پأأس از همأأاهنگی بأأا دانشأأگا  ،جهأأت ارائأأه

کمالگرایی از طریق تیلیل یاملی اکتشأافی و تثییأدی مأورد
بررسی قرار گرفت و ضمن انجام تاییراتی در تعداد سثاالت

توضییات الزم و جلب همکاری مسئولین میترم خوابگا هأا

گأأزارش کردنأأد .در ایأأن پأأژوهش سأأاختار یأأاملی سأأیاهه

با توجه به در نظر گرفتن مقدار  0/30بأهینأوا حأداقل بأار

اقدام نمود .ابزارهای پژوهش بهصورت دفترچهای تنظی شد.
طأأی نامأأه کوتأأاهی در ابتأأدای دفترچأأه سأأثاالت ،بأأه

یاملی مناسب برای هر گویه (حأذف  9گویأه) ،مأدل نهأایی

شرکتکنندگا اطالیاتی در مورد ماهیأت پأژوهش ،ریایأت

برازش مطلوبی با داد ها داشت (،df = 1006 ،χ2 = 1871/96

میرمانه ماند پاس ها و داوطلبی بود شأرکت در پأژوهش

،p> 0/001

،GFI = 0/89 ،χ2/df = 1/86

،CFI = 0/88

ارائه گردید .داد ها با استفاد از نرمافزارهای آمأاری

SPSS22

 .)RMSEA = 0/055همسأأانی درونأأی خأأرد مقیأأا هأأای

و  AMOS20تیلیأأل شأأد .از میأأانگین و انیأأراف اسأأتاندارد
جهت توصیف یافتهها استفاد شد .ایتبأار و روایأی ابأزار بأا

کرونباخ ،از  0/68تا  0/88میاسبه شد.

استفاد از میاسبه ضریب آلفأای کرونبأاخ و تیلیأل یأاملی

هشتگانه سیاهه کمالگرایی از طریق میاسبه ضریب آلفأای
مقیاس خودکارآمدی عمومی :2این مقیأا

کأه توسأم

شرر ،مأدوکس ،مرکاندانتأه و راجأرز )1982( 3سأاخته شأد
است دارای  17گویه با طیف لیکرت پن گزینأهای از کأامالً
موافق تأا کأامالً مخأالف ،اسأت .شأرر و همکأارا ()1982
ویژگیهای روا سنجی  SESرا مورد تثیید قرار دادند .براتأی
(1375؛ بأه نقل از آرمیأن ،سهرابأی و کاظمی )1390 ،بأرای
2. The General Self-Efficacy Scale

اکتشافی و تثییدی بررسی شد .جهت ارزیأابی شأاخصهأای
برازش مدل مفهومی ،از آمار هأای خأی دو نسأبی (،)χ2/DF
شاخص نیکأویی بأرازش ( ،)GFIشأاخص بأرازش تطبیقأی
( ،)CFIشاخص تاکر-لویس ( )TLIو ریشه میانگین مربعأات
خطای برآورد ( )RMSEAاستفاد شد .زمأانی بأرازش مأدل
مطلوب است که مقدار شاخصهای  GFI ،TLIو  CFIباالتر
1. The Perfectionism Inventory
3. Sherer, Maddux, Mercandante, & Rogers
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از  0/90باشد (بر  .)2010 ،1همچنین حأداکثر مقأدار مأورد

قبول برای  0/08 ،RMSEAگزارش شد است (هیو و بنتلر،2
 )1995کأأه مقأأادیر کمتأأر از  0/05ایأأد آل در نظأأر گرفتأأه
میشوند (اشتیگر .)1990 ،3در مورد خأی دو نسأبی ،مقأادیر

کمتر از  2تا  3مأورد قبأول گأزارش شأد اسأت (کالیأن،4
1998؛ اولمن.)2001 ،5

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

اسأأأتفاد از بأأأرآورد حأأأداکثر درسأأأت نمأأأایی 6و روش
خودگردا سازی 7مبتنی بر  5000نمونه و با سطح فاصأله 95
درصد (برای سنجش واسطهگری از طریأق بأرآورد تأثریرات

ویژ غیرمستقی در مدل؛ هایس ،)2009 ،8شاخص های کلأی
مطلوبی را نشا داد (شکل  .)1از آنجا که مقأادیر  d2بأهطأور
قابل تمایزی مجزا نبودند (بر  ،)2010 ،از لیاظ دورافتأادگی

یافتهها
میانگین سن دانشجویا دختر شرکتکنند در ایأن پأژوهش
 20/40سال (انیراف معیار =  )1/84بود (دامنه سأن18-23 :

شاخص های برازش و ضرایب استاندارد مستقی در شأکل 1

سال) 56 .درصد از شأرکتکننأدگا در یکأی از رشأتههأای

ارائه شد است.

9

چندمتایری نیز مشأکلی وجأود نداشأت .نتأای مربأوط بأه

یلوم انسانی 25 ،درصد یلوم پایه 12 ،درصد فنی و مهندسی

-0/29

شکل  .1ضرایب استاندارد مستقیم الگوی مفهومی اثرهای بین نظریههای ضمنی هوش ،کمالگرایی و خودکارآمدی
یادداشت= 8/89 ،TLI = 8/99 ،CFI = 8/98 ،GFI = 8/97 ،p> 8/12،df = 38 ،χ2/df= 1/71 ،χ2 = 88/98 :
2. Hu & Bentler
4. Kline
6. Maximum Likelihood (ML) estimation
8. Hayes

RMSEA

1. Byrne
3. Steiger
5. Ullman
7. bootstrapping procedure
9. multivariate outliers
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هما گونه که اطالیات شأکل  1نشأا مأیدهأد ،بأاور

یافتهها ،نظ و سازما دهی ( )p> 0/005 ،0/12تثریر مسأتقی

ضمنی افزایشی در مورد هوش بر نظ و سازما دهی (،0/20

و مثبت بر آغازگری رفتار داشت .برنامه مداری بر ایتماد بأه

بود هوش بأر نگرانأی از اشأتباهات ( )p> 0/001 ،0/28و

بأأه خأأود ( ،)p> 001 ،0/19پایأأداری ( )p> 0/002 ،0/23و

 ،)p> 0/003برنامأأه مأأداری ( )p> 0/001 ،0/22و تأأالش
برای یأالی بأود ( )p> 0/004 ،0/18و بأاور ضأمنی ذاتأی
نیاز به تثییأد ( )p> 0/009 ،0/15تأثریر مثبأت مسأتقی دارد.

یافتههای فو نشا داد که فرضیه مربأوط بأه تأثریر مثبأت و
مستقی باورهای ضمنی افزایشی در مورد هوش بر مثلفههای
کمالگرایی وظیفه شناسانه بهجز در مورد مولفة معیارهای باال
برای دیگرا تثیید شد .همچنین ،بر اسا

یافتههأای منأدر

در شکل  ،1فرضیة مربوط به تثریر مثبت و مسأتقی باورهأای

خأأأود ( )p> 0/043 ،0/10و پایأأأداری ()p> 0/004 ،0/19
تثریر مستقی و مثبت داشت .تالش برای یالی بود بر ایتماد
رویارویی با تکلیف دشوار ( )p> 0/001 ،0/15تثریر مسأتقی

و مثبأأت داشأأت .نگرانأأی از اشأأتباهات بأأر آغأأازگری رفتأأار

( ،)p> 001 ،-0/34ایتمأأاد بأأه خأأود (،)p> 001 ،-0/27
پایداری ( )p> 0/002 ،-0/19و رویارویی با تکلیأف دشأوار

( )p> 0/001 ،-0/38تثریر مستقی و منفی داشت .درنهایأت،
بر اسا

شکل  ،1تثریر مستقی نیأاز بأه تثییأد بأر آغأازگری

ضمنی ذاتی در مورد هوش بر مثلفههای کمالگرایأی خأود-
ارزیابانه بهجأز در مأورد مثلفأههأای ادراف فشأار از سأوی

رفتأأار ( )p> 024 ،-0/16و ایتمأأاد بأأه خأأود (006 ،-0/19
> ،)pمنفی بود .در جدول  1برآورد ضرایب تثریر غیرمستقی

والدین و نشخوار فکر ،تثییأد شأد .در مأورد تأثریر مسأتقی

گزارش شد است.

مثلفههای کمالگرایی بر مثلفههای خودکارآمدی ،بأر اسأا
جدول  .1برآورد ضرایب تأثیر غیرمستقیم الگوی واسطهای روابط بین باورهای ضمنی هوش ،کمالگرایی و خودکارآمدی
ارر

متایر
پیشبین

مالف

غیرمستقی

باور افزایشی

آغازگری رفتار

0/02

باور افزایشی

ایتماد به خود

0/06

باور افزایشی

پایداری

0/08

باور افزایشی

رویارویی با تکلیف دشوار

0/03

باور ذاتی

آغازگری رفتار

-0/12

باور ذاتی

ایتماد به خود

-0/10

باور ذاتی

پایداری

-0/05

باور ذاتی

رویارویی با تکلیف دشوار

-0/11

یافتههای حاصل از روش خأودگردا سأازی بأا سأطح
فاصله اطمینا 95درصد نشا داد که ضریب تثریر غیرمستقی
باور ضأمنی افزایشأی در مأورد هأوش بأر آغأازگری رفتأار
( ،)p> 0/003 ،CI :0/007_0/05 ،0/02ایتمأأأاد بأأأه خأأأود
( ،)p> 0/001 ،CI :0/02_0/11 ،0/06پایأأأأأأأداری (،0/08

ایتمأأاد بأأه خأأود (،)p> 0/001 ،CI :-0/15_-0/06 ،-0/10
پایأأأأأأأأداری ( )p> 0/001 ،CI :-0/09_-0/02 ،-0/05و
رویأأارویی بأأا تکلیأأف دشأأوار (،CI :-0/16_-0/06 ،-0/11

 )p> 0/001منفی بود .بدین ترتیب میتوا گفت فرضیههأای
مربوط به نقأش واسأطهای مثلفأههأای کمأالگرایأی وظیفأه

 )p> 0/001 ،CI :0/04_0/14و رویارویی با تکلیأف دشأوار
( )p> 0/002 ،CI :0/009_0/06 ،0/03مثبت بأود .همچنأین،

شناسانه و خود-ارزیابانه به ترتیب در تثریر باورهأای ضأمنی
افزایشی و ذاتی در مورد هوش بر خودکارآمدی یمومی تثیید

ضریب تثریر غیرمستقی باور ضمنی ذاتی در مورد هأوش بأر

شد .بر اسا

آغأأازگری رفتأأار (،)p> 0/001 ،CI :-0/17_-0/07 ،-0/12

برآورد همبستگیهای چندگانة مجذور شأد ،1

مدل نهایی این پژوهش23 ،درصد واریانس آغازگری رفتأار،
1. squared multiple correlations
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19درصأأد واری أانس ایتمأأاد بأأه خأأود12 ،درصأأد واری أانس

بهزی مالد و دوئأک ( )2005و شأیه ( ،)2011افأراد دارای

پایداری و 13درصد واریانس رویارویی با تکلیأف دشأوار را

نظریأأه ضأأمنی افزایشأأی در مأأورد هأأوش از راهبردهأأای

تبیین نمود.

خودتنظیمی مبتنی بر مقابله فعأال ،مسأتقی و سأازند بأرای
1
افزایش توانایی استفاد میکنند و بهزیأ داپیأرات و مأارین

بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش ،مدل مفهومی نقش واسطهای کمالگرایأی در

(2005؛ به نقل از برزگر و همکارا  ،)1391 ،چنأین افأرادی
جهتگیریشا بهسوی اهداف تبیری است و بر این اسا ،

تثریر نظریههای ضمنی هأوش بأر مثلفأههأای خودکارآمأدی

برای دستیابی به این اهداف ،در پی موقعیأت هأای یأادگیری

یمومی ،آزمو شد .نتای ارائه شد حأاکی از بأرازش مأدل

سخت و چأالشبرانگیأزی هسأتند کأه یأادگیری را افأزایش

مفهومی پیشنهادی با داد ها بود .یافتأههأا نشأا داد کأه سأه
مولفة کمالگرایی وظیفهشناسانه (نظ و سازما دهأی ،برنامأه

میدهد .از این رو ،قابأل انتظأار اسأت کأه دانشأجوی دارای
نظریه افزایشی در مورد هوش ،فعاالنأه و بأا نظأ و برنامأه،

مداری و تالش بأرای یأالی بأود ) ،در تأثریر بأاور ضأمنی

هدف گذاری مناسب و منعطفی انجام دهد و جهأت رسأید

افزایشی در مورد هوش بر مثلفههای خودکارآمأدی یمأومی

بأه اهأداف خأود ،تأالش و پایأداری را مأدنظر قأرار دهأد.
دانشجویانی با چنین خصایصأی ،بأه زیأ هیأل و همکأارا

نقش واسطهای داشتند .به طور جزئیتر ،نظ و سأازما دهأی
واسطة تثریر باور ضمنی افزایشی در مورد هوش بر آغازگری

( )2004دارای کمأأالگرایأأی وظیفأأه شناسأأانه هسأأأتند و

رفتار بود .برنامه مداری واسطة تثریر باور ضمنی افزایشأی در

هما گونه که اشتوبر و رامبو ( )2007گزارش کردنأد ،اتخأاذ

مورد هوش بر ایتماد به خود و پایأداری بأود .تأالش بأرای

این رویکرد کمالگرایانه توسم این افراد ،ناشی از نگا مثبت

یالی بود  ،واسطة تثریر باور ضمنی افزایشی در مورد هأوش

آ ها میباشد .یکی از بنیا های این نگا مثبت ،به زیأ ایأن

بر ایتماد به خود ،پایداری و رویارویی با تکلیف دشوار بأود.
به بیانی دیگر ،تثریر مستقی بأاور ضأمنی افزایشأی در مأورد

پژوهش ،نظریة ضمنی افزایشأی اسأت .اشأتوبر و همکأارا
(2008؛ به نقل از رمضا زاد و همکارا  ،)1392 ،مأککأوآد

هوش بر نظ و سازما دهی ،برنامأه مأداری و تأالش بأرای

( )2009و ناکأأانو ( )2009نیأأز همخأأوا بأأا یافتأأههأأای ایأأن

یأأالی بأأود  ،مثبأأت بأأود .همچنأأین ،تأأثریر مسأأتقی نظ أ و

پژوهش ،در جمعیت دانشجویی گزارش کرد اند کأه الگأوی
کمأأالگرایان أة مثبأأت و سأأازگار ،باباورهأأای خودکارآمأأدی،

سازما دهی ،برنامه مأداری و تأالش بأرای یأالی بأود بأر
مثلفه های خودکارآمدی یمومی ،مثبت بود .درنهایأت ،تأثریر

همبستگی مثبت دارد؛ بنابراین میتوا انتظار داشت که چنین

غیرمستقی باور ضمنی افزایشی در مورد هوش بر هأر چهأار

دانشجویانی سطح باالیی از آغازگری سازما دهی شد رفتار،

مولفة خودکارآمدی یمومی (از طریق مثلفه های کمالگرایأی

اتکا و ایتماد به خود ،پایداری و میل به رویارویی با تکلیأف

وظیفه شناسانه) ،مثبت بود .این یافتهها بهنویی بأا یافتأههأای

دشوار و پیچید را داشته باشند.

گزارش شد توسم آکین ( ،)2008بنأدورا ( ،)1994ژانأگ و
همکأأارا ( ،)2015شأأیه ( ،)2011مالأأد و دوئأأک (،)2006

کمالگرایی خود-ارزیابانأه (نگرانأی از اشأتباهات و نیأاز بأه

همخوا است .از برآیند مرور مبانی نظری و ادبیات پژوهشی

تثیید) ،در تثریر باور ضمنی ذاتی در مورد هوش بر دو مولفأة

میتوا چنین تبیین کرد که نظریه های ضمنی در مورد هوش

خودکارآمدی یمومی (آغأازگری رفتأار و ایتمأاد بأه خأود)
نقش واسطهای داشتند .بهگونهای که تثریر مستقی باور ضمنی

همچنین یافته های پژوهش حاضر نشا داد که دو مثلفأه

روی تفسیر افراد از یملکردشا تثریر میگذارد بهگونهای کأه
افراد دارای نظریه ضمنی افزایشی در مورد هوش ،شکست را

ذاتی در مورد هوش بر نگرانی از اشتباهات و نیاز بأه تثییأد،

نشانی از نیاز به تالش بیشتر میدانند نه ناتوانی و یدمکفایت

مثبت بود؛ اما تثریر مستقی نگرانی از اشتباهات و نیاز به تثیید

هوش .بهیبارتیدیگر ،افرادی که به افزایشی بود هوش باور

بر آغازگری رفتار و ایتماد به خود ،منفی بود .درنهایت ،تثریر

دارند ،معتقدند که میتوانند از طریأق ارتقأاک کمأی و کیفأی

غیرمستقی باور ضمنی ذاتأی در مأورد هأوش بأر آغأازگری

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

رفتار و ایتماد به خود (از طریق مثلفههای کمالگرایی خود-
1. Dupeyrat & Marian
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ارزیابانه) ،منفی بود .ایأن یافتأههأا نیأز بأهنأویی بأا ادبیأات

با شکست ارزیأابی کنأد و درنهایأت ،نگأرا از دسأت داد

پژوهشی مرتبم با موضو این پژوهش (آکین2008 ،؛ اشتوبر

جایگا و ارزش خود باشد؛ بنابراین نمیتأوا انتظأار داشأت

و رامبو2007 ،؛ ژانگ و همکارا 2015 ،؛ شیه2011 ،؛ مالأد
و دوئک ،)2006 ،همخأوا اسأت .از آنجأا کأه نظریأههأای

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

ضمنی در مورد هوش روی تفسیر افراد از یملکردشا تأثریر

همکارا  )1994 ،بر نگرانی از اشتباهات بهینوا یامل اصلی

میگذارد (مالد و دوئک ،)2006 ،میتوا چنین تبیأین کأرد

کمأأالگرایأأی و نقأأش آ در نارضأأایتی همیشأأگی و ادراف

که دانشجویا دارای نظریأه ضأمنی ذاتأی در مأورد هأوش،

ناتوانی در رسید به خواسته هأا هماهنأگ اسأت .در همأین

شکست تیصیلی را نشانی از ناتوانی و یأدمکفایأت هأوش

راستا ،مک کوآد ( )2009دریافت کأه کمأالگرایأی منفأی بأا

میدانند و معتقدند که نمیتوانند از طریأق ارتقأاک فعالیأت و

خودکارآمدی پایین و سطح باالی اضأطراب یملکأرد همأرا

تالششا بر پیامدها تثریر بگذارند .از ایأنرو ،شکسأت بأرای

است .بهطورکلی میتوا گفأت دانشأجویانی کأه توانأایی را

آ هأأا ،تثییأأدی بأأر بأأاور بأأه نأأاتوانی و متعاقأأب آ  ،ضأأعف

بهینوا انعکاسی از استعداد و هوش ذاتی در نظر میگیرنأد،

ایتمادبه نفس و خودکارآمدی خواهد بود .قابل انتظأار اسأت
که چنین دانشجویانی سطح پایینی از ایتماد و اتکأا بأه خأود

کارآمدی ادراف شد آ ها در برخورد بأا تکأالیف تیصأیلی
کاهش می یابد و در مقابل ،دانشجویانی که مفهوم توانأایی را

داشته باشند .در تبیین تثریر مثبت باور ضمنی ذاتأی در مأورد

یأأک مهأأارت قابأأل اکتسأأاب مأیداننأأد ،احسأأا

کارآمأأدی

هوش بر نگرانی از اشتباهات و نیأاز بأه تثییأد ،مأیتأوا از

قویتری دارند و اهداف واضحتر و بأاالتری بأرای خأود در

یافتأأههأأای داپیأأرات و مأأارین (2005؛ ب أه نقأأل از برزگأأر و

نظر میگیرند و در این میا  ،مثلفههای کمالگرایأی تأثریراتی

همکارا  )1391 ،در مورد نقش واسطهای جهأتگیأریهأای

واسطهای دارند .شأایا ذکأر اسأت کأه جامعأة آمأاری ایأن

هأأدف پیشأأرفت 1در تأأثریر نظری أههأأای ضأأمنی هأأوش بأأر

پأأژوهش ،اسأأتفاد از یأأک روش انأأداز گیأأری سأأاز هأأا

پأأردازشهأأای شأأناختی و پیشأأرفت تیصأأیلی وام گرفأأت.

(پرسشنامه) و وارد نکرد ساز های واسطه ای احتمالی دیگأر

پژوهش آ هأا روی دانشأجویا بزرگسأالی کأه مجأدداً بأه

بهمنظور جلوگیری از پیچیدگی الگو ،از میدودیتهأای ایأن

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

پژوهش است که باید مد نظر قرار گیأرد .پیشأنهاد مأیشأود
پژوهشهای آتی ،با اضافه کرد ساز های واسطهای دیگر بأه

قبول دارند ،در وهله اول بر یملکأرد (و نأه تبیأر) متمرکأز

مدل پیشنهادی پژوهش حاضر و نیأز بأرازش آ در جوامأ

هستند تا از این طریق ،شایستگیهای خود را به خودشأا و

آماری متفاوت دانشآموزی و دانشجویی (با هدف تشأخیص

دیگرا رابت کنند؛ بنابراین ،انتظار میرود چنین دانشأجویانی

متایرهای تعدیل گر احتمالی از جمله جنسیت) بأه گسأترش

اضطراب یملکرد باالیی داشته باشند و نگرا از دسأت داد

ادبیات پژوهشی مربوط به موضو این پژوهش کمأک کننأد.

جایگاهشا باشند و به رفتارهای اجتنأابی (مالأد و دوئأک،

بررسی تثریر والدین ،گرو همسأاال  ،معلمأا و اسأاتید بأر

2005؛ شیه )2011 ،بهمنظور پنها سأازی نأاتوانی و انتخأاب

نظریههای ضمنی ،کمالگرایی و باورهای خودکارآمدی دانش

تکالیف آسا (دوئک2006 ،؛ به نقل از مک ویلیأامز)2014 ،

آموزا و دانشجویا نیز میتواند منجر به یافتأههأای جأالبی

برای دریافت تثیید و مواجه نشد با شکست روی آورند .بر
این اسا  ،تثریر مثبت باور ضمنی ذاتی در مأورد هأوش بأر

گردد .پژوهشگرا بأر خأود واجأب مأیداننأد از همکأاری
افرادی که به انجام ایأن پأژوهش یأاری رسأاندند ،قأدردانی

نگرانی از اشتباهات و نیاز به تثیید و تثریر منفأی غیرمسأتقی

نمایند.

آ بر آغازگری رفتار و ایتماد به خود ،منطقی مینماید .نکتة
دیگأأر ایأأن اسأأت کأأه تمأأایالت ارزیأأابی منتقدانأأه ناشأأی از
کمالگرایی خود-ارزیابانه ،این جهت را به دانشجو مأیدهأد
که بهطور افراطی نگرا اشتبا کرد باشد ،اشتبا را مساوی
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