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  چکیده

مثبـت و منفـی و    ییگرا کمالهايهدف پژوهش حاضر شناخت مکانیسم زیربنایی ارتباط سازه

ایـن ارتبـاط    يواسـطه به عنـوان از این رو نقش سازه ارزش تکلیف . تحصیلی بود کارياهمال

دانشـجوي دختـر و پسـر دانشـگاه      850شرکت کنندگان در پژوهش . رد بررسی قرار گرفتمو

 کـاري اهمـال متغیرهـاي پـژوهش مقیـاس     گیرياندازهبراي . آزاد اسالمی واحد ارسنجان بودند

و خـرده مقیـاس ارزش تکلیـف از پرسشـنامه      یـی گرا کمـال چند بعـدي   يها اسیمقتحصیلی، 

در ایـن پـژوهش فراینـد آزمـون     . ري مورد استفاده قرار گرفتندراهبردهاي انگیزشی براي یادگی

یابی معادالت ساختاري و مطابق بـا مراحـل پیشـنهادي    با استفاده از روش مدل ايواسطهاثرات 

. افـزار لیـزرل انجـام گرفـت    با کمک نرم) 1994(و هویل و اسمیت ) 2004(فرازیر و همکاران 

 یـی گرا کمـال مشاهده شـده بـرازش مناسـبی دارد و     هاينشان داد مدل مفروض با داده ها افتهی

بـر  ) ارزش تکلیف گريواسطهبا (مثبت و منفی هم به شیوه مستقیم و هم به شیوه غیر مستقیم 
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  مقدمه

هـاي بسـیار   نـرم به انجـام رسـاندن تکـالیف    و فعال بودن در دنیاي امروزي مولد بودن،

موقع کارهـا تخطـی   ه بانجام در  ناتوانییا  کارياهمال). 1988التن، (تند ارزشمندي هس

معمـوالً بـه عنـوان تمایـل      کارياهمال.باشدیمي مقبول انجام امور هنجارهامستقیم از

تکالیفی که باید تکمیل شـوند،  یا  ها میتصم، ها تیمسئولانداختن  تأخیرغیرمنطقی در به 

تحصـیلی    کـاري اهمـال ). 1992، هویت و کلـدین،  فلت، بلنکستین(تعریف شده است 

اسـتیل  . توجه نظـري و عملـی دریافـت کـرده اسـت      کارياهمالبیشتر از هر نوع دیگر 

غیرعمـدي در تکمیـل یـک تکلیـف      تـأخیر به عنـوان تحصیلی را  کارياهمال) 2007(

ع تحصیلی در چارچوب زمانی مطلوب یا مورد انتظار، علی رغم انتظار بدتر شدن اوضـا 

  . تعریف کرده است تأخیربراي 

از . تحصـیلی شـوند   کـاري اهمـال منجر به شروع و تـداوم   توانندیمعوامل متنوعی 

کاران توجه زیادي را در ادبیـات  شخصیتی اهمال هايویژگیجمله عللی که در بحث از 

  . و انتخاب استانداردهاي باال است ییگرا کمالتحقیق به خود جلب کرده است 

تمـایز   یـی گرا کمـال از  شـکل ، بـین دو  ییگرا کمالدر مطالعات علمی ی، به طور کل

سازگارانه، کـارکردي،   ییگرا کمالکه با عناوین  ییگرا کمالمثبت  شکل: شودیمگذاشته 

کـه ناسـازگارانه،    یـی گرا کمـال منفی از  شکلگذاري شده است و یک سالم و نرمال نام

شورت، اوونـز،   -؛ تري1978هاماچک، (ت ناکارکردي، ناسالم و نوروتیک نام گرفته اس

؛ رایــس، اشــبی و اســالنی، 1998؛ نــورمن، داویــس و نیکلســون، 1995اســالد و دوي، 

مروري کـه اخیـراً اسـتوبر و    ). 2000؛ استامپ و پارکر، 2000،  همکاران؛ هیام و 1998

بعـد  کـه   دهدیم، نشان اند دادهانجام  ییگرا کمالمختلف  شکلروي این دو ) 2006(اتو 

کمـال گرایانـه    يهـا ینگراناست که با  ییگرا کمالاز  ییها جنبهشامل  ییگرا کمالمنفی 

و  انتظارهـا اعمال، احساس اختالف بـین   يدربارهاشتباهات، شک  يدربارهنظیر نگرانی 

این بعد با پیامدهاي منفی نظیر اضـطراب  . نتایج و واکنش منفی به اشتباهات همراه است

رایـس، اشـبی و   (رزشیابی منفی و اعتماد به نفس پایین همـراه اسـت   امتحان، ترس از ا

 یـی گرا کمـال در مقابـل بعـد مثبـت    ). 2004؛ بیلینگ، ایزرائیل و آنتـونی،  1998اسالنی، 

هـاي کمـال گرایانـه نظیـر داشـتن      اسـت کـه بـا تـالش     ییگرا کمالاز  ییها جنبهشامل 
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مایـل بـه داشـتن نظـم و ترتیـب      استانداردهاي شخصی باال یا تالش براي عالی بودن، ت

این بعد با پیامدهاي مثبت نظیر عملکرد تحصیلی باال، توانایی ادراکی بـراي  . همراه است

پیشرفت و تحمل و پایداري
1
اسـتامپ و پـارکر،   (و استفاده از حداکثر توان همراه است  

ـ     ). 2003؛ بیلینگ، ایزرائیل، اسـمیت و آنتـونی،   2000 اط تحقیقـاتی کـه بـه بررسـی ارتب

منفـی و   یـی گرا کمالبین  دهندیمنشان  ،اند پرداختهکارياهمالو  ییگرا کمالهايسازه

 ییگرا کمالمنفی  هايین معنا که با افزایش جنبهه امثبت وجود دارد، ب ۀرابط کارياهمال

اعمال یا ادراك تحمیـل اسـتانداردهاي    يدربارهاشتباهات و شک  يدربارهنظیر نگرانی 

جامعه مـدار  ییگرا کمال(و سطح باال از سوي دیگران بر فرد گیرانه سخت
٢

تمایـل وي  ) 

را دارد  هـا  آنو به تعویق انداختن تکالیفی که فرد در نهایت قصد تکمیل  کارياهمالبه 

خودمـدار  یـی گرا کمـال نظیـر   یـی گرا کمـال تر مثبتکه اجزاء در حالی. ابدی یمفزایش ا
٣

، اسـتانداردهاي شخصـی بـاال و    )باال بـراي خـود  یعنی تمایل به وضع معیارهاي سطح (

اند دادهمنفی نشان  ۀداري نداشته یا رابطارابطۀ معن کارياهمالتمایل به نظم و سازمان با 

؛ 1993؛ سـادلر و سـاکس،   1992؛ فلـت و همکـاران،   1990نظیر فراست و همکـاران،  (

؛ 1999ادلر و بیولی،؛ س1998؛ پارك و کووان، 1998؛ بوسکو، 1996مارتین و همکاران، 

  ).2008سو، 

 کارياهمالبا  ییگرا کمالبین اجزاء مثبت و منفی  يرابطهبا اینکه این مطالعات در 

چرا این  .1: ند ازااند که عبارتاي از موارد مهم مسکوتدر پاره دهندیمهایی را نشان تفاوت

آیا ممکن است متغیرهاي  .3وجود دارد؟  ها تفاوتچرا اصوالً این .2وجود دارند؟  ها رابطه

  نقش میانجی داشته باشند؟  کارياهمالو  ییگرا کمالبین  ۀدیگري در رابط

، کـاري اهمـال و  یـی گرا کمـال در این رابطه، عالوه بر بررسی ارتباط اجزاء مختلـف  

و تحقیقات چندي به تبیین این ارتباط پرداخته و متغیرهاي مختلفی را بـه   هانظرپردازي

نظیـر؛  (انـد  کـرده مطرح  کارياهمالو  ییگرا کماله یا میانجی بین دو سازه عنوان واسط

کـه در ایـن خصـوص انجـام      ییهـا یبررس). 1983و بورکا و یوین، 1977الیس و ناس،
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باال از خود و خودکارآمدي نقـش واسـطه را بـین     يانتظارهاداشتن  دهدیمگرفته نشان 

) 2008؛ سـو،  1996، همکارانمارتین و (ندکیمایفا  کارياهمالخودمدار و  ییگرا کمال

و کاهش اعتماد به نفس و ترس از ارزشیابی منفی نیز به عنوان متغیـر واسـطه قـادر بـه     

  ). 1999ورنیکه، (باشدیمکارياهمالمدار و جامعه ییگرا کمالۀتبیین رابط

و  ییـ گرا کمـال هـاي سازي ارتباط سازهر که ذکر شد تحقیقاتی که به روشنطوهمان

انگیزشـی یادگیرنـدگان نظیـر     هـاي ویژگـی بیشـتر بـه    اند پرداختهتحصیلی  کارياهمال

و بـه اهمیـت ادراکـی کـه      اند پرداختهمدار جامعه يها ترس، خودکارآمدي و نفسعزت

و نقـش تکلیـف را در    اند نداشتهاي تکلیف در دست اقدام دارد، توجه ةیادگیرنده دربار

افـراد پاسـخ    درصـد  50حـدود  ) 1980(در تحقیق بریـادي  . دان نگرفتهاین میان در نظر 

تکلیف علـل   هايویژگی. تکلیف است هايویژگیشان نتیجه برخی کاریاهمالدادند که 

مسـتلزم انتخـاب عمـدي و     کـاري اهمـال . دهدیمرا نشان  کارياهمالمحیطی احتمالی 

 توانـد ینمـ این، شخص بنابر. دیگر است هايآگاهانه یک رفتار یا تکلیف به جاي گزینه

برخـی تکـالیف را بـه نفـع دیگـر       توانـد یمبیندازد بلکه  تأخیررا به  خود همه تکالیف

، کننـد یمـ کارياهمالتصادفی  به طوربه جز مواردي که افراد . تکالیف به تعویق بیندازد

از این رو منطقی به نظـر . داشته باشد تأثیرگیريتصمیمماهیت خود تکلیف باید بر این 

نظیر خوشایندي، جذابیت، سـودمندي  (تکلیف دارد  ةادراکی که یادگیرنده دربار رسدیم

یـا   -در شـکل درگیـر شـدن در انجـام آن     -در نزدیکی بـه تکلیـف   ) و اهمیت تکلیف

نقـش   -و به تعویق انـداختن انجـام آن   کارياهمالدر شکل  -اجتناب از انجام تکلیف 

ارزش  يسـازه گیري در پـژوهش حاضـر نقـش    ههمسو با این نتیج. مؤثري داشته باشد

تکلیف
١
مـورد بررسـی    کـاري اهمـال و  ییگرا کمالهايبه عنوان متغیر واسطه بین سازه 

و  یـی گرا کمالهايعالوه بر این، نحوه ارتباط سازه ارزش تکلیف با سازه. ردیگیمقرار 

  . در این انتخاب نقش اساسی داشته است کارياهمال

بـه  . از عالقه درونی به یادگیري و مطالعه موضوع درسی است ارزش تکلیف حاکی

ارزش تکلیف به حـدودي کـه یادگیرنـده تکلیفـی را     ) 1991(اعتقاد پینتریچ و همکاران 
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ارزش درونـی  بـه عبـارت دیگـر    . شـود یمـ اطـالق   کنـد یمـ جالب، مهم و مفید ادراك 

پینتـریچ،  (باشـد یمـ دربرگیرنده باورهاي فراگیران درباره اهمیـت و جـذابیت تکـالیف    

هر چه یادگیرنده براي تکلیفی ارزش بیشتري قائل شود در یادگیري آن تکلیف  ).1986

که داراي انگیزه غلبه بر کار  یآموزان دانشدهندیمتحقیقات نشان . شودیمبیشتر درگیر 

ایمـز و  (کننـد یمـ اند، از راهبردهاي شناختی و فراشـناختی بیشـتري اسـتفاده    و تکلیف

  . روي آورند کارياهمالکمتر به  رودیمدر نتیجه احتمال ) 1988، آرچر

افـرادي کـه بـراي انجـام تکـالیف خـود اهمیـت قائـل         ) 2000(به اعتقاد سولومون 

همچنـین آن دسـته   . شوندیمکمتري مرتکب  کارياهمال، در انجام آن تکالیف شوندیم

کمـی در شـروع انجـام آن     ، بـه احتمـال  داننـد یمـ از افرادي که تکالیف خود را جذاب 

  . شوندیمکارياهمالفعالیت یا تداوم آن مرتکب 

هـر چنـد   (و ارزش تکلیف نیز تحقیقـاتی   ییگرا کمالهايدر خصوص ارتباط سازه

) 2000(تحقیـق میلـز و بلنکسـتین     هـاي مثال یافته به عنوان. صورت گرفته است) اندك

دار دارد در حـالی مثبت معنـی  ۀرابط خودمدار با ارزش تکلیف ییگرا کمالنشان داد که 

  . بود معنادارمدار با این متغیر منفی و غیر جامعه ییگرا کمالۀکه رابط

انتظار -در همین راستا نظریه ارزش
١
اهـدافی کـه یادگیرنـدگان بـراي      کنـد یمـ بیان  

اي دارد گزیننـد بـر ارزش تکلیـف نـزد آنـان نقـش تعیـین کننـده        برمـی  خـود  يریادگی

در ایـن نظریـه مفهـومی مشـابه      "اهداف"الزم به ذکر است ). 2000و اکسلز، وایگفیلد(

کلـی و گسـترده کـه فـرد      هايهدفدارد و بر  ییگرا کمالهايدر نظریه "استانداردها"

  . کندیمگزیند اشاره د در حوزه معینی نظیر تحصیل برمیبراي خو

بـی در خصـوص   هـاي نظـري و تحقیقـات تجر   در مجموع با در نظر گرفتن دیدگاه

تحصـیلی   کارياهمالمثبت و منفی، ارزش تکلیف و  ییگرا کمالهاينحوه ارتباط سازه

مثبـت و منفـی و    یـی گرا کمـال هـاي هدف این پژوهش کمک به درك بهتر ارتباط سازه

واسـطه ارتبـاط    به عنوانتحصیلی با در نظر گرفتن نقش ارزشمندي تکلیف  کارياهمال

مثبـت بـا افـزایش     یـی گرا کمـال رودیمـ ایـن راسـتا انتظـار     در. باشـد یماین دو سازه 
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منفـی بـا    یـی گرا کمـال تحصیلی شـود و   کارياهمالارزشمندي تکلیف منجر به کاهش 

مـدل   1شـکل  . تحصـیلی شـود   کـاري اهمالکاهش ارزشمندي تکلیف منجر به افزایش 

  . دهدیمپیشنهادي پژوهش را نشان 

  

  

  مدل پیشنهادي پژوهش) 1(شکل 

  روش

دانشـجوي کارشناسـی بودنـد کـه بـا روش       850گروه مورد مطالعـه در ایـن پـژوهش    

مختلـف   يهـا  بخـش اي بـه روش انـدازه بـه تناسـب احتمـالی از      خوشـه  يریـ گ نمونه

 92در ایـن میـان   . دانشگاه آزاد اسـالمی واحـد ارسـنجان انتخـاب شـدند      هايدانشکده

کنار گذاشته شد و نمونه تحقیق بـه   ها لیتحلر پاسخگویی از نقص د به علتامه نپرسش

ترکیـب گـروه نمونـه بـر حسـب رشـته       . تقلیل یافت) پسر 266و دختر 492(نفر 758

 9/30(، علوم انسـانی )درصد 7/19(علوم پایه : تحصیلی شرکت کنندگان به قرار زیر بود

  ). 7/16(و کشاورزي) درصد 7(مهندسی-، فنی)7/25(، پیراپزشکی)درصد

  :از اند عبارتمورد استفاده در این پژوهش  يریگ اندازهابزارهاي 

 کـاري اهمـال گیـري انـدازه در ایـن پـژوهش بـراي    : تحصـیلی  کارياهمالمقیاس 

ایـن  . استفاده شـد ) 1984(تحصیلی سولومون و راتبلوم  کارياهمالتحصیلی از مقیاس 

شدن براي امتحانات، آماده شـدن   آماده"گویه در قالب سه رده مقیاس  27مقیاس داراي 

گرایی کمال

مثبت

کاري اهمال

تحصیلی

گرایی کمال

منفی

ارزش 

تکلیف
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ـ "ترمپایان هايبراي تکالیف و آماده شدن براي مقاله کـه در پـژوهش حاضـر     باشـد یم

خرده مقیاس سوم به جهت عدم موضوعیت براي دانشجویان کارشناسی مـورد اسـتفاده   

روایی و پایایی مقیاس را مطلوب گـزارش کـرده اسـت    ) 1998(سولومون . قرار نگرفت

الزم به ذکر است در پژوهش حاضر بررسی روایی ابـزار بـا   ). 1387از دهقانی، به نقل (

هاي مورد نظـر سـازنده مقیـاس    روش تحلیل عاملی و با چرخش واریماکس مؤید عامل

در  کـاري اهمـال در انجـام تکـالیف و    کـاري اهمـال "با این حال دو خرده مقیاس . نبود

رد نظر سازنده مقیاس در نقش دو پارسلمو هايبا همان گویه "آمادگی براي امتحانات
1
 

. تحصـیلی انتخـاب شـدند    کـاري اهمالجداگانه به عنوان متغیر آشکار براي متغیر نهفته 

هـا اسـتفاده   زمانی که مقیاسی تنها از یک بعد تشکیل شده اسـت، الزم اسـت از پارسـل   

یـاس،  در پژوهش حاضر آلفاي کرونبـاخ بـراي کـل مق   ). 2001باندالوس و فینی، (شود 

در آمــادگی بــراي  کــارياهمــال"و  "در انجــام تکــالیف کــارياهمــال"خــرده مقیــاس 

  .  بدست آمد 74/0و  75/0، 81/0به ترتیب  "امتحانات

ایـن مقیـاس توسـط هویـت و فلـت      : هویت و فلت ییگرا کمالمقیاس چندبعدي 

 ییراگ کمالکه  باشدیماي گویه 15ست و شامل سه خرده مقیاس ساخته شده ا) 1991(

از آنجـائی . ردیـ گیمدیگرمدار را اندازه  ییگرا کمالمدار و جامعه ییگرا کمالخودمدار، 

در دیگران متمرکز اسـت نـه خـود     ییگرا کمالدیگرمدار بر  ییگرا کمالمقیاس که خرده

  . فرد در پژوهش حاضر مورد استفاده قرار نگرفت

ی مقیاس را مطلـوب  یهمگراپایایی و روایی سازه، افتراقی و ) 1991(هویت و فلت 

در پژوهش حاضر بررسی روایی این ابزار با روش تحلیل عـاملی و بـا   . اند کردهگزارش 

گویـه بـه دلیـل     9الزم بـه ذکـر اسـت    . چرخش واریماکس مؤید وجود دو عامـل بـود  

از مجمـوع   30/0همبستگی پایین با نمره کل مقیاس و دارا بـودن بـار عـاملی کمتـر از     

در ضمن پایایی مقیاس به شـیوه آلفـاي کرونبـاخ محاسـبه شـد و      . ندحذف شد هاگویه

مـدار بـه   خودمـدار و جامعـه   یـی گرا کماليها اسیمقبراي خرده  70/0و  81/0ضرایب 

  .دست آمد

                                                                                                                              
1. parcel



آموزشی يها نظامپژوهش در   26

ایـن مقیـاس توسـط فراسـت و همکـاران       :فراسـت  ییگرا کمالمقیاس چندبعدي 

کـه   باشـد یمـ قیاس گویه در قالب شش خرده م 35طراحی شده است و شامل ) 1990(

اشـتباهات، شـک    يدربـاره استانداردهاي شخصی، نظم و سازمان، نگرانی : ند ازاعبارت

سـازندگان مقیـاس روایـی و    . والدینی و انتقادگري والـدینی  يانتظارهااعمال،  يدرباره

اي ابزار بـا  در پژوهش حاضر بررسی روایی سازه. اند کردهپایایی آن را مطلوب گزارش 

الزم بـه ذکـر   . ل عاملی و با چرخش واریماکس مؤید وجود شش عامل بـود روش تحلی

، 85/0، 63/0است پایایی مقیاس با روش آلفـاي کرونبـاخ محاسـبه گردیـد و ضـرایب      

  .  الذکر بدست آمدفوق يها اسیمقبه ترتیب براي خرده  62/0و  70/0، 61/0، 82/0

ققان متعـددي از ترکیبـی   مح: مثبت و منفی ییگرا کمالمقیاس چند بعدي ترکیبی 

) 1991(و هویـت و فلـت   ) 1990(فراست و همکاران  ییگرا کماليها اسیمقاز خرده 

سـازگارانه و   یـی گرا کمـال مثبـت و منفـی یـا     ییگرا کمالگیرياندازهبه عنوان شاخص 

  ). 2002انز، کاکس و کالرا، : به عنوان مثال(اند کردهناسازگارانه استفاده 

در پـژوهش  ) 1993(فراسـت، هیمبـرگ، هولـت، ماتیـا و نیوبـائر      مشابه با پژوهش 

پـس از تحلیـل    یـی گرا کمالمثبت و منفی  هايحاضر در راستاي تعریف و افتراق جنبه

عوامل مربوطه، تحلیـل عـاملی مرتبـه دومـی بـر روي عوامـل        تأییدعاملی مرتبه اول و 

 07/57عامل کلی بود که  نتایج تحلیل عامل دوم مؤید وجود دو. مرتبه اول انجام گرفت

خودمـدار،   یـی گرا کمالدر این تحلیل مرتبه دوم، . کردندیمدرصد واریانس کل را تبیین 

استانداردهاي شخصی و تمایل به نظم و سازمان عامل اول شناخته شد که بـا توجـه بـه    

؛ انز 1993فراست و همکاران، (و تحقیقات پیشین در این زمینه  ها اسیمقمحتواي خرده 

عامـل دوم نیـز   . مثبت نام گرفت ییگرا کمال) 2004؛ هیل و همکاران،2002همکاران، و

اشــتباهات و  يدربــارهاعمــال، نگرانــی  يدربــارهجامعــه مــدار، شــک  یــیگرا کمــالاز 

و تحقیقات پیشین   ها اسیمقانتقادگري والدین تشکیل شد که با توجه به محتواي خرده 

الزم بـه ذکـر اسـت    . منفی نام گرفـت  ییگرا کمال) االمنابع ذکر شده در ب(در این زمینه 

را بـه دسـت آورد کـه بـا توجـه بـه عـدم         47/0والدینی در هر دو عامل بار  يانتظارها

مثبت و منفـی از تحلیـل عـاملی حـذف      ییگرا کمالتوانایی این خرده مقیاس در افتراق 

  . نتایج تحلیل عاملی مرتبه دوم در جدول زیر ارائه شده است. شد
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و هویت ) 1990(فراست و همکاران  ییگرا کمالهايتحلیل عامل مرتبه دوم پرسشنامه) 1(جدول

  )1991(و فلت 

  منفی ییگرا کمال  مثبت ییگرا کمال  عامل

    85/0  خودمدار ییگرا کمال

    72/0  استانداردهاي شخصی

    57/0  تمایل به نظم و سازمان

  70/0    جامعه مدار ییگرا کمال

  68/0    نیلدیانتقادگري وا

  74/0    شک درباره اعمال

  83/0    نگرانی درباره اشتباهات

  30/2  70/1  ارزش ویژه

  83/32  24/24  درصد واریانس تبیینی

  07/57  واریانس کل

  

ارزش تکلیـف از خـرده مقیـاس ارزش     گیـري انـدازه بـراي  : مقیاس ارزش تکلیف

) 1991یچ و همکـاران، پینتـر (تکلیف پرسشـنامه راهبردهـاي انگیزشـی بـراي یـادگیري      

و حـاکی از عالقـه درونـی بـه     باشـد یمـ گویـه   6این خرده مقیاس شامل . استفاده شد

بـا محاسـبه آلفـاي    ) 1991(پینتریچ و همکاران . یادگیري و مطالعه موضوع درسی است

بین پایایی و روایی مطلوبی براي این خرده مقیـاس  کرونباخ، تحلیل عامل و روایی پیش

در پژوهش حاضر بررسی ساختار عاملی این مقیـاس بـا روش تحلیـل    . دان کردهگزارش 

اصلی و با چرخش واریماکس مؤید وجود یک عامـل کلـی    هايمؤلفه يوهیشعاملی به 

همچنین از آلفـاي کرونبـاخ بـراي محاسـبه پایـایی ایـن ابـزار        . مورد نظر سازندگان بود

این مقیاس در نقش  هايگویهاست  ذکرالزم به . آمد بدست 90/0استفاده شد و ضریب 

دو پارسل
1

ـ متغيبـرا آشکارریمتغبه عنوان ) گویه 3هر کدام (جداگانه   نهفتـه ارزش   ری

  . تکلیف انتخاب شدند

                                                                                                                              
1. Parcel
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. اسـتفاده شـد   LISRELو SPSSافـزار  ایـن پـژوهش از دو نـرم    هايدر تحلیل داده

هاي آشکار بـه  خام و ساخت متغیر هايبه منظور توصیف و تحلیل داده SPSSافزار نرم

مشاهده شده و بررسـی   هايکار گرفته شد و به جهت تعیین تطابق مدل مفروض با داده

  . استفاده شد LISRELبرازش مدل مورد مطالعه از مدل معادالت ساختاري در نرم افزار

  ها افتهی

ـین برقـرار      هاياصلی، داده يها لیتحلپیش از بررسی  مربوط به متغیرهاي آشـکار بـراي تعی

بررسـی  . مدل سازي معادالت سـاختاري مـورد بررسـی قـرار گرفـت      يها فرضدن پیش بو

ها ماندهیباقیپراکندگنمودار 
1

ـاي و آمـاره  هـا ، هیسـتوگرام   ۀکجـی و کشـیدگی بـراي همـ     ه

ـازمان       متغیرهاي آشکار نشان داد که متغیرهاي ارزش درونی تکلیـف و تمایـل بـه نظـم و س

بود کـه نشـان    2یع این متغیرها داراي کشیدگی بیشتر از توز Zنمرات . توزیع غیرنرمال دارند

ـات،  (شـود یمدهنده تخطی از فرض نرمال بودن محسوب  فـرض   کـه یآنجـائ از ). 1998ت

مـدل   يپارامترهـا نیتخمـ يبـرا یینمـا درسـت   حـداکثر استفاده از روش  يبرانرمال بودن 

انتقال مرتبه دوم کی، باشدیميضرور
2

ـ توزکهییرهایمتغيبرا ـتند انجـام    رنرمـال یغعی داش

ـاره  . کندتر کینزدنرمال  عیتوزرا به  ها آنعیتوزشکلگرفت تا  یپراکنـدگ پس از انتقال، دوب

یپراکنـدگ نمـودار  . شـد  یبررسـ از فرض نرمال بـودن   یتخطاز عدم  نانیاطميبرارهایمتغ

  . داشت رهایمتغعیتوزاز نرمال بودن  تیحکاهاستوگرامیهو  ها ماندهیباق

نشـان   کهبودند  افتهیکاهش2از مقدار  کمتربه  یدگیکشو  یکجهاي، آمارهنیاعالوه بر 

ـاي داده نیبنابرا). 1998تات، (داشت  ها عیتوزاز قابل اعتماد بودن  يبـرا انتقـال داده شـده    ه

ـتفاده   يبعديها لیتحلبه نظم و سازمان در  لیتماو  فیتکلیدرونارزش  هايریمتغ مورد اس

جینتـا . شـد  یبررسـ نهفته مدل کلی نیز  يرهایمتغنیبيریمتغدو  يهایهمبستگ. فتقرار گر

  . آورده شده است 2در جدول  یبررسنیا

  

  

                                                                                                                              
1. Residual scatter plots
2. Square root transformation
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  نهفته پژوهش يرهایمتغیهمبستگسیماتر)2(جدول 

  1  2  3  4  

        1  مثبت ییگرا کمال-1

14/0  منفی ییگرا کمال-2
**  

1      

34/0  ارزش تکلیف-3
***

  07/0-
**

  1    

-32/0  تحصیلی کاريهمالا-4
***

  44/0
***

  32/0-
***

  1  

***p< 001/0 , **p< 01/0

 يرهـا یمتغیهمبسـتگ بیضـرا همـه   دهدیمنشان  2جدول  هايافتهیکهطور همان

). 1998تـات،  (چندگانه وجـود نـدارد    یهمبستگمشکلو  باشدیم90/0از  کمترنهفته 

به  یهمبستگبیضرنیشتریب. استگسترده  44/0تا  -07/0از  یهمبستگبیضرادامنه 

بیضـر نیکمتـر تحصـیلی اختصـاص دارد و    کـاري اهمـال منفـی و   ییگرا کمالۀرابط

 هـاي در ادامه یافته. باشدیمو ارزش تکلیف  یمنفییگرا کمالۀمتعلق به رابط یهمبستگ

.  اصلی آورده شده است يها لیتحلمربوط به 

با استفاده از روش مدل یابی معادالت  ايواسطهدر این پژوهش فرایند آزمون اثرات 

و هویـل و اسـمیت   ) 2004(ساختاري و مطابق با مراحل پیشنهادي فرازیر و همکـاران  

کلی مدل در چهار مرحلـه صـورت    یبر اساس این مراحل، بررس. انجام گرفت) 1994(

  .ردیگیم

منفـی بـر    مثبت و ییگرا کمالبررسی اثر مستقیم مدل یعنی اثر مسیر متغیرهاي -الف

  تحصیلی کارياهمال

بررسی برازش و معناداري ضرایب مسـیرها در مـدل ارزش تکلیـف بـه عنـوان      -ب

  تحصیلی کارياهمالمثبت و منفی و  ییگرا کمالواسطه ارتباط بین متغیرهاي 

تحصـیلی در   کـاري اهمـال مثبـت و منفـی بـر     ییگرا کمالمقایسه ضرایب مسیر -ج

  مراحل الف و ب

  )1982(آزمون با استفاده از آزمون سوبل  ايواسطهاري اثرات بررسی معناد -د

تـأثیر در مرحلـه اول  . شـود یمـ در ادامه هر یک از این مراحل بـا جزئیـات مطـرح    

انتظـار  . تحصـیلی مـورد بررسـی قـرار گرفـت      کارياهمالمثبت و منفی بر  ییگرا کمال

 یـی گرا کمـال معکوس و ۀمثبت رابط ییگرا کمالضرایب مسیر معنادار باشند و  رفتیم
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نشـان داد بـرازش مـدل     ها افتهی. تحصیلی داشته باشند کارياهمالمستقیم با  ۀمنفی رابط

 يهـا  شـاخص متغیرهاي نهفته بیرونی بر متغیر نهفته درونی نهایی بر اسـاس همـه    تأثیر

ــود    ــول بــ ــل قبــ ــوب و قابــ ــرازش مطلــ 90/0NNFI=،07/0SRMR= ،07/0(بــ

RMSEA=،90/0CFI=،95/0GFI=،90/0AGFI= .(  

تحصیلی اثر منفـی دارد   کارياهمالمثبت بر  ییگرا کمالحاکی از آن بود که  ها افتهی

)39/0-=β ( تحصیلی اثر مثبت دارد  کارياهمالمنفی بر  ییگرا کمالو)52/0=β .( این

. اشـد بیمزاي نهایی زا بر متغیر نهفته درونهاي نهفته برونمؤید اثر مستقیم متغیر ها افتهی

این دو متغیر نهفته بـرون  . شده بود ینیب شیپضرایب از لحاظ آماري معنادار و در جهت 

تحصیلی را تبیین  کارياهمالزاي از واریانس متغیر نهفته درون درصد 36زا در مجموع 

 کـاري اهمالمثبت و منفی بر  ییگرا کمالمستقیم متغیرهاي  تأثیرمدل  2شکل . کردندیم

الزم به ذکـر اسـت کـه در    . دهدیمساس نتایج معادالت ساختاري نشان تحصیلی را بر ا

 يهـا  کـان یپشاخص ضریب مسیر اسـت کـه بـر روي    βبررسی مسیرهاي مدل ضرایب 

  . مسیر نشان داده شده است

  

  

بر متغیر ) مثبت و منفی ییگرا کمال(زا اي نهفته برونمدل اثر مستقیم متغیره )2(شکل 

  )تحصیلی ريکااهمال(زا نهفته درون
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به نظـم و سـازمان    لیتما، PS=یشخصياستانداردها،  SOP=خودمدار ییگرا کمال

=O ،مدارجامعه ییگرا کمال=SPP ،دربارة اعمـال  شک=D ، ـ = دربـارة اشـتباهات   ینگران

CM ،نیوالديانتقادگر=PC ،فیتکـال در انجام  کارياهمال=TASK  در  کـاري اهمـال و

EXAM=امتحانات يبرایآمادگ

تحصـیلی، مـدل    کـاري اهمالمثبت و منفی بر  ییگرا کمالاز بررسی اثر مستقیم  پس

 یـی گرا کمالبین متغیرهاي  ۀارزش تکلیف در رابط ايواسطهکلی که در برگیرنده اثرات 

 هـاي ، جهت بررسی برازش مـدل بـا داده  باشدیمتحصیلی  کارياهمالمثبت و منفی و 

 هـاي نشـان داد مـدل مفـروض بـا داده     هـا  فتـه ای). مرحله ب(مشاهده شده ارزیابی شد 

90/0NNFI=،07/0SRMR=،07/0(مشـــــاهده شـــــده بـــــرازش مناســـــبی دارد 

RMSEA=،92/0CFI=،95/0GFI=،92/0AGFI= .(  

بررسی اثرات علّی مستقیم، غیر مستقیم و کل مدل نهـایی نشـان داد همـه ضـرایب     

همچنین جهت همـه ایـن   . بودندمسیر برآورد شده و همه اثرات از لحاظ آماري معنادار 

بنـابراین الزامـات اسـتاندارد بـراي بررسـی      . اثرات همسو با مسیرهاي فرض شده بودند

عالوه بر این، خطاهاي استاندارد نسـبتاً  . وجود دارد ايواسطهوجود یا عدم وجود نقش 

 درصـد  41مثبت و منفی و باورهـاي انگیزشـی در مجمـوع     ییگرا کمال. کوچک بودند

متغیرهـاي   تـأثیر مـدل   3شـکل  . کردنـد یمـ تحصـیلی را تبیـین    کـاري اهمـال س واریان

ارزش تکلیـف بـر    گـري واسـطه تحصیلی را با  کارياهمالمثبت و منفی بر  ییگرا کمال

  . دهدیماساس نتایج معادالت ساختاري نشان 
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ثبت و منفی و م ییگرا کمالبین متغیرهاي  ۀیزشی در رابطباورهاي انگ يا واسطهمدل اثر ) 3(شکل

  کارياهمال

به نظـم و سـازمان    لیتما، PS=یشخصياستانداردها،  SOP=خودمدار ییگرا کمال

=O ،جامعه مدار ییگرا کمال=SPP ،دربارة اعمال شک=D ، ـ = دربـارة اشـتباهات   ینگران

CM ،نیوالديانتقادگر=PC،  

 کـاري مـال اهمثبت به  ییگرا کمالضریب مسیر از  دهدیمنشان  3و  2مقایسه شکل 

تحصیلی بدون متغیر واسطه  کارياهمالبر  ییگرا کمالتأثیردر مدل  -39/0تحصیلی از 

مرحلـه  (باورهاي انگیزشی کاهش یافته اسـت  ايواسطهدر مدل همراه با نقش  -32/0به 

؛ نتایج آزمـون سـوبل   )مرحله د(آزمون شد  ايواسطهعالوه براین، معناداري اثرات ). ج
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در خصـوص  ). =P<25/3-Z ,001/0(معنـادار اسـت    ايواسـطه اثـر  نشان داد ) 1982(

 یـی گرا کمـال ضریب مسیر از  دهدیمنشان  3و  2منفی، مقایسه شکل  ییگرا کمالمتغیر 

تحصـیلی   کارياهمالبر  ییگرا کمالتأثیردر مدل  52/0تحصیلی از  کارياهمالمنفی به 

باورهاي انگیزشـی کـاهش    ايسطهوادر مدل همراه با نقش  47/0بدون متغیر واسطه به 

با استفاده از آزمون سوبل حـاکی   ايواسطهبررسی معناداري اثر ). مرحله ج(یافته است 

نشـان داد   هـا  افتهیدر مجموع ). مرحله د) (=P<04/2Z ,05/0(از معناداري این اثر بود 

تکلیـف  سـازه ارزش   گريواسطهمثبت و منفی هم به شیوه مستقیم و هم با  ییگرا کمال

  . تحصیلی اثر دارد کارياهمالبر 

  يریگ جهینت

هدف پژوهش حاضر روشن ساختن مکانیسم زیربنایی بود که به واسطه آن انواع مثبـت  

بـه منظـور   . گذارنـد یمـ تـأثیر تحصـیلی دانشـجویان    کارياهمالبر  ییگرا کمالو منفی 

در خصـوص   نظـري و تحقیقـات پیشـین    يهـا  بحـث بررسی این مسئله مدلی مبتنی بر 

در مـدل پیشـنهادي مطـرح شـده در     . تـدوین شـد   کـاري اهمالو  ییگرا کمالهايسازه

را  کـاري اهمـال و  یـی گرا کمـال هايبین سازه ۀپژوهش حاضر سازه ارزش تکلیف رابط

  . کندیمگريواسطه

ارزش  ايواسـطه پژوهش مبنی بر نقـش   هايفرضیهتأییدیا عدم  تأییدبراي بررسی 

تحصیلی از روش فرازیر   کارياهمالمثبت و منفی و  ییگرا کمالباط بین تکلیف در ارت

پژوهش حاکی  هايیافته. استفاده گردید) 1994(و هویل و اسمیت ) 2004(و همکاران 

مستقیم و هم با واسطه ارزش تکلیف  به طورمثبت و منفی هم  ییگرا کمالاز آن بود که 

در خصوص اثـرات   ها افتهیدر ادامه این . باشدیمتحصیلی  کارياهمالینیب شیپقادر به 

  .  رندیگیمجداگانه مورد بررسی قرار  به طورمستقیم و غیرمستقیم 

 هـا  افتـه یتحصـیلی   کارياهمالمثبت و منفی بر  ییگرا کمالدر خصوص اثر مستقیم 

کننـده   ینیب شیپمنفی  ییگرا کمالکننده معکوس و  ینیب شیپمثبت  ییگرا کمالنشان داد 

مثبـت   یـی گرا کمـال ین معنـا کـه بـا افـزایش     ه اب. باشدیمتحصیلی  کارياهمالمستقیم 

و بـا   ابـد ی یمبراي به تعویق انداختن تکالیف تحصیلی کاهش  ها آنیادگیرندگان، تمایل 

  .  ابدی یممنفی تمایل آنان افزایش  ییگرا کمالافزایش 
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تحصـیلی و   کـاري اهمـال يهـا با تحقیقاتی که در خصوص ارتباط سازه ها افتهیاین 

دانشجویی صورت گرفتـه و نشـان    هايبا استفاده از نمونه ییگرا کمالویژگی شخصیتی 

 ،تحصـیلی ارتبـاط منفـی وجـود دارد     کـاري اهمـال مثبـت و   یـی گرا کمـال بین  دهندیم

سـادلر و   ؛1998؛ پارك و کوان،1998؛ بوسکو، 1995فلت و همکاران، (هماهنگ است 

  ). 2008یر سو،؛ نظ1999بیولی، 

کمـال گرایـان مثبـت،     دهنـد یممؤید تحقیقاتی هستند که نشان  ها افتهیدر واقع این 

، انگیزه باالیی دارند، در انجام تکـالیف  کنندیماستانداردهاي باالي خودبرگزیده را دنبال 

را بـا دقـت بسـیار انجـام      خـود  بلندپرواز و جاه طلب هستند، کارهـاي  خود و کارهاي

درونی بوده و پتانسیل دستیابی به موفقیـت را تحـت شـرایط     آنان کنترلمکان  ،دهندیم

درونـی بـوده و در    یـی گرا کمـال عالوه بر ایـن منبـع انگیـزش ایـن نـوع      . خاص دارند

، تمایل به گرایش و نزدیکی دارند تا اجتنـاب  کندیمهایی که موفقیت را ایجاب موقعیت

 کـاري اهمـال مثبت ارتبـاط منفـی بـا     ییگرا لکمادر چنین بافتی طبیعی است که . از آن

؛ 1995، فلت و همکـاران،  1991؛ هویت و فلت،1990فراست و همکاران، (داشته باشد 

  ). 1999، سادلر و بیولی، 1998؛ پارك و کوان،1998بوسکو، 

تحصیلی همسو  کارياهمالمثبت و  ییگرا کمالمثبت بین  ۀدر واقع عدم وجود رابط

است که بیشتر بر تمایـل کمـال گرایـان مثبـت بـه       ییگرا کمالاین بعد با مفهوم اخیر از 

فلـت  (کـاري اهمالدارند تا تمایالت اجتنابی نظیر  تأکیدانگیزش درونی و هدف مداري 

  ). 1992و همکاران، 

تحصـیلی،   کـاري اهمـال منفـی و   یـی گرا کمـال هايدر خصوص ارتباط مثبت سازه

نظیـر فلـت و   (پیشـین هماهنـگ اسـت     هـاي تـه هـاي نظـري و یاف  بـا دیـدگاه   هـا  افتهی

 یـی گرا کمـال جـایی کـه   از آن). 1999؛ ورنیکه،1993؛ سادلر و ساکس، 1992همکاران،

و  دهـد یمـ بینانـه را گسـترش   غیرواقـع  انتظارهـا مثبـت،   یـی گرا کمـال منفی، بر عکس 

دیگـران  گراي منفی بر این باورنـد کـه   قادي را در پی دارد و افراد کمالانت هايارزشیابی

کـه معمـوالً فراتـر از امکانـات و      انـد  کـرده تحمیل  ها آناي را به گرایانهمعیارهاي کمال

آنان است، این امر ممکن است ترس از شکست و اضطراب را در این افراد  يهاییتوانا

بشـارت،  (دامن زند که به نوبه خود موجـب بیـزاري از تکلیـف و اجتنـاب از آن شـود      
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و فلـت  ) 1990(تحقیق فراست و همکاران  هايبه طور کلی با یافته ها افتهیاین ). 1383

تحصـیلی بـا    کـاري اهمـال مثبـت بـین فراوانـی     ۀکه حاکی از رابط) 1992(و همکاران 

جامعـه   یـی گرا کمـال و انتقادات زیـاد والـدینی و    انتظارها(ییگرا کمالمنفی  هايمؤلفه

  . باشدیماست، همسو ) مدار

مثبـت و منفـی بـر     یـی گرا کمـال خصوص اثر غیـر مسـتقیم    دیگر یافته پژوهش در

سازه ارزش تکلیف هماهنگ با شواهد تجربی است  گريواسطهتحصیلی با  کارياهمال

 هـاي یکی از مؤلفـه (شوندیماستانداردهایی که از طرف جامعه وضع  دهندیمکه نشان 

ز و میلــ(شــوندیمــ، موجــب کــاهش ارزشــمندي تکلیــف )منفــی یــیگرا کمــالاصـلی  

کـه   شودیمکه موجب این ادراك -بازخورد اجتماعی رسدیمبه نظر ). 2000بلنکستین،

منجـر بـه کـاهش سـطح ارزشـمندي       -شخص دیگري را برآورده کند انتظارهافرد باید 

 یـی گرا کمـال درونی تکلیف شود؛ براي  استاندارهاي خود وضع شده کـه جـزء اصـلی    

فـزایش سـطح   معکـوس بـوده و موجـب ا    ايوضعیت به گونـه  دهدیممثبت را تشکیل 

ین ترتیب بـا افـزایش مطلوبیـت تکلیـف احتمـال      ه امندي فرد به تکالیف شده و بعالقه

  .  ابدی یمکاهش  کارياهمالاجتناب فرد از انجام تکلیف در قالب 

انگیـزش نیـز    يهـا يتئـور در پرتـو   تـوان یمـ این قسـمت از پـژوهش را    هايیافته

ارزش تکلیف را از جمله متغیرهـاي انگیزشـی    )1990(روت پینتریچ و دي گ. نگریست

پیشـرفت بـاالیی دارنـد     ةهـاي انگیـزش، افـرادي کـه انگیـز     بر حسب تئـوري . دانندیم

و غالبـاً از  ) گرایـان مثبـت  نظیـر کمـال  (گزیننـد  دشوارتري براي خـود برمـی   هايهدف

از طریق درگیـر  تواندیمانگیزش پیشرفت . برندیمخودش لذت  به خاطرخود عملکرد

مندي را افزایش داده و در نتیجه کمتر آزاردهنده بوده و بر کردن درون فرد با کار، عالقه

  ). 1992کاستا و مک کري، (بگذارد  تأثیرکارياهمال

ـازه ارزش   ها افتهیبه تبیین این  تواندیمسازه دیگري که  کمک کند و مفهومی برخالف س

تکلیف دارد بیزاري از تکلیف
١

ـ ب. باشـد یم از تکلیـف بـه ایـن نکتـه اشـاره دارد کـه        يزاری

در واقع فـرد بـه دنبـال اجتنـاب از محـرك      . شخص ممکن است اعمالی را ناخوشایند بداند

                                                                                                                              
1. task aversiveness
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تر باشد بیشتر احتمال دارد که شـخص  آزاردهنده است و در نتیجه هر چه موقعیتی آزاردهنده

کـه شـخص تکلیفـی را دوسـت نـدارد      میزانی ). کارياهمالمثالً به شکل (از آن دوري کند 

تحقیقـات  ). مثل انگیـزش درونـی  (شخصی زیادي باشد  هايویژگیتأثیرممکن است تحت 

چنانچه فردي تکلیفی را ناخوشایند ارزیابی کند در واقع احتمال بیشـتري دارد   دهندیمنشان 

یندي تکلیـف  در این دیدگاه خوشایندي یا ناخوشـا ). 2007استیل،(که آن را به تعویق بیندازد

ـاط داده   هايویژگیتکلیف و هم به  هايویژگینزد فرد هم به  در . شـود یمـ درونی وي ارتب

و  ابـد ی یمـ هر دو صورت هر چه تکلیفی خوشایندتر باشد تمایل فرد بـه انجـام آن افـزایش    

 کـاري اهمـال تکالیف آزاردهنده یا تکالیفی که فرد از آنان بیزار است تمایل فرد به اجتناب و 

 درصـد  50حـدود  ) 1980(گیري در تحقیـق بریـادي   همسو با این نتیجه. دهدیما افزایش ر

نظیـر ناخوشـایند بـودن    (تکلیف  هايویژگیشان نتیجه برخی کاریاهمالافراد پاسخ دادند که 

  .است) تکلیف نزد فرد

دهنـد یمـ تحقیقـات پیشـینی کـه نشـان      هـاي در مجموع نتایج این پژوهش با یافته

؛ 1999؛ سـادلر و بیـولی،   2008نظیر سو،(رابطه دارد  ییگرا کمالتحصیلی با  يکاراهمال

بـا ارزش تکلیـف رابطـه دارد     یـی گرا کمالدهندیمو تحقیقاتی که نشان ) 1998بوسکو،

ارزشمندي بیشـتر   دهندیمو همچنین تحقیقاتی که نشان ) 2000نظیر میلز و بلنکستین،(

؛ شانک، 2004؛ فراري، 2005راتبلوم، (راه است کمتر تحصیلی هم کارياهمالتکلیف با 

  . باشدیمهمسو ) 1387؛ دهقانی، 1997

پژوهش حاضر مؤید این  هاياین تحقیقات همسو با یافته هايدر واقع مجموع یافته

مثبت با ارزشمندي بیشتر تکلیف همراه است و ارزشـمندي   ییگرا کمالمطلب است که 

در خصـوص  . شـود یمـ تحصـیلی   کارياهمالکاهش  خود منجر به ينوبهبیشتر نیز به 

ـ   ییگرا کمال منفـی بـا    یـی گرا کمـال یـن ترتیـب کـه    ه امنفی وضعیت معکوس اسـت؛ ب

. را به دنبال دارد کارياهمالارزشمندي کمتر تکالیف همراه بوده که آن نیز به نوبه خود 

ف سـطح بـاال و   کمال گرایان مثبت بـا انتخـاب اهـدا    دهندیمنشان  ها افتهیدر واقع این 

بیشتر به تکالیف راه دست یافتن  منديعالقهتالش براي دست یافتن به کمال مطلوب و 

کـه کمـال گرایـان منفـی بـا      ؛ درحـالی دهندیمبه اهداف از پیش تعیین شده را افزایش 

هاي منفی به نقص و اشـتباه و نگرانـی دربـاره دسـت یـافتن بـه       درگیر شدن در واکنش
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ی که به ادراك فرد به وي تحمیل شده اسـت اهمیـت کمتـري بـراي     استانداردهاي باالی

  . اندازندیمتأخیرشان را به تکالیف قائل بوده و تالش براي انجام تکالیف

قـوي بـین    ۀهمسـو بـا ادبیـات تحقیقـاتی موجـود در خصـوص رابطـ        هـا  افتهیاین 

عـالوه بـر    ).1992نظیر، فلت و همکـاران، (باشدیمکارياهمالفاکتورهاي شخصیتی و 

، یـی گرا کمالهايهاي نظري موجود در خصوص ماهیت سازهبا دیدگاه ها افتهیاین، این 

؛ هویـت و  1990فراست و همکاران، (باشدیمو ارزشمندي تکلیف همسو  کارياهمال

سـت  ا پژوهش مؤید آن هايدر مجموع یافته). 1990؛ پینتریچ و دي گروت، 1991فلت،

  . پیچیده عوامل درون فردي بستگی داردبه تعامل  کارياهمالکه 

مثبت با سطوح باالتر ارزش تکلیف و سطوح  ییگرا کماله بر این، این یافته که وعال

منفـی بـا ارزشـمندي کمتـر تکلیـف و       یـی گرا کمـال تحصـیلی و   کـاري اهمـال تر نییپا

هـاي بیشتر همراه است، همسو با خط تحقیقاتی گذشته است که بـین جنبـه   کارياهمال

سـازگارانه   توانـد یمییگرا کمالو معتقد است  گذاردیمتمایز  ییگرا کمالمثبت و منفی 

ایـن   ،در واقـع ). 2001؛ انز و همکـاران، 2003بیلینگ و همکاران،(یا ناسازگارانه باشد 

هاي تحصـیلی یـک شمشـیر    در محیط ییگرا کمالکه  کندیماز این ایده حمایت  ها افتهی

  . منفی و ناسازگارانه هايسازگارانه و مثبت دارد و هم جنبه هايدو لبه است، هم جنبه

طراحـی شـده بـراي کـاهش      هـاي مداخلـه کننـد یمـ این پژوهش پیشنهاد  هايیافته

دانشجویان چنانچه تمرکز بیشتري بر افزایش جذابیت، اهمیت و ارزشمندي  کارياهمال

ل واکـنش منفـی بـه نقـص     تکالیف و همچنین انتخاب استانداردهاي سطح باال بـا کنتـر  

  . خواهند بود تر موفقداشته باشند، ) منفی ییگرا کمالجزء کلیدي (

بـا آمـوزش راهبردهـاي     تواننـد یمـ کار سروکار دارند پرورشکارانی که با مراجعان اهمال

افزایش ارزشمندي، اهمیـت، سـودمندي و جـذابیت تکـالیف تحصـیلی نـزد دانشـجویان و        

ـاهش    افزایش منطقی استانداردهاي هـاي مـؤثري   آنـان گـام   کـاري اهمـال آنان در راسـتاي ک

ـا بـه دانشـجویان کمـک کننـد         تر موفقهامداخلههمچنین این . بردارند خواهند بـود اگـر آنه

  . معقولی برگزینند انتظارهادرباره تالش مورد نیاز براي تکمیل و انتخاب هدف براي مطالعه 

تـأثیر دارد بـه   کـار با افـراد اهمـال   رکايبرایمهمحاتیتلوکهپژوهش  ۀافتیگرید

 هـاي افتـه یکـه طـور  همـان . شـود یمـ مربوط  یلیتحصکارياهمالبر  یمنفییگرا کمال
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 یلیتحصـ کـاري اهمـال بر  یپررنگو  میمستقتأثیریمنفییگرا کمالپژوهش نشان دادند 

اشتباه و  به نقص و یمنفيهاواکنشاول، : دو مؤلفه مهم دارد ییگرا کمالنوع  نیا. دارد

و  نانـه یبرواقـع یغياستانداردهالیتحمادراك؛ دوم، گرانیدیمنفهايیابیارزشترس از 

کـاري اهمـال در  یمهمـ نقـش   هـا  مؤلفـه نیاهر دو . بر فرد گرانیديسواز  رانهیسختگ

بـا   تواننـد یمـ دارنـد   سـروکار کـار با افـراد اهمـال    کهیپرورشکاران. دارند انیدانشجو

تـرس از اشـتباه و    يمحتـوا با  انهیگراکماليزاو استرس ناکارآمدياهشناختییشناسا

نیهمچنـ مهـم و   گرانیدترس از طرد شدن توسط  تینهاو در  یمنفیابیارزشترس از 

افـراد در   نیامناسب به  یشناختبا مداخالت  ناکارآمديهاشناختو  ها نگرشنیارییتغ

  . کنندیانیشاکمکآنان کارانهاهمال التیتماغلبه بر 

ـ اهمخوان است  حاتیتلونیابا هر دو  کهيشنهادیپ و  پرورشـکاران کـه اسـت   نی

ـ نزدانتخـاب اهـداف    يبـرا را  رنـدگان یادگیینیبـال متخصصان  هـاي فعالیـت يبـرا کی

ـ ا. آموزش دهنـد  خودیلیتحص نـوع اهـداف ارزشـمندي و جـذابیت تکلیـف نـزد        نی

 فیـ تکللیـ تکميبـرا کنـد یمـ فکررندهیدگایکهیتالشزانیمرا باال برده و  رندهیادگی

  . دهدیمکاهشاست را  ازینمورد 

افـراد مهـم    گـر یدو  نیوالدرمعقوالنهیغياستانداردهابه نقش  افتهینیاحیتلوگرید

و  رانـه یگسـخت  ياسـتانداردها لیـ تحمادراك. اشـاره دارد  رندگانیادگیکارياهمالدر 

ـ کلاز اجـزاء   هکفرد  يهاییتواناو  امکاناتفراتر از  ، باشـد یمـ یمنفـ یـی گرا کمـال يدی

ـ تمااز جمله عـدم  گرا؛ کمالافراد  يبراياریبسیمنفيامدهایپ لیـ تکمبـه انجـام و    لی

لیـ تحمآمـوزش داده شـود از    نیوالـد بـه   یستیباراستا  نیادر . دارد یلیتحصفیتکال

هـا  افتـه یمـوع،  در مج.  کننـد به فرزندانشان اجتنـاب   شیخورمعقوالنهیغياستانداردها

يهــانگــرشو  افکــاریســتیبادرمــانگران و مشــاوران  کــهدارد  نیــاداللــت بــر  اًیــقو

و تفحـص قـرار    یبررسـ را مـورد   برندیمرنج  کارياهمالاز  کهیمراجعانۀانیگراکمال

منـد بـه ایـن حـوزه پـژوهش بـه بررسـی نقـش         محققـان عالقـه   شودیمپیشنهاد . دهند

و  یـی گرا کمـال هـاي بـین سـازه   ۀخود و اضطراب در رابطخودپنداره منفی، رضایت از 

  . بپردازند کارياهمال
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