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Introduction
Fear of academic failure is one of the important topics in educational
psychology, which has always been the focus of many educational
professionals. Fear of academic failure is a psychological fear that results
from the imbalance between situational or environmental demands and
perceived personal resources, and is assessed as one's ability to function as a
predictor of negative emotional experiences, feelings of inadequacy and
being inferior. In other words, people who are afraid of academic failure
often use high self-monitoring strategies such as self-disabling, procrastination,
task avoidance, pessimism, and avoidance performance, which often lead to
decreased academic performance and internal motivation. Studies show that
many factors, such as academic competence, self-compassion, and goals of
achievement are involved in academic failure. In this regard, the present
study has taken into consideration the objective that identifying these factors
can help reduce it.

Method
The research method is correlational. The statistical population of this
study was all male and female students of second grade of high schools in
Ahwaz educational district, who were studying in the academic year of 9796. Cluster-random sampling was used to select the subjects. There were 300
participants in the study who completed the instruments of fear of academic
failure, academic competence, achievement goals, and self-efficacy. To
calculate descriptive indices, including mean, standard deviation and
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correlations related to the study variables, SPSS version 21 was used. To
analyze the direct and indirect effects and the overall effect of each
independent variable on the dependent variables, the path analysis method was
used with AMOS 21 software. Academic competency scales, fear of academic
failure, achievement goals, and self-efficacy were used to collect data.

Results
The results indicate that there is a negative correlation between selfcompassion and academic competence with fear of academic failure, The
results showed that there is a negative correlation between self-compassion
and academic competence with fear of academic failure, self-compassion is
negatively correlated with performance and avoidance goals, self-compassion
is positively correlated with mastery goal, avoidance orientation is positively
correlated with fear of academic failure, and mastery and performance goal is
negatively correlated with fear of academic failure. The results of the analysis
also showed that the indirect relationships of academic competence with
achievement goals through fear of academic failure were non-meaningful, but
the indirect relationship between self-compassion with fear of academic failure
through these goals was significant.

Conclusion
The results of this study suggest that in order to reduce fear of academic
failure in students, educators need to reinforce academic competence, selfcompassion, and achievement goals.
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چکیده

در پژوهش حاضر رابطه علیّ متغيرهای شايستگی تحصيلی و خودشفقتی با ترس از شکست
تحصيلی از طريق اهداف پيشرفت بررسی شد .جامعه آماری پژوهش دانشآموزان دختر و پسر پايه
دوم مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحيه يک شهر اهواز بود .از اين جامعه تعداد  300نفر به روش
نمونه گيری تصادفی چند مرحلهای انتخاب شدند .پژوهش حاضر توصيفی -همبستگی از نوع تحليل
مسير است .دادههای پژوهش با استفاده از مقياسهای شايستگی تحصيلی ،خودشفقتی ،ترس از
شکست تحصيلی و اهداف پيشرفت جمعآوری گرديد .نتايج مطالعه نشان داد که پس از حذف برخی
از روابط غيرمعنیدار مستقيم بين متغيرهای پژوهش ،برازندگی مدل پيشنهادی تأييد شد .نتايج حاکی
است که بين خودشفقتی و شايستگی تحصيلی با ترس از شکست تحصيلی همبستگی منفی،
خودشفقتی با اهداف عملکردی و اجتنابی همبستگی منفی ،خودشفقتی با هدف تبحری همبستگی
مثبت ،جهتگيری اجتنابی با ترس از شکست تحصيلی همبستگی مثبت و هدف تبحری و عملکردی با
ترس از شکست تحصيلی همبستگی منفی دارند .نتايج تحليل همچنين نشان داد روابط غيرمستقيم
متغير شايستگی تحصيلی با اهداف پيشرفت از طريق ترس از شکست تحصيلی غيرمعنیدار ،اما رابطه
غيرمستقيم خودشفقتی با ترس از شکست تحصيلی از طريق اهداف ياد شده معنیدار گرديد .نتايج اين
مطالعه پيشنهاد میکند بهمنظور کاهش ترس از شکست تحصيلی در دانشآموزان ،شايسته است که
مقوله شايستگی تحصيلی و خودشفقتی را در دانشآموزان تقويت نمود.
کلید واژگان :اهداف پيشرفت ،ترس از شکست تحصيلی ،خودشفقتی ،شايستگی تحصيلی.
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مقدمه
در ميان بسياری از خانوادهها ،آموزش و پرورش بهعنوان راهی مهم برای ترقی فرزندانشان
از نردبان اجتماعی -اقتصادی تلقی میشود ،اگرچه موفقيت دانشگاهی بهصورت حتمی اشتغال
را تضمين نمیکند ،اما پيامدهای آن در آينده شانس رده اجتماعی و اقتصادی باالتر ،درآمد و
زندگی ايدهآل را افزايش میدهد .بر عکس ،شکست تحصيلی يک مسئله حياتی با پيامدهای
طوالنیمدت برای خود فرد ،خانواده و جوامع محسوب میشود که ممکن است به کاهش
بهرهمندی و فقدان مشارکت مدنی مبدل شود (.)Nsiah, 2017

Birney, Burdick and Teeva,

) (1969تجربيات موفق و شکست را در زمينه بين شخصی در نظر میگيرند و استدالل میکنند
که امکان عدم دستيابی به يک هدف میتواند ترس ايجاد کند .آنان بيان میکنند که جامعه،
اهداف عالی را مشخص میکند و افراد را با موفقيتهايشان در زمينههای مختلف تحصيلی و
کاری ارزشگذاری میکند .به همين دليل ،دانشآموزان ،مدام در حال ارزيابی خود با ديگران
بر حسب عملکرد تحصيلی و مهارتیشان هستند .در اين بين ،فشار برای برتری مقياسی مهم
در مورد موفقيت آنها در محيطهای مختلف کاری و مدرسه است (

& Zhang, Luo, Che

 .)Duan, 2017به همين منوال ،افراد از عواقب ناگوار شکست نااميد میشوند و کسانی که
ترس از شکست دارند به راحتی بخاطر از دست دادن ارزش و احترام خود در پيش چشم
ديگران ترس دارند ( .)Cheng, Lau & Chan, 2014; Marin et al., 2011اين يافتهها با مدل
توزيع شناختی استرس مطابقت دارد ( .)Lazarus & Folkman, 1984اين مدل تأکيد میکند،
استرس بهعنوان يک وضعيت ديناميک و پويا شناخته شده که بستگی به ارزيابی شخصی از
محرکها و پاسخهای رفتاری به آن موقعيت دارد .اين مدل بر تعامالت بين خصوصيات
شخصی و عوامل موقعيتی– اجتماعی تأکيد میکند ( .)Zhang et al., 2017ترس از شکست،8
ترسی روانشناختی است که از عدم تعادل بين خواستههای موقعيتی يا محيطی و منابع شخصی
ادارکشده سرچشمه میگيرد و در آن ميزان توانايی فرد در انجام عملکردش ارزيابی میگردد
بطوريکه اين ترس میتواند به پيشبينیکننده تجارب هيجانی منفی ،احساس نابسندگی و
حقارت منجر شود (.)Duan & Guo, 2015
1- fear of failure
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شکل چندوجهی ترس از شکست ،انگيزه اجتناب است که با تجربه شرم و خجالت همراه
میباشد .افرادی که ترس از شکست بااليی دارند ،راهبردهای خودنظارتی زيادی مانند
خودناتوانسازی ،اهمالکاری در انجام وظايف محوله ،بدبينی و عملکرد اجتنابی را اتخاذ
میکنند که اغلب تأثير منفی در عملکرد تحصيلیشان مانند گرفتن نمره های ضعيف و انگيزش
درونی کم دارد و منجر به بهزيستی و سالمت روانی کمتر از جمله کاهش رضايت و لذت از
موفقيت در تحصيل و اضطراب باال و کاهش رفتارهای بينفردی خواهد شد (

Rahmani

 .)Javanmard & Mohammadi, 2017بيشتر مطالعات اخير ،ترس از شکست را بهعنوان يک
گرايش به ارزيابی تهديدکننده و احساس اضطراب در شرايطی که امکان شکست وجود دارد
تعريف کردهاند Stuart (2013) .در پژوهش خود نشان داد که ترس از شکست با سبکهای
اسنادی و جهتگيری هدف افراد مرتبط است .افرادی که ترس از شکست بااليی دارند وقتی
با چالشهای علمی دشوار روبهرو میشوند ،معتقدند چالش سختتر نشاندهنده توانايی پايين
آنها است .اين دانشآموزان قبل از تالش برای کار خسته میشوند و معموالً جهتگيری
هدف اجتناب را برمیگزينند Dweck (1975) .اين پديده را درماندگی آموخته شده 8ناميد ،اين
الگو باور نادرستی است که نشاندهنده خودکفايتی کمتر نسبت به توانايی واقعی و بالفعل آنها
است Zhang et al. (2017) .در پژوهش خود نشان دادند دانشجويان بخصوص سال اولیها
دارای استرس تحصيلی بيشتری بوده و در نتيجه جهتگيری هدف اجتنابی را برمیگزينند و
شکست تحصيلی در اين قشر نيز باالتر است .در اين ميان ،متغير خودشفقتی عاملی برای بهبود
اين رابطه است .در واقع خودشفقتی میتواند بهعنوان يک محافظ شخصی ،افراد را در برابر
ترسها و استرسها محافظت کند .در همين راستا،

)Haghbin, McCaffre and Pychyl (2012

نشان دادند که ارتباط بين ترس از شکست و اهمالکاری تحصيلی از طريق شايستگی تعديل
میيابد .برای کاهش برخی عملکردهای منفی همراه با ترس از شکست میتوان از خودشفقتی
بهره جست.
سازه خودشفقتی 9توسط ) Neff (2003مفهومسازی شده است؛ رويکردی تازه درباره
1- learned helplessness
2- self-compassion
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بهزيستی روانشناختی است که ريشه در عقايد بودائيسم 8دارد

( Neff‚ Rude & Kirkpatrick,

 .)2007مطابق با تعريفی که ) Neff (2003ارائه داده است ،خودشفقتی يک شکل سالم
خودپذيری است که دارای سه مؤلفه خودمهربانی در مقابل خودقضاوتی ،اشتراک انسانی در
مقابل انزوا و ذهن آگاهی 9در مقابل همانند سازی افراطی میباشد که بر يکديگر اثر متقابل
دارند ( .)Neff, 2003; cited by Ahi, Hassanzadeh & Tabatabai, 2019مؤلفه خودمهربانی
در مقابل خودقضاوتی به اين اشاره دارد که شخصی که خودمهربانی بااليی دارد قادر است
حتی هنگام مواجه با ناکامیها و بدبياریها ،ديدگاهی متعادل و همراه با مهربانی نسبت به خود
داشته باشد و از اتخاذ رويکردی مبنی بر داوری و قضاوت نسبت به خود اجتناب نمايد.
اشتراک انسانی در مقابل انزوا ،به اين معناست که هنگام تجربه شکست و رنج در زندگی ،به
اين امر آگاه باشيم که تمام انسانها شکست میخورند و رنج را تجربه میکنند و اين شرايط
(شکست و رنج) بهعنوان بخشی از تجربه معمول بشری در زندگی تمام انسانها اتفاق میافتد
و ذهن آگاهی در مقابل همانندسازی به معنی آن است که افراد نسبت به احساسات و
هيجانات خود آگاه باشند و آنها را بهگونهای مناسب و مثبت در نظر بگيرند و تجربه کنند،
بدون آنکه از آنان ،اجتناب کنند ( Patzak, Kollmayer & Schober, 2017; Odou & Brinker,

 .)2014خودشفقتی مستلزم احساس مهربانی نسبت به خود است که ناشی از گشودگی خاطر
فرد است که بهوسيله قضاوتها و پيشداوریهای شديد مسدود نمیشود (

Krieger, Sander

 .)Martig, Brink & Berger, 2016بهعبارت ديگر ،حس مشترک انسانی ،مرکز و هسته
خودشفقتی است که متضمن اين بينش است که همه انسانها دچار اشتباه و درگير رفتارهای
ناسالم میشوند و فعاليتهايشان هميشه و الزاماً کامل نيست و اساساً نوعی ذهن آگاهی است
( .)Samaie & Farahani, 2011در اين راستا و با توجه به اهميت سازه خودشفقتی در پذيرش
خود با تمام ضعفها و توانايیها

Ghadampour, Rashidi, Yousefvand, Enayati, and

) Maleki (2018نيز در پژوهش خود نشان دادند که خودشفقتی را میتوان در افراد مختلف به-
خصوص افراد افسرده که نگاه منفی نسبت به خود و محيط اطراف دارند از طريق درمان مبتنی
1- Buddhist
2- mindfulness
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بر پذيرش و تعهد افزايش داد Neff, Hsieh, and Dejitterat (2005) .نيز نشان دادند
خودشفقتی دانشآموزان با اهداف تسلطگرا رابطه مثبت و با اهداف عملکردی رابطه منفی
دارد .اين رابطه با شايستگی درکشده و ترس از شکست کمتر در مواجه با شکستها و عدم
موفقيت تحصيلی در افراد دارای خودشفقتی همراه است .همچنين خودشفقتی با راهبردهای
مقابلهای متمرکز بر احساسات رابطه مثبت و با استراتژیهای اجتنابی رابطه منفی دارد .اين
جنبههای انگيزشی مرتبط با خودشفقتی در زمينههای علمی سودمند است .رويکرد درمانی
ذهن خودشفقتی 8به دانشآموزان کمک میکند ذهن دلسوزی بهويژه در هنگامی که مبتال به
حمله به خود و احساس شرم و گناه هستند ،داشته باشند که رضايت از زندگی و خودشفقتی
را بهطور چشمگيری افزايش میدهد ( Baillargeon (2017) .)Neff, 2003نيز در فراتحليل
رابطه بين خودشفقتی و انگيزه پيشرفت به اين نتجيه رسيد افراد دارای جهتگيری تسلطگرا
خودشفقتی باالتر و انگيزه پيشرفت بيشتری را نشان میدهند Neff et al. (2005) .در پژوهش
خود تحت عنوان خودشفقتی ،اهداف پيشرفت ،راهبردهای مقابلهای و شکست تحصيلی ،به
اين نتيجه رسيدند که خودشفقتی با ترس از شکست تحصيلی و اهداف اجتنابی و عملکردی
رابطه منفی داشت و همچنين با راهبردهای مقابلهای مبتنی بر احساسات از جمله انزوا و انکار
همبستگی نداشت .همچنين ) Akin (2008در پژوهش خود تحت عنوان رابطه بين خودشفقتی
و اهداف پيشرفت ،به اين نتيجه رسيد که خودمهربانی ،ذهن آگاهی و ابعاد مثبت خودشفقتی
پيشبين جهتگيری هدف تسلطگراست و خودسرزنشی ،انزوا و تمرکز بيش از حد بر
موضوع فاجعهبار و ابعاد منفی خودشفقتی پيشبينیکننده اهداف جهتگيری اجتنابی و
عملکردی هستند.
کارشناسان روانشناسی يادگيری ،اهداف و انگيزههای فردی را بهعنوان يکی از زمينههای
مشخص در يادگيری و موفقيت تحصيلی معرفی کردهاند .از جمله عوامل روانشناختی و
انگيزشی مؤثر بر عملکرد و يادگيریهای مختلف «تعيين هدف» است (

Nasiri, Pour-Safar,

 .)Taheri, Sedighi Pashaky & Asadi-Louyeh, 2017نظريه هدف بهعنوان موضوع مهم در
تحقيقات انگيزشی و موفقيت شناخته شده است .افراد جهتگيریهای هدف مختلفی را اتخاذ
)1- Mindful Self-Compassion (MSC
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میکنند که بهنوبه خود چارچوبی را برای نوع برخورد با اطالعات و استراتژیهای انجام
وظايف تعيين میکند ( .)Puspoky, 2018میتوان گفت ،اهداف پيشرفت 8يکی از برجستهترين
و کاملترين چارچوبهای مفهومی برای ادراک عملکرد افراد بهخصوص در حيطههای
آموزشی و مهارتی است که همچنين تجارب موفقيتآميز و شکست فراگيران و انگيزش آنها
را تبيين میکند ( .)Kaplan & Flum, 2010منظور از اهداف پيشرفت ،اهداف ويژهای هستند
که افراد برای دستيابی به موفقيت در يک بافت خاص (مثالً مدرسه) انتخاب میکنند

( Urdan

.)& Schoenfelder , 2006; cited by Atashafroz, 2014
در سيستم دانشگاهی ،تئوری هدف از مهمترين چارچوبهايی است که انگيزه افراد برای
مطالعه ،چگونگی تفسير آنان از تجاربشان در موقعيتهای مختلف و تجربيات ذهنی را تبيين
میکند ( .)Diseth, 2015در طول تکامل ،نظريه جهتگيری هدف -پيشرفت ،به صورتهای
گوناگون تقسيمبندی شدهاند .در آخرين تقسيمبندی که توسط

)Elliot and McGregor (2001

صورت گرفته است ،سه نوع هدف پيشرفت که بهطور معمول مورد بررسی قرار گرفتهاند
عبارت است از :جهتگيری هدف تسلطی 9و دو جهتگيری هدف عملکردی شامل اهداف
رويکرد -عملکرد 3و اهداف اجتناب -عملکرد .)Puspoky, 2018( 4افرادی که جهتگيری
هدف تسلطی دارند تالش برای يادگيری ،تسلط بر شايستگی ،انگيزه بيشتر در انجام وظايف و
لذت از انجام کار دارند .جهتگيری هدف تسلط همراه با يادگيری عميق ،افزايش تالش در
تکميل وظايف و انجام وظايف چالشانگيز دارند .اين افراد از استراتژیهای مختلف شناختی و
رفتاری برای افزايش موفقيت خود استفاده میکنند ( .)Lin, Cherng, Chen & Peng, 2017در
مقابل ،افراد دارای هدف عملکردی بهدنبال نشان دادن توانايی خود در مقايسه با ديگران
هستند .افراد با جهتگيری رويکرد -عملکرد بهدنبال نشان دادن توانايی و شايستگی باالی
خود در مقابل ديگران هستند در حالی که جهتگيری اجتناب -عملکرد ،مايل به اجتناب از
نشان دادن توانايی کم خود به ديگران هستند .به عبارت ديگر ،افراد دارای جهتگيری
achievement goals
mastery goals
performance-approach goals
performance avoidance goals
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عملکردی میخواهند خوب بنظر برسند در حالی که جهتگيری اجتنابی از انجام وظايف
اجتناب میکنند تا شکست نخوردند (.)Lin et al., 2017

Kareshki, Mirdoragh and

) Hamzehlo (2013نيز در پژوهش خود نشان دادند که اهداف تبحری ،اهداف رويکردی و
اجتنابی با سالمت روان رابطه منفی معنیداری دارند .در اين راستا،

Wacera, Mwaura, and

) Dinga (2018نيز در بررسی رابطه بين اهداف پيشرفت و موفقيت تحصيلی در بين دانش-
آموزان به اين نتيجه رسيدند که رابطه مثبتی بين جهتگيری تسلط و موفقيت تحصيلی وجود
دارد و اين افراد از انگيزه باالتری برای پيشرفت حتی در شکستها نيز برخوردارند .نتيجه
جالب توجه اين پژوهش رابطه مثبت بين جهتگيری تسلط ،تسلط -اجتناب و عملکرد-
اجتناب با موفقيت تحصيلی بود که اين يافته پژوهش بر خالف نتيجه به دست آمده از پژوهش
) Sideridis and Kaplan (2011است که رابطه معکوسی بين دو سطح جهتگيری عملکرد-
اجتناب و تسلط -اجتناب و موفقيت تحصيلی به دست آورده بودند.

Freire, FerradásMdel,

) Valle and Núñez (2016نيز در پژوهش خود نشان دادند که در شرايط رقابتی دانشگاه،
ترس از شکست تحصيلی بعضی از دانشآموزان را وادار میکند برای محافظت از خويشتن
خود ،از استراتژیهای خودناتوانسازی استفاده کنند .همچنين ترس از شکست تحصيلی نوع
جهتگيریهای افراد را نيز تحت تأثير قرار داده و اين افراد بيشتر جهتگيری هدف اجتناب-
عملکرد را برمیگزينند .همچنين Engel, Noordlijk and Spoelder (2018) ،نيز در پژوهش
خود با عنوان استفاده از مديتيشن برای مقابله با ترس از شکست با ميانجیگری خودشفقتی،
نشان دادند که ترس از شکست ،جزو احساسات منفی است که مانع کارآفرينی میشود .اين
پژوهش نشان داد که خودشفقتی میتواند از طريق مراقبه باعث ايجاد نگرش مثبت نسبت به خود
شده که همين امر ترس از شکست در انجام وظايف و تکاليف را به نوبه خود کاهش میدهد.
بنا به شواهد و بررسیها ،متغير ديگری که میتواند تعديلکننده اثرات منفی شکست
تحصيلی باشد ،شايستگی تحصيلی 8است DiPerna and Elliott (1999) .شايستگی تحصيلی
را بهعنوان يک ساختار چندبعدی متشکل از مهارتها ،نگرشها و رفتارهای يادگيرنده که به
موفقيت تحصيلی کمک میکند ،تعريف کردهاند .آنان شايستگی تحصيلی را دارای دو حوزه
1- academic competence

931

مجله دستآوردهای روانشناختي دانشگاه شهید چمران اهواز

(دورهی چهارم ،سال  ،27بهار و تابستان  ،9311شمارهی )9

میدانند :مهارتهای علمی 8و دستاوردهای تحصيلی 9.دامنه مهارتهای علمی مربوط به
توانايیهای شناختی پايه و اوليه است که دانشآموزان را قادر میسازد تا در محيط دانشگاهی
و مدرسه عمل کنند .اين حوزه شامل سه بخش است )8 :رياضيات و تحقيقات علمی )9 ،خواندن
و نوشتن )3 ،تفکر انتقادی (.)Foshee, 2013
حوزه توانمندیها و دستاوردهای دانشگاهی مربوط به نگرشها و رفتارهای خاص در
چهار حوزه مهارتهای بينفردی ،مهارتهای مطالعه ،انگيزه و تعامل ظهور میکند .اين حوزه
آگاهی عاطفی دانشآموزان را در نظر میگيرد :ديدگاه آنان نسبت به رفتارهای علمی و
نگرشها ،استادان و همکالسيان ،رويکرد آنان هنگام مواجه با يادگيریهای جديد و چگونگی
تعهد و پايبندی آنان برای يادگيری و پيشرفت را شامل میشود .در واقع شايستگی تحصيلی،
شامل مهارتها ،نگرشها و رفتارهايی است که منجر به قضاوت درباره عملکرد و پيشرفت
تحصيلی دانشآموز میشود و ترکيبی از دانش ،رفتار و مهارتهای آشکار و ناآشکاری است
که به فرد اين توانايی و ظرفيت را میدهد که وظايف خود را به شکل اثربخشی انجام دهد
( .)Mah & Ifenthaler, 2018از سوی ديگر ،کاهش انگيزه و شکست (افت) تحصيلی میتواند
ناشی از کاهش شايستگی تحصيلی باشد .تغيير رفتار ،افکار ،نگرشها و مهارتهای
دانشآموزان میتواند در قالب شايستگی تحصيلی تحقق پيدا کند (

Maltais, Duchesne,

.)Ratelle & Feng, 2015
) Mah and Ifenthaler (2018مدلی پيشنهادی شامل  5مهارت برای ارتقاء شايستگی
تحصيلی ارائه دادند که شامل ،مديريت زمان ،مهارتهای يادگيری ،خودنظارتی ،مهارتهای
فنی و مهارتهای تحقيقاتی است .همچنين آنان اظهار داشتند که در يک محيط يادگيری
سازگار ،شايستگی تحصيلی با جهتگيری هدف تسلطگرا رابطه مثبت دارد.

Jenkins and

) Demaray (2015نشان دادند ،شايستگی تحصيلی پايينتر و احساس اضطراب بيشتر در
دانشآموزان منجر به کاهش در زمينههای انگيزه ،دلمشغولی و پيشرفت تحصيلی میشود.
) Blair (2017در پژوهش خود نشان داد دانشجويان بخصوص سال اولیها انتظار دسترسی
1- academic skills
2- academic enablers
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مستقيم و منظمی به کارکنان دانشگاه دارند که عدم پشتيبانی از آنان و به وجود آمدن عاطفه و
احساس بد نسبت به محيط دانشگاه و اساتيد ،باعث افت شايستگی تحصيلی شده و آنان را در
معرض شکست تحصيلی قرار میدهد .بنابراين ميزان باالی حمايت در اين قشر از دانشجويان
از اهميت بااليی برخورد دارد است Mah and Ifenthaler (2018) .نيز در پژوهش خود تحت
عنوان ادراک دانشجويان از شايستگی تحصيلی به اين نتيجه رسيدند که مؤسسات آموزش
عالی بايد پاسخگوی نيازهای دانشجويان باشند و حمايت کافی از آنان را به عمل آوردند؛ اين
چالش بخصوص در سال اول ورود به دانشگاه حياتی است زيرا شايستگی تحصيلی افراد در
آن مقطع شکل میگيرد Mah and Ifenthaler (2018) .همچنين نشان دادند که دانشجويان سال
اول ،نقش اعتماد به نفس و مهارتهای تحقيقاتی را در شکلگيری شايستگی تحصيلی خود
مؤثر میدانند Mamo, Gosa and Hailu (2017) .در پژوهش خود نشان دادند که در بين زنان
دانشجو شايستگی تحصيلی با انعطافپذيری تحصيلی و جهتگيری هدف تسلط رابطه مثبت
معنیدار دارد.
با توجه به مطالب گفتهشده و اهميت و اثرات شکست تحصيلی بر خود دانشآموزان و
جامعه ،هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه علی شايستگی تحصيلی و خودشفقتی با
شکست تحصيلی با ميانجیگری اهداف پيشرفت است .بنابراين ،در راستای اهداف اين
پژوهش اين سؤال مطرح است که آيا مدل پيشنهادی ارائه شده در شکل  8برازنده دادهها است؟

Figure 1.
Conceptual model of the relationship between academic competence and selfcompassion with fear of academic failure through achievement goals
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روش
جامعه آماری ،نمونه و روش نمونهگیری
روش پژوهش ،توصيفی همبستگی است .جامعه آماری پژوهش حاضر کليه دانشآموزان
دختر و پسر پايه دوم مقطع متوسطه دوم ناحيه يک آموزش و پرورش اهواز بودند که در سال
تحصيلی  99-97مشغول به تحصيل بودند .بهمنظور انتخاب آزمودنیها ،از روش نمونهگيری
تصادفی خوشهای استفاده شد .مشارکتکنندگان در اين پژوهش  300نفر بودند که ابزارهای
شکست تحصيلی ،شايستگی تحصيلی ،اهداف پيشرفت و خودشفقتی را تکميل کردند.
همچنين به منظور رعايت مالحظات اخالقی و انسانی ،مشارکت دانشآموزان در اين پژوهش
داوطلبانه بود .برای محاسبه شاخصهای توصيفی که ميانگين ،انحراف معيار و همبستگیهای
مربوط به متغيرهای مطالعه را شامل میشد ،از برنامه  SPSSنسخه  98و بهمنظور بررسی
اثرهای مستقيم و غيرمستقيم و اثر کلی هر يک از متغيرهای مستقل بر متغيرهای وابسته ،از
روش تحليل مسير به کمک نرمافزار  AMOSنسخه  98استفاده شد.

ابزار پژوهش
پرسشنامه شایستگي تحصیلي :9برای سنجش شايستگی تحصيلی از مقياس  99مادهای
) Diperna & Elliott (1999که به صورت طيف ليکرت پنج درجهای از کامال ًمخالفم ( )8تا
کامالً موافقم ( )5نمرهگذاری میشود و دارای دو خرده مقياس مهارتهای تحصيلی و
توانمندسازی تحصيلی است ،استفاده شد .در پژوهش ) Diperna (2006پايايی اين ابزار به
روش آلفای کرونباخ برای خردهمقياسها بين  0/94تا  0/99و به روش بازآزمايی بين  0/11تا
 0/97به دست آمد .همچنين روايی محتوايی ابزار بهوسيله کارشناسان بررسی شد که همبستگی
بين درجهبندی ارزيابها در مورد خردهمقياسها بين  0/38تا  0/95بود .در پژوهش حاضر
پايايی ابزار به روش آلفای کرونباخ  0/10به دست آمد.
پرسشنامه ترس از شکست تحصیلي :2برای سنجش ترس از شکست تحصيلی ،از ترس
1- academic competence questionnaire

2- fear of academic failure questionnaire
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از شکست تحصيلی ) Sevari (2017که بهصورت مقياس پنج درجهای از کامالً مخالفم ( )8تا
کامالً موافقم ( )5نمرهگذاری میشود ،استفاده شد .پرسشنامه يادشده از  80ماده تشکيل شده
است .پايايی آلفای کرونباخ کل مادهها  0/79به دست آمد .روايی مادهها از طريق تحليل عاملی
تأييدی (آزمون مجذور کای برابر 78/45؛ نسبت مجذور کای به درجه آزادی برابر 9/99؛
شاخص برازندگی تطبيقی برابر  0/90و ريشه ميانگين مجذورات خطای تقريب برابر )0/058
بررسی و تأييد شد .در پژوهش حاضر پايايی اين ابزار به روش آلفای کرونباخ  0/19به دست آمد.
پرسشنامه اهداف پیشرفت :9برای سنجش اهداف پيشرفت از پرسشنامه  89مادهای اهداف
پيشرفت ) Sevari (2012استفاده شد .پرسشنامه يادشده از  89ماده و چهار خردهمقياس با
عنوان تبحرگرايی ،تسلطگريزی ،عملکردگرايی و عملکرد اجتنابی که هر کدام دارای  3ماده
است تشکيل شده است .شيوه نمرهگذاری آن بهصورت مقياس پنج درجهای ليکرت از کامالً
موافقم ( )4تا کامالً مخالفم ( )8صورت میگيرد .پايايی پرسشنامه از طريق آلفای کرونباخ
 0/10و روايی آن از طريق تحليل عاملی تأييدی بررسی و تأييد گرديد .الزم به ذکر است که
در پژوهش حاضر فقط از خردهمقياس هدف تبحری ،عملکردی و اجتنابی استفاده شد .در
پژوهش حاضر پايايی اين ابزار به روش آلفای کرونباخ برای هدف تبحری  ،0/15هدف
عملکردی  0/11و هدف اجتنابی  0/19به دست آمد.
مقیاس خودشفقتي :2برای سنجش خودشفقتی از مقياس کوتاه  89مادهای

Raes, Pommier,

) Neff and Van Gucht (2011استفاده شد .مادههای اين مقياس در يک دامنه پنج درجهای
ليکرت از هرگز ( )8تا هميشه ( )5قرار میگيرند .ضمناً مادههای  88 ،9 ،1 ،4 ،8و  89بهصورت
معکوس نمرهگذاری میشوند .نمرههای باالتر در اين ابزار ميزان خودشفقتی باال را نشان میدهد.
در پژوهش ) Shahbazi, Rajabi, Maghami and Jolodari (2015ضريب آلفای کرونباخ برای
کل مقياس  0/98گزارش شده است .همچنين روايی همزمان آن با پرسشنامه  99مادهای خودشفقتی
 )p<0/05( 0/59به دست آمده است .در پژوهش ) Neff (2003ضريب آلفای کرونباخ اين مقياس
 0/99بوده است .در پژوهش حاضر پايايی ابزار به روش آلفای کرونباخ  0/19به دست آمد.
1- achievement goals questionnaire
2- self-compassion scale
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یافتهها
در جدول  ،8شاخصهای توصيفی متغيرها ارائه شده است .مندرجات جدول  8نشان میدهد
که ميانگين و انحراف معيار متغير شايستگی تحصيلی برابر با )89/99(899/48؛ خودشفقتی
)1/09(34/13؛ ترس از شکست تحصيلی )9/99(93/41؛ هدف اجتنابی)8/73( 5/05؛ هدف
عملکردی  )8/09(4/81و هدف تبحری  )8/14(4/58است.
Table 1.
Mean, standard deviation, correlation coefficients and normality of the research variables
P

5 K-S

4

3

1

2

2.34 1.025
1.22 0.098
1.50 0.210

-

**-0.31
 **-0.37** 0.480.39** -0.16** -0.07
**

-0.15 -0.07 0.10** - 1.61 1.01

**

Standard
Mean deviation
9.26

23.48

8.02
1.84
1.02

34.83
4.51
4.18

0.41

1.73

5.01

-0.16** 0.10** 0.21 0.09 0.08 1.41 0.069

16.69

199.41

Variable
1. Fear of academic
failure
2. Self-compassion
3. Mastery goal
4. Performance goal
– 5. Performance
avoidance goal
6. Academic
competence

با توجه به روابط همبستگیها ،هدف عملکرد اجتنابی دارای بيشترين رابطه همبستگی با ترس
از شکست تحصيلی ( )r=0/48و شايستگی تحصيلی کمترين رابطه همبستگی را دارا بود (-0/89
= .)rبه منظور ارزيابی مدل پيشنهادی ،روش تحليل مسير مورد استفاده قرار گرفت .جهت تعيين
کفايت برازش مدل پيشنهادی با دادهها ترکيبی از سنجههای برازندگی مورد استفاده قرار گرفتند.
برازش مدل پيشنهادی و مدل اصالحشده با دادهها بر اساس شاخصهای برازش در جدول 9
گزارش شده است.
Table 2.
Fit the proposed pattern with data based on fitness indicators
Fitness
x2
df x2/df GFI AGFI IFI TLI CFI NFI RMSEA
Index
Proposed
1.16
model 1291.15 3 430.38 0.68 0.65 0.55 0.58 0.52 0.60
Modified
6.71
2
3.35 0.98 0.97 0.99 0.99 0.99 0.90
0.03
model

همانطور که جدول  9نشان میدهد ،مدل پيشنهادی نياز به اصالح دارد .در نتيجه بعد از
اصالح يک خطا (متغير هدف اجتنابی به هدف عملکردی) شاخصها برازندهتر شدند.
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همانطور که در شکل  9مشخص است ،غير از رابطه شايستگی تحصيلی و هدف تبحری؛
هدف عمکردی و هدف عملکرد اجتنابی بقيه روابط پيشنهادی بين متغيرها معنیدار شدند .از
آنجايی که روابط يادشده غيرمعنیدار شدند لذا اينگونه فرضيهها از تحليل نهايی حذف شدند .در
مدل پيشنهادی ،مقادير شاخص برازندگی تطبيقی ( 0/59 )CFIشاخص برازندگی افزايشی ()IFI
 0/55و مقدار شاخص جذر ميانگين مجذورات خطای تقريب ( )8/89( )RMSEAبه دست آمد که
نشان از برازندگی نامناسب مدل پيشنهادی است ،بنابراين مدل يادشده مورد بازنگری قرار گرفت.
پس از حذف روابط غيرمعنیدار ،نتايج تحليل جديد حاکی از آن بود که مقادير شاخص برازندگی
تطبيقی برابر است با (0/99 )CFI؛ شاخص برازندگی افزايشی ( 0/99 )IFIو مقدار شاخص جذر
ميانگين مجذورات خطای تقريب ( )0/03( )RMSEAکه نشان از برازندگی مدل است .با توجه به
شکل  9مسيرهای مستقيم شايستگی تحصيلی به هدف تبحری ( ،)p=0/59شايستگی تحصيلی به
هدف عملکردی ( )p=0/01و شايستگی تحصيلی به هدف اجتنابی ( )p=0/80غيرمعنیدار هستند.
در شکل ،9ضرايب بتا مدل رابطه علیّ شايستگی تحصيلی و خودشفقتی با ترس از شکست
تحصيلی از طريق اهداف پيشرفت ارائه شده است.

Figure 2. Beta coefficients of the model of the relationship between academic competence
and self-compassion with fear of academic failure through achievment goals

برای بررسی روابط غيرمستقيم مسير متغيرهای پژوهش با يک ميانجی از روش بوت-
استراپ ) Preacher & Hayes (2008استفاده شد.
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Table 3.
Indirect bootstrap coefficients results by Preacher and Hayes in the proposed model
sig

Lower
limit

Upper
limit

0.99

-0.022

0.024

Bias

Boot

Data

-0.0001 0.0006 0.0007

0.12

-0.0062

0.046

0.0004

0.020

0.019

0.15

-0.006

0.046

0.003

0.016

0.019

0.0001

-0.25

-0.090

-0.001

-0.016

-0.160

0.0001

-0.111

-0.111

0.003

-0.065

-0.065

0.0007

-0.12

-0.12

0.0005

-0/067

-0.068

Path
Academic competence to
academic failure by mediating
mastery goal
Academic competence to
academic failure by mediating
performance goal
Academic competence to
academic failure by mediating
performance - avoidance goal
Self-compassion to academic
failure by mediating mastery goal
Self-compassion to academic
failure by mediating performance
goal
Self-compassion and academic
failure by mediating performanceavoidance goal

طبق نتايج جدول  3حد باال و پايين مسير شايستگی تحصيلی به ترس از شکست تحصيلی
از طريق هدف تبحری به ترتيب  0/094و -0/099؛ حد باال و پايين مسير شايستگی تحصيلی
به ترس از شکست تحصيلی از طريق هدف عملکردی به ترتيب  0/0499و -0/0099؛ و حد
باال و پايين مسير شايستگی تحصيلی به ترس از شکست تحصيلی از طريق هدف عملکرد
اجتنابی به ترتيب  0/049و  -0/009میباشد که صفر را در بر میگيرد لذا اين سه مسير معنی-
دار نشدند .همچنين مسيرهای غيرمستقيم خودشفقتی به ترس از شکست تحصيلی از طريق
هدف تبحری و خودشفقتی به ترس از شکست تحصيلی از طريق هدف ،خودشفقتی به ترس
از شکست تحصيلی از طريق هدف عملکرد اجتنابی صفر را در بر نمیگيرد ،لذا اين مسيرها
معنیدار شدند.

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی رابطه علّی خودشفقتی و شايستگی تحصيلی با ترس از
شکست تحصيلی از طريق اهداف پيشرفت (هدف تبحری ،عملکردی و اجتنابی) بود .اولين
يافته پژوهش رابطه منفی بين خودشفقتی و ترس از شکست تحصيلی است که با يافتههای
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) Neff (2003) ،Baillargeon (2017و ) Neff et al. (2007همسو است .در تبيين اين يافته
می توان گفت ،خودشفقتی شامل روند بازسازی شناختی مثبت است که در آن ،افراد میتوانند
ديدگاههای خود را در مورد وقايع استرسزا از جنبههای منفی به جنبههای مثبت تغيير دهند.
بنابراين ،دانشآموزانی که سطح باالی خودشفقتی دارند حتی در مواقع شکست و استرسهای
تحصيلی با خود مهربان هستند و نگرش قابل قبولی نسبت به خود دارند (

Zhang et al.,

 .)2017در واقع خودشفقتی به مقابله با احساسات منفی با استفاده از استراتژیهای متمرکز بر
تفسير ،رشد مثبت و پذيرش همراه است .با توجه به اينکه شکست بعد از وقوع آن نمیتواند
معکوس شود منطقی است که شرايط پيش آمده را با آرامش و همدردی با خود ببينيم و اينکه
چگونه میتوان از اين شکست و ناتوانی ياد گرفت .خودشفقتی رابطه منفی با استراتژیهای
تمرکز بر احساسات نااميد کننده ،تمرکز بر شکست و صحبت زياد درباره تجربه منفی دارد .در
خودشفقتی ،احساسات منفی آگاهانه پذيرفتهشده هستند ،از شکست و تجربه هيجانی بعد از
آن فرار نمیکنيم .همچنين ) Neff (2003اظهار میکند خودشفقتی يک فرآيند داخلی است و
لزوماً شامل بحث بينفردی نمیشود؛ در واقع خودشفقتی به قبول احساسات مثبت و منفی
توسط خود فرد بستگی دارد نه به بيان اين احساسات برای ديگران .نتايج نشان میدهد
هنگامی که با تجارب منفی و نااميد کننده روبرو میشويم ،نيازی به انکار ،سرکوب کردن و يا
اجتناب از احساسات نيست ،بلکه میتوان اين احساسات را تصديق کرد ،پذيرفت و شناخت.
طبق تحقيقات صورت گرفته توسط ) Hope (2014و ) Kyeong (2013مداخالت خودشفقتی
میتواند به دانشآموزانی که دارای استرس و ترس زيادی هستند کمک کند .خودشفقتی
میتواند پاسخ عاطفی فرد به استرس و شکست تحصيلی را بهصورت بالفعل در آورد .در
همين راستا ) Leary and Allen (2010پيشنهاد میکنند در صورت بروز نارضايتی و مواجهه با
مشکالت ،ضروری است با خود مهربان باشيد .همچنين خودشفقتی با راهبردهای مقابله
هيجانی رابطه مثبت و رابطه منفی با استراتژیهای اجتنابی دارد.
يافته ديگر پژوهش ،رابطه مثبت خودشفقتی با هدف تبحری (تسلطگرا) و رابطه منفی
خودشفقتی با اهداف عملکردی و اجتنابی است که با يافتههای ) Akin (2008و

Neff et al.

) (2005همسو است .نتايج نشان میدهند که خودشفقتی رابطه مثبتی با انگيزه درونی دارد .اين
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افراد حتی بعد از شکست و مواجهه با وقايع نااميدکننده به نظر میرسد عالقهمند به درگير
شدن در موضوع و چالش پيشرو هستند که اين خصوصيت افراد دارای جهتگيری هدف
تسلطی است .اين امر ممکن است از اين واقعيت ناشی شود که افراد دارای خودشفقتی باالتر
خود را به خاطر شکست سرزش نمیکنند و اين تجربه يا نااميدی را به خاطر عالقهمندی
خودشان در درگيری و شناسايی آن موضوع يا تکليف بدانند .همچنين اين افراد دارای درک
شايستگی باالتری از خود نسبت به همتايانی هستند که خودشفقتی کمتری دارند .افراد دارای
خودشفقتی باال هنگام شکست ،قادر به حفظ خودانگاره خود هستند و نسبت به خود مهربانتر
هستند ،از اين موضوع آگاه هستند که شکست بخشی از تجربه مشترک انسانی است .آنان
احساسات منفی خود را میپذيرند و تجربههای شکست را بهعنوان يک شانس برای يادگيری
و رشد بهتر در نظر میگيرند .اين انعطافپذيری به افراد اجازه میدهد با اهداف دانشگاهی
سازگارتر باشند .افراد داری جهتگيری تسلط در مواجه با تجربيات ناموفق زندگی به عوض
سرزنش و يا انتقاد از خود به بررسی عوامل منجر به شکستشان میپردازند .آنان احساس ضرر
کمتر و نگرش مثبتتری نسبت خود دارند ( .)Akin, 2008از سوی ديگر ،وقتی افرادی که
جهتگيری عملکردی دارند ،فقط به فکر نشان دادن برتری خود در مقايسه با ديگران هستند.
در صورت شکست ،خودانگاره ضعيف آنان تهديد میشود و شروع به سرزنش و خودانتقادی
میکنند ،نسبت به خود مهربان نيستند و بيش از حد بر موضوع فاجعهبار تمرکز میکنند .اين
افراد از خود دلسوزی کمتری برخوردارند (.)Akin, 2008
يافته ديگر پژوهش رابطه منفی بين شايستگی تحصيلی و ترس از شکست تحصيلی بود که
با يافتههای ) Martin and Marsh (2008همسو است .شايستگی تحصيلی شامل بسياری از
مهارتهای حياتی چون خواندن ،نوشتن ،محاسبه ،حل مسئله ،حضور و پرسش و مطالعه
است .شايستگی تحصيلی در مهارتها و توانايیهای دانشآموزان بهمنظور انجام هر چه بهتر
تکاليف درسی و به عهده گرفتن مناسب مسئوليتهای تحصيلی بروز میکند و از عاملهای
مهم موفقيت در مدرسه به شمار میرود و میتواند ظرفيت دانشآموز را برای تحمل
شکستها يا موانع احتمالی باال ببرد ( .)Martin & Marsh, 2008در واقع شايستگی تحصيلی
با تأثير مستقيم و غيرمستقيم بر تابآوری دانشآموزان میتواند ارتقاء کيفيت عملکرد تحصيلی
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دانشآموزان را باال ببرد .در واقع رسيدن به موفقيتهای آموزشی و درسی در سايه شايستگی
تحصيلی دانشآموزان همواره مورد توجه سيستم آموزشی بوده است که میتواند نگاه و عاطفه
دانشآموزان را از طريق پاداشهای بيرونی و کالمی و در دانشگاه از طريق حمايتهای کادر
کارکنان و رابطه استاد -دانشجو ارتقاء دهد .اگر دانشآموزی شايستگی کافی در خود نسبت به
دانشگاه حس نکند ،مسلماً جهتگيری هدف تبحری را برنمیگزيند و بيشتر برای به دست
آوردن پاداش يا دوری از چالشها و موقعيتها بخاطر جلوگيری از شرمنده شدن و ترس از
ارزيابی منفی را برمیگزيند و همين امر شکست تحصيلی را افزايش میدهد.
آخرين يافته پژوهش رابطه مثبت جهت گيری اجتنابی با ترس از شکست تحصيلی و
رابطه منفی هدف تبحری و عملکردی با ترس از شکست تحصيلی بود که با يافته

Wacera

) et al. (2018همسو است .دانش آموزانی که دارای اهداف تسلط و تبحری هستند ،کمتر به
رقابت بين خود و ديگران اهميت میدهند ،زيرا برای آن ها يادگيری مطالب مهم است .مالک
برتری در آن ها مطلق است و تالش را مهم ترين وسيله برای رسيدن به موفقيت میدانند و
چون انگيزه درونی دارند ،لذا از شکستها نمی هراسند و آن را فرصتی برای برطرف کردن
مشکالت خود در مسير يادگيری می دانند .اما در تبيين رابطه مثبت بين هدف اجتنابی و
ترس از شکست تحصيلی بايد گفت ،اين جهت گيری ،همراه اضطراب و شکست است و
باعث نقص در خودتنظيمی افراد می شود ،بنابراين همين امر باعث افزايش استراتژیهای
مخربی همچون خودناتوانسازی و اهمالکاری در بين افراد میشود .اين افراد از چالشها
دوری می کنند و شکست تحصيلی بيشتری را نشان میدهند .اما درباره هدف عملکردی
نتايج متناقض است .هدف عملکردی نيز باعث افزايش موفقيت تحصيلی میشود اما انگيزه
افراد برای انجام وظايف بيرونی است .در واقع اين افراد فقط برای نشان دادن برتری خود
اقدام می کنند و اهداف خيلی آسان و يا خيلی دشوار را که کسی از عهده انجام آن برنمیآيد،
برمیگزينند.
در تبيين نتايج فرضيههای غيرمستقيم میتوان گفت ،خودشفقتی نگرش عاطفه مثبت نسبت
به خود میباشد که نتايج منفی مانند قضاوت از خود ،نشخوار فکری و افسردگی را در
برندارد .خودشفقتی باعث میشود افراد ترس کمتری از شکست داشته باشند ،و شايستگی
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خود را درک و مالحظه کنند .در اين ميان اهداف پيشرفت میتواند ميانجی مناسبی برای اين
رابطه باشد .افرادی که سبک هدف تبحری يا تسلطی داشته باشند ،يادگيری را به ميل لذت آن
دوست دارند و شکست را به دليل عدم توانايی خود نمیبينند ،اين افراد در صورت شکست
آن را بهعنوان يک تجربه میدانند و سعی در برطرف کردن مانع میشوند .برعکس افرادی که
سبک هدف اجتنابی يا عملکردی دارند ،برای نشان دادن توانايی و مقايسه خود با ديگران،
مدام از شکست ترس داشته و به سمت اهداف چالشی نمیروند .اين افراد از نظر خودشفقتی
نيز درجه پايينتری دارند .همچنين افرادی که شايستگی تحصيلی ادراکشده باالتری دارند ،از
تکاليف چالشانگيز استقبال میکنند و هدف پيشرفت تبحری و تسلطی دارند .تالش و کوشش
بيشتری برای انجام تکاليف انجام میدهند و همين تالش برای آنان مسرتبخش است و از
راهبردهای يادگيری سودمندی استفاده میکنند به همين دليل ترس از شکست کمتری را نشان
میدهند .اهداف پيشرفت بهخوبی و براساس نتايج اين پژوهش میتوانند ميانجی بين
خودشفقتی و شايستگی تحصيلی با ترس از شکست تحصيلی باشند.
نتايج اين مطالعه ،شواهد تجربی مناسبی مبنی بر اين واقعيت که خودشفقتی از طريق هدف
تبحری میتواند واريانسی از موفقيت تحصيلی و کاهش اثرات ترس از شکست تحصيلی را
تبيين کند ،نشان داد .در حالی که رويکرد تسلط -اجتناب و اجتناب -عملکرد رابطه معنیداری
با موفقيت و شايستگی تحصيلی را نشان نداد .با توجه به تحقيقات انجامشده توجه به اين نکته
مهم است که دانشآموزان با جهتگيری اجتنابی ،آموزش گروهی را ترجيح میدهند و اين امر
نشان میدهد که چرا اجتناب از عملکرد برای اين افراد بهترين ارزش را دارد .چون اضطراب
آموزش فردی را ندارد و بنابراين بايد تأثير مثبت يادگيری مشارکتی /گروهی و شاگردی
شناختی برای آن افراد بيشتر مد نظر قرار بگيرد (.)Wacera et al., 2018
نتايج اين پژوهش درباره دانشآموزان انجام شده است ،لذا قابل تعميم به ديگر گروهها
نيست .همچنين استنباطهای علّی از اين پژوهش بايد با احتياط انجام گيرد .پيشنهاد میشود
اين مدل در بين دو گروه پسر و دختر و يا بين دانشآموزان سال اولی و سال آخر بررسی
شود .چون همانگونه که گفته شد شايستگی تحصيلی بهطور زيادی در سالهای اوليه ورود به
دانشگاه شکل میگيرد.
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 آزمون و طراحی الگوی رابطه علیّ شايستگی تحصيلی و، کريم سواری:سهم مشارکت نویسندگان
 و نويسنده مسئول؛ کريم سواری،خودشفقتی با ترس از شکست تحصيلی از طريق اهداف پيشرفت
با همکاری خانم فاطمه فرزادی؛ همه نويسندگان نسخه نهايی مقاله را مورد بررسی قرار داده و
.تائيد نمودهاند
 نويسندگان مراتب تشکر خود را از همه کسانی که با نقد و مشورت در تکميل اين:سپاسگزاری
.پژوهش مؤثر بودهاند اعالم میدارند
 اين مقاله. نويسندگان اذعان می کنند که در اين مقاله هيچ نوع تعارض منافعی وجود ندارد:تضاد منافع
پژوهشی و با همکاری خانم فاطمه فرزادی دانشجوی دکترای روان شناسی تربيتی دانشگاه شهيد چمران
.اهواز انجام شده است
. اين مقاله با هزينه شخصی محقق انجام گرديده است:منابع مالي
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