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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 97-

96. 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 self-

compassion 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, self-

compassion, and achievement goals. 
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 کریم سواری
 فاطمه فرزادی

 چکیده
شفقتی با ترس از شکست يلی و خودمتغيرهای شايستگی تحص در پژوهش حاضر رابطه علیّ

پايه آموزان دختر و پسر ررسی شد. جامعه آماری پژوهش دانشتحصيلی از طريق اهداف پيشرفت ب
روش نفر به  300آموزش و پرورش ناحيه يک شهر اهواز بود. از اين جامعه تعداد دوم مقطع متوسطه 

تگی از نوع تحليل همبس -توصيفی انتخاب شدند. پژوهش حاضرای نمونه گيری تصادفی چند مرحله
 شفقتی، ترس ازخود های شايستگی تحصيلی،مقياسهای پژوهش با استفاده از مسير است. داده

نشان داد که پس از حذف برخی آوری گرديد. نتايج مطالعه شکست تحصيلی و اهداف پيشرفت جمع
شد. نتايج حاکی  تأييدپيشنهادی برازندگی مدل ، دار مستقيم بين متغيرهای پژوهشغيرمعنیاز روابط 

شکست تحصيلی همبستگی منفی، ترس از شفقتی و شايستگی تحصيلی با بين خوداست که 
با هدف تبحری همبستگی  خودشفقتی با اهداف عملکردی و اجتنابی همبستگی منفی، خودشفقتی

ملکردی با شکست تحصيلی همبستگی مثبت و هدف تبحری و عترس از گيری اجتنابی با مثبت، جهت
همچنين نشان داد روابط غيرمستقيم  نتايج تحليل د.ندار نفیهمبستگی مشکست تحصيلی ترس از 

، اما رابطه دارغيرمعنیشايستگی تحصيلی با اهداف پيشرفت از طريق ترس از شکست تحصيلی متغير 
د. نتايج اين يگرد دارمعنی اهداف ياد شدهغيرمستقيم خودشفقتی با ترس از شکست تحصيلی از طريق 

آموزان، شايسته است که س از شکست تحصيلی در دانشمنظور کاهش ترکند بهمطالعه پيشنهاد می
 آموزان تقويت نمود.ی تحصيلی و خودشفقتی را در دانشمقوله شايستگ
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 مقدمه
عنوان راهی مهم برای ترقی فرزندانشان ها، آموزش و پرورش بهز خانوادهدر ميان بسياری ا

صورت حتمی اشتغال شود، اگرچه موفقيت دانشگاهی بهاقتصادی تلقی می -ان اجتماعیاز نردب

صادی باالتر، درآمد و کند، اما پيامدهای آن در آينده شانس رده اجتماعی و اقتنمی را تضمين

مسئله حياتی با پيامدهای  دهد. بر عکس، شکست تحصيلی يکيش میآل را افزازندگی ايده

شود که ممکن است به کاهش د فرد، خانواده و جوامع محسوب میمدت برای خوطوالنی

 ,Birney, Burdick and Teeva (.Nsiah, 2017) مندی و فقدان مشارکت مدنی مبدل شودبهره

کنند گيرند و استدالل میشخصی در نظر میرا در زمينه بين  تجربيات موفق و شکست (1969)

که جامعه، کنند اند ترس ايجاد کند. آنان بيان میتوامکان عدم دستيابی به يک هدف می که

های مختلف تحصيلی و هايشان در زمينهبا موفقيتکند و افراد را اهداف عالی را مشخص می

ن دام در حال ارزيابی خود با ديگراآموزان، مکند. به همين دليل، دانشگذاری میکاری ارزش

ری مقياسی مهم شان هستند. در اين بين، فشار برای برتبر حسب عملکرد تحصيلی و مهارتی

 & Zhang, Luo, Che) های مختلف کاری و مدرسه استها در محيطدر مورد موفقيت آن

Duan, 2017 .)د و کسانی که شوناز عواقب ناگوار شکست نااميد می به همين منوال، افراد

ترس از شکست دارند به راحتی بخاطر از دست دادن ارزش و احترام خود در پيش چشم 

ها با مدل يافته اين(. Cheng, Lau & Chan, 2014; Marin et al., 2011) ديگران ترس دارند

 کند،(. اين مدل تأکيد میLazarus & Folkman, 1984) توزيع شناختی استرس مطابقت دارد

ه بستگی به ارزيابی شخصی از عنوان يک وضعيت ديناميک و پويا شناخته شده کبه استرس

های رفتاری به آن موقعيت دارد. اين مدل بر تعامالت بين خصوصيات ها و پاسخمحرک

، 8ترس از شکست .(Zhang et al., 2017) کنداجتماعی تأکيد می –شخصی و عوامل موقعيتی

صی های موقعيتی يا محيطی و منابع شخدم تعادل بين خواستهی است که از عشناختترسی روان

گردد ارزيابی می گيرد و در آن ميزان توانايی فرد در انجام عملکردشسرچشمه میشده ادارک

کننده تجارب هيجانی منفی، احساس نابسندگی و بينیپيشتواند به میبطوريکه اين ترس 

 (.Duan & Guo, 2015) حقارت منجر شود
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وجهی ترس از شکست، انگيزه اجتناب است که با تجربه شرم و خجالت همراه چندشکل 

ی مانند نظارتی زيادراهبردهای خود باشد. افرادی که ترس از شکست بااليی دارند،می

نی و عملکرد اجتنابی را اتخاذ کاری در انجام وظايف محوله، بدبيسازی، اهمالخودناتوان

ضعيف و انگيزش  شان مانند گرفتن نمره هایر عملکرد تحصيلیلب تأثير منفی دکنند که اغ می

درونی کم دارد و منجر به بهزيستی و سالمت روانی کمتر از جمله کاهش رضايت و لذت از 

 Rahmani) فردی خواهد شدارهای بينموفقيت در تحصيل و اضطراب باال و کاهش رفت

Javanmard & Mohammadi, 2017 .)،عنوان يک ترس از شکست را به بيشتر مطالعات اخير

امکان شکست وجود دارد کننده و احساس اضطراب در شرايطی که گرايش به ارزيابی تهديد

های نشان داد که ترس از شکست با سبک در پژوهش خود Stuart (2013)اند. تعريف کرده

وقتی  شکست بااليی دارند گيری هدف افراد مرتبط است. افرادی که ترس ازاسنادی و جهت

دهنده توانايی پايين تر نشانشوند، معتقدند چالش سخترو میهای علمی دشوار روبهبا چالش

گيری جهت شوند و معموالًر خسته میموزان قبل از تالش برای کاآها است. اين دانشآن

، اين ناميد 8اين پديده را درماندگی آموخته شده Dweck (1975)گزينند. هدف اجتناب را برمی

ها بت به توانايی واقعی و بالفعل آنی کمتر نستدهنده خودکفايست که نشانالگو باور نادرستی ا

ها دادند دانشجويان بخصوص سال اولیدر پژوهش خود نشان  Zhang et al. (2017)ست. ا

گزينند و گيری هدف اجتنابی را برمیصيلی بيشتری بوده و در نتيجه جهتدارای استرس تح

در اين قشر نيز باالتر است. در اين ميان، متغير خودشفقتی عاملی برای بهبود  شکست تحصيلی

افراد را در برابر  عنوان يک محافظ شخصی،تواند بهمی اين رابطه است. در واقع خودشفقتی

 Haghbin, McCaffre and Pychyl (2012)ها محافظت کند. در همين راستا، ها و استرسترس

تحصيلی از طريق شايستگی تعديل کاری ط بين ترس از شکست و اهمالارتبا ند کهدنشان دا

توان از خودشفقتی ت میردهای منفی همراه با ترس از شکسلکيابد. برای کاهش برخی عممی

 بهره جست.

 رويکردی تازه درباره سازی شده است؛ مفهوم  Neff (2003)توسط 9سازه خودشفقتی
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 ,Neff‚ Rude & Kirkpatrick) دارد 8در عقايد بودائيسمشناختی است که ريشه بهزيستی روان

خودشفقتی يک شکل سالم ارائه داده است،   Neff (2003)مطابق با تعريفی که(. 2007

مهربانی در مقابل خودقضاوتی، اشتراک انسانی در مؤلفه خودخودپذيری است که دارای سه 

باشد که بر يکديگر اثر متقابل ی میدر مقابل همانند سازی افراط 9مقابل انزوا و ذهن آگاهی

مؤلفه خودمهربانی . (Neff, 2003; cited by Ahi, Hassanzadeh & Tabatabai, 2019) دارند

ر است بااليی دارد قاد خودمهربانیقضاوتی به اين اشاره دارد که شخصی که در مقابل خود

همراه با مهربانی نسبت به خود ديدگاهی متعادل و  ،هاها و بدبياریحتی هنگام مواجه با ناکامی

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 

نند و اين شرايط کیخورند و رنج را تجربه مها شکست میاين امر آگاه باشيم که تمام انسان

افتد ها اتفاق میمعمول بشری در زندگی تمام انسان عنوان بخشی از تجربه)شکست و رنج( به

و  سازی به معنی آن است که افراد نسبت به احساساتو ذهن آگاهی در مقابل همانند

کنند،  ظر بگيرند و تجربهای مناسب و مثبت در نگونهها را بهد آگاه باشند و آنخو هيجانات

 ,Patzak, Kollmayer & Schober, 2017; Odou & Brinker) که از آنان، اجتناب کنندبدون آن

خاطر  مستلزم احساس مهربانی نسبت به خود است که ناشی از گشودگی خودشفقتی(. 2014

 Krieger, Sanderشود )های شديد مسدود نمیها و پيشداوریوسيله قضاوتفرد است که به

Martig, Brink & Berger, 2016عبارت ديگر، حس مشترک انسانی، مرکز و هسته (. به

تباه و درگير رفتارهای ها دچار اشمتضمن اين بينش است که همه انسانخودشفقتی است که 

نوعی ذهن آگاهی است  کامل نيست و اساساً هايشان هميشه و الزاماًشوند و فعاليتناسالم می

(Samaie & Farahani, 2011)دشفقتی در پذيرش . در اين راستا و با توجه به اهميت سازه خو

 Ghadampour, Rashidi, Yousefvand, Enayati, andها ها و توانايیخود با تمام ضعف

Maleki (2018) توان در افراد مختلف بهشفقتی را میدر پژوهش خود نشان دادند که خود نيز-

 خود و محيط اطراف دارند از طريق درمان مبتنی  خصوص افراد افسرده که نگاه منفی نسبت به
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نيز نشان دادند  Neff, Hsieh, and Dejitterat (2005)افزايش داد. بر پذيرش و تعهد 

 گرا رابطه مثبت و با اهداف عملکردی رابطه منفیآموزان با اهداف تسلطدانشخودشفقتی 

ها و عدم ر در مواجه با شکستس از شکست کمتشده و تردارد. اين رابطه با شايستگی درک

با راهبردهای  همچنين خودشفقتی. شفقتی همراه استخودموفقيت تحصيلی در افراد دارای 

تنابی رابطه منفی دارد. اين های اجحساسات رابطه مثبت و با استراتژیای متمرکز بر امقابله

رويکرد درمانی  های علمی سودمند است.در زمينه های انگيزشی مرتبط با خودشفقتیجنبه

ويژه در هنگامی که مبتال به کند ذهن دلسوزی بهآموزان کمک میبه دانش 8شفقتیخودذهن 

 حمله به خود و احساس شرم و گناه هستند، داشته باشند که رضايت از زندگی و خودشفقتی

در فراتحليل  نيز Baillargeon (2017)(. Neff, 2003) دهدطور چشمگيری افزايش میرا به

گرا گيری تسلطاين نتجيه رسيد افراد دارای جهت رابطه بين خودشفقتی و انگيزه پيشرفت به

در پژوهش  Neff et al. (2005)دهند. ا نشان میخودشفقتی باالتر و انگيزه پيشرفت بيشتری ر

ای و شکست تحصيلی، به اهداف پيشرفت، راهبردهای مقابله خود تحت عنوان خودشفقتی،

شکست تحصيلی و اهداف اجتنابی و عملکردی ترس از دند که خودشفقتی با اين نتيجه رسي

ای مبتنی بر احساسات از جمله انزوا و انکار رابطه منفی داشت و همچنين با راهبردهای مقابله

در پژوهش خود تحت عنوان رابطه بين خودشفقتی  Akin (2008) همبستگی نداشت. همچنين

 گاهی و ابعاد مثبت خودشفقتیذهن آ رسيد که خودمهربانی،و اهداف پيشرفت، به اين نتيجه 

بيش از حد بر  گراست و خودسرزنشی، انزوا و تمرکزگيری هدف تسلطبين جهتپيش

گيری اجتنابی و کننده اهداف جهتبينیپيش شفقتیدابعاد منفی خو بار وموضوع فاجعه

 عملکردی هستند.

های عنوان يکی از زمينههای فردی را بهنگيزهشناسی يادگيری، اهداف و اکارشناسان روان

شناختی و روان از جمله عواملاند. گيری و موفقيت تحصيلی معرفی کردهمشخص در ياد

 ,Nasiri, Pour-Safarاست )« تعيين هدف»های مختلف مؤثر بر عملکرد و يادگيریانگيزشی 

Taheri, Sedighi Pashaky & Asadi-Louyeh, 2017 .)عنوان موضوع مهم در به نظريه هدف

های هدف مختلفی را اتخاذ گيریوفقيت شناخته شده است. افراد جهتتحقيقات انگيزشی و م
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های انجام تژیارچوبی را برای نوع برخورد با اطالعات و استرانوبه خود چکه به کنندمی

ترين رجستهيکی از ب 8توان گفت، اهداف پيشرفتمی(. Puspoky, 2018کند )وظايف تعيين می

های خصوص در حيطههومی برای ادراک عملکرد افراد بههای مفترين چارچوبو کامل

ها ميز و شکست فراگيران و انگيزش آنآارتی است که همچنين تجارب موفقيتآموزشی و مه

ای هستند ويژه اهدافپيشرفت،  اهداف منظور از(. Kaplan & Flum, 2010) کندرا تبيين می

 Urdan) کنندمیانتخاب مثالً مدرسه( ) رای دستيابی به موفقيت در يک بافت خاصکه افراد ب

& Schoenfelder , 2006; cited by Atashafroz, 2014.) 

است که انگيزه افراد برای هايی ترين چارچوبدر سيستم دانشگاهی، تئوری هدف از مهم

تلف و تجربيات ذهنی را تبيين خهای مفسير آنان از تجاربشان در موقعيتچگونگی ت مطالعه،

های پيشرفت، به صورت -گيری هدف(. در طول تکامل، نظريه جهتDiseth, 2015کند )می

 Elliot and McGregor (2001)بندی که توسط اند. در آخرين تقسيمبندی شدهگوناگون تقسيم

اند فتهطور معمول مورد بررسی قرار گربه ، سه نوع هدف پيشرفت کهصورت گرفته است

اهداف  گيری هدف عملکردی شاملو دو جهت 9گيری هدف تسلطیعبارت است از: جهت

گيری (. افرادی که جهتPuspoky, 2018) 4عملکرد -و اهداف اجتناب 3عملکرد -رويکرد

ف و هدف تسلطی دارند تالش برای يادگيری، تسلط بر شايستگی، انگيزه بيشتر در انجام وظاي

 گيری هدف تسلط همراه با يادگيری عميق، افزايش تالش دررند. جهتلذت از انجام کار دا

های مختلف شناختی و يز دارند. اين افراد از استراتژیانگتکميل وظايف و انجام وظايف چالش

(. در Lin, Cherng, Chen & Peng, 2017کنند )ای افزايش موفقيت خود استفاده میبررفتاری 

ه با ديگران دنبال نشان دادن توانايی خود در مقايسردی بهابل، افراد دارای هدف عملکمق

شايستگی باالی  دنبال نشان دادن توانايی وعملکرد به -گيری رويکردهستند. افراد با جهت

عملکرد، مايل به اجتناب از  -گيری اجتنابابل ديگران هستند در حالی که جهتخود در مق

 گيری به عبارت ديگر، افراد دارای جهت ند.نشان دادن توانايی کم خود به ديگران هست
 

                                                           
1-  achievement goals 
2-  mastery goals 

3-  performance-approach goals 

4-  performance avoidance goals 
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جتنابی از انجام وظايف گيری اخواهند خوب بنظر برسند در حالی که جهتعملکردی می

 Kareshki, Mirdoragh and(. Lin et al., 2017) کنند تا شکست نخوردنداجتناب می

Hamzehlo (2013) اف رويکردی و نيز در پژوهش خود نشان دادند که اهداف تبحری، اهد

 Wacera, Mwaura, and، در اين راستاداری دارند. ی با سالمت روان رابطه منفی معنیاجتناب

Dinga (2018) رفت و موفقيت تحصيلی در بين دانشنيز در بررسی رابطه بين اهداف پيش-

گيری تسلط و موفقيت تحصيلی وجود هتآموزان به اين نتيجه رسيدند که رابطه مثبتی بين ج

ها نيز برخوردارند. نتيجه باالتری برای پيشرفت حتی در شکستارد و اين افراد از انگيزه د

-اجتناب و عملکرد -گيری تسلط، تسلطجه اين پژوهش رابطه مثبت بين جهتجالب تو

 دست آمده از پژوهشه ين يافته پژوهش بر خالف نتيجه باجتناب با موفقيت تحصيلی بود که ا

Sideridis and Kaplan (2011) گيری عملکردکه رابطه معکوسی بين دو سطح جهت است- 

 ,FerradásMdel,  Freireدست آورده بودند. ه اجتناب و موفقيت تحصيلی ب -تسلطاجتناب و 

Valle and Núñez (2016)  ،نيز در پژوهش خود نشان دادند که در شرايط رقابتی دانشگاه

کند برای محافظت از خويشتن آموزان را وادار میترس از شکست تحصيلی بعضی از دانش

چنين ترس از شکست تحصيلی نوع سازی استفاده کنند. همهای خودناتوانخود، از استراتژی

 -گيری هدف اجتنابده و اين افراد بيشتر جهتقرار دا تأثيرهای افراد را نيز تحت گيریجهت

نيز در پژوهش  Engel, Noordlijk and Spoelder (2018)همچنين، گزينند. عملکرد را برمی

گری خودشفقتی، مقابله با ترس از شکست با ميانجیخود با عنوان استفاده از مديتيشن برای 

ن شود. ايت منفی است که مانع کارآفرينی مینشان دادند که ترس از شکست، جزو احساسا

ند از طريق مراقبه باعث ايجاد نگرش مثبت نسبت به خود تواپژوهش نشان داد که خودشفقتی می

 دهد. شده که همين امر ترس از شکست در انجام وظايف و تکاليف را به نوبه خود کاهش می

کننده اثرات منفی شکست تواند تعديليگری که میها، متغير دبنا به شواهد و بررسی

شايستگی تحصيلی  DiPerna and Elliott (1999) است. 8تحصيلی باشد، شايستگی تحصيلی

رنده که به ها و رفتارهای يادگيها، نگرشبعدی متشکل از مهارتعنوان يک ساختار چندرا به

ی تحصيلی را دارای دو حوزه اند. آنان شايستگکند، تعريف کردهموفقيت تحصيلی کمک می

                                                           
1-  academic competence 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ferrad%C3%A1s%20Mdel%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27210248
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Freire%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27210248
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Freire%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27210248
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Valle%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27210248
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=N%C3%BA%C3%B1ez%20JC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27210248
https://journals.aom.org/doi/10.5465/AMBPP.2018.11470abstract
https://journals.aom.org/doi/10.5465/AMBPP.2018.11470abstract
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علمی مربوط به های دامنه مهارت 9وردهای تحصيلی.و دستا 8های علمیدانند: مهارتمی

سازد تا در محيط دانشگاهی آموزان را قادر میشناختی پايه و اوليه است که دانشهای توانايی

 ( خواندن9( رياضيات و تحقيقات علمی، 8و مدرسه عمل کنند. اين حوزه شامل سه بخش است: 

 (.Foshee, 2013) تفکر انتقادی (3و نوشتن، 

رفتارهای خاص در ها و شگاهی مربوط به نگرشتاوردهای دانها و دسحوزه توانمندی

کند. اين حوزه مطالعه، انگيزه و تعامل ظهور می هایفردی، مهارتهای بينچهار حوزه مهارت

ان نسبت به رفتارهای علمی و گيرد: ديدگاه آنآموزان را در نظر میآگاهی عاطفی دانش

های جديد و چگونگی جه با يادگيریکرد آنان هنگام مواها، استادان و همکالسيان، روي نگرش

واقع شايستگی تحصيلی، شود. در رای يادگيری و پيشرفت را شامل میتعهد و پايبندی آنان ب

اره عملکرد و پيشرفت ها و رفتارهايی است که منجر به قضاوت دربها، نگرششامل مهارت

ار و ناآشکاری است های آشکو ترکيبی از دانش، رفتار و مهارتشود آموز میتحصيلی دانش

 دهد که وظايف خود را به شکل اثربخشی انجام دهده فرد اين توانايی و ظرفيت را میکه ب

(Mah & Ifenthaler, 2018تحصيلی )تواند می (. از سوی ديگر، کاهش انگيزه و شکست )افت

های ها و مهارتباشد. تغيير رفتار، افکار، نگرش ناشی از کاهش شايستگی تحصيلی

 ,Maltais, Duchesne) تواند در قالب شايستگی تحصيلی تحقق پيدا کندآموزان می شدان

Ratelle & Feng, 2015.) 

Mah and Ifenthaler (2018) شايستگی  مهارت برای ارتقاء 5يشنهادی شامل مدلی پ

های های يادگيری، خودنظارتی، مهارتدند که شامل، مديريت زمان، مهارتتحصيلی ارائه دا

ی اظهار داشتند که در يک محيط يادگيرآنان همچنين  .های تحقيقاتی استو مهارتفنی 

 Jenkins and. گرا رابطه مثبت داردگيری هدف تسلطسازگار، شايستگی تحصيلی با جهت

Demaray (2015) تر در تر و احساس اضطراب بيشستگی تحصيلی پاييننشان دادند، شاي

شود. مشغولی و پيشرفت تحصيلی میهای انگيزه، دلينهآموزان منجر به کاهش در زمدانش

Blair (2017) ها انتظار دسترسی ان داد دانشجويان بخصوص سال اولیدر پژوهش خود نش

                                                           
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 

را در  عث افت شايستگی تحصيلی شده و آناناحساس بد نسبت به محيط دانشگاه و اساتيد، با

دهد. بنابراين ميزان باالی حمايت در اين قشر از دانشجويان معرض شکست تحصيلی قرار می

نيز در پژوهش خود تحت  Mah and Ifenthaler (2018)از اهميت بااليی برخورد دارد است. 

سسات آموزش دند که مؤتحصيلی به اين نتيجه رسيعنوان ادراک دانشجويان از شايستگی 

اين  ؛عالی بايد پاسخگوی نيازهای دانشجويان باشند و حمايت کافی از آنان را به عمل آوردند

زيرا شايستگی تحصيلی افراد در  چالش بخصوص در سال اول ورود به دانشگاه حياتی است

 يان سالهمچنين نشان دادند که دانشجو Mah and Ifenthaler (2018)گيرد. آن مقطع شکل می

گيری شايستگی تحصيلی خود های تحقيقاتی را در شکلاول، نقش اعتماد به نفس و مهارت

در پژوهش خود نشان دادند که در بين زنان  Mamo, Gosa and Hailu (2017)دانند. مؤثر می

دف تسلط رابطه مثبت گيری هپذيری تحصيلی و جهتدانشجو شايستگی تحصيلی با انعطاف

 د.دار دارمعنی

آموزان و و اثرات شکست تحصيلی بر خود دانششده و اهميت با توجه به مطالب گفته

دشفقتی با جامعه، هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه علی شايستگی تحصيلی و خو

اين، در راستای اهداف اين گری اهداف پيشرفت است. بنابرشکست تحصيلی با ميانجی

 ها است؟برازنده داده 8پيشنهادی ارائه شده در شکل  پژوهش اين سؤال مطرح است که آيا مدل

 

 
Figure 1.  

Conceptual model of the relationship between academic competence and self-

compassion with fear of academic failure through achievement goals 
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 روش

 گیری جامعه آماری، نمونه و روش نمونه
آموزان توصيفی همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر کليه دانش روش پژوهش،

دختر و پسر پايه دوم مقطع متوسطه دوم ناحيه يک آموزش و پرورش اهواز بودند که در سال 

گيری از روش نمونه ها،منظور انتخاب آزمودنیمشغول به تحصيل بودند. به 99-97تحصيلی 

نفر بودند که ابزارهای  300کنندگان در اين پژوهش ای استفاده شد. مشارکتتصادفی خوشه

شکست تحصيلی، شايستگی تحصيلی، اهداف پيشرفت و خودشفقتی را تکميل کردند. 

آموزان در اين پژوهش همچنين به منظور رعايت مالحظات اخالقی و انسانی، مشارکت دانش

های مبستگیف معيار و ههای توصيفی که ميانگين، انحرابرای محاسبه شاخصداوطلبانه بود. 

منظور بررسی و به 98نسخه  SPSSشد، از برنامه را شامل میمربوط به متغيرهای مطالعه 

ه، از مستقيم و اثر کلی هر يک از متغيرهای مستقل بر متغيرهای وابستمستقيم و غير اثرهای

 .شداستفاده  98نسخه  AMOSافزار روش تحليل مسير به کمک نرم
 

 ابزار پژوهش

ای ماده 99مقياس  از شايستگی تحصيلیبرای سنجش  :9شایستگي تحصیليرسشنامه پ

Diperna & Elliott (1999)  تا ( 8) ًمخالفم از کامالای پنج درجهکه به صورت طيف ليکرت

های تحصيلی و مقياس مهارتخرده شود و دارای دو گذاری میهنمر( 5) کامالً موافقم

پايايی اين ابزار به  Diperna (2006)ش در پژوهفاده شد. ، استتوانمندسازی تحصيلی است

 تا 11/0و به روش بازآزمايی بين  99/0تا  94/0ها بين مقياسروش آلفای کرونباخ برای خرده

 کارشناسان بررسی شد که همبستگی وسيلهبهزار همچنين روايی محتوايی اب. دست آمده ب 97/0

در پژوهش حاضر بود.  95/0تا  38/0ها بين مقياسهها در مورد خردبندی ارزياببين درجه

 دست آمد.ه ب 10/0ار به روش آلفای کرونباخ پايايی ابز

 برای سنجش ترس از شکست تحصيلی، از ترس  :2تحصیلي شکستاز ترس پرسشنامه 
 

                                                           
1-  academic competence questionnaire 

2-  fear of academic failure questionnaire 



 931 …آزمون و طراحي الگوی رابطه عليّ شایستگي تحصیلي و خودشفقتي با ترس از 

( تا 8مخالفم ) ای از کامالًدرجهصورت مقياس پنج که به Sevari (2017)از شکست تحصيلی 

ماده تشکيل شده  80شده از ، استفاده شد. پرسشنامه يادشودگذاری می( نمره5) موافقم کامالً

تحليل عاملی ها از طريق دست آمد. روايی مادهه ب 79/0ها ت. پايايی آلفای کرونباخ کل مادهاس

؛ 99/9؛ نسبت مجذور کای به درجه آزادی برابر 45/78)آزمون مجذور کای برابر  تأييدی

( 058/0و ريشه ميانگين مجذورات خطای تقريب برابر  90/0دگی تطبيقی برابر شاخص برازن

 دست آمد. ه ب 19/0بررسی و تأييد شد. در پژوهش حاضر پايايی اين ابزار به روش آلفای کرونباخ 

ای اهداف ماده 89رای سنجش اهداف پيشرفت از پرسشنامه : ب9اهداف پیشرفتپرسشنامه 

مقياس با ماده و چهار خرده 89تفاده شد. پرسشنامه يادشده از اس Sevari (2012)پيشرفت 

ده ما 3گرايی و عملکرد اجتنابی که هر کدام دارای گريزی، عملکردعنوان تبحرگرايی، تسلط

 ای ليکرت از کامالًدرجهصورت مقياس پنج بهگذاری آن است تشکيل شده است. شيوه نمره

از طريق آلفای کرونباخ  پرسشنامهگيرد. پايايی رت می( صو8مخالفم ) ( تا کامال4ًموافقم )

گرديد. الزم به ذکر است که  تأييدبررسی و  تأييدیاز طريق تحليل عاملی  و روايی آن 10/0

مقياس هدف تبحری، عملکردی و اجتنابی استفاده شد. در پژوهش حاضر فقط از خردهدر 

، هدف 15/0خ برای هدف تبحری پژوهش حاضر پايايی اين ابزار به روش آلفای کرونبا

 دست آمد.ه ب 19/0و هدف اجتنابی  11/0کردی عمل

 ,Raes, Pommierای ماده 89 از مقياس کوتاه : برای سنجش خودشفقتی2مقیاس خودشفقتي

Van Gucht (2011) andNeff  ای در يک دامنه پنج درجههای اين مقياس استفاده شد. ماده

صورت به 89و  88، 9، 1، 4، 8های گيرند. ضمناً ماده( قرار می5)( تا هميشه 8ليکرت از هرگز )

دهد.  های باالتر در اين ابزار ميزان خودشفقتی باال را نشان میشوند. نمرهگذاری میمعکوس نمره

ضريب آلفای کرونباخ برای  Shahbazi, Rajabi, Maghami and Jolodari (2015)در پژوهش 

ای خودشفقتی ماده 99است. همچنين روايی همزمان آن با پرسشنامه گزارش شده  98/0کل مقياس 

59/0 (05/0p<ب ) دست آمده است. در پژوهش هNeff (2003)  ضريب آلفای کرونباخ اين مقياس

 دست آمد.ه ب 19/0بوده است. در پژوهش حاضر پايايی ابزار به روش آلفای کرونباخ  99/0

                                                           
1-  achievement goals questionnaire 

2-  self-compassion scale 



 911 (9 ی شماره ،9311 بهار و تابستان ،27 سال چهارم، ی دوره) اهواز چمران شهید دانشگاه شناختي روان آوردهای دست

 ها یافته
دهد  نشان می 8متغيرها ارائه شده است. مندرجات جدول  های توصيفی ، شاخص8در جدول 

؛ خودشفقتی (99/89)48/899تحصيلی برابر با  شايستگیکه ميانگين و انحراف معيار متغير 

(؛ هدف 73/8) 05/5؛ هدف اجتنابی(99/9)41/93ترس از شکست تحصيلی  (؛09/1)13/34

 ( است.14/8)58/4( و هدف تبحری 09/8)81/4عملکردی 

Table 1. 

Mean, standard deviation, correlation coefficients and normality of the research variables 

Variable Mean 
Standard  
deviation 

1 2 3 4 5 K-S P 

1. Fear of academic 
failure 

23.48 9.26 -       

2. Self-compassion 34.83 8.02 -0.31
**

 -    2.34 1.025 

3. Mastery goal 4.51 1.84 -0.37
**

 0.48
**

 -   1.22 0.098 

4. Performance goal 4.18 1.02 0.39
**

 -0.16
**

 -0.07 -  1.50 0.210 

5. Performance –
avoidance goal 

5.01 1.73 0.41
**

 -0.15
**

 -0.07 0.10
**

 - 1.61 1.01 

6. Academic 
competence 

199.41 16.69 -0.16
**

 0.10
**

 0.21 0.09 0.08 1.41 0.069 

 

ها، هدف عملکرد اجتنابی دارای بيشترين رابطه همبستگی با ترس با توجه به روابط همبستگی

 -89/0( و شايستگی تحصيلی کمترين رابطه همبستگی را دارا بود )r=48/0از شکست تحصيلی )

=r .) فت. جهت تعيين مورد استفاده قرار گر تحليل مسيرپيشنهادی، روش  مدلبه منظور ارزيابی

برازندگی مورد استفاده قرار گرفتند.  های ترکيبی از سنجه ها پيشنهادی با داده مدلکفايت برازش 

 9در جدول  های برازش ها بر اساس شاخص با دادهشده و مدل اصالحپيشنهادی  مدلبرازش 

 گزارش شده است.
Table 2. 
Fit the proposed pattern with data based on fitness indicators 
Fitness 
Index 

x
2
 df x

2
/df GFI AGFI IFI TLI CFI NFI RMSEA 

Proposed 
model 

1291.15 3 430.38 0.68 0.65 0.55 0.58 0.52 0.60 1.16 

Modified 
model 

6.71 2 3.35 0.98 0.97 0.99 0.99 0.99 0.90 0.03 

 

اصالح دارد. در نتيجه بعد از  پيشنهادی نياز به مدلدهد،  نشان می 9طور که جدول  همان

 .ندتر شد برازنده ها شاخص (اصالح يک خطا )متغير هدف اجتنابی به هدف عملکردی
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 مشخص است، غير از رابطه شايستگی تحصيلی و هدف تبحری؛ 9طور که در شکل همان

دار شدند. از بقيه روابط پيشنهادی بين متغيرها معنی هدف عملکرد اجتنابیهدف عمکردی و 

. در ها از تحليل نهايی حذف شدنددار شدند لذا اينگونه فرضيهآنجايی که روابط يادشده غيرمعنی

( IFI) شاخص برازندگی افزايشی 59/0( CFIمدل پيشنهادی، مقادير شاخص برازندگی تطبيقی )

دست آمد که ه ب( 89/8) (RMSEAو مقدار شاخص جذر ميانگين مجذورات خطای تقريب ) 55/0

برازندگی نامناسب مدل پيشنهادی است، بنابراين مدل يادشده مورد بازنگری قرار گرفت. نشان از 

دار، نتايج تحليل جديد حاکی از آن بود که مقادير شاخص برازندگی پس از حذف روابط غيرمعنی

و مقدار شاخص جذر  99/0 (IFI) ؛ شاخص برازندگی افزايشی99/0( CFIتطبيقی برابر است با )

که نشان از برازندگی مدل است. با توجه به  (03/0) (RMSEAذورات خطای تقريب )ميانگين مج

(، شايستگی تحصيلی به p=59/0مسيرهای مستقيم شايستگی تحصيلی به هدف تبحری ) 9شکل 

 دار هستند.( غيرمعنیp=80/0( و شايستگی تحصيلی به هدف اجتنابی )p=01/0هدف عملکردی )
رابطه علیّ شايستگی تحصيلی و خودشفقتی با ترس از شکست ، ضرايب بتا مدل 9در شکل

 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 
 

-پژوهش با يک ميانجی از روش بوتبرای بررسی روابط غيرمستقيم مسير متغيرهای 

 استفاده شد. Preacher & Hayes (2008)استراپ 
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Table 3.  

Indirect bootstrap coefficients results by Preacher and Hayes in the proposed model 

Path Data Boot Bias 
Upper 

limit 

Lower 

limit 
sig 

Academic competence to 
academic failure by mediating 

mastery goal 
-0.0001 0.0006 0.0007 0.024 -0.022 0.99 

Academic competence to 
academic failure by mediating 

performance goal 
0.019 0.020 0.0004 0.046 -0.0062 0.12 

Academic competence to 
academic failure by mediating 
performance - avoidance goal 

0.019 0.016 0.003 0.046 -0.006 0.15 

Self-compassion to academic 
failure by mediating mastery goal 

-0.160 -0.016 -0.001 -0.090 -0.25 0.0001 

Self-compassion to academic 
failure by mediating performance 

goal 
-0.065 -0.065 0.003 -0.111 -0.111 0.0001 

Self-compassion and academic 
failure by mediating performance-

avoidance goal 
-0.068 -0/067 0.0005 -0.12 -0.12 0.0007 

 

حد باال و پايين مسير شايستگی تحصيلی به ترس از شکست تحصيلی  3طبق نتايج جدول 

تحصيلی و پايين مسير شايستگی ؛ حد باال -099/0و  094/0ه ترتيب از طريق هدف تبحری ب

؛ و حد -0099/0و  0499/0 ترس از شکست تحصيلی از طريق هدف عملکردی به ترتيببه 

هدف عملکرد باال و پايين مسير شايستگی تحصيلی به ترس از شکست تحصيلی از طريق 

-معنیمسير  سهگيرد لذا اين ا در بر میباشد که صفر رمی -009/0و  049/0نابی به ترتيب اجت

تحصيلی از طريق  ترس از شکست . همچنين مسيرهای غيرمستقيم خودشفقتی بهنشدند دار

طريق هدف، خودشفقتی به ترس شفقتی به ترس از شکست تحصيلی از هدف تبحری و خود

مسيرها  ، لذا اينگيرد عملکرد اجتنابی صفر را در بر نمیتحصيلی از طريق هدف  از شکست

 .ندشد دارمعنی
 

 گیری بحث و نتیجه
ی خودشفقتی و شايستگی تحصيلی با ترس از هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه علّ

 شکست تحصيلی از طريق اهداف پيشرفت )هدف تبحری، عملکردی و اجتنابی( بود. اولين

های افتهشکست تحصيلی است که با يترس از خودشفقتی و يافته پژوهش رابطه منفی بين 
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Baillargeon (2017) ،Neff (2003) و Neff et al. (2007)  همسو است. در تبيين اين يافته

توانند توان گفت، خودشفقتی شامل روند بازسازی شناختی مثبت است که در آن، افراد میمی

ند. های مثبت تغيير دههای منفی به جنبهزا از جنبههای خود را در مورد وقايع استرسديدگاه

های فقتی دارند حتی در مواقع شکست و استرسشآموزانی که سطح باالی خودبنابراين، دانش

 ,.Zhang et alتحصيلی با خود مهربان هستند و نگرش قابل قبولی نسبت به خود دارند )

های متمرکز بر با استفاده از استراتژی (. در واقع خودشفقتی به مقابله با احساسات منفی2017

تواند که شکست بعد از وقوع آن نمیپذيرش همراه است. با توجه به اينرشد مثبت و  تفسير،

که ننيم و اييمعکوس شود منطقی است که شرايط پيش آمده را با آرامش و همدردی با خود بب

های خودشفقتی رابطه منفی با استراتژیتوان از اين شکست و ناتوانی ياد گرفت. چگونه می

ارد. در ت نااميد کننده، تمرکز بر شکست و صحبت زياد درباره تجربه منفی دتمرکز بر احساسا

از  شده هستند، از شکست و تجربه هيجانی بعدخودشفقتی، احساسات منفی آگاهانه پذيرفته

داخلی است و  فرآيندکند خودشفقتی يک اظهار می Neff (2003) نيم. همچنينکار نمیآن فر

ات مثبت و منفی به قبول احساسخودشفقتی در واقع  شود؛میفردی نشامل بحث بين لزوماً

دهد اسات برای ديگران. نتايج نشان میبه بيان اين احسنه گی دارد توسط خود فرد بست

شويم، نيازی به انکار، سرکوب کردن و يا ده روبرو میهنگامی که با تجارب منفی و نااميد کنن

ن احساسات را تصديق کرد، پذيرفت و شناخت. توان اياجتناب از احساسات نيست، بلکه می

مداخالت خودشفقتی  Kyeong (2013)و  Hope (2014)طبق تحقيقات صورت گرفته توسط 

ند کمک کند. خودشفقتی آموزانی که دارای استرس و ترس زيادی هستتواند به دانشمی

آورد. در  صورت بالفعل دررد به استرس و شکست تحصيلی را بهتواند پاسخ عاطفی ف می

کنند در صورت بروز نارضايتی و مواجهه با پيشنهاد می Leary and Allen (2010) همين راستا

مشکالت، ضروری است با خود مهربان باشيد. همچنين خودشفقتی با راهبردهای مقابله 

 های اجتنابی دارد. ه مثبت و رابطه منفی با استراتژیهيجانی رابط

گرا( و رابطه منفی ثبت خودشفقتی با هدف تبحری )تسلطيافته ديگر پژوهش، رابطه م

 .Neff et alو  Akin (2008) هایلکردی و اجتنابی است که با يافتهخودشفقتی با اهداف عم

دهند که خودشفقتی رابطه مثبتی با انگيزه درونی دارد. اين نشان میهمسو است. نتايج  (2005)
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ه درگير مند ب رسد عالقهع نااميدکننده به نظر میز شکست و مواجهه با وقايافراد حتی بعد ا

گيری هدف د که اين خصوصيت افراد دارای جهترو هستنشدن در موضوع و چالش پيش

تر ست. اين امر ممکن است از اين واقعيت ناشی شود که افراد دارای خودشفقتی باالاتسلطی 

مندی ی را به خاطر عالقهربه يا نااميدکنند و اين تج خود را به خاطر شکست سرزش نمی

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 

تر  ود مهربانبه حفظ خودانگاره خود هستند و نسبت به خخودشفقتی باال هنگام شکست، قادر 

ست. آنان هستند، از اين موضوع آگاه هستند که شکست بخشی از تجربه مشترک انسانی ا

عنوان يک شانس برای يادگيری های شکست را بهپذيرند و تجربهاحساسات منفی خود را می

 دهد با اهداف دانشگاهیپذيری به افراد اجازه میگيرند. اين انعطافو رشد بهتر در نظر می

گيری تسلط در مواجه با تجربيات ناموفق زندگی به عوض زگارتر باشند. افراد داری جهتسا

اس ضرر پردازند. آنان احسبررسی عوامل منجر به شکستشان می سرزنش و يا انتقاد از خود به

(. از سوی ديگر، وقتی افرادی که Akin, 2008تری نسبت خود دارند )کمتر و نگرش مثبت

دارند، فقط به فکر نشان دادن برتری خود در مقايسه با ديگران هستند.  گيری عملکردیجهت

و شروع به سرزنش و خودانتقادی شود ت، خودانگاره ضعيف آنان تهديد میدر صورت شکس

کنند. اين بار تمرکز میستند و بيش از حد بر موضوع فاجعهکنند، نسبت به خود مهربان نيمی

 (.Akin, 2008وردارند )از خود دلسوزی کمتری برخ افراد

از شکست تحصيلی بود که  يافته ديگر پژوهش رابطه منفی بين شايستگی تحصيلی و ترس

تگی تحصيلی شامل بسياری از همسو است. شايس Martin and Marsh (2008)های با يافته

عه های حياتی چون خواندن، نوشتن، محاسبه، حل مسئله، حضور و پرسش و مطالمهارت

منظور انجام هر چه بهتر آموزان بههای دانشها و توانايیستگی تحصيلی در مهارتاست. شاي

 هایز عاملکند و اهای تحصيلی بروز میی و به عهده گرفتن مناسب مسئوليتتکاليف درس

آموز را برای تحمل تواند ظرفيت دانشرود و میمهم موفقيت در مدرسه به شمار می

در واقع شايستگی تحصيلی (. Martin & Marsh, 2008اال ببرد )ها يا موانع احتمالی ب شکست

تواند ارتقاء کيفيت عملکرد تحصيلی آموزان میآوری دانشتأثير مستقيم و غيرمستقيم بر تاببا 
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رسی در سايه شايستگی های آموزشی و د ببرد. در واقع رسيدن به موفقيتآموزان را باال دانش

تواند نگاه و عاطفه وجه سيستم آموزشی بوده است که میرد تآموزان همواره موتحصيلی دانش

های کادر المی و در دانشگاه از طريق حمايتهای بيرونی و کآموزان را از طريق پاداشدانش

آموزی شايستگی کافی در خود نسبت به دهد. اگر دانشدانشجو ارتقاء  -کارکنان و رابطه استاد

دست ه گزيند و بيشتر برای بهدف تبحری را برنمی گيریجهت دانشگاه حس نکند، مسلماً

شدن و ترس از ها بخاطر جلوگيری از شرمنده ها و موقعيتآوردن پاداش يا دوری از چالش

 دهد.ين امر شکست تحصيلی را افزايش میگزيند و هممیارزيابی منفی را بر

حصيلی و گيری اجتنابی با ترس از شکست تآخرين يافته پژوهش رابطه مثبت جهت

 Waceraهدف تبحری و عملکردی با ترس از شکست تحصيلی بود که با يافته  نفیرابطه م

et al. (2018)  .آموزانی که دارای اهداف تسلط و تبحری هستند، کمتر به دانشهمسو است

ها يادگيری مطالب مهم است. مالک دهند، زيرا برای آنرقابت بين خود و ديگران اهميت می

دانند و ترين وسيله برای رسيدن به موفقيت میها مطلق است و تالش را مهمنبرتری در آ

هراسند و آن را فرصتی برای برطرف کردن یها نمچون انگيزه درونی دارند، لذا از شکست

دانند. اما در تبيين رابطه مثبت بين هدف اجتنابی و مشکالت خود در مسير يادگيری می

گيری، همراه اضطراب و شکست است و ت، اين جهتبايد گفتحصيلی ترس از شکست 

های شود، بنابراين همين امر باعث افزايش استراتژیافراد می باعث نقص در خودتنظيمی

ها شود. اين افراد از چالشکاری در بين افراد میسازی و اهمالمخربی همچون خودناتوان

ما درباره هدف عملکردی دهند. اکنند و شکست تحصيلی بيشتری را نشان میدوری می

شود اما انگيزه نتايج متناقض است. هدف عملکردی نيز باعث افزايش موفقيت تحصيلی می

افراد برای انجام وظايف بيرونی است. در واقع اين افراد فقط برای نشان دادن برتری خود 

آيد، برنمی کنند و اهداف خيلی آسان و يا خيلی دشوار را که کسی از عهده انجام آناقدام می

 گزينند.برمی

نگرش عاطفه مثبت نسبت  توان گفت، خودشفقتیهای غيرمستقيم میدر تبيين نتايج فرضيه

نشخوار فکری و افسردگی را در  باشد که نتايج منفی مانند قضاوت از خود،به خود می

 شود افراد ترس کمتری از شکست داشته باشند، و شايستگیبرندارد. خودشفقتی باعث می
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انجی مناسبی برای اين تواند ميند. در اين ميان اهداف پيشرفت میخود را درک و مالحظه کن

افرادی که سبک هدف تبحری يا تسلطی داشته باشند، يادگيری را به ميل لذت آن  رابطه باشد.

اين افراد در صورت شکست بينند، را به دليل عدم توانايی خود نمی دوست دارند و شکست

عکس افرادی که شوند. برنند و سعی در برطرف کردن مانع میدانوان يک تجربه میعآن را به

ران، ود با ديگسبک هدف اجتنابی يا عملکردی دارند، برای نشان دادن توانايی و مقايسه خ

از نظر خودشفقتی  روند. اين افرادداشته و به سمت اهداف چالشی نمی مدام از شکست ترس

ه باالتری دارند، از شدافرادی که شايستگی تحصيلی ادراک ند. همچنينتری دارنيز درجه پايين

کنند و هدف پيشرفت تبحری و تسلطی دارند. تالش و کوشش انگيز استقبال میتکاليف چالش

بخش است و از دهند و همين تالش برای آنان مسرتشتری برای انجام تکاليف انجام میبي

يل ترس از شکست کمتری را نشان کنند به همين دلمی دهای يادگيری سودمندی استفادهراهبر

توانند ميانجی بين ی و براساس نتايج اين پژوهش میخوبدهند. اهداف پيشرفت بهمی

 تحصيلی باشند. تصيلی با ترس از شکسخودشفقتی و شايستگی تح

دف ه خودشفقتی از طريق هنتايج اين مطالعه، شواهد تجربی مناسبی مبنی بر اين واقعيت ک

تواند واريانسی از موفقيت تحصيلی و کاهش اثرات ترس از شکست تحصيلی را تبحری می

داری عملکرد رابطه معنی -اجتناب و اجتناب -نشان داد. در حالی که رويکرد تسلط ،تبيين کند

وجه به اين نکته شده تنداد. با توجه به تحقيقات انجام با موفقيت و شايستگی تحصيلی را نشان

دهند و اين امر جتنابی، آموزش گروهی را ترجيح میگيری اآموزان با جهتست که دانشمهم ا

دهد که چرا اجتناب از عملکرد برای اين افراد بهترين ارزش را دارد. چون اضطراب نشان می

آموزش فردی را ندارد و بنابراين بايد تأثير مثبت يادگيری مشارکتی/ گروهی و شاگردی 

 (.Wacera et al., 2018) فراد بيشتر مد نظر قرار بگيردشناختی برای آن ا

ها آموزان انجام شده است، لذا قابل تعميم به ديگر گروهنتايج اين پژوهش درباره دانش

شود ا احتياط انجام گيرد. پيشنهاد میی از اين پژوهش بايد بهای علّنيست. همچنين استنباط

ی و سال آخر بررسی آموزان سال اولبين دانش و گروه پسر و دختر و يااين مدل در بين د

های اوليه ورود به طور زيادی در سالنه که گفته شد شايستگی تحصيلی بهگوشود. چون همان

 گيرد.اه شکل میدانشگ
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آزمون و طراحی الگوی رابطه علیّ شايستگی تحصيلی و کريم سواری، سهم مشارکت نویسندگان: 
، و نويسنده مسئول؛ کريم سواری يلی از طريق اهداف پيشرفتخودشفقتی با ترس از شکست تحص

با همکاری خانم فاطمه فرزادی؛ همه نويسندگان نسخه نهايی مقاله را مورد بررسی قرار داده و 
 اند. تائيد نموده
از همه کسانی که با نقد و مشورت در تکميل اين  نويسندگان مراتب تشکر خود راسپاسگزاری: 

 دارند. اند اعالم می پژوهش مؤثر بوده
در اين مقاله هيچ نوع تعارض منافعی وجود ندارد. اين مقاله  نويسندگان اذعان می کنند کهتضاد منافع: 

پژوهشی و با همکاری خانم فاطمه فرزادی دانشجوی دکترای روان شناسی تربيتی دانشگاه شهيد چمران 
 اهواز انجام شده است.

 شخصی محقق انجام گرديده است.اين مقاله با هزينه منابع مالي: 
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