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چكيده
هدف اين مطالعه بررسي ارتباط ابعاد کمال گرايي با

نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که در آموزش رياضي

مهارت های مقدماتي دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي

عامل عاطفي کمال گرايي بايد در کنار بقيه عوامل عاطفي

واحد آبادان در رياضيات بود .به اين منظور نمونه ای

نظير اضطراب رياضي و نگرش نسبت به رياضي بايد

شامل  333دانشجو ( 111مذکر و  121مؤنث) که در

مورد توجه قرار گيرد.

نيمسال دوم سال تحصيلي  1391-99در درس رياضيات

کليد واژه گان :کمال گرايي ،مقياس کمال گرايي فراست،

پايه و عمومي ثبت نام کرده بودند بصورت تصادفي

آموزش رياضي ،عملکرد رياضي.

خوشه ای انتخاب گرديد .برای سنجش کمال گرايي از
مقياس کمال گرايي چند بعدی فراست استفاده شد .اين
مقياس شامل خرده مقياس های احساسات والدين،
نگراني در مورد اشتباهات ،ترديد درباره اقدامات ،نظم و
معيارهای شخصي مي باشد .همچنين از  11سؤال  1گزينه
ای برای آزمون مهارت های مقدماتي دانشجويان در
رياضي استفاده گرديد .برای تحليل داده ها از ضريب
همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون خطي چندگانه
استفاده شد .نتـايج بدسـتآمده بيـانگر ارتباط مثبت کمال
گرايي در معيارهای شخصي با مهـارت های مقـدماتي
رياضـي و ارتباط منفي بين کمال گرايي در ترديد درباره
اقدامات با مهارتهایمقدماتيرياضي مي باشد.
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مقدمه
امروزه در آغاز هزاره سوم ،کارکردن با رايانه ها و

عبارت ديگر بين عملکرد رياضي و اضطراب رياضي

شبکه جهاني اينترنت ،گسترش بانکداری الکترونيکي،

ارتباط معني دار وجود دارد و اضطراب رياضي باال با نمره

آشنايي با سرمايه گذاری در بورس و تصميمات اقتصادی

پايين در رياضي مرتبط است .پژوهش های متعددی

به سرعت در حال تبديل به قسمتي از زندگي روزانه

نشانگر ارتباط نگرش مثبت به رياضي با عملکرد بهتر در
والبرگ1

()1882

انسان ها مي شود .آشنايي با مفاهيم پايه رياضي و مهارت

رياضيات مي باشد .برای مثال رينولدز و

های عددی نيازی است که کليد موفقيت در دنيای پيچيده

نشان دادند که نگرش به رياضي متغيری است که بوسيله

عصر جديد مي باشد .اما عليرغم کاربرد وسيع رياضيات

آن مي توان پيشرفت تحصيلي مثبت در رياضيات را پيش

در زندگي و حرفه های مختلف مشکالت يادگيری

بيني کرد .رضويه ،سيف و طاهری( )1394دريافتند بين

رياضيات و عملکرد ضعيف در رياضيات برای بسياری از

نگرش به رياضي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان سال

مردم عادی و حتي آنهايي که دارای تحصيالت دانشگاهي

اول مقطع متوسطه در رياضي رابطه مثبت معني دار وجود

هستند وجود داشته و مشکلي رايج است.

دارد و بين اضطراب رياضي با پيشرفت تحصيلي در
رياضي رابطه منفي معني دار وجود دارد.

پژوهش های موجود در زمينه آموزش رياضيات نشان
مي دهد که عوامل زيادی با عملکرد رياضي مرتبط اند که

کمال گرايي از ويژگي های عاطفي مي باشد که هر

از جمله آنها مي توان به عوامل عاطفي اشاره نمود.

انساني همانند اضطراب مقداری از آن را دارد .فراست و

مکلود )1882( 1در حوزه آموزش رياضيات اعتقاد دارد که

همکاران )1883( 6کمال گرايي را قراردادن معيارهای باال

"تالش ها برای اصالح برنامه آموزشي رياضيات ،اهميت

در عملکرد ،همراه با تمايالت انتقادی بيش از حد در

ويژه ای را بايد بر نقش عالقه اختصاص دهد ،اگر

ارزيابي خود تعريف کرده اند .هاماچک )1819( 1کمال

پژوهش در رابطه با آموزش و يادگيری قرار است که

گرايان را به دو گروه بهنجار(مثبت) و نابهنجار(منفي)

حداکثر تأثير خود را بر فراگيرندگان و آموزگاران گذارد

تقسيم بندی مي کند به اعتقاد وی کمال گرايان بهنجار

الزم است که موارد عاطفي ،موقعيت محوری را در اذهان

افرادی هستند که از کارهای دقيق احساس لذت مي کنند

پژوهشگران داشته باشد .از عوامل عاطفي مرتبط با

و در موقعيت های مناسب و بجا ،چندان وسواسي نيستند.

پيشرفت رياضي در پژوهش ها مي توان به اضطراب

چنين افرادی مانند همه به دنبال معاشرت و پذيرش

رياضي و نگرش به رياضي اشاره کرد(بسانت.)1881،2

ديگران مي باشند و احساس مثبت آنها باعث تقويت

اين دو عامل در پژوهش های فراواني مورد مطالعه قرار

عزت نفس در آنها مي شود و فعاليت آنها را افزايش مي

گرفته اند .برای مثال گرين )1883( 3ادعا مي کند که

دهد .کمال گرايان نابهنجار محدوديت فعاليت خود را

"اضطراب رياضي يک متغير عاطفي مهم مرتبط با عملکرد

برای رسيدن به معيارهای باالی مورد نظرشان نمي پذيرند

رياضي ضعيف مي باشد که در افراد زيادی مشاهده مي

چنين افرادی بيشتر به دليل ترس از شکست به پيش مي

شود" .ما )1888( 4دريافت ،بين اضطراب رياضي و

روند و برای عالي بودن کار نمي کنند و به همين دليل از

موفقيت در رياضي ارتباط معني داری وجود دارد .به

خود يا عمل خود خيلي راضي نيستند.

1 - Mcleod
2 - Bassant
3 - Green
4 - Ma

5 - Reynolda & Walberg
6 - Frost et al
7 - Hamachek
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عواطف مثبت همبستگي دارند .بنابراين اين ابعاد بازتاب

نظريه چند بعدی فراست و همکاران ( )1883در مورد

کمال گرايي بهنجار (مثبت) مي باشند.

کمال گرايي خصوصاً در ميان نوجوانان و جوانان قابل
توجه مي باشد .آنها ابتدا برای سنجش کمال گرايي پنج

پژوهشگران با استفاده از گويه های مقياس کمال

بعد و سپس در نخستين تجديد نظر در سال  1883شش

گرايي چند بعدی فراست مدل های ديگری را ارايه داده

بعد کمال گرايي را معرفي نمودند ،بعد اول نگراني در

اند .استوبر )1889( 1يک مدل با چهار بعد را معرفي مي

مورد اشتباهات )CM( 1است ،که به واکنش های منفي

کند .در اين مدل خرده مقياس های انتظارات والدين و

نسبت به اشتباهات اطالق مي شود ،تمايلي به تفسير

نقادی والدين ترکيب شده و خرده مقياس نقادی و

اشتباهات هم ارز با شکست ،و تمايلي به باور آن که

انتظارات والدين )PEC( 9ساخته شد و خرده مقياس

شخص بدنبال شکست تحسين ديگران را از دست خواهد

های نگراني از اشتباهات با ترديد درباره اقدامات ترکيب

داد .بعد دوم ترديد درباره اقدامات )D( 2مي باشد که

شده و خرده مقياس ترس و ترديد از

اشتباهات8

تمايل به احساس آن است که کارها و اقدامات به صورت

( )CMDخواهد بود خرده مقياس های نظم و

رضايت بخشي کامل نشده اند .سومين بعد انتظارات

سازماندهي ابعاد سوم و چهارم مقياس کمال گرايي چهار

والدين )PE( 3است که بيانگر تمايل به باور آن مي باشد

بعدی ( )MPS-4خواهند بود .پارادون و

همکاران13

که والدين فرد اهداف و انتظارات آن چنان بااليي را معين

( )1888مدل سه بعدی کمال گرايي ( )MPS-3را معرفي

داشته اند که اين انتظارات بيش از حد ،برای فرد بحران

کرده اند .در اين مدل خرده مقياس ترس از

اشتباهات11

آفرين هستند .نقادی والدين )PC( 4چهارمين بعد است

( )FMشامل گويه های خرده مقياس های نگراني از

که تمايل والدين به مشارکت در ارزيابي هميشگي و

اشتباهات و ترديد درباره اقدامات ،خرده مقياس فشار القا
والدين12

( )PPPشامل گويه های خرده

غالباً انتقادی برای کودکشان همراه با تمايل کودک جهت

شده توسط

نهادن ارزش چشمگير برای اين ارزش ها است .بعد پنجم

مقياس های انتظارات والدين و نقادی والدين و جهت

معيارهای شخصي )PS( 1است که تمايل به تعيين

گيری هدف /موفقيت )GAO( 13شامل گويه های خرده

استانداردهای بسيار باال و وضع اهميت بيش از حد بر اين

کاکس14

مقياس های استانداردهای شخصي و نظم است.

نظم6

( )2332با استفاده از تحليل عاملي اکتشافي مقياس

( )Oآخرين بعد است که به عنوان اهميت اولويت برای

مختصر کمال گرايي چند بعدی MPS-B 11را که شامل

نظم مي باشد .فراست و همکاران ( )1883دريافتند که

 22گويه مقياس کمال گرايي چند بعدی فراست را معرفي

ابعاد نگراني در مورد اشتباهات و ترديد در مورد اقدامات،

کرد .اين مقياس شامل پنج بعد احساسات والدين)PP( 16

نقادی و انتظارات والدين رابطه مستقيمي با عواطف منفي

( 1گويه) ،استانداردهای شخصي( 1گويه) ،نظم( 4گويه)،

استانداردهای باال جهت ارزيابي خويش است و

نظير افسردگي و اضطراب و افسردگي و عزت نفس پايين
دارند ،آنها اين ابعاد از کمال گرايي را نابهنجار(منفي)
ناميدند و همچنين ابعاد نظم و معيارهای شخصي با

7

- Stoeber
8 - Parental Expectations and Criticism
9 - Concern over Mistakes and Doubts
10 - Purdon et al
11 - Fear of Mistakes
12 - Perceived Parental Pressure
13 - Goal / Achievement Orientation
14 - Cox
15 - Multidimensional Perfectionism Scale-Brief Version
16 - Parental Perceptions

1

- Concern over mistakes
- Doubts about actions
3 - Parental Expectations
4 - Parental Criticism
5 - Personal Standards
6 - Organization
2
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نگراني از اشتباهات ( 1گويه) و ترديد درباره اقدامات (3

بنابراين رده بندی دانش آموزان با مقياس کلي کمال

گويه) مي باشد.

گرايي به دو گروه دارای اشکال است .رکابدار و

در مورد ارتباط کمال گرايي با عملکرد تحصيلي

سليماني( )1391اضطراب رياضي گونه های مختلف کمال

پژوهش های بسيار کمي صورت گرفته است .براون و

گرايي را در ميان دانش آموزان مقطع راهنمايي با هم

همکاران )1888( 1در ميان دانشجويان مؤنث که در دوره

مقايسه کردند و دريافتند که دانش آموزان کمال گرای

روانشناسي ثبت نام کرده بودند دريافتند که خرده مقياس

بهنجار در مقايسه با دانش آموزان کمال گرای منفي و

معيارهای شخصي با معدل کلي دانشجويان رابطه معني

ناکمال گرا اضطراب رياضي پايين تری دارند .همچنين در

دار مثبت دارد .آکوردينو و همکاران )2333( 2دريافت اند

اين تحقيق بين اضطراب رياضي با نقادی والدين ،نگراني

که استانداردهای شخصي باال با معدل باال ارتباط معني دار

درباره اشتباهات و ترديد درباره اقدامات رابطه مثبت معني

مثبت دارد .همچنين دانشجويان با کمال گرايي بهنجار

دار و با خرده مقياس نظم رابطه منفي معني دار مشاهده

دارای سطوح انگيزه موفقيت باالتری مي باشند .سيپل و

گرديد.

اپيگيان )2331( 3ارتباط کمال گرايي را با نمره درس آمار

ميزان افت تحصيلي در درس رياضي از مشکالت

در ميان دانشجويان کارشناسي بازرگاني بررسي کردند.

رايج دانش آموزان ايراني در همه پايه های تحصيلي مي

نتايج نشانگر رابطه مثبت معني دار بين خرده مقياس

باشد .نتايج و يافته های سومين مطالعه جهاني رياضي

معيارهای شخصي با نمره درس آمار بود .بر خالف انتظار

(تيمز )2333 ،1بر ضعف عملکرد دانش آموزان ايراني در

آنها بين خرده مقياس نظم و نمره آمار رابطه معني دار

حوزه رياضيات تأکيد داشت .نتايج اين مطالعه نشان داد

معکوس مشاهده شد.

که ايران از بين  46کشور شرکت کننده ،در درس رياضي

تا کنون تأثير کمال گرايي کمتر در کالس های رياضي

پايه سوم راهنمايي رتبه  34و در پايه چهارم دبستان رتبه

به ويژه در ميان دانشجويان مورد مطالعه قرار گرفته است.

 22را در ميان  21کشور را دارد .بنابراين الزم است که

تسوی و مازوکو )2331( 4در مطالعه ای تأثير کمال گرايي

علل عدم موفقيت دانش آموزان (دانشجويان) را بررسي

با مقياس کمال گرايي چند بعدی فراست و اضطراب

نمود و متغيرهايي که باعث بهبود عملکرد رياضي دانش

رياضي را برروی عملکرد رياضي دانش آموزان کالس

آموزان (دانشجويان) مي شود را مشخص کرد .با توجه به

ششم تحت امتحان زمان بندی شده و زمان بندی نشده را

عدم وجود مطالعات کافي و مناسب در مورد ارتباط کمال

بررسي کردند .در اين پژوهش اثر اصلي کمال گرايي (در

گرايي با عملکرد رياضي دانشجويان هدف اصلي اين

دو سطح باال و پايين) و اضطراب رياضي (در دو سطح

پژوهش بررسي ارتباط کمال گرايي با مهارت های

باال و پايين) بر عملکرد رياضي معني دار بود و دانش

مقدماتي رياضي دانشجويان مي باشد .همچنين با توجه

آموزان با کمال گرايي باال و اضطراب رياضي پايين

به عدم بررسي روايي سازه مقياس کمال گرايي چند بعدی

عملکرد رياضي بهتری داشتند .به نظر مي رسد اين

فراست در ميان دانشجويان ايراني ،روايي سازه اين مقياس

پژوهش دارای اين ايراد است که به ابعاد مثبت و منفي

نيز با توجه به مدل های معرفي شده برای آن بررسي مي

مقياس کمال گرايي چند بعدی فراست توجه نشده است.

شود بر ايناساس سؤال های پژوهشيزير مطرح مي شود:
 )1کدام يک از مدل های مقياس کمال گرايي چند
بعدی فراست روايي سازه مناسب تری دارد؟

1

- Brown et al
- Accordino et al
3 - Seipel & Apigian
4 - Tsui & Mazzocco
2

5

- Third International Mathematics and Science Study
)(TIMSS
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اعتبار سازه مقياس  FMPSاز روش تحليل عاملي

 )2آيا بين ابعاد کمال گرايي و مهارت های مقدماتي

تأييدی )CFA( 3با استفاده از برآورد حداکثر درست

رياضي رابطه معني دار وجود دارد؟

نمايي استفاده شده است .به اين منظور از شاخص های

روش تحقيق

برازش ،  2

روش پژوهش در اين مطالعه توصيفي و از نوع

 ،  2 dfشاخص نيکويي

برازندگي4

( )GFIو ريشه خطای ميانگين مجذورات

همبستگي مي باشد .جامعه آماری اين پژوهش کليه

تقريب1

( )RMSEAاستفاده شده است .شاخص   2تحت تأثير

دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد آبادان است که در

حجم نمونه مي باشد و معموالً هميشه معني دار است.

نيم سال دوم سال تحصيلي  1391-99در حال تحصيل

بنابراين به عنوان جايگزين شاخص   2 dfاستفاده مي

بوده اند .شيوه نمونه گيری به صورت خوشه ای چند

شود برای مدل های با برازش خوب مقدار آن کمتر از 2

مرحله ای مي باشد .به اين صورت که از بين دانشجوياني

مي باشد(کلين .)1889 ،6شاخص  GFIبرای مدل های

که در کالس رياضي پايه و عمومي ثبت نام کرده بودند

مناسب نزديک  3/8است ،همچنين مقدار شاخص

نمونه ها انتخاب گرديد .نمونه جمع آوری شده شامل

 RMSEAبرای مدل هايي که برازش مناسبي داشته

 333دانشجو ( 111مذکر و  121مذکر) مي باشند که

باشند ،مقداری کمتر از  3/31دارد و مقادير بيشتر از 3/39

دارای دامنه سني  19تا  13سال با ميانگين سني  21/99و

دال بر عدم پذيرش مدل مي باشد(هيو و بنتلر.)1888،1

انحراف معيار  6/68سال مي باشند.

شاخص برازش تطبيقي )CFI( 9برای مدل های مناسب

برای اندازه گيری کمال گرايي دانش آموزان از مقياس

مقداری نزديک به  3/8دارد .با اين حال بعضي از محققين

کمال گرايي چند بعدی فراست )FMPS( 1استفاده شد.

نقطه برش  3/9را برای آن پيشنهاد داده اند .از نرم افزار

اين مقياس شامل  31گويه مي باشد که هر يک از گويه ها

 LISRELنسخه  9/11برای محاسبه اين شاخص ها

با طيف ليکرت ( =1کامالً موافق تا  =1کامالً مخالف)

استفاده شده است .در مرحله دوم خرده مقياس های ابعاد

اندازه گيری مي شوند .ضريب پايايي آلفای کرونباخ برای

کمال گرايي و عملکرد رياضي بصورت توصيفي بررسي

مقياس کلي  3/93بدست آمد که در حد مناسبي مي باشد.

شده اند و در مرحله سوم برای پاسخ به سؤال پژوهشي

اين مقياس شامل ابعاد انتظارات والدين(شامل  1گويه)،

ابتدا روابط ساده بين ابعاد کمال گرايي و مهارت مقدماتي

نظم(شامل 6گويه) ،نقادی والدين(شامل  4گويه) ،نگراني

رياضي از ضريب همبستگي پيرسون بررسي گرديد و از

از اشتباهات(شامل  8گويه) ،معيارهای شخصي( 1گويه) و

تحليل رگرسيون چندگانه برای بررسي ارتباط ابعاد کمال

ترديد در اقدامات ( 4گويه) است .برای سنجش مهارت

گرايي بصورت توأم با مهارت مقدماتي رياضي استفاده

های مقدماتي رياضي دانشجويان از آزمون مهارت های

گرديد .برای تحليل داده ها در مراحل دوم و سوم از نرم

مقدماتي رياضي که شامل  11سؤال  1گزينه مي باشد

افزار  SPSSاستفاده شده است.

استفاده گرديد(جانسون و کونن .)2336،2تعداد سؤال
هايي که دانشجويان درست جواب داده بودند به عنوان
متغير وابسته مهارت مقدماتي رياضي در نظر گرفته شد.
تحليل داده ها در سه مرحله انجام شده است؛ در

3

- Confirmatory Factor Analysis
4
- Goodness Fit Index
5
- Root Mean Square Error of Approximation
6
- Kline
7
- Hu & Bentler
8
- Comparative Fit Index

مرحله اول برای پاسخ به سؤال پژوهشي اول و بررسي
- Frost Multidimensional Perfectionism Scale
- Jhonson & Kuennen

1
2

5

ارتباط ابعاد كمال گرايي با مهارت هاي مقدماتي رياضي  / ...سليماني و ركابدار

يافته ها
برای پاسخ به سؤال پژوهشي اول ،شاخص های

مختـصر قـابل پذيرش هستند که از ميان اين دو مدل،

برازش مدل تحليل عاملي تأييدی در جدول شماره 1

مقياس کمال گرايي مختصر  MPS-Bبرازش بهتری در

محاسبه شده است .با توجه به اين جدول هيچکدام از

ميان اين داده ها دارد .به عبارت ديگر برای پاسخ به سؤال

مدل ها برازش بسيار خوبي به داده ها ندارد .به ويژه در

پژوهشي اول بايد گفت که روايي سازه مدل مختصر

مورد شاخص  CFIبه جز مدل مقياس کمال گرايي

مقياس کمال گرايي چند بعدی تأييد مي شود .مقادير آلفا

مختصر  MPS-Bبقيه مدل ها با نقطه برش  3/8تفاوت

برای خرده مقياس های احساسات والدين ،استاندارد های

محسوسي دارند .به هر حال با مقايسه بقيه شاخص ها نيز

شخصي ،نظم ،نگراني از اشتباهات ،و ترديد در اقدامات

مشاهده مي شـود که فقــط مـدل های شــش بعــدی و

به ترتيب  3/63 ،3/61 ،3/14 ،3/14و  3/61مي باشد.

جدول شماره  .9شاخص های برازش  CFAبرای مدل های کمال گرايي چند بعدی فراست
مدل

2

df

 2 df

CFI

GFI

RMSEA

FMPS

9999/5

545

1/91

9/44

9/31

9/961

( 9/964و)9/954

FMPS-4

9391/11

554

1/35

9/65

9/43

9/944

( 9/941و )9/94

FMPS-3

9345/45

554

1/44

9/61

9/44

9/943

( 9/933و )9/943

FMPS-B

491/63

911

1/94

9/39

9/33

9/969

( 9/94و )9/953

فاصله اطمينان %19
برای RMSEA

جدول شماره  2نشان دهنده آماره های توصيفي برای

مهارت های مقدماتي رياضي چندان مناسب نيست.

خرده مقياس های کمال گرايي  MPS-Bو مهارت های

همچنين هيچکدام از دانشجويان قادر به حل تمام 11

مقدماتي رياضي دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي آبادان

سؤال نبوده اند.

مي باشد .با توجه به اين جدول مشخص است که ميانگين
جدول شماره  .1آماره های توصيفي برای خرده مقياس های کمال گرايي MPS-Bو مهارت مقدماتي رياضي
متغير

ميانگين

انحراف معيار

چولگي

حداقل

حداکثر

مهارت مقدماتي رياضي

4/91

3/11

-9/14

9

94

احساسات والدين

95/96

3/41

9/94

4

15

معيارهای شخصي

93/54

1/34

-9/19

1

15

نظم

96/13

1/16

-9/69

99

19

نگراني از اشتباهات

93/54

3/34

9/43

5

15

ترديد در اقدامات

3/95

1/63

9/39

3

95

جدول شماره  3همبستگي ساده بين مهارت های

رياضي و کمال گرايي درباره نگراني از اشتباهات رابطه

مقدماتي رياضي با هر يک از خرده مقياس های کمال

معني دار معکوس وجود دارد( P>3/31و .)r=-3/141

گرايي را نشان مي دهد .همانطور که مشاهده مي شود بين

بين مهارت های مقدماتي رياضي و کمال گرايي درباره

مهارت های مقدماتي رياضي و کمال گرايي درباره

ترديد در اقدامات رابطه معني دار معکوس وجود

احساسات والدين رابطه معني دار معکوس وجود

دارد( P>3/31و  .)r=-3/182بنابراين با افزايش کمال

دارد( P>3/31و  .)r=-3/116بين مهارت های مقدماتي

گرايي در هر يک از خرده مقياس های احساسات والدين،

6
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نگراني از اشتباهات و ترديد در اقدامات با کاهش مهارت

مهارت های مقدماتي رياضي و کمال گرايي استانداردهای

های مقدماتي رياضي همراه است .بين مهارت های

شخصي رابطه معني دار مثبت وجود دارد( P>3/31و

مقدماتي رياضي و خرده مقياس کمال گرايي نظم رابطه

 .)r=3/131بنابراين با افزايش کمال گرايي در معيارهای

معني دار وجود ندارد ( P<3/31و  .)r=-3/314بين

شخصي مهارت های مقدماتيرياضي نيز افزايشمي يابد.

جدول شماره  .3همبستگي خرده مقياس های کمال گرايي MPS-Bو مهارت های مقدماتي رياضي
مهارت

ترديد درباره

نگراني از

استاداردهای

مقياس

رياضي

اقدامات

اشتباهات

شخصي

احساسات والدين

*-9/996

**9/493

**9/411

*9/931

نظم

-9/994

**-9/913

*-9/995

**9/111

*

9/939

9/915

نگراني از اشتباهات

*-9/945

**9/454

معيارهای شخصي
ترديد درباره اقدامات

**-9/911

**

*P>9/95

نظم
9/96

9/191

**P>9/99

باتوجه به همبسته بودن برخي ابعاد کمال گرايي با

است .به عبارت ديگر با استفاده از خرده مقياس های

يکديگر الزم است اثر آنها بر يکديگر هنگام تحليل

کمال گرايي فقط مي توان  6/1درصد تغييرات مهارت

همبستگي ها در نظر گرفته شود .به منظور تعيين رابطه

های مقدماتي رياضي را تبيين کرد .با توجه به اين جدول

چندگانه بين ابعاد کمال گرايي و عملکرد رياضي و

ضرايب خرده مقياس های معيارهای شخصي( P>3/31و

همچنين پيش بيني عملکرد رياضي با ابعاد کمال گرايي از

 )B=3/181و ترديد درباره اقدامات( P>3/31و -3/231

تحليل رگرسيون چندگانه خطي استفاده شد .جدول

= )Bپيش بيني کننده های معني دار عملکرد رياضي مي

شماره  4سهم هر يک از خرده مقياس های کمال گرايي

باشند .همچنين با توجه به ضرايب استاندارد شده مي

چند بعدی مختصر  MPS-Bدر پيش بيني مهارت های

توان ادعا کرد که خرده مقياس های معيارهای شخصي و

مقدماتي رياضي دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي آبادان

ترديد درباره اقدامات هنگامي که اثر ديگر خرده مقياس

مي باشد .مقدار ضريب همبستگي چندگانه برابر

های کمال گرايي حذف مي شود با مهارت های مقدماتي

 R=3/216مي باشد و مقدار ضريب تعيين R2=3/361

رياضي دانشجويان ارتباط دارند.

جدول شماره  .4ضرايب رگرسيون خرده مقياس های کمال گرايي  MPS-Bبا مهارت های مقدماتي رياضي
پيش بيني

ضرايب استاندارد نشده

ضرايب استاندارد شده

کننده ها

B

خطای معيار

بتا

T

ثابت

3/54

9/341

-

** 4/65

P
9/999

احساسات والدين

-9/91

9/963

-9/919

-9/393

9/454

نظم

-9/994

9/919

-9/943

-9/161

9/196

معيارهای شخصي

9/919

9/949

9/966

نگراني از اشتباهات

-9/91

9/953

-9/996

ترديد درباره اقدامات

-9/195

9/931

-9/964

** 1/493
-9/551
* -1/431
1

R =9/965

R=9/156

**P>9/99

*P >9/95

7

9/994
9/911
9/993
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بحث و نتيجه گيری
اين مطالعه با هدف بررسي ارتباط ابعاد کمال گرايي

که نياز به برنامه ريزی و تمرين های منظم برای آموختن

با مهارت مقدماتي رياضي دانشجويان دانشگاه آزاد

مفاهيم آنها دارند مهارت های مقدماتي و ساده رياضي در

اسالمي آبادان بود .به اين منظور برای سنجش کمال

طول زندگي با قرار گرفتن فرد در موقعيت های مختلف

گرايي از مدل کمال گرايي چند بعدی فراست استفاده شد.

نوعي از تـکرار مفاهـيم ايجـاد مي شوند که مي توان عدم

مقايسه اعتبار سازه مدل های مختلف کمال گرايي با

رابطه معني دار بين خرده مقياس کمال گرايي در نظم و

استفاده از آناليز عاملي تأييدی مدل کمال گرايي چند

مهارت های ساده رياضي را توجيه نمود.
از ميان ابعاد منفي کمال گرايي ارتباط بين مهارت های

بعدی مختصر پيشنهاد شده توسط کاکس( )2332را بهتر

مقدماتي رياضي با احساسات والدين و نگراني از

از بقيه مدل ها تأييد مي کند.
پژوهش های گذشته نشان دهنده اين است که ابعاد

اشتباهات معني دار نبود .معمو ًال به دليل اينکه ميانگين

نظم و معيارهای شخصي جنبه های مثبت از کمال گرايي

سني دانشجويان بگونه ای است که دوران نوجواني را

مي باشند .بنابراين انتظار مي رود که با مهارت های

پشت سر گذاشته اند مي توان استنباط کرد که کمال

مقدماتي رياضي دانشجويان رابطه مثبت داشته باشند.

گرائي احساسات والدين برای سنين باال در مسايلي نظير

تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از تحليل رگرسيون

عملکردهای تحصيلي معني دار نمي باشد و فرد بيشتر

خطي چندگانه نشان دهنده ارتباط مثبت بين کمال گرايي

تحت تأثير عوامل ديگر عاطفي است .در مورد ترس از

در معيارهای شخصي با مهارت های مقدماتي رياضي

اشتباهات نيز رابطه معني دار نبود .بنابراين دليل عدم

دانشجويان مي باشد که با يافته سيپل و اپيگيان( )2331در

رابطه معني دار آن با مهارت های مقدماتي رياضي را مي

مورد عملکرد دانشجويان در کالس آمار وهمچنين يافته

توان به دليل هدف پژوهشي آزمون برای دانشجويان

های آکـورديـنـو و هـمـکاران ( )2333و بـراون و

تفسير کرد زيرا عدم تأثير اين آزمون در نمره نهايي

همکاران ( )1888در مورد عملکرد دانشگاهي مطابقت

دانشجويان نوعي کاهش ترس از عدم موفقيت در آزمون

دارد .معيارهای شخصي تمايل به تعيين معيارهای بسيار

ايجاد مي کند که اين موضوع مي تواند تفسير کننده عدم

باال و وضع اهميت بيش از حد بر اين معيارهای باال

رابطه بين اين دو متغير باشد .از بين ابعاد منفي کمال

جهت ارزيابي خويش است(فراست و همکاران.)1883،

گرايي بين مهارت های مقدماتي رياضي با ترديد در

اهداف باال و وضع معيارهای باال برای خود در مقايسه با

اقدامات رابطه معني دار منفي مشاهده گرديد .ابعاد ترديد

ديگران و همچنين انتظار عملکرد باالتر در وظايف

در اقدامات تمايل به احساس آن است که کارها و

روزمره از ويژگي های توصيف کننده اين جنبه از کمال

اقدامات به صورت رضايت بخشي کامل نشده اند(فراست

گرايي مي باشد .بنابراين اين بعد از کمال گرايي با ويژگي
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Abstract
The aim of this study was evaluation the dimensions of perfectionism related with the basic
mathematics skills of Islamic Azad University of Abadan students. For this purpose a sample
included 300 students (175 males and 125 females) in the second semester of the academic
year 88-1387 basic and general math courses were registered was selected randomly. Frost
Multidimensional Perfectionism Scale was used to measure of perfectionism, this scale
includes of parental feelings, concerns about mistakes, doubts about actions, personal
standards and organization subscales Also, option 5 of 15 questions were used to test students
in basic math skills. Data analysis of Pearson correlation and multiple linear regression
analysis were used. The results indicate a positive relationship with personal standards
perfectionism in basic math skills, and negative correlation between perfectionism measures
in doubt about the basic mathematical skills. This study shows that affective factors in
mathematics education along with the rest of perfectionism should be affective factors such as
mathematics anxiety and attitudes toward mathematics must take into consideration.
Keywords: Perfectionism, Frost Perfectionism Scale, mathematics education, mathematical
performance.
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