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 آموزانرابطه کمال گرایی، اهداف پیشرفت و سبک های هویت در دانش

 2، محمود نجفی1مارال پارسا

 چکیده

آموزان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع هدف پژوهش تعیین رابطه کمال گرایی، اهداف پیشرفت و سبک های هویت دانش

که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای پسر( بود 125دختر و 125نفر) 252همبستگی بود. نمونه پژوهش شامل 

انتخاب شدند و به پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی، اهداف پیشرفت الیوت و مک گریگور و کمال گرایی هویت و فلت 

یج رگرسیون های هویت رابطه معنادار وجود دارد و نتاپاسخ دادند. نتایج نشان داد که بین کمال گرایی و اهداف پیشرفت با سبک

های هویت را پیش بینی کنند. این یافته ها بیانگر آن است توانند سبکنیز حاکی از آن بود که کمال گرایی و اهداف پیشرفت می

 آموزان و نوع اهداف پیشرفت آنان می تواند تاثیر بسزایی در شکل گیری سبک هویت آنان داشته باشد.که کمال گرایی دانش

 آموزرایی، اهداف پیشرفت، سبک های هویت، دانشکمال گواژگان کلیدی:

                                                           
 . کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه سمنان                               1
                               Email: m-najafi@ semnan.ac.ir دانشگاه سمنانبالینی . نویسنده مسئول: استادیار گروه روانشناسی 2
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 مقدمه

پرسش انسان از کیستی و چیستی خود پرسشی دائمی و گریز ناپذیر در زندگی اجتماعی مردمان بوده است، و تالش برای 

قل از کهولت ، ؛ به ن1191،  1پاسخگویی به این پرسش دائمی و دستیابی به حسی از هویت ، قدمتی بسیار طوالنی دارد. )تریاندس

( . هریک از ما احساسی از این داریم که چه کسی هستیم وچگونه شبیه یا متمایز از دیگران هستیم. بخشی از این احساس، 1899

(. نوجوانی مرحله ای گریز ناپذیر از تحول آدمی 1891؛ نقل از شهرآرای ،  1111،  2شناختی و بخشی از آن هیجانی است )مارسیا

( . این دوره به پلی بین 1899، ترجمه سید محمدی، 8اهمیت ویژه همواره مورد توجه واقع شده است )برک است که به دلیل

، ترجمه فروغان ،  1کودکی و بزرگسالی تشبیه شده است که فرد برای یافتن جایگاه خود ناگزیر از عبور آن است ) فیلیپ رایس

ابر بازتاب های محیطی و مسئولیت پذیری فردی به دنبال کسب هویت است ( . در این دوره انسان با انرژی و حساسیت در بر1811

(. در روانشناسی بیشتر نظریه های معاصر و پژوهش های مرتبط با هویت براساس 1811)بهادری خسرو شاهی و باباپور خیرالدین ،

یری هویت اساسی ترین تکلیف دوره ( ، شکل گ1169( . براساس نظریه اریکسون)2212،  6است )کاپالن و فلوم 5نظریه اریکسون

( . یعنی احساس اینکه چه کسی است و جایگاه او به عنوان یک فرد در نظام اجتماعی 2227،  7نوجوانی است )فیلیپس و پیتمان

( . از نظر مارسیا  1891 ، ترجمه خویی نژاد و رجایی ،9کجاست. بحران این مرحله ، هویت در برابر گم گشتگی نقش است )کرین

هویت سازمانی درونی ، خودجوش و پویا است که از سائق ها ، توانایی ها ، باورها و تجارب گذشته فرد نشات می گیرد )احدی و 

( . اهمیت سبک هویت نوجوانان در شکل گیری شخصیت اجتماعی و شغلی آنان انکار ناپذیر است . در ادبیات 1896جمهری، 

تغیر تاثیر گذار بر سبک های هویت تاکید شده است. از جمله متغیر هایی که می تواند بر پژوهشی بر متغیر های زیادی به عنوان م

است. کمال گرایی تالشی برای کامل و جامع بودن است  12و اهداف پیشرفت 1سبک هویت تاثیر بسزایی داشته باشد ، کمال گرایی

رزشیابی های انتقادی از عملکرد شخصی همراه می باشد ) ( . که با خود ا2221،  12؛ به نقل از دمت ارال 2222،  11) فلت و هویت

؛ به نقل از بشارت و  2222؛ فلت و هویت ،  1112؛ فراست ، مارتین، الهارت و راسنبلیت  2226 18دانکلی ، زورفان و بلنک استین

                                                           
1. Teriandes 
2. Marcia 
3. Berk 
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ادن استاندارد های بسیار باال ( عقیده دارند که کمال گرایی قرار د1111( . فلت ، هویت ، بلنک استین و اوبرین )1896همکاران، 

برای عملکرد است که همواره همراه با گرایش به ارائه ارزیابی های بسیار انتقادی از خویش می باشد )غفارثمر و شیرازی زاده ، 

 1112( . کمال گرایی به عنوان سبک نوروتیک رفتار مورد توجه قرار گرفته است) فراست، مارتین ، الهارت و راسن بلیت ، 1812

؛ نقل از  1111( ابعاد نوروتیک کمال گرایی را نام برده اند))هویت و فلت ، 1111(. هویت و فلت )1896؛ ابوالقاسمی و همکاران ، 

و کمال  2، کمال گرایی دیگر مدار 1(. و آن را دارای سه مولفه می دانند که شامل کمال گرایی خود مدار1899هاشمی و لطیفیان ، 

( . تحقیقات 1811،این ابعاد به صورت صفات شخصیتی در افراد تثبیت می شود )مهدوی غروی و همکاران ،  8گرایی جامعه مدار

انجام شده حاکی از آن است که کمال گرایی با سبک هویت ارتباط دارد به عبارتی هر یک از ابعاد کمال گرایی می تواند تاثیر 

( . 1811؛ بهادری خسرو شاهی و باباپور خیرالدین ،  2211شد ) دمت ارال ، متفاوتی بر شکل گیری نوع سبک هویت افراد داشته با

متغیر دیگری که می تواند تاثیر بسزایی بر سبک هویت داشته باشد ، اهداف پیشرفت است . هدف آن چیزی است که فرد می 

( . اهداف 2225)شانک ،  خواهد به آن دست یابد. هدف گذاری پیامد خاص تالش فرد برای کسب موفقیت قلمداد می شود

( . در واقع اهداف 2229،  1پیشرفت عمدتا به عنوان ادراکاتی در مورد منظور و هدف رفتارهای تحصیلی تعریف می شود )الو و لی

آموزان در فعالیت های یادگیری درگیر می شوند پیشرفت مجموعه ای از مفاهیم و مقصود ها است که تعیین می کند چطور دانش

اجتماعی  -( با ترکیب نظریه شناختی2221( . الیوت و مک گریگور )2221،  7؛ به نقل از میوس 1199، 6بالمنفلد و هویل ، 5)میس

هدف و نظریه انگیزش پیشرفت تقسیم بندی جدیدی از اهداف پیشرفت را مطرح نمودند. آنها براساس تعامل دو مولفه تعریف و 

، اهداف 1، اهداف اجتناب از تبحر 9شوند که عبارتند از : اهداف تبحریجاذبه ،چهار نوع جهت گیری هدف معرفی می 

(. تحقیقات انجام شده حاکی از 1896؛ به نقل از جوکار و دالورپور ،  2221،  12)چرچ و الیوت 11و اجتناب از عملکرد 12عملکردی

شرفت می تواند تاثیر متفاوتی بر شکل ان است اهداف پیشرفت با سبک های هویت ارتباط دارد . به عبارتی هر یک از اهداف پی

( . باتوجه نقش 1899و کهولت ،  1811؛ کدیور و همکاران ،  2212گیری نوع سبک هویت افراد داشته باشد )کاپالن و فلوم ، 
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آموزان و خالء پژوهشی موجود در این زمینه و با توجه به اهمیت عوامل یاد شده و تاثیر آن بر شکل گیری سبک هویت دانش

 دوران نوجوانی و هویت یابی، سوال اصلی این بود که آیا بین کمال گرایی، اهداف پیشرفت و سبک های هویت رابطه وجود دارد

 روش

 روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی است.  نوع و طرح پژوهش:

بیرستان های دولتی آموزان دبیرستانی دجامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری: 

در شهرستان سمنان مشغول به تحصیل بودند. از جامعه ی فوق نمونه ای به حجم  1812-11عادی روزانه تشکیل می داد که در سال 

پسر( با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. بدین صورت که از میان  125دختر و  125نفر ) 252

مدرسه( . در مرحله بعد  6ان سمنان سه مدرسه دخترانه و سه مدرسه پسرانه به طور تصادفی انتخاب شد )جمعا دبیرستان های شهرست

آموزان ده کالس به طور تصادفی کالس( و از میان دانش12از ببین کالس های موجود در هر مدرسه دو کالس انتخاب شد )جمعا 

آموزان توزیع و اجرا شد.. نفر انتخاب شدند و پرسشنامه ها بین دانش 22فی آموزان دو کالس به طور تصادنفر و از بین دانش 21

 بود. 12/2و انحراف استاندارد  29/16سال با میانگین  11تا15دامنه سنی آزمودنی ها بین 

 ابزار

یاس سوال با مق12( ساخته شده است و شامل 1191ـ پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی: این مقیاس توسط برزونسکی)1

ماده برای سبک هویت 1ماده برای سبک هویت اطالعاتی،11درجه ای کامال موافقم تا کامال مخالفم است.5لیکرت 

ماده دیگر برای مقیاس تعهد است. ضریب اعتبار مقیاس با استفاده از آلفای  12ماده برای سبک سردرگم/ اجتنابی و 12هنجاری،

گزارش شده است)بیرامی،  71/2و تعهد 76/2، سبک سردرگم 61/2نجاری ،سبک ه72/2کرونباخ برای سبک هویت اطالعاتی 

( روایی پرسشنامه را به سه روش تحلیل عاملی، روایی افتراقی و روایی همزمان با استفاده از پرسشنامه هویت 1891آقاجانی)(.1891

 .(1897)آقاجانی و همکاران ،  ده استو(محاسبه نم1191)دیالس شغلی

درجه 5سوال با مقیاس لیکرت 22( ساخته شده است و شامل 2211گرایی: این پرسشنامه توسط هویت و فلت) پرسشنامه کمال ₋2

ماده برای کمال گرایی خودمدار است.ضریب 1ماده برای کمال گرایی جامعه مدار و 1ای کامال مخالفم تا کامال موافقم است.

گزارش شده است.  61/2،کمال گرایی جامعه مدار69/2یی خود مدار اعتبار مقیاس با استفاده از آلفای کرونباخ برای کمال گرا

بدست آمد .که نشانگر همسانی درونی خوب آزمون  76/2پایایی کلی این مقیاس در پژوهش حاضر با استفاده از آلفای کرونباخ

 است.

سوال با مقیاس لیکرت 12مل (ساخته شده است. و شا2221ـ پرسشنامه اهداف پیشرفت: این مقیاس توسط الیوت و مک گریگور)8

، هنجاریابی شده است، روایی و پایایی این مقیاس 1891درجه ای کامال مخالفم تا کامال موافقم است. این پرسشنامه در سال 7

، عملکرد گرا 96/2توسط سازندگان ، مطلوب گزارش شده است و مقداراعتبار)آلفای کرونباخ( برای اهداف اجتناب ار تبحر

 ( .1896بود)جوکار و دالورپور،  51/2و اجتناب از عملکرد  61/2رایی ، تبحرگ77/2
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 تحلیل شد. SPSSداده ها با همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام با استفاده از نرم افزار روش تجزیه و تحلیل: 

 یافته ها

 1پیرسون استفاده شد. در جدول به منظور بررسی رابطه کمال گرایی ، اهداف پیشرفت و سبک های هویت از ضریب همبستگی 

 ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش ارائه شده است.

 ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش 1جدول

1                9            7           6        5          1           8        2       1متغیر              

           1سبک اطالعاتی  -1

1   125/2سبک هنجاری **-2  

      1     226/2  -221/2سبک سردرگم -8

1   -211/2**   212/2**  811/2اهداف تبحری **-1  

1     811/2**    287/2    182/2  229/2اهداف عملکردی  -5  

     1    278/2**   822/2**    211/2  118/2* 122/2اهداف اجتناب از تبحر -6

     1      125/2**    817/2**  - 211/2    829/2** 228/2 -119/2عملکرد  اهداف اجتناب از -7

    1/       278      151/2*    259/2**   876/2**    -112/2 199/2** 818/2کمالگرایی خود مدار **-9

   1            852/2**     228/2**    221/2**   152/2*    212/2    116/2**  26/2   181/2کمالگرایی جامعه مدار  -1

  
p< 25/2 *        p< 21/2 ** 

بــه منظــور تعیــین نقــش ابعــاد کمــال گرایی)خــود مــدار و جامعــه مــدار( در پــیش بینــی ســبک هــای هویت)اطالعــاتی، هنجــاری،  

 آورده شده است.1،8،2سردرگم/اجتنابی( از رگرسیون گام به گام استفاده شد که نتایج در جدول 

 : نتایج رگرسیون گام به گام سبک هویت اطالعاتی از روی ابعاد کمال گرایی 3جدول 

مشاهده می شود در گام اول متغیر کمال گرایی خود مدار وارد معادله رگرسیون شده است . این متغیر به تنهایی  2چنانچه از جدول

 (. r=81/2درصد از واریانس سبک هویت اطالعاتی را تبیین می کند )17

 : نتایج رگرسیون گام به گام سبک هویت هنجاری از روی ابعادکمال گرایی  2جدول

 خطای استاندارد برآورد        B           R           2R              گام      متغیر   

  خطای استاندارد برآورد         B        R     2                  R           گام          متغیر

 59/1                  17/2          81/2         81/2اول  کمال گرایی خود مدار        
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 21/1             285/2          19/2        199/2اول  کمال گرایی خودمدار           

متغیر به تنهایی  مشاهده می شود در گام اول متغیر کمال گرایی خود مدار وارد معادله رگرسیون شده است. این 8چنانچه از جدول 

 (. r=199/2درصد از واریانس سبک هویت هنجاری را تبیین می کند )8

: نتایج رگرسیون گام به گام سبک هویت سردرگم از روی ابعاد کمال گرایی 4جدول  

 خطای استاندارد برآورد         B           R                  2Rگام      متغیر               

 98/5               21/2           11/2            22/2رایی جامعه مدار        اول  کمال گ

 72/5               29/2          21/2           -21/2دوم کمال گرایی خود مدار         

شده است. این متغیر به  مشاهده می شود، در گام اول متغیر کمال گرایی جامعه مدار وارد معادله رگرسیون 1چنانچه از جدول 

(. در گام دوم با وارد شدن متغیر کمال گرایی خود r=11/2درصد از واریانس سبک هویت سردرگم را تبیین می کند )1تنهایی 

درصد از واریانس سبک هویت سردرگم را پیش 9(.این دو متغیر در مجموع r=21/2درصد افزایش یافته است)1مدار ضریب تعیین 

 بینی می کند.

ه منظور تعیین نقش اهداف پیشرفت)تبحری، عملکردی، اجتناب از تبحر و اجتناب از عملکرد( در پیش بینی سبک های هویت) ب

 آورده شده است. 5،6،7اطالعاتی، هنجاری، سردرگم/اجتنابی( از رگرسیون گام به گام استفاده شد که نتایج در جدول 

 گام سبک هویت اطالعاتی از روی اهداف پیشرفت : نتایج رگرسیون گام به9جدول                

 خطای استاندارد برآورد       B        R                Rگام        متغیر               

 57/1                    11/2         81/2       81/2اهداف تبحری                 1

متغیر اهداف تبحری وارد معادله رگرسیون شده است. این متغیر به تنهایی مشاهده می شود در گام اول  5چنانچه از جدول 

 (. r =81/2درصد از واریانس سبک هویت اطالعاتی را تبیین می کند )11

 : نتایج رگرسیون گام به گام سبک هویت هنجاری از روی اهداف پیشرفت6جدول                 

 خطای استاندارد برآورد      B     R       2Rگام        متغیر         

 18/8             96/2         21/2       21/2اهداف تبحری           1

درصد از 96مشاهده می شود در گام اول اهداف تبحری وارد معادله رگرسیون شده است. این متغیر به تنهایی 6چنانچه از جدول 

 (. r=21/2واریانس سبک هویت هنجاری را تبیین می کند)

 : نتایج رگرسیون گام به گام سبک هویت سردرگم از روی اهداف پیشرفت7جدول              

 خطای استاندارد برآورد         B         R           2Rگام      متغیر                

 6/5             215/2            829/2          829/2      اهداف اجتناب از عملکرد     1
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 5/5               15/2            811/2            -211/2   اهداف تبحری          2

مشاهده می شود در گام اول متغیر اهداف اجتناب از عملکرد وارد معادله رگرسیون شده است. این متغیر به  7چنانچه از جدول 

(. در گام دوم با وارد شدن متغیر اهداف تبحری r=829/2می کند) درصد از واریانس سبک هویت سردرگم را پیش بینی1تنهایی 

درصد از واریانس سبک هویت سردرگم را پیش 15(. این دو متغیر در مجموع r=811/2درصد افزایش یافته است)6ضریب تعیین 

 بینی می کند.

 بحث و نتیجه گیری

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه کمال گرایی، اهداف پیشرفت و سبک های هویت انجام شد. نتایج نشان داد که بین کمال 

های هویت رابطه معنادار وجود دارد و نتایج رگرسیون نیز حاکی از آن بود که کمال گرایی و گرایی و اهداف پیشرفت با سبک

ا پیش بینی کنند. این یافته ها با نتایج بهادری خسرو شاهی و بابا پور خیرالدین همسو های هویت رتوانند سبکاهداف پیشرفت می

است. همچنین بین بخشی از یافته های این پژوهش با یافته های دمت ارال هم خوانی وجود دارد. این یافته ها با بخشی از نتایج 

( نیز همخوانی 1899( و هاشمی و لطیفیان)2212)1(؛ هانچن1118( و با بخشی از نتایج کدیور و همکاران )2212کاپالن و فلوم )

دارد. در تبیین رابطه میان سبک هویت اطالعاتی و کمال گرایی خود مدار می توان چنین گفت:یک نوجوان که انتظارات و 

که از طریق سبک  معیارهای باالیی رابرای خود وضع نموده می بایست در مقابل خودپنداره اش جدی باشد و نسبت به اطالعاتی

(. رابطه میان سبک هویت هنجاری و کمال گرایی 2211هویت اطالعاتی بدست می آورد داری ذهنی باز و پذیرا باشد)دمت ارال ، 

خود مدار را می توان این گونه تبیین کرد که با توجه به اینکه نوجوانی دوره ای میان کودکی و بزرگسالی است لذا فرد از یک سو 

تاثیر دیگران مهم خود که در کودکی به آنها وابسته بوده است و از سویی دیگرچون افراد در دوره ی نوجوانی  همچنان تحت

اهداف خویش را نیز تعیین می کنند فرد برای رسیدن به این اهداف برای خویش معیارها و قوانینی را وضع می کند لذا با توجه به 

ن هستند لذا این نتیجه چندان دور از انتظار نیست.در تبیین رابطه کمال گرایی جامعه جامعه پژوهش حاضر نوجوانا اینکه گروه سنی

مدار و سبک هویت سردرگم می توان چنین گفت که از آنجایی که کمال گرایان جامعه مدار بر این باورند که دیگران به ویژه 

رسی به این معیارها اگر محال نباشد،حداقل دشوار است، این والدین معیارهای غیر واقع بینانه ای برای آنها انتخاب کرده اند و دست

افراد به میزان گرایش به برآورده کردن این معیارها از خود واقعی شان دور می شوند و دچار تضاد درونی و در نهایت به بحران 

ن سبک هویت اطالعاتی و ( . رابطه میا1811هویت و سردرگمی نقش دچار می شوند)بهادری خسروشاهی و باباپور خیرالدین، 

اهداف تبحری می توان این گونه تبیین کرد که از آنجا که نوجوانان دارای سبک هویت اطالعاتی فعاالنه به بررسی مسائل می 

پردازند و دارای قدرت حل مساله و پیچیدگی شناختی و فراشناختی باال هستند لذا جهت گیری اهداف تبحری دارند)کدیور و 

(. در تبیین رابطه میان سبک هویت سردرگم و اهداف اجتناب از عملکرد می توان این چنین گفت که نوجوانان در 1811همکاران، 

                                                           
1. Honchon 
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سنینی قرار دارند که در این سنین فرد گرایش به گروه همساالن قرار دارد و کم توان و پرتوان جلوه داده شدن این افراد می تواند 

ثیر قرار دهد. لذا چون این افراد هنوز به هویت منسجمی دست نیافته اند و از طرفی در پذیرش آنها را در گروه همساالن تحت تا

سنین نوجوانی هستند لذا گرایش به اهداف اجتناب از عملکرد دارند تا پذیرش در گروه همساالن را از دست ندهند. در تبیین 

نه پژوهش حاضر در قیاس با پژوهش های باال اشاره اشاره ناهخوانی های موجود بین یافته ای پژوهش حاضر می توان به اندازه نمو

 کرد که احتمال دارد با افزایش اندازه نمونه میان متغیرهای که روابط معنادار در آنها یافت نشد رابطه معنادار به وجود آید. در تبیین

آموزان در سنینی قرار چون این دانشرابطه میان اهداف اجتناب از تبحر و کمال گرایی خود مدار می توان این چنین گفت که 

دارن که آستانه ورود به دانشگاه است طبعا کمال گرایی آنها افزایش یافته و معیارها و الزام هایی را برای خود در نظر گرفته اند. و 

اضر را آموزان پیش دانشگاهی که جمع کثیری از نمونه پژوهش حبه علت نزدیک شدن به زمان کنکور به خصوص برای دانش

تشکیل می دادند، این افراد اضطراب باالیی به خاطر ترس از عدم تبحر و تسلط در یادگیری دارند لذا با وجود کمال گرایی خود 

مدار گرایش به اهداف اجتناب از تبحر در آنها دیده می شود. در تبیین رابطه میان کمال گرایی خود مدار و اهداف تبحری می 

افراد استاندارد های باالیی را برای خود ایجاد می کنند، آنها سطح باال تری از اطمینان به توانایی هایشان را توان گفت که زمانی که 

(. در تیین رابطه میان کمال گرایی 2212برای تکمیل وظایف مرتبطه با موفقیت و غلبه بر چالش ها کسب و تجربه می کنند )هانچن 

ر نشان کرد که افرادی با انتظارات باال هم نیاز به نشان دادن تواناییهایشان به دیگران و خود مدار و اهداف عملکردی می توان خاط

دریافت تحسین آنها رادارند و دریافت تحسین از جانب دیگران برای هرفردی خوشایند است. رابطه میان کمال گرایی جامعه مدار 

وجیه کرد که افرادی که خود را ملزم به رعایت معیارهای دیگران با اهداف عملکردی و اجتناب از عملکرد را می توان این چنین ت

می دانند، از یک سو تمایل دارند که توانایی های خود را به این دیگران نشان دهند و از سوی دیگر از کم توان جلوه داده شدن در 

ر عوامل یاد شده کمال گرایی و اهداف با توجه به یافته های پژوهش حاضر و تاثی (.2212حضور آنها اجتناب می ورزند)هانچن، 

پیشرفت در شکل گیری سبک هویت نوجوانان و اهمیت سبک هویت در شکل گیری شخصیت اجتماعی و شغلی آنان پیشنهاد می 

آموزان به شکل گیری سازگارانه ترین شود که معلمان و مدیران آموزشی، محیط های آموزشی موثر را جهت سوق دادن دانش

آموزان این احساس ایجاد شود که برای تکالیف، به دلیل یادگیری و کسب مهارت آنها به وجود آورند. در دانش سبک هویت در

تالش کنند، نه به خاطر نمره ای که می گیرند.مشاوران مدارس نقش موثرتری را در اصالح باورها و تقویت باورهای منطقی و 

حالت کمال گرایی داشته باشند. این پژوهش شامل چندین محدودیت است از آموزان به شکل گیری متعادل ترین سوق دادن دانش

جمله اینکه با توجه به اینکه طرح پژوهش از همبستگی است امکان تبیین علی روابط مشاهده شده وجود ندارد. گروه نمونه پژوهش 

میم به اقشار دیگر جامعه و گروه های سنی ساله بود و از این رو یافته های پژوهش حاضر قابل تع15-11آموزان حاضر شامل دانش

 نیست، لذا پیشنهاد می شود این پژوهش جهت تعمیم نتایج به جامعه در محیط های فرهنگی مختلف مورد بررسی قرار گیرد.

 منابع 
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انشناختی در افراد مبتال به مواد مخدر. ( . بررسی ارتباط فراشناخت و کمال گرایی با پیامدهای رو1896ابوالقاسمی، عباس؛ احمدی، محسن و کیامرثی، آذر.)

                                              78-71( ،2)2مجله تحقیقات علوم رفتاری، 

 (. روانشناسی رشد: نوجوانی و بزرگسالی. تهران: انتشارات پردیس.1897احدی، حسن و جمهری، فرهاد.)

(. مقایسه سبک های هویت دانشجویان دانشگاه دولتی شهر تهران براساس 1897و شهرآرای، مهرناز.) آقاجانی حسین آبادی، محمد حسن؛ ولی اله، فرزاد

                                                                           185-161( 89)2جنسیت، رشته تحصیلی، بومی و غیر بومی بودن. مجله دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 

 (. روانشناسی رشد از نوجوانی تا پایان زندگی. ترجمه یحیی سید محمدی. تهران: انتشارات ارسباران.1899برک، لورا.) 

پژوهشی دانشور   -(. رابطه سبک های دلبستگی و کمال گرایی. دوماهنامه علمی1896بشارت، محمد علی؛ جوشن لو، محسن و میر زمانی، سید محمود.)

    11-19(، 25)11رفتار، 

(. رابطه سبک های هویتی و کمال گرایی با احساس شادکامی در دانشجویان. مجله روانشناسی 1811بهادری خسرو شاهی، جعفر و باباپور خیرالدین، جلیل.)

                                                     86-52( ،1) 16دانشگاه تبریز، 

      61-92(، 1و8)8(. رابطه تعلل ورزی آموزشی با اهداف پیشرفت. مجله اندیشه های نوین تربیتی، 1896) جوکار، بهرام و دالورپور، محمدآقا.

 (. روانشناسی رشد نوجوان: دیدگاه تحولی. تهران: نشر علم.1891شهرآرای، مهرناز. )

تن به مهارت خواندن در انگلیسی به عنوان زبان خارجی: (. رابطه بین کمال گرایی و اضطراب و دست یاف1812غفار ثمر، رضا و شیرازی زاده، محسن. )

           17-59(، 1)2مطالعه ای در روانشناسی یادگیری زبان. فصلنامه پژوهش های زبان و ادبیات تطبیقی، 

 .(. رشد انسان، روانشناسی رشد از تولد تا مرگ. ترجمه مهشید فروغان. تهران: انتشارات ارجمند1811فیلیپ رایس، ف. )

هویتی دانشجو   (. یادگیری خودگردان، جهت گیری هدف با سبک های 1811کدیور، پروین؛ عربزاده، مهدی؛ نگهبان اسالمی، محمود و نیکدل، فریبرز. )

                                   معلمان. مجموعه مقاالت اولین همایش ملی روانشناسی تربیتی.

دانشکده روانشناسی و  ادمانی براساس سبک های هویت، ابعاد هویت و جهت گیری هدف. پایان نامه کارشناسی ارشد، (. پیش بینی ش1899کهولت، نعیمه. )

   علوم تربیتی. دانشگاه شیراز.      

                                                           (. نظریه های رشد، مفاهیم و کاربردها. ترجمه غالمرضا خویی نژاد و علیرضا رجایی. تهران: انتشارات رشد.  1891کرین، ویلیام. )

(. رابطه اضطراب امتحان، کمال گرایی و انگیزش پیشرفت با پیشرفت تحصیلی. مجله اندیشه 1811مهدوی غروی، مریم؛ خسروی، معصومه و نجفی، محمود. )

                                                 81-52(، 8) 9های نوین تربیتی، 

(. بررسی رابطه بین کمال گرایی و جهت گزینی هدف در میان د انش آموزان پیش دانشگاهی دولتی)با گرایش های 1899هاشمی، الدن و لطیفیان، مرتضی. )
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