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 چکیده

ود. روش بسنگر متوسطه نظری  اولدوره  کمال گرایی و اشتیاق تحصیلی دانش آموزانپژوهش حاضر بررسی رابطه  هدف

ر د سنگر متوسطه نظری اولپژوهش توصیفی همبستگی است و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره 

 285 بود. از این جامعه به استناد جدول مورگان، نمونه ای به حجمنفر  1012عداد تبه  1396-97نیمسال دوم سال تحصیلی 

ت و فلت ( هویMPSمقیاس چندبعدی کمال گرایی )انتخاب شد. در این پژوهش از ری خوشه ای گیبه روش نمونهنفر 

ا با استفاده از آلفای استفاده شد. پایایی ابزاره( 2004همکاران ) و فردریکز تحصیلی اشتیاق استاندارد ( و پرسشنامه1991)

پیرسون  مبستگیه رگرسیون چندگانه و پژوهش آزمونکرونباخ احراز شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های 

لفه های طه بین مؤرابنشان داد که رگرسیون چندگانه زمون آاستفاده شد. در بررسی فرضیه اصلی پژوهش یافته های حاصل از 

 در بررسی (.p ،83/9 ( =156 ،3 )F < 001/0)آموزان معنادار است کمال گرایی در پیش بینی اشتیاق تحصیلی دانش

یاق مدار و اشتکمال گرایی خویشتن بینی حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که یافته ها نیزهای ویژه فرضیه

 بینو  (p ،78/0- = xyr < 001/0)کمال گرایی دیگر مدار و اشتیاق تحصیلی  بین، (p ،45/0-  =xyr < 001/0)تحصیلی 

دارد. بحث و  همبستگی منفی و معنی دار وجود (p ،79/0-  =xyr < 001/0)کمال گرایی جامعه مدار و اشتیاق تحصیلی 

ش آموزان لی داننتیجه گیری: از یافته های پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که بین ابعاد کمال گرایی و اشتیاق تحصی

 شوند. رابطه منفی وجود دارد و منجر به کاهش اشتیاق تحصیلی دانش آموزان 

 

 کمال گرایی، خویشتن مدار، دیگر مدار، جامعه مدار، اشتیاق تحصیلی. کلیدواژه ها:
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 بیان مسأله

اشتیاق تحصیلی  (.2013، 2و همکاران است )کاسوسو 1ثر در موفقیت تحصیلی دانش آموزان، اشتیاق تحصیلییکی از عوامل مؤ

در فعالیتهای مدرسه، شرکت در فعالیتهای کالسی، سازگاری با فرهنگ مدرسه و رابطه مناسب با معلمان و مؤثر باعث مشارکت 

( اشتیاق تحصیلی را دارای سه 2004) 4و همکاران زفردریک(. مدل 2014، 3و همکارانسایر دانش آموزان می شود )شاری، 

ت فعال در فعالیتهای فوق برنامه درسی مدرسه که برای بعد رفتاری )رفتارهای مثبت، انجام دادن تکالیف درسی، مشارک

سازگاری روانی اجتماعی و پیشرفت دانش آموز مفیدند(، عاطفی )احساسات، عالیق، ادراکات و نگرش های دانش آموز درباره 

داند که می مدرسه( و شناختی )نیروگذاری روانشناختی دانش آموزان در امر یادگیری و کاربرد راهبرهای خودتنظیمی است(

 دهند.قرار میتأثیر هر کدام به نحوی عملکرد تحصیلی فرد را تحت 

اشتیاق تحصیلی در پیشرفت تحصیلی، ارتقای تحصیلی دانش آموزان، کاهش رفتارهای پرخطر در مدارس نقش عمده ای دادرد 

تکالیف را بیشتر می کند )بشرپور و (، زیرا تعهد دانش آموزان در زمینه اهداف آموزشی و درگیر ساختن او با 2015، 5)جنیفر

(. دانش آموزانی که اشتیاق تحصیلی دارند، توجه و تمرکز بیشتری بر مسائل و موضوعات با هدف یادگیری 1392 همکاران،

دهند، از انجام رفتارهای ناسازگارانه و نامطلوب اجتناب می کنند و در آزمون دارند، به مقررات مدرسه تعهد بیشتری نشان می 

در مقابل، فقدان اشتیاق به مدرسه پیامدهای جدی مانند پیشرفت نکردن در مدرسه، تمایل به  .ها عملکرد بهتری دارند

 .(2010، 6رفتارهای انحرافی و خطر ترک تحصیل را در پی دارد )وانگ، هولکامبی

با استراتژی های موفقیت دانش آموزان در پیوند است زیرا باعث افزایش خوش بینی تحصیلی می شود و تحصیلی  اشتیاق

ات مثبت اشتیاق تأثیر (.2009، 7و همکاران همچون پیش بین قوی از اشتیاق در فعالیت های مدرسه عمل می کند )سالماآرو

( و عوامل 1102، 8و همکاران تحصیلی و افزایش میزان تالش آنها )اونیلتحصیلی بر درگیر ساختن دانش آموزان در فعالیتهای 

 بر آنها ضرورت مطالعه آن را ایجاب می کند.مؤثر 

( کمال گرایی را به عنوان الگوی 1980) 10برنزاست.  9گراییکمال ،بر اشتیاق تحصیلی دانش آموزانمؤثر از جمله عوامل 

ویژگی اصلی آن تدوین اهداف محکم و انعطاف ناپذیر برای عملکرد و تنظیم  که شناختی انتظارات فرد تعریف کرده است

ر گرفته ظدر ن 11استانداردهای غیرواقعی باال است. در ابتدا که این سازه در روانشناسی مطرح شد، به عنوان مفهومی دو بعدی

 . شد

اما در دو دهه داند.  می منفی و مثبت های جنبه واجد را 14گراییکمال (2000) 13( به نقل از رایس و میرزاده1984) 12رئودل

پایانی قرن بیستم کمال گرایی از حالت تک بعدی خارج شد و به عنوان سازه ای چند بعدی مطرح شد. در رویکرد سه بعدی به 

های درون شخصی، بین شخصی و اجتماعی می  مؤلفه(، ماهیت این سازه را متشکل از 1991، 15کمال گرایی )هویت و فلت

(. 1386، و همکاران دانند. این ماهیت متکثر، مستلزم انتظارات باالی فرد از خود، فرد از دیگران و دیگران از فرد است )بشارت

                                                           
1 . Academic Engagment 

2 . Casuso et al 

3 . Shaaria et al 
4 . Fredericks et al 

5   . Jennifer  

6 . Wang, Holcombe 

7 . Salmela-Aro et al 

8 . Ouweneel et al 

9 . Perfectionism 

10 . Burns 

11 . Two-Dimensional 

12 . Roe Dell 

13 . Rice& Mirzadeh  

14 . Perfectionism 

15 . Hewitt& Felt 
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 کمالاند: ( سه بعد را برای کمال گرایی از یکدیگر متمایز کرده2003) 1و همکاران، رایس نقل از به (1991)هویت و فلت 

 است.  5مدار جامعه و 4دیگرمدار ،3مدار خویشتن بعد سه دارای 2منفی گرایی

برای  دقیق و افراطی معیارهای به توجه با کامل خویشتن به دستیابی برای فرد کوشش معنای به مدار گرایی خویشتن کمال

 مدار، دیگر یکمال گرای باشد. می شخصی رفتارهای سانسور و خود رفتار از بخش اطمینان و گیرانه سخت یابی ارزش و خود

 بر دال افراد ادراک شامل دارم جامعه گرایی است. کمال دیگران از انتقادی یابیارزش و افراطی انتظارات داشتن به تمایل بیانگر

 که شد واهندخ راضی زمانی تنها کنند و می وضع آنها برای غیرواقعی معیارهای زندگی شان مهم افراد که است مطلب این

اشتیاق  به طور خاص بر بر عملکرد تحصیلی و منفی که کمال گرایی سوئی شود. با توجه به پیامدهایی آورده بر ها آن انتظارات

ال فه های کمین مؤلبتحصیلی دانش آموزان می تواند داشته باشد، لذا این پژوهش درصدد پاسخگویی به این سوال است که آیا 

 گرایی و اشتیاق تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی داری وجود دارد؟

 مرور پیشینه پژوهش

وخودکارآمدی با اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی  کمال گراییبررسی رابطه بین جایگاه  در (1396) و همکاران  عقیلی

درخشان دختر و از دانش آموزان استعداد نفر  181در نمونه ای به حجم ،استعدادهای درخشان شهرکرد دردانش آموزان مراکز

بین مجموعه متغیرهای پیش بین و مجموعه متغیرهای  دریافتند که  ،پسر، در رشته های تحصیلی علوم تجربی و علوم انسانی

وجود دارد. همچنین نشان داده شد که اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی به وسیله  66/0مالک همبستگی کانونی برابر با 

و خودکارآمدی در هر سه گروه کل دانش آموزان، دانش آموزان دختر و دانش آموزان پسر « رونید»کمال گرایی، جایگاه مهار 

 .مان هستندأضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی توبدین معنا که این متغیرها پیش بینی کننده ا .قابل پیش بینی هستند

تعیین رابطه بین هوش هیجانی ورزشی با خودکارآمدی مربیگری و در پژوهشی با عنوان ( 1396) یمیران و  حسین نژاد

همچنین هوش هیجانی پیشبین . است ارتباط گرایی در کمال مؤلفههوش هیجانی با خودکارآمدی و  دریافتند کهگرایی  کمال

که هوش هیجانی باالتری دارند از  افرادیدر نهایت مشخص شد  .مناسبی برای خودکارآمدی و کمال گرایی محسوب می شود

 .خودکارآمدی و کمال گرایی بیشتری نیز برخوردارند

وم ه علرزندپروری در بین دانشجویان دانشگاهای فگرایی و سبکبررسی رابطه بین کمال تحت عنوان( 1395طرزی )پژوهش 

داری وجود نداشت. عالوه های فرزندپروری در دانشجویان دختر ارتباط معنیگرایی با سبکبین کمال پزشکی سبزوار نشان داد

رزندپروری های فبا سبک رمداگرایی دیگر های فرزندپروری و بین کمالبا سبک مدارو جامعه مدارگرایی خودبر این بین کمال

 داری وجود داشت.اقتدارانه و آمرانه پدر و آمرانه مادر در دانشجویان پسر، ارتباط معنی

اضطراب  ( در پژوهشی که با هدف بررسی رابطه کمال گرایی و اهداف پیشرفت در پیش بینی1394)و همکاران  جعفری

-بتسلط و اجتنا-تنابامتحان دانش آموزان دختر پایه اول متوسطه تهران انجام دادند دریافتند که بین انواع هدف گزینی اج

، -17/0 با میزان سلطت-ود دارد. هدف گزینی گرایشوجعملکرد با اضطراب امتحان دانش آموزان، همبستگی مثبت معنی دار 

 ن بودند. قادر به پیش بینی اضطراب امتحان در دانش آموزا 38/0و کمال گرایی با میزان  27/0ن تسلط با میزا-اجتناب

 شته تجربیر( تحت عنوان بررسی رابطه کمال گرایی با اضطراب امتحان دانش آموزان پایه دوم 1393در پژوهش قدمی )

ه ار و جامعیگر مدمدارس غیرانتفاعی دوره متوسطه شهر تهران نتایج پژوهش نشان داد که بین کمال گرایی خویشتن مدار، د

ان میزان می تو مدار با اضطراب امتحان دانش آموزان رابطه مثبت و معنی  داری وجود دارد. از روی نمرات کمال گرایی

ر و دیگر مدا گرایی د. قدرت پیش بینی کمال گرایی جامعه مدار بیشتر از کمالاضطراب امتحان دانش آموزان را پیش بینی کر

 خویشتن مدار است. 

                                                           
1 . Rice et al 

2 . Negative Perfectionism 

3 . Self-Oriented Perfectionism 

4 . Other-Oriented Perfectionism 

5 . Social-Oriented Perfectionism 
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ن بر میزان عملکرد تحصیلی و اشتیاق رفتاری مارتی-( در بررسی اثربخشی مداخالت شناختی1393)عابدی و همکاران 

آموزان دختر سال دوم نفر از دانش 50به حجم  ایهای شهر اصفهان با انتخاب نمونهآموزان دختر دبیرستانتحصیلی دانش

ه فتاری مارتین را بر روی گرور -نفر گروه کنترل( برنامه مداخالت چندبعدی شناختی 25نفر گروه آزمایش،  25دبیرستان )

ی، فتاری مارتین بر اشتیاق )شناختر-شان نشان داد که مداخالت چندبعدی شناختیهای پژوهشزمایش اجرا کردند. یافتهآ

 داشت. تأثیر آموزان انگیزشی، رفتاری( و عملکرد تحصیلی دانش

آموزان با و بدون ( در پژوهشی با هدف مقایسه انگیزش تحصیلی و اشتیاق به مدرسه در دانش1393زاللی و قربانی )

ال به نارساخوانی( دریافتند آموزان ) از هر یک از دو گروه عادی و مبتنفر از دانش 15ای به حجم نارساخوانی، با انتخاب نمونه

یزش ه کلی انگو نمر که میانگین نمرات گروه مبتال به نارساخوانی در متغیرهای انگیزش درونی، انگیزش درونی برای دانستن

باشند. تر از گروه عادی میداری پایینتحصیلی، اشتیاق رفتاری، اشتیاق هیجانی و نمره کلی اشتیاق به مدرسه به طور معنی

 د.آموزان اشاره داراین پژوهش به نقش متغیرهای مدرسه در یادگیری این دانش نتایج

به  آموزان مبتال( در پژوهشی با هدف مقایسه خودپنداره تحصیلی و اشتیاق به مدرسه در دانش1392)بشر پور و همکاران 

 ایی شهر ارومیه دریافتند که میانگینابتد آموزان مدارسنفر از دانش 45ناتوانی یادگیری و عادی با انتخاب نمونه ای به حجم 

آموز، نمره کلی خودپنداره تحصیلی، آموز، تالش دانشهای یادگیری در متغیرهای اعتماد دانشنمرات گروه مبتال به ناتوانی

عادی  تر از گروهداری پایینمیزان دقت، جذابیت مدرسه، یادگیری خودتنظیمی و استفاده از راهبرد شناختی به طور معنی

 است. 

 در دانشجویان ( که با هدف بررسی رابطه بین ابعاد کمال گرایی و اضطراب پنهان1390)در پژوهش عبدخدایی و همکاران 

ه مثبت و نهان رابطپضطراب انجام شد یافته ها نشان داد که بین ابعاد کمال گرایی )خویشتن مدار، دیگر مدار، جامعه مدار( با ا

 لفهمؤتعامل  بد و دریعنی هر چه میزان کمال گرایی افزایش یابد میزان اضطراب پنهان افزایش می یامعنی داری وجود دارد. 

 ست.ضطراب پنهان دانشجویان اپیش بینی کننده معنی داری برای اهای کمال گرایی، کمال گرایی جامعه مدار 

جویان دانش تحصیلی عملکرد و اضطراب افسردگی، گرایی، کمال با هدف بررسی رابطهدر مطالعه ای ( 2017) 1سولور و رایس

 تفاوت تحصیلی و عملکرد اضطراب و افسردگی گرایی، کمال در انشجویانو سایر د دکتری انشجویانبین د که دریافتند

به عالوه، . معناداری مشاهده شد ارتباط گروه دو هر برای اضطراب و افسردگی با گرایی کمالبین . معناداری وجود ندارد

 نتایج این پیامدهای دانشجویان هر دو گروه که از کمال گرایی نابهنجار رنج می بردند، عملکرد تحصیلی پایین تری داشتند.

 .است گرفته قرار بحث مورد آینده تحقیقات و مداخالت برای

( مطالعه ای به منظور بررسی اینکه کمال گرایی چه زمانی منجر به افت تحصیلی می شود، انجام 2016) 2و همکاران شیم

تأثیر دادند. بخشی از نتایج مطالعه حاکی از این بود که کمال گرایی ناسازگارانه بر سه بعد شناختی، عاطفی و رفتاری تحصیلی 

یکه کمال گرایی سازگارانه، مشوق تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه گذار بوده و اشتیاق تحصیلی را کاهش می دهد. در حال

 است. 

گرایی در حد متوسط میتواند باعث افزایش و بهبود  در تحقیق خود نشان دادند که کمال( 2012) 3و همکاران آلتستاتر

نسبت به تحصیل، منجر می افزایش یافته و با بی اشتیاقی  اضطراب کمال گرایی، عملکرد تحصیلی شود و در صورت افزایش

 .عملکرد درسی کاهش یابد شود

گرایی کارکردی و غیر کارکردی با فرزندپروری آمرانه ( در پژوهشی که به بررسی رابطه کمال2009) 4و همکاران  کرادوک

ین رابطه دارد و گرایی کارکردی و غیر کارکردی هر دو با سبک فرزندپروری آمرانه والدوالدین پرداختند، دریافتند که کمال

های فرزندپروری بر رشد فرزندان را توضیح گذاری سبکتأثیر شود. گرچه چندین نظریه فرایند بینی میتوسط آن پیش

متفاوت سبک فرزندپروری یکسان بر رشد کودکان، وجود دارد. یکی از تأثیر های تجربی بسیاری در مورد اند، محدودیتداده

                                                           
1  .  Sevlever,   Rice 

2 . Shim, Rubenstein, Drapeau 

3 . Altstötter, Gerstenberg, Brand 

4  .  Craddock, Church, Sands  



5 

های متفاوت است. یکی دیگر اقتدار والدین بر رشد فرزندان در فرهنگتأثیر ی عدم فهم درست پیامدهای این محدودیت تجرب

متفاوت یک سبک تأثیر ای است که بر مبنای آن بتوان در مورد از پیامدهای این محدودیت عدم وجود اساس تجربی

 گیری کرد.فرزندپروری خاص در مراحل مختلف رشد فرزندان نتیجه

آموزان را بررسی کردند و نتیجه گرفتند که بین  رابطه میان کمالگرایی و عملکرد تحصیلی دانش( 2008) 1و همکاران برامباگ

 .ای وجود ندارد کمالگرایی و عملکرد تحصیلی رابطه

یلی رابطه ( نیز در مطالعه خود دریافتند که کمال گرایی ناسازگارانه با ابعاد شناختی و رفتاری تحص2005) 2و همکاران ژانگ

منفی دارد؛ به عبارتی، هر چه میزان کمال گرایی افزایش یابد، بعد شناختی و عاطفی تحصیلی کاهش می یابد؛ در حالیکه 

 رابطه معناداری با بعد عاطفی در مطالعه آنان به دست نیامد.

سی کرد. نتایج حاکی از آن بود رابطه میان کمالگرایی مثبت و منفی را با عملکرد تحصیلی دانشجویان برر( 2005) 3آلیسون

 .داری با عملکرد تحصیلی دانشجویان دارد گرایی مثبت، رابطه مثبت معنی که کمال

شناختی را مورد بررسی قرار دادند و نشان دادند که گرایی و کنترل روان( در تحقیقی رابطه کمال2005) 4سوئننس و الیوت

تر احتمال دارد درگیر پذیرش مشروط، شوند بیشها مشخص میه زیاد به شکستافرادی که با استانداردهای بسیار باال و توج

 گذارند.گرایی خود را در سازه های مختلف روانشناختی به نمایش میالقای احساس گناه شوند و افراد، کمال

ها اند. آنجویان پرداختهآن با افسردگی در دانش گرایی و رابطهای به بررسی رابطه کمال( در مطالعه2002انس و همکاران )

شود، فقط با کنترلی، عدم مراقبت، وتوقعات افراطی مشخص میهای انتقادگرای، بیشدریافتند کمال گرایی که با ویژگی

گرایی سازش، پیش بین افسردگی یافته رابطه نداشت و لذا، کمالگرایی سازشگرایی سازش نایافته رابطه داشت و با کمالکمال

 است.

اند. در نتایج مطالعه خود نیافته و فرزندپروری پرداختهگرایی سازش ای به بررسی کمال( در مقاله2002) 5و همکاران وراکاوام

دریافتند که ادراک داشتن والدین آمرانه و خشن با سطح باالی نگرانی در مورد اشتباهات و تردید در مورد اعمال که هر دو 

ها در مطالعه خود دریافتند که این ارتباط در نمونه سفید پوست اند، رابطه داشت. آننیافتهگرایی سازشهای کمالمؤلفه

آمریکایی فقط در نمونه دختر این رابطه وجود  -آمریکایی در هر دو جنس دختر و پسر وجود دارد در حالی که نمونه آسیای

 دارد.

های فرزندپروری ادراک شده و در رابطه بین سبکهای جنسیتی در را ( در مطالعه خود، تفاوت1995) 6و همکارانفلت، 

پسران مرتبط بود. اما سبک  مدارگرایی جامعه پروری آمرانه با کمالگرایی بررسی کرده است. در مطالعه آنان، سبک فرزندکمال

 در میان دختران رابطه داشت. مدارگرایی خودفرزندپروری اقتداری والدین با کمال

  پژوهشروش 

. تحقیق همبستگی نوعی از تحقیقات توصیفی است، که در این نوع حاضر در زمره تحقیقات توصیفی همبستگی استپژوهش 

(. در تحقیق حاضر نیز به 1387، 7و همکاران شود )گالمتغیرهای پژوهش پرداخته میموجود بین  روابطبه مطالعة  تحقیق

-97ختر دوره اول متوسطه سنگر در نیمسال دوم سال تحصیلی آموزان دبررسی رابطه کمال گرایی و اشتیاق تحصیلی دانش

 گیرد.پرداخته شده است، لذا تحقیق حاضر در زمره تحقیقات همبستگی قرار می 1396

 جامعه آماری

  است.نفر  1012به تعداد  جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه سنگر

 

                                                           
1 . Brumbaugh et al 

2 . Zhang et al 

3 . Alison 

4 .Soenens, Elliot 

5.  Kawamura et al 

6 . Flett et al 
7 . Gall et al 
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 : توزیع فراوانی جامعه دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه سنگر 1جدول 

 تعداد دانش آموز تعداد کالس پایه

7 16 337 

8 16 320 

9 17 355 

 1012 13 مجموع

 

 گیری نمونه آماری، حجم نمونه و روش نمونه

متناظر  م نمونهاستناد شد. طبق این جدول، حجرجسی و مورگان از جامعه دانش آموزان، به جدول ک جهت تعیین حجم نمونه

مدرسه  13ر دنفر از دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه سنگر که  285نفری پژوهش حاضر، عبارت از  1012با جامعه 

 مشغول تحصیل هستند.

 شد.ف انتخاب ادمدرسه دخترانه به تص 6ابتدا  است. به این صورت که تصادفی خوشه ای چند مرحله ای روش نمونه گیری،

س به تصادف ، یک کال9و  8، 7سپس در هر یک از این مدارس، از بین کالس های مربوط به هر یک از پایه های تحصیلی 

 شد.آموزان همان کالس، پرسشنامه کمال گرایی و اشتیاق تحصیلی اجرا و بین تمام دانش شدانتخاب 

 روش گردآوری داده ها

  ت.رت گرفصو به صورت میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه )کمال گرایی و اشتیاق تحصیلی( داده هاگردآوری 

 و راویی و پایایی آن داده هاابزار گردآوری 

 نامه( و پرسش1991( هویت و فلت )MPSمقیاس چندبعدی کمال گرایی ) از گردآوری اطالعاتدر پژوهش حاضر جهت 

 .( استفاده شد که به معرفی هر یک پرداخته می شود2004همکاران ) و فردریکز تحصیلی اشتیاق استاندارد

 

 مقیاس چندبعدی کمال گرایی

( روی نمونه 1384( ساخته شد و در ایران توسط بشارت )1991( توسط هویت و فلت )MPSمقیاس چندبعدی کمال گرایی )

=  م، مخالف1درجه ای )کامالً مخالفم =  4سوالی در طیف لیکرت  30ایرانی هنجاریابی و اعتباریابی شد. این مقیاس یک آزمون 

 ( است. 4، کامالً موافقم = 3، موافقم = 2

مربوط به خرده مقیاس  11-20مربوط به خرده مقیاس کمال گرایی خویشتن دار، سواالت  1-10در این پرسشنامه، سواالت 

اعتباریابی مقدماتی فرم مربوط به خرده مقیاس کمال گرایی جامعه مدار است. در  21-30کمال گرایی دیگر مدار و سواالت 

آلفای کرونباخ به دست آمده  انشگاه تهران،نفری از دانشجویان دانشکده های مختلف د 180ایرانی این مقیاس روی یک نمونه 

که بوده است  78/0مدار برای کمال گرایی جامعه  و83/0برای کمال گرایی دیگر مدار ، 90/0برای کمال گرایی خویشتن مدار

ی انوبت بافاصله ی چهار هفته نفر از دانشجویان در دو 40ضرایب همبستگی بین  باالی مقیاس است. 1نشانه همسانی درونی

که نشانه  بود 80/0برای کمال گرایی جامعه مدار و 82/0برای کمال گرایی دیگر مدار، 84/0برای کمال گرایی خویشتن مدار 

 (. 1384)بشارت،  مقیاس استاین پایایی بازآزمون باالی 

                                                           
1 . Internal Consistency 
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کمال گرایی خویشتن در پژوهش حاضر نیز پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ برای هر یک از خرده مقیاس های  

 بدست آمد.  88/0و  80/0، 85/0به ترتیب  کمال گرایی جامعه مدار و کمال گرایی دیگر مدار، مدار

 اشتیاق تحصیلیپرسشنامه 

 15است. این پرسشنامه دارای  شده تدوین و ( طراحی2004همکاران ) و فردریکز توسط تحصیلی اشتیاق استاندارد پرسشنامه

(  است. 5، همیشه = 4، بیشتر اوقات = 3، بعضی اوقات = 2، به ندرت = 1درجه ای )هرگز =  5سوال در مقیاس لیکرت 

 1-4است. تفکیک سواالت پرسشنامه به این صورت است که سواالت  75و بیشترین نمره  15کمترین نمره در این مقیاس 

 سنجند. خرده مقیاس اشتیاق شناختی را می 11-15اشتیاق عاطفی و سواالت  5-10اشتیاق رفتاری، سواالت 

( روایی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان این حوزه تایید شد. همچنین پایایی ابزار 1394)در پژوهش عباسی و همکاران 

کل ابزار و هر یک از خرده  به دست آمد. در پژوهش حاضر نیز، پایایی 70/0( 1394در پژوهش عباسی و همکاران )

بدست  82/0و  78/0، 80/0، 88/0های اشتیاق رفتاری، عاطفی و شناختی نیز با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب مقیاس

 آمد. 

  پژوهششیوه اجرای 

. سپس در مدرسه از مدارس دخترانه دوره اول متوسطه شهر سنگر به تصادف انتخاب شد 6جهت اجرای پژوهش حاضر، ابتدا 

، یک کالس به تصادف انتخاب و بین 9و  8، 7هر یک از این مدارس، از بین کالس های مربوط به هر یک از پایه های تحصیلی 

 آموزان همان کالس، پرسشنامه کمال گرایی و اشتیاق تحصیلی اجرا شد.تمام دانش

 هاشیوه تجزیه و تحلیل داده

های با استفاده از شاخص در سطح توصیفی دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد. ها دردر این پژوهش تجزیه و تحلیل داده

توصیفی مانند میانگین، انحراف معیار، کمینه نمرات )کمترین نمره( و بیشینه نمرات )بیشترین نمره( به توصیف وضعیت توزیع 

 کمال گرایی، اشتیاق تحصیلی(های  مؤلفهپژوهش )در هر یک از متغیرهای  آموزاندانشو پراکندگی نمرات مشاهده شده 

در سطح استنباطی ابتدا از آزمون کالموگروف اسمیرنف جهت بررسی نرمال بودن توزیع نمرات هر یک از متغیرها  پرداخته شد.

پژوهش  ویژههای اصلی و فرضیه استفاده شد. سپس از آزمون همبستگی رگرسیون چندگانه و پیرسون برای بررسی فرضیه

 اده شد. استف

 هایافته 

ارایه شده است. سپس میانگین و انحراف معیار نمره  1ابتدا برخی از ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی ها در جدول 

آورده شده است. همچنین به منظور تحلیل داده ها و  2در جدول  کمال گرایی و اشتیاق تحصیلیآزمودنی ها در متغیرهای 

 استفاده شد.  و همبستگی پیرسون آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل رگرسیون چندگانه

 

 توزیع فراوانی نمونه دانش آموزان مورد مطالعه به تفکیک پایه تحصیلی :2جدول 

 نی تراکمیدرصد فراوا درصد فراوانی نسبی فراوانی سطوح متغیر

پایه 

 تحصیلی

 % 10/28 % 10/28 80 هفتم

 % 69/66 % 59/38 110 هشتم

 % 100 % 31/33 95 نهم

 - % 100 258 کل

 

نفر از  80توزیع دانش آموزان در هر یک از پایه های تحصیلی گزارش شده است. همانطور که مشاهده می شود،  2در جدول 

نفر از آنها در  95%( و  59/38) هشتمنفر از دانش آموزان در پایه  110%(،  10/28) هفتمدر پایه مورد مطالعه دانش آموزان 

 مشغول تحصیل هستند. %(  31/33) پایه نهم
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 آموزان شاخص های توصیفی کمال گرایی و اشتیاق تحصیلی دانش :3جدول 

 بیشینه نمرات کمینه نمرات انحراف معیار میانگین فراوانی متغیر

 40 10 05/8 68/28 285 مدارخویشتن 
 38 13 87/7 88/28 285 دیگرمدار

 40 10 31/10 19/30 285 جامعه مدار
 66 18 19/11 08/35 285 اشتیاق تحصیلی

 

شاخص های توصیفی نمرات دانش آموزان در هر یک از متغیرهای کمال گرایی و اشتیاق تحصیلی گزارش شده  3در جدول 

مدار، میانگین و انحراف معیار نمرات دانش آموزان به ترتیب  خویشتنکه مشاهده می شود، در کمال گرایی  همانطوراست. 

در کمال گرایی دیگر مدار، میانگین و انحراف معیار نمرات دانش است.  40و  10با کمینه و بیشینه نمرات  05/8و  68/28

است. در کمال گرایی جامعه مدار، میانگین و انحراف  38و  13با کمینه و بیشینه نمرات  87/7و  88/28آموزان به ترتیب 

 است.  40و  10با کمینه و بیشینه نمرات  31/10و  19/30معیار نمرات دانش آموزان به ترتیب 

با کمینه و بیشینه نمرات  19/11و  08/35، میانگین و انحراف معیار نمرات دانش آموزان به ترتیب اشتیاق تحصیلی نیزدر 

 است. 66و  18

بین مؤلفه های کمال گرایی )خویشتن مدار، دیگرمدار، جامعه مدار( با اشتیاق تحصیلی : اصلی پژوهش هیفرض

 دانش آموزان رابطه وجود دارد. 

به عنوان متغیر  های کمال گرایی مؤلفهبه منظور بررسی این فرضیه از آزمون رگرسیون چندگانه استفاده شد. بنابراین 

 به عنوان متغیر مالک وارد مدل شدند.  اشتیاق تحصیلیبین و پیش

 
 اشتیاق تحصیلیبینی در پیش های کمال گرایی مؤلفههمبستگی چندگانه و مجذور : ضریب 4جدول 

ر متغی

 مالک
 متغیر پیش بین

ضریب 

همبستگی 

 چندگانه

مجذور ضریب 

همبستگی 

 چندگانه

مجذور ضریب همبستگی 

 چندگانه تعدیل شده
 Fضریب 

(3, 281) 

سطح 

 معناداری

اشتیاق 

 تحصیلی

 خویشتن مدار
 دیگر مدار 0001/0*** 04/201 67/0 68/0 82/0

 جامعه مدار

** *001/0 > p 

آموزان معناادار اسات دانش اشتیاق تحصیلیدر پیش بینی  های کمال گرایی مؤلفهبر اساس یافته های جدول فوق، رابطه بین 

(001/0 > p ،83/9  =(281 ،3) F.)  مارتبط اسات. ضاریب  اشاتیاق تحصایلیلذا ترکیب خطی مقاادیر باه طاور معنااداری باا

در نمونه با ترکیاب  اشتیاق تحصیلیدرصد از واریانس  68است که نشان می دهد تقریباً  82/0همبستگی چندگانه نمونه برابر 

(. بناابراین نتیجاه گرفتاه مای شاود کاه 2R=  68/0( تبیاین مای شاود )های کمال گرایی مؤلفهخطی متغیرهای پیش بین )

 را دارند. تحصیلی  اشتیاقتوانایی پیش بینی متغیر مالک های کمال گرایی(  مؤلفه)متغیرهای پیش بین 

نتایج حاصل برای تعیین ضرایب تحلیل رگرسیون و تعیین توان پیش بینی معنادار برای متغیرهای پیش بین و تنظایم معادلاه 

 ارائه شده است.  5رگرسیون در جدول 

 

 اشتیاق تحصیلیبینی در پیش های کمال گرایی مؤلفه: ضرایب رگرسیون استاندارد شده )بتا( 5جدول 

متغیر 

 مالک
 بینمتغیرهای پیش

غیر  ضرایب

 bاستاندارد 

خطای 

 استاندارد

ضریب ضرایب 

 استاندارد بتا
T 

سطح 

 داریمعنی
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اشتیاق 

 تحصیلی

 74/63 54/1 - 40/41 ***0001/0 (aثابت ) عدد

 0001/0*** -41/5 -52/0 13/0 -73/0 خویشتن مدار

 001/0** -35/3 -71/0 30/0 -01/1 دیگر مدار

 0001/0*** -51/7 -12/1 16/0 -22/1 جامعه مدار

***001/0 > p         **01/0 > p 

(، کمال β=  -52/0؛  = t -41/5؛ p < 001/0)کمال گرایی خویشتن مدار همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود، 

( β=  -12/1؛  = t-51/7؛ p < 001/0و کمال گرایی جامعه مدار )( β = -71/0؛  = t-35/3؛ p < 01/0)گرایی دیگر مدار 

بدین معنی که هر چه دانش آموزان باورهای کمال گرایانه آموزان است. دانش اشتیاق تحصیلیو معنی دار  منفیپیش بین 

بیشتری داشته باشند، اشتیاق تحصیلی کمتری خواهند داشت. بنابراین با توجه به این یافته می توان گفت که فرضیه اصلی 

و اشتیاق تحصیلی  های کمال گرایی )خویشتن مدار، دیگر مدار، جامعه مدار( مؤلفهپژوهش مبنی بر وجود رابطه معنی دار بین 

 تأیید می شود. 

 بین کمال گرایی خویشتن مدار با اشتیاق تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد. فرضیه ویژه اول پژوهش: 

 به منظور بررسی این فرضیه از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. 

 
  مدار با اشتیاق تحصیلیکمال گرایی خویشتن : آزمون همبستگی پیرسون در بررسی رابطه 6 جدول

 متغیر
 اشتیاق تحصیلی

 داریسطح معنی مقدار همبستگی  تعداد

 0001/0*** -65/0 285 کمال گرایی خویشتن مدار

***001/0 > p       

مدار و اشتیاق کمال گرایی خویشتن دهد که بیننشان می 6-4بستگی پیرسون در جدول محاصل از آزمون ه یهایافته

تأیید اول پژوهش  ویژههمبستگی منفی و معنی دار وجود دارد. بنابراین فرضیه رابطه و  (p ،45/0-  =xyr < 001/0) تحصیلی

 می شود. 

 بین کمال گرایی دیگر مدار با اشتیاق تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد. فرضیه ویژه دوم پژوهش: 

 به منظور بررسی این فرضیه از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. 

 
 مدار با اشتیاق تحصیلی  دیگرکمال گرایی : آزمون همبستگی پیرسون در بررسی رابطه 7جدول 

 متغیر
 اشتیاق تحصیلی

 داریسطح معنی مقدار همبستگی  تعداد

 0001/0*** -78/0 285 کمال گرایی دیگر مدار

***001/0 > p       

کمال گرایی دیگر مدار و اشتیاق تحصیلی  دهد که بیننشان می 7-4بستگی پیرسون در جدول محاصل از آزمون ه یهایافته

(001/0 > p ،78/0-  =xyr) تأیید بنابراین فرضیه ویژه دوم پژوهش همبستگی منفی و معنی دار وجود دارد. بنابراین  رابطه و

  می شود.

 بین کمال گرایی جامعه مدار با اشتیاق تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد.فرضیه ویژه سوم پژوهش: 

 به منظور بررسی این فرضیه از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. 

 
 : آزمون همبستگی پیرسون در بررسی رابطه کمال گرایی جامعه مدار با اشتیاق تحصیلی 8جدول 

 تحصیلیاشتیاق  متغیر
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 داریسطح معنی مقدار همبستگی  تعداد

 0001/0*** -79/0 285 کمال گرایی جامعه مدار

***001/0 > p       

کمال گرایی جامعه مدار و اشتیاق تحصیلی  دهد که بیننشان می 8-4بستگی پیرسون در جدول محاصل از آزمون ه یهایافته

(001/0 > p ،79/0-  =xyr)  یید پژوهش تأ سومرابطه و همبستگی منفی و معنی دار وجود دارد. بنابراین بنابراین فرضیه ویژه

  می شود.

 گیری بحث و نتیجه

 همچون و می شود تحصیلی افزایش خوشبینی باعث زیرا است؛ پیوند در دانش آموزان موفقیت استراتژیهای با تحصیلی اشتیاق

 بر تحصیلی اشتیاق مثبت (. تأثیرات2009 و همکاران، ، عمل می کند )سالماآرو مدرسه فعالیتهای در اشتیاق از قوی پیشبین

 را آن مطالعة ضرورت آنها، بر مؤثر آنها و عوامل تالش میزان افزایش و تحصیلی فعالیتهای در دانش آموزان درگیر ساختن

 فعالیتهای مدرسه در مشارکت و مدرسه به دانش آموزان اشتیاق بر که متغیرهایی است  جمله کمال گرایی از می کند.  ایجاب

در این پژوهش  انجام شد. و اشتیاق تحصیلی دانش آموزانبررسی رابطه کمال گرایی با هدف پژوهش حاضر لذا است.  تأثیرگذار

 چهار فرضیه مطرح و آزمون شد.

بین مؤلفه های کمال گرایی )خویشتن مدار، دیگرمدار، جامعه مدار( با اشتیاق تحصیلی فرضیه اصلی پژوهش بیان می کرد 

یافته ها نشان داد که ظور بررسی این فرضیه از آزمون رگرسیون چندگانه استفاده شد. نبه مدانش آموزان رابطه وجود دارد. 

درصد از واریانس  68ان معنادار است و تقریباً آموزهای کمال گرایی در پیش بینی اشتیاق تحصیلی دانش مؤلفهرابطه بین 

و  کمال گرایی  های کمال گرایی( تبیین می شود مؤلفهاشتیاق تحصیلی در نمونه با ترکیب خطی متغیرهای پیش بین )

این  هستند.دار اشتیاق تحصیلی کمال گرایی دیگر مدار و کمال گرایی جامعه مدار پیش بین منفی و معنی، خویشتن مدار

و  شیم(، 2017) سولور و رایس، (1394)، جعفری و همکاران (1396) و همکاران عقیلییافته های پژوهش  همسو بافته یا

 است.( 2008) و همکاران برامباگناهمسو با یافته پژوهش و ( 2016) همکاران

می توان  ،داری داردیاین یافته که کمال گرایی )خویشتن مدار، دیگرمدار، جامعه مدار( با اشتیاق تحصیلی رابطه معندر تبیین 

 امر این است. آنان سطح تواناییهای به توجه بدون می نمایند، تدوین خود برای کمال گرا دانش آموزان که معیارهاییگفت که 

 و بودن باال دلیل به طرفی نمایند. از تحمل را زیادی های و استرس ها دشواری اهداف، آن به رسیدن برای تا شود می باعث

مستعد  را آنها شکست شوند. این مواجه شکست با آنها به دستیابی در است ممکن افراد اهداف، این این بودن غیرمنطقی

 و به تبع عدم اشتیاق به تحصیل و حضور در مدرسه می سازد. افسردگی و اضطراب

 در باید آنها است، یافتن برتری بلکه نیست، استعدادها شکوفایی خود منفی، گرای کمال افراد زندگی در اصلی بنابراین، محرک

 دچار را آنان کماالت به نخواهند شد. نرسیدن راضی وگرنه دهند انجام را آن نحو بهترین به و برسند کمال حد به کاری هر

 ارزش نتیجه در و شده مواجه شکست با خود اهداف رسیدن به در معموالً افراد این  .کند می شدید گناه احساس و اضطراب

 آنان به نسبت هم دیگران که کنند می تصور چنین و شوند می کهتری دچار احساس و یابد می کاهش خودشان نظر در آنان

این باورها،  نتیجه در و اند داده دست از نیز دیگران نزد را خود اعتبار و حرمت که رسند می این باور به و دارند را نظر همین

موجب کاهش میل و اشتیاقشان به یادگیری و انجام  های تحصیلی و آموزشگاهی آنها را نیز تحت تأثیر قرار می دهد وفعالیت

 فعالیتهای آموزشگاهی می شود.

به بین کمال گرایی خویشتن مدار با اشتیاق تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد. بیان می کرد  فرضیه ویژه اول پژوهش

نشان داد ی حاصل از آزمون همبستگی پیرسون منظور بررسی این فرضیه از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته ها

این یافته نشان می دهد که هر دارد.  مدار و اشتیاق تحصیلی همبستگی منفی و معنی دار وجودکمال گرایی خویشتن بینکه 

همسو چه دانش آموزان از کمال گرایی خویشتن مدار بیشتری برخوردار باشند، از میزان اشتیاق تحصیلی آنان کاسته می شود. 

 ، ژانگ(2012) و همکاران آلتستاتر ،(1394) و همکاران (، جعفری1396) و همکاران عقیلیمی توان به پژوهش  با این یافته

  ( اشاره کرد.2008) و همکاران (، برامباگ2005) و همکاران
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 اهداف تدوین آن اصلی که ویژگی است فرد انتظارات شناختی الگوی عنوان به گرایی در تبین این یافته می توان گفت که کمال

 کوشش شاملنیز  خویشتن مدار کمال گراییباالست.  و واقعی استانداردهای غیر تنظیم و عملکرد برای ناپذیر انعطاف و محکم

افراطی و دقیق برای خود و ارزشیابی سخت گیرانه و اطمینان بخش از  معیارهای با و کامل خویشتن به یابی دست برای فرد

اتخاذ معیارهای آرمانی و  یدر نتیجه با کمال گرایی خویشتن مدار دانش آموزان. است رفتار خود و سانسور رفتارهای شخصی 

تضعیف حس کارآمدی و  با کاهش عزت نفس و اعتماد به نفس و  ،معیارها ع آن شکست در رسیدن به آنََتبَ غیرمعقول و به

در نتیجه در کالس و خواهند داشت  انگیزۀ پایینی برای شرکت در فعالیتهای مدرسهمواجه می شوند و شان  خوداثربخشی

اشتیاقی به بهبود  ،شده تضعیف خودکارآمدی دلیل اعتماد به نفس پایین و کنند و به درس کمتر در مباحث شرکت می

بینی و کاهش  تحصیلی، خودکم ور معیوب افت گیری دُ باعث شکل ،نهایت با افت تحصیلی عملکرد خویش ندارند که در 

 .شود ها می در آن اشتیاق

به منظور بین کمال گرایی دیگر مدار با اشتیاق تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد.  پژوهش بیان می کرد دوم فرضیه ویژه

 بینیافته های حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بررسی این فرضیه از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. 

نفی و معنی دار وجود دارد. این یافته نشان می دهد که هر چه دانش کمال گرایی دیگر مدار و اشتیاق تحصیلی همبستگی م

این یافته همسو با  آموزان از کمال گرایی دیگر مدار بیشتری برخوردار باشند، از میزان اشتیاق تحصیلی آنان کاسته می شود.

 و همکاران (، ژانگ2012) و همکاران آلتستاتر ،(1394) و همکاران (، جعفری1396) و همکاران عقیلییافته های پژوهش 

 است. ( 2008) و همکاران (، برامباگ2005)

 از انتقادی یابی ارزش و افراطی انتظارات داشتن به تمایل بیانگر مدار، دیگر کمال گراییدر تبیین این یافته می توان گفت که 

شامل  و آنان( کارکرد از گیرانه سخت ارزیابی و سایرین برای غیرواقعی معیارهای وضع دیگران، )مانند سرزنش است دیگران

کمال افراد با  باشد.می فرزندانشان برای والدین گرایانه کمال های گرایش مانند دیگران توانایی درباره هایی باور و توقعات

 خانوادگی مشکالت تنهایی و احساس دیگران، از انتقاد دیگران، سرزنش چون منفی هایمشخصه دارای مدار دیگر گرایی

 کمال گرایی با نیز ضداجتماعی و نمایشی، خود دوستدار شخصیتی ویژگی های سلطه جویی، و اقتدارگرایی عالوه به هستند.

این نوع کمال گرایی که از ابعاد کمال گرایی منفی است، منجر به تشدید اضطراب در دانش آموزان  همبسته اند. مدار دیگر

شده و عملکرد تحصیلی آنها را مختل می سازد که به تدریج منجر به کاهش اشتیاق و عالقمندی دانش آموزان به تحصیل می 

تواند باعث افزایش تالش دانش آموزان شود و متضمّن اشتیاق هینه میکمال گرایی نسبی و بشود. این در حالی است که 

 .   (1393د )خسروپور و نیکویی، شان شوتحصیلی و پیشرفت

به  بین کمال گرایی جامعه مدار با اشتیاق تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد.بیان می کرد  فرضیه ویژه سوم پژوهش

یافته های حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد منظور بررسی این فرضیه از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. 

کمال گرایی جامعه مدار و اشتیاق تحصیلی همبستگی منفی و معنی دار وجود دارد. این یافته نشان می دهد که هر  بینکه 

این یافته  ر بیشتری برخوردار باشند، از میزان اشتیاق تحصیلی آنان کاسته می شود.چه دانش آموزان از کمال گرایی جامعه مدا

 است.( 2005آلیسون ) ،(1393قدمی )همسو با یافته های پژوهش 

 این دلیلدر تبیین این یافته که کمال گرایی جامعه مدار با اشتیاق تحصیلی رابطه منفی و معنی دار دارد می توان گفت که 

 جامعه کمالگراییدر باشد، زیرا که  دانش آموزان بین در دیگران نظرات به توجه و اجتماعی مالحظات بودن شایع شاید امر

 به ملزم را خود او و اند گرفته نظر در او برای افراطی انتظارات و معیارها (،جامعه و خانواده) دیگران که دارد باور مدار فرد

تا زمانی که بتوانند انتظارات و  ،ئل به باورهای کمال گرایی جامعه مداردانش آموزان قا .داند می انتظارات این ساختن برآورده

مطلوبی برخوردار تحصیلی بوده و از عملکرد و خشوند معیارهای افراطی دیگران را برآورده سازند و تحقق بخشند، از خود راضی 

ی الزم جهت برآوردن و تحقق انتظارات دیگران )جامعه و خود را فاقد توانمند دانش آموز،خواهند بود. اما در شرایطی که 

خواهد شد که نتیجه آنها  به تدریج دچار ضعف اعتماد به نفس، احساس عدم کارآمدی و تبعًا افت تحصیلی نواده( ببینید،خا

ر حسب در واقع در این نوع کمال گرایی دانش آموز بعدم اشتیاق به تحصیلی و مدرسه و حتی ترک تحصیلی می شود. 

تصوراتی که از معیارهای افراطی دیگران دارد، عمل می کند و تا جایی که این انتظارات در حد توان و استعداد و تالشش باشد، 
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قادر به تأمین و برآوردن آنها می شود اما اگر در مواردی نتواند آنها را عملی کند، به تدریج افکار و باورهایی منفی در مورد خود 

 اشتیاق تحصیلی پایین و افت تحصیلی می تواند باشد.  ،می دهد که نمود آنهادر ذهن پرورش 

ی اطالعات در تحقیقات آور پرسشنامه به عنوان ابزار جمع استفاده از از جمله محدودیت های پژوهش حاضر می توان گفت که

پسند همراه است  های جامعه پاسخمحدودیتی همچون ابهام در تفهیم و پاسخدهی به سؤاالت و همچنین ارائة  همبستگی با

همچنین به علت عدم آشنایی دانش آموزان با اهمیت تحقیق و پژوهش در  .سازد مشکل می گیری در این زمینه را که نتیجه

نظام آموزشی کنونی، برخی از دانش آموزان در جریان گردآوری داده ها با پژوهشگر جهت پاسخدهی و تکمیل پرسشنامه ها 

 د و این مساله باعث شد که پژوهشگر در فرایند گردآوری داده ها با مشکل مواجه شود. همکاری نکردن

دیگر  ن ابعاد کمال گرایی )خویشتن مدار،معنی دار بیمنفی و یافته های پژوهش حاضر که حاکی از وجود رابطه با توجه به 

جلسات مشاوره برای های آموزشی و برگزاری کارگاهاز طریق پیشنهاد می شود  ،است با اشتیاق تحصیلی مدار، جامعه مدار(

دانش آموزان، آنها را با کمال گرایی منفی )خویشتن مدار، دیگرمدار، جامعه مدار( و اثرات سوئی که این سازه روانشناختی بر 

منفی و معنی دار  همچنین یافته ها حاکی از وجود رابطهعملکرد و اشتیاق تحصیلی می تواند داشته باشد، آشنا و آگاه کرد. 

یعنی دانش آموزانی که معیارهای تحصیلی باالی غیرواقعی برای  خویشتن مدار و اشتیاق تحصیلی است،بین کمال گرایی 

به  شاناشتیاق شکست خورده و به تدریج ، چون قادر به تحقق بخشیدن به این معیارها نیستندترسیم می کنندخودشان 

آموزان را به از طریق برگزاری کارگاه های خودشناسی، سعی کرد تا دانش یشنهاد می شود دهند. لذا پرا از دست میتحصیل 

توانمندیها و عالیق شان رساند تا به تدریج یاد بگیرند که مالک ها و معیارهایی متناسب با سطح شناخت جامعی از خود، 

 توانمندیشان برای خودشان در نظر گیرند. 

توان بیان کرد که میدارد، وجود اشتیاق تحصیلی  وکمال گرایی جامعه مدار  بین داری که با توجه به رابطه منفی و معنی

 و معیارها جامعه(، و که دارای کمال گرایی جامعه مدار است، همواره چنین تصوری دارد که دیگران )خانوادهدانش آموزی 

داند و از آنجایی که این  می انتظارات این ساختن ردهبرآو به ملزم را خود او و اند نظر گرفته در او برای افراطی انتظارات

آموز همواره دچار استرس و فشار روانی بوده و به تبع اشتیاق به تحصیل در او انتظارات افراطی و غیرواقع بینانه است، لذا دانش

معلمان و سایر مسئوالن کاهش می یابد. بنابراین با توجه به این یافته پیشنهاد می شود که در مدارس و کالس های درس، 

آموزش و پرورش، انتظارات آموزشی و پرورشی متناسب با استعداد و توان دانش آموزان در نظر گیرند تا زمینه های رشد و 

 پیشرفت تحصیلی و پرورشی آنان را فراهم سازند و از دلزدگی و افت تحصیلی آنان جلوگیری به عمل آورند. 

اطالعات همچون  آوری سایر ابزارهای جمعبه  ،پرسشنامه عالوه بر ابزار آتیهای  پژوهش شود تا در  پیشنهاد میعالوه بر این،

 یهمچنین به جهت افزایش قابلیت تعمیم پذیر .عمق بخشیدن به صحت اطالعات دریافتی توجه شود مصاحبه به منظور

حاضر در نمونه های دیگر )دانش آموزان دختر و های پژوهش حاضر، پیشنهاد می شود که پژوهش هایی مشابه با پژوهش یافته

 انجام شود. دانشجویان(  و پسر، دانش آموزان سایر دوره های تحصیلی
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