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 چکيده

تحلیلی با استفاده از ابزار پریسشنامه –پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی 

امعه جمی باشد.  درسی شرفتیبا پ شرفتیپ زهیو انگ ییکمال گراارتباط  می باشد. هدف پژوهش 

می  1397-98 یلیدختر و پسر دوره دوم مقطع متوسطه در سال تحص آماری پژوهش نیز فراگیران

نفر انتخاب شدند. و از روش نمونه گیری خوشه  385باشند. تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران  

و پرسشنامه  ( 2004و همکاران ) لیه ییگراکمال از پرسشنامه ای استفاده شده است. در پژوهش حاضر

اسمیرنوف نرمال بودن داده ها را  –آزمون کلموگروف   استفاده شده است.انگیزه پیشرفت هرمنس 

هش از آزمون پارامتریک  پیرسون و  رگرسیون استفاده نشان داد. لذا جهت بررسی فرضیه های پژو

 میزان ضریبنشان داد که برای فرضیه اول  داده ها  لیو تحل هیبدست آمده از تجز جینتاشده است.  

 تشرفیو پ ییکمالگرا نیب که در نتیجه است.  =004/0Pبا سطح معناداری r=184/0همبستگی برابر با 

میزان ضریب همبستگی برابر با و برای فرضیه دوم  وجود دارد. دانش آموزان پسر رابطه یلیتحص

030/=0r 742/0با سطح معناداریsig=  درسی شرفتیو پ شرفتیپ میل به نیب که در نتیجه است  

 زانمیبدست نیامد که در نتیجه فرضیه دوم رد می شود و در فرضیه سوم  معنی داری  رابطهان  دختر

بود. چون میزان معناداری حساب  = 001/0sigبا سطح معناداری =218/0rضریب همبستگی برابر با 

کمتر است در نتیجه فرضیه سوم تایید می شود و در فرضیه سوم یافته ها، نشان  05/0شده از آلفای 

درصد پیشرفت تحصیلی دانش  032/0داد که متغیر های کمال گرایی و انگیزه پیشرفت در مجموع 

)ضریب تعیین( را تایید می  R2معناداری  fنیز  داده های حاصل آزمون  آموزان را تبیین می کنند. و

کمتر است.در مجموع اعداد جدول ضرایب،  05/0نماید. چون سطح معناداری حساب  شده از آلفای 

 تبیین کنندگی متغیر کمال گرایی را تایید می کند.

ه یک آموزان، ناحی کمال گرایی، پیشرفت تحصیلی، انگیزه پیشرفت، دانش واژگان کليدی:
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 مقدمه
دانش  آموزش و یادگیری ضمنی در های داللت تواند می کند، می تسهیل را تحصیلی موفقیت که عواملی از یافتن آگاهی

 طلبد می را ای گسترده آموزشی اقدامات آن، ارتقای برای ریزی و برنامه نیست واحدی سازه تحصیلی عملکرد. باشد داشته آموز

 ضرورت ارتباطات، و اطالعات و گسترش گوناگون زمینه های در علوم تحول روزافزون شتاب(. 118: 1396)غالمی و غفاری، 

 اهمیت و نقش به توجه با. می طلبد نماید، تحوالت حرکت این هم پای بتواند که را با انگیزه و کارآمد نیروی انسانی پرورش

 رأی افراد از گروه این انگیزشی و اجتماعی تحصیلی، ویژگی های شخصیتی، شناسایی جوانان و نوجوانان زندگی تحصیل در

حصیلی دانش آموزان در مدرسه، هدف (. موفقیت ت80: 1396می رسد)گلستانی و همکاران،  نظر به ضروری افکار ارتقای و پرورش

اصلی هر نظام آموزشی می باشد و این موفقیت می تواند بر زندگی حال و آینده دانش آموز اثر گذار باشد)فرامرزی و همکاران، 

، کمال گرایی را واجد جنبه های مثبت و منفی می داند و آن را معادل کمال گرایی بهنجار می داند )نصیر 1سارافینو(. 2: 1398

کمال گرایی می تواند به صورت مثبت یا منفی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان تأثیر داشته باشد.  (.171: 1398زاده و نرگسیان، 

)ذوقی رندیذپی را نم یشکست و اشتباه چیو ه ابندیباال دست  اریبس یارهایبه مع دیباور هستند که با نیبر ا انیگرا کمالدر واقع 

 یابیرزا عملکرد،ی باال برا اریبس یاست که با وضع کردن استانداردها یتیشخص یژگیو کی ییگرا کمال (.198: 1398و همکاران، 

 یتقادصورت ان مردم به گرید یابیاشتباهات و ارز ۀدرباری نگران ،یصورت انتقاد افراد خانواده به یابیارز ،یصورت انتقاد از خود به

 آن روی یک صورت این در کنیم، فرض سکه یک مانند را گرایی کمال اگر(. 3: 2015، 2)هافمن و همکاران شده است فیتعر

 شکست به مربوط اجتماعی پیامدهای دیگر یا افراد یا سرزنش شکست از ترس آن دیگر روی و هدف به نیل و موفقیت کسب

بت مث دیتواند هم سازنده، مف یباشد که م یم یتیشخص یها یژگیاز و یکی ییکمال گرا دیترد یب (.2: 1396است)علی یاری، 

 یکارامد تیخصبر ش یثار متفاوتآ رندهیدربرگ یمثبت منف ییکمال گرا گریبه عبارت د یمنف کژ کنش نابهنجار کیباشد هم نوروت

 یب ،یچون وسواس، افسردگ یساز اختالالت نهیتواند زم یمبه صورت ناسالم نابهنجار باشد،  ییکمال گرا یافراد هستند. وقت

 یبصورت سالم در راستا ییو.. شود. اگر کمال گرا یاضطراب اجتماع یاختالالت اضطراب ت،یاختالالت شخص ،یعصب ییاشتها

 کمال افراد(. 1: 1397)ندیری و جعفریان،  گردد یم یبکار گرفته شود منجر به خودکارامد رشیانگ یفرد یها یتوانمند یارتقا

 می بر خویش و ظرفیت توان از فراتر اهدافی خود، های توانایی به توجه بدون که هستند برخوردار شناختی های طرح واره از گرا

. نمی شوند راضی چیزی به کامل موفقیت جز به و هستند هراسان نظرشان مورد کمال به رسیدن در شکست از چون و گزینند

 نیمه در را آنها یا نروند خود سراغ مسئولیت به عنوان هیچ به خود مقصود به نیل عدم از ترس خاطر به است ممکن جهت این از

 آوردن وجود با به است ممکن گرایی کمال دیگر سوی از و شوند می تحصیلی افت دچار دلیل همین به و کنند می رها کاره

مثبت و  ییگرا کمال(. 1: 1395گردد)علی یاری و همکاران،  منجر تحصیلی افت به مستقیم غیر صورت به اضطراب و افسردگی

 دانش بین در کمال گرایی (.1: 2018، 3) آکار و همکاران دارد ریتأث یلیتحص شرفتیبر پ میمستق ریو غ میبه صورت مستف یمنف

 تالش فزاینده با کمال گرا آموزان دانش. است شایع امری آنها دارد، در انگیزه پیشرفت مهمی نقش تحصیلی عملکرد که آموزان

 برای باال انتقادی ارزیابی برای تمایل با همراه خود، برای مداوم به  طور افراطی استاندارد های کردن تعیین و بودن بی نقص برای

 به تنهایی دیگران به نسبت داشتن بهتر عملکرد و نمی کنند اکتفا تکالیف انجام دادن درست به و می شوند مشخص رفتارشان

 را خود تکالیف کامل و به صورت خطایی هیچ بدون که می شود حاصل زمانی تنها آنها رضایت بلکه نیست آنها قابل قبول برای

رفت و انگیزه دانش آموزان می کنند و بر پیش رها نیمه کاره را آن یا مسئولیت نمی روند سراغ یا آنها دلیل همین به دهند انجام

 ای بین رابطهلذا پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به سؤال زیر می باشد: چه  (.198: 1398)ذوقی و همکاران،  تأثیر می گذارد

 وجود دارد؟ دانش آموزان یلیتحص شرفتیبا پ شرفتیپ زهیو انگ ییکمال گرا

 

 

                                                           
1 - Sarafino 
2 - Hoffman  et al 
3- Akar et al 
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 پيشينه پژوهش
انش د یلیتحص زشیو انگ شرفتیبا پ نیوالد ییکمال گرا نیرابطه ب یبررس "(، در پژوهشی تحت عنوان1398غفاریان )

رابطه  یلیتحص شرفتیو پ زشیبا انگ نیوالد ییکمال گرا نیببه این نتیجه رسید که  "ریشهرستان مال یآموزان مقطع ابتدائ

 یلیتحص شرفتیبا پ نیوالد ییرابطه کمال گرا یبررس "(،  در پژوهشی با عنوان1397صیف و رحمان دوست ) وجود دارد. یمعنادار

انش آموزان د نیدر ب یلیتحص شرفتیو پ نیوالد ییکمال گرا نیببه این نتیجه رسید که  "یتماعاج یفرزندان پسر با ناکارامد

 انش آموزدان نیدر ب یلیتحص شرفتیمادران و پ ییکمال گرا نیب یرابطه وجود دارد. و به طور کل هیلویمتوسطه شهرستان کهگ

بررسی رابطه کمال گرایی  "(، در پژوهشی تحت عنوان1397بامری و مومنی مهمویی ) وجود ندارد. هیلویمتوسطه شهرستان کهگ

ین و بین کمالگرایی والدبه این نتیجه رسیدند که  "والدین با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرخاش

 یبررس "(، در پژوهشی تحت عنوان1396ن )کریم و همکارا .دپیشرفت تحصیلی دانش آموزان ارتباط مستقیم معناداری وجود دار

ن نتیجه رسیدند به ای "در دانش آموزان متوسطه یلیتحص شرفتیبا پ یروانشناخت یستیو بهز یلیتحص زشیانگ ،ییگرا رابطه کمال

 یلیتحص تشرفیبا پ یروانشناخت یستیگر و بهز نییتع رخودیگر و غ نییتع خودی لیتحص زشیخود محور، انگ ییکمال گراکه 

رابطه بین ابعاد کمال گرایی و هدف های "(، در پژوهشی تحت عنوان1395. وطن خواه و همکاران )مثبت و معنادار دارند یرابطه 

ه کمال گرایی مثبت و منفی هم ببه این نتیجه رسید که  "پیشرفت با نقش واسطه ای انگیزه پیشرفت در ورزشکاران حرفه ای

 4ان. شکران یزد و همکاریم از راه انگیزه پیشرفت، با هدف های پیشرفت در رابطه هستندگونه مستقیم و هم به گونه غیرمستق

ام دادند. انج "دانشگاه انیدر دانشجو یلیتحص زهیاضطراب با انگ تیو حساس ییرابطه کمال گرا "(، در پژوهشی تحت عنوان2019)

(، در 2019) 5نادری را تأیید کرد. ییاضطراب و کمال گرا تیبر اساس حساس یلیتحص زهیانگ ینیب شیپ ییتوانا نتایج پژوهش

در  ییکمال گرا به این نتیجه رسید که "کودکان یلیتحص شرفتیو پ نیوالد ییکمال گرا نیرابطه ب "پژوهشی تحت عنوان

: نقش ینیب شیپ ینیب "(، در پژوهشی تحت عنوان2019) 6چیکورتووتأثیر مثبتی دارد.  انیو عزت نفس دانشجو یلیتحص شرفتیپ

مسیرهای حاوی خودکارآمدی و کمال گرایی تطبیقی یا به این نتیجه رسید که  "ییو کمال گرا ی، خودکارآمد یلیتحص شرفتیپ

عالوه بر این، هر دو کمال گرایی سازگار و ناسازگارانه واسطه ارتباط . ناسازگارانه واسطه ارتباط بین پیشرفت تحصیلی و تعلل است

، یرستانیدر دانش آموزان دب ییکمال گرا "(، در پژوهشی تحت عنوان2017)7کورالرو .و تعلل را نشان می دهندبین خودکارآمدی 

، یلیتحص شرفتیهنگام کنترل پانجام داد. او به این نتیجه رسید که  "و درک شده یواقع یلیتحص شرفتی، پیاحساسات دانشگاه

 شیاز پ ییخودمحور مرتبط است و با کمال گرا ییبا کمال گرا یو گناه به طور معنادار تیو غرور، بلکه اضطراب، عصبان دیام

 ییگرا با هم همبسته است اما کمال یشده اجتماع فیتعر شیاز پ ییندارد. در عوض، کمال گرا یارتباط یشده اجتماع نییتع

 انیدانشجو ییسطح کمال گرا نیرابطه ب یبررس"ا عنوان(، در پژوهشی ب2014)8نژادی قربانورد ندارد. یارتباط یدیبا ناام ورخودمح

طح س نیکه ب انجام به هاین نتیجه رسید "یسیانگل یریادگیآنها در  یو دستاوردها ییآنها در سطح کمال گرا یو دستاوردها

 .وجود ندارد یآنها رابطه معنادار شرفتیدانش آموزان و پ ییکمال گرا

 

 اهداف پژوهش
 گرایی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. تعیین رابطه بین کمال 

 .تعیین رابطه بین انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی 

 .تعیین رابط بین کمال گرایی و انگیزه پیشرفت دانش آموزان 

 .تعیین رابطه کمال گرایی و انگیزه پیشرفت، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 

 

                                                           
1- Shekarian Yazd et al  

2- Nadiri 

3- Kurtovic et al  

4- Curelaru 

5-Ghorbandordinejad 
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 مبانی نظری تحقيق

 کمال گرایی

 افراطی باالی از معیارهای مجموعه ای داشتن به فرد گرایش از است عبارت کمال گرایی معتقدند(، 1991)9تیفلت و هو

 انواع بین بود که کسی نخستین رویکردی متفاوت، اتخاذ با(، 1978) 10عملکرد. هاماچاک در نقص و شکست ها بر تمرکز و

 کمال گرایان هاماچک. است کرده بررسی 11نابهنجار و بعد هنجار  دو در را کمال گرایی او. گذاشت فرق کمال گرایی متفاوت

 از هرگز نابهنجار کمال گرایان مقابل، در و می کنند شادمانی احساس اهدافشان رسیدن به برای که می دانست افرادی را بهنجار

است  دیگران و خود انتظارات ساختن برآورده (. به عبارتی کمال گرایی275: 1398نیست )شیخی و همکاران،  راضی عملکردشان

 در اهداف بی نقص، تعیین عملکرد سمت به گرایش به صورت کمال گرایی .می کند اقتضا موقعیت از آنچه بهتر و برتر با کیفیتی

 (.80: 1396به خود شناخته می شود)گلستانی و همکاران،  نسبت سختگیرانه ارزیابی و باال سطح

 

 انگيزه پيشرفت

 تعریف می شود پیشرفت تحصیلی و دیگران به نسبت تکالیف بهتر انجام و موفقیت داشتن، برتر به تمایل انگیزه، پیشرفت

 از بردن لذت آن نتیجه و می گیرد سرچشمه فرد خود از که ، انگیزها درونی باشد. انگیزه بیرونی یا و درونی صورت به می تواند

 (.78: 1397تعریف شود)زمانی و پور آتشی،  «است تحصیل و وظایف با ارتباط در فرد افزایش شایستگی فرایند

 

 

 پيشرفت تحصيلی

به . خاص است یموضوع درس کیو در  یشناخت طهیکه معموال در ح یتیترب یدانش آموز به هدف ها یابیمقدار دست

ه عوامل مربوط ب یکل که بتوان آن ها را در مقوله یفرد است، به طور یآموزشگاه یریادگیمقدار  یبه معنا اصطالح ،نیا یطورکل

: 1398مورد مطالعه قرار داد)منوچهری زاده و همکاران،  رشوو عوامل مربوط به مدرسه و نظام آموزش و پر یفرد یتفاوت ها

117.) 
 

 پژوهش یها هيفرض
 .بین کمال گرایی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ارتباط وجود دارد 

  دارد.بین انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود 

 .بین کمال گرایی و انگیزه پیشرفت دانش آموزان رابطه وجود دارد 

 .کمال گرایی و انگیزه پیشرفت، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را پیش بینی می کنند 
 

 روش تحقيق
. است و به صورت پیمایشی تحلیلی – توصیفی ماهیتی و از لحاظ روش دارای کاربردی هدف حاضر از لحاظ پژوهش

 مشاهده، ابزارهای طریق از میدانی هایگردآوری داده ها با برداشت   و ایکتابخانه –اسنادی مطالعات کمک به مطالب گردآوری

انش آموزان دختر  بین در محقق توسط پایایی، و روایی تعیین و تأیید از پس پرسشنامه است. این گرفته انجام پرسشنامه تکمیل

دانش آموزان جامعه آماری پژوهش،  شد. یک قزوین به صورت نمونه گیری خوشه ای توزیع ناحیهپسرٍ دوره دومٍ مقطع متوسطه  و

تعداد نمونه  نفر می باشند که  7920به تعداد  1397-98در سال تحصیلی ناحیه یک قزوین پسرٍ دوره دومٍ مقطع متوسطه  دختر و

استفاده   (2004و همکاران ) لیه ییگراکمالپرسشنامه  نفر محاسبه شد. در پژوهش حاضر از  385با استفاده از فرمول کوکران  

                                                           
1- Flett & Hewitt 
2- Hamachek  
3- Normal & Neurotic 
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به  ازیلفه سنجش اشتباهات، نؤ. چهار مردیگ یرا اندازه م ییگراسوال است و هشت بعد کمال 59 پرسشنامه شامل نیا شده که

وشش سنجند و چهار بُعد ک یرا م یمنف ییازخود، کمالگرا یمنف یو تلق نیدرک فشار از طرف والد انه،یعملکرد کمالگرا یبرا دییتأ

 نیا یروند نمره گذار یمثبت بکار م ییگراسنجش کمال یو نظم برا یهدفمند گران،ید یراباال ب یارهایبودن، مع نیبهتر یبرا

انگیزه پیشرفت همچنین از پرسشنامه   شده است.)کامال موافقم( انجام  5)کامال مخالفم( تا 1 کرتیل فیپرسشنامه بر اساس ط

از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید که این  پرسشنامه هابرای تعیین پایایی  استفاده شده است. سؤال 29( با 1977)هرمنس

عاملی روایی  سواالت پرسشنامه را  آزمون تحلیل .بود 60/0 ،66/0 ترتیب به منفی گراییکمال و مثبت گراییکمال برای ضریب

 دییو تا یابزار را با روش اعتبار سازه بررس ییو همکاران روا ینوحیزه پیشرفت  تحصیلی تایید کرد.  در رابطه با پرسشنامه انگ

محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه  از  /.97کرونباخ  یالفا آزمون با پرسشنامه نیز ییایکرده اند و پا

اسمیرنوف نرمال بودن داده ها را نشان داد که در نهایت برای بررسی  استفاده شده است. آزمون کولموگروف  spssنرم افزار 

 .فرضیات پژوهش از آزمون  های پارامتریک پیرسون و رگرسیون استفاده شده است

 

 تحليل داده ها 
 (  آورده شده.1شاخص های مرکزگرا و پراکندگی متغیر های این تحقیق در جدول شماره )

 پژوهشکندگی متغير های مورد (شاخص های مرکزی و پرا1)جدول 

 آماره ها

 متغیرها
 کشیدگی چولگی حداکثر نمره حداقل نمره انحراف استاندارد میانگین فراوانی

 009/0 -028/0 272 124 63/25 24/205 364 کمال گرایی

 -78/1 -051/0 95 40 96/6 07/67 364 انگیزه پیشرفت

 -71/9 -05/20 20 30 87/1 32/17 364 پیشرفت تحصیلی

 

( نشان می دهد می دهد میانگین متغیرهای کمال گرایی، انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی به 1همانگونه که جدول )

است. یکی از شروط  87/1و  96/6، 63/25و انحراف معیار این متغیر ها به ترتیب برابر با  32/17و 07/67، 24/205ترتیب برابر با 

پارامتریک مانند ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون، رعایت فرض نرمال بودن داده هاست. در  الزم برای بکارگیری آزمون های

  ( مفروضه های این آزمون ها بررسی شده اند. 3( و )2جداول )

 (آزمون کولموگروف اسميرنف برای بررسی نرمال بودن توزیع داده ها2)جدول 

 پیشرفت تحصیلی کمال گرایی انگیزه پیشرفت پارامتر های نرمال بودن

 364 364 364 تعداد

 32/17 24/205 07/67 میانگین

 120/0 122/0 136/0 قدر مطلق

 102/0 104/0 136/0 مثبت

 -120/0 -122/0 -074/0 منفی

 599/0 612/0 681/0 اسمیرنف  - آزمون کولموگروف

 742/0 848/0 865/0 (sig)سطح معناداری

 

است.  p >0.05بیشتر است یعنی 05/0سطح معنا داری مربوط به همه متغیرها از آلفای ( درمی یابیم، 2با توجه جدول )

پس تمام این توزیع ها از فرض نرمال بودن پیروی می کنند وتوزیع داده ها نرمال می باشد. پس اجرای آزمون های پارامتری 

 (  آورده شده است.3برابری واریانس ها در جدول ) مطلوب و قابل اجرا است. داده های بدست آمده از آزمون لوین برای همگونی و
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 ( آزمون لوین مربوط به همگنی و برابری واریانس ها3)جدول 

 سطح معنی داری 2درجه آزادی 1درجه آزادی آماره لوین متغیر ها

 313/0 359 4 275/1 انگیزه پیشرفت

 480/0 359 4 905/0 کمال گرایی

 277/0 359 4 379/1 پیشرفت تحصیلی

 

 pبزرگتر است یعنی  05/0( نشان می دهد، سطح معنا داری مربوط به همه متغیر ها از آلفای 3مقادیر مربوط به جدول )

بنابر این توزیع نمرات از مفروضه ی همگنی و برابری واریانس ها پیروی می کند در نتیجه اجرای آزمون های  است. 0.05<

پارامتریک برای آزمون فرضیه های پژوهش بر اساس ترتیب ارائه فرضیه ها در ادامه پارامتری مطلوب است. نتایج آزمون های 

 آورده شده است.

 

 آزمون فرضيه ها 

 : بین کمال گرایی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ارتباط وجود دارد. فرضيه اول 

 ( ارائه شده است.4ضریب همبستگی بین متغیر های کمال گرایی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در جدول )

 شرفتيو پ ییکمال گرا یها ريمتغ نيب یهمبستگ بیضرError! No text of specified style in document.(4 )جدول 

 دانش آموزان یليتحص

 پیشرفت تحصیلی - -

 کمال گرایی

 -184/0 1 ضریب همبستگی پیرسون

 004/0 - سطح معناداری دو دامنه

 364 364 فراوانی

 

 =r-184/0این فرضیه با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون مورد سنجش قرار گرفت و میزان ضریب همبستگی برابر با  

کوچکتر است در نتیجه فرض صفررد  05/0بدست آمد.چون سطح معناداری محاسبه شده از آلفای  = 004/0Pبا سطح معناداری

 ن بین کمالگرایی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر رابطه وجود دارد.درصد اطمینا 95می گردد. به عبارت دیگر با احتمال 

 : بین انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد. فرضيه دوم 

 ( ارائه شده است. 5ضریب همبستگی بین متغیر های انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در جدول )

و  شرفتيپ زهيانگ یها ريمتغ نيب یهمبستگ بیضرError! No text of specified style in document.(5 )جدول 

 دانش آموزان یليتحص شرفتيپ

 پیشرفت تحصیلی - -

 انگیزه پیشرفت

 -030/0 1 ضریب همبستگی پیرسون

 0/ 742 - سطح معناداری دو دامنه

 364 364 فراوانی

 

با سطح  =030/0rفرضیه دوم با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون بررسی شد و میزان ضریب همبستگی برابر با  

بیشتر شده پس فرض صفرمورد تایید  05/0است. به علت اینکه سطح معناداری بدست آمده از آلفای  = 742/0sigمعناداری
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یان انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر رابطه ای درصد اطمینان م 95قرارمی گیرد. به سخن دیگر با احتمال 

 مشاهده نمی شود.

 

 : بین کمال گرایی و انگیزه پیشرفت دانش آموزان رابطه وجود دارد. فرضيه سوم 

و  ییکمال گرا یها ريمتغ نيب یهمبستگ بیضر Error! No text of specified style in document.(6)جدول 

 شرفتيپ زهيانگ

 انگیزه پیشرفت - -

 گراییکمال 

 218/0 1 ضریب همبستگی پیرسون

 001/0 - سطح معناداری دو دامنه

 364 364 فراوانی

 

با سطح  =218/0rبرای سنجش این فرضیه ضریب همبستگی پیرسون بکار رفت و مقدار ضریب همبستگی برابر با  

کمتر شده بنابراین فرض صفر رد می شود.  05/0است. به علت اینکه سطح معناداری حساب شده از آلفای  = 001/0sigمعناداری

درصد اطمینان بین کمال گرایی و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد و میزان  95به عبارت دیگر با احتمال 

ه هر اندازه میزان کمال گرایی دانش آموزان افزایش یابد، انگیزه همبستگی متوسط و جهت همبستگی مثبت است به این معنی ک

 پیشرفت تحصیلی آنان نیز افزایش می یابد.

 کمال گرایی و انگیزه پیشرفت، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را پیش بینی می کنند. فرضيه چهارم :

 ( متغير های وارد و خارج شده7).Error! No text of specified style in documentجدول 

 

 
 

 متغير وابسته : پيشرفت تحصيلی

 ( خالصه مدل8).Error! No text of specified style in documentجدول 

 دروبین واتسون fمقدار ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی مدل

1 218/0 0475/0 0321/0 298/4 947/1 

 

درصد پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را تبیین  032/0ها نشان می دهد که کمال گرایی و انگیزه پیشرفت در مجموع یافته 

 می کنند.

 ( مربوط به معنی داری مدل9).Error! No text of specified style in documentجدول 

 سطح معنی داری مقدارF میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات مدل

 001/0 4298/4 253/4 2 507/13 رگرسیون

 - - 353/3 360 81/3271 مقادیر باقیمانده

 - -  364 32/3285 کل

 

یافته ها نشان می دهد که مدل رگرسیونی از نظر آماری معنی دار است. بنابر این مدل مذکور برای تحلیل رگرسیونی 

 مناسب است.

 روش متغیر های خارج شده وارد شده متغیر های مدل

 همزمان . کمال گرایی، انگیزه پیشرفت 1
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 ( جدول ضرایب رگرسيونی10).Error! No text of specified style in documentجدول 

 مدل
 ضرایب استاندارد شده استاندارد نشدهضرایب 

Tسطح معنی داری مقدار 

 مقدار ثابت
Bمقدار بتا خطای استاندارد مقدار 

1 

543/19 610/0  014/32 001/0 

 0/ 043. 032/2 109/0 002/0 0/ 004 گرایی کمال

 267/0 1-/111 -006/0 006/0 - 007/0 انگیزه پیشرفت

 

درصد پیشرفت تحصیلی دانش  032/0یافته ها نشان می دهد که متغیر های کمال گرایی و انگیزه پیشرفت در مجموع 

)ضریب تعیین( را تایید می کند. زیرا سطح معناداری حساب  R2معناداری  fآموزان را تبیین می کنند. همچنین نتایج آزمون 

سرانجام داده های جدول ضرایب، تبیین کنندگی متغیر کمال گرایی را است.  >05/0Pکمتر است. یعنی  05/0شده از آلفای 

است و نشان می دهد چنانچه یک واحد میزان کمال گرایی  109/0تایید می کند. مقادیر مربوط به بتای متغیر کمال گرایی برابر با

تغیر انگیزه پیشرفت تحصیلی از قدرت درصد پیشرفت تحصیلی آنان تغییر می یابد اما م 11دانش آموزان تغییر یابد به میزان 

و همکاران  کولنی( و م1392)ییکویخسرو پور، مژگان ن دیفرش قاتیپزوهش با تحق نیا جهیکه نتتبیین کنندگی برخوردار نیست. 

کمال  نیتحت عنوان رابطه ب یقی(در تحق1392)ییکویخسرو پور، مژگان ن دیمطالعات فرش نیباشد که در ا یهمسو م( 2005)

 ییکمال گرا نینشان داد ب قیتحق جیکردند نتا یرا بررس انیدانشجو یلیعزت نفس با عملکرد تحص و شرفتیپ یها زهیانگ ،ییگرا

 یه براشد ک یریگ جهینت طور نیوجود دارد وا یدار یمثبت معن یرابطه  یلیوعزت نفس با عملکرد تحص شرفتیپ یها زهیو انگ

 .ردیگ اررمورد توجه ق شرفتیپ زهیانگ ژهیعزت نفس وبه و ،ییکمال گرا یها یژگیو دیبا انیدانشجو یلیتحص تیبهبود وضع

   11/0 

  

 

 

مدل تحليلی مربوط به پيش بينی پيشرفت تحصيلی دانش  Error! No text of specified style in document.(1)شکل 

 آموزان توسط متغير کمال گرایی

 انگیزه پیشرفت بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به شرح زیر است:معادله رگرسیونی تاثیر کمال گرایی و 
 

 543/19  + = پیشرفت تحصیلی  109/0  
 

شهر  کی هیدانش آموزان مدارس متوسطه ناح یلیتحص شرفتیبا پ شرفتیپ زهیو انگ ییکمال گرادر این پژوهش، رابطه بین 

 دبیرستانی پسر دانش آموزان دختر و  مورد بررسی قرار گرفت. جامعه  آماری این تحقیق تمام 1397-98 یلیدرسال تحص نیقزو

تعداد افراد نمونه با توجه به جدول مورد بررسی قرار گرفتند.  نفر 7920 خواهد بود که تعداد آنها 1397-98 یلیدر سال تحص

نمونه را به علت ناقص بودن فرم های  385نمونه از  21ود که حد نفر است. 385و مورگان و محاسبه با فرمول کوکران  یکرجس

.. ،ی)سرمد، بازرگان و حجاز یچند مرحله ا یخوشه ا یریافراد نمونه  روش نمونه گ برای برگزیدن پاسخنامه کنار گذاشته شد

شد ( استفاده 2004کاران )و هم لیه ییگراکمال یاز پرسشنامه ییگراسنجش کمال در ادامه برای .قرار گرفت هاستفاد مورد (13

بکار رفت. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها با روش پرسش نامه انگیزه پیشرفت هرمنس   داده هاآوری  گرد برایو 

 گرایی کمال
 پیشرفت تحصیلی
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تحصیلی  در پیشرفت شرفتیپ زهیو انگهمبستگی پیرسون برای تمامی متغیزها استفاده شده است. که هر دو متغیر کمال گرایی 

 دانش آموزان نقش دارند.

 

 
 

 نتيجه گيری
ریب میزان ضمحاسبه شد. طبق یافته های پژوهش  یلیتحص شرفتیو پ ییکمال گرا یها ریمتغ نیب یهمبستگ بیضر

 95احتمال . به عبارت دیگر با شودرد می  فرض صفر ، بنابراین= است 004/0P= با سطح معناداریr-184/0همبستگی برابر با 

ه، هر در تبیین این نتایج می توان گفت ک دانش آموزان پسر رابطه وجود دارد. یلیتحص شرفتیو پ ییکمالگرا نیدرصد اطمینان ب

 نتایج حاصل از این فرضیه با پژوهش هایلذا   .چه کمال گرایی فراگیران بیشتر باشد، پیشرفت تحصیلی آنها افزایش می یابد

نادری (، 1395(، وطن خواه و همکاران )1397(،  بامری و مومنی مهمویی )1397رحمان دوست )(، صیف و 1398غفاری )

دانش  یلیتحص شرفتیو پ انگیزه پیشرفت یها ریمتغ میان یهمبستگ بیضر هم خوانی  وجوددارد.  (2019) چیکورتوو (،2019)

 .می باشد=  742/0sig= با سطح معناداری030/0rضریب همبستگی برابر با  محاسبه شد طبق یافته های پژوهش مقدار آموزان

درصد اطمینان  95با احتمال  یعنی. شودمی  دییصفرتا بنابراین فرض بیشتر شده 05/0چون سطح معناداری محاسبه شده از آلفای 

مکاران نتایج حاصل از این فرضیه با پژوهش کریم و هلذا  .ردرابطه وجود ندا دختر فراگیران یلیتحص شرفتیو پ شرفتیپ زهیانگ نیب

 ریمتغ نیب یهمبستگ بیضر( هم خوانی وجود دارد. مقدار 2019(، شکران یزد و همکاران )1395(، وطن خواه و همکاران )1396)

رابر بستگی بضریب هم میزانمورد بررسی قرار گرفت طبق یافته های پژوهش  دانش آموزان انگیزه پیشرفتو  ییکمال گرا یها

کمتر است بنابراین  05/0است. به علت اینکه سطح معناداری محاسبه شده از آلفای  = 001/0sigبا سطح معناداری =218/0rبا 

درصد اطمینان میان کمالگرایی و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود  95فرض صفر ردمی شود. یعنی با احتمال 

وسط و جهت همبستگی مثبت است به این معنی که هر اندازه میزان کمال گرایی دانش آموزان افزایش دارد و مقدار همبستگی مت

(، کریم و 1398یابد، انگیزه پیشرفت تحصیلی آنان نیز افزایش می یابد. لذا نتایج حاصل از این فرضیه با پژوهش های غفاری )

(، هم خوانی  وجود دارد. همچنین متغیر های 2019همکاران ) (، شکران یزد و1395(، وطن خواه و همکاران )1396همکاران )

 fدرصد پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را تبیین می نمایند. و نیز داده های آزمون  032/0کمال گرایی و انگیزه پیشرفت در کل 

ده. به دیگر سخن کمترش 05/0)ضریب تعیین( را تایید می کند.چون سطح معناداری محاسبه شده از آلفای  R2معناداری 

05/0P<  است. بنابراین با توجه اعداد جدول ضرایب، متغییر کمالگرایی را می توان تبیین کرد. داده های مربوط به بتای متغیر

درصد پیشرفت  11است و درنتیجه اگر یک واحد میزان کمال گرایی دانش آموزان تغییر کند به مقدار  109/0کمال گرایی برابر با

تایج حاصل از این نلذا  تغییر می کند اما متغیر انگیزه پیشرفت تحصیلی از قدرت تبیین کنندگی برخوردار نیست. تحصیلی آنان

(، وطن خواه و همکاران 1397(،  بامری و مومنی مهمویی )1397(، صیف و رحمان دوست )1398فرضیه با پژوهش های غفاری )

(، شکران یزد و همکاران 1396کریم و همکاران ) (،2019) 12چیکورتوو (،9201نادری )(، 2019(، شکران یزد و همکاران )1395)

 ( هم خوانی وجود دارد.2019)

 

 پيشنهادات 

 ن،یچن. همشود برگزار انیدانشجو یبرا یدرون زشیانگ تیبر تقو یآموزش مبتندریک کارگاه آموزشی ،شود تا  یم توصیه

 یروش به عنوان یو فرد یگروه وهیبه ش یدرون زشیبر انگ یآموزش مبتناز  اولیای تعلیم وتربیت توصیه می شودبه مشاوران و 

رشد و  ختلفمدر مراحل  یلیتحص زشیانگ تیفیک همچنین به علت اینکه .ندینما استفادهی لیتحص شرفتیپ شیجهت افزا موثر

داشته  ان با مبانی روانشناسی آشناییبرای افزایش انگیزه تحصیلی در فراگیران باید مسئوالن آموزشی ومعلم  ؛ تفاوت داردتکامل 

باید به تغییرات هرساله کتاب های  یفرهنگو یرورش پآموزشی، . مسئوالنکارگاه هایی در این زمینه برای آنها برگزار شودو 

                                                           
1- Kurtovic et al  
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اقع بین باید و دانش آموزان نیوالددرسی توجه کنند و معلمان بدنبال تغییر کتابهای درسی در کارگاه های آموزشی شرکت کنند. 

بوده واز استعدادها وتونایی های فرزند خود و عالیق آنها آگاه شوند و انتظارات معقول ومتعادلی از آنها داشته باشند و مخصوصا در 

 استعداد وعالقه بچه ها را مورد توجه قرار دهند. انتخاب رشته تحصیلی 
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 و مراجع منابع

 در دانش یلیتحص شرفتیبا پ نیوالد ییکمال گرا یرابطه  یبررس(، 1397بامری، خیراله، مومنی مهمویی، حسین، ) [1]

العات مط ،یو روانشناس یتیدر علوم ترب داریتوسعه پا یکنفرانس مل نیششم، آموزان مقطع متوسطه دوم شهرخاش

 ی. و فرهنگ یاجتماع

 میانجی متغیر با امتحان اضطراب با کمالگرایی رابطه بررسی(، 1398ذوقی، لیال، کاکاوند، منیر، چوبداری، عسگر، ) [2]

 .210-195، صفحات 51، شماره 15ذهن آگاهی در دانشجویان، دوره

 ذهن تبیین کننده عوامل اساس بر دانشجویان پیشرفت انگیزه بررسی(، 1397زمانی، اصغر، پورآتشی، مهتاب، ) [3]

 .210-195، صفحات 51، شماره 15تربیتی، سال  روانشناسی فصلنامه، دانشجویان در آگاهی

 نظم جویی اضطراب، کمال گرایی، ارتباط(، 1398شیخی، غیاث الدین، رجب پور، مجتبی، شیبانی، حسین، ) [4]

، 9، سال31ی فرهنگ در دانشگاه اسالم، پیرانشهر نور پیام دانشگاه دانشجویان درگیری تحصیلی با هیجان شناختی

 .294-271، صفحات 2شماره

سر فرزندان پ یلیتحص شرفتیبا پ نیوالد ییرابطه کمال گرا یبررس(، 1397صیف، محمد، رحمان دوست، مصطفی، ) [5]

حقوق و مطالعات  ،یروانشناس ت،یو ترب میجهان در تعل نینو یدستاوردها یکنفرانس ملی، اجتماع یبا ناکارامد

 ی.اجتماع – یفرهنگ

للی ، کنفرانس بین المفرزندان لییتحص شرفتیبا پ نیوالد ییگرا بررسی رابطه کمال(، 1395علی یاری، فرضعلی، ) [6]

 روان شناسی، علوم تربیتی و رفتاری.

زان دانش آمو یلیتحص زشیو انگ شرفتیبا پ نیوالد ییکمال گرا نیرابطه ب یبررس(، در 1398غفاریان، عصمت،  ) [7]

 . رانیا یو جامعه شناس یتیترب ،علومیروانشناس یکنفرانس دانش و فناور نیسوم، ریشهرستان مال یمقطع ابتدائ

 هویت سبک ای واسطه اثرات: تحصیلی عملکرد و منفی و مثبت گرایی کمال(، 1396غالمی، سمانه، غفاری، مجید، ) [8]

، صفحات 2، شماره24، سال4، دوره)شناسی روان و تربیتی علوم(شناختی روان آوردهای دست مجله، هویت تعهد و

117-136. 

و  یلیتحص تیهو ،یلیعواطف تحص یندهایشایرابطه پ(، 1398فرامرزی، حمید، بهروزی، ناصر، فرزادی، فاطمه، ) [9]

-91، صفحات صفحات 2، شماره 8، مجله روانشناسی مدرسه، دوره آموزاندانش یلیتحص شرفتیبا پ شرفتیاهداف پ

112. 

 یلیتحص زشیانگ ،ییرابطه کمال گرا یبررس(، 1396کریم، کامبیز، کاوسیان، جواد، عبدی، بهشته، کرامتی، هادی، ) [10]

 مشاوره، ،یروانشناس یالملل نیکنفرانس ب، در دانش آموزان متوسطه یلیتحص شرفتیبا پ یروانشناخت یستیو بهز

 .تیو ترب میتعل

با  جامعه مدار و خودگرا کمالگرایی (، رابطه1396جعفری، سکینه، )گلستانی، حسن، امین بیدختی، علی اکبر،  [11]

سال دهم، شماره  –ینیبال یمجله روانشناسبیرونی،  و درونی واسطه ای انگیزش نقش به توجه با تحصیلی فرسودگی

 .89-79، صفحات 1

تکنولوژی آموزشی و بررسی (، نگرش سنجی 1398منوچهری زاه، الهام، جزایری، فاطمه، کالنتر رشیدی، فرزانه، ) [12]

تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه ششم شهرستان گتوند )خوزستان( در درس علوم تجربی در 

 .127-108، صفحات 8، شماره 4، فصلنامه پویش در آموزش تربیتی و مشاوره، دوره1398-1397سال تحصیلی 
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