
 

 

 دانشجویان تحصیلی فرسودگی با تحصیلی انگیزش و گراییکمال ابعاد رابطه بررسی 

 *2کریمی کیومرث، 1زاده حبیب پردیس

 .ایران مهاباد، اسالمی، آزاد دانشگاه مهاباد، واحد ،شناسیروان گروه .1

 .(مسئول نویسنده) .ایران مهاباد، اسالمی، آزاد دانشگاه مهاباد، واحد ،شناسیروان گروه .2

 31-55، صفحات 1311 ماهبهمن، و دوم پنجاه، شماره پنجمهای نوین در علوم رفتاری، دوره مجله پیشرفت

 11/50/1911تاریخ پذیرش:             50/50/1911تاریخ وصول: 

 چکیده

آزاد مهاباد در  دانشگاهتحصیلی دانشجویان  و انگیزش تحصیلی با فرسودگی گراییکمالرابطه ابعاد  بررسی باهدف حاضرپژوهش 

 دانشجویان شامل حاضر پژوهش آماری جامعه. بود همبستگی نوع از توصیفی پژوهش روش .است 5931-5931سال تحصیلی 

 تحصیلی سال در دانشجو تعداد دانشگاه اطالعات و آمار مرکز بر اساس که بود 5931-31 تحصیلی سال در مهاباد واحد آزاد دانشگاه

 بین از تحصیلی مختلف مقاطع از پسر و دختر دانشجو 055 شامل حاضر مطالعه آماری شد. نمونه اعالم دانشجو 1555 ،31-5931

 روش از استفاده با نمونه 055 گیرینمونه پایایی برای ولی است نمونه 913 مورگان جدول پیشنهاد بر اساس که بود آماری جامعه

شورت و همكاران؛  –تری  گراییکمال هایپرسشنامه از هاداده آوریجمع برای .شدند انتخاب ایچندمرحله ایخوشه گیرینمونه

 ضریب آزمون از ها داده تحلیل برای .شد استفاده همكاران و برسو تحصیلی فرسودگی پرسشنامه و هارتر تحصیلی انگیزشمقیاس 

 گراییمالکمثبت باعث کاهش فرسودگی تحصیلی و برعكس، همچنین افزایش  گراییکمالافزایش . شد استفاده پیرسون همبستگی

گی نشان داد که بین انواع انگیزش تحصیلی و فرسودنتایج . از طرفی شودمیمنفی باعث افزایش فرسودگی تحصیلی و برعكس 

و با  کندمیمعناداری وجود دارد. به این صورت که با افزایش انگیزش درونی، فرسودگی تحصیلی کاهش پیدا  یرابطهتحصیلی 

 گراییکمالیرها، متغیرهای متغ تأثیربرای تعیین  بنابراین ؛کندمیافزایش انگیزش تحصیلی بیرونی، فرسودگی تحصیلی افزایش پیدا 

و بر  استتغیر مالک م عنوانبه و فرسودگی تحصیلی بینپیشمتغیرهای  عنوانبهنی مثبت و منفی و انگیزش تحصیلی درونی و بیرو

( و با توجه به مقادیر بتا همه متغیرها p<55/5) استمعنادار  شدهمشاهده F اساس نتایج حاصل از ضرایب رگرسیون چندگانه، میزان

 حاضر مطالعه زا حاصل نتایج به توجه بای کنند. بینشپیتغییرات مربوط به فرسودگی تحصیلی را  توانندمیدر سطح معناداری 

بنا بر یافته  .دارد وجود معنادار ارتباط و انگیزش تحصیلی با فرسودگی تحصیلی گراییکمالبین  که نمود گیرینتیجه توانمی

و  گراییمالکدو متغیر  نقشجهت کاهش فرسودگی تحصیلی به  شودمیبه روانشناسان و مشاوران تحصیلی توصیه  آمدهدستبه

 انگیزش تحصیلی توجه داشته باشند.

 .تحصیلی انگیزش ،گراییکمال تحصیلی، فرسودگی: کلیدواژه

 
 1311 ماهبهمن، دوم پنجاه و، شماره پنجمی نوین در علوم رفتاری، دوره هاشرفتیپمجله 

 

 

 

 مقاله پژوهشی
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   05                                                                                           1311 دوره پنجم، شماره پنجاه و دو، بهمن ماه مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 قدمهم

حالتی از خستگی ذهنی و هیجانی است که حاصل سندرم استرس مزمن مانند گرانباری نقش، فشار و محدودیت زمانی  5فرسودگی

، 9؛ دمروتی، باکر، ناچرینر و اسچافلی5331، 2لی و آشفورث) استو فقدان منابع الزم برای انجام دادن وظایف و تكالیف محوله 

، 1توپینن تانر، اجاروی، وانانن، کالیمو و جاپینن ؛2559، 1فونتوالکسی و کاپرینس؛ الکاویدس، 2555، 0؛ ماسالچ و اسچافلی2555

اکثر تحقیقات  .کندمی سرنوشت فرد داشته و هزینه گزافی به خانواده و جامعه تحمیلبسزایی در  تأثیر(. فرسودگی تحصیلی، 2551

 (2555، 8سند و میازکی) فروشندگی(، 5339 ،3ندوالس) رواندرمانیشغلی مانند  هایموقعیتانجام شده دربارة فرسودگی، در 

(. با این وجود، اخیراً متغیر فرسودگی به 5380، 3ماسالچ و جكسون) استصورت گرفته که با عنوان فرسودگی شغلی معروف 

آرو،  -سالمال) شودمی بردهنام 55است که از آن با عنوان فرسودگی تحصیلی پیداکردهآموزشی گسترش  هایبافتو  هاموقعیت

مانند خستگی ناشی از الزامات مربوط  هاییویژگیآموزشی با  هایموقعیت(. فرسودگی تحصیلی در 2558 ،55ساوالینن و هوالپاینن

به مطالعه، رشد حس و نگرش بدبینانه و بدون حساسیت نسبت به مطالب درسی و نیز احساس پیشرفت شخصی ضعیف در امور 

مانند بی  عالئمی(. افرادی که فرسودگی تحصیلی دارند معموالً 2551 ،52آرور و ناتانن -سالمال) شودمیدرسی و تحصیلی مشخص 

ی، کالس هایفعالیتدرس، مشارکت نكردن در  هایکالساشتیاقی نسبت به مطالب درسی، ناتوانایی در ادامه حضور مستمر در 

 کنندیمافت تحصیلی را تجربه  درنهایتری مطالب درسی و درسی و احساس ناتوانی در فراگی هایفعالیتدر  معناییبیاحساس 

 .است گراییکمالیكی از متغیرهای مرتبط احتمالی با فرسودگی تحصیلی، (. 5988 به نقل از نعامی،)

خدمات اداره مشاوره و ) برندآن رنج می دانشجو از درصد از مردان 25درصد از زنان و  21هایی است که یكی از متغیر گراییکمال

، 59رکانت) است شدهگزارشگرایی در دانشجویان خیلی باالتر از افراد غیر دانشجو (. همچنین شیوع کمال5331روانشناسی آمریكا، 

هرچند  است، قرارگرفتهو توجه برخی از روانشناسان  موردعالقهاست که  شناختیروانگرایی یک سازه تقریباً جدید (. کمال2558

سبک  عنوانبه(، اما این سازه 5338، 50هاماچک) است شدهتوصیفسازگار  یک عامل مثبت و عنوانبهرایی گالگوی رفتاری کمال

گرایی تمایل پایدار فرد به وضع معیارهای کامل و (. کمال5335و همكاران، 51فلت) استبوده  موردتوجهنوروتیک و منفی در رفتار 

                                                           
1. Burnout 

2. Lee & Ashforth 

3. Demerouti, Bakker, Nachreiner & Schaufeli 

4. Maslach,C,Schaufeli,W.B & Leiter 

5. Lacovides, Fountoulakis & Kaprinis 

6. Toppinen.Tanner, Ojaarvi, Vaananen, Kalimo & Jappinen 

7. Sandeval 

8. Sand & Miyazaki 

9. Jackson 

10. Academic burnout 

11. Salmela.Aro, Savolainen & Holopainen 

1. Naatanen 
2. Canter 
14. Hamachek 
15. Flett 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nd
ib

s.
co

m
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             2 / 17

http://ijndibs.com/article-1-539-fa.html


 حبیب زاده و همکار                                                                                      ی......تحصیل فرسودگی با تحصیلی انگیزش و گرایی کمال ابعاد رابطه بررسی

  

 

   05                                                                                           1311 دوره پنجم، شماره پنجاه و دو، بهمن ماه مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

و همكاران،  5فروست) استانتقادی از عملكرد شخصی همراه  هایارزشیابیخود که با  هاستآنو تالش برای تحقق  نیافتنیدست

رد گری و درماندگی را به فهای شكست، خودسرزنشناپذیر از طریق افزایش تجربهگرایانه و تحقق(. معیارهای شخصی کمال5335

فس نانتقادی و کاهش عزت هایرزشیابیخود اگرایانه منجر به های شكست در تحقق معیارهای کمالکنند و این تجربهتحمیل می

 گرایی در افراد برحسب تباین خودآرمانیدهد. افزایش کمالو تحصیلی را افزایش می شناختیروانشود و آمادگی برای مشكالت می

ه شامل دانند کبعدی میگرایی را ساختاری سه(، کمال5335) فلت(. هویت و 5339و فلت،  2هویت) شودو خود واقعی تبیین می

انگیزشی است که  مؤلفهگرایی خودمدار یک . کمالاست 1مدارگرایی جامعه، کمال0گرایی دیگرمدار، کمال9گرایی خودمدارکمال

گرایی افراد دارای انگیزه قوی برای کمال، معیارهای . در این بعد کمالاستهای فرد برای دستیابی به خویشتن کامل شامل کوشش

اشند، بر بهای تام میها یا شكستموفقیت صورتبهدر رابطه با نتایج،  یاهیچهمهش اجباری و دارای تفكر ، کوشغیرواقعیباالی 

هند. درا در سرتاسر حوزه رفتاری خود تعمیم می غیرواقعیکنند و معیارهای شخصی های گذشته خویش تمرکز میعیوب و شكست

گرایی دیگرمدار یک بعد (. کمال5311، 1هالندر) استهای دیگران مورد قابلیتگرایی دیگرمدار شامل عقاید و انتظارات در کمال

فلت و ) دارندگرایانه برای اشخاصی است که برای فرد اهمیت بسیاری میان فردی است که شامل تمایل به داشتن معیارهای کمال

واقعی دارد که دیگران از شخص دارند. گرچه برآوردن آمیز و غیرمدار اشاره به انتظارات اغراقگرایی جامعه(. کمال5335همكاران، 

ست و فرو) گیردو پذیرش دیگران قرار  تأکیداین انتظارات مشكل است ولی شخص باید به این استانداردها نائل آید تا مورد 

، 3پارکر و ادکینز) داردگرایی با پیشرفت تحصیلی رابطه اند که کمالها نشان داده(. پژوهش5335؛ هویت و فلت، 5335همكاران، 

 (.5989؛ بشارت، 2553، 3؛ وینتر و باورز8،2551اشبی، رایس و مارتین ؛5331

 شدت ی،گیرجهت آغازگری، از است عبارت انگیزش،. استدر این پژوهش انگیزش تحصیلی  موردبررسییكی از متغیرهای دیگر  

 چرایی را انگیزه. شد گرفته است حرکت معنی به که موو التین واژه از بار نخستین انگیزش اصطالح. (5330 گین،) رفتار تداوم و

 خودآگاه از اعم انسان انگیزش. نباشد آن محرک نیازی یا ایانگیزه که دهدنمی انجام فرد را رفتاری هیچ دیگرعبارتبه ؛گویند رفتار

 و درونی حالتی از است عبارت نیاز یا انگیزه: گفت توانمی انگیزه تعریف در بنابراین ؛اوست نیازهای از ناشی ناخودآگاه، یا

 مثبت نقش عنوانبه انگیزه اهمیت(. 5933 رابینز، پی استیفن) داردمی وا فعالیت سری یک انجام به را انسان که محرومیتی یا کمبود

 نكته این بر زیادی مطالعات در(. 2553 ،55لین چان از نقل به) است شدهواقع تأکید مورد پژوهشی ادبیات اغلب در یادگیری در آن

 فرآیند رد یادگیرنده کنترل یجنبه و شناختی درگیر سازی اصلی و ثابت هایپایه عنوانبه انگیزشی، عوامل که است شده تأکید

                                                           
1. Frost 
2. Hewitt 
1. self.oriented Perfectionism 
2. other.oriented Perfectionism 
3. socially perscribed Perfectionism 
4. Hollender 
7. Parker & Adkins 
8. Ashby, Rice & Martin 
9. Winter & Bowers 
10. ChanLin 
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   02                                                                                           1311 دوره پنجم، شماره پنجاه و دو، بهمن ماه مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 راهبردهای که دهدمی نشان تحقیقات از بسیاری نتایج(. 2555 ،2مایر ؛2550 ،5یاکل و وینتر النگ،دی) شوندمی محسوب یادگیری

(. 2550 ،0زیمرمن و سارسی لورا، ؛2551 ،9شانک ؛2550 ،2559 ،2555 پینتریچ،) دارد رابطه تحصیلی پیشرفت با یادگیری و انگیزشی

 حصیلیت پیشرفت تواندمی یادگیری و انگیزشی راهبردهای آموزش که اندداده نشان هاپژوهش از پذیریمالحظه تعداد این بر عالوه

 چی،اومن ؛5388 ،1مارتینزپـونز و زیمرمـن ؛2559 پینتریچ، ؛5331 چـن، و الین) کند تقویت را یادگیری انگیزه و کند تقویت را

 موفقیت رد یادگیری برای انگیزش راهبردهای از استفاده که است داده نشان پژوهش سی از بیش فراتحلیل نتایج همچنین(. 2551

 برای زمینه ایجاد عالی آموزش مهم وظایف و اهداف از یكی(. 2558 همكاران، و شارلوت) دارد مؤثری نقش یادگیرندگان تحصیلی

 دانش کهازآنجایی. است اجتماعی و فردی زندگی در نقش ایفای برای مسئول و کارآمد سالم، هایانسان تربیت و فرد جانبههمه رشد

 این به توجه دارند، ایویژه جایگاه و نقش آموزشی نظام اهداف به دستیابی در کشور، آموزشی نظام اساسی رکن عنوانبه جویان

 همچنین. رددگمی موجب را جامعه تربیتی و آموزشی نظام بیشتر چه هر شكوفایی و باروری تربیتی، و آموزشی ازلحاظ جامعه از قشر

 است، جدیدی نسبتاً متغیر تحصیلی 1فرسودگی ولی است، شده انجام آن روی زیادی تحقیقات که است متغیری تحصیلی، پیشرفت

 مینهز در موجود پژوهشی خأل همچنین و جامعه از قشر این اهمیت به توجه به بنابراین ؛است شده انجام تحقیق آن روی کمتر که

ی با فرسودگی و انگیزش تحصیل گراییکمالبین ابعاد  آیا که است پرسش به گوییپاسخ درصدد حاضر پژوهش تحصیلی فرسودگی

 تحصیلی دانشجویان رابطه وجود دارد؟

 روش پژوهش 

جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد مهاباد در  .طرح این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است

های تحصیلی دانشجو در رشته 055نمونه پژوهشی مطالعه حاضر شامل  (.N=1555) دادندمیتشكیل  5931-31سال تحصیلی 

جدول مورگان برای حجم جامعه  بر اساساز هر دانشكده انتخاب شدند.  ایچندمرحله ایخوشهتصادفی  صورتبهمختلف بود که 

است اما در این پژوهش برای افزایش اعتبار بیرونی پژوهش و احتمال افت  پیشنهادشدهنمونه  913آماری مطالعه حاضر تعداد 

 وتحلیلتجزیهپرسشنامه مورد  055 درنهایتپرسشنامه معیوب بود و  25 هاآنپرسشنامه اجرا شد که از بین  025تعداد  هاپرسشنامه

تعیین جامعه آماری و پس از انتخاب نمونه  بعد از کهطوریبهمیدانی بود  صورتبهروش گردآوری مطالعه حاضر  قرار گرفت.

گرایی، انگیزش تحصیلی و فرسودگی های کمالها مراجعه کرده و بعد از توجیه دانشجویان پرسشنامه، محقق به دانشكدهموردنظر

 یآورجمعرا  هاآن هاپرسشنامهبعد از تكمیل  و ؛را تكمیل نمودند هاآنقرار داده شد و  موردمطالعههای تحصیلی را در اختیار نمونه

 هایروشاز  شدهآوریهای جمعداده وتحلیلتجزیهشدند. جهت  SPSS افزارنرمجهت تحلیل وارد  هاپرسشنامهکرده و اطالعات 

                                                           
1. DeLong, Winter & Yackel 

2. Mayer 

3. Schunk 

4. Laura, Soresi & Zimmerman 

5. Zimmerman, & Martinez.Pons 
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   09                                                                                           1311 دوره پنجم، شماره پنجاه و دو، بهمن ماه مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

ای بررسی بر) رسونیپآمار توصیفی برای محاسبه میانگین و انحراف استاندارد همچنین از آزمون استنباطی ضریب همبستگی 

 آن و همچنین آزمون رگرسیون چندگانه برای تحلیل فرضیه استفاده شد. هایفرضپیش( با رعایت موردمطالعه هایفرضیه

 ابزار پژوهش

 گراییکمالاست. این آزمون  شدهساختهشورت و همكاران  –توسط تری  5331این پرسشنامه در سال  :گراییکمالپرسشنامه 

منفی  راییگکمالمثبت و  گراییکمالتشخیص  منظوربهاین آزمون  دهدمیقرار  موردسنجش رفتارگراییکارکردی و  نظرازنقطهرا 

 را ارائه هاکنندهتقویتدو خرده مقیاس مثبت و منفی دارد. این دو خرده مقیاس دو نوع  گراییکمالاست. آزمون  شدهتدوین

ی هانندهکتقویتاز  گراییکمالاد وجود دارد که این نوع مثبت این اقتص گراییکمالتجربه نماید. در  تواندمیکه فرد  کندمی

ی منفی هاکنندهقویتتکه مستقیماً با  رسدمی به نظرمنفی  گراییکمالپیش نیز ناشی شده است  گرایانهکمالمثبت مرتبط با رفتار 

یكرت و کامالً موافقم، موافقم، ل ایدرجهپنجسؤال دارد و هر آزمونی به سؤاالت با یک مقیاس  05مرتبط باشد. این مقیاس 

 دهدمیمنفی را سنجش قرار  گراییکمالسؤال  25مثبت و  گراییکمالسؤال  25.دهدمی، مخالفم و کامالً مخالفم پاسخ دانمنمی

د ( مور5331) واونزاعتبار سازه این آزمون نیز توسط هس، پراپاوسیس  .است 555تا  25دامنه نمرات هر آزمونی در این مقیاس 

( در یک نمونه بزرگتر نیز نشان دادند که این مقیاس ساختار عاملی قابل قبولی و 2552) همكاراناست. هس و  قرارگرفته تأکید

 گراییکمالدرصد و برای  80مثبت  گراییکمالهمسانی درونی باالیی دارد. در مطالعه هس و همكاران ضریب آلفای کرونباخ برای 

مثبت و منفی را  گراییکمال هایمقیاسضریب آلفای کرونباخ خرده  (2550) پراپاوسیس. همچنین هس و استدرصد  89منفی 

 گراییکمالبودن  دوعاملینیز از  (2550) همكاران. نتایج پژوهش هس و اندکردهدرصد گزارش  85و  درصد 89به ترتیب 

 به دستدرصد  83درصد و  35ت و منفی را به ترتیب مثب گراییکمال( ضریب همسانی درونی 5989) بشارت. کندمیحمایت 

 نامهپرسشی کرونباخ این ( ضریب آلفا5980) ابوالقاسمیدرصد بود.  81 نامهپرسشاین  بازآزماییآورد. همچنین ضریب پایایی 

آمد که نشان از روایی مطلوب ابزار  به دست 31/5درصد به دست آورد. در مطالعه حاضر نیز میزان ضریب آلفای کرونباخ  83را 

 .است گیریاندازه

 شانگیز دبع ود یگیرهانداز یبرا سؤاالتی تصورهب هگوی 99 زا لمتشك (5385) هارتر سمقیا :رهارت یتحصیل شانگیز سمقیا

 و دسنجیم جپن ات کی زا تلیكر ایدرجهپنج یهاهانداز رد ار یتحصیل شانگیز یهساز هک دش حمطر یبیرون شانگیز و یدرون

 یگذارهنمر امحتو اب بمتناس اههگوی یبرخ و شودمی یگذارهنمر (مموافق )کامال1ً ات (ممخالف )کامال5ً زا تلیكر صورتبه

 رد ار بازآزمایی بضری و 80/5 ات 10/5 نبی نریچاردسو 25 لفرمو زا هاستفاد اب ار یپایای بضری (5385) هارتر .ددارن سمعكو

 نمیزا .تاس هکرد شگزار 31/5 ات 18/5 نبی هما 1 تمد هب یدیگر یهنمون رد و 19/5 ات 08/5 زا هماه 3 یهدور یط هنمون کی

 .است رحاض شپژوه رد هپرسشنام راعتبا بضری یهکنند تأکید و لقبولقاب دح رد 83/5 نمیزا هب خکرونبا یآلفا صشاخ

 یخستگ ییعن یفرسودگ هحیط هس هپرسشنام نای .دانهساخت (5333) همكاران و برسو ار هپرسشنام نای :یتحصیل یفرسودگ سمقیا

 تلیكر بندیدرجه شرو اب که ؛ددار هماد هپانزد رمذکو هپرسشنام .دسنجیم ار یتحصیل یناکارآمد و یتحصیل عالقگیبی ،تحصیلی
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   00                                                                                           1311 دوره پنجم، شماره پنجاه و دو، بهمن ماه مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 کنندهخسته یدرس بمطال) ماده 1 یتحصیل یخستگ .تاس شدهبندیدرجه هاآزمودنی طتوس قمواف کامالً ات فمخال کامالً یاهدرج 1

 ساحسا) ماده 1 یتحصیل یناکارآمد و (مندار هعالق یدرس بمطال هب تنسب مکنیم ساحسا) ماده 0 یتحصیل یعالقگیب ،(دهستن

 هس یبرا 31/5 و 82/5 ،35/5 بترتی هب نآ نسازندگا ار هپرسشنام یپایای .ددار (مبیای رب یدرس تمشكال هعهد زا متوانینم مکنیم

 یهاصشاخ هک شدهمحاسبه یتأیید یعامل لتحلی شرو اب نمحققا ار هپرسشنام راعتبا .دانهکرد همحاسب یتحصیل یفرسودگ هحیط

 بمطلو (RMSEA) تقریب یخطا تمجذورا نمیانگی رجذ صشاخ و (IFI) افزایشی یبرازندگ صشاخ (CFI) تطبیقی یبرازندگ

آمد که نشان  به دست 32/5در مطالعه حاضر نیز میزان ضریب آلفای کرونباخ  .(2553 ،اسكافیل و اساالنو ،برسو) اندهکرد شگزار

 .است گیریاندازهاز اعتبار مطلوب این ابزار 

 هایافته

 بودند. ( مرد15/15نفر ) 251زن و  هاآندرصد( از  15/08نفر ) 530نفر بودند که  055در تحقیق شامل  کنندهشرکتتعداد افراد 

 و کارشناسی مقطع در( درصد 81) نفر 905 کاردانی؛ مقطع در( درصد 55) نفر 00 حاضر مطالعه در کنندهشرکت 055 بین از شود

 حاضر العهمط کنندگانشرکت بیشتر است این گرنشان که اندبوده تحصیل به مشغول ارشد کارشناسی مقطع در( درصد 0) نفر 51

 دانشجو 555 و مجرد( درصد 55/31) دانشجو 955 حاضر مطالعه در کنندهشرکت 055 بین از .اندبوده کارشناسی مقطع دانشجویان

 الدو تحصیالت سطح ازلحاظ. اندبوده مجرد حاضر مطالعه کنندگانشرکت بیشتر دهدمی نشان که اندبوده متأهل( درصد 55/21)

 با پدر والد دارای دانشجو 535 ؛سوادبی تحصیالت با پدر والد دارای دانشجو 15 حاضر مطالعه در کنندهشرکت 055 بین از پدر،

 15 و دیپلمفوق تحصیالت با پدر والد دارای دانشجو 21 دیپلم؛ تحصیالت با پدر والد دارای دانشجو 550 دیپلم؛ زیر تحصیالت

 مطالعه در کنندهشرکت 055 بین از مادر، والد تحصیالت سطح ازلحاظ .اندبوده باالتر و لیسانس تحصیالت با پدر والد دارای دانشجو

 دارای دانشجو 88 دیپلم؛ زیر تحصیالت با مادر والد دارای دانشجو 515 ؛سوادبی تحصیالت با مادر والد دارای دانشجو 550 حاضر

 تحصیالت با مادر والد دارای دانشجو 90 و دیپلمفوق تحصیالت با مادر والد دارای دانشجو 50 دیپلم؛ تحصیالت با مادر والد

 آمده است. 5پژوهش در جدول  متغیرهایتوصیفی  هایویژگی .اندبوده باالتر و لیسانس

 تحقیق متغیرهای توصیفی هایویژگی .1جدول

 انحراف معیار میانگین متغیر

 52/1 13/19 مثبت گراییکمال

 53/1 12/03 منفی گراییکمال

 02/3 21/12 انگیزش درونی

 2/5 22/29 آسان ترجیح کار

 58/1 01/18 انگیزش بیرونی

 28/3 98/15 فرسودگی تحصیلی
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   01                                                                                           1311 دوره پنجم، شماره پنجاه و دو، بهمن ماه مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 برای فرض نرمال بودن اینمونهاسمیرنف تک  -کلموگروفنتایج آزمون  .2جدول

 فرسودگی تحصیلی انگیزش تحصیلی گراییکمال آزمون

 مثبتکجی 

 کجی منفی

 اسمیرنف –کلموگروف آزمون

 (sig) داریمعنی سطح

51/5 

58/5- 

01/5 

29/5 

51/5 

52/5- 

22/5 

53/5 

50/5 

53/5- 

51/5 

59/5 

 فرسودگی و تحصیلی انگیزش ،گراییکمال برای اسمیرنف -کلموگروف z آماره گرددمی مشاهده 2شماره  جدول در که طورهمان

 آن توزیع با نمونه بین در متغیرها توزیع یعنی نیست، دارمعنی( P≥51/5) سطح در 59/5 و 22/5 ،01/5 با برابر ترتیب به تحصیلی

 .است نرمال آماری جامعه در

 آزمون ضریب همبستگی پیرسون بر اساسبا فرسودگی تحصیلی  گراییکمالماتریس همبستگی . 3ل جدو

 (sig) داریمعنی سطح R آزمون

 مثبت گراییکمال

 منفی گراییکمال

**436/5- 
**416/5- 

 

01/5 

01/5 

 

 آزمون ضریب همبستگی پیرسون بر اساسماتریس همبستگی انگیزش تحصیلی با ابعاد فرسودگی تحصیلی  .4ل جدو

 (sig) داریمعنی سطح R آزمون

 انگیزش تحصیلی درونی

 انگیزش تحصیلی بیرونی

**983/5 

**331/5 

 

01/5 

01/5 

 

 تگیخس با مثبت گراییکمال بین داد نشان پیرسون همبستگی ضریب نتایج گرددمی مالحظه 3 شماره جدول در همانطوریكه

 افزایش با که معنی بدین. دارد وجود معناداری رابطه( =R -416/5) تحصیلی خستگی با منفی گراییکمالو  (=R -436/5) تحصیلی

 و کندمی پیدا کاهش کل تحصیلی فرسودگی و تحصیلی ناکارآمدی تحصیلی، عالقگیبی تحصیلی، خستگی مثبت، گراییکمال

 ؛(=R 981/5) تحصیلی خستگی هایمؤلفه با منفی گراییکمال بین داد نشان پیرسون همبستگی ضریب نتایج همچنین. برعكس

 معناداری مثبت رابطه( =R 051/5) کل تحصیلی فرسودگی با و( =R 190/5) تحصیلی ناکارآمدی ؛(=053/5R) تحصیلی عالقگیبی

 فرسودگی و تحصیلی ناکارآمدی تحصیلی، عالقگیبی تحصیلی، خستگی منفی، گراییکمال افزایش با که معنی بدین. دارد وجود

 داد نشان ونپیرس همبستگی ضریب نتایج گرددمی مالحظه جدول در همانطوریكه .برعكس و کندمی پیدا افزایش نیز کل تحصیلی

 -331/5) کل تحصیلی فرسودگی با بیرونی تحصیلی انگیزشو  (=R-387/5) تحصیلی فرسودگی با درونی تحصیلی انگیزش بین

R= )با هایمؤلفه اب بیرونی تحصیلی انگیزش بین داد نشان پیرسون همبستگی ضریب نتایج همچنین. دارد وجود معناداری رابطه 

 کل تحصیلی فرسودگی با و( =R 982/5) تحصیلی ناکارآمدی ؛(=912/5R) تحصیلی عالقگیبی ؛(=R 231/5) تحصیلی خستگی

(995/5 R= )عالقگیبی ،تحصیلی خستگی بیرونی، تحصیلی انگیزش افزایش با که معنی بدین. دارد وجود معناداری مثبت رابطه 
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   01                                                                                           1311 دوره پنجم، شماره پنجاه و دو، بهمن ماه مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 تائید حاضر العهمط دوم فرضیه بنابراین ؛برعكس و کندمی پیدا افزایش کل تحصیلی فرسودگی و تحصیلی ناکارآمدی تحصیلی،

 .گرددمی

 و انگیزش تحصیلی با فرسودگی تحصیلی گراییکمال چندمتغیریتایج تحلیل رگرسیون : ن1جدول 

 Ss Df Ms F P مدل

 55/5 93/3 12/531 3 31/5518 رگرسیون

   55/21 81 53/2210 باقیمانده

    39 81/9022 کل

 T P ضرایب استاندارد غیراستانداردضرایب  R R2 ARS بینپیشمتغیرهای 

B SE BETA 
Constant - - - 31/8 92/0 - 15/2 55/5 

 55/5 -52/9 02/5 51/5 -93/5 53/5 58/5 09/5 مثبت گراییکمال

 55/5 83/2 91/5 22/5 95/5 51/5 53/5 05/5 منفی گراییکمال

 55/5 -91/2 90/5 53/5 -23/5 59/5 50/5 98/5 انگیزش درونی

 55/5 53/2 95/5 25/5 23/5 55/5 55/5 99/5 انگیزش بیرونی

یلی مثبت و منفی و انگیزش تحص گراییکمال متغیرهای متغیرها، تأثیر تعیین برای شودمی مشاهده 5 شماره جدول در کهطور همان

 جدول در. ندشد وارد رگرسیون معادله در مالک متغیر عنوانبه فرسودگی تحصیلی و بینپیش متغیرهای عنوانبه درونی و بیرونی

 وطمرب تغییرات توانندمی معناداری سطح در متغیرها همه بتا مقادیر به توجه با و( p<55/5) است معنادار شدهمشاهده F میزان فوق

 .کنند یبینپیش را فرسودگی تحصیلی به

 گیریبحث و نتیجه

تایج آزمون نو انگیزش تحصیلی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان بود.  گراییکمالهدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ابعاد 

 یرونیمثبت و منفی و انگیزش تحصیلی درونی و ب گراییکمال متغیرهای نشان داد متغیرها تأثیر تعیین برایرگرسیون چندمتغیره 

ی بینپیشا فرسودگی تحصیلی ر توانندمیمعناداری  طوربه مالک متغیر عنوانبه فرسودگی تحصیلی و بینپیش متغیرهای عنوانبه

 ودگی تحصیلیفرس به مربوط تغییرات توانندمی معناداری سطح در متغیرها همه آمدهدستبه بتا مقادیر به توجه با کنند. به عبارتی

مثبت  هایویژگیشتن ادست که ابدیهی توان گفت می گراییکمالی فرسودگی تحصیلی بر مبنای بینپیشدر تبیین  .کنند یبینپیش را

یفا تحصیلی امحیط و ندگی شخصی د در زموجو هایتنشمقابله با ری و گازساای در هنقش عمدمثبت  گراییکمالشخصیتی مانند 

مثبت  گراییلکماینكه ایا و  گرددمید پیشرفت تحصیلی و کاهش فرسودگی تحصیلی فرمثبت در  گراییکمالشتن داچنانكه ، کندمی

رب تجای بر مبناد هر فر درواقع. شودمید و فرسودگی تحصیلی موجو هایاسترسکاهش و جانبی  هایحمایتیش افزسبب ا

ط تبادر ارکند. میذ تخاه امرروزندگی زمختلف  هایموقعیتبا رد برخورا در تی ومتفاد یكرد روشخصیتی خو هایویژگیو شخصی 

و ضعف  باعثاد فرمنفی در ا گراییکمال مثالً ؛دارندعهدهبر  ایکنندهتعیینمثبت نقش  گراییکمال نیزح فرسودگی تحصیلی با سطو

ت مشكال، هستندردار برخومنفی  گراییکمالاز که ادی فر. اگرددمیتحصیلی مد رآکاو مناسب ی هاهشیوذ تخادر ا هاآنی مدرآناکا

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nd
ib

s.
co

m
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             8 / 17

http://ijndibs.com/article-1-539-fa.html


 حبیب زاده و همکار                                                                                      ی......تحصیل فرسودگی با تحصیلی انگیزش و گرایی کمال ابعاد رابطه بررسی

  

 

   03                                                                                           1311 دوره پنجم، شماره پنجاه و دو، بهمن ماه مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

و ها دکمبوتحصیلی محیط و جتماعی دی، ابط بین فردر روالیل دبه همین و ند دارختی و شناهیجانی ، عاطفی هایزمینهدی در یاز

 ست که باعث بهاصفتی منفی  گراییکمالفرسودگی تحصیلی بیشتری خواهند داشت.  درنتیجهو شت داهند اخودی یاز هایتنش

ی هاارنشخود یجااباعث د مر خواین اکه  شودمیاد فراب در اضطرو اگی دفسرانظیر دی یازهیجانی و عاطفی ت مشكالن مدد آجوو

ل شكل فعااز  زاتنشمقابله با مسائل  هنحواد و فره ایدگاد شودمیهمچنین سبب و  شودمید فردی در یازشناختی ی خطاهای و فكر

این نتیجه را پذیرفت که  توانمینابراین ب ؛دارندنقش فرسودگی تحصیلی یند اتسریع فرارد در ین موابه منفعل تغییر یابد که تمامی 

 .کنند یبینپیش را انجویدانش درفرسودگی تحصیلی  توانندمی گراییکمال

حصیلی، موجب توان گفت نداشتن انگیزه تی فرسودگی تحصیلی بر مبنای انگیزش تحصیلی در دانشجویان میبینپیشدر تبیین 

تحصیلی  . نقش انگیزه تحصیلی بر فرسودگیشودمیتحصیلی  هایموقعیتتحلیل رفتگی در  درنهایتافزایش اضطراب، تنیدگی و 

تبیین تجربه هیجانات  منظوربه( تبیین نمود. در این نظریه 2555کنترل پكران )-توان به کمک نظریه شناختی اجتماعی ارزشرا می

شده است.  أکیدتآیندهای درون فردی پیش عنوانبهتحلیل فرسودگی تحصیلی بر نقش فرایندهای ارزیابی شناختی  ازجملهتحصیلی 

پرچالش  هایموقعیتدهند. اگر ، پشتكار و برخورداری از حمایت اجتماعی را افزایش مینفسعزتمثبت،  عاطفهانگیزه تحصیلی، 

گردد افراد تالش زیادی از خود نشان دهند که این تالش به موفقیت شد سبب میمانند دوران تحصیل با انگیزه تحصیلی همراه با

نجر تواند به احساس خوداثربخشی تصوری باال م. انگیزه تحصیلی، همچنین میشودمیتحصیلی بیشتر و کاهش فرسودگی منجر 

خش . اشخاصی که دارای خوداثربکندمیاللت در انجام امور د اشتواناییگردد. خوداثربخشی تصوری به باورهای شخص در ارتباط با 

است  ترپایین شانتصوریشوند و از کسانی که سطح خوداثربخشی کوشند، بیشتر موفق میتصوری سطح باالیی هستند، بیشتر می

نند کتحصیلی دارند و فرسودگی تحصیلی کمتری را تجربه می هایزمینهدهند و ترس کمتری در پشتكار بیشتری از خود نشان می

رسد که فرسودگی تحصیلی بر مبنای (. با توجه به آنچه گفته شد منطقی به نظر می5939)میكائیلی، رجبی، عباسی و زمانلو، 

 مثبت گراییکمال بین داد نشان پیرسون همبستگی ضریب نتایج ی باشد.بینپیشو انگیزش تحصیلی در دانشجویان قابل  گراییکمال

 وجود معناداری نفیم رابطه کل تحصیلی فرسودگی با و تحصیلی ناکارآمدی تحصیلی؛ عالقگیبی تحصیلی؛ خستگی هایمؤلفه با

 تحصیلی فرسودگی و تحصیلی ناکارآمدی تحصیلی، عالقگیبی تحصیلی، خستگی مثبت، گراییکمال افزایش با که معنی بدین. دارد

 خستگی هایهمؤلف با منفی گراییکمال بین داد نشان پیرسون همبستگی ضریب نتایج همچنین. برعكس و کندمی پیدا کاهش کل

 با که معنی بدین. دارد وجود معناداری مثبت رابطه کل تحصیلی فرسودگی با و تحصیلی ناکارآمدی تحصیلی؛ عالقگیبی تحصیلی؛

 پیدا افزایش نیز لک تحصیلی فرسودگی و تحصیلی ناکارآمدی تحصیلی، عالقگیبی تحصیلی، خستگی منفی، گراییکمال افزایش

 سطح معیارهای عنوان تحت زیسته، آن در فرد که محیطی از تأثّر با گراییکمال گفت توانمی نتایج این تبیین در .برعكس و کندمی

 کامل استانداردهای تحقق برای مستمر تالشی به را وی و شدهترسیم یادگیرنده برای تحصیلی یحوزه در ویژهبه عملكرد برای باال

 ایفاصله که افراطی انتقادی ارزشیابی با همراه عملكرد در باال بسیار معیارهای از ایمجموعه چنین. انگیزاندبرمی نیافتنیدست گاه و

 تحت سازدمی خود عملكرد نواقص و هاشكست بر متمرکز را وی و کندمی ایجاد فرد ایدئال خود و واقعی خود بین حقیقی

 روش بهترین به همواره و اندیشندمی خود اعمال عاقبت به مداوم طوربه ،گراکمال افراد. است شدهشناخته گراییکمال عنوان
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   08                                                                                           1311 دوره پنجم، شماره پنجاه و دو، بهمن ماه مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 گرایانهکمال معیارهای تحقق عدم از ترس دلیل به و خوددارند واقعی عملكرد از باالیی بسیار توقعات افرادی چنین ،کنندمی تمرکز

 افراد رضایت که دادند نشان نیز مطالعات شوند، تحصیلی فرسودگی دچار است ممكن که جایی تا کنندمی اجتناب هاموقعیت از

 دستیابی عدم از ترس با لذا،. دهند انجام نقص و عیببی و کامل طوربه را موردنظر تكلیف که گرددمی حاصل زمانی تنها گراکمال

 رها کارهنیمه را آن مسئولیت، پذیرش صورت در یا و زده سرباز محوله هایمسئولیت پیگیری از گاه ،شدهگرفته نظر در اهداف به

 موجب تكالیف، نمودن رها کارهنیمه یا ندادن انجام از حاصل ناکامی و اضطراب ،اندمواجه تحصیلی تكالیف با که آنجا کرده،

 .گرددمی هاآن در تحصیلی فرسودگی درنهایت و تحصیلی یانگیزه کاهش

 با و تحصیلی رآمدیناکا تحصیلی؛ عالقگیبی هایمؤلفه با درونی تحصیلی انگیزش بین داد نشان پیرسون همبستگی ضریب نتایج

 به دست عناداریم رابطه تحصیلی خستگی با درونی تحصیلی انگیزش اما ؛دارد وجود معناداری منفی رابطه کل تحصیلی فرسودگی

 فرسودگی و صیلیتح ناکارآمدی تحصیلی، عالقگیبی تحصیلی، خستگی درونی، تحصیلی انگیزش افزایش با که معنی بدین. نیامد

 با بیرونی یلیتحص انگیزش بین داد نشان پیرسون همبستگی ضریب نتایج همچنین. برعكس و کندمی پیدا کاهش کل تحصیلی

 وجود معناداری ثبتم رابطه کل تحصیلی فرسودگی با و تحصیلی ناکارآمدی تحصیلی؛ عالقگیبی تحصیلی؛ خستگی با هایمؤلفه

 فرسودگی و حصیلیت ناکارآمدی تحصیلی، عالقگیبی تحصیلی، خستگی بیرونی، تحصیلی انگیزش افزایش با که معنی بدین. دارد

 رسدمی نظر به که عواملی ترینمهم از یكى گفت توانمی آمدهدستبه نتایج تبیین در. برعكس و کندمی پیدا افزایش کل تحصیلی

 که است بیرونی و درونی عوامل مجموعه تحصیلی انگیزه. است تحصیلی انگیزه باشد، مؤثر فرسودگی تحصیلی میزان تعدیل در

 ؛کندمی هدایت را او هایفعالیت یادگیرنده، در انرژی ایجاد با انگیزه ،درواقع. کندمی کمک یادگیری اهداف به دررسیدن را فرد

 متحمل نهایی هدف به رسیدن برای را بیشتری رنج و فعالیت باید باشد، بیشتر تحصیل و آموختن برای فرد انگیزه هرچه بنابراین،

 سعی آن بر عالوه و دارند خاصی توجه خود تحصیلی محتوای به و گرفته جدی را تكالیف باال، انگیزه با آموختگاندانش .شود

 حس افزایش و فعالیت یک انجام به نسبت عالقه ایجاد با انگیزه .بگیرند یاد آموزندمی کالس در ازآنچه بیش اطالعاتی کنندمی

 .کنندمی کسب را بیشتری تحصیلی موفقیت افراد این و کرده محافظت تحصیل از ناشی فشارهای مقابل در را افراد کارآمدی،

 .شودمی یادگیری موضوع به عالقه افزایش و بیشتر توانمندی احساس سبب یادگیری، در موفقیت همچنین

 منابع

 اول چاپ نوبهار،: تهران اعرابی، محمد و پارسائیان علی ترجمه سازمانی، رفتار(. 5939) نزیراب پی استیفن. 

 ،اسیکارشن ینامهپایان انداختن، تعویق به با شناسیوظیفه و استرس خودکارآمدی، گرایی،کمال رابطه بررسی(. 5935. )ح باقری 

 .اردبیلی محقق دانشگاه نمین، پردیس انسانی علوم و ادبیات یدانشكده ارشد،

  ،922-991(، 52)9، شناختیروانو موفقیت تحصیلی، مجله علوم  گراییکمال(. 5989) محمدعلیبشارت. 

  ،ریاضی (. نقش انگیزش و خودکارآمدی تحصیلی و رویكردهای مطالعه در پیشرفت 5935) هادیبنی اسدی، علی و پورشافعی

 .85-552(، 0)8های نوین تربیتی، های علوم تجربی و ریاضی مقطع متوسطه شهر قاین، اندیشهآموزان رشتهدانش
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   03                                                                                           1311 دوره پنجم، شماره پنجاه و دو، بهمن ماه مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 ،شهرآرای، مهرناز یترجمه راهكارها، و تحقیقات ها؛نظریه تربیت؛ و تعلیم در انگیزش(. 5333اچ ) دیل شانک، و آر پال پینتریچ 

 .علم انتشارات: تهران ،5981

 کمال ی نایافته سازش یافته سازش ابعاد اساس بر تحصیلی اهمالكاری تبیین(. 5935) زهرا مقدسین، و محمدرضا، فر، تمنائی 

 .سنندج-نوین زندگی و شخصیت ملی همایش نخستین به شده ارائه ی مقاله ."گرایی

 ،رشد نشر تهران، اجتماعی، و انسانیعلوم در پژوهش عملی و نظری مبانی(. 5985. )ع دالور. 

 شناسیروان اهواز، شهر هایبیمارستان روانی بخش کارکنان شغلی فرسودگی و روانسالمت(. 5983. )ن حمیز، ز، زاده،دهقانی 

 .229-221(: نامه ویژه) 1 معاصر،

 ،در شاغل پرستاران در شغلی فرسودگی و استرس عمومی،سالمت ارتباط(. 5983. )ف رحمانی، و، زمانزاد، م، بهشید، ف، رحمانی 

 .33-38 ،(11)29ایران،  پرستاری نشریه تبریز، پزشكی علوم دانشگاه به وابسته آموزشی هایبیمارستان ویژه هایبخش

 ،و انیاتوبوسر واحد شرکت اتوبوسهای رانندگان شغلی فرسودگی با روییسخت و اجتماعی حمایت رابطه مقایسه(. 5982. )م زارع 

 .طباطبایی مهعال دانشگاه تربیتی، علوم و شناسی روان دانشكده ارشد، کارشناسی ینامهپایان تهران، شهر تاکسیرانی شرکت رانندگان

 وانر دانشكده ارشد، کارشناسی ینامه پایان ،شناختیروان بهزیستی آزمون مقدماتی هنجاریابی و ساخت(. 5989. )ر طبسی، زنجانی 

 .تهران دانشگاه تربیتی، علوم و شناسی

 ،مدارس در تحصیل به شاغل دبیرستان آموزان دانش در خالقیت با گراییکمال و هدف گیریجهت رابطه(. 5983. )س سادارتی 

 .تهران دانشگاه تربیتی، علوم و شناسیروان دانشكده ارشد، کارشناسی ینامهپایان درخشان، استعدادهای

 ،ویرایش نشر مؤسسه تهران، وری،بهره روانشناسی(. 5931. )م ساعتچی. 

 ،3-21 ،(0)3 روانشناختی، مطالعات. آن ی کننده یبینپیش عوامل و تحصیلی اهمالكاری(. 5935) فیروزه سپهریان. 

 ،حانامت اضطراب با( منفی و مثبت) گراییکمال ابعاد بین رابطه بررسی (.5988) سیاوش پورطهماسبی، ،.محسن شیرپور، ،.اسماعیل سلیمانی 

 .کرج نور پیام دانشگاه اضطراب روانشناسی همایش. متوسطه مقطع دختر آموزاندانش در( پذیریهیجان و نگرانی) آن هایمقیاس زیر و

 اهمالكاری با انگیزشی باورهای و کمالگرایی یرابطه(. 5935) زینب محمدی، شاه و آذر، ساوجی، پاکدامن فاطمه، محمدی، شاطریان 

 تعلیم در شناختی علوم های یافته ملی همایش اولین به شده ارائه ی مقاله. تهران شهر دانشگاهی پیش آموزان دانش در تحصیلی

 .مشهد -تربیت و

 ،رشد انتشارات تهران، هشتم، چاپ شخصیت، شناسیروان در هانظریه و هامكتب(. 5980. )س شاملو. 

 ،ویرایش نشر تهران، ،(5985) محمدی سید ترجمه شخصیت، هاینظریه(. 5338. )س شولتز، د، شولتز. 

 ،هرستانش دبیرستان سوم سال آموزان دانش امتحان اضطراب با والدین منفی گراییکمال و اضطراب رابطه بررسی(. 5985. )م عباسی 

 .تهران دانشگاه تربیتی، علوم و شناسی روان دانشكده ارشد، کارشناسی ینامهپایان مالیر،

 در مطالعه: روانسالمت با شغلی فرسودگی رابطه بررسی(. 5981. )ا عراقی، مومنی م، زاده، خاقانی ح، ،کاویانی ف، ماسوله، عبدی 

 .11-31 ،1 شماره ،11 دوره تهران، پزشكی علوم دانشگاه پزشكی، دانشكده مجله پرستار، 255

 د،ارش کارشناسی ینامهپایان دانشجویان، بین در گراییکمال و معنایی بازنمایی بین رابطه بررسی(. 5988. )ن اقدم، زاده عدالت 

 .تبریز دانشگاه ،شناسیروان و تربیتی علوم دانشكده
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   15                                                                                           1311 دوره پنجم، شماره پنجاه و دو، بهمن ماه مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 فرسودگی و انگیزه ارتباط(. 5930) خرامه طاهری زهرا و حسینی محمدعلی نوروزی؛ کیان آسایش؛ حمید فرد؛ شریفی فاطمه 

 .38-38 ،(52)3 قم، پزشكی علوم دانشگاه مجله .قم پزشكی علوم دانشگاه پیراپزشكی و پرستاری دانشجویان بین در تحصیلی

 ،علوم و شناسیروان دانشكده ارشد، کارشناسی ینامهپایان شخصی،بین مشكالت و گراییکمال ابعاد بین رابطه(. 5982. )ز محمودی 

 .تهران دانشگاه تربیتی،
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Investigate the relationship between perfectionism and academic motivation with academic 

burnout in university student. 
 

Abstract 
The main aim of this study was to investigate the relationship between perfectionism and academic 

motivation whit academic burnout in university students in Azad University of Mahabad. Consisted of 

students of Azad University of Mahabad in the academic year of 2016- 2017 was about 5,000. (N=5000). 

The statistical samples of the study included 400 male and female students with different educational levels 

from among the statistical population, which was based on the Morgan Table, recommendation is 357 

samples, but for sampling reliability, 400 samples were selected using multistage cluster sampling method. 

Date was collected by Terry- short's perfectionism questionnaire, et al. Academic Motivation Scale of 

Harter and Educational Burnout Questionnaire of Breso et al. For data analysis, Pearson correlation 

coefficient test was used. The results of the study showed that there is a meaningful relationship between 

perfectionism and academic burnout. Increasing positive perfectionism caused decreasing in academic 

burnout and visa versa. In addition, increased negative perfectionism caused increasing academic burnout 

and visa versa. On the other hand the study indicated meaningful relationship between academic motivation 

and burnout. That is, by increasing interval academic motivation, academic burnout decreased and 

increasing externally academic motivation increased academic burnout. Therefore to determine variable 

effects, positive and negative perfectionism and external and internal academic motivation are as a 

predictor variable but academic burnout considered as a scale variable. According to the results of the 

multi dimensional Recreation, F is meaningful and by considering "B" all variables can predict changes in 

academic burnout in meaningful level. Based on the findings of this study, it can be concluded that there is 

a meaningful relationship between perfectionism and academic motivation with academic burnout, Based 

on to the results obtained, consider the two variables of perfectionism and academic motivation. 

Keywords: academic burnout, perfectionism, academic motivation. 
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