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فرسودگی با  قابله تحصیلیو م کمال گراییابعاد رابطه بررسی 

 تحصیلی دانش آموزان 

 3، جمیله حبیبی2، رحیم بدری گرگری1غفور احراری

 

 چکیده

 یلی درکمال گرایی و مقابله تحص ر اساسفرسودگی تحصیلی ب پیش بینیهدف پژوهش حاضر  مقدمه:

 سقز بود.نمونه ای از دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان 

شاخه نظری  نفر از دانش آموزان دبیرستانی 411این پژوهش از نوع همبستگی مقطعی با تعداد  روش:

حصیلی تپسر( بود که به مقیاس های فرسودگی تحصیلی، کمال گرایی و مقابله  197دختر و  214)

جرا ی اپاسخ دادند. تحلیل داده ها با روش رگرسیون چندگانه جهت پیش بینی فرسودگی تحصیل

 .گردید

بین  نشان داد که پژوهشاین تحلیل همبستگی و رگرسیون گام به گام حاصل از : نتایج یافته ها

اما در مورد مولفه ، وجود دارد و مولفه های مثبت و منفی کمال گرایی رابطه مثبت تحصیلی فرسودگی

دار مشاهده شد. در مورد رابطه مثبت معنی فرسودگی تحصیلی راهبرد فرافکن و  های مقابله تنها بین

و مقابله  مثبت مقابلهرابطه سایر مولفه های مقابله تحصیلی یعنی؛ راهبرد بدون مقابله رابطه مثبت، و 

فرسودگی تحصیلی نیز می وجود دارد. در مورد پیش بینی رابطه منفی با فرسودگی تحصیلی ، انکار
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در  ،مقابله مثبت و راهبرد مقابله فرافکنچهار متغیر کمال گرایی منفی، نظم، راهبرد توان گفت که 

  .درصد از کل واریانس فرسودگی را پیش بینی می کنند 1/12مجموع 

به عنوان عوامل می توانند کمال گرایی و مقابله تحصیلی  نتایج این تحقیق نشان داد که: نتیجه گیری

ان جهت پیش گیری از می توبر همین اساس  ،شته باشندنقش دافرسودگی تحصیلی  پیش بینی کننده

ویژگی واقعیات  را به فراگیران آموزش داده ومهارت های مقابله ای  ،فرسودگی در محیط های آموزشی

 .را برایشان تشریح نمودهای کمال گرایی 

 فرسودگی تحصیلی، مقابله تحصیلی ، کمال گرایی : واژه های کلیدی

The relationship between students' perfectionism, academic coping and 

academic burnout  

Abstract 

Introduction: The goal of this study was to explore whether academic 

burnout could be predicted based on perfectionism and academic coping 

among high school students' sample in Saqqez.  

Methodology: This research is cross-sectional and correlational in nature. 

411 high school students (214 females & 197 males) have been chosen and 

completed 3 questionnaires: Academic Burnout, Perfectionism and 

Academic Coping scales. Step by step statistical regression and correlation 

was used for analyzing the data.   

Results: The findings of this study showed that there is a negative 

correlation between academic burnout and positive coping strategy, denial 

coping strategy, and gender, on one hand, and a positive relation with other 

variables, on the other hand. About 12 percent of academic burnout variance 

can be explained by four variables i.e., negative perfectionism, order, 

positive coping strategy, and denial coping strategy. Student’s gender didn't 

have a significant role in prediction of academic burnout, but there were 
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some significant differences among variables and academic burnout regard 

to gender. 

Conclusion: Based on these findings, perfectionism and academic coping 

can predict academic burnout, so we can prevent academic burnout by 

instructing coping skills and explain perfectionism characteristics.    

Keywords: Perfectionism, Academic Coping, Academic Burnout 

 مقدمه

تبدیل به موضوع شناخته شده ای در تحقیقات روان شناسی و موضوعات مرتبط  1بحث فرسودگی

در سه دهه گذشته شده است. این اصطالح ابتدا توسط فرایدنبرگر روانپزشک مطرح و سپس توسط 

 کلمه فرسودگی (.2007، 3بوزا و برسینردر مطالعات اخیر توسعه یافت )با (1981) 2مزالچ و جکسون

جهت توصیف مصرف سوخت در از ادبیات فضانوردی و فضاپیمایی به معنای سوختن و نابود شدن 

ه ناهماهنگی عمد در نتیجهفرسودگی  است.وارد علوم اجتماعی شده راکت ها و راکتورهای هسته ای، 

، 5، به نقل از یانگ1997، 4آید )مزالچ و الیترمی ، به وجود ای بین ماهیت کار و ماهیت فردی

(. ویژگی های اساسی سندروم فرسودگی شامل خستگی هیجانی، زوال شخصیت و نارضایتی 2004

فردی و شغلی به صورت کاهش فعالیت می باشد. این نشانگان را می توان در چهار گروه؛ روان تنی 

رتباط ایی در برقراری ا(، رفتاری )غیبت از کار، رفتار خشونت آمیز، عدم توانو ... )سردرد، تنش عضالنی

( و تدافعی )انکار عاطفی، انزوای و... حفظ کردن ،زود رنجی، مشکل در تمرکزعاطفی ) با دیگران و...(

 .(2007بوزا و برسین، ردسته بندی کرد )با و ...( اجتماعی

                                                           
1 Burn Out 
2 Maslach & Jackson 
3 Barboza & Beresin 
4 Maslach & Leiter 
5 Yang 



4 
 

افراد در معرض فرسودگی جهت کاهش خستگی هیجانی، با ایجاد فاصله روانی در تالش برای 

، فرد را در برابر فشارهای  1مقابله اجتماعی می باشند. راهبردهای درستحفاظت خود در برابر محیط 

در رسیدن به اهداف  2استفاده از راهبردهای نادرست ،ناشی از استرس های محیطی توانا می سازد

انتظارات ایده آلی و آرزوهای  تردید را در فرد به وجود می آورد،و احساس بی کفایتی و کارایی ندارد 

، 3نوشاد) دنل گرایی( منابعی درونی برای ناکامی و درنتیجه دالیل اصلی فرسودگی می باشبزرگ )کما

2008).  

 و فرسودگی 5( دو شاخص کلیدی عملکرد دانش آموزان درگیری2011) 4دی و ویکفیلدااز نظر  

 درسی و آموزشی فعالیتهای روانشناختی، دیدگاهاز د. نکه در دو انتهای طیف تحصیلی قرار دار هستند

، به نقل از نعامی 2008، 6آرو و همکاران -)سالمالگرفت  نظر در "کار "یک عنوان به توان می را آنها

1388).  

به افراد کمک می کند تا خود را  که است سبک مقابله به معنای روند حل مسئله شناخته شده   

، به نقل از 1984، 7فولکمنوفق دهند )الزاروس و خود را اجتماعی  -روانیاسترس  پر در موقعیت های

که به معنای نحوه تبیین  است از جمله عوامل کلیدی که بر موفقیت دانش آموزان و . (2012، 8چانگ

 (.1997، 9و عکس العمل فراگیران نسبت به چالش ها، موانع و مشکالت است )اسکینر و ولبورن

                                                           
2 Adaptive Coping 
3 Maladaptive Coping 
3 Noushad 
4 Adie & Wakefield 
6 Engagement 
6 Salmela-Aro et al. 
7  Lazarus & Folkman 
8 Chang 
9  Skinner & Wellborn 

file:///D:/PhD%20prefessors/New%20PhD%20professors/Dr%20Badri%20PhD%20educational%20psychology/kamal%20geraei/Downloads/Kamal%20art%20docs/Application%20Data/Microsoft/Application%20Data/Microsoft/Word/S%20burn%20out%20coping%20and%20kamal/camal/1-s2.0-S0191886912002243-main.pdf
file:///D:/PhD%20prefessors/New%20PhD%20professors/Dr%20Badri%20PhD%20educational%20psychology/kamal%20geraei/Downloads/Kamal%20art%20docs/Application%20Data/Microsoft/Application%20Data/Microsoft/Word/S%20burn%20out%20coping%20and%20kamal/camal/1-s2.0-S0191886912002243-main.pdf
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بردهای مقابله ای سازگارانه یا پافشاری بر روی تکالیف دشوار و خود تنظیمی علمی تحت عنوان راه

نادیده گرفتن رویداد :  1مثبت نامیده می شود. راهبردهای مقابله ای ناسازگارانه شامل راهبرد انکار

سرزنش کردن دیگران برای شکست شخصی است )کاپالن و  :2تحصیلی منفی، و راهبرد فرافکن

العات نشان داده است که استرس مط(. 1390به نقل از شیخ االسالمی و احمدی،  ،1999 ،3میگلی

مربوط به مدرسه و مشکالت سالمتی مربوط به استرس در بین نوجوانان کشورهای شمال اروپا افزایش 

بسیاری از دانش آموزان هنگام روبه رو  (.2012 ،4آرو و تینکنین -ماللچشمگیری داشته است )سا

تالش های بیهوده انجام  یا مقاومت و شدن با تکالیف مشکل تحصیلی، به زودی دست از کار می کشند

پشتکار  افرادی که از استراتژی های مقابله ای درست استفاده می نمایند .(2002 ،5)نیومنمی دهند 

در حالی که افرادی که . های حل مسئله خالق بهره می گیرندانعطاف پذیرند و از شگرد ،بیشتری دارند

ی برند، از راهبردهای خود تنظیمی کمتری بهره می گیرند، به کار م استراتژی های مقابله ایی نادرستی

سعی  ،از طلب کمک اجتناب می نمایند، از چالش گریزانند و به زودی تسلیم می شوند ،خسته هستند

راهبردهای هیجان محور (. 2008، 6و تالش ناکافی دارند و مدام عذر و بهانه می آورند ) اسکینر و گرین

تعریف می ه عنوان تالش هایی جهت تداوم شناخت و فهم افراد از عواطف هم اکنون ببرخالف تصور 

 (. 2005، 7و دجیترات هکه با انطباق مثبت روان شناختی مرتبط است )نیف، سیشود 

                                                           
1 Denial 
2 Projective 
3 Kaplan & Midgley 
4 Salmela-Aro & Tynkkynen 
5 Newman 
6 Skinner & Greene 
7 Neff, Hsieh & Dejitterat 

file:///D:/PhD%20prefessors/New%20PhD%20professors/Dr%20Badri%20PhD%20educational%20psychology/kamal%20geraei/Downloads/Kamal%20art%20docs/Application%20Data/Microsoft/Word/S%20burn%20out%20coping%20and%20kamal/coping/SClearninggoals.pdf
file:///D:/PhD%20prefessors/New%20PhD%20professors/Dr%20Badri%20PhD%20educational%20psychology/kamal%20geraei/Downloads/Kamal%20art%20docs/Application%20Data/Microsoft/Word/S%20burn%20out%20coping%20and%20kamal/coping/SClearninggoals.pdf
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 و ،(1382ی،شیوه مقابله ای مسئله محور پیش بینی کننده ی سالمت روان فرد  )خسروی و آقاجان

سالمت  ( است و رابطه مثبتی با2011هریان و جباری لطف،)سپمعکوس  در جهت تعلل ورزی تحصیلی

 پیشرفت تحصیلی )شکری، کدیور وو  (1391، سودیو  سلیمان نژاد، همدمیروانِ پزشکان )

  .( دارد1386دانشورپور، 

و در حالی که برخی از محققان به دنبال بررسی رابطه ی نشانگان فرسودگی و فشار روانی 

هستند، برخی دیگر در پی یافتن ویژگی های شخصیتی با عالئم مشخص این راهکارهای مقابله با آن 

، به 1950) 1هورنینشانگان هستند. از جمله این ویژگی ها می توان به کمال طلبی افراد اشاره کرد. 

کمال گرایی  .دکنتعریف می  "قلمرو بایدها"به عنوان را کمال گرایی ( 2001، 2نقل از شفران و مانسل

بی عیب و نقص بودن و تعیین حد باالی استانداردها در عملکرد خود و تمایل به ارزیابی  کوشش برای

انتقادی رفتارهای خود می باشد. عالوه بر این کمال گراها اغلب اهمیت فوق العاده ای به ارزیابی 

فشار  دیگران می دهند و در انجام کارها جهت اجتناب از عدم تایید و ناامید شدن افراد مهم، احساس

  (.2009، 3)استوبر و استوبر می نمایند

جه مورد تو طباقیاگرچه بیشتر جنبه منفی کمال گرایی )انتظارات غیر واقعی( به عنوان عامل غیر ان

د دار همیتاوفقیت در دستیابی به م نیز کمال گرایی )انتظارات واقعی(جنبه مثبت قرار گرفته است، اما 

 (.1389)احمدی طهور و همکاران، 

                                                           
1  Horney 
2 Shafran & Mansell 
3 Stoeber & Stoeber 
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، به 1990) 1، مثالً هویتمطرح می کنند بیشتریکمال گرایی ابعاد برای برخی دیگر از محققان 

و  4ا کمال گرایی دیگر گر ، 3سه بعد کمال گرایی خود گرااز ( 2003، 2نقل از بیلینگ، ایزاریلی و آنتونی

( در 2010) 6تامسون گودریاو و و نام می برند ،برای کمال گراییرا  5کمال گرایی اجتماعی ادراک شده

شناسایی کرده اند؛ غیرکمال گرا، کمال گرایی فردی محض، کمال  آن را پژوهش خود چهار بعد فرعی

                   گرایی نگرانِ ارزیابی و کمال گرایی آمیخته. 

 موفقیت ،(2011، با عاطفه مثبت و ارتباط مثبت با دیگران )چانگمثبت ابعاد کمال گرایی   

دانی جو ،رایی، باز بودن، توافق پذیریبرون گ(، ویژگی های شخصیتی چون 1387)سرو،  تحصیلی

نظم و و ، (2010 بشارت، و پور مایه (، بهزیستی روانی )گران1390)سروقد، برزگر و بالغی،  بودن

  ( رابطه مثبت دارد.1389همکاران،  و سازماندهی )قنبری

موفقیت (، 2011، چانگفی با عاطفه منفی و افسردگی )منرابطه نیز کمال گرایی منفی و ابعاد آن 

تردید در مورد کارها، (، 2010 بشارت، و پور مایه بهزیستی روانی )گران(، 1387تحصیلی )سرو، 

 و یادگیری گیری جهت، (1389 همکاران، و )قنبری نگرانی در مورد اشتباهات و انتقادگری والدین

(، سالمت 1390، مهرام و ایزانلو، عبدخدائیراب پنهان )اضط ،(1388گرایشی )هاشمی و لطیفیان، 

                                                           
1 Hewitt 
2 Bieling, Israeli & Antony 
6 Self-oriented perfectionism 
7 Other-oriented perfectionism 
8 Socially prescribed perfectionism 
6 Gaudreau & Thompson 
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 از نقل به ،2008، 1رینرت و و فرسودگی )استوبر مدار مقابله احساسی( 2010جسمی )افقی و بشارت، 

 دارد.( 2011، چانگنشانگان افسردگی ) و پیامدهای منفی چون عاطفه منفی و( 2012 چانگ،

 و پور مایه رابطه ی منفی با استرس روانی )گراناز طرف دیگر کمال گرایی مثبت و ابعاد آن 

در مقابل  .دارد (1388لطیفیان،  و (، جهت گیری گرایشی و مقابله اجتنابی )هاشمی2010 بشارت،

استرس  و (1390بالغی،  و برزگر کمال گرایی منفی و ابعاد آن رابطه مثبتی با روان نژندی )سروقد،

 در مورد مطالعاتی که به منظور پیش بینی انجام گرفته د.دار (2010 بشارت، و پور مایه روانی )گران

)حمیدی و قیطاسی، تحصیلی  گار پیش بینی کننده تعلل ورزیزکمال گرایی ناسات که فگمی توان  اند

 ( می باشد.2010چاپان،  ؛ 1389 جوکار، و )محمدیرضایت از زندگی  و  (2010، 2چاپان؛ 1390

 (،1387 همکاران، و ه بیشتر از راهبردهای مسئله محور )بشارتاستفاد و گرایی مثبتبین کمال 

( و مکانیسم 2010)الریجانی و بشارت، محور مثبت  -محور و عاطفی –سبک های انطباقی مسئله 

رابطه  ،(1384های دفاعی رشد یافته و سبک های مقابله مسئله محور و هیجان محور مثبت )بشارت، 

 (،1387 همکاران، و استفاده بیشتر از راهبردهای هیجانی )بشارت با کمال گرایی منفیبین مثبت و 

محور و  –سبک های انطباقی مسئله و  (1384مکانیسم های دفاعی نوروتیک و رشد نایافته )بشارت، 

. همچنین نتایج آنان نشان داردوجود ( رابطه منفی 2010)الریجانی و بشارت،  محور مثبت -هیجان

مثبت و سبک های مقابله مسئله محور و هیجان محور مثبت، همبستگی که بین کمال گرایی داد 

( 2012. طبق یافته چانگ )همبستگی منفی وجود دارد ،مثبت و سبک مقابله هیجان محور منفی

 راهبرد مقابله ای هیجانی رابطی بین کمال گرایی ناسازگار و فرسودگی است. 

                                                           
1 Stober & Rennert 
2 Çapan 

file:///L:/kamal%20geraei/ahrari%20dr%20badri%20article%20perfectionism%20burnout%2013910331%20sciencedirect/Kamal%20art%20docs/Application%20Data/Microsoft/Application%20Data/Microsoft/Word/S%20burn%20out%20coping%20and%20kamal/camal/1-s2.0-S1877042810016204-main.pdf
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ی ال گرایبررسی روابط متغیرهایی چون کم بهمی توان گفت که تحقیقات صورت گرفته  مجموعدر 

وز می رسد هن اند، اما موضوعی که به نظرپرداخته  به طور مجزا و حتی فرسودگیمقابله شیوه های و 

ی و ا فرسودگبرانه سازگارانه و ناسازگاروشن نشده رابطه کمال گرایی مثبت و منفی و راهبردهای مقابله 

 باالعه در این مطبر همین اساس فرضیه های ذیل است.  املاین عومیزان پیش بینی آن بر مبنای 

 مورد آزمون قرار می گیرند؛و همبستگی رگرسیون گام به گام 

 رابطه ی دارد.تحصیلی کمال گرایی  با فرسودگی  -1

 مقابله تحصیلی با فرسودگی تحصیلی رابطه دارد. -2

یلی تحص و مقابله فی()استانداردهای باال، نظم و کمال گرایی من مولفه های کمال گرایی -3

دانش ی فرسودگی تحصیلکننده پیش بینی )مقابله مثبت، فرافکن، انکار و بدون مقابله( 

 آموزان است.

  روش

 نمونه جامعه و  .1

ن سقز شامل کلیه ی دانش آموزان دختر و پسر شاخه نظری  شهرستا جامعه آماری این پژوهش

گان جدول گرجسی  و مور بر اساسبودند که  1395 -1396 تحصیلی سالدر  ،در استان کردستان

سبتی از به صورت طبقه ای ن( پسر %48دختر و  %52)نفر  411( تعداد 133 .، ص1387 )حسن زاده،

 نفر  انتخاب شدند.  6539بین 

 ابزارها .2

توسط  1998این پرسشنامه در سال  : 1تجدید نظر شده –پرسشنامه کمال گرایی کوتاه   -الف

لفه استاندارد ها، ؤسئوال است و سه م 23ساخته شد که شامل   1اشبای مابلی، تریپی وسالنی، رایس، 

                                                           
1 Almost Perfect Scale-Revised 
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نظم و سازماندهی و عدم همخوانی میان استاندارد ها و عملکرد شخصی را  شامل می شود، درجه بندی 

این ( انجام می شود. 7( تا قویاً موافقم )1هر یک از سئواالت در یک طیف هفت درجه ای قویًا مخالفم)

و مقیاس چند بعدی کمال گرایی  2ابزار اعتبار همزمان خوبی با مقیاس چند بعدی کمال گرایی

 92/0تا  82/0لفای کرونباخ برای مولفه های سه گانه بین دارد. پایایی درونی با روش آ 3فراست

لیل با روش تح (1392بدری، کاظمی و عبداللهی )روایی سازه این آزمون توسط محاسبه شده است.  

و نظم  عامل تأییدی مورد بررسی قرار گرفت. در مدل نهایی هر یک از خرده مقیاس های استاندارد باال

و سازماندهی و سه گویه از خرده مقیاس عدم همخوانی میان استاندارد ها و عملکرد شخصی، شاخص 

می دهد.  به دست آمد که برازندگی کامل مدل را نشان RMSEA =05/0و 93/0برابر با  CFIهای 

 76/0- 85/0پایایی ابزار برای خرده مقیاس های مختلف بین ( 2001سالنی و همکاران )همچنین 

 .دست آمد

، 6فرایدل و همکاران )به نقل از 5راهبردهای مقابله ای ترو و کونل :4پرسشنامه مقابله تحصیلی -ب

ش مقابله ای مثبت، فرافکنی، گویه است که چهار نوع رو 13(  اندازه گیری شد. این ابزار شامل 2007

توسط بدری و را اندازه گیری می نماید. پس از ترجمه این ابزار به فارسی  انکار و بدون مقابله بودن

روایی سازه آن با روش تحلیل عامل تأییدی مورد بررسی قرار گرفت. شاخص های ( 1390احمدیان )

CFI  06/0و 90/0برابر با= RMSEA گی کامل مدل را نشان می دهد. پایایی به دست آمد که برازند

)ایتم  ، فرافکنی(1،2،3)ایتم های  آن با آلفای کرونباخ برای هر چهارخرده مقیاس مقابله ای مثبت

به ترتیب ( 13، 12، 11، 10)ایتم های و بدون مقابله بودن ( 7،8،9)ایتم های ، انکار (4،5،6های 

  .بدست آمد61/0و  69/0، 85/0، 56/0برابر با 

                                                                                                                                                    
1 Slaney, Rice, Mobley, Trippi, & Ashby 
2 Multidimensional Perfectionism Scale 
3 Frost Multidimensional Perfectionism Scale 
2 Academic Coping Inventory (ACI)  
5  Tero & Connell 
6 Friedel et al. 
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 2: این پرسشنامه توسط اسکافلی و همکاران1پرسشنامه فرسودگی مربوط به مدرسهج( 

 5گویه است که سه مولفه خستگی عاطفی) 15پرسشنامه اصلی دارای  ( ساخته شده است.2002)

گویه( را در برمی گیرد. همه گویه ها در یک طیف هفت درجه ای  6گویه( و کارایی) 4گویه(، بدبینی)

توسط بدری و  ( از طرف دانش آموزان نمره گذاری می شوند. این پرسشنامه6) همیشه( تا 0هرگز)

روایی سازه آن با روش تحلیل عامل تأییدی مورد بررسی قرار و به فارسی ترجمه  (1391همکاران )

به دست آمد که برازندگی کامل مدل را  RMSEA =05/0و 92/0برابر با  CFIگرفت. شاخص های 

پایایی آن با آلفای کرونباخ برای هر سه خرده مقیاس خستگی، بدبینی و کارایی و کل  نشان می دهد. و

  .بدست آمد 79/0و  72/0و  73/0، 74/0پرسشنامه به ترتیب برابر با 

 ی پژوهشیافته ها

افزار  ا نرمپس از بررسی و اطمینان از پیش فرض های مربوط به همبستگی و رگرسیون، داده ها ب

SPSS  ( آورده شده است. 2(  و رگرسیون در جدول )1نتایج همبستگی در جدول )تحلیل و 

اهبردهای ایی، ر: میانگین، انحراف استاندارد و ماتریس همبستگی بین متغیرهای فرسودگی، مولفه های کمال گر1جدول 

 مقابله ی تحصیلی و جنسیت

 M SD متغیر ها

 جنسیت مقابله تحصیلی خرده مقیاس های خرده مقیاس های کمال گرایی فرسودگی

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

رسودگی ف -1

 تحصیلی
70/47 90/6 -         

        - 137/0** 76/5 93/38 ستانداردهای باالا -2

       - 461/0** 134/0** 24/3 6/23 ظم و سازماندهین -3

                                                           
1 School-Burnout Inventory 
2 Schaufeli et al. 
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      - 098/0* 179/0** 295/0** 26/10 24/54 مال گرایی منفیک -4

     - -048/0 255/0** 338/0** -095/0 39/2 24/12 بله مثبتمقا -5

    - -119/0* 071/0 -120/0* -064/0 118/0* 00/3 96/7 راهبرد فرافکنی -6

   - 239/0** -251/0** -007/0 -253/0** -240/0** -069/0 77/2 61/6 انکارراهبرد -7

  - 099/0 228/0** 025/0 316/0** 051/0 -002/0 058/0 7/3 45/10 بدون مقابله  -8

  -164/0** 222/0** 019/0 -010/0 -142/0** -224/0** -036/0 -124/0* - - جنسیت -9

0.01<p**        0.05<p* 

 

، با برمبنای مؤلفه های کمال گرایی و مقابله تحصیلی میزان پیش بینی فرسودگی تحصیلی 

 به صورت ذیل درآمد؛ (2) جدولی بر اساس شد که معادله پیش بین رگرسیون گام به گام  تحلیل

-  (نظم) 327/0  + (کمال گرایی منفی)180/0 + 121/32 = فرسودگی تحصیلیمعادله 

 (مقابله فرافکنی) 239/0 + مقابله مثبت()310/0

 - (نظم)147/0 +(کمال گرایی منفی)268/0  = با ضرایب بتا فرسودگی تحصیلیمعادله 

 (مقابله فرافکنی) 104/0 + مقابله مثبت()107/0

 : تحلیل رگرسیون گام به گام فرسودگی تحصیلی بر مبنای ابعاد کمال گرایی و مقابله تحصیلی 2جدول 

 β t P SE R 2R F P متغیر  گام

 **000/0 973/38 087/0 295/0 032/0 **000/0 243/6 295/0 کمال گرایی منفی اول 

 032/0 **000/0 024/6 285/0 کمال گرایی منفی دوم 

313/0 098/0 186/22 000/0** 

 105/0 *026/0 240/2 106/0 نظم و سازماندهی

 **000/0 096/16 111/0 333/0 032/0 **000/0 860/5 276/0 کمال گرایی منفی سوم
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0.01<p**        0.05<p* 

 

جدول  به و با توجه کلیآورده شده است. به طور  Rخالصه مدل و معناداری ضریب  (2)ول در جد

درصد از واریانس   7/8می توان گفت که کمال گرایی منفی در مرحله اول و به تنهایی  مذکور

، و سازماندهی چهار متغیر کمال گرایی منفی، نظم ،در مرحله چهارمفرسودگی را پیش بینی می کند و 

درصد از کل واریانس فرسودگی را  R= ، 1/12 348/0با  یرد مقابله مثبت و راهبرد مقابله فرافکنراهب

معنی دار است. به غیر از راهبرد مقابله  100/0در  F(406و 4= )006/14پیش بینی می کنند و میزان 

 مثبت دارند.مثبت که ضریب منفی در معادله پیش بینی دارد، بقیه متغیرهای موجود در معادله ضریب 

اگرچه جنسیت با برخی از متغیرهای تحقیق رابطه معنی داری دارد، اما در معادله اثر گذار نیست. 

و جنبه مثبت کمال  سهم را در پیش بینی فرسودگی داردکه کمال گرایی منفی بیشترین  اضح استو

پیش سهم سودگی دارد اما رابطه مثبت مستقیم و معناداری با فرگرایی )در این جا استانداردهای باال( 

نکته جالب و قابل توجه در این تحقیق همبستگی  معادله رگرسیون ندارد. معنی داری دربینی کننده 

 مثبت هر دو نوع کمال گرایی با فرسودگی تحصیلی است.  

 بحث و نتیجه گیری

پیش  ی وبررسی رابطه بین کمال گرایی و مقابله تحصیلی با فرسودگی تحصیل این پژوهش با هدف

بر اساس کمال گرایی و مؤلفه های آن و مقابله تحصیلی و مؤلفه های آن صورت گرفت.  بر آنبینی 

رابطه  (آنهر دو جنبه مثبت و منفی ) کمال گرایی بافرسودگی تحصیلی   ،اساس نتایج این مطالعه

 101/0 **002/0 314/3 158/0 نظم و سازماندهی

 140/0 **005/0 405/2 -117/0 راهبرد مقابله مثبت

 032/0 **000/0 700/5 268/0 کمال گرایی منفی ارمچه

348/0 121/0 006/14 000/0** 

 108/0 **003/0 025/3 147/0 نظم و سازماندهی

 140/0 *027/0 -216/2 -107/0 راهبرد مقابله مثبت

 108/0 *028/0 207/2 104/0 راهبرد مقابله فرافکن
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کمال گرایی منفی  مثبت و معنی دار دارد و تنها تفاوت آنها در میزان رابطه است به طوری که رابطه

یعنی این یافته بخشی از است. یعنی استانداردهای باال و نظم لفه های سازگارانه آن ؤتقریباً دو برابر م

(، سرو 2012با نتایج چانگ ) ،فرسودگی تحصیلی ارتباط مثبت مولفه های کمال گرایی مثبت با

 2(، ژانگ، گان و چام 0092) 1اپلتون، هال و هیل(، 2101(، گران مایه پور و بشارت )1387)

( ، 2010(، افقی و بشارت )1389قنبری و همکاران ) (1390سروقد، برزگر و بالغی ) ،(2007)

و سروقد، برزگر و  (1389، حاجلو و همکاران )(2008) 4(، هیل و همکاران2004) 3بیلینگ و همکاران

فه های کمال گرایی منفی با ناهمسو است، اما بخش دیگر آن یعنی ارتباط مثبت مول (1390بالغی )

  همسویی دارد.  ی که این رابطه را بررسی کرده اند،تحقیقات درفرسودگی تحصیلی 

( 2010، 6کروسبی ، به نقل از1978) 5همچکبق دیدگاه طدر خصوص این یافته می توان گفت 

 ت است.منبع انگیزش برای فعالیت، ترس ناسازگار از شکست در برابر  شوق سازگار برای پیشرف

و کمال گرایی  ، ناسازگار با استانداردهای غیر قابل انعطاف باال در تمام شرایطی یکمال گرا همچنین

مشخص می شود. افراد کمال  تعیین شده است، سازگار با استانداردهایی که بر اساس موقعیت خاص

 اهدافبا تالش به تا  سعی می کنندستند، ابی منفی و انتقاد خود و دیگران نینگران ارزیگرای مثبت، 

صورت نرسیدن به  دارند و دراما افراد دارای ابعاد منفی کمال گرایی، اهداف غیر واقعی برسند، خویش 

این اهداف یاس و ناامیدی را تجربه کرده و موجب کم شدن عزت نفس می گردد و در نهایت فرسودگی 

ابی به اهداف خود که گاهی غیر منطقی در صورت عدم دستی کمال گرادانش آموزان  دارد.را به دنبال 

بنابراین تعجبی ندارد که افراد کمال گرای ناسازگار نسبت هستند، دچار فرسودگی تحصیلی می گردند. 

به سایرین در مقابل نشانگان فرسودگی آسیب پذیرتر باشند و احتماالً سبک های انطباقی متفاوتی را 

  به کار برند. -هش نتیجه دیگر این پژو -در مقابله با استرس 

                                                           
1 Appleton, Hall & Hill 
2 Zhang, Gan & Cham 
3 Bieling et al. 
4 Hill et al. 
5 Hamachek 
6 Crosby 



15 
 

 ،این مطالعه نشان داد که فرسودگی با جنبه های مثبت راهبردهای مقابله تحصیلی دیگر نتایج

منفی و با جنبه های منفی آن رابطه ی مثبت دارد. این یافته با نتایج جیانکوال، گراویج،  رابطه

سلیمان  ،(1386ر پور )، شکری، کدیور و دانشو(2011(، سپهریان و جباری لطف )2009) 1بورچیرت

 و (2011) 2، دورون و همکاران(1390شیخ االسالمی و احمدی ) ،(1391نژاد، همدمی و سودی )

 همسو می باشد. (1382) و آزاد یزدانی

جهت مقابله  (2009، 3، به نقل از نومیناس و همکاران1984الزاروس و فولکمن )بر اساس نظریه 

با استرس دو راهبرد کلی مسئله محور )مثبت( و هیجان محور )منفی( وجود دارد. جالب این که ممکن 

است این راهبردها، جهت مقابله با یک نوع مشکل خاص توسط افراد مختلف مورد استفاده قرار گیرد. 

معموالً نتایج و هیجانی  ، منجر به نتایج مثبت شده و راهبردهای نادرستدرستراهبردهای مقابله ای 

دانش آموزانی که در مقابله با مشکالت تحصیلی از راهبردهای مقابله ای مثبت منفی درپی دارد. 

استفاده می کنند، کمتر دچار فرسودگی تحصیلی می شوند و برعکس افرادی که از راهبردهای مقابله 

 رسودگی تحصیلی شوند.ای منفی استفاده می نمایند، احتمال بیشتری دارد که گرفتار ف

ای اهبردهپیش بینی فرسودگی بر اساس مؤلفه های کمال گرایی و راز جمله اهداف این مطالعه 

لفه ها ز این مؤامی توان گفت که برخی  ،بر مبنای یافته های این مطالعهبود. )باهم( مقابله تحصیلی 

ن رند. ایا دار یپیش بینی فرسودگ )کمال گرایی منفی، نظم، مقابله مثبت و مقابله فرافکنی( توانایی

یطاسی قو حمیدی و  (1389)و همکاران، احمدی طهور (1389با یافته های محمدی و جوکار ) نتیجه

ل گرایی ( که در آن تنها بعد سازماندهی کما1389) و با یافته حاجلو و همکاران ( همسو1390)

 می باشد.توانایی پیش بینی فرسودگی را داشت، ناهمسو 

( 2002، 5)کرون 4بر اساس نظریه نگهداری منابع هابفالکه مورد این یافته نیز می توان گفت در  

از دالیل اولیه استرس، کمبود منابع است، و افراد زمانی که با کمبود منابع روبه رو می شوند و یا منابع 

                                                           
1 Giancola, Grawitch & Borchert 
2 Doron et al. 
3 Ntoumanis et al. 
4 Hobfoll’s Conservation of  Resources Theory 
5 Krohne 
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تصاص خایشان ندارد، اآنها با تهدید مواجه می شود و یا این که منابع خود را به چیزهایی که عایدی بر

می دهند. از جمله ی این منابع، توانایی فردی )مهارت ها یا خودکارآمدی( و میزان انرژی )که حصول 

به منابع دیگر را تسهیل می نماید، مانند پول، اعتبار یا دانش( است. داشتن ذخیره مناسب از منابع فرد 

وجب می شود تا افراد از نظر توانایی مقابله تهی را در مقابله با استرس توانا می سازد، و کمبود آن م

چنانچه از یافته ی این مطالعه و موارد مشابه قبلی برمی آید، کمال گراها به دلیل تعیین اهداف شوند. 

با تالش زیاد، دچار ناامیدی و سرخوردگی شده حتی و استانداردهای غیر واقعی و عدم دستیابی به آنها 

ولی چنانچه از راهبردهای مقابله ای درست در  ،یزه خود را از دست می دهندو انرژی و اشتیاق و انگ

خود  آنها و در نتیجه میزان فرسودگی چنین شرایطی استفاده نمایند، می توانند از میزان عواقب منفی

 بکاهند.

در  (درست و نادرست)تحصیلی مقابله کمال گرایی )مثبت و منفی( و نتایج پژوهش حاضر بر نقش 

اط تعیین اهداف غیر منطقی برای خود  با کمال گراافراد  می کند. تأکید فرسودگی تحصیلی با طهراب

دچار فرسودگی تحصیلی از طرف دیگر، و ناتوانی در استفاده از راهبردهای مقابله ای مثبت یک طرف 

ی که در می شوند. می توان با آموزش درست روش ها و راهبردهای مقابله ای درست از میزان فرسودگ

نتیجه کمال گرایی منفی ایجاد شده کاست که این امر به نوبه خود می تواند مبنایی برای تحقیقات 

 نیز آموزشو واقعیت ها توجه به  وبه نظر می رسد تشریح ویژگی های کمال گرایی  تجربی بعدی باشد.

فرسودگی  و از، را امکان پذیر ساختهآنان موفقیت تحصیلی  ،برنامه ریزی و هدف گذاری منطقی

 .جلوگیری نمودتحصیلی 

 پیشنهادات و محدودیت ها 

متغیرهای دیگری  همچنین رابطه همبستگی بین متغیرها لزوماً نشان علیت بین آنها نمی باشد.

اقتصادی و انگیزش به عنوان متغیرهای اثرگذار در فرسودگی  -چون ضریب هوش، وضعیت اجتماعی

پایایی می شود که در پژوهش های دیگر این موارد مد نظر قرار گیرد.  کنترل نشدند. بنابراین پیشنهاد

این تحقیق نمی تواند به شرایط مشابه تعمیم یابد،  پایین برخی از ابزارها نیز باید در نظر گرفته شود.

بهتر است در مناطق آموزشی دیگر تحقیقات مشابه اجرا شود و نتایج آن با یافته های این مطالعه 

 ود.مقایسه ش
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 قدردانی تشکر و

از مدیریت آموزش و پرورش شهرستان سقز، مدیران دبیرستان های شاخه نظری و کلیه دانش آموزانی که در 

 .را داریمتشکر و قدردانی کمال این مطالعه شرکت کرده و محققین را یاری رساندند، 
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17(3،)64-69 
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