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رابطه بين کمالگرايي ،انگيزه پيشرفت و عزت نفس با عملکرد تحصيلي دانشجويان رشته پرستاری
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 .1دکترای تخصصی روانشناسی ،استادیار ،گروه روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد زرند ،کرمان ،ایران
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دریافت مقاله29/01/3:

آخرین اصالح مقاله23/4/31:

پذیرش مقاله23/5/6:

زمینه و هدف :عملکرد تحصيلی مهمترین عامل ارزشيابی دانشجویان است .عزت نفس به رضایت فرد از خود بستگی دارد و کمالگرایی توجه به
مالکهاي باال در عملکرد را شامل میشود .انگيزه پيشرفت تمایل براي کسب موفقيت است .به دليل اینکه متغيرهاي فوق میتوانند بر عملکرد افراد
تأثيرگذار باشند ،این پژوهش با هدف بررسی رابطه کمالگرایی ،انگيزه پيشرفت و عزت نفس با عملکرد تحصيلی دانشجویان انجام شد.
روش کار :پژوهش حاضر از نوع توصيفی -همبستگی بود .از ميان کليه دانشجویان سال آخر دانشکده پرستاري دانشگاه آزاد کرمان ( 039نفر) ،با در
نظر گرفتن جدول  Morganحجم نمونه  29نفر تعيين شد که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند 9 .پرسشنامه به دليل کامل نبودن حذف گردید.
جهت جمعآوري دادهها از پرسشنامه کمالگرایی اهواز ( Ahvaz perfectionism scaleیا  ،)APSپرسشنامه انگيزه پيشرفت Hermans
( Hermans achievement motivation scaleیا  )HAMQو پرسشنامه عزت نفس  Self esteem inventory( Coopersmithیا )SEI
استفاده گردید و معدل کل دانشجویان به عنوان عملکرد تحصيلی در نظر گرفته شد.
یافتهها :بين کمالگرایی ،انگيزه پيشرفت و عزت نفس با عملکرد تحصيلی رابطه مثبت معنیداري وجود داشت ( .)P > 1/15کمالگرایی ،انگيزه پيشرفت
و عزت نفس با یکدیگر  30درصد واریانس عملکرد تحصيلی را پيشیبنی کردند ،اما بررسی رابطه خطی متغيرهاي پيشبين مورد بررسی نشان داد که
فقط رابطه انگيزه پيشرفت با عملکرد تحصيلی معنیدار بود.
نتیجهگیری :به نظر میرسد براي بهبود موفقيت تحصيلی دانشجویان باید به ویژگیهاي کمالگرایی ،عزت نفس و به ویژه انگيزه پيشرفت توجه شود.
کلید واژهها :کمالگرایی ،انگيزه پيشرفت ،عزت نفس ،عملکرد تحصيلی
*نویسنده مسؤول :گروه روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد زرند ،کرمان ،ایران
تلفن  134-33451456:نمابر134-33451455:
Email: farshid2002@yahoo.com
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مقدمه

دوره یازدهم شماره چهارم

دختر کمتر از پسر بود و در رشتههاي مختلف تفاوت وجود

ارزشيابی مداوم و مستمر وضعيت تحصيلی دانشجویان در

داشت ( .)01به عقيده  Speipelو  ،Apigianبا وجود اهميت

طول تحصيل و بررسی عوامل مرتبط با آن ،یکی از ارکان

ارتباط کمالگرایی با عملکرد تحصيلی اما همچنان پژوهشهاي

ضروري و اجتنابناپذیر بهبود کيفيت آموزشی به ویژه در
دانشگاه است ( )0و در اغلب کشورها در رأس برنامههاي
توسعه آموزشی قرار دارد ( .)9یکی از عوامل مؤثر در عملکرد
تحصيلی ،کمالگرایی ( )Perfectionismاست که شامل در
نظر گرفتن مالکهاي باال در عملکرد ،ارزیابی ،احساس مثبت

کمی در این مورد صورت گرفته است (.)00
 Brumbaughو همکاران رابطه ميان کمالگرایی و عملکرد
تحصيلی دانشآموزان را بررسی کردند و نتيجه گرفتند که بين
کمالگرایی و عملکرد تحصيلی رابطهاي وجود ندارد (.)09
 Alisonرابطه ميان کمالگرایی مثبت و منفی را با عملکرد

و رضایت نسبت به خود میشود ( )3و میتواند عملکرد شغلی

تحصيلی دانشجویان بررسی کرد .نتایج حاکی از آن بود که

و تحصيلی افراد را تحت تأثير قرار دهد (.)4

کمالگرایی مثبت ،رابطه مثبت معنیداري با عملکرد تحصيلی

از دیگر عوامل مؤثر در افزایش عملکرد تحصيلی ،انگيزه

دانشجویان دارد ( .)03بررسی  Jessicaو  Reynoldدر مورد

پيشرفت ( )Achievement motivationاست و منظور از آن،

 096دانشجو نشان داد که دانشجویان کمالگرایی که خوشبين

ميل و اشتياق براي پيروزي و شرکت در فعاليتهایی است که

نبودند ،افسردگی بيشتر و عملکرد تحصيلی ضعيفتري داشتند

موفقيت در آنها به تالش و توانایی شخص وابسته میباشد

(.)04

( .)5به همين دليل است که انگيزههاي تحصيلی و پيشرفت با

 Altstötterو همکاران در تحقيق خود نشان دادند که

عملکرد تحصيلی رابطه دارد ( .)6یکی دیگر از عوامل مهم در

کمالگرایی در حد متوسط میتواند باعث افزایش و بهبود

موفقيت افراد ،عزت نفس ( )Self _esteemاست .عزت نفس

عملکرد تحصيلی شود و در صورت افزایش اضطراب ،عملکرد

از مهمترین جنبههاي شخصيت و تعيين کننده ویژگیهاي

درسی کاهش مییابد ( .)05سيف بر این باور است که انگيزه

رفتاري و شکوفایی انسان است ( )9که رضایت فرد از خود و

پيشرفت مهمترین انگيزه در رابطه با موفقيت تحصيلی است.

احساس ارزشمند بودن را شامل میشود ( .)4منظور این است

افراد از لحاظ این انگيزه با هم تفاوت فراوان دارند .برخی

که افراد درباره خود چگونه فکر میکنند ،چقدر خود را دوست
دارند و از عملکردشان راضی هستند و به خصوص احساس
آنان از نظر اجتماعی و تحصيلی درباره خودشان چيست؟
عالوه بر این ،ميزان هماهنگی و نزدیکی خود مطلوب و خود
واقعی آنها چگونه است؟ (.)2
قاسمزاده و همکاران بر این باور هستند که عزت نفس
عامل مهمی در پيشرفت تحصيلی دانشجویان است .بسياري از
دانشجویانی که دانشگاه را ترک میکنند ،باهوش هستند .افت

انگيزه باالیی دارند و در کارهاي خود براي دستيابی به موفقيت
و پيشرفت تحصيلی به سختی میکوشند و برخی دیگر انگيزه
چندانی به پيشرفت و موفقيت ندارند و از ترس شکست ،آماده
خطر کردن براي دستيابی به موفقيت نيستند ( Muis .)06و
همکاران در تحقيق خود نتيجه گرفتند که ایجاد انگيزه در
دانشجویان ،عملکرد تحصيلی و حافظه آنها را افزایش میدهد
(.)09
پژوهش  Schunkدر مورد رابطه انگيزه پيشرفت با عملکرد

عملکرد تحصيلی باعث اخراج حدود  05درصد دانشجویان

تحصيلی نشان داد ،جوانانی که انگيزه پيشرفت باالیی دارند در

میشود .تحقيق آنان بر روي  391دانشجوي رشتههاي

مقایسه با کسانی که انگيزه پيشرفت کمتري دارند به تحصيل

روانشناسی ،کامپيوتر و علوم نشان داد که عزت نفس با

دانشگاهی و دستيابی به نمرههاي باالتر گرایش دارند و

پيشرفت تحصيلی رابطه مثبتی دارد .عزت نفس دانشجویان

عملکرد تحصيلی آنها باالتر است ( Accordino .)04و
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خسروپور و همکاران

رابطه بين کمالگرایی ،انگيزه پيشرفت...

همکاران رابطه انگيزه پيشرفت را با موفقيت تحصيلی نوجوانان

میکنند و در امور مختلف زندگی توان جبران گذشته خود را

مورد بررسی قرار دادند و نتيجه گرفتند که این دو متغير با هم

دارند ( .)96تحقيق جناآبادي بر روي  311دانشجو ( 051مرد و

رابطه مثبتی دارند و این رابطه در دختران قويتر از پسران

 051زن) تأیيد میکند که عزت نفس با پيشرفت تحصيلی

است (.)02

رابطهاي ندارد و عزت نفس دانشجویان مذکر باالتر است

تحقيق عبدالهی در مورد دانشجویان  9دانشکده مختلف

(.)99

نشان داد که دانشجویان با انگيزه پيشرفت باالتر ،عملکرد

از آنجا که پيشرفت تحصيلی براي دانشجویان اهميت

تحصيلی بهتري داشتند .رابطه بين متغيرهاي فوق در بين

زیادي دارد ،تحقيقات متعددي در این مورد صورت گرفته

دختران دانشکده پرستاري و پزشکی بيشتر بود ( .)91مطالعه

است .کمالگرایی ،انگيزه پيشرفت و عزت نفس میتوانند با

صوفی و همکاران در مورد  409دانشآموز دبيرستانی (شامل

عملکرد تحصيلی رابطه داشته باشد ،اما تحقيقات رابطه متغيرها

 020دختر و  996پسر) نشان داد که موفقيت تحصيلی با انگيزه

را به صورت دو به دو بررسی کردند .پژوهش حاضر رابطه

پيشرفت رابطه مثبتی دارد ( ،Pellas .)90دانشجو را با استفاده

متغيرها را به طور ترکيبی بررسی کرد تا عالوه بر تعيين رابطه

از آزمونهاي خودکارامدي کامپيوتر ،خودتنظيمی و عزت نفس

هر یك از آنها با پيشرفت تحصيلی ،رابطه چندگانه آنها نيز

مورد ارزیابی قرار داد .نتایج تحقيق وي بيانگر این نکته است

بررسی شود و از این طریق اطالعات متخصصان مرتبط با

که متغيرهاي فوق میتوانند یادگيري و عملکرد تحصيلی آنها

آموزش دانشجویان افزایش یابد .از طرف دیگر ،پرستاري از

را پيشبينی کنند (.)99

مهمترین رشتههاي بهداشتی و درمانی است و عملکرد

پژوهش  Rosilو همکاران بر روي  991دانشجو (001

تحصيلی پرستاران به سالمت افراد جامعه مرتبط است .پژوهش

مؤنث و  001مذکر) دانشگاه پزشکی و بهداشت کواالالمپور

حاضر براي اولين بار رابطه بين کمالگرایی ،عزت نفس و

نشان داد دانشجویانی که عزت نفس باالتري داشتند ،از نظر

انگيزه پيشرفت با عملکرد تحصيلی را بررسی کرد.

پيشرفت تحصيلی موفقتر بودند .عزت نفس با اضطراب رابطه
معکوسی داشت .از بين متغيرهاي مورد بررسی ،عزت نفس
یکی از مهمترین عوامل کليدي مؤثر در پيشرفت تحصيلی بود
( Ross .)93و  64 ،Brohدانشجو را به منظور بررسی رابطه
عزت نفس و پيشرفت تحصيلی مورد ارزیابی قرار دادند .آنها
بيان کردند که عزت نفس و پيشرفت تحصيلی با یکدیگر رابطه
مستقيمی دارند (.)94
در پژوهشی که توسط بيابانگرد به منظور بررسی رابطه ميان
عزت نفس و انگيزه پيشرفت با موفقيت تحصيلی انجام شد،
مشخص گردید که بين عزت نفس و پيشرفت تحصيلی و بين
انگيزه پيشرفت و پيشرفت تحصيلی دانشآموزان سال سوم
دبيرستان رابطه مثبت معنیداري وجود دارد ( Kernis .)95و
همکاران در پژوهش خود نتيجه گرفتند که افراد داراي عزت
نفس باال ،بعد از شکست نيز احساس توانمندي و ارزش
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روش کار
پژوهش حاضر توصيفی و از نوع همبستگی بود و جامعه
آماري آن را کليه دانشجویان سال آخر دانشکده پرستاري
دانشگاه آزاد کرمان ( 039نفر) تشکيل دادند .حجم نمونه با در
نظر گرفتن جدول  29 Morganنفر تعيين شد که به صورت
تصادفی ساده انتخاب شدند 9 .نفر پرسشنامهها را به درستی
تکميل نکرده و از تحقيق خارج شدند.
ابزارهاي مورد استفاده عبارت بودند از:
آزمون کمالگرایی اهواز (Ahvaz perfectionism scale

یا  :)APSپرسشنامه کمالگرایی اهواز مقياسی  99مادهاي
است که از راه تحليل عوامل در یك نمونه  325نفري از
دانشجویان اهواز ساخته شده است .مادههاي این مقياس داراي
چهار گزینه «هرگز ،به ندرت ،گاهی اوقات و اغلب اوقات»

دوره یازدهم شماره چهارم

مجله گامهاي توسعه در آموزش پزشکی

میباشند که آزمودنیها یکی از گزینهها را انتخاب میکنند .در

تنصيف و ضریب  Cronbachs alphaبه ترتيب 1/93 ،1/44

این مقياس به استثناي مادههاي  09 ،06 ،00و  99که به شيوه

و  1/20گزارش شده است ( .)31در پژوهش حاضر همسانی

معکوس نمره میگيرند ،بقيه مادهها بر اساس مقادیر 0-4

درونی این آزمون با استفاده از 1/40 Cronbachs alpha

نمرهگذاري میشوند .در پایان حاصل جمع نمرات ،ميزان

محاسبه شد .به منظور اندازهگيري عملکرد تحصيلی از نمره

کمالگرایی فرد را نشان میدهد .ضرایب همسانی درونی این

معدل کل دانشجویان استفاده شد.

آزمون براي دانشجویان دختر  1/42و براي دانشجویان پسر

جمعآوري دادهها در کالسهاي آزمودنیها و به صورت

 1/44گزارش شد .عالوه بر این ،ضرایب همبستگی بين

گروهی انجام شد .پس از بيان اهداف پژوهش و جلب رضایت

نمرههاي کل این آزمون با مقياس الگوي رفتار تيپ  Aبرابر با

دانشجویان ،پرسشنامه جهت تکميل در اختيار آنها قرار

 ،1/65با مقياس شکایت جسمانی  1/40و با مقياس عزت نفس

گرفت .به هر پرسشنامه یك کد داده شد .جهت رعایت

 Coopersmithبرابر با  1/32محاسبه شده که در سطح 1/15

مسایل اخالقی و با توجه به کد پرسشنامهها ،شماره

معنیدار است ( .)94در پژوهش حاضر همسانی درونی این

دانشجویی هر آزمودنی روي پرسشنامه نوشته شد .سپس از

آزمون با استفاده از ضریب  Cronbachs alphaبرابر با 1/94

آموزش دانشگاه خواسته شد نمره معدل کل از کارنامه دانشجو

محاسبه شد.

استخراج گردد و با توجه به شماره دانشجویی بر روي پرسش

پرسشنامه انگيزه پيشرفت ( Hermans achievement

نامه نوشته و در پایان شماره دانشجویی از روي پرسشنامه

 motivation scaleیا  :)HAMQآزمون انگيزه پيشرفت در

حذف شود .پس از تکميل پرسشنامهها ،دادهها بر اساس

سال  0291توسط  Hermansساخته شد ( .)92آزمون داراي

شاخصهاي پراکندگی ،ضریب همبستگی  Pearsonو

 92سؤال است و نمرهگذاري پرسشنامه با توجه به

رگرسيون چندگانه تجزیه و تحليل گردید.

ویژگیهاي نهگانه که سؤاالت بر اساس آنها تهيه شده است،
انجام میگيرد .بعضی سؤاالت به صورت مثبت و بعضی به
صورت منفی ارایه شده است .آزمودنی باید براي هر سؤال
یکی از گزینههاي (الف ،ب ،ج و د) را انتخاب کند و در
پاسخنامه وارد نماید .عملی بودن ،اعتبار و روایی این آزمون
مورد تأیيد قرار گرفته است .ضریب اعتبار این آزمون با استفاده
از فرمول  Cronbachs alphaبرابر با  1/92و ضریب
همبستگی آن توسط آزمون انگيزه پيشرفت مدرسه  1/94تعيين

یافتهها
ميانگين ،انحراف معيار و ضرایب همبستگی بين متغيرهاي
مورد بررسی در جدول  0مشاهده میشود .ضرایب همبستگی
محاسبه شده نشان میدهد که کمالگرایی ،عزت نفس و انگيزه
پيشرفت با عملکرد تحصيلی رابطه مثبت معنیداري دارند.
گرچه این رابطه در مورد متغير انگيزه پيشرفت بيشتر است.

گردید ( .)92در پژوهش حاضر همسانی درونی این آزمون با
استفاده از ضریب  Cronbachs alphaبرابر با  1/92محاسبه
شد.
پرسشنامه عزت نفس Self esteem ( Coopersmith

 inventoryیا  :)SEIداراي  54ماده که  4ماده آن دروغسنج
است .اعتبار پرسشنامه با استفاده از روشهاي بازآزمایی،
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رابطه بين کمالگرایی ،انگيزه پيشرفت...
جدول  :0ميانگين ،انحراف معيار و ضرایب همبستگی متغيرهاي پيشبين و مالک
پيشبين

متغير

کمالگرایی

**

کمالگرایی

1/414

عزت نفس

**

انگيزه پيشرفت

**

**

عملکرد تحصيلی

**

**

پيشبين
مالک

عزت نفس

1/414
1/594
1/412

مالک
ميانگين

انحراف معيار

انگيزه پيشرفت
**

**

62/69

01/50

**

**

34/56

**

90/65

1/594
1/409

1/409
1/393

عملکرد تحصيلی
1/412
1/393
1/506

**

1/506

6/95
4/13
0/21

05/54

P  1/10

با توجه به نسبت  Fبه دست آمده ،رگرسيون متغير مالک
براي سه متغير پيشبين معنیدار است .بر اساس مقدار ،R9

**

خطی متغيرهاي پيشبينی کننده یعنی کمالگرایی ،عزت نفس و
انگيزه پيشرفت به دست آمده است (جدول .)9

حدود  30درصد تغييرات عملکرد تحصيلی توسط ترکيب
جدول  :9تحليل واریانس و رگرسيون عملکرد تحصيلی بر کمالگرایی ،عزت نفس و انگيزه پيشرفت ،ضریب همبستگی چند متغيري و مجذور آن
منابع

SS

df

MS

رگرسيون

011/429

3

33/422

باقیمانده

990/436

46

9/592

کل

399/333

42

P

F

09/24

R9

R

> 1/110

1/309

1/554

SS: Sum of the squares; df: Degrees of freedom; MS: Mean of the sum of squares

جدول  3نشان دهنده ميزان رابطه هر یك از متغيرهاي
پيشبين با عملکرد تحصيلی در معادله چند متغيره است .همان

نفس و کمالگرایی با پيشرفت ،فقط انگيزه پيشرفت معنیدار
است.

طور که مالحظه میشود ،در رابطه خطی انگيزه پيشرفت ،عزت
جدول  :3مقدار عرض از مبدأ ( )aو ضرایب رگرسيون متغيرهاي پيشبين
ضرایب غير استاندارد شده
متغير
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ضرایب استاندارد شده بتا
b

خطاي استاندار

t

P

مقدار ثابت a

5/699

0/619

-

3/543

1/110

کمالگرایی

1/199

1/191

1/051

0/343

1/091

عزت نفس

1/144

1/192

1/059

0/549

1/099

انگيزه پيشرفت

1/144

1/196

1/399

3/493

1/110
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بحث و نتیجهگیری

دوره یازدهم شماره چهارم

پيشرفت بيشتر تشویق میکند .گرچه تحقيق جناآبادي نشان داد

همان گونه که نتایج پژوهش حاضر نشان داد ،بين

که عزت نفس با پيشرفت تحصيلی رابطهاي ندارد ( .)99علت

کمالگرایی ،انگيزه پيشرفت و عزت نفس با عملکرد تحصيلی

تفاوت شاید به استفاده از متغير هوش هيجانی مرتبط است.

رابطه مثبت معنیداري وجود دارد .کمالگرایی ،انگيزه پيشرفت
و عزت نفس  30درصد واریانس متغير عملکرد تحصيلی را
پيشبينی میکنند و در رابطه چندگانه متغيرهاي پيشبينی
کننده ،انگيزه پيشرفت معنیدار بود.

اضافه نمودن این متغير باعث حذف رابطه احتمالی عزت نفس
شد و چنين نتيجهاي به دست آمد ،اما به طور کلی عزت نفس
باال رضایت فرد از خود را افزایش میدهد و بهبود عملکرد
تحصيلی را به دنبال دارد.

 Alisonرابطه کمالگرایی با عملکرد تحصيلی دانشجویان

تحقيق حاضر رابطه بين انگيزه پيشرفت با عملکرد تحصيلی

را تأیيد میکند Jessica .و  Reynoldبر نقش کمالگرایی

را تأیيد کرد .برخی از محققان عقيده دارند که انگيزه پيشرفت

خوشبينانه در بهبود عملکرد تحصيلی تأکيد میکنند.

مهمترین انگيزه در رابطه با موفقيت تحصيلی است ( .)06ایجاد

پژوهشهاي دیگر ،کمالگرایی متوسط را با کاهش اضطراب و

انگيزه در دانشجویان ،عملکرد تحصيلی و حافظه آنان را

پيشرفت تحصيلی مرتبط میداند ( )05که با یافتههاي تحقيق

افزایش میدهد ( .)09پژوهش  Schunkنشان داد که انگيزه

حاضر همخوان است .در واقع کمالگرایی نسبی میتواند باعث

پيشرفت باال باعث افزایش نمرات امتحانی میشود .تحقيقات

افزایش تالش و موفقيت دانشجویان شود Brumbaugh .و

متعددي رابطه انگيزه پيشرفت را با موفقيت تحصيلی تأیيد

همکاران رابطه معنیداري را ميان کمالگرایی و عملکرد

کردهاند ( )02-90که با نتایج تحقيق حاضر مشابه است .به

تحصيلی گزارش نکردند ( )09که با نتایج به دست آمده از

عبارت دیگر ،انگيزه پيشرفت باعث افزایش فعاليتهاي درسی

پژوهش حاضر متفاوت است و علت شاید به اختالف ابزار،

دانشجویان شده و عملکرد تحصيلی را باال میبرد .افراد با نياز

نمونه و تفاوتهاي محيطی مرتبط باشد .از طرف دیگر،

پيشرفت زیاد نه تنها تکاليف به نسبت دشوار را ترجيح

کمالگرایی شدید میتواند به اضطراب منجر شده و عملکرد

میدهند ،بلکه پایداري بيشتري نيز در این تکاليف دارند و تا

افراد را مختل نماید .به عبارت دیگر سطح بهينه کمالگرایی

مدت زمان بيشتري به کار خود ادامه میدهند و در نتيجه

میتواند اثر مثبتی بر بهبود عملکرد تحصيلی داشته باشد.
 Pellasخودکارامدي کامپيوتر ،خودتنظيمی و عزت نفس را
با عملکرد مرتبط میداند ( .)99در پژوهش  Rosilو همکاران،

عملکرد تحصيلی باالتري را میتوان از آنها انتظار داشت.
در مورد رابطه چند متغيري ،تحقيق حاضر نشان داد که از
بين متغيرهاي پيشبين عملکرد تحصيلی ،فقط انگيزه پيشرفت

دانشجویانی که عزت نفس باالتري داشتند ،از نظر پيشرفت

قدرت تبيين دارد .در توجيه قدرت انگيزه پيشرفت میتوان به

تحصيلی موفقتر بودند ( .)93بسياري از تحقيقات رابطه عزت

همپوشی احتمالی آن با کمالگرایی و عزت نفس اشاره کرد.

نفس و پيشرفت تحصيلی را مورد تأیيد قرار دادهاند ()94 ،95

شاید انگيزه پيشرفت مالکهایی را شامل میشود که در

که با یافتههاي پژوهش حاضر همخوان است .افراد داراي

کمالگرایی و عزت نفس وجود دارد .همان طور که برخی از

عزت نفس باال حتی بعد از شکست به تالش خود ادامه داده،

تحقيقات نيز به این نکته اشاره کردهاند ( .)95از طرف دیگر،

میتوانند به موفقيت دست یابند (.)96

این انگيزه مهمترین عامل موفقيت تحصيلی افراد است (.)06

همان طور که تحقيق حاضر نشان داد ،عزت نفس با

بر اساس این یافتهها شاید انگيزه پيشرفت به تنهایی بتواند

عملکرد تحصيلی مرتبط است .عزت نفس باال باعث رضایت

عملکرد تحصيلی افراد را توجيه کند ،هرچند تعيين مالکهاي

از عملکرد دانشجویان شده و آنها را به ادامه تالش براي

549

خسروپور و همکاران
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نتيجهگيري

همپوش این سه متغير میتواند کمك مؤثري در توجيه عملکرد

 موفقيت و پيشرفت آنها همواره،عملکرد تحصيلی دانشجویان

.تحصيلی دانشجویان باشد

 توجه به.مورد توجه متخصصان آموزش عالی بوده است

تحقيق حاضر بر روي دانشجویان رشته پرستاري انجام شد

متغيرهاي مختلف مرتبط میتواند توان پيشبينی موفقيت

، عالوه بر این.و تعميم نتایج آن باید با احتياط صورت گيرد

 عزت، بنابراین توجه به کمالگرایی.تحصيلی را افزایش دهد

متغيرهاي دیگري از جمله سن و جنس در رابطه با عملکرد

نفس و به ویژه انگيزه پيشرفت میتواند از افت تحصيلی

تحصيلی وجود دارد که در تحقيق حاضر بررسی نشد و

.دانشجویان جلوگيري کند و باعث ارتقاي آموزش آنها شود

پيشنهاد میشود که محققان آینده موارد ذکر شده را مورد توجه
.قرار دهند
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Background & Objective: Academic performance is the most important factor in student
evaluation. Self-esteem is related to self-satisfaction and perfectionism is the setting of high
goals in performance. Achievement motivation is the willingness to gain success. Because these
variables can affect academic performance, the aim of this study was to investigate the
relationship between students' perfectionism, achievement motivation, self-esteem, and academic
performance.
Methods: This was a correlational-descriptive study. Based on Morgan's table, 97 students were
randomly selected from all last year nursing students of Kerman Branch, Islamic Azad
University. Due to being incomplete 7 questionnaires were excluded. The data collection tools
consisted of Ahvaz Perfectionism Scale (APS), Hermans Achievement Motivation (HAMQ)
Scale, and the Coppersmith Self-Esteem Inventory (SEI). Total average scores of students were
considered as academic performance.
Results: Results showed a positive significant correlation between academic performance and
perfectionism, achievement motivation, and self-esteem (P < 0.05). Perfectionism, achievement
motivation, and self-esteem predicted 31% variances in academic performance. Nevertheless,
investigation of the liner correlation of these variables showed that only the correlation between
achievement motivation and academic performance was meaningful.
Conclusion: It is seems that for the improvement of students' academic achievement,
perfectionism, self-esteem, and especially achievement motivation must be taken into
consideration.
Key Words: Academic performance, Perfectionism, Self-Esteem, Achievement
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