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Abstract  Article Info 

Introduction: one of the most important goals in many educational and psychological 

researches is to study the factors that increase or decrease students' academic eagerness. 

Therefore, the aim of this study was to investigate the role of social support and 

perfectionism in the academic enthusiasm of the nursing and midwifery students of 

Karaj city, Iran  . 

Methods: The research method is descriptive correlational. The population of this study 

included all students of the Faculty of Nursing and Midwifery of the city of Karaj in the 

academic year 2018-2019. Using stratified sampling, 312 people were selected based 

on Morgan's table. 310 people responded to Frederic et al. (2004), Social Support Wax 

et al. (1986) and Multidimensional Perfectionism Scale of Tehran Basharat (2007). To 

test the hypotheses, Pearson correlation and multiple regression were used in step-by-

step method  . 

Results: The results showed that there is a positive and significant correlation between 

dimensions of perfectionism and social support with academic eagerness, and the 

perfectionism and social support variables predict the academic enthusiasm that the 

most predictive power is related to perceptual support of the family, support of friends, 

community perfectionism, self-perfectionism and others  . 

Conclusion: Social protection and perfectionism are the most important factors in the 

academic eagerness of nursing and midwifery students 
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   ومامایی پرستاری  دانشجویان تحصیلی  اشتیاق اجتماعی و کمال گرایی در  نقش حمایت 
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 ده کی چ

 یلیتحص   اقیکاهش اشت ای  ش یاست که موجب افزا  ی عوامل  یبررس   ی و روانشناس  یتیترب  یهااز پژوهش  یاریاز اهداف مهم در بس یکی  : مقدمه

 یپرستار  انیدانشجو  یلیتحص  اق یدر اشت  ییگراو کمال  یاجتماع  تینقش حما  ی هدف مطالعه حاضر بررس  رونی. ازاشودی م  انیدر دانشجو
 .کرج بود ییو ماما

مامایی   و  پرستاری دانشکده  دانشجویان  کلیه  شامل  حاضر  پژوهش   جامعهروش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است.    ها:روش

  و به   انتخاب  نفر  310  مورگان  جدول  اساس  نفربر  312  ای،طبقه  گیرینمونه   روش  به  که.  بودند  1397-1398  تحصیلی  سال  در  کرج  شهر
  چندبعدی   گراییکمال  مقیاس  و(  1986)  همکاران  و  واکس  اجتماعی  حمایت  ،(2004)  همکاران  و  فردریکز  تحصیلی  اشتیاق  هایپرسشنامه

 شد.   استفاده  گامبه گام  شیوه  به  چندگانه   رگرسیون   و  پیرسون   همبستگی  تحلیل  از  هافرضیه   آزمون  پاسخ دادند. برای(  1386)  بشارت  تهران

مامایی   و  پرستاری  دانشکده  دانشجویان  کلیه  شامل  حاضر  پژوهش  جامعهروش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است.  ها:  یافته 

  و به   انتخاب  نفر  310  مورگان  جدول  اساس  نفربر  312  ای،طبقه  گیرینمونه   روش  به  که.  بودند  1397-1398  تحصیلی  سال  در  کرج  شهر
  چندبعدی   گراییکمال  مقیاس  و(  1986)  همکاران  و  واکس  اجتماعی  حمایت  ،(2004)  همکاران  و  فردریکز  تحصیلی  اشتیاق  هایپرسشنامه

 شد.   استفاده  گامبه گام  شیوه  به  چندگانه   رگرسیون   و  پیرسون   همبستگی  تحلیل  از  هافرضیه   آزمون  پاسخ دادند. برای(  1386)  بشارت  تهران

 و مامایی است.  پرستاری دانشجویان تحصیلی گرایی، عامل مهمی در اشتیاقکمال و اجتماعی حمایتگیری: نتیجه

 

 ان یدانشجو ،یلیتحص  اقیاشت ،ییگراکمال  ،یاجتماع تیحما : واژگان کلیدی
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 مقدمه 
مرهون نظام آموزشی آن جامعه    ایجامعه رشد و بالندگی هر  

زمانی  و  است   آموزشی  که   تواندمی نظام  باشد  موفق  و  کارآمد 
را در    دهد قرار    موردتوجهمختلف    هایدورهعملکرد دانشجویان 

 هاییراه  یافتن  دنبال  به  عالی  آموزش  مؤسسات  و  ها(. دانشگاه1)
 به   کمک  همچنین  و  جویان  دانش  موفقیت  ترویج  و  ارتقا  برای
. هستند  عالی  آموزش  زمینه  در  تجربه  کسب  جهت  جویان  دانش
  اصلی  وظایف  ازجمله  مؤثر  و  کارآمد  انسانی  نیروی  تربیت

  کیفیت   به  توجه  مستمر  چرخه  این  در.  آیدمی  حساببه  هادانشگاه
  کیفیت  افزایش  رو،ازاین   است،  برخوردار  ایویژه  از جایگاه  آموزشی

  کشورها   توسعه  در  عامل  اثرگذارترین  عنوانبه   آموزشی  نظام
یکی ازاین   (. 2)  شودمی  محسوب   در  مؤثر  کلیدی  عوامل   از   رو 
اشتیاق  دانشجویان  موفقیت  و  پیشرفت  تحصیلی  مفهوم 

(Academic Engagement)  دانشجو  رفتارهای  پیوند.  است  
  موفقیت   درنتیجه   و   اشتیاق   ایجاد  سبب   دانشگاه   محیطی   شرایط  و

  که  دارد  اشاره  تالشی  کیفیت  اشتیاق تحصیلی به(.  3)  شودمی  فرد
 صورت به  تا  کنندمی   آموزشی  هدفمند   هایفعالیت  صرف  فراگیر

(.  4)  باشند  داشته  نقش  مطلوب  نتایج  به  دستیابی  در  مستقیم
 مؤلفه   از  متشکل  که  است  چندبعدی  ایسازه  تحصیلی  اشتیاق

  کارگیری به   شناختی شامل  است، بعد   رفتاری  و  انگیزشی  شناختی،
بعد   در  فراشناختی  و  شناختی  راهبردهای   انگیزشی   یادگیری؛ 

  دوست   و   است   عاطفه  و   ارزش  احساس،   مؤلفه   سه   شامل (  عاطفی)
  دربرمی  را  دانشگاه  کارهای  به  عالقه  و  آموزشی  محیط  داشتن
 و   شوق  با  همراه  فعال   حضور  شامل  رفتاریدرنهایت بعد    و  گیرد؛
 (.5) شودمی  آموزشی محیط در شور

 تمرکز   و  توجه  دارند،  باالتری  تحصیلی  اشتیاق  که  دانشجویانی
  مقررات  به  دارند،  یادگیری  باهدف  موضوعات  و  مسائل  بر  بیشتری

  و   ناسازگارانه  رفتارهای  انجام  از  دهند،می   نشان  بیشتری  تعهد
  در.  دارند  بهتری  عملکرد  هاآزمون   در  و  کنندمی   اجتناب  نامطلوب

 پیشرفت   مانند  جدی  پیامدهای  تحصیلی  اشتیاق  فقدان  مقابل،
 ترک  خطر  و  انحرافی  رفتارهای  به  تمایل  مدرسه،  در  نکردن

  اشتیاق  بین  است   داده  نشان  (. تحقیقات 6)  دارد  پی  در   را  تحصیل
  دارد   وجود  معناداری  و  مثبت  رابطه  تحصیلی  عملکرد  و  تحصیلی

 اشتیاق  یادگیری  در  عاطفی و  شناختی  ازلحاظ  که  فراگیرانی  و(  7)
 اشتیاق   از  تریپایین  سطوح  که  فراگیرانی  به  نسبت  دهندمی  نشان

  و   وقت  صرف  برای  بیشتری  رغبت  رادارند،  عاطفی  و  شناختی
  کارآمدی   و  داده  نشان  خود  از  مطالعات  و  تکالیف  در  کافی  تالش

 (. 8) دارند مسائل و مشکالت با مواجهه در بیشتری اصرار و
 اشتیاق   روی  بر  منابع  از  دودسته  که  دهندمی  نشان  هاپژوهش

 منابع   و  شخصی  منابع  از  اندعبارت  که  گذارندمی  اثر  تحصیلی
  گرانه حمایت  نقش  طرفازیک  که  اجتماعی  منابع  از  اجتماعی، یکی

  مقابل   در  افراد  از  دیگر   طرف  از   و  دارد  افراد  برای  کنندهپشتیبانی  و
 های حمایت  کند،می   محافظت  هاآسیب  و  فشارها  ها،استرس 

  به   بنا  اجتماعی  حمایت(.  9)  است(  social support)  اجتماعی
  عشق  موردعالقه، شدن، پذیرفته داشتن، تعلق احساس به تعریف

  امن  رابطه  یک  فرد  هر  براى  و  شودمی   اطالق   قرارگرفته  محبت  و
  احساس  اساسى،   هایویژگی  رابطه   این  در  که  آوردمی   وجود   به

  انواع   به  درواقع  اجتماعی  حمایت.  است  نزدیکى  و  صمیمیت  امنیت،
 اجتماع   در   دیگران   جانب   از   که   شودمی   اطالق   حمایت  از   مختلفى
منابعبه  (،10)  گردد می  دریافت عمده   اجتماعی   حمایت  طور 
  خانواده  اعضای  اما  است،  غیررسمی  و  رسمی  اجتماعی  هایارتباط

مطالعات در  (. 11) روندمی  شمار  به  حمایت اصلی  منابع دوستان  و
زمینه حمایت اجتماعی با اشتیاق تحصیلی محدود است. در همین  

  معلم  حمایت  که  داد   ( نشان12)  عباسی و همکاران   راستا مطالعه
  رابطه   تحصیلی  اشتیاق  با  تحصیلی  شایستگی  و  همساالن  و

  خود  تحقیق  در(  13)  همچنین لنت، وهمکاران  .داشتند  دارییمعن
  سازگاری  کننده  بینیپیش  اجتماعی  حمایت  که  دادند   نشان

  را   تحصیلی  عملکرد  تواند می  اجتماعی   حمایت  ونیز   است   تحصیلی
 .دهد قرار  تأثیر تحت

  شخصی  منابع  تحصیلی  اشتیاق  بر  مؤثر  عوامل   از   دیگر   یکی
  در   که  شخصی  هایویژگی  ازجمله  است،   شخصیتی  هایویژگی  یا

 گراییکمال  شود،می   پرداخته  آن   به   پژوهش  این
(perfectionism)  نواقص   رفع  برای  تالش  گراییکمال.  است  

 ی همه   در  خواهندمی  که  هستند  افرادی  گرایانکمال  و  باشدمی
  تالش  همچون  هاییویژگی  با  و  باشند  کاملی  افراد  زندگی  ابعاد

  افراطی  استانداردهای  کردن  تعیین   و   بودن  نقص بی   برای  فزاینده
  باال، انتقادی ارزیابی برای تمایل با همراه خود برای مداوم طوربه 

ارتباط    (.14)  شوند می  مشخص  رفتارشان  برای زمینه  در 
مطالعهکمال تحصیلی  اشتیاق  با  بهگرایی  مستقیم  ای  صورت 
یافتهانجام اما  است،   داده   نشان(  15)  اخوین  پژوهش  هاینشده 
شناختی   هدف با اشتیاق  گیریجهت  و  گراییکمال  بین  که  است

 راهبردهای   و  گراییکمال  و   دارد؛   وجود  مثبت  همبستگی
 شناختی  اشتیاق  بینپیش  ترینقوی  عنوانبه  هدف  گیریجهت

دیکسترا   .هستند مطالعه   بین   که  داد  نشان  (16)  همچنین 
  مثبت  رابطه  باالتر  تحصیلی  عملکرد  و  خودمدار  گراییکمال

 مدار،  جامعه  گرایانکمال  دیگر،  سوی  از.  دارد  وجود  معناداری
 تحصیلی  تعلل  تر،پایین  تحصیلی  پیشرفت  هاگروه   سایر  به   نسبت
 . نمودند گزارش  را ترینامطلوب اجتماعی هایمهارت و بیشتر

 عمده   که  دهندمی  نشان  مطالعات  و  هاپژوهش  مرور
  کشور   از  خارج  در  تحصیلی  اشتیاق  حوزه  در  شدهانجام  هایپژوهش

 پدیده  این  بررسی  است،   بوده  شغلی  اشتیاق  همبر  آن  تمرکز  و  بوده
  به  وارده  نقدهای  از  یکی  بعالوه .  است  محدود  و  نوپا  ایران  در

 صورت به   مؤثر  عوامل  مطالعه  اشتیاق،   مورد  در  قبلی  هایپژوهش
 پیچیده   ایپدیده  تحصیلی  اشتیاق  اینکه   به   نظر   است،  بوده  محدود

  بر تأثیرگذار  عوامل  نقش   تعیین  صورت   در  تنها  است،   چندبعدی  و
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.  دارد  وجود  آن   با   اثربخش   مواجهه  درست  ریزیبرنامه   امکان  آن،
  تعدیل   نیز  و  آن  هایجنبه  شناسایی  منظوربه   تحصیلی  اشتیاق  لذا

  و   موردبررسی  آموزشی  نظام  در  هابرنامه  و  راهبردها  ها،سیاست 
 مثل   طلبی  مدرک  امروزی  جامعه  در  همچنین  .گیرد  قرار  امعان
  عنوانی  خواهندمی   همگان.  است   افتاده  ایرانی   جامعه  جان  به  خوره
 و  جوییبرتری   حس  گرایی،مدرک  دالیل  از   یکی  و   باشند  داشته
  عدم   و  شدهمطرح   موارد  به   توجه   لذا با  .هاستانسان  طلبی  کمال

راستای   مذکور،  متغیرهای  راستای  در  پژوهش مطالعه حاضر در 
  تحصیلی  اشتیاق   در  گراییکمال  و  اجتماعی  حمایت  هدف نقش
 کرج انجام شد.  مامایی و پرستاری دانشجویان

 

 ها روش 
  پژوهش  بود. جامعه  همبستگی  نوع  از  توصیفی  حاضر  پژوهش

شهر    دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی  کلیه  شامل  حاضر
در به   بودند؛  1397-1398  تحصیلی  سال  کرج    روش   که 

  نفر  310  مورگان  جدول  اساس  نفربر  312ای،  طبقه   گیرینمونه 
  22خه  نس SPSSافزار  نرم   از  هاداده  توصیف شدند. برای  انتخاب

  آزمون  برای  و  جداول  ترسیم  و  معیار  انحراف  و آزمون میانگین،
  به  چندگانه   رگرسیون  و   پیرسون  همبستگی  تحلیل  از  هافرضیه
در  .شد  استفاده  گام  به  گام  شیوه   تمامی   پژوهش  این  همچنین 

  رضایت   ها،پرسشنامه   بودن  محرمانه   ازجمله  مرتبط  اخالقی  اصول
 پژوهش   از  خروج  اختیار  و  پژوهش  در  کنندگانشرکت  آگاهانه
های نامهاست. ابزار گردآوری اطالعات شامل پرسش  شده رعایت

 زیر بود. 
  این  شده: ادراک   اجتماعی  حمایت  نامهپرسش   -1

  کوب   تعریف  مبنای  بر (  17)  همکاران   و   واکس   توسط  پرسشنامه
  ماده   23  دارای  پرسشنامه  این.  است  شدهساخته  اجتماعی  حمایت  از
  کامالً   تا  موافق   کامالً  شکل  به   لیترت  ایدرجه   5  مقیاس  در  و

-22  سؤاالت)  خانواده،  فرعی  زیرمقیاس  سه  از  و  است؛  مخالف
- 15-16-19-23  سؤاالت)  دوستان  ،(18-13-11-9-7-4-2

( 3-5-8-12-14-17-20- 21  سؤاالت)  دیگران  و(  10-6-1
  این  پایایی  ( ضرایب 18)  همکاران  واکس(.  17)  شودمی   تشکیل
 72/0  ترتیب  به  تنصیف  و  کرونباخ  آلفای  روش  دو  با  را  نامهپرسش

 نامهپرسش   این  روایی  تعیین  برای  و  است   کرده  محاسبه   70/0  و
  و   کرد  همبسته  را  اجتماعی  اضطراب  آزمون   و   آزمون  کل  نمره

و   پژوهش  در.  آمد  دستبه  -17/0  همبستگی  ضریب پورسید 
 نامهپرسش   برای تنصیف  و  کرونباخ  آلفای  ضرایب  (18)  همکاران

  دست   به  75/0  و  75/0  مقادیر  ترتیب   به  فیلیپس  اجتماعی  حمایت
  از  استفاده  با   نامهپرسش   این  سازه   روایی   ضرایب  همچنین.  آمد

  51/0  ساخته  محقق  مالک  سؤال   یک  با  ساده  همبستگی  محاسبه
 حاضر  پژوهش   در  . بود  دارمعنی  P<05/0  سطح   در   که  شد   محاسبه

 .آمد دست  به 72/0 کرونباخ آلفای روش به کل پایایی

  نامهپرسش   این  تهران:   چندبعدی  گراییکمال   مقیاس  -2
.  است  شدهساخته(  19)  بشارت  توسط   که  سؤالی  30  آزمون  یک
 مدار،   خویشتن  گرایی)کمال  گراییکمال  بعد  سه  نامهپرسش  این

  مقیاس  یک  در  را  مدار(  جامعه  گراییکمال  و  مدار  دیگر  گراییکمال
  گذارینمره  روش.  سنجدمی(  5  تا  1  نمره  از)  لیکرتی  ایدرجه  5

  گزینه   به  یعنی  هست؛  معکوس  صورتبه   هاداده  تمام  برای  مقیاس
  1  ینمره  «مخالفم  کامالً»  گزینه  به   و  5  نمره  «کامالًًًموافقم»

 که   نامهپرسش   این  مقدماتی  اعتبار  در(.  19)  گرفت  خواهد  تعلق
  مقیاس   زیر  برای  کرونباخ  آلفای  شد،  انجام  (20)  بشارت  توسط 
 مدار   دیگر  گراییکمال  برای  و  92/0  مدار  خویشتن  گراییکمال

  همسانی  نشانه  که  بود  84/0  مدار  جامعه  گراییکمال  برای  و  87/0
  به  کل   پایایی  حاضر  پژوهش  در(.  20)  است  مقیاس  باالی  درونی
 .آمد دست به 91/0 کرونباخ آلفای روش

  وسیلهبه  مقیاس  این  تحصیلی:   اشتیاق  مقیاس  -3
  که   است  گویه  15  دارای  و  شدهساخته   (21)  همکاران  و  فردریکس

  ، (1،2،3،4 سؤاالت) رفتاری  اشتیاق مقیاس خرده  سه ها گویه  این
  شناختی  اشتیاق  و(  10،9،8،7،6،5  سؤاالت)   عاطفی  اشتیاق

  گویه  از  هرکدام  پاسخ.  سنجندمی   را(  11،12،13،14،15  سؤاالت)
  اوقات تمام  در تا هرگز  از که باشدمی پنج تا  یک نمرات دارای ها
 ضریب   مقیاس(  21)  همکاران  و  فردریکس.  شودمی  شامل  را

پژوهش  (.  21)  اندنموده  گزارش  86/0  را  مقیاس  این  پایایی در 
همکاران  و    پژوهشی  در  نامهپرسش  این  روایی(  22)  عباسی 

 66/0  هاآن  پژوهش  در  کل  آلفای  روش  به  کل  پایایی  و  تأییدشده
  کرونباخ  آلفای  روش  به  کل  پایایی  حاضر  پژوهش  آمد. در  دست  به

 .آمد دست  به 87/0
 

 هایافته
اطالعات   اساس  متغیر    آمدهدست به بر    ت ی حمامیانگین 

، حمایت  45/20   ±65/4، حمایت دوستان  45/25   ±28/3 خانواده
اجتماعی  90/22  ±78/3دیگران   حمایت   ،96/7± 20/72  ،

 یی دیگر مدارگراکمال  90/18 ±80/3  یی خویشتن مدارگراکمال
و اشتیاق    80/26 ±68/5یی جامعه مدار  گراکمال  ،49/23 05/5±

 بود.  45/48 ±80/5تحصیلی 

و حمایت اجتماعی با  ییگرا مالک هایضریب همبستگی مؤلفه .1جدول 
 ی لی تحص  اقیاشت

ضریب  متغیر

 همبستگی 

سطح  

 یداریمعن

 01/0 480/0** مدار  شتنیخو ییگرا کمال
-323/0 مدار  گرید ییگرا کمال ** 01/0 
459/0 مدار  جامعه ییگرا کمال ** 01/0 

 01/0 **811/0 خانواده  تیحما
 01/0 **695/0 دوستان تیحما
 01/0 **514/0 گران ید تیحما

 01/0داری در سطح یمعن **        05/0داری در سطح یمعن  *
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ی  لیتحص  اقیاشت  آمده همبستگی بیندست اساس نتایج به   بر
  جامعه   ییگراکمال(،  r=480/0)  مثبت  مدار  شتنیخو  ییگراکمالبا  

منفی    مدار  گرید  ییگراکمالبین    مثبت،(  r=459/0)  مدار
(323/0-=r  )  خانواده   حمایت  با  تحصیلی  اشتیاق  بین  همبستگیو 
(811/0=r  )دوستان  حمایت  و  (695/0=r  )دیگران  حمایت  و  

(514/0=r  )بود   دارمعنی  01/0  آلفای  سطح   در  و   مثبت  (01/0>p .) 
(  Beta. مقدار ضریب رگرسیونی استانداردشده )2  در جدول

 یی گراکمال،  107/0برابر با    مدار  شتنیخو  ییگراکمال  برای مؤلفه 
،  163/0برابر با    مدار  جامعه  ییگراکمال  ،042/0برابر با    مدار  گرید

  و   382/0  با  دوستان برابر  تیحما،  396/0برابر با    خانواده  تیحما
با    گرانید  تیحما  مؤلفه  برای رو ازاین   باشد؛می  094/0برابر 

 و   گراییکمال  هایمؤلفه فرضیه پژوهش مورد تأیید قرارگرفته و  
را   یلیتحص  اقیاشتداری  توانند به شکل معنیمی  یاجتماع  تیحما

 بینی می کنند.پیش

 شده ادراک یاجتماع   تیحما و گراییکمال  هایمؤلفه یقطراز   یل یتحص  اقیاشت بینی گام برای پیشبهتحلیل رگرسیون گام .2 جدول

 مدل
 ضرایب استانداردشده  ضرایب استاندارد نشده 

t داریسطح معنی 
 های هم خطی شاخص

B  خطای استاندارد Beta Tolerance VIF 

   0.001 7.285  1.747 12.728 ثابت

 1.291 9.774 0.001 3.447 0.107 0.043 0.148 مدار  شتنیخو ییگرا کمال

 1.217 9.821 0.164 1.394- 0.042- 0.031 0.043- مدار  گرید ییگرا کمال

 1.294 9.773 0.001 5.240 0.163 0.028 0.145 مدار  جامعه ییگرا کمال

 1.913 9.523 0.001 10.496 0.396 0.050 0.526 خانواده  تیحما

 1.893 9.528 0.001 10.186 0.382 0.052 0.532 دوستان تیحما

 1.253 9.798 0.002 3.079 0.094 0.057 0.175 گران ید تیحما

 بحث 
  گرایی کمال  و  اجتماعی  حمایت  پژوهش حاضر باهدف نقش

کرج انجام شد.    مامایی  و  پرستاری  دانشجویان   تحصیلی  اشتیاق   در
ی با  لیتحص  اقیاشت  همبستگی بین  اولین یافته پژوهش نشان داد

و   مدار  جامعه  ییگراکمالو    مدار  شتنی خو  ییگراکمال مثبت 
بین   ی منفی  لیتحص  اقیاشت  با  مدار  گرید  ییگراکمالهمبستگی 

نتایجمی همچنین    گرایی کمال  هایمؤلفه  که  داد  نشان  باشد. 
  خوبیبه   را  تحصیلی  اشتیاق  متغیر  به   مربوط   تغییرات   توانند می

شود که با افزایش  گونه استنباط مینمایند. از این یافته این  تبیین
گرایی خویشتن مدار و جامعه مدار، اشتیاق تحصیلی افزایش  کمال

کمالمی افزایش  با  و  تحصیلی  یابد  اشتیاق  مدار،  دیگر  گرایی 
کهیابدکاهش می پیشین  پژوهش  ؛  نزدیک  و  مشابه  تقریباً  های 

  که  داد  نشان(  23)  اخوین  پژوهش  هایمؤید این طلب است. یافته
 گیری جهت  و  گراییمالک)  بینپیش  متغیرهای  مجموعه   بین

  مثبت   همبستگی(  شناختی  اشتیاق)  تحقیق  مالک  متغیر  و(  هدف
  مالک   متغیر  تغییرات  کل  از   درصد  56/6  همچنین.  دارد  وجود

 و   گراییکمال)  بینپیش  متغیر  دو  یوسیلهبه (  شناختی  اشتیاق)
 پژوهش  هاییافته  . باشدمی  معادله  این   در(  هدف  گیریجهت

 و  اجتماعی حمایت بین که داد  نشان( 24) کردافشار و نیا شریعت
  خود  بین  دارد،  وجود  معناداری  و  مثبت  رابطه   تحصیلی  درگیری
 .دارد وجود معناداری و مثبت رابطه تحصیلی درگیری و کارآمدی

  مدار   جامعه  گراییکمال  نتیجه فوق می توان گفت  تبیین  در
  که   جامعه  و   والدین  از   اعم  دیگران  اینکه   از  افراد  شخصی   ادراک  با
  خود همواره افراد این. است همراه دارند، باالیی انتظارات هاآن از

  ها آن  معیارهای  طبق  باید  که  بینندمی  دیگران  بینذره  زیر  را
  نیازمند  مدار جامعه گرایانکمال  خصوصیات دیگر از. کنند حرکت
  دیگران  سرزنش  و  منفی   ارزیابی از  ترس  و  دیگران   تأیید   به  بودن
  کنترل   منبع  از  باالیی  سطوح  دارای  افراد  این  همچنین.  است

  دست   به   برای   که   است  انتظارقابل  بنابراین   ،(25)  هستند  بیرونی 
  برای   منفی  ارزیابی  و  سرزنش  از  جلوگیری  و  دیگران  تأیید  آوردن
 بیشتری  اشتیاق  و   انگیزه  از  هاآن   انتظارات   جهت  در  حرکت

 مدار،   خویشتن  گرایکمال  فرد  هدف  همچنین.  برخوردارند
  و  رقابت   شخصی،  باالی  معیارهای  به   رسیدن  فردی،  پیشرفت

  مهمی  بسیار  عوامل  هااین  یهمه   که  است   دیگران   از  گرفتن  پیشی
  و   تحصیلی  سطوح  برای  اشتیاق   و   انگیزه  برانگیختن  برای

 دیگر   گراییکمال  منفی  ارتباط  تبیین  در  .است  شخصی  هایایدئال
  در   به  فرد  تمایل  مؤلفه  این  که   گفت  باید  تحصیلی اشتیاق  با  مدار
  ارزیابی   و  دیگران   رفتار  برای   افراطی  معیارهای  گرفتن  نظر

  این  گراکمال  افراد.  گیردبرمی  در  را   آنان  عملکرد  از   گیرانهسخت 
  بیشتری  اهمیت  شانزندگی  در  که   افرادی  یا  فرد  برای  را  هامؤلفه
 برای  والدین  گرایانه  کمال  انتظارات  مانند  کنندمی   وضع  دارند

 اعتماد   اساس  و  دیگران   سرزنش  به   منجر  مؤلفه  این.  فرزندانشان
 مدار  دیگر  گرایکمال  افراد.  هست  دیگران  به  نسبت  خصومت  و

  زناشویی  مشکالت  و  پارانویا  تنهایی،  هراس،  دچار  دیگران،  از  بیش
 شودی م  موجب  فوق  عوامل  مجموع   لذا(.  26)  شوندمی  خانوادگی  و

 . باشند نداشته  خواندن  درس برای کافی اشتیاق و  انگیزه که
داد، نشان  پژوهش  یافته   اشتیاق   بین  همبستگی  دیگر 

  دیگران   حمایت  و  دوستان  حمایت  خانواده،  حمایت  با  تحصیلی
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مولفه.  هست  دارمعنی   و  مثبت   اجتماعی  حمایت  های  همچنین 
  را  تحصیلی  اشتیاق  داریمعنی   شکل   به  توانندمی  شدهادراک
  ترتیب به کنندگی بینیپیش قدرت بیشترین که نمایند؛ بینیپیش

  حمایت   و  دوستان  خانواده،  به  مربوط  شدهادراک  حمایت  به  مربوط
 اجتماعی   هایحمایت  افزایش  با  که  گفت   توان می   بود. لذا  دیگران

. یابدمی  افزایش  تحصیلی  اشتیاق   ،(دیگران  و  دوستان  خانواده،)
 حمایت  که   دادند  نشان  (27)  سلیمانی   و   زاده  دهقانی   مرادی،

  و  سرزندگی  مثبت  کننده  بینیپیش  شدهادراک  اجتماعی
(  28)  همکاران  و  همچنین پوتواین.  است  تحصیلی  خودکارآمدی

  سرزندگی   با   اجتماعی  ارتباطات  بین  دادند   نشان  خود  مطالعه  در
 .دارد وجود مثبت یرابطه  تحصیلی

  حمایت   طریق  از  که  گفت   توانمی  یافته  این  تبیین  در
  با  حتی  و  کرده  تحمل  را  روانی  فشارهای  توانندمی  افراد  اجتماعی

  حمایت.  نمایند  اقدام   هاآن  کردن  برطرف   به   دیگران  کمک
  آمیز موفقیت   رویارویی  برای  شدهشناخته  ایمقابله   نیروی  اجتماعی

 تسهیل   موجب   که  است   تنش  و  درگیری  زمان  در  افراد   آسان  و
  در   که  شود  مطمئن  وقتی  انسان.  شودمی   زا   چالش  امور   انجام

  خواهند   او   همیار  وی  نوعان   هم  و   نیست  تنها  مشکالت   با  رویارویی
  به   ابتال  از  کشند،می   دوش  به   را  مشکل  بار  از  بخشی  درواقع  و  شد

 کنار  در  را   خویش   نیروی  و  ماندمی   امان   در  ناامیدی  و  ضعف
  دیگران با ارتباط در(. 29) کندمی  مشکل رفع به  معطوف دیگران

 گیردمی  شکل پیوندها و روابط از جدیدی ساختار ها،آن  حمایت و
 و   تحصیل  حوزه  ازجمله  زندگی  بخشرضایت  شرایط  ایجاد  در  که

  گفت   توانمی  دیگر  تبیینی  در.  است  مؤثر  تحصیلی  اشتیاق  مانند
 کردن   فراهم  طریق  از  خانواده،  جانب  از  اجتماعی  حمایت  که

  و   مثبت  تفسیرهای  افزایش جانشینی،  تجربه   و   مؤثر  هایسرمشق
  به  و  آموزاندانش  خودکارآمدی  اطالعاتی،  حمایت  کردن  فراهم
 با   را  کاری  تواندمی  اینکه  به   باور  و  درونی  یانگیزه  آن،  دنبال

  فوق   عوامل  مجموعه  لذا  دهد،می   افزایش   را  دهد  انجام  موفقیت
 . یابد افزایش فرد در  تحصیل به  اشتیاق شود،می موجب

  اجرای  بودن  های پژوهش حاضر به مقطعیازجمله محدودیت
  توان اشاره نمود. باپژوهش می  ابزار  بودن  گزارشی  خود  پژوهش و

 تحصیلی  اشتیاق  در  گرایی و حمایت اجتماعیکمال  نقش  به  توجه
 ایمداخله   و  آموزشی  هایبرنامه   تدوین  ضرورت   آموزان،  دانش
  این  عملی  هایالزام   از  گرایانه  کمال  هایویژگی   تعدیل   برای

 مفاهیم  بین  روابط   شوند. درنهایت، مطالعهمی   محسوب  پژوهش
 شناختی جامعه  هایسازه  و...(    و  افسردگی  اضطراب،)  شناختیروان 

  تربیتی  هایزمینه   و ...(    زندگی،  از   رضایت  اجتماعی،  مطلوبیت)
  پژوهشی   هایحوزه  دیگر  از  تحصیلی  اشتیاق  با...(    انگیزش،)

 . است آینده تحقیقات برای پیشنهادی
 

 گیرینتیجه
حمایت  و    گراییابعاد کمالنشان داد که بین  طورکلی نتایج  به 

وجود داری  معنی   وهمبستگی مثبت    تحصیلیاشتیاق  اجتماعی با  
اشتیاق تحصیلی  گرایی و حمایت اجتماعی،  و متغیرهای کمالدارد  

پیش میرا  ه ب  یکنندگ  بینیپیشقدرت    نی شتریب  که کنندبینی 
حما  بیترت به  حما  شده ادراک  تیمربوط  دوستان،    تیخانواده، 

کمال  ییگراکمال مدار،  حما   شتنیخو  ییگراجامعه  و   ت یمدار 
در کمال  و  اجتماعی  حمایت.  بود  گرانید مهمی  عامل  گرایی، 

 مامایی است.  و پرستاری  دانشجویان تحصیلی اشتیاق
 

 سپاسگزاری 
وسیله از کلیه کسانی که در این پژوهش شرکت مؤثر بدین

 شود. اند، تشکر و قدردانی می داشته 
 

 اخالقی   مالحظات
نویسند گان اعالم می دارذند که در این پژوهش تمامی اصول  
رضایت  ها،  پرسشنامه  بودن  محرمانه  جمله  از  مرتبط  اخالقی 

پژوهش آگاها از  اختیار خروج  و  پژوهش  در  کنندگان  نه شرکت 
 .رعایت شده است 

 

 منافع  تضاد

نویسندگان اعالم می نمایند که تضاد منافعی در این تحقیق 
 .وجود ندارد

 

 منابع مالی
منااابع مااالی ایاان پااژوهش اعاام از هزینااه پرساانلی و 
اجرائی، تماماً توساط خاود محقاق )نویسانده مسائول( تهیاه و 

صرف شده است. 
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