تاريخ دريافت مقاله33/3/02 :
تاريخ تصويب مقاله39/20/02 :

فرسودگی تحصیلی در دانشجويان :نقشِ پیشبینی کنندههای
کمالگرايی و هدفگزينی
مهديه سادات قافلهباشی ،دکتر سیده فاطمه موسوی ،دکتر فاطمه گلشنی



چکیده
مطالعه حاضر با هدف بررسی کمالگرايی و هدفگزينی در پیشبینی فرسودگی تحصیلی دانشجويان
شهر قزوين انجام شد .روش پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی است .روش نمونهگیری ،در دسترس بوده،
بدين منظور 209 ،دانشجوی دختر و پسر مشغول به تحصیل در سال تحصیلی2333-30در رشتههای مختلف
از دانشگاههای دولتی شهر قزوين انتخاب گرديدند .برای گردآوری اطالعات ،از مقیاس کمالگرايی هويت و
فلت ،مقیاس هدفگزينی الیوت و مکگريگور و مقیاس فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران استفاده گرديد.
نتايج حاصل از آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون گامبهگام ،نشان داد که بین کمالگرايی و خرده مقیاس
 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی و کارشناس آموزش دانشگاه بینالمللی امام خمینی

(ره)

mahdieh.gh.8531@gmail.com
 استاديار روانشناسی پژوهشکدة زنان دانشگاه الزهراء(س)(نويسنده مسئول) : mosavi2008@gmail.com
f.mousavi@alzahra.ac.ir
 استاديار روانشناسی دانشگاه آزاد تهران مرکزی fat.golshani@iauctb.ac.ir

مجله مطالعات روانشناسی تربیتی ،شمار ه  ،00پايیز و زمستان 2339

جامعهمدار با فرسودگی تحصیلی همبستگی مثبت و معناداری وجود داشته ،به گونهای که بُعد جامعهمدار
کمالگرايی قادر است به میزان  3درصد واريانس فرسودگی تحصیلی را پیشبینی نمايد ،همچنین بین عملکرد
گرايشی و تسلط اجتنابی با فرسودگی تحصیلی رابطة منفی معنادار و بین عملکرد اجتنابی و فرسودگی
تحصیلی رابطة مثبت معناداری مشاهده گرديد .نتايج نشان داد که تسلط اجتنابی  22/6درصد واريانس
فرسودگی تحصیلی و خردهمقیاسهای تسلط اجتنابی ،عملکرد اجتنابی و عملکرد گرايشی درمجموع 23/2
درصد واريانس فرسودگی تحصیلی را پیشبینی میکند .کمالگرايی و هدفگزينی ،نقش مهمی در فرآيند
يادگیری و پیشرفت فراگیران ايفا نموده ،لذا ترسیم اهداف و ارزشهای واقعی ،دستيافتنی و درعینحال
چالشانگیز برای يادگیری فراگیران نقش مؤثری در عملکرد آتی و آيندة شغلی دانشجويان ايفا مینمايد.

واژههای کلیدی :کمالگرايی ،هدفگزينی ،فرسودگی تحصیلی .دانشجويان قزوين.

مقدمه
فرسودگی ،يک موضوع جدّی تحصیلی است که توجّه بسیاری از محققان در حوزههای
تحصیلی را به خود جلب نموده است ،امری که با عوامل متعدد شناختی ،هیجانی ،رفتاری و
شخصیتی فراگیران ارتباط دارد(نوشاد ،)0222،2در اين میان يادگیرندگان ،در سطوح دانشگاهی،
بیشتر در معرض فرسودگی تحصیلی قرار دارند(لینگارد ،0222،0به نقل از رستمی ،عابدی و
شائوفلی.)0220،
واژة فرسودگی که اولین بار در رُمانی توسط گرين )2362( 3برای توصیف حاالت روانی يک
معمار که از فقدان انگیزه و هیجان الزم برای کار خود رنج میبرد ،به کار رفت(نوشاد ،)0222،بعدها
1

.Noushad, P.
.Lingard
3
.Greene
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توسط «فرويد برگر» ( )2329برای اشاره به «پیگیری بیوقفة اهداف ناممکن همراه با منابع ناکافی» در
محیطهای شغلی بهکار گرفته شد(هوبريچ .)0222 ،2فرسودگی در محیط کاری ،در قالب عالئمی از
خستگی هیجانی ،بدبینی يا شخصیتزدايی 0و کاهش کارآمدی حرفهای( 3ماسالخ ،شائوفلی و
لیتر ،)0222،9کاهش انگیزه ،نارضايتی و تعارضات اجتماعی(يولودگ و ياراتان )0222،5تعريف
میگردد .آنگاه که فرسودگی به بافت و موقعیتهای آموزشی تسرّی میيابد ،از آن با عنوان
فرسودگی تحصیلی نام برده میشود(سالمال-آرو ،کیورو ،لسکینن و نورمی ،0223،6سالمال-آرو-،
 .)0222موقعیتهای آموزشی به مثابة محل کار فراگیران و فعالیتهای آموزشی و درسی آنها به
عنوان «کار» محسوب میشود .فراگیران در کالس حضور پیدا کرده و خود را موظّف میدانند برای
کسب نمرة قبولی و موفقیت در امتحانات ،مجموعه تکالیفی را انجام دهند(سالمال-آرو ،ساوالنن و
هولوپانین ،0222 ،2بهنقل از عزيزی .)2323 ،لذا ،فرسودگی تحصیلی ،فشار مرتبط با امور تحصیلی و
بهطور خاص خستگی ناشی از تکالیف و کار مضاعف مدرسه تعريف میشود .اولین مرحلة فرآيند
گسترش فرسودگی ،با عدمتوازن بین منابع و تقاضاها ،مشخص میشود.در مرحلة بعد نگرشها و
رفتارهای منفی و غیرمسئوالنه ،تحت عنوان شخصیتزدايی و به مثابة مکانیسمهای دفاعی فرد ،ابعاد
فرسودگی را بسط میدهند .فرد در راستای کاهش خستگی هیجانی ،به لحاظ روانی ،از موقعیت
استرسزا ،فاصله میگیرد تا بدينوسیله خود را از شرايط اجتماعی استرسآور محافظت نمايد ،اين
راهبرد مقابلهای ناکارآمد ،نه تنها استرس را کاهش نمیدهد ،بلکه به دلیل ايجاد فاصله با شرايط
1

.Huprich, J.
.cynicism or depersonalization
3
.professional efficacy
4
.Maslach, C., Schaufeli, W.B., &Leiter, M.P.
5
.Uludağ, O. &Yaratan, H.
6
.Salmela-Aro ,K., Kiuru, N., Leskinen, E, &Nurmi, J
7
.Salmela-Aro ,K, Savolanen, H & Holopainen. L.
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بیرونی ،مشکالت درونی فرد راافزايش میدهد ،نتیجة اين کشمکشها ،تضعیف موفقیتها و
پیشرفتهای آتی در دستيابی به اهداف و بروز احساس ناکارآمدی در فرد و ترديد به توانايیهای
خود(بُعد سوم فرسودگی) خواهد بود(نوشاد)0222،؛ بنابراين ،فرسودگی تحصیلی 2که از آن گاه
تعبیر به فرسودگی مدرسه(0سالمال-آرو و همکاران )0223،میشود ،به احساس خستگی ناشی از
تقاضاها و الزامات تحصیلی ،نیز داشتن نگرش منفی ،عیبجويانه و بدون انگیزه به تکالیف درسی و
احساس عدم شايستگی اشاره دارد (آکادمی فنالند ،)0222،3هُبفل )2323( 9نیز بر اين باور است که
فرسودگی تحت فشار تقاضاهای سطح باالی ناشی از الزامات تحصیلی و کاهش منابع بهوقوع می-
پیوندد ،از جمله الزامات و تکالیف تحمیلشده بر فراگیران ،انتظارات و ارزشهايی است که فرد
متاثّر از محیطی که در آن زيسته ،بر خود تحمیل میکند ،انتظاراتی که تحت عنوان معیارهای سطح
باال برای عملکرد(مهرابیزاده )2320،بهويژه در حوزة تحصیلی برای يادگیرنده ترسیمشده و وی را به
تالشی مستمر برای تحقق استانداردهای کامل و گاه دستنیافتنی بر میانگیزاند(برنز .)2322،چنین
مجموعهای از معیارهای بسیار باال در عملکرد که فاصلهای حقیقی بین خود واقعی و خود ايدهآل فرد
ايجاد میکند(شفران ،کوپر و فربورن )0220 ،5همراه با ارزشیابی انتقادی افراطی(فروست ،مارتن،
الهارت و روزنبلت )2332،فرد را متمرکز بر شکستها و نواقص عملکرد خود میسازد(هويت و
فلت )2332،6تحت عنوان کمالگرايی 2شناخته شده است .افراد کمالگرا ،2توقعات بسیار بااليی از
1

.academic burnout
.school burnout
3
.Academy of Finland
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.Hobfoll, S.E.
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.Shafran, Cooper & & Fairburn
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.Hewitt & Flett
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.perfectionism
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.perfectionist
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عملکرد واقعی خود دارند و به دلیل ترس از عدم تحقق معیارهای کمالگرايانه از موقعیتها اجتناب
میکنند تا جای ممکن دچار اهمالکاری نشوند(فروست و همکاران ،)2332 ،اين دسته از افراد با
مشخصههايی چون برخورداری از تفکر همه يا هیچ ،2نیاز به کنترل خود ،0ارزيابی مستمر عملکرد،3
شکست در رسیدن به استانداردها ،9تعلل در انجام تکلیف ،5انتقاد از خود ،پايبندی به بايدها و
نبايدها ،دستيابی به استانداردها و اهداف به گونهای موفقیتآمیز 6شناخته میشوند(برنز 2322،و
شفران و همکاران .)0220 ،محققان مختلف ،ابعاد متعددی برای اين سازه قائل شدهاند(استامف و
پارکر ،)0222 ،2هويت و فلت ( )2332با تعريف سازة کمالگرايی در بافت اجتماعی ،آن را دارای
سه بعد :کمالگرايی خودمدار( 2تمايل به وضع معیارهای غیرواقعبینانه برای خود و خود نظارت-
گریهای دقیق) ،کمالگرايی ديگرمدار(3انتظارات باال و کمالگرايانه دربارة اشخاصی که از نظر وی
اهمیّت دارند) ،کمالگرايی جامعهمدار(22معیارهای غیرواقعبینانة ديگران از رفتارهای فرد) میدانند.
عامل متمايزکنندة ابعاد کمالگرايی ،ادراك توانايی کنترل اعم از بیرونی و درونی است ،کمالگرايی
خودمدار و کمالگرايی ديگرمدار از کنترل درونی برخوردار بوده ،فرد در برابر اين معیارها نقش
فعال داشته ،برعکس افراد با بعد کمالگرايی جامعهمدار از ادراك انتظارات تحمیلی افراد ديگر ناشی
شده ،فرد نسبت به آن انتظارات منفعل میباشد(بامیستر.)2332 ،22
1

.all or nothing
.the need of self-control
3
.evaluation of performance
4
.failure to meet standard
5
.procrastination
6
.successfully meeting standards
7
.Stumpf , H., & Parker, W. D.
8
.self -oriented perfectionism
9
.other- oriented perfectionism
10
.socially prescribed perfectionism
11
.Baumeister, R. F.
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به باور بندروا )2322( 2معیارهای عملکرد فرد ،پايهای برای ارزشیابی اعمال آتی وی میشود،
وجود معیارهای سخت برای ارزشیابی خود و کارکردن بر روی اهداف دور از دسترس ناامیدکننده
بوده و به حسّ بیارزشی و بیهدفی میانجامد .درنظرگرفتن هدف برای کنشهای فردی ،تحت
عنوان انگیزة پیشرفت يا جهتگزينیهدف ،0جستجوکردن موفقیت در رقابت با استانداردهای عالی-
(مککللند ،)2353،3میل به پیشیگرفتن بر ديگران(پورکريمی)2323،و گرايش به ارزيابی عملکرد
خود با توجه به عالیترين معیارهای تالش برای موفقیت(کیگان و همکاران )2329،تعريف میگردد.
دوك )2326( 9اين مفهوم را به دو نوع کلی )2 :هدفگزينی معطوف به يادگیری و  )0هدفگزينی
معطوف به عملکرد دستهبندی نمودند .در دستهبندی ديگری از ايمز و آچر )2322( 5دو نوع هدف-
گزينی عملکردی( 6احساس خودارزشی و توانايی بهتر عملکردن نسبت به ديگران از طريق پیش-
افتادن در معیارهای هنجار -محور) و هدفگزينی تبحری( 2جستجوی چالش و گسترش مهارتهای
جديد ،بهبود سطح قابلیّت و افزايش خودکارآمدی) مشخص گرديد .در آخرين مدل ارائهشده توسط
الیوت و مکگريگور ( _)0222که از ترکیب نظرية اجتماعی-شناختی هدف و انگیزش پیشرفت
حاصل آمده است_ بر دو بُعد مطلق و درونفردی بودن(تسلط) و هنجار(عملکرد) در دو قطب
گرايش-اجتناب تاکید گرديده است .بر اين مبنا ،چهار نوع هدفگزينی عبارتند از )2 :هدفگزينی
تسلط-گرايشی (تسلط بر چالشها و افزايش شايستگی) )0 ،هدفگزينی تسلط-اجتنابی (اجتناب از
فقدان تسلط يا پرهیز از شکست) )3 ،هدفگزينی عملکرد -گرايشی(اثبات توانايی يا برتری شخصی
1

.Bandura, A.
.goal orientation
3
.Mc Clelland, D.C
4
.Dweck, C. S.
5
.Ames, C. & Archer, J.
6
.performance goal -orientation
7
.mastery goal -orientation
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به ديگران) )9 ،هدفگزينی عملکرد-اجتنابی(اجتناب از ناتوان و بیکفايت جلوهنمودن نزد ديگران)
تعريف گرديد .پژوهشهای متعدد نشان دادند که بین ويژگیهای شخصیتی با فرسودگی تحصیلی-
(سواری و بشلیده ،2323 ،بروس ،)0223 ،2بین متغیرهای حمايت اجتماعی با فرسودگی تحصیلی
(يانگ ،)0229،بین تعهد و عملکرد تحصیلی با فرسودگی تحصیلی(برسو ،ساالنوا و اسکالفی،0
 ،0222سالمال-آرو ،ساوال آينن و هولو پانین ،0222،شکری و همکاران ،)2326 ،عملکرد گرايشی و
سطح پايینی از فرسودگی(سالمال–آرو و ناتاتن 0225 ،و کاپالن و فلوم ،)0222 ،3بین عملکرد
اجتناب و سطوح بااليی از فرسودگی تحصیلی(سالمال-آرو و همکاران ،)0223 ،بین استرس چالش
با فرسودگی و انگیزش يادگیری و ب ین استرس مانع پیشرفت با فرسودگی و انگیزش يادگیری-
(حافظی ،احدی ،عنايتی و نجاريان ،2326 ،يولودگ و ياراتان ،)0222،بین کمالگرايی ناسازگارانه با
فرسودگی تحصیلی(ژانک ،گان و چام ،)0222 ،9بین کمالگرايی ،هدفگزينی و عملکرد تحصیلی با
فرسودگی تحصیلی (زاهد بابالن ،پوربهرام و رحمانی ،2332،الیوت و هارگیونچ ،2336،5آهوال و
هاکانین ،0222 ،هاشمی و لطیفیان ،2322 ،استوبر ،هاسکیو و اسکات ،6در دست انتشار) ،بین کمال-
گرايی جامعهمدار ،تعلّل و بازدهی تحصیلی(سادلر و ساکس ،2339،2دامیان 0223 ،2و چايدر و
استوبر )0222 ،3بین کمالگرايی ،اهداف پیشرفت و فرسودگی (اپلتن ،هال و هیل )0223 ،2رابطة
معناداری وجود دارد.
1

.Bruce. S.P.
.Breso. E.Salanova.M. & Schaufeli.W.
3
.Kaplan, A., & Flum, H .
4
. Zhang, Y.; Gan Y. & Cham, H.
5
. Elliot, A. J. & Harackiewicz, J. M.
6
.Stoeber, J. Haskew, Amy E. and Scott, Charlotte
7
.Saddler. C. D. & Sacks ,L. A.
8
.Damian, L. E.
9
.Childs, J. H. and Stoeber, J.
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فرسودگی تحصیلی کلید مهم درك مشکالت تحصیلی دانشجويان چون افت تحصیلی ،تقاضای
تغییر رشته ،انصراف از تحصیل ،ترمهای مشروطی متعدد ،درخواست سنوات تحصیلی و ...محسوب-
شده ،از اين رو مطالعه بر روی متغیرهای مختلف آموزشی و تربیتی همچون چالشهای دستيابی به
اهداف آموزشی و صفات شخصیتی و  ...امری ضروری بهشمار میرود .با عنايت به آنچه گفته شد،
هدف اين پژوهش ،بررسی رابطة ابعاد کمالگرايی(خودمدار ،ديگرمدار و جامعهمدار) و انواع هدف-
گزينی (عملکرد اجتنابی ،تسلط اجتنابی ،تسلط گرايشی ،عملکرد گرايش) و تعیین سهم آنها در در
پیشبینی فرسودگی تحصیلی دانشجويان دانشگاههای دولتی شهر قزوين میباشد .در راستای وصول
به اين هدف ،اين مطالعه در پی پاسخگويی به پرسشهای ذيل میباشد:
 آيا بین ابعاد کمالگرايی با فرسودگی تحصیلی رابطة معناداری وجود دارد؟ آيا بین انواع هدفگزينی با فرسودگی تحصیلی رابطة معناداری وجود دارد؟ -سهم کمالگرايی و هدفگزينی در پیشبینی فرسودگی تحصیلی چه میزان است؟

روش پژوهش
جامعة آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش :روش پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی است.
جامعة آماری اين پژوهش شامل کلیة دانشجويان دختر و پسری است که در رشتههای مختلف
تحصیلیِ نیمسال اول  2330-33در دانشگاههای دولتی شهر قزوين مشغول به تحصیل میباشند.
روش نمونه گیری ،نمونهگیری در دسترس بوده ،بدين منظور ،با در نظر گرفتن تعداد متوازن از حیث
جنسیّت ( 52زن و  62مرد) و رشتة تحصیلی(علوم اجتماعی ،علوم انسانی ،فنی و مهندسی ،معماری
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و شهرسازی ،علوم و تحقیقات اسالمی ،علوم پايه)  209دانشجو که مايل به شرکت در پژوهش
بودند ،انتخاب و پرسشنامهها به صورت انفرادی تکمیل گرديد.

ابزار سنجش ،فرايند اجرای پژوهش و روش تحلیل دادهها
ابزار سنجش شامل پرسشنامه فرسودگی تحصیلی برسو 2و همکاران ( )2332است .پرسشنامه
فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران( )2332سه حیطة فرسودگی تحصیلی يعنی خستگی تحصیلی،
بیعالقگی تحصیلی و ناکارآمدی تحصیلی را میسنجد .اين پرسشنامه ،با روش درجهبندی لیکرت
 5درجهای(کامالً مخالف تا کامالً موافق) در  25ماده تنظیم شده است که  5ماده خستگی تحصیلی،
 9ماده بیعالقگی تحصیلی(بدبینی) و  6ماده ناکارآمدی تحصیلی را مورد ارزيابی قرارمیدهد.
پايايی پرسشنامه برسو و همکاران ( )2332را سازندگان آن به ترتیب  %20 ،%22و  %25برای سه
حیطة فرسودگی تحصیلی محاسبه کردهاند .نعامی ( )2322پايايی اين پرسشنامه را برای خستگی
تحصیلی  ،%23برای بیعالقگی تحصیلی  %20و برای ناکارآمدی تحصیلی  %25محاسبه نموده است.
در پژوهش موسوی و شکری ( )2339پايايی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ  %20و برای
حیطههای خستگی تحصیلی  ،%63بیعالقگی(بدبینی)  %22و ناکارآمدی تحصیلی  %22بدست آمد.
در پژوهش حاضر ضرايب پايايی کل مقیاس و خردهمقیاسها به ترتیب برابر با  2/26 ،2/22 ،2/22و
 2/22بدست آمد.
مقیاس چندبُعدی کمالگرايی که اين مقیاس در سال  2332توسط «هويت و فلت» ساخته شده
است و دارای  32سوال میباشد که سه بعد کمالگرايی خويشتنمدار ،کمالگرايی ديگرمدار و
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کمالگرايی جامعهمدار را در اندازههای پنج درجهای لیکرت از نمره (2کامالً مخالف) تا ( 5کامالً
موافق) با  22سوال در هر بعد میسنجد ،حداقل و حداکثر نمرة پاسخدهنده در زير مقیاسهای سه-
گانة مقیاس ،به ترتیب  22و  52خواهد بود .در اعتباريابی مقدماتی فرم ايرانی اين مقیاس بر روی
يک نمونة دانشجويی توسط بشارت ( ،)2322ضرايب همبستگی بین نمرههای آزمودنیها در دو
نوبت با فاصلة چهار هفتهای برای کمالگرايی خودمدار ،2/22 ،کمالگرايی ديگرمدار  2/23و کمال-
گرايی جامعهمدار  ،2/22رضايتبخش گزارششده است .ضرايب پايايی کل مقیاس و ابعاد آن با
استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با  ،2/25خودمدار ( ،)2/25ديگرمدار ( )2/20و جامعهمدار
( )2/25میباشد.
مقیاس هدفگزينی که برای ارزيابی اهداف پیشرفت مطابق الگوی چهار وجهی ( )0×0توسط
الیوت و مکگروگر( )0222در  20ماده در طیف ( 5درجهای) لیکرت از کامالً موافقم ( )2تا کامالً
مخالفم ( )5تهیه و تنظیم گرديد .مادههای  3 ،2 ،2هدف عملکرد گرايشی ،مادههای  20 ،2 ،0هدف
تسلط گرايشی ،مادههای  22 ،5 ،3هدف تسلط اجتنابی و مادههای  22 ،6 ،9هدف عملکرد اجتنابی
را مورد سنجش قرار میدهد .پايايی خردهمقیاسها در پژوهش جوکار و دالورپور ( )2326به ترتیب
برابر با  2/26 ،2/62 ،2/22و  2/56بدست آمد .در پژوهش حاضر نیز ضرايب پايايی خردهمقیاسها با
استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با  2/22 ،2/50 ،2/25و  2/23بهدست آمد .دادههای بدست
آمده از اجرای مقیاسهای يادشده ،با استفاده از نرم افزار  spss02و آمار توصیفی ،ضريب همبستگی
پیرسون و تجزيه و تحلیل رگرسیون چندمتغیری گامبهگام مورد ارزيابی قرارگرفت.
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يافتهها
جدول  :2میانگین و انحراف استاندارد نمرات کمالگرايی ،هدفگزينی و فرسودگی تحصیلی
متغیّرها

میانگین

انحراف استاندارد

حداقل

حداکثر

کمالگرايی خودمدار

03/23

6/02

26

93

کمالگرايی ديگرمدار

02/52

5/32

22

99

کمالگرايی جامعهمدار

02/22

6/03

29

95

کمالگرايی کل

22/22

29/93

55

209

خستگی

0/62

2/22

2

5

بدبینی

0/62

2/26

2

9/ 2

ناکارآمدی

0/95

2/22

2

9

فرسودگی تحصیلی کل

0/52

2/62

2/23

9/ 0

عملکرد گرايشی

2/33

2/36

9

20

تسلط اجتنابی

3/23

0/25

9

20

تسلط گرايشی

2/26

2/25

5

20

عملکرد اجتنابی

2/00

0/22

3

20

جدول  :0ضرايب همبستگی نمرات کمالگرايی ،هدفگزينی و فرسودگی
تحصیلی
ضريب همبستگی

معنیداری

متغیّرها
خود مدار -فرسودگی

2/25

2/023

ديگر مدار -فرسودگی

2/223

2/202

جامعه مدار -فرسودگی

**2/033

2/222

تعداد
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*2/233

2/226

عملکرد گرايشی -فرسودگی

**-2/053

2/220

تسلط اجتنابی -فرسودگی

**

-2/305

2/222

2/252

2/030

کمالگرايی -فرسودگی

تسلط گرايشی -فرسودگی
عملکرد اجتنابی -فرسودگی
* P <0/25

**

2/022

2/222

** P <2/22

نتايج جدول  0نشان میدهد که بین بعد کمالگرايی جامعه مدار با فرسودگی تحصیلی
( )r=2/033 ،P>2/22و نیز نمرة کل کمالگرايی با فرسودگی تحصیلی()r=2/233 ،P>2/25
همبستگی مثبت معنیدار در سطح کمتر از  2/25وجود دارد .بنابراين با افزايش نمرات کمالگرايی
جامعهمدار و نیز نمرة کل کمالگرايی ،فرسودگی تحصیلی در دانشجويان افزايش میيابد و يا
بالعکس .نتايج اين جدول همچنین نشان میدهد که بین خردهمقیاس عملکرد گرايشی با فرسودگی
تحصیلی ( )r=-2/053 ،P>2/22و نیز تسلط اجتنابی با فرسودگی تحصیلی ()r=-2/305 ،P>2/22
همبستگی منفیِ معنیدار در سطح کمتر از  2/22وجود دارد ،ولی بین خردهمقیاس عملکرد اجتنابی
با فرسودگی تحصیلی ( )r=2/022 ،P>2/22همبستگی مثبت معنیدار در سطح کمتر از  2/22وجود
دارد .بنابراين با افزايش نمرات عملکرد گرايشی و تسلط اجتنابی ،فرسودگی تحصیلی در دانشجويان
کاهش میيابد و يا بالعکس .در حالیکه با افزايش نمرات عملکرد اجتنابی ،فرسودگی تحصیلی در
دانشجويان افزايش میيابد و يا بالعکس.
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جدول  :3تحلیل رگرسیون نمرات کمالگرايی و هدفگزينی در پیشبینی فرسودگی
تحصیلی
متغیر

گام

B

β

گام اول
گام دوم
گام سوم
گام چهارم

ثابت

3/60

تسلطاجتنابی

-2/22

ثابت

0/62

تسلطاجتنابی

-2/22

-2/302

ك.جامعهمدار

2/23

2/035

ثابت

0/33

تسلطاجتنابی

-2/22

-2/093

ك.جامعهمدار

2/23

2/300

عملکرد گرايشی

-2/22

-2/023

ثابت

0/22

تسلطاجتنابی

-2/26

-2/02

ك.جامعهمدار

2/20

2/06

R

R2

F

t

P

20/26
-2/305

2/30

2/22

29/95

-3/22

2/222

2/23
2/99

2/23

29/93

-3/30

2/222

3/62

2/222

2/223
2/92

2/03

22/30

-0/22

2/226

3/32

2/222

-0/92

2/222

6/63
-0/02

2/209

3/26

2/223

عملکردگرايشی

-2/22

-2/03

-0/22

2/222

عملکرداجتنابی

2/26

2/22

0/22

2/233

2/52

2/06

22/02

با توجه به اينکه  ،R2درصد واريانس مشترك خردهمقیاسهای هدفگزينی و کمالگرايی در
پیشبینی فرسودگی تحصیلی است ،نتايج جدول  3نشانگر آن است که در گام اول رگرسیون خرده-
مقیاس تسلط اجتنابی به تنهايی  22/6درصد واريانس فرسودگی تحصیلی را پیشبینی میکند و در
گام چهارم رگرسیون خردهمقیاسهای تسلط اجتنابی ،کمالگرايی جامعهمدار ،عملکرد گرايشی و
عملکرد اجتنابی در مجموع  05/2درصد واريانس فرسودگی تحصیلی را پیشبینی میکند .با توجه
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به اينکه در گام چهارم  Fمحاسبهشده در سطح  2/22معنیدار است ،لذا مدل رگرسیون خطی
معنادار است و در نتیجه خردهمقیاسهای هدف گزينی و کمالگرايی با فرسودگی تحصیلی رابطة
خطی معنادار دارند .ضريب استاندارد رگرسیون در گام چهارم نشانگر آن است که سهم کمالگرايی
جامعهمدار ( )Beta =2/062و عملکرد گرايشی ( )Beta = -2/036بیشتر از سهم تسلط اجتنابی
( )Beta = -2/022و عملکرد اجتنابی ( )Beta = 2/220است .مثبت بودن ضرايب عملکرد اجتنابی
و کمالگرايی جامعه مدار نشانگر رابطه مثبت عملکرد اجتنابی و کمالگرايی جامعهمدار با فرسودگی
تحصیلی و منفی بودن ضرايب عملکرد گرايشی و تسلط اجتنابی نشانگر رابطه منفی عملکرد گرايشی
و تسلط اجتنابی با فرسودگی تحصیلی است .معادلة رگرسیون برای پیشبینی فرسودگی تحصیلی در
دانشجويان برحسب متغیرهای پیشبین هدفگزينی و کمالگرايی بر اساس نمرات استاندارد Beta
عبارت است از:
(تسلط اجتنابی)(-2/022 Zعملکردگرايشی)( -2/036 Zعملکرد اجتنابی)( +2/220 Zجامعه-
مدار) = 2/062 Zفرسودگی تحصیلی

بحث و نتیجهگیری
فرسودگی تحصیلی موضوعی جدّی در دوران تحصیلی فراگیران محسوب میگردد ،در اين میان
دانشجويان به عنوان قشر فرهیخته جامعه و عهدهداران مسئولیتهای آيندة جامعه ،بیشتر از تاثیرات
منفی فرسودگی تحصیلی چون اختالل در بهزيستی ذهنی ،روانشناختی و جسمانی متاثر میگردند.
فرسودگی تحصیلی عاملی مهم در فهم رفتارهای تحصیلی دانشجويان چون عملکرد تحصیلی
دانشجويان تلقی شده ،رابطة دانشجويان را با محل تحصیلی خود تحتتاثیر قرار داده ،اشتیاق
دانشجويان را به ادامة تحصیل تحت تاثیر قرار دهد .اين موضوع که در دهههای اخیر موضوع
پژوهش بسیاری از محققان تربیتی قرار گرفته است ،از عوامل شناختی ،هیجانی و شخصیتی متعددی
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سرچشمه میگیرد .در اين میان ،کمالگرايی به عنوان يک عامل شخصیتی و هدفگزينی يا مقاصد
فرد از ادامة تحصیل ،به مثابهی يک عامل شناختی نقش مهمّی در گرفتارشدن فراگیران در چرخة
فرسودگی ايفا میکند .مطالعة حاضر با هدف بررسی میزان ارتباط کمالگرايی (به عنوان سازهی
شخصیّتی) و هدفگزينی(به عنوان سازة انگیزشی) با فرسودگی تحصیلی و سهم آنها در پیشبینی
فرسودگی تحصیلی به اين نتیجه دست يافت که بین بعد جامعهمدارِ کمالگرايی با فرسودگی
تحصیلی و نیز نمرة کل کمالگرايی با فرسودگی تحصیلی همبستگی مثبت و معنیداری وجود دارد.
کمالگرايی به عنوان يک سازة شخصیّتی ،با مشخصههای بارز آن چون داشتن اهداف بلندپروازانه،
جاهطلبانه و غیر قابل وصول و تالش افراطی برای رسیدن به اين اهداف ،تالش برای بینقصبودن و
تعیین معیارهای افراطی در عملکرد ،با گرايش به ارزيابی انتقادی رفتار قادر است به يک ويژگی
ناسالم و نوروتیک مبدّل گشته ،به ناسازگاریها و انواع مشکالت روانی منجر شود .چنین فردی با
اعتقاد به کاملبودن و احساس اضطراب و فشار روانی باال و ترس از اينکه مطابق انتظارات خود و
ديگران يا جامعه زندگی نکند ،زندگی را سپری میکند .کمالگرايی جامعهمدار عالوه بر ويژگیهای
يادشده ،با مشخصهی متحملشدن بارِ انتظارات ديگران از فرد و تالش در جهت کسب تائید ديگران
و برآوردهنمودن توقعات آنها به عنوان معیارهايی تحمیلشدة بیرونی ،آسیبرسانتر از ديگر ابعاد
کمالگرايی چون کمالگرايی خودمدار يا ديگرمدار میباشد .موضوعی که در صورت استمرار و
تعمیم به حوزههای مختلف زندگی میتواند به احساس شکست ،اضطراب ،خشم ،درماندگی،
ناامیدی و افسردگی منجر شود .دانشجويان با کمالگرايی جامعهمدار از ارزيابی منفی توسط ديگران
در هراس بوده و از عدم تايید آنان میپرهیزند و در نتیجه اهمیّت زيادی به توجه ديگران میدهند،
اين دسته از دانشجويان نسبت به استانداردهای اجتماعیِ ايدهآل و پذيرش ديگران در ترديدند .چنین
يافتهای با نتايج مطالعات ماسالچ و جکسون ( )2329نیز همخوان است .در جامعهی کنونی ايرانی،

مجله مطالعات روانشناسی تربیتی ،شمار ه  ،00پايیز و زمستان 2339

دانشجويان در فضايی بهسر میبرند که انتظارات فرافردی زيادی از سوی والدين ،همساالن ،اساتید و
جامعه و فرهنگ بر آنها تحمیل میشود .انتظارات تحصیلی و فرهنگی خاصی که از سوی
بزرگساالن بر اين قشر تحمیل میشود که در صورت برآوردهنشدن منجر به سرخوردگی ،ناکامی و
فرسايش فکری و ذهنی دانشجويان گرديده ،باعث عدم همخوانی بین رفتار فرد و معیارهای مقابلهای
ناسازگار میگردد .مطابق با نظريه يادگیری اجتماعی بندورا ،ارزشیابی اعمال فرد بر مبنای معیارهای
عملکردی صورت میگیرد که خود يا ديگران برای وی تعريف و تبیین نمودهاند ،چنانچه ،اعمال فرد
پايین تر از معیارهای او باشد ،آن را منفی ارزشیابی نموده ،وجود اين گونه معیارهای سخت برای
ارزشیابی خود ،خصوصاً اگر توسط ديگرانی بنا گذارده شوند که از دايرة کنترل فرد خارجاند ،در
اشکال افراطی به واکنشهای افسردگی ،دلسردی درازمدت ،احساس بیارزشی و بیهدفی میانجامد.
نتايج مطالعات اتزيون ،)2329(2سالمال-آرو و همکاران ( ،)0222بروس ( )0223دامیان ( )0223و
چايدر و استوبر ( )0222نیز نشان داد که فقدان کنترل فرد بر انتظارات محیط با فرسودگی تحصیلی و
ناتوانی فرد در امور تحصیلی ارتباط مثبتی دارد.
نتايج اين پژوهش همچنین نشان داد که بین هدفگزينیِ عملکرد گرايشی و تسلط اجتنابی با
فرسودگی تحصیلی همبستگی منفی معنیدار و بین خردهمقیاس عملکرد اجتنابی با فرسودگی
تحصیلی همبستگی مثبت معنیداری وجود دارد .در تبیین اين يافته مطابق با نظر اتکینسون ()2353
میتوان گفت که دانشجويان با هدفگزينی عملکرد گرايشی ،تمايل دارند اهدافی را دنبال کنند که
در جامعه جزء هنجارهای شايستگی محسوب میشود.در اين دسته از فراگیران ،تاکید بر عملکرد
بهتر در مقايسه با ديگر فراگیران و تمرکز بر مقايسهی خود با ديگران جهت ابراز و اثبات توانايی
خود امری اجتنابناپذير بوده ،تالش میکنند تا موفقیت خود را که معموالً در قالب نمرات پیشرفت
.Etzion, D.
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تحصیلی نمود میيابد ،به رخ ديگران بکشند .برای دانشجويان با هدفگزينی عملکرد گرايشی،
تکالیف يادگیری وسیله ای برای رسیدن به اهداف بیرونی است .اين دسته ،زمانی احساس شايستگی
می کنند که خود را برای عملکرد بهتر در کالس توانا ببینند .اين گونه هدفگزينی در تحصیل منجر
به افزايش عملکرد تحصیلی فراگیران گرديده ،با فرسودگی تحصیلی به مثابهی قطب مخالف درگیری
تحصیلی ارتباط معکوسی برقرار میکند .مطابق با نظر الیوت و مک گريگور ( )0222اگر چه هدف-
گزينی تسلط اجتنابی ويژگیهای انگیزشی منفیتری نسبت به هدفگزينی گرايش تسلط دارد ،امّا
نقش مثبتتری در مقايسه با هدفگزينی عملکرد اجتنابی دارد ،در اين دسته از فراگیران ،شايستگی
به صورت دستيابی کامل به تکلیف تعريف میشود .افراد دارای اين نوع هدفگزينی از عدمدرك
مطالب و فراموشی آن چه ياد گرفتهاند ،میترسند و تمام تالش خود را بهمنظور اجتناب از هر گونه
خطا و اشتباه بکار میگیرند .لذا ،از راهبردهای مقابلهای موثرتری برای عمق بخشیدن به يادگیری
خود بهره میگیرند .چنین انگیزهای منجر به تالشی بیوقفه در آنها گرديده ،خودکارامدی را در آنها
افزايش داده؛ آنها را همواره درگیر در امر تحصیل نگه میدارد .در هدفگزينی عملکرد اجتنابی،
فراگیر صرفاً برای پرهیز از شکست تالش و پرهیزاز ظهور بیکفايتی ناتوانی مینمايد .در پژوهش
الیوت و مکگريگور( )0222نیز مشاهده شده که اين نوع هدفگزينی با راهبردهای يادگیری سطحی
يادگیری چون حفظ طوطیوار تکرار و مرور مطالب رابطه دارد .طبیعی است آنجا که فرد صرفاً
برای پرهیز از شکست و تاکید بر مقايسه با ديگران و جلوگیری از نمايش بیکفايتی خود تالش می-
کند ،در تالشی فرسايشی ،خود را مأيوس از يادگیری میبیند و با استمرار در شیوة يادگیری خود ،به
يادگیری بدبین شده و از هدف نهايی يادگیری فاصله میگیرد.
در تعیین سهم هريک از متغیرهای يادشده ،در پیشبینی فرسودگی تحصیلی نیز بايد گفت که
تسلط اجتنابی به تنهايی  22/6درصد واريانس فرسودگی تحصیلی و خردهمقیاسهای تسلط اجتنابی،
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کمالگرايی جامعهمدار ،عملکرد گرايشی و عملکرد اجتنابی در مجموع 05/2 ،درصد واريانس
فرسودگی تحصیلی را توجیه میکنند .طبق باتلر و وين )2335( 2مقايسة خود با ديگران يا رقابت
جهت بهتر بودن لزوماً در تضاد با هدفگزينی معطوف به يادگیری و رعايت استانداردهای درونی
نیست و از اين رو می تواند تاثیرات مبتنی بر عملکرد تحصیلی و در نهايت پیشرفت تحصیلی فرد
داشته باشد .اين موضوع به نوع استانداردهای تعیینشده از سوی ديگران بستگی دارد ،چنانچه
استانداردهای تحصیلی بیرونی با اهدف يادگیری واستانداردهای درونی يادگیرنده همخوان باشد،
میتواند تاثیر همافزايی بر انگیزش يادگیری و عملکرد تحصیلی داشته ،چنانچه استانداردهای بیرونی
متمرکز بر رقابت صرف بوده و در عین حال با استانداردهای درونی فرد فراگیر برای يادگیری
ناهمساز باشد ،تاثیری کاهنده بر يادگیری و نقشی فزاينده بر فرسودگی در امر تحصیل و يادگیری
خواهد داشت .اين يافته با نتايج مطالعاتی چون ووسلو و همکاران ( ،)0223اوردان و شونفلدر
( )0226و کاپالن و فلوم ( )0222همگام میباشد .بايد گفت نگرش دانشجويان در مورد تحصیل و
کسب علم در هدفگزينی آنها نسبت به فعالیتهای يادگیری مؤثر است .آنگاه که هدف دانشجويان
از تحصیل ،کسب جايگاه ،شغل و موقعیت بهتر در جامعه باشد ،انگیزة يادگیری و کسب علم و
دانش کاهش يافته ،تعهّد کمتری نسبت به يادگیری در فراگیر وجود خواهد آمد .به باور دوك و
لگت )2322( 0و الیوت و مکگريگور ( )0222نیز هنگامی که مالك ارزشیابی ،هنجاری و بر مبنای
تامین خواستههای مراجع قدرت (اعم از خانواده و اجتماع) مبنی بر رقابت و دستيابی با جايگاهی
برتر در قیاس با ديگران باشد ،فرصتهای از دسترفتة يادگیری ،انگیزههايی غیر از يادگیری
گسترش خواهند يافت .به عقیدة الیوت ،شلدون و چرچ )2332( 3آنگاه که دانشجويان موضوعات
1
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درسی را لذتبخش و ارزشمند بدانند ،تعهد بیشتری نسبت به يادگیری در خود احساس خواهد
نمود .نتايج مطالعات سالمال و همکاران ( )0223برسو ( ،)0229ساالنوا و همکاران ( )0223و يانگ
( ،)0229عظیمی و همکاران( ،)2330شکری و همکاران( ،)2326حافظی و همکاران ( ،)2326مک-
کارتی و همکاران ،2332،به نقل از يولودگ و ياراتان ،)0222،والترز ،)0229(2الیوت و هارگیونچ
( ،)2336زاهدبابالن و همکاران( ،)2332آهوال و هاکانین ( ،)0222هويت و فلت( ،)2332سادلر و
ساکس ( ،)2339هاشمی و لطیفیان ( )2322نیز مؤيّد اين يافته است.
از مجموع آنچه گفته شد نتیجه میشود که تصويرنمودن اهداف نامعقول و ترسیم چشماندازهای
خارج از کنترل و دسترس برای يادگیری دانشجويان که آيندهسازان و عهدهداران مسئولیتهای
اجتماع میباشند ،منجر به افت انرژیهای جوانی ،کاهش انگیزش تحصیلی و ترسیم اهدافی خارج از
توان آنها گرديده ،موجبات فرسايش ذهنی آنها را فراهم مینمايد .لذا ،پیشنهاد میشود والدين در
درجه نخست و معلمان در وهله بعد و سیاستگذاران در وهلة آخر به نیازهای يادگیری و شوق
درونی فراگیران برای يادگیری توجه نموده ،جهت باالبردن انگیزش يادگیری فراگیران ،تالش بیش-
تری نمايند .تالش برای باال بردن شايستگی که از اهداف تسلط محسوب میشود ،تاثیرات مثبتی بر
فعالیتها و پیامدهای يادگیری نظیر پیشرفت تحصیلی و عملکرد تحصیلی فراگیران خواهد گذاشت.
ترسیم اهداف گرايشی عملکرد ،منجر به مقايسة اجتماعی بین فراگیران شده و بازدههای يادگیری آنها
را افزايش میدهد ،مشروط به آنها را در چرخه رقابت ناسالم درگیر نکرده و آنها را اهداف اصیل
يادگیری دور نسازد .با توجه به محدوديتهای موجود در اين پژوهش چون شیوة نمونهگیری ،شیول
مطالعه به صورت همبستگی و ...پیشنهاد میشود پژوهشهايی با نمونههای تصادفی و معرّف و در
گروههای غیردانشجويی صورت گیرد.
.Wolters, C. A.
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