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Relationship of self-oriented and societyoriented perfectionism with academic
burn-out regarding mediating role of the
internal and external motivation

رابطه کمالگرایی خودگرا و جامعهمدار با
فرسودگی تحصیلی با توجه به نقش واسطهای
انگیزش درونی و بیرونی
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چکیده

Introduction: The goal of this study was to
investigat the mediating role of internal and external
motivation in the relationship between self-oriented
perfectionism, as well as, society-oriented
perfectionism with academic burn-out in students of
the Farhangian University in Semnan city.
Method: regarding the purpose of the study this is an
applied research, while in data gathering view could
be considerd as a descriptive-correlative. Statistical
population includes all the students of Farhangian
University in 1394-95 academic year. Study sample
were included 240 students (144 male and 96 femal)
who were selected by a stratified randomized
sampling method. All participants completed scales
of perfectionism, academic motivation and academic
burn-out and the dataset was analyzed with a
Pearson’s correlation and a path analysis statistical
model.
Results: Study results were indicated a significant
negative correlation effect for self-oriented
perfectionism and academic burn-out in the students.
Self-oriented perfectionism indirectly and with
mediation of internal academic motivation was
negatively related to academic burn-out in students.
A significant negative effect was evident for societyoriented perfectionism relating to
students’
academic burn-out as well, whereas no significant
effect was found for society-oriented perfectionism
with external motivation mediation.
Conclusion: It could be concluded that personality
factors such as self-perfectionism and internal
educational motivation cosiderably affect academic
burn-out among university students.
Keywords: perfectionism, academic motivation,
academic burn out, students.

 بررسی نقش واسطهای انگیزش درونی، هدف پژوهش حاضر:مقدمه
و بیرونی دانشجویان در رابطه میان کمالگرایی خودگرا و جامعهمدار با
.فرسودگی تحصیلی در دانشگاه فرهنگیان سمنان بود
 پژوهش حاضر با توجه به هدف کاربردی و با توجه به نحوه:روش
 جامعه آماری.همبستگی بود-گردآوری دادهها از نوع تحقیقات توصیفی
-59 شامل کلیه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان سمنان در سال تحصیلی
) زن59  مرد و411(  نفر از دانشجویان012  شرکتکنندگان. بود4951
بودند که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای نسبی انتخاب
 انگیزش تحصیلی و، همه آزمودنیها مقیاسهای کمالگرایی.شدند
فرسودگی تحصیلی را تکمیلکردند و دادهها با روشهای آماری ضریب
.همبستگی پیرسون و مدل تحلیل مسیر تحلیل شدند
 یافتههای پژوهش نشان داد که کمالگرایی خود گرا رابطه:یافتهها
 کمالگرایی.منفی و معناداری با فرسودگی تحصیلی دانشجویان دارد
خودگرا بهطور غیرمستقیم با میانجیگری انگیزش تحصیلی درونی نیز با
- همچنین کمال.فرسودگی تحصیلی دانشجویان رابطه منفی نشان داد
گرایی جامعه مدار رابطه منفی و معناداری با فرسودگی تحصیلی
 اما اثر معناداری برای کمالگرایی جامعه مدار در،دانشجویان داشت
ارتباط با فرسودگی تحصیلی با نقش واسطه ای انگیزش بیرونی بدست
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 میتوان نتیجه گرفت که عوامل شخصیتی مانند کمال:نتیجهگیری
گرایی خودگرا و انگیزش تحصیلی درونی تا حد زیادی میتوانند
.فرسودگی تحصیلی را در دانشجویان دانشگاه تحت تأثیر قرار دهند
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دانشجویان ،درک چگونگی رابطه آنها با دانشگاه خود
بهویژه تعهد به آن و درک میزان شور و اشتیاق آنها به
تحصیل( ،)49 ,49همچنین پژوهشگران معتقدند که
فرسودگی تحصیلی در دانشجویان ،بنا به دﻻیل ذیل ،یکی
از عرصههای مهم تحقیقاتی دانشگاه است .دلیل اول این
است که فرسودگی تحصیلی میتواند کلید مهم درک
رفتارهای مختلﻒ دانشجویان ،مانند عملکرد تحصیلی در
دوران تحصیل باشد .دلیل دوم این است که فرسودگی
تحصیلی رابطه دانشجویان را با دانشکده و دانشگاه خود،
تحت تأثیر قرار میدهد .سوم اینکه ،فرسودگی تحصیلی
میتواند شوق و اشتیاق دانشجویان را به ادامه تحصیل،
تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین کنترل فرسودگی تحصیلی
دانشجویان ،در جهت بهبود پیشرفت تحصیلی و انگیزش
یادگیری آنها ،امری ضروری است ( .)47از سویی دیگر در
بعﻀی از تحقیقات ،شواهدی دیده میشود که انگیزش
تحصیلی ،فرسودگی تحصیلی دانشجویان را به صورت
مستقیم و غیرمستقیم (واسطهای) تحت تأثیر قرار میدهد
( )04-41امروزه ایجاد انگیزش در دانشجویان بهعنوان
عامل ایجاد حرکت و جهت دهنده به فعالیتهای آنان،
بیش از پیش موردتوجه مسئوﻻن قرارگرفته است .واژه
انگیزش به معنی کنش پنهان نیروی محرک داخلی در
روان انسان برای فعالیت است( ،)00همچنین انگیزش،
دﻻیل رفتار افراد را نشان میدهد و مشخﺺ میکند که
چرا آنها به روشی خاص عمل میکنند .لﺬا ،رفتار دارای
انگیزه ،رفتاری باانرژی ،جهتدار و دنبالهدار است(.)09
برخی از پژوهشگران معتقدند که فراینـد انگیزش دارای دو
سـازه مهـم یعنی انگیـزش درونـی (بدین معنا که فرد
فعالیتی را به خاطر رضایت ،خشنودی ،عﻼقه ،پاداش ،لﺬت
درونی و ذاتی انجام میدهد و فقط نفﺲ عمل مهم است و
دربردارنده بیشــترین سطح خودمختاری اســت) و
انگیـزش بیرونـی (رفتاری که بهمنظور کسب پیامدهای
مثبت یا اجتناب از پیامدهای منفی تنظیم میشود و شامل
سه نوع تنظیم همانندسازی شده ،تنظیم بیرونی و تنظیم
تزریقی است) میباشد ( .)09 ,01انگیزش مهمترین شرط
یادگیری است .یکی از ابعاد انگیزش ،انگیزش تحصیلی4
است .انگیزش تحصیلی بهصورت کلـی بـه انگیـزههـا،

مقدمه
شتاب روزافزون تحول علوم در زمینههای گوناگون و
گسترش اطﻼعات و ارتباطات ،ضرورت پرورش نیروی
انسانی کارآمد و باانگیزه را که بتواند همﭙای این تحوﻻت
حرکت نماید ،میطلبد .با توجه به نقش و اهمیت تحصیل
در زندگی نوجوانان و جوانان شناسایی ویژگیهای
شخصیتی ،تحصیلی ،اجتماعی و انگیزشی این گروه از افراد
برای پرورش و ارتقای افکار ضروری به نظر میرسد(.)4
دانشجویان از یک سو تحت فشار زیاد انتظارات فرهنگی
ناشی از موفّقیّتهای باﻻی تحصیلی بوده و از سویی دیگر
دغدغههای شغلی پیش رو را تحمّل میکنند .همچنین
چنانچه از سایر دانشجویان برتر باشند میتوانند آینده موفق
و موقعیت اجتماعی باﻻتری داشته باشند( .)0این عوامل
پرورش رقابت ،باعث میشوند که دانشجویان فشار روانی
شدیدی را تجربه نمایند .این جای تعجب نیست که استرس
تحصیلی یکی از شدیدترین عوامل فشارآور برای
دانشجویان است( .)9درنتیجه این دانشجویان ممکن است
عﻼئمی از فرسودگی تحصیلی را تجربه نمایند.
فرسودگی را میتوان حالتی از خستگی ذهنی و هیجانی که
حاصل سندرم فشار روانی مزمن مانند گرانباری نقش ،فشار،
محدودیت زمانی و فقدان منابﻊ ﻻزم برای انجام دادن
وﻇایﻒ و تکالیﻒ محوله است تعریﻒ نمود( .)9 ,1از سوی
دیگر ،یک حالت منفی خستگی فیزیکی ،هیجانی و ذهنی
است که با حﺲ عمیق شکست از کار همراه شده است(.)9
فرسودگی تحصیلی ،شامل خستگی عاطفی ،بدبینی به
تحصیل و دانشگاه و بیکفایتی تحصیلی است که
دانشجویان در زمینههای تحصیلی ،براثر عوامل مختلﻒ
تجربه میکنند( .)42-7فرسودگی تحصیلی در میان
دانشجویان شامل سه بعد ،احساس خستگی به دلیل
تقاضای زیاد در محیط (خستگی) ،داشتن یک نگرش
بدبینانه نسبت به تحصیل و دانشگاه (بیعﻼقگی و بدبینی)
و احساس بیکفایتی بهعنوان یک دانشجو (کارآمدی پایین)
میباشد که میتواند باعث تأثیر منفی بر پیشرفت تحصیلی
دانشجویان گردد (.)41-44
در همین راستا به اعتقاد برخی پژوهشگران مطالعات در
حوزه فرسودگی تحصیلی بسیار کاربردی است زیرا میتواند
کلیدی باشد برای فهم موارد چون درک عملکرد ضعیﻒ

1-Academic motivation
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میکند ( .)97-99در سالهای اخیر کمالگرایی در حیطه
پیشینه پژوهش توانسته است عﻼقه روزافزون محققان را به
خود جلب کند ( .)91نتایج تحقیقات در این زمینه بیانگر این
است که کمالگرایی با فشار روانی ،انگیزش و فرسودگی
مرتبط است که در برخی از پژوهشها انگیزش نقش
واسطه را در ارتباط بین کمالگرایی با سایر متغیرها داشته
است .همچنین نتایج نشان میدهد که کمال گرایی نقش
مهمی در ایجاد فشار روانی و فرسودگی تحصیلی و بالطبﻊ
عملکرد ضعیﻒ دانشجویان و محقق نشدن اهداف آموزشی
ایفا میکند (.)10-95
با توجه به آنچه گﺬشت و پیامدهای منفی و آسیبهایی که
فرسودگی تحصیلی در فرآیند تحصیل و زندگی روزمره
دانشجویان ایجاد میکند ،شناخت علل و عوامل ایجادکننده
و تأثیرگﺬار بر فرسودگی بهمنظور پیشگیری و مقابله با
پیامدهای آن امری ضروری و مهم قلمداد میشود.
از سوی دیگر برخی از پژوهشگران نیز معتقدند با توجه به
اینکه ،فرسودگی تحصیلی همواره مورد توجه و عنایت
خاص نظامهای آموزشی قرار داشته ،لﺬا تحقیقات زیادی در
مورد آن انجامنشده است و با وجود اینکه ،در این زمینه
محققان در پژوهشهای پیشین نشان دادهاند که
دانشجویان ،دارای سطح متوسط به باﻻی فرسودگی هستند
( ،)11 ,19کمبود پژوهش در این زمینه را ضروری میسازد.
بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه کمال-
گرایی خودگرا و جامعه مدار با فرسودگی تحصیلی
دانشجویان با توجه به نقش میانجی انگیزش درونی و
بیرونی است .با توجه به پیشینه نظری بیانشده و هدف
پژوهش مبنی بر مطالعه اثر کمالگرایی بر فرسودگی
تحصیلی با نقش میانجی انگیزش درونی و بیرونی در شکل
 4مدل مفهومی رابطه بین متغیرهای پژوهش ارائه میشود.
روش

نیازهـا و عواملی گفته میشود که باعث حﻀور یک فرد در
محیطهـای آموزشـی و کسـب یـک مدرک تحصیلی
میگردد (.)09
نتایج پژوهشها در این زمینه بیانگر این است که انگیزه
تحصیلی دانشجویان ازجمله عوامل مهم و تعیینکننده
موفقیت در نظامهای آموزشی است ( ،)01 ,07بهطوریکه
فراگیران باانگیزه درونی باﻻ ،فرسودگی تحصیلی کمتری و
بهتبﻊ عملکرد مطلوبتری خواهند داشت( .)05از سویی
پژوهشهایی نیز جستجوهایی را برای شناسایی عوامل
شخصیتی پیشبینیکننده فشار روانی و فرسودگی آغاز
کردهاند( .)92یکی از سازهها و عوامل شخصیتی که به
درجات متفاوت در افراد وجود دارد و میتواند در نوع و
میزان پیشرفت و موفقیت افراد تأثیرگﺬار باشد ،کمالگرایی
است .اصوﻻً گرایش به کمال و کمالگرایی یکی از
ویژگیهای شخصیتی است که در نهاد همه انسانها وجود
دارد که میتواند هم جنبه سازنده و مفید داشته باشد و هم
جنبه منفی و مخرب به خود بگیرد.
کمالگرایی برآورده ساختن انتظارات خود و دیگران است
باکیفیتی برتر و بهتر ازآنچه موقعیت اقتﻀا میکند.
کمالگرایی بهصورت گرایش به سمت عملکرد بینقﺺ،
تعیین اهداف در سطح باﻻ و ارزیابی سختگیرانه نسبت به
خود شناخته میشود( .)90 ,94در تعاریﻒ بالینی ،کمال-
گرایی را بهعنوان گرایش افراطی فرد در توجه به شکستها
و خود انتقادگری بیشازحد درنتیجه انتظارات غیرمعقول و
توجه ناکارآمد نسبت به عملکرد تعریﻒ میکنند(.)99
پژوهشگران معتقدند :کمالگرایی دارای دو بعد کمالگرایی
خود گرا (شامل تمایل به انجام رفتارهای کمالگرایانه
مطابق با استانداردهای باﻻی وضﻊشده توسط خود فرد،
همراه با ارزیابی افراطی ،انتقادگری و خود سرزنشگری
بیشازحد میباشد) و کمالگرایی جامعه مدار (شامل تﻼش
برای رسیدن به استانداردها و انتظارات تجویزشده از جانب
دیگران برای معنی بخشیدن به خود ،همراه با ترس از
ارزیابی و تﻼش بیمارگونه برای کامل بودن میباشد) است
( .)91بعد کمالگرای خود گرا جنبهای از کمالگرایی است
که میتواند پیامدهای سازگارانه و مثبتتری به همراه
داشته باشد .این نوع کمالگرایی با انگیزش پیشرفت رابطه
مثبت دارد و پیشرفت تحصیلی را در فراگیران پیشبینی

طرح پژوهش :مطالعه حاضر ازنظر هدف کاربردی و با
توجه به نحوه گردآوری دادهها از نوع تحقیقات توصیفی
همبستگی بود.
آزمودنیها :جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه
دانشجویان دانشگاه فرهنگیان سمنان ( 194نفر) در سال
تحصیلی  4951-59بوده است .با توجه به مسیرهای فرض
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انگیزش درونی
کمالگرایی خودگرا

فرسودگی تحصیلی
کمالگرایی جامعهمدار
انگیزش بیرونی

شکل  )1مدل مفهومی اثر کمالگرایی بر فرسودگی تحصیلی با نقش واسطهای انگیزش تحصیلی
(پیکانهای پایین مدل اشاره به اثرات باقیمانده دارند)

شده تعداد  41پارامتر ( 9پارامتر در ماتریﺲ گاما 0 ،پارامتر در
ماتریﺲ بتا 9 ،پارامتر در ماتریﺲ فای و  9پارامتر در ماتریﺲ
سای) باید برآورد شود .بهاینترتیب ،حجم نمونه باید حداقل 9
تا  92برابر پارامترها موردنظر باشد (مولر .)4559 ،بر این
اساس ،نمونهای به حجم  012نفر در نظر گرفته شد که با
استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای نسبی بر حسب
جنسیت انتخاب شدند .از این تعداد شرکت کنندگان در
پژوهش  59نفر معادل با ( )%12دانشجوی زن و  411نفر
معادل با ( )%92دانشجوی مرد بودند.

 -0پرسشنامه انگیزش تحصیلی :بهمنظور اندازهگیری
انگیزش تحصیلی از پرسشنامه انگیزش تحصیلی (0)AMS
( )19استفادهشده است که مشتمل بر  01گویه میباشد و
بهصورت طیﻒ لیکرت پنج گزینهای از کامﻼً مخالفم ( )4تا
کامﻼً موافقم ( )9درجهبندی شده است .پرسشنامه انگیزش
تحصیلی شامل زیر مقیاسهای انگیزه درونی و انگیزه
بیرونی میباشد .اعتبار ابعاد این مقیاس توسط ویسانی،
لواسانی و اژهای ( )17به روش آلفای کرونباخ به ترتیب
انگیزه درونی ( )2/11و انگیزه بیرونی ( )2/19گزارش شده
است .در این پژوهش از مقیاس انگیزش تحصیلی با ضریب
آلفای کرونباخ  2/17 ،2/52به ترتیب برای زیر مقیاسهای
انگیزش درونی و انگیزش بیرونی استفاده شده است .دامنه
همبستگی گویهها با نمره کل  2/19- 2/12برای انگیزش
درونی و دامنه همبستگی گویهها با نمره کل از  2/11تا
 2/10برای انگیزش بیرونی به دست آمد4.
 -9پرسشنامه فرسودگی تحصیلی :در این پژوهش با توجه
به هدف پژوهش از پرسشنامه فرسودگی تحصیلی برسو و
همکاران ( )11استفاده شده است .این مقیاس مشتمل بر
 49گویه میباشد که بهصورت طیﻒ لیکرت پنج گزینهای از
خیلی کم ( )4تا خیلی زیاد ( )9درجهبندی شده است .نعامی
پایایی این  2/79محاسبه کرده است .در این پژوهش از
پرسشنامه فرسودگی تحصیلی با ضریب آلفای کرونباخ
 2/19استفاده شده است .دامنه همبستگی گویههای

ابزار
 -4پرسشنامه کمالگرایی :بهمنظور اندازهگیری کمالگرایی
دانشجویان از پرسشنامه چندبعدی کمالگرایی)4(MPS
استفاده شده است که مشتمل بر  92گویه میباشد و
بهصورت طیﻒ لیکرت پنج گزینهای از کامﻼً مخالفم ( )4تا
کامﻼً موافقم ( )9درجهبندی شده است .این پرسشنامه در
ایران توسط بشارت ( )19روی نمونه ایرانی هنجاریابی و
اعتبار یابی شده است .اعتبار یابی مقدماتی فرم ایرانی این
مقیاس روی یک نمونه  412نفری از دانشجویان دانشکده-
های مختلﻒ دانشگاه تهران ،آلفای کرونباخ بهدستآمده
برای کمالگرایی خویشتن مدار  2/52و برای کمالگرایی
جامعه مدار  2/71گزارششده است .در این پژوهش از
پرسشنامه کمالگرایی با ضریب آلفای کرونباخ  2/19برای
هر دو زیر مقیاسهای کمالگرایی خودگرا و کمالگرایی
جامعه مدار استفادهشده است .دامنه همبستگی گویهها با
نمره کل از  2/19تا  2/12به دست آمد.

1- Multiple Perfectionism Scale
2- Academic Motivation Scale
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برای آزمون مدل فرضی این مطالعه الگوی روابط
همبستگی بین متغیرها در نظر گرفته شد .نخست کشیدگی
و چولگی بررسی شد .مقدار کشیدگی فرسودگی تحصیلی
( )2/940و مقدار چولگی ()2/959؛ مقدار کشیدگی انگیزش
درونی ( )-2/701و مقدار چولگی ()-2/499؛ مقدار
کشیدگی انگیزش بیرونی ( )2/049و مقدار چولگی
()-2/741؛ مقدار کشیدگی کمالگرایی خودگرا ( )-2/491و
مقدار چولگی ( )-2/907و مقدار کشیدگی کمالگرایی
جامعهمدار ( )-2/404و مقدار چولگی ( )-2/999است و در
بازده ( )-0 ،0قرار دارد .این نشان میدهد توزیﻊ متغیرها از
کشیدگی و چولگی نرمال برخوردار است .به این ترتیب،
شاخﺺهای برازش مدل فرضی بررسی شد .با توجه به
محاسبه انجام شده تعداد پارامترهای قابل برآورد در مدل
بیشتر از تعداد واریانﺲ ـ کوواریانﺲهای مشاهده شده است
( ،)p <cبنابراین مدل فرضی یک مدل فرا شناسا 0است.
ازاینرو برای بررسی برازندگی مدل فرضی ضرایب مسیر و
معناداری آنها بررسی شد .یافتهها نشان میدهد اثر
مستقیم انگیزه تحصیلی بیرونی بر فرسودگی تحصیلی

فرسودگی تحصیلی با نمره کل از  2/91تا  2/11به دست
آمد.
روند اجرای پژوهش :جهت اجرای پژوهش ،ابتدا به
دانشگاه فرهنگیان سمنان مراجعه شد و از مسئوﻻن
دانشگاه خواسته شد لیست تعداد دانشجویان دختر و پسر
دانشگاه (واحد الزهرا و رجایی) را در اختیار پژوهشگر قرار
دهند .در مرحله بعد هماهنگیهای ﻻزم با معاونت آموزشی
دانشگاه انجام شد .سﭙﺲ پژوهشگر با هماهنگی قبلی با
مسئوﻻن واحد الزهرا و رجایی و گرفتن مجوز از واحد
حراست در دانشگاه حاضر شد و با توضیح فرایند پژوهش و
جلب رضایت آگاهانه آزمودنیها ابزارهای پژوهش در بین
دانشجویان توزیﻊ و پﺲ از تکمیل جمﻊآوری شدند.
روش تحلیل دادهها :برای تحلیل دادهها از بستهبندی
آماری برای تحلیل دادههای علوم اجتماعی نسخه  45و
نرمافزار روابط خطی ساختاری نسخه 4 8.5استفاده شد.
شاخﺺهای توصیفی شامل میانگین ،انحراف استاندارد و
ضرایب همبستگی محاسبه شد .روابط فرضی ساختاری با
مدل تحلیل مسیر آزمون شد؛ و شاخﺺهای برازندگی مدل
نهایی گزارش شد.
یافتهها
آمارههای توصیفی در جدول ( )4آمده است .در دانشگاه
موردمطالعه میانگین فرسودگی تحصیلی ( )M=9/97در
یک بازه  9درجهای نشان میدهد که دانشجویان میزان
فرسودگی تحصیلی خود را در سطح متوسط ارزیابی
کردهاند .الگوی مشابهی در مورد انگیزش بیرونی مشاهده
میشود .میانگین ابعاد کمالگرایی در ابعاد کمالگرایی خود
گرا و کمالگرایی جامعه مدار نشان میدهد که بهطور
متوسط کمالگرایی خود گرا در مقایسه با کمالگرایی
جامعه مدار بیشتر وجود دارد .فرسودگی تحصیلی با کمال-
گرایی خود گرا ،کمالگرایی جامعه مدار ،انگیزه تحصیلی
درونی و بیرونی رابطه منفی و معنادار دارد .شدت رابطه
فرسودگی تحصیلی با انگیزش بیرونی در حد متوسط ولی
بیشتر از سایر متغیرها است ( .)r=-2/99 ،p>2/29کمال-
گرایی خود گرا بیشترین رابطه را با انگیزش تحصیلی درونی
دارد .کمالگرایی جامعه مدار بیشتر با انگیزش تحصیلی
بیرونی مرتبط است تا با انگیزش تحصیلی درونی.

معنادار نبود ) . ( 22  0.02, p  .05نتایج بهدستآمده
حاکی از آن است که گرچه در مدل فرضی اولیه ،فرض بر
این بود که انگیزش بیرونی بر فرسودگی تحصیلی اثر
مستقیم دارد ،اما احتماﻻً چنین فرضی در بین دانشجویان
دانشگاه فرهنگیان فرض متناسبی نیست .بهاینترتیب،
مسیر مستقیم انگیزش بیرونی بر فرسودگی تحصیلی حﺬف
شد4.
درنهایت ،بهمنظور اصﻼح مدل ،مسیرهای غیر معنادار از
مدل حﺬف شدند و برازندگی داده – مدل بررسی شد .مدل
اصﻼح شده نهایی در شکل  0گزارش شده است .در مدل
نهایی کمالگرایی خودگرا بر فرسودگی تحصیلی اثر منفی و
مستقیم دارد )  ، (   0.27 , p  .05, t  3.90همچنین
کمال گرایی خودگرا بر فرسودگی تحصیلی با میانجیگری
انگیزش تحصیلی درونی اثر منفی و غیرمستقیم دارد

)  . (   0.12, p  05, t  4.87یافته دیگر آن است
که کمالگرایی جامعهمدار بر فرسودگی تحصیلی اثر منفی و
مستقیم دارد

)  0.17 , p  .05, t  3.36

 ، ( اما با

)1- Linear Structural Relations (LISREL V8.5

2- Over-identification
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میانجیگری انگیزش تحصیلی بیرونی اثر غیرمستقیمی بر
نمیکند
ایفا
تحصیلی
فرسودگی
)  0.02 , p  .05, t  0.24

بررسی جدول  0شاخﺺهای برازش مدل حاکی از آن
است که مدل نهایی ،برازش نسبتاً مطلوبی با دادهها دارد.

. (

جدول )1میانگین ،انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی پیرسون متغیرها
انحراف
1
9
0
4
میانگین
متغیرها
استاندارد
 .4کمالگرایی خود گرا

9/00

2/10

-

 .0کمالگرایی جامعه مدار

9/41

2/10

**2/79

-

 .9انگیزه تحصیلی درونی

9/99

2/11

* *2/91

**2/99

-

 .1انگیزه تحصیلی بیرونی

9/19

2/10

**2/91

**2/99

**2/14

 .9فرسودگی تحصیلی

9/97

2/14

**-2/91** -2/99** -2/95** -2/90
*P<5/50

* ضرایب استاندارد گزارش شدهاند.

**P<5/550

انگیزش
درونی

0.34

-0.36

کمالگرایی
خودگرا
دخوخودگرا

-0.27

فرسودگی

0.77

تحصیلی
-0.17
0/02

کمالگرایی
انگیزش

0.51

جامعهمدار

بیرونی

شکل  )2مدل نهایی اثر کمالگرایی خودگرا و جامعهمدار بر فرسودگی تحصیلی با نقش واسطهای انگیزش تحصیلی درونی و بیرونی

جدول )2شاخصهای برازندگی مدل نهایی اصالح شده
نتیجه
مقدار
دامنه موردقبول
شاخﺺ
تأیید
1/17
P< 2/29
X2
1
Df
تأیید
4/04
9 -9
X2/df
تأیید
2/207
RMSEA > 2/29
RMSEA
تأیید
2/55
GFI < 2/52
GFI
تأیید
2/51
GFI < 2/52
AGFI
تأیید
4
NFI<2 /52
NFI
تأیید
4
CFI< 2/52
CFI
تأیید
4
IFI< 2/52
IFI
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جدول )3اثر مستقیم ،غیرمستقیم و کل کمالگرایی خودگرا و جامعهمدار و انگیزش تحصیلی درونی و بیرونی بر فرسودگی تحصیلی

اثر
برونزاد بر درونزاد

درونزاد بر درونزاد

مسیر
کمالگرایی خودگرا بر فرسودگی تحصیلی
کمالگرایی جامعهمدار بر فرسودگی تحصیلی
کمالگرایی خودگرا بر انگیزش تحصیلی درونی
کمالگرایی جامعهمدار برانگیزش تحصیلی بیرونی
انگیزش تحصیلی درونی بر فرسودگی تحصیلی
انگیزش تحصیلی بیرونی بر فرسودگی تحصیلی

اثر مستقیم
**-2/07
**-2/47
**2/91
**2/94
**-2/99
2/20

اثر غیرمستقیم
**-2/40
-

اثر کل
**-2/95
**-2/47
**2/91
**2/94
**-2/99
2/20
**P<6/665

*ضرایب متریک گزارششدهاند

اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و کل در جدول شماره  9گزارش
شده است.

کمالگرایانه خودگرا انعطافپﺬیرند ،قادرند محدودیتهای
شخصی که آنها را از رسیدن به اهداف آرمانی بازمیدارد،
بﭙﺬیرند و همچنین از تﻼشهای خود برای رسیدن به اهداف
احساس رضایت میکنند ،این ویژگیها باعث میشود انگیزه
درونی دانشجویان افزایش یابد .از طرفی دانشجویانی با
انگیزه تحصیلی درونی باﻻ ،برای کسب شایستگی و موفقیت
احساس مسئولیت میکنند ،پشتکار باﻻیی دارند و در صورت
شکست تﻼششان را دوچندان میکنند .چنین ویژگیهایی
سبب میشود که این دانشجویان کمتر دچار فرسودگی
تحصیلی شوند.
نتیجه دیگر پژوهش حاکی از آن بود که کمالگرایی جامعه-
مدار میتواند موجب کاهش فرسودگی تحصیلی دانشجویان
گردد .نتایج این پژوهش با پژوهشهای قبلی ژانگ و
همکاران ( ،)05کریمی و همکاران ( )15که بیان کردهاند
بین کمالگرایی جامعهمدار و فرسودگی تحصیلی رابطهی
منفی وجود دارد ،همراستا میباشد .بر اساس یافتههای
یانگ )41( 0ویژگی اصلی کمالگرایی جامعهمدار این است
که فرد قبول دارد که دیگران استانداردهایی افراطی و غیر
معقول برای او در نظر میگیرند که از نظر این افراد این
معیارها و استانداردهایی که توسط دیگران القا میشود باید
حتما رعایت و برآورده شوند .در اصل به اعتقاد این افراد
فشارهای زیادی از سوی دیگران (خانواده و جامعه) به آنها
برای کامل بودن وارد میشود و برای اینکه بتوانند تأیید
دیگران را بدست آورند باید کامل و بینقﺺ باشند .همچنین
پژوهشگران دیگری تأیید کردهاند که کمال جامعهمحور به
سازههای منفی وابسته بودند ( .)91-90با این وجود نتایج
مطالعاتی که بین کمالگرایی مثبت و منفی تمایز قائل شده
بودند نشان میداد که کمالگرایی منفی با عملکرد تحصیلی
دانشجویان ارتباط منفی دارد ( .)99 ,99بنابراین در تبیین

بحث
نخستین یافته پژوهش نشان میدهد که کمالگرایی خودگرا
در دانشجویان میتواند موجب کاهش فرسودگی تحصیلی
آنان شود .این نتایج با پژوهشهای قبلی ( )92 ,15همراستا
میباشد .نتایج پژوهش آنها نشان داد که کمالگرایی در
دانشجویانی که فرسودگی تحصیلی آنان پایینتر است ،بیشتر
از دانشجویانی است که فرسودگی تحصیلی آنان باﻻتر است.
کمالگرایی خودگرا یک مؤلفهی انگیزشی میباشد که دارای
دو نوع حرکت است که یک حرکت جهت دستیابی به کمال
و حرکت دیگر جهت اجتناب از شکست میباشد ،در حقیقت
این مؤلفه با دو نوع مشخصه مثبت (تﻼش ،رقابت برای
پیشرفت و خود شکوفایی) و مشخصه منفی (سرزنشگری،
خود انتقاد گری ،خود شیفتگی) در ارتباط است .در واقﻊ این
بعد از کمالگرایی درونی است و فرد در آن از درون و به
صورت ذاتی انگیزههایی قوی دارد تا بتواند کامل باشد و در
میان افراد همسان خود حالتی برتر داشته باشد ( .)94بر این
اساس ،دانشجویانی که دارای کمالگرایی خودگرا هستند،
فرسودگی تحصیلی کمتری را تجربه میکنند.
دومین یافته پژوهش نشان داد که انگیزش درونی نقش
میانجی در رابطه با کمالگرایی خودگرا و فرسودگی
تحصیلی دارد .به عبارت دیگر این بعد از کمالگرایی از
طریق افزایش انگیزه درونی موجب کاهش فرسودگی می-
گردد .که نتایج این پژوهش با یافتههای چانگ و همکاران
( )41همراستا میباشد .نتایج پژوهش آنها نشان دهنده این
بود که انگیزش درونی ،تا اندازهای در ارتباط بین کمالگرایی
خودگرا و فرسودگی تحصیلی ،دخالت ایجاد میکند .در تبیین
این یافته میتوان گفت که دانشجویان دارای صفات
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بنابراین با توجه به اینکه در نمونه موردمطالعه آینده شغلی
دانشجویان تأمین و حتی مدرک آنها تا حد زیادی در
دسترس و همچنین دغدغه برای شغل موردنظر خود آماده
میشدند ،بیتأثیر بودن انگیزش بیرونی دانشجویان بر
فرسودگی تحصیلی آنها قابل تبیین است.
یافته نهایی پژوهش حاکی از آن بود که انگیزش درونی
میتواند فرسودگی تحصیلی را کاهش دهد .که با نتایج
پژوهشهای قبلی ( )92-91که بیان کردهاند ،بین انگیزش
درونی و فرسودگی تحصیلی رابطهی منفی و معناداری وجود
دارد ،همراستا میباشد .برخی پژوهشگران معتقدند که
دانشجویان باانگیزه ،نشاط و انرژی بیشتری را برای فراگیری
داشته و از انعطافپﺬیری باﻻتری برخوردارند ،همچنین
توانایی زیادی برای سرمایهگﺬاری و تﻼش در جهت
یادگیری از خود نشان میدهند .این افراد برای مواجهه با
چالشهای پیش رو آمادهاند و درنهایت ،کمتر دچار استرس و
فرسودگی خواهند شد( .)94بهطورکلی ازآنجاکه ،عوامل
انگیزشـی بـر عملکـرد و پیشـرفت تحصـیلی تأثیر
میگﺬارد ،درنتیجه فرسودگی تحصیلی را کاهش میدهد.
نخستین محدودیت پژوهش حاضر مربوط به طرح آن است.
روابط علت و معلولی در پژوهش حاضر بر اساس تحلیل
مسیر بوده و نتایج حاصل از آن خالﺺ نیست و نباید با
پژوهشهای تجربی که خالﺺ هستند اشتباه گرفته شود.
یکی از محدودیتهای دیگر این پژوهش ابزارهای
اندازهگیری آن میباشد .ابزارهای اندازهگیری پرسشنامهای
دارای تعدادی محدودیتهای ذاتی (خطاهای اندازهگیری،
عدم خویشتنداری ،پاسخهای قابلپﺬیرش اجتماعی و)...
هستند .همچنین یکی دیگر از محدودیتها ،مربوط به جامعه
پژوهش میباشد .دانشجویان دانشگاه فرهنگیان دغدغه
شغل و فشار روانی ناشی از آن را ندارند که این میتواند در
نتایج پژوهش تأثیرگﺬار باشد.
پژوهش حاضر با توجه به یافتههای به دست آمده توصیه
میکند ،اساتید بهمنظور پیشگیری از فرسودگی تحصیلی ،با
فراهم آوردن شرایط ﻻزم ،سطح انگیزش درونی دانشجویان
را باﻻ ببرند .بدین منظور اساتید باید تا جای ممکن در
برنامههای کﻼسی خود انعطافپﺬیر باشند و از اعمال برنامه-
های خشک و غیرقابل تغییر اجتناب کنند ،همچنین تکالیفی
را به دانشجویان محول کنند که بـا موفقیـت شخصـی

این یافته میتوان گفت که ،دانشجویان نمونه پژوهش
احتماﻻً از کمالگرایی بهنجار برخوردارند که نه تنها مانعی
برای پیشرفت تحصیلی و غلبه بر مشکﻼت و فشارهای
تحصیلی در آنها نشده است بلکه موجب کاهش فرسودگی
تحصیلی و دستیابی به موفقیت نیز در آنها شده است.
در تبیین دیگر این یافته میتوان گفت که کمالگرایی
بهنجار که ســالم و سازش یافته اســت ،جنبههایی از
کمالگرایی را در برمیگیرد که با تﻼشهای کمالگرایانِ
مانند داشــتن هدفهــای چالشانگیز و درعینحال منطقی،
وضﻊ معیارهای دقیق برای عملکرد و تﻼش برای عالی
بودن ،در ارتباط هستند .کمالگرایی مثبت درعینحال که
دانشــجو را به وضﻊ معیارهای دقیق برای عملکرد و
تﻼشهای کمالگرایانه وادار میســازد ،به دلیل ویژگیهای
بهنجار و ســازش یافتهاش ،دغدغــه و نگرانیهای عدم
تحقق معیارهای بــاﻻ را کاهش میدهد()97؛ بنابراین،
دانشجویانی که برای رسیدن به اهداف منطقی خود به شکل
انعطافپﺬیر کوشش میکنند و همواره تواناییها و
محدودیتهای خود را در نظر میگیرند ،فرسودگی تحصیلی
کمتری را تجربه مینمایند.
یافته دیگر پژوهش نشان میدهد که کمالگرایی جامعه
محور زمانی که با انگیزش بیرونی همراه شود ،فرسودگی
تحصیلی را تحت تأثیر قرار نمیدهد .که نتیجه به دست
آمده با یافتههای چانگ و همکاران ( )41که به این نتیجه
دست یافتند که انگیزش بیرونی ،در ارتباط بین کمالگرایی
جامعه محور و فرسودگی تحصیلی ،دخالت دارد ،همسو
نمیباشد .در تبیین این یافته میتوان اذعان داشت
دانشجویانی که دارای انگیزش بیرونی باﻻ هستند بیشتر
اهدافشان معطوف به عوامـل بیرونـی از قبیـل کسب نمره،
تأیید استاد یا دوستان و یا حتی گریز از عواقب شکست،
گرفتن مدرک و آماده شدن برای شغل آینده میباشد .حال
در این میان برخی از این اهداف مانند کسب نمره و تائید
دیگران آنی و ساده هستند و زمانی که دانشجویان متوجه
شوند چنین اهدافی در محیطهای دانشگاهی ارزشمند نیست
امکان دارد دچار فرسودگی شوند ،البته برخی از این اهداف
نیز بلندتر و شاید هم ارزشمندتر باشند مانند گرفتن مدرک و
یافتن شغل که اگر امید به برآورده شدن آنها زیاد باشد تا
حد زیادی از فرسودگی دانشجویان جلوگیری میکند؛
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