براساس نامه شماره  31/3/110169مورخ  92/7/16مدیر کل محترم دفتر سیاستگذاری
و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری نام مجله یافته های نو در
روان شناسی که براساس رای هشتاد و یکمین و هشتاد و دومین جلسه کمیسون بررسی و تائید
مجالت علمی دانشگاه آزاد اسالمی مورخ  90/4/16و براساس مجوز شماره 87/254339
مورخ  90/7/16سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی حائز امتیاز علمی پژوهشی گردیده بود
به مجله روان شناسی اجتماعی تغییر یافته است.

شرایط پذیرش مقاله

 -1مقاله قبال در نشریه دیگری چاپ نشده باشد.
 -2مقاله در زمینه روان شناسی اجتماعی،بر اساس محورهای ذیل و برگرفته از یافته های پژوهشی باشد.
محورهای مجله روان شناسی اجتماعی شامل موارد زیر می باشد:
خان��واده دی��ن صنعت و جامعه نگرش ه��ا ،ارزش ها و ش��ناخت همنوایی تبلیغات و
شایعه رهبری و مدیریت جرم و بزه فرهنگ ،محیط و اجتماع انسان ،تکنولوژی و خالقیت
مهارت های اجتماعی و آموزش
 -3مقاله بر اساس ضوابط زیر تنظیم شود:
◊ نام نویسنده یا نویسندگان همراه با مشخصات هویتی ،علمی و حرفه ای ذکر شده باشد.
◊ چکیده به دو زبان فارسی و انگلیسی دریک پارگراف با افعال گذشته شامل موضوع ،هدف،نمونه،ابزار یافته های
پژوهش ،و نتیجه نهایی باشد و برای هرکدام یک صفحه ضمیمه شده باشد.
◊ کلید واژگان به دو صورت فارسی و انگلیسی،متناسب با عنوان مقاله در پایین چکیده ها نوشته شود.
◊ مقدمه :در مقدمه مبانی نظری ،پیش��ینه ،هدف(ها) ،پرسش(ها) ،و فرضیه (ها)ی پژوهش (در صورت لزوم)
ذکر شده باشد.
◊ روش :در روش جامعه آماری ،گروه نمونه مورد مطالعه ،روش نمونه برداری ،طرح پژوهشی ابزار پژوهش با ذکر
قابلیت اعتبار و پایایی آن و روش های تجزیه و تحلیل داده ها ارائه شده باشد.
◊ نتایج :در نتایج یافته های،ماری ،جدول ها به شکل دانشگاهی به طوری که(شماره و عنوان در باالی آن) و
نمودارها(شماره و عنوان در زیر آن)درج شده باشد.
◊ بحث و نتیجهگیری :نتیجه گیری ،ترکیب و پیوند یافته های پژوهش با پیش��ینه پژوهشی و توضیح علل
احتمالی تناقض ها ذکر شود.
◊ منابع(ش�امل فارس�ی و التین) :تنها منابعی ذکر شوند که در متن مقاله از آن ها استفاده شده باشد .در
تنظیم منابع ترتیب زیر رعایت شود:
● برای کتاب :نام خانوادگی ،نام نویسنده(نویسندگان)،سال انتشار،عنوان کتاب ،محل چاپ و نشر.
● برای مقاله :نام خانوادگی ،نام نویسنده(نویسندگان)،سال انتشار،عنوان مقاله ،نام نشریه ای که مقاله در آن
به چاپ رسیده است ،شماره دوره نشریه و شماره صفحه های مقاله.
● برای پایگاه اینترنتی :نام خانوادگی ،نام نویسنده(نویسندگان)،سال انتشار،عنوان مقاله ،تاریخ بازدید به
روز و ماه و سال و نشانی.
 -4حداکثر حجم مقاله بیست صفحه A4باشد.
 -5مقاله در سه نسخه تایپ شده و همراه با نشانی های ارتباطی(منزل ،محل کار و )...ارسال شود.
 -6مقاله های رسیده پس فرستاده نمی شود.
 -7فصل نامه در رد یا اصالح یا ویرایش مقاله آزاد است.
 -8اصطالح های علمی و اسامی خاص مقاله یکسان سازی شود.
 -9مسئولیت محتوای علمی مقاله ها با نویسنده آن است.
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بررسی رابطه جهتگیری هدف و اهمالکاری با فرسودگی
تحصیلی با توجه به نقش میانجی انسجام تحصیلی و اجتماعی
نسرین نوروزی
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چكیده

این پژوهش با هدف بررس��ی رابطه جهتگیری هدف و اهمالکاری با فرس��ودگی تحصیلی با توجه به نقش
میانجی انس��جام تحصیلی و اجتماعی انجام ش��د .طرح مطالعه مقطعی از نوع همبس��تگی بود .جامعه پژوهش
همه دانش��جویان پرس��تاری دانش��گاه علوم پزش��کی بجنورد در س��ال تحصیلی  1398-99بودند که بر اساس
فرم��ول کوکران  303نفر با روش نمونهگیری خوش��های چندمرحلهای بهعنوان نمونه انتخاب ش��دند .دادهها با
پرسش��نامههای جهتگیری ه��دف (الیوت و مکگریگور ،)2001 ،اهمالکاری تحصیلی (س��ولومون و راثبلوم،
 ،)1984فرس��ودگی تحصیلی (ش��افلی و همکاران )2002 ،و انسجام تحصیلی و اجتماعی (ترنزینی و پاسکارال،
 )1980جمعآوری و با روش مدلیابی معادالت س��اختاری در نرمافزار  Amosنسخه  24تحلیل شدند .یافتهها
نشان داد که جهتگیری هدف و اهمالکاری تحصیلی بر انسجام تحصیلی و اجتماعی و فرسودگی تحصیلی و
انس��جام تحصیلی و اجتماعی بر فرس��ودگی تحصیلی تاثیر مستقیم و معنادار و جهتگیری هدف و اهمالکاری
تحصیلی با میانجی انس��جام تحصیلی و اجتماعی بر فرس��ودگی تحصیلی تاثیر غیرمس��تقیم و معنادار داش��تند
( .)P>0/05با توجه به نتایج ،برای کاهش فرسودگی تحصیلی میتوان برنامههایی بر اساس جهتگیری هدف،
اهمالکاری و انسجام تحصیلی و اجتماعی طراحی و از طریق کارگاههای آموزشی اجرا کرد.
واژه های کلیدی :جهتگیری هدف ،اهمالکاری ،فرسودگی تحصیلی ،انسجام تحصیلی و اجتماعی
 .1دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی ،گروه روانشناسی ،واحد بجنورد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بجنورد ،ایران

 . 2استادیار ،گروه روانشناسی ،واحد قوچان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قوچان ،ایران (نویسنده مسئول) mohammadipour@iauq.ac.ir

 . 3استادیار ،گروه روانشناسی ،واحد بجنورد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بجنورد ،ایران
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مقدمه
فرس��ودگی به معنای پیدایش ،نگرش ،رفتار و احساس منفی در مقابل فشارهای شدید روانی مرتبط
با کار اس��ت که فرد احساس بیارزشی و بیکفایتی مینماید (انوال ،سورکیال ،ویلجارانتا ،تولوانن و ریبا،2
 .)2018فرس��ودگی تحصیلی 3به احس��اس خس��تگی به خاطر تقاضاها و الزامات تحصیلی (خستگی)،
داش��تن حس بدبینانه و عدم عالقه به تکالیف درسی (بیعالقگی) و احساس عدم شایستگی (کارآمدی
پایین) اش��اره دارد (وانگ ،گوان ،لی ،ژینگ و روی .)2019 ،4این س��ازه با استرس تحصیلی ،نگرانی در
مورد نمرههای درس��ی و آینده مرتبط اس��ت و افرادی که از فرس��ودگی تحصیلی رنج میبرند معموال
نش��انههایی از ناتوانی در حفظ توجه در کالس ،عدم ش��رکت در فعالیتهای کالس��ی ،فقدان احساس
معنادار در کارهای کالس��ی و احس��اس ناتوانی در یادگیری مواد آموزش��ی را نش��ان میدهند (ریس،
ژانتوپولو و تسوس��یس .)2015 ،5فرسودگی تحصیلی دارای س��ه مولفه خستگی عاطفی (باعث میشود
فراگیران از لحاظ عاطفی و ش��ناختی از محیط تحصیلی فاصله بگیرند) ،بدبینی تحصیلی (باعث ایجاد
نگرش منفی ،احس��اس نامناسب و فاصله بین فراگیر و محیط تحصیلی میشود) و ناکارآمدی تحصیلی
(باعث احساس ناتوانی و عدم موفقیت و بهرهوری در تحصیل میگردد) است (لی ،چوی و چی.)2017 ،6
یکی از عوامل موثر بر فرس��ودگی تحصیلی ،جهتگیری هدف 7اس��ت (ریتلسدورف ،باتلر ،استریبلو و
ش��یفل .)2010 ،8بهطور کلی دو نوع جهتگیری هدف تس��لطی 9و عملکردی 10وجود دارد که اولی به
دنبال تحول مهارت یا افزایش صالحیت و شایستگی و دومی به دنبال مقایسه عملکرد خود در مقایسه
13
ب��ا دیگران اس��ت (جانک و دیکهاس��ر .)2019 ،11هر یک از دو بعد به دو بخ��ش گرایش 12و اجتنابی
تقس��یم و چهار جهتگیری هدف را میس��ازند .در هدف تس��لطی گرایش��ی فرد به دنبال یادگیری و
افزایش س��طح شایس��تگی و درگیری با تکالیف چالشانگیز اس��ت ،اما در هدف تسلطی اجتنابی فرد به
دنبال اجتناب از عدم یادگیری و شایس��تگی میباش��د .همچنین ،در هدف عملکردی گرایشی فردی به
دنبال یادگیری مطالب برای نشاندادن توانایی خود به دیگران و کسب قضاوت مطلوب از دیگران است،
اما در هدف عملکردی اجتنابی فرد به دنبال اجتناب از ناتوان به نظر رس��یدن و قضاوت منفی میباش��د
(لی��و و لیو .)2020 ،14یکی دیگر از عوامل موثر بر فرس��ودگی تحصیلی ،اهمالکاری تحصیلی 15اس��ت
1

1. burnout
2. Aunola, Sorkkila, Viljaranta, Tolvanen & Ryba
3. academic burnout
4. Wang, Guan, Li, Xing & Rui
5. Reis, Xanthopoulou & Tsaousis
6. Lee, Choi & Chae
7. goal orientation
8. Retelsdorf, Butler, Streblow & Schiefele
9. mastery
10. performance
11. Janke & Dickhauser
12. approach
13. avoidance
14. Liu & Liu
15. academic procrastination
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(هال ،لی و رحیمی .)2019 ،1اهمالکاری به معنای به تأخیرانداختن کارها و انجام کارهای غیرضروری
و اهم��الکاری تحصیلی ب��ه معنای به تأخیرانداختن وظایف و فعالیته��ای تحصیلی و انجام رفتارهای
تحصیلی غیرضروری یا رفتارهای غیرتحصیلی میباش��د (گاستاوسون و میاکی .)2017 ،2این سازه یک
تیپ رفتاری اس��ت که با فرایندهای انگیزش��ی ناسازگار و عملکرد تحصیلی ضعیف ارتباط دارد و چنین
فراگیران معموال در تحصیل شکست میخورند (زیگلر و اپدناکر.)2018 ،3
یکی از عواملی که میتواند بین جهتگیری هدف و اهمالکاری تحصیلی با فرس��ودگی تحصیلی نقش
میانجی داشته باشد ،انسجام تحصیلی و اجتماعی 4است (سورینز و اشمیت .)2009 ،5انسجام تحصیلی اشاره
به عملکرد تحصیلی و رش��د ذهنی فراگیر و تعامالت وی با کارکنان واحدهای آموزشی و انسجام اجتماعی
اشاره به سطح تناسب بین فرد و محیط اجتماعی آن یعنی فعالیتهای فوق برنامه و تعامل با همکالسیها
دارد (بیل ،اس��ترایون ،می��ورز ،بیک ،تام ،نادین و کوئن .)2016 ،6پس ،انس��جام تحصیلی به معنای میزان
انطباق فراگیران با محیط آموزشی و انسجام اجتماعی به معنای سازگاری آنان با شیوه زندگی اجتماعی در
محیط آموزشی است (الخال ،موکاموریرا ،بیدارد ،هیلپورن و چیورت .)2020 ،7انسجام تحصیلی و اجتماعی
پیشبینیکننده رضایت از تحصیلی و محیط تحصیلی میباشد و نقش موثری در موفقیتهای تحصیلی و
فعالیتهای علمی و اجتماعی گروهی در بین فراگیران دارد (دیویدسون و ویلسون.)2013 ،8
نتایج پژوهش جعفری هرندی ،ستایشی اظهری و فضلاللهی قمیشی ( )1398نشان داد که اهمالکاری
تحصیلی و پیوند با مدرس��ه رابطه منفی و معنادار داش��تند .فضلی و فوالدچنگ ( )1398ضمن پژوهشی
به این نتیجه رس��یدند که هدف تس��لط گرایشی بر فرسودگی تحصیلی تاثیر منفی و معنادار و هدفهای
عملکرد گرایشی و اجتنابی بر فرسودگی تحصیلی تاثیر مثبت و معنادار داشتند ،اما هدف تسلط اجتنابی بر
آن تاثیر معناداری نداشت .در پژوهشی دیگر شهبازیان خونیق ،مصرآبادی و فرید ( )1397گزارش کردند
که اهمالکاری تحصیلی توانایی پیشبینی مثبت فرسودگی تحصیلی را داشت .عالوه بر آن ،نتایج پژوهش
عنایتی و رستگارتبار ( )1396حاکی از تاثیر مثبت و معنادار اهمالکاری تحصیلی بر فرسودگی تحصیلی
بود .جمالی و کیامنش ( )1396ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که هدفهای پیشرفت با فرسودگی
تحصیلی رابطه معناداری داش��تند .در پژوهشی دیگر ش��ریفی ،مرزیه و جناآبادی ( )1396گزارش کردند
که هدفهای تس��لطی و عملکردی گرایشی با احساس تعلق به مدرسه رابطه مثبت و معنادار داشتند ،اما
هدفهای تسلطی و عملکرد اجتنابی با آن رابطه معناداری نداشتند .نتایج پژوهش برزگر بفرویی ،دربیدی
و همتی ( )1394نش��ان داد که اهمالکاری تحصیلی بر فرسودگی تحصیلی تاثیر مثبت و معنادار داشت.
فضلعلی ( )1391ضمن پژوهشی به این نتیجه رسید که اهمالکاری تحصیلی بر انسجام روانی تاثیر منفی
و معنادار داشت .در پژوهشی دیگر زارع و سامانی ( )1387گزارش کردند که انعطافپذیری و انسجام نقش
موثری در پیشبینی هدفهای تسلط گرایشی و اجتنابی و عملکرد گرایشی و اجتنابی داشتند .همچنین،
1. Hall, Lee & Rahimi
2. Gustavson & Miyake
3. Ziegler & Opdenakker
4. academic and social integration
5. Severiens & Schmidt
6. Byl, Struyven, Meurs, Bieke, Tom, Nadine & Koen
7. Lakhal, Mukamurera, Bedard, Heilporn & Chauret
8. Davidson & Wilson
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نتایج پژوهش لو و گوی )2019( 1حاکی از رابطه مثبت و معنادار هدفهای عملکردی گرایشی و اجتنابی
با فرس��ودگی بود .کیم و پارک )2017( 2ضمن پژوهش��ی به این نتیجه رس��یدند که جهتگیری هدف
پیشرفت و فرسودگی تحصیلی رابطه معناداری داشتند .در پژوهشی دیگر بالکیس )2013( 3گزارش کرد
که اهمالکاری تحصیلی با فرسودگی تحصیلی رابطه مثبت و معنادار داشت.
از یک سو فرسودگی تحصیلی باعث افت عملکرد و موفقیت تحصیلی میشود ،لذا باید عوامل مرتبط با آن
را شناسایی و بر اساس آنها راهکارهایی برای کاهش فرسودگی تحصیلی طراحی و اجرا کرد و از سوی دیگر
نتایج پژوهشها در روابط متغیرها از جمله جهتگیری هدف با فرسودگی تحصیلی متفاوت است ،لذا برای
یک جمعبندی نیاز به پژوهشهای بیشتری است .نکته حائز اهمیت دیگر اینکه پژوهشهای اندکی به بررسی
روابط جهتگیری هدف و انس��جام تحصیلی و اجتماعی با فرس��ودگی تحصیلی پرداختند و در این زمینه
خألهای پژوهش��ی بسیاری احساس میش��ود .در نتیجه ،پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه جهتگیری
هدف و اهمالکاری با فرسودگی تحصیلی با توجه به نقش میانجی انسجام تحصیلی و اجتماعی انجام شد.
روش پژوهش
این مطالعه مقطعی از نوع همبس��تگی بود .جامعه پژوهش همه دانش��جویان پرستاری دانشگاه علوم
پزش��کی بجنورد در س��ال تحصیلی  1398-99بودند .نمونه پژوهش بر اساس فرمول کوکران  303نفر
تعیین که با روش نمونهگیری خوش��های چندمرحلهای انتخاب ش��دند .برای انجام این پژوهش پس از
هماهنگی با مس��ئوالن دانش��گاه علوم پزش��کی بجنورد و دانشکده پرس��تاری آن ،لیست دانشجویان و
کالسهای آنها تهیه و سپس از بین دانشجویان سالهای متفاوت ،دانشجویان مربوط به دو سال انتخاب
و سپس از دانشجویان مربوط به هر سال ،تعدادی کالس به روش تصادفی انتخاب و همه دانشجویان آن
کالسها در صورت داشتن شرایط ورود به مطالعه بهعنوان نمونه انتخاب شدند .شرایط ورود به مطالعه
ش��امل عدم مش��روطی در ترمهای گذش��ته ،عدم اعتیاد و مصرف داروهای روانپزش��کی ،عدم دریافت
خدمات روانشناختی در سه ماه گذشته و عدم وقوع رخدادهای تنشزا مانند طالق و مرگ نزدیکان در
سه ماه گذشته بودند که بر اساس گزارش خود دانشجویان ارزیابی شد و شرایط خروج از مطالعه شامل
انصراف از تکمیلکردن پرسش��نامهها و تکمیلکردن آنها به صورت نامناس��ب بودند .عالوه بر اطالعات
جمعیتشناختی شامل جنسیت و تأهل از پرسشنامههای زیر برای جمعآوری دادهها استفاده شد.
الف) .پرسشنامه جهتگیری هدف :4این پرسشنامه توسط الیوت و مکگریگور )2001( 5طراحی شد .این
ابزار دارای  12گویه و چهار بعد تسلطی گرایشی ،تسلطی اجتنابی ،عملکردی گرایشی و عملکردی اجتنابی
(هر بعد س��ه گویه) اس��ت که با اس��تفاده از مقیاس هفت درجهای لیکرت از (=1کامال مخالفم تا =7کامال
موافقم) نمرهگذاری میشوند .نمره ابزار با مجموع نمره گویهها محاسبه و دامنه نمرات کل ابزار  12-84و
هر بعد  7-28و نمره باالتر به معنای بیش��تر داش��تن آن ویژگی است .الیوت و مکگریگور ( )2001روایی
سازه ابزار را با روش تحلیل عاملی تایید و پایایی را با روش آلفای کرونباخ برای ابعاد تسلطی گرایشی ،0/87
تس��لطی اجتنابی  ،0/89عملکرد گرایشی  0/92و عملکرد اجتنابی  0/83گزارش کردند .عاشوری ،جلیل
1. Lu & Guy
2. Kim & Park
3. Balkis
4. goal orientation questionnaire
5. Elliot & McGregor
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آبکنار ،عاش��وری ،موس��وی خطاط و رس��تمان ( )1391پایایی را با روش آلفای کرونباخ برای ابعاد مذکور
بهترتیب  0/73 ،0/73 ،0/84و  0/82گزارش کردند .در مطالعه حاضر پایایی با روش آلفای کرونباخ برای
کل ابزار  0/86و برای ابعاد مذکور بهترتیب  0/84 ،0/84 ،0/79و  0/82بدست آمد.
ب) .پرسشنامه اهمالکاری تحصیلی :1این پرسشنامه توسط سولومون و راثبلوم )1984( 2طراحی شد .این
ابزار دارای  27گویه و س��ه بعد آمادهش��دن برای امتحان ( 8گویه) ،آمادهش��دن برای تکلیف ( 11گویه) و
آمادهش��دن برای تکالیف پایان ترم و مقاله ( 8گویه) اس��ت که با استفاده از مقیاس پنج درجهای لیکرت از
(=1هرگز تا =5همیشه موافقم) نمرهگذاری میشوند .نمره ابزار با مجموع نمره گویهها محاسبه و دامنه نمرات
کل ابزار  27-135و ابعاد آمادهشدن برای امتحان  ،8-40آمادهشدن برای تکلیف  11-55و آمادهشدن برای
تکالیف پایان ترم و مقاله  8-40و نمره باالتر به معنای بیش��تر داشتن آن ویژگی است .سولومون و راثبلوم
( )1984روای��ی س��ازه ابزار را با روش تحلیل عاملی تایی��د و پایایی را با روش آلفای کرونباخ برای کل ابزار
 0/84گزارش کردند .تمناییفر ،صدیقی ارفعی و مقدس��ین ( )1391پایایی را با روش آلفای کرونباخ برای
کل اب��زار  0/92ابع��اد مذکور بهترتیب  0/85 ،0/75و  0/81گزارش کردند .در مطالعه حاضر پایایی با روش
آلفای کرونباخ برای کل ابزار  0/88و برای ابعاد مذکور بهترتیب  0/86 ،0/79و  0/80بدست آمد.
ج) .پرسش�نامه فرسودگی تحصیلی :3این پرسشنامه توسط ش��افلی ،مارتینز ،ماکوئز-پینتو ،سالونووا و
بک��ر )2002( 4طراحی ش��د .این ابزار دارای  15گویه و س��ه بعد خس��تگی عاطف��ی ( 5گویه) ،بدبینی
تحصیلی ( 4گویه) و ناکارآمدی تحصیلی ( 6گویه) است که با استفاده از مقیاس هفت درجهای لیکرت
از (=0هرگز تا =6همیشه موافقم) نمرهگذاری میشوند .نمره ابزار با مجموع نمره گویهها محاسبه و دامنه
نمرات کل ابزار  0-90و ابعاد خس��تگی عاطفی  ،0-30بدبین��ی تحصیلی  0-24و ناکارآمدی تحصیلی
 0-36و نمره باالتر به معنای بیش��تر داشتن آن ویژگی است .شافلی و همکاران ( )2002روایی واگرای
ابزار را با پرسش��نامه اش��تیاق تحصیلی تایید و پایایی را با روش آلفای کرونباخ برای کل ابزار  0/87و
برای ابعاد مذکور بهترتیب  0/82 ،0/70و  0/75گزارش کردند .فلس��فینژاد ،عزیزی ابرقوئی ،ابراهیمی
قوامآب��ادی و درت��اج ( )1394پایایی را با روش آلفای کرونباخ برای کل ابزار  0/88ابعاد مذکور بهترتیب
 0/82 ،0/77و  0/66گزارش کردند .در مطالعه حاضر پایایی با روش آلفای کرونباخ برای کل ابزار 0/85
و برای ابعاد مذکور بهترتیب  0/80 ،0/79و  0/73بدست آمد.
6
د) .پرسش�نامه انس�جام تحصیلی و اجتماعی :5این پرسشنامه توسط ترنزینی و پاسکارال ( )1980طراحی
شد .این ابزار دارای  29گویه و پنج بعد تعامل با همساالن ( 7گویه) ،تعامل با اساتید ( 4گویه) ،نگرانی اساتید
درباره پیشرفت دانشجو و نحوه تدریس ( 5گویه) ،پیشرفت تحصیلی و فکری ( 7گویه) و تعهدات موسسهای
و هدفمند ( 6گویه) اس��ت که با اس��تفاده از مقیاس پنج درجهای لیکرت از (=1خیلی کم تا =5خیلی زیاد)
نمرهگذاری میش��وند .نمره ابزار با مجموع نمره گویهها محاس��به و دامنه نمرات کل ابزار  29-145و ابعاد
تعامل با همساالن  ،7-35تعامل با اساتید  ،4-20نگرای اساتید درباره پیشرفت دانشجو و نحوه تدریس -25
 ،5پیش��رفت تحصیلی و فکری  7-35و تعهدات موسسهای و هدفمند  6-30و نمره باالتر به معنای بیشتر
1. academic procrastination questionnaire
2. Solomon & Rothblum
3. academic burnout questionnaire
4. Schaufeli, Martinez, Marques-Pinto, Salanova & Bakker
5. academic and social integration questionnaire
6. Trenzini & Pascarella
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داش��تن آن ویژگی است .ترنزینی و پاس��کارال ( )1980روایی واگرای ابزار را با پرسشنامه اشتیاق تحصیلی
تایید و پایایی را با روش آلفای کرونباخ برای کل ابزار  0/78گزارش کردند .محمدی و قطرئی ( )1394روایی
محتوای��ی ابعاد را از طریق همبس��تگی ابعاد با کل ابزار تایید و پایای��ی را با روش آلفای کرونباخ برای ابعاد
مذک��ور بهترتی��ب  0/61 ،0/73 ،0/92 ،0/60و  0/75گزارش کردند .در مطالعه حاضر پایایی با روش آلفای
کرونباخ برای کل ابزار  0/79و برای ابعاد مذکور بهترتیب  0/74 ،0/71 ،0/73 ،0/65و  0/78بدست آمد.
دادهها در سطح توصیفی با استفاده از شاخصهای گرایش مرکزی و پراکندگی و در سطح استنباطی
با استفاده از روش مدلیابی معادالت ساختاری در نرمافزار  Amosنسخه  24تحلیل شدند.
يافتههای پژوهش
ش��رکتکنندگان  303دانش��جو بودند که از میان آنها  185نفر زن ( 61/06درصد) و  118نفر مرد (38/94
درص��د) و  246نفر مج��رد ( 81/19درصد) و  57نف��ر متأهل ( 18/81درصد) بودند .میانگی��ن و انحراف معیار
جهتگیری هدف ،اهمالکاری تحصیلی ،انسجام تحصیلی و اجتماعی و فرسودگی تحصیلی در جدول  1ارائه شد.
جدول  .1میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش
میانگین

انحراف معیار

کجی

کشیدگی

متغیرها
هدف تسلطی گرایشی

14/37

3/97

-0/45

0/32

هدف تسلطی اجتنابی

13/76

3/71

-0/44

0/60

هدف عملکردی گرایشی

14/63

3/87

-0/53

0/36

هدف عملکردی اجتنابی

13/38

4/14

-0/45

0/14

جهتگیری هدف

56/14

8/16

-0/62

0/73

آمادهشدن برای امتحان

19/12

3/45

-0/26

0/17

آمادهشدن برای تکلیف

23/56

3/81

-0/38

0/12

آمادهشدن برای تکالیف پایان ترم و مقاله

34/67

5/67

-0/35

0/32

اهمالکاری تحصیلی

77/35

12/83

-0/38

-0/29

تعامل با همساالن

10/55

3/26

0/15

0/11

تعامل با اساتید

13/22

2/88

-0/04

1/25

نگرانی اساتید درباره پیشرفت و تدریس

18/49

4/13

0/15

1/55

پیشرفت تحصیلی و فکری

17/81

3/43

-0/27

1/03

تعهدات موسسهای و هدفمند

78/01

12/28

-0/15

1/58

انسجام تحصیلی و اجتماعی

17/92

3/90

-0/34

1/06

خستگی عاطفی

21/02

5/92

1/25

1/54

بدبینی تحصیلی

6/02

2/02

0/82

1/05

ناکارآمدی تحصیلی

19/41

4/61

0/31

0/25

فرسودگی تحصیلی

46/44

8/78

1/25

1/72
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طبق نتایج جدول  ،1فرض نرمالبودن متغیرهای پژوهش به دلیل قرارداشتن مقادیر کجی و کشیدگی
در دامنه  +2تا  -2تایید میش��ود .ضرایب همبس��تگی جهتگیری هدف ،اهمالکاری تحصیلی ،انسجام
تحصیلی و اجتماعی و فرسودگی تحصیلی در جدول  2ارائه شد.
جدول  .2ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش
جهتگیری هدف

متغیرها
جهتگیری هدف

اهمالکاری تحصیلی

انسجام تحصیلی و
اجتماعی

فرسودگی تحصیلی

1

اهمالکاری تحصیلی

**-0/53

1

انسجام تحصیلی و اجتماعی

**0/38

**-0/47

1

فرسودگی تحصیلی

**-0/73

**0/42

**-0/29

1
P<0/01

**

طبق نتایج جدول  ،2فرض همبس��تگی کافی بین متغیره��ای پژوهش برای انجام مدلیابی معادالت
ساختاری وجود دارد ( .)P>0/01نتایج شاخصهای برازندگی مدل رابطه جهتگیری هدف و اهمالکاری
تحصیلی با فرسودگی تحصیلی با توجه به نقش میانجی انسجام تحصیلی و اجتماعی در جدول  3و مدل
مذکور در شکل  1ارائه شد.
جدول  .3نتایج شاخصهای برازندگی مدل پژوهش
شاخصها

df/X2

GFI

AGFI

CFI

PNFI

RMSEA

حد پذیرش

کمتر از 3

بیشتر از 0/9

بیشتر از 0/9

بیشتر از 0/9

بیشتر از 0/6

کمتر از 0/08

مقدار محاسبهشده

1/69

0/94

0/91

0/92

0/62

0/05

طبق نتایج جدول  ،3مدل رابطه جهتگیری هدف و اهمالکاری تحصیلی با فرس��ودگی تحصیلی با
توجه به نقش میانجی انسجام تحصیلی و اجتماعی برازش مناسبی دارد.

شکل  .1مدل برازششده پژوهش
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نتایج فرضیههای پژوهش برای بررسی اثرهای مستقیم و غیرمستقیم در مدل رابطه جهتگیری هدف
و اهمالکاری تحصیلی با فرس��ودگی تحصیلی با توجه به نقش میانجی انسجام تحصیلی و اجتماعی در
جدول  4ارائه شد.
جدول  .4نتایج فرضیههای پژوهش برای بررسی اثرهای مستقیم و غیرمستقیم مدل پژوهش
ضرایب مسیر

معناداری

فرضیهها
اثر مستقیم جهتگیری هدف بر انسجام تحصیلی و اجتماعی

0/29

>0/05

اثر مستقیم جهتگیری هدف بر فرسودگی تحصیلی

-0/64

>0/05

اثر مستقیم اهمالکاری تحصیلی بر انسجام تحصیلی و اجتماعی

-0/38

>0/05

اثر مستقیم اهمالکاری تحصیلی بر فرسودگی تحصیلی

0/33

>0/05

اثر مستقیم انسجام تحصیلی و اجتماعی بر فرسودگی تحصیلی

-0/20

>0/05

اثر غیرمستقیم جهتگیری هدف بر فرسودگی تحصیلی با میانجی انسجام تحصیلی و اجتماعی

-0/07

>0/05

اثر غیرمستقیم اهمالکاری تحصیلی بر فرسودگی تحصیلی با میانجی انسجام تحصیلی و اجتماعی

0/09

>0/05

طب��ق نتایج جدول  ،4جهتگیری ه��دف و اهمالکاری تحصیلی بر انس��جام تحصیلی و اجتماعی و
فرس��ودگی تحصیلی و انس��جام تحصیلی و اجتماعی بر فرس��ودگی تحصیلی تاثیر مستقیم و معنادار و
جهتگیری هدف و اهمالکاری تحصیلی با میانجی انسجام تحصیلی و اجتماعی بر فرسودگی تحصیلی
تاثیر غیرمستقیم و معنادار دارند (.)P>0/05
بحث و نتیجهگیری
نتایج این مطالعه نشان داد که جهتگیری هدف بر انسجام تحصیلی و اجتماعی اثر مستقیم و مثبت
و بر فرسودگی تحصیلی اثر مستقیم و منفی داشت .این نتایج با نتایج پژوهشهای فضلی و فوالدچنگ
( ،)1398جمالی و کیامنش ( ،)1396ش��ریفی و همکاران ( ،)1396زارع و س��امانی ( ،)1387لو و گوی
( )2019و کیم و پارک ( )2017همس��و بود .در توجی��ه این نتایج بر مبنای نظریه الیوت و مکگریگور
( )2001میتوان گفت که در هدف تسلطی گرایشی فرد به دنبال یادگیری و افزایش سطح شایستگی و
درگیری با تکالیف چالشانگیز است ،اما در هدف تسلطی اجتنابی فرد به دنبال اجتناب از عدم یادگیری
و عدم شایستگی میباشد .همچنین ،در هدف عملکردی گرایشی فردی به دنبال یادگیری مطالب برای
نش��اندادن توانایی خود به دیگران و کس��ب قضاوت مطلوب از دیگران اس��ت ،اما در هدف عملکردی
اجتناب��ی فرد ب��ه دنبال اجتناب از ناتوان به نظر رس��یدن و دوری از قضاوت منفی میباش��د .بنابراین،
منطقی است که جهتگیری هدف بر متغیرهای تحصیلی و یا غیرتحصیلی تاثیر داشته باشد و بتواند بر
انسجام تحصیلی و اجتماعی تاثیر مثبت و بر فرسودگی تحصیلی تاثیر منفی بگذارد.
دیگر نتایج این مطالعه نشان داد که اهمالکاری تحصیلی بر انسجام تحصیلی و اجتماعی اثر مستقیم
و منفی و بر فرس��ودگی تحصیلی اثر مس��تقیم و مثبت داش��ت .این نتایج با نتایج پژوهشهای جعفری
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هرندی و همکاران ( ،)1398ش��هبازیان خونیق و همکاران ( ،)1397عنایتی و رستگار ( )1396و برزگر
بفروی��ی و هم��کاران ( )1394و بالکیس ( )2013همس��و بود .در توجیه این نتای��ج بر مبنای پژوهش
ش��هبازیان خونیق و همکاران ( )1397میتوان گفت که اهمالکاری تمایل به تعلل در ش��روع و انجام
فعالیته��ای مه��م و به تقویق انداختن عمدی انج��ام یک عمل با علم به پیامدهای منفی آن اس��ت و
اهمالکاری تحصیلی متداولترین نوع اهمالکاری در بین دانشآموزان و دانش��جویان اس��ت که از آن
بهعنوان یک عادت بد رفتاری یادمیش��ود .اهمالکاری تحصیلی در آمادهس��ازی شخص برای امتحان،
انجام تکالیف و حضور در جلس��ات و انجام تکالیف مش��خص میشود و رفتارهای تقلب ،انصراف از ادامه
تحصیلی و شکس��ت در تحصیل در این افراد زیاد دیده میش��ود ،لذا اهمالکاری تحصیلی میتواند بر
انس��جام تحصیلی و اجتماعی تاثیر منفی داش��ته و باعث کاهش آن شود و بر فرسودگی تحصیلی تاثیر
مثبت داشته و باعث افزایش آن شود.
همچنین ،نتایج این مطالعه نش��ان داد که انس��جام تحصیلی و اجتماعی بر فرس��ودگی تحصیلی اثر
مستقیم و منفی داشت .این نتایج با نتایج پژوهش فضلعلی ( )1391همسو بود .در توجیه این نتایج بر
مبنای پژوهش محمدی و قطرئی ( )1394میتوان گفت که انواع انس��جام بر بقا و عدم بقای دانشجوی
در محیط دانش��گاه تاثیر دارد .به عبارت دیگر ،عدم انسجام تحصیلی و اجتماعی دانشجو با محیط خود
باعث ترک تحصیل و انسجام آنها موجب تحقق خواستههای نظام اجتماعی و تحصیلی دانشگاه میشود.
انس��جام تحصیلی موفق بر اس��اس عملکرد تحصیلی و انس��جام اجتماعی موفق بر اساس رشد و فراوانی
تعامل مثبت دانش��جو با همس��االن و اعضای هیأت علمی و مشارکت در فعالیتهای فوق برنامه ارزیابی
میگردد .پس انس��جام تحصیلی و اجتماعی رفتارهایی هس��تند که دانش��جویان در س��طح دانشگاهی
درگیر آن هس��تند مانند شرکت در جلسات مشترک علمی با اعضای هیأت علمی ،استفاده از کتابخانه،
حضور در فعالیتهای آکادمیک کالس و مش��ارکت با همس��االن و اعضای هیأت علمی که این رفتارها
نش��اندهنده تطابق رضایتبخش دانش��جو با هنجارهای موجود در دانش��گاه مانند کسب نمره قبولی و
منعکسکننده رضایت دانش��جو از پیشرفت تحصیلی و دانش��گاه و اعضای هیأت علمی است .در نتیجه
انسجام تحصیلی و اجتماعی بر فرسودگی تحصیلی تاثیر منفی میگذارد و باعث کاهش آن میشود.
عالوه بر آن ،نتایج این مطالعه نشان داد که جهتگیری هدف با میانجی انسجام تحصیلی و اجتماعی
بر فرس��ودگی تحصیلی اثر غیرمس��تقیم و منفی و اهمالکاری تحصیلی با میانجی انس��جام تحصیلی و
اجتماعی بر فرس��ودگی تحصیلی اثر غیرمس��تقیم و مثبت داش��ت .پس انس��جام تحصیلی و اجتماعی
میانجی مناس��بی بین جهتگیری هدف و اهمالکاری تحصیلی با فرس��ودگی تحصیلی بود .در تبیین
تاثیر غیرمس��تقیم جهتگیری هدف و اهمالکاری تحصیلی بر فرس��ودگی تحصیلی با میانجی انسجام
تحصیل��ی و اجتماع��ی نتایج میتوان گفت که اثر جهتگیری هدف و اهمالکاری تحصیلی به واس��طه
مکانیس��مهای ش��ناختی ،انگیزش��ی و اجتماعی انجام میش��ود که از مهمترین مکانیسمهای شناختی
میتوان به خودکارآمدی ،عزتنفس ،باورهای یادگیری ،مدیریت زمان ،سازماندهی ،برنامهریزی ،نظارت
و نظمدهی ،از مهمترین مکانیس��مهای انگیزشی میتوان به هدفمندی ،عدم اضطراب ،انگیزه پیشرفت،
عالقه و نگرش مثبت و از مهمترین مکانیس��مهای اجتماع��ی میتوان به روابط بینفردی ،تعامل مثبت
با دیگران و احترام متقابل اش��اره کرد .از آنجایی که انس��جام تحصیلی و اجتماعی دارای ابعاد شناختی،
انگیزشی و اجتماعی است ،پس میتواند میانجی مناسبی بین جهتگیری هدف و اهمالکاری تحصیلی
با فرس��ودگی تحصیلی باش��د .در نتیجه ،جهتگیری ه��دف و اهمالکاری تحصیلی از طریق انس��جام
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تحصیلی و اجتماعی باعث تغییر فرسودگی تحصیلی میشوند.
از محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به محدودش��دن جامعه پژوهش به دانش��جویان پرس��تاری
دانش��گاه علوم پزش��کی بجنورد و بهرهگیری از پرسش��نامه برای جمعآوری دادهها اشاره کرد .بنابراین،
پیشنهاد میشود که این پژوهش بر روی دانشجویان سایر رشتهها و حتی سایر شهرها انجام و نتایج آن
با نتایج پژوهش حاضر مقایس��ه و عالوه بر آن از مصاحبه س��اختاریافته برای جمعآوری دادهها استفاده
شود .بر اساس نتایج پیشنهاد میشود که متخصصان و برنامهریزان آموزش عالی برای کاهش فرسودگی
تحصیلی برنامههایی بر اس��اس جهتگیری هدف ،اهمالکاری و انسجام تحصیلی و اجتماعی طراحی و
از طریق کارگاههای آموزشی اجرا نمایند.
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