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Aims: The aim of this study was to investigate the relationship between Persecution, 
Maladjustment perfectionism and Adjustment perfectionism with Academic achievement 
and Academic Burnout among medical students.

Methods: This cross-sectional and correlational study which was performed by medical 
students from the Medical University of Gondi Shapoor in Ahvaz in 2015. The sample 
group included 200 medical students who were selected by random-stratified sampling. 
Procrastination Assessment Scale, Perfectionism Inventory, Academic Burnout Inventory 
were used for collecting data. Data analysis was conducted by SPSS 20 software using 
Pearson correlation coefficient and Canonical Correlation Analysis.

Results: The findings indicated that there is a significant relationship between 
the Predicting Variables (Persecution, Maladjustment perfectionism and Adjustment 
perfectionism) and the Criteria Variables (Academic achievement and Academic Burnout). 
The amount of Canonical Correlation (0.91), (P<0.05) is an indication of a significant 
relationship between the two sets of variables.

Conclusion: It can be concluded from this study that academic achievement not 
Academic Burnout was predicted by Persecution, Maladjustment perfectionism and 
adjustment perfectionism. Maladjustment perfectionism showed the greatest relationship 
with academic achievement. So Persecution, Maladjustment perfectionism and adjustment 
perfectionism can interfere with academic achievement.

Key Words: Persecution, perfectionism, Academic achievement and Academic 
Burnout, medical students
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اهداف: فرسودگی تحصیلی و عملکرد تحصیلی از مهم ترین مباحث قابل پژوهش در دانشگاه ها است و تشخیص 
متغیرهای پیش بینی کننده ی آن بسیار حائز اهمیت است. هدف این تحقیق، تعیین رابطه بین کمال گرایی سازگارانه 

و ناسازگارانه و تعلل ورزی تحصیلی با فرسودگی و عملکرد تحصیلی در دانشجویان علوم پزشکی جندی شاپور بود.

دانشگاه  پزشکی  رشته  دانشجوی   200 بود.  همبستگی  نوع  از  و  مقطعی  و  پیمایشی  پژوهش  این  روش ها: 
ابزار  انتخاب شد.  نمونه گیری تصادفی طبقه ای  به روش  اهواز در سال تحصیلی1394  پزشکی جندی شاپور  علوم 
پژوهش، پرسشنامه تعلل ورزی تحصیلی )سولومون و راث بلوم(، آزمون کمال گرای مثبت و منفی )استوبر و همکاران( 

و پرسشنامه فرسودگی تحصیلی )نعامی( بود. طرح تحقیق همبستگی از نوع کانونی )متعارف( بود. 

یافته ها: نتایج نشان داد که بین مجموعه متغیرهای پیش بین )کمال گرایی سازگارانه و ناسازگارانه سازگازانه و 
ناسازگارانه  و تعلل ورزی تحصیلی( و مجموعه متغیرهای مالک )فرسودگی تحصیلی و عملکرد تحصیلی( همبستگی 
کانونی برابر با 0/91 وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که از مجموعه متغیرهای مالک، عملکرد تحصیلی بیشتر 

.)P > 0/05( تبیین می شود )توسط متغیرهای پیش بین )کمال گرایی سازگارانه و ناسازگارانه و تعلل ورزی تحصیلی

همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که از بین متغیرهای مالک، صرفاً عملکرد تحصیلی  گیری:   نتیجه 
و نه فرسودگی تحصیلی به وسیله تعلل ورزی و کمال گرایی سازگارانه و ناسازگارانه قابل پیش بینی هستند. بنابراین 
ارتباط معنی داری بین فرسودگی تحصیلی و متغیرهای پیش بین مشاهده نشد. بنابراین وجود کمال گرایی سازگارانه 
و ناسازگارانه و تعلل ورزی تحصیلی می تواند در دانشجویان به عنوان عامل مزاحم در عملکرد تحصیلی عمل می نماید.

کلمات کلیدی: تعلل ورزی، و کمال گرایی سازگارانه و ناسازگارانه، فرسودگی و عملکرد تحصیلی و دانشجویان 
پزشکی
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مقدمه

دوره دانشجویی به دلیل شرایط خاص از جمله دوری از خانواده، 
حجم زیاد دروس، رقابت های فشرده و غیره، زمینه ساز مشکالت فردی 
دانشجویان پزشکی ضمن  است.  دانشجویان  برای  زیادی  اجتماعی  و 
درگیر بودن با مسائل یاد شده، با مشکالت دیگری نظیر حجم زیادتر 
دروس پزشکی، طوالنی بودن دوران تحصیلی، فعالیت های زیاد ذهنی 
و جسمی در بخش های بالینی و کشیک های پی در پی در بیمارستان ها 
این دانشجویان در مقایسه با  باعث شده که  این مسائل  روبرو هستند. 
سایر رشته های هم مقطع، در محیط های آموزشی در دستیابی به اهداف 

آموزشی خود با چالش های متعددی مواجه شوند. 
 فرسودگی تحصیلی عبارت است از ایجاد خستگی نسبت به انجام 

و  تحصیل  به  نسبت  بدبینانه  نگرش  داشتن  مطالعه،  و  درسی  تکالیف 
فرسودگی  است [1].  تحصیلی  کفایتی  بی  احساس  و  درسی  مطالب 
تحصیلی می تواند منجر به عدم مشارکت وکاهش انرژی الزم برای انجام 
فرسودگی  دانشجویان دچار  به گونه ای که  فعالیت های تحصیلی شود 
و  ندارند  کالسی  فعالیت های  در  شرکت  برای  انگیزه ای  تحصیلی، 
ویژگی های رفتاری مانند غایب شدن، تأخیر در حضور در کالس و ترک 
زود هنگام کالس را از خود نشان می دهند[2]. بعالوه این دانشجویان در 
کالس به مطالب درسی گوش نداده و در فعالیت های کالسی گروهی 
نبوده  قائل  ارزشی  معلم  برای کالس و  اغلب  شرکت نمی کنند. آن ها 
و برای عملکرد ضعیف تحصیلی خود بهانه تراشی می کنند. در نتیجه 
خود  ضعیف  عملکرد  برابر  در  پاسخگویی  و  پذیری  مسئولیت  حس 
در این افراد وجود ندارد[3]. مطالعه فرسودگی تحصیلی در دانشجویان 
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موضوع بسیار مهمی است، زیرا زیربنای فهم عملکرد تحصیلی ضعیف 
دانشجویان و شوق و اشتیاق به آنها به تحصیل است[4].

داوطلبانه،  و  منطقی  غیر  تاخیری  رفتار  یک  عنوان  به  ورزی  تعلل 
به صورت  میان دانشجویان در سراسر جهان است که  پدیده شایع در 
نگران کننده ای در نرخ باال رخ می دهد[6و5]. تعلل ورزی گرچه ممکن 
طریق  از  می تواند  موارد  اغلب  در  اما  نباشد،  ساز  مسئله  همیشه  است 
نامطلوب  پیامدهای  اهداف،  به  دسترسی  عدم  و  پیشرفت  از  ممانعت 
به  توجه  با  می رسد  نظر  به  باشد.  داشته  همراه  به  ناپذیری  جبران  و 
پیچیدگی و مؤلفه های شناختی، عاطفی و رفتاری، تعلل ورزی تظاهرات 
تعلل ورزی عمومی،  تعلل ورزی تحصیلی،  از جمله  گوناگونی دارد؛ 
تعلل ورزی در تصمیم گیری، تعلل ورزی روان رنجورانه و تعلل ورزی 
وسواس گونه[7]. تعلل ورزی را تمایل غالب و همیشگی افراد برای به 
با اضطراب  تقریباً همیشه  فعالیتها تعریف نموده اند که  انداختن  تعویق 
توام است و به عنوان یک معضل در سیستم آموزشی و عامل مخل در 
پیشرفت تحصیلی در بیشتر دانشجویان دیده می شود[8] . در خصوص 
مختلفی  عوامل  به  پردازان  نظریه  و  محققان  ورزی،  تعلل  پیشایندهای 
ارزیابی  از  ترس  وابستگی[9]،  و  اضطراب  قبیل:  از  نموده اند؛  اشاره 
شده،  آموخته  درماندگی  پایین[11]،  تحصیلی  ورزی  تعلل  منفی[10]، 
خودکم بینی، پایین بودن سطح تحمل و عصبانیت[12]، انگیزه پیشرفت، 
اهمال کاری و چندین پیشایند دیگر نیز دارد که کمال گرایی و ترس از 

شکست، از جمله آنهاست[13و14] . 
معیارهای  داشتن  مانند  گرایانه  تالش های کمال  با  گرایی،   کمال 
برای عالی  برای عملکرد و تالش  دقیق  معیارهای  باال، وضع  شخصی 
درباره  نگرانی  با  ناسازگارانه  گرایی  ارتباط است[16,15]. کمال  در  بودن 
درباره  دیگران  قضاوتهای  از  ترس  اعمال،  مورد  در  تردید  اشتباه،  بروز 
نتایج  و  انتظارها  بین  ناهماهنگی  و  دیگران  تأیید  عدم  از  ترس  خود، 
منفی  عاطفه  مانند  ناسازگاری،  با شاخص های  بعد،  این  است.  مرتبط 
برای  ناسازگرانه  به کمال گرایی  مبتال  فرد    .[17] دارد  مثبت  همبستگی 
به هنگام  ایجاد می کند و  باال  خود استانداردهای سخت، غیرواقعی و 
ارزیابی عملکرد خود درگیر تفکر همه یا هیچ می باشد. بنابراین، از نظر 
وی، موفقیت تنها زمانی رخ می دهد که یک معیار باال به دست آید و 

عملکرد فقط در چارچوب آن معیار بی عیب و نقص است [ 18]. 
ویژگی های شخصیتی روان رنج  بین  که  می دهند  نشان   پژوهش 
توافق پذیری با فرسودگی تحصیلی همبستگی مثبت و  رخویی و 
و باز بودن با فرسودگی تحصیلی  ویژگی های شخصیتی برو نگرایی 
می دهند  نشان  دیگری  پژوهش های  وجود دارند[.11]  همبستگی منفی 
و با  رابطه مثبت  که کمال گرایی ناسازگارانه با فرسودگی تحصیلی 
عملکرد تحصیلی رابطه منفی دارد در حالی که کمالگرایی سازگارانه 
با فرسودگی تحصیلی رابطه منفی و با عملکرد تحصیلی در دانشجویان 

رابطه مثبت دارد[19].  
هر ساله تعدادی از دانشجویان رشته های مختلف علوم پزشکی 
مشروط شده، ترک تحصیل نموده و یا نمی توانند تحصیالت خود را به 
موقع به پایان برسانند. کاهش عملکرد تحصیلی دانشجویان از سطحی 
نامطلوب، یکی از مشکالت مهم نظام های  رضایت بخش به سطحی 

آموزشی است که با اتالف هزینه های جاری، سرخوردگی و از دست 
رفتن روحیه فراگیران، جلوگیری از شکوفایی استعدادها و توانایی های 
فردی، خسارات زیادی را به دانشجو، خانواده وی، دانشگاه و جامعه 
دانشگاه همچنین افت تحصیلی یا ترک تحصیل از  می کند[20].   وارد 

می تواند رفتارهای منفی را برای افراد به دنبال داشته باشد در این میان 
افت تحصیلی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی از اهمیت خاصی 
برخوردار است زیرا اگر این دانشجویان دارای تحصیالت خوبی نباشند 
به خاطر حساسیت شغلی و ارتباط آن با سالمت افراد جامعه این مشکل 
به صورت حیاتی خود را نشان خواهد داد به گونه ای که این دانشجویان 
نیز  متعاقب افت تحصیلی در بیمارستان و مراکز بهداشتی درمانی 
عملکرد  ضعیفی را از خود نشان خواهند داد که بعضاً این  عملکرد 
ضعیف غیر قابل جبران خواهد بود از آنجا که تاکنون مطالعه جامعی در 
رابطه با عوامل مؤثر بر افت تحصیلی در دانشگاه علوم پزشکی جندی 
شاپور اهواز انجام نشده و با توجه به اینکه موضوع فوق از اولویت های 
تحقیقاتی معاونت آموزشی دانشگاه به شمار می آید. این مطالعه با هدف 
شد.  انجام  پزشکی  دانشجویان  در  تحصیلی  فرسودگی  با  رابطه  تعیین 
پرسش اصلی آن بود که آیا بین تعلل ورزی تحصیلی و کمال گرایی با 

فرسودگی تحصیلی در دانشجویان پزشکی رابطه ای وجود دارد؟

روشها

پژوهش حاضر به روش توصیفی- مقطعی در قالب طرح همبستگی 
پزشکی  علوم  دانشگاه  عمومی  پزشکی  رشته  دانشجویان  جامعه  در 
به  نمونه ای  شد.  انجام   94-95 تحصیلی  سال  در  اهواز  شاپور  جندی 
خوشه ای  روش  به  کارشناسی  مقطع  دانشجویان  از  نفر   287 حجم 
شدند.  مورگان[22]انتخاب  و  کرجسی  جدول  اساس  بر  مرحله ای  چند 
به  دانشگاه  به  ورود  سال  بر حسب  دانشجویان  نمونه گیری،  منظور  به 
بر  از ثبت همه خوشه ها در یک جدول  تقسیم شدند و پس  7 خوشه 
حسب تصادف 2 خوشه جهت انجام نمونه گیری انتخاب شدند. کسب 
در  شرکت  جهت  دانشجویان  از  شفاهی  صورت  به  گاهانه  آ رضایت 
از اساتید جهت ورود به کالس درس جهت  پژوهش، کسب رضایت 
اجرای پرسشنامه ها از جمله شرایط الزم جهت شرکت در پژوهش بودند. 
پژوهشگران در یک دوره زمانی ده روزه و هماهنگی قبلی با اساتید، با 
به کالس های درس و شرح اهداف پژوهش و حفظ محرمانه  مراجعه 
پاسخگویی  منظور  به  را  پژوهش  پرسشنامه های  نظرسنجی،  نتایج  بودن 
در اختیار دانشجویان قرار دادند تا در محیط کالس با اختصاص زمان 
تقریباً 30 دقیقه تکمیل نمایند. به منظور جمع آوری داده ها، از ابزارهای 

استاندارد زیر استفاده شد. 
زیر  شرح  به  ابزارهایی  از  پژوهش  مورد  متغیرهای  بررسی  برای   

استفاده شد.
وسیله  به  پرسشنامه  این  تحصیلی:  فرسودگی پرسشنامه الف(
برسو و همکاران تهیه شد. پرسشنامه مذکور 15 ماده دارد که براساس 
مقیاس لیکرت 5 درجه ای از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم درجه بندی 
می شود. لذا حداکثر نمره پرسشنامه 75 )بیشترین فرسودگی(، میانگین 
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45 و حداقل نمره 15 )کمترین فرسودگی تحصیلی( است. پژوهش ها، 
پایایی این پرسشنامه  روایی این پرسشنامه را مطلوب گزارش نموده اند. 
با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 0/87، حاصل 
شد[23]. در پژوهش حاضر نیز پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای 

کرونباخ در کل پرسشنامه ی فرسودگی تحصیلی0/84 بدست آمد.
ب(پرسشنامهپرسشنامهتعللورزیتحصیلی: این مقیاس توسط 
تعلل ورزی تحصیلی در سه حوزه  بررسی  برای  بلوم  سولومون و راث 
نیم سالی،  تهیه گزارش  و  امتحان  برای  آمادگی  تکالیف،  آماده کردن 
ساخته شده و شامل 21 گویه است [24]. در مقابل هر گویه، طیف چهار 
گزینه ای از به ندرت »نمره 1« تا تقریباً همیشه »نمره 4« قرار دارد. در 
پژوهشی پایایی مقیاس با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و برای احراز 
 KMO استفاده شد که مقدار شاخص  تحلیل عاملی،  از روش  روایی 
برابر با 0/88 و همچنین، مقدار عددی شاخص X2 در آزمون کرویت 
بارتلت برابر با 2158/384 به دست آمد که در سطح 0/0001 معنادار 
بود که نشانگر کفایت نمونه و متغیرهای انتخاب شده برای انجام تحلیل 
عاملی می باشد. نتایج این تحلیل عاملی به روش مؤلفه های اصلی، بیانگر 
وجود یک عامل کلی در پرسشنامه تعلل ورزی بود. همبستگی گویه ها 
با نمره کل پرسشنامه را مطلوب و معنادار و ضریب پایایی آن را از طریق 
آلفای کرونباخ برابر با 0/91 گزارش شده است[25]. در تحقیق حاضر، 
اعتبار پرسشنامه تعلل ورزی تحصیلی، از طریق همبسته کردن نمره این 
مقیاس با نمره پرسشنامه تعلل ورزی عمومی برابر )p 0= /0001 و 0/43 
= r( به دست آمد و پایایی پرسشنامه تعلل ورزی تحصیلی از روش های 

آلفای کرونباخ و تنصیف به ترتیب برابر با 0/90 و 0/89 محاسبه شد.
ابتدا  ج(پرسشنامهکمالگرایی)مثبتومنفی(: این پرسشنامه 
به منظور اندازه گیری »تالش برای به کمال رسیدن « و »واکنش های 
تغییراتی  با  شد[26].  ساخته  ورزش  در  بودن«  ناکامل  به  نسبت  منفی 
دانشجویان شده است[27].  برای  استفاده  قابل  آن،  ماده های  در  جزئی 
و  رسیدن«  کمال  به  برای  »تالش  بخش  دو  شامل  پرسشنامه  این 
»واکنش های منفی نسبت به ناکامل بودن« می باشد. از طریق پرسش 
پژوهشی  طراحی شده است. در  منفی([28]  )مثبت و  نامه کمال گرایی 
به  آن  بخش  دو  برای  کرونباخ  آلفای  روش  طریق  از  پرسشنامه را  این 
ترتیب 0/84 و 0/80 محاسبه  شده است. برای محاسبه ضریب اعتبار 
همزمان این پرسشنامه، همبستگی ماده ها با مقیاس کمال گرایی اهواز[28] 
را محاسبه کرده است. نتایج نشان داد که تالش برای به کمال رسیدن 
0/63- و واکنش های منفی به عدم رسیدن به کمال 68/ 0، با مقیاس 
دار  معنی   p< 0/01 در سطح  که  دارد  همبستگی  اهواز  گرایی  کمال 

بود. در پژوهش حاضر ضرایب آلفای کرونباخ و تنصیف برای کمال 
به  منفی  گرایی  کمال  برای  و   0/82 و   0/85 ترتیب  به  مثبت  گرایی 
ترتیب 0/85و 0/78 به دست آمد. ضرایب روایی سازه این پرسشنامه با 
استفاده از محاسبه همبستگی ساده با یک سؤال مالک محقق ساخته 

0/49 و 0/53  محاسبه شد که در سطح p< 0/05 معنی دار است.
در این پژوهش معدل ترم قبلی داشجویان به عنوان عملکرد تحصیلی 

دانشجویان مورد استفاده قرار گرفت. 
به منظور تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS-v22 استفاده شد و نتایج 
در قالب آمار توصیفی و استنباطی گزارش شد. به منظور سنجش میزان 
استفاده  پیرسون  همبستگی  آزمون  از  تحقیق  متغیرهای  بین  همبستگی 
شد و به جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون کولموگروف– 
اسمیرنف تک نمونه ای استفاده شد. به منظور بررسی استقالل خطاها از 
آزمون دوربین- واتسون استفاده شد و جهت پیش بینی سهم متغیرهای 
پیش بین در پیش بینی واریانس عملکرد تحصیلی و فرسودگی تحصیلی 

در دانشجویان از همبستگی کانونی استفاده شد.

یافتهها

معیار  انحراف  و  میانگین  توصیفی،  شاخص های  از  استفاده  با 
تعلل ورزی تحصیلی  ترتیب در  به  بین و مالک  متغیرهای پیش   نمونه 
1/33 ± 57/84، کمال گرایی سازگارانه 6/08  ± 30/71، در کمال 
گرایی ناسازگارانه 5/62  ± 54/34، عملکرد تحصیلی1/24  ± 17/40 

و در فرسودگی تحصیلی 4/40 ± 31/40 بود.
همان طور که در جدول 1 نشان داده شده است، تمامی متغیرهای 
پیش بین )تعلل ورزی تحصیلی، کمال گرایی سازگارانه، کمال گرایی 
فرسودگی  و  تحصیلی  )عملکرد  مالک  متغیرهای  با  ناسازگارانه( 
تحصیلی( همبستگی مثبت و معنی دار )بین 0/41 تا 0/88( داشته اند و 

همگی در سطح p≥ 0/001  معنی دار بوده اند.
فرضیه پژوهش: بین تعلل ورزی تحصیلی، کمال گرایی سازگارانه، 
تحصیلی  فرسودگی  و  تحصیلی  عملکرد  با  ناسازگارانه  گرایی  کمال 

دانشجویان پزشکی رابطه وجود دارد.
در گام نخست، معنی داری مدل کامل تحلیل همبستگی کانونی 
متغیره  چند  واریانس  تحلیل  از  استفاده  با  آزمون  نتایج  شد.  ارزیابی 
)تعلل ورزی تحصیلی، کمال گرایی  متغیر  بین دو دسته  داد که  نشان 
فرسودگی  و  تحصیلی  عملکرد  با  ناسازگارانه  گرایی  کمال  سازگارانه، 
مدل  داری  معنی  به  توجه  با  دارد.  وجود  معنی داری  رابطه  تحصیلی( 

متغیرهای مالک
متغیرهای پیش بین

فرسودگی تحصیلیعملکرد تحصیلی

***0/56***0/88-تعلل ورزی تحصیلی

***0/41-***0/74کمال گرایی سازگارانه

***0/51***0/86-کمال گرایی نا سازگارانه

جدول1:ضرایبهمبستگیسادهمتغیرهایتعللورزیتحصیلی،کمالگراییسازگارانه،کمالگراییناسازگارانهباعملکردتحصیلیوفرسودگیتحصیلی
دانشجویانپزشکی

زهرا دشت بزرگی ▐رابطه تعلل ورزی و کمال گرایی تحصیلی با فرسودگی تحصیلی ...
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بودن  معنی دار  به  توجه  با  تأیید می شود.  پژوهش حاضر  فرضیه  کامل، 
حداقل  پژوهش  مورد  متغیرهای  متغیری،  چند  معنی  داری  آزمون های 
دارای یک رابطه معنی دار می باشد. بنابراین بر اساس مدل به دست آمده 
در این پژوهش، 83 درصد از واریانس عملکرد تحصیلی و فرسودگی 
تحصیلی )به عنوان متغیر مالک(، توسط تعلل ورزی تحصیلی، کمال 
پیش بین(  متغیر  عنوان  )به  ناسازگارانه  گرایی  کمال  سازگارانه،  گرایی 

تبیین می شود. 
در گام بعدی معنی داری توابع متعارف بررسی شد. نتایج نشان داد 
و   0/90 با  برابر  ترتیب  به  توابع   )R2C( کانونی  همبستگی  مجذور  که 
تابع اول که 82 درصد از واریانس مشترک  بنابراین فقط  0/09 است. 
را تبیین می کند و از معنی  داری کافی برخوردار است، تفسیر می شود، 
بعد  کاهش  تحلیل  نتایج  در  نمی گیرد.  قرار  تفسیر  مورد  دوم  تابع  اما 
توابع دوگانه این پژوهش نشان داده شد که اثر تراکمی توابع 1 و 2 )مدل 
λ  =  0/172  ،F  =  87/51( است  معنی دار  آماری  لحاظ  از   کامل( 
نیست معنی دار  تنهایی  به   2 تابع  تراکمی  اثر  اما   .)p <  0/001  ، 

 .)p < 0/05 ، λ = 0/99 ،F = 0/98(
و  بین   پیش  متعارف  متغیرهای  مهم ترین  تعیین  برای  جدول2  در 
کانونی  ضرایب  ساختاری،  ضرایب  اولیه،  کانونی  ضرایب  به  مالک، 
استاندارد )بارهای متقاطع متعارف( در تابع اول )تابع دوم به دلیل معنی 

مجذورضرایبساختاریضرایبساختاریمجذورضرایباستانداردضرایباستانداردمتغیر

0/990/94-0/920/86عملکرد تحصیلی مالک
0/600/36-0/090/008فرسودگی تحصیلی 

0/660/47-0/310/08-تعلل ورزی تحصیلیپیشبین
0/490/23-0/150/02-کمال گرایی سازگارانه 
0/950/61-0/690/61کمال گرایی ناسازگارانه 

جدول2:ضرایباستاندارد،مجذورضرایباستاندارد،ضرایبساختاریومجذورضرایبساختاریدرتابعاول

دار نبودن، بررسی نمی شود( پرداخته می شود.
در جدول 2، ضرایب استاندارد، ضرایب ساختاری و مجذور ضرایب 
را  استاندارد  کانونی  است. ضرایب  آورده شده  اول  تابع  در  ساختاری 
می توان همانند ضرایب رگرسیون استاندارد در نظر گرفت. به عنوان مثال 
برای متغیر تعلل ورزی تحصیلی، افزایش یک واحد انحراف استاندارد 
در تعلل ورزی تحصیلی باعث افزایش 0/29 انحراف استاندارد در نمره 
متغیر کانونی مجموعه دوم خواهد شد، در صورتی که سایر متغیرها ثابت 
نگه داشته شوند. نتایج جدول 2 نشان می  دهد، در تابع اول، در ترکیب 
خطی متغیرهای مالک، متغیر عملکرد تحصیلی از بارهای متقاطع قابل 
تفسیر برخوردار است )0/92(. مجذور ضرایب استاندارد نشان می دهد 
متغیرهای  وسیله  به  تحصیلی  عملکرد  در  واریانس  از  درصد   86 که 
کانونی پیش بین در تابع اول تبیین می شود. در ترکیب خطی متغیرهای 
پیش بین، متغیر کمال گرایی ناسازگارانه تفسیر می شود. همبستگی بین 
مالک  متغیرهای  از  حاصل  کانونی  متغیر  با  ناسازگارانه  گرایی  کمال 

0/69 است. در صورتی که همبستگی سایر متغیرهای پیش بین )تعلل 
متغیرهای  خطی  ترکیب  با  سازگارانه(  گرایی  کمال  و  تحصیلی  ورزی 
است. همان طور که گفته شد،  و 0/15  برابر 0/31  ترتیب  به  مالک 
ناسازگارانه  گرایی  کمال  که  می دهد  نشان  کانونی  ضرایب  مجذور 
تبیین  را  مالک  متغیرهای  حاصل  کانونی  متغیر  واریانس  از  61درصد 

می کند. 
پیش  متغیرهای  اول همه  تابع  نشان می  دهد که در  نتایج جدول 2 
معنی  سهم  بنابراین  هستند،   0/3 از  باالتر  ساختار  ضرایب  دارای  بین 
داری در پیش بینی و تبیین ترکیب خطی )متغیر کانونی( مربوط به دسته 
خود دارند. ضرایب ساختاری در واقع نشان دهنده همبستگی بین هر 
از  نتایج جدول 2،  اساس  بر  و  متغیر کانونی دسته خود است  با  متغیر 
بین  از  و  تحصیلی  عملکرد  اول،  تابع  در  مالک  خطی  متغیرهای  بین 
متغیرهای پیش بین، به ترتیب ضرایب، کمال گرایی ناسازگارانه، تعلل 
ورزی تحصیلی و کمال گرایی سازگارانه سهم باالتری دارند. مجذور 
ضرایب ساختاری نشان می دهد که 94 درصد از واریانس متغیر کانونی 
گرایی  کمال  و  می شود  تعیین  تحصیلی  عملکرد  وسیله  به  مالک، 
ناسازگارانه، تعلل ورزی تحصیلی و کمال گرایی سازگارانه به ترتیب 61، 
47 و 23 درصد از واریانس متغیر کانونی پیش بین را تعیین می نمایند.

بحثونتیجهگیری

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین متغیرهای پیش بین کانونی 
که عبارت بودند از تعلل ورزی و کمال گرایی سازگارانه و ناسازگارانه 
تحصیلی، با متغیرهای مالک کانونی ارتباط معنی داری وجود دارد. به 
بیان دیگر این متغیرها پیش بینی کننده فرسودگی و عملکرد تحصیلی به 
طور همزمان هستند. بعالوه از بین متغیرهای پیش بین، عمکرد تحصیلی 
پژوهش های  یافته های  با  نتایج  این  که  می کنند  ایفا  را  سهم  بیشترین 
تعلل  تبیین فرضیه فوق می توان گفت  7، 10] همخوان است. در  دیگر[5- 
شدن  حاضر  همچون  رفتارهایی  در  تعویق  صورت  به  تحصیلی  ورزی 
برای امتحان، انجام تکالیف درسی و مطالعه دروس دیده می شود. نمونه 
و  امتحان  تا شب  درس ها  مطالعه  انداختن  تعویق  به  آن،  آشنای  بسیار 
یا  آموزان  دانش  گیر  است که گریبان  آن  از  ناشی  اضطراب  و  شتاب 
دانشجویان شده و به دلیل پیامدهای شناختی و هیجانی منفی که دارد، 

دو ماهنامه علمی-پژوهشی راهبردهای  آموزش در علوم پزشکی ▐سال 9 شماره 2 ▐فروردین - اردیبهشت 1395
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پیشرفت  بر  جدی ای  منفی  آثار  می تواند  که  است  ناسازگارانه  رفتاری 
تحصیلی دانشجویان داشته باشد[28]. این قبیل دانشجویان برای حال و 
امروز زندگی می کنند. از نظر آنان آینده، فقط ادامه زندگی حال می باشد 
و به گونه ای زندگی می کنند که گویی فردایی وجود ندارد. نهایتاً این 
ناکارآمدی  می گردد.  زمان  مؤثر  مدیریت  در  ناتوانی  منجر  تفکر  نوع 
و  تمرکز  در  اشکال  نفس،  به  اعتماد  زمان، ضعف  مدیریت  در  فردی 
اعمال  بودن  ناموفق  از  ترس  و  اضطراب  ضعیف،  مسئولیت  احساس 
فردی به علت برداشت های منفی، انتظارات غیرواقعی که فرد از خود 
بودن سطح  پایین  بینی،  ناکافی، خودکم  انگیزه  یا عملکرد خود دارد، 
تحمل و عصبانیت، همگی از ویژگی هایی هستند که با عادت به تعویق 
انداختن تکالیف رابطه دارند. از آنجا که معموالً فعالیت های تحصیلی 
در  موفقیت  و  می گیرند[29]  انجام  طوالنی  نسبتاً  و  معین  مهلت های  در 
برای حداقل یک  عملکرد تحصیلی، مستلزم کوشش و تالش مستمر 
تکالیف درسی  اهمیت شمردن  بی  بنابراین  نیمسال تحصیلی می باشد، 
عملکرد  افت  باعث  دلیل،  هر  به  دیگر  فعالیت های  شمردن  ارجح  و 

تحصیلی می شود.
 بر اساس نتایج این پژوهش، از دیگر عوامل پیش بین در عملکرد 
تحصیلی، کمال گرایی سازگارانه و ناسازگارانه است که نتایج با برخی 
پژوهش های دیگر مطابقت دارد[30و31]. تبیین این نتیجه می توان بیان کرد 
که کمال گرایی بهنجار که سازش یافته است، جنبه هایی از کمال گرایی 
با تالش های کمال گرایانه مانند داشتن معیارهای  را دربرمی گیرد که 
عالی  برای  و تالش  برای عملکرد  دقیق  معیارهای  باال، وضع  شخصی 
بودن در ارتباط است[32]. عالوه بر این کمل گرایان سازگار از تالش های 
دشوار لذت می برند به گونه ای که در عین حال که دانشجو را به وضع 
معیارهای دقیق برای عملکرد و تالش های کمال گرایانه وادار می سازد، 
نگرانی های  و  دغدغه  یافته اش،  سازش  و  بهنجار  ویژگی های  دلیل  به 
عدم کمال گرایانه وادار می سازد، به دلیل ویژگی های بهنجار و سازش 
کاهش  را  باال  معیارهای  تحقق  عدم  نگرانی های  و  دغدغه  یافته اش، 
می دهد. بنابراین، در شرایط عاری از اضطراب و نگرانی، دانشجو بهتر 
می تواند از توانمندی های خویش برای رسیدن به اهداف خود استفاده 
منطقی  اهداف  به  رسیدن  برای  که  دانشجویانی  بنابراین،  کند[32]. 
و  توانایی ها  همواره  و  می کنند  کوشش  ناپذیر  انعطاف  شکل  به  خود 
محدودیت های خود را در نظر می گیرند، فرسودگی تحصیلی کمتری 

را تجربه می نمایند[33].
ناسازگارانه، شامل  تمایالت کمال گرایانه  از طرف دیگر  همچنین 
قابل  غیر  و  بزرگ  اندازه  و  حد  بی  استانداردهای  انتخاب  و  ایجاد 
انعطاف، نوعی الزام در دستیابی به اهداف و معیارهای باال، وجود نیروی 
تا کسب موفقیت،  از ترس از شکست است  بیشتر ناشی  انگیزشی که 
سنجش فرد از خویش صرفاً برحسب تولید یا دستاوردهای خود، اعتقاد 
به قانون همه یا هیچ، مشکل در لذت بردن و خرسند شدن حتی زمانی 
که موفقیت حاصل شده باشد، طفره رفتن از کاری که قرار است مورد 
قضاوت و ارزیابی قرار گیرد و تعلل طوالنی در کامل کردن کارهای 
محوله می شود که باعث می شود این افراد، نسبت به داوطلب شدن برای 
پاسخگویی به سواالتی که جواب آنها چندان قطعی نیست، بی رغبتی 

نشان داده و بیش از حد نسبت به یک شکست کوچک واکنش عاطفی 
عملکرد  می تواند  ویژگیها  این  که  می دهند  نشان  خود  از  اضطراب  یا 
تحصیلی این دانشجویان را به طور منفی تحت تأثیر قرار دهد[30و31 ]، زیرا 
از طرفی ممکن است باعث شود این دانشجویان انجام امور تحصیلی 
کامل  طور  به  آنها  انجام  عهده  از  نتوانند  مبادا  اینکه  دلیل  به  را  خود 
به  از طرف دیگر، ممکن است  بیاندازند و  تأخیر  به  برآیند،  و مطلوب 
تدریج عدم وصول به اهداف و معیارهای غیرواقع بینانه ای که برای خود 
در نظر گرفته اند، باعث شود که دچار ناامیدی و درماندگی شده، دست 

از کوشش بردارند و دچار افت تحصیلی شوند.
همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که از بین متغیرهای مالک، 
به وسیله تعلل ورزی  نه فرسودگی تحصیلی  صرفاً عملکرد تحصیلی و 
و کمال گرایی سازگارانه و ناسازگارانه قابل پیش بینی هستند. بنابراین 
ارتباط معنی داری بین فرسودگی تحصیلی و متغیرهای پیش بین مشاهده 
تاثیرگذار  پیچیدگی عوامل  به  را می توان  بررسی  این  در  یافته  این  نشد. 
بر متغیر فرسودگی تحصیلی تبیین کرد، زیرا فرسودگی فرد تحت تأثیر 
عوامل متعددی قرار می گیرد و همچنین از آنجا که آزمودنی ها در این 
پژوهش دانشجویان پزشکی بودند، بنابراین فرسودگی تحصیلی در این 
افراد کمتر از دانشجویان دیگر بود. بنابراین به نوعی عملکرد تحصیلی 
عملکرد  بنابراین  است.  تحصیلی  فرسودگی  برگیرنده  در  افراد  این  در 
فرسودگی  بود.  پژوهش  این  در  بهتری  کننده  بینی  پیش  تحصیلی 
تحصیلی  عملکرد  بر  گذار  تأثیر  عوامل  مهم ترین  از  یکی  تحصیلی 
تأثیر مثبتی  بهبود فرسودگی تحصیلی،  است. پژوهش ها نشان می دهند 
بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دارد[34] فرسودگی تحصیلی در کاهش 
متغیرهای  نوع  آن،  ارکان  از  و  است،  مؤثر  تحصیلی  عملکرد  افت 
شخصیتی مانند تمایالت روان رنجوری، هوش، خودپنداره، عزت نفس، 
اضطراب صفتی، انگیزه پیشرفت، کمال گرایی و تمایل به تعلل ورزی 
و برخی از متغیرهای موقعیتی مانند برنامه، روش های آموزشی، شرایط 
عاطفی و فیزیکی محیط تحصیل، نگرش نسبت به مسائل آموزشی است 
که موفقیت در ارکان دیگر از عملکرد تحصیلی را تسهیل می کند. در 
نهادینه شود که  به گونه ای  باید  حقیقت، سنگ بنای موفقیت تحصیلی 
عملکرد مطلوب تحصیلی و کاهش فرسودگی تحصیلی در دانشجویان 

را به  دنبال داشته باشد.

تشکروقدردانی

اساتید  شاپور،  پژشکی جندی  علوم  دانشگاه  دانشجویان   کلیه  از 
محترم، آموزش دانشکده و کلیه کسانی که در اجرای پرسشنامه ها به ما 

یاری رساندن، کمال تشکر و سپاس را داریم. 
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