تدوین مدل علّی فرسودگی تحصیلی با توجّه به نقش واسطهای
خودکارآمدی در دانشجویان دورهی کارشناسی
محمّدرضا فلسفینژاد 1محسن عزیزی ابرقوئی ، 2صغری ابراهیمی قوامآبادی ،3فریبرز
تاریخ دریافت9314/4/22 :

درتاج4

تاریخ پذیرش9314/91/91 :

چکیده
هدف پژوهش حاضر تدوین مدل علّی فرسودگی تحصیلی بر اساس متغیرهای حمایت اجتماعی و کمال-
گرایی ناسازگارانه و با نقش میانجیگری خودکارآمدی در دانشجویان دوره کارشناسی بود .جامعه آماری
پژوهش ،عبارت از کلیه دانشجویان دورهی کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز ،و گروه نمونه تحقیق
 931( 413پسر ،و  314دختر) دانشجوی دورهی کارشناسی بود که به صورت تصادفی از جامعه آماری
مورد نظر انتخاب شدند .برای جمعآوری اطالعات از پرسشنامههای فرسودگی تحصیلی مسلش نسخه
دانشجویان ( ،)2112حمایت اجتماعی ملکی ،دمارای و الیوت ( ،)2111کمالگرایی استابر ( )2112و
خودکارآمدی عمومی شرر ( )9192استفاده شد .تجزیه و تحلیل دادهها ،به روش تحلیل مسیر نشان داد که
حمایت همکالسان و کمالگرایی ناسازگارانه هم به صورت مستقیم و هم بهصورت غیرمستقیم (از طریق
خودکارآمدی) فرسودگی تحصیلی را تحت تأثیر قرار میدهند .بهطور کلی سهم اثرات مستقیم و
غیرمستقیم مدل و درصد واریانس تبیینشده فرسودگی تحصیلی در مدل برابر با  /22بود .تمامی شاخص-
های تعیین اعتبار مدل شامل شاخص هنجار شده مجذور کای ،شاخص نیکویی برازش تعدیلیافته ،شاخص
برازندگی هنجار شده ،شاخص برازندگی تطبیقی ،شاخص توکر-لویس و جذر میانگین مجذورات خطای
تقریب حکایت از مناسبت و کفایت مدل نهایی داشت .تبیینهای مربوط به فرضیات و تلویحات نتایج به-
منظور مقابله با فرسودگی تحصیلی مورد بحث قرار گرفت.

واژگان کلیدی :فرسودگی تحصیلی ،حمایت اجتماعی ،کمالگرایی ناسازگارانه ،خودکارآمدی

 1دانشیار دانشگاه عالمه طباطبائی (ره) نویسنده مسئول ،ایمیل falsafinejad@yahoo.co.uk
 2دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی (ره)
 .3دانشیار روانشناسی تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی(ره)
 .4استاد روانشناسی تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی(ره)
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مقدمه
همه ساله دانشجویان زیادی با شوق و رغبت و امید به آینده وارد مراکز آموزش عالی
میشوند .علیرغم اینکه انتظار میرود این شوق و انگیزه ادامه یابد تا به بهترین نحوی به
اعتالی فردی و جامعه کمک نماید ،دانشجویان دچار فرسودگی تحصیلی میشوند .در
حالیکه نظام آموزش عالی باید شرایطی را فراهم کند تا دانشجویان با اشتیاق و عالقه،
اطمینان و احساس کارآمدی بتوانند به کسب یادگیری مداوم بپردازند و در آینده هم با
شور و انگیزه و امید ،به زندگی خویش ادامه دهند .یکی از عوامل مهم کاهش انگیزش و
افت عملکرد دانشجویان مراکز آموزش عالی که زمینهساز پیامدهای منفی چون کاهش
رشد و پیشرفت دانشجویان ،افسردگی ،کاهش سالمت روانی و … بوده ،و اخیراً مورد
توجه پژوهشگران قرار گرفته است ،فرسودگی تحصیلی میباشد.
فرسودگی 9حالتی از خستگی ذهنی و هیجانی است که حاصل سندرم استرس مزمن
مانند گرانباری نقش ،فشار و محدودیت زمانی و فقدان منابع الزم برای انجام دادن وظایف
و تکالیف محوله است (دمروتی 2و همکاران2119 ،؛ لی و آشفورث9111 ،3؛ الکاویدس

4

و همکاران2113 ،؛ ماسالچ 1و همکاران2119 ،؛ توپینن تانر 1و همکاران .)2111 ،این ابتدا
تحت عنوان فرسودگی شغلی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفت.
فرسودگی شغلی به عنوان یکی از شاخصهای مهم سالمت روانشناختی 2با سه بعد
خستگی ،9بیعالقگی (تردید و بدبینی) 1و ناکارآمدی

91

تعریف میشود (ماسالچ،

شائوفلی ،99و لیتر .)2119 ،9در حیطه شغلی ،فرسودگی میتواند منجر به تعهد و بهرهوری
1. Burnout
2. Demerouti
3. Lee&Ashforth
4. Lacovides
5. Maslach
6. Toppinen Tanner
7. Psychologycal well-being
8. Exhaustion
9. Cynicism
10. Inefficacy
11. Shaufeli
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کمتر ،غیبت و ترک شغل بیشتر شود (کوردز و داگرتی9113 ،2؛ مسلش و پینز.)3
تحقیقاتی درباره فرسودگی در موقعیتهایی مانند فروشندگان (سند و میازکی،)2111 ،4
معلّمان (گرینگلس 1و همکاران ،)2119 ،پرستاران (زالرس 1و همکاران ،)2111 ،مشاوران
(روس 2و همکاران )9191 ،و روانشناسان (سندوال )9113 ،9انجام گرفت (ماسالچ و
جکسون .)9194 ،1با اینهمه فرسودگی منحصر به شغل و محیطهای شغلی نبوده و عالئم
آن در محیطهای دیگر نیز مشاهده شد .شواهدی حاکی از وجود پدیده فرسودگی در
دانشجویان وجود دارد (میر و شماک .)9191 ،91فرسودگی تحصیلی در میان دانشجویان
اشاره به احساس خستگی به خاطر تقاضاها و الزامات تحصیل (خستگی) ،داشتن یک حس
بدبینانه و بدون عالقه به تکالیف درسی فرد (بیعالقگی) ،و احساس عدم شایستگی به
عنوان یک دانشجو (کارآمدی پایین) دارد (شائوفلی و همکاران.)2112 ،
موقعیتهای آموزشی به عنوان محل کار فراگیران محسوب میشود ،اگرچه فراگیران
در موقعیتهای آموزشی به عنوان کارمند ،کار نمیکنند یا شغل خاصی در آنجا ندارند،
اما از دیدگاه روانشناختی ،فعالیتهای آموزشی و درسی آنها را میتوان به عنوان یک
«کار» در نظر گرفت (سالمال-آرو 99و همکاران .)2111 ،آنها در کالس حضور پیدا
میکنند و مجموعه تکالیفی را برای موفقیت در امتحانات و کسب نمره قبولی انجام
میدهند .این موضوع اخیراً مطالعات متعددی را در دانشگاهها به خود اختصاص داده است
(بالوگان 92و همکاران9111 ،؛ چنج 93و همکاران2111 ،؛ فیمین 9و همکاران9191 ،؛
1. Leiter
2. Cordes & Dougherty
3. Maslach, Pines.
4. Sand & Miyazaki
5. Greenglass
6. Zellars
7. Ross
8. Sandeval
9. Maslach & Jackson
10. Meier & Schmeck
11. Salmela-Aro
12. Balogun
13. Chang
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گولد 2و همکاران9191 ،؛ مارتینز 3و همکاران2112 ،؛ مککارتی 4و همکاران9111 ،؛
یانگ2114 ،1؛ نعامی9399 ،؛ عزیزی ابرقوئی .)9391 ،در بعضی از دانشگاهها ،یکچهارم
دانشجویان دچار فرسودگی میشوند .در برخی از دانشگاهها نیز فرسودگی ،دلیل اصلی
ترک تحصیل برخی دانشجویان است (سانتراک2113 ،1؛ ترجمه فیروزبخت.)9391 ،
شیوع فرسودگی تحصیلی عوارض و تبعات روانشناختی فراوانی دارد .دانشجویان دچار
فرسودگی تحصیلی عالئمی مانند بیاشتیاقی نسبت به مطالب درسی ،ناتوانی در ادامه
حضور مستمر در کالسهای درس ،مشارکت نکردن در فعالیتهای کالسی ،احساس
بیمعنایی در فعالیتهای درسی و احساس ناتوانی در فراگیری مطالب درسی را تجربه
میکنند (نعامی .)9399 ،افسردگی ،یکی دیگر از پدیدههای مرتبط با فرسودگی است
(ویسمن و کلرمن .)9121 ،2اسالمی ( )9311بین فرسودگی تحصیلی و سالمت روانی-
جسمانی رابطهای منفی و معنادار یافت .فرسودگی میتواند منجر به تنشهای روانی در
شکل اضطراب ،افسردگی ،ناکامی ،خصومت و یا ترس شود (یانگ.)2114 ،
علیرغم مطالعات دامنهدار در مورد فرسودگی تحصیلی در خارج از کشور ،مطالعه این
پدیده در ایران جدید و نوپاست .برخی پژوهشهای انجامشده در ایران (ساویز9319 ،؛
دادور )9313 ،نشان میدهد که فرسودگی تحصیلی در مقطع تحصیلی کارشناسی نسبت به
ارشد یا ارشد نسبت به دکترا بیشتر مشاهده میشود .یکی از نقدهای وارد بر پژوهشهای
قبلی در مورد فرسودگی تحصیلی ،عدم همبینی عوامل اثرگذار ،و مطالعه عوامل مؤثر به-
صورت جداگانه و مجزّا است؛ نظر به اینکه فرسودگی تحصیلی پدیدهای پیچیده و
چندعاملی است ،نیاز به مدلی علّی جهت تعیین نقش عوامل مؤثر بر آن احساس میشود.
تنها در صورت تعیین نقش هر یک از عوامل اثرگذار بر فرسودگی تحصیلی ،امکان برنامه-
1. Fimian
2. Gold
3. Martinez
4. McCarthy
5. Yang
6. Santrock
7. Weissman & Klerman
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ریزی درست و مواجهه مؤثر با آن وجود دارد .از طرف دیگر ،پیشگیری از فرسودگی یا
درمان آن نهتنها برای دانشجویان بلکه برای اساتید دانشگاهها و نظام آموزش عالی ضروری
و مفید است .دانشجویانی که با رغبت و انگیزه و اشتیاق و با اعتمادبهنفس به فعالیت خود
ادامه دهند ،میتوانند سالمت روانی خویش را تضمین و با دیدی امیدوارانه به آینده
نگریسته و هم با شور و شوق به کار و فعالیت بپردازند.
پژوهشهای روانشناسی نشان میدهند عوامل درونی و بیرونی متعددی بر فرسودگی
تحصیلی اثر دارند .حمایت اجتماعی ،متغیری است که نسبت به فراگیران جنبه بیرونی
داشته و میتواند بر فرسودگی و عملکرد تحصیلی اثرگذار باشد .منظور از حمایت
اجتماعی ،قابلیت و کیفیت ارتباط با دیگران است که منابعی را در مواقع موردنیاز فراهم
میکنند .حمایت اجتماعی یک کمک دوجانبه است که سبب ایجاد خودپنداره مثبت،
خویشتنپذیری ،احساس عشق ،و احترام به خود میشود و در همه این موارد به فرد فرصت
خودشکوفایی و رشد میدهد (پورسید .)9311 ،میر و شماک ( )9191اشاره کردهاند که
دانشآموزانی که دچار فرسودگی تحصیلی هستند ،غالباً فاقد توجه هستند و از جریان
عادی کالس خسته شده اند.
راسل )9192(9معتقد است افرادی که فاقد حمایت اجتماعی هستند ،بهآسانی بهوسیله
استرس تحت تأثیر قرار میگیرند .به منظور پیشگیری و مداخله ،مطالعات و پژوهشهای
بسیاری جهت تشخیص پیشایندها و متغیرهای پیشبینیکنندهی فرسودگی انجام شدهاند که
هم شامل جنبههای محیطی 2هستند و هم جنبههای فردی( 3النگالن و همکاران2111 ،4؛
ماسالچ و همکاران .)2119 ،یکی از این متغیرهای درونفردی کمالگرایی است.
هاماچک )9129( 1کمالگرایی را به دو بعد بهنجار و نابهنجار تقسیم میکند .در
کمالگرایی بهنجار اشخاص از کارهای سخت و طاقتفرسا لذت میبرند ،با هدف
1. Russell
2. Environmental
3. Individual
4. Langelaan, Bakker, Van Doornen, & Schaufeli,.
5. Hamachek
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موفقیت برانگیخته میشوند و ضمن تأکید بر معیارهای سطح باالی عملکردی میتوانند
محدودیتهای شخصی و اجتماعی را بپذیرند .در مقابل ،کمالگرایان نابهنجار با ترس از
شکست برانگیخته میشوند و به دلیل انتظارات غیرواقعبینانه ،هرگز از عملکرد خود خشنود
نخواهند شد .برخی تحقیقات اخیر نشان دادهاند که کمالگرایی منفی و ناسازگارانه
فرسودگی تحصیلی را پیشبینی میکند (ژانگ 9و همکاران .)2112 ،به طور کلی ،کمال-
گرایی سازگارانه با بهزیستی روانشناختی و عملکرد تحصیلی و شغلی مناسب مرتبط است،
ولی کمالگرایی ناسازگارانه با پریشانی ،عزت نفس پایین و نشانههای بیماری روانی مرتبط
است ( کلی.)2191 ،2
در دهه های گذشته ،محققان ،نظریه خودکارآمدی را برای تبیین پدیده فرسودگی مورد
استفاده قرار دادهاند (شائوفلی و همکاران9113 ،؛ به نقل از یانگ و فارن .)2111 ، 3در
توصیف رابطه بین فرسودگی و حاالت فیزیولوژیکی ،برخی از محققان قبلی ،رابطه بین
خودکارآمدی و فرسودگی را تأیید کردهاند (چرنیس9113 ،9112 ،4؛ هالستن9113 ،1؛ و
هابفال 1و فریدی .)9113 ،2آنها نشان دادهاند که افراد بدون حس مهارت یا تسلط (از قبیل
خودکارآمدی) ،بهآسانی دچار فرسودگی میشوند و معموالً توانایی سازگاری را از دست
میدهند .بر اساس تحقیقات انجام شده ،میتوان گفت که فرسودگی تحصیلی در
موقعیتهای آموزشی با ویژگیهایی مانند خستگی ناشی از الزامات مربوط به مطالعه ،رشد
حس و نگرش بدبینانه و بدون حساسیت نسبت به مطالب درسی و نیز احساس پیشرفت
شخصی ضعیف در امور درسی و تحصیلی مشخص میشود (سالمال-آرو و ناتانن،9
 .)2111بر پایه نظریه خودکارآمدی و تحقیقات قبلی که به برخی از آنها اشاره شد،

1. Zhang
2. Kelly
3. Farn
4. Cherniss
5. Hallsten
6. Hobfoll
7. Freedy
8. Naatanen
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خودکارآمدی در پژوهش حاضر به عنوان یک متغیر درونی و فردی مهم مرتبط با
فرسودگی تحصیلی مورد بررسی قرار میگیرد.
رابطه کمالگرایی ناسازگارانه با فرسودگی تحصیلی در پژوهشهای پورسید (،)9311
شهبخش ( )9311و ژانگ و همکاران ( )2112تأیید شده ،اما مکانیزم تأثیر کمالگرایی
ناسازگارانه بر فرسودگی مشخص نیست؛ این مکانیزم در پژوهش حاضر ،از طریق میانجی-
گری خودکارآمدی بررسی میشود .بشارت و همکاران ( )9311نشان دادهاند که
خودکارآمدی در رابطه بین کمالگرایی و اضطراب رقابتی به عنوان واسطه عمل میکند.
فوالدوند و همکاران ( )9399در پژوهشی به این نتیجه دست یافتهاند که رابطه بین حمایت
اجتماعی و سالمت جسمانی-روانی ،از طریق متغیر خودکارآمدی تحصیلی میانجیگری
میشود .همچنین در پژوهش دانیلسن ،)2111( 9شایستگی تحصیلی و خودکارآمدی
عمومی در رابطه بین حمایت همکالسی و رضایت از زندگی نقش میانجی را ایفا کردهاند.
در پژوهش حاضر ،خودکارآمدی به عنوان متغیر میانجیگر در روابط بین حمایت
اجتماعی و کمالگرایی ناسازگارانه با فرسودگی تحصیلی مورد بررسی قرار میگیرد.
در واقع ،هدف پژوهش حاضر ،ارائه الگویی مفهومی از اثر از عوامل شخصیتی (مانند
کمالگرایی ناسازگارانه) و منابع حمایتی در محیط تحصیل (حمایت همکالسی) بر روی
پیامدهای مهم تحصیلی نظیر فرسودگی تحصیلی است .در این پژوهش متغیر
خودکارآمدی به عنوان متغیر میانجی در نظر گرفته شده است .روابط میان متغیرهای
پژوهش در این الگو بر اساس پیشینههای پژوهشی موجود تدوین گردیده است.

فرضیههای پژوهش
 کمالگرایی ناسازگارانه بر فرسودگی تحصیلی اثر مستقیم دارد. حمایت همکالسی بر فرسودگی تحصیلی اثر مستقیم دارد. کمالگرایی ناسازگارانه بر فرسودگی تحصیلی اثر غیرمستقیم (از طریق خودکارآمدی)دارد.
1. Danielsen
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 -حمایت همکالسی بر فرسودگی تحصیلی اثر غیرمستقیم (از طریق خودکارآمدی) دارد.

روش
پژوهش حاضر از نوع طرحهای غیرآزمایشی است و هدف آن تعیین علل احتمالی
فرسودگی تحصیلی میباشد .اگرچه یکی از مناسبترین راههای رسیدن به این هدف
استفاده از روش تحقیق تجربی است ،با اینهمه به علت ناتوانی این روش در همبینی و
تعیین نقش واسطهای متغیرها در تحقیق از آن استفاده نشد .یکی از رویکردهای مناسب
دیگر برای حصول چنین هدفی استفاده ازروابط همبستگی میان متغیرها و ماتریس واریانس
_ کوواریانس میباشد که در قالب تحلیل مسیر میتواند به شفافسازی و نمایان ساختن
ساختار علّی روابط کمک کند.
جامعه آماری :جامعه آماری تحقیق ،عبارت از کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ترم  1به
باالی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی  19-12بود؛ چون فرسودگی تحصیلی
در طی زمان ایجاد میشود و عوامل مؤثر در ایجاد آن باید مدتی بر فرد اثرگذار بوده
باشند ،بعید است که پیش از ترم  ،1دانشجویان بهطور جدی فرسودگی تحصیلی را در خود
بروز دهند.
روش نمونهگیری :جهت نمونهگیری ،ابتدا از روش خوشهای و سپس روش طبقهای نسبی
استفاده شد ،بدینصورت که نخست تعداد  4دانشکده از مجموع دانشکدههای دانشگاه
شهید چمران اهواز انتخاب شد (این دانشکدهها عبارتند از ادبیات ،اقتصاد ،علوم تربیتی ،و
علوم)؛ و سپس با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای نسبی ،تعداد  413دانشجو (314
دختر و  931پسر) از دانشکدههای منتخب انتخاب شدند .بهمنظور تعیین حجم نمونه ،بر
پایه پیشنهاد استیونس 9در نظر گرفتن حداقل پانزده مورد برای هر متغیر پیشین در تحلیل
رگرسیون چندگانه و مدلیابی ،قاعدهای مناسب بهشمار میآید (هومن.)9313 ،

1. Stevens

تدوین مدل علّی فرسودگی تحصیلی با توجّه به نقش واسطه¬ای ...

3

ابزار اندازه گیری

پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مسلش نسخه دانشجویان :این پرسشنامه سه حیطه فرسودگی
تحصیلی یعنی خستگی تحصیلی ،بیعالقگی (بدبینی) تحصیلی ،و ناکارآمدی تحصیلی را
میسنجد .مقیاس فرسودگی تحصیلی دانشجویان اصالحشده مقیاس عمومی فرسودگی
مسلش ( )MBI-GSمیباشد که توسط شائوفلی و همکاران ( )9111ساخته شده است
(شائوفلی و همکاران .)2112 ،پرسشنامه مذکور  91ماده دارد .شیوه .نمرهگذاری پرسشنامه،
از طریق مقیاس لیکرت هفت درجهای از هرگز( )1تا همیشه( )1میباشد .خستگی تحصیلی
 1ماده (مطالب درسی خستهکننده هستند) ،بیعالقگی تحصیلی  4ماده (احساس میکنم
نسبت به مطالب درسی عالقهای ندارم) و ناکارآمدی تحصیلی  1ماده (احساس میکنم
نمی توانم از عهده مشکالت درسی بربیایم) دارد .پایایی پرسشنامه را سازندگان آن به
ترتیب  ،/92 ،/21و  /21برای سه حیطه فرسودگی تحصیلی محاسبه کردهاند .اعتبار
پرسشنامه را محققان با روش تحلیل عامل تأییدی محاسبه شده که شاخصهای برازندگی
تطبیق ،شاخص برازندگی افزا یشی و شاخص جذر میانگین مجذورات خطای تقریب
مطلوب گزارش کردهاند .نعامی (  )9399پایایی این پرسشنامه را برای خستگی تحصیلی
 ، /21برای بیعالقگی تحصیلی  /92و برای ناکارآمدی تحصیلی  /21محاسبه کرده است.
وی ضرایب اعتبار این پرسشنامه را از طریق همبسته کردن آن با پرسشنامه فشارزاهای
دانشجویی (پوالدی ریشهری )9324 ،بهدست آورده است که به ترتیب برابر ،/42 ،/39
 /41محاسبه شده که در سطح < /001

P

معنیدار است .در پژوهش عزیزی ابرقوئی

( )9391آلفای کرونباخ محاسبه شده برای کل پرسشنامه  /91و برای حیطههای خستگی
هیجانی ،بدبینی و ناکارآمدی درسی به ترتیب  ، /92 ، /22و  /11به دست آمد .در پژوهش
حاضر ،ضریب همسانی درونی پرسشنامه از طریق محاسبه آلفای کرونباخ  /99و از طریق
ضریب گاتمن (تنصیف) نیز  /99به دست آمد.
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مقیاس حمایت اجتماعی کودکان و بزرگساالن :این مقیاس ( )CASSS1را که ملکی،
دمارای و الیوت )2111( 2ساختهاند ،حاوی  11سؤال میباشد که  1خردهمؤلفه حمایتی را
میسنجد .این خردهمؤلفهها عبارتند از :والدین ،معلمان ،همکالسیها ،دوستان نزدیک ،و
کارکنان و افراد حاضر در مدرسه .مؤلفان شاخص آلفای پرسشنامه را در دانشآموزان
دبیرستانی معادل  /12محاسبه کردهاند .همچنین پایایی بازآزمایی را که بین  9تا  91هفته
بعد اجرا شده ،در دانشآموزان ردههای پایینتر بین  /21تا  /29گزارش کردهاند .برای
بهدست آوردن روایی ،سازندگان همبستگی بین این پرسشنامه و پرسشنامه مهارتهای

اجتماعی ( )ssrs3گرشام و الیوت )9111( 4را معادل با  /14محاسبه کردهاند که در
سطح  P<001معنادار است .برای محاسبه روایی پرسشنامه ،بین این پرسشنامه و پرسشنامه

حمایت اجتماعی واکس و همکاران )9191( 1همبستگی گرفته شد که میزان آن  /49به دست
آمد که در سطح  P<005معنادار است .همچنین ضریب همسانی درونی پرسشنامه در
پژوهش حاضر ،از طریق محاسبه آلفای کرونباخ  /14و از طریق ضریب گاتمن (تنصیف)
نیز  /91به دست آمد .در پژوهش حاضر از خردهمقیاس حمایت همکالسی این پرسشنامه
استفاده شد.
پرسشنامهی کمالگرایی استابر و همکاران :کمالگرایی منفی در این پژوهش از طریق
پرسشنامه کمالگرایی که توسط استابر 1و همکاران (2112؛ به نقل از پورسید)9311 ،
طراحی شده است ،ارزیابی میشود .این پرسشنامه (شامل کمالگرایی مثبت و منفی) شامل
ده سؤال است .علیزاده ( ) 9399ضرایب پایایی این پرسشنامه را از طریق آلفای کرونباخ
برای دو بخش آن به ترتیب  /94و  /91محاسبه کرده است .وی برای محاسبه ضریب روایی
همزمان این پرسشنامه ،همبستگی مادهها با مقیاس کمالگرایی اهواز (نجاریان ،عطاری و
زرگر )9391 ،را محاسبه کرده است .نتایج نشان داد که تالش برای به کمال رسیدن -/13
1. CHILD AND ADOLESCENT SOCIAL SUPPORT SCALE
2. Malecki,Demaray, and Elliott.
3. Social Skills Rating System
4. Gresham & Elliott
5. Vaux
6. Stoeber
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و واکنشهای منفی به عدم رسیدن به کمال  ،/19با مقیاس کمالگرایی اهواز همبستگی
دارد که در سطح  P<001معنادار است .در پژوهش حاضر ضریب همسانی درونی
پرسشنامه از طریق محاسبه آلفای کرونباخ  /94و از طریق ضریب گاتمن (تنصیف) نیز /21
به دست آمد.
پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر :این پرسشنامه توسط شرر 9و همکارانش در سال
 9192ساخته شد و دارای  23ماده است که  92ماده آن مربوط به خودکارآمدی عمومی و
 1ماده دیگر مربوط به تجارب خودکارآمدی در موقعیتهای اجتماعی است (نجفی و
فوالدچنگ .)9391 ،در پژوهش حاضر از مقیاس  92مادهای استفاده شد .پرسشنامه
خودکارآمدی عقاید فرد مربوط به تواناییاش برای غلبه بر موقعیتهای مختلف را
اندازهگیری میکند .این پرسشنامه بر پایه مقیاس پنج رتبهای لیکرت تنظیم شده است
(کامالً مخالف نمره  ،9و پاسخ کامالً موافق نمره  .)1شرر و همکارانش ( )9192آلفای
کرونباخ این پرسشنامه را  1/91بهدست آوردند و برای سنجش اعتبار سازه مقیاس
خودکارآمدی از همبستگی آن با مقیاس کنترل درونی-بیرونی راتر ،خردهمقیاس

I-E

گویینال و بیتی در  ،9111مقیاس درجه قابلیت اجتماعی مارلو و کراو در  ،9114مقیاس
بیگانگی ازخود بارون در  9113و مقیاس شایستگی فردی روزنبرگ در  9111استفاده
کردند .کرامتی ( )9391آلفای کرونباخ آن را در نمونههای ایرانی  1/91بهدست آورد .در
پژوهش حاضر ضریب همسانی درونی پرسشنامه از طریق محاسبه آلفای کرونباخ  /99و از
طریق ضریب گاتمن (تنصیف) نیز  /91به دست آمد.

نتایج
پیش از انجام تحلیلهای اصلی ،چند تحلیل اولیه جهت کسب بینشهای مقدماتی در
ارتباط با دادهها انجام گرفت .یافتههای توصیفی مربوط به میانگین ،انحراف معیار ،حداقل

1. Sherer
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و حداکثر نمرات آزمودنیها روی متغیرهای پژوهش در جدول  9و ماتریس همبستگی
متغیرهای الگو در جدول  2نشان داده شده است.
جدول  .1یافتههای توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش برای کل آزمودنیها
آمارهها

میانگین

انحراف معیار

حداقل نمره

حداکثر نمره

کمالگرایی ناسازگارانه

9191149

4919991

1

31

حمایت همکالسی

4299119

99911391

92

22

خودکارآمدی

1191191

1911191

21

94

فرسودگی

3199119

93919293

4

22

متغیرها

همانگونه که مندرجات جدول  9نشان میدهند شاخص های توصیفی از جمله میانگین
و انحراف معیار ،برای کل نمونه در متغیرهای ،کمالگرایی ،حمایت همکالسی به عنوان
متغیرهای پیشبین و خودکارآمدی به عنوان متغیرهای میانجیگر ،و متغیر فرسودگی
تحصیلی به عنوان متغیر وابسته آورده شده است.
جدول  .2ماتریس ضرایب همبستگی متغیرهای الگو
متغیرها

3

4

2

** -1/22

** 1/39

1

کمالگرایی ناسازگارانه

-1/12

2

حمایت همکالسی

-

3

خودکار آمدی

-

-

4

فرسودگی تحصیلی

-

-

**

1/91

**

- 1/99

**

- 1/49

**p<1/10

*p< 1/10

جدول شماره  2نشان میدهد انگاره مفروض روابط میان متغیرهای به مقدار زیادی
مطابق با مسیرهای مورد انتظار میباشند ،و روابط معنیدار است .این تحلیلهای همبستگی
بینشی در ارتباط با روابط دومتغیری بین متغیرهای پژوهش را فراهم آوردهاند .جهت
آزمودن همزمان انگاره روابط مفروض در پژوهش حاضر ،روش تحلیل مسیر اعمال
گردیده است.
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برازندگی مدل پژوهش :برای آزمون مدل پیشنهادی ،پس از بررسی مفروضههای مدلیابی
مسیر یعنی نرمالبودن متغیرها و خطیبودن رابطه میان متغیرها آزمون مدل اجرا شد.
استیونس ( )2112استفاده از آزمون شاپیرو-ویلک 9را برای بررسی نرمالبودن پیشنهاد می-
کند (میرز 2و همکاران2111 ،؛ ترجمه شریفی و همکاران )9319 ،که در این پژوهش مورد
استفاده قرار گرفت .در جدول شماره  3آمارههای آزمون شاپیرو-ویلک آورده شدهاند.
جدول  .3آمارههای شاپیرو-ویلک جهت تعیین مفروضه نرمال بودن
متغیر

آماره

معنیداری

حمایت همکالسی

/111

/92

کمالگرایی ناسازگارانه

/123

/111

خودکارآمدی

/199

/111

فرسودگی تحصیلی

/119

/114

جدول  3نشان میدهد که معنیداری آزمون برای متغیرهای حمایت همکالسی و
فرسودگی تحصیلی بزرگتر از مقدار پیشنهادی استیونس (2112؛ به نقل از میرزو
همکاران )p > 1/119 ،2111 ،است ،بنابراین برای متغیرهای ذکر شده مفروضه نرمال بودن
تایید میشود؛ اما برای متغیرهای خودکارآمدی و کمالگرایی ناسازگارانه اینگونه نیست.
زمانی که توزیع دادهها نرمال نبوده یا کجی داشته باشد (که تقریباً همیشه چنین است)،
گروههای نمونه با حجم بزرگتر نیاز است (هومن .)9313 ،گرچه بهنظر میرسد حجم
بزرگ نمونه نگرانی در رابطه با نرمال بودن را برطرف میکند ،با اینحال در مورد
متغیرهایی که از مفروضه نرمال بودن تخطی داشتند ،تبدیل صورت گرفت .برای تبدیل
دادهها روشهای مختلف وجود دارد .در این پژوهش تبدیل دادههای غیرنرمال بر پایه
لگاریتم  391انجام شد .جهت بررسی خطیبودن روابط بین متغیرها ،استفاده ازنمودار
پراکندگی دومتغیری متداولترین روش است .در متغیرهایی که هم بهصورت نرمال توزیع

1. Shapiro–Wilk
2. Meyers
3. Log 10
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شدهاند و هم رابطه خطی با هم دارند ،نمودار پراکندگی شبیه تخممرغ یا بیضیشکل است
(میرز و همکاران .) 2111 ،در پژوهش حاضر بررسی نمودارهای پراکندگی بین متغیرها
نشان داد که مفروضه خطیبودن روابط برقرار میباشد.
به منظور بررسی برازندگی مدل ،از شاخصهای برازندگی موجود در جدول  4استفاده
شد.
جدول  .4برازش الگوی پیشنهادی و نهایی با دادهها بر اساس شاخصهای برازندگی
P

GFI

AGFI

IFI

TLI

CFI

2/433

1

2/433

/113

/993

0/979

0/993

0/997

0/993

الگوی پیشنهادی

NFI

الگو

0/933

df

RMSEA

برازندگی

2


df

0/094

شاخص

2

در جدول شماره  4مشاهده میشود که شاخصهای برازش بسیار خوبی بهدست آمده
است ،و این حاکی از برازش مناسب دادهها با این الگو میباشد .همانطور که در جدول
مشخص است میزان شاخص برازندگی  GFIبرابر با  ،1/119شاخص تعدیلشده برازندگی
AGFIبرابر با  ،1/121شاخص برازش مقایسهای  CFIبرابر با  ،1/113شاخص برازش نرمال-
شده  NFIبرابر با  ،1/199شاخص برازش فزاینده  IFIبرابر با  ،1/113و جذر برآورد خطای
تقریب

RMSEA

برابر با  /114بهدست آمد .هو و بنتلر ،9111( 9به نقل از هومن ،احدی،

سپاهمنصور و شیخی )9391 ،پیشنهاد میکنند زمانی که میزان  CFI ،GFIو  IFIبزرگتر از
 1/11و  RMSEAکوچکتر از  1/19باشد ،نشاندهنده برازش مناسب و کافی مدل است .در
شکل  ،9طرح مدل به همراه ضرایب استاندارد مسیرهای مستقیم آورده شدهاست.

1. Hu & Bentler
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خودکارآمدی

/12
-/39

حمایت همکالسی

-/11
فرسودگی
-/27

تحصیلی
/21

کمالگرایی
ناسازگارانه
شکل  .1مقادیر استانداردشده مدل مسیر نهایی فرسودگی تحصیلی

در جدول شماره  1نیز ضرایب استاندارد مسیرهای مستقیم الگوی نهایی آورده شدهاند.
جدول  :9مسیرها و ضرایب مستقیم استاندارد در الگوی نهایی
β

P

کمالگرایی

>-----

خودکار آمدی

-/222

1/119

حمایت همکالسی

>-----

خودکار آمدی

/929

1/111

خودکارآمدی

>-----

فرسودگی تحصیلی

-/314

1/119

کمالگرایی

>-----

فرسودگی تحصیلی

/291

1/119

حمایت همکالسی

>-----

فرسودگی تحصیلی

-/991

1/111

مسیرهای مستقیم الگوی نهایی

در جدول شماره  1مشاهده میشود که بیشترین ضریب تأثیر مستقیم به سمت
فرسودگی تحصیلی ،مربوط به متغیر خودکارآمدی و کمترین ضریب تأثیر مستقیم به سمت
فرسودگی تحصیلی مربوط به حمایت همکالسی میباشد.
یافتههای مربوط به روابط غیرمستقیم :در این بخش به بررسی روابط واسطهای از طریق
روش بارون و کنی ،)9191( 9پرداخته میشود .شرایط اساسی این شیوه ،معنادار بودن
1. Baron, and Kenny
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همبستگیهای ساده میان متغیرهای موجود در روابط مورد آزمون است .مطابق با جدول 2
ضرایب همبستگی ساده میان متغیرهای مدنظر معنادار میباشد .این روابط پیشنیازهای
اساسی مورد نظر بارون و کنی ( )9191را برآورده میسازند .گام بعدی استفاده از روش
رگرسیون سلسلهمراتبی برای بررسی روابط میانجی میان متغیرها میباشد.
جدول  .6نتایج ضرایب رگرسیون سلسلهمراتبی در دو مرحله در بررسی نقش متغیر میانجیگر
ضرایب غیراستاندارد

مدل
9

2

ضرایب استاندارد

B

خطای معیار

Beta

معنی

t

داری

ثابت

249224

29911

-

999119

1/119

کمالگرایی

.919

.929

.391

29312

1/119

ثابت

119931

49441

-

919124

1/119

کمالگرایی

.112

.994

.911

49142

1/119

خودکارآمدی

-.199

.119

-.421

-919192

1/119

R
1/39

1/12

جدول  1نشان میدهد که کمالگرایی و خودکارآمدی ،هر دو ،همزمان به عنوان
متغیرهای پیشبین فرسودگی تحصیلی در معادله رگرسیون قرارگرفتهاند .مندرجات جدول
فوق نشان میدهند ،وقتی متغیر خودکارآمدی به عنوان متغیر پیشبین دوم به متغیر کمال-
گرایی اضافه میگردد ،ضریب رگرسیون متغیر پیشبین اول (کمالگرایی) مقداری کاهش
مییابد و همچنان معنیدار باقی میماند .این حالت اثر واسطهای ناقص خودکارآمدی را در
این رابطه مورد تأیید قرار میدهد.
جدول  .7نتایج ضرایب رگرسیون سلسلهمراتبی در دو مرحله در بررسی نقش متغیر میانجیگر
ضرایب غیراستاندارد

مدل
9

2

ضرایب استاندارد

B

خطای معیار

Beta

t

معنی
داری

ثابت

499219

29342

-

219111

1/119

حمایت همکالسی

-.293

.113

-.921

-49123

1/119

ثابت

919124

39292

-

229412

1/119

حمایت همکالسی

-.93

.142

-.911

-29232

1/119

خودکارآمدی

-.111

.112

-.414

-999119

1/119

R
1/99

1/41
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جدول  2نشان میدهد که حمایت همکالسی و خودکارآمدی ،هر دو ،همزمان به
عنوان متغیرهای پیشبین فرسودگی تحصیلی در معادله رگرسیون قرار گرفتهاند .همانگونه
که مندرجات جدول فوق نشان میدهند ،وقتی متغیر خودکارآمدی به عنوان متغیر پیشبین
دوم به متغیر حمایت همکالسی اضافه میگردد ،مقدار ضریب رگرسیون متغیر پیشبین اول
(حمایت همکالسی) کاهش مییابد ،اما ضریب آن همچنان معنیدار باقی میماند .این
حالت اثر واسطهای ناقص خودکارآمدی را در این رابطه مورد تأیید قرار میدهد.

بحث
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه علّی حمایت اجتماعی و کمالگرایی ناسازگارانه با
فرسودگی تحصیلی با میانجیگری خودکارآمدی در دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه
شهید چمران اهواز انجام گرفت .همانگونه که مشاهده شد ،الگوی پیشنهادی از برازش
خوبی برخوردار بوده و فرضیات مربوط به روابط مستقیم و غیرمستقیم مورد تأیید قرار
گرفتند.
مطابق با یافتههای پژوهش حاضر ،پژوهشهایی به بررسی رابطه ساده میان کمالگرایی
و فرسودگی تحصیلی پرداخته و آن را مورد تأیید قرار میدهند .به طور مثال شهبخش
( ،)9391پورسید ( ،)9311ساویز ( .)9319در تبیین نتیجهی این فرضیه میتوان گفت که
کمالگرایی ناسازگارانه شامل انتخاب معیارهای باال و غیرواقعی در زمینههای مختلف مانند
امور تحصیلی ،نگرانی بیش از اندازه در مورد اشتباهات خود ،تفاوت زیاد بین عملکرد و
معیارهای فردی ،تردید وسواسی دربارهی اعمال شخصی و انگیزش برای اجتناب از پیامد-
های منفی به جای انگیزش برای رسیدن به پیامدهای مثبت است (انز و کاکس.)2112 ،9
فرضیه بعد ،رابطه غیرمستقیم کمالگرایی ناسازگارانه با فرسودگی تحصیلی ،از طریق
متغیر میانجیگر خودکارآمدی بود .رابطه کمالگرایی ناسازگارانه با فرسودگی تحصیلی
در پژوهشهایی مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است ،از جمله پورسید ( ،)9311شهبخش

1. Enns, & Cox
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( )9311و ژانگ و همکاران ()2112؛ اما مکانیزم تأثیر کمالگرایی ناسازگارانه بر
فرسودگی در پژوهش حاضر ،از طریق میانجیگری متغیر خودکارآمدی روشن شد.
بشارت و همکاران ( )9311نشان دادهاند که خودکارآمدی در رابطه بین کمالگرایی و
اضطراب رقابتی به عنوان واسطه عمل میکند .یکی از سبکهای رفتاری و شناختی کمال-
گرایان ،نگرانی فراگیر درباره کامل نبودن است .در دانشگاه ،بازخوردهای عملکرد
تحصیلی فراوان و متنوع هستند؛ مثالً کوئیزهای هفتگی یا ماهیانه ،امتحانات میانترم و
پایانترم ،رقابتهای ساالنه برای دریافت بورسهای تحصیلی و  . ...بنابراین تصور خود
( )self-imageبیعیبی که دانشجویان در ذهن حفظ کردهاند ،به راحتی دستخوش تغییر
میشود ،یا با اشتباهات و بیدقتیها و یا با مشکالت واقعی در موضوعات خاص (ژانگ و
همکاران .)2112 ،بهطور کلی ،زندگی رویدادهای بالقوه تهدیدکنندهای مثل امتحانات به
همراه دارد و ادراک کارایی شخصی (خودکارآمدی) در تعیین این امر که این رویدادها
چقدر استرس و اضطراب برای فرد به بار میآورند ،نقش مهمی ایفا میکند« .تهدید» به
جای اینکه ویژگی ثابت رویدادها باشد ،همیشه بستگی دارد به رابطهای که فرد با تکلیف
برقرار کرده است .اگر کسی بداند که تواناییهای کنار آمدن او نمیتوانند از پس
ضروریات یک رویداد برآیند ،این آگاهی افکار ناکامی ،انگیختگی هیجانی ،احساس
پریشانی و اضطراب به بار میآورد (بندورا9193 ،9؛ بندورا و همکاران9191 ،؛ الزاروس،2
9119a؛ به نقل از ریو2111 ،؛ ترجمه سید محمدی .)9391 ،هاماچک ( )9129مشاهده
نمود که افراد کمالگرا در مورد کارهای در دست اقدام خود اضطراب بسیار باالیی دارند.
به زعم آنان ،این کارها و وظایف باید به طور کامل و مطلقاً خوب انجام شود .کوششهای
این افراد ،حتی در بهترین حالت خود ،هرگز به اندازه کافی خوب نیست .این افراد برای
خود استانداردها و اهداف دشواری را تعیین میکنند که فراتر از تواناییهایشان است .به
اعتقاد بندورا برخی افراد پیوسته میکوشند تا کارهایی فراتر از تواناییهایشان انجام دهند و
در نتیجه ناکام و مأیوس میشوند و احتماالً سرانجام از همه چیز دست میکشند (السون و
1. Bandura
2. Lazarus
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هرگنهان2111 ،9؛ ترجمه سیف .)9319 ،در واقع کمالگرایان ناسازگار ،با خودانتقادی
شدید ،تعیین معیارهای فراتر از سطح توانایی ،تعلّل در انجام کارها ،و رویههای نادرست
اینچنینی ،سطوح اضطراب خود را افزایش داده ،و خودکارآمدی خویش را کاهش
میدهند و بدین طریق زمینه برای بروز فرسودگی تحصیلی در اینگونه افراد بیشتر فراهم
میگردد.
دیگر فرضیه پژوهش ،اثر حمایت اجتماعی بر فرسودگی تحصیلی بود .مطابق با یافته-
های پژوهش حاضر ،پژوهش هایی به بررسی رابطه ساده میان حمایت اجتماعی و
فرسودگی تحصیلی پرداخته و آن را مورد تأیید قرار میدهند .بهطور مثال پورسید (،)9311
ساویز ( .)9319در خصوص نقش حمایت اجتماعی در رابطه با استرس و فرسودگی ،تبیین-
های مختلفی چون نقش سپر داشتن ،میانجیگر ،و پیشگیریکننده و  ...مورد بحث و
بررسی قرار گرفتهاند .حمایت اجتماعی مفهومی است که فرد را در برخورد با استرسهای
محیطی یاری میکند .محققان ثابت کردهاند که افراد با ارتباطات اجتماعی بیشتر ،دارای
سالمتی و زندگی طوالنی ،مفیدتر و پربارتر از آنهایی هستند که از این روابط محرومند.
افرادی که تحت فشارهای محیطی قرار دارند با فراهم کردن حمایت اجتماعی برای
یکدیگر ،قادر میشوند فشارهای شدید را کنترل کنند و تا حدی از شدت آنها بکاهند.
همانطور که میدانیم ،فرسودگی نتیجه استرس مزمن تلقی میشود.
همچنین اثر غیرمستقیم حمایت اجتماعی بر فرسودگی تحصیلی ،از طریق
خودکارآمدی ،مورد تأیید قرار گرفت .فوالدوند و همکاران ( )9399در پژوهشی به این
نتیجه دست یافتهاند که رابطه بین حمایت اجتماعی و سالمت جسمانی-روانی ،از طریق
متغیر خودکارآمدی تحصیلی میانجیگری میشود .همچنین در پژوهش دانیلسن (،)2111
شایستگی تحصیلی و خودکارآمدی عمومی در رابطه بین حمایت همکالسی و رضایت از
زندگی نقش میانجی را ایفا کردها ند .در پژوهش حاضر نیز ،مکانیزم اثر حمایت اجتماعی
بر فرسودگی تحصیلی ،با میانجیگری متغیر خودکارآمدی روشنتر شد .تعامل مثبت
1. Olson & Hergenhahn

21

فصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی ،سال ششم ،شمارة  ،24زمستان 1334

دانشآموزان (یا دانشجویان) با همدیگر ،ممکن است نیاز به شایستگی و خودگردانی را از
طریق تمرکز اشتراکی بر فعالیتهای یادگیری پرورش دهد .با اشتراک گذاشتن روشهای
حلّ مساله ،دادن و گرفتن پاسخهای مثبت درباره تکالیف ،فراهم نمودن نگرشهای مثبت
درباره تکالیف درسی ،و ترغیب و تشویق گفت و گو و همیاری دانشآموزان
(دانشجویان) ،حمایت اجتماعی همکالسی میتواند پشتیبانی مؤثری را در زمینه یادگیری
ارائه دهد (دانیلسن .)2111 ،حمایت اجتماعی میتواند از طرق مختلفی چون دادن تشویق و
تنبیهها هنگام درگیر بودن در فعالیتها بر میزان خودکارآمدی تحصیلی فرد اثر بگذارد.
پسخوراند دریافتشده از دیگران و میزان اطمینانبخشی دریافتشده از دیگران راجع به
میزان توانایی فرد برای انجام فعالیتهای تحصیلی ،میتواند میزان خودکارآمدی تحصیلی
فرد را باال ببرد و بر باور فرد راجع به میزان تواناییاش برای انجام فعالیتهای تحصیلی،
کنترل و تسلّط بر آنها اثر بگذارد (فوالدوند و همکاران) .این خودکارآمدی میتواند
زمینهساز کاهش فرسودگی در فرد شود .میجر 9و همکاران (به نقل از فوالدچنگ)9392 ،
معتقدند که باورهای خودکارآمدی بر میزان تالش و مدت زمانی که فرد در مواجهه با
موانع وتجارب ناخوشایند صرف میکند ،تأ ثیر دارند .میزان تالش و پشتکاری که هر فرد
صرف انجام یک تکلیف میکند تحت تأثیر میزان باورهای خودکارآمدی اوست .یعنی
اگر فردی احساس کند که میتواند از عهده انجام یک تکلیف برمیآید برای انجام آن
تالش خواهد کرد ،در غیر اینصورت ،با کمترین تالشی دست از کار خواهد کشید.
خودکارآمدی تعیین کننده میزان تالش افراد ،پشتکار و سرسختی آنها در رویارویی با
موانع و مقاومت در برابر موقعیتهای دشوار است .هر قدر احساس خودکارآمدی در فرد
بیشتر باشد ،تالش و پافشاری بیشتری برای انجام کار خواهد داشت و همچنین میزان تنش
واضطراب نیز کاسته خواهد شد .بنابراین کارآیی خود تأثیر عمیقی بر سطح نهایی انجام
کار خواهد داشت (پاجاریز وشانک2119 ،2؛ به نقل از خاطری .)9394 ،همچنین هر چقدر
میزان باورهای خودکارآمدی فرد باالتر باشد ،واکنش منفی او در برابر شکست کمتر
1. Major
2. Pajares&Schunk
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خواهد بود .این افراد شکست را نشانه عدم توانایی نمیپندارند ،بلکه آن را نشانه عدم
تالش میدانند و در نتیجه به خاطر شکست مأیوس نمیشوند (فوالدچنگ .)9392 ،بنابراین
به نظر میرسد که حمایت همکالسی با افزایش سطح خودکارآمدی میتواند در کاهش
فرسودگی تحصیلی نقش داشته باشد.
از جمله محدودیت های پژوهش حاضر ،استفاده از پرسشنامه به عنوان ابزار ،و مقطعی
بودن پژوهش است که استنباط علیت را دشوار میسازد.
با توجه به نقش ویژگی کمالگرایی ناسازگارانه در ایجاد فرسودگی تحصیلی ،پیشنهاد
میشود مداخالتی در این زمینه انجام بپذیرد .نخست اینکه پیشنهاد میشود کارگاههای
آموزشی مفید و مؤثری درباره شناخت ماهیت کمالگرایی و تمایز کمالگرایی سازگارانه
از ناسازگارنه برگزار شود و شیوههای کنار آمدن با کمالگرایی ناسازگارانه و تبدیل آن به
کمالگرایی سازگارانه آموزشهای الزم داده شود .دوم ،اینکه با توجه به نقش انتظارات
سختگیرانه در ایجاد و تداوم کمالگرایی ناسازگارانه ،پیشنهاد میشود که اساتید گرامی
انتظارات خود از دانشجویان را تعدیل کنند (بدون اینکه آنها را پایین بیاورند ،از جنبه
سختگیرانه آنها بکاهند) .با توجه به نقش دریافت حمایت اجتماعی از جانب همکالسی-
ها در کاهش فرسودگی تحصیلی ،به دانشجویان عزیز پیشنهاد میشود که نسبت به
همکالسیهای خود بیتفاوت نباشند و در انجام تکالیف درسی به دوستان خود کمک
کنند و تا جای ممکن فعالیت های مشارکتی با هم انجام بدهند.
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