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Abstract
Introduction: The purpose of this study was to the relationship between goal orientation and 
academic procrastination with academic burnout with emphasis on the mediating role of academic 
self-regulation in nursing students.
Methods: The research method is correlation using structural equation modeling. The statistical 
population of the study consisted of all nursing students of Bojnourd University of Medical Sciences 
in the academic year 98-99, out of which 303 students were selected by stage cluster sampling. 
Research instruments included: Maslash & Jackson (1981) Burnout Questionnaire, Solomon & 
Rathblom (1984) Academic Procrastination Scale, Pintrich & De Groot (MSLQ) Learning Inventory 
Questionnaire (1990) and Orientation Assessment Questionnaire Targets by Elliott and McGregor 
(2001), all of which had acceptable validity and reliability. In order to analyze the data from the 
software Amos-24 was used.
Results: The results showed that all indicators of the research model are in the desired range. 
In general, fit indices are in acceptable ranges. Also, the relationship between goal orientation 
and academic procrastination with academic burnout is not significant, but there is a significant 
relationship between academic self-regulation and academic burnout. Academic self-regulation also 
mediates between goal orientation and academic burnout, but academic self-regulation does not 
mediate between academic procrastination and academic burnout.
Conclusions: The officials of medical universities should pay serious attention to the issue of 
students' academic burnout and prepare appropriate plans in the form of long-term plans to reduce it.
Keywords: Academic self-regulation, Procrastination, Goal orientation, Academic burnout.
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چکیده
مقدمــه: پژوهــش حاضــر بــا هــدف، رابطــه جهت گیــری هــدف و اهمــال کاری تحصیلــی بــا فرســودگی تحصیلــی بــا تأکیــد بــر نقــش 

میانجــی خودتنظیمــی تحصیلــی در دانشــجویان پرســتاری انجــام گرفــت.
ــه  ــه آمــاری پژوهــش شــامل کلی ــادالت ســاختاری اســت. جامع ــا اســتفاده از مدل ســازی مع روش کار: روش پژوهــش همبســتگي ب
ــا روش  ــان آن هــا تعــداد 303 نفــر ب ــورد در ســال تحصیلــی 99-1398 کــه از می ــوم پزشــکی بجن دانشــجویان پرســتاری دانشــگاه عل
ــی مســلش و  ــد از: پرسشــنامه فرســودگی تحصیل ــارت بودن ــای پژوهــش عب ــه ای انتخــاب شــدند. ابزاره ــری خوشــه ای مرحل نمونه گی
ــری  ــرای یادگی ــزش ب ــای انگی ــنامه راهبرده ــوم )1984(، پرسش ــولومون و راثبل ــی س ــال کاری تحصیل ــاس اهم ــون )1981(، مقی جکس
)MSLQ( پینتریــچ و دی گــروت )1990( و پرسشــنامه ســنجش جهت گیری هــای هدفــی الیــوت و مــك گرگــور )2001( کــه همگــي از 

ــد. ــزار Amos-24 اســتفاده گردی ــا از نرم اف ــل داده ه ــه  و تحلی ــه  منظــور تجزی ــد. ب ــوردار بودن ــي برخ ــي قابل قبول ــار و پایای اعتب
ــی  ــت کل ــد. در حال ــرار دارن ــوب ق ــه مطل ــق، در دامن ــده تحقی ــن  ش ــدل تدوی ــاخص های م ــام ش ــان داد تم ــج نش ــا: نتای ــه ه یافت
ــا  ــی ب ــال کاری تحصیل ــدف و اهم ــری ه ــن جهت گی ــه بی ــن رابط ــند. همچنی ــول می باش ــای موردقب ــرازش در دامنه ه ــاخص های ب ش
ــرار اســت.  ــی داری برق ــی رابطــه معن ــی و فرســودگی تحصیل ــن خودتنظیمــی تحصیل ــا بی ــی دار نمی باشــد ام ــی معن فرســودگی تحصیل
ــی  ــا خودتنظیم ــد ام ــا می کن ــی ایف ــودگی تحصیل ــدف و فرس ــری ه ــن جهت گی ــی بی ــش میانج ــی نق ــی تحصیل ــن خودتنظیم همچنی

ــد. ــا نمی کن ــی ایف ــودگی تحصیل ــی و فرس ــال کاری تحصیل ــن اهم ــش میانجــی بی ــی نق تحصیل
نتیجه گیــری: مســئولین دانشــگاه های علــوم پزشــکی موضــوع فرســودگی تحصیلــی دانشــجویان را بــه  طــور جــدی مــورد توجــه قــرار 

دهنــد و برنامه ریزی هــای مناســبی را در قالــب برنامه هــای بلندمــدت بــرای کاهــش آن تــدارک ببیننــد.
کلیدواژه ها: خودتنظیمی تحصیلی، اهمال کاری، جهت گیری هدف، فرسودگی تحصیلی.

مقدمه
ــعه  ــای توس ــه زیربن ــر جامع ــت ه ــم و تربی ــام تعلی ــروزه نظ ام
ــر  ــر ب ــه شــمار مــی رود )1(. از آنجــا کــه عوامــل مؤث اجتماعــی ب
یادگیــری بســیار گســترده اســت، شناســایی ایــن عوامــل در رفــع 
ــیار  ــی بس ــتم آموزش ــود در سیس ــایی های موج ــکالت و نارس مش
مهــم می باشــد. مطالعــه حــوزه تحصیلی دانشــجویان از آنجــا دارای 
اهمیــت اســت کــه دانشــجویان بــه  عنــوان قشــر تحصیل کــرده ای 

شــناخته می شــوند کــه بدنــه اقتصــادی و اجتماعــی کشــور توســط 
ــت  ــدی در نهای ــه ناکارآم ــروز هرگون ــود و ب ــاخته می ش ــان س آن
ــه ضــرر کشــور می باشــد )2(. از نظــر بســیاري از پژوهشــگران  ب
ــود زمــان،  ــا هم کالســی، کمب ــت ب ــات، رقاب عواملــي چــون امکان
ارتبــاط بــا هم کالســی ها، محیــط کالس، شــرایط تحصیلــي 
ــترس  ــد اس ــی می توان ــای بالین ــده و دوره ه ــغل آین ــاب ش و انتخ
زیــادي بــه دانشــجویان پرســتاری تحمیــل کــرده و تحــت عنــوان 
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ــد  ــان داده ان ــات نش ــد )3(. تحقیق ــرح باش ــترس زا مط ــل اس عوام
ــل  ــتاري و عوام ــجویان پرس ــده دانش ــترس های ادراک  ش ــه اس ک
متعــدد ماننــد نارســایي حمایــت اجتماعــي، اســترس بیــش  از اندازه 
و ویژگــي شــخصیتي افــراد، فشــارهاي خانــواده، روابــط اجتماعــي 
ــر دانشــکده  ــم ب ــي حاک ــز جــو منف ــای اجتماعــي و نی و محیط ه
ــد باعــث فرســودگي تحصیلــي  شــود و نقــش مهمــي در  می توان

ــروز آن دارد )4(. ب
امــروزه فرســودگی تحصیلــی از عوامــل مهــم تأثیرگــذار و 
کاهش دهنــده عملکــرد تحصیلــی می باشــد )5(. فرســودگی 
ــتگی  ــاس خس ــاد احس ــی ایج ــه معن ــجویان ب ــی در دانش تحصیل
ــرش  ــتن نگ ــه نداش ــی و مطالع ــف درس ــام تکالی ــه انج ــبت ب نس
ــی  ــی تحصیل ــل و احســاس بی کفایت ــه تحصی ــه نســبت ب بدبینان
ــودگی  ــه فرس ــه مطالع ــت ک ــد اس ــن )5( معتق ــت )6(. نیوم اس
ــرا  ــت، زی ــی اس ــیار مهم ــوع بس ــجویان موض ــی در دانش تحصیل
ــه ی  ــجویان، رابط ــف دانش ــی ضعی ــرد تحصیل ــم عملک ــد فه کلی
دانشــجویان بــا دانشــگاه و شــوق و اشــتیاق آن هــا نســبت بــه ادامه 
تحصیــل اســت. فرســودگی تحصیلــی در واقــع پاســخ و واکنــش 
ــه در  ــت ک ــدیدی اس ــاد و ش ــترس های ح ــه اس ــبت ب ــی نس منف
ــی کــه از  ــاد و خــارج از توان ــه دلیــل خواســته های زی آن اغلــب ب
افــراد می شــود احســاس خســتگی هیجانــی و جســمانی در آن هــا 
ــه  ــر ب ــد منج ــی می توان ــودگی تحصیل ــد )7(. فرس ــاد می کنن ایج
ــا  ــرای انجــام فعالیت ه ــرژی الزم ب ــارکت و کاهــش ان ــدم مش ع
شــود )5(. به گونــه ای کــه دانشــجویان دچــار فرســودگی تحصیلــی 
ــی  ــای آموزش ــا و برنامه ه ــرکت در کالس ه ــرای ش ــزه ای ب انگی
ــه  تراشــی  ــرای عملکــرد ضعیــف تحصیلــی خــود بهان ــد و ب ندارن
ــر  ــخگویی در براب ــئولیت پذیری و پاس ــس مس ــذا ح ــد و ل می کنن

ــدارد )8(. ــراد وجــود ن ــن اف ــف خــود در ای عملکــرد ضعی
یکــی از متغیرهایــی کــه بــا فرســودگی تحصیلــی در ارتبــاط اســت 
ــرد  ــود عملک ــاي نب ــه معن ــت و ب ــل ورزی( اس ــال کاری )تعل اهم
خودتنظیمــی و گرایــش رفتــاري بــراي بــه تأخیــر انداختــن آنچــه 
بــراي رســیدن بــه هــدف ضــروري اســت، تعریــف می شــود و یك 
ــراي دانشــجویان دانشــگاه محســوب می شــود.  مشــکل جــدي ب
بــه تأخیــر انداختــن یــا بــه تعویــق انداختــن عملــي کــه شــخص 
ــا همــان تعلــل ورزي موجــب می شــود فــرد  ــد انجــام دهــد ی بای
ســطحي از اضطــراب ناشــي از تعلــل ورزي را نیــز تجربــه می کنــد 
ــکاران )11(،  ــد باومیســتر و هم ــراد مانن )9 ،10(. ازنظــر برخــي اف
ــوده  ــي ب ــای منف ــم هیجان ه ــراي تنظی ــردي ب ــل ورزي راهب تعل

ــا از  ــد ت ــك می کن ــراد کم ــه اف ــذرا ب ــورت گ ــه  ص ــت کم ب و دس
هیجان هــای منفــي دور شــوند و احســاس بهتــري را تجربــه کننــد 
ــکار، هیجان هــا و  ــر اف ــرل شــدید ب ــي در کنت ــز نوعــي توانای و نی

عملکــرد در راســتاي اســتانداردها اســت )11(.
در ایــن مطالعــه مــدل فرســودگی تحصیلــی بــا تأکیــد بــر 
ــری  ــوری جهت گی ــد. تئ ــه می باش ــدف موردتوج ــری ه جهت گی
هــدف از جملــه نظریه هــای انگیــزش پیشــرفت و اهــداف 
پیشــرفت  آمــده اســت یــا جهت گیری هــای دوبخشــی  هســتند و 

ــده اســت.  ــه  بخشــی مطــرح  ش ــه  صــورت س ــا ب ی
زیــادی  میــزان  بــه  انگیزشــی  جهت گیری هــای  خاســتگاه 
ــز، دودا  ــر، نیکول ــز و آرچ ــر و دوک، ایم ــای دین ــته از کاره برخاس
ــانیو )11(  ــر و کاواس ــز، تریش ــن روبرت ــز و همچنی ــز، ایم ونیکول
ــری  اســت. تئوری هــا و مدل هــای متعــددی در بحــث از جهت گی
ــا  ــه آن ه ــی هم ــته مفهوم ــا هس ــت؛ ام ــده اس ــرح  ش ــدف مط ه
ــت و رفتارهــای  ــرای فعالی ــی ب ــه چــه قصــد و نیت ــن اســت ک ای
مرتبــط بــا پیشــرفت وجــود دارد. جهت گیــری هــدف ایــن بحــث را 
مطــرح می ســازد کــه چــرا فــرد می خواهــد ده مســئله را صحیــح 
ــادرت مــی ورزد.  ــه حــل ایــن مســائل مب ــه ب ــد و چگون حــل نمای
تفــاوت ایــن دو بــا رویکــرد هــدف- محتــوی ماننــد تئــوری فــورد 
ــر  ــد ب ــوی تأکی ــدف- محت ــرد ه ــه رویک ــت ک ــن اس )12( در ای
ــی  ــود. در حال ــار می ش ــت رفت ــه هدای ــر ب ــه منج ــی دارد ک اهداف
ــرای پیشــرفت در  ــت ب ــر مقصــد و نی ــدف ب ــری ه ــه جهت گی  ک

ــد دارد )12(. ــف تأکی تکالی
از دیگــر متغیرهــای تأثیرگــذار بــر فرســودگی تحصیلــی دشــواری 
در تنظیــم هیجــان  اســت کــه در ایــن پژوهــش بــه  عنــوان یــك 
ــن  ــم ای ــیار مه ــه بس ــك نکت ــت. ی ــر اس ــی مدنظ ــر میانج متغی
ــد از  ــی در 55 درص ــی اصل ــی ویژگ ــی هیجان ــه بی نظم ــت ک اس
اختالل هــای روانــی اســت )13(. تنظیــم هیجــان بــه فرآیندهــای 
درونــی و بیرونــی مســئوالنه بــرای پــردازش، ارزیابــی و شناســایی 
از  برخــی  نتایــج   .)14( دارد  اشــاره  هیجانــی  واکنش هــای 
پژوهش هــا نشــان می دهــد کــه تنظیــم هیجــان بــا موفقیــت یــا 
عــدم موفقیــت در حوزه هــای مختلــف زندگــی مرتبــط اســت )15(. 
ــن  ــم هیجــان از مهم تری ــه تنظی ــر آن اســت ک ــی ب شــواهد حاک
متغیرهــای شــناختی مؤثــر بــر ســطح ســالمت روان اســت و رابطه 
معنــاداری بیــن چگونگــی تنظیــم هیجانــات )بــه  عنــوان جزئــی از 
هــوش هیجانــی( بــا فرســودگی تحصیلــی در دانشــجویان وجــود 
دارد. در مطالعــات مختلــف ارتبــاط مثبتــی بیــن تنظیــم شــناختی 
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ــده  ــت ش ــجویان یاف ــی در دانش ــای تحصیل ــان و موفقیت ه هیج
اســت )16(.

مطالعــات بســیاری در خصــوص فرســودگی تحصیلــی انجام شــده 
ــی  ــودگی تحصیل ــه فرس ــد ک ــان داده ش ــی نش ــت. در پژوهش اس
می توانــد منجــر بــه عــدم مشــارکت و کاهــش انــرژی الزم بــرای 
انجــام فعالیت هــا شــود )5(. ســالمال-آرو و همــکاران )17( نشــان 
ــد کــه دانشــجویان در طــي دوران تحصیــل ســطح متوســط  دادن
تــا باالیــي از فرســودگي را تجربــه می کننــد )17(. اولیویــرا، 
کارگناتــو و کامــارا )2012( نشــان دادنــد کــه نگرانــي دانشــجویان 
ــط  ــت از محی ــده شــغلي و رضای ــه دســت آوردن شــغل و آین در ب
ــي  ــودگي تحصیل ــر در فرس ــل مؤث ــه عوام ــز از جمل ــي نی آموزش
ــخص  ــه ای مش ــکاران در مطالع ــي و هم ــند )18(. میکائیل می باش
نمودنــد فرســودگي تحصیلــي بــا عملکــرد تحصیلــي رابطــه منفــي 
و معنــاداري دارد بــه ایــن معنــا کــه هرچــه فرســودگي تحصیلــي 
در دانشــجویان باالتــر باشــد عملکــرد ضعیف تــری خواهــد داشــت 
ــك  ــال کاری را ی ــر )10( اهم ــینی و خی ــل )9( و حس )19(. کاهی
ــد  ــراي دانشــجویان دانشــگاه محســوب می دانن مشــکل جــدي ب
ــل  ــه از عوام ــد ک ــز دریافتن ــکاران )20( نی )9 ،10(. وارگاس و هم
ــی دانشــجویان پرســتاری  ــده فرســودگی تحصیل ــی ایجادکنن اصل
ــودن  ــاال ب ــی و ب ــود مهــارت خودتنظیمــی هیجان ــا کمب فقــدان ی
ــت )20(. در  ــی اس ــجام تحصیل ــدم انس ــال کاری و ع ــطح اهم س
ــج  ــی )21( نتای ــرام، رحمان ــور به ــان، پ ــد بابلی ــه زاه ــش ک پژوه
ــی هــدف  ــی، جهت گزین ــن کمال گرای ــود کــه بی ــن ب حاکــی از ای
ــی دار  ــه معن ــی رابط ــودگی تحصیل ــا فرس ــی ب ــرد تحصیل و عملک
ــد  ــان دادن ــکاران )22( نش ــی و هم ــتم اوغل ــود دارد )21(. رس وج
ارتبــاط منفــی و معنــاداری بیــن خودتنظیــم گــری و ناگویــی خلقی 
وجــود دارد. همچنیــن ارتبــاط مثبــت و معنــاداری بیــن فراشــناخت 
و تعلــل ورزی بــا ناگویــی خلقــی وجــود دارد )22(. داهــم و لوتربــاخ 
ــای ایجــاد انســجام از  ــردن زمینه ه ــه فراهــم ک ــد ک )23( معتقدن
ــا توجــه  ــل خواهــد کاســت )23(. ب ــر تحصی ــرخ فرســودگی و ت ن
بــه آنچــه گفتــه شــد در ایــن مطالعــه، محقــق بــر آن اســت کــه 
ــا  ــی را ب ــال کاری تحصیل ــدف و اهم ــری ه ــن جهت گی ــه بی رابط
فرســودگی تحصیلــی بــا تأکیــد بــر نقــش میانجــی خودتنظیمــی 
تحصیلــی بررســی نمایــد و بــه ایــن ســؤال اساســی پاســخ دهــد 

کــه:
ــا  ــی ب ــال کاری تحصیل ــدف و اهم ــری ه ــن جهت گی ــا بی 1( آی

ــود دارد؟ ــی داری وج ــه معن ــی رابط ــودگی تحصیل فرس
ــا خودتنظیمــی تحصیلــی نقــش میانجــی را در رابطــه بیــن  2( آی

جهت گیــری هــدف و اهمــال کاری تحصیلــی بــا فرســودگی 
ــی دارد؟  تحصیل

روش کار
پژوهــش حاضــر از لحــاظ هــدف از نــوع پژوهش هــای بنیــادی و 
بــر اســاس روش، پژوهشــي بــر مبنــای مفروضــات همبســتگي و 
غیرآزمایشــی اســت. جامعــه آمــاری پژوهــش حاضــر شــامل کلیــه 
دانشــجویان پرســتاری دانشــگاه علــوم پزشــکی بجنــورد در ســال 
تحصیلــی 99-1398 می باشــد. بــرآورد اولیــه حاکــی از وجــود 359 
ــی  ــه ســنوات تحصیل ــی و در کلی ــن محــدوده زمان دانشــجو در ای
ــش  ــاری پژوه ــه آم ــود. نمون ــد ب ــم( خواه ــا پنج ــال اول ت )س
شــامل 303 نفــر دانشــجو )بــا اســتفاده از فرمــول محاســبه حجــم 
ــه ای  ــری خوش ــاس روش نمونه گی ــر اس ــه ب ــران( ک ــه کوک نمون
ــدا  ــا ابت ــاب آزمودنی ه ــرای انتخ ــود. ب ــاب می ش ــه ای انتخ مرحل
ــجویان  ــپس از دانش ــده و س ــاب گردی ــتاری انتخ ــکده پرس دانش
ــال  ــر س ــه نســبت دانشــجویان ه ــه ب ــا توج ــال ب ــر س ورودی ه
ــه نســبت جنســیت  ــه ب ــا توج ــتاری و ب ــه کل دانشــجویان پرس ب
ــت  ــده اند. جه ــی انتخاب ش ــورت تصادف ــه  ص ــر( ب ــر و دخت )پس
ــادالت ســاختاری  ــی مع ــل داده هــا از روش مــدل یاب تجزیه وتحلی
و بــرای تعییــن بــرازش مــدل از نرم افــزار AMOS اســتفاده 

می شــود.
ابزار

پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مسلش و جکسون )1981(
ــا  ــلش ی ــی مس ــودگی تحصیل ــاس فرس ــنامه از مقی ــن پرسش ای
ــتخراج  ــکاران )1391( اس ــدی و هم ــتمی، عاب ــزالچ توســط رس م
گردیــده اســت. طیــف پاســخگویی آن از نــوع 7 درجــه ای 
ــؤاالت 11  ــورد س ــذاری در م ــیوه نمره گ ــن ش ــه ای ــد البت می باش
ــد  ــه بع ــوق دارای س ــنامه ف ــد. پرسش ــوس می باش ــا 15 معک ت
خســتگی عاطفــی )ســؤال 1-7(، شــك و بدبینــی )ســؤاالت 9-8(، 
خودکارآمــدی تحصیلــی )ســؤاالت 10-15( می باشــد. در پژوهــش 
رســتمی و همــکاران )1391( پایایــی پرسشــنامه بــر اســاس آلفــای 
ــرای بعــد خســتگی عاطفــی )0/89(، شــك و بدبینــی  ــاخ ب کرونب
)0/84(، خودکارآمــدی تحصیلــی )0/67( و در کل )0/83( به  دســت 

 آمــده اســت.
مقیاس اهمال کاری تحصیلی سولومون و راثبلوم

ایــن پرسشــنامه را ســولومون و راث بلــوم در ســال )1984( 
ســاخته و آن را مقیــاس اهمــال کاری تحصیلــی نــام نهادنــد، ایــن 
مقیــاس را دهقانــی )1387( بــرای اولیــن بــار در ایــران به کاربــرده 
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ــه  ــه 3 مؤلف ــد ک ــه می باش ــاس دارای 27 گوی ــن مقی ــت. ای اس
ــرای  ــدن ب ــاده ش ــه اول، آم ــد: مؤلف ــرار می ده ــی ق را موردبررس
ــرای  ــدن ب ــاده ش ــه دوم، آم ــؤال، مؤلف ــامل 8 س ــات؛ ش امتحان
تکالیــف و شــامل 11 ســؤال و مؤلفــه ســوم، آمــاده شــدن بــرای 
ــن  ــد. همچنی ــؤال می باش ــامل 8 س ــه ش ــرم ک ــای پایان ت مقاله ه
در ایــن مقیاس گویــه هــای 4-6-11-13-15-16-21-23-25-

2 بــه  صــورت معکــوس نمره گــذاری می شــوند. نامیــان و حســین 
چــاری )1391( در تحقیقــی ضریــب پایایــی پرسشــنامه را بــه روش 
آلفــای کرونبــاخ 0/73 بــه دســت آوردنــد. دولتــی )1391( نیــز در 
پژوهشــی ضریــب پایایــی پرسشــنامه را بــه روش آلفــای کرونبــاخ 
ــؤالی  ــخه 27 س ــش از نس ــن پژوه ــت آورد. در ای ــه دس 0/91 ب

ــود. ــتفاده می ش اس
)MSLQ( 1. پرسشنامه راهبردهای انگیزش برای یادگیری

پینتریــچ و دی گــروت )1990( از ایــن پرسشــنامه بــرای ســنجش 
یادگیــری خودتنظیمــی اســتفاده کرده انــد. ایــن پرسشــنامه 
44 ســؤال دارد کــه در ســه بخــش 1- باورهــاي انگیزشــی، 
خودتنظیمــی  یادگیــري   -3 و  فراشــناخت  مهارت هــای   -2
ــای  ــوع آزمون ه ــنامه از ن ــن پرسش ــؤاالت ای ــده اند. س گنجانده ش
ــوزش داده  ــراد آم ــه اف ــت. ب ــه ای اس ــج گزین ــخ پن ــته پاس بس
ــاس  ــاس مقی ــر اس ــنامه ب ــن پرسش ــؤاالت ای ــه س ــا ب ــود ت می ش
ــود در کالس درس  ــرد خ ــب عملک ــه ای برحس ــرت پنج درج لیک
ــر  ــز )1983(، هارت ــاس را اکل ــن مقی ــای ای ــد. ماده ه ــخ دهن پاس
ــان،  ــم کــرده و ســاخته اند )رفیعی )1981(، واینســتان )1987( تنظی
1379(. همســانی درونــی ایــن آزمــون را حســینی نســب )1379( 
بررســی کــرده اســت کــه نتایــج بــه  دســت  آمــده بــراي عوامــل 
ارزش گــذاری  )خودکارآمــدی،  انگیزشــی  باورهــای  ســه گانۀ 
درونــی، اضطــراب امتحــان( و مهارت هــای فراشــناختی و یادگیری 
خودتنظیمی بــه ترتیــب 0/68-0/64-0/77-0/41-0/68 هســتند. 
همچنیــن البــرزی و ســامانی )1378( بــرای به دســت آوردن روایی 
ایــن پرسشــنامه از روش بــاز آزمایــی اســتفاده کرده انــد کــه ضریب 

ــده اســت. ــه  دســت  آم ــار 0/76 ب اعتب
ــوت و مــك  ــی الی 2. پرسشــنامه ســنجش جهت گیری هــای هدف

گرگــور )2001(
 بــراي ســنجش بُعــد جهت گیــری هــدف افــراد بــر طبــق الگــوي 
ــوت و مــك  ــه  شــده توســط الی ــدر دو تهی چهــار وجهــی دو ضرب
ــدر دو  ــار الگــوی دو ضرب ــرای نخســتین ب ــه ب ــور )2001( ک گرگ
هدف هــای پیشــرفت را تهیــه کردنــد اســتفاده  شــده اســت 
ــدف  ــر ه ــت. ه ــی اس ــود گزارش ــه خ ــر 12 گوی ــتمل ب ــه مش ک

3 گویــه را در بــر می گیــرد. ســؤال های 1-7-9 جهت گیــری 
ــؤال های 2-8-12 تبحــری-  ــردی، س ــردی- رویک ــی عملک هدف
رویکــردی، ســؤال های 3-5-10 تبحــری- اجتنابــی و ســؤال های 
ــد.  ــرار می دهن ــنجش ق ــی را موردس ــردی- اجتناب 4-6-11 عملک
ــه  ــت. ب ــه اس ــت گزین ــش نامه دارای هف ــن پرس ــش های ای پرس
پــژوه و همــکاران )1387( نیــز بــا اســتفاده از روش مذکــور بــراي 
ــردي،  ــري- رویک ــي تبح ــری هدف ــای جهت گی ــرده مقیاس ه خ
اجتنابــي، عملکــردي- رویکــردي و عملکــردي-  تبحــري- 
ــای 0/86، 0/79، 0/84، 0/84،  ــب آلف ــب ضرای ــه ترتی ــی ب اجتناب

ــد. ــه دســت آوردن 0/82 ب

یافته ها
ــدف و  ــری ه ــازه های جهت گی ــن س ــط بی ــی رواب ــرای بررس ب
ــی  ــی و خودتنظیم ــودگی تحصیل ــا فرس ــی ب ــال کاری تحصیل اهم
ــم  ــی نظــری تنظی ــر اســاس مبان ــی ب ــی، الگــوی مفهوم تحصیل
شــد، ســپس مــدل پیشــنهاد شــده از طریــق مــدل یابــی 
معــادالت ســاختاری بــه روش بیشــینه احتمــال  بررســی شــد. در 
ــی و  ــود تنظیمــی تحصیل ــی )فرضــی( پژوهــش، خ ــدل مفهوم م
ــس  ــه واریان ــدل ک ــای درون زای م ــی متغیره ــودگی تحصیل فرس
ــر  ــود و متغی ــن می ش ــدل تبیی ــای درون م ــط متغیره ــا توس آن ه
ــرون زای  ــر ب ــی، متغی ــال کاری تحصیل ــدف و اهم ــری ه جهت گی
ــرون از  ــای بی ــط متغیره ــا توس ــس آن ه ــد و واریان ــدل بودن م
ــن می شــوند.  ــد، تبیی ــرای پژوهشــگر ناشــناخته بودن ــدل کــه ب م
ــت و  ــده اس ــق ارائه ش ــه تحقی ــی اولی ــدل مفهوم ــکل 1( م در )ش
در نهایــت پــس از بررســی میــزان بــرازش الگــوی آزمــون شــده، 
نتایــج مربــوط بــه بررســی فرضیــه تحقیــق ارائه شــده اســت. بــرای 
آزمــون مــدل ســاختاری از شــاخص هایی کــه گیفــن و همــکاران 
ــد، اســتفاده شــد. ایــن شــاخص ها شــامل  )2000( مطــرح نموده ان
مــوارد زیــر هســتند. X2/df کــه مقادیــر کمتــر از 3 قابــل  پذیــرش 
ــرازش  ــاخص ب ــرازش  )GFI(، ش ــي ب ــاخص نیکوی ــتند، ش هس
تطبیقــي )CFI( کــه مقادیــر بیشــتر از 0/9 نشــانگر بــرازش 
مناســب الگــوي هســتند، شــاخص نیکویــي بــرازش تعدیــل  یافتــه  
)AGFI( کــه مقادیــر بیشــتر از 0/8 قابل قبــول هســتند، شــاخص 
بــرازش ایجــاز  )PNFI( کــه مقادیــر بیشــتر از 0/6 نشــانگر برازش 
ــاي  ــات خط ــن مربع ــذور میانگی ــتند و مج ــوي هس ــب الگ مناس
تقریــب  )RMSEA( کــه مقادیــر کمتــر از 0/08 نشــانگر بــرازش 

مناســب الگــو هســتند.
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شکل1: مدل مفهومی اولیه تحقیق

جدول 1:  شاخص های برازش مدل مفهومی اولیه تحقیق

X2/d.fGFIAGFICFIPNFIRMSEAمدل

کمتر از 0/08بیشتر از 0/60بیشتر از 0/90بیشتر از 0/80بیشتر از 0/90کمتر از 3حد قابل پذیرش
1/690/940/910/920/620/052مدل آزمون شده

ــه  ــر درج ــی دو ب ــذور خ ــاخص مج ــدول 1( ش ــه )ج ــه ب ــا توج ب
آزادی بــرای مــدل آزمــون شــده، 1/69 بــه دســت آمــد کــه کمتــر 
ــز  ــاخص های GFI و CFI نی ــد. ش ــول 3 می باش ــل  قب ــد قاب از ح
بــه ترتیــب 0/94 و 0/92 بــه دســت آمــد کــه بیشــتر از حــد 0/90 
می باشــند. شــاخص PNFI نیــز 0/62 بــه دســت آمــد کــه بیشــتر 
ــرای  از حــد مجــاز آن 0/60 می باشــد. شــاخص RMSEA نیــز ب
مــدل آزمــون شــده 0/052 بــه دســت آمــد کــه کمتــر از حــد قابــل 

ــد  ــان می دهن ــج نش ــن نتای ــد. ای ــی 0/08 می باش ــول آن یعن  قب
ــه  ــق، در دامن ــن  شــده تحقی ــدل تدوی ــام شــاخص های م ــه تم ک
ــرازش، در  ــاخص های ب ــی ش ــت کل ــد. در حال ــرار دارن ــوب ق مطل
ــب،  ــن مطال ــه ای ــا توجــه ب ــول می باشــند. ب ــورد قب دامنه هــای م
مــدل نهایــی تحقیــق دارای بــرازش می باشــد. در )جــدول 2 و 3(

مفروضــات پژوهــش مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.

جدول 2:  اثر مستقیم بین متغیرهای پژوهش

BS.E.BetaC.R.Pمتغیرها

0/3430/4511/282/840/005جهت گیری هدف -< خودتنظیمی
0/641/460/142-0/1410/436-جهت گیری هدف -< فرسودگی تحصیلی

0/0870/931-0/02-0/0080/231-اهمال کاری تحصیلی-< خودتنظیمی
0/110/3090/3351/0810/279اهمال کاری تحصیلی-< فرسودگی تحصیلی

3/3660/000-0/544-0/4510/162-خودتنظیمی-< فرسودگی تحصیلی
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ــری  ــه جهت گی ــود ک ــخص می ش ــدول 2( مش ــه )ج ــه ب ــا توج ب
ــر 0/343  ــب تأثی ــی دارای ضری ــی تحصیل ــر خودتنظیم ــدف ب ه
ــتقیم )2/84(  ــر مس ــه اث ــوط ب ــی مرب ــاره بحران ــه آم ــد ک می باش
ــر  ــا اث ــه ب ــد. در رابط ــی دار می باش ــطح 0/05 معن ــوده و در س ب
خودتنظیمــی تحصیلــی بــر فرســودگی تحصیلی مشــاهده می شــود 

کــه ضریــب تأثیــر 0/451- می باشــد و آمــاره بحرانــی در ســطح 
ــاداری آن از  ــطح معن ــون س ــد. چ ــی می باش 0/05 )0/451-( منف
0/05 کمتــر اســت. لــذا بــا 95 درصــد اطمینــان فرضیــه تحقیقــی 

ــود. ــد می ش تائی

جدول 3: اثر کامل، مستقیم و غیرمستقیم بین متغیرها

متغیر
اثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیم

مالکمیانجیپیش بین

فرسودگی خودتنظیمیجهت گیری هدف
تحصیلی

0/324-0/183-0/141-ضرایب استاندارد
t 1/459-0/823-0/64-مقدار

فرسودگی خودتنظیمیاهمال کاری تحصیلی
تحصیلی

0/110/0290/137ضرایب استاندارد
t 0/3350/0880/423مقدار

در جــدول بــاال، ضرایــب نشــان دهنده ضرایــب رگرســیون 
ــود،  ــاهده می ش ــه مش ــور ک ــند. همان ط ــده می باش ــتاندارد ش اس
بــرای بررســی نقــش میانجیگــری خودتنظیمــی از اثــرات مســتقیم 
ــج  ــه نتای ــه ب ــا توج ــده اســت. ب ــتفاده  ش و غیرمســتقیم و کل اس
ــودگی  ــر فرس ــدف ب ــری ه ــر مســتقیم جهت گی ــوق، اث ــدول ف ج
ــری  ــتاندارد جهت گی ــتقیم اس ــر غیرمس ــی )0/141-( و اث تحصیل
هــدف )0/183-( بــر فرســودگی تحصیلــی در ســطح 0/05 معنــادار 
ــد  ــی تائی ــه تحقیق ــان فرضی ــد اطمین ــا 95 درص ــذا ب ــد. ل می باش
می شــود یعنــی می تــوان نتیجــه گرفــت کــه خودتنظیمــی 
تحصیلــی نقــش میانجــی بیــن جهت گیــری هــدف و فرســودگی 
تحصیلــی ایفــا می کنــد. اثــر مســتقیم اهمــال کاری تحصیلــی بــر 
فرســودگی تحصیلــی )0/11( نیــز ازنظــر آمــاری معنــادار نمی باشــد 
و اثــر غیرمســتقیم اســتاندارد اهمــال کاری تحصیلــی )0/037-( بــر 
فرســودگی تحصیلــی در ســطح 0/05 هــم معنــادار نمی باشــد. لــذا 
بــا 95 درصــد اطمینــان فرضیــه تحقیقــی رد می شــود و می تــوان 
نتیجــه گرفــت کــه خودتنظیمــی تحصیلــی مثبــت نقــش میانجــی 
بیــن اهمــال کاری تحصیلــی و فرســودگی تحصیلــی ایفــا نمی کند.

نتیجه گیری
پژوهــش حاضــر بــا هــدف بررســی رابطــه جهت گیــری هــدف و 
اهمــال کاری تحصیلــی بــا فرســودگی تحصیلــی بــا تأکید بــر نقش 
میانجــی خودتنظیمــی تحصیلــی در دانشــجویان پرســتاری انجــام 
گرفــت. نتایــج نشــان داد جهت گیــری هــدف و اهمــال کاری 
ــجویان  ــی در دانش ــودگی تحصیل ــن فرس ــدرت تبیی ــی ق تحصیل
پرســتاری را دارا نمی باشــد و تنهــا رابطــه بیــن خودتنظیمــی 
ــودگی  ــت. فرس ــرار گرف ــد ق ــورد تائی ــی م ــودگی تحصیل و فرس

تحصیلــی موضوعــی جــدی در دوران تحصیلــی دانشــجویان 
محســوب می گــردد، در ایــن میــان دانشــجویان بــه  عنــوان قشــر 
ــه،  ــده جامع ــئولیت های آین ــده داران مس ــه و عه ــه جامع فرهیخت
ــر  ــون متأث ــی چ ــودگی تحصیل ــی فرس ــرات منف ــتر از تأثی بیش
می گردنــد. فرســودگی تحصیلــی عاملــی مهــم در فهــم رفتارهــای 
ــجویان  ــی دانش ــرد تحصیل ــون عملک ــجویان چ ــی دانش تحصیل
تلقــی شــده، رابطــه دانشــجویان را بــا محــل تحصیلــی خــود تحت 
تأثیــر قــرار داده، اشــتیاق دانشــجویان را بــه ادامــه تحصیــل تحــت 
تأثیــر قــرار دهــد. ایــن موضــوع کــه در دهه هــای اخیــر موضــوع 
پژوهــش بســیاری از محققــان تربیتــی قرارگرفتــه اســت، از عوامل 
ــرد. ــددی سرچشــمه می گی ــی و شــخصیتی متع ــناختی، هیجان ش
ــال کاری  ــه اهم ــود ک ــئله ب ــن مس ــد ای ــدول 1( مؤی ــج )ج نتای
ــن  ــج ای ــد. نتای ــی نمی باش ــودگی تحصیل ــده فرس ــی کنن پیش بین
ــا یافته هــای کاگان و همــکاران، کاهیــل و حســینی و  پژوهــش ب
خیــر )24، 9،10( مغایــر می باشــد. در تبییــن ایــن یافتــه می تــوان 
گفــت اهمــال کاری بــه معنای ســهل  انــگاری، بــه تعویــق انداختن 
کارهاســت. بــه  گونــه ای کــه اهمــال کاری را بــه  عنــوان فروگذاری 
از انجــام وظایــف و مســئولیت ها در یــك  شــکل و انــدازه و زمــان 
بــه  موقــع و مــورد انتظــار، علیرغــم اجتناب پذیــر بــودن و توانایــی 
ــرد جهــت انجــام آن و آگاهــی از پیامدهــای ناخوشــایند طفــره  ف
رفتــن از انجــام مســئولیت ها تعریــف  شــده اســت. به عبارت دیگــر 
اهمــال کاری تحصیلــی، طفــره رفتــن از انجــام تکالیــف، غفلــت از 
آمــاده شــدن بــرای امتحــان و نوشــتن مقــاالت تــا آخریــن روزهــا 
و لحظــات تــرم تحصیلــی هســت. همچنیــن اهمــال کاری ســبب 
مشــکالت بســیاری از جملــه کاهــش کیفیــت کار، عجلــه در انجام 
کارهــای بــه تأخیــر افتــاده، فشــار عصبــی، عصبانیت، پرخاشــگری 
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ــر  ــرایط را ب ــت ش ــن اس ــد ممک ــن رون ــه ای ــود و ادام و ... می ش
ــد. شــکل گیری فرســودگی تحصیلــی همــوار کن

طبــق اطالعــات )جــدول 1(، رابطــه بیــن یادگیــری خودتنظیمــی 
ــود برخــی از نتایــج مطالعــات  و فرســودگی تحصیلــی معنــی دار ب
ــا یافته هــای ایــن مطالعــه هســتند، اشــاره  پیشــین کــه همســو ب
می شــود. در مطالعــه ای کــه نتایــج تحلیــل همبســتگی نشــان داد 
کــه یادگیــری خودتنظیمــی، انگیــزش و خودکارآمــدی تحصیلــی 
ــن  ــای آنالی ــجویان در دوره ه ــرد دانش ــا عملک ــی ب ــاط مثبت ارتب
دارنــد )25(. لیــن و هانــگ )2014( در مطالعــه خــود بیــان 
ــترس  ــردی، اس ــن ف ــترس بی ــود، اس ــت خ ــترس هوی ــد اس کردن
تحــول آینــده و اســترس تحصیلــی توانســتند بــه  طــور مشــترک 
ــد )26(. در  ــی کنن ــجویان را پیش بین ــی دانش ــودگی تحصیل فرس
تحقیــق فولــر )2014( مشــاهده شــد کــه کمال گرایی و افســردگی، 
ــه  ــتند، درحالی ک ــودگی هس ــرای فرس ــاداری ب ــای معن پیش بین ه
رضایــت از اوقــات فراغــت تنهــا بــرای متغیــر فرســودگی کارآمدی 
ــاط  ــی ارتب ــن کمال گرای ــود. همچنی ــادار ب ــن معن ــك پیش بی ی
بیــن رضایــت از فراغــت و فرســودگی را میانجــی نمی کــرد )27(. 
ــری  ــه یادگی ــده اســت ک ــز نشــان داده  ش ــر نی در پژوهشــی دیگ
راهبردهــای خودتنظیمــی، هــم بــر رضایــت یادگیرنــدگان از نظــام 
آموزشــی و هــم بــر عملکــرد تحصیلــی آنــان اثرگــذار بــوده اســت 
یادگیرنــده محــور در  یادگیــری  یادگیرنــدگان محیط هــای  و 
ــا معلــم  ــا یادگیرنــدگان محیط هــای محتــوا محــور و ی مقایســه ب
ــوردار  ــتری برخ ــم بیش ــری خودتنظی ــای یادگی ــور از راهبرده مح
ــی  ــری خودتنظیم ــان یادگی ــاط می ــن ارتب ــد )28(. در تبیی بوده ان
ــچ  ــاد پینتری ــه اعتق ــت ب ــوان گف ــی می ت ــودگی تحصیل و فرس
آن  یادگیــری خودتنظیمــی  راهبردهــای  )1999( ویژگی هــای 
ــری  ــزان درگی ــرده، می ــی را باالب ــطح برانگیختگ ــه س ــت ک اس
ــی را  ــرد تحصیل ــاً عملک ــد و نهایت ــش می دهن ــناختی را افزای ش
ــای  ــه ویژگی ه ــده در زمین ــات انجام ش ــند. مطالع ــود می بخش بهب
افــراد خودتنظیــم گــر حاکــی از آن اســت کــه ایــن افــراد در زمینــه 
یادگیــری خودانگیخته انــد؛ اهــداف تحصیلــی واقع گرایانــه ای 
ــد؛ از راهبردهــای کارآمــد به منظــور  ــرای خویــش وضــع می کنن ب
ــورت  ــد و در ص ــتفاده می نماین ــود اس ــداف خ ــه اه ــتیابی ب دس
ــر  ــا تغیی ــد ی ــورد اســتفاده را اصــالح می کنن ــزوم راهبردهــای م ل
ــع  ــه از مناب ــتفاده بهین ــا اس ــد ب ــعی می کنن ــان س ــد. آن می دهن
ــان  ــن، معلم ــکان، همســاالن، والدی ــان، م ــد زم در دســترس مانن
ــاخت؛  ــه س ــه، ب ــو و رایان ــم، ویدئ ــل فیل ــی از قبی ــع کمک و مناب
ــری  ــه یادگی ــد ک ــت بزنن ــی دس ــاب محیط های ــش و انتخ آفرین
ــت  ــه  جــای دریاف ــم ب ــران خودتنظی ــش دهــد )29(. فراگی را افزای

ــه ای فعــال در تعییــن هــدف، انتخــاب  ــه  گون ــه دانــش، ب منفعالن
مســیر، تعییــن ابزارهــا، روش و راهبردهــای مطالعــه، نظــارت بــر 
ــر  ــرفت درگی ــد پیش ــالح فراین ــزوم اص ــورت ل ــرد و در ص عملک
ــد )30(.  ــده می گیرن ــه عه ــری را ب ــؤولیت یادگی ــوند و مس می ش
مطالعــات انجام شــده بیانگــر آن اســت کــه اســتفاده دانــش آمــوزان 
از راهبردهــای یادگیــری خودتنظیمــی عملکــرد تحصیلــی آنــان را 
ــزاری اســت  ــه اب ــری به مثاب ــود می بخشــد. راهبردهــای یادگی بهب
کــه در حــل مشــکالت تحصیلــی مورداســتفاده قــرار می گیرنــد و 
ــه در  ــی را ک ــا مهارت های ــد ت ــوزان کمــك می کنن ــش آم ــه دان ب
طــول دوران تحصیــل بــه آن هــا نیــاز دارنــد، رشــد و توســعه دهند. 
شناســایی و تقویــت ایــن راهبردهــا بــه فــرد کمــك می کنــد تــا بــا 
تکیه بــر توانایی هــای خــود و کشــف و تقویــت آن هــا، قــادر باشــد 
بــا موفقیــت کامــل تحصیــالت دانشــگاهی را پشــت ســر بگــذارد 
ــم در  ــی و نظ ــاد خودگردان ــا ایج ــی ب ــری خودتنظیم )31(. یادگی
دانشــجو باعــث می شــود کــه عزت نفــس تحصیلــی او بــاال بــرود 
و لــذا فرســودگی تحصیلــی وی کاهــش یابــد. همچنیــن یادگیــری 
ــور  ــه ام ــع ب ــه  موق ــه دانشــجو ب خودتنظیمــی باعــث می شــود ک
تحصیلــی خــود بپــردازد و لــذا از ســوی اســاتید و والدیــن پــاداش 
دریافــت کنــد و بدیــن ترتیــب کمتــر دچــار خســتگی و بی عالقگی 
بــه تحصیــل شــود. بعــالوه یادگیــری خودتنظیــم ممکــن اســت، 
بــه خودتنظیمــی در ســایر امــور هــم کمــك کنــد و از ایــن طریــق 
نیــز به ســالمت روانــی و نیــز کاهــش فرســودگی تحصیلــی کمــك 
کنــد. دانش آموزانــی کــه دارای خودتنظیمــی در یادگیــری و امــور 
تحصیلــی هســتند از تحصیــل و امــور مربــوط به آن لذت بیشــتری 
می برنــد و بنابرایــن عالقــه آن هــا بــه تحصیــل کــم نخواهــد شــد. 
در توجیــه رابطــه بیــن ســازگاری تحصیلــی و فرســودگی تحصیلی 
ــه  ــز منجــر ب ــی نی ــد اشــاره کــرد کــه ســازگاری تحصیل ــز بای نی
فعالیت هایــی می شــود کــه موجــب افزایــش بازدهــی ماننــد 
تمرکــز و توجــه در کالس، انجــام تکالیــف تحصیلــی، برنامه ریــزی 
ــه  ــث عالق ــی باع ــازگاری تحصیل ــود س ــردد، )32(. وج و ... می گ
بــه مدرســه و تحصیــل، تــالش و پشــتکار، انجــام تکالیف درســی، 
ــل  ــررات مح ــن و مق ــه قوانی ــدی ب ــی، پایبن ــرفت تحصیل پیش
تحصیــل، احتــرام بــه دیگــر دانشــجویان و داشــتن ارتبــاط ســالم و 
ســازنده بــا آن هــا و احتــرام بــه اســاتید و کارکنــان محــل تحصیــل 
ــی  ــودگی تحصیل ــاد فرس ــب از ایج ــن ترتی ــردد )33( و بدی می گ

ــد. ــری می نمای جلوگی
ــود  ــی از آن ب ــه پژوهــش حاک ــه یافت ــن مشــاهده شــد ک همچنی
ــش  ــی دان ــودگی تحصیل ــدف و فرس ــری ه ــن جهت گی ــه بی ک
ــن  ــر بی ــان  دیگ ــه  بی ــدارد. ب ــود ن ــی دار وج ــه معن ــان رابط جوی
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جهت گیــری هــدف در دانــش جویــان موردمطالعــه بــا فرســودگی 
ــا  ــو ب ــه ناهم س ــن یافت ــه ای ــدارد؛ ک ــود ن ــه وج ــی رابط تحصیل
ــکاران )17،  ــان و هم ــد بابلی ــکاران، زاه ــالمال و هم ــای س یافته ه
ــی  ــدف پیش بین ــری ه ــد جهت گی ــان دادن ــه نش ــد ک 21( می باش
کننــده ســطح باالیــی از تعهــد کاری و ســطح پایینــی از فرســودگی 
اســت. در تبییــن ایــن یافتــه می تــوان گفــت کــه تــرس و اجتنــاب 
از وارد عمــل شــدن و بــه  تبــع آن ماهیــت انفعالــی افــراد مذکــور 
باعــث می شــود کــه انگیــزه ی تــالش و فعالیــت در زمینــه انجــام 
ــار  ــه دچ ــد. در نتیج ــن باش ــا پایی ــی در آن ه ــای درس فعالیت ه
ــر  ــد منج ــان می توان ــرور زم ــه  م ــده و ب ــرد ش ــت در عملک اف
ــش  ــن پژوه ــج ای ــود. نتای ــان ش ــی در آن ــودگی تحصیل ــه فرس ب
همچنیــن نشــان داد کــه بیــن جهت گیــری هــدف بــا فرســودگی 
تحصیلــی همبســتگی رابطــه معنــی داری وجــود نــدارد. در تبییــن 
ــوان گفــت  ــا نظــر اتکینســون )1953( می ت ــق ب ایــن یافتــه مطاب

کــه دانشــجویان بــا جهت گیــری هــدف، تمایــل دارنــد اهدافــی را 
دنبــال کننــد کــه در جامعــه جــزء هنجارهای شایســتگی محســوب 
ــر  ــر عملکــرد بهت ــد ب ــران، تأکی ــن دســته از فراگی می شــود. در ای
ــود  ــه ی خ ــر مقایس ــز ب ــران و تمرک ــر فراگی ــا دیگ ــه ب در مقایس
ــاب  ــات توانایــی خــود امــری اجتن ــراز و اثب ــا دیگــران جهــت اب ب
 ناپذیــر بــوده، تــالش می کننــد تــا موفقیــت خــود را کــه معمــواًل 
ــه رخ  ــد، ب ــود می یاب ــی نم ــرفت تحصیل ــرات پیش ــب نم در قال
ــدف،  ــری ه ــا جهت گی ــجویان ب ــرای دانش ــند. ب ــران بکش دیگ
تکالیــف یادگیــری وســیله ای بــرای رســیدن بــه اهــداف بیرونــی 
ــه  ــد ک ــتگی می کنن ــاس شایس ــی احس ــته، زمان ــن دس ــت. ای اس
ــه  ــد. این گون ــا ببینن ــر در کالس توان ــرد بهت ــرای عملک ــود را ب خ
هدف گزینــی در تحصیــل منجــر بــه افزایــش عملکــرد تحصیلــی 
ــه ی قطــب  ــه  مثاب ــا فرســودگی تحصیلــی ب ــده، ب فراگیــران گردی
ــد. ــرار می کن ــاط معکوســی برق ــی ارتب ــری تحصیل ــف درگی مخال
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