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چكيده
مقدمه :عوامل فردی مختلفی میتوانند در پیشرفت تحصیلی دانشجویان مؤثر باشند كه ازجمله آنها میتوان به نشخوارهای
ذهنی ،خود ناتوانسازی و انگیزه پیشرفت اشاره نمود .مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه این سه عامل با موفقیت

تحصیلی دانشجویان دانشگاههای شهر گرگان در سال  1395انجام شد.

روشها :این پژوهش مقطعی از نوع کاربردی و روش آن بهصورت توصیفی پیمایشی است .جامعه آماری این پژوهش

متشکل از تمامی دانشجویان دانشگاههای شهرستان گرگان است که بر اساس جدول کرجسی و مورگان  200نفر بهصورت
نمونهگیری تصادفی طبقهای انتخاب شدند .ابزارهای مورداستفاده در پژوهش عبارتاند از :پرسشنامه مقیاس نشخوار
ذهنی ـ تأمل ،مقیاس خود ناتوانسازی ،جونز و رودوالت ،پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس بود .دادههای پژوهش پس
از اجرا توسط آزمودنیهای نمره گذاری و تفسیر و سپس توسط نرمافزار  -SPSSنسخه 23و با استفاده از روش ضریب
همبستگی پیرسون ،رگرسیون چندگانه گامبهگام مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.

نتایج :از  200دانشجوی مورد بررسی 56/5 ،درصد ( 113نفر) مرد و  43/5درصد ( 87نفر) زن بودند میانگین سنی

دانشجویان  20/62 ±2/1سال بود .یافتههای مطالعه نشان داد که بین نشخوارهای ذهنی دانشجویان و پیشرفت تحصیلی
همبستگی معناداری وجود دارد ( )P≤ =0/000همچنین بین خود ناتوانسازی و پیشرفت تحصیلی ارتباط منفی معناداری
وجود دارد ( .)P ≥=0/000بین انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی ارتباط مثبت معناداری وجود داردr= 0/765 .

نتیجهگیری :با توجه به تاثیر منفی نشخوارهای ذهنی و خودناتوان سازی بر پیشرفت تحصیلی باید تالش کرد که با ایجاد

کارگاههای آموزشی دردانشگاهها نگرش مثبت و مسئولیتپذیری را دردانشجویان تقویت کرده ،تفاوتهای فردی را
شناخته و انگیزه پیشرفت را تقویت نمود .نتایج نشان داد هرچه نشخوارهای ذهنی و خودناتوان سازی در افراد بیشتر
باشد ،نمیتوانند زمینه پیشرفت تحصیلی خود را فراهم کنند.

کلمات کلیدی :نشخوارهای ذهنی ،خود ناتوانسازی ،انگیزه پیشرفت ،موفقیت تحصیلی

مقدمه

و کفایت فرد از خود در ارتباط با یادگیری تعریف کرد.

پیشرفت تحصیلی را میتوان به معنای احساس ارزشمندی

پیشرفت تحصیلی فراگیران یکی از شاخصهای مهم در ارزیابی
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آموزشوپرورش است .تمام کوششهای این نظام درواقع جامه

است که به فرد امکان میدهد تا شکست را به عوامل بیرونی

عمل پوشاندن به این امر تلقی میشود .بهعبارتیدیگر ،جامعه

و موفقیت را به عوامل درونی نسبت دهد .خود ناتوانسازی

و بهویژه نظام آموزشوپرورش به رشد و تکامل موفقیتآمیز

راهبردی رفتاری است که میتواند روی موفقیت فرد در

فراگیران و جایگاه آنان در جامعه عالقهمند و نسبت به آن

موقعیتهای شغلی ،تحصیلی و ارتباطی تأثیر منفی داشته

نگران هستند و انتظار دارند دانش آموزان و فراگیران در

باشد و با سازههای روانشناختی مانند عزتنفس ،افسردگی،

جوانب گوناگون اعم از ابعاد شناختی ،عاطفی ،شخصیتی،

اضطراب ،اهمالکاری و کمالگرایی نیز رابطه دارد ( .)4انگیزه

کسب مهارتها و تواناییها آنچنانکه باید ،پیشرفت و تعالی

پیشرفت عبارت از گرایشی همهجانبه به ارزیابی عملکرد

یابند ( .)1نشخوار ذهنی یا نشخوار فکری بهعنوان افکاری

خود با توجه به عالیترین معیارهای تالش برای موفقیت در

مقاوم و عودکننده تعریف میشود که گرد یک موضوع معمول

عملکرد و برخورداری از لذتی که با موفقیت در عملکرد همراه

دور میزند ،به طریق غیرارادی وارد آگاهی شده و توجه را

است اشاره دارد .انگیزه پیشرفت یکی از نیازهای اساسی و

از موضوعات مورد نظر و اهداف فعلی ،منحرف میسازد.

تعیینکننده رفتار آدمی است .پژوهشگران انگیزه پیشرفت را

پاسخهای نشخواری ،نقطهی مقابل حل مسئلهی مؤثر و

تمایل فرد به تالش برای کسب موفقیت یا احساس خوشایند

ساختاریافته است و مانع بروز رفتارهای مؤثر میشود که

ناشی از موفق شدن در انجام دادن وظایف تعریف میکنند (.)5

میتواند به درمان کمک کند؛ به عبارت دیگر نشخوار فکری،

از نظر بسیاری از پژوهشگران نشخوار ذهنی ،خود ناتوانی و

واژه عمومی است و به افکاری اشاره داردکه تکراری ،چرخان،

عدم انگیزه برای موفقیت پدیدهی پایدار با پیامدهای بالینی

خودمتمرکز و افسرده کنندهاند .بهطوریکه نقش اساسی در

جدی است .این موارد از جمله مؤلفههای است که میتواند

افسردگی دارند .این افکار تمایل به تکرار داشته و آگاهانه

منجر به تداوم و تشدید عالئم اختالالت افسردگی و زمینهساز

بوده و پیرامون یک موضوع متمرکز هستند و حتی در صورت

بروز سایر اختالالت روانی شود؛ بنابراین میطلبد که با در نظر

غیبت محرکهای محیطی فوری و ضروری ،این افکار بازهم

گرفتن نقش آنها در ایجاد عدم موفقیت ،به درمان آن در قالب

پدیدار میشوند (.)2

برنامههای رواندرمانی مبتنی بر اصالح نگرشهای ناکارآمد و

افراد ،مجموعهای از راهبردها را به کار میگیرند تا بهعنوان

آموزش شیوههای صحیح کنترل فکر و شیوههای حل مسئله

قربانیان شرایط (بیرون از خود) و نه قربانیان ناتوانی (درون)

توجه ویژه مبذول داشت ( .)6بهطورکلی با توجه به مطالب

به آنها نگریسته شود؛ برگ الس و جونز این راهبردها را

مطرحشده میتوان گفت امروزه با وجود صرف هزینههای

خود ناتوانسازی نامیدهاند ( .)3زیرا استفاده از آنها ممکن

فراوان در امر آموزش ،متأسفانه باز هم شاهد شکستهای

است به تضعیف عملکرد بیانجامد ،زمانی که فرد از پذیرش

تحصیلی هستیم .خسارتهای ناشی از شکست تحصیلی هزینه

مسئولیت عملکرد خود اجتناب میورزد ،نوعی راهبرد خود

سنگینی در بردارد .به عالوه ،از نظر اجتماعی احساس شکست

ناتوانسازی را به کار میگیرد .برگ الس و جونز در تعریف

و موفقیت دانشجویان در موفقیتهای تحصیلی ،اجتماعی و

خود ناتوانسازی میگویند :خود ناتوانسازی راهبردی دفاعی

شغلی نیز تأثیر بسزایی دارد .ازنظر روانی نیز منجر به کاهش

است که در آن فرد قبل از عملکرد ،موانعی را ایجاد میکند

یا افزایش اعتماد بهنفس و افسردگی در آنها میشود و این

تا بهوسیلهی آن ،اسنادش را بعد از آن عملکرد دستکاری

جنبه از اهمیت خاصی برخوردار است ..در این راستا از طریق

کند .خود ناتوانسازی رفتار یا انتخاب مجموعهای از رفتارها

شناخت عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان و سپس

بررسی رابطه نشخوارهای ذهنی ،خودناتوان سازی و انگیزه پیشرفت با موفقیت تحصیلی دانشجویان ...

حسینعلی ریاحی و همکاران
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آگاهی متولیان امر جهت آشنایی با این عوامل ،میتوان گام مثبتی

سن ،جنسیت ،قومیت ،محل سکونت و مشخصات تحصیلی

جهت بهبود پیشرفت تحصیلی دانشجویان برداشته و از افت

شامل دو سؤال :رشته تحصیلی ،معدل است .ابزارهای گردآوری

تحصیلی که معضل کنونی کشور است ،جلوگیری شود (.)7

دادهها شامل :پرسشنامه مقیاس نشخوار ذهنی ـ تأمل ،قربانی،

آنچه بهعنوان هدف نهایی در پس همه این اقدامات نهفته است،

واتسون و هارگیس :این پرسشنامه دارای  24سؤال است و

افزایش میزان موفقیت تحصیلی فراگیران است چراکه میتواند

دو خرده مقیاس نشخوار ذهنی و تأمل را در برمی گیرد .با

سالمت جسمی و روانی افراد را تهدید کند ،عدم وجود انگیزه

توجه به موضوع تحقیق ،سؤاالت مربوط به خرده مقیاس

موفقیت در افراد میتواند مسیر حرکت آنها را به سمتوسوی

تأمل از پرسشنامه حذف میشوند و  12سؤال مربوط به خرده

نامناسب گسترش دهد ،بهمرور زمان اعتبار اجتماعی ،کارایی،

مقیاس نشخوار ذهنی ،با پاسخهای  5گزینهای در اختیار

اثربخشی و بهرهوری آن را از بین ببرد و به دنبال آن باعث

پاسخدهندگان قرار خواهد گرفت .نمرهی پائین نشانگر میزان

کاهش عملکرد واقعی فرد شده و هزینههای زیادی را متوجه

نشخوار ذهنی کم و نمرهی باال نشاندهندهی نشخوار ذهنی

جامعه و دولت نمایید ( .)8با توجه به نقش کلیدی موفقیت در

زیاد است .روایی پرسشنامه در پژوهش قربانی و همکاران

عملکردهای فراگیران چنین پژوهشهایی دانش و اطالعات

تأییدشده است .همچنین پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای

نوینی را به دست میدهد که میتواند در پژوهشهای بعدی

کرونباخ باالی  80درصد بهدستآمده است ( .)9پرسشنامه

مورد استفاده قرار گیرد و راهگشا باشد .بر این اساس پژوهش

مقیاس خود ناتوانسازی ،جونز و رودوالت :این پرسشنامه

حاضر قصد دارد به بررسی رابطه بین نشخوارهای ذهنی ،خود

ال موافق تا کام ً
شامل  23سؤال با پاسخهای  6گزینهای از کام ً
ال

ناتوانسازی و انگیزه پیشرفت با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

مخالف است .این پرسشنامه سه خرده مقیاس خلق منفی ،تالش

بپردازد .نتایج این پژوهش میتواند پاسخگوی بسیاری از

و عذرتراشی را اندازهگیری میکند که جمع نمره دو عامل

سؤاالت اولیاء و مربیان امر آموزش باشد.

خلق منفی و عذرتراشی با نمره معکوس شده عامل تالش که
نشاندهنده خود ناتوانسازی کلی است .روزن برگ در سال

روش کار

 1965برای ساخت این مقیاس ،آن را روی  5024دانشآموز

پژوهش حاضر از نوع مطالعات مقطعی -کاربردی است؛ که در

دبیرستانی در ایالت نیویورک اجرا کرد و ضرایب پایایی و

سال تحصیلی  1394-95انجام شد .نحوه گردآوری اطالعات،

روایی آن به وسیله آلفای کرونباخ به ترتیب  0/82و  0/77به

پیمایشی است .جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان

دست آورد .علیزاده در سال  ،1382این مقیاس را به فارسی

دانشگاههای دولتی گرگان تشکیل میداد .با توجه به اینکه

ترجمه کرد و با اجرای آن روی دانشجویان تحصیالت تکمیلی،

جامعه پژوهش حاضر تعداد  450نفر از دانشجویان است

ضرایب پایایی و روایی آن را به ترتیب  0/73و  0/74گزارش

با استفاده از جدول کرجی و مورگان تعداد  200نفر از آنها

کرد ( .)10پرسشنامه انگیزه پیشرفت ،هرمنس :این پرسشنامه

به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای انتخاب شدند .سپس

دارای  29پرسش چهارگزینهای است .دامنه تغییرات آن  29تا

پژوهشگر پرسشنامهها رابین تمامی نمونهها توزیع نمود در

 116است که نمرهی باال نشانگر انگیزه پیشرفت باال و نمره

این مطالعه از سه پرسشنامه استفاده شد .فرم ثبت اطالعات

پایین ،نشاندهندهی انگیزه پیشرفت پایین است .هرمنس در

مربوط به مشخصات جمعیت شناختی و تحصیلی دانشجویان

سال  1970برای محاسبه روایی از روایی محتوا استفاده کرد و

حاوی شش سؤال بود که چهار سؤال جمعیت شناختی شامل

ضریب همبستگی هر سؤال را با رفتارهای پیشرفت گرا محاسبه
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کرد .ضرایب به ترتیب سؤاالت پرسشنامه در دامنهای از  0/30تا

ساکن خانهی پدری بودند 13 .درصد ( 26نفر) از دانشجویان

 0/57است .هرمنس برای محاسبه پایایی آزمون انگیزه پیشرفت

مورد بررسی دانشجوی مقطع کاردانی 69 ،درصد ( 138نفر)

تحصیلی از روش آلفای کرونباخ استفاده کرد .ضریب پایایی

دانشجوی مقطع کارشناسی و  18درصد ( 36نفر) دانشجوی

محاسبهشده به میزان  0/84به دست آمد .با استفاده از روش

مقطع کارشناسی ارشد بودند .همچنین اکثریت دانشجویان،

باز آزمایی در مطالعه اصلی پرسشنامه بعد از گذشت سه هفته

یعنی  93/5درصد ( 187نفر) غیر شاغل و تنها  6/5درصد

مجددا ً به کارآموزان داده شد .ضریب پایایی بهدستآمده 0/84

( 13نفر) شاغل بودند .میانگین سنی دانشجویان 20/62±2/1

به دست آمد .در ایران طی پژوهشها و اقداماتی که در جهت

سال با حداقل  17سال و حداکثر  27سال بود .میانگین معدل

استاندارد کردن و تهیه آزمون انگیزه پیشرفت شد ،ضریب اعتبار

دانشجویان که بهعنوان شاخصی از متغیر وابسته (پیشرفت

آزمون با استفاده از آلفای کرونباخ  0/75به دست آمد همچنین

تحصیلی) است 15/32±1/3 ،بوده است .کمترین معدل در

معدل کل دانشجویان بهعنوان مالکی برای سنجش پیشرفت

بین دانشجویان  13/03و بیشترین معدل  18/25بوده است.

تحصیلی بهعنوان متغیر وابسته از روی پرونده آنها ثبت شد

میانگین نمرات اکتسابی دانشـجویان موردبررسی در پاسـخ

( .)11قبل از شروع مصاحبه به شرکتکنندگان دربارهی اهداف

به پرسشنامهی پاسخهای نشـخـواری  58/96±17/1بوده بود.

پژوهش و چگونگی اجرای آن و همچنین روش مصاحبه

پایینترین نمره در این زمینه  26بوده است که نشاندهنده

توضیح داده شد ،در صـورت تمایل به شركت در مطالعه ،از

کمترین میزان نشخوار ذهنی در بین دانشجویان موردبررسی

نمونهها در خواست شد تا به طور آگاهانه فرم رضایت نامه

و باالترین نمره  88که نشاندهنده بیشترین میزان نشخوار

كتبی را مطالعه و امضا نماینـد و وارد مطالعه گردند و پس از

ذهنی در فرد بوده است .با توجه به دامنه تغییرات پرسشنامه

كسب رضایت نامه كتبی وارد مطالعه گردنـد .به منظور تجزیه

که بین  22-88است ،میانگین نمره پاسخهای دانشجویان

و تحلیل اطالعات ،ابتدا به توصیف دقیق یافتههای توصیفی،

موردمطالعه باالتر از متوسط است که این امر نشاندهنده باال

گزارشهای شاخصهای مرکزی و پراکندگی برای هر یک از

بودن نسبی پاسخهای نشخواری در بین دانشجویان است.

متغیرها میپردازیم .جهت تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش

میانگین نمرات اکتسابی دانشجویان موردبررسی در پاسخ به

از آمار توصیفی و آمار استنباطی آزمون پیرسون ،رگرسیون

پرسشنامهی خود ناتوانسازی جونز و رودوالت93/69±29/1 ،

چندگانه گامبهگام به کمک نرمافزارهای  SPSSاستفاده شد.

بوده است .پائینترین نمره در بین پاسخها  28بوده است که
نشاندهندهی کمترین میزان خود ناتوانسازی در بین افراد

یافتهها

موردبررسی و باالترین نمره 138 ،بوده است که نشاندهندهی

از  200دانشجوی مورد بررسی 56/5 ،درصد ( 113نفر)

بیشترین میزان خود ناتوانسازی در فرد پاسخدهنده بوده است.

مرد و  43/5درصد ( 87نفر) زن بودند .همچنین اکثریت

با توجه به دامنه تغییرات پرسشنامه که بین  23-138است،

دانشجویان یعنی  93/5درصد ( 187نفر) مجرد و  6/5درصد

میانگین نمره دانشجویان موردمطالعه باالتر از متوسط است

( 13نفر) متأهل بودند 86 .درصد ( 172نفر) فارس 10 ،درصد

که این امر نشاندهنده باال بودن نسبی میزان خود ناتوانسازی

( 20نفر) ترکمن و  4درصد ( 8نفر) دارای سایر قومیتها

در بین دانشجویان است .میانگین نمرات اکتسابی دانشجویان

بودند 9/5 .درصد ( 19نفر) از دانشجویان ساکن خوابگاه و

موردمطالعه ،در پاسخ به پرسشنامهی انگیزه پیشرفت هلمریچ،

 90/5درصد ( 181نفر) ساکن خانه شخصی یا اجارهای و یا

 62/93±18/9بوده است .کمترین نمره  29که نشاندهندهی

حسینعلی ریاحی و همکاران

بررسی رابطه نشخوارهای ذهنی ،خودناتوان سازی و انگیزه پیشرفت با موفقیت تحصیلی دانشجویان ...
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پایینترین انگیزه پیشرفت بوده است و بیشترین نمره  95که

پیشرفت تحصیلی آنان کمتر (بیشتر) خواهد بود.

نشاندهندهی باالترین انگیزه پیشرفت بوده است .با توجه به

با مالحظه جدول  3درمییابیم که ضریب همبستگی بین انگیزه

دامنه تغییرات پرسشنامه که بین  19-95است ،میانگین نمره

پیشرفت و پیشرفت تحصیلی  0/765بهدستآمده است و از

دانشجویان موردمطالعه باالتر از متوسط است که این امر

آنجاییکه مقدار سطح معناداری بهدستآمده ()P≥ 0/000

نشاندهنده انگیزه پیشرفت نسبت ًا خوب در بین دانشجویان

کوچکتر از  0/05است ،لذا این ضریب همبستگی بهدستآمده

مورد بررسی است.

معنادار است؛ یعنی بین انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی

همانطور که در جدول  1مالحظه میشود ،ضریب همبستگی

ارتباط مثبت معناداری وجود دارد .این نتیجه بدین معناست

 -0/728و سطح معنیداری بهدستآمده ( )P ≥0/000نشان

که هرچه انگیزه پیشرفت در بین دانشجویان مورد مطالعه

میدهد که همبستگی منفی و معناداری بین نشخوارهای ذهنی

افزایش (کاهش) یابد ،به همان نسبت پیشرفت تحصیلی آنان

و پیشرفت تحصیلی دانشجویان مورد مطالعه وجود دارد؛ یعنی

نیز افزایش (کاهش) مییابد.

هرچقدر نشخوارهای ذهنی دانشجویان باالتر (پائینتر) باشد،
پیشرفت تحصیلی آنان پائینتر (باالتر) خواهد بود.

بحث و نتیجهگیری

همانطور که از جدول  2مشخص است ،ضریب همبستگی

یافتههای مطالعه نشان داد که انگیزه پیشرفت دانشجویان

0/701بهدستآمده است و ازآنجاییکه مقدار سطح معناداری

باالترین تأثیر را بر پیشرفت تحصیلی آنان دارد ،بهطوریکه

بهدستآمده ( )P ≥0/000کوچکتر از  0/05است ،لذا این

هراندازه انگیزه پیشرفت باالتر باشد ،مشاهده میشود فرد

ضریب همبستگی بهدستآمده معنادار است؛ یعنی بین خود

پیشرفت تحصیلی باالتری دارد .همچنین ،نشخوارهای

ناتوانسازی و پیشرفت تحصیلی ارتباط منفی معناداری وجود

ذهنی و خود ناتوانسازی به ترتیب اثرات منفی بر پیشرفت

دارد .این نتیجه بدان معناست که هرچه میزان خود ناتوانسازی

تحصیلی دارند .نتایج بهدستآمده از مطالعه نشان میدهد که

در بین دانشجویان موردبررسی بیشتر (کمتر) باشد ،میزان

همبستگی منفی و معناداری بین نشخوارهای ذهنی و پیشرفت

جدول  -1رابطه نشخوارهای ذهنی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ

ﻧﺸﺨﻮارﻫﺎي ذﻫﻨﻲ  /ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ

ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﺎن

P

200

** -0/728

0/000

** یعنی در سطح آماری  0/01درصد معنادار است.

جدول  -2رابطه خود ناتوانسازی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ

ﺧﻮد ﻧﺎﺗﻮانﺳﺎزي  /ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ

ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﺎن

P

200

** -0/701

0/000

** یعنی در سطح آماری  0/01درصد معنادار است.

جدول  -3رابطه انگیزه پیشرفت با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ

اﻧﮕﻴﺰه ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ  /ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
** یعنی در سطح آماری  0/01درصد معنادار است.

ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﺎن

P

200

** 0/765

0/000
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نشريه مطالعات آموزشي ،مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ارتش

سال هفتم ،شماره اول ،نیمسال اول تحصیلی 1397-98

تحصیلی دانشجویان مورد مطالعه وجود دارد ،یعنی هرچقدر

نتیجه در راستای نتایج پژوهش علی زاده و همکاران ( )13و

نشخوارهای ذهنی دانشجویان باالتر باشد ،پیشرفت تحصیلی

شکر کن و همکاران ( )18است .در تبیین مطالب عنوانشده

آنان پائینتر خواهد بود .نتیجه بهدستآمده از این پژوهش با

در بعد خود ناتوانسازی ناصری و شیرگی ( )19میگویند

تحقیقات کریمیان ( ،)12علی زاده و همکاران ( ،)13سمیعی

موقعیتهایی که توانایی بالقوه افراد را در حد باالیی مورد

( ،)14روسو ـ بس و همکاران ( )15و زکرمن و کیفر ()16

ارزیابی قرار میدهند ،موقعیتهایی هستند که تمایل به خود

همسو است .محمدی ( )1389بیان میدارد که آشنایی با

ناتوانسازی را افزایش میدهند .وقتی این موقعیتها متداول

شیوههای مقابله با افکار منفی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان

باشد ،صیانت و عزتنفس فرد تهدید میشود و مکانیسمهای

تأثیر دارد و دانشجویانی که آشنایی زیاد با شیوههای مقابله

غلبه بر این تهدید فعال میگردد که این مکانیسمها همان خود

با افکار منفی داشته باشند ،میزان پیشرفت تحصیلی آنها

ناتوانسازی است .ضعف عملکرد در این موقعیتها بهعنوان

زیاد خواهد بود .همچنین دروسیس و همکاران ( )17و نجی

شکست تلقی میشود و استرس زیادی به فرد وارد میکند .لذا

( ،)2004عدم مهارتهای الزم برای مقابله با افکار منفی را

فرد به این راهبرد پناه میبرد .این یافته تائید کنند ه این گزاره

بهعنوان یکی از عمدهترین مشکالت دانشجویان در زمینه

است که دانشجویانی که از راهبردهای خود ناتوانسازی استفاده

عادات مطالعه شناسایی نمودند .با توجه به تائید این فرضیه،

میکنند تا از تلویحات شکست خود بکاهند ،آگاهانه و عمدی

بدون تردید افرادی که دارای نشخوارهای ذهنی هستند ،به

تالش نمیکنند و مطالعهی خود را به آخرین لحظه موکول

دلیل افکار تکراری و منفی و مقاوم که بهطور غیرارادی وارد

کرده و شب قبل از امتحانات را به بطالت میگذرانند .این

آگاهی میشوند ،توان توجه و تمرکز بر روی موضوعات

نتیجه در راستای پژوهشهایی است که نشان دادهاند که خود

موردنظر و اهداف فعلی خود را از دست میدهند .همچنین

ناتوانسازی و عملکرد بر یکدیگر اثر میگذارند و همدیگر

ازجمله دالیلی که برای تبیین این یافته وجود دارد این است

را تقویت میکنند .درگیری در خود ناتوانسازی ،عملکرد

که نشخوار ذهنی افراد را به اشتغال دائمی به یک اندیشه یا

ضعیف را به دنبال دارد و عملکرد ضعیف نیز درگیری در

موضوع تحریک میکند .حاصل این افکار به افسردگی و شدت

خود ناتوانسازی را تسهیل میکند .یکی دیگر از فرضیههای

یافتن آن منتهی میشود .زمانی که افراد نشخوار ذهنی را شروع

پژوهش ،رابطهی بین انگیزهی پیشرفت و پیشرفت تحصیلی

میکنند ،دیگر در ذهنشان نسبت به دستیابی به اهداف و موفقت

بود .با توجه به ضریب همبستگی  0/765و  ،P = 0/000به

در کارهای خود ،تصویری نخواهند داشت .به نظر میرسد که

این نتیجه رسیدیم که بین این دو متغیر رابطه مثبت وجود

موفقیت و پیشرفت تحصیلی از عمق تصورات فردی شخص

دارد .تائید این فرضیه پژوهش در راستای نتایج پژوهشهای

ریشه میگیرد ،بنابراین دانشجوی مبتالبه نشخوار ذهنی ،بدون

یوسفی و همکاران ( ،)19تمنایی فر و همکاران ( ،)20بختیارند

تصوری از پیشرفت تحصیلی خود ،دچار اختالالتی ازجمله

و همکاران ( )21و خدیوی و همکاران ( )7است .نوحی و

افسردگی ،بالتکلیفی ،نگرانی ،اضطراب و غیره میشود که

همکاران ( )22بیان کردند انگیزه پیشرفت باعث تحرک و پویایی

هر یک از آنها بهتنهایی کافی است تا فرد را از دستیابی به

و برنامهریزی صحیح در حین تحصیل دانشجویان میشود

پیشرفتها ازجمله پیشرفت تحصیلی در زندگی خود بازدارد.

و از این طریق میتواند بر روی موفقیت تحصیلی آنان تأثیر

یافته دیگر این مطالعه نشان داد که بین خود ناتوانسازی و

بگذارد .بنابراین با تقویت بنیه انگیزشی دانشجویان ،فراهم

پیشرفت تحصیلی ارتباط منفی معناداری وجود دارد .این

نمودن نیازهای پایه و انتخاب رشته تحصیلی بر اساس عالقه

حسینعلی ریاحی و همکاران

بررسی رابطه نشخوارهای ذهنی ،خودناتوان سازی و انگیزه پیشرفت با موفقیت تحصیلی دانشجویان ...
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دانش آموزان ،میتوان امکان دستیابی هرچه بهتر به موفقیت

نشخوارهای ذهنی و خود ناتوانسازی با پیشرفت تحصیلی

تحصیلی در دوران دانشجویی و درنتیجه دوران شغلی فرد را

وجود دارد .بطوریکه هرقدر دانشجو دارای نشخوارهای ذهنی

فراهم نمود .خدیو زاده و همکاران ( )23توانستند نشان دهند

و خود ناتوانسازی بیشتری باشد ،پیشرفت تحصیلی او کمتر

افرادی كه شکستهای تحصیلی بیشتری داشتند ،انگیزش

خواهد بود .در جهت پیشبینی متغیر پیشرفت تحصیلی ،ابتدا

یادگیری نیز در آنها كمتر بوده و راهبردهای مطالعه ضعیفتری

انگیزهی پیشرفت و سپس نشخوارهای ذهنی و درنهایت خود

داشتند .آنها به انگیزش بهعنوان یکی از راهبردهای اساسی

ناتوانسازی دارای اهمیت میباشند .این سه متغیر توانستند

مطالعه که میتواند روی یادگیری و انتخاب روشهای صحیح

 79/5درصد از تغییرات پیشرفت تحصیلی را تبیین کنند .لذا

مطالعه تأثیر داشته باشد ،تأکید میکنند .اما نتیجه این پژوهش

پیشنهاد میشود با ایجاد کارگاههای خودشناسی نگرش مثبت

همسو با پژوهش یوسف ( )24نبوده است .در پژوهشی که

دانشجویان را نسبت به خود تقویت نموده و از ایجاد نگرش

یوسف در مالزی انجام داد ،انگیزه پیشرفت نیروی قدرتمندی

منفی نسبت به خود جلوگیری گردد .با شناساندن نقاط ضعف

بر روی پیشرفت تحصیلی نبوده است .همچنین در پژوهش

و قدرت دانشجویان توسط اساتید ،به آنها این امکان داده شود

دیگری که ابوبکر و همکاران ( )25در مالزی انجام دادند،

که تصویری واقعیتر نسبت به خود داشته و به تقویت نقاط

بین انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی یک همبستگی منفی

قوت و کاهش نقاط ضعف خود بپردازند.

ضعیف مشاهده شد .شاید دلیل این ارتباط این باشد که انگیزه
پیشرفت بهعنوان تمایلی در جهت برتری و تالش برای کسب

محدودیتهای پژوهش

موفقیت و احساس خوشایند ناشی از موفق شدن تعریفشده

بدون تردید هر تحقیقی با یک سری مسائل و محدودیتهایی

است ،بدیهی است که فرد برخوردار از این انگیزه ،بیشتر در

مواجه میشود که خواسته یا ناخواسته بر فرایند و نتیجه تحقیق

جهت موفقیت و پیشرفت حرکت میکند .یکی از عرصههایی

تأثیر میگذارد .این تحقیق نیز همانند سایر کارهای پژوهشی،

که این انگیزه فرد خود را بروز میدهد در زمینهی تحصیل

با دشواریها و محدودیتهای متعددی مواجه بود؛ که شناخت

است؛ بنابراین فردی که انگیزه بیشتری برای پیشرفت دارد،

آنها در کارهای بعدی مؤثر واقع میشود.

در جهت کسب نمرات بهتر و دستیابی به موفقیت تحصیلی

ـ از آنجا که محافظهکاری و محتاط کاری بر افکار بیشتر افراد،

تالش بیشتری کرده و درنهایت به موفقیت باالتری دست

حتی افراد تحصیلکرده سایه افکنده است ،عدم همکاری و

خواهد یافت .همچنین یکی از ویژگیهای افراد دارای انگیزه

گاهی عدم آگاهی برخی پاسخگویان در امر تکمیل نمودن

پیشرفت ،تمرکز بر روی وظایف و مسئولیتها است .لذا این

پرسشنامهها از جمله محدودیتهای تحقیق است.

ویژگی میتواند تبیینی در جهت وجود رابطه مثبت بین داشتن
انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی باشد.
نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که در دانشجویان
دانشگاههای گرگان ،رابطه معنادار و مثبتی بین انگیزه پیشرفت و

ـ محدودیت زمانی و هزینههای مالی تحقیق که ازجمله
محدودیتهای هر نوع تحقیق دانشگاهی است.
ـ عدم وجود منابع و مآخذ کافی برای تحقیق ،بخصوص
دربارهی نشخوارهای ذهنی

پیشرفت تحصیلی وجود دارد .بهطوریکه هرقدر فرد از انگیزه

ـ نتایج این پژوهش مربوط به جامعه آماری دانشجویان

پیشرفت باالتری برخوردار باشد ،از پیشرفت تحصیلی باالتری

دانشگاههای شهر گرگان است ،لذا در تعمیم نتایج برای

نیز برخوردار خواهد بود .همچنین رابطه معنادار و منفی بین

دانشجویان سایر شهرها و دانشگاهها باید احتیاط نمود.
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Investigating the Relationship between Ruminative
Thought, Self-handicapping and Achievement
Motivation with the Academic Success of Students at the
Universities of Gorgan in 1395
Riahi Hussein Ali1, Sanagoo Akram*2, Azimi Maryam3, Leila jouybari4

Abstract
Introduction: There are different personality variables such as ruminative thought, self-handicappina and
achievement motivation that can influence on academic achievement of students. The current study aimed
to investigate relationships between ruminative thought, self-handicapping and achievement motivation with
the academic success of students at the universities of Gorgan in 1395
Methods: The present research was cross sectional and descriptive survey study. A total population of the
present study was 450 students of Gorgan University in the years of 94-95 that 200 of them were selected
using Stratified random sampling based on Morgan table. Documentary and field methods were used to
collect data. Tools used in research are Scale rumination reflection, sacrifice, Watson and Hargys, selfhandicapping scale, Jones and Rvdvalt, the achievement motivation questionnaire. Research data carried
out by subjects in the study, scoring and interpretation. Then, data were analyzed using Pearson correlation
coefficients and multiple regression methods by the SPSS software version 23.
Results: 56.5% (113) of the participant were male and 43.5% (87) of them were female. The average
age of the students were 20.62 + 2.1. Results of the study indicated that there is a significant correlation
between rumination thought in students and academic achievement P=0.000. Moreover, there is a significant
negative relationship between self-handicapping and academic achievement (P=0.000). In addition, there is
a significant positive relationship between achievement motivation and academic achievement
Conclusion: The results demonstrated that those students who have rumination thought and self –
handicapping inability to perform activities cannot provide their academic progress.
Keywords: ruminative thought, self-handicapping, achievement motivation, academic success
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