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هدف از انجام این پژوهش، کاوش تجارب  چکیده:

شناسی تربیتی و روانگرایانه دانشجویان دکتری دانشکده علومکمال

این دانشکده بود. شده های درسی آموختهدانشگاه شیراز از برنامه

ستفاده طرح پژوهشی در این مطالعه از نوع کیفی و روش مورد ا

کنندگان بالقوه این پژوهش، توصیفی بود. مشارکتپدیدارشناسی 

تربیتی و های مختلف دانشکده علومنشجویان دکتری رشتهدا

گیری هدفمند با روانشناسی دانشگاه شیراز بودند که با رویکرد نمونه

نفر از آن ها انتخاب گردیده و مطالعه  36ار، تعداد تکنیک معی

هش، مصاحبه نیمه های این پژوری دادهشدند. ابزار گردآو

ه های پژوهش، روش تحلیل تاریافته بود. برای تحلیل دادساخ

های این پژوهش حاکی از آن بود یافتهمضمون استفاده شد. 

بر ری، گرایی دانشجویان دکتپیامدهای حاصل از تجارب کمال

دهنده قابل احصا است که شامل اهداف چهار مضمون سازمان اساس

ی گرایی منفو کمال مدارر، اهداف جامعهدمدار، اهداف دگرمداخو

مضمون پایه و  34دارای  اهداف خودمدارمی گردید. بر این اساس 

مضمون سازماندهنده علمی، تحصیلی، حرفه ای و شخصیتی؛  4

مضمون سازماندهنده  4مضمون پایه و  37دارای  اهداف دگر مدار

اهداف جامعه محور علمی، تحصیلی، حرفه ای و شخصیتی؛ 

صیلی، مضمون سازماندهنده علمی، تح 4مضمون پایه و  37رایدا

مضمون پایه و  11دارای  کمال گرایی منفیحرفه ای و شخصیتی و 

مضمون سازماندهنده موانع شخصی و تحصیلی می شدند. یافته  2

ریزی ن مطالعه می تواند سهمی در تعالی زیر نظام برنامههای ای

ان ظام  بهسازی دانشجویآن نقشی در توسعه ن درسی و متعاقب

 دکتری ایفا نمایند.

کمال، کمال گرایی، برنامه درسی اجراشده، : کلمات کلیدی

 دستاوردهای تحصیلی

Dr. Mehdi Mohammadi, Ramin Azizi 
Abstract: The aim of this study was to discover 

the perfectionism experiences of PhD Students 

from the learned curriculum at the faculty of 

education and psychology of Shiraz University. 

The research design was qualitative and research 

method was descriptive phenomenology. The 

statistical population included PhD students of the 

faculty of education and psychology at Shiraz 

University. By purposeful sampling method and 

criterion technique, 36 students were selected. The 

data collecting method was a semi-structured 

interview and thematic analysis was used for the 

purpose of data analysis. The findings showed that 

the students' perfectionism experience divided in 

four organizer themes included self-oriented goals, 

others oriented goals, social oriented goals and 

negative perfectionism. Self-oriented goals 

included 34 basic themes and 4 organizer themes 

as scientific, academic, career and personal; 

others–oriented included 34 basic themes and 4 

organizer themes as scientific, academic, career 

and personal; social oriented included 34 basic 

themes and 4 organizer themes as scientific, 

academic, career and personal and negative 

perfectionism included 34 basic themes and 2 

organizer themes as academic and personal. The 

findings of this study can contribute to the 

excellence of the curriculum as a subsystem and 

subsequently play a role in developing a PhD 

student improvement system. 
Keywords: perfection, perfectionism, 

implemented curriculum, academic achievement 
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 مقدمه
 کاربست و تولید، اشاعه عالی در آموزش نقش دانش، قرنعنوان به یکم، و بیست قرن در

 از انتظارات دانشجویی، افزایش جمعیت به توجه با. است انکارناپذیر کشورها توسعه در دانش

)بازرگان،  است شدهدگرگون ازپیشبیش جهان مختلف کشورهای در عالی آموزش هاینظام
 دانشجویان، رشد آموزش عالی، مؤسسات و هادانشگاه محوری اهداف و از موضوعات (. یکی1394

 انسان هایویژگی نهادینه کردن با (. دانشگاه1392کامل است )اوجی و مرزوقی،  افرادی عنوانبه
(. 1392کند )صالحی و همکاران، بسزایی می کمک آرمانی جامعۀ تحقق به در دانشجویان کامل

ختلف آموزش عالی دارای دستاوردهای مختلف تحصیلی برای دانشجویان، شرکت در سطوح م
( 1998) 2و کوه 1زعم پیسبه باشد.ها، میترین ذینفعان این دورهعنوان یکی از مهمبه

ها در تحقق اهداف مهم آموزشی دستاوردهای تحصیلی دانشجویان، شامل میزان پیشرفت آن
(. 1394االسالمی و همکاران، باشد )شیخو نگرشی میآنان شامل دستاوردهای دانشی، مهارتی 

 تغییر باشد که شاملترین دستاوردهای تحصیلی دانشجویان میدستاوردهای نگرشی یکی از مهم
 های ناشیپدیده و زندگی و سایر کار مختلف شئون به دانشجو نسبت و دیدگاه اندیشه رفتار، در
(. این دستاوردها با قرار گرفتن 1394االسالمی، به نقل ازشیخ 2005است )هاردی،  تحصیل از

عنوان قلب نظام دانشجویان در معرض یک برنامه درسی محقق خواهد شد. برنامه درسی به
های مفیدی را برای پرورش و های مناسب، محتوا و نیز روشتواند زمینه، فرصتآموزشی که می

(.یکی از نمودهای تغییر 1391و نصر،  جانبه افراد تدارک ببیند )قاسم پوراعتالی وجود همه
 باشد. گرایی در دانشجویان، میایجاد کمالها، فراهم نمودن زمینه نگرش توسط دانشگاه

پردازان مختلف مفاهیم اندازه کافی کشف نشده است و نظریهگرایی هنوز بهی کمالحیطه
نقص بودن در ی تالش جهت بیگرایاند ازجمله، کمالتعاریف متفاوتی از این سازه ارائه کرده

های انتقادی نیافتنی و خودارزیابیها، وضع استانداردهای سطح باال و اغلب دستتمامی زمینه
، 4، استوبر3؛ دامیان1992؛ فراست و همکاران، 2002، هویت شده است )فلت وشدید تعریف

ویژگی هایی چون،  شخص کمال گرا فردی است که با  .(2009؛ استوبر، 2014، 6و بابان 5نگرو
های نیافتنی، گرایش به ارزیابیتالش در جهت وضع استانداردهای سطح باال و اغلب دست

تبع آن انتقادانه از خود، دارای ترس از عواقب منفی مرتبط با شکست در رسیدن به اهداف و به
ماند جام مینفس زمانی که تالش برای دستیابی به استانداردهای سطح باال نافرکاهش اعتمادبه
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عنوان افرادی که مایل هستند در تمامی ابعاد زندگی خود گرایان به(. کمال2009)اپلتون، 
 (.2009شوند )استوبر و استوبر، شناخته می نقص باشند،بی

گرایی در نظام آموزشی بسیار ( معتقدند کمال2008)4و مارشال 3، گاردینر2فاربس 1کرنز
ها، سالی، دانشجویان در یک جریان مداوم از آزمونبزرگمشهود است. از سنین کودکی تا 

شده است تا فرد میزان صالحیت خود ی این موارد طراحیاند، همهتکالیف و امتحانات قرارگرفته
وقفه با ها، دانشجویان بی( در دانشگاه2001زعم اوربان و میدگلی )را موردسنجش قرار دهد. به

کنند و میزان های خود بازخورد دریافت میی تواناییدرباره شوند که در آنشرایطی روبرو می
زیاد افراد به احتمالشود. منظور این است که بهی افراد نشان داده میها به همههوش و تالش آن

ی کامل امتحان، مثال گرفتن نمرهعنوانتعیین استانداردهای بسیار سطح باال تشویق شوند به
نامه یا ترین جایگاه کالس در انجام تکالیف کالسی و یا نوشتن پایانتالش برای دستیابی به به

  (.2008باشد )کرنز و همکاران، ی دکتری بدون نیاز به اصالحات، میرساله
های روزانه تشویق تواند افراد را برای تحقق بخشیدن نتایج بهتر در فعالیتگرایی میکمال

صورت افراطی باشد و افراد به شود که بهاد مشکل میگرایی باعث ایجکند؛ اما تنها زمانی کمال
گرایی (. کمال2002طور مداوم رها کنند )هویت و همکاران، خاطر عدم رضایت، عملکردشان را به

عنوان مفهومی چندبعدی تعریف گردد )دامیان و باشد و بهتر است بهدارای ابعاد مختلف می
گرایی به سه بعد، را ارائه کردند که طبق آن کمال( مدلی 1991(. هویت و فلت )2014همکاران، 

تعیین  6گرایی دیگر مدارتعیین استانداردهای سطح باال برای خود، کمال 5گرایی خودمدارکمال
تعیین استانداردهای سطح باال  7گرایی جامعه مداراستاندارهای سطح باالی برای دیگران و کمال
( 1998و اونز ) 8بندی دیگر اسلیدشود. در تقسیماز سوی افراد دیگر برای شخص، تقسیم می

گرایی دارند که کمالها بیان میاند. آنتعریف کرده 10و منفی 9گرایی را به دو شکل مثبتکمال
گرایان مثبت نگر اهداف سطح گردد. کمالمثبت با تالش جهت دستیابی به موفقیت تقویت می

عنوان تفکرات و گرایی منفی بهکنند. کمالمیدستیابی به نتایج برای خود وضع باالی قابل
پذیرند. گردد که جهت جلوگیری از ایجاد پیامدهای منفی صورت میرفتارهای منفی تعریف می
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( افراد 1998زعم اسلید و اونز )کنند. بهاین افراد اهداف بسیار سطح باالیی را برای خود وضع می
 ها انگیزش یابند. و یا هردوی آن های مثبت، منفیی محرکوسیلهتوانند بهمی

حال پیامدهای مشاهده است. بااینهای ظاهری قابلگرایی در بسیاری از ویژگیکمال
رود خصوص در محیط آموزشی که عملکرد قوی از افراد انتظار میگرایی مثبت و منفی بهکمال

ملکرد تحصیلی و اجتماعی گرایی بر عبسیار مشهود است؛ بنابراین مربیان باید از تأثیرات کمال
های آموزشی داشتن (. در زمینه2014، 2و شارپ 1فراگیران آگاه باشند )اسکرودر، کورون

تواند در فهم گرایی میگیرد و فهم کمالاستانداردهای سطح باال معموالً مورد تشویق قرار می
و هویت،  3نکستینهای عاطفی، شناختی و بهبود عملکرد فراگیران مهم باشد )فلت، بالانگیزه
2009 .) 

های بیش از یک قرن پیش های روانی در پژوهشگرایی یکی از پرکاربردترین سازهکمال
( اولین شخصی بود که در رابطه با 2005( به نقل از ایگان )1898تاکنون بوده است. ژانت )

ری در این های بسیاگرایی، نوشته است و از زمان ارائه علمی این سازه تاکنون پژوهشکمال
دهنده اهمیت آن دارد. بررسی نقش و اثر کمال گرایی در رابطه صورت پذیرفته است که نشان

ها می توان به دانشگاه ها نیز مورد توجه پژوهشگران زیادی بوده است از جمله این پژوهش
های گرایی در دانشجویان و نگرشبررسی کمال»(، با عنوان 2016پژوهش استوبر، ماتینلی و کر )

گرایی )خودمدار، پرداخت که به بررسی رابطه انواع کمال« ریزی شغلیمثبت نسبت به برنامه
شده، سازگاری ریزی شغلی )دانش ادراکهای مثبت برنامهدگرمدار و جامعه مدار( با نگرش

 های این پژوهش نشان داد که:نفر از دانشجویان دانشگاه انجام دادند. یافته 177شغلی( در میان 
ی گرایی دگرمدار رابطهکمال -گرایی خودمدار با سازگاری شغلی رابطه مثبت دارد. بکمال -الف

ی منفی با سازگاری شغلی دارد. گرایی جامعه مدار رابطهکمال-شده دارد. جمثبتی با دانش ادراک
ان عنوعنوان یک ویژگی شخصیتی هم بهگرایی بهنتایج این پژوهش حاکی از آن است که کمال

گردد. همچنین در شود و هم باعث تضعیف آن میزیربنای نگرش مثبت شغلی دانشجویان می
ای دستیابی به اهداف میان ( به بررسی نقش واسطه2010پژوهشی دیگر وارنر فیلون و گادری )

گرایی خودمدار و جامعه مدار با پیشرفت تحصیلی و رضایت از دانشگاه دانشجویان کمال
گرایی خودمدار با ی مثبتی میان کمالهای این پژوهش نشان داد که رابطههپرداختند. یافت

گرایی گری دستیابی به اهداف وجود دارد. همچنین کمالپیشرفت تحصیلی افراد، با نقش واسطه
ی مثبت و گری دستیابی به اهداف دارای رابطهخودمدار و رضایت از دانشگاه با نقش واسطه
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گرایی جامعه مدار و رضایت از دانشگاه و موفقیت تحصیلی وجود کمالاینباشد. باداری میمعنی
 باشد. ی منفی میدارای رابطه

گرایی در دانشجویان که با عملکرد دانشجویان نیز های روانی مرتبط با کمالیکی از سازه
باشد که در مطالعات مختلف کاری و تعلل ورزی میی بسیار نزدیکی دارد اهمالرابطه

(، در پژوهشی با هدف تعیین اینکه 2010کاپان ) در همین زمینهردبررسی قرارگرفته است. مو
کاری تحصیلی و رضایت از ی میزان اهمالکنندهگرایانه شخصیتی، تعیینکدام صفت کمال

نفر از  230ی این پژوهش کند، پرداخت. حجم نمونهزندگی دانشجویان را مشخص می
گرایی خودمدار، ی این پژوهش نشان داد که صفات شخصیتی کمالهادانشجویان بود. یافته

سوسیا و در همین رابطه  کند.بینی میکاری تحصیلی و میزان رضایت از زندگی را پیشاهمال
گرایی ناسازگار با کاری تحصیلی و کمالبررسی اهمال»( در پژوهش خود با عنوان 2014ویس )

های فرزند ی سبک، به بررسی رابطه«و آزمون اضطرابهای فرزند پروری گری سبکنقش واسطه
کاری تحصیلی و گرایی ناسازگار و اهمالپروری اقتدارگرایانه و مستبدانه پدران و مادران با کمال

ای این پژوهش نشان داد که نفر از دانشجویان کارشناسی پرداختند. یافته 206اضطراب، در میان 
های مستبدانه داری را با سبکی مثبت و معنیری تحصیلی رابطهکاگرایی ناسازگار و اهمالکمال

داری را با ی مثبت و معنیگرایی ناسازگار رابطههای اضطراب دارد؛ اما تنها کمالپدران و آزمون
 ی مادران و آزمون اضطراب دارد.های مستبدانهسبک

های مختلفی مورد کمال گرایی در محیط دانشگاه و در رابطه با دانشجویان در زمینه 
توان به نقش کمال گرایی در سالمت روانی و بررسی قرار گرفته است. از جمله این زمینه ها می

گرایی در ( در رابطه با کمال2007جسمی دانشجویان ذکر کرد. در پژوهشی که استوبر و رامبو )
دریافتند که میان  نوجوانان و رابطه آن با انگیزش، دستاوردهای تحصیلی و سالمتی انجام دادند

واکنش منفی نسبت به نقص و ترس از شکست، نارضایتی اجتماعی و عالئم افسردگی رابطه 
وجود دارد. در مقابل تالش جهت کامل بودن، امید به موفقیت، انگیزش جهت ادامه تحصیل و 

 داری وجود دارد. همچنین تالش جهت کامل بودن باهای تحصیلی رابطه مثبت و معنیموفقیت
های این پژوهش نشان داد که تالش برای کامل شدن ای منفی دارد. یافتهعالئم افسردگی رابطه

طورکلی با یک زندگی کلی یک رابطه های مثبت و دستاوردهای تحصیلی سازگار و بهبا ویژگی
های منفی و ناسازگار و های منفی به نقص با ویژگیداری دارد؛ و همچنین واکنشمثبت و معنی

طورکلی با مشکالت مرتبط با انگیزش و سالمت در ارتباط است. در پژوهشی که استوبر، فیست به
گرایی خودمدار و جامعه مدار و ارتباط آن با ( با هدف بررسی رابطه بین کمال2009و هایوارد )

دانشجو انجام دادند، دریافتند  104سطح درونی و بیرونی انگیزش و اضطراب امتحان با مشارکت 
گرایی داری دارد و کمالهای درونی، همبستگی مثبت و معنیگرای خودمدار با انگیزشکمال که

گرایی های بیرونی ارتباط دارد. در رابطه با اضطراب آزمون فقط کمالجامعه مدار با انگیزش
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نفس گرایی جامعه مدار با عدم اعتمادبهجامعه مدار با آن همبستگی مثبت دارد. همچنین کمال
گرایی خودمدار با عامل اضطراب رابطه مثبتی را داری دارد. در مقابل کمالطه مثبت و معنیراب

نفس نشان داد. نتایج حاکی از آن است طور همبستگی منفی را با عدم اعتمادبهنشان داد و همین
های بیرونی گرایی است که انگیزشگرایی جامعه مدار شکل ناهمساز و ناسازگار کمالکه کمال

گرایی خودمدار وجود کمالرای مطالعه و سطوح باالی اضطراب امتحان در ارتباط است. بااینب
های درونی برای مطالعه در هر دو گروه گرایی است با انگیزهای از کمالی دو جنبهیک دامنه

 دارای سطح باال و پایین اضطراب آزمون ارتباط دارد. 
توان دریافت که تاکنون هیچگونه پژوهشی در با توجه به بررسی پیشینه های مختلف، می

گرایی دانشجویان صورت نپذیرفته است. بر این اساس، های درسی در کمالرابطه با نقش برنامه
های درسی گرایانه دانشجویان دکتری از برنامهلهدف از انجام این پژوهش کشف تجارب کما

 باشد.شان میهای تحصیلیی دورهآموخته شده

 اسی پژوهشروش شن
باشد که شامل استخراج تجارب : در مطالعه حاضر پدیدارشناسی میروش پژوهش

شان ها در برنامه درسی دوره تحصیلیهای دکتری پس از شرکت آنگرایانه دانشجویان دورهکمال
 باشد.می

کنندگان بالقوه پژوهش حاضر شامل ها: مشارکتکنندگان و روش انتخاب آنمشارکت
های تحصیالت تکمیلی در شش بخش شامل، روانشناسی بالینی، روانشناسی دورهدانشجویان 

ریزی آموزشی، مبانی تعلیم و تربیت و علم بدنی و علوم ورزشی، مدیریت و برنامهتربیتی، تربیت
اطالعات و دانش شناسی در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز است که با 

گیری معیار، دانشجویانی انتخاب شدند که حداقل یک سال نمونهرویکرد هدفمند و روش 
نفر از دانشجویان دکتری  36کنندگان بالفعل این پژوهش تعداد اند. مشارکتتحصیلی را گذرانده

 های مختلف دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی که معیار شرکت در پژوهش را دارا بودند.رشته

ستخراج تجارب فراگیران از مصاحبه نیمه ساختاریافته و برای ا ها:روش گردآوری داده
 پرسشنامه باز پاسخ استفاده شد.

به منظور دستیابی به صحت و اعتبار مطالعه معیارهای اعتبار ها: اعتبار یابی داده
(. با تأکید بر 1985، 2و اعتمادپذیری مورد توجه و استفاده قرار گرفت )لینکلن و گوبا 1پذیری

مناسب، همچنین مشارکت و تعامل نزدیک و مستمر و درگیر نمودن مشارکت  انتخاب بستر
تر مراحل و کنندگان در امر تفسیر، مراجعه مجدد به آنان و نیز مشخص نمودن هرچه واضح

                                                 
1 - Credibility 

2 - Lincoln & Guba 
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چگونگی فرایندها به منظور سهولت در بررسی و درک آن توسط دیگران به این مهم پرداخته شد 
 ر چه بیشتر اطمینان حاصل گردد.تا از اعتبار و صحت مطالعه، ه

در بخش مربوط به مطالعه تجارب زیسته دانشجویان، از تحلیل  روش تحلیل داده ها:
 استفاده شد. مضمون

 یافته های پژوهش

تحلیل مضامین  ؟ ازدانشجویان دکتری، کمال را چگونه توصیف می کنند-1
کد معنایی استخراج  74ابتدا  استخراج شده از مصاحبه با دانشجویان در خصوص توصیف کمال،

مضمون پایه در رابطه با  34از آن، با حذف، ادغام و تغییر برخی کدهای اولیه، نهایتاً گردید. پس 
 1که در نمودار  های باز پاسخ استخراج گردیدها و پرسشنامهمفهوم کمال از متن مصاحبه

 گردد. مشاهده می

 

 
 

شبکه مضامین مفهوم کمال از دیدگاه دانشجویان دانشکده علوم  -1شماره نمودار 
 شناسیتربیتی و روان

 
برای نمونه، یکی از مضامین پایه استخراج شده از  ،یاستخراج نیبر اساس شبکه مضام

بود. برخی توصیفات  "به فعلیت رسیدن استعدادهای بالقوه"متن مصاحبه دانشجویان دکتری، 
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به نظر من کمال به فعلیت رسیدن "ری از این مفهوم در ادامه آمده است: دانشجویان دکت
؛ "ی(آموزش یزیو برنامه ر تیریسال دوم بخش مد یدکتر یدانشجواستعدادهای بالقوه است )

کمال یعنی به فعلیت رساندن استعدادها و نیروهای نهفته در وجود هر انسانی. چرا که در وجود »
تواند دهای بالقوهای وجود دارد که تحت یک شرایط ویژه ای میهر انسانی یک سری استعدا

دانشجوی سال آخر بخش علم اطالعات و دانش کند )های رشد و کمال او را فراهم زمینه

)دانشجوی  های فردی هستشکمال به معنای فعلیت یافتن استعدادها و توانایی»شناسی(؛ 

یگر مضامین پایه استخراج شده در از د. "سال آخر بخش علم اطالعات و دانش شناسی(
اشاره  "یدر زندگ یعلم یاساس میمفاه یسازادهیپ"توصیف کمال توسط دانشجویان دکتری 

شاءاهلل در پایان دوره بتوانیم مفاهیم اساسی آن را در زندگی اجتماعی افراد پیاده کنیم ان»کرد: 

کمال در »«. آموزشی(، دانشجوی دکتری سال دوم بخش مدیریت و برنامه ریزی 25)کد 
زمینه تحصیلی یعنی به بار نشستن درخت دانش، یکمی کلیشه ای جلوه می کنه ولی خب من 
کمال رو این میدونم یعنی بتونم تمام مطالبی رو که از ابتدای تحصیل تا االن یاد گرفتم رو به 

 «. ) دانشجوی سال چهارم بخش مبانی تعلیم و تربیت(کار ببندم 
کنندگان در رابطه با مفهوم ر مضامین پایه اشاره شده توسط مشارکتهمچنین از دیگ

از نظر من کمال همون تربیته، یعنی رشد، یعنی »کمال در این پژوهش، تربیت و رشد است: 

از جمله دیگر مضامین پایه اشاره «(.دانشجوی سال آخر بخش مبانی تعلیم و تربیتشدن ) 
کننده در این پژوهش دانشجویان دکتری مشارکت هایها و پرسشنامهشده در متن مصاحبه

به نظرم کمال به معنای رسیدن به عالی ترین مرتبه »دستیابی به باالترین مراتب فکری است: 

به « »(.دانشجوی سال آخر بخش علم اطالعات و دانش شناسیفکری برای هر فرد است ) 
اونجایی که تفکر هر  از هر آدمه.نظرم کمال به معنای رسیدن به عالی ترین مرتبه فکری برای 

فرد مختص به خودش بوده و با فرد دیگه تفاوت داره، کمال هم به این شکل می تونه توی افراد 
های متفاوتی قرار بگیره. با توجه به این به جهت رسیدن به عالی ترین مرتبه فکری، توی موقعیت
ن توی افراد مختلف معانی مختلفی به امر میتونیم بگیم به که کمال امری نسبیه و رسیدن به او

 (.« دانشجوی سال آخر بخش علم اطالعات و دانش شناسیگیره ) خودش می
، از دیگر مضامین پایه استخراج شده در رابطه با "رسیدن به تخصص و رضایت از رشته"

رسیدن به دانش تخصصی خود و »مفهوم کمال بود که دانشجویان دکتری به آن اشاره کردند 
کمال از نظر من رسیدن به باالترین حد در اون زمینه ای که از ابتدا  ز آن در رشته تحصیلی،برو

با توجه به اهداف »« بهش عالقه داشتیم هستش ) دانشجوی سال آخر بخش روانشناسی تربیتی(.
سازی و ارائه محتوای درسی مناسب برای دانش آموزان و این رشته که در حقیقت تربیت انسان
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، دانشجوی دکتری سال دوم بخش مدیریت و 25کد باشم )یان است از رشته راضی بوده دانشجو
 «برنامه ریزی آموزشی(.

دانشجویان دکتری، اهداف خودمدار خود را در راستای کمال، چگونه --2
تحلیل مضامین استخراج شده از مصاحبه با دانشجویان در خصوص  از ؟توصیف می کنند

 4مضمون پایه در  34یدن برای کمال برای خود تعیین کرده بودند، توصیف اهدافی که برای رس
مشاهده  2مضمون سازماندهنده در رابطه با اهداف خودمدار به دست آمد که در نمودار شماره 

 . می گردد
بر اساس شبکه مضامین استخراجی، دسته ای از مضامین پایه مستخرج از متن 

تقویت و یادگیری "، "کسب نمرات خوب"اشاره به کنندگان این پژوهش های مشارکتمصاحبه
های خوب، کسب نمره»دارد:  "خودآموزی مطالب و دستیابی به شغل مناسب"، "زبان دوم

خودآموزی مطالبی که در طول ترم به دلیل ضیق وقت امکان بسط آن فراهم نبود، تقویت زبان 

دانشجوی سال ) خوبه شغل برای دستیابی ب ، تالشامییغاانگلیسی و در کل هدف اصلی و 

ای دیگر از مضامین پایه به همچنین دسته. «آخر بخش علم اطالعات و دانش شناسی(
اشاره  "دفاع زودتر از مهلت قانونی"، "موفقیت در انجام پژوهش"، "اتمام دوره با موفقیت"

را برای  بیشتر معیارهای که مرتبط با درس و تحصیل باشد امکردهدر این دوره سعی »نمودند: 
های ها انجام دهم. مثل اتمام ترمی آنسازادهیپی الزم را برای هایزیربرنامهخود تعیین و 

) نامه دفاع زودتر از مهلت قانونی از پایان -تحصیلی با موفقیت، انجام امور پژوهشی در طول دوره
 «(.دانشجوی سال آخر بخش علم اطالعات و دانش شناسی

شرکت در "، "علمیعنوان هیئتعضویت به"ایه به آرزوی برخی دیگر از مضامین پ
نگارش و انتشار "، "استفاده حداکثری از تجارب و علم اساتید"، "های مرتبط با رسالهکنفرانس
شدن و ایجاد مفید واقع"، "شدن در حوزه تخصصی سرآمد"، "و کمیت بیشتر تیفیباکمقاالت 

شدن،  یعلمئتیترم، عضو ه 8زودتر از  یم دوره دکتراتما»، اشاره دارد: "روزارتباطات علمی به

) دانشجوی سال آخر بخش علم اطالعات و مربوط به رساله  یخارج یهاشرکت در کنفرانس
)استفاده از تجارب و علم  یدکتر لیاستفاده از طول دوران تحص حداکثر«. »(.دانش شناسی

 یفیو ک یت با درجه اعتبار کم(. تالش در جهت نوشتن مقاالیدانشگاه دوره دکتر دیاسات
. ارتباطات یجامعه علم یشدن براواقع دتریخاص. مف یموضوع لدیمطلوب. سرآمد شدن در ف

 «(.دانشجوی سال آخر بخش علم اطالعات و دانش شناسی )روزترو به شتریب یعلم
معیار اصلی تحصیل »اشاره نمودند.  "سطح مطلوبیت علمی"عده ای از مضامین پایه به 

یدن به سطح مطلوب علمی جهت رفع نیازهای شخصی و دیگر افراد جامعه هستش که در رس

)دانشجوی سال دوم بخش تربیت بدنی و نهایت آدم بتونه شغل و درآمدی هم کسب کنه 
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دانشجوی ) استیدنهدفم رسیدن به سطح باالی اطالعات علمی و روز »و  « علوم ورزشی(.

تغییر "و برخی مضامین پایه نیز به « لوم ورزشی(.دکتری سال دوم بخش تربیت بدنی و ع
اهدافم بیشتر بلند مدت بودن ازجمله این موارد تا »اشاره دارد: "وضعیت اجتماعی و شغلی

اینجا که یادم هست رسیدن به کمال تحصیلی و حرکت سمت به اون، تغییر وضعیت اجتماعی و 

دانشجوی دکتری سال ست بیارم )شغلی خودم و بتونم عالقه به تخصص تحصیلی خودم رو بد
 «آخر روانشناسی بالینی(.

 

 
شبکه مضامین اهداف خودمدار دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و  -2نمودار شماره 

 شناسیروان
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دانشجویان دکتری، اهداف دگرمدارخود را در راستای کمال، چگونه توصیف -3

مین استخراج شده از مصاحبه با دانشجویان در خصوص توصیف اهدافی تحلیل مضا از ؟می کنند
مضمون  4مضمون پایه در  37که برای رسیدن برای کمال برای دیگران تعیین کرده بودند، 

 . مشاهده می گردد 3سازماندهنده در رابطه با اهداف خودمدار به دست آمد که در نمودار شماره 

 

 
 

شبکه مضامین اهداف دگرمدار دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و  -3نمودار شماره 
 شناسیروان
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بر اساس شبکه مضامین استخراجی، دسته ای از مضامین پایه استخراج شده از متن 
، "های خودظاهر شدن در حد توانایی"ها دانشجویان مشارکت کننده در این پژوهش به مصاحبه

به اطرافیام "اشاره دارد:  "افزارهای آماریکار با نرم"و  "توانایی نگارش مقاله"، "کوشیسخت"
های خودشون ظاهر بشن. چون تدریس می کنم در کالس میگم و انتظار دارم که در حد توانایی

درس و برای دانشجوهام یکی معیارهایی که مشخص می کنم اینه که سخت کوش باشن و تالش 
که از یک  SPSSمی کنم توانایی نوشتن مقاله و کار با نرم افزار آماری  اینکه توصیه کما کنن.

) دانشجوی سال  شناسی انتظار می ره اونو بلد باشه و بهش تسلط داشته باشهدانشجوی روان
همچنین دسته ای دیگر از مضامین پایه استخراج  ."آخر دکتری بخش روانشناسی بالینی(

ادامه تحصیل »یا   ادامه تحصیل و متخصص شدن اشاره دارد:ها اشاره به شده از متن مصاحبه

)دانشجوی  دادن در مقاطع باالتر و کسب تخصص و مهارت در یک زمینه ی مشاوره ای خاص
اهدافی مثل ورود به دنیای دوره دکتری و »و « دکتری سال سوم بخش روانشناسی بالینی(.

رشد شغلی و و موقعیت  شون همینطورزمینه سازی ورود به تخصص های عالیه رشته درسی خود

اقدام به »« .. )دانشجوی سال آخر دکتری بخش روانشناسی بالینی(اجتماعی خودشون
 زندگی بهتر افراد بر ادامه تحصیل و تاثیر آن در در نگرش و معناسازی افراد. تاثیر ادامه تحصیل

تری سال دوم بخش )دانشجوی دککه اگر ادامه دهند، موفق ترند و آرامش بیشتری دارند 

ها همچنین مضامین پایه دیگری که از متن مصاحبه« مدیریت و برنامه ریزی آموزشی(.
های کمتر توجه شده، استخراج گردیده است به حفظ ارتباط با محیط علمی و انجام پژوهش

 اشاره دارد:
ه اونا هایی که بارتباط با دانشگاه بعد از تموم شدن تحصیل، مشارکت در انواع پژوهش»

هستن  های کیفی، اقدام پژوهی، درس پژوهیهایی که با روشکم توجهی شده، مثل پژوهش

دسته ای دیگر از  «)دانشجوی دکتری سال دوم بخش تربیت بدنی و علوم ورزشی(.
، "یافتن شغل"های مشارکت کنندگان اشاره به مضامین پایه استخراج شده از متن مصاحبه

از ورود به دکتری، چون به هرحال الزمه که دانشجو همراه با تحصیل  پیدا کردن شغل قبل»دارد:
علم، خیالش از بابت مسائل مادی راحت باشه. هدف دیگه درس خوندن و ادامه تحصیل بدون 

ای هست که با مدرک زیاد نمیتونی به کار  توجه به آینده ی شغلی هستش چون شرایط به گونه

دانشجوی مور عالقه ت دست پیدا کنی یعنی کسب مدرک برای صرفا رسیدن به شغل نباشه )

معموال پیشنهادم برای کسانی که در رشته »و همچنین « (.دکتری سال چهارم بخش مبانی
ازآن اقدام به شروع از مقطع فوق لیسانس شغلی پیدا کنند و پس خودم هستند این است که بعد

و (.« ، دانشجوی دکتری سال دوم بخش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی 11کد ) ندینمادکتری 
کنند دسته ای دیگر از مضامین پایه مرتبط با اهدافی که دانشجویان برای دیگران تعیین می
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رو به دلیل  از اطرافیام خواستم که دیگران»، دارد: "درک دیگران و همکاری فکری"اشاره به 

دانشجوی دکتری سال )باشن کمبود وقت درک کنن و همینطور با من همکاری فکری داشته 
 «آخر بخش علم اطالعات و دانش شناسی(.

دانشجویان دکتری، اهداف جامعه مدارخود را در راستای کمال، چگونه -4

خصوص  تحلیل مضامین استخراج شده از مصاحبه با دانشجویان در از ؟توصیف می کنند
مضمون پایه در  37توصیف اهدافی که برای رسیدن برای کمال برای دیگران تعیین کرده بودند، 

 4مضمون سازماندهنده در رابطه با اهداف جامعه مدار به دست آمد که در نمودار شماره  4

 . مشاهده می گردد

 

 
ه مدار دانشجویان دانشکده علوم تربیتی شبکه مضامین اهداف جامع -4نمودار شماره 

 شناسیو روان
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ها و بر اساس شبکه مضامین استخراجی، از جمله مضامین پایه مستخرج از متن مصاحبه
پژوهشگر برتر "توان به کننده در این پژوهش میهای دانشجویان دکتری مشارکتپرسشنامه

تشویق و ترغیب »اشاره کرد:  "یورخودبا"و  "رعایت اخالق"، "ارتقای علمی پژوهشی"، "شدن
ی حوزهاساتید برای رسیدن به جایگاه پژوهشگر برتر دانشجویی، ارتقای علمی و پژوهشی در 

رسیدن به  منظوربهی مباحث علمی، خودباوری گذاراشتراکمشخص، صداقت و صراحت در به 

یزی دانشجوی سال سوم دکتری بخش مدیریت و برنامه ر) یعلمی هاخواستهتمام 

مدار که مشارکت کنندگان این مضمون پایه دیگری در رابطه با اهداف جامعه «.آموزشی(
معموال »است:  "گیری از منابع و امکانات محیط آموزشیبهره"اند، پژوهش به آن اشاره کرده

گیری از منابع و امکانات اساتید توصیه می کنن که همیشه به دنبال رشد علمی و بهره

دانشجوی سال آخر روانشناسی ) نیباشی که به وفور دیده می شن های علممحیط
همچنین از دیگر مضامین پایه اشاره شده از سوی دانشجویان دکتری در رابطه با . «بالینی(

، "انجام دادن کارهای رساله"کنند به ها تعیین میناهداف و معیارهایی که دیگران برای آ
 میلیحوزه تحص یتو» توان اشاره کرد:، می"ول شدنرتبه ا"و  "های مشترکداشتن پژوهش"

 دیبا میاومد شیکه االن پ نطوریهم خواستن،یاز ما م دیهست که اسات یفیانجام دادن تکال
و دوستام  شدهنییهست که تع گهیهدف د هیبه موقع اون  لیرساله و پروپوزال و تحو یکارها

انشجوی دکتری سال آخر بخش د) میمشترک باهم داشته باش یهابهم گفتن که پژوهش

به موقع و  فیانجام تکال یاول بودن، توجه به مسائل نظر شاگرد»و  «(.روانشناسی تربیتی
، دانشجوی دکتری سال چهارم بخش مبانی تعلیم 5مرتبط با رساله )کد  یهاتیانجام دادن فعال

به  دنیرس یانشگاهحوزه د یکردن خصوصا تو نییکه برام تع ییارهایاز مع یکی»و « (.و تربیت
 یو کار یاجتماع یها گاهیتو جا نطوریمثه رتبه اول کالس شدن هم یمناسب علم گاهیجا

 «(.دانشجوی دکتری سال آخر بخش علم اطالعات و دانش شناسی)

 از ؟دانشجویان دکتری، کمال گرایی منفی خود را چگونه توصیف می کنند-4
شجویان در خصوص توصیف اهداف کمال گرایانه تحلیل مضامین استخراج شده از مصاحبه با دان

مضمون  11ای که موفق به تحقق آن ها نشده اند و به عنوان کمال گرایی منفی تلقی نموده اند، 

 . مشاهده می گردد 5مضمون سازماندهنده به دست آمد که در نمودار شماره  2پایه در 
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گرایی منفی دانشجویان دکتری دانشکده علوم ضامین کمالشبکه م  -5نمودار شماره 

 شناسیتربیتی و روان
 

یکی از مضامین پایه کمال منفی دانشجویان دکتری مشارکت کننده در این پژوهش 
با توجه به حجم زیاد کار موجود و »است:  "عقب ماندن از بعضی از اهداف به علت کمبود وقت"

زیاد، طبیعیه که در بعضی مواقع نسبت به انجام به موقع تعدادی از های بسیار گاهاً انجام فعالیت

)دانشجوی سال فعالیت ها بازموندم و به اهداف و معیارهای مشخص شده دست پیدا نکردم 
یکی دیگر از مضامین پایه اشاره شده در رابطه با کمال . «سوم بخش مبانی تعلیم و تربیت(

کنندگان در پژوهش به آن است که یکی از مشارکت "نرسیدن به جایگاه شغلی مدنظر"منفی 

)دانشجوی سال آخر هنوز به جایگاه شغلی که آرزوشو داشتم، نرسیدم » اشاره داشته است:
یکی دیگر از مضامین پایه مرتبط با موانع عدم تحقق «. بخش علم اطالعات و دانش شناسی(

اثر بودن نظر نویسنده در بی"ژوهش کننده در این پکمال از دیدگاه دانشجویان دکتری مشارکت
هرحال رساله به گونه ای هست که باید دانشجو و استاد هردو روی این زمینه به»، است: "رساله

یک توافق داشته باشن جنبه هایی بوده که استاد راهنما پیشنهاد داده و من با توجه به توانمندی 
ولی نهایتاً در  ا شاید برام قابل پذیرش نبودهخودم اونا رو پذیرفتم یا مثالً بحث کردم و در ابتد
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بعضی موارد استادا حرف آخر رو میزنن بعضی جاها ممکنه بر خالف میلمون باشه ولی خب چون 

)دانشجوی دکتری سال آخر بخش می خوایم فارغ التحصیل بشیم مجبوریم سکوت کنیم 
 «. مبانی تعلیم و تربیت(

بط با کمال منفی از دیدگاه مشارکت کنندگان همچنین یکی دیگر از مضامین پایه مرت
شیراز  هایی که تویمثالً یه سری دوره»ها، است: در این پژوهش شرکت نکردن در بعضی دوره

هایی که دکتر حسین چاری ها رو شرکت کنم مثالً دورهمن بودم و فرصتشو نکردم که این دوره

)دانشجوی دکتری سال آخر اشتم برم هایی که فرصتشو ندبرنامه برگزار میکردن و یا کالس

از دیگر مضامین پایه اشاره شده از سوی مشارکت کنندگان این «. بخش روانشناسی تربیتی(
بله، بوده. به دلیل مشکالی »های پژوهشی، اشاره کرد: پژوهش می توان به انجام ندادن فعالیت

کالسی بپردازم و یا وقت  هایکه در طول دوره پیش اومد نتونستم زیاد به پژوهش و فعالیت

 «. )دانشجوی سال چهارم بخش مبانی تعلیم وتربیت(کافی برای برای دروس بگذارم 
پس از کنار هم قرار دادن مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر هر یک از ابعاد  

تجربیات زیسته دانشجویان دکتری از کمال خودشان  گرایی در کنار یکدیگر، مقوله کلیکمال
 قابل مشاهده است.  -6جاد شد که در نمودار ای
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گرایی از دیدگاه دانشجویان دکتری شبکه مضامین تجربه کمال -6نمودار شماره 

 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز

 

 گیریبحث و نتیجه
شده، کانون ای درسی آموختههگرایانه دانشجویان دکتری از برنامهکاوش تجارب کمال

توجه این مقاله بود. گرچه مطالعات متعددی درباره کمالگرایی در بین دانشجویان و در 
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گرایی های درسی در کمالهای آموزش عالی صورت گرفته، امّا در ارتباط با نقش برنامهمحیط
نگرفته و اغلب به دانشجویان و بررسی این پدیده آموزش عالی و ابعاد محوری آن کاوشی صورت 

 خورد.گرایانه دانشجویان در مطالعاتی به چشم میصورت موردی و فقط تجربه کمال
شده در های درسی آموختهگرایانه دانشجویان دکتری از برنامهکاوش تجارب کمال

های ممتاز کشور، پژوهشگران را متقاعد نمود تا کاوش دانشگاه شیراز به عنوان یکی از دانشگاه
دیده را کانون توجه یک پایان نامه کارشناسی ارشد نمایند. در این مطالعه، شبکه مضامین این پ

گرایی از دیدگاه دانشجویان دکتری دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تجربه کمال
دهنده، شکل گرفتند که شامل اهداف خودمدار، اهداف شیراز براساس چهار مضمون سازمان

و   پرسش نخست مطالعهگرایی منفی می گردید. در پاسخ به مدار و کمالف جامعهدگرمدار، اهدا
، یافته های مطالعه نشان داد که "دانشجویان دکتری، کمال را چگونه توصیف می کنند؟  "اینکه 

برداشت و توصیف از جمله به   34دانشجویان تجربه و فهم خود را در ارتباط با مفهوم کمال در 
دستیابی به باالترین مراتب "، "تربیت و رشد"،"یت رسیدن استعدادهای بالقوهبه فعل"معنای
انعکاس دادند. در ادامه دانشجویان دکتری، در  "رسیدن به تخصص و رضایت از رشته"و "فکری

اهداف دگرمدارخود را در راستای کمال، "پاسخ به پرسش دوّم مطالعه در ارتباط با این که آنها
مضمون سازماندهنده در رابطه با اهداف دگرمدار خود اشاره  4به  "د؟چگونه توصیف می کنن

عنوان نشانه کمال نمودند. یافته های مطالعه در این خصوص نشان داد یکی از پیامدهایی که به
توسط دانشجویان دوره دکتری که برنامه درسی خود را به پایان رسانده بودند، ابراز شده بود، 

که شامل مواردی مانند خودآموزی مطالب، شناخت عمیق فلسفه رشته است  تحقق اهداف علمی
رسیدن به سطح مطلوب علمی و کسب سطح  ،و نظری رشته یتئور یادینمباحث بنتخصصی، 

گردید. در همراستایی این یافته ها با یافته های پیشین باالی اطالعات علمی روز دنیا می
 یبرتر یابیدر ارز کنندهییناز عوامل تع یکی ا،وردهدستاپژوهشگران می توان اذعان نمود که این 

 دانش آموختگاندر تربیت  تعیین کنندهنقش ( و 2011، یو کورش یم)سالبه شمار رفته یآموزش
شوند و اجتماعی جامعه محسوب می یملی و عامل پیشرفت اقتصاد ییهدارد که سرما یکارآمد

احساس  یجادونه تجارب مثبت منجر به اگ(. این2009مختار و سالمت،  ی،عل یوسف، ی،)عل
مکالمه و ارتباط و تعامل با  یف،انجام تکال هایینهخود در زم یلیتحص هایییاز توانا یمثبت

 یگرسازگاری و سازواری با د یمات،در نامال یآرامش قلب یجاددر امتحانات، ا یتموفق یگران،د
و  یشهادر خواهند بود که با رفتار، اندق ین،همچن شود،یم یدر انجام کارهای گروه یاندانشجو

و نهایتاً قادر به  یندنما یرهدهی و ذخها را سازمانعمل خود، دانش و مهارت الزم را فراگرفته، آن
خود در  یلیتحص هایییاز توانا یاحساس مثبت یجادباشند. به ا یندهروش در آبرداری ازاینبهره

آرامش  یجاددر امتحانات، ا یتموفق یگران،اط و تعامل با دمکالمه و ارتب یف،انجام تکال هایینهزم
 شود،یم یدر انجام کارهای گروه یاندانشجو یگرسازگاری و سازواری با د یمات،در نامال یقلب
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و عمل خود، دانش و مهارت الزم را  یشهقادر خواهند بود که با رفتار، اند ین، بر این اساسهمچن
 یندهروش در آبرداری ازاینو نهایتاً قادر به بهره یندنما یرهو ذخ دهیها را سازمانفراگرفته، آن

عنوان دستاوردهای بندی خود از این دستاوردها به( نیز در طبقه1982اندو و هارپل ) باشند.
های ریاضی کافی، توسعه برند که شامل دارا بودن دانش عمومی کافی، مهارتعقالنی نام می

سوی اهداف عقالنی، های عمومی، پیشرفت بههای صحبته مهارت، توسعمسألههای حل مهارت
 گردد.های فرهنگی میمشارکت در فعالیت

اهداف "در ارتباط با این که آنها پرسش سوّم مطالعهدانشجویان دکتری، در پاسخ به 
مضمون سازماندهنده علمی،  4به  "خودمدارخود را در راستای کمال، چگونه توصیف می کنند؟

، حرفه ای و شخصیتی در رابطه با اهداف خودمدار خود اشاره نمودند. یافته های مطالعه تحصیلی
در این خصوص نشان داد از پیامدهای که دانشجویان دکتری  و برگرفته از فرایند تحلیل 

کسب نمرات خوب،  مانندشان بود که شامل مواردی مضمونی به آن اشاره کردند، اهداف تحصیلی
و نگارش و  کسب آگاهی در زمینه رشته تحصیلی، دفاع زودتر از مهلت قانونی کسب رتبه برتر،

انتشار مقاالت باکیفیت و کمیت بیشتر است.  یافته های پیشین مطالعات پژوهشگران نشان داده 
های تحقق اهداف آموزشی است. این تجارب مثبت ترین نشانهاست که پیشرفت تحصیلی از مهم

ی موفقیت دهندههای تحصیلی است. این اهداف نشانفت در زمینهرشد و پیشر دهندهنشان
دانشجو در انجام تکالیف تحصیلی، کسب برتری در کالس، آگاه شدن از مبانی رشته تخصصی 

عنوان دستاوردهای کاربردی بندی خود از این دستاوردها به( در طبقه1993کوه )خودشان است. 
رشته تخصصی و واقعیات، همچنین توانایی انتقال دانش  است که شامل فهم دانش بردهنامدانش 

( از این اهداف با عنوان پیشرفت تحصیلی 1982در زندگی روزمره است. همچنین اندو و هارپل )
های فرد در محیط آموزشی متناسب با توان و است و در تعریف آن آورده است آموخته ادکردهی

 نباشد. بین توان بالقوه و توان بالفعل فراگیرای استعدادهای بالقوه شخص باشد یا فاصله
 "در ارتباط با این که آنها پرسش چهارم مطالعهدانشجویان دکتری، در پاسخ به 

 4به  "دانشجویان دکتری، اهداف جامعه مدارخود را در راستای کمال، چگونه توصیف می کنند؟ 
حصیلی و حرفه ای خود مضمون سازماندهنده علمی، تحصیلی، حرفه ای و شخصیتی علمی، ت

یکی دیگر از پیامدهای منتج از  اشاره نمودند. یافته های مطالعه در این خصوص نشان داد که
شناسی که بدان اشاره نمودند، اهداف کمال دانشجویان دکتری دانشکده علوم تربیتی و روان

عیارهای اخالقی و شدن، رعایت متوان به مفید واقعشخصیتی/ اخالقی بود. ازجمله این اهداف می
های شخصیتی و نام برد. این دسته از تجارب مثبت باعث پیشرفت فرد در زمینه پذیرینظم

دستاوردها تحت عنوان، دستاوردهای درون فردی و این  ( از1993گردد. کوه )اخالقی می
های شخصیتی مانند داشتن ی ویژگیدهندهکه نشان بردیمنام  انهیگراانسانهمچنین 

هایی مانند برقراری ارتباط، پذیری اجتماعی، توجه به معنویات و مهارتنفس، مسئولیتادبهاعتم
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( 2004تام ) زعمبههمدلی، توانایی درک دیگران و توجه به نیازهای اطرافیان است. همچنین 
( 2004دستاوردهای فردی با این دسته از اهداف ارتباط دارند. دستاوردهای فردی از دیدگاه تام )

نفس در محیط های خود، مستقل بودن و اعتمادبهها و سائقمندیها، عالقهامل شناخت تواناییش
ی درونی شده و معیارهای اخالقی، کسب توانایی شناخت هاباارزشو روابط اجتماعی، آشنایی 

 شود. افزوندیگران، کسب مهارت ارتباط و تعامل با افراد جامعه، متعهد بودن در قبال اجتماع می
بر یافته های پیشین از دیگر پیامدهای منتج از یافته های مطالعه کنونی و تجارب کمال گرایی 

ای این خودمدار دانشجویان دکتری که ابراز کردند، شامل تجاربی است که ناظر بر اهداف حرفه
ی اهدافی است که دانشجویان در راستای شغل یابی و دهندهدانشجویان است. این تجارب نشان

اند. ازجمله این اهداف ها انتخاب کردهغییر وضعیت شغلی خودشان انتخاب کرده و یا برای آنت
های شغلی، تغییر وضعیت اجتماعی و شغلی توان به دستیابی به شغل مناسب، پیگیری فرصتمی

( که 1993بندی کوه )و اشاره کرد. این دسته از اهداف و تجارب با دستاوردهای عملی طبقه
گیری و خودکفایی در امور مختلف، انایی مدیریت امور شخصی، تصمیم سازی و تصمیمشامل تو

ای مرتبط است. همچنین این تجارب مرتبط است با دستاوردهای اجتماعی، اقتصادی و حرفه
ای و شغلی در های حرفه( که شامل دستیابی به دانش و مهارت2004بندی تام )ای از طبقهحرفه
های عمومی و تخصصی کسب اطالعات و تجارب علمی کافی در زمینههای مختلف، زمینه

 شود.می
کمال  "در ارتباط با این که آنها پرسش پنجم مطالعهدانشجویان دکتری، در پاسخ به 

مضمون سازماندهنده موانع شخصی و  2به  "گرایی منفی خود را چگونه توصیف می کنند؟
های درسی در ای دیگر از پیامدهای کمال از برنامهتحصیلی تاکید داشتند. به دیگر سخن، دسته

های دانشجویان دکتری ناظر بر اهداف و تجاربی است که باعث عقب ماندن فرد از انجام فعالیت
شود. این دسته از اهداف شامل تجاربی منفی مانند نرسیدن به انجام شان میتحصیلی
های پژوهشی، ساله، انجام ندادن فعالیتهای مرتبط با رهای عملی، عقب ماندن فعالیتفعالیت

های مختلف این دسته اند. در پژوهششود که دانشجویان در رسیدن به آن دچار ناامیدی شدهمی
؛ سوسیا و 2010؛ کاپان، 1392نصری و همکاران، )کاری تحصیلی مرتبط است از اهداف با اهمال

 گراکمالعنوان نشجویانی که به( دا2010. به عقیده کاپان )(2008، سئو 2014همکاران، 
 در پایان می توان اشاره نمود که کاری تحصیلی باالتری هستند.دارای اهمال شوندیمشناخته 

 چراکه شوندیممحسوب  هادانشگاهترین ارکان عنوان یکی از مهمهای درسی بهبرنامه
ویان دکتری همانند ی موفقیت و یا شکست دانشگاه در تحقق اهدافش است. دانشجدهندهنشان

 چراکه شوندیمهای درسی محسوب برنامه کنندگانمصرفسایر دانشجویان در دانشگاه، از 
شود. برای تربیت دانشجوی دکتری های درسی برای تربیت و رشد آنان تولید و ارائه میبرنامه

داد. مسأله های درسی باکیفیتی را در دانشگاه ارائه های مختلف باید برنامهمتخصص در رشته
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عنوان های درسی در دانشجویان دکتری بهعنوان یکی از دستاوردهای حاصل از برنامهکمال به
 چراکهآخرین و باالترین حلقه از زنجیره دانشجویان یک دانشگاه دارای اهمیت باالیی است 

و  شدهیسازیشخصهای درسی شناخت نوع کمال دانشجویان دکتری راه را برای ارائه برنامه
سازد. شناخت اهدافی که دانشجویان دکتری در دوره می هموارترمتناسب با اهداف کلی دانشگاه، 

کنند به برنامه ریزان ها تعیین میتحصیلی دکتری برای خود و دیگران تعیین یا دیگران برای آن
های کند تا درک بهتری از مسأله کمال در دورهدرسی، اساتید و خود دانشجویان کمک می

 دکتری به دست آورده و باعث توجه به این مهم شود. 

 های آیندههای مطالعه و پیشنهادات برای پژوهشنتیجه گیری، محدویت
گرایی در دانشجویان دکتری های این مطالعه نشان داد تجربه کمال، یافتهبه طور خالصه

منفی است. هر مطالعه گرایی ای و کمالدارای پنج بعد علمی، تحصیلی، شخصیتی/ اخالقی، حرفه
توان اذعان نمود با باشد. بنابراین میای از جمله مطالعه کیفی کنونی، فرغ از محدودیت نمی

شناسی صورت گرفت و استراتژی پژوهش کاوش در دانشکده علوم تربیتی و روان توجه به این
های این یافتههای پدیدارشناسی قابلیت تعمیم ندارد، پدیدارشناسی است، یافته های پژوهش

های دکتری این دانشکده استفاده های درسی دورهبرای توسعه و غنی سازی برنامه صرفاًپژوهش 
بهبود  و اساتید به مسأله کمال در ، برنامه ریزان درسیگذاراناستیسخواهد بود. امید است 

های جدید، توجه های موجود با رویکرد درک و توسعه کمال گرایی و یا ایجاد برنامهکیفیت برنامه
ریزی درسی و متعاقب آن نقشی در ی داشته باشند تا سهمی در تعالی زیر نظام برنامهاژهیو

های مطالعه کنونی، دو توسعه نظام  بهسازی دانشجویان دکتری ایفا نمایند. بر اساس یافته
 موضوع زیر برای انجام پژوهش های آینده به پژوهشگران پیشنهاد می گردد:

 گرایی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتریکمالمقایسه  -

گرایی دانشجویان دکتری دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی مقایسه کمال -
 دانشگاههای جامع کشور.
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