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Abstract
Introduction: This study aimed to determine the relationship between achievement
motivation and self-efficacy in students' academic burnout with the mediation is done
Methods: Method according to purpose and the method of data collection is the descriptive
and correlation method. The study sample was composed of all students at Tehran University
that Using a Cochran's formula and stratified sampling 405 persons were randomly selected.
The research instrument was a questionnaire for this purpose achievement motivation
questionnaire, Maslach burnout inventory or brush and education and self-Scherrer was used.
Results: The results showed that there a significant and positive relationship between
achievement motivation and self-efficacy, and a significant negative correlation between
achievement motivation and academic burnout and significant relationship and negative selfefficacy and academic burnout. The results of path analysis showed that self-efficacy as a
mediator in the relationship between motivation and academic burnout plays.
Conclusions: The motivation on students' academic burnout has a significant positive effect,
that is, with increasing the amount of motivation, the students' academic burnout decreases
and with the decrease of the motivation, the students' academic burnout will increase, and
the strengthening of the self-efficacy variable can be used as an agent to increase the
motivation and reduce the burnout of Students.
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چکیده
مقدمه :پژوهش حاضر باهدف تعیین رابطه انگیزش پیشرفت و فرسودگی تحصیلی با نقش میانجی خودکارآمدی در
دانشجویان انجام شده است.
روش کار :روش پژوهش با توجه به هدف کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی و به صورت همبستگی
است .جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه تهران می باشد که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری
طبقهای تعداد  405نفر به صورت تصادفی انتخاب شده اند .ابزار پژوهش پرسشنامه بود که به همین منظور از پرسشنامه
انگیزش پیشرفت هرمنس ،پرسشنامه فرسودگی تحصیلی برسو یا مسلش و خودکارآمدی شرر استفاده شد .پایایی ابزار با
استفاده از ضریب آلفای کرون باخ محاسبه شده است.
یافته ها :نتایج نشان داد که رابطه معنی دار و مثبتی بین انگیزش پیشرفت و خودکارآمدی ،رابطه معنی دار و منفی بین
انگیزش پیشرفت و فرسودگی تحصیلی و رابطه معنی دار و منفی بین خودکارآمدی و فرسودگی تحصیلی وجود دارد.
همچنین نتایج تحلیل مسیر نشان داد که خودکارآمدی نقش میانجی را در رابطه بین انگیزش پیشرفت و فرسودگی
تحصیلی بازی می کند.
نتیجه گیری :انگیزش پیشرفت بر فرسودگی تحصیلی دانشجویان تأثیر مثبت بسزایی دارد یعنی با افزای ش میزان انگیزش

پیشرفت از فرسودگی تحصیلی دانشجویان کاسته می شود و با کاهش میزان انگیزش پیشرفت ،فرسودگی تحصیلی
دانشجویان بیشتر می شود و نیز تقویت متغیر خودکار آمدی می تواند به عنوان عاملی برای افزایش انگیزش پیشرفت و
کاهش فرسودگی تحصیلی دانشجویان باشد.

مقدمه
نهاد آموزش در هر کشور دارای اجزاء و زیرمجموعههایی است و آموزش
عالی یکی از مهمترین زیرمجموعههای نظام آموزشی است .از زمانی که
برنامههای آموزشی بهصورت رسمی در مراکز آموزشی به اجرا درآمدند
برنامه ریزان ،محققان ،با مشکالت مختلفی روبرو شدند ازآنجاکه عوامل
مؤثر بر یادگیری بسیار گسترده و وسیع میباشند ،شناسایی این عوامل
در رفع مشکالت و نارساییهای موجود در سیستم آموزشی مهم
میباشد [ .]1همچنین یکی از اهداف و وظایف نظام آموزش عالی ایجاد
زمینه برای رشد همهجانبه فرد و تربیت انسانهای سالم ،کارآمد و
مسئول برای ایفای نقش در زندگی فردی و اجتماعی است .ازآنجاییکه
دانشجویان بهعنوان یکی از ارکان اساسی نظام آموزشی عالی کشور ،در
دستیابی به اهداف نظام آموزشی نقش و جایگاه ویژهای دارند ،توجه به
این قشر از جامعه ازلحاظ آموزشی و تربیتی ،باروری و شکوفایی هر چه
بیشتر نظام آموزشی عالی را موجب میشود .در ساختارهای تربیتی و
آموزشی معیاری که برای سنجش میزان دستیابی به اهداف تربیتی در
نظر گرفتهشده ،پیشرفت تحصیلی است .درواقع مهمترین هدف عینی

هر نظام تعلیم و تربیت ،ارتقا پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان آن جامعه
است .با توجه به اهمیت عملکرد تحصیلی الزم است عواملی که بر آن
تأثیر میگذارند ،مورد شناسایی قرار گیرند [ .]2از طرف دیگر ،نگرشها
مستقیماً بر موفقیت و شکست در فرآیندهای آموزشی تأثیر میگذارند
[ .]3یکی از نگرشهای مهم و تأثیرگذار در نظام آموزشی و آموزش
عالی نیز انگیزش پیشرفت میباشد ،چراکه انگیزش پیشرفت ازجمله
عوامل مؤثر در تحصیالت دانشگاهی محسوب میشود .دانشجویانی که
از انگیزه (پیشرفت) باالتری برای موفقیت در درسها برخوردارند ،بیشتر
تالش میکنند ،از شکست نمیهراسند و آن را پلهای برای رسیدن به
موفقیت میدانند و بالعکس برخی دیگر از دانشجویان به دالیلی چون
بی عالقگی نسبت به رشته تحصیلی ،عدم آگاهی از محتوای رشته
تحصیلی ،شرایط نامطلوب محیط دانشگاهها و بسیاری از دالیل دیگر
دچار فرسودگی تحصیلی شده و احساس بیعالقگی و بیرمقی در رابطه
با مسائل درسی و دانشگاهی ،مانع مهمی در پیشرفت تحصیلی مطلوب
در آنها میشود .در این میان خودکارآمدی عامل مهمی است در رابطه
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منابع الزم برای انجام دادن وظایف و تکالیف محوله است [ .]11در
سالهای اخیر متغیر فرسودگی به موقعیتها و بافتهای آموزشی
گسترش پیداکرده است که از آن با عنوان فرسودگی تحصیلی
 Academic Burnoutنامبرده میشود .میتوان گفت که
موقعیتهای آموزشی بهعنوان محل کار فراگیران محسوب میشود،
اگرچه فراگیران در موقعیتهای آموزشی ،بهعنوان کارمند ،کار
نمیکنند یا شغل خاصی در آنجا ندارند ،اما از دیدگاه روانشناختی،
فعالیتهای آموزشی و درسی آنها را میتوان بهعنوان یک کار در نظر
گرفت .افرادی که فرسودگی تحصیلی دارند معموالً عالئمی مانند بی
اشتیاقی نسبت به مطالب درسی ،ناتوانایی در ادامه حضور مستمر در
کالسهای درس ،مشارکت نکردن در فعالیتهای کالسی ،احساس
بیمعنایی در فعالیتهای درسی و احساس ناتوانی در فراگیری مطالب
درسی و درنهایت افت تحصیلی را تجربه میکنند [ .]12یادگیری
فراگیران معموالً بهوسیله عملکرد تحصیلی آنها موردسنجش قرار
میگیرد .عوامل متعددی ،عملکرد تحصیلی فراگیران را تحت تأثیر قرار
میدهند .برخی از این عوامل موجب بهبود عملکرد تحصیلی و برخی
دیگر باعث تضعیف عملکرد فراگیران میشوند .ازجمله عواملی که به
شکل منفی بر عملکرد تحصیلی اثرگذار بوده و اخیراً مطالعاتی را در
مدارس و دانشگاهها به خود اختصاص داده ،فرسودگی تحصیلی است
[ .]13درواقع فرسودگی تحصیلی در میان دانشجویان دانشگاهی به
احساس خستگی به خاطر تقاضاهای درسی ،داشتن نگرشی بدبینانه
نسبت به دانشگاه و احساس بیکفایتی ،اطالق میگردد [.]14
دانشجویان دچار فرسودگی تحصیلی ،انگیزهای برای شرکت در
فعالیتهای کالسی ندارند و ویژگیهای رفتاری مانند غایب شدن،
تأخیر در حضور در کالس و ترک زودهنگام کالس را از خود نشان
میدهند .بهعالوه آنها در کالس به مطالب درسی گوش نداده و در
فعالیتهای کالسی گروهی شرکت نمیکنند .آنها اغلب برای کالس و
استاد احترامی قائل نبوده و برای عملکرد ضعیف تحصیلی خود
بهانهتراشی میکنند .بنابراین حس مسئولیتپذیری و پاسخگویی در
برابر عملکرد ضعیف خود در این افراد وجود ندارد [ ]15و برنامهریزی
جهت کاهش فرسودگی تحصیلی میتواند سبب ارتقاء عملکرد تحصیلی
در دانشجویان شود [ .]16تحقیقات نشان دادهاند که فرسودگی در هر
حرفهای ممکن است اتفاق افتد .اکثر پژوهشها نشان دادهاند که
فرسودگی تحصیلی همان ساختار سهجزئی فرسودگی شغلی (خستگی
هیجانی ،بیعالقگی و ناکارآمدی درسی) را دارا میباشد [.]17
 Banduraخودکارآمدی را اعتقاد یک فرد به قابلیتهای خود در
سازماندهی و انجام یکرشته فعالیتهای موردنیاز برای مـدیریـت
شـرایط و وضــعیتهــای مخـتلف تعریف مینماید .بهعبارتدیگر
خودکارآمدی ،اعتقاد یک فرد به توانایی خود جهت موفق شدن در یک
وضعیت خاص است [ .]18بدیهی است که تفکر ،انگیزش ،احساسات و
رفتار انسان در موقعیت هایی که به توانایی خود احساس اطمینان
میکند ،متفاوت با رفتار وی در موقعیتهایی است که در آنها احساس
عدم ام نیت یا فقدان صالحیت دارد .درک انسان از خودکارآمدی بر
الگوهای تفکر ،انگیزش ،عملکرد و برانگیختگی هیجانی فرد تأثیر
میگذارد [ .]19همچنین به نظر  Banduraخودکار آمدی بهطور
ضمنی به عقاید خاص افراد درباره توانایی آنان در انجام دادن
فعالیتهایی معین و بهمنظور دستیابی به نتایج موردنظر در حیطه

با درکی که هر فرد از شایستگیها و عملکرد مطلوب یا نامطلوب خود
در هر شرایطی ازجمله مسائل تحصیلی میتواند داشته باشد .اولین
نظریه رسمی درزمینه انگیزش پیشرفت به  Atkinsonتعلق دارد .افراد
دارای انگیزش پیشرفت کسانی هستند که برای دستیابی به برتری در
یکرشته تحصیلی میکوشند و هدفشان کسب پیشرفت است تا پاداش.
بهعبارتدیگر این افراد نیاز شدیدی به پیشرفت دارند [ .]4بنا به نظریه
 Atkinsonاشخاصی که دارای انگیزش پیشرفت قوی هستند در
تکالیفی که دارای درجه دشواری متوسطاند توفیق زیادی به دست
میآورند .یعنی تکالیفی این افراد در آن حداکثر جدیت را نشان میدهد
تکالیفی هستند که انجام دادن آنها مستلزم قدری خطر کردن است
اینها همان تکالیف چالشانگیزند [ .]5بهطورکلی انگیزش پیشرفت،
تمایل به تالش جهت دستیابی به موفقیت و اثرات مثبت مرتبط با آن
و اجتناب از شکست و اثرات منفی مرتبط با آن را منعکس میکند [.]6
انگیزه پیشرفت یعنی گرایش به تالش برای انتخاب فعالیتهایی که
هدفش رسیدن به موفقیت یا دوری از شکست است [ .]4افرادی که
نیاز به پیشرفت در آنها نیرومند است ،میخواهند به تکامل برسند و
عملکرد خود را بهبود بخشند .آنان وظیفه شناسند و ترجیح میدهند
کارهایی را انجام بدهند که چالشبرانگیز باشد و به کاری دست بزنند
که ارزیابی پیشرفت آنان به نحوی ،خواه با مقایسه آن با پیشرفت سایر
افراد یا برحسب مالکهای دیگر امکانپذیر باشد .به بیان رسمیتر،
پیشرفت رفتاری مبتنی بر وظیفه است که اجازه میدهد عملکرد فرد
طبق مالکهای وضع شده درونی یا بیرونی مورد ارزیابی قرار گیرد که
دربرگیرنده فرد در مقایسه با دیگران است یا به نحو دیگری دربرگیرنده
نوعی مالکهای عالی است [.]7
از زمانی که  McClellandانگیزه پیشرفت را در روانشناسی مطرح
کرد ،تاکنون پژوهشگران بسیاری سعی کردند نهتنها کیفیت و کمیت
این انگیزهها را مورد شناسایی قرار دهند ،بلکه کوشیدند رابطه بین
انگیزه را با سایر متغیرها مانند هوش ،منبع کنترل ،مسئولیتپذیری
بررسی کرده تا بافهم این روابط هر چه بیشتر به بهداشت روانی کمک
نمانید .انگیزش پیشرفت ،گرایشی است برای ارزیابی همهجانبه عملکرد
فرد با توجه به عالیترین معیارها ،تالش برای موفقیت و عملکرد و
بهرهمندی از لذتی که با موفقیتی در عملکرد همراه استRobbins .
انگیزه پیشرفت را سائقی برای پیشی گرفتن بر دیگران ،دستیابی به
پیشرفت با توجه به مالکهای مشخص و تالش برای کسب موفقیت
میداند و معتقد است کسی که دارای انگیزش پیشرفت است این تمایل
را دارد که کارش را بهخوبی انجام دهد و بهصورت خودجوش عملکرد
خود را ارزیابی کند [ .]8همچنین افراد ممکن است به یکی از دو روش
زیر برای پیشرفت برانگیخته شوند :الف) دستهای از افراد برای موفقیت
تالش و کوشش میکنند و ب) دستهای دیگر برای پرهیز از شکست
تالش میکنند [ . ]9همچنین نیاز به پیشرفت به معنای تالش نسبتاً
ثابت فرد برای موفقیت است که درواقع همان حالت احساس غرور برای
به اتمام رساندن کار است [ .]10اگر انگیزه یادگیرندگان برای پیشرفت
بیشتر از انگیزه آن ها برای اجتناب از شکست باشد ،تا حد زیادی
شکست موجب افزایش میل آنها به پیگیری مسئله میشود .این افراد
مصمم به پیشرفت هستند و درنتیجه دوباره تالش میکنند [.]4
فرسودگی ،حالتی از خستگی ذهنی و هیجانی است که حاصل سندرم
استرس مزمن مانند گرانباری نقش ،فشار و محدودیت زمانی و فقدان
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است [ ]23و نیز بین خودکارآمدی آموزشی و انگیزه تحصیلی ارتباط
مثبت و معنادار وجود دارد و افزایش انگیزه و خودکارآمدی آموزشی
نقش محافظتی در مقابل فرسودگی تحصیلی دارند [.]24
پژوهش های متعددی به بررسی رابطه متغیرهای مختلف با فرسودگی
تحصیلی ،انگیزش پیشرفت و خودکارآمدی پرداختهاند که به برخی از
آنها اشاره میشود Rastegar .و دیگران [ ]25در پژوهشی درباره
خودکارآمدی ،اهداف پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشجویان ازجمله
نتایجی که به دست آوردهاند حاکی از این است که خودکارآمدی بر
پیشرفت تحصیلی در درس آمار اثر غیرمستقیم و مثبت دارد و نیز
 Mirahidariو  ]26[ Nejadaniدر پژوهشی درباره پیشرفت
تحصیلی ،خودکارآمدی و رضایت تحصیلی نشان دادهاند که
خودکارآمدی و رضایت تحصیلی با پیشرفت تحصیلی رابطه معنادار
دارند و خودکارآمدی و رضایت تحصیلی میتوانند پیشرفت تحصیلی را
بهصورت معنادار پیشبینی کنند همچنین  Sheikholeslamiو
دیگران [ ]27در پژوهشی درباره خودکارآمدی ،یادگیری و دستاوردهای
تحصیلی دانشجویان نتیجه میگیرند خودکارآمدی تحصیلی پیشبینی
کننده مثبت و معنیدار دستاوردهای تحصیلی و یادگیری خودتنظیم
دانشجویان است و یادگیری خودتنظیم نقش واسطهای در ارتباط بین
خودکارآمدی تحصیلی و دستاوردهای تحصیلی دانشجویان دارد
 Abbasiو دیگران [ ]28در پژوهشی درباره خودکارآمدی و انگیزش
پیشرفت نشان دادند که اثر خودکارآمدی برانگیزش پیشرفت
دانشجویان معنادار است.
 Mirkamaliو دیگران [ ]29در پژوهشی درباره عملکرد تحصیلی و
انگیزش پیشرفت دانشجویان نشان دادند انگیزش پیشرفت بر عملکرد
تحصیلی مؤثر است و نیز  Rezaeiو دیگران [ ]30در پژوهشی درباره
انگیزش پیشرفت و یادگیری نتیجه گرفتهاند که سبک یادگیری واگرا
به شکل معنیداری انگیزش پیشرفت دانشجویان را پیشبینی میکند
و همچنین  Lotfi Azimiو ]31[ Ebrahimi Ghavamدر
پژوهشی درباره انگیزش و پیشرفت تحصیلی نتیجه گرفتند خود
پنداشت تحصیلی بهعنوان یک متغیر واسطهای در رابطه بین انگیزش
تحصیلی و پیشرفت تحصیلی عمل میکند .عطا دخت و دیگران []32
در پژوهشی درباره انگیزش پیشرفت و اهمالکاری تحصیلی نشان دادند
که بین انگیزش پیشرفت و اهمالکاری تحصیلی رابطه منفی و معکوس
وجود دارد و نیز  Rezaeiو دیگران [ ]33در پژوهشی درباره انگیزش
پیشرفت و خودکارآمدی نشان دادند که بین ابعاد یادگیری و
خودکارآمدی ارت باط مثبت و معنادار وجود دارد و خودکارآمدی بین
ابعاد یادگیری و انگیزش پیشرفت نقش واسطهای داردSharimoifar .
[ ]24در پژوهش خود به بررسی ارتباط فرسودگی تحصیلی با
خودکارآمدی آموزشی و انگیزه تحصیلی دانشجویان پرداخته است .وی
بامطالعه دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم،
نشان داد که بین خودکارآمدی آموزشی و انگیزه تحصیلی ارتباط مثبت
و معناداری وجود دارد .افزایش معدل با افزایش خودکارآمدی و کاهش
فرسودگی همراه بود و افزایشترم تحصیلی کاهش انگیزه تحصیلی را به
دنبال داشت .در پژوهش  Sarancheو دیگران [ ]34رابطه علّی
ویژگیهای شخصیتی با فرسودگی تحصیلی با میانجیگری خودکارآمدی
تحصیلی و تنیدگی تحصیلی ادراکشده در دانشجویان موردمطالعه
قرارگرفته است .در این پژوهش دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

مشخص یا کنترل ماهرانه زندگی اشاره دارد [ .]4اینکه افراد معیارهای
رفتارشان را تا چه اندازه درست برآورد کرده باشند ،احساس کارایی
شخصی را تعیین میکند .ازنظر بندورا منظور از کارایی شخصی،
احساس های شایستگی ،کفایت و قابلیت در کنار آمدن بازندگی است.
برآورده کردن و حفظ معیارهای عملکردمان ،کارایی شخصی را افزایش
می دهد ،ناکامی در برآوردن و حفظ آن معیارها ،آن را کاهش میدهد.
افرادی که کارایی شخصی کمی دارند ،احساس میکنند که در اعمال
کنترل بر رویدادهای زندگی درمانده و ناتوان هستند .آنها معتقدند هر
تالشی که میکنند بیهوده است .هنگامیکه آنها با موانع روبرو
میشوند ،اگر تالشهای اولیه آنها در برخورد با مشکالت بینتیجه بوده
باشد ،سریعاً قطع امید میکنند .افرادی که کارایی شخصی بسیار کمی
دارند حتی تالش نمیکنند بر مشکالت غلبه کنند ،زیرا آنها متقاعد
شدهاند که هر کاری انجام دهند بیهوده است و تغییری در اوضاع ایجاد
نمیکند .کارایی شخصی کم میتواند انگیزش را نابود سازد ،آرزوها را
کم کند ،با تواناییهای شناختی تداخل نماید و تأثیر نامطلوبی بر
سالمتی جسمانی بگذارد .افرادی که کارایی شخصی زیادی دارند
معتقدند که میتوانند بهطور مؤثر با رویدادها و شرایطی که مواجه
میشوند برخورد کنند .ازآنجاییکه آنها در غلبه بر مشکالت انتظار
موفقیت دارند ،در تکلیفها استقامت نموده و اغلب در سطح باالیی
عمل میکنند .این افراد از اشخاصی که کارایی شخصی کمی دارند ،به
توانایی های خود اطمینان بیشتری داشته و تردید کمی نسبت به
خوددارند .آنها مشکالت را چالش میبینند و نه تهدید و فعاالنه
موقعیتهای جدید را جستجو میکنند .کارایی شخصی زیاد ،ترس از
شکست را کاهش میدهد ،سطح آرزوها را باال میبرد و توانایی مسئله
گشایی و تفکر تحلیلی را بهبود میبخشد [Bandura .]20
پژوهشهای زیادی درزمینه خودکارآمدی انجام داده است این
پژوهش ها نشان داد افراد با خودکار آمدی سطح باالبر این باورند که
قابلیت سازگاری با رویدادهای متضاد زندگی خود را دارند .این افراد
انتظار دارند که بر موانع فائق آیند .آنها در جستجوی چالشها هستند،
در انجام تکالیف پشتکاردارند ،به توانایی خود برای موفق شدن اعتماد
زیادی دارند و برای کنترل بر زندگی از خود مهارت نشان میدهند [.]4
خودکارآمدی تأثیر بسیار زیادی بر رفتار فرد بهجای میگذارد.
بهعنوان مثال فراگیری که برای ریاضیات دارای خودکار آمدی سطح
باالست از این احساس برخوردار است که با هر مشکلی که در رابطه با
درس ریاضی روبهرو شود از عهدهاش بر خواهد آمد .در مقابل فراگیر
دارای خودکارآمدی سطح پایین در ریاضیات از احساس کسب موفقیت
در رابطه با مسائل ریاضیات برخوردار نیست و حتی برای امتحان آن
درس ممکن است خودش را آماده نکند ،زیرا فکر میکند که هراندازه
زحمت بکشد فایدهای نخواهد داشت ،کوتاهسخن اینکه ،فرد برخوردار
از خودکارآمدی یا خودکارآمدی تصوری سطح باال در انجام کارها
امیدوارتر و لذا موفقتر از فرد دارای خودکار آمدی سطح پایین است
[ Bandura .]5بر اهمیت ادراک فرد از خودکارآمدی بهعنوان میانجی
شناختی عمل انسان تأکید دارد [ .]21خودکارآمدی نقش واسطهگری
معناداری برای متغیر انگیزش پیشرفت ایفا میکند [ ]22در بین
واسطه های شناختی باورهای خودکار آمدی بر عملکرد تحصیلی نقش
اساسی دارد و بر احساس ،تفکر ،انگیزش و رفتار افراد تأثیر میگذارد
[ .]4همچنین رابطه خودکارآمدی و فرسودگی تحصیلی منفی و معنادار
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و خودپندارنده مثبت تحصیلی میتواند واسطهای باشد بین شایستگی
و رضایت مرتبط با تعامل یادگیری همچنین  Schonfeldو دیگران
[ ]40در پژوهشی درباره مزایا و معایب خودکارآمدی تحصیلی نتیجه
میگیرند افزایش بیشازحد مطلوب خودکارآمدی تحصیلی با کاهش نا
بهجای استرس ممکن است زیانبار باشد و نیز  Lyndonو دیگران
[ ]41پژوهشی درباره انگیزش پیشرفت و فرسودگی تحصیلی نشان
دادند که دانشجویانی که خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت باالتری دارند
عملکرد تحصیلی بهتری نیز دارند.
 Honickeو  ]42[ Broadbentدر پژوهشی که به بررسی تأثیر
خودکارآمدی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان پرداختهاند نتیجه
میگیرند که عواملی مانند تالش فردی ،استفاده از برنامهریزی
استراتژیک و اهداف مشخص تحصیلی در ارتقا خودکارآمدی تحصیلی
مؤثرند Geitz .و دیگران [ ]43در پژوهشی درباره خودکارآمدی و
جهتگیری اهداف تحصیلی نشان میدهند که خودکارآمدی بهصورت
معناداری با جهتگیری اهداف تحصیلی رابطه دارد ]44[ Holder .در
پژوهش خود درباره تأثیر روش یادگیری حرفهای بر خودکارآمدی و
انگیزش دانشآموزان نتیجه میگیرد که دانشآموزانی که معلوماتشان
ارتقاءیافته و به موفقیتهای تحصیلی بیشتری دستیافتهاند و
حیطههای خودکارآمدی و انگیزش دانشآموزان با شرکت در کالسهای
فوق ارتقاءیافته و اعتمادبهنفس بیشتری در دروس پیداکردهاند .در
پژوهش Hosseini Fatemiو  ]45[ Vahidniaکه به دنبال تأثیر
سطح آموزشی دانشجویان بر روی خودکارآمدی و انگیزش درونی بود،
نتایج نشان داد که دانشجویان کارشناسی ارشد در مقایسه با دانشجویان
کارشناسی سطح باالتری از خودکارآمدی و انگیزش را دارا میباشند.
همچنین بین خودکارآمدی عمومی و انگیزه درونی رابطه مثبت و
معنادار وجود دارد و خودکارآمدی عمومی و خودکارآمدی درس زبان
انگلیسی رابطه معناداری با انگیزش بیرونی ندارند و نیز در مقایسه
خودکارآمدی زبان انگلیسی و خودکارآمدی عمومی ،خودکار آمدی
عمومی با توجه به خرده مقیاس انگیزه همبستگی پایینتری داشت .در
پژوهش  Aloeو دیگران [ ]46خودکارآمدی و فرسودگی (در سه بعد،
خستگی عاطفی ،افت شخصیت ،کاهش عملکرد) معلمان موردبررسی
قرارگرفته و نتایج نشان داد که ارتباط معناداری بین مدیریت کالس
درس و خودکارآمدی و ابعاد سهگانه فرسودگی وجود دارد .و نیز
معلمانی که در سطوح باالتر را تدریس میکنند فرسودگی کمتری را
تجربه میکنند ]47[ Lian .نتیجه میگیرد که خودارزیابی و رضایت
از زندگی بهطور قابلتوجهی با فرسودگی تحصیلی مرتبط میباشند و
رضایت از زندگی بهعنوان واسطه ارتباط بین خودارزیابی و فرسودگی
تحصیلی قرار دارد ]48[ Hall .در پژوهش خود درباره تأثیر آموزش
هنر بر روی خودکارآمدی ،انگیزه و یادگیری دانشآموزان ،نتیجه گرفت
که آموزش هنر تأثیر مثبت بر یادگیری دانشآموزان در بسیاری از
زمینهها ازجمله حفظ دروس ،خالقیت و درک مطلب و همچنین ابعاد
خودکارآمدی و انگیزش دارد.
 Niehausو دیگران [ ]49در پژوهش به بررسی خودکارآمدی و انگیزش
درونی و نتایج تحصیلی دانشآموزانی که در فعالیتی فوقبرنامه بهمنظور
ارتقاء موفقیتهای تحصیلی ،به مدت یک سال شرکت کردند پرداختند.
نتایج این پژوهش نشان داد که رابطه مثبتی بین انگیزش درونی و معدل
دانشآموزان وجود دارد و خودکارآمدی پیشبین مثبتی برای حضوری که

دانشگاه شهید چمران اهواز موردمطالعه قرارگرفته و نتایج نشان میدهد
که تماممسیرهای مرتبط با فرسودگی تحصیلی ازلحاظ آماری معنیدار
بوده و همچنین مسیر غیرمستقیم برونگرایی ،وظیفهشناسی ،باز بودن
به تجربه و روان رنجور خویی از طریق خودکارآمدی تحصیلی روی
فرسودگی تحصیلی معنیدار میباشد .بهعالوه تماممسیرهای
غیرمستقیم برونگرایی ،وظیفهشناسی ،باز بودن به تجربه و روان رنجور
خویی از طریق تنیدگی تحصیلی ادراکشده روی فرسودگی تحصیلی
معنیدار بود .مطالعه Moradiو دیگران [ ]35نیز نشان داد که متغیر
خودکارآمدی و سرسختی روانشناختی ،قدرت پیشبینی نگرش به
کامپیوتر دانشجویان را افزایش میدهد ولی اضافه شدن متغیر انگیزش
پیشرفت به معادله باعث افزایش معنادار قدرت پیشبینی نگرش به
کامپیوتر در دانشجویان نمیشود .پژوهش Soleimaniو Shabani
[ ]36که با عنوان رابطه بین خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت با
سازگاری تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی انجام شد نشان داد که
خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت با سازگاری تحصیلی رابطه مثبت
داشته و نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که وزن ترکیبی
خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت سیوهفت درصد از واریانس سازگاری
تحصیلی دانشجویان را تبیین میکند .همچنین بر اساس نتایج واریانس
چند متغیری ،بین دانشجویان دختر و پسر ازلحاظ انگیزش پیشرفت
تفاوت معنیدار وجود دارد ولی ازلحاظ خودکارآمدی تفاوت معناداری
وجود ندارد.
 Isazadeو دیگران [ ]37در پژوهش خود که بهمنظور بررسی تأثیر
آموزش راهبردهای عصبی زبانی بر خودکارآمدی ،اضطراب و انگیزش
پیشرفت دانش آموزان مقطع متوسطه انجام شد ،نتیجه گرفتند که
آموزش راهبردهای برنامه ریزی عصبی زبانی بر خودکارآمدی ،کاهش
اضطراب و افزایش انگیزش پیشرفت تأثیر مثبت داشته است .در پژوهش
 Hayatiو دیگران [ ]23به بررسی درباره رابطه ابعاد کیفیت تجارب
یادگیری و احساس خودکارآمدی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان
پرداختند و نتایج نشان میدهد که رابطه خودکارآمدی و فرسودگی
تحصیلی منفی و معنادار و همچنین تمامی روابط در سطح مطلوبی
معنادار بودند .نتایج پژوهش  Badri Gargariو دیگران [ ]38با عنوان
نیمرخهای انگیزشی و فرسودگی تحصیلی دانشآموزان مقطع متوسطه،
چهار گروه از دانشآموزان دارای اهداف پیشرفت پایین ،جهتگیری
تبحر گریز عملکرد گرا ،جهتگیری انگیزشی چندگانه ،و جهتگیری
تبحر گرا عملکرد گرا ،را موردمطالعه قرارداد .نتایج نشان داد فرسودگی
تحصیلی دانشآموزان گروه انگیزش چندگانه و خوشه تبحر گرا عملکرد
گرا ،کمتر از سایر گروهاست .همچنین دانشآموزانی که دارای انگیزش
چندگانه هستند اهداف ،انتظارات و ارزشهای متعددی دارند که موجب
انگیزش آنها برای احساس کارایی و عالقه بیشتر به فعالیتهای
تحصیلی میشود .نتایج پژوهش  Asad Abadiو دیگران [ ]22در
خصوص نقش میانجی خودکارآمدی برای سبکهای یادگیری و
انگیزش پیشرفت دانشآموزان متوسطه نیز نشان داد که خودکارآمدی
نقش میانجیگری معناداری برای متغیر سبکهای یادگیری همگرا و
واگرا و متغیر انگیزش پیشرفت ایفا میکند و سبکهای یادگیری
جذبکننده و انطباق یابنده با خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت رابطه
معناداری ندارد Zhen .و دیگران [ ]39در پژوهشی درباره
خودکارآمدی ،رضایت تحصیلی و یادگیری نشان دادند که خودکارآمدی
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توسط  Hermencارائه شد .این پرسشنامه بر اساس تکمیل بیستونه
جمله ناتمام به چهار گزینه اشاره میکند .این پرسشنامه توسط Shokr
 konو همکاران [ ]55به فارسی برگرداند شد .پایایی پرسشنامه انگیزش
پیشرفت در پژوهشهای مختلف مطلوب گزارششده است بهعنوانمثال در
پژوهش  Zaynlipourو همکاران [ 0/73 ،]56گزارششده است .روایی
تشخیصی سؤاالت این پرسشنامه را از  0/3تا  0/57ارائهشده است [.]57
انگیزش پیشرفت دارای مؤلفههای اعتمادبهنفس ،ادراک پویا از زمان،
سختکوشی ،انگیزه باالبرای تحرک ،آیندهنگری ،انجام موفقیتآمیز کار و
پشتکار میباشد .پرسشنامه فرسودگی تحصیلی را  Bresoو همکاران ارائه
داده و دارای سه مؤلفه فرسودگی شامل :خستگی تحصیلی ،بیعالقگی
تحصیلی و ناکارآمدی تحصیلی میباشد .پرسشنامه مذکور پانزده ماده است
که بهصورت هفت گزینهای درجهبندیشده است .پایایی این پرسشنامه را
برسو و همکاران به ترتیب  0/70و  0/82و  0/75محاسبه کردهاند .روایی
پرسشنامه را محققان با روش تحلیل عامل تأییدی محاسبه کرده که
شاخصهای برازندگی تطبیقی ( ،)CFIشاخص برازندگی افزایشی (،)IFI
شاخص جذر میانگین مجذورات خطای تقریب ( )RMSEAمطلوب
گزارششده است .روایی پرسشنامه از طریق همبسته کردن آن با پرسشنامه
فشارزاهای دانشجویی به ترتیب برابر با  0/42 ،0/38و  0/45محاسبهشده
که در سطح مطلوبی قرار دارد [ .]58در این پژوهش ،پایایی پرسشنامههای
مورداستفاده با استفاده از روش آلفای کرون باخ محاسبه شد .آلفای
بهدستآمده برای پرسشنامه انگیزش پیشرفت  ،0/71پرسشنامه
خودکارآمدی  0/83و پرسشنامه فرسودگی تحصیلی  0/78میباشد که هر
ضرایب دارای میزان قابل قبولی است.

دانشآموزان در مدرسه داشتند و نمراتی که در آزمون استاندارد پیشرفت
ریاضی به دست آوردند داشت .در پژوهش  Huangو دیگران [ ]50به تأثیر
رضایت از سیستم اطالعاتی الکترونیکی و اینترنتی بر انگیزه یادگیری
دانشجویان و خودکارآمدی اینترنتی انجامشده است .نتایج این پژوهش
نشان میدهد که رابطه مثبت بین انگیزه یادگیری و خودکارآمدی اینترنتی
و رضایت از سیستم اطالعاتی الکترونیکی وجود دارد و تفاوت معناداری برای
خودکارآمدی اینترنتی بین دانشجویان دختر و پسر وجود ندارد ولی تفاوت
معناداری بین انگیزش یادگیری و خودکارآمدی اینترنتی بین دو گروه
کنترل و گواه وجود دارد .همچنین تجزیهوتحلیل رگرسیون چندمرحلهای
نشان داد که انگیزش یادگیری پیشبینی معناداری از یادگیری اینترنتی و
یادگیری اینترنتی پیشبینی معناداری از رضایت از سیستم اطالعاتی
الکترونیکی را دارا میباشد .سؤالی که در این پژوهش مطرح میباشد این
است که آیا متغیر خودکارآمدی میتواند بهعنوان متغیر میانجی بین دو
متغیر انگیزش پیشرفت و فرسودگی تحصیلی نقش داشته باشد که برای
بررسی این موضوع ،پژوهش حاضر در بین دانشجویان دانشگاه تهران
انجامشده است.

روش کار
روش پژوهش به جهت هدف کاربردی و به جهت نحوه گردآوری دادهها از
نوع توصیفی است که بهصورت همبستگی به تحلیل دادهها اقدام شده است.
جامعه پژوهش کلیه دانشجویان دانشکدههای دانشگاه تهران بودند که تعداد
کل دانشجویان دانشگاه تهران بر طبق آخرین آمار مرکز انفورماتیک دانشگاه
در سال تحصیلی  24848 ،95-94نفر بوده است و حداقل حجم نمونه با
استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران  384نفر محاسبهشده و از 450
پرسشنامه توزیعشده  405پرسشنامه بهصورت کامل پاسخدادهشده بود که
تحلیلها بر روی  405دانشجو که ابتدا تمام پردیسها انتخاب شدند و از هر
پردیس دانشکدهها بهصورت تصادفی انتخاب شدند ،انجام شد .روش
نمونهگیری به شیوه طبقهای بود و دانشجویان بر اساس دانشکدهها (بهعنوان
طبقه) انتخاب شدند .ابزار پژوهش در این پژوهش پرسشنامه بود و از سه
پرسشنامه :انگیزش پیشرفت  ،Hermencپرسشنامه خودکارآمدی
 Shererو همچنین پرسشنامه فرسودگی تحصیلی  ،Bresoاستفاده شد.
پرسشنامه خودکارآمدی عمومی  Shererدارای هفده ماده پنج گزینهای
است [ .]51ضریب پایایی آلفای کرون باخی که شرر و دیگران برای
زیرمقیاس خودکارآمدی عمومی گزارش کردند ،برابر با  0/86است [.]52
در ایران ]53[ Niyakeroe،در پژوهش خود آلفای کرون باخ آن را برابر
 0/78و همچنین Asgharnejadو همکاران [ ]54آلفای کرون باخ این
مقیاس را  0/83گزارش کردند و برای بررسی روایی از روش تحلیل عاملی
(ضریب بار عاملی  0/40و باالتر) و روایی مالکی (در سطح  )0/1استفاده
کردند که هر دو روایی باالیی را گزارش دادند .پرسشنامه انگیزش پیشرفت

یافتهها
یافتههای توصیفی نشان داد که  53درصد افراد موردمطالعه را زنان و
 47درصد را مردان تشکیل میدهد .همچنین  7/2درصد افراد
موردمطالعه در دانشکده مدیریت 6/9 ،درصد در دانشکده روانشناسی
و علوم تربیتی 7/7 ،درصد در دانشکده عمران 7/2 ،درصد در دانشکده
معدن 7/9 ،درصد در دانشکده فیزیک 7/7 ،درصد در دانشکده اقتصاد،
 8/6درصد در دانشکده زیستشناسی 7/7 ،درصد در دانشکده حقوق،
 7/4درصد در دانشکده ادبیات و علوم انسانی 7/7 ،درصد در دانشکده
منابع طبیعی 8/1 ،درصد در دانشکده کشاورزی و  16درصد در
دانشکده پزشکی مشغول به تحصیل بودند .همچنین  53/1درصد در
مقطع کارشناسی 22/2 ،درصد در مقطع کارشناسی ارشد 9/9 ،درصد
در مقطع دکتری تخصصی و  14/8درصد در مقطع دکتری حرفهای
(پزشکی عمومی) تحصیل میکردند .شاخص های توصیفی در جدول
 1آورده شده است.

جدول  :1شاخصهای توصیفی متغیرهای موردمطالعه
متغیرها

Min

Max

Mean

SD

انگیزش پیشرفت

2/24

3/52

2/89

0/29

فرسودگی تحصیلی

1/73

4/87

3/5

0/82

خودکارآمدی

2/94

4/82

3/76

0/41

19

47

23/83

4/4

11/16

19/5

15/97

1/64

12

19/5

15/95

1/58

سن
معدل ترم قبل
معدل کل
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جدول  :2ماتریس همبستگی پیرسون متغیرهای موردمطالعه
فرسودگی تحصیلی

انگیزش پیشرفت

متغیرها
انگیزش پیشرفت

*0/775

*-0/603

1

فرسودگی تحصیلی

*-0/556

1

خودکارآمدی

خود کارآمدی

1

* معنیداری در سطح 0/01
دانشجویان کاسته میشود و با کاهش میزان انگیزش پیشرفت،
فرسودگی تحصیلی دانشجویان بیشتر میشود و نیز تقویت متغیر
خودکار آمدی میتواند بهعنوان عاملی برای افزایش انگیزش پیشرفت و
کاهش فرسودگی تحصیلی دانشجویان باشد .بر اساس نتایج پژوهش
پیشنهاد میکند نظام آموزش عالی برای جلوگیری از فرسودگی
تحصیلی دانشجویان و متحمل نشدن اثرات زیانبار آنکه ازنظر
 Salmelaو همکاران [ ]12شامل مواردی چون :بی اشتیاقی نسبت به
مطالب درسی ،ناتوانایی در ادامه حضور مستمر در کالسهای درس،
مشارکت نکردن در فعالیتهای کالسی ،احساس بیمعنایی در
فعالیت های درسی و احساس ناتوانی در فراگیری مطالب درسی و
درنهایت افت تحصیلی است ،در جهت تقویت انگیزش پیشرفت با توجه
به اینکه افرادی که نیاز به پیشرفت در آنها نیرومند است ،میخواهند
به تکامل برسند و عملکرد خود را بهبود بخشند [ ]7و همچنین تقویت
خودکارآمدی دانشجویان ،که اعتقاد آنها به توانایی خود جهت موفق
شدن در یک وضعیت خاص است [ ]19حرکت نماید.

برای بررسی اینکه میانگین سه متغیر ازنظر آماری در چه سطحی است
از روش تی تست تک گروهی استفاده شد و نتایج حاکی از آن بود که
متغیر انگیزش پیشرفت با میانگین نظری  2/5و  sig = 0/000باالی
سطح متوسط و متغیر فرسودگی تحصیلی با میانگین نظری  4و 0/000
=  sigکمتر از سطح متوسط و نیز متغیر خودکارآمدی با میانگین نظری
 3و  sig = 0/000باالی سطح متوسط است.
همانگونه که در جدول  2مشاهده میشود رابطه معنیدار و مثبتی بین
انگیزش پیشرفت و خودکارآمدی ( ،)r = 0/775 ،P = 0/01رابطه
معنیدار و منفی بین انگیزش پیشرفت و فرسودگی تحصیلی (= 0/01
 )r = -0/603 ،Pو رابطه معنیدار و منفی بین خودکارآمدی و
فرسودگی تحصیلی ( )r = -0/556 ،P = 0/01وجود دارد .نتیجه تحلیل
مسیر و نقش میانجی خودکارآمدی در رابطه انگیزش پیشرفت و
فرسودگی تحصیلی بهصورت زیر نمایش داده میشود:

نتیجهگیری
همانگونه که ذکر شد هدف از این پژوهش تعیین رابطه انگیزش پیشرفت
و فرسودگی تحصیلی با نقش واسطهای خودکارآمدی دانشجویان بوده است.
نتایج نشان داد که رابطه معنیدار و مثبتی بین انگیزش پیشرفت و
خودکارآمدی ،رابطه معنیدار و منفی بین انگیزش پیشرفت و فرسودگی
تحصیلی و رابطه معنیدار و منفی بین خودکارآمدی و فرسودگی تحصیلی
وجود دارد .همچنین نتایج تحلیل مسیر نشان داد که خودکارآمدی نقش
میانجی را در رابطه بین انگیزش پیشرفت و فرسودگی تحصیلی بازی
میکند .این نتایج با نتایج پژوهشهای فوق مشابه و همجهت است:
 ]24[ Sharimoifarکه بر طبق نتایج آن بین خودکارآمدی و انگیزش
پیشرفت ارتباط مثبت و معنادار وجود داشته است و پژوهش  Moradiو
دیگران [ ]35که در آن نتیجه گرفته میشود تقویت خودکارآمدی در بهبود
انگیزش پیشرفت مؤثر است و پژوهش  Soleimani Oو ]36[ Shabani
که در آن رابطه خودکار آمدی و انگیزش پیشرفت مثبت و معنادار بوده
است همچنین در پژوهش  Hayatiو دیگران [ ]23که بر طبق نتایج آن
پژوهش رابطه خودکارآمدی و فرسودگی تحصیلی منفی و معنادار بوده است
و نیز در پژوهش  Huangو دیگران [ ]50رابطه مثبت و معناداری بین
انگیزش پیشرفت و خودکارآمدی نتیجه گرفته میشود .ازجمله پیشنهادات
کاربردی این پژوهش ،برنامهریزی در سطح خرد و کالن برای ارتقا و بهبود
وضعیت روانی و خودپندارنده تحصیلی دانشجویان و توجه بیشتر عوامل
اجرایی دانشگاهها به مواردی فراتر از واحدهای درسی دانشجویان است.
کوتاهسخن آنکه ،افزایش انگیزش پیشرفت و خودکارآمدی نقش محافظتی
در مقابل فرسودگی تحصیلی دانشجویان را دارد بنابراین برنامهریزی و
تشکیل دورههای آموزشی بهمنظور تقویت انگیزش پیشرفت و خودکارآمدی

تصویر  :1تحلیل مسیر اثر انگیزش پیشرفت بر فرسودگی شغلی با نقش
میانجی خودکارآمدی
همانگونه که در تصویر  1مشاهده میشود رابطه انگیزش پیشرفت با
خودکارآمدی از  0/775در حالت همبستگی به  0/75در تحلیل مسیر
تغییریافته است .همچنین رابطه خودکارآمدی با فرسودگی تحصیلی از
 -0/556در حالت بررسی همبستگی صرف به  -0/26در تحلیل مسیر
تغییریافته است .درنهایت همبستگی انگیزش پیشرفت با فرسودگی
تحصیلی از -0/603در حالت همبستگی به -0/41تغییریافته است که
می توان نتیجه گرفت متغیر خودکارآمدی نقش میانجی را در بین دو
متغیر انگیزش پیشرفت و فرسودگی تحصیلی بازی میکند .الزم به ذکر
است تمام روابط بین متغیرها در تحلیل مسیر ارائهشده معنیدار
میباشد.

بحث
بهطورکلی بر اساس یافتههای بهدستآمده میتوان نتیجه گرفت که
انگیزش پیشرفت بر فرسودگی تحصیلی دانشجویان تأثیر مثبت بسزایی
دارد یعنی با افزایش میزان انگیزش پیشرفت از فرسودگی تحصیلی
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دانشجویان میتواند سبب کاهش فرسودگی تحصیلی و ارتقاء عملکرد
 قابلذکر است استفاده از یک ابزار در جمعآوری دادهها.تحصیلی آنها گردد
 ازجمله،و همچنین انتخاب جامعه آماری از دانشجویان دانشگاه تهران
.محدودیتهای این پژوهش بوده است

تأییدیه اخالقی
به منظور رعایت اصول اخالقی به دانشجویان اطالع داده شد که نتایج
.پرسشنامهها بهصورت کلی گزارش میشود

تعارض منافع

سپاسگزاری

.نتایج پژوهش حاضر با منافع هیچ ارگان و سازمانی در تعارض نیست

از دانشجویان پردیس علوم رفتاری دانشگاه تهران که در پاسخگویی به
سؤاالت پرسشنامه این مقاله همکاری نمودهاند سپاسگزاری و قدردانی
.میشود

منابع مالی
.کلیه هزینههای این پژوهش توسط نویسندگان تهیهشده است
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