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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 self-

efficacy 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. 

http://dx.doi.org/10.29252/edcbmj.11.01.18
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مقدمه

هایی است و آموزش نهاد آموزش در هر کشور دارای اجزاء و زیرمجموعه

های نظام آموزشی است. از زمانی که ترین زیرمجموعهعالی یکی از مهم

صورت رسمی در مراکز آموزشی به اجرا درآمدند های آموزشی بهبرنامه

برنامه ریزان، محققان، با مشکالت مختلفی روبرو شدند ازآنجاکه عوامل 

وامل باشند، شناسایی این عؤثر بر یادگیری بسیار گسترده و وسیع میم

های موجود در سیستم آموزشی مهم در رفع مشکالت و نارسایی

همچنین یکی از اهداف و وظایف نظام آموزش عالی ایجاد  .[1]باشد می

های سالم، کارآمد و جانبه فرد و تربیت انسانزمینه برای رشد همه

که مسئول برای ایفای نقش در زندگی فردی و اجتماعی است. ازآنجایی

ساسی نظام آموزشی عالی کشور، در عنوان یکی از ارکان ادانشجویان به

ای دارند، توجه به دستیابی به اهداف نظام آموزشی نقش و جایگاه ویژه

این قشر از جامعه ازلحاظ آموزشی و تربیتی، باروری و شکوفایی هر چه 

شود. در ساختارهای تربیتی و بیشتر نظام آموزشی عالی را موجب می

تیابی به اهداف تربیتی در آموزشی معیاری که برای سنجش میزان دس

ی ترین هدف عینشده، پیشرفت تحصیلی است. درواقع مهمنظر گرفته

هر نظام تعلیم و تربیت، ارتقا پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان آن جامعه 

است. با توجه به اهمیت عملکرد تحصیلی الزم است عواملی که بر آن 

 ها. از طرف دیگر، نگرش[2]گذارند، مورد شناسایی قرار گیرند تأثیر می

گذارند می تأثیر فرآیندهای آموزشی در شکست و موفقیت بر مستقیماً

های مهم و تأثیرگذار در نظام آموزشی و آموزش . یکی از نگرش[3]

باشد، چراکه انگیزش پیشرفت ازجمله عالی نیز انگیزش پیشرفت می

شود. دانشجویانی که عوامل مؤثر در تحصیالت دانشگاهی محسوب می

شتر ها برخوردارند، بیاز انگیزه )پیشرفت( باالتری برای موفقیت در درس

ای برای رسیدن به هراسند و آن را پلهکنند، از شکست نمیش میتال

دانند و بالعکس برخی دیگر از دانشجویان به دالیلی چون موفقیت می

عالقگی نسبت به رشته تحصیلی، عدم آگاهی از محتوای رشته بی

ها و بسیاری از دالیل دیگر تحصیلی، شرایط نامطلوب محیط دانشگاه

بطه رمقی در راعالقگی و بیلی شده و احساس بیدچار فرسودگی تحصی

با مسائل درسی و دانشگاهی، مانع مهمی در پیشرفت تحصیلی مطلوب 

شود. در این میان خودکارآمدی عامل مهمی است در رابطه ها میدر آن

 19/05/1396 تاریخ دریافت:

 23/10/1396 :پذیرش تاریخ

 واژگان کلیدی:

 پیشرفت انگیزش

 تحصیلی فرسودگی

 خودکارآمدی

  دانشگاه برای نشر حقوق تمامی

 بقیه اهلل )عج( پزشکی علوم

 .است محفوظ

 چکیده
  رد خودکارآمدی میانجی نقش با تحصیلی فرسودگی و پیشرفت انگیزش رابطه تعیین باهدف حاضر پژوهش :مقدمه

 .است شدهانجام دانشجویان

  همبستگی صورتبه و توصیفی نوع از هاداده گردآوری نحوه ازنظر و کاربردی هدف به توجه با پژوهش روش: کار روش

  یگیرنمونه روش و کوکران فرمول از استفاده با که باشدمی تهران دانشگاه دانشجویان کلیه پژوهش آماری جامعه. است

  پرسشنامه از منظور همین به که بود پرسشنامه پژوهش ابزار. اندشدهانتخاب تصادفی صورتبه نفر 405 تعداد ایطبقه

  با ابزار یپایای. شد استفاده شرر خودکارآمدی و مسلش یا برسو تحصیلی فرسودگی پرسشنامه هرمنس، پیشرفت انگیزش

 .است شدهمحاسبه باخ کرون آلفای ضریب از استفاده

  بین یمنف و دارمعنی رابطه خودکارآمدی، و پیشرفت انگیزش بین مثبتی و دارمعنی رابطه که داد نشان نتایج ها:یافته

.  اردد وجود تحصیلی فرسودگی و خودکارآمدی بین منفی و دارمعنی رابطه و تحصیلی فرسودگی و پیشرفت انگیزش

  یفرسودگ و پیشرفت انگیزش بین رابطه در را میانجی نقش خودکارآمدی که داد نشان مسیر تحلیل نتایج همچنین

 .کندمی بازی تحصیلی

  انگیزش میزان شافزای با یعنی دارد بسزایی مثبت تأثیر دانشجویان تحصیلی فرسودگی بر پیشرفت انگیزش نتیجه گیری:

  یلیتحص فرسودگی پیشرفت، انگیزش میزان کاهش با و شودمی کاسته دانشجویان تحصیلی فرسودگی از پیشرفت

 و رفتپیش انگیزش افزایش برای عاملی عنوانبه تواندمی آمدی خودکار متغیر تقویت نیز و شودمی بیشتر دانشجویان

 .باشد دانشجویان تحصیلی فرسودگی کاهش

           DOI: 10.29252/edcbmj.11.01.18         مقاله پژوهشی

   

 انشگاهد دانشجویان خودکارآمدی میانجی نقش با تحصیلی فرسودگی و پیشرفت انگیزش رابطه

 تهران

 *،2 رهنی مبین یاسمن ،1 پورکریمی جواد
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ها و عملکرد مطلوب یا نامطلوب خود با درکی که هر فرد از شایستگی

تواند داشته باشد. اولین صیلی میدر هر شرایطی ازجمله مسائل تح

تعلق دارد. افراد  Atkinsonنظریه رسمی درزمینه انگیزش پیشرفت به 

دارای انگیزش پیشرفت کسانی هستند که برای دستیابی به برتری در 

کوشند و هدفشان کسب پیشرفت است تا پاداش. رشته تحصیلی مییک

 . بنا به نظریه[4]دارند  دیگر این افراد نیاز شدیدی به پیشرفتعبارتبه

Atkinson  اشخاصی که دارای انگیزش پیشرفت قوی هستند در

زیادی به دست اند توفیق تکالیفی که دارای درجه دشواری متوسط

دهد آورند. یعنی تکالیفی این افراد در آن حداکثر جدیت را نشان میمی

ها مستلزم قدری خطر کردن است تکالیفی هستند که انجام دادن آن

طورکلی انگیزش پیشرفت، . به[5]انگیزند ها همان تکالیف چالشاین

تمایل به تالش جهت دستیابی به موفقیت و اثرات مثبت مرتبط با آن 

 .[6]کند و اجتناب از شکست و اثرات منفی مرتبط با آن را منعکس می

 که هاییانتخاب فعالیت برای تالش به گرایش پیشرفت یعنی انگیزه

. افرادی که [4]است  شکست از دوری یا موفقیت به رسیدن هدفش

هند به تکامل برسند و خواها نیرومند است، مینیاز به پیشرفت در آن

ند دهعملکرد خود را بهبود بخشند. آنان وظیفه شناسند و ترجیح می

برانگیز باشد و به کاری دست بزنند کارهایی را انجام بدهند که چالش

که ارزیابی پیشرفت آنان به نحوی، خواه با مقایسه آن با پیشرفت سایر 

ر، تبه بیان رسمی پذیر باشد.های دیگر امکانافراد یا برحسب مالک

د دهد عملکرد فرپیشرفت رفتاری مبتنی بر وظیفه است که اجازه می

شده درونی یا بیرونی مورد ارزیابی قرار گیرد که های وضعطبق مالک

دربرگیرنده فرد در مقایسه با دیگران است یا به نحو دیگری دربرگیرنده 

 .[7]های عالی است نوعی مالک

شناسی مطرح انگیزه پیشرفت را در روان McClellandاز زمانی که 

یت تنها کیفیت و کمکرد، تاکنون پژوهشگران بسیاری سعی کردند نه

ها را مورد شناسایی قرار دهند، بلکه کوشیدند رابطه بین این انگیزه

ذیری پانگیزه را با سایر متغیرها مانند هوش، منبع کنترل، مسئولیت

تر به بهداشت روانی کمک چه بیش بررسی کرده تا بافهم این روابط هر

 عملکرد جانبههمه ارزیابی برای است گرایشی پیشرفت، نمانید. انگیزش

 و عملکرد و موفقیت برای تالش معیارها، ترینعالی توجه به فرد با

 Robbins . است در عملکرد همراه با موفقیتی که لذتی از مندیبهره

به  دستیابی دیگران، بر گرفتن پیشی برای سائقی را پیشرفت انگیزه

 موفقیت کسب برای تالش و مشخص هایمالک به توجه با پیشرفت

 تمایل این است پیشرفت انگیزش دارای که است کسی معتقد داند ومی

 عملکرد خودجوش صورتو به دهد انجام خوبیبه را کارش که دارد را

. همچنین افراد ممکن است به یکی از دو روش [8]کند  ارزیابی را خود

قیت ای از افراد برای موفزیر برای پیشرفت برانگیخته شوند: الف( دسته

ای دیگر برای پرهیز از شکست دستهکنند و ب( تالش و کوشش می

. همچنین نیاز به پیشرفت به معنای تالش نسبتاً [9]کنند تالش می

ثابت فرد برای موفقیت است که درواقع همان حالت احساس غرور برای 

. اگر انگیزه یادگیرندگان برای پیشرفت [10]به اتمام رساندن کار است 

ها برای اجتناب از شکست باشد، تا حد زیادی بیشتر از انگیزه آن

این افراد  .شودها به پیگیری مسئله میشکست موجب افزایش میل آن

. [4] کنندمصمم به پیشرفت هستند و درنتیجه دوباره تالش می

فرسودگی، حالتی از خستگی ذهنی و هیجانی است که حاصل سندرم 

استرس مزمن مانند گرانباری نقش، فشار و محدودیت زمانی و فقدان 

در  .[11]منابع الزم برای انجام دادن وظایف و تکالیف محوله است 

های آموزشی ها و بافتهای اخیر متغیر فرسودگی به موقعیتسال

گسترش پیداکرده است که از آن با عنوان فرسودگی تحصیلی 

Academic Burnout توان گفت که شود. میبرده مینام

شود، عنوان محل کار فراگیران محسوب میهای آموزشی بهموقعیت

عنوان کارمند، کار های آموزشی، بهاگرچه فراگیران در موقعیت

شناختی، کنند یا شغل خاصی در آنجا ندارند، اما از دیدگاه رواننمی

عنوان یک کار در نظر توان بهها را میهای آموزشی و درسی آنفعالیت

دارند معموالً عالئمی مانند بی گرفت. افرادی که فرسودگی تحصیلی 

اشتیاقی نسبت به مطالب درسی، ناتوانایی در ادامه حضور مستمر در 

های کالسی، احساس های درس، مشارکت نکردن در فعالیتکالس

های درسی و احساس ناتوانی در فراگیری مطالب معنایی در فعالیتبی

 یادگیری .[12]کنند درسی و درنهایت افت تحصیلی را تجربه می

 قرار موردسنجش هاآن تحصیلی عملکرد وسیلهبه معموالً فراگیران

 قرار تأثیر تحت را فراگیران تحصیلی عملکرد متعددی، عوامل گیرد.می

 برخی و تحصیلی عملکرد بهبود موجب عوامل این از برخی .دهندمی

 به که عواملی ازجمله .شوندمی فراگیران عملکرد تضعیف باعث دیگر

 در را مطالعاتی اخیراً و بوده اثرگذار تحصیلی عملکرد بر منفی شکل

است  تحصیلی فرسودگی داده، خود اختصاص به هادانشگاه و مدارس

درواقع فرسودگی تحصیلی در میان دانشجویان دانشگاهی به  .[13]

احساس خستگی به خاطر تقاضاهای درسی، داشتن نگرشی بدبینانه 

. [14]گردد کفایتی، اطالق مینسبت به دانشگاه و احساس بی

ای برای شرکت در دانشجویان دچار فرسودگی تحصیلی، انگیزه

های رفتاری مانند غایب شدن، های کالسی ندارند و ویژگیفعالیت

دهنگام کالس را از خود نشان تأخیر در حضور در کالس و ترک زو

ها در کالس به مطالب درسی گوش نداده و در عالوه آندهند. بهمی

ها اغلب برای کالس و کنند. آنهای کالسی گروهی شرکت نمیفعالیت

استاد احترامی قائل نبوده و برای عملکرد ضعیف تحصیلی خود 

ویی در خگپذیری و پاسکنند. بنابراین حس مسئولیتتراشی میبهانه

ریزی و برنامه [15]برابر عملکرد ضعیف خود در این افراد وجود ندارد 

تواند سبب ارتقاء عملکرد تحصیلی جهت کاهش فرسودگی تحصیلی می

اند که فرسودگی در هر . تحقیقات نشان داده[16]در دانشجویان شود 

اند که ها نشان دادهای ممکن است اتفاق افتد. اکثر پژوهشحرفه

جزئی فرسودگی شغلی )خستگی فرسودگی تحصیلی همان ساختار سه

 .[17]باشد عالقگی و ناکارآمدی درسی( را دارا میهیجانی، بی

Bandura های خود در خودکارآمدی را اعتقاد یک فرد به قابلیت

های موردنیاز برای مـدیریـت رشته فعالیتدهی و انجام یکسازمان

دیگر عبارتنماید. بههــای مخـتلف تعریف میشـرایط و وضــعیت

خودکارآمدی، اعتقاد یک فرد به توانایی خود جهت موفق شدن در یک 

. بدیهی است که تفکر، انگیزش، احساسات و [18] وضعیت خاص است

هایی که به توانایی خود احساس اطمینان رفتار انسان در موقعیت

 ها احساسهایی است که در آنکند، متفاوت با رفتار وی در موقعیتمی

نیت یا فقدان صالحیت دارد. درک انسان از خودکارآمدی بر عدم ام

الگوهای تفکر، انگیزش، عملکرد و برانگیختگی هیجانی فرد تأثیر 

طور خودکار آمدی به Banduraبه نظر . همچنین [19]گذارد می

ضمنی به عقاید خاص افراد درباره توانایی آنان در انجام دادن 

منظور دستیابی به نتایج موردنظر در حیطه هایی معین و بهفعالیت
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که افراد معیارهای این. [4]مشخص یا کنترل ماهرانه زندگی اشاره دارد 

رفتارشان را تا چه اندازه درست برآورد کرده باشند، احساس کارایی 

کند. ازنظر بندورا منظور از کارایی شخصی، شخصی را تعیین می

های شایستگی، کفایت و قابلیت در کنار آمدن بازندگی است. احساس

فزایش برآورده کردن و حفظ معیارهای عملکردمان، کارایی شخصی را ا

دهد. دهد، ناکامی در برآوردن و حفظ آن معیارها، آن را کاهش میمی

کنند که در اعمال افرادی که کارایی شخصی کمی دارند، احساس می

 ها معتقدند هرکنترل بر رویدادهای زندگی درمانده و ناتوان هستند. آن

ها با موانع روبرو که آنکنند بیهوده است. هنگامیتالشی که می

وده نتیجه بها در برخورد با مشکالت بیهای اولیه آنشوند، اگر تالشمی

کنند. افرادی که کارایی شخصی بسیار کمی باشد، سریعاً قطع امید می

اعد ها متقکنند بر مشکالت غلبه کنند، زیرا آندارند حتی تالش نمی

 اند که هر کاری انجام دهند بیهوده است و تغییری در اوضاع ایجادشده

تواند انگیزش را نابود سازد، آرزوها را کند. کارایی شخصی کم مینمی

های شناختی تداخل نماید و تأثیر نامطلوبی بر کم کند، با توانایی

سالمتی جسمانی بگذارد. افرادی که کارایی شخصی زیادی دارند 

طور مؤثر با رویدادها و شرایطی که مواجه توانند بهمعتقدند که می

ها در غلبه بر مشکالت انتظار که آنرخورد کنند. ازآنجاییشوند بمی

ها استقامت نموده و اغلب در سطح باالیی موفقیت دارند، در تکلیف

کنند. این افراد از اشخاصی که کارایی شخصی کمی دارند، به عمل می

های خود اطمینان بیشتری داشته و تردید کمی نسبت به توانایی

بینند و نه تهدید و فعاالنه ت را چالش میها مشکالخوددارند. آن

کنند. کارایی شخصی زیاد، ترس از های جدید را جستجو میموقعیت

برد و توانایی مسئله دهد، سطح آرزوها را باال میشکست را کاهش می

 Bandura. [20]بخشد گشایی و تفکر تحلیلی را بهبود می

های زیادی درزمینه خودکارآمدی انجام داده است این پژوهش

ها نشان داد افراد با خودکار آمدی سطح باالبر این باورند که پژوهش

 رادقابلیت سازگاری با رویدادهای متضاد زندگی خود را دارند. این اف

د، ها هستنها در جستجوی چالشانتظار دارند که بر موانع فائق آیند. آن

در انجام تکالیف پشتکاردارند، به توانایی خود برای موفق شدن اعتماد 

 .[4]دهند زیادی دارند و برای کنترل بر زندگی از خود مهارت نشان می

گذارد. جای میخودکارآمدی تأثیر بسیار زیادی بر رفتار فرد به

مثال فراگیری که برای ریاضیات دارای خودکار آمدی سطح عنوانبه

با  هباالست از این احساس برخوردار است که با هر مشکلی که در رابط

اش بر خواهد آمد. در مقابل فراگیر رو شود از عهدهدرس ریاضی روبه

دارای خودکارآمدی سطح پایین در ریاضیات از احساس کسب موفقیت 

در رابطه با مسائل ریاضیات برخوردار نیست و حتی برای امتحان آن 

کند که هراندازه درس ممکن است خودش را آماده نکند، زیرا فکر می

سخن اینکه، فرد برخوردار ای نخواهد داشت، کوتاهد فایدهزحمت بکش

از خودکارآمدی یا خودکارآمدی تصوری سطح باال در انجام کارها 

تر از فرد دارای خودکار آمدی سطح پایین است امیدوارتر و لذا موفق

[5] .Bandura عنوان میانجی بر اهمیت ادراک فرد از خودکارآمدی به

گری خودکارآمدی نقش واسطه. [21]شناختی عمل انسان تأکید دارد 

در بین  [22]کند معناداری برای متغیر انگیزش پیشرفت ایفا می

های شناختی باورهای خودکار آمدی بر عملکرد تحصیلی نقش واسطه

ذارد گاساسی دارد و بر احساس، تفکر، انگیزش و رفتار افراد تأثیر می

. همچنین رابطه خودکارآمدی و فرسودگی تحصیلی منفی و معنادار [4]

و نیز بین خودکارآمدی آموزشی و انگیزه تحصیلی ارتباط  [23]است 

مثبت و معنادار وجود دارد و افزایش انگیزه و خودکارآمدی آموزشی 

 .[24]رند نقش محافظتی در مقابل فرسودگی تحصیلی دا

های متعددی به بررسی رابطه متغیرهای مختلف با فرسودگی پژوهش

از  اند که به برخیتحصیلی، انگیزش پیشرفت و خودکارآمدی پرداخته

در پژوهشی درباره  [25]و دیگران  Rastegarشود. ها اشاره میآن

خودکارآمدی، اهداف پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشجویان ازجمله 

اند حاکی از این است که خودکارآمدی بر نتایجی که به دست آورده

پیشرفت تحصیلی در درس آمار اثر غیرمستقیم و مثبت دارد و نیز 

Mirahidari  وNejadani [26]  در پژوهشی درباره پیشرفت

اند که تحصیلی، خودکارآمدی و رضایت تحصیلی نشان داده

فت تحصیلی رابطه معنادار خودکارآمدی و رضایت تحصیلی با پیشر

 توانند پیشرفت تحصیلی رادارند و خودکارآمدی و رضایت تحصیلی می

و  Sheikholeslamiبینی کنند همچنین صورت معنادار پیشبه

در پژوهشی درباره خودکارآمدی، یادگیری و دستاوردهای  [27]دیگران 

 بینیپیش تحصیلی خودکارآمدی گیرندتحصیلی دانشجویان نتیجه می

 تحصیلی و یادگیری خودتنظیم دستاوردهای دارمعنی و مثبت کننده

 بین ارتباط در ایواسطه نقش خودتنظیم ییادگیرو است  دانشجویان

 دارد دانشجویان تحصیلی دستاوردهای و تحصیلی خودکارآمدی

Abbasi  پژوهشی درباره خودکارآمدی و انگیزش در  [28]و دیگران

پیشرفت نشان دادند که اثر خودکارآمدی برانگیزش پیشرفت 

 دانشجویان معنادار است.

Mirkamali  در پژوهشی درباره عملکرد تحصیلی و  [29]و دیگران

انگیزش پیشرفت دانشجویان نشان دادند انگیزش پیشرفت بر عملکرد 

در پژوهشی درباره  [30]و دیگران  Rezaeiتحصیلی مؤثر است و نیز 

واگرا  اند که سبک یادگیریانگیزش پیشرفت و یادگیری نتیجه گرفته

کند یبینی مداری انگیزش پیشرفت دانشجویان را پیشبه شکل معنی

در  Ebrahimi Ghavam [31]و Lotfi Azimiو همچنین 

پژوهشی درباره انگیزش و پیشرفت تحصیلی نتیجه گرفتند خود 

 ای در رابطه بین انگیزشعنوان یک متغیر واسطهپنداشت تحصیلی به

 [32]کند. عطا دخت و دیگران تحصیلی و پیشرفت تحصیلی عمل می

 کاری تحصیلی نشان دادنددر پژوهشی درباره انگیزش پیشرفت و اهمال

کاری تحصیلی رابطه منفی و معکوس که بین انگیزش پیشرفت و اهمال

در پژوهشی درباره انگیزش  [33]و دیگران  Rezaeiدارد و نیز  وجود

پیشرفت و خودکارآمدی نشان دادند که بین ابعاد یادگیری و 

باط مثبت و معنادار وجود دارد و خودکارآمدی بین خودکارآمدی ارت

 Sharimoifarای دارد. ابعاد یادگیری و انگیزش پیشرفت نقش واسطه

در پژوهش خود به بررسی ارتباط فرسودگی تحصیلی با  [24]

انگیزه تحصیلی دانشجویان پرداخته است. وی  خودکارآمدی آموزشی و

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 

م تحصیلی کاهش انگیزه تحصیلی را به ترفرسودگی همراه بود و افزایش

رابطه علّی  [34]و دیگران  Sarancheدنبال داشت. در پژوهش 

های شخصیتی با فرسودگی تحصیلی با میانجیگری خودکارآمدی ویژگی

شده در دانشجویان موردمطالعه تحصیلی و تنیدگی تحصیلی ادراک

قرارگرفته است. در این پژوهش دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد 
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 دهددانشگاه شهید چمران اهواز موردمطالعه قرارگرفته و نتایج نشان می

دار مسیرهای مرتبط با فرسودگی تحصیلی ازلحاظ آماری معنیکه تمام

ودن شناسی، باز بگرایی، وظیفهبوده و همچنین مسیر غیرمستقیم برون

به تجربه و روان رنجور خویی از طریق خودکارآمدی تحصیلی روی 

مسیرهای عالوه تمامباشد. بهدار میفرسودگی تحصیلی معنی

شناسی، باز بودن به تجربه و روان رنجور یی، وظیفهگراغیرمستقیم برون

شده روی فرسودگی تحصیلی خویی از طریق تنیدگی تحصیلی ادراک

نیز نشان داد که متغیر  [35]و دیگران  Moradi دار بود. مطالعهمعنی

بینی نگرش به شناختی، قدرت پیشخودکارآمدی و سرسختی روان

دهد ولی اضافه شدن متغیر انگیزش کامپیوتر دانشجویان را افزایش می

ه بینی نگرش بپیشرفت به معادله باعث افزایش معنادار قدرت پیش

 Shabani و Soleimaniشود. پژوهش شجویان نمیکامپیوتر در دان

با  که با عنوان رابطه بین خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت [36]

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 

وهفت درصد از واریانس سازگاری خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت سی

 کند. همچنین بر اساس نتایج واریانسیین میتحصیلی دانشجویان را تب

چند متغیری، بین دانشجویان دختر و پسر ازلحاظ انگیزش پیشرفت 

دار وجود دارد ولی ازلحاظ خودکارآمدی تفاوت معناداری تفاوت معنی

 وجود ندارد.

Isazade  منظور بررسی تأثیر در پژوهش خود که به [37]و دیگران

آموزش راهبردهای عصبی زبانی بر خودکارآمدی، اضطراب و انگیزش 

پیشرفت دانش آموزان مقطع متوسطه انجام شد، نتیجه گرفتند که 

ریزی عصبی زبانی بر خودکارآمدی، کاهش های برنامهآموزش راهبرد

اضطراب و افزایش انگیزش پیشرفت تأثیر مثبت داشته است. در پژوهش 

Hayati  تجارب کیفیت به بررسی درباره رابطه ابعاد [23]و دیگران 

دانشجویان  تحصیلی فرسودگی با خودکارآمدی احساس و یادگیری

دهد که رابطه خودکارآمدی و فرسودگی پرداختند و نتایج نشان می

تحصیلی منفی و معنادار و همچنین تمامی روابط در سطح مطلوبی 

با عنوان  [38]و دیگران  Badri Gargariمعنادار بودند. نتایج پژوهش 

ه، آموزان مقطع متوسطهای انگیزشی و فرسودگی تحصیلی دانشنیمرخ

گیری آموزان دارای اهداف پیشرفت پایین، جهتچهار گروه از دانش

ری گیگیری انگیزشی چندگانه، و جهتتبحر گریز عملکرد گرا، جهت

لعه قرارداد. نتایج نشان داد فرسودگی تبحر گرا عملکرد گرا، را موردمطا

آموزان گروه انگیزش چندگانه و خوشه تبحر گرا عملکرد تحصیلی دانش

آموزانی که دارای انگیزش گرا، کمتر از سایر گروهاست. همچنین دانش

های متعددی دارند که موجب چندگانه هستند اهداف، انتظارات و ارزش

های عالقه بیشتر به فعالیتها برای احساس کارایی و انگیزش آن

در  [22]و دیگران  Asad Abadiنتایج پژوهش  شود.تحصیلی می

های یادگیری و مدی برای سبکخصوص نقش میانجی خودکارآ

آموزان متوسطه نیز نشان داد که خودکارآمدی انگیزش پیشرفت دانش

های یادگیری همگرا و گری معناداری برای متغیر سبکنقش میانجی

های یادگیری کند و سبکواگرا و متغیر انگیزش پیشرفت ایفا می

طه رفت رابکننده و انطباق یابنده با خودکارآمدی و انگیزش پیشجذب

پژوهشی درباره  در [39]و دیگران  Zhenمعناداری ندارد. 

خودکارآمدی، رضایت تحصیلی و یادگیری نشان دادند که خودکارآمدی 

گی ای باشد بین شایستتواند واسطهتحصیلی می و خودپندارنده مثبت

 و دیگران Schonfeldو رضایت مرتبط با تعامل یادگیری همچنین 

پژوهشی درباره مزایا و معایب خودکارآمدی تحصیلی نتیجه  در [40]

ا ی با کاهش نازحد مطلوب خودکارآمدی تحصیلگیرند افزایش بیشمی

و دیگران  Lyndonبار باشد و نیز جای استرس ممکن است زیانبه

پژوهشی درباره انگیزش پیشرفت و فرسودگی تحصیلی نشان  [41]

دادند که دانشجویانی که خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت باالتری دارند 

 عملکرد تحصیلی بهتری نیز دارند.

Honicke  وBroadbent [42]  در پژوهشی که به بررسی تأثیر

اند نتیجه خودکارآمدی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان پرداخته

ریزی عواملی مانند تالش فردی، استفاده از برنامه گیرند کهمی

استراتژیک و اهداف مشخص تحصیلی در ارتقا خودکارآمدی تحصیلی 

در پژوهشی درباره خودکارآمدی و  [43]و دیگران  Geitzمؤثرند. 

صورت دهند که خودکارآمدی بهگیری اهداف تحصیلی نشان میجهت

در  Holder [44]گیری اهداف تحصیلی رابطه دارد. معناداری با جهت

ای بر خودکارآمدی و پژوهش خود درباره تأثیر روش یادگیری حرفه

آموزانی که معلوماتشان گیرد که دانشآموزان نتیجه میانگیزش دانش

د و انیافتههای تحصیلی بیشتری دستارتقاءیافته و به موفقیت

های آموزان با شرکت در کالسو انگیزش دانش های خودکارآمدیحیطه

در  اند.نفس بیشتری در دروس پیداکردهفوق ارتقاءیافته و اعتمادبه

به دنبال تأثیر  که Vahidnia [45] و Hosseini Fatemi پژوهش

سطح آموزشی دانشجویان بر روی خودکارآمدی و انگیزش درونی بود، 

نتایج نشان داد که دانشجویان کارشناسی ارشد در مقایسه با دانشجویان 

 باشند.کارشناسی سطح باالتری از خودکارآمدی و انگیزش را دارا می

و همچنین بین خودکارآمدی عمومی و انگیزه درونی رابطه مثبت 

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 

. در تری داشتعمومی با توجه به خرده مقیاس انگیزه همبستگی پایین

د، خودکارآمدی و فرسودگی )در سه بع [46]یگران و د Aloeپژوهش 

خستگی عاطفی، افت شخصیت، کاهش عملکرد( معلمان موردبررسی 

قرارگرفته و نتایج نشان داد که ارتباط معناداری بین مدیریت کالس 

گانه فرسودگی وجود دارد. و نیز درس و خودکارآمدی و ابعاد سه

کنند فرسودگی کمتری را معلمانی که در سطوح باالتر را تدریس می

خودارزیابی و رضایت گیرد که نتیجه می Lian [47]کنند. تجربه می

اشند و بمیتوجهی با فرسودگی تحصیلی مرتبط طور قابلاز زندگی به

عنوان واسطه ارتباط بین خودارزیابی و فرسودگی رضایت از زندگی به

پژوهش خود درباره تأثیر آموزش  در Hall [48]. تحصیلی قرار دارد

آموزان، نتیجه گرفت هنر بر روی خودکارآمدی، انگیزه و یادگیری دانش

آموزان در بسیاری از که آموزش هنر تأثیر مثبت بر یادگیری دانش

همچنین ابعاد ها ازجمله حفظ دروس، خالقیت و درک مطلب و زمینه

 خودکارآمدی و انگیزش دارد.

Niehaus  پژوهش به بررسی خودکارآمدی و انگیزش  در [49]و دیگران

منظور برنامه بهآموزانی که در فعالیتی فوقدرونی و نتایج تحصیلی دانش

های تحصیلی، به مدت یک سال شرکت کردند پرداختند. ارتقاء موفقیت

نتایج این پژوهش نشان داد که رابطه مثبتی بین انگیزش درونی و معدل 

بین مثبتی برای حضوری که کارآمدی پیشآموزان وجود دارد و خوددانش
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آموزان در مدرسه داشتند و نمراتی که در آزمون استاندارد پیشرفت دانش

تأثیر  به [50]و دیگران  Huangریاضی به دست آوردند داشت. در پژوهش 

رضایت از سیستم اطالعاتی الکترونیکی و اینترنتی بر انگیزه یادگیری 

شده است. نتایج این پژوهش دانشجویان و خودکارآمدی اینترنتی انجام

دهد که رابطه مثبت بین انگیزه یادگیری و خودکارآمدی اینترنتی نشان می

ز سیستم اطالعاتی الکترونیکی وجود دارد و تفاوت معناداری برای و رضایت ا

خودکارآمدی اینترنتی بین دانشجویان دختر و پسر وجود ندارد ولی تفاوت 

معناداری بین انگیزش یادگیری و خودکارآمدی اینترنتی بین دو گروه 

ی اوتحلیل رگرسیون چندمرحلهکنترل و گواه وجود دارد. همچنین تجزیه

و  بینی معناداری از یادگیری اینترنتیداد که انگیزش یادگیری پیش نشان

بینی معناداری از رضایت از سیستم اطالعاتی یادگیری اینترنتی پیش

ن باشد ایباشد. سؤالی که در این پژوهش مطرح میالکترونیکی را دارا می

 وعنوان متغیر میانجی بین دتواند بهاست که آیا متغیر خودکارآمدی می

متغیر انگیزش پیشرفت و فرسودگی تحصیلی نقش داشته باشد که برای 

بررسی این موضوع، پژوهش حاضر در بین دانشجویان دانشگاه تهران 

 شده است.انجام

 روش کار

ها از روش پژوهش به جهت هدف کاربردی و به جهت نحوه گردآوری داده

ه است. اقدام شد هاصورت همبستگی به تحلیل دادهنوع توصیفی است که به

تعداد  های دانشگاه تهران بودند کهجامعه پژوهش کلیه دانشجویان دانشکده

کل دانشجویان دانشگاه تهران بر طبق آخرین آمار مرکز انفورماتیک دانشگاه 

نفر بوده است و حداقل حجم نمونه با  24848، 95-94در سال تحصیلی 

 450شده و از محاسبهنفر  384استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران 

شده بود که دادهصورت کامل پاسخپرسشنامه به 405شده پرسشنامه توزیع

ها انتخاب شدند و از هر دانشجو که ابتدا تمام پردیس 405ها بر روی تحلیل

صورت تصادفی انتخاب شدند، انجام شد. روش ها بهپردیس دانشکده

عنوان بهها )ن بر اساس دانشکدهای بود و دانشجویاگیری به شیوه طبقهنمونه

طبقه( انتخاب شدند. ابزار پژوهش در این پژوهش پرسشنامه بود و از سه 

، پرسشنامه خودکارآمدی Hermencپرسشنامه: انگیزش پیشرفت 

Sherer  و همچنین پرسشنامه فرسودگی تحصیلیBreso .استفاده شد ،

 ایگزینه پنج دارای هفده ماده Shererپرسشنامه خودکارآمدی عمومی 

 دیگران برای و شرر که کرون باخی پایایی آلفای . ضریب[51]است 

. [52]است  86/0با  کردند، برابر گزارش عمومی خودکارآمدی زیرمقیاس

برابر  را آن کرون باخ آلفای خود در پژوهش Niyakeroe [53]ایران، در

 این کرون باخ آلفای [54]و همکاران  Asgharnejad و همچنین 78/0

گزارش کردند و برای بررسی روایی از روش تحلیل عاملی  83/0را  مقیاس

( استفاده 1/0و باالتر( و روایی مالکی )در سطح  40/0 )ضریب بار عاملی

دو روایی باالیی را گزارش دادند. پرسشنامه انگیزش پیشرفت  هر کردند که

ه ونارائه شد. این پرسشنامه بر اساس تکمیل بیست Hermencتوسط 

 Shokrنامه توسط کند. این پرسشجمله ناتمام به چهار گزینه اشاره می

kon  ش نامه انگیزند شد. پایایی پرسشبه فارسی برگردا [55]و همکاران

ر مثال دعنوانشده است بههای مختلف مطلوب گزارشپیشرفت در پژوهش

شده است. روایی گزارش 73/0، [56]و همکاران  Zaynlipourپژوهش 

. [57]شده است ارائه 57/0تا  3/0تشخیصی سؤاالت این پرسشنامه را از 

نفس، ادراک پویا از زمان، های اعتمادبهانگیزش پیشرفت دارای مؤلفه

کار و  آمیزنگری، انجام موفقیتکوشی، انگیزه باالبرای تحرک، آیندهسخت

ائه و همکاران ار Breso تحصیلی را فرسودگی باشد. پرسشنامهپشتکار می

 عالقگیبی تحصیلی، خستگی فرسودگی شامل: مؤلفه داده و دارای سه

باشد. پرسشنامه مذکور پانزده ماده است و ناکارآمدی تحصیلی می تحصیلی

شده است. پایایی این پرسشنامه را بندیای درجهصورت هفت گزینهکه به

روایی اند. محاسبه کرده 75/0و  82/0و  70/0برسو و همکاران به ترتیب 

پرسشنامه را محققان با روش تحلیل عامل تأییدی محاسبه کرده که 

(، IFI(، شاخص برازندگی افزایشی )CFIهای برازندگی تطبیقی )شاخص

( مطلوب RMSEAشاخص جذر میانگین مجذورات خطای تقریب )

شده است. روایی پرسشنامه از طریق همبسته کردن آن با پرسشنامه گزارش

شده محاسبه 45/0و  42/0، 38/0ویی به ترتیب برابر با فشارزاهای دانشج

های . در این پژوهش، پایایی پرسشنامه[58]که در سطح مطلوبی قرار دارد 

ز روش آلفای کرون باخ محاسبه شد. آلفای مورداستفاده با استفاده ا

، پرسشنامه 71/0آمده برای پرسشنامه انگیزش پیشرفت دستبه

باشد که هر می 78/0و پرسشنامه فرسودگی تحصیلی  83/0خودکارآمدی 

 ضرایب دارای میزان قابل قبولی است.

 هایافته

درصد افراد موردمطالعه را زنان و  53های توصیفی نشان داد که یافته

درصد افراد  2/7دهد. همچنین درصد را مردان تشکیل می 47

شناسی درصد در دانشکده روان 9/6موردمطالعه در دانشکده مدیریت، 

درصد در دانشکده  2/7درصد در دانشکده عمران،  7/7و علوم تربیتی، 

دانشکده اقتصاد، درصد در  7/7درصد در دانشکده فیزیک،  9/7معدن، 

درصد در دانشکده حقوق،  7/7شناسی، درصد در دانشکده زیست 6/8

درصد در دانشکده  7/7درصد در دانشکده ادبیات و علوم انسانی،  4/7

درصد در  16درصد در دانشکده کشاورزی و  1/8منابع طبیعی، 

درصد در  1/53دانشکده پزشکی مشغول به تحصیل بودند. همچنین 

درصد  9/9درصد در مقطع کارشناسی ارشد،  2/22اسی، مقطع کارشن

ای درصد در مقطع دکتری حرفه 8/14در مقطع دکتری تخصصی و 

 جدول در توصیفی های شاخص کردند.)پزشکی عمومی( تحصیل می

.است شده آورده 1

 های توصیفی متغیرهای موردمطالعهشاخص :1جدول 

 Min Max Mean SD متغیرها

 29/0 89/2 52/3 24/2 انگیزش پیشرفت

 82/0 5/3 87/4 73/1 فرسودگی تحصیلی

 41/0 76/3 82/4 94/2 خودکارآمدی

 4/4 83/23 47 19 سن

 64/1 97/15 5/19 16/11 معدل ترم قبل

 58/1 95/15 5/19 12 معدل کل
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 ماتریس همبستگی پیرسون متغیرهای موردمطالعه :2جدول 

 پیشرفتانگیزش  فرسودگی تحصیلی خود کارآمدی متغیرها

 1 -603/0* 775/0* انگیزش پیشرفت

  1 -556/0* فرسودگی تحصیلی

   1 خودکارآمدی

 01/0داری در سطح معنی *

 

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 

باالی  sig=  000/0و  5/2متغیر انگیزش پیشرفت با میانگین نظری 

 000/0و  4سطح متوسط و متغیر فرسودگی تحصیلی با میانگین نظری 

 =sig ح متوسط و نیز متغیر خودکارآمدی با میانگین نظری کمتر از سط

 باالی سطح متوسط است. sig=  000/0و  3

دار و مثبتی بین شود رابطه معنیمشاهده می 2جدول گونه که در همان

، رابطه (P ،775/0  =r=  01/0)انگیزش پیشرفت و خودکارآمدی 

=  01/0) پیشرفت و فرسودگی تحصیلیدار و منفی بین انگیزش معنی

P ،603/0-  =r) دار و منفی بین خودکارآمدی و و رابطه معنی

وجود دارد. نتیجه تحلیل  (P ،556/0-  =r=  01/0)فرسودگی تحصیلی 

مسیر و نقش میانجی خودکارآمدی در رابطه انگیزش پیشرفت و 

 شود:صورت زیر نمایش داده میفرسودگی تحصیلی به

 

تحلیل مسیر اثر انگیزش پیشرفت بر فرسودگی شغلی با نقش  :1 تصویر

 میانجی خودکارآمدی

 

شود رابطه انگیزش پیشرفت با مشاهده می 1تصویر گونه که در همان

در تحلیل مسیر  75/0در حالت همبستگی به  775/0خودکارآمدی از 

از  با فرسودگی تحصیلیتغییریافته است. همچنین رابطه خودکارآمدی 

در تحلیل مسیر  -26/0در حالت بررسی همبستگی صرف به  -556/0

تغییریافته است. درنهایت همبستگی انگیزش پیشرفت با فرسودگی 

تغییریافته است که -41/0در حالت همبستگی به -603/0تحصیلی از 

توان نتیجه گرفت متغیر خودکارآمدی نقش میانجی را در بین دو می

زم به ذکر کند. الر انگیزش پیشرفت و فرسودگی تحصیلی بازی میمتغی

دار شده معنیاست تمام روابط بین متغیرها در تحلیل مسیر ارائه

 باشد.می

 بحث

 که گرفت نتیجه توانآمده میدستبه هاییافته بر اساس طورکلیبه

 بسزایی مثبت تأثیر فرسودگی تحصیلی دانشجویان بر انگیزش پیشرفت

تحصیلی  میزان انگیزش پیشرفت از فرسودگی با افزایش یعنی دارد

شود و با کاهش میزان انگیزش پیشرفت، دانشجویان کاسته می

 شود و نیز تقویت متغیرفرسودگی تحصیلی دانشجویان بیشتر می

عنوان عاملی برای افزایش انگیزش پیشرفت و تواند بهخودکار آمدی می

بر اساس نتایج پژوهش جویان باشد. کاهش فرسودگی تحصیلی دانش

کند نظام آموزش عالی برای جلوگیری از فرسودگی پیشنهاد می

که ازنظر بار آنتحصیلی دانشجویان و متحمل نشدن اثرات زیان

Salmela  به شامل مواردی چون: بی اشتیاقی نسبت [12]و همکاران 

های درس، مطالب درسی، ناتوانایی در ادامه حضور مستمر در کالس

معنایی در های کالسی، احساس بیمشارکت نکردن در فعالیت

های درسی و احساس ناتوانی در فراگیری مطالب درسی و فعالیت

درنهایت افت تحصیلی است، در جهت تقویت انگیزش پیشرفت با توجه 

واهند خها نیرومند است، میه پیشرفت در آنبه اینکه افرادی که نیاز ب

و همچنین تقویت  [7]به تکامل برسند و عملکرد خود را بهبود بخشند 

به توانایی خود جهت موفق ها خودکارآمدی دانشجویان، که اعتقاد آن

 حرکت نماید. [19]شدن در یک وضعیت خاص است 

 گیرینتیجه

فت پیشرگونه که ذکر شد هدف از این پژوهش تعیین رابطه انگیزش همان

ای خودکارآمدی دانشجویان بوده است. و فرسودگی تحصیلی با نقش واسطه

دار و مثبتی بین انگیزش پیشرفت و نتایج نشان داد که رابطه معنی

دار و منفی بین انگیزش پیشرفت و فرسودگی خودکارآمدی، رابطه معنی

 دار و منفی بین خودکارآمدی و فرسودگی تحصیلیتحصیلی و رابطه معنی

وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل مسیر نشان داد که خودکارآمدی نقش 

میانجی را در رابطه بین انگیزش پیشرفت و فرسودگی تحصیلی بازی 

جهت است: های فوق مشابه و همکند. این نتایج با نتایج پژوهشمی

Sharimoifar [24]  که بر طبق نتایج آن بین خودکارآمدی و انگیزش

و  Moradiپیشرفت ارتباط مثبت و معنادار وجود داشته است و پژوهش 

شود تقویت خودکارآمدی در بهبود که در آن نتیجه گرفته می [35]دیگران 

 Shabani [36] و Soleimani Oانگیزش پیشرفت مؤثر است و پژوهش 

که در آن رابطه خودکار آمدی و انگیزش پیشرفت مثبت و معنادار بوده 

که بر طبق نتایج آن  [23]و دیگران  Hayatiاست همچنین در پژوهش 

ست بوده اپژوهش رابطه خودکارآمدی و فرسودگی تحصیلی منفی و معنادار 

رابطه مثبت و معناداری بین  [50]و دیگران  Huangو نیز در پژوهش 

ات شود. ازجمله پیشنهادانگیزش پیشرفت و خودکارآمدی نتیجه گرفته می

ریزی در سطح خرد و کالن برای ارتقا و بهبود کاربردی این پژوهش، برنامه

وضعیت روانی و خودپندارنده تحصیلی دانشجویان و توجه بیشتر عوامل 

ز واحدهای درسی دانشجویان است. ها به مواردی فراتر ااجرایی دانشگاه

سخن آنکه، افزایش انگیزش پیشرفت و خودکارآمدی نقش محافظتی کوتاه

ی و ریزدر مقابل فرسودگی تحصیلی دانشجویان را دارد بنابراین برنامه

منظور تقویت انگیزش پیشرفت و خودکارآمدی های آموزشی بهتشکیل دوره
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تحصیلی و ارتقاء عملکرد  تواند سبب کاهش فرسودگیدانشجویان می

ها آوری دادهذکر است استفاده از یک ابزار در جمعها گردد. قابلتحصیلی آن

و همچنین انتخاب جامعه آماری از دانشجویان دانشگاه تهران، ازجمله 

 های این پژوهش بوده است.محدودیت

 سپاسگزاری

به  پاسخگوییاز دانشجویان پردیس علوم رفتاری دانشگاه تهران که در 

اند سپاسگزاری و قدردانی سؤاالت پرسشنامه این مقاله همکاری نموده
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