
 

23 

 

5284-ISSN: 2345-e      www.edcbmj.ir/enournal homepage: J 

 

 

 

 

The Relationships Self-efficacy on Academic Burnout among Students in 

Razi University 

 
Zahra Korani1 

 
1 Faculty member of Department of Agriculture, Payame Noor University ,Tehran,, Iran 

 
 

*Corresponding author: Zahra Korani,, Department of Agriculture, Payame Noor University, Kermanshah, Iran Email: zkorani11@gmail.com 

Abstract  Article Info 

Introduction: In recent decades, academic burnout has been recognized as one of the 

major academic challenges that have a negative impact on academic performance. 

Therefore, studying the topics related to academic burnout is very important. The 

purpose of this study was to investigate the relationship between self-efficacy and 

academic burnout. 

Methods: The statistical population in this descriptive-correlation study was students 

of Campus of Agriculture and Natural Resources in Razi University of Kermanshah. 

Respondents were 267 students who were selected by stratified sampling method. In 

order to collect data, self-efficacy questionnaire of Sherer et al. and academic burnout 

questionnaire of Bersu et al. were used. The data were analyzed using descriptive 

statistics and inferential statistics (Pearson correlation coefficient and regression 

analysis). 

Results: The results indicated that academic burnout among students is more than 

average. Also, student self-efficacy was higher than average. In addition, the results 

showed that there was a significant negative correlation between self-efficacy and 

academic burnout. Moreover, the results of regression analysis showed that 30% of 

academic burnout is explained by self-efficacy. In other words, students with higher 

self-efficacy experience lower academic burnout. 

Conclusion: The study findings’ could have implications for higher education system. 

In this case, management programs should be designed in order to prevent academic 

burnout among students. 

 Keywords: Management, 
Organizational values, 

Education. 
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 دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه تحلیل رابطه احساس خودکارآمدی با فرسودگی تحصیلی 
 

 * 1یزهرا کران
 

 رانینور، کرمانشاه، ا امیدانشگاه پ ،یگروه کشاورز 1
 
 
 

 
 zkorani11@gmail.com. ایمیل: رانینور، کرمانشاه، ا امی دانشگاه پ ، یگروه کشاورز ،  یزهرا کرانمسوول:  سندهی*نو

 ده کی چ

های اساسی تحصیلی شناخته شده است که تاثیرات منفی بر عملکرد تحصیلی عنوان یکی از چالشهای اخیر، فرسودگی تحصیلی به  در دهه  : مقدمه

 با رابطه احساس خودکارآمدی تحلیل حاضر،  از پژوهش هدف لذا   است. برخوردار خاصی اهمیت تحصیلی از  فرسودگی پیرامون مطالعه  بنابراین.  دارد
 دانشگاه رازی کرمانشاه بود.  تحصیلی دانشجویان فرسودگی

 رازی کرمانشاه تشکیل دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه کلیه همبستگی را  -در این پژوهش توصیفی آماری  جامعه  ها: روش
ها از پرسشنامه  منظور جمع آوری دادهبه   شدند. انتخاب ایطبقه گیرینمونه روش به  که بودند از دانشجویان نفر 267 شامل  پژوهش  هایدادند. آزمودنی

ها با استفاده از آمار توصیفی شد. تجزیه و تحلیل داده  استفاده  تحصیلی برسو و همکاران فرسودگی احساس خودکارآمدی شرر و همکاران و پرسشنامه
 رگرسیون( انجام شد.  و  پیرسون و آمار استنباطی )همبستگی

میانگین خودکارآمدی کل دانشجویان، نتایج حاکی از آن است که میزان فرسودگی تحصیلی دانشجویان، بیشتر از حد متوسط است. همچنین   : هایافته

وجود دارد.   تحصیلی فرسودگی و  احساس خودکارآمدی بین  معناداری  منفی نتایج نشان داد که ارتباط باالتر از حد متوسط بدست آمد. عالوه بر این،  
که    همچنین داد  نشان  رگرسیون  تحلیل  متغیر به تحصیلی فرسودگی از درصد   30نتایج  خودکارآمدی  وسیله  عبارتیمی تبیین احساس  به   شود. 

 .کنندمی  تجربه را تریپایین تحصیلی فرسودگی خودکارآمدی باالتر، دانشجویان با

های مدیریتی مناسب به  برنامهبدین صورت که  آموزش عالی به همراه داشته باشد.تواند دستاوردهایی برای نظام نتایج این مطالعه می : یریگجه ینت

 منظور جلوگیری از فرسودگی تحصیلی دانشجویان طراحی و اجرا شود. 

 

 آموزش و پرورش  ،یسازمان  های ¬ارزش  ت،یریمد : واژگان کلیدی
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 مقدمه 
 است و  انسان هر زندگی از  مهمی بخش یادگیری و آموزش

قرار  تعلیم تحت خود زندگی  طول در هاانسان همه آموزش   و 

 ها ارزش اوج به را فرد تواندصحیح می و تربیت  تعلیم گیرند.می

 لحاظ به کشاند.می سقوط به را نباشد، وی اگر صحیح و برساند 

-می پرداخته یادگیری و آموزش امر به  آن در  که اینکه محیطی
 و  در طراحی  دقت دارد، امر یادگیری در بسیار مهمی تأثیر  ودش

شکل   بهترین تا به گیرد قرار توجه مورد باید فضاها این ساخت
تواند  . این چگونگی فرایند یادگیری است که می[1]طراحی شود  

به آموختن و در دیگری فرسودگی و   اشتیاق  انگیزه و  در فردی 
 ناتوانی ایجاد کند. 

مشکالت یادگیری و مسائل رفتاری حاصل از آن، اغلب به  
می ایجاد  علت  شاگردان  این  توانایی  با  درس  محتوای  که  شود 

به   است  ممکن  سادگی  به  پیاپی  شکست  زیرا  ندارد.  مطابقت 
گردد با  . همین امر منجر می[2]نارضایتی و دلسردی منجر گردد  
افراد هنوز در دوره دانشگاهی  اینکه برخی  ابتدائی تحصیل  های 

تر با  خود هستند، دچار فرسودگی شوند. این مساله در مقاطع باال
 شدت بیشتری قابل مشاهده است.  

احساس خستگی و ناتوانی تنها بخشی از فرسودگی است چرا  
شود،  که فرسودگی فراتر از این موارد است. وقتی فرد فرسوده می 

کنند، هر چیزی ناخوشایند به مشکالت، برطرف نشدنی جلوه می
و  شود  جمع کردن انرژی برای ادامه دادن سخت می   آید، نظر می

می احساس  فرد  کوچکترین  حتی  با  رویارویی  برای  که  کند 
است   شده  ناتوان  خود  درسی  کالس[3]مطالبات  وقتی  های . 

انگیز نباشد، فرصت یادگیری را به افراد ندهد، ارزشی  درس، چالش
روابط   اساتید  یا  نشود  قائل  دانشجویان  نظرات  نقطه  بیان  برای 

نشجویان در حل مشکالت  خوبی با شاگردان برقرار نکنند و به دا 
یاری ندهند، مطالب را بدون هرگونه انعطافی بیان کنند، همه اینها  

تواند باعث نارضایتی و عجز دانشجو  در طول دوران تحصیل می
می نهایت  در  باشد،  همیشگی  روال،  این  اگر  حال  تواند  شود. 

بروز کند و آن همان فرسودگی است.   بصورت یك فشار روانی 
 به احساس خستگی دانشجویان، به میان در لیفرسودگی تحصی

تقاضاها داشتن تحصیل الزامات و خاطر   حس  یك )خستگی(، 

)بی عالقگی تکالیف درسی به عالقه بدون و بدبینانه   و ، )فرد 
پایین(   دانشجو )کارآمدی یك به عنوان شایستگی عدم احساس

 روزمره هایاز کالس فرسودگی، دچار . دانشجویان[4]دارد   اشاره

 به منجر  تواند می دانشجویان فرسودگی   .شوندمی ماللت  دچار

 دوره، و  نیاز مورد کارهای انجام برای کمتر انگیزه غیبت بیشتر،

 شود.   آن مانند  و دانشگاه در تحصیل ترک باالتر درصد
 مسائل از  یکی تحصیلی دهد فرسودگیمطالعات نشان می

آموزشی گریبانگیر  که است  تحصیلی مقاطع همه  در سیستم 

شود.  می شده  صرف هایهزینه و انسانی  رفتن نیروی موجب هدر
 دارد، دارای زمان تحصیل در  که منفی  اثرات  بر  عالوه فرسودگی

بلندمدت طی که دانشجویانی هست.  نیز دیگری تاثیرات   در 

 شغلی به وظایف کمتر آینده، در شوندفرسودگی می دچار تحصیل

دارند   اشتغال از بعد خدمت باالتری ترک به  تمایل بوده و مسلط
اساس[5] بر  گرفته، .  صورت  عملکرد فرسودگی مطالعات   با 

 وجود دارد. همچنین مطالعاتی معناداری و  منفی رابطه  تحصیلی

کاهش کندمی بیان  که  دارد و    [ 6]زندگی   کیفیت  فرسودگی 
این نکته  های مختلفی بر  دارد. پژوهش دنبال به را  [7]افسردگی  

 پدیده فرسودگی ممکن است  دانشگاه تاکید دارند که دانشجویان

که از خودکارآمدی تحصیلی مناسبی  کنند تجربه دلیل این به را
نمی و  نیستند  چالشبرخوردار  با  دانشگاه  توانند  در  تحصیل  های 

دانشجویان می بررسی خودکارآمدی  لذا   تأثیر تواند روبرو شوند. 

 و دانشجویان تحصیلی ودگی و موفقیتکاهش فرس در بسزایی
   .داشته باشد نظام آموزشی پیشرفت

تحصیلی   فرسودگی  بررسی  گفته،  پیش  مطالب  به  توجه  با 
 و توسعه  و ریزیبرنامه جهت مناسب در رویکردی دانشجویان،

ایجاد های برنامه تکامل  بتوان آن  به وسیله  تا  کندمی  آموزشی 

 هم و  نظر  مورد  آموزشی  توسعه برای هم   را  ممکن  نتایج بهترین

پژوهش[5]زد   رقم دانشجویان برای این،  بر  عالوه   درباره . 

 تواندمی زیر  دالیل به دانشگاه در تحصیلی دانشجویان  فرسودگی

 پدیدار آموزش عالی بخش  در  تحقیق  هایحیطه از  عنوان یکی  به 

 عامل یك است دانشجویان ممکن تحصیلی فرسودگی  (1گردد: 

باشد؛   عملکرد در کلیدی آنها  فرسودگی2تحصیلی   تحصیلی ( 

تأثیرگذار با  دانشجویان آتی روابط بر  تواند می (  3باشد؛   دانشگاه 
 در دانشگاه کلّی قدرت جذب بر تواندمی دانشجویان  فرسودگی

جدید و  حال نام ثبت  با رابطه دانشجویان   واسطه  به آینده 

 .  [8]باشد  مؤثر بالقوه پیامدهای
 70 دهه در که است شوناختی روان نشوانگان یك فرسوودگی،

 از حالتی در حقیقت و شوود مطرح  فرودنبرگر توسووط میالدی

 نقش، باالی فشووار از که اسووت هیجانی ذهنی و خسووتگی

 محوله وظایف انجام برای منابع الزم فقدان و زمانی محدودیت

 خوابی،بی افسوردگی، پیامدهایی چون اضوطراب، گردد ومی ناشوی

 تعهد، کاهش کار، از غیبت مواد، مصورف سوو  نفس، عزت افت

دارد  دنبال به را سووالمتی افزایش مشووکالت و کاهش عملکرد
[6]. 

درباره  فرسودگی،  خصوص  در  شده  انجام  تحقیقات  اکثر 
ها انجام شده است که تحت عنوان  های کارکنان سازمانموقعیت

 به  فرسودگی متغیر وجود، فرسودگی شغلی معروف است. با این  

 آن از  که  است کرده پیدا گسترش آموزشی  هایبافت و هاموقعیت

تحصیلی عنوان با موقعیتمی برده نام فرسودگی   هایشود. 

 چه اگر  شود، می فراگیران محسوب کار محل  عنوان به  آموزشی

 کنندنمی کار کارمند، عنوان به  آموزشی،  هایموقعیت در  فراگیران

 درسی و  آموزشی  هایفعالیت اما  ندارند،  آنجا  در  خاصی شغل  یا
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-در کالس گرفت. آنها نظر در "کار" یك  عنوان  به  توان می را  آنها
 در موفقیت  برای  را  تکالیفی مجموعه  و  کنند می پیدا حضور  اه

و یادگیری   آموزش  .دهندمی انجام قبولی نمرة کسب و امتحانات
که  کشاورزی هایرشتهدر   خصوص  به ای پراسترس استتجربه
از که است  ایگونه  به  آن ماهیت مشاغل   ترینپراسترس یکی 

دست   به  در  دانشجویان شوند. عالوه بر این، نگرانیمی محسوب
 جمله نیز از آموزشی  محیط از رضایت و  شغلی آینده و  شغل آوردن

اساس [9]باشند  می تحصیلی  فرسودگی در مؤثر عوامل بر   . 

تحصیلی انجام هایپژوهش فرسودگی  دچار  که  افرادی   شده، 

درسی،   مطالب به  نسبت اشتیاقیبی مانند  عالئمی هستند، معموالً
مشارکت هایکالس در  مستمر حضور عدم عدم   در درس، 

 و  درسی هایفعالیت در  معناییبی احساس  کالسی،  هایفعالیت
تجربه  درسی  مطالب فراگیری  در  ناتوانی احساس   .کنندمی را 

 پیامدهای و تحصیلی هایاسترس  بین رابطه  تحصیلی فرسودگی

افزایش   را افسردگی و ترس احساس درد، دل سردرد، مانند آن
 تعهد تحصیلی، عملکرد تحصیلی بر دهد. از این رو، فرسودگیمی

امور به  دانشجویان  ادامه به  عالقه دانشکده، در  آموزشی انجام 

تاثیرگذار است   تحصیل از فراغت از پس علمی مشارکت و تحصیل
[9] . 

این راستا، یکی  فرسودگی  بر  اثرگذار مهم متغیرهای از در 

خودکارآمدی  است، شده توجه آن به  پژوهش در این که تحصیلی
خودکارآمدی بندورا،  اعتقاد  بنابر   به  فرد یك  اعتقاد را  است. 

سازماندهی  خود هایقابلیت رشته  انجام و  در   هایفعالیت یك 

نیاز شرایط  برای  مورد   تعریف مختلف هایوضعیت و  مدیریت 

خودکارآمدی، نمایند.می دیگر،  عبارت   به  فرد یك اعتقاد به 

 است. افراد خاص یك وضعیت شدن در  موفق  جهت خود توانایی

 با سازگاری که قابلیت باورند این باال، بر سطح آمدی خودکار با

 دارند افراد انتظار این هستند.دارا   خود را زندگی متضاد رویدادهای

در هاچالش جستجوی در  آنها آیند.  فائق  موانع  بر  که  هستند، 

دارند،  تکالیف انجام خود به  پشتکار   شدن  موفق برای توانایی 

 نشان مهارت خود از  زندگی بر  کنترل برای و دارند اعتماد زیادی

 خاص، طور به تحصیلی، . به عبارتی، خودکارآمدی[10]دهند  می

کتاب،   مانند خواندن  تحصیلی وظایف انجام  در اطمینان معنی به 
 است. سطوح آزمون جهت آمادگی و  کالس در سؤاالت به پاسخ

 و  باالتر میانگین نمرات به منجر خودکارآمدی تحصیلی باالی
 آموزانی دانش نتیجه در شود، می تکالیف تکمیل برای پایداری

خودکارآمدی تحصیلی دارند،  باالتری تحصیلی که   سازگاری 

 مثبت رابطه وجود گویای . مطالعات متعددی [11]دارند   بهتری

است. در ادامه مطالب   بوده  موفقیت تحصیلی  و خودکارآمدی بین
متعددی که در خصوص فرسودگی تحصیلی انجام   هایبه پژوهش

 .گرددمی است، اشاره شده
نشجویان  ( در میان دا2010) Azizi Abarghueeتحقیق 

دانشگاه عالمه طباطبایی تهران بیانگر ارتباط منفی معنادار متغیر 

خودکارآمدی با فرسودگی تحصیلی است. هم چنین نتایج نشان 
فرسودگی   تبیین  در  خودکارآمدی  فردی  متغیر  سهم  که  داد 

Hayati et al.  (2012 ). نتایج مطالعه  [12]تحصیلی بیشتر است  
با فرسودگی تحصیلی مورد بررسی    که رابطه بین خودکارآمدی را

داری بین خودکارآمدی  قرار دادند، نشان داد که رابطه منفی معنی
با فرسودگی تحصیلی وجود دارد. این بدان معناست که هر اندازه  
باشد،   داشته  قرار  باالتری  سطح  در  دانشجویان  خودکارآمدی 

 .  [13]کنند  تری را تجربه میدانشجویان فرسودگی تحصیلی پایین
( در میان دانشجویان  2014)  et al. Sharififard  پژوهش

پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم بیانگر آن است  
درصد   6/46درصد دانشجویان دارای فرسودگی باال و    1/24که  

دارای فرسودگی در حد متوسط بودند. هم چنین نتایج آنان بیانگر  
آن است که متغیرهایی مانند معدل و ترم تحصیلی در فرسودگی 

در مطالعاتی مشابه، نتایج تحقیقات  .  [9] یان اثرگذار استدانشجو
Rahmati  (2011  و  )and Hatamian Karami  (2016  )

داری بین خودکارآمدی با فرسودگی نشان داد که رابطه منفی معنی
پایین،  خودکارآمدی با افراد درارد. بدین نحو که تحصیلی وجود د

. این در صورتی است  [15،  14]است   باالتر تحصیلی فرسودگی
یافته پژوهش  که  Nateghpoor and Salibi  (2016  )های 

و فرسودگی تحصیلی در   است که بین خودکارآمدی  این  بیانگر 
میان دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران تفاوت معناداری وجود 

 .  [ 16]نداشت 
  Mosavi monazeh and Ghaltashدر پژوهشی دیگر،  

( رابطه جو آموزشی با فرسودگی تحصیلی و کیفیت تجارب  2016)
-یافتهاز را مورد بررسی قرار دادند.  یادگیری در دانش آموزان شیر

 تحصیلی فرسودگی با  آموزشی جوّ  بین داد  نشان تحقیق آنان های
 رابطه یادگیری تجارب کیفیت با آموزشی جوّ بین و معکوس رابطه

  et al. Azizzadeh Forouzi.  [1]وجود دارد   معنادار مستقیم
نیز فرسودگی تحصیلی در میان دانشجویان علوم پزشکی  (  2016)

نمودند   ارزیابی  باال  به  را متوسط  رابطه،  [17]کرمان  . در همین 
Hosseinpour et al.  (2016  در )  پژوهش خود در دانشجویان

دانشگاه بیرجند به این نتیجه دست یافتند که فرسودگی تحصیلی 
دانشجویان پایین است و بین اعتیاد به اینترنت و اعتیاد به تلفن  

داری وجود دارد  همراه با فرسودگی تحصیلی رابطه مثبت و معنی
[4]  .Ghadampour  (2016  نیز فرسودگی تحصیلی را در میان )

نتایج   پایه  بر  نمودند.  ارزیابی  لرستان  پزشکی  علوم  دانشجویان 
بدست آمده توسط این محققان، یك ارتباط منفی و معنی داری  
بین فرسودگی تحصیلی با درگیری تحصیلی و پیشرفت )عملکرد( 

 . [5]دارد تحصیلی وجود 
Pouratashi and Zamani  (2018  )در پژوهشی دیگر،  

تاثیر عوامل آموزشی را بر فرسودگی تحصیلی در میان دانشجویان  
های دولتی مورد ارزیابی قرار داد. بر  مهندسی کشاورزی دانشگاه

یافته در  پایه  دانشجویان  تحصیلی  فرسودگی  محققان،  این  های 
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محتوای   متغیرهای  چنین  هم  شد.  ارزیابی  باال  به  متوسط  حد 
بر   معناداری  و  منفی  اثر  کالس  جو  و  تدریس  روش  آموزش، 

 Pourkarimi and . مطالعه  [18]فرسودگی دانشجویان داشت  

Mobinrahni  (2018  نیز بین دانشجویان دانشگاه تهران بیانگر )
آن بود که رابطه منفی و معناداری بین خودکارآمدی با فرسودگی  

های آنان نشان داد که  . همچنین یافته[10]تحصیلی وجود داشت  
میانجی نقش خودکارآمدی  انگیزش بین رابطه  در را متغیر 

 Mahmodiyan  .کندمی بازی ودگی تحصیلیفرس و پیشرفت

et al.  (2018  دانشجویان میان  در  را  تحصیلی  فرسودگی  نیز   )
ط نمودند.  بررسی  تهران  پزشکی  یافتهعلوم  بین  آنانهای  بق   ،

تحصیلی   اشتیاق عاطفی، شناختی و رفتاری یادگیری با فرسودگی
داشت وجود  معناداری  منفی  ارتباط  که  دانشجویان  معنی  بدین  ؛ 

مانند   عالئمی  معموالً  هستند،  فرسودگی تحصیلیدچار  افرادی که  
مستمر   حضور  تمایل به  مسائل درسی، عدم  عالقگی نسبت بهبی

های مکرر  های کالسی، غیبتمشارکت در فعالیت  در کالس، عدم
بی احساس  بیو  و  را  معنایی  درسی  مطالب  فراگیری  در  کفایتی 

می تحصیلی ع  به .  کنندتجربه  درگیری  میزان  افراد  این  بارتی 
 . [19] کنندپایینی تجربه می

Yang  (2004  در پژوهش خود در تایوان به این نتیجه دست )
یافت که متغیرهای مانند خودکارآمدی، حمایت اجتماعی، تکرار  
پیشرفت   بر  نهایت  در  و  تحصیلی  فرسودگی  بر  عدالت،  و  دوره 

ذک شایان  هستند.  تاثیرگذار  این تحصیلی  از  برخی  که  است  ر 
متغیرها نظیر خودکارآمدی، حمایت اجتماعی و عدالت با فرسودگی  

دار داشتند. در حالی که متغیر تکرار  تحصیلی رابطه منفی و معنی
. در همین [20]داری با فرسودگی داشت  دوره رابطه مثبت و معنی

تجارب et al. Charkhabi  (2013  رابطه، کیفیت  متغیر  اثر   )
در   را  درونی(  )عامل  خودکارآمدی  و  بیرونی(  )عامل  یادگیری 

ایرانی مورد بررسی قرار دادند.   ارتباط یافتهدانشجویان  بیانگر  ها 
دار کیفیت تجارب یادگیری و خودکارآمدی با فرسودگی بود  معنی

دیگر،  [21] پژوهشی  در   .Bilge et al.  (2014  و فرسودگی   )
آموزان دبیرستانی ترکیه مورد  موفقیت تحصیلی را در میان دانش

وارسی قرار دادند. نتایج آنان حاکی از آن است که دانش آموزانی  
خود را که  باالیی  تحصیلی  فرسودگی  داشتند،  پایینی  کارآمدی 

تجربه کردند. عالوه بر این، دانش آموزانی که موفقیت تحصیلی  
بیشتری کسب کرده بودند، دارای خودکارآمدی باالتری بودند. از  

احساس  طرفی   و  مناسب  مطالعه  مهارت  از  که  آموزانی  دانش 
های التر در فعالیتخودکارآمدی باالتری برخوردار بودند، بطور فع

بودند   درگیر  ارتباط  Rad et al.  (2017.  [22]مدرسه  نیز   )
تاب  )خودکارآمدی،  روانشناختی  سرمایه  و  تحصیلی  فرسودگی 
آوری، امیدواری و خوش بینی( را در میان دانشجویان پزشکی در  

بررسی قرر دادند. یافته نمره  ایران مورد  آنان نشان داد که  های 
تحصیلی   در سطح فرسودگی  دانشجویان  روانشناختی  سرمایه  و 

و   منفی  ارتباط  نتایج،  اساس  بر  همچنین  دارد.  قرار  متوسط 

ابعاد   و  روانشناختی  سرمایه  متغیرهای  تمام  بین  معناداری 
داشت   وجود  تحصیلی  پژوهشی  [23]فرسودگی  در   .Norez  

پذیری، های شخصیتی )برونگرایی، مسوولیت(، اثر ویژگی2017)
را بر فرسودگی تحصیلی در دانشگاه فورد هایس در   رنجورخویی(

کانزاس مورد واکاوی قرار داد. نتایج مطالعه وی بیانگر آن است  
که بین متغیرهای برونگرایی و رنجورخویی با فرسودگی تحصیلی 
رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. این در حالی است که ار تباط 

معنی و  مسوولیتمثبت  بین  تحصیلی   پذیریداری  فرسودگی  و 
ها،  . با توجه به بررسی ادبیات و پیشینه نگاشته[24]وجود داشت  

با  خودکارآمدی  احساس  رابطه  تحلیل  پژوهش  این  کلی  هدف 
فرسودگی تحصیلی در میان دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع  
طبیعی دانشگاه رازی بود. دستیابی به این هدف، مستلزم بررسی 

 ر است: اهداف اختصاصی زی
بررسی میزان ابعاد فرسودگی تحصیلی دانشجویان پردیس   -

 کشاورزی و منابع طبیعی 
پردیس    - دانشجویان  خودکارآمدی  احساس  میزان  بررسی 

 کشاورزی و منابع طبیعی
بررسی رابطه احساس خودکارآمدی با فرسودگی تحصیلی   -

 دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
احساس    - تحصیلی  تاثیر  فرسودگی  بر  خودکارآمدی 

 دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

 هاروش 
پژوهش نوع  از  ماهیت  لحاظ  به  تحقیق،  کمی این  های 

همبستگی است. از    -شود و از نظر روش، توصیفیمحسوب می
دانشجویان دانشکده کشاورزی در دانشگاه ،  آنجا که در این تحقیق

مورد مطالعه قرار گرفتند، لذا    1397-98رازی کرمانشاه در سال  
جامعه  است.  نوع مقطعی بوده  مورد استفاده از تحقیق حاضر طرح 

رشته  دانشجویان  کلیه  مطالعه،  پردیس مورد  در  کشاورزی  های 
رازی کرمانشاه در سه مقطع   دانشگاه  منابع طبیعی  و  کشاورزی 

دادند.   تشکیل  دکتری  و  ارشد  کارشناسی  منظورکارشناسی،    به 
اطالعاتی که در اختیار اداره آموزش آخرین    ورد حجم نمونه، ازبرآ

استفاده شد. بود،  نشان    آمار و اطالعاتاین    دانشکده کشاورزی 
در که  حال   1328مجموع    داد  در  کشاورزی  دانشجوی  تعداد 

 Bartlett et al.  (2001)جدول    با استفاده ازباشند. تحصیل می
 267. در نهایت  شدندبرآورد  ی  به عنوان نمونه آمارنفر    297،  [25]

گرفت.   قرار  تحلیل  و  تجزیه  مورد  و  گردید  تکمیل  پرسشنامه 
درصد محاسبه شد که    04/78ها  بنابراین نرخ بازگشت پرسشنامه

شد   داده  تشخیص  قبول  قابل  و  مناسب  معتبر،  منابع  اساس  بر 
[26] . 

داده آوری  جمع  منظور  روش  به  از  ای  طبقه  گیرینمونهها، 
بهره گرفته شد. بدین صورت    تصادفی به روش انتساب متناسب

رشته در  دانشجویان  آمار  اساس  بر  با  که  مختلف،  مقاطع  و  ها 
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های آماری )دانشجویان( انتخاب استفاده از انتساب متناسب، نمونه
پرسشنامه بود که در    2پژوهش در این مطالعه شامل   شدند. ابزار

 شود.  ها ارائه می ز پرسشنامهادامه جزییات مربوط به هر یك ا
تحصیلی:   فرسودگی  پرسشنامه  که  الف(  فرسودگی 

سه  ارائه  Breso  et al.(2007  ) [27] توسط   حیطه   شد، 
را که شامل عالقگی  بی تحصیلی، خستگی فرسودگی تحصیلی 

و می است، تحصیلی ناکارآمدی تحصیلی،  پرسشنامه  سنجد. را 
ای  درجه 5 لیکرت بندیدرجه روش با که دارد گویه  15مذکور  

 بندی شده ها درجهآزمودنی توسط  موافق تا کامالً کامالً مخالف

و  گویه 4 عالقگی تحصیلیبی گویه، 5 تحصیلی خستگی است.
 لیکرت ایدرجه 5مقیاس   در گویه دارد که 6 ناکارآمدی تحصیلی

) از ) کامالً تا  (1کامالً مخالف  است.  شده بندیدرجه (5موافق 
 خستگی مقیاس خرده به مربوط   13و    10،  7،  4،  1های  گویه

-مربوط به خرده مقیاس بی  14و    11،  5،  2های  هیجانی، گویه
مربوط به خرده مقیاس    15و   12،  9،  8،  6،  3های  القگی، گویهع

که است  تحصیلی   مطرح مثبت جمالت صورت به ناکارآمدی 

بنابراینهشد از   به صورت اند  یعنی  ) کامالًوارونه   تا (5مخالف 

) کامال نمره1موافق   فرسودگی مقدار سپس شوند.می گذاری( 

 کسب شده نمرات تحصیلی برای آزمودنی از طریق حاصل جمع

تحصیلی   فرسودگی نمرات دامنه  گردد.می پرسشنامه محاسبه در
 به و باشد پایینتر نمره افراد است، هرچه   75تا    1دانشجویان از  

 کمتری تحصیلی فرسودگی افراد این یعنی کند؛ سوق  1سمت  

 کند سوق   75سمت   به و باشد  باالتر افراد نمره دارند و هرچه

 را پرسشنامه پایاییدارند.   بیشتری تحصیلی فرسودگی  یعنی افراد
سه  75/0و    82/0،  70/0ترتیب   به  آن  سازندگان  حیطه برای 

 اند. کرده فرسودگی تحصیلی محاسبه
خودکارآم پرسشنامه  عمومی:  ب(   پرسشنامه ایندی 

 شد ساخته  1982سال   در Sherer et al. (1982  )[28]توسط  

خودکارآمدی  مربوط به آن گویه 17 که است گویه 23 دارای و
مربوط گویه 6 و عمومی  در خودکارآمدی تجارب به  دیگر 

اجتماعیموقعیت پژوهش های  در   17 مقیاس از حاضر است. 

 فردی و عقاید خودکارآمدی، پرسشنامه  .شد ای آن استفادهگویه

-گیری میاندازه را مختلف هایموقعیت بر فرد برای غلبه توانایی
شده   تنظیم ای لیکرترتبه پنج مقیاس پایه بر ند. این پرسشنامهک

 پاسخ به و ،1نمره   مخالف  پاسخ کامالً  به که صورت بدین است،

موافق Sherer et al.  (1982  )   .گیردمی تعلق  5نمره   کامالً 
 بدست آوردند.   86/0را  پرسشنامه این کرونباخ آلفای

داده تحلیل  و  افزار  تجزیه  نرم  از  استفاده  با  پرسشنامه  های 

16SPSS  های توصیفی و  صورت گرفت و به دو صورت تحلیل
های های استنباطی انجام شد. در قسمت توصیفی، ویژگیتحلیل

حرفه و  نیز  فردی  و  دانشجویان  مورد  ای  تحصیلی  فرسودگی 
آماره از  منظور  بدین  گرفت.  قرار  درصد، بررسی  فراوانی،  های 

میانگین و انحراف معیار استفاده شد در بخش استنباطی نیز، به  
تحصیلی   فرسودگی  ابعاد  بر  خودکارآمدی  اثر  بررسی  منظور 
دانشجویان، از آزمون رگرسیون خطی به شیوه گام به گام بهره 

 گرفته شد. 

 هایافته
 ای دانشجویانهای فردی و حرفه ویژگی -1

در    طورهمان می  1  جدولکه  سن  مشاهده  متوسط  شود، 
( بود. دامنه  96/3سال )انحراف معیار:    25دانشجویان نزدیك به  
سال و بیشترین فراوانی مربوط    43تا    19سنی پاسخگویان بین  

از   است. همچنی  25به پاسخگویان در طبقه سنی کمتر  ن سال 
نفر( دانشجوی   144درصد،    5/59بیش از نیمی از پاسخگویان )

و   دادند    98دختر  دانشجویان پسر تشکیل  را  از پاسخگویان  نفر 
درصد پاسخگویان    4/56  درصد(. بر اساس نتایج حاصله،  5/40)

اند. این گروه بیشترین فراوانی  در مقطع کارشناسی تحصیل داشته
داده اختصاص  خود  به  )را  آن  145اند  از  پس  ترین بیش   نفر(. 

نفر( مربوط به سطح کارشناسی ارشد است که حدود    81)  فراوانی
شود. کمترین فراوانی نیز  درصد از پاسخگویان را شامل می 5/31

به   مشغول  دکتری  مقطع  در  که  است  دانشجویانی  به  متعلق 
 درصد(.  1/12نفر،  31تحصیل هستند )

 های فردی و آموزشی دانشجویانویژگی .1 جدول

 انحراف معیار میانگین درصد معتبر فراوانی  گروه بندی متغیر

 96/3 12/24 - - - سن
 97/1 25/16 - - - معدل

 جنسیت 
 5/59 144 دختر 

- - 
 5/40 98 پسر

 مقطع تحصیلی 
   4/56 145 کارشناسی 

 - - 5/31 81 کارشناسی ارشد 
   1/12 31 دکتری 

 دوره تحصیلی 
 5/73 125 روزانه 

- - 
 5/26 45 شبانه

 محل اقامت 
 62 134 خوابگاه 

 4/7 16 خانه دانشجویی  - -
 6/30 66 خانه
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 125، بیشووتر دانشووجویان کووه 1بوور اسوواس نتووایج جوودول 
 5/73)نفوور هسووتند در دوره روزانووه مشووغول تحصوویل هسووتند 

کننوود نفوور در دوره شووبانه تحصوویل مووی 45درصوود( و تعووداد 
نفوور از دانشووجویان در  134درصوود(. عووالوه بوور ایوون،  5/26)

نفوور از  16درصوود(. در ایوون میووان،  62خوابگوواه اقامووت دارنوود )
دانشووجویان اعووالم کردنوود کووه خانووه دانشووجویی دارنوود. ایوون 

 4/7)طبقه کمتورین فراوانوی را بوه خوود اختصواص داده اسوت  
 درصد(.
 نتایج توصیفی ابعاد فرسودگی تحصیلی  -2

بُعوود  3در ایوون قسوومت، فرسووودگی تحصوویلی بوور اسوواس 
گیوورد. لووذا در ادامووه، جوودول توزیووع مووورد بررسووی قوورار مووی

 بندی ابعاد ارائه خواهد شد. فراوانی، امتیاز و اولویت

نشووان داد کووه ابعوواد فرسووودگی تحصوویلی  2نتووایج جوودول 
عالقگوی تحصویلی (، بوی89/2خسوتگی تحصویلی )که شوامل  

( هسوووتند، میوووانگین 61/2( و ناکارآمووودی تحصووویلی )88/2)
باالتر از حد متوسط بوه دسوت آوردنود کوه نشوانگر ایون اسوت 
کووه فرسووودگی تحصوویلی دانشووجویان، بیشووتر از حوود متوسووط 

نیووز امتیوواز مربوووط بووه هوور یووك از ابعوواد  3اسووت. در جوودول 
 ده است. فرسودگی تحصیلی ارائه ش

، بیشووتر دانشووجویان دارای فرسووودگی 4بوور پایووه جوودول 
(. همچنووین 6/57؛ درصوود:  151متوسووط هسووتند )فراوانووی: 

 37درصوود( و  2/28نفوور از دانشووجویان زیوواد ) 74فرسووودگی 
 درصد(. 1/14نفر کم ارزیابی شد )

 دیدگاه دانشجویانبندی فرسودگی تحصیلی از اولویت .2جدول 

 میانگین کل  انحراف معیار میانگین ها گویه ابعاد فرسودگی تحصیلی 

 خستگی تحصیلی 

 18/1 35/3 کنم. در پایان یك روز درسی در محل تحصیلم احساس خستگی و تحلیل رفتگی می 

89/2 

 14/1 83/2 دهد. در نتیجه مطالعه، احساس فرسودگی و خستگی مفرط به من دست می

شوم و مجبورم که روز دیگری را در محل تحصیلم سپری کنم، وقتی صبح از خواب بیدار می
 کنم. احساس کسالت و خستگی می 

81/2 22/1 

 15/1 79/2 کند.مطالعه یا شرکت کردن در کالس واقعاً به من فشار وارد می

 42/1 68/2 شوم. رمق میبیروم و کنم که از نظر هیجانی تحلیل می با مطالعه کردن، احساس می 

 بی عالقگی تحصیلی 

 14/1 02/3 شور و اشتیاقم نسبت به مطالعه کمتر شده است. 

88/2 
 14/1 93/2 ام. من نسبت به اهمیت مطالعاتم دچار تردید شده

 21/1 86/2 ام به مطالعه کمتر شده است. از زمان ثبت نام در دانشگاه، عالقه

 10/1 75/2 ام. سودمندی و فایده بالقوه مطالعاتم بسیار بدبین شدهمن نسبت به 

 ناکارآمدی تحصیلی 

 10/1 75/2 کنم، دارم.هایی که در آنها شرکت می من اعتقاد دارم که مشارکت و سهم مؤثری در کالس

61/2 

 17/1 73/2 کنم.ها در کالس به طور مؤثری عمل میمطمئنم که در انجام فعالیت

 15/1 63/2 ام. من چیزهای بسیار جالبی در طول دوره مطالعاتم یاد گرفته

 13/1 61/2 به عقیده خودم، دانشجوی خوبی هستم. 

 02/1 58/2 آیند حل کنم. توانم به طور مؤثر مسائلی را که هنگام مطالعاتم پیش میمن می

 08/1 36/2 کنم. برانگیختگی می یابم، احساس شوق و که به اهداف مطالعاتیم دست میزمانی

 امتیازبندی ابعاد فرسودگی تحصیلی .3جدول 

 بیشترین امتیاز کمترین امتیاز انحراف معیار امتیاز میانگین امتیاز دامنه امتیاز فرسودگی تحصیلی 

 24 5 96/3 33/14 5-25 خستگی تحصیلی 

 20 4 46/3 45/11 4-20 عالقگی تحصیلی بی

 29 5 17/4 42/15 6-30 تحصیلی ناکارآمدی 

 62 16 22/8 21/41 15-75 فرسودگی کل

 بندی فرسودگی تحصیلی دانشجویانطبقه .4جدول 

 درصد معتبر فراوانی  فرسودگی تحصیلی 

 1/14 37 کم

 6/57 151 متوسط

 2/28 74 زیاد

 - 5 بدون پاسخ 

 100 267 کل

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

2 
] 

                             7 / 12

https://edcbmj.ir/article-1-2146-fa.html


30 Edu Stra Med Sci                                      2021, Vol. 14, No.1 

 توصیفی خودکارآمدی نتایج  -3
هوای خودکوارآمودی را از بنودی گویوهنتوایج اولویوت  5جودول  

دهد. همانگونه که در جدول مشاهده دیدگاه دانشجویان نشان می

توانم آن ریزم، مطمئن نیسوتم که میوقتی طرحی می"شوود،  می

در رتبوه اول جودول قرار    76/3بوا میوانگینی معوادل    "را انجوام دهم
بایسووت کالت من این اسووت که وقتی مییکی از مشوو"گرفت.  

قبول از تموام "و    "توانم از عهوده آن برآیمکواری انجوام دهم، نمی

هوای بوه ترتیوب بوا میوانگین  "کنمکردن کوارهوایم، آنهوا را رهوا می
هوای دوم و سووووم جودول جوای گرفتنود. در رده  56/3و    71/3

 خواهم چیز جودیودی بیواموزم، اگر در ابتودا موفقهنگوامی کوه می"

به عنوان آخرین توانمندی از   "کنمنشوووم به زودی آن را رها می
(. الزم به ذکر 53/2سوووی پاسووخگویان شووناخته شوود )میانگین: 

اسوووت کوه میوانگین کول خودکوارآمودی دانشوووجویوان بواالتر از حود 
 (.44/3متوسط بدست آمد )

 170، بیشووتر دانشووجویان بووا فراوانووی 6بوور پایووه جوودول 
درصوود(.  6/64متوسووط هسووتند )نفوور، دارای خودکارآموودی 

نفوور از دانشووجویان در حوود زیوواد  78همچنووین خودکارآموودی 
نفووور از دانشوووجویان نیوووز  15درصووود(.  7/29ارزیوووابی شووود )

 7/5خودکارآموودی خووود را در حوود پووایین ارزیووابی کردنوود )
 درصد(.
با فرسودگی    -4 رابطه احساس خودکارآمدی  بررسی 

 تحصیلی دانشجویان

، بووین فرسووودگی 7ج در جوودول بوور پایووه نتووایج منوودر
تحصووویلی و خودکارآمووودی، ارتبووواط منفوووی معنوووی داری در 

درصوود برقوورار اسووت. بوودین مفهوووم کووه هوور انوودازه  1سووطح 
خودکارآموودی دانشووجویان افووزایش یابوود، فرسووودگی تحصوویلی 

 کند.  دانشجویان کاهش پیدا می
برای پی بردن به چگونگی تاثیر متغیر مستقل )خودکارآمدی( 

غیر وابسوته )فرسوودگی تحصویلی(، مبادرت به انجام تحلیل بر مت
دهود کوه متغیر نشوووان می  8رگرسووویون گردیود. واکواوی جودول  

معنی اثر  سوووطح  خودکوارآمودی  در  بر خرده   1داری  درصوووود 
عالقگی تحصیلی و ناکارآمدی های خستگی تحصیلی، بیمقیاس

یب ها به ترتتحصیلی دارد. مقدار ضریب تبیین برای خرده مقیاس
 از درصوود  30بدسووت آمد. بطور کلی   160/0و   143/0، 151/0

 تبیین احسوواس خودکارآمدی وسوویله به تحصوویلی فرسووودگی
 شود.می

 بندی خودکارآمدی از دیدگاه دانشجویاناولویت .5جدول 

 انحراف معیار میانگین خودکارآمدی تحصیلی 

 11/1 76/3 توانم آن را انجام دهم. مطمئن نیستم که میریزم، وقتی طرحی می

 01/1 71/3 توانم از عهده آن برآیم. بایست کاری انجام دهم، نمی یکی از مشکالت من این است که وقتی می

 06/1 56/3 کنم.قبل از تمام کردن کارهایم، آنها را رها می 

 03/1 53/3 یابم.ندرت به آنها دست میکنم، به وقتی که اهداف مهمی برای خود تعیین می

 05/1 53/3 کنم.از روبرو شدن با مشکالت اجتناب می

 25/1 51/3 آید، ندارم. توانایی برخورد با اکثر مشکالتی که در زندگی برایم پیش می

 20/1 50/3 به خود متکی هستم. 

 23/1 49/3 به توانایی خود برای انجام کارها اعتماد ندارم. 

 23/1 49/3 شوم.سادگی تسلیم میبه 

 11/1 42/3 کنم.وقتی تصمیم به انجام کاری گرفتم، به طور جدی و دقیق روی همان کار تمرکز می

 16/1 42/3 شود. شکست باعث تالش بیشتر می

 17/1 41/3 دهم. در صورتی که کار خیلی پیچیده به نظر برسد، حتی زحمت امتحانش را به خود نمی

 10/1 38/3 آیم.ای برایم رخ دهد، به خوبی از پس آنها بر نمیمشکالت غیرمترقبهوقتی 

 21/1 32/3 دهم.اگر نتوانم کاری را بار اول انجام دهم، به تالش برای انجام آن ادامه می

 15/1 27/3 کنم.آید، اجتناب می از یادگیری مطالب جدید هنگامی که به نظرم مشکل می

 13/1 79/2 کنم تا آن را تمام کنم.باید کاری را انجام دهم که نامناسب است، آن قدر پایداری می هنگامی که 

 10/1 53/2 کنم. خواهم چیز جدیدی بیاموزم، اگر در ابتدا موفق نشوم، به زودی آن را رها میهنگامی که می

 0/ 54انحراف معیار کل:                             3/ 44میانگین کل: 

 بندی خودکارآمدی تحصیلی دانشجویانطبقه .6جدول 

 درصد معتبر فراوانی  خودکارآمدی

 7/5 15 کم

 6/64 170 متوسط

 7/29 78 زیاد

 - 4 بدون پاسخ 

 100 267 کل
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 ماتریس همبستگی پیرسون متغیرهای تحقیق .7جدول 

 5 4 3 2 1 متغیرهای تحقیق 

 - - - - 1 خستگی تحصیلی  1

 - - - 1 0/ 635**  عالقگی تحصیلی بی 2

 - - 1 121/0 049/0 ناکارآمدی تحصیلی  3

 - 1 - 0/ 448**  - 0/ 418**  - 0/ 414**  خودکارآمدی  4

 1 - 0/ 596**  0/ 582**  0/ 788**  0/ 774**  فرسودگی تحصیلی  5
 درصد  5داری در سطح معنی* درصد           1داری در سطح معنی** 

 برای پیش بینی متغیر فرسودگی تحلیل رگرسیون خطی  .8جدول 

 tآماره  Beta ضریب استاندارد متغیرهای مستقل متغیر وابسته 
 داریسطح معنی

 )آزمون دو طرفه( 
2R F 

 خستگی تحصیلی 
 000/0 960/16 - ضریب ثابت

151/0 699/45 
 000/0 - 760/6 - 389/0 خودکارآمدی 

 عالقگی تحصیلی بی
 000/0 915/15 - ضریب ثابت

143/0 720/42 
 000/0 - 536/6 - 378/0 خودکارآمدی 

 ناکارآمدی تحصیلی 
 000/0 576/17 - ضریب ثابت

160/0 809/48 
 000/0 - 986/6 - 400/0 خودکارآمدی 

 فرسودگی تحصیلی 
 000/0 793/25  ضریب ثابت

295/0 308/107 
 000/0 - 359/10 - 543/0 خودکارآمدی 

 بحث 
یافته کلی  میزان  بطور  که  داد  نشان  حاضر  پژوهش  های 

است.   متوسط  حد  از  بیشتر  دانشجویان،  تحصیلی  فرسودگی 
 Shareinia(؛  2019)   Khakpour and Abbassiمطالعات 

et al.  (2019و  )  Ansarypour and Abedi  (2019  )  نیز
میان دانشجویان باالتر از    نشان دادند که فرسودگی تحصیلی در

. در تحلیل یافته پژوهش حاضر  [31،  30،  29]حد متوسط است  
از  می نیمی  به  نزدیك  اینکه  به  توجه  با  که  داشت  ابراز  توان 

پاسخگویان مطالعه حاضر را دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری 
تشکیل دادند، بنابراین شاید بتوان اینگونه استنباط نمود که این 

اند  های بیشتری را در دوران تحصیل تجربه کردهشجویان تنشدان
و در نتیجه فرسودگی تحصیلی دانشجویان باالتر از حد متوسط  
بیشتر  آمد،  نتایج  در  که  همانگونه  این  بر  عالوه  شد.  گزارش 

کردند که این خود درصد( در خوابگاه زندگی می 62پاسخگویان )
بی  تحصیلی  فرسودگی  افزایش  رابطه  تاثیر  بر  این  در  نبود. 

Pouratashi and Zamani  (2018  به این نتیجه دست یافتند )
کردند نمرات کمتری را  که دانشجویانی که با خانواده زندگی می

در ابعاد سه گانه فرسودگی تحصیلی نسبت به دانشجویانی که در  
خوابگاه سکونت داشتند، کسب کردند. چرا که دانشجویان ساکن 

کنند و نیز  ایی مانند دوری از خانواده را تجربه میخوابگاه، فشاره
استرس می وجود  سبب  دانشجویی  دوران  این  های  تا  شود 

 .  [18]دانشجویان بیشتر در معرض فرسودگی تحصیلی قرار بگیرند  
تحصیلی   فرسودگی  زمینه  در  که  مطالعاتی  نتایج  همچنین 

ن بود  انجام شدند، بازگو کننده شیوع فرسودگی در بین دانشجویا
،  18،  9،  5]نماید  و نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر را تایید می

 Sharififard et. به عنوان مثال، در مطالعه  [35،  34،  33،  32

al.  (2014  مشخص شد که )دارای    6/46 دانشجویان  از  درصد 
.  [9]درصد دارای فرسودگی باال بودند  1/24فرسودگی متوسط و  

تحصیلی    et al. Khazaee  (2015)پژوهش   فرسودگی  که 
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند را مورد بررسی قرار دادند  

که   داد  تحصیلی    87نشان  فرسودگی  دارای  دانشجویان  درصد 
و   فرسودگی    9متوسط  دارای  بودند  درصد  باال  .  [32]تحصیلی 

( نیز بیانگر آن بود  2018)  Pouratashi and Zamaniمطالعه  
که دانشجویان کشاورزی مورد مطالعه، سطح متوسط به باالیی از  

 . [18] فرسودگی تحصیلی را تجربه کردند 
یافته  - بر  میانگین  مروری  که  داد  نشان  تحقیق  های 

حد از  باالتر  دانشجویان،  کل  آمد.    خودکارآمدی  بدست  متوسط 
مطالعهیافته با  Sharififard et al.  (2014  های  همسو  نیز   )

که   داد  نشان  حاضر  دارای   3/74نتایج  دانشجویان  از  درصد 
خودکارآمدی متوسط و باال داشتند. این محققان اذعان دارند که  

 و انجام تکالیف در آرامش احساس ایجاد با باال خودکارآمدی
با برعکس  و کندمی کمك فرد به  دشوارهای  فعالیت  افراد 

را   همه است ممکن پایین خودکارآمدی ازسخت  چیز  آن   تر 
 دلیل به  باال خودکارآمدی با  که هست برآورد کنند. افراد  چیزی

 مقابل در مناسب واکنش اهداف و  به رسیدن راه در پافشاری

 با مواجهه در راهکارهای مناسب انتخاب چنین هم و شکست

درسی احساس محوله، درسی الیفتک  را کمتری ناکارآمدی 

 . [9]دارند  قرار تریفرسودگی پایین معرض  در و   کنندمی تجربه 
یافته ایناز  حاضر  تحقیق  می های  برداشت  که  گونه  شود 
بیشتر   نسبتاً باالیی که دارند، خودکارآمدی احساس با دانشجویان
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و  توانایی به دارند  اعتماد  خود  های چالش با مقابله برایهای 
 روددارند. بنابراین انتظار می بهتری تحصیلی سازگاری تحصیلی،

 و نکرده تلقی حل را غیر قابل هاچالش و موانع دانشجویان که
همانگونه    .آورند عمل آن به رفع برای بیشتری تالش کلی طور به

درصد پاسخگویان در مقطع    45که در باال گزارش شد، نزدیك به  
تحصیالت تکمیلی هستند، بنابراین دور از ذهن نیست که ارزیابی 

داشته خود  خودکارآمدی  از  خوبی  معدل نسبتاً  اینکه  ضمن  اند. 
( که این  25/16پاسخگویان نیز در حد نسبتاً باالیی ارزیابی شد )

ر خودکارآمدی نسبتاً باالی پاسخگویان است.  خود دلیلی دیگر ب
نفس   به  اعتماد  دارند،  باالیی  معدل  که  آموزانی  دانش  واقع  در 

ها، مقاومت بیشتری دارند و کمتر  بیشتری داشته و در برابر نارسایی
می تحصیلی  فرسودگی  یافتهدچار  رابطه  همین  در  های شوند. 

Moradi et al.  (2019 بیانگر آن است که دانش )    آموزانی که
باورهای خودکارآمدی تحصیلی باالتری دارند، فرسودگی تحصیلی 

کنند و رضایتمندی تحصیلی بیشتری دارند.  کمتری را تجربه می
های این محققان با بخشی از نتایج پژوهش حاضر مطابقت  یافته
 .   [37]داد 

همچنین بر پایه نتایج کسب شده، نتایج همبستگی نشان    -
بین   که  منفی داد  ارتباط  خودکارآمدی،  و  تحصیلی  فرسودگی 

اندازه خودکارآمدی معنی هر  مفهوم که  بدان  است.  برقرار  داری 
دانشجویان افزایش یابد، فرسودگی تحصیلی دانشجویان کاهش 

این نتایج رگرسیون خطی بازگوکننده آن  پیدا می بر  کند. عالوه 
ابعا و  خودکارآمدی  متغیر  بین  خطی  رابطه  یك  که  د است 

بی  تحصیلی،  )خستگی  تحصیلی  تحصیلی،  فرسودگی  عالقگی 
ناکارآمدی تحصیلی( وجود دارد. در این میان، تاثیر خودکارآمدی 

عالقگی  به ترتیب بر ناکارآمدی تحصیلی، خستگی تحصیلی و بی
وجود  متعددی  مطالعات  راستا  این  در  است.  تاثیرگذار  تحصیلی 

،  10]اند  تایید نموده  رابطه فرسودگی تحصیلی با خودکارآمدی را
مطالعات.  [38،  22،  20،  15،  14،  13،  12  که دادند  نشان  این 

 دست از را  ظرفیت سازگاری که خودکارآمدی پایینی دارند، افرادی

توانند آنگونه که شایسته است با  گونه که آنان نمیدهند؛ بدینمی
استرس و  احساس  شرایط  لذا  و  نمایند  سازگاری  موجود  های 

به درس و دانشگاه در آنان  بدبینانه  حس یك و داشتن خستگی
در نهایت منجر به عملکرد ضعیف دانشجو و افت  آید کهبوجود می

( نیز نشان داد  2018)  Sadoughiگردد. یافته  تحصیلی منجر می
خودکا بین  بین  که  نیز  و  تحصیلی  سازگاری  و  تحصیلی  رآمدی 

و  مثبت  همبستگی  تحصیلی  عملکرد  و  تحصیلی  سازگاری 
، 9]  . در این راستا نیز مطالعات متعددی [38]معناداری وجود دارد  

به این مساله اشاره دارند که فرسودگی تحصیلی به   [40،  39،  20
این در حالی است کهعملکرد ضعیف تحصیلی منجر می  گردد. 

که مقابل   خودکارآمدی دارای افرادی  در  هستند،  باالیی  نسبتاً 
 از تالش شوند و دستهای موجود، مغلوب نمیها و استرستنش

 دنبال به  مشکالت تحصیلی  با مواجهه صورت در  و  دارند برنمی

-برنامه با افراد گردند. در نتیجه اینمی مناسب و مفید هایحل راه
استرس موجود را کاهش داده و در نهایت  موقع،منطقی و به   یزیر

 دهند. فرسودگی تحصیلی را کاهش می

 گیرینتیجه
و   تحصیلی  فرسودگی  بررسی  حاضر،  پژوهش  از  هدف 
طبیعی   منابع  و  کشاورزی  پردیس  دانشجویان  خودکارآمدی 

ها نشان داد که میزان  دانشگاه رازی کرمانشاه بود. بطور کلی یافته
فرس و  حد  خودکارآمدی  از  باالتر  دانشجویان  تحصیلی  ودگی 

داری  ها رابطه منفی و معنیمتوسط بود. همچنین بر اساس یافته 
متغیر   و  داشت  وجود  تحصیلی  فرسودگی  و  خودکارآمدی  بین 

درصد از متغیر وابسته فرسودگی    30خودکارآمدی به تنهایی حدود  
-مهمسووالن و برناتحصیلی را تبیین کرد. این مساله توجه ویژه 

طلبد که با در نظر گرفتن این ارتباط، اقدامات متناسبی ریزان را می
که چرا  دهند؛  انجام  تحصیلی   را  هدرفرسودگی  رفتن   موجب 

تاثیرات می  شده صرف  هایهزینه و انسانی  نیروی و  شود 
بر جای می بلندمدت این  گذارد.  بر سیستم آموزشی و جامعه  در 

 گردد:راستا پیشنهادات زیر ارائه می
می- اساتید  و  الزم،  مسووالن  شرایط  نمودن  فراهم  با  توانند 

سطح خودکارآمدی دانشجویان را افزایش دهند. به عنوان مثال،  
پروژه در  دانشجویان  همراهی  با  حس اساتید  عملی،  های 

باعث   نهایت  در  که  نمایند  القا   دانشجویان  به  را  توانمندی 
 گردد؛یلی میافزایش خودکاآمدی و کاهش فرسودگی تحص

توانند  های دانشجویی میدانشجویان از طریق تشکیل تعاونی
در جهت افزایش توانمندی، حس همکاری و در نهایت افزایش 

   خودکارآمدی گام بردارند؛
برنامه- و  بهسیاستگذاران  بایستی  برنامهگونهریزان  ریزی ای 

بیشتر درس این    ؛عملی تدریس شوندها بصورت  کنند که  در 
صورت دانشجویان بصورت عملیاتی با رشته کشاورزی درگیر 

فرسودگی  می و  خودکارآمدی  افزایش  امر  همین  و  شوند 
 ؛تحصیلی را به دنبال دارد

یکی دیگر از راهکارهای افزایش   دانشجویان با اساتید ارتباط-
است و فرسودگی تحصیلی  بین  خودکارآمدی  ارتباط  . هر چه 

 فرسودگی دچار دانشجویان باشد، ترمیصمی استاد و دانشجو

 شوند؛  ی میکمتر، تحصیلی

های آموزشی در راستای خودکارآمدی موجب برگزاری کارگاه-
مندی و کارآمدی بهتری شود که دانشجویان حس رضایتمی

 ؛را تجربه کنند

معرفی و نشست صمیمانه با افراد موفق در رشته کشاورزی، -
دانمی شجویان تحریك کند چرا که  تواند حس خودکارآمدی 

به معنی پیشینه تجارب حاصل از  مشاهده تجارب افراد موفق  
می محیط  محیطمشاهده  بنابراین  اثرات باشد،  مثبت  های 

 .مفیدتری در افزایش خودکارآمدی دارند
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 جامعه شدن محدود حاضر تحقیق هایمحدودیت مهمترین

پردیس   دانشجویان به پژوهش منابع کشاورزی  و  کشاورزی 
این  شودمی پیشنهاد  بنابراین .طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه بود

چنین مطالعاتی بر روی طیف وسعی از دانشجویان دانشگاه رازی  
تعداد   در  محدودیت  نداشتن  ضمن  طریق  بدین  تا  شود  انجام 

رشتهنمونه مقایسه  امکان  نتایج،  تعمیم  و  وجود  ها  مختلف  های 
نین در مطالعه حاضر تنها از روش کمی به منظور  داشته باشد. همچ

با   شد،  گرفته  بهره  تحصیلی  فرسودگی  و  سنجش خودکارآمدی 
محدودیت به  اطالعات،  توجه  دریافت  برای  کمی  روش  های 

کیفی( در این  -های تلفیقی )کمیشود که در پژوهشتوصیه می
 راستا صورت گیرد.  

 سپاسگزاری 
نابع طبیعی دانشگاه رازی  از دانشجویان پردیس کشاورزی و م

کرمانشاه که با صبر و حوصله، پژوهشگر را در انجام این تحقیق  
 گردد.یاری رساندند، تشکر و قدردانی می

 اخالقی   مالحظات
پرسشنامه تکمیل  دانشجویان جهت  به  کامل  توضیحات  ها، 

ها با رضایت آنان تکمیل گردید.  ارائه شد و در نهایت پرسشنامه
است ذکر  پرسشنامه  شایان  محتوای  مورد  که  کلی  بصورت  ها 

 یمقاله برگرفته از طرح پژوهش  نیا  تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

 باشد¬ینور کرمانشاه م  امیدر دانشگاه پ   707/1111/23به شماره  
 است.  دهیرس  انیبه پا 26/5/1398 خیکه در تار

 منافع  تضاد
نتایج این پژوهش با منافع هیچ ارگان و سازمانی در تعارض  

 نیست.

 منابع مالی
بررسووی "ایوون مقالووه برگرفتووه از قسوومتی از نتووایج طوورح 

خودکارآمودی بوا فرسوودگی رابطه کیفیوت تجوارب یوادگیری و 
تحصوویلی در بووین دانشووجویان دانشووکده کشوواورزی دانشووگاه 

باشوود کووه بووا حمایووت مووالی دانشووگاه پیووام نووور مووی "رازی
کرمانشاه ه به انجام رسیده است.
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