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 شرفتيپ ،يزشيانگ يدر رابطه باورها يزگيانگ يب انهيگرا يانجينقش م
  يليتحص يو فرسودگ يليتحص

 
  حسين كارشكي ،*يفاطمه ناصر

  
 

  چكيده
اثر  ياست، هدف پژوهش حاضر بررس رانيفراگ يليعوامل در عملكرد تحص نيتر از مهم يكي يليتحص زهيكه انگ آنجا ازمقدمه: 

 انيدانشجو يليتحص يو فرسودگ يليتحص شرفتيپ ،يزگيانگ يبر ب )يو خودكارآمد فيو ارزش تكل ندهيآگيري  (جهت يزشيانگ يباورها
  مشهد است. يو علوم پزشك يدانشگاه فردوس

مشهد در سال  يو علوم پزشك يدانشگاه فردوس يكارشناس انيدانشجو يجامعه آمار يهمبستگ -يفيتوص مطالعه نيدر اها:  روش
نفر از دانشگاه  150و  ينفر از دانشگاه فردوس 220در دسترس انتخاب شدند( يريگ نفر به روش نمونه 370بودند كه  1394-95 يليتحص

ماسالخ  يليتحص يوالراند و فرسودگ AMS يليتحص زشيانگ)، GSE( يعموم يخودكارآمد مهپرسشناگيري  ). ابزار اندازهيعلوم پزشك
MBI(SS) پرسشنامه  فيو ارزش تكل ندهيآگيري  و جهتPISA 2006 يعامل ليتحل وهيپرسشنامه از ش نيا يياحراز روا يبود. برا 

بود.  انيمعدل دانشجو ،يليتحص شرفتيپ يريگ . ابزار اندازهرددا يرفتنينشان داد كه پرسشنامه برازش پذ ندهاياستفاده شد. برآ يدييتأ
  استفاده شد. ريمس ليتحل آماري روش از ها داده ليتحل يبرا

 يبين ) قادر به پيش=t-00/4و >p 05/0( في) و ارزش تكل=t-27/3و >p 05/0( ندهيآگيري  نشان داد كه جهت جينتانتايج: 
 كند مي يبين را پيش انيدر دانشجو يليتحص يفرسودگ يدر جهت منف يعموم ياست. خودكارآمد يدر جهت منف يليتحص يگانگيز بي

)05/0 p< 23/0و-t=05/0( كند يم يبين را پيش يليتحص شرفتيپ يدر جهت منف يزگيانگ ي). ب p< 90/2و-t=.(  
در  يليتحص شرفتيپ توان مي )يو خودكارآمد فيو ارزش تكل ندهيآگيري  (جهت يزشيانگ يو باورها زهيانگ تيبا تقوگيري:  نتيجه
  را كاهش داد. يليتحص يو سطح فرسودگ شيرا افزا انيدانشجو

  
  يليتحص يفرسودگ ،يليتحص شرفتيپ زش،يانگ ف،يارزش تكل ،يعموم يخودكارآمد نده،يآگيري  جهتهاي كليدي:  واژه
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مقدمه  

از  يكياست.  يريادگي نديدر فرآ يقو ييروين زه،يانگ
 يليتحص شرفتيبر پ رگذاريمسائل تأث نيتر مهم

وجود دارد  يمختلف يها هياست. نظر زهيانگ ان،يدانشجو
توجه قرار  و عوامل مؤثر بر آن را مورد زهيكه انگ

                                                 
 ،يتيترب يشناس ارشد روان يكارشناس يدانشجو ،يفاطمه ناصرنويسنده مسؤول:  *

  مشهد يدانشگاه فردوس ،يشناس و روان يتيدانشكده علوم ترب ،يتيگروه علوم ترب
fatemeh.naseri2013@yahoo.com 

 ،يشناس و روان يتيدانشكده علوم ترب ،يتيگروه علوم ترب ،ي (دانشيار)كارشك نيحس
  )karshki@gmail.com، خراسان رضوي، ايران. (مشهد يدانشگاه فردوس
  19/10/95، تاريخ پذيرش: 5/2/95، تاريخ اصالحيه: 18/12/94مقاله:  تاريخ دريافت

مورد  يشناخت يها هياند. در پژوهش حاضر نظر داده
 هيمعتقد است نظر انتراكقرار گرفته است. س توجه
 ها و باورها، هدف ديافكار، عقا تيبر اهم زش،يانگ يشناخت

عوامل  نيباور است كه ا نيدارد و بر ا دتأكي فرد تالش و
  ).1(است رانيفراگ زهيانگ كننده تيهدا
فرد در  يكه بر باورها يشناخت يها هينظر جمله از
آلبرت بندورا و  يخودكارآمد هينظر دارند، ديتأك زشيانگ
است.  ندهيآ يارزش و دورنما -انتظار يشناخت هينظر

 معتقدند) Pintrich & Schunk( و شانك چينتريپ
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. است انگيزشي يها سازهترين  خودكارآمدي از مهم
 خود، اجتماعي –شناختيي  نظريه در بندورا آلبرت

 يشانها قضاوت افراد در مورد توانايي«را  خودكارآمدي
 منظور به كارها سلسله يك اجراي و يده سازمان براي

، تعريف نموده »عملكردها ي شده نتعيي انواع به رسيدن
 يزشيانگ ريتأث ي). بندورا معتقد است خودكارآمد2است(
افراد باال باشد،  يادراك كارآمد كه  يدارد. وقت يريچشمگ
 و ها شركت خواهند كرد كه توسعه مهارت ييها تيلدر فعا
 يخودكارآمد يكند، اما وقت عيآنان را تسر يها تقابلي
كه  يديجد يها تيباشد، افراد از شركت در فعال نييپا

كمك  ديجد يها مهارت يريادگي در ها آنممكن است به 
  ).2خواهند كرد( يكند خوددار

 هيو همكاران معتقدند مطابق با نظر) Pintrich( چينتريپ
 ،)Wigfield & Eccles( لديگفيو -ارزش) اكلز-(انتظار

را  شرفتيمنجر به پ يدو مؤلفه انتظار و ارزش، رفتارها
پاسخ  كننده . سازه ارزش، معكوسكند مي ينيب شيپ

را  فيتكل نيا ديچرا با«پرسش است:  ناي به آموز دانش
كه  ياسخو اكلز معتقدند پ لديگفي). و2»(انجام دهم؟

 دهنده نشان تواند مي دهد مي سؤال نيآموز به ا دانش
 ايو  فيتكل تيباور او در مورد اهم اي باشد، او عالقه
متصور باشد. سازه انتظار،  يها نهيدهنده هز نشان

 نيا توانم مي ايآ«پرسش است:  ناي به پاسخ كننده منعكس
و همكاران مطابق با  يلواسان). 3(»را انجام دهم؟ فيتكل
دانش آموزان  يارزش معتقدند كه باورها-انتظار هينظر

 كي بي) و تعقي(خودكارآمد يليتحص فيدر انجام تكل
فهم  يبرا يدي) دو مولفه كلفي(ارزش تكل يليتحص فيتكل
از  يكي معتقد است  كه يهاشم. )4است( شرفتيپ جينتا

 اي ينگر ندهيآ زش،يانگ يبر رو يعوامل كارآمد فرد
باعث شكل  ندهياز آ يانداز چشماست.  ندهيآ يريگ جهت

نوبه خود،  اهداف به نيو ا شود يدادن به اهدافمان م
در  ينقش مهم نده،يدرواقع آ. كند يم نييرفتارها را تع

ن و لنز ي). نوت5(كند يم يما باز يشكل دادن به رفتار فعل
Nuttin & Lens) (زاده معتقدند  يبه نقل از ربان

تفكر و  فيتوص يمفهوم برا نيتر جيرا ندهيآ يريگ جهت
افراد اطالق  يذهن ريبه تصاو ندهيرفتار افراد در مورد آ

). 6(گردد يم انيها ب و ترس دهايصورت ام كه به شود يم
ها هم  از پژوهش يو همكاران معتقدند برخ يكارشك

 يزشيانگ ياز باورها يبا برخ را ندهيآ يرابطه دورنما
 & Shell( سمنها  جمله شل و از اند دهيسنج گريد

Husman( كنترل و  يكه باورها دنديرس جهينت نيبه ا
رابطه دارند؛  ندهيآ يبا دورنما ياهداف شخص يريگ جهت

هدف،  يريگ بر جهت ينگر ندهيآ ،يگريد قيو در تحق
 يگر نييو خود تع يگر ميتنظ ،يو سطح يعمق يريادگي

  ).7(ردرابطه دا
و  زشيشده در مورد انگ مطرح هينظر يتوجه به مبان با

فرد از  يزشيانگ يگفت باورها توان مي عوامل مؤثر بر آن
و عملكرد فرد برخوردار است.  زهيدر انگ ييبه سزا تياهم

ازجمله  يو خودكارآمد فيارزش تكل نده،يآگيري  جهت
است كه در پژوهش حاضر  يزشيانگ يباورها

 يشناخت باورها نيبنابرا ؛قرار گرفت يموردبررس
در مورد خود  يمنف يزشيانگ يو اصالح باورها يزشيانگ

باشد. از  رگذاريتأث زهيبر انگ تواند يفرد م يها ييو توانا
 يليتحص يو فرسودگ يليبر عملكرد تحص زهيانگ يطرف
  است.  رگذاريتأث رانيفراگ

 زشيانگمعتقدند ) Pintrich & Schunk(و شانك  چينتريپ
بر  زشيانگ يعنيو عملكرد رابطه متقابل دارد،  يريادگيبا 

ان آموز دانشگذارده و آنچه  ريتأث يريادگيعملكرد و 
 اثر ها آن زشيبر انگ رندگي مي اديو  دهند مي انجام
و  نني). راش به نقل از سالمال آرو، ساول2(گذارد مي

 & Salmela Aro, Savolainen( ننيهولوپا

(Holopainen عامل مؤثر در  كي را شرفتيپ زهيانگ
 زهيكه انگ يرندگانيادگي كه  يطور  به داند مي يريادگي

 فيتكال رند،پذي مي را يتر بيش يها تيدارند، فعال يباالتر
 تيموفق جهينت و در دهند مي را انجام يتر بيش يدرس
فرد  زهيچه انگ كه هرمعنا  ني. بدكنند مي را كسب يتر بيش
و رنج و  تيلباشد، فعا تر بيش ليآموختن و تحل يبرا
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متحمل  ييبه هدف نها دنيرس يبرا يتر بيشزحمت 
 افتهي انجام يها با توجه به پژوهش نيخواهد شد. بنابرا

 يليتحص شرفتيبا پ ماًيمستق يليتحص زهيازآنجاكه انگ
 كي جاديا يدر ارتباط است، الزم است برا رندگانيادگي

 يتر بيشامر مهم توجه  نيموفق به ا ينظام آموزش
  ).8شود(

و همكاران معتقدند  )Toppinen Tanner(تانر  ننيتاپ
 يليتحص شرفتيطور كه بر پ همان يليتحص زهيانگ
. گذارد مي ريتأث زين يليتحص ياست بر فرسودگ رگذاريتأث

فرسودگي تحصيلي در ميان دانشجويان به احساس 
به خاطر تقاضاها و الزامات تحصيل (خستگي)، خستگي 

درسي  فداشتن يك حس بدبينانه و بدون عالقه به تكالي
 يك عنوان به شايستگي عدم احساس ،)عالقگي فرد (بي
 كيمتا و بروزر). 9(دارد اشاره) پايين كارآمدي( دانشجو

)Brouwer & Tomic ( معتقدند فرسودگي، حالتي از
كه حاصل سندرم مزمن  خستگي ذهني و هيجاني است

مانند گرانباري نقش، فشار و محدوديت زماني و فقدان 
و تكاليف محوله  فمنابع الزم براي انجام دادن وظاي

  ).10(است
معتقد  يفر و شعبان يمانيبه نقل از سل) Numan( ومنين

از  يكي ان،آموز دانش نيدر ب يليتحص ياست كه فرسودگ
كه  در مدارس است. ازآنجا يمهم پژوهش يها عرصه

ها  آن يليعملكرد تحص ران،يفراگ يريادگيمالك سنجش 
مهم  ياز كارها يليتحص يدگفرسو ريمتغ يياست؛ شناسا

  رشته است؛ به نيا انيو دانشجو يتيروان شناسان ترب
 به ان،آموز دانش يليتحص يكنترل فرسودگ كه  يطور
ها  آن يريادگي زشيو انگ يليتحص شرفتيبهبود پ لدلي

  ).11است( يضرور
متعددي در داخل و خارج كشور به بررسي  يها پژوهش

عوامل مختلف در ارتباط با فرسودگي تحصيلي 
) Zhang, Gan & cham( اند: ژانگ، گان و چام  پرداخته

ي  و همكاران در پژوهشي رابطه يبه نقل از اكرام
را با فرسودگي تحصيلي و انگيزش تحصيلي  گرايي كمال

 نير بين دانشجويان چيني، بررسي كردند و به ارا د
كه فرسودگي تحصيلي و انگيزش تحصيلي  دنديرس جهيتن

ها همچنين نشان دادند كه  همبستگي منفي باهم دارند. آن
طور معناداري با  به گرايي كمال ناسازگارانه يها جنبه

 با گرايي كمال مثبت يها فرسودگي تحصيلي و جنبه
  ).12(دارند همبستگي تحصيلي انگيزش
 Salmela( ننيو هولوپا ننيآرو و ساول -سالمال  نيهمچن

Aro, Savolainen & Holopainen (عوامل  يبه بررس
و  يريو درگ يليتحص يفرسودگ كننده يبين پيش

كه استرس و  افتنديپرداختند و در يليتحص تيمشغول
رابطه  يليتحص يريو درگ يبا فرسودگ يكل يخودكارآمد

را  ياجتماع تيو حما يها خودكارآمد آن. )8دارند(
 يمرتبط با فرسودگ يرونيو ب يدرون يرهايعنوان متغ به

 نهمچني و اندكرده انيب ،اي و حرفه يفن انيدانشجو
 منفي اثر انآموز دانش يليتحص يكه فرسودگ افتنديدر

  . گذارد مي يليتحص شرفتيبر پ يمعنادار
 نيكه ب دهد مي نشان يو شكر يموسو قيتحق جينتا

رابطه  يليتحص شرفتيو ابعاد آن با پ يليتحص يفرسودگ
به  يليتحص يوجود دارد و فرسودگ يو معنادار يمنف

 ينقش مهم ،يليتحص شرفتيپ كننده يبين پيش ريعنوان متغ
). 13(كند مي فايا رانيفراگ شرفتيو پ يريادگي نديدر فرآ
 و روان يليتحصمعتقدند سنوات  رانو همكا يواحد

 يارزشگذار ،يمثبت و خودكارآمد يبه شكل رنجوري
 يبر فرسودگ يمنف يبه شكل يميو خودتنظ يدرون
  ). 14دارند( ريتاث يليتحص

 يليتحص شرفتيبا پ ماًيمستق يليتحص زهيانگ كه آنجا از
در ارتباط است  رندگانيادگي يليتحص يو فرسودگ

 بنابراين شناخت انگيزه تحصيلي و عوامل مؤثر بر آن،
 متوليان يها گيري تصميم و ريزي برنامه در تواند مي

بر  مختلفي عوامل. باشند داشته بسزايي نقش آموزش
توجه به  بااست.  رگذاريتأث رندگانيادگي يليتحص زهيانگ
شده هدف از پژوهش حاضر به دست  انجام قاتيتحق

نقش  ياست كه در آن به بررس يآوردن مدل عل
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بر  يو خودكارآمد فيارزش تكل نده،يآگيري  جهت
با  انيدانشجو يليتحص يو فرسودگ يليتحص شرفتيپ

  .پردازد مي يليتحص يگانگيز بي يگر واسطه

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  با يليتحص يو فرسودگ شرفتيبر پ يعموم يو خودكارآمد فيارزش تكل نده،يآ يرگي نقش جهت يشنهاديمدل پ: 1نمودار 
  يليتحص يزگانگي يب گري يانجيم 

  
  ها روش

  يفيتوص هاي پژوهش نوع از اين مطالعهروش پژوهش 
است؛ كه  ريمس ليبه روش تحل يشيرآزمايغ ياز نوع عل
 ها يهمبستگ قياز طر يشيرآزمايغ يروابط عل يبه بررس

دختر و  انيدانشجو هي. جامعه پژوهش شامل كلپردازد مي
مشهد  يو علوم پزشك يدانشگاه فردوس يشناسپسر كار

انجام شد. از جامعه  1394-95 يليبود كه در سال تحص
در گيري  نفر با استفاده از روش نمونه 370 ادشدهي

ورود به  اريمطالعه قرار گرفتند. مع دسترس مورد
 در شركت به ها آن ليتما ل،يمطالعه، اشتغال به تحص

در  يليك ترم تحصي حداقل گذراندن و مطالعه انجام
  دانشگاه بود.

 پرسشنامه شامل ها داده يگردآور يابزارها
 -AMS يليتحص زشي)، انگGSE( يعموم خودكارآمدي

بود.  SS) MBIماسالخ ( يليتحص يوالراند، فرسودگ
 ف،يو ارزش تكل ندهيآگيري  جهت يجهت بررس نيهمچن
مورداستفاده قرار گرفت.  PISA (2006) يها هيگو
   معدل آنان مورد قياز طر انيدانشجو يليتحص شرفتيپ

  قرار گرفت. يبررس

 اسي): اين مقGSE( يعموم يخودكارآمد پرسشنامه
 اسيسؤال است كه هر سؤال بر اساس مق 17 يدارا

 مياز دامنه كامالً مخالفم تا كامالً موافقم تنظ كرتيل
صورت است كه به هر  نيبه ا اسيمقگذاري  . نمرهشود مي

 يو شهرآرا ي. كرامتردگي مي تعلق ازيامت 5تا  1ماده از 
 يخودكارآمد اسيمقاي  سازه ييسنجش روا يبرا

را با آزمون  اسيمق نيآمده از ا دست نمرات به ،يعموم
 ينفره اجرا و همبستگ 100گروه  كينفس در  عزت اسيمق
 ييايپا بي% معنادار بوده است. ضر5كه در سطح  61/0

و با  76/0براون با طول برابر  رمنيآزمون با روش اسپ
كردن گاتمن برابر با  مهيروش دون باو  76/0طول نابرابر 

 يكل يهمسان ايكرونباخ  يآمده است. آلفا  دست به 76/0
 بخش تيآمده است كه رضا دست به 79/0سؤاالت برابر 

  ).15است (
 نيوالراند: ا - AMS يليتحص زشيانگ پرسشنامه

ت كه در پاسخ به سؤال اس هيگو 28 يپرسشنامه حاو
. شامل سه شوند مي مطرح »د؟روي مي چرا به دانشگاه«
و  "يرونيب زشيانگ" ،"يدرون زشيانگ اسيمق" طهيح
 فيط كي يبر رو هياست. پاسخ به هر گو "يگانگيز بي"

 ارزش تكليف

 خودكارآمدي

جهت گيري 
 آينده

 بي انگيزگي

پيشرفت 
 تحصيلي

فرسودگي 
 تحصيلي

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  يليتحص يو فرسودگ شرفتيپ ،يزگيانگ يبر ب يزشيانگ ياثر باورها  و همكار يفاطمه ناصر
 

http://ijme. mui. ac. ir  / 167/  )17( 17: 1396مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

 اد،يمتوسط، ز ،يكم، كم يلي(اصالً، خ كرتيل يا درجه هفت
ها  به آن 7تا  1نمره  بيكامالً) است كه به ترت اد،يز يليخ

منظور كاهش زمان  . در پژوهش حاضر بهردگي مي تعلق
تنها  ان،يتوسط دانشجو ييگو پاسخ يصرف شده برا

موردمطالعه  يگانگيز بي اسيمربوط به خرده مق يها هيگو
بخش پرسشنامه  اينها در هيعداد گوت. قرار گرفت

 ).19،26، 12، 5ت سؤاال(بود سؤالچهار يزگيانگ يب
كرونباخ  يآلفا بيضر يو نوروز يطهماسب ب،يشك
تا  83/0 نيرا ب يليتحص زشيآزمون انگ يها اسيرمقيز

حاصل از روش  ييايپا بيگزارش كرده است. ضر 86/0
در  يليتحص زشيآزمون انگ يهااسيرمقيز ييبازآزما
گزارش شده  83/0تا  71/0 نيب زيماه ن كيفاصله 

  ).16است(
 ني: اSS) MBIماسالخ ( يليتحص يفرسودگ پرسشنامه

 ،يليتحص يخستگ يعني يفرسودگ طهيپرسشنامه سه ح
 را يليتحص يو ناكارآمد يلي) تحصيني(بدب گيعالق بي
دارد كه با روش  سؤال 15. پرسشنامه مذكور سنجد مي

توسط  شهيهرگز تا هماي  درجه 7 كرتيل يبند درجه
  .تاس شده يبند درجه ها يآزمودن

 82/0، 70/0 بيپرسشنامه را سازندگان آن به ترت ييايپا
محاسبه  يليتحص يفرسودگ طهيسه ح يبرا 75/0و 

پرسشنامه از  نياعتبار ا بيضرا ي). نعام17اند( كرده
 يهمبسته كردن آن با پرسشنامه فشارزاها قيطر

 45/0و  42/0، 38/0برابر  بيبه ترت ييدانشجو
  ).17است ( ارمعناد p > 001/0شده كه در سطح  محاسبه

 فيو ارزش تكل ندهيآگيري  جهت پرسشنامه
)2006PISAندهيآگيري  جهتگيري  اندازه ي): برا 

موضوع در  نيمرتبط با ا يها هياز گو انيدانشجو
2006PISA بود، استفاده شد. از  تميكه شامل چهار آ

موافقتشان را با چهار  زانيخواسته شد تا م انيدانشجو
مرتبط با  حرفهدر  خواهم مي ) من1عبارت مشخص كنند.

 اني) من قصد دارم پس از پا2علم مشغول به كار شوم. 
) من 3همچنان به مطالعه علوم بپردازم.  الت،يتحص

خواهم  شرفتهيرا صرف كار كردن در علوم پ اميزندگ
  كاركنم. يعلم يها پروژه يبر رو خواهم مي ) من4كرد. 
 يها هياز گو فيارزش تكل يمنظور بررس به نيهمچن

 اشاره ها از آن يبه برخ نجايمرتبط استفاده شد. در ا
به من  يعلم مياز مفاه ي) برخ1اند از:  شود. عبارت مي

در ارتباط برقرار  گرانيچطور با د نميكه بب كند مي كمك
استفاده  يمختلف يها وهياز علم به ش ندهي) در آ2كنم. 

و  ها تيبا فعال ياديتناسب ز ي) كار علم3. ردخواهم ك
كه علم به من در درك  دانم مي ) من4من دارد.  يها يژگيو
) در 5كند.  يكه در اطرافم وجود دارند، كمك م ييها زيچ

 ،يواقع يزندگ طيدانشگاه و مح طيخارج از مح
گرفته شده  ادياستفاده از علوم  يبرا ياديز يها فرصت

 4تا  1ز ا ياسيپرسشنامه در مق يها تميوجود دارد. همه آ
 نيشد. بدگذاري  . همه موارد پرسشنامه، معكوس نمرهبود
گيري  اندازه يها نمره باالتر، درجه باالتر از سازه ب،يترت

  شده را نشان داد.
و  شد يزبان دانشگاه بررس ديترجمه توسط اسات صحت

روايي محتوايي  نياصالحات الزم صورت گرفت. همچن
شد.  تأييدروانشناسي  دياسات لهيوس پرسشنامه، به

استفاده شد.  يدييتأ يعامل لياز تحل ييمنظور انجام روا به
از  يعامل يها برازش مدل يبررس يروش برا نيدر ا

. 2 ،يبه درجه آزاد ي. نسبت مجذور كا1 يها شاخص
) و شاخص نرم نشده NFI( يشاخص نرم شده برازندگ

مجذورات  نيانگيم شهي. شاخص رNNFI(، 3( يبرازندگ
 ليروش تحل قي) استفاده شد. از طرRMSEA( بيتقر
و  ندهيآگيري  جهت يعامل 4برازش مدل  ،يدييتأ يعامل

و  يدانشگاه فردوس انيدانشجو يبر رو فيارزش تكل
نشان داد كه  جيشد و نتا يمشهد بررس يعلوم پزشك
  .دارد برازش ها مفروض با داده يساختار عامل

= مجذور كاي 71/571  ،NNFI = 94/0 , NFI  93 /0  = , 

df 144 = , RMSEA 90/0 =  
 2 =71/571 ,df= 144, NFI= 93/0, NNFI= 94/0, 

RMSEA= 09/0 
  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  و همكار يفاطمه ناصر  يليتحص يو فرسودگ شرفتيپ ،يزگيانگ يبر ب يزشيانگ ياثر باورها
 

  .mui. ac. irhttp://ijme )17(17: 1396/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /  168

 يبرازش خوب از يعامل ليتحل يها مدلآن كه  يبرا
) NNFI) و شاخص (NFIشاخص ( دباي باشد مند بهره

 1/0از  تر كم) RMSEAو شاخص ( 90/0باالتر از 
 5از  تر كم يبه درجه آزاد ي) و نسبت مجذور كا18باشد(

در جدول يك شاخص هاي برازش مدل ساختار  .باشد
  عاملي اشاره شده است

.

  
  گيري آينده و ارزش تكليفهاي برازش مدل ساختار عاملي جهت شاخص: 1جدول 

  IFI GFI CFI RMSEA NNFI NFI  df/2 df  2 شاخص
  71/571  144  97/3  93/0  94/0  093/0  95/0  85/0  95/0  مقدار

  
است  2باالتر از  اريبس تميهر آ يبرا t يآزمون معنادار
است؛  تميتوجه هر آ قابل يو وزن عامل تيكه نشان از اهم

 4گفت مدل  توان مي يدييتأ يعامل ليتحل جينتا ن،يبنابرا
نمونه  يبرا فيو ارزش تكل ندهيآگيري  جهت يعامل

از برازش  يو علوم پزشك يدانشگاه فردوس انيدانشجو
  است. مند رهبه يخوب

: فيو ارزش تكل ندهيآگيري  جهت اسيمق يدرون يهمسان
 يبرا يدرون يهمسان بيضرا ،يعامل ليپس از انجام تحل

ارزش  ت،يارزش اهم ،گرا آينده زهيانگ يها خرده آزمون
كرونباخ  يو لذت بردن از علم برحسب آلفا يسودمند

محاسبه شد. در كنار مفهوم ثبات و تعادل كه از 
 ،ييايپا ياز معان يكي شود، مي سوبمح ييايپا يها يژگيو

 يها مؤلفه يدرون ياست. مقدار همسان يدرون يهمسان
به دست  71/0و  66/0، 65/0، 68/0 بيذكرشده، به ترت
. دهد مي را نشان يفوق، مقدار مناسب بيآمد. همه ضرا

 لهيوس به زيآزمون با حذف هر سؤال ن يهمسان نيهمچن
آن نشان داد كه  جياكرونباخ انجام شد. نت يآلفا بيضر

كرونباخ  يمقدار آلفا نيمناسب هستند. همچن ها هيتمام گو
  ت آمد.به دس 81/0 اسيكل مق يبرا

و  يتتربي علوم يها دانشكده انيدانشجو نيب ها پرسشنامه
در  يعلوم و مهندس ،يو علوم انسان اتيادب ،يروانشناس

و  يپزشك ،يداروساز يها و دانشكده يدانشگاه فردوس
 عيمشهد توز يدر دانشگاه علوم پزشك يدندانپزشك

توسط  يلتحصي ترم طول در ها پرسشنامه .ديگرد

و پس  ديگرد ليتكم انيانشجوو توسط د عيپژوهشگر توز
 لينسبت به تحو اندانشجوي ها پرسشنامه لياز تكم

از  برخي در. نمودند اقدام محقق به ها پرسشنامه
شد و  عيكالس درس توز انتهاي در پرسشنامه ها دانشكده

استراحت  يها مكان در پرسشنامه ها دانشكده تر بيشدر 
و  ها هدانشكد ياتري و ها مانند خوابگاه انيدانشجو

محرمانه بودن اطالعات و  حيمحوطه دانشكده با توض
. جهت ديگرد عيتوز انيدانشجو ياخالق تيگرفتن رضا

منظور  به SPSS-20افزار  ها از نرم داده ليو تحل هيتجز
منظور  به lisrel-8/80 افزار و از نرم يفيانجام آمار توص

 دراستفاده شد.  يدييتأ يعامل ليو تحل ريمس ليانجام تحل
 05/0كاررفته، خطا در سطح   به يآمار يها آزمون

  .شد رفتهيپذ
  

  نتايج
 ييها مخدوش و پرسشنامه يها پس از حذف پرسشنامه

نفر  133پرسشنامه ( 350كه بدون جواب بودند، تعداد 
قرار گرفت  يآمار لينفر دختر) مورد تحل 217پسر، 

  %). 5/81: يرپذي (بازگشت
در كل  انينمرات دانشجو اريو انحراف مع نيانگيم 

پسران  يبرا تيجنس كيبه تفك ندهيآگيري  جهت اسيمق
 دردست آمد ه ب )17/12±28/2( دختران و) 70/2±07/12(

 و) 66/45±64/6پسران ( يبرا فيارزش تكل اسمقي
 يبرا يعموم خودكارآمدي در ،)75/46±68/6( دختران
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 در ،)57/50±53/4( دختران و) 71/50±03/5پسران (
 دختران و) 54/9±68/5پسران ( يبرا يگانگيز بي

پسران  يبرا يليتحص شرفتي)، در پ88/4±23/8(
 فرسودگي در و) 38/16±31/1( دختران و) 30/1±94/15(

 دختران و) 06/68±07/14پسران ( يبرا يليتحص

  .بود) 34/14±75/71(
 مورد يرهايمتغ يآمده برا دست  به ريمقاد 2جدول  در

شده  ارائه يهمبستگ بيضرا يبررس جيپژوهش و نتا
  است.

  
  پژوهش يرهايمتغ يو همبستگ اريانحراف مع ن،يانگيم: 2 جدول

وميانگين  ها مقياس
  انحراف معيار

      هاهمبستگي 
  انگيزگي بي  خودكارآمدي  ارزش تكليف گراانگيزه آينده

       1/12±45/2  گراانگيزه آينده
       33/46±68/6  ارزش تكليف
       62/50±72/4  خودكارآمدي

    *11/0  **-34/0 **-32/0 73/8±23/5 انگيزگيبي
  *- 29/0     21/16±32/1  پيشرفت تحصيلي

  **- 52/0     35/70±33/14  فرسودگي تحصيلي

*P< 01/0  , **P< 05/0  
 
 يعنيموردنظر،  ريمس ليآزمون مدل تحلمنظور   به

 ف،يارزش تكل نده،يآگيري  نقش جهت يبررس
 يو فرسودگ يليتحص شرفتيبر پ يعموم يخودكارآمد

از روش  يليتحص يگانگيز بي گري يانجيبا م يليتحص
 نده،يآگيري  جهت يرهاياستفاده شد. متغ ريمس ليتحل

زاد  برون يرهايعنوان متغ به يو خودكارآمد فيارزش تكل
 يليتحص يو فرسودگ يليتحص شرفتيپ يرهايو متغ

 يزگيانگ يب ريزا و متغ وابسته درون يرهايعنوان متغ به
شده  در نظر گرفته يانجيم يرهايعنوان متغ به يليتحص

و  ينظر يبهتر مدل، با توجه به مبان ياست. جهت برازندگ
 رتدر مدل صو ياصالحات Lisrelافزار  نرم يشنهادهايپ

برونداد 3است. جدول دهيارائه گرد ييگرفته و مدل نها
افزار  با استفاده از نرم يشنهاديمدل پ يحاصل از بررس

Lisrel است.  
  

  يشنهاديپ يمربوط به آزمون الگو يبرازندگ يها شاخص :3 جدول
  P df NFI NNFI GFI  AGFI  RMSEA  2 شاخص
  19/0  75/0  92/0 65/0 83/0 7 0001/0  25/93 مقدار

  
دو،  يمقدار خ شود، مي طور كه در جدول مشاهده همان

 نيبر اساس ا يمدل نظر گريد  عبارت  شده است به معنادار
شاخص  نيبزرگ ا يها . در نمونهستين نتبيي قابل ها داده

  آن را به توان يو نم كند مي دايشدن پ معناداربه  ليعموماً تما
 ها با داده دلبرازش م يمطمئن در جهت بررس يعنوان مالك

: شاخص GFIاگرچه شاخص ( ن،همچني. گرفت نظر در

 يقبول الگو  از برازش قابل ي) حاك92/0برازش = ييكوين
برازش هنجار  يها شاخص رمقادي اما است، ها با داده هياول

) و NNFIهنجار نشده () و شاخص برازش NFIشده (
) و شاخص AGFI( شده  ليبرازش تعد ييكويشاخص ن

 انگري) بRMSEA( بيمجذورات تقر نيانگيم يخطا شهير
. در پژوهش حاضر، هستند در مدل يلزوم انجام اصالحات
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  .دهد مي نشانشده پژوهش حاضر را   اصالح يالگو 2نمودار انجام گرفت.  ياصالحات هيمدل اول يبرازندگ شيمنظور افزا  به
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )دهد مي شده را نشان اضافه ريسبز مس يها كاني(پ رهايمتغ نيب يشده رابطه عل اصالح يالگو :2نمودار 
  

  يشنهاديپ يشده مربوط به آزمون الگو اصالح يبرازندگ يها شاخص: 4 جدول
  x2  P df NFI NNFI GFI  AGFI  RMSEA شاخص
  048/0  96/0  99/0 98/0 99/0 3 15/0  34/5 مقدار

  
) -20/0( يگانگيز بيبه  ندهيآگيري  جهت ريمس بيضر

است. آزمون  نييو پا يمنف ريمس بياست كه ضر
 يبه لحاظ آمار ريمس نينشان داد كه ا زين t يمعنادار

 دن. معنادار بو)=t-27/3و و >p 05/0(معنادار است 
 نيب شيپ ريمتغ يكنندگ يبين پيشقدرت  يبه معنا t بيضر

  است. ندهيآگيري  جهت يعني
) -24/0( يگانگيز بيبه  فياز ارزش تكل ريمس بيضر

است و آزمون  نييو پا يمنف ريمس بياست كه ضر
 يمقدار به لحاظ آمار نينشان داد كه ا زين t يمعنادار

 فيارزش تكل نيبنابرا؛ )=t-00/4و >p 05/0(معنادار است 
كند.  يبين پيشرا  يگانگيز بي ،يدر جهت منف تواند مي
) است 11/0( يگانگيز بيبه  يودكارآمداز خ ريمس بيضر

 زين t ياست و آزمون معنادار ينييمثبت و پا بيكه ضر
معنادار بود  يمقدار به لحاظ آمار نينشان داد كه ا

)05/0p< 23/0و-t=(تأييدقابل  ينظر ي؛ اما به لحاظ مبان 

  .ستين
) - 17/0( يليتحص شرفتيبر پ يگانگيز بياز  ريمس بيضر

 .)=t- 90/2و >p 05/0(است يو معنادار يمنف بياست كه ضر
 يليتحص يبه فرسودگ يگانگيز بياز  ريمس بيضر

 يو متوسط و معنادار يمنف بي) است كه ضر-36/0(
 تأييدقابل  ياما به لحاظ نظر )=t-86/7و >p 05/0( است

به  ياز خودكارآمد ميمستق ريمس سهي. با مقاستين
 )11/0( ميرمستقيغ ري) با مس-23/0( يليتحص يفرسودگ

 كنندگي نييقدرت تب ميمستق ريگفت كه مس توان مي
  دارد. يتر بيش
به  ندهيآگيري  از جهت ميمستق يرهايمس گريد نيهمچن

و  )=85/3tو >p 0 05/0() 11/0( يليتحص يفرسودگ
و >p 05/0() 18/0( يليتحص يبه فرسودگ فيارزش تكل

48/3t=( ،مثبت و معنادار و  ريمس بيضرt معنادار به  
 نهيشيو پ ها هيبا نظر يلحاظ نظر از يآمده است ول دست

 آينده گيريجهت

 تكليف ارزش

 خودكارآمدي

انگيزگيبي

 پيشرفت تحصيلي

 تحصيلي فرسودگي

٢٣/٠- 

١١/٠ 

٢۴/٠- 

١٧/٠ ١١/٠ -٢٠/٠-

٣۶/٠- 

٢۴/٠ 
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راستا هماهنگ  نيدر ا شده امانج قاتيپژوهش و تحق
 ريمس بيضر ني. همچنباشد ينم دييتأ و قابل ستين

) 24/0( يليتحص شرفتيبه پ يليتحص يفرسودگ ميمستق
و >p 05/0(مثبت و معنادار  بيآمده است كه ضر دست به
94/3t=( ستين تأييدقابل  ينظر اما به لحاظ.  

از آن است كه  يشده حاك اصالح يبرازندگ يها شاخص
است و  78/1برابر با  يبه درجه آزاد ينسبت مجذور خ

باشد.  5از  تر كم ديقبول است با مدل قابل يمقدار برا نيا
) RMSEA( بيتقر يخطا انسيمقدار جذر برآورد وار

 يكه دارا ييها مدل يمقدار برا نياست و ا 048/0برابر با 
 05/0از  تر كم اي يخوب هستند مساو يليخ يبرازندگ

و شاخص  )GFIبرازش ( يياست. مقدار شاخص نكو
برابر با  بيبه ترت زين )AGFIبرازش ( يينكو افتهي ليتعد
 يها مدل يمقدار برا نيبه دست آمد كه ا 96/0و  99/0
است.  9/0تر از  بزرگ اي يخوب مساو يبرازندگ يدارا

 ني) در اCFI( يقيتطب يمقدار شاخص برازندگ نيهمچن
 يدارا يها مدل يمقدار برا نيكه ا 99/0برابر با  قيتحق

هرحال  است. به 9/0تر از  بزرگ ايخوب برابر و  يبرازندگ
از  يشده حاك گزارش يبرازندگ يها شاخص يتمام

  است. شده يگردآور يها خوب مدل با داده يبرازندگ
  

  بحث
بود  يهدف از انجام پژوهش حاضر به دست آوردن مدل

ارزش  نده،يآ يريگ (جهت يزشيانگ يباورها ريكه تأث
آن را بر  ريو تأث يزگيانگ ي) را بر بيو خودكارآمد فيتكل
  نشان دهد.  يليتحص يو فرسودگ يليتحص شرفتيپ

با  ندهيآگيري  پژوهش نشان داد كه جهت نيا جينتا
دارد.  يمتوسط و معنادار ،يمنف يهمبستگ يگانگيز بي

 يبين پيشقادر به  يدر جهت منف ندهيآگيري  جهت
 ندهيآگيري  هر چه جهت گريد عبارت است. به يگانگيز بي

 يتر كم يگانگيز بيباشد،  يدر سطح باالتر انيدر دانشجو
 تأييدرا  افتهي نيشده است كه ا انجام ييها دارند. پژوهش

در پژوهش خود  يشمها ازبه نقل  )smit( تيمس. اكند يم

 زشيانگ شيباعث افزا ندهيآ يريگ نشان داد كه جهت
از  يا لهيدرك وس يبر رو زشيانگ نيو ا شود يم

مؤثر  ندهيبه اهداف آ دنيرس يفرد برا يها تيفعال
 دييافته را تأي ني) ا19و6مطالعات( ني). همچن5است(

   .كنند يم
 انيبود كه هر چه دانشجو نيپژوهش ا نيا گريد افتهي

قائل باشند  يتر بيش تيارزش و اهم يدرس فيتكال يبرا
 زين فيارزش تكل گريد عبارت دارند. به يتر كم يگانگيز بي

در  يگانگيز بي يبين پيشقادر به  يدر جهت منف
داده است كه  نشان يپژوهشنتايج است.  انيدانشجو
به  ايهستند  فيباور ارزش تكل يكه دارا يآموزان دانش
مطالب  يريادگيگرا هستند در  تسلط ايمدار  فيتكل يعبارت

و  كنند ياستفاده م يتر دهيچيپ يريادگي يها از سبك
و از  دهند يم حيساده ترج فيرا بر تكال تر دهيچيپ فيتكال
  ).20(هستند برخوردار يباالتر يليتحص زهيانگ
 يبود كه خودكارآمد نيپژوهش ا نيا يها افتهي گريد از

متوسط و  ،يمنف يهمبستگ يليتحص يو فرسودگ يعموم
قادر به  يدر جهت منف يدارد و خودكارآمد يمعنادار
 گريد  عبارت است. به يليتحص يفرسودگ يبين پيش

برخوردار  يباالتر يكه از خودكارآمد يانيدانشجو
 جهيدارند و درنتتري  نييپا يليتحص يهستند، فرسودگ

  دارند. يبهتر يليحصت شرفتيپ
بندورا افراد  هيو همكاران معتقدند بر اساس نظر يكارشك

 زيخود در انجام عمل ن يو كارآمد يستگيبه شا ديبا يم
 شود يم ريدرگ يدر كار يباور داشته باشند. انسان زمان

 نيخود باور داشته باشد. چن يو كارآمد ها ييكه به توانا
 يخود توانا، فعال و خودرأ يزندگ انيدر جر يفرد
كه  يفرد و همكاران معتقدند زمان اني). عباس7(است

كه  شود يباشد، منجر به آن م نييفرد پا يخودكارآمد
خود دست يابد و آن توان  ي فرد نتواند به توان بالقوه

 رو، نيو ازا ماند ينخورده باقي م همچون گنجي دست
پس بهترين  .كند يبازدهي تحصيلي روز به روز تنزل م

او  يها ييفرد با توانا زوهايموقعيت آن است كه آر
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  ).21همساز باشند(
 يگانگيز بيبود كه  نيپژوهش حاضر ا گريد افتهي

 شرفتيپ يبين پيشقادر به  يدر جهت منف يليتحص
 زهيكه از انگ يانيدانشجو گريد عبارت است به يليتحص
 يليتحص شرفتيبرخوردار هستند، پ يباالتر يليتحص
 انيدر دانشجو يگانگيز بيهر چه  نيدارند؛ بنابرا يباالتر

 تر بيش يليتحص شرفتيپ ،باشدتري  نييدر سطح پا
 ياز مشكالت نظام آموزش يكي نيا وجود خواهد بود. با

 يتوسعه و چه در كشورها درحال يچه در كشورها
است  ليدر تحص زهيكاهش انگ اي يزگيانگ يب افته،ي توسعه

موردتوجه قرارگرفته است.  ياريبس يها كه در پژوهش
 يليتحص زهيكه انگ يرندگانيادگيزاده نشان داد  نيحس

 رند،يپذ يرا م يتر بيش يها تيدارند، فعال ييسطح باال
 جهيو درنت دهند مي را انجام يتر بيش يدرس فيتكال
  ). 22(كنند مي كسب يتر بيش تيموفق

است كه با  نيارائه داد ا توان مي كه ييها شنهاديپ ازجمله
 ،يپژوهش يها در طرح انيمشاركت دانشجو شيافزا

 يهاكار راه نهيدر زم يآموزش يها كارگاه يبرگزار
نگرش مثبت به  جاديا ،ياسترس، غلبه بر افسردگ تيريمد
 شيها افزا را در آن يليتحص زهيارزش علم انگ نده،يآ

  دهند.
 توانند يخود م يتيحما يدانشگاه با رفتارها دياسات

ها  آن يليتحص زهيانگ جهيو درنت رانيفراگ يخودكارآمد
نسبت به  دينوع ارتباط اسات نيدهند. در ا شيافزا

خود حساس هستند و  رانياحساسات و خودپنداره فراگ
 نيا امديدارند. پ يها احساس همدل نسبت به مشكالت آن

 رانيفراگ يآموزش برا طيمح كهاست  نيرفتارها ا
 ينقش مؤثر يو در كاهش فرسودگ شود يبخش م لذت

  دارد.

 ديبا ياست كه م ييها تيمحدود يحاضر دارا مطالعه
اين . اول رديموردتوجه قرار گ ها افتهيبهتر  ريتفس يبرا
 شرفتيپ يشاخص برا نيبهتر تواند يمعدل ترم قبل نمكه 

 اريمع يها باشد. در صورت استفاده از آزمون يليتحص
 يتر بيش نانياز اطم ها افتهي ،يليتحص شرفتيپ يشده برا

  بود. خواهدبرخوردار 
 انيمطالعه از م نينمونه پژوهش در ااين كه  دوم

انتخاب  يو علوم پزشك يدانشگاه فردوس انيدانشجو
ها  به دانشگاه ميتعم  ممكن است قابل نيو بنابرا اند دهيگرد

انجام مطالعات  نينباشد، بنابرا گريد يها رشته اي
ها و  معرف دانشگاه يها ستفاده از نمونهتر با ا گسترده
  است. هيمختلف قابل توص ياه رشته

  
  گيري نتيجه

 ندهيآ يريگ گفت كه جهت توان يم يكل يريگ جهينت كيدر 
و  يزگيانگ يب نييصورت معكوس در تب به فيو ارزش تكل

 نييصورت معكوس در تب به يخودكارآمد گريد ياز طرف
 يزگيانگ يب نينقش دارند. همچن يليتحص يفرسودگ

 شرفتيپ تواند يصورت معكوس م به انيدانشجو يليتحص
آمده  دست به جيكند. با توجه به نتا نييآنان را تب يليتحص

و  يليتحص شرفتيپ شيجهت افزا ييالزم است راهبردها
  آموزش داده شود. انيبه دانشجو يزگيانگ يكاهش ب

  
  قدرداني

 يها و كاركنان دانشگاه انيدانشجو هياز كل لهيوس نيبد
 نيمشهد كه در انجام ا يو دانشگاه فردوس يعلوم پزشك

  .شود يم ينمودند، تشكر و قدردان ياريپژوهش ما را 
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The Mediating Role of Demotivation in the Correlation of 
Motivational Beliefs, Academic Achievement and Academic Burnout 
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Abstract 
 
Introduction: Since academic motivation is one of the most important factors in learners’ academic 
achievement, the purpose of this study was to investigate the effect of motivational beliefs (future orientation, 
task value and self-efficacy) on demotivation, academic achievement and academic burnout in students of 
Ferdowsi University of Mashhad (FUM) and Mashhad University of Medical Sciences. 
Methods: This descriptive correlational study was performed on undergraduate students of FUM and 
Mashhad University of Medical Sciences in 2015-16 academic year. A number of 370 students were selected 
by convenience sampling method (220 from FUM and 150 from Mashhad University of Medical Sciences). 
Data gathering tools were General Self-Efficacy Scale (GSE), Valrand’s Academic Motivation Scale (AMS), 
Maslach academic burnout (MBI-SS) and future orientation and task value PISA 2006 questionnaire. 
Confirmatory factor analysis was used to assess validity. Results showed that the questionnaire has an 
acceptable fit. GPA was used to measure academic achievement. Data were analyzed using path analysis. 
Results: Results showed that future orientation (p<0.05 and t=-3.27) and task value (p<0.05 and t=-4.00) 
were able to predict academic demotivation in the negative direction. General self-efficacy predicted 
students’ academic burnout in the negative direction (p<0.05 and t=-0.23) and demotivation predicted 
academic achievement in the negative direction (p<0.05 and t=-2.90). 
Conclusion: Reinforcing motivation and motivational beliefs (future orientation, task value and self-
efficacy) can enhance academic achievement and reduce the level of academic burnout. 
 
Keywords: Future orientation, general self-efficacy, task value, motivation, academic achievement, 
academic burnout 
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