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 خالصه 

 مقدمه

ها نشان دادند که بین مرور پژوهشو  نقش دارند آموزاندانش يلیتحص فرسودگي در یعوامل متعدد

آیا انگیزش ، اما یمي تحصیلي و فرسودگي تحصیلي ارتباط وجود دادخودکارآمدی و خودتنظ

-ي را میانجيلیتحص يبا فرسودگ يلیتحص يمیو خودتنظ یخودکارآمد توان رابطه بینتحصیلي مي

و خود  یخودکارآمد نیدر روابط  ب زشیانگ يانجینقش م يبا هدف بررس پژوهش نیا گیری بكند؟

 انجام شد. دانشگاهيشیآموزان دختر پدانش يلیتحص يبا فرسودگ يلیتحص يمیتنظ

 روش کار

بود. با استفاده از روش  یمعادالت ساختار يابیبر اساس مدل همبستگيحاضر،  ۀمطالع قیروش تحق

 دانشگاهيشپی آموزاندانش یآمار جامعۀ از آموزنفر دانش 713تعداد  ایخوشهتصادفي  یرگینمونه

(، پرسشنامه 5883برسو و همكاران ) يلیتحص يفرسودگ هاینامهسششهر تهران انتخاب شدند و به پر

  يلیتحص يمی(، پرسشنامه خودتنظ6333و همكاران ) يجلیم يلیتحص یاستاندارد خودکارآمد

 . ( پاسخ دادند5886والرند و همكاران ) يلیتحص زشی( و انگ5892پونز ) -زیو مارت مرمنیز

 نتایج

 يبا هر سه مؤلفه فرسودگ يلیتحص یاد که خودکارآمدنشان د یآزمون مدل ساختار جینتا

. (p≤335/3همبستگي منفي دارد )( يدرس یو ناکارآمد يعالقگ يب ،يلیتحص ي)خستگيلیتحص

 تبه صور يرونیب يلیتحص زهیو انگ يلیتحص يزگانگیيو ب يبه صورت منف يدرون يلیتحص زهانگی

 يلیتحص يمیخود تنظ تی. در نها(p≤335/3) همبسته بودند يلیتحص يفرسودگ یمثبت با مؤلفه ها

به صورت  يلیتحص زشیهمبسته بوده و ابعاد انگ يلیتحص يسه گانه فرسودگ یبه صورت با مؤلفه ها

 یگریانجیرا م يلیتحص يبا فرسودگ يلیتحص یآمدو خودکار يلیتحص يمیخودتنظ نیمعنادار رابطه ب

 یبا داده ها يدست آمده مدل کل به يبرازندگ یشاخص ها تی. در نها(p≤335/3) کنديم

 شده، برازش مطلوب را دارد. یگردآور

  نتیجه گیری 

توان با تقویت و بهبود آن در انگیزش تحصیلي عنصری مهم و ضروری در دوره تحصیل است که مي

 آموزان، موفقیت تحصیلي آنها را تضمین نمود.دانش

 کلمات کلیدی 

 يلیتحص ي، فرسودگيلیتحص يمیود تنظ، خيلیتحص ی، خودکارآمديلیتحص زشیانگ



 

 گر انگیزش تحصیلی در تبیین روابط بین خودکارآمدی تحصیلینقش میانجی -3651

 و همكاران اعظم امیری                                                                    آموزان دخترتحصیلی در دانشو خود تنظیمی تحصیلی با فرسودگی  

 مقدمه  و همكاران  علیرضا مرادی

ای، دانش آموزان رکن اساسي نظام تعلیم و تربیت در هر جامعه

گذاری خود بر باشند و از وظایف مهم  این نظام، سرمایهمي

اندکاران و اساس دستاوردهای فراگیران است، بنابرایـن، دست

ایي محققان حوزه تعلیم و تربیت همواره در صدد شناسـ

متغیرهـای اثـرگـذار بـر عملكـرد تحصیلـي فراگیـران 

های اخیر فشار رواني بسیار بر (. از آنجایي که در سال5اند)بوده

آموزان مقطع پیش دانشگاهي، به دلیل درگیری با روی دانش

های فوق برنامه، وارد شده است، و از سوی کنكور و کالس

ن دانش آموزان دیگر مدارس پاسخگوی نیازهای رواني ای

نیستند. این دانش آموزان به تدریج دچار فرسودگي تحصیلي 

شوند، متغیری که به عنوان یكي از عوامل موثر بر پیشرفت مي

 (. 6تحصیلي مورد توجه محققان این حوزه قرار گرفته است )

ای فرسودگي را به صورت پدیده  Freudnebergerبار  نخستین

شود و قابل فرد با محیط ناشي ميکه ازکنش مت عمومي فراگیر،

نتیجه آن از دست دادن انگیزه، اشتیاق، انرژی، و کاهش 

طور مرسوم  ، تعریف کرده است، بهعملكرد در زندگي است

فرسودگي به عنوان یک سندرم سه بعدی مورد توجه قرار 

کاهش  زوال شخصیت و ،خستگي هیجاني، شامل گیردمي

 ه به احساس خالي شدن وخستگي هیجاني اشارخودکارآمدی. 

ی استرس فهلّمؤبه عنوان و منابع هیجاني فرد دارد  تهي شدن از

وال . زگیردمورد مالحظه قرار مي ؛فردی احساسي سندرم

های منفي بدبینانه یا بیش از حد با شخصیت اشاره به پاسخ

ی بین فردی لفهمؤمحل کار دارد که  رغبتي به سایر افراد دربي

کاهش خودکارآمدی  در نهایتشان مي دهد. فرسودگي را ن

 میزان باروری و حس اشاره به احساس کاستي در شایستگي و

ی خود ارزیابي فرسودگي را لفهمؤکارآیي پایین فرد دارد که 

فرسودگي در حوزه تحصیل عالیم مختلفي  (.7) شودشامل مي

دارد، از جمله، بي اشتیاقي نسبت به مطالب درسي، ناتواني در 

دامه حضور مستمر در کالس درس، عدم مشارکت در ا

کار آمدی در  کفایتي و ناهای کالسي، احساس بيفعالیت

 .های مدرسه و احساس ناتواني در فراگیری مطالب درسيفعالیت

احســاس خســتگي به علــت نیازهای تحصیلي، همچنین، 

قگي العرغبتي و بيبدبیني و بياحساس بي ارزش بودن تكلیف، 

ترین این توان مهمرا ميلیاقتي سبت به مدرسه و احساس بين

 (.4ها برشمرد )نشانه

انگیزه یک پدیده سه بعدی است که شامل باورهای شخص 

درباره دالیل فرد برای انجام رفتار خاص و واکنش عاطفي به آن 

شود به رفتارهایي اطالق مينیز  گیزش تحصیليان (.1باشد )مي

( 2. از نظر دسي و ریان )شودی و پیشرفت ميکه منجر به یادگیر

انگیزش شامل سه بعد انگیزش دروني، بیروني و بي انگیزشي 

ت بخش باشد، در انگیزش دروني خود تكلیف برای فرد لذّمي

، در حالي که در انگیزش بیروني فرد تكلیف را باشدمي

گیرد و در ای برای دست یابي به هدف دیگری در نظر ميواسطه

انگیزشي نیز بین رفتار و نتایج آن رفتار ارتباطي برقرار بي 

ت بروز آن رفتار به نیروهای خارج از کنترل شود و فرد علّنمي

دهد، لذا از آنجایي که فرسودگي تحصیلي به فرد نسبت مي

ای تحصیلي نیز صورت احساس ناتواني در کنترل برون داده

در ارتباط  تواند با انگیزش تحصیليتعریف شده است، مي

 (.3باشد)

تحصیلي مطالعات نشان  در زمینه رابطه بین انگیزش و فرسودگي

(. 9)داد که بین انگیزش و فرسودگي همبستگي منفي وجود دارد

همچنین نتیجه پژوهشي نشان داد که کاهش انگیزش افسردگي و 

 (.8کند )فرسودگي تحصیلي را پیش بیني مي

توان تشخیص ي تحصیلي ميها و عالیم فرسودگبا بررسي نشانه

احساس ناتواني در فراگیری مطالب که در ادبیات روان داد، 

شناسي تربیتي به عنوان خودکارآمدی تحصیلي شناخته شده 

های فرسودگي تحصیلي است. است، یكي از پیش بیني کننده

های خودشان خودکارآمدی تحصیلي به باور افراد درباره قابلیت

اشاره دارد و با احساس توانایي فرد در  در انجام امور تحصیلي

دانش آموزان  .باشدميیادگیری و تسلط بر مفاد درسي مرتبط 

با خودکارآمدی باال درگیری تحصیلي بیشتری داشته و لذا 

. لذا ( 55و  53کنند )فرسودگي تحصیلي کمتری را احساس مي

توان بیان داشت که بین خود کارآمدی با فرسودگي تحصیلي مي

 يلیتحص يبا خودنظم ده يلیتحص يفرسودگبطه وجود دارد. را

 يخستگ یهااسیمق زیاز ر يلیتحص يفرسودگ رابطه دارد.



 

 52سال ، 2شماره-89شهریور-ردادم                                                                                       مجله دانشكده علوم پزشكي مشهد -3651

 
در  شده است. لیتشك يدرس یو ناکارآمد يعالقگ يب ،يجانیه 

کمتر  يجانیه يکه خستگ یگفت افراد توانيرابطه م نیا نییتب

 .گذارديم ریثأشان تيدارند در خودنظم ده یشتریو عالقه ب

 ریثأو ت يمنابع انسان لیتحل ،یرفتن انرژ نیباعث از ب يفرسودگ

 یبر رو زیخود ن يخودنظم ده شود.يو شناخت م زهیانگ یرو

 نیبنابرا دارد. ریتاث یانرژ تیریو مد زشیانگ شناخت،

 گریكدی یتوانند بر رويم يو خودنظم ده يلیتحص يفرسودگ

 (.56)بگذارند ریثأت

ارآمدی تحصیلي، خودتنظیمي تحصیلي متغیر عالوه بر خود ک

تواند در روابط بین انگیزش تحصیلي و که مي باشدميدیگری 

 شناختي فرسودگي تحصیلي نقش واسطه داشته باشد. نظریه

 چهارچوب خودتنظیمي، یادگیری رشد برای بندورا اجتماعي

 عوامل فرد هر در آن اساس بر که کرد فراهم را مناسبي نظری

 دانش یادگیری کنترل برای را الزم فرصت رفتارها و یازمینه

است که  نیا يمیمنظور از خودتنظ (.57)کنندمي فراهم آموز،

 ندیفرا تیکنترل و هدا ،يطراح یبرا یيهادانش آموزان مهارت

 ندیکل فرا رند،یبگ ادیدارند  لیخود دارند و تما یریادگی

روند به نوبه  نیه اک شندیندیکنند و به آن ب يابیرا ارز یریادگی

در دانش  يلیتحص يفرسودگ و يخود باعث کاهش خستگ

در واقع خود تنظیمي، فرایندی است که (. 54)شود يآموزان م

فرد رفتار خود را پایش کرده، مطابق با استاندارد ها، اهداف و 

معیارهایي که دارد درباره رفتار خود قضاوت کرده و در نتیجه 

اند که (. تحقیقات نشان داده51کند )رفتار خود را تنظیم مي

تر و فراگیراني که به طور دروني برانگیخته هستند با ثبات

شوند و پیشرفت باالتری نسبت به تر درگیر تكلیف ميعمیق

شوند، آنهایي که به طور بیروني برای یادگیری برانگیخته مي

از لحاظ نظری، برخورداری از انگیزه دروني برای  دارند،

ری و استفاده  کار آمد از راهبردهای شناختي و خود یادگی

رود و  ترین عوامل موفقیت تحصیلي به شمار ميتنظیمي از مهم

فراگیران خود تنظیم از لحاظ فراشناختي، انگیزشي و رفتاری، 

کنند. فرآیندهای یادگیری را خودشان آغاز و هدایت مي

ي و های خودتنظیمي باعث درگیری انگیزشهمچنین مهارت

، در واقع دانش شوداحساس خودکارآمدی دانش آموزان مي

آموزان با خودتنظیمي باال، موفقیت تحصیلي بیشتر و لذا انگیزه 

(،  از این حیث خودتنظیمي با میزان 52تحصیلي بیشتری دارند )

دانش  (.59و  53) باشدميفرسودگي تحصیلي در ارتباط 

 و شناختي راهبردهای از بیشتر تنظیم گری خود با که آموزاني

 تریپایین ورزی تعلل. کردندمي استفاده بیشتری فراشناختي

. بود بیشتر آنها تحصیلي پیشرفت نتیجه در و داشتند

 کنتـرل در روانـي هـایکوشـش عنـوان به گری،خودتنظیم

 اهداف به دستیابي جهت کارکرد و فرایندها  درونـي، وضـعیت

 (.58است ) شده تعریف باالتر

مطالعه حاضر در نظر دارد با بررسي مدل ساختاری روابط بین  

خودکارآمدی تحصیلي و خود تنظیمي تحصیلي  با فرسودگي 

تحصیلي، ضمن بررسي اثرات مستقیم در این مدل، به این سوال 

پاسخ دهد که آیا در روابط بین خودکارآمدی تحصیلي و خود 

حصیلي نقش تنظیمي تحصیلي  با فرسودگي تحصیلي، انگیزش ت

واسطه را دارد؟

 
 

 

 

 

 

 

 

 مدل مفهومي مطالعه حاضر -5شکل

بیروني انگیزش  
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 تحصیلي

خودتنظیمي 

 تحصیلي 

 انگیزش دروني

فرسودگي 

 تحصیلي

 خستگي

 تحصیلي

 بي عالقگي

بي انگیزشي   ناکارآمدی

 تحصیلي
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 و همكاران اعظم امیری                                                                         آموزان دخترتحصیلی در دانشو خود تنظیمی تحصیلی با فرسودگی  

 

 

 
 

 

 کارروش 

روش اجرای پژوهش حاضر توصیفي )غیر آزمایشي( و طرح 

پژوهشي همبستگي از نوع الگویابي معادالت ساختاری است. 

زیرا در این پژوهش روابط بین متغیرها در قالب الگوی علي 

عه آماری این پژوهش شامل جامگیرد. مورد بررسي قرار مي

در سال  مقطع پیش دانشگاهي شهر تهران دانش آموزان دختر 

بود که درمدارس دولتي، مدارس خاص،  5782 – 83تحصیلي 

رای انتخاب گروه نمونه از غیرانتفاعي به تحصیل اشتغال داشتند. ب

مناطق  ای کهبه گونه شد، ای استفادهروش نمونه گیری خوشه

و پروش به  پنج قطب شمال، جنوب، شرق،  گانه آموزش 66

غرب و مرکز تقسیم شده و از هر قطبي یک مدرسه که دارای 

مقطع پیش دانشگاهي است، به شكل تصادفي انتخاب شد. مبنای 

تعداد اعضای نمونه بر اساس روش تحلیل عاملي،  به ازای هر 

عضو باید انتخاب شوند. بنابراین حجم  53تا  1سوال پرسشنامه  

نفر به دست آمد.  713های ناقص نمونه نهایي با حذف پرسشنامه

برای اندازه گیری متغیرها نیز از پرسشنامه استفاده شد که در 

 ادامه آمده است.

 ابزار 

فرسودگي تحصیلي در پرسشنامه  فرسودگی تحصیلی:پرسشنامه 

توسط برسو و همكاران ساخته شد. این پرسشنامه سه  5883سال 

عالقگي ي تحصیلي یعني خستگي تحصیلي، بيحیطه فرسودگ

سنجد. پرسشنامه مذکور تحصیلي و ناکارآمدی تحصیلي را مي

ای ازکامالً درجه 1بندی لیكرتي ماده دارد که با روش درجه 51

بندی شده است. ها درجهمخالفم تا کامالً موافقم توسط آزمودني

باخ( و پایایي پرسشنامه به روش همساني دروني )آلفای کرون

 96/3برای خستگي تحصیلي،  33/3ها ،براساس خرده مقیاس

برای ناکارآمدی تحصیلي  31/3عالقگي تحصیلي و برای بي

(. در ضمن روایي پرسشنامه با روش 55گزارش شده است )

های برازندگي تحلیل عامل تاییدی محاسبه شده که شاخص

ن و شاخص جذر میانگی 6، شاخص برازندگي افزایشي5تطبیق

                                                           
 

 

 

در را مطلوب گزارش کرده اند.  7مجذورات خطای تقریب

پرسشنامه با استفاده از  یيایپا (63) یوشكر یپژوهش موسو

 28/3 يلیتحص يخستگ یها طهیح یو برا3/ 96کرونباخ  یآلفا

 35/3 يلیتحص یو ناکارامد 39/3 يلیتحص يعالقگ ي، ب

کرونباخ بر  یاند. در پژوهش حاضر هم آلفاگزارش کرده

 یبرا 36/3 ،يلیتحص يستگخ یبرا 28/3ها، اسیاس خرده مقاس

به دست  يدرس یناکارآمد یبرا 21/3و  يلیتحص يعالقگ يب

 یدییعامل تأ لتحلی روش با پرسشنامه  یيدر ضمن، روا آمد.

 (، (CFIقیتطب يبرازندگ هایمحاسبه شده است که شاخص

 نیانگیشاخص جذر م ( و (IFIيشیافزا يبرازندگ شاخص

-مطلوب گزارش کرده را ( (RMSEAبیتقر یورات خطامجذ

 اند.

والرند و  مقیاس انگیزش تحصیلي  پرسشنامه انگیزش تحصیلی:

کنندگي( ساخته شده و  تعیین -برمبنای نظریه )خود، همكاران

ای است که سه بعد انگیزش پرسش هفت گزینه 69دارای 

در سنجد. انگیزشي را ميدروني، انگیزش بیروني و بي

 همكارانش و والرند رابرت توسط آمده، عمل به هایررسيب

 انگیزش مقیاس انگلیسي نمونه پایایي و روایي که دهدمي نشان

 دانشجویان نیز و دبیرستاني آموزان دانش روی بر تحصیلي

 دردانشگاه  در تحقیقي. است گرفته قرار تایید مورد کانادایي،

 آلفای محاسبه و بازآزمایي روش به نیز آن پایایي شیراز،

 ضریب هفته دو فاصله به بازآزمایي در. شد بررسي کرونباخ

( 65) همكاران و ویساني مطالعه پایایي در. آمد بدست 37/3

 دروني، انگیزش هایمقیاس خرده برای کرونباخ آلفای میزان

  آمد. بدست 23/3 ،92/3 ،94/3 ترتیب به انگیزگي بي و بیروني

 خودکارآمدی پرسشنامه یلی:تحص خودکارآمدی پرسشنامه

 1 که دارای5889در سال  همكاران و میجلي توسط تحصیلي

 تا موافق کامال) ایدرجه پنج لیكرت مقیاس یک با است گویه

 این .است 1 تا 5 بین ارزشي دارای ماده هر که( مخالف کامال
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 تحلیل  از توانمي طریق دو است و به ای مولفه پرسشنامه تک 

 بر های پرسشنامه وتحلیلمولفه اساس بر تحلیل .کرد استفاده آن

( در 67سیف ). (66)آمده است  دست به نمره میزان اساس

ر اعالم کرد، د 35/3مطالعه خود مقدار پایایي این متغیر را 

مطالعه حاضر جهت بررسي پایایي ابزار از آزمون آلفای 

 بدست آمد. 33/3کرونباخ استفاده که مقدار   

یادگیری  راهبرد 54نظیمی تحصیلی: پرسشنامه خودت

خودتنظیم شامل خودسنجي، سازماندهي و انتقال اطالعات، خرد 

کردن اهداف و برنامه ریزی، جستجوی اطالعات، ضبط و 

یاداشت کردن و نظارت بر خود، سازماندهي محیط، 

خودپیامدی، سلسله مراتبي کردن و به حفظ سپردن، کمک 

از معلم، کمک گرفتن از گرفتن از همساالن، کمک گرفتن 

ها و بزرگساالن، مرور امتحانات قبلي، مرور کردن یادداشت

های درسي در این پرسشنامه لحاظ جزوات و مرور کردن کتاب

هم  51اند. عالوه بر چهارده راهبرد یک سوال یعني سوال شده

استفاده شده است که به راهبردی اشاره ندارد اما امكان پاسخ 

ای خالقانه از موارد باال فراهم موز را در شیوهآخالقانه دانش 

. زیمرمن و متغیر خواهد بود 23تا  51سازد. دامنه نمرات از مي

پونز روایي مالکي و همگرای این ابزار را بررسي و در -مارتیز

(. در مطالعه حاضر جهت 64اند )حد مطلوب گزارش کرده

فاده که بررسي پایایي ابزار از آزمون آلفای کرونباخ است

 بدست آمد. 3/ 95مقادیر

 نتایج

دانش آموز دختر مقطع پیش دانشگاهي  713در پژوهش حاضر 

نفر  525سال،  53( از آنان %8/79نفر )  572حضور داشتند که 

سال داشتند. رشته تحصیلي 58(  %5/51نفر ) 17سال و  59( 42%)

نفر  521( از شرکت کنندگان ریاضي، %7/43نفر )  545

( علوم انساني بود. گفتني است %2/56نفر ) 44تجربي و ( 5/43%)

که میانگین و انحراف استاندارد معدل تحصیلي شرکت 

 بود. 84/5و  95/52کنندگان به ترتیب  

میانگین، انحراف استاندارد و ضرایب همبستگي بین  5جدول

خود تنظیمي تحصیلي، خودکارآمدی تحصیلي، انگیزش 

 نشان مي دهد.  تحصیلي و فرسودگي تحصیلي را

دهد که خودکارآمدی تحصیلي به صورت نشان مي 5جدول

با هر سه مؤلفه فرسودگي  35/3منفي و در سطح معناداری 

تحصیلي)خستگي تحصیلي، بي عالقگي و ناکارآمدی 

اند. انگیزه تحصیلي دروني به صورت منفي و درسي( همبسته

بي انگیزگي تحصیلي و انگیزه تحصیلي بیروني به صورت 

های فرسودگي با مؤلفه 35/3ح معناداری مثبت و در سط

تحصیلي همبسته بودند. در نهایت خود تنظیمي تحصیلي به 

 یافته های توصیفي مربوط به متغیرهای پژوهش -5جدول

 M SD 5 6 7 4 1 2 3 9 متغیرهای تحقیق

        - 82/7 33/51 .خودکارآمدی تحصیلي5

انگیزش تحصیلي -.انگیزش تحصیلي 6

 دروني
34/48 39/56 **623/3 -       

انگیزش تحصیلي  -.انگیزش تحصیلي 7

 بیروني
96/48 13/56 533/3- **697/3 -      

     - 646/3** -379/3 -683/3** 38/1 24/52 بي انگیزگي تحصیلي -.انگیزش تحصیلي 4

    - -673/3** -557/3* 741/3** 423/3** 33/8 38/71 .خودتنظیمي تحصیلي1

   - -713/3** 523/3** 656/3** -526/3** -763/3** 85/1 95/59 خستگي هیجاني-.فرسودگي تحصیلي2

  - 449/3** -727/3** 668/3** 568/3* -696/3** -756/3** 16/1 33/54 بي عالقگي -.فرسودگي تحصیلي3

 - 113/3** 723/3** -729/3** 647/3** 659/3** -617/3** -741/3** 92/2 24/66 ناکارآمدی درسي -.فرسودگي تحصیلي9
**                  P< 35/3  و*P< 31/3           



 گر انگیزش تحصیلی در تبیین روابط بین خودکارآمدی تحصیلینقش میانجی -3651 

 و همكاران اعظم امیری                                                                         آموزان دخترتحصیلی در دانشو خود تنظیمی تحصیلی با فرسودگی  

 

 

 
 

های سه با مؤلفه 35/3صورت منفي و در سطح معناداری 

 گانه فرسودگي تحصیلي همبسته بود.  

به منظور ارزیابي مفروضه نرمال بودن توزیع داده ها، مقادیر 

و به منظور ارزیابي  کشیدگي و چولگي تک تک متغیرها

و ( VIF) 5مقادیر عامل تورم واریانس مفروضه همخطي بودن

 .مورد بررسي قرار گرفت 6ضریب تحمل

مقادیر کشیدگي و چولگي همه  6براساس نتایج جدول 

بوده و بنابراین توزیع داده های   ± 6متغیر ها در محدوده 

 متغیرهای پژوهش نرمال بود. همچنین با توجه به این که

و  5/3مقادیر ضریب تحمل متغیرهای پیش بین بیشتر از 

بود،  53مقادیر عامل تورم واریانس آن ها کوچكتر از 

بنابراین مي توان گفت مفروضه همخطي بودن نیز در بین 

داده های پژوهش حاضر برقرار بود. پژوهش حاضر به منظور 

ازریابي برقراری/عدم برقراری مفروضه نرمال بودن توزیع 

ه های چند متغیری، الگوی توزیع اطالعات مربوط به داد

را بررسي نمود و همچنان که در « 7(D) فاصله مهلنوبایس»

مالحظه مي شود، مفروضه مزبور در بین  5نمودار الف شكل 

داده ها برقرار بود. همچنین مفروضه خطي بودن روابط بین 

 4متغیرها با استفاده از ماتریس های نمودار پراکندگي

( و مفروضه همگني واریانس ها به وسیله 5مودار ب شكل )ن

ارزیابي نمودار پراکندگي واریانس های استاندارد شده 

( بررسي و نتایج نشان داد که 5)نمودار ج شكل  1خطاها

مفروضه های مزبور نیز در بین داده های پژوهش حاضر 

 برقرار است. 

 ودنبررسي مفروضه های توزیع نرمال و همخطي ب -2جدول
 کشیدگي چولگي متغیر

ضریب 

 تحمل

تورم 

 (VIFواریانس)

 734/5 323/3 -753/3 -726/3 خودکارآمدی تحصیلي

-انگیزش تحصیلي 

 انگیزش تحصیلي دروني 

546/3- 331/3- 363/3 732/5 

 -انگیزش تحصیلي 

 انگیزش تحصیلي بیروني 

564/3- 986/3- 348/3 772/5 

 776/5 315/3 -857/3 -361/3بي  -انگیزش تحصیلي 

                                                           
1 - variance inflation factor 
2 - tolerance  
3 - Mahalanobis  distance (D)  
4 - scatterplot matrice 
5 - standardized residuals    

 لي انگیزگي تحصی

 627/5 386/3 155/3 182/3 خودتنظیمي تحصیلي 

-فرسودگي تحصیلي

 خستگي هیجاني 

383/3 427/3-  -  - 

بي  -فرسودگي تحصیلي

 عالقگي 

564/3- 388/3-  -  - 

 -فرسودگي تحصیلي

  ناکارآمدی درسي

592/3- 683/3-  -  - 

یابي مفروضه های تحلیل در بین نمودار های مربوط به ارز  -5شکل 

 های پژوهشداده

 تحلیل مدل

ها از روش مدل یابي معادالت در این پژوهش برای تحلیل داده

ساختاری استفاده شد. اگر چه به طور معمول در این تكنیک 

آماری مدل اندازه گیری از طریق تحلیل عاملي تاییدی و مدل 

د. اما با توجه به این ساختاری از طریق تحلیل مسیر تحلیل مي شو

که در مدل پژوهش حاضر تنها یک متغیر مكنون )فرسودگي 

تحصیلي( وجود داشت، بنابراین مدل اندازه گیری در پژوهش 

حاضر متغیر مكنون فرسودگي تحصیلي و متغیرهای مشاهده شده 

آن بود. از آنجا که متغیر مكنون فرسودگي تحصیلي دارای سه 

و ( v(v+5/)6) عداد پارامترهای معلوم آننشانگر بود، بنابراین ت

تعداد پارامترهای مجهول آن برابر بود. منطبق بر دیگاه وستون و 

( زماني که تعداد پارامترهای معلوم و مجهول در 6332)2گور

یک مدل برابر باشد، درجه آزادی برابر با صفر خواهد بود. به 

ت، مدل این نوع از مدل که در آن درجه آزادی برابر صفر اس

همانند گفته مي شود. زماني که مدل همانند باشد، پارامترها 

براورد، شاخص های برازندگي کامل فرض شده و برآورد نمي 

شود. به همین دلیل در پژوهش حاضر مدل اندازه گیری ارزیابي 

نشد و تنها به ارزیابي شاخص های برازندگي مدل کلي اکتفا 

 شد.

ه های گردآوری شده با چگونگي برازش مدل کلي با داد

 استفاده از تكنیک مدل یابي معادالت ساختاری و نرم افزار

                                                           
6 -Weston & Gore  
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 AMOS 18.0 5و با روش براورد بیشینه احتمال (MLم ) ورد

بررسي قرار گرفت و نتایج نشان داد که مدل با داده های 

، 2 (=57df=)27/97)گردآوری شده برازش قابل قبول ندارد

939/3 =6CFI،  841/3 =7GFI، 943/3 =4GFIA 561/3و =

RMSEA1 به همین دلیل با ایجاد کوواریانس بین خطاهای دو .)

نشانگر انگیزه تحصیلي بیروني و دروني مدل اصالح و در نهایت 

شاخص های برازندگي به دست آمد که نشان داد مدل کلي با 

 (=56df=)26/72)داده های گردآوری شده برازش مطلوب دارد

6 ،819/3 =CFI  ،328/3 =GFI ،869/3 =GFIA 333/3و =

RMSEA .) مسیر بین خودکارآمدی تحصیلي،  ضرایب 7جدول

خود تنظیمي تحصیلي، انگیزش تحصیلي و فرسودگي تحصیلي 

 را نشان مي دهد.

ضرایب مسیر کل و مستقیم و غیر مستقیم بین  -3جدول

 متغیرهای پژوهش در مدل ساختاری
 b S.E β sig متغیر پیش بین

 ســـیر کـــل خودکارآمـــدی تحصـــیليضـــریب م

 فرسودگي تحصیلي
641/3- 323/3 693/3- 335/3 

فرسودگي  ضریب مسیر کل خودتنظیمي تحصیلي

 تحصیلي
544/3- 376/3 792/3- 335/3 

 ضــریب مســیر مســتقیم خودکارآمــدی تحصــیلي 

 فرسودگي تحصیلي
533/3- 323/3 633/3- 336/3 

 ضــریب مســیر مســتقیم خــودتنظیمي تحصــیلي     

 سودگي تحصیليفر
537/3- 368/3 631/3- 336/3 

فرسـودگي   ضریب مسیر بـي انگیزگـي تحصـیلي    

 تحصیلي
328/3 373/3 558/3 328/3 

فرسـودگي   ضریب مسیر انگیزه تحصـیلي درونـي   

 تحصیلي
331/3- 353/3 629/3- 335/3 

فرسـودگي   ضریب مسیر انگیزه تحصـیلي بیرونـي   

 تحصیلي
329/3 365/3 617/3 335/3 

ــیلي    ــدی تحص ــیر خودکارآم ــریب مس ــي   ض ب

 انگیزگي تحصیلي
714/3- 385/3 647/3- 335/3 

انگیــزه   ضــریب مســیر خودکارآمــدی تحصــیلي

 تحصیلي دروني
456/3 581/3 571/3 346/3 

انگیــزه   ضــریب مســیر خودکارآمــدی تحصــیلي

 تحصیلي بیروني
583/3- 589/3 323/3- 768/3 

بـي انگیزگـي     ضریب مسیر خودتنظیمي تحصیلي

 تحصیلي
331/3- 379/3 553/3- 349/3 

                                                           
1 -Maximum Likelihood 
2 -Comparative Fit Index 
3 -Goodness Fit Index 
4 -Adjusted Goodness Fit Index 
5 - Root Mean Square Error of Approximation 

ــیلي   ــودتنظیمي تحص ــیر خ ــریب مس ــزه   ض انگی

 تحصیلي دروني
731/3 391/3 696/3 335/3 

ــیلي   ــودتنظیمي تحص ــیر خ ــریب مس ــزه   ض انگی

 تحصیلي بیروني
559/3- 389/3 391/3- 588/3 

 ضریب مسیر غیر مستقیم خودکارآمدی تحصـیلي 

 فرسودگي تحصیلي
329/3- 364/3 393/3- 335/3 

 ضریب مسیر غیـر مسـتقیم خـودتنظیمي تحصـیلي    

 فرسودگي تحصیلي
345/3- 355/3 555/3- 335/3 

 

دهد که ضریب مسیر کل خودکارآمدی نشان مي 7جدول  

معنادار  35/3تحصیلي و فرسودگي تحصیلي منفي و در سطح 

از سوی دیگر جدول فوق نشان (. P  ،693/3-=β <35/3) است

مي دهد که ضریب مسیر کل بین خودتنظیمي تحصیلي و 

 <35/3)معنادار است 35/3 فرسودگي تحصیلي منفي و در سطح

P  ،792/3=β ضریب مسیر بین  7(. منطبق بر نتایج جدول

  P <35/3) انگیزش تحصیلي دروني و فرسودگي تحصیلي منفي

،629/3-=β ) و ضریب مسیر بین انگیزش تحصیلي بیروني و

 و در سطح( P  ،617/3=β <35/3) فرسودگي تحصیلي مثبت

معنادار است. در نهایت ضریب مسیر غیر مستقیم بین  35/3

  P <35/3) خودکارآمدی تحصیلي و فرسودگي تحصیلي

،393/3-=β ) از یک سو و ضریب مسیر غیر مستقیم بین

  P <35/3) گي تحصیليخودتنظیمي تحصیلي و فرسود

،555/3-=β) معنادار بود.  35/3از سوی دیگر منفي و در سطح

این موضوع بیانگر آن است که ابعاد انگیزش تحصیلي به 

صورت معنادار رابطه بین خودتنظیمي تحصیلي و خودکارآمدی 

تحصیلي با فرسودگي تحصیلي را میانجیگری مي کند. در ادامه 

هر یک از ابعاد انگیزش تحصیلي  نقش منحصر به فرد  4جدول 

)انگیزش تحصیلي دروني، بیروني تحصیلي و بي انگیزگي 

تحصیلي( در میانجیگری رابطه بین خودتنظیمي تحصیلي و 

 دهد. خودکارآمدی تحصیلي با فرسودگي تحصیلي را نشان  مي
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یمي تحصیلي و خودکارآمدی نقش منحصر به فرد هر یک از ابعاد انگیزش تحصیلي در رابطه بین خودتنظ -4جدول

 تحصیلي با فرسودگي تحصیلي
 

 a*b β abSE Z  مسیرها

 -67/7** 3382/3 -372/3 -375/3 فرسودگي تحصیليانگیزش درونيخودکارآمدی تحصیلي  

 978/3 3542/3 334/3 357/3 فرسودگي تحصیليانگیزش بیرونيخودکارآمدی تحصیلي  

 -46/6* 3388/3 -368/3 -364/3  فرسودگي تحصیليتحصیلي بي انگیزگيخودکارآمدی تحصیلي  

 -39/7** 3385/3 -332/3 -369/3 فرسودگي تحصیليانگیزش درونيخودتنظیمي تحصیلي  

 36/5 3338/3 331/3 339/3 فرسودگي تحصیليانگیزش بیرونيخودتنظیمي تحصیلي  

 -33/6* 3368/3 -354/3 -332/3  فرسودگي تحصیليبي انگیزگي تحصیليخودتنظیمي تحصیلي  

با استفاده از فرمول پیشنهادی بارون و  4جدول 

( 6332، 6، به نقل از مالنكروت و همكاران5892)5کني

نشان مي دهد که از بین ابعاد انگیزش تحصیلي نقش 

انگیزش تحصیلي دروني در میانجیگری رابطه بین 

، p<35/3) خودکارآمدی تحصیلي و فرسودگي تحصیلي

32/3-=β از یک سو و میانجیگری رابطه بین خود تنظیمي )

از ( p ،332/3-=β<35/3)تحصیلي و فرسودگي تحصیلي

معنادار است. همچنین   35/3سوی دیگر منفي و در سطح 

نتایج جدول فوق نشان مي دهد که بي انگیزگي تحصیلي 

 رابطه بین خودکارآمدی تحصیلي و فرسودگي تحصیلي

(35/3>p ،368/3-=β ) را به مانند رابطه بین خود تنظیمي

به ( p ،354/3-=β<35/3)تحصیلي و فرسودگي تحصیلي

میانجیگری مي کند. شكل  31/3صورت منفي و در سطح 

مدل پژوهش در تبیین روابط بین خودکارآمدی  5

تحصیلي، خودتنظیمي تحصیلي، انگیزش تحصیلي و 

 فرسودگي تحصیلي را نشان مي دهد. 

تاری بین خودکارآمدی تحصیلي، روابط ساخ -6شكل

 خودتنظیمي تحصیلي، انگیزش تحصیلي و فرسودگي تحصیلي

                                                           
1 -Baron and Kenny   
2 -Mallinckrodt et al  

همچنان که در شكل فوق مالحظه مي شود مجموع مجذور 

 47/3همبستگي های چندگانه برای فرسودگي تحصیلي برابر با 

به دست آمد. این یافته بیانگر آن است که خودکارآمدی 

ابعاد انگیزش تحصیلي در تحصیلي، خود تنظیمي تحصیلي و 

درصد از واریانس فرسودگي تحصیلي را تبیین مي  47مجموع 

 کنند. 

 بحث و نتیجه گیری 

هدف مطالعه حاضر آزمون مدل ساختاری روابط بین 

خودکارآمدی تحصیلي و خودتنظیمي تحصیلي با فرسودگي 

تحصیلي به واسطه انگیزش تحصیلي در بین دانش آموزان دختر 

بود. نتایج آزمون مدل  انشگاهي شهر تهران مقطع پیش د

ساختاری نشان داد که داده های جمع آوری شده با مدل 

مفهومي برازش مناسبي داشته و نیز نتایج در حالت کلي ضمن 

خودکارآمدی تایید نقش میانجي انگیزش تحصیلي، نشان داد 

تحصیلي به صورت منفي با هر سه مؤلفه فرسودگي 

ي، بي عالقگي و ناکارآمدی درسي( تحصیلي)خستگي تحصیل

همبسته است. انگیزه تحصیلي دروني به صورت منفي و بي 

انگیزگي تحصیلي و انگیزه تحصیلي بیروني به صورت مثبت با 

مؤلفه های فرسودگي تحصیلي همبسته بودند. همچنین بي 

انگیزگي تحصیلي رابطه بین خودکارآمدی تحصیلي و 

بطه بین خود تنظیمي تحصیلي و را همانند را فرسودگي تحصیلي

در کند. به صورت منفي میانجیگری مي فرسودگي تحصیلي

، 63، 9) زمینه رابطه بین انگیزش و فرسودگي تحصیلي مطالعه

كه بین انگیزش و فرسودگي همبستگي منفي ( نشان دادند که65
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( همچنین نشان داد که کاهش انگیزش، 8وجود دارد. مطالعه ) 

در زمینه  ي تحصیلي را پیش بیني مي کند.افسردگي و فرسودگ

رابطه بین خودکارآمدی و فرسودگي تحصیلي مطالعات بسیاری 

های پژوهش، بیانگر آن است که یافتهصورت گرفته است، 

خودکارآمدی تحصیلي، خود تنظیمي تحصیلي و ابعاد انگیزش 

بین  کنند.تحصیلي، فرسودگي تحصیلي را تبیین مي

 5گي تحصیلي رابطه منفي برقرار است )خودکارآمدی و فرسود

(، در مطالعه خود نشان دادند که خودکارآمدی تحصیلي با 61و 

فرسودگي تحصیلي ارتباط آماری معكوس و معناداری داشت و 

زماني که متغیرها در مدل رگرسیون چند متغیره وارد شدند تنها 

ارتباط اطمینان به عملكرد در خارج از کالس با فرسودگي 

بر اساس یافته این مطالعه، دانشجویان  یلي معنادار بود، لذا تحص

پذیری کمتری در برابر دارای خودکارآمدی باالتر، آسیب

(، در 62فرسودگي تحصیلي دارند.  پور کریمي، مبین رهني )

دار و منفي بین که رابطه معنيمطالعه خود نشان دادند 

ش آموزان دان خودکارآمدی و فرسودگي تحصیلي وجود دارد. 

با خودکارآمدی باال درگیری تحصیلي بیشتری داشته و لذا 

. لذا (55و  53فرسودگي تحصیلي کمتری را احساس مي کنند )

توان بیان داشت که بین خود کارآمدی با فرسودگي تحصیلي مي

طبق  باشند.که با یافته پژوهش حاضر همسو مي رابطه وجود دارد

مدی سطح انگیزه افراد را نظریه بندورا، باورهای خودکارآ

افزایش مي دهد، به همین علت چگونگي رفتار و کردار انسان 

ها و قابلیت های مي تواند به وسیله باورهایي که در مورد توانایي

خود دارد پیش بیني شود، از سوی دیگر خودکارآمدی باال با 

ایجاد آرامش دروني، و آسودگي خیال در هنگام رویارویي با 

کند و لذا افراد با فعالیت های دشوار به فرد کمک مي تكالیف و

خودکارآمدی پایین ممكن است به این باور برسند که امورات 

سخت تر از آن چیزی است که آنها بتوانند از پس آن برایند این 

-باور به استرس، فرسودگي و ناکارآمدی در حل مساله منجر مي

فرسودگي تدریس  (، حتي در مطالعه ای مشاهده شد که5شود )

تواند منجر به کاهش خودکارآمدی دانش آموزان معلمان نیز مي

(. در واقع بین خودکارآمدی و فرسودگي تحصیلي 63شود )

باشد، لذا عالوه بر رابطه مستقیم، رابطه دوسویه نیز بر قرار مي

آموزان با خودکارآمدی باال به توان بیان داشت که دانشمي

گیزه ی باالی خود همواره دارای فرسودگي دلیل موفقیت ها و ان

که دانش آموزان موضوعات  يزمانباشند. تحصیلي کمتری مي

 يدرون زهیانگ یرا لذت بخش و ارزشمند بدانند و دارا يدرس

درخود  یریادگینسبت به  یشتریباشند، تعهد ب یریادگی یبرا

در  يلیتحص يعالقگيو ب يخستگ زانیکنند و از مياحساس م

( 69های گذشته )نتیجه پژوهشبا  افتهاین ی شوديکاسته مآنها 

 .همخوان و همسو است

 تالش فرآیندهای فراشناختي، خودتنظیمي، یادگیری نظریه طبق

 براساس .دهندمي تشكیل را خودتنظیمي دانش آموزان، تدبیر و

 شامل خودتنظیمي یادگیری زیمرمن راهبردهای نظریه

( 6 رفتاری؛ خودتنظیمي: از ندعبارت که است زیرمجموعه هایي

 خودتنظیمي( 4 و شناختي خودتنظیمي( 7 انگیزشي؛ خودتنظیمي

(. درپژوهش حاضر، خود تنظیمي تحصیلي 64و  52فراشناختي )

به صورت منفي با مؤلفه های سه گانه فرسودگي تحصیلي 

.این  باشدمي(  همسو 73و  68همبسته بود که با مطالعات ) 

ست که ابعاد انگیزش تحصیلي به صورت موضوع بیانگر آن ا

معنادار رابطه بین خودتنظیمي تحصیلي و خودکارآمدی 

 تبیین کند درتحصیلي با فرسودگي تحصیلي را میانجیگری مي

 راهبردهای از فراگیران که زماني که گفت میتوان یافته این

 را درسي موضوعات تنها نه کنند استفاده خودتنظیمي یادگیری

 و انگیخته خود تحصیلي امور در بلكه فهمید، اهندخو خوبي به

 تحصیلي نظر از میتوانند و شده عالقمند و فعال مسئولیتپذیر،

 . باشند داشته توجهي قابل پیشرفت

در نهایت تحقیق حاضر نیز همچون سایر مطالعات مبتني بر 

پرسشنامه با مشكل خودگزارش دهي و عدم قابلیت اعتماد ابزار 

د. با توجه به اینكه برای ارزیابي برازندگي مدل سنجش همراه بو

یابي معادالت ساختاری استفاده شده پیشنهادی از روش مدل

است، نتیجه گیری علت و معلولي باید با احتیاط صورت گیرد. 

این مطالعه دارای ماهیتي مقطعي است، بنابراین طرح استنتاج 

قان امكان های علي و معلولي بر اساس یافته های آن برای محق

. همچنین محدود بودن نمونه مطالعه به دانش باشدميپذیر ن

آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهي شهر تهران از دیگر 
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محدودیت های تحقیق حاضر بود که مي بایست در تعمیم نتایج 

جانب احتیاط را رعایت نمود، با این حال بر اساس مناسب بودن 

مي شود که مدارس و  مدل مفهومي در تحقیق حاضر، پیشنهاد

معلمان با ارج نهادن به تالش های دانش آموزان، سعي کنند 

انگیزش دروني را در بین دانش آموزان تقویت کرده و نیز نتایج 

تحصیلي را برای دانش آموزان معنا دار سازند، به این صورت 

که با ارایه بازخوردهای دقیق و مناسب، بین میزان تالش، میزان 

یزان مشارکت دانش آموزان و موفقیت های آنها پرسش گری، م

رابطه برقرار کنند، که منجر به افزایش خودکارآمدی و 

خودتنظیمي تحصیلي  و به تبع آن کاهش فرسودگي تحصیلي 

مي شود، در نهایت نظر به یافته های مطالعه حاضر، پیشنهاد مي 

شود محققان آتي مي توانند نقش تعدیل  کننده جنسیت را در 

ابط مدل مفهومي حاضر بررسي نمایند و یا متغیرهای دیگری رو

چون نظریه اسناد، راهبردهای یادگیری، کمک طلبي تحصیلي و 

یا تقلب تحصیلي را به عنوان متغیرهای دخیل در مدل نظری 

همچنین پیشنهاد مي شود  مطالعه حاضر مورد بررسي قرار دهند.

نامه های برای سنجش متغیرهای تحقیق، افزون بر پرسش 

خودسنجي، از مصاحبه و ... نیز استفاده شود. همچنین جهت 

پیشگیری از سوگیری های خودگزارشي، داده هایي نیز از سوی 

خانواده، معلمان و دوستان دانش آموز فراهم گردد.  پیشنهاد 

بعدی افزایش تعداد آزمودني ها به منظور بدست آوردن مدل 

تولیان آموزش در مدارس کشور های دقیق تر است.  در انتها به م

پیشنهاد مي شود که در خصوص عوامل دخیل در فرسودگي 

تحصیلي دانش آموزان اقدام به برگزاری دوره های آموزشي 

رسمي و غیررسمي نظیر کارگاههای آموزشي نمایند تا زمینه 

 ارتقای دانش آموزان فراهم گردد. 
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Abstract 

Introduction: Several factors are involved in students' academic 

burnout and review of research has shown that there is a 

relationship between academic self-efficacy and academic 

burnout, but can academic motivation mediate the relationship 

between academic self-efficacy and academic self-regulation 

with academic burnout? 

Materials & Methods: The research method of this study was 

correlation based on structural equation modeling. Using cluster 

random sampling method, 350 students were selected from the 

statistical population of pre-school students in Tehran. Mitchell 

et al. (2000) answered Zimmermann & Martiz-Ponce self-

regulation questionnaire and Waller et al. (1992) academic 

motivation questionnaire. 
Results: Structural model test results showed that academic self-

efficacy was negatively correlated with all three components of 

academic burnout (academic fatigue, disinterest, and academic 

inefficiency) (p≤0.001). Internal academic motivation was 

negatively correlated with academic motivation and extrinsic 

motivation was positively correlated with academic burnout 

components (p≤0.001). Finally, academic self-regulation was 

correlated with the three components of academic burnout, and 

academic motivation dimensions significantly mediated the 

relationship between academic self-regulation and academic 

self-efficacy with academic burnout (p≤0.001). Finally, the fit 

model obtained overall model with the data collected, has a 

good fit. 

Conclusion: Academic motivation is an important element in the 

educational process that can be enhanced and improved in 

students and can guarantee their academic success. 

Key words: academic motivation, academic self-efficacy, 

academic self-regulation, academic burnout 
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