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 چکیده
 تیشناخروانابعاد انگیزش تحصیلی در رابطه بین سرمایه  گریمیانجیهدف پژوهش حاضر تعیین نقش 

با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری 
علوم  دانشگاه و شرق تهران، مرکز تهران ه آزاد اسالمی واحدهایدانشگاپژوهش شامل تمام دانشجویان 

ی بردارنهنموبه روش  هاآنبود که از میان  5961-69پزشکی آزاد اسالمی واحد تهران در سال تحصیلی 
 ،نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه فرسودگی تحصیلی )برسو 452ای تصادفی چندمرحله

، بینی )شیر و کارورپرسشنامه خوش، (5660، مقیاس انگیزش تحصیلی )والرند و همکاران، (5667
، )اِسنایدر و همکاران ساالنبزرگ ( و مقیاس امید0229، دیویدسون کانر و) آوریتابمقیاس ، (5631
ی ساختاری تحلیل شدند. انگیزه تحصیلی درونی هامعادلهبا استفاده از روش الگویابی  هاداده( بود. 5665
لی را بر فرسودگی تحصی شناختیروانصورت منفی و معنادار اثر سرمایه انگیزگی تحصیلی بهو بی

 رشد برای و زمینه شناختیروانهای یان سرمایهدانشجو برای همه شودیمکنند. پیشنهاد گری میمیانجی
 هدف به رسیدن راستای در تکاپو و تالش برای کافی انگیزه افراد تا شود فراهم استعدادها شکوفایی و

 باشند. داشته

فرسودگی تحصیلی، شناختیروانسرمایه ، انگیزش تحصیلی های کلیدی:واژه
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 مقدمه
 که با عملکرد و پیشرفت تحصیلی ضعیف در توجهیقابلفرسودگی تحصیلی مشکل 

(، به خستگی 0254 ،5؛ لین و هانگ5961بیرانوند،  و نقی فرهادی، پور،رابطه است )قدم
 در یناکارآمد های بدبینانه نسبت به دانشگاه و باورناشی از وظایف دانشگاه، نگرش

فرسودگی  .(0259، 0اشاره دارد )سیبرت، مای، فیتگرالد و فینچام اهداف به دستیابی
صورت احساس خستگی به دلیل مطالبات علمی، داشتن نگرش بدبینانه و بهتحصیلی 

دی شود و با ابعاد خستگی عاطفی، بدبینی و ناکارآمبه تحصیل آشکار میمنفعالنه نسبت 
  (.5969 ،ارشادی، و رستگار ،صیفشود )توصیف می

هدف اولیه از شناسایی و درک اثرات انگیزش این بوده است که بر جهت دهی افراد، 
عمت ن )لطفی عظیمی، افروز، درتاج و ها در یک رفتار مؤثر بوده استتوان و سماجت آن

اگر فرد به این نتیجه برسد که، فعالیت تحصیلی یا شغلی او، دستیابی به (. 5964طاوسی، 
یابد و صدمات یاد شده کاهش می شناختیرواناهداف و نیازهایش را در پی ندارد، نیروی 

شناختی در ادامه فعالیت خود دچار تردید  ازنظرکه فرد  آنجادهد. تا انگیزشی رخ می
شنده بخ) گذاردثیر منفی میأر روی عملکرد تحصیلی دانشجویان نیز تبکه  شودمی

دانشجویان با انگیزه در  همچنان که(، 5964ی، قالوندو  یفیلط ،یمی، عظمیحک، باورساد
؛ 5969پور، شعبانی و هوشمند، )زرع گر، ابراهیمیتری قرار دارند معرض فرسودگی کم

 (.5967، زادهتقی وخرسند ، گرشاسبی
 نهیانسان در زم یاساس یروان یازهایبرآورده شدن نکه به  9گریخودتعیین

یلی است کننده فرسودگی تحصبینی، پیشوابسته بوده یستگیارتباط و شا ،یمختارخود
گری با ارائه نظریه خودتعیین (.0257و همکاران،  4؛ لیتالین5961)فاضل و یزدخواستی، 

دهد ها اجازه میو بیرونی، به پژوهش الگوی سلسله مراتبی از انگیزش درونی
ها و پیامدهای مرتبط با انواع انگیزش را در سطوح متفاوت بررسی کنند. در کنندهتعیین

این نظریه تحلیل کامل فرایند انگیزش مستلزم در نظر گرفتن سه سازه مهم یعنی انگیزش 
ونی تا انگیزه گیزه بیرانگیزشی است که در یک پیوستار از اندرونی، انگیزش بیرونی و بی

( در 0254و همکاران ) 9(. تیلور0259، 1درونی قرار دارد )تیمو، سامی، آنتونی و جارمو

                                                                                                                                        
1. Lin, S.-H., & Huang, Y.-C. 

2. Seibert, G. S., May, R. W., Fitzgerald, 

M. C., & Fincham, F. D. 

3. self-determination 

4. Litalien, D., et al. 

5. Timo, J., Sami, Y., Anthony, W., & 

Jarmo, L. 

6. Taylor, G., et al. 



 13 ... بین رابطه در تحصیلی انگیزش ایواسطه نقش 

پژوهش خود دریافتند رابطه بین پیشرفت تحصیلی و انواع انگیزش )بیرونی یا درونی( 
یلی در کننده پیشرفت تحصبینیای دوسویه و متعامل است و انگیزش درونی پیشرابطه

 های و بافت آموزشی متفاوت است.ل زمان، در فرهنگطو
 شناختیوانرو  یشناختو متأثر از ابعاد جامعه دهیچیموضوع پ کی یلیتحص یفرسودگ

 ،رجبیو  ،یانیب، بیانی) ستیچندگانه ن یهابا سازه یحت ایسازه  کیبا  نییقابل تب و است؛
 درک احتمال و شرایط با رابطه در خود ارزیابی عنوانبه شناختیروانسرمایه  (.5961

)با تأکیدی بر  5اصلی شامل خودکارآمدی تاکنون چهار مؤلفهموفقیت تعریف شده است. 
نگری، )مثبت 0بینیبرانگیز(، خوشتعهد و تالش برای موفقیت در کارها و وظایف چالش

نشان دادن ) 9های حال و آینده(، امیدموفقیت مثبت درباره مبتنی بر اسناد مثبت درباره
 4آوریمقاومت در راه رسیدن اهداف و تغییر مسیر دستیابی به اهداف( و تاب

ها و مشکالت( معرفی شده است پذیری و پایداری در زمان مواجهه با سختی)انعطاف
یوسفی  و ،قاسمی جوبنه ،صادق محبوب، سلطانی(. در این راستا، 0257، 1)هووارد

 یهاطیدر مح شناختیروان هیبر سرما یمبتن ییهاآموزشارائه پیشنهاد کردند که  (5961)
 انیودر دانشج یلیو عملکرد بهتر تحص یلیتحص یمنجر به کاهش فرسودگ ،یآموزش

 خواهد شد.
در دانش آموزان از جمله  زشیانگ جادیمنابع ا ییشناسا یریادگیآموزش و  ندیدر فرا
راد (. در این راستا، ایرجی5969پسند، )زمانی و طالع شودیمهم محسوب م اریعوامل بس

در  شناختیروان هیها با باال بردن سرمادانشگاه( پیشنهاد کردند 5969شاه )و ملک
ان شوند و آن تیخالق درنتیجهو  شرفتیپ زهیموجب باال رفتن انگ توانندیم انیدانشجو

 . کنند لیجامعه را تسه یورو بهره شرفتیپ ندیفرآ
 رد پژوهش قابل مباحث ترینمهم از تحصیلی عملکرد و تحصیلی فرسودگی

ت. اس اهمیت حائز بسیار آن کنندهبینیپیش متغیرهای تشخیص و است هادانشگاه
است  انیادگیرندگ تحصیلی عملکرد در عوامل ترینمهم از یکی تحصیلی انگیزه ازآنجاکه

 ، پژوهش حاضر از اهمیت و ضرورت برخوردار است و(5969ناصری و کارشکی، )
 زیر بود: هایسؤالگویی به هدف پژوهش حاضر پاسخ

                                                                                                                                        
1. self-efficacy 

2. optimism 

3. hope 

4. resilience 

5. Howard, M. C. 
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گری هر دو با فراهم آوردن انگیزه در و خودتعیین شناختیروانسرمایه  ازآنجاکه
 د:گویی به سؤال زیر بوپیشرفت تحصیلی مؤثر هستند، هدف اصلی پژوهش پاسخ

یزش گگری ابعاد انبا فرسودگی تحصیلی با میانجی شناختیروانآیا بین سرمایه 
 تحصیلی رابطه غیرمستقیم وجود دارد؟

 روش
جامعه آمارى این پژوهش را دانشجویان دوره همبستگی و  -روش پژوهش توصیفی

 39394و به تعداد  5961-69تهران در سال تحصیلى  آزادشهرهاى کارشناسى دانشگاه
 ایچندمرحلهگیرى تصادفى نفر تشکیل دادند. گروه نمونه با استفاده از روش نمونه

واحد تهران شمال، شامل  شهر تهران اسالمی هاى آزادانتخاب شد. ابتدا از بین دانشگاه
واحد تهران جنوب، واحد تهران مرکزى، واحد تهران شرق، واحد تهران غرب، واحد 
علوم تحقیقات و واحد علوم پزشکى سه دانشگاه واحد تهران مرکزى، تهران شرق و 

، حسابدارى های تحصیلیاعم از رشتههر دانشگاه سه دانشکده  واحد علوم پزشکى و از
 ها، از هرشناسی، ژنتیک، علوم اجتماعى و سایر رشتهمیکروبیولوژى، مهندسى، روان

به روش  دانشجو 412جمعاً  درنهایتو  دانشجو 51دانشکده سه کالس و از هر کالس 
معیارهای ورود به . تخاب شدندان( 5663) 5ولیسر و گاداگنولی پیشنهاد بر اساستصادفى 

 0 زمانمدتپژوهش شامل رضایت آزمودنی برای ورود به پژوهش و گذشت حداقل 
مشروط در کارنامه دانشجو بود. معیارهای خروج  سال سال از شروع تحصیل و نبود نیم

های شدید روانی، یماریبهای جسمانی مزمن، یماریبها و یتمعلولاز پژوهش شامل 
 ی یا دارو در طول سال گذشته و انصراف افراد از ادامه همکاری بود.درماننروادریافت 

 اند از:در پژوهش حاضر عبارت هاابزار گردآوری داده
که با  5667. پرسشنامه فرسودگی تحصیلی برسو 0پرسشنامه فرسودگی تحصیلی برسو

ضور به ح لیعدم تما ،ینسبت به مطالب درس عالقگیبیمانند  هاییهدف سنجش نشانه
مکرر و احساس  یهابتی، غیکالس یهاتیمستمر در کالس، عدم مشارکت در فعال

 حیطه 9ماده،  51شامل  شدهساختهی مطالب درس یریدر فراگ کفایتیبیو  ییمعنایب
 تحصیلی یعالقگیب ،59، 52، 7، 4، 5های تحصیلی با گویه خستگی تحصیلی؛ فرسودگی

 در را 51، 50، 6، 3، 9، 9های تحصیلی با گویه اکارآمدین و 54، 55، 1، 0های با گویه

                                                                                                                                        
1. Guadagnoli, E., & Velicer, W. F. 2. Berso academic burnout questionnaire 
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مورد ارزیابی قرار  1=تا کامالً موافق 5=لیکرت از کامالً مخالف یادرجه 1مقیاس یک 
اند صورت جمالت مثبت مطرح شدهخرده مقیاس ناکارآمدی که به هایسؤال. دهدیم

. شوندیم یگذارنمره 5=موافق کامالًتا  1=مخالف یعنی از کامالً معکوسصورت به
تحصیلی در این  باشد، میزان فرسودگی 97تا  51نمرات پرسشنامه بین  کهدرصورتی

 باشد، میزان فرسودگی 92تا  97نمرات پرسشنامه بین  کهدرصورتیجامعه ضعیف؛ 
 باشد، میزان فرسودگی 92نمرات باالی  کهدرصورتیتحصیلی در سطح متوسط و 

این پرسشنامه را  ضرایب اعتبار( 5933. نعامی )(5933ال است )نعامی، تحصیلی بسیار با
تحصیلی  یعالقگیب ،76/2با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای خستگی تحصیلی 

از  این پرسشنامه را همبستگیهمچنین ضرایب و  71/2و ناکارآمدی تحصیلی  30/2
به  5974 شهریرییی پوالدی طریق همبسته کردن آن با پرسشنامه فشارزاهای دانشجو

ابزار گزارش کرده است.  زمانهمشاخصی از روایی  عنوانبه 41/2 و 40/2 ،93/2 ترتیب
های خستگی تحصیلی، مقیاسدر پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای خرده

 آمد. به دست 71/2و  77/2، 77/2 به ترتیبعالقگی تحصیلی و ناکارآمدی تحصیلی بی
( جهت 5660و همکاران ) 0. مقیاس انگیزش تحصیلی والرند5زش تحصیلیمقیاس انگی

ی انگیزگهای فردی در دو بعد انگیزش درونی و بیرونی و همچنین بیسنجش تفاوت
، 55، 6، 9، 4، 0های انگیزش درونی با گویه اسیمقخرده 9ماده،  03شامل  شدهساخته

، 05، 57، 51، 54، 3، 7، 9، 5های گویه، انگیزش بیرونی با 07، 01، 09، 02، 53، 59، 59
ی ادرجه 7را در یک طیف لیکرت  09، 56، 50، 1های ی با گویهزگیانگیبو  03، 04، 00

و  03. در این پرسشنامه حداقل نمره دهدیممورد ارزیابی قرار  7تا کامالً= 5از اصالً=
ی ااژهی لواسانی و لعغالمویسانی، . است و پرسشنامه خط برش ندارد 569حداکثر نمره 

 ی انگیزشهااسیمقخرده( برای این ابزار برای ضرایب آلفای کرونباخ را برای 5965)
و تحلیل عاملی  97/2و  39/2، 34/2 به ترتیبی زگیانگیبدرونی، انگیزش بیرونی و 

تأییدی با برازندگی کامل و همبستگی خرده مقیاس انگیزش درونی با اهداف تبحری، 
و  -93/2، 15/2د عملکرد و اهداف اجتناب عملکرد به ترتیب برابر با اهداف رویکر

، خرده مقیاس انگیزش بیرونی با اهداف تبحری، اهداف رویکرد عملکرد و اهداف -96/2
انگیزگی با و خرده مقیاس بی 45/2و  49/2، 94/2اجتناب عملکرد به ترتیب برابر با 

اجتناب عملکرد به ترتیب برابر با  اهداف تبحری، اهداف رویکرد عملکرد و اهداف

                                                                                                                                        
1. Academic Motivation Scale 2. Vallerand, R. J. 
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در پژوهش  ابزار گزارش کردند. زمانهمشاخصی از روایی  عنوانبه 95/2و  99/2، -46/2
های انگیزه درونی، انگیزه بیرونی و مقیاسحاضر ضریب آلفای کرونباخ برای خرده

 آمد. به دست 39/2و  33/2، 62/2 به ترتیبانگیزگی بی
امل ش شناختیروان، پرسشنامه سرمایه شناختیروانهای سرمایه با توجه به مؤلفه 

 ند:او امید است که در ادامه به ترتیب معرفی شده آوریتاب، بینیخوشهای پرسشنامه
که با هدف سنجش  5631 0بینی شیر و کارور. پرسشنامه خوش5بینیپرسشنامه خوش

انحرافی  5و  9، 1، 2ای هگویه است. گویه 52شامل  شدهساختهبینی سرشتی خوش
معکوس  صورتبه 5و  7، 9های گیرد. گویهها تعلق نمیای به آنهستند و نمره

شود. می گذارینمره 4تا  2لیکرت از  ایدرجهپنجشوند و بر اساس مقیاس می گذارینمره
است و پرسشنامه خط برش ندارد.  04و حداکثر نمره  2در این پرسشنامه حداقل نمره 

بین  زمانهم( ضرایب روایی 5931)خدابخشی  وعریضی سامانی ، کجبافژوهش در پ
به دست آمد.  70/2و  -94/2یابی به ترتیب  خود تسلطبا افسردگی و  بینیخوشمقیاس 

نشان داد که این مقیاس از دو عامل امید به آینده و  بینیخوشتحلیل عوامل مقیاس 
نگرش مثبت نسبت به وقایع، تشکیل شده است. در پژوهش حاضر اعتبار پرسشنامه 

 برآورد شد. 93/2از طریق آلفای کرونباخ  بینیخوش
( که با هدف سنجش 0229) 4کانر و دیویدسون آوریتابمقیاس . 9آوریتاب مقیاس

 1 یک طیف لیکرت در را آوریتاب است که گویه 01شامل  شدهساخته آوریتاب
در این . دهدیمورد پرسش قرار م« 4همیشه درست = »تا « 2نادرست =  همیشه» یادرجه

کانر و . است و پرسشنامه خط برش ندارد 522و حداکثر نمره  2پرسشنامه حداقل نمره 
ونی بین عوامل را در و همبستگی در 36/2( ضریب آلفای کرونباخ 0229دیویدسون )

شاخصی از  عنوانبهرا  37/2( و ضریب باز آزمایی r= 72/2( تا )r= 92/2از ) یادامنه
 39/2) 1با ابزار سخت رویی کوباسا آوریتابهمسانی درونی و همبستگی مثبت مقیاس 

=r9( و مقیاس حمایت اجتماعی شیهان (99/2 =r همبستگی منفی این مقیاس با مقیاس ،)
 -90/2) 3نسبت به استرس شیهان پذیریآسیب( و مقیاس r= -79/2) 7شدهادراکاسترس 

=r در ایران بشارت  .شاخصی از روایی همگرای این ابزار گزارش کردند عنوانبه(، را

                                                                                                                                        
1. Life Orientation Test 

2. Carver & Scheier 

3. Resilience Scale 

4. Connor, K. M., & Davidson, J. R. 

5. Kobasa Hardiness Measure 

6. Sheehan Social Support Scale 

7. Perceived Stress Scale 

8. Sheehan Stress Vulnerability Scale 
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و روایی سازه مورد تأییدی را برای این ابزار گزارش  39/2( ضریب آلفای کرونباخ 5939)
( ضریب آلفای کرونباخ برای 5964ضایی و رسولی )در پژوهش آهنگرزاده ر .کرده است
ها جهت بررسی روایی محتوایی مقیاس از گزارش شد. در پژوهش آن 30/2این ابزار 

روش تعیین شاخص روایی محتوایی استفاده شد که شاخص روایی محتوایی مقیاس در 
 67/2و  69/2، 36/2ها مربوط بودن، واضح بودن و ساده بودن به ترتیب هر یک از حیطه

ق از طری آوریتابمحاسبه شد. در پژوهش حاضر اعتبار پرسشنامه  SCVI 63/2و مقدار 
 برآورد شد. 61/2آلفای کرونباخ 

های ( که با هدف سنجش اراده5665و همکاران ) 0. مقیاس امید اِسنایدر5مقیاس امید
مقیاس قدرت گویه است که دو خرده 50شامل  شدهساخته هدفمندهای و طرح هدفمند

تا کامالً درست=  5از کامالً غلط=  یاچهاردرجهرا در یک طیف  یابیراهاراده و قدرت 
است  569و حداکثر نمره  50در این پرسشنامه حداقل نمره  .دهدمورد ارزیابی قرار می 4

( ضریب آلفای کرونباخ برای 5665و پرسشنامه خط برش ندارد. اِسنایدر و همکاران )
بینی و قدرت پیش 2/ 73و  74/2 به ترتیبهای قدرت اراده و قدرت راهیابی مقیاسخرده

عنوان ای توسط این مقیاس را بههای معطوف به هدف و راهبردهای مقابلهفعالیت
شاخصی از روایی همگرا و واگرا مناسب گزارش کردند. شهنی ییالقی، کیانپور قهفرخی، 

های قدرت مقیاسلفای کرونباخ برای خرده( ضریب آ0250و همکاران ) 9مکتبی، نیاسی
این  یدوعاملگزارش کردند. ساختار  32/2و  99/2 به ترتیباراده و قدرت راهیابی 

( مورد تأیید 0250مقیاس با استفاده از تحلیل عاملی در مطالعه شهنی ییالقی و همکاران )
آمد. در پژوهش به دست  42/2تر از ها بزرگقرار گرفته است و بار عاملی همه گویه

 برآورد شد. 99/2حاضر اعتبار پرسشنامه امید از طریق آلفای کرونباخ 
صورت گروهی در داخل کالس در حضور کننده هر کالس بهدانشجویان شرکت

را تکمیل کردند. در این پژوهش  هاپرسشنامهگر با رعایت نظم و سکوت پژوهش
مالحظات اخالقی شامل اخذ رضایت آگاهانه، تضمین حریم خصوصی و رازداری رعایت 

 4های متناقض و عدم تکمیل پاسخنامه و پرسشنامه به دلیل پاسخ 42شد. پس از حذف 
ار فزاوسیله تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرمکننده پرت، الگوی ساختاری بهشرکت

 و برآورد بیشینه احتمال انجام شد. 4آموس هفت

                                                                                                                                        
1. Hope Scale 

2. Snyder, C. R., et al. 

3. Shehni-Yailagh, M., Kianpour Ghahfarkhi, 

F. Maktabi, G. H., Neasi, A., & Samavi A. 

4. analysis of moment structures (AMOS) 
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 هاافتهی
ها مرد درصد( از آن 4/99نفر ) 597دانشجو شرکت داشتند که  452در پژوهش حاضر 

 99درصد( حسابداری،  6/40نفر ) 579درصد( زن بود. رشته تحصیلی  9/99نفر ) 079و 
 7/09نفر ) 67درصد( مهندسی ژنتیک،  9/3نفر ) 94درصد( میکروبیولوژی،  5/59نفر )

درصد(  5/4نفر ) 57درصد( علوم اجتماعی بود و  6/4نفر ) 02شناسی، درصد( روان
 ند. رشته خود را مشخص نکرده بود

 پژوهش متغیرهای بین همبستگی ضرایب و استاندارد انحراف، میانگین. 1 جدول

 6 3 7 9 1 4 9 0 5 متغیرهای پژوهش
 -شناختیروان هیسرما

 امید

-         

 -شناختیروان هیسرما
 آوریتاب

**
15

3
/2 

-        

 -شناختیروان هیسرما
 بینیخوش

**
14

1
/2 

**
17

5
/2 

-       

یزه انگ -تحصیلی زهیانگ
 درونی

**
93

0
/2 

**
99

4
/2 

**
99

5
/2 

-
      

یزه انگ -تحصیلی زهیانگ
 بیرونی

**
92

5
/2 

**
01

2
/2 

**
07

4
/2 

**
99

1
/2 

-     

 -تحصیلی زهیانگ
 انگیزگیبی

**
45

9
/2-

 

**
06

4
/2-

 

**
04

4
/2- 

**
44

0
/2-

 

**
92

1
/2- 

-    

 -ی تحصیلیفرسودگ
 خستگی تحصیلی

**
09

5
/2- 

**
00

6
/2-

 

**
01

1
/2- 

**
41

4
/2-

 

**
01

9
/2-

 

**
17

2
/2 

-   

 -ی تحصیلیفرسودگ
 عالقگی تحصیلیبی

**
03

7
/2- 

**
07

9
/2-

 

**
04

2
/2- 

**
10

2
/2-

 

**
99

0
/2-

 

**
92

4
/2 

**
70

2
/2 

-  

 -ی تحصیلیفرسودگ
 ناکارآمدی تحصیلی

**
45

4
/2-

 

**
56

7
/2- 

**
04

9
/2- 

**
91

4
/2-

 

**
01

3
/2-

 

**
46

1
/2 

**
40

3
/2 

**
43

1
/2 

- 

/67 میانگین
06 

26/
96 

29/
53 

11/
19 

07/
90 

20/
52 

15/
50 

32/6 

47/
54 

 37/1 انحراف استاندارد

70/
02 

06/4 

29/
54 

22/
54 

94/1 

00/4 

13/9 

22/4 

25/2>P**، 21/2>P* 
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 های بین خرده متغیرهاهمبستگی میانگین، انحراف استاندارد و دهدنشان می 5جدول 
 دهد.را نشان می

 پژوهش متغیرهای واریانس تورم و تحمل ضریب، چولگی، کشیدگی. 2 جدول

 تورم واریانس ضریب تحمل کشیدگی چولگی متغیر
 340/5 149/2 -492/2 -995/2 امید -شناختیروانسرمایه 

 797/5 179/2 -592/2 245/2 آوریتاب -شناختیروانسرمایه 
 799/5 179/2 -049/2 -291/2 بینیخوش -شناختیروانسرمایه 

 540/0 497/2 033/2 -010/2 انگیزه درونی –انگیزه تحصیلی 

 302/5 146/2 242/2 -153/2 انگیزه بیرونی –انگیزه تحصیلی 

 451/5 727/2 533/2 -317/2 انگیزگیبی –انگیزه تحصیلی 
 متغیر مالک متغیر مالک -495/2 032/2 خستگی تحصیلی -فرسودگی تحصیلی
 متغیر مالک متغیر مالک -427/2 941/2 لیعالقگی تحصیبی -فرسودگی تحصیلی
 متغیر مالک متغیر مالک 022/5 132/2 ناکارآمدی تحصیلی -فرسودگی تحصیلی

از  کدامهیچهای مربوط به چولگی و کشیدگی دهد که شاخصنشان می 0جدول 
و ارزش  52ها باالتر از ارزش عامل تورم واریانسو عبور نکرده  ± 0متغیرها از مرز 
 .نیست 52/2تر از متغیرها کوچکضریب تحمل 

دار نمو و های فاصله مهلنوبایس و ترسیم منحنی توزیع آندر ادامه استفاده از نمره
ر بین د، نشان داد که ترکیب متغیرهای پیش5های استانداردشده خطاهاپراکندگی واریانس

 پژوهش هایها در بین دادههمگنی واریانسمفروضه تبیین متغیر مالک نرمال بوده و 
 حاضر برقرار است.

گیری های تحلیل چگونگی برازش مدل اندازهبه دنبال ارزیابی مفروضه
((957/91=(3=df، 429=N،) 2 ،696/2=CFI ،679/2=GFI ،603/2=AGFI ،

260/2=RMSEA 399/92))( و مدل ساختاری=(05=df ،429N=) 2، 671/2=CFI، 
696/2=GFI، 699/2=AGFI  293/2و=RMSEA) الزم به  قرار گرفت. موردبررسی

برای  5/2تر از ( مقادیر کوچک5669) 0توضیح است که منطبق بر دیدگاه برون و کودک
RMSEA مدل با داده است. قبولقابلگر برازش بیان 

                                                                                                                                        
1. standardized residuals 2. Browne, M. W., & Cudeck, R. 



 3189 پاییز/ 64ی آموزشی/ شماره هانظامپژوهش در   19

 گیری پژوهش در تحلیل عاملی تأییدی. پارامترهای مدل اندازه3جدول 

 گرنشان -متغیرهای مکنون
بار عاملی 

 استاندارد نشده

 بار عاملی
 استاندارد

خطای 
 استاندارد

نسبت 
 بحرانی

   773/2 5 امید -شناختیروانسرمایه 

 492/50** 090/2 704/2 016/9 آوریتاب -شناختیروانسرمایه 

 139/50** 211/2 741/2 967/2 بینیخوش -شناختیروانسرمایه 

   324/2 5 خستگی تحصیلی -فرسودگی تحصیلی

 734/54** 299/2 374/2 604/2 عالقگی تحصیلیبی -فرسودگی تحصیلی

 229/50** 213/2 951/2 966/2 ناکارآمدی تحصیلی -فرسودگی تحصیلی

 25/2> P** 

گیری گیری از توان الزم برای اندازهگرهای مدل اندازهدهد نشاننشان می 9جدول 
 و فرسودگی تحصیلی برخوردارند. شناختیرواندو متغیر سرمایه 

 ساختاری مدل در پژوهش متغیرهای بین مستقیم و کل مسیر ضرایب. 4 جدول

 b S.E β P مسیرها

 225/2 -477/2 212/2 -947/2 فرسودگی تحصیلی -شناختیروانسرمایه  اثر کل

 اثر مستقیم

 441/2 -212/2 215/2 -297/2 فرسودگی تحصیلی -شناختیروانسرمایه 
 225/2 106/2 579/2 199/5 انگیزه تحصیلی درونی -شناختیروانسرمایه 
 225/2 409/2 574/2 014/5 یانگیزه تحصیلی بیرون -شناختیروانسرمایه 

 225/2 -466/2 299/2 -136/2 انگیزگی تحصیلیبی -شناختیروانسرمایه 
 225/2 -929/2 254/2 -271/2 یفرسودگی تحصیل -انگیزه تحصیلی درونی
 542/2 230/2 254/2 202/2 یلیفرسودگی تحص -انگیزه تحصیلی بیرونی

 225/2 922/2 290/2 972/2 یفرسودگی تحصیل -انگیزگی تحصیلیبی
اثر 

 غیرمستقیم
 225/2 -409/2 296/2 -952/2 فرسودگی تحصیلی -شناختیروانسرمایه 

 و شناختیرواندهد که ضریب مسیر غیرمستقیم بین سرمایه نشان می 4جدول 
  (.P ،409/2-=β <25/2معنادار است ) 25/2فرسودگی تحصیلی منفی و در سطح 
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 ، انگیزش تحصیلی وشناختیروان. مدل ساختاری پژوهش در تبیین روابط بین سرمایه 2شکل 

 فرسودگی تحصیلی
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زه های انگی، مؤلفهشناختیروان. ضرایب مسیر غیراستاندارد غیرمستقیم بین سرمایه 5جدول 

 تحصیلی و فرسودگی تحصیلی

 a aSE b bSE a*b abSE Z مسیرها
لی انگیزه تحصی) شناختیروانسرمایه 

 فرسودگی تحصیلی )درونی
199/5 579/2 271/2- 254/2 5570/2- 2011/2 169/4- 

 انگیزگیبی) شناختیروانسرمایه 
 فرسودگی تحصیلی )تحصیلی 

136/2- 299/2 972/2 290/2 0576/2- 2926/2 210/7 

، p ،13/0 < Z<25/2) یدرونای انگیزه تحصیلی نقش واسطه دهدنشان می 1جدول 
5570/2-=a*b) و بی( 25/2انگیزگی تحصیلی>p ،13/0 < Z ،0576/2-=a*b ) منفی و

 معنادار بود.  25/2در سطح 

 گیریبحث و نتیجه
صورت انگیزگی تحصیلی بهنتایج پژوهش حاضر نشان داد انگیزه تحصیلی درونی و بی

  کند.یگری مبر فرسودگی تحصیلی را میانجی شناختیروانمنفی و معنادار اثر سرمایه 
 هیسرما هایلفهؤمتوان گفت های حاصل از پژوهش حاضر مییافته یینتبدر 

 یهااز مجموعه مؤلفه شناختیروان هیافزایی هستند و کل سرماهم یدارا شناختیروان
دا هوی جندانی، ییرضا) است ترشی( بینیبو خوش آوریتاب ،امید ،یخودکارآمد) خود

های روشن تواند به دانشجویان کمک کند که هدفامیدواری می (.5964 سماواتیان، و
و آنان را  کنندها ایجاد مسیرهای متعددی را برای رسیدن به این هدف تعیین کنند و

 هایی برای غلبه برچالش عنوانبهو موانع را  کنندهایشان را دنبال برانگیزانند تا هدف
 (.0251، 5تانگبندی کنند )ها از نو چارچوبآن

زا را شرایط تنشتوانند آوری هستند بهتر میدر این میان، دانشجویانی که دارای تاب
های منطقی شرایط دشوار را حلهای سازگارانه کنترل کرده و با اتخاذ راهبا کمک مهارت

عهد آور قادرند تمدیریت کنند و از این طریق به نتایج دلخواه برسند. همچنین افراد تاب
یی فت باالپیشر درنتیجهرا تقویت کنند و رفتار انگیزشی را افزایش دهند و  اهدافشانبه 

 (.0221، 0کسب کنند )بال

                                                                                                                                        
1. Tong, E. M. W. 2. Ball, S. A. 
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بینی تحصیلی نسبت به مدرسه خود دارند، اغلب رفتار دانشجویانی که احساس خوش
ود، ششان توصیف میهایی چون دلبستگی، درگیری و تعهد نسبت به مدرسهها با واژهآن

ترس در دس یآسانبه گفتگواعتقاد دارند معلمان همیشه آماده کمک کردن هستند و برای 
ه انگیز ارائو چالش توجهجالبهای هایی که فعالیتستند و این دانشجویان در محیطه

 (.5969مرادی، واعظی، فرزانه و میرزایی، ) رسندتر به موفقیت میبیش احتمالبهشوند، می
ارزیابی و  و خودواکنشی به یخود داور، یخود بازنگرطریق یادگیری  دانشجویان از

وند و شبین میبه آینده خوش یتیخود تقو کنند و از طریقمی نظارت رفتار خود اقدام
 .(5967و همکاران،  گرشاسبی) کنندخودپنداره مثبتی به خود پیدا می نیز

و  یچگونه عوامل اجتماع که مسئله متمرکز است نیبر ا یگرنییخودتع زشیانگ
و  یستیافراد و بهز یآغازگر بازدارنده حس اراده و ایو  کنندهیلتسه تواندیم یفرهنگ

-(. نظریه خودتعیین5969متقی، یزدی، بنی جمالی و درویزه، ) عملکرد آنان باشد تیفیک

ستگی، شای-بنیادین برخوردارند  شناختیروانکند که افراد از سه نیاز پیشنهاد می گری
 هایرویه ارتقاء باعث اساسی نیازهای این از خودمختاری و در رابطه بودن. رضایت

 سالمت که منجر به است درونی خودمختارانه و انگیزش هایحالت و مطلوب زشیانگی
-طیمح(. 0251، 5شود )دسی و ریانبیرون می جهان با مؤثر تعامل و تسهیل شناختیروان
 هنیمو خودمختار ز یدرون زشیانگ ختنیبا برانگ ،یطلبو استقالل خودمختاریی حام های

بلوچی، کارشکی، آهنچیان، ناصریان  )ارفع کنندیم را فراهم شناختیروان ازهاییتحقق ن
های نظریه یکی از خرده نظریه ،0بر اساس نظریه ارزیابی شناختی(. 5961زاده، افشاری و

درونی شود  انگیزش منجر بهتواند گری، داشتن ادراک شایستگی به تنهایی نمیخودتعیین
)خودمختاری( به حفظ و باال بردن انگیزش درونی  گرانهبلکه تجربه رفتار خودتعیین

برای دستیابی به سطوح باالی انگیزش درونی افراد باید  دیگرعبارتبهکند. کمک می
. بر (0222دسی و ریان، ) رضایت از هر دو نیاز شایستگی و خودمختاری را تجربه کنند

 د درباره پیامدهای احتمالیانتظار انگیزش در آغاز برآیند باورهای افرا -پایه نظریه ارزش
دهند. افراد زمانی برای انجام تکالیف ها به پیامدها میها و ارزشی است که آنکنش

یامدها پ کهیهنگامبا ارزش باشد. اما  هاآنشوند که پیامد مورد انتظار برای برانگیخته می
داشت.  تری خواهندها ارزش نداشته باشد برای انجام تکالیف آمادگی کمبرای آن

                                                                                                                                        
1. Deci, E. L., & Ryan, R. M. 2. cognitive evaluation theory 
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-اند، چون این باورها، انتظارات را تعیین میانتظارهای پیامد با باورهای کارآمدی مرتبط

که  هایشان از کاریپیامد مورد انتظار انسان وابستگی زیادی از داوری کهازآنجاییکنند و 
 ( و احتماالً حالتی از انگیزش درونی5960توانند انجام بدهند دارد )روحی و همکاران، می

ی سو انگیزش دروندر یک کهطوریبهانگیزشی را در دو سوی پیوستار فراهم آورد و بی
انگیزگی قرار دارد و پیشرفت یا عدم پیشرفت در مدرسه و و در سوی دیگر آن بی

 شود.درنهایت فرسودگی را منجر می
 آوریجمعهای پژوهش حاضر استفاده از ابزار خودگزارشی برای از جمله محدودیت

های مایهسر با های حاصل از پژوهش حاضر فرسودگی تحصیلیها بود. براساس یافتهادهد
 برنامه یک ، ایجادروازایندارد؛  همبستگی و انگیزش دانشجویان شناختیروان

 از ار هاآن تا کند جلوگیری فرسودگی تحصیلی افزایش از است ممکن جویانهمداخله
 بر رگذارتأثی عوامل با شناسایی .بخشد نجات ناکارآمدی و عالقگیبی هیجانی، خستگی
 ریزیامهبرن جهت در مناسب رویکردی تواندانشجویان، می تحصیلی عملکرد و پیشرفت

 ممکن تایجن بهترین بتوان آن وسیلهبه کرد تا ایجاد آموزشی هایبرنامه تکامل و توسعه و
 زد. رقم دانشجویان برای هم و موردنظر آموزشی توسعه برای هم را

 منابع
(. ساخت 5961زاده، ای. )افشاری آهنچیان، م. ر.، ناصریان، ح.، و کارشکی، ح.، بلوچی، ف.، ارفع

ریه نظ بر اساسو اعتباریابی مقیاس نیاز پژوهشی معلمان مقطع متوسطه شهر مشهد 
 .44-07(، 04)55رویکردهای نوین آموزشی، گری. خودتعیین

سنجی نسخه فارسی های روان(. بررسی ویژگی5964س.، و رسولی، م. )آهنگرزاده رضایی، 
اری مجله دانشکده پرستدیویدسون در نوجوانان مبتال به سرطان.  -کانر آوریتابمقیاس 

 .747-496(، 6)59و مامایی ارومیه، 
انگیزه  یگربا میانجی شناختیروان(. بررسی تأثیر سرمایه 5969شاه، ای. )راد، الف.، و ملکایرجی

 .72-15(، 04)9ابتکار و خالقیت در علوم انسانی، پیشرفت بر خالقیت دانشجویان. 
و  ،.محمود دیس ی،فیلط ،.نینسر ی،می، عظ.اشرف السادات ،میحک ،.میمر، خشنده باورسادب

 دگاهیو عوامل مرتبط با آن از د یلیتحص زهیانگ یبررس (.5964) .نیحسی، قالوند
پژوهش در آموزش علوم اهواز.  شاپوریجند یدانشگاه علوم پزشک یپرستار انیدانشجو
 .44-91(، 5)7، پزشکی
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گزارش پژوهشی، ، آوریتابسنجی فرم فارسی مقیاس های روانویژگی (.5939) .، م. عبشارت
 .دانشگاه تهران

 یشناختروانرابطه فرسودگی تحصیلی، سرمایه (. 5961) .لفا ،رجبیو ، ع. ،، بیانی. الف.ع، بیانی
و امیدواری به اشتغال با سالمت روانی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 .47-42(، 1)1، فصلنامه مدیریت ارتقای سالمت. آزادشهر: یک تحلیل مسیر
زا در دانشجویان ساخت و اعتباریابی مقیاس عوامل استرس(. 5974، ر. )شهریریپوالدی 

 کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز. نامهپایاندانشگاه شهید چمران اهواز. 
 و شناختیروان توانمندسازی (. مفهوم5964ح. ) سماواتیان، ر.، و هویدا، م.، جندانی، ییرضا

 .30-97(، 5)52رویکردهای نوین آموزشی، معلمان.  شناختیروان سرمایه با آن رابطه
ح.  م. ت.، و رحمانی، بادله، ع. ر.، دگلی،بی شعوری الف.، بطحایی، آسایش، ح.، ق.، روحی،

 علوم دانشجویان از گروهی بین در تحصیلی انگیزه و کارآمدی خود (. ارتباط5960)
 .15-41، (5)3یزد،  پزشکی علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز فصلنامهپزشکی. 

(. بررسی ارتباط انگیزش و 5969پور، ح.، شعبانی، ی.، و هوشمند، ای. )زرع گر، م.، ابراهیمی
جله مفرسودگی تحصیلی در دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد. 

 .12-42(، 5)4 ،یراهبردهای توسعه در آموزش پزشک
 یزهبر انگ رفتاری -انگیزشی یچندبعد مداخالت (. تأثیر5969پسند، س. )زمانی، م.، و طالع
ین رویکردهای نوهفتم.  پایه دختر آموزان دانش تحصیلی انگیزه و عملکرد پیشرفت،
 .526-60(، 01)50آموزشی، 

نقش سرمایه (. 5961)ن.  ،یوسفی .، ور ،، قاسمی جوبنه.س ،صادق محبوب .،ز، سلطانی
ای راهبردهپژوهشی  -دوماهنامه علمی. در فرسودگی تحصیلی دانشجویان شناختیروان

 .590-519(، 0)6، آموزش در علوم پزشکی
گرایی با فرسودگی به بررسی رابطه کمال(. 5969)ر.  ،ارشادیو ، لف.ا، رستگار م. ح.، ،صیف

 .49-94(، 0)6، پژوهش در آموزش علوم پزشکی. واسطه درگیری تحصیلی
 اب تحصیلی فرسودگی بین رابطه تعیین (.5961) .ف بیرانوند، و نقی ع.، فرهادی، ع.، پور،قدم

 در شپژوه. لرستان پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان در تحصیلی عملکرد و اشتیاق
 .93-92(، 0) 3پزشکی،  علوم آموزش

هنجاریابی، پایایی، و روایی (. 5931) ، م.خدابخشی و ، ح. ر.،عریضی سامانی، م. ب.، کجباف
در شهر  یابی، و افسردگی تسلط خودبینی، بینی و بررسی رابطه بین خوشمقیاس خوش

 .93-15(، 5-0)0، شناختیروانمطالعات . اصفهان
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خودتنظیمی بر  یهاآموزش مهارت ریتأث (.5967. )ع، زادهتقی ی.، وا ،، خرسندلف.ا، گرشاسبی
 .انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشجویان پرستاری در درس زبان انگلیسی

 .6-5(، 5)52، پژوهش در آموزش علوم پزشکی
(. نقش مسند مهارگری 5964لطفی عظیمی، الف.، افروز، غ. ع.، درتاج، ف.، و نعمت طاوسی، م. )

های پژوهش در نظامآموزان. بینی انگیزش تحصیلی دانشو خودکارآمدی در پیش
 .53-5(، 95)6آموزشی، 

 تحصیلی بینیشخو (. رابطه5969مرادی، ک.، واعظی، مظفرالدین.، ف، محمد.، و میرزایی، م. )
شهر  6و  9مدارس متوسطه پسرانه مناطق  آموزاندانش بین در تحصیلی پیشرفت با

 .32-96(، 1)0شناسی، علوم تربیتی و روانتهران. 
 باورهای رابطه در انگیزگیبی گرایانهمیانجی (. نقش5969ح. ) ناصری، ف.، و کارشکی،

 لومع در آموزش ایرانی مجلهتحصیلی.  فرسودگی و تحصیلی پیشرفت انگیزشی،
 .574-599(، 76)57پزشکی، 

 جویاندانش تحصیلی فرسودگی با یادگیری تجارب کیفیت بین (. رابطه5933ع. ز. ) نعامی،
 .557-594(، 9) 1 ،شناختیروانمطالعات اهواز.  چمران شهید دانشگاه ارشد کارشناسی
(. نقش اهداف پیشرفت، انگیزش تحصیلی 5965ای، ج. )علی لواسانی، م.، و اژهویسانی، م.، غالم

(، 0) 59 شناسی،مجله روانو راهبردهای یادگیری بر اضطراب آمار: آزمون مدل علی. 
540-592. 
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