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 مقدمه 

ای مرهون نظام آموزشي آن جامعه است. بر رشد و بالندگي هر جامعه   

را  خود ملي درآمد از توجهي قابل مبالغ کشورها ساله همه اساس، این

موجب  که دارند وجود عوامل از بعضي کنند. امامي ليعا آموزش صرف

 این پدیده، علل بررسي در شوند.مي  گذاریسرمایه این از بخشي رفتن هدر

 به تواندانشجویان، مي تحصيلي عملکرد بر تأثيرگذار عوامل جمله از

 مهمي های روانشناختيویژگي جمله از .(1)کرد اشاره روانشناختي عوامل

 قرار رـتحت تأثي را (Academic Performances) يـحصيلت عملکرد که

 است. (Academic Motivation) انگيزش تحصيلي دهد،مي

را پيش شرط  (Motivation) شناسي یادگيری، انگيزهنظران روانصاحب 

 انجام به را انسان که است دروني انگيزش حالت (.2) دانندیادگيری مي

  ( Fidan & Ozturk) فيدن و اوزتورک (.3) کندمي ترغيب خاصي فعاليت

عنوان نيرویي که فرد را برای رسيدن به سطح باالیي از انگيزش را بهنيز 

 از.(4)اندکند، تعریف کردهموفقيت و عملکرد و غلبه بر موانع عمل مي

برای  و است کليدی مفاهيم از یکي انگيزش معلمان، و روانشناسان دیدگاه

انگيزش اساس یادگيری (. 5) رودمي کاربه عملکرد مختلف سطوح توضيح

کننده شکست و موفقيت محسوب ترین عوامل تعييناست و یکي از مهم

 اتمام به برای را الزم تحرک دانشجویان تحصيلي انگيزش با (.6) شودمي

 از معيني درجه به دستيابي یا  هدف به نيل تکليف، یک موفق  رساندن

 به بتوانند نهایتاً تا کنندمي د پيداخو کار در (Competency) شایستگي

(. 7) گردند نایل تحصيلي و پيشرفت یادگيری امر در الزم موفقيت

که یادگيرندگان برای یادگيری انگيزه الزم را داشته باشند، فرایند هنگامي

تر گشته، اضطراب کاهش تسهيل شده، مطالب رواناستاد و دانشجو ارتباط 

تواند در اختالل در انگيزش مي. یابندنمود ميیافته و خالقيت و یادگيری 

سطح احساسات و رفتار سبب بروز مشکالتي شده و مقدمات بدبيني، 

و مشکالت رواني و هم  ( Depression) ، افسردگي(Anxiety) اضطراب

آورد و گير در عملکرد فردی، اجتماعي و شغلي را فراهم چنين افت چشم

از آنجائي  (.8) نيز تاثير منفي گذارد بر روی عملکرد تحصيلي دانشجویان

گذارند و پيشرفت که عوامل انگيزشي بر پيشرفت تحصيلي تأثير مي

پزشکي با سـالمت کـل جامعـه ارتباط دارد. علوم تحصيلي دانشجویان 
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 دسترسی آزاد                                                              مقاله پژوهشی اصیل 

 طالعه م  لذا .است  رواني و جسمي سالمت و سازگاری  موجب و برساند  اوج به را دانشجو ذهني  بهزیستي و مندیرضایت تواندمي اميد زمینه و هدف: 

 . شد انجام  قم پزشکي علوم  دانشگاه  دانشجویان بين در تحصيلي  وضعيت و  انگيزش  فرسودگي، با اميد  باورهای  ارتباط تعيين  هدف با  حاضر

 ب حس  بر نسبتي  ایبقهط تصادفي  گيری نمونه روش  به  دانشجو 261 شامل اینمونه  ،1396  سال  در همبستگي توصيفي  پژوهش  این در روش بررسی: 

 Berso et) همکاران برسوو  تحصيلي فرسودگي  ، ( Snyder et al)همکاران و اسنایدر اميد  باورهای  پرسشنامه  طریق  از ها داده. شدند انتخاب  ت جنسي

al )همکاران والرندو تحصيلي انگيزش و (Vallerand et al )پيرسون، همبستگي ضریب هایآزمون  از استفاده با اطالعات سپس. شد  آوریجمع  

 . گرفتند  قرار  تحليل و  تجزیه مورد گام  به  گام   هشيوبه هچندگان  رگرسيون و  مستقل t  مونزآ 

  ميانگين  بين و  معناداری  و  منفي ی رابطه تحصيلي فرسودگي با  آن  هایمقياس خرده و  اميد  باورهای  مقياس کل ی نمره بين  که  داد نشان  نتایج  ها: یافته

 و  اميد باورهای  کل ی نمره ميانگين بين  اما . داشت وجود معناداری و مثبت  طه راب تحصيلي انگيزش با  آن بعادا  تمام  و  اميد ورهایبا مقياس کل  ینمره

  فرسودگي  تنها که داد نشان چندگانه  رگرسيون  تحليل از  حاصل  نتایج  نهایت، در. نشد  مشاهده  معناداری یرابطه تحصيلي  وضعيت با آن های مقياس خرده

 . ستند ه اميد  یباورها  کننده  بيني پيش  ینادار عم  و  منفي  شکل به ليتحصي

.  دارند تحصيلي  فرسودگي مقابل  در  کمتری پذیری  آسيب  و بيشتر  تحصيلي  انگيزش  اميدوار، دانشجویان مطالعه  این  های یافته براساس  گیری: نتیجه

  فرسودگي  و افزایش  را دانشجویان تحصيلي زشانگي  ،دانشجویان  اميدواری سطح  افزایش با تا بکوشند بایستي دانشگاه مسؤوالن و اساتيد بنابراین

 . دهند  کاهش  را  هاآن تحصيلي

 . پزشکی علوم دانشجویان تحصیلی،  وضعیت  تحصیلی،  انگیزش  و تحصیلی فرسودگی  امید،  باورهای  :واژگان کلیدی

https://orcid.org/0000-0003-2828-9347
https://orcid.org/0000-0002-2211-3044
https://orcid.org/0000-0002-7988-9038


 27                  محمدی و همکاران

 98 پاییز ،35 یشماره ،12 یدوره پزشکی، علوم در آموزش یتوسعه  یمجله 

های آموزشـي بایـد بـر تـالش خود در جهت ارتقاء بدیهي است که نظام

يـر، فرادهنده و محيط و امکانات های مربوطه یعني فراگآموزش و مؤلفه

 سرمایه ترینمهم پزشکي علوم هایرشته (. دانشجویان9)فزایندبيآموزشي 

 شوند.مي محسوب ملي سرمایه یک بلکه پزشکي یجامعه برای تنها نه

 و دانشجو هایفعاليت محرک نيروی عنوانبه تحصيلي انگيزش اصوالً

 جهت در تالش هرگونه لذا شود.مي محسوب حرکت دهندهجهت عامل

 .(7) بود خواهد اهميت با و موثر بسيار فراگيران در محرکه نيروی تقویت

-زمينه که دانشجویان عملکرد افتو  انگيزش کاهش مهم عوامل یکي از 

کاهش  افسردگي، پيشرفت، و کاهش رشد چون منفي پيامدهای ساز

(. 10) اشدبمي تحصيلي فرسودگي ،است (Mental health) رواني سالمت

 به آموزشي هایموقعيت در (Academic Burnout) فرسودگي تحصيلي

 و بدبينانه نگرش و حس رشد مطالعه، مربوط به الزامات از ناشي خستگي

 شخصي پيشرفت احساس نيز و درسي به مطالب نسبت حساسيت بدون

 نشان پيشين مطالعات (.11دارد) اشاره و تحصيلي درسي امور در ضعيف

 تحصيلي عملکرد با دانشجویان، در تحصيلي د فرسودگيانداده

 درس به عالقه و (Lack of Passion)اشتياق ، فقدان(12)ضعيف

-و کمال ورزیتعلل، (14)( Test anxiety) اضطراب امتحان (،13) خواندن

، Procrastination and Academic perfectionism (15)))تحصيليگرایي 

 به با توجه  ارتباط دارد. (16)(  Intrinsic motivation)  دروني انگيزش فقدان

 دنبالبه امروزه پژوهشگران فرسودگي، از ناشي یذکرشده پيامدهای

 آموزشي معضل این مقابله با یا ایجاد در تأثيرگذار عوامل شناخت

 که دهد مختلف رخ هایعلت به تواندمي تحصيلي فرسودگي  (.  17)هستند

یکي  رسد اميد،مي نظردارد. به آن کنترل رد مهمي نقش عوامل این شناخت

 آن به و فرسودگي تحصيلي دارد در توجهي قابل که نقش عواملي است از

 یهمچنين اميد از متغيرهایي است که اخيراً در حوزهاست.  شده توجه کم

های مختلف، از جمله تحصيل مورد توجه واقع عملکرد موفق در زمينه

 (. 18) دارد تحصيلي گيزشان با نزدیکي شده و ارتباط

یک  عنوانبه که اخيراً است شناختي ـ انگيزشي یک ساختار (hope) اميد

 برای حمایتي یک عامل عنوانبه است ممکن که بالقوه روانشناختي نيروی

 توجه مورد باشد، سودمند ناسازگار زندگي رویدادهای با رویارویي در افراد

 و تحرک برای عاملي مهم اميد المي،اس بينش و نگرش است. در گرفته قرار

 است. طغيان و خودکشي افسردگي، از دوری برای مانعي و زندگي و تالش

 را آن شمرد،بر مي بشر زندگي و حرکت در مهم عاملي را اميد قرآن کریم،

 (. 19) دهدعملي سوق مي اکار ی سوی به را وی که داندمي عاملي

 دارد عقيده آن، بر مبتني درمان و اميد یگذار نظریهبنيان (Snyder) اسنایدر

 راهبردی تفکر الزامي است: تفکر نوع دو وجود اميد برای ایجاد که

 یا تفکر راهبردی(.Agency) ( و تفکر عاملPathway) یا مسير( گذرگاه)

شناسایي،  برای فرد توان و ی ظرفيتدهنده نشان و اميد شناختي جزء  مسير

 تفکرات واقع (. در20) هدف است سمت به مسيرهایي ایجاد و خلق

 را گوناگوني محتمل مسيرهای فرد کند کهمي اشاره شناخت این به گذرگاه

جزء  عامل تفکر (.21) دارد مدنظر شده تعيين به اهداف رسيدن برای

-مي بر این مسيرها از استفاده برای را خود فرد که است اميد انگيزشي

 تحمل و به شروع قادر که دهدمي اطمينان شخص ( و به20) انگيزانند

 تفکرات است. خاص هایکردن گذرگاه دنبال برای ضروری هایتالش

 و شروع برای هاآن توانایي مورد در را افراد مستقيم شناخت طوربه عامل

دای، هانسون، مالتدی، (. 22کند)مي منعکس هدفگرا تحمل رفتارهای

در یک   (Day, Hanson, Maltby, Proctor & Wood) پرکتور و وود

به  ور منحصرطولي سه ساله به این نتيجه رسيدند که اميد به طی مطالعه

های قبلي دانشجویان است و فردی فراتر از هوش، شاخصيت و پيشرفت

 .(23) دارد بيني پيشرفت بعدی دانشجویان را توانایي پيش

تحصيلي نشان داد که بين اميدواری و عملکرد  (Sapio)نتایج پژوهش ساپيو

ی معنادار وجود دارد و افراد اميدوارتر اهداف بيشتر و به دنبال آن رابطه

و  همچنين، پژوهش عجم اکرامي. (24) پيشرفت بيشتری خواهند داشت

و   (hope to work) نشان داد که بين متغيرهای اميد به کارهمکاران 

 داردی منفي معناداری وجود انگيزش تحصيلي و فرسودگي تحصيلي رابطه

نشان داد که بين زادگان و همکاران عيسي. در همين راستا، پژوهش (25)

. همچنين، (26) ی مثبت معنادار وجود دارداميد و عملکرد تحصيلي رابطه

نيز نشان داد که بين اميدواری و انگيزش و همکاران  کيافر نتایج پژوهش

 چام و گان (. ژانگ،20) ی مثبت معنادار وجود داردتحصيلي رابطه

(Zhang, Gan and Cham)  انگيزش و تحصيلي فرسودگي پژوهشي در 

 که داد نشان نتایج و کردند بررسي چيني، دانشجویان بين در را تحصيلي

 (.27) دارند هم با منفي همبستگي تحصيلي انگيزش و تحصيلي فرسودگي

 اهداف سوی به حرکت برای اراده به خواستن یانگيزه سو یک از اميد، در

است.  نهفته اهداف حصول برای مناسب هایراه بررسي دیگر، از طرف و

 باعث و است مکانيزم حمایتي یک عنوانبه زندگي در اميد کارکرد بنابراین،

 اميد  (.28)  شودمي انسان (Quality of Life)  زندگي کيفيت پيشرفت و رشد

 اهداف به که درندا کامل اطمينان اميدوار افراد که کندمي تأکيد نکته این بر

 بيشتر مثبت افکار به منجر کامل اطمينان همين رسيد. خواهند شانآینده

 به وجود را مثبت هيجانات و بيشتر یهانگيز نيز مثبت افکار و این شودمي

 نظر به چنين لذا، شوند.اهدافش مي به فرد دستيابي به منجر که آورندمي

 و عملکرد تحصيلي بر گيرد،يم سرچشمه اميد از که نگرش مثبتي رسدمي

 (. 22) باشد داشته مثبت تأثير دانشجویان یهانگيز

ترین عوامل افت تحصيلي از مهم اهش انگيزش تحصيلي دانشجویان یکيک

 در (Motivless) انگيزگيبي کهآنجائي از(. 29) آیدشمار ميها بهآن

27 
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 برای جدی تهدید یک مخربش ماهيت خاطر به پزشکي دانشجویان

 دهندهتخفيف یا کنندهپيشگيری تدابير تمام رودمي بشمار پزشکي وزشمآ

 در دانشجویان علوم پزشکي نقش به با توجه باشد. مفيد و مهم تواندمي آن

 در کارآمدتر نتيجه در و ترانگيزه با افراد تربيت تأثير و افراد سالمت مينأت

 نشان پژوهشي هایتهافی این که به توجه با  همچنين و جامعه سالمت ارتقاء 

افزایش  به رو آموزشگاهي مراکز در فرسودگي تحصيلي شيوع که دهدمي

 رنج آن پيامدهای و باال تحصيلي فرسودگي از دانشجویان( و 30)است

از لحاظ بهزیستي فرسودگي تحصيلي  و همچنين(، 31) برندمي

 شتذاروانشناختي و جسماني تأثيرات منفي بر روی دانشجویان خواهد گ

 ضروری ،دارند رابطه تحصيلي فرسودگي باکه  عوامليشناسایي . لذا (32)

 در ویژهبه حوزه در این اندک تحقيقات انجام به توجه با است. همچنين

 پژوهش این قم پزشکيعلوم در دانشگاه مشابه انجام مطالعه عدم کشور و

 يتوضعباورهای اميد با فرسودگي، انگيزش و رابطه  تعيين با هدف

 .قم انجام گرفت پزشکي علوم دانشگاه در دانشجویان تحصيلي

 

 بررسیروش 

 -97 سال تحصيلي در همبستگي توصيفي نوع از مقطعي این مطالعه    

-. روش نمونهانجام شد ، بين دانشجویان دانشگاه علوم پزشکي قم1396

ای« بود. بدین صورت که گيری تصادفي طبقهگيری در این پژوهش »نمونه

دانشجویان  کل آمار دانشگاه، آموزشي معاونت با هماهنگي از پس دابتا

بدست آمد، سپس تعداد کل دانشجویان هر دانشکده به  تحصيل به مشغول

با استفاده از فرمول تفکيک جنسيت تعيين شدند و سپس حجم نمونه 

و به نسبت هایي که باید در هر دانشکده و تعداد پرسشنامه، (7) همبستگي

دانشجو از   261دانشجویان توزیع شود، تعيين شد. در نهایت  ينب تيجنس

 پيراپزشکي، بهداشت مامایي، و پرستاری دندانپزشکي، )پزشکي، دانشکده  6

 ق یپژوهش از طر نیا یهاداده انتخاب شدند. جنسيت نسبت به طب سنتي( و

باورهای  مشخصات دموگرافيک، پرسشنامه مجزا شامل پرسشنامه چهار

 تحصيلي وضعيت آوری شد.جمعفرسودگي تحصيلي و  شيزنگااميد، 

 .گردید تعيين دانشجویان های قبلترم کل معدل طریق  از نيز دانشجویان

 مقياس این :(The Scale of Hope Components) مقياس باورهای اميد

نقل از به1991در سال  اسنایدر توسط بزرگساالن اميد ميزان تعيين جهت

 12 دارای (. این پرسشنامه33) است شده ساخته انشيرمحمدی و همکار

 . بنابراینتـاس (8موافق= تا کامالً 1مخالف= )کامالً ایدرجه 8 سؤال

 که گویدمي سؤال در هر آزمودنيهمچنين   باشد.مي  64تا    8نمرات   یدامنه

تفکر  12و  10، 9، 2 هایکند. سؤالميفکر  چطور خودش به راجع االن

، 3های سنجد و سؤالتفکر راهبردی را مي 8و  7، 4 ،1 هایعامل، سؤال

و   (Kashdan) کاشدنشوند. های انحرافي محسوب ميسؤال 11و  6، 5

را برای کل مقياس و برای تفکر عامل و  82/0ضریب آلفای  همکاران

 و لوپز. (34)دست آوردندبه 66/0و  81/0تفکر راهبردی به ترتيب 

 مقياس نيز همساني دروني کرمانينقل از هب )  Lopez and snyder)اسنایدر

 روش با را آن اعتبار ضریب و 0/ 84تا  74/0کرونباخ  آلفای طریق  از را

 در پژوهش کرماني و همکاران اعتبار.  (35)اندکرده گزارش  80/0بازآزمایي  

 مقياس خرده ، برای86/0اميد   مقياس کل نمره برای کرونباخ آلفای طریق  از

در  (.35آمد) به دست 79/0مسيرها  مقياس خرده و 77/0تفکر عامل 

دست آمده از طریق آلفای پایایي به1393پژوهش کيافر و همکاران در سال 

و  78/0مقياس تفکر عامل  ، برای خرده80/0کرونباخ برای کل مقياس 

در پژوهش حاضر روایي (. 20)شد محاسبه 61/0راهبردی  برای تفکر

ان تأیيد شد. همچنين پایایي کل صصتخمحتوای پرسشنامه زیر نظر م

  محاسبه گردید.  71/0آزمون به روش آلفای کرونباخ 

 همکاران و توسط والرند پرسشنامه این تحصيلي: انگيزش مقياس

(Vallerand et al) (. این پرسشنامه سه 36) است شده رواسازی و طراحي

 يونير، انگيزش ب (Intrinsic motivation) بعد اصلي انگيزش دروني

(Extrinsic motivation) انگيزشيو بي (Motivless)  را مورد بررسي قرار

باشد. حداقل نمره ای ميپرسش هفت گزینه 28دهد. این ابزار دارای مي

به 28-69است. بنابراین کسب نمره  7و حداکثر نمره  1برای هر آیتم 

 113-153 اتمرمنزله انگيزه کم، نبه 70-112انگيزگي، نمرات از منزله بي

عنوان انگيزه باال در نظر گرفته شد. به 154-196انگيزه متوسط و نمرات 

(. 36)دست آوردندبه 71/0والرند و همکاران پایایي کل پرسشنامه را 

 جمعي سوی از تحصيليانگيزش پرسشنامه صوری روایي اوليه ضمن تأیيد

 به نيز آن پایایي ،ازشير دانشگاه تربيتيعلوم علمي دانشکده هيأت اعضای از

 به بازآزمایي در بررسي شد. کرونباخ آلفای محاسبه و بازآزمایي روش

محاسبه  آلفای ضریب آمد. همچنين دستبه 73/0ضریب  هفته دو فاصله

در  (.5) بوده است 88/0پرسش معادل  28پرسشنامه  کل برایشده 

 یاهمقياس خرده برای آلفای کرونباخ پژوهش جوادی و همکار ضریب

 Extrinsic) بيروني انگيزش ،(Intrinsic Motivation) دروني انگيزش

Motivation )انگيزگيبي و (Motivless )82/0و  73/0، 87/0ترتيب  به را 

 آلفای (. در پژوهش رحيمي و همکاران ضرایب37) گزارش کردند

 به انگيزگيبي و بيروني دروني، های انگيزشمقياس خرده برای کرونباخ

در پژوهش حاضر روایي  (.6) بدست آمد 57/0و  81/0، 69/0 ب،تيتر

محتوای پرسشنامه زیر نظر متخصصان تأیيد شد. همچنين پایایي این 

 91/0انجام گرفت، به روش آلفای کرونباخ  261پرسشنامه که بر روی 

 محاسبه گردید. 

 این فرسودگي تحصيلي بود. پرسشنامهمقياس مورد استفاده دیگر، 

طراحي شده  يمرزوقنقل از و همکاران به برسو توسط  هامپرسشن
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 تحصيلي از فرسودگي در سه حيطه گویه 15 ابزار دارای این (.38)است

عالقگي گویه(، بي 5) ( Academic fatigue) جمله خستگي تحصيلي

 گویه( و ناکارآمدی تحصيلي 4)  ( Academic disinterest) تحصيلي

(Academic Inefficiency ) (6  در مقياس )کاماًل  ای ليکرتدرجه 5گویه(

-4-7-10-13های سؤالدارد. ( قرار 1و کامالً مخالفم نمره  5موافقم نمره 

مربوط  2-5-11-14های مقياس خستگي تحصيلي، سؤالمربوط به خرده1

  3-6-8-9-12-15های عالقگي تحصيلي و سؤالمقياس بيبه خرده

مقياس های خردهي هستند، سؤاليلحصمقياس ناکارآمدی تمربوط به خرده

 صورتبه اندشده مطرح مثبت جمالت صورتبه که فرسودگي تحصيلي

 شوند.مي گذاری( نمره1) ( تا کامالً موافق 5) کامالً مخالف از یعني وارونه

 جمع حاصل طریق  از آزمودني برای تحصيلي فرسودگي مقدار سپس

 فرسودگي نمرات دامنه. ددگرمي پرسشنامه محاسبه در کسب شده نمرات

 به و باشد ترپایين افراد نمره است، هرچه 75تا  15دانشجویان از  تحصيلي

و  دارند کمتری تحصيلي فرسودگي افراد این یعني کند سوق 15سمت 

 فرسودگي یعني افراد کند سوق 75سمت  به و باشد باالتر افراد نمره هرچه

 روش از استفاده با را سشنامهرپ اینپایایي  نعاميدارند.  بيشتری تحصيلي

و  82/0تحصيلي  عالقگي، بي79/0تحصيلي  برای خستگي کرونباخ آلفای

در پژوهش . (39)است کرده محاسبه 75/0تحصيلي  برای ناکارآمدی

پایایي پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ در کل  بزرگيدشت

بهرامي و  پژوهش در. (15)بدست آمد 84/0پرسشنامه فرسودگي تحصيلي 

 خستگي هایعامل و پرسشنامه کل برای کرونباخ آلفای همکاران ضریب

به  91/0تا  78/0 ناکارآمدی تحصيلي و تحصيلي عالقگيبي تحصيلي،

در پژوهش حاضر روایي محتوای پرسشنامه زیر  (.40)آمده است دست

 نظر متخصصان تأیيد شد. همچنين پایایي کل آزمون به روش آلفای

 بوده وي مطالعه بر طبق اصول اخالق نیا محاسبه گردید.  90/0نباخ روک

 دیيبه تأ IR. MUQ. REC. 1396. 99با کد اخالق  9/8/1396در مورخ 

ها پرسشنامه  است. دهيرسدانشگاه علوم پزشکي قم  شورای اخالق تهيکم

 عیدانشکده و در داخل کالس توز شش انیدانشجو نيب  نيتوسط محقق

داده شد و پس از جلب  حيا در مورد هدف پژوهش توضتداب شد. در 

جهت  انیدادن به دانشجو نانيشرکت در پژوهش و اطم ایرب آنان  تیرضا

کامل  تیصورت داوطلبانه و با رضاآنها به ،یفرد العاتمحرمانه بودن اط

این  منظور رعایت مالحظات اخالقي دربه نيدر طرح شرکت کردند. همچن

 ام خانوادگي دانشجو امتناع گردید.ونم پژوهش از ذکر نا

 بیبا استفاده از آزمون ضرو   SPSS-V21 نرم افزار ق یها از طرداده

، پژوهش متغيرهای بين همبستگي درجه تعيين جهت رسونيپ يهمبستگ

، تحليل جنس( دو )بين هاميانگين بين اختالف تعيين برای مستقل t آزمون

 ونيو رگرسها( دانشکده) روهگ ندميانگين چ یرای مقایسهب  واریانس

 با مالک متغير یک بيني پيش برای گام به گام وهيشچندگانه به يخط

 د.ش ليو تحل هیتجز متغير پيش بين چند یا دو از استفاده

 

 هایافته
 شد ليو تحل هیپرسشنامه تجز 259شده،  عیپرسشنامه توز 261 از   

 جنس، حسب بر هادنيومزآ فراواني%(.  23/99ا هبازگشت پرسشنامه)

ارائه شده ( 1) جدول در دانشکده و وضعيت تأهل، وضعيت سکونت

سال بودند. ميانگين سني  22تا  18سني  یها در ردهاست. اکثر نمونه

  بود.  98/21±26/4 دانشجویان

 
 مطالعه  مورد افراد دموگرافیک : مشخصات1جدول 

 درصد فراوانی  متغیرها

  دمجر وضعیت تأهل 

 متأهل 

206 

53 

5/79 

5/20 

 بومي وضعیت سکونت

 غير بومي

150 

109 

4/58 

6/41 

 

 دانشکده

 6/26 69 پزشکي

 12 31 پزشکيدندان

 1/18 47 پرستاری و مامایي

 3/26 68 پيراپزشکي

 2/16 42 بهداشت

 8/0 2 طب سنتي

 0/100 259 کل 
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الزم به ذکر . بود( 70/16±21/1) انیمعدل دانشجو نيانگيپژوهش م نیدر ا

است که این ارقام بر اساس اطالعاتي که دانشجویان در پرسشنامه وارد 

 دانشجویان باورهای اميد یاست. ميانگين نمره دست آمدهاند، بهکرده

 انگيزش تحصيلي یبود. همچنين ميانگين نمره( 01/7±20/48)

فرسودگي  یهرميانگين نم این بر دست آمد. عالوهبه( 12/26±56/137)

 بود. ( 74/39±92/10) تحصيلي

 با  های آنمقياسباورهای اميد و خرده متغيرهای بين رابطه بررسي منظوربه

 

 پيرسون تحليل همبستگي روش وضعيت تحصيلي ازانگيزش و  ،  فرسودگي

 ینمره ميانگين ( بين2) ارائه شده در جدول نتایج اساس بر شد. استفاده

و  منفي یرابطه کیبا فرسودگي تحصيلي  آن داعباو کل باورهای اميد 

ابعاد و کل باورهای اميد  ینمره ميانگين بينهمچنين معنادار وجود داشت. 

بين  اما و معنادار وجود داشت. مثبت یرابطه کتحصيلي ی انگيزشبا  آن

های آن با وضعيت مقياس کل باورهای اميد و خرده ینمرهميانگين 

 .  مشاهده نشدری ادانمع یتحصيلي رابطه

 های آن با فرسودگی تحصیلی، انگیزش تحصیلی و وضعیت تحصیلی: ارتباط باورهای امید و زیرمقیاس2جدول
مقیاس  خرده  باورهای امید )نمره کل(  متغیرها 

 تفکر عامل 
 خرده مقیاس  
 تفکر راهبردی 

فرسودگی  
 تحصیلی 

انگیزش  
 تحصیلی  

وضعیت  
 تحصیلی 

      1 ( ل باورهای امید )نمره ک 

 0/ 928**  خرده مقیاس تفکر عامل 
000 /0 p= 

 
1 

    

 0/ 910**  خرده مقیاس تفکر راهبردی 
000 /0 p= 

 **691 /0 
000 /0 p= 

 
1 

   

 -0/ 404**  فرسودگی تحصیلی 
000 /0p=  

 **411 /0- 
000 /0p=  

 **321 /0- 
000 /0 p= 

1   

 0/ 225**  انگیزش تحصیلی  
001 /0p=  

 **221 /0 
001 /0p=  

 **206 /0 
002 /0 p= 

 **240 /0- 
000 /0 p= 

1  

 0/ 040 وضعیت تحصیلی 
554 /0 p= 

064 /0 
336 /0p=  

003 /0 
964 /0 p= 

108 /0- 
117 /0p=  

102 /0 
137 /0 p= 

1 

 

 معنادار است.   0/ 01در سطح    ي همبستگ   ** 

 
مستقل و تحليل  t استفاده آزمون با هاميانگين مقایسه از آمده دستبه نتایج

 معيار فرسودگي تحصيلي انحراف و انگينيم هداد ک نشان واریانس یکطرفه

باورهای مختلف متفاوت بود. تفاوت ميانگين  سني در گروه دانشجویان

و خرده مقياس  انگيزش تحصيليکل  ینمرهو  ، فرسودگي تحصيلياميد

دانشجویان دختر با دانشجویان پسر از انگيزش دروني و انگيزش بيروني 

انگيزگي بين ميانگين نمره مقياس بي دهرخ راما دلحاظ آماری معنادار نبود. 

مقياس )درخرده تفاوت معناداری وجود داشت دخترو  دانشجویان پسر

 (. 3)جدول  انگيزگي بيشتر و بالعکس(باالتر یعني بي یانگيزگي نمرهبي

 
 ی امید، فرسودگی تحصیلی و انگیزش تحصیلی و ابعاد آناهروهای دانشجویان دختر و پسر در بامستقل بر روی میانگین نمونه t: نتایج حاصل از آزمون3جدول

 شاخص آماری 

 متغیرها 

  ی درجه  پسران  دختران 

 آزادی 

t p 

 میانگین و انحراف معیار  میانگین و انحراف معیار 

 279/0 086/1 248 61/47±81/7 59/48±42/6 باورهای امید 

 545/0 606/0 236 22/39±81/10 09/40±01/11 فرسودگی تحصیلی 

 418/0 812/0 239 87/135±74/24 67/138±00/27 کل(   ی انگیزش تحصیلی)نمره 

 070/0 823/1 244 70/61±76/13 25/85±70/15 خرده مقیاس انگیزش درونی 

 666/0 433/0 246 45/62±45/13 25/63±63/14 خرده مقیاس انگیزش بیرونی 

 *021/0 -325/2 249 82/11±73/6 88/9±25/6 خرده مقیاس بی انگیزگی 
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و باورهای اميد، انگيزش بين ميانگين نمره ها نشان داد که یافته همچنين

تحصيلي  یعالقه به رشتهفرسودگي تحصيلي دانشجویان عالقمند و بي

 ییعني دانشجویان عالقمند به رشتهجود داشت. وتفاوت معناداری 

 و دتحصيلي از باورهای اميد و انگيزش تحصيلي ببشتری برخوردارن

عالقه به دانشجویان بيها کمتر است و بالعکس رسودگي تحصيلي آنف

از باورهای اميد و انگيزش تحصيلي کمتری برخوردارند تحصيلي،  یرشته

 .(4 جدول)فرسودگي تحصيلي باالتری دارند و 

 
 : مقایسه متغیرهای دموگرافیک در باورهای امید، انگیزش تحصیلی و فرسودگی تحصیلی4 جدول

 فرسودگی تحصیلی انگیزش تحصیلی باورهای امید  اهریغمت

  
ميانگين و انحراف 

 معيار

 آزمون آماری

(P value) 

ميانگين و 

 انحراف معيار

 آزمون آماری

(P value) 

ميانگين و انحراف 

 معيار

 آزمون آماری 

 (P value) 

 سن

 

22- 18   58/6±11/48 
172/0=F 

842/0=P 

16/26±56/136 930/0=F 65/10±40/40 017/3=F 

26-23 63/6±97/47 55/25±59/138 396/0=P 13/10±40/39 051/0=P 

26< 70/11±11/49 52/28±47/145  26/13±70/33  

 وضعیت تأهل
 t 57/25±65/138 263/1 =t 03/11±63/39 325/0- =t=  -102/0 17/48±83/6 مجرد

 P 99/27±42/133 208/0=P 53/10±21/40 745/0=P=919/0 28/48±73/7 متأهل

 وضعیت سکونت
 t 99/25±67/135 364/1- =t 97/10±26/39 730/0- =t= -274/0 08/48±36/6 بومي

 P 27/26±33/140 174/0=P 96/10±32/40 466/0=P=785/0 33/48±89/7 غير بومي

 دانشکده

  29/38±42/10  39/136±41/23  37/49±26/6 پزشکي

  31/41±35/11  20/142±31/26  42/48±75/5 بهداشت

پرستاری و 

 مامایي
87/8±32/49 543/1=F 06/29±95/136 782/0=F 40/10±70/38 359/1=F 

 P 11/28±54/134 564/0=P 52/11±95/40 241/0=P=177/0 78/46±42/6 پيراپزشکي

  79/40±53/10  70/142±05/23  51/46±66/6 دندانپزشکي

  50/25±77/7  00/123±72/12  00/50±65/5 طب سنتي

 یعالقه به رشته 

 تحصیلی

عالقمند به 

 رشته 
21/7±79/48 858/2=t 10/25±25/139 006/2 =t 65/10±67/38 968/2- =t 

عالقه به بي

 رشته
20/5±33/45 005/0=P 52/30±92/129 046/0=P 08/11±25/44 003/0=P 

 

، انگيزش و وضعيت بين فرسودگيسي نقش متغيرهای پيشجهت برر

با متغير مالک باورهای اميد از آزمون تحليل رگرسيون خطي ي يلتحص

جهت تعيين سهم سه متغير  گام به گام استفاده شد. یشيوهچندگانه به

انگيزش و وضعيت تحصيلي در تبيين باورهای اميد هر سه ، فرسودگي

مشاهده  (5) متغير وارد معادله رگرسيون شدند. همانطور که در جدول

علت عدم تبيين واریانس باورهای وضعيت تحصيلي به و شود انگيزشمي

دست آمده حاکي از آن است که بهاميد از معادله حذف شده است. نتایج 

صورت منفي بيني باورهای اميد را بهمتغير فرسودگي تحصيلي توانایي پيش

کند. بنابراین بيني ميواریانس باورهای اميد را پيشدرصد  5/15 دارند و

 01/0ح آلفای ـ( در سط-394/0) ایـبا ضریب بت حصيليت يـفرسودگ

ي تنها فرسودگي ـعبارتد دارد. بهـای اميـن باورهـرین سهم را در تبييـبيشت

توان ميود. لذا ـد ب ـای اميـي برای باورهـده مناسبـکننيـبيني پيشـتحصيل

ای اميد شکل ـزایش باورهـاف ،ي تحصيليـش فرسودگـبا کاهگفت که 

 .ردگيمي
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 فرسودگی تحصیلی، انگیزش و وضعیت تحصیلی  متغیرهایتحلیل رگرسیون چندگانه جهت تبیین واریانس باورهای امید توسط  :5 جدول

بینمتغیرهای پیش  R R2 F متغیر مالک 
داری معنی  سطح

  Fآزمون
Beta 

داری سطح معنی 

Beta 

000/0 -394/0 000/0 500/35 155/0 394/0 باورهای اميد فرسودگی تحصیلی  

 
 حثب

کل مقياس باورهای اميد و  یبين نمره که داد نشان پژوهش هاییافته    

منفي و معناداری وجود  یبا فرسودگي تحصيلي رابطه آن هایمقياسخرده

در  (.41-43، 32، 25) ؛ که با نتایج مطالعات پيشين همخوان بودداشت

 و احساس اميدوار، افراده کتوان بيان کرد ميتبيين این یافته پژوهشي 

 هاآن به تصورات و احساسات همين و دارند آینده به نسبت بهتر تصورات

 در .دهدمي را حال زمان در نامطلوب شرایط برخي تحمل برای الزم توان

 و تحمل قابل را حال زمان هایسختي درخشان، هایهآیند به اميد واقع

 آور  استرس  شرایط منفي ثيرتأ تحت کمتر دانشجویان و کندمي جذاب حتي

 (. 42) گيرندمي قرا تحصيلي فرسودگي در مؤثر

کل مقياس باورهای اميد و  یبين نمره که داد نشان پژوهش این نتایج

و معناداری وجود  مثبت یتحصيلي رابطه انگيزشبا  های آنمقياس خرده

 پيشين همخوان بودات اخذ شده با نتایج مطالع یداشت. نتيجه

 افراد توان گفت کهتبيين این یافته پژوهشي ميدر  (.20،22،28،44)

 همين .رسيد خواهند شانآینده اهداف به که دارند کامل اميدوار، اطمينان

 نيز مثبت افکار و این شودمي بيشتر مثبت افکار به منجر کامل اطمينان

 ابيتيدس به منجر که آورندمي وجودبه را مثبت هيجانات و بيشتر یهانگيز

 هایراه یافتن در باال اميد با همچنين افراد (.45)دشواهدافش مي به فرد

دنبال  برای بيشتری یانگيزه ترند،خالق اهداف به دستيابي جایگزین برای

 اعتقاد و گيرنددرنظر مي چالش عنوانبه را موانع هاآن و دارند هاآن کردن

 برای قبلي هایکستش و هاموفقيت از گرفتن درس به قادر که دارند

 انتخاب را ا اهدافيـهآنن ـهمچني ،هستند آینده هایدفـه به دستيابي

 انرژی ازاین افراد همچنين  (.28) دارد بيشتری تالش به نياز که کنندمي

 حرکت و انگيزه ایجاد به منجر این مسأله و بود خواهند برخوردار زیادی

 به نسبت مثبتي نگاه از يدوارما افراد همچنين و شد خواهد زندگي مسير در

 احساس دـباشن داشته يـباالی اميد که افرادی دـباشنمي آینده برخوردار

 را خود نتيجه در دارند کنترل خود زندگي شخصي رویدادهای بر کنندمي

 خود رفتار تنظيم و دهيخودنظم به قادر که گيرندمي نظر در فعال موجودی

 دستاوردهای و بهزیستي انگيزش، رایب  ایپایه کنترل حس این و است

  .(20) کندمي ایجاد زندگي هایحيطه یهمه در فردی

 باورهای اميد و خرده کل  یبين نمره که داد نشان پژوهش این نتایج

 وجود معناداری یرابطه دانشجویان تحصيلي با وضعيتهای آن مقياس

 46) بودن مخوامطالعات پيشين ناهبا نتایج  حاضر نتایج پژوهش .نداشت

تواند عدم وجود ارتباط بين باورهای اميد و وضعيت تحصيلي مي. (47و 

در این پژوهش معدل نمرات العه مرتبط باشد. های این مطمحدودیت هب 

نجا که شرکت آاز  .تحصيلي بود وضعيتعنوان شاخص خام دانشجویان به

نای این مع ،تلف برگزیده شدندهای مخق از دانشکدهکنندگان در این تحقي

ها یکسان نبوده و بستگي به وضعيت کلي دانشکدهنمرات برای تمامي 

ها دارد. همچنين یر دانشجویان در هر یک از دانشکدهاوضعيت تحصيلي س

ها در این پژوهش نيز اطالعات مربوط به معدل دانشجویان از خود آن

يل دلهشد، بنابراین عدم دسترسي مستقيم به معدل دانشجویان بکسب مي

د اهای دیگر مطالعه بود. لذا پيشنهتـمالحظات اخالقي نيز از محدودی

شود در تحقيقات آتي از نمرات استاندارد شده پيشرفت تحصيلي با مي

 توجه به هنجارهای هر دانشکده استفاده شود. 

کل انگيزش  ینمره ميانگينبين  دست آمده،به نتایج اساس برهمچنين 

دانشجویان  در بيروني انگيزش و يزش درونينگس امقياتحصيلي و خرده

 خرده نمره ميانگين بين اماتفاوت معناداری وجود نداشت.  پسر و دختر

تفاوت معناداری وجود  دخترو  پسر دانشجویان در انگيزگيبي مقياس

(. 37) جوادی و فاریابي همخوان بود یمطالعه نتایج با یافته اینداشت. 

 پشتکار تکاليف در انجام دختران که باشد لدلي نای به شاید تفاوت این

 این در البته هستند. ترخود حساس درسي پيشرفت در و دارند بيشتری

و  دانشگاهي شخصيتي، خانوادگي، چون متغيرهای دیگری عوامل ميان،

  .شوند گرفته نظر در باید که دخيل هستند نيزاجتماعي 

 فرسودگي ميزان نظر از سرپ و ردانشجویان دخت بين ها نشان داد کهیافته

های مطالعات این یافته با یافتهنداشت.  وجود تفاوت معناداری تحصيلي،

 جنسيت و فرسودگي تحصيلي بين که این(. 48و  38) پيشين همخوان بود

 که باشد موضوع این گرتواند بيانمي نشد، دیده ارتباطي مطالعه این در

 شدمي احساس پسران با رقابت برای دختران قبالً توسط که هایياسترس

 هایيرشته پسران در به نسبت خود شایستگي اثبات برای دختران و کمتر شده

 (. 49) اندکرده پيدا آنان برابری با عملکرد بوده مردان تسلط در سابقاً که
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باورهای اميد، انگيزش و  یها نشان داد که بين ميانگين نمرههمچنين یافته

 تحصيلي یعالقه به رشتهجویان عالقمند و بيدانش فرسودگي تحصيلي

(Interested and uninterested in the academic discipline)  تفاوت

و همکاران  شاد شریفي ود داشت. نتيجه اخذ شده با نتایجمعناداری وج

توان گفت که مي در تبيين این یافته پژوهشي (.50) همخوان بود

 یاندازه به احتماالً باشد نگيزهابي و قهعاليب  درس به نسبت که دانشجویي

 فرسودگي منجر به تالش عدم و توجهيبي این و نکرده کافي تالش

  (.51) شد خواهد تحصيلي

که فرسودگي  داد نشان رگرسيون تحليل از حاصل نتایج نهایت، در

 دوـب  دـباورهای امي دهـکننبينيپيش معناداری ي وـمنف لـشکبه يـتحصيل

 تریپایين فرسودگي از که دهد دانشجویانيان مياین امر نش که

پژوهش  اخذ شده با نتایجنتيجه تری دارند. برخوردارند، باورهای اميد باال

 پژوهشي یافته این نـتبيي در. (32) وان بودـهمخکاران ـصدوقي و هم

 و رـپذی تحریک ده،ـوده؛ درمانـفرس ویانـدانشج توان بيان کرد کهمي

 در کمتر شوند،مي انگيزهو بي عالقهبي سدر به نسبت و شده دناامي

 تحصيلي عملکرد و بنابراین، هـداشت مشارکت کالسي ایـهفعاليت

تواند مي(. همچنين فرسودگي تحصيلي 52) داشت خواهند تریضعيف

، ناکامي، خصومت یا ترس ل اضطرابـای رواني در شکـهه تنشب ر ـمنج

(. طي پژوهش 10) شود (Stress) و استرس (Depression) و افسردگي

 عجم اکرامي و همکاران( به نقل از) همکاران و ( Baudrea) بودرآ

و  های درسيدغدغه و نگراني در مورد نمره عثفرسودگي تحصيلي با

در (. 25) ودـشميهای فراوان، استرس و شک و تردید نسبت به آینده

( Self Confidence) نفس به اعتماد ری،ـرس یادگيـایت استـنه

 و شده نااميد خود از که ایگونه به دهدمي قرار تأثير تحت را انیادگيرندگ

 خود هایتوانایي به نسبت عبارتي کند. بهمي بازخواست را هویت خود

 خود اجتماعي جایگاه نگراني درباره احساس و شودمي تردید و شک دچار

  (53) کندمي

های پژوهش أکيد شود که از جمله محدودیتدر پایان باید به این نکته ت

 از بود. گزارشيخود صورتبه های پژوهشداده گردآوریحاضر این است 

 شودمي پيشنهاد بنابراین گيرد. انجام احتياط  نتایج با تفسير بایستمي رو این

 .شود انجام نيز پزشکيعلوم دیگر هایدانشگاه در سایر پژوهش این

 

 گیری نتیجه

افزایش  در اميد نقش و اهميت به جهتو و با های پژوهشیافته ساسا بر    

 مداخالت شود اثربخشيمي توصيه فرسودگي تحصيليکاهش نگيزش و ا

و فرسودگي  انگيزش در مربوطه تغيير باورهای یا اميد به مربوط تربيتي

 قرار ارزیابي و بررسي مورد و آموزشي تربيتي پيامدهای سایر یا تحصيلي

 تا کند فراهم را شرایطيو اساتيد  مسؤوالن شودميمچنين توصيه ه گيرد.

 مداوم یادگيری کسب به بتوانند انگيزش و عالقه و اشتياق با دانشجویان

 ادامه خویش زندگي به اميد، و انگيزه و با شور هم آینده در و بپردازند

وجب ی ترتيب دهند تا ماگونهعالوه اساتيد بایستي شرایط را بهبهدهند. 

های تحصيلي شوند تا در دانشجویان در زمينهرفتن باورهای اميد باال 

نتيجه آن، فراگيران بيش از پيش مشغول وظایف تحصيلي خود شوند و از 

 دچار شدن به فرسودگي تحصيلي اجتناب نمایند.

 
 تقدیر و تشکر  

 تیحماو  96863مصوب  پژوهشي با کدطرح  جهيحاضر نت یمقاله    

یده است. پژوهشگران بر خود پزشکي قم انجام گرد گاه علومدانشي مال

دانند از اساتيد، دانشجویان و معاونت محترم پژوهشي دانشگاه الزم مي

پزشکي قم که امکان انجام این پژوهش را فراهم نمودند صميمانه  علوم

 تشکر و قدرداني نمایند.
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