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چكیده:
ــی و  ــای تربیت ــش ه ــیاری از پژوه ــم در بس ــداف مه ــی از اه یک
روانشناســی بررســی عواملــی اســت کــه موجــب کاهــش عملکــرد 
تحصیلــی در دانشــجویان مــی شــود. یکــي ازعوامــل روانشــناختی 
کــه درعملکــرد تحصیلــي دانشــجویان اثرگــذار اســت، فرســودگي 
تحصیلــي اســت. هــدف از پژوهــش حاضــر، نقــش اشــتیاق 
عاطفــی، شــناختی و رفتــاری یادگیــری در پیــش بینی فرســودگی 
ــوع  ــی از ن ــش توصیف ــن پژوه ــت. ای ــجویان اس ــی دانش تحصیل
همبســتگی اســت. جامعــه آمــاری پژوهــش را کلیــه دانشــجویان 
دانشــگاه فرهنگیــان همــدان در ســال تحصیلــی 1394-1393 بــه 
ــراد  ــن اف ــر از ای ــه 331 نف ــد ک ــکیل دادن ــر تش ــداد 2460 نف تع
براســاس جــدول مــورگان و کرجســی بــه عنــوان نمونــه پژوهــش 
ــاس اشــتیاق  ــا از مقی ــرای جمــع آوری داده ه انتخــاب شــدند. ب
ــی  ــودگی تحصیل ــاس فرس ــاری و مقی ــناختی و رفت ــی، ش عاطف
ــون  ــتفاده از آزم ــا اس ــده ب ــت آم ــای بدس ــد. داده ه ــتفاده ش اس
ضریــب همبســتگی پیرســون و تحلیــل رگرســیون مــورد تجزیــه و 
تحلیــل قــرار گرفــت. بیــن متغیرهــای اشــتیاق عاطفــی، شــناختی 
ــاداری  ــی معن ــاط منف ــی ارتب ــودگی تحصیل ــا فرس ــاری ب و رفت
ــس  ــدود 11% از واریان ــن ح ــت )p> 0/01(. همچنی ــود داش وج
مربــوط بــه فرســودگی تحصیلــی توســط اشــتیاق عاطفــی، 

ــن شــد. ــاری تبیی شــناختی و رفت

کلیــد واژه هــا: اشــتیاق ، شــناختی، رفتــاری، عاطفــی، 
تحصیلــی. فرســودگی 

Abstract:

One of the most important goals of educational 
and psychological research is the investigation 
of factors affecting the decrease in school and 
university students’ academic performance. One 
of the psychological factors influential in their 
performance is academic burnout. The aim of the 
present endeavour is to study the role of emotional, 
cognitive and behavioral eagerness to learn in 
predicting student teachers’ academic burnout. 
In this cross-sectional, descriptive/correlational 
study, the data was collected from 331 subjects 
chosen from the statistical population of student 
teachers in Hamedan’s Farhangian University 
(i.e. 2460) in the academic year of 1393-1394 by 
using available sampling on the basis of Morgan 
Krejcie table. The instruments were the scale of 
emotional, cognitive and behavioral eagerness to 
learn and academic burnout inventory. The data 
was analyzed using Pearson correlation coefficient 
and regression analysis. There was a significant 
negative relationship (01/0> p) between emotional, 
cognitive, and behavioral eagerness to learn and 
academic burnout. In addition, emotional, cognitive 
and behavioral eagerness accounted for about 11% 
of the variance in academic burnout.

Keywords: academic burnout, behavioral eagerness, 
cognitive eagerness, emotional eagerness, 
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مقدمه �
ــی  ــزش تحصیل ــرد و انگی ــطح عملک ــای س ــور ارتق ــه منظ ــری ب ــر یادگی ــر ب ــل مؤث ــناخت عوام ش
ــی  ــوده اســت. از طرف ــی دانشــگاهی ب ــب پژوهش هــای تربیت ــك هــدف اساســی در اغل دانشــجویان، ی
ــته و  ــرد داش ــت ف ــزایی در سرنوش ــر بس ــی، تأثی ــودگی تحصیل ــا فرس ــی ی ــرفت تحصیل ــدم پیش ع
ــگاهها و  ــکاران، 1994(. دانش ــن1 وهم ــد )میلم ــل می کن ــه تحمی ــواده و جامع ــه خان ــی ب ــه گزاف هزین
ــته  ــرد دانشــجویان داش ــت عملک ــر کیفی ــون ب ــرات گوناگ ــد تأثی ــی توانن ــی م ــوزش عال موسســات آم
ــط  ــی از محی ــی ناش ــدید روان ــارهای ش ــل فش ــا را در مقاب ــات آن ه ــرش و احساس ــند و رفتار،نگ باش
تحــت تأثیــر قــرار دهنــد و گاهــی منجــر بــه فرســودگی در آنهــا گردنــد )حیــدری وهمــکاران، 1392(. 
اکثــر پژوهش هــای انجــام شــده در زمینــه فرســودگی مربــوط بــه موقعیــت هــای شــغلی بــوده اســت 
ــت،  ــه اس ــجویان پرداخت ــا دانش ــاط ب ــوم در ارتب ــن مفه ــی ای ــه بررس ــا ب ــی پژوهش ه ــراً برخ ــا اخی ام
فرســودگی بــه موقعیت هــا و بافت هــای آموزشــی گســترش پیــدا کــرده کــه از آن بــا عنــوان فرســودگی 
ــه حاصــل  ــی اســت ک ــی و هیجان ــی از خســتگی ذهن ــرده می شــود، فرســودگی حالت ــام ب ــی ن تحصیل
ســندرم اســترس مزمــن ماننــد گرانبــاری نقــش، فشــار و محدودیــت زمانــی و فقــدان منابــع الزم بــرای 
ــف محــول شــده اســت)دمروتی2 وهمــکاران،2001 .الکوییــدس3 وهمــکاران، 2003. انجــام دادن تکلی

توپینــن تانــر4 وهمــکاران، 2005(. فرســودگی تحصیلــی مــی توانــد در دانشــجویان احســاس خســتگی 
ــه تحصیــل  ــه آن هــا نســبت ب ــه انجــام دادن تکالیــف درســی و مطالعــه و در نگــرش بدبینان نســبت ب
ــد5،  ــد )دیوی ــاد کن ــا ایج ــی را در آن ه ــی تحصیل ــی کفایت ــاس ب ــذار و احس ــر گ ــی اث ــب درس و مطال
ــی رابطــه منفــی و بیــن یادگیــری خــود  ــی و عملکــرد تحصیل ــاد فرســودگی تحصیل 2010(. بیــن ابع
ــه  ــاواالنن2008،6( ب ــالما، آرو و س ــود دارد. )س ــی داری وج ــت و معن ــه مثب ــی رابط و عملکردتحصیل
بررســی عوامــل پیــش بینی کننــده فرســودگی تحصیلــی و درگیــری و مشــغولیت تحصیلــی پرداختنــد 
و دریافتنــد کــه اســترس و خودکارآمــدی کلــی بــا فرســودگی و اشــتیاق عاطفــی، شــناختی و رفتــاری 
ــن  ــکاران، 1391(. همچنی ــادری و هم ــذارد )ق ــی گ ــی م ــرفت تحصیل ــر پیش ــادار ب ــی و معن ــر منف اث
ــا فرســودگی تحصیلــی و اشــتیاق  )آهــوال و هاکانیــن7 ،2007( در پژوهشــی رابطــه کمــال گرایــی را ب
عاطفــی، شــناختی و رفتــاری را در بیــن دانــش آمــوزان چینــی بررســی کردنــد و نتایــج نشــان داد کــه 
جنبه هــای ناســازگارانه کمــال گرایــی بــه طــور معنــاداری بــا فرســودگی تحصیلــی و جنبه هــای مثبــت 
ــا اشــتیاق عاطفــی، شــناختی و رفتــاری همبســتگی دارد)هــاول و واتســون8، 2007(. کمــال گرایــی ب
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ــارکت (،  ــالش و مش ــت، ت ــار مثب ــاری )رفت ــه رفت ــه مؤلف ــچ2003،1( از س ــگ و پنتری ــن برین )لین
عاطفــی )شــامل عالقــه، تعلــق و نگــرش مثبــت دربــاره یادگیــری( و شــناختی )ماننــد خــود تنظیمــی، 
اهــداف یادگیــری و ســرمایه گــذاری در یادگیــری ( در مــورد اشــتیاق یــاد کرده اند از ســویی فرســودگی 
را ترکیبــی از خســتگی جســمانی، خســتگی هیجانــی وخســتگی شــناختی می دانســتند )لینــن برینــك 
ــا  ــوزان را ب ــش آم ــاری دان ــچ، 2003(. بســیاری از معلمــان اشــتیاق عاطفــی، شــناختی و رفت و پینتری
عباراتــی نظیــر؛ "دانشــجویان دارای اشــتیاق، بــه آنچــه در حــال یادگیــری آن هســتند، عالقــه نشــان 
ــد  ــی مانن ــف عبارات ــا توصی ــد و ب ــح می دهن ــد" توضی ــل می کنن ــان عم ــر از نیازش ــا فرات ــد ی می دهن
"اشــتیاق و عالقــه شــدید" و"شــور و هیجــان" یــاد می کننــد. دانشــجویانی کــه یادگیــری فعاالنــه دارنــد 
ــزش و  ــده اند. انگی ــری نش ــر یادگی ــد، درگی ــام می دهن ــی کار انج ــا بی حوصلگ ــتیاق و ب ــدون اش ــا ب ام
ــق  ــا را تلفی ــده ای آنه ــور فزاین ــه ط ــه ب ــانی ک ــد و کس ــی دارن ــر هم افزای ــا یکدیگ ــال ب ــری فع یادگی
ــری  ــزش و یادگی ــه انگی ــی ک ــی هنگام ــه عبارت ــد. ب ــش می دهن ــری را افزای ــتیاق یادگی ــد، اش می کنن
ــا همپوشــی  ــرا اشــتیاق ب فعــال ترکیــب می شــوند، اشــتیاق فراگیــری یادگیــران را ارتقــا می دهنــد زی
ــه دنبــال  بیشــتر ایــن دو عامــل، قوی تــر عمــل می کنــد )بارکلــی2، 2009(. دانشــجویانی کــه کمتــر ب
فعالیت هــای کالســی، پیگیــری نقشــها و رفتارهــای مرتبــط بــا مطالعــه هســتند و بــه عبارتــی اشــتیاق 
رفتــاری پایینــی نســبت بــه مســائل درســی دارنــد، دارای ســطوح پاییــن خودتنظیم گــري و اعتمــاد بــه 
نفــس و ســطوح بــاالي اضطــراب و اســترس هســتند، ایــن افــراد کمتــر بــه کارهــای مرتبــط بــا دانشــگاه 
ــر اشــتیاق  ــه بیانگ ــده دانشــجو و دانشــکده ک ــط پیچی ــل، رواب ــط محــل تحصی ــای محی خــود، رویه ه
عاطفــی اســت، می پردازنــد و در نهایــت بــا توجــه بــه ایــن کــه اشــتیاق عاطفــی در میــان دانشــجویان 
ــد  ــی رش ــگاهی و علم ــای دانش ــوب فعالیت ه ــان در چارچ ــناختی آن ــتیاق ش ــه اش ــود ک ــث می ش باع
ــد.  ــت می کن ــی محافظ ــودگی تحصیل ــتگی و فرس ــر خس ــی نظی ــاالت منف ــجویان را از ح ــد و دانش یاب
ــادی در  ــی زی ــش بین ــدرت پی ــی ق ــری انگیزش ــان داد، جهت گی ــی نش ــدی ،2012( در پژوهش )صم

موفقیــت تحصیلــی دارد.
بنابرایــن بــا توجــه بــه شــیوع بــاالی فرســودگی تحصیلــی در دانشــجویان و نقشــی کــه فرســودگی 
تحصیلــی در عملکــرد فعلــی و آتــی دانشــجویان دارد، شــناخت عواملــی کــه بتوانــد فرســودگی تحصیلــی 
دانشــجویان را بــه تحصیــل مشــخص کنــد، یــك هــدف پژوهشــی مهــم اســت. بــا توجــه بــه تحقیقــات 
انجــام شــده در ایــن زمینــه، نبــود اشــتیاق بــه تحصیــل و در پرتــوی آن پاییــن آمــدن خودکارآمــدی 
و اعتمــاد بــه نفــس را ســبب مــی شــود کــه مــی توانــد منجــر بــه فرســودگی تحصیلــی گــردد. درك 
ایــن ارتبــاط مــی توانــد بــه برنامه ریــزان و متخصصــان کمــك کنــد کــه بــا چــه فرآینــد، ابــزار و روشــی 

می تواننــد میــزان فرســودگی تحصیلــی را کاهــش دهنــد.

1- Linnienbrink&Pentrich
2- Barkley   
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بنابرایــن هــدف پژوهــش حاضــر، نقــش اشــتیاق عاطفــی، شــناختی و رفتــاری یادگیــری در پیــش بینــی 
فرســودگی تحصیلی دانشــجومعلمان اســت.

روش شناسي پژوهش �
ایــن پژوهــش توصیفــی از نــوع همبســتگی اســت. جامعــه آمــاری پژوهــش را کلیه دانشــجویان دانشــگاه 
فرهنگیــان همــدان در ســال تحصیلــی 1394-1393 بــه تعــداد 2460 نفــر تشــکل دادنــد کــه 331 نفــر 
از ایــن افــراد براســاس جــدول مــورگان و کرجســی بــه عنــوان نمونــه پژوهــش بــه روش نمونــه گیــری 

تصادفــی ســاده انتخــاب شــدند.
ــاس فرســودگی  ــاری و مقی ــی، شــناختی، رفت ــاس اشــتیاق عاطف ــا از مقی ــرای جمــع آوری داده ه ب
ــاری توســط )شــوفلي و ســاالنوا،  ــاس اشــتیاق عاطفــی، شــناختی و رفت ــی اســتفاده شــد؛ مقی تحصیل
ــاس دارای  ــن مقی ــاری ســاخته شــد. ای ــی، شــناختی و رفت ــری اشــتیاق عاطف ــرای اندازه گی 2008(1 ب
15 ســؤال بــه طــور بســته پاســخ یــا طیــف پنــج درجــه ای لیکــرت )هرگــز تــا در تمــام اوقــات( تهیــه 
ــای 5  ــنجد، گویه ه ــاری را می س ــتیاق رفت ــا 4 اش ــای 1 ت ــنامه گویه ه ــن پرسش ــت. در ای ــده اس گردی
ــن مقیــاس  ــا 15 اشــتیاق شــناختی را بررســی می کنــد. ای ــا 10 اشــتیاق عاطفــی و گویه هــای 11 ت ت
دارای ســه مؤلفــه شــور و حــرارت در کار، وقــف شــدن در کار و غــرق شــدن در کار را مــورد مطالعــه قــرار 
می دهــد. نمــره هــای درگیــری تحصیلــی در کار اولــش از ثبــات نســبی در گــذر زمــان برخــوردار بــوده 
اســت. در مطالعــه طولــی انجــام شــده در اســترالیا و نــروژ ضریــب ثبــات در خــالل یــك فاصلــه زمانــی 
یــك ســاله بیــن 50% تــا 60% بــوده اســت. در تحقیــق )پورعبــاس ،1387( نیــز روایــی آن تأییــد شــده 
ــا اجــرای پرسشــنامه از دبیــران مــدارس متوســطه  ــادری و همــکاران ،1391( ب اســت. در پژوهــش )ق
ــش  ــد. در پژوه ــت آم ــاخ 84% بدس ــای کرونب ــتفاده از آلف ــا اس ــنامه ب ــی پرسش ــان، پایای ــهر اصفه ش

حاضــر، پایایــی آزمــون بــا اســتفاده از آلفــای کرونبــاخ 77% بدســت آمــد.
ــودگی تحصیلــی در ســال 1997 توســط برســوو همــکاران ســاخته شــد. ایــن  مقیــاس فرس
ــی و  ــی تحصیل ــی، بی عالقگ ــتگی تحصیل ــی؛ خس ــی یعن ــودگی تحصیل ــه فرس ــه حیط ــنامه س پرسش
ناکارآمــدی تحصیلــی را می ســنجد. پرسشــنامه 15 مــاده دارد کــه در مقیــاس پنــج درجــه ای لیکــرت 
از کامــاًل مخالــف تــا کامــاًل موافــق توســط آزمودنــی هــا درجــه بنــدی شــده اســت. خســتگی تحصیلــی 
5 مــاده، بــی عالقه گــی تحصیلــی 4 مــاده و ناکارآمــدی تحصیلــی 6 مــاده دارد. پایایــی پرسشــنامه را 
ــرای بی عالقه گــی تحصیلــی و  ــرای خســتگی تحصیلــی 0/82، ب ــر اســاس خــرده مقیــاس هــا 0/70 ب ب
0/75 بــرای ناکارآمــدی تحصیلــی گــزارش کرده انــد. )آهــوال وهاکانیــن، 2007( پایایــی ایــن پرسشــنامه 
ــی  ــرای ناکارآمــدی تحصیل ــی 0/82 و ب ــرای بی عالقه گــی تحصیل ــی 0/79، ب ــرای خســتگی تحصیل را ب
ــاخ %63  ــای کرونب ــتفاده از آلف ــا اس ــون ب ــی آزم ــش پایای ــن پژوه ــرده اســت. در ای ــبه ک 0/75 محاس
1-shofli& salanova                                                                                                                                                                                  
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بدســت آمــد. 
ــی و  ــات اخالق ــت مالحظ ــا رعای ــدان، ب ــان هم ــگاه فرهنگی ــوز الزم از دانش ــب مج ــس از کس پ
هماهنگــی بــا اســاتید محتــرم و ضمــن توضیــح اهــداف پژوهــش بــا فراهــم ســازی ابــزار مــورد نیــاز و 
کســب رضایــت از دانشــجویان بــرای شــرکت در پژوهــش، پرسشــنامه پژوهــش در اختیــار دانشــجویان 
قــرار گرفــت و از آن هــا خواســته شــد ، طبــق دســتورالعمل پرسشــنامه آن را تکمیــل نماینــد. آمــاده 
ــدن  ــه مان ــوص محرمان ــان در خص ــه آن ــان ب ــی و اطمین ــی و روان ــاظ روح ــجویان از لح ــردن دانش ک

ــود. ــن پژوهــش ب ــت شــده در ای ــی رعای ــکات اخالق اطالعــات از ن
ــا  ــت و از آنه ــرار گرف ــجویان ق ــار دانش ــش در اختی ــون پژوه ــه آزم ــردن نمون ــاب ک ــد از انتخ بع
ــا دقــت بیــان کننــد. اطالعــات بــه صــورت گروهــی در محــل تحصیــل  خواســته شــد نظــر خــود را ب

ــد. ــع آوری ش ــجویان جم دانش
داده هــای بــه دســت آمــده به کمــك نــرم افــزار spss 18 و بــا اســتفاده از آزمون ضریب همبســتگي 
پیرســون و رگرســیون خطــي چنــد متغیــره بــه روش ورود مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت. در ایــن 
مطالعــه اشــتیاق عاطفــی، شــناختی و رفتــاری بــه عنــوان متغیــر پیش بیــن و فرســودگی تحصیلــی بــه 

عنــوان متغیــر مــالك در معادلــه رگرســیون تحلیل شــدند.

يافته ها �
ــه انتخــاب شــده مــرد و  از مجمــوع 331 نفــر دانشــجوی مــورد مطالعــه، 136 نفــر )41 درصــد( نمون

ــر )59 درصــد( را زن تشــکیل داد.  195 نف
ــناختی12/73±4/52،  ــتیاق ش ــی 4/13 ±17/96،اش ــتیاق عاطف ــای اش ــی متغیره ــره کل ــن نم میانگی
اشــتیاق رفتــاری 2/30 ±11/37 و فرســودگی تحصیلــی8/63± 44/31 بــود. بیــن متغیرهــای اشــتیاق عاطفی، 
شــناختی، رفتــاری و فرســودگی تحصیلــی، ارتبــاط منفــی و معنــاداری وجــود داشــت )p< 0/01( و همچنیــن 
 11.)p<0/001( ــا فرســودگی تحصیلــی داشــت اشــتیاق عاطفــی بیشــترین همبســتگی منفــی معنــادار را ب
درصــد از واریانــس فرســودگی تحصیلــی مجموعــاً از طریــق متغیرهــای اشــتیاق عاطفــی، اشــتیاق تحصیلــی 

 .)R2=0/115( ــن می شــود و اشــتیاق شــناختی تبیی
ــودن  یکــی از فرضیــات اســتفاده از آزمونهــای ضریــب همبســتگی پیرســون و رگرســیون نرمــال ب
ــای  ــای متغیره ــع داده ه ــودن توزی ــال ب ــی نرم ــور بررس ــه منظ ــت. ب ــش اس ــای پژوه ــع متغیره توزی
ــن  ــی داری ای ــطح معن ــه س ــی ک ــد. در صورت ــتفاده ش ــمیرنوف اس ــون کولموگروف-اس ــق از آزم تحقی
ــه متغیــر تفــاوت  آزمــون بیشــتر از 0/05 باشــد می تــوان نتیجــه گرفــت ، توزیــع داده هــای مربــوط ب

ــدارد. ــع نرمــال ن ــا توزی معنــی داری ب
ــروف-  ــون کولموگ ــی داری آزم ــطح معن ــت، س ــده اس ــزارش ش ــدول 1 گ ــه در ج ــور ک همان ط
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اســمیرنوف بــراي متغیــر فرســودگی تحصیلــی و اشــتیاق عاطفــی، شــناختی و رفتــاری بزرگتــر از 0/05 
ــع نظــري یکســان اســت و تفاوتــي بیــن ایــن دو  ــا توزی ــع مشــاهده شــده ب می باشــد. در نتیجــه توزی
وجــود نــدارد. بنابرایــن مي تــوان گفــت داده هــا از توزیــع نرمــال برخــوردار هســتند. لــذا بــرای بررســی 
ــتگی  ــون همبس ــی از آزم ــودگی تحصیل ــا فرس ــاری ب ــناختی و رفت ــی، ش ــتیاق عاطف ــن اش ــه بی رابط

پیرســون اســتفاده مــی شــود.

جدول1: نتایج آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف جهت نرمال بودن متغیرهای پژوهش
سطح معنی داریکولموگوروف-اسمیرنوفمتغیرها

1/270/080فرسودگی تحصیلی

0/920/355اشتیاق عاطفی، شناختی و رفتاری

یکــی دیگــر از پیــش فرضهــای همبســتگی پیرســون و رگرســیون چنــد متغیــری آزمــون دوربیــن 
ــد.  ــی شــده را محاســبه میکن ــی و پیــش بین ــر واقع ــن مقادی ــاوت بی ــون تف ــن آزم واتســون اســت. ای
ــاره در  ــن آم ــن آزمــون عــدم وجــود همبســتگی بیــن خطاهاســت. چنان چــه ای ــوب در ای ــرض مطل ف

ــا  2/5 قــرار داشــته باشــد، فــرض اســتقالل خطاهــا برقــرار اســت. ــازه 1/5 ت ب
ــج آزمــون کولیناریتــی )عــدم هــم خطــی متغیرهــای مســتقل(  ــه جــدول 2 کــه نتای ــا توجــه ب ب

آورده شــده اســت:
می تــوان دریافــت در ایــن آزمــون، مقــدار برابــر بــا )Durbin-Watson= 1/52( میباشــد، بنابرایــن 

فــرض اســتقالل خطاهــا بــرای متغیرهــای پژوهــش برقــرار اســت.
جدول2 : آزمون استقالل خطاها

دوربین/ واتسونشاخص آماری متغیرها

1/52اشتیاق تحصیلی

- اشتیاق عاطفی، شناختی و رفتاری با مؤلفه های فرسودگی تحصیلی رابطه دارد.

 p< 0/01 ــطح ــی در س ــودگی تحصیل ــی و فرس ــتیاق تحصیل ــن اش ــدول3؛ بی ــه ج ــه ب ــا توج ب
ــی  ــی بیشــترین همبســتگی منف ــاداری وجــود دارد )r-0/26=(. اشــتیاق عاطف ــی معن همبســتگی منف

 .)=r-0/34( ــی دارد ــودگی تحصیل ــا فرس ــطح P<0/001 ب ــاداری در س معن
ــوان  ــه عن ــای آن( ب ــه ه ــی )مؤلف ــتیاق تحصیل ــای اش ــك از متغیره ــر ی ــر ه ــن تأثی ــرای تعیی ب
متغیرهــای پیشــبین و نمــره فرســودگی تحصیلــی بــه عنــوان متغیــر مــالك، از رگرســیون چندمتغیــری 

ــود. ــتفاده می ش ــه روش ورود اس ب
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جدول3: ضرایب همبستگی اشتیاق تحصیلی )مؤلفه های آن( با فرسودگی تحصیلی دانشجویان
فرسودگی تحصیلیمتغیر

0/26- **اشتیاق تحصیلی

0/34- ***اشتیاق عاطفی

0/25- ***اشتیاق شناختی

0/10-اشتیاق رفتاری

ــی  ــودگی تحصیل ــده فرس ــی کنن ــش بین ــد پی ــی توان ــاری م ــناختی و رفت ــی، ش ــتیاق عاطف - اش
ــد.  ــجويان باش دانش

نتایــج جــدول شــماره4 نشــان میدهــد کــه مقــدارF مشــاهده شــده در ســطح 0/001 معنــادار اســت 
ــج نشــان می دهــد کــه11  ــودن رگرســیون میباشــد. نتای ــادار ب ــن امــر بیانگــر معن )F=10/32( کــه ای
ــود  ــن می ش ــی تبیی ــتیاق تحصیل ــای اش ــق متغیره ــی از طری ــودگی تحصیل ــس فرس ــد از واریان درص

 .)R2=0/115(
بــا توجــه بــه مقــدار بتــا اشــتیاق عاطفــی )Beta = -0/340( بــه عنــوان قــوی تریــن متغیــر پیــش 
ــه صــورت  ــی را ب ــه فرســودگی تحصیل ــی باشــد ک ــی دانشــجویان م ــده فرســودگی تحصیل بینــی کنن

ــد. ــی می کن ــی پیش بین منف

جدول4: نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری به روش ورود برای پیشبینی فرسودگی تحصیلی از طریق 
اشتیاق تحصیلی )مؤلفه های آن(

SSDFMSFP

1706/1211706/12

10/320/001 22873/56329
69/52

24579/69330

RR2ARS
SE

ضرایب ضرایب غیر استاندارد
Tاستاندارد

BBeta

Consttant---2/5052/38-***20/89

0/2631/31-0/253-0/260/1150/1060/051- اشتیاق تحصیلی

2/32-*0/340-0/710-0/340/1150/1060/305-اشتیاق عاطفی

2/25-*0/6390/333-0/250/1150/1060/282-اشتیاق شناختی

0/3121/10-0/340-0/100/1150/1060/212-اشتیاق رفتاری
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بحث و نتیجه گیري �
ــا تقاضاهــا و درخواســت هاي فراتــر از منابــع روانــي خــود مواجــه مي شــوند،  زمانــي کــه دانشــجویان ب
ــه داشــته  ــي ادام ــدت طوالن ــراي م ــا ب ــن تقاضاه ــر ای ــه مي شــود.  اگ ــا اســترس تجرب ــي ی فشــار روان
ــتگي  ــه خس ــش در مؤلف ــع افزای ــوند، در واق ــي مي ش ــتگي هیجان ــت خس ــجویان دچارحال ــد، دانش باش
ــب  ــي موج ــش در بدبین ــرانجام افزای ــده، س ــي ش ــه اي بدبین ــرد مقابل ــاد راهب ــب ایج ــي موج هیجان
ــتیاق  ــدن اش ــن آم ــا پایی ــود. ب ــا مي ش ــي آن ه ــن تحصیل ــي پایی ــه شــکل کارآی ــي ب ــي منف خودارزیاب
ــه  ــود. در مطالع ــر مي ش ــان بیش ت ــي در آن ــودگي تحصیل ــه فرس ــدن ب ــار ش ــال دچ ــناختی، احتم ش
)لینــن برینــگ وپنتریــچ، 2003( اشــتیاق کلــي بــه پردیســه آموزشــی بــه طــور منفــي افــت تحصیلــي 
ــه  ــاداري در معادل ــش معن ــاري، نق ــه رفت ــا مؤلف ــز تنه ــاي آن نی ــن مؤلفه ه ــرد، در بی ــي ک را پیش بین
ــات  ــر موضوع ــوند، ب ــر مي ش ــرکالس حاض ــم س ــور منظ ــه ط ــه ب ــجویانی ک ــت. دانش ــي داش پیش بین
ــد و  ــي مي گیرن ــرات باالی ــد، در کل نم ــگاه پاي بندن ــررات دانش ــر مق ــد و ب ــز مي کنن ــري تمرک یادگی
ــد، در ایــن پژوهــش اشــتیاق  در آزمون هــاي استانداردشــده پیشــرفت تحصیلــي عملکــرد بهتــري دارن
ــا پژوهــش قبلــی  ــا فرســودگی تحصیلــی داشــت. ایــن یافتــه ب عاطفــی بیش تریــن ارتبــاط منفــی را ب
ــه  ــبت ب ــزه ای نس ــه انگی ــی ک ــرد ، یادگیرندگان ــتنباط ک ــج اس ــن نتای ــوان از ای ــت. می ت ــتا اس همراس
ــد، از موفقیــت تحصیلــی  یادگیــری ندارنــد و از درگیــر شــدن در فعالیت هــای تحصیلــی لــذت نمی برن
ــد.  ــو می باش ــکاران ،1391( همس ــی زاده و هم ــات )دهقان ــا تحقیق ــن ب ــد، هم چنی ــری برخوردارن کمت
بــر ایــن اســاس می تــوان گفــت؛ اشــتیاق موجــب برقــراري روابــط مثبــت بــا همســاالن، مقبولیــت بیــن 
همســاالن، ســازگاري اجتماعي،کارآمــدي درحــل مســئله و مدیریــت هیجانــي مــي شــود کــه ایــن امــر 
ــود.  ــر پیشــرفت تحصیلــي اثرگــذار خواهــد ب پیآمدهــاي منفــي روانــي و اجتماعــي را در پــي دارد و ب
ــا افــت انگیــزه تحصیلــي بــه بي میلــي آن هــا بــه یادگیــري و اهــداف درســي  اشــتیاق پاییــن همــراه ب
منجــر می گــردد. )میکائیلــی و همــکاران، 2013( در مطالعــه ای مشــخص نمودنــد، فرســودگی تحصیلــی 
بــا عملکــرد تحصیلــی رابطــه منفــی و معنــادار دارد بــه ایــن معنــا کــه هــر چــه فرســودگی تحصیلــی در 

ــد داشــت. ــری خواهن ــرد ضعیف ت ــر باشــد، عملک دانشــجویان باالت
ــی -  ــوزه تحصیل ــه ح ــودن آن ب ــرد ب ــه ف ــر ب ــر، منحص ــش حاض ــای پژوه ــه محدودیت ه از جمل
دانشــگاهی، آن هــم در یــك مقطــع خاص)کارشناســی( بــود. پیشــنهاد می شــود در پژوهش هــای آتــی، 
ایــن رابطــه در دروس و مقاطــع تحصیلــی مختلــف و همچنیــن حوزه هــای غیــر تحصیلــی و ســبك های 
شــخصیتی مختلــف بررســی شــود تــا بتــوان مشــخص کــرد، فرســودگی تحصیلــی تــا چــه حــد وابســته 
بــه شــرایط اجتماعــی و خانوادگــی و بــه چــه میــزان یــك ویژگــی شــخصیتی اســت. هم چنیــن روش 
ــود. پیشــنهاد مــی شــود در پژوهش هــای آتــی، در قالــب  ــوع همبســتگی ب تحقیــق ایــن پژوهــش از ن

یــك طــرح تجربــی تکــرار شــود. 
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ــود  ــجویان وج ــان دانش ــی در می ــت روان ــه بهداش ــی ک ــا زمان ــئله، ت ــن مس ــت ای ــه اهمی ــه ب ــا توج ب
نداشــته باشــد نــه تنهــا انــواع اختــالالت روحــی از جملــه افســردگی، احســاس تنهایــی و...گریبان گیــر 
ــرمایه گذاری هایی  ــن س ــدر رفت ــی و ه ــت تحصیل ــه اف ــر ب ــر منج ــن ام ــه ای ــد،  بلک ــد ش ــا خواه آن ه
خواهــد شــد کــه در ایــن راه بــه کار گرفتــه شــده اســت و بــا در نظــر گرفتــن ایــن مطلــب کــه دوران 
ــد کــه  ــرای اکثــر دانشــجویان دوره پراسترســی گــزارش شــده و مطالعــات نشــان داده ان دانشــجویی ب
ــس  ــبی پ ــرد مناس ــوند، عملک ــی می ش ــودگی تحصیل ــار فرس ــل دچ ــه در دوره تحصی ــجویانی ک دانش
ــا  ــی ب ــور کل ــه ط ــکاران، 1391(. ب ــد وهم ــی زاه ــد )دهقان ــتغال ندارن ــط کار و اش ــه محی از ورود ب
ــان دانشــجویان و  ــی در می ــودن پیشــرفت تحصیل ــن ب ــی و پایی ــودگی تحصیل ــیوع فرس ــه ش ــه ب توج
ــان  ــی و شــغلی آن ــده تحصیل ــل، در آین ــه پیشــرفت در کار و تحصی ــوی آن، کاهــش اشــتیاق ب در پرت
ــا  ــی ی ــرد تحصیل ــه موجــب کاهــش عملک ــی ک ــه شــناخت عوامل ــی در زمین می شــود. انجــام مطالعات
ــای  ــت از یافته ه ــا عنای ــا ب ــت. ت ــی اس ــود، الزام ــی می ش ــودگی تحصیل ــه فرس ــر ب ــی منج ــه عبارت ب
مطالعــات، راهکارهــای بــه دســت اندرکاران و برنامه ریــزان نظــام آموزشــی عالــی ارائــه شــود تــا از ایــن 
طریــق میــزان اشــتیاق عاطفــی، شــناختی و رفتــاری افزایــش یابــد. زیــرا بــا افزایــش اشــتیاق میــزان 
ــئله و  ــن مس ــه ای ــر ب ــه بیش ت ــد. توج ــش می یاب ــی کاه ــودگی تحصیل ــت فرس ــل ورزی و در نهای تعل
ــطوح  ــدگان در س ــی یادگیرن ــالت آموزش ــل معض ــت ح ــی در جه ــد گام ــانه می توان ــورد کارشناس برخ

ــی دانشــگاهی باشــد. ــف تحصیل مختل
ــی را در  ــودگی تحصیل ــزان فرس ــاری در دانشــجویان می ــناختی و رفت ــی، ش ــتیاق عاطف ــزان اش می
ــه عنــوان یــك میانجــی مهــم در پیشــرفت تحصیلــی و رفتــار  ــان پیــش بینــی می کنــد. اشــتیاق ب آن
اجتماعــی مطــرح اســت و اشــتیاق عاطفــی بیش تریــن ارتبــاط منفــی را بــا فرســودگی تحصیلــی دارد. 
بــا افزایــش اشــتیاق، دانشــجویان عــزت نفــس و خودکارآمــدی باالتــری خواهنــد داشــت و بــه تبــع آن 

ــد.  ــان کاهــش می یاب ــی آن ــی و فرســودگی تحصیل ــت تحصیل اف
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