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 چکيده

 ها است، شناسایی دانشگاه در پژوهش قابل  مباحث مهمترین  از تحصیلی فرسودگی از آنجایی که  مقدمه:

ارتباط انگیزش تحصیلی با   با هدف  مطالعه حاضر  است. بنابراین اهمیت حائز بسیار آن بر تأثیرگذار  عوامل

 شد.   پزشکی قم انجامدانشگاه علوم انی دانشجوفرسودگی و وضعیت تحصیلی در بین 

سال   توصیفیپژوهش   این  در  ها:شرو در  شامل نمونه  ، 1396همبستگی  روش    261 ای  به  دانشجو 

بر حسب جنسیت طبقه گیری تصادفینمونه نسبتی  انگیزش   پرسشنامه  طریق  از  هاداده انتخاب شدند.  ای 

فرسودگی   و  Vallerandتحصیلی   و  جمع   و    Bersoتحصیلی همکاران  پایایی  آوری همکاران  شد. 

 . دست آمدبه 0/ 90و   91/0ترتیب از طریق آلفای کرونباخ ها به پرسشنامه

تحصیلی و )انگیزش درونی و بیرونی( با فرسودگی  مقیاسبین نمره کل انگیزش تحصیلی و خرده  ها:یافته

انگیزگی با فرسودگی تحصیلی و تمام ابعاد آن رابطه مثبت و  تمام ابعاد آن رابطه منفی و معناداری و بین بی

بین   با وضعیت تحصیلی رابطه مثبت و معناداری و  انگیزش درونی  بین  معناداری وجود داشت. همچنین 

  همچنین بین انگیزش و فرسودگی انگیزگی با وضعیت تحصیلی رابطه منفی و معناداری وجود داشت.  بی

نهایت، نتایج عالقه به رشته تحصیلی تفاوت معناداری وجود داشت. در  تحصیلی دانشجویان عالقمند و بی

 کننده انگیزش تحصیلی هستند. بینیشکل منفی و معناداری پیشنشان داد که تنها  فرسودگی تحصیلی به

میگیری نتیجه دانشجویان  تحصیلی  انگیزش  افزایش  و  بهبود  که  داد  نشان  نتایج  کنترل  :  موجب  تواند 

لذا ها  آن فرسودگی تحصیلی   انگیزش تحصیلی را از سنین کم در  شود  در همین راستا توصیه می  گردد،  

برنامه در  آموزشی  مدیران  همچنین  کرد.  تقویت  در ریزیافراد  تحصیلی  فرسودگی  به  آموزشی،  های 

 دانشجویان و افزایش انگیزش و عالقه آنان به تحصیل توجه نمایند. 

 .تحصیلی، فرسودگی تحصیلی، وضعیت تحصیلی، دانشجویان هانگیزکلیدواژه ها: 

،  مهین قمی  :نویسنده مسئول
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دانشگاه علوم   ارتباط انگیزش تحصیلی  با فرسودگی تحصیلی و وضعیت تحصیلی در دانشجویان   مهین.  قمی  محمدی سید داود، مسلمی زهرا،  :ارجاع

   .10-20(:2)8؛ 1400. یتوسعه در آموزش پزشک یراهبردها پزشکی قم.
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 11 1400  تابستان دومشماره  هشتم ی، دوره توسعه در آموزش پزشک یمجله راهبردها

 

 مقدمه 

عملکرد منفی  شکل  به  که  عواملی جمله از  تحصیلی  بر 

 هادانشگاه و  مدارس  را در مطالعاتی اخیرا   و است  بوده  اثرگذار 

 (.  1)  است تحصیلی است، فرسودگی داده اختصاص خود  به

احساس   به دانشجویان میان در تحصیلی فرسودگی

 )خستگی تحصیلی(،تحصیل الزامات  و  تقاضاها  دلیل به خستگی

حس  داشتن بدبینانه یک  نگرش  تکالیف   به  عالقه  بدون  و و 

عدم شایستگی و  احساس تحصیلی( و عالقگی)بی فرد درسی

 پایین( اشاره دانشجو)کارآمدی  یک عنوانکفایتی تحصیلی بهبی

 عالیمی  معمول   دارند،  تحصیلی فرسودگی  که  (. افرادی 2)   دارد

 در بی معنایی احساس  درسی، مطالب  به  نسبت اشتیاقیبی مانند

 درسی  مطالب فراگیری در ناتوانی احساس و فعالیتهای درسی

مطالعات 3کنند)می  تجربه  را فرسودگی داده نشان  پیشین (.   اند 

-اضطراب امتحان، تعلل  ،ضعیف تحصیلی  عملکرد  با  تحصیلی

ارتباط دارد. همچنین    مشکل یک فرسودگی تحصیلی ورزی، 

 با  که  ای علت رابطه   به  و  بوده دانشجویان  بین  در  شایع و  جدی 

 مشارکت به دانشگاه، دانشجویان تعهد تحصیلی، افت  و  عملکرد

-حوزه  از  دارد، یکی ی تحصیلادامه به اشتیاق و علمی  امور  در

توجه ( 4-6)است آموزشی  نظام  پژوهشی  مهم  های با   به . 

پژوهشگران فرسودگی، از ناشی ذکرشده پیامدهای  به  امروزه 

 این معضل  مقابله با یا ایجاد در تأثیرگذار عوامل شناخت دنبال

-می نظر به  که  عواملی  ترینمهم از (. یکى7)   هستند آموزشی

 انگیزش باشد،  مؤثر  فرسودگی تحصیلی میزان  تعدیل  در  رسد

 .است تحصیلی

 مفاهیم  از یکی انگیزش معلمان، و روانشناسان دیدگاه از

-می کاربه عملکرد مختلف سطوح برای توضیح  و است  کلیدی

 نیروی توان می و  است  بروز رفتار اصلی  و یکی از عوامل   رود

  کرد  تعریف  او  دهنده  جهت  عامل  و  انسان  های فعالیت محرک 

 توجه تحصیلی انگیزش  با ارتباط  در  که  هایینظریه  از  (. یکی8)

 خود  به روانشناسان را تعلیم و تربیت و   متخصصان از بسیاری

 Deci & Ryanگری  خودتعیین نظریه است، کرده  معطوف 

رفتار برای که  است  منبع بر یادگیرندگان، عملکرد و تبیین 

 افراد نه تنها  این نظریه،     اساس(. بر9)   ورزدمی تأکید  انگیزشی

نظر  نظر  بلکه اند، متفاوت انگیزش  میزان  از  نوع   و  جهت  از 

 به انگیزش نوع  در تعارض این و  دارند اختالف نیز انگیزش

(.  10)   دارد ارتباط  شوند،می کار  انجام  باعث  که  اساسی  اهداف 

 در مستلزم انگیزش فرایند کامل  تحلیل این نظریه بنابراین در

-بی  و ،  بیرونی،  درونی انگیزش یعنی مهم  سازه سه  نظرگرفتن

 (.  11( است انگیزشی

 نظم از درون هستند،  انگیزش درونی دارای  که  افرادی رفتار

 بیرونی  عوامل  و  که دیگران  دهند نمی اجازهها  آن  یعنی  یابدمی

 و  دارند اهدافی خود برایها  آن   .گذارند تأثیر عملکردشان بر

 در که کنند احساس  اگر و کوشند می  اهداف  به این رسیدن برای 

فعالیت تعیینی  خود سطح  هستند فشار  تحت  هایشان انجام 

 و سطح انگیزش  آن  دنبال  به و  یابد می کاهش  شان شده ادراک 

 (. 12) یابد می کاهش  هم ها آن  درونی  عالقه

یعنی تمایل به انجام دادن چیزی نه بخاطر   بیرونی انگیزش

 منجر چیز  آن  دادن  انجام  ی ذاتی به آن؛ بلکه به دلیل اینکهعالقه

هدف  شدن  برآورده  به  همچنین (. 13) شودمی خاصی یک 

ای یعنی  انگیزه گونه هیچ که دارد افرادی  به  اشاره  نیز انگیزشیبی

خشنودی  برای بیرونی هایمشوق یا درونی ارزشمندی  و  نه 

در کنندنمی  دریافت خود هایفعالیت ها آن  انجام  از نتیجه و 

 (.  11)  کنندمی اجتناب

 ماهیت مخربش  خاطر به  پزشکی  دانشجویان انگیزگی دربی

تمام   . لذا رودمی بشمار  پزشکی آموزش  برای  جدی  تهدید  یک

باشد.   مهم تواند می آن  دهندهتخفیف یا  کنندهپیشگیری تدابیر 

یافته فرسودگی  شیوع  که  دهد می نشان  پژوهشی  هایهمچنین 

است به رو آموزشگاهی مراکز در تحصیلی   .(14)  افزایش 

و عوامل  شناختبنابراین    فرسودگی بر  تأثیرگذار  ایجادکننده 

به پیامدهای  مقابله و پیشگیری  منظور تحصیلی   امری آن  با 

 آمده عمل به های بررسی طی  همچنین  .شودمی قلمداد ضروری

شد در  منابع در یافت  اندکی  تحقیقات   ارتباط که دسترس، 
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تحصیل فرسودگی  و  پزشکی، انگیزش  دانشجویان  در  را  ی 

بررسی مورد  پیراپزشکی  و  اما  داده قرار  پرستاری  تاکنون  اند. 

با پژوهشی انگیزش تحصیلی  فرسودگی تحصیلی را در    ، رابطه 

اینکل دانشجویان دانشگاه علوم  پزشکی بررسی نکرده است. 

فرسودگی انگیزش ارتباط هدف با مطالعه با  و  تحصیلی 

 انجام  پزشکی قمعلوم دانشگاه وضعیت تحصیلی در دانشجویان

 شد. 

 
 ها مواد و روش 

از   مقطعی  مطالعه  همبستگیاین  توصیفی  در  که    بود   نوع 

بی  1396  سال علوم  انی دانشجو  ندر  انجام    پزشکیدانشگاه  قم 

 تحصیل  به  دانشجویان مشغول  جامعه آماری شامل کلیه  گرفت.

پزشکی،دانشکدهدر    مامایی، و پرستاری  بهداشت، های 

نفر( بود.    2049سنتی)در کل   طب  پیراپزشکی، دندانپزشکی و  

»نمونهریگنمونه روش   این پژوهش  -طبقه تصادفی  گیریی در 

 نمونه از حجم  تعیین  با استفاده از فرمول حجم نمونه  ای« بود.  

با    .شد تعیین همبستگی فرمول  طریق نمونه لزم  تعداد  حداقل 

 نفر بود:  237استفاده از رابطه زیر  
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مناسب   نمونه  تعداد  بود.    261بنابراین  ترم    انی دانشجونفر 

  ت یوضع  زانیم  نییتع  برای)   معدل کل عدم داشتن  لدلی اول به 

ایلیتحص وارد  همچن  نی (  نشدند.  از   اریمع  نیپژوهش  خروج 

پرسشنامه بود.    لیو عدم تکم  یبه ادامه همکار  لی طرح عدم تما

طر  نی ا  یهاداده از  جمع   دو  قی پژوهش  مجزا    ی آورپرسشنامه 

 شد.  

و همکاران    Vallerandتحصیلی توسط    انگیزشپرسشنامه  

کیافر   از  نقل  استبه  شده  رواسازی  و    ن ای (.  15) طراحی 

  یزشانگییو ب  یرونیب،  یدرون  زشیانگ  یبعد اصلپرسشنامه سه  

پرسش هفت    28  ی ابزار دارا  نی . ادهد قرار می   یرا مورد بررس

استنهی گز برا ای  نمره  حداقل  آ  ی.  حدا 1تمی هر    7نمره    کثرو 

بنابرا نمرات  ،  انگیزگیبه منزله بی   28-69کسب نمره    نی است. 

متوسط   زهیانگ 113-153کم، نمرات  زهمنزله انگی به 70-112از 

در  بال در نظر گرفته شد.    زهعنوان انگی  به  154-196و نمرات  

کرونباخ    پژوهش آلفای  روش  به  آزمون  پایایی    0/ 91حاضر 

 محاسبه گردید. 

دیگر،   استفاده  مورد  تحصیلی    پرسشنامهمقیاس  فرسودگی 

این به برسو پرسشنامه توسط بود.  مرزوقی و همکاران  از   نقل 

 در سه حیطه گویه 15 ابزار دارای (. این 16) طراحی شده است

  4)  عالقگیگویه(، بی   5جمله خستگی ) تحصیلی از  فرسودگی

ناکارآمدی و  مقیاس    6)   گویه(  در  لیکرتدرجه  5گویه(    ای 

 دامنه   . ( قرار دارد1و کامال  مخالفم نمره    5)کامال  موافقم نمره  

از   تحصیلی فرسودگی نمرات است،    75تا    15دانشجویان 

 یعنی کند  سوق   15سمت   به  و  باشد  ترپایین افراد  نمره هرچه 

 افراد نمره و هرچه دارند کمتری  تحصیلی فرسودگی افراد این

افراد  کند  سوق   75سمت   به  و  باشد  بالتر   فرسودگی  یعنی 

به  بیشتری تحصیلی آزمون  پایایی  حاضر  پژوهش  در  دارند. 

 محاسبه گردید.  0/ 90روش آلفای کرونباخ 

از    21نسخه  SPSS   رافزانرم   ق ی از طر  هاداده با استفاده  و 

  ون یو رگرس  مستقلتی   آزمون،  رسونیپ  یهمبستگ  بی آزمون ضر

 شد.  لیو تحل هی گام به گام تجز وهشی چندگانه به یخط

 ها یافته 

توز  261از تجز  259شده،    عی پرسشنامه  و    هی پرسشنامه 

ای   .شد  لیتحل   ی ودانشج(  درصد  6/60)  نفر   157  تعداد  ناز 

 ن یپسر بودند. همچن  دانشجوی(  درصد   4/39)  نفر  102دختر و  

نمونه   (درصد  79)  نفر  197 سناز  رده  در  سال    18-22  یها 

م  نهمچنی.  بود   98/21±26/4  انی دانشجو  یسن  نیانگیبودند. 
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متأهل   53مجرد و    ( درصد  5/79)   نفر   206 (  درصد  5/20)   نفر 

  ی بوم ریغ یو مابق بومی( درصد 4/58)  نفر 150 نهمچنی. بودند

 بودند.  

  6/26)   نفر  69ها  ها در دانشکده نمونه   یفراوان  عی نظر توز  از

  نفر   47( در بهداشت،  درصد  2/16)   نفر   42،  ی( در پزشکدرصد

ماما  پرستاری(  درصد  1/18) (  درصد   3/26)   نفر 68،  ییو 

دندانپزشکدرصد   12)   نفر  31،  یراپزشکیپ   8/0)   نفر  2،  ی(در 

 بودند.   ی( طب سنتدرصد

  (70/16±21/1)  انی معدل دانشجو  نیانگیپژوهش م  نی ا  در

انگیو    نهمچنی.  بود (  137/ 56±12/26)یلیتحص  زشنمره 

)  نمره  نیانگیم تحصیلی  به74/39±92/10فرسودگی  دست  (  

 . آمد 

و   متغیرهای بین  رابطه  بررسی  منظور به تحصیلی  انگیزش 

و وضعیت   با فرسودگی تحصیلی و ابعاد آن های آنمقیاسخرده

 نتایج براساس  شد.  استفاده پیرسون  همبستگی روش  تحصیلی از

نمره کل انگیزش تحصیلی   میانگین بین  1  ارائه شده در جدول

خرده فرسودگی مقیاسو  با  بیرونی  و  درونی  انگیزش  های 

ی  آن  ابعاد  تمامی  و  وجود    منفیرابطه    کتحصیلی  معنادار  و 

دانشجویان،    با  یعنی داشت.   بیرونی  و  درونی  انگیزش  افزایش 

تحصیلی   میها  آن فرسودگی  کاهش  بیننیز  همچنین   یابد. 

نمره خرده با فرسودگی تحصیلی و  بی  مقیاسمیانگین  انگیزگی 

خرده ی مقیاستمامی  آن  وجود    مثبترابطه    کهای  معنادار  و 

تحصیلی یک  انگیزش درونی  با وضعیت   همچنین بینداشت.  

انگیزگی با وضعیت تحصیلی یک رابطه رابطه مثبت و  بین بی

کل   نمره  میانگین  بین  اما  داشت.  وجود  معناداری  و  منفی 

خرده و  تحصیلی  وضعیت  انگیزش  با  بیرونی  انگیزش  مقیاس 

 تحصیلی رابطه معناداری مشاهده نشد.   

 

انگیزش تحصیلي و ابعاد آن با فرسودگي تحصیلي و ابعاد آن و وضعیت تحصیلي   ی، رها ی ها در متغ ضرایب همبستگي بین نمره آزمودني   -1جدول  
 فرسودگي تحصیلي 

 وضعیت تحصیلي 
عالقگي تحصیلي بي  خستگي تحصیلي  نمره کل  متغیرها   ناکارآمدی تحصیلي  

)نمره کل(   انگیزش تحصیلی   
 **240 /0-r= 

001 /0p=  

 **219 /0-r= 

001 /0p=  

 **278 /0-r= 

001 /0p=  

 **226 /0-r= 

001 /0p=  

102 /0r= 

137 /0p=  

مقیاس انگیزش درونی خرده   
 **440 /0-r= 

001 /0p=  

 **394 /0-r= 

001 /0p=  

 **448 /0-r= 

001 /0p=  

 **416 /0-r= 

001 /0p=  

 *151 /0r= 

025 /0p=  

انگیزش بیرونی مقیاس  خرده   
 **173 /0-r= 

009 /0p=  

 *138 /0- 

034 /0p=  

 **185 /0-r= 

004 /0p=  

 **179 /0-r= 

005 /0p=  

086 /0r= 

200 /0p=  

انگیزگی مقیاس بی خرده    
 **463 /0 

001 /0p=  

 **394 /0 

001 /0p=  

 **352 /0 

001 /0p=  

 **459 /0r= 

001 /0p=  

 *168 /0-r= 

012 /0 p= 

 

آزمون با  هامیانگین مقایسه  از  آمده دستبه نتایج   استفاده 

 داد که بین میانگین نشان  مستقل و تحلیل واریانس یکطرفهتی

وضعیت تفاوت با دختر دانشجویان تحصیلی نمره   پسر 

که وجود   0/ 001سطح   در معناداری ترتیب  بدین   داشت. 

به نسبت  دختر  بالتری   پسر دانشجویان  تحصیلی  وضعیت  از 

کل  نمره  میانگین  تفاوت  که  حالی  در  بودند.  برخوردار 

فرسودگی و انگیزش تحصیلی دانشجویان دختر با پسر از لحاظ  

خرده  در  اما  نبود.  معنادار  بیآماری  متغیر  مقیاس  انگیزگی 

پسرانگیزش   دانشجویان  نمره  میانگین  بین  -  تحصیلی 

دختر11/ ±82 6/ 73) دانشجویان  به  نسبت   )  (25/6 ±88/9  )

داشت معناداری وجود  -،P-Value  ،249=df=021/0)   تفاوت 

325/2-=t  به نسبت  پسر  دانشجویان  که  ترتیب  این  به   .)

بی دختر  دانشجویان  از  دانشگاه  در  خود  تر  انگیزهتحصیالت 

ین بین میانگین نمره وضعیت تحصیلی دانشجویان  . همچنبودند

به داشت.  وجود  معناداری  تفاوت  متأهل  با  عبارتی مجرد 

به   نسبت  بالتری  تحصیلی  وضعیت  مجرد  دانشجویان 

عالوه بین میانگین نمره انگیزش و  دانشجویان متأهل داشتند. به

بی و  عالقمند  دانشجویان  تحصیلی  رشته فرسودگی  به  عالقه 
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ت که  تحصیلی  ترتیب  بدین  داشت.  وجود  معناداری  فاوت 

تحصیلی رشته  به  که  انگیزش    دانشجویانی  عالقمندند،  خود 

بی دانشجویان  به  نسبت  کمتری  فرسودگی  و  به  بیشتر  عالقه 

  .(2 رشته تحصیلی دارند)جدول
 

مقایسه متغیرهای دموگرافیک در وضعیت تحصیلي، انگیزش تحصیلي و فرسودگي تحصیلي -2جدول  

 متغیرها 

 فرسودگی تحصیلی  انگیزش تحصیلی  وضعیت تحصیلی 

میانگین و انحراف  

 معیار 

  آزمون آماری

(P-Value ) 

میانگین و انحراف  

 معیار 

  آزمون آماری

(P-Value ) 

میانگین و انحراف  

 معیار 

 آماری آزمون 

(P-Value ) 

 جنس 
 دختر 

 پسر 

12/1±92/16 

26/1±38/16 

390/3=t 

001/0=P ** 

00/27±67/138 

74/24±87/135 

812/0=t 

418/0=P 

01/11±09/40 

81/10±22/39 

606/0=t 

545/0=P 

 تأهل وضعیت 
 مجرد 

 متأهل 

21/1±81/16 

10/1±30/16 

633/2=t 

009/0=P ** 

57/25±65/138 

99/27±42/133 

263/1  =t 

208/0=P 

03/11±63/39 

53/10±21/40 

325/0-  =t 

745/0=P 

وضعیت  

 سکونت 

 بومی 

 غیر بومی 

12/1±76/16 

31/1±63/16 

790/0  =t 

430/0=P 

99/25±67/135 

27/26±33/140 

364/1-  =t 

174/0=P 

97/10±26/39 

96/10±32/40 

730/0-  =t 

466/0=P 

 دانشکده 

 پزشکی 

 بهداشت 

 پرستاری و مامایی 

 پیراپزشکی 

 دندانپزشکی 

 طب سنتی 

46/1±94/16 

92/0±63/16 

29/1±25/16 

99/0±87/16 

11/1±74/16 

00/0±00/16 

150/2=F 

061/0=P 

41/23±39/136 

31/26±20/142 

06/29±95/136 

11/28±54/134 

05/23±70/142 

72/12±00/123 

782/0=F 

564/0=P 

42/10±29/38 

35/11±31/41 

40/10±70/38 

52/11±95/40 

53/10±79/40 

77/7±50/25 

359/1=F 

241/0=P 

عالقه به رشته  

 تحصیلی 

 عالقمند به رشته 

 عالقه به رشته بی

26/1±74/16 

87/0±49/16 

145/1=t 

254/0=P 

10/25±25/139 

52/30±92/129 

006/2  =t 

046/0=P * 

65/10±67/38 

08/11±25/44 

968/2-  =t 

003/0=P ** 

 

برر پیشجهت  متغیرهای  نقش  فرسودگی  سی  و بین 

آزمون   از  تحصیلی  انگیزش  مالک  متغیر  با  تحصیلی  وضعیت 

شیوه گام به گام استفاده شد.  تحلیل رگرسیون خطی چندگانه به

جهت تعیین سهم دو متغیر فرسودگی و وضعیت تحصیلی در  

انگیزش   رگرسیون  تبیین  معادله  وارد  متغیر  دو  هر  تحصیلی 

جدول در  که  همانطور  می  3  شدند.  وضعیت  مشاهده  شود 

از  به  تحصیلی تحصیلی  انگیزش  واریانس  تبیین  عدم  علت 

-داد که فرسودگی تحصیلی  معادله حذف شده است. نتایج نشان

پیش  2/5 را  تحصیلی  انگیزش  واریانس  از  میدرصد  کند. بینی 

( در سطح  -227/0دگی تحصیلی با ضریب بتای)بنابراین فرسو

دارد.    01/0آلفای   انگیزش تحصیلی  تبیین  را در  بیشترین سهم 

پیشبه تحصیلی  فرسودگی  تنها  برای بینیعبارتی  مناسبی  کننده 

لذا   بود.  تحصیلی  گرفتمی انگیزش  نتیجه  افزایش    توان  با  که 

 . یابدمیانگیزش تحصیلی دانشجویان کاهش  ،فرسودگی
 

 فرسودگي تحصیلي و وضعیت تحصیلي متغیرهایتحلیل رگرسیون چندگانه جهت تبیین واریانس انگیزش تحصیلي توسط  -3جدول 

داري آزمونمعنی سطح   R R2 F متغیر مالک  متغیرهاي پیشبین  F Beta   داري سطح معنی Beta 

تحصیلی انگیزش  فرسودگي تحصیلي   227/0  052/0  718/10  001/0  227/0-  001/0  

 

 گيری بحث و نتيجه 

 

تع هدف  با  مطالعه  انگ  نییاین  با   یلتحصی  زشیارتباط 

تحصیلی   وضعیت  و  دانشگاه    در فرسودگی  دانشجویان  بین 

انجام گرفت علوم قم  داد  یافته.  پزشکی  نشان  پژوهش  این  های 

می انگ  نیانگکه  متوسط    انی دانشجو  یلتحصی  زشینمره  در حد 

نت نتا  جهیبود.  با  شده  زرع   جی اخذ  همکاران  پژوهش  و  گر 

با    نهمچنی(.  2)   بودخوان  هم  مرتبط  فرسودگی تحصیلی  نتایج 

که  داد  نشان  تحصیلی  نیز  فرسودگی  از    4/37  نمره  درصد 

 زمینه در  که  یانگین قرار داشت. مطالعاتی دانشجویان بالتر از م

  8/76تا    3/10را   فرسودگی شیوع انجام شده است، فرسودگی
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 15 1400  تابستان دومشماره  هشتم ی، دوره توسعه در آموزش پزشک یمجله راهبردها

 مطالعه در  آمده دستبه نتایج با  که همسو کردند  درصد گزارش

 فرسودگی  شیوع گزارش  در میزان تفاوت (. این17)  بود حاضر

می مطالعات  در ناشیمختلف   هایفرم  کارگیری به از  تواند 

تحصیلی سنجش ابزارهای  مختلف  خرده  دو  با  فرسودگی 

  پرسشنامه  از  یا استفاده بدبینی و عاطفی، شک خستگی  مقیاس

 باشد.    فرسودگی عمومی  فرم

ب  هایافتهی  که  داد  نشان  مق  نیپژوهش  کل   اسینمره 

بیرونی   هایاس مقیو خرده  انگیزش تحصیلی   انگیزش درونی و 

خردهبا   و  تحصیلی  آن  مقیاسفرسودگی  و   منفیرابطه  های 

بین    معنادار بیخرده نمره  و  فرسودگی مقیاس  با  انگیزگی 

وجود    یرابطه مثبت و معنادارهای آن  مقیاستحصیلی و خرده

 انگیزه درونی و بیرونی بال، با دانشجویان  که  طوری به  .شتدا

-داشتند و دانشجویانی که بی قرار  کمتری  معرض فرسودگی در

بودانگیزه ای تر  داشتند.  نیز  بیشتری  تحصیلی  فرسودگی    ن ند، 

نتا   یپژوهش  افتهی   راستاهم   و همکاران  Tukaevپژوهش    جی با 

 .  ( 18) باشدمی

 توان بیان کرد که دانشجویاندر تبیین این یافته پژوهشی می

انگیزه،  از  و فراگیری داشته برای را بیشتری انرژی  و نشاط با 

 در زیادی  همچنین تالش برخوردارند، بالتری  انعطاف پذیری 

با   مواجهه  برای  افراد دهند. اینمی نشان  خود از جهت یادگیری

و   استرس دچار  کمتر در نهایت، و  اندآماده رو پیش چالشهای 

 (.  19)  شد خواهند  فرسودگی

اینکه   دیگر  کهتبیین  دارند،   بالیی انگیزه یادگیرندگانی 

 افراد اینگونه ثبات است. با ومعنادار   هدفمند، یادگیری هایشان

 انضباطی خود  فرایند  از  بوده و مسؤولیت پذیر  خود  زندگی در

انگیزه،   سود خویش یادگیری در با  افراد  همچنین  برند.  می 

های کالسی فعالنه  اشتیاق فراوانی به یادگیری دارند و در بحث

می  آشرکت  تبع  به  و  تحصیلی  کنند   فرسودگی  با  کمتری  ن 

 شوند.  مواجه می

بینیافته که  داد  نشان  پژوهش  با   انگیزش  های  درونی 

 مثبت و معناداری وجود  یرابطه  دانشجویان  تحصیلی  وضعیت

حسن نتایج  با  شده  اخذ  نتیجه  مهدی داشت.  و  زاده 

میبود.  خوان  هم (  20نژادگرجی) یافته  این  گفت  درتبیین  توان 

تعیین کننده رفتارها هستند و    شانخود  ،افراد با انگیزه درونیکه  

می به احساس  خود  در  که  کفایتی  که  خاطر  دارند  باور  کنند، 

همچنین این   .توانند با رفتارشان بر محیط خود تأثیر بگذارندمی

گرا، تصورشان این است که  گروه از یادگیرندگان با انگیزه درون

رفتار صحیح خاطر نحوه  موفقیت و عدم موفقیت در تحصیل به

است. غلط خودشان  فراگیرانی یا   انگیزش دارای که همچنین 

به   و  دارند  درسی موضوع  به  که ای دلیل عالقهبه هستند درونی

 خود را  کنند می کسب  درسی فعالیتهای  انجام  از که  لذتی  دلیل 

 تالش  بیشتر  یادگیری برای و  کرده درگیر یادگیری فعالیتهای  در

 منجر  بهتری  تحصیلی عملکرد تواند به می ویژگی  این و  کنندمی

 .شود

 انگیزگیمقیاس بیخرده ها نشان دادند که بینهمچنین یافته

تحصیلی  وضعیت  رابطه با  معناداری   ی دانشجویان  و  منفی 

زاده و داشت. این یافته پژوهشی همراستا با نتایج حسن وجود

توان  پژوهشی میدر تبیین این یافته  .  ( 20)   نژادگرجی بودمهدی 

اگر داشت   باشد، بالیی انگیزه تحصیلی دارای یادگیرنده بیان 

تکالیف خواهد درس به خوبی توجه  جدی  را  درسی داشت، 

 در آنچه  از  بیش کند اطالعاتیمی سعی  آن بر  عالوه و گیردمی

 مقابل در   .( 21بگیرد)  یاد آموزند،می  او  به  درس  کالس 

 خود یادگیری تالشهای   در یادگیری، برای  انگیزهبی دانشجویان

 کالسی  تدریس طی  است ممکن ها آن کنند.  نمی عمل  نظام یافته

 و  مرور  را  درسی  مطالب   و  بوده  سازمان  فاقد  باشند، توجه بی

 . (10)  نکنند تکرار

 افراد اینگونه استنباط کرد کهتوان باتوجه به نکات فوق می

که هدف مشخصی در زندگی ندارد، از   هستند افرادی  انگیزه،بی

برند. همچنین این افراد  فرصتهای خود به شکل بهینه بهره نمی

به   کنندمی  اجتناب فعالیتها انجام  از را  فعالیتهای خود  اینکه  یا 

مایل همیشگی افراد برای  اندازند، که در نتیجه همین تتعویق می 

م است  أتقریبا  همیشه با اضطراب تو  به تعویق انداختن فعالیتها
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به آسیبامسئلهعنوان  و  پیشرفت   ی  مانع  فرایند تحصیل  در  زا 

 .گذاردتأثیر منفی میها آن تحصیلی شده و بر کیفیت زندگی 

میبه  جی نتا  براساس آمده،  انگ  نیانگدست    یدرون  زشینمره 

تفاوت    نی تر بود اما ادر دختران نسبت به پسران بیش  یرونیو ب

آمار لحاظ  م  یاز  اما  نبود.  بی  نیانگیمعنادار  در نمره  انگیزگی 

  ن ی داشته که ا  یدختر برتر   ان ی پسر نسبت به دانشجو  انی دانشجو

مطالعه    جی با نتا   افتهی   نی انگیزگی معنادار بود. افقط در بی  یبرتر

فار  یجواد ا  دی تفاوت شا  ن ای (.  10)   بودخوان  هم ی  ابی و   ن ی به 

دارند    یترپشتکار بیش  فیباشد که دختران در انجام تکال  لیدل

ان،  یم  نالبته در ای .  تر هستندخود حساس   یدرس  شرفتیو در پ

 دانشگاهی  شخصیتی، خانوادگی،  چون متغیرهای  یگری عوامل د

 در نظر گرفته شوند.    دی هستند که با لیدخ زینو اجتماعی 

کهیافته داد  نشان  دختر بین ها   نظر از پسر و دانشجویان 

معناداری تحصیلی، فرسودگی میزان نداشت.   وجود تفاوت 

پژوهش نتایج  با  شده  اخذ  همکاران    و  Backović  نتیجه 

احتمالی(22) بودخوان  هم  دلیل  فرسودگی   .  بین  ارتباط  عدم 

 بر مؤثر موقعیتی عوامل  در تواندمی جنسیت و تحصیلی

 معتقدند، محققان  برخی که  همانگونه زیرا باشد، فرسودگی

موقعیتی و جو مانند عوامل   زایاسترس عوامل دانشگاه 

مانند  و هافعالیت  انجام برای کافی زمان فقدان تحصیلی 

و   انتظارات بال   ایجاد در  توانندمی  عوامل، دیگر سطح 

 دانشجویان همه  برای عوامل این که چرا باشند؛ مؤثر فرسودگی

 همه  و است یکسان دانشگاه محیط در ها،آن از جنسیت فارغ

 در تواندمی که کنندمی  تجربه را عوامل این یکسان نحوبهها آن 

 (. 13)  باشد مؤثرها آن  تحصیلی فرسودگی افزایش یا کاهش و

یافته انگیزش همچنین  نمره  میانگین  بین  که  داد  نشان  ها 

بی و  عالقمند  دانشجویان  تحصیلی تحصیلی  رشته  به  عالقه 

پژوهشی  یافته  این  تبیین  در  داشت.  وجود  معناداری  تفاوت 

را می خود  تحصیلی  رشته  که  دانشجویانی  که  گفت  توان 

عالقه انتخاب کرده باشند یا ذهنیت مثبتی از آن داشته    براساس

فعالنه مشارکت  فعالیتهای  در  باشند، کنجکاو هستند،   یادگیری 

-لذا پیشنهاد می  . (23)  باشندکند و دارای انگیزه بالتری میمی

شود، اساتید با عالقه و دلسوزی تدریس نمایند و به شخصیت  

درس،  دانشجویان   به  نسبت  مثبتی  نگرش  تا  بگذارند  احترام 

 کالس و دانشگاه  در دانشجویان ایجاد نمایند. 

یافته فرسودگی همچنین  نمره  میانگین  بین  داد  نشان  ها 

عالقمند   دانشجویان  تحصیلی بیو  تحصیلی  رشته  به  عالقه 

نتایج   با  پژوهشی  یافته  این  داشت.  وجود  معناداری  تفاوت 

یافته    .(17)  بودخوان  هم و همکاران    شریفی شاد این  تبیین  در 

-بی  درس به نسبت که توان گفت که دانشجویانیپژوهشی می

 و نکرده کافی تالش اندازه به احتمال  ،دنباش نگیزهابی و عالقه

(.  18)   شد  خواهد تحصیلی فرسودگی منجر به  تالش عدم  این

 در کاهش تواندمی متغیر این  تقویت جهت در  تالش بنابراین

منظور    .باشد مؤثر دانشجویان تحصیلی فرسودگی به  بدین 

دانشگاه اساتید  و  علوممدیران  میهای  توصیه  با پزشکی  گردد 

های مناسب فواید عالقه به رشته تحصیلی را برای  اتخاذ روش

 دانشجویان تبیین نمایند.     

ن دانشجویان دختر و یافته دیگر پژوهش نیز نشان داد که بی

تحصیلی تفاوت معناداری وجود داشت    پسر از لحاظ وضعیت

این   که  بود  دختر  دانشجویان  نفع  به  تفاوت  این  با که  نیز  امر 

 رسدمی نظر. به( 24) آرا و همکاران هماهنگ بودپژوهش کیوان 

 دختر دانشجویان بین در کمال و مقایسه جویی و رقابت حس

   است. پسر دانشجویان بیش از

که   در داد  نشان  رگرسیون  تحلیل  از  نتایج حاصل  نهایت، 

تحصیلی پیشبه  فرسودگی  معناداری  و  مثبت  کننده   یبینشکل 

توان  . در تبیین این یافته پژوهشی میباشدمیتحصیلی    زشانگی

فعالیتهای تحصیلی انگیزه با فراگیران  .که  کرد  انبی  قویتر، 

 انجام را  بیشتری  تکالیف درسی  پذیرند، می را  بیشتری  آموزشی 

(. در  2)   کنندمی  کسب را بیشتری  نتیجه موفقیت در و دهندمی

فرسودگی    مشارکت عدم  به  منجر  تواند می تحصیلیمقابل 

-به شود تحصیلی هایانجام فعالیت برای لزم انرژی وکاهش

 برای  ایانگیزه فرسودگی تحصیلی، دچار دانشجویان که ایگونه
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 مانند رفتاری و ویژگیهای ندارند  کالسی هایدر فعالیت شرکت

زود و کالس در حضور در تأخیر شدن، غایب  هنگام ترک 

بعالوهمی نشان خود از را کالس در   دانشجویان این دهند. 

گروهی   هایفعالیت در و نداده  گوش درسی مطالب به کالس

 (. 17)  کنندنمی شرکت

 روش تحقیق  که بود  این حاضر  پژوهش  های محدودیت از

 از علّی توان استنباطنمی جهت همین  بود. به همبستگی نوع  از

نمود.  نتایج دانشجویان مورد نمونه آن    علوم  دانشگاه بررسی 

 خود صورت به هاداده گردآوری همچنین  .بودند قم  پزشکی

بود. بایستی  دیگر هایجمعیت  به نتایج تعمیم در لذا گزارشی 

 تر گسترده مطالعات  انجام  بنابراین   .کرد رعایت را  احتیاط جانب

استفاده مختلف   های رشته و  دانشگاهها  معرف  های نمونه  از  با 

 . شود می توصیه

 ملی سرمایه ترین مهم پزشکی علوم های رشته دانشجویان

به   شود می توصیه   دانشگاه لذا به مسئوولن  شوند. می محسوب 

 موضوع و    دارند مبذول  بیشتری  توجه  انگیزش  های مؤلفه 

و   دهند قرار توجه مورد  جدی طوربه را دانشجویان فرسودگی

برای   بلندمدت  های برنامه قالب  در  را مناسبی های ریزیبرنامه

 با ،   دانشجویان آموزش  فرآیند در  و  ببینند تدارک  آن  کاهش

پزشکی، محتوای  بالی  حجم  به  توجه  به  را هابرنامه آموزش 

درگیر که ببینند تدارک طریقی  نشوند. فرسودگی دانشجویان 

مدت یک همچنین کوتاه  آموزشی   هایکارگاه قالب  در  برنامه 

افزایشبه جهت  انگیزش منظور  در   کاهش  دانشجویان 

دانشجویان می  .گردد برگزار فرسودگی  پیشنهاد  گردد همچنین 

شده انگیزه بی دانشجویان کارگاه شناسایی  دوره هاو   های و 

دانشجویان تحصیلی انگیزه  افزایش  جهت  لزم  آموزشی   این 

 . گردد برگزار 

به بال،  موارد  بر  تحصیلی، عالوه  انگیزش  افزایش  منظور 

نشست  و  علمی  انجمنهای  تقویت  و  مختلف  های برگزاری 

 دانشگاهی  تحقیقاتو    هابرنامه  این  در  دانشجویان درگیرکردن

احساس  منظور به انگیزش کارآمدی  افزایش    دانشجویان، و 

به هایمسئولیت واگذاری نمودن  دانشجویان، مختلف   آشنا 

شغلی با دانشجویان  تحصیلی، رشته با مرتبط فرصتهای 

از   دوری و آموزشی هایگروه جوّ سازی با نشاط  و پویاکردن

 های برنامه اجرای طریق  از  ها گروه در  دلمردگی و نخوت  فضای

 گردد.  تفریحی مختلف پیشنهاد می و  آموزشی و  علمی

 

 تشکر و قدردانی 

 واحد  مسؤولیناز     را خود مراتب سپاسگزاری  بدینوسیله

آموزش پژوهش می قم   پزشکیعلوم دانشگاه  و   که  کنیماعالم 

 عزیز  از دانشجویان همچنین .بودند پژوهش این انجام رهگشای 

تقدیر پزشکیدانشگاه علوم پژوهشی محترم معاونت و  و فسا 

 را داریم.  تشکر

   

 تأیيدیه اخالقی 

 پژوهشی معاونت    مصوب  تحقیقاتی طرح  نتیجه  مطالعه  نی ا

کد   قم  پزشکیعلوم دانشگاه اخالق  و   96863  با  کد  با 

IR.MUQ.REC.1396.99باشد. می 

 

 تضاد منافع 

 . در پژوهش حاضر وجود ندارد تعارض منافعی  گونه هیچ

 

 سهم نویسندگان 

محمدی مفهوم   سیدداود  اول(  و  )نویسنده  بررسی  سازی، 

تحلیل   و  نهایی  هاداده تجزیه  مقاله  و  زهرا    35سازی  درصد؛ 

مفهوم   مسلمی  دوم(  بررسی  )نویسنده  و  تحقیق  و    30سازی 

قمی مهین  و  )نویسنده    درصد؛  مفهوم سوم  سازی، مسئول(  

 درصد.  35تحقیق و بررسی  و ویراستاری و نهایی سازی مقاله  

 

 حمایت مالی 

قم انجام   پزشکیاین پژوهش با حمایت مالی دانشگاه علوم

 شده است.  
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Abstract 
Introduction: Educational burnout is one the most important experimentalfields in 

universities and finding the effective factors on them is really important. The aim of 

the present research is to investigate the relationship between academic motivation 

with academic burnout and academic status among students in Qom University of 

Medical Sciences. 

Methods: In this descriptive- correlation study, 261 students were selected from Qom 

University of Medical Sciences through through stratified random sampling method 

with considering gender from schools of six. Data were collected through two 

questionnaires on Academic Motivation of Vallerand et al and  academic burnout of 

Berso et al.  

Results: There was a significant negative relationship between  the total score of 

academic motivation and its subscales (intrinsic motivation and extrinsic motivation) 

with academic burnout  and and all its, subscale, significant Positive relationship 

between   Motiveless with academic burnout. Also, the score subscale intrinsic 

motivation had a significant positive relationship with academic achievement and the 

score subscale motiveless had a significant Negative relationship with academic 

achievement. But there was no significant relationship between extrinsic motivation 

score with academic achievement. Finally results of multiple regression analysis 

revealed that Only Academic Burnout predicted academic motivation significantly.  

Conclusion: Results showed that improve and increase academic motivation of 

students can reducing their academic burnout, Therefore, it is recommended to 

reinforce academic motivation at a young age.Also, engagement and performance, 

and educational managers in universities of medical sciences should pay attention to 

academic burnout in students and increase their motivation and interest in education. 

Keywords: Academic Motivation, Academic Burnout, Academic Students. 

Original Article 

Received: 2019/6/1    Accepted: 2020/5/3 

Citation: Mohammadi SD,  Moslemi Z, Ghomi M. The relationship between, academic motivation with 

academic burnout and academic status in students in Qom University of Medical Sciences. DSME. 2021;  

8(2):11-20.  

© 2021 The Author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License 

(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original 
work is properly cited. 

  [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
ds

m
e.

8.
2.

10
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 d
sm

e.
hu

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            11 / 11

http://dx.doi.org/10.52547/dsme.8.2.10
https://dsme.hums.ac.ir/article-1-247-en.html
http://www.tcpdf.org

