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چکیده
 نظکر  از اسکت  ممککن  کنککور  آزمون به نزدیکی علت  به دانشگاهیپیش مقطع آموزاندانش

 متغیکری  تحصکیلی  فرسکودگی  بگیرنکد.  قکرار  تکأثیر  تحت شناختیروان و انگیزشی متغیرهای
 نقکش  بررسکی  هکدف  بکا  حاضکر  مطالعکة  کند. بروز شرایط این در تواند می همواره که است
 دختکر  آمکوزان دانکش  تحصکیلی  فرسکودگی  و پیامکدی  انتظکار  بین روابط در انگیزش میانجی
 معکادالت  یابیمدل اساس بر توصیفی حاضر، مطالعة تحقیق روش شد. انجام دانشگاهی پیش

 آمکاری  جامعکة  از آمکوز  دانکش  951 ای خوشکه  گیری نمونه روش از استفاده با بود. ساختاری
 فرسکودگی  هکای  نامکه  پرسکش  بکه  و شکدند  انتخکاب  تهکران  شهر دانشگاهی پیش آموزان دانش
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 سکاختاری  مکدل  آزمکون  نتکایج  دادنکد.  پاسکخ  تحصیلی انگیزش و ،پیامد انتظارات تحصیلی،
 انگیزشکی بکی  بکا  و مثبکت  رابطکة  بیرونکی  و درونی انگیزش با پیامد انتظارات بین که داد نشان
 بکین  و مثبکت  رابطة تحصیلی فرسودگی با بیرونی انگیزش و انگیزشیبی بین .بود منفی رابطة

 بککا پیامککد انتظکارات  بککین رابطککة بکود.  منفککی رابطکة  تحصککیلی فرسککودگی بکا  درونککی انگیکزش 
 مکدل  بکا  مفهکومی  مکدل  ککه  داد نشکان  حاضکر  تحقیکق  نتکایج  بکود.  منفی تحصیلی فرسودگی
 و پیامککد انتظککارات بککین روابککط در تحصککیلی انگیککزش و اسککت بککرازش دارای شککدهآزمککون
 .دارد را واسطه نقش تحصیلی فرسودگی

 تحصیلی. انگیزش پیامد، انتظارات تحصیلی، فرسودگی کلیدی:هایواژه
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Abstract 

Near the university entrance exam, pre-university students may be impressed by 

motivational and psychological variables. Academic burnout is a variable that can 

always occur under these conditions. The purpose of this study was to investigate 

the mediating role that academic motivation plays between outcome expectations 

and academic burnout in pre-university female students. The research method was 

descriptive based on Structural Equation Modeling. Using cluster sampling method, 

350 students were selected from the statistical population of pre-university students 

of Tehran city. They responded to questionnaires of academic burnout, outcome 

expectations, and academic motivation. Structural model test results showed that 

there was a positive relationship between outcome expectations from one hand and 
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internal and external motivations on the other hand; and there was a negative 

relationship between outcome expectations and non-motivation. There was a 

positive relationship between academic burnout from one hand and non-motivation 

and external motivation on the other hand; and there was a negative relationship 

between academic burnout and internal motivation. The relationship between 

outcome expectations and academic burnout was negative. The results of the present 

study showed that the conceptual model fits well with the tested model and also 

academic motivation has a mediating role in the relationship between outcome 

expectations and academic burnout. 

 Keywords: academic burnout, outcome expectations, academic motivation. 

مقدمه
 این مهم وظایف از و هستند تربیت و تعلیم نظام اساسی رکن آموزاندانش ای،جامعه هر در
 و انکدکاران دست بنابرایکن، است. فراگیران دستاوردهای اساس بر خود گذاریسرمایه نظام،
 عملکککرد  بککر  اثکرگککذار  متغیرهکای شناسکایی صدددر همواره تربیت و تعلیم حوزۀ محققان
 اخیر هایسال در که آنجا از (.1939 همکاران، و فکردشکریفی) اندبوده فراگیکران تحصیلکی
 و کنککور  بکا  درگیکری  دلیکل بکه  دانشکگاهی، پیش مقطع آموزاندانش روی بسیار روانی فشار
 روانکی  نیازهکای  گویپاسخ مدارس، دیگر سوی از و است شده وارد برنامه فوق هایکالس
 دچکار  تکدریج بکه  آمکوزان دانکش  ایکن  (،1935 یعقکوبی،  و )بختیاری نیستند آموزاندانش این

 تحصیلی پیشرفت بر مؤثر عوامل از یکی عنوانبه که متغیری شوند.می 1تحصیلی فرسودگی
 ،2لیتیکر  و مسلش ؛1937 دفاری، و )صدوقی است گرفته قرار حوزه این محققان توجه مورد
 (.2114 ،9هانگ و لین ؛2116

 ک فراگیر عمومی ایپدیده ورتکصبه را فرسودگی (1374) 4نبرگر فروید بارنخستین
 انکرژی  اشتیاق، انگیزه، دادن دست از آن ةنتیج و شودمی ناشی محیط با فرد متقابل ازکنش که
 بکه  فرسکودگی  بکه  مرسکوم  طکور بکه  است. کرده تعریف ک است زندگی در عملکرد کاهش و

 و شخصکیت  زوال ،هیجکانی  خسکتگی  شکامل  شکود؛ مکی  توجکه  بعکدی سکه  سندرم یک عنوان
 هیجانی منابع از شدن تهی و شدن خالی احساس به هیجانی خستگی خودکارآمدی. کاهش
 سکایر  به ردبتیبی با حد از بیش یا بدبینانه منفی هایپاسخ به شخصیت والز .دارد اشاره فرد
 خرهبکاأل  و دهکد مکی  نشکان  را فرسکودگی  فکردی بکین  ةمولف که دارد اشاره کار محل در افراد
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 ککارآیی حکس  و بکاروری  میکزان  و شایسکتگی  در کاسکتی  احساس به خودکارآمدی کاهش
 (.2119، 1چ)ماسکال  اسکت  فرسکودگی  ارزیکابی خکود  ةمولفک  دارای ککه  دارد اشاره فرد پایین

 درسکی،  مطالکب  بکه  نسکبت  اشکتیاقی بکی  :دارد مختلفکی  عالئکم  تحصکیل  حوزۀ در فرسودگی
 کالسکی؛  هکای فعالیکت  در مشکارکت  عکدم  ؛درس ککالس  در مستمر حضور ادامة در ناتوانی
 فراگیکری  در نکاتوانی  احسکاس  و مدرسکه  هکای فعالیکت  در آمکدی ناکار و کفایتیبی احساس
 تحصکیلی،  نیازهکای  دلیکل بکه  خسکککتگی  احسکککاس  همچنین، (.1911 )نعامی، درسی مطالب
 احساس و مدرسه به نسبت قگیالعبی و ردبتیبی و بدبینی تکلیف، بودن ارزشبی احساس
 (.2112 ،2تیکین و )سالما برشمرد هانشانه این ترینِمهم توانمی را لیاقتیبی

 میکزان  بکین  ککه  داد تشکخیص  توانمی تحصیلی فرسودگی عالئم و هانشانه بررسی با
 دارد. وجکود  بسکتگی هکم  تحصکیلی  فرسکودگی  میکزان  با تحصیل یا تکلیف به گذاریارزش
 انتظکار  (.1936 ،4کیکامنش  و )جمکالی  شکود می یاد 9پیامدی انتظار عنوانبه آن از که مفهومی
 اسکت  ارزشکی  میکزان  از افکراد  انتظارات محصول رفتار، که دارد اشاره مهم نکتة این به پیامد
 افراد پیامدی، انتظارات در (.1931 همکاران و نادری )شفیع هستند قائل پیامد یک برای که
 5زوهکو،  و )یکو  شکد  خواهد معین نتیجة یک به منتج معین، رفتار یک که کنند باور توانندمی
 بکر  توانکد مکی  ککه  رودمکی  شماربه رفتار دهیجهت در اساسی و مهم عامل بنابراین، (.2116
 هکای تکالش  وقتکی  ککه  صکورت  بکدین  باشکد.  پکذیر تعمکیم  نیکز  تحصکیلی  هایدادبرون حوزۀ
 هکای ارزشکیابی  یکا  (2119 همککاران،  و 6)یانکگ  رسکد نمکی  مطلکوب  نتیجکة  بکه  آموزان دانش
 ککه  شکرایطی  در همچنکین،  (.2114 )یانکگ،  نباشد آموزاندانش انتظارات با همسو تحصیلی
 (،2111 همککاران،  و 7)لکی  نباشکد  جامعکه  و والکدین  انتظکارت  با همسو آموزاندانش عالیق

 بکا  پیامکدی  انتظکارات  بکین  ککه  ککرد  بیان توانمی لذا، کند.می پیدا بروز تحصیلی فرسودگی
 دارد. وجود رابطه تحصیلی فرسودگی
 از را انگیزه که عواملی یا مثبت( های)پیامد هادهنده انگیزه از استفاده با پیامد، انتظار

   که آنجا از (.2113 همکاران، و 1)اونیا است گذاراثر رفتار روی منفی( )پیامد بردمی بین
  ککه  ککرد  بیکان  تکوان مکی  لذا ، است تحصیلی انگیزش کاهندۀ عوامل از تحصیلی فرسودگی
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 را واسکطه  نقکش  تواندمی تحصیلی فرسودگی و پیامد انتظار بین روابط در تحصیلی انگیزش
 بککین روابککط در انگیککزش داد نشککان (2119) 1لتککدری مطالعککة کککه طککوریبککه کنککد، ایفککا

 همکککاران و 2هککزاری همچنککین، دارد. را واسککطه نقککش پیامککدی انتظککارات و خودکارآمککدی
 آمکوزان دانکش  رشکتة  انتخاب انگیزۀ افزایش در تواندمی پیامد انتظار که دادند نشان (2111)

 در بایکد  پیامکد  انتظکارات  ککه  ککرد  اشکاره  روشنیبه (2114) بندورا زمینه، این در باشد. مؤثر
 جسکمانی،  پیامد انتظارات دهندۀنشان که شود واقع مستقل اما مرتبط، فرعی حیطة سه امتداد
 تأثیر تحت را یادگیری و انگیزه ها،ارزش و پیامد انتظارات .است ارزشیابانهخود و اجتماعی
 ککه  داد نشکان  (2115) همکاران و 9چانگ مطالعة مثال برای خصوص این در دهند.می قرار

 دارد. را واسطه نقش تحصیلی فرسودگی و گراییکمال بین روابط در انگیزش
 بکرای  فکرد  دالیل دربارۀ شخص باورهای شامل که است بعدیسه پدیدۀ یک انگیزه

 گیککزشان (.2119 ،4هونککگ و )روول اسککت آن بککه عککاطفی واکککنش و خککاص رفتککار انجککام
 و دسکی ) شکود مکی  منجکر  پیشکرفت  و یادگیری به که شودمی گفته رفتارهایی به نیز تحصیلی
 سکه  شکامل  انگیکزش  (2111) ریکان  و دسی نظر از (.1931 کریمی، و مقیمیان ؛2112 ،5ریان
 فکرد  بکرای  تکلیف خود درونی انگیزش در است. انگیزشیبی و بیرونی درونی، انگیزش بُعد
 یکابی دسکت  برای ایواسطه را تکلیف فرد بیرونی انگیزش در که حالی در است، بخشلذت
 ارتبکاطی  رفتکار  آن نتکایج  و رفتار بین نیز انگیزشیبی در و گیردمی نظر در دیگری هدف به

 دهکد. مکی  نسکبت   فرد کنترل از خارج نیروهای به رفتار آن بروز علت فرد و شودنمی برقرار
 دادهکای بکرون  کنتکرل  در نکاتوانی  احسکاس  صکورت بکه  تحصکیلی  فرسودگی که آنجا از لذا،

 بکا  توانکد  مکی  (2117 همککاران،  و 6لینکدن  ؛1911 )نعکامی،  اسکت  شکده  تعریف نیز تحصیلی
 باشد. ارتباط در تحصیلی انگیزش
 همکککاران و گککرزرع مطالعککة تحصککیلی فرسککودگی و انگیککزش بککین رابطککة زمینککة در

 همچنکین،  دارد. وجکود  منفکی  بسکتگی هکم  فرسکودگی  و انگیکزش  بکین  که داد نشان (1936)
  فرسکودگی  و افسکردگی  انگیکزش  ککاهش  ککه  داد نشان (2113) همکاران و 7سالمال مطالعة

                                                                                                                                        
1.  Landry 

2.  Hazari 

3.  Chang 

4.  Rowell & Hong 

5.  Deci & ryan 

6.  Lyndon 

7.  Salmela 



8،سالسوم،شمارة8931،شناسیفرهنگیروان892

 

 انگیکزش  و خودکارآمکدی  نیز (1939) همکاران و فردشریفی کند.می بینیپیش را تحصیلی
 تحصکیلی  انگیکزش  واسکطة  نقکش  حال این با دانند.می تحصیلی فرسودگی کنندۀبینی پیش را
 بکه  دانشکگاهی پیش مقطع در خصوصبه تحصیلی، فرسودگی با پیامدی انتظار بین روابط در
 است نشده بررسی کنکور، برای آمادگی سال نیز و مدرسه در تحصیلی دورۀ آخرین عنوان
 فرسکودگی  بکا  پیامد انتظار بین روابط ساختاری مدل بررسی با دارد نظر در حاضر مطالعة که

 آیکا  ککه  دهکد  پاسکخ  پرسکش  ایکن  بکه  مکدل،  ایکن  در مسکتقیم  اثرات بررسی ضمن تحصیلی،
 داردب را واسطه نقش تحصیلی فرسودگی با پیامد انتظار بین روابط در انگیزش

 

 


 تحقیق مفهومی مدل    8نمودار

شناسیروش
 نکوع  از بسکتگی هکم  پژوهشکی  طکرح  و آزمایشی()دیر توصیفی حاضر پژوهش اجرای روش
 الگکوی  قالب در متغیرها بین روابط پژوهش این در زیرا است؛ ساختاری معادالت الگویابی
 مقطککع دختککر آمککوزاندانککش شککامل پککژوهش ایککن آمککاری ةجامعکک شککود.مککی بررسککی علّککی
 مدارس دولتی، مدارس در که بود 1937ک1936 تحصیلی سال در تهران شهر دانشگاهی پیش
 گیکری نمونه روش از نمونه گروه انتخاب رایب داشتند. اشتغال تحصیل به دیرانتفاعی خاص،
 شکمال،  قطکب  پکنج  بکه  پروش و آموزش گانة 22 مناطق که ایگونهبه شد، استفاده ایخوشه
-پکیش  مقطکع  دارای ککه  مدرسکه  یک قطبی هر از و شد تقسیم مرکز و درب شرق، جنوب،

 هکای نامکه پرسکش  حذف با نهایی نمونة حجم شد. انتخاب تصادفی شکلبه است، دانشگاهی
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 ادامکه  در ککه  شکد  اسکتفاده  نامکه پرسکش  از نیکز  متغیرها گیریاندازه برای بود. نفر 951 ناقص
 است. آمده

 و 1برسککو تحصککیلی فرسککودگی ةنامککپرسککش از تحصککیلی فرسککودگی سککنجش بککرای
 خسکتگی  یعنی تحصیلی، فرسودگی حیطة سه نامهپرسش این شد. استفاده (1337) همکاران
 15 مکذکور  نامکة پرسکش  سنجد.می را تحصیلی ناکارآمدی و تحصیلی عالقگیبی تحصیلی،
 از مکوافقم  ککامالا  تکا  مخکالفم  ازککامالا  ایدرجکه  5 لیکرتی بندیدرجه روش با که دارد ماده
 بکه  (2117) همککاران  و برسکو  را نامهپرسش پایایی است. شده بندیدرجه هاآزمودنی سوی
 خستگی برای درصد 71، هامقیاسخرده اساس بر و کرونباخ( )آلفای درونی همسانی روش

 تحصکیلی  ناکارآمکدی  بکرای  درصکد  75 و تحصکیلی  عالقگکی بکی  برای درصد 12 تحصیلی،
 شکده  محاسکبه  تأییکدی  عامکل  تحلیل روش با نامهپرسش روایی ضمن، در اند.کرده گزارش
 میانگین جذر شاخص و افزایشی برازندگی شاخص تطبیق، برازندگی هایشاخص که است

 پایکایی  (1931) همککاران  و رسکتمی  اند.کرده گزارش مطلوب را تقریب خطای مجذورات
 11 تحصکیلی،  خسکتگیِ  هکای مقیکاس خکرده  برای کرونباخ آلفای روش به را نامهپرسش این
 انکد ککرده  محاسبه درصد 14 تحصیلی ناکارآمدی و درصد 31 تحصیلی عالقگیبی ،درصد
 بکرای  همگکرا  روایکی  هاآن پژوهش در ،همچنین .داشت ابزار این مناسب پایایی از نشان که
 ترتیکب بکه  تحصکیلی  ناکارآمکدی  و تحصیلی عالقگیبی ،تحصیلی خستگیِ هایمقیاسخرده
 است. شده محاسبه درصد 51 و درصد61  درصد، 74

 نامککةپرسککش پیامککدی انتظککارات مقیککاسخککرده پیامککدی، انتظککارات سککنجش بککرای
 بودککه  گویه 1 شامل ابزار این شد. گرفته کاربه (1334) 2ونایت ریگز شغلی خودکارآمدی

 با را نامهپرسش روایی و اعتبار (1334) نایت و ریگز بود. شده طراحی 5 تا 1 طیف یک در
 انتظکار  بکرای  کرونبکاخ  آلفکای  روش بکه  پایکایی  کردنکد.  ارزیکابی  بکاال  بکه  سکال  21 سکنی  گروه

 ابتکدا  نامکه پرسکش  هکای گویکه   حاضکر  پکژوهش  در. شکد  گکزارش  درصکد  11 فردی پیامدهای
 در محتکوی  روایکی  ارزیابی منظوربه سپس یافت. تغییر کنندگانشرکت سنی شرایط با متناسب
 نمونکه  گکروه  روی بر الزم اصالحات از پس و گرفت قرار شناختیروان اساتید از نفر 6 اختیار
 و ریگکز  سکوی  از درصد 12 کرونباخ آلفای ضریب محاسبة با نامهپرسش این پایایی شد. اجرا
 دهد.می نشان را درصد 79 کرونباخ آلفای هم حاضر پژوهش در است. شده گزارش نایت

                                                                                                                                        
1.   Bresó 

2.  Riggs & Night 
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 1همککاران  و والرنکد  تحصکیلی  انگیکزش  مقیکاس  از تحصکیلی  انگیکزش  سنجش برای
 21 دارای و شکده  سکاخته  کنندگیتعیینخود ةنظری مبنای بر مقیاس این شد. استفاده (1332)

 را انگیزشکی بکی  و بیرونکی  انگیکزش  درونی، انگیزش دبعُ سه که است ایگزینههفت پرسش
 که دهدمی نشان همکارانش و والرند رابرت سوی از آمده عملبه هایبررسی در سنجد.می
 نیکز  و دبیرسکتانی  آموزاندانش روی تحصیلی انگیزش مقیاس انگلیسی نمونة پایایی و روایی

 آلفکای  میکزان  (1931) همککاران  و ویسانی مطالعة در پایایی .شد تأیید کانادایی، دانشجویان
 درصکد،  14 ترتیکب به انگیزگیبی و بیرونی درونی، انگیزش هایمقیاسخرده برای کرونباخ
 آمد. دستبه درصد 67 و درصد 16

هایافته
 نفکر  196 ککه  داشکتند  حضور دانشگاهیپیش مقطع دختر آموزدانش 951 حاضر پژوهش در
 13 درصکد(  1/15) نفکر  59 و سال 11 درصد( 46) نفر 161 سال، 17 آنان از درصد( 3/91)
 نفکر  165 ریاضکی،  کننکدگان شکرکت  از درصد( 9/41) نفر 141 تحصیلی رشتة داشتند. سال
 و میکانگین  که است گفتنی بود. انسانی علوم درصد( 6/12) نفر 44 و تجربی درصد( 1/47)

 بود. 34/1 و 11/16 ترتیببه کنندگانشرکت تحصیلی معدل استاندارد انحراف
 متغیرهکای  بکین  بسکتگی هکم  ضکرایب  و اسکتاندارد  انحکراف  میانگین، 1 شمارۀ جدول
 انگیکزش  درونکی،  تحصکیلی  )انگیکزش  تحصکیلی  انگیکزش  پیامدی، انتظارات شامل پژوهش
-بکی  هیجکانی،  )خسکتگی  تحصکیلی  فرسکودگی  و تحصکیلی(  انگیزگیبی و بیرونی تحصیلی

 دهد.می نشان را درسی( ناکارآمدی و عالقگی
 سکطح  در و منفکی  صکورت بکه  پیامکدی  انتظکارات  ککه  دهکد می نشان 1 شمارۀ جدول
 و عالقگکی بکی  تحصکیلی،  )خسکتگی  تحصکیلی  فرسکودگی  مؤلفکة  سکه  هکر  با 11/1 معناداری
 انگیزگکی بکی  و منفکی  صکورت بکه  درونی تحصیلی انگیزۀ است. بستههم درسی( ناکارآمدی
 هکای مؤلفکه  با 11/1 معناداری سطح در و مثبت صورتبه بیرونی تحصیلی انگیزۀ و تحصیلی
 حاضکر،  پکژوهش  در (2116) کالیکن  دیکدگاه  بکا  همسکو  بودند. بستههم تحصیلی فرسودگی
 هکای شکاخص  هکا، داده توزیکع  بکودن  نرمکال  مفروضکة  برقکراری  عدم برقراری/ ارزیابی برای
 ± 2 محکدود  در کشکیدگی  و چکولگی  هکای شاخص ارزش شد. بررسی کشیدگی و چولگی
  مقکادیر  همچنکین،  بکود.  نرمکال  متغیرهکا  از یکک  هکر  بکه  مربوط هایداده توزیع بنابراین، بود.

                                                                                                                                        
1.  Vallerand 
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 های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهشیافته  8جدول

میانگینمتغیرهایتحقیق
انحراف
استاندارد

829456

      - 92/5 16/26 انتظارات پیامدی. 1
انگیزش تحصیلی . 2

 درونی
14/43 11/12 **273/1 -     

انگیزش تحصیلی . 9
 بیرونی

12/43 57/12 **242/1 **219/1 -    

انگیزگی  بی. 4
 تحصیلی

64/16 73/5 **251/1- 191/1- **242/1 -   

  - 161/1** 212/1** -162/1** -171/1 31/5 11/11 خستگی هیجانی. 5
عالقگی  بی. 6

 تحصیلی
71/14 52/5 **217/1- **212/1- *123/1 **223/1 **441/1 - 

 557/1** 961/1** 249/1** 211/1** -259/1** -296/1** 16/6 64/22 ناکارآمدی درسی. 7

< 15/1  P
*
,  < 11/1  P

** 
 

ترتیکب  بکه  بکین پکیش  متغیرهکای  2تحمکل  ضکریب  و (VIF) 1واریکانس  تکورم  عامکل  بکه  مربوط
 مفروضکة  ککه  شکد  گیکری نتیجه چنین اساس، این بر بود. 11 از ترکوچک و 1/1 از تر بزر 
 مقکادیر  ارزیکابی  ادامکة  در اسکت.  برقکرار  حاضکر  پژوهش هایداده بین در نیز بودن خطیهم

 هکای داده توزیع داد، نشان «9(D) مهلنوبایس فاصلة» به مربوط اطالعات چولگی و کشیدگی
 فاصککلة نمککرات بککه مربککوط چککولگی و کشککیدگی مقککادیر زیککرا اسککت؛ نرمککال متغیککری چنککد

 بود. 153/1 و 391/1 با برابر ترتیببه 4مهلنوبایس

مدلآزمون
 ایکن  شکد.  اسکتفاده  ساختاری معادالت یابیمدل روش از هاداده تحلیل برای پژوهش این در
 مدل و گیریاندازه مدل است: شده تشکیل بخش دو از و است کلی خطی مدل بسط روش

 گیکری انکدازه  مکدل  بررسی است: مرحله دو از گذر مستلزم SEM تحلیل بنابراین، ساختاری.
  بکه  توجکه  بکا  اما مسیر؛ تحلیل طریق از ساختاری مدل تحلیل و تأییدی عاملی تحلیل طریق از

 

                                                                                                                                        
1.  variance inflation factor 

2.  tolerance 

3.  Mahalanobis distance (D) 

 شود.واسطة آن مفروضة نرمال بودن توزیع چندمتغیری آزمون میای که بهداده  .4
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 داشکت.  وجکود  تحصکیلی  فرسکودگی  مکنکون  متغیکر  یکک  تنها حاضر پژوهش مدل در اینکه
 متغیرهکای  و تحصکیلی  فرسودگی مکنون متغیر حاضر پژوهش در گیریاندازه مدل بنابراین،
 بکود.  نشکانگر  سکه  دارای تحصکیلی  فرسودگیِ مکنون متغیر که آنجا از بود. آن شدۀ مشاهده
 نیکز  نامعلوم پارامترهای تعداد دیگر سوی در و (v(v+1/)2) 6 آن معلوم پارامترهای بنابراین،
 مکدل  در آزادی درجکة  انتظکار  مطکابق  بنکابراین،  بکود.  مسکیر(  ضکریب  سکه  و واریکانس  )سه 6

 حاصل آزادی درجة ساختاری معادالت یابیمدل )در آمد دستبه صفر با برابر گیری اندازه
 در ککه  مکدل  از نکوع  این به ((.6-6=1) است معلوم پارامترهای از مجهول پارامترهای تفریق
 باشکد،  هماننکد  مکدل  که زمانی شود.می گفته همانند مدل است، صفر برابر آزادی درجة آن

 شکود نمی برآورد بنابراین، و شودمی فرض کامل برازندگی هایشاخص و برآورد پارامترها
 و نشکد  ارزیکابی  گیریاندازه مدل حاضر پژوهش در ترتیب، بدین (.2116 ،1گور و وستون )
 شد. بسنده ساختاری مدل برازندگی هایشاخص ارزیابی به تنها

 بود شده فرض چنان حاضر پژوهش مدل در شود،می مالحظه 1 شکل در که همچنان
 بکر  تحصکیلی  انگیکزش  میکانجیگری  بکا  هکم  و مستقیم صورتبه هم پیامدی انتظارات که

 اسکتفاده  با ساختاری معادالت یابیمدل تحلیل روش از استفاده .دارد اثر تحصیلی فرسودگی
 قبکولی  قابکل  بکرازش  مدل که داد نشان (ML) احتمال بیشینة برآورد و AMOS 18.0 افزارنرم از
 شد. اصالح 2 شمارۀ جدول قرار به مرحله دو در مدل دلیل، همین به ندارد. هاداده با

 

 شدهساختاری اولیه و اصالح مدل برازندگی هایشاخص 2جدول
RMSEA AGFI GFI CFI (/df

2
) 2

 های برازندگیشاخص 

 مدل ساختاری اولیه 11/79 65/6 153/1 346/1 162/1 127/1

112/1 117/1 361/1 311/1 41/5 11/54 
کوواریانس بین اصالح اول )

نشانگرهای انگیزۀ بیرونی و 
 (انگیزگی تحصیلی درونی

144/1 364/1 311/1 316/1 67/1 15/15 
کوواریانس بین اصالح دوم )

نشانگرهای انگیزۀ بیرونی و 
 (انگیزگی تحصیلی بی

 نقاط برش قابل قبول >15/1 5< >31/1 >31/1 >15/1 <11/1
 

                                                                                                                                        
1.  Weston & Gore 
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 اولیکه  مدل برازندگی هایشاخص ارزیابی دهدمی نشان 2 شمارۀ جدول که همچنان
 ،2 =11/79) نکدارد  قبکول  قابکل  بکرازش  شکده،  گکردآوری  هکای داده بکا  مکدل  ککه  داد نشان
65/6=/df

2
، 153/1= CFI، 346/1= GFI ،162/1 = AGFI 127/1 و= RMSEA ). همین به 
 انگیکزۀ  و بیرونکی  انگیکزۀ  نشکانگرهای  بکین  کوواریکانس  ایجکاد  بکا  مرحلکه،  دو در مدل دلیل،

 و بیرونککی انگیککزۀ نشککانگرهای بککین کوواریککانس ایجککاد و اول مرحلککة در درونککی تحصککیلی
 ککه  آمکد  دسکت بکه  برازنکدگی  هکای شاخص درنهایت، و اصالح دوم مرحلة در انگیزگی بی
2، 67/1=/df =15/15) دارد قبول قابل برازش شدهگردآوری هایداده با مدل داد نشان

2
، 

316/1 =CFI، 311/1 =GFI ،364/1  =AGFI  144/1و =RMSEA) . ضکرایب  9جدول شمارۀ 
 .دهدمی نشان حاضر پژوهش مدل در را کل و مستقیمدیر مستقیم، اثر



 ضرایب مسیر بین متغیرها در مدل ساختاری9جدول

 b S.E β sig 

 114/1 -224/1 145/1 -196/1 تحصیلی فرسودگی  پیامدی انتظارات

 111/1 -251/1 156/1 -211/1 تحصیلی انگیزگی بی  پیامدی انتظارات

 111/1 273/1 121/1 694/1 درونی تحصیلی انگیزۀ  پیامدی انتظارات

 111/1 249/1 123/1 579/1 بیرونی تحصیلی انگیزۀ  پیامدی انتظارات

 117/1 141/1 195/1 112/1 تحصیلی فرسودگی  تحصیلی انگیزگیبی

 111/1 -911/1 121/1 -119/1 تحصیلی فرسودگی  درونی تحصیلی انگیزۀ

 111/1 971/1 122/1 137/1 تحصیلی فرسودگی  بیرونی تحصیلی انگیزۀ
 

 و پیامکدی  انتظارات بین مستقیم مسیر ضریب که دهدمی نشان 9 شمارۀ جدول نتایج
 همچنکین،  (.p، 224/1-=β<11/1) اسکت  معنادار 11/1 سطح در و منفی تحصیلی فرسودگی
 و درونکی  تحصکیلی  انگیکزش  بین مسیر ضریب سو یک از که دهدمی نشان 9 شمارۀ جدول

 سوی در و (p، 911/1-=β<11/1) است معنادار 11/1 سطح در و منفی تحصیلی فرسودگی
 سکطح  در و مثبکت  تحصکیلی  فرسکودگی  و بیرونی تحصیلی انگیزش بین مسیر ضریب دیگر،
 و تحصککیلی انگیزگککیبککی بککین مسککیر ضککریب (.p، 971/1=β<11/1) اسککت معنککادار 11/1

 ترتیکب،  بدین بود. معنادار 15/1 سطح در و مثبت (p، 141/1=β<15/1) تحصیلی فرسودگی
 صکورت بکه  درونکی  تحصکیلی  انگیکزۀ  و پیامکدی  انتظارات که داد نشان حاضر پژوهش نتایج
 بکر  معنکادار  و مثبکت  صکورت بکه  تحصکیلی  انگیزگکی بکی  و بیرونکی  تحصکیلی  انگیکزۀ  و منفکی 
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 بکر  پیامدی انتظارات مستقیمدیر اثر ارزیابی منظور به ادامه، در دارد. اثر تحصیلی فرسودگی
 آن نتکایج  ککه  شکد  گرفته کاربه (1316)1کنی و بارون پیشنهادی فرمول تحصیلی فرسودگی

 است. شده ارائه 4 شمارۀ جدول در
 

 مستقیم انتظارات پیامدی بر فرسودگی تحصیلیاثر دیر  4جدول
 a*b β SEab Z مسیرها

 611/9** 111/1 -111/1 -165/1 تحصیلی فرسودگیدرونی انگیزشپیامدی انتظارات

 فرسکککودگی بیرونکککی انگیکککزش پیامکککدی انتظکککارات

 تحصیلی
156/1 111/1 111/1 **11/9 

 فرسکودگی تحصکیلی  انگیزگکی  بکی پیامکدی  انتظارات

 تحصیلی
129/1- 191/1- 111/1 *131/2 

 

 فرسکودگی  و پیامکدی  انتظکارات  بکین  مسیر ضریب که دهدمی نشان 4 شمارۀ جدول
 انگیزگکی بکی  و (p، 111/1-=β<11/1) درونکی  تحصکیلی  انگیکزش  گریمیانجی با تحصیلی
 اسکت.  معنکادار  15/1 و 11/1 سکطوح  در ترتیکب بکه  و منفی (p، 191/1-=β<15/1) تحصیلی
 انگیکزش  گکری میانجی با تحصیلی فرسودگی و پیامدی انتظارات بین مسیر ضریب همچنین،
 بیکانگر  یافتکه  این بود. معنادار 11/1 سطح در و مثبت (p، 111/1=β<11/1) بیرونی تحصیلی
 انگیکزۀ  و منفکی  صکورت بکه  تحصکیلی  انگیزگکی بکی  و درونی تحصیلی انگیزش که است آن

 گریمیانجی را تحصیلی فرسودگی بر پیامدی انتظارات اثر مثبت صورتبه بیرونی تحصیلی
 بکر  تحصکیلی  فرسکودگی  بکر  پیامکدی  انتظکارات  اثکر  تبیین در پژوهش مدل 2 شکل کنند.می
 دهد.می نشان را تحصیلی انگیزش ایواسطه نقش اساس

                                                                                                                                        
1.  Baron & Kenny 
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 استاندارد هاینمره اساس بر متغیرها مسیر ضرایب و پژوهش ساختاری مدل  2نمودار
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گیرینتیجهوبحث
 تحصیلی فرسودگی با پیامدی انتظارات بین روابط ساختاری مدل آزمون حاضر، مطالعة هدف
 بکود.  تهکران  شکهر  دانشکگاهی  پیش مقطع دختر آموزاندانش بین در تحصیلی انگیزش واسطةبه
 بکرازش  مفهکومی  مکدل  بکا  شکده آوری جمکع  هایداده که داد نشان ساختاری مدل آزمون نتایج
 داد نشکان  تحصکیلی،  انگیزش میانجی نقش تأیید ضمن کلی حالت در نتایج نیز و داشته مناسبی
 بیرونکی  تحصیلی انگیزۀ و منفی صورتبه تحصیلی انگیزگیبی و درونی تحصیلی انگیزش که
 کنندمی گریمیانجی را تحصیلی فرسودگی بر پیامدی انتظارات اثر مثبت صورتبه

 تربیتکی،  هکای نظریه در ریشه نوعیبه تحصیلی انگیزش با پیامدی انتظارات بین رابطة
 بکه  دارد، (1331) گکروت  دی و پینتکری   و (2114) بنکدورا  (،2111) 1ریکان  و دسکی  جملهاز

 فرد که صورتی در که داندمی خودارزشیابی نوعی را پیامد انتظار (2114) بندورا که طوری
 در را ناکارآمکدی  شخصکی  ارزشکیابی  یکا  باشکد  نداشکته  تکلیف بدان نسبت رضایت احساس
 و دسکی  راستا این در کرد. خواهد انگیزشیبی احساس تکلیف به نسبت کند، توصیف خود
 و داننکد مکی  رفتکار  خود با رفتار نتیجة بین ارتباط عدم حالت را انگیزشیبی نیز (2111) ریان
 انگیکزش  و پیامکدی  انتظارت مورد در تکلیف ارزش قالب در (1331) گروت دی و پینتری 
 و شکود  تلقکی  ارزشکمند  آمکوزی دانکش  بکرای  تکلیفکی  اگکر  ککه  طکوری بکه  کننکد، مکی  بحث
 پیکدا  افکزایش  فکرد  درگیکری  و انگیزه میزان باشد، داشته را پاداش دریافت انتظار آموز دانش
 آن منفکی  رابطة و بیرونی و درونی انگیزش با پیامدی انتظارات بین مثبت رابطة لذا، کند.می
 ککه  طکوری بکه  اسکت،  منطقکی  و بکوده  دفاع قابل شدهذکر های نظریه اساس بر انگیزشیبی با

 نشکان  (2113) 2ردریگکوئز  مطالعکة  نمونه، برای کند.می حمایت یافته این از نیز نظری پیشینة
 تحصکیلی  پیشکرفت  و تحصکیلی  انگیزش یادگیری، سبک انتخاب با پیامدی انتظارات که داد
 بخکش  تکرین مهکم  را پیامکد  انتظکارات  (2113) ردریگکوئز  ککه  طوریبه دارند، مستقیم رابطة

 دلکی  همچنکین،  دارد. تحصکیلی  انگیکزش  بکا  مسکتقیم  رابطکة  که متغیری داند.می خودتنظیمی
 را مسکتقیمی  رابطکة  تحصکیلی  انگیکزش  و پیامکد  انتظکارات  بین نیز (2111) همکاران و هالت
 بکرای  بکاالیی  کننکدۀ  بینکی  پکیش  پیامدی انتظارت که داد نشان نیز (2117) 9افندو دادند. نشان
 حالکت  در بکود.  مجکازی  هکای آمکوزش  در آموزاندانش بیشتر درگیری و تحصیلی انگیزش
 و انگیزشکی بی پیامدی انتظارات منفی رابطة بر مبنی حاضر تحقیق نتایج با مطالعات این کلی
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 بودند. همسو بیرونی و درونی انگیزش با مثبت رابطة
 تحصکیلی  فرسکودگی  بکا  تحصیلی انگیزش بین رابطة حاضر مطالعة هاییافته دیگر از
 مثبکت  رابطة تحصیلی فرسودگی با بیرونی انگیزش و انگیزشیبی بین که صورت این به بود.
 همککاران  و لکی  زمینکه  ایکن  در بکود.  برقکرار  منفی رابطة فرسودگی، با درونی انگیزش بین و
 رابطکة  تحصکیلی  فرسکودگی  و تحصیلی انگیزش بین که دادند نشان خود مطالعة در (2111)

 و بیرونککی انگیککزش و منفککی کننککدۀبینککیپککیش درونککی انگیککزش و دارد وجککود داریمعنککی
 در مکدل  آزمکون  بکا  همسکو  ککه  داشکتند  تحصکیلی  فرسکودگی  بکا  مثبتی رابطة نیز انگیزشی بی

 بکین  ککه  دادنکد  نشکان  (2117) همککاران  و لینکدون  دیگکری  مطالعکة  در است. حاضر مطالعة
 شکغلی  فرسکودگی  و انگیزشکی بکی  بکین  و منفکی  رابطة تحصیلی فرسودگی و درونی انگیزش
 رفکتن  بکاال  ککه  داد نشکان  نیکز  (1936) همکاران و گرزرع هاییافته است. برقرار مثبتی رابطة
 بکا  آمکوزان دانکش  کنکد.  کمکک  تحصکیلی  فرسکودگی  ککاهش  به تواندمی تحصیلی انگیزش
 بفرویکی  )برزگکر  هستند درسی موضوعات بر تسلط و شایستگی کسب صدددر باال انگیزش
 از و (1331 گکروت،  دی و )پینتکری   دارنکد  بکاالیی  تحصکیلی  درگیری (،1934 همکاران، و

 بکه  ککه  (2112 ریکان،  و )دسکی  کننکد مکی  اسکتفاده  مکؤثرتری  و عمیکق  یکادگیری  راهبردهای
 مقابکل،  در شکود. مکی  منجکر  تحصکیل  از فرسکودگی  ککاهش  آن تبکع بکه  و تحصکیلی  موفقیت
 هکای فعالیکت  مکرور  بکه  دارند، بیرونی انگیزش که آموزانیدانش یا و انگیزهبی آموزان دانش
 زمینکه  ایکن  در شکوند. مکی  تحصکیلی  فرسکودگی  دچکار  و نبکود  بخشلذت هاآن برای درسی
 بکرای  کمکی  انگیکزش  ککه  آمکوزانی دانش که داد نشان (2112) همکاران و اسکافلی مطالعة
 تحصکیلی  فرسکودگی  لکذا،  و تحصکیلی  معنکایی بکی  دچکار  باشند، داشته یادگیری هایفعالیت
  بکه  انگیکزه بکی  آمکوزان دانش که داد نشان نیز (2111) همکاران و محمودی مطالعة شوند، می
 بکا  مسکتقیمی  رابطکة  ککه  شوندمی تحصیلی خودبیگانگی از و تحصیلی معناییبی دچار مرور
 دارد. تحصیلی فرسودگی بروز

 بکین  روابکط  در تحصکیلی  انگیکزش  میکانجی  نقکش  حاضکر  مطالعکة  هکای یافته دیگر از
 داد نشکان  مکدل  آزمکون  نتکایج  ککه  صورت این به بود. تحصیلی فرسودگی و پیامد انتظارات
 بیرونکی  تحصیلی انگیزش و منفی ضریب با تحصیلی انگیزگیبی و درونی تحصیلی انگیزش
 گیکری میکانجی  را تحصیلی فرسودگی روی پیامدی انتظارات مستقیمدیر اثر مثبت، ضریب با
 1همککاران  و اسکاتدو (،1934) همکاران و بفرویی برزگر مطالعة نتایج با یافته این کنند،می

                                                                                                                                        
1.  Scaduto 
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 ککه  صکورتی  در ککرد  بیکان  تکوان مکی  زمینکه  ایکن  در اسکت.  همسکو  (2119) لندی و (2111)
 ککه  دهکد  تشکخیص  درسکتی بکه  تواندمی فرد باشند، خودمختاری حامی یادگیری های محیط
 دیگکر،  عبارت به .(2111 ریان، و )دسی شد خواهد منعکس درستیبه رفتارش و عمل نتیجة
 لکذا،  داشت. خواهد پی در را هاآزمون در موفقیت تالشش، نتیجة که یابدمی در آموزدانش
 ککرد  پیامد انتظار به تعبیر توانمی که ک کنونی رفتار اساس بر عمل نتیجة بودن بینیپیش قابل
 ایکن  بکر  (.1931 همککاران  و نادری )شفیع دهدمی افزایش را آموزان دانش درونی انگیزش ک

 و رودمکی  بکاال  آمکوزان دانکش  تحصیلی انگیزش پیامدی، انتظارات میزان بودن باال با اساس،
 تکر عمیق یادگیری هایراهبرد تحصیلی، درگیری چون دیگری یادگیری متغیرهای آن تبعبه
 شوند.می منجر تحصیلی فرسودگی کاهش به که یابندمی افزایش بیشتر تالش و

 هکای محکدودیت  بکا  نامکه پرسکش  بکر  مبتنکی  مطالعکات  سایر همچون نیز حاضر تحقیق
 محکدود  همچنکین،  بود. همراه سنجش ابزار اعتماد قابلیت عدم و دهیخودگزارش به مربوط
 دیگکر  از تهکران  شکهر  دانشکگاهی پکیش  مقطکع  دختکر  آمکوزان دانکش  بکه  مطالعکه  نمونکة  بودن

 بکا  ککرد.  رعایکت  را احتیاط جانب نتایج تعمیم در باید که بود حاضر تحقیق هایمحدودیت
 ککه  شکود مکی  پیشکنهاد  حاضکر،  تحقیکق  در مفهکومی  مکدل  بکودن  مناسکب  اساس بر حال، این

 را درونکی  انگیکزش  کنند سعی آموزان،دانش هایتالش به گذاشتن ارج با معلمان و مدارس
 بکه  سکازند.  معنکادار  آموزاندانش برای را تحصیلی نتایج نیز و کنند تقویت آموزاندانش بین
 گکری، پرسکش  میکزان  تالش، میزان بین مناسب، و دقیق بازخوردهای ارائة با که صورت این
 انتظارات افزایش به که کنند برقرار رابطه هاآن هایموفقیت و آموزاندانش مشارکت میزان
 شود.می منجر تحصیلی فرسودگی کاهش آن تبعبه و پیامدی
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