
 

*Corresponding Author: Qumarth Karimi. Assist. Professor, Department of Psychology, Mahabad branch, Islamic Azad 

University, Mahabad, Iran 

Email: Q.karimi@iau-mahabad.ac.ir 

10.22037/jrm.2020.111571.2066          

 

The Relationship between Academic Achievement and Self-

Handicapping due to Mediating Effect of Academic Burnout 

among University Students 

Shadan Mansournia1 , Qumarth Karimi*2  

1. Department of Psychology, Science and Research branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran  
    Department of Psychology, Urmia branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran  
2. Assistant Professor, Department of Psychology Sciences, Mahabad branch, Islamic Azad University, Mahabad, 
Iran 
 

Received: 2019.September.20    Revised: 2019.November.20   Accepted: 2020.January.20      Published Online: 2020.January.25 

 

 

ABSTRACT 

Background and Aims: Progressive motivation is one of the most powerful influential 
sources affecting learners' behavior in the school and determines the strength and 
sustainability of the behavior.  Learner motivation gives the learner the opportunity to attain 
the goal and acquire the ability to perform the necessary activities in specific circumstances.  

Materials and Methods: In the current study, the population  included all students of Islamic 
Azad University of Naghadeh in the academic year of 2017-2018 (1, 250 people). A total of 
290 students were randomly selected using Morgan table. To collect data, three questionnaires 
were used: Self-handicapping (SHS) (Jones and Rodvalt, 1982), Achievement motivation 
(Herman, 1970), and Academic burnout (Brsou et al., 2007). The reliability of the 
questionnaires was confirmed to be 0.835 using Cronbach's alpha coefficient. The results 
showed that there is no significant relationship between achievement and motivation of 
academic self-handicapping. 

Results: The results showed that there is a significant relationship between academic burnout 
and academic self-handicapping. Also, a negative significant relationship was observed 
between academic burnout and motivation for achievement and a negative significant 
relationship between achievement motivation and academic self-handicapping academic 
burnout due to the effect of mediation. 

Conclusion: According to the results, the authorities should create the necessary strategies 
so that each person's abilities can be recognized by themselves and thus increase their 
motivation. Also, by reducing the academic burnout in the students, they will be self-adaptive 
in the field of science curriculum, and even research. This way, hopefully, we will have an 
active and dynamic generation for the future of the country. 
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 چکیده 

ای است که رفتار یادگیرندگان را در  امروزه انگیزش پیشرفت یكی از مهمترین منابع قدرتمند تكانه مقدمه و اهداف:  

انگیزش به یادگیرنده در دستیابی به هدف و .  کنددهد و قدرت و پایداری رفتار را تعیین میقرار میآموزشگاه تحت تأثیر  

دهد. تحقیق حاضر در پی مطالعه رابطه بین انگیزه  های ضروری در شرایط خاص نیرو می کسب توانایی برای انجام فعالیت

در دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد نقده در سال  فرسودگی تحصیلی    سازی تحصیلی با میانجی پیشرفت و خودناتوان 

 .است  1396-1397تحصیلی  

  1250جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد نقده بودند )   ، حاضر   پژوهش توصیفیدر  ها:  و روش   مواد 

 دست آمد. ه  نفر ب   290نفر(. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان  

سازی  های خودناتوان آوری اطالعات از پرسشنامه ای و به منظور جمعای چندمرحله برای انتخاب نمونه از روش تصادفی خوشه 

(  2007فرسودگی تحصیلی )برسو و همكاران،    و   ( 1970انگیزش پیشرفت تحصیلی )هرمنس،    ، ( 1982لت،  )جونز و رودوا 

 . تایید شد   0/ 835ها با آلفای کرونباخ  استفاده شد. پایایی پرسشنامه 

ندارد. بین فرسودگی  داری وجود  اسازی تحصیلی، ارتباط معنها نشان داد که بین انگیزه پیشرفت با خودناتوانیافتهها:  یافته

دار وجود دارد. بین فرسودگی تحصیلی با انگیزه پیشرفت، رابطه  ا سازی تحصیلی، رابطه مثبت و معنتحصیلی با خودناتوان

گرانه فرسودگی تحصیلی سازی تحصیلی با توجه به اثر میانجیدار وجود دارد. بین انگیزه پیشرفت و خودناتوانامنفی و معن

 . رابطه وجود ندارد

موزشی باید با ایجاد راهكارهای الزم موجبات شناخت  آمسئولین    ،رسد با توجه به نتایج حاصلبه نظر می گیری:  نتیجه

انگیزش آنها را باال ببرند و با کم نمودن هرچه بیشتر توانایی از این طریق میزان  های هر فرد توسط خود فرد شده و 

سازی در عرصه علمی و درسی و حتی پژوهشی دور نمایند و باعث  خودناتوان فرسودگی تحصیلی در دانشجویان آنها را از 

 . تربیت نسلی فعال و پویا برای فردای کشور شوند

 

 فرسودگی تحصیلی  ؛سازی تحصیلیخودناتوان  ؛انگیزه پیشرفتهای کلیدی: واژه
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مقدمه و اهداف 
واژهخودناتوان از سال  سازی تحصیلی،  است که    1960ای 

گرفت.  قرار  توجه  مورد  روانشناسی  منابع  و     Berglasدر 
Jones  (1978 تـا فرآیندی را به کار گرفتند  این واژه را   )

توصیف کنند که عزت نفس فرد را در مواجهه با خطرات 
سازی شامل هر  کند. از نظر آنان خودناتوانبالقوه حفظ می 

ای از عملكردها است که فرد آنها را به فعالیت یا مجموعه 
ی جلوه دادن شكست ها را برای خارج گیرد تا فرصت کار می 

برای شكست خود فراهم  بهانه و عذری  یا  افزایش دهد و 
درونی نسبت دهد  عوامل  به  را  و موفقیت  افراد،    ]1[. نموده 

عنوان گیرند تا به آنها به ای از راهبردها را به کار می مجموعه 
قربانیان شرایط و نه قربانیان ناتوان نگریسته شود. برگالس  

راهبردها   این  جونز  »خودناتوان و  زیرا  را  نامیدند،  سازی« 
بیانجامد.   عملكرد  تضعیف  به  است  ممكن  آنها  از  استفاده 
اجتناب   خود  عملكرد  مسئولیت  پذیرش  از  فرد  که  زمانی 

 ]2[. گیرد سازی را به کار می کند، نوعی راهبرد خودناتوان می 
خودناتوان  پیرامون  پژوهش  حیطه  اخیراً  به  سازی 

رسد که برخی  شده است. به نظر می آموزشگاهی نیز وارد  
کنند، مطالعه خود  علمان، آگاهانه و عمدی تالش نمی ت از م 

کنند، شب قبل از امتحان را  را به آخرین لحظه موکول می 
می  بطالت  خودناتوان به  راهبردهای  از  یا  و  سازی گذرانند، 
می  احتمالی استفاده  شكست  منفی  تلویحات  از  تا  کنند 

 ]1[. بكاهند 
onCovingt   (1992 عمده نقش  توضیح (  در  ای 

سازی تحصیلی ایفا کرده است. نظریه خودارزشی خودناتوان
آموزان از تالش در مدرسه،  دارد که هدف دانش وی بیان می 

حفظ تصویری مثبت از خود و اجتناب از دریافت برچسب 
از راه کودن می  توانند  آموزان می هایی که دانش باشد. یكی 

خور ا بد  از  وسیله  کنند،  ن  اجتناب  کودن  برچسب  دن 
سازی تحصیلی است. اگر استفاده از راهبردهای خودناتوان

زای رفتار سازی یكی از اشكال مشكلبپذیریم که خودناتوان
تواند  است، باید قبول کنیم که پیامدهای منفی و مخربی می 

پژوهش  باشد.  داشته  همراه  داده به  نشان  که  ها  اند 
با خودناتوان اغلب  رفتارهای  نگرش  سازی  و  عواطف  ها، 

خودناتوان  و  است  بوده  همراه  منفی  و  و  نامناسب  سازی 
می  اثر  یكدیگر  بر  تقویت  عملكرد  را  همدیگر  و  گذارند 

خودناتوان   ؛ کنند می  در  درگیری  دیگر،  عبارت  را  به  سازی 
 ]3[. کند تسهیل می 

برای رسیدن به پیشرفت تحصیلی باید نسبت به آن در  
-انگیزش و احساس ایجاد گردد. انگیزش تحصیلی پیش فرد  

شرط رسیدن به پیشرفت تحصیلی است و عوامل بسیاری  
از دیدگاه آموزشی، انگیزه، ساختاری  در آن دخیل هستند. 

چندوجهی است که با یادگیری و پیشرفت تحصیلی مرتبط 
های متعددی از انگیزش وجود ها و برداشت تفاوت   ]4[. است 

بعدی است که آموزش، انگیزه یك پدیده سه   دارد. در حوزه 
فعالیت   انجام  توانایی  درباره  شخص  باورهای  دربرگیرنده 
و  فعالیت،  آن  انجام  برای  فرد  اهداف  یا  دالیل  نظر،  مورد 

 ]1[. باشد واکنش عاطفی مرتبط با انجام آن فعالیت می 

نظران، انگیزش را به دو گروه اصلی، یعنی انگیزه  صاحب 
انگیزه درونی جذابیت الزم   ؛ اند بیرونی تقسیم کرده درونی و  

در حالی که فرد تحت   ، را برای انجام یك فعالیت ایجاد کرده 
تأثیر انگیزه بیرونی با هدف مستقلی به فعالیت خاصی دست  

ای است ذاتی که تحت تأثیر چهار  انگیزش، پدیده .  زند می 
 های بیرونی(، مزاجعامل، یعنی موقعیت )محیط و محرك 

رفتار،   )هدف  هدف  ارگانیزم(،  درونی  وضعیت  و  )حالت 
منظور و گرایش( و ابزار )ابزار دستیابی به هدف( قرار دارد. 

خود انسان  غرایز  و  نیازها  اهداف،  به  دستیابی  برای  ها 
نمایند. در خصوص جویندگان علم انگیزش الزم را کسب می 

اهمیت خاصی  از  پیشرفت تحصیلی،  انگیزه  و دانشجویان، 
روانشناسان، ضرورت توجه به انگیزش در   ]5[. برخوردار است 

تعلیم و تربیت را به دلیل ارتباط مؤثر آن با یادگیری جدید،  
-اند و یكی از سازه شده   یادآور ها، راهبردها و رفتارها  مهارت 

اولیه کردههای  ارائه  انگیزش  این  تبیین  برای  که  اند،  ای 
یشرفت تحصیلی انگیزش پیشرفت تحصیلی است. انگیزش پ

می  اطالق  رفتارهایی  و  به  یادگیری  به  منجر  که  شود 
می  پیشرفت   ؛ گردد پیشرفت  انگیزش  دیگر،  عبارت  به 

تمایل فراگیر است به آن که کاری را در قلمرو   ، تحصیلی 
طور خودجوش هخوبی انجام دهد و عملكردش را ب خاصی به 

 ]6[. ارزیابی کند 

می  نظر  میانجی  به  متغیرهایی  که  انگیزش رسد 
خودناتوان  و  این  تحصیلی  از  یكی  باشند.  تحصیلی  سازی 

یادگیری فراگیران  متغیرها شاید فرسودگی تحصیلی باشد. 
وسیله عملكرد تحصیلی آنها مورد سنجش قرار   معموالً به 

آموزان را عوامل متعددی، عملكرد تحصیلی دانش  . گیرد می 
بهبود دهد. برخی از این عوامل موجب  تحت تأثیر قرار می 

عملكرد  تضعیف  باعث  دیگر  برخی  و  تحصیلی  عملكرد 
می  بر  فراگیران  منفی  شكل  به  که  عواملی  جمله  از  شود. 

در   را  مطالعاتی  اخیراً  و  بوده  اثرگذار  تحصیلی  عملكرد 
ها به خود اختصاص داده است، فرسودگی  مدارس و دانشگاه 

تحصیلی است که ناشی از فرسودگی مرتبط با مدرسه گاهی  
سال از عمر خود را   13آموز  دهد، چراکه هر دانش می رخ  

می  سپری  مدرسه  باعث  در  طوالنی  زمان  این  و  کند 
 ]7[. گردد فرسودگی تحصیلی می 

و هیجانی است که   ی ذهن  ی از خستگ   ی فرسودگی، حالت
حاصل سندرم استرس مزمن مانند گرانباری نقش، فـشار و 
دادن   انجام  برای  الزم  منابع  فقدان  و  زمانی  محدودیت 

سال  در  است.  محوله  تكالیف  و  متغیر وظایف  اخیر  های 
ها و بافتهای آموزشی گسترش پیدا  فرسودگی به موقعیت 
م برده  عنوان فرسودگی تحصیلی نا   ه کرده است که از آن ب 

موقعیت می  که  گفت  میتوان  به شود.  آموزشی  عنوان  های 
محسوب   فراگیران  کار  در می محل  فراگیران  اگرچه  شود، 

به موقعیت  آموزشی،  نمی های  کار  کارمند،  یا  عنوان  کنند 
روان  دیدگاه  از  اما  ندارند،  آنجا  در  خاصی  شناختی، شغل 

ان یك عنو توان به می های آموزشی و درسی آنها را  فعالیت 
می  پیدا  حضور  در کالس  آنها  گرفت.  نظر  در  و  کار  کنند 
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کسب   و  امتحانات  در  موفقیت  برای  را  تكالیفی  مجموعه 
انجام می نمره  از محل  ی قبولی  دهند. به فرسودگی ناشی 

فرسودگی مرتبط با مدرسه گویند که    ، آموزش در فراگیران 
دانش  دوره در  بسیار آموزان  کشور  تحصیلی  مختلف  های 

 ]8[. شود ه می دید 
پـژوهش  و  تحقیقات  اساس  انجام بر  توان  شده می های 

با   آموزشی  موقعیتهای  در  تحصیلی  فرسودگی  که  گفت 
به ویژگی  مربوط  الزامات  از  ناشی  خستگی  مانند  هایی 

حساسیت  بدون  و  بدبینانه  نگرش  و  حس  رشد  مطالعه، 
شخصی  پیشرفت  احساس  نیز  و  درسی  مطالب  به  نسبت 

در   می ضعیف  مشخص  تحصیلی  و  درسی   ]9[شود. امور 

دارند  تحصیلی  فرسودگی  که  عال   ، افرادی  می ئمعموالً 
اشتیاقی نسبت به مطالب درسی، ناتوانایی در ادامه مانند بی 

کالس  در  مستمر  در  حضور  نكردن  مشارکت  درس،  های 
بی فعالیت  احـساس  کالسی،  فعالیت های  در  های معنایی 

ناتوانی در فراگی  ری مطالب درسی و در درسی و احساس 
کنند  می  تجربه  را  تحصیلی  افت  و   ]10[. نهایت  رئیسی 

 ( خودناتوان2004همكاران  رابطه  بررسی  در  سازی ( 
دانش و  تحصیلی  عملكردگرا  تسلط،  اهداف  با  آموزان 

آموز، والدین، معلم و کالس به این نتیجه عملكردگریز دانش 
دانش  تبحری  اهداف  متغیرهای  که  یافتند  ، آموز دست 

دانش  عملكردگریزی  به اهداف  و  رابطه آموز  جداگانه  طور 
خودناتوان ا معن  با  دارند داری  به   ]2[. سازی  پسران  طور ضمناً 
سازی داری بیشتر از دختران از راهبردهای خودناتوان ا معن 

می  ییالقی  کنند. استفاده  در 1384)  همكاران  و  شهنی   )
روابط  موضوعی  بررسی   انگیزش  موضوعی درون  و بین 

ارزش )خودکارآمدی،   عملكردگرا،  هدف  تكلیف،  تحصیلی 

دانش  و عملكردگریز  در   اول  سال دختر آموزانتبحری( 

 روابط  که   ند به این نتیجه دست یافت  اهواز،  شهر  دبیرستان 

 مختلف وجود دروس و  ها سازه  این بین داری ا معن  و  مثبت

 ]3[. دارد 

 ( همكاران  و  رابطه  2007عریضی  با  (  معلم  رفتارهای 
های شهر  آموزان دبیرستان سرزندگی و انگیزش درونی دانش

از  که  گرفتند  نتیجه  و  نمودند  بررسی  را   میان  اصفهان 

(،  0/ 31معلم )  اشتیاق سرزندگی معلم،  با  مرتبط  رفتارهای 
 ( استقاللی  ) 0/ 27حمایت  زیربنایی  دانش  و  از0/ 21(  و   ) 

معلم   اشتیاق معلم،  درونی  انگیزش با  رفتارهای مرتبط  میان 
م،  معل  رفتارهای  از دیگر  ( بیش 0/ 29روش )  تنوع ( و 0/ 41) 

انگیزش  سرزندگی  کنندهتبیین   آموزان دانش  درونی  و 

 کیفیت مورد رابطه  در  را  ( پژوهشی 2009نعامی )   ]8[. هستند 

 دانشجویان تحصیلی  فرسودگی با  یادگیری  تجارب

چمران  دانشگاه  ارشد  کارشناسی   داده  انجام  اهواز شهید 

 داریا معن  منفی  روابط که  داد  نشان  تحقیق  نتایج و  است

کیفیت حیطه  بین  )منابع، تجارب های   محتوا،  یادگیری 

با - استاد  رابطه و یادگیری  پذیری ف انعطا  ابعاد   دانشجو( 
)خستگی  فرسودگی   عالقگی بی  تحصیلی،  تحصیلی 

وجود ناکارآمدی و  تحصیلی همچنین دارد  تحصیلی(   و 

 در را نقش  بیشترین  دانشجو - استاد  رابطه که داد نشان 

)   ]7[دارد.  تحصیلی  فرسودگی  تبیین  رابطه  2010ابافت   )
فراشناختی،  و   راهبردهای  های  شیوه   خوداثربخشی 
خودناتوان  با  دانشفرزندپروری  در  تحصیلی  آموزان  سازی 

های اهواز را بررسی نموده و نتیجه گرفت که بین دبیرستان 
-سازی تحصیلی دانش اختی و خودناتوان راهبردهای فراشن 

می  مشاهده  معنادار  منفی  رابطه  بین   ]1[. شود آموزان 
خودناتوان  و  منفی خوداثربخشی  رابطه  تحصیلی  سازی 

می  مشاهده  تمنایی معنادار  ) شود.  گندمی  و  ( 1390فر 
دانشجویان را  در  تحصیلی  پیشرفت  با  پیشرفت  انگیزه  رابطه 

نتیجه   و  نموده  بین بررسی   با  پیشرفت  انگیزه  گرفتند که 

 بین  تفاوت  دارد. همچنین  وجود  رابطه  تحصیلی  پیشرفت 

 پیشرفت تحصیلی و  انگیزش نظر  از پسر و دختر دانشجویان

 دختران تحصیلی  پیشرفت  و  پیشرفت  انگیزه  و  است  معنادار 

سن پسران از  بیشتر   رابطه  پیشرفت  انگیزه  با  نیز است. 

 انگیزش تاثیر  ( با بررسی 1390دهقانی ) باغانی و    ]9[. دارد 

و رویكردهای  تحصیلی، بر  خودکارآمدی   پیشرفت  مطالعه 

میزان دانش  تحصیلی  که  گرفتند  نتیجه  آموزان 
با  مطالعه  رویكردهای  و  تحصیلی  انگیزش  خودکارآمدی، 
میزان   طریق  از  و  دارد  رابطه  تحصیلی  پیشرفت 

یكرد آنها آموزان و رو خودکارآمدی، انگیزش تحصیلی دانش 
می  دروس  مطالعه  آنها در  در  را  تحصیلی  پیشرفت  توان 

کرد. پیش  )   ]10[بینی  وکیلی  و  بررسی 1390خدیوی  با   )
 و  خودپنداره  کنترل، منبع  پیشرفت، انگیزه  بین رابطه 

سال دانش  تحصیلی  پیشرفت  نواحی  متوسطه اول آموزان 

در  پنجگانه  نتیجه گرفتند که   و  دختر  آموزان دانش  تبریز 
انگیزه  و تحصیلی  پیشرفت  بین مثبتی  و معنادار رابطه پسر

  طوریه ب  ، دارد  وجود  خودپنداره  و کنترل منبع و پیشرفت
 و برخوردار باشد  باالتری پیشرفت انگیزه  از فرد قدر چ هر که 

 بهتری خودپنداره  از و  باشد  تر ی درون  او  کنترل  منبع 

 برخوردار باالتری   تحصیلی  پیشرفت  از ، باشد  برخوردار

)  ]11[بود.  خواهد  همكاران  و  بررسی  2012میكائیلی  با   )
 تحصیلی عملكرد  با  تحصیلی  فرسودگی  و  خودپنداره  ارتباط

 دختر در شهر اردبیل نتیجه گرفتند که بین  آموزان دانش 

 های زیرمقیاس  و فرسودگی تحصیلی تحصیلی،  خودپنداره

 كرد عمل  تحصیلی( با  ناکارآمدی  و  عالقگی بی  آن )خستگی، 

نوحی و همكاران    ]12[. دارد  وجود معناداری رابطه تحصیلی
بررسی 2012)  با   موفقیت با  آن رابطه  و  پیشرفت  انگیزه  ( 

پزشكی نتیجه گرفتند که   های رشته  دانشجویان در تحصیلی
 در  پیشرفت انگیزش  تقویت  با  پزشكی  دانشجویان  در 

را   دانشجویان  تحصیلی  موفقیت  میزان  توان ی م  دانشجویان 
نشان14[   (1991[Koeske  و   Koeske]13[  داد.  افزایش   ) 

 های س استر بین رابطه  تحصیلی فرسودگی  که دادند 

مانند  پیامدهای  و  تحصیلی  و ترس  احساس سردرد، آن 
همكاران  Greavenدهد.  می  افزایش  را  افسردگی  ]15[و 

به ( نشان دادند که خودناتوان 2000)  طور مثبت در سازی 
-باشد. رابطه قوی بین خودناتوان دختران وابسته به سن می 

قراری در پسران و دختران وجود دارد. مراقبت سازی و بی 
قراری در پسران را سازی و بی مادرانه رابطه بین خودناتوان 
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 ( فرسودگی 2005)   ]Yang]16گفته   به تعدیل کرده است. بنا 

 دارد. آموزان دانش تحصیلی  بر عملكرد  منفی  اثر  تحصیلی
Thomas    وGadbois]17[   (2007 به )  رسیدند   نتیجه  این
 نیز  عمیق   یادگیری  آشكار،  خودپنداره  با  سازی که خودناتوان

نمراتم ه و آنان  خودتنظیمی یادگیری  اضطراب  چنین 

ب  منفی  همبستگی  امتحان  با   متغیر این  ، عالوه ه دارند. 
 مثبت  همبستگی امتحان  اضطراب  و  سطحی  یادگیری 

نتیجه Eleftheria]18[ (2007  و    Angelikiدارد.  این  به   )
خودناتوان  که  به رسیدند  هدف سازی  با  مثبت  گرایی  طور 

به  و  در هدف عملكرد  پیشرفت  با  منفی  تكلیف  طور  گرایی 
پیش  ضمناً  است.  ارتباط  در  منفی   ه کنند بینی ریاضی 

که  خودناتوان تحقیقی  نتایج  است.  و    McKraسازی 
-( نشان دادند که زنان اشكال خودناتوان 2007همكاران ) 

تر مردان صورت منفی گیرند و به ازی را کمتر به کار می س 
   ]19[. ها نقش دارند سازی کارگیری خودناتوانه در ب 

Ahola    وHakanen]20[   (2007 نشان  که اند داده  ( 

منجر به تحصیلی فرسودگی  همچنین  شود. ی م  افسردگی 

Aro -Salmela در 2009)  ]21[همكاران  و  عوامل  بررسی  ( 

 مشغولیت و  درگیری  و  تحصیلی  کننده فرسودگی بینی ش پی 

و  که  دریافتند   و فرسودگی  با  کلی  خودکارآمدی  استرس 
 حمایت و  خودکارآمدی  رابطه دارند. آنها  تحصیلی درگیری 

 با  مرتبط بیرونی و درونی  متغیرهای عنوان  به  را  اجتماعی 

 همچنین و  کردند  بیان  ای، حرفه و ی دانشجویان فن  فرسودگی 

فرسودگی  دریافتند   منفی  اثر  آموزان دانش  تحصیلی که 

پیشرفت  داری ا معن   که طوری ه ب   ، گذارد ی م  تحصیلی بر 

 به نسبت  را  فرسودگی  از  باالتری  پسر سطوح  آموزان ش دان 

با توجه به اینكه عوامل متعدد   داشتند. دختر   آموزان دانش 
موثر  تحصیلی  پیشرفت  امر  به    است،   در  رسیدن  از  قبل 

پیشرفت تحصیلی باید در فرد انگیزش الزم برای رسیدن به 
باید   مهم  این  برای  و  گردد  ایجاد  پیشرفت  و  موفقیت 

سازی از متعلمان دور گردد. فرسودگی تحصیلی و خودناتوان 
-ناتوان ایجاد حالت رخوت و خود فرسودگی تحصیلی باعث  

سازی در متعلمان شده و این عامل مانع ایجاد انگیزش شده  
می  مشكل  دچار  را  تحصیلی  پیشرفت  به و  توجه  با  سازد. 

سازان کشور باید با تالشی  عنوان آینده اینكه دانشجویان به 
هرچه مضاعف در پی کسب علم و پیشرفت تحصیلی باشند  

را دچار اختالل کند را حذف و با  و هر عاملی که این مهم  
آن مقابله نمایند، لذا تحقیق حاضر در پی بررسی رابطه بین 

سازی تحصیلی با نقش میانجی  انگیزه پیشرفت و خودناتوان 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  دانشجویان  در  تحصیلی  فرسودگی 
واحد نقده است و در پی پاسخگویی به سوال زیر است که 

سازی تحصیلی با نقش ت و خودناتوان آیا بین انگیزه پیشرف
آزاد   میانجی  دانشگاه  دانشجویان  در  تحصیلی  فرسودگی 

     . اسالمی واحد نقده رابطه وجود دارد 

 هامواد و روش 
توصیفی  حاضر  آماری - تحقیق  جامعه  است.  پیمایشی 

تحقیق حاضر کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
تحصیلی   سال  در  آمار   بودند   1395- 96نقده  طبق  که 

با   برابر  دانشجویان  تعداد  روش   1250دانشگاه  است.  نفر 
خوشه نمونه  چندمرحلهگیری  با ای  نمونه  حجم  بود.  ای 

 .  دست آمد ه  نفر ب   290جسی و مورگان  مراجعه به جدول کر 

 هایافته
: این مقیاس توسط (SHS)سازی  مقیاس خودناتوان   . الف 

Jones    وRodvalt  (1982 اندازه برای  خودناتوان (  -گیری 
این مقیاس مشتمل بر   ]22[ازی تهیه و تنظیم شده است. س 

پرسش   25 به  پاسخ  است.  مقیاس  ماده  در  ای درجه   5ها 
از   مقیاس جمع   5تا    1لیكرت  این  در  است.  تنظیم شده 

معكوس نمره  با  منفی  خلق  عامل  تالش  نمره  عامل  شده 
خودناتوان نشان  خلق  دهنده  عامل  نمره  و  رفتاری  سازی 

به  نشان منفی  عذرتراشی  عامل  نمره  دهنده عالوه 
خلق خودناتوان عامل  دو  نمره  و جمع  است  ادعایی  سازی 

-امل تالش نشان شده عمنفی و عذرتراشی با نمره معكوس 
خودناتوان این دهنده  پایایی  ضریب  است.  کلی  سازی 

تا    0/ 81های مختلف در کشور بین  پرسشنامه در پژوهش 
در پژوهش حاضر ضریب روایی  ]23[گزارش شده است.   0/ 89

روانشناسی پرسشنامه  رشته  اساتید  از  نفر  پنج  تأئید  به  ها 
ی  ی پایا   مورد تأئید قرار گرفت. برای محاسبه ضریب قابلیت 

گیری از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. تعداد  ابزار اندازه 
پرسشنامه در بین دانشجویان دانشگاه آزاد نقده پخش    30

 به دست آمد.   0/ 835و آلفای کل تحقیق حاضر  شد  
: این مقیاس  پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی   . ب 

و توسط نوحی و   ]24[( تدوین شده 1970)  Herman  توسط 
پرسشنامه  2012)   ]13[همكاران  این  است.  شده  استفاده   )

باشد.  ای می درجه   5بندی لیكرت  گویه در درجه   29دارای  
Herman   (1970 برای محاسبه روایی از روایی محتوا که )

پیشرفت تشكیل  انگیزه  پژوهش قبلی درباره  را  اساس آن 
هر  می  او ضریب همبستگی  همچنین  و  کرد  استفاده  داد، 

را   پیشرفت سوال  رفتارهای  است.  با  کرده  محاسبه  گرا 
تا    0/ 30ای از  ترتیب سواالت پرسشنامه در دامنه ضرایب به 

پایایی  Herman   (1970باشد.  می   0/ 57 محاسبه  برای   )
آلفای  آزمون  روش  از  تحصیلی  پیشرفت  انگیزش  آزمون 

را   پرسشنامه  پایایی  استفاده کرد و ضریب   84/0کرونباخ 
فاده از روش بازآزمایی در مطالعه اصلی  اعالم نمود. با است 

پرسشنامه بعد از گذشت سه هفته مجددا به کارآموزان داده 
پایایی   این  ه  ب   84/0شد. ضریب  پایایی  آمد. ضریب  دست 

تا    0/ 78های مختلف در کشور بین  پرسشنامه در پژوهش 
در پژوهش حاضر ضریب روایی   ]9[گزارش شده است.   0/ 9

پپرسشنامه  تأئید  به  روانشناسی ها  رشته  اساتید  از  نفر  نج 
گیری ابزار اندازه ی  ی . برای محاسبه ضریب قابلیت پایا رسید 

پرسشنامه   30از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. تعداد  
و آلفای کل  شد  در بین دانشجویان دانشگاه آزاد نقده پخش  

 به دست آمد.   0/ 795تحقیق حاضر  
 

تحصیلی:   . ج  فرسودگی   پرسشنامه  این   پرسشنامه 

 پرسشنامه  این  ]25[اند. ( ساخته 2007همكاران )  و    Bersoرا 
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 عالقگی بی  تحصیلی،  خستگی  یعنی  ی فرسودگی حیطه  سه 

تحصیلی  تحصیلی  ناکارآمدی  پرسشنام می  را  و   هسنجد. 
که  سوال  15مذکور   لیكرت  ه درج روش  با دارد    5بندی 

 هاآزمودنی توسط "موافق کامالً"  تا   "مخالف کامالً"ای  درجه

تحصیلی   شده  بندی درجه  خستگی   ماده،   5است. 

و   4تحصیلی   عالقگی بی  ماده    6تحصیلی   ناکارآمدی  ماده 
های مختلف  دارد. ضریب پایایی این پرسشنامه در پژوهش 

بین   کشور  است  0/ 91تا    0/ 84در  شده  در   ]31[. گزارش 
ها به تأئید پنج نفر  پژوهش حاضر ضریب روایی پرسشنامه 

برای  گرفت.  قرار  تأئید  مورد  روانشناسی  رشته  اساتید  از 
پایا  قابلیت  ضریب  اندازه ی  ی محاسبه  ضریب  ابزار  از  گیری 

تعداد   شد.  استفاده  کرونباخ  بین   30آلفای  در  پرسشنامه 
و آلفای کل تحقیق شد  دانشجویان دانشگاه آزاد نقده پخش  

 به دست آمد.   0/ 762حاضر  
داده  تحلیل  حاضر جهت  پژوهش  به  در  دستیابی  و  ها 

از روش  های آمار توصیفی و آمار استنباطی اهداف مذکور 
هم  رگرسیون )ضریب  پیرسون،  استفاده   بستگی  چندگانه( 

 . شد 

 
 توزیع فراوانی پاسخگویان   . 1جدول  

 درصد  فراوانی  بندی سنین طبقه 
 3/ 7 11 سال   20زیر  

 84/ 1 244 سال   25تا    20
 12/ 2 35 سال   30تا    26

 100 290 مجموع کل 
 درصد  فراوانی  جنسیت 

 % 48/ 81 142 پسر 
 % 51/ 19 148 دختر 

 100 290 مجموع 
 درصد  فراوانی  وضعیت تاهل 

 44/ 8 130 متاهل 
 55/ 2 160 مجرد 

 100 290 مجموع 
 درصد  فراوانی  دانشکده محل تحصیل 

 14/ 26 41 علوم پایه 
 18/ 37 53 فنی مهندسی 
 31/ 19 90 علوم انسانی 

 24/ 03 70 کشاورزی و دامپزشكی 
 12/ 15 36 هنر 
 100 290 کل 

 
در   تحقیق،  متغیرهای  بین  رابطه  بررسی  برای 
   دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد نقده از ضریب 

 همبستگی پیرسون استفاده شد. 
 

 
 ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق   . 2جدول    . 2  جدول 

ضریب همبستگی   متغیر 
rs 

داری  ا سطح معن 
P 

 n.s 056 /0 - 340 /0. سازی انگیزش پیشرفت با خودناتوان 

 0/ 002 0/ 179**  سازی فرسودگی تحصیلی با خودناتوان 

 0/ 001 - 0/ 469**  انگیزش پیشرفت با فرسودگی تحصیلی 

n.s  : عدم معناداری 
P≤0.01** 

 
جدول   با    2نتایج  پیشرفت  انگیزه  بین  که  داد  نشان 

آزاد خودناتوان دانشگاه  دانشجویان  در  تحصیلی،  سازی 
درصد هیچ ارتباط    5و    1اسالمی واحد نقده در سطوح آماری  

-تحصیلی با خودناتوانمعناداری وجود ندارد. بین فرسودگی  
واحد   اسالمی  آزاد  دانشگاه  دانشجویان  در  تحصیلی،  سازی 

داری وجود داشته ادرصد ارتباط معن  1نقده در سطح آماری 

درصد رابطه ایجادشده بین متغیرها مثبت    99و با اطمینان  
باشد. بین فرسودگی تحصیلی با انگیزه پیشرفت،  دار میاو معن 

آ دانشگاه  دانشجویان  سطح  در  در  نقده  واحد  اسالمی  زاد 
با    1آماری   و  داشته  وجود  معكوس  و  منفی  ارتباط  درصد 

منفی،    99اطمینان   متغیرها  بین  ایجادشده  رابطه  درصد 
 باشد. دار میامعكوس و معن
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 در فرسودگی تحصیلی میانجی نقش بررسی منظور  به

 سازی تحصیلی از انگیزه پیشرفت و خودناتوان بین رابطه
 شد. استفاده چندگانه رگرسیون

 

 نتایج آزمون رگرسیون چندگانه متغیرهای مستقل و وابسته  . 3جدول 
 متغیر ابعاد

 مستقل
 همبستگی چندگانه دوربین واتسن  ضریب تعیین 

 سطح معناداری 

 انگیزه پیشرفت 
 فرسودگی تحصیلی

033/0 953/1 n.s.181/0 340/0 
n.s  :  معناداری عدم 
 

جدول   در  حاصل  می  3نتایج  ضریب نشان  که  دهد 
همبستگی چندگانه بین ابعاد متغیر مستقل )انگیزه پیشرفت  

)خودناتوان وابسته  متغیر  و  تحصیلی(  فرسودگی  سازی(، و 
آمده  دستداری بهاباشد که با توجه به سطح معنمی  181/0

که  می نمود  بیان  و  توان  مستقل  متغیرهای  مجموعه  بین 
 داری وجود ندارد. اوابسته تحقیق همبستگی معن

 

 نتایج آزمون تحلیل واریانس برای برسی مدل تحقیق . 4جدول 
 سطح معناداری  Fعدد  مربع میانگین  درجه آزادی  مجموع مربعات  مدل

 008/0 870/4** 660/718 2 320/1437 رگرسیون 
   556/147 286 888/42200 مانده باقی
    288 208/43638 جمع 

P≤0.01** 
 

جدول   در  حاصل  نتایج  به  توجه  عدد  4با  میزان   ،F  
( نشان دادند که مدل  008/0( و سطح معناداری آن )870/4)

از   متشكل  که  تحقیق  یك    2رگرسیونی  و  مستقل  متغیر 
وابسته می عبارتی متغیر  به  است.  خوبی  مدل    دیگر،   باشد، 

توانند تغییرات متغیر وابسته مجموعه متغیرهای مستقل می
تبیین کنند)خودناتوان را  رگرسیونی   ؛سازی(  بنابراین مدل 

 گردد. تایید می
 

 نتایج آزمون رگرسیون چندگانه جهت تعیین ضرایب استاندارد  . 5جدول 
 سطح معناداری  tعدد  βعدد  انحراف معیار  Bمقدار  متغیرها 
 001/0 795/7 ---  768/9 140/76 عدد ثابت 

 592/0 536/0 035/0 072/0 039/0 انگیزش تحصیلی
 003/0 967/2 195/0 064/0 189/0 فرسودگی تحصیلی

 
توان نتیجه گرفت  می  5با توجه به نتایج حاصل در جدول  

( استاندرد  ضریب  مقدار  تحصیلی  (  βکه  انگیزش  متغیر 
تحصیلی    035/0 فرسودگی  نتیجه   ،باشد می  195/0و  در 
خودناتوانفرسودگی   تأثیر بر  بیشترتحصیلی  از   سازی 

می تحصیلی  تحصیلی  متغیر لذا  ؛ باشدانگیزش  فرسودگی 
 دارد. الزم وابسته متغیر واریانس تبیین در بیشتری سهم

 مقدار که توجه شود. متغیری نیز ضرایب معناداری به است

متغیر  نمی  ،باشد  05/0و    01/0از   بیشتر آن احتمال تواند 
ی برای متغیر وابسته باشد. آماره دوربین  کننده مناسبتبیین

بازه    953/1واتسن   عدم    2/ 5تا    5/1در  بیانگر  و  دارد  قرار 
 . باشدهمبستگی بین خطاهای متغیرهای مستقل می

به منظور بررسی نقش میانجی متغیر فرسودگی تحصیلی در 
باید  سازی تحصیلی  رابطه بین انگیزش تحصیلی و خودناتوان

 :وجود داشته باشداین سه شرط 
وابسته  • متغیر  و  پیشرفت(  )انگیزش  متغیر مستقل  بین 

معن)خودناتوان رابطه  تحصیلی(  داشته اسازی  وجود  دار 
 . باشد

بین متغیر مستقل )انگیزش پیشرفت( و متغیر میانجی   •
 . دار وجود داشته باشدا)فرسودگی تحصیلی( رابطه معن

)خودناتوان • وابسته  متغیر  تحصیلی(بین  متغیر    سازی  و 
میانجی )فرسودگی تحصیلی( رابطه معنادار وجود داشته 

 باشد. 
با کنترل متغیر میانجی، رابطه بین دو متغیر مستقل و   •

رگرسیون،   )آزمون  شود  حذف  یا  یابد  کاهش  وابسته 
 (. 3جدول 

می  مالحظه  که  فوق  همچنان  شرط  سه  هر  گردد، 
عنوان  تواند به نمی باشد پس فرسودگی تحصیلی  برقرار نمی 

متغیر میانجی در راستای روابط بین انگیزش تحصیلی با  
در  خودناتوان  گیرد.  قرار  استفاده  مورد  تحصیلی  سازی 

متغیر    ادامه  غیرمستقیم  و  مستقیم  تأثیرات  بررسی  به 
   انگیزش تحصیلی با نقش میانجی فرسودگی تحصیلی بر 

 سازی تحصیلی پرداخته شد. خودناتوان
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 سازی تحصیلی دانشجویانشده خودناتوان مدل آزمون  . 1نمودار 

 
تأثیر1نمودار   به توجه  با  انگیزش متغیر مستقیم ، 

تأثیر غیرمستقیم این   و  0/ 035سازی  خودناتوان بر تحصیلی
 -469/0×195/0=-091/0فرسودگی تحصیلی  متغیر با نقش  

 غیرمستقیم و مستقیم تأثیر به توجه با باشد. همچنینمی

- 056/0نهایی   تأثیر میزان وابسته، متغیر بر مستقل متغیر
خالصهمی  -035/0+091/0=  و مستقیم تأثیرات باشد. 

 ارائه  5جدول   در وابسته متغیر بر مستقل متغیر غیرمستقیم

.است شده

 وابسته  متغیر بر مستقل متغیر غیرمستقیم و مستقیم تأثیرات  .6  جدول
 سازی خودناتوان مسیر  عوامل 

 -056/0 فرسودگی تحصیلی انگیزش پیشرفت 
 

 نتایج از اطمینان منظور ، به6با توجه به نتایج جدول  

انگیزش   غیرمستقیم اثر داریامعن  تایید و آمدهتدسهب
 استفاده سوبل آزمون از سازی متغیر خودناتوان بر پیشرفت

 گردید. 
 

 نتایج آزمون سوبل مربوط به فرضیه کلی تحقیق  .7جدول  
 خطای استاندارد  سطح معناداری  آماره آزمون 

.n.s61/1 31/0 09/0 
n.s: عدم معناداری 

 
 سوبل آزمون داریامعن ، سطح7توجه به نتایج جدول  با  

 که است آمده دست به  0/ 31برابر با    61/1برابر    Zآماره   با

غیرمستقیم داریامعن پیشرفت اثر   متغیر بر انگیزش 

ها، بین  شود. با توجه به این یافتهنمی تأیید سازیخودناتوان
  جی سازی تحصیلی با نقش میانانگیزه پیشرفت و خودناتوان

فرسودگی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد  
 نقده رابطه علی وجود ندارد.

 بحث
سازی  نتایج نشان داد که بین انگیزه پیشرفت با خودناتوان 

نقده   واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  دانشجویان  در  تحصیلی، 
داری وجود ندارد. نتایج حاصل با نتایج محققین  ا ارتباط معن 

مفاخری 2010)   ]1[ابافت  وکیلی  و  خدیوی   ،)]11[   (1390 ،)
همكاران   و  و  13[   (2007[Thomas  (، 2012)   ]13[نوحی   )

Angeliki    وEleftheria]18[   (2007.همخوانی دارد ) 

به  سمت انگیزش  به  حرکت  محرك  موتور  عنوان 
گردد و هرچه انگیزش در  یادگیری و موفقیت محسوب می 

باشد  بیشتر  سختی   ، دانشجویان  و  آنها  درس  دوران  های 
راحتی تحمل نموده و به سمت موفقیت حرکت  دانشگاه را به

مقابل  در  نمود.  عاملی  خودناتوان   ، خواهند  واقع  در  سازی 
باشد که فرد با تمرکز به اینكه توانایی  فردی و جمعی می 

حل مشكالت را ندارد و از طرف دیگر سیستم آموزشی در  
کند، دچار  ه وی کمك نمی راستای حل مشكالت درسی ب 

دور خودناتوان درس  عرصه  از  تفكر  این  با  و  شده  سازی 
به موفقیت  می  عاملی مهم در زمینه رسیدن  انگیزه  گردد. 

خودناتوان  و  به  است  رسیدن  زمینه  در  سد  یك  سازی 
می  حساب  به  درسی موفقیت  لحاظ  به  افراد  هرچه  آید. 

گریزی  درس از حالت رخوت و    ، انگیزه بیشتری کسب نمایند 
می  خودناتوان دور  از  را  خود  و  می شوند  دور  کنند.  سازی 

خودناتوان  و  می انگیزش  هم  ضد  رکن  دو  و  سازی  باشند 
وجود یكی در دانشجویان عامل دیگر را نفی نموده و از بین 
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خودناتوان می  از  دوری  برای  دانشجویان  باید  برد.  سازی 
می خود و با  انگیزش خود را زیاد کنند و با تمام توان عل 

کمك اساتید خود را به سمت پیشرفت تحصیلی رهنمون 
 کنند. 

با   تحصیلی  فرسودگی  بین  که  داد  نشان  نتایج 
در  خودناتوان پیشرفت،  انگیزه  با  و  تحصیلی  سازی 

ارتباط   نقده  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  دانشجویان 
همكاران ا معن  و  رئیسی  حاصل  نتایج  دارد.  وجود    ]2[داری 

(، میكائیلی و  2010)   ]1[(، ابافت 2009)   ]7[(، نعامی 2004) 
(،  2001)   ]15[و همكاران   Greaven(،  2012)   ]12[همكاران 

Yang]16[  (2005 ،)Thomas     وGadbois]17[   (2007 ،) 

Angeliki   وEleftheria]18[   (2007 ،)Aro -Salmela   و 
 ( همخوانی دارد. 2009)  ]21[همكاران 

زدایی و خستگی هیجانی، فردیت فرسودگی یك سندرم  
کاهش  شخصی  است. کمال   در فرسودگی   ]26[یافته 

انگیزه غیبت  به منجر تواند می  دانشجویان  کمتر  بیشتر، 

 ترك  باالتر  درصد  و  دوره  نیاز  مورد  کارهای  انجام  برای 

 تحصیلی  شود. فرسودگی  آن مانند و  در دانشگاه  تحصیل 

-به  خستگی  احساس به دانشگاه اشاره  دانشجویان  میان  در 
)خستگی(  الزامات  و  تقاضاها  اطر خ  یك  تحصیلی   داشتن 

عالقگی(  درسی )بی  تكالیف  به عالقه بدون و بدبینانه  حس 
 مدی آ دانشجو )کار  یك  عنوان به  عدم شایستگی  و احساس 

دارد  می   ؛ ]27[پایین(  فرسودگی  به بنابراین  منجر  تواند 
 سازی در دانشجویان شود. خودناتوان

و نتایج   پیشرفت  انگیزه  بین  که  داد  نشان  پژوهش 
فرسودگی  خودناتوان میانجی  نقش  با  تحصیلی  سازی 

نقده   واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  دانشجویان  در  تحصیلی 
رابطه معناداری وجود ندارد. نتیجه حاصل با نتایج محققین 

ابافت 2009)   ]7[(، نعامی 2004)   ]2[رئیسی و همكاران   ،)]1[  
ه 2010)  و  خدیوی  و  1390)   ]11[مكاران (،  میكائیلی   ،)

همكاران 2012)   ]12[همكاران  و  نوحی   ،)]13[   (2012 ،)
Koeske   و  Koeske]14[   (1991  ،)Yong]12[  (2005 ،)
Thomas    وGadbois]17[  (2007 ،)Angeliki     و

Eleftheria]18[   (2007 ،)Aro -Salmela   همكاران  و]21 

 ( همخوانی دارد.2009) ]
سرخودناتوان مشكالت  مقابل  در  یعنی  خم   سازی 

نمودن و از عرصه درس و مقاومت در برابر مشكالت درسی 
نداشته  امیدی  به خود  دانشجویانی که  شانه خالی کردن. 
باشند و از نیروهای درونی خویش در راستای حل مشكالت  

خودناتوان دچار  نكنند،  استفاده  این  درسی  و  شده  سازی 
دانشجویان   سازی خودناتوان در  کسالت  و  رخوت  موجب 

گردد. حال اگر فرد دچار رخوت گردد و از طرف دیگر  می 
فرسودگی   حذف  راستای  در  مناسب  فعالیتی  دانشگاه 

  ، هم ناشی از رخوت در محیط آموزشی است   تحصیلی که آن 

از محیط درس و آموزش دور خواهند  ننماید، دانشجویان 
خودناتوان  از  شد.  یكی  ایجاد  سازی  در  مهم  عوامل 

انگیزگی در دانشجویان بوده و موجب ایجاد افسردگی و  بی 
کند. هرچه عدم اتكا  دلزدگی از درس و دانشگاه را ایجاد می 

به نیروهای درونی در افراد بیشتر گردد و خود را در مقابل 
بیشتر دچار رخوت و زدگی از    ، توان نشان دهند دروس کم 

ی به درس خواندن پرداخته و  میل درس خواهند شد و با بی 
نمود.  خواهند  تحصیلی کسب  نتایج   افسردگی  به  توجه  با 

الزم   راهكارهای  ایجاد  با  باید  آموزشی  مسئولین  حاصل 
توانایی  بیشتر  شناخت هرچه  توسط موجبات  فرد  هر  های 

خود فرد شده و از این طریق میزان انگیزش آنها را باال ببرند 
لی در دانشجویان آنها را از و با کم نمودن فرسودگی تحصی 

سازی در عرصه علمی و درسی و حتی پژوهشی  خودناتوان
فردای  برای  پویا  و  فعال  نسلی  تربیت  باعث  و  نمایند  دور 

 کشور شوند.
تواند در  فرسودگی تحصیلی نه تنها می   دیگر،   از طرفی 

سرنوشت علمی دانشجویان تأثیر داشته باشد، بلكه افزایش  
مت روحی و روانی و جسمی دانشجویان  تواند به سال آن می 

آسیب برساند و آنها را با شكست در دوران تحصیلی و یا در 
بنابراین لزوم توجه به   ؛ زندگی شخصی و شغلی مواجه نماید 

ایجاد   با  دانشجویان  بالندگی  جهت  الزم  بسترهای  ایجاد 
فرصت  دانشگاهی،  و مسوالن  استادان  از طرف  های  انگیزه 

حمایت  برای  خودناتوان   الزم  کاهش  جهت  در  -اجتماعی 
آماری   جامعه  گردد.  فراهم  تحصیلی  فرسودگی  و  سازی 

دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد نقده    حاضر   پژوهش 
از  بررسی  مورد  جامعه  لحاظ  به  تحقیق  موضوع  و  بودند 

شناسی بررسی نشده طریق متغیرهای روانشناسی و آسیب 
نوعی    ؛ است  روانشناسی  لحاظ  به  نتیجه لذا  در  محدودیت 

  . آمده دارد دستبه 

 گیرییجه نت 
حاصل  نتایج  به  توجه  ایجاد آ مسئولین    ،با  با  باید  موزشی 

های هر راهكارهای الزم موجبات شناخت هرچه بیشتر توانایی 
فرد  خود  توسط  کنند   فرد  فراهم  میزان   را  طریق  این  از  و 

انگیزش آنها را باال ببرند و با کم نمودن فرسودگی تحصیلی در 
سازی در عرصه علمی و درسی دانشجویان آنها را از خودناتوان 

و حتی پژوهشی دور نمایند و باعث تربیت نسلی فعال و پویا 
 . برای فردای کشور شوند 

 تشکر و قدردانی

پژبدین محترم  معاونت  از  کلیه وسیله  و  مدیرگروه  وهشی، 
اولیا و  نقده و همچنین  همكاران دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 ،را یاری نمودند  حاضر، بندهآموزان گرامی که در تحقیق  دانش 
 .نمایم تقدیر و تشكر می
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