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دانشگاه فرهنگیان
دوفصلنامه علمی -پژوهشی
مطالعات آموزشی و آموزشگاهی
سال پنجم ،شماره پانزدهم ،پاییز و زمستان 1395

نوبت چاپ1397 :
نقش سودمندی ادراک شده ،فرسودگیتحصیلی و امید به آینده در پیوند با انگیزشتحصیلی
سیده ماهرخ موسوی

تاریخ دریافت 1394/12/26 :تاریخ پذیرش1395/12/21 :

چکیده:
پژوهش با هدف بررسی سودمندی ادراکشده ،فرسودگیتحصیلی و امید به آینده به منظور
فهمیدن رابطه آنها با انگیزشتحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر انجام شد.
جامعه آماری؛ تمام دانشجویان شاغل به تحصیل که با روش نمونهگیری تصادفی طبقهای  536نفر
از آنها در نمونه قرار گرفتند .از پرسشنامههای انگیزشتحصیلی" ،)1992( "AMSسودمندیادراک
شده ،فرسودگیتحصیلی برسو و همکاران ( )1997و مقیاس امید اسنایدر( )1991استفاده شد.
یافتهها نشان داد بین متغیرهای سودمندی ادراک شده و امید به آینده با انگیزشتحصیلی رابطه
مثبت وجود دارد ،و بین فرسودگیتحصیلی و انگیزشتحصیلی رابطه منفی بود .نتیجه آنکه بهتر
است به مولفههای سودمندی ادراکشده ،فرسودگیتحصیلی و امید به آینده به عنوان تعدادی از
متغیرهای پیشبینیکننده انگیزش تحصیلی دانشجویان در محیطهای آموزشی توجه بیشتری مبذول
گردد.
واژههای کلیدی :سودمندی ادراکشده ،فرسودگیتحصیلی ،امید به آینده و انگیزش تحصیلی

 .استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر
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مقدمه
از تدابیر الزم برای بهینهسازی آموزش در دانشگاهها ،پرداختن به مسائل و عوامل موثر بر رشد و
پیشرفتتحصیلی دانشجویان است ،پیشرفت در تحصیل و یادگیری نتیجه عوامل گوناگونی است
که از مهمترین این عوامل ،انگیزش ،1است .انگیزش مهمترین شرط یادگیری است .در حوزه
آموزش تالش برای افزایش انگیزشتحصیلی از اهمیت بسزایی برخوردار است و نداشتن
انگیزشتحصیلی یکی از دالیل اصلی افتتحصیلی است ،چرا که انگیزه با شاخصهای رفتاری،
هیجانی و شناختی یادگیرنده که صرف فعالیتهای آموزشی میشود مرتبط است (روحی و
آسایش)1390،؛ بیانگیزه بودن نسبت به تحصیل گذشته از افتتحصیلی منجر به ناامیدی و
دلسردی دانشجویان شده و زمینه را برای ایجاد مشکالت روحی و انحرافات اجتماعی فراهم
میکند .همچنین کاهش انگیزشتحصیلی زیانهای علمی ،فرهنگی و اقتصادی را متوجه جامعه و
خانواده میکند(پورکی1970،؛ به نقل از کاتسولیس 2و کمبل ،)2001 ،3انگیزش میتواند بر
جنبههای مختلف رفتاری دانشجویان در محیطهای آموزشی مؤثر باشد(بریور ،برگز 2005،به نقل از
روحی و آسایش.)1390،
اکثر متخصصان تعلیم و تربیت بر نقش متقابل متغیرهای شناختی و انگیزشی به عنوان عوامل
موثر بر عملکرد تحصیلی تاکید دارند(گرین4و همکاران 2004،در بلوکی ،دالور و مام
شریفی .)1389،انگیزشتحصیلی به صورت کلی به انگیزهها ،نیازها و عواملی گفته میشود که
باعث حضور یک فرد در محیطهای آموزشی و کسب یک مدرک تحصیلی میگردد(کالرک و
شروت .)2010،5پنتریچ و شانک ،)2002( 6انگیزش را فرایندی میدانند که به موجب آن فعالیت
برانگیخته میشود و ادامه پیدا میکند.
شناخت عوامل تاثیرگذار بر انگیزشتحصیلی ،پیشرفت و موفقیت و تعیین سهم و مشارکت
هر عامل در فرایند آموزش از تدابیر الزم برای بهینهسازی آن است .کرلینجر 7معتقد است
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پژوهش های رفتاری ،ماهیت چند متغیری دارند ،زیرا عوامل زیادی بر آنها تاثیر میگذارند و باید با
استفاده از روشهای چند متغیری به مطالعه تاثیرات چندوجهی متغیرها پرداخت(کرلینجر1986،
ترجمهی شریفی و نجفی زند.)1393،
یکی از عوامل موثر بر انگیزشتحصیلی ،سودمندی ادراک 1شده است(بریکمن و میلر،)2001،2
که بر تالش برای انواع گوناگون اهداف تاثیر میگذارد .سودمندی ادراکشده ،ادراک فرد در مورد
رابطهی بین تکالیف انجام شده یک پیامد با ارزش شخصی است ،به عبارتی سودمندی ادراکشده
یعنی فراگیر تا چهاندازه محتوای دروس و تکالیف را برای استفاده در آینده سودمند میداند.
سودمندی ادراکشده در واقع همان ارزش تکلیف است که به میزان باور فرد دربارۀ ارزشمندی
پیگیری یک تکلیف درسی اشاره دارد و شامل سه مولفهی اهمیت تکلیف ،عالقه به تکلیف و
سودمندی تکلیف است(منش ،3میلر و بریکمن .)2004 ،ریو ،جانگ ،هاردر و اومرا ،)2003(4در
پژوهشی نشان دادند که اگر فراگیر رابطهای را بین تکلیف در حال انجام دادن و یک پیامد با ارزش
احتمالی ادراک نکنند ،سودمندی ادراکشدهی ارزش مشوقی پیامد تقلیل مییابد یا از بین میرود و
زمانی که سودمندی ادراکشده باالست ،این امر بر ارزش مشوقی تکلیف یادگیری میافزاید.
هاردر و سالیوان ،)2006(5نیز دریافتند که اهداف پیشرفت به طور مثبت از طریق سودمندی
ادراکشده پیشبینی میشوند.
از عوامل تاثیرگذار دیگر بر انگیزش در محیطهای آموزشی و دانشگاهی

فرسودگیتحصیلی6

است(دسی 7و همکاران1991 ،در نعامی ،)1388 ،فرسودگی حالتی از خستگی ذهنی و هیجانی
است که حاصل سندرم استرس مزمن مانند گرانباری نقش ،فشار و محدودیت زمانی و فقدان
منابع الزم برای انجام دادن وظایف و تکالیف محوله است ،اکثر پژوهشهای انجام شده در
زمینهی فرسودگی در موقعیتهای شغلی ،با عنوان فرسودگی شغلی انجام شده است اما متغیر
فرسودگی به موقعیتها و بافتهای آموزشی گسترش پیدا کرده که از آن با عنوان
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فرسودگیتحصیلی

نام

برده

میشود(سالمالآرو،

ساولینین

و

هولوپینین

.)2008،1

فرسودگی تحصیلی در میان دانشجویان اشاره به احساس خستگی به خاطر تقاضاها و الزامات
تحصیل (خستگی) ،داشتن یک حس بدبینانه و بیعالقه بودن به تکالیف درسی فرد (بیعالقگی)،
و احساس عدم شایستگی به عنوان یک دانشجو (کارامدی پایین) دارد(ژانگ و چن.)2007،2
میتوان گفت که موقعیتهای آموزشی به عنوان محل کار فراگیران محسوب میشود ،اگرچه
فراگیران در موقعیتهای آموزشی به عنوان کارمند ،کار نمیکنند یا شغل خاصی در آنجا ندارند،
اما از دیدگاه روانشناختی ،فعالیتهای آموزشی و درسی آنها را میتوان به عنوان یک "کار" در
نظر گرفت(سالمال آرو )2008،به صورتی که آنها در کالس حضور مییابند و مجموعه تکالیفی
را برای موفقیت در امتحانات و کسب نمره قبولی انجام میدهند .براساس پژوهشهای انجام
شده ،میتوان گفت که فرسودگیتحصیلی در موقعیتهای آموزشی با ویژگیهایی مانند خستگی
ناشی از الزامات مربوط به مطالعه ،رشد حس و نگرش بدبینانه و بدون حساسیت نسبت به
مطالب درسی و نیز احساس پیشرفت شخصی ضعیف در امور درسی و تحصیلی مشخص
میشود(سالمال آرو و ناتانن 2005 ،3در نعامی .)1388،افرادی که فرسودگی تحصیلی دارند
معموالً عالئمی مانند بیاشتیاقی نسبت به مطالب درسی ،ناتوانی در ادامه حضور مستمر در
کالسهای درس ،مشارکت نکردن در فعالیتهای کالسی ،احساس بیمعنایی در فعالیتهای
درسی و احساس ناتوانی در فراگیری مطالب درسی را تجربه میکنند(رستمی ،عابدی و
بیشوفلی)1390،
عامل تاثیرگذار دیگر بر انگیزش ،امید به آینده4است .سندر ،هریس و
اندرسون ،)1991(5امید را مجموعهی شناختی مبتنی بر احساس موفقیت ناشی از منابع
گوناگون و مسیرها میدانند .در واقع امید عاملی برانگیزاننده است که افراد را قادر میسازد،
مسیری را انتخاب کنند که به نتیجهای مثبت میانجامد بنابراین میتوان اذعان نمود که افراد
امیدوار ،هدفمند عمل میکنند(به نقل از سندر ،راند ،زیگمون .)2002 ،6امید نوعی روند
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فکری و دارای دو جزء تفکر عامل و مسیرهاست .ابتداء فرد هدف را انتخاب و سپس راههای
رسیدن به هدف را تعیین میکند بعد انگیزه و اراده الزم جهت حرکت در مسیر را به کار
میاندازد(پدرتیت 1و همکاران  ،2008گراول و پورتز.)2007 ،2
امید با سالمت روان در ارتباط است(فلدمن 3و اسنایدر  .)2005فرد امیدوار خواهان
زندگی کردن است زیرا آینده را خوب تلقی میکند ،در تسلط بر امور زندگی خود را توانا
میداند ،توانایی کنترل استرس و احساسات منفی را دارد ،شرایط زندگی را قابل تغییر
مییابد(روزوارسکی و دان 2009 ،به نقل از کوهساریان .)1387 ،به عقیده لوپز و
اسنایدر( ،)2007امید با ایجاد هیجان مثبت ،رضایت از زندگی را افزایش میدهد .این هیجان
مثبت موجب تسهیل حل مسئله و تصمیمگیری مناسب به خصوص در شرایط بحرانی
میشود(به نقل از کوهساریان .)1387،امید به آینده از پیامدهای زندگی با معناست و این
صرفاً در مورد افراد سالم صدق نمیکند و حتی افراد بیمار نیز با هدفمندی در زندگی
رضایت بیشتری از زندگی خواهند داشت و برای آن تالش بیشتری خواهند کرد و کیفیت
زندگی مطلوبتری را برای خود ایجاد میکنند ،پژوهشها نشاندهندهی رابطهی مثبت میان
امید به آینده با رشد شناختی و رضایت از زندگی وجود دارد و دانشجویانی که امیدوارترند
بیشتر انگیزه برای رشد شناختی خود دارند و تالش میکنند برای رسیدن به اهداف خود از
تواناییهایشان استفاده نمایند(ویردون ،بویک.)2008 ،4
باتوجه به موارد ذکر شده میتوان امیدوار بود ،شناسایی عوامل مهم و موثر در
انگیزشتحصیلی ،در ارتباط با ویژگیهای آموزشگاهی و اجتماعی دانشجویان و استفاده
مطلوب از آنها کمک شایانی به بهبود وضعیت تحصیلی و زمینهساز موفقیتهای قابل توجهی
در فرآیند آموزش و یادگیری و مهمتر از همه استمرار یادگیری داشته باشد و از آنجا که
انگیزشتحصیلی دانشجویان میتواند تحت تاثیر متغیرهای مختلفی از جمله سودمندی
ادراکشده ،فرسودگیتحصیلی و امید به آینده قرار گیرد ،لذا بررسی تاثیر هر یک از این
متغیرها بر میزان انگیزش دانشجویان از اهمیت خاصی برخوردار است ،چرا که با کسب
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اطالعات کافی در این زمینه ،میتوان برنامههای آموزشی مناسب طراحی کرد و زمینه را برای
افزایش انگیزشتحصیلی و در پی آن افزایش پیشرفتتحصیلی دانشجویان فراهم نمود.
پژوهش حاضر در صدد است دریابد آیا بین سودمندی ادراکشده ،فرسودگیتحصیلی و امید
به آینده با انگیزشتحصیلی دانشجویان رابطه وجود دارد؟.

روش اجرای پژوهش
این پژوهش به دلیل کاربرد نتایج آن در شناخت و حل مسائل و مشکالت نظام آموزشی،
کاربردی است .از نظر شیوه و ابزار جمعآوری دادهها از روش کمی استفاده شد ،و انواع روشهای
پژوهش توصیفی (غیرآزمایشی) ،پژوهش پیمایشی  -همبستگی به کار گرفته شد .در پژوهش
حاضر انگیزشتحصیلی به عنوان متغیر مالک و سودمندی ادراکشده ،فرسودگیتحصیلی و امید به
آینده به عنوان متغیر پیشبین مورد بررسی قرار گرفتند.

جامعه آماری ،نمونه و روش نمونه گیری
تمامی دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر در سال
تحصیلی  1392-93جامعه آماری این پژوهش میباشند .روش نمونهگیری به کار رفته روش
تصادفی طبقهای بود در نمونهگیری طبقهای این اطمینان وجود دارد که یک نمونه واجد همان
خصوصیات ،صفات یا متغیرهایی است که در جامعه وجود دارد(بیابانگرد .)1384 ،در این
نمونهگیری زیرگروهها با همان نسبتی که در جامعه وجود دارند ،به عنوان نمایندهی جامعه در نمونه
حضور دارند به عبارت دیگر در این روش درصد آزمودنیهایی که به صورت تصادفی از هر گروه
انتخاب میشوند ،با درصد همان گروه در جامعهی مورد نظر برابر است ،در پژوهش حاضر
دانشجویان از دانشکدههای علوم انسانی ،حسابداری و مدیریت ،علوم پایه ،فنی مهندسی ،تربیت
بدنی ،علوم تربیتی و روانشناسی از هر دو جنسیت دختر و پسر هستند ،در این پژوهش با توجه به
تنوع رشتههای تحصیلی در دانشگاه اسالمشهر دانشکدهها مورد نظر قرار گرفت .در مورد حجم
نمونه با توجه به اینکه مطالعات زیادی نشان داده است که همبستگی بین متغیرها از یک نمونه به
نمونهی دیگر برای گروههای کوچک بیش از گروههای بزرگ در نوسان است ،کامری 1به نقل از
هومن ( ،)1375پیشنهاد کرده است گروه نمونه  100نفری ضعیف  200 ،نفری نسبتاً مناسب300 ،
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نفری خوب 500 ،نفری خیلی خوب و  1000نفری عالی است .پژوهشگرانی مانند کرلینجر و
پدهاورز بر این اعتقادند که حجم نمونه اصوالً در همهی تحلیلهای چند متغیره نباید کمتر از 500
نفر باشد (سرمد ،بازرگان و حجازی .)1385 ،که  536نفر در نمونه قرار گرفتند .در این پژوهش
آمار کلی دانشجویان و نیز تعداد آنان در هر دانشکده از معاونت آموزشی دانشگاه گرفته شد و بر

حسب نسبت آنها در نمونه قرار داده شد .بر این اساس ،از مجموع  536نفر نمونه مورد بررسی
اکثریت یعنی  318نفر (معادل  59/3درصد) را خانمها و  218نفر ( 40/7درصد) را آقایان
تشکیل میدهند .همچنین از این مجموع به ترتیب در دانشکدههای حسابداری ( 215نفر
معادل  40/1درصد) و فنی و مهندسی ( 171نفر معادل  31/9درصد) ،علوم انسانی ( 53نفر
معادل  9/9درصد) و علوم پایه ( 49نفر معادل  9/1درصد) مشغول به تحصیل بودند .در
ضمن کمترین نسبت از حجم نمونه را به ترتیب دانشجویان علوم تربیتی و روانشناسی (26
نفر معادل  4/9درصد) و تربیت بدنی ( 22نفر معادل  4/1درصد) دارا بودند.
ابزارهای اندازهگیری پژوهش
از "مقیاس انگیزشتحصیلی " ""AMSوالرند و همکاران ( ،)1992استفاده شد ،این مقیاس،
دالیل ادامهی تحصیل دانشجویان را مورد سنجش قرار میدهد .در مجموع دارای  28گویه است،
میزان آلفای کرونباخ برای خرده مقیاسهای "انگیزش درونی "" ،انگیزش بیرونی"و "بیانگیزشی"
به ترتیب %86 ،%84و  %67بدست آمد.
پرسشنامه سودمندی ادراک شده :از مقیاس سودمندی ادراکشدهی موجود در پرسشنامهی
روی آوردهای یادگیری1استفاده شد و این پرسشنامه توسط گرین و میلر ( ،)1996تهیه شده است.
این پرسشنامه  30ماده از نوع مقیاس  5درجهای لیکرت از ( 1کامالً مخالفم) تا ( 5کامالً موافقم)
دارد و  3مقولهی اهداف پیشرفت ،توانایی ادراکشده و سودمندی ادراکشده را در بر میگیرد .در
پژوهش گرین و میلر ( ،)1996ضریب آلفای عامل سودمندی ادراکشده  %79بود .از این
پرسشنامه سواالت مربوط به مقیاس سودمندی ادراکشده جدا و به کار گرفته شد این مقیاس که
دارای  4گویه بوده که میزان سودمندی کالس را میسنجد؛ و دانشجویان باید نظر خود را در مورد
.Approaches To Learning Questionnaire

73
www.SID.ir

1

Arshive of SID
دوفصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی---------------------------------------------

هر یک از عبارات با انتخاب یکی از  5گزینه بیان کنند .جهت همه سؤاالت نیز مثبت است وآلفای
کرونباخ بدست آمده توسط میلر و همکاران  0/9به نقل از مالکا و کانوینگتون)2005 (،1بدست
آمده است .همچنین تحلیل عاملی تأییدی در پژوهش علیلو ،موحدی و علیزاده ( )1392به منظور
شناسایی و تأیید عوامل اندازهگیری سازه سودمندی ادراک شده انجام شد و برازش کامل مدل را
نشان داد .در پژوهش حاضر ،اعتبار به روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که ضریب محاسبه شده
برای مقیاس فوق 0/84را نشان داد.
مقیاس امید اسنایدر( ،)1991مقیاسی  12سؤالی با لیکرت  8درجهای از کامالً مخالف ،نمره
ال موافق ،نمره  8است .درجمعیت دانشجویی ایران اعتبار آن از طریق آلفای کرونباخ برای
 1تا کام ً
کل مقیاس  %82و برای خرده مقیاس تفکر عامل  %79و برای مسیرها %88محاسبه گردید(غباری
بناب ،لواسانی و رحیمی.)2007 ،
پرسشنامه فرسودگیتحصیلی را برسو 2و همکاران( )1997ساختهاند .پرسشنامه مذکور 15
ال مخالف تا کامالً موافق توسط
ماده دارد که با روش درجهبندی لیکرت  5درجهای از کام ً
آزمودنیها درجهبندی شده است .خستگی تحصیلی 5ماده ،بیعالقگی تحصیلی  4ماده و ناکارآمدی
تحصیلی  6ماده دارد .پایایی پرسشنامه را سازندگان آن به ترتیب  0/82 ،0/70و  0/75برای سه
حیطه فرسودگیتحصیلی محاسبه کردند.
روش تجزیه و تحلیل داده ها
روشهای مورد استفاده در این پژوهش به دو بخش روشهای آمار توصیفی و استنباطی
تقسیم میشود .در بخش آمار توصیفی با استفاده از جداول و شاخصهای گرایش مرکزی و
پراکندگی متغیرهای مورد پژوهش ،دادههای به دست آمده مورد بررسی توصیفی قرار گرفتند .سپس
به تحلیل و بررسی دادهها پرداخته شد و در بخش آمار استنباطی از رگرسیون چند متغیری 3و
ضریب همبستگی پیرسون 4آزمون استفاده شد.
یافتههای پژوهش:
یافتههای این پژوهش در دو قسمت ارائه گردیده است:
1

Malka & Covington
.Breso

2

3

.multivaribel regression
.Pyerson correlation

4
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یافته های توصیفی:
جدول .1 -4شاخصهای توصیفی متغیرهای مورد بررسی پژوهش
متغیر

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

کجی

کشیدگی

سودمندی ادراک شده

13/30

2/53

3/25

16/25

-1/38

2/43

فرسودگی تحصیلی

34/67

9/80

1/00

70/33

0/35

0/37

امید به آینده

23/55

3/76

10/00

32/00

-1/01

1/36

انگیزشتحصیلی

119/92

27/02

18/00

221/11

-0/69

1/24

حداقل نمره کسب شده در سودمندی ادراک شده  ، 3/25فرسودگی تحصیلی  ، 1/00امید به آینده،
 10/00و انگیزش تحصیلی  18/00و حداکثر نمره کسب شده به ترتیب  32/00 ،70/33 ،16/25و
 221/11به دست آمد .میانگین سودمندی ادراک شده نمونه  ،13/30فرسودگی تحصیلی ،34/67
امید به آینده  23/55و انگیزش تحصیلی  119/92حاصل شد و انحراف معیار آنها به ترتیب ،2/53
 3/76 ،9/80و  27/02است .قابل ذکر است که چولگی در متغیر سودمندی ادراک شده با مقدار
 ، -1/38فرسودگی تحصیلی  ،0/35امید به آینده  -1/01و انگیزش تحصیلی  -0/69در دامنه
تعریف شده برای توزیع نرمال ( +2تا  )-2قرار داشته و میتوان این وضعیت توزیع نمونه در این
شاخص را نرمال ارزیابی کرد .اما شاخص کشیدگی برای سودمندی ادراک شده برابر با  2/44بوده
که اندکی خارج از دامنه تعریف شده ( +2تا  )-2میباشد در صورتی که در سایر متغیرها در دامنه
تعریف شده قرار دارند .اما در مجموع با توجه به اهمیت بیشتر کجی در تفسیر نرمال بودن توزیع
نمرات و اختالف کم مقدار کشیدگی با دامنه تعریف شده برای توزیع نرمال در متغیر سودمندی
ادراک شده ،میتوان با احتیاط بیان کرد که توزیع این متغیرها با توزیع نرمال تفاوت زیادی نداشته
و نرمال است (تاباچنیک و فیدل.)2011 ،1

یافتههای مربوط به فرضیههای پژوهش
فرضیه اول :بین سطح سودمندی ادراکشده ،امید به آینده و فرسودگی تحصیلی دانشجویان با
انگیزشتحصیلی آنان رابطهی مثبت وجود دارد.

Tabachnick & Fidell
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جدول :2همبستگی بین سودمندی ادارک شده ،فرسودگی تحصیلی و امید به آینده با انگیزشتحصیلی
متغیر

همبستگی

حجم نمونه

سطح معناداری

سودمندی ادراک شده

0/37

536

0/0001

فرسودگی تحصیلی

-0/26

536

0/0001

امید به آینده

0/33

536

0/0001

با توجه به نتایج جدول فوق استنباط میشود که بین سودمندی ادراک شده دانشجویان و
انگیزشتحصیلی آنها در جامعه آماری همبستگی مثبت  0/37وجود دارد (p >0/05

0/37

= ، )و بین امید به آینده دانشجویان و انگیزشتحصیلی آنها در جامعه آماری همبستگی مثبت
 0/33وجود داردp >0/05( .

 ،)= 0/33همچنین بین فرسودگی تحصیلی دانشجویان و

انگیزشتحصیلی آنها در جامعه آماری همبستگی  -0/26منفی وجود داردp >0/05( .

-0/26

= )و در نتیجه  H0رد و فرضیه فوق تایید میشود .به عبارت دیگر بین این متغیرها همبستگی
معناداری وجود داشته و فرضیه پژوهش تایید میشود .در ضمن همانطور که از شکل فوق استنتاج
میگردد رابطه بین این دو متغیر از یک رابطه خطی تبعیت میکند.

فرضیه دوم :بین سودمندی ادراکشده ،امید به آینده و فرسودگیتحصیلی با
انگیزشتحصیلی رابطه چندگانه وجود دارد.
به منظور بررسی فرضیه فوق از آزمون رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده شد.
برای استفاده از این آزمون پیشفرضهایی همچون نرمال بودن توزیع نمرات ،خطی بودن رابطه بین
متغیرها و نبود همخطی چندگانه بین بین متغیرهای مستقل ضروری است .دو پیش فرض نرمال
بودن توزیع نمرات و خطی بودن رابطه بین متغیرها به ترتیب در دو بخش توصیفی و فرضیه اول
تایید شد .به منظور بررسی نبود همخطی چندگانه بین متغیرهای مستقل از شاخصهای
 Toleranceو  VIFاستفاده شد که نتایج آن در ذیل آمده است.
جدول .2 -4نتایج آزمون  Toleranceو  VIFبرای بررسی همخطی چندگانه بین متغیرهای مستقل

متغیر

Tolerance

سودمندی ادراک شده

0/81

دامنه قابل قبول
Tolerance
بیشتر از 0/50
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امید به آینده

0/87

1/15

فرسودگی تحصیلی

0/83

1/20

نتایج جدول فوق گویای آن است که:
مقدار  Toleranceدر متغیر سودمندی ادراک شده برابر با  0/81است که گویای آن است که
 29درصد از تغییرات سودمندی ادراک شده به وسیله دو متغیر فرسودگی تحصیلی و امید به آینده
تببین میشود و  81درصد از تغییرات این متغیر به وسیله متغیرهایی خارج از مدل پیشبینی و تبیین
میشود که این امر موید نبود همخطی بین این متغیر و دو متغیر پیشبین دیگر است.
مقدار  Toleranceدر متغیر امید به آینده برابر با  0/87است که گویای آن است که  23درصد
از تغییرات سودمندی ادراک شده به وسیله دو متغیر فرسودگی تحصیلی و امید به آینده تببین
میشود و  87درصد از تغییرات این متغیر به وسیله متغیرهایی خارج از مدل پیشبینی و تبیین
میشود که این امر موید نبود همخطی بین این متغیر و دو متغیر پیشبین دیگر است.
مقدار  Toleranceدر متغیر فرسودگی تحصیلی برابر با  0/83است که گویای آن است که
 27درصد از تغییرات سودمندی ادراک شده به وسیله دو متغیر فرسودگی تحصیلی و امید به آینده
تببین میشود و  83درصد از تغییرات این متغیر به وسیله متغیرهایی خارج از مدل پیشبینی و تبیین
میشود که این امر موید نبود همخطی بین این متغیر و دو متغیر پیشبین دیگر است.
جدول  .3نتایج رگرسیون گام به گام برای پیشبینی انگیزشتحصیلی از طریق سودمندی ادراک شده،
امید به آینده و فرسودگی تحصیلی
گامها و متغیرهای
پیشبین

B

انحراف
معیار

ß

t

سطح

ضریب

معناداری

ثابت a

گام سوم و نهایی
سودمندی ادراک
شده
امید به آینده
فرسودگی
تحصیلی

55/43
2/82

0/46

0/26

6/10

0/0001

1/55

0/30

0/22

5/17

0/0001

-0/28

0/12

-0/10

-2/35

0/019
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نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون گام به گام نشان میدهد که از سه متغیر سودمندی ادارک
شده ،امید به آینده و فرسودگی تحصیلی هر سه متغیر به عنوان متغیرهای پیش بین ،معیار ورود به
معادله رگرسیون برای تبیین تغییرات انگیزشتحصیلی را دارا میباشند .همانطور که در جدول
شماره  3مشاهده میشود در گام سوم و نهایی متغیرهای سودمندی ادارک شده ،امید به آینده و
فرسودگی تحصیلی تغییرات انگیزشتحصیلی را به صورت معناداری تبیین میکند .مقدار ضریب
همبستگی نیمه تفکیکی چندگانه  Rدر این گام برابر با  0/44میباشد که نشان میدهد حدود 19
درصد از تغییرات انگیزشتحصیلی از طریق متغیرهای سودمندی ادارک شده ،امید به آینده و
فرسودگیتحصیلی قابل تبیین است و این میزان با توجه به مقدار  Fمشاهده شده و سطح معناداری
به دست آمده معنادار میباشد (  .)F = 43/09 p >0/05در ضمن با توجه به ضرایب رگرسیونی
استاندارد و غیر استاندار به دست آمده (که همگی با توجه به آزمون  tمعنادار بوده) مهمترین
مولفهها در تبیین تغییرات انگیزشتحصیلی به ترتیب عبارتند از  -1سودمندی ادراک شده  -2امید
به آینده  -3فرسودگی تحصیلی.

بحث و نتیجهگیری
با توجه به اینکه سودمندی ادراک شده یکی از عوامل انگیزشی است منطقی است که بین سودمندی
ادراک شده و انگیزش تحصیلی رابطه مثبت وجود داشته باشد و هرچه سودمندی یادگیری را بیشتر
درک کنند به همان نسبت هم انگیزش تحصیلی آنها افزایش مییابد .پژوهشگران مختلفی عنوان
کردند که ادراک از سودمندی یک تکلیف برای رسیدن به اهداف آینده ،نه فقط انگیزه دانشآموزان
را افزایش میدهد بلکه ،استفاده از راهبردهای اثربخشتر و در نتیجه عملکردهای بعدی آنها را نیز
در پی دارد .و بر صالحیت و شایستگیهای درونی آنها میافزاید و این احساس را تجربه خواهند
کرد که هر آنچه که در حوزه درسی خود آموختهاند در بهبود زندگی آنها در آینده اثرگذار خواهد
بود .این یافته با پژوهشهای اکلز و ویگفیلد ()1995؛ سیمونر ،دویت و لنز ()2000؛ ویگفیلد و
اکلز ( )2002به نقل از بروجردی()1391؛ میلر و بریکمن ( 2003و )2004؛ قاضی طباطبایی و
همکاران( ،)1389صداقت )1389(،رستمی( ، )1387میلر و همکاران( ،)1996و ونکالستر ،لنز و
نیوتن( ،)1987به نقل از مالکا و کانونیگتون ( )2005همخوانی دارد.
همچنین رابطه مثبت بین امید به آینده و انگیزش تحصیلی نیز منطقی است و هرچه که امید به آینده
در دانشجویان بیشتر باشد انگیزشتحصیلی در آنها نیز باالتر است و بالعکس .این یافته با
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پژوهشهای روشنی میالنی و همکاران( ،)1390اسنایدر ،شوری ،چاونز ،پالورس ،آدامز و ویکلوند
( ،)2002تایپین تانر ،اجاروی ،وافانی ،کالیو و جاپیین ()2005؛ شیرمحمدی و همکاران( )1390به
نقل از کیافر و همکاران ( ،)1393تمیدای ( ،)2013نادی و سجادیان( )1390و میرزایی ()1393
همسو است.
نظریهپردازان امید؛ اسنایدر ،شوری ،چاونز ،پالورس ،آدامز و ویکلوند ( ،)2002بر اهمیت انتظار
پیامدهای مثبت تاکید میکنند ،پژوهشها در محیطهای آموزشی تائید میکنند که امید باالتر،
عملکردتحصیلی بهتر را در میان دانشجویان دانشگاه ،حتی زمانی که تواناییهای درونی افراد کنترل
میشوند را پیشبینی میکند .همچنین امید و خوشبینی عملکردتحصیلی بهتر ،استرس کمتر،
سازگاری روانشناختی و جسمی بهتری را در میان دانشجویان دوره کارشناسی پیشبینی میکند(به
نقل از کیافر و همکاران.)1393 ،
دانشجویان امیدوار آینده را بهتر از حال میبینند و معتقدند که این قدرت را دارند که
آیندهای خوب را برای خود بسازند .بنابراین تاثیرات مثبت بیشتر و استرس کمتری تجربه میکنند.
به طورکلی افراد دارای امید باال ،به خصوص هنگام شرکت در امتحانات استرس کمتری را تجربه
میکنند(لوپز ،2001 ،به نقل از کوهساریان .) 1387 ،همچنین چاونز و سیمپسون 1999 ،به نقل از
چان و ژانگ  2010مطرح میکند که این افراد به جز نتیجه از فرآیند نیز لذت میبرند.
بین فرسودگیتحصیلی دانشجویان و انگیزشتحصیلی آنها در جامعه آماری همبستگی منفی وجود
دارد .یعنی هرچه فرسودگی تحصیلی بیشتر باشد ،انگیزشتحصیلی ضعیفتر خواهد شد و
بالعکس .فرسودگیتحصیلی در میان دانشجویان اشاره به احساس خستگی به خاطر تقاضاها و
الزامات تحصیل (خستگی) ،داشتن یک حس بدبینانه و بدون عالقه به تکالیف درسی فرد (بی
عالقگی) ،و احساس عدم شایستگی به عنوان یک دانشجو(کارآمدی پایین) دارد (ژانگ و همکاران
 .)2007در صورتی که انگیزش فرایندی است که طی آن فعالیتی هدف محور برانگیخته و حفظ
میشود .ما نمیتوانیم این فرایند را به طور مستقیم مشاهده کنیم؛ اما میتوانیم آن را از رفتارهایی
مانند انتخاب تکالیف ،تالش ،پافشاری استنباط کنیم .انگیزش شامل هدفهایی است که برای
اعمال ،نیروی محرکه فراهم میکند و اعمال را جهت میدهد .انگیزش مستلزم فعالیت جسمی و
ذهنی است .فعالیت جسمی؛ تالش ،پایداری و دیگر رفتارهای آشکار را در پی دارد .فعالیت ذهنی
شامل اعمال شناختی مانند برنامهریزی کردن ،تمرین کردن ،سازماندهی ،نظارت ،تصمیمگیری ،حل
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مسائل و ارزیابی پیشرفت است .بیشتر فعالیتهایی که دانشجویان به آنها اشتغال دارند ،برای
دستیابی به اهداف هماهنگ هستند و این انگیزش است که آن فعالیت را بر میانگیزد و حفظ
میکند .از تعاریف و توضیحات مطرح شده میتوان استنباط کرد که این دو متغیر همسو نیستند و
منطقی آن است که همبستگی منفی با یکدیگر داشته باشند .فرسودگی سطح انرژی الزم را برای
انجام وظایف شناختی همراه با یادگیری کاهش میدهد(حافظی و همکاران 1386 ،به نقل از
بهروزی و همکاران.)1391 ،
پژوهش حاضر نیز این همبستگی را به صورت منفی نشان داد که همسو با پژوهشهای عزیزی
ابرقویی1389 ،؛ میکائیلی ،افروز و قلیزاده1391 ،؛ جلیلیان1391 ،؛ رحمتی1390 ،؛ ساندرز ،دیویس،
ویلیامز و ویلیامز ()2004؛ کیارا و همکاران ()2008؛ موناتا ( )2011به نقل از رحمانی جوانمرد،
( )1391هستند .این پژوهشها نشان دادند که این رابطه میتواند دوسویه باشد ،یعنی همان طور که
متغیر فرسودگیتحصیلی بر انگیزشتحصیلی تأثیر دارد ،متقابالً انگیزشتحصیلی باال هم میتواند،
باعث کاهش فرسودگی تحصیلی و زیرمقیاسهای آن ،یعنی خستگی ،بیعالقگی و ناکارآمدی
تحصیلی گردد.
درجمعبندی پایانی میتوان گفت که یکی از عوامل اصلی در یادگیری موفق انگیزهی یادگیری
است ،انگیزش مولفهای است که تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار میگیرد ،اگر چه هنوز در مورد
عناصر اساسی و اثرگذار در انگیزش یادگیرندگان توافقی وجود ندارد اما در پژوهشهای بسیاری
به متغیرهای مختلفی پرداخته شد در این پژوهش نیز با توجه به مبانی نظری به مولفههای
سودمندی ادراک شده ،امید به آینده و فرسودگیتحصیلی با انگیزشتحصیلی پرداخته شد که رابطه
و همبستگی آنها با انگیزشتحصیلی اثبات گردید .به عبارتی این مفاهیم ،متغیرهای اثرگذاری در
تبیین انگیزشتحصیلی دانشجویان محسوب میشوند ،زیرا سودمندی ادراک شده تاثیری عمیق بر
رفتار تحصیلی دانشجویان دارد ،دانشجویانی که درس خواندن را برای خود مفید بداند و آن را
ابزاری برای رسیدن به اهداف آینده خود ببینند و یکی از راههای رسیدن به موفقیت در آینده و
خوشبختی را در تحصیل بیابند ،بیشتر درگیر تکالیف تحصیلی میشوند در نتیجه به آینده
خوشبینتر و امیدوارترند .این دانشجویان آینده را بهتر از حال میبینند و معتقدند که میتوانند
آیندهای خوب برای خود بسازند ،پرانرژی و سرشار از زندگیاند و راهبردهای متعددی را برای
روبرو شدن با چالشهای زندگی طراحی میکنند ،و زندگی را معنادار میبینند ،در نتیجه این افراد
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در برابر وظایف خود احساس مسئولیت میکنند و احساس خودکارآمدی باالتری خواهند داشت و
با میل و رغبت تکالیف خود را انجام میدهند ،بنابراین فرسودگی کمتری را نیز تجربه خواهند نمود
و انگیزشتحصیلی آنها را برای کاری که انجام میدهند باالتر است.
دانشجویی که نسبت به درس بیعالقه و بیانگیزه باشد ،احتماالً به اندازه کافی تالش نمی
کند و این عدم تالش به نوبه خود به کاهش عملکردتحصیلی منجر خواهد شد .بنابراین با کاهش
عواملی که موجب فرسودگی تحصیلی میشوند ،مانند افزایش انگیزه و عالقه به درس ،تشویق
دانشجو و خواستن تکلیف در حد توان او ،میتوان عملکرد تحصیلی وی را بهبود بخشید.
با توجه به نتایج به دست آمده که با نظریههای مطرح شده در متن و پژوهشهای انجام شده
توسط پژوهشگران دیگر که به برخی از آنها در این پژوهش اشاره شد همخوانی دارد ،نشان میدهد
درصدی از دانشجویان دارای فرسودگیتحصیلی ،ناامیدی نسبت به آینده ،سودمندی ادراک شده و
انگیزشتحصیلی سطح پایین ،هستند و در این پژوهش رابطه بین متغیرهای مذکور با انگیزش
تحصیلی اثبات شد؛ مناسب است این افراد در جهت کمک گرفتن از مراکز مشاوره برای رفع
فرسودگیتحصیلی تشویق شوند و تسهیالت الزم مانند برگزاری کارگاههای مهارتهای زندگی،
مثبت اندیشی ،مدیریت زمان و کنترل استرس برای کمک به آنها از سوی دانشگاه در نظر گرفته
شود .همچنین باال بردن امید به آینده در بین دانشجویان به عنوان سرمایههای آتی و تحصیلکرده
جامعه امروزی ،امری ضروری و مهم است که باید مسوالن به آن توجه بیشتری داشته باشند .به
مسئولین آموزش پیشنهاد میشود که سرفصلها و روشهای آموزشی دانشگاه اصالح شود ،چرا که
بخش زیادی از سودمندی ادراک شده سطح پایین دانشجویان تحت تاثیر برنامههای آموزشی
بیهدف و غیرکاربردی است.
پژوهش حاضر برگرفته از طرح پژوهشی (نقش سودمندی ادراک شده ،فرسودگی تحصیلی و امید
به آینده در پیوند با انگیزش تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی) است که با حمایت مالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر به اجرا در آمده است ،بدینوسیله از آن واحد دانشگاهی تقدیر
و تشکر به عمل میآید.
فهرست منابع:
.1
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The Role of Perceived Instrumentality, Academic Burnout and
Hope for Future in Relation to Academic Motivation
Abstract
This research is an investigation on the effects of perceived
instrumentality, academic burnout and hope for future upon academic
motivation of students. Statistical population for this study included
students studying in the Eslamshahr Azad University, from different
disciplines, for academic year of 1392-1393. stratified random
sampling method was used in this study. 536 students formed this
statistical sample. Evaluation tools used in this study were as follows:
Valrand et al’s academic motivation scale questionnaires (AMS),
perceived instrumentality, Bersu et al academic burnout (1997), and
Schneider hope for future scale (1991).
Results showed that perceived instrumentality and hope for future have
positive and significant effects on academic motivation. There was also
negative and significant relationship between academic burnout and
academic motivation. It can be concluded that perceived instrumentality,
academic burnout, and hope for future are effective and meaningful
parameters on the students’ academic motivation. More attention is
needed to be paid to these factors in academic units.
Keywords: Perceived Instrumentality, Academic Burnout, Hope for
Future, Academic Motivation.
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