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دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود

مقاله پژوهشي

بررسي رابطه اميد به کار و انگيزش تحصيلي با فرسودگي
آسیه عجم اكرامی* ،0طاهره رضایی ،0علی اصغر بیانی
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مقدمه :فرسودگی تحصیلی ناشی از خستگی ذهنی و بیعالقه گی دانشجویان نسبتبه تحصیل است که خود تحت تأثیر عوامل مختلفی میباشد .امید
به کار و انگیزش تحصیلی از عوامل مؤثر بر تعدیل این متغیر در بین دانشجویان محسوب می گردند .هدف از این پژوهش بررسی رابطه امید به کار و
انگیزش تحصیلی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود میباشد.
مواد و روش ها :روش تحقیق مورد استفاده از نوع کاربردی و از لحاظ روش از نوع تحقیقات همبستگی است که در زمره تحقیقات غیرآزمایشی قرار
می گیرد .با استفاده از جدول کریستی مورگان  211دانشجو به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند .ابزار مورد استفاده سه پرسشنامه استاندارد امید به
کار اسنایدر ،پرسشنامه انگیزش تحصیلی والرند (  )AMS-HS28و پرسشنامه فرسودگی تحصیلی برسو ب ود .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون
تی مستقل و رگرسیون گام به گام صورت گرفت.
نتایج :بین متغیرهای امید به کار و انگیزش تحصیلی با فرسودگی تحصیلی ارتباط معناداری به دست آمد و مشخص شد به ازای یک واحد افزایش در
امید به کار معادل  2/223از فرسودگی تحصیلی کاسته می شود و بین انگیزش تحصیلی و فرسودگی تحصیلی رابطه معکوس بهدست آمد.
نتیجهگیري :تعادل بین بازار کار و پذیرش دانشجویان در رشتههای موردنیاز می تواند امید به کار و انگیزش تحصیلی را در دانشجویان افزایش داده و
موجب عملکرد تحصیلی بهتر و کاهش فرسودگی تحص یلی در دانشجویان شود.
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واژههاي کلیدي :فرسودگی تحصیلی ،انگیزش تحصیلی ،امید به کار.
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آسیه عجم اكرامی و همكاران

رابطه امید به كار و انگیزش تحصیلی با فرسودگی

مقدمه
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نقش شگفتانگیز آموزش و پرورش در زندگی انسان (و حتی
حیوان) ،بر هیچ خردمندی پوشیده نیست و تاكنون هم ضرورت آن
مورد تردید قرار نگرفته است ،چرا كه تعلیم و تربیت صحیح میتواند
فرد را مطلوب و به اوج ارزشها برساند و اگر غلط افتد ،وی را به
سقوط كشاند .زیرا آدمی (برخالف حیوانات كه آگاهیها و نیازهای خود
را بهصورت غریزی میدانند) در آغاز والدتش فاقد علم و ادراک و
تربیت و كمال است و بهتدریج با تعلیم و تربیت مستقیم و غیرمستقیم،
استعدادهای بالقوه او به فعلیت میرسد و رشد و تکامل مییابد (،)1
چنانکه خداوند در قرآن مجید میفرماید:
« و خداوند شما را از شکم مادرانتان بیرون آورد ،درحالیكه هیچ
نمی دانستید و برای شما گوش و دیدگان و دلها قرار داد ،تا شکرگزار
باشید» (.)2
یکی از عوامل تأثیرگذار بر آموزش كه كمتر مورد توجه قرار گرفته
است فرسودگی (  ) burnoutاست كه از آن با عنوان فرسودگی تحصیلی
نام برده میشود و میتواند یکی از عوامل مخل آموزش باشد.
فرسودگی تحصیلی در میان دانشجویان به احساس خستگی به خاطر
تقاضاها و الزامات تحصیل (خستگی) ،داشتن یک حس بدبینانه و بدون
عالقه به تکالیف درسی فرد (بیعالقگی) ،احساس عدمشایستگی
بهعنوان یک دانشجو (كارآمدی پایین) اشاره دارد (.)3
فرسودگی ،حالتی از خستگی ذهنی و هیجانی است كه حاصل
سندرم مز من مانند گرانباری نقش ،فشار و محدودیت زمانی و فقدان
منابع الزم برای انجام دادن وظایف و تکالیف محوله است .اكثر
تحقیقات انجام شده درباره فرسودگی ،در موقعیتهایی مانند كاركنان
مکانهای مختلف و فروشندگان انجام گرفته است كه بهعنوان
فرسودگی شغلی معروف است ( .)4با وجود این ،در سالهای اخیر متغیر
فرسودگی به موقعیتها و بافتهای آموزشی گسترش پیدا كرده است
كه از آن با عنوان فرسودگی تحصیلی نام برده میشود (.)3
افرادی كه فرسودگی تحصیلی دارند معموالً عالیمی مانند
بیاشتیاقی نسبت به مطالب درسی ،ناتوانایی در ادامه حضور مستمر در
كالسهای درس ،مشاركت نکردن در فعالیتهای كالسی ،احساس
بیمعنایی در فعالیتهای درسی و احساس ناتوانی در فراگیری مطالب
درسی و در نهایت افت تحصیلی را تجربه می كنند .فرسودگی
تحصیلی ،شامل سه حیطه خستگی تحصیلی ،بیعالقگی تحصیلی و
ناكارآمدی تحصیلی میشود (.)2
در مورد فرسودگی تحصیلی مطالعات كمی انجام شده است ،مثالً
محققانی مانند كاسکه نشان دادند كه فرسودگی تحصیلی رابطهی بین
استرسهای تحصیلی و پیامدهای آن مانند سردرد ،احساس ترس و
افسردگی را افزایش میدهد  .این محققان نشان دادند كه با وارد كردن
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متغیر فرسودگی تحصیلی رابطهی استرسهای تحصیلی و پیامدهای
آن بهطور معناداری افزایش مییابد (.)6
عوامل زیادی میتوانند بر كاهش یا افزایش فرسودگی تحصیلی
مؤثر باشند .از جمله عواملی كه در تحقیقات گذشته كمتر به آنها
پرداخته شده است امید به كار و انگیزش تحصیلی است .امید
مجموعه ای شناختی است كه مبتنی بر احساس موفقیت ناشی از منابع
گوناگون ،انرژی معطوف به هدف و مسیرها یا به عبارتی برنامهریزی
برای دستیابی به اهداف ،است .بنابراین امید یا تفکر هدفمدار ،از دو
مؤلفه مرتبط به هم یعنی مسیرهای تفکر و منابع تفکر ،تشکیل شده
است ( .) 7انگیزش تحصیلی را نیز تمایل درونی دانشآموز یا دانشجو
كه موجب هدایت رفتار او به سوی یادگیری و پیشرفت تحصیلی
میگردد تعریف كردهاند (.)1
پژوهشهای متعددی در داخل و خارج كشور به بررسی عوامل
مختلف در ارتباط با فرسودگی تحصیلی پرداختهاند :ژانگ ،گان و چام
( ) 2117در پژوهشی رابطهی كمالگرایی را با فرسودگی تحصیلی و
انگیزش تحصیلی را در بین دانشجویان چینی ،بررسی كردند و نتایج
نشان داد كه فرسودگی تحصیلی و انگیزش تحصیلی همبستگی منفی
با هم دارند .آنها همچنین نشان دادند كه جنبههای ناسازگارانه
كمالگرایی بهطور معناداری با فرسودگی تحصیلی و جنبههای مثبت
كمال گرایی با انگیزش تحصیلی همبستگی دارند (.) 1
در تحقیقی ،كالرک ( ) 2111پدیدۀ افسردگی را در بین پرستاران،
مشاوران و دانشجویان دورۀ كارشناسی بررسی كردند و به این نتیجه
رسیدند كه دانشجویان هم بهطور متوسط این پدیده را تجربه میكنند
( .) 11یانگ نیز ( ) 11بر این باور است كه دانشجویان نیز به سبب
داشتن مشغولیت با تکالیف درسی به نوعی شاغل محسوب شده ،آنها
نیز مستعد فرسودگی هستند.
طی پژوهشی بودرآ ،سانتن ،همفیل و دابسون ( ) 2114ادعا كردند
كه فرسودگی تحصیلی با استرسهای فراوان ،ساعات طوالنی كار
كردن همراه با تحصیل ،دغدغه و نگرانی در مورد نمرههای درسی،
شک و تردید نسبت به آینده ،سطوح پایین كنترل ،رضایت پایین از
عدمتعادل بین زندگی شخصی و زندگی حرفهای و سطح پایین دریافت
حمایت از همساالن و دوستان در رابطه است (.)12
پژوهشهای قبلی در موقعیتهای ص نعتی و سازمان ،نشان دادهاند
كه فرسودگی پیامدهای متعددی مانند غیبت ،ترک شغل ،كاهش
بهداشت و ریسک باالی ابتال به افسردگی را دارد ( .) 13چنین نتایجی
دربارۀ فرسودگی تحصیلی نیز ممکن است صادق باشد ،اگر چه
مطالعات كمی درباره این موضوع انجام شده است .مثالً محققانی مانند
آهوال و هاكانین ( ) 2117نشان دادند كه فرسودگی تحصیلی به
افسردگی منجر میشود (.) 14
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در مطالعهای كه در سال  1311توسط میالنی و همکاران با عنوان
بررسی انگیزش تحصیلی و ارتباط آن با وضعیت فردی و پیشرفت
تحصیلی دانشجویان پزشکی مقطع علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی
ارومیه انجام گرفت  137دانشجوی پزشکی مقطع علوم پایه دانشگاه
علوم پزشکی ،مقیاس انگیزش تحصیلی كه شامل سه مؤلفه انگیزه
درونی و بیرونی و بیانگیزگی بود را تکمیل نموده و نتایج زیر حاصل
گشت .از نظر انگیزه تحصیلی ،اكثر دانشجویان دارای انگیزه متوسط تا
خوب بودند .مؤلفههای انگیزشی بیرونی میانگین امتیاز بیشتری
نسبتبه مؤلفههای انگیزشی درونی به خود اختصاص دادند .در دختران،
میانگین امتیاز انگیزه كل و مؤلفههای بیرونی و درونی آن بهطور
معنی داری بیشتر از پسران بود .همچنین انگیزش تحصیلی با معدل كل
ارتباط مستقیم و معنیداری داشت (.)12
در پژوهشی دیگری تحت عنوان امید به كار عامل مهم انگیزش
رفتار و ساختار شغلی و حرفهای و رابطه این متغیرها مورد بررسی قرار
گرفت و نتیجه این پژوهش حاكی از آن است كه امید به كار تأثیر
مثبت بر انگیزش رفتار و ساختار شغلی آینده فرد دارد (.)16
رستگار خالد ( ) 1311پژوهشی با عنوان تفاوتها جنسیت در
انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانشجویان انجام داد و در تجزیه و
تحلیل دادهها مشخص شد در دانشجویان دختر میزان پیشرفت
تحصیلی باالتر از پسران میباشد همچنین در بین دانشجویان برخوردار
از انگیزش تحصیلی ،جنسیت تأثیر تعدیلكننده (به نفع دختران) دارد.
در حالی كه بین دانشجویان بیانگیزه این اثر را ندارد و همچنین اعالم
داشت در بین دختران انگیزش درونی قویترین عامل و در حالی كه در
بین پسران انگیزش بیرونی عامل مهمتری در پیشرفت تحصیلی
میباشد (.)17
در بررسی میزان امیدواری به اش تغال درآینده دانشجویان رشتههای
علوم انسانی ،نتایج بهدست آمده ارتباط معنیداری را بین متغیرهای
عزت نفس ،عالقه به رشته تحصیلی ،روابط اجتماعی ،مسئولیتپذیری،
تواناییهای افراد ،میزان مشاركت دانشجویان در فعالیتهای اجتماعی
و منزلت دانشجویان در جامعه ،با امیدواری به اشتغال در آینده
دانشجویان نشان داد (.)11
با وجود تحقیقات زیادی كه در این زمینه انجام شده است ولی
تأثیر متغیرهایی مثل امید به كار و انگیزش تحصیلی مورد غفلت قرار
گرفته است ،لذا پژوهشگران بر آن شدند تا تحقیقی با عنوان بررسی
رابطه امید به كار و انگیزش تحصیلی با فرسودگی تحصیلی در
دانشجویان دانشگاه علوم پژشکی شاهرود انجام دهند.
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مواد و روشها
جامعه آماری این پژوهش شامل كلیه دانشجویان شاغل به
تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی شهرستان شاهرود كه حداقل یک
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ترم تحصیلی در این دانشگاه مشغول به تحصیل باشند ،بود .جهت
برآورد حجم نمونه از جدول كرجسی و مورگان استفاده شد .طبق این
جدول تعداد نمونه برای جامعهای به حجم  1211نفر معادل  211نفر
برآورد شد .پس از انتخاب آزمودنیها با همکاری نمایندگان هر كالس
پرسشنامههای انگیزش تحصیلی ،امید به كار و فرسودگی تحصیلی
توزیع و توسط دانشجویان تکمیل شد.
برای گردآوری اطالعات در این پژوهش از فرم مشخصات جمعیت
شناختی و سه پرسشنامه استفاده شد.
پرسشنامه جمعیتشناختی شامل  7گویه كه در برگیرنده سن،
جنس ،وضعیت اشتغال ،معدل ،رشته تحصیلی ،ترم و وضعیت تأهل
بود.
پرسشنامه انگیزش تحصیلی والراند توسط رابرت والرند ( ،) 11بر
اساس نظریه خود مختاری دسی و رایان ( ) 21طراحی شده است .این
آزمون یک آزمون مداد  -كاغذی است كه از  21ماده تشکیل شده
است .این  21ماده در پاسخ به سؤال « چرا به مدرسه میروید؟» مطرح
میشوند .آزمودنیها بر اساس یک پیوستار هفت درجهای میزان
موافقت یا مخالفت خود را با هر ماده در پاسخ به سؤال یاد شده
مشخص نمودند .در این پیوستار ،عدد «یک» نشانگر مخالفت كامل،
عدد «هفت» نشانگر موافقت كامل و عدد «چهار» بیانگر حد وسط یا
بی نظر بودن می باشد .در پژوهش حاضر این آزمون  3سازه انگیزش
درونی ،انگیزش بیرونی و فقدان انگیزش یا بیانگیزگی را میسنجد.
ضریب پایایی و روایی این پرسشنامه توسط سازندگان آن مورد بررسی
قرار گرفته بهطوری كه ضریب روایی برای مقیاسهای انگیزش درونی،
انگیزش بیرونی و فقدان انگیزه بهترتیب  1/13 ،1/11 ،1/12محاسبه
گردید .ضریب پایایی با استفاده از روش  retest - testمجدد و آلفای
كرونباخ برابر  1/61بهدست آمد.
ضریب پایایی با استفاده از آلفای كرونباخ برای خرده مقیاسهای
چهارگانه انسجام دادن به مطالب ،تکرار و حفظ مطالب ،نظارت بر روند
مطالعه و غلبه بر عوامل مداخلهگر بهترتیب برابر است با ،1/27 ،1/22
 1/26و  1/76ضریب پایایی برای كل مهارتهای شناختی برابر 1/76
بهدست آمد .همچنین شاخص اعتبار برای مهارتهای شناختی كل
برابر با  1/64محاسبه شد (.)21
پرسشنامه فرسودگی تحصیلی كه توسط برسو ،و همکاران ()2117
ساخته شده است 12 ،عبارت دارد كه با روش درجه بندی لیکرت 2
درجهای كامالً مخالف تا كامالً موافق درجه بندی شده است ،این
پرسشنامه سه حیطه فرسودگی تحصیلی یعنی خستگی تحصیلی،
بی عالقگی تحصیلی و ناكارآمدی تحصیلی را میسنجد .پایایی
پرسشنامه را سازندگان آن بهترتیب  1/71و  1/12و  1/72برای سه
حیطه فرسودگی تحصیلی محاسبه كردها ند .همچنین اعتبار پرسشنامه
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را محققان با روش تحلیل عامل تأییدی محاسبه شده كه شاخصهای
برازندگی تطبیق  -شاخص برازندگی افزایشی و شاخص جذر میانگین
مجذورات خطای تقریب مطلوب گزارش كردهاند (.) 22
برای اندازهگیری امید به كار از مقیاس امید به كار ( ) WHSاسنایدر
كه توسط جاناتان و وتنستن در سال  2116مورد بازبینی و تجدید نظر
قرار گرفته استفاده شد .پایایی و روایی این مقیاس با روش همسانی
درونی مورد بررسی قرار گرفت و ضریب آلفای كرونباخ  %11و %61
بهدست آمد (.) 23
روش تجزیه و تحلیل اطالعات از دو بخش تشکیل شده است:
 - 1در بخش آمار توصیفی از ترسیم نمودارها و جداول و توزیع
فراوانی ،درصد فراوانی و غیره استفاده شده است.
 - 2در بخش آمار استنباطی برای مقایسه فراوانیهای مشاهده
شده و فراوانیهای مورد انتظار و همچنین برای بررسی وضعیت موجود
و وضعیت مطلوب از آزمون  tمستقل و رگرسیون لجستیک استفاده
شده است.
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همانطور كه جدول باال نشان میدهد متغیرهای پیشبین،
متغیرهای امید به كار و انگیزش تحصیلی با فرسودگی تحصیلی برای
آزمودنیهای پسر رابطه معنیدار وجود دارد بهطوریكه كلیه ضرایب
رگرسیون در سطح حداقل  P>1/12معنیدار باشند و همبستگی
چندگانه متغیرهای پیشبین  M R=1/223می باشد كه میتوان گفت با
استفاده از متغیرهای پیش بین حدود  27/4درصد واریانس امید بهكار
تبیین میشود.
همانطوركه جدول  4نشان میدهد متغیرهای پیش بین ،متغیرهای
امید به كار و انگیزش تحصیلی با فرسودگی تحصیلی آزمودنیهای
دختر رابطه معنیدار وجود دارد بهطوری كه ضرایب رگرسیون حداقل در
سطح  P>1/2معنیدار می باشند و همبستگی چندگانه متغیرهای
پیشبین  M R=1/467میباشد كه میتوان گفت با استفاده از
متغیرهای پیشبین حدود  21/1درصد از كل واریانس فرسودگی
تحصیلی تبیین میشود.

of

در ابتدا با استفاده از میانگین و انحراف استاندارد به توصیف
دادههای حاصل از پژوهش و سپس با استفاده از آزمون رگرسیون ساده
و چند متغیره و همچنین آزمون مقایسه میانگینها به مطالعه ارتباط و
همبستگی بین متغیرها پرداختهایم.
تعداد دانشجویان دختر  ) %22/21( 123و پسر  131نفر ()%47/42
و میانگین سنی آنها  22سال بود .همچنین تعداد آزمودنیها به تفکیک
رشته تحصیلی در جدول  1بیان شده است.
میانگین و انحراف استاندارد مقیاسها و خرده مقیاسهای انگیزش
تحصیلی ،امید به كار و فرسودگی تحصیلی در جدول  2آورده شده و
نشاندهنده این است كه نمرهها از پراكندگی خوبی برخورداند.

بحث
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در این پژوهش رابطهی متغیرهای امید به كار و انگیزش تحصیلی
با فرسودگی تحصیلی مورد بررسی قرار گرفت .بُعد روانی انسان نقشی
مهم ،در رشد و ارتقای او دارد .بنابراین ،اهداف و برنامههای آموزش و
پرورش باید در راستای رشد احساس ارزشمندی و مهم بودن دانشجو
شکل بگیرد .در این بخش ضمن بررسی نتایج فرضیههای پژوهش ،به
بحث و نتیجهگیری در مورد آن پرداخته میشود.
نتایج پژوهش نشان داد كه بین امید به كار و فرسودگی تحصیلی
دانشجویان رابطهی منفی معنادار وجود دارد .این یافته با نتایج پژوهش
نیومن و ژانگ همسو است .دربارهی رابطه امید به كار و فرسودگی

Ar

جدول  - 1تعداد مشار ت نندگان به تفکیک رش ه تحصیلی
اتاق عمل
مامایی
هوشبری
پرستاری
بهداشت عمومی
22
24
16
71
31
% 7/1
% 1/7
% 2/6
% 24/4
% 11/1

بهداشت حرفه ای
32
% 11/3

بهداشت محیط
21
% 7/3

فوریتها
1
% 2/1

جدول  - 2آماره های تو یفی انگیزش تحصیلی ،امید به ار و فرسودگی تحصیلی
مقیاس
انگیزش تحصیلی
انگیزش درونی
انگیزش بیرونی
بی انگیزگی
امید به اشتغال
فرسودگی تحصیلی
خستگی
بیعالقهگی
ناكارامدی

تعداد آیتمها
21
12
12
4
24
12
2
4
6

میانگین
141/7113
61/2326
61/1622
21/2162
7261/11
24/7226
1313/7
6/7732
11/1411
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انحراف معیار
2/21271
2/12411
2/12146
2/21112
11/13116
1/11111
1/16326
1/43163
1/11212

واریانس
21/161
1/146
7/161
2/211
121/161
3/122
1/324
2/173
1/412

پزشک عمومی
66
% 22/7

دوره  ،01شماره  ،0بهار 0314

مجله دانش و تندرستی
جدول  - 3جدول ضرایب و رگرسیون چند م غیری برای دانشجویان پسر

ضرایب رگرسیون
متغیر مالک

متغیرهای پیشبین

همبستگی چندگانه ()MR

ضریب تعیین ))RS

امید به كار

1/367

1/132

( ) Fنسبت
(  ) Pاحتمال

1
B1=/361
t=2/117
P >1/11

24/111

P >1/11

فرسودگی تحصیلی
1/411

انگیزه تحصیلی

جدول  - 4جدول ضرایب رگرسیون چند م غیری برای دانشجویان دخ ر
متغیرهای پیشبین
متغیر مالک
ضریب تعیین
همبستگی چندگانه

D

()MR

))RS

1/311

1/142

امید به كار

SI

فرسودگی تحصیلی

انگیزه تحصیلی

1/421

of

تحصیلی در ادبیات روان شناختی بسیار بحث شده است ،بهنظر
میرسد كه امید به كار باال ،فرسودگی تحصیلی دانشجویان را كاهش
می دهد و داشتن امید به كار ،به كاركرد بهتر در فعالیتهای آموزشی
دانشجویان میانجامد .براساس نتایج پژوهش بین انگیزش تحصیلی و
فرسودگی تحصیلی نیز رابطه منفی معنیدار بهدست آمد یعنی هر چه
انگیزش تحصیلی بیشتر باشد فرسودگی تحصیلی كمتر خواهد بود و
دانشجویانی كه نسبتبه درس بیعالقه و بیانگیزه باشند ،احتماالً به
اندازه كافی تالش نمیكنند و این بیتوجهی و عدم تالش به نوبه خود
به فرسودگی تحصیلی منجر خواهد شد .بنابراین با كاهش عواملی كه
موجب فرسودگی تحصیلی میشوند ،مانند افزایش انگیزه و عالقه به
درس و رشته تحصیلی در دانشجویان ،میتوان انگیزش تحصیلی را
بهبود ببخشد.
همچنین نتایج نشان داد كه بین زیرمقیاسهای فرسودگی
تحصیلی و انگیزش تحصیلی رابطهی منفی معنادار وجود دارد .به
عبارت دیگر ،هر چه خستگی ،بی عالقگی و ناكارآمدی تحصیلی بیشتر
باشد ،انگیزش تحصیلی ضعیفتر خواهد شد .بنابراین با كاهش این
عوامل میتوان انگیزش تحصیلی دانشجو را بهبود بخشید.
البته در فرضیههای باال ،این روابط میتواند دو سویه باشد ،یعنی
همانطوركه متغیرهای مفروض بر انگیزش تحصیلی تأثیر دارند،
متقابالً انگیزش تحصیلی هم میتواند باعث كاهش فرسودگی
تحصیلی و زیرمقیاسهای آن ،یعنی خستگی ،بیعالقگی و ناكارآمدی
تحصیلی گردد .نتایج بهدست آمده از تحلیل رگرسیون نشان داد كه

1/114

( ) Fنسبت
(  ) Pاحتمال
12/111
P >1/11
11/211
P >1/11

B=1/224
t=3/712
P >1/11

ضرایب رگرسیون
1

2

B1=/361
t=4/132
P >1/11
B1=/312
t=4/121
P >1/11

B1=/231
t=3/111
P >1/12
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متغیرهای امید به كار و انگیزش تحصیلی پیشبینیكنندههای
فرسودگی تحصیلی هستند.
بنابراین طبق پژوهش انجام شده نتایج بهدست آمده به این عامل
باید ب یشتر توجه شود كه اوالً دانشجو به رشتهای كه عالقه دارد هدایت
گردد و با برنامهریزیهایی كه آموزش عالی و دولت محترم انجام
می دهند دانشجویان به سمت مشاغل مرتبط با رشته تحصیلی هدایت
شوند و دغدغه اشتغال از میان دانشجویان دانشگاه حذف شود كه این
خود میتواند با عث انگیزش تحصیلی بیشتر در دانشجویان شود و در
نهایت با كاهش فرسودگی تحصیلی در دانشگاه روبرو خواهیم بود.

تشکر و قدرداني

Ar

از كلیه مسئوالن و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرستان
شاهرود كه در انجام این پژوهش همکاری نمودند ،كمال تشکر و
قدردانی را مینمایم.
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Introduction: Academic burnout results from mental fatigue and students uninterested to education is affected
by various factors. Hope to work and educational interest are effective factors on academic burnout among
students. The aim of this research is investigating the relationship between hope to work and education interest
with student’s academic exhaustion at Shahroud university of medical science
Methods: By using Kristi-Morgan table, 291 students are randomly selected. Three standard questionnaires
were used including, sandier and worland academic motivation (AMS-HS28) and questionnaire of berso
academic burnout. Data were statistically analyzed, using T-independent and regression.
Results: There was found a significant inverse relationship between hope to work and academic burnout and
also between academic motivation and academic burnout.
Conclusion: It seems that The balance between student admission and labor market is an essential factor to
increase the hope to work and academic motivation and could increase educational achievement and reduce
academic burnout among students.
Keywords: Academic burnout, Academic motivation, Hope to work.
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