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چکیده

این پژوهش با هدف بررسـی سـودمندی ادراک شـده، فرسـودگی  تحصیلی و امید به  آینده به منظور 

فهمیدن رابطۀ آنها با انگیزش تحصیلی دانشـجویان دانشـگاه آزاد اسـالمی واحد اسالمشـهر انجام 

شده است. جامعۀ آماری، تمام دانشجویان شاغل به تحصیل است که با روش نمونه گیری تصادفی 

 "AMS"طبقـه ای 536 نفـر از آنهـا در نمونـه قـرار گرفتنـد. از پرسشـنامه های انگیـزش  تحصیلـی

)1992(، سـودمندی  ادراک شـده، فرسـودگی  تحصیلی برسـو و همکاران )1997( و مقیاس امید 

اسـنایدر )1991( اسـتفاده  شـده است. یافته ها نشـان می دهد بین متغیرهای سودمندی ادراک شده 

و امید به آینده با انگیزش  تحصیلی رابطۀ مثبت وجود دارد و بین فرسـودگی  تحصیلی و انگیزش 

 تحصیلـی رابطـۀ منفـی برقرار اسـت. نتیجه آن که بهتر اسـت به مؤلفه های سـودمندی ادراک شـده، 

فرسـودگی  تحصیلی و امید به  آینده به عنوان تعدادی از متغیرهای پیش بینی کنندۀ انگیزشـتحصیلی 

دانشجویان در محیط های آموزشی توجه بیشتری مبذول شود.
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مقدمه 

از تدابیـر الزم بـرای بهینه سـازی آمـوزش در دانشـگاه ها، توجـه بـه مسـائل و عوامـل مؤثـر 
بر رشـد و پیشـرفت  تحصیلی دانشـجویان اسـت. پیشـرفت در تحصیل و یادگیری نتیجۀ 
عوامـل گوناگونـی اسـت کـه از مهم ترین این عوامل، انگیزش1 اسـت. انگیـزش، مهمترین 
شـرط یادگیـری اسـت. در حوزۀ آمـوزش، تالش برای افزایش انگیـزش  تحصیلی اهمیت 
بسـزایی دارد و نداشـتن انگیـزش  تحصیلـی یکـی از دالیـل اصلـی افـت  تحصیلی اسـت؛ 
زیرا انگیزه با شـاخص های رفتاری، هیجانی و شـناختی یادگیرنده که صرف فعالیت های 
آموزشـی می شـود، مرتبط اسـت )روحی و آسـایش، 1390(؛ بی انگیزه بودن به تحصیل، 
گذشته از افت  تحصیلی به ناامیدی و دلسردی دانشجویان منجر می شود و زمینه را برای 
ایجـاد مشـکالت روحـی و انحرافـات اجتماعی فراهم می کند. همچنیـن کاهش انگیزش  
تحصیلـی، زیان هـای علمـی، فرهنگـی و اقتصـادی را متوجـه جامعـه و خانـواده می کنـد 
)پورکی،1970؛ به نقل از کاتسولیس2 و کمبل3، 2001(. انگیزش می تواند بر جنبه های 
مختلـف رفتاری دانشـجویان در محیط های آموزشـی مؤثر باشـد )بریـور، برگز،2005 به 

نقل از روحی و آسایش،1390(.
اکثـر متخصصـان تعلیم وتربیـت بـر نقـش متقابـل متغیرهـای شـناختی و انگیزشـی 
به عنـوان عوامـل مؤثـر بـر عملکـرد تحصیلی تأکید دارنـد )گرین4و همـکاران، 2004 به 
نقل از بلوکی و همکاران، 1389(. انگیزش  تحصیلی به صورت کلی به انگیزه ها، نیازها 
و عواملـی گفتـه می شـود کـه باعـث حضور یک فرد در محیط های آموزشـی و کسـب یک 
مـدرک تحصیلـی می شـود )کالرک و شـروت2010،5(. پنتریـچ و شـانک6 )2002(، 
انگیـزش را فراینـدی می داننـد کـه بـه موجـب آن فعالیـت برانگیخته می شـود و ادامه پیدا 

می کند. 
شناخت عوامل تأثیرگذار بر انگیزش  تحصیلی، پیشرفت و موفقیت و تعیین سهم و 
مشـارکت هر عامل در فرایند آموزش از تدابیر الزم برای بهینه سـازی آن اسـت. کرلینجر7 
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معتقد اسـت پژوهش های رفتاری، ماهیت چندمتغیری دارند؛ زیرا عوامل زیادی بر آنها 
تأثیر می گذارند و باید با استفاده از روش های چندمتغیری به مطالعۀ تأثیرات چندوجهی 

متغیرها پرداخت )کرلینجر، 1986 ترجمۀ شریفی و نجفی زند، 1393(.
یکـی از عوامـل مؤثـر بـر انگیـزش  تحصیلـی، سـودمندی ادراک1شـده اسـت )بریکمن 
و میلـر2، 2001( کـه بـر تـالش بـرای انـواع گوناگـون اهـداف تأثیـر می گـذارد. سـودمندی 
ادراک شـده، ادراک فرد دربارۀ رابطۀ بین تکالیف انجام شـدۀ  یک پیامد با ارزش شـخصی 
اسـت؛ به عبارتی دیگر، سـودمندی ادراک شـده  یعنی فراگیر تا چه اندازه محتوای دروس و 
تکالیف را برای اسـتفاده در آینده سـودمند می داند. سـودمندی ادراک شـده در واقع همان 
ارزش تکلیـف اسـت کـه بـه میزان باور فرد دربارۀ ارزشـمندی پیگیری یک تکلیف درسـی 
اشـاره دارد و شـامل سـه مؤلفـۀ اهمیـت تکلیـف، عالقـه بـه تکلیـف و سـودمندی تکلیف 
است )منش3و همکاران، 2004(. ریو و همکاران4)2003(، در پژوهشی نشان دادند اگر 
فراگیـر رابطـه ای را بیـن تکلیـف در حال انجـام دادن و یک پیامد بـا ارزش احتمالی ادراک 
نکنند، سودمندی ادراک شدۀ ارزش مشوقی پیامد، تقلیل می یابد یا از بین می رود و زمانی 
که سودمندی ادراک شده زیاد است، این امر بر ارزش مشوقی تکلیف یادگیری می افزاید.

هاردر و سـالیوان5)2006(، نیز دریافتند که اهداف پیشـرفت به طور مثبت از طریق 
سودمندی ادراک شده پیش بینی می شوند.

از عوامل تأثیرگذار دیگر بر انگیزش در محیط های آموزشی و دانشگاهی فرسودگی  
تحصیلی6 است )دسی7 و همکاران، 1991به نقل از نعامی، 1388(. فرسودگی حالتی 
از خسـتگی ذهنـی و هیجانـی اسـت کـه حاصل سـندرم اسـترس مزمـن ماننـد گرانباری 
نقـش، فشـار و محدودیـت زمانی و نبوِد منابـع الزم برای انجام دادن وظایف و تکالیف 
محولـه اسـت. بیشـتر پژوهش هـای انجام شـده در زمینـۀ فرسـودگی در موقعیت هـای 
شغلی، با عنوان فرسودگی شغلی انجام شده است؛ اما متغیر فرسودگی به موقعیت ها 
و بافت های آموزشی گسترش پیدا کرده که از آن با عنوان فرسودگی  تحصیلی نام برده 
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می شـود )سـالمالآرو و همکاران 1، 2008(. فرسودگی  تحصیلی در میان دانشجویان، 
اشاره به احساس خستگی ناشی از تقاضاها و الزامات تحصیل )خستگی(، داشتن یک 
حس بدبینانه و بی عالقه بودن به تکالیف درسی فرد )بی عالقگی(، و احساس  نداشتن 
شایسـتگی بـه  عنـوان یـک دانشـجو )کارآمـدی پاییـن( دارد )ژانـگ و چـن2007،2(. 
می توان گفت موقعیت های آموزشی مانند محل کار فراگیران محسوب می شود؛ اگرچه 
فراگیـران در موقعیت هـای آموزشـی بـه مثابـۀ کارمنـد، کار نمی کنند یا شـغل خاصی در 
آنجا ندارند، اما از دیدگاه روان شـناختی فعالیت های آموزشـی و درسـی آنها را می توان 
همچون یک »کار« در نظر گرفت )سالمال آرو، 2008( ؛ به  صورتی  که آنها در کالس 
حضور می یابند و مجموعه تکالیفی را برای موفقیت در امتحانات و کسب نمرۀ قبولی 
انجام می دهند. براسـاس پژوهش های انجام  شـده، می توان گفت فرسـودگی  تحصیلی 
در موقعیت هـای آموزشـی بـا ویژگی هایـی ماننـد خسـتگی ناشـی از الزامـات مربـوط بـه 
مطالعـه، رشـد حـس و نگـرش بدبینانـه و بدون حساسـیت نسـبت بـه مطالـب درسـی و 
نیز احسـاس پیشـرفت شـخصی ضعیف در امور درسـی و تحصیلی مشـخص می شـود 
)سالمال آرو و ناتانن3، 2005 به نقل از نعامی،1388(. افرادی که فرسودگی تحصیلی 
دارنـد، معمـواًل عالئمـی ماننـد بی اشـتیاقی نسـبت بـه مطالـب درسـی، ناتوانـی در ادامۀ 
حضور مستمر در کالس های درس، مشارکت نکردن در فعالیت های کالسی، احساس 
بی معنایی در فعالیت های درسی و احساس ناتوانی در فراگیری مطالب درسی را تجربه 

می کنند )رستمی و همکاران، 1390(.
عامل تأثیرگذار دیگر بر انگیزش، امید به  آینده4 اسـت. سـندر و همکاران5 )1991(، 
امید را مجموعۀ شـناختی مبتنی بر احسـاس موفقیت ناشـی از منابع گوناگون و مسـیرها 
می داننـد. در واقـع، امیـد عاملـی برانگیزاننده اسـت که افراد را قادر می سـازد، مسـیری را 
انتخاب کنند که به نتیجه ای مثبت بینجامد؛ بنابراین می توان گفت افراد امیدوار، هدفمند 
عمل می کنند )به نقل از سندر و همکاران6، 2002(. امید نوعی روند فکری و دارای دو 
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جزء تفکر عامل و مسیرهاسـت. ابتدا فرد، هدف را انتخاب و سـپس راه های رسـیدن به 
هدف را تعیین می کند، بعد انگیزه و ارادۀ الزم برای حرکت در مسیر را به کار می اندازد 

)پدرتیت1 و همکاران 2008، گراول و پورتز2، 2007(. 
امیـد، بـا سـالمت روان در ارتبـاط اسـت )فلدمـن3 و اسـنایدر 2005(. فـرد امیـدوار، 
خواهان زندگی کردن است؛ زیرا آینده را خوب تلقی می کند، در تسلط بر امور زندگی خود 
را توانا می داند، توانایی کنترل اسـترس و احساسـات منفی را دارد، شـرایط زندگی را قابل 
تغییر می یابد )روزوارسـکی و دان،2009  به نقل از کوهسـاریان، 1387(. به عقیدۀ لوپز 
و اسـنایدر )2007(، امیـد بـا ایجـاد هیجـان مثبـت، رضایـت از زندگـی را افزایش می دهد. 
ایـن هیجـان مثبـت، موجـِب تسـهیل حـل مسـئله و تصمیم گیـری مناسـب بهخصـوص در 
شرایط بحرانی می شود )به نقل از کوهساریان، 1387(. امید به  آینده از پیامدهای زندگی 
بامعناست و این صرفًا دربارۀ افراد سالم صدق نمی کند و حتی افراد بیمار نیز با هدفمندی 
در زندگـی رضایـت بیشـتری از زندگـی خواهنـد داشـت و بـرای آن تالش بیشـتری خواهند 
کرد و کیفیت زندگی مطلوبتری را برای خود ایجاد می کنند. پژوهش ها نشان دهندۀ رابطۀ 
مثبت میان امید به  آینده با رشد شناختی و رضایت از زندگی وجود دارد و دانشجویانی که 
امیدوارترند، برای رشـد شـناختی خود انگیزۀ بیشـتری دارند و تالش می کنند برای رسیدن 

به اهداف خود از توانایی هایشان استفاده کنند )ویردون، بویک4، 2008(.
باتوجه به موارد ذکرشده، می توان امیدوار بود شناسایی عوامل مهم و مؤثر در انگیزش  
تحصیلی، در ارتباط با ویژگی های آموزشگاهی و اجتماعی دانشجویان و استفادۀ مطلوب 
از آنها کمک شایانی به بهبود وضعیت تحصیلی و زمینه ساز موفقیت های بزرگی در فرایند 
آمـوزش و یادگیـری و مهم تـر از همـه، اسـتمرار یادگیـری داشـته باشـد. از آنجـا که انگیزش  
تحصیلی دانشجویان می تواند تحت تأثیر متغیرهای مختلفی از جمله سودمندی ادراک شده، 
فرسـودگی  تحصیلی و امید به  آینده قرار گیرد، پس بررسـی تأثیر هریک از این متغیرها بر 
میزان انگیزش دانشجویان از اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا با کسب اطالعات کافی 
در ایـن زمینـه، می تـوان برنامه هـای آموزشـی مناسـب طراحی کـرد و زمینه را بـرای افزایش 
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انگیزش  تحصیلی و در پِی آن افزایش پیشرفت  تحصیلی دانشجویان فراهم کرد. پژوهش 
حاضر در صدد اسـت دریابد آیا بین سـودمندی ادراک شـده، فرسـودگی  تحصیلی و امید به  

آینده با انگیزش  تحصیلی 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 جمع آوری داده ها، از روش کّمی استفاده شده و انواع 
روش های پژوهش توصیفی )غیرآزمایشـی(، پژوهش پیمایشـی- همبسـتگی به کار گرفته 
شـده اسـت. در پژوهـش حاضـر، انگیـزش  تحصیلـی در نقـش متغیـر مالک و سـودمندی 

ادراک شده، فرسودگی  تحصیلی و امید به  آینده در نقش متغیر پیش بین بررسی شده اند. 

جامعۀ آماری، نمونه و روش نمونه گیری 

تمامی  دانشـجویان شـاغل به تحصیل در دانشـگاه آزاد اسـالمی واحد اسالمشـهر در سـال 
تحصیلـی 93-1392 جامعـۀ آمـاری ایـن پژوهـش هسـتند. روش نمونه گیـری به کاررفته، 
روش تصادفی طبقه ای است. در نمونه گیری طبقه ای این اطمینان وجود دارد که  یک نمونه 
واجد همان خصوصیات، صفات یا متغیرهایی است که در جامعه وجود دارد )بیابانگرد، 
1384(. در این نمونه گیری، زیرگروه ها با همان نسبتی که در جامعه وجود دارند، به مثابۀ 
نمایندۀ جامعه در نمونه حضور دارند؛ به  عبارت  دیگر در این روش درصد آزمودنی هایی که 
به  صورت تصادفی از هر گروه انتخاب می شوند، با درصد همان گروه در جامعۀ مدنظر برابر 
است. در پژوهش حاضر دانشجویان از دانشکده های علوم انسانی، حسابداری و مدیریت، 
علوم پایه، فنی مهندسـی،تربیت بدنی، علوم تربیتی و روان شناسـی از هردو جنسـیت دختر و 
پسـر هسـتند. دربارۀ حجم نمونه با توجه به  اینکه مطالعات زیادی نشـان داده که همبستگی 
بیـن متغیرهـا از یـک نمونـه به نمونۀ دیگر بـرای گروه های کوچک بیـش از گروه های بزرگ 
در نوسـان اسـت، کامری1 به نقل از هومن )1375(، پیشـنهاد کرده گروه نمونۀ 100 نفری 
ضعیف، 200 نفری نسـبتًا مناسـب، 300 نفری خوب، 500 نفری خیلی خوب و 1000 
نفری عالی است. پژوهشگرانی مانند کرلینجر و پدهاورز، بر این اعتقادند که حجم نمونه 

1. Comrey 
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اصـواًل در همـۀ تحلیل هـای چندمتغیره، نباید کمتر از 500 نفر باشـد )سـرمد و همکاران، 
1385(. در این پژوهش نیز 536 نفر در نمونه قرار گرفتند و آمار کلی دانشـجویان و نیز 
تعداد آنان در هر دانشکده از معاونت آموزشی دانشگاه گرفته شد و برحسب نسبت آنها در 
نمونه قرار داده شد. بر این اساس، از مجموع 536 نفر نمونۀ بررسی شده، غالب آنها یعنی 
318 نفر )معادل 59/3 درصد( خانم ها و 218 نفر )40/7 درصد( آقایان هستند. همچنین 
از این مجموع، به ترتیب در دانشـکده های حسـابداری )215 نفر معادل 40/1 درصد( و 
فنی و مهندسی )171 نفر معادل 31/9 درصد(، علوم انسانی )53 نفر معادل 9/9 درصد( 
و علـوم پایـه )49 نفـر معـادل 9/1 درصـد( مشـغول به تحصیل بودنـد. در ضمن، کمترین 
نسـبت از حجم نمونه را به ترتیب دانشـجویان علوم تربیتی و روان شناسـی )26 نفر معادل 

4/9 درصد( و تربیت بدنی )22 نفر معادل 4/1 درصد( دارا بودند.

ابزارهای اندازه گیری پژوهش

از »مقیـاس انگیزش تحصیلـی«  "AMS" والرنـد و همـکاران )1992( اسـتفاده شـد. ایـن 
مقیاس، دالیل ادامۀ تحصیل دانشجویان را سنجش می کند و در مجموع دارای 28 گویه 
است. میزان آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس های »انگیزش درونی«، »انگیزش بیرونی« و 

»بی انگیزشی« به ترتیب 84%، 86%و 67% به دست آمد. 
پرسشـنامۀ سـودمندی ادراک شـده: از مقیـاس سـودمندی ادراک شـدۀ موجـود در 
پرسشـنامۀ روی آوردهای یادگیری1 اسـتفاده شـد. این پرسشنامه را گرین و میلر )1996(، 
تهیـه کرده انـد کـه30 مـاده از نـوع مقیـاس 5 درجـه ای لیکـرت از 1 )کامـاًل مخالفـم( تا 
5 )کامـاًل موافقـم( دارد و 3 مقولـۀ اهـداف پیشـرفت، توانایی ادراک شـده و سـودمندی 
ادراک شـده را در بـر می گیـرد. در پژوهـش گریـن و میلـر )1996(، ضریـب آلفای عامل 
سـودمندی ادراک شـده 79% بـوده اسـت. از ایـن پرسشـنامه سـؤاالت مربـوط بـه مقیاس 
سـودمندی ادراک شـده جدا و به کار گرفته شـد. این مقیاس دارای 4 گویه بوده که میزان 
سودمندی کالس را می سنجد. دانشجویان نیز باید نظر خود را دربارۀ هریک از عبارات 
با انتخاب یکی از 5 گزینه بیان کنند. جهت همه سؤاالت نیز مثبت است وآلفای کرونباخ 

1. Approaches To Learning Questionnaire
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به  دسـت  آمده توسـط میلر و همکاران 0/9 به نقل از مالکا و کانوینگتون1،)2005 ( به 
دست آمده است. همچنین تحلیل عاملی تأییدی در پژوهش علیلو و همکاران )1392( 
به منظـور شناسـایی و تأییـد عوامـل اندازه گیـری سـازۀ سـودمندی ادراک شـده انجام شـد 
و بـرازش کامـل مـدل را نشـان داد. در پژوهـش حاضـر، اعتبـار به روش آلفـای کرونباخ 

محاسبه شد که ضریب محاسبه شده برای مقیاس فوق 0/84 را نشان داد.
مقیـاس امیـد اسـنایدر )1991(، مقیاسـی 12 سـؤالی بـا لیکرت 8 درجـه ای از کاماًل 
مخالـف، نمـرۀ 1 تـا کاماًل موافق، نمرۀ8 اسـت. در جمعیت دانشـجویی ایـران اعتبار آن 
از طریـق آلفـای کرونبـاخ بـرای کل مقیاس82 % و برای خرده مقیاس تفکر عامل 79% و 

برای مسیرها 88% محاسبه گردید )غباری و همکاران، 2007(. 
پرسشنامۀ فرسودگی  تحصیلی را برسو 2و همکاران )1997( ساخته اند که 15 ماده 
دارد و بـا روش درجه بنـدی لیکـرت 5 درجـه ای از کامـاًل مخالـف تا کاماًل موافق توسـط 
آزمودنی ها درجه بندی شده است. خستگی تحصیلی5 ماده، بی عالقگی تحصیلی 4 ماده 
و ناکارآمدی تحصیلی 6 ماده دارد. پایایی پرسشـنامه را سـازندگان آن به ترتیب 0/70، 

0/82 و 0/75 برای سه حیطۀ فرسودگی  تحصیلی محاسبه کرده اند.

روش تجزیه و تحلیل داده ها

روش های استفاده شـده در این پژوهش به دو بخش روش های آمار توصیفی و اسـتنباطی 
تقسیم می شود. در بخش آمار توصیفی با استفاده از جداول و شاخص های گرایش مرکزی 
و پراکندگـی متغیرهـای مـورد پژوهـش، داده هـای به دسـت آمده بررسـی توصیفی شـده اند؛ 
سـپس داده ها بررسـی و تحلیل شـد و در بخش آمار اسـتنباطی از رگرسیون چندمتغیری3 و 

ضریب همبستگی پیرسون4 آزمون استفاده شد.

یافته های پژوهش

یافته های این پژوهش در دو قسمت ارائه می شود: 

1. Malka & Covington
2. Breso 
3. multivaribel regression
4. Pyerson correlation
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یافته های توصیفی:

جدول4- 3. شاخص های توصیفی متغیرهای بررسی شدۀ پژوهش

143/2-/30/1353/225/325/1638سودمندی ادراک شده

67/3480/900/133/7035/037/0فرسودگی تحصیلی

136/1-/55/2376/300/1000/3201امید به آینده

024/1-/92/11902/2700/1811/22169انگیزش  تحصیلی

حداقل نمرۀ کسب شده در سودمندی ادراک شده 3/25 ، فرسودگی تحصیلی 1/00، 
امید به آینده، 10/00 و انگیزش تحصیلی 18/00 و حداکثر نمرۀ کسب شـده به ترتیب 
16/25، 70/33، 32/00 و 221/11 بـه دسـت آمـد. میانگیـن سـودمندی ادراک شـدۀ 
نمونه، 13/30، فرسودگی تحصیلی 34/67، امید به آینده 23/55 و انگیزش تحصیلی 
119/92 حاصـل شـد و انحـراف معیـار آنهـا به ترتیـب  2/53، 9/80، 3/76 و 27/02 
اسـت. بایـد گفـت کـه چولگـی در متغیـر سـودمندی ادراک شـده بـا مقـدار 1/38- ، 
فرسـودگی تحصیلـی 0/35، امیـد بـه آینـده 1/01- و انگیـزش تحصیلـی 0/69- در 
دامنـه تعریـف شـده بـرای توزیـع نرمال )2+ تا 2-( قرار داشـته و می تـوان این وضعیت 
توزیع نمونه در این شاخص را نرمال ارزیابی کرد؛ اما شاخص کشیدگی برای سودمندی 
ادراک شده، برابر با 2/44 بوده که اندکی خارج از دامنۀ تعریف شده )2+ تا 2-( است؛ 
در صورتی  که در سـایر متغیرها در دامنۀ تعریف شـده قرار دارند. در مجموع با توجه به 
اهمیت بیشـتر کجی در تفسـیر نرمال بودِن توزیع نمرات و اختالف کم مقدار کشـیدگی با 
دامنۀ تعریف شـده برای توزیع نرمال در متغیر سـودمندی ادراک شـده، می توان با احتیاط 
گفت توزیع این متغیرها با توزیع نرمال تفاوت زیادی ندارد و نرمال اسـت )تاباچنیک 

و فیدل1، 2011(.

یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش

فرضیۀ اول: بین سـطح سـودمندی ادراک شـده ، امید به آینده و فرسـودگی تحصیلی 
دانشجویان با انگیزش  تحصیلی آنان رابطۀ مثبت وجود دارد.

1 .Tabachnick & Fidell
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جدول2: همبستگی بین سودمندی ادارک شده، فرسودگی تحصیلی و امید به آینده با انگیزش  تحصیلی

    حجم نمونه                 سطح معناداریهمبستگیمتغیر

0/375360/0001سودمندی ادراک شده

0/265360/0001-فرسودگی تحصیلی

0/335360/0001امید به آینده

با توجه به نتایج جدول فوق، استنباط می شود که بین سودمندی ادراک شدۀ دانشجویان و 
 0/37 p >0/05( انگیزش  تحصیلی آنها در جامعۀ آماری همبستگی مثبت 0/37 وجود دارد
=r( ، و بین امید به آینده دانشجویان و انگیزش  تحصیلی آنها در جامعۀ آماری همبستگی مثبت 
0/33 وجـود دارد. )r= 0/33  p >0/05(، همچنیـن بیـن فرسـودگی تحصیلی دانشـجویان 
   p >0/05( و انگیـزش  تحصیلـی آنها در جامعۀ آماری همبسـتگی 0/26- منفی وجـود دارد
r= -0/26( و در نتیجه H0 رد و فرضیۀ فوق تأیید می شود. به عبارت دیگر، بین این متغیرها 
همبستگی معناداری وجود داشته و فرضیه پژوهش تأیید می شود. در ضمن همان طور که از 

شکل فوق استنتاج می شود، رابطۀ بین این دو متغیر از یک رابطۀ خّطی تبعیت می کند.
فرضیـۀ دوم: بیـن سـودمندی ادراک شـده، امید به  آینده و فرسـودگی  تحصیلی با 

انگیزش  تحصیلی رابطۀ چندگانه وجود دارد.
به منظور بررسی فرضیۀ دوم از آزمون رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده شد. 
برای استفاده از این آزمون، پیش فرض هایی همچون نرمال بودن توزیع نمرات، خطی بودن 
رابطـۀ بیـن متغیرهـا و نبـوِد هم خطـی چندگانـه بیـن متغیرهای مسـتقل ضروری اسـت. دو 
پیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات و خطی بودن رابطۀ بین متغیرها به ترتیب در دو بخش 
توصیفی و فرضیۀ اول تأیید شـد. به  منظور بررسـی نبوِد هم خطی چندگانه بین متغیرهای 

مستقل از شاخص های Tolerance و VIF استفاده شد که نتایج آن در زیر آمده است.
جدول4- 10. نتایج آزمون Tolerance و VIFبرای بررسی هم خطی چندگانه بین متغیرهای مستقل

Toleranceمتغیر
Tol-  دامنۀ قابل قبول

erance
VIF

دامنۀ قابل قبول 

VIF

0/81سودمندی ادراک شده

بیشتر از 0/50

1/24

کمتر از 2/00 0/871/15امید به آینده

0/831/20فرسودگی تحصیلی
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نتایج جدول فوق

مقدار Tolerance در متغیر سـودمندی ادراک شـده برابر با 0/81 اسـت که گویای آن اسـت 
که 29 درصد از تغییرات سـودمندی ادراک شـده، با دو متغیر فرسـودگی تحصیلی و امید 
به آینده تببین می شـود و 81 درصد از تغییرات این متغیر از راه متغیرهایی خارج از مدل 
پیش بینی و تبیین می شـود. این امر نبوِد هم خطِی بیِن این متغیر و دو متغیر پیش بین دیگر 

را تأیید می کند.
مقـدار Tolerance در متغیـر امیـد بـه آینده برابر با 0/87 اسـت که گویای آن اسـت که 
23 درصد از تغییرات سـودمندی ادراک شـده با دو متغیر فرسـودگی تحصیلی و امید به 
آینـده تببیـن می شـود و 87 درصـد از تغییـرات این متغیـر از راه متغیرهایی خارج از مدل 
پیش بینی و تبیین می شود. این امر مؤید نبود هم خطی بین این متغیر و دو متغیر پیش بین 

دیگر است.
مقـدار Tolerance در متغیـر فرسـودگی تحصیلـی برابـر بـا 0/83 اسـت کـه گویای آن 
است که 27 درصد از تغییرات سودمندی ادراک شده از راه دو متغیر فرسودگی تحصیلی 
و امید به آینده تببین می شـود و 83 درصد از تغییرات این متغیر با متغیرهایی خارج از 
مـدل پیش بینـی و تبییـن می شـود و این امر مؤید نبود هم خطـی بین این متغیر و دو متغیر 

پیش بین دیگر است.
جدول 3. نتایج رگرسیون گام به گام برای پیش بینی انگیزش  تحصیلی از طریق سودمندی ادراک شده، امید به 

آینده و فرسودگی تحصیلی

گام ها و 

متغیرهای 

پیش بین

B
انحراف 

معیار
ßt

سطح 

معناداری

ضریب 

a ثابت
R2RF

سطح 

معناداری

گام سوم و 

نهایی
55/430/440/1943/090/0001

سودمندی 

ادراک شده
2/820/460/266/100/0001

1/550/300/225/170/0001امید به آینده

فرسودگی 

تحصیلی
-0/280/12-0/10-2/350/019
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نتایج حاصل از تحلیل رگرسـیون گام به گام نشـان می دهد که از سـه متغیر سودمندی 
ادارک شـده، امیـد بـه آینـده و فرسـودگی تحصیلـی، هـر سـه متغیـر در نقـش متغیرهـای 
پیش بیـن، معیـار ورود بـه معادلـۀ رگرسـیون بـرای تبییـن تغییـرات انگیـزش  تحصیلـی را 
دارند. همان طور که در جدول شمارۀ 3 مشاهده می شود در گام سوم و نهایی، متغیرهای 
سـودمندی ادارک شـده، امید به آینده و فرسـودگی تحصیلی، تغییرات انگیزش  تحصیلی 
 R را بـه صـورت معنـاداری تبیین می کند. مقدار ضریب همبسـتگی نیمه تفکیکی چندگانۀ
در ایـن گام برابـر با 0/44 اسـت که نشـان می دهد حدود 19 درصـد از تغییرات انگیزش  
تحصیلی از طریق متغیرهای سـودمندی ادارک شـده، امید به آینده و فرسـودگی  تحصیلی 
تبیین شـدنی اسـت و ایـن میـزان بـا توجـه به مقدار F مشاهده شـده و سـطح معنـاداری به 
دسـت آمـده، معنـادار اسـت ) F = 43/  p 09>0/05(. در ضمـن بـا توجـه بـه ضرایـب 
رگرسـیونی اسـتاندارد و غیراسـتاندار به دسـت آمده )که همگی با توجه به آزمون t معنادار 
بوده( مهم ترین مؤلفه ها در تبیین تغییرات انگیزش  تحصیلی به ترتیب عبارت اند از 1- 

سودمندی ادراک شده 2- امید به آینده 3- فرسودگی تحصیلی.

بحث و نتیجه گیری

با توجه به اینکه سـودمندی ادراک شـده یکی از عوامل انگیزشـی اسـت، منطقی اسـت که 
بین سـودمندی ادراک شـده و انگیزش تحصیلی، رابطۀ مثبت وجود داشـته باشـد و هرچه 
سودمندی یادگیری را بیشتر درک کنند، به همان نسبت هم انگیزش تحصیلی آنها افزایش 
می یابـد. پژوهشـگران مختلفـی گفته انـد ادراک از سـودمندی یـک تکلیف برای رسـیدن به 
اهداف آینده، نه تنها انگیزۀ دانش آموزان را افزایش می دهد، استفاده از راهبردهای اثربخش تر 
و درنتیجـه، عملکردهـای بعـدی آنهـا را نیـز در پـی دارد و بـر صالحیت و شایسـتگی های 
درونی آنها می افزاید و این احساس را تجربه خواهند کرد که هرآنچه در حوزۀ درسی خود 
آموخته اند، در بهبود زندگی آنها در آینده اثرگذار خواهد بود. این یافته با پژوهش های اکلز 
و ویگفیلـد )1995(؛ سـیمونر و همـکاران )2000(؛ ویگفیلـد و اکلز )2002( به نقل از 
بروجـردی )1391(؛ میلـر و بریکمـن )2003 و 2004(؛ قاضـی طباطبایـی و همـکاران 
)1389(، صداقت )1389(، رستمی )1387(، میلر و همکاران )1996(، و ونکالستر و 

همکاران )1987(، به نقل از مالکا و کانونیگتون )2005( همخوانی دارد.
همچنین رابطۀ مثبت بین امید به آینده و انگیزش تحصیلی نیز منطقی است و هرچه 
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امیـد بـه آینـده در دانشـجویان بیشـتر باشـد، انگیـزش  تحصیلـی در آنها نیز بیشـتر اسـت و 
بالعکس. این یافته با پژوهش های روشنی میالنی و همکاران )1390(، اسنایدر و همکاران 
)2002(، تایپین و همکاران )2005(؛ شیرمحمدی و همکاران )1390( به نقل از کیافر 
و همکاران )1393(، تمیدای )2013(،  نادی و سجادیان )1390( و میرزایی )1393( 

همسوست.
اسنایدر و همکاران )2002( از نظریه پردازان امید، بر اهمیت انتظار پیامدهای مثبت 
تأکید می کنند. پژوهش ها در محیط های آموزشـی تأیید می کنند که امید بیشـتر، عملکرد 
تحصیلی بهتر در میان دانشجویان دانشگاه را حتی زمانی که توانایی های درونی افراد کنترل 
می شـوند پیش بینـی می کنـد. همچنین امیـد و خوش بینی عملکرد تحصیلی بهتر، اسـترس 
کمتر، سـازگاری روان شـناختی و جسـمی بهتری را در میان دانشـجویان دورۀ کارشناسـی 

پیش بینی می کند )به نقل از کیافر و همکاران، 1393(. 
دانشـجویاِن امیـدوار، آینـده را بهتـر از حـال می بیننـد و معتقدنـد کـه  ایـن قـدرت را 
دارنـد کـه  آینـده ای خـوب بـرای خـود بسـازند، بنابرایـن تأثیرات مثبت بیشـتر و اسـترس 
کمتـری را تجربـه می کننـد. به طورکلـی افـراد داراِی امیـد باال، به خصوص هنگام شـرکت 
در امتحانات، اسـترس کمتری را تجربه می کنند )لوپز، 2001، به نقل از کوهسـاریان، 
1387(. همچنیـن چاونـز و سیمپسـون )1999( بـه نقـل از چـان و ژانگ 2010 مطرح 

می کند که  این افراد به جز نتیجه، از فرایند نیز لذت می برند.
بین فرسودگی  تحصیلی دانشجویان و انگیزش  تحصیلی آنها در جامعۀ آماری، همبستگِی 
منفی وجود دارد؛ یعنی هرچه فرسودگی تحصیلی بیشتر باشد، انگیزش  تحصیلی ضعیف تر 
خواهد شد و بالعکس. فرسودگی  تحصیلی در میان دانشجویان به احساس خستگی ناشی 
از تقاضاهـا و الزامـات تحصیـل )خسـتگی(، داشـتن یک حـّس بدبینانه و بـدون عالقه به 
تکالیف درسـی فرد )بی عالقگی(، و احسـاس  نداشـتن شایسـتگی به عنوان یک دانشـجو 
)کارآمدی پایین( اشاره دارد )ژانگ و همکاران 2007(. در صورتی  که انگیزش فرایندی 
اسـت که طی آن فعالیتی هدف محور برانگیخته و حفظ می شـود. ما نمی توانیم این فرایند 
را به طور مسـتقیم مشـاهده کنیم؛ اما می توانیم آن را از رفتارهایی مانند انتخاب تکالیف، 
تالش و پافشاری، استنباط کنیم. انگیزش شامل هدف هایی است که برای اعمال، نیروی 
محرکه فراهم می کند و اعمال را جهت می دهد. انگیزش نیازمند فعالیت جسمی و ذهنی 
اسـت. فعالیت جسـمی، تالش، پایداری و دیگر رفتارهای آشـکار را در پی دارد. فعالیت  
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ذهنی شـامل اعمال شـناختی مانند برنامه ریزی کردن، تمرین کردن، سـازمان دهی، نظارت، 
تصمیم گیری، حل مسـائل و ارزیابی پیشـرفت اسـت. بیشـتر فعالیت هایی که دانشـجویان 
به آنها اشـتغال دارند، برای دسـتیابی به اهداف هماهنگ هسـتند و این انگیزش اسـت که 
آن فعالیـت را برمی انگیـزد و حفـظ می کنـد. از تعاریـف و توضیحـات مطرح شـده می توان 
استنباط کرد 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 می دهد )حافظی و همکاران، 1386 به نقل از بهروزی و همکاران، 1391(.
پژوهـش حاضـر نیـز ایـن همبسـتگی را بـه  صورت منفی نشـان داد که بـا پژوهش های 
عزیـزی ابرقویـی )1389(، میکائیلـی و همـکاران )1391(، جلیلیـان )1391(، رحمتـی 
)1390(، سـاندرز و همکاران )2004(، کیارا و همکاران )2008( و موناتا )2011( به 
نقـل از رحمانـی جوانمـرد )1391( همسوسـت. ایـن پژوهش ها نشـان می دهند این رابطه 
می تواند دوسویه باشد؛ یعنی هما ن طور که متغیر فرسودگی  تحصیلی بر انگیزش  تحصیلی 
تأثیر دارد، متقاباًل انگیزش  تحصیلی باال هم می تواند باعث کاهش فرسـودگی تحصیلی و 

زیرمقیاس های آن، یعنی خستگی، بی عالقگی و ناکارآمدی تحصیلی شود.
در جمع بندی پایانی می توان گفت یکی از عوامل اصلی در یادگیری موفق انگیزۀ یادگیری 
اسـت؛ انگیـزش مؤلفـه ای اسـت که از عوامـل مختلفی تأثیر می پذیرد. اگرچـه هنوز دربارۀ 
عناصر اساسی و اثرگذار در انگیزش یادگیرندگان توافقی وجود ندارد، اما در پژوهش های 
بسـیاری بـه متغیرهـای مختلفی پرداخته شـده اسـت. در این پژوهش نیز بـا توجه به مبانی 
نظری، مؤلفه های سـودمندی ادراک شـده، امید به آینده و فرسـودگی  تحصیلی با انگیزش 
 تحصیلی مطالعه و رابطه و همبستگی آنها با انگیزش  تحصیلی اثبات شد. به  عبارتی، این 
مفاهیم متغیرهای اثرگذاری در تبیین انگیزش  تحصیلی دانشـجویان محسـوب می شـوند؛ 
زیرا سودمندی ادراک شده، تأثیری عمیق بر رفتار تحصیلی دانشجویان دارد و دانشجویانی 
که درس خواندن را برای خود مفید بدانند و آن را ابزاری برای رسیدن به اهداف آیندۀ خود 
ببیننـد و یکـی از راه هـای رسـیدن بـه موفقیـت در آینده و خوشـبختی را در تحصیل بیابند، 
بیشـتر درگیـر تکالیـف تحصیلی می شـوند؛ در نتیجه به آینـده خوش بین تـر و امیدوارترند. 
ایـن دانشـجویان، آینـده را بهتـر از حـال می بیننـد و معتقدند می توانند آینـده ای خوب برای 
خود بسازند، پرانرژی و سرشار از زندگی اند و راهبردهای متعددی را برای روبه روشدن با 
چالش های زندگی طراحی می کنند و زندگی را معنادار می بینند؛ در نتیجه این افراد در برابر 
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وظایف خود احساس مسئولیت می کنند و احساس خودکارآمدی بیشتری خواهند داشت 
و با میل و رغبت تکالیف خود را انجام می دهند؛ بنابراین فرسودگی کمتری را نیز تجربه 

می کنند و انگیزش  تحصیلی آنها برای کاری که انجام می دهند بسیار است.
دانشجویی که به درس بی عالقه و بی انگیزه باشد، احتمااًل به اندازۀ کافی تالش نمی کند 
و ایـن تالش نکـردن، بـه نوبۀ خود به کاهش عملکرد تحصیلی منجر خواهد شـد؛ بنابراین با 
کاهـش عواملـی کـه موجب فرسـودگی تحصیلی می شـوند، مانند افزایش انگیـزه و عالقه به 
درس، تشـویق دانشـجو و خواسـتن تکلیف در حد توان او، می توان عملکرد تحصیلی وی را 

بهبود بخشید. 
بـا توجـه بـه نتایـج به دسـت آمده کـه بـا نظریه هـای مطرح شـده در متـن و پژوهش هـای 
انجام شـدۀ پژوهشـگران دیگـر همخوانـی دارد، درصـدی از دانشـجویان دارای فرسـودگی 
 تحصیلـی، ناامیـدی نسـبت بـه آینده، سـودمندی ادراک شـده و انگیـزش  تحصیلی ضعیف 
هسـتند و در ایـن پژوهـش رابطـۀ بیـن متغیرهـای مذکور بـا انگیزش تحصیلی اثبات شـد. 
مناسـب اسـت ایـن افـراد در جهـت کمک گرفتـن از مراکـز مشـاوره بـرای رفـع فرسـودگی  
تحصیلـی تشـویق شـوند و تسـهیالت الزم مانند برگـزاری کارگاه هـای مهارت های زندگی، 
مثبت اندیشـی، مدیریت زمان و کنترل اسـترس برای کمک به آنها از سـوی دانشگاه در نظر 
گرفته شود. همچنین افزایش امید به آینده در بین دانشجویان، به عنوان سرمایه های آینده و 
قشر تحصیل کردۀ جامعۀ امروزی، امری ضروری و مهم است که باید مسئوالن به آن توجه 
بیشتری داشته باشند. به مسئوالن آموزش پیشنهاد می شود سرفصل ها و روش های آموزشی 
دانشگاه اصالح شود؛ زیرا بخش زیادی از سودمندی ادراک شدۀ سطِح پایین دانشجویان 

تحت تأثیر برنامه های آموزشی بی هدف و غیرکاربردی است.
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