
 
 
 

  

 ي مطالعات آموزش و یادگیري  مجله

  153-127هاي صفحه، 1/69، پیاپی 1394، پاییز و زمستان دومدوره هفتم، شماره 
  )مجله علوم اجتماعی و انسانی سابق(

ي ا واسطهعلّی تأثیر انگیزش تحصیلی بر فرسودگی تحصیلی با نقش   مدل
  ي دانشجویان کار اهمال

  ***حمیده همتی  **ربیديمرجان د        *بفرویی برزگر کاظم
  دانشگاه یزد

  چکیده
 نگرش درسی، يها تیفعال در اندازه از شیب کار از مزمن ناشی خستگی صورت بهفرسودگی تحصیلی 

 در موفقیت احساس فقدان و پایین احساس شایستگی و مدرسه کارهاي به نسبت یتفاوت یب و بدبینانه

 ناتوانایی درسی، مطالب به نسبت اشتیاقی بی مانند یعالئم دافرااین  که شود یم داده بروز تحصیلی تکالیف

 در معنایی بی احساس کالسی، هاي فعالیت در نکردن مشارکت درس، هاي کالس در مستمر حضور ادامه در

 پژوهش، این اصلی هدف .نندکمی تجربه را درسی مطالب فراگیري در یناتوان احساس و درسی هاي فعالیت

ي با فرسودگی کار اهمال ومتغیرهاي انگیزش تحصیلی  بین روابط از ساختاري مدلی برازش و طراحی
 .باشد یمهمبستگی با آزمون مدل معادالت ساختاري  -حاضر از نوع توصیفی پژوهشروش  .تحصیلی بود

از بین  ي تصادفیا خوشه صورت به )پسر 119دختر و  261(دانشجو  380اي به حجم  بدین منظور نمونه
کاري و انگیزش  اهمالفرسودگی تحصیلی،  يها پرسشنامه لهیوس بهو  شدند انتخاب دانشگاه یزددانشجویان 

و  SPSS20افزارهاي آماري  و نرم» هاي ساختاري ها با روش تحلیل معادله داده .تحصیلی ارزیابی شدند
AMOS20 سودگی بینی فر نشان داد که مدل پیشنهادي، مدل نظري قوي براي پیش نتایج. تحلیل شدند

 کاري انگیزشی و اهمال صورت منفی و انگیزش بیرونی، بی انگیزش درونی به. باشد تحصیلی دانشجویان می
ي تحصیلی تا کار اهمالهمچنین، . ی فرسودگی تحصیلی نقش داشتندنیب شیپمثبت در تبیین و  صورت به

. صیلی دانشجویان دارا بودنقش واسطه را بین رابطه انگیزش درونی و بی انگیزشی با فرسودگی تح حدودي
ي تحصیلی در رابطه بین بی انگیزشی با فرسودگی تحصیلی تأیید کار اهمالي ا واسطه، نقش حال نیدرع

  .نگردید
  ، دانشجویانکاري، انگیزش تحصیلیاهمال تحصیلی، فرسودگی :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه
زدنا ( اوستراي فعالیت انگیزش به معنی کنش پنهان نیروي محرك داخلی در روان انسان ب

 که کندمی و مشخص دهدمی نشان را افراد رفتار دالیل انگیزش،بنابراین  )2014، 1وسارکا

 دار جهت ي،باانرژ رفتاري انگیزه، داراي لذا، رفتار. کنند می عمل خاص روشی به ها آن چرا

 )1388(روزنیـا  بیان یوسفی، قاسمی و فی به). 1390مظلومی و همکاران، (دار است  دنباله و
 انجـام  توانـایی  دربـاره  شـخص  باورهـاي  دربرگیرنده که است يبعد سه پدیده یک نگیزها

 باشد می آن با مرتبط عاطفی آن و واکنش انجام براي فرد اهداف یا دالیل ،موردنظر فعالیت
 سـه ). 2013، 2هونـگ  و روول( باشد یم انیدانشجو در یلیتحص شرفتیپ ادیبن نیتر مهم و

 از سـواي  یدرون زشیانگباشد که ی میزشیانگ یب و یرونیب ،یدرون زشیانگ آن، یاصل بعد

 و دسـی (اسـت   بخش رضایت و ارزشمند فرد براي خود تکلیف انجام بیرونی، هاي پاداش
) 1391اي،  ی و اژهلواسان یغالمعلویسانی، ؛ به نقل از 2010همکاران،  و 4لی ؛2000 ،3رایان
نفـس عمـل انجـام     خـاطر  بـه دین معناست که فـرد فعالیـت را   انگیزه بیرونی ب که یدرحال
ها اسـت   اي براي رسیدن به اهداف دیگر نظیر جوایز و پاداشدهد بلکه آن عمل وسیله نمی

یابد و علـت   انگیزشی حالتی است که در آن فرد بین رفتار و نتایج آن ارتباطی نمیو نیز بی
؛ به نقل از کاوسیان و 2001 رایان، و دسی(رد پندا رفتار را نیروهاي خارج از کنترل خود می

  ).1386همکاران، 
آموزان، انگیزش  یکی از ابعاد انگیزش در دانش .ترین شرط یادگیري است انگیزش مهم

گردد که به یـادگیري   انگیزش تحصیلی در مدرسه به رفتارهایی اطالق می. است ٥تحصیلی
نقـل از پریشـانی، میـر شـاه جعفـري و      ؛ به 2002، 6دسی و ریان(شود  و پیشرفت منجر می

 کـه  آن است گر بیان زمینه این در پرورش و آموزش با مرتبط هاي پژوهش ).1390عابدي،

؛ 2000دسـی،   و بـالك ( دارد وجـود  مثبتی همبستگی آموزان دانش عملکرد و انگیزش بین
عفـري و  ج ؛ به نقل از پریشانی، میرشـاه 1991همکاران،  و ؛ دسی1993همکاران،  و7 ولرند

ي ها نظامکننده موفقیت در  و انگیزش تحصیلی از جمله عوامل مهم و تعیین) 1390عابدي، 
مختلـف در ایـن    تحقیقات همچنین، نتایج). 1390آقایی و جاللی و نظري،(آموزشی است 

 همگی که است متعددي اجتماعی و فردي و عوامل انگیزه تحصیلی بین ارتباط مؤید زمینه

 نتـایج  ایـن  اساس بر. است بوده عوامل این از تحصیلی انگیزه شدید يریرپذیتأثاز  حاکی

 مـرتبط  تحصـیلی  انگیـزش  سازه با و اجتماعی دانشگاهی خانوادگی، شخصیتی، متغیرهاي
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 نـد یگو یمـ ) 2012(و همکـاران   8گـارن  مـثالً  ).1390میالنی و همکـاران،  روشن(باشند  می
شرایط ایجاد شده توسط والدین انگیـزه   والدین در افزایش انگیزش تحصیلی نقش دارند و

شاد بودن در مدرسه و سـپري  ) 2012( 9دهد و بر اساس دیدگاه تاناکا و واتانبه را ارتقاء می
بـین کیفیـت زنـدگی و انگیـزش      و مثبتی در ایجاد انگیـزه دارد  ریتأثکردن زمان با خانواده 

  ).1393، قریشی و مومنی  ،کارشکی( داردآموزان رابطه معناداري وجود تحصیلی دانش
 و همکـارانش  10مـارر  .مهم اسـت انگیزش تحصیلی نقش محیط تحصیل نیز در ایجاد 

توجهی  هاي قابل تفاوت افتندیدرمقایسه انگیزه دانشجویان،  دربارهدر پژوهش خود ) 2013(
؛ 2014 11سـیگل ( اسـتاد کـه بسـتگی بـه نقـش      شـود  یمـ انگیزه در طول تحصیل ایجاد از 

 تجـارب  کیفیـت ، ) 2013و همکـاران،   13لـی ( دانشـگاه ی به دلبستگ ،)2013، 12کمارراجو

) 2011و همکـاران،   14سـینگ ( متفـاوت  یآموزشسیستم وجود  و) 1390نعامی، ( یادگیري
مهم انگیزه بر عملکرد رفتـاري   ریتأث) 2010( شهمکاران و 16وگاي )2013( 15دارد واگباري

  .اند تحصیلی را نشان داده شرفتیپ و
یکـی از   عنوان بهي کار اهمالتحصیلی،  زشیانگ بردر مدل پیشنهادي این تحقیق عالوه 

تعلـل  ( يکـار  اهمـال ). 1 نمودار(شود  بر فرسودگی تحصیلی در نظر گرفته می مؤثرعوامل 
 تـا  وجود دارد افراد از بسیاري در که است عادتی کارها کردن لآینده موکو به یا 17)ورزي

 .اسـت  انسـان  ذاتـی  از تمـایالت  ویژگـی  ایـن  کـه  باورنـد  ایـن  بـر  پژوهشگران که جایی
 اغلب در ولی است زندگی کردن خوشایند هدفش ،اول نظر در که است عملی يکار اهمال

 ي نامطلوبامدهایپ اهداف، به یدسترس عدم و پیشرفت از طریق ممانعت از تواند موارد می

 ذکر قابل مطلب نیز این ).1392گلستانی و شکري، (باشد  داشته همراه به ناپذیري جبران و

ی مواقع انجام نـدادن یـک کـار بهتـر از     برخ نیست، ساز مسئله ي همیشهکار اهمال که است
 آینـده  به یعنی شناسی روان نظر از کاري، اهمال). 2012، 18پرموتر( است دادنناقص انجام 

 ؛)1391فر، ارفعی و مقدسـین،   تمنایی(ایم  گرفته اجراي آن به تصمیم که کاري کردن محول
انـداختن و اجتنـاب از انجـام     ریتأخ، گرایشی غیرمنطقی در به يکار اهمال گریدبه عبارت 

 گونه بهکاري  اهمال ).1392جوادي،  و حکیم کوگفتارین(وظایفی است که باید تکمیل شوند 
 ،20هـاي آن شـامل مسـامحه    و مترادف) 2001، 19استیل(» فرداستتا «اللفظی به معنی  تحت
، عـادت  دقتی، به علت بی ژهیو بهي و به عقب انداختن انجام کاري انداز ریتأخ  به ،21یدودل

بـه دلیـل    کـه  ؛)1390ی و هاشمی، حاتم تمدنی،( باشندي میرضروریغ ریتأخیا تنبلی و یا 
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ـ تأ، به عدم ها تیمسئولالیف و عدم تعهد به تک هاشـمی و  ( شـود  یمـ اجتمـاعی منجـر    دیی
 رفتـاري معرفـی   مشـکل  یـک  را يکـار  اهمال پژوهشگران بسیاري از و) 1392همکاران، 

نوعی  عنوان بهي کار اهمالاخیر،  يها سالدر همچنین  ).1392گلستانی و شکري، (اند  کرده
 ؛)1392؛ جوکار و دالورپـور،  2012، 22کائو( جویی تعریف شده است نظم خودنقصان در 

منفـی از طریـق خودکارآمـدي     طـور  بـه ي کـار  اهمـال معتقد اسـت  ) 2011( 23نیکرکنیز  و
  .شود یمی نیب شیپ

 ابعـاد  آن رفتـاري  عـاطفی و  شـناختی،  هـاي  مؤلفه و پیچیدگی به توجه کاري با اهمال

گیـري،   تصـمیم  در کاري مال، اه24تحصیلی کاري اهمال به توان می جمله از ؛دارد یگوناگون
همچنـین گراجوئـل،   . کـرد  رنجورانـه اشـاره   روان کـاري  اهمال و گونه وسواس کاري اهمال

کـاري هدفمنـد و    کاري را به دو نـوع اهمـال   انواع مختلف اهمال) 2012( 25پاتزیک و فریز
 و یمتعل حوزه در خصوص به آن، شکل نیتر متداول اما ؛اند هدف تقسیم کرده ي بیکار اهمال
 2005 ،27ایلینگـوورث  و مون ؛26بچ وام و بروثن استیل،( است تحصیلی کاري اهمال تربیت

  ).1391، نیمقدس و یارفع فر، ییتمنا از نقل به
 انـداختن  تعویـق  بـه  بـراي  فراگیران و همیشگی غالب تمایل را تحصیلی کاري اهمال

 بـارز  نمونه .توأم است طراباض با همیشه تقریباً که اند نموده تعریف هاي تحصیلی فعالیت

 کـه  اسـت  آن از ناشـی  شـتاب  و شـب امتحـان   تـا  هـا  درس مطالعه انداختن تعویق به آن

از سـویی دیگـر    .)1392گلسـتانی و شـکري،   (شـود   مـی  دانشجو ای آموز دانش ریگ بانیگر
 آمـاده  خانـه،  تکـالیف  تحصیلی را تکمیل يکار اهمال) 1391( نیمقدسفر، ارفعی و  تمنایی

 يورز تعلل .اندلحظات تعریف کرده آخرین در ترم هاي ارائه پروژه و امتحانات براي شدن
و همکـاران،   لقاسـمی ابوا( کند یمدرصد از عملکرد تحصیلی دانشجویان را تبیین  9حدود 
 باعث دانشجویان در کارانه اهمال رفتار) 2010( 28کاندمیر کاکیر و به گفته کاگان،). 1392

 و ببندنـد  کـار  بـه  را خود واقعی هاي توانمندي فرایند یادگیري در نتوانند ها آن که شودمی
بطـه منفـی   را دارنـد  یمـ بیان ) 2011(و همکاران  29میچینو. شوند می شکست دچار جهیدرنت

 در نیآفـر  مشکل يکار اهمال و میزان شود یمي و عملکرد یادگیري مشاهده کار اهمالمیان 
، 30اسـتیل (اسـت   شـده  زده  درصـد تخمـین   75-95 کـم  دست دانشجویان کارشناسی انیم

 تعلـل بـاال   يگر میخودتنظبا  انیدانشجونشان دادند که ) 1392(اوغلی و همکاران ). 2007
 31ایسکندر که یدرحال .استبیشتر  ها آنپیشرفت تحصیلی  جهیدرنتو ارند د يتر نییپا يورز
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هـر چـه قـدر     و ؛ي وجود نداردناکارآمدي و کار اهمالهیچ ارتباطی میان  دیگو یم) 2011(
بیشتر باشـد مشـکالت سـالمت عمـومی      انیدانشجومیزان تعلل و تعویق در کارها در بین 

  ).1392ن، و همکارا نژاد یاسمی( بیشتر است ها آن
 میـزان  بـین  شـده  افـت ی هـاي  تفـاوت  )1390( انیسـپهر اسـت در پـژوهش    ذکـر  قابل

. نبـوده اسـت   معنـادار  هـا  آن تحصـیلی  رشـته  اسـاس  بـر  ویانجدانش تحصیلی کاري اهمال
کلینـگ  ( داردي و رضـایت از زنـدگی   ریادگیـ  ي در دانشگاه بستگی بـه نمـرات،  کار اهمال
 در مطالعات خود بیان کردنـد ) 1387( یدهقانو  يچار نیحس). 2011و همکاران،  32سیک

 و مطیعـی،  کاري تحصیلی کمتـري برخـوردار هسـتند    که دختران نسبت به پسران از اهمال
 مـدیریت  فراشـناختی،  دهی خودنظم راهبردهاي اند که نشان داده) 1390( صادقی و حیدري

 کاري اهمال کننده ینیب شیپ معناداري طور به خودتنظیمی براي تالش و مطالعه مکان و زمان
  .هستند تحصیلی

ولـی   باشـد  یمـ ي کـار  اهمـال  علت که کمبود انگیزه، اند دادهنشان  نیهمچن ،ها پژوهش
ي هـا  پـژوهش  .دهنـد  یمـ را به مسائل اجتماعی ربـط   آن) 2013( همکارانکلینگ سیک و 

نشـان داد  ) 2012( 33کالرینا مثالًي بودند کار اهمالپیشین درصدد یافتن راهی براي کاهش 
  .شود ي میکار اهمالحمایت از دانشجویان باعث کاهش 

  
 مبانی نظري مربوط به متغیرهاي پژوهش انگیزش تحصیلی

 دسی و در این پژوهش، مبناي نظري متغیر انگیزش تحصیلی و پیامدهاي آن نظریه
 ملهج از افراد طبق این نظریه،. است نظریه خودتعیینی مشهور به است که) 2000( 34ریان

 با جهت گیري افراد. می گیرند قرار انگیزشی جهت گیري نوع در سه آموزان دانش
که  زمانی افراد. انگیزش بدون افراد بیرونی و انگیزشی گیري جهت با افراد درونی، انگیزشی

 دهند نمی اجازه یعنی کنند؛ پیدا می نظم درون از هستند درونی انگیزش گیري جهت با
یادگیرندگان  بنابراین،. بگذارند قابل توجهی اثر بر عملکردشان ونیبیر عوامل یا دیگران
 ترس یا رضایت براي نه خوانند، درس می درونی لذت کسب براي درونی، انگیزش داراي

 بر که هستند هم دیگري افراد). بد نمره گرفتن از ترس مثالً( عوامل دیگر یا و دیگران از
 دانند؛ بودن نمی خودمختار یا خودتعیینی شایسته را خود کرده، بیرونی عمل انگیزش اساس
 احساس و شخصی رضایت به تا دارند توجه بیشتري دیگر افراد و بیرونی عوامل به یعنی
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 و تکلیف بر تمرکز به جاي بیرونی انگیزشی گیري جهت با افراد بنابراین،. لذت خود
مقابل  در اجتماعی تنبیه یا پاداش نوعی انتظار در کار، خوب یک انجام از رضایت احساس

افراد  مانند انگیزش بدون افراد که گفت باید سرانجام. هستند تکلیف انجام عدم یا انجام
 این. دانند نمی خودمختاري خودتعیینی یا شایسته را خود و بوده بیرونی انگیزش داراي
. اند دهرها کر را آن انرژي و وقت صرف و تکالیف انجام تالش براي مدتها از بعد افراد

 درماندگی احساس ها موقعیت در که پایین است چنان آنان در کنترل و شایستگی ادراك
 شان شکست و ها و موفقیت است فایده بی کارهایشان که اند کرده پیدا آنان باور. کنند می

 میان در بر یادگیري مؤثر شرایط از طبق این نظریه، یکی .نیست خودشان کنترل تحت
 افت همچون مشکالتی آموزشی نظام در وقتی .است تحصیلی گیزشان یادگیرندگان،
 در. می شود یاد علل مهم از یکی عنوان به یادگیرنده، انگیزش از دهد، می تحصیلی رخ

انگیزش  یا تحصیلی انگیزش قبیل از مختلفی به تعابیر انگیزش، آموزشی کاربردهاي
 بیرونی گاهی و درونی گاهی را شاین انگیز منبع صاحبنظران و کنیم می برخورد یادگیري

  .)2010 کالرك،.(دانند می
  

  اهمال کاري تحصیلی
 یعنی کنند، می تبیین تنبیه و تقویت مفهوم اساس بر را کاري اهمال رفتاري، هاي نظریه

 چنانچه بنابراین،. دارد آن انجام از بیشتري تقویتی اثر فرد براي کار انداختن تعویق به
طبق این دیدگاه،  .کنند می اهمال آن انجام در باشد، نداشته فوري مدپیا فرد براي فعالیتی

در . برخی دیگر معتقدند تعلل یک مشکل شناختی است. تعلل یک مشکل رفتاري است
منطقی در مورد چگونگی شرایط و  این دیدگاه، مبناي تعلل، افکار و باورهاي غلط و غیر

در این . تعلل یک مشکل انگیزشی استبه اعتقاد برخی محققان، . هاست نتایج فعالیت
دیدگاه، تعلل می تواند یک عادت باشد که در نهایت به کاهش انتظار خودکارآمدي فرد 

در این . به تعلل به عنوان یک اختالل شخصیتی نیز نگریسته شده است. شود منجر می
کار، ارادگی، نداشتن پشت هایی چون بی با ویژگی(دیدگاه تعلل به عنوان ضعف وجدان 

شهنی ییالق و همکاران، (شناخته شده است ) تنبلی، عدم توجه و ضعف قدرت طلبی
   ). 2007 ، 35؛ اسجوارتز2006
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  فرسودگی تحصیلی
 38وجکسون ماسالخ از نقل ؛1976 ،37ماسالخ ؛ 1984 ،36فاربر( پژوهشگران نظر طبق

 ،40فاربر( شد ارپدید) 1974( 39فریودنبرگر پیشگام کارهاي خاطر به ، فرسودگی)1981،
 و شواب چون؛ محققانی کار با 1980 دهه از فرسودگی تجربی مطالعه و ،)1991

 فرسودگی  مفهوم آن از پس گردید و آغاز) 1981( جکسون و ماسالخ ،)1982( 41ایوانیچی
 فرسودگی). 1981 جکسون، و ماسالخ( شد عمومی تر ماسالخ فرسودگی سیاهه توسعه با

 .است بدهند، انجام باید آنها که آنچه و هستند افراد آنچه بین مانینابسا شاخص نمایانگر
 نزولی مارپیچی در را افراد و کند، می رشد زمان طی در پیوسته و تدریج به که عارضه اي

به نقل از هاشمی،  1997 لیتر، و ماسالخ( رسد می نظر به دشوار آن بهبود که دهد می قرار
  ).1392بذرافکن و عزیزي،

کـه   دهـد  یمـ در زمینه این متغیرها نشـان   بررسی پیشینه نظري و تجربی کلی، طور به
. تحصـیلی رابطـه داشـته باشـند     تواننـد بـا فرسـودگی    ي مـی کار اهمال وانگیزش تحصیلی 

 مزمن استرس سندرم حاصل که هیجانی و ذهنی خستگی از حالتیتوان را می 42فرسودگی

 و وظایف دادن انجام براي الزم منابع فقدان و زمانی محدودیت ،فشار نقش، گرانباري مانند
 خستگی منفی حالت دیگر، یک سوي از .)1388عامی، ن(تعریف نمود  است محوله تکالیف

حیاتی و (است  همراه شده کار از شکست عمیق حس با که است یذهن و هیجانی فیزیکی،
ـ پ سـترش گ آموزشی هاي بافت و ها موقعیت به فرسودگی متغیر ).1391همکاران،   داکردهی

 و ساووالینن آرو، -سالمال( شودمی برده نام 43تحصیلی فرسودگی عنوان با آن از که است
 اشتیاقی بی مانند عالئمی معموالً دارند تحصیلی فرسودگی که افرادي .)2008 ،44هولوپاینن

 مشـارکت  درس، هـاي  کالس در مستمر حضور ادامه در ناتوانایی درسی، مطالب به نسبت

 یناتوان احساس و درسی هاي فعالیت در معنایی بی احساس کالسی، هاي فعالیت در ننکرد
 و 46گـان  ،45ژانـگ ، بـه گفتـه   )1388نعامی، ( نندکمی تجربه را درسی مطالب فراگیري در

 تقاضاها خاطر به احساس خستگی دانشجویان، در میان فرسودگی تحصیلی) 2007( 47چام

 و فـرد  تکـالیف درسـی   بـه  عالقـه  بـدون  و بدبینانـه  حس یک تحصیل، داشتن الزامات و
همچنین پیکاسـکیت، زوکاسـکین و    .باشد یم دانشجو یک عنوان به یستگیشا عدم احساس
این احساس را شامل خستگی بیش از حد به خـاطر انتظـارات مدرسـه،    ) 2011( 48رایزین

و  داننـد  یمدرسه مدر  ها آندیدگاهی که افراد نسبت به مدرسه دارند و احساس ناکارآمدي 
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 اجـاروي،  تـانر،  تـاپینن . )2004، 49یانـگ ( شود یم انیدانشجومنفی بر پیشرفت  ریتأثباعث 

 نتیجـه  ایـن  بـه  فرسـودگی  مـورد  در خود تحقیقات در) 2005( 50جاپینن کالیمو و وانانن،

 از بـیش  کـار  :از انـد  عبارت که دارند نقش فرسودگی ایجاد در اي عمده عوامل که رسیدند

 فقـدان  و هـا  ارزش تضـاد  کـافی،  اجتماعی حمایت فقدان پاداش، فقدان کنترل، فقدان حد،

  .انصاف و عدالت
ي هـا  نظـام همواره مورد توجه و عنایـت خـاص    تحصیلی فرسودگی ،به اینکه توجه با

 در و با وجود اینکه، تحقیقات زیادي در مورد آن انجام نشده است لذاآموزشی قرار داشته، 

 متوسـط  سطح داراي که دانشجویان اند داده نشان پیشین هاي ان در پژوهشمحقق زمینه این

 مرداك، کالرك؛ به نقل از 1981، 51کافري و ونارونس پاینز،( فرسودگی هستند باالي به رو

 .سـازد  یمضروري  راپژوهش  این انجام زمینه این در پژوهش کمبود ).2008، 52کوتینگ و
 به تحصیلی فرسودگی) 2005( تانر و همکاران تاپیننو ) 2007( 53هاکانین و آهوالبه گفته 

و ) 2004( 54دابسـون  و همفیـل  سـانتن،  هـاي بـودرآ،   یافتـه  طبقشود و  می منجر افسردگی
 فرسـودگی  آن، تبـع  بـه  و اندازه از بیش استرس که دانشجویانی) 1390( یمکتبحیدري و 

 از را ذهنی و عاطفی انی،جسم هشداردهنده عالئم است ممکن کنند یم تجربه را تحصیلی

 مسخ ،56هیجانی خستگی را فرسودگی عالئم) 2011( 55رابرتسونا و واتزا .دهند نشان خود

 انیدانشجونگرش ) 2013( 59کاپري گفته به .دانندمی 58شخصی عملکرد افت و 57شخصیت
 مـؤثر  شـان  یلیتحصـ بینی موفقیـت   آنان و سطح فرسودگی در پیش خودکارآمدي باورهاو 

  .است
 در تحصـیلی دانشـجویان   فرسـودگی  دربـاره  توان بیان کرد که پژوهش ی میطورکل به

 پدیدار آموزش عالی بخش در تحقیق دارآینده هاي حیطه از عنوان یکی به تواند می دانشگاه

 دامنـه  فهـم  در کلیـدي  عامـل  یـک  اسـت  دانشـجویان ممکـن   تحصـیلی  فرسودگی .گردد
بنـابراین انجـام    ؛باشـد  هاآن ي تحصیلیها سال طول رد دانشجویان رفتارهاي از اي گسترده
 کـه  اي نکتـه  .رسـد  مـی  نظر به الزم شناختی روان متغیر این با رابطه در بیشتر هاي پژوهش

از  کـه  اي سـاده  بسـیار  تعریف برخالف که است این کرد اشاره آن به باید مؤکد صورت به
 عنـوان  بـه  رفتـاري  علـوم  هـاي  سازه و ها پدیده سایر همچون اما شود، می ارائه کاري اهمال
و  اسـت  متعـددي  علـل  و گونـاگون  جوانـب  داراي جـه ینت در و پیچیده طبیعی، هاي پدیده

 دانشجویان از که هستیم شاهد موارد از بسیاري در که شود یم معلوم اینجا از آن پیچیدگی
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متعهـد   خـود  بـا  کـه  بـار  هـر  اما هستند، خسته و ناراضی شدت به خود کارانهاهمال رفتار
رفتارهـاي   بـه  هـم  باز نیندازند، تعویق به لحظات آخرین تا را خود امور دیگر که شوند می

آن در پیامـدهاي   لیتحصـی  انگیـزه  همچنـین شناسـایی  . دهنـد  مـی  ادامـه  خود کارانه اهمال
 آموزشی خود هاي برنامه اجراي و ریزي برنامه ،طرح در تا کندمی کمک اساتید بهیادگیري 

 هـاي  بهتـرین برنامـه   و تـرین  غنـی  حتی که است بدیهی. گیرند کار به را بهتري هايروش

 نخواهنـد  را الزم کـارایی  دانشجویان انگیزه میزان شناخت بدون شده سازماندهی آموزشی

از این رو محقق این پژوهش تصمیم گرفت با توجه بـه شـواهد نظـري و تجربـی     . داشت
ن مـدل فرضـی مربـوط بـه انگیـزش تحصـیلی و       فراهم شده براي متغیرهاي فوق، به آزمو

دانشـجویان دانشـگاه یـزد     در) 1 نمـودار (فرسودگی تحصیلی با میانجیگري اهمال کـاري  
  .بپردازد

 

  

  مدل مفهومی پژوهش -1 نمودار
  

  :ي زیر استها سؤالبه دنبال پاسخ به  حاضراز این رو پژوهش 
و اهمال کاري تحصیلی  شیزیانگ یبیزش درونی، بیرونی، کدامیک از متغیرهاي انگ -1

 بینی نمایند؟ می توانند فرسودگی تحصیلی را پیش

ي کار اهمال توانند یمکدامیک از متغیرهاي انگیزش درونی، بیرونی و بی انگیزشی  -2
 ی نمایند؟نیب شیپتحصیلی را 
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انـواع انگیـزش   ي  رابطـه ي در ا واسـطه  عنوان به تواند یمي تحصیلی کار اهمالآیا  -3
  تحصیلی با فرسودگی تحصیلی قرار گیرد؟

  
  روش

معادالت  یابی با آزمون مدل همبستگی-از نوع توصیفی حاضر روش پژوهش
متغیرها  میرمستقیغکه به بررسی رابطه ساختاري علّی مستقیم و  باشد یم ۶٠ساختاري

  .پردازد یم
  
  

  شرکت کنندگان پژوهش
شجویان دختر و پسر دانشگاه یزد در نیمسـال دوم  جامعه آماري پژوهش شامل کلیه دان

ي تصـادفی  ا خوشهي ریگ نمونهاز این جامعه به روش  که ؛شامل بود 92-93 یلیتحصسال 
ها را نفر که پرسشنامه 15که از این تعداد،  نمونه انتخاب شدند عنوان بهدانشجو  395تعداد 

 دند و در نتیجه، تعداد افراد نمونه،ناقص تحویل داده بودند، از تحلیل اصلی کنار گذاشته ش
از تمـامی  . رسید) پسر 119دختر و  261(دانشجوي کارشناسی و کارشناسی ارشد  380به 

ي توصـیفی ایـن   هـا  افتـه طبـق ی . انتخـاب شـد  ) دانشـجو  76(به تعداد مساوي  ها دانشکده
  .سال بود 24پژوهش، میانگین سنی این دانشجویان برابر 

  
  ابزارهاي پژوهش

  61انگیزش تحصیلی رسشنامهپ -1
به منظور تشخیص نوع  62توسط والرند 1992مقیاس انگیزش تحصیلی در سال 

مقیاس . آموزان از زبان فرانسه به انگلیسی ترجمه شدانگیزش تحصیلی دانشجویان و دانش
و سه بعد اصلی انگیزش یعنی  شده یطراحی میخودتنظانگیزش تحصیلی بر اساس نظریه 

 نیا .دهدرا مورد بررسی قرار می 65انگیزشیو بی 64، انگیزش بیرونی63انگیزش درونی
، 66دانستن(مربوط به بعد انگیزش درونی  ها آنمورد  3زیر مقیاس است که  7آزمون داراي 

تا مربوط به بعد انگیزش بیرونی  3، )68و تجربه محرك 67حرکت در جهت پیشرفت
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و یک زیر مقیاس مربوط به بعد ) 71یو تنظیم بیرون 70یفکن درون، 69همسان کردن(
عبارت به هر زیر  4عبارت است و  28مقیاس انگیزش تحصیلی داراي . انگیزشی است بی

ی است و آزمودنی باید در یک ده خودگزارشاین آزمون یک ابزار . مقیاس اختصاص دارد
هاي  رتمشخص سازد که هر یک از عبا) 7=کامالًتا  1=اصالًاز (اي  درجه 7مقیاس لیکرت 

؛ به 1379(از لحاظ روایی، باقري  .ذکر شده تا چه حد دلیل رفتن وي به دانشگاه هستند
روایی سازه این پرسشنامه را به روش تحلیل عاملی ) 1390نقل از پریشانی و همکاران، 

ضریب آلفاي کرونباخ زیر  )1992( والرند از لحاظ پایایی،. اند دادهتأییدي مورد تأیید قرار 
ضریب . گزارش کرده است 86/0تا  83/0هاي پرسشنامه انگیزش تحصیلی را بین  مقیاس

هاي آزمون انگیزش تحصیلی در فاصله یک یی زیر مقیاسآزما بازپایایی حاصل از روش 
پایایی این ابزار به روش  حاضر، پژوهشدر  .گزارش شده است 83/0تا  71/0ماه نیز بین 

   .به دست آمد 84/0آلفاي کرونباخ 
  72يکار اهمالپرسشنامه -2

 ریتأخی مقیاس معتبري است که براي تشخیص دالیل آموزش يکار اهمالمقیاس 
ی سؤال 35ابتدا فرم ) 1991( 74تاکمن ).2012، 73یسلی( ردیگ یمی قرار بررس موردی آموزش

ی تک عاملی سؤال 16دانشجو، فرم  183را ساخته و سپس با انجام تحلیل عاملی بر روي 
در حال حاضر . آورد به دسترا  86/0) آلفاي کرونباخ(ی به روش همسانی درونی با پایای
 4 تا 1گذاري آن از شماره ي است و نمرها نهیچهارگزعبارت  16داراي  پرسشنامهاین 

و  "3"، تا حدودي مطمئن نیستم"2"مطمئنم ، تا حدودي "1"مطمئنم  کامالً صورت به
 سؤاالتها، از مجموع نمرات  گذاري گزینهاز نمرهپس . باشد می "4"مطمئن نیستم کامالً

تر  متغیر است و نمره پایین 64تا  16دامنه نمرات بین . شود یمنمره کل پرسشنامه محاسبه 
معکوس  صورت به 16و  14، 12، 7 سؤاالت. کاري است به معناي گرایش بیشتر به اهمال

و  75در پژوهش استوبر. است 40/0میانگین نمرات براي دانشجویان . شوند گذاري می نمره
نفري دانشجویان انجام گرفت روایی همگراي این  185که در یک نمونه ) 2001( 76جورمن

و افسردگی بک و  اضطرابي ها پرسشنامهپرسشنامه از طریق تعیین همبستگی این ابزار با 
این . ستآمده ا به دست 32/0و  32/0، 3/0پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا به ترتیب 

ضریب  همچنین،. اند آورده به دست 92/0محققان ضریب آلفاي کرونباخ این پرسشنامه را 
که نمایانگر پایایی  آمده دست به 90/0) 1991(آلفاي کرونباخ پرسشنامه توسط تاکمن 
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  .است آمده دست به 86/0پایایی این ابزار  نیز، پژوهشدر این  .ابزار است قبول قابل
  
  سودگی تحصیلیپرسشنامه فر -3

اند و سه حیطه فرسودگی ساخته) 2007( 77فلیکااس و ساالنووا، این پرسشنامه را برسو
 15پرسشنامه مذکور . سنجد یمعالقگی تحصیلی و ناکارآمدي تحصیلی را تحصیلی، بی

موافق توسط  کامالًتا  مخالف کامالًاي درجه 5ي لیکرت بند درجهعبارت دارد که با روش 
 و 82/0، 70/0پایایی این ابزار را سازندگان آن به ترتیب . بندي شده استدرجه هاآزمودنی

را محققان  پرسشنامهروایی سازه . اندبراي سه حیطه فرسودگی تحصیلی محاسبه کرده 75/0
هاي برازندگی تطبیق، شاخص  که شاخص اند نمودهي محاسبه دییتأبا روش تحلیل عاملی 

ي آن مطلوب برار میانگین مجذورات خطاي تقریب را برازندگی افزایشی و شاخص جذ
همچنین  ).1388؛ نعامی، 1389؛ عزیزي ابرقویی، 2007برسو و همکاران، (اند  گزارش کرده

باال گزارش شده است و ) 1391(پایایی این ابزار توسط بدري گرگري و همکارانش 
 رانهمکا و آرو-المالس و) 2002(همکاران  و 79سکافلیا) 2000( 78سـیکر و نـیدبولس، 

ها مقیاس و پایایی خرده مقیاس کل ايبر هشد محاسبه اییـپای هـک دادند ننشا) 2009(
، براي 79/0پایایی این پرسشنامه را براي خستگی تحصیلی ) 1388(نعامی . مناسب است

این محقق ضریب اعتبار . ، محاسبه کرده است75/0، و براي ناکارآمدي 82/0عالقگی  بی
هاي فشارزاهاي دانشجویی  این پرسشنامه را از طریق همبسته کردن آن با پرسشنامه) یروای(
به دست آورده است که به ترتیب ) 1388؛ به نقل از نعامی، 1374شهري،  پوالدي ري(

در این پژوهش، . دار است معنی p>001/0محاسبه شده که در سطح  45/0و  42/0، 38/0
براي بررسی روایی نیز از . به دست آمد 82/0کرونباخ پایایی پرسشنامه به روش آلفاي 

هاي برازش حاکی از اعتبار مناسب این  روش تحلیل عاملی تأییدي استفاده شد که شاخص
  .) =96/0NFI= ،98/0IFI= ،04/0RAMSEA(ابزار بود 

  

  ها افتهی
 و توصـیفی  آمـار  هـاي  شـاخص  اسـاس  بـر  پـژوهش  هـاي  یافتـه  شامل قسمت این
  .است نباطیاست هاي تحلیل

  ي توصیفیها افتهی) الف
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 در را هـا  آزمـودنی  معیار انحراف و میانگین شامل توصیفی، هاي شاخص 1 جدول 

 .دهد یم نشان کل نمونه در پژوهش، متغیرهاي
  

  )=380n(معیار متغیرهاي پژوهش  انحراف و نیانگیم  -1جدول
  انحراف معیار  میانگین  متغیرها

  13/9  05/42  دگی تحصیلیفرسو-1
  46/8  16/39  کاري اهمال -2

  42/13  40/51  انگیزش درونی -3
  83/13  11/56  انگیزش بیرونی -4

  93/5  21/12  انگیزشی بی -5
    

نمـرات   )معیار انحراف(میانگین و  شود می مشاهده 1 شماره جدول در که طور همان
، انگیـزش  )46/8(و  16/39 یلیتحصـ کـاري   اهمـال  ،)13/9(و  05/42 یلیتحصفرسودگی 

ــی  ــی ) 83/13( و 11/56بیرون ــزش درون ــی) 42/13(و  40/51انگی  و 21/12انگیزشــی  و ب
  .است) 93/5(

  
  ي مربوط به آزمون مدل معادالت ساختاري پیشنهاديها افتهی) ب

علّـی انگیـزش درونـی، انگیـزش بیرونـی و       ٔرابطـه به منظور بررسی این نکته که مدل 
از باشـد،   هـا مـی   فرسودگی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه یزد برازنده داده انگیزشی با بی
یابی معادله ساختاري استفاده شد که نتایج این شیوه آماري در ادامه آورده  آماري مدل وهیش

شایان به ذکـر اسـت   . دهد بارهاي استاندارد شده این مدل را نشان می 2نمودار . شده است
مـدل نهـایی    در) ي تحصـیلی کار اهمالانگیزش بیرونی به سمت ( که مسیرهاي غیر معنادار

ي آماري بعد از حذف مسـیرهاي غیـر معنـادار انجـام     ها شاخصو محاسبه  اند شدهحذف 
  .گرفته است
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**P<0/01 ،*P<0/05 

  انشجویانضرایب استاندارد شده مدل فرضی عوامل مؤثر بر فرسودگی تحصیلی د -2نمودار 
  

ي برازنـدگی مـدل پیشـنهادي در    ها شاخصبر اساس نتایج محاسبات مربوط به مدل، 
  .نشان داده شده است 2جدول 
  

  ي نیکویی برازش مدل پیشنهادي تحقیقها شاخص).  2(جدول 
  مقدار  شاخص
  2χ(  420/1(آزمون نیکویی برازش مجذور کاي 

  df(  1(درجه آزادي 
  p(  23/0(ارزش 

  CMIN/df(  42/1(کاي به درجات آزادي  نسبت مجذور
  GFI(  999/0(شاخص نیکویی برازش 

  AGFI(  98/0(شاخص نیکویی برازش تعدیل یافته 
  NFI(  997/0(شاخص استاندارد شده برازش 

  TLI(  99/0(لوئیس  –شاخص برازش غیر نرم یا شاخص تاکر 
  CFI(  999/0(شاخص برازش تطبیقی 

  RMSEA(  033/0(قریب ریشه میانگین مجذور خطاي ت
  PCLOSE(  43/0(احتمال نزدیکی برازندگی 
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تـوان بـه تنهـایی     ها را نمی این شاخص )1388(و کالنتري ) 1387(طبق دیدگاه هومن 
اگر مجـذور کـاي از   . ها را باید در کنار یکدیگر تفسیر کرد دلیل برازندگی دانست، بلکه آن

باشـد بـر    2بـه درجـات آزادي کمتـر از     لحاظ آماري معنادار نباشد و نسـبت مجـذور کـا   
شـود ایـن    گونه که در جدول فوق مشاهده مـی  کند، همان برازندگی مناسب الگو داللت می

 90/0بزرگتـر از  TLIو   CFI،GFI ،AGFI ،NFIهـاي   اگر شـاخص . است 2مقدار کمتر از 
شـاهده  گونه که در جدول فوق م همان. باشد بر برازش مناسب و مطلوب مدل داللت دارند

و  RMSEAهمچنـین، شـاخص   . هسـتند  9/0تـر از   ها همگـی بـزرگ   شود این شاخص می
. دهند که الگوي اصلی از برازش مناسبی برخوردار است احتمال نزدیکی برازندگی نشان می

زمانی که مقدار این آماره . باشد ریشه میانگین مجذور خطاي تقریب می RMSEAشاخص 
در صورتی که . هد که مدل از برازش خوبی برخوردار استد باشد، نشان می 05/0کمتر از 

باشـد بـرازش    1/0تـا   08/0باشد برازش قابل قبول، اگر بـین   08/0تا  05/0مقدار آن بین 
 RMSEAبـراي آزمــون  . باشـد، بـرازش ضــعیف اسـت    1/0تــر از  متوسـط و اگـر بـزرگ   

ضـیه صـفر را کـه    توان ایـن فر  وجود دارد که از طریق آن می PCLOSEاي به نام  مشخصه
RMSEA چنانچـه،  . تر از صفر نیست، آزمـود  بزرگPCLOSE  باشـد،   05/0تـر از   بـزرگ

طـور کـه در جـدول     همان. توان نتیجه گرفت که مدل از برازش مناسبی برخوردار است می
لـذا،  . اسـت  05/0تر از  شود احتمال نزدیکی برازندگیِ مدل پژوهش بزرگ فوق مشاهده می

  . برازش مناسبی برخوردار است مدل اصلی پژوهش از
بر اساس نتایج حاصل از آزمـون مـدل پـژوهش اثـرات مسـتقیم، غیرمسـتقیم، کـل و        

در پاسـخ بـه   . آورده شـده اسـت   3واریانس تبیین شده براي متغیرهاي پژوهش در جدول 
، )397/0(کنیم متغیرهاي انگیزش درونی  طور که در این جدول مشاهده می سؤال اول همان

بـر روي  ) 26/0(کـاري تحصـیلی    و اهمـال ) 382/0(انگیزشی  ، بی)139/0(بیرونی  انگیزش
لـذا،  . اثـر مسـتقیم دارنـد    05/0و  05/0، /05، 01/0فرسودگی تحصیلی به ترتیب در سطح 

توان نتیجه گرفت که تمامی این متغیرها در تبیـین فرسـودگی تحصـیلی نقـش مسـتقیم       می
ش درونی بیشترین اثر منفی و بی انگیزشی بیشـترین اثـر   دارند و از میان این متغیرها، انگیز

در ضمن میزان واریانس تبیین شده . مثبت را بر روي فرسودگی تحصیلی دانشجویان دارند
 . درصد است 41فرسودگی تحصیلی دانشجویان 

دهد اثر مستقیمِ انگیزش درونی  نشان می 3گونه که جدول  در پاسخ به سؤال دوم، همان
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 05/0و  01/0کاري تحصیلی به ترتیـب در سـطح    بر اهمال) 17/0(انگیزشی  و بی) -15/0(
تواننـد   این یافته نشانگر آن است که تنها انگیزش درونی و بی انگیزشـی مـی  . معنادار است
یلی را تبیین نمایند  و انگیزش بیرونی نقش معناداري در این مسـیر  کاري تحص متغیر اهمال

  . ندارد
  

  اثرهاي مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرهاي پژوهش بر یکدیگر -3جدول 
اثرهاي  متغیر

 مستقیم

اثرهاي 
 میرمستقیغ

واریانس تبیین  اثرهاي کل
 شده

   از تحصیلی يکار اهمال روي به
**15/0-  

-----  
*17/0 

  
 ------  
 ------  
 ---- 

  
*15/0-  

-----  
*17/0 

  
  
  

06/0 

  انگیزش درونی             
  انگیزش بیرونی              

  بی انگیزشی                

   به روي فرسودگی تحصیلی از
**397/0 -  

*139/0  
*382/0  

*26/0 

  
**039/0 -  

 -------  
*045/0  

 ------- 

  
**436/0 -  

*139/0  
*427/0  

*26/0 

  
  
  

41/0  
 

  انگیزش درونی              
  انگیزش بیرونی             
  بی انگیزشی                

  ي تحصیلی          کار اهمال
  باشد یممعنادار  01/0در سطح **

  باشد یممعنادار  05/0در سطح *
ي انواع انگیـزش   رابطهي تحصیلی در کار اهمالي گر واسطهمبنی بر نقش  3 سؤالدر پاسخ به 

و بررسی سه الگـوي  ) 1986( 80اي از روش بارون و کنی ا فرسودگی تحصیلی براي روابط واسطهب
داري مسـیرهاي   نیـز بـراي تعیـین معنـی    ) 1982( 81از آزمون سوبل. رگرسیونی استفاده شده است

متغیر انگیزش درونی و بی انگیزشـی بـر متغیـر فرسـودگی تحصـیلی از طریـق متغیـر         میرمستقیغ
که نتایج آن به دلیل طوالنی شـدن مقالـه در جـداول مسـتقل     (حصیلی استفاده گردید ي تکار اهمال

و ) -039/0(تنهـا انگیـزش درونـی     دهـد  یمـ نشـان   3کـه جـدول    گونـه  همان). ارائه نشده است
 میرمستقیغاثر   05/0و  01/0بر روي فرسودگی تحصیلی به ترتیب در سطح ) 045/0(انگیزشی  بی

ه به ضعیف بودن این ضرایب ذکر این نکته الزم است که اثرهاي غیرمسـتقیم  با توج. معنادار دارند
کـاري تحصـیلی بـر روي فرسـودگی تحصـیلی       اهمـال  واسـطه  بـه انگیزشـی   انگیزش درونی و بی
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  . باشد دانشجویان اگرچه معنادار اما بسیار کوچک می
  

  گیرينتیجه و بحث
رسودگی تحصیلی دانشجویان را بین انگیزش و ف نتایج تحقیقات گذشته، وجود رابطه 

درواقع این  دارد، وجود معنادار منفی رابطه ها آنهاي  زیر مقیاس نشان داده است که بین
. رگذارندیتأثی تحصیلی فرسودگ براند که متغیرهاي انگیزش تحصیلی  تحقیقات ادعا کرده

انگیزش  کند که فرض می که شدها در تحقیق حاضر مدلی پیشنهاد  این یافته اساس بر
مستقیم و  ریتأثکاري  بر اهمال) انگیزشی انگیزش درونی، انگیزش بیرونی، بی(تحصیلی 

تدوین  طراحی و از تحقیق پس نهایی هدف. آن بر فرسودگی اثر غیرمستقیم دارند واسطه به
متغیرها براي دانشجویان  بین روابط از دادن الگویی ساختاري پیشنهادي برازش مدل

 .برازش یافت مناسب کامل طور به مطالعه مدل پیشنهادي این در که بوددانشگاه یزد 
ي کار اهمال برانگیزشی  ، نتایج اثر مستقیمِ انگیزش درونی و بیرفت یمکه انتظار  گونه همان

انگیزشی و  انگیزش درونی، انگیزش بیرونی، بی نیهمچنتحصیلی را نشان دادند؛ 
ستقیم دارند و نیز اثر غیرمستقیم انگیزش ي بر روي فرسودگی تحصیلی اثر مکار اهمال

  . باشند یمانگیزشی  بر روي فرسودگی تحصیلی معنادار  درونی و بی
انگیزشی بیشـترین   انگیزش درونی بیشترین اثر منفی و بیاست، در این مدل  ذکر انیشا

ن نشا قبلی يها پژوهشي ها افتهی .اثر مثبت را بر روي فرسودگی تحصیلی دانشجویان دارند
 معنـادار  منفی رابطهانگیزش تحصیلی  و تحصیلی فرسودگی هاي زیر مقیاس بین که اند داده

فرسـودگی  انگیزش درونی بـاالتري داشـته باشـند     ، هر چه افرادگرید عبارت به دارد، وجود
با فرسودگی تحصیلی مثبت اسـت بـه    ٔزهیانگ یبهمچنین رابطه . تري دارند تحصیلی پایین

 رانهمکـا  و آرو -این نتایج با پـژوهش سـالمال   که ؛ترند انگیزه فرسوده بی این معنا که افراد
 .همخـوانی دارد  )1386(و حافظی و همکـاران  ) 1391(گرگري و همکاران  ، بدري)2009(

 جـه یدرنتگـذارد،   مـی  ریتـأث  تحصـیلی  پیشـرفت  عملکـرد و  بـر  انگیزشـی  عوامل ،ازآنجاکه
 و عظیمـی، ) 1392(، تـوکلی  )2008( 82نامیکیارا و . دهد فرسودگی تحصیلی را کاهش می

ي خـود در ایـن زمینـه نتـایج مشـابهی را بـه دسـت        ها پژوهشنیز در ) 1392(زوار  پیري،
بدون شک دلیل چنین روابطی را بایستی در ویژگی هاي دانشـجویان بـا انگیـزش     .آوردند

ن بـر  این دانشـجویان بـه دنبـال کسـب شایسـتگی و تسـلط یـافت       . درونی باال جستجو کرد
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موضوعات درسی هستند، در مسیر یادگیري خود بیشتر از راهبردهاي یـادگیري و مطالعـه   
سازنده استفاده می کنند، براي کسب موفقیت احساس مسئولیت می کننـد، پشـتکار بـاالیی    

چنـین ویژگـی هـایی منطقـی     . دارند و در صورت شکست تالششان را دو چندان می کنند
ان به دنبال مکانیسم هاي تعلل ورزي نباشـند و همچنـین   است که سبب شود این دانشجوی

در حالی که دانشجویان داراي انگیزش بیرونی باال و . کمتر دچار فرسودگی تحصیلی گردند
همچنین آنهایی که انگیزه کافی ندارند بیشتر اهدافشان معطوف به عوامـل بیرونـی از قبیـل    

. حتی گریز از عواقب شکست مـی باشـد  کسب نمره، سر شدن، تأیید استاد یا دوستان و یا 
این دانشجویان به جاي تمرکز بر یادگیري عمیقِ موضوعات درسی به دنبال برآورده کـردن  
اهداف آنی و ساده هستند و زمانی که متوجه شوند چنین اهدافی در محیط هاي دانشگاهی 

شـرایط  هاي تعلل ورزي روي می آورند و تحـت چنـین     ارزشمند نیست شاید به مکانیسم
بدون شک، این نوع جهت گیري ها و . خودساخته بیشتر مستعد فرسوده شدن خواهند بود

متعاقباً احساسات منفی تحصیلی حاصل از آن به صورت چرخه اي به فرسودگی تحصیلی 
همانگونه که نتایج این پزوهش نیز نشان داد این وضعیت می تواند براي . بیشتر می انجامد

زیـرا اینگونـه دانشـجویان تمایـل     . تر گـردد   انگیزگی تحصیلی وخیمدانشجویان داراي بی 
  چندانی براي صرف وقت و انرژي جهت انجام تکالیف درسی ندارند و حتـی تصـور مـی   

برخی از آنهـا در  . کننند توانایی الزم براي تالش و کوشش در پیشبرد امور تحصیلی ندارند
کنند مطالب درسی فواید و   احساس میفهم اهمیت و فواید تکالیف درس نیز عاجزند و یا 

کـاري    تواند بستري براي اهمال  ها می  بدون شک اینگونه ویژگی. کاربردهاي الزم را ندارند
  .تحصیلی و متعاقباً فرسودگی تحصیلی فراهم سازد

 یخســـتگ  کــه نمودنــد گــزارش) 2002( همکــاران و یاســکافل در همین راستا،
 ینیبــدب  مدرســه،  فیتکــال  انجـام  بـه  نسبت یمنف يها احساس اب آموزان دانش یجــانیه

ـ کفا بااحسـاس  نییپـا ییکـارا احساس و مدرسه به نسبت ییمعنا یبـ بااحساس  يمنـد  تی
ـ  و عالقه یب درس به نسبت که ي یادگیرنده که معنا نیا به. است ارتباط در نییپا ـ انگ یب  زهی

ـ ا و کند ینم تالش یکاف اندازه به احتماالً باشد،  شیافـزا  بـه  خـود  نوبـه  بـه  تـالش  عـدم  نی
ـ انگ شیافزا موجب که یعوامل نیبنابرا شد؛ خواهد منجر یلیتحص یفرسودگ  عالقـه  و زهی

 یفرسـودگ  تواند یم شود، یم او توان حد در فیتکل خواستن و آموز دانش قیتشو درس، به
 که ادگیرندگانیی) 1391( یضراب و يمهدو ،يگرگر يبدر گفته به. بخشد بهبود را یلیتحص
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ایـن   کـه  دارنـد  يمتعـدد  يهـا  ارزش و انتظـارات  اهـداف،  هستند چندگانه زشیانگ يدارا
 .شود یم یلیتحص يها تیفعال به شتریب عالقه و ییکارا احساس يبرا ها آن زشیانگ موجب 

 رتـ  فیضع باشد، انگیزش تحصیلی بیشتر ناکارآمدي تحصیلی و یعالقگ یب خستگی، هرچه
افـزایش   را دانشـجویان  توان انگیزش تحصیلی می عوامل این کاهش با ابراینبن شد، خواهد

  .داد
انگیـزش درونـی و بـی انگیزشـی      میرمسـتق یغذکر این نکته نیز الزم است که اثرهـاي  

ي تحصیلی بر روي فرسودگی تحصیلی دانشجویان نیز معنادار اما بسیار کار اهمال واسطه به
 راي تحصیلی تا حدودي نقـش واسـطه   کار اهمالگفت که  توان یم رو نیازا. باشد یماندك 

یـا  . کننـد  یمی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان ایفا زگیانگ یبرابطه انگیزش درونی و  نیب
گفت که انگیزش درونـی و بـی انگیزشـی عـالوه بـر اثـر مسـتقیم،         توان یم، گرید عبارت به

روي فرسـودگی تحصـیلی    میرمسـتق یغي تحصیلی تا حدودي اثـر  کار اهمالگري  باواسطه
کـاري را نیـز بـه میـزان      توانـد اهمـال  همچنین افزایش انگیزه درونی مـی دانشجویان دارد، 

، موسـوي و  )2010( 83راك و دانبا نتایج تحقیقات  ها افتهکه این ی توجهی کاهش دهد قابل
این پژوهش تلویحـات نظـري و عملـی     .همخوانی دارد) 1388(کرمی و ) 1392( همکاران

دوم، . کنـد  یمـ نخست آنکه انگیزش تحصیلی از یک ساختار سه عاملی تبعیت : می داردمه
سـوم  . ي فرسودگی تحصیلی دانشجویان دارنـد رو بر میرمستقیغمستقیم و  ریتأثاین عوامل 

ي فرسودگی دانشجویان رو برتا حدودي  تواند یم ي از انگیزشریرپذیتأثي ضمن کار اهمال
  .اثر بگذارند

 مهـار  یـا  گیـري  پـیش  منظـور  به باید اساتید و گردد معلمان می پیشنهاد تاراس همین در 

 دانشجویان و آموزاندانش سطح انگیزش الزم، شرایط آوردن فراهم با فرسودگی تحصیلی،

 شخصـی  موفقیـت  بـا  کـه  کرد ها محول آن به را تکالیفی توانمی منظور نیبد .ببرند باال را

 حـس  خودشان، مشابه با و مناسب الگوهاي آمیز موفقیت عملکرد با نمایش یا باشد؛ همراه

 باشد يا گونه به باید ها دانشگاهدرسی  ریزي برنامه همچنین،. داد کاهش را ها آن کاري اهمال

و  تـدریس  بـراي  کـافی  اهمیـت  از و شده دانشجویان توجه جلب مطالب باعث محتواي که
 يهـا  برنامـه  در ممکن جاي تا تید بایداسا ضمناً، .باشد برخوردار روزمره زندگی در کاربرد
 ؛کنند اجتناب تغییر و غیرقابل خشک هاي برنامه اعمال از و باشند پذیرخود انعطاف کالسی
 صورت به درسی، مطالب ارائه و طراحی مثال عنوان به آموزان، دانش در عالقه ایجاد با بنابراین



  

  ي دانشجویان       کار اهمالي ا واسطهعلّی تأثیر انگیزش تحصیلی بر فرسودگی تحصیلی با نقش   مدل   146

 در ارزشمندي حس ایجاد و نیز ددارن عالقه که يا رشته به ها آن هدایت همچنین و جذاب

 نحـوه  هرچـه  کـه  آنجا ازبخشید و  بهبود را آموزان دانش تحصیلی فرسودگی توان یم ها آن

 تر صریح و تر صمیمی بهتر، آموزان، و دانش دانشجویان با معلمان و اساتید ارتباط کارمندان،

 بایـد  نیبنـابرا  ؛تاس شوند، کمتر تحصیلی فرسودگی دچار دانشجویان که این امکان باشد،

  .باشد دانشجویان علمی سطح ارتقاي راستاي در تر و نزدیک تر، روابط مستحکم این
فرسـودگی معلمـان،    خصوص بهفرسودگی شغلی  يها طهیحتعداد زیادي پژوهش در  

بسـیار کمـی در حیطـه     يهـا  پـژوهش امـا   ؛پرستاران، دکترها، مدیران و غیـره وجـود دارد  
در  هـا  پـژوهش بیشتر در عین حال، . اند شده ییشناسادانشجویان فرسودگی دانش آموزان و 

بایـد بـه حیطـه     هـا  پـژوهش ایـن  . ز هسـتند کمورد فرسودگی تحصیلی بر دانشجویان متمر
 از حاضر پژوهش که داشت نظر در باید همچنین .آموزان دبیرستانی هم کشانده شود دانش

 در و کـرد  رعایـت  را احتیـاط  جانـب  ها داده نییتب و تفسیر در باید و است همبستگی نوع

همچنین، بـه دلیـل اهمیتـی کـه فرسـودگی       .شود بررسی متغیرها علی روابط آتی تحقیقات
 نـد یآ شیپـ ي آینده بـه مطالعـه بیشـتر عوامـل     ها پژوهششود در  تحصیلی دارد پیشنهاد می

پرداخته  ي جامعهها گروهبر آن و پیامدهاي این سازه در زندگی دانشجویان و دیگر  اثرگذار
  .شود
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 اساس بر یلیتحص يکار اهمال زانیم ینیب شیپ). 1387( وسفی ،یدهقان و ؛مسعود ،يچار نیحس

  .63-73 ،)4(2 آموزشی، يها نظام در پژوهش فصلنامه. يریادگی در یمیخودتنظ يراهبردها
). 1391( محسن ،ییابرقوي زیعز و ؛نیعابد ،يآهنگر ینیحس ن؛یعبدالحس ،یعگبه داوود؛ ،یتایح

 یلیتحص یفرسودگ با خودکارآمدي احساس و ريیادگی تجارب تیفیک ابعاد رابطه یبررس
 آموزش توسعه و مطالعات مرکز ٔفصلنامه دو تهران، ییطباطبا عالمه دانشگاه انیدانشجو

  .18-29 ،4 ارهشم ،3 سال ،یپزشک علوم
 یفرسودگ ،ییتنها احساس ،یفرهنگ هوش سهیمقا). 1390( نیغالمحس ،یمکتب و ؛نهیسک ،يدریح

  .45-57 ،9 شماره ،3 سال فرهنگ، و زن یپژوهش یعلم فصلنامه. یلیتحص
 فرسودگی و تحصیلی وجدان مقایسه). 1392( بهنام چماچایی، خشنودنیاي و ؛زهرا اوغلی،  رستم

 سال یادگیري، هاي ناتوانی فصلنامه. یادگیري یناتوان بدون و با آموزان دانش در تحصیلی
  .18-37 ،6 یاپیپ، 3 شماره دوم،

 تعلل نقش). 1392( سهیال اوغلی، رستم و ؛بابک رضازاده، توکل؛ زاده، موسی زهرا؛ اوغلی،  رستم



  
  

  149      ي دانشجویان کار اهمالي ا واسطهعلّی تأثیر انگیزش تحصیلی بر فرسودگی تحصیلی با نقش   مدل  

 دختر وزانآم دانش یخلق ییناگو ینیب شیپ در یفراشناخت يباورها و يگر میخودتنظ ،يورز
  .76- 96 ،2 شماره ،2 دوره مدرسه، شناسی روان مجله. متوسطه دوره

 مان؛یپ میکائیلی، احسان؛ صبوري، فاطمه؛ خردمند، اسماعیل؛ منور، آقایی شیوا؛ ،میالنی روشن
 وضعیت با آن ارتباط و تحصیلی انگیزش بررسی). 1390( مرتضی متذکر، و ؛سیما مسعودي،

. ارومیه پزشکی علوم دانشگاه پایه علوم مقطع پزشکی دانشجویان تحصیلی پیشرفت و فردي
  .357- 366 ،34 یدرپ یپ ،5 شماره ،9 دوره ه،یاروم ییماما و پرستاري دانشکده دوماهنامه

 یعلم فصلنامه. آن کننده ینیب شیپ عوامل و یتحصیل يکار اهمال). 1390( فیروزه سپهریان،
  .9-26 ،4 شماره ،7 جلد ،یشناخت روان مطالعات یپژوهش
). 1385( سیدعباس ،سالمتی و ؛جمال، حقیقی مهناز؛ هنرمند ،مهرابی زاده؛ منیجه ،شهنی ییالق

 آن کاهش بر رفتار مدیریت و رفتاري –بررسی شیوع تعلل و تاثیر روشهاي درمان شناختی 
، 3) 13. (مجله علوم تربیتی و روانشناسی اهواز. اهواز شهرستان دبیرستانی آموزان دانش در
30-1.  

رابطه بین خودکارآمدي کیفیت تجارب یادگیري با فرسودگی ). 1389(عزیزي ابرقویی، محسن 
 نامه انیپا: تهران). ره(تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی 

  .کارشناسی ارشد
 يریادگی و یلیتحص یفرسودگ رابطه). 1392( تقی زوار، و ؛موسی ري،یپ محمد؛ می،یظع

 درسی، ریزي برنامه در پژوهش. متوسطه دوره آموزان دانش یلیتحص عملکرد با یمیخودتنظ
  .116-128 ،38 یاپیپ ،11 شماره ،2 دوره ،10 سال

 و تحصیلی انگیزش قایسهم). 1393( بهجت ،یشیقر و ؛نیحس ،ییمهمو یمؤمن ن؛یحس ،یکارشک
 در پژوهش. سنتی ارزشیابی با توصیفی ارزشیابی مشمول پسر آموزان شدان زندگی کیفیت
 ،40 یاپیپ ،)13(11،)درسی ریزي برنامه -تربیتی علوم در پژوهش و دانش( درسی ریزي برنامه
114-104.  

 فرزاد، و ؛مهرناز ،يشهرآرا عباس؛ هومن، ن؛یپرو ور،یکد ؛یمحمدتق ،یفراهان جواد؛ ان،یکاوس
 پسر و دختر آموزان دانش یلیتحص زشیانگ بر مؤثر عوامل مطالعه). 1386( اله یول
 یروانشناس یپژوهش یعلم فصلنامه. 1383-84 یلیتحص سال در کشور سراسر يها رستانیدب

  .85-108 ،8 شماره. 2 سال. زیتبر دانشگاه
. در تحقیقات علوم اجتماعی و اقتصادي ي معادالت ساختاريساز مدل). 1388(کالنتري، خلیل 

  .فرهنگ صبا: تهران
 با یلیتحص) کارياهمال( يورز تعلل رابطه). 1392( مهناز شکري، و ؛طاهره بخت، یگلستان
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- 100 ،3 شماره ،2 سال ،یاجتماع شناخت یپژوهش یعلم فصلنامه دو. یفراشناخت باورهاي
89.  

 کارياهمال ینیب شیپ). 1390( السادات  رهمنصو ،یصادق و ؛محمود دري،یح حورا؛ ،یعیمط
. تهران شهر هاي رستانیدب اول هیپا آموزان دانش در یمیخودتنظ هاي مؤلفه اساس بر یلیتحص

  .49-70 ،8 سال ،24 شماره ،یتیترب یروانشناس فصلنامه
). 1390( محسن ،یعسکرشاه و ؛لقا فرخ ثروت، محمدحسن؛ احرامپوش، د؛یدسعیس مظلومی،

. پسر دانشجویان در بهداشتی پرخطر رفتارهاي با آن ارتباط و تحصیلی انگیزش یزانم بررسی
 نامه ژهیو ،3 شماره ،18 دوره. یزد صدوقی شهید پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی علمی مجله

  .184- 190 پرخطر، رفتارهاي همایش
 اساس بر انیودانشج یلیتحص يکار اهمال نییتب). 1391( مسعود ،يچارنیحس و ؛سارا ان،ینام

  .99- 128 ،14 شماره ،8 دوره ،یشناخت روان مطالعات مجله. کنترل هسته و یمذهب يباورها
دانشجویان  تحصیلی انگیزگی بی و یادگیري تجارب کیفیت بین ي رابطه). 1390(نعامی، عبدالزهرا 

 دوره. یادگیري و آموزش مطالعات ي مجله. اهواز چمران شهید دانشگاه ارشد کارشناسی

  .111-130، 2/61اول، پیاپی  شماره سوم،
 دانشجویان تحصیلی فرسودگی با یادگیري تجارب کیفیت بین رابطه). 1388( عبدالزهرا نعامی،

 و یتیترب علوم دانشکده یشناخت روان مطالعات. اهواز چمران شهید دانشگاه ارشد کارشناسی
  .117-134 ،3 شماره ،5 دور الزهراء، دانشگاه شناسی روان
: يورز تعلل در دانشجویان گرایی کمال سهم). 1392( منصور جوادي،حکیم و ؛منصوره نیکوگفتار،
 ،10 شماره ،3 سال اجتماعی، یشناس روان هاي پژوهش فصلنامه. جنسیت کننده تعدیل نقش

26-15.  
 شانگیز پیشرفت، اهداف نقش). 1391( جواد اي، اژه و ؛مسعود لواسانی، غالمعلی مختار؛ ویسانی،

 .62 یروانشناس مجلس .علی مدلی آزمون: آمار اضطراب بر یادگیري يراهبردها و تحصیلی
  .142-160. 2 شماره شانزدهم، سال

 نقش). 1392( رحیم ،يبدر و ؛نعیمه ،یعباس یماشینچ فریده؛ ،يمصطفو تورج؛ ،یهاشم
 روانشناسی. يورز تعلل در شخصیت و يگرخودتنظیم يخودکارآمد هدف، يریگ جهت

  .73-84 ،7)1( معاصر،
انتشارات : تهران. لیزرل افزار نرممدل یابی معادالت ساختاري با کاربرد ). 1387(هومن، حیدر علی 

 .سمت

 رابطه). 1392( نادر نادري، و ؛محسن محمدیان، گل زهرا؛ فراهانی،  آبادي فیض پریسا؛ نژاد، یاسمی
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  .35- 46 ،)8(20،شخصیت و بالینی روانشناسی. يورز تعلل و عمومی سالمت
 با تحصیلی انگیزش ارتباط). 1388( سمانه فیروزنیا، و ؛رضا غالم قاسمی، رضا؛ علی یوسفی،

 در آموزش ایرانی مجله. اصفهان پزشکی علوم دانشگاه پزشکی دانشجویان تحصیلی پیشرفت
  .79-85 ،)1( 9، پزشکی علوم

  
  انگلیسی  -ب
 

Agbaria, Q. A. (2013). Self-Efficacy and Participation in Choosing the 
Teaching Profession as Predictors of Academic Motivation among Arab 
Student's Girls. Australian Journal of Teacher Education. v38, n3, Article 
5. 

Ahola, K. Hakanen, J. (2007). Job strain, burnout, and depressive symptoms: A 
prospective study among dentists. Journal of Affective Disorders, 104(1-
3):103-110. 

Boles, J. S. Dean, D. H & Ricks, J. M, (2000). The Dimensionality of the 
Maslach Burnout Inventory across Small Business Owners and Educators. 
Journal of Vocation Behavior. 56, 12-34. 

Boudreau, D. Santen, S. A., Hemphill R. R. & Dobson J. (2004).Burnout in 
medical students: Eexamining the prevalence and predisposing factors 
during the four years of medical school. Annals of Emergency Medicine, 44 
(4), Supplement 1, 75-76. 

Cao, Li. (2012). Differences in Procrastination and Motivation between 
Undergraduate and Graduate Students. Journal of the Scholarship of 
Teaching and Learning, v12, n2, 39-64. 

Clariana, M. Gotzens, C. Badia, M., & Cladellas, R. (2012). Procrastination and 
Cheating from Secondary School to University. Electronic Journal of 
Research in Educational Psychology, 10(2), 737-754. 

Clark, H. K. Nancy, L. Murdock, N. L., & Koetting, K., (2008). Predicting 
burnout and career choice satisfaction in counseling psychology graduate 
students. The Counseling Psychologist, 37,580-606. 

Clarke, N. (2010). Emotional intelligence and learning in teams. Journal of 
Workplace Learning, 22(3), 125-145. 

Corkin, Danya M. Yu, Shirley L. Lindt, Suzanne F. (2011). Comparing Active 
Delay and Procrastination from a Self-Regulated Learning Perspective. 
Learning and Individual Differences, 21(5), 602-606. 

Garn, A. C. Matthews, M. S. Jolly, J. L. (2012). Parents' Role in the Academic 
Motivation of Students with Gifts and Talents. Psychology in the Schools, 
49(7), 656-667. 

Guay, F. Ratelle, C. F. Roy, A., & Litalien, D. (2010). Academic Self-Concept, 
Autonomous Academic Motivation, and Academic Achievement: 
Mediating and Additive Effects. Learning and Individual Differences, 
20(6), 644-653. 

Iskender, M. (2011). the Influence of Self-Compassion on Academic 



  

  ي دانشجویان       کار اهمالي ا واسطهعلّی تأثیر انگیزش تحصیلی بر فرسودگی تحصیلی با نقش   مدل   152

Procrastination and Dysfunctional Attitudes. Educational Research and 
Reviews, 6(2), 230-234. 

Kagan, M. Cakir, O. Ilhan, T. & Kandemir, M. (2010). The explanation of the 
academic procrastination behavior of university students with 
perfectionism obsessive – compulsive and five factor personality traits. 
Procedia Social and Behavior Sciences.  2(2), 2121–2125. 

Kiura. N, Aunola, K & Numi, J, (2008). Peer group influence and selection in 
adolescents school burnout. Merril-Palmer Quarterly, 54, 23-33. 

Klingsieck, K. B. Grund, A. Schmid, S. Fries, S. (2013). Why Students 
Procrastinate: A Qualitative Approach. Journal of College Student 
Development, 54(4), 397-412. 

Klingsieck, K. B. Fries, S. Horz, C. Hofer, M. (2012). Procrastination in a 
Distance University Setting. Distance Education, 33(3), 295-310.. 

Li, M, Frieze, Irene, H. Nokes-Malach, Timothy J.; Cheong, J. (2013). Do 
Friends Always Help Your Studies? Mediating Processes between Social 
Relations and Academic Motivation. Social Psychology of Education: An 
International Journal, 16(1), 129-149. 

Maurer, T. W. Allen, D. Gatch, D. B. Shankar, P. Sturges, D. (2013). A 
Comparison of Student Academic Motivations across Three Course. 
Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, 13(5), 77-89 

Michinov, N. Brunot, S. Le, B. Olivier, J. Jacques, D. M. (2011). 
Procrastination, Participation, and Performance in Online Learning 
Environments. Computers & Education, 56 (1), 243-252. 

Patrzek, J. Grunschel, C. FriesStefan. (2012). AcademicProcrastination: The 
Perspective of University Counsellors. International Journal for the 
Advancement of Counselling, 34(3), 185-201. 

Perlmutter, D. D. (2012). Varieties of Procrastination. Chronicle of Higher 
Education, A39-40. 

Pilkauskaite-Valickienea, R.  Zukauskienea, R., & Raizienea, S. (2011). the role 
of attachment to school and open classroom climate for discussion on 
adolescents’ school-related burnout. Social and Behavioral Sciences, 15, 
637–641. 

Rowell, L. Hong, E. (2013). Academic Motivation: Concepts, Strategies, and 
Counseling Approaches. Professional School Counseling, 16(3), 158-171. 

Ryan, R. Deci, L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions 
and new directions. Contemporary Educational Psychology. 3(5). 

Salmela- Aro, K. Savolainen, H. & Holopainen. L, (2008). Depressive 
symptoms and school burnout during adolescence. Journal of Yoyth and 
Adolescence, 6, 34-45. 

Salmela-Aro, K. Kiuru, N. Leskinen, E. & Nurmi, J. (2009). European Journal 
of Psychological Assessment, 25, 48-57. 

Schaufeli, W. B. Martinez, I. Pinto, A. M. Salanova, M., & Bakker, A. (2002). 
Burnout and engagement in university students: A crossnational study. 
Journal of Cross-Cultural Psychology, 33, 464–481. 

Schwartz, K. R. (2007). Between today and tomorrow: Procrastination and 
subjectivity. Unpublished doctoral dissertation, Adelphi University.   

Singh, S. Singh, A. Singh, K. (2011). Academic Motivation among Urban & 



  
  

  153      ي دانشجویان کار اهمالي ا واسطهعلّی تأثیر انگیزش تحصیلی بر فرسودگی تحصیلی با نقش   مدل  

Rural Students: A Study on Traditional vs Open Education System in 
India. Turkish Online Journal of Distance Education, 12 (4), 133-146. 

Steel P. (2007). The nature of procrastination: A meta-analytic and theoretical 
review of quintessential self-regulatory failure. Psychol Bull. 133 (1), 65-
70 

Steel, P. Brothen, T., & Wambach, C. (2001). Procrastination and personality, 
performance, and mood. Personality and Individual Differences, 30, 95-
106. 

Stuber. J. & Loorman. J. (2000). Worry. Procrastination and perfectionism: 
Different amount of worry. Pathological worry. Anxiety and depression. 
Cognitive therapy and research, 25(1). 49-60. 

Tanaka, M. Watanabea, Y. (2012). Academic and Family Conditions 
Associated with Intrinsic Academic Motivation in Japanese Medical 
Students: A Pilot Study. Health Education Journal, 71(3), 358-364. 

Toppinen-Tanner, S. Ojaarvi, A. Vaananen, A. Kalimo, R., & Jappinen, P. 
(2005). Burnout as a predictor of medically certified sick-leave absences 
and their diagnosed causes. Behavioral Medicine, 31, 18-27. 

Tuckman, B. W. (1991). The development and concurrent validity of the 
Procrastination Scale. Educational and Psychological Measurement.51, 
473-480. 

Yang, H-J. (2004).Factors Affecting Student Burnout and Academic 
Achievement in Multiple Enrollment Programs in Taiwan's Technical-
Vocational Colleges. International Journal of Educational Development, 
24(3), 283-301. 

Yesil, R. (2012). Validity and Reliability Studies on the Scale of the Reasons 
for Academic Procrastination. Education. 133(2), 259-274. 

Zdena, R. saraka M. (2014). Motivation to study and work with talented 
students. Social and Behavioral Sciences, 114, 234 – 238. 

Zhang, Y. Gan, Y. & Cham, H. (2007). Perfectionism, academic burnout and 
engagement among Chinese college students: A structural equation 
modeling analysis. Personality & Individual Differences, 43(6), 1529-
1540. 

  


