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زمینه و هدف :محققان به این حقیقت دست یافتهاند که دانشجویان دورههای مختلف رشته پزشکی مانند دانشجویان دورهای تخصصی و کارآموزان
تخصصهای گوناگون ،مستعد فرسودگی میباشند و مطالعات اخیر ،ارتباط میزان باالی فرسودگی را با مشکالت جدی سالمت روان نشان دادهاند.
پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر فرسودگی تحصیلی در میان دانشجویان رشته پزشکی انجام شد و تالش گردید تا با بررسی عواملی مانند
جهتگیری هدف و ابعاد آن ،خودکارامدی تحصیلی و اهمالکاری تحصیلی در قالب مدل علی ،روابط بین این متغیرها را مورد آزمون قرار دهد.
روش کار :برای انجام این مطالعه 719 ،دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ( 44نفر در مقطع بالینی و  17نفر در مقطع پرهبالینی) بر
اساس فرمول  Cochranو به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامههای فرسودگی تحصیلی Maslach Burnout ( Maslach
 Inventoryیا  ،)MBIجهتگیری هدف  Elliotو  ،McGregorخودکارامدی تحصیلی  Midgleyو اهمالکاری سواری را تکمیل نمودند .دادهها با
استفاده از روش تحلیل مسیر و ضریب همبستگی  Pearsonمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :بر اساس یافتههای پژوهش ،فرسودگی تحصیلی با متغیرهای اهمالکاری و جهتگیری عملکرد گریزی رابطه مثبت و معنیداری داشت ،اما با
متغیرهای جهتگیری تبحری ،عملکرد گرایشی و خودکارامدی رابطه منفی معنیداری را نشان داد .همچنین ،مشخص شد که جهتگیری هدف از طریق
اهمالکاری تحصیلی و خودکارامدی تحصیلی ،دارای اثر غیر مستقیمی بر فرسودگی تحصیلی بود .میزان واریانس تبیین شده فرسودگی تحصیلی 1/77 ،به
دست آمد.
نتیجهگیری :با توجه به اثرات معنیدار ابعاد جهتگیری هدف و خودکارامدی تحصیلی بر اهمالکاری و فرسودگی تحصیلی ،پیشنهاد میشود
دستاندرکاران تعلیم و تربیت شرایط را به گونهای ترتیب دهند که موجب باالتر رفتن احساس توانمندی دانشجویان در زمینههای یادگیری و تحصیل
شود تا در نتیجه آن ،بیش از پیش مشغول وظایف تحصیلی خود شوند و از دچار شدن به فرسودگی تحصیلی اجتناب نمایند.
کلید واژهها :جهتگیری هدف ،خودکارامدی تحصیلی ،اهمالکاری تحصیلی ،فرسودگی تحصیلی
*نویسنده مسؤول :گروه علوم تربیتی ،دانشگاه پیام نور تهران ،تهران ،ایران
تلفن117-77941411 :
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مقدمه
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خستگی به دلیل مطالبات علمی ،داشتن نگرش بدبینانه و

آموزش پزشکی فرایندی طوالنی است که در آن دانشجویان

منفعالنه نسبت به تحصیل و احساس بیکفایتی در یک دانشجو

با عوامل استرسزای پیچیدهای همچون الزامات دانشگاهی

آشکار میشود ( .)5 ،7فراگیران به دلیل انجام تکالیف درسی

معمول ،فقدان اوقات فراغت ،فشار روانی برای کسب نمرات
خوب ،شرایط خاص یادگیری و رسیدگی همزمان به بیماران
مواجه هستند ( .)7رشتههای گروه پزشکی از جمله پر

مانند آزمونها ،مقالهها ،ارایه مطالب و ...به نوعی شاغل
محسوب میشوند و مستعد فرسودگی هستند .نتایج پژوهشها
نشان میدهد که اگر دانشجویان با خستگی عاطفی جدی

استرسترین مشاغل محسوب میشوند و دانشجویان این

مواجه گردند ،ممکن است تحریکپذیر ،ناامید و فرسوده شوند

رشتهها عالوه بر استرس آموزش نظری ،تحت تأثیر

و عملکرد تحصیلی پایینتری پیدا کنند (.)1 ،4

استرسهای دیگری از جمله استرس حضور در بیمارستانها

بسیاری از محققان ،نقش جهتگیری هدف بر فرایندها و

نیز قرار دارند که به دلیل ارتباط با زندگی و مرگ ،یکی از

پیامدهای تحصیلی را مهم تلقی میکنند .به عنوان مثال،

پراسترسترین محیطهای کاری میباشد و آموزش و یادگیری

 Wigfieldو  Cambriaجهتگیری هدف را به صورت الگوی

این رشتهها نیز با استرس فراوانی همراه است ( )2که میتواند

منسجمی از باورها ،اسنادها و هیجانات فرد تعریف کردند که

تأثیرات بدی بر ذهن و بدن این دانشجویان بگذارد و حتی

مقاصد رفتاری فرد را تعیین مینماید و سبب میشود تا گرایش

ممکن است کیفیت مراقبت و بهبود بیماران را کاهش دهد.

بیشتری نسبت به برخی موقعیتها داشته باشد و در آن

استرس همچنین ،رضایت شغلی ،ایمنی و بهداشت و درمان را

موقعیتها به گونه خاصی عمل کند ( .)4این جهتگیری در

تحت تأثیر قرار میدهد (.)7

موقعیتهای تحصیلی ،بیانگر انگیزه فرد از تحصیل است و به

استرس زیاد منجر به آسیبهای فیزیکی مانند ضعف

همین دلیل تمایالت ،کنشها و پاسخهای او را در موقعیتهای

سیستم ایمنی بدن و اعصاب و در نتیجه ،کمخوابی میشود و

یادگیری تحت تأثیر قرار میدهد و شامل سه بعد جهتگیری

صدمات عاطفی و روانی زیادی به دنبال دارد .هنگامی که بدن
دیگر قادر به سازگاری خود با این مشکالت و عوامل
استرسزا نیست ،از نظر فیزیکی و ذهنی شروع به در هم
شکستن میکند که این رویدادها به پدیدهای به نام فرسودگی
( )Burnoutمیانجامد .هرچه استرس افزایش یابد ،فرسودگی
بیشتر میشود (.)9

هدف یادگیری یا تبحری (،)Mastery goal orientation
عملکردی ( )Performance-approachو عملکرد گریزی
( )Performance-avoidanceمیباشد (.)71 ،77
جهتگیری هدف تبحری به عنوان گرایش برای رشد خود
به وسیله کشف صورتهای جدید ،تبحریابی در موقعیتهای
جدید و پیشرفت شایستگیهای فردی تعریف میشود (.)72

مفهوم فرسودگی برای اولین بار در دهه  7411تحت عنوان

در این نوع جهتگیری ،فرد بر اهدافی مانند یادگیری در حد

فرسودگی شغلی ( )Job burnoutدر ابتدا در مشاغلی مطرح

امکان ،چیره شدن بر چالشها و افزایش سطح شایستگی تأکید

شد که در تعامل مستقیم با مردم بودند و خدمات ارایه

دارد و محور آن ،توسعه و بهبود شایستگیها از طریق افزایش

میکردند ( .)5امروزه ،این مفهوم با عنوان فرسودگی تحصیلی

سطح فهم و ادراك موضوع میباشد .این افراد به درگیری با

( )Academic burnoutبه موقعیتهای آموزشی گسترش پیدا

تکالیف چالشانگیز و درك کامل آن عالقمند هستند و شکست

کرده است و با ابعاد خستگی عاطفی ( Emotional

را مقدمه درك بیشتر در راستای توسعه شایستگیها میدانند

 ،)exhaustionبدبینی ( )Cynicismو عدم کارایی

(.)77 ،79

( )Reduced efficacyتوصیف میشود و به صورت احساس
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دیگران تأکید میکند و افرادی که به جهتگیری عملکرد

فرسودگی تحصیلی ،با اهمالکاری تحصیلی رابطه باالیی دارند

گرایش دارند ،میخواهند توانایی خود را به دیگران ثابت کنند

و به ویژه ارتباط قوی ،مثبت و معنیداری بین اهمالکاری

و قضاوت مطلوب دیگران را کسب نمایند (.)77 ،79

تحصیلی و فرسودگی مطالعه ،فرسودگی ناشی از خانواده و

جهتگیری عملکرد گریزی ،بر دوری و اجتناب از عدم

خستگی که بر اثر رفتار معلم ایجاد میشود ،وجود دارد (.)74

شایستگی در نزد دیگران تأکید دارد .افراد دارای این جهتگیری،

در این بین ،دانشجویان رشتههای علوم پزشکی که بعد از

از قضاوت دیگران گریزان هستند و از بیکفایت یا ناتوان به نظر

پایان دوره دانشگاهی خود ،مسؤول جان جامعه هستند ،اگر بر

آمدن نزد دیگران ،هراس دارند و تمام تالش خود را برای

اثر فرسودگی تحصیلی دچار مشکالت روانی -عاطفی و به

اجتناب از شکست به کار میگیرند ( .)77 ،79در مطالعه حاضر

خصوص عدم کفایت علمی ،تئوری و عملی در رشته تحصیلی

فقط به بعد جهتگیری هدف تبحری پرداخته شد.

و شغلی خود شوند ،اثرات منفی و عقدههای روانی -اجتماعی و

خودکارامدی تحصیلی ،متغیر مهم دیگری است که به باور

اقتصادی زیادی در همه جوانب جامعه سالم به وجود میآورند.

افراد درباره تواناییهایشان در انجام امور تحصیلی با موفقیت

از اینرو ،شناسایی علل و همبستههای فرسودگی تحصیلی و

اشاره دارد و با احساس توانایی فرد در مدیریت فعالیتهای

یافتن راههایی برای پیشگیری یا جبران آن ،از موضوعات

یادگیری ،تسلط بر موضوعات درسی و برآورده کردن انتظارات

کاربردی و مهم در حوزه پژوهشهای آموزشی به شمار میرود.

تحصیلی مرتبط است ( .)77شواهد و پژوهشهای انجام شده

واضح است که کنترل فرسودگی تحصیلی دانشجویان به دلیل

حاکی از آن است که افراد دارای خودکارامدی باال ،مشغولیت

بهبود پیشرفت تحصیلی و یادگیری آنها ،ضروری به نظر

تحصیلی باالتری را نشان میدهند و دانشجویان دارای

میرسد .بنابراین ،شناسایی متغیرهای اثرگذار بر عملکرد

خودکارامدی پایین ،به فرسودگی تحصیلی دچار میشوند (.)79

تحصیلی این دانشجویان ،از کارهای مهم روانشناسان تربیتی

متغیر دیگر ،اهمالکاری است و نوعی صفت روانشناختی

میباشد .مطالعاتی برای یافتن عوامل مرتبط با فرسودگی

به شمار میرود که در زندگی و در میان اقشار و ردههای

تحصیلی انجام شده است .نکته مهم در استفاده از نتایج بیشتر

مختلف سنی مشاهده میشود و به خصوص در محیطهای

این مطالعات ،آن است که وقتی درباره پدیده پیچیدهای مانند

آموزشی میان فراگیران رو به افزایش است و با پیامدهای

فرسودگی بحث میشود ،باید به نقش مجموعهای از عوامل

زیانباری از جمله گرفتن نمرات پایین کالسی تا انصرافهای

توجه ویژهای کرد و توجه داشت که یک متغیر به تنهایی اثری

دورهای همراه میباشد ( Steel .)75اهمالکاری را تمایل غالب

را بر متغیر دیگری دارد که اگر اثر آن با سایر متغیرها به طور

و همیشگی فراگیران برای به تعویق انداختن فعالیتهای

همزمان مطالعه گردد ،ممکن است نتایج متفاوتی به دست آید.

تحصیلی تعریف نمود که تا حدودی در اغلب موارد با

تحقیقاتی که تاکنون درباره فرسودگی در میان دانشجویان انجام

اضطراب توأم است ( .)77اهمالکاری که در ساختارها و

شده ،نتوانسته است به همه این عوامل و متغیرهای ذکر شده

محیطهای آموزشی شایع شده است ،نشانگر تأخیر عمدی

در کنار هم و در ارتباط با هم بپردازد و پژوهش حاضر این

برای شروع و یا تکمیل وظایف میباشد که تجارب منفی و

موضوع را مد نظر قرار داد و ارتباط متغیرهای ذکر شده را نه

دردناکی را برای فراگیران به ارمغان میآورد ( .)71نمونه بسیار

تنها با فرسودگی ،بلکه با یکدیگر در قالب الگوی تحلیل مسیر

آشنای آن ،به تعویق انداختن مطالعه دروس تا شب امتحان و

در دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

شتاب و اضطراب ناشی از آن است که گریبانگیر دانشجویان

بررسی نمود .بنابراین ،طبق مدل مفهومی ارایه شده در شکل ،7

میشود ( .)77نتایج مطالعات نشان میدهد که همه ابعاد

این فرضیهها مورد آزمون قرار گرفت.
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اهمالکاری تحصیلی

فرسودگی تحصیلی

جهتگیری هدف تبحری

جهتگیری عملکردی
خودکارامدی تحصیلی
جهتگیری عملکرد گریزی

شکل  :7مدل مفهومی فرضیههای پژوهش

فرضیه  :7ابعاد جهتگیری هدف ،اثر مستقیمی بر

بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش و آزمون فرضیهها در قالب

اهمالکاری تحصیلی ،خودکارامدی و فرسودگی تحصیلی دارد.

یک مدل علی -مقایسهای بر اساس پیشینه نظری و تجربی ،در

فرضیه  :2خودکارامدی تحصیلی بر اهمالکاری تحصیلی و

نرمافزارهای  LISRELو  SPSSنسخهversion 22, SPSS Inc., ( 22

فرسودگی تحصیلی اثر مستقیمی دارد.
فرضیه  :7اهمالکاری تحصیلی بر فرسودگی تحصیلی دارای
اثر مستقیمی میباشد.

 )Chicago, ILمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .جهت بررسی و
سنجش متغیرها ،شرکت کنندگان به چهار پرسشنامه که در ادامه
به تفصیل ارایه شده است ،پاسخ دادند.

فرضیه  :9ابعاد جهتگیری هدف بر فرسودگی تحصیلی از

 -7مقیاس فرسودگی تحصیلی Maslach ( Maslach

طریق اهمالکاری تحصیلی و خودکارامدی تحصیلی اثر غیر

 Burnout Inventoryیا  :)MBIاین پرسشنامه از  75گویه و

مستقیمی دارد.

سه خرده مقیاس خستگی تحصیلی ( 5گویه) ،بیعالقگی

فرضیه  :5خودکارامدی تحصیلی بر فرسودگی تحصیلی از
طریق اهمالکاری تحصیلی دارای اثر غیر مستقیمی میباشد.

تحصیلی ( 9گویه) و ناکارامدی تحصیلی ( 7گویه) تشکیل
شده است و همه سؤاالت در یک پیوستار پنج درجهای از

الزم به ذکر است که اصول اخالقی در تمام موارد از جمله

هرگز (با نمره  )7تا همیشه (با نمره  )5نمرهگذاری میشود.

حقوق مؤلفان ،طراحی مطالعه ،رضایت آگاهانه داوطلبان و...

 Schaufeliو همکاران ،پایایی پرسشنامه  MBIرا برای سه

رعایت گردید.

حیطه فرسودگی به ترتیب  1/42 ،1/11و  1/15گزارش کردند
( Yavuz .)74و  Doganنیز پایایی پرسشنامه مذکور را در

روش کار
پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه آماری
آن را  719نفر از  7721دانشجوی رشته پزشکی سال تحصیلی
 7747-49دانشگاه علوم پزشکی شیراز ( 44نفر در مقطع بالینی
و  17نفر در مقطع پرهبالینی به جز ورودیهای جدید) که بر
اساس فرمول  Cochranو به روش نمونهگیری تصادفی ساده
انتخاب شده بودند ،تشکیل داد .دادهها با استفاده از شاخصهای
آمار توصیفی (میانگین ،انحراف معیار ،کجی و کشیدگی) و
استنباطی (تحلیل مسیر و ضریب همبستگی  )Pearsonجهت
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سه حیطه  1/49 ،1/47و  1/41محاسبه نمودند (.)74
 -2پرسشنامه اهمالکاری تحصیلی :این پرسشنامه از 72
گویه تشکیل شده است و هدف آن ،سنجش انواع ابعاد
اهمالکاری در تحصیل یعنی اهمالکاری عمدی ( 5گویه)،
اهمالکاری ناشی از خستگی جسمی -روانی ( 7گویه) و
اهمالکاری ناشی از بیبرنامگی ( 9گویه) بود .همه گویهها در
یک پیوستار پنج درجهای از هرگز (با نمره  )7تا همیشه (با
نمره  )5نمرهگذاری میشود .پایایی پرسشنامه مذکور در
مطالعه سواری ،با استفاده از ضرایب  Cronbachs alphaدر
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سه بعد به ترتیب  1/71 ،1/11و  1/11و برای کل پرسشنامه

شده است ( Bresó .)22و همکاران پایایی داخلی و ضریب

 1/45به دست آمد (.)21

 Cronbachs alphaرا برای دادهها قبل و بعد از انجام عمل
آزمایشی به ترتیب  1/47و  1/41بیان نمودند (.)27

 -7پرسشنامه جهتگیری هدف :این پرسشنامه دارای 72
گویه میباشد که سه بعد جهتگیری هدف تبحری ( 7گویه)،

پژوهشگر نکاتی را جهت در نظر گرفتن مالحظات اخالقی

عملکردی ( 7گویه)و عملکرد گریزی ( 7گویه) را بر اساس

رعایت نمود؛ از جمله این که خود را به واحدهای پژوهش

مقایس پنج درجهای لیکرت از کامالً موافقم (با نمره  )5تا

معرفی کرد و توضیحات الزم در مورد اهداف پژوهش را به

کامالً مخالفم (با نمره  )7مورد ارزیابی و سنجش قرار میدهد.

آنان ارایه داد ،رضایتنامه کتبی از واحدهای مورد پژوهش

برای تعیین پایایی پرسشنامه Elliot ،و  McGregorضرایب

اخذ گردید ،به واحدهای مورد پژوهش در مورد محرمانه ماندن

 Cronbachs alphaرا برای این سه بعد به ترتیب ،1/44

اطالعات یا درج نکردن نام و نام خانوادگی در پرسشنامه

 1/49و  1/47گزارش نمودند ( .)71مطالعه  Howellو

اطمینان داده شد و اختیار کامل در شرکت کردن یا نکردن در

 Watsonنیز ضرایب پایایی سه خرده مقیاس پرسشنامه را به

پژوهش به مشارکت کنندگان توضیح داده شد.

ترتیب  1/44 ،1/41و  1/42و برای کل پرسشنامه  1/47بیان
کرد (.)27

یافتهها

 -9پرسشنامه خودکارامدی تحصیلی :این مقیاس شامل 5

با توجه به این نکته که مبنای تجزیه و تحلیل مدلهای علی،

گویه است که با روش درجهبندی لیکرت پنج درجهای ،از

ماتریس همبستگی است؛ ماتریس همبستگی متغیرهای مورد

کامالً مخالف (با نمره  )7تا کامالً موافق (با نمره  )5نمرهگذاری

بررسی پژوهش حاضر در جدول  7ارایه شده است.

جدول  :7ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
متغیرها

اهمالکاری

فرسودگی

خودکارامدی

جهتگیری هدف

جهتگیری هدف

جهتگیری هدف

تحصیلی

تحصیلی

تحصیلی

عملکرد گریزی

عملکردی

تبحری

7

اهمالکاری تحصیلی
فرسودگی تحصیلی

**

خودکارامدی تحصیلی

*

1/51

-1/74

7
**

7

-1/77

جهتگیری هدف عملکرد گریزی

**1/71

**1/91

**-1/74

جهتگیری هدف عملکردی

-1/15

*

*

جهتگیری هدف تبحری

**

-1/75

-1/74

**

-1/92

-1/74

**

1/29

7
-1/17
*

-1/74

7
*

1/75

7

*P > 1/17 ** ،P > 1/15

همانگونه که یافتههای جدول  7نشان میدهد ،باالترین

( )-1/17بود که از نظر آماری معنیدار نبود .از میان متغیرهای

ضریب همبستگی در میان متغیرهای پژوهش مربوط به رابطه

مورد نظر ،به ترتیب متغیرهای اهمالکاری تحصیلی (،)1/51

اهمالکاری تحصیلی و فرسودگی تحصیلی ( )1/51و

جهتگیری هدف گریزی ( ،)1/91جهتگیری هدف تبحری

پایینترین ضریب همبستگی نیز مربوط به رابطه بین

( ،)-1/92خودکارامدی تحصیلی ( )-1/77و جهتگیری هدف

جهتگیری هدف عملکردی و جهتگیری هدف گریزی

عملکرد ( )1/74باالترین تا پایینترین ضریب همبستگی را با
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مدل علی روابط جهتگیری هدف و...

فرسودگی تحصیلی داشتند .در این میان ،فقط بین جهتگیری

واسطهای و پیشبینی کننده متغیرها و همچنین ،تعیین میزان

هدف عملکرد با فرسودگی تحصیلی رابطه معنیداری در سطح

اثرات مستقیم و غیر مستقیم این متغیرها با یکدیگر به روش

 P > 1/15مشاهده شد و روابط سایر متغیرهای تحقیق با

تحلیل مسیر بود؛ بنابراین ،اثرات مستقیم متغیرهای پژوهش بر

فرسودگی تحصیلی در سطح  P > 1/17معنیدار بود.

یکدیگر در جدول  2آمده است.

از آنجایی که هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسی نقش
جدول  :2برآوردهای ضرایب اثر مستقیم متغیرهای پژوهش
متغیرها

پارامتر استاندارد شده

t

نتیجه فرضیه

اثر مستقیم جهتگیری هدف تبحری بر
اهمالکاری تحصیلی

**-1/72

5/14

خودکارامدی تحصیلی

**

7/44

تأیید

1/27

عدم تأیید

فرسودگی تحصیلی

-1/72

-1/17

تأیید

اثر مستقیم جهتگیری هدف عملکردی بر
عدم تأیید

اهمالکاری تحصیلی

-1/12

1/59

خودکارامدی تحصیلی

*

1/71

2/12

تأیید

فرسودگی تحصیلی

*1/77

2/14

تأیید

اثر مستقیم جهتگیری هدف گریزی بر
اهمالکاری تحصیلی

**1/74

2/11

تأیید

خودکارامدی تحصیلی

**-1/74

7/17

تأیید

فرسودگی تحصیلی

**

1/21

9/17

تأیید

اثر مستقیم خودکارامدی تحصیلی بر
اهمالکاری تحصیلی

-1/12

1/21

فرسودگی تحصیلی

*

2/74

-1/75

عدم تأیید
تأیید

اثر مستقیم اهمالکاری تحصیلی بر
فرسودگی تحصیلی

**1/29

9/75

تأیید

*P > 1/17 ** ،P > 1/15

با توجه به دادههای جدول  ،2اثر مستقیم جهتگیری هدف

بر اساس دادههای جدول  ،7اثر غیر مستقیم جهتگیری

تبحری بر فرسودگی تحصیلی -1/17 ،به دست آمد که با توجه

هدف تبحری بر فرسودگی تحصیلی 1/75 ،بود که با توجه به

به  ،t = 1/27این رابطه از نظر آماری معنیدار نبود .همچنین،

 ،t = 9/51رابطه آماری معنیداری بین آنها مشاهده شد.

اثر مستقیم جهتگیری هدف عملکردی بر اهمالکاری

همچنین ،اثر غیر مستقیم جهتگیری هدف عملکردی و

تحصیلی و اثر مستقیم خودکارامدی تحصیلی بر اهمالکاری

جهتگیری هدف گریزی بر فرسودگی تحصیلی با توجه به

تحصیلی ،از نظر آماری معنیدار نبود .در این مورد ،فرضیههای

مقدار  tبه دست آمده ،تأیید گردید.

مربوط به اثرات مستقیم تأیید نگردید ،اما بقیه فرضیهها با توجه
به مقدار  tبه دست آمد ،تأیید شد.

فرضیه اثر غیر مستقیم خودکارامدی تحصیلی ( )1/12بر
فرسودگی تحصیلی با توجه به مقدار  ،t = 1/79تأیید نشد .در
رابطه با اثر کل متغیرها ،بیشترین و کمترین اثر کل به ترتیب به
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جهتگیری هدف عملکرد گریزی ( )1/77و جهتگیری هدف

رابطه معنیدار بود.

عملکردی ( )1/72اختصاص داشت که با توجه به مقدار  ،tاین
جدول  :7برآوردهای ضرایب اثر غیر مستقیم و اثر کل متغیرها
متغیرها

پارامتر استاندارد شده

t

نتیجه فرضیه

اثر غیر مستقیم جهتگیری هدف تبحری بر
فرسودگی تحصیلی

**1/75

تأیید

9/51

اثر غیر مستقیم جهتگیری هدف عملکردی بر
فرسودگی تحصیلی

1/12

عدم تأیید

1/52

اثر غیر مستقیم جهتگیری هدف گریزی بر
فرسودگی تحصیلی

**1/71

تأیید

2/44

اثر غیر مستقیم خودکارامدی تحصیلی بر
فرسودگی تحصیلی

1/12

عدم تأیید

1/79

اثر کل جهتگیری هدف تبحری بر
فرسودگی تحصیلی

**1/77

تأیید

2/44

اثر کل جهتگیری هدف عملکردی بر
فرسودگی تحصیلی

*1/72

تأیید

7/44

اثر کل جهتگیری هدف گریزی بر
فرسودگی تحصیلی

**1/77

تأیید

5/97

اثر کل خودکارامدی تحصیلی بر
فرسودگی تحصیلی

**1/77

تأیید

7/11

*P > 1/17 ** ،P > 1/15

با توجه به مشخصههای نکویی برازش که در جدول 9
گزارش شده است ،برازش مدل پیشبینی فرسودگی تحصیلی

در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سطح نسبتاً
خوبی قرار داشت.

جدول  :9آمارهای نیکویی برازش مدل
مشخصه

برآورد

نسبت درجه آزادی به 2

2/27

شاخص برازندگی تطبیقی

1/45

شاخص نکویی برازش

1/41

شاخص تعدیل شده نکویی برازش

1/47

جذر برآورد واریانس خطای تقریب

1/15

در نهایت ،مسیر مدل برازش شده همراه با پارامترهای

برآورد شده (مقادیر استاندارد) ارایه گردید (شکل .)2
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مدل علی روابط جهتگیری هدف و...
-0/01

جهتگیری
هدف تبحری
-0/23

0/32
اهمالکاری تحصیلی
فرسودگی تحصیلی

-0/03

0/10

-0/11
-0/03

-0/32

شکل  :2مسیر مدل برازش شده مطالعه

بحث و نتیجهگیری

-0/11

جهتگیری
عملكردی

0/10
خودکارامدی
تحصیلی

0/11
0/11
-

جهتگیری
هدف گریزی

طور کلی ،نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن بود که چنانچه

بر اساس نتایج پژوهش حاضر ،اثر مستقیم و مثبت معنیدار

باورهای دانشجویان از موفقیت و شایستگی خود در امر تحصیل

جهتگیری هدف تبحری و عملکردی بر خودکارامدی

باال رود و برای عملکرد خود معیارهای استاندارد و معقولی را

تحصیلی در دانشجویان پزشکی ،با نتایج تحقیقات  Elliotو

برگزینند ،به احتمال بیشتری به سمت گزینش اهداف عملکردی

 )77( Murayamaو  Tuominen-Soiniو همکاران ()72

یا تبحری قدم برمیدارند و یادگیری به معنای واقعی صورت

همسو میباشد .همچنین ،اثر مستقیم و منفی معنیدار

خواهد گرفت ،اما افراد با جهتگیری عملکرد گریزی ،انگیزهای

جهتگیری هدف عملکرد گریزی بر خودکارامدی تحصیلی با

برای تسلط بر مهارت ندارند ،خود را ناتوان میبینند و از نمود

نتایج تحقیقات  Sullivanو  )29( Guerraو تقیزاده و

آشکار پیشرفت که ناتوانی آنها را نشان میدهد ،اجتناب

همکاران ( )25همخوانی داشت؛ بدین معنی که داشتن اهداف

مینمایند .از اینرو ،دانشجویانی که خود را فاقد توانایی

تبحری باال موجب میشود که فرد از حداکثر توان خود برای

میدانند ،خودارزشمندی را بر اساس شایستگی و نمره نهایی

رسیدن به هدف استفاده کند و در ادامه ،به سطح باالیی از

تعیین میکنند و هیچ وقت به درستی احساس خودکارامدی را

خودکارامدی دست یابد .بدیهی است که افراد تبحرگرا و

شکل نمیدهند .همچنین ،هدف اصلی آنها ،تنها اجتناب از

کارامد ،از شکست نمیهراسند و برای رسیدن به هدف خود

شکست و قضاوت نامطلوب دیگران است (.)27

برنامهریزی میکنند و با توجه به مقدمات تنظیم شده قبلی ،به
موفقیت خود امیدوار هستند (خودباوری) و در نهایت ،با

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که اثر مستقیم جهتگیری
هدف تبحری بر اهمالکاری تحصیلی ،منفی و معنیدار

کنترل گام به گام رفتار خود در رسیدن به هدف نهاده شده،

میباشد ،اما اثر مستقیم جهتگیری هدف عملکرد گریزی بر

خود را رهبری مینمایند و همواره انگیزه پیشرفت باالیی دارند

اهمالکاری تحصیلی ،مثبت و معنیدار بود .با توجه به این

(.)25

نتایج ،هرچه میزان گرایش به اهداف تبحری بیشتر باشد ،میزان

افراد عملکردگرا ،به نشان دادن شایستگی خود و تأثیر مثبت
گذاشتن بر دیگران تمایل دارند و به همین دلیل آنها سخت
تالش میکنند تا از همه همردیفان خود برتر باشند .آنها اصل

اهمالکاری تحصیلی کمتر میشود .این نتایج با یافتههای
مطالعات  Howellو  )27( Watsonمطابقت داشت .از دیدگاه
 ،)Temporal motivation theory( TMTاین نکته که

یادگیری را به عنوان هدف قرار نمیدهند ،بلکه سخت کار

دانشجویان دارای جهتگیری تبحری ،تمایل به اهمالکاری

میکنند تا فقط برای برتر شدن از دیگران یاد بگیرند ( .)77به

ندارند ،ممکن است منعکس کننده انگیزه درونی بیشتر آنها
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باشد ( .)21افراد تبحرگرا دارای انگیزش درونی قویتری
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باعث افزایش عملکرد تحصیلی آنها میشود (.)24

هستند؛ چرا که دوست دارند تواناییها و مهارتهای تحصیلی

بر اساس نتایج مطالعه حاضر ،اثر مستقیم جهتگیری هدف

خود را افزایش دهند و بر موضوعات درسی چیره شوند .این

تبحری بر فرسودگی تحصیلی در این گروه از دانشجویان

انگیزه درونی ،آنها را ترغیب میکند تا با وجود موانع و

معنیدار نبود که با یافتههای تحقیقات  )71( Shihو

شکستهای متعدد ،برای افزایش فهم ،شایستگی و پیشرفت

 Tuominen-Soiniو همکاران ( )72مطابقت نداشت .در

تحصیلی خود تالش نمایند .بنابراین ،هرچه دانشجویان تأکید

تحقیقات این پژوهشگران ،جهتگیری هدف تبحری با

بیشتری بر یادگیری ،چیره شدن بر چالشها و افزایش

فرسودگی یا به طور کامل با بعضی از مؤلفههای آن ارتباط

شایستگیها از طریق افزایش سطح فهم و ادراك موضوع

داشت و یا آن را پیشبینی میکرد .بدین مفهوم که اهداف

داشته باشند ،تمایل کمتری برای به تعویق انداختن فعالیتهای

تبحری در افراد ،انگیزه الزم را برای افزایش شایستگی و

تحصیلی خواهند داشت .در مقابل ،افراد عملکرد گریز،

رسیدن به تسلط در یادگیری ایجاد میکند ( .)72 ،71افراد

انگیزهای برای تسلط بر مهارت ندارند ،خود را ناتوان میبینند

تبحرگرا سعی در بهبود یادگیری و پیشرفت خود دارند و در

و از نمود آشکار پیشرفت که ناتوانی آنها را نشان میدهد،

نظر آنان ،پیشرفت یک مفهوم قابل کنترل و خودجوش در نظر

اجتناب میکنند .از اینرو ،فاقد خودنظمدهی هستند و از این

گرفته میشود .این ویژگیها موجب حفاظت این دانشجویان از

که مورد قضاوت دیگران قرار گیرند ،هراس دارند و به

فرسودگی تحصیلی میگردد (.)79

اهمالکاری روی میآورند .آنها افراد محافظهکاری میباشند و

در تبیین ناهمسویی پژوهش حاضر با تحقیقات قبلی بر

اهل خطر کردن در زمینه درس نیستند تا مبادا دچار شکست

اساس ماهیت شناختی -اجتماعی نظریه هدف -پیشرفت نیز

نشوند (.)24

میتوان گفت که شناختهای دانشجویان راجع به اهداف

با توجه به نتایج حاصل شده ،اثر مستقیم جهتگیری هدف

پیشرفت ،از عوامل موقعیتی و محیطی مانند نظرات استادان و

عملکردی بر اهمالکاری تحصیلی ،معنیدار نبود که با

یا اطالعات مربوط به یادگیری تأثیر میپذیرد .بنابراین،

یافتههای تحقیق  Howellو  )27( Watsonمغایرت داشت.

تفاوتهای موجود میتواند ناشی از ادراك این دانشجویان از

در هدفگرایی عملکردی ،افراد تمایل دارند تا تواناییهای

ساختار هدفی محیط آموزشی آنها و انتظارات والدین و

خود را به دیگران اثبات نمایند و بهترین شایستگی را از خود

استادانشان باشد (.)77

نشان دهند و به همین دلیل سخت تالش میکنند تا به نتایج

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که اثر مستقیم جهتگیری

بهتری برسند .در ضمن ،آنها تالش میکنند از اشتباه پرهیز

هدف عملکردی بر فرسودگی تحصیلی ،منفی و معنیدار ،اما

کنند تا به عنوان فرد ناتوانی شناخته نشوند .همچنین ،تکالیف

اثر مستقیم جهتگیری هدف عملکرد گریزی بر فرسودگی،

ساده را انجام میدهند و اغلب به نشان دادن کار خود به

مثبت و معنیدار بود که با یافتههای مطالعات  )71( Shihو

دیگران تمایل ندارند ( .)24بنابراین ،به نظر میرسد که

قافلهباشی ( )72مشابهت داشت .ویژگیهای افراد تبحرگرا یا

دانشجویان عملکردگرا برای پرهیز از شکست خود ،فرایند

عملکردگرا ،به احتمال زیاد منجر به حفاظت آنها از فرسودگی

مطالعه را به شب امتحان موکول میکنند .در این زمینه Sins ،و

تحصیلی میشود .به عبارت دیگر ،فراگیرانی که در کالس

همکاران معتقد هستند که هدفهای تبحرگرا و عملکردگرا بر

اهداف مختلفی مانند یادگیری مطالب جدید ،عملکرد بهتر

خالف اهداف عملکرد گریز ،فراگیران را به سمت تالش

نسبت به دیگران ،نگرانی از عدم یادگیری مطالب جدید و در

بیشتر و مدیریت زمان و انرژی بهتر سوق میدهد و همین امر

عین حال ،نگرانی از ضعیف عمل کردن را به صورت به
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بازمیمانند و ادراك خودکارامدی آنها کاهش مییابد.

دچار حالت خستگی میشوند و همچنین ،نسبت به تکالیف

در بررسی یافتهها ،اثر مستقیم و منفی و معنیدار

مدرسه کمتر حالت بیتفاوتی دارند .در نهایت ،آنها شایستگی

خودکارامدی تحصیلی بر فرسودگی تحصیلی با تحقیقات

باالیی در خود احساس میکنند که منجر به نتایج مثبت

 )75( Perdeckو  Tuominen-Soiniو همکاران ()72

تحصیلی ،غیبت کم از مدرسه و عملکرد شناختی و عاطفی

همخوانی داشت .بنابراین ،میتوان گفت که افراد خودکارامد

بهتر میشوند ()77؛ در حالی که اهداف عملکرد گریز به

در صورت مواجهه با مشکالت تحصیلی ،به دنبال راهحلهای

پیامدهای منفی و ناسازگارانه مانند اضطراب ،ناامیدی،

مفید و مناسب برای حل آنها میگردند تا این که دچار

راهبردهای مطالعه سطحی و نامنظم ،عملکرد و خودکارامدی

استرس و مغلوب این مشکالت شوند .چنین افرادی با

پایین و راهبردهای خودمعلولگری میانجامد .دانشجویان

برنامهریزی درست و مناسب ،استرس کمتری را تجربه میکنند

دارای اهداف عملکرد گریزی ،عزت نفس پایین و سطح باالیی

و کمتر دچار فرسودگی تحصیلی میشوند؛ چرا که استرس با

از افسردگی و بدبینی را نشان میدهند که حاصل آن عدم

فرسودگی رابطه مثبت و معنیداری دارد ( .)77بنابراین،

مسؤولیتپذیری و تعهد ،تالش و پیشرفت کم میباشد (.)77

میتوان گفت دانشجویانی که یک موقعیت تحصیلی را

به طور کلی ،این دانشجویان ناسازگارانهترین الگوهای انگیزش

استرسآور ارزیابی میکنند ،کمتر به توانایی خود جهت کنترل

و بهزیستی را نشان میدهند .این احتمال وجود دارد که به دلیل

آن موقعیت اعتماد دارند ،خودکارامدی تحصیلی کمتری را

احساس بدبینی و بیکفایتی زیاد ،این افراد نه تنها عالقه به

درك میکنند ،از راهبردهای کاهش استرس استفاده کمتری

دانشگاه و محیط آموزشی ،بلکه احساس توانایی در تسلط بر

میکنند و در نهایت ،واکنش بیشتری نسبت به استرس نشان

تکالیف درسی را نیز از دست بدهند (.)72

میدهند و به مرور دچار فرسودگی تحصیلی میشوند.

فرضیه اثر مستقیم خودکارامدی تحصیلی بر اهمالکاری

اثر مستقیم اهمالکاری تحصیلی بر فرسودگی تحصیلی

تحصیلی تأیید نگردید که با نتایج مطالعات  Chuو Choi

مثبت و معنیدار به دست آمد که با یافتههای تحقیقات Çakır

( )79و  )77( Steelناهمسو بود ،اما با توجه به نتایج تحقیقات

و همکاران ( )71( Fynchina ،)71همخوانی داشت .به دلیل

دیگر مبنی بر تأیید این فرضیه ،چنین میتوان استدالل کرد که

این که در ادبیات فرسودگی ،بر رابطه بین فرسودگی و استرس

فرد خودکارامد ،فردی هدفمند و خودانگیخته است که اهداف

تأکید شده است ،میتوان گفت که اهمالکاری ممکن است

واقعگرایانه برای خود وضع مینماید ،بر هیجانات خود کنترل

دانشجویان را مستعد فرسودگی کند و عالیم فرسودگی زمانی

دارد و به تواناییهای خود ایمان دارد؛ در حالی که فرد

که در آن سطح استرس در مدت زمان طوالنی پایدار میماند،

اهمالکار از احساسات خودکمبینی رنج میبرد ،از عدم

آشکار میشود .اهمالکاری میتواند با افزایش فشار زمان برای

موفقیت و از دست دادن کنترل واهمه دارد و به تأخیر انداختن

تکمیل تکالیف دانشگاهی ،باعث ایجاد استرس شود؛ چرا که

اعمال را نوعی خودمختاری میداند تا بدین طریق

دانشجویان اهمالکار تمایل ندارند وظایفشان را سر وقت انجام

خودارزشمندی خود را حفظ کند .از اینرو ،فرد اهمالکار فاقد

دهند و بنابراین ،مطالعه برای امتحانات را به بعد موکول

خودکارامدی میباشد و از این که مورد قضاوت دیگران قرار

میکنند و در نتیجه ،زمان محدودتری خواهند داشت .کار در

گیرد ،هراسان میشود ،اما فرد خودکارامد اعمال خود را مورد

زمان محدود و همراه با کمخوابی ،میتواند به قدرت تمرکز،

بازبینی قرار میدهد و در مورد آنها قضاوت میکند .همچنین،

شناخت و عملکرد افراد آسیب جدی وارد کند .اگرچه آنها

افراد اهمالکار در موقعیتهای استرسزا ،از تنظیم عملکردشان

تالش زیادی در جهت رسیدن به موفقیت انجام میدهند ،اما
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مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

اگر به سطح انتظارات مورد نظرشان نرسند ،ممکن است دچار

کردن در زمینه درس نمیباشند و در نتیجه ،تمایل بیشتری

خستگی و بدبینی شوند و در نتیجه ،احساسات و نگرش آنها

برای به تعویق انداختن فعالیتهای تحصیلی خواهند داشت که

نسبت به خود و تحصیلشان منفی میشود .بنابراین ،به سختی

این امر به مرور زمان باعث تجربه کردن استرس و فرسودگی

میتوانند وظایفشان را انجام دهند که منجر به تجربه فرسودگی

میشود (.)74

تحصیلی میشود (.)74

بر اساس نتایج مطالعه حاضر ،خودکارامدی تحصیلی بر

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که جهتگیری هدف تبحری

فرسودگی تحصیلی اثر غیر مستقیمی ندارد .به عبارت دیگر،

و عملکرد گریزی ،بر فرسودگی تحصیلی اثر غیر مستقیمی

اهمالکاری تحصیلی قادر به ایفای نقش واسطه در اثر غیر

دارد ،اما اثر جهتگیری هدف عملکردی بر فرسودگی

مستقیم خودکارامدی تحصیلی بر فرسودگی تحصیلی نیست که

تحصیلی ،مستقیم بود .به عبارت دیگر ،جهتگیری هدف

این نتیجه با یافتههای تحقیق  Riggو همکاران ( )79ناهمسو

تبحری و عملکرد گریزی از طریق واسطهگری خودکارامدی

بود .به نظر میرسد که خودکارامدی به تنهایی و به صورت

تحصیلی و اهمالکاری تحصیلی ،بر فرسودگی تحصیلی اثر

مستقیم ،قادر است بر فرسودگی تحصیلی اثر بگذارد .بنابراین،

مثبتی داشت .این یافته بدین معنی است که افراد تبحرگرا،

هرچه افراد توانمندی باالتری داشته باشند و آن را در وجود

باورهای خودکارامدی باالیی دارند؛ چرا که برداشتشان از

خود باور کنند ،کمتر احتمال دارد دچار فرسودگی تحصیلی و

خودشان مثبت میباشد ،صالحیت را در خود میبینند و تنها

تبعات منفی آن شوند.

دغدغه آنان ،تسلط بر کار و بهبود سطح فعلی عملکردشان

دانشجویان پزشکی به دلیل احساس مسؤولیت سنگینی که

است و برای رسیدن به هدف برنامهریزی میکنند و در تنظیم

در قبال سالمتی و جان افراد دارند ،دچار فرسودگی میشوند.

برنامهها ،توان خود را در نظر میگیرند .این افراد در انجام

فرسودگی که یک فرایند «خودجاودانه» است ،بر دستیابی به

تکالیف روزمره خود ،از رفتارهای اهمالکارانه اجتناب

اهداف حرفهای تأثیر میگذارد و باعث تخلیه منابع و انرژی

مینمایند و به دنبال یادگیری بیشتر هستند.

فرد برای مقابله با این روند میشود و نه تنها میتواند در

هرچه دانشجویان تأکید بیشتری بر چیره شدن بر چالشها و

سرنوشت علمی دانشجویان تأثیر داشته باشد ،بلکه افزایش آن

افزایش شایستگیها از طریق افزایش سطح فهم و ادراك

میتواند آنان را با ناکامیهای مختلفی در دوران تحصیل و یا

موضوع داشته باشند ،کمتر احتمال دارد به علت تقاضاها و

پس از آن در زندگی شخصی و حرفهای مواجه نماید.

الزامات تحصیل احساس خستگی نمایند و یا دارای نگرشهای

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بر اساس نظریهها و

بدبینانه و منفعالنه نسبت به تحصیل و تکالیف درسی باشند و

مدلهای شناختی -اجتماعی انگیزش ،سازههای انگیزشی مانند

احساس عدم شایستگی و بیکفایتی کنند .همچنین ،چنین

جهتگیری هدف و ابعاد آن (تبحری ،عملکردی و عملکرد

میتوان استدالل نمود که هرچه دانشجویان در اتخاذ

گریزی) ،خودکارامدی تحصیلی و اهمالکاری تحصیلی،

جهتگیری هدفی خود ،بیشتر به دنبال گریز از حقارت و

میتوانند بر فرسودگی تأثیر بگذارند .از آنجا که خودکارامدی

نگریسته شدن به عنوان فردی کندآموز از سوی دیگران و

و جهتگیری هدف ،از منابع مشخص سرچشمه میگیرند،

اجتناب از شکست باشند ،هیچ وقت به درستی احساس

پیشنهاد میشود مدیران و مسؤوالن مؤسسات آموزش عالی با

خودکارامدی نمیکنند و به منظور حمایت از خودارزشمندی،

ایجاد کارگاهها و برنامههای آموزشی مناسب و تقویت این

تالش میکنند از اشتباه پرهیز نمایند تا به عنوان فرد ناتوانی

منابع ،تغییرات سودمندی را در افزایش درگیری تحصیلی و

شناخته نشوند .آنها افراد محافظهکاری هستند و اهل خطر

کاهش اهمالکاری و فرسودگی تحصیلی دانشجویان ایجاد
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...مدل علی روابط جهتگیری هدف و

احساس خستگی دانشجویان در طول زمان تأثیر بگذارد و

، دانشجویان نیز میتوانند با کمک سرمشقهای اجتماعی.کنند

. متفاوت باشد،سطح خستگی آنها در دورههای زمانی مختلف

تشویقها و حمایتهای اجتماعی که از دیگران دریافت

 میتوان بر، با استفاده از مطالعات آزمایشی یا طولی،بنابراین

 دور بودن از شرایط نامناسب جسمی و،میکنند و همچنین

 پژوهش حاضر بر روی.این چالشها و محدودیتها چیره شد

 در، فشارهای روانی و تنش، استرس،عاطفی مانند اضطراب

دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام

.این راستا گام بردارند

 نتایج به دست آمده به این جامعه آماری قابل، بنابراین.شد

 پیشنهاد میشود که مطالعات،با توجه به اهمیت موضوع

تعمیم است و در تعمیم آن به سایر جوامع آماری باید احتیاط

 به،آینده با انجام پژوهشهایی به ویژه در قالب مطالعه موردی

.الزم صورت گیرد

تأثیر عوامل خارج از مدل و بافت مورد مطالعه مانند کیفیت
... فرهنگ دانشگاه و، انگیزش درونی، بهزیستی روانی،زندگی

سپاسگزاری

 بهتر است جهت جمعآوری دادهها در، همچنین.پرداخته شود

مطالعه حاضر برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد رشته

 از سایر ابزارها، عالوه بر پرسشنامه،پژوهشهای مشابه آینده

. مصوب دانشگاه پیام نور شیراز میباشد،تحقیقات آموزشی

و به خصوص مصاحبه با دانشجویان و استادان به عنوان مکمل

،بدینوسیله نویسندگان از مسؤوالن دانشگاه پیام نور شیراز

.استفاده گردد

کارکنان محترم دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و

 دارای،پژوهشهای پیمایشی مانند پژوهش حاضر

دانشجویان رشته پزشکی این دانشگاه که در انجام پژوهش

 محققان اذعان دارند که علیت را.محدودیتهایی میباشد

. تشکر و قدردانی به عمل میآورند،همکاری نمودند

نمیتوان به طور قطع بر اساس الگوهای همبستگی بین متغیرها
 عوامل مختلفی ممکن است بر، به عنوان مثال.مشخص نمود
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Background & Objective: There has been growing recognition that medical students, interns,
residents, and practicing physicians across many specialties are prone to burnout, with recent
studies linking high rates of burnout to adverse mental health issues. The aim of this study was to
examine factors affecting academic burnout among medical students and investigate the
association between achievement goals and its dimensions, academic self-efficacy, and academic
procrastination in the form of a causal model.
Methods: For this purpose, 174 students (98 in the clinical stage and 76 in the preclinical stage)
of Shiraz University of Medical Sciences (Iran) were selected based on Cochran’s Formula and
through simple random sampling. The data collection tools consisted of the Maslach Burnout
Inventory-Student Survey (MBI-SS), Achievement Goal Questionnaire (Elliot and McGregor),
Academic Self-Efficacy Scale (Midgley et al.), and Academic Procrastination Scale (Savari). To
analyze the data, path analysis and the Pearson correlation coefficient were used.
Results: The resulting path models indicated that academic burnout had significant negative
relationships with mastery achievement goal, performance-approach, and academic self-efficacy,
but it had significantly positive relationships with academic procrastination and performanceavoidance. It was also found that achievement goals had impact on academic burnout through
academic procrastination and self-efficacy. The explained variance of academic burnout was 0.61.
Conclusion: It was found that achievement goals and academic self-efficacy had significant
effects on academic procrastination and burnout. Thus, it is suggested that those involved in
education provide the students with situations in which they can achieve a higher sense of
empowerment in learning, so that they become more engaged in their academic work and be less
likely to experience burnout.
Key Words: Academic burnout, Achievement goals, Academic self-efficacy, Academic
procrastination
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