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 کیدهچ
-کمال و اجتماعی حمایت تدوین مدل علّی فرسودگی تحصیلی بر اساس متغیرهای هدف پژوهش حاضر

بود. جامعه آماری  کارشناسی دوره دانشجویان در خودکارآمدی گریو با نقش میانجی ناسازگارانه گرایی

 تحقیقگروه نمونه  دانشگاه شهید چمران اهواز، و کارشناسی یدوره کلیه دانشجویان عبارت از پژوهش،

که به صورت تصادفی از جامعه آماری  ی کارشناسی بوددانشجوی دوره دختر( 314پسر، و  931) 413

های فرسودگی تحصیلی مسلش نسخه امهآوری اطالعات از پرسشنمورد نظر انتخاب شدند. برای جمع

( و 2112) گرایی استابر(، کمال2111) حمایت اجتماعی ملکی، دمارای و الیوت(، 2112) دانشجویان

نشان داد که روش تحلیل مسیر به ها، . تجزیه و تحلیل داده( استفاده شد9192) خودکارآمدی عمومی شرر

صورت غیرمستقیم )از طریق بهگرایی ناسازگارانه هم به صورت مستقیم و هم و کمال حمایت همکالسان

طور کلی سهم اثرات مستقیم و دهند. بهتأثیر قرار می را تحتفرسودگی تحصیلی  کارآمدی(خود

-شاخص/  بود. تمامی 22شده فرسودگی تحصیلی در مدل برابر با غیرمستقیم مدل و درصد واریانس تبیین

شاخص یافته، ور کای، شاخص نیکویی برازش تعدیلشاخص هنجار شده مجذهای تعیین اعتبار مدل شامل 

جذر میانگین مجذورات خطای  لویس و-برازندگی تطبیقی، شاخص توکربرازندگی هنجار شده، شاخص 

-تلویحات نتایج به های مربوط به فرضیات و. تبیینتقریب حکایت از مناسبت و کفایت مدل نهایی داشت

 منظور مقابله با فرسودگی تحصیلی مورد بحث قرار گرفت.

 گرایی ناسازگارانه، خودکارآمدییلی، حمایت اجتماعی، کمالفرسودگی تحص: واژگان کلیدی
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 مقدمه

وارد مراکز آموزش عالی  ساله دانشجویان زیادی با شوق و رغبت و امید به آینده همه

یابد تا به بهترین نحوی به  ادامهاین شوق و انگیزه  رودرغم اینکه انتظار میشوند. علیمی

شوند. در ، دانشجویان دچار فرسودگی تحصیلی میکمک نماید فردی و جامعهاعتالی 

نظام آموزش عالی باید شرایطی را فراهم کند تا دانشجویان با اشتیاق و عالقه،  کهحالی

اطمینان و احساس کارآمدی بتوانند به کسب یادگیری مداوم بپردازند و در آینده هم با 

مهم کاهش انگیزش و  عواملز شور و انگیزه و امید، به زندگی خویش ادامه دهند. یکی ا

ساز پیامدهای منفی چون کاهش جویان مراکز آموزش عالی که زمینهافت عملکرد دانش

مورد  بوده، و اخیراً …رشد و پیشرفت دانشجویان، افسردگی، کاهش سالمت روانی و 

 باشد.توجه پژوهشگران قرار گرفته است، فرسودگی تحصیلی می

حالتی از خستگی ذهنی و هیجانی است که حاصل سندرم استرس مزمن  9فرسودگی

دادن وظایف  مانند گرانباری نقش، فشار و محدودیت زمانی و فقدان منابع الزم برای انجام

 4؛ الکاویدس9111، 3؛ لی و آشفورث2119و همکاران،  2)دمروتی و تکالیف محوله است

ابتدا (.  این 2111و همکاران،  1؛ توپینن تانر2119و همکاران،  1؛ ماسالچ2113و همکاران، 

 .تحت عنوان فرسودگی شغلی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفت

با سه بعد  2های مهم سالمت روانشناختیفرسودگی شغلی به عنوان یکی از شاخص

)ماسالچ،  شودتعریف می 91و ناکارآمدی 1)تردید و بدبینی( عالقگی، بی9خستگی

 وریتواند منجر به تعهد و بهره(. در حیطه شغلی، فرسودگی می2119، 9و لیتر ،99شائوفلی
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. (3؛ مسلش و پینز9113، 2)کوردز و داگرتی کمتر، غیبت و ترک شغل بیشتر شود

(، 2111، 4)سند و میازکی فروشندگانهایی مانند تحقیقاتی درباره فرسودگی در موقعیت

 (، مشاوران2111و همکاران،  1)زالرس (، پرستاران2119و همکاران،  1معلّمان )گرینگلس

)ماسالچ و  ( انجام گرفت9113، 9)سندوال ( و روانشناسان9191و همکاران،  2)روس

 و عالئم نبودههای شغلی محیط همه فرسودگی منحصر به شغل وبا این(. 9194، 1جکسون

فرسودگی در  شواهدی حاکی از وجود پدیده. نیز مشاهده شد دیگرهای در محیط آن

فرسودگی تحصیلی در میان دانشجویان  (.9191، 91)میر و شماک دانشجویان وجود دارد

)خستگی(، داشتن یک حس  به خاطر تقاضاها و الزامات تحصیلاشاره به احساس خستگی 

عدم شایستگی به  عالقگی(، و احساس)بی ون عالقه به تکالیف درسی فردبدبینانه و بد

  (.2112)شائوفلی و همکاران،  رآمدی پایین( دارد)کا عنوان یک دانشجو

شود، اگرچه فراگیران های آموزشی به عنوان محل کار فراگیران محسوب میموقعیت

جا ندارند، کنند یا شغل خاصی در آنهای آموزشی به عنوان کارمند، کار نمیدر موقعیت

توان به عنوان یک را میها های آموزشی و درسی آناما از دیدگاه روانشناختی، فعالیت

ها در کالس حضور پیدا آن(. 2111و همکاران،  99آرو-)سالمال در نظر گرفت «کار»

کنند و مجموعه تکالیفی را برای موفقیت در امتحانات و کسب نمره قبولی انجام می

 داده استها به خود اختصاص مطالعات متعددی را در دانشگاه دهند. این موضوع اخیراًمی

؛ 1919و همکاران،  9؛ فیمین2111همکاران،  و 93؛ چنج9111همکاران،  و 92وگان)بال
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؛ 9111و همکاران،  4کارتی؛ مک2112و همکاران،  3؛ مارتینز9191و همکاران،  2گولد

چهارم ها، یکدر بعضی از دانشگاه(. 9391؛ عزیزی ابرقوئی، 9399؛ نعامی، 2114، 1یانگ

ها نیز فرسودگی، دلیل اصلی در برخی از دانشگاه شوند.دانشجویان دچار فرسودگی می

 (. 9391؛ ترجمه فیروزبخت، 2113 ،1)سانتراک ترک تحصیل برخی دانشجویان است

 وع فرسودگی تحصیلی عوارض و تبعات روانشناختی فراوانی دارد. دانشجویان دچارشی

در ادامه  اشتیاقی نسبت به مطالب درسی، ناتوانیعالئمی مانند بی یفرسودگی تحصیل

، احساس های کالسیهای درس، مشارکت نکردن در فعالیتحضور مستمر در کالس

یری مطالب درسی را تجربه های درسی و احساس ناتوانی در فراگمعنایی در فعالیتبی

 های مرتبط با فرسودگی استپدیده (. افسردگی، یکی دیگر از9399)نعامی،  کنندمی

 -( بین فرسودگی تحصیلی و سالمت روانی9311) اسالمی. (9121، 2)ویسمن و کلرمن

های روانی در تواند منجر به تنشای منفی و معنادار یافت. فرسودگی میجسمانی رابطه

 (.2114)یانگ،  دگی، ناکامی، خصومت و یا ترس شودشکل اضطراب، افسر

طالعه این دار در مورد فرسودگی تحصیلی در خارج از کشور، مرغم مطالعات دامنهعلی

؛ 9319در ایران )ساویز،  شدهی انجامهاپژوهشپدیده در ایران جدید و نوپاست. برخی 

کارشناسی نسبت به در مقطع تحصیلی  دهد که فرسودگی تحصیلی( نشان می9313دادور، 

های یکی از نقدهای وارد بر پژوهششود. بیشتر مشاهده می ارشد یا ارشد نسبت به دکترا

-بینی عوامل اثرگذار، و مطالعه عوامل مؤثر بهفرسودگی تحصیلی، عدم همقبلی در مورد 

ای پیچیده و پدیده؛ نظر به اینکه فرسودگی تحصیلی صورت جداگانه و مجزّا است

. شودتعیین نقش عوامل مؤثر بر آن احساس می جهتمدلی علّی ه نیاز ب، است چندعاملی

-برنامه امکانگذار بر فرسودگی تحصیلی، نقش هر یک از عوامل اثر تعییندر صورت تنها 
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پیشگیری از فرسودگی یا  از طرف دیگر،. و مواجهه مؤثر با آن وجود دارد یزی درستر

ضروری نظام آموزش عالی و  هابرای اساتید دانشگاهبلکه  برای دانشجویان تنهانهدرمان آن 

نفس به فعالیت خود بهاعتماد. دانشجویانی که با رغبت و انگیزه و اشتیاق و با و مفید است

با دیدی امیدوارانه به آینده  وسالمت روانی خویش را تضمین  توانندمیدهند، ادامه 

 پردازند. بو هم با شور و شوق به کار و فعالیت  نگریسته

عوامل درونی و بیرونی متعددی بر فرسودگی  دهندی روانشناسی نشان میهاپژوهش

اجتماعی، متغیری است که نسبت به فراگیران جنبه بیرونی . حمایت دارند تحصیلی اثر

گذار باشد. منظور از حمایت تحصیلی اثرتواند بر فرسودگی و عملکرد داشته و می

اجتماعی، قابلیت و کیفیت ارتباط با دیگران است که منابعی را در مواقع موردنیاز فراهم 

ایجاد خودپنداره مثبت،  ببکنند. حمایت اجتماعی یک کمک دوجانبه است که سمی

رد فرصت شود و در همه این موارد به فپذیری، احساس عشق، و احترام به خود میخویشتن

اند که اشاره کرده( 9191) (. میر و شماک9311)پورسید،  دهدخودشکوفایی و رشد می

فاقد توجه هستند و از جریان  آموزانی که دچار فرسودگی تحصیلی هستند، غالباًدانش

 عادی کالس خسته شده اند.

وسیله آسانی بهکه فاقد حمایت اجتماعی هستند، بهافرادی  معتقد است (9192)9راسل

های گیرند. به منظور پیشگیری و مداخله، مطالعات و پژوهشثیر قرار میاسترس تحت تأ

اند که ی فرسودگی انجام شدهدهکننبینیص پیشایندها و متغیرهای پیشبسیاری جهت تشخی

؛ 2111، 4و همکاران )النگالن 3های فردیهستند و هم جنبه 2های محیطیهم شامل جنبه

 گرایی است.فردی کمالیکی از این متغیرهای درون (.2119ماسالچ و همکاران، 

کند. در گرایی را به دو بعد بهنجار و نابهنجار تقسیم میکمال (9129) 1هاماچک

برند، با هدف فرسا لذت میگرایی بهنجار اشخاص از کارهای سخت و طاقتالکم
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توانند کید بر معیارهای سطح باالی عملکردی میشوند و ضمن تأوفقیت برانگیخته میم

گرایان نابهنجار با ترس از مقابل، کمال های شخصی و اجتماعی را بپذیرند. درمحدودیت

بینانه، هرگز از عملکرد خود خشنود دلیل انتظارات غیرواقعشوند و به شکست برانگیخته می

گرایی منفی و ناسازگارانه اند که کمالشد. برخی تحقیقات اخیر نشان دادهنخواهند 

-به طور کلی، کمال. (2112و همکاران،  9)ژانگ کندمیبینی سودگی تحصیلی را پیشفر

حصیلی و شغلی مناسب مرتبط است، گرایی سازگارانه با بهزیستی روانشناختی و عملکرد ت

های بیماری روانی مرتبط شانهگرایی ناسازگارانه با پریشانی، عزت نفس پایین و نولی کمال

  (.2191، 2کلی ) است

ودگی مورد های گذشته، محققان، نظریه خودکارآمدی را برای تبیین پدیده فرسدر دهه

در (. 2111،  3به نقل از یانگ و فارن؛ 9113)شائوفلی و همکاران،  انداستفاده قرار داده

توصیف رابطه بین فرسودگی و حاالت فیزیولوژیکی، برخی از محققان قبلی، رابطه بین 

و  ؛9113، 1هالستن ؛9113، 9112، 4)چرنیس اندیید کردهارآمدی و فرسودگی را تأکخود

از قبیل ) لطتس اند که افراد بدون حس مهارت یادادهها نشان (. آن9113، 2و فریدی 1هابفال

توانایی سازگاری را از دست  شوند و معموالًآسانی دچار فرسودگی میخودکارآمدی(، به

توان گفت که فرسودگی تحصیلی در دهند. بر اساس تحقیقات انجام شده، میمی

مربوط به مطالعه، رشد  هایی مانند خستگی ناشی از الزاماتهای آموزشی با ویژگیموقعیت

حس و نگرش بدبینانه و بدون حساسیت نسبت به مطالب درسی و نیز احساس پیشرفت 

، 9آرو و ناتانن-)سالمال شودامور درسی و تحصیلی مشخص می شخصی ضعیف در

ها اشاره شد، و تحقیقات قبلی که به برخی از آن(. بر پایه نظریه خودکارآمدی 2111
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حاضر به عنوان یک متغیر درونی و فردی مهم مرتبط با  خودکارآمدی در پژوهش

 گیرد.سودگی تحصیلی مورد بررسی قرار میفر

(، 9311) پورسیدی هاه با فرسودگی تحصیلی در پژوهشگرایی ناسازگارانرابطه کمال

گرایی ثیر کمالاما مکانیزم تأ یید شده،تأ (2112) ( و ژانگ و همکاران9311) بخششه

-در پژوهش حاضر، از طریق میانجی مشخص نیست؛ این مکانیزم یبر فرسودگناسازگارانه 

اند که ( نشان داده9311) . بشارت و همکارانشودخودکارآمدی بررسی میگری 

کند. گرایی و اضطراب رقابتی به عنوان واسطه عمل میخودکارآمدی در رابطه بین کمال

اند که رابطه بین حمایت یجه دست یافته( در پژوهشی به این نت9399) فوالدوند و همکاران

گری روانی، از طریق متغیر خودکارآمدی تحصیلی میانجی-اجتماعی و سالمت جسمانی

(، شایستگی تحصیلی و خودکارآمدی 2111) 9شود. همچنین در پژوهش دانیلسنمی

اند. نقش میانجی را ایفا کرده رضایت از زندگیعمومی در رابطه بین حمایت همکالسی و 

گر در روابط بین حمایت ودکارآمدی به عنوان متغیر میانجیدر پژوهش حاضر، خ

 گیرد.سودگی تحصیلی مورد بررسی قرار میگرایی ناسازگارانه با فراجتماعی و کمال

مانند ) ی مفهومی از اثر از عوامل شخصیتیدر واقع، هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی

)حمایت همکالسی( بر روی  ( و منابع حمایتی در محیط تحصیلگرایی ناسازگارانهکمال

پیامدهای مهم تحصیلی نظیر فرسودگی تحصیلی است. در این پژوهش متغیر 

های است. روابط میان متغیر هدر نظر گرفته شد ودکارآمدی به عنوان متغیر میانجیخ

 . وجود تدوین گردیده استهای پژوهشی مپژوهش در این الگو بر اساس پیشینه

 های پژوهشفرضیه

 دارد. اثر مستقیم گرایی ناسازگارانه بر فرسودگی تحصیلیکمال -

 دارد. اثر مستقیم حمایت همکالسی بر فرسودگی تحصیلی -

)از طریق خودکارآمدی(  ثر غیرمستقیمابر فرسودگی تحصیلی گرایی ناسازگارانه کمال -

 دارد.

                                                
1. Danielsen  
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 دارد.)از طریق خودکارآمدی(  اثر غیرمستقیم فرسودگی تحصیلیحمایت همکالسی بر  -

 روش 

 احتمالی لعل آن تعیینهدف  و های غیرآزمایشی استپژوهش حاضر از نوع طرح

های رسیدن به این هدف ترین راهباشد. اگرچه یکی از مناسبفرسودگی تحصیلی می

بینی و ناتوانی این روش در همهمه به علت استفاده از روش تحقیق تجربی است، با این

. یکی از رویکردهای مناسب ای متغیرها در تحقیق از آن استفاده نشدتعیین نقش واسطه

 و ماتریس واریانسدیگر برای حصول چنین هدفی استفاده ازروابط همبستگی میان متغیرها 

ان ساختن سازی و نمایتواند به شفافکه در قالب تحلیل مسیر می باشدکوواریانس می _

 ساختار علّی روابط کمک کند. 

به  1جامعه آماری تحقیق، عبارت از کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ترم : جامعه آماری

فرسودگی تحصیلی بود؛ چون  19-12اهواز در سال تحصیلی  باالی دانشگاه شهید چمران

اثرگذار بوده  باید مدتی بر فردآن ثر در ایجاد شود و عوامل مؤطی زمان ایجاد می در

طور جدی فرسودگی تحصیلی را در خود ، دانشجویان به1ند، بعید است که پیش از ترم باش

 بروز دهند.

ای نسبی ای و سپس روش طبقهگیری، ابتدا از روش خوشهجهت نمونه :گیریروش نمونه

های دانشگاه دهدانشکده از مجموع دانشک 4صورت که نخست تعداد استفاده شد، بدین

ها عبارتند از ادبیات، اقتصاد، علوم تربیتی، و انتخاب شد )این دانشکده شهید چمران اهواز

 314دانشجو ) 413نسبی، تعداد  ایگیری طبقهعلوم(؛ و سپس با استفاده از روش نمونه

 بر ،نمونه تعیین حجم منظوربه انتخاب شدند. های منتخبدانشکده ( ازپسر 931 دختر و

تحلیل  در پیشین متغیر هر برای مورد پانزده گرفتن حداقل نظر در 9ستیونسپیشنهاد ا پایه

 .(9313)هومن،  آیدمی شماربه مناسب ایقاعده ،یابیچندگانه و مدل رگرسیون
  

                                                
1. Stevens  
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 ابزار اندازه گیری 

گی این پرسشنامه سه حیطه فرسود پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مسلش نسخه دانشجویان:

)بدبینی( تحصیلی، و ناکارآمدی تحصیلی را  عالقگیتحصیلی، بیتحصیلی یعنی خستگی 

شده مقیاس عمومی فرسودگی سنجد. مقیاس فرسودگی تحصیلی دانشجویان اصالحمی

 شده است( ساخته 9111) باشد که توسط شائوفلی و همکارانمی( MBI-GS) مسلش

گذاری پرسشنامه، شیوه. نمره .ماده دارد 91پرسشنامه مذکور  (.2112)شائوفلی و همکاران، 

تحصیلی  باشد. خستگی( می1( تا همیشه)1ای از هرگز)از طریق مقیاس لیکرت هفت درجه

کنم احساس میماده ) 4عالقگی تحصیلی نده هستند(، بیکن)مطالب درسی خسته ماده 1

 کنم)احساس می ماده 1دارم( و ناکارآمدی تحصیلی ای نقهنسبت به مطالب درسی عال

توانم از عهده مشکالت درسی بربیایم( دارد. پایایی پرسشنامه را سازندگان آن به نمی

اند. اعتبار محاسبه کرده /  برای سه حیطه فرسودگی تحصیلی21/، و 92/، 21ترتیب 

های برازندگی ییدی محاسبه شده که شاخصه را محققان با روش تحلیل عامل تأپرسشنام

 یشی و شاخص جذر میانگین مجذورات خطای تقریبتطبیق، شاخص برازندگی افزا

( پایایی این پرسشنامه را برای خستگی تحصیلی 9399)  اند. نعامیمطلوب گزارش کرده

/ محاسبه کرده است. 21/ و برای ناکارآمدی تحصیلی 92عالقگی تحصیلی بی/ ، برای 21

سشنامه فشارزاهای وی ضرایب اعتبار این پرسشنامه را از طریق همبسته کردن آن با پر

/، 42/، 39 دست آورده است که به ترتیب برابر( به9324شهری، )پوالدی ری ییدانشجو

 دار است. در پژوهش عزیزی ابرقوئینیمع P >/ 001 /  محاسبه شده که در سطح41

های خستگی / و برای حیطه91( آلفای کرونباخ محاسبه شده برای کل پرسشنامه 9391)

در پژوهش  /  به دست آمد.11/ ، و 92/ ، 22و ناکارآمدی درسی به ترتیب هیجانی، بدبینی 

/ و از طریق 99حاضر، ضریب همسانی درونی پرسشنامه از طریق محاسبه آلفای کرونباخ 

 / به دست آمد.99)تنصیف( نیز  ضریب گاتمن
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را که ملکی، ( 1CASSS) این مقیاس :مقیاس حمایت اجتماعی کودکان و بزرگساالن

مؤلفه حمایتی را خرده 1باشد که سؤال می 11اند، حاوی ( ساخته2111) 2دمارای و الیوت

ها، دوستان نزدیک، و ها عبارتند از: والدین، معلمان، همکالسیلفهمؤسنجد. این خردهمی

آموزان لفان شاخص آلفای پرسشنامه را در دانشارکنان و افراد حاضر در مدرسه. مؤک

هفته  91تا  9اند. همچنین پایایی بازآزمایی را که بین / محاسبه کرده12دبیرستانی معادل 

اند. برای / گزارش کرده29/ تا 21تر بین های پایینآموزان ردهعد اجرا شده، در دانشب

های پرسشنامه مهارتدست آوردن روایی، سازندگان همبستگی بین این پرسشنامه و به

اند که در / محاسبه کرده14را معادل با  (9111) 4گرشام و الیوت (3ssrs) اجتماعی

پرسشنامه معنادار است. برای محاسبه روایی پرسشنامه، بین این پرسشنامه و   P<001سطح

/ به دست 49همبستگی گرفته شد که میزان آن ( 9191) 1واکس و همکارانحمایت اجتماعی 

سشنامه در درونی پرمعنادار است. همچنین ضریب همسانی   P<005آمد که در سطح

  )تنصیف( / و از طریق ضریب گاتمن14وهش حاضر، از طریق محاسبه آلفای کرونباخ پژ

مقیاس حمایت همکالسی این پرسشنامه دست آمد. در پژوهش حاضر از خرده / به91نیز 

 استفاده شد.

کمالگرایی منفی در این پژوهش از طریق گرایی استابر و همکاران: ی کمالپرسشنامه

( 9311؛ به نقل از پورسید، 2112) و همکاران 1گرایی که توسط استابرپرسشنامه کمال

گرایی مثبت و منفی( شامل )شامل کمال شود. این پرسشنامهطراحی شده است، ارزیابی می

( ضرایب پایایی این پرسشنامه را از طریق آلفای کرونباخ 9399ال است. علیزاده )ده سؤ

/ محاسبه کرده است. وی برای محاسبه ضریب روایی 91/ و 94ترتیب برای دو بخش آن به 

)نجاریان، عطاری و  گرایی اهوازها با مقیاس کمالهمزمان این پرسشنامه، همبستگی ماده

 -/13( را محاسبه کرده است. نتایج نشان داد که تالش برای به کمال رسیدن 9391زرگر، 

                                                
1. CHILD AND ADOLESCENT SOCIAL SUPPORT SCALE 

2. Malecki,Demaray, and Elliott. 

3. Social Skills Rating System 

4. Gresham & Elliott  

5. Vaux 

6. Stoeber 
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گرایی اهواز همبستگی /، با مقیاس کمال19 های منفی به عدم رسیدن به کمالو واکنش

معنادار است. در پژوهش حاضر ضریب همسانی درونی   P<001دارد که در سطح

/ 21)تنصیف( نیز  / و از طریق ضریب گاتمن94پرسشنامه از طریق محاسبه آلفای کرونباخ 

 به دست آمد.

ارانش در سال و همک 9این پرسشنامه توسط شرر پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر:

ماده آن مربوط به خودکارآمدی عمومی و  92ماده است که  23ساخته شد و دارای  9192

)نجفی و  های اجتماعی استط به تجارب خودکارآمدی در موقعیتماده دیگر مربو 1

ای استفاده شد. پرسشنامه ماده 92در پژوهش حاضر از مقیاس  (.9391فوالدچنگ، 

های مختلف را عیتاش برای غلبه بر موقمربوط به تواناییآمدی عقاید فرد خودکار

 ای لیکرت تنظیم شده استپرسشنامه بر پایه مقیاس پنج رتبهکند. این گیری میاندازه

( آلفای 9192) . شرر و همکارانش(1نمره  ، و پاسخ کامالً موافق9کامالً مخالف نمره )

برای سنجش اعتبار سازه مقیاس دست آوردند و هب 91/1کرونباخ این پرسشنامه را 

 I-E مقیاسبیرونی راتر، خرده-س کنترل درونیخودکارآمدی از همبستگی آن با مقیا

، مقیاس 9114، مقیاس درجه قابلیت اجتماعی مارلو و کراو در 9111ال و بیتی در گویین

استفاده  9111و مقیاس شایستگی فردی روزنبرگ در  9113بیگانگی ازخود بارون در 

در . دست آوردهب 91/1های ایرانی آلفای کرونباخ آن را در نمونه( 9391) کرامتی. کردند

/ و از 99پژوهش حاضر ضریب همسانی درونی پرسشنامه از طریق محاسبه آلفای کرونباخ 

 / به دست آمد.91)تنصیف( نیز  طریق ضریب گاتمن

 نتایج

در های مقدماتی کسب بینش ی، چند تحلیل اولیه جهتهای اصلپیش از انجام تحلیل

میانگین، انحراف معیار، حداقل های توصیفی مربوط به یافته .ها انجام گرفتارتباط با داده

                                                
1. Sherer  
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و ماتریس همبستگی  9های پژوهش در جدول ها روی متغیراکثر نمرات آزمودنیو حد

 نشان داده شده است. 2متغیرهای الگو در جدول 

 هابه متغیرهای پژوهش برای کل آزمودنیهای توصیفی مربوط . یافته1جدول 

دهند شاخص های توصیفی از جمله میانگین نشان می 9گونه که مندرجات جدول همان

سی به عنوان گرایی، حمایت همکالهای، کمالف معیار، برای کل نمونه در متغیرو انحرا

گر، و متغیر فرسودگی ارآمدی به عنوان متغیرهای میانجیبین و خودکمتغیرهای پیش

 ورده شده است.تحصیلی به عنوان متغیر وابسته آ

 . ماتریس ضرایب همبستگی متغیرهای الگو2جدول 

 4 3 2 متغیرها

 39/1 ** -22/1 ** -12/1 گرایی ناسازگارانهکمال 1

 - 99/1 ** 91/1 ** - حمایت همکالسی 2

 - 49/1 ** - - خودکار آمدی 3

 - - - فرسودگی تحصیلی 4
  10/1**p<           10/1 *p< 

دهد انگاره مفروض روابط میان متغیرهای به مقدار زیادی نشان می 2 شماره جدول

تگی های همبس. این تحلیلاستدار باشند، و روابط معنید انتظار میمطابق با مسیرهای مور

اند. جهت پژوهش را فراهم آوردهمتغیری بین متغیرهای بینشی در ارتباط با روابط دو

پژوهش حاضر، روش تحلیل مسیر اعمال  آزمودن همزمان انگاره روابط مفروض در

 گردیده است.

 هاآماره

 متغیرها        
 حداکثر نمره حداقل نمره انحراف معیار میانگین

 31 1 4919991 9191149 گرایی ناسازگارانهکمال

 22 92 99911391 4299119 حمایت همکالسی

 94 21 1911191 1191191 آمدیخودکار

 22 4 93919293 3199119 فرسودگی



 13  ... ای¬واسطه نقش به توجّه با تحصیلی فرسودگی علّی مدل تدوین

 
یابی های مدلمفروضه برای آزمون مدل پیشنهادی، پس از بررسی :برازندگی مدل پژوهش

. آزمون مدل اجرا شدبودن رابطه میان متغیرها خطی و بودن متغیرهانرمال یعنیمسیر 

-بودن پیشنهاد میرا برای بررسی نرمال 9ویلک-استفاده از آزمون شاپیرو (2112) استیونس

که در این پژوهش مورد  (9319ترجمه شریفی و همکاران،  ؛2111 و همکاران، 2)میرز کند

 اند. ویلک آورده شده-های آزمون شاپیروآماره 3در جدول شماره استفاده قرار گرفت. 

 جهت تعیین مفروضه نرمال بودن ویلک-شاپیروهای . آماره3جدول 

 داریمعنی آماره متغیر

 /92 /111 حمایت همکالسی

 /111 /123 گرایی ناسازگارانهکمال

 /111 /199 خودکارآمدی

 /114 /119 فرسودگی تحصیلی

داری آزمون برای متغیرهای حمایت همکالسی و دهد که معنینشان می 3جدول 

میرزو به نقل از  ؛2112)تر از مقدار پیشنهادی استیونس بزرگفرسودگی تحصیلی 

بنابراین برای متغیرهای ذکر شده مفروضه نرمال بودن  است، (p < 119/1، 2111همکاران، 

گرایی ناسازگارانه اینگونه نیست. خودکارآمدی و کمال اما برای متغیرهای ؛شودتایید می

همیشه چنین است(،  ها نرمال نبوده یا کجی داشته باشد )که تقریباًزمانی که توزیع داده

رسد حجم نظر می(. گرچه به9313تر نیاز است )هومن، های نمونه با حجم بزرگگروه

در مورد حال کند، با اینبزرگ نمونه نگرانی در رابطه با نرمال بودن را برطرف می

تبدیل صورت گرفت. برای تبدیل  ،متغیرهایی که از مفروضه نرمال بودن تخطی داشتند

نرمال بر پایه های غیردر این پژوهش تبدیل دادههای مختلف وجود دارد. شها روداده

بودن روابط بین متغیرها، استفاده ازنمودار جهت بررسی خطی .انجام شد 913لگاریتم 

صورت نرمال توزیع ترین روش است. در متغیرهایی که هم بهپراکندگی دومتغیری متداول

                                                
1  . Shapiro–Wilk 

2. Meyers 

3. Log 10  
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 شکل استمرغ یا بیضید، نمودار پراکندگی شبیه تخماند و هم رابطه خطی با هم دارنشده

(. در پژوهش حاضر بررسی نمودارهای پراکندگی بین متغیرها 2111میرز و همکاران، )

 باشد.بودن روابط برقرار میمفروضه خطینشان داد که 

استفاده  4های برازندگی موجود در جدول ظور بررسی برازندگی مدل، از شاخصبه من 

 شد.

 های برازندگیها بر اساس شاخص. برازش الگوی پیشنهادی و نهایی با داده4جدول 

 شاخص

 برازندگی 

 الگو    

2

 

df

 df

2
 

P
 G

F
I
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G

F
I

 

IF
I

 T
L

I
 C

F
I
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F
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A
 

43 الگوی پیشنهادی
3

/2 

1 43
3

/2
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3

/ 

99
3

/ 

97
9

/0 

99
3

/0 

99
7

/0 

99
3

/0 

93
3

/0 

09
4

/0 

دست آمده ههای برازش بسیار خوبی بشاخص شود کهمشاهده می 4در جدول شماره 

طور که در جدول همانباشد. ها با این الگو میبرازش مناسب دادهحاکی از  و ایناست، 

  شده برازندگی، شاخص تعدیل119/1برابر با  GFI مشخص است میزان شاخص برازندگی

AGFI ای ، شاخص برازش مقایسه121/1برابر باCFI  شاخص برازش نرمال113/1برابر با ،-

و جذر برآورد خطای  ،113/1برابر با  IFI ، شاخص برازش فزاینده199/1برابر با  NFI شده

هومن، احدی،  از ، به نقل9111) 9و و بنتلرهدست آمد. به /114 برابر با RMSEA تقریب

تر از بزرگ IFIو  GFI ،CFI کنند زمانی که میزان(  پیشنهاد می9391شیخی، منصور و سپاه

در  دهنده برازش مناسب و کافی مدل است.نشان ،باشد 19/1کوچکتر از  RMSEAو  11/1

 است.، طرح مدل به همراه ضرایب استاندارد مسیرهای مستقیم آورده شده9شکل 

 

                                                
1. Hu & Bentler 
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 شده مدل مسیر نهایی فرسودگی تحصیلیمقادیر استاندارد. 1شکل 

 اند.نیز ضرایب استاندارد مسیرهای مستقیم الگوی نهایی آورده شده 1در جدول شماره 

 : مسیرها و ضرایب مستقیم استاندارد در الگوی نهایی9جدول 

 β P مسیرهای مستقیم الگوی نهایی
گراییکمال  -----> -/222 خودکار آمدی   119/1  

<----- حمایت همکالسی /929 خودکار آمدی   111/1  

<----- خودکارآمدی -/314 فرسودگی تحصیلی   119/1  

گراییکمال  -----> /291 فرسودگی تحصیلی   119/1  

<----- حمایت همکالسی -/991 فرسودگی تحصیلی   111/1  

ثیر مستقیم به سمت بیشترین ضریب تأ شود کهمشاهده می 1در جدول شماره 

مت ثیر مستقیم به سو کمترین ضریب تأ به متغیر خودکارآمدی مربوطفرسودگی تحصیلی، 

 باشد.می حمایت همکالسی فرسودگی تحصیلی مربوط به

ای از طریق روابط واسطهدر این بخش به بررسی  :های مربوط به روابط غیرمستقیمیافته

ادار بودن شود. شرایط اساسی این شیوه، معن(، پرداخته می9191) 9روش بارون و کنی

                                                
1. Baron, and Kenny 

11/-  

 خودکارآمدی

فرسودگی 

 تحصیلی

 گراییکمال

 ناسازگارانه

 حمایت همکالسی
39/-  

12/  

27/-  

12/  
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 2های ساده میان متغیرهای موجود در روابط مورد آزمون است. مطابق با جدول همبستگی

نیازهای باشد. این روابط پیشمعنادار می متغیرهای مدنظرضرایب همبستگی ساده میان 

سازند. گام بعدی استفاده از روش ( را برآورده می9191) ارون و کنیاساسی مورد نظر ب

  باشد.سی روابط میانجی میان متغیرها میمراتبی برای بررهرگرسیون سلسل

 گرمرحله در بررسی نقش متغیر میانجیمراتبی در دو . نتایج ضرایب رگرسیون سلسله6جدول 

  مدل
 ضرایب استاندارد ضرایب غیراستاندارد

t 
معنی 

 داری
R 

B خطای معیار Beta 

9 
119/1 999119 - 29911 249224 ثابت  

39/1 
.919 گراییکمال  929.  391.  29312 119/1  

2 

119/1 919124 - 49441 119931 ثابت  

.112 گراییکمال 12/1  994.  911.  49142 119/1  

-.199 خودکارآمدی  119.  421.-  919192-  119/1  

و، همزمان به عنوان هر د ،خودکارآمدیگرایی و دهد که کمالنشان می 1جدول 

اند. مندرجات جدول گرفتهقرار بین فرسودگی تحصیلی در معادله رگرسیونمتغیرهای پیش

-بین دوم به متغیر کمالبه عنوان متغیر پیش خودکارآمدیدهند، وقتی متغیر فوق نشان می

کاهش  مقداریگرایی( )کمال بین اولدد، ضریب رگرسیون متغیر پیشگرگرایی اضافه می

کارآمدی را در ای ناقص خودواسطهماند. این حالت اثر دار باقی مین معنییابد و همچنامی

 هد. دید قرار میاین رابطه مورد تأی

 گرمیانجیمرحله در بررسی نقش متغیر مراتبی در دو . نتایج ضرایب رگرسیون سلسله7ول جد

  مدل
 ضرایب استاندارد ضرایب غیراستاندارد

t 
معنی 

 داری
R 

B خطای معیار Beta 

9 
119/1 219111 - 29342 499219 ثابت  

99/1 
-.293 حمایت همکالسی  113.  921.-  49123-  119/1  

2 

119/1 229412 - 39292 919124 ثابت  

-.93 حمایت همکالسی 41/1  142.  911.-  29232-  119/1  

-.111 خودکارآمدی  112.  414.-  999119-  119/1  
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و، همزمان به هر د ،خودکارآمدیو  حمایت همکالسیدهد که نشان می 2جدول 

اند. همانگونه بین فرسودگی تحصیلی در معادله رگرسیون قرار گرفتهعنوان متغیرهای پیش

بین به عنوان متغیر پیش خودکارآمدیدهند، وقتی متغیر که مندرجات جدول فوق نشان می

بین اول رسیون متغیر پیشگردد، مقدار ضریب رگاضافه می حمایت همکالسیدوم به متغیر 

ماند. این دار باقی مییابد، اما ضریب آن همچنان معنی( کاهش میحمایت همکالسی)

 هد. دید قرار میکارآمدی را در این رابطه مورد تأیای ناقص خودواسطهحالت اثر 

 بحث 

انه با گرایی ناسازگاررابطه علّی حمایت اجتماعی و کمالپژوهش حاضر با هدف بررسی 

گری خودکارآمدی در دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه فرسودگی تحصیلی با میانجی

گونه که مشاهده شد، الگوی پیشنهادی از برازش شهید چمران اهواز انجام گرفت. همان

یید قرار روابط مستقیم و غیرمستقیم مورد تأرضیات مربوط به خوبی برخوردار بوده و ف

 گرفتند. 

گرایی هایی به بررسی رابطه ساده میان کمالهای پژوهش حاضر، پژوهشمطابق با یافته

 بخشدهند. به طور مثال شهیید قرار میاخته و آن را مورد تأو فرسودگی تحصیلی پرد

توان گفت که ی این فرضیه میدر تبیین نتیجه .(9319) (، ساویز9311) (، پورسید9391)

های مختلف مانند واقعی در زمینههای باال و غیرگرایی ناسازگارانه شامل انتخاب معیارکمال

امور تحصیلی، نگرانی بیش از اندازه در مورد اشتباهات خود، تفاوت زیاد بین عملکرد و 

-صی و انگیزش برای اجتناب از پیامدی اعمال شخهای فردی، تردید وسواسی دربارهمعیار

 (. 2112، 9)انز و کاکس های مثبت استبه پیامدهای منفی به جای انگیزش برای رسیدن 

گی تحصیلی، از طریق گرایی ناسازگارانه با فرسودفرضیه بعد، رابطه غیرمستقیم کمال

دگی تحصیلی رانه با فرسوگرایی ناسازگاگر خودکارآمدی بود. رابطه کمالمتغیر میانجی

 بخش(، شه9311) جمله پورسید یید قرار گرفته است، ازهایی مورد بررسی و تأدر پژوهش

                                                
1. Enns, & Cox  
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گرایی ناسازگارانه بر ثیر کمال(؛ اما مکانیزم تأ2112) ن( و ژانگ و همکارا9311)

گری متغیر خودکارآمدی روشن شد. ی در پژوهش حاضر، از طریق میانجیفرسودگ

گرایی و اند که خودکارآمدی در رابطه بین کمالنشان داده (9311) بشارت و همکاران

-شناختی کمالهای رفتاری و کند. یکی از سبکان واسطه عمل میاضطراب رقابتی به عنو

گرایان، نگرانی فراگیر درباره کامل نبودن است. در دانشگاه، بازخوردهای عملکرد 

ترم و نات میانیا ماهیانه، امتحا کوئیزهای هفتگی تحصیلی فراوان و متنوع هستند؛ مثالً

 های تحصیلی و ... . بنابراین تصور خودهای ساالنه برای دریافت بورسترم، رقابتپایان

(self-image )اند، به راحتی دستخوش تغییر عیبی که دانشجویان در ذهن حفظ کردهبی

)ژانگ و  ت خاصعاها و یا با مشکالت واقعی در موضودقتیشود، یا با اشتباهات و بییم

ای مثل امتحانات به دگی رویدادهای بالقوه تهدیدکنندهطور کلی، زن(. به2112همکاران، 

)خودکارآمدی( در تعیین این امر که این رویدادها  همراه دارد و ادراک کارایی شخصی

به « تهدید»کند. آورند، نقش مهمی ایفا میچقدر استرس و اضطراب برای فرد به بار می

ای که فرد با تکلیف باشد، همیشه بستگی دارد به رابطهجای اینکه ویژگی ثابت رویدادها 

توانند از پس آمدن او نمی های کنارکه تواناییبرقرار کرده است. اگر کسی بداند 

حساس ضروریات یک رویداد برآیند، این آگاهی افکار ناکامی، انگیختگی هیجانی، ا

، 2؛ الزاروس9191بندورا و همکاران،  ؛9193، 9)بندورا آوردمیبار  پریشانی و اضطراب به

a9119 ،مشاهده( 9129) چک(. هاما9391؛ ترجمه سید محمدی، 2111؛ به نقل از ریو 

. دارندیی باال اریبس اضطراب خود اقدام دست دری کارها مورد در گراکمال افراد که نمود

ی هاکوشش. شود انجام خوب مطلقاً و کامل طور به دیبا فیوظا و کارها نیا آنان، معز به

ی برا افراد نیا. ستین خوبی کاف اندازه به هرگز خود، حالت نیبهتر دری حت افراد، نیا

به  .است شانیهاییتوانا از فراتر که کنندیم نییتع رای دشوار اهداف و استانداردها خود

هند و هایشان انجام دکوشند تا کارهایی فراتر از تواناییاعتقاد بندورا برخی افراد پیوسته می

)السون و  کشندسرانجام از همه چیز دست می شوند و احتماالًیوس میدر نتیجه ناکام و مأ

                                                
1. Bandura 

2  . Lazarus 
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گرایان ناسازگار، با خودانتقادی (. در واقع کمال9319؛ ترجمه سیف، 2111، 9نهرگنها

های نادرست ی، تعلّل در انجام کارها، و رویهشدید، تعیین معیارهای فراتر از سطح توانای

اینچنینی، سطوح اضطراب خود را افزایش داده، و خودکارآمدی خویش را کاهش 

بروز فرسودگی تحصیلی در اینگونه افراد بیشتر فراهم دهند و بدین طریق زمینه برای می

 گردد.می

-دیگر فرضیه پژوهش، اثر حمایت اجتماعی بر فرسودگی تحصیلی بود. مطابق با یافته

هایی به بررسی رابطه ساده میان حمایت اجتماعی و های پژوهش حاضر، پژوهش

(، 9311) طور مثال پورسیدهبدهند. یید قرار میاخته و آن را مورد تأفرسودگی تحصیلی پرد

-رابطه با استرس و فرسودگی، تبیین(. در خصوص نقش حمایت اجتماعی در 9319) ساویز

... مورد بحث و کننده و گر، و پیشگیریختلفی چون نقش سپر داشتن، میانجیهای م

ی هااسترس با برخورد در را فرد که استی مفهومی اجتماع تیحمااند. بررسی قرار گرفته

ی دارا شتر،یبی اجتماع ارتباطات با افراد که اندکرده ثابت محققان. کندیمی اری یطیمح

. محرومند روابط نیا از که هستندیی اهآن از پربارتر و دتریمف ،یطوالنی زندگ وی سالمت

ی برای اجتماع تیحما کردن فراهم با دارند قراری طیمحی فشارها تحت کهی افراد

 .بکاهند هاآن شدت ازی حد تا و کنند کنترل را دیشدی فشارها شوندیم قادر گر،یکدی

 شود.رسودگی نتیجه استرس مزمن تلقی میدانیم، فطور که میهمان

یلی، از طریق همچنین اثر غیرمستقیم حمایت اجتماعی بر فرسودگی تحص

 ( در پژوهشی به این9399) فوالدوند و همکاران یید قرار گرفت.خودکارآمدی، مورد تأ

روانی، از طریق -اند که رابطه بین حمایت اجتماعی و سالمت جسمانینتیجه دست یافته

(، 2111) نشود. همچنین در پژوهش دانیلسمی گریمتغیر خودکارآمدی تحصیلی میانجی

رضایت از شایستگی تحصیلی و خودکارآمدی عمومی در رابطه بین حمایت همکالسی و 

ند. در پژوهش حاضر نیز، مکانیزم اثر حمایت اجتماعی ارا ایفا کردهزندگی نقش میانجی 

تر شد. تعامل مثبت گری متغیر خودکارآمدی روشنبر فرسودگی تحصیلی، با میانجی

                                                
1. Olson & Hergenhahn 
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)یا دانشجویان( با همدیگر، ممکن است نیاز به شایستگی و خودگردانی را از  آموزاندانش

های راک گذاشتن روشا اشتهای یادگیری پرورش دهد. بطریق تمرکز اشتراکی بر فعالیت

های مثبت های مثبت درباره تکالیف، فراهم نمودن نگرشحلّ مساله، دادن و گرفتن پاسخ

 آموزاندرباره تکالیف درسی، و ترغیب و تشویق گفت و گو و همیاری دانش

تواند پشتیبانی مؤثری را در زمینه یادگیری ویان(، حمایت اجتماعی همکالسی می)دانشج

تواند از طرق مختلفی چون دادن تشویق و (. حمایت اجتماعی می2111ن، نیلس)دا دارائه ده

ها بر میزان خودکارآمدی تحصیلی فرد اثر بگذارد. ها هنگام درگیر بودن در فعالیتتنبیه

شده از دیگران راجع به بخشی دریافتشده از دیگران و میزان اطمینانپسخوراند دریافت

تواند میزان خودکارآمدی تحصیلی های تحصیلی، میی انجام فعالیتمیزان توانایی فرد برا

های تحصیلی، اش برای انجام فعالیتفرد را باال ببرد و بر باور فرد راجع به میزان توانایی

واند ت)فوالدوند و همکاران(. این خودکارآمدی می ها اثر بگذاردکنترل و تسلّط بر آن

( 9392 )به نقل از فوالدچنگ، همکاران و 9شود. میجرساز کاهش فرسودگی در فرد زمینه

ا معتقدند که باورهای خودکارآمدی بر میزان تالش و مدت زمانی که فرد در مواجهه ب

ثیر دارند. میزان تالش و پشتکاری که هر فرد کند، تأموانع وتجارب ناخوشایند صرف می

. یعنی میزان باورهای خودکارآمدی اوست کند تحت تأثیرصرف انجام یک تکلیف می

م آن آید برای انجااند از عهده انجام یک تکلیف برمیتواگر فردی احساس کند که می

صورت، با کمترین تالشی دست از کار خواهد کشید. این غیر تالش خواهد کرد، در

 یارویی باها در روسرسختی آن خودکارآمدی تعیین کننده میزان تالش افراد، پشتکار و

های دشوار است. هر قدر احساس خودکارآمدی در فرد موانع و مقاومت در برابر موقعیت

پافشاری بیشتری برای انجام کار خواهد داشت و همچنین میزان تنش  بیشتر باشد، تالش و

ثیر عمیقی بر سطح نهایی انجام بنابراین کارآیی خود تأ. واضطراب نیز کاسته خواهد شد

(. همچنین هر چقدر 9394 ؛ به نقل از خاطری،2119 ،2)پاجاریز وشانک اشتکار خواهد د

میزان باورهای خودکارآمدی فرد باالتر باشد، واکنش منفی او در برابر شکست کمتر 

                                                
1. Major 

2  . Pajares&Schunk 
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د، بلکه آن را نشانه عدم پندارنه عدم توانایی نمیخواهد بود. این افراد شکست را نشان

(. بنابراین 9392 )فوالدچنگ، شوندیوس نمیکست مأدر نتیجه به خاطر شدانند و تالش می

تواند در کاهش رسد که حمایت همکالسی با افزایش سطح خودکارآمدی میبه نظر می

 فرسودگی تحصیلی نقش داشته باشد.

از جمله محدودیت های پژوهش حاضر، استفاده از پرسشنامه به عنوان ابزار، و مقطعی 

 سازد.را دشوار می نباط علیتبودن پژوهش است که است

یجاد فرسودگی تحصیلی، پیشنهاد گرایی ناسازگارانه در ابا توجه به نقش ویژگی کمال

های شود کارگاهالتی در این زمینه انجام بپذیرد. نخست اینکه پیشنهاد میشود مداخمی

سازگارانه گرایی گرایی و تمایز کمالآموزشی مفید و مؤثری درباره شناخت ماهیت کمال

ناسازگارانه و تبدیل آن به  گراییهای کنار آمدن با کمالز ناسازگارنه برگزار شود و شیوها

های الزم داده شود. دوم، اینکه با توجه به نقش انتظارات گرایی سازگارانه آموزشکمال

شود که اساتید گرامی گرایی ناسازگارانه، پیشنهاد میگیرانه در ایجاد و تداوم کمالسخت

ها را پایین بیاورند، از جنبه )بدون اینکه آن ت خود از دانشجویان را تعدیل کنندانتظارا

-ت حمایت اجتماعی از جانب همکالسیبا توجه به نقش دریاف ها بکاهند(.گیرانه آنسخت

شود که نسبت به دانشجویان عزیز پیشنهاد میها در کاهش فرسودگی تحصیلی، به 

تفاوت نباشند و در انجام تکالیف درسی به دوستان خود کمک های خود بیهمکالسی

 کنند و تا جای ممکن فعالیت های مشارکتی با هم انجام بدهند. 

 منابع

جسمانی با -( . رابطه بین هوش معنوی و سالمت روانی9311اسالمی، محمدعلی)

 فرسودگی تحصیلی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه عالمه طباطبایی)ره( تهران.

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی)ره( تهرانپایان

)ترجمه علی های یادگیری. ای بر نظریهمقدمه(. 2111السون، متیو، اچ؛ هرگنهان، بی. آر)

 (. نشر دوران9319اکبر سیف، 
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تأثیر (. 9311بشارت، محمدعلی؛ حومینیان، داود؛ قهرمانی، حسین؛ نقی پورگیوی، بهنام)

رشد  .گرایی و اضطراب رقابتیخودکارامدی ورزشی بر رابطۀ بین کمال ایواسطه
 9، شماره و یادگیری حرکتی

گرایی و شده، کمال(. رابطه مستقیم و غیرمستقیم استرس ادراک9311پورسید، سیدمهدی)

ی ی رشتهحمایت اجتماعی با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان مقطع علوم پایه

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهوازپایان اهواز.پزشکی جندی شاپور 

زا در (. ساخت و اعتباریابی مقیاس عوامل استرس9324شهری، رضا)پوالدی ری

نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید . پایاندانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

 چمران اهواز

مرکز بر نظریه انتخاب بر عزت نفس وخود (. تاثیر واقعیت درمانی با ت9394منا) خاطری،

 دانشگاه عالمه طباطبایی. نامه کاشناسی ارشد،پایانپنداره. 

کاری تحصیلی و فرسودگی تحصیلی با دستاورد رابطه بین اهمال(. 9313دادور، سمانه)

نامه کارشناسی پایان .آموزشی در میان دانشجویان دوره های تحصیالت تکمیلی

 زهراء)س( تهرانارشد، دانشگاه ال

(. تهران: 9391ی یحیی سید محمدی )ترجمه .انگیزش و هیجان(. 2111ریو، مارشال )

 انتشارات ویرایش. 

(. موسسه 9391) . ترجمه فیروزبخت، مهردادزمینه روانشناسی(. 2113سانتراک، جان. دبلیو)

 خدمات فرهنگی رسا

فرسودگی تحصیلی، کیفیت تجارب گرایی، بررسی رابطه بین کمال(. 9319ساویز، مرضیه)

. یادگیری و پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه یزد

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه یزدپایان

 با اجتماعی حمایت گرایی،ابعادکمال بین رابطه مقایسه و بررسی(. 9311بخش، افشین)شه

 تحصیلی فرسودگی پایین و باال سطوح با دانشجویان در تحصیلی فرسودگی

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی)ره(، پایانطباطبایی عالمه دانشگاه
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(. رابطه بین خودکارآمدی و کیفیت تجارب یادگیری با 9391عزیزی ابرقوئی، محسن)

فرسودگی تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی)ره( 

 کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی)ره( تهران نامه. پایانتهران

گرایی و عملکرد (. رابطه دلبستگی )به مادر، پدر و همسال( با کمال9399علیزاده، یاسر )

نامه کارشناسی پایان .های دولتی شهر ایالمآموزان پسر دبیرستانتحصیلی در دانش

 شناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز.ارشد روان

(. بررسی باورهای خودکارآمدی دختران دانش آموز استان 9392فوالدچنگ،محبوبه،)

نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه عالمه پایان فارس وارائه راهکارهای مناسب.

 طباطبایی.

(. اثر 9399اکبر)اله؛ شهرآرای، مهرناز و سنگری، علیفوالدوند، خدیجه؛ فرزاد، ولی

-و خودکارآمدی تحصیلی بر سالمت روانی حمایت اجتماعی، استرس تحصیلی

 2، دوره چهارم، شماره روانشناسی معاصر جسمانی.

(.بررسی رابطه خودکارآمدی ادراک شده دانش آموزان سوم 9391کرامتی، هادی)

نامه . پایانراهنمایی شهر تهران و نگرش نسبت به درس ریاضی با پیشرفت آنها

 تهرانکارشناسی ارشد،دانشگاه تربیت معلم 

. پژوهش چند متغیری کاربردی(. 2111میرز، الورنس؛ گامست، گلن و گارینو، جی ) 

 (. انتشارات رشد.9319مترجمان حسن پاشا شریفی و همکاران )

و اعتباریاابی مقیااس    (. سااخت 9391نجاریان، بهمن، عطااری، یوسافعلی و زرگار، یدالاه )    

 ی چهارم.  ی سوم، شماره، دورهشناسیی علوم تربیتی و روانمجلهرایی اهواز. کمال

(، رابطه خودکارآمدی و سالمت روان در دانش 9391نجفی، محمود؛فوالدچنگ، محبوبه)

 .22شماره دوره جدید/ .دوماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهدآموزان دبیرستانی. 

 91اردیبهشت

ی تحصیلی (. رابطه بین کیفیت تجارب یادگیری با فرسودگ9399نعامی،عبدالزهرا)

مجله مطالعات دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز.
 99.پاییز3/شماره1دوره .روانشناختی
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مدل یابی معادالت ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل )با (. 9313هومن، حیدرعلی)

 سازمان مطالعه و تدوین کتب درسی)سمت( (.اصالحات

-(. مدل9391گان و شیخی، منصوره. )سپاه منصور، مژهومن، حیدر علی؛ احدی، حسن؛ 
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