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خانواده،  یبر اساس جو عاطف یلیتحص یارائه مدل فرسودگ
 یریو درگ یکار اهمال ،ییگرا هدف ،شناختیروان هیسرما

 ارشد یکارشناس انیدانشجو یلیتحص

 

  صفا  یجعفر ثمر
دانشگاه هرمزگان، بندرعباس،  ،یدانشکده علوم انسان مشاوره یدکتر یدانشجو

 .رانیا
  

 

  مژگان پوردل 
دانشگاه  ،یشناسو روان یتیدانشکده علوم ترب ارشد مشاوره مدرسه یکارشناس

 .رانیچمران، اهواز، ا دیشه
  

  چکیده
خانواده، سرمایه  یهدف از انجام این پژوهش ارائه مدل فرسودگی تحصیلی بر اساس جو عاطف

بود.  ارشد شهر اهواز و درگیری تحصیلی دانشجویان کارشناسی یکار گرایی، اهمال شناختی، هدف روان

همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل  -روش تحقیق در این پژوهش با توجه به ماهیت تحقیق توصیفی

بودند که با استفاده از روش  9911-9911ارشد شهر اهواز که در سال  تمامی دانشجویان کارشناسی

های علوم انسانی و  ارشد رشته نفر دانشجوی کارشناسی 913ای  ای چندمرحله گیری تصادفی خوشه نمونه

های از مقیاس جو عاطفی اولسون  آوری داده منظور جمع . بهعنوان نمونه انتخاب شدند به یفنی و مهندس

(، نسخه 9911کاری تحصیلی سواری ) (، مقیاس اهمال3199(، پرسشنامه درگیری تحصیلی ریو )9111)

فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران  شده پرسشنامه هدف پیشرفت بوفارد و همکاران، پرسشنامه دنظریتجد

های تحقیق نیز با  داده لیوتحل هیتجز( استفاده شد. 3111شناختی لوتانز )(، پرسشنامه سرمایه روان9111)

استفاده  AMOSافزار  سازی معادالت ساختاری از نرممدل منظور و به 31نسخه  SPSSافزار  استفاده از نرم

، NFIهای  های نیکویی برازش که در آن شاخص با توجه به شاخص هنتایج حاکی از این بود ک شده است.

CFI ،TLI ،IFI  وGFI  به دست آمد و همچنین شاخص برازش  11/1بیشتر ازAGFI و  01/1تر از  بزرگ

صورت  قرار داشت، فرضیه پژوهش به 0تا  9شاخص برازش نسبت کای دو بر درجه آزادی که در دامنه 
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معنا که الگوی ساختاری فرسودگی تحصیلی بر اساس متغیرهای جو عاطفی  کلی تأیید گردید. به این

ارشد از برازش  کاری و درگیری تحصیلی کارشناسی گرایی، اهمال شناختی، هدفخانواده، سرمایه روان

گرایی و  شناختی، هدفهای روان کاری و تقویت سرمایه مطلوبی برخوردار است؛ بنابراین با کاهش اهمال

های آموزشی و جلسات  ارشد از طریق کارگاه زمان در کارشناسی صورت هم صیلی بهدرگیری تح

 ها را به فرسودگی تحصیلی کاهش داد.توان گرایش آن ای می مشاوره

 ،ییگرا هدف ،یشناختروان هیسرما خانواده، یجو عاطف ،یلیتحص یفرسودگ :ها واژهکلید
   .یلیتحص یریدرگ ،یکار اهمال
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 مقدمه 
ای فشارزاست. بیشتر  دوره، حضور عوامل متعدد واسطه بهدوره تحصیلی دانشگاهی 

در ، جداشدهدانشجویان به خاطر تحصیل در دانشگاه از خانواده و شهر یا روستای خود 

آید.  می به وجودکه احیاناً از نظر عاطفی مشکالتی برایشان  اند قرارگرفتهمحیط جدیدی 

کند که آنان نتوانند خود را با محیط  این مشکالت روانی و عاطفی موقعی تشدید پیدا می

محیط سکونت در ، جدید دانشگاه تطبیق دهند. عدم سازگاری با محیط آموزشی دانشگاه

 یلیتحصممکن است بر عملکرد ، ی جدید روابط خوابگاه و قرار گرفتن در شبکه

 ترین مهمه پیشرفت تحصیلی دانشجویان از جمله باشد. توجه ب تأثیرگذاردانشجویان 

ایرانی است و شناخت عوامل مؤثر در موفقیت و ارتقای سطح آموزشی  جامعه های اولویت

بیشتر از امکانات  یور بهرهدقیق و اصولی برای  یزیر برنامهدارد.  ای ویژهآنان اهمیت 

با دنیای در حال تغییر  متناسب، موجود و ارتقای کیفی آموزش و بهبود عملکرد تحصیلی

آموزشی است  های نظاممهم مسئوالن و برنامه ریزان  های مسئولیت ازجملهکنونی 

گیر نظام آموزشی ایران فرسودگی تحصیلی است  ن (. یکی از مسائل گریبا3191، 9)کولمن

های بسیار زیادی در این حوزه است و  زمان و هزینه، که باعث به هدر رفتن نیروی انسانی

دهد  قرار می تأثیری دانشجویان را نیز تحت  آینده، ی کنونی وه بر آثار منفی در دورهعال

 (.3191، 3)لی و لی

مرتبط با آن در سه  های رشتهی و شناسروانفرسودگی یک موضوع مهم پژوهشی در 

ی شغلی مطرح بود )عبداهلل  ی گذشته بوده است. در ابتدا فرسودگی تنها در حیطه دهه

اما در چند سال اخیر محققان آن را در حوزه تحصیلی نیز ، (9911، اری ونادریغف، آبادی

معموالً عالئمی مثل بی ، . افرادی که فرسودگی تحصیلی دارنداند دادهقرار  یموردبررس

درس را  های کالسناتوانی در ادامه حضور مستمر در ، اشتیاقی نسبت به مطالب درسی

(. سطح باالی فرسودگی تحصیلی 9911، انی و وزیریلطفی کاش، )جالوند کنند میتجربه 
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(. فرسودگی تحصیلی در 3192، 9با ترک تحصیل ارتباط دارد )استالمن و هارست

دانشجویان به معنی ایجاد احساس خستگی نسبت به انجام تکالیف درسی و مطالعه نداشتن 

پور  محمدی، کفایتی تحصیلی است )نوروزی نگرش بدبینانه نسبت به تحصیل و احساس بی

تواند بر عملکرد تحصیلی و بهزیستی روانی  (. فرسودگی تحصیلی می9011، و مهدیان

(. عوامل مختلفی در ایجاد 3139، 3پان و چن، یانگ، باشد )کانگ تأثیرگذاردانشجویان 

نوشتن ، مانند حضور در کالس هایی فعالیتفرسودگی تحصیلی دخیل هستند که شامل 

تردید در مورد مفید بودن مطالعات و ، فشارهای مختلف اقتصادی، انمطالعه و امتح، مقاله

در ، (3199) 0(. چان و دیکسون3199، 9ی کاری و جو عاطفی خانواده )مونتا آینده

غیرمستقیم با پیشرفت  طور بهمشخص کردند که وجود روابط بین والدینی ناایمن  ای مطالعه

مرتبط با همساالن رابطه  آور استرسع تحصیلی ضعیف و پردازش منفی اطالعات در وقای

های مهم در نوجوانان و جوانان با وجود روابط خانوادگی مستحکم  توانمندی ازجمله دارد. 

است که تحت عنوان  شناختیروانهای  ای از توانمندی ایمن مجموعه جو عاطفیو 

و چه از بعد  شوند. هیچ نهادی چه از بعد قدرت شناخته میمثبت شناختیروانهای  سرمایه

میان افراد پیوندهای  تواند میبا خانواده برابری کند. خانواده  تواند نمی یگذارتأثیر

(. ماهیت جو عاطفی خانواده که شامل 3199، 0ناگسستنی ایجاد کند )دیک و هولتزمن

، فرزندان نسبت به یکدیگر و والدین نسبت به هم است، روابط والدین نسبت به فرزندان

آنان در زمینه  جانبه همهو تکامل شخصیت کودکان و رشد  یریگ شکلر د تواند می

به اهمیت رفتار  توجه یب(. والدین ناآگاه و 3192، 2باشد )اوکوه مؤثرتحصیلی بسیار مفید و 

فرزندان ناسازگار و ، با ایجاد محیطی ناخوشایند در خانواده، گرم و صمیمانه با فرزندان

ضرغام ، یعقوبی، (. فخاریان9911، )ارجمند و کاظمیان دچار افت تحصیلی خواهند داشت
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، خانواده جو عاطفی( در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که بین 9911حاجبی و محققی )

درگیری و خودکارآمدی تحصیلی با سرزندگی تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود 

 دارد.

ی بر پیشرفت مؤثرنقش  تیشناخروانکه سرمایه  شده دادهدر برخی از مطالعات نشان 

(. 3191، 9کینگ و والدز، تحصیلی یادگیرندگان و کاهش فرسودگی در آنان دارد )دائو

با کاهش فرسودگی تحصیلی  شناختیروان های سرمایهکه  شده دادهدر پژوهشی نتایج نشان 

ه (. سرمای9910، قاسمی جوبنه و یوسفی، محبوب، در دانشجویان در ارتباط هستند )سلطانی

، های خودکارآمدی با مشخصه شناختیروانیک حالت توسعه مثبت  شناختیروان

ابوالعالی ، اصغرنژاد فرید، آوری است )اصالنی فرشمی امیدواری و تاب، بینی خوش

درونی  های سرمایهمنابع و  ای مجموعه شناختیروان(. سرمایه 9011، الحسینی و خلعتبری

این  بر اساساز شرایط و احتمال دستیابی به موفقیت است که معموالً ارزیابی مثبت فرد 

توانایی شخص برای ، (. امید3111، 3اوی و نرمن، اولیو، )لوتانز کند میمنابع را بازنمایی 

و داشتن انگیزه الزم در جهت  ها هدفتجسم مسیرهای الزم برای رسیدن به ، یگذار هدف

و روشی است  کند میی مثبت اشاره به اسنادهای علّ بینی خوشاست.  ها هدفرسیدن به آن 

ظرفیت فرد برای پاسخ ، آوری تاب. کنند میکه در آن افراد وقایع مثبت و منفی را تبیین 

دادن و حتی شکوفا شدن در شرایط فشارزای مثبت یا منفی است و خودکارآمدی به 

 .کند میه اشار، خود برای انجام یک تکلیف خاص دارند های تواناییاطمینانی که افراد به 

، تحصیلی )هونیک و برودبنت شرفتیپدر مطالعاتی نشان داده شد که خودکارآمدی با 

 .باشد می( همراه 3110، 9الن و کیپریونو، در دانشجویان )الن نفس عزت( و 3192

های فردی یادگیرندگان است که های دیگر ویژگییکی از جنبه گرایی هدف

 کننده نییتبهدف  یریگ جهتلی گردد. تواند منجر به کاهش فرسودگی تحصیمی

، 0)یوردان و شونفلدر شود میای است که بر اساس آن رسیدن به هدف تعقیب انگیزه
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گیری هدف در موقعیت تحصیلی مبین انگیزه فرد از تحصیل است و  (. جهت3112

یونگسویرت و ، دهد )پاین های یادگیری تحت تأثیر قرار می های او را در موقعیت پاسخ

، گیری تسلط جهت، های متداول اهداف پیشرفت بندی (. یکی از تقسیم3111، 9یبینبا

گیری تسلط  گیری اجتناب از شکست است. جهت گیری عملکردی و جهت جهت

یادگیرنده در تالش برای رسیدن به صالحیت و تسلط بر موضوع است و بر فهم موضوع 

ش برای نشان دادن صالحیت خود یادگیرنده در تال، گیری عملکرد دارد. در جهت تأکید

گیری اجتنابی صرفاً  باکفایت و باهوش نشان دهد. یادگیرنده در جهت، است تا خود را الیق

کند و تنها بر شکست نخوردن در درس  تالش می یتیکفا یببرای جلوگیری از نشان دادن 

 (.3190، 3موریس و کلز، ماتا، داتا، روساندر هیوداک، دارد )هافمن تأکیدو تحصیل 

یکی دیگر از متغیرهایی که با وضعیت تحصیلی یادگیرندگان رابطه دارد و از 

کاری با توجه به  کاری است. اهمال اهمال، شود میمشکالت رفتاری بسیار شایع محسوب 

تظاهرات گوناگونی دارد )رجب ، عاطفی و رفتاری آن، های شناختی مؤلفهپیچیدگی و 

کاری  کاری در بین یادگیرندگان اهمال ترین نوع اهمالشایع(. 9919 ، فرمانی و امانی، پور

، 9اندختن وظایف و تکالیف تحصیلی است )بکالین تأخیرکه شامل به  تحصیلی است

یکی از عوامل شکست تحصیلی شناخته شده است  عنوان بهکاری تحصیلی  (. اهمال3191

 ساز مسئله شهیهمن است کاری گرچه ممک (. اهمال3139، 0و فان لئو، سان، گالو، )وانگ

، اهداف بهاز طریق ممانعت از پیشرفت و عدم دسترسی  تواند میاما در اغلب موارد ، نباشد

(. اگر 3191، به همراه داشته باشد )کاپان و فلیوم یریناپذ جبرانپیامدهای نامطلوب و 

 کاری در آنان کاهش خواهد یافت. اهمال، فراگیرندگان در امر تحصیل درگیر شوند

، بختیارپور، درگیری تحصیلی نقش حیاتی در پیشرفت تحصیلی دارد )آزادیان بجنوردی

(. درگیری تحصیلی بیانگر ورود فعال فرد در یک تکلیف یا 9911، زاده مکوندی و احتشام

خود طراحی عقاید فراشناختی و ، بر نقش خودآگاهی در مطالعه یطورکل بهفعالیت است و 
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که  کند میبیان ، (3112(. نیومن )3193، رین و همکارانکند )گ می تأکیددهی  نظم

، که شامل متغیرهایی مانند رفتار مثبت« رفتاری»شود. جزء  درگیری از سه جزء تشکیل می

که شامل متغیرهایی مانند راهبردهای شناختی و « شناختی»تالش و مشارکت است. جزء 

« عاطفی»جزء  تیدرنهااست. گذاری در یادگیری  سرمایه، اهداف یادگیری، فراشناختی

تعلق و نگرش مثبت دربارۀ یادگیری ، عالقه، که شامل متغیرهایی مانند جو عاطفی خانواده

 (.3110، بلومفلد و پاریس، است )فردریکس

های صورت گرفته توسط محققین  بنابراین با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی

، خانواده جو عاطفیجداگانه  تأثیربه  شده انجام یها پژوهشبیشتر  کهعنوان نمود  توان می

و درگیری تحصیلی بر فرسودگی تحصیلی  کاری اهمال، گرایی هدف، شناختیروانسرمایه 

اهمیت و ، اند افزون بر این توجه نموده زمان هم طور بهاین عوامل  تأثیرو کمتر به  پرداخته

تغیرهای تحقیق و بینی مضرورت پژوهش حاضر آن است با تدوین مدلی برای پیش

فرسودگی تحصیلی قادر است خأل پژوهشی در این حوزه و به غنای ادبیات تجربی موضوع 

آیا »است که مسئلهپژوهش حاضر به دنبال بررسی این ، رو نیازاکمک شایانی داشته باشد. 

، خانواده جو عاطفی بر اساسمدل ساختاری فرض شده یعنی مدل فرسودگی تحصیلی 

با ، و درگیری تحصیلی کاری اهمالبا میانجیگری ، گرایی هدف، اختیشنروانسرمایه 

 شده نیتدوهای تجربی برازش دارد؟ و همچنین آیا روابط ساختاری متغیرها در مدل  داده

 معنادار هستند؟
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. مدل مفهومی پژوهش 1شکل 

 شناسی روش

زمایشی به های علّی غیرآدر گروه طرح ؛ وپژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود

ها آن روش تحلیل مسیر است که به بررسی روابط علّی غیرآزمایشی از طریق همبستگی بین

مانند رگرسیون چندگانه توانایی شناسایی و ، ترهای قدیمیو در مقایسه با روش پردازد می

گیری و بررسی و آزمون روابط پیچیده با چندین متغیر وابسته و کنترل خطاهای اندازه

برخورداراست. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق  ،مستقل

 9911-9911در سال  شهر اهواز یها دانشگاه ارشد کارشناسیشامل تمامی دانشجویان 

 عنوان بهنفر  913 ای ای چندمرحله گیری تصادفی خوشه بودند که با استفاده از روش نمونه

شهر  های دانشگاهصورت بود که ابتدا از بین  یری بدینگ نمونه انتخاب شدند. روش نمونه

مرحله بعد پس از  و درنمونه پژوهش انتخاب گردید  عنوان بهشهید چمران   دانشگاه، اهواز

های دانشگاه شهید چمران اهواز چند دانشکده  از بین دانشکده، ه اخذ مجوز از این دانشگا
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علوم ریاضی و کامپیوتر و ، یشناسروانو علوم تربتی ، )دانشکده ادبیات و علوم انسانی

ها  و پرسشنامه شده انتخابنمونه  عنوان بهمهندسی عمران و معماری حقوق و علوم سیاسی( 

توزیع گردید. در اجرای این مطالعه مالحظات اخالقی  ارشد کارشناسیبین دانشجویان 

ع و هدف مطالعه مطلع ها از موضو آزمودنی، ها مدنظر قرارگرفته؛ پیش از توزیع پرسشنامه

کنندگان آزادی کامل برای  شرکت، شدند و در صورت عدم رضایت از نمونه خارج شدند

اطمینان داده شد که از اطالعات ها آن به، شرکت یا عدم شرکت در مطالعه را داشتند

پرسشنامه ارائه  913خصوصی و شخصی داوطلبین محافظت خواهد شد. در این پژوهش 

لذا از تحلیل کنار گذاشته ، صورت ناقص پرشده بود پرسشنامه به 90عداد شد که از این ت

 های داده لیوتحل هیتجزپرسشنامه کامل و بررسی شد. سپس برای  911 در آخرشدند و 

سازی معادالت ساختاری از مدل منظور بهو  31نسخه  SPSS افزار نرمتحقیق و نتایج آن از 

 شد. ه مدل مفهومی تحقیق بهره گرفتهجانب برسی همه برای AMOS افزار نرم

شکرکن و ، ؛ به نقل از حقیقی9120) 9این مقیاس را آلفرد بی هیل برن :مقیاس جو عاطفی

 -سنجش میزان مهرورزی در تعامالت پدر و مادر منظور به (9919، موسوی شوشتری

س طیف گذاری آن بر اسا بوده است. نمره سؤال 92فرزندی ساختند. این پرسشنامه دارای 

و خیلی  0زیاد=، 9متوسط در حد ، 3کم=، 9کم لیکرت شامل )خیلی  ای گزینهپنج 

فرزندی  –فرزندی و سؤاالت فرد رابطه مادر  –باشد. سؤاالت زوج رابطه پدر  ( می0زیاد=

است.  01فرزندی نیز  –و مادر  01فرزندی  –. جمع کل نمره پدر کنند می یریگ اندازهرا 

( برای تعیین روایی 9911را دارد. موسوی شوشـتری ) ساالن بزرگقابلیت اجرا بر روی 

ها آن ســپس نظــرات، ایـن پرسشـنامه را بـه پـنج نفـر از متخصصــان داد، محتوایی

توافق داشتند ها آن متخصصان بود و روی تأییدکه مورد  هایی سؤالگردیــد و  یآور جمع

( ضریب پایایی آزمون جو 9911شیدی )(. جم9911، نگهداری شد )به نقل از ناهیدی

و  11/1عاطفی خانواده را از طریق آلفای کرونباخ و بازآزمایی محاسبه کرد که به ترتیب 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Alfred B. Hillburn 
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این آزمون  مأل(. همچنین برای ارزیابی روایی 9911، هستند )به نقل از ناهیدی 19/1

یک  هیته آزمون اقدام به های ماده( از روی 9919شوشتری )شکرکن و موسوی ، حقیقی

این مقیاس  هشتگانه های حیطهمتفاوت به ارزیابی  ینوع بهمالک کردند که  پرسشنامه

ضریب ، انآموزدانشنفری از  911که پس از اجرای آن بر روی یک نمونه ، پرداختند می

آن و  هشتگانه های حیطه، کل مقیاس روابط عاطفی اعضای خانواده نمرههمبستگی بین 

به  1( /20اسبه کردند که این ضریب بین نمره کل این دو آزمون )مالک را مح پرسشنامه

نتایج ضریب همبستگی بین این دو آزمون نشان داد که پایایی این آزمون در ، دست آمد

 به نتایج آن اعتماد کرد. توان میحد مطلوب است و 

توسط ریو  3199پرسشنامه درگیری تحصیلی ریو در سال  :1مقیاس درگیری تحصیلی

، رفتاری، سؤال است که چهار خرده مقیاس عاملی 91ته شد. این پرسشنامه مشتمل بر ساخ

( در تحلیل عاملی اکتشافی بر اساس 3199. ریو )دهند میشناختی و عاطفی را تشکیل 

چهار عامل به دست آورد. ، عوامل اصلی و با چرخش مایل و ارزش ویژه باالتر از یک

و  11/  1عاطفی ، 12/  1رفتاری ، 12/ 1اس عاملی را عالوه بر این او پایایی خرده مقی

همسانی درونی مطلوب است. در ایران این  دهنده نشان/. به دست آورد که 10شناختی 

این ها آن قرار گرفت. یموردبررس( 3199پرسشنامه در پژوهش رمضانی و خامسان )

ی به روش آلفای ان مقطع متوسطه اجرا کردند. پایایآموزدانشپرسشنامه را بر روی 

برای زیر  شده محاسبه کرونباخ/. به دست آمد. آلفای 13برای این پرسشنامه  کرونباخ

، 11/  1، رفتاری یریدرگ، 10/ 1، مقیاس این پرسشنامه برابر بود با: درگیری عاملی

 /.11و درگیری شناختی  11/ 1، درگیری عاطفی

در سال  9ولومون و راث بلوماین پرسشنامه را س :6تحصیلی کاری اهمالپرسشنامه 

این مقیاس را دهقانی ، تحصیلی نام نهادند کاری اهمال( ساخته و آن را مقیاس 9110)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Academic Engagement Scale 

2. Academic Procrastination Questionnaire 

3. Solomon,L.J,&Rothbhum,E.D 
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 9باشد که  گویه می 31( برای اولین بار در ایران به کار برده است. این مقیاس دارای 9911)

 سؤال 1 شامل ت؛آماده شدن برای امتحانا، ی اول مؤلفهدهد:  را مورد بررسی قرار می مؤلفه

باشد و  گویه می 99باشد و شامل  ی دوم آماده شدن برای تکالیف می مؤلفهباشد.  می

باشد. نحوه  گویه می 1باشد که شامل  می ترم پایانهای  آماده شدن برای مقاله، ی سوم مؤلفه

دهندگان میزان موافقت خود را با هر  ها به این صورت است که پاسخ به گویه دهی پاسخ

و  0اکثر اوقات==، 9گهگاهی ، 3=ندرت به، 9های )هرگز= یه با انتخاب یکی از گزینهگو

، 39، 39، 92، 90، 99، 99، 2، 0، 3های ) گیرند. همچنین در این مقیاس گویه ( می0همیشه=

نفره  90شوند. روایی و پایایی آن روی یک نمونه  گذاری می معکوس نمره صورت به( 30

تعیین روایی درونی این مقیاس از ضریب آلفای  منظور بهاس سنجیده شد. در این مقی

. همچنین میزان پایایی این آزمون در باشد می 20/1کرونباخ استفاده کرده و مقدار آن 

 (.9911، به دست آمد )نامیان و حسینچاری 11/1بازآزمایی برابر با 

 9رد و اتالتحصیلی بوفا گرایی هدفی  پرسشنامه تحصیلی: گرایی هدفی  پرسشنامه

گزیند را ارزیابی  های تحصیلی برای خود بر می ( نوع هدفی که فرد در موقعیت9111)

قسمتی )کامالً مخالفم تا کامالً  0گویه با مقیاس لیکرت  31کند. این پرسشنامه دارای  می

گیری  جهت، گویه( 2گیری هدف تسلط ) ( است که سه بعد جهت0تا  9موافقم با امتیاز 

گیرد. حداقل و  گویه( را اندازه می 1گیری پرهیز از شکست ) گویه( و جهت 1عملکرد )

و  2گیری تسلط  در جهت، 911و  31در کل پرسشنامه به ترتیب  شده کسبحداکثر نمره 

است. روایی پرسشنامه توسط اساتید و  90و  1گیری عملکردی و اجتنابی  در جهت، 91

( ضرایب پایایی را با روش 9111و همکاران )بود. بوفارد  دشدهییتأمتخصصان این حوزه 

 10/1و  10/1، 11/1عملکرد و اجتنابی به ترتیب برابر با ، تسلط ابعادبرای ، آلفای کرونباخ

ناژوانی و  محاسبه کردند )دهقانی 19/1و  19/1، 10/1و با روش بازآزمایی به ترتیب برابر با 

 (.9910، پور زارع

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Bouffard, T, & Etal, A 
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 یسؤال 90این پرسشنامه  (:1441) 1و همکاران پرسشنامه فرسودگی تحصیلی برسو

عالقگی تحصیلی )سؤاالت  بی، (99، 91، 1، 0، 9دارای سه بعد خستگی هیجانی )سؤاالت 

گذاری پرسشنامه  باشد. نمره ( می90، 93، 1، 1، 2، 9( و ناکارآمدی تحصیلی )90، 99، 0، 3

و  3-مخالفم، 9نظر= بی، 0م=موافق، 0ای )کامالً موافقم= گزینه 0مقیاس لیکرت  بر اساس

باشد. روایی پرسشنامه توسط سازندگان آن با استفاده از روش تحلیل  ( می9-کامالً مخالفم

( به خستگی 9111عاملی مورد تائید قرارگرفته و پایایی ابعاد آن را برسو و همکاران )

گزارش  10/1و برای ناکارآمدی تحصیلی  13/1عالقگی تحصیلی  برای بی، 11/1تحصیلی 

 گزارش کرده است. 11/1( نیز پایایی کل پرسشنامه را 9911. عزیزی ابرقوئی )اند کرده

یا خرده مقیاس را  مؤلفه 0این آزمون  (:6441) 6لوتانز شناختیروانپرسشنامه سرمایه 

 30. شامل آوری تابامیدواری و ، بینی خوش، از: خودکارآمدی اند عبارتکه  سنجد می

 ای درجه 2به هر گویه در مقیاس  ها آزمودنیگویه است و  2یاس شامل و هر خرده مق سؤال

. نسبت خی دو این آزمون برابر با دهند میلیکرت )کامالً مخالفم تا کامالً موافقم( پاسخ 

صورت ، (9919است. طی پژوهشی که توسط بهاردی خسروشاهی و همکاران ) 2/03

 یپژوهشبه دست آمد. در  10/1رونباخ آلفای ک بر اساسگرفت میزان پایایی این آزمون 

 یآلفا آوری تاببه جزء  ها مقیاسی خرده  ( برای همه3191، دیگر )لوتانز و همکاران

 .اند کردهرا گزارش  21/1 آوری تابو برای  11/1کرونباخ باالتر از 

 ها یافته

درصد  23د مناسب پرسشنامه را تکمیل کرده بودن طور بهکه پرسشنامه  ای نمونه 911از بین 

مهندسی مشغول به تحصیل  -فنی های رشتهدرصد در  91آنان در گروه علوم انسانی و 

فراوانی و درصد متغیرهای جمعیت شناختی )جنسیت و تحصیالت  9. در جدول اند بوده

( از نمونه آماری را مردان و نفر 903)% 3/93( 9پاسخگویان( آمده است. مطابق با جدول )

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Academic Burnout Questionnaire Berso et al 

2. Luthans, F 
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. بررسی سن پاسخگویان نشان اند دادها نیز زنان به خود اختصاص ( رنفر 300)% 1/20

و کمترین  نفر( 990)% 1/90سال سن با  31تا  30بیشترین فراوانی برای افراد بین  دهد می

 نفر( است. 09) %0/99 با سال 92فراوانی برای افراد باالی 

 (n=318) نمونه یشناخت تیجمعهای . ویژگی1جدول 

 ددرص تعداد ویژگی

 جنسیت
 1/20 300 زن

 3/90 999 مرد

 سن

 9/30 19 سال 30تا  33

 1/90 990 سال 31الی  30

 1/32 919 سال 90الی  31

 0/99 09 سال 92باالی 

های میانگین و به توصیف متغیرهای اصلی پرداخته شد. با استفاده از آماره 3در جدول  

نرمال بودن نیز که شامل  های آزمون. انحراف استاندارد متغیرهای اصلی توصیف شدند

چنانچه ، آمده است. در مورد کجی و کشیدگی 3کجی و کشیدگی است در جدول 

 نرمال بودن توزیع تک متغیره است. دهنده نشان+ باشد 3و  -3بین  ها آمارهمقادیر این 

 توصیف متغیرهای اصلی و بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها. 6جدول 

 کشیدگی کجی انحراف استاندارد نمیانگی متغیرها

 230/1 020/1 00/1 01/21 تحصیلی گرایی هدف

 10/9 99/9 13/93 10/10 شناختیروانسرمایه 

 119/1 111/1 91/91 09/03 جو عاطفی خانواده

 09/9 91/9 01/99 11/20 درگیری تحصیلی

 10/9 -91/9 31/1 21/20 تحصیلی کاری اهمال

 -111/1 931/1 09/0 11/90 فرسودگی تحصیلی
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 01/21در نمونه پژوهش برابر با  گرایی هدفکه میانگین  دهد مینشان  ها میانگینبررسی 

میانگین جو عاطفی ، 10/10برابر با  شناختی رواناست. میانگین سرمایه  آمده دست به

 کاری اهمالمیانگین ، 11/20میانگین درگیری تحصیلی برابر با ، 09/03خانواده برابر با 

 است. آمده دست به 11/90و میانگین فرسودگی تحصیلی برابر با  21/20تحصیلی برابر با 

 . ماتریس همبستگی پیرسون بین متغیرهای اصلی3جدول 

 متغیرها
 گرایی هدف

 تحصیلی

سرمایه 

 شناختیروان

جو عاطفی 

 خانواده

درگیری 

 تحصیلی

 کاری اهمال

 تحصیلی

فرسودگی 

 تحصیلی

      9 تحصیلی گرایی هدف

     9 99/1** شناختیروانسرمایه 

    9 32/1** 99/1** جو عاطفی خانواده

 درگیری تحصیلی
**90/1 **13/1 

**90/1 9   

 تحصیلی کاری اهمال
**91/1- **09/1- 11/1- **09/1- 9  

 9 30/1** -30/1** 31/1** -92/1** 30/1** فرسودگی تحصیلی

10/1 ≥  =p * 19/1 و ≥  =p ** 

متغیر وابسته نهایی یعنی فرسودگی تحصیلی با تمامی  دهد میآزمون همبستگی نشان  نتایج

بین  یدار یمعننشان رابطه آماری  ها یافته(. p<10/1متغیرهای پژوهش همبستگی دارد )

، جو عاطفی خانواده، شناختیروانسرمایه ، تحصیلی گرایی هدففرسودگی تحصیلی با 

رابطه  ترین قویصیلی وجود دارد. فرسودگی تحصیلی تح کاری اهمالدرگیری تحصیلی و 

تحصیلی با ضریب  کاری اهمالو  31/1را با جو عاطفی خانواده با ضریب همبستگی 

و درگیری  شناختیرواندارد. جهت رابطه فرسودگی تحصیلی با سرمایه  30/1همبستگی 

تحصیلی مثبت  یکار اهمالجو عاطفی خانواده و ، تحصیلی گرایی هدفتحصیلی منفی و با 

 است.

با سه متغیر مستقل  کاری اهمالنشان داد دو متغیر میانجی درگیری تحصیلی و  ها یافته

(. درگیری p<10/1و جو عاطفی همبستگی دارند ) شناختیروانسرمایه ، گرایی هدف
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 کاری اهمالدارد و  13/1با ضریب  شناختیروانهمبستگی را با سرمایه  ترین قویتحصیلی 

 دارد. 09/1همبستگی را با درگیری تحصیلی با ضریب همبستگی  ترین قوی تحصیلی

 متغیرهای مستقل یهم خطعدم 

 . آزمون هم خطی جهت بررسی استقالل متغیرهای مستقل9جدول 

 آماره عامل تورم واریانس آماره تولرانس متغیر

 30/9 111/1 تحصیلی گرایی هدف

 30/3 000/1 شناختیروانسرمایه 

 90/9 122/1 فی خانوادهجو عاط

 32/3 009/1 درگیری تحصیلی

 32/9 110/1 تحصیلی کاری اهمال

بر  مؤثرشدید بین متغیرهای مستقل یا میانجی  یهم خطنشان داد که  یهم خطنتایج آزمون 

و  31/1فرسودگی تحصیلی وجود ندارد. مقدار آماره تولرانس برای تمامی متغیرها بیشتر از 

است که نشان  آمده دست به 0ل تورم واریانس برای تمامی متغیرها کمتر از مقدار آماره عام

 .شود می تأییداز عدم هم خطی شدید بین متغیرهای پژوهش دارد و مفروضه پژوهش 
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 آزمون مدل

 استانداردشدهمدل تجربی پژوهش در حالت ضرایب مسیر  .6شکل 

. ضرایب دهد مین نشا استانداردشدهمدل پژوهش را در حالت ضرایب  9شکل 

متغیرها بر یکدیگر هستند. دامنه  تأثیرمعیاری برای ارزیابی شدت یا میزان  استانداردشده

مثبت یا منفی باشد. نتایج  تواند میضریب استاندارد بین صفر تا یک است و جهت رابطه 

بر درگیری  شناختیروانسرمایه  تأثیرروابط در مدل مربوط به  ترین قوی دهد مینشان 

است. الزم  -09/1با ضریب  کاری اهمالبر  شناختیروانو سرمایه  21/1تحصیلی با ضریب 

است که  30/1برای فرسودگی تحصیلی مقدار  آمده دست بهبه ذکر است که ضریب تعیین 

درصد از واریانس فرسودگی تحصیلی را تبیین  30 اند توانستهمتغیرهای مدل  دهد مینشان 

 کنند.
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در مجموع با ارزیابی تمامی بررسی شده است.  0دل در جدول برازش م های شاخص

در مجموع  آمده دست بههای برازش توان استنباط کرد که شاخصهای برازش میشاخص

برازش مدل را با توجه به  توان میبا مدل دارد و  ها دادهو مناسب  قبول قابلنشان از برازش 

مقدار متوسطی دارد  RMSEA. شاخص دانست قبول قابل آمده دست بهبرازش  های شاخص

ی قبول قابلبرازش مقدار مناسب و  های شاخصاست. سایر  آمده دست به 111/1و برابر با 

هستند. مقدار شاخص  11/1از  تر بزرگ NFI و GFI ،IFI ،TLI ،CFI های شاخصدارند. 

AGFI  نشان  است که 0تا  9است و نسبت مجذور کای بر درجه آزادی بین  21/1بیشتر از

 مدل پژوهش دارند. تأییدنشان از  آمده دست بهبرازش  های شاخصاکثر  دهد می

 برازش مدل پژوهش های شاخص. 5جدول 

شاخص 

 برازش
NFI CFI TLI IFI AGFI GFI RMSEA 

نسبت 

مجذور 

کای بر 

درجه 

 آزادی

 19/0 111/1 11/1 21/1 11/1 11/1 11/1 12/1 نتیجه

 قبول قابل متوسط قبول قابل قبول قابل قبول قابل قبول ابلق قبول قابل قبول قابل تفسیر

و  شده اصالحمدل  9نتایج آزمون مدل ساختاری گزارش شده است. شکل  2در جدول 

و در نتیجه تمامی روابط  اند شدهنهایی است که در آن روابط غیرمعنی دار از مدل حذف 

 (.p<10/1است ) دار یمعنمدل 
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 پژوهش )جدول ضرایب( . نتایج آزمون مدل2جدول 

مستقیم  تأثیرنشان داد  ها یافته(. p<10/1) شود می تأییدها نشان داد تمامی روابط مدل  یافته

بر فرسودگی  کاری اهمالدرگیری تحصیلی و ، جو عاطفی، گرایی هدفچهار متغیر 

و سرمایه  گرایی هدفدو متغیر مستقل  تأثیرهمچنین (. p<10/1) شود می تأییدتحصیلی 

. از بین متغیرهای مستقل فقط سرمایه شود می تأییدبر درگیری تحصیلی  شناختیروان

 تأثیردر مدل مربوط به  تأثیر ترین قویمستقیم دارد.  تأثیر کاری اهمالبر  شناختیروان

بر  شناختیروانسرمایه  و 219/1بر درگیری تحصیلی با ضریب  شناختیروانسرمایه 

 است. 012/1با ضریب  کاری اهمال

 کاری اهمالدرگیری تحصیلی و  یگر یانجیم. آزمون نقش 1جدول 

 متغیر میانجی هاتأثیر
شدت اثر 

 غیرمستقیم
 pمقدار 

 < 10/1 -190/1 درگیری تحصیلی بر فرسودگی تحصیلی گرایی هدف تأثیر

 تأثیرنوع 
ضریب 

غیراستاندار

 د

خطای 

استاندار

 د

ضریب 

استانداردشد

 ه

مقدار 
t 

مقدار 
p 

 119/1 91/9 991/1 101/1 911/1 بر درگیری تحصیلی گرایی هدف تأثیر

 119/1 19/2 311/1 193/1 919/1 بر فرسودگی تحصیلی گرایی هدف تأثیر

> 
رگیری بر د شناختیروانسرمایه  تأثیر

 تحصیلی
133/1 101/1 219/1 32/91 119/1 

> 

 119/1 -23/1 012/1 191/1 -323/1 کاری اهمالبر  شناختیروانسرمایه  تأثیر

> 

 119/1 91/0 301/1 132/1 993/1 جو عاطفی بر فرسودگی تحصیلی تأثیر

> 

 119/1 33/0 911/1 199/1 999/1 بر فرسودگی تحصیلی کاری اهمال تأثیر

> 
درگیری تحصیلی بر فرسودگی  تأثیر

 تحصیلی
991/1- 131/1 319/1- 11/0- 119/1 

> 
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 متغیر میانجی هاتأثیر
شدت اثر 

 غیرمستقیم
 pمقدار 

 < 10/1 911/1 درگیری تحصیلی تحصیلیبر فرسودگی  شناختیروانسرمایه  تأثیر

 < 10/1 -113/1 کاری اهمال بر فرسودگی تحصیلی شناختیروانسرمایه  تأثیر

و  گرایی هدفکه نقش میانجی درگیری تحصیلی در رابطه بین  دهد میبررسی نتایج نشان 

 تأییدو فرسودگی تحصیلی  شناختیروانفرسودگی تحصیلی و در رابطه بین سرمایه 

در رابطه بین سرمایه  شناختیروان(. همچنین نقش میانجی سرمایه p<10/1) شود می

بر فرسودگی  گرایی هدف غیرمستقیم. شدت اثر شود می تأیید کاری اهمالو  شناختیروان

شدت اثر غیرمستقیم سرمایه ، -190/1درگیری تحصیلی( برابر با  گری میانجیتحصیلی )با 

و  911/1درگیری تحصیلی( برابر  گری میانجیی )با بر فرسودگی تحصیل شناختیروان

 گری میانجیبر فرسودگی تحصیلی )با  شناختیروانشدت اثر غیرمستقیم سرمایه 

 است. -113/1( برابر با کاری اهمال

 گیری بحث و نتیجه

سرمایه ، خانواده جو عاطفی بر اساسمدل فرسودگی تحصیلی  ارائههدف این پژوهش 

 ارشد کارشناسیو درگیری تحصیلی دانشجویان  کاری اهمال، راییگ هدف، شناختیروان

گردید. به  تأییدکلی  صورت بهنیکویی برازش فرضیه پژوهش  های شاخصبود. با توجه به 

 جو عاطفیاین معنا که متغیر وابسته نهایی یعنی فرسودگی تحصیلی با متغیرهای پژوهش 

و درگیری تحصیلی قابل  کاری الاهم، گرایی هدف، شناختیروانسرمایه ، خانواده

 باشد. می بینی پیش

 تأییدبر درگیری تحصیلی  گرایی هدفدهد که اثر  های این پژوهش نشان می یافته

ی  دانشجویانی که در حوزه، گرید عبارت به؛ یعنی اثر مستقیم و معتاداری دارد شود می

های پاین و  ته با یافتهدرگیری تحصیلی باالتری دارند. این یاف، گرا هستند تحصیلی هدف

بیان کرد که  گونه نیا توان میی حاضر  باشد و در تبیین یافته همسو می، (3111همکاران )
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و  دهند میبرتـری و ارزیـابی دیگـران اهمیـت ، کمتر بـه رقابـت گرا هدفدانشجویان 

ارزش قائل هستند و خود را با یک ، بـرای هـدف خودشان که یادگیری مطالب است

کنند و تالش را الک مطلـق کـه نشـانگر یادگیری است یا با یادگیری قبلیشان مقایسه میمـ

منوط ها آن و احساس رضایت و غرور دانند میوسـیله بـرای رسـیدن بـه موفقیت  نیتر مهم

 گرا هدفبـرای تکلیـف اسـت؛ لذا این گروه از دانشجویانی که ها آن به میزان تالش

تواند بر موفقیت  کنند و همین امر می حصیلی بیشتری را احساس میباشند درگیری ت می

دهد و  گیری هدف رفتار تحصیلی را جهت می جهت درواقعباشد.  تأثیرگذارتحصیلی آنان 

قادر به تبیین رابطه بین باورهای دانشجو درباره موفقیت تحصیلی و درگیر شدن و استمرار 

 (.3111، و همکاران 9پاینداشتن در انجام یک تکلیف یادگیری است )

بر درگیری تحصیلی بود. این یافته  شناختیروان  نتایج این پژوهش از اثر باالی سرمایه

( که نتیجه 3192، و دتو والدز 3191، ؛ کریکات و سویر3191، های )جعفری با یافته

ی بر درگیری تحصیلی مؤثربا چهار بعد آن نقش  شناختیرواناند که سرمایه  گرفته

باید گفت سرمایه  درواقعی حاضر  همسوست. در تبیین یافته، نشجویان دارنددا

توانند  می ینیب خوشکند. امید و  نیروی تجدید بخش روانی عمل می مثابه به شناختیروان

افزایی بعد  نگرش و دیدگاه فرد را نسبت به خودش در جهت مثبت تغییر دهند و به هم

نگرش بهتر ، و امید ینیب خوشانشجویان با سطح باالیی روانی و اجتماعی وی منجر شوند. د

 یمیخودتنظو مساعدتری به انتظارات و دستیابی به آن را خواهد داشت. مطابق با نظریه 

شود افراد تالششان را برای به تحقق اهداف  انتظار پیامدهای مطلوب موجب می، بندورا

ه بیش آموزی و اینکه فرد پیشین مضاعف کنند. این باور که فرد موفق خواهد شد ب

میکائیلی منیع و مروئی ، زادگان )عیسی شود میشکست خواهد خورد به کم آموزی منجر 

هستند دیدگاه و نگرش  نیب خوشگفت دانشجویانی که  توان میبنابراین ؛ (9919، میالن

 توان میو  پندارند می یافتنی دستمثبتی در قبال پیامدهای تحصیلی خود دارند و آن را 

 های تحصیلی بود. شاهد تمایل و میل بیشتر و درگیری دانشجو در فعالیت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Payne, S. C 
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 شناختیروانپژوهش نشان داد که از بین متغیرهای مستقل فقط سرمایه  دشدهییتأمدل 

؛ 3199، همکاران وهای )استریونک  مستقیم دارد. این یافته با یافته تأثیر کاری اهمالبر 

توان چنین استدالل کرد که سرمایه  باشد. می ( همسو می3111، کالسن و همکاران

گیری از  های مهم و اساسی هر فرد است که دانشجویان با بهره جزء ویژگی شناختیروان

آور  پذیری کمتری در برابر رویدادهای استرس آسیب، های آموزشی آن در فعالیت

ودن از سرمایه (. برخوردار ب3199، پینگ و همکاران دهند )لینگ تحصیلی از خود نشان می

سازد تا در برابر مشکالت از توان باالیی برخوردار باشند و  افراد را قادر می شناختیروان

(. افرادی که سطح 9111، وقایع روزانه قرار بگیرند )روبینز و همکاران تأثیرکمتر تحت 

ا و ه برانگیز دارند و از تالش خودکارآمدی باالتری دارند تمایل به انتخاب وظایف چالش

یابی به اهداف خود و مقاومت در مواجهه با موانع و  ای خود برای دست منابع انگیزه

مداوم فکر  صورت به(. افراد امیدوار 3110، کنند )لیوتانز و همکاران مشکالت استفاده می

دست یابند. به تجارب گذشته ها آن کنند که چطور اهداف خود را دنبال کرده و به می

از ، های مختلف زندگی خود در جنبهها آن نگرند. دگی برای آینده میآما عنوان بهخود 

آوری  دانند. افرادی که سطح تاب عملکرد خوبی برخوردارند و خود را در کل موفق می

ها آن های جدید هنگام مواجه با مشکالت را دارند. باالیی دارند تمایل به توسعه روش

تر مستعد تجربه احساسات  تر عبور یابند و بیش توانند از تجربیات احساسی منفی سریع می

(. این 3111، آور خود هستند )فیلیپس و همکاران های استرس مثبت در میان وقایع و فعالیت

دهند و  ها با تالش بیشتری راه را ادامه می افراد هنگام رویارویی با مشکالت و حتی موفقیت

(. افرادی که 3111، یوتانز و همکارانکنند )ل ها کوشش بسیاری می برای رسیدن به موفقیت

، گیرند باالتری برخوردارند از رویدادهای نامطلوب زندگی فاصله می بینی خوشاز سطح 

احتمال ، رود سرزنش خود و ناامیدی از بین می، گناه، بنابراین احتمال تجربه افسردگی

، ی پراسترس دارندها نگاه مثبت به موقعیتها آن تسلیم شدنشان کمتر وجود دارد و بیشتر

های جدیدی برای حل  کنند و به دنبال روش ها مقاومت می هنگام روبرو شدن با سختی

 (.3110، ها هستند )یوسف و همکاران مند شدن از فرصت مسائل و بهره
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خانواده در  جو عاطفیها نشان داد که اثر مستقیم و مثبت  در این مطالعه نتایج یافته

معنادار است؛ بدین معنا که  ارشد کارشناسیصیلی دانشجویان برآورد میزان فرسودگی تح

منجر به افزایش فرسودگی تحصیلی در دانشجویان  در خانوادهجو عاطفی سالم 

یافت نشد و ، ی همسویی که با نتیجه حاضر همخوان باشد گردد. یافته می ارشد کارشناسی

لعل کومارو  ( و3192وهمکاران )لئو ، (9911) یحسن یحاجپژوهش  های یافتهبرعکس با 

فرزند که همراه با خصومت -تعامل والد میدان یمکه  طور همانباشد. ( ناهمسومی3190)

بینی کننده است و در  یک عامل پیش، و خشونت باشد ازحد شیبکنترل ، بدبینی، متقابل

( که 9911 ،بخشی هایی را برای فرزندان در پی دارد )بهمنی و جهان بسیاری از موارد آسیب

حاضر این نتیجه  در پژوهشباشد. ولی  ها فرسودگی تحصیلی می از این جمله این آسیب

خاص  طیدر شرا موردپژوهشهای  باشد که نمونه آمده دست بهممکن است به این دلیل 

 موردمطالعهبا توجه به اینکه جامعه  سنی و مرحله خاصی از نظر چرخه زندگی قرار دارند.

به شرایط سنی که در  با توجهبودند و این افراد  ارشد کارشناسینشجویان پژوهش دا نیدر ا

در اوایل  بعضاًکاری خویش هستند و  مسائلدرگیر  ازحد شیبدانشجویان ، این مقطع

شرایط اقتصادی مناسب برای زندگی مشترک  اکردنیمه ریگیو پزندگی مشترک هستند 

افراد در جو  نکهیباوجوداشود باعث می ؛ وآید می به دستنتایجی  گونه نیا، باشند می

 قرار دارند ولی از سویی دارای فرسودگی تحصیلی هم باشند. ای صمیمانهعاطفی 

کاری در برآورد فرسودگی  اهمال میاثر مستقی بعدی پژوهش نشان داد که  یافته

میزان فرسودگی ، کاری تحصیلی باشد. بدین معنا که با کاهش اهمال تحصیلی معنادار می

، ادرر، ایساو، (3191های کاپان و فلیوم ) . این یافته با یافتهیابد میتحصیلی نیز کاهش 

( و 3110)، هوور، (3199پاال و همکاران )، (3111)، استیل، (3111اوقاالن و اسچیرمن )

بیان  گونه نیاتوان  باشد. در تبیین این یافته می همسو می، (3199یانگ و هیکسون )، فریتش

ارهای اهمال کارانه دارای توان باالیی برای ایجاد اثرات دردناک روانی کرد که رفت

 ای مقابلهاز این مسائل نیازمند داشتن توان باالی  یریگ کناره رو نیازا، اجتماعی هستند

اغلب منجر به ترس از شکست ، شخصی های توانمندیمنفی گرایی و ارزیابی کم از ، است
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 تبع به کار اهمال. فرد شود میمنجر به فرسودگی  تیادرنهو ترس از عدم موفقیت شده و 

ی رفتاری اندکی را تجربه نموده است که تنها عامل درونی  برانگیزاننده یها نهیزم شیپ

، )روتر باشد میبلکه دیگر مباحث محیطی در این میان دخیل ، آن باشد ساز سبب توانند نمی

ناامیدی و پشیمانی است ، نش خودسرز، آشفتگی، ( که پیامدهای درونی آن تشویش9112

و پیامدهای بیرونی آن ممکن است سنگین باشد و به پیشرفت کار و تحصیل فرد آسیب 

 برساند.

پژوهش نشان داد که اثر مستقیم و منفی درگیری تحصیلی در  همچنین یافته دیگر

، لی. بدین معنا که با افزایش درگیری تحصیباشد میبرآورد فرسودگی تحصیلی معنادار 

بلومفلد و ، های فردریکس . این یافته با یافتهیابد میمیزان فرسودگی تحصیلی کاهش 

توان  باشد. در تبیین این یافته می ( همسو می3193گرین و همکاران )، (3110پاریس )

منفی با فرسودگی در  طور بهاست که  ای سازهبیان کرد که درگیری تحصیلی  گونه نیا

انتظارات مثبتی ، دارند لیتحصباالتری در  های تواناییکه باور دارند ارتباط است. فراگیرانی 

فراگیران با درگیری تحصیلی باالتر برای حل  تیدرنهاو موفقیت دارند.  آیندهبرای 

 تأملتوجه و ها آن و در حل دهند میهای تحصیلی مقاومت بیشتری از خود نشان  چالش

فرسودگی تحصیلی کمتری را حس  رو نیازاو هستند  تر موفق احتماالًباالتری دارند و 

های مدارس خود  فعال در آموزش طور بهآموزان درگیر  کنند. لذا این گروه از دانش می

های بعد از  آمیز به برنامه های الزم برای انتقال موفقیت شوند تا دانش و مهارت درگیر می

مکوندی و ، تیارپوربخ، مقطع دانشگاه و یا مشاغل را کسب کنند )آزادیان بجنوردی

 (.9911، زاده احتشام

و فرسودگی  گرایی هدفهمچنین نقش میانجی درگیری تحصیلی در رابطه بین 

( و مانتا 3110سالمال و همکاران ) های شود. این یافته همسو با یافته تحصیلی تائید می

ان ( است که در پژوهش خود نشان دادند سطح باالیی از عملکرد اجتناب در دور3199)

ی سطوح پایینی از تعهد کاری و سطح باالیی از فرسودگی است.  کننده ینیب شیپتحصیل 

آن ماهیت  تبع بهگفت که ترس و اجتناب از وارد عمل شدن و  توان میدر تبیین این یافته 
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های  ی تالش و فعالیت در زمینه انجام فعالیت شود که انگیزه انفعالی افراد مذکور باعث می

 تواند می مرورزمان بهپایین باشد. در نتیجه دچار افت در عملکرد شده و ها آن درسی در

هایی است  با یافته راستا هماین یافته  طورکلی به منجر به فرسودگی تحصیلی در آنان شود.

هدفی ناسازگارانه است و همواره با پیامدهای ، اجتنابی-دهند هدف عملکردی که نشان می

، ی درونی نسبت به یادگیری و عالقه به درس ن با افزایش انگیزهمخربی همراه است؛ بنابرای

توان فرسودگی تحصیلی را کاهش  می، تشویق دانشجو و خواستن تکلیف در حد توان او

 داد.

و  شناختیروانهمچنین در این مطالعه نتایج نشان داد که اثر مستقیم سرمایه 

ری تحصیلی در دانشجویان گری درگی هایش بر فرسودگی تحصیلی با میانجی مؤلفه

رجبی و امیرپور ، تقوایی، های کیهانی معنادار است. این یافته با یافته ارشد کارشناسی

باشد. در تبیین  همسو می، (9910قاسمی جوبنه و یوسفی )، محبوب، ( و سلطانی9919)

یه سرما های مؤلفهبیان کرد که خودکارآمدی که یکی از  گونه نیاتوان  ی حاضر می یافته

تالش و مشارکت داوطلبانه در ، است در یادگیرندگان موجب افزایش تعامل شناختیروان

در مقابل مشکالت  مؤثر هایاستراتژی یریکارگ بهمربوط به یادگیری و  های فعالیت

(. از 3199، دی و آدلر، )ریگ بخشد میعملکرد یادگیرندگان را بهبود  تیدرنهاو  شود می

 یجا بهودکارآمدی باالیی دارند در مواجهه با تکالیف مشکل افرادی که خ، سوی دیگر

رو شده و تعهد باالیی در رسیدن به اهداف خود داشته و  اجتناب از مشکل با آن روبه

. دانند می ریپذ جبرانو آن را  دهند میشکست را به تالش کمتر و مهارت ناقص خود نسبت 

برای بهبود  یزیر برنامهمثبت و  ایه گرایشو  ها نگرشدارای  نیب خوشهمچنین افراد 

رو شدن با یک چالش حالت اطمینان و پایداری از خود نشان داده و حتی  هستند و در روبه

آن را  یزیآم تیموفق های شیوهبا  توانند میاگر پیشرفت سخت یا کند باشد این افراد 

 مؤلفهد را یک امی گونه نیا توان میمدیریت کنند. در تبیین امید بر فرسودگی تحصیلی 

انگیزشی مهم برای به حرکت درآوردن فرد در مسیر رسیدن به هدف در نظر گرفت. امید 

که  کند مینوعی حس اطمینان از موفقیت معطوف به هدف است و در فرد نیرویی ایجاد 
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خود را موجودی فعال در نظر بگیرد که قادر است به خودنظم دهی و تنظیم رفتار دست 

گفت که افراد تاب آور و  توان میو فرسودگی تحصیلی  آوری تابتبیین  یابد. همچنین در

جسمانی و عاطفی ناشی از کار چیره  های خستگیبر انواع اثرات ناگوار  توانند میسرسخت 

 شود میدر افراد باعث  آوری تابشوند و سالمت روان خود را حفظ کنند. ظرفیت باالی 

تحصیلی و شغلی  های چالشی در مواجهه با موانع و نحوه استدالل و نگرش متفاوتها آن تا

اتخاذ کنند و در این صورت با عملکرد بهتر و فرسودگی  یزندگ های موقعیتو دیگر 

بیان کرد که دانشجویانی که از  گونه نیاتوان  کل می طور به. شوند میکمتری مواجه 

دکارآمدی( برخوردار آوری و خو تاب، بینی خوش، )امید شناختیروانهای سرمایه  مؤلفه

و  ها تیقابلدارای دیدگاه و احساس مناسب نسبت به آینده هستند و در انجام امور ، هستند

برانگیز  های خود اعتماد و باور دارند. همچنین در شرایط سخت و چالش توانمندی

ه ابتکار عمل به خرج دهند و به تالش ادام، توانند اوضاع را در کنترل خود داشته باشند می

این افراد در محیط آموزشگاهی  یرو نیازابینی امور بپردازند.  به عبارتی به پیش، دهند

موفقیت و  جهیدرنتدهند و  توانمندی الزم و عملکرد سازنده در تحصیل از خود نشان می

 (.9911، پیشرفت تحصیلی بیشتری کسب کنند )برجعلی

 شناختیروانسرمایه  یو منفپژوهش نشان داد که شدت اثر غیرمستقیم  دشدهییتأمدل 

توان چنین  است. می -113/1( برابر با کاری اهمال گری میانجیبر فرسودگی تحصیلی )با 

آوری  گردد که تاب در دانشجویان موجب می شناختیرواناستدالل کرد که سرمایه 

آوری و  تاب، بینی خوش، باالتری در مقابل مشکالت تحصیلی از خود نشان دهند. امید

های  که در یافته طور همانباشد که  می شناختیروانهای  ویژگی ازجملهکارآمدی خود

کاری از خود نشان ندهند و از منابع  شود دانشجویان اهمال گذشته بیان گردید موجب می

میزان فرسودگی  جهیدرنتای خود برای رسیدن به اهداف تحصیلی استفاده کنند  انگیزه

 تحصیلی در آنان کاهش یابد.

مبنی بر  موردمطالعهنشان داد که الگوی مفهومی  آمده دست بهنتایج ، یطورکل به

سرمایه ، خانواده جو عاطفیکنندگی متغیرهای  بینی پیشارتباط مستقیم و غیرمستقیم و 
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با فرسودگی  ارشد کارشناسیو درگیری تحصیلی  کاری اهمال، گرایی هدف، شناختیروان

، شناختیروان های سرمایهبنابراین با تقویت ؛ است تحصیلی از برازش مطلوبی برخوردار

از طریق  ارشد کارشناسیدر  زمان هم صورت بهو درگیری تحصیلی  گرایی هدف

 را به فرسودگی تحصیلی کاهش داد.ها آن گرایش توان میآموزشی  های کارگاه

ضر های پژوهش حا دانند که یافته گران ذکر این نکته را ضروری می در پایان پژوهش

های آن تفسیر و تعمیم شود. اجرای پژوهش با استفاده  الزم است در بافت محدودیت

، شده انجامهای  پژوهش خألمطالعه رفتار و وجود  یجا بهدهی  صرف از ابزار خودگزارش

در چارچوب متغیرهای پژوهش و جامعه پژوهش که دانشجویان  شده گزارشیا حداقل 

ها بود که تعمیم و تفسیر نتایج را نیازمند احتیاط  دودیتمح ازجمله، بودند ارشد کارشناسی

با  ژهیو بهای  مقایسه-های آزمایشی و علی های مکمل با روش نماید. انجام پژوهش ویژه می

  گردد.  پیشنهاد می، کنترل جنس دانشجویان
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 منابع
نواده و ادراک از بررسی رابطه میان جو عاطفی خا(. 9911کبری )، نورا و کاظمیان مقدم، ارجمند

فصلنامه . آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر اهواز محیط مدرسه با اشتیاق تحصیلی دانش

 .909-901، (0)92، پژوهشی خانواده و پژوهش -علمی

بررسی (. 9911پروین )، زاده بهنام و احتشام، سعید؛ مکوندی، ماه؛ بختیارپور، آزادیان بجنوردی
والدین و  شناختیروانرفت تحصیلی در رابطه بین کنترل گری اضطراب پیش نقش میانجی

، درمانی فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درگیری تحصیلی داوطلبان ورود به دانشگاه.

91(01) ،993-999. 

جواد ، خدیجه و خلعتبری، علی اصغر؛ ابوالعالی الحسینی، فاطمه؛ اصغرنژاد فرید، اصالحی فرشمی

های مثنوی معنوی بر ابعاد سرمایه  آکاهی مبتنی بر استعاره اثربخشی درمان ذهن(. 9011)
، درمانی . فصلنامه فرهنگ مشاوره و رواندر دانشجویان دختر افسرده شناختیروان

93(02) ،310-919. 

بر  شناختیروانگری سرمایه  انگیزه تحصیلی با میانجی تأثیرالگوی (. 9911احمد )، برجعلی
 .9-91، (99)1، درمانی نگ مشاوره و روانفصلنامه فره موفقیت تحصیلی.

رابطه (. 9919جلیل )، تورج و باباپور خیرالدین، آباد نصرتجعفر؛ هاشمی ، بهاردی خسروشاهی
مجله تخصصی پژوهش  با سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه تبریز. شناختیروانسرمایه 

 .00-02، (9)3، دو سالمت مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سالمت گنابا

درمانی مبتنی بر رابطه  ای بازی اثربخشی برنامه مداخله(. 9911زهرا )، بخشی مهسا و جهان، بهمنی
کودک و کاهش پرخاشگری کودکان -کودک بر بهبود کیفیت تعامل والد-والد
 .999-902، (00)99، درمانی فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان دبستانی. پیش

نهایی خواهی گرایی و  ی رابطه(. 9911شهرام )، فرح و وزیری، کاشانیمصطفی؛ لطفی ، جالوند
خویشتن پذیری غیرمشروط و  گری میانجیبا فرسودگی تحصیلی از طریق  آگاهیذهن 
 .300-320، (12)91، شناختیروانمجله علوم . ان پسرآموزدانشکنارآمدن در  های سبک

صیلی در دانشجویان پزشکی دختر دانشگاه بینی فرسودگی تح پیش (.9911مهرداد )، حاجی حسنی
خواهی و جو عاطفی خانواده در سال تحصیلی  علوم پزشکی شهرکرد بر مبنای تمامیت

 .319-910، (0)91، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان .12-9910
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جو عاطفی  رابطهبررسی (. 9919مژگان )، حسین و موسوی شوشتری، جمال؛ شکرکن، حقیقی
مجله علوم  .سوم مدارس راهنمایی اهواز هیپادختر  انآموزدانشازگاری خانواده با س

 .11-911، (3و  9)1، ی دانشگاه شهید چمران اهوازشناسروانتربیتی و 

گیری هدف با پیشرفت تحصیلی در  رابطه جهت(. 9910مریم )، علی و زارع پور، دهقانی ناژوانی
 .391-391، (30)92، زش در علوم پزشکی. مجله ایرانی آمودانشجویان دندانپزشکی شیراز

پیامدها و راه ، علل، مفاهیم-تعلل ورزی(. 9919حبیب )، سعید و امنی، زهرا؛ فرمانی، رجب پور
 .39-93، (3)9، شناختیروانبرخط دانش . کارها
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