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Abstract 
This study aims to develop a causal model of academic 

engagement based on self-regulation and academic emotion 

with the mediating role of academic self-handicapping. The 

present paper is developmental in terms of purpose and 

correlational in terms of data collection. The statistical 

population includes all female high school students in 
Hamadan who were studying in the academic year 2019–2020 

among whom 384 people formed the statistical sample. 

Measurement tools include Academic Engagment 

Questionnaire (AEQ), Self-Regulation Questionnaire (SRQ), 

Academic Emotion Questionnaire (AEQ), Academic Self- 

Handicapping Questionnaire (ASHQ) and Academic Burnout 

Questionnaire (ABQ). The results of structural equations with 

PLS software, Spearman correlation, and analysis of 
covariance with SPSS software indicated that the causal model 

of academic engagement based on self-regulation and 

academic emotion had a good fit with the mediating role of 

academic self-handicapping. The positive and negative 

emotions have an effect on academic conflict and academic 

self-handicapping, and academic self-handicapping explained 

the variable of academic conflict. On the other hand, positive 
and negative emotions have a significant effect on academic 

conflict with the mediating role of self-handicapping. Self-

regulation also affects academic conflict and academic self-

handicapping, and self-regulation is effective on academic 

conflict with the mediating role of self-handicapping. Self-

handicapping has a negative significant effect on academic 

conflict. 

Keywords: Academic Conflict, Self-Regulation, Academic 
Emotions, Self-Improvement, Hamadan. 

 یدهچک
 براساس یلیتحص یریدرگ یعل مدل نیتدو ،هدف پژوهش حاضر

 یسازخودناتوان یاواسطه نقش با یلیتحص یهاجانیه و ییجوخودنظم
 یو از منظر گردآور ،یااز بعد هدف توسعه قیتحق نیا. است یلیتحص

 یتمام شاملآن  یآمار ۀ. جامعاست یاز نوع همبستگ یفیاطالعات، توص
 یلیکه در سال تحص استشهر همدان  ۀتر مقطع دوم متوسطآموزان دخدانش

 را یآمار ۀنموناز آنان،  نفر 384 کهند اهل بودیمشغول به تحص 98-1397
 یلیتحص یریدرگ یهاسنجش شامل پرسشنامه یابزارها. دادند لیتشک

(AEQ) ،ییجوخودنظم (SRQ،) یلیتحص جانیه (AEQ)، 
. است (ABQ) یلیتحص یودگ( و فرسASHQ) یلیتحص یسازخودناتوان

و  رمنیاسپ یهمبستگ ،PLSافزار با نرم یحاصل از معادالت ساختار جینتا
 یریدرگ یمدل عل دهدیم نشان SPSSافزار با نرم انسیکووار لیتحل

 یاواسطه نقش با یلیتحص یهاجانیه و ییجوخودنظمبراساس  یلیتحص
بر  یمثبت و منف یهاانجیه. دارد یمطلوب برازش ،یلیتحص یسازخودناتوان

 یسازد و خودناتوانردا ریتأث یلیتحص یسازو خودناتوان یلیتحص یریدرگ
 یهاجانیه ،ی. از طرفکندیم نییرا تب یلیتحص یریدرگ ریمتغ یلیتحص

 ریتأث یسازخودناتوان یانجیبا نقش م یلیتحص یریبر درگ یمثبت و منف
 یسازو خودناتوان یلیتحص یریبر درگ ییجوخودنظم نی. همچنداردمعنادار 

با نقش  یلیتحص یریبر درگ ییجوخودنظم زیو ن است رگذاریتأث یلیتحص
 ریتأث یسازخودناتوان ن،یبراعالوه. گذاردیم اثر یسازخودناتوان یانجیم

 .دارد یلیتحص یریدرگ بر یمعنادار و یمنف
 ،یلیتحص یهاجانیه ،ییجوخودنظم ،یلیتحص یریدرگ: یدیکل یهاواژه
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 مقدمه
 (2019 ،فلورکس و کالفکس ن،یکابل منسرق، کرنان،مک ،یآلو)است  یانسان یروین جامعه ۀپشتوان نیترمهم

 یروین یریکارگبه. دشو ایمه طیشرا هک یبه شرط ،(2019 ،آزودو)است  آن اریاخت در کشور ۀتوسعو  دیکه تول
د کراشاره  1یلیتحص یاهجانیهبه  توانیعوامل م نیا ۀجمل قرار دارد. از یعوامل متعدد ریحت تأثت یانسان

 ییهااز سازه یکی 2یلیتحص ییجوخودنظم کردند انیب (2016) رندالو  یلیرفائ ن،موالن کروکت، .(2018)چنج، 
 تردس، ج،یکرا کومر، ،یگرانفسک) دارد میاثر مستق یلیتحص یری، بر درگشدهانجام یهاپژوهش مطابق است که

 .(2013 ،کیجم کوا،یاسپول کودا؛یز-گالسر ؛2012 ،نیت و یلگرست
 با یلیتحص ییجوخودنظم یریادگی یکه راهبردها دیرس جهینت نیبه ا یپژوهش یط زین (2016) 3کوکورادا

 بر 4یلیتحص یسازخودناتوانعامل  رسدینظر مبهعالوه بر آنچه عنوان شد،  .است مرتبط یلیتحص یریدرگ
 یۀسرما نیترمهم .رودیشمار مبه کارها زیآمتیفقمو فتنگرانجام یبرا یمانع که مؤثر است یلیتحص یریدرگ

حساب به یاهر جامعه ار فعالک یروین ،است. جوانان آن جوان یرویخصوص نو به یانسان یروهاین یاهر جامعه
توانمند  یپرورش جوانان و و آموزش میتعل نیبنابرا ؛ستا هاشور در دستان آنک ۀتوسعو  دیتول ۀچرخو  ندیآیم

 نیهمواره ا البته و است یادولتمردان هر جامعه یاساس یهااز دغدغه یکیگوناگون،  یهادر عرصه ایو پو
 .برخوردار باشند ییباال یلیتحص شرفتیه از پکوجود دارد  رانیانتظار از فراگ

 یلیتحص فیدر تکال رانیفراگ ۀجانبهمه یریدرگ با جز( رانیفراگ یعلم تیو موفق تشرفیامر )پ نیتحقق ا 
آموزان در دانش یرینخواهد شد. درگ سری، ملیبه تحصها آن یعالقگیو ب لیاز ترک تحص یریشگیو پ
قات یتحق در (.2010است )وانگ و هولکمب،  یاتیو ح یضرور یلیتحص تیموفق یمدرسه، برا یهاتیفعال
 شده بود، اما در فیت در مدرسه تعریشرفت و موفقیپ یالزم برا یتیشخص ۀرگعنوان به یریدرگ ۀساز، هیاول

در طول زمان است  رییتغو قابل یا، تعاملیه پوکشده  یمعرف یزشیانگ یاعنوان سازهبه یریدرگ ،ریاخ مطالعات
 ،نگیک)د کراشاره  یلیتحص یاهجانیهبه  توانیعوامل م نیا ۀجمل قرار دارد. از یتعددعوامل م ریو تحت تأث

 (.2015 الروسا،یو و کیگانوت ،یمکلنرن
 یلیتحص یریبر درگاست که  ییهااز سازه گرید یکی یلیتحص ییجوخودنظممتعدد،  یهاپژوهش مطابق

 5یآغازگرت خودیفعال کی ،ییجوخودنظم (.2018 ،لرنز و ریسدوتیرگیب ر،یگستسدوت نون،ی)است دارد میاثر مستق
ت زمان و یری)فراشناخت(، مد ینظارتدن به هدف، خودیرس یخود برا یهام تالشیو تنظ یگذارهدف شامل و

افراد  .(2011 س،یفلور و کولفاکس ن،یکبل مانسرگ، کرنان،مک ،یآلو) است یکیزیو ف یط اجتماعیم محیتنظ
ت کخود شر یریادگی یهاندیفراو فعال در  زهیو باانگ یفراشناخت یاگونهه بهکهستند  ی، افراد6گرمیخودتنظ

                                                           
1. academic emotion 

2. academic self-regulation  

3. Cocorada 

4. academic handicapping 

5. self-initiation  

6. self-regulator  
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 یریادگی یکه راهبردها دیرس جهینت نیبه ا یپژوهش ی( ط1395) یرمضان ،راستا نینند. در همکیم
 د.شویآموزان مدانش یلیتحص یریدرگ شیافزا سبب یطور معناداربه ،یلیتحص ییجوخودنظم

ن را به بطالت ، شب قبل از امتحاکنندیمنآموزان آگاهانه و عمداً تالش دانش ،یسازخودناتوان در
 یلیتحص یسازخودناتوان یراهبردها گریاز د ای کنندیملحظه موکول  نیخود را به آخر ۀمطالع ،ندنگذرایم

است که مانع  یرفتار ۀویش نیهم .(1387 بکاهند )ابافت، یشکست احتمال یمنف حاتیتا از تلو رندیگیم بهره
 رینظ یلیتحص یریاثرگذار بر درگ یرهایمتغ انیبه ب تیحال با عنا د.شویآموزان مدانش یلیتحص یریدرگ

که  - یلیتحص یالزم است تا بحث فرسودگ ،یلیتحص یسازو خودناتوان یلیتحص یهاجانیه ،ییجوخودنظم
 یلیتحص ی. فرسودگمیبپرداز یلیتحص یریآن از درگ یریاثرپذ ۀنحوو  - است یآموزش یهانظامتوجه  مورد

شود یار مکل آشیبه تحصنانه و منفعالنه یداشتن نگرش بدب و یمطالبات علم لیدلبه یاحساس خستگبه شکل 
 نز،یمارت ،ی؛ شوفل2007شود )ژانگ، گان و چام، یف میتوص 3یارآمدکو نا 2ینی، بدب1یعاطف یو با ابعاد خستگ

 (.2008و ژوکال،  ننیکایتیپ و،یوریآرو، ک-؛ سالمال2002و باکر، ساالنوا  نتو،یپ
استرس  یهاهمؤلف ازدارد، اشاره فرد  یجانیشدن از منابع هیتهشدن و یخالبه احساس که  4یجانیه یخستگ

 دونب ای نانهیبدب یمنف یهاپاسخبه  یعالقگیب ای ینی(. بدب1984)مسلش و کوچکسون،  دشویم محسوب یفرد
 (2001، تریو ل ی)مسلش، شوفل دهدیمرا نشان  یفرسودگ یفردنیب ۀمؤلفدارد که اشاره  هایهمکالس ریبه سا رغبت

، وبک، سریجمله اضطراب، افسردگ از یذهن یهایدرماندگن یهمچن و لیتحص کتر ،یلیشرفت تحصیاهش پکبه  و
 (.2010 ،یوان بک و شوفل س،ی؛ تار1387 ،یمید )نعانجامیا ترس میخصومت 

به مطالب  یاقیاشتیبمانند  یدارند، معموالً عالئم 6یلیتحص یه فرسودگک یتوان گفت افرادیم یلکطوربه
 ییمعنای، احساس بیالسک یهاتیردن در فعالکنمشارکتالس درس، کمستمر در  حضوردر  ی، ناتوانیدرس

 ،یوان بک و شوفل س،ینند )تارکیرا تجربه م یمطالب درس یریدر فراگ یو احساس ناتوان یدرس یهاتیدر فعال
آموزان مقطع دوم در دانش هاحالت نیانترل ک، یلیتحص یفرسودگ یامدهایت و پیبا توجه به اهم .(2010

 اقیاشت ،گذران دوران بلوغ رستان،یبه دوران دب آموزاندانش نیا ورود لیدلاست که به یاساس یامسئله متوسطه
 تیاهم ،هادر آن یلیتحص یریو درگ یلیتحص تیموفق به ازین شدن،واقع دییتوجه و تأ و مورد تیبه کسب موفق

آموزان مقطع دانش یلیو عملکرد تحص یریاثرگذار بر درگ یرهایمتغ یین شناسایبنابرا شود؛یم دوچندان آن
است که  یتیشناسان تربمهم روان یارهاکاز  ،یلیتحص یآن بر فرسودگ یگذاراثر ۀنحو زیدوم متوسطه و ن
 . شده است لیکشورمان تبد یآموزشن مسئوالشگران و پژوه یبرا یاساس یاامروزه به دغدغه

 یلیتحص یریدرگ یمدل عل ایکه آ استسؤاالت  نیبه ا ییدنبال پاسخگوبه پژوهش نیا بیترتنیبد
 ایو آ برازش دارد ،یلیتحص یسازخودناتوان یابا نقش واسطه یلیتحص یهاجانیو ه ییجوخودنظم براساس

                                                           
1. emotional exhaustion  

2. cynicism 

3. efficacy reduced 

4. emotional fatigue 

6. academic burnout 
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 .اثربخش است یلیتحص یمستخرج از مدل بر فرسودگ یآموزش ۀبرنام

 

 یشناسروش
 ۀجامعاست.  یاز نوع همبستگ یفیاطالعات، توص یو از منظر گردآور یااز بعد هدف، توسعهحاضر  پژوهش

 1397-98 یلیه در سال تحصک استآموزان دختر مقطع دوم متوسطه شهر همدان دانش ۀهمشامل  آن یآمار
 ؛نداهشد انتخاب یاچندمرحله یاخوشه یریگنمونه صورتبهها آن ازنفر  384و  اندبودهل یمشغول به تحص

 نیشد. سپس از ب انتخاب یصورت تصادفبه هیناح کیشهر همدان،  2و  1 ینواح نیابتدا از ب کهیطوربه
 یلیتحص یۀپادند و در مدارس منتخب، از هر سه ش انتخاب یصورت تصادفپنج مدرسه به ه،یآن ناح مدارس

 شد. نشیمطالعه گز یبرا یصورت تصادفکالس به کی

 

 پژوهش یهاابزار
 یبرا ویتوسط ر( 2013در سال ) یلیتحص یریدرگ ۀپرسشنام: (AEQ) 1یلیتحص یریدرگ ۀپرسشنام

 ،یرفتار یریدرگ ۀمؤلف چهارسؤال و  هفده یپرسشنامه دارا نیشده است. ا یطراح یلیتحص یریسنجش درگ
 مخالفم اری)بس کرتیل یانهیگزهفت فیط براساسو  است یعاطف یریدرگ و یشناخت یریدرگ ،یعامل یریدرگ

 119 یال 17 نیپرسشنامه ب نیا نمرات ۀباز. پردازدیم یلیتحص یری( به سنجش درگ7 = موافقم اریبس تا 1 =
 اندک یلیتحص یریدرگ ۀدهندنشان 68کمتر از  ۀکه نمر معنانیبد ؛استپرسشنامه  برش ۀنقط ،68 ۀنمر .است

( نشان داد 1396و خامسان ) یپژوهش رمضان جیاست. نتا فراوان یلیتحص یریدرگ یایگو 68از  شتریب ۀنمر و
 یدییتأ یعامللیتحل جینتا نی( برخوردار است. همچن92/0) یمطلوب ییایاز پا یلیتحص یریدرگ ۀپرسشنامکه 
 ییکوین یهاشاخص یتمامو  ردداها با داده یقبولقابلساختار پرسشنامه، برازش د هدیمنشان  پژوهش نیا در

 یبرا ،هشوپژ نیا در کرونباخ یآلفا بیضرا .شد دییپرسشنامه تأ یربنایز یعاملچهار یالگو یبرازش برا
ل ک یآلفا بیضر نیهمچن. است 80/0و  85/0، 95/0 بیترتبه یو عاطف یشناخت ،یرفتار یریدرگ یرهایمتغ

 .برخوردار است الزم ییایپرسشنامه از پا نیا دهدیم نشانآمد که  دستبه 96/0پرسشنامه 
 

 2002و همکاران در سال  یگارنفسک راپرسشنامه  نیا یاصل ۀنسخ: (SRQ) 2ییجوخودنظم ۀپرسشنام
توجه مثبت  ،ینشخوار ذهناز  زیپره ،رشیپذ ،سرزنش خوداز  زیپره ۀمؤلف 9پرسشنامه با  نی. اکردند ارائه

سرزنش از  زیپره و یسازفاجعهاز  زیپره ،دگاهیاتخاذ د ،مثبت مجدد یابیارز ،یزیرتوجه مجدد به برنامه ،مجدد
استفاده  انگریکه ب دیآیدست مبه یکل ۀنمر کی ،ماده 36 یهاهماده است. از جمع کل نمر 36 یدارا گرانید

را که  یکسان ژهیوبه ،افراد ۀهم یشناختسبک یابیارز تیقابلپرسشنامه  نیاست. ا ییجوخودنظم یاز راهبردها

                                                           
1. Academic Engagement Questionnaire (AEQ) 

2. Self-Regulation Questionnaire (SRQ) 
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 هرگزاز  یادر دامنه کرتیل یادرجهپنج وستاریپ کیپرسشنامه در  نیا یهااند، دارد. پاسخداشته یمنف ۀتجرب
 پرسشنامه برش ۀنقط 108 ۀنمر و 180 یال 36 نیب پرسشنامه نیا نمرات ۀبازقرار دارد.  5 = شهیهم تا 1 =

 در. دهدیم نشان را فراوان ییجوخودنظم 108از  شتریب ۀنمر و اندک ییجوخودنظم 108کمتر از  ۀنمر .است
 یاد که دامنهوشیم یپرسشنامه بررس اسیمقریز یهاکل با نمره ۀنمر یهمبستگ قیآزمون از طر ییروا ران،یا

اعتبار پرسشنامه،  یدر بررس نی. همچندنهستها معنادار آن یکه همگ ردیگیبرمرا در 56/0 نیانگیبا م 40/0از 
 براساس اسیاعتبار مق ،پژوهش نیادر (. 1385 ،یوسفی) است هگزارش شد 82/0کرونباخ برابر با  یآلفا بیضر

 77/0تا  51/0 یهمبستگ ۀدامنبا  ییو بازآزما 92/0تا  76/0کرونباخ  یآلفا ۀدامنبا  یدرون یهمسان یهاروش
، 1مکسیربا استفاده از چرخش وا یاصل ۀمؤلف لیتحل قیمذکور از طر ۀپرسشنام ییروا یبرا دست آمد.به

 بیضر حاصل شد. مطلوب یمالک ییو روا 67/0تا  32/0 یهمبستگ ۀدامنبا  هااسیمقخرده نیب یهمبستگ
برخوردار  الزم ییایپرسشنامه از پا نیا دهدیم نشانکه  است 88/0تا  83/0 نیب کل پرسشنامه کرونباخ یآلفا

 است.

 

 ۀپرسشنام ۀلیوسبه حاضر پژوهش در یلیتحص جانیه :(AEQ) 2یلیتحص یهاجانیه ۀپرسشنام
را  یمثبت و منف یاهجانیهپرسشنامه  نیشد. ا شسنج( 2011) یو پر لدیگوتز، فرنزل، بارشف پکران،
. است یمنفمثبت و  یاهجانیهبعد  دو شاملو  هیگو 75 یدارا یلیتحص جانیه اسیمق. دکنیم یریگاندازه

خشم، اضطراب،  شامل یمنف یهاجانیهستند و ه 5و غرور 4یدواری، ام3لذت ۀرندیدربرگمثبت  یهاجانیه
 نمرات ۀباز. دش یبنددرجه یادرجهپنج کرتیل اسیمقپرسشنامه با  نی. اندوشیم یو خستگ یدیشرم، ناام

 ۀنمر س آن،براسا مثبت است که یهاجانیه برش ۀنقط 66 ۀنمر .است 110 یال 22 نیمثبت ب یهاجانیه
 شماربه فراوانمثبت  یهاجانیه یایگو 66از  شتریب ۀو نمر اندکمثبت  یهاجانیه ۀدهندنشان 66کمتر از 

 یمنف یهاجانیه برش ۀنقط 159 ۀنمر و 265 یال 53 نیب یمنف یهاجانیه نمرات ۀباز نیهمچن. رودیم
 یایگو 159از  شترینمرات ب و اندک یمنف یهاجانیه ۀدهندنشان 159که نمرات کمتر از  معنانیبد ؛است

( 1389دل )کین و انیور، فرزاد، کاوسیدک راپرسشنامه  نیز ایران نیاست. در ا فراوان یمنف یهاجانیه
پژوهش  نیبعد مثبت در ا کرونباخ، یآلفا بیضرا از نظر .اندکرده دییتأ راآن  ییایو پا ییو روا کرده یسازیبوم
 نیا دهدیم نشانآمد که  دستبه 89/0کل پرسشنامه  یآلفا بیضر نیهمچن .است 91/0 یو بعد منف 87/0

 .برخوردار است الزم ییایپرسشنامه از پا
 

                                                           
1. varimax 

2. Academic Emotions Questionnaire (AEQ) 

3 . joy 

4 . hope 

5.  pride 
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 یلیتحص یسازخودناتوان ریمتغ ،پژوهش نیا در :(SHQA) 1یلیتحص یسازخودناتوان ۀپرسشنام
 آموزاندانش ۀاستفاد زانیم که است ماده 6 شامل مذکور ۀپرسشنام .شد سنجش( 2000) یگلیم ۀپرسشنام با
 با آموزدانش که کندیم منعکس را یراهبرد ،هاماده از کیهر. دهدیم نشان را یسازخودناتوان یراهبردها از

به که است یادرجهپنج ،اسیمق نیا یهاماده تمام. کندیم هیتوج را خود یبعد فیضع عملکرد ،آن از استفاده
 یال 6 نیب پرسشنامه نیا نمرات ۀباز. است شده یگذارنمره 5=  رستد کامالً تا 1=  نادرست کامالً صورت

 اندک یلیتحص یسازخودناتوان ۀنشان 18 از کمتر ۀنمر که معنانیبد ؛است پرسشنامه برش ۀنقط 18 ۀنمر و 30
 نیا ییایپا( 1392) وردانی و یگلیم. است فراوان یلیتحص یازسخودناتوان ۀدهندنشان 18 از شتریب ۀنمر و

 با را اسیمق نیا ییایپا( 1380) یشبانخیش یهاشم. اندکرده گزارش 86/0 کرونباخ یآلفا روش با را اسیمق
 ییروا زانیم نیهمچن. کرد گزارش را 76/0 و 78/0 ارقام و آورد دستبه فیتنص و کرونباخ یآلفا روش
 بیضر .دآم دستبه 77/0 ،یدییتأ یعامللیتحل روش با( 1380) یشبانخیش یهاشم پژوهش در نامهپرسش

 برخوردار الزم ییایپا از پرسشنامه نیا دهدیم نشان که شد 77/0 تا 72/0 نیب پرسشنامه کل کرونباخ یآلفا
 .است

 

 ۀشداصالحفرم  ،مورد استفاده در پژوهش حاضر ۀپرسشنام: (ABQ) 2یلیتحص یفرسودگ ۀپرسشنام
و همکاران  یتوسط شوفل انیدانشجو ۀنموناستفاده در  یاست که برا یفرم عموم-3مسلش یفرسودگ اسیمق
 ،یعاطف یخستگ. است اسیمقدهخرسؤال دارد و شامل سه  15پرسشنامه در کل  نیاست. ا شده( اصالح 2002)

 وستاریپ کیدر  هاسؤال ۀهم. است هشد یریگاندازه یلیتحص یخودکارآمداز  زیپره زین و ینیشک و بدب
 ۀنمر و 105 یال 15 نیپرسشنامه ب نینمرات ا ۀباز. شدند یگذارنمره( 7 = شهیهم تا 1 = )هرگز یادرجههفت

 شتریو نمرات ب اندک یلیتحص یفرسودگ ۀنشان 60که نمرات کمتر از  معنانیبد ؛برش پرسشنامه است ۀنقط 60
 .است فراوان یلیتحص یفرسودگ ۀدهندنشان 60از 

 یخستگ یبرا 75/0و  82/0، 7/0 بیترتبه( 2002و همکاران ) یشوفل قیدر تحق اسیمق نیا ییایپا
 بیضر ریمقاد (1390) یشوفل و یعابد ،یرستم پژوهش در رانی. در اشد گزارش یو ناکارآمد ینیبدب ،یجانیه

KMO4 یلیتحص یهاجانیه ،ییجوخودنظم ،یلیتحص یریدرگ ۀپرسشنام پنج هر یبرا پژوهش نیا در، 
 هک است 907/0 و 894/0 ،958/0 ،921/0 ،936/0 بیترتبه یلیحصت یفرسودگ و یلیتحص یسازخودناتوان

 ،یلیتحص یهاجانیه ،ییجوخودنظم ،یلیتحص یریدرگ سؤاالت نیهمچن. هستند معنادار P<01/0 سطح در
 درصد، 34/71 درصد، 44/60 درصد، 15/71 زانیم بیترتبه یلیتحص یفرسودگ و یلیتحص یسازخودناتوان

 ییروا از پرسشنامه پنج هر سؤاالت دهدیم نشان که کنندیم نییتب را انسیوار درصد 94/64 و درصد 67/70

                                                           
1. Academic Self-Handicapping Questionnaire (ASHQ) 

2. Academic Burnout Questionnaire (ABQ) 

3. Maslach 

4. Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy 
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 .هستند برخوردار یادیز ییمحتوا
 نیانگیکه همان جذر م یقطر اصل یرو ریمقاد داد نشان پژوهش یریگاندازهواگرا در مدل  ییروا یبررس

 یبه عبارت .واگرا وجود دارد ییروا رهایمتغ نیب نیبنابرا اند؛فیاز اعداد هر رد شتریهستند، ب یاستخراج انسیوار
 شودیم مشاهده یخطهمعدم  ای ییواگرا ،گرید ریمتغ سؤاالت و ریهر متغ سؤاالت نیبگفت  توانیم

 

 یریگاندازهابزار  1ییایپا
 نیب یهمبستگ نیبنابرا است؛ 7/0از  شتریپژوهش ب یرهایمتغ یتمام یکرونباخ برا یآلفا بیضرا نیهمچن

 یهمسان یدارا یریگاندازهدر خارج از مدل  رهاید و متغشویم دییتأ یریگاندازهدر خارج از مدل  رهایمتغ سؤاالت
در داخل  ریهر متغ سؤاالت نیباست،  7/0از  شتریب رهایمتغ ۀهم یبرا یبیترک ییایهستند. از آنجا که پا یدرون

که  شودیموضوع پرداخته م نیبه ا یاشتراک ییایپا در نکهیا لیدلبهوجود دارد.  یهمبستگ زین یریگاندازهمدل 
 .دارد یریپذمیتعمچقدر  گریمدل به مدل د کیاز  ییتنهابه سؤالهر 

 

 پژوهش یاجرا ۀویش
 ستیز اخالق ۀتیمکاز  اخالق ۀشناسالزم انجام گرفت و  یواحد سنندج هماهنگ یبا دانشگاه آزاد اسالم ابتدا

آموزان دختر مقطع دوم دانش ۀهم ،همدان استان پرورش و آموزش یهماهنگ با. سپس شد افتیدر یپزشک
 هیناح کیو دو شهر همدان،  کی ینواح نیاز ب .شدند انتخاب شهر همدان 1397-98 یلیسال تحص ۀمتوسط

 نشیگز یصورت تصادفپنج مدرسه به ه،یآن ناحمدارس  نیاز ب از آن، پسشد.  خابانت یصورت تصادفبه
نفر انتخاب  384 و درمجموع یصورت تصادفکالس به کی یلیتحص یۀپادر مدارس منتخب، از هر سه . شدند

 یلیتحص یسازخودناتوانو  یلیتحص یهاجانیه ،ییجوخودنظم ،یلیتحص یریدرگ یهاو به پرسشنامه ندشد
 لیو تحل رمنیاسپ یو همبستگ PLSافزار با نرم یمعادالت ساختاربا استفاده از  هاداده جینتا .دادند پاسخ
 .شد لیتحل و هیتجز SPSS افزارنرمبا  انسیکووار
 

 هاافتهی
 اتیاست که در بخش اول خصوص یا استنباطی یلیو آمار تحل یفیش آمار توصشامل دو بخها افتهی

 لیاز تحل زین یلی. در بخش آمار تحلشودیمارائه  قیتحق اتیفرض هبط وبمر یرهایمتغ زیو ن یشناختتیجمع
 .است هشداستفاده  یو معادالت ساختار رمنیاسپ یهمبستگ انس،یکووار
 یشناختتیجمع فی( توصالف
دختر مقطع دوم  آموزدانش 384 نیمطلب است که از ب نیا یایآموزان براساس سن گودانش یع فراوانیتوز

، هسالشانزدهدرصد  8/26، هسالپانزدهدرصد  9/2، اندداشتهپژوهش شرکت  نیشهر همدان که در ا ۀمتوسط

                                                           
1. reliability 



 ...یلیتحص یریدرگ یمدل عل نیتدو                                                                                                       376

 1/30 نیهمچن. انددهکرنخود را اعالم  سندرصد  3/1و  اندهسالهجدهدرصد  3/33و  هسالهفدهدرصد  7/35
 اند.و کمتر از آن بوده هسالشانزدهمورد مطالعه  ۀنموناز کل درصد 

اول  مسالیمعدل نگرفت  جهیتوان نتیاول، م مسالیآموزان براساس معدل ندانش ینع فراوایتوز به با توجه
 8/1 یبا درصد فراوان هاآن نیبوده است و کمتر 18از  شتریبدرصد  4/40 یآموزان با درصد فراواندانش شتریب

 .اندداشته 16کمتر از  یآموزان معدلدانشدرصد  6/20 نیهمچن .اندهکردرا کسب  14کمتر از  یمعدلدرصد 
 9/33دهم،  یۀپاآموزان در از دانشدرصد  8/32 نشان داد یلیتحص یۀپاآموزان براساس دانش یع فراوانیتوز
آموزان از دانشدرصد  7/66 کهیطوربه ؛اندبودهدوازدهم  یۀپادر  گریددرصد  3/33 زیو ن ازدهمی یۀپادر درصد 

 .حضور داشتند ازدهمیدهم و  یهاهیپامشترک در  طوربه
 

 هاشاخص فی( توصب
 

 پژوهش یرهایمتغ زانیمربوط به م یآمار یهاشاخص -1جدول 
 نیشتریب نیکمتر انسیوار اریانحراف مع نما برش ۀنقط نیانگیم ریمتغ

 118 18 131/484 002/22 88 68 98/81 یلیتحص یریدرگ
 244 44 553/453 296/21 97 108 64/109 ییجوخودنظم

 149 22 216/412 303/20 67 66 22/70 مثبت یهاجانیه

 360 58 005/2518 179/50 169 159 91/159 یمنف یهاجانیه
 یسازخودناتوان
 یلیتحص

46/15 18 12 237/6 902/38 6 40 

 99 21 98/260 154/16 39 60 05/54 یلیتحص یفرسودگ

 
589/17 آزمونشیپدر حالت  ،نترلکگروه  یلیتحص ین فرسودگیانگیم دهدیمنشان  1جدول  جینتا

934/9آزمون و در حالت پس 6/58 در گروه  کهیدرحال ؛ته استداش شیافزا یادیز تا حدوده کاست  46/63
472/8از  یلیتحص ین نمرات فرسودگیانگیم ،شیآزما 446/7آزمون به شیدر حالت پ 64/66 در  71/54

در  آزمونپسنمرات  نیانگیم ،یلیتحص یابعاد فرسودگ نیدر ب ،یافته است. از طرفیآزمون کاهش حالت پس
در گروه  یلیتحص یهر سه بعد فرسودگ نیانگیم کهیدرحال ؛بوده است آزمونشیپاز نمرات  شتریب ،هر سه بعد

 یلیتحص یفرسودگ زانیه مکاست  آن یایج گویبوده است. نتا آزمونشیپکمتر از  آزمونپسدر حالت  ،شیآزما
 یلیتحص یریدرگ یبعد از اعمال مدل عل ،شهر همدان ۀمتوسطآموزان دختر مقطع دوم ن دانشیو ابعاد آن در ب
 ه است.کرددا یکاهش پ شیدر گروه آزما

 نرمال آزمون( ج
 رنفیاسم-آزمون کولموگروف با قیتحق یرهایبودن متغنرمال پژوهش الزم است یهاهیفرض یاز بررس شیپ

 .شود یابیارز
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 پژوهش یرهایبودن متغنرمال یبررس -2جدول 
 یسطح معنادار Z ۀآمار رهایمتغ
 001/0 127/0 یلیتحص یریدرگ

 001/0 123/0 ییجوخودنظم

 001/0 067/0 مثبت یهاجانیه

 003/0 058/0 یمنف یهاجانیه

 001/0 09/0 یلیتحص یسازانخودناتو

 051/0 162/0 یلیتحص یفرسودگ آزمونشیپ

 2/0 084/0 یلیتحص یفرسودگ آزمونپس

 
 ،یلیتحص یاز فرسودگ ریپژوهش به غ یرهایمتغ یسطوح معنادارجه گرفت یتوان نتیم 2با توجه به جدول 

 ،یلیتحص یریدرگ یرهایمتغ دهدینشان م نیهستند و ا 05/0کمتر از  آزمونپسو  آزمونشیپدو حالت در هر
در  ،رهایمتغ نیا نبودننرمال لیدلبه .ستندین نرمال یسازو خودناتوان یمثبت و منف یهاجانیه ،ییجوخودنظم

 .شودیاستفاده م PLSافزار از نرم یانجام معادالت ساختار یبراپژوهش حاضر 
 

 هاهیفرض( آزمون د
. با دشویماستفاده  PLSافزار تحت نرم یل معادالت ساختاریاز تحل ،اول پژوهش یکل یۀرضف یبررس یبرا

 یلیتحص یهاجانیو ه ییجوخودنظم براساس یلیتحص یریدرگ ی، برازش مدل علروشیپ یهاتوجه به آزمون
 یکل یبرازش مدل یبه بررس 3جدول  نینابراب ؛دشویمسنجش  یلیتحص یسازخودناتوان یابا نقش واسطه

 .پردازدیپژوهش م
 

 پژوهش یکل یبرازش مدل -3جدول 

 

 یلیتحص یریدرگ
2R 

 بی)ضر

 (نییتع

 جهینت Gof جهینت 2f جهینت
-شاخص استون

  2Qسریگ
 جهینت

 مثبت یهاجانیه

 یقو 631/0

 یقو 293/0

 یقو 333/0 یقو اریبس 598/0
 متوسط 139/0 یمنف یاهجانیه

 فیضع 012/0 ییجوخودنظم

 متوسط 049/0 یلیتحص یسازخودناتوان
 

 19/0شامل  آن ریآورده شده است و مقاد زادرون ایمالک  ریمتغ یبرا 2Rشاخص  دهدیم نشان 3جدول 
ند. شویم یابیارز( یقو ینیبشیپ تیفی)ک 67/0متوسط( و  ینیبشیپ تیفی)ک 33/0(، فیضع ینیبشیپ تیفی)ک
 رفتههمیرو ،یلیتحص یسازو خودناتوان یلیتحص یهاجانیه ،ییجومطلب است که خودنظم نیا یایامر گو نیا

 ینیبشیپ ،مالک ایزا درون ریعنوان متغبهن را آموزادانش یلیتحص یریدرگ ،یقو یشکلبه و درصد  63 زانیبه م
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 ینیبشیپ تیفی)ک 02/0 شامل آن ریاست و مقاد 2Rدر  نیبشیپ ریسهم هر متغ ۀدهندنشان 2f . شاخصکنندیم
شاخص  نیاز ا نیبنابرا ؛دشویم یابیارز( یقو ینیبشیپ تیفی)ک 35/0متوسط( و  ینیبشیپ تیفی)ک 15/0(، فیضع

 2Rدر  یلیتحص یسازو خودناتوان ییجوخودنظم ،یمنف یهاجانیهمثبت،  یهاجانیهگرفت  جهینت توانیم
 از یشتریمثبت سهم ب یهاجانیه ریمتغ ،نیب نیو در ا استو متوسط  فیمتوسط، ضع ،یدر سطح قو بیترتبه
با ، استبرازش  ییکویکه مربوط به شاخص ن 598/0با مقدار  Gofآزمون  ،یدارد. از طرف 2Rدر  رهایمتغ ریسا

 (یقو یسنجتیفیک) 36/0متوسط( و  یسنجتیفیک) 26/0(، فیضع یسنجتیفیک) 01/0سه مقدار استاندارد 
 است. یقو اریبس ،پژوهش یمدل کل یبررس یبرا افزارنرم نیا ینیبشیپقدرت  دهدیم نشان کهد شویم یابیارز

 تیفی)ک 02/0 شامل آن ریزا آورده شده است و مقاددرون ریمتغ یبراکه  است 2Qسریگ-شاخص استون نیهمچن
د. شویم( یقو یمدل ساختار تیفی)ک 35/0متوسط( و  یمدل ساختار تیفی)ک 15/0(، فیضع یمدل ساختار

 یۀفرضدر  یمدل ساختار تیفیک دهدینشان م که استدرصد  33 یلیتحص یریدرگ ریمتغ مقدار ،بیترتنیبد
 یسازخودناتوان یابا نقش واسطه یلیتحص یهاجانیو ه ییجوخودنظم براساس یلیتحص یریدرگ یمدل عل»

 .شودیم یابیارز یقو یصورتبه ،«برازش دارد یلیتحص
 یو قو یقو اریبس ،یدر سطح قو بیترتبهکه  2Qو  2R ،Gofبرازش  یهاشاخص جیبا توجه به نتا

با  یلیتحص یهاجانیو ه ییجوخودنظم براساس یلیتحص یریدرگ یمدل علگرفت  جهینت توانیهستند، م
 د.شویصفر رد م یۀفرضو  ،دییتأپژوهش  یۀفرض. پس برازش دارد یلیتحص یسازخودناتوان یانقش واسطه

ش یآزمون در دو گروه آزماو پس آزمونشیپ یلیتحص ینمرات فرسودگ ۀرابطبودن کسانی یامعنبهن فرض یا
 آمده است. 4ج آن در جدول یه نتاک انس استفاده شدیل وارین فرض از تحلیا یبررس ینترل است. براکو 

 

  یآموزش ۀبرنام ریتأثون در یرگرس یهابیش یهمگن -4جدول 

 یلیتحص یبر فرسودگ یلیتحص یریدرگ یمدل عل از مستخرج

 
مجموع 

 مربعات
 یآزاد ۀدرج

ن یانگیم

 مربعات
 یمعنادارسطح  F ۀآمار

 001/0 478/15 771/575 3 314/1727 شدهحیتصحمدل 

 001/0 992/14 688/557 1 688/557 مبدأعرض از 

 262/0 315/1 913/48 1 913/48 گروه

 001/0 968/19 816/742 1 816/742 آزمونشیپ

 775/0 083/0 094/3 1 094/3 آزمونشیپ × گروه

 - - 2/37 25 996/929 خطا

 - - - 29 104434 مجموع

 - - - 28 31/2657 شدهحیتصحمجموع 

 

از  شتریدر سطر پنجم جدول ب F ۀآماراز  آمدهدستبه یمعنادارمطلب است که سطح  نیا یایگو 4جدول 
 یآزمون نمرات فرسودگشین گروه و پیتعامل بدرصد،  95 نانیبا سطح اطم دهدیکه نشان م است 05/0
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 ست.ین معنادار یاز نظر آمار ،یلیتحص
 

 یآموزش ۀبرنام ریتأث یهاانسیوار یبرابر یبررس -5جدول 

 یلیتحص یریدرگ یمدل عل از مستخرج 
 یمعنادارسطح  دوم یآزاد ۀدرج اول یآزاد ۀدرج F ۀآمار

023/0 1 27 88/0 

 
با سطح  نیبنابرا ؛است 05/0از  شتریلون ب آزموناز  آمدهدستبه یمعنادارسطح  دهدیم نشان 5جدول 

 ها همگن و برابر هستند.انسیوارنشده است و  یانس تخطیوار یخطا یفرض برابردرصد، از  95 نانیاطم
 .دکنیم را ارائه یلیتحص یبر فرسودگ یمدل عل ریتأث جینتا ،انسیووارکل یبا استفاده از آزمون تحل 6جدول 

 

 دوم پژوهش یکل یۀفرض یبررس -6جدول 

 مجموع مربعات 
 ۀدرج

 یآزاد

ن یانگیم

 مربعات
 F ۀآمار

سطح 

 یمعنادار
 اثر ۀانداز

 649/0 001/0 022/24 11/862 2 221/1724 شدهحیتصحمدل 

 546/0 001/0 275/31 394/1122 1 394/1122 مبدأعرض از 

 556/0 001/0 587/32 501/1169 1 501/1169 آزمونشیپ

 529/0 001/0 152/29 194/1046 1 194/1046 گروه

 - - - 888/35 26 09/933 خطا

 - - - - 29 104434 مجموع

 - - - - 28 31/2657 شدهحیتصحمجموع 

 
ر یبا متغ یر تصادفیمتغ نیبنابرا ؛است 05/0آزمون کمتر از شیر پیدر متغ F ۀآماراز  آمدهدستبه یسطح معنادار

ل یج تحلیتان. استر وابسته داشته یبر متغ یر معناداریتأث ،ه گروهکگروه نشان داد  یاثر اصلج یوابسته رابطه دارد. نتا
 یبر فرسودگ یمدل عل دهدیاست نشان م شدهارائه  6ه در جدول کدوم پژوهش  یکل یۀفرضآزمون  یانس برایووارک

 زانیبه م یلیتحص یریدرگ یآموزش مدل عل گرفت جهینت توانیاز مجذور اتا م ،گرید یدارد. از سو ریتأث یلیتحص
 یریدرگ یمدل عل از مستخرج یآموزش ۀبرنام ریتأث یۀفرضرگذار است. پس ثا یلیتحص یبر فرسودگصد در 53 حدود
 د.شویصفر رد م یۀفرضو  ،دییتأپژوهش  یلیتحص یبر فرسودگ یلیتحص

 
 وجود دارد. معنادار ۀرابط ییجوو خودنظم یلیتحص یهاجانیه نیب

 7. جدول شودیاستفاده م SPSS افزارنرمتحت  رمنیاسپ یاز آزمون همبستگ ،پژوهش یۀفرض یبررس یبرا
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 .ددهیم را نشان ییجوو خودنظم یلیتحص یهاجانیه یرهاین متغیب یزان همبستگیم

 

 «وجود دارد معنادار ۀرابط ییجوو خودنظم یلیحصت یهاجانیه نیب» یۀفرض یبررس -7 جدول
 یمنف یهاجانیه مثبت یهاجانیه  رهایمتغ

 ییجوخودنظم
 -426/0** 442/0** یهمبستگ بیضر

0001/0 یمعنادار سطح  0001/0 

 سرزنش خود از زیپره
 -253/0** 261/0** یهمبستگ بیضر

 0001/0 0001/0 یمعنادار سطح

 رشیپذ
 -182/0** 278/0** یهمبستگ بیضر

 0001/0 0001/0 یمعنادار سطح

 ینشخوار ذهن از زیپره
 -247/0** 427/0** یهمبستگ بیضر

 0001/0 0001/0 یمعنادار سطح

 توجه مثبت مجدد
 -366/0** 446/0** یهمبستگ بیضر

 0001/0 0001/0 یمعنادار سطح

 یزیربرنامهتوجه مجدد به 
 -394/0** 51/0** یهمبستگ بیضر

 0001/0 0001/0 یمعنادار سطح

 مثبت مجدد یابیارز
 -39/0** 486/0** یهمبستگ بیضر

 0001/0 0001/0 یمعنادار سطح

 دگاهیاتخاذ د
 -262/0** 359/0** یهمبستگ بیضر

 0001/0 0001/0 یمعنادار سطح

 یسازفاجعه از زیپره
 -134/0** 19/0** یهمبستگ بیضر

 008/0 0001/0 یمعنادار سطح

 گرانیسرزنش د از زیپره
 074/0 143/0** یهمبستگ بیضر

 147/0 0001/0 یمعنادار سطح

 *P≤ 05/0  
 **P≤ 01/0  

 99 نانیبا سطح اطم یمثبت و منف یهاجانیهبا  ییجوخودنظمگفت  توانیم 7جدول  جیبراساس نتا
با  یمعنادارارتباط مثبت و  ییجوابعاد خودنظم یتمام مثبت با یهاجانیه نیدارد. همچن معنادار ۀرابطدرصد 

سرزنش  از زیرهپاز بعد  ریبه غ ییجوابعاد خودنظم یبا تمام یمنف یهاجانیهدارند و درصد  99 نانیسطح اطم
سرزنش  از زیپرهبا  یارتباط گونهچیه یمنف یهاجانیه کهیدرحال ؛هستند و معنادار یارتباط منف یدارا گرانید
 و وجود دارد معنادار ۀرابط ییجوو خودنظم یلیتحص یهاجانیه نیبگرفت  جهینت توانیمندارد. پس  گرانید
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 د.شویصفر رد م یۀفرضو  دییتأاول پژوهش  یجزئ ۀیفرض
 

 دارد. ریتأث یلیتحص یسازخودناتوان یگریانجیبا نقش م یلیتحص یریدرگبر  یلیتحص یهاجانیه
اثرات  8د. جدول شاستفاده  PLS افزارنرمتحت  یاز آزمون معادالت ساختار ،پژوهش یۀفرض یبررس یبرا

 .دهدیمنشان  راپژوهش  یۀفرضدر  رهایمتغ نیب
 

 دوم پژوهش یجزئ یۀفرض یبررس -8جدول 

 روابط
انحراف  )بتا( ریمس بیضر

 اریمع

 ۀآمار
t-

value 

سطح 

 یمعنادار
 جهینت

 اثر کل میرمستقیاثر غ میاثر مستق

 معنادار 001/0 538/8 049/0 454/0 04/0 414/0 یلیتحص یریرگد  مثبت یهاجانیه

 معنادار 002/0 144/3 067/0 -212/0 - -212/0 یلیتحص یسازتوانخودنا  مثبت یهاجانیه

 معنادار 002/0 126/3 061/0 -189/0 - -189/0 یلیتحص یریدرگ  یلیتحص یسازخودناتوان

 معنادار 001/0 296/5 058/0 -395/0 -09/0 -305/0 یلیتحص یریدرگ  یمنف یهاجانیه

 معنادار 001/0 476/7 07/0 521/0 - 521/0 یلیتحص یسازخودناتوان  یمنف یهاجانیه

 
 -58/2و  58/2 ۀبازروابط فوق خارج از  یبرا t-value ریمقادگرفت  جهینت توانیم 8جدول  به توجه با
 جهینت توانیبتا م بیاز ضرا یمعنادار هستند. از طرفدرصد  99 نانیروابط با سطح اطم نیا ن،یبنابراو  است

 یهاجانیه گذارد،یم ریتأث یلیتحص یریبر درگدرصد  41 زانیبه م میمستق طوربهمثبت  یهاجانیهفت گر
 19 زانیبه م یلیتحص یسازاثرگذار است و خودناتوان یلیتحص یسازبر خودناتواندرصد  21 زانیبه ممثبت 

درصد  31 زانیبه م میمستق طوربه یمنف یهاجانیه نی. همچنکندیم نییرا تب یلیتحص یریدرگ ریمتغدرصد، 
اثرگذار  یلیتحص یسازبر خودناتواندرصد  52 زانیبه م یمنف یهاجانیهو  گذاردیم ریتأث یلیتحص یریبر درگ

 یسازخودناتوان یانجیو با نقش م میرمستقیغ طوربه یلیتحص یریبر درگ مثبت یهاجانیه ،یاست. از طرف
 ریهم از مس زمانهم ،یلیتحص یریدرگ نیبنابرا ؛گذاردیم ریتأثدرصد  21× درصد  19درصد =  4 زانیبه م
 نیو در ا ردیپذیم ریتأثمثبت  یهاجانیه ازدرصد  45 زانیبه م)اثر کل(  میرمستقیغ ریو هم از مس میمستق

 یریبر درگ یمنف یهاجانیه گر،ید یاست. از سو یجزئ یانجیم ریمتغ کی ،یلیتحص یسازخودناتوان ،نیب
درصد  52× درصد  19درصد =  9 زانیبه م یسازخودناتوان یانجیو با نقش م میرمستقیغ طوربه یلیتحص

به )اثر کل(  میرمستقیغ ریو هم از مس میمستق ریهم از مس زمانهم ،یلیتحص یریدرگ ن،یاست؛ بنابرا اثرگذاز
 یانجیم ریمتغ کی ،یلیتحص یسازخودناتوان ،نیب نیو در ا است یمنف یهاجانیه ریتأثتحت درصد  40 زانیم

با نقش  یلیتحص یریبر درگ یلیتحص یهاجانیهگرفت  جهینت توانیم بیترتنیبد. دیآیم شماربه یجزئ
 تربزرگ یهاهنموندر  شودیم ینیبشیپامر،  نیتوجه به ا بادارد.  ریتأث یلیتحص یسازخودناتوان یگریانجیم

 د.شو دییتأدوم پژوهش  یجزئ یۀفرض زین از همان جامعه
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 دارد. ریتأث یلیتحص یسازخودناتوان یگریانجیبا نقش م یلیتحص یریبر درگ ییجوخودنظم
. شودیاستفاده م PLS افزارنرمتحت  یاز آزمون معادالت ساختار ،سوم پژوهش یجزئ یۀفرض یبررس یبرا

 .پردازدیمسوم پژوهش  یجزئ یۀفرضدر  رهایمتغ نیب آثار یبه بررس 9جدول 
 

 سوم پژوهش یجزئ یۀفرض یبررس -9جدول 

 روابط

 )بتا( ریمس بیضر
انحراف 

 اریمع
-t ۀآمار

value 

سطح 

 یمعنادار
اثر  جهینت

 میمستق

اثر 

 میرمستقیغ
 اثر کل

 معنادار 039/0 069/2 036/0 098/0 023/0 075/0 یلیتحص یریدرگ  ییجوخودنظم
 معنادار 024/0 264/2 054/0 -122/0 - -122/0 یلیتحص یسازخودناتوان  ییجوخودنظم
 معنادار 002/0 126/3 061/0 -189/0 - -189/0 یلیتحص یریدرگ  یلیتحص یسازخودناتوان

 
 یریو درگ یلیتحص یسازخودناتوان ۀرابطاز  ریروابط فوق به غ یبرا t-value ریمقاد ،9براساس جدول 

معنادار درصد  95 نانیروابط با سطح اطم نیا بیترتنیبدو  رندیگیم قرار -96/1و  96/1 ۀبازخارج از  ،یلیتحص
 58/2 ۀبازخارج از  یلیتحص یریو درگ یلیتحص یسازخودناتوان ۀرابط یبرا t-valueمقدار  کهیدرحال ؛است

بتا  بیاز ضرا یمعنادار است. از طرفدرصد  99 نانیروابط با سطح اطم نیا ن،یبنابراو  قرار دارد -58/2و 
 گذارد،یم ریتأث یلیتحص یریبر درگدرصد  8 زانیبه م میمستق طوربه ییجوخودنظمت گرف جهینت توانیم

به  یلیتحص یسازاثرگذار است و خودناتوان یلیتحص یسازبر خودناتواندرصد  12 زانیبه م ییجوخودنظم
 طوربه یلیتحص یریبر درگ ییجوخودنظم ،ی. از طرفکندیم نییرا تب یلیتحص یریدرگ ریمتغدرصد  19 زانیم
 ؛گذاردیم ریتأثدرصد  12× درصد  19درصد =  2 زانیبه م یسازخودناتوان یانجیو با نقش م میرمستقیغ

درصد  10 زانیبه م)اثر کل(  میرمستقیغ ریو هم از مس میمستق ریهم از مس زمانهم ،یلیتحص یریدرگ نیبنابرا
 شماربه یجزئ یانجیم ریمتغ کی ،یلیتحص یسازخودناتوان ،نیب نیو در ا است ییجوخودنظم ریتأثتحت 

 یگریانجیبا نقش م یلیتحص یریبر درگ ییجوخودنظمگرفت  جهینت توانیم بیترتنید. برودیم
 زین از همان جامعه تربزرگ یهانمونه د که درکر ینیبشیپ توانیم پسدارد.  ریثتأ یلیتحص یسازخودناتوان

 د.شو دییتأسوم پژوهش  یجزئ یۀفرض
 

 یریگجهینتو  بحث
 یلیتحص یهانجایو ه ییجوخودنظم براساس یلیتحص یریدرگ یمدل علبرازش  یبررسبه  ،پژوهش نیا در

 براساس یلیتحص یریدرگ یمدل عل داد نشان جینتا .میپرداخت یلیتحص یسازخودناتوان یابا نقش واسطه
مطالعه  نیا جینتابرازش دارد.  یلیتحص یسازخودناتوان یابا نقش واسطه یلیتحص یهاجانیو ه ییجوخودنظم

و  یگرانفسک (،2016) همکاران و(، کروکت 2018) چنج ،(2019) آزودو ،(2019)و همکاران  یآلو یهاافتهیبا 
 و نگیک(، 2010وانگ و هولکمب ) ،(2016(، کوکورادا )2013)و همکاران  کودایز-گالسر(، 2012) همکاران
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آموزان و دانش یلیتحص یریدرگ نشان داده بود جیانت زین قاتیتحق نیا در رایز ؛استسو هم( 2015) همکاران
از  یو دور یاحساس توانمندساز ،یلیتحص یاهجانیهوابسته به  ،لیدر امر تحص هاآنمشارکت  زانیم

 حاضر پژوهش ۀجینت اسیاز ق ب،یترتنیبد .است ییجوخودنظم شیو افزا یمیظخودتن تی، رعایسازخودناتوان
 یبرازش مطلوب ،یلیتحص یریدرگ یحاصل از مدل عل جینتا گرفت جهینت توانیم نیشیپ یهاپژوهش جیبا نتا

 .است ریپذمیشهر همدان تعم ۀمتوسطآموزان دختر مقطع دوم دانش ۀجامعبه کل مدل  نیا یهاافتهیدارد و 
 ،باشد شتریبها آنمثبت  یاهجانیه اگر افتی خواهد شیافزاآموزان دانش یلیتحص یریدرگ ،یهرروهب

دائماً وقت خود را با  ،لذت ببرند لیتحص ۀحوزدر  مطالعهاز  ،خود بپردازند یلیدروس تحص ۀمطالعمشتاقانه به 
 زین و یلیتحص مشکالت با شدنمواجه هنگام در یو نگران خشم کنترل با نیپر کنند و همچن یمطالب درس

 آن لیتحص امر در یریدرگ ۀالزم رایز ؛دهند کاهشخود را  یمنف یاهجانیه امتحان، اضطراب سطح نترلک
 چه و مثبت چه ،اهجانیه نیا. باشد داشته نهیزم نیا در یکارآمد و مؤثر یهاجانیه و زهیانگ فرد که است
 .هستند مؤثر یلیتحص یریدرگ بر ،یمنف

 یابا نقش واسطه یلیتحص یهاجانیو ه ییجوخودنظم براساس یلیتحص یریدرگ یمدل عل
داد که  میآن را به کل جامعه تعم توانیبرخوردار است و م یاز برازش مطلوب یزمان ،یلیتحص یسازخودناتوان

 زهیو کسب انگ دیجد یکسب مطالب درس یبرا اقیخود را از جمله اشت یلیمثبت تحص یاهجانیهآموزان دانش
از  هاجانیدسته از ه نیکنند و ا زیپره یمنف یاهجانیهدهند و از  شیافزا یخود در مسائل درس شرفتیاز پ

و  شیخو یهاتیمحدودقبول مشکالت و  زیو ن فیبعد از انجام تکال استراحتبا  را ینگراناضطراب و جمله 
 تیدرنهاو  لیتحص در تیکسب دانش و موفق یآموزان برادانش نی. همچنکاهش دهند هاآنرفع  یتالش برا

دهند  شیافزاو خانه را  کالس طینظم و انضباط در محالزم است  یلیدر امور تحص یریمشارکت و درگ شیافزا
ند که با برسباور  نیاگر به ا یبهره را از وقت خود ببرند. از طرف نیترشیب ،زمان تیریو مد یزیربرنامهبا و 

خود  یهاییتوانابه  رشتیبداشته باشند،  یغلبه کنند و عملکرد بهتر یلیبه مسائل تحص توانندیم ادیتالش ز
 شیافزا یاهیرو نیچن ۀجینت و افتی خواهدکاهش  هاآندر نزد  یسازد و سطح خودناتوانورآ خواهند مانیا

 خواهد بود. یلیتحص یریدرگ

 رایز ؛ردگذایم معنادارو  یمنف ریتأث یلیتحص یریبر درگ یمنف یهاجانیهمشخص شد  نیهمچن
 کندیاحساس م نیبنابرا ؛ندارد شدهارائهدروس  از یبه درس دارد، درک درست یمنف جانیکه ه یآموزدانش
ر ضادر کالس درس ح یگروه یهاجمعجهت کمتر در  نیدارد و به هم میو درک مفاه ییرایگدر  یضعف

 طیدر مح یگروه یهاجمعاز  یریگکناره نیا و شودیم دهیمشکل او کمتر د نیا یریگگوشهبا . دشویم
که  ردیگیم نشئتاز آنجا  یلیتحص یریدرگ رایز ؛خواهد بود یلیتحص یریکاهش درگ سازنهیزممدرسه، 

مسائل  ۀتا دربار ندشویمر ضاحمختلف  یهاجمعدر  یادیزو مشارکت  زهیبا انگ ،مدرسه طیدر محآموزان دانش
 .وگو کنندگفت یلیتحص

است که  لیدلن ابدامر  نیا .دارد یلیتحص یریبر درگ یمعنادارو  یمنف ریتأث یسازخودناتوان ن،یابرعالوه
 نشئت یسازخودناتوانکه از  یتیکفایبو احساس  یلیتحص یهاهدف شبردیدر پ یو ناتوان یاحساس ناکارآمد
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 ریدرگ تواندینم نینداشته باشد و بنابرا یلیمسائل تحص ۀنیزمدر  ییباال ۀزیفرد انگ شودیم سبب رد،یگیم
 ابدیدست  تیو موفق یابیبه کام لیتحص ریدر مس ستیباور است که قادر ن نیبر ا رایز ؛شود یلیمسائل تحص

فرد در امر  یزمان هرحال،به. شودیم یو یلیتحص یریکاهش درگ سازنهیزم یاحساس ناکارآمد نیو هم
خود  یلیتحص یهاهدفشکل به  نیخواهد داشت که به بهتر یادیزخواهد شد و مشارکت  ریدرگ لیتحص

 یفرد کهیدرحال ؛استامر  نیدر ا یو خودکارآمد ییتوانا به وابسته یلیتحص یهاهدفبه  یابیدست و ابدیدست 
 ۀعهده از باور است ک نیبر ا که چرا ؛زدپردایم یورزتعللو  یکاراهمالهمواره به  پندارد،یکه خود را ناتوان م

 کندیموکول م ندهیخود را به آ یلیتحص یهاهدف آموزدانش صورت، نیا در. دیآیبرنمخود  یلیتحص یکارها
 .شودیم یلیتحص یریکاهش درگ سازنهیزم ،یلیاهداف تحص شبردیدر پ ریتأخ نیو هم
 :پژوهش جیتوجه به نتا با
آموزان در دانش ۀمشاوربا  شودیم شنهادیامر در آموزش و پرورش شهر همدان پن مسئوال یبه تمام -1

 زیمعلمان و ن قیاز طر هاآن یلیو تحص یو انضباط فرد یزیربرنامهقدرت  یو بررس یدهخودنظم ۀنیزم
و  دخو یاهجانیهآموزان در کنترل دانش ییو توانا هاآن یمنف مثبت و یاهجانیه یمشاوران مدارس، بررس

 ایمدرسه و کالس درس  طیدر مح میمشاهدات مستق قیاز طر یسازخودناتوان یهانشانه ییشناسا نیهمچن
 دوم مقطع دختر وزانآمدانش نزد در را یلیتحص یریدرگ بستر و نهیزم ن،یکردن از والدیریگیپخانه با  طیمح

 .آورند فراهم همدان شهر متوسطه
آموزان به قبل از ورود دانش شودیم شنهادیامر در آموزش و پرورش شهر همدان پن مسئوال یبه تمام -2

 قیآموزان از طردر نزد دانش هاجانیهاحساسات و  تیریسطح مد ،یلیتحص ترمدو  نیبدر  زیو ن یهر مقطع
و  برندینم یکاف ۀبهراز آن  یدارند ول یمثبت یهاجانیهکه  را یآموزاند تا دانششو یبررس یدانیم یهاروش

 ییشناساند نیبیم لیتحص ۀنیزم در یریناپذجبراندارند و صدمات  یمنف یهاجانیهکه  را یآموزاندانش زین
 سازند. ایآنان مه یبرارا  یلیتحص شرفتیپ تیدرنهاو  یدهخودنظمو بستر  نهیو زم نندک

 

 یقدردان و تشکر
 است( مسئول ۀسندینو) راهنما استاد و اول ۀسندینوبا نگارش  یتخصص یدکتر ۀنامانیپامقاله برگرفته از  نیا

 کنند. یدر پژوهش قدردان کنندگانشرکت یاز تمام دانندیم خود ۀفیوظ سندگانیو نو
 

 منابع
در  یلیتحص یسازخودناتوانبا  یپرورفرزند یهاوهیو ش یبخشخوداثر ،یفراشناخت یراهبردها ۀرابط(. 1387ح. ) ابافت،

 .108-122، (2)7. (یشناسنو در روان یهاافتهی) یاجتماع یشناسوانراهواز.  یهارستانیآموزان دبدانش

زن دانشگاه  انیمسلش در دانشجو یلیتحص یفرسودگ اسیمق یابی(. هنجار1390و. ) ،یشوفل و .،ر. م ،یعابد.، ز ،یرستم
 .21-38، (1)6. یآموزش نینو یکردهایرو یپژوهش-یعلم ۀفصلنامدواصفهان. 

 یریدرگ یمعرف با 2013 ویر یلیتحص یریرگد ۀپرسشنام یسنجروان یهاشاخص(. 1396خامسان، ا. ) و .،م ،یرمضان
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 .185-204 ،(29)8 .یتیترب یریگاندازه ۀفصلنام. یعامل

 یاجتماع تیحما نیب ۀرابطدر  یلیتحص یو خودکارآمد یلیتحص یمیخودتنظ یاواسطه(. نقش 1395م. ) ،یرمضان
 .ارشد یکارشناس ۀنامانیپا .رجندیشهر ب ۀمتوسطآموزان مقطع در دانش یلیتحص یریمعلم و درگ یاز سو شدهادراک

 .رجندیدانشگاه ب .یتیترب علوم و یشناسروان ۀدانشکد

 ۀفصلنام. پکران یلیتحص یهاجانیه ۀپرسشنام ی(. رواساز1388ف. ) کدل،ین و .،ج ان،یکاوس.، و فرزاد،.، پ ور،یکد
 .7-38، (8)32. یآموزش یهاینوآور

آموزان مراکز انشو اضطراب در د یبا افسردگ جانیه یشناخت یدهنظم یراهبردها ۀرابط ی(. بررس1385ف. ) ،یوسفی
 .811-842، (4)6. ییاستثنا کودکان ۀطیحدر  پژوهشدرخشان.  یاستعدادها ییراهنما

 ۀمجل. یپرخطر و عاد یجنس یدر افراد با رفتارها یجانیه میمشکالت تنظ ۀسیمقا(. 1392ر. ) .ح ،وردانی و .،ف ،یگلیم
 .206-214، (109)23. مازندران یپزشک علوم

آن  ۀرابطو  یلیتحص یسازخودناتوانمهم و مربوط با  یندهایشایپ یبرخ ۀرابط ی(. بررس1380ا. ) ،یشبانخیش یهاشم
 و یتیترب علوم ۀدانشکد. ارشد یکارشناس ۀنامانیپااهواز.  رستانیآموزان پسر اول دبدر دانش دهیبرگز یامدهایبا پ

 .چمران دیشه دانشگاه. یشناسروان

 یاندانشجو یلیتحص یبا فرسودگ یادگیری ۀتجرب یفیتک ینچمران اهواز رباط ب ید(. دانشگاه شه1387ع. ) نعیمی،
 .19-28 ،(3)5 .یشناختروان مطالعات. یشناسارشد روان یکارشناس
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