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 چكيده

ی رگذاریت ثیند این خواهی و ذهن آگاهی است، اما فرآمتغیرهای گوناگون مانند نهایی گرایی ریت ثدر مطالعات پیشین مشخص شده است که متغیر فرسودگی تحصیلی تحت  زمينه:

های شروط و سبکپذیری غیرمخویشتن گریگرایی با فرسودگی تحصیلی با میانجیخواهیی نهایی آزمون مدل رابطه هدف: به ویژه از طریو متغیر میانجی نشان داده نشده است.

 0310-0318آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهر تهران. در سال تحصیلی ی آماری را تمام دانشجامعه .روش پژوهش، غیرآزمایشی و از نوع همبستگی بود روش:کنارآمدن بود. 

 گراییخواهینهایی اسیمق(، 2112ماسلش ) از طریو مقیاس فرسودگی تحصیلی هاداده ای انتخاب شد.گیری تصادفی مرحلهنفر با روش نمونه 001تعداد ای به تشكیل داده بود. نمونه

کنارآمدن با  اسیمق( و 2114و همكاران ) بئرذهن آگاهی کنتاکی  اسیمق (،2110پذیری غیرمشروط چمبرلین و هاگا )خویشتن اسیمق (، 0111ی فراست و همكاران )چند بعد

ها های برازش مدل، برازش مدل را با دادهشاخص ها با استفاده از روش مدل معادالت ساختاری تحلیل شد.داده ها:يافته ( به دست آمد.0111) آور اندلر و پارکرهای تنشموقعیت

گرایی خواهیداد مسیر مستقیم نهایی(.(. نتایج پژوهش نشان 2χ،80/1=P ،02/1=RMSEA ،133/1=GFI ،110/1=AGFI ،120/1=CFI ،183/1=NFI =181/2دهد )نشان می

های سبک گرایی سازش نایافتهانه بادار بودند. همچنین، رابطه نهایی خواهیاز لحاظ آماری معنی (>10/1pمحور )های کنارآمدن مسئلهسازگارانه به فرسودگی تحصیلی، سبک

( غیر p>10/1) فرسودگی تحصیلی گرایی سازش نایافتهانه بادار بودند. رابطه نهایی خواهیمعنی (>10/1pپذیری غیرمشروط )خویشتن ،محورو هیجان محورلهکنارآمدن مسئ

محور و های کنارآمدن مسئلهسبک، تحصیلیفرسودگی  آگاهی بابه عالوه، رابطه ذهن دار بود.معنی (>10/1pپذیری غیرمشروط )آگاهی با خویشتندار بود. رابطه ذهنمعنی

حصیلی از آگاهی به فرسودگی تگرایی سازگارانه، سازش نایافتهانه و ذهناز سوی دیگر، نتایج نشان داد رابطه غیرمستقیم نهایی خواهیبود.  داریمعن ریغ( p>10/1)محور هیجان

مستقیم از آگاهی به طور مستقیم و غیرگرایی و ذهنخواهینهایی گيری:نتيجه دار بود.محور معنیهیجانمحور و های کنارآمدن مسئلهپذیری غیرمشروط، سبکطریو خویشتن

گرایی اهیگرایی سازگارانه، نهایی خونهایی خواهی واژه كليدها:پذیری غیر مشروط با فرسودگی تصحیلی مرتبط است. های کنار آمدن و خویشتنهای سبکطریو ماینجی

 محور، فرسودگی تحصیلیسبک کنارآمدن هیجان محور،پذیری غیرمشروط، سبک کنارآمدن مسئلهنایافتهانه، خویشتنسازش 

Background: Previous studies have determined that academic burnout is influenced by a variety of variables including perfectionism 
and mindfullness, but the important point in these studies is that the process of influencing has not been shown, especially through the 
mediating variabl. Aims: The aim of the present study was to examine the model of causal relationship of perfectionism and mindfillness 
with academic burnout with mediating role of unconditional self-aceptance and coping styles. Method: The population of this study 
consists of all all male high school students in Tehran in 1395-96. The sample of this study consists of 510 students who were selected 
by multi-stage random sampling method. The variables were measured by Multidimensional Perfectionism Scale Frost et al (1990) and 
Maslach burnout Questionnair (2002), Coping Inventory for Stressful Situations Endler and Parker (1990) and The Kentucky Inventory 
of Mindfulness Skills Baer et al (2004). Results: The Data were analyzed according to structural equation modeling (SEM) method. 
The fitness indicators of the model showed the proper fit with the data (χ2=2/969, GFI=0/933, AGFI=0/901, CFI=0/975, NFI=0/963, 
RMSEA=0/063). The result showed that the direct paths of adaptive perfectionism to academic burnout, unconditional self-aceptance, 
problem-oriented coping and problem-oriented coping were statistically significant (p<0/05). Also, the paths from maladaptive 
perfectionism to unconditional self-aceptance, problem-oriented coping and emotion-oriented coping were statistically significant 
(p<0/05). The relationship between mindfulness and unconditional self-aceptance was significant (p<0/05).The relationship between 
maladaptive prfectionism and academic burnout was not significant (p>0/05). In addition, the relationship between mindfulness and 
academic burnout, problem-oriented coping, and emotion-oriented coping styles was not insignificant (p>0/05). The results of indirect 
path from adaptive perfectionism and maladaptive perfectionism and mindfullness to academic burnout by unconditional self-aceptance, 
problem-oriented coping and emotion-oriented coping were significant. Conclusions: The results of the research showed that the 
perfectionism and mindfulness are directly and indirectly related to academic burnout whit the mediators of coping styles and 
unconditional self-aceptance. Key Words: Adaptive perfectionism, maladaptive perfectionism, mindfulness, unconditional self-
acceptance, coping style and academic burnout 
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 مقدمه

 هاییک موضوع مهم پژوهشی در روانشناسی و رشته 0فرسودگی

ی گذشته بوده است. در ابتدا فرسودگی تنها مرتبط با آن در سه دهه

ی شغلی مطرح بود اما در چند سال اخیر محققان آن را در در حیطه

لی های تحصیاند. موقعیتحوزه تحصیلی نیز مورد بررسی قرار داده

آموزان است. افرادی جویان و دانشعنوان محل کار دانشواقع به در

ی نسبت به اشتیاقکه فرسودگی تحصیلی دارند معموالً عالئمی مثل بی

های درس، مطالب درسی، ناتوانی در ادامه حضور مستمر در کالس

معنایی در های کالسی، احساس بیمشارکت کردن در فعالیت

ا ر های درسی و احساس ناتوانی در فراگیری مطالب درسیفعالیت

کنند. با توجه به مطالبی که گفته شد مشخص است که تجربه می

 شود.فرسودگی تحصیلی موجب افت تحصیلی می

 2ی خواهیگرایاز عوامل ت ثیرگذار بر فرسودگی تحصیلی نهایی 

به عنوان یک ویژگی شخصیتی و ت ثیر آن  خواهیگراییاست. نهایی

 خواهییگرایور کلی نهاییطای طوالنی دارد. بهبر رفتار انسان سابقه

 طلبانه، مبهم و غیرقابل وصول ویعنی داشتن اهداف بلند پروازانه، جاه

 همچنین داشتن تالش افراطی برای رسیدن به این اهداف )ساه، جنیكا

فشار زیادی برای عالی  نهایی خواهان(. ممكن است 2102و رایس، 

بر معیارهای  کنند عالوهها احساس میبودن تحمل کنند، زیرا آن

باالی خودشان باید مطابو با معیارهای دیگران هم رفتار کنند، پس 

واجه گی مو فرسود تنیدگیباید با سطوح باالتر از  نهایی خواهان

فشار زیادی برای  خواهاننهایی(. 0314و نیكنام،  شفیع آبادیشوند )

کنند که عالوه بر شوند زیرا آنها احساس میعالی بودن متحمل می

معیارهای باالی خودشان باید مطابو با معیارهای دیگران هم رفتار 

باید  واهانخنهاییآور نیست که کنند؛ بنابراین به هیچ عنوان شگفت

رو باشند )حاجلو، و فرسودگی روبه 3با سطوح باالتر تنیدگی

ها نشان (. پژوهش0311گو، قراملكی، رهبر طارمسری و حقیقت

 ورابطه منفی با فرسودگی  4سازگارانه خواهیگراییاند که نهاییداده

ارد رابطه مثبت با فرسودگی د 0انهگرایی سازش نایافتخواهینهایی

لو، وانگ، ژانگ، چن و کوان،  ،0318)صیف، رستگار و ارشادی، 

2108.) 

                                                           
1. burnout 
2. perfectionism 
3. stress 
4. adaptive perfectionism 

( با ارائه یک مدل دوگانه از نهایی 0116) اسلید و اونز

اند توضیو دهند که چگونه ابعاد )سازگارانه گرایی سعی کردهخواهی

هایی نو سازش نایافتهانه( با نتایج متفاوتی همراه است. هر دو نوع 

های خود دریافت های مثبت و منفی را از عملانواع تقویت خواهان

شود. تلف شناختی و هیجانی میکنند که منجر به فرآیندهای مخمی

سازگارانه گرایش به موفقیت و  خواهاننهاییبه طور خاص، 

نهایی سازی کمال در ساختار خودپنداره دارند. به عالوه درونی

شوند که با شرایط نامطلوب مواجه میسازگارانه هنگامی خواهان

ه توجیکنند و این استفاده می 8محورمسئله معموالً از سبک کنارآمدن

 ه، جنیكاساهای مثبت )گرایی سازگارانه با بازدهکند که چرا کمالمی

مرتبط است های منفی ( و به صورت منفی به بازده2102، و رایس

، هیل، هال و آلبتون ،2102و لی،  وانگ ،2101)وانستون و هیكس، 

سازش نایافتهانه اغلب تالش خواهی نهایی(. در سوی دیگر، 2101

اجتناب از متوسط بودن و شكست دارند و گرایش به زیادی برای 

دهد که چرا دارند و این نشان می 2محورهیجان کنارآمدن سبک

های ی مثبت با انواع بازدهگرایی سازش نایافتهانه رابطهخواهینهایی

 (.2110منفی دارد )بریو، 

 ابتدا روی خود یخواهییگرابر اساس مدل دوگانه، نهایی

به عنوان بخش  6حرمت خود گذارد.شخصی ت ثیر می یهایابیارز

 گراییمهمی از نظام خودپنداره ممكن است که به واسطه نهایی

( نشان داد که 2111تحت ت ثیر قرار گیرد. برای مثال بشارت ) خواهی

ر رابطه دارد، د حرمت خودگرایی سازگارانه به طور مثبت با کمال

 خود حرمتنه به طور منفی با گرایی سازش نایافتهاحالی که کمال

 یخواهییگراها نشان دادند که نهاییرابطه دارد. همچنین پژوهش

سازگارانه با سطوح باالتر حرمت خود و میزان کمتر افسردگی نسبت 

گرایی سازش نایافتهانه در ارتباط است )الیون، وانگ، اسالنی به کمال

ان داده است که (. عالوه بر این، برخی تحقیقات نش2102و فرنچ، 

انی عالقگی هیجگانه فرسودگی به ویژه بیحرمت خود با ابعاد سه

رابطه منفی داشته است. افرادی که حرمت خود پایینی دارند به 

مستعد  اند،های خودشان شک دارند، نسبت به شكست حساستوانایی

نشینی هستند و سرانجام ممكن است که فرسودگی برای تجربه عقب

5. Maladaptive perfectionism 
6. problem-orinted coping 
7. emotion-orinted coping 
8. Self-steam 
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 تواند نقش میانجیمی حرمت خود کههند. به عالوه اینرا گسترش د

های مختلف رفتاری را داشته باشد )لو و و بازده خواهینهاییبین 

 (.2108همكاران، 

های کنارآمدن رابطه با سبک خواهیگراییمدل دوگانه نهایی

های های مثبت و سبکمحور با بازدههای کنارآمدن مسئلهسبک دارد.

های منفی در اتباط است )امیری، محور با بازدهنکارامدن هیجا

، سلطانیان زاده، چابكی 0312پورحسین، نجفی، معراجی و معصومی، 

مطالعات متعددی که به لحاظ نظری و عملی  (.0316نژاد و فالح، 

 گرایی با سبک کنارآمدنخواهیارتباط بین هر دو بعد نهایی

در ادبیات پژوهش یافت  اندمدار نشان دادهنمدار و هیجامسئله

(. همچنین تحقیقات 2113زروف و بالنكشتاین،  ،شود )دانكلیمی

 های کنارآمدن وگرایی با سبکخواهیارتباط نزدیک میان نهایی

اند )کوکونن، چستون، داالس و اسمارت، فرسودگی را نشان داده

 اند که سبک(. عالوه بر این، برخی مطالعات پیشنهاد کرده2103

 گرایی با فرسودگیخواهیتواند میانجی رابطه نهاییکنارآمدن می

( نشان دادند که سبک 2101باشد. برای مثال هیل و همكاران )

تواند میانجی رابطه نهایی مدار میمدار و هیجانمسئله کنارآمدن

مدار با فرسودگی ورزشكاران باشد رایی خودمدار و جامعهگخواهی

مدار هیجان نشان داد که سبک کنارآمدن( 2100و همچنین چانگ )

گرایی سازش نایافتهانه و فرسودگی را به خوبی خواهیی نهاییرابطه

کند. از طرفی حرمت خود نیز با سبک کنارآمدن در گری میمیانجی

 ارتباط است به طوری که حرمت خود باال با سبک کنارآمدن

بط مدار مرتیجانه مدار و حرمت خود پایین با سبک کنارآمدنمسئله

 (.2102همكاران، ، آن، دینگ یان و است )ژو

است.  0آگاهیاز عوامل ت ثیرگذار بر فرسودگی تحصیلی ذهن

آگاهی با فرسودگی تحصیلی رابطه منفی دارد )لی، ژو، ژانگ، ذهن

 وکالفرتی، ویلسون، سروینت مک ،؛ کمپر2101گاستافسون و چن، 

(. فلوتن، 2104؛ پیاتكوسكا، 2101؛ لو و همكاران، 2101همكاران، 

آگاهی به شكل رگه ( اظهار کردند که ذهن2103کونتز و کریستوفر )

آگاهی، توصیف رفتار در یک موقعیت و حالت است. حالت ذهن

ی آن به معنای تمایل به فكر خاص است، این در حالی است که رگه

 تندآگاهی هسی ذهنو رفتار آگاهانه است. افرادی که دارای رگه

یابی ی سخت، ارزبا مقوله کشاکشگشودگی به تجربه، تمایل به 

                                                           
1. mindfullness 

مجدد و مداوم محیط و واکنش نسبت به آن دارند که موجب کاهش 

ظر شود. بنابراین به نهای شناختی و بهبود تنیدگی میناهماهنگی

ی تنیدگی فرسودگی تحصیلی آگاهی بر جنبهی ذهنرسد سازهمی

 (.0314دچنگ، مؤثر است )حسن نیا و فوال

آگاهی بر سبک کنارآمدن نیز ها نشان دادند که ذهنپژوهش

نو، ات ثیرگذار است )دالفونته، ماناس، فرانكو، کانجاس و سوری

(. 0318احمدوند و یوسفی،  ،2106، کنگ، چوو و تنگ، 2106

آگاهی اند که افراد با ذهن( نشان داده2111ونستین، براون و رایان )

مدار رزیابی تنیدگی پرداخته و از سبک کنارآمدن مسئلهباال بیشتر به ا

های روانشناختی آگاهی از نشانهکردند. افراد داری ذهناستفاده می

کنند تا امور را به همان صورتی که کمتری برخوردارند، سعی می

افتد مشاهده و توصیف کنند، از ارزیابی و قضاوت هست و اتفاق می

های روزمره خود با آگاهی و بینش مناسب تامور بپرهیزند و در فعالی

فعال و  های کنارآمدنکنند. این افراد احتماالً سبکبرخورد می

ر گزینند. همچنین پالمر و راجمی کارآمد را برای برخورد با مسائل بر

 مدارمسئله آگاهی با سبک کنارآمدن( نشان دادند که ذهن2111)

مدار رابطه منفی دارد. به هیجان رابطه مثبت و با سبک کنارآمدن

آگاهی با ( نشان دادند که ذهن2116عالوه، تامپسون و والتز )

رابطه مثبت دارد. در همین راستا محققان  2پذیری غیرمشروطخویشتن

پینگ، دارد )پحرمت خود آگاهی ت ثیر مثبتی بر اند که ذهننشان داده

 (.2101یون، راسماسن و پیدجبه نقل از ؛ 2103اٌداناوان و دیویس، 

نهایی های موردی سرشار از توصیف خواهینهاییادبیات 

انند. دقیدوشرط خود را امری مشكل میاست که پذیرش بی خواهانی

این افراد بسیار مشتاق جلب ت یید و گریز از عدم ت یید سایر افراد 

دهد. این ی ذهنی آنها را تشكیل میهستند و این موضوع مشغله

 قیدوشرط گاهی گسترش یافته و به ناتوانی درناتوانی در پذیرش بی

(. 0314آبادی و نیكنام، د )شفیعشوپذیرش سایرین منجر می

پذیری غیرمشروط بدین معنی است که فرد کامالً و به خویشتن

صورت غیرمشروط خود را بپذیرد چه درست رفتار کند یا نكند، چه 

سایر افراد او را ت یید کنند یا نكنند، چه دیگران او را دوست داشته 

هایی زیابیست که ارمعتقد ا آلیسباشند یا نداشته باشند. بر این اساس 

کند فاقد مبنای منطقی است و هرگونه ارزیابی که فرد از خودش می

پندارد، زیرا شرایط را برای آسیب روانی از خود را مخدوش می

2. unconditional self-acceptance 
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ها با مواردی مثل اضطراب و افسردگی کند و این ارزیابیفراهم می

نشان (. همچنین آنها 2110ی مثبت دارند )چمبرلین و هاگا، رابطه

ای هپذیری غیرمشروط با بسیاری از آسیباند که خویشتنداده

روانشناختی دیگر مثل خودشیفتگی و خودفریبی ارتباط منفی دارد و 

د. ی مثبت داررابطه یروانبا شادکامی، رضایت از زندگی و سالمت

ذیری پگرایی و خویشتنخواهیاند که بین نهاییها نشان دادهپژوهش

)هال، هیل، آلتون و کوزاب،  طه منفی وجود داردغیرمشروط راب

به فرا رقابتی بودن کلی  آلیس(. 2116هیل و همكاران،  ،2111

ی هدهندها نشاناشاره دارد و معتقد است که این ویژگی خواهاننهایی

یک سبک شخصیتی هستند که بیش از حد بر نتایج ارزیابانه متمرکز 

ایی و گرخواهیی بین نهاییابطهشوند و به این ترتیب از وجود رمی

 نند.کپذیری غیرمشروط حكایت میحسب تنزل یافته خویشتن

( 0118) آلیسعقالنی،  - ی هیجانیگردر چارچوب رفتاردرمان

نوان یک تواند به عپذیری غیرمشروط میکند که خویشتنپیشنهاد می

د ش طور که قبالً گفتهکند. همانآلترناتیو برای حرمت خود عمل می

در ایجاد خستگی و فرسودگی و عدم خویشتن  نهایی خواهانهتالش 

ری پذیپذیری مشروط نقش اساسی دارد و از طرف دیگر خویشتن

تواند با بسیاری از تظاهرات رفتاری و غیر مشروط و عملكردگرا می

شوند )شفیع تغییراتی در ارتباط باشد که فرسودگی در افراد منجر می

 (.0314آبادی و نیكنام، 

شده در پژوهش حاضر، بر اساس نیاز جامعه، ارائهمدل مفهومی 

های گذشته که در باال بحث شد شده در پژوهشهای علّی ارائهمدل

ی های نظری در بارههای موجود و چارچوبو نتایج پژوهش

های کنارآمدن، آگاهی، سبکگرایی خواهی، ذهنهای نهاییسازه

حاضر  پژوهش پذیری غیرمشروط و فرسودگی تحصیلی، درخویشتن

آگاهی و فرسودگی تحصیلی با گرایی خواهی، ذهنمدل رابطه نهایی

 های کنارآمدن درپذیری غیرمشروط، سبکگری خویشتنمیانجی

قرار  یمورد بررسمتوسطه شهر تهران آموزان پسر دوره دوم دانش

.دهدیم شیپژوهش را نما یشنهادیمدل پ 0گرفت. نمودار خواهد 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های کو سب پذیری غیرمشروطگری خویشتنآگاهی با فرسودگی تحصیلی از طریو میانجیذهنگرایی خواهی، ی نهاییمدل پیشنهادی بررسی رابطه .0نمودار

کنارآمدن

 های پژوهشفرضيه

 های پژوهش در ذیل ذکر شده است:فرضیه

و  گراییخواهیفرضیه اول: مدل مفروض رابطه نهایی

پذیری آگاهی با فرسودگی تحصیلی از طریو خویشتنذهن

 .هاستآموزان پسر برازنده دادهمدن دانشغیرمشروط و سبک کنارآ

گرایی سازگارانه و سازش نایافته بر خواهیفرضیه دوم: نهایی

 مدار، سبکپذیری غیرمشروط، سبک کنارآمدن مسئلهخویشتن

 مدار و فرسودگی تحصیلی اثر مستقیم دارد.کنارآمدن هیجان

بر  هسازش نایافتهان گرایی سازگارانه،خواهیفرضیه سوم: نهایی

های پذیری غیرمشروط و سبکفرسودگی تحصیلی از طریو خویشتن

 دارد. میرمستقیغمحور اثر محور و هیجانکنارآمدن مسئله

 پذیری غیرمشروط، سبکاگاهی بر خویشتنفرضیه چهارم: ذهن

مدار و فرسودگی مدار، سبک کنارآمدن هیجانکنارآمدن مسئله

 تحصیلی اثر مستقیم دارد.

غیرمشروط پذیریخویشتن  

نهايی خواهی 

 گرايی سازگارانه

نهايی خواهی 

 سازش نايافته

 فرسودگی تحصيلی

مدارسبک کنار آمدن مسئله  

مدارسبک کنار آمدن هیجان  

 ذهن آگاهی
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بر فرسودگی تحصیلی از طریو  آگاهیذهن فرضیه پنجم:

و  محورهای کنارآمدن مسئلهپذیری غیرمشروط و سبکخویشتن

 دارد. میرمستقیغمحور اثر هیجان

پذیری غیرمشروط بر سبک کنارآمدن فرضیه ششم: خویشتن

مدار و فرسودگی تحصیلی اثر مدار، سبک کنارآمدن هیجانمسئله

 مستقیم دارد.

مدار بر مدار و هیجانکنارآمدن مسئله فرضیه هفتم: سبک

 فرسودگی تحصیلی اثر مستقیم دارد.

 روش

روش پژوهش در مطالعه حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. 

های ها و پاسخ به پرسشدر پژوهش حاضر به منظور تحلیل داده

جامعه  .پژوهش از روش مدل یابی معادالت ساختاری استفاده شد

 یدوره دوم متوسطه مدارس دولت پسرآموزان دانش هیمورد مطالعه کل

 .بودند لیمشغول به تحص 18-0310 یلیشهر تهران که در سال تحص
 SEMنظران حوزه برای تعیین حجم نمونه، با توجه به توصیه صاحب

و تعداد پارامترها در مدل پژوهش حاضر )تعداد متغیرهای مشاهده 

زاد و کوواریانس( که در نزاد، خطای بروشده، مسیرها، خطای درون

برابر آن  30تا  0پارامتر است، به ازا هر پارامتر بین  41مجموع شامل 

برابر،  01آزمودنی انتخاب خواهد شد. در این مطالعه به ازا هر پارامتر 

نفر  001شود؛ در نتیجه حجم نمونه آماری شامل آزمودنی انتخاب می

پرسشنامه مخدوش و  00نه آموز برآورد شد. از این تعداد نمودانش

پرت را تشكیل دادند که در نهایت از تحلیل نهایی حذف و  داده

ها از منظور تحلیل دادهبه  .نمونه صورت گرفت 410تحلیل با 

 لهیابی معادو مدل های آمار توصیفی، همبستگی پیرسونشاخص

وهش گیری پژاستفاده شد. برای این منظور ابتدا مدل اندازه 0ساختاری

آن، مدل ساختاری پژوهش  ت ییدمورد بررسی قرار گرفت و پس از 

های توصیفی و برای تحلیل SPSS2-24افزار بررسی شد. دو نرم

22-AMOS3 گیری و ساختاری و های اندازهنیز به منظور تدوین مدل

 .فاده قرار گرفتندهای استنباطی مورد استتحلیل

 ابزار

 اسیمق: فراست یگرایی چندبعدخواهینهایی اسیمق

( خوانده F-MPSفراست که به اختصار ) یگرایی چندبعدکمال

 نیساخته شد. ا 0111توسط فراست و همكارانش در سال  شودیم

                                                           
1. Structural equation modeling (SEM) 
2. Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

 كرتیل کیتوسط  اسیمق نیا یهاماده هست. ماده 30 یدارا اسیمق

 یگذار)کامالً موافقم( نمره 0)کامالً مخالفم( تا  0از  یاپنج درجه

است:  لیبه شرح ذ اسیشش خرده مق یدارا F-MPS اسی. مقشودیم

، نیاز انتقادات والد یدرباره اشتباهات، درک شخص یافراط ینگران

، از جمع دیبه شک و ترد لی، تمانیدرک شخص از انتظارات والد

گرایی سازش سازش نایافته دست خواهینهایی اسیچهار مق نیا

ودن ب افتهیش به نظم و سازمانیگرا اسیو از جمع دو خرده مق د؛یآیم

گرایی سازش سازش خواهینهایی یعملكرد شخص یارهایو مع

گرایی کل از مجموع پنج خواهی. نمره نهاییدیآینایافته دست م

 F-MPS. دیآینظم به دست م اسیخرده مق یاستثنابه اسیخرده مق

 ژهیبه و گراییخواهینهایی یهااسیمق ریبا سا ییباال یهمبستگ یدارا

در  اسیمق نی( دارد. اعتبار ا0161گرایی برنز )خواهینهایی اسیمق

گرایی کل خواهینهایی ی( برا0111مطالعه فراست و همكاران )

گزارش  13/1تا  22/1آن از  یهااسیخرده مق قابلیت اعتمادو  11/1

 شده است.

در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای نهایی 

 یافراط ینگرانهای )و برای خرده مقیاس 26/1گرایی کل خواهی

، درک شخص از نیدرباره اشتباهات، درک شخص از انتقادات والد

 هافتی به نظم و سازمان لی، تمادیبه شک و ترد لی، تمانیانتظارات والد

، 80/1، 83/1، 80/1آن به ترتیب  ی(عملكرد شخص یارهایبودن و مع

 به دست آمد. 82/1و  61/1، 81/1

 پرسشنامه: (USAQمشروط ) ریغ یریپذشتنیخو پرسشنامه

( با اقتباس از 2110و هاگا ) نیمشروط را چمبرلریغ یریپذ شتنیخو

 21 یاکه دار اندکردههی( تهیجانیه -ی عقالن گری)رفتاردرمان هینظر

 رتكیل یاهفت درجه اسیمق کیسؤال است. پاسخ به سؤاالت در 

را  یپرسشنامه باور یهااز ماده کیشده است. هر  می( تنظ2تا  0)

و شرط خودش را،  دیقیفرد به صورت کامل و ب کیکه  سنجدیم

 افتیو احترامات و در داتییآوردها، رفتار، تاصرف نظر از دست

، 02، 01، 1، 2، 8، 4، 0. موارد )ردیپذیم گرانیعشو و محبت از د

ا مشروط ر ریغ یریپذشتنیخو نیی( درجات پا01و  00، 04، 04، 03

 ریغ یریپذشتنیخو ماندهیماده باق 1معكوس شود و  دیو با سنجدیم

هاگا  و نیپرسشنامه را چمبرل نی. اعتبار ادهدیمشروط باال را نشان م

ی اند. درستبه دست آورده 22/1کرونباخ  ی( به روش آلفا2110)

3. Analysis of Moment Structures (AMOS) 
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 2دوره  کی( در 2112) نریپرسشنامه را است نیا ییبازآزما آزمایی

 درستی آزمایی نریتاس نیبه دست آورد. همچن r= 21/1معادل  یاهفته

را به  43/1 یهمبستگ بیو ضر دیرا سنج اسی)سازه( هر دو خرده مق

به  اسیدو خرده مق نیا کهنیا نیدر ع دهدیدست آورد که نشان م

در پژوهش حاضر ضریب آلفای  هم مرتبط هستند اما مجزا هستند.

به دست  81/1مشروط  ریغ یریپذشتنیخو پرسشنامهکرونباخ برای 

 آمد.

سط پرسشنامه تو نیا: ماسلش یلیتحص یفرسودگ پرسشنامه

 سه یپرسشنامه دارا نیشده است. ا هی( ته2112و همكاران ) یشافئول

( ینیدب)ب یلیتحص یعالقگیب ،یلیتحص یخستگ اسیخرده مق

ماده  00 یپرسشنامه دارا نیاست. ا یلیتحص یو ناکارآمد یلیتحص

 یبنددرجه شهیاز هرگز تا هم یادرجه 2 كرتیل اسیاست که با مق

، 01، 2، 4، 0 هیگو 0از  یلیتحص یخستگ اسیمق ردهشده است. خ

 04و  00، 0، 2 هیگو 4شامل  یلیتحص یعالقگیب اسی، خرده مق03

و  02، 1، 6، 8، 3 هیگو 8شامل  یلیتحص یناکارآمد اسیو خرده مق

 است. 00

 و همكاران، یئولفپرسشنامه را سازندگان آن )شا نیا اعتبار

 ینیبدب ،یجانیه یخستگ یبرا 20/1و  62/1، 21/1 بی( به ترت2112

 نیا لیت اعتمادقاب( 0366) یاند. نعامگزارش کرده یو ناکارآمد

 یلیتحص یخستگ یکرونباخ برا یپرسشنامه را با استفاده از روش آلفا

 یلیتحص یناکارآمد یو برا 62/1 یلیتحص یعالقگیب ی، برا21/1

ه پرسشنام نیا قابلیت اعتماد( 0361) یزیمحاسبه کرده است. عز 20/1

، 22/1 یلیتحص یخستگ یکرونباخ برا یرا با استفاده از روش آلفا

و  88/1 یلیتحص یناکارآمد ی، برا62/1 یلیتحص یعالقگیب یبرا

 محاسبه کرده است. 60/1 یلیتحص یفرسودگ یکل پرسشنامه یبرا

پرسشنامه را با استفاده از روش  نیا در پژوهش حاضر قابلیت اعتماد

، 20/1های این پرسشنامه به ترتیب خرده مقیاس یکرونباخ برا یآلفا

به  64/1 یلیتحص یفرسودگ یکل پرسشنامه یبرا و 21/1و  28/1

 .دست آمد

 ورتتمنظ هتتبآور: فشار یهاتیکنارآمدن با موقع پرسشنامه

 یهاتیموقع با مقابله پرسشنامه از کنارآمدن یهاسبک سنجش

بار  نیشده و اول هی( ته0111) پارکر و اندلر وسیله هتب هتک گرتنش

 نیخواهد شد. ا استفاده( ترجمه شده است 0328توسط اکبر زاده )

. سنجدیرا م اسیخرده مق کیماده  08ماده دارد که هر  46پرسشنامه 

 ابیتاجتن و دارتمهیجان ،مدارمسئله کنارآمدن سبکپرسشنامه سه  نیا

. کندمی گیریاندازه لیكرت یدرجه 0 مقیاس اساس بر افراد در را

 یهاسبک پرسشنامه( اعتبار 0310و هنرپروران ) ییقشقا ،یطاهر

مدار، سبک کنارآمدن مسئله یبرا رانیدر ا تندیگی با مقابله

به دست  62/1و  62/1، 68/1 بیرا به ترت یو اجتناب مدارجانیه

( 0361) یشیتوسط قر رانیفوق در ا اسیمق درستی آزماییاند. آورده

انواع  کنارآمدن و یهاسبک نیب یهمبستگ یبا استفاده از محاسبه

 نیپژوهش و نشان داده است که ب نیبه دست آمده است. در ا تیهو

( 22/1) یستگمغشوش همب تیمدار و هومسئله کنارآمدن یهاسبک

 یمغشوش همبستگ تیو هو مدارجانیه سبک کنارآمدن نیدارد و ب

خرده این دو  در پژوهش حاضر قابلیت اعتماد ( وجود دارد.34/1)

های خرده مقیاس یکرونباخ برا یرا با استفاده از روش آلفا مقیاس

 .به دست آمد 61/1، و 63/1این پرسشنامه به ترتیب 

های ذهن آگاهی کنتاکی: پرسشنامه مهارتپرسشنامه ذهن

( تهیه شده است. این 2114، اسمیت و آلن )بئرآگاهی کنتاکی توسط 

گری چهار زیرمقیاس مشاهده گویه است و شامل 31پرسشنامه دارای 

ماده(، عملكرد همراه با آگاهی  1ماده(، توصیف بدون برچسب ) 02)

پرسشنامه  سؤاالتماده( است.  1ماده( و پذیرش بدون قضاوت ) 01)

( تا همیشه 0ای لیكرت هیچ وقت )بر اساس یک مقیاس پنج درجه

 ( درجه بندی شده است. اعتبار این پرسشنامه به روش آلفای0)

برآورد شده است. ضریب آلفای کرونباخ برای خرده  23/1کرونباخ 

گری، توصیف بدون برچسب، عملكرد همراه با های مشاهدهمقیاس

گزارش  62/1و  63/1، 64/1، 10/1و پذیرش بدون قضاوت  آگاهی

، 60/1، 80/1شده است. درستی آزمایی بازآزمایی آنها به ترتیب 

 در پژوهش حاضر قابلیت اعتماد .به دست آمده است 63/1و  68/1

ده خر یکرونباخ برا یپرسشنامه را با استفاده از روش آلفا نیا

به دست  20/1و  80، 82/1، 21/1های این پرسشنامه به ترتیب مقیاس

 .آمد

 هايافته

 های علّی، ماتریسوتحلیل مدلبا توجه به اینكه مبنای تجزیه

رد همبستگی متغیرهای موباشد، بنابراین، ماتریس همبستگی می

 شده است. ارائه 0 بررسی در جدول
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10/1 >p  *10/1 >p ** 
 

دهند که روابط بین متغیرها به میزان نشان می 0مندرجات جدول 

و ی روابط در سطاند و همهمسیرهای مورد انتظار بودهزیادی منطبو با 

اط های همبستگی تنها بینشی در ارتبدار هستند. این تحلیلمعنی 10/1

ت آورند. جهبا روابط دومتغیری بین متغیرهای پژوهش را فراهم می

یابی معادله ی روابط مفروض روش مدلزمان انگارهآزمودن هم

میانگین، انحراف  2در جدول  ( اعمال گردید.SEMساختاری )

( و ضریب VIFاستاندارد، کجی و کشیدگی، عامل تورم واریانس )

 تحمل متغیرهای پژوهش نشان داده شده است.
 

 در متغیرهای تحقیو کنندگانشرکتهای های توصیفی نمره. خالصه شاخص2جدول

 تورم واریانس ضریب تحمل کشیدگی کجی انحراف معیار میانگین ابعاد متغیرهای تحقیو

 آگاهیذهن

 141/3 326/1 -801/1 318/1 11/00 26/31 گریمشاهده

 100/2 336/1 -020/1 260/1 11/1 13/24 گریتوصیف

 220/3 301/1 112/1 243/1 10/01 81/28 گریتمرکز

 181/3 328/1 -860/1 003/1 31/1 82/22 گریپذیرش

 گرایی سازگارانهخواهینهایی
 006/2 368/1 -101/1 062/1 20/8 14/02 نظم

 822/2 360/1 -200/1 146/1 13/2 08/01 استاندارد فردی

 گرایی منفیخواهینهایی

 611/2 308/1 -841/1 -022/1 11/2 03/24 نگرانی در مورد اشتباهات

 111/3 332/1 -114/1 -000/1 26/4 80/02 شک و تردید نسبت به اعمال

 303/2 432/1 -602/1 -060/1 31/0 10/08 انتظارات والدین

 632/2 302/1 -001/0 -104/1 82/4 22/02 انتقاد والدین

 312/3 210/1 -120/0 -142/1 40/30 63/60 - غیرمشروطپذیریخویشتن

 800/3 224/1 -118/0 021/1 68/02 38/44 - محورسبک کنارآمدن مسئله

 104/2 331/1 -264/1 308/1 48/08 66/40 - محورسبک کنارآمدن هیجان

 فرسودگی تحصیلی

 متغیر مالک متغیر مالک -132/0 -066/0 16/1 22/03 خستگی عاطفی

 متغیر مالک متغیر مالک -481/0 014/1 10/6 04/00 شک و بدبینی

 متغیر مالک مالکمتغیر  -034/0 210/1 22/01 21/08 خودگارامدی تحصیلی
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به منظور بررسی مفروضه نرمال بودن تک متغیره، مقادیر کجی و 

رم ی چندگانه عامل توهم خطکشیدگی و به منظور ارزیابی مفروضه 

واریانس و ضریب تحمل مورد بررسی قرار گرفت. طبو مندرجات 

از  کدامچیههای مربوط به کجی و کشیدگی شاخص 2جدول 

رای ها باند، بنابراین توزیع داده+ تخطی نكرده2تا  -2 متغیرها از مرز

هر یک از متغیرهای پژوهش نرمال است. همچنین نتایج نشان داد که 

 که چرااست.  خطی چندگانه نیز در پژوهش رخ ندادهضه هممفرو

 01تر از بین پایینارزش عامل تورم واریانس برای همه متغیرهای پیش

 بود. 01/1از  ترکوچکو ارزش ضریب تحمل آنها 

منحنی  و ترسیم« فاصله مهاناالبیس»عالوه بر این، استفاده از روش 

ر تبیین متغیر د نیبشیپباکس پالت آن نشان داد که ترکیب متغیرهای 

مالک نرمال نیست. با ترسیم نمودار باکس پالت مالحظه شد که 

 080و  442، 046، 303، 028 کنندهشرکتاطالعات مربوط به پنج 

اند و به همین دلیل اطالعات مربوط تشكیل دادههای چندمتغیری پرت

ها حذف و تحلیل بدون در نظر گرفتن به آن پنج نمونه از داده

 ترکینزدبه نرمال  عیتوزاطالعات آنان انجام شد. با این عمل شكل 

های خطا، نمودار شد. همچنین به منظور بررسی همگنی واریانس

 مورد ارزیابی قرار گرفتپراکندگی واریانس استاندارد شده خطاها 

های پژوهش و مالحظه شد که مفروضه همگنی واریانس در بین داده

های نمودار هیستوگرام پس از حذف داده 2حاضر برقرار است. شكل 

 پرت چند متغیری و نمودار پراکندگی واریانس استاندارد شده خطا

 دهد.مینشان  حاضری پژوهش هادادهرا در 

 

 
 بررسی همگنی واریانسو  های پرت چند متغیریهای پرت چند متغیری پس از دادهنمودار هیستوگرام در نمایش توزیع داده .2كلش

 

یابی معادالت از روش مدل حاضرهای پژوهش برای تحلیل داده

 هک گیری آن چنین فرض شدساختاری استفاده شد و در مدل اندازه

ی را ریگاندازه، مدل آنهاچهار متغیر مكنون به همراه نشانگرهای 

رایی گخواهیدهند. در این مدل متغیر مكنون بعد نهاییتشكیل می

د در مورد یمنفی به وسیله نشانگرهای نگرانی در مورد اشتباهات، ترد

اعمال، انتظارات والدین و انتقاد والدین سنجیده شده است. همچنین 

متغیر مكنون نهایی  در این تحقیو چنان فرض شده است که

با نشانگرهای نظم و استاندارد فردی، متغیر  گرایی سازگارانهخواهی

گری، گری، توصیفآگاهی به وسیله نشانگرهای مشاهدهمكنون ذهن

گری و متغیر مكنون فرسودگی تحصیلی به پذیرشتمرکزگری و 

وسیله نشانگرهای خستگی هیجانی، شک و بدبینی و خودکارآمدی 

                                                           
1. Normed chi Squre 
2. Comparative fit index 

 شود.تحصیلی سنجیده می

گیری پژوهش به وسیله تحلیل عاملی چگونگی برازش مدل اندازه

و برآورد بیشینه احتمال  AMOS 24.0افزار ت ییدی با استفاده از نرم

(MLمورد ارزیابی )  10/1قرار گرفت. شاخص مجذور کای در سطو 

به این (. p ، 001/082= (01 = df ،410N=)2<10/1معنادار بود )

دلیل که مجذور کای به شدت تحت ت ثیر حجم نمونه قرار دارد، 

 0برازندگی دیگر از قبیل مجذور کای نرم شده هایشاخص

(131/2=df/2 )2شاخص برازندگی تطبیقی(164/1=CFI،) شاخص 

ریشه خطای میانگین مجذورات  (،GFI=101/1) 3نكویی برازش

3. Goodness of fit index 
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 2و شاخص تعدیل شده برازندگی (RMSEA=001/1) 0تقریب

(130/1=AGFIبررسی و نتایج نشان داد که شاخص ) ها از برازش

زه اندا پس از ارزیابی مدلکند. ها حمایت میقابل قبول مدل با داده

گیری متغیرهای مكنون، جهت ارزیابی مدل پیشنهادی از روش مدل 

با برآورد  Amos 24افزار نرم بر اساس( SEMیابی معادله ساختاری )

پیش از بررسی ضرایب  ( استفاده شد.MLحداکثر درست نمایی )

ساختاری، برازندگی مدل مفروض پیشنهادی مورد بررسی قرار 

های برازندگی شاخص بر اساسها را داده ( برازش3گرفت. )نمودار 

 نشان داده شده است. 3در جدول 

 
 

 ارائه شده های برازندگی برای مدلشاخص. 3جدول

 
2χ df df/2χ RMSEA GFI AGFI CFI NFI IFI TLI 

 108/1 186/1 108/1 186/1 662/1 124/1 122/1 062/3 62 122/302 مدل ساختاری

 188/1 120/1 183/1 120/1 110/1 133/1 183/1 181/2 61 200/284 نهایی مدل
 

 

های برازندگی مدل مقادیر شاخص 3طبو مندرجات جدول 

(، شاخص =GFI 124/1پیشنهادی، مانند شاخص نیكویی برازش )

شاخص برازندگی تطبیقی  (،NFI= 108/1برازندگی هنجار شده )

(186/1 =CFI شاخص برازندگی توکِر ،)- ( 108/1لویس = TLI و )

(، حاکی RMSEA= 122/1جذر میانگین مجذورات خطای تقریب )

 ها بودند، اما بعضی از شاخصاز برازش مناسب مدل پیشنهادی با داده

(، و = 062/3ی آزادی )ای به درجهها مانند نسبت مجذور ک

( نشان دادند که AGFI= 662/1شاخص نیكویی برازندگی تطبیقی )

آگاهی ذهن ریمسمدل پیشنهادی نیاز به بهبود دارد. عالوه بر این چهار 

محور، هیجان محور، فرسودگی تحصیلی و به سبک کنارآمدن مسئله

بودند.  داریمعن ریغگرایی منفی به فرسودگی تحصیلی خواهینهایی

آگاهی به سبک بنابراین برای اصالح مدل ابتدا سه مسیر ذهن

گرایی منفی به خواهیمحور، هیجان محور، و نهاییکنارآمدن مسئله

 ریغشد و با این اصالحات مسیر  حذففرسودگی تحصیلی از مدل 

دار شد. سپس برای بهبود آگاهی به فرسودگی معنیذهن داریمعن

جان محور و هیمسئلهخطاهای دو متغیر سبک کنارآمدن بیشتر مدل 

محو به هم وصل گردید. نتایج مدل اصالح شده نشان داد که شاخص 

ریشه خطای  ( وdf/2= 181/2به مقدار ) مجذور کای نرم شده

 کاهش یافتند و (RMSEA= 183/1) میانگین مجذورات تقریب

نكویی برازش شاخص  (،CFI= 120/1شاخص برازندگی تطبیقی )

(133/1=GFI،)  برازندگی شدهلیتعدو شاخص (110/1 =AGFI )

 ند.ها دارمدل با داده قبولقابلافزایش یافتند که نشان از برازش 

                                                           
1. Root Mean Square Error of Approximation 
2. Adjusted Goodness of fit index 
3. data 

اصالح شده همراه با پارامترهای برآورد  در ادامه نمودار زیر مدل

 شده ارائه شده است.

مسیرهای  شود که همهمالحظه می 3با توجه به مندرجات نمودار 

های دوم، چهارم، ششم و هفتم پژوهش مستقیم مربوط به فرضیه

جم )سوم و پن میرمستقیغهای دار است. برای بررسی فرضیهمعنی

( مربوط 2116بوت استراپ ماکرو )پیریچر و هیز،  پژوهش( از تحلیل

داری روابط غیرمستقیم کلی و اثرهای اختصاصی به بررسی معنی

 (هر مدل میانجی چندگان)دمتغیرهای میانجی مربوط به هر یک از 

اثر غیرمستقیم در نمونه اصلی  3، منظور از داده4استفاده شد. در جدول 

های میانگین برآوردهای رابطه غیرمستقیم در نمونه 4و منظور از بوت

تفاضل بین  0یریسوگ، بوت استراپ است. همچنین، در این جدول

دهد و خطای معیار نیز نشان دهنده انحراف داده و بوت را نشان می

 ی بوت استراپ استهانمونهمعیار برآوردهای روابط غیرمستقیم در 

نتایج برآوردهای مسیرهای  4(. جدول 0311)به نقل از مروتی، 

غیرمستقیم با چند میانجی را با استفاده از روش بوت استراپ ماکرو 

دهد. های غیرمستقیم نشان میدی پریچر و هیز برای فرضیهپیشنها

حاکی از قرار نگرفتن  4های اطمینان برای مندرجات جدول فاصله

  ییدتصفر در فاصله اطمینان مسیرهای غیرمستقیم مدل تدوین شده 

 شد.

 

 

 

 

4. boot 
5. bias 

df

2
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 گری چندگانه متغیرهای پژوهش حاضر در مدل پیشنهادی. نتایج بوت استراپ میانجی4جدول

 حد باال حد پایین خطای معیار سوگیری بوت داده مسیر

 پذیری غیرمشروط و سبکآگاهی با فرسودگی تحصیلی از طریو خویشتن. رابطه ذهن0

 محورمحور و هیجانکنارآمدن مسئله
3011/1- 3112/1- 1112/1 1233/1 3040/1- 2821/1- 

 -0132/1 -0611/1 1208/1 -1112/1 -0403/1 -0402/1 پذیری غیرمشروطآگاهی با فرسودگی تحصیلی از طریو خویشتنرابطه ذهن الف.

 1610/1 0831/1 1011/1 -1110/1 -0236/1 -0232/1 محورآگاهی با فرسودگی تحصیلی از طریو سبک کنارآمدن مسئلهرابطه ذهن ب.

 -1010/1 -1230/1 1080/1 1110/1 -1418/1 -1400/1 محورآگاهی با فرسودگی تحصیلی از سبک کنارآمدن هیجانرابطه ذهن ج.

غیرمشروط  پذیریگرایی منفی با فرسودگی تحصیلی از طریو خویشتنخواهی. رابطه نهایی2

 محورمحور و هیجانو سبک کنارآمدن مسئله
2062/1 2082/1 1120/1- 1420/1 8208/1 6421/1 

یری پذگرایی منفی با فرسودگی تحصیلی از طریو خویشتنخواهیالف. رابطه نهایی

 غیرمشروط
0680/1 0604/1 111/1 1012/1 2214/1 4241/1 

گرایی منفی با فرسودگی تحصیلی از طریو سبک کنارآمدن خواهیب.رابطه نهایی

 محورمسئله
3220/1 3220/1 1113/1 1402/1 0111/1 3212/1 

کنارآمدن گرایی منفی با فرسودگی تحصیلی از طریو سبکخواهیج. رابطه نهایی

 محورهیجان
1110/1 1122/1 1123/1- 1401/1 1061/1 0218/1 

ذیری پبا فرسودگی تحصیلی از طریو خویشتن گرایی سازگارانهخواهیرابطه نهایی .3

 محورمحور و هیجانکنارآمدن مسئلهغیرمشروط و سبک 
6406/1- 6482/1- 1111/1- 1862/1 1248/1- 2141/1- 

پذیری با فرسودگی تحصیلی از طریو خویشتن گرایی سازگارانهخواهیالف. رابطه نهایی

 غیرمشروط
4008/1- 4002/1- 1111/1 1014/1 0210/1- 2163/1- 

رآمدن کنافرسودگی تحصیلی از طریو سبکبا  گرایی سازگارانهخواهیب. رابطه نهایی

 محورمسئله
3361/1- 3368/1- 1118/1- 1003/1 4412/1- 2421/1- 

آمدن کنارتحصیلی از طریو سبکبا فرسودگی گرایی سازگارانهخواهیج. رابطه نهایی

 محورهیجان
1182/1- 1180/1- 1113/1- 1464/1 0162/1- 1120/1- 

 
 



 مصطفی جاللوند و همكاران                                                           ...                               تحصیلی فرسودگی با آگاهیذهن و گراییخواهی نهایی یرابطه

 

211 

 

 گيریبحث و نتيجه

گرایی و خواهیفرضیه اول: مدل مفروض رابطه نهایی

 تنگری خویشآگاهی با فرسودگی تحصیلی از طریو میانجیذهن

آموزان پسر برازنده پذیری غیرمشروط و سبک کنارآمدن دانش

 هاست.داده

ساختاری برای بررسی نقش هدف پژوهش حاضر ارائه یک مدل 

آگاهی بر فرسودگی تحصیلی گرایی و ذهنخواهیزمان نهاییهم

ر پذیری غیآموزان پسر مقطع متوسطه به وساطت خویشتندانش

های کنارآمدن بود. در این راستا، نتایج، الگوی مشروط و سبک

اسی های اسخاصی از روابط بین متغیرها را ارائه نمودند که از مفروضه

ها کنند که در این بخش سعی شده که این یافتهژوهش حمایت میپ

در مدل پیشنهادی،  مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تبیین گردند.

آگاهی به گرایی سازگارانه، سازش نایافتهانه و ذهنخواهینهایی

پذیری غیرمشروط، سبک زا، متغیرهای خوشتنعنوان متغیر برون

ر محور به عنوان متغیبک کنارآمدن مسئلهمحور و سکنارآمدن هیجان

اند. در زا در نظر گرفته شدهمیانجی و فرسودگی به عنوان متغیر درون

ا نبود و برخی مسیره قبولقابلاین مطالعه، برازش مدل پیشنهادی 

سی مورد برر دار نشدند. به منظور برازش بهتر، مدل اصالح شدهمعنی

دار بودند و می مسیرها معنیتما قرار گرفت. در مدل اصالح شده

های مدل اصالح شده حكایت از برازش مناسب را داشتند. شاخص

 دهنده مناسب بودن مدل پژوهشی فرض شده است.این نشان

گرایی سازگارانه و سازش نایافته بر خواهیفرضیه دوم: نهایی

 مدار، سبکپذیری غیرمشروط، سبک کنارآمدن مسئلهخویشتن

 مدار و فرسودگی تحصیلی اثر مستقیم دارد.کنارآمدن هیجان

گرایی خواهینتایج پژوهش حاضر نشان داد که رابطه نهایی

یافته با  دار نیست. اینسازش نایافتهانه با فرسودگی تحصیلی معنی

( و 0310بزرگی )(، دشت0361های ناطو پور و صلیبی )پژوهش

نشان داد  ( همخوان است. از طرفی نتایج2104کریمی و همكاران )

گرایی سازگارانه با فرسودگی تحصیلی خواهیکه رابطه نهایی

(، 0318های صیف و همكاران )دار است. این یافته با پژوهشمعنی

( 2106(، گرات و همكاران )2101(، لو و همكاران )0310عطادخت )

 همخوان است.

رایی سازش گخواهیرابطه نهاییکه  ی این فرضیهدر تبیین نتیجه

فت که توان گمی دار نیستافتهانه با فرسودگی تحصیلی معنینای

 رونیابر فرسودگی تحصیلی پیچیده است، از  رگذاریت ثعوامل 

ین از گیرد و همچنعوامل متعددی قرار می ریت ثفرسودگی فرد تحت 

پسر مقطع دوم  آموزاندر این پژوهش دانش هایآزمودنآنجا که 

متوسطه شهر تهران بودند، ممكن است که از فرسودگی کمتری رنج 

ای که آموزان مدرسهخواهی باال در دانشگرایینهاییببرند. 

ن آموزان ممكدهد که این دانشفرسودگی تحصیلی ندارند نشان می

فت باشند و این مانعی برای پیشر خواهی نرمال داشتهگراییاست نهایی

 ی به حساب نیاید و بر مشكالت و فشارهای تحصیلی غلبه کنندتحصیل

و این امر موجب عدم فرسودگی تحصیلی در آنان شود. با توجه به 

توان گفت افزایش حمایت اجتماعی از طرف نتایج این پژوهش می

خواهی گراییخانواده، مسئوالن مدرسه و همچنین افزایش نهایی

لی جلوگیری کند )کریمی و تواند از فرسودگی تحصینرمال می

 (.2104همكاران، 

از طرفی در تحقیقات مختلف نشان داده شده که نهایی 

و تداوم  شیدایپتواند باعث خواهی به تنهایی و مستقیم نمیگرایی

آموزان شود. ممكن است به این دلیل این فرضیه فرسودگی در دانش

(، نهایی 0166ونز )بر اساس مدل دوگانه اسلید و ادار نشده باشد. معنی

 ازارد. گذهای شخصی ت ثیر میخواهی ابتدا روی خودارزیابیگرایی

 شتریپارد و بگذ ریت ثبر رابطه این دو متغیر  تواندیمجمله عواملی که 

و  سبک کنارآمدن با تنیدگی توانیمدر بیان مسئله بدان اشاره شد 

 پذیری غیر مشروط را نام برد.خویشتن

گارانه با گرایی سازخواهینهایی ی این فرضیه کهدر تبیین نتیجه

نهایی توان گفت که می دار استفرسودگی تحصیلی معنی

ای هیافته یا مثبت است، جنبه بهنجار که سالم، سازشگرایی خواهی

انه های نهایی خواهکه با تالش ردیگیبرمرا در  گراییخواهینهاییاز 

وضع معیارهای دقیو برای مانند داشتن معیارهای شخصی باال، 

عملكرد و تالش برای عالی بودن، در ارتباط هستند. عالوه بر این، 

 ایبرند، به گونههای دشوار لذت میخواهی سازگار از تالشنهایی

های کنند، محدودیتپذیر برای موفقیت تحصیلی مبارزه میانعطاف

ن ر عیانگیز و دهای چالشپذیرند و هدفشخصی و موقعیتی را می

در  گرایی مثبتخواهیکنند. نهاییحال منطقی برای خود تعیین می

عین حال که دانشجو را به وضع معیارهای دقیو برای عملكرد و 

و  های بهنجارسازد، به دلیل ویژگیگرایانه وادار میهای کمالتالش

های عدم تحقو معیارهای باال را و نگرانی دغدغهاش، یافته سازش

هد. بنابراین، در شرایط عاری از اضطراب و نگرانی، دکاهش می

های خویش برای رسیدن به اهداف توانمندی تواند ازدانشجو بهتر می
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 (.2116خود استفاده کند )هریس، پپر و ماک، 

گرایی خواهینتایج پژوهش حاضر نشان داد که رابطه نهایی

ا سبک دار، و بمعنیمحور مثبت و سازگارانه با سبک کنارآمدن مسئله

دار است. همچنین نتایج نشان داد محور منفی و معنیکنارآمدن هیجان

گرایی سازش نایافتهانه با سبک کنارآمدن خواهیکه رابطه نهایی

نفی محور مدار و با سبک کنارآمدن مسئلهمحور مثبت و معنیهیجان

(، 0314م )ای و نیكنآبادعیشفهای دار است. این یافته با پژوهشمعنی

(، موسوی و 0310(، دشت بزرگی )0314شریفی باستان و کاویانی )

(، پارک و 2108(، لو و همكاران )2102(، چانگ )0313همكاران )

 ( همخوان است.2102همكاران )

خواهانی که بر توان گفت نهاییدر تبیین این یافته می

 لکنند، به تالش برای جامه عماستانداردهای شخصی تمرکز می

ورزند و این های باال مبادرت میپوشیدن به این استانداردها و هدف

مثل کنارآمدن  مؤثرترکند که از راهبردهای کنارآمدن کمک می

سی و هو، ، زاروف، لمحور استفاده کنند )دان کلی، بالنكشتاینمسئله

گفت که نهایی  توانیم(. ازطرفی 2116دان کلی و کیپارسی،  ،2118

سازگارانه در حالی که شخص را به وضع گرایی خواهی

خواهانه وادار های نهاییاستانداردهای دقیو برای عملكرد و تالش

های بهنجار و به دلیل ویژگی (،2110سازد )سادرات و اسلنی، می

ی استانداردهاها و دغدغه عدم تحقو ای که دارد، نگرانیسازش یافته

 اضطراب پایین است، فرددهد. در شرایطی که سطو باال را کاهش می

ها خود برای به کارگیری راهبردهای تواند از توانمندیبهتر می

توان بر ی را نمیرگذاریت ثاستفاده کند. این شیوه  مؤثرکنارآمدن 

انه و گرایی سازگارنهایی خواهی های انگیزشی مثبتحسب پویایی

گرایی خواهیواقعیت سنجی تبیین کرد. نهایی -گرایی تعامل آرمان

نیروهای انگیزشی الزم برای حل مسئله  سوکسازگارانه از ی

محور( و کوشش غیرمستقیم برای تغییر معنی و )کنارآمدن مسئله

کند، و از سوی دیگر در تعامل سازش یافته می نیت مارزش مسئله را 

ها، به تنظیم فاصله آرمان و واقعیت، فرد را از و انطباقی با واقعیت

اختی ی شنهایناهمساززای ر دایره آشفته ساز و آسیبگرفتار شدن د

گری، پردازش اطالعات، خودسرزنش اختالل درو عاطفی مانند 

و  دارد )استوبرخودانتقادگری، احساس کهتری و درماندگی باز می

گرایی خواهیها، نهایی(. بر پایه این مكانیسم2112همكاران، 

کند فرد در کنارآمدن کمک میی و پویایی سازفعالسازگارانه هم به 

برد. در که فرد به کار میکنارآمدنیافتگی راهبردهای و هم به سازش

افزایش  محورراهبردهای کنارآمدن مسئله کار بستن نتیجه احتمال به

های سازگار و بهنجار از خواهیکند. همچنین نهاییپیدا می

اس برند و احسفرسای خود لذت میهای دشوار و طاقتکوشش

(. 0362کنند )بشارت، نادعلی، زبردست و صالحی، رضایت می

امكان تجربه رضایت و خشنودی از عملكرد، به عنوان یكی از 

خواهی سازگارانه، به نوبه خود زمینه را برای گراییهای نهاییویژگی

محور هموار افزایش احتمال استفاده از راهبرهای کنارآمدن مسئله

ی و دییت ای ایجابی، خواهی مثبت سازهگراییسازد. نهاییمی

ها توجه به موفقیت و ینگرای بر مثبت ی است. چنین سازهآوریرو

ها و پیامدهای مثبت مجهز بنا شده است و فرد را برای نیل به هدف

خواهی مثبت، به جای گراییی نهاییاثرگذارسازد. این فرآیند می

ها و هدفتحمیل اضطراب و نگرانی در مورد عدم تحقو 

حقو نگری و امیدواری نسبت به تاستانداردهای دست نیافتنی، مثبت

سازد. در پرتو را در شخص فعال می ریپذتحقوی هاآرمانها و هدف

مثل  ؤثرماین فرآیند، احتمال استفاده بیشتر از راهبردهای کنارآمدن 

 یابد.محور افزایش میسبک کنارآمدن مسئله

انه و گرایی سازش نایافتهخواهینهایی در تبیین این یافته بین

ت گف توانیم، رابطه مثبت وجود دارد مدارجانیسبک کنارآمدن ه

گرایی خواهیگرایی سازش نایافتهانه برخالف نهاییخواهیکه نهایی

، به خاطر فرساطاقتهای جدی و سازگارانه و به رغم کوشش

ی فرد از عدم هاینگراناش، های نابهنجار و سازش نایافتهویژگی

دهد یش میخواهانه را کماکان افزاتحقو استانداردهای نهایی

(. محصول و نتیجه 2110سادرات و اسلنی،  ،2111)استامف و پارکر، 

، نوعی درماندگی و ناتوانی در استفاده از کنندهنگراناین شرایط 

های انگیزشی منفی نهایی است. پویایی مؤثرراهبردهای کنارآمدن 

واقعیت سنجی را  -گرایی خواهی منفی و تعارض آرمانگرایی

ر بخواهی منفی گرایینهایی مؤثربه عنوان دو مكانیزم  توانیم

محور ن هیجانی کنارآمدن ناموثر مثل راهبرد کنارآمدراهبردها

گرایی سازش نایافتهانه، نیروهای خواهیدانست. با آن که نهایی

کند، اما به دلیل ماهیت انگیزشی منفی برای کنارآمدن را مهیا می

خواهی، منفی هستند و فقط گرایییافته این نوع از نهاییناسازش

توانند احتمال استفاده از راهبرهای کنارآمدن نامؤثر مثل می

محور را افزایش دهند. از سوی دیگر پیامدهای دن هیجانکنارآم

تی های شناخگرایی سازش نایافتهانه در قالب ناهمسازیخواهینهایی

خود های عاطفی مانند اختالل در پردازش اطالعات، و تعارض
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گری، احساس کهتری و درماندگی، به گری، خود انتقادسرزنش

 شود. افزایشجی منتهی میواقعیت سن -گرایی تعارض میان آرمان

ش ی فرد را افزایریپذبیآسواقعیت، آشفتگی و  -فاصله آرمان 

خود، باعث افزایش احتمال  نوبهبهدهد و این وضعیت نیز می

 جانیکنارآمدن هکارگیری راهبردهای کنارآمدن نامؤثر از قبیل به

 شود.می محور

 هایتالشتوانند از خواهان سازش نایافته نمیاز طرفی نهایی

فرسای خود لذت ببرند و احساس رضایت کنند دشوار و طاقت

 های(. این نارضایتی که بر حسب یافته0362)بشارت و همكاران، 

گرایی منفی را با افسردگی، اضطراب و خواهیپژوهشی، نهایی

یافتگی و عواطف منفی های ناسازشپایین و شاخص حرمت خود

ی راهبرها ازکند، احتمال استفاده ی( مرتبط م2112)فلت و همكاران، 

 دهند.می شیافزاکنارآمدن نامؤثر را 

گرایی خواهینهایینتایج پژوهش حاضر نشان داد که رابطه 

 دار است ورابطه مثبت معنی رمشروطیغ یریپذشتنیسازگارانه و خو

 رمشروطیغ یریپذشتنیگرایی سازش نایافتهانه و خوخواهینهایی نیب

آبادی های شفیع. این یافته با پژوهشوجود دارد دارمعنیی رابطه منف

( 2113(، فلت و همكاران )2111(، هال و همكاران )0314و نیكنام )

گرایی خواهیتوان گفت نهاییمی همخوان است. در تبیین این یافته

و  ی نقاط قوتنیبواقعدهد که با به فرد این امكان را می سازگارانه

و با تقویت احساس شایستگی، درک، روشن از  ضعف خود را ببیند

ری پذیتوانمندی خود و اطمینان از آن، زمینه را برای ایجاد خویشتن

گرایی سازگارانه فرد خواهیکند. در نهاییغیرمشروط فراهم می

  ییدتخود تلقی نموده و نگران از دست دادن  کنندهتیحمامحیط را 

 تنشیخوکمتر شاهد  و پذیرش دیگران نیست که در این صورت

 گرایی سازگارانهخواهیاز طرفی نهاییمشروط خواهیم بود.  یریپذ

 های بیماریروانی در دو گستره فقدان نشانههای سالمتبا شاخص

های سالمت )خودکارآمد ( و وجود نشانه2111)مورتز و مک کی، 

ک، گیرد )استوبر و آیزنپنداری و خودشكوفایی( در ارتباط قرار می

ایی نه ریت ثروانی تحت های سالمتین و تدارک شاخصت م(. 2116

صورت مضاعف و ، به الذکرفوقخواهی مثبت در گستره گرایی

پذیری غیرمشروط ایجاد موقعیت فرد را برای تقویت خویشتن

ایی گرخواهیکند. برعكس موارد ذکر شده درباره ارتباط نهاییمی

از . ندکپذیری غیر مشروط صدق میسازش نایافتهانه با خویشتن

ی سازش گرایخواهیتوان گفت نهاییطرفی، در تبیین این یافته می

قویت و ت ریناپذانعطافطریو تشدید معیارهای آرمانی  نایافتهانه از

بینانه، فرد را همواره با شكست و ناکامی در تحقو  رواقعیغانتظارات 

(. 2116کند )استوبر و ایزنک، معیارها و رسیدن به اهدافش مواجه می

 گرایی سازش نایافتهانه اهمیتخواهیی نهاییهایژگیویكی دیگر از 

پذیرش دیگران است و از رو فرد مدام نگران  و ت ییدافراطی به 

 رونیانهاست. از چگونگی قضاوت دیگران و از دست دادن پذیرش آ

ت کند، از سوی دیگر اهمیارزیابی می کنندهتیحمافرد محیط را غیر 

پذیری غیر و پذیرش دیگران کلید انگیزشی برای ایجاد خویشتن ت یید

 مشروط است.

ه بر سازش نایافتهان گرایی سازگارانه،خواهیفرضیه سوم: نهایی 

های پذیری غیرمشروط و سبکفرسودگی تحصیلی از طریو خویشتن

 دارد. میرمستقیغمحور اثر محور و هیجانکنارآمدن مسئله

رابطه نهایی  که تا بدین جای بحث از نظر گذشت طورهمان

دار بود. گرایی سازش نایافتهانه با فرسودگی تحصیلی غیرمعنیخواهی

یكی از اهداف پژوهش حاضر بررسی رابطه غیرمستقیم دو بعد نهایی 

های احتمالی بود. خواهی با فرسودگی از طریو میانجیگرایی

پذیری هایی که در پژوهش مورد بررسی قرار گرفت خویشتنمیانجی

محور بود. محور و هیجانهای کنارآمدن مسئلهغیرمشروط و سبک

رایی گیخواهی کلی نهایینشان داد که رابطهنتایج پژوهش حاضر 

انه با فرسودگی تحصیلی از طریو سبک سازگارانه و سازش نایافت

ت. دار اسمحور معنیمحور و سبک کنارآمدن هیجانکنارآمدن مسئله

ازش گرایی سخواهیی مستقیم نهاییها نیز نشان داد که رابطهپژوهش

های یری غیر مشروط و سبکپذانه و سازگارانه به خویشتننایافت

ی مستقیم ( و رابطه2108دار است )لو و همكاران، کنارآمدن معنی

های کنارآمدن به فرسودگی پذیری غیر مشروط و سبکخویشتن

در تبیین این  (.2108دار است )هال و همكاران، تحصیلی نیز معنی

پذیری غیرمشروط به عنوان پذیرش توان گفت خویشتنیافته می

ام و ، احترت ییدارانه فرد در قبال خود، صرف نظر از دریافت سازگ

(. در نقطه مقابل 2114شود )الند، محبت دیگران تعریف می

 تداوم ی وشناسسببپذیری مشروط به عنوان هسته اصلی خویشتن

( و 2111اسپون، خواهانه سازش نایافته )گرینهای نهاییگرایش

شود. ( شناخته می2112اووال، پمسئول نتایج مخرب آن )کمپل و دی

، پذیری مشروط به پیشرفت باشددر واقع زمانی که احساس خویشتن

ی خواهانه منجر به ایجاد تنیدگی شخصی نهاییاستانداردهاپیگیری 
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( و بر اساس مدل 2118بارتولو، فراست، چانگ، السوتا و گریلز، )دی

ر ر تنیدگی د(، قرارگیری مستمر در براب0168رفتگی اسمیت ) لیتحل

شتن شود. در مقابل، خویگیری فرسودگی مننتهی مینهایت به شكل

حمایتی، از پیامدهای  سازوکارپذیری غیرمشروط با ایجاد یک 

 ند.کخواهانه سازش نایافته جلوگیری میهای نهاییمخرب گرایش

گرایی سازگارانه، خواهیتوان گفت نهاییبه طور کلی می

ها و خصی، فرد را به تالش برای تحقو آرمانبر معیارهای ش متمرکز

کند تا از سازد و به وی کمک میهای ارزشمند رهنمون میهدف

خواهان راهبردهای کنارآمدن ناموثر کمتر استفاده کند. نهایی

سازگارانه بیش از آنكه به داشتن معیارهای دست نیافتنی متمایل 

یشرفت دهند. آنها برای پمیباشند، به معیارهای واقع بینانه تمایل نشان 

کوشند و در مواجهه به شكست نیز رفتارهای انطباقی مانند معیارها می

دهند، از این روی به همان میزان از می و کوشش بیشتر نشان

ده محور( کمتری استفا)هیجان ی کنارآمدن سازش نایافتهانهراهبردها

دلیل این  بهکنند و در نتیجه فرسودگی تحصیلی کمتری دارند، می

محور که گاهی شامل خودفریبی و تحریف که کنارآمدن هیجان

 رسد.واقعیت است، از همین روی ناسالم به نظر می

خواهان سازش نایافتهانه، از خود انتقادی باالیی رنج نهایی

های خود برند و به همین سبب به دنبال فرار و یا اجتناب از شكستمی

پردازند که در انتها باعث ضعیف شده های میبوده و به فعالیت

شود. این خود معیارهایشان به سستی و اهمال در انجام کارها می

ه ای است که بر دستیابی بیری درون نگرانهانتقادی انعكاس سوگ

بودن تمرکز دارد، از این رو  طلبرقابتاهداف شخصی و بسیار 

خواهی یكی از عوامل اصلی اثرگذار بر کارکردهای گرایینهایی

های خصوص این که در انتخاب مهارت بهی است، روانشناخت

دارد.  ریثت کنارآمدن از یک طرف و اثرگذاری بر آنها از طرف دیگر 

 گرایی سازش نایافتهانه با سبک کنارآمدنبه همین دلیل نهایی خواهی

 ارد.ی مثبت دمحور رابطهمحور رابطه منفی و با سبک هیجانمسئله

 پذیری غیرمشروط، سبکآگاهی بر خویشتنفرضیه چهارم: ذهن

مدار و فرسودگی مدار، سبک کنارآمدن هیجانکنارآمدن مسئله

 تقیم دارد.تحصیلی اثر مس

آگاهی با نتایج پژوهش حاضر نشان داد که رابطه ذهن

ا دار وجود دارد. این یافته بپذیری غیر مشروط رابطه معنیخویشتن

( و 2112(، تامپسون و والتز )2111های هال و همكاران )پژوهش

ان تو( همخوان است. در تبیین این یافته می2118کارسون و النجر )

رای پذیری توانایی و تمایل بهای مهم خویشتنهگفت که یكی از جنب

 آگاهانه مستلزمنشان دادن خود واقعی به دیگران است. زندگی ذهن

وجود نگرانی در مورد قضاوت دیگران است.  زندگی روزمره بدون

 و "در لحظه است کامالً"کند آگاهانه زندگی میشخصی که ذهن

 آگاه با محیط در حالنگران نحوه قضاوت دیگران نیست. افراد ذهن

ای کنند، به جها توجه میهای جدید موقعیتتعامل هستند و به جنبه

رمت حدیگران و یا تقویت  ت ییداین که توجه خود را صرف جلب 

شكننده کنند. از سوی دیگر، افرادی که لحظه را رها و منابع  خود

در منظر دیگران  "ایجاد یک جبهه خوب"توجه خود را صرف 

شوند. آنها به نحوی آگاهی می، وارد یک فضای بدون ذهنکنندمی

کنند که دیگران از آنها انتظار دارند و یا به روشی که دیگران رفتار می

نند، از این ککنند باید در آن موقعیت رفتار کنند، رفتار میفكر می

و به  گیرندطریو از توانایی خودشان برای در لحظه بودن فاصله می

برند. افراد برای الف: اجتناب از انتقادات دیگران و یسادگی لذت م

حرمت و ب: کسب ستایش و افزایش  حرمت خوداز دست دادن 

 (.2118، النجرکنند )کارسون و از دیگران تبعیت می خود

هم های مدیگر از جنبهگفت یكی توانیمدر تبیین دیگر  

 خاطرات ای ازپذیری، خودارزیابی است. هر فردی مجموعهخویشتن

است. ادراک فرد توسط این  رینظیبو تجربیاتی را دارا است که 

 شود، بنابراین دو نفر یک وضعیت راخاطرات و تجربیات تعیین می

بینند. را متفاوت می "یكسان"کنند. هر کدام چیز یكسان درک نمی

ینی اشتباه شود که واقعیت ع نیا مرتكببا این وجود ممكن است فرد 

شود که او به وجود ارزیابی عینی و این مفروضه باعث میوجود دارد 

(. با وجود شواهد در مورد 2118باشد )کارسون و النجر،  اعتقاد داشته

ی دیگران از فرد و موقعیت بر اساس تجربیات گذشته و هایابیارز

را  های دیگراننیازهای شخصی، باز هم افراد تمایل دارند که ارزیابی

ه نیست آگابنابراین ممكن است شخصی که ذهنعینی تلقی کنند. 

دون ب مجدداًحقیقت فرض کند و  مثابهبهارزیابی دیگران از خود را 

ذهن شكل های خود را بر اساس این اطالعات بیذهن شود و ارزیابی

 دهد.

در طرف دیگر نتایج پژوهش حاضر نشان داد که رابطه 

دار نیست. این یافته با آگاهی با فرسودگی تحصیلی معنیذهن

نیا و فوالدچنگ (، حسن0310های راستگو و همكاران )پژوهش

ناهمخوان  (2104) پیتكوواسكا( و 2102(، ژو و همكاران )0314)

هیل در آگاهی به تستوان گفت که ذهندر تبیین این یافته می است.
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شود )شاپیرو و شخصی و موفقیت تحصیلی منجر می عملكرد

آموزان به های یادگیری دانش(. در محیط2100همكاران، 

شوند، های درسی تشویو میکنجكاوی، کشاکش و تعامل با موضوع

اند و این آموزان در حال یادگیریاز این رو در هر لحظه دانش

اعی دارد، هم وابسته به زمینه است و هم با یادگیری هم ماهیت اجتم

پذیرد، ارتباط یادگیری صورت می در آنموقعیت خاصی که 

آگاهی ذهن نیبنابرا(. 0314نیا و فوالدچنگ، تنگاتنگ دارد )حسن

تواند از طریو افزایش ظرفیت توجه فرد و توجه آگاهانه به می

ا آموزان بفرآیندهای ذهنی، پذیرش بیشتری ایجاد کرده تا دانش

در حال  آنچهی، ذهن باز و آگاهی از کنجكاوهای جدید، مهارت

یادگیری آن هستند، یادگیری عمیو و غنی را تجربه کنند که این امر 

به نوبه خود موجب افزایش احساس کارآمدی و کاهش تنیدگی و 

ها شود. بنابراین ی در آنناکارآمداضطراب ناشی از احساس 

( 2100) از سویی دیگر بروچ یابد.می فرسودگی تحصیلی کاهش

آگاهی از طریو آگاهی کامل فرد از خود و پذیرش معتقد است ذهن

 شود کههای روشن میخویش منجر به تفكر واضو و تدوین هدف

دهی ی هم در نظمزیربرنامهاین امر عملكرد فراشناخت را هم در 

سودگی ربخشد و در نتیجه پیشرفت تحصیلی را به جای فبهبود می

 تحصیلی در پی خواهد داشت.

ا آگاهی بهمچنین، نتایج پژوهش حاضر نشان داد که رابطه ذهن

ا دار نیست. این یافته بمدار معنیو هیجان دارمسئلهسبک کنارآمدن 

( همخوان است. 2101کافی و همكاران ) (،0310علوی ) هایپژوهش

ا ر سازمشكلآگاهی شناسایی زود هنگام افكار و احساسات ذهن

کند که به نوبه خود استفاده از رفتارهای کنارآمدن تسهیل می

 عنوان هاپژوهشسازد. برخی از سازگارانه و منعطف را بیشتر می

 هایآگاهی و سبکی بین ذهنکه ممكن است که رابطه اندکرده

ال گری شود. برای مثکنارآمدن به وسیله متغیرهای دیگری میانجی

( از وضوح تجربیات درونی و 2101و فردریكسون ) کافی، هراتمن

ج آنها اند. نتایگر این رابطه نام بردهتنظیم هیجانی به عنوان میانجی

 های کنارآمدنآگاهی و سبکنشان داد که این دو متغیر رابطه ذهن

( 2118. شاپیرو، کارلسون، آستین و فریدمن )کندیمگری را میانجی

له آگاهی امری قابل قبول است اما مسئهنکنند که اثربخشی ذبیان می

 گرهاست.گرها و تعدیلمهم مشخص کردن میانجی

بر فرسودگی تحصیلی از طریو  آگاهیفرضیه: پنجم: ذهن

و  محورهای کنارآمدن مسئلهپذیری غیرمشروط و سبکخویشتن

 دارد. میرمستقیغمحور اثر هیجان

یم رابطه مستق ذشتهای باال از نظر گکه در پاراگراف طورهمان 

محور و آگاهی با فرسودگی تحصیلی، سبک کنارآمدن مسئلهذهن

دار بود. یكی از اهداف پژوهش حاضر بررسی محور غیرمعنیهیجان

های آگاهی با فرسودگی از طریو میانجیرابطه غیرمستقیم ذهن

هایی که در پژوهش مورد بررسی قرار گرفت احتمالی بود. میانجی

و  محورهای کنارآمدن مسئلهی غیرمشروط و سبکپذیرخویشتن

 ی کلیمحور بود. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که رابطههیجان

آگاهی با فرسودگی تحصیلی از طریو سبک کنارآمدن ذهن

ها دار است. پژوهشمحور معنیمحور و سبک کنارآمدن هیجانمسئله

ذیری پویشتنآگاهی به خی مستقیم ذهننیز نشان دادند که رابطه

دار است )لو و همكاران، های کنارآمدن معنیغیرمشروط و سبک

های پذیری غیرمشروط و سبکی مستقیم خویشتن( و رابطه2108

ان، دار است )هال و همكارکنارآمدن به فرسودگی تحصیلی نیز معنی

2108.) 

زی نظری از ساتوان گفت که مطابو مفهومدر تبیین این یافته می

آگاه حالت پذیرش بدون قضاوت موقعیت را هی، افراد ذهنآگاذهن

ی پذیر( خویشتنحرمت خوددهند. این وضعیت به حفظ )نشان می

های کند، طوری که در مواجهه با ارزیابیغیرمشروط ایمن کمک می

اجتماعی در نوسان نباشد. وضعیت پذیرنده، غیر قضاوتی و 

 حرمت برابر اثراتآگاهی در لحظه حاضر مانع چشمگیری در ذهن

رد شود. رویكپذیری غیرمشروط( پایین محسوب می)خویشتن خود

ا های خود ردهد تا افكار و احساسغیرقضاوتی به افراد فرصت می

ی کنند و گرایش به افزایش احساسات و افكار منفی را دهسازمان

 (.0318قناد، پور و زغیبی کاهش دهند )عالی

الیی برخوردارند از دانش و بینش آگاهی باافرادی که از ذهن

 ی خود برخوردارندهاتوانمندمناسبی در مورد فرآیندهای شناختی و 

ها برخورد با وظایف و استفاده از مهارت مؤثرو همچنین راهبردهای 

آگاهی موجب افزایش آگاهی فرد نسبت به بندند. ذهنرا به کار می

و این افزایش شود خود، دیگران و موقعیت در زمان کنونی می

های سالمتی تواند بیانگر این مسئله باشد که افزایش نشانهآگاهی می

 ها بروز نماید. به عبارتیو سازش یافتگی به موازات این توانمندی

دیگر افزایش سطو آگاهی و هشیاری فراگیر فرد را نسبت به شرایط 

 تحت هر شرایطی در زمان کنونی حضور بتواندخود هشیار نموده تا 

آمده نهایت استفاده را داشته باشد. افراد  به دستداشته و از موقعیت 
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آگاهی با بیشتر به ارزیابی تنیدگی پرداخته، کمتر از راهبردهای با ذهن

ارش مدار را گزکنارآمدن اجتنابی استفاده کرده و کنارآمدن مسئله

 کنند.می

 از طرفی ذهن آگاهی توجه کردن به حاالت درونی فرد )مانند

هیجان و شناخت( در یک حالت غیر قضاوتی و پذیرا است. ذهن 

های عادتی و خود به خودی به کند تا پاسخآگاهی افراد را قادر می

آور را کاهش دهند. در نهایت نگرش و بصیرت تجربیات تنش

کند و فرد وقایع غیرقابل تغییر زندگی را شخص گسترش پیدا می

د. یابآور کاهش میهای تنشسخشدن، پا پذیرد و نتیجه فعالمی

را  یشناختآگاهی، خودآگاهی و هشیاری فیزیكی و بنابراین ذهن

شود ی صحیو خود میابیارزدهد و این خودآگاهی، سبب افزایش می

تر در شكند و فرد بیشو الگوهای معیوب قبلی افكار و احساسات می

 قدرت کند و فرآیندهای شناختی جدید مانندمی زمان حال زندگی

نی شود و فرد حاالت مثبت ذهریزی تسهیل میی و برنامهریگمیتصم

 را تجربه خواهد کرد.

پذیری غیرمشروط بر سبک کنارآمدن فرضیه ششم: خویشتن

مدار و فرسودگی تحصیلی اثر مدار، سبک کنارآمدن هیجانمسئله

 مستقیم دارد.

پذیری نتایج پژوهش حاضر نشان داد که رابطه خویشتن

محور رابطه محور و هیجانغیرمشروط با سبک کنارآمدن مسئله

(، 2018های لو و همكاران )دار وجود دارد. این یافته با پژوهشمعنی

( و 0314(، قیاثی )0318(، رضایی و صالحی )2104چو و همكاران )

ان تویین نتایج به دست آمده می(، همخوان است. در تب0366تائبی )

 با عوامل زیآمتیموفقگفت طبو دیدگاه تحولی، برخوردهای 

« من»و انسجام  حرمت خودآور محیطی بر احساس شایستگی و تنش

آور و های تنشتوانند بر ارزیابی موقعیتشود. این منابع میمنجر می

گی و تی، شایسخود ارزشمندبگذارند. احساس  ریت ثدیگران  ت یید

ه تواند فرد را به یک تنشگر بالقوه بپذیری غیرمشروط میخویشتن

خطر رهنمود سازد و او را وادار به انتخاب پاسخ عنوان عامل کم

مراه محور کند که به همسئلهکنارآمدن فعالی مانند سبک کنارآمدن 

ذیری پدارد. اشخاصی که دارای خویشتن زیآمتیموفقخود پیامدهای 

ا هایشان در مواجهه برسد که در کوششهستند به نظر میغیرمشروط 

و فعال هستند. همچنین آنها  مقاومآور و خطرناک، های تنشموقعیت

وبی ی حمایتی خسازوکارهادیگران نگرانی ندارند و از  ت ییددر مورد 

برخوردارند که به آنها مجال استفاده بیشتر از سبک کنارآمدن 

 دهد.محور را میمسئله

انی گفت، پدرلین و اسكولر پویایی رو توانیمر تبیین دیگری د 

محور و عملی را به عنوان وجه مشترک سبک کنارآمدن مسئله

اند. پویایی، امكانات الزم برای کنارآمدن فعال با شناسایی کرده

گذارد. این وضعیت تمام را در اختیار فرد می آورهای تنشموقعیت

مثبت و حل مسئله فرا  کنارآمدنبرای  های بالقوه فرد راتوانایی

دهد. افرادی که از خواند و احتمال موفقیت وی را افزایش میمی

ا مشكل کنند به طور مستقیم بمحور استفاده میسبک کنارآمدن مسئله

گیرند، کنند و تمام توان خود را برای حل مسئله به کار میبرخورد می

ی را آشفتگی هیجانشود و این وضعیت باعث نظم و انجام فكری می

ود که شدهد. پایین بودن سطو تنش هیجانی نیز باعث میکاهش می

ایی های شناختی و پویروانی بهتر بتواند از مهارت آرامشفرد در سایه 

 .با مسئله استفاده کند کنارآمدنبرای 

موس و بیلینگز نیز در بررسی ماهیت فرآیندهای کنارآمدن افراد 

گیرند افرادی که در سبک می مت خود نتیجهو نقش حر بزرگسال

راهبرها  کارگیری اینکنند در اثر بهمحور استفاده میکنارآمدن مسئله

و در سایه انسجام فكری و آرامش هیجانی به دست آمده، منابع 

کنند. ابی میتر ارزیقابل کنترل آن راتنیدگی را بهتر شناسایی کرده و 

 و قابل کنترل ارزیابی کردن آن از سوکشناخت منبع تنیدگی از ی

به خود منجر گردیده، این نیز به نو آنانسوی دیگر، به موفقیت بیشتر 

 (.0366دهد )تائبی، ی بیشتری به آنان میتوانمنداحساس 

سبک  و پذیری غیرمشروطخویشتن نیبدر تبیین این یافته که  

ت که توان گف، میوجود دارد یرابطه منف مدارجانیکنارآمدن ه

های افرادی که خویشتن پذیری غیرمشروط پایینی دارند، در موقعیت

هستند کمتر فعال  هاآن گرنظارهآور و شرایطی که دیگران تنش

آور شتنها و شرایط کنند از این موقعیتبیشتر سعی می وهستند 

ت دهند. به عباراجتناب کنند و یا واکنش منفعالنه از خود بروز می

ی رماندگدپذیری غیرمشروط پایین در مقابل با خویشتن دیگر، افراد

ه ی منجر بریپذبیآسهستند و در نهایت این احساس  ریپذبیآس

 شود.محور میانتخاب سبک کنارآمدن هیجان

ین و های پرلیافته بر اساسگفت  توانیمدر تبیین دیگری 

و انفعال، دو خصوصیت کسانی است که از سبک  انكاراسكولر 

از  های انكار و انفعالکنند. ویژگیمحور استفاده میکنارآمدن هیجان

طریو کاهش اعتماد به نفس و حرمت خود افراد به مشكالت 

افزاید. همچنین اجتناب و دوری گزیدن از منبع تنیدگی باعث می
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كل باقی بماند و ابقای مشكل به خودی خود باعث افزایش شود مشمی

ی در حل مشكل و به وجود آمدن توانمندتنیدگی و کاهش احساس 

 (.0366گردد )تائبی، یک دور باطل می

مدار بر مدار و هیجانفرضیه هفتم: سبک کنارآمدن مسئله

 فرسودگی تحصیلی اثر مستقیم دارد.

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین سبک کنارآمدن 

 پذیری غیرمشروط با فرسودگیمحور و خویشتنمحور و هیجانمسئله

و  های لودار وجود دارد. این یافته با پژوهشتحصیلی رابطه معنی

(، فلت و 2112(، چانگ )2111(، بوید و همكاران )2108) همكاران

(، شفیعی و 0318ری صارمی )طاووسی و قه(، نعمت2113همكاران )

( همخوان است. در 0312نیا و همكاران )( و حجتی0314نیكنام )

 توان گفت که کنارآمدن معادل تالش هشیار برایتبیین این یافته می

حور( ماست. در این کنارآمدن )مسئله زاتنیدگیمواجهه با فعالیت 

ت موقعیاز طریو محدودسازی اهمیت  شدهآموختههای رفتاری پاسخ

الزاروس و  دهند.را کاهش می تنیدگیخطرناک یا ناخوشایند، 

( معتقدند افرادی که بر 0314نژاد و صدقی، فولكمن )به نقل از مهدی

این باورند که هنگام کنارآمدن با تنیدگی منابع کمكی در اختیار 

دارند، نسبت به تنیدگی آسیب کمتری دارند تا کسانی که چنین 

دگی پذیری فرد بر اساس ادراک تنیبنابراین آسیبکنند. فكری نمی

به منابعی که در دسترس دارد، بستگی دارد. هر کدام از انواع  و آن هم

زایی عوامل تنیدگی بكاهد. در تواند از میزان آسیبکنارآمدن می

ای لهبا مسئ آموزدانشتوان گفت که زمانی که تبیین دیگری می

مسئله مورد نظر موجب خودباوری در شود، ارزیابی وی از مواجه می

مسائل  کند و به حلشود و به توانایی خود اعتقاد پیدا میحل مسئله می

شود. مند میمحور عالقهبیشتر و دشوارتر از طریو کنارآمدن مسئله

ه شود و به نوباین امر باعث کاهش فشار روانی و ایجاد محیط امن می

 ال دارد.خود کاهش فرسودگی تحصیلی را به دنب

 محور با فرسودگیدر تبیین این یافته که کنارآمدن هیجان

 توان گفت که تنیدگی و فشارهایدار دارد، میتحصیلی رابطه معنی

عصبی شدید ناشی از ماهیت، نوع یا وضعیت نامناسب کار و یا 

شود که آموزان منجر میتحصیل به پیدایش حالتی در دانش

نند کی که فشار زیادی احساس میانآموزدانشفرسودگی نام دارد. 

تر از تر و سخترود طوالنیها انتظار میمانند کسانی که از آن

رود بیش از افرادی که اند کار کنند، احتمال میمقداری که مایل

شود ها باعث میچنین حسی ندارند بیمار شوند. این فشارها و سختی

حصیل تفاده کند. تمحور بیشتر اسهای کنارآمدن هیجانفرد از سبک

سرآمد بودن دانش  با تنیدگی همراه است، مواردی مانند اجبار به

، محیط کنندهتیحماهای آموزان، فشارهای والدین، عدم وجود معلم

آموزان است که یادگیری نامناسب و... عوامل فشارزا برای دانش

محور استفاده کند و شوند فرد از سبک کنارآمدن هیجانباعث می

قب آن فرسودگی تحصیلی یكی از نتایج این نوع فشارهاست متعا

 (.0314نژاد و صدقی، )مهدی

 آموزانشدتوان گفت هنگامی که همچنین، در تبیین این یافته می

به توانایی خود اطمینان نداشته باشد و حل آن را خارج از توان خود 

ن در عمل کرد زدهشتابی و زدگجانیهببیند این امر باعث اجتناب، 

شود و نتیجه آن القای حس ناکارآمدی برابر مسئله پیش رویش می

د. قرار شواست. این مسئله باعث افزایش تنیدگی و فشار روانی می

ی قگعالیبگرفتن در این محیط پر تنیدگی باعث خستگی و 

شده و همراه با ناکارآمدی  مربوطهنسبت به درس و مسائل  آموزدانش

در حل مسائل باعث افزایش فرسودگی  شكستاثر  ایجاد شده در

 شود.تحصیلی می

ودگی پذیری غیر مشروط با فرسدر تبیین این یافته که خویشتن

ری پذیتوان گفت که خویشتنتحصیلی رابطه منفی دارد، می

خود و عدم در نظر گرفتن  دوشرطیقیبغیرمشروط بر پذیرش 

کاهش حرمت خود  قضاوت دیگران استوار است. این ویژگی مانع

مشروط ممكن است موجب تجربه  رشیپذشود، از این رو می

فرسودگی شود. این امر به این دلیل است که وقتی الگوهای منفی 

ود خناشی از عدم تحقو استانداردهای باال باشد،  آنها ریت ثشناخت و 

ی ناشی از خود ارزشمندبیند. هنگامی که ی آسیب میارزشمند

نداردها باشد، عدم تحقو استانداردها موجب کاهش دستیابی به استا

 هآنكها پس از شود. این احساس گرفتاری بعد از مدتارزش خود می

کند. به یک منبع گسترده تنیدگی تبدیل شود، مشارکت را حفظ می

ناخت و ش کنندهناتواناین الگوهای  بنابراین با گذشت زمان، تجربه

ا تشدید کرد )هیل و احساس ممكن است عالئم فرسودگی ر

 (.2116همكاران، 

پذیری توان گفت خویشتندر تبیین دیگری از این یافته می

نامشروط به عنوان پذیرش سازگارانه فرد در قبال خود صرف نظر از 

ه مقابل شود. در نقط، احترام و محبت دیگران تعریف میت ییددریافت 

و تداوم  یاسشنسببپذیری مشروط به عنوان هسته مرکزی خویشتن

خواهی سازش نایافته و مسئول نتایج مخرب آن های نهاییگرایش
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ت پذیری مشروط به پیشرفاست. در واقع زمانی که احساس خویشتن

خواهی منجر به ایجاد باشد، پیگیری استانداردهای شخصی نهایی

شود و قرارگیری در معرض تنیدگی در نهایت به تنیدگی می

پذیری شود. در نقطه مقابل، خویشتنی میگیری فرسودگی منتهشكل

حمایتی، از پیامدهای مخرب  سازوکارنامشروط با ایجاد یک 

)دانا،  کندسازش نایافته پیشگیری می خواهیگراییهای نهاییگرایش

 (.0318زاده، حامدی، رفیعی و رحیمی

کلی ت مین شرایط مطلوب برای اجرای پژوهش به  به طور

هایی دشواری میسر است. در این پژوهش نیز محقو با محدودیت

شود. تنها منبع مواجه شده که به ذکر چند مورد آن اکتفا می

آوری اطالعات در این پژوهش، پرسشنامه بود که جنبه خود جمع

ه دست آمده گزارشی دارد، به همین دلیل ممكن است در اطالعات ب

ی ایجاد شده باشد. با توجه به اینكه برای ارزیابی روشتکسوگیری 

برازندگی مدل پیشنهادی از روش مدل معادالت ساختاری استفاده 

 ی علت و معلولی باید با احتیاط انجام شود.ریگجهینتشده است، 

 هر چند نتایج این پژوهش توانستند بخشی از واریانس فرسودگی

ن یین نمایند اما بخش دیگری از واریانس این متغیر تبییتحصیلی را تب

غیرها های بعدی سایر متشود پژوهشنشده است. بنابراین، پیشنهاد می

توانند به تبیین بیشتر واریانس فرسودگی تحصیلی کمک را که می

 کنند، مورد توجه قرار دهند.

 منابع
 مینا ،معصومی و لیال ،معراجی؛ سارا ،رضا، نجفی ؛محسن، پورحسین، امیری

های مدیریت تنیدگی بر بهزیستی . ت ثیرآموزش روش(0312)

های جسمانی. روانشناختی در میان والدین کودکان با ناتوانی

 .080-020، (88) 2،فصلنامه علمی پژوهشی علوم روانشناختی

(. رابطه ابعاد 0311آرمین، مریم؛ سهرابی، نادره و سلطانعلی، کاظمی )

نفس و خودکارآمدی فرزندان. ی والدین با عزتگرایکمال

 .00-26، 2ی، روانشناختهای ها و مدلروش

 نفسعزت(. 0310ی، حمیدرضا و عمرانیان، معصومه )ذاکر جوکار، بهرام؛
ی سراسرششمین سمینار  ی در دانشجویان.سازخود ناتوانو 

 بهداشت روانی دانشجویان.

(. رابطه بین ادراک محیط 0314)نیا، سمیه و فوالدچنگ، محبوبه حسن 

گاهی: آگری ذهنیادگیری و فرسودگی تحصیلی از طریو واسطه

 ،ی روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانیمجلهیابی ساختاری. مدل

40 ،80-23. 

ی (. مقایسه0310ییالق، منیجه )حیدری، سكینه؛ مكتبی، غالمحسین و شهنی

های یرستانی از لحاظ سبکآموزان دختر موفو و ناموفو دبدانش

مجله سازی با کنترل هوش، در شهر اهواز. اسنادی و خود ناتوان
 .43-82، 0 ی روانشناختی،آوردهادست 

(. 0366و دهقانی، محسن ) میمحمد کرحیدریف محمود؛ خداپناهی، 

ود خو جنس بر  شدهادراکی فرزندپروری شیوه ت ثیربررسی 

 .020-032، 06 پژوهی، ی خانوادهفصلنامهی. سازناتوان

. پیش (0316) محمدحسین ،فالح و زهرا ،چابكی نژاد ؛فرشته ،سلطانیان زاده

کنارآمدن و باورهای دینی در  یهابینی سرزندگی بر پایه سبک

 ،فصلنامه علمی پژوهشی علوم روانشناختیزنان سرپرست خانواده. 
06 (28) ،401-480. 

خواهیبا گرایینهایی یهط(. راب0314ماندانا ) كنام،ین و عبداله ،یآبادعیشف

 ریغ یریپذشتنیخو یادر پرستاران: نقش واسطه یشغل یفرسودگ

 .000-031، 0 دانشگاه الزهرا، یمجله مطالعات روانشناختمشروط. 

 سهی(. مقا0310) نیهنرپروران، نازنزهرا و  ،ییقشقا یزند ؛ایرؤ ،یطاهر

خودپنداره با  ریخانواده و متغ یارتباط یرابطه ابعاد الگوها

سسه آموزش ؤدختر و پسر م انیدر دانشجو کنارآمدن یهاسبک

 .301-381، 4 ارمغان دانش،. رازیارم ش یعال

(. بررسی رابطه 0314حسینی تازیک، سعید و امیریان، امیر )مدنی، یاسر؛ شاه

ر سازی و زیخواهی بهنجار و نوروتیک با خود ناتوانگرایینهایی
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