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 انسجام و حس دلسوزیخود اساس برآموزان تحصیلی دانش فرسودگیتبیین 
 

 3یتقورامین ، 2*عینیساناز ، 1نریمانیمحمد 

 دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایرانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و رواناستاد گروه روانشناسی،  .1

 اه محقق اردبیلی، اردبیل، ایرانشناسی، دانشگدانشجوی دکترای روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان .2

 شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل، اردبیل، ایرانروان  دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و .6

 31/11/33تاریخ پذیرش:    63/31/33تاریخ دریافت: 

  چکیده

 و رودفراد در حال تحصیل به شممار ممیدر میان ا یهای مهم سالمت روانبه عنوان یکی از شاخص فرسودگی تحصیلی زمینه و هدف:

مموزان آآموز و اطرافیان وی دارد. پژوهش حاضر با هدف تبیین فرسودگی تحصمیلی دانششناختی دانشروانبهزیستی تأثیرات منفی بر 

 .  انجام شدانسجام  و حس دلسوزیخوداساس  بر

-33در سال تحصمیلی آموز شهرستان اردبیل دانش 616نمونه مورد مطالعه شامل روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود.  روش:

 فرسمودگی تحصمیلی پرسشمنامه شمامل پمژوهش ابمزار. شمدند انتخاب ایمرحلهچند ایخوشه تصادفی گیرینمونه شیوه به بود که 1635

 بما هماداده تحلیمل. بمود( 2336 نم،،) دلسموزیخود مقیماس و (1391، انسمجام )آنتونوسمکی پرسشنامه حس ،(1331 و همکاران،برسو )

 .شد انجامچندگانه  رگرسیون تحلیل و پیرسون همبستگی آزمون از استفاده

 <β :331/3=-611/3) آگماهیذهنو (، β :312/3> p=-131/3مهربانی به خود )، (β :336/3> p=-331/3پذیری )ادراکاثر  ها:یافته

p) اثر و؛ مثبت و معنادار ،بر فرسودگی تحصیلی ( 145/3انمزوا=β :331/3> p) چنمین هم .بمودمنفمی و معنمادار  بمر فرسمودگی تحصمیلی

   (.P<331/3) ندکبینی میآموزان را پیشدرصد از واریانس نمرات فرسودگی تحصیلی دانش 93انسجام  درصد و حس 93 دلسوزیخود

بما رویمارویی ای ممثثر هنگمام کمردن راهبردهمای مقابلمهبا فراهم انسجام و حس دلسوزیخودپژوهش، این براساس نتایج  گیری:نتیجه

 .دگذارمی تأثیر آنهاکاهش فرسودگی تحصیلی آموزان و موفقیت تحصیلی دانشدر  و ایجاد انگیزه تحصیلی تحصیلی هایتنیدگی

 آموزانسجام، دانش ، حسدلسوزیخودفرسودگی تحصیلی،  :هاواژهکلید
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 مقدمه

در همممه مقمماط  آموزشممی  نظممامگیر یکممی از مسممارل گریبممان

های بسیار وی انسانی و هزینهنیر رفتن رتحصیلی که موجب هد

به فرسودگی تحصیلی (. 1است ) 1شود، فرسودگی تحصیلیمی

احساس خستگی به خاطر تقاضاها و الزاممات تحصمیل، داشمتن 

بینانه و بدون عالقه به تکالی، درسمی و احسماس عمدم حس بد

(. فرسودگی تحصیلی شامل سه مثلفمه 2)دارد اشاره شایستگی 

. خسمتگی اسمتو ناکارآممدی  ،عالقگمیبی، 2خستگی هیجانی

شدن از منماب  هیجمانی شدن و تهیهیجانی که به احساس خالی

فمردی ممورد مالحظمه  تنیمدگیدارد، به عنوان مثلفه اشاره فرد 

های منفمی بدبینانمه بمه سمایر عالقگی به پاسمخبی. گیردقرار می

فمردی فرسمودگی را نشمان بینکمه مثلفمه  شمودگفتمه ممی افراد

ناکارآممدی نیمز بمه احسماس کاسمتی در شایسمتگی و دهد. می

ارزیمابی دارد کمه مثلفمه خموداشماره حس کارآیی پمایین فمرد 

فرسمودگی  کمه آمموزانیدانش(. 6دهد )فرسودگی را نشان می

های کالسمی ای برای شرکت در فعالیتانگیزه تحصیلی دارند،

در شممدن، تممأخیر  هممای رفتمماری ماننممد  ایممبندارنممد و ویژگی

هنگمام کمالس را از خمود نشمان حضور در کالس و ترک زود

 عالوه آنها در کالس به مطالب درسی گوش نمدادهبه. دهندمی

 لمب یمن افمراد ااکننمد. های گروهی شمرکت نمیدر فعالیت و

برای عملکرد ضعی،  و احترامی قارل نبوده برای کالس و معلم

پذیری و مسمملولیتکننممد؛ بنممابراین حممس تراشممی میهانهخممود ب

گویی در برابر عملکرد ضعی، خود در ایمن افمراد وجمود پاسخ

انممد کممه فرسممودگی های پژوهشممی نشممان دادهیافتممه (.4نممدارد )

فتماری ماننمد افسمردگی، شناختی و رتحصیلی با مشکالت روان

رابطمه  شمدهادراک تنیمدگیو ( 5) تحصمیلی فمتا گرایی، یب

روانی رابطه منفمی و معنماداری  و با سالمت( 3) مثبت و معنادار

از آنجا که فرسودگی یک واکنش عممومی در برابمر  .(1دارد )

های پژوهشمی کمه نشمان و نیمز براسماس یافتمه (9اسمت ) 6تنش

از لحما   پیامدهای منفی بسمیاری فرسودگی تحصیلیدهند می

                                                            
1. Academic burnout 

2. Emotional exhaustion 

3. Tension 

بمه آمموزان دانش برایو جسمانی  شناختیذهنی، روان بهزیستی

به بررسی متغیرهمایی رو در این پژوهش از این، (3همراه دارد )

و  را تعمدیل کنمد تنیمدگیتوانمد اثمر د کمه میشموپرداخته ممی

 .دآموزان را بهبود بخشدانش شناختیبهزیستی روان

شمناختی ی تازه در بهزیستی روانآوردروی 4دلسوزیخود

داشمته و یمک عاممل  کمه رابطمه قموی بما سمالمت روانمیاست 

، یمک زیدلسموخمود. اسمت یبین قوی برای سالمت روانپیش

، 5پذیری و مشتمل بر سه مثلفه مهربانی به خودشکل سالم خود

 دلسوزیخود(. 13) ستا 1آگاهیو ذهن 3وجه مشترک انسانی

ارزیمابی کماذب دهد تما بمه جمای خودن امکان را میبه افراد ای

ایمن  .(11طرفانه و دقیق داشته باشند )دیدگاه بی ،نسبت به خود

ای سالم بعد ذاتی به یادگیری و راهبردهای مقابله با عالقه سازه

( و بمه عنموان یمک 12) استدر یک امتحان مرتبط از شکست 

 (.16کنممد )عمممل می تنیممدگی در برابممر سممالم ایراهبممرد مقابلممه

( و 14و معنمادار )با انگیزه بهبود خود رابطه مثبت دلسوزی خود

و ناامیممدی رابطممه  ،انتقممادیسممازی تحصممیلی، خودناتوانبمما خود

آگماهی و ذهن ویژگمی همچنمین(. 11منفی و معنماداری دارد )

های مثبت، نقش بسزایی در کاهش دلسوزی به عنوان سازهخود

بممه نظممر  .(15) آممموزان دختممر دارنممدتحصممیلی دانش تنیممدگی

تأثیر بر جنبه خسمتگی هیجمانی  تواند باآگاهی میرسد ذهنمی

(. 13مممرتبط بمما فرسممودگی تحصممیلی از آن بممازداری کنممد )

دلسموزی در رابطمه خود انمد کمهنشمان داده های پژوهشمییافته

شناختی و نیز با افسمردگی فرسودگی تحصیلی با بهزیستی روان

 خوددلسموزی، حمس (.11کننده دارد )دانشجویان نقش تعدیل

درصممد از واریممانس عملکممرد  69 ،همموش شخصممی و 9انسممجام

فشمودی، زارعی چرا یمان،(. 19کننمد )دانشجویان را تبیمین می

( در پژوهشی نشمان دادنمد کمه بمین 13)شریفی حیدری و یاری

بممما فرسمممودگی تحصمممیلی  یو سمممالمت روانممم دلسممموزیخود

در رابطمه بمین  منفمی معنماداری وجمود دارد و دانشجویان رابطه

                                                            
5. Self- compassion 

6. Self- kindness 

7. Common humanity 

8. Mindfulness 

9. Sense of coherence 
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نقممش  دلسمموزیخود، یروانممفرسممودگی تحصممیلی و سممالمت 

نیمز مشمخص شمد کمه دیگمری در پژوهشی  کننده دارد.تعدیل

فرسودگی تحصمیلی  شیفتگی ودر رابطه بین خود دلسوزیخود

کند و باعث کاهش فرسودگی تحصمیلی نقش حفاظتی ایفا می

  . (23شود )آموزان میدانش

متغیر روانشناختی دیگری که با سالمت روانی مرتبط بموده 

ممثثر آمموزان فرسمودگی تحصمیلی دانش تعدیلدر  دتوانمیو 

 ؛وسمکی مطمرش شمداست که توسط آنتونو ، حس انسجامباشد

گیری شخصممی بممه زنممدگی وی حممس انسممجام را یممک جهممت

کند و بمر ایمن بماور خمود تأکیمد دارد کمه از طریمق تعری، می

توانمد حمد توان توجیه کرد که چمرا فمردی میحس انسجام می

بگذراند و سالم بماند. حس انسمجام، مهمار را  تنیدگیباالیی از 

از طریممق سممه مفهمموم  مهممارکنممد و ایممن را ارزیممابی می تنیممدگی

دار بمودن و معنمیبودن، قابل مدیریت بودن، قابل درکاساسی 

حمس انسمجام قموی  (.21شمود )ممکمن می ،وقای  از نظمر فمرد

، افسمردگیکند و او را در برابمر بینی میسالمتی را در فرد پیش

در زمینه ارتباط (. 22کند )و فرسودگی محافظت می ،اضطراب

بین حس انسجام و فرسودگی تحصیلی، پژوهشمی انجمام نشمده 

کننمده قموی بینمیآنجا که فرسودگی تحصیلی پیشاست اما از 

های پژوهشمی تموان بمه یافتمه(، می26عملکرد تحصیلی اسمت )

انسمجام و عملکمرد س دهنمد بمین حماشاره کمرد کمه نشمان می

آممموزان رابطممه مثبممت و معنمماداری وجممود دارد تحصممیلی دانش

های تحصیلی در اجرای آزمون حس انسجام در پژوهش (.24)

آمموزان در دانش سطح دبیرستان نشان داده است که بمین نممره

این آزمون و موفقیت شغلی و تحصیلی آنها رابطه قموی وجمود 

نشان داد که  (19) همکارانو  نتایج پژوهش صبحی (.25دارد )

انسجام و عملکرد تحصیلی در دانشمجویان  های حسبین عامل

( در به 23) برخی مطالعات رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

بمما  جممویینظمبررسممی رابطممه حممس انسممجام و یممادگیری خود

آموزان بما نتایج نشان داد که دانش .عملکرد تحصیلی پرداختند

بماالیی  جمویینظمدر فرایند یمادگیری از خودم باال حس انسجا

، همچنین بین حس انسجام و عملکرد تحصیلی برخوردار بودند

حمس  و ت و معنماداری وجمود داشمتآموزان رابطمه مثبمدانش

توان به عنوان عاملی در موفقیت تحصیلی و ارتقما انسجام را می

 آموزان به سطوش باالی تحصیلی در نظر گرفت.دانش

 تحصمیلی ، پیشمرفتسمالمت رواناختالل در که از آنجایی

و همچنین توانایی آنهما را در انجمام اممور محولمه آموزان دانش

توانمد و فرسودگی تحصیلی معضلی است که می کندمختل می

و در عملکرد ایمن قشمر اخمتالل ایجماد کنمد و سمالمت روانمی 

 مطالعماتاز سموی دیگمر  جسمانی آنهما را بمه خطمر بینمدازد و

 و حمس دلسموزیدهنمد کمه خودنشمان می( 22 و 13) یپژوهش

صمدد حاضمر در پمژوهش، ام با سالمت روانی رابطه دارندانسج

فرسمودگی تحصمیلی تموان پاسخ به این سثال است که آیما می

تبیمین  دلسموزیانسمجام و خود را براسماس حمس آموزاندانش

 .کرد؟

 روش
ایممن پممژوهش کنندگان: الفف ط حففرو پفف وهش و شففرکت

تممامی شمامل  آماریجامعمه. استتوصیفی و از نوع همبستگی 

 در اردبیمل شهرستان متوسطه مقط  )دختر و پسر( آموزاندانش

از میان جامعه آماری و براساس . بودند 1635-33 تحصیلی سال

نفممر بممه عنمموان گممروه نمونممه و بممه روش  616جممدول مورگممان 

به این ترتیب  .انتخاب شدندای مرحلهای چندگیری خوشهنمونه

 6 دبیرسمتان پسمرانه و 6، 2و  1که ابتدا از میمان ممدارس ناحیمه 

همای دبیرستان دخترانه به طور تصادفی انتخاب و از بمین کالس

یک کمالس بمه طمور تصمادفی انتخماب شمد و  سوم هر مدرسه

بمرای  نمد.میمل کردها را تکن کالس پرسشمنامهآموزان آدانش

د کمه از پرسشنامه توزیم  شم 633احتمالی  جلوگیری از ریزش

پرسشنامه که به طور کامل تکمیل نشده بود کنمار  11این تعداد 

نفر پسر بمه  133نفر دختر و  216گذاشته شد و در نهایت تعداد 

 نسمممبت جامعمممه آمممماری در ایمممن پمممژوهش شمممرکت کردنمممد.

پایمه تحصمیلی، نمد از: های ورود به پژوهش عبمارت بودمالک

-رضایت کامل برای شرکت در پژهش، نداشمتن اخمتالل روان
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تکمیمل  از پمژوهش، ممالک خمرو شناختی معنادار. همچنمین 

 .بود هاناقص پرسشنامه

 بط ابزار

این ابزار یمک مقیماس خودگزارشمی  :1دلسوزیدخومقیاس . 1

شده اسمت و شمش  تدوین (13)سثالی است که توسط ن،  23

 داوری، وجممه مشممترکمقیمماس مهربممانی بممه خممود، خممودخممرده

سمممازی یممما همانند گممماهی و هممممدردیآانسمممانی، انمممزوا، ذهن

همما بممه سممثاالت ایممن گیممرد. آزمودنیبممر می را در 2حممدازبیش

ای از صمفر )هرگمز( هطی، لیکرت پنج درج پرسشنامه در یک

، 13، 2، 5در این مقیاس سمثاالت دهند. )همیشه( پاسخ می 4تا 

داوری، خود 21، 13، 11، 9، 1خود، سثاالت بهمهربانی 23، 26

، 16، 4وجه مشمترک انسمانی، سمثاالت  15، 13، 1، 6سثاالت 

و سمثاالت  ،آگاهیذهن 22، 11، 14، 3انزوا، سثاالت  25، 19

کننمممد. سمممثاالت گیری میهممممدردی را انمممدازه 24، 23، 3، 2

و هممدردی بمه  ،داوری، انمزواهای خمودمقیاسبه خردهمربوط 

ثبممات درونممی ایممن  شمموند.گممذاری میصممورت معکمموس نمره

بازآزمممایی آن  اعتبمارو  32/3 همای نمم،پممژوهشپرسشمنامه در 

( 23میکاییل، بارنت و فلمورس )(. 13) است گزارش شده 36/3

دداوری ، خممو96/3خممود بممه ضممریب آلفممای کرونبمماا مهربانی

آگمماهی ، ذهن96/3، انممزوا 11/3مشممترک انسممانی  ، وجممه91/3

 93/3را  دلسممموزیخودو نممممره کلمممی  92/3، هممممدردی 15/3

( 21ایممن پرسشممنامه در ایممران توسممط بشممرپور )بدسممت آورنممد. 

اعتباریابی شد کمه در آن نتمایج تحلیمل عماملی اکتشمافی شمش 

عامل با مقادیر ویژه بیشتر از یک را آشکار کرد که در مجموع 

نس کل را تبیین کردنمد. ضمریب آلفمای ادرصد از واری 41/36

 35/3ها و نمره کلی مقیاس نیمز در دامنمه مقیاسکرونباا خرده

 .(11) بدست آمد 32/3تا 

کوتمماه  نسممخه :6پرسشممنامه حممس انسممجامای گویممه16نسممخه . 2

 1391پرسشممنامه حممس انسممجام توسممط آنتونووسممکی در سممال 

سثال دارد کمه همر سمثال  16طراحی شده است. این پرسشنامه 

                                                            
1. Self- compassion scale 

2. Over-identification 

3. Sense of coherence (SOC) 13 scale 

ای بمه ارزیمابی نظمر پاسمخگویان درجه 1در یک طی، لیکرت 

، 4پمممذیریمقیممماس ادراکشمممامل سمممه خمممرده و پمممردازدممممی

 31تمما  16گممذاری از . نمرهاسممت 3داریو معنممی ،5پممذیریمهممار

تر اسمت. در ایمن است که نمره باالتر بیانگر حس انسجام قموی

 13تما  34بیانگر حس انسمجام پمایین، نممره  36تا  16ابزار نمره 

حس انسجام باال را  31تا  93و نمره  ،نشانه حس انسجام متوسط

شمده آلفمای کرونبماا انجام مطالعه 121در  (.21) دهدنشان می

 اعتبار (.29تأیید رسیده است )به  32/3تا  13/3حس انسجام از 

بیمان  93/3تما  92/3درونی این پرسشنامه در مطالعات متعمدد از 

 اعتبمممار( 63و همکممماران ) تدفلمممو (.23 و 29شمممده اسمممت )

کرونبماا بمرای ها را بما اسمتفاده از ضمریب آلفمای مقیاسخرده

 92/3داری و معنممی ،93/3پممذیری ، مهار13/3پممذیری ادراک

 (61و علیپمور ) ی، پورشریفایران محمدزاده در گزارش کردند.

پرسشممنامه مممذکور را هنجاریممابی کردنممد کممه آلفممای کرونبمماا 

و  19/3و  15/3پرسشنامه در دانشجویان پسر و دختر به ترتیمب 

سمثالی سرسمختی  45روایی همزمان این پرسشنامه با پرسشنامه 

دست آمد. همچنین ایمن پژوهشمگران بمه ه ب 54/3شناختی روان

هممای مقیاسخردهبممار پرسشممنامه، ارتبمماط ر بررسممی اعتظممومن

داری را بما کمل پرسشمنامه پمذیری و معنمیمهارپذیری، ادراک

 13/3و  ،91/3، 93/3بررسممی کردنممد کممه بممه ترتیممب ضممرایب 

 مطلوب مقیاس است. دهنده اعتباربدست آمد که نشان

ایممن پرسشممنامه را برسممو و  :1پرسشممنامه فرسممودگی تحصممیلی .6

اند. ایممن پرسشممنامه سممه حیطممه سمماخته 1331همکمماران در سممال 

عالقگممی ، بی9فرسممودگی تحصممیلی یعنممی خسممتگی تحصممیلی

(. 26سمممنجد )را می 13و ناکارآممممدی تحصمممیلی، 3تحصمممیلی

ای درجممه 5بنممدی لیکممرت  پرسشممنامه مممذکور بممه روش درجه

تنظیم شمده اسمت  ویهگ 15 مخالفم تا کامالً موافقم( در )کامالً

 3عالقگی تحصیلی و بی گویه 4خستگی تحصیلی،  گویه 5که 

                                                            
4. Comprehensibility 

5. Manageability 

6. Meaningfulness 

7. Academic burnout scale 

8. Academic  exhaustion 

9. Academic uninterested 

10. Academic inefficacy 
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نممره دهمد. ناکارآمدی تحصیلی را مورد ارزیابی قرار می گویه

دهنده فرسودگی تحصمیلی بیشمتر اسمت و باال در این ابزار نشان

تحصمیلی بمه صمورت  ناکارآممدی مربموط بمه حیطمههای گویه

اعتبار این پرسشنامه توسط برسو شود. گذاری میمعکوس نمره

عالقگی های خستگی تحصیلی، بی( برای مثلفه62و همکاران )

و  15/3و  ،92/3، 13/3 و ناکارآممممدی تحصمممیلی ،تحصمممیلی

بدست آممد. اعتبمار پرسشمنامه  56/3و ، 54/3، 35/3روایی آن 

بممرای سممه  33/3و ، 15/3، 13/3پژوهشممی دیگممر بممه ترتیممب در 

 (.11گزارش شد ) حیطه فرسودگی تحصیلی

بعد از اخذ مجوز از اداره آمموزش و پمرورش : جط روش اجرا

های و انتخمماب نمونممه، بمما اجممازه مممدیران مممدارس، پرسشممنامه

 جلممب جهممتآممموزان گذاشممته شممد. پممژوهش در اختیممار دانش

 رابطممه برقممراری ضمممن کنندگان،شممرکت اعتممماد و همکمماری

 محرمانمه اطالعمات کمه شمد داده خماطر اطمینان آنها به حسنه،

 توضمیحات نخسمت کمه شمد خواسمته آنها از. ماند خواهد باقی

 مطالعمه را هاپرسشمنامه بمه پاسمخگویی نحموه به مربوط ابتدایی

 آنهما بمه پاسمخگویی بمه دقمت و حوصله نهایت با سپس کرده،

 کمافی زممان. نگذارنمد پاسمخ بمدون را سمثالی همی  و بپردازند

 ایممن در. شممد تعیممین هاپرسشممنامه عممودت و پاسممخگویی جهممت

 و بمین،پیشو حمس انسمجام متغیرهمای  دلسوزیخود پژوهش،

 از و شممدند گرفتممه نظممر در مممالک متغیممر فرسممودگی تحصممیلی

 همزمان گانهچند رگرسیونتحلیل  و پیرسون همبستگی ضریب

 و تجزیمه SPSS 21 افمزارنرم از اسمتفاده با هاداده. شد استفاده

 .شدند تحلیل

به یادآوری است که تمامی مالحظات اخالقی در این  الزم

رضمایت کتبمی توان به از جمله می پژوهش رعایت شده است؛

ن اطالعممات و بیممان بممود محرمانممهافممراد نمونممه و والممدین آنهمما، 

اهداف پژوهش اشاره کمرد. همچنمین قبمل از اجمرا مجوزهمای 

ی و اخالقی آمموزش و پمرورش گرفتمه شمد و فنالزم از کمیته 

 ها مورد تأیید قرار گرفتند.پرسشنامه

 هایافته
 3/42نفممر ) 133پممژوهش، مممورد آممموز دانش 616 مجممموع از

و  دختر بودنمد. میمانگین (درصد 1/51نفر ) 216 پسر و( درصد

 بود.( 15/1) 49/19آموزان معدل دانش )انحراف استاندارد(

 

 های آنهاو مؤلفه ،دلسوزیخودنمرات فرسودگی تحصیلی، حس انسجام،   ، کشیدگی و چولگیمعیارانحراف ، میانگین :1 جدول

 چولگی کشیدگی      Mean±SD متغیرها چولگی کشیدگی Mean±SD متغیرها

 31/1 399/3 64/11±23/5 آگاهیذهن 134/3 346/3 63/13±41/3 پذیریادراک

 463/3 32/1 51/3±91/6 همدردی            461/3 34/1 31/13±93/3 پذیریمهار

 312/3 452/3 34/39±11/22 دلسوزیخود 362/3 562/3 33/16±93/1 داریمعنی

 541/3 131/3 61/14±34/4 خستگی تحصیلی 162/3 154/3 43/66±21/23 حس انسجام

 121/3 32/1 13/11±93/6 عالقگی تحصیلیبی 321/3 21/1 33/16±45/5 به خودمهربانی

 26/1 644/3 13/11±33/3 ناکارآمدی تحصیلی 36/1 321/3 93/11±51/5 داوریخود

 313/3 321/3 53/42±62/14 فرسودگی تحصیلی 21/1 354/3 56/11±66/4 انسانیوجه مشترک

     364/1 654/3 13/3±21/4 انزوا

 

( -2، 2) بمازهشده بمرای متغیرهما در مقدار چولگی مشاهده

 هاقرار دارد؛ یعنی از لحا  کجی متغیرها نرمال بوده و توزی  آن

 ار کشمیدگی بمرای متغیرهما در بمازهمتقارن است. همچنین مقد

دهد توزی  متغیرها از کشمیدگی ( قرار دارد که نشان می-2، 2)

به منظور بررسمی رابطمه بمین فرسمودگی نرمال برخوردار است. 

و حمس انسمجام از  دلسموزیخودهای آن بما تحصیلی و مثلفمه

که نتمایج آن در جمدول  شدضریب همبستگی پیرسون استفاده 

 اراره شده است. 2
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 آموزاندر دانش فرسودگی تحصیلیو  ،دلسوزیخود ،های حس انسجاممؤلفهمتغیرهای  ماتریس همبستگی :2 جدول

 15 14 13 12 11 11 3 8 1 6 5 4 3 2 1 متغیرها

               1 پذیریادراک.1

              1 999/3 پذیریمهار. 2

             1 315/3* 154/3* داریمعنی .6

            1 31/3* 45/3 56/3** حس انسجام .4

           1 315/3* 546/3* 462/3* 56/3 به خودمهربانی .5

          1 -462/3 -521/3 -462/3* -541/3 -461/3 داوریخود.3

         1 541/3 321/3 435/3 421/3 146/3 354/3 انسانیوجه مشترک.1

        1 -342/3 462/3 -421/3 -321/3* -126/3 -562/3 -346/3 انزوا. 9

       1 -346/3 154/3 -341/3 162/3 462/3** 964/3* -146/3 315/3* آگاهیذهن .3

      1 -356/3 462/3 -354/3 546/3 -362/3 -542/3* 546/3 -314/3 546/3 همدردی .13

     1 -96/3* 153/3** -195/3* 131/3* -943/3* 526/3 995/3** 126/3* 912/3 162/3 یدلسوزخود. 11

    1 -963/3* -926/3 142/3* 341/3 -546/3 145/3* -933/3 -933/3* -939/3* -362/3 -126/3* خستگی تحصیلی .12

   1 914/3* -923/3* 334/3 -162/3 352/3* -362/3 536/3 -322/3 -392/3* -135/3* -121/3 -354/3 عالقگی تحصیلیبی .16

  1 999/3* 331/3* -963/3* 546/3 -462/3 126/3* -326/3 315/3* -562/3 -345/3* -462/3 -546/3 -322/3* ناکارآمدی تحصیلی .14

 1 314/3* 341/3* 332/3* -943/3** 451/3 -193/3** 431/3* -931/3 434/3* -311/3 -361/3** -333/3** -336/3* -993/3* فرسودگی تحصیلی .15

35/3 *P<      31/3 **P<  
 

 دلسموزیخودنممره کلمی دهد کمه نشان می 2جدول نتایج 

(31/3< P 943/3؛r=-،) 31/3) خودداوری هایمقیاسخرده< 

P 434/3؛r=آگممماهی(، ذهن (31/3< P 193/3؛r=-و انمممزوا )  

(35/3< P 431/3؛r= ) انسممجام حممسنمممره کلممی و همچنممین

(31/3< P 361/3؛r=-) ،پمممذیری ادراک همممایخمممرده مقیاس

(35/3< P 993/3؛r=- ،)مهار( 35/3پذیری< P 336/3؛r=- و )

( بمما نمممره کلممی فرسممودگی -=333/3r؛ P >31/3) داریمعنممی

بنمابراین  ؛دنمآموزان متوسطه رابطه معناداری دارتحصیلی دانش

فرسمودگی تحصمیلی  انسمجامحمس و  دلسموزیخودبا افزایش 

  یابد. می کاهش آموزان متوسطهدانش

براسمماس آممموزان فرسممودگی تحصممیلی دانشجهممت تبیممین 

از تحلیممل رگرسممیون چندگانممه  و حممس انسممجام دلسمموزیخود

استفاده شد. قبل از اجرای تحلیل رگرسیون، یک تحلیمل اولیمه 

ه  بمم. مقممادیر های رگرسممیون اجممرا شممدبممرای بررسممی مفروضممه

 حماکی از آن بمود کمه VIF و Toleranceبمرای  آمدهدست

 خطی بودن، تخطمی نشمده اسمت. چمون کمه ارزشمفروضه هم

Tolerance   و ارزش  1/3تمام متغیرها بیش ازVIF  متغیرها

اسمت. همچنمین بمرای بررسمی اسمتقالل خطاهما از  13کمتر از 

واتسمون اسمتفاده شمد کمه میمزان آن نشمان از  -دوربمین آزمون

   بودن خطاها بود. مستقل
 

 دلسوزیخودهای فرسودگی تحصیلی براساس مؤلفهبینی مدل پیشنتایج   :3جدول 

 خطای استاندارد شدهتعدیل R R2 R مدل

1 344/3 933/3 993/3 19263/4 

 

گانمممه ضمممریب همبسمممتگی چند 6بممما توجمممه بمممه جمممدول 

 344/3 ،با فرسودگی تحصمیلی  دلسوزیخودهای مقیاسخرده

درصمد از تغییمرات  93هما در مجمموع ده مقیاس. این خمراست

نتمایج  4کننمد. در جمدول بینمی میفرسودگی تحصیلی را پیش
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بینممی متغیممر تحلیممل واریممانس مممدل بممرای بررسممی توانممایی پیش

 دلسموزیخودهمای ه مقیاسفرسودگی تحصمیلی از روی خمرد

 گزارش شده است.

 لسوزیهای خوددرسودگی تحصیلی از روی مؤلفهف رگرسیونو ضرایب متغیره تک نتایج تحلیل واریانس :4جدول 

 SS df MS F Sig 1مدل 

 251/435 952/11623 3 115/31331 رگرسیون

 911/22 633 151/9613 ماندهباقی 331/3
 

  612 911/13661 کل

 بینمتغیرهای پیش
 ضرایب استاندارد ضرایب غیراستاندارد

t(P) 
B SE Beta 

 -623/2( 312/3) -131/3 314/3 -119/3 به خود مهربانی

 632/1( 162/3) 333/3 315/3 323/3 داوریخود

 -462/3( 193/3) -363/3 211/3 -333/3 وجه مشترک انسانی

 134/1( 331/3) 145/3 312/3 135/3 انزوا

 -335/5( 331/3) -611/3 145/3 -932/3 آگاهیذهن

 363/3( 113/3) 232/3 136/3 394/3 از حدبیشهمدردی

 -331/12( 331/3) -333/1 132/3 -221/1 دلسوزیخودکلی نمره

 

در سمطح  =F 251/435نتمایج آمماره  4با توجه به جمدول  

331/3> P تموان نتیجمه گرفمت کمه بنمابراین می استدار معنی

بینممی فرسممودگی هممای خوددلسمموزی تمموان پیشمقیاسخرده

 دلسمموزیکلممی خودنمره همچنممین اثممر  تحصممیلی را دارنممد.

(333/1-=β :331/3> p ،)( 131/3مهربمممانی بمممه خمممود-=β :

312/3> pآگمماهی( و ذهن (611/3-=β :331/3> p ) منفممی و

 ؛اسمتمثبت و معنمادار ( β :331/3> p=145/3و انزوا ) معنادار

وجممه مشممترک  (،β :162/3> p=333/3) داوریخممود اممما اثممر

 ،از حممد( و همممدردی بممیشβ :193/3> p=-363/3انسممانی )

(232/3=β :113/3> pمعنممادار ن )قممدر بنممابراین هممر چه سممتی

بیشممتری داشممته باشممد، فرسممودگی دلسمموزی خودآممموز دانش

 تحصیلی کمتری خواهد داشت.

 
 های حس انسجامبینی فرسودگی تحصیلی براساس مؤلفهپیش مدل نتایج :5جدول 

 خطای استاندارد شدهتعدیل R R2 R مدل

1 362/3 939/3 931/3 222/5 

 

        گانممهچند همبسممتگی ضممریب 5 جممدولنتممایج  بممه توجممه بمما

 362/3،تحصمیلی فرسمودگی بما انسمجام حس هایمقیاسخرده

 تغییمرات از درصمد 93 مجمموع در هماقیاسمخمرده ایمن. است

 نتمایج 3 جمدول در. کننمدمی بینمیپیش را تحصیلی فرسودگی

 متغیممر بینممیپیش توانممایی بررسممی بممرای مممدل واریممانس تحلیممل

 انسممجام حممس هممایمقیاسخممرده روی از تحصممیلی فرسممودگی

 .است شده گزارش
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 های حس انسجامفرسودگی تحصیلی از روی مؤلفه رگرسیونو ضرایب  نتایج تحلیل واریانس: 6جدول 

 SS df MS F Sig 1مدل 

 351/933 453/22393 6 639/33239 رگرسیون

 212/21 633 534/13336 ماندهباقی 331/3
  612 911/13661 کل 

 بینمتغیرهای پیش
 ضرایب استاندارد ضرایب غیراستاندارد

t(P) 
B SE Beta 

 -623/1( 336/3) -331/3 314/3 -319/3 پذیریادراک

 -923/3( 439/3) -332/3 -163/3 151/3 پذیریمهار

 549/1( 126/3) -111/3 -241/3 153/3 معناداری

 -191/9( 331/3) -311/3 394/3 -333/3 انسجامکلی حسنمره

 سمطح در =F 351/933 آمماره نتمایج 3 جمدول به توجه با

331/3> P کمه گرفمت نتیجمه تموانمی بنمابراین است دارمعنی 

 فرسممودگی بینممیپیش تمموان انسممجام حممس هممایمقیاسخممرده

 انسممجامحممس  کلممی نمممره  اثممر همچنممین. دارنممد را تحصممیلی

(311/3-=β :331/3> p )331/3پمممممممممذیری )ادراک و-=β :

336/3> p332/3پمذیری )مهار اثر اما. است معنادار و ( منفی-

=β :439/3> p) معنمممممممممماداری و  (111/3-=β :126/3> p ) 

 انسمجام حمس آمموزدانش درقمچه همر بنمابراین سمتین معنادار

 خواهممد کمتممری تحصممیلی فرسممودگی باشممد، داشممته بیشممتری

   .داشت

 گیریبحث و نتیجه
پمممژوهش حاضمممر بممما همممدف تبیمممین فرسمممودگی تحصمممیلی  

و حمس  خوددلسموزیآموزان متوسطه براساس متغیرهای دانش

. نتممایج ضممرایب همبسممتگی نشممان داد کممه شممدانسممجام انجممام 

آممموزان متوسممطه بمما نمممره کلممی فرسممودگی تحصممیلی دانش

ا آگمماهی رابطممه مثبممت و معنممادار و بممدلسمموزی و ذهنخممود

ها بنابراین یافته ؛خودداوری و انزوا رابطه منفی و معناداری دارد

تحصممیلی   و فرسممودگی خوددلسمموزیاز وجممود ارتبمماط بممین 

اند. پژوهشی که به طمور مسمتقیم بما آموزان حمایت کردهدانش

بمه  این نتایج همخوان باشد یافت نشد، اما مطالعاتی هسمتند کمه

 -15توان چنین نتایجی را از آنها استنتا  کمرد )می طور ضمنی

( در پژوهشممی بممه بررسممی نقممش 19(. صممبحی و همکمماران )23

، حممس انسممجام و همموش شخصممی در رابطممه بمما دلسمموزیخود

عملکممرد تحصممیلی دانشممجویان پرداختنممد و نشممان دادنممد کممه 

ای هموش شخصمی در دلسوزی در تعامل بما نقمش واسمطهخود

در پژوهش کرد ی دانشجویان نقش دارد. تبیین عملکرد تحصیل

دلسوزی به آگاهی و خود( مشخص شد که ذهن11و باباخانی )

 تنیممدگیهای مثبممت، نقممش بسممزایی در کمماهش عنمموان سممازه

همچنین در مطالعمات قبلمی  آموزان دختر دارند.تحصیلی دانش

های دلسمموزی یکممی از مهمتممرین مولفممهخممودآشممکار شممد کممه 

ذاتی به یادگیری و راهبردهای  که با عالقه است یسالمت روان

 اسمتای سمالم بعمد از شکسمت در یمک امتحمان ممرتبط مقابله

تواند با تمأثیر بمر جنبمه خسمتگی هیجمانی می آگاهی(. ذهن12)

(. 13) مممرتبط بمما فرسممودگی تحصممیلی، از آن بممازداری کنممد

هی بدان معناست که شخص آگاهی خود را از گذشته اآگذهن

های ه حال معطموف کنمد و واقعیمت را بما تممام جنبمهو آینده ب

اش درک کند. وقتی فرد آگاهی حضور ذهمن درونی و بیرونی

های تحصیلی قادر خواهد بمود تنیدگیداشته باشد، در مواجه با 

با دقمت بیشمتری افکمار خمود را رصمد کنمد و بمدون بیمزاری و 

(. همچنممین 13قضمماوت در مممورد آنهمما بممه مقابلممه بپممردازد )

شمناختی مثبمت تمایمل به مثابمه یمک صمفت روان دلسوزیدخو

هما و بهزیسمتی روانمی ، پمذیرش تواناییبیشتری به بهبود شرایط

 دلسمموزیخممودسممطح بمماالیی از از فممرد دارد و آنهممایی کممه 

حس مشترک انسمانی به خود و  معموالً از مهربانی برخوردارند

سمالمت  اتبموج ویژگی برند که ایندوستی بهره میمانند نوع

و ایجاد انگیزه درونمی بمرای رشمد و بالنمدگی را فمراهم  یروان

تممموان چنمممین تبیمممین کمممرد کمممه در نتیجمممه می (.11کنمممد )می
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 خمود بمه آگاهی و مهربمانی، ذهندلسوزیخودآموزان با دانش

 باال، میزان کمتری از فرسودگی تحصیلی را نشان خواهند داد. 

درصد از واریمانس نممرات  93همچنین نتایج نشان داد که 

بممه ویممژه  دلسمموزیخممودآممموزان را فرسممودگی تحصممیلی دانش

کنمد. از آگماهی تبیمین میمهربمانی بمه خمود و ذهنهمای مثلفه

بحی های صمتوان به یافتمههمسو با این پژوهش می هایپژوهش

 ( اشممماره کمممرد.11ی )( و کمممرد و باباخمممان19و همکممماران )

اط اجتماعی و کاهش انتقاد از خود افزایش ارتب ادلسوزی بخود

کاهش نشخوار فکری، کماهش سمرکوب فکمر، اضمطراب و  به

بنمابراین  ؛شودمیمنجر کاهش فشار روانی و تعادل روانی افراد 

شمود کمه پذیری در افکار و مهربانی با خود موجب میانعطاف

ه باشممند و بینانممه داشممتافممراد نسممبت بممه خممود قضمماوتی واق 

های عملکرد خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و نارسایی

سوی دیگمر  تصمیمات مناسب را برای رف  آن اتخاذ نمایند. از

شمده و  خمود حرممتارتقمای  موجب شناسایی نقاط قوت آنها 

  .ای داردمثبممت و فزاینممدهبسممیار اثممر  در عملکممرد بعممدی آنهمما

روانی، می توانند بمر اعممال طمینان با اتکا به این اآموزان دانش

و رفتار خمود تمرکمز بیشمتری داشمته باشمند و آن را بمه خموبی 

 موجمب توانمدمدیریت کنند. توجمه بمه مشمترکات انسمانی، می

های سرنوشتی بما دیگمران شمود و از قضماوتایجاد احساس هم

کننمده عملکمرد مناسمب کمه مختلتند و افراطی نسبت به خمود 

شمود کمه روانی باعث مید. کاهش انزوای است، جلوگیری کن

زمینه تعامل بیشتر با دیگران و کسب تجمارب یمادگیری متنموع 

کردن بمه د. خردمندانمه و هوشمیارانه عمملرای افراد فراهم شوب

توانمد افمرادی ها، میجای همنوایی مستمر با دیگران و موقعیت

مستقل بسازد کمه مسملولیت کمار و فعالیمت خمود را در فراینمد 

یادگیری بپذیرند و برای پیشرفت تحصیلی خود به طور مسمتمر 

 (.16راهبر تبمدیل شموند )تالش کنند و به یادگیرنمدگانی خمود

تمموان نتیجممه گرفممت کممه براسمماس آنچممه کممه گفتممه شممد می

طور تواننمد بمهبه خود می آگاهی و مهربانیدلسوزی، ذهنخود

 آموزان را تبیین کنند.فرسودگی تحصیلی دانش ،معکوس

ام و فرسودگی تحصمیلی در ارتباط با رابطه بین حس انسج

، نتمایج ضمرایب همبسمتگی نشمان داد نممره کلمی آموزاندانش

های آن بمه طمور منفمی بما مقیاسحس انسجام و همچنین خرده

 آموزان مرتبط است. همچنمین نتمایجی تحصیلی دانشفرسودگ

درصمممد از نممممرات فرسمممودگی تحصمممیلی  93کمممه نشمممان داد 

پممذیری ادراکمثلفممه وزان را حممس انسممجام بممه ویممژه آمممدانش

ها از وجممود ارتبمماط بممین حممس فتممهبنممابراین یا ؛کنممدتوجیممه می

انمد. آمموزان حمایمت کردهجام با فرسودگی تحصیلی دانشانس

پژوهشی که به طور مستقیم با این نتمایج همخموان باشمد یافمت 

تموان چنمین نتمایجی را از آنهما مطالعاتی هستند که مینشد، اما 

انمممد شمممان دادههممما ن(. پژوهش23 -26، 19اسمممتنتا  کمممرد )

انسجام بیشمتری دارنمد انگیمزه بیشمتری  آموزانی که حسدانش

( و 24های کالسی دارند )برای یادگیری و مشارکت در فعالیت

کننمد کمه اسمتفاده می جمویینظماز راهبردهمای یمادگیری خود

(. از سموی 23دهد )امکان موفقیت تحصیلی آنها را افزایش می

ای را در فمرد بینانمهدیگر حس انسجام بستر باورهای مثبت واق 

هما و ، بمه کمارگیری تواناییتنیدگیکند که با تعدیل فراهم می

و شمکوفایی خمود، های موجمود بمرای ارتقما فاده از فرصتاست

(. 25تواند داشته باشد )بهبود عملکرد افراد مینقش بسزایی در 

آموزان بما حمس انسمجام بماال، بمه دلیمل معنمادار رو دانشاز این

بماالیی  روانمیهایشان از سالمت بودن تالشبودن و قابل درک

ای بمرای پیشمرفت و موفقیمت برخوردار خواهند شد کمه زمینمه

ار شممود کممه دچممتحصممیلی آنهمما خواهممد شممد و مممان  از ایممن می

شوند. در مجمموع بما توجمه بمه نتمایج ایمن  فرسودگی تحصیلی

دلسموزی و حمس انسمجام بما خمودتوان گفمت کمه پژوهش می

ه بمما هممای مممثثر هنگممام مواجکممردن راهبردهممای مقابلممهفراهم

تحصممیلی و ایجمماد انگیممزه تحصممیلی در موفقیممت  هایتنیممدگی

 آموزان و کاهش فرسودگی تحصیلی آنها تمأثیرتحصیلی دانش

 گذارند.می

 جمله از. بود رو روبه نیز هاییمحدودیت با حاضر پژوهش

کنندگان این پژوهش در مقط  دبیرسمتان مشمغول اینکه شرکت

آمموزان دیگمر به تحصیل بودند، بنابراین تعمیم نتمایج بمه دانش
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 همایمقیاس از اسمتفاده مقاط  باید بما احتیماط صمورت بگیمرد.

 بنمابراین ؛اسمت پمژوهش ایمن دیگمر محمدودیت خودگزارشی

 اطالعممات آوریجممم  دیگممر هممایاز روش شممودمی پیشممنهاد

 تما شود استفاده مشاهده و( فردی، خانوادگی) مصاحبه همچون

اسمتفاده از  همچنمین .آیمد دست تر بهدقیق و ترکامل اطالعات

توصممیفی کممه امکممان اسممتنباط علممی را فممراهم  طممرش پممژوهش

رو های این پمژوهش بمود، از ایمنکند، از دیگر محدودیتنمی

ی دیگمر اثربخشمی آمموزش هماشود که در پژوهشپیشنهاد می

و حس انسمجام در فرسمودگی تحصمیلی  خوددلسوزیویژگی 

  آموزان مورد بررسی قرار گیرد.دانش

مستقل انجام شده است  این پژوهش به طورتشکر و قدردانی: 

آمموزش و از سموی  آمموزانو مجوز اجرای آن بمر روی دانش

 1635در سمال  592/1261بمه شمماره  پرورش شهرستان اردبیل

بدین وسیله از مسملولین محتمرم آمموزش و پمرورش صادر شد. 

 آمموزانی کمه در پمژوهش شمرکتشهرستان اردبیل و از  دانش

رس تشکر و قدردانی بمه عممل اند و همچنین مسلولین مداکرده

 آید. می

شود که این مطالعه هیچگونه وسیله اعالم میبدین تضاد منافع:

 به دنبال نداشته است. تضاد منافعی را برای نویسندگان
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Abstract 

Background and Purpose: Academic burnout is one of the important indicators of mental health 

among educated people and has negative effects on the psychological well-being of students and 

their families. The purpose of this study was explaining students' academic burnout based on self-

compassion and sense of coherence.  

Method: The research method was descriptive and correlational. The sample consisted of 373 

students in Ardebil city in the academic year of 2016-2017 who were selected by multi-stage 

cluster sampling. Academic burnout scale (Berso et al, 1997), sense of coherence questionnaire 

(Antonovsky, 1987) and self- compassion scale (Neff, 2003) were used as a research tools. Data 

were analyzed using Pearson correlation test and multiple regression analysis.                                            

Results: The effect of comprehensibility (β = -0.067: p <0.003), self- kindness (β = -0.167: p 

<0.012), mindfulness (β = -0.317: p <0.001) on academic burnout is positive and significant and 

effect of isolation (β = 0.745: p <0.001) on academic burnout is negative and significant. In 

addition, self-compassion and sense of coherence predicted 89% and 86% of variance of 

academic burnout scores of students (p<0.001).      

Conclusion: Based on the results of this study, self-compassion and sense of coherence by 

providing effective coping strategies in the face of academic stress and creating academic 

motivation affect students' academic achievement and reduce their academic burnout. 
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