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 انیدانشجو در یلیتحصی فرسودگ و یسازناتوان خود تحصیلی، نفسعزت 

 ، فرهاد تنهای رشوانلوفری رحمان جلوه ،ینجف آذر

 رانیا شهد،م ،مشهد بهار دانشگاه ،؟؟؟یروانشناسگروه 

 

 دهیچک 

ی در پیش بینی فرسودگی تحصیلی دانشجویان در قالب سازناتوان خودتحصیلی و  نفسعزتهدف از پژوهش حاضر بررسی نقش 
 دانشکدهی کارشناس انیدانشجو از (پسر 102 و دختر 48) نفر 150 تعدادتحلیل مسیر بود. در یک طرح همبستگی شرکت کنندگان 

. ابزار پژوهش شامل شدند انتخاب دسترس دری ریگنمونه روش با بودند که مشهد واحد یاسالم آزاد دانشگاهی مهندسی فن
بودند. یافته  یسازناتوان خودفرم دانشجویان و مقیاس  -پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مسلش، تیاسم کوپرنفس پرسشنامه عزت

ی و فرسودگی تحصیلی همبستگی معناداری وجود داشت. تحلیل سازناتوان خودتحصیلی و ابعاد  نفسعزتها نشان دادند که بین 
 میرمستقیغی اثرات سازناتوان خودابعاد  واسطهبهتحصیلی بر ابعاد فرسودگی تحصیلی  نفسعزتآن بود که  دهندهنشانمسیر نیز 

، df2 ،89/0=AGFI ،97/0=GFI ،98/0=CFI ،95/0=NFI/=92/1) بودمعناداری دارد. مدل از برازش مناسبی برخوردار 
07/0=RMSEAتحصیلی بر فرسودگی تحصیلی و نقش  نفسعزتاثرات غیرمستقیم  دهندهنشانی پژوهش حاضر هاافته(. ی

 ی در این زمینه بود.سازناتوان خودی ابعاد اواسطه

 تحلیل مسیر ؛یلیتحصی فرسودگ ی؛سازناتوان خود تحصیلی؛ نفسعزت :هادواژهیکل

 

 

 مقدمه

کردن یا های اساسی در سالمت روانی افراد بوده و به میزانی از احساس ارزشمندی، مقبولیت، تشویقی از مؤلفهنفس یکعزت
)نوربخش و حسن پور،  نفس باال با پیشرفت تحصیلی باالعزتمحققان بر این باورند که  (.2009د )هریس، شویمداشتن خود اطالق دوست
( در 2007)بروک، نینگ، بالکا، بروک، لوبلینز و روزنبرگ، ن خورد اختالالت وپرخاشگری فتاری، نفس پایین با اختالالت رعزت( و 1383
های تحصیلی عزت نفس پایین و ترس از شکست در افراد باعث می شود آنان موقعیت هایی را است. به نظر می رسد در بافت ارتباط

بیرونی قابل اسناد باشد. از این رو افراد خودناتوان ساز، عمداً خود را در انتخاب کنند که در آن موفقیت به توانایی و شکست به عوامل 
موقعیتی قرار می دهند که شکست خود را به دلیل آن موقعیت نامساعد بدانند و اگر در چنین موقعیتی موفق شدند آن را ناشی از توانمندی 

ادعای وجود مانع برای عملکرد موفقیت آمیز است که در صورت شکست  های خود بدانند. بر این اساس خودناتوان سازی، به معنای ایجاد یا
(. تالش ناکافی و مصرف دارویی، مصادیق خود 1978موانع موجود علت شکست تلقی شوند و شخص سرزنش نگردد )برگالس و جونز، 

دف از (. به طور کلی ه1985است )آرکین، ناتوان سازی رفتاری و ادعای داشتن استرس یا خلق بد از نشانه های خود ناتوان سازی ادعایی 
خودناتوان سازی حفاظت از عزت نفس است. فرد به دلیل تمایل به محفاظت از عزت نفس خود، به راهبرد خودناتوان سازی مبادرت می 

 (. 1389، نیکنامو  ورزد تا عملکرد ضعیفش قابل ارزیابی نباشد و عزت نفسش خدشه دار نشود )حسینیان
(. 1387ان می دهد که خودناتوان سازی با ویژگی های شخصیتی در ارتباط است)فاتحی زاده و همکاران، پژوهش ها نش

( در پژوهشی نشان داد که خودناتوان سازی با اضطراب، استرس و افسردگی رابطه مثبت و معناداری دارد. به نظر می رسد 2011ساهرانش)
ز در ارتباط بوده و زمینه فرسودگی باشد. فرسودگی، عالوه بر حوزه های سازمانی در خودناتوان سازی با فشارهای روانی محیط تحصیل نی

(. فرسودگی تحصیلی به طور خاص، با خستگی ناشی از 2002مسائل آموزشگاهی نیز قابل طرح است ) شوفلی، مارتینز، ساالنوا و باکر، 
نسبت به مطالب درسی و نیز احساس پیشرفت شخصی ضعیف در  الزامات مربوط به مطالعه، رشد حس و نگرش بدبینانه و بدون حساسیت
( و  شامل سه مؤلفه خستگی تحصیلی، بی عالقگی تحصیلی 2008امور درسی و تحصیلی مشخص شده)سالمال آرو، ساوالنین و هولوپانن،  

( 1392)تنهای رشوانلو،  ر یادگیری(. فرسودگی تحصیلی با آمادگی برای خودراهبری د2002و ناکارآمدی تحصیلی است)شوفلی و همکاران، 
( در ارتباط و از خودناتوان سازی تأثیر می پذیرد. به عنوان نمونه 1394و خودکارآمدی) غیاث الدین، سعیدی پور و تنهای رشوانلو،  

جویان رابطه ( در پژوهشی نشان داد که خودناتوان سازی با خستگی هیجانی، شخصیت زدایی و فقدان کفایت شخصی در دانش2012آکین)

                                                           

  :پست الکترونیک نویسنده مسئولtanha@alumni.ut.ac.ir  
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( نشان دادند که خستگی تحصیلی و بی 1394مثبت و معناداری دارد و آن را پیش بینی می کند. در مطالعه دیگری سعدی پور و همکاران)
عالقگی تحصیلی بر حسب خلق منفی، ناکارآمدی تحصیلی بر حسب خودناتوان سازی رفتاری و عذرتراشی و در نهایت فرسودگی تحصیلی 

 اتوان سازی رفتاری قابل تبیین است. بر حسب خودن
بررسی پیشینه پژوهشی نشان داد که در کمتر مطالعه ای روابط میان سه سازه عزت نفس، خودناتوان سازی و فرسودگی تحصیلی 

توجه به اهمیت مورد بررسی قرار گرفته است و مطالعات صورت گرفته نیز تنها به روابط ساده میان متغیرها پرداخته اند. از این رو و با 
فرسودگی تحصیلی و تبعات متعدد آن در زمینه زندگی تحصیلی و شخصی دانشجویان هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش تعیین کننده 

 عزت نفس تحصیلی و خودناتوان سازی در فرسودگی تحصیلی دانشجویان در قالب تحلیل مسیر است.

 

 روش

 شرکت کنندگان 
ی فن دانشکدهی کارشناس انیدانشجواز  ( پسر 102 و دختر 48 )نفر150قیق تر مدل سازی علی، در یک طرح همبستگی و به طور د

 و نهیکم و 24 کنندگان شرکت یسن نینگایم. شدند انتخاب دسترس در یریگ نمونه روش با مشهد واحدی آزاداسالم دانشگاهی مهندس

  .بودند متاهل %6 و مجرد  %94  بود؛ سال 30 و 18 نهیشیب

 ابزار
خیر نمره گذاری می -( به صورت بلیباشدیمگویه آن دروغ سنج  8گویه ) 58(: این مقیاس با 1967)تنفس اسمی( پرسشنامه عزت1

شود. این پرسشنامه پنج خرده مقیاس تحصیلی، اجتماعی، خانوادگی، جسمانی و فردی را می سنجد. اعتبار این پرسشنامه در منبع اصلی با 
کردن ، بدست آمده است. روایی این مقیاس با همبستههااسیمقبرای خرده  77/0تا  54/0ی داخلی از هاپژوهشو در  88/0یی بازآزماضریب 

عبارت( 9گزارش شده است. در این پژوهش تنها زیر مقیاس عزت نفس تحصیلی ) -53/0های مقیاس اضطراب اجتماعی نمرات آن با نمره
موع نمرات تمامی سواالت نمره عزت نفس تحصیلی فرد را تشکیل می دهد. نمرات باالتر به معنای مورد استفاده قرار گرفته است. محاسبه مج

عزت نفس تحصیلی بیشتر و نمرات پایین تر به معنای عزت نفس تحصیلی پایین تر است. در پژوهش حاضر اعتبار پرسشنامه با محاسبه آلفای 
 به دست آمد.  79/0کرونباخ برابر با 

( بر اساس مقیاس 2002این پرسشنامه توسط شوفلی و همکاران)فرم دانشجویان:  -رسودگی تحصیلی مسلش( پرسشنامه ف2
سؤال، سه خرده مقیاس خستگی، بی عالقگی و  15فرسودگی عمومی مسلش و برای دانشجویان اصالح شده است. این پرسشنامه با 

سنجد. نمرات باالتر نشان دهنده فرسودگی بیشتر است. رستمی ( می6)درجه ای از هرگز)صفر( تا همیشه 7ناکارآمدی تحصیلی را در طیف 
( روایی عاملی، همگرا و واگرای پرسشنامه را در نمونه دانشجویان به تأیید رساندند. آنان اعتبار پرسشنامه را نیز با محاسبه 1390و همکاران)

های پرسشنامه گزارش کردند. در پژوهش حاضر اعتبار خرده مقیاس 89/0تا  67/0و  90/0تا  84/0آزمایی به ترتیب از  آلفای کرونباخ و باز
 بدست آمد. 82/0و اعتبار کل برابر با  83/0تا  78/0فرسودگی تحصیلی از 

عبارت  25( تدوین شده است. نسخه اصلی این مقیاس دارای 1982این مقیاس توسط جونز و رودوالت )( مقیاس خودناتوان سازی: 3
درجه ای از کامالً موافق تا کامالً مخالف می سنجد. سه خرده مقیاس خلق  5ایش افراد به خودناتوان سازی را در طیف است که میزان گر

منفی، تالش و عذر تراشی مورد ارزیابی قرار می گیرند و از ترکیب آنها خودناتوان سازی رفتاری، ادعایی و کلی برای هر نفر محاسبه می 
عبارت و سه خرده مقیاس را در نمونه  23( در بررسی اعتبار و روایی این مقیاس، ساختاری متشکل از  1388گردد. حیدری و همکاران)

 در تغییر بود. 72/0تا  65/0ایرانی به دست آوردند. اعتبار خرده مقیاس های خودناتوان سازی در مطالعه حاضر از 

 اجرا  شیوه
باط با اهداف پژوهش و همچنین تاکید بر محرمانه ماندن اطالعات، پرسشنامه ها به بعد از انتخاب گروه نمونه و ارئه توضیحاتی در ارت

صورت گروهی و توسط پژوهشگران در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت. در ادامه داده های به دست آمده گردآوری و تجزیه و تحلیل 
ن و مدل سازی ساختاری استفاده شد. تحلیل ها با نرم شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی، همبستگی پیرسو

 اجرا شد. AMOS.20و  SPSS.22افزارهای از نرم افزار 
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(57/2- )16/0-  

 

 

35/0=2R 

 

 

(44/6- )43/0-  

 

 

(66/4- )36/0-  

 

 

(52/2 )19/0  

 

 

(29/3)20/0  

 

 (15/4- )32/0-  

 

 

خطا

1 

خطا

1 

0/48** 

 

 

 خستگی

 بی عالقگی

 ناکارآمدی

 تالش

 عذرتراشی

 خلق منفی

عزت نفس 
خطا تحصیلی

1 

17/0=2R 

 

 

03/0=2R 

 

 

29/0=2R 

 

 

(04/2)17/0  

 

 

(78/3- )30/0-  

 

 

(82/1)12/0  

 

 

(35/5- )34/0-  

 

 

0/35** 

 

 

0/45** 

 

 

12/0=2R 

 

 

13/0=2R 

 

 

(44/4- )34/0-  

 

 

 جینتا

پس از غربالگری داده ها و حذف دورافتاده ها، جایگزینی مقادیر گمشده با میانگین و شناساایی و حاذف پارت هاای تاک متغیاره و 
اسمیرنوف مورد تأیید قرار گرفت. شاخص های توصیفی متغیرها و ضارایب همبساتگی -الموگروفچندمتغیره، نرمال بودن توزیع با آزمون ک

 ارائه شده است. 1در جدول 

 
 1جدول

 ناتوان سازی و فرسودگی تحصیلی های توصیفی و ماتریس همبستگی عزت نفس، ابعاد خودشاخص
 M SD 1 2 3 4 5 6 7 متغیرها

       - 11/2 54/5 تحصیلی عزت نفس .1

      - -36/0** 85/6 85/32 لق منفیخ .2

     - -07/0 17/0* 69/4 23/20 تالش .3

    - -004/0 -33/0** -34/0** 09/5 07/29 عذرتراشی .4

   - 33/0** 22/0** -37/0** -46/0** 78/3 81/14 خستگی تحصیلی .5

  - 57/0** 32/0** 09/0 -18/0* -36/0** 41/3 19/12 بی عالقگی تحصیلی .6

 - 45/0** 60/0** 22/0** 42/0** -19/0* -49/0** 86/3 34/16 صیلیناکارآمدی تح .7
      *P 05/0≥  

 
**P 01/0≥  

در ادامه روابط میان متغیرهای پژوهش بر اساس مبانی نظری در قالب تحلیل مسیر و با روش بیشینه درسات نماایی بارآورد گردیاد. 
برآورد کوواریانس خطای متغیرهای وابسته مادل اصاالح شاده باه شارح پس از اعمال اصالحات، مشتمل بر حذف مسیرهای غیرمعنادار و 

 مورد برازش قرار گرفت. 1شکل 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 و فرسودگی تحصیلی خودناتوان سازی ،عزت نفس ساختاری رابطه. مدل 1شکل 

 =df2 ،89/0= AGFI ،97/0/ =92/1بررسی شاخص های برازندگی نشان از برازش مناسب مدل اصاالح شاده باا داده هاا داشات)
GFI ،98/0= CFI ،95/0= NFI ،07/0=RMSEA  .) ،بای عالقگای و ناکارآمادی بررسی نتایج نشان داد که عزت نفس بر ابعاد خستگی
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تحصیلی اثر مستقیم، منفی و معناداری دارد. اثر غیرمستقیم عزت نفس بر خستگی تحصیلی به واساطه خلاق منفای، تاالش و عذرتالشای 
منفی و معنادار، بر ناکارآمدی تحصیلی نیز به واسطه تالش مثبت و معنادار و بر بی عالقگی تحصیلی نیز باه واساطه عذرتالشای منفای و 
معنادار است. بررسی اثرات کل نیز گویای آن بود که عزت نفس بر ناکارآمدی تحصیلی بیشترین اثر و بر بی عالقگی کمترین اثرات کال را 

سایر نتایج نشان دهنده آن است که میزان واریانس تبیین شده متغیرهای وابسته خستگی، بی عالقگی و ناکارآمدی تحصیلی بر حسب  دارد.

 .باشدمی 35/0و  17/0، 29/0ی به ترتیب ناتوان ساز ی و ابعاد خودعزت نفس تحصیل

 بحث

رت سازی صوبه واسطه ابعاد خودناتواناین پژوهش با هدف بررسی نقش عزت نفس تحصیلی در فرسودگی تحصیلی دانشجویان 
دبیات ذرتراشی دارد. این یافته با اعزت نفس تحصیلی اثرات مستقیم معناداری بر خلق منفی، تالش و ع گرفت. نتایج پژوهش نشان داد

سازی سپری برای ن باورند که راهبردهای خودناتوان( بر ای1978) سازی همخوانی دارد. برگالس و جونزپژوهشی در زمینه خودناتوان
وعی وجود دارد و الوق های قریبهایی که شکستپایین از این راهبردها در موقعیتمحافظت از عزت نفس هستند و افراد دارای عزت نفس 

رسد دانشجویانی که عزت نفس تحصیلی باالتری دارند از راهبرد کنند. به نظر میدار کند، استفاده میرا خدشه ممکن است عزت نفس آنان
-ینظر مای برای بهبود عملکرد و در نتیجه حفظ عزت نفس در نند و اسناددهی به تالش را زمینهکتالش به میزان بیشتری استفاده می

 (. 1389، نیکنامو  )حسینیان گیرند. در مقابل اسناد به خلق منفی و اقدام به عذرتراشی در آنان کمتر است
سازی و های پژوهش حاضر نشان داد میان ابعاد خودناتوان( یافته1394) پور و همکاران( و سعدی2012) همسو با پژوهش آکین

کی از آن بود که خلق منفی تنها بر خستگی تحصیلی اثر مستقیم و معناداری دارد. تالش ها حاتحصیلی ارتباط وجود دارد. یافته فرسودگی
 آکین عالقگی تحصیلی معنادار است.مستقیم عذرتراشی نیز تنها بر بی نیز اثر مستقیم و معناداری بر خستگی و ناکارآمدی تحصیلی دارد. اثر

ثبت و زدایی و فقدان کفایت شخصی در دانشجویان رابطه مهیجانی، شخصیتخستگی  سازی با( در پژوهشی نشان داد خودناتوان2012)
عالقگی تحصیلی بر حسب ( نیز نشان دادند خستگی تحصیلی و بی1394) پور و همکارانکند. سعدیبینی میمعناداری دارد و آن را پیش

سازی فرسودگی تحصیلی بر حسب خودناتواننهایت سازی رفتاری و عذرتراشی و در کارآمدی تحصیلی بر حسب خودناتوانخلق منفی، نا
 رفتاری قابل تبیین است. 

های پژوهش نشان دهنده آن بود که اثرات مستقیم و غیرمستقیم عزت نفس تحصیلی بر فرسودگی تحصیلی معنادار است. سایر یافته
تواند با کاهش میزان ابعاد مرتبط با تحصیل میفرد در  رسد عزت نفس تحصیلی به عنوان میزان احساس ارزشمندی و مقبولیتبه نظر می

فرسودگی تحصیلی یا خستگی ذهنی و هیجانی حاصل از منابع فشارزای محیط تحصیل خلق منفی و عذرتراشی و نیز افزایش میزان تالش، 
از سوی دیگر ویان کاهش دهد. از قبیل فشار و محدودیت زمانی و فقدان منابع الزم برای انجام دادن وظایف و تکالیف محوله را در دانشج

به عبارت دیگر تالش برای حفظ عزت نفس از شود. ردهای خودناتوان ساز در افراد میعزت نفس تحصیلی پایین منجر به کاربرد راهب
قائل شدن  رغبتی و اهمیتداشتن خلق منفی یا تأثیر پذیری از عوامل مخل پیرامونی، بیساز از قبیل طریق کاربرد راهبردهای خودناتوان

رآمدی عالقگی و ناکابه خستگی، بی ساز و ادعای وجود حاالت روانی مخل عملکرد اثربخشحساسات منفی، رفتارهای خودناتوانبرای ا
 شود.تحصیلی دانشجویان منتهی می

لی و نفس تحصی نتایج این پژوهش همچنین گویای آن بود که میزان واریانس تبیین شده فرسودگی تحصیلی بر حسب عزت 
بینی شده در این شی از متغیرهایی خارج از مدل پیشسازی در سطح متوسط و کمتر قرار دارد و بخش عمده این تغییرات ناخودناتوان

اشتیاقی نسبت به دارند، معموالً عالیمی مانند بی ( بر این باور است که دانشجویانی که فرسودگی تحصیلی1388) پژوهش است. نعامی
-معنایی در فعالیتهای کالسی، احساس بیهای درس، مشارکت نکردن در فعالیتانی در ادامه حضور مستمر در کالستومطالب درسی، نا

کیفیت  خود نشان دادکنند. وی در پژوهش در نهایت افت تحصیلی را تجربه میهای درسی و احساس ناتوانی در فراگیری مطالب درسی و 
و با فرسودگی تحصیلی دانشجویان در ارتباط است. بر اساس آنچه مورد بحث قرار گرفت و با توجه دانشج –تجارب یادگیری و رابطه استاد 

هایی با در نظر گرفتن متغیرهای روانشناختی و د تحصیلی دانشجویان، انجام پژوهشبه اهمیت فرسودگی تحصیلی در تعیین عملکر
  گردد.وهشگران آتی پیشنهاد میتحصیلی دیگر در ارتباط با فرسودگی تحصیلی دانشجویان، به پژ

-دن نمونه مورد بررسی اسن که تعمیم یافتهاستفاده از ابزارهای خودگزارشی و محدود بو های پژوهش حاضریکی دیگر ار محدودیت

عزت  برای حفظای ساز زمینهاستفاده از راهبردهای خودناتوان از آنجا که سازد.های پژوهش را به سایر دانشجویان با محدودیت مواجه می
-فاده از راهبردهای خودناتوانتوان میزان استارتقای سطح عزت نفس دانشجویان میرسد با ایجاد زمینه برای نفس در افراد است به نظر می

 ساز و به تبع آن فرسودگی تحصیلی را در آنان کاهش داد. 
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