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  چکیده
 حاکم جو اساس بر تحصیلی فرسودگی ساختاري مدل ارائه پژوهش این هدف
 متوسطه آموزاندانش اجتماعی حمایت و تحصیلی خودکارآمدي مدرسه، بر

 جامعه و همبستگی روش به توصیفی نوع از پژوهش ،است لرستان استان
 اول دوره متوسطه طعمق پسر و دختر آموزاندانش کلیه شامل پژوهش آماري

 گیرينمونه روش طریق از که باشندمی نفر) 128163( لرستان استان دوم و
 400 کوکران فرمول از استفاده با نمونه حجم و شدند انتخاب ايطبقه تصادفی

 فرسودگی هاينامهپرسش از تحقیق متغیرهاي سنجش براي .شد انتخاب نفر
 خودکارآمدي )،1986( فیلیپس اجتماعی حمایت )،1978( 1برسوه تحصیلی
 کرافت و هالپین مدارس بر حاکم جو و )1999( مورگان و جیک تحصیلی
 2ساختاري معادله مدل و t آزمون از هاداده تحلیل و تجزیه براي شد. استفاده
 در فرضی متغیرهاي اساس بر مدل برازش تعیین جهت گردید. استفاده
 و خود هايمؤلفه با متغیرها رابطه ابتدا ،Lisrel افزارنرم از استفاده با پژوهش
 آن هايمؤلفه و تحصیلی فرسودگی با آنها هايمؤلفه و متغیرها رابطه سپس
 مدل داد نشان نتایج مطالعه، مورد هايیهفرض با هماهنگ .ندشد بررسی

 93 (برازش دارد خوبی برازش داراي تحصیلی فرسودگی براي شده بینییشپ
 فرسودگی و مدرسه بر حاکم جو بین که داد نشان تایجن همچنین ؛)97 تا

 فرسودگی و خودکارآمدي بین ؛دارد وجود معناداري و منفی رابطه تحصیلی
 فرسودگی و اجتماعی حمایت بین دارد، وجود معناداري منفی رابطه تحصیلی
 در تحصیلی فرسودگی که داد نشان نتایج ؛دارد وجود معناداري منفی رابطه
 يهادوره در فرسودگی بین معناداري تفاوت و است دختران از ربیشت پسران

  ندارد. وجود دوم و اول متوسطه تحصیلی
  

  کلیدي واژگان
  .اجتماعی حمایت خودکارآمدي، مدرسه، بر حاکم جو تحصیلی، یفرسودگ

                                                
1. Borso 
2. Structural Equation Modeling (SEM) 

Abstract 
This study aims to provide an academic burnout structural 
model based on school atmosphere, educational self-
efficiencry and social support of students of high schools 
of lorestan province. The study method is coordinoated 
descriptive method and the study population includes all 
of the girl and boy students of the first and second level of 
high schools of lorestan prorince during 94-95 education-
al year (128163 members) selected by classified rondom 
sampling. The sample, selected by kocran formula, in-
cludes 400 members. To measure the resarch variables, 
academic burnout questionnaires (Borso, 1974), philips' 
social support (1986), Jick and Mdgan’s educational self-
efficincy (1990) and atmosphere of Halpean and ctaft 
were applied. To analyze the data, t-test and SEML struc-
tural equation model were applred. To determine the 
model fitness base on proposed variables in this study, by 
Lisrel software, at first variable's relationship with its 
factors, and then the variable relationship and factors with 
academic burnout and its factors were investigated. In 
accordance with studied theories, results showed that 
expected model has a good fitness for academic burnout 
(fitness between 93 to 97). Also the results showed that 
there is a meaningful and negative relationship between 
atmosphere and academic burnout. There is a meaningful 
and negative relationship between self-efficiency and 
academic burnout. There is a negative and significant 
relationship between academic burnout and social sup-
port. The results showed that academic burnout is more 
frequent in boys than girls. There is no significant differ-
ence between first and second levels of high school re-
garding academic burnout. 
 
Keywords 
Academic Burnout, Atmosphere on the School, Self-
Efficiienncy, Social Support. 
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  مقدمه
 به یادگیرندگان کار محل عنوانبه آموزشی هايمکان
 هايموقعیت در گانیادگیرند چند هر د،آینمی حساب
 دیدگاه از اما ؛کنندنمی کار کارمند عنوانبه آموزشی
 توانمی را هاآن درسی و آموزشی هايفعالیت شناختی،روان
 و آرو -  (سالمال گرفت نظر در »کار« یک عنوانبه

 سال همکاران، و بهروزي از نقل به ؛2008 ،١همکاران
 عنوانبه آموزشی هايموقعیت در فرسودگی ).1391
 تحصیلی الزامات و تقاضا دلیل به خستگی احساس

 نسبت عالقه بدون و بدبینانه حس یک داشتن )،٢خستگی(
 احساس نیز و )٣عالقگیبی( درسی تکالیف و مطالب به

 تحصیلی و درسی امور در ضعیف شخصی پیشرفت
 (ژانگ شودمی تعریف )٤یافتهکاهش شخصی خودکارآمدي(
 .)1391 همکاران، و بهروزي از قلن به ؛2007 :٥همکاران و
 هايتحلیل انجام و موجود تجربی و نظري مبانی اساس بر

 .2 اجتماعی حمایت .1 ریمتغ سه اکتشافی عاملی
 تنها مدرسه بر حاکم جو .3 تحصیلی خودکارآمدي

 از باالیی صد در اندتوانسته تاکنون که هستند هاییعامل
 یکل طوربه د.نکن ینیبشیپ را فرسودگی کل واریانس
 دسته دو به تحصیلی فرسودگی کننده ینیبشیپ متغیرهاي
 در شوند.می تقسیم بیرونی متغیرهاي و درونی متغیرهاي

 یک از فرسودگی حیطه در شدهانجام هايپژوهش اکثر
 ینیبشیپ براي بیرونی) یا درونی یعنی( رهایمتغ این از دسته

 پژوهش این در اما است؛ شده استفاده تحصیلی فرسودگی
 خودکارآمدي متغیر شد. خواهند آزمون متغیر نوع دو هر
 فرسودگی کننده ینیبشیپ درونی متغیرهاي از یکی

 تیحما و مدرسه بر حاکم جو يرهایمتغ و تحصیلی
 نندهک ینیبشیپ بیرونی متغیرهاي از دو هر اجتماعی
 ساختار عامل سه این ینابراین ،هستند تحصیلی فرسودگی
 يرهایمتغ از یکی جمله از ؛بردارند در را تحصیلی فرسودگی

 .است یاجتماع حمایت تحصیلی، فرسودگی بر اثرگذار مهم
 دیگران با ارتباط کیفیت و قابلیت اجتماعی تیحما از منظور
 حمایت .ندکنیم فراهم لزوم مواقع در را منابعی که است

                                                
1. Salmela-Aro 
2. Exhaustion 
3. Cynicism 
4. Reduced Personal Efficacy 
5. Zhang 

 خود ایجاد سبب که است دوجانبه کمک یک اجتماعی
 حرمت و عشق احساس ،٧پذیريشتنیخو ،٦مثبت پنداره
 خود فرصت فرد، به موارد این همه در و شودمی ٨نفس

 وجود زیادي، يهاپژوهش دهد.می را رشد و شکوفایی
 و روان سالمت به را بلندمدت راتیتأث با اجتماعی حمایت
 را اجتماعی حمایت کمبود و بهتر عملکرد اساس بر تندرستی

 اندکرده اثبات پایین ٩جسمانی سالمت و روان سالمت با
 همکاران) و بهروزي از نقل به ؛2002 ،١٠همکاران و (هوگان
 سالمت، بر اجتماعی حمایت تأثیر چگونگی ةدربار محققان

 ارائه را ١٢مستقیم) تأثیر (فرضیه و ١١سپر) فرضیه( نظر دو
 به توجه با اجتماعی حمایت متغیر اساس، این بر اند.هکرد

 تأثیر از جلوگیري براي سپر یک عنوانبه اشاثرگذاري
 مورد پژوهش این در فرسودگی از پیشگیري و هااسترس
 از پیش یا گذشته ۀده یک طول در .است گرفته قرار توجه
 ةدیپد تبیین براي را خودکارآمدي پژوهشگران، ،آن

 ،١٣همکاران و شائوفلی( اندداده قرار استفاده ردمو فرسودگی
 )1391 همکاران، و حیاتی از نقل به ؛1977 بندورا، ؛1993

 شانیهاییتوانا ةدربار افراد قضاوت عنوانبه را خودکارآمدي
 دستیابی براي الزم عمل هايدوره اعمال و سازماندهی در
 دانب این است. کرده تعریف عملکرد ةشد طراحی انواع به

 عملکرد قوي بینیپیش یک خودکارآمدي که معناست
 اشاره نهایت در سازه این تعاریف و است متعاقب ايوظیفه
 از خاص وظیفه یک به توجه با شخص یک که آنچه به دارد

 دیگر، تعاریفی به بنا کند.می ادراك خود هايتوانایی
 یتموفق با را کاري تواندمی که فرد باور این به خودکارآمدي

 سیف، از نقل به ؛2004 ،وولفلک( دارد اشاره دهد، انجام
 در يکارآمد انتظارات )1977 ،١٤بندورا( نظر طبق بر )2010
 وي عالوهبه .اندداشته کنندهنییتع نقش ،هاتیفعال انتخاب
 خودکارآمدي باورهاي تعیین به که تجربیاتی از دسته چهار
 شامل که ،15لطتس تجربه .1 داد: تشخیص را شوندمی منجر

                                                
6. Positive Self -Control 
7. Self-Acceptance 
8. Self–Regard 
9. Mental And Physical Health 
10. Hogan Etal 
11. Bufferig Hypothesis 
12. Direct Effect Hypothesis 
13. Shayvfly Et.Al 
14. Bandura 
15. Mastery Experience   
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 خاص فعالیتی یا تکالیف در شکست و موفقیت از فرد الگوي
 عملکرد حصول ةمشاهد ای جانشینی یادگیري .2 است،

 عدم یا تشویق شامل اجتماعی، يمتقاعدساز .3 دیگران،
 است، خاص فعالیتی درگیر که یهنگام در فرد که تشویقی

 شامل ی،فیزیولوژیک يهاواکنش و حالت .4 کند،می افتیدر
 برخی نامطلوب یا مطلوب هیجانی و فیزیکی احساسات

 حاالت و فرسودگی بین ۀرابط توصیف با پیشین پژوهشگران
 به را فرسودگی و خودکارآمدي بین ۀرابط فیزیولوژیکی

 ،1993 ،٢هالستن ؛1993 ،1992 ،١چرنیس( اندرسانده اثبات
 که افرادي که داشتند بیان هاآن ).1993 فریدي، و هابفول

 دچار یسادگبه ندارند خودکارآمدي)( تسلطی حس هیچ
 سازگاري توان فاقد معمول طور به و شوندمی فرسودگی

 طول در شغلی فرسودگی درباره که یقاتیتحق در هستند.
 ،پژوهشگران ،شده انجام ،آن از پیش یا گذشته ۀده یک

 استفاده فرسودگی ةدیپد تبیین براي را خودکارآمدي
 با انسان تعامل آن در که ییهاسازمان از یکی .انددهکر

 که است پرورش و آموزش نظام است، گسترده محیط،
 و حساس تربیتی نقش آن در معلمان ژهیوبه و مدارس
 يامدرسه از انتقال هنگام ،باتجربه معلمان دارند. یتیبااهم
 قدم ياتازه محیط به کنندیم احساس اغلب دیگر مدرسه به
 دارد، آشکاري يهاتفاوت قبلی يهاطیمح با هک گذارندیم

 3مدرسه یسازمان جو شودمی احساسی چنین موجب آنچه
 بر که است مهمی عوامل از یکی مدرسه یسازمان جو است.
 مدارس در آموزاندانش و معلمان آموزشی، کارکنان روابط
 یا خصوصیات حاالت، مجموعه و دارد ینشدن انکار اثر

 در را آموزشی محیط یا مدرسه رب حاکم هايویژگی
 است ممکن جو این )1378 کمالی، میر از نقل (به ردیگیبرم

 یا آورترس ،اعتماد قابل سرد، یا گرم را مدرسه محیط
 تمایز سبب و سازد بازدارنده یا کنندهلیتسه ،بخشنانیاطم
 که است معتقد نیز 4هالپین شود. یکدیگر از مشابه مدرسه دو
 سالم جو است. مدرسه شخصیت همان درسهم سازمانی جو
 مثبت اثر معلمان ياحرفه روابط بر است ممکن مطلوب و

 به معلمان بین نزدیکی و صمیمانه ارتباط و باشد داشته

                                                
1. Chrnys 
2. Halsten etal 
3. School Organizational climate 
4. Halpin 

 ممکن ناسالم و نامطلوب یجوسازمان ،برعکس و آورد وجود
 و آورد وجود به استرس و سوءظن از سرشار محیطی است

 مواجه شکست با را گروهی و مشارکتی مدیریت هرگونه
 وضعیت و نوع ماهیت، از ناشی شدید هاياسترس کند.

 شودمی منجر کارکنان در حالتی پیدایش به کار، نامناسب
 توجه با .)1382 کول، شیر از نقل (به دارد نام فرسودگی که
 بر حاکم وج بین رابطه مطالعه این در شده یاد مطالب به

 و اجتماعی حمایت و تحصیلی يخودکارآمد مدرسه،
 بررسی انآموزدانش تحصیلی فرسودگی با آنها هايمولفه
  .شودمی
  

  تحقیق روش
 ساختاري مدل ارائه ،حاضر پژوهش هدف اینکه به توجه با

 مدرسه، بر حاکم جو اساس بر تحصیلی فرسودگی
 متوسطه انآموزدانش اجتماعی حمایت و خودکارآمدي

 نوع از هدف نظر از تحقیق روش است، لرستان استان
 در سعی اینکه دلیل به روش نظر از و کاربردي تحقیقات
 دارد را یبررس مورد يرهایمتغ بین موجود روابط تبیین

 کلیه شامل آماري جامعه .است همبستگی -توصیفی
 بود نفر 128163 تعداد به دوم و اول متوسطه انآموزدانش
 نفر 400 تعداد ايطبقه تصادفی گیرينمونه روش به که

 از هاداده يگردآور جهت تحقیق این در شدند. انتخاب
 براي استفاده مورد يهانامهپرسش .شد استفاده نامهپرسش
 بودند عبارت هاداده يگردآور و تحقیق يرهایمتغ سنجش

 .2 )1978( برسو تحصیلی فرسودگی نامهپرسش .1 از:
 .3 )1986( همکاران و واکس اجتماعی حمایت نامهپرسش
 .- 4)1999( همکاران و جینگ خودکارآمدي نامهپرسش
  .)1963( کرافت و هالپین یسازمان جو نامهپرسش

 نامهپرسش از تحصیلی فرسودگی میزان بررسی براي
 گرگري، بدري توسط ایران در که )1978( برسو استاندارد
 را نامهپرسش پایایی ،شد استفاده است شده هنجار رحیم

 حیطه سه براي 0 /75 و 70/0،80/0 رتیبت به آن سازندگان
 نعامی تحقیق در اند.کرده محاسبه تحصیلی فرسودگی

 تحصیلی خستگی براي نامهپرسش این پایایی )1388(
 يناکارآمد براي و 82/0 تحصیلی عالقگیبی براي 79/0

 ییابرقو عزیري پژوهش در آمد. دست به 75/0 تحصیلی
 نامهپرسش کل براي هشد محاسبه کرونباخ آلفاي )1389(

 و بدبینی هیجانی، خستگی يهاطهیح براي و 85/0
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 دست به 66/0 و 77/0،82/0 ترتیب به درسی يناکارآمد
 نامهپرسش از اجتماعی حمایت يریگاندازه يبرا آمد.

 یلیامز و تامپسون هالی، فیلیپس، واکس، اجتماعی حمایت

 مديخودکارآ يریگاندازه يبرا .شد استفاده )1986(
 توسط که )1999( مورگان و جینک نامهپرسش از آموزدانش
 )1391( شافی پور اسدي بنی و )2012( ثمیریها

 یسازمان جو يریگاندازه يبرا شد. استفاده شدههنجاریابی
 توسط که کرافت و هالپین )ocdq( نامهپرسش مدرسه
  .شد استفاده ،شده هنجاریابی )1377( اجاقی

 نامهپرسش :يریگاندازه زارهاياب پایایی و روایی
 صدم 90 ییدانشجو نمونه پایایی اجتماعی حمایت
 ؛همکاران) و قوام (ابراهیمی صدم /70 يآموزدانش
 آموزدانش تحصیلی خودکارآمدي خودکارآمدي: نامهپرسش
 78 استعداد صدم، /66 کوشش صدم، /82 کرونباخ آلفاي
 ضریب :جوسازمانی نامهپرسش ؛صدم /70 بافت و صدم
 همسانی و ثبات دهندهنشان صدم /82 برابر کرونباخ آلفاي
 ییایپا )1389 ساعتچی، از نقل (به نامهپرسش درونی
 ییایپا ،صدم 98,4 )یسازمان (جو حاکم جو نامهپرسش
 98,2 اجتماعی حمایت صدم، 98,2 خودکارآمدي نامهپرسش
 دست نمونه این در صدم 62,7 تحصیلی فرسودگی و صدم
  .است

  
  تحقیق يهاافتهی
 ضرایب به مربوط هايیافته ابتدا پژوهش این در

 هايشاخص سپس و تحقیق منغیرهاي استاندارد
 ارائه متغیرها تفکیک به عاملی تحلیل برازندگی

  شوند.می

 شده استاندارد ضریب )،1 شماره (جدول به توجه با-
 ضریب .است -34/0 یفرسودگ و مشغول رفتار متغیر دو بین
 دهدیم نشان )2 از (بیشتر 2,43 متغیر دو این بین ناداريمع

 و رد صفر فرض بنابراین .باشدیم معنادار رابطه این که
 و رفتارمشغول بین که معنا این به .شودیم تائید یک فرض

 دارد، وجود يدارامعن و منفی رابطه تحصیلی فرسودگی
 .است 32/0 فرسودگی و ناکام رفتار متغیر دو نیچنهم

 نشان )2 از (بیشتر 2,77 متغیر دو این بین معناداري ضریب
 و رد صفر فرض بنابراین است؛ معنادار رابطه این که دهدیم

 و ناکام رفتار بین که معنا این به ؛شودیم تائید یک فرض
  دارد. وجود يدارمعنا و مثبت رابطه تحصیلی فرسودگی
 .است -37/0 یفرسودگ و ناکام رفتار متغیر دو نیهمچن
 نشان )2 از (بیشتر 3,53 متغیر دو این بین معناداري ضریب

 و رد صفر فرض بنابراین است؛ معنادار رابطه این که دهدیم
 صمیمی رفتار بین که معنا این به ؛دشویم تائید یک فرض

  دارد. وجود يدارمعنا و منفی رابطه تحصیلی فرسودگی و
 .است -42/0 فرسودگی و حمایتی رفتار متغیر دو بین
 نشان )2 از (بیشتر 5,43 متغیر دو این بین معناداري ضریب

 و رد صفر فرض بنابراین است؛ معنادار رابطه این که دهدیم
 و حمایتی رفتار بین که معنا این به ؛شودیم تائید یک فرض

 در و دارد وجود يدارمعنا و منفی رابطه تحصیلی فرسودگی
 - 32/0 فرسودگی و دستوري رفتار متغیر دو بین نهایت
 )2 از (بیشتر 4,32 متغیر دو این بین معناداري ضریب .است
 فرض بنابراین است؛ معنادار رابطه این که دهدیم نشان
 رفتار بین که معنا این به ؛شودیم تائید یک رضف و رد صفر

 وجود يدارامعن و منفی رابطه تحصیلی فرسودگی و دستوري
  دارد.

  

 فرضیات) رد یا تائید( اريمعناد اعداد و استاندارد ضرایب نتایج .1 جدول
 فرضیه رد یا تائید (tvalues) معناداري اعداد استانداردشده ضریب به از فرضیه

 تائید 2,43 - 34/0 تحصیلی فرسودگی  مشغول رفتار 1

 تائید 3,53 32/0 تحصیلی فرسودگی  ناکام رفتار 2

 تائید 2,77 - 37/0 تحصیلی فرسودگی  صمیمی رفتار 3

 تائید  5,43 - 42/0 تحصیلی رسودگیف  حمایتی رفتار  4

 تائید  4,32 - 32/0 تحصیلی فرسودگی  دستوري رفتار  5
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 نشان )2 شماره (جدول در که برازندگی يهاشاخص
 با نظر مورد مدل برازندگی بررسی منظور به ،اندشده داده
 میانگین خطاي ریشه شاخص .رودیم کار به هاداده

 کمتر یا 05/0 با برابر خوب يهامدل براي تقریب مجذورات
 ،باشد بیشتر یا 1/0 آنها شاخص این که ییهامدل است.
 فاصله توانیم شاخص این براي دارند. ضعیفی برازش
 فاصله پایین حد که است آن آلایده vn; محاسبه اعتماد
 خیلی آن باالیی حد و باشد صفر به نزدیک خیلی اعتماد
 میانگین شهیر ،شودیم مشاهده که طورهمان نباشد. بزرگ
 046/0 مدل این )RMSEA( يبرآورد خطاي مربعات
  دارد. قرار مناسبی وضعیت در گفت نتوایم که است

 شاخص و )GFI( برازش نیکویی شاخص هرچه -
 ،باشد ترکینزد یک به )AGFI( شدهلیتعد برازش نیکویی
 شاخص دو این مدل در دارد. بهتري برازش هاداده با مدل
 برازش دهندهنشان که 90/0 و 94/0 با برابرند ترتیب به

  است. مدل خوب
 شده استاندارد ضریب )،3 شماره (جدول به توجه با -

 ضریب .است -47/0 فرسودگی و کوشش متغیر دو بین

                                                
1. Root Mean Square Error of Approximation 
2. Goodness-of-Fit Index(GFI) 
3. Adjusted Goodness-of-Fit Index(AGFI) 

 دهدمی نشان )2 از (بیشتر 14/3 متغیر دو این بین معناداري
 فرض و رد صفر فرض بنابراین است؛ معنادار رابطه این که
 بین معنی احساس بین که معنا این به ؛شودمی تائید یک

 وجود يدارمعنا و منفی رابطه تحصیلی ودگیفرس و کوشش
 .است -36/0 فرسودگی و استعداد متغیر دو چنینهم .دارد

 نشان )2 از (بیشتر 5,43 متغیر دو این بین معناداري ضریب
 و رد صفر فرض بنابراین است؛ معنادار رابطه این که دهدمی

 معنی احساس بین که معنا این به ؛شودمی تائید یک فرض
 يدارمعناو منفی رابطه تحصیلی فرسودگی و ستعدادا بین
 که داد نشان حاضر تحقیق نتایج عالوه به .دارد وجود
 ضریب .است -41/0 فرسودگی و بافت متغیر دو چنینهم

 دهدمی نشان )2 از (بیشتر 4,12 متغیر دو این بین معناداري
 فرض و رد صفر فرض بنابراین است؛ معنادار رابطه این که
 فرسودگی و بافت بین که معنا این به ؛شودمی یدتائ یک

  دارد. وجود يدارمعنا و منفی رابطه تحصیلی
 نشان )4 شماره (جدول در که برازندگی هايشاخص

 با موردنظر مدل برازندگی بررسی منظور به ،اندشده داده

  .رودیم کار به هاداده
 براي تقریب مجذورات میانگین خطاي ریشه شاخص -
 که ییهامدل است. کمتر یا 05/0 با برابر خوب يهامدل
 دارند. ضعیفی برازش باشد بیشتر یا 1/0 آنها شاخص این
 د.کر محاسبه اعتماد فاصله توانیم شاخص این براي

 برازندگی يهاشاخص :2 جدول
  مقدار  شاخص
 يبرآورد خطاي مربعات میانگین ریشه

)1RMSEA(  
002/0  

2GFI(  94/0( برازش نیکوئی شاخص  
3AGFI(  90/0( شدهلیتعد برازش نیکوئی شاخص  

 )هاهفرضی رد یا تائید( معناداري اعداد و استاندارد یبضرا نتایج .3 جدول

 فرضیه رد یا تائید (tvalues) معناداري اعداد استانداردشده ضریب به از فرضیه

 تائید 3,14 - 47/0 تحصیلی فرسودگی  کوشش 1

 تائید 5,43 - 36/0 تحصیلی فرسودگی  استعداد 2

 تائید 4,12 - 41/0 تحصیلی فرسودگی  بافت 3

 تأییدي عاملی تحلیل برازندگی هايشاخص .4 جدول
  مقدار  شاخص
 يبرآورد خطاي مربعات میانگین ریشه

(RMSEA)  
006/0  

97/0  (GFI) برازش نیکوئی شاخص  
93/0  (AGFI) شدهلیتعد برازش نیکوئی شاخص  
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 به نزدیک خیلی اعتماد فاصله پایین حد که است آن آلایده
 که طورهمان نباشد. بزرگ خیلی آن باالیی حد و باشد صفر

 يبرآورد خطاي مربعات میانگین شهیر شودیم مشاهده
)RMSEA( در گفت توانیم که است 006/0 مدل این 

  دارد. قرار مناسبی وضعیت
 وشاخص )GFI( برازش نیکویی شاخص هرچه -
 ،باشد ترکینزد یک به )AGFI( شدهلیتعد برازش نیکویی
 شاخص دو این مدل در دارد. بهتري برازش هاداده با مدل
 برازش دهندهنشان که 93/0 و 97/0 با برابرند ترتیب به

  است. مدل خوب
 استانداردشده ضریب )،5( شماره جدول به توجه با -
 .است - 48/0 فرسودگی و خودکارآمدي متغیر دو بین

 )2 از (بیشتر 14/3 متغیر دو این بین معناداري ضریب
 فرض بنابراین است؛ معنادار رابطه این که دهدمی نشان
 بین که معنا این به ؛شودمی تائید یک فرض و رد صفر
 و منفی رابطه تحصیلی فرسودگی و ارآمديخودک
 حمایت متغیر دو بین چنینهم .دارد وجود يدارمعنا

 بین معناداري ضریب است؛ - 42/0 فرسودگی و اجتماعی
 این که دهدمی نشان )2 از (بیشتر 5,43 متغیر دو این
 یک فرض و رد صفر فرض بنابراین است؛ معنادار رابطه
 بین معنی احساس بین هک معنا این به ؛شودمی تائید

 منفی رابطه تحصیلی فرسودگی و اجتماعی حمایت
 و سازمانی جو بین نهایت در .دارد وجود يدارمعناو

 مشاهده يدارمعنا و منفی رابطه نیز تحصیلی فرسودگی
 که آمد دست هب 4,12 آمدهدستبه تی عدد و )34/0( شد

  .است مدل يدارمعنا از حاکی
 نشان )6 شماره (جدول در که برازندگی هايشاخص

 با نظر مورد مدل برازندگی بررسی منظوربه ،اندشده داده
  .رودیم کار به هاداده

 تقریب مجذورات میانگین خطاي ریشه شاخص - 

 است. کمتر یا 05/0 با برابر خوب يهامدل براي
 برازش باشد بیشتر یا 1/0 آنها شاخص این که ییهامدل

 اعتماد فاصله توانیم شاخص این براي دارند. ضعیفی
 فاصله پایین حد که است آن آلایده نمود. محاسبه
 خیلی آن باالیی حد و باشد صفر به نزدیک خیلی داعتما
 شهیر شودیم مشاهده که طورهمان نباشد. بزرگ

 مدل این )RMSEA( يبرآورد خطاي مربعات میانگین
 قرار مناسبی وضعیت در گفت توانیم که است 033/0
  دارد.

 وشاخص )GFI( برازش نیکویی شاخص هرچه - 
 ترکینزد یک به )AGFI( شدهلیتعد برازش نیکویی
 دو این مدل در دارد. بهتري برازش هاداده با مدل ،باشد

 دهندهنشان که 95/0 و 91/0 با برابرند ترتیب به شاخص
  است. مدل خوب برازش
  

  بحث و يریگجهینت
 مدرسه، بر حاکم جو بین رابطه بررسی هدف با تحقیق این

 فرسودگی با اجتماعی حمایت و تحصیلی خودکارآمدي
 شدهانجام لرستان استان متوسطه انآموزنشدا تحصیلی

 رفتار مشغول، رفتار يهامؤلفه بین که داد نشان نتایج است.
 متغیر از دستوري رفتار و حمایتی رفتار صمیمی، رفتار ناکام،

 )هافرضیه رد یا تائید( معناداري اعداد و استاندارد ضرایب نتایج .5 جدول
 فرضیه رد یا تائید (t values) معناداري اعداد استانداردشده ضریب به از فرضیه

 تائید 3,14 - 48/0 تحصیلی فرسودگی  خودکارآمدي 1

 تائید 5,43 - 42/0 تحصیلی فرسودگی  اجتماعی حمایت 2

 تائید 4,12 - 34/0 تحصیلی فرسودگی  جوسازمانی 3

 يدییتأ عاملی تحلیل ازندگیبر هايشاخص .6 جدول
  مقدار  شاخص
 خطاي مربعات میانگین ریشه
  (RMSEA) يبرآورد

033/0  

  91/0  (GFI) برازش نیکوئی شاخص
 شدهلیتعد برازش نیکوئی شاخص

(AGFI)  
95/0  
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 منفی رابطه تحصیلی فرسودگی با مدرسه بر حاکم جو
 1 شماره جزئی فرضیه ترتیب ینا به که دارد وجود معناداري

 بین که داد نشان نتایج همچنین د.شومی تائید ژوهشپ
 با خودکارآمدي متغیر از بافت و استعداد کوشش، هايمؤلفه

 که دارد وجود معناداري منفی رابطه تحصیلی فرسودگی
  د.شومی تائید نیز تحقیق 2 شماره جزئی یهفرض ترتیب بدین

 و دوستان خانواده هايمؤلفه بین که داد نشان نتایج
 تحصیلی فرسودگی با اجتماعی حمایت یرمتغ از ایرینس

 یهفرض ترتیب بدین که دارد وجود معناداري منفی رابطه
 نشان جدول نتایج د.شومی تائید نیز یقتحق 3 شماره جزئی
 حمایت ،خودکارآمدي کلی متغیر سه بین که دهدمی

 با بینیشپ متغیرهاي عنوانبه حاکم جو و اجتماعی
 و منفی رابطه مالك متغیر عنوانبه تحصیلی فرسودگی
 نیز تحقیق کلی فرضیه ترتیب بدین که دارد وجود معناداري

 جو متغیر سه از آمدهدستبه هايشاخص .دشومی تائید
 اجتماعی حمایت و تحصیلی خودکارآمدي مدرسه، بر حاکم
 خوبی برازش از تحصیلی فرسودگی متغیر بینیپیش براي

 رابطه که داد نشان حاضر تحقیق نتایج .ندهست برخوردار

 تحصیلی فرسودگی و مدرسه بر حاکم جو بین يدارمعنا
   .است بوده -34/0 میزان به رابطه شدت و است داشته وجود

 جو که داد نشان یتحقیق در )1393( دوست خوشحال
 خستگی، آن، ابعاد و تحصیلی فرسودگی بر مدرسه
 .گذاردیم داريانمع تأثیر تحصیلی، ناکارآمدي و عالقگیبی

 عنوان با خود تحقیق در نیز )1394( پور یبهجت

 نتیجه این به چالوس شهرستان يهارستانیدب آموزاندانش
 آن، ابعاد و تحصیلی فرسودگی بر مدرسه جو« که رسید

 داريامعن تأثیر تحصیلی، ناکارآمدي و عالقگیبی خستگی،
 و سکاینزاکا والیکاین، -پیکااسکایت همچنین ».گذاردیم

 به وابستگی تأثیر بارهدر که پژوهشی در )2011( 1رایزین
 فرسودگی روي بحث براي درس کالس آزاد جو و مدرسه
 انجام لیتوانی کشور در دبیرستانی آموزاندانش در تحصیلی
 آنها از که متفاوتی گروه پنج که رسیدند نتیجه این به دادند
 آزاد جو و همدرس به شانوابستگی اساس بر آموزاندانش

                                                
1. Pilkauskaite, Valickiene, Zukauskiene and Raiz-
iene 

  = خی دو13/126 = درجه آزاديt 71=001/0= خطاي برآورد ریشه میانگین 046/0
 



 1397)، پاییز 22مجازي، سال ششم، شماره دوم (پیاپی پژوهشی، پژوهش در یادگیري آموزشگاهی و  –فصلنامه علمی  16

 

 لحاظ از بودند شده یمتقس بحث براي شاندرس کالس
 و مدرسه کارهاي به نسبت عالقگیبی مدرسه، در خستگی
 فرسودگی ۀمؤلف سه (یعنی مدرسه در ناکارآمدي احساس

 داشتند. تفاوت تحصیلی)
 متغیر دو بین که است این حاضر تحقیق دیگر نتایج از

 و دارد وجود منفی ابطهر تحصیلی فرسودگی و خودکارآمدي
 متغیر دو این بین معناداري ضریب .است -48/0 آن مقدار

 است؛ معنادار رابطه این که دهدمی نشان )2 از (بیشتر 14/3
 این به ؛شودمی تائید یک فرض و رد صفر فرض بنابراین
 منفی رابطه تحصیلی فرسودگی و خودکارآمدي بین که معنا
 تامیک، و (براورز شده انجام عاتمطال .دارد وجود داريامعن و

 که دارد آن از حکایت نیز )2000 همکاران، و ساالنوا ؛2000
 در است. تحصیلی فرسودگی ةکنند بینیپیش خودکارآمدي

 با ايمطالعه طی )2001( همکاران و گرو راستا؛ همین
 فشار و استرس بر خودکارآمدي گريمیانجی اثرات عنوان
 کارگرانی که رسیدند نتیجه این به ،کارگر 140 روي شغلی
 بیشتري هیجانی فرسودگی داشتند، پایینی خودکارآمدي که
 طی )2002( همکاران و اورز همچنین دادند. نشان را

 490 روي فرسودگی و خودکارآمدي عنوان با ايمطالعه
 با خودکارآمدي باورهاي که رسیدند تیجهن این به ،معلم
 موفقیت با و منفی طوربه هیجانی خستگی و زداییفردیت
 است. ارتباط در مثبت طوربه یافته تقلیل شخصی
 خودکارآمدي در که کسانی داد نشان نیز آنان هايبررسی
 دچار کمتري فرسودگی نشانگان به گرفتند باالتري نمره

 عنوان با مطالعه یک در نیز )2003( فریدمن شدند.
 به آموزگار 322 روي آموزش در فرسودگی و خودکارآمدي

 فرسودگی و خودکارآمدي بین که رسید نتیجه این
 و الینبرنیک هايبررسی دارد. وجود منفی همبستگی

 از نقل به 2005 ،همکاران و ساالنوا ،2003 ،1پینتریچ
 کارآمديخود با افراد که دارد آن از حکایت )1392 عظیمی،

  دهند.می نشان را باالتري تحصیلی مشغولیت باال
 و جسمانی حاالت و فرسودگی بین ۀرابط توصیف در

 بین ۀرابط قبلی پژوهشگران از برخی فیزیولوژیکی،
 (چرنیس، اندرسانده اثبات به را فرسودگی و خودکارآمدي

 ).1993 ،3فریدي و هابفال ؛1993 ،2هالستن ؛1993 ،1992
                                                
1. Linnenbrink & Pintrich 
2. Hallsten 

 (مثالً مهارت حس که افرادي اندداده نشان آنها
 معموالً و شوندمی فرسوده یراحتبه ندارند، خودکارآمدي)

 و شائوفلی ۀگفت به بنا دهند.می دست از را سازگاري ظرفیت
 گذشته، ۀده در )،2004 یانگ، از نقل به ؛1993( همکاران
 فرسودگی پدیده تبیین براي را خودکارآمدي نظریه محققان
 )1392( حیدري و مرزوقی پژوهش هايیافته .اندهبرد بکار
 فرسودگی کاهش موجب آموزشی عدالت بهبود که داد نشان

 عالقگیبی هیجانی، (خستگی مختلف ابعاد در تحصیلی
 تحقیق هايیافته د.شومی تحصیلی) ناکارآمدي و تحصیلی

 درمانی امید برنامه که داد نشان )1392( دیزج معیلیاس
 و یطورکلبه تحصیلی فرسودگی میزان کاهش باعث
 در تحصیلی ناکارآمدي و تحصیلی خستگی هايمؤلفه
 میزان کاهش به مربوط وي فرضیه .است شده آموزاندانش
 .نشد تائید تحصیلی عالقگیبی

 که اندکرده بیان )1986 و 1985( همکاران و ماسالخ
 نابرابري نقش و خودکارآمدي سطح نظیر درونی متغیرهاي
 باشند. اثرگذار ايحرفه فرسودگی بر توانندمی جنسیتی
 تحصیلی، یفرسودگ که است داده نشان )1991( کاسکه
 مانند آن پیامدهاي و تحصیلی هاياسترس بین ۀرابط

 افزایش را افسردگی و ترس احساس درد،دل سردرد،
 متغیر واردکردن با که اندداده نشان محققان این دهد.می

 و تحصیلی هاياسترس ۀرابط تحصیلی، فرسودگی
 ست.ا یافتهیشافزا معناداري طوربه آن پیامدهاي

 دو شده) استاندارد (ضریب همبستگی همچنین-
 ضریب .است -42/0 فرسودگی و اجتماعی یتمتغیرحما
 دهدمی نشان )2 از (بیشتر 5,43 متغیر دو این بین معناداري

 فرض و رد صفر فرض بنابراین است؛ معنادار رابطه این که
 و اجتماعی حمایت بین که معنا این به ؛شودمی تائید یک

 در دارد وجود يدارمعنا و منفی رابطه تحصیلی فرسودگی
 بینپیش متغیرهاي )2008( همکاران و الگا مدل

 اجتماعی حمایت شغلی، فشارزاهاي خودکارآمدي،
 40 سازگاري، راهبردهاي و شدهادراك استرس شده،ادراك
 مدل، این در کردند. تبیین را فرسودگی یانسوار از درصد

 شغلی فرسودگی بر ايحرفه استرس اثرگذاري چگونگی
 هشد بررسی الزاروس، استرس مدل به توجه با معلمان،

                                                                

3. Hobfoll & Freedy 
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 عوامل شده،ادراك اجتماعی حمایت نقش مدل، این است.
 استرس بر را فرد ةشدادراك شخصی منابع و شغلی فشارزاي
 مدل، این در کند.می بیان فرد زگاريسا مسائل و شدهادراك

 زیادي اهمیت شدهادراك استرس با فرد ۀمواج چگونگی
 پژوهش در )2006( 1وست ریچارد و کاشمن استفان دارد.
 نبود بیرونی، یراتتأث تکلیفی، بار اضافه نقش بررسی به خود
 رفتار و نگرش و روانی و جسمانی سالمت شخصی، شانگیز
 پرداختند. تحصیلی فرسودگی توضیح و تبیین براي استاد
 ةدربار خود پژوهش در )2009( بروس دیگر سوي از

 نتیجه تحصیلی فرسودگی از اجتناب و استرس شناسایی
 اجتماعی، حمایت نارسایی مانند متعددي عوامل که گرفت
 افراد شخصیتی هايویژگی و اندازه از یشب استرس

 هايیافته طبق شوند. تحصیلی فرسودگی باعث توانندمی
 تبعبه و ازاندازهیشب استرس که دانشجویانی پژوهش، این
 است ممکن کنندمی تجربه را تحصیلی فرسودگی ن،آ

 خود از را ذهنی و عاطفی جسمانی، ةهشداردهند عالئم
 در )2010( همکاران و لی ،این بر عالوه دهند. نشان

 در تحصیلی فرسودگی هايمرخنی بارهدر تحقیقی
 که رسیدند نتیجه این به ايکره نوجوانان و آموزاندانش

 اجتماعی حمایت متغیر با نزدیک طوربه تحصیلی فرسودگی
 فرسودگی بین که دریافتند همچنین آنها ؛است مرتبط

 (معکوس) منفی ۀرابط یک اجتماعی حمایت و تحصیلی
 باال، نفسعزت با آموزاندانش ،یگرد عبارتبه ؛دارد وجود

 تجربه آموزاندانش به نسبت را کمتري تحصیلی فرسودگی
 و اجتماعی حمایت بین )1393( ترابی نینچهم کنند.می

 ابرکوه نور پیام دانشگاه دانشجویان در تحصیلی فرسودگی
 بدري پژوهش نتایج است. کرده گزارش را معناداري ۀرابط

 فرسودگی داد نشان )1391( ضرابی و مهدوي گرگري،
 پایین) کارآیی و بدبینی انی،هیج (خستگی مدرسه به مربوط
 -تبحرگرا« خوشه و »چندگانه انگیزش« خوشه آموزاندانش

 که آموزانیدانش هاست.خوشه سایر از کمتر »عملکردگرا
 يهاارزش و انتظارات اهداف، دارند، چندگانه انگیزش
 کارآیی احساس براي اهآن انگیزش موجب که دارند متعددي

 نتایج شود.می تحصیلی يهافعالیت به بیشتر ۀعالق و
 اجتماعی حمایت که داد نشان )1390( بخش شه پژوهش

 از بیشتر پایین تحصیلی فرسودگی با دانشجویان در
                                                
1. Stephanie Cushman & Richard West 

 در ییگراکمال همچنین است. باال فرسودگی با دانشجویان
 دانشجویان از بیشتر پایین تحصیلی فرسودگی با دانشجویان

  است. باال تحصیلی فرسودگی با
 متغیر هايمؤلفه بین داد نشان که تحقیق نتایج توجه با
 و منفی رابطه تحصیلی فرسودگی و مدرسه بر حاکم جو

 در مؤثر عوامل اینکه به یتعنا با و دارد وجود معناداري
 و امکانات هايیژگیو مانند مواردي مدارس جو تعیین
 سازيفرصت محیط، امنیت و یسالمت مدرسه، هیالتتس
 روحیه پاداش، و تشویق کاربرد آموزان،دانش مشارکت براي
 رهبري مدیران، و معلمان کارمندان، ارتباطات آموزان،دانش

  :دشومی پیشنهاد است، آموزشی هايمهارت آموزشی،
 سازمانی جو بین دارمعنا و منفی ارتباط به توجه با .1
 و اهمیت و آموزاندانش تحصیلی فرسودگی و مدارس
 مدیران یهکل است الزم معلمان، این روانی سالمت ضرورت
 ایجاد راستاي در پرورش و آموزش مسئوالن یا مدارس
 راه این از تا کنند تالش مدارس در مطلوب و سالم جوي

 چه هر نحو به پرورشی و آموزش اهداف به دستیابی
  .دشو یرپذامکان ترمطلوب
 از انآموزدانش استفاده براي مطلوب شرایط ایجاد .2
 و تجهیزات بخش،فرح تفریح هايساعت علمی، متنوع منابع

  .یادگیري و آموزشی هايفعالیت براي آموزشگاه امکانات
 انآموزدانش مشارکت براي تحقیق و مطالعه ایجاد .3
 توانمندي احساس تقویت و مدرسه هايمسئولیت اجراي در
 برابر در صبر پیشرفت، به میل تقویت بودن، اهوشب و

  . ..و. آنان خالقیت پرورش و نامالیمات
 غیر اداري سبک سوي به آموزشی نظام حرکت .4
 مدارس، و آموزشی مناطق به بیشتر اختیار تفویض متمرکز،
 پرورش و آموزش براي مطلوب انسانی نیروي گزینش
  پرورش. و آموزش تحول نظام براساس

 و معلمان بهینه استفاده براي زمینه جادای .5
  .ارتباطات و اطالعات جدید فناوري از انآموزدانش
 عقالیی مانند گیريتصمیم هايسبک از مدیران .6

 نه کنند استفاده اجرایی عوامل با برخورد در باز و مشارکتی
 ارزیابی انجام همچنین شهودي. و اجتنابی و آنی هايسبک
 براي فرصت ایجاد عدالت. و هاقعیتوا مبناي بر معلمان
 و مدرسه شوراهاي در انآموزدانش و معلمان نظر اظهار
  .آنان تشویق
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 متغیر هايمؤلفه بین داد نشان که تحقیق نتایج توجه با
 انآموزدانش تحصیلی فرسودگی بر تحصیلی خودکارآمدي

 اینکه به یتعنا با و دارد وجود معناداري و منفی رابطه
 تجارب قبلی، مسلط تجارب مانند منابعی از يخودکارآمد
 و عاطفی يهاحالت و کالمی سازيقانع جانشینی،

 پیشنهاد زیر موارد ،گیردیم سرچشمه فیزیولوژیکی
  :شودمی

 و انآموزدانش خودکارآمدي سطح بردن باال .1
 شخصی موفقیت با که آنان به تکالیفی دادن با معلمان
 هايالگوي آمیزموفقیت عملکرد نمایش و باشد همراه
 انجام و متقاعدسازي ان،آموزدانش مشابه و مناسب
   .کالمی غیر و کالمی تشویقات

 محتواي انتخاب مدارس درسی ریزيبرنامه در .2
 در کاربرد و تدریس براي کافی اهمیت از درسی مطالب
 و باشد برخورددار انآموزدانش جذب و روزمره زندگی
 از و بوده پذیرانعطاف درسی هايهبرنام اجراي در معلمان
  کنند. دوري ناپذیرتغییر و خشک هايبرنامه اعمال
 باید انآموزدانش و معلمان و کارکنان روابط .3
 علمی سطح بردن باال باعث و صمیمی و نزدیک
 و مناسب ریزيبرنامه با آموزشگاه و شود انآموزدانش
 دسترس لقاب غیر اهداف و دشوار تکالیف دادن از پرهیز

 نفس به اعتماد باعث مکرر، هايشکست از جلوگیري و
 افسردگی معرض در که آنانی ویژه به انآموزدانش در

  شود هستند،

 هايتجربه معرض در انآموزدانش دادن قرار .4
 عملکرد به رسیدن براي دسترس در اهداف و موفق
 براي بهداشتی و ورزشی هايبرنامه آوردن فراهم و موفق
 برانگیختن و انآموزدانش جسمانی نیروي تقویت

  .آنان فیزیولوژي
 هايمؤلفه بین داد نشان که تحقیق نتایج توجه با
 تحصیلی فرسودگی بر اجتماعی حمایت متغیر
 با و دارد وجود معناداري و منفی رابطه انآموزدانش
 در مهم ابعاد از یکی اجتماعی حمایت اینکه به یتعنا

  شود:می پیشنهاد زیر اردمو ،است فرسودگی کاهش
 و حمایتی بعد سازمانی جو مهم ابعاد از یکی .1

 به و دارد قرار نهادي سطح در بعد این ،است صمیمی
 داد نشان تحقیق این نتایج ،شودیم مربوط بیرون محیط
 ،باشد باالتر مدارس حمایتی و یمیصم بعد چه هر که

 ؛شودیم کمتر نیز آموزاندانش تحصیلی فرسودگی میزان
 يهاخواسته و فشارها مقابل در آموزاندانش چه هر یعنی

 محافظت خارجی يهاگروه و معلمان و والدین نامعقول
 بیرونی مخرب نیروهاي مقابل در بتواند مدرسه و شوند
ق  نیز تحصیلی فرسودگی میزان از کند، عمل ترموفّ
  .برعکس و شودیم کاسته
 هاشبکه يزساسالم ضمن جامعه و مرداندولت .2

 این در عضویت به را آموزاندانش خانواده ،اجتماعی
 استفاده هاآن مناسب مزایاي از تا کنند تشویق هاشبکه
  ند.کن

 
  منابع

 به امید آموزش اثربخشی بررسی ).1392( دیزج اسمیعلی،
 اول پایه دختر انآموزدانش تحصیلی فرسودگی میزان

  .ارومیه شهر متوسطه
 شدهادراك استرس گرایی،کمال رابطه ).1391( ناصر ،بهروزي
 شماره ،فرهنگ راهبرد ،فرسودگی با اجتماعی حمایت و

 .1391 زمستان بیستم
 انگیزشی هاينیمرخ ).1391( همکاران و رحیم گرگري،بدري
 بر مبتنی تحلیل آموزان:دانش تحصیلی فرسودگی و

 چهارم؛ دوره ؛شناختیروان آوردهايدست مجله شخص؛
   .2هشمار

 و انگیزش نقش ).1391( هادي ،پورشافعی علی؛ ،اسدي بنی
 پیشرفت در مطالعه ورویکردهاي تحصیلی خودکارآمدي

 وریاضی تجربی علوم هايرشته انآموزدانش یاضیر
 نوین هاياندیشه فصلنامه قاین، شهر متوسطه مقطع
  .)32 پیاپی( 4 شماره هشتم، سال ،تربیتی
 مهناز عسکریان، کامبیز؛ کامکاري، محمود؛ ساعتچی،

   ویرایش. نشر شناختی،روان هايآزمون ).1389(
 ابعاد بین مقایسه و بررسی ).1390( ینافش بخش، شه

 در تحصیلی فرسودگی با اجتماعی یتحما گرایی،کمال
 تحصیلی. فرسودگی پایین و باال سطوح با دانشجویان

 دانشگاه تربیتی. شناسیروان ارشد کارشناسی نامهپایان
  تهران. طباطبایی عالمه
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 کیفیت ابعاد ۀرابط بررسی ).1391( همکاران و داود حیاتی،
 بافرسودگی دکارآمديخو احساس و یادگیري ربتجا

 ۀدوفصلنام تهران طباطبایی عالمه دانشگاه تحصیلی
 سوم، سال ،پزشکی علوم آموزش ۀتوسع و مطالعات مرکز
 .پاییز و تابستان 4 ةشمار

 با یاجتماع تیحما رابطه یبررس ).1393( زهره ،یتراب
 نور. امیپ دانشگاه انیدانشجو در یلیتحص یفرسودگ

  ابرکوه. واحد نور امیپ نشگاهدا ،یکارشناس نامهانیپا
 تنظیمی، خود رابطه بررسی ).2012( زهرا ثمیریها،

  تحصیلی پیشرفت و کنترل منبع مدي،آخودکار

 یادگیري تجارب کیفیت بین رابطه ).1388( عبدالرضا نعامی،
 ارشد کارشناسی دانشجویان تحصیلی فرسودگی با
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