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 مقدمه
جامعة اپبانی اسرره و  هایتبپن اولوپهممهآموزان از جمله دانشتوجه به پيشرربفه تحصرريلی 

رپزی ای داردش ببنامهشررناقه عوامل مرثب در موف يه و ارت ای سرر و آموزشرری آنان اهميه وپژه

کيفی آموزش و بهبود عملکبد وری بيشررتب از امکاناط موجود و ارت ای دقيق و اصررولی ببای بهبه

 رپزانو ببنامه مسئوالنهای مهم تحصيلی، متناسب با دنيای در حال تغييب کنونی از جمله مسئوليه

یيب نظام آموزشرری اپبان در یبپبان مهم پکی از مسررا ل (ش2018)کلمن،  های آموزشرری اسررهنظام

زمان  و فتن نيبوی انسانیاسه که باعث به ه رر 1مختلف تحصيلی فبسودیی تحصيلیهای دوره

بب آثار منفی در دورة کنونی، آپن ة دانش ع وههای بسررريار زپادی در اپن حوزه اسررره و و هزپنه

فبسررودیی حالتی از قسررت ی   ور کلی،به (ش1393)کاریب،  ده آموزان را نيز تحه تأثيب قبار می

ستبن مزمن مانن  یبان سن رم ا صل  سه که حا شار و مح ودپه باری ذهنی و هيجانی ا ن ش، ف

؛ 2018لی و لی، ) دادن وظاپف و تکاليف محول شرر ه اسرره ببای انجام الزمزمانی و ف  ان منابع 

توان یفه (ش با در نظب یبفتن نظبپة فبسررودیی شررغلی، می2019، وانگ، یان، لی، ژپنگ  و روی

سه مرلفه قست  یليتحص یفبسودی سه 4یو ناکارآم  3یع ق یب ،2یجانيه یشامل   یش قست ا

 مرلفه عنوانبه دارد، فبد یجانيه منابع از شرر ن یته و شرر ن یقال احسرران به اشرراره که یجانيه

 شيب اپنه نايب ب یمنف یهاپاسخ بهدارد  اشاره یع ق یبش بديییم قبار م حظه مورد یفبد استبن

ده ش یم نشررران را یفبسرررودی یفبدنيب ةمولف که ،کار محل در افباد بپبه سرررا یرغبتیب با ح  از

شاره یناکارآم  سبانجام سانو ن پيپاپی کارا حس به ا ست اح  یوربار زانيم و یست پشا در یکا

 (ش2018)کيم، جی، لی، آن و لی،  شرررودیم شرررامل را یفبسرررودی یابپقودارز مرلفه که دارد فبد

ب بينانه و ب ون حساسيه هاپی مانن  ن بش آموزشی با وپژیی هایفبسودیی تحصيلی در موقعيه

سبه به م الب درسی و قست ی   و احسان پيشبفه ضعيف ناشی از الزاماط مببوط به م العهن

 هایبا وجود اپنکه پژوهش (ش2018و همکاران،  )شررانکلن  شرروددر امور تحصرريلی مشررخ  می

ستبده ست یی صيلی مانن  دالپل ق سودیی تح شی های آمودر محيط ای در زمينه ببقی ابعاد فب ز

سه، پژوهش صيلی صورط یبفته ا سودیی تح های ان کی در قالب پک متغيب واح  به مفهوم فب

 (ش2010نان و همکاران، لوی ؛2010ان  )اسکالوپک و اسکالوپک، پبداقته

شان دادهپژوهش صيلیان  که اهمالها ن صيلی می 5کاری تح سودیی تح شود باعث افزاپش فب

، فبپ و  مصررربآبادیشرررهبازپان قونيق، ؛ 1394ببزیببفبوپی، دربي ی و همتی،  ؛2013)بالکيس، 

                                                           
1. academic burnout 
2. emotional exhaustion 
3. cynicism 
4. inefficacy 
5. academic procrastination 
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آموزان کاری تحصيلی پک مشکل ج ی و شاپع در دانش(ش اهمال2019و رحيمی،  هال، لی ؛1397

رسرره، آموزان به م ای که با عملکبد تحصرريلی، افه تحصرريلی، تعه  دانشبوده و با توجه به راب ه

های مهم پژوهش در و شو  و اشتيا  به ادامة تحصيل دارد، پکی از حوزه مشارکه در امور علمی

  ندهنشان می هاپژوهش (ش2013ینزالز، کوتنيک و فينچام، -نظام آموزشی اسه )بباون، می، سانچز

 (، نشرخوار2007عنوان عاملی ببای عملکبد تحصريلی ضرعيف )اسرتيل، توان  بهکاری میکه اهمال

، تنفب از انجام تکليف، تبن از شررکسرره (2021نب، وهو ک ک ورتز - سررنفکبی )یورط، مارکو

ست ی )فباری، کبام و پاردو (،2019، )مولي پا و عثمان ض باب، واب سبدیی )فله، و  (،2018، ا اف

سب و هيوپه،  شميه، ب ش ش  (2016ا صيلی به معناهمالبا من  ی ببای تأقيب تماپل غيب یاکاری تح

توان  آموز قص  انجام تکليفی را دارد، نمیدانش اسه، با اپنکهدر شبوم پا کامل کبدن پک تکليف 

های ضررربوری و ل طهای غيبپجاد کن  و مشرررغول فعاليهان يزه کافی ببای انجام آن را در قود ا

سپهب شودیزودی ر م سان معت  ن  اهم(ش روان1390، پان) سانی الشنا کاری پک نوم تماپل ذاتی ان

توان  پيام های نام لوب و دسرتبسری به اه ان، میاز پيشربفه و ع م از  بپق ممانعه اسره که

شررود که کارانه باعث میرفتار اهمال(ش 2015، وباشرر  )کيم و سررئ همباه داشررتهناپ پبی بهجببان

 در نتيجه دچار یيبن  ور کا بهقعی قود را واهای آموزان نتوانن  در فبآپن  پادیيبی توانمن یدانش

سه می شم (ش2010کيب، اپلهان و کان ميب، کالشون  )کایان، شک فباتب از  توان یکه م ینظب ان ازچ

سودی نييتببه  یس و فبد ش یهایبوه جو بپبدازد، یليتحص یفب سه یآموز  ،یادقص و یهمت) ا

شه که در یبوه توانیم یلحاظ نظببه(ش 1397 ش یهاانتظار دا ستن   اتبپکه پو یآموز ضا وه  یف

ن  داشررته باشرر یکمتب یليتحصرر یفبسررودی احسرران بانيفبای دارن ، یتبزانن هيببان  و مشررو 

( 1996(ش اکوال )2014و وپسنب،  زلتب، شيبلی، و؛ کورکين1396ی پونسی، )سلمانی، قامسان و اس 

ها و رفتارها اسه که بب ها، احسانای از ن بشمعت   اسه که پک محيط آموزشی شامل مجموعه

 ش وی در م العه قود ده عامل چالش، آزادی، حماپه از نکاراپی افباد تأثيب دارنوآوری، رضاپه و 

ضاد، ق بپ پبی، فباپ ه سبزن یی و پوپاپی، صه دادن به اپ هها، اعتماد و ا مينان، مباحثه، ت ها، 

 که ان داده نشررران م العاطدان ش  بعی را در اپجاد پک محيط ق  ، مرثب میشرررو شرررادمانی و 

شاد؛ 1398 فوالدچنگ، و دهنوجهیفکب) ک ن ساقتار ( و جو حاکم 1396 ،یاالس مخيش و ینو

 و واشرررکا توکاو، ؛1395 قلتاش، و منزهموسررروی؛ 1397 ،یهيو ف  یبانيپ زاده،یمبادبب م رسررره )

سکايپ؛ 2013 دول ووا، سک ،ینيکيوال -هپلکاو سون،يی؛ 2011 ،ینپيراز و ینيزوکاو  باعث( 2011 ب

 پن( از مهمتب2014و همکاران ) کورکين پژوهش، نيهمچنش شررون یم یليتحصرر یفبسررودی کاهش

شتبک جنبهپژوهش سه که اثباث م  ور کاری را بهدرن روی اهمال و ک نهای متع د جهاپی ا

شان داد که ژوهش نش نتاپ  اپن پان يزشی ببرسی کبده اسه غيبمست يم از  بپق باورهایمست يم و 
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 اریکاهمال مسررت يم منفی کنن هبينیپيش درسرری موقعيتی ع قه ،1ک سرری ابعاد مختلف جواز بين 

 بب مببی سررازمان پا حماپه تأثيب قودکارآم ی که دادن  نشرران همچنين هاپافتهش اسرره تحصرريلی

 بیمب سازمان پا حماپه تأثيب واس ه تکليف ارزش که، حالی در کن ،می یبیواس ه را کاریاهمال

ی به اپن نتاپ  در پژوهش( 1396سلمانی و همکاران ) شاسه کاریاهمال ببدرسی  موقعيتی ع قه و

 ش اردد تأثيب کاریاهمال بب ان يزشی باورهای  بپق از غيبمست يم  وربه ک ن دسه پافتن  که جو

ها و مسا ل آموزش و پادیيبی از و تأثيب آن بب عملکبد، چالش جو آموزشیپيچي یی موضوم 

يشاپن های های اساسی درباره پکاری تحصيلی موجب  ب  سرالجمله مفهوم فبسودیی و اهمال

شی به سودییعنوان متغيب تأثيبی ار بب مبتبط با جو آموز سهش از و اهمال فب ش ه ا کاری تحصيلی 

سناسه ) 2های ی شته، فشارزاهای تحصيلیجمله متغيبهای پيشاپن ی جو آموزشی در پژوهش

 های تحصرريلیمحبکه انجام فعاليهان يزش تحصرريلی مانن  نيبوی  ونه کهی همان(ش 2018، ببچی

شم ی،قا  کن  )عمل می ش یقلتاش، ها شارزاهای 1398 ينچی،و ما صيلی نيز به(؛ ف مانعی  ةمثابتح

شی ق   سه 3ببای جو آموز ضوم، نپا نييتب یموجود ببا یهااز جمله م لش ا -م ل الزاماط مو

ماط2004، بون بن و هوتمان ب،يکومپ س،پتار گ،النی)د 4کنتبل نابع-( و م ل الزا  دپمبوتی،) 5م

سهش در ا2001 ،شوفلی و ناچبپنب باکب، صپژوهش، الزاماط به نپ( ا سه؛  یليعنوان الزاماط تح ا

ص بانيفبایکه  یفپو وظا فيمجموعه تکال یعنپ ستن ش به انجام دادن آن یليدر دوره تح ها مکلف ه

که قادر به کنتبل و  بديییم قبار یليتحصرر یفبد در معبض فبسررودی یها، زمانم ل نپبب اسرران ا

ش  یليتحص الزاماط نپا هپبپم  شتن  نپا هپبپمهم کنتبل و م  یهاروش از یکپش نبا الزاماط، دا

تبن را با اس بانيفبای ، نباش ادپز یليتحص یایب فشارزاها یآموزش یهاطيمحمنابع الزم اسهش در 

ستبن نپکنن ش ایمواجه م یشتبيب ستمب م یهاا سودی ببوز یببا را نهي  زمنتوانیم ص یفب  یليتح

 یفبسررودی و یشررغل الزاماط نيتوان  راب ه بیدهن  که منابع مینشرران م زين هاپژوهش ش نفباهم کن

باال و  یلياز الزاماط تحصرر یبيتبک ن،پبناببا (ش2004، یباکل و نبيبسررلل)ها ده  کاهش را یليتحصرر

و  یشرروفل س،پتار ،یمبوتپد ،شررود )باکبیم منجب یشررتبيب یليتحصرر یبه فبسررودی نپيمنابع پا

 (ش 2003، بورنش

صيلی  شارزاهای تح سبی منجب بهف یبدد که ممکن شناقتی در فبد میع پم روان اپجاد پک 

ان، شانگ و یشود )قود باعث فبسودیی تحصيلی  ةنوبعا فی همباه باش  و بهاسه با قست ی 

های سرررال در  ول توان یفه، فبایيبانکه می  وریه(ش ب2007ان و چام، یانگ، ژ؛ 2007انگ، ژ

های و در مواجهه با اسررتبن ممکن اسرره پاسررخ کبدهه های زپادی را تجببتحصرريل اسررتبن

                                                           
1. classroom climate 
2. academic stressors   
3. creative educational atmosphere 
4. demand-control model 
5. demands-resources model 
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( 1397احم ی و زپنالی ) زعمبه (ش2021)ک با ، داکو ی و فيل ز،  از قود ببوز دهن  ناکارآم ی

صيلی و حجم باالی تکاليف می شودتبن از افه تح ستبن  معت   بود  ش بن وراتوان  باعث اپجاد ا

را با  طمشک  قادرن  تاکه  قواهن  داشه، باور کنن استبن کمتبی را تجببه افباد در صورتی که 

ارزپابی  ناکارآم یتحصريلی به  (ش فشرارزاهای1399 /2016شرولتز، شرولتز و نماپن  )موف يه حل 

سبه به ع م آموزدانش ستيابی ببمین اتيل، ث یبدد )ردی، منون وتوازن بين منابع ا  عاتی و زمان د

سانبب  (ش2018 شار، اپن ا صيلی ف صه همواره در تح شی عب شاه ه بودههای آموز ت بپبًا و  قابل م

آپهی و ) کنن میآن را تجببه  ای از دوران تحصررريل قودآموزان و دانشرررجوپان در ببههدانش تمام

کا نا ها تایس؛ 2019، ا کاران،  پبو تاپ   (ش2019و هم ع د ن عاط مت ملم ال فاوتی را در  عوا مت

شار صيلی عنوان کبدههای زاف شيمادا، نيوا، موری و پاتومیان ش بهتح سا،  ( 1992) عنوان مثال اکاپا

ستان، وال پن، م العه و فعاليه سهمعلم، دو شکبزاده ایهای م ر ( 1389) و کامکاری، کيومبثی و 

نيز فشررارزاهای آموزشرری، محتوای درون و فشررارزاهای ناشرری از اجبای ببنامه درسرری را نشرران 

، دشررواری عملکبد ک سرریچهار عامل دشررواری عملکبد تحصرريلی  دپ ب ایدر م العهش ان داده

صيلی بيبون از  شواری تعامل در ک نتح شی، د شواری م پبپه کار، قانواده و  محيط آموز و د

سه  شي ، م ر سپن سه )زاجاکوا، لينچ و ا ش ه ا ساپی  منفی و راب ه حاکی از ها پژوهش(ش 2005شنا

 ی،ف ح سواری،؛ 1393کاری )بختيارپور و هومن، اهمال بازا تحصيلی استبن دار بين تجاربمعنی

؛ عزپزی 1394اميبی، ( و فبسرودیی تحصريلی )2011شرارما و کور،  ؛1399 عبب،یو حاج يفهقل

سفی ستی، ؛ 1395آبادی و درتاج، نژاد، ابباهيمی قواماببقو ی، فل ضل و پزدقوا ؛ مارببگ و 1395فا

  ( بوده اسهش 2004ببا، 

کاری تحصرريلی را تحه تأثيب قبار اهمالع وه بب اپنکه، فشررارزاهای تحصرريلی، فبسررودیی و 

شارزاهایبا افزاپش ده ؛ می صيلی،  ف شی ق  تح سياریبه پاب شمیکاهش نيز  جو آموز از  زعم ب

محتوا و تجارب پادیيبی مبتبط جو آموزشی ق  ، وجود نظبان از عوامل مهم و مرثب در صاحب

(، 1396؛ سررريف، 1394حسرررينی، پادیيبی ) -(، راهببدهای پاددهی1396و مناسرررب )شرررعبانی، 

(، وجود و اسرررتفاده بهينه از 2012؛ واپلی و ليون، 1386های ارزشررريابی )روحانی و ماهب، روش

(، ال وی ارتبا ی موجود ميان 1395پور، وسرراپل و امکاناط آموزشرری و کمک آموزشرری )موسرری

بب نظام  ( و سرراقتار ک ن حاکم1396؛ سرريف، 2010، صررالوآموزان )الکاراسررنه و معلمان و دانش

شور )پبون ،  شی ک سه( 1388آموز ش ه، معلمان موفق ع وه ب هایپژوهش با توجه بهش ا ب انجام 

با موقعيه و امکاناط محيط، از اپنکه افباد اثببخشرری هسررتن ، افباد ق قی هسررتن  که متناسررب 

؛ 2018 ،یببچسررن؛ 2014 ن، وپ و چان) کنن های ت رپس قاصرری اسررتفاده میشرريوه ها وتکنيک

 (ش 2014 ،نييو دومس نيينيالپ ؛2017 ،تسيفپیان، سونمان و یب
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بسررياری در زمينه فبسررودیی انجام شرر ه، اما ببرسرری اپن موضرروم در  هایچه پژوهشایب

سيار مهم اسه؛ زپبا فبسودیی تحصيلی پکی از مسا ل یبپباندانش آموزشی  یيب سيستمآموزان ب

سه که موجب ه ر رف سانی و ا صبنهزپنهتن نيبوی ان شود؛ و کلي  فهم عملکبد می ش ههای 

ضعيف دانش شو  و اتحصيلی  سهش دانششتيا  آنآموزان و  سبه به ادامه تحصيل ا آموزانی ها ن

ن ع مکنن  و اپزه کافی ت ش نمیان يزه باشررن ، احتماالً به ان اع قه و بیدرن بیکه نسرربه به 

قود به کاهش عملکبد تحصيلی و در نهاپه فبسودیی تحصيلی منجب قواه  ش ش از  ةنوبت ش به

شتبی بسودیی میآموزانی که دچار ف بن دپ ب، دانش شون  احتماالً شکسه و تبک تحصيلی بي

کوپب، سررريببط، مای، شرررون  )اجتماعی می -کنن  و نيز دچار پيام های منفی روانیرا تجببه می

سودی(؛ و در نهاپه، 2014، ؛ والبورگ2017، و فنيچان فيتزجبال  صولی فب  و بوده تنشپی نها مح

، یل ) شررودیمی جسررمان عوارض ببوز به منجب نيهمچن وی شررناقتروان نایواری ام هايپ باعث

های انجام ش ه در زمينه فبسودیی تحصيلی پژوهش اما ؛(1394 ،یشکب وی موسو؛ ن ل از 1985

  هایژوهشپو عوامل اثبی ار بب آن کم بوده و ببرسی متغيبهای تأثيبی ار بب فبسودیی تحصيلی به 

شتبی نياز داردش  سه ةدر حوز یمع ود یو قارج یداقل یهاپژوهش چهایب بي ش ه ا ، فو  انجام 

ن ش ی ببرس ،اسه طيوابسته به بافه و مح یبيق  ، متغ یجو آموزش نکهپوجود ا باحال  نپا با

س ه شارزاها درآن  یاوا ص یارتباط با ف صورط مرک  که به یانکته نيهمچن شدارد هياهم یليتح

شاره کبد   پبا سه که  نپابه آن ا س فپق ن تعبببا  شود،یارا ه م یکارکه از اهمال یاساده اريب

 یدارا جهيو در نت يچي هپ ایپ هعنوان پ به یعلوم رفتار یهاو سرررازه ها هپپ  بپاما همچون سرررا

از  یاريکه در بسرر شررودیمعلوم م نجاپآن از ا ی یيچياسرره و پ یجوانب یونایون و علل متع د

 و یناراضر شر طبه قود کارانهاهمال رفتاراز  انپو دانشرجو آموزاندانشکه  ميهسرتموارد شراه  

 به لحظاط نپآقب تا را قود امور  بپد که شررون یم متعه  قود با که بار هب اما هسررتن ، قسررته

 متون یببرسررر ع وه بب اپن، شدهن یم ادامه قود کارانهاهمال یرفتارها به هم باز ،ن ازن ين قپتعو

ش شان یپژوه  العهم  کپ در ش ن  یمعبف باال س ور در که پیهاسازه نيب روابط تاکنون که داد ن

سه ن بفته قبار یتجبب پژوهش و توجه مورد واح  صل ن،پبنابباش ا سئله ا سه که آ نپا یم جو  اپا

 یليتحص یفشارزاها نيدر راب ه ب یان ش واس ه توانن یم یليتحص یکارق   و اهمال یآموزش

پژوهش از ببازش مناسررب  یشررنهاديم ل پآپا کنن ؟ و  فاپآموزان ادانش یليتحصرر یو فبسررودی

بب اپن اسرران، نشرران داده شرر ه اسررهش  1م ل پيشررنهادی پژوهش در شررکل  ؟ببقوردار اسرره

 ن  از:اعبارط های پژوهشفبضيه

 فشارزاهای تحصيلی اثب مست يم بب فبسودیی تحصيلی دارن ش -1

 کاری تحصيلی دارن شآموزشی ق   و اهمال بب جوفشارزاهای تحصيلی اثب مست يم  -2

 کاری تحصيلی اثب مست يم بب فبسودیی تحصيلی دارن شجو آموزشی ق   و اهمال -3
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فشررارزاهای  ة ميانای در راب کاری تحصرريلی ن ش واسرر هجو آموزشرری ق   و اهمال -4

 تحصيلی و فبسودیی تحصيلی دارن ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهش پيشنهادی م ل ش1شکل

 

 روش پژوهش
ست ی نوم از پژوهش اپن سه همب  بیپام ل روش به پژوهش متغيبهای بين روابط آن در که ا

زا، جو آموزشی ق   و فشارزاهای تحصيلی متغيب ببون شش  تحليل و ببرسی ساقتاری معادالط

 زا اسهشای و فبسودیی تحصيلی متغيب درونکاری تحصيلی متغيبهای واس هاهمال

 کنندگان پژوهششرکت

 سررال در که بود شررهبسررنن ج دوم متوسرر ه دوره آموزاندانش شررامل پژوهش آماری جامعه

شغول 1398-99 تحصيلی ن  ای چقوشه یيبینمونه روش به کنن یانشبکهش بودن  تحصيل به م

 تصادفی صورطبه ابت ا که تبتيب اپن بهش ش ن  انتخاب دوم متوس ه ةدور م ارن بين از ای،مبحله

 متوس ه دوره م ارن فهبسه و انتخاب سنن ج شهب وپبورشآموزش دویانه نواحی از پک ةناحي

صادفی صورطبه م رسه 8 م ارن اپن بين از سپس و تهيه پک ناحيه دوم  و دقتبانه م رسه 5) ت

سه 3 سبانه م ر سه هب از سپس ش ؛ انتخاب( پ  1 و پازدهم پاپه ک ن 1 دهم، پاپه ک ن 1 م ر

 از نيمی ت بپباً و شررر  انتخاب تصرررادفی صرررورطبه( ک ن 24 مجموم در) دوازدهم پاپه ک ن

سش به( نفب 250  مجموم در) هاک ن آموزاندانش سخ فبدی صورطبه هانامهپب  جههش دادن  پا

 وجهت با تع اد اپن انتخابش ش  یبفته نظب در بيشتب درص  10 نمونه حجم نمونه، افه از پيش يبی

جو آموزشی 
 خالق

 کاریاهمال
 تحصیلی

فشارزاهای 

 تحصیلی

فرسودگی 
 تحصیلی
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 ببابب 20 تا 10 اسرران بب پژوهش کنن یانشرربکه تع اد انتخاب بب مبنی ،(2015) ک پن م ک به

ص  2/55) 138 شامل نمونه نهاپه در یبفهش صورط م ل پارامتبهای تع اد دقتب  آموزدانش( در

هبن کنن یاشرربکه سررنو انحبان اسررتان ارد  ميان ين شبود پسررب آموزدانش( درصرر  8/44) 112 و

ص  4/38نفب ) 96ش سال بود 97/0 و  10/16تبتيب ببابب با   8/28نفب ) 72پاپه اول،  آموزدانش( در

 کنن یانشبکه بهش آموز پاپه سوم  بودن دانش( درص  8/32نفب )  82آموز پاپه دوم و دانش( درص 

 و قانوادیی نام و نام ب ون و بوده پژوهشی کار انجام جهه صبفاً هاآن هایپاسخ که ش  یفته نيز

 شمانن می باقی پژوهش ب نظب در محبمانه صورطبه

 رهاي پژوهشابزا

 ششون می معبفی ادامه در که ش  استفاده هاداده آوریجمع ببای ابزار چهار از پژوهش اپن در

 همبسشناپآموزشی ق   از  ببای سنجش ادراک از جوآموزشی خالق:  ادراک از جو امهپرسشن

( استفاده ش ش نسخه نهاپی اپن 1392پزدی )رضوانی و امينثانی، سعي یامين، جعفبیمحبی

، آزادی، حماپه از ن  از چالشاها عبارطمولفهیوپه اسهش  55مرلفه و  10مشتمل بب  نامهپبسش

ها، سبزن یی و پوپاپی و مباحثه، تضاد، ق بپ پبی، زمان دادن به اپ هها، اعتماد و ا مينان، اپ ه

بب اسان م يان ليکبط )کامً   نامهپبسش ی اری يان نمبه بعیش ممرلفه شادمانی و شو 

 نامهپبسشش از آنجاپی که اسه( 5و کام ً موافق = 4، موافق =3، نظبی ن ارم=2، مخالف=1مخالف=

پور و وپسکبمی پژوهش یباون ، ق م رو درازاپن اسهنظبی قوی ی نابجو آموزشی ق   دارای م

 وعاملی تا ي ی استفاده ش   حليلتسازه به شيوه از رواپی  نامهپبسش پیروا( ببای  احباز 1396)

 بود ش هآوریجمعهای هبا داد نظبموردعاملی ببازش ساقتار  ةدهن نشان نتاپ ،

(049/0=RMSEA ،95/0=GFI ،90/0=AGFI ،98/0=CFI ،97/0=NFI ،96/0=IFI ،

27/2=/df2X) از ضبپب آلفای  نامهپبسشپاپاپی  ببرسی( ببای 1396)ش همچنين یباون  و همکاران

؛ آزادی 80/0و ببای مرلفه چالش  96/0 نامهپبسشنتاپ  آن ببای کل  که کبونبا  استفاده کبدن 

؛ 60/0؛ ق بپ پبی 60/0؛ تضاد 84/0؛ مباحثه 86/0؛ اعتماد و ا مينان 82/0ها ؛ حماپه از اپ ه78/0

دسه آم ش ه ب 69/0 بعی و شادمانی و شو  65/0؛ سبزن یی و پوپاپی 79/0ها زمان دادن به اپ ه

؛ 85/0ه چالش و ببای مرلف 96/0 نامهپبسشدر پژوهش حاضب ضبپب آلفای کبونبا  ببای کل 

؛ ق بپ پبی 72/0؛ تضاد 86/0؛ مباحثه 86/0؛ اعتماد و ا مينان 82/0ها ؛ حماپه از اپ ه84/0آزادی 

دسه ه ب 72/0 بعی و شادمانی و شو  76/0؛ سبزن یی و پوپاپی 82/0ها ؛ زمان دادن به اپ ه72/0

 اسهشهای آن و مرلفه نامهپبسشآم  که نتاپ  حاکی از پاپاپی 

مکاران و ه یتوسط کامکار يلیتحص فشارزاهای نامهپبسش: يلیتحص فشارزاهاي امهپرسشن

 یمحتوا فشرارزاهای(، 10تا  1های )یوپه یآموزشر فشرارزاهایو چهار مرلفه  پهیو 40( با 1389)

( و 30تا  21ی ها)یوپه یببنامه درسرر یاز اجبا یناشرر فشررارزاهای(، 20ا ت 11 های)یوپه درون
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شررر ه اسرررهش  ی(  باح40 تا 31های )یوپه فبدیبين روابط پا تح يبآميز تجارب فشرررارزاهای

، 2=کم، 1=بسرريار کم) یاپن  درجه يکبطل يف  بب اسرران نامهپبسررش پنا هاییوپهی اری نمبه

 40و ح اقل نمبه  200 نامهپبسش پننمبه در ا بوده و ح اکثب (5= بسيار زپادو  4=زپاد، 3=متوسط

و  پي با اسررتفاده از نظباط متخصررصرران تأ پی، روا(1389و همکاران ) یکامکارش  در م العه اسرره

؛ 92/0 آموزشرری فشررارزاهای هایمرلفه ببای و 95/0 نامهپبسررشکل  یکبونبا  ببا یآلفا پبضررب

 تجارب فشررارزاهای و 88/0 درسرری ببنامه اجبای فشررارزاهای؛ 90/0 درون محتوای فشررارزاهای

( 1400مهب )به دسررره آم ه اسرررهش در پژوهش یباون  و پاک 92/0 فبدیبين روابط پا تح يبآميز

ه ک شرر اسررتفاده  أپي یت یعامل يلاز تحل تحصرريلی، فشررارزاهای نامهپبسررشسررازه  پیروا یببا

سه پیاز روا یحاک ببازش یهاشاق  سب ابزار ا  ،RMSEA، 96/0=GFI=051/0)  سازه منا

94/0=AGFI، 98/0=CFI، 99/0=NFI،18/2=/df2X حاضرررب (ش فا پبضررربدر پژوهش   یآل

 فشررارزاهای، 91/0 یآموزشرر فشررارزاهای یهامرلفه یو ببا 93/0 نامهپبسررشکل  یکبونبا  ببا

 پا تح يبآميز تجارب فشررارزاهایو  82/0 یببنامه درسرر یاجبا فشررارزاهای، 89/0درون  یمحتوا

  شاسهمناسب ابزار پژوهش  پاپیاز پا یحاک پ که نتا آم  دسه هب 90/0 فبدیبين روابط

 یوپه 12 ش ه و شامل ساقته (1390) سواری توسط اپن م يانتحصيلی:  يکاراهمالمقياس 

 ییببنامهبی از ناشرری کاریاهمال و قسررت ی از ناشرری کاریاهمال عم ی، کاریاهمال مرلفه 3و 

 ،(1) ن رطبه ،(صررفب) هبیز شررامل ایدرجه 5در پک  يف ليکبط  های اپن م يانیوپهش اسرره

 در ببرسی ( 1390سواری )ش شون ی اری مینمبه( 4) هميشه و( 3) بيشتباوقاط ،(2) اوقاط بعضی

پاپی يان ، ضررربپبپا با  کل م  فای کبون فهو در  85/0 را آل  ،77/0 عم ی کاریهای اهمالمرل

شی کاریاهمال ست ی از نا شی کاریاهمال و 60/0 ق م يان را با  و رواپی 70/0 ییببنامهبی از نا

یزارش نموده  35/0 ببابب با ،(1991) تاکمن کاریمحاسرربه همبسررت ی اپن م يان با آزمون اهمال

سه سبا  م يان را اپن کبونبا  نمبه کل آلفای ضبپب( 1398) پورصاد  و شيخ ر زادهش  هما

های مرلفه در و 89/0ن م يا کل کبونبا  آلفای پبضرررب پژوهش اپن درش ان کبده رشیزا 80/0

 تبتيببه ییببنامهیب از ناشرری کاریاهمال و قسررت ی از ناشرری کاریاهمال عم ی، کاریاهمال

  شآم  دسه به 76/0 و 80/0 ،81/0 ضباپب

 (2007ببسو، ساالنوا و شوفلی ) را 1فبسودیی تحصيلی ةسياه تحصيلی: فرسودگی ياهةس

، لیيتحص يجانیه یشامل قست  يلیتحص یفبسودی ةو سه مرلف یوپه 15 یان  و داراساقته

 5 ليکبط  يف پک در سياهه اپن هاییوپهش اسه تحصيلی ناکارآم ی و يلیتحص ع ق ییب

 یهانمبه ح اکثب و ح اقلش  نشویم یی ار( نمبه5( تا کام ً موافق )1مخالف ) از کام ً یادرجه

 نشان تاپي ی عاملی تحليل پک در( 2007و همکاران ) ببسو شاسه 75و  15 يبتبتبه سياهه اپن

                                                           
1. School Burnout Inventory (SBI) 
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 اسه سياهه اپن ةش  باحی نظبی م ل بودن م بول و معتبب مرپ  ببازن یی هایشاق  دادن 

(07/0=RMSEA،90/0=GFI ،86/0=AGFI ،90/0=CFI ،92/0=IFI ،83/1=/df2X )و 

 اکارآم ین و تحصيلی ع ق یبی تحصيلی، هيجانی قست ی هایهمرلف کبونبا  آلفای ضباپب

 ، نيز در ببرسی پاپاپی (1388) ینعام یزارش نمودن ش 75/0و  82/0، 70/0 تبتيببه راتحصيلی 

 م یآاکارن و يلیتحص ع ق ییب يلی،تحص يجانیه یقست  هایهمولف کبونبا  آلفای ضباپب

ه با محاسب تبتيبرا به هاهمولف رواپی اپن دسه آوردن  و به 75/0 و 82/0، 79/0 تبتيببه تحصيلی را

 و 42/0، 38/0 تبتيببه (1374) شهبیپوالدی ری پیدانشجو فشارزاهای سياهه ها باهمبست ی آن

 یهامرلفه درو  89/0 سياههکبونبا  کل  یآلفا اپبضب حاضب، پژوهش دران ش کبده یزارش 45/0

 به دسه آم ش 84/0 يلیتحص یو ناکارآم  88/0 يلیتحص ییع قهی؛ ب87/0 يلیتحص یقست 

 هاتحليل دادهوروش تجزيه

 بضرربپ کشرري یی، کجی، ،اسررتان ارد انحبان ميان ين، از اسررتفاده با پژوهش هایداده تحليل

ست ی سون همب ساقتاریپابی م ل و پيب ستباپبوط روش و معادالط  سی ببای 1ا سيبهای ببر  م

 شیبدپ  انجام 24 نسخه AMOS افزارنبم و 22 نسخه SPSS آماری افزارنبم و ميانجی

 

 هايافته
م ابق با اپن ، ارا ه ش ه اسهش 1ماتبپس همبست ی مبتبه صفب در ج ول و  های توصيفیآماره

م يان فشررارزاهای تحصرريلی و ابعاد آن با جو آموزشرری ق   راب ه منفی و کل نمبه بين  ج ول،

ش بين جو داردداری وجود کاری تحصررريلی راب ه مثبه و معنیدار و با فبسرررودیی و اهمالمعنی

مالبا آموزشررری ق     داردداری وجود یمعنمنفی و راب ه کاری و فبسرررودیی تحصررريلی اه

(01/0>p ؛)صيلیان اهمالم يکل  نمبه بين همچنين سودیی تح صيلی با فب مثبه ه راب  کاری تح

 ش (p<01/0داری وجود دارد )یمعنو 

شنهادی پژوهشببای آزمون م ل  ض ، چن پي صلی  ةمفبو شامل پابی م لا ساقتاری  معادالط 

 روش از حاضررب پژوهش درش شرر ببرسرری  4ق ی چن یانههم و 3نبمال بودن ،2های یمشرر هداده

 از متغيبها بودن نبمال ببرسررری جهه و شررر  اسرررتفاده ميان ين با یمشررر ه هایداده 5جاپ زپنی

 61/0تا   -10/0از  یکج بپضب بپم ادش دامنه یبدپ  استفاده متغيبها کشي یی و کجیهای شاق 

ش بپضب بپو دامنه م اد شو  یکج بپش درمجموم م ادبود 63/0تا  -10/0از  ی یيک مببوط  ی یيک

                                                           
1. bootstrap 
2. missing 
3. normality 
4. multicollinearity 
5. replacement 
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 یبهاياز متغ ک امچيه عپتوزآن اسه که  ان بيبود که ب کپ ه ش ه، کمتب از همشا یبهايمتغ همةبه 

 ش ن ارد نبمال عپتوزبا  داریمعن وطمشاه ه ش ه، تفا
  

  و همبست ی مبتبه صفب متغيبهای پژوهش های توصيفیشاق ش 1ج ول 

01/0**p< ،05/0*p<  
 مو عامل تور 1تحمل اپ اغماض آمارهبا اسرررتفاده از  زين نيبشيپ یبهايچن یانه متغ یق هم

تب  ریبز بهايمتغ یببا آم هدسهتحمل به یهاارزش بپنشان داد که م اد  پش ش نتا یببرس 2انسپوار

شان 93/0تا  82/0دامنه  و در 10/0 از  نيبشيپ یبهايمتغ نيچن یانه ب یق نبود هم ةدهن بود که ن

در دامنه  و 10 ب ازتکوچک بهايمتغ یآم ه ببادسرررهبه انسپوارم  ار عامل تورم  نياسرررهش همچن

 اسهش  نيبشيپ یبهايمتغ نيچن یانه ب یق نبود هم ان بيبود که ب 21/1تا  07/1

سی قبار یبفه ساقتاری، معادالط پابیم لروش  اجبای از پس  همان شببازش م ل مورد ببر

ازش های ببازن یی دارای بببا توجه به شررراق  م ل نهاپیده  نشررران می، 2یونه که ج ول 

 اسهشم لوب 

 پژوهشهای ببازن یی م ل شاق  ش2ج ول 
 df2χ PCLOSE RMSEA GFI AGFI CFI NFI IFI/ شاخص

 90/0 84/0 90/0 83/0 87/0 078/0 001/0 50/2 اوليه

                                                           
1. tolerance 
2. Variance Inflation Factor (VIF) 

 8 7 6 5 4 3 2 1 متغيبها

        1 فشارزاهای تحصيلی -1

       1 80/0** یآموزشفشارزاهای  -2

      1 64/0** 84/0** درون فشارزاهای محتوای -3

     1 70/0** 65/0** 88/0** درسی ببنامه فشارزاهای ناشی از اجبای -4

    1 54/0** 46/0** 38/0** 75/0** بدیفتح يبآميز پا روابط بين فشارزاهای تجارب -5

   1 -28/0** -35/0** -27/0** -34/0** -38/0** جو آموزشی ق   -6

  1 -22/0** 14/0* 20/0** 08/0 32/0** 22/0** فبسودیی تحصيلی -7

 1 62/0** -18/0** 23/0** 17/0** 15/0* 21/0** 23/0** کاری تحصيلیاهمال -8

 28/1 17/2 31/3 97/2 83/2 91/2 92/2 91/2 ميان ين

 80/0 66/0 48/0 89/0 74/0 74/0 72/0 63/0 انحبان استان ارد

 54/0 61/0 -11/0 -10/0 -12/0 -35/0 -10/0 -34/0 کجی

 21/0 31/0 63/0 -20/0 -28/0 -24/0 60/0 -10/0 کشي یی

 

 93/0 88/0 93/0 86/0 90/0 065/0 076/0 05/2 نهايی

 آم ه اسهش 2در شکل  ،یيبی پژوهشهای ان ازهآزمون و م ل مورد ساقتاریم ل 
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01/0**p<05/0*p< 

 

 پژوهش ش هآزمونم ل  ش2شکل 

 

آورده شرر ه  هاآن دارییو سرر و معن بين متغيبهای پژوهش ضررباپب اثب مسررت يم 3در ج ول 

 اسهش

ها در مورد فبضيه اول پژوهش نشان داد که فشارزاهای ، پافته3و ج ول  2نتاپ  شکل  بب  بق

ست يم و معنی شهش نتاپ  فبضيه دوم پژوهش نتحصيلی بب فبسودیی تحصيلی اثب م شان داری ن ا

دار بب جو آموزشررری ق   بود داد که فشرررارزاهای تحصررريلی دارای اثب مسرررت يم منفی و معنی
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(001/0=p ،46/0- =β؛ اما بب اهمال)ست يم و معنی صيلی دارای اثب م داری نبودش همچنين کاری تح

شان داد که اهمال سوم ن ضيه  ست يم مثبه و معنینتاپ  فب صيلی اثب م سکاری تح ودیی دار بب فب

داری بب فبسودیی تحصيلی (، اما جو آموزشی ق   اثب معنیp ،76/0=β=001/0تحصيلی داشه )

 ن اشهش

 م ل پژوهشمست يم اثباط ردهای مببوط به ش ببآو3ج ول 

 

ای نشان را ببای روابط واس ه AMOS استباپ در ببنامهنتاپ  حاصل از روش بوط 4ج ول 

یبی شررود، فشررارزاهای تحصرريلی از  بپق ميانجییمم حظه  4که در ج ول  یونه ده ش همانمی

غيبمسررت يم بب فبسررودیی  ( اثبp ،18/0=β=004/0تحصرريلی )کاری جو آموزشرری ق   و اهمال

صيلی دارد صيلی از  بپق ميانجی؛ تح شارزاهای تح ست يم بب ف شی ق   اثب غيبم یبی جو آموز

تحصرريلی کاری یبی اهمالجو آموزشرری ق   از  بپق ميانجی اما ،ردکاری تحصرريلی ن ااهمال

(002/0=p، 13/0- =βاثب غيبمست يم بب فبسودیی تحصيلی داردش ) 

 
 استباپاستفاده از بوط ش ببآورد مسيبهای غيبمست يم موجود در م ل با4ج ول 

 سطح %95 نانياطم فاصله β رهايمس

 نپيپا ح  باال ح  يداریمعن

 004/0 04/0 32/0 18/0 یليتحصی فبسودی ← کاری تحصيلیو اهمال ق   یآموزش جو ←یليتحصی فشارزاها

 064/0 -006/0 16/0 08/0 یليتحصی کاراهمال ←ق    یآموزش جو ←یليتحصی فشارزاها

 002/0 -23/0 -02/0 -13/0 یليتحصی فبسودی ←یليتحصی کاراهمال ←ق    یآموزش جو

 

 گيريبحث و نتيجه
 یکاراهمالو  ق   یادراک از جو آموزش یان ش واس ه ببرسی حاضب با ه ن پژوهش

نشان داد  پ تاش نپ پبفه صورط يلیتحص فبسودییو  يلیتحص یفشارزاها ياندر راب ه م يلیتحص

 يندر راب ه ب يلیتحص یکاراهمالو  ق   یادراک از جو آموزش ییبواس ه نهاپیکه م ل 

 برآورد مسيرها

 راستاندارديغ

 برآورد

 استاندارد

 نسبت

 یبحران

یمعن سطح

 يدار

 بيضر

 نييتب

  147/0 45/1 10/0 10/0  یليتحصی فبسودیی به ليتحصی فشارزاهااز 

 903/0 12/0 -01/0 -01/0 به فبسودیی تحصيلی ق  ی آموزش جواز  62/0

 001/0 84/8 76/0 63/0 ی به فبسودیی تحصيلیليتحصی کاراهمالاز 

 08/0 062/0 87/1 16/0 19/0 یليتحصی کاراهماله بی ليتحصی فشارزاهااز 

 042/0 03/2 -17/0 -23/0 یليتحصی کاراهمالبه  ق  ی آموزش جواز 

 21/0 001/0 11/6 -46/0 -42/0 جو آموزشی ق  به  یليتحصی فشارزاهااز 
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، نهاپیش در م ل دارد ببازش هاداده با آموزاندانش یليتحص یفبسودیو  يلیتحص یفشارزاها

از ادراک  بییميانجی  بپق از ، اماتحصيلی اثب مست يم بب فبسودیی تحصيلی ن اشه فشارزاهای

 پافته اپن شودب يلیتحص یبب فبسودی يبمست يماثب غدارای  يلیتحص یکاراهمالو  ق   یجو آموزش

 بالکيس ،(2017) همکاران و یان ،(2018) سنببچی ،(2019) همکاران و هال یهاپژوهش پ با نتا

 و دهنوجهفکبی، (1395) پزدقواستی و فاضل ،(1397) همکاران و قونيق شهبازپان ،(2013)

تأثيب مست يم فشارزاهای ه ع معلش اسه سوهم (1397) همکاران و زادهمبادی ،(1398) فوالدچنگ

 وجود و انسانی علوم متغيبهای پيچي ه توان به ماهيهتحصيلی بب فبسودیی تحصيلی را می

 ببای را زمينه  نتوانمی سن ين تحصيلی تکاليف و تحصيلی ميانجی نسبه دادش فشارزاهای متغيبهای

 هتح آموزدانش که معنا اپن به ؛ نآور فباهم تحصيلی فبسودیی نهاپه در و کاریاهمال افزاپش

 را تع دیم وظاپف و تکاليف باپ  آموزدانش پکش اسه تحصيل به مببوط الزاماط و هاقواسته تأثيب

 صيلیتح تکاليف چنانچهش اسه کافی منابع و امکاناط داشتن مستلزم هاآن دادن انجام که ده ، انجام

 و اناپیتو و یيبدمی قبار استبن معبض در باش  ن اشته اقتيار در را الزم منابع فبد و باشن  زپاد

 ببای موجود هایم ل جمله از(ش 1388 نعامی،) پاب می کاهش درسی تکاليف انجام ببای او ان يزش

 منابع -الزاماط م ل و( 2004 همکاران، و دپ نگ) کنتبل -الزاماط م ل موضوم، اپن تبيين

 پعنی اسه، تحصيلی الزاماط عنوانبه الزاماط پژوهش، اپن درش اسه( 2001 همکاران، و دپمبوتی)

 ببش هستن  مکلف هاآن دادن انجام به تحصيلی ةدور در آموزاندانش که وظاپفی و تکاليف مجموعه

 یيبدمی قبار تحصيلی فبسودیی نهاپه در و کاریاهمال معبض در فبد زمانی ها،م ل ناپ اسان

 پبپهم  و کنتبل مهم هایروش از پکیش  نباش تحصيلی الزاماط اپن م پبپه و کنتبل به قادر که

 در امکاناط کافی ح  در و مناسب شکلبه م ارن در ایبش اسه الزم منابع داشتن الزاماط، اپن

 توان یم مستمب هایاستبن اپنش کنن می مواجه بيشتبی استبن با را آموزاندانش ن ،نباش دستبن

 وانتمی اپن بب ع وهش کن  فباهم تحصيلی فبسودیی نهاپه در و کاریاهمال ببوز ببای را زمينه

 ميزان و قود هایداشته و تواناپی از ارزپابی به ابت ا تکليف پا فشارزا هایموقعيه در فبد یفه،

 آزارن ه بدف ببای موقعيه، ارزپابی اپن مبنای بب ایبش کن می اق ام تکليف بودن ته پ آميز و سختی

 ایبب فبد اپنجا درش کن می تجببه را اض باب همچون منفی هيجاناط فبد باش ، ناقوشاپن  پا و

 آورد )سواریمی روی موقعيه از اجتناب چون ایم ابله هایسبک از استفاده به اض باب از رهاپی

 ایم ابله هایسبک و استبن زمينه در یبچه 1فولکمنم ل تعاملی الزارون و  ش(1399 همکاران، و

 بنا،م همين ببش اسه کاریاهمال و منفی هيجاناط روابط تبيين به قادر قوبیبه اما اسه، ش ه ت وپن

 نفیم هيجاناط از رهاپی ببای یيبد،می قبار آزارن ه تکليف پک دادن انجام موقعيه در فبد که زمانی

 در کاریاهمال و تکليف ن ادن انجام با فبد دپ ب عبارطبهش زن می تکليف از اجتناب به دسه آن

                                                           
1. Lazarus and Folkman's Transactional Stress Model 
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 مبنای ل ا ببش (1399اسه )سواری و همکاران،  ناقوشاپن  هيجاناط ان اقتن تعوپق به درص د واقع

 شبوم در تعلل به تماپل کاریاهمال که یفه توانمی( 1397) همکاران و قونيق شهبازپان پژوهش

 آن منفی پيام های به علم با عمل پک انجام عم ی ان اقتن تعوپق به و مهم هایفعاليه انجام و

 اسه دانشجوپان و آموزاندانش بين در کاریاهمال نوم تبپنمت اول تحصيلی کاریاهمال و اسه

 ایبب شخ  سازیآماده در تحصيلی کاریاهمالش شودمی پاد رفتاری ب ِ عادط پک عنوانبه آن از که

 کاریاهمال ل ا شود،می مشخ  تکاليف انجام و جلساط در حضور و تکاليف انجام امتحان،

 شودش آن افزاپش باعث و داشته مثبه تأثيب تحصيلی فبسودیی بب توان می تحصيلی

ماط م ابقاز سررروی دپ ب،  م ل الزا نابع  -با  کاران ) دپمبوتیم جهنت توانی( م2001و هم  ي

در  یصررورط مکفبه يزباشرر  و منابع ن پادزا زالزاماط و عوامل اسررتبن که ی، در صررورتیبفه

 یببا را ينهزم توان یها ماسررتبن پنش اشررون یمواجه م يشررتبیدسررتبن نباشرر ، افباد با اسررتبن ب

ک ن درن از  یدهو سازمان یکه  باح اسه یدر حال پنفباهم کن ، اق    یکاهش جو آموزش

 پادیيبی يطمح پک نيازيشک ن همواره پ پبپهم  ةنحو پبامسرررا ل معلمان بوده، ز پنتبعم ه

ش کن یق   فباهم م پادیيبی یرا ببا پطق   شرربا یاثببخش اسررهش ک ن درن و جو آموزشرر

 ارکان از پکی(ش 1394، ينیاسرره )حسرر يزانن هو ببان  پاپو فعال، یق   مسررتلزم ک سرر پادیيبی

صلی سه پادیيبی -پاددهی فباپن  و آموزش موضوم وپبورشآموزش در ا شبفه به توجه باش ا  پي

صنعه عصب به ورود و وریفنا سه الزم فبا ش اه و م ارن در پادیيبی–پاددهی فباپن  ا  با زني دان

 آموزشرری راهببدهای سررمهبه ا  عاط انت ال سررنتی راهببدهای از و یبدد هماهنگ تحوالط اپن

 فبایيبان در ق   هایتواناپی رشرر  به منجب توان می که -یشرراپیمشررکل و م اریمسررئله ج پ 

ضوم اپنش نماپ  حبکه -یبدد س ه آموزاندانش مورد در مو  ببقوردار ایوپژه اهميه از دوم متو

 هانآ ت رپس مرثب هایروش با توانمی و ببقوردارن  باالپی هایتواناپی از افباد اپن که چبا اسه؛

 ن   ،م الب وتحليلتجزپه ق رط تبتيب اپن به و دهن  وسرررعه را قود بينش تا نمود پاری را

 پاددهی هایروش معموال شداد افزاپش هاآن در را ابتکار و اب ام ق رط و مسا ل حل تواناپی علمی،

 راهببدهای که اسرره  بيعیش  نشررومی ت سرريم غيبفعال و فعال هایروش دسررته دو به پادیيبی و

 که هاسرر تعاملی فباپن ی فعال، هایروشش باشرر  اول دسررته به مببوط ببق قيه، مبتنی آموزشرری

 ؛ ن ل2006، یوری) دارد راهنما ن ش پاددهن ه و نموده اپفا فعال ن ش آموزش جبپان در پادیيبن ه

 در و  باحی پيش از معلمان درن  ب  ایبچه اسرره، ذکب به الزم(ش 1396 همکاران، و یباون  از

 و آموزاندانش هایتوانمن ی به توجه با که دارد وجود نيز امکان اپن اما یيبدمی قبار آنان اقتيار

 هایروش از  نتوانمی معلمان ع وهبه ،پ پبد صررورط آن در تصرربفاتی و دقل معلمان تشررخي 

 همان پباز نماپن ؛ استفاده آموزاندانش هایتواناپی و شباپط با متناسب نيز سازیغنی فعال ت رپس

 تفکب هایمهارط توسررعه ببای الزم فبصرره توانن می آموزش فعال هایروش شرر  ذکب که  ور
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 یالزم ببا يزه، ان توان می امب اپن که آورن ، فباهم بيشرررتب هبچه را تحصررريلی ان يزش و ق  

به  يسرررهن بينیيشپقابلکه  پن همسرررا ل آ یببا یتا حت کن  پجادا پادیيبن هو ت ش را در  يهفعال

 پن(ش بب اسرران ا1396ن ل از یباون  و همکاران، ؛ 1388، ينی)حسرر ين پشرر ب یق ق یهاحلراه

شارزاهایپژوهش،  س يلیتحص ف سا س به يلیتحص یکاردر اهمال ین ش ا   ق  یجو آموزش ةوا

 داردش

 بب دارمعنی غيبمسررت يم اثب ق   آموزشرری جو یبیميانجی  بپق از تحصرريلی فشررارزاهای

 همکاران و یان ،(2018) سررنببچی یهاپژوهش پ با نتا پافته اپن ن اشرره؛ تحصرريلی کاریاهمال

، شارما و (2014) همکاران و ، کورکين(2014) ن پو و چان ،(2014) دومسيين و الپينيين ،(2017)

 تبيين در شاسرره سررو( ناهم1393و بختيارپور و هومن ) (1396) همکاران و (، سررلمانی2011کور )

کاری تحصريلی ميانجی جو آموزشری ق   در راب ه بين فشرارزاهای تحصريلی و اهمال ن شع م

سان یفه، توانمی سياری نظب ببا شی جو کاریيبیهب نظبانصاحب از ب  یباسازن ه و ق   آموز

 داشته همباه به را ایارزن ه ثمباط توان می عالی آموزش جمله از آموزشی مختلف هایموقعيه در

ش  شان هاپژوهش اکثب نتاپ ش با ش اهی آموزش در ق   پادیيبی هایمحيط اثببخشی ةدهن ن  دان

 اپن بب دپ ب، پژوهشرر بان از بسررياری و( 2004) آليسرریمک و جوهاسررين(ش 1390 کبمی،) اسرره

صلی شبط که باورن  شتن آموزش، در ق   پادیيبی هایمحيط کاریيبیهب ا  توانمن  فبایيبانی دا

 ان ساقته قا بنشان صباحتاً و اسه هاپیمحيط چنين در حضور جهه الزم پيشين دانش دارای و

ش اه که شی هایجاپ اه بهتبپن از پکی دان سه جهه آموز سه روپکبدی چنين کارب س ببش ا  انا

 دانش از که اسه مناسب فبایيبانی ببای یباسازن ه آموزشی  باحی هایم ل دانش، کسب نظبپه

 جانسون) یبددمی پيشنهاد آن اجبای جهه دانش اه قاص  ورهب و باشن  ببقوردار مناسبی پيشين

 نظب به که بودن  آموزاندانش پژوهش اپن در ببرسررری مورد آماری جامعه(ش 2004 آليسررری،مک و

س می شناپیع م نتيجه ناپ دليل ر ش  ق   و یباسازن ه پادیيبی محيط باها آن معلمان آ  اپنش با

سان کهاپن بب مبنی( 1391) بککیمنصوری و عمبانصالحی اپزدی، تح يق نتاپ  با مح ق ادعای  ا

 معلمان آشررناپیع م بب مبنی( 1375) لورجب و نيسرره؛ یباپیسررازن ه روپکبد بب معلمان عملکبد

 درن از قارج م الب از استفادهع م و ت رپس فباپن  حين در ارزشيابی با تهبان شهب انسانی علوم

 مسرررا ل در توانمی را امب اپن هعلش دارد قوانیهم( 1385) فبزاد و پژوهدانش تح يق همچنين و

 یسررياسرر و اجتماعی ،فبهن ی سرراقتارهای که معنی ب پنش کبد جسررتجو نيز سررياسرری و فبهن ی

 در معلم رودمی انتظار بيشرررتب زپبا بن د؛می یباسرررازن ه معلمان روی بب را راه وپبورش،آموزش

 به را یام رسررره نظام موضررروعاط کن  و ت رپس سرررنتی روال به و درسررری کتب ارچوبهچ

سه، صاد  نيز هاقانواده با ارتباط در موضوم اپنش ده  انت ال آموزاندانش  قعتو که معنی اپن به ا

صلی ضوع و آن کامل حفظ و کتاب بب مبتنی ت رپس پک ارا ه معلم از آموزاندانش وال پن ا  اطمو
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سط کتب در ش هم ب  سه آموزاندانش تو ضوم اپنش ا ( 2009) واورون تح يق هایپافته با مو

 مباکز در آموزشرری اصرر حاط نيازپيش اقتصررادی؛ و سررياسرری فبهن ی، اصرر حاط کهاپن بب مبنی

 شدارد قوانیهم اسه، م ارن و معلم تببيه

  بپق از ن اشره، اما ور مسرت يم بب فبسرودیی تحصريلی اثب جو آموزشری ق   به نيهمچن

صيلی کاریاهمال یبیميانجی ست يماثب غ تح سودی يبم ص یبب فب شه؛ يلیتح   پنتا با تهافپ نپا دا

کاران و هال یهاپژوهش کاران و نيکورک ،(2019) هم کاو ،(2014) هم کاران و تو  ،(2013) هم

 همکاران و قيقون انپشررهباز ،(1397) همکاران و زادهیمباد ،(1398) فوالدچنگ و دهنوجهیفکب

سهسو ( هم1396) همکاران و یسلمان و( 1397) ها، آموزان در م ابل محبکدانش ی ور کلبهش ا

ش یهاو روش  ادهاپرو شان  یشتبيج اب، واکنش ب یآموز صورتیمرا از قود ن که  یدهن  و در 

ها در ابعاد مختلف توان بب رشرر  آنیاسررتفاده شررود، م زانن هيببان  یهاروشها از در آموزش آن

مختلف  یهاهپمتنوم بب اسان نظب سپت ر یهااز روش آموزان عموماًو رش  افزودش دانش یبيادیپ

سروان ست بال  یتيتبب یشنا ها ارا ه به آن هام ابق با اپن نظبپه هاکنن ش به همين دليل ایب درنمیا

 یشتبيب ا يآموزش داده شود، اشت هاها به روش مبسوم معلم به آنکه درن یشود، نسبه به زمان

  (ش1398، ی و همکاراندهن  )قا  یاز قود نشان م یبيادیپ یرا ببا

 هيوتببميتعل درش اسرره یآموزشرر جو ن،پنو هيوتببميتعل ةحوز در یتيتبب مرثب عوامل از یکپ

 یهاهيفعال هيفيک در ا،پپو و زن ه یعامل عنوانبه که باشررر  چنان  پبا یآموزشررر یفضرررا  ،پج 

ش ش یهاهيفعال که معنا نپش ب کن  ن ش یفاپا بانيفبای یتيتبب و یآموز ش و یآموز  طيمح یپبور

ش ضاها در یستپبا یآموز سب یف سان بب و منا  در یبمب تا بدپپ  انجام بانيفبای ع  ق و ازهاين ا

 یضررافش بببد طل  قود هيفعال از و نموده زهيان  و رغبه احسرران ،یبيادیپ در یمتبب و سپت ر

 طيمح از یوقت تا کن  همحب و ییبم احسررران آن در بيفبای که باشررر  یایونهبه  پبا یآموزشررر

 یببا را طپشربا یآموزشر یفضراش نشرود زدهدل طيمح از شرود،یم یآموزشر یفضرا وارد قانواده

ستفاده افباد بهنجار یرفتارها ببوز و یبيادیپ شپافزا ساع  آن از کنن ها شاه اتش سازدیم م  که یم

 جادپا ابتکار و هيق ق یببا یشتبيب امکان ها،طيمح یببق ده ،یم نشان ش ه، انجام نهيزم نپا در

منزه و ی)موسرررو کنن یم ليتسررره را یاجتماع یهاتعامل و روابط یببقبار  بپد یببق و کنن یم

تاش،   از حماپه آزادی،)چالش،  ق   آموزشررری جو از بانيفبای ادراک هبچه ،(ش حال1395قل

ضاد، مباحثه، ا مينان، و اعتماد ها،اپ ه صه ق بپ پبی، ت  ی،پوپاپ و سبزن یی ها،اپ ه به دادن فب

ش ، شتبيب ( بعیشو  و شادمانی  جهه هاآن رغبه و بوده کمتب هاآن در یليتحص یکاراهمال با

ضور سه در ح ص یکاراهمال به کهآموزانی دانش باپز شود؛یم شتبيب م ر  شون ،یم دچار یليتح

 موقعبه و ن ارن  احسن نحوبه یدرس فيتکال انجام و یک سهای هيفعال در شبکه ببای یاقياشت

 که دهن ینم هياهم درن ک ن در ش هانيب یدرس م الب به وشون  ینم حاضب درن ک ن سب
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 ليتحص و آموقتن ببای الزم زهيان  و باشن  موفق امتحاناط در توانن ینم ق ع  وربه طپشبا نپا با

شان قود از س ببای یزحمت و رن  و هيفعال و دهن ینم ن  ششون ینم متحمل باالتب مباحل به  نير

 یسرررع و بن يیینم ج ی را یدرسررر فيتکال ،کنن ینم توجه یدرسررر م الب بهآموزان دانش نپا

 ببای  ایهزيان  کل در و بن يب  ادپ ،شررودیم انيب درن ک ن در آنچه از شيب یا  عاتکنن  ینم

 شش با تحصيلی فبسودیی افزاپش توان می آن نتيجه که ،دهن ینم نشان قود از یليتحص شبفهيپ

سهضب از اهميه قابلهای نظبی و کارببدی پژوهش حاتوجه به جنبه ش در توجهی ببقوردار ا

بب  پبورش دروهمی ببای معلمان و مسررئوالن آموزشهای اپن پژوهش ا  عاط متا، پافتهاپن راسرر

ای در راب ة بين ها، جو آموزشررری ق   ن ش واسررر هکه بب اسررران پافتهداردش با توجه به آن

صيلی دانش سودیی تح صيلی و فب شارزاهای تح توان یفه که هبچه در م ارن آموزان دارد؛ میف

شارکتی ساقتار م شمحيط ک ن  ش ،  شته با ورد نظب در مببای افزاپش تعامل و اظهار باپطتبی دا

 تب ببای فبایيبان فباهم شررود وع اپ  و افکار و همچنين دسررتبسرری به منابع پادیيبی متنوم و غنی

تحصرريلی آنان  دار و بااهميه درک نماپن ؛ فبسررودییصررورط ج اب، معنیليف را بهفبایيبان تکا

ي ا می ن بهبود پ فه نپبمتمه از کهنپا به توجه با ن،پا بب ع وهش ک  ق   یآموزشررر جو یهامرل

 یکاراهمال کاهش در یمهم ن ش توانیم آموزاندانش اسررت  ل از هپحما با اسرره، آزاد انتخاب

 اسرره الزم بلکه یبفه؛ جهينت یمشررخصرر دسررتورالعمل با توانینم را هيق قش کبد فاپا یليتحصرر

 نن ؛ک ت ش کبدن قلق یببا زاهيق ق یبسرررتب در و افتهپ یآیاه هيق ق ن پافب از آموزاندانش

 با نمعلما و  ياساتش اسه مرثب یليتحص یکاراهمال کاهش یببا ق   یآموزش جو وجود نپبناببا

 چالش،) ق   یآموزشرر جو یهامرلفه تأثيب بب با توانن یم یليتحصرر یفشررارزاها  یبفتن نظب در

 ها، هپا به دادن زمان ،یبپق بپ  تضررراد، مباحثه، نان،يا م و اعتماد ها، هپا از هپحما ،یآزاد

 آموزاندانش یليتحص یکاراهمال در یتوجهقابل ن ش ،(ی بعشو  و یشادمان ،پیاپوپو یسبزن ی

  شکنن  فاپا

س ه دوم بود، های اپن پژوهش انتخاب دانشاز جمله مح ودپه سب دوره متو آموزان دقتب و پ

ب باپ  جانب احتياط را رعاپه کبدش همچنين بهت های تحصيلیدورهبنابباپن در تعميم نتاپ  به ساپب 

 در صررورط امکان ازها مانن  دانشررجوپان انجام ب يبد و اسرره که اپن ببرسرری روی سرراپب یبوه

 یيبی جو آموزشی ق   و فشارزاهای تحصيلی استفاده شودشتبی ببای ان ازهابزارهای متنوم

 تعارض منافع

 م اله هيچ نوم تعارض منافعی وجود ن اردشکنن  که در اپن نوپسن یان اذعان می

 سپاسگزاري

ان ، آوری ا  عاط ن ش داشررتهآموزانی که در جمعنوپسررن یان مباتب تشررکب قود را از دانش

 دارن شاع م می
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 منابع

 الف. فارسی

های اجتماعی در پيشرربفه تحصرريلی (ش تاثيب اعتياد به شرربکه1397علیش ) ،زپنالی و ژاله ،احم ی

صيلیآموزان: ن ش ميانجی کيفيه قواب، اهمالدانش ستبن تح صيلی و ا ص شکاری تح لنامه ف

 ش21-32(، 22)6 ی،و مجاز یآموزش اه پادیيبیپژوهش در  -یعلم

صيلی بب تاب(ش 1394ش )ميبی، مجي ا شارآورهای تح ساقتاری ن ش ف آوری، ت وپن ال وی معادله 

صيلی دانش سودیی تح صفهان بآموزان دقتان يزش و فب شهب ا المللی کنفبانس بين ،کنکوری 

 شم پبپه، اقتصاد و علوم انسانی

صالحی صم ؛  صوری عمبان، ابباهيم واپزدی،  سيبونش )من ص حيه1391بککی،  سی  های (ش ببر

سازن هحبفه سانی بب مبنای روپکبد  شاقه علوم ان س ه  یباپی )مورد ای معلمان مبد دوره متو

 ش1-28(، 1)4 پادیيبی، و آموزش م العاط مجلهش م العه: استان مازن ران(

(ش راب ه حماپه اجتماعی، فشارزاهای تحصيلی و احسان 1393بختيارپور، سعي  و هومن، فبزانهش )

س می واح  اهوازش غببه با اهمال ش اه آزاد ا شجوپان دان سی مجلهکاری تحصيلی دان شنا  روان

 ش63-79(، 32)9 اجتماعی،

 تحصررريلی ان يزش تأثيب علّی م ل(ش 1394ش )حمي ه همتی، و مبجان دربي ی، کاظم؛ ببزیببفبوپی،

 بی،پادیي و  آموزش م العاطش دانشجوپان کاریاهمال ایواس ه ن ش با تحصيلی فبسودیی بب
 ش152-126 ،(2) 7

 تهبان: چاپ قورشي ش درسیش و آموزشی رپزیببنامه م  ماط(ش 1388حسنش )پبون ، محم 

ضل سينی، اف ساداطش )ح ستان ق ن  شآن پبورش هایشيوه و ق قيه ماهيه(ش 1394ال شه : آ م

 رضویش

زا در دانشررجوپان سرراقه و اعتبارپابی م يان عوامل اسررتبن(ش 1374، رضرراش )شررهبیپوالدی ری

 نامه کارشناسی ارش  دانش اه شهي  چمبان اهوازشش پاپاندانش اه شهي  چمبان اهواز

ت اپیش های حبفه(ش ارزشررريابی مهارط1385لهش )اولی ،زهبا و فبزادپژوه، دانش ای معلمان دوره اب

 ش135-170(، 18) 5 آموزش، هاینوآوری فصلنامه

سمش )رجب سی وپژیی(ش 1375لو، قا س ه ببر سال دوم متو سانی  های روش ت رپس دبيبان علوم ان

نامه پاپانش آموزانآموزش و پبورش شرررهب تهبان از دپ یاه دانش 6نظام ج پ  در من  ه  نظبی

 کارشناسی ارش ، دانش اه تببيه معلم تهبانش

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3%20%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3%20%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3%20%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3%20%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%
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های عا فی و (ش اثب نوم ارزشررريابی بب جو ک ن، وپژیی1386روحانی، عبان و ماهب، فبهادش )

 ش55-70(، 4)2 تببيتی، علوم در تازه هایان پشه فصلنامهآموزانش ق قيه دانش

 علمی فصرررلنامهکنن ه آنش  ینيبشيو عوامل پ یليتحصررر یکار(ش اهمال1390ش )بوزهيف ان،پسرررپهب

 ش9-26(، 4)7 شناقتی،روان م العاط

سان، احم  و صور؛ قام ضاش ) سلمانی، من سی، محم ر س ی پون س ه1396ا ای باورهای (ش ن ش وا

 تببيتی، شناسیروان فصلنامهورزی دانشجوپانش ک ن و تعلل ة ادراک از جوان يزشی در راب 

 ش141-169(، 43)13

 یيبیان ازه فصررلنامهکاری تحصرريلیش (ش سرراقه و اعتبارپابی آزمون اهمال1390سررواری، کبپمش )

 ش1-15(، 5)2 تببيتی،

(ش اثباط فشار روانی بب 1399عبب، سميباش )اله و حاجیکبپم؛ ف حی، مبپم؛ قليفه، ق رط سواری،

يانجیاهمال به اپنتبنهش کاری تحصررريلی از  بپق م ياد   لهمجیبی ان يزش تحصررريلی و اعت
 ش553-556(، 6)13 پزشکی، علوم در آموزش راهببدهای

نشب  ، تهبان:شناسی پادیيبی و آموزششناسی پبورشی نوپن: روانوان(ش ر1396) سيف، علی اکببش

 شدوران

 تهبان: انتشاراط سمهش شپبورشی و آموزشی هایمهارط(ش 1396شعبانی، حسنش )

سي نی النش ) شولتز،  صيهنظبپه ش(1399/ 2016شولتز، دوان پیش و  شخ  سي  پحيی تبجمهش  های 

 شدوراننشب تهبان:  دهم، وپباسهش محم ی

و  یليتحص یکار(ش ن ش اهمال1397ابوالفضلش ) ، پجواد و فب ،یمصبآباد ؛آرش ق،يقون انپشهباز

 ش198-183،(10) 7 شناسی،روان پشروآموزانش دانش یليتحص یدر فبسودی پیاحسان تنها

 یکاربب اهمال یاجتماع یهاشبکه بي(ش تأث1398) یپور، مه داوود و صاد  خ ر،يش زاده هماسب

 و فناوریآموزانش دانش نيدر ب یميقودتنظ یبيادیپ یراهببدها یابا ن ش واسررر ه یليتحصررر

 ش221-230(، 1)14آموزش، 

آبادی، صررغبی و درتاج، فبپببزش نژاد، محم رضررا؛ ابباهيمی قوامعزپزی اببقو ی، محسررن؛ فلسررفی

 با تحصيلی فبسودیی با اجتماعی وحماپه آموزشی فشارزاهای علّی یراب ه (ش ببرسی1395)

ستبن یبیميانجی ن ش به توجه شجوپان در  هش ادراک ا سیة دور دان شنا ش اه کار  ي شه دان

 ش234-245(، 4)7شاپور اهواز،  یتوسعه آموزش جن  فصلنامهاهوازش  چمبان

(ش ت وپن ال وی معادله سررراقتاری ن ش 1395فاضرررل، زهبا سررراداط و پزدقواسرررتی، فبپباش )

 دانش اهیپيش آموزانآوری، ان يزش و فبسودیی تحصيلی دانشی بب تابفشارآورهای تحصيل

 ش107-126(، 2)11 آموزشی، نوپن روپکبدهایدقتب شهب اصفهانش 

(ش م ل علّی تأثيب سرراقتار ک ن بب فبسررودیی 1398فوالدچنگ، محبوبهش ) ده، فوزپه ونوجهفکبی
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(، 59)15 تحولی، روانشرناسری پژوهشری -علمی فصرلنامهای ان يزشش تحصريلی ن ش واسر ه

 ش309-322

 پست ر ی(ش اثببخش1398ش )اصغب علی ماشينچی، و سي احم  هاشمی، عبان؛ قلتاش، بتول؛ قا  ی،

 يشرربفهپ يزشو ان  یتفکب انت اد يلی،تحصرر يشرربفهبب پ یاجتماع پییبابب سرراقتن یمبتن

 ش37-57(، 2) 7 پژوهی، ت رپسش پیششم ابت ا ةپآموزان پادانش يلیتحص

 در یتحصيل بافبسودیی تحصيلی ان يزش و ادهقانو -کار تعارض ارتباط(ش 1393کاریب، عبفانهش )

 نامه کارشناسی ارش  تببيه معلم، دانش اه تببيه دبيب شهي  رجاپی، تهبانشپاپان شدانشجوپان

(ش ببرسی اثباط فشارآورهای تحصيلی 1389شکبزاده، شهبهش ) کامکاری، کامبيز؛ کيومبثی، فيبوز و

 آموزشرری، م پبپه هاینوآوریهای اسررتان تهبانش بب ان يزش تحصرريلی دانشررجوپان دانشرر اه
 ش111-131(، 3)5

یبا بب رضاپه، ن بش های پادیيبی سازن ه(ش  باحی و سنجش تأثيب محيط1390کبمی، مبتضیش )

 فصررلنامههای آموزشرری(ش رد درن روابط انسررانی در سررازمانو پادیيبی در آموزش عالی )مو
 ش23-51(، 3)5 پبان،ا یانجمن آموزش عال

پاک  ان يزشررری هاییيبیتأثيبجهه علّی م ل (ش ارا ه1400مهب، حمي هش )یباون ، هوشرررنگ و 

شارآورهای صيلی وف شی ببقودکارآم ی تح س ه ن ش: پژوه شیش  روحيه ایوا صلنامهپژوه  ف

 ش94-83(، 1) 9 ی،و مجاز یآموزش اه پادیيبیپژوهش در  ی،علم

شنگ؛ ق م  سنعلیش ) اله وپور، عزطیباون ، هو سکبمی، ح (ش ارا ه م ل علّی ادراک از جو 1396وپ

ای قودکارآم ی های حل مسررئله با ان يزش تحصرريلی: ن ش واسرر هآموزشرری ق   و مهارط

 ش95-121(، 46)13 تببيتی، شناسیروان فصلنامهتحصيلیش 

(ش 1392پزدی، اميبش )رضرروانی، محمود و امينثانی، حسررين؛ سررعي یسررکينه؛ جعفبی امين،محبی

وضعيه ت رپس ق   از دپ یاه دانشجوپان دانشک ه پبستاری و ماماپی دانش اه علوم پزشکی 

 ش59-68(، 6)13 پزشکی، علومر د آموزش اپبانی مجلهمشه ش 

(ش ارا ه م ل سرراقتاری فبسررودیی 1397اله و ف يهی، عليبضرراش )زاده، سررهباب؛ پيبانی، ذبيومبادی

تحصررريلی بب اسررران جو حاکم بب م رسررره، قودکارآم ی تحصررريلی و حماپه اجتماعی 

 اهیآموزش  پادیيبی در پژوهش پژوهشی علمی فصلنامهآموزان متوس ه استان لبستانش دانش

 ش9-20(، 2)6 مجازی، و

سوم شکبی، فبزانه فا مه  هيس ،یو شجو یليتحص شبفهيم العه پ (ش1394ش )و  سان  انپدان بب ا

 شررناسرری،روان روپشش پیدانشررجو یزن ی ی یيو تن یليتحصرر یفبسررودی یهاکنن ه ینيبشيپ

 ش59-80(، 10)4

و  يلیتحصر یبا فبسرودی یآموزشر جو(ش راب ه 1395و قلتاش، عبانش ) يبه  ي هسر منزه،موسروی
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 ش78-89(، 3)7 تببيتی، شناسیروان فصلنامهآموزانش در دانش پادیيبیتجارب  يفيهک

سی س ه آموزش رپزیببنامه مبانی(ش 1395هش )الپور، نعمهمو ش اه  شمتو ضوی و دان ستان ق ن ر آ

 کبمانش

(ش راب ة بين کيفيه تجارب پادیيبی با فبسررودیی تحصرريلی دانشررجوپان 1388) شنعامی، عب الزهبا

 ش117-134، (3)5 ی،شناقتم العاط روانکارشناسی ارش  دانش اه شهي  چمبان اهوازش 

سهي  و ضيهش )شيخ نوشادی،  شجوپان با  ة(ش راب 1396االس می، را سازیاری دان ساقتار ک ن و 

س ه ش اه: ن ش وا صيلیش دان سودیی تح سیروان م العاط مجلهای فب (، 25)14 تببيتی، شنا

 ش123-152

سما ،یرضا و صادق ،یهمت شجو انيدر م یليتحص یبب فبسودی یلي(ش تحل1397) شا ش  انپدان اه دان

 ش233-257(، 2)9 اپبان، اجتماعی مسا لاصفهانش 
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The Structural Model of the Effect of Academic 

Stress on Academic Burnout: The Mediating Role of 

Perception of Creative Educational Environment 

and Academic Procrastination  

 
Houshang Garavand, Saeideh Sabzian, Hamideh Pakmehr 

 
The purpose of this study was to investigate the mediating role of perception of creative 

educational environment and academic procrastination in the relationship between 

academic stress and academic burnout. This research adopted a correlational design and 

used structural equation modeling to analyze the relationship between the variables. The 

population of this study included all students of senior high schools in Sanandaj in the 

academic year 2018-2019. Of these students, 250 students were selected as the study 

sample using a random multistage cluster sampling method. The participants were asked 

to fill out the following questionnaires: creative educational climate, academic 

procrastination, academic burnout, and academic stress. Data analysis was performed 

using structural equation modeling, SPSS (version 22), and AMOS (version 24). The 

results showed that the research model provided the optimal fit to the data. Furthermore, 

the results showed that while academic procrastination had a positive and significant 

direct effect on academic burnout, academic stress and creative educational environment 

did not have a significant effect on academic burnout. Creative educational environment 

had a significant negative effect on academic procrastination, but academic stress had no 

significant direct effect on academic procrastination. Also, academic stress had a negative 

and significant direct effect on the creative educational environment. Regarding the 

indirect effects, the results showed that academic stress had an indirect effect on academic 

burnout through the mediating role of creative educational environment and academic 

procrastination. However, academic stress did not have an indirect effect on academic 

procrastination through the mediating role of creative educational environment. Also, 

creative educational environment had an indirect effect on academic burnout through the 

mediating role of academic procrastination. According to the obtained results, by 

reducing academic stress and creating a creative educational climate, procrastination can 

be improved and academic burnout among students can be reduced. 

Keywords: academic burnout, academic procrastination, academic stress, creative 

educational environment  
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