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 چکیده
اجتماعی، سرمایه   مسئلهارزیابی مدل تبیین فرسودگی تحصیلی بر اساس متغیرهای حل  حاضرهدف پژوهش 

های واقعی با داده  شدهارائهطلبی تحصیلی و تعیین تناسب مدل نظری  ، وجدان تحصیلی و کمکشناختی روان
یابی معادالت  بر روابط علّی ممکن بر پایه مدل   تأکیدهمبستگی با    -بود. این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی 

آموزان چهارم رشته علوم تجربی ناحیه یک اردبیل در سال  آماری را دانشۀ  جامعساختاری انجام یافته است.  
روش   ای و در گام دوم ازیری در گام اول از روش خوشهگدادند. برای نمونهتشکیل می   95-96تحصیلی  

نفر انتخاب   291ای نسبتی استفاده شده است. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان به تعداد  تصادفی طبقه
اجتماعی    مسئلهآرو و ناتانن، حل  -فرسودگی تحصیلی سالمل   هایپرسشنامه شدند. ابزارهای پژوهش شامل  

کمک طلبی ریان و پنتریچ   وجدان تحصیلی ایلروی و بانتیگ و   لوتانز،  شناختی روانسرمایه    دیزوریل و نزو،
  شناختیرواناجتماعی سازگارانه و سرمایه    مسئلهها نشان داد مهارت حل  بودند. نتایج تحقیق همسو با فرضیه

صیلی اثر مثبت دارد. اجتماعی ناسازگارانه بر فرسودگی تح  مسئله بر فرسودگی تحصیلی اثر منفی دارند. حل 
اجتماعی سازگارانه و    مسئلهمتغیر میانجی در رابطه بین حل    عنوانبهطلبی تحصیلی  ها، کمکعلوه بر این

متغیر میانجی در    عنوانبه طلبی تحصیلی  رسید. همچنین کمک   تأییدفرسودگی تحصیلی نیز اثر منفی آن به  
بین حل   فرسو  مسئلهرابطه  و  ناسازگارانه  به  اجتماعی  آن  مثبت  اثر  نیز  تحصیلی  وجدان    تأییددگی  رسید. 
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شد.    تأییدو فرسودگی تحصیلی بود، اثر منفی آن به    شناختی روانتحصیلی هم که متغیر میانجی بین سرمایه  
 .برازش مناسبی برخوردار است های برازش معلوم شد مدل مفهومی ازشاخص ۀ محاسب، با درنهایت

، وجدان تحصیلی  شناختیرواناجتماعی، سرمایه    مسئلهفرسودگی تحصیلی، حل  :  واژگان کلیدی
 طلبی تحصیلی و کمک

 مقدمه
کشور، فرسودگی    وپرورشآموزشامروزه یکی از مشکلت جدی دانش آموزان در نظام  

  های استرسگفت که انتظارات والدین و معلمان و    توانمیاست. بر اساس تجربه    1تحصیلی 
و پذیرش محدود   هادانشگاهخاص در    هایرشتهبرای قبولی در    هاآنگرفته از سوی    نشئت

و مطالعه زیاد بدون نتیجه و انتظارات و توقعات    سو یکتحصیلی از    هایرشتهدر برخی از  
از   برخی  تحصیلی    ویژهبه  آموزاندانش نامناسب  رشته  شده  در  موجب  تجربی  علوم 

نیز برای    آموزاندانش این وجود،    با  فرسودگی تحصیلی دچار گردند.  بیشتر به،  آموزاندانش 
  های مهارتخود غافل هستند و یا اینکه    های تواناییو    هاظرفیتپیشگیری و حل این معضل از  

 .اندنکردهکسب   برای مقابله با این معضل را الزم
ستگی هیجانی در مطالعه دروس، بدبینی نسبت به تحصیل  فرسودگی تحصیلی احساس خ

)دیوید است  شده  تعریف  تحصیلی  امور  در  ناکارآمدی  احساس  مفهوم  2010،  2و   .)
اخیر این    هایسالفرسودگی در ابتدا به عنوان یک اختلل مرتبط با شغل مطرح بوده امّا در  

  شود میآموزشی نیز گسترش یافته که از آن با فرسودگی تحصیلی یاد    هایموقعیتمفهوم به  
نوعی    توان میدرسی را    هایفعالیت(  2009)  3آرو، سرولینن و هالوپنن  –به قول سالمل    چراکه 

و یک سری تکالیف و    یابندمیآموزان در کلس حضور    کار تلقی کرد که طی آن دانش
به نقل از محمودی،  )  دهندمیقبولی انجام  ۀ  نمروظایفی را برای موفقیت در امتحانات و کسب  

در  1394 فرسودگی    آمدهعملبه  هایبررسی(.  بر  غلبه  برای  محققان،  از  برخی  توسط 
مای، بایر    سازگارانه یک عامل مهم تلقی شده است.  4اجتماعی   مسئلهحل  تحصیلی، مهارت  

 
1. academic burnout 

1. David 

3. Salmela – Aro, Srolainen & Holopainen 

4. social problem solving 
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  مسئله فرسودگی تحصیلی حاصل فقر در مهارت حل    ( طی پژوهشی دریافتند2016)  1و فینچام 
 است. مسئله یا عدم موفقیت در حل 

نظری حل   یا    مسئله حل  ،  2اجتماعی دیزوریل  مسئله طبق مدل    مسئله گشایی اجتماعی 
مناسبی برای یک مشکل پیدا    حل راه  کوشدمیآن فرد    وسیلهبهکه    فرایندی است شناختی

گسترده از طریق دو    طور بهدر جهان واقعی    مسئله(. پیامدهای حل  2004،  3)پرال و ادونل   کند
می تبیین  هم  از  مستقل  نسبتاً  الف(  فرایند  مهارت حل    مسئله  گیریجهتشود:  .  مسئلهب( 

فرایندی    مسئله مهارت حل    کهدرحالیاست    مسئلهقسمت انگیزشی حل    مسئله  گیریجهت
ویژه را از طریق کاربرد مسئلۀ  سازگار با    مؤثر  حلراه  کندمیاست که در آن شخص سعی  

  شناختی رواننیز عنوان یک آمادگی  مسئلهمثبت به  گیریجهتبیابد.  مسئلهحل   دهایراهبر
قلمداد    مسئلهبرای حل    طلبیمبارزهکه تمایل کلی فرد در    شود میمطرح    مسئله  سازندۀ حل

را   مسئلههیجانی مختل است که فرد   –منفی یک آمادگی شناختی  گیریجهتامّا  گرددمی
  کارگیری به  مسئلهنیست. از سوی دیگر مهارت حل    حلقابلکه    کندمییک تهدید فرض  

که در جهت افزایش احتمال یافتن بهترین    کندمیرا طلب    مسئلهاختصاصی حل    هایتکنیک
از    ،1996  4)اولیوارس و دی زوریل  شود میدر یک موقعیت ویژه طراحی    حلراه نقل  به 

 (. 1392مرادی، 
این   حل  با  حل    گیریجهتبه    5سازگارانه   مسئله وصف،  به  نسبت  و    مسئلهمثبت 

حل    مسئلهمنطقی    هایمهارت  مؤثر  کارگیریبه دارد.  زمانی    مسئلهبستگی  اجتماعی 
و اجتناب شدید    مسئلهمنفی نسبت به    گیریجهتکه با یک    شودمیمحسوب    6ناسازگارانه 

شواهد پژوهشی    چراکه  (.1393نظیری،  )همراه گردد    ایتکانه  حلراهو یا انتخاب    مسئلهاز  
افزایش باورهای    مسئله حاکی از آن است که آموزش مهارت حل   اجتماعی سازگارانه بر 

توانایی   و  )نیجمی   تأثیر  گیریتصمیمخودکارآمدی  در    تواندمیبنابراین    ،(2008،  7دارند 
اجتماعی سازگارانه،    مسئلهبر مهارت حل   علوهواقع شود.    مؤثر کاهش فرسودگی تحصیلی  

 
1. My, Bauer & Fincham 

2. D'Zurilla 

3. Perla & O’Donnel 

4. Olivares & D'Zurilla 

5. adaptive 

6. maladaptive 

7. Nijmei 
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بسزایی در حل مشکلت روانی و رفتاری    تأثیرکه    شناختیروان  هایسازهامروزه یکی از  
بر حل یا کاهش    تواندمی  تأثیراتیاست. باید دید این سازه چه    1شناختی رواندارد، سرمایه  

باشد. داشته  تحصیلی  وون  فرسودگی  سرمایه  0162)  2جی  دریافت  خود  پژوهش  با   )
 با توان یادگیری رابطه مثبت دارد. شناختیروان

لوتانز  نظری  دیدگاه  اساس  روانشناسی    ایزیرمجموعه  شناختیروانسرمایه  ،  3بر  از 
برای دستیابی    هایشتواناییزیر تبیین شده است: باور فرد به    های ویژگیاست که با    گرامثبت

مورد   در  مثبت  اسنادهای  ایجاد  معین،  وظایف  انجام  در  موفقیت  و    های موفقیتبه  اکنون 
الزم برای رسیدن به موفقیت    هایراهآینده، داشتن پشتکار در دنبال کردن اهداف و پیگیری  

و تحمل کردن مشکلت و بازگشت به سطح معمولی عملکرد و حتی ارتقاء از آن تا دستیابی  
سازه    .(2006  )لوتانز،  هاموفقیت  به ابعاد    شناختیرواناین  که    ایچهارگانهدارای  است 

 نام دارند.  آوریتابو   بینیخوشخودکارآمدی، امید، 
سرمایه    ای مؤلفه  عنوانبهخودکارآمدی   به  شناختیرواناز  فرد  باور  از  است  عبارت   ،

معین از راه ایجاد انگیزه در خود،    ایوظیفهبرای دستیابی به موفقیت در انجام    هایش توانایی
نوعی حالت است که فرد بر اساس آن    آوری تابمنابع شناختی و ایفای اقدامات الزم.    تأمین 

عمل کند و به سلمتی، مشکلت را طی    ترموفققادر است در رویارویی با مشکلت زندگی  
با   فربینیخوشکند.  امیدواری حالت  ،  و  زندگی دارد  انتظار رخدادهای خوشایند را در  د 

و صرف انرژی برای دستیابی به هدف ارتباط دارد    ریزیبرنامهانگیزشی مثبت است که با  
 (. 2006 )لوتانز،

( نشان دادند 2009)  4مطابق با پیشینه پژوهشی، محققانی همچون آوی، لوتانز و یوسف
  یوسف   دارد.  داریمعنیبا رضایت شغلی و عملکرد باالتر همبستگی مثبت و    بینیخوشکه  

مثبت با    طور به( در بررسی بیش از هزار مدیر و کارمند بیان نمود که سطح امید  2004نیز )
  (. 2006به نقل از لوتانز،  است )عملکرد، رضایت شغلی، نشاط کاری و تعهد سازمانی مرتبط  

از    در برنامه    اخیر  هایپژوهش برخی  معلوم شده  ایران  میزان    امیددرمانیدر  باعث کاهش 
تحصیلی   در    هایمؤلفهو    طورکلیبهفرسودگی  تحصیلی  ناکارآمدی  و  تحصیلی  خستگی 

 
1. psychological capital 

2. Ji won 

3. Luthans 

4. Avey, Luthansand & Youssef 
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همچنین برخی تحقیقات نشان داده است که  .  (1392اسمعیلی دیزج،  )  شودمی  آموزاندانش 
به نقل از دیانت    ،2007،  1)والر، سازگاری مثبت در واکنش به شرایط ناگوار است  آوریتاب

 (. 1393نسب، جاویدی و بقولی، 
شخصیتی که در عملکرد تحصیلی نقش دارد،    متغیرهایعلوه بر مباحث فوق، یکی از  

تحصیلی  )  2وجدان  دانتو   لی،است  و  همکاران  4سیبرت .  (1998،  3کوالس  طی 2016)  و   )
وجدان  است.  مؤثرپژوهش خود دریافتند خودکنترلی پایدار در کاهش فرسودگی تحصیلی  

، 5مایر و هرسکویچ )  کند میانسان را کنترل    های اندیشهیک عامل درونی است که اعمال و  
با  ( 2001 را  وجدان  رفتارگرایان  مرتبط    هاارزش.  شده  تقویت  هنجارهای  امّا    دانندمیو 
. هر یک از گیرندمی نشئتکه وجدان از یک منبع اساسی  اعتقاددارند صفت،  پردازاننظریه

مک  )  گذاردمینیز اعتقاد دارند که بر عملکرد، تقویت باورها، شناخت و انتظارات اثر    هاآن
بانتینگ لای و  دا2002،  6روی  نشان  تحقیقات  نتایج  است  (.  ویژگی    آموزانیدانش ده  از  که 

و   دهندمیوجدان تحصیلی باالیی برخوردارند، تکالیف مدرسه را کامل و با جدیت انجام  
مرتبط است   پیشرفت تحصیلی  با  براون، کومار و رابی )این ویژگی  . دی ( 2008،  7کومار، 

کنندۀ  بینیپیش در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که وجدان بهترین  (2007) 8فابیو و بوسونی 
بنابراین    ،(1392رستم اوغلی و خشنود نیا،  است )برای عملکرد تحصیلی و شغلی    شخصیت 

حل   مهارت  متغیرهای  همانند  نیز  تحصیلی  سرمایه    مسئله وجدان  و  سازگارانه  اجتماعی 
 باشد.  تأثیربی ندتوانمیدر کاهش فرسودگی تحصیلی  شناختیروان

از آن یاد    آموزاندانش دیگری که امروزه در حل مشکلت تحصیلی    متغیرهایاز جمله  
هنگام   طلبیکمک،  شودمی به  دیگری  از  کمک  جستجوی  معنی  به  که  است  تحصیلی 

یک راهبرد یادگیری   عنوانبه تواندمیروبروشدن با ابهام و دشواری در امر تحصیل است و 
در شرایطی که با تکلیف    آموزان دانش واقع شود.    مؤثرفرسودگی تحصیلی    در پیشگیری از

را    هاسرنخجزئی و   هایاشارهو تقاضای   کنندمیاقدام    طلبیکمک، بیشتر به شوندمیدرگیر  

 
1. Waller 

2. academic conscience 

3. Lay, Kovacs & Danto 

4. Sebert 

5. Meyer & Simmering 

6. McIlroy & Bunting 

7. Komar 

8. DiFabio & Busoni 
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نیومن،  )  دهندمیترجیح   و  به رفع خطاها، حل  1995باتلر  احتمال دارد  تقاضاها  نوع  این   .)
زمانی که به    آموزاندانش مت تسلط بر تکلیف کمک کنند.  و پیش رفتن به س  هادشواری

نیاز دارند و تقاضای کمک     دهندمیمشکلت تحصیلی را کاهش    تنهانه،  کنندمیکمک 
و   دانش  کسب    هاییمهارتبلکه  حل    کنندمیرا  در    کند میکمک    ها آنبه    مسئلهکه 

رضایی،   و  زاده  همکاران  1شینگ   (.1391)خانکشی  با  2015)  و  طلبی  کمک  بردند  پی   )
دو  دارد. همچنین  معناداری  ارتباط  بیشتر  یادگیری  و  نمرات  )  2افزایش  (  2016و همکاران 

به تکالیف در سطح فردی و کلسی    مندیعلقهتسلط و    گیریجهتدریافتند کمک طلبی با  
 در ارتباط است. 

وجود گ  با  باید  شد  ذکر  باال  در  که  پژوهشی  و  نظری  فرسودگی  ملحظات  که  فت 
و در خیلی از    شودمیکشور قلمداد    وپرورشآموزشعمده در نظام    مسائلیکی از    تحصیلی 

از    یافتهتوسعهکشورهای   آن  حل  . اندبردهبهره    یادشده  شناختیروان  هایسازهبرای 
رنج    آموزانیدانش  تحصیلی  فرسودگی  از  احساس  برندمیکه  و  انرژی  کاهش  دچار   ،

شدید   از    علوهبه،  گردندمیخستگی  برخی  افراد  سردرد،    های نشانهاین  نظیر  بدنی  فشار 
فرد و زندگی    تنهانه. این عارضه  دهندمیو تغییراتی در عادات غذایی را گزارش    خوابیکم

راوانی در محیط  اثرات و عوارض ف  تواندمیبلکه    دهدمیخود قرار    الشعاعتحتشخصی او را  
بگذارد.   جای  بر  نیز  خانواده  و  کشمکش،  پریشیروانمختلف    هایشکایتتحصیل   ،

و   تحصیل  محیط  و  خانواده  محیط  در  تضاد  و  از    درنهایتناسازگاری  تحصیل  ترک 
  ، 1999،  3اسکانفولد، هوچوارتر است )مربوط به فرسودگی تحصیلی بوده    هایالعملعکس 

این اساس، این پژوهش در راستای پیشگیری و کاهش این معضل    بر  (.1391به نقل از جلیلیان،
را در این    آموزاندانش و    هاخانوادهیک مدل نظری و علّی، مسئولین و    ارائهاجرا شده تا با  

 مسیر یاری رساند.
فرسودگی    بینیپیش نظری و عملی، هدف از این پژوهش برازش الگوی    یادلهبا این  

اجتماعی در دو بعد سازگارانه و ناسازگارانه و سرمایه    مسئلهتحصیلی بر اساس مهارت حل  
 تحصیلی از همساالن و وجدان تحصیلی بوده است.  طلبیکمکبا میانجیگری  شناختیروان

 ارائه شده است: زیر های فرضیهمدل و  بر اساس هدف پژوهش، 

 
1. Schenke 

2. Dua 

3. Scanfold & Hochwarter 
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 بر اساس موضوع تحقیق  شدهمفهومی ارائه مدل  .1شکل 

بر فرسودگی تحصیلی    مسئلهمهارت حل    -1 مستقیم اجتماعی سازگارانه  منفی    اثر  و 
 دارد.

و مثبت    اثر مستقیماجتماعی ناسازگارانه بر فرسودگی تحصیلی    مسئله مهارت حل    -2
 دارد.

 بر فرسودگی تحصیلی اثر مستقیم و منفی دارد.  شناختی روانسرمایه  -3
بر    مسئلهمهارت حل    -4 از همساالن  طلبی  میانجیگری کمک  با  اجتماعی سازگارانه 

 و منفی دارد. اثر غیرمستقیمفرسودگی تحصیلی  
اجتماعی ناسازگارانه با میانجیگری کمک طلبی از همساالن بر   مسئلهمهارت حل    -5

 و مثبت دارد.  قیماثر غیرمستفرسودگی تحصیلی  

اثر    شناختی روانسرمایه    -6 تحصیلی  فرسودگی  بر  تحصیلی  وجدان  میانجیگری  با 
 و منفی دارد.  غیرمستقیم

 تجربی برازش دارد.  هایدادهبا  شدهارائهمدل مفهومی  -7

 روش 
  ی رهای ن متغین بکمم  یروابط علّ  تأکیدبا    یهمبستگ  -  یف ی این پژوهش با استفاده از روش توص

آماری این پژوهش را  ۀ  جامعانجام یافته است.    1ی معادالت ساختار  یابیمدله  یپژوهش بر پا
شاغل به تحصیل در سال چهارم رشته علوم تجربی مدارس دولتی در دوره    آموزاندانش کلیه  

اداره   متوسطه  تحصیلی    وپرورشآموزشدوم  سال  در  اردبیل  یک  تشکیل    95-96ناحیه 

 
1. structural equation modeling 
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تصادفی    گیرینمونهو در گام بعدی از روش    ای خوشه  گیرینمونهاز  . در گام نخست  دادمی
تعیین    292نسبتی استفاده شده است. حجم نمونه با استفاده جدول مورگان به تعداد    ایطبقه

نفر و تعداد نمونه   100پسر  دختر و پسر، تعداد افراد نمونه   آموزدانش شد که به نسبت تعداد  
که ابتدا ده    ترتیباین به ی از مدارس مختلف انتخاب شدند.  تصادف   صورتبهنفر    192دختر  

تصادفی    صورت بهمدرسه، )پنج مدرسه پسرانه و پنج مدرسه دخترانه( از مدارس ناحیه یک  
دختر    آموزان دانش به نسبت از    آموزاندانش انتخاب شدند، سپس در هر مدرسه تعدادی از  

 تصادفی ساده انتخاب شدند. صورتبهو پسر نیز 
ناتانن   –پرسشنامه توسط سالمل    این   پرسشنامه فرسودگی تحصیلی: ( ساخته  2005)  1آروو 

دارای   پرسشنامه  این  (،  سؤال  5)خستگی هیجانی  ۀ  مؤلف گویه است که سه    15شده است. 
کارایی  سؤال  4)بدبینی   فقدان  و  برمی  سؤال(  6)(  در  این  را  طیف    هاگویهگیرد.  در یک 

آید. شود. نمره کل از مجموع نمرات پانزده گویه به دست میمی  گذارینمره  ایدرجههفت
پایایی پرسشنامه   شود.می  گذارینمرهمعکوس    صورتبه  15  –14-12  -9  -6  -3ی  هاگویه

مؤلفۀ  ،  76/0خستگی هیجانی  مؤلفۀ  برای    رونباخ در پژوهش حاضرک  یب آلفایبا محاسبه ضر
به دست آمد که در   79/0برای کل پرسشنامه  و 0/ 75 کارآمدیمؤلفۀ کاهش ، 77/0بدبینی 
 ت دارد.یاک ه از اعتبار باال حکاست  7/0از  تربزرگموارد  تمامی

 2الیوارس  –مطالعات تجربی، دزوریل، نزو و مایووا  بر اساس اجتماعی: مسئلهپرسشنامه حل 
آیتم دارد    52پرسشنامه    این  شده را ساختند.  تجدیدنظراجتماعی    مسئله ( پرسشنامه حل  1991)

درست،    تقریباً غلط،    کامًل)  ایدرجهپنجبا یک مقیاس لیکرتی    سؤاالت که هر آزمودنی به  
. این پرسشنامه در پنج  دهدمیدرست( پاسخ    کامًلمتوسط درست، خیلی درست و    طوربه

 ، آیتم(  10منفی )  گیریجهت  -2  ،آیتم(  5مثبت )  گیریجهت- 1مقیاس سازمان داده است:  
آیتم(. در   7سبک اجتنابی )  -5آیتم( و  10سبک تکانشی )  - 4 ،آیتم( 20سبک منطقی ) -3

 88/0رونباخ برای کل پرسشنامه  ک  ی ب آلفایپژوهش حاضر پایایی پرسشنامه با محاسبه ضر
 به دست آمد.

سرمایه   سرمایه    برای  : شناختیروانپرسشنامه  پر  شناختیروانسنجش  سرمایه  از  سشنامه 
سؤالی و شامل چهار خرده مقیاس    24( استفاده شد. این پرسشنامه  2007لوتانز )  شناختیروان

 
1. Salmela-Aro & Naatanen 

2. D'Zurilla, Nezu & Oliveres 
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 6و خودکارآمدی است که در آن هر خرده مقیاس شامل    بینیخوش،  آوریتابامیدواری،  
. از  دهدمیبه شکل لیکرت پاسخ    ایدرجه  6گویه است و آزمودنی به هر گویه در مقیاس  

در پژوهش حاضر   .گرددمیحاصل    شناختیرواننمره سرمایه    هامقیاسجمع نمرات خرده  
ضر محاسبه  با  پرسشنامه  آلفای پایایی  پ ک  یب  کل  برای    هایمؤلفه،  81/0رسشنامه  رونباخ 

 به دست آمد.  77/0 آوریتابو  77/0، امید 75/0 بینی خوش، 76/0خودکارآمدی 
بر اساس نظریات ریان و    طلبیکمکرفتار    پرسشنامه  : تحصیلی  طلبیکمکپرسشنامه رفتار  

( پرسشنامه  1997پنتریچ  این  است.  شده  ساخته  که    سؤال   14(  پذیرش   سؤال  7دارد 
  هاآن  گذارینمره . برای  گیردبرمیرا در    طلبیکمکدیگر اجتناب از    سؤال  7و    طلبیکمک

در    (1مخالفم )  کامًل( تا  5موافقم )  کامًللیکرت استفاده شده که از    ایدرجه  5از مقیاس  
  صورت بهسنجد،  را می  طلبیکمککه اجتناب از    9و    8،6،12،10،2،4  سؤاالت   نوسان است.

  ی ب آلفایدر پژوهش حاضر پایایی پرسشنامه با محاسبه ضر.  شودمی  گذارینمرهمعکوس  
 به دست آمد. 78/0رونباخ برای کل پرسشنامه ک

( طراحی شده  2002پرسشنامه توسط مک ایلروی و بانتینگ )  این   پرسشنامه وجدان تحصیلی:
نه   دارای  پرسشنامه  این  که    سؤالاست.  آنهماست  طیف    هاۀ  یک    ای درجههفتدر 

. شوندمی  گذارینمرهمعکوس    صورتبه  8،7،6،4،3،2،1  سؤاالت و    شوندمی  گذارینمره 
محاسبه ضر با  پرسشنامه  پایایی  پژوهش حاضر  آلفایدر  پرسشنامه  رونباک  یب  برای کل  خ 

 به دست آمد.  73/0
  Lisrel8.80  افزارنرمآماری، از معادالت ساختاری بر اساس    هایداده  وتحلیل تجزیهبرای  

 استفاده شد. 

 هایافته
 . شودمیتوصیفی متغیرهای پژوهش اشاره   هایشاخصپژوهش به   هایفرضیهقبل از بررسی  

 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش  .1جدول  

 ن یانگیم  تعداد  متغیر
  انحراف 

 معیار
 بیشترین ینکمتر کشیدگی چولگی  مد میانه 

فرسودگی  
 تحصیلی 

292 58/3 387 /1  47/3  53/1  419 /0  480 /0 -  13/1  93/6  
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  مسئلهحل  
 سازگارانه 

292 94/2  372 /0  96/2  94/2  177 /0 -  657 /1  52/1  38/4  

  مسئلهحل  
 ناسازگارانه 

292 84/2 821 /0 88/2 21/3 483 /0 336 /0  1 5 

سرمایه 
 شناختی روان

292 90/3  913 /0  94/3  29/3  264 /0 -  185 /0  21/1  88/5  

طلبی   کمک 
 تحصیلی 

292 52/3  762 /0  64/3  4 796 /0 -  015 /1  14/1  5 

وجدان  
 تحصیلی 

292 38/4  278 /1  67/3  53/1  275 /0 -  440 /0 -  33/1  89/6  

انحراف استاندارد متغیر فرسودگی تحصیلی به ترتیب  1با توجه به جدول   ، میانگین و 
اجتماعی    مسئله، میانگین و انحراف استاندارد متغیر مهارت حل  387/1و    58/3برابر است با  

به ترتیب   انحراف استاندارد متغیر مهارت حل  372/0و    94/2سازگارانه    مسئله ، میانگین و 
ترتیب   به  ناسازگارانه  متغیر سرمایه  821/0و    84/2اجتماعی  استاندارد  انحراف  و  ، میانگین 

با    شناختیروان است  متغیر  0/ 913و    90/3برابر  معیار  انحراف  و  میانگین    طلبی کمک، 
و میانگین و انحراف استاندارد متغیر وجدان تحصیلی    762/0و    52/3برابر است با:    تحصیلی 

. بیشترین پراکندگی در متغیر فرسودگی تحصیلی و  1/ 278و    38/4به ترتیب برابر است با  
برای بررسی    .شودمیاجتماعی سازگارانه مشاهده    مسئلهکمترین پراکندگی در مهارت حل  

معادالت ساختاری یدیک بر  عوامل    تأثیرگذاری زان  ی م مدل  از  مفهومی،  مدل  برازش  و    گر 
آن نشان داده شده    داری معنی، ضرایب مسیر و اعداد  3و    2  1های شکلاستفاده شد که در  

 است.

 
این  . 1 سازگارانه(،  مسأله )حل    ASP= Adaptive social problem solvingمدل  در   اجتماعی 

MSP=Maladaptive social problem solving   اجتماعی ناسازگارانه(،  مسأله)حل SEF = Self 

efficacy (  ،)خودکارآمدیOPT= Optimism  (،  ینیب )خوشHOP= Hope(،)امیدواری RES = 

Resiliency (یآورتاب  ،)PCA Psychological capital    ،)روانشناختی  Academic)سرمایه 

conscience  ACC=  تحصیلی تحصیلی(،)) ABU= Academic burnout )وجدان    فرسودگی 

EME= Emotional exhaustion  (،)هیجانی  =RSE  ،بینی(دب )  CYN= Cynicism  خستگی 

Reduced self efficacy ()است.  کاهش کارآمدی 
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 ضرایب مسیر استاندارد مدل ساختاری پژوهش .2شکل 

 
 مدل ساختاری پژوهش  داریمعنیاعداد  .3شکل 

استفاده شده است.    افزارنرمضرایب مسیر بین متغیرها از خروجی    ، داریمعنیبرای آزمون  
 در جدول زیر داده شده است.  هاآنضرایب مسیر و نتایج مربوط به معناداری 
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 نتایج حاصل از ارزیابی مدل ساختاری .2جدول  

 ردیف

 مسیر 

ضریب 
 (βمسیر )

عدد 
 داریمعنی

(t-

value ) 

سطح  
 به متغیر  متغیراز  معناداری

کمک طلبی   اجتماعی سازگارانه  مسئله مهارت حل  1
 همساالن 

38/0 22/4 95/0 
 95/0 - 95/2 - 26/0 اجتماعی ناسازگارانه  مسئله مهارت حل  2
فرسودگی   اجتماعی سازگارانه  مسئله مهارت حل  3

 تحصیلی 
28/0 - 29/3 - 95/0 

 95/0 08/2 20/0 اجتماعی ناسازگارانه  مسئله مهارت حل  
 95/0 35/4 37/0 وجدان تحصیلی  شناختیروانسرمایه  4
 شناختیروانسرمایه  5

فرسودگی  
 تحصیلی 

21/0 - 31/2 - 95/0 
 95/0 - 48/3 - 27/0 کمک طلبی همساالن  6
 95/0 - 87/3 - 36/0 وجدان تحصیلی  7

جدول   با  آماره    ،2مطابق  مطلق  حل    داریمعنیقدر  مهارت  متغیر  اجتماعی    مسئلهبین 
( است و 96/1از مقدار )  تر بزرگکه    است(  3/ 29برابر )سازگارانه و فرسودگی تحصیلی  

مهارت حل    دهندهنشان میان  ارتباط  که  است  فرسودگی    مسئلهاین  و  سازگارانه  اجتماعی 
.  شودمی  تأیید بنابراین فرضیه اول پژوهش    ، است  دارمعنی(  %95اطمینان )تحصیلی در سطح  

( است و میزان اثرگذاری منفی متغیر  -28/0برابر )همچنین ضریب مسیر مابین این دو متغیر  
. بدین معنا که  ددهمیاجتماعی سازگارانه بر فرسودگی تحصیلی را نشان    مسئلهمهارت حل  

واحدی   28/0اجتماعی سازگارانه، ما شاهد کاهش    مسئلهبا یک واحد تغییر در مهارت حل  
 در فرسودگی تحصیلی هستیم. 

جدول با  آماره  ،  2  مطابق  حل    داریمعنیمقدار  مهارت  متغیر  اجتماعی    مسئلهبین 
( است و 96/1از مقدار )  تربزرگکه    است(  2/ 08برابر )ناسازگارانه و فرسودگی تحصیلی  

اجتماعی ناسازگارانه و فرسودگی    مسئلهاین است که ارتباط میان مهارت حل    دهندهنشان
.  شودمی  تأییدبنابراین فرضیه دوم پژوهش    ،است  دارمعنی(  %95اطمینان )تحصیلی در سطح  

( است و میزان اثرگذاری مثبت متغیر  20/0برابر )ریب مسیر مابین این دو متغیر  همچنین ض
حل   نشان    مسئلهمهارت  را  تحصیلی  فرسودگی  بر  ناسازگارانه  .  دهدمیاجتماعی 

افزایش  اجتماعی ناسازگارانه، ما شاهد    مسئله با یک واحد تغییر در مهارت حل    دیگرعبارتیبه
 ی هستیم.واحدی در فرسودگی تحصیل 2/0 0
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جدول   با  آماره  2مطابق  مطلق  قدر  سرمایه    داریمعنی،  متغیر  و    شناختیروانبین 
این   دهندهنشان( است و 96/1از مقدار ) تر بزرگکه  است ( 31/2برابر )فرسودگی تحصیلی 

میان سرمایه   ارتباط  )و فرسودگی تحصیلی در سطح    شناختیرواناست که  ( %95اطمینان 
برابر . همچنین ضریب مسیر مابین این دو متغیر شودمی تأییدرضیه سوم است. پس ف  دارمعنی

بر فرسودگی تحصیلی را    شناختیروان( است و میزان اثرگذاری منفی متغیر سرمایه  -21/0)
تغییر در سرمایه    دیگرعبارتیبه.  دهدمینشان   ما شاهد کاهش  شناختیروانبا یک واحد   ،

 تحصیلی هستیم.واحدی در فرسودگی  21/0
اجتماعی سازگارانه    مسئلهو اثر کل بین مهارت حل    غیرمستقیم،  مستقیمل زیر اثر  در جدو

 است. شدهمحاسبهبر فرسودگی تحصیلی 

اجتماعی سازگارانه و  مسئلهو اثرات کل بین مهارت حل   غیرمستقیم، مستقیماثرات   .3جدول  
 فرسودگی تحصیلی

 مسیر  اثر مستقیم غیرمستقیماثر  اثر کل 

 از متغیر به متغیر 

 اجتماعی سازگارانه  مسئله مهارت حل  فرسودگی تحصیلی  - 28/0 - 0/ 102 - 0/ 382

جدول    طورهمان از  حل    3که  مهارت  مستقیم  اثر  است،  اجتماعی    مسئلهمشخص 
متغیر رقابت    غیرمستقیماست. همچنین اثر    -28/0سازگارانه بر فرسودگی تحصیلی برابر با  

اجتماعی سازگارانه و فرسودگی تحصیلی با تأثیر متغیر میانجی کمک    مسئلهبین مهارت حل  
  1حاصل از آزمون سوبل   value-zقدر مطلق مقدار  . است  -102/0طلبی از همساالن برابر با  

توان اظهار داشت که در سطح اطمینان  می   96/1شد که به دلیل بیشتر بودن از    001/3برابر  
اجتماعی سازگارانه    مسئله تحصیلی در اثرگذاری حل    طلبی کمکمتغیر میانجی   تأثیر(  95%)

این  . 283/0هم برابر است با:  شدهمحاسبه 2VAFمعنادار است. مقدار بر فرسودگی تحصیلی 
اجتماعی سازگارانه و فرسودگی تحصیلی    مسئله حل  درصد اثر کل    3/28بدان معنی است که  

میانجی   متغیر  توسط  غیرمستقیم  )تبیین میتحصیلی    طلبیکمکاز طریق  و  رامین شود  مهر 
 .شودمی تأییدبنابراین فرضیه چهارم نیز  ،(1392چارستاد، 

اثر   زیر  جدول  حل    غیرمستقیم،  مستقیمدر  مهارت  بین  کل  اثر  اجتماعی    مسئلهو 
 است.  شدهمحاسبهناسازگارانه بر فرسودگی تحصیلی 

 
1. sobel test 

2. variance accounted for 
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اجتماعی ناسازگارانه و   مسئلهو اثرات کل بین مهارت حل   غیرمستقیم، مستقیماثرات   .4جدول  
 فرسودگی تحصیلی

 اثر مستقیم غیرمستقیماثر  اثر کل 
 مسیر 

 از متغیر به متغیر 

 اجتماعی ناسازگارانه  مسئله مهارت حل  فرسودگی تحصیلی  20/0 07/0 27/0

جدول    طورهمان از  حل    4که  مهارت  مستقیم  اثر  است،  اجتماعی    مسئلهمشخص 
متغیر رقابت    غیرمستقیماست. همچنین اثر    20/0ناسازگارانه بر فرسودگی تحصیلی برابر با  

اجتماعی ناسازگارانه و فرسودگی تحصیلی با تأثیر متغیر میانجی کمک   مسئلهبین مهارت حل  
  091/2حاصل از آزمون سوبل برابر    z-value  مقدار  .است  07/0طلبی از همساالن برابر با  

  ( تأثیر %95توان اظهار داشت که در سطح اطمینان )می  96/1شد که به دلیل بیشتر بودن از  
میانجی   د   طلبیکمکمتغیر  حل  تحصیلی  اثرگذاری  بر   مسئلهر  ناسازگارانه  اجتماعی 

با:    شدهمحاسبه  VAFمعنادار است. مقدار  فرسودگی تحصیلی   این .  0/ 260هم برابر است 
اجتماعی ناسازگارانه و فرسودگی تحصیلی    مسئلهحل  درصد اثر کل    26بدان معنی است که  

رامین مهر و  شود )تبیین میتحصیلی    طلبیکمکاز طریق غیرمستقیم توسط متغیر میانجی  
 .شودمی تأییدبنابراین فرضیه پنجم نیز  ،(1392چارستاد، 

بر فرسودگی    شناختیروانو اثر کل بین سرمایه    غیرمستقیم،  مستقیمدر جدول زیر اثر  
 تحصیلی محاسبه شده است. 

 و فرسودگی تحصیلی شناختی روان و اثرات کل بین سرمایه   غیرمستقیم، مستقیماثرات   .5جدول  
 مسیر  اثر مستقیم غیرمستقیماثر  اثر کل 

 از متغیر به متغیر 

 شناختیروانسرمایه  فرسودگی تحصیلی  - 21/0 - 0/ 133 - 0/ 343

بر فرسودگی    شناختیروانمشخص است، اثر مستقیم سرمایه    5که از جدول    طور همان
  شناختی روانمتغیر رقابت بین سرمایه    غیرمستقیماست. همچنین اثر    -21/0برابر با   تحصیلی

مطلق    قدر   .است  -133/0و فرسودگی تحصیلی با تأثیر متغیر میانجی وجدان تحصیلی برابر با  
برابر  حاصل از آزمو  z-valueمقدار   بیشتر بودن از    901/3ن سوبل  به دلیل   96/1شد که 

اطمینان  می سطح  در  که  داشت  اظهار  میانجی    تأثیر  %95توان  در  متغیر  تحصیلی  وجدان 
سرمایه   تحصیلی    شناختیرواناثرگذاری  فرسودگی  مقدار  بر  است.    VAFمعنادار 

سرمایه  درصد اثر کل    8/38این بدان معنی است که  .  388/0هم برابر است با:    شدهمحاسبه
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وجدان تحصیلی  از طریق غیرمستقیم توسط متغیر میانجی  و فرسودگی تحصیلی    شناختیروان
 . شودمی تأییدبنابراین فرضیه ششم نیز  ،(1392رامین مهر و چارستاد، شود )تبیین می

برازش استفاده    یکویین   یهااز شاخص  یق از تعدادی تحق   یجهت برازش مدل ساختار
که الگوی    دهدمینشان    که  استبرازش    های شاخص  ترین مهمبیانگر    6جدول    شده است.

 . مفهومی پژوهش جهت تبیین و برازش از وضعیت مناسبی برخوردار است

 برازش مدل ساختاری تحقیق هایشاخص  .6جدول  
 شاخص برازش  نام شاخص  مقدار مطلوب  نتیجه 

 CMIN/df ی شاخص مجذورکا <00/3 2/ 211
 GFI شاخص نیکویی برازش  >90/0 91/0

 RMSEA ریشه میانگین مربعات خطای برآورد  <08/0 0/ 063
 RMR ماندهباقین مجذور یانگ یشاخص م <05/0 0/ 042
 NFI ی شاخص نرم شده برازندگ >90/0 92/0
 IFI ندهیفزا یشاخص برازندگ >90/0 93/0
 CFI شاخص برازش تطبیقی  >90/0 90/0

 

 بحث 
  مسئله فرسودگی تحصیلی بر اساس مهارت حل    بینیپیش این پژوهش با هدف برازش الگوی  

ناسازگارانه و سرمایه   و  با میانجیگری وجدان    شناختیرواناجتماعی در دو بعد سازگارانه 
انجام یافته است. بر این اساس، نتایج این پژوهش نشان داد  تحصیلی  طلبیکمکتحصیلی و 
اجتماعی سازگارانه بر فرسودگی تحصیلی اثر منفی دارد. این یافته پژوهش    مسئله مهارت حل  

می حل  را  مهارت  که  کرد  تبیین  چنین  می  مسئلهتوان  موجب  سازگارانه  شود  اجتماعی 
بدون اجتناب و درماندگی به دنبال یافتن    در مواجهه با هر مشکلی در امر تحصیل،  آموزدانش 

باعث    هایحلراه فرایند  این  همچنین  باشد.  آن  مشکلت    شودمیمنطقی  بر  غلبه  با  فرد 
تحصیلی، احساس خودکارآمدی کند، بنابراین کمتر به فرسودگی تحصیلی دچار گردد. امّا 

کار نبرند، در مواجهه با هر نوع  هاجتماعی سازگارانه را ب  مسئلهکه مهارت حل    آموزانیدانش 
مشکل تحصیلی، دچار یاس و بدبینی شده و احساس ناکارآمدی خواهند کرد و همین جریان  

شود که ناشی از کاهش کارآمدی، بدبینی و خستگی هیجانی  به فرسودگی تحصیلی منجر می
  کند میقی  تل  حلقابلنگرش مثبت دارد و آن را    مسئلهکه به حل    آموزیدانش است. همچنین  
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تحصیلی    مسائلاطلعات به شکل منطقی    آوریجمعو سعی دارد با استفاده از تفکر خود و  
شود. همسو با این قسمت از یافته  خود را حل کند، کمتر به فرسودگی تحصیلی دچار می

شود که  ( چنین فرض می1990نزو ) اجتماعی دی زوریل و  مسئلهحل    هنظریدر    پژوهش،
اثربخش کارآمد  مسئلهحل   به    ،  سازگارانه  حل    گیریجهتو  به  نسبت  و    مسئلهمثبت 

اجتماعی زمانی ناکارآمد    مسئلهبستگی دارد. حل    مسئلهمنطقی    هایمهارت  مؤثر  کارگیریبه
و اجتناب شدید   مسئله منفی نسبت به  گیریجهتکه با یک    شود میو ناسازگارانه محسوب 

 (. 1393نظیری، )همراه گردد 
این   با تحقیقهمچنین  بایر و فینچام   یافته تحقیق  ( همخوانی دارد که در  2016)  1مای، 

یا عدم موفقیت   مسئلهپژوهش خود دریافتند فرسودگی تحصیلی حاصل فقر در مهارت حل 
همکاران    هایدی  است.  مسئلهدر حل   یادگیری   انددادهمی نشان  هم  (  2008)و  و  آموزش 

خودکارآمدی افراد اثر مثبت دارد.    باورهایاجتماعی سازگارانه بر افزایش    مسئلهمهارت حل  
  مسئله یادگیری مهارت حل    دهدمی ( نشان  2005مورتن )  ( و2007چانک و همکاران )ۀ  یافت 

را کاهش   افت تحصیلی  زمینه ساز  افزایش خودکارآمدی، عوامل  با  اجتماعی سازگارانه، 
پی   دهدمی رفتاری  مشکلت  بروز  از  اساس.  کندمیشگیری  و  دسینظر  بر  همکاران    یه  و 

افراد1991) تواناک  ی(،  بس  صورتبهرا    مسئلهحل    ییه  دارند،  ار خودمختارند،  ی سازگارانه 
تحصیالکت بس  یل ی ف  انجام  ی را  برایز  دهند میار خوب  درون  هاآن  یرا  و قضاوت    یارزش 

متر حالت  کحل مسئله   ییتوانا سه با افراد فاقد  یاست و در مقا یرونی سب پاداش بکاز   ترمهم
دارند. افراد دارای خودکارآمدی سطح باال تمایل بیشتری دارند تا انرژی خود    انگیزگیبی

کنند،   مسائل  حل  صرف  ارزیابی    کهدرحالیرا  با  پایین  سطح  خودکارآمدی  با  افراد 
خود با دیده   هایمهارتو    هاتواناییشده و به    خاطرآزردهخود،    هاینگرانیو    هادلواپسی

 ،1391بندورا،دارند )انتظار شکست    مسئلهنگرند و پیش از تلش برای حل  شک و تردید می
 (.نقل از برزگر بفرویی و سعدی پور به

و    ی، غرضیوسف ی(،  1392)  ین یمحمدام  هاییافتههمچنین این بخش از یافته پژوهش با  
  های پژوهش ( همخوانی دارد که در  1389)احقر  ار، رضازاده و  ک( و زهرا1391)  شکن گردان

مسئله    یمی خودتنظ   یری ادگی  یخود دریافتند که آموزش راهبردها و آموزش مهارت حل 
باشد و آن را    اثربخش   یلی تحص   یبا افزایش خودکارآمدی بر فرسودگ  تواندمیسازگارانه  

 
1. My, Bauer & Fincham 



 47/   .. .شناختیارزیابی مدل نقش مهارت حل مسئله اجتماعی و سرمایه روان

 

آموزش   همچنین  دهد.  می  هایمهارتکاهش  سازگارانه  مسئله  خودآگاه حل  ،  یتواند 
با مش  هایشانتواناییاز    آموزاندانش و فهم    ینترلک خود ش  ی لت را افزاکدر برخورد مؤثر 

با   برا  یارها کراه   کارگیریبهداده و  با    یسازگار و اثربخش  و    یل ی تحص  هایچالش مقابله 
 از بروز فرسودگی تحصیلی پیشگیری کنند. ی سلمت رفتار
اجتماعی ناسازگارانه بر   مسئلهگر پژوهش میزان اثرگذاری مثبت مهارت حل  بخش دی

نشان   را  تحصیلی  حل  دهدمیفرسودگی  مهارت  که  معناست  بدان  این  اجتماعی    مسئله . 
توان چنین تبیین  ناسازگارانه بر فرسودگی تحصیلی اثر مثبت دارد. این یافته پژوهش را می

منفی دارد از پیگیری    گیریجهتتحصیلی و شخصی    مسائلکرد وقتی فرد نسبت به حل  
  دهد می، انجام  رسدمیکه به نظرش    حلی راههر    ایتکانهیا به شکل    ورزد میحل آن اجتناب  

  گردد می  مسئلهرویکرد منجر به یاس و ناامیدی در حل    این   .کندنمیآن توجه    مدهایپیاو به  
دیزوریل    های یافتهتحقیق با  ۀ  یافت . این بخش از  سازدمیو زمینه فرسودگی تحصیلی را فراهم  

  مسئله حل  هایسبک( همسو است که دریافتند بین نگرانی و اضطراب 2002و مایدو الیوار )
  مسئله منفی به    گیریجهتوجود دارد. همچنین    دار معنیرابطه    ایتکانهی و  اجتماعی اجتناب

 (. 1385،  زادهابراهیم)دارد   دارمعنینیز با نگرانی و اضطراب رابطه مثبت 
بر فرسودگی تحصیلی اثر مستقیم    شناختیرواننتایج دیگر این پژوهش نشان داد سرمایه  

می دارد.  منفی  که    گونهاین توان  و  نمود  روانسرمایتبیین  از    شناختیۀ    های مؤلفهکه 
با  آوریتاب، امیدواری و  بینیخوشخودکارآمدی،   یافته  فرسودگی تحصیلی که    تشکیل 

دارد.   منفی  رابطه  است،  کاهش خودکارآمدی  و  بدبینی  هیجانی،  ،  چراکهشامل خستگی 
و   آورندتابامیدوار و  و مشکلت    مسائلکه خودکارآمدند و در مواجهه با    آموزانیدانش 

تحصیلی کمتر دچار مشکل    مسائلو در امور و    اندبین خوش  مسائلنسبت به آینده و حل  
یک    شناختیروانبنابراین سرمایه    ،گیرندمیفاصله    شوند و با فرسودگی در امر تحصیلیمی

و    هابآسی توانند با یادگیری آن خود را از  ظرفیت روانی مطلوبی است که دانش آموزان می
پژوهش با  ۀ  یافت مشکلت تحصیلی از جمله فرسودگی تحصیلی مصون بدارند. این بخش از  

)ی ج   هاییافته زهانگ،  و  اکسترمرا1دوران   (،2009انگ  بروکال2،  منتالبان   3،  (  2006)  4و 

 
1. Duran 
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4. Montalban 
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نشان   که  دارد  از خودک   آموزانیدانش   انددادههمخوانی  از    ایمؤلفه  عنوانبه )  یارآمدکه 
باالشناختیروانسرمایه   فرسودگ  یی (  و   یمترک  یلی تحص  یبرخوردارند،  دارند 

  شود میمحسوب    ی لی تحص  یفرسودگ   یبرا  ی قو  بینی کنندهپیش عامل    یک  یارآمدکخود
عز) از  نقل  وون (.  1389  ،یزیبه  سرمایه    هم (2016)  1جی  که  دریافت  خود  پژوهش  با 

 با توان یادگیری رابطه مثبت دارد. شناختیروان
( و هاشمی، باباپور و بهادری  1393)و نوروزی    نوروزی، حسینی، آسایش   ،شریفی فرد

  ی لی تحص   یخود به این نتیجه رسیدند که خودکارآمد  هایپژوهش (، طی  1390خسروشاهی )
این    هایهیافت  بر اساس داشته است.    و معناداری معکوس    یارتباط آمار  یلی تحص   ی با فرسودگ

دانشجو دارایمطالعه،  فرسودگ   یکمتر  پذیریآسیب  باالتر،  یخودکارآمد  یان  برابر    ی در 
بهز  اندداشته  ی لی تحص از  باالتر  شناختیروان  یستیو  و  علیپوری ن  ی بهتر  برخوردارند.  و    ز 

سرمایه  1392)  همکاران آموزشی  برنامه  بردند  پی  پژوهش خود  نیز طی  بر    شناختیروان( 
مؤثر  شخصیت    و مسخخستگی هیجانی    هایمقیاسخرده    ویژهبهفرسودگی شغلی    کاهش 

د  ی ام  یرها ی ن متغی( طی پژوهشی نشان دادند ب1394)  بیانی  رضایی و  است. عجم اکرامی،   بوده
وجود دارد. با   یارتباط معکوس معنادار  یلی تحص   یبا فرسودگ  یلی زش تحصی ار و انگکبه  

و بر   آیدمی  حساببه  شناختیروانسرمایه    هایمؤلفهتوجه به اینکه امید و خودکارآمدی از  
این    شدهاشاره  های پژوهش اساس   بنابراین  دارند،  تحصیلی  فرسودگی  با  معکوسی  رابطه 

 پژوهش حاضر همخوانی دارند. هاییافتهبا  نوعی به هاپژوهش 
کمک طلبی تحصیلی در اثرگذاری مهارت  متغیر میانجی    تأثیرمطابق با نتایج تحقیق،  

بر فرسودگی تحصیلی    مسئلهحل   اثر کل مهارت حل    28معنادار است و  اجتماعی  درصد 
میانجی    مسئله متغیر  توسط  غیرمستقیم  از طریق  فرسودگی تحصیلی  و  سازگارانه  اجتماعی 

میکمک   تبیین  تحصیلی  نیومنطلبی  نظر  طبق  از  1990)  2شود.  یکی  طلبی  کمک   ،)
با استفاده از آن می توانند مسائل و مشکلت راهبردهای یادگیری است که دانش آموزان 

یادگیری خود را تشخیص داده و از طریق پرسش و کمک گرفتن از دیگران در جهت رفع 
درگیر    هاآن تکلیف  با  که  شرایطی  در  آموزان  دانش  نمایند.  به  شوندمیاقدام  بیشتر   ،

باتلر و  )  دهندمیرا ترجیح    ها سرنخجزئی و    های اشارهو تقاضای    کنندمیاقدام    طلبی کمک

 
1. Ji won 

2. Newman 
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و پیش رفتن به    هادشواری(. این نوع تقاضاها احتمال دارد به رفع خطاها، حل  1995نیومن  
زمانی که به کمک نیاز دارند و    آموزاندانش سمت تبحر و تسلط بر تکلیف کمک کنند.  

کمک   کاهش    تنهانه،  نندک میتقاضای  را  تحصیلی  و    دهندمیمشکلت  دانش  بلکه 
به نقل از خانکشی  )  کندمیکمک    ها آنبه    مسئله که در حل    کنندمیرا کسب    هاییمهارت

تبیین کرد که    چنین این این بخش از یافته تحقیق را    توانمیبنابراین    ،(1391زاده و رضایی،  
و مشکلت در زندگی است.    مسائلبرای حل    یابیحلراهنوعی از فرایند    طلبی کمکرفتار  

از دیگران    طلبی کمکسازگارانه را یاد گرفته در زمان الزم به    مسئلهفردی که مهارت حل  
  - رفتاری   هایفعالیتاجتماعی سازگارانه به یک سری    مسئلهحل    های مهارت.  کندمیاقدام  

گفته   تلش    هاآن  وسیلۀبهکه    شودمیشناختی  و   کند میشخص  بفهمد  را  مشکلت  تا 
شود: الف(  چهار مرحله اصلی را شامل می  مؤلفه  این  پیدا کند.  هاآنبرای    مؤثر  هایحلراه

و انتخاب    گیریتصمیممختلف ج(    های حلراهب( تولید و خلق    مسئله   بندی فرمولتعریف و  
(. در مرحله تولید  1971)دیزوریل و گلدفرید    ها حلراهد( اجرا و ارزیابی    مؤثر  هایحلراه

خلق   به    های حلراهو  طلبی  کمک  مهارت  از  استفاده  با  فرد  خود    های حلراهمختلف، 
فرایند حل  می و  تسهیل    مسئلهافزاید  طلبیبنابراین    ،کندمیرا  نقش  می  رفتار کمک  تواند 

اجتماعی و فرسودگی تحصیلی    مسئلهبین مهارت حل  ۀ  بطرامیانجی را به شکل معکوس در  
 ایفاء کند. 

( همخوان  1391و رضایی )  زادهخانکشیج تحقیق  یاین یافته از پژوهش با بخشی از نتا
نشان   متغ  انددادهاست که  پذی که  را    یاضیعملکرد ر  داریمعنی  طوربه  طلبیکمکرش  ی ر 

نیز  کندمی  بینی پیش  محمودی  های یافته.  همکارانش  پژوهش  و  داده 1391)ان  نشان   )
ر  یدارا  آموزاندانش  رفتارها  یاضیاختلل  سود    یبرا  طلبیکمک  ی از  مسائل کمتر  حل 

با  برندمی میانجی    کهاین .  نقش  پژوهشی  مورد    طلبیکمکهیچ  فرسودگی تحصیلی  بر  را 
اساس   بر  اما  است  نداده  قرار  شده    های پژوهش مطالعه  عملکرد   طلبی کمک  تأثیریاد    بر 

مورد   می  تأییدتحصیلی  بنابراین  است  گرفته  چون    گونهاین توان  قرار  که  کرد  تبیین 
اثر    طلبیکمک بر فرسودگی تحصیلی  پیشرفت تحصیلی دارد پس  بر عملکرد و  اثر مثبت 

 کوس و منفی خواهد داشت.مع
  مسئله کمک طلبی از همساالن در اثرگذاری مهارت حل  متغیر میانجی    تأثیرهمچنین  

درصد اثر کل مهارت حل    26معنادار است و  اجتماعی ناسازگارانه بر فرسودگی تحصیلی  
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و فرسودگی تحصیلی از طریق غیرمستقیم توسط متغیر میانجی    اجتماعی ناسازگارانه  مسئله
تبیین    گونهاین   توانمیشود. این قسمت از یافته تحقیق را  کمک طلبی از همساالن تبیین می

یا به   کنندمیدرسی و شخصی از آن اجتناب  مسائلکه در مواجهه با  آموزانیدانش کرد که 
. اگر آورندمیتحصیلی روی    طلبی کمکسراغ    ، کمتر به کنندمیآن را حل    ای تکانهشکل  
 . کنندمیاجرایی استفاده  طلبیکمکباشند بیشتر از   طلبیکمکدنبال 

وجدان تحصیلی    میانجیگریبا    شناختیرواناین پژوهش این بود که سرمایه  ۀ  یافت از جمله  
کل  درصد اثر    38و منفی دارد و معلوم گشت حدود    غیرمستقیمبر فرسودگی تحصیلی اثر  

وجدان تحصیلی  واسطۀ  بهبر فرسودگی تحصیلی از طریق غیرمستقیم    شناختیروانسرمایه  
( مطابقت دارد  2001)  پژوهش با نظر مایر و هرسکویچ  هاییافتهشود. این نتیجه از  تبیین می

یک سری رفتارهای معطوف به    کندمیکه معتقدند، وجدان نیرویی است که فرد را متعهد  
و   افکار  و  دهد  انجام  را  برای    های سلیقههدف  را  سازنده    دهیشکلمتفاوت  رفتار  یک 

و   اعمال  که  است  درونی  عامل  یک  وجدان  سازد.  کنترل    هایاندیشههماهنگ  را  انسان 
(  2008رابی )پژوهش با نتایج تحقیقات کومار، براون، کومار و  ۀ  یافتچنین این  . همکندمی

که   همخوانی دادند    دارد  باالیی    آموزانیدانش نشان  تحصیلی  وجدان  ویژگی  از  که 
دهند و این ویژگی با پیشرفت برخوردارند، تکالیف مدرسه را کامل و با جدیت انجام می

  های یافتهتوان این قسمت از  یاد شده می  های ژوهش پتحصیلی مرتبط است. بر اساس نتایج  
تکالیف درسی    موقعبهتبیین کرد که وجدان تحصیلی، فرد را برای انجام    گونهاین پژوهش را  

و    کندمیوادار   امید  خودکارآمدی،  مسیر  این  در  سرمایه    هایمؤلفهکه    آوریتابو 
تا فرد با انرژی و امید به کار خود    شوندمیهستند، در انجام تکالیف وارد عمل   شناختیروان

 ادامه دهد و دچار فرسودگی تحصیلی نشود.
شناختی    هایمهارتو    هاتوانایی،  هانگرشاجتماعی بندورا،    – بر اساس نظریه شناختی  

. این سیستم در چگونگی  شودمینامیده    "سیستم خود  "چیزی است که    دهندهتشکیلهر فرد،  
به   واکنش  در  ما  رفتار  و چگونگی  مختلف  شرایط  از  ما  نقش  ها آندرک  ایفا    ایعمده، 

این سیستم خود است. از نظر بندورا، خودکارآمدی   از. خودکارآمدی بخش مهمی  کندمی
د  مور  هایفعالیتو انجام یک رشته  دهیسازمانخود در  هایقابلیتباور فرد به ۀ دهندنشان 

افراد قادرند برای خود   هایوضعیتنیاز برای مدیریت شرایط و   بسیاری از  مختلف است. 
خواهند تغییر دهند. با این وجود، اغلب به  دانند چه چیزهایی را میاهدافی تعیین کنند و می
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،  ها برنامهنیست، برای به مرحله عمل رساندن    ای سادهکار    ها برنامهعمل رساندن این  ۀ  مرحل
نقش    وجدان )  ایواسطهتحصیلی  منتظر   افراد  (.2006لوتانز،  دارد  باال  خودکارآمدی  با 

بلکه پیوسته    بیندیشند  ایچارهکه اهدافشان به چالش کشیده شود تا برای رفع آن    مانندنمی
باشند.  و به دنبال وظایف دشوارتر می  کشندمیخودشان را با تعیین اهداف متعالی به چالش  

بنابراین وجدان تحصیلی هم که یک نیروی درونی برای وادارسازی    ،(2003بندورا و الک،  )
 در کنار خودکارآمدی عمل کند.  تواندمیفرد به انجام کارهای درسی است 

، یک حالت شناختی یا یک حالت متفکرانه است که  شناختیروانامید از اجزاء سرمایه 
خود  طریق   و ازچالشی را تعیین کند   امّا  ،بینانهواقعسازد تا اهداف و انتظارات  فرد را قادر می

، نیروی اراده، انرژی و حس کنترل درونی، به آن اهداف دست یابد. نیروی اراده،  رهبری
در توسعۀ  خلقیت و نوآوری    که درحالید،  انگیزجدید برمی   های راهفرد را برای جستجوی  

در  که این دو  نمایند و هنگامیمی  دوچندانخود انرژی فرد را  نوبۀ  بهرسیدن به هدف    هایراه
و امیدواری    مندیاراده(. در  2002اسنایدر،)  شودمیهم باشند، منجر به باال رفتن امید    کنار 

شود فرد فرسودگی دچار  موجب می  کند کهیک نیروی کمکی عمل می  عنوانبهنیز وجدان  
 نشود.

آن را    توانمیاز برازش خوبی برخوردار بود    شدهارائهمدل مفهومی    کهاین با توجه به  
در پیشگیری و درمان فرسودگی    کرد کهیک نوآوری و یافته علمی جدید تلقی    عنوانبه

 واقع شود. مؤثر تواندمیتحصیلی 
ر خودگزارشی است که ممکن است به علت  ابزا  کارگیریبهمحدودیت این پژوهش  

در   اجتماعی  مطلوبیت  گزارش  کنندگانشرکتسوگیری  صحت    تأثیر تحت    هاآن، 
آموزشی    های برنامهکتب درسی و نیز در طراحی    تألیف در   شود میباشد. پیشنهاد    قرارگرفته 

روانی توجه شده و در    هایسازهبه این    وپرورشآموزش  اندرکاراندستو پرورشی توسط  
و پی بردن به اهمیت    ها آننیز با مطالعه    هاخانوادهشود.    کوشش  آموزاندانش آموزش آن به  

تا از بروز فرسودگی تحصیلی پیشگیری    کارگیرندبهتربیت فرزندان    های روشموضوع، در  
پژوهش    علوه  شود. این  نتایج  اساس  بر  آن،  آموزشی   توانمیبر  بر  مبتدرمانی    -بسته  نی 

برای غلبه بر فرسودگی تحصیلی طراحی  اجتماعی  مسئلهو مهارت حل  شناختیروانسرمایه 
 و درمانی به کار بست.  ای مشاوره هایموقعیتو در 
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