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چکیده
هدف این پژوهش بررسی ارتایات تیمیهی هه یاع و فواثیت و ایف و ویعی بیا ف

یر و فرسیو ی تصییه

انش ویاع بو  .این پژوهش یک وطالعه توصهع از نوع ه استگ اسف .ن ونه این پیژوهش شیاو  244انشی و
( 444پسر و  444ختر) بو که از وهاع انش ویاع وقطع کارشیاس

انشگاه وصقق ار به

ر سال تصیه

-29

 24به صورت تیا ف خوشه ای انتخاب شدند .برای ج یع وری ا ههیا از وقهیا هیای فرسیو ی تصییه
فواثت و اف و ویع و پرسشیاوه تیمهی هه اع و برای اندازه یهری ف
شد .به ویمور تص ه

ر تصیه

از وعدل ک

عها استعا ه

ا هها روش ضریب ه استگ پهرسوع و تص ه واریانس چید وتغهری ( )MANOVAبیه

کار رفف .ضریب ه استگ پهر سیوع نشیاع ا کیه بیهن تیمیهی هه یاع و فواثیت و ایف و ویعی بیا ف
فرسو ی تصیه

رابطة وعیا اری وجو ار  .ه چیهن نتایج تص ه واریانس نشیاع ا کیه و ییروه ر تیمیهی

هه اع فواثت و اف بهشتر و فرسو ی تصیه
ختراع بهشتر و فرسو ی تصیه

تعاوت وعیا اری ارند ر واقع تیمهی هه اع و فواثت و ایف

عها ک تر از پسراع بو  .اوا و یروه ر فواثت ویع و ف

 .9استا یار انشگاه وصقق ار به (نویسیده وسئول) nmikaeili@yahoo.com
 .4کارشیاس ارشد روانشیاس

انشگاه وصقق ار به

rajabi1987@@yahoo.com

 .9استا یار انشگاه س اع فارس کازروع moslem-abbasi83@yahoo.com
 .2کارشیا

یر و

ارشد رواع شیاس

انشگاه زا اسالو واحد ار به

sozamanlo@yahoo.com

یر تصییه
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تعاوت وعیا اری نداشتید.

واژگان

کلیدی :تنظیم هیجان ،عواطف مثبت و منفی ،عملکرد تحصیلی ،فرسودگی تحصیلی،

دانشجویان.

مقدمه
ارزشهاب وداوم و وست ر ف
با ع ی

ر تصیه

انش ویاع ر ثول تصیه و بررس فواو ویرتا

از ارکاع ضروری و اجتیاب ناپذیر بهاو کهعهف نمام ووزش به ویژه ر انشگاههیا

و باشد .توجه به این اور چهزی اسف که ر ت ام نها ر رأ
قرار و یهیر (لهییدون و و

9

برناوههای توسعه ووزش ودنمر

 .)4449ه چییهن از ج یه وهییتیرین نگرانی هیای اسیتا اع

وسئوالع ووزش انشگاه و خانوا ههیای انشی ویاع پهشیرفف تصییه
تصیه
افف تصیه

و ج یویهری از افیف

انش ویاع اسف (لویاع ترج ه رضوی ش اع  .)9972نقطة وقاب پهشرفف تصیه
و فرسو ی تصیه

وی باشید کیه براسیا

وطالعیات وتعید تیثیهر بسیزای

ر

سرنوشف فر اشته و ه چیهن هزییه یزاف به خانوا ه و جاوعه تص ه و کید (ی شین فیووی
 .)997۱ر ایراع این اور از وهیتیرین وشی الت کییون نمیام ووزشی اسیف و هرسیاله ههیا
وه هار ریال از بو جه کشور را هدر وی هید و نهروهیای بیالقوه و سیروایههیای جاوعیه (نهیروی
انسان ) ب ی ر و وانید .بیابراین توجه به فواو
فرسو ی

که وی ر به پهشرفف تصییه

شیده و ویانع از

ع شو از اه ّهف ویژه ای برخور ار اسف.

فرسو ی  4حالت از خستگ ذهی و هه ان اسف که حاص سیدرم استر

وزون وانید

یرانااری نقش فشار و وصدو یف زوان و فقداع ویابع الزم برای ان ام ا ع وظایت و ت الهت
وصوله اسف (ل و شعورث9226 9؛ وروت

2

و ه اراع 4449؛ واسالچ ۱و ه اراع

1. Lindemann & Duek
2. Burnout
3. Lee & Ashforth
4. Demerouti
5. Maslach
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4449؛ الکاوید 9و ه اراع 4449؛ توپهین تانر 4و ه اراع .)444۱
اک یر تصقهقیات ان ییام شیده ربیارد فرسییو ی

ر ووقعهیفهیای وانییید کارکییاع خییدوات

بهداشت (وا  9و ه اراع  )92۹6فروشیدیاع (سید و وهازک
ه اراع  )4444و  ...بو که با فیواع فرسو ی شیغ

2

 )4444پرسیتاراع (زالر  ۱و

وعیروف اسیف (واسیالچ و ج سیوع

6

 .)92۹2با وجو این وتغهر فرسو ی به ووقعهفها و باففهیای ووزشی یسیترش پهیدا کیر ه
اسف که از ع با فییواع فرسیو ی تصییه  7نیام بیر ه وی شیو (سیال ال -رو ۹و ه یاراع
 .)444۹و تواع یعف که ووقعهفهای ووزش به فیواع وص کار فرایهراع وصسوب و شیو
ایر چه فرایهراع ر ووقعهفهای ووزش
ن ا ندارند اوا از یدیاه رواع شیاخت

به فیواع کاروید کار ن

کیید ییا شیغ خاصی

فعالهفهیای ووزشی و رسی

فیواع یک کار ر نمر یرفف (سال ال -رو ) .عها ر کال

ر

عهیا را وی تیواع بیه

حضور پهدا و کیید و و وفیه

ت الهع را برای ووفقهف ر اوتصانات و کسب ن رد قاول ان یام وی هیید .ایین ووضیوع اخهیرا
وطالعات وتعد ی را ر انشیگاههیا بیه خیو اختییاا ا ه اسیف (چییج 2و ه یاراع 4444؛
وارتهیز 94و ه اراع 4444؛ یانگ99؛ .)4442
بر اسا

تصقهقات و پژوهشهای ان یام شیده وی تیواع یعیف کیه فرسیو ی تصییه

ر

ووقعهفهای ووزش با ویژی های وانید خستگ ناشی از الزاویات وربیوت بیه وطالعیه رشید
Lacovides

9

2. Toppinen Tanner
9. Wade
2. Sand & Miyazaki
۱. Zellars
6. Jackson
7. Academic burnout
۹. Salmela. Aro
2. Chang
94. Martinez
99. Yang
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حس و نگرش بدبهیانه و بدوع حساسهف نساف به وطالب رس و نهز احسا

وشخص و شو (سال ال -رور و ناتانن .)444۱ 9افرا ی که

ضعهت ر اوور رس و تصیه
فرسو ی تصیه

پهشرفف شخیی

ارند وع وال فالی

وانید ب اشتهاق نساف به وطالب رس

ناتوانیای

ا اوه حضور وست ر ر کال های ر

وشارکف ن ر ع ر فعالهفهای کالس

احسیا

وعیای

ر فعالهفهای رس و احسا

تصیه

را ت ربه و کیید.

پژوهشهای قا

نیاتوان

ر
بی

ر فرایهیری وطالیب رسی و ر نهاییف افیف

ر ووقعهفهای صیعت و سازواع نشاع ا هاند کیه فرسیو ی پهاویدهای

وتعد ی وانید غهاف کاهش بهداشف و ریسک باالی ابیتال بیه افسیر ی را ار (تیاپهتن تیانر و
ه اراع  .)444۱چیهن نتای

ربارد فرسو ی تصیه

نهز صا ق اسیف اییر چیه وطالعیات

ربارد این ووضوع ان ام شده اسف (اسچاف  4و ه یاراع  .)4444وی ال وصققیان وانیید

ک

کاس ه 9و کاس ه ( )9229نشاع ا ند که فرسو ی تصیه
و پهاودهای ع وانید سر ر احسا

تر

رابطه بهن اسیتر

هیای تصییه

و افسر ی را افزایش و هید .ایین وصققیاع نشیاع

ا ند که با وار کر ع وتغهر فرسو ی تصیه

رابطة استر

های تصیه

و پهاودهای ع بیه

ثور وعیا اری افزایش یافیف .ه چییهن هیوال و هیان هن )4447( 2نشیاع ا نید کیه فرسیو ی
تصیه
ی

به افسر ی وی ر و شو .
از وتغهرهای که و ن اسف بر ف

هه اع ۱و باشد .تیمهی هه اع به فیواع ی

ر و فرسیو ی تصییه
از وتغهرهای روانشییاخت

تیثیهر بگیذار تیمیهی
ویور توجیه بسیهاری از

پژوهشییگراع قییرار یرفتییه اسییف (بییرای و ییال ی یین922۱ 6؛ شییاته 7و ه ییاراع 922۹؛ وییایر
9. Naatanen
4. Schaufeli
9. Koeske
2. Ahola & Hakanen
۱. emotion regulation
6. Golman
7. Schutte
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کاروسو و سالووی .)9222 9شواهد زیا ی نشاع و هید که تیمهی هه ان با ووفقهیف ییا فیدم
ووفقهف ر حوزههای وخت یت زنیدی ویرتا اسیف (شیاته و ه یاراع 4447؛ جیاکوبس 4و
ه اراع  .)444۹پژوهشهای که نقش تیمهی هه اع را بیر فرسیو ی تصییه
بسهار اند

و باشد و ف ده پژوهشهیای ان یام شیده ر زوهییه ف

بررسی کیید

یر و پهشیرفف تصییه

وربوت به وؤلعههای ورتا با تیمهی هه اع وی باشید .فطیاری و ه یاراع ( )99۹9ر پژوهشی
نشاع اند که ب یایات هه یان بیا ف
هه ان

یر تصییه

رابطیة ویعی

ار و وهیانگهن بی یایات

ختراع ک تر از پسراع وی باشید .بشیارت و ه یاراع ( )99۹۱نشیاع ا نید کیه هیوش

هه یان  67رصید وارییانس وربیوت بیه ووفقهیف تصییه
واریانس وربوت به ووفقهف تصییه

انیش ویوزاع ختیر و  ۱2رصیید

انیش ویوزاع پسیر را تاهیهن وی کیید .از ثرفی پژهشی

وخت ت حاک اسف بهن ختراع و پسراع انش و از نمر هوش هه ان تعاوت وعییا اری وجیو
ندار (ت یای فر و ه اراع 99۹2؛ پونتیگ .)4449 9ر وطالعات وخت یت ارتایات و اتی بیهن
هوش هه ان و ووفقهف تصیه

ر انش ووزاع یافف شده اسف ( ون 2و ه یاراع 4447؛

هویاع۱و ه اراع  .)4494بیابراین سازه هوش هه ان که تیمهی هه ان ی
وصسوب و شو و تواند نقش وتغهیر وهیان
تصیه

از وؤلعههای ع

نهرووییدی بیهن وؤلعیههیای هه یان و ف

یر

انش ویاع اشته باشد.

از وتغهرهای ایر یذار یگیر بیر فرسیو ی تصییه

انشی ویاع فواثیت و ایف و ویعی

6

و باشد .اسپهیوزا )92۹6( 7پهشیها و کید که ه یه هه انیات وی توانیید از هه یاع ر و لیذت
ای ا شوند .اوروزه یک ت ایز وشخص بهن حالفهای احساسیات بیو ع وجیو ار کیه شیاو
9. Mayer, Caruso & Salovey,
4. Jacobs
9. Poonteng
2. Downey
۱. Hogan
)6. positive affect (PA) & negative affect (NA
7. Spinoza
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هه انات و اف و ویع و باشد (ریچ زوترا و یویس.)4449 9
هه اعهای ویع شاو نشانههای از اضطراب و افسر ی اسف .از ثرف یگر خوشیروی
شا ی و فزت نعس ن ونههای از هه انات و اف و باشید (پرسی ن کیوهن .)444۱ 4بیرخالف
تیور غ

ف وم هه انات و اف و ویع و تواند ر زواع ی ساع ر روع شخص اتعاق بهافتد

(الرسن ام س یرو و کاسهپو )4449 9با اللف بر ایی ه ایین هه انیات بیه صیورت وارونیه و
وتضا هی ر انتهای یک پهوستار وجو ندارند (ت گیاع واتسیوع و کیالر
فاثعة و اف و ویع حالفهای وتضیا احسیا
وستق  -نه وتضا  -احسا

2

 .)9222ر واقیع

کیر ع نهسیتید ب یه ایین و خ یق حالیفهیای

کر ع هستید ( ییر و اویونز .)92۹2 ۱هرچیید ویدار

شده اشار ه ار که فواثت و اف بیرای بیاال بیر ع ا را

ج یع وری

سیالوت خه ی وهیی اسیف (چهیدا و

استپتو .)444۹ 6ر حقهقف وطالعه هه اعهای و ایف و ویعی وی توانید ارزش خه ی زییا ی ر
اشیته باشید

پهشگوی و تعدی پهاودهای سالوت و ف ی کیر ع وطیابق بیا حالیفهیای خ قی

(پرس ن کوهن  )444۱چرا کیه احساسیات کیه انشی ویاع ر وصیه هیای ییا یهری ت ربیه
و کیید به وسه ه ارتاات ع بیا نتیایج وه ی از قاهی ووفقهیف تصییه

سیازیاری تصییه

ه چیهن سالوف و بهزیست روانشیاخت شیاخته وی شیوند (ساک وفسی

 7و ه یاراع .)4499

نقش احساسات و اف ر زوهیههای ووزش وخیوصا ر حوزد فرسیو ی تصییه

و

ک تیر بیه

ثور یستر ه وور تصقهق قرار یرفته اسف .واب س ۹و ه اراع ( )9229نشاع ا ند وع ان که
لسوز ح یایتگر و صی ه

هسیتید و بافیز افیزایش فواثیت و ایف ر فرایهیراع وی شیوند
9. Reich, Zautra & Davis
4. Pressman & Cohen
9. Larsen, McGraw & Cacioppo,
2. Tellegen, Watson & Clark
۱. Diener & Emmons
6. Chida & Steptoe
7. Saklofske
۹. Wubbels
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ووفقهفهای شیاخت و فاثع فرایهراع را افزایش ا ه و احت ال فرسو ی را کاهش و هید.
فطاری و ه اراع ( )99۹9ر تصقهق نشاع ا ند که پرخاشگری بیه فییواع فواثیت ویعی بیا
ف

رابطة ویع و رفتار جاوعه یرا که شیاو حیس ه یدل و ه یاری بیه فییواع

ر تصیه

فواثت و اف و باشد با ف
نعس به فیواع ی

ر تصیه

رابطیة و ایف ارنید .برخی از وطالعیات بیهن فیزت

از حالفهای فاثعه و اف و پهشیرفف تصییه

ه اسیتگ و ایف و بیاالی

یافته شده اسف (وو و فرانک4444 9؛ لهن 4و ه اراع  )4442اوا برخ

یگر ه استگ ک ی

را یزارش ن و هاند و حت وی الین )4446( 9ر وطالعه ای ریافف که فزت نعس ههچ تثیهری
بر پهشرفف تصیه

ندار  .تاوپسوع و انگ ر لهدر )444۱( 2ر پژوهش یزارش کر که ختراع

فزت نعس و افت ا بانعس بهشیتر و اضیطراب ک تیری نسیاف بیه پسیراع ارنید .ریچار سیوع و
براهام )4442( ۱ر پژوهش
ستهاب با ف

ر تصیه

ر باب احساسات و اف ریافتید که بهن انگهزه ووفقهیف و انگهیزه
رابطه وجو ار .

پ روع 6و ه یاراع ( )4442اسیتدالل وی کییید کیه فواثیت و اتی از قاهی اوهید و غیرور
و تواند ریشه ر ف

ر تصیه

انش ویاع اشته باشد .ت یای فر و ه یاراع ( )99۹2نشیاع

ا ند که فزت نعس ر انش ویاع ختر به ثور وعیا اری بهشتر از انش ویاع پسر و باشد.
وطالعات ر وور فواثت ویع

رف

ر و ووفقهف تصیه

که فواثت ویع بافز تیهای و سازیاری پایهن تر ر زندی
اریس و پاور )9227 7و وقاب ه ناسازیارانه با احسا

انش ویاع نشاع ا ه اسیف

انش وی و تصییه

(هاالویاع

غربیف ر انشیگاه (واع تهی بیور  ۹و

ه اراع  )9222و شو  .پژوهشهای یگر نشاع ا ند که نگیرش بدبهیانیه و ویعی نسیاف بیه

1. Woo & Frank
2. Lin
3. Wickline
4. Thompson T, Ungerlider
5. Richardson & Abraham,
6. Pekrun
7. Halamandaris & Power
8. Van Tilburg
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ووضوفات رس

انگهزش یا یهری پایهن را پهش بهیی وی کیید ( سی  9و ه یاراع .)9229

نتایج تصقهقات حاک اسیف کیه احسیا
تصیه
استر

ووفیق نایو ع ر ووضیوفات رسی بیا فیزت نعیس

پایهن ه راه اسف (ساندرز 4و ه اراع  )4442و فواثت ویع و خسیتگ هه یان بیا
هیای تصییه

و بیه را )4442 9ارتایات نز ی ی

(ویاربر

ار  .فطیاری و ه یاراع

( )99۹9نشییاع انیید کییه وهییانگهن پرخاشییگری ر پسییراع بهشییتر از ختییراع وی باشیید .ه چیییهن
وطالعییات بهییانگر اییین اسییف کییه فواثییت ویعی بافییز فعالهییف ک تییر انشی ویاع (ریسییچ

و

ر تعریت و ح وسثله ( ویچهانسوع 2و ه یاراع  )4442وی شیو .

ه اراع  )444۹و وش

ه چیهن تصقهقات نشاع و هید که جو حاکی بیر انشی ده و انگهیزش و ایف ریافیف شیده از
سوی اساتهد با فرسو ی تصیه

رابطة ویع وعیا اری ار (سال ال -رو و سیاوّالنهن 444۹؛

کهارا ۱و ه اراع  .)444۹اوستهن 6و ه اراع ( )4494ر پژوهش نشاع ا ند کیه بیهن ای یا
فواثت ویع و وابستگ
فرسو ی تصیه

ع با استر

ر انش ویاع و افف تصیه

ر انش ویاع بیابه الی وخت یت ی ی از فرصیههیای وهیی تصقهقیات

انشگاه اسف .له اوّل این اسف که فرسو ی تصیه
وخت ت انش ویاع وانید ف
فرسو ی تصیه
تصیه

رابطه وجو ار .

ر تصیه

و توانید ک هید وهیی ر

ر وراع تصییه باشید .لهی

رفتارهیای

وّم ایین اسیف کیه

رابطه انش ویاع و انشگاه خو تصف تثیهر قرار و هیید .وی ال فرسیو ی

تعهد انش ویاع را به انش ده و وهزاع وشارکف عها را ر اوور ف

از تصیه تصف تثیهر قرار و هد .سوّم ایی یه فرسیو ی تصییه

بعد از فراغیف

وی توانید شیوق و اشیتهاق

انش ویاع را به ا اوة تصیه تصف تثیهر قرار هد .با توجه به این ن تة وهی شیاسای وتغهرهیای
پییهش بهی ی کییییده فرسییو ی تصیییه

ی ی از ووضییوعهییای اساس ی

ر اییین فرصییه اسییف

1. Deci
2. Saunders
3. Murberg & Bru
4. Wichianson
5. Kiura
6. Austin
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(نهییوون .)9224 9ه چیییهن بییا توجییه بییه فییدم وطالعییات ویس ی ی خ هییای پژوهش ی
فرسو ی تصیه

و تازی این ووضوع این پژوهش از اه ّهف باالی برخور ار اسف .بیابراین

این تصقهق با هدف بررس ارتاات تیمهی هه اع و فواثت و اف و ویع بر ف
تصیه

ر زوهیییه

ر و فرسو ی

انش ویاع ان ام شد .ه چیهن این پژوهش به ناال پاسخ یوی به این سؤال اسف کیه

یا تعاوت وعیا اری وهاع وتغهرهای وور وطالعه ر انش ویاع ختر و پسر وجو ار یا خهر؟

روش پژوهش
این تصقهق توصهع و از نوع ه استگ اسف .جاوعه ویاری ایین پیژوهش انشی ویاع ختیر و
پسر انشگاه وصقق ار به

هستید که ر سال تصیه

 24-29ر وقطع کارشیاس وشیغول بیه

تصیه و باشید ( )N=۹992که از وهاع عها  244انش و ( 444نعر ختر و  444نعر پسیر) بیه
صورت تیا ف خوشه ای به فیواع ن ونه پژوهش انتخاب شدند .ح ی ن ونه واری بیا اسیتعا ه
از جدول ن ونه یهری کرچس و ووریاع( )9274وصاساه یر ید.

ابزار پژوهش
برای ج ع وری ا هها از ابزارهای زیر استعا ه شد:
 .1وقها

فرسو ی تصیه  :این پرسشیاوه را برسو 4و ه یاراع ( )4447سیاختهانید .ایین

پرسشیاوه سه حهطه فرسیو ی یعیی خسیتگ تصییه
تصیه

بی فالقگی تصییه

و ناکار ویدی

را و سی د  .پرسشیاوه وذکور پیانز ه ویا ه ار  .کیه بیا روش رجیه بییدی له یرت ۱

رجه ای کاوال وخالت تا کاوال ووافق توسی

زویو ن هیا رجیه بییدی شیده اسیف .خسیتگ

تصیه  ۱ 9وا ه (وطالب رس خسته کییده هستید) بی فالقگی تصییه  2 2ویا ه (احسیا

9. Neumann
4. Austin
9. Academic Exhaustion
2. Academic Cynicism
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و کیی نساف به وطالب رس فالقه ندارم) و ناکار ودی تصیه  6 9ویا ه (احسیا
ن

وی کییی

توانی از فهده وش الت رس بر بهایی) ار  .پایای پرسشییاوه را سیازندیاع ع بیه ترتهیب

 4/۹4 4/74و  4/7۱برای سه حهطه فرسو ی تصیه

وصاسیاه کیر هانید .افتایار پرسشییاوه را

وصققاع با روش تص ه فاو تثیهدی وصاساه شده کیه شیاخصهیای برازنیدی تطاهقی ()CFI
شییاخص برازنییدی افزایشیی ( )IFIو شییاخص جییذر وهییانگهن و ییذورات خطییای تقریییب
( )RMSEAوط وب یزارش کر هاند.
 .4پرسشیاوه تیمهی هه ان  :این زووع ارای  94تسف هعف رجه ای و باشد که ن ره
یک بهانگر کاوال وخالت و ن ره هعف بهانگر کاوال ووافق و باشد .این زووع توس یرا

و

جاع )4449(4برای بهاع تعاوتهای فر ی ر تیمهی هه انات ساخته شده اسف که ارای و زیر
ارزیاب هه انات و باز اری هه انات و باشد .ضریب ه سان

وقها

رون

ر خر ه وقها

ارزیاب هه ان برای ور اع  4/74رصد و برای زناع  4/72رصد و باشد؛ ه چیهن ضریب
ه سان

ر خر ه وقها

رون

سرکوب هه ان برای ور اع  4/67رصد و برای زناع 4/62

رصد و باشد.
 .9وقها

هه انات و اف و ویع  :این وقها

بهسف یزیییه ای توسی واتسیوع 9و ه یاراع

( )92۹۹ساخف و افتااریاب شده اسف و و زیر وقها
ویع ( ه فاثعه) را و سی د .به هریویه بر اسیا
«بسهارزیا زیا » پاسخ و

هد و ن رات هر وقها

ویع و هی فاثعهی و اف از پایای
زیر وقها

وقهیا

فاثعیهی و ایف ( ه فاثعیه) و فاثعیهی
پییج رجیه ای له یرت از »اصیال» تیا

ع ر اویهی  94تا  ۱4و باشد .هی فاثعهی

رون ویاسا برخور ارند و ضریب لعیای کرونایاب بیرای

فاثعهی و اف ر اویهی  4/۹6تا  4/24و برای زیر وقها

فاثعهی ویع از  4/۹2تیا

 4/۹7یزارش شده اسف .از لصاظ روای نهز ه استگ های وهاع این خیر ه وقهیا هیا بیا برخی
ابزارهای سی ش که سازههای ورتا با این فواثت را و سی ید وانید اضطراب و افسر ی نهز
9. Academic Inefficacy
4. Gross & John
9. Watson
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باال یزارش شده اسف .برای ن ونه ه استگ خر ه وقهیا
 4/۱۹و ه استگ خر ه وقها
فاثعة ویع با وقها

وقها

و اف با وقها

فیاثع بیا سیهاهة افسیر ی بیک

فاثعة و ایف بیا ایین پرسشییاوه  -4/96و نهیز ه اسیتگ خیر ه
اضطراب ش ار -نهاع  4/۱9و ه اسیتگ خیر ه وقهیا

فاثعیة

اضطراب ش ار  -4/9۱یزارش شده اسف (واتسوع و ه اراع .)92۹۹

به ویمور برای بررس ف

انشی ویاع از وعیدل تصییه

ر تصیه

عهیا اسیتعا ه شید.

سران ام ا ههای ج ع وری شده با ضرایب ه استگ پهرسوع و تص ه واریانس چیید وتغهیره
( )MANOVAوور ت زیه و تص ه

واری قرار یرفتید.

یافتهها
وهانگهن سی

انش ویاع پسر و ختر ر این پژوهش به ترتهب برابر  49/6۱و  49/72و باشد .از

وهاع پسراع شرکف کییده ر پژوهش  72رصد و ر و  46وتثه

و از لصاظ وضعهف بوو

 96/۱رصد از ر کیار خانوا ه خو و  69/۱رصد ور از خانوا ه و شهر خو وشغول به
تصیه بو ند .از وهاع ختراع شرکف کییده ر این پژوهش  74/۱رصد و ر و  42/۱رصد
وتثه

و از لصاظ وضعهف بوو  22/۱رصد بوو و  ۱4/۱رصد غهر بوو بو ند.
جدول شمارة  :1میانگین و انحراف معیار متغیرهای مورد مطالعه
انش ویاع پسر

وتغهر

انش ویاع ختر

وهانگهن

انصراف وعهار

وهانگهن

انصراف وعهار

تیمهی هه اع

27/67

99/۱2

۱4/2۱

92/6۱

فواثت و اف

97/۱۹

94/49

29/۱9

94/2۱

فواثت ویع

44/۹4

7/۱2

49/74

7/27

96/62

9/2

96/۹4

9/66

92/22

96/49

9۱/۱۹

94/449

ف

ر تصیه

فرسو ی تصیه

ه انطور که ر جدول ش ارد  9وشاهده و شو وهانگهن (و انصراف وعهار) ن رات تیمهی
هه اع ( 27/67و  )99/۱2فواثت و اف ( 97/۱۹و  )94/49فواثت ویع ( 44/۹4و )7/۱2
ف

ر تصیه

( 96/62و  )9/2و فرسو ی تصیه

ر انش ویاع پسر برابر ( 92/22و
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 )96/49و باشد .ه چیهن وهانگهن (و انصراف وعهار) ن رات تیمهی هه اع ( ۱4/2۱و )92/6۱
فواثت و اف ( 29/۱9و  )94/2۱فواثت ویع ( 49/74و  )7/27ف
 )9/66و فرسو ی تصیه

( 96/۹4و

ر تصیه

ر انش ویاع ختر برابر ( 9۱/۱۹و  )94/449و باشد.

جدول شمارة  :2ماتریس ضریب همبستگی متغیرهای مورد مطالعه
وتغهر

تیمهی هه اع فواثت و اف

تیمهی هه اع

9

فواثت و اف

***4/22

فواثت ویع

***-4/۱7*** -4/۱۱

ف

***4/64

ر تصیه

9
***4/69

***-4/۱2*** -4/2۹

فرسو ی تصیه

فواثت ویع

ف

ر تصیه

فرسو ی تصیه

9
***-4/62

9

***4/6۹

***-4/62

9

*P >4/4۱ **P >4/49 ***P >4/449

نتایج ضریب ه استگ پهرسوع نشاع ا که تیمهی هه اع ( )r=4/64فواثت و اف (4/69
= )rو فواثت ویع ( )r= -4/62با ف

ر تصیه

رابطة وعیا اری ارند (.)P>4/449

ه چیهن نتایج نشاع ا که تیمهی هه اع ( )r=-4/2۹فاثعة و اف ( )r= -4/۱2و فاثعة ویع
( )r= 4/6۹با فرسو ی تصیه

رابطة وعیا اری ارند (.)P>4/449

جدول شمارة  :3نتایج آزمون معناداری  MANOVAبرای اثر اصلی متغیر گروه بر متغیرهای وابسته
وتغهر

زووع

یروه

ارزش

F

سطح وعیا اری

پهالی – بارت ف

4/469

۱/476

4/449

الوادای وی ز

4/297

۱/476

4/449

هت هیگ – الل

4/467

۱/476

4/449

4/467

۱/476

4/449

بییزر تییرین ریشییه
روی

))P<4/449
چیانچه ر جدول  9وشاهده و شو

زووعهای وعیا اری  MANOVAر رابطه با وتغهر

یروه ر سطح ک تر از  4/449وعیا ار هستید .وقدار وتغهر یروه بر وتغهرهای وابسته (<4/449

 =4/297 F =۱/476 Pالوادای وی ز) بهانگر تعاوت وعیا ار و یروه و باشد .نتایج تص ه
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واریانس برای ت ام وتغهرها ر جدول  2ارائه شده اسف.
جدول شمارة  :4نتایج تحلیل واریانس برای متغیرهای مورد مطالعه در دو گروه دانشجویان پسر و دختر
77۱/64

*9/۹۹
***92/72

وتغهر

و وع و ذورات

تیمهی هه اع

77۱/64

9

فواثت و اف

9۱22/22

9

9۱22/22

فواثت ویع

992/24

9

992/24

4/99

9/62۱

9

9/62۱

4/۱9۱

92۹6/94

9

92۹6/94

**7/29

ر تصیه

ف

فرسو ی تصیه

رجة زا ی

وهانگهن و ذورات

F

*P >4/4۱ **P >4/49 ***P >4/449

ه یانطور کییه ر جییدول  2وشییاهده وی شییو بییهن و یییروه انشی ویاع پسییر و ختییر ر
وتغهرهییای تیمییهی هه ییاع ( )F =9/۹۹ P <4/4۱فواثییت و اییف ( )F =92/72 P <4/449و
فرسو ی تصیه

( )F =7/29 P <4/49تعاوت وعیا اری وجیو ار  .اویا بیهن و ییروه ر
ر تصیه

فواثت ویع و ف

تعاوت وعیا اری وجو ندار  .این نتایج به این وعی اسف کیه

ختراع انش و تیمهی هه اع و فواثت و اف باالتر و فرسو ی تصیه

پایهن تیری نسیاف بیه

پسراع انش و ارند.

بحث و نتیجه گیری
پهشرفف تصیه

وتغهری چید بعدی اسف و از فواو وتعد ی تثیهر و پذیر  .با توجه به اه ّهف

ر تصیه

شیاسای فواو وؤیر بر ع ه واره وور توجه پژوهشگراع بو ه اسف .هدف

ف

پژوهش حاضر بررس ارتاات تیمهی هه اع و فواثت و اف و ویع با ف
تصیه

ر و فرسو ی

ر انش ویاع بو .

نتایج پژوهش نشاع ا کیه تیمیهی هه یاع بیا ف
فرسو ی تصیه

یر تصییه

رابطیة و ایف وعییا ار و بیا

انش ویاع رابطة ویع وعیا اری وجو ار  .این یافته با نتایج پیژوهشهیای

یگر (برای و ال فطیاری و ه یاراع 99۹9؛ بشیارت و ه یاراع 99۹۱؛ ونی و ه یاراع
4447؛ هویاع و ه اراع  ) 4494وای بیر وجیو ارتایات وعییا ار تیمیهی هه یاع بیا ف

یر و
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فرسو ی تصیه
پشت ار و تواند ف

ه سو و باشد .تیمهی هه انات کیترل فواثت لسر نشدع ویمی بو ع و
ر فر ر حوزههای وخت ت از ج ه ووقعهفهای تصیه

را پیهش بهیی

ن اید .برخ از این یا یهرندیاع و ن اسف حت از توانای های هوش بیاال برخیور ار نااشیید
(فرنهام 9و ه اراع  .)4449تیمهی هه اع ر وصه کیال
اوهدی کسالف و خستگ

ر

انش ویاع یر و ر نته ه از فرسو ی تصیه

از سوی یگر فدم یاات هه ان باال با ف

ر تصیه

وانید اوتصانات انشگاه را افزایش ا ه و به ف
ر تصیه

پهشیگهری ن ایید.

ضعهت رابطه ار (زانگ .)4449 4به

نمر و رسد فدم تیمهی هه اعها اضطراب تیهیدی و فرسیو ی
تیمهی هه اع بر ف

وی توانید ویانع لز یی

نیا

یر تصییه

ر ووقعهیفهیای اسیتر

ور

ضیعهت وی یر وی ییر  .نقیش

را ه چیهن و تواع به ک ک نمریه شیاخت اجت یاف ارزش-

کیترل پ راع ( )4444تاههن ن و  .ر این نمریه به ویمور تاههن ت ربه هه انات تصیه

بر نقیش

فراییدهای ارزیاب شیاخت به فیواع پهش ییدهای روع فر ی تثکهد شده اسف.
بر اسا

یافتههای پژوهش فواثت و اف رابطة و اف وعییا اری بیا ف

ویع وعیا اری با فرسو ی تصیه

یر تصییه و رابطیة

انش ویاع ار  .این نتایج با پژوهشهای یگیر (بیرای و یال

ریچار سوع و براهام 4442؛ پ روع و ه اراع 4442؛ ساک وفس
بر وجو ارتاات وعیا ار فواثت و اف با ف

و ه یاراع  )4499وایی

ر و فرسو ی تصیه هیراستا و باشد .شیاید بیه

این له که فواثت و اف فزت نعیس پشیت ار و برخیور اری از ح اییف اجت یاف را افیزایش
و هید .ایر ووقعهفهای پرچالش وانید وراع تصیه بیا فواثیت و ایف ه یراه باشیید وع یوال
افرا تالش زیا ی از خو نشاع و هید و برای ووفقهف انرژی زیا ی بیه کیار وی برنید .فواثیت
و اف ه چیهن و توانید به احسیا

خیو ایربخشی تییوری 9بیاال وی یر یر نید .خیو اییربخش

تیوری به باورهای شخص ر ارتاات با توانای اش ر ان ام اوور اللیف وی کیید .اشخاصی کیه
ارای خو ایربخش تیوری سطح بیاالئ هسیتید بهشیتر وی کوشیید بهشیتر ووفیق وی شیوند و از
9. Furnham
4. Zhang
9. perceived self. efficacy
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کسان که سطح خو ایربخش تیوریشاع پایهنتر اسف پشت ار بهشتری از خو نشاع و هیید و
ک تری را ت ربه و کیید (بیدورا.)92۹4 9

تر

ه چیهن نتایج پژوهش نشاع ا که فواثت ویع با ف
با فرسو ی تصیه
و ال واربر

ر تصیه رابطة ویعی وعییا اری و

انش ویاع رابطة و اف وعیا اری ار  .این یافته بیا پیژوهشهیا یگیر (بیرای

و به را 4442؛ ریسیچ

و ه یاراع 444۹؛ اوسیتهن و ه یاراع  )4494وایی بیر

ایی ه فواثت ویع بافز افف و فرسو ی تصییه وی ییر ه اهییگ اسیف .فواثیت ویعی
ووجب از بهن رفتن انرژی و تص ه ویابع فر ی و شوند .ر تاههن این یافته ه سو بیا الیهس (922۹؛
به نق از خسروی و ه اراع  )9977و تواع فرضهه وصیدو یف شییاخت انسیاع را وطیرد کیر .
ان ام فعالهفهای شیاخت وتعاوت ظرفهفهای شیاخت وخت ع را و ث اد .نقیش حیالت هه یان
بر فعالهف شیاخت به وسه ه وهزاع ظرفهف شییاخت کیه بیرای ان یام ع ت هیت ویور نهیاز اسیف
وشخص و یر  .برای و ال یک فر افسر ه بخش از ظرفهیف شییاخت خیو را بیه ف یر ربیاره
حاالت خ ق خویش اختیاا و

هد و ر نته یه ظرفهیف بیاق وانیده ر سیتر

بیرای ان یام

ت هت وور نمر کاهش و یابد .از سوی یگر به نمر و رسید فرسیو ی نته یه ای از افیزایش
سطح برانگهختگ

احسا

ناسو ویدی کسالف و فشارهای روان باشد .فرسو ی سیطح انیرژی

الزم به ویمور ان ام وظایت شیاخت ه راه با یا یهری را کاهش و هد و او اع ت رکیز بیر روی
ویابع شیاخت ووجو را وش
تصیه

و کید .ر نهایف رابطه بهن فواثت ویع و ف

ر و فرسیو ی

را و تواع با استعا ه از وعهوم انگهزش یا یهری توضهح ا (کول کوئهیف 4و ه یاراع

 .)4444فواثت ویع به کاهش انگهزش یا یهری افیزایش فرسیو ی و سیران ام افیف ف
تصیه

یر

ویته و یر ند.

بیر اسییا

نتییایج پییژوهش تیمییهی هه ییاع ر انشی ویاع ختییر بییه ثییور وعیییا اری بییاالتر از

انش ویاع پسر اسف .این یافته با پژوهشهیای یگیر (بیرای و یال فطیاری و ه یاراع 99۹9؛
بشارت و ه اراع  ) 99۹۱وایی بیر ایی یه هیوش هه یان و تیمیهی هه یاع بیه فییواع ی ی از
9. Bandura
2. Colquitt
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وؤلعههای ع ر ختراع بهشیتر از پسیراع اسیف هییراسیتا وی باشید .بسیهاری از رواع شیاسیاع
اجت اف فقهده ارند که اساسا وعهوم "خو " ور اع و زنیاع وتعیاوت اسیف .ویر اع ر جرییاع
خو تعریع بهشتر بر ویصیر به فر بو ع تثکهد ارند رحال که ثرحواره خو زناع بهشتر بیر
ارتاات و بستگ
وصه کال

اشتن با یگراع تثکهید ار (جیوزف و ه یاراع  .)9224بیر ایین اسیا
ر

ر

و انشگاه ختراع احت اال بهش از پسراع بیه ارتایات بیا یگیراع و ر نته یه

تیمهی و کیترل هه اعهای خو اه ّهف و هید.
نتایج پژوهش نشاع ا کیه فواثیت و ایف ر ختیراع بیه ثیور وعییا اری بهشیتر از پسیراع
و باشد .این یافته با نتایج پژوهشهای یگر (برای و ال تاوپسوع و انگ ر لهدر 444۱؛ ت یای فر
و ه اراع  )99۹2وای بر ایی ه افت ا به نعس و فزت نعس بیه فییواع حالیفهیای از فاثعیة
و اییف ر ختییراع بهشییتر از پسییراع اسییف ه سییو وی باشیید .ر حییال حاضییر حضییور زنییاع ر
فرصههای اجت اف و فرهیگ بافز شده اسف که زناع فواثت و اف بهشتری را ت ربه ن اییید.
این او اع وجو ار که حضور ر انشگاه و او یاع ا اویه تصییه

بیرای ختیراع نسیاف بیه

پسراع بازخور های و اف تری فراهی کر ه و ر نته ه فواثت و اف تری ر ناع ای یا کیر ه
باشد .فالوه بر این نتایج پیژوهش وشیخص سیاخف کیه بیهن و ییروه ر فواثیت ویعی هیهچ
تعییاوت وعیییا اری وجییو نییدار  .کییه اییین یافتییه بییا نتییایج پییژوهشهییای یگییر (فطییاری و
ه اراع  .)99۹9وای بر ایی ه پرخاشگری و خشی ر پسیراع بهشیتر از ختیراع اسیف ناه سیو
و باشد .ر تاههن این نتایج و تیواع بهیاع کیر کیه تصقهیق ذکیر شیده بیر روی انیش ویوزاع
صورت یرفته اسف .شاید فاص ه سی ای ا شده تا زواع رسهد به وراع انشی وی و ه چییهن
وصه

انشگاه بتواند له این اور باشد .ختراع و پسیراع انشی و ر وصیه فرهیگی ی سیان

قرار و یهرند که هی ارهای خاص بر ع حاکی اسف و ابراز هه انات ویع برای هر و جییس
به یک وهزاع ناوقاول ت ق و شو .
وطیابق یافتیههیای پیژوهش و ییروه ر ف
فرسو ی تصیه

یر تصییه

تعیاوت وعییا اری ندارنید ولی

پسراع به ثور وعیا اری بهشتر از ختراع و باشد .وطالعیات نشیاع وی هیید

که ختراع و پسیراع ارای انگهیزههیای تصییه

وتعیاوت هسیتید و نگرانی

ربیاره به یاری و

43

بررسی ارتباط تنظیم هیجان و عواطف مثبت و منفی ...

اشتغال پس از تصیه تثیهر ویع بهشتری بر پسراع ار (کو و ه اراع  .)4444بر این وایا این
او اع وجو ار که پسراع نسیاف بیه ختیراع فشیارهای تصییه

بهشیتری احسیا

غدغههای افزوعتری اشته باشید کیه ایین فواوی وی توانیید فرسیو ی تصییه

ن اییید و
را ر نیاع

تشدید ن اید.
ر نهایف ر پژوهش حاضر تیمهی هه اع به فیواع قویترین پهش بیهن ف
فواثت ویع به فیواع قوی ترین پهش بهن فرسیو ی تصییه

یر تصییه

و

شییاخته شیدند .بیر ایین اسیا

ویوزش تیمیهی هه یاع چگیونگ کیتیرل فواثیت ویعی و نصیوه افیزایش فواثیت و ایف بییه
یا یهرندیاع ر وواجهه با استر
ف

ر تصیه

های تصیه

و به تایع ع پهشیگهری از فرسیو ی و بهایو

نقش بسزای خواهد اشف .با فیایف به ایی ه بر اسا

پسراع نساف به ختراع فواثت و اف ک تر و فرسو ی تصیه

یافتیههیای پیژوهش ر

بهشتر اسف به نمر وی رسید

ووزشهای ویژه خاا پسراع ر این زوهیه توجه بهشتری را و ث اد.
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