
 دوفصلنامه مشاوره کاربردی
 دانشگاه شهید چمران اهواز

67-54( ،2)11 ،1511 
 15/10/1511دریافت:

 19/19/1511پذیرش: 
 نوع مقاله: پژوهشی اصیل

Biannual Journal of Applied Counseling (JAC) 
2021, 11(2), 45-76 
Received: 26 Oct 2021 

Accepted: 28 Nov 2021 

DOI: 10.22055/jac.2021.38961.1839 

Original Article 

 

 

 

Study of the causal model of perceptions of classroom quality and 

motivational orientations with academic burnout: The mediating 

role of academic procrastination 
 

Houshang Garavand
*
 

 
Abstract 
The current research to aim was purpose conducted the mediating role of academic 
procrastination in relationship between perceptions of classroom quality and 
motivational orientations with academic burnout in a correlation design. The 
population of this study included all students of senior high schools in Sanandaj 
city. 250 of student (138 female students and 112 male students) were selected 
using random multi-stage cluster sampling method and responded to the Student 
Perceptions of Classroom Quality, Savari's Academic Procrastination, School 
Burnout and Academic Motivation Questinnaires. Data analysis was performed 
using path analysis statistical method and by the SPSS-22, and AMOS-24 statistical 
softwares and bootstrapping method was used to examine the mediating role of the 
variables. The findings indicated that after removing two direct paths from intrinsic 
academic motivation to procrastination and academic burnout, and eliminating the 
direct path of extrinsic motivation to academic burnout, the model of perception of 
class quality, extrinsic motivation and amotivation to academic burnout was 
confirmed through the mediation of academic procrastination. According to the 
results obtained, it is recommending for reduce procrastination and burnout, 
develop appropriate perceptions based on challenging, engaging, meaningful tasks 
with choice and self-efficacy; and also, adjusting the competitive atmosphere and 
evaluation system in schools can lead to a decrease in students' amotivation. 
 
Keywords: Perceptions of classroom quality, motivational orientations, 
academic procrastination, academic burnout 

 
Extended Abstract 
Introduction 

A large body of international research has documented the difficulty 
experienced by high school students in dealing with achievement pressure 
(Dupéré et al., 2015; Prabhu, 2015). Feeling unable to overcome academic 
difficulties or manage demanding school events can easily lead adolescents 
to develop burnout. The concept of burnout was originally formulated to 
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describe reactions to stress in the workplace and, over time, it has been 
studied across a range of occupational fields. Applying the construct to 
educational settings suggests that, like work, school requires individuals to 
engage with multiple achievement pressures (Farina et al., 2020). Thus, 
school burnout may be defined as a response to school-related stress, which 
becomes chronic when students stably perceive a discrepancy between their 
individual resources and their personal expectations of success (Wang et al., 
2019; Salmela-Aro et al., 2017). More specifically, burnout levels are due to 
a cumulative process which may increase or decrease in relation to personal 
and external support resources. 

Since burnout generally emerges in a period of youth that is particularly 
sensitive to the onset of depressive symptoms, this has led scholars to consider 
depression and burnout as two overlapping dimensions co-occurring in students’ 
negative school outcomes. Indeed, longitudinal as well as cross-sectional studies 
have supported the role of students’ school burnout in predicting their later 
depressive symptoms development (Salmela-Aro et al., 2017). The construct of 
burnout comprises three dimensions: emotional exhaustion, cynicism about 
school (which manifests as a generally detached attitude toward, and loss of 
interest in, one’s studies), and a sense of inadequacy as a student (Salmela-Aro 
et al., 2009; cited in Farina et al., 2020). 

The consequences of school burnout can be serious and noticeable in both 
the short and the long term. Specifically, burnout has been linked to tedium, 
poor quality of school life, an external locus of control, self-handicapping, 
failure-avoidance strategies, depressive-anxious symptoms, low self-esteem, 
general school maladjustment, a higher risk of dropout, risky behaviors, like 
gambling, and underachievement (Fimian & Cross, 1986; cited in Farina et 
al., 2020; Covington, 2000; Salmela-Aro & Upadyaya, 2014; Räsänen et al., 
2015; Fiorilli et al., 2017). Longitudinal and cross-sectional research has 
shown that school burnout increases with age, and also that experiencing 
school burnout during adolescence increases the risk of developing 
depressive symptoms later in adulthood (Fiorilli et al., 2017). Thus, in recent 
years, a mounting body of literature has examined the key factors that can 
lead to, or protect from, burnout syndrome in high school students. 

In this study, procrastination has been considered as a major axis and one of 
the most important factors in explaining academic burnout (Hall et al., 2019). One 
of the antecedent variables of procrastination in past research is the educational 
climate in which learning takes place (Corkin et al., 2014). One of the important 
consequences of the school environment is students 'perceptions, which play an 
important role in students' motivation, cognition and performance. Perceptions of 
school or classroom activities include a wide range of processes, attitudes, and 
beliefs, including perceptions of control, support for autonomy, choice, and 
pleasure (Gentry et al., 2002). In addition to perceptions of class quality, 
motivation is one of the most important issues in education. Cheon & Reeve 
(2015) believe that lack of motivation is positively related to academic burnout. 
External motivation can also be a factor in increasing the rate of academic burnout 
(Chang et al., 2016; Győrffy et al, 2016). Also, the rate of procrastination is lower 
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in people with internal academic motivation (Kandemir, 2014) and in people with 
external motivation (Komarraju et al., 2009); Motivation also has a positive 
relationship with procrastination (Salmela-Aro et al., 2009). 

In general, it can be said that research on student burnout in school can 
emerge as one of the future areas of research in higher education. Therefore, 
the aim of this study was to investigate the mediatory role of the academic 
procrastination in relationship between perceptions of classroom quality and 
motivational orientations with academic burnout. 

 

Method  
Population, Sample and Sampling 

The present study was conducted correlation desin. The population of this 
study included all students of senior high schools in Sanandaj city. 250 of 
student (138 female students and 112 male students) were selected using 
multi-stage random sampling method. In this study were 138 (55.2%) female 
students and 112 (44.8%) male students, 96 (38.4%) first grade students, 72 
(28.8%) second grade students and 82 (32.8%) were fourth grade students 
(Pre-University). 
 
Instruments 

Student Perceptions of Classroom Quality (SPOCQ): This questionnaire 

was developed by Gentry et al (2002) and is consisted of 31 items and 4 
subscales of perception of interest, challenge, choice, and pleasure. The items 
are scored in a 5 point Likert continuum from 1 = fully disagree to 5 = fully 
agree. The minimum and maximum scores of the tool are 31 and 155, 
respectively. Gentry et al., (2002) in a factor analysis showed that the four-
factor model of perception of interest, challenge, choice and pleasure are 
confirmed and they reported Cronbach's α reliability coefficients from 0.80 to 
0.84 for the subscales. Kareshki (2008) using the method of confirmatory 
factor analysis, confirmed the validity of this scale in four factors of 
perception of interest, challenge, choice and pleasure, and Cronbach's α 
reliability coefficient of the whole were 0.93 and in the subscales of perception 
of interest, challenge, choice and pleasure, 0.82, 0.66, 0.72 and 0.87 
respectively. In the current research, Cronbach's α coefficients of 0.92, 0.88, 
0.71, 0.81 and 0.89 obtained for the total, perception of interest, challenge, 
choice and pleasure, respectively. 

Academic Motivation Scale (AMS): This scale was developed by 

Vallerand et al., (1992) based on the theory of self-determination Deci & 
Ryan (1985) and it is consisted of 28 items and 3 subscales of intrinsic 
motivation, extrinsic motivation, and amotivation. The items are scored based 
on a 5 point Likert continuum from 1 = fully disagree to 5 = fully agree. The 
minimum and maximum scores of the scale are 28 and 140, respectively. 
Vallerand et al., (1992) found that Cronbach's α coefficients reliability of 
internal, external, and motivational orientation components were 0.83, 0.62, 
and 0.86, respectively; Bagheri et al., (2003) in a confirmed the three-factor 
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structure of internal and external motivation and a motivation and reported 
Cronbach's α reliability coefficients higher than 0.77 for subscales; 
Kavousian et al., (2009) Cronbach's α coefficients of the subscales of internal 
motivation, external motivation and a motivation, 0.91, 0.85 and 0.87 
respectively, and Samavati et al., (2017) reported the reliability coefficient 
0.73 using test retest (two-week intervals) and Cronbach's α coefficients 0.88 
of the whole scale. In the current research, Cronbach's α coefficients of 0.86, 
0.91, 0.90 and 0.80 obtained for the total, intrinsic motivation, extrinsic 
motivation, and a motivation, respectively. 

Academic Procrastination Scale: This scale was developed by Savari 

(2011) and includes 12 questions and 3 components of intentional 
procrastination, procrastination resulting from physical-mental fatigue and 
procrastination caused by disorganization. The items are scored based on a 5 
point Likert scale from 0 = never to 4 = always. The minimum and maximum 
scores of the scale are 12 and 60, respectively. Applying Cronbach’s α 
coefficient, Savari reported that the reliability of the whole scale was 0.85 and 
for intentional procrastination, procrastination resulting from physical-mental 
fatigue, and procrastination caused by disorganization, the reliability was 
respectively 0.77, 0.60, and 0.70. In the current research, Cronbach's α 
coefficients of 0.89, 0.81, 0.80 and 0.76 were obtained for the total scale, 
intentional procrastination, procrastination resulting from physical-mental 
fatigue, and procrastination caused by disorganization, respectively. 

School Burnout inventory (SBI): This questionnaire was developed by 

Bresó et al (2007) and is consisted of 15 items and 3 subscales of academic 
fatigue, apathy to studies and academic incompetency. The items are scored 
based on a 5 point Likert scale from 1 = fully disagree to 5 = fully agree. The 
minimum and maximum scores of the inventory are 15 and 75, respectively. 
Bresó et al (2007) confirmed the factor structure of the inventory and as well 
as them in their study reported Cronbach's α coefficients of 0.70, 0.82 and 0.75 
for the academic fatigue, academic apathy and academic inefficiency, 
respectively.  Naami (2009) reported Cronbach's α coefficients academic 
fatigue, apathy to studies and academic incompetency 0.79, 0.82 and 0.75, 
respectively. In the current research, Cronbach's α coefficients of 0.89, 0.87, 
0.88 and 0.84 were obtained for the total scale, eacademic fatigue, apathy to 
studies and academic incompetency, respectively.  
 

Research Trend  
Initially, in order to conduct research, the required permits and referrals 

were received from the University and the General Directorate of Education 
of Sanandaj to perform all steps. To collect the data of the study, first, 
district one was randomly selected from among two districts of Sanandaj. 
Then, eight schools were randomly selected from district one and from each 
school, three classes and from each class, between ten and fifteen students 
were selected randomly. Some explanations were provided concerning the 
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confidentiality of the students’ answers and the necessity of their 
independent answering besides their withdrawal from participation.  
 
Data Analysis  

Data analysis was performed using path analysis statistical method and 
by the SPSS-22, and AMOS-24 software. Bootstrapping method was used to 
examine the mediating role of the variables in Amos software.  
 
Findings 

The results of Pearson correlation coefficient showed that except for 
external motivation with academic procrastination, the other variables have a 
significant relationship with each other. In the present research model, 
perceptions of classroom quality and motivational orientations as an 
exogenous variables, academic procrastination as mediating variables, and 
academic burnout is considered as an endogenous variable. The values of 
model fit indices such as df/χ2, GFI, AGFI, NFI, TLI, CFI and RMSEA 
obtained 1.77, 0.99, 0.95, 0.99, 0.97, 0.92 and 0.05, respectively. Perceptions 
of classroom quality (p ˂ 0.001, β = - 0.37) negatively, academic a 
motivation (p ˂ 0.001, β = 0.16) and academic procrastination (p ˂0.001, 
β = 0.43) positively and significantly predict academic burnout. Also, 
Perceptions of classroom quality (p ˂ 0.001, β = - 0.44) negatively, extrinsic 
motivation (p ˂ 0.027, β = 0.14) and a motivation (p ˂ 0.003, β = 0.18) 
positively and significantly predict academic procrastination. 

 
Figure 1 

Final research model 
 

The results of Bootstrap test showed that academic procrastination plays 
a significant mediating role in the relationship between perceptions of 
classroom quality and academic burnout. Thus, the mediation role of this 
variable in relation between perceptions of classroom quality and academic 
burnout is significant (- 0.19, p < 0.002). Also the mediation role of 
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academic procrastination in relation between extrinsic motivation and 
academic burnout and in relation between a motivation and academic 
burnout is significant  
 
Discussion 

The results showed that academic procrastination variable mediating 
relation perceptions of class quality and students' academic burnout. In this 
regard, it can be said that the more positive the students' perception of the 
learning environment, the more serious they are about their tasks and try to 
do their tasks earlier than possible and will show less procrastination in 
performing tasks (Bahrami & Amiri, 2020). Therefore, it makes students feel 
less exhausted in the process of their education in the face of academic 
problems. Numerous studies support the theory that understanding the 
learning environment influences students' emotions and behavior (Maer & 
Midgly, 1991, cited in Vafa et al., 2019). 

The results showed that external motivation through mediation of 
academic procrastination has an indirect effect on students' academic 
burnout. Given that the student who is motivated by external motivation 
strives more to achieve external rewards and reinforcements, and these 
external rewards have a temporary and unstable role; This in itself can lead 
to academic decline and decrease in student grades, as well as academic 
procrastination, which together can cause student academic burnout 
(Barzegar Bfroui et al., 2015). Also the results showed that amotivation 
through mediation of academic procrastination has an indirect effect on 
students' academic burnout. Students with severe academic amotivation are 
reluctant to spend time and energy on homework and even feel that they do 
not have the ability to work hard to advance their education. Some of them 
are also unable to understand the importance and benefits of homework or 
feel that the curriculum does not have the necessary benefits and 
applications. Undoubtedly, such characteristics can provide a platform for 
academic procrastination (Savari et al., 2021). In this regard, Shuffle et al. 
(2002) report that a learner who is uninterested and unmotivated in the 
lesson may not be working hard enough, and this lack of effort will in turn 
lead to increased learning; Therefore, factors that increase motivation and 
interest in the lesson, encourage the student and ask for homework as much 
as he can, can improve academic burnout. 
 
Conclusion  

According to the results, it is recommending for reduce procrastination 
and burnout, develop appropriate perceptions based on challenging, 
engaging, meaningful tasks with choice and self-efficacy; and also, adjusting 
the competitive atmosphere and evaluation system in schools can lead to a 
decrease in students' amotivation. 
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های انگیزشی با  گیری بررسی مدل علّی ادراکات از کیفیت کالس درس و جهت
 کاری تحصیلی ای اهمال فرسودگی تحصیلی: نقش واسطه

 

 *هوشنگ گراوند
 

 چکیده
كاري تحصیلی در رابطه بین ادراكات كیفیت كالسی و  اي اهمال پژوهش حاضر با هدف نقش واسطه

این  ي گرفت جامعهانجام  یبستگ هم در یک طرحهاي انگیزگی با فرسودگی تحصیلی  گیري جهت
 آموز دانش 201 بود. تحصیلی الدر سدوم شهر سنندج  ي متوسطهآموزان  پژوهش شامل تمامی دانش

اي  گیري تصادفی چندمرحله نمونه روش به( پسر آموز دانش 112 و دختر آموز دانش 134) دوم ي متوسطه
 تحصیلی كاري اهمال ،درسكالس  یفیتآموزان از ك دانش ادراک هاي نامه انتخاب شدند و به پرسش

ها به  تحلیل داده. دادند پاسخ تحصیلی شانگیز مقیاس وبرسو و همکاران  یلیتحص یفرسودگ سواري،
انجام شد و براي  AMOS-24و  SPSS-22افزار آماري  با استفاده از نرمو  روش آماري تحلیل مسیر

 ها نشان داد كه پس از حذف دو یافته .استراپ استفاده شد اي متغیرها از آزمون بوت بررسی نقش واسطه
 انگیزش مستقیم مسیر حذف و تحصیلی فرسودگی و اريك اهمال به درونی انگیزش از مستقیم مسیر

ی به فرسودگ انگیزگی بی و بیرونی انگیزش كالسی، كیفیت ادراكات مدل تحصیلی، فرسودگی به بیرونی
آمده، توصیه  به دستكاري تحصیلی مورد تأیید قرار گرفت. با توجه به نتایج  تحصیلی از طریق اهمال

انگیز،  فرسودگی تحصیلی، ادراكات مناسبی بر اساس تکالیف چالشكاري و  شود براي كاهش اهمال می
تعدیل جو رقابتی و نظام جذاب، معنادار، توأم با حق انتخاب و خودكارآمدي ایجاد گردد؛ و همچنین 

 .شود منجرآموزان  انگیزشی دانش تواند به كاهش بی ، میدر مدارس ارزشیابی
 

 كاري تحصیلی، فرسودگی تحصیلی هاي انگیزشی، اهمال گیري هتج ادراكات كیفیت كالسی، های کلیدی: واژه
 

 مقدمه
هاي آموزشی همواره در جستجوي عواملی هستند كه بر پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان اثر  نظام

 Gonida et al., 2007, cited in Ahmadiكنند ) گذارند و پیشرفت تحصیلی نسل جدید را تضمین می می

& Shahbazi, 2021 .)در دبیرستانی آموزان دانش كه را مشکالتی المللی بین تحقیقات از بزرگی وعهمجم 

 احساس (.Dupéré et al., 2015; Prabhu, 2015) اند كرده ثبت كنند، می تجربه پیشرفت فشار با مواجه

 به را نوجوانان راحتی به تواند می مدرسه سخت رویدادهاي مدیریت یا تحصیلی مشکالت بر غلبه در ناتوانی

 كار محیط در استرس به واكنش توصیف براي ابتدا در فرسودگی مفهوم. دهد سوق تحصیلی فرسودگی

 كارگیري به. گرفت قرار مطالعه مورد شغلی هاي زمینه از وسیعی طیف در زمان، گذشت با و شد فرموله

 فشارهاي با كه هدخوا می افراد از كار، مانند نیز مدرسه كه دهد می نشان آموزشی هاي محیط در ساختار

 و ذهنی خستگی از حالتی فرسودگی ،طوركلی به. (Farina et al., 2020) شوند درگیر چندگانه پیشرفت
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 الزم منابع فقدان و زمانی محدودیت و فشار نقش، گرانباري مانند مزمن استرس سندرم حاصل كه است هیجانی

ـاس تحصـیلی فرسودگی از منظور و است؛ شده محول تکالیف و وظایف دادن انجام براي  خاطر به خستگی احس

 و( گی عالقه بی( درسی تکالیف به عالقه بدون و بدبینانه حس داشتن ،(خستگی) تحصیل الزامات و تقاضاها

 در با(. Wang et al., 2019; Salmela-Aro et al., 2017) است( پایین كارآمدي) شایستگی نداشتن احساس

 هیجانی، خستگی ي مؤلفّه سه شامل تحصیلی فرسودگی گفت توان می غلی،ش فرسودگی ي یهنظر گرفتن نظر

 كار از ناشی مزمن خستگی ویژه به فشار احساس صورت به هیجانی خستگی است؛ كارایی فقدان و بدبینی

 عالقه فقدان مدرسه، كارهاي به نسبت اعتنا بی و بدبینانه نگرش و تحصیلی هاي فعالیت در اندازه از بیش

 ویژه به مدرسه به مربوط كارایی فقدان همچنین، ،ها آن پنداشتن معنا بی و تحصیل به مربوط كارهاي به نسبت

 طوركلی به و درسی هاي فعالیت در موفقیت احساس و پایین پیشرفت پایین، شایستگی احساس مانند حاالتی

 در عموماً فرسودگی كه نجاییآ از .(Farina et al., 2020) شود می داده بروز مدرسه و درس به مربوط وظایف

 شده باعث امر این است، حساس افسردگی عالئم شروع به نسبت ویژه به كه شود می ظاهر جوانی از اي دوره

 واقع، در. بگیرند نظر در مدرسه منفی نتایج در متداخل بعد دو عنوان به را فرسودگی و افسردگی محققان تا است

 بعدي افسردگی عالئم بروز بینی پیش در آموزان دانش تحصیلی گیفرسود نقش از مقطعی و طولی مطالعات

 (.Salmela-Aro et al., 2009; cited in Farina et al., 2020) اند كرده حمایت ها آن

 توجه قابل و جدي تواند می بلندمدت در هم و مدت كوتاه در هم تحصیلی فرسودگی پیامدهاي

 خود بیرونی، كنترل منبع مدرسه، در زندگی پایین یفیتك خستگی، با فرسودگی خاص، طور به. باشند

 ناسازگاري پایین، نفس عزت اضطراب، -افسردگی عالئم اجتناب، -شکست راهبردهاي ناتوانی،

 است مرتبط كاري كم و قمار، مانند آمیز، مخاطره رفتارهاي تحصیل، ترک باالتر خطر مدرسه، عمومی

(Fimian and Cross, 1986; cited in Farina, et al., 2020; Covington, 2000; Salmela-Aro 

& Upadyaya, 2014; Räsänen et al., 2015; Fiorilli et al., 2017 .)مقطعی و طولی تحقیقات 

 تحصیلی فرسودگی تجربه همچنین و یابد می افزایش سن افزایش با تحصیلی فرسودگی كه است داده نشان

(. Fiorilli et al., 2017) دهد می افزایش بزرگسالی در را افسردگی ئمعال به ابتال خطر نوجوانی دوران در

 سندرم به منجر توانند می كه را كلیدي عوامل ادبیات، از اي فزاینده حجم اخیر، هاي سال در این، بنابر

 .اند كرده بررسی كنند، محافظت آن از یا شوند دبیرستانی آموزان دانش در تحصیلی فرسودگی

كاري تحصیلی با فرسودگی  دهد كه اهمال نشان می (Hall, et al., 2019) همکاران و هال پژوهش

موفقیت تحصیلی كاري تحصیلی یکی از موانع اصلی پیشرفت و  تحصیلی رابطه نزدیکی دارد. اهمال

، كردن داشتن، درنگ هاي مختلفی دارد؛ از جمله به عقب انداختن، تأخیر تعریف كاري اهمالآموزان است.  دانش

را  كاري اهمال؛ (Pearman, 2018)دادن تکلیف به آینده است  كردن انجام از جنبش ایستادن و موكول

شده یا به عقب انداختن فعالیت تا آخرین  دادن فعالیتی در چارچوب زمانی خواسته شکست در انجام عنوان به

 راهبرد(؛ این Grunschel et al., 2018اند ) ، نیز تعریف كردهیابد كردن آن می دقایقی كه فرد گرایش به كامل

شان باعث ایجاد هیجان  هاي منفی دور شوند و وظایفی را كه انجام كند از هیجان به افراد كمک می
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شده از آن كار را تجربه  شود، به تعویق اندازند، تا از این طریق احساس بد و منفی ایجاد منفی می

كاري تحصیلی به تأخیر  ( اهمالEllis & Knaus, 1979و كناوس ) یسآلاز نظر  .(Dev, 2018نکنند )

ي بسیار  شود. نمونه انداختن اهداف تحصیلی به زمانی است كه عملکرد بهینه، بسیار ناشدنی و ناخوشایند می

 (. cited in Taherinia & Yousefi, 2015آشناي آن، به تعویق انداختن مطالعه دروس تا شب امتحان است )

كاري  دف و اهمالگیري ه كه جهت بیان كردند (Norouzi, et al., 2021) و همکاران نوروزي

ري غیرمستقیم و معنادا یرتأثانسجام تحصیلی و اجتماعی بر فرسودگی تحصیلی  گري یتحصیلی با میانج

 هاي همؤلفّ تمامی كه نشان دادند Shahbaziyankhonig et al., 2019) و همکاران خونیق شهبازیان رد؛دا

و  برزگر بفرویی ؛دارند معنادار مثبت ي رابطه تحصیلی فرسودگی با تنهایی احساس و تحصیلی اريك اهمال

صورت منفی و انگیزش  انگیزش درونی بهكه دریافتند   (Barzegar Bfroui et al., 2015) همکاران

 دارند، و شبینی فرسودگی تحصیلی نق صورت مثبت در تبیین و پیش كاري به و اهمال انگیزشی بیرونی، بی

 (Balkis, 2013) بالکیس را مابین این متغیرها دارد؛ يا واسطهكاري تحصیلی تا حدودي نقش  اهمال

داون  و ریکسو  دار یلی رابطه مثبت و معنیكاري تحصیلی با فرسودگی تحص گزارش كرد كه اهمال

(Rakes & Dunn, 2010)  ها ندرآیلی گی تحصفرسوددانش آموزان كاري  اهمالدریافتند كه با افزایش 

 .كند یمافزایش پیدا 

ها و مسائل آموزش و یادگیري از جمله مفهوم  كاري و تأثیر آن بر عملکرد، چالش پیچیدگی موضوع اهمال

متغیري  عنوان بهكاري  هاي اساسی درباره پیشایندهاي مرتبط با اهمال فرسودگی تحصیلی باعث طرح سؤال

هاي گذشته،  كاري در پژوهش است. از جمله متغیرهاي پیشایندي اهمالتأثیرگذار بر فرسودگی تحصیلی شده 

 ,Zhao  & Elder, 2020; Bahrami & Amiri)گیرد  جو آموزشی است كه یادگیري در آن صورت می

2020; Chen & Kruger, 2017; Salmani et al., 2017; Corkin et al., 2014) . محیط كالس، نظام

عملکردهاي تحصیلی و فرآیندهاي قابل انکاري بر موزشی معلم، اثرات غیري آ و شیوهمدرسه  ي اداره

(. یکی از پیامدهاي مهم محیط مدرسه، ادراكات Anderman & Midgley,1997شناختی دارد )

آموزان دارد. اكلز و ویگفلد  آموزان است كه نقش مهمی در انگیزش، شناخت و عملکرد دانش دانش

(Eccles & Wigfield, 2002) تر  شان را كنترل كننده آموزان دبیرستانی كه معلمان دریافتند كه دانش

تري از خودكارآمدي  دادند، سطوح پایین سازي كمتري می فرصت تصمیم ها آندند و معلمان به كر ادراک می

ها و  اي از فرآیندها، نگرش ي گسترده اي یا كالسی، دامنه هاي مدرسه و انگیزش داشتند. ادراكات فعالیت

 (.Gentry et al., 2002) باورها شامل ادراک كنترل، حمایت خودمختاري، انتخاب و لذت است

از  ،بعاد مختلف جوّ كالسیاَكه  ندنشان داد (Corkin et al., 2014)كوركین و همکاران  پژوهش

 در كاري اهمالمنفی و معنادار با  طور بهجمله حمایت معلم، سازمان معلم، فشار تحصیلی و عالقه به دوره 

 از غیرمستقیم طور به كالس كه جوّان دادند نش (Salmani et al., 2017)سلمانی و همکاران  و ارتباطند

 . دارد تأثیر ورزي تعلل بر انگیزشی باورهاي طریق



 11 …هاي انگیزشی با  گیري بررسی مدل علّی ادراكات از كیفیت كالس درس و جهت

كه بهبود ساختار  یافتنددر (Fekry Nojede & Fouladchang, 2019) فوالدچنگ و ده نوجه فکري

؛ موجب كاهش فرسودگی تحصیلی شود تواند یمهاي جدید در نظام انگیزشی  نیزمكارگیري مکا كالس و به

حاكم بر مدرسه و فرسودگی  كه بین جو ندنشان داد (Moradizadeh et al., 2018) و همکاران زاده مرادي

بین حمایت اجتماعی و فرسودگی رابطه منفی  و همچنین؛ بین خودكارآمدي و فرسودگی تحصیلی تحصیلی

 ي رابطهكه  بیان كردند (Noshadi & Sheykholeslami, 2017) االسالمی شیخ و نوشادي ؛ري وجود داردمعنادا

بین  ي رابطهفرسودگی تحصیلی در  ، وساختار كالس با سازگاري با دانشگاه و فرسودگی تحصیلی معنادار است

و  والیکینی -پیلکاوسکایت ؛كند اي ایفا می بعاد ساختار كالس و سازگاري با دانشگاه، نقش واسطهبعضی از اَ

هاي  تیجه رسیدند كه در گروهدر پژوهشی به این ن (Pilkauskaite-Valickiene et al., 2011) همکاران

گی و احساس  عالقه ، احساس خستگی، بیدارد السی وجودبه كه بیشتر ادراک از جو آزاد كي آموز دانش

محیط یادگیري و جو كالس بر روي نشان داد،  (Gibson, 2011) گیبسون ؛ وشود یممشاهده ناكارآمدي كمتر 

 یادگیري، حل مشکالت فردي، افزایش عالقه به درس و جلوگیري از فرسودگی تأثیر مستقیمی دارد. 

 ها آنآموزان نسبت به محیط آموزشی با پیامدهاي یادگیري  دهد تصور دانش ها نشان می پژوهش

 و همکاران توكاو . براي مثال، از نظر(Hassannia & Fouladchang, 2015)ارتباط تنگاتنگی دارد 

(Tukaev et al., 2013)  از جمله متغیرهاي تأثیرگذار بر فرسودگی تحصیلی، شرایط محیطی و آموزشی

 تواند باعث كاهش انگیزش براي یادگیري و تحصیل شود و موفقیت را تحت تأثیر قرار دهد. یاست كه م

باشد، انگیزش  مسائلی كه در آموزش و پرورش مطرح می ینتر مهمكالسی، از یت عالوه بر ادراكات كیفّ

(motivation)  .سازه انگیزش تحصیلی است(academic motivation) هاي آموزشی به رفتارهایی  در محیط

(. Urdan & Bruchmann, 2018) شود اشاره داد كه منجر به یادگیري و پیشرفت در یادگیرندگان می

 (Ryan & Deci, 2000)ی رایان و دس یینیخود تعانگیزش تحصیلی، نظریه  ي ینهزمنظریه در  ترین متداول

محیطی، سه  هاي مختلف افراد بر مبناي تعامل این نیازها با شرایط در راستاي بررسی انگیزه ها آن. باشد می

به خاطر لذت و  ، محركی كه تنها((intrinsic motivation اند. انگیزش درونی انگیزه را مطرح كرده

شود و تا مرحله پیگیري و اتمام فعالیت اشاره دارد. انگیزش  میخشنودي درونی حاصل از آن ایجاد 

اي براي رسیدن به اهداف دیگر است، بدون  ، محركی كه تنها وسیله(extrinsic motivation) بیرونی

، به معناي نبود میل و اشتیاق در (amotivation) انگیزگی اینکه احساس تعلق به آن وجود داشته باشد. بی

آید  درپی در جهت رسیدن به آن اهداف به وجود می هاي پی پیگیري یک فعالیت و یا هدف و از طریق شکست

(Chon & Shin, 2019پایین بودن سطح انگیزش تحصیلی، یکی از مشکالت شایع نظام .)  هاي آموزشی در

هاي علمی، فرهنگی و اقتصادي زیادي  نااشد كه ساالنه زیب بسیاري از كشورها، در بین یادگیرندگان می

 سازد فت تحصیلی مواجه میكند و نظام آموزشی كشورها را با اُ ها می ها و خانواده را متوجه دولت

(Molavi et al., 2007.) و همکاران  محمدي(Mohammadi et al., 2021) تحصیلی و  از انگیزش

خودكارآمدي از  (Amiri et al., 2019)امیري و همکاران صیلی؛ تح فرسودگی تحصیلی با انگیزگی یب

از  (Fekry Nojede & Fouladchang, 2019) فوالدچنگ و ده نوجه فکريتحصیلی؛ فرسودگی و تحصیلی 
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از انگیزش  (yousefi et al., 2019)انگیزگی و فرسودگی تحصیلی؛ یوسفی و همکاران  انگیزش بیرونی، بی

 از انگیزش (Barzegar Bfroui et al., 2015) و همکاران یلی؛ برزگربفروییدرونی و فرسودگی تحص

 يچوآن و ریو تحصیلی؛ فرسودگی بینی كاري در پیش اهمال انگیزشی و بی بیرونی، درونی، انگیزش

(Cheon & Reeve, 2015)  در  . اند كردهصحبت  یقاتشانتحقانگیزشی و  فرسودگی تحصیلی در  بیاز

فرسودگی تحصیلی باشد افزایش در تأثیرگذار تواند عاملی  انگیزش بیرونی مید كه تحقیقاتی مشخص ش

(Chang et al., 2016; Győrffy et al., 2016 .) عالوه بر این، افراد داراي انگیزش درونی تحصیلی از لحاظ

 ,Pahlavani et al., 2015; Cerino, 2014; Kandemir)باشند  كاري تحصیلی در سطح پایینی می اهمال

2014; Vij & Lomash, 2014; Rakes & Dunn, 2010; Cheraghi & Yousefi, 2019 ) داراي افراد و 

 ;Vij & Lomash, 2014) هستند باالتري سطح در تحصیلی كاري اهمال لحاظ از تحصیلی بیرونی انگیزش

Cheraghi & Yousefi, 2019; Komarraju et al., 2009)مثبتی یبستگ هم  اريك اهمال با انگیزگی بی و ؛ 

 .(Barzegar Bfroui et al., 2015; Badri gargari et al.,, 2012; Salmela-Aro et al., 2009) دارد

 عوامل یبررس منظور به كه یمختلف يکردهایرو از پژوهش، ينظر یمبان و ندهایفرا مرور با

 ریاخ سال چند در كه دارد وجود یاصل و مهم کردیرو دو است، شده انتخاب یلیتحص عملکرد كننده نییتع

 در(. Elhampour et al., 2019) دارند دیتأك یلیتحص عملکرد بر مؤثر يندهایفرا در و است شده مطرح

 و (Abolmaali et al., 2012) است مطرح یلیتحص عملکرد بر طیمح يندهایفرا ریتأث نخست کردیرو

 دیآ یم انیم به سخن ندگانریادگی (یزشیانگ يها يریگ جهت) يفرد درون عوامل از دوم کردیرو در

(Hassanzadeh & Mahdinejad Gorji, 2014)بخصوص و مهم موضوع نیا نهیزم در قاتیتحق اما ؛ 

 آموزان دانش ،یطرف از باشد یم خأل کی يدارا یلیتحص یفرسودگ و يكار اهمال با ریمتغ دو نیا رابطه

 خواندن درس يبرا الزم زهیانگ چراكه رند؛دا یلیتحص تفاُ شدت به يمجاز آموزش و كرونا امیا در امروز

 صرف خواندن درس يبرا را شان وقت واست  ایمه اریبس یلیتحص يكار اهمال بستر ،ردندا وجود

 یفرسودگ و يكار اهمال كاهش و امر نیا با مواجهه در توانند یم كه یعوامل ییشناسا نیبنابرا. نندك ینم

 . است يضرور يامر ،دباش مؤثر آموزان دانش یلیتحص

شده بدون شناخت  دهی سازمانآموزشی  يهـا تـرین و بهتـرین برنامـه بدیهی است كه حتی غنـی

این بر همین اساس در  كـارایی الزم را نخواهنـد داشت. آموزان دانشانگیزه محیط یادگیري و میزان 

كاري و فرسودگی  همالتحقیق به بررسی مدل علّی ادراكات كیفیت كالسی، انگیزش تحصیلی، ا

تحصیلی پرداخته شده است. در این پژوهش بر اساس نتایج تحقیقات ذكر شده، فرسودگی تحصیلی 

زاد و  متغیرهاي برون عنوان بهزاد، ادراكات كیفیت كالسی و انگیزش تحصیلی  متغیر درون عنوان به

 . (1کل )ش اند متغیر میانجی در نظر گرفته شده عنوان بهكاري تحصیلی  اهمال
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 1شکل 

 پژوهش پیشنهاديمدل 

 

 روش

 یریگ نمونه جامعه، نمونه و روش
 آموزان ي این پژوهش شامل كلیه دانش . جامعهبود یبستگ هم يها طرحاز نوع این پژوهش 

دختر و  134) آموز دانش 201 ، كهبود 1381-84دوم شهر سنندج در سال تحصیلی  ي متوسطه ي دوره
اي  گیري تصادفی چندمرحله نفر( با استفاده از روش نمونه 11131جم جامعه )با توجه به ح پسر( 112

سنندج شهر  پرورشآموزش و ي  از نواحی دوگانه یک ي انتخاب شدند. ابتدا به صورت تصادفی ناحیه
تا  11انتخاب و سپس از آن ناحیه هشت دبیرستان و از هر دبیرستان سه كالس و از هر كالس بین 

 براي تعیین حجم نمونه، بر اساس نظر كالین ، انتخاب شدند.بودندل به همکاري نفر كه تمای 10
(Kline, 2011, cited in Amini & Samani, 2021 تعداد مسیرهاي مورد آزمون در مدل، مالک )

نفر را انتخاب  21و حداكثر  11توان حداقل  تعیین حجم نمونه قرار گرفت؛ یعنی، به ازاء هر مسیر می
طراحی مدل وجود  بر اساس (ه مسیر مستقیم و چهار مسیر غیرمستقیمنُمسیر ) 13این پژوهش در . (كرد

  نفر تعیین گردید. 201دارد كه حجم نمونه 
 

 گیری اندازهر ابزا

 Student Perceptions of) درس کالس کیفیت از آموزان دانش اتادراک ی نامه پرسش

Classroom Quality):  و همکاران ريجنت توسط نامه پرسشاین (Gentry et al., 2002)  ساخته
 14(، انتخاب )11تا  8انگیزي ) (، چالش4تا  1مقیاس ادراک عالقه ) خردهو چهار  ماده 31داراي ه و شد
)كامالً  يا درجه پنجطیف لیکرت  صورت به نامه پرسشاین  يها مادهباشد.  ( می31تا  20( و لذت )20تا 
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 31و  110به ترتیب  و حداقل نمرهحداكثر شوند كه  گذاري می نمره( 0 تا كامالً موافقم= 1مخالفم= 
كه مدل چهار نشان دادند  ( در یک تحلیل عاملیGentry et al., 2002)جنتري و همکاران باشد.  می

خرده آلفاي كرونباخ ضرایب پایایی و مورد تأیید است  انگیزي، انتخاب و لذت ادراک عالقه، چالشعاملی 
با را روایی این مقیاس ( Kareshki, 2008)كارشکی  .اند نموده گزارش 40/1 تا 41/1ا ازر ها اسیمق

تأیید  گیزي، انتخاب و لذتان ادراک عالقه، چالشچهار عامل در  تأییدي استفاده از روش تحلیل عاملی
 ادراک عالقه، يها اسیخرده مقدر و  83/1 نامه پرسش كلضرایب پایایی آلفاي كرونباخ  و نمود

پور  محمدي گزارش كرده است. 41/1و  12/1 ،44/1، 42/1ه ترتیب انگیزي، انتخاب و لذت ب چالش
(Mohammadipour, 2016در ) كه دادند نشان اكتشافی و ییديتأ عاملی تحلیل از استفاده با پژوهشی 

 نامه پرسشل ك كرونباخآلفاي پایایی و ضریب  دارد ها داده با قبولی قابل بر ارزش نامه پرسش ساختار
آلفاي پایایی یب اضر ،ر پژوهش حاضردگزارش كرده است.  81/1تا  44/1از  ها مقیاسو در خرده  81/1

، انتخاب 11/1انگیزي  ، چالش44/1ادراک عالقه هاي  همؤلفّ  خرده درو  82/1 نامه پرسشكل  كرونباخ
  .آمددست  هب 48/1و لذت  41/1

انگیزش تحصیلی  یاسمق :(Academic Motivation Scale)انگیزش تحصیلی مقیاس 

توسط والرند و همکاران ( Deci & Ryan, 1985)گري دسی و ریان  خودتعیین ي یهنظربر مبناي 
(Vallerand et al., 1992 .ساخته شده است )اي )اصالً، كمی، متوسط،  گزینه 0ماده  24داراي  این مقیاس

سنجد.  انگیزگی را می انگیزش درونی، انگیزش بیرونی و بی عدزیاد، كامالً( در مقیاس لیکرت است كه سه بُ
یب ا( ضرVallerand et al., 1992. والرند و همکاران )متغیر است 101تا  24بین مقیاس نمرات  ي دامنه

 ؛44/1و  42/1، 43/1 انگیزشی را به ترتیب گیري درونی، بیرونی و بی هاي جهت همؤلفّپایایی آلفاي كرونباخ 
تأییدي بر روي این مقیاس به  عاملی تحلیلدر یک   ((Bagheri et al., 2003 کارانباقري و هم

 ها یاسمقو ضرایب پایایی آلفاي كرونباخ خرده  انگیزگی انگیزش درونی، بیرونی و بیساختار سه عاملی 
 كرونباخ آلفاي یباضر (Kavousian et al., 2009)كاووسیان و همکاران ؛11/1 از باالتر
و  ؛41/1 و 40/1 ،81/1 ترتیب، به انگیزگی بی و بیرونی انگیزش درونی، انگیزش هاي سمقیا خرده

؛ انگیزشی ملیساختار سه عاو  44/1ضریب پایایی آلفاي كرونباخ كل مقیاس ( Bohrani, 2005بحرانی )
ته دو هف ي فاصلهبه روش بازآزمایی به  ضریب پایایی ( Samavi et al., 2017سماواتی و همکاران )و 
یب آلفاي اضر ،در مطالعه حاضر. اند كردهگزارش  44/1 مقیاس كل كرونباخ ضریب آلفاي و  13/1

و  81/1؛ انگیزش بیرونی 81/1هاي انگیزش درونی  هخرده مؤلفّدر و  44/1 نامه پرسشكرونباخ كل 
  .آمد به دست 41/1انگیزگی  بی

 مقیاساین  :(Academic Procrastination Scale) تحصیلی یکار همالا مقیاس

 كاري اهمال عمدي، كاري اهمال مؤلفه 3و  ماده 12 شده و شامل ساخته (Savari, 2011) سواري توسط
 0در یک طیف لیکرت  هاي این مقیاس ماده. است گی برنامه بی از ناشی كاري اهمال و خستگی از ناشی
بندي  درجه( 0) همیشه و( 3) وقاتا بیشتر ،(2) اوقات بعضی ،(1) ندرت به ،(صفر) هرگز شامل اي درجه
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 هاي یاسمقو در خرده  40/1 آلفاي كرونباخ كل مقیاسپایایی ( ضرایب Savari, 2011سواري ). اند شده
 گی برنامه بی از ناشی كاري اهمال براي و 41/1 خستگی از ناشی كاري اهمال ،11/1 عمدي كاري اهمال

ضریب پایایی آلفاي  ؛30/1 (Tuckman, 1991) كمنتا كاري اهمالبا آزمون  مقیاس روایی 1و  11/1
 پور صادق و شیخالر زاده طهماسب (؛ وZarei & Khoshouei, 2016) 43/1كل مقیاس كرونباخ 

(Tahmasebzadeh Sheikhlar & Sadeghpour, 2019 )41/1 مقیاس این كرونباخ آلفاي ضریب 
 هاي یاسمق خرده در و 48/1 مقیاس كل كرونباخ آلفاي یباضر پژوهش این در. اند كرده گزارش
 ضرایب ترتیب به گی برنامه یب از ناشی كاري اهمال و خستگی از ناشی كاري اهمال عمدي، كاري اهمال

  .آمد دست به 14/1 و 41/1 ،41/1

و  برسو را نامه پرسش این :(School Burnout Inventory) تحصیلی فرسودگی ی یاههس

 یشامل خستگ یلیتحص یفرسودگ ي مؤلفّهسه  و داراي پانزده و اند ساخته (Bresó et al., 2007)همکاران 
این سیاهه در یک طیف  يها ماده. است تحصیلی ناكارآمدي و یلیتحص عالقگی ی، بیلیتحص یجانیه

 يها نمره و حداقل حداكثر. شود یم يگذار ( نمره0( تا كامالً موافق )1مخالف ) از كامالً يا درجه 0 لیکرت
( در یک تحلیل عاملی Bresó et al., 2007)و همکاران  برسو .باشد یم 10و  110به ترتیب  اههاین سی

است و  این سیاهههاي برازندگی مؤید معتبر و مقبول بودن مدل نظري طراحی شده  نشان دادند شاخص
 به صیلیتح ناكارآمدي و تحصیلی عالقگی بی تحصیلی، هیجانی خستگی هاي همؤلفّآلفاي كرونباخ  ضرایب
 هاي مولفّه سیاهه ینا ضرایب پایایی آلفاي كرونباخ( Naami, 2009) ینعامو 10/1و  42/1، 11/1 ترتیب
 و 10/1 و 42/1، 18/1 ترتیب به تحصیلی ناكارامدي و یلیتحص عالقگی یب یلی،تحص یجانیه یخستگ
 با سیاهه صیلیتح ناكارآمدي و تحصیلی عالقگی بی تحصیلی، هیجانی خستگی يها مولفّه روایی

اعرابیان و ابوالمعالی الحسینی . . اند كرده گزارش 00/1 و 02/1، 34/1 ترتیب به ییجو دانش فشارزاهاي
(Arabiyan & Abolmaali Alhosseini, 2019 ) خستگی  يها مؤلفّهآلفاي كرونباخ پایایی ضرایب

آوردند.  به دست 14/1سیاهه و كل  44/1و ناكارآمدي برابر با  10/1عالقگی  ، بدبینی و بی11/1هیجانی 
؛ 41/1 یلیتحص یخستگ يها مؤلفه درو  48/1 سیاههكل  كرونباخ يآلفا یباضر حاضر، پژوهش در
  .آمد به دست 40/1 یلیتحص يو ناكارآمد 44/1 یلیتحص گی عالقه یب

 

 روند اجرای پژوهش
از دانشگاه و اداره كل آموزش و هاي مورد نیاز  نامه در ابتدا به منظور انجام پژوهش، مجوز و معرفی

العات، ابتدا به صورت آوري اطّ به منظور جمعپرورش شهر سنندج جهت انجام كلیه مراحل دریافت شد. 
ي شهر سنندج انتخاب و سپس از آن ناحیه هشت دبیرستان و از هر  از نواحی دوگانهیک ي  تصادفی ناحیه

 ي ارائهده نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. قبل از دبیرستان سه كالس و از هر كالس بین ده تا پانز
دهی به  و چگونگی پاسخ ها آنآموزان، توضیحاتی در مورد ضرورت همکاري صادقانه  ابزارها به دانش

ها با دقت پاسخ دهند. به عالوه، در مورد محرمانه  مامی سؤالتقاضا شد كه به ت ها آنها داده شد و از  سؤال
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آموزان و انصراف از شركت نیز  دهی مستقل هر یک از دانش آموزان و لزوم پاسخ نشهاي دا ماندن پاسخ
 .توضیحاتی داده شد

 

  ها روش تجزیه و تحلیل داده

 یبستگ همضریب كشیدگی،  ،از میانگین، انحراف معیار، كجی با استفاده هاي پژوهش دادهتحلیل 
 يها بستهاي بررسی مسیرهاي میانجی و بر (bootstrap) استراپ بوت روش ومسیر پیرسون و تحلیل 

 انجام گردید. 20 (AMOS) آموس افزار نرم و 22 ویراست( SPSS) اجتماعی علوم براي آماري افزاري نرم
 

 ها یافته
 كاري اهمال زاد، درون متغیر عنوان به تحصیلی فرسودگی بر مشتمل پژوهش این در حاضر متغیرهاي

 متغیرهاي عنوان به انگیزشی هاي گیري جهت و كالسی كیفیت ادراكات و اي واسطه متغیر عنوان به تحصیلی
 .دهد می نشان را پژوهش متغیرهاي شناختی  یتجمعّ هاي ویژگی 1 جدول. بودند پژوهش زاد برون

 
 1 جدول

 تحصیلی ي یهپاكنندگان بر حسب جنس و  توزیع فراوانی شركت

 متغیرها
 تحصیلی ي یهپا

 جمع
 سوم ي یهپا ومد ي یهپا اول ي یهپا

 جنس

 مرد
 112 31 31 00 تعداد
 111 33 4/24 2/02 درصد

 زن
 134 00 02 01 تعداد
 111 4/32 0/31 31 درصد

 201 42 12 84 تعداد كل
 111 4/32 4/24 0/34 درصد

 

بستگی بین متغیرهاي پژوهش  میانگین، انحراف استاندارد، كجی، كشیدگی و ضرایب هم 2در جدول 
 ئه شده است. ارا

كاري تحصیلی مابقی متغیرها با  جز انگیزش بیرونی با اهمال به، شود مشاهده می 2چنانچه از جدول 
چند مفروضه اصلی تحلیل براي آزمون مدل فرضی، . (p < 11/1)داري دارند  ي معنی رابطهیکدیگر 

 چندگانه ( و هم خطیnormality) (، نرمال بودنmissingهاي گمشده ) مسیر شامل داده

(multicollinearity .مورد بررسی قرار گرفتند )متغیرهاي  هاي تحلیل مسیر نشان داد كه فرض پیش



 15 …هاي انگیزشی با  گیري بررسی مدل علّی ادراكات از كیفیت كالس درس و جهت

 11و قدر مطلق ضریب كشیدگی كوچکتر از  2پژوهش همگی داراي قدر مطلق ضریب كجی كوچکتر از 
 . باشند یمتابع توزیع نرمال  ها دادههستند و 

 
 2جدول 

 بین متغیرهاي پژوهش یبستگ همضرایب كجی، كشیدگی و د، میانگین، انحراف استاندار
 4 0 0 3 2 1 متغیرها

      1 ادراكات كیفیت كالسی
     1 **01/1 انگیزش درونی
    1 **18/1 **31/1 انگیزش بیرونی

   1 **-34/1 **- 20/1 *- 10/1 انگیزگی بی
  1 **21/1 -18/1 *-13/1 **- 02/1 كاري تحصیلی اهمال

 1 **42/1 **31/1 **-24/1 **-24/1 **-04/1 ودگی تحصیلیفرس
 11/2 24/1 20/2 40/3 31/3 20/3 میانگین

 440/1 180/1 811/1 443/1 140/1 423/1 انحراف استاندارد
 414/1 001/1 301/1 -12/1 10/1 21/1 كجی

 310/1 213/1 -08/1 -11/1 -20/1 13/1 كشیدگی

11/1**p< 10/1*p< 
 

 شاخص تحملنبودند و  41/1باالتر از  زاد برونی هر یک از متغیرهاي بستگ همهمچنین، 
(tolerance) و شاخص تورم واریانس 43/1تر از  بین كوچک براي تمام متغیرهاي پیش ،
(variance inflation factor) دست آمد هب 13/3تر از  كوچک . 

 
 1شکل 

 گري میانجی با تحصیلی فرسودگی بر انگیزشی هاي گیري جهت و كالسی كیفیت پیشنهادي ادراكات مدل
 تحصیلی كاري اهمال
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ها به دلیل درجه آزادي صفر داراي مقدار كاي  مدل پیشنهادي اولیه یک مدل اشباع شده بود. این مدل

هاي برازش  ها دارند. به منظور دستیابی به شاخص طور غیرواقعی برازش كامل با داده اسکوئر صفر بوده و به

 مثبت تدوین شود.  آزاديا حذف ضرایب غیرمعنادار یک مدل اصالح شده فرامشخص با درجه بایستی ب
 

 
 2شکل 

  تحصیلی كاري اهمال گري میانجی با تحصیلی فرسودگی بر انگیزشی هاي گیري جهت و كالسی كیفیت ادراكات نهایی مدل

 

 كاري اهمال به درونی انگیزش از مستقیم مسیر پس از حذف دو شود می مشاهده 2 شکل در كه طور همان

 كالسی كیفیت ادراكات مسیرهاي تحصیلی، فرسودگی به بیرونی انگیزش و تحصیلی فرسودگی و

(11/1 > P، 31/1- = β)اهمال ، ( 11/1كاري > P، 03/1 = β) انگیزگی بی و (11/1 > P، 14/1= β)  به

 (، انگیزش بیرونیP، 00/1- = β  < 11/1)كالسی  كیفیت ادراكات مسیرهاي و ی تحصیلی فرسودگ

(10/1 > P، 10/1 = β) انگیزگی  بی و(10/1 > P، 14/1 = β)  بودنددار  كاري تحصیلی معنی اهمالبه. 

 .اند شدهارائه  3پیشنهادي و نهایی در جدول  يها مدلهاي برازندگی  شاخص
 

 3جدول 
 و نهایی پیشنهادي يها مدلهاي برازندگی  شاخص 

 χ شاخص
2

 df P χ
2
/df RMSEA GFI AGFI CFI NFI IFI TLI 

 - 1 1 111 - 1 38/1 - - 1 1 مدل پیشنهادي
 81/1 88/1 88/1 88/1 80/1 88/1 10/1 1/1 14/1 1 11/1 نهاییمدل 

 81/1 > 81/1 > 81/1 > 81/1 > 81/1 > 81/1 > <14/1 <3 >10/1 - - مقدار مطلوب
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 د. نها برازش مطلوب دار ا در مدل نهایی با دادهه ي شاخص كه همهبیانگر این است  3نتایج جدول 
 دهد.  بوت استراپ نشان میضرایب غیرمستقیم را به روش نتایج  0جدول 

 
 0 جدول

 استراپ بوت روش از استفاده با تحصیلی فرسودگی پیشنهادي نهایی مدل غیرمستقیم مسیر ضریب

 β مسیرها

 اطمینان فاصله
 سطح 80%

 حد داري معنی
 باال

 حد
 پایین

 112/1 -24/1 -12/1 -18/1 یلیتحص یفرسودگ ←یلیتحص يكار اهمال ←یكالس تیفیك ادراكات

 114/1 118/1 12/1 14/1 یلیتحص یفرسودگ ←یلیتحص يكار اهمال ←یرونیب زشیانگ

 112/1 12/1 10/1 11/1 یلیتحص یفرسودگ ←یلیتحص يكار اهمال ←یزگیانگ یب

 

كاري  گري اهمال ادراكات كیفیت كالسی از طریق میانجی، شود یمظه مالح 0كه در جدول  گونه همان

انگیزش  و CIدرصد   18/1 - (12/1 - ~ 24/1 - :80 تحصیلی اثر غیرمستقیم بر فرسودگی تحصیلی دارد

كاري تحصیلی اثر غیرمستقیم بر فرسودگی  گري اهمال انگیزگی تحصیلی از طریق میانجی بیبیرونی و 

 .ارندتحصیلی د

 

 حثب
 اثر علّی و مستقیم بر فرسودگی تحصیلی ادراكات كیفیت كالسینشان داد  تحلیل مسیرنتایج 

,Fekry Nojede & Fouladchang ;2019 هاي ) این یافته با نتایج پژوهش دارد.آموزان  دانش

-Pilkauskaite, 2017; Noshadi & Sheykholeslami, 2018; Moradizadeh & et al.

2011), Gibson, 2011; al.Valickiene et  باشد. همسو می 

برانگیز باشد،   آموزان چالش هایی كه براي دانش توان گفت انتخاب فعالیت در توضیح این یافته می
آموزان تکالیفی داشته  ها را در پی داشته باشد. در واقع زمانی كه دانش انجام آن فعالیت ي زهیانگتواند  می

بیشتري براي انجام آن خواهند داشت  ي عالقهمتوسط باشد، باشند كه دشواري آن در سطح 
(Blanchard, 2013, cited in Bayramnejad et al., 2021 و انجام )شان لذت بیشتري به  براي ها آن

همراه دارد و در مجموع، از نظر فرسودگی تحصیلی در سطح پایینی خواهند بود. همچنین ایجاد شدن 
هاي مختلف انجام تکلیف یا هر نوع فعالیت تحصیلی  نتخاب از میان شیوهگیري و ا فضایی براي تصمیم

آموزان شده كه در مجموع سبب افزایش  دیگري، موجب ایجاد عالقه به تحصیل و لذت بیشتر در دانش
هاي علمی، انسجام اجتماعی و در نهایت كاهش فرسودگی تحصیلی  پیشرفت و پرداختن به ماجراجویی

توان اظهار داشت كه با توجه به اینکه هدف آموزش و  دیگري براي این یافته میدر تبیین  گردد. می
در ابعاد اخالقی، روانی و اجتماعی است، براي  ویژه بهجانبه شخصیت فراگیران،  پرورش، اعتالي همه
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بهبود این فرایند، باید ادراک از محیط مدرسه و كالس شایسته و بایسته باشد. مطالعه ادراک از محیط 
اي و شخصی او پیوند  هاي زمینه آموز از محیط با ویژگی كالس بر این فرض استوار است كه ادراک دانش

اندیشد و نیز رویکردش نسبت  كه وي درباره دنیاي اجتماعی خود می روشیدارد و این امر به نوبه خود بر 
ه ادراكات منفی نسبت به (. بدین معنا كه هرچWeeks et al., 2008گذارد ) به محیط اطرافش، تأثیر می

عالقگی تحصیلی و  آموزان كمتر باشد فرسودگی تحصیلی، خستگی تحصیلی، بی میحط مدرسه در دانش
 ناكارآمدي تحصیلی كمتر و اشتیاق شناختی، عاطفی و رفتاري بیشتري را تجربه خواهند كرد.

 كاري تحصیلی اهمال اثر علّی و مستقیم بر ادراكات كیفیت كالسینشان داد  تحلیل مسیرنتایج 
(، چن و كروگر Zhao & Elder, 2020ژائو و الدیر ) هاي آموزان دارد. این یافته با نتایج پژوهش دانش

(Chen & Kruger, 2017 ،) سلمانی و همکاران(, 2017.Salmani et al و ) كوركین و همکاران
(, 2014.Corkin et al) در پژوهش كوركین و همکاران باشد.  همسو می(, 2014Corkin et al. ابعاد )

داري  منفی و معنی طور بهمختلف جو كالس از جمله حمایت معلم، فشار تحصیلی و عالقه به با هم بودن 
آموزان به  ( زمانی كه دانشFerrari & Scher, 2000) فراري و شركاري در ارتباط بود. از نظر  با اهمال

ارات باالیی در انجام وظایف دارند و معلمان تالش كنند كه انتظ ها آنشان از  این فهم برسند كه معلمان
كاري كاهش پیدا  شود میزان اهمال شان جزئیات محتواي دروس را درک كنند، باعث می آموزان دانش

شان  دهد گرایش آموزان بفهمند معلم به كالس و یادگیري اهمیت می كند. به زبانی دیگر، زمانی كه دانش
اي است كه  هایی كه ساختار آن به گونه یابد. همچنین در كالس یف كاهش میبه تعویق انداختن وظا

مداوم از مطالب درسی امتحان  طور بهكنند و  اساتید و معلمان به یادگیري و فهم مطالب درسی تأكید می
كنند بهانه و تعلل را كنار نهاده و براي یادگیري كوشش كنند  شود فراگیران تالش می گرفته می

(, 2017i et al.Salmanبا توجه به مؤلفه .)  هاي ادراک كیفیت كالس در پژوهش حاضر زمانی كه
انگیزي، انتخاب و لذت افزایش پیدا كند به همان میزان گرایش  آموز از عالقه، چالش ادراک دانش

د كمتر كنن آموزانی كه احساس می در واقع، دانشكند.  كاري در وظایف كاهش پیدا می آموزان به اهمال دانش
كنند و  تر ارزیابی می دانند خود را شایسته میگیرند و خود را آزاد در انتخاب و گزینش  مورد كنترل معلم قرار می

كنند و از درگیري  از عالقه و انگیزه باالتري برخوردار هستند و تالش بیشتري در حین انجام تکالیف می
چنین به اعتقاد (. همRyan & Grolnick, 1986)كاري كمتري برخوردار هستند  تحصیلی باالتر و اهمال

اي باشد كه معلم كل كالس را كنترل  ( اگر ساختار كالس درس به گونهLaRocque, 2008الروک )
ي مثبتی  كه خودپنداره هایی آنآموزان حتی  كند و تدریس او تمام كالس را در برگیرد، بعضی از دانش می

توانند به راحتی بر تکالیف درسی تمركز  اند، نمی برانگیخته شدهدارند و براي یادگیري به صورت درونی 
شود و ارزشیابی  هاي كوچک انجام می كنند، اما در آن نوع ساختار كالسی كه تدریس معلم در قالب گروه

 دهی سازمانهاي یادگیري خود را  آموزان فعالیت آید، دانش نیز بخشی از فرایند یادگیري به شمار می
 كاري تحصیلی گردد.  تواند باعث كاهش اهمال این عامل می كنند، كه می

این آموزان دارد.  دانش كاري و فرسودگی تحصیلی انگیزگی اثر علّی و مستقیم بر اهمال نتایج نشان داد بی
 & Mohammadi et al., 2021; Amiri et al., 2019; Fekry Nojede)هاي  یافته با نتایج پژوهش



 11 …هاي انگیزشی با  گیري بررسی مدل علّی ادراكات از كیفیت كالس درس و جهت

Fouladchang, 2019; yousefi et al., 2019; Cheon & Reeve, 2015; Barzegar Bfroui et al., 2015) 
شناختی  اساسی روان كه نیازهاي توان گفت، در صورتی در تبیین این یافته میباشد.  هماهنگ و همسو می

ي آموزان انگیزش بیرونی داشته یا براي یادگیر آموزان برآورده شود احتمال كمتري دارد كه دانش دانش
آموزان هیچ وابستگی بین نتایج و  دهد كه دانش هایی رخ می انگیزگی در موقعیت انگیزه باشند. بی بی

كنند  احساس عدم شایستگی و عدم قابلیت كنترل را تجربه می ها آنبینند، موقعی كه  نمی اعمالشان
(Ntoumanis, 2001این عدم برآورده شدن نیازهاي اساسی روان ) انگیزگی  ان باعث بیآموز شناختی دانش

شناختی شوند باعث  هاي اجتماعی مانع از ارضاي این سه نیاز روان اي كه بافت شود؛ بنابراین تا اندازه می
آموزان  انگیزگی تحصیلی در دانش از دالیل مترتب بر این امر، وجود بی دیگر یکیشوند.  كاهش انگیزش می

كاري و  انگیزش تحصیلی درونی یا خودمختار به اهمال مذكور است. معنادار نشدن ضرایب استاندارد مسیر
 (Deci & Ryan, 2000) دسی و رایان فرسودگی تحصیلی بیانگر نیاز به آزمون بیشتر نظریه خودمختاري

 ي هینظرخودمختاري، یک  ي هینظراند كه  هاي شرقی است. هرچند این پژوهشگران، ادعا نموده در فرهنگ
را زیر سؤال  شمولی جهانها، از جمله پژوهش حاضر، این  برخی از پژوهششمول است؛ اما نتایج  جهان

كاري و فرسودگی تحصیلی، با دیدگاه  بینی اهمال برد. ناتوانی انگیزش درونی یا خودمختار در پیش یم
(. این پژوهشگران Chirkov, 2009خودمختار، همسویی دارد ) ي هینظر شمولی جهاناي از منتقدان  عده

شود؛ ولی در فرهنگی  عامل مهم نگریسته می عنوان بهارند كه در یک فرهنگ، به خودمختاري د بیان می
خودمختاري، بیان  شمولی جهانشود. روانشناسان مخالف  دیگر، امري منفی و نامطلوب قلمداد می

 هاي هاي غربی، لیبرال و فردگراست و در فرهنگ دارند كه این مفهوم انگیزشی، وابسته به فرهنگ می
اند كه  نیز، بیان كرده( Zhou et al.,  2009)ژو و همکاران . (Chirkov, 2009) ندارد گرا، جایگاهی جمع

ها و  آموزان و دانشجویان مؤثر است؛ زیرا كودكان نیازها، ارزش عوامل فرهنگی بر انگیزش یادگیري دانش
یران، فرهنگ منحصر به كنند. ا خویش، دریافت می ي جامعههاي خود را از فرهنگ مسلط بر  نگرش

هاي فرهنگی كشور ما تا حد زیادي با جوامع غربی تفاوت دارد.  فردي دارد و هنجارهاي اجتماعی و ارزش
طلبی  كنند كودكان خویش را مطیع تربیت كنند. انگیزش خودمختار و استقالل ها، تالش می خانواده

شود. در مدارس و  انواده سركوب میكودكان، از همان اوایل كودكی توسط والدین و سایر اعضاي خ
هاي تحصیلی را  فعالیت غالباًآموزان  ها نیز وضع از این بهتر نیست. در نظام آموزشی ایران، دانش دانشگاه

دهند. كسب مدرک، رسیدن به درآمد بیشتر، جایگاه  بیرونی انجام می يها مشوقبا هدف رسیدن به 
آموزان و دانشجویان را  واملی هستند كه اهداف یادگیري دانشاجتماعی باالتر و اطاعت از منابع قدرت، ع

 آموزان دانشدهند. این اهداف، بیرونی هستند و مانع پرورش انگیزش تحصیلی خودمختار در  تشکیل می
شرقی، معادل ارزش آن  در جوامعتوان گفت كه ارزش انگیزش خودمختار  شوند؛ لذا، می و دانشجویان می

 در جوامع غربی نیست.
آموزان دارد. این یافته با  دانش كاري تحصیلی نتایج نشان داد انگیزش بیرونی اثر علّی و مستقیم بر اهمال

( Vij & Lomash, 2014; Cheraghi & Yousefi, 2019; Komarraju et al., 2009)هاي  نتایج پژوهش
توان  حصیلی میكاري ت باشد. در تبیین ارتباط مثبت بین انگیزش بیرونی و اهمال هماهنگ و همسو می
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كه علّت این ارتباط مستقیم نقش منفی و ارزش تقویتی بسیار كم انگیزش بیرونی و  استدالل گونه ینا
تقویت بیرونی است؛ زیرا انگیزش بیرونی اثر تقویتی كم و موقتی دارد. لذا طبق نظر وانستینکیست و 

 احل مختلف مقایسه اجتماعی، درگیردر مرآموزانی كه  ( دانشVansteenkiste et al., 2005همکاران )
اند و طبیعی است  فعال خود را پر كرده حافظه كمشوند، توجه خود را محدود، و ظرفیت  اهداف بیرونی می

توانند پاسخ دهند. در حالی كه حداقل ظرفیت  سنجند، نمی هاي را كه یادگیري عمیق را می كه آزمون
هایی كه ذكر شد،  ي، ضروري است. بنابراین، طبق استداللحافظه فعال براي ارتقاء درست یادسپار

اندركاران نظام تعلیم و تربیت هر  گیرد. پس بهتر است، دست هاي پژوهش حاضر مورد تأیید قرار می یافته
 گیري انگیزش بیرونی به درونی سوق دهند. آموزان را از جهت توانند انگیزش دانش چه می

آموزان دارد. این  دانش یلی اثر علّی و مستقیم بر فرسودگی تحصیلیكاري تحص نتایج نشان داد اهمال
Shahbaziyankhonig et al , 2021;.Norouzi et al. ;2019 ,)هاي  یافته با نتایج پژوهش

 , 2019; Balkis, 2013; Rakes & Dunn, 2010., 2015; Hall et al.Barzegar Bfroui et al) 
 شهبازیان خونیق و همکاران ه این نتایج بر مبناي پژوهشباشد. در توجی هماهنگ و همسو می

(, 2014.Shahbaziyankhonig et al) كاري تمایل به تعلل در شروع و انجام  توان گفت كه اهمال می
هاي مهم و به تعویق انداختن عمدي انجام یک عمل با علم به پیامدهاي منفی آن است و  فعالیت
آموزان و دانشجویان است كه از آن  كاري در بین دانش نوع اهمالترین  كاري تحصیلی متداول اهمال

سازي شخص براي امتحان،  كاري تحصیلی در آماده شود. اهمال یاد می يبدرفتاریک عادت  عنوان به
تواند بر  كاري تحصیلی می شود، لذا اهمال انجام تکالیف و حضور در جلسات و انجام تکالیف مشخص می

 ر مثبت داشته و باعث افزایش آن شود.تأثی یلیتحصفرسودگی 
 بر غیرمستقیمی اثر تحصیلی كاري اهمال گري میانجی طریق از كالسی كیفیت ادراكات داد نشان نتایج
آموزان محیط  توان گفت هرچه ادراک دانش در این خصوص می .دارد آموزان دانش تحصیلی فرسودگی

كنند وظایف خود را زودتر از زمان  تر شده و سعی می جدينسبت به وظایف خود  ها آنتر باشد،  یادگیري مثبت
(. Bahrami & Amiri, 2020نشان خواهند داد ) كاري اهمالممکن انجام دهند و كمتر در انجام وظایف 

آموزان در فرایند تحصیل خود در مواجه با مشکالت تحصیلی كمتر  شود كه دانش بنابراین این امر باعث می
كنند كه درک محیط یادگیري روي  هاي زیادي از این نظریه حمایت می پژوهش. احساس فرسودگی بکنند
. (Maer & Midgly, 1991, cited in Vafa et al., 2019) آموزان مؤثر است احساسات و رفتار دانش

حمایت معلم، آموزان مشاهده كنند كه محیط یادگیري روي تالش، همکاري، همبستگی،  كه دانش هنگامی
كند، احساسات مثبتی نسبت به مدرسه خواهند داشت. از طرفی وقتی  انجام تکالیف تأكید میمشاركت در 

و  كنند یمآموزان محیط یادگیري را منفی ادراک كنند، اضطراب امتحان و عدم اعتماد به نفس پیدا  دانش
این پژوهش از (. Clifford, 2013, cited in Vafa et al., 2019آموزند ) هاي ابراز وجود را نمی مهارت
بنابراین به نسبتی كه كاري تحصیلی حمایت كرد.  بین ادراكات كیفیت كالسی و اهمال ي رابطه
بخش است و احساس تسلط و توانایی انتخاب را  انگیز و لذت چالش ها آنآموزان محیط كالس براي  دانش

انجام دادن به موقع  دهد، توانایی غلبه بر مشکالت تحصیلی و ادامه تالش و همچنین می ها آنبه 
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ها  كالسی همكنند، روابط خود را با  ها به خوبی استفاده می شود؛ بنابراین از فرصت تکالیف درسی بیشتر می
شود كه در نهایت كاهش فرسودگی تحصیلی  بخشند و پیشرفت تحصیلی الزم حاصل می و معلمان بهبود می

ژائو و الدیر (؛ Bahrami & Amiri, 2020امی و امیري )نتایج این یافته با تحقیقات بهر را به دنبال دارد.
(Zhao  & Elder, 2020( و چن و كروگر )Chen & Kruger, 2017)  با ایجاد یک جو مثبت از كه معتقدند

 كاري اهمالبه  ها آنبهبود بخشیده و در كاهش گرایش  ها آنتوان ادراک دانشجویان از  محیط یادگیري می
نوروزي و  همچنین مطالعات ود همسو است. بین نم را به تحصیل خوش ها آنو  تحصیلی مؤثر واقع شده

 برزگر بفرویی و همکاران ،(Hall, et al., 2019)و همکاران  هال ،(.2021Norouzi et al ,همکاران )
(Barzegar Bfroui et al., 2015)، شهبازیان خونیق و همکاران (, 2014Shahbaziyankhonig et al. و )

آموزان و دانشجویان  كاري تحصیلی بر فرسودگی تحصیلی در بین دانش تأثیر اهمال  (Balkis, 2013) یسبالک
افراد  كاري اهمالتواند بر  ( ادراک از محیط كاري میZhao & Elder, 2020كنند؛ از نظر ژائو و الدیر ) تأیید می

اي به  ( در مطالعهChen & Kruger, 2017) روگرو كاندازد. چن  تأثیر منفی داشته باشد و آن را به تأخیر بی
نقش مثبتی ایفا كرده و موجب  كاري اهمالي بین موفقیت و  واسطه این نتیجه رسیدند كه ادراک از محیط در

 شود. در دستیابی افراد به موفقیت می كاري اهمالكاهش تأثیر 

ی اثر غیرمستقیمی بر فرسودگی كاري تحصیل گري اهمال از طریق میانجی انگیزش بیرونینتایج نشان داد 
 & Vij & Lomash, 2014; Cheraghi)هاي  این یافته در راستاي نتایج پژوهشآموزان دارد.  دانش تحصیلی

Yousefi, 2019; Komarraju et al., 2009) آموزي كه به صورت انگیزش  با توجه به اینکه دانش باشد. می
هاي  كند و این پاداش هاي بیرونی تالش می ها و تقویت به پاداششود بیشتر براي رسیدن  بیرونی برانگیخته می

 ینهمچنآموز و  تواند افت تحصیلی و كاهش نمرات دانش بیرونی نقشی موقتی و ناپایدار دارند؛ كه این خود می
تواند باعث فرسودگی تحصیلی  كاري تحصیلی را به دنبال داشته باشد كه مجموعه این عوامل می اهمال
 .(Barzegar Bfroui et al., 2015) ز شودآمو دانش

كاري تحصیلی اثر غیرمستقیمی بر  گري اهمال انگیزگی از طریق میانجی نتایج نشان داد بی
 برزگربفرویی و همکاران این یافته در راستاي نتایج پژوهش آموزان دارد. دانش فرسودگی تحصیلی

(Barzegar Bfroui et al., 2015) انگیزگی تحصیلی وخیم تمایل  ن داراي بیآموزا دانش شد.با می
كنند توانایی الزم  چندانی براي صرف وقت و انرژي جهت انجام تکالیف درسی ندارند و حتی تصور می

در فهم اهمیت و فواید تکالیف  ها آنبراي تالش و كوشش در پیشبرد امور تحصیلی ندارند. برخی از 
درسی فواید و كاربردهاي الزم را ندارند. بدون شک كنند مطالب  درسی نیز عاجزند و یا احساس می

. در (Savari et al., 2021كاري تحصیلی را فراهم سازد ) تواند بستري براي اهمال ها می گونه ویژگی این
 هایی آن همچنین و باال بیرونی انگیزش داراي آموزان دانش .توان گفت تبیینی دیگري براي این یافته می

 یا معلم تأیید نمره، كسب قبیل از بیرونی عوامل به معطوف شان اهداف بیشتر رندندا كافی انگیزه كه
 عمیق یادگیري بر تمركز جاي به آموزان دانش این. باشد می شکست عواقب از گریز حتی یا و دوستان

 چنین شوند متوجه كه زمانی و هستند ساده و آنی اهداف كردن برآورده دنبال به درسی موضوعات
 تحت و آورند می روي كاري اهمال هاي مکانیسم به شاید نیست ارزشمند آموزشی هاي محیط رد اهدافی
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 و گیري جهت نوع این شک، بدون. بود خواهند شدن فرسوده مستعد رتبیش خودساخته شرایطی چنین
 انجامد می بیشتر تحصیلی فرسودگی به اي چرخه صورت به آن از حاصل تحصیلی منفی احساسات متعاقباً

(Barzegar Bfroui et al., 2015) .،همکارانو شوفلی  در همین راستا (Schaufeli et al., 2002) 
منفی نسبت بـه انجـام  يها آموزان با احساس گــزارش نمودنــد كــه خســـتگی هیجــانی دانش

 با معنایی نسبت به مدرسه و احساس كـارایی پـایین احساس بـی تکــالیف مدرســه، بــدبینی با
عالقه و  كه نسبت به درس بی يا پایین در ارتباط است. به این معنا كه یادگیرنده يمنـد احسـاس كفایـت

كند و ایـن عـدم تـالش بـه نوبـه خـود بـه افـزایش  اندازه كافی تالش نمی انگیـزه باشد، احتماالً به بـی
ایش انگیـزه و عالقـه به درس، فرسودگی تحصیلی منجر خواهد شد؛ بنابراین عواملی كه موجب افز

 .تواند فرسـودگی تحصیلی را بهبود بخشد شود، می آموز و خواستن تکلیف در حد توان او می تشویق دانش
آموزان دختر و پسر دوره متوسطه دوم بود، بنابراین  هاي این پژوهش انتخاب دانش از جمله محدودیت

ط را رعایت كرد. همچنین بهتر است كه این بررسی روي در تعمیم نتایج به سایر مقاطع باید جانب احتیا
گیري جو  تري براي اندازه ها مانند دانشجویان انجام بگیرد و در صورت امکان از ابزارهاي متنوع سایر گروه

 آموزشی خالق و فرسودگی تحصیلی استفاده شود.
 

 گیری نتیجه
كاري و  گیزش درونی به اهمالپس از حذف دو مسیر مستقیم از اندر مجموع نتایج نشان داد 

فرسودگی تحصیلی و همچنین حذف مسیر مستقیم انگیزش بیرونی به فرسودگی تحصیلی، مدل ادراكات 
كاري تحصیلی مورد  انگیزگی به فرسودگی تحصیلی از طریق اهمال كیفیت كالسی، انگیزش بیرونی و بی

عات مهمی براي معلمان و مسئوالن آموزش هاي این پژوهش اطال در این راستا، یافته. تأیید قرار گرفت
 كاري و فرسودگی اهمالبر  كالسشد ادراک از محیط  با توجه به اینکه نشان داده. بردارد و پرورش در

آموزشی و تربیتی در  هاي یتفعالو  تعامالتشود كه معلمان  ذا پیشنهاد میلدارد؛  منفیتحصیلی اثرات 
 كالسآموزان ادراكات مثبتی از محیط  و اجرا كنند كه دانش زيری را طوري طراحی، برنامه كالسمحیط 

و  كالسدرس داشته باشند. همچنین معلمان باید از نظر بعد ارتباطی یعنی ماهیت روابط شخصی محیط 
 ها آن كاري و فرسودگی اهمال كاهشكه باعث  كالسیهاي  تلیآموزان در فعا دانش فعاالنهشركت زان می

آموزان اجازه دهند  شود به دانش پیشنهاد می .محیط مناسبی را به وجود آورندشد،  به تحصیل خواهد
شده از طرف معلم باید براي  ب درسی ارائهلنظرات خود را در مورد تدریس معلمان ارائه دهند؛ زیرا مطا

باعث  زخود را كشف كند. این امر نی عالئقآموز  روز باشد تا باعث شود دانش ب و بهلآموز جا دانش
توان پیشنهاد كرد  میهمچنین  .خواهد شدآموزان به تحصیل  دانشكاري  اهمالفرسودگی و  اهشك

شده در  ب ارائهلباشد. باید مطا انگیز چالشآموزان  ند براي دانششو درس ارائه می كالسبی كه در لمطا
دهند. این هاي جدیدي ارائه  حل مسائل درسی، شیوه طوري باشند كه آنان براي پیدا كردن راه كالس

آموزان بوده و باعث پیشرفت  تحصیلی دانش كاري كاهش فرسودگی و اهمالمسئله داراي اثرات مثبتی بر 
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باشد كه  بخش لذتشده از طرف معلم باید  انتخاب كالسیشود محیط  پیشنهاد می .شد آنان خواهد
گردد معلمان باید  میپیشنهاد شماري كنند. همچنین  لحظه كالسآموزان براي ورود به مدرسه و  دانش

ان آموز ردن شرایط الزم، سطح انگیزش دانشومهار فرسودگی تحصیلی، با فراهم آ به منظور پیشگیري یا
باشد؛ یا با محول كرد كه با موفقیت شخصی همراه  ها آنتوان تکالیفی را به  را باال ببرند. بدین منظور می

از  را كاهش داد. ها آنكاري  با خودشان، حس اهمال اسب و مشابهآمیز الگوهاي من نمایش عملکرد موفقیت
تحصیلی را در سطوح مختلف به همراه داشته است، لذا كاري و فرسودگی  ، اهمالانگیزشی آنجایی كه بی
كاهش »، «تعدیل جو رقابتی و نظام ارزشیابی در مدارس»، «هاي یادگیري همکارانه فرصت»فراهم ساختن 

 .رونی آنان منجر شودد انگیزه ارتقاءآموزان و  انگیزشی دانش ند به كاهش بیتوا ، می«موزانآ كنترل دانش
 

 منافع تضاد
 .ندارد وجود منافعی تعارض گونه چیه مقاله این در كه دارد اذعان نویسنده
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