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  چکیده
گیر ترین مشکالت گریبانفرسودگی تحصیلی یکی از مهم :مقدمه

هدف پژوهش حاضر . سیستم آموزشی در همه مقاطع تحصیلی است
انداز زمان اي تفکر ارجاعی در رابطه بین ابعاد چشمبررسی نقش واسطه

روش پژوهش، توصیفی از نوع  :روش. و فرسودگی تحصیلی بود
جامعه آماري شامل . دالت ساختاري بودهمبستگی و از نوع مدل معا

دانشگاهی شهرستان میبد بود که در سال آموزان پسر پیشکلیه دانش
نفر  261ها، مشغول به تحصیل بودند که از بین آن 1396 -97تحصیلی 

اي مرحلهاي چندگیري خوشهبه عنوان نمونه و با استفاده از روش نمونه
 هاي پژوهش به کمک هداد. به صورت تصادفی انتخاب شدند

چشم انداز زمان زیمباردو و بوید، نفکر ارجاعی اهرینگ  هايپرسشنامه
. آوري گردیدو همکاران و فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران جمع

. ها با استفاده از روش معادالت ساختاري مورد تحلیل قرارگرفتداده
ه بعد گذشته منفی یابی معادالت ساختاري نشان دادکنتایج مدل: هایافته

گري تفکر ارجاعی بر فرسودگی تحصیلی و حال قضا و قدري با واسطه
همچنین ابعاد گذشته مثبت، حال . مستقیم مثبت معنادار دارنداثر غیر

گري تفکر ارجاعی بر فرسودگی تحصیلی گرا و آینده نیز با واسطهلذت
دهد با نشان می نتایج: گیرينتیجه. مستقیم منفی معنادار دارنداثر غیر

انداز زمان و برخوردار بودن از یک تفکر مثبت و گیري چشمتغییر جهت
مدار، فرسودگی تحصیلی کاهش داشتن منابع کافی براي تفکر هدف

  . یابد
 .انداز زمان، تفکر ارجاعی، فرسودگی تحصیلیچشم :وازگان کلیدي

 

Abstract 
 

Introduction: Educational burnout is one of the most important 

problems in the educational system at all levels. The aim of this 

study was to investigate the mediating role of respective 

negative thinking in relationship between the dimensions of time 

perspective and academic burnout. Method: The method was 

descriptive and correlational using structural equation modeling. 

The statistical population included all pre-university male 

students in Maybod city studying in the academic year of 2015-

16. Among them, 261 samples were selected through multi-

stage cluster sampling. Data were collected applying Zimbardo 

and Boyd's time perspective, Ehring et al.'s respective negative 

thinking and Berso's academic burnout questionnaires. The data 

were analyzed using structural equation modeling. Results: The 

results of structural equation modeling showed that the negative 

last and present situation dimensions with intermediating 

respective negative thinking have a positive indirect effect on 

academic burnout. In addition, the positive last, pleasurable 

present and future dimensions with mediating respective 

negative thinking have negative indirect effect on academic 

burnout. Conclusion: These findings suggest that academic 

burnout will be decreased by changing the perspective of time 

and having positive thinking and sufficient resources for the 

purposeful thinking. 

Keywords: Time Perspective, Respective Negative Thinking, 

Academic Burnout. 
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  مقدمه
گیر سیستم آموزشی در همه یکی از مسائل گریبان

ن عملکرد مقاطع تحصیلی که موجب ضعیف شد
هاي تحصیلی، هدر رفتن نیروي انسانی و هزینه

. است 1شود، فرسودگی تحصیلیصرف شده می
توان نوعی اختالل نامید که به دلیل فرسودگی را می

هاي استرس مدت در معرض قرار گرفتن طوالنی
هاي آن در شود و نشانهمحیطی، در فرد ایجاد می

     بروز  ابعاد جسمانی، روانی، هیجانی و ذهنی
). 1393نصري، ابراهیم دماوندي و کارگر، (نماید می

اي ذکر شده است که فرسودگی از کار در مطالعه
شود و نشانگان آن می سخت و بدون انگیزه ناشی

 گردد و اینم مختلف ظاهر میئبه صورت عال
ها از یک فرد به فرد دیگر متفاوت م و شدت آنئعال

). 1395روزي و تیرگري، فپور، عزیززادهکمال( است
آموزان مدارس، فرسودگی تحصیلی در میان دانش

احساس خستگی ناشی از تقاضاها و الزامات 
    ، داشتن یک حس بدبینانه )خستگی( تحصیل

      عنوان یک و احساس عدم شایستگی به) عالقگیبی(
زنگ (رود شمار می آموز با کارآمدي پایین بهدانش

عنوان یک واکنش تواند  بهمی که) 2007، 2و گان
آموزانی که در ابتدا با الزامات دوره مزمن در دانش

اند مطرح شود و ناشی از یک تحصیل درگیر شده
آموزان و انتظارات خودشان تفاوت بین توانایی دانش

شان در تحصیل است با دیگران براي موفقیت
  ). 1393محمدي، (

                                                             
1. Burnout   
2. Zang & Gan 

ده فرسودگی دالیل مختلفی وجود دارد که باعث ش 
هاي مهم تحقیقاتی به شمار آید از تحصیلی از عرصه

توان به تأثیر فرسودگی بر عملکرد آن جمله می
آموزان به انجام امور آموزشی تحصیلی، تعهد دانش

در مدرسه، عالقه به ادامه تحصیل و مشارکت علمی 
 نیومن، فینالی( پس از فراغت از تحصیل اشاره کرد

آموزانی که فرسودگی دانش). 1990، 3نیومن و ریچل
اشتیاقی تحصیلی دارند معموالً عالئمی مانند بی

نسبت به مطالب درسی، عدم تمایل به حضور 
هاي مستمر در کالس، عدم مشارکت در فعالیت

        معنایی و هاي مکرر و احساس بیکالسی، غیبت
   کفایتی در یادگیري مطالب درسی را تجربه بی
). 1395بیرانوند، پور، فرهادي و نقیقدم(کنند می

  ها نشان داده است که در حوزه سالمت پژوهش
ویژه مطالعه فرسودگی تحصیلی افراد در مواجه با به

 4انداز زمانهاي نامطلوب، توجه به چشمموقعیت
  ). 2016، و همکاران 5دنی(حایز اهمیت است 

انداز زمان، نفوذي را که مالحظات چشم
ل و آینده در طیف وسیعی از رفتارهاي گذشته، حا

، و همکاران 6کايمک(کند انسان دارند، توصیف می
که و نوعی سبک شناختی است که بر این) 2015

چگونه افراد با گذشته، حال و آینده ارتباط دارند و 
 چگونه این بازنمودها بر افکار و در نهایت رفتار 

نداز زمان اچشم. گذارد، مرتبط استها تأثیر میآن
گیري انتظارات، سوگیري دهی ادراك، شکلدر شکل

                                                             
3. Neumann, Finaly- Neuman & Reichel 
4. Time Perspectives   
5. Dany  
6. Mckay  
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یابی به اهداف توجه، ارائه تفسیرها، تعیین و دست
اجتماعی، انگیزش و احساس کنترل نقش اساسی 

). 2010، 1بیتی و پائوالزامبیانچی، ریکی(کند ایفا می
) 1انداز زمان که از پنج عامل پرسشنامه چشم

دهنده بدبینی نسبت به که نشان  2گذشته منفی
دهنده که نشان  3گذشته مثبت) 2گذشته است، 

آور نسبت به گذشته احساسات شدید و شادي
دهنده تمایل که نشان  4گرایانهلذت حال) 3است، 

براي خشنودي و لذت بردن از تجارب حاضر است، 
، اعتقاد به این که نیروهاي 5حال قضا و قدري) 4

کننده سرنوشت و آینده هستند عیینت غیر قابل کنترل
یابی ریزي براي دست، که تفکر و برنامه 6آینده) 5و 

 گیري قراراندازه یابی به اهداف بلندمدت را مورد
دهد؛ تشکیل شده و در نهایت، گرایش افراد به می

کند و گیري میگذشته، حال و آینده را اندازه
 شاخص مورد استفاده براي تعیین کمیت رابطه،

هاي بهداشت و سالمت انداز زمان با شاخصچشم
 اجتماعی را فراهم آورده است ـتحصیلی و روانی 

ها حاکی پژوهش). 2015، 7کاي و آندرتاوارل، مک(
 گراي گراي منفی و حالحاکی از آن است که گذشته

طلب هر دو با عواملی مانند استرس، افسردگی لذت
، 8لی سینها و(و رفتارهاي پرخطر رابطه دارند 

و  9لی، آندرتا، ماجهمچنین پژوهش مک) 2007

                                                             
1. Zambianchi, Ricci Bitti & Paola 
2. Past negative 
3. Past positive 
4. Present hedonistic 
5. Present fatalistic 
6. Future 
7. Andretta 
8. Sinha & Li 
9. Andretta & Magee 

) 2010( 10و بینستوك، آدامز و وایت) 2014(وارل 
مدار انداز زمانی آیندهنیز نشان داد افرادي که چشم

تري تري دارند، از الگوهاي رفتاري سالمبیش
نشان دادند که ) 1395(لو و لطیفی تقی .برخوردارند

، دیدگاهی مملو از انداز زمان قضا و قدريچشم
حس شکست و درماندگی و ناامیدي نسبت به زمان 

انداز زمان آینده گرایش به افراد با چشم. حال است
ف بلندمدت دارند و برخوردار بودن از یک دااه

تفکر امیدوارانه و داشتن منابع کافی براي تفکر 
مدار و آشنایی با مسیرهاي الزم براي رسیدن هدف

گلستانه،  .شودیستی در افراد میبه اهداف سبب بهز
در پژوهش خود به این  )1395(افشین و دهقانی 

انداز زمان و نتیجه دست یافتند که بین چشم
پیشرفت تحصیلی رابطه معناداري وجود دارد و با 

توان انداز زمان، میدر نظر گرفتن نقش چشم
. پیشرفت تحصیلی دانشجویان را بهبود بخشید

یز نشان داد که داشتن عملکرد ن) 2012( 11لهتونین
     مناسب و داشتن یادگیري خالق تحت تأثیر

گیري مناسب اهداف نگري فرد و داشتن جهتآینده
آورند اندازي که از آینده به دست میبر اساس چشم

  .است
یک  12طور جالب توجه، ابعاد تفکر ارجاعیبه 

فرد با ابعاد اختالالت عاطفی از همبستگی منحصر به
اند داده  مله اضطراب و افسردگی از خود نشان ج
) 2010( 14اهرینگ). 2013، 13اوي و ماهونیمک(

درباره مشکالت یا  تفکر ارجاعی را نوعی از تفکر
                                                             
10. Beenstock, Adams & White 
11. Lehtonen 

12. Respective negative thinking   
13. McEvoy & Mahoney 
14. Ehring 
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تجارب منفی یک شخص تعریف کرده است که با 
سه ویژگی تکراري بودن، خودآیند بودن و مشکل 
در قطع افکار و دو مشخصه اصلی نشخوار فکري و 

این نوع طرز تفکر . شودرانی مشخص مینگ
تواند فراخوانی همچون دگرگونی در ادراك می

تفکر ارجاعی شامل این . واقعیت را محدود سازد
دیدگاه است که اتفاقات روزمره و طبیعی معنایی 

آورد که شدت خاص را براي شخص به ارمغان می
برخی افراد . این معنا براي هر فردي متفاوت است

    نی و کوچکی از این تفکر را تجربه لحظات آ
 گونه عواقب مهمی براي که هیچکنند بدون آنمی
که برخی این باورها ها در پی داشته باشد، حال آنآن

 و اعتقادات را در ذهن خود تثبیت کرده و بسط 
این تکرار مکرر افکار منفی در  دهند که نهایتاًمی

 تهدید کندتواند سالمت روان وي را ذهن فرد می
همچنین افرادي که تمایل ). 2010، 1اسکادنی(

بیشتري به تفکر منفی تکراري دارند، حوادث منفی 
کنند تر از دیگران ارزیابی میاجتماعی را نیز منفی

تفکر ارجاعی ). 2015، 2اوي و رپیوونگ و مک(
   در اکثر اختالالت مشخصه یکسانی دارد که 

ن فرآیند است دهنده فراتشخیصی بودن اینشان
عنوان یک عامل به). 2013، و همکاران 3اويمک(

خطرساز، باال رفتن تفکر ارجاعی ممکن است 
اوي مک(همایندي اختالالت عاطفی را افزایش دهد 

اند که نتایج مطالعات نشان داده). 2013و ماهونی، 
اهرینگ و (کند تفکر ارجاعی افسردگی را تعدیل می

                                                             
1. Szkodny 
2. Wong & Rapee 
3. Watson 

) 2014(، و همکاران 5ستدرو). 2008، 4واتکینس
در پژوهشی تفکر ارجاعی را به عنوان فرآیندي 
فراتشخیصی در ارتباط بین افسردگی و اضطراب 
بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که تفکر 

. کندگري میها را میانجیارجاعی ارتباط این اختالل
در بررسی ارتباط بین ) 2014(و همکاران  6ماسیدو

    هاي روانی دیگر با ریشانیگرایی و پکمال
      گري تفکر ارجاعی نشان دادند که میانجی

کننده بینیگرایی و تفکر ارجاعی به عنوان پیشکمال
و  7میلز. هاي روانی دیگر هستنداکثر پریشانی

در پژوهش خود ارتباط تفکر ) 2014(، همکاران
. هاي روانی دیگر را معنادار یافتندارجاعی و پریشانی

با توجه به مطالب ذکر شده و اهمیت باالي تضعیف 
فرسودگی تحصیلی و توجه به فرایندهاي شناختی و 

تواند به فراشناختی دخیل در این اختالل که می
نوعی در مهار و شناسایی بهتر ماهیت این اختالل 

توان مدلی را طراحی رسد میبه نظر میمؤثر باشد؛ 
فکر ارجاعی در انداز زمان و تکرد که در آن چشم

 بینی قالب یک مدل، فرسودگی تحصیلی را پیش
که در مطالعات ذکر شده پس با توجه به این .کنندمی

انداز زمان یک متغیر نشان داده شده است که چشم
بین مهم در گرایش به رفتارهاي پرخطر، پیش

الگوهاي رفتاري سالم، افسردگی، استرس و 
نون پژوهشی تا ک بوده است وپیشرفت تحصیلی 
انداز زمان بر فرسودگی تحصیلی درباره نقش چشم

                                                             
4. Ehring & Watkins 
5. Drost 
6. Macedo 
7. Mills 
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تفکر ارجاعی صورت نگرفته است؛  جیمیاننقش  با
نین پژوهشی ضروري و کاربردي بنابراین، انجام چ

 1مفهومی پژوهش در شکل مدل . رسدر میبه نظ
  . تآمده اس

  

  مدل مفهومی پژوهش .1شکل 
  

هاي سؤال با توجه به مدل مفهومی پژوهش
مدل رابطۀ  آیا: سوال اصلی: تحقیق عبارتند از

انداز زمان، تفکر ارجاعی با ی ابعاد چشمعلّ
آموزان دبیرستانی فرسودگی تحصیلی دانش

آیا بین ابعاد : ؟ سؤال فرعیهاستبرازنده داده
انداز زمان و فرسودگی تحصیلی با چشم

آموزان گري تفکر ارجاعی در دانشمیانجی
  جود دارد؟رابطه و

   
  روش 

پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و از 
جامعه . نوع مدل معادالت ساختاري است

آموزان پسر آماري این پژوهش را کلیه دانش
سال دانشگاهی شهرستان میبد که در مقطع پیش

مشغول به تحصیل بودند  1396 ـ97 تحصیلی
اي به دهند که از این جامعه، نمونهتشکیل می

گیري کننده به شیوه نمونهشرکت 261 حجم

اي به صورت تصادفی مرحلهاي چندخوشه
  . انتخاب شد

براي  :پژوهش هاي مورد استفاده درابزار
    انداز زمان، از پرسشنامه سنجش چشم

) 1999( 1انداز زمان زیمباردو و بویدچشم
سؤال دارد که  56این پرسشنامه . استفاده شد

ته منفی، گذشته مثبت، پنج خرده مقیاس گذش
حال لذت گرایانه، حال قضا و قدري و آینده 

 1=کامالً غلط( ايرا در طیف لیکرت پنج درجه
. دهدمورد ارزیابی قرار می) 5=تا کامالً صحیح

ضریب آلفاي ) 1999(زیمباردو و بوید 
 هاي گذشته منفی،کرونباخ براي خرده مقیاس

ا و گرایانه، حال قضحال لذت گذشته مثبت،
، 8/0، 82/0قدري و آینده به ترتیب برابر 

ساختار . گزارش کردند 77/0و  74/0، 79/0
پنج عاملی این سیاهه با استفاده از تحلیل 
عاملی تأییدي و اکتشافی در مطالعه زیمباردو 

                                                             
1. Zimbardo & Boyd 

  انداز زمانابعاد چشم
  گذشته منفی

  گراحال لذت
  آینده

  گذشته مثبت
  حال قضا قدري

  تفکر
 ارجاعی

گی فرسود
 تحصیلی
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در پژوهش . تأیید شده است) 1999(و بوید 
ضریب آلفاي کرونباخ ) 1395(لو و لطیفی تقی

هاي گذشته منفی، گذشته سبراي خرده مقیا
گرایانه، حال قضا و قدري و مثبت، حال لذت

و  69/0، 70، 72/0، 74/0آینده را به ترتیب 
در پژوهش حاضر نیز . بدست آمد 71/0

هاي  ضریب آلفاي کرونباخ براي خرده مقیاس
گرایانه، گذشته منفی، گذشته مثبت، حال لذت

 ،76/0حال قضا و قدري و آینده به ترتیب 
براي . بدست آمد 69/0، و 73/0، 70/0، 69/0

سنجش تفکر ارجاعی، از پرسشنامه تفکر 
اهرینگ، زستچ، ویداکر، واهل و ارجاعی 

این پرسشنامه یک . استفاده شد) 2010(اهلرس 
. عبارت است 15دهی شامل گزارشابزار خود

این آزمون از یک مقیاس کلی تفکر ارجاعی و 
، )گویه 9(کراري تفکر منفی ت: سه زیرمقیاس

و تسخیر ) گویه 3(ناکارآمدي ادراك شده 
. تشکیل شده است) گویه 3(ظرفیت روانی 

اي از درجه 5گذاري به صورت لیکرت نمره
صورت گرفته است ) 4(تا همیشه ) 0(هرگز 

ها که نشانگر میزان موفقت یا مخالفت آزمودنی
نمرات باال حاکی از حجم باالي افکار . است

ساختار سه  .ري در آزمودنی استمنفی تکرا
عاملی این سیاهه با استفاده از تحلیل عاملی 

اهرینگ و تأییدي و اکتشافی در مطالعه 
ها تأیید شده است، آن) 2010( همکاران

ضریب پایایی پرسشنامه را از طریق آلفاي 
و  براي بعد  95/0کرونباخ براي کل پرسشنامه 

آمدي اداك ، بعد ناکار94/0 تفکر منفی تکراري
و براي بعد تسخیر ظرفیت روانی  83/0شده، 

همبستگی معنادار این . گزارش کردند 86/0
هاي سنجش تفکر مقیاس با دیگر مقیاس

ارجاعی از جمله پرسشنامه سبک پاسخدهی، 
پرسشنامه حالت نگرانی، پرسشنامه افسردگی 
بک، پرسشنامه صفت و حالت اضطراب و 

حاکی از اعتبار پرسشنامه نشانگان افسردگی، 
قائدي، شبانکاره و  .همگراي این مقیاس است

پایایی این مقیاس را با ) 1395(مقدم برزگر 
، 86/0روش آلفاي کرونباخ براي کل مقیاس 

آمدي ، ناکار84/0براي تفکر منفی تکراي 
و براي تسخیر ظرفیت روانی  78/0ادارك شده 

قائدي و همکاران . گزارش کردند 73/0
ي یی این مقیاس را نیز در نمونهروا) 1395(

ایرانی به شیوه تحلیل عاملی مورد بررسی قرار 
دادند و نشان دادند این مقیاس از روایی 

در پژوهش حاضر . مطلوبی برخوردار است
ضریب پایایی به روش آلفاي کرونباخ براي کل 

و براي تفکر منفی تکراري،  87/0 مقیاس
یت روانی آمدي ادراك شده و تسخیر ظرفناکار

 .بدست آمد 72/0و  68/0، 83/0به ترتیب، 
براي سنجش فرسودگی تحصیلی از پرسشنامه 

 1فرسودگی تحصیلی برسو، سالونوا و شافلی
 15این مقیاس متشکل از . استفاده شد) 2007(

   مقیاس خستگی تحصیلی،  ماده و سه زیر
عالقگی تحصیلی و ناکارآمدي تحصیلی بی

                                                             
1. Breso, Salanova & Schoufeli 
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اي لیکرت از کامالً رجهد 5است که در مقیاس 
. شودگذاري میمخالفم تا کامالً موافقم نمره

اعتبار این مقیاس را  ) 2007( برسو و همکاران
عالقگی ، بی7/0براي خستگی تحصیلی 

 75/0و ناکارآمدي تحصیلی  82/0تحصیلی 
پایایی این ) 1388( نعامی .اندگزارش کرده

 ، 79/0پرسشنامه را براي خستگی تحصیلی 
و ناکارآمدي  82/0 عالقگی تحصیلییب

همچنین . است گزارش کرده 75/0تحصیلی 
پایایی آن ) 1396(فر و ناصري صدوقی، تمانی

را براي کل مقیاس از طریق آلفاي کرونباخ 
و روایی این مقیاس توسط بهروزي،  78/0

گزارش  51/0) 1391(ییالق و پورسید شهنی
ی به در پژوهش حاضر ضریب پایای .شده است

و  83/0 روش آلفاي کرونباخ براي کل مقیاس
عالقگی تحصیلی و براي خستگی تحصیلی، بی

و  78/0، 81/0ناکارآمدي تحصیلی به ترتیب، 
  .بدست آمد 77/0
  

  هایافته
هاي توصیفی مربوط به میانگین، انحراف یافته

معیار، چولگی و کشیدگی متغیرهاي پژوهش 
  .ارائه شده است 1در جدول 

  
  میانگین، انحراف معیار، چولگی و کشیدگی متغیرهاي پژوهش .1ل جدو

  کشیدگی  چولگی  انحراف معیار  میانگین  تعداد  متغیر
15/32 261 گذشته منفی  68/6  011/0  439/0  

گراحال لذت  261 70/46  98/7  195/0  41/0-  

29/46 261 آینده  73/6  829/0-  067/0  

53/32 261 گذشته مثبت  05/6  846/0  231/0  

98/21 261 حال قضا و  قدري  58/8  333/0  191/0  

07/25 261 تفکر منفی تکراري  18/7  022/0  408/0  

19/8 261 ناکارآمدي ادراك شده  61/2  100/0  424/0  

69/8 261 تسخیر ظرفیت روانی  71/2  384/0  584/0  

24/22 261 خستگی تحصیلی  64/9  471/0  414/0  

21/6 261 بی عالقگی تحصیلی  42/3  373/0  645/0  
012/0 88/9 7/25 261  ناکارآمدي تحصیلی  350/0 

  
  دهد که نشان می 1اطالعات جدول 

هاي مربوط به چولگی و کشیدگی هیچ شاخص
عبور نکرده و توزیع  ±2ها از مرز کدام از عامل

ها براي هر یک از متغیرهاي پژوهش نرمال داده
نتایج ضرایب همبستگی متغیرهاي پژوهش . است

  .ارائه شده است 2جدول  نیز در
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  ماتریس همبستگی متغیرهاي پژوهش .2جدول 
  متغیر  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11

  چشم انداز زمان

گذشته  1          
 منفی

 حال لذت 46/0* 1         
 گرا

 آینده  -24/0*  33/0* 1        

گذشته  -22/0*  18/0*  35/0* 1       
 مثبت

حال قضا و  15/0**  -13/0* -08/0  - 11/0** 1      
 قدري

  تفکر ارجاعی

تفکر منفی  66/0*  - 45/0 *  -26/0* -26/0* 17/0* 1     
 تکراي

ناکارآمدي   46/0*  -36/0* -21/0* -21/0* 21/0*  62/0* 1    
 ادارك شده

      1  *65/0 *71/0 **13/0 *22/0- *22/0-  *32/0-  *53/0  
تسخیر 
ظرفیت 
 روانی

  لیفرسودگی تحصی

خستگی   51/0*  -56/0*  -30/0*  -19/0*  19/0*  58/0*  53/0*  49/0*  1    
  تحصیلی

بی عالقگی   27/0*  -28/0*  -31/0*  -23/0*  07/0  37/0*  31/0*  36/0*  59/0*  1  
  تحصیلی

ناکارآمدي  11/0  -15/0*  -18/0*  - 14/0**  21/0*  24/0* 08/0  21/0*  43/0*  25/0*  1
  تحصیلی

05/0<**p    01/0<*p  
دهد که بعد نشان می 2عات جدول اطال

گذشته منفی و حال قضا و قدري با ابعاد تفکر 
گرا، ارجاعی رابطه مثبت معنادار، بعد حال لذت

آینده و گذشته مثبت با ابعاد تفکر ارجاعی رابطه 
منفی معنادار، بعد گذشته منفی و حال قضا و 
قدري با ابعاد فرسودگی تحصیلی رابطه مثبت 

گرا، آینده و گذشته مثبت  حال لذت معنادار، بعد
با ابعاد فرسودگی تحصیلی رابطه منفی معنادار و  

ابعاد تفکر ارجاعی با ابعاد فرسودگی تحصیلی 
  . رابطه مثبت معنادار دارد

به منظور پاسخ به پرسش اصلی پژوهش، مبنی 
آیا مدل تبیین فرسودگی تحصیلی با "که بر این

فکر ارجاعی برازنده توجه به چشم انداز زمان و ت
یابی معادالت ساختاري از مدل "هاست یا نه؟داده

هاي ترین شاخصمهم 3در جدول . استفاده شد
  . آزمون برازش مدل پژوهش گزارش شده است

  
  هاي نیکویی برازش براي مدل مفروضشاخص .3جدول 

  X2  X2/df  GFI  AGFI  CFI  NFI  RMSEA  PCLOSE  شاخص

  78/37  45/1  93/0  94/0 98/0  97/0 042/0 660/0 
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هاي برازش دهد، شاخصنشان می 3نتایج جدول 
مدل در مجموع از وضعیت مطلوبی برخوردار 
است، لذا مدل پژوهش از برازش خیلی خوبی 

برخوردار بوده و پاسخ به سؤاالت پژوهش 
ضرایب مسیر استاندارد   2در شکل . بالمانع است

   .مدل اصالح شده نشان داده شده است

  
  انداز زمان و فرسودگی تحصیلی با واسطه تفکر ارجاعیچشم نمودار مسیر اصالح شده .2شکل 

  
  هاداري آنمستقیم و کل متغیرهاي پژوهش بر یکدیگر و میزان معنااثرات مستقیم، غیر .4جدول 

  اثر کل  مستقیماثر غیر  اثر مستقیم  متغیر
  گی تحصیلی ازبه روي فرسود

  22/0**  22/0** -  گذشته منفی
  - 31/0**  -08/0*  - 23/0** حال لذت گرا

  -217/0**  - 077/0*  -14/0* آینده
 -07/0*  -07/0*  - گذشته مثبت

  32/0**  08/0*  24/0** حال قضا و قدري
 55/0** -  55/0**  تفکر ارجاعی

  به روي تفکر ارجاعی از
  40/0** -  40/0**  گذشته منفی

  -15/0* -  -15/0* لذت گرا حال
  -16/0* -  -16/0* آینده

  -13/0* -  -13/0* گذشته مثبت
  15/0* -  15/0* حال قضا و قدري

05/0  *P<01/0  **P<  
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غیرمستقیم و کل بین  اثرات مستقیم، ،4 جدول
 زمان، تفکر ارجاعی و فرسودگی اندازابعاد چشم

 بر اساس نتایج جدول .ددهتحصیلی را نشان می
گرا بر فرسودگی ، اثر مستقیم حال لذت4

، اثر مستقیم )β ،01/0<p= -23/0(تحصیلی 
، β= -  14/0(آینده بر فرسودگی تحصیلی 

05/0<p( اثر مستقیم حال قضا  و قدري بر ،
و اثر ) >β ،01/0P= 24/0(فرسودگی تحصیلی 

مستقیم تفکر ارجاعی بر فرسودگی تحصیلی 
)55/0 =β  ،001/0p<  (همچنین  . معنادار است

انداز زمان بر تفکر اثر مستقیم هر پنج  ابعاد چشم
مستقیم ضرایب مسیر غیر. ارجاعی معنادار است

بین بعد گذشته منفی و فرسودگی تحصیلی 
)22/0 =β ،01/0<p(گرا و ،  بین حال لذت

، بین )β ،05/0<p= -08/0(فرسودگی تحصیلی 
، β=  -077/0(بعد آینده و فرسودگی تحصیلی 

05/0<p( بین گذشته مثبت و فرسودگی ،
و بین بعد حال ) β ،05/0<p=  -07/0(تحصیلی 

، β= 08/0(قضا و قدري و فرسودگی تحصیلی 
05/0<p (گري تفکر ارجاعی معنادار با واسطه

انداز که ابعاد چشم همچنین نتایج نشان داد. است
درصد از واریانس تفکر  37زمان در مجموع 

انداز زمان و تفکر ارجاعی و ابعاد چشمارجاعی 
یلی را درصد از واریانس فرسودگی تحص 54

  . کنندتبیین می
  

  و بحث  گیرينتیجه
    هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش 

اي تفکر ارجاعی در رابطه بین ابعاد واسطه

      انداز زمان و فرسودگی تحصیلی چشم
هاي صنتایج مربوط به شاخ. آموزان بوددانش

برازندگی مدل  نشان داد که مدل پیشنهادي 
ها برازش نسبتاً خوبی دارد و اصالح شده با داده

درصد از واریانس فرسودگی  54تواند می
هاي حاصل از یافته. کندتحصیلی را تبیین 

پژوهش حاضر نشان داد که عامل تفکر ارجاعی 
رابطه بعد گذشته منفی، حال قضا و قدري و  

تحصیلی را به صورت مثبت و رابطه فرسودگی 
گرا، آینده و بین گذشته مثبت، حال لذت

   فرسودگی تحصیلی را به صورت منفی 
دهد که این نتایج نشان می. کندگري میمیانجی

انداز زمان، تفکرات منفی ارجاعی ابتدا ابعاد چشم
دهند و با این تغییر آموزان را تغییر میدانش

آموزان موجب ر دانشفرسودگی تحصیلی را د
هاي این نتیجه پژوهش با نتایج پژوهش.  شودمی

 2، چین و هولدن)2014(و همکاران  1داگلیباي
، سینها )2014( 3کاسال ـ ، اویانادل و بوال)2013(

، )2014(لی و همکاران ، مک)2007(و لی 
اوي و و مک) 2010(بینستوك و همکاران 

  . راستا استهم) 2013( ماهونی
توان گفت فردي که ها میدر تبیین این یافته    

گراي منفی دارد، بر انداز زمانی گذشتهچشم
 . تجارب شخصی که مضر است متمرکز است

گیري به معناي یادآوري طور کلی این جهتبه
گذشته آشفته است و نگرش بدبینانه نسبت به 

زاي زندگی را گذشته و احتماالً وقایع آسیب
                                                             
1. Duggleby 
2. Chin & Holden 
3. Oyandel & Buela- Casal 
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انداز زمانی ر این اساس، چشمب. سازدممکن می
گراي منفی با عواملی مانند عاطفه منفی و گذشته

انداز زمان همچنین چشم. فرسودگی رابطه دارد
قضا و قدري دیدگاهی مملو از حس شکست و 

درماندگی و ناامیدي نسبت به زمان حال است و  
گیري پذیرا بودن هرآنچه افراد با این نوع جهت

کنند و این امر باعث می  اتخاذ افتد را اتفاق می
اي به آموزان نگرش بدبینانهشود دانشمی

تحصیل و موفقیت داشته باشند و دچار 
رسد بروز نظر میبه .فرسودگی تحصیلی شوند

تفکر ارجاعی و چشم انداز زمان  قضا و قدري 
خود و بیشتر در افرادي است که درك مناسبی از 

در به تمیز هاي خویش ندارند و قاتوانایی
. احساسات از عقل و منطق خویش نیستند

هاي شدید عاطفی کنترل افرادي که در موقعیت
دهند و قادر به سنجش خود را از دست می

متفکرانه موقعیت موجود نیستند، احساس 
خستگی ناشی از مطالبات زندگی تحصیلی   

میلی نسبت به احساسی و بی، بی)خستگی(
و احساس عدم ) بدگمانی(تکالیف درسی 

 )یافتهنقصان کارآمدي ( شایستگی فردي فراگیر
انداز در حالی که افراد با چشم .کنندرا تجربه می

زمان آینده، گرایش به اهداف بلندمدت دارند و 
این . دهندچنین اهدافی را براي خود ترتیب می

بخش به دلیل مدت لذتافراد از رفتارهاي کوتاه
. کنندجتناب میپیامدهاي بلندمدت منفی ا

همچنین این افراد از رفتارهاي منفی مرتبط با 
سالمت اجتناب کرده و به رفتارهاي مثبت مرتبط 

درموت و آرنولد، (با سالمت گرایش دارند 

). 2015، 2؛ براتمن و هنسون2011، 1اسپونار
نگر تفکر و آینده گیريآموزان با جهتدانش
بلندمدت را ریزي براي دستیابی به اهداف برنامه

دهند، این افراد باورها گیري قرار میمورد اندازه
و اعتقادات غلط را در ذهن خود تثبیت نکرده و 

کنند افکار منفی تکراري را از ذهن خود دور می
ریزي هاي تحصیلی و برنامهو با تمرکز بر فعالیت

مناسب براي آینده تحصیلی خود، با جدیت و 
      دهند و می پشتکار به تحصیل خود ادامه

. توانند مشکالت تحصیل خود را مهار کنندمی
هیجانی، نوع  ـ طبق نظریه گزینندگی اجتماعی

کنند تحت هدفی که افراد انتخاب و دنبال می
این . ها قرار داردانداز زمان آنتأثیر چشم

عنوان تابعی از بندي هدف بهتغییرات در اولویت
انطباقی است که انداز زمان آینده فرآیندي چشم

دیویس و (دهد بهزیستی و سالمتی را افزایش می
  ).2013، 3هیکس

نتایج دیگر پژوهش حاضر نشان داد که از 
انداز زمان، بعد آینده و بعد حال بین ابعاد چشم

گرا بر فرسودگی تحصیلی اثر مستقیم منفی لذت
توان گفت در تبیین این یافته می. معنادار دارند

که از زمان حال خود احساس آموزانی دانش
گیري آینده دارند و براي برند و جهتلذت می

ریزي دارند کمتر دچار آینده خود برنامه
شخصی . شوندمی فرسودگی و بی میلی تحصیلی

طلب دارد، در لحظه، گراي لذتکه گرایش حال
هاي با شدت باال لذت کند، از فعالیتزندگی می

                                                             
1. Arnold, Dermott & Szpunar  
2. Braitman & Henson 

3. Davic & Hicks 
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هاي و محركها برد، در جستجوي هیجانمی
جدید است و به ماجراهاي دوستی پاسخ مثبت 

این فرد درباره پیامدهاي اعمالش نگرانی . دهدمی
ریزي احتمالی کمی دارد و بدون تحلیل و برنامه

آموزانی که همچنین دانش .کندسودها عمل می
گیري حال قضا و قدري دارند و  خود را جهت

 سپارند فرسودگیدست سرنوشت و شانس می
این یافته  .کنندتحصیلی بیشتري را تجربه می

، )2008(هاي اهرینگ و واتکینس همسو با یافته
، ماسید  و همکاران )2014(دروست و همکاران 

لو و ، تقی)2014(و میلز و همکاران ) 2014(
 )1395(و گلستانی و همکاران ) 1395(لطیفی 

نیز اظهار داشته است که ) 1967( 1بک .است
فسرده گرایش دارند که افکار ارجاعی بیماران ا

درباره یک ناتوانی ادراك شده یا نشانگان آن 
رسد که این نشخوار به نظر می. داشته باشند

وار استمرار و مداومت فرسودگی را افسرده
، و همکاران 2سگرستروم. کندبینی میپیش

نیز معتقدند از آنجا که در فرسودگی به ) 2000(
ی تکرار شونده وجود دارد نوعی حالت تفکر منف

و فرد احساس اندوه و غمگینی شدید دارد که 
البته محتواي منفی، حالتی مزمن و پایدار دارد و 

ناپذیر است و از طرفی دیگر نیز کنترل البته 
نشخوار فکري تفکر ارجاعی نیز داراي تمام این 

بینی وجود ارتباط بین عالیم است، پیش
در واقع . تمل استفرسودگی و تفکر ارجاعی مح

افرادي که افکار منفی تکرارشونده بیشتري را 

                                                             
1. Beck  
2. Segerstrom  

کنند، سطوح باالتري از اضطراب را تجربه می
ها را کنند این عامل به نوبه خود، آنتحمل می

مستعد تشویش و مشکالت هیجانی و عاطفی و 
 تفکر ارجاعی . کندمی در نهایت فرسودگی

ی از جمله بینی کننده مستقل اختالالت روانپیش
فرسودگی نیست، بلکه نقش میانجی را در اکثر 

طبق مطالعات انجام شده تفکر . اختاالت دارد
ارجاعی که از فرآیندهاي شناختی و فراشناختی 

انداز زمان بر روي فرسودگی است، اثرات چشم
فرآیندهاي . کندگري میتحصیلی را میانجی

شناختی، دانش، فراشناختی به ساختارهاي روان
هاي درگیر در کنترل، تغییر و وقایع و پردازش

اهمیت . اصالح و تفسیر و تفکر اشاره دارد
فرآیندهاي فراشناختی با توجه به این واقعیت 

ست یک عامل مهم را در رشد است که ممکن ا
ولز و (اختالالت روانی تشکیل دهند  ءو ابقا
با توجه به این که نمونه ). 2004، 3هاتون

         آموزان میان دانشپژوهش حاضر از 
دانشگاهی شهرستان میبد انتخاب شده است، پیش

آموزان مقاطع تعمیم نتایج آن به جامعه دانش
تحصیلی دیگر و سایر مناطق جغرافیایی با 

بررسی همین مدل با . احتیاط صورت گیرد
هاي مختلف جامعه آماري متفاوت، در گروه

پیشنهاد سنی، تحصیلی، شغلی و افراد بزرگسال 
پژوهش آزمایشی انجام شود تا مشخص . شودمی

شود با کاهش تفکر ارجاعی و آموزش مهارت 
توان فرسودگی مقابله با تفکر ارجاعی می

آموزش کنترل تفکر . تحصیلی را کاهش داد
                                                             
3. Wells & Hatton 
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ارجاعی جهت پیشگیري از تبدیل فرسودگی 
تحصیلی به مشکالت هیجانی و عاطفی نوجوانان 

  .ریزي و اجرا شوداز سوي متخصصان طرح

  
  بعامن
نقش «). 1395( و لطیفی، ح .لو، صتقی - 

انداز بین چشماي امیدواري در رابطه واسطه
 .اندیشه و رفتار. »شناختیآشفتگی روان زمان و

10)39( ،67 -87 .  

 و ناصري، ج .ر. فر، م؛ تمنائی.صدوقی، م - 
آوري، امیدواري و هوش تاب رابطه«). 1396(

. »فرسودگی تحصیلی در دانشجویان هیجانی با
  . 67- 50،)1(9  مطالعات آموزش و یادگیري،

 م. و برزگر، م .؛ شبانکاره، ا.قائدي، ف - 
نقش : تمایزیافتگی و تفکر ارجاعی«). 1395(

دوفصلنامه . »اي درماندگی آموخته شدهواسطه
 5 .علمی پژوهشی شناخت اجتماعی

  . 51- 35). 9پیاپی1(

 بیرانوند، فیو نق .فرهادي، ع ؛.ا. پور، عقدم - 
تعیین رابطه بین فرسودگی تحصیلی «). 1395(

با اشتیاق و عملکرد تحصیلی در دانشجویان 
پژوهش در . »دانشگاه علوم پزشکی لرستان

  .60 - 68، )2(8 آموزش علوم پزشکی،

و  .فروزي، م ؛ عزیززاده.پور، سکمال - 
آوري بررسی رابطه تاب«). 1395( تیرگري، ب

با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان 
هاي توسعه در آموزش علوم گام. »پرستاري
  . 476 - 487، )5(13 پزشکی،

و دهقانی،  .ع. ؛ افشین، س.م. گلستانه، س - 
انداز زمان با رابطه بین چشم«). 1395( ي

گیري هدف، تعلل تحصیلی و پیشرفت جهت
هاي مختلف  تحصیلیِ دانشجویان دانشکده

 مجله شناخت اجتماعی،. »ج فارسدانشگاه خلی
5)10( ،69 -50.  

ارزیابی اثربخشی «). 1393( ا. محمدي، ع - 
شناختی لوتانز بر انگیزش روان مدل سرمایه

درونی، فرسودگی تحصیلی و پیشرفت 
آموزان دوره دوم متوسطه شهر تحصیلی دانش

نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پایان .»سنندج
  .لرستان

کارگر،  و .راهیم دماوندي، م؛ اب.نصري، ص - 
خانواده و  ـارتباط تعارض کار «). 1393( ا. ع

انگیزش تحصیلی با فرسودگی تحصیلی در 
دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه تربیت 

، )2(1 پژوهش در آموزش،. »دبیر شهید رجایی
31 - 25.  

رابطه بین کیفیت «). 1388( ا. نعامی، ع - 
تحصیلی  تجارب یادگیري با فرسودگی

دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شهید 
، )3(5 شناختی،مطالعات روان. »چمران اهواز

134 -117 .  
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