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 چکیده

ا مقابله با استرس ب هایو سبک تیشخص هاییژگیو نیرابطه ب یهدف از پژوهش حاضر بررس
 دوم طهمتوس مقطع دختر آموزاندر دانش یلیتحص کاریاهمال ایو نقش واسطه یلیتحص یفرسودگ

 سال در آموزانر از دانشنف 498است و گروه نمونه  همبستگی نوع از پژوهش طرح. بود کرمان شهر
 مورداستفاده یانتخاب شدند. ابزارها ایچندمرحله ایبودند که به روش خوشه 1398-99 یلتحصی
مقابله با  هایسبک اههیس، (Maslash, 2002) یلیتحص یفرسودگ اههیپژوهش شامل س نیدر ا

 & Mccreeنئو ) تیشخص هاییژگیو اههیس، (Andler & Parker, 1990) استرس اندلر و پارکر

Costa, 1992 )ی لیتحص کاریاهمال اههیو س(Solomon & Rothblum, 1994) با استفاده  جیبود. نتا
 هاییژگیو ممستقیریغ ریمس بیضر دهد:یآمدند و نشان م به دست یاز روش معادالت ساختار

-25/0جربه )به ت یگشودگ، (30/0) رنجورخوییروان، (-31/0) گرایی/ درونگرایی)برون تیشخص
 یفرسودگ یرو یلیتحص یکاراهمال قی( از طر-21/0) شناسیوظیفه، (-23/0) یسازگار، (

مقابله با استرس  هایسبک میرمستقیغ ریمس بیعالوه ضر(. بهP<001/0معنادار است ) یلیتحص
 قی( از طر-19/0) یپرتحواسو  یاجتماع تیمشغول، (30/0محور )جانیه، (-32/0محور ) لهئ)مس

افراد با  ازآنجاکهن یبنابرا؛ (P<001/0معنادار است ) یلیتحص یفرسودگ یرو یلیتحص کاریاهمال
راهبردها  آموزش، کنندیمقابله با استرس استفاده م هایخود از سبک یتیشخص هاییژگیتوجه به و
 ،راییگدرون، ییگرا)برون یتیشخص هاییژگیو یمقابله با استرس در افراد دارا هایو مهارت

 یلیتحص کاریبه تجربه( عالوه بر کاهش اهمال یو گشودگ یو سازگار شناسیفهیوظ، نژندیروان
 مؤثر است. زین یلیتحص یدر جهت کاهش فرسودگ
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 مقدمه

 جهیاست که نت یجانیو ه یذهن یاز خستگ یحالت یفرسودگ
، فیتکل ادیاز فشار ز یاسترس مزمن است و ناش کی

انجام دادن  یو نداشتن امکانات الزم برا یزمان تیمحدود
 یباعث ناکارآمد یفرسودگ .(Lee et al., 2017)است  فیتکال

، نییپا یستگیمثل احساس شا هاییو با نشانه شودیم یلیتحص
 Fiorilli)همراه است  لیو موفق نبودن در تحص نییپا شرفتیپ

et al., 2015)ه خاطرب رندگانیادگی نیدر ب یلیتحص ی. فرسودگ 
 (.Hayes, 2015) دآییم به وجود یلیتحص یفشارها و تقاضاها

Maslach (1981معتقد است که فرسودگ )انزیم یلیتحص ی 
 هایشانهو ن دهدمی کاهش را زابا عوامل تنش یسازگار
خود باعث  نیکه ا شودیرا شامل م یو عاطف یجسم یخستگ

 یاز خودش داشته باشد و حت یفرد تصور بد و منف، شودیم
فرد را به  تواندیکه م شودیم نینسبت به کار هم بدب

(. 1396، زادهیمبتال کند )کاک یو روح یجسم هاییماریب
م را ک سترساز ا یناش فشارهای کهآن یکه فرد برا یندیفرا

مقابله با استرس است. پژوهش نشان ، کندیکند از آن استفاده م
 مقابله با هایو سبک یلیتحص یفرسودگ نیکه ب دهدیم

 (.Lowinger et al., 2016) رابطه وجود دارد 1استرس
 یازگارس شیافزا یمقابله با استرس تالش برا یطورکلبه

 ینفم یامدهایاز ظهور پ یریجلوگ یتالش برا ای طیفرد با مح
مقابله با استرس شامل  راهبردهای. است زااسترس طیشرا

 4یو اجتناب 3حورمجانهی، 2مدارمسئله ایمقابله یراهبردها
که  ندکیم انیب را ایوهشیمدار مسئلهمقابله  ی. راهبردهاباشدیم

 یبردن فشار روان نیاز ب ایکاهش  یبرا ییدر آن فرد رفتارها
 ندکیم انیرا ب هاییوهیش محورجانیه ایمقابله هایدارد. راهبرد

که  کندیو تالش م شودیکه در آن فرد بر خود مسلط م
خود را کنترل کند و کاهش دهد.  ندیاحساسات ناخوشا

 تراییو تغ هاتیفعال زمنداین یناباجت ایمقابله یراهبردها
 و زاتنش هایتیاست که هدف آن دور شدن از موقع یشناخت

 هاییژگی(. و1395، و همکاران انچراغی) است پراسترس

                                                            
1 coping with stress 
2 problem-oriented coping strategies 
3 emotion-oriented coping strategies 
4 avoidance coping strategies 
5 personality 
6 neuroticisim 

 رگذاریتأثبه استرس ها آن ییدر پاسخگو زیافراد ن یتیشخص
 (.1396، یلیاست )اخگر و خل

ابطه ر یبررس یرا برا نهیزم، تیپنج عامل شخص شیدایپ
رده ک جادیا شناسیروان هایسازه گریبا د تینج عامل شخصپ

 هاییگژیو یلیتحص یاز عوامل مرتبط با فرسودگ یکیاست. 
نشان  جی(. نتا1393، و همکاران است )سرانچه تیشخص

 یلیتحص یو فرسودگ تیشخص هاییژگیو نیکه ب دهدیم
 ،کی؛ تاج1391، یو شعبان مانفریوجود دارد )سل یمعنادار طهراب

 ,.Lee et al( و )1395، ؛ برزگر1397، پروردانشو  یمحرم

2017.) 
 گذاردیم گرانید که بر یریتاث بر اساسفرد را  5تیشخص

وت و متفا یاختصاص یالگو تیکرد. شخص فیتعر توانیم
 طیو رفتار است که نحوه تعامالت ما را با مح جانیفکر و ه

 تیو موقع طیمح، . وراثتشودیرا موجب م یو اجتماع یکیزیف
 نیا ههستند و افراد با توجه ب تیاز عوامل اثرگذار بر شخص

 یتیشخص هاییژگیدارند. و یمتفاوت هایتیعوامل شخص
 ،باشندیبه هدف م دنیرس یبرا وخوخلق هایمحرک عنوانبه
مختلف در  یفرد را مستعد انجام رفتارها هایژگیو نیا

مدل پنج  کی Mc cree & Costa. کندیمختلف م هایتیموقع
 8یشناسفهیوظ، 7ییگرابرون، 6نژندیروان یهامؤلفهرا با  یعامل

در  تیشخص یبرا 10یو سازگار 9نسبت به تجربه یو گشودگ
(. 1394، و همکاران نژاد ینظر گرفتند )به نقل از سور

است و هر  یما در زندگ یاساس رفتارها تیشخص هاییژگیو
 تیشخص هاییژگیآن در و شهیر زندیکه از فرد سر م یرفتار

 یمؤلفه مهم برا کی یتیشخص یژگیو لیدل نیاوست. به هم
 است. یلیتحص یفهم فرسودگ

 ،ارتباط دارد یلیتحص یکه با فرسودگ یاز عوامل یکی
و  یلیتحص کاریاهمال نیاست. ب 11یلیتحص کاریاهمال

 ،ی و همکاراندیرابطه وجود دارد )درب یلیتحص یفرسودگ
، و همکاران نیزر ی؛ عبد1395، رحمتی و پور؛ محمد1394
 et al., 2014؛ Balkis, 2013و ) (1394، و احقر ی؛ سراب1398
Çakır.) در  جیاز مشکالت را یکی یلیتحص یکاراهمال

7. extraversion 
8. conscientiousness 
9. openness to experience 
10. agreeableness 
11. academic procrastination 
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را در  یریادگی ندیفرا تواندمی که است هادانشگاهمدارس و 
 یلیحصت شرفتیکند و پ یریافراد مختل کند و از روند آن جلوگ

 یلیتحص کاریاهمال (.Chen & Chang, 2016) اهش دهدرا ک
ب در چارچو یلیتحص فیدر کامل کردن تکال یرعمدیغ ریتأخ
 ریأخت یداشتن از بدتر شدن اوضاع برا یمشخص با آگاه یزمان

نشان داده است که  جی(. نتا1398، ی و همکارانعیاست )شف
رابطه دارد  یلیتحص کاریهم با اهمال تیشخص هاییژگیو
و ی ؛ قناد1393، و همکارانی ؛ نصر1397، یو نائم یرمهدی)م

؛ Kagan et al., 2010؛ Karatas, 2015( و )1398، همکاران
Karatas, 2015.) سطح استرس و  شیافزا، یاحساسات منف

 یلیتحص کاریاهمال یامدهایاز پ فیضع یلیعملکرد تحص
 هددینشان م هاپژوهش جینتا (.Loeffler et al., 2019)است 

رابطه  یلیتحص کاریمقابله با استرس با اهمال هایسبک نیکه ب
 ؛Kandemir, 2014؛ Lowinger et al., 2016وجود دارد )

 (.1395، پور و همکارانیصالح
به  یلیتحص یگفت افراد در سطوح باال توانیم یکل طوربه

 هایکنداشتن سب، یتیشخص هاییژگیاز و یخاطر داشتن بعض
 مرورهب یلیتحص کاریله با استرس و داشتن اهمالمناسب مقاب
فته . با توجه به آنچه که گشوندیدچار م یلیتحص یبه فرسودگ

 مهم و یموضوع یلیتحص یگفت که فرسودگ توانیشد م
 آموزاندانش یبخصوص برا، تیو ترب میتعل انیدر جر یاساس
 خواهدها آن یلیتحص ندیرا در فرا مخربی اثرات که است

انجام شده که در باال ذکر  های-پژوهش و مطالعات در. داشت
و  تیشخص هاییژگیو و یلیتحص یکاراهمال نیشد روابط ب

ام شده انج یلیتحص یمقابله با استرس با فرسودگ هایسبک
 رهایمتغ نیا زمانهمو مطالعه  یکه به بررس یاما پژوهش، است

است  نیوهش اپژ نیمسئله ا نیبنابرا؛ نشد افتی، با هم بپردازد
 نیدر رابطه ب یلیتحص کاریاهمال ایمدل نقش واسطه ایکه آ

مقابله با استرس با  هایو سبک تیشخص یها-یژگیو
 و ر؟یخ ای دارد برازش آموزاندر دانش یلیتحص یفرسودگ

 است: ریز قراربهپژوهش  یهاهیفرض
، مقابله با استرس هایسبک نیدر رابطه ب یلیتحص کاریاهمال -
 اردد اینقش واسطه، یلیتحص یو فرسودگ تیشخص هاییژگیو
ابطه ر یلیتحص کاریمقابله با استرس با اهمال هایسبک نیب -

 وجود دارد

د رابطه وجو یلیتحص کاریبا اهمال تیشخص هاییژگیو نیب -
 دارد

 د داردرابطه وجو یلیتحص یو فرسودگ یلیتحص کاریاهمال نیب -
 یو فرسودگ ایقابلهم هایسبک نیب یلیتحص کاریاهمال -

 دارد اینقش واسطه یلیتحص
 یو فرسودگ تیشخص هاییژگیو نیب یلیتحص کاریاهمال -

 دارد اینقش واسطه یلیتحص

 .1 نمودار

 هاپژوهشپژوهش حاصل از  یمدل مفهوم

 

 روش

 نیاست که در آن روابط ب یپژوهش حاضر از نوع همبستگ
 یتارمعادالت ساخ لیمدل تحل کیدر قالب  رهایمتغ

شامل  یپژوهش جامعه آمار نیقرار گرفت. در ا موردبررسی
آموزان دختر مقطع متوسط دوم شهر کرمان بودند که تمام دانش
در  نهمچنی. اندبوده لیمشغول به تحص 1398-99در سال 

ر بحداقل حجم نمونه ، یو مدل ساختار تأییدی یعامل لیتحل
 ریپذمشاهده یهارینه متغ شودیم نییپنهان تع یرهایمتغ اساس

پنهان( الزم است.  ریهر عامل )متغ ینمونه برا 20که در کل 
و  یبیشده است )حب هینمونه توص 200حداقل  یکل طوربه

، داردپنهان وجود  ریمتغ 10 قیتحق نیدر ا(. 1396، ورعدن
 رشتیب یریپذمیتعمنفر جهت  498حجم نمونه معادل  نیبنابرا

 ایپژوهش خوشه نیدر ا یرگیاستفاده شد. روش نمونه
هرکدام از مدارس دخترانه  منظور نیابود به  ایچندمرحله

آن  نیخوشه در نظر گرفته شد و از ب کی رستانیمقطع دوم دب
ر و از ه انتخاب یتصادف صورتبهو باخدا  یدو مدرسه حساب

انتخاب شدند و  یتصادف صورتبهمدرسه شش کالس 
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پرسشنامه با  هایداده سپس، شد اجراها آن روی هاپرسشنامه
 وتحلیلتجزیه AMOS23و  SPSS23 افزارهایاستفاده از نرم

 یپرسشنامه فرسودگ، پژوهش نیشدند. ابزار استفاده شده در ا
پرسشنامه  نیا هبود ک انینسخه دانشجو 1مسلش یلیتحص
 15( ساخته شد و شامل 2002) و همکاران  Schaufeli لهیبوس

 گذارینمره ایدرجه 7 کرتیل فیط بر اساسسؤال است که 
، یجانیه یسه مؤلفه خستگ یپرسشنامه دارا نیا، شده است

 باال در بعد هایاست. نمره یلیتحص یو خودکارآمد ینیبدب
 یگفرسود دهندهنشان ینیو بعد شک و بدب یعاطف یخستگ
 یهانمره، یلیتحص ی. در مورد بعد خودکارآمداندیلیتحص

 ارانو همک ی. رستماندیلیحصت ینشان دهنده فرسودگ نییپا
و  و شک ینیبدب، یعاطف یخستگ یواگرا برا یی( روا1390)

و  - 32/0و - 53/0، - 21/0 بیبه ترت یلیتحص یمدآخودکار
 ییایپا نیو همچن 50/0، 50/0، 74/0 بیهمگرا به ترت ییروا

 ینیبدب، یعاطف یخستگ یکرونباخ برا یپرسشنامه با روش آلفا
 67/0، 84/0، 89/0 بیبه ترت یلیتحص یو شک و خودکارآمد

 یعامل لیتحل یبررس جهیپژوهش نت نیآمد. در ا به دست
پرسشنامه است.  نیسازه مناسب ا روایی دهندهنشان، تأییدی
ژوهش پ نیکرونباخ در ا یروش آلفا اب ییایپا یبررس نیهمچن

و شک و  ینیبدب، یجانیه یخستگ یهااسیخرده مق یبرا
 به دست 71/0و  90/0، 93/0 بیبه ترت یلیتحص یخودکارآمد
 نیکه ا 2مقابله با استرس هایپرسشنامه راهبرد نیآمد. همچن

( ساخته شده 1990) Endler and Parkerپرسشنامه توسط 
تا  کیسؤال دارد و پاسخ به هر ماده از  48 آزمون نیاست. ا

 نی. در اشودیم گذارینمره، نهیانتخاب گز بر اساسپنج 
اجتناب مدار ، محورجانهی، محورلهئمل مسعا 3پرسشنامه 

پارکر و اندلر  لهبوسی آزمون نیا ییای. پاشودیم یابیارز
ان دختر برای محورلهئقرار گرفته که سبک مس موردسنجش

 15/0دختران  یبرا محورجانیسبک ه، 92/0پسران  یبرا 90/0
و  82/0دختران  یبرا یو سبک اجتماع 82/0پسران  یو برا

( 1389راد ) یشیقر رانیدر ا بار نیاول. است 85/0ان پسر یبرا
 جیکه نتا دیآن را سنج ییایکرد و پا یابیپرسشنامه را اعتبار نیا

و مقابله  3و موس نگزیلیب اسیمق یبا اجرا زمانهم ییروا لیتحل
 بیمساله مدار ضر اسیمق یبا بحران اندلر و پارکر برا

                                                            
1. Maslach Burnout Inventory (MBI) 
2 Coping Inventory for Stressful Situations (CISS) 

، آمد به دست مدارجانیه اسیمق یبرا 40/0و  62/0 یهمبستگ
خرده  یو برا 83/0 اسیکل مق یآلفا برا بیضر جینتا نیهمچن

 یو رو یآشفتگ، یاجتناب، مدارجانیه، مدارلهئمس یهااسیمق
 69/0و  68/0، 79/0، 81/0، 86/0 بیترت بهآوردن به اجتماع 

 یعامل لیتحل یبررس جهیپژوهش نت نیآمد. در ا به دست
پرسشنامه است.  نیسازه مناسب ا یینشان دهنده روا، تأییدی
ر کرونباخ د یبا روش آلفا شدهمحاسبه ییایمقدار پا نیهمچن

و  مدارجانیه، مدارسه عامل مسئله یپژوهش برا نیا
آمد.  به دست 90/0و  91/0، 93/0 بیترت هب مداراجتناب

پرسشنامه  نیا، فرم کوتاه 4نئو تیپرسشنامه شخص نیهمچن
ساخته شده است. مک  1992سال  و کاستا در یتوسط مک کر

، خوییرنجوررا روان تیو کاستا پنج عامل بزرگ شخص یکر
و  یسازگار، نسبت به تجربه یگشودگ، یریپذتیمسئول
 لیسؤال تشک 60پرسشنامه از  نی. اکردند ییشناسا ییگرابرون

سؤال در نظر گرفته شده است.  12 یژگیهر و یشده است و برا
، 86/0 خویی رنجورروان یبرا ییایاپ بیضر( 1380) یگروس
و  68/0 یسازگار، 56/0 یرپذیانعطاف، 73/0 ییگرابرون

با  زی( ن1396محاسبه کرده است. حمزه لو ) 87/0 شناسیوظیفه
 یژگیپنج و یرا برا ییایکرونباخ پا یاز آلفا دهاستفا
، 72/0 یرپذیانعطاف، 77/0 ییگرابرون، 64/0 یرنجورروان

آورده است.  به دست 82/0 شناسیوظیفهو  71/0موافق بودن 
Costa and Mccree (1989اظهار م )که ابزار کوتاه شده  دارندی

 اسیقکه م یاگونهبهدارند  یقیفرم کامل آن مطابقت دق نئو با
فرم بلند را دارد و  اسیبا مق 68/0باالتر از  یهمبستگفرم کوتاه 

( گزارش 1992) یگریکاستا و مک کرا در مطالعه د نیهمچن
را در اعتبار همگرا  انسیدرصد وار 85پرسشنامه  نیکه ا کنندیم

ت و صف دییصفات مشابه با استفاده از تأ هاییابیکه از ارز
 نییتب، همسر و همساالن به دست آمده است هاییابیارز

 یبررس جهیپژوهش نت نی(. در ا1390، یانیآشت ی)فتح کندیم
 نیسازه مناسب ا ییه روادهندنشان، تأییدی یعامل لیتحل

 یهایژگیابعاد و ییایمقدار پا نیپرسشنامه است. همچن
 یپژوهش برا نیکرونباخ در ا یبا روش آلفا تیشخص
و  یریپذتوافق، به تجارب یگشودگ، ییگرابرون، ینژندروان

به  83/0و  91/0، 89/0، 86/0، 70/0 بیبه ترت یشناسفهیوظ

3 Billings and Mouse's Coping Strategies Scale 
4 NEO personality 
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 کاریپرسشنامه اهمال، دهاستفاده ش یآمد. ابزار بعد دست
 nda Solomon پرسشنامه توسط نیاست که ا 1یلیتحص

Rothblum  (1994ساخته شد که اهمال )را در  یلیتحص کاری
 یامتحان و آمادگ یبرا یآمادگ، فیتکل یبرا یآمادگ طهیسه ح

 27پرسشنامه  نی. اردگییقرار م موردسنجشمقاله  هیته یبرا
است. محاسبه  یادرجه 5 تکریل فیط بر اساسسؤال دارد و 

امتحان  یبرا یآمادگ، 79/0 اسیکل مق یکرونباخ برا یآلفا
مقاله  هیته یبرا یو آمادگ 86/0 فیتکل یبرا یآمادگ، 85/0
 یبا پرسشنامه افسردگ اسیمق نیا نیآمد. همچن به دست 89/0
 عزت نفس اسیمق، سیآل یرمنطقیغ هایشناخت اسیمق، بک

ته داش یمعنادار یروزانه همبستگ اجتناب اسیروزنبرگ و مق

با روش  شدهمحاسبه ییایپا، قیتحق نیدر ا نی. همچناست
 یراب یآمادگ، امتحان یبرا یآمادگ طهیکرونباخ در سه ح یآلفا
 90/0و  88/0، 85/0 بیبه ترت هامقاله یبرا یو آمادگ فیتکل

 آمد. به دست

 هایافته

 یراهبردها، یتیشخص یهایژگیو ریمتغ اطالعات توصیفی
 یو ابعاد آن و فرسودگ یلیتحص یکاراهمال، مقابله با استرس

و  نیکمتر، اریانحراف مع، و ابعاد آن شامل میانگین یلیتحص
 ارائه شده است. 1در جدول  نیشتریب

 .1جدول 

 پژوهش یرهایمتغ یفیتوص یهاآماره

 بیشترین کمترین رانحراف معیا میانگین تعداد بُعد متغیر

 00/59 00/14 36/6 15/36 498 نژندیروان های شخصیتیویژگی

 00/54 00/28 23/4 61/41 498 گراییدرون -گراییبرون

 00/57 00/28 67/3 04/39 498 گشودگی نسبت به تجربه

 00/57 00/26 55/4 13/40 498 توافق پذیری

 00/56 00/31 49/3 77/44 498 شناسیوظیفه

 00/79 00/25 10/9 13/56 498 مدارمسئله راهبردهای مقابله با استرس

 00/79 00/23 45/10 92/46 498 مدارهیجان

 00/73 00/28 84/7 83/45 498 مداراجتناب

 00/35 00/10 53/3 77/25 498 آمادگی برای امتحان

 00/46 00/13 31/4 91/33 498 آمادگی برای تکلیف

 00/33 00/8 35/3 00/24 498 هاالهآمادگی برای مق

 00/107 00/31 47/9 67/83 498 کاری تحصیلیاهمال

 00/45 00/14 29/6 02/27 498 خستگی هیجانی

 00/14 00/2 20/2 79/10 498 بدبینی و شک

 00/39 00/13 84/4 64/23 498 خودکارآمدی تحصیلی

 00/92 0041 61/9 46/61 498 فرسودگی تحصیلی

 .2 جدول

 پژوهش هایهیفرض یشنهادیپ یبرازش الگو یهاشاخص

 شدهمقدار گزارش قبولحد قابل شاخص

 40/3 3تر از برابر یا کوچک (CMIN/DF)کای اسکوئر بهنجار شده 

 84/0 9/0تر از برابر یا بزرگ (GFI)شاخص نیکویی برازش 

 82/0 9/0تر از برابر یا بزرگ (AGFI)شده شاخص نیکویی برازش اصالح

 90/0 9/0تر از برابر یا بزرگ (NFI)شاخص برازش هنجار شده 

                                                            
1 academic procrastination scale 
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 شدهمقدار گزارش قبولحد قابل شاخص

 90/0 9/0تر از برابر یا بزرگ (IFI)شاخص برازش افزایشی 
 -شاخص تاکر

 (TLI)لوئیس  
 90/0 9/0تر از برابر یا بزرگ

 90/0 9/0تر از برابر یا بزرگ (CFI)شاخص برازش تطبیقی 
 07/0 08/0تر از برابر یا کوچک (RMSEA) ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

 یپیشنهاد الگوی بودن مناسب دهندهنشان افزارخروجی نرم
 خطای مربعات میانگین ریشه مقدار کهیطوربه، است پژوهش
مقدار کای اسکوئر ، است( 07/0( برابر با )RMSEA) برآورد

است و مقدار ( 40/3( برابر با )CMIN/DFبهنجار شده )

است. سایر ( 84/0( برابر با )GFIکویی برازش )شاخص نی
 2ها برای برازش الگوی پیشنهادی پژوهش در جدول شاخص

 آمده است.

 .3جدول 

 پژوهش هایهیدر فرض رهایرابطه متغ یبررس

 مقدار-t p آماره ضریب مسیر فرضیه

 001/0 57/6 31/0 کاری تحصیلیاهمال ← نژندیروان

 001/0 -41/6 -31/0 کاری تحصیلیاهمال ← گراییدرون -گراییبرون

 001/0 -57/5 -25/0 کاری تحصیلیاهمال ← نسبت به تجربه یگشودگ

 001/0 -13/5 -23/0 کاری تحصیلیاهمال ←ی ریتوافق پذ

 001/0 -88/4 -21/0 کاری تحصیلیاهمال ← شناسیوظیفه

 009/0 60/2 11/0 فرسودگی تحصیلی ← نژندیروان

 461/0 -74/0 -03/0 فرسودگی تحصیلی ← گراییدرون -گراییبرون

 005/0 -78/2 -11/0 فرسودگی تحصیلی ← نسبت به تجربه یگشودگ

 001/0 -33/10 -49/0 فرسودگی تحصیلی ←ی ریتوافق پذ

 001/0 -03/7 -30/0 فرسودگی تحصیلی ← شناسیوظیفه

 001/0 -43/6 -37/0 کاری تحصیلیاهمال ←مسئله مدار

 001/0 94/5 30/0 کاری تحصیلیاهمال ←مدار جانیه

 001/0 -31/4 -19/0 کاری تحصیلیاهمال ←اجتناب مدار

 001/0 -05/4 -20/0 فرسودگی تحصیلی ←مسئله مدار

 001/0 08/5 24/0 فرسودگی تحصیلی ←مدار جانیه

 001/0 -32/9 -47/0 فرسودگی تحصیلی ←اجتناب مدار

 014/0 46/2 19/0 تحصیلی فرسودگی ← کاری تحصیلیاهمال

 3در جدول  یمعادالت ساختار یسازنتایج حاصل از مدل
 ینژنددار بین رواننشان داده شده است. رابطه معنا 2و نمودار 

(001/0=p ،306/=0β) ،ییگرابرون (001/0=p ،315/0β=-) ،
، (-=p ،247/0β=001/0نسبت به تجربه ) یگشودگ
 یشناسفهیو وظ( -=p ،227/0β=001/0) یرپذیتوافق

(001/0=p ،215/=-0β )وجود دارد.  یلیتحص یکاربا اهمال
 یگشودگ، (=p ،112/0β=009/0) ینژنددار بین روانرابطه معنا

 یریتوافق پذ، (=p ،113/0-β=005/0نسبت به تجربه )
(001/0=p ،495/=-0β )001/0) یشناسفهیو وظ=p ،

300/0β=- )ییگرابرون انیه ماست. رابط یلیتحص یبا فرسودگ 
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(. p ،032/=-0β=461/0معنادار نبود ) یلیتحص یگبا فرسود
، p=001/0) یلیتحص یکاردار اهمالرابطه افزایشی و معنا

193/=0β )ده شوجود دارد. نتایج ارائه یلیتحص یبا فرسودگ
 ارمددار بین سبک مسئلهو معنا یکه رابطه کاهش دهدیم نشان

(001/0=p ،367/=-0β )001/0) مدارسبک اجتناب و=p ،
191/0β=- )جیوجود دارد. نتا یلیتحص یکاربا اهمال 
 مدارجانیدار سبک هدهنده رابطه افزایشی و معنانشان

(001/0=p ،305/0β= )نیهمچناست.  یلیتحص یکاربا اهمال 
 مداردار بین سبک مسئلهو معنا ینتایج نشان دهنده رابطه کاهش

(001/0=p ،202/0β=-) 001/0) مدارو سبک اجتناب=p ،
468/0β=- )است. رابطه مستقیم و  یلیتحص یبا فرسودگ
 یبا فرسودگ( =p ،243/0β=001/0) مدارجانیدار سبک همعنا

 است. یلیتحص

 .4جدول 

 پژوهش هایبررسی نوع اثرات در فرضیه
 اثر کل اثر غیرمستقیم اثر مستقیم فرضیه

 306/0 - 306/0 یکاری تحصیلاهمال ← نژندیروان

 - - - کاری تحصیلیاهمال ← گراییدرون -گراییبرون

 -247/0 - -247/0 کاری تحصیلیاهمال ← نسبت به تجربه یگشودگ

 -227/0 - -227/0 کاری تحصیلیاهمال ←ی ریتوافق پذ

 -215/0 - -215/0 کاری تحصیلیاهمال ← شناسیوظیفه

 134/0 022/0 112/0 فرسودگی تحصیلی ← نژندیروان

 - - - فرسودگی تحصیلی ← گراییدرون -گراییبرون

 -135/0 -022/0 -113/0 فرسودگی تحصیلی ← نسبت به تجربه یگشودگ

 -591/0 -096/0 -495/0 فرسودگی تحصیلی ←ی ریتوافق پذ

 -358/0 -058/0 -300/0 فرسودگی تحصیلی ← شناسیوظیفه

 -367/0 - -367/0 کاری تحصیلیاهمال ←مسئله مدار

 305/0 - 305/0 کاری تحصیلیاهمال ←مدار جانیه

 -191/0 - -191/0 کاری تحصیلیاهمال ←اجتناب مدار

 -241/0 -039/0 -202/0 فرسودگی تحصیلی ←مسئله مدار

 290/0 047/0 243/0 فرسودگی تحصیلی ←مدار جانیه

 -558/0 -090/0 -468/0 فرسودگی تحصیلی ←اجتناب مدار

 193/0 - 193/0 فرسودگی تحصیلی ← کاری تحصیلیلاهما

های شخصیتی و دهد که ویژگینشان می 4نتایج جدول 
 طورهب، های مقابله با استرس عالوه بر تأثیر مستقیمسبک

 یودگفرسکاری تحصیلی نیز بر غیرمستقیم و از طریق اهمال
های گذارند. میزان تأثیر مستقیم ویژگیی تأثیر میلیتحص
افق تو، گشودگی نسبت به تجربه، نژندیصیتی )روانشخ

، -113/0، 112/0شناسی( به ترتیب برابر با )پذیری و وظیفه
( و میزان تأثیر غیرمستقیم از طریق -300/0 و -495/0

، -022/0، 022/0کاری تحصیلی به ترتیب برابر با )اهمال

مستقیم  ریتأث( است. همچنین میزان -058/0و  -096/0
مدار و هیجان، مداری مقابله با استرس )مسئلههاسبک

( و -468/0و  243/0، -202/0مدار( به ترتیب برابر با )اجتناب
رتیب کاری تحصیلی به تمیزان تأثیر غیرمستقیم از طریق اهمال

 ( است.-090/0و  047/0، 039/0برابر با )
کاری تحصیلی در جهت بررسی نقش میانجی متغیر اهمال

دار و مهیجان، مدارهای مقابله با استرس )مسئلهکرابطه با سب
، 251/0)، (-272/0، -034/0مدار( به ترتیب برابر با )اجتناب
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( به دست آمد که اثر غیرمستقیم -132/0، -008/0( و )026/0
معنادارى وجود دارد. بر اساس محاسبات انجام شده  صورتبه

رای بررسی ب 1داری از روش بوت استرپفاصله اطمینان معنی
های کاری تحصیلی در رابطه ویژگینقش میانجی متغیر اهمال

افق تو، گشودگی نسبت به تجربه، نژندیشخصیتی )روان
، (081/0، 120/0شناسی( به ترتیب برابر با )پذیری و وظیفه

(010/0- ،102/0-) ،(009/0- ،121/0-) ،(007/0- ،124/0-
ر کاری تحصیلی بالگری اهماثر میانجی، ( است. بر این اساس

رس های مقابله با استسبک های شخصیتی ورابطه بین ویژگی
 گردد.ی تأیید میلیتحص یفرسودگبا 
 

 .2نمودار 

 بررسی مدل پژوهش

 
 

 گیریبحث و نتیجه

، رمحوجانهی، محورمقابله با استرس )مسئله هایسبک نیب 
 نی. ارابطه وجود دارد یلیتحص کاریاهمال با( مداراجتناب

، (2016) و همکاران Lowinger هایپژوهش افتهیبا  جهینت
Kandemir (2014) ،( همسو 1395و همکاران ) پوریصالح
ز سبک فرد ا هک یگفت زمان توانیم افتهی نیا نییاست. در تب

 هاییتا ناراحت کندیتالش م کندیاستفاده م محورجانیمقابله ه
هار توجهش بر م شتریخودش را کنترل کند و ب یو روان یجانیه

خاطر  افراد به نی. اتیکردن عواطفش است تا کنترل کردن موقع

                                                            
1 Boot strap 

، مثل ترس یجانهی حاالت واردشدهها آن که به یاسترس
به و  کنندیاندوه و... را تجربه م وو غم  یقرار یب، اضطراب

کل و مش یریگمیتصم یخوببه توانندینم جاناتیه نای خاطر
 مستعد که آموزاندانش نیا نیدر ب ریکارا حل کنند و اهمال

 خود را کنترل جانیه توانندنمی و هستند استرس و اضطراب
که سبک مقابله  آموزانیکنند کامالً مشهود است. دانش

در برخورد با مشکالت  شتریب کنندیاستفاده م محورجانیه
ه چون ک شوندیم یلیتحص یکاردچار افت و اهمال یلیتحص

 مشورت یاز کس ایعمل کنند  یکه منطق نیا ایجبهافراد  نیا
ک که سب ی. افرادکنندیرفتار م یجانیو ه یبخواهند تکانش
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 نکه آ کنندیتالش م کنندمی انتخاب را محورمقابله مسئله
 سبک فرد فعال است نیدر ا دهند رییتغ را آوراسترس تیموقع

 هدرنتیجکند  دایحل مسئله و حل استرس پ یبرا حلیتا راه
سبک  . درشودیفرد کم م یفشار برا زانیراهبرد م نیاستفاده از ا

رواقع . دکندمی انکار را زاتنش تیفرد آن موقع یمقابله اجتناب
 که بردمی به کارانکار را  یدفاع سمیروش فرد مکان نیدر ا

وقت م صورتبهاست که  تیواقع فیتحر سمیمکان نیا یژگیو
؛ دکنیکامل آن را رفع نم طوربهاما  کندیاضطراب را برطرف م

به کار  ایخاطر که فرد  نیبه ا یدر سبک مقابله اجتناب نیبنابرا
 رتغیی را خود آوراضطرابتفکر  ایو  شودیمشغول م یگرید
 تجربه تیرا در آن موقع یاسترس و اضطراب کمتر دهدیم
 کاریو کمتر دچار اهمال شودیفشار کم م زانیو م کندیم

 .ودشیم یلیتحص
رد رابطه دا یلیتحص کاریبا اهمال یتیشخص هاییژگیو 
 یو نائم یرمهدیم هایپژوهش هایافتهیبا  افتهی نیکه ا

و همکاران  یقناد، (1393و همکاران ) ینصر، (1397)
(1396) ،Karatas (2015) ،Kagan  (2010) همکاران و ،

Karatas and Bademcioglu (2015 )افتهی نیاست. ا همسو 
 یراداف نژندیروان یژگیکه افراد با و شودیم نییتب گونهنیا

ن که افراد چو نیهستند. ا یعصب، تکانش گر، افسرده، مضطرب
انجام دادن کارها هستند فشار  یمضطرب و نگران برا شهیهم
کار  در شتریکه ب شودیباعث م نیو ا کنندیرا تحمل م یادیز

، باوجدان، االب شناسیوظیفه یکنند. افراد دارا کاریخود اهمال
افراد  نیا نیبنابرا باشندیم ریگیپ اریمنظم و بس، کوشسخت

 و ندازندیب ریخود را به تأخ یگذرانخوشقادرند که لذت و 
مرتکب  یکمتر کاریو کار خود را انجام دهند و اهمال فهیوظ

 هستند و دوست یگرم و اجتماع یلخی گراافراد برون، شوندیم
خودشان را در  فیباشند و تکال هوجدر معرض ت شهیدارند هم

 یکارو کمتر دچار اهمال دهندیزمان مشخص انجام م
 یافراد یسازگار ایتوافق  یتیشخص یژگی. افراد با وشوندیم

احساسات باز و  یدارا، گراندی با همکار، رک، دوستنوع
 گرافعال و عمل یلیافراد چون خ نیا نبنابرای هستند گراعمل

د خود را به موقع انجام دهن یکنند کارها-یم یسع شتربی هستند
باال  یافراد با گشودگ(. 1396، )حمزه لو اندازندینم ریو به تأخ

 تیجهدرنرا تجربه کنند  زیهستند که دوست دارند همه چ یکسان
 ندکنیها و مشکالت رفته و تالش مافراد به سمت چالش نیا

 دیدج هایتجربه هکه عالقمند ب یرا برطرف کنند افرادها آن تا
ل عم، منعطف دیجد یلیتحص هایهستند و در کسب تجربه

 .کنندیم
طه راب یلیتحص یو فرسودگ یلیتحص کاریاهمال نیب 

و  یدیدرب هایپژوهش هایافتهیبا  جهینت نیوجود دارد. ا
و  نیزر یعبد، (1395) رحمتی و پورمحمد، (1394همکاران )
، Balkis (2013)، (1394و احقر ) یسراب، (1398همکاران )

Çakır  گونهنیابه  افتهی نیهمسو است ا( 2014) و همکاران 
 یلیتحص کاریاهمال ینظر نهیشیپ بر اساس شودیم نییتب

 لیدل چیبدون ه گریبه زمان د یفیتکل ایموکول کردن کار 
، نییعزت نفس پا ازجمله یروان یامدهایاست که پ یخاص

 هایازجمله نمره یلیتحص هایامدیپ، یافسردگ، اضطراب
 فاانصر، فیانجام تکال یاز دست دادن زمان حاضر برا، نییپا

با اضطراب  کاریاهمال رایز؛ را به همراه دارد .و لیاز تحص
را به همراه دارد  یبا خود فرسودگ شهیهم نیهمراه است بنابرا

 لیکه به تحص یزیهر چرها کردن  یعنی یلیتحص یفرسودگ
 مربوط است.

مقابله با استرس و  هایسبک نیب یلیحصت کاریاهمال
 هایافتهیبا  جهینت نیدارد. ا اینقش واسطه یلیتحص یفرسودگ

Lowinger  و  میدر مورد رابطه مستق( 2016) و همکاران
مقابله با  هایتوسط سبک یلیتحص یفرسودگ یریپذ ینبیشیپ

 هک دشویم نییتب گونهنیا افتهی نیاسترس ناهمسو است. ا
ها نآ خود فیبا انجام ندادن به موقع وظا رندگانیادگی کهوقتی

، یوکاروان دگاهیاز د کنندیموکول م یگردی زمان به را
فرد دچار  کهوقتی شودیم کاریاهمال جادیاضطراب باعث ا

 درنتیجهو  شودیفعال م یدفاع هایزمیمکان شودیاضطراب م
 نینشان دهنده ا لبمط نی. ادهدیرا کامل انجام نم فیتکل

 طیو خودش را در شرا کندیم کاریکه فرد اهمال یاست زمان
که  یتیشخص یهایژگیمتناسب با و دهدمی قرار آوراضطراب

 محورلهئمس، محورجانیمقابله با استرس )ه هایدارد از سبک
و  یلیتحص کاریکاهش اهمال یبرا کندی( استفاده ماجتنابی و

 یکارآمد یانجیه یاحساس خستگ شچون که کاهش آن کاه
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 مراهبه هرا  و اضطراب لیدر تحص تیاحساس عدم موفق، نییپا
 .ابدییکاهش م زین یلیتحص یآن فرسودگ تبعبهدارد 

و  یتیشخص هاییژگیو نیب یلیتحص کاریاهمال
 هایافتهیبا  جهینت نیدارد. ا اینقش واسطه یلیتحص یفرسودگ
 همکارانو  کیتاج، (1391) یو شعبان مانفریسل هایپژوهش

در مورد ( 2017) همکاران و Lee، (1395برزگر )، (1397)
توسط  یلیتحص یفرسودگ یریپذ ینبیشیو پ میرابطه مستق

 نییبت گونهنیا افتهی نیاست. ا سوناهم تیشخص هاییژگیو
با نحوه درک فرد از  تیشخص هاییژگیو کهازآنجایی شودیم

 است مرتبط آوراسترس یدادهایاو به رو یهاواکنشجهان و 
 رندناپذیانعطاف تیشخص یهایژگیواز  یاست که بعض یعطبی

 یهاواکنشوفق بدهند  طیکه نتوانند خود را با شرا یو کسان
که  آموزانیدانش(. 1396، )حمزه لو دهندیرا نشان م یبدتر

دارند که کارها و  نیبه ا لیدارند تما یلیتحص کاریاهمال
امر  نیانجام دهند که خود ا ررتیخود را د یلیتحص هایفعالیت

کم و  زهیانگ، نییپا یلیعملکرد تحص، موجب اضطراب
و صفات  یهایژگیو. شودیفرد م فیضع یابیخودارز
نقش دارند چون که صفات در  دهیپد نیا جادیدر ا تیشخص

 حال یرفتارها یو اجتماع یفرد یزندگ یهاتیاز موقع یلیخ
 .کنندیم نییرا تع ندهیو آ

 گرییانجینقش م بررسی منظورپژوهش حاضر به نیبنابرا
 و تیشخص هاییژگیو نیدر رابطه ب یلیتحص کاریاهمال
 یجیه نتاب یلیتحص یمقابله با استرس با فرسودگ هایسبک

 تشرفیپ، تیو ترب میتعل نهیدر زم تواندیاست که م دهیرس
 زانیرنامهبر یبرا تریکل یلخی شکل به و آموزاندانش یلیتحص

 یلیحصت کاریاهمال یانجیباشد. اثرات م دیمف یاجتماع تیبتر
که  دهدینشان م یلیتحص یو فرسودگ تیشخص یژگیو نیب

با  یتیشخص یژگیو نیب اینقش واسطه یلیتحص کاریاهمال
 تخصیش ابعادکه همه  نیبه ا با توجهدارد.  یلیتحص یفرسودگ
اما ارند د یلیتحص یبر فرسودگ میمستق ریو غ میاثر مستق
 یانجیاثرات م چنینهمدارد و  توجهیقابل میاثر مستق یسازگار
مقابله با استرس و  یهاسبک نیب یلیتحص کاریاهمال

نقش  یلیتحص کاریکه اهمال دهدینشان م یلیتحص یفرسودگ

با  یاجتناب، محورجانهی، محورمسئله هایسبک نیب ایواسطه
 ایهسبک همه که نیبه ا هدارد. با توج یلیتحص یفرسودگ

دارند اما  یلیتحص یبر فرسودگ ممستقیریو غ میمقابله اثر مستق
 هاافتهی نیدارد. آنچه از ا توجهیقابل میاثر مستق یسبک اجتناب

ه افراد با توجه ب کهازآنجاییاست که  نیحاصل شود ا تواندیم
ه با مقابل هایخود از سبک یتیشخص اتیو خصوص هایژگیو
با  مقابله هایآموزش راهبردها و مهارت، کنندیماستفاده  سترسا

عالوه بر کاهش  یتیشخص هاییژگیو یاسترس در افراد دارا
 زین یلیتحص یدر جهت کاهش فرسودگ یلیتحص کاریاهمال

 یلیتحص یفرسودگ یباال یرپذیینبیشیپ نیمؤثر است. همچن
 تلیمشغو اصل دو به توجه محور اجتناب مقابلهتوسط سبک 

در آموزش راهبردها  گریکردن تفکرات د نیگزیو جا یاجتماع
 یسازگار یژگیو نیمقابله با استرس و همچن هایو مهارت

، بودننیخوشب مانندآن  ییربنای)توافق( و توجه به صفات ز
و پرورش حس اعتماد به  گرانیکمک به د، گرانیبا د یهمکار

. دنکیبرجسته م تیخصش یرگیشکل زمان در راها آن گرانید
 قیاست که تحق نیپژوهش حاضر ا یهاتیمحدود ترینمهماز 

دختران مقطع متوسطه دوره دوم شهر کرمان  یحاضر بر رو
شهرها و مقاطع  ای گرید تیبه جنس میانجام شده است و تعم

 بر اساس انی. در پاردیصورت گ اطیبا احت دیبا گرید یلیتحص
 یشناختروان یهاآزمونکه از  شودیم شنهادیپ قیتحق جینتا
 جهت آموزاندانش یتیشخص هاییژگیمشخص کردن و یبرا
مقابله با استرس و  هایآموزش سبک هایبرنامه یو طراح هتهی

 یلیتحص یو فرسودگ یلیتحص کاریاز اهمال یریجلوگ
 استفاده شود.

 سپاسگزاری

آموزانی که در این پژوهش نویسندگان این مقاله از همه دانش
 کنند.تقدیر و تشکر می، به ما کمک کردند

 تعارض منافع

 تعارض منافع ندارم
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با  ینفمثبت و م تأثیراتمقابله با استرس و  یهارابطه سبک

م علو المللیبینمجله . انیدر دانشجو یلیتحص کاریاهمال
 .1864-1851، (1)1، یفرهنگو مطالعات  یانسان

 می(. نقش تنظ1398م. )، یمصطفو، .م، اکبرزاده، .س، نیزریعبد
 یکاراهمال ینیبشیدر پ یلیتحص یفرسودگو  یجانیه

 شناسیرواندانشگاه اصفهان.  انیدر دانشجو یلیتحص
 .191-175 ،(1) 3، یفرهنگ

 یابیارزش یشناختروان یهاآزمون(. 1390ع. )، یانیآشت یفتح
 تهران: انتشارات بعثت، و سالمت روان تیشخص

ی هاتیموقع(. اعتباریابی مقیاس مقابله با 1389ف. )، قریشی راد
 .7-1 ,(1) 4، مجله علوم رفتاری، استرس زای اندلر و پارکر

 ی(. مدل ساختار1396)، .ی، یدوست، م.، یفخر، س.، یقناد
با  یتیشخص یهایژگیبر اساس و یلیتحص یکاراهمال

مجله  .یرستانیآموزان دبدر دانش یلیتحص زشیگان
 .64-57، (2)4 ،نایابن س یعصب یروان یولوژیزیف

فرسودگی تحصیلی از طریق  بینیپیش(. 1396و. ) کاکی زاده
کاری تحصیلی و اضطراب امتحان در بین دانشجویان اهمال

نامه پایان، دانشگاه آزاد اسالمی شهرستان مرودشت
دانشگاه آزاد اسالمی واحد ، شتمرود، کارشناسی ارشد

 مرودشت.
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 تیشخص یابیدر ارز نینو یکردیرو(. 1380. ). تم، یفرش یگروس
تبریز: . (تیدر مطالعات شخص یعامل لی)کاربرد تحل

 الیدان، انتشارات جامعه پژوه
 یسازگار کنندهینیبشی(. نقش پ1395)، ف.، یرحمت، م.، محمد پور

در  یلیتحص دیامو  یلیتحص یکاراهمال، یاجتماع
مجله . یرستانیآموزان دبدانش یلیتحص یفرسودگ

 .4-35، (1)1، آموزش یارشتهانیم
ر بکاری تحصیلی بینی اهمال(. پیش1397ا. )، ناعمی، ر.، میرمهدی

 کنفرانس ملی، های شخصیتی در دانشجویانویژگی اساس
 ،شناسیروان، های نوین جهان در تعلیم و تربیتدستاورد
 اجتماعی –و مطالعات فرهنگی حقوق 

 بینیپیش(. 1393ا. )، عاشوری، م. ا.، دماوندی، ص.، نصری
، های شخصیتیویژگی بر اساسکاری تحصیلی اهمال
 یهاتفاوتفصلنامه شخصیت و  .های هویت و تعهدسبک
 .7-1 ،(4) 3، فردی

 یلیتحص یکار(. اهمال1395پ. )، لفروشانین، .ط، یئ زادهامام ینور
 گانهو ابعاد دو یدگیمقابله با تن یها: نقش سبکانیجودانش

 .40-21 ،(1)11، یآموزش نینو یکردهایرو. ییگراکمال
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