
 چکیده

تحصیلی ٍ  اًگیشُ هسئلًِظبم آهَسضی ّز کطَر،  دری تحصیلی افزاد کی اس هسبئل ٍ هطکالت اسبسی دٍرُی

 ببّوذ   حبضوز  پووٍّص  آى کطوَر اسو     آهَسش ػبلیٍ  ٍپزٍرش آهَسشٍ کبرا بَدى ًظبم  سطح ػولکزد

ی در تبییي فزسَدگی تحصیلی ًظبم آهَسضهذی آشُ پیطزف ، اهیذٍاری ًسب  بِ آیٌذُ ٍ کبریبزرسی ًقص اًگ

، تووبهی  جبهؼِ آهوبری پووٍّص    اس  اس ًَع پوٍّص ّوبستگیضذ  رٍش پوٍّص حبضز اًجبم داًطجَیبى 

-۶۹ کِ در سوب  تحصویلی   بَد ٍاحذ رض َم اًسبًی داًطگبُ آساد ػل یّب رضتِ داًطجَیبى هقطغ کبرضٌبسی

فزهوَ   کِ بوب اسوتفبدُ اس    جبهؼِ هذکَر بَدًذًفز اس  ۹33 یهَردبزرسًوًَِ   بَدًذ هطغَ  بِ تحصیل ۵۹۶۱

آٍری جوغ بزای اًتخبة ضذًذ  در دستزس ٍ بب تَجِ بِ هؼیبرّبی ٍرٍد بِ پوٍّص صَرت بِجذٍ  هَرگبى 

هوذی ًظوبم   آکبر( ٍ پزسطوٌبهِ  ۵۶۶1ي تحقیق پزسطٌبهِ فزسَدگی تحصیلی بزسوَ ٍ ّوکوبراى    ّب در ایدادُ

ِ  (،۵۶11  ّزهٌس طزف یپآهَسضی هحقق سبختِ، پزسطٌبهِ  ّوبی خوبظ بشرگسوب ى    هقیبس اهیذ در ػزصو

 لیو حلٍتِ یو تجشبب استفبدُ اس رگزسیَى چٌذ هتغیزی ٍ ّوبستگی پیزسَى  ّباستفبدُ ضذ  دادُ (۵۶۶۶ سیوپَى،

ّوبستگی ًطبى داد کِ هتغیز اًگیشُ پیطزف  ّوبستگی هٌفی هؼٌبداری را بوب   اس تحلیل آهذُ دس  بًِتبیج ضذ  

ًطوبى داد   ی ٍ فزسوَدگی تحصویلی کول   ، ًبکبرآهوذی تحصویل  ػالقگوی تحصویلی  خستگی تحصیلی، بی ابؼبد

 3۵/3>p.) ِیي اهیوذٍاری ًسوب  بوِ آیٌوذُ    ّب اس دٍهیي فزضیِ پوٍّص هبٌی بز ٍجَد رابطِ هؼٌبدار بیبفت  ٍ

ّب اس سَهیي فزضویِ پووٍّص هبٌوی بوز ٍجوَد      یبفتِّوچٌیي (. p<3۵/3  فزسَدگی تحصیلی حوبی  کزدًذ

ًتوبیج اس  (. p<3۵/3  ًظبم آهَسضی داًطگبّی ٍ فزسَدگی تحصیلی حوبی  کزدًوذ  ییکبرارابطِ هؼٌبدار بیي 

گی تحصیلی داًطجَیبى اس رٍی کبرایی ًظبم آهَسضی، بیٌی فزسَدچْبرهیي فزضیِ پوٍّص هبٌی بز تَاى پیص

ًطبى  سهبى ّنبِ ضیَُ ٍرٍد تحلیل رگزسیَى ٍ اًگیشُ پیطزف  حوبی  کزدًذ  ًتبیج  اهیذٍاری ًسب  بِ آیٌذُ

فزسَدگی تحصیلی بیطتزیي   ّستٌذ تحصیلیفزسَدگی کٌٌذُ تبییيهؼٌبداری  طَر بِ بیيپیص هتغیزّبیکِ  داد

درصوذ اس   1۵کوِ حوذٍد    دادهقذار هجذٍر ّوبسوتگی ًطوبى   کِ  کزد یٌیب صیپتحصیلی را  ٍاریبًس ػولکزد

ببیوذ گفو  کوِ     آهوذُ  دس  بِ ًتبیج اسبس بز بیٌی اس  بیي قببل پیصٍاریبًس هتغیز هالک تَسط هتغیز پیص

َ  هیوشاى  کوبّص  بوب  تَاًوذ هوی  آهَسضی، اهیذٍاری ًسب  بِ آیٌذُ ٍ اًگیوشُ پیطوزف    کبرایی ًظبم  دگیفزسو

 داضتِ تَجِ آهَسضی بزابز ّبیص فز ایجبد بِ ّب ببیذداًطگبُ هسئَ ى بٌببزایي؛ ببضذ داضتِ رابطِ داًطجَیبى

 .ببضٌذ

 ی، فزسَدگی تحصیلیًظبم آهَسض ایی، کبرپیطزف ، اهیذٍاری ًسب  بِ آیٌذُ شُیاًگ :ها دواژهیکل
 

 

 


