
MEJDS. 2022; 12:51.  

 Published online 2022 Jul. Original Article 

The Causal Relationship Between Attachment Styles and Academic Burnout 

of University Students Mediated by Academic Buoyancy  

Dorostkar Moghaddam H1, *Dortaj F2, Farrokhi N3 

Author Address 

1. PhD Candidate in Educational Psychology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran;  

2. Professor of Educational Psychology, Faculty of Psychology and Education, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran; 

3. Associate Professor of Assessment and Measurement, Faculty of Psychology and Education, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran. 

*Corresponding Author Email: dortaj@atu.ac.ir 

Received: 2020 July 4; Accepted: 2022 May 19 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Copyright © 2022, MEJDS. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License 

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited. 

Abstract 

Background & Objectives: One of the common problems in Iran's higher education is the low level of motivation and increased academic 
burnout among students. Academic burnout has adverse effects on students' health and learning process. It affects students' interest in continuing 

their education and is an essential factor in understanding students' different behaviors, such as their academic performance. Academic burnout 

is a feeling of tiredness due to the demands and requirements of education, having a pessimistic and uninterested feeling about the content and 
assignments, and a feeling of poor personal progress in academic matters. Given that academic burnout is a complex phenomenon and is affected 

by several factors, it seems necessary to develop a causal model to determine the role of the academic burnout factors. In addition, burnout in 

students leads to their inability to do academic and non-academic work. The present research aimed to find the causal relationship between 
attachment styles and academic burnout mediated by academic buoyancy in university students.  

Methods: The research uses a structural equation modeling technique. The study’s statistical population included all the undergrauate students 

of Quchan Islamic Azad University in the 2016-2017 academic year. The study participants comprised 403 students and were selected by 
stratified sampling method. The inclusion criteria were satisfaction and interest in participating in the research and being an undergraduate 

student. The exclusion criterion was not completing all questionnaires. The research measuring instruments were the Revised Adult Attachment 

Scale (Collins, 1996), Maslach Academic Burnout Inventory (Schaufeli et al., 2002), and Academic Buoyancy Questionnaire (Dehghanizade & 
Hosseinchari, 2012). The collected data were analyzed by descriptive and inferential statistics. In the descriptive statistics, the mean indices and 

standard deviation of the research variables were calculated. In the inferential statistics, the obtained data were analyzed using the Pearson 

correlation coefficient and structural equation modeling in SPSS (Version 21) and LISREL (Version 8.8) software. The significance level of the 
tests was α =0.01. 

Results: The results showed that among the attachment styles, only the secure attachment style had a significant positive direct effects on 

academic burnout (β=0.22, p<0.001) and on academic buoyancy (β =0.32, p<0.001). Also, anxious attachment style had a significant negative 
direct effect on academic buoyancy (β=-0.22, p<0.001). The results showed that academic buoyancy had no significant effect on academic 

burnout (β=0.08, p=0.098), and none of the attachment styles had an indirect effect on academic burnout mediated by academic buoyancy 

(p>0.01). To evaluate the goodness of the model fit, we examined the goodness indicators. The fit indices of the fitted conceptual model were 
CFI=0.90 and RMSEA=0.074, indicating that the model has a good fit.  

Conclusion: Based on the research findings, secure attachment style control the students' academic burnout. Also, secure and anxious attachment 
styles affect academic buoyancy. Therefore, by being aware of the variables affecting academic burnout, preventive measures can be taken to 

reduce student academic burnout. 

Keywords: Attachment styles, Academic burnout, Academic buoyancy, Structural equation modeling, Students. 
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  .۵1(:۲1؛ )1۴۰1ی ناتوان مطالعات مجله 1

لیاصی پژوهش مقاله 1۴۰1 خرداد برخط انتشار   

های دلبستگی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان با میانجیگری سرزندگی بکرابطۀ علّی س
 تحصیلی

 ۳فرخی نورعلی، ۲رتاجد فریبرز*، 1ممقد رستکارد حسین
 سندگانینو حاتیتوض

 شناسی تربیتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران؛. دانشجوی دکتری روان1
 ی، تهران، ایران؛ئدانشگاه عالمه طباطبا شناسی و علوم تربیتی،روان دانشکدٔه، شناسی تربیتی. استاد روان۲
 ی، تهران، ایران.ئطباطبا عالمه دانشگاه ،شناسی و علوم تربیتیروان دانشکدٔه گیری،. دانشیار سنجش و اندازه۳

 .ac.irdortaj@atu مسئول: نویسندٔه *رایانامٔه

 1۴۰1 اردیبهشت ۲۹ تاریخ پذیرش:؛ 1۳۹۹ تیر 1۴ تاریخ دریافت:
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 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخۀ به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما هب که است شده منتشر

 
 دهیچک

. فرسودگی تحصیلی اثرات منفی بر سالمت و یادگیری دانشجویان دارد. هدف استبودن سطح انگیزه و افزایش فرسودگی تحصیلی در بین دانشجویان شایع کم زمینه و هدف:
 لبستگی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان با میانجیگری سرزندگی تحصیلی بود. های دپژوهش حاضر، بررسی رابطۀ علّی سبک

-۹۶مشغول به تحصیل در سال تحصیلی  کارشناسی مقطع دختر و پسر دانشجویان را تمامی آماری جامعٔه. بود ساختاری معادالت سازیمدلپژوهش از نوع  بررسی:روش
مقیاس تجدیدنظرشدٔه  گیری،اندازه هایابزار. شدند انتخاب ایطبقه گیرینمونه روشبه که ندبود نفر ۴۰۳ پژوهش نمونٔه. دتشکیل دادن قوچان اسالمی آزاد انشگاهدر د 1۳۹۵

و  هزاددهقانی)سرزندگی تحصیلی  نامۀپرسش( و ۲۰۰۲ ،شافلی و همکاران) ندانشجویا نسخۀ-فرسودگی تحصیلی مسلش نامۀ(، پرسش1۹۹۶ ،کولینز)دلبستگی بزرگساالن 
 ۸٫۸ نسخۀ LISRELو  ۲1 نسخۀ SPSSافزارهای کمک نرمسازی معادالت ساختاری بهها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و روش مدل( بود. داده1۳۹1، چاریحسین

  بود. α=۰٫۰1ها داری آزموناتحلیل شدند. سطح معن
سبک و  (p ،۰٫۲۲=β<۰٫۰۰1) ، مثبت و معناداری داشتک دلبستگی ایمن بر فرسودگی تحصیلی تأثیر مستقیمسبتنها های دلبستگی، از بین سبکنتایج نشان داد،  ها:یافته

منفی  ،تأثیر مستقیمدارای (. سبک دلبستگی اضطرابی بر سرزندگی تحصیلی p ،۰٫۳۲=β<۰٫۰۰1)داشت  مثبت و معناداری ،دلبستگی ایمن بر سرزندگی تحصیلی تأثیر مستقیم
 .(<۰٫۰1p)ند تحصیلی نداشت داری بر فرسودگی تحصیلی با میانجیگری سرزندگیاهای دلبستگی، تأثیر غیرمستقیم معنیک از سبک(. هیچp ،۰٫۲۲-=β<۰٫۰۰1)و معناداری بود 

 .بودرخوردار دهد مدل از برازش مطلوبی ببود که نشان می RMSEA=۰٫۰۷۴و  CFI=۰٫۹۰یافته، برابر های نکویی برازش مدل مفهومی برازششاخصهمچنین 
؛ دگذارمیهای دلبستگی ایمن و اضطرابی بر سرزندگی تحصیلی تأثیر . همچنین، سبکدارد نقش دانشجویان تحصیلی فرسودگی کنترل در ایمن دلبستگی سبک گیری:نتیجه
  فرسودگی تحصیلی دانشجویان انجام داد.توان اقدامات پیشگیرانه در زمینۀ کاهش با آگاهی از متغیر تأثیرگذار بر فرسودگی تحصیلی، میرو ازاین

 .سازی معادالت ساختاری، دانشجویانهای دلبستگی، فرسودگی تحصیلی، سرزندگی تحصیلی، مدلسبک :هاکلیدواژه
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۲ 

 مقدمه ۱
بودن کمهای آموزشی در بسیاری از کشورها، از مشکالت شایع نظام

است در بین یادگیرندگان  1سطح انگیزه و افزایش فرسودگی تحصیلی
بر  علت تأثیرات منفیهای اخیر، فرسودگی تحصیلی به(. در سال1)

پژوهشگران قرار  مدنظرفرایندهای آموزش و یادگیری دانشجویان، 
گرفته است. دانشجویان ممکن است، پدیدٔه فرسودگی را به این دلیل 

از تالش را  بیشتریتجربه کنند که شرایط یادگیری برای آنان، سطوح 
های حمایتی که راهکارهای کنارآمدن مؤثر با مزطلبد و مکانیمی

 (. نیومن و همکاران معتقد۲) کند، مهیا نیستیمشکالت را تسهیل م
و بر  کندمی ند، فرسودگی ارتباط دانشجویان را با دانشگاه متأثرهست

و گذارد می میزان عالقه و اشتیاق دانشجویان به ادامۀ تحصیل تأثیر
عامل مهمی برای فهم رفتارهای مختلف دانشجویان، همچون همچنین 

 .(۳) عملکرد تحصیلی آنان است
انجام  درقبالفرسودگی تحصیلی در بین دانشجویان، با خستگی زیاد 

کفایتی در انجام امور تحصیلی، بدبینی به هدف تحصیل و اعتقاد به بی
زیاد (. شیوع فرسودگی در بین دانشجویان ۴) آن امور، همراه است

نشان داد، فرسودگی در بین  ینتایج پژوهش کهطوری؛ بهستا
(. نیمی از این ۵) درصد است۷1تا۴۵ین دانشجویان پزشکی ب

 بنابراین ؛کننددانشجویان فرسودگی را در طول تحصیل خود تجربه می
هایی، (. چنین یافته۶) گیرنددر گروه افراد درمعرض خطر قرار می

و  کندمیعنوان بحث سالمت عمومی مطرح فرسودگی تحصیلی را به
 ای برای مراقبان سالمت دارد.اهمیت ویژه

داند که ویژگی آن، گرایش را پیوند عاطفی پایداری می ۲دلبستگی ،لبیبا
به ویژه  ،جو و نزدیکی به شخص خاص و حفظ این رابطهوبه جست

(. دلبستگی ۷)وجود دارد که موقعیت تهدیدکننده  است در مواقعی
یابد ایجادشده در دوران کودکی، در مراحل بعدی زندگی نیز تداوم می

روابط عاطفی کودک  دهد. تاریخچۀتأثیر قرار میتحت و عملکرد فرد را
 است مشهودهمراه دارد و تا بزرگسالی مدت بهبا مادر خود آثار طوالنی

گذارند؛ ر مییعملکرد تحصیلی دانشجویان تأثبر (. این روابط ۸)
دلبستگی به والدین  ضعیفنشان داد، سطوح ی نتایج پژوهش کهطوریبه

 (.۹) شوددانشجویان می موجب ضعف تحصیلی در
 6و اجتنابی  5، اضطرابی4را شامل ایمن  ۳های دلبستگیبالبی سبک

ها (. اکثر مطالعات، رفتار دلبستگی بزرگساالن را با زمینۀ آن۷) دانست
(. در مطالعۀ پینس 1۰) دندههای مقابله با استرس، پیوند میو سبک

شد. نتایج های دلبستگی و فرسودگی، همبستگی مشاهده بین سبک
پژوهش وی نشان داد، بین سبک دلبستگی ایمن و فرسودگی همبستگی 

های دلبستگی اضطرابی و اجتنابی همچنین بین سبک دارد؛منفی وجود 
(. نتایج پژوهش تیلور 1۰)شود می دیدهبا فرسودگی، همبستگی مثبت 

 (.11)شت در عملکرد تحصیلی اشاره دا ۷بر نقش سرزندگی تحصیلی
ابعاد  که ارعی در پژوهش خود به این نتایج دست یافتندرحیمی و ز

                                                      
1. Academic burnout 
2. Attachment 
3. Attachment styles 
4. Secure  
5. Anxious 
6. Avoidant  

پژوهش یعنی سرزندگی  )اضطرابی و اجتنابی( با متغیر وابستۀ دلبستگی
االسالمی و (. در پژوهش شیخ1۲)دارد تحصیلی، همبستگی منفی 

نحو مثبت و معنادار سرزندگی طاهری نیز دلبستگی به والدین، به
و  (. نتایج پژوهش پیکادو1۳) بینی کردآموزان را پیشتحصیلی دانش

نشان داد، سرزندگی تحصیلی و باورهای مثبت بر سطح  همکاران
صورت منفی و بر سطح عملکرد تحصیلی شده بهفرسودگی ادراک

 یپژوهشدر کمائی و همکاران  (.1۴)است مثبت تأثیرگذار  طوربه
کرد معناداری بر عملو ، سرزندگی تحصیلی اثر مستقیم دریافتند

پژوهش یاراحمدی و نتایج  (.1۵) آموزان داردتحصیلی دانش
آموزشی سرزندگی تحصیلی بر  از اثربخشی برنامۀهمکاران، حاکی

 آموزان بودعملکرد تحصیلی و افزایش معنادار عملکرد تحصیلی دانش
(1۶.) 

سرزندگی تحصیلی، پاسخ مثبت، سازنده و انطباقی فرد به انواع 
 شودها مواجه میاست که در طول تحصیل با آنها و موانعی چالش

که است. زمانی ۸های بهزیستی روانی(. سرزندگی، یکی از مؤلفه1۷)
د، دارتنها احساس خستگی نکند، نهطور خودجوش فعالیت میفرد به

(. نتایج 1۷) کند انرژی و نیروی او افزایش یافته استبلکه احساس می
، سرزندگی تحصیلی باعث سازگاری نشان دادمارتین و مارش پژوهش 

ها و فشارها در حیطۀ تحصیلی افراد در برابر تهدیدها، موانع، سختی
 (. 1۸) شودمی

ای پیچیده و متأثر از چندین باتوجه به اینکه فرسودگی تحصیلی پدیده
تعیین نقش عوامل مؤثر  منظوربه ۹عامل است، نیاز به تدوین مدل علّی

براین، بروز فرسودگی در رسد. عالوهینظر مبر آن، ضروری به
امور تحصیلی و غیرتحصیلی  دادنها در انجامدانشجویان به ناتوانی آن

ز اهمیت ئبنابراین بررسی و شناسایی عوامل مرتبط با آن، حا ؛انجامدمی
و در پیشگیری از ناتوانی دانشجویان، نقش مهمی دارد. بررسی  است

های دلبستگی و ین سبکای سرزندگی تحصیلی بنقش واسطه
 هدف رواست؛ ازاینفرسودگی تحصیلی دانشجویان در نوع خود جدید 

های دلبستگی با فرسودگی سبک 1۰پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ عّلی
 تحصیلی دانشجویان با میانجیگری سرزندگی تحصیلی بود.

 بررسیروش 2
بود. جامعۀ   11سازی معادالت ساختاریپژوهش حاضر از نوع مدل

دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی  را تمامیی پژوهش آمار
تشکیل  1۳۹۵-۹۶دانشگاه آزاد اسالمی قوچان در سال تحصیلی 

نفر بود. هیر و  ۴۰۳ نفر و حجم نمونه ۲۰۳۵. جامعۀ آماری دادند
حجم نمونه در  دربارٔهشده هاى مطرحهمکاران با تحلیل بحث

هایی که دارای کنند، در مدلسازی معادالت ساختارى پیشنهاد میمدل
نفر در نظر گرفته  سیصد ، حداقل حجم نمونهاستمتغیر یا کمتر  هفت
ها از بین دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی (. آزمودنی1۹) شود

7. Academic buoyancy 
8. Psychological well-being 
9. Causal model 
10. Causal relationship 
11. Structural Equation Modeling 
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۳ 

ای انتخاب شدند. طبقات گیری طبقهروش نمونههای مختلف، بهرشته
پایه و گروه  علوم علوم انسانی، گروه پیراپزشکی، گروهشامل گروه 
 .مهندسی بود

 الزم، هایهماهنگیپس از  که اجرای پژوهش به این صورت بود شیؤه
عنوان ها در بین دانشجویانی که بهنامهها، پرسشمنظور گردآوری دادهبه

ها توزیع شد. قبل از توزیع نمونه انتخاب شدند، در کالس
گاه و معرفی بهها، نامهپرسش  اجرای از اهداف اندانشجوی کردنآ

 در تمایل صورت در شد، درخواست هاآن از. شد اقدام پژوهش
 هایشانپاسخ که شد داده اطمینان نانآ به و کنند شرکت پژوهش
به تمام سؤاالت  شد خواستهها از آن بنابراین ؛ماند خواهد باقی محرمانه
 ورود هایدقت و صادقانه پاسخ دهند. معیارنامه بهپرسش
 به مندیرضایت و عالقه :به پژوهش عبارت بود از نندگانکشرکت
معیار خروج  .بودن کارشناسی مقطع دانشجوی ؛پژوهش در شرکت
 ها بود.نامهپرسش همۀ نکردناز پژوهش، تکمیل کنندگانشرکت

 کار رفت.بهها ابزارهای زیر آوری دادهبرای جمع
بزار توسط کولینز این ا :1دلبستگی بزرگساالن مقیاس تجدیدنظرشدٔه-

سنجش ابعاد ، هدف این مقیاس(. ۲۰طراحی شد ) 1۹۹۶در سال 
. پاسخ به داردگویه  هیجده. این مقیاس استدلبستگی بزرگساالن 

)کامالً درمورد من  ۵کند( تا )هرگز درمورد من صدق نمی 1ها از گویه
 1۷*و  1۳*، 1۲، ۸*، ۶، 1گیرد. سؤاالت کند( نمره میصدق می

 دلبستگی 1۸* و 1۶* ،1۴ ،۷* ،۵ ،۲* سؤاالتی ایمن، دلبستگ
 را اضطرابی دلبستگی 1۵ و 11 ،1۰ ،۹ ،۴ ،۳ سؤاالت و اجتنابی

 ششنمرات شود. گذاری میدار معکوس نمره. سؤاالت ستارهسنجدمی
دست همقیاس بخرده و نمرٔه شودمیمقیاس باهم جمع هر خرده مادٔه
یاس، ضریب آلفای کرونباخ برای اصلی مق در نسخۀ. (۲۰) آیدمی

 اضطرابی دلبستگیو  ۰٫۷۸ اجتنابی دلبستگی، ۰٫۸1دلبستگی ایمن 
 دلبستگی نامۀپرسش پایایی. زیباکردار، (۲۰) گزارش شد ۰٫۸۵

 ۰٫۷1۸و برابر با کرد ازطریق آلفای کرونباخ محاسبه  بزرگساالن را
ی با روش ازطریق تحلیل عامل نامهپرسش گزارش کرد. روایی سازٔه

چرخش واریماکس بررسی شد. نتایج تحلیل عاملی منجربه استخراج 
 .کرددرصد از واریانس کل را تبیین ۳۷٫۶۹۵سه عامل شد که روی هم 

درصد از واریانس کل مربوط به عامل اول، 1۵٫۶۰ همچنین
از درصد ۹٫۹۵درصد از واریانس کل مربوط به عامل دوم و 1۲٫1۴

 (.۲1) بودسوم  واریانس کل مربوط به عامل
هدف  ن:دانشجویا نسخۀ-۲فرسودگی تحصیلی مسلش نامۀپرسش-

. این استنامه سنجش فرسودگی تحصیلی دانشجویان این پرسش
 ،فرم عمومی-مقیاس فرسودگی مسلش شدٔهنامه، فرم اصالحپرسش

 است که برای اجرا بر دانشجویان، توسط شافلی و همکارانش در سال
سؤال دارد و شامل سه  پانزدهنامه پرسشاین . (۲۲) اصالح شد ۲۰۰۲
خودکارآمدی  ؛شک و تردید ؛مقیاس است: خستگی عاطفیخرده

                                                      
1. Revised Adult Attachment Scale 
2. Maslach Burnout Inventory-Student Survey (MBI-SS) 
3. Internal consistency 
4. Concurrent validity 
5. Academic Engagement Questionnaire  

( تا صفرای، از هرگز )درجههفت یها در پیوستارتحصیلی. سؤال
در خستگی عاطفی و  یشترهای بشود. نمرهگذاری می( نمره۶همیشه )

فرسودگی  دهندٔهشاندر خودکارآمدی ن کمترهای شک و تردید و نمره
 طورمقیاس خودکارآمدی به. سؤاالت مربوط به خردهاستتحصیلی 

فرسودگی  نامۀ. در فرم اصلی پرسش(۲۲) شودگذاری میمعکوس نمره
 ۳روش همسانی درونیدانشجویان، پایایی به نسخۀ-تحصیلی مسلش

صورت زیر گزارش شد: های هلندی، پرتغالی و اسپانیایی بهدر نمونه
 ،۰٫۷۹، شک و تردید ۰٫۷۴نمونۀ اسپانیایی )خستگی عاطفی 

، ۰٫۷۹)خستگی عاطفی  نمونۀ پرتغالی ؛(۰٫۷۶خودکارآمدی تحصیلی 
نمونۀ هلندی  ؛(۰٫۶۹خودکارآمدی تحصیلی  ،۰٫۸۲شک و تردید 

خودکارآمدی تحصیلی  ،۰٫۸۶، شک و تردید ۰٫۸۰)خستگی عاطفی 
نامۀ اشتیاق یاس با پرسشاین مق 4زمان(. ضریب روایی هم۲۲) (۶۷٫۰

ی تأییدکنندٔه روایی مطلوب ( ۲۰۰۲شافلی و همکاران )  5تحصیل
ترتیب برای به ۰٫۵۰و  ۰٫۶۸، ۰٫۷۴ . ضریب همبستگیبودمقیاس 

های خستگی عاطفی، شک و تردید و خودکارآمدی مقیاسخرده
نامه (. رستمی و همکاران روایی و پایایی این پرسش۲۲) تحصیلی بود

منظور تعیین پایایی این . بهکردندانشجویان ایرانی ارزیابی را روی د
ابزار، از دو روش همسانی درونی و بازآزمایی استفاده شد. ضریب 

 و شک ،۰٫۸۸ عاطفی خستگی هایمقیاسآلفای کرونباخ برای خرده
 روشبه پایایی. آمد دستبه ۰٫۸۴ خودکارآمدی و ۰٫۹۰ تردید

 خستگی هایمقیاسپایایی خردهنیز نشان داد، ضریب  بازآمایی
 ۰٫۸۴ ،۰٫۸۹ ترتیببه تحصیلی خودکارآمدی و تردید و شک عاطفی،

نامه ازطریق روایی عاملی با روش تحلیل روایی پرسش .بود ۰٫۶۷ و
. سه عامل استخراج شد که بررسی شودعوامل و چرخش واریماکس 

لی. خودکارآمدی تحصی ؛شک و تردید ؛خستگی عاطفی :عبارت بود از
. ندواریانس کل را تبیین کرداز درصد ۶۷٫۲۷ این سه عامل ،درمجموع

و  ۲۲٫۲۲، ۲۷٫۷۶ترتیب عامل اول، عامل دوم و عامل سوم به
 . (۲۳)کردند  تبییندرصد از واریانس کل را 1۷٫۲۹

ی نامۀپرسش- چاری، با حسینو  زادهدهقانی: 6سرزندگی تحصیل
( ۲۰۰۶)  ۷ارتین و مارشالگوگیری از مقیاس سرزندگی تحصیلی م

 طراحی کردند 1۳۹1گویه است، در سال  نُهنامه را که شامل پرسش
سنجش میزان سرزندگی  ،نامهپرسشاین . هدف از ساخت (۲۴)

ای لیکرت درجهنامه براساس طیف پنجتحصیلی بود. پرسش
تا کاماًل  1های آن از کامالً مخالفم=. گزینهشودمیگذاری نمره

نامه نشان . بررسی پایایی پرسش(۲۴) بندی شده استهرتب ۵موافقم=
و ضریب بازآزمایی برابر با  ۰٫۸۰داد، ضریب آلفای کرونباخ برابر با 

کل بین  ها با نمرٔه. همچنین، دامنۀ همبستگی گویهبود ۰٫۷۳
ها از همسانی درونی و ، گویهمشخص کردبود. این نتایج  ۰٫۶۸تا۰٫۵1

منظور بررسی ساختار (. به۲۴)است  بخشی برخوردارثبات رضایت
اصلی با چرخش  نامه، از تحلیل مؤلفۀعاملی )روایی سازه( پرسش

 گویۀ نُهمتعامد واریماکس استفاده شد. نتایج نشان داد، درمجموع 

6. Academic Buoyancy Questionnaire  
7. Martin & Marsh's Academic Buoyancy Scale  
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۴ 

 تبیینواریانس کل متغیر سرزندگی تحصیلی را از درصد ۳۷نامه، پرسش
 (. ۲۴)کردند 
ردی برای ارزیابی نکویی برازش تمام که شاخص منفرد استاندا ازآنجا

سازی معادالت ساختاری وجود ندارد، های مربوط به مدلشاخص
کند، مقادیر ریشۀ میانگین مجذورات خطای برآورد کالین پیشنهاد می

(RMSEA)1  ۲برازش تطبیقی شاخصو (CFI)،  هنگام گزارش نتایج
ژوهش مقادیر (. در این پ۲۵)شود سازی معادالت ساختاری ارائه مدل

طور کلی، به ه است؛های یادشده، در قسمت نتایج گزارش شدشاخص
 ۳شدهنکویی برازش اصالح و (CFI) های برازش تطبیقیاگر شاخص

(AGFI) باشد و نیز اگر ریشۀ میانگین  ۰٫۹۰ با بیشتر یا مساوی
باشد، بر نکویی برازش  ۰۵٫۰تر از کوچک (RMR) 4مربعات باقیمانده

، بر نکویی برازش باشد ۰٫1تر از کوچک RMRاگر ب و بسیار مطلو
 (. ۲۵) مطلوب داللت دارد

توصیفی و آمار شده، در دو بخش های گردآوریدر این پژوهش داده
های شاخص توصیفی، محاسبۀآمار . در بخش شداستنباطی تحلیل آمار 

در بخش  صورت گرفت.میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش 
ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و روش نباطی، دادهاستآمار 
 ۲1 نسخۀ SPSSافزارهای کمک نرمسازی معادالت ساختاری، بهمدل

 α=۰٫۰1ها داری آزموناتحلیل شد. سطح معن ۸٫۸ سخۀن LISRELو 
ی گها، چولگی و کشیدبودن دادهبررسی نرمال برایهمچنین،  بود.

های شاخص یابی نکویی برازش مدل، بررسیمنظور ارزمحاسبه شد. به
 ،RMSEA ،CFI ،AGFI ،RMR ،NNFI ،NFIنکویی برازش )

GFI )در این پژوهش، روش برآورد بیشینۀصورت گرفت . 
 . رفتکار ( بهMLE) 5نماییدرست
با فرسودگی را های دلبستگی مدل مفهومی رابطۀ علّی سبک 1شکل 

 دهد. دگی تحصیلی نشان میتحصیلی دانشجویان با میانجیگری سرزن
 

 های دلبستگی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان با میانجیگری سرزندگی تحصیلی. مدل مفهومی رابطۀ علّی سبک1شکل 

 هایافته 3
های پژوهش در دو بخش توصیییفی و اسییتنباطی نشییان داده شییده یافته

مشییاهده  1شییناختی دانشییجویان، در جدول . اطالعات جمعیتسییتا
 . ودشمی

ندگان در پژوهش یعنی نفر از شییییرکت ۲۷۵، 1براسیییییاس جدول  کن
عداد ۳1٫۸نفر یعنی  1۲۸درصییییید زن و ۶۸٫۲ ند. ت درصییییید مرد بود

درصد از کل را تشکیل ۲۷٫۳که بودند نفر  11۰کنندگان متأهل شرکت
درصد مجرد بودند. بیشترین تعداد ۷۲٫۷نفر یعنی  ۲۹۳دادند و تعداد 

درصییید و ۴۴٫۴نفر و  1۷۹وم انسیییانی با گروه عل درکنندگان شیییرکت

صد از ۲٫۵نفر و  1۰پایه با  گروه علوم درها کمترین تعداد آزمودنی در
 .مشاهده شدکل 

شیدشاخص ۲در جدول  ی گهای میانگین، انحراف معیار، چولگی و ک
 شده است.  آوردهمتغیرهای پژوهش 

غیرهای تم، باتوجه به اینکه مقدار کشیدگی و چولگی ۲براساس جدول 
هییای توان نتیجییه گرفییت، نرمییالیتی دادهبود، می -۲و  ۲مییدل بین 

 .نشدپژوهش رد 

 (=۴۰۳n)شناختی دانشجویان . اطالعات جمعیت1جدول 
 درصد فراوانی سطح متغیر متغیر

 جنسیت
 ۳1٫۸ 1۲۸ مرد
 ۶۸٫۲ ۲۷۵ زن

 وضعیت تأهل
 ۲۷٫۳ 11۰ متأهل
 ۷۲٫۷ ۲۹۳ مجرد

 تحصیلی رشتۀ

 ۴۴٫۴ 1۷۹ نیعلوم انسا
 ۲۸٫۳ 11۴ پیراپزشکی

 ۲٫۵ 1۰ پایه علوم
 ۲۴٫۸ 1۰۰ مهندسی

                                                      
1. Root mean square error of approximation 
2.. Comparative fit index 
3. Adjusted goodness of fit index 

4 . Root mean squared residual 
5. Maximum likelihood estimation  
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۵ 

 

 ی متغیرهای پژوهشگهای میانگین، انحراف معیار، چولگی و کشید. شاخص۲جدول 
 کشیدگی چولگی انحراف معیار میانگین متغیرهای پژوهش

 -۰٫۵۷۸ ۰٫۰۳۵ ۰٫۶۳ ۳٫۶۰ سبک دلبستگی ایمن
 ۰٫۳۹۶ -۰٫۰۶۷ ۰٫۶۰ ۳٫۴1 سبک دلبستگی اجتنابی

 ۰٫۳۲۳ -۰٫1۳۶ ۰٫۹1 ۲٫۷۹ سبک دلبستگی اضطرابی
 -۰٫۶۲۴ -۰٫۰۵۴ ۰٫۸۹ ۳٫۲۲ سرزندگی تحصیلی
 -۰٫11۸ ۰٫۶۵۹ 1٫1۹ 1٫۸۷ خستگی عاطفی
 ۰٫۰1 ۰٫۸۸۸ 1٫۵۷ 1٫۶۸ شک و بدبینی
 ۰٫۰1۶ -۰٫۲۶۴ 1٫1۲ ۲٫۵۷ خودکارآمدی

 تغیرهای پژوهش. نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین م۳جدول 
 ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ 1 متغیرها ردیف

       1 دلبستگی ایمن 1
      1 ۰٫۰1۶ دلبستگی اضطرابی ۲
     1 ۰٫۳۶۸*  ۰٫۲۰۸*  دلبستگی اجتنابی ۳
    1 -۰٫۰۸۴ -۰٫۲۷1 * ۰٫1۸۵*  سرزندگی تحصیلی ۴
   1 -۰٫۰۹۸ ۰٫111 ۰٫1۹۹*  -۰٫۰۶۲ خستگی عاطفی ۵
  1 -۰٫۶۲۶*  ۰٫۰۵۴ ۰٫11۵ ۰٫۰۴۸ ۰٫۰۶۷ شک و بدبینی ۶
 1 -۰٫۲۶۳*  -۰٫۳۲۶*  ۰٫۲۰۳*  -۰٫۰۵۸ -۰٫1۷۰*  ۰٫1۵۰*  خودکارآمدی ۷

*۰٫۰1>p 

، بین متغیر سرزندگی تحصیلی با دلبستگی ایمن ۳جدول براساس 
سرزندگی  ،مستقیم و معناداری وجود داشت. از سوی دیگر رابطۀ

. بودعکوس و معناداری م رابطۀدارای تحصیلی با دلبستگی اضطرابی 
مستقیم و معناداری  خستگی عاطفی با دلبستگی اضطرابی رابطۀ

متغیر خودکارآمدی با متغیرهای دلبستگی ایمن و سرزندگی  داشت.
. همچنین متغیر بودمستقیم و معناداری  رابطۀدارای تحصیلی 

خودکارآمدی با دلبستگی اضطرابی، خستگی عاطفی و شک و بدبینی 
 عکوس معناداری داشت. م رابطۀ

 های دلبستگی با فرسودگی تحصیلی با میانجیگری سرزندگی تحصیلینکویی برازش مدل رابطۀ سبکهای شاخص. ۴ جدول

 CFI GFI AGFI NFI NNFI RMR RMSEA هاشاخص

 ۰٫۰۷۴ ۰٫1۷ ۰٫۸۹ ۰٫۸۵ ۰٫۷۶ ۰٫۷۸ ۰٫۹۰ مقادیر

 های دلبستگی با فرسودگی تحصیلی با میانجیگری سرزندگی تحصیلی. ضرایب مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم مدل رابطۀ سبک۵جدول 

ضرایب  اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها
 غیراستاندارد

ضرایب 
 استاندارد

خطای  تی آمارٔه
 معیار

مقدار 
 احتمال

 <۰٫۰۰1 ۰٫۰۹1 -۴٫۲۲ ۰٫۲۲ -۰٫۳۰ سبک دلبستگی ایمن بر فرسودگی تحصیلیمستقیم  اثر
 ۰٫1۲۳ ۰٫۰۵۳ ۰٫۳۹ ۰٫۰۴ ۰٫1۴ سبک دلبستگی اضطرابی بر فرسودگی تحصیلیاثر مستقیم 

 ۰٫۲۵1 ۰٫۰۸۷ 1 ۰٫۰۹ -۰٫۲۳ سبک دلبستگی اجتنابی بر فرسودگی تحصیلیاثر مستقیم 
 <۰٫۰۰1 ۰٫1۲۵ ۴٫۳1 ۰٫۳۲ ۳٫۸۸ سرزندگی تحصیلی اثر مستقیم سبک دلبستگی ایمن بر

 <۰٫۰۰1 ۰٫۰۶۹ -۲٫۴1 -۰٫۲۲ -۰٫۲۳ اثر مستقیم سبک دلبستگی اضطرابی بر سرزندگی تحصیلی
 ۰٫۰۶1 ۰٫1۲۷ ۰٫۷۷ ۰٫۰۷ ۰٫11 اثر مستقیم سبک دلبستگی اجتنابی بر سرزندگی تحصیلی

 ۰٫۰۹۸ ۰٫۰۳۵ 1٫۳۰ ۰٫۰۸ ۰٫۲۹ اثر مستقیم سرزندگی تحصیلی بر فرسودگی تحصیلی
سرزندگی  گریسبک دلبستگی ایمن با میانجیاثر غیرمستقیم 

 ۰٫۰۸۴ ۰٫۶۳ -1٫۲1 ۰٫۰۳۴۸ -۰٫۲1 تحصیلی بر فرسودگی تحصیلی

سرزندگی  گریسبک دلبستگی اضطرابی با میانجیاثر غیرمستقیم 
 ۰٫۰۶۳ ۰٫۶۰ 1٫۲۲ -۰٫۰۲۷۶ ۰٫1۰ تحصیلی بر فرسودگی تحصیلی

سرزندگی  گریدلبستگی اجتنابی با میانجیسبک اثر غیرمستقیم 
 ۰٫۰۶۳ ۰٫۹1 -1٫۳۷ ۰٫۰1۳۲ -۰٫11 تحصیلی بر فرسودگی تحصیلی
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۶ 

های نکویی برازش منظور ارزیابی نکویی برازش مدل، شاخصبه
های نکویی برازش مدل رابطۀ ، مقادیر شاخص۴جدول در بررسی شد. 

رزندگی های دلبستگی با فرسودگی تحصیلی با میانجیگری سسبک
 ۴ها در جدول مقادیر شاخص مشاهدٔه .آورده شده استتحصیلی 
 .اندمطلوب RMSEAو  CFIهای نها شاخصدهد، تنشان می

های دلبستگی، تنها سبک دلبستگی ، از بین سبک۵جدول باتوجه به 
 داری داشتامعنو مثبت  ،ایمن بر فرسودگی تحصیلی تأثیر مستقیم

(۰٫۰۰1>p ،۰٫۲۲=β سبک دلبستگی ایمن بر سرزندگی تحصیلی .)

(. p ،۰٫۳۲=β<۰٫۰۰1)بود داری امعن و مثبت ،تأثیر مستقیمدارای 
 ،همچنین سبک دلبستگی اضطرابی بر سرزندگی تحصیلی تأثیر مستقیم

(. نتایج نشان داد، p ،۰٫۲۲-=β<۰٫۰۰1) داری داشتامعن منفی و
نداشت داری بر فرسودگی تحصیلی اسرزندگی تحصیلی تأثیر معن

(۰٫۰۹۸=p ،۰٫۰۸=βو هیچ )های دلبستگی، تأثیر یک از سبک
تحصیلی با میانجیگری سرزندگی  بر فرسودگیمعناداری غیرمستقیم 
 .(<۰٫۰1pشتند )تحصیلی ندا

 
براساس ضرایب  های دلبستگی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان با میانجیگری سرزندگی تحصیلیرابطۀ عّلی سبک شدٔهمدل نهایی برازش .۲شکل 

 استانداردشده

های دلبسییتگی با رابطۀ علّی سییبک شییدٔهمدل نهایی برازش ۲در شییکل 
، رسییودگی تحصیییلی دانشییجویان با میانجیگری سییرزندگی تحصیییلیف

شده ستاندارد ضرایب ا ساس  ست. یافته برا شده ا شکل ارائه  های این 
 است.  ۵های ذکرشده برای جدول همان یافته

 بحث  4
های دلبستگی با هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ علّی سبک

حصیلی بود. فرسودگی تحصیلی دانشجویان با میانجیگری سرزندگی ت
، سبک دلبستگی ایمن بر فرسودگی تحصیلی مشخص کردنتایج 

 . این یافته با نتیجۀشتداری داامعنو مثبت  ،دانشجویان تأثیر مستقیم
نشان داد، بین سبک دلبستگی ایمن و ست. او پژوهش پینس همسو

، بزرگساالن دارای بودمنفی وجود دارد. پینس معتقد  فرسودگی رابطۀ
فرسودگی، بیشتر  های ایجادکنندٔهی ایمن، در موقعیتسبک دلبستگ

 گرفتن استرس دارندیابند و گرایش به نادیدههای مثبت را میجنبه
دلبستگی ایمن در کودکی،  . براساس تئوری بالبی، تاریخچۀ(1۰)

کند که به افراد کمک می آوردوجود میبهدرونی را در بزرگسالی  یمنبع
طور و به ردهمثبت ارزیابی ک ،انجامدفرسودگی میکه به را هایی موقعیت

(. نوع دلبستگی ایجادشده ۷) زا مقابله کنندسازنده با تجارب استرس
یابد و عملکرد در دوران کودکی، در مراحل بعدی زندگی نیز تداوم می

روابط عاطفی کودک با مادر  دهد. تاریخچۀأثیر قرار میتتحتفرد را 
(. ۸) است مشهودهمراه دارد و تا بزرگسالی بهمدت خود آثار طوالنی

. پژوهش کنداین روابط، عملکرد تحصیلی دانشجویان را متأثر می
گیری سبک دلبستگی ایمن در دانشجویان بر حاضر نشان داد، شکل

. بزرگساالن دارای سبک ردفرسودگی تحصیلی آنان تأثیر مثبت دا
ها این کنند و آنار میدلبستگی ایمن، روابط صمیمی با دیگران برقر

روابط را شاد، دوستانه، قابل اعتماد و همراه با احساس همدلی 
ند. برقراری چنین روابطی در محیط دانشگاه، به کاهش نمایتوصیف می

خودکارآمدی و افزایش  شک و بدبینیو  خستگی عاطفیسطح 
 های فرسودگی تحصیلی هستند. لفهکه مؤ انجامدمی

سبک دلبستگی ایمن بر سرزندگی حاضر نشان داد، یافتۀ دیگر پژوهش 
 یافتهداری داشت. این امعنو  مثبت ،تحصیلی دانشجویان تأثیر مستقیم

حسینی حاج و (1۳االسالمی و طاهری )شیخ هایپژوهش هایبا یافته
 االسالمی و طاهریشیخنتایج پژوهش . همسوست( ۲۶و همکاران )

آموزان رزندگی تحصیلی دانشبینی مثبت و معنادار ساز پیشحاکی
گیری سبک شکل .(1۳)بود توسط دلبستگی به والدین و همساالن 

های زندگی در سراسر عمر اثر دلبستگی ایمن در فرد بر تمامی جنبه
های مهم زندگی، تحصیل و سرزندگی تحصیلی گذارد. یکی از جنبهمی

د و در گیردلبستگی ایمن شکل می واسطۀاست. احساس ایمنی که به
شود، به افزایش سطح انطباق و سازگاری با بزرگسالی نیز نمایان می

های آن منجر های مناسب به چالشمحیط تحصیلی و دادن پاسخ
آورد شود. دلبستگی ایمن، پایگاه امنی را برای دانشجویان فراهم میمی

از تهدیدات توانند اضطراب و فشارهای روانی ناشیکه با تکیه بر آن می
های تحصیلی ند و از سرزندگی الزم در فعالیتکنحیطی را مدیریت م

دانشجویانی که سبک  ،توان گفتند. همچنین میشوبرخوردار 
نفس و این عزت هستندنفس بیشتری عزتدارای دلبستگی ایمن دارند، 

(. از سوی 1۳) کندها کمک میبه افزایش سرزندگی تحصیلی در آن زیاد
های ارتباطی مناسب، باعث ن زمینهکردفراهم دیگر، خانواده ازطریق

گیری حس ایجاد تصویری مثبت از خود برای فرد شده و موجب شکل
های زندگی اجتماعی و تحصیلی اعتماد به خود و دیگران در موقعیت

جای های تحصیلی بهدربرابر چالشافراد شود. در این صورت می
آوری تاب پردازند،میها شنفس به مقابله با چالاضطراب، با اعتمادبه

شدن با توانایی بیشتری برای منطبق رند،بیشتر و عملکرد مؤثرتری دا
و در دوران تحصیل از سرزندگی  آورندمیدست زندگی تحصیلی به

(. دلبستگی ایمن پایگاه امنی را ۲۷) ندهست تحصیلی بیشتری برخوردار
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۷ 

توانند اضطراب و آورد که با تکیه بر آن میبرای یادگیرندگان فراهم می
ند و از نشاط کناز تهدیدهای محیطی را مدیریت فشارهای روانی ناشی

 ند. براساس نظریۀشوهای تحصیلی برخوردار الزم در فعالیت
رشد اجتماعی و  دلبستگی، کیفیت دلبستگی دوران کودکی، شالودٔه

ای که تجارب، ادراک گونهبه ؛کندریزی میعاطفی در طول زندگی را پی
های وی را در ها و قابلیتو توانایی بخشدمیو رفتارهای فرد را جهت 

  (.۲۸) دهدزا و ناگوار شکل میهای تنشبرخورد با تجربه
سبک دلبستگی اضطرابی بر یافتۀ دیگر پژوهش حاضر نشان داد، 

شت. داری داامعن منفی و ،سرزندگی تحصیلی دانشجویان تأثیر مستقیم
االسالمی ( و شیخ1۲) رحیمی و زارعی هایپژوهش یجااین یافته با نت
های دلبستگی سبک ،. طبق نظر بالبیست( همسو1۳و طاهری )

ست که ا معنابدان امر درسراسر چرخۀ زندگی افراد فعال هستند. این
سوابق روابط عاطفی کودک با مراقب خود، پیامدهای بلندمدتی را 

(. ۷)شود مشاهده میارش تا سنین بزرگسالی نیز آث وکند ایجاد می
کند، دلبستگی ناایمن )اضطرابی و شکل تلویحی بیان مینظریۀ بالبی به

آوری و سرزندگی در عنوان عامل خطر، باعث کاهش تاباجتنابی( به
رسد کیفیت نظر می(. به۷) شودزا میبرخورد با شرایط استرس

نه ازجمله محیط تحصیلی نیز انتقال های خارج از خادلبستگی به محیط
شود. دانشجویانی که دارای ابعاد دلبستگی اجتنابی و اضطرابی داده می

تری دارند. ضعیفند، پیشرفت تحصیلی و سازگاری اجتماعی هست
منفی  کنندٔهبینیتوان انتظار داشت که دلبستگی اضطرابی پیشدرواقع می

دارای سبک دلبستگی (. افرادی که 1۲) سرزندگی تحصیلی باشد
فردی خود ترس از رهاشدن و طردشدن بی هستند، در روابط بینااضطر

ها برای تأییدشدن از سوی دیگران، داشتن ازحد آندارند. نیاز بیش
خود و فعالیت بیش از اندازه برای تنظیم راهبردهای  دیدگاه منفی دربارٔه

ردازد و برای پازحد به احساسات منفی میعاطفی که در آن فرد بیش
دهد، بر آوردن آسایش و پشتیبانی دیگران واکنش نشان میدستبه

 (.1۷) گذاردسرزندگی تحصیلی دانشجویان تأثیر منفی می
های دلبستگی بر فرسودگی تحصیلی دهد، سبکنتایجی که نشان می

، از کاربرد دیدگاه اگزیستانسیالیسم در تبیین فرسودگی، است مؤثر
سمت انتخاب دلبستگی، دانشجویان را به اریخچۀکند. تحمایت می

دهد و هنگام ورود به آن رشته، بر تحصیلی خاص سوق می ایرشته
 گذارد. دانشجویان دارای سابقۀها تأثیر میاهداف و انتظارات آن

و  شوندمیبینانه وارد دانشگاه دلبستگی ایمن، با انتظارات واقع
مثبت  ،رسودگی تحصیلی بینجامدتواند به فکه می را هاییموقعیت
 (. ۲۹) کنندطور سازنده مقابله میها بهو با آنکرده ارزیابی 

بررسی تنها روی دانشجویان  .1داشت:  یهایاین پژوهش محدودیت
در کارشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قوچان انجام گرفت؛ بنابراین 

قاطع تحصیلی دیگر ها و مبه دانشجویان دیگر دانشگاه هاتعمیم یافته
شود، موضوع پژوهش در بین دانشجویان . پیشنهاد میباید احتیاط شود

ها د تا امکان مقایسۀ نتایج در بین آنگیرتحصیلی انجام  دیگر مقاطع

 دلبستگی هایسبک نقش بررسی به تنها حاضر پژوهش .۲ ؛دشو فراهم
 یانسوار میزان روازاین پرداخت؛ دانشجویان تحصیلی فرسودگی در

از عوامل دیگری است که نشدٔه متغیر فرسودگی تحصیلی، ناشیتبیین
. مطابق نتایج پژوهش، شودشود در مطالعات بعدی بررسی پیشنهاد می

باتوجه به تأثیر سرزندگی تحصیلی بر فرسودگی تحصیلی پیشنهاد 
 برگزار هادانشگاه درهای آموزشی سرزندگی تحصیلی شود، کارگاهمی
 .دشو

 گیرینتیجه 5
سبک دلبستگی ایمن بر فرسودگی تحصیلی و  داد، نشاننتایج 

سرزندگی تحصیلی دانشجویان تأثیر مثبت دارد؛ همچنین سبک 
دارد. براساس  دلبستگی اضطرابی بر سرزندگی تحصیلی تأثیر منفی

شود، با آگاهی از متغیر تأثیرگذار بر گیری میهای پژوهش نتیجهیافته
ان اقدامات پیشگیرانه در زمینۀ کاهش توفرسودگی تحصیلی، می

گاه منظوربه همچنین،فرسودگی تحصیلی دانشجویان انجام داد.  کردن آ
گیری سبک والدین از اهمیت رابطۀ عاطفی مناسب با کودک در شکل

توان گامی مؤثر می آموزشی هایبرنامه تدوین بادلبستگی ایمن، 
 برداشت.

 قدردانی و تشکر 6
کننده در این دانند از تمامی دانشجویان شرکتزم مینویسندگان مقاله ال

 ند. کنپژوهش، تشکر و قدردانی 

 هابیانیه 7
 کنندگاننامه از شرکتاخالقی و رضایت تأییدیۀ

االت ؤها در این پژوهش با رضایت کامل شرکت کردند و به سآزمودنی
ها اطمینان داده شد که اطالعات ها پاسخ دادند. به آننامهپرسش

 اخذشده، کاماًل محرمانه باقی خواهد ماند.
 انتشار برای رضایت

 .استقابل اجرا  غیر امراین 
 ها و مواددادهبودن  دسترسدر 

های این پژوهش در دانشگاه آزاد اسالمی واحد قوچان گردآوری داده
 شد.

 منافع ضادت
زاد دکترای نویسندٔه اول مقاله در دانشگاه آ این مقاله برگرفته از رسالۀ

کنند نویسندگان اعالم میاست. اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران 
 گونه تضاد منافعی ندارند.که هیچ

 منابع مالی
 های این پژوهش، از محل منابع شخصی تأمین شده است.تمامی هزینه

 مشارکت نویسندگان
از دانشجو، استاد راهنما و استاد مشاور، تمام نویسندگان مقاله، اعم

 سهم یکسان در تدوین این مقاله داشتند. نقش و
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