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ّای هختلفی تِ عول آهذُ است. یىی اس  تعزیف 1اصغالح اًگیششاس . وٌذ ضَد اضارُ هی وِ هَخة ّذایت رفتار اٍ تِ سَی ًَعی ّذف هیّای درًٍی ارگاًیشم  اًگیشش تِ حالت

 .(1)س رفتار اًساى استل فعال ساتٌاتزایي اًگیشش عاه .دٌّذُ، ّذایت وٌٌذُ ٍ ًگْذارًذُ رفتار تعزیف وزد تَاى تِ عٌَاى عاهل ًیزٍ را هی تزیي آًْا تعزیف سیز است: اًگیشش خاهع

ّا  ٍ ّیداى ّا ضٌاخت، ًگیشُ، اصغالحی ولی تزای هطخص وزدى سهیٌِ هطتزن تیي ًیاسّاا. تضَد تعزیف ضذُ اس ای وِ اًگیشش را هَخة هیتِ صَرت ًیاس یا خَاست ٍیژُ 2اًگیشُ

 (.1)ّای ها ّستٌذ دّین، اًگیشُدّین ٍلی تعضی اس رفتارّا را اًدام ًوی ّا را اًدام هیدلیل ایٌىِ چزا ها تعضی اس رفتار، است اًگیشُ علت ٍ دلیل رفتارّااست. 

تزای پیطی  عاهلیاًگیشُ پیطزفت را ( 1389سیف )اًگیشُ پیطزفت یىی اس هفاّین تٌیادی رٍاًطٌاسی اًگیشش است وِ تاثیز فزاٍاى در پیطزفت ٍ هَفمیت تحصیلی داًطدَیاى دارد. 

داًذ ٍ هعتمذ است وسی وِ دارای اًگیشُ پیطزفت است ایي توایل را دارد وِ   ّای هطخص ٍ تالش خْت وسة هَفمیت هی هالنتِ ى، دستیاتی تِ پیطزفت تا تَخِ گزفتي تز دیگزا

 (.1)ًاى استآاًگیشُ پیطزفت  ّایی اس گزای افزاد ًطاًِ وارش را تِ خَتی اًدام دّذ ٍ تِ صَرت خَد خَش تِ ارسیاتی عولىزد خَد تپزداسد. رفتارّای پیطزفت

تْتز ٍ  تیاًگز هیل ٍ عاللِ فزد ًسثت تِ اًدام دادى وارّا، تٌظین هحیظ وار پزثوز، فائك آهذى تِ هطىالت، افشایص هیشاى وار، رلاتت در اًتخاب 3ی پیطزفت تِ عَر ولی اًگیشُ

پیطزفت هیل  هٌظَر اس اًگیشُ. (2) هذتز اس آًچِ لثالً اًدام ضذُ استآیل ٍ عاللِ تِ اًدام واری تْتز ٍ وارتیطتز اس عزیك افشایص تالش ٍ پیطی گزفتي اس دیگزاى ٍ تِ عثارت دیگز، ه

 .(3)ّایی است وِ هَفمیت درآًْا تِ وَضص ٍتَاًایی ضخص ٍاتستِ است  یا اضتیاق تزای وسة هَفمیت ٍ ضزوت در فعالیت

تزیي ضاّزاُ یادگیزی داًستِ است. تذیي هعٌی وِ ّز چی اًگیشُ فزد تزای آهَختي ٍ تحصیل تیطتز تاضذ فعالیت ٍ رًح ٍ  اًگیشُ را عالی 1994 4( تِ ًمل اس راش1387هَلَی  )

را خذی  وٌذ، تىالیف درسی  خِ هیسحوت تیطتزی را تزای رسیذى تِ ّذف ًْایی هتحول خَاّذ ضذ. هثالً اگز یادگیزًذُ دارای اًگیشُ پیطزفت تاالیی تاضذ، تِ درس تِ خَتی تَ
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ّای تیطتزی را  آهَسًذ، یاد تگیزد. ّوچٌیي یادگیزًذگاًی وِ اًگیشُ تاالتزی دارًذ، فعالیت  وٌذ اعالعاتص تیص اس آًچِ در والس درس تِ اٍ هی  گیزد ٍ عالٍُ تز آى سعی هی  هی

 (.4ذ)ٌٌو  دٌّذ ٍ در ًتیدِ هَفمیت تیطتزی را وسة هی پذیزًذ، تىالیف درسی تیطتزی را اًدام هی  هی

ای پذیذُ اًگیشش را هَرد تزرسی لزار دادُ اًذ. در ایزاى ًیش ون ٍ تیص تِ ایي پذیذُ تَخِ ضذُ است ٍ تا ایي ّوِ ووتز پژٍّطی در  هغالعات اًدام ضذُ در غزب، تِ عَر گستزدُ

تذتیٌی، اضغزاب ٍ افسزدگی ٍ اس عزفی هٌدز تِ افت عولىزد تحصیلی . صذهات اًگیشضی تاعث ًَعی (5) حَسُ علَم پشضىی تِ ضٌاخت ًمص اًگیشش در پیطزفت پزداختِ است

 (.7)اس عزفی فزسَدگی تحصیلی یىی اس عَاهل هْن در افت عولىزد تحصیلی داًطدَیاى تِ ضوار هی رٍد (.6هی ضَد )م پشضىی  داًطدَیاى علَ

 تی احساس ٍ درسی هغالة ٍ تحصیل تِ ًسثت تذتیٌاًِ ًگزش داضتي ، هغالعِ ٍ درسی لیفتىا اًدام تِ ًسثت خستگی احساس ایداد هعٌی تِ داًطدَیاى در تحصیلی فزسَدگی

 ،ضَد هی افزاد اس وِ تَاًی اس خارج ٍ سیاد ّای خَاستِ دلیل تِ اغلة آى در وِ است ضذیذی ٍ حاد ّای استزس تِ ًسثت هٌفی ٍاوٌص ٍ پاسخ ٍالع در.(8) است تحصیلی وفایتی

فزسَدگی تحصیلی تز عولىزد تحصیلی ، تعْذ داًطدَیاى تِ اًدام اهَر آهَسضی داًطىذُ ، عاللِ تِ اداهِ تحصیل ٍ  .(9) وٌذ هی ایداد آًْا در سواًیخ ٍ ّیداًی خستگی احساس

ذ تی اضتیالی ًسثت تِ هغالة درسی ّوچٌیي اضخاصی وِ دچار فزسَدگی تحصیلی ّستٌذ هعوَال ًطاًِ ّایی را هاًٌ .(11)س فزاغت اس تحصیل تاثیز هی گذاردهطاروت علوی پس ا

ادگیزی اس ًاتَاًی در ی، عذم تَاًایی در اداهِ ی حضَر ّویطگی در والس ّای درس، عذم هطاروت در وارّای والسی ، عذم ٍخَد حس هعٌی دار در وارّای والسی ٍ احس

 .(11)هغالة درسی تدزتِ هی وٌٌذ

 فزسَدگی  گزدد: پذیذار عالی آهَسش تخص در تحمیك دار آیٌذُ ّای حیغِ اس یىی عٌَاى تِ تَاًذ هی سیز دالیل تِ گاُداًط در داًطدَیاى تحصیلی فزسَدگی ی درتارُ پژٍّص

 ٍ ٍاحذ اًتخاب هثال، عٌَاى تِ( تاضذ ّا آى تحصیلی ّای سال عَل در داًطدَیاى رفتارّای اس ای گستزدُ ی داهٌِ فْن در ولیذی عاهل یه است هوىي داًطدَیاى تحصیلی

 عٌَاى تِ تالمَُ ّای هطاروت ٍ داًطىذُ تِ تعْذ هثال، عٌَاى )تِ تاضذ تأثیزگذار خَد داًطگاُ تا داًطدَیاى آتی رٍاتظ تز تَاًذ هی ّوچٌیي تحصیلی فزسَدگی( ، تحصیلی عولىزد

 هؤثز تالمَُ پیاهذّای ٍاسغِ تِ خذیذ داًطدَیاى ی آیٌذُ ٍ حال ًام ثثت تا راتغِ در داًطگاُ ولّی خذب لذرت تز تَاًذ هی داًطدَیاى فزسَدگی ی پذیذُ( ، التحصیل فارغ افزاد

 تاضذ عالی آهَسش ساسهاى تزای خغوطی تِ هزتَط هتوایش تلَیحات دارای تَاًذ هی حتی وِ است داًطگاّی اثزتخطی هْن ی خٌثِ یه تحصیلی فزسَدگی تٌاتزایي،  .تاضذ


