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رابطه فرسودگی تحصیلی با آسیبهای تحصیلی ،عملکرد تحصیلی و هوش
رضوان صالحی

1

چکیده
این مطالعه به منظور تعیین رابطهی فرسودگی تحصیلی با آسیبهای تحصیلی ،عملکرد تحصیلی و هوش
انجام شد .روش پژوهش در این مطالعه توصیفی از نوو همسسوت ی بوود .نمونوه پوژوهش شوام  951نفور از
دانشآموزان دختر سال اول دبیرستان شهرستان شهرکرد بوده که بوا روش نمونوهگیوری تصوادفی خوشوهای
چند مرحلهای انتخاب شدند .ابزار پوژوهش عسوارت بودنود ازپ پرسشونامه فرسوودگی تحصویلی ،آسویبهای
تحصیلی ،هوش ریون (فرم بزرگسالان) و معدل آنان نیز به عنوان شاخصی برای عملکورد تحصویلی آنوان در
نظر گرفته شد .دادهها با روش آماری همسست ی و رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلی قورار گرفو .
نتایج نشوان داد کوه آسویبهای مربوو بوه عوادات تحصویلی و آسویبهای مربوو بوه آموادگی تحصویلی،
فرسودگی تحصیلی را به طور معناداری پیشبینی میکنند .همچنین خست ی هیجانی (اولین بُعود فرسوودگی
تحصیلی) توسط آسیبهای مربو به عادات تحصیلی ،پیشبینی میشود .بدبینی نسس

به تحصوی (دوموین

بُعد فرسودگی تحصیلی) ،توسط دو متغیور آسویبهای مربوو بوه عوادات تحصویلی و آسویبهای ذهنوی و
عاطفی مربو به تحصی پیشبینی میشود .ناکارآمدی تحصیلی (سومین بُعد فرسوودگی تحصویلی) توسوط
دو متغیر آسیبهای مربو به آمادگی تحصیلی و آسیبهای مربو به عادات تحصیلی ،پیشبینی میشوود.
با توجه به این یافتهها ،میتوان گف

عادات غلط تحصیلی ،عودم آموادگی تحصویلی و مشوکلات عواطفی و

ذهنی مربو به تحصی از عوام بوجوود آمودن فرسوودگی تحصویلی اسو  .بنوابراین راهنموایی و مشواوره
دانشآموزان در جه

غلسه بر عادات غلط تحصیلی ،برنامهریزی جه

از راهنمایی به دبیرستان ،و نهایتاً برنامهریزی جه

افزایش مهارتهای آموادگی گو ر

کاهش مشکلات عاطفی و ذهنی دانشآموزان دختر سال

اول دبیرستان پیشنهاد میشود.
واژهگان کلیدی :فرسودگی تحصیلی ،آسیبهای تحصیلی ،عملکرد تحصیلی ،هوش.

 -9استادیار گروه مشاوره دانش اه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران(نویسنده مسئول)

salehi1353r@yahoo.com
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مقدمه
فرسودگی 9حالتی از خست ی ذهنی و هیجانی اس
م انند گرانساری نقش ،فشار و محدودی
محوله اس

که حاص سندرم استرس مزمن

زمانی و فقدان منابع لازم برای انجام دادن وظایف

(دمروتی ،باکر ،دی جونی ،جانسن و شوفلی2119 ،2؛ توپین تانر ،اوجاروی،

ونانن ،کالیمو و جاپینن2115 3؛ مسلش.)9111 ،4
تحقیقات اخیر نشان داده اس

که فرسودگی میتواند علاوه بر مشاغ خدماتی ،در

مشاغ دی ر هم وجود داشته باشد .از اینرو انتشار پرسشنامه عمومی 5فرسودگی امکان
مطالعه فرسودگی را در خارج از خدمات انسانی نیز فراهم کرد (شوفلی ،لیتر ،مسلش و
جکسون)9116 ،6
بنابراین مطالعه ی فرسودگی تقریساً به تمامی مشاغ و حتی به نمونههای غیرشغلی مانند
دانشجویان و دانشآموزان بسط یافته اس

(بالوگان ،هل مو ،پل رینی و هوبرلین9116 ،7؛

چانگ ،رند و استرنک2111 ،1؛ مک کارتی ،پرتی و کاتانو9111 ،1؛ مارتینز ،مارکوئس،
سالانوا و لوپز دا سیلوا 2112 ،91؛ شوفلی ،سالانوا ،کانزالز -روما و بیکر 2112 b،99و
یانگ .)2114 ،92اگر چه ،چنانچه بخواهیم به شکلی رسمی ب وییم ،دانشآموزان و
دانشجویان نه در جایی استخدام هستند و نه شغلی دارند ،ولی از منظر روانشناختی،
فعالی های مرکزی آنها را میتوان به عنوان کار در نظر گرف  .بنابراین آنها مشغول
1- Burnout
2- Demerouti, Bakker, De Jonge, Janssen, & Schaufeli
3- Toppinen Tanner, Ojaarvi, Vananen, Kalimo & Jappinen
4- Maslsch
5- MBI-General Survey
6- Schaufeli, Leiter, Maslach & Jackson
7- Balogun, Helgemoe, Pellegrini, & Hoeberlein
8- Chang, Rand, & Strunk
9 McCarthy, Pretty, & Catan
10- Martínez, Marques, Salanova, & Lopez da Silva
11 - Schaufeli, Salanova, González-Romá, & Bakker
12- Yang
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فعالی های ساخ
سم

یافته و اجساری مث حضور در کلاس و انجام تکالیفی هستند که به

هدف خاصی مث

گ راندن امتحانات میباشد .بنابراین ،فرسودگی به صورت

احساس خست ی به دلی ملزومات درس خواندن ،ابراز رفتاری بدبینانه همراه با بیعلاق ی
نسس

به درس خواندن و احساس ناتوانی به عنوان یک دانشآموز یا دانشجو نمود مییابد.

افرادی که فرسودگی تحصیلی دارند علائمی مانند بیاشتیاقی نسس
ناتوانی در ادامه حضور مستمر در کلاسهای درس ،مشارک

به مطالب درسی،

نکردن در فعالی های

کلاسی ،احساس بیمعنایی در فعالی های درسی و احساس ناتوانی در فراگیری مطالب
درسی را تجربه میکنند (برسو ،سالانوا و شوفلی.)2117 ،9
از لحاظ مفهومی نقطه مقاب فرسودگی ،اشتیاق 2اس
مثس

و ارضا کننده نسس

که به صورت یک حال

ذهنی

به کار تعریف میشود که دارای مشخصههای قدرت ،3وقف 4و

دلسست ی یا ج به 5اس  .این پدیده نه تنها در محیط کار مورد بررسی قرار گرفته اس
بلکه تحقیقات قاب ملاحظهای نیز نشان دادهاند که فرسودگی و اشتیاق در باف
نیز مشاهده میشود و بهزیستی و سلام

دانشآموزان را تح

تحصیلی

تأثیر قرار میدهند (شوفلی

و دی ران.)2112 a ،
به عقیدهی برخی محققان ،استرس مهمترین پیشبینی کنندهی فرسودگی اس

(مسلش،

2113؛ دوران ،اکسترمرا و دی )21146 ،به گونهای که دانشآموزان و دانشجویانی که
استرس کمتری دارند علائم کمتری از فرسودگی تحصیلی را تجربه میکنند و متعاقساً میزان
اشتیاق بالاتری خواهند داش  .بر این اساس کاسکه و کاسکه )9119( 7نیز نشان دادهاند که
1 - Breso, Salanova, & Schaufeli
2- Engagement
3- Vigor
4- Dedication
5- Obsorption
6 - Durán, Extremera, & Rey
7- Koeske & Koeske
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فرسودگی تحصیلی استرسهای تحصیلی و پیامدهای آن مانند سردرد ،دل درد ،احساس
ترس و افسردگی را افزایش میدهد .این محققان نشان دادند که با وارد کردن متغیر
فرسودگی تحصیلی رابطه بین استرسهای تحصیلی و پیامدهای آن به طور معناداری
افزایش مییابد .همچنین فرسودگی تحصیلی میتواند به افسردگی منجر شود (آهولا و
هاکانین .) 2117 ،9از طرفی ،ممکن اس

فرسودگی و اشتیاق نتیجهی عملکرد تفاوتهای

فردی در "ویژگیهای مزاجی "2دانشآموزان یا دانشجویان باشد .در این حال

تصور

میشود که خودکارآمدی عمومی پیشبینی کننده مهم فرسودگی و اشتیاق تحصیلی باشد.
بر این اساس مطالعاتی که به بررسی رابطه بین خود کارآمدی ،فرسودگی و اشتیاق
پرداختهاند ،دریافته اند که افرادی که خودکارآمدی بالاتری دارند علائم فرسودگی کمتری
را تجربه میکنند (اور ،براورز و تومیک )2112 ،3و اشتیاق بالاتری دارند (لیننسرینک و
پینریچ2113 ،4؛ سالانوا ،مارتینز ،برسو ،لورنز و گرا.)2115 ، 5
یکی دی ر از متغیرهایی که تا حدودی توجیه کننده تفاوتهای فردی در فرسودگی و
اشتیاق اس  ،هوش هیجانی ادراک شده )PEI( 6اس  .تحقیقات اخیر نشان دادهاند که
افراد دارای هوش هیجانی بالا چه در محیطهای آموزشی و چه در محیط کار نشانههای
فرسودگی کمتری را بروز میدهند (دوران و همکاران2114 ،؛ کریتز ،درکسن ،وربروگن
و کاتزکو .)2115 ،7با الهام از تحقیقاتی چون گی -اولارتی ،پالومرا و براک  )2116( 1و
پارکر و همکاران )2114( 1که به رابطه هوش هیجانی و عملکرد تحصیلی پرداختهاند،
شوفلی و دی ران ( )2112دریافتند که بین هوش هیجانی و فرسودگی و اشتیاق تحصیلی
رابطه وجود دارد و این متغیرها با موفقی

تحصیلی مرتسطاند.
Ahola & Hakanen
Dispositional Characteristics
Evers, Brouwers, & Tomic
Linnenbrink, & Pintrich
Salanova, Martínez, Bresó, Lorens, & Grau
Perceived Emotional Intelligence
Gerits, Derksen, Verbruggen, & Katzko
Gil-Olarte, Palomera, & Brackett
Parker
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تنها مطالعه ی ثس

شده در ایران در ارتسا با فرسودگی تحصیلی ،مربو اس

( )9311که به ر ابطه کیفی

به نعامی

تجارب یادگیری با فرسودگی تحصیلی دانشجویان کارشناسی

ارشد دانش اه شهید چمران اهواز پرداخته اس  .نتایج این بررسی نشان داده اس

که بین

حیطههای تجارب یادگیری (منابع ،محتوا ،انعطافپ یری یادگیری و رابطه استاد /دانشجو)
با ابعاد فرسودگی تحصیلی (خست ی ،9بدبینی 2و ناکارآمدی )3رابطهی منفی معناداری
وجود دارد که از این بین ،رابطهی استاد /دانشجو بیشترین نقش را در تسیین فرسودگی
تحصیلی دارد.
شناسایی متغیرهای پیشبینی کننده فرسودگی تحصیلی یکی از موضوعات اساسی در
عرصهی تحصی دانشآموزان اس  .نیومن )9111( 4معتقد اس

که فرسودگی تحصیلی

در دانشآموزان بنا به دلای مختلف یکی از عرصههای مهم تحقیقاتی اس  .دلی اول این
اس

که فرسودگی تحصیلی میتواند کلید مهم درک رفتارهای مختلف دانشآموزان

مانند عملکرد تحصیلی در دوران تحصی باشد .دلی دوم اینکه فرسودگی تحصیلی
رابطهی دانشآموزان با مدرسه را تح

تأثیر قرار میدهد .مثل ًا فرسودگی تحصیلی تعهد

دانش آموزان را به تکالیف مدرسه و میزان مشارک
تحصی تح

آنها را در امور علمی بعد از فراغ

از

تأثیر قرار میدهد .سوم اینکه فرسودگی تحصیلی میتواند شوق و اشتیاق

دانشآموزان را به ادامه تحصی تح

تأثیر قرار دهد.

بنابر آنچه گفته شد و با مرور تحقیقات انجام شده در زمینهی عوام پیشبینی کننده
فرسودگی تحصیلی ،درمییابیم که میتوان نقش متغیرهای دی ری را نیز در پیشبینی
فرسودگی تحصیلی دانشآموزان مورد بررسی و کنکاش قرار داد.

Exhaustion
Cynicism
Inefficacy
Neumann

1234-
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یکی از متغیرهای اثرگ ار بر فرسودگی تحصیلی که در این تحقیق به آن توجه شده
اس  ،آسیبهای تحصیلی اس

که هیچ مطالعهای به نقش آن در تسیین فرسودگی

تحصیلی نپرداخته اس  .آسیبشناسی تحصیلی بررسی و شناخ
مشکلات مختلف تحصیلی اس

علائم ،طسقهبندی و عل

(عابدی .)9315 ،در واقع تاکنون طسقهبندی مناسسی از

آسیبها و مشکلات تحصیلی ارایه نشده تا مشاوران را در ارایهی خدمات بهتر در زمینهی
تحصیلی یاری دهد .قس از این ،مطالعات مختلفی در مورد مشکلات تحصیلی در ایران
انجام شده اس

که برخی از آنها سعی در طسقهبندی این مشکلات نیز نمودهاند .برای مثال

بیابان رد ( )9311این مشکلات را در سه حیطهی عوام فردی ،عوام آموزش اهی و
عوام

خانوادگی و اجتماعی تقسیمبندی کرده اس  .ایمانی ( )9312به طسقهبندی

آسیبهای مطالعه پرداخته و باغسان ( )9379به بررسی شیو

مشکلات تحصیلی

دانشآموزان دبیرستانی پرداختهاند .در این مطالعه ده طسقه از آسیبهای تحصیلی
دانشآموزان مورد بررسی قرار گرفته اس

که به اختصار عسارتند ازپ  -9مشکلات مربو

به انتخاب و تصمیمگیری تحصیلی -2 ،مشکلات مربو به آمادگی تحصیلی -3 ،مشکلات
مربو به ان یزش تحصیلی -4 ،مشکلات مربو به عادات تحصیلی -5 ،مشکلات مربو
به مطالعه -6 ،مشکلات مربو به برنامهریزی تحصیلی -7 ،مشکلات ذهنی و عاطفی مربو
به تحصی  -1 ،مشکلات مربو به محیط و جو تحصیلی -1 ،مشکلات مربو به امتحان،
 -91مشکلات جسمانی مربو به تحصی (عابدی.)9315 ،
در زمینهی هر یک از این آسیبها به طور جداگانه ،تحقیقاتی انجام شده اس

که به نتایج

برخی از آنها اشاره میشودپ
 -9تصوری ( )9372در مطالعهای دریاف

که بین انتخاب ناآگاهانه رشته تحصیلی و

افسردگی رابطه معناداری وجود دارد .همچنین قادریمقدم ( )9377به تأثیر ارتساطات و
وسای ارتسا جمعی و مجتهدی ( )9372به تأثیر فشارهای خانوادگی در گرایشها و
انتخابهای دانشآموزان اشاره میکنند.
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 -2ایساکسان ،9117( 9به نق از باکر و جرلر ،ترجمه باغسان و همکاران )9311 ،به نقش
آمادگی گ ر دانشآموزان از یک دوره به دوره بعد اشاره میکند و اذعان میکند که
بیشتر دانشآموزان گ ارها را مهم تلقی نمیکنند م ر زمانی که اتمام دورهی مدرسه
نزدیک میشود که این موضو میتواند مشکلاتی در عملکرد تحصیلی آنان بوجود آورد.
 -3یکی دی ر از مهمترین مشکلات دانشآموزان نداشتن ان یزه تحصیلی (یاهایا)2116 ،2
اس

که باعث کاهش عملکرد و خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان میشود .محققان

دریافتهاند که خودکارآمدی تحصیلی مهمترین پیشبینی کننده ان یزش و عملکرد
دانشآموزان میباشد (کامجوز ،تکتاس و متین2111 ،3؛ ورنرسساچ2199 ،4؛ بحرانی،
.)9314
 -4عادات غلط تحصیلی از جمله اهمالکاری از دی ر مشکلات مهم اغلب دانشآموزان و
دانشجویان اس

(فراری ،جانسون و مکاون .)9115 ،5تحقیقات نشان دادهاند که

اهمالکاری و به تأخیر انداختن وظایف تحصیلی با افسردگی ،اضطراب ،باورهای منفی در
مورد شایست ی ،عدم شایست ی نسس

به نقش دانشآموزی و خودکارآمدی پایین در

مورد وظایف تحصیلی رابطه دارد (فاران2114 ،6؛ کرمی.)9311 ،
 -5در خصوص مشکلات مربو به مطالعه تحقیقات زیادی انجام شده اس  .برای مثال
مقایسه دانشآموزان با معدل بالا و پایین نشان میدهد که اختلاف معناداری بین مهارتهای
مطالعه این دو گروه وجود دارد و دانشآموزانی که مهارتهای کمتری در این زمینه دارند
از خودکارآمدی تحصیلی پایینتری نیز برخوردارند (ورنرسساچ.)2199 ،
 -6برنامهریزی تحصیلی و مدیری
مدیری

زمان از دی ر عرصههای تحقیقاتی مهم اس  .اثیر

زمان و برنامهریزی بر پیشرف تحصیلی و کاهش آسیبهای تحصیلی در مطالعاتی
1- Isaacsan
2- Yahaya
3 - Comgoz, Tektas, & Metin
4- Wernersbach
5 -Ferrori, Johnson, & Mccown
6- Farran
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چون ترایمن و هارتلی ،)9116( 9بریتون و تزسر ،)9119( 2مک کان ،شهنی ،دیپسوی و
فیلیپس ،)9111( 3اسکات )2199( 4و صالحی و عنایتی ( )9317تأیید شده اس

و نشان

میدهد افرادی که حس می کنند کنترل بیشتری بر وقتشان دارند احساس رضای

بیشتر و

عملکرد تحصیلی بهتری دارند.
 -7نقش مشکلات ذهنی و عاطفی در تحصی مث افسردگی و وسواس تحصیلی ،حواس
پرتی ،اضطراب امتحان و اختلالات یادگیری نیز مورد توجه زیاد محققان بوده اس .
مطالعات مختلفی به شیو بالای حواسپرتی و عدم تمرکز در دانشآموزان (برای مثال
مرتضویزاده9313 ،؛ ربیعی )9311 ،اضطراب امتحان (برای مثال لش ریپور ،بخشائی و
سلیمانی9315 ،؛ مهرابیزاده ،ابوالقاسمی ،نجاریان و شکرکن9371 ،؛ ربیعی)9311 ،
افسردگی(برای مثال کهرازی ،آزاد فلاح و اللهیاری9312 ،؛ نریمانی و روشن)9319 ،اشاره
کردهاند.
 -1جو تحصیلی نامناسب هم میتواند مشکلات زیادی را در امر تحصی دانشآموزان
بوجود آورد .تحقیقاتی چون بیابان رد ( )9311و ربیعی ( )9311نشان دادهاند برخی از
دانش آموزان با مشکلاتی از طرف خانه یا مدرسه مواجهند که مشکلاتی در امر تحصی
آنان به وجود میآورد.
 -1مشک برخی از دانشآموزان نیز به مسئله امتحان مربو اس  .برخی از آنان مطالب
مهم دروس را نمیتوانند تشخیص دهند (مشکلات فراشناختی)و برخی در پاسخ به سؤالات

1- Trueman & Hartly
2- Britton & Tesser
3 - MacCan, Shahani, Dipboye, & Phillips
4- Scott

رابطه فرسودگی تحصیلی با آسیب های تحصیلی ،عملکرد تحصیلی و هوش 127 /

تستی یا تشریحی ،مهارت لازم را ندارند (عابدی )9315 ،که این امر میتواند عملکرد آنان
را تح

تأثیر قرار دهد.

 -91و آخرین حیطه آسیبه ای تحصیلی ،مشکلات جسمانی شام ناهماهن ی حسی-
حرکتی ،کم شنوائی یا کم بینائی و مشکلات مربو به تغ یه میباشد (عابدی )9315 ،که
نسس

به حیطههای دی ر ،دارای کمترین فراوانی میباشد (ربیعی.)9311 ،
عملکرد تحصیلی نیز از دی ر متغیرهای این پژوهش ،در ارتسا با فرسودگی تحصیلی

اس  .در همین راستا یانگ ( )2114در مطالعهای با عنوان فاکتورهای مؤثر بر فرسودگی و
عملکرد تحصیلی به این نتیجه رسید که فرسودگی با عملکرد تحصیلی همسست ی منفی
معناداری دارد .برخی از تحقیقات (برای مثال شوفلی و انزمان 9111 ،9و بالوگان 2و
همکاران )9116 ،نیز نشان دادهاند که رابطه نسستاً ضعیفی بین فرسودگی تحصیلی و عملکرد
تحصیلی وجود دارد .شوفلی و همکاران ( ) 2112 aنیز دریافتند که فرسودگی تحصیلی
رابطهی معکوسی با عملکرد و موفقی

تحصیلی دارد.

مرور پیشینه پژوهشی نشان میدهد که نقش مستقیم هوش در رابطه با فرسودگی تحصیلی
مورد بررسی قرار ن رفته اس  .بنابراین تحقیق حاضر قصد دارد در حضور متغیرهای مهم
هوش و عملکرد تحصیلی ،رابطهی طسقات ده گانهی آسیبهای تحصیلی را با فرسودگی
تحصیلی مورد بررسی قرار داده و دریابد از بین این دوازده متغیر ،کدامیک نقش مهمتری
در تس یین فرسودگی تحصیلی دارند .بنابراین برای رسیدن به اهداف ذکر شده فرضیههای
زیر طرح شده اس .
 -9بین طسقات ده انهی آسیبهای تحصیلی ،عملکرد تحصیلی و هوش با فرسودگی
تحصیلی ،رابطه ساده و چندگانه وجود دارد.

1- Enzmann
2- Balogun, Helgemoe, Pellegrini, & Hoeberlein
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 -2بین طسقات ده انهی آسیبهای تحصیلی ،عملکرد تحصیلی و هوش با خست ی
هیجانی ،رابطه ساده و چندگانه وجود دارد.
 -3بین طسقات ده انهی آسیبهای تحصیلی ،عملکرد تحصیلی و هوش با بدبینی نسس

به

تحصی  ،رابطه ساده و چندگانه وجود دارد.
 -4بین طسقات ده انهی آسیبهای تحصیلی ،عملکرد تحصیلی و هوش با ناکارآمدی
تحصیلی رابطه ساده و چندگانه وجود دارد.
جامعه ،نمونه آماری و روش نمونهگیری
جامعه پژوهش حاضر شام کلیه دانشآموزان دختر سال اول دبیرستان نواحی دوگانه
شهرستان شهرکرد میباشد .نمونهی آماری شام  951نفر از جامعه پژوهش بوده اس  .در
پژوهشهای توصیفی ،نمونهای به حجم حداق  911نفر ضروری اس

و در پژوهشهایی

از نو همسست ی حداق حجم نمونه  51نفر برای بیان چ ون ی رابطه ،و به ازای هر متغیر
پیشبین ،حداق  5نفر ضرورت دارد (دلاور9316 ،پ .)11
نمونه مورد نظر در این تحقیق به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چند مرحلهای
انتخاب شده اند .به این صورت که ابتدا از بین نواحی دوگانه یک ناحیه به صورت تصادفی
انتخاب ،سپس از بین مدارس دخترانه آن ناحیه یک مدرسه به صورت تصادفی انتخاب
شده و نهایتاً همه دانشآموزان دختر سال اول دبیرستان آن مدرسه در تحقیق شرک
کردهاند .دانشآموزان از نظر سنی بین  95تا  96سال قرار داشته و هم ی در یک دبیرستان
متوسط از نظر تحصیلی و اجتماعی درس میخوانند.
روش پژوهش
روش پژوهش در این تحقیق ،توصیفی از نو همسست ی اس  .در واقع تحقیق توصیفی
نوعی تحقیق کمی شام توصیف دقیق پدیدههای تربیتی اس  .وقتی تحقیقی با هدف

رابطه فرسودگی تحصیلی با آسیب های تحصیلی ،عملکرد تحصیلی و هوش 121 /

کشف روابط بین متغیرها با استفاده از آمارههای همسست ی جه

پیشبینی ،انجام شود به

آن تحقیق همسست ی گفته میشود (گال و همکاران9116،؛ ترجمه نصر و همکاران،
 .)9313در پژوهش حاضر پرسشنامههای تحقیق توسط مشاور مدرسه در ساع

درس

برنامهریزی تحصیلی و شغلی ،بین نمونه مورد نظر ،توزیع شد و ضمن توضیحاتی در مورد
نحوه پاسخدهی به آنها ،تکمی شد .سپس دادهها وارد نرم افزار  spss19شده و مورد
تجزیه و تحلی قرار گرف .
ابزارهای پژوهش
 -1پرسشنامه فرسودگی تحصیلی .این پرسشنامه توسط برسو ،سالانوا و شوفلی
( )2117ساخته شده اس

که سه حیطه فرسودگی تحصیلی را مورد سنجش قرار میدهدپ

خست ی هیجانی ،بدبینی نسس

به تحصی و ناکارآمدی تحصیلی .پرسشنامهی م کور

پانزده ماده دارد که با روش درجهبندی لیکرت (کاملاً مخالفپ  1و کاملاً موافقپ )5
نمرهگ اری میشود .خست ی هیجانی پنج ماده ،بدبینی چهار ماده و ناکارآمدی دارای
شش ماده میباشد .پایایی پرسشنامه را سازندگان آن از طریق آلفای کرونساخ به ترتیب
 1/12 ،1/71و  1/75برای سه حیطه فرسودگی محاسسه کردهاند .روایی پرسشنامه را نیز
محققان با روش تحلی عاملی تأییدی محاسسه کرده که همه شاخصها مطلوب گزارش
شده اس  .نعامی ( ) 9311پایایی این پرسشنامه را در بین یک نمونه ایرانی از طریق آلفای
کرونساخ به ترتیب  1/12 ،1/71و  1/75گزارش کرده اس .
پایایی پرسشنامه در پژوهش حاضر از طریق محاسسه ضریب آلفای کرونساخ برای
خست ی هیجانی ،1/71برای بدبینی تحصیلی  1/73و برای ناکارآمدی تحصیلی  1/71به
دس

آمده اس  .روایی سؤالهای پرسشنامه (همسانی درونی) نیز از طریق محاسسه
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همسست ی نمره هر سؤال با نمرهی ک در هر حیطه و نمرهی ک پرسشنامه به دس

آمده

که همهی ضرایب در سطح  1/19معنادار بودهاند .روایی سازه آزمون نیز از طریق محاسسه
ضریب همسست ی بین نمرهی ک پرسشنامه فرسودگی تحصیلی و نمره ک پرسشنامه
آسیب های تحصیلی مورد تأیید قرار گرفته که این ضریب در سطح  1/119معنادار بوده
اس .
 -2چک لیست آسیبهای تحصیلی .چک لیس

آسیبهای تحصیلی ویژه

دانشآموزان اول دبیرستان ،توسط محقق طی مراحلی ساخته شده اس .
این چک لیس

شام  931سؤال میباشد که  91طسقه از آسیبهای تحصیلی را مورد

سنجش قرار میدهد و به صورت صفر و یک نمرهگ اری میشود .این ده طسقه عسارتند ازپ
طسقه اولپ مشکلات مربو به انتخاب و تصمیمگیری تحصیلی ،طسقه دومپ مشکلات مربو
به آمادگی تحصیلی ،طسقه سومپ مشکلات مربو

به ان یزهی تحصیلی ،طسقه چهارمپ

مشکلات مربو به عادات تحصیلی ،طسقه پنجمپ مشکلات مربو به مطالعه ،طسقه ششمپ
مشکلات مربوطه به برنامهریزی تحصیلی ،طسقه هفتمپ مشکلات ذهنی و عاطفی مربو به
تحصی  ،طسقه هشتمپ مشکلات مربو به محیط و جو تحصیلی ،طسقه نهمپ مشکلات مربو
به امتحان ،طسقه دهمپ مشکلات جسمانی مربو

به تحصی  .طسقات ده گانهی م کور،

برگرفته از پژوهش عابدی ( )9315میباشد.
ویژگیهای روانسنجیپ روائی محتوائی این آزمون (در پنج مرحله تغییر سؤالات)
به تأیید پنج متخصص در زمینه مشاوره تحصیلی رسیده اس  .روائی سؤالات آزمون
(همسانی درونی) نیز از طریق همسست ی هر سؤال با نمرهی ک هر طسقه و نمرهی ک
آزمون به دس

آمده که همه سؤالات در سطح  1/15و یا  1/19معنادار بودهاند .روائی

رابطه فرسودگی تحصیلی با آسیب های تحصیلی ،عملکرد تحصیلی و هوش 131 /

سازهی آزمون از سه طریق بررسی شده اس پ  -9همسست ی نمرههای آسیبهای تحصیلی
با فرسودگی تحصیلی که همسست ی بین این دو متغیر در سطح  1/119معنادار بوده؛ -2
همسست ی آسیبهای تحصیلی با معدل که همسست ی معکوس و در سطح  1/119معنادار
بوده؛ همسست ی آسیبهای تحصیلی با هوش که همسست ی معکوس و در سطح
1/119معنادار بوده اس  .پایائی آزمون نیز در هر یک از مقیاسها از طریق محاسسه ضریب
آلفای کرونساخ ،بین  /14تا  1/14برآورد شده اس .
 -3آزمون هوشی ریون .برای ارزیابی هوش سیال از نسخهی میانی (بزرگسالان)
آزمون ماتریسهای پیشروندهی ریون استفاده شد .آزمون ماتریسهای پیشروندهی ریون
در سال  9137توسط پنرز و ریون تهیه شده اس  .نسخههای تجدیدنظر شدهی آزمون
ریون ،برای اندازهگیری هوش افراد در همهی سطوح توانایی (از کودکان  5ساله تا
بزرگسالان سرآمد (به کار میرود .این آزمون ،هم به صورت فردی و هم به صورت
گروهی قاب اجرا اس  .آزمون ریون ،دارای دو فرم متفاوت اس  .فرم  ،9137دارای 61
تصویر سیاه و سفید اس

که به سریهای  92تایی ،با درجهی دشواری فزاینده ،تقسیم

شدهاند و زمان اجرای آن  45دقیقه اس  .هر یک از شص

سؤال آزمون ریون یک نمره

دارد و به پاسخهای غلط نمرهی منفی داده نمیشود (شریفی .)9375 ،این آزمون سالهاس
برای تعیین بهرهی هوشی دانشآموزان سال اول دبیرستان در ایران مورد استفاده قرار
میگیرد و از روائی و پایائی مناسسی برخوردار اس  .رحمانی ( )9316آزمون فوق را
هنجاریابی کرده و پایایی آنرا از روش بازآزمایی  1/19گزارش نموده اس  .در پژوهش
حاضر به دلی اینکه اجرای آزمونهای زیاد میتواند نتایج را تح

تأثیر قرار دهد ،آزمون
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ریون توسط محقق اجرا نشد و با استفاده از پرونده تحصیلی دانشآموزان ،نتایج آزمون
هوشی ریون استخراج شده اس .
 -1عملکرد تحصیلی .منظور از عملکرد تحصیلی در این پژوهش معدل ترم اول سال
تحصیلی  11-11دانشآموزان دختر سال اول دبیرستان میباشد.
یافتهها
در این قسم

پس از طرح هر یک از فرضیههای پژوهش ،خلاصه نتایج تجزیه و

تحلی های آماری ارایه میشود.
فرضیه اول :بین طسقات ده انهی آسیبهای تحصیلی ،عملکرد تحصیلی و هوش
دانشآموزان دختر اول دبیرستانی شهرکرد ،با فرسودگی تحصیلی رابطه ساده و چندگانه
وجود دارد.
میان ین ،انحراف معیار و ضرایب همسست ی بین متغیرهای تحقیق در جدول شماره 9
گزارش شده اس .
همان طور که در جدول شماره  9مشاهده میشود ،تمام طسقات ده انه آسیبهای
تحصیلی با فرسودگی تحصیلی همسست ی ساده مثس

معناداری دارند .همچنین بین

فرسودگی تحصیلی و معدل و هوش همسست ی ساده معنادار معکوسی وجود دارد .به
منظور بررسی رابطه چندگانه و تسیین فرسودگی تحصیلی ،از تحلی رگرسیون به روش گام
به گام استفاده شده اس

که خلاصه نتایج آن در جدول شماره  2ارایه شده اس .

جدول  .1میانگین ،انحراف معیار و ضرایب همبستگی بین متغیرهای تحقیق

رابطه فرسودگی تحصیلی با آسیب های تحصیلی ،عملکرد تحصیلی و هوش 133 /

همان طور که در جدول شماره  9مشاهده میشود ،تمام طسقات ده انه آسیبهای
تحصیلی با فرسودگی تحصیلی همسست ی ساده مثس

معناداری دارند .همچنین بین

فرسودگی تحصیلی و معدل و هوش همسست ی ساده معنادار معکوسی وجود دارد .به
منظور بررسی رابطه چندگانه و تسیین فرسودگی تحصیلی ،از تحلی رگرسیون به روش گام
به گام استفاده شده اس

منابع

که خلاصه نتایج آن در جدول شماره  2ارایه شده اس .
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 )9ایمانی ،محسن ( .)9312آسیب شناسی مطالعه ،تهرانپ انتشارات انجمن اولیا و مربیان.
 )2باغسان ،ایران ( .)9379بررسی مشکلات تحصیلی دانشآموزان سال اول دبیرستان،
تهرانپ انتشارات انجمن اولیاء و مربیان.
 )3باکر ،بی و جرلر ،آر ( .)2114مشاوره مدرسه در قرن  ،21ترجمه ایران باغسان و همکاران،
تهرانپ انتشارات تایماز.
 )4بحرانی ،محمود (« .)9314مطالعه ان یزش تحصیلی دانشآموزان متوسطه استان فارس و عوام
همسسته با آن» ،مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز ،دوره بیس

و دوم ،شماره

چهارم.
 )5بیابان رد ،اسماعی ( .)9311روشهای پیشگیری از افت تحصیلی ،تهرانپ انتشارات
انجمن اولیاء و مربیان.
 )6شریفی ،حسن پاشا ( .)9375اصول روانسنجی و روان آزمائی ،تهرانپ انتشارات رشد.
 )7دلاور ،علی ( .)9316روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی ،تهرانپ نشر ویرایش
 )1ربیعی ،محمد (« .)9311بررسی میزان اضطراب امتحان دانشآموزان سال اول دبیرستان و تأثیر
درمانهای رفتاری و شناختی بر آن» ،پایاننامهکارشناسیارشد ،گروه مشاوره دانش اه اصفهان.
 )1ربیعی ،محمد (« .)9311بررسی میزان شیو حواس پرتی یا عدم تمرکز حواس در بین
دانشآموزان سال اول دبیرستان استان چهار محال و بختیاری» ،طرح پژوهشیسازمان آموزش
و پرورش ،شورای تحقیقات.
 )91ربیعی ،ناهید (« .)9311بررسی مشکلات تحصیلی دانشآموزان سال اول دبیرستان» ،پایان
نامه کارشناسی ،گروه مشاوره ،دانش اه آزاد شهرکرد.
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 )99رحمانی ،جهانسخش (« .)9316پایایی ،روایی و هنجاریابی آزمون ماتریسهای پیشروندهی
ریون پیشرفته در دانشجویان دانش اه آزاد اسلامی واحد خوراس ان» ،دانش و پژوهش در
روانشناسی ،34 ،صص .69-74
 )92صالحی ،محمد و عنایتی ،ترانه (« .)9317تأثیر ویژگیهای فردی و سوابق تحصیلی دانشجویان
بر حیطههای ده انه راهسردهای یادگیری و مطالعه وین اشتاین» ،دانش و پژوهش در علوم
تربیتی .برنامهریزی درسی ،دانش اه آزاد اسلامی واحد خوراس ان ،شماره  ،91صص 23 -44
 )93عابدی ،محمدرضا (« .)9315آسیب شناسی تحصیلی» ،نشریه آموزه ،وزارت آموزش و
پرورش استان اصفهان.
 )94قادری مقدم ،محمد (« .)9377بررسی میزان تأثیر آموزش درس برنامهریزی تحصیلی و شغلی
در فرایند انتخاب رشته تحصیلی» ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانش اه تربی

معلم.

 )95کرمی ،داوود (« .)9311میزان شیو اهمالکاری در دانشجویان و ارتسا آن با اضطراب و
افسردگی» ،اندیشه و رفتار ،دوره چهارم ،شماره  ،93صص .25 -34
 )96کهرازی ،فرهاد؛ آزاد فلاح ،پرویز؛ اللهیاری ،عساسعلی (« .)9312اثربخشی آموزش مهارتهای
ح مسئله در کاهش افسردگی دانش آموزان» ،مجله روانشناسی ،سال هفتم ،شماره  ،2صص
.927-942
 )97گال ،م؛ بورگ ،و .و گال ،ج ( .)9116روشهای تحقیق کمی و کیفی در علوم
تربیتی و روانشناسی ،ترجمه نصر و همکاران ،تهرانپ انتشارات دانش اه شهید بهشتی.
 )91لش ریپور ،کسری؛ بخشائی ،نور محمد و سلیمانی ،محمد جواد (« .)9315ارتسا بین اضطراب
امتحان با عملکرد تحصیلی دانشآموزان» ،مجله طبیب شرق ،سال هشتم ،شماره  ،4صص -251
253.
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،»در دانش اه

 «بررسی رابطه بین شیوه فعلی گزینش دانشجو و موفقی.)9372(  زهرا،) مجتهدی91

. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانش اه علامه طساطسائی،پایاننامه کارشناسی ارشد
. تهرانپ نشر روان سنجی، روانشناسی تمرکز.)9313( الله

 حشم،) مرتضوی زاده21

.)9371(  حسین، بهمن و شکرکن، عساس؛ نجاریان، مهناز؛ ابوالقاسمی،) مهرابیزاده29
 مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید،»«همهگیرشناسی اضطراب امتحان
.55-72  صص.2  و9  سال هفتم شماره، دوره سوم،چمران اهواز
 مجله،» «شیو افسردگی در دانشآموزان.)9319(  رسول، و روشن. محمد،) نریمانی22
.244-254  صص،3  شماره،روانشناسی
،»تجارب یادگیری و فرسودگی تحصیلی

 «رابطه بین کیفی.)9311(  عسدالزهرا،) نعامی23
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