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چكيده:
پژوهش حاضر با هدف متمایز ساختن دانشآموزان با فرسودگی تحصیلی باال و پایین از یکدیگر ،بر
اساس مؤلفههای اهمالکاری تحصیلی و احساس تنهایی ،انجام شد  .روش پژوهش حاضر از نوع ع ّلی-
مقایسهایبود.جامعةآماریشاملتمامیدانشآموزانمشغولبهتحصیلمدارسدولتیوغیردولتیشهر
اهر در سال تحصیلی  1395-1396بود که بر اساس جدول کرجسی و مورگان  332نفر از آنها با روش
نمونهگیریخوشهایانتخابشدند.برایجمعآوریدادههاازپرسشنامههایاهمالکاریتحصیلیسولمون
و راثبلوم ( ،)1989مقیاس احساس تنهایی ( )1980و سیاهة فرسودگی تحصیلی مسلش ( )2002استفاده
گردید .دادهها با استفاده از نرمافزار spss 16و آزمون آماری تجزیة تابع تشخیص مورد تجزیهوتحلیل قرار
گرفتند .یافتههای تجزیة تابع تشخیص ،منجر به یک تابع تشخیص معنادار شد که طبق آن مؤلفة آماده
کردن مقالهها دارای باالترین توان تمایز بین گروهها بود .مؤلفههای بعدی متمایزکنندة گروهها به ترتیب
آمادگیبرایامتحان،آمادهکردنتکلیفومتغیراحساستنهاییبود.همچنیننتایجتجزیةتابعتشخیص
نشان داد که اکثر دانشآموزان با فرسودگی تحصیلی پایین با باالترین درصد تشخیص ( 84/3درصد)
بهدرستی از دیگر دانشآموزان متمایز شده بودند و  80/2درصد از افراد دو گروه طبق تابع بهدستآمده
بهطور صحیح مجددا ً طبقهبندیشده بودند .نتایج این طبقهبندی مجدد نشانگر توان متغیرهای مذکور
در تمایز نهادن میان دانشآموزان دارای سطوح مختلف فرسودگی تحصیلی بود .بنابراین ،در برنامههای
آموزشی برای پیشگیری و کاهش فرســودگی تحصیلی دانشآموزان ،باید به اهمالکاری تحصیلی و
احساس تنهایی توجه ویژه داشت.
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 ïتاريخ پذيرش مقاله96/8/2 :
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مقدمه

آموزشوپـرورش یکـی از نهادهـای مهـم اجتماعـی اسـت کـه در سـطوح مختلـف در عرصـة
جامعـه مسـئولیت تعلیموتربیـت همهجانبـة افـراد را بـر عهـده دارد .ایـن نهـاد هـم بـه شـکوفایی
اسـتعدادها و افزایـش تواناییهـا و قابلیتهـای فـرد کمـک میکنـد و هـم در خدمت نظـام اجتماعی
درمیآیـد تـا از طریـق انتقـال و گاه تغییـر ارزشها و هنجارهـای اجتماعی ،جامعهپذیری نسـل آینده
را ممکـن سـازد .بنابرایـن مـی توان گفت در هر کشـور آموزشوپرورش مبنای اساسـی هر پیشـرفتی
محسـوب میشـود .نگاهـی گـذرا بـه عوامـل مؤثـر در ترقی کشـورهای پیشـرفته روشـن میسـازد که
ایـن کشـورها از آموزشوپـرورش توانمنـد و کارآمـدی برخـوردار بودهانـد و بهبـود ،پیشـرفت و
اصلاح نظـام آموزشـی را در اولویـت برنامههـای توسـعة خویـش قـرار دادهانـد (عالقهبنـد.)1395 ،
در عیـن حـال عواملـی هـم وجـود دارنـد کـه در پیشـرفت نظـام آموزشـی اختلال ایجـاد میکنند که
یکـی از آنهـا ،فرسـودگی تحصیلـی 1اسـت .فرسـودگی تحصیلـی در میـان دانشآمـوزان اشـاره بـه
احسـاس خسـتگی بـه خاطـر تقاضاهـا و الزامـات تحصیـل ،داشـتن حـس بدبینانـه ،بیعالقگـی بـه
تکالیـف درسـی و احسـاس عدمشایسـتگی بهعنـوان یـک دانشآمـوز دارد (ژانـگ ،جـان و چـم،2
 .)2007ایـن فرسـودگی همچنیـن بـا عالئمـی چـون ناتوانـی در ادامـة حضـور مسـتمر در کالسهای
درس ،مشـارکتنکردن در فعالیتهـای کالسـی ،احسـاس بیمعنایـی در فعالیتهـای درسـی،
احسـاس ناتوانـی در فراگیـری مطالـب درسـی و درنهایـت با افت تحصیلـی همراه اسـت (بالکیس،3
 .)2013فرسـودگی تحصیلـی یـک موضـوع جـدی تحصیلـی و مانعـی بـرای پیشـرفت تحصیلـی
اسـت ،زیـرا بـا افزایـش اسـترس در دانشآمـوز ،پیامدهای منفـی مانند ایجــاد احســاس درماندگی،
تحریکپذیـری ،ناامیـدی ،فقـدان انگیــزة تحصیلـی و مشـارکت در فعالیتهـای کالسـی را به همراه
مـی آورد و درنهایـت سـبب افـت عملکـرد تحصیلـی وی میگـردد (دورو ،4دورو ،بالکیـس.)2014 ،
متصدیـان تعلیموتربیـت همـواره سـعی دارنـد کـه بهتریـن شـرایط را در جهـت تسـهیل و بهبـود
فراینـد یادگیـری فراهـم آورنـد .در ایـن میـان فرسـودگی تحصیلـی یـک مشـکل جـدی و شـایع
در بیـن دانشآمـوزان و دانشـجویان بـوده و بـه علـت رابطـهای کـه بـا عملکـرد تحصیلـی و افـت
تحصیلـی ،تعهـد دانشآمـوزان بـه مدرسـه ،مشـارکت در امـور علمـی و شـوق و اشـتیاق بـه ادامـة
تحصیـل دارد ،یکـی از حـوزة مهـم پژوهشـی نظـام آموزشـی اسـت (بـراون ،مـی ،سـانچزگنزالز،
5
زوار ( )1393و یانـگ)2004( 6
کوتنیـک و فینچـام  .)2013 ،در پژوهشهـای عظیمـی ،پیـری و ّ
مشـخص شـد ،کـه فرسـودگی تحصیلـی بـا عملکـرد تحصیلـی رابطـة منفـی معنـادار دارد.
مـرور تحقیقـات انجامشـده در زمینـة فرسـودگی تحصیلـی نشـان مـی دهـد کـه یکـی از عواملـی
7
کـه میتوانـد بـا فرسـودگی تحصیلـی دانشآمـوزان ارتبـاط داشـته باشـد ،اهمـالکاری تحصیلـی
اسـت .اهمـالکاری ،تمایـل بـه تعلـل در شـروع و انجـام کارهـای مهـم و بـه تعویقانداختـن عمـدی
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انجـام یـک عمـل بـا علم بـه پیامدهای منفـی آن اسـت (کلینگسـیک .)2013 ،8همچنین اهمـالکاری،
بهعنـوان فقـدان خودتنظیمـی و تمایـل در بـه تأخیرانداختـن آنچـه بـرای رسـیدن بـه یـک هـدف
ضـروری اسـت ،توصیـف میشـود (راکـس و دون .)2010 ،9اهمـالکاری تحصیلی نیـز ،متداولترین
نـوع اهمـالکاری در بیـن دانشآمـوزان و یکـی از بحثهـای مهمـی اسـت کـه در سـالهای اخیـر
موردتوجـه بسـیاری از پژوهشـگران قـرار گرفتـه اسـت (مولـن .)2014 ،10از اهمـالکاری تحصیلـی
بهعنـوان یـک عـادت بدرفتـاری یـاد شـده اسـت کـه بسـیاری از فراگیـران در عملکـرد تحصیلـی بـا
آن مواجهـه هسـتند .ایـن نـوع اهمـالکاری در آمادهسـازی شـخص بـرای امتحـان ،انجـام تکالیـف
و حضـور در جلسـات و انجـام تکالیـف مشـخص میشـود (زو 11و همـکاران .)2016 ،بـا افزایـش
اسـترس و پیامدهـای منفی در زندگـی تحصیلی دانشآموزان و دانشـجویان ،اهمالکاری مانعی برای
موفقیـت تحصیلـی اسـت و کمیت و کیفیـت یادگیری را کاهش میدهد (هن و گوروسـیت.)2014 ،12
همچنین ،اهمالکاری تحصیلی پیامدهای منفی درونی همچون سـطوحی از افسـردگی ،اضطراب
و اسـترس و پیامدهـای منفـی بیرونـی همچـون شکسـت و نارضایتـی تحصیلـی را بـرای دانشآمـوز
ِ
آموزان اهمـالکار با
بـه دنبـال دارد (سـیرویز .)2014 ،13بـر ایـن اسـاس درصـد قابلتوجهـی از دانش
عملکـرد ضعیـف تحصیلـی (کیـم و سـئو ،)2015 ،14افسـردگی و اضطـراب (اسـتیل 15و کلینگسـیک،
 ،)2016دشـواری در پیگیـری برنامههـا (الی )1986 ،و افزایـش مشـکالت سلامتی مواجـه هسـتند
(سـیرویز و توسـتی .)2012 ،16اهمـالکاری از جملـه مسـائل خیلـی رایـج میـان دانشآمـوزان اسـت
تحصیلـی مشـکلآفرین در میـان دانشآمـوزان حداقل
بهطوریکـه در تحقیقـات ،شـیوع اهمـالکاری
ِ
 70تـا  90درصـد و اهمـالکاری حـاد  23تـا  30درصـد تخمیـن زده شـده اسـت (اردیـن.)2009 ،17
بهطورکلـی پژوهشهـای انجامشـده نشـان میدهـد کـه افـراد اهمـالکار ،انگیـزة موفقیـت
کمتـری دارنـد (هـاول و واتسـون 2007 ،18و بالکیـس .)2013 ،علاوه بـر ایـن ،تحقیقـات گذشـته
رابطـة معنـاداری بیـن اهمـالکاری تحصیلـی بـا فرسـودگی تحصیلی نشـان دادهانـد؛ به ایـن معنی که
دانشآمـوزان اهمـالکار از فرسـودگی تحصیلـی بیشـتری نسـبت بـه دانشآموزانـی کـه اهمـالکاری
تحصیلـی کمتـری دارنـد ،برخوردارنـد (صیف ،رسـتگار ،ارشـادی و مظلومیان1395 ،؛ دشـتبزرگی،
1395؛ احقـر و سـرابی1394 ،؛ دادور1393 ،؛ آق آتابـای1393 ،؛ گل محمدیـان و سـعیدیان1393 ،
و بالکیـس .)2013 ،مقدسـی ( )1391نیـز در پژوهـش خـود نشـان داد کـه دانشـجویان را میتـوان
ازلحـاظ جهتگیـری هـدف تسلط-گرایشـی و حمایـت اجتماعـی ادراکشـده از سـوی خانـواده
و دوسـتان و ناکارآمـدی تحصیلـی در دو خوشـة فرسـودگی تحصیلـی بـاال و پاییـن قـرار داد.
علاوه بـر اهمـالکاری تحصیلـی یکـی دیگر از عواملـی که ممکن اسـت در فرسـودگی تحصیلی
دانشآمـوزان نقـش داشـته باشـد ولـی کمتـر به آن پرداختهشـده ،احسـاس تنهایی 19اسـت .احسـاس
تنهایـی پاسـخی پیچیـده و عمدت ًا ناخوشـایند بـه انزوا یا کمبود همصحبتی اسـت .این پاسـخ معمو ًال
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شـامل احسـاس اضطراب از کمبود ارتباط و اشـتراک با دیگران اسـت که از گذشـته شـروع شـده و
تـا بـه آینـده ادامـه خواهـد داشـت .البتـه این احسـاس ممکـن اسـت زمانی که فـرد در اطـراف خود
افـرادی را دارد نیـز وجـود داشـته باشـد (بولـگا ،موسـیتو ،مورگـی و پونـس .)2008 ،20نخسـتین بار،
ویـس ( )1973احسـاس تنهایـی را بـا دو ویژگـی تنهایـی هیجانـی و تنهایـی اجتماعـی معرفـی کـرد.
تنهایـی هیجانـی بـر تعداد نامناسـب یـا فقدان دلبسـتگیهای خانوادگـی ،دوسـتانه و ارتباطی داللت
دارد ،درحالیکـه تنهایـی اجتماعـی بهوسـیلة فقـدان شـبکههای اجتماعی در دسـترس ایجاد میشـود
کـه از طریـق آن شـخص ،عضـوی از یـک گـروه از دوسـتانی اسـت کـه باهـم عالیـق و فعالیتهـای
مشـترک دارنـد ولـی احسـاس تنهایـی میکند؛ و این احسـاس تنهایی به احساسـات در حاشـیهبودن،
مالمتشـدن یـا بیهدفـی منجـر میشـود ( ِد جانـگ گایرولـد ،ون تیلبـرگ و دیکسـترا.)2016 ،21
بسـیاری از محققـان احسـاس تنهایـی را یـک تجربـة ذهنـی ناخوشـایند میداننـد کـه در نتیجـة آن،
بیـن روابـط اجتماعـی مـورد انتظار فـرد و وضعیت کنونـی او تفاوت ایجاد میشـود (بـاکال اوغلو،22
 .)2010ایـن تجربـه بیشـتر در دوران بلوغ شـایع اسـت و ضمن اینکه ثابتشـده اسـت کـه نوجوانان
در کنـار آمـدن و هماهنـگ شـدن بـا تعـدادی از چالشهـا و درگیریهـای زندگیشـان بـا ایـن حـس
مواجـه میشـوند .تنهایـی در نوجوانـان نیـز نشـاندهندة نارسـایی و ضعـف ارتباطهـای بینفـردی با
همسـاالن اسـت کـه بـه نارضایتـی از روابـط اجتماعـی بـا دیگـر نوجوانان منجـر میگـردد (دان ،دان
و بیـدوزا.)2007 ،23
بـرای بسـیاری از نوجوانـان تنهایـی ناشـی از مشـکالت مربـوط به مدرسـه ،خانواده ،دوسـتان و
همسـاالن میتوانـد بـه مشــکالت جدیتـری نظیـر افسـردگی ،اندیشـة خودکشـی و خشـونت منجر
شـود (کوئینگ 24و همکاران ،1994 ،به نقل از نجفی ،دهشـیری ،شـیخی و دبیری .)1390 ،احســاس
تنهــایی شـاخصی اسـت از ادراکات دانشآمـوزان از آشـفتگی و نارضایتـی در گـروه همسـاالن خود
و احتمـال مـیرود کـه ایـن احساسـات بهطـور مسـتقیم یا غیرمســتقیم بــا توانایـی دانشآمـوزان در
اجرای برنامههای تحصــیلی تــداخل ایجــاد کنــد .در نتیجه ممکــن اســت دانشآموز بهقدری بــا
ایــن احساسـات تنهایـی مشـغولیت فکـری پیـدا کنـد کـه حتـی قـادر به تمرکز بــر انجــام تکــالیف
حیطــة تحصیلـی خـود نباشـد .از طرفـی دانشآموزانـی کـه احسـاس تنهایـی میکنند ،بـه دلیل نقص
در مهارتهـای اجتماعـی ،ممکـن اسـت در ایجـاد و حفـظ روابـط رضایتمند خود مشـکل پیدا کنند
و فرصتهـای یــادگیری دوطرفـه را نیـز بهتدریـج از دســت بدهنــد و در حیطههـای تحصیلـی نیـز
عملکـرد خوبـی نداشـته باشـند (نجفـی و همـکاران .)1390 ،در پژوهشهـای اسـتولیکر ،برایـس،
الفرنیـر و کاتریـن )2015( 25و لیـن و هـووان ،)2012( 26نیـز مشـخص شـد کـه احسـاس تنهایـی بـا
فرسـودگی تحصیلـی رابطـة مثبت معنـادار دارد.
در مجمـوع ،مـرور مـا در مطالعات پیشـین در حوزة فرسـودگی تحصیلی نشـان داد ،که پژوهشـی
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کـه تمایزگـذاری دانشآمـوزان با فرسـودگی تحصیلی باال و پایین را بر اسـاس اهمـالکاری تحصیلی
و احسـاس تنهایـی ،بررسـی کنـد یافـت نمیشـود .همچنیـن ،پژوهشهـای اندکـی وجـود داشـت که
ارتبـاط اهمـالکاری تحصیلـی و احسـاس تنهایـی را بـا فرسـودگی تحصیلـی دانشآمـوزان بررسـی
کـرده باشـند .بنابرایـن نیـاز بـه پژوهشهـای بیشـتری در ایـن زمینـه احسـاس میشـود .از طرفـی
پژوهشهـای قبلـی عمدتـ ًا از روشهـای همبسـتگی اسـتفاده کـرده بودند کـه مبتنی بر تحلیـل روابط
بین متغیرهاسـت .در پژوهش حاضر نیز از روش تحلیل تشـخیصی اسـتفاده شـد که مبتنی بر تحلیل
فـرد اسـت و بهدسـتآوردن گروههـای مختلـف از افراد بر اسـاس چندیـن متغیر را فراهم میسـازد.
همچنیـن تحلیـل تشـخیصی میـزان تأییـد گروهبنـدی اولیـه بر اسـاس متغیرهـا را ممکن میسـازد .از
دیـدگاه علمـی نیـز تمایـز دانشآمـوزان بـا فرسـودگی تحصیلـی بـاال و پاییـن بر اسـاس اهمـالکاری
تحصیلـی و احسـاس تنهایـی میتوانـد بـه طراحـی برنامههای مداخالتـی علمی در آنهـا کمک کند.
همچنیـن ،بـا توجـه به اینکه فرسـودگی تحصیلی رابطة دانشآموزان را با مدارس و شـوق و اشـتیاق
آنهـا بـرای ادامـه تحصیـل را تحت تأثیـر قرارمی دهد و به دلیـل اهمیت موضوع یادگیـری و تأثیری
کـه اهمـالکاری تحصیلـی و احسـاس تنهایـی در بـروز فرسـودگی تحصیلـی میتوانـد داشـته باشـد،
بایـد عواملـی را کـه باعـث بـروز فرسـودگی تحصیلـی در دانشآمـوزان میشـود ،شناسـایی و کنتـرل
نمـود .در ایـن پژوهـش بـا آگاهـی از نتایـج پژوهشهایـی از این قبیــل ،ابعاد بیشـتری از فرسـودگی
تحصیلـی دانشآمـوزان را مـورد کنـکاش قـرار میدهیـم .بنابرایـن هـدف پژوهـش حاضـر پاسـخ به
ایـن سـؤال اسـت کـه :آیـا مؤلفههـای اهمـالکاری تحصیلـی و احسـاس تنهایـی تـوان تمایزگـذاری
ِ
آمـوزان بـا فرسـودگی تحصیلـی بـاال و پاییـن را دارند؟
میـان دانش
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روش پژوهش

روش پژوهـش :پژوهـش حاضـر ازلحـاظ هـدف در دسـتة تحقیقـات بنیـادی و ازلحـاظ نحـوة
گــردآوری اطالعــات جـزو پژوهشهـای علّـی -مقایسـهای اسـت.
جامعـه ،نمونـه و روش نمونهگیـری :جامعـة آمـاری موردنظـر ایـن پــژوهش ،شــامل کلیــة
دانشآمـوزان دختـر و پسـر دورة متوسـطه دوم شـهر اهـر در سـال تحصیلـی  1395-96بـود کـه طبق
آخریـن آمـار اداره کل آموزشوپـرورش اهـر ،تعـداد آنهـا  2141نفـر بـود .جهـت انتخـاب گـروه
نمونــه بــا اسـتفاده از جدول کرجسـی و مورگان 27و به روش نمونهگیری خوشـهای  332دانشآموز
بهعنوان نمونــه انتخــاب شـدند.

ابزار جمعآوری اطالعات

مقیاس اهمالکاری تحصیلی سولمون و راثبلوم  :مقیاس اهمالکاری تحصیلی در سال 1984
توســط ســولمون و راثبلوم ساخته شد .این مقیاس شامل  27گویه اســت که سه مؤلفه را موردبررسی
28

29
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قرار میدهد :مؤلفة اول ،آماده کردن تکالیف؛ که شــامل  8سؤال است ،مؤلفة دوم ،آمادگی برای امتحان
که شــامل  11گویه است و مؤلفة ســوم ،آماده کردن مقالهها که شامل  8گویه است .نحوة پاسخدهی به
گویهها به این صورت اســت که پاســخدهندگان میزان موافقت خود را با هــر گویه با انتخاب یکی از
گزینههای «بهندرت»« ،بعضیاوقات»« ،اکثر اوقات» ،و «همیشــه» نشــان میدهند .به گزینة بهندرت
نمــرة  ،1بعضیاوقــات نمــرة  ،2اکثر اوقات نمرة  3و همیشــه نمرة  4تعلق میگیــرد .همچنین در این
مقیاس گویههای  21-16-15-11-6-4-2بهصورت معکوس نمرهگذاری میشوند .در پژوهش جوکار
و دالورپــور ( )1386روایی این مقیاس به روش تحلیل عاملی مورد بررســی قرار گرفت .نتایج تحلیل
عاملــی بــه روش مؤلفههای اصلی بیانگر وجــود یک عامل کلی در این مقیاس بــود که  37/32درصد
واریانس کل را تبیین میکرد .همچنین همبستگی گویهها با نمرة کل پرسشنامه در سطحی مطلوب و
معنــادار بود .پایایی مقیاس حاضر در پژوهش نیکبخــت و همکاران ( )1393با ضریب آلفای کرونباخ
برابر  0/86به دســت آمد .در پژوهش حاضر نیز ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس  0/83محاسبه
گردید که نشاندهندة پایایی در سطح مورد قبولی میباشد.

مقیاس احساس تنهایی :)UCLA( 30مقیاس احساس تنهایی را راسل ،پیلوا و کوترونا 31در سال
 1980ســاختند .که شــامل  20سؤال و بهصورت  4گزینهای 10 ،جملة منفی و  10جملة مثبت است.
در این مقیاس هرگز امتیاز ( ،)1بهندرت امتیاز ( ،)2گاهی امتیاز ( )3و همیشــه امتیاز ( )4دارد .ولی
امتیاز ســؤاالت  1،5،6،9،10،15،16،19،20برعکس است .یعنی هرگز ( ،)4بهندرت ( ،)3گاهی ( )2و
همیشه امتیاز ( )1را دارد .دامنة نمرهها بین ( 20حداقل) و ( 80حداکثر) است .بنابراین میانگین نمره
 50اســت .نمرة باالتر از میانگین بیانگر شدت بیشتر تنهایی است .پایایی این آزمون در نسخة جدید
تجدیدنظرشدة  0/78گزارش شد .این مقیاس توسط شکر کن و میردریکوند ترجمه و پس از اجرای
مقدماتی و اصالحات به کار گرفته شــد (نادری ،حقشــناس .)1388 ،در پژوهش پاشــا و اسماعیلی
( )1386ضریب روایی مالکی همزمان این مقیاس از طریق همبســتگی با پرسشنامة اضطراب 0/64
به دســت آمد که در ســطح  p >0/001معنادار بود .پایایی آزمون نیز به روش بازآزمایی توسط راسل
( 0/89 )1996گزارششــده اســت .همچنین ضریب پایایی این مقیاس با اســتفاده از روش دونیمه
کردن و اســتفاده از روش بازآزمایی به ترتیب  0/83و  0/91در جمعیت ایرانی گزارششــده اســت
(علیآبــادی ،1392 ،به نقل از ترخان .)1395 ،در پژوهش حاضر نیز ضریب آلفای کرونباخ برای کل
مقیاس  0/91به دست آمد.
ســیاهة فرسودگی تحصیلی 32مســلش( :MBI(SSســیاهة فرســودگی تحصیلی مسلش توسط
اســکافلی 33و همکاران در ســال  ۲۰۰۲ساخته شد .این ســیاهه دارای  ۱۵گویه است که در یک طیف
لیکرت  ۷درجهای از هرگز تا همیشــه نمرهگذاری میشــود .در این ســیاهه درنهایت سه زیرمقیاس به
دست میآید که عبارتاند از :خستگی هیجانی یا تحصیلی ( ۵گویه) ،بدبینی ( ۴گویه) و فقدان کارایی یا
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ناکارآمدی ( ۶گویه) .ضریب روایی مالکی همزمان این سیاهه با پرسشنامة اشتیاق تحصیلی و مقیاس
محققساختة موفقیت تحصیلی تأییدکنندة روایی مطلوب این مقیاس بود (اسکافلی و همکاران.)2002 ،
پایایی این ســیاهه را ســازندگان آن به ترتیب  0/75 ،0/82 ،0/70برای ســه حیطة فرسودگی تحصیلی
محاســبه کردهاند .در پژوهش عزیــزی ابرقویی ( )1389نیز ضریب آلفای کرونباخ محاسبهشــدة برای
کل ســیاهه عدد  0/85و برای حیطههای خســتگی هیجانی ،بدبینی و ناکارآمدی درسی به ترتیب اعداد
 0/66 ،0/82 ،0/77به دست آمد .همچنین در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ محاسبهشده برای
کل سیاهه  0/87و برای حیطههای خستگی هیجانی ،بدبینی و ناکارآمدی درسی به ترتیب ،0/78 ،0/75
 0/75به دست آمد.
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روش اجــرا :بعد از آمادهســازی ابزارهای جمــعآوری اطالعات ،مجوز جمــعآوری دادهها از
معاونت پژوهشــی اداره کل آموزشوپرورش شهرســتان اهر اخذ شــد .ســپس فهرستی از مدارس
دخترانه و پســرانه دورة متوســطه دوم شــهر اهر انتخاب شــد و  4مدرســه ( 2مدرســه پسرانه و 2
مدرسه دخترانه) بهصورت تصادفی انتخاب شدند که درنهایت از هر مدرسة انتخابشده چند کالس
بهصورت تصادفی انتخاب شــد و کل دانشآموزان هر کالس بهعنوان نمونه انتخاب گردیدند .پیش
از توزیع پرســشنامهها ،برای جلب همکاری دانشآموزان ایــن کالسها توضیحات الزم در مورد
هدف و اهمیت پژوهش به آنها داده شــد و از آنها درخواســت گردید که به تمام ســؤاالت بهدقت
پاســخ دهند ،ســپس بین دانشآموزان توزیع شــد .پس از جمعآوری ،از این تعــداد  332نفر نمونه
انتخابشــده با اســتفاده از نرمافزار  spssنسخه  16و بر اســاس نمرات فرسودگی تحصیلی108 ،
نفر بهعنوان دانشآموزان با فرســودگی تحصیلی پایین (با نمرات زیر چارک اول نمرات فرســودگی
تحصیلی) و  149نفر دانشآموزان با فرســودگی تحصیلی باال (با نمرات باالتر از چارک سوم نمرات
فرسودگی تحصیلی) تشخیص داده شدند و درنهایت تحلیلها بر روی این  257نفر انجام شد .برای
تجزیهوتحلیل دادهها از آزمون آماری تجزیة تابع تشخیص استفاده گردید.

یافته ها

قبل از تحلیل تجزیة تابع تشــخیص ،ابتدا مفروضههای آن موردبررســی قرار گرفت .نتایج بررســی
نرمال بودن با اســتفاده از نمودار هیســتوگرام و آزمون کلموگرف -اسمیرنوف نشان داد که نمرات هر سه
متغیر پژوهش دارای توزیع نرمال بودند .همچنین بررســی دادههای پرت چندمتغیره با استفاده از فاصله
ماهاالنوبیس نشان داد که هشت دادة پرت واقعی وجود داشت که قبل از انجام تحلیل تشخیصی حذف
شدند .بررسی همگنی ماتریس واریانس -کواریانس با استفاده از آزمون ام باکس نیز ،نشان داد که یکسانی
ماتریس واریانس -کوواریانس بهخوبی رعایت شــده بود (آمارهام باکــس=.)P<0/05 ،F=9/47 ،65/90
همچنین بررسی ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون و شاخصهای  VIF=1/19و شاخص تحمل= 0/83
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نشان داد که بین متغیرهای پیشبین همبستگیهای بزرگی وجود نداشت و هم خطی جدی مشهود نبود.

آموزان با فرســودگی تحصیلی باال و پایین و نتایج
جدول .1میانگین و انحراف معیار متغیرهای پیشبین برای دو گروه از دانش
ِ
آزمون  ANOVAبرای بررسی معناداری تفاوت بین دو گروه

متغیرهای
پیشبین

دانشآموزان با
دانشآموزان با
فرسودگی تحصیلی باال فرسودگی تحصیلی پایین
تعداد108 :
تعداد149 :
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

سطح
معناداری

آماره
F

آماده کردن تکلیف

21/73

4/23

16/93

3/98

84/61

0/001

آمادگی برای امتحان

25/38

6/48

18/51

3/46

100/24

0/001

آماده کردن مقالهها

22/25

4/59

16/50

3/46

119/49

0/001

احساس تنهایی

45/14

12/49

33/37

8/91

69/84

0/001

در جدول  1میانگین و انحراف معیار متغیرهای پیشبین برای دو گروه از دانشآموزان با فرســودگی
تحصیلی باال و پایین و نتایج آزمون  ANOVAبرای بررســی معناداری تفاوت بین دو گروه ارائه شــده
اســت .همانطور که مشاهده میشــود بین دو گروه ازلحاظ مؤلفههای اهمالکاری تحصیلی و احساس
تنهایی تفاوت معنادار آماری وجود دارد.
برای تمایز دو گروه دانشآموزان با فرسودگی تحصیلی باال و پایین بر اساس متغیرهای پیشبین ،از یک
تجزیة تابع تشخیص به روش همزمان استفاده شد .در تحلیل حاضر به علت بودن دو گروه از آزمودنیها
یک تابع تشخیص به دست آمد.
جدول .2خالصه توابع تشخیصی کانونی

تعداد تابع

مقادیر ویژه

درصد از واریانس کل

همبستگی کانونیک

1

0/73

100

0/65

در جدول  2خالصه توابع تشــخیصی کانونی ارائه شــده است .با توجه به نتایج ،یک تابع تشخیصی
کانونی شناسایی شد که این تابع  100درصد از کل واریانس را تبیین مینماید.
جدول .3نتایج آزمون المبدای ویکلز برای بررســی تمایز دو گروه از دانشآموزان با فرسودگی تحصیلی باال و پایین بر اساس
مؤلفههای اهمالکاری تحصیلی و احساس تنهایی

تعداد تابع تشخیص
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المبدای ویلکز

مجذور کای

درجه آزادی

سطح معناداری

1

0/58

4

138/39

0/001
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در جدول  3نتایج آزمون المبدای ویکلز برای بررســی تمایز دو گروه از دانشآموزان با فرســودگی
تحصیلی باال و پایین بر اساس مؤلفههای اهمالکاری تحصیلی و احساس تنهایی ارائه شده است .مقدار
المبدای ویلکز برابر  0/58و مجذور کای برابر  138/39اســت که نشــان میدهد که بهطور معناداری توان
تمایز بین گروهها وجود دارد.
جدول  .4همبستگی درونگروهی تجمعی بین متغیرهای پیشبین ،ضرایب استاندار شده و ضرایب استاندارد نشده

ضرایب استانداردشده

ضرایب استاندارد نشده

متغیرهای پیشبین همبستگی درونگروهی تجمعی
آماده کردن تکلیف

0/67

0/29

0/07

آمادگی برای امتحان

0/73

0/33

0/06

آماده کردن مقالهها

0/80

0/39

0/09

احساس تنهایی

0/61

0/41

0/03

در جدول  ،4میزان همبســتگی درونگروهی تجمعی بین متغیرهای پیشبین ،ضرایب استاندارشده و
ضرایب استانداردنشــده درج شده است .بر اساس وزنهای بهدستآمده مؤلفة آماده کردن مقالهها دارای
باالترین توان تمایز بین گروهها است .مؤلفههای بعدی متمایزکنندة گروهها به ترتیب آمادگی برای امتحان،
آماده کردن تکلیف و متغیر احساس تنهایی است.
همچنین نتایج طبقهبندی دانشآموزان در دو گروه دانشآموزان با فرسودگی تحصیلی باال و پایین بر
اساس تابع تشخیص نشان داد که  91نفر ( 84/3درصد) دانشآموزان با فرسودگی تحصیلی پایین و 115
( 77/2درصد) دانشآموزان با فرســودگی تحصیلی باال بهطور صحیح تشــخیص داده شدهاند .همچنین
دانشآموزان با فرسودگی تحصیلی پایین با باالترین درصد تشخیص ( 84/3درصد) نشان داد که اکثر این
دانشآموزان بهدرســتی از دیگر دانشآموزان متمایز شــدهاند .نتایج این طبقهبندی مجدد ( 80/2درصد)
نشانگر توان مؤلفههای مذکور در تمایز میان دانشآموزان دارای سطوح مختلف فرسودگی تحصیلی بود.

بحث و نتیجهگیری
بـا توجـه بـه اهمیـت نقـش اهمـالکاری تحصیلـی و احسـاس تنهایـی در بروز
فرسـودگی تحصیلـی دانشآمـوزان ،پژوهـش حاضـر باهـدف تمایـز نهـادن میـان
شمارةë 66
سال هفدهم ë
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دانشآمـوزان بـا فرسـودگی تحصیلـی بـاال و فرسـودگی تحصیلـی پاییـن بر اسـاس
مؤلفههـای اهمـالکاری تحصیلـی و احسـاس تنهایی صورت گرفت .یافتهها نشـان
داد کـه طبـق تابـع بهدسـتآمده مؤلفـة آمـاده کـردن مقالههـا دارای باالتریـن تـوان
تمایزنهـادن بیـن گروههـا بـود و مؤلفههـای بعـدی متمایزکننـدة گروههـا بـه ترتیـب
آمادگـی بـرای امتحـان ،آماده کردن تکلیف و متغیر احسـاس تنهایی بودند .همچنین
نتایـج تجزیـة تابع تشـخیص نشـان داد که اکثـر دانشآموزان با فرسـودگی تحصیلی
پاییـن بـا باالتریـن درصـد تشـخیص بهدرسـتی از دیگـر دانشآمـوزان متمایز شـده
بودنـد .یافتههـای حاضـر در ارتبـاط بـا نقـش مؤلفههـای اهمـالکاری تحصیلـی
34
بهنوعـی بـا مبانـی نظـری و تجربـی ایـن حـوزه هماهنگ اسـت .بـه نظر اسـچراو
و همـکاران ( )2007اهمـالکاری باعـث میشـود دانشآمـوزان و دانشـجویان یـا
ً
اصلا مقالههـای پژوهشـی خـود را تحویـل ندهنـد و یـا اگـر تحویـل مـی دهنـد
کارشـان دارای کیفیـت بسـیار پاییـن باشـد .دانشآموزانـی کـه عمـداً اهمـالکاری
میکننـد ،احسـاس میکننـد کـه تحـت فشـاری کـه در دقایـق آخـر بـه آنهـا وارد
میشـود بهتـر و مؤثرتـر کار میکننـد و آنهـا را یـک روش کارآمـد بـرای یادگیـری
مطالـب میداننـد و بـه توانایـی خـود در انجـام تکالیـف در زمـان کـم افتخـار
میکننـد ،امـا نهتنهـا بـه دلیـل اهمـالکاری کیفیـت کار آنهـا پاییـن میآیـد بلکـه
از طریـق فشـار روانـی و اضطرابـی کـه بـه آنهـا وارد میشـود سلامت روانـی و
جسمانیشـان نیـز بـه خطـر میافتد .همچنیـن ،دانشآمـوزان یا دانشـجویانی که در
امـور تحصیلـی خـود اهمـالکاری میکننـد هـم پیامدهـای روانی ماننـد عزتنفس
پاییـن ،اضطـراب ،احسـاس گنـاه ،افسـردگی ،و هـم پیامدهـای تحصیلـی ازجملـه
نمرههـای پاییـن دورههـای آموزشـی از دسـت دادن ضرباالجـل بـرای تکالیـف
ارائهشـده ،انصرافهـای دورهای ،تقلـب و حتـی شکسـتهای بزرگـی را در کار،
دانشـگاه ،خانـه یـا در روابـط تجربه خواهند کرد (هاول ،واتسـون ،پـاول و بورو،35
.)2006
در همیـن زمینـه نتایـج پژوهشهـای دشـت بزرگی ( )1395و صیف ،رسـتگار،
ارشـادی و مظلومیـان ( )1395نشـان داد کـه مؤلفههـای اهمـالکاری تحصیلـی
همبسـتگی باالیـی بـا فرسـودگی تحصیلـی دارد .در پژوهـش حاضر نیـز مؤلفههای
اهمالکاری تحصیلی سـهم بیشـتری در تمایزگذاری بین دانشآموزان با فرسـودگی
تحصیلـی بـاال و پاییـن داشـتند .همچنیـن ایـن بخـش از یافتههای پژوهـش حاضر
بهنوعی با پژوهشهای احقر و سـرابی ()1394؛ دادور ()1393؛ مقدسـی ()1391؛
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آق آتابـای ()1393؛ گل محمدیـان و سـعیدیان ()1393؛ بالکیس ( )2013همخوانی
دارد؛ چراکـه در ایـن پژوهشهـا نیـز ،اهمیـت و ارتبـاط اهمـالکاری تحصیلـی
36
بـا فرسـودگی تحصیلـی مشـخص شـده اسـت .بایـد اضافـه کنیـم کـه ،انووبوزیـه
( )2004عقیـده دارد کـه اغلـب دانشآمـوزان تـا حـدی در انجـام برخـی تکالیـف
آموزشـی اهمـالکاری میکننـد کـه ایـن امر باعـث احسـاس ناکارآمـدی و عملکرد
آموزشـی ضعیـف آنهـا میشـود .دانشآمـوزان اهمـالکار در زمـان امتحــان نیـز
استرس و اضــطراب شــدیدی را تجربــه میکنند .این استرس و اضطراب شدید
و دیگـر پیامدهـای منفی اهمـالکاری انجامشـده ،به دانشآموزان فشـارهای روانی
و هیجانـی بیشـتری را در آینـده تحمیـل میکنـد کـه بهتدریـج باعـث بـه وجـود
آمـدن عالئـم فرسـودگی تحصیلـی ماننـد خسـتگی هیجانـی بیشازحـد ،احسـاس
شایسـتگی و کارآمـدی پاییـن و احسـاس پاییـن کسـب موفقیـت در امـور تحصیلی
و  ...در آنـان خواهـد شـد و زمینههـای افـت عملکـرد تحصیلـی آنهـا را بهتدریـج
فراهـم خواهـد سـاخت .بنابرایـن میتوان گفـت کـه دانشآموزانی کـه اهمالکاری
باالیـی دارنـد ،فرسـودگی باالیـی نیز خواهند داشـت.
همانگونـه کـه ً
قبلا اشـاره شـد یافتههـای دیگـ ِر ایـن پژوهـش نشـان داد
کـه احسـاس تنهایـی نیـز تـوان تمایزگـذاری بیـن دانشآمـوزان بـا فرسـودگی
تحصیلـی بـاال و پاییـن را دارد .ایـن یافتـه اهمیـت نقـش احسـاس تنهایـی در بروز
فرسـودگی تحصیلـی دانشآمـوزان را روشـن میسـازد .یافتـة حاضـر نیـز بهنوعـی
بـا پژوهشهـای اسـتولیکر ،برایـس ،الفرنیـر و کاتریـن ( )2015و لیـن و هـووان
( )2012که نشـاندهندة رابطة مثبت احسـاس تنهایی با فرسـودگی تحصیلی بودند،
همخوانـی دارد .بـر اسـاس مبانـی نظـری ،زمانـی کـه افـراد دچـار ایـن احسـاس
تنهایـی میشـوند ،امیدوارنـد که این احسـاس خودبهخـود از بین بـرود ،درحالیکه
نهتنهـا ایـن احسـاس از بیـن نمـیرود بلکـه فـرد بـا آن بیشـتر درگیـر شـده و در
احساسـات مربـوط بـه آن غـرق میشـود و بهگونـهای بـه ایـن احسـاس خوشـامد
میگویـد ،لـذا پیامدهـای منفـی متعـددی بـرای او ایجـاد میشـود؛ ازجمله :مشـکل
در پذیرفتـن خطرهـای اجتماعـی ،مشـکل در ابراز وجـود ،بدبینی ،بدگمانی نسـبت
بـه دیگـران ،درگیریهـای اجتماعـی ،ارزیابـی منفـی از خـود و دیگـران ،نگرانی به
طـرد شـدن از جانـب دیگـران و اغلـب در دانشآمـوزان و دانشـجویان بهصـورت
احسـاس افسـردگی و اضطـراب دیـده میشـود (کونتیلا و واورس.)2009 ،37
احسـاس تنهایـی در نوجوانان موجـب افزایش تنیدگی و اضطـراب ،کمرویی،
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افسـردگی ،کاهـش اعتمادبهنفـس ،انجـام رفتارهای پرخطر مانند سـیگار کشـیدن و
اسـتفاده از مـواد مخـدر ،گریـز از مدرسـه ،اعتیـاد بـه الکل شـده و خطر خودکشـی
را در آنـان افزایـش میدهـد (تجویـدی ،ضیغمـی محمـدی .)1391 ،در ایـن زمینـه
مطالعـات اسـکینکا ،ون دالمـن ،بوسـارته و اسـوان )2012( 38نیـز نشـان داد کـه
احسـاس تنهایـی در دوران کودکـی ،سلامت هیجانی پایینـی را در دوران نوجوانی
موجب میشـود.
دانشآموزانـی کـه احسـاس تنهایـی باالیـی دارنـد بـا هجـوم احساسـات منفی
روبـهرو میشـوند ،عزتنفـس پایینـی دارنـد و بهویـژه نسـبت بـه تواناییهـای
خـود تردیـد میکننـد و در رفتارهـای بینفـردی ،حالتهـای مثـل خجالـت،
شـرم ،جسـارت نداشـتن ،خطرپذیـری کـم و درونگرایـی از خـود نشـان میدهنـد
(بوسـایرت ،کوپلیـن ،پیـل و پتـری .)2012 ،39ایـن پیامدهـای منفـی و فشـارهای
روانـی بهنوبـة خـود احسـاس تنهایـی را در آنـان پایـدار میسـازد و آنان را دلسـرد
میکنـد و میـل و انگیـزهای بـرای رویارویـی بـا موقعیتهـا و افـراد جدیـد در آنان
باقـی نمیگـذارد .بـا تداوم این احسـاس ،بهتدریج نشـانههای افسـردگی ،خسـتگی
هیجانـی بیشازحـد ،ناامیـدی و فرسـودگی تحصیلـی در دانشآموز نمایان میشـود
و درنهایـت زمینـة افـت عملکـرد تحصیلـی وی را فراهـم خواهـد سـاخت .بر این
اسـاس میتـوان گفـت کـه دانشآموزانـی که تنهایـی بیشـتری را احسـاس میکنند،
فرسـودگی تحصیلـی بیشـتری نیـز خواهند داشـت.
درمجمـوع نتایـج پژوهـش حاضـر نشـان داد کـه میتـوان دانشآمـوزان بـا
فرسـودگی تحصیلـی بـاال و دانشآمـوزان بـا فرسـودگی تحصیلـی پاییـن را بـر
اسـاس مؤلفههـای اهمـالکاری تحصیلـی و احسـاس تنهایـی از یکدیگـر متمایـز
کـرد .بـا توجـه به اینکـه اهمـالکاری تحصیلی و احسـاس تنهایـی از عوامل مهمی
هسـتند کـه میتواننـد در فرسـودگی تحصیلـی دانشآمـوزان نقـش داشـته باشـند
و ازآنجاکـه فرسـودگی تحصیلـی نقـش مهمـی در عملکـرد و پیشـرفت تحصیلـی
دانشآمـوزان دارد میتـوان بـه اهمیـت عواملـی کـه بـا آن مرتبـط هسـتند (ماننـد
اهمـالکاری تحصیلـی و احسـاس تنهایـی) پـی برد .در عیـن حال ،علیرغـم نتایج
مهمـی کـه از پژوهـش حاضـر قابـل اسـتنباط اسـت ،بـه علـت محدودیتهایـی که
در تحقیـق وجـود داشـت بایـد در تعمیـم ایـن نتایـج جوانـب احتیـاط را رعایـت
نمـود .جدیتریـن محدودیـت پژوهـش حاضـر اسـتفاده از معیـار آمـاری بـرای
تشـخیص دانشآمـوزان بـا فرسـودگی تحصیلـی بـاال و پایین بـود .محدودیت دیگر
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پژوهـش حاضـر اسـتفاده از ابزارهـای خودگزارشـی اسـت کـه ممکـن اسـت نتایج
در معـرض سـوگیری مطلوبیـت اجتماعـی قرار گیـرد .پژوهشهای آتی بـا رفع این
دو محدودیـت یعنـی اسـتفاده از شـیوههای دیگـر بـرای تشـخیص دانشآمـوزان با
فرسـودگی تحصیلـی بـاال و پاییـن و همچنیـن بـه کار بـردن شـیوههای دیگـر ماننـد
روشهـای مشـاهدهای ،طولـی و تجربـی میتواننـد بـر غنـای پژوهشهـای آتـی
در ایـن حـوزه بیفزاینـد .یافتههـای پژوهـش حاضـر در گام نخسـت پژوهشـگران
حیطـة تعلیموتربیـت را بـا مؤلفههـای گوناگـون تشـکیلدهندة فرسـودگی تحصیلـی
و بالطبـع عوامـل افزایشدهنـدة فرسـودگی تحصیلـی آگاه میسـازد .در سـایة چنین
دانـش نظـری ،ازلحـاظ کاربـردی یافتههـای پژوهـش حاضـر تلویحاتـی در زمینـة
مداخلـه در اهمـالکاری تحصیلـی و احسـاس تنهایی بهمنظور پیشـگیری یا کاهش
فرسـودگی تحصیلـی دانشآمـوزان فراهـم میسـازد .علاوه بـر ایـن ،یافتههـای
پژوهـش حاضـر میتوانـد بـرای نظـام آموزشـی نیـز قابلتوجـه و مـورد اسـتفاده
باشـد ،زیـرا بـاال بـودن میـزان اهمـالکاری تحصیلـی و احسـاس تنهایـی میتوانـد
باعـث ایجـاد مشـکالت و پیامدهـای منفـی ماننـد افسـردگی ،خسـتگی هیجانـی
بیشازحـد ،اضطـراب ،فرسـودگی تحصیلـی و درنهایـت افـت عملکـرد تحصیلـی
در دانشآمـوزان شـده و خـود مشـکالت و هزینههـای مالـی زیـادی را بـرای نظـام
آموزشوپـرورش بـه بـار مـیآورد .بـه همیـن منظـور بـه متصدیـان نظـام آموزشـی
کشـور ،مـدارس و رسـانههای جمعـی پیشـنهاد میشـود بـا برگـزاری کالسهـا و
کارگاههـای آموزشـی ،راهکارهـای پیشـگیری و مهارتهـای مقابله بـا اهمالکاری
تحصیلـی و احسـاس تنهایـی دانشآمـوزان را بـه والدیـن ،معلمـان و مدیـران
مـدارس آمـوزش دهند.
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تشکر و قدردانی:
از کلیه عزیزانی که
در انجام این پژوهش ما را یاری نمودند،
کمال تشکر و قدردانی را داریم.
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