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تمایز دانش آموزاِن با 
فرسودگی تحصیلی باال و پایین، 
بر اساس اهمال کاری تحصیلی 

و احساس تنهایی آنان

پژوهش حاضر با هدف متمایز ساختن دانش آموزان با فرسودگی تحصیلی باال و پایین از یکدیگر، بر 
اساس مؤلفه های اهمال کاری تحصیلی و احساس تنهایی، انجام شد . روش پژوهش حاضر از نوع عّلی-
مقایسه ای بود. جامعة آماری شامل تمامی دانش آموزان مشغول به تحصیل مدارس دولتی و غیردولتی شهر 
اهر در سال تحصیلی 1396-1395 بود که بر اساس جدول کرجسی و مورگان 332 نفر از آن ها با روش 
نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از  پرسش نامه های اهمال کاری تحصیلی سولمون 
و راثبلوم )1989(، مقیاس احساس تنهایی )1980( و سیاهة فرسودگی تحصیلی مسلش )2002( استفاده 
گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار spss 16 و آزمون آماری تجزیة تابع تشخیص مورد تجزیه وتحلیل قرار 
گرفتند. یافته های تجزیة تابع تشخیص، منجر به یک تابع تشخیص معنادار شد که طبق آن مؤلفة آماده 
کردن مقاله ها دارای باالترین توان تمایز بین گروه ها بود. مؤلفه های بعدی متمایزکنندة گروه ها به ترتیب 
آمادگی برای امتحان، آماده کردن تکلیف و متغیر احساس تنهایی بود. همچنین نتایج تجزیة تابع تشخیص 
نشان داد که اکثر دانش آموزان با فرسودگی تحصیلی پایین با باالترین درصد تشخیص )84/3 درصد( 
به درستی از دیگر دانش آموزان متمایز شده بودند و 80/2 درصد از افراد دو گروه طبق تابع به دست آمده 
به طور صحیح مجدداً طبقه بندی شده بودند. نتایج این طبقه بندی مجدد نشانگر توان متغیرهای مذکور 
در تمایز نهادن میان دانش آموزان دارای سطوح مختلف فرسودگی تحصیلی بود. بنابراین، در برنامه های 
آموزشی برای پیشگیری و کاهش فرســودگی تحصیلی دانش آموزان، باید به اهمال کاری تحصیلی و 

احساس تنهایی توجه ویژه داشت.

اهمالكاریتحصيلی،احساستنهایی،فرسودگیتحصيلیكليدواژهها:
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 مقدمه
آموزش وپـرورش يکـی از نهادهـای مهـم اجتماعـی اسـت کـه در سـطوح مختلـف در عرصـة 
جامعـه مسـئولیت تعلیم وتربیـت همه جانبـة افـراد را بـر عهـده دارد. ايـن نهـاد هـم بـه شـکوفايی 
اسـتعدادها و افزايـش توانايی هـا و قابلیت هـای فـرد کمـک می کنـد و هـم در خدمت نظـام اجتماعی 
درمی آيـد تـا از طريـق انتقـال و گاه تغییـر ارزش ها و هنجارهـای اجتماعی، جامعه پذيری نسـل آينده 
را ممکـن سـازد. بنابرايـن مـی توان گفت در هر کشـور آموزش وپرورش مبنای اساسـی هر پیشـرفتی 
محسـوب می شـود. نگاهـی گـذرا بـه عوامـل مؤثـر در ترقی کشـورهای پیشـرفته روشـن می سـازد که 
ايـن کشـورها از آموزش وپـرورش توانمنـد و کارآمـدی برخـوردار بوده انـد و بهبـود، پیشـرفت و 
اصـالح نظـام آموزشـی را در اولويـت برنامه هـای توسـعة خويـش قـرار داده انـد )عالقه بنـد، 1395(. 
در عیـن حـال عواملـی هـم وجـود دارنـد کـه در پیشـرفت نظـام آموزشـی اختـالل ايجـاد می کنند که 
يکـی از آن هـا، فرسـودگی تحصیلـی1 اسـت. فرسـودگی تحصیلـی در میـان دانش آمـوزان اشـاره بـه 
احسـاس خسـتگی بـه خاطـر تقاضاهـا و الزامـات تحصیـل، داشـتن حـس بدبینانـه، بی عالقگـی بـه 
تکالیـف درسـی و احسـاس عدم شايسـتگی به عنـوان يـک دانش آمـوز دارد )ژانـگ، جـان و چـم2، 
2007(. ايـن فرسـودگی همچنیـن بـا عالئمـی چـون ناتوانـی در ادامـة حضـور مسـتمر در کالس های 
درسـی،  فعالیت هـای  در  بی معنايـی  احسـاس  کالسـی،  فعالیت هـای  در  مشـارکت نکردن  درس، 
احسـاس ناتوانـی در فراگیـری مطالـب درسـی و درنهايـت با افت تحصیلـی همراه اسـت )بالکیس3، 
بـرای پیشـرفت تحصیلـی  2013(. فرسـودگی تحصیلـی يـک موضـوع جـدی تحصیلـی و مانعـی 
اسـت، زيـرا بـا افزايـش اسـترس در دانش آمـوز، پیامدهای منفـی مانند ايجــاد احســاس درماندگی، 
تحريک پذيـری، ناامیـدی، فقـدان انگیــزة تحصیلـی و مشـارکت در فعالیت هـای کالسـی را به همراه 
مـی آورد و درنهايـت سـبب افـت عملکـرد تحصیلـی وی می گـردد )دورو4، دورو، بالکیـس، 2014(.

متصديـان تعلیم وتربیـت همـواره سـعی دارنـد کـه بهتريـن شـرايط را در جهـت تسـهیل و بهبـود 
فراينـد يادگیـری فراهـم آورنـد. در ايـن میـان فرسـودگی تحصیلـی يـک مشـکل جـدی و شـايع 
در بیـن دانش آمـوزان و دانشـجويان بـوده و بـه علـت رابطـه ای کـه بـا عملکـرد تحصیلـی و افـت 
تحصیلـی، تعهـد دانش آمـوزان بـه مدرسـه، مشـارکت در امـور علمـی و شـوق و اشـتیاق بـه ادامـة 
تحصیـل دارد، يکـی از حـوزة مهـم پژوهشـی نظـام آموزشـی اسـت )بـراون، مـی، سـانچزگنزالز، 
يانـگ6 )2004(  پیـری و زّوار )1393( و  فینچـام5، 2013(. در پژوهش هـای عظیمـی،  کوتنیـک و 
دارد. معنـادار  منفـی  رابطـة  تحصیلـی  عملکـرد  بـا  تحصیلـی  فرسـودگی  کـه  شـد،  مشـخص 
مـرور تحقیقـات انجام شـده در زمینـة فرسـودگی تحصیلـی نشـان مـی دهـد کـه يکـی از عواملـی 
کـه می توانـد بـا فرسـودگی تحصیلـی دانش آمـوزان ارتبـاط داشـته باشـد، اهمـال کاری تحصیلـی7 
اسـت. اهمـال کاری، تمايـل بـه تعلـل در شـروع و انجـام کارهـای مهـم و بـه تعويق انداختـن عمـدی 
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انجـام يـک عمـل بـا علم بـه پیامدهای منفـی آن اسـت )کلینگسـیک8، 2013(. همچنین اهمـال کاری، 
به عنـوان فقـدان خودتنظیمـی و تمايـل در بـه تأخیرانداختـن آنچـه بـرای رسـیدن بـه يـک هـدف 
ضـروری اسـت، توصیـف می شـود )راکـس و دون9، 2010(. اهمـال کاری تحصیلی نیـز، متداول ترين 
نـوع اهمـال کاری در بیـن دانش آمـوزان و يکـی از بحث هـای مهمـی اسـت کـه در سـال های اخیـر 
موردتوجـه بسـیاری از پژوهشـگران قـرار گرفتـه اسـت )مولـن10، 2014(. از اهمـال کاری تحصیلـی 
به عنـوان يـک عـادت بدرفتـاری يـاد شـده اسـت کـه بسـیاری از فراگیـران در عملکـرد تحصیلـی بـا 
آن مواجهـه هسـتند. ايـن نـوع اهمـال کاری در آماده سـازی شـخص بـرای امتحـان، انجـام تکالیـف 
و حضـور در جلسـات و انجـام تکالیـف مشـخص می شـود )زو11 و همـکاران، 2016(. بـا افزايـش 
اسـترس و پیامدهـای منفی در زندگـی تحصیلی دانش آموزان و دانشـجويان، اهمال کاری مانعی برای 
موفقیـت تحصیلـی اسـت و کمیت و کیفیـت يادگیری را کاهش می دهد )هن و گوروسـیت12، 2014(.
همچنین، اهمال کاری تحصیلی پیامدهای منفی درونی همچون سـطوحی از افسـردگی، اضطراب 
و اسـترس و پیامدهـای منفـی بیرونـی همچـون شکسـت و نارضايتـی تحصیلـی را بـرای دانش آمـوز 
بـه دنبـال دارد )سـیرويز13، 2014(. بـر ايـن اسـاس درصـد قابل توجهـی از دانش آموزاِن اهمـال کار با 
عملکـرد ضعیـف تحصیلـی )کیـم و سـئو14، 2015(، افسـردگی و اضطـراب )اسـتیل15 و کلینگسـیک، 
2016(، دشـواری در پیگیـری برنامه هـا )الی، 1986( و افزايـش مشـکالت سـالمتی مواجـه هسـتند 
)سـیرويز و توسـتی16، 2012(. اهمـال کاری از جملـه مسـائل خیلـی رايـج میـان دانش آمـوزان اسـت 
به طوری کـه در تحقیقـات، شـیوع اهمـال کاری تحصیلـِی مشـکل آفرين در میـان دانش آمـوزان حداقل 
70 تـا 90 درصـد و اهمـال کاری حـاد 23 تـا 30 درصـد تخمیـن زده شـده اسـت )ارديـن17، 2009(.

موفقیـت  انگیـزة  اهمـال کار،  افـراد  کـه  می دهـد  نشـان  انجام شـده  پژوهش هـای  به طورکلـی 
کمتـری دارنـد )هـاول و واتسـون18، 2007 و بالکیـس، 2013(. عـالوه بـر ايـن، تحقیقـات گذشـته 
رابطـة معنـاداری بیـن اهمـال کاری تحصیلـی بـا فرسـودگی تحصیلی نشـان داده انـد؛ به ايـن معنی که 
دانش آمـوزان اهمـال کار از فرسـودگی تحصیلـی بیشـتری نسـبت بـه دانش آموزانـی کـه اهمـال کاری 
تحصیلـی کمتـری دارنـد، برخوردارنـد )صیف، رسـتگار، ارشـادی و مظلومیان، 1395؛ دشـت بزرگی، 
1395؛ احقـر و سـرابی، 1394؛ دادور، 1393؛ آق آتابـای، 1393؛ گل محمديـان و سـعیديان، 1393 
و بالکیـس، 2013(. مقدسـی )1391( نیـز در پژوهـش خـود نشـان داد کـه دانشـجويان را می تـوان 
ازلحـاظ جهت گیـری هـدف تسلط-گرايشـی و حمايـت اجتماعـی ادراک شـده از سـوی خانـواده 
داد. قـرار  پايیـن  و  بـاال  تحصیلـی  فرسـودگی  خوشـة  دو  در  تحصیلـی  ناکارآمـدی  و  دوسـتان  و 

عـالوه بـر اهمـال کاری تحصیلـی يکـی ديگر از عواملـی که ممکن اسـت در فرسـودگی تحصیلی 
دانش آمـوزان نقـش داشـته باشـد ولـی کمتـر به آن پرداخته شـده، احسـاس تنهايی19 اسـت. احسـاس 
تنهايـی پاسـخی پیچیـده و عمدتًا ناخوشـايند بـه انزوا يا کمبود هم صحبتی اسـت. اين پاسـخ معمواًل 
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شـامل احسـاس اضطراب از کمبود ارتباط و اشـتراک با ديگران اسـت که از گذشـته شـروع شـده و 
تـا بـه آينـده ادامـه خواهـد داشـت. البتـه اين احسـاس ممکـن اسـت زمانی که فـرد در اطـراف خود 
افـرادی را دارد نیـز وجـود داشـته باشـد )بولـگا، موسـیتو، مورگـی و پونـس20، 2008(. نخسـتین بار، 
ويـس )1973( احسـاس تنهايـی را بـا دو ويژگـی تنهايـی هیجانـی و تنهايـی اجتماعـی معرفـی کـرد. 
تنهايـی هیجانـی بـر تعداد نامناسـب يـا فقدان دل بسـتگی های خانوادگـی، دوسـتانه و ارتباطی داللت 
دارد، درحالی کـه تنهايـی اجتماعـی به وسـیلة فقـدان شـبکه های اجتماعی در دسـترس ايجاد می شـود 
کـه از طريـق آن شـخص، عضـوی از يـک گـروه از دوسـتانی اسـت کـه باهـم عاليـق و فعالیت هـای 
مشـترک دارنـد ولـی احسـاس تنهايـی می کند؛ و اين احسـاس تنهايی به احساسـات در حاشـیه بودن، 
مالمت شـدن يـا بی هدفـی منجـر می شـود )ِد جانـگ گايرولـد، ون تیلبـرگ و ديکسـترا21، 2016(. 
بسـیاری از محققـان احسـاس تنهايـی را يـک تجربـة ذهنـی ناخوشـايند می داننـد کـه در نتیجـة آن، 
بیـن روابـط اجتماعـی مـورد انتظار فـرد و وضعیت کنونـی او تفاوت ايجاد می شـود )بـاکال اوغلو22، 
2010(. ايـن تجربـه بیشـتر در دوران بلوغ شـايع اسـت و ضمن اينکه ثابت شـده اسـت کـه نوجوانان 
در کنـار آمـدن و هماهنـگ شـدن بـا تعـدادی از چالش هـا و درگیری هـای زندگی شـان بـا ايـن حـس 
مواجـه می شـوند. تنهايـی در نوجوانـان نیـز نشـان دهندة نارسـايی و ضعـف ارتباط هـای بین فـردی با 
همسـاالن اسـت کـه بـه نارضايتـی از روابـط اجتماعـی بـا ديگـر نوجوانان منجـر می گـردد )دان، دان 

و بیـدوزا23، 2007(.
بـرای بسـیاری از نوجوانـان تنهايـی ناشـی از مشـکالت مربـوط به مدرسـه، خانواده، دوسـتان و 
همسـاالن می توانـد بـه مشــکالت جدی تـری نظیـر افسـردگی، انديشـة خودکشـی و خشـونت منجر 
شـود )کوئینگ24 و همکاران، 1994، به نقل از نجفی، دهشـیری، شـیخی و دبیری، 1390(. احســاس 
تنهــايی شـاخصی اسـت از ادراکات دانش آمـوزان از آشـفتگی و نارضايتـی در گـروه همسـاالن خود 
و احتمـال مـی رود کـه ايـن احساسـات به طـور مسـتقیم يا غیرمســتقیم بــا توانايـی دانش آمـوزان در 
اجرای برنامه های تحصــیلی تــداخل ايجــاد کنــد. در نتیجه ممکــن اســت دانش آموز به قدری بــا 
ايــن احساسـات تنهايـی مشـغولیت فکـری پیـدا کنـد کـه حتـی قـادر به تمرکز بــر انجــام تکــالیف 
حیطــة تحصیلـی خـود نباشـد. از طرفـی دانش آموزانـی کـه احسـاس تنهايـی می کنند، بـه دلیل نقص 
در مهارت هـای اجتماعـی، ممکـن اسـت در ايجـاد و حفـظ روابـط رضايتمند خود مشـکل پیدا کنند 
و فرصت هـای يــادگیری دوطرفـه را نیـز به تدريـج از دســت بدهنــد و در حیطه هـای تحصیلـی نیـز 
عملکـرد خوبـی نداشـته باشـند )نجفـی و همـکاران، 1390(. در پژوهش هـای اسـتولیکر، برايـس، 
الفرنیـر و کاتريـن25 )2015( و لیـن و هـووان26 )2012(، نیـز مشـخص شـد کـه احسـاس تنهايـی 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 تمايزگـذاری دانش آمـوزان با فرسـودگی تحصیلی باال و پايین را بر اسـاس اهمـال کاری تحصیلی 
و احسـاس تنهايـی، بررسـی کنـد يافـت نمی شـود. همچنیـن، پژوهش هـای اندکـی وجـود داشـت که 
ارتبـاط اهمـال کاری تحصیلـی و احسـاس تنهايـی را بـا فرسـودگی تحصیلـی دانش آمـوزان بررسـی 
کـرده باشـند. بنابرايـن نیـاز بـه پژوهش هـای بیشـتری در ايـن زمینـه احسـاس می شـود. از طرفـی 
پژوهش هـای قبلـی عمدتـًا از روش هـای 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 به دسـت آوردن گروه هـای مختلـف از افراد بر اسـاس چنديـن متغیر را فراهم می سـازد. 
همچنیـن تحلیـل تشـخیصی میـزان تأيیـد گروه بنـدی اولیـه بر اسـاس متغیرهـا را ممکن می سـازد. از 
ديـدگاه علمـی نیـز تمايـز دانش آمـوزان بـا فرسـودگی تحصیلـی بـاال و پايیـن بر اسـاس اهمـال کاری 
تحصیلـی و احسـاس تنهايـی می توانـد بـه طراحـی برنامه های مداخالتـی علمی در آن هـا کمک کند. 
همچنیـن، بـا توجـه به اينکه فرسـودگی تحصیلی رابطة دانش آموزان را با مدارس و شـوق و اشـتیاق 
آن هـا بـرای ادامـه تحصیـل را تحت تأثیـر قرارمی دهد و به دلیـل اهمیت موضوع يادگیـری و تأثیری 
کـه اهمـال کاری تحصیلـی و احسـاس تنهايـی در بـروز فرسـودگی تحصیلـی می توانـد داشـته باشـد، 
بايـد عواملـی را کـه باعـث بـروز فرسـودگی تحصیلـی در دانش آمـوزان می شـود، شناسـايی و کنتـرل 
نمـود. در ايـن پژوهـش بـا آگاهـی از نتايـج پژوهش هايـی از اين قبیــل، ابعاد بیشـتری از فرسـودگی 
تحصیلـی دانش آمـوزان را مـورد کنـکاش قـرار می دهیـم. بنابرايـن هـدف پژوهـش حاضـر پاسـخ به 
ايـن سـؤال اسـت کـه: آيـا مؤلفه هـای اهمـال کاری تحصیلـی و احسـاس تنهايـی تـوان تمايزگـذاری 

میـان دانش آمـوزاِن بـا فرسـودگی تحصیلـی بـاال و پايیـن را دارند؟

 روشپژوهش
روش پژوهـش: پژوهـش حاضـر ازلحـاظ هـدف در دسـتة تحقیقـات بنیـادی و ازلحـاظ نحـوة 

گــردآوری اطالعــات جـزو پژوهش هـای عّلـی- مقايسـه ای اسـت.
جامعـه، نمونـه و روش نمونه گیـری: جامعـة آمـاری موردنظـر ايـن پــژوهش، شــامل کلیــة 
دانش آمـوزان دختـر و پسـر دورة متوسـطه دوم شـهر اهـر در سـال تحصیلـی 96-1395 بـود کـه طبق 
آخريـن آمـار اداره کل آموزش وپـرورش اهـر، تعـداد آن هـا 2141 نفـر بـود. جهـت انتخـاب گـروه 
نمونــه بــا اسـتفاده از جدول کرجسـی و مورگان27 و به روش نمونه گیری خوشـه ای 332 دانش آموز 

به عنوان نمونــه انتخــاب شـدند.

ابزار جمع آوری اطالعات
مقیاس اهمال کاری تحصیلی28 سولمون و راثبلوم29: مقیاس اهمال کاری تحصیلی در سال 1984 
توســط ســولمون و راثبلوم ساخته شد. اين مقیاس شامل 27 گويه اســت که سه مؤلفه را موردبررسی 
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قرار می دهد: مؤلفة اول، آماده کردن تکالیف؛ که شــامل 8 سؤال است، مؤلفة دوم، آمادگی برای امتحان 
که شــامل 11 گويه است و مؤلفة ســوم، آماده کردن مقاله ها که شامل 8 گويه است. نحوة پاسخ دهی به 
گويه ها به اين صورت اســت که پاســخ دهندگان میزان موافقت خود را با هــر گويه با انتخاب يکی از 
گزينه های »به ندرت«، »بعضی اوقات«، »اکثر اوقات«، و »همیشــه« نشــان می دهند. به گزينة به ندرت 
نمــرة 1، بعضی اوقــات نمــرة 2، اکثر اوقات نمرة 3 و همیشــه نمرة 4 تعلق می گیــرد. همچنین در اين 
مقیاس گويه های 2-4-6-11-15-16-21 به صورت معکوس نمره گذاری می شوند. در پژوهش جوکار 
و دالورپــور )1386( روايی اين مقیاس به روش تحلیل عاملی مورد بررســی قرار گرفت. نتايج تحلیل 
عاملــی بــه روش مؤلفه های اصلی بیانگر وجــود يک عامل کلی در اين مقیاس بــود که 37/32 درصد 
واريانس کل را تبیین می کرد. همچنین همبستگی گويه ها با نمرة کل  پرسش نامه در سطحی مطلوب و 
معنــادار بود. پايايی مقیاس حاضر در پژوهش نیکبخــت و همکاران )1393( با ضريب آلفای کرونباخ 
برابر 0/86 به دســت آمد. در پژوهش حاضر نیز ضريب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 0/83 محاسبه 

گرديد که نشان دهندة پايايی در سطح مورد قبولی می باشد.

مقیاس احساس تنهاییUCLA( 30(: مقیاس احساس تنهايی را راسل، پیلوا و کوترونا31 در سال 
1980 ســاختند. که شــامل 20 سؤال و به صورت 4 گزينه ای، 10 جملة منفی و 10 جملة مثبت است. 
در اين مقیاس هرگز امتیاز )1(، به ندرت امتیاز )2(، گاهی امتیاز )3( و همیشــه امتیاز )4( دارد. ولی 
امتیاز ســؤاالت 1،5،6،9،10،15،16،19،20 برعکس است. يعنی هرگز )4(، به ندرت )3(، گاهی )2( و 
همیشه امتیاز )1( را دارد. دامنة نمره ها بین 20 )حداقل( و 80 )حداکثر( است. بنابراين میانگین نمره 
50 اســت. نمرة باالتر از میانگین بیانگر شدت بیشتر تنهايی است. پايايی اين آزمون در نسخة جديد 
تجديدنظرشدة 0/78 گزارش شد. اين مقیاس توسط شکر کن و میردريکوند ترجمه و پس از اجرای 
مقدماتی و اصالحات به کار گرفته شــد )نادری، حق شــناس، 1388(. در پژوهش پاشــا و اسماعیلی 
)1386( ضريب روايی مالکی هم زمان اين مقیاس از طريق همبســتگی با پرسش نامة اضطراب 0/64 
به دســت آمد که در ســطح p >0/001 معنادار بود. پايايی آزمون نیز به روش بازآزمايی توسط راسل 
)1996( 0/89 گزارش شــده اســت. همچنین ضريب پايايی اين مقیاس با اســتفاده از روش دونیمه 
کردن و اســتفاده از روش بازآزمايی به ترتیب 0/83 و 0/91 در جمعیت ايرانی گزارش شــده اســت 
)علی آبــادی، 1392، به نقل از ترخان، 1395(. در پژوهش حاضر نیز ضريب آلفای کرونباخ برای کل 

مقیاس 0/91 به دست آمد.

ســیاهة فرسودگی تحصیلی32 مســلش)MBI)SS: ســیاهة فرســودگی تحصیلی مسلش توسط 
اســکافلی33 و همکاران در ســال 2002 ساخته شد. اين ســیاهه دارای 15 گويه است که در يک طیف 
لیکرت 7 درجه ای از هرگز تا همیشــه نمره گذاری می شــود. در اين ســیاهه درنهايت سه زيرمقیاس به 
دست می آيد که عبارت اند از: خستگی هیجانی يا تحصیلی )5 گويه(، بدبینی )4 گويه( و فقدان کارايی يا 
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ناکارآمدی )6 گويه(. ضريب روايی مالکی هم زمان اين سیاهه با پرسش نامة اشتیاق تحصیلی و مقیاس 
محقق ساختة موفقیت تحصیلی تأيیدکنندة روايی مطلوب اين مقیاس بود )اسکافلی و همکاران، 2002(. 
پايايی اين ســیاهه را ســازندگان آن به ترتیب 0/70، 0/82، 0/75 برای ســه حیطة فرسودگی تحصیلی 
محاســبه کرده اند. در پژوهش عزيــزی ابرقويی )1389( نیز ضريب آلفای کرونباخ محاسبه شــدة برای 
کل ســیاهه عدد 0/85 و برای حیطه های خســتگی هیجانی، بدبینی و ناکارآمدی درسی به ترتیب اعداد 
0/77، 0/82، 0/66 به دست آمد. همچنین در پژوهش حاضر ضريب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای 
کل سیاهه 0/87 و برای حیطه های خستگی هیجانی، بدبینی و ناکارآمدی درسی به ترتیب 0/75، 0/78، 

0/75 به دست آمد.

روش اجــرا: بعد از آماده ســازی ابزارهای جمــع آوری اطالعات، مجوز جمــع آوری داده ها از 
معاونت پژوهشــی اداره کل آموزش وپرورش شهرســتان اهر اخذ شــد. ســپس فهرستی از مدارس 
دخترانه و پســرانه دورة متوســطه دوم شــهر اهر انتخاب شــد و 4 مدرســه )2 مدرســه پسرانه و 2 
مدرسه دخترانه( به صورت تصادفی انتخاب شدند که درنهايت از هر مدرسة انتخاب شده چند کالس 
به صورت تصادفی انتخاب شــد و کل دانش آموزان هر کالس به عنوان نمونه انتخاب گرديدند. پیش 
از توزيع  پرســش نامه ها، برای جلب همکاری دانش آموزان ايــن کالس ها توضیحات الزم در مورد 
هدف و اهمیت پژوهش به آن ها داده شــد و از آن ها درخواســت گرديد که به تمام ســؤاالت به دقت 
پاســخ دهند، ســپس بین دانش آموزان توزيع شــد. پس از جمع آوری، از اين تعــداد 332 نفر نمونه 
انتخاب شــده با اســتفاده از نرم افزار spss نسخه 16 و بر اســاس نمرات فرسودگی تحصیلی، 108 
نفر به عنوان دانش آموزان با فرســودگی تحصیلی پايین )با نمرات زير چارک اول نمرات فرســودگی 
تحصیلی( و 149 نفر دانش آموزان با فرســودگی تحصیلی باال )با نمرات باالتر از چارک سوم نمرات 
فرسودگی تحصیلی( تشخیص داده شدند و درنهايت تحلیل ها بر روی اين 257 نفر انجام شد. برای 

تجزيه وتحلیل داده ها از آزمون آماری تجزية تابع تشخیص استفاده گرديد.

 یافتهها
قبل از تحلیل تجزية تابع تشــخیص، ابتدا مفروضه های آن موردبررســی قرار گرفت. نتايج بررســی 
نرمال بودن با اســتفاده از نمودار هیســتوگرام و آزمون کلموگرف- اسمیرنوف نشان داد که نمرات هر سه 
متغیر پژوهش دارای توزيع نرمال بودند. همچنین بررســی داده های 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 ماتريس واريانس- کواريانس با استفاده از آزمون ام باکس نیز، نشان داد که يکسانی 
 .)P<0/05 ،F=9/47 ،65/90=ماتريس واريانس- کوواريانس به خوبی رعايت شــده بود )آماره ام باکــس
همچنین بررسی ماتريس ضرايب همبستگی پیرسون و شاخص های VIF=1/19 و شاخص تحمل= 0/83 
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نشان داد که بین متغیرهای پیش بین همبستگی های بزرگی وجود نداشت و هم خطی جدی مشهود نبود.
جدول 1.  میانگین و انحراف معیار متغیرهای پیش بین برای دو گروه از دانش آموزاِن با فرســودگی تحصیلی باال و پایین و نتایج 

آزمون ANOVA برای بررسی معناداری تفاوت بین دو گروه

متغیرهای
 پیش بین

دانش آموزان با 
فرسودگی تحصیلی باال 

تعداد: 149

دانش آموزان با 
فرسودگی تحصیلی پایین

تعداد: 108
آماره
F 

سطح 
معناداری

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

21/734/2316/933/9884/610/001آماده کردن تکلیف

25/386/4818/513/46100/240/001آمادگی برای امتحان

22/254/5916/503/46119/490/001آماده کردن مقاله ها

45/1412/4933/378/9169/840/001احساس تنهایی

در جدول 1 میانگین و انحراف معیار متغیرهای پیش بین برای دو گروه از دانش آموزان با فرســودگی 
تحصیلی باال و پايین و نتايج آزمون ANOVA برای بررســی معناداری تفاوت بین دو گروه ارائه شــده 
اســت. همان طور که مشاهده می شــود بین دو گروه ازلحاظ مؤلفه های اهمال کاری تحصیلی و احساس 

تنهايی تفاوت معنادار آماری وجود دارد.
برای تمايز دو گروه دانش آموزان با فرسودگی تحصیلی باال و پايین بر اساس متغیرهای پیش بین، از يک 
تجزية تابع تشخیص به روش هم زمان استفاده شد. در تحلیل حاضر به علت بودن دو گروه از آزمودنی ها 

يک تابع تشخیص به دست آمد.

 جدول 2.  خالصه توابع تشخیصی کانونی                                                                                                                                

همبستگی کانونیکدرصد از واریانس کلمقادیر ویژهتعداد تابع

10/731000/65

در جدول 2 خالصه توابع تشــخیصی کانونی ارائه شــده است. با توجه به نتايج، يک تابع تشخیصی 
کانونی شناسايی شد که اين تابع 100 درصد از کل واريانس را تبیین می نمايد.

 جدول 3.  نتایج آزمون المبدای ویکلز برای بررســی تمایز دو گروه از دانش آموزان با فرسودگی تحصیلی باال و پایین بر اساس  
مؤلفه های اهمال کاری تحصیلی و احساس تنهایی

سطح معناداریدرجه آزادیمجذور کایالمبدای ویلکزتعداد تابع تشخیص
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10/58138/3940/001

در جدول 3 نتايج آزمون المبدای ويکلز برای بررســی تمايز دو گروه از دانش آموزان با فرســودگی 
تحصیلی باال و پايین بر اساس مؤلفه های اهمال کاری تحصیلی و احساس تنهايی ارائه شده است. مقدار 
المبدای ويلکز برابر 0/58 و مجذور کای برابر 138/39 اســت که نشــان می دهد که به طور معناداری توان 

تمايز بین گروه ها وجود دارد.

جدول 4. همبستگی درون گروهی تجمعی بین متغیرهای پیش بین، ضرایب استاندار شده و ضرایب استاندارد نشده                 

ضرایب استاندارد نشدهضرایب استانداردشدههمبستگی درون گروهی تجمعیمتغیرهای پیش بین

0/670/290/07آماده کردن تکلیف

0/730/330/06آمادگی برای امتحان

0/800/390/09آماده کردن مقاله ها

0/610/410/03احساس تنهایی

در جدول 4، میزان همبســتگی درون گروهی تجمعی بین متغیرهای پیش بین، ضرايب استاندارشده و 
ضرايب استانداردنشــده درج شده است. بر اساس وزن های به دست آمده مؤلفة آماده کردن مقاله ها دارای 
باالترين توان تمايز بین گروه ها است. مؤلفه های بعدی متمايزکنندة گروه ها به ترتیب آمادگی برای امتحان، 

آماده کردن تکلیف و متغیر احساس تنهايی است.
همچنین نتايج طبقه بندی دانش آموزان در دو گروه دانش آموزان با فرسودگی تحصیلی باال و پايین بر 
اساس تابع تشخیص نشان داد که 91 نفر )84/3 درصد( دانش آموزان با فرسودگی تحصیلی پايین و 115 
)77/2 درصد( دانش آموزان با فرســودگی تحصیلی باال به طور صحیح تشــخیص داده شده اند. همچنین 
دانش آموزان با فرسودگی تحصیلی پايین با باالترين درصد تشخیص )84/3 درصد( نشان داد که اکثر اين 
دانش آموزان به درســتی از ديگر دانش آموزان متمايز شــده اند. نتايج اين طبقه بندی مجدد )80/2 درصد( 

نشانگر توان مؤلفه های مذکور در تمايز میان دانش آموزان دارای سطوح مختلف فرسودگی تحصیلی بود.

 بحثونتيجهگيری 
بـا توجـه بـه اهمیـت نقـش اهمـال کاری تحصیلـی و احسـاس تنهايـی در بروز 
فرسـودگی تحصیلـی دانش آمـوزان، پژوهـش حاضـر باهـدف تمايـز نهـادن میـان 



ی
ش

وه
پژ

ـ 
ی 

لم
 ع

یة
شر

ن

فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

تمایز دانش آموزاِن با فرسودگی تحصیلی باال و پایین، بر اساس اهمال کاری تحصیلی و احساس تنهایی آنان

106
ë شمارة66 

ë سال هفدهم 
ë تابستان1397

دانش آمـوزان بـا فرسـودگی تحصیلـی بـاال و فرسـودگی تحصیلـی پايیـن بر اسـاس 
مؤلفه هـای اهمـال کاری تحصیلـی و احسـاس تنهايی صورت گرفت. يافته ها نشـان 
داد کـه طبـق تابـع به دسـت آمده مؤلفـة آمـاده کـردن مقاله هـا دارای باالتريـن تـوان 
تمايزنهـادن بیـن گروه هـا بـود و مؤلفه هـای بعـدی متمايزکننـدة گروه هـا بـه ترتیـب 
آمادگـی بـرای امتحـان، آماده کردن تکلیف و متغیر احسـاس تنهايی بودند. همچنین 
نتايـج تجزيـة تابع تشـخیص نشـان داد که اکثـر دانش آموزان با فرسـودگی تحصیلی 
پايیـن بـا باالتريـن درصـد تشـخیص به درسـتی از ديگـر دانش آمـوزان متمايز شـده 
بودنـد. يافته هـای حاضـر در ارتبـاط بـا نقـش مؤلفه هـای اهمـال کاری تحصیلـی 
به نوعـی بـا مبانـی نظـری و تجربـی ايـن حـوزه هماهنگ اسـت. بـه نظر اسـچراو34 
و همـکاران )2007( اهمـال کاری باعـث می شـود دانش آمـوزان و دانشـجويان يـا 
اصـاًل مقاله هـای پژوهشـی خـود را تحويـل ندهنـد و يـا اگـر تحويـل مـی دهنـد 
کارشـان دارای کیفیـت بسـیار پايیـن باشـد. دانش آموزانـی کـه عمـدًا اهمـال کاری 
می کننـد، احسـاس می کننـد کـه تحـت فشـاری کـه در دقايـق آخـر بـه آن هـا وارد 
می شـود بهتـر و مؤثرتـر کار می کننـد و آن هـا را يـک روش کارآمـد بـرای يادگیـری 
افتخـار  کـم  زمـان  در  تکالیـف  انجـام  در  توانايـی خـود  بـه  و  مطالـب می داننـد 
می کننـد، امـا نه تنهـا بـه دلیـل اهمـال کاری کیفیـت کار آن هـا پايیـن می آيـد بلکـه 
از طريـق فشـار روانـی و اضطرابـی کـه بـه آن هـا وارد می شـود سـالمت روانـی و 
جسمانی شـان نیـز بـه خطـر می افتد. همچنیـن، دانش آمـوزان يا دانشـجويانی که در 
امـور تحصیلـی خـود اهمـال کاری می کننـد هـم پیامدهـای روانی ماننـد عزت نفس 
پايیـن، اضطـراب، احسـاس گنـاه، افسـردگی، و هـم پیامدهـای تحصیلـی ازجملـه 
نمره هـای پايیـن دوره هـای آموزشـی از دسـت دادن ضرب االجـل بـرای تکالیـف 
ارائه شـده، انصراف هـای دوره ای، تقلـب و حتـی شکسـت های بزرگـی را در کار، 
دانشـگاه، خانـه يـا در روابـط تجربه خواهند کرد )هاول، واتسـون، پـاول و بورو35، 

.)2006
 در همیـن زمینـه نتايـج پژوهش هـای دشـت بزرگی )1395( و صیف، رسـتگار، 
تحصیلـی  اهمـال کاری  مؤلفه هـای  کـه  داد  نشـان   )1395( مظلومیـان  و  ارشـادی 
همبسـتگی بااليـی بـا فرسـودگی تحصیلـی دارد. در پژوهـش حاضر نیـز مؤلفه های 
اهمال کاری تحصیلی سـهم بیشـتری در تمايزگذاری بین دانش آموزان با فرسـودگی 
تحصیلـی بـاال و پايیـن داشـتند. همچنیـن ايـن بخـش از يافته های پژوهـش حاضر 
به نوعی با پژوهش های احقر و سـرابی )1394(؛ دادور )1393(؛ مقدسـی )1391(؛ 
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آق آتابـای )1393(؛ گل محمديـان و سـعیديان )1393(؛ بالکیس )2013( همخوانی 
نیـز، اهمیـت و ارتبـاط اهمـال کاری تحصیلـی  دارد؛ چراکـه در ايـن پژوهش هـا 
بـا فرسـودگی تحصیلـی مشـخص شـده اسـت. بايـد اضافـه کنیـم کـه، انووبوزيـه36 
)2004( عقیـده دارد کـه اغلـب دانش آمـوزان تـا حـدی در انجـام برخـی تکالیـف 
آموزشـی اهمـال کاری می کننـد کـه ايـن امر باعـث احسـاس ناکارآمـدی و عملکرد 
آموزشـی ضعیـف آن هـا می شـود. دانش آمـوزان اهمـال کار در زمـان امتحــان نیـز 
استرس و اضــطراب شــديدی را تجربــه می کنند. اين استرس و اضطراب شديد 
و ديگـر پیامدهـای منفی اهمـال کاری انجام شـده، به دانش آموزان فشـارهای روانی 
و هیجانـی بیشـتری را در آينـده تحمیـل می کنـد کـه به تدريـج باعـث بـه وجـود 
آمـدن عالئـم فرسـودگی تحصیلـی ماننـد خسـتگی هیجانـی بیش ازحـد، احسـاس 
شايسـتگی و کارآمـدی پايیـن و احسـاس پايیـن کسـب موفقیـت در امـور تحصیلی 
و ... در آنـان خواهـد شـد و زمینه هـای افـت عملکـرد تحصیلـی آن هـا را به تدريـج 
فراهـم خواهـد سـاخت. بنابرايـن می توان گفـت کـه دانش آموزانی کـه اهمال کاری 

بااليـی دارنـد، فرسـودگی بااليـی نیز خواهند داشـت.
داد  نشـان  پژوهـش  ايـن  ديگـِر  يافته هـای  شـد  اشـاره  قبـاًل  کـه  همان گونـه   
فرسـودگی  بـا  دانش آمـوزان  بیـن  تمايزگـذاری  تـوان  نیـز  تنهايـی  احسـاس  کـه 
تحصیلـی بـاال و پايیـن را دارد. ايـن يافتـه اهمیـت نقـش احسـاس تنهايـی در بروز 
فرسـودگی تحصیلـی دانش آمـوزان را روشـن می سـازد. يافتـة حاضـر نیـز به نوعـی 
بـا پژوهش هـای اسـتولیکر، برايـس، الفرنیـر و کاتريـن )2015( و لیـن و هـووان 
)2012( که نشـان دهندة رابطة مثبت احسـاس تنهايی با فرسـودگی تحصیلی بودند، 
همخوانـی دارد. بـر اسـاس مبانـی نظـری، زمانـی کـه افـراد دچـار ايـن احسـاس 
تنهايـی می شـوند، امیدوارنـد که اين احسـاس خودبه خـود از بین بـرود، درحالی که 
نه تنهـا ايـن احسـاس از بیـن نمـی رود بلکـه فـرد بـا آن بیشـتر درگیـر شـده و در 
احساسـات مربـوط بـه آن غـرق می شـود و به گونـه ای بـه ايـن احسـاس خوشـامد 
می گويـد، لـذا پیامدهـای منفـی متعـددی بـرای او ايجـاد می شـود؛ ازجمله: مشـکل 
در پذيرفتـن خطرهـای اجتماعـی، مشـکل در ابراز وجـود، بدبینی، بدگمانی نسـبت 
بـه ديگـران، درگیری هـای اجتماعـی، ارزيابـی منفـی از خـود و ديگـران، نگرانی به 
طـرد شـدن از جانـب ديگـران و اغلـب در دانش آمـوزان و دانشـجويان به صـورت 

احسـاس افسـردگی و اضطـراب ديـده می شـود )کونتیـال و واورس37، 2009(.
 احسـاس تنهايـی در نوجوانان موجـب افزايش تنیدگی و اضطـراب، کم رويی، 
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افسـردگی، کاهـش اعتمادبه نفـس، انجـام رفتارهای پرخطر مانند سـیگار کشـیدن و 
اسـتفاده از مـواد مخـدر، گريـز از مدرسـه، اعتیـاد بـه الکل شـده و خطر خودکشـی 
را در آنـان افزايـش می دهـد )تجويـدی، ضیغمـی محمـدی، 1391(. در ايـن زمینـه 
مطالعـات اسـکینکا، ون دالمـن، بوسـارته و اسـوان38 )2012( نیـز نشـان داد کـه 
احسـاس تنهايـی در دوران کودکـی، سـالمت هیجانی پايینـی را در دوران نوجوانی 

می شـود. موجب 
دانش آموزانـی کـه احسـاس تنهايـی بااليـی دارنـد بـا هجـوم احساسـات منفی 
توانايی هـای  بـه  نسـبت  به ويـژه  و  دارنـد  پايینـی  عزت نفـس  می شـوند،  روبـه رو 
خجالـت،  مثـل  حالت هـای  بین فـردی،  رفتارهـای  در  و  می کننـد  ترديـد  خـود 
شـرم، جسـارت نداشـتن، خطرپذيـری کـم و درون گرايـی از خـود نشـان می دهنـد 
)بوسـايرت، کوپلیـن، پیـل و پتـری39، 2012(. ايـن پیامدهـای منفـی و فشـارهای 
روانـی به نوبـة خـود احسـاس تنهايـی را در آنـان پايـدار می سـازد و آنان را دلسـرد 
می کنـد و میـل و انگیـزه ای بـرای رويارويـی بـا موقعیت هـا و افـراد جديـد در آنان 
باقـی نمی گـذارد. بـا تداوم اين احسـاس، به تدريج نشـانه های افسـردگی، خسـتگی 
هیجانـی بیش ازحـد، ناامیـدی و فرسـودگی تحصیلـی در دانش آموز نمايان می شـود 
و درنهايـت زمینـة افـت عملکـرد تحصیلـی وی را فراهـم خواهـد سـاخت. بر اين 
اسـاس می تـوان گفـت کـه دانش آموزانـی که تنهايـی بیشـتری را احسـاس می کنند، 

فرسـودگی تحصیلـی بیشـتری نیـز خواهند داشـت.
بـا  دانش آمـوزان  می تـوان  کـه  داد  نشـان  پژوهـش حاضـر  نتايـج  درمجمـوع 
بـر  را  پايیـن  تحصیلـی  فرسـودگی  بـا  دانش آمـوزان  و  بـاال  تحصیلـی  فرسـودگی 
اسـاس مؤلفه هـای اهمـال کاری تحصیلـی و احسـاس تنهايـی از يکديگـر متمايـز 
کـرد. بـا توجـه به اينکـه اهمـال کاری تحصیلی و احسـاس تنهايـی از عوامل مهمی 
هسـتند کـه می تواننـد در فرسـودگی تحصیلـی دانش آمـوزان نقـش داشـته باشـند 
و ازآنجاکـه فرسـودگی تحصیلـی نقـش مهمـی در عملکـرد و پیشـرفت تحصیلـی 
دانش آمـوزان دارد می تـوان بـه اهمیـت عواملـی کـه بـا آن مرتبـط هسـتند )ماننـد 
اهمـال کاری تحصیلـی و احسـاس تنهايـی( پـی برد. در عیـن حال، علی رغـم نتايج 
مهمـی کـه از پژوهـش حاضـر قابـل اسـتنباط اسـت، بـه علـت محدوديت هايـی که 
در تحقیـق وجـود داشـت بايـد در تعمیـم ايـن نتايـج جوانـب احتیـاط را رعايـت 
نمـود. جدی تريـن محدوديـت پژوهـش حاضـر اسـتفاده از معیـار آمـاری بـرای 
تشـخیص دانش آمـوزان بـا فرسـودگی تحصیلـی بـاال و پايین بـود. محدوديت ديگر 
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پژوهـش حاضـر اسـتفاده از ابزارهـای خودگزارشـی اسـت کـه ممکـن اسـت نتايج 
در معـرض سـوگیری مطلوبیـت اجتماعـی قرار گیـرد. پژوهش های آتی بـا رفع اين 
دو محدوديـت يعنـی اسـتفاده از شـیوه های ديگـر بـرای تشـخیص دانش آمـوزان با 
فرسـودگی تحصیلـی بـاال و پايیـن و همچنیـن بـه کار بـردن شـیوه های ديگـر ماننـد 
روش هـای مشـاهده ای، طولـی و تجربـی می تواننـد بـر غنـای پژوهش هـای آتـی 
در ايـن حـوزه بیفزاينـد. يافته هـای پژوهـش حاضـر در گام نخسـت پژوهشـگران 
حیطـة تعلیم وتربیـت را بـا مؤلفه هـای گوناگـون تشـکیل دهندة فرسـودگی تحصیلـی 
و بالطبـع عوامـل افزايش دهنـدة فرسـودگی تحصیلـی آگاه می سـازد. در سـاية چنین 
دانـش نظـری، ازلحـاظ کاربـردی يافته هـای پژوهـش حاضـر تلويحاتـی در زمینـة 
مداخلـه در اهمـال کاری تحصیلـی و احسـاس تنهايی به منظور پیشـگیری يا کاهش 
يافته هـای  ايـن،  بـر  عـالوه  می سـازد.  فراهـم  دانش آمـوزان  تحصیلـی  فرسـودگی 
پژوهـش حاضـر می توانـد بـرای نظـام آموزشـی نیـز قابل توجـه و مـورد اسـتفاده 
باشـد، زيـرا بـاال بـودن میـزان اهمـال کاری تحصیلـی و احسـاس تنهايـی می توانـد 
باعـث ايجـاد مشـکالت و پیامدهـای منفـی ماننـد افسـردگی، خسـتگی هیجانـی 
بیش ازحـد، اضطـراب، فرسـودگی تحصیلـی و درنهايـت افـت عملکـرد تحصیلـی 
در دانش آمـوزان شـده و خـود مشـکالت و هزينه هـای مالـی زيـادی را بـرای نظـام 
آموزش وپـرورش بـه بـار مـی آورد. بـه همیـن منظـور بـه متصديـان نظـام آموزشـی 
کشـور، مـدارس و رسـانه های جمعـی پیشـنهاد می شـود بـا برگـزاری کالس هـا و 
کارگاه هـای آموزشـی، راهکارهـای پیشـگیری و مهارت هـای مقابله بـا اهمال کاری 
مديـران  و  معلمـان  والديـن،  بـه  را  دانش آمـوزان  تنهايـی  احسـاس  و  تحصیلـی 

مـدارس آمـوزش دهند.

تشكروقدردانی:
از کلیه عزيزانی که

 در انجام اين پژوهش ما را ياری نمودند، 
کمال تشکر و قدردانی را داريم.



ی
ش

وه
پژ

ـ 
ی 

لم
 ع

یة
شر

ن

فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

تمایز دانش آموزاِن با فرسودگی تحصیلی باال و پایین، بر اساس اهمال کاری تحصیلی و احساس تنهایی آنان

110
ë شمارة66 

ë سال هفدهم 
ë تابستان1397

منابع.............................................................................................
آق آتابای، آمنه. )1393(. بررسی رابطة هوش اجتماعی و تنظیم هیجان با تعلل ورزی تحصیلی با توجه به میانجی گری برون گرايی 

دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر گنبدکاووس در سال 92-93 )پايان نامه کارشناسی ارشد(. دانشگاه شهید مدنی آذربايجان.
احقر، قدســی و سرابی، فرزانه. )1394(. رابطه اهمال کاری با فرســودگی تحصیلی دانش آموزان. فصل نامة روان شناسی تحلیلی-

شناختی، 6)23(، 43-48.
پاشــا، غالمرضا و اســماعیلی، سمّیه. )1386(. مقايسه اضطراب، ابراز وجود، احســاس تنهايی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان 

شبه خانواده و بی سرپرست و دانش آموزان عادی استان خوزستان. فصل نامة يافته های نو در روان شناسی، 1)4(، 22-35.
تجويدی، منصوره و ضیغمی محمدی، شراره. )1391(. میزان احساس تنهايی، ناامیدی و عزت نفس در نوجوانان مبتالبه تاالسمی 

ماژور. فصل نامة پژوهشی خون، 9)1(، 36-43.
ترخان، مرتضی. )1395(. تأثیر مداخله های شــناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر احساس تنهايی و کم رويی دانشجويان. دوفصل نامة 

شناخت اجتماعی، 5)2(، 92-104.
جوکار، بهرام و دالورپور، محمدآقا. )1386(. رابطة تعلل ورزی آموزشــی با اهداف پیشرفت. مجلة انديشه های نوين تربیتی، 3)3 

و 4(، 61-80.
دادور، ســمانه. )1393(. رابطة بین اهمال کاری تحصیلی و فرسودگی تحصیلی با دستاورد آموزشی در میان دانشجويان دوره های 

تحصیالت تکمیلی )پايان نامه کارشناسی ارشد(. دانشگاه الزهراء، تهران.
دشــت بزرگی، زهرا. )1395(. رابطة تعلل ورزی و کمال گرايی تحصیلی با فرســودگی تحصیلی و عملکرد تحصیلی در دانشجويان 

پزشکی. نشرية راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 9)1(، 34-41.
صیف، محمدحسن؛ رستگار، احمد؛ ارشادی، راحله و مظلومیان، سعید. )1395(. مدل عّلی روابط جهت گیری هدف و فرسودگی 

تحصیلی: نقش واسطه ای خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی. مجلة گام های توسعه در آموزش پزشکی، 4)13(، 361-374.
عزيزی ابرقويی، محسن. )1389(. رابطة بین خود کارآمدی و کیفیت تجارب يادگیری با فرسودگی تحصیلی دانشجويان کارشناسی 

ارشد دانشگاه عالمه طباطبايی )پايان نامه کارشناسی ارشد(. دانشگاه عالمه طباطبايی، تهران.
عظیمــی، محمــد؛ پیری، موســی و زّوار، تقــی. )1393(. رابطه فرســودگی تحصیلی و انگیزش پیشــرفت بــا عملکرد تحصیلی 

دانش آموزان دورة متوسطه. مجلة آموزش و ارزشیابی، 7)27(، 87-102.
عالقه بند، علی. )1395(. جامعه شناسی آموزش وپرورش. تهران: نشر ويرايش )روان/ ارسباران(.

گل محمديان، محسن و سعیديان، جلیل. )1393(. رابطة باورهای غیرمنطقی، خودتنظیمی و تعلل ورزی با فرسودگی تحصیلی در 
دانش آموزان )پايان نامه کارشناسی ارشد(. دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه.

مقدســی، ثريا. )1391(. رابطة جهت گیری هدف و حمايت اجتماعی ادراک شده با فرسودگی تحصیلی دانشجويان دانشگاه شهید 
مدنی آذربايجان )پايان نامه کارشناسی ارشد(. دانشگاه شهید مدنی آذربايجان.

نادری، فرح و حق شــناس، فريبا. )1388(. رابطة تکانش گری و احســاس تنهايی با میزان اســتفاده از تلفن همراه در دانشجويان. 
مجلة يافته های نو درروان شناسی، 4)12(، 111-121.

نجفــی، محمود؛ دهشــیری، غالمرضا؛ شــیخی، منصوره و دبیری، ســولماز. )1390(. نقش حرمت خــود و مؤلفه های تنهايی در 
پیش بینی پیشرفت تحصیلی. فصل نامة روان شناسی تربیتی، 22)7(، 155-171.

نیکبخت، الهام؛ عبدخدايی، محمد ســعید و حســن آبادی، حسین. )1393(. اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر افزايش انگیزش 
تحصیلی و کاهش اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان. مجلة پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره، 3)2(، 81-94.

Bakkaloğlu, H. (2010). A comparison of the loneliness levels of mainstreamed primary students according to 
their sociometric status. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 330-336.

Balkis, M. (2013). Academic procrastination, academic life satisfaction and academic achievement: The mediation 
role of rational beliefs about studying. Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies, 13(1), 57-74.

Bossaert, G., Colpin, H., Pijl, S. J., & Petry, K. (2012). Loneliness among students with special educational needs 
in mainstream seventh grade. Research in Developmental Disabilities, 33(6), 1888-1897.

Brown, P. C., May, R. W., Sanchez-Gonzalez, M. A., Koutnik, A. P., & Fincham, F. D. (2013). The relationship 



ی
ش

وه
پژ

ـ 
ی 

لم
 ع

یة
شر

ن
فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

تمایز دانش آموزاِن با فرسودگی تحصیلی باال و پایین، بر اساس اهمال کاری تحصیلی و احساس تنهایی آنان

111
 ë 66شمارة
 ë سال هفدهم
ë 1397تابستان

of school burnout, anxiety, and depressive symptoms with academic performance. Poster session presented at the 
25th Annual Convention of the Association for Psychological Science; 2013 May; Washington, DC.

Buelga, S., Musitu, G., Murgui, S., & Pons, J. (2008). Reputation, loneliness, satisfaction with life and aggressive 
behavior in adolescence. The Spanish journal of psychology, 11(1), 192-200.

De Jong Gierveld, J., Van Tilburg, T., & Dykstra, P. (2006). Loneliness and Social Isolation. In A. Vangelisti & 
D. Perlman (Eds.), The Cambridge Handbook of Personal Relationships (pp. 485-500). Cambridge: Cambridge 
University Press. doi:10.1017/CBO9780511606632.027

Dunn, J. C., Dunn, J. G., & Bayduza, A. (2007). Perceived athletic competence, sociometric status, and loneliness 
in elementary school children. Journal of Sport Behavior, 30(3), 249-269.

Duru, E., Duru, S., & Balkis, M. (2014). Analysis of relationships among burnout, academic achievement, and 
self-regulation. Educational Sciences: Theory and Practice, 14(4), 1274-1284.

Erdinç, D. U. R. U. (2009). Prevalence of academic procrastination behavior among pre-service teachers, and its 
relationship with demographics and individual preferences. Journal of Theory and Practice in Education, 5(1), 
18-32.

Hen, M., & Goroshit, M. (2014). Academic procrastination, emotional intelligence, academic self-efficacy, and 
GPA: A comparison between students with and without learning disabilities. Journal of learning disabilities, 47(2), 
116-124.

Howell, A. J., & Watson, D. C. (2007). Procrastination: Associations with achievement goal orientation and 
learning strategies. Personality and Individual Differences, 43(1), 167-178.

Howell, A. J., Watson, D. C., Powell, R. A., & Buro, K. (2006). Academic procrastination: The pattern and 
correlates of behavioral postponement. Personality and Individual Differences, 40(8), 1519-1530.

Junttila, N., & Vauras, M. (2009). Loneliness among school‐aged children and their parents. Scandinavian Journal 
of Psychology, 50(3), 211-219.

Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and 
psychological measurement, 30(3), 607-610.

Kim, K. R., & Seo, E. H. (2015). The relationship between procrastination and academic performance: A meta-
analysis. Personality and Individual Differences, 82(3), 26-33.

Klingsieck, K. B. (2013). Procrastination, When Good Things Don’t Come to Those Who Wait. European 
Psychologist, 18(1), 24-34.

Lay, C. H. (1986). At last, my research article on procrastination. Journal of research in personality, 20(4), 474-495.

Lin, S. H., & Huang, Y. C. (2012). Investigating the relationships between loneliness and learning burnout. Active 
Learning in Higher Education, 13(3), 231-243.

Mullen, A. (2014). The Role of Psychological Flexibility in Procrastination (Master’s Thesis). The university of 
Louisiana, Lafayette.

Onwuegbuzie, A. J. (2004). Academic procrastination and statistics anxiety. Assessment & Evaluation in Higher 
Education, 29(1), 3-19.

Rakes, G. C., & Dunn, K. E. (2010). The Impact of Online Graduate Students' Motivation and Self-Regulation on 
Academic Procrastination. Journal of Interactive Online Learning, 9(1), 78-93.

Russell, D. W. (1996). UCLA Loneliness Scale (Version 3): Reliability, validity, and factor structure. Journal of 
personality assessment, 66(1), 20-40.

Russel, D., Peplau, L. A., & Cutrona, C. E. (1980). The revised UCLA Loneliness Scale: Concurrent and 
discriminant validity evidence. Journal of personality and social psychology, 39(3), 472-480.

Schaufeli, W. B., Martinez, I. M., Pinto, A. M., Salanova, M., & Bakker, A. B. (2002). Burnout and engagement in 
university students a cross-national study. Journal of cross-cultural psychology, 33(5), 464-481.



ی
ش

وه
پژ

ـ 
ی 

لم
 ع

یة
شر

ن

فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

تمایز دانش آموزاِن با فرسودگی تحصیلی باال و پایین، بر اساس اهمال کاری تحصیلی و احساس تنهایی آنان

112
ë شمارة66 

ë سال هفدهم 
ë تابستان1397

Schinka, K. C., VanDulmen, M. H., Bossarte, R., & Swahn, M. (2012). Association between loneliness and 
suicidality during middle childhood and adolescence: longitudinal effects and the role of demographic 
characteristics.  Journal of psychology, 146(1-2), 105-118.

Schraw, G., Wadkins, T., & Olafson, L. (2007). Doing the things we do: A grounded theory of academic 
procrastination. Journal of Educational psychology, 99(1), 12-24.

Sirois, F. M. (2014). Procrastination and stress: Exploring the role of self-compassion. Self and Identity, 13(2), 
128-145.

Sirois, F. M., & Tosti, N. (2012). Lost in the moment? An investigation of procrastination, mindfulness, and well-
being. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 30(4), 237-248.

Solomon, L. J., & Rothblum, E. D. (1984). Academic procrastination: Frequency and cognitive-behavioral 
correlates. Journal of counseling psychology, 31(4), 503-509.

Steel, P., & Klingsieck, K. B. (2016). Academic procrastination: Psychological antecedents revisited. Australian 
Psychologist, 51(1), 36-46.

Stoliker, B. E., & Lafreniere, K. D. (2015). The influence of perceived stress, loneliness, and learning burnout on 
university students' educational experience. College Student Journal, 49(1), 146-160.

Weiss, R. S. (1973). Loneliness: The experience of emotional and social isolation. Cambridge, MA, US: The MIT 
Press.

Yang, H. J. (2004). Factors affecting student burnout and academic achievement in multiple enrollment programs 
in Taiwan’s technical–vocational colleges. International Journal of Educational Development, 24(3), 283-301.

Zhang, Y., Gan, Y., & Cham, H. (2007). Perfectionism, academic burnout and engagement among Chinese college 
students: A structural equation modeling analysis. Personality and Individual Differences, 43(6), 1529-1540.

Zhu, Y., Zhu, H., Liu, Q., Chen, E., Li, H., & Zhao, H. (2016). Exploring the Procrastination of College Students: A 
Data-Driven Behavioral Perspective. In International Conference on Database Systems for Advanced Applications 
(pp. 258-273). Cham, Switzerland: Springer.

پینوشتها.....................................................................................
1. academic burnout
2. Zhang, Gan & Cham
3. Balkis
4. Duru
5. Brown, May, Sanchez-Gonzalez, Koutnik & Fincham
6 .Yang
7. academic procrastination
8. Klingsieck
9. Rakes & Dunn
10. Mullen
11. Zhu
12. Hen & Goroshit
13. Sirois
14. Kim & Seo
15. Steel
16. Tosti
17. Erdinç
18. Howell & Watson
19. loneliness
20. Buelga, Musitu, Murgui & Pons

21. De Jong Gierveld, Van Tilburg, & Dykstra
22. Bakkaloğlu
23. Dunn & Bayduza
24. Koeing
25. Stoliker, Bryce, Lafreniere & Kathryn
26. Lin & Huang
27. Krejcie & Morgan
28. Procrastination assessment scale
29. Solomon & Rothblum
30. university of California Los Angeles loneliness scale
31. Russel, Peplau & Cutrona
32. the Maslach burnout inventory-student survey
33. Schaufeli
34. Schraw
35. Powell & Buro
36. Onwuegbuzie
37. Junttila & Vauras
38. Schinka, Van Dulmen, Bossarte & Swahn
39. Bossaert, Colpin, Pijl & Petry


