
 11-23ص    30(3، پیاپی )1400 پاییز، ومسم، شماره  یازده فصلنامه خانواده و بهداشت، دوره 

Family and health Quarterly, vol11, Issue 3, Autummn 2021, ISSN: 2322-3065 

http://journals.iau-astara.ac.ir,  20.1001.1.23223065.1400.11.3.1.8 

 ساعتی

 اثربخشی برنامه مستخرج از مدل علی درگیری تحصیلی بر فرسودگی تحصیلی

 4، مریم اکبری3، یحیی یاراحمدی2* هوشنگ جدیدی ،1فاطمه ساعتی معصومی 

 

 چکیده 

از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی برنامه مستخرج    باتوجه به شیوع باالی و اهمیت فرسودگی تحصیلی دردانش آموزان هدف   : مقدمه

   .از مدل علی درگیری تحصیلی بر فرسودگی تحصیلی بود

هدف،    است که از لحاظآزمون با گروه کنترل  پیش  -آزمون  جزء تحقیقات نیمه آزمایشی با طرح پسپژوهش  این    :روش پژوهش

آموزان دختر مقطع دوم متوسطه شهر  جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش  .طبقه بندی میشودکاربردی  جزء تحقیقات  

نمونه آماری این مطالعه با استفاده از روش تصادفی ساده به    . مشغول به تحصیل بودند 1397-98همدان بودند که در سال تحصیلی  

درگیری تحصیلی با پرسشنامه ریو و فرسودگی تحصیلی با    . نفر گروه آزمایش( انتخاب شد  15ترل و  نفر گروه کن  15نفر )  30تعداد  

 . پرسشنامه شوفلی و همکاران مورد سنجش قرار گرفتند

دارد و بین نمرات نشان داد که مدل علی بر فرسودگی تحصیلی تاثیر   SPSS نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس با نرم افزار ها:یافته

 .پس آزمون گروه آزمایش و گروه گواه تفاوت معنی دار وجود داشت

براساس نتایج حاصل از این پژوهش توصیه میشود از مدل علی درگیری تحصیلی در جهت کاهش فرسودگی تحصیلی    گیری:نتیجه

 .در دانش آموزان استفاده شود
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  1400/ 6/ 21تاریخ پذیرش نهایی:                2/4/1400تاریخ دریافت:  

 : مقدمه

نهادها و مؤسسات   .کندبا پیشرفت روزافزون جوامع بشری، تخصص علمی و درنتیجه فرآیند پیشرفت علمی اهمیت بیشتری پیدا می

ذارند و در حقیقت پیشرفت تحصیلی نسل آینده را  آموزشی همواره در پی شناسایی عواملی هستند که در پیشبرد این فرآیند تأثیرگ

 (.  1) است یکی از عواملی که اخیراً در این زمینه توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده، متغیر درگیری تحصیلی  .کنندتضمین می

از   و  پیشرفت در حوزه تحصیلی  و  تحول  نوع  فعاالنه الزمه هر  تحقیقات درگیری  نتایج  اساس  پیشمهمبر  کنندهترین  های  بینی 

ها  در اکثر پژوهش،  (2)آوری استپیامدهای تحصیلی ازجمله باال بودن نمرات و پیشرفت تحصیلی، حضور در مدرسه، مقابله مؤثر و تاب

   .بعدی درگیری تحصیلی تأکید شده استبر الگوی دو یا سه

( درگیری رفتاری، 1اند:  چنین توضیح دادهدرگیری تحصیلی را این   سه بعُد رفتاری، شناختی و عاطفی  (3)  لینین برینک و پینتریچ

های تالش در تکالیف، پایداری در تکالیف و درخواست کمک  آموزان در برخورد با تکالیف است که مؤلفه مشاهده دانش  رفتارهای قابل

سط فراگیران برای یادگیری مورداستفاده قرار ( درگیری شناختی، انواع فرایندهای پردازش است که تو 2؛ شوداز دیگران را شامل می

درگیری عاطفی )انگیزشی( را داشتن احساسات   (3؛  باشد های استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی میگیرد و شامل مؤلفهمی

ش و عاطفه را شامل های احساس، ارزدانند که مؤلفهمثبت در طول یادگیری و جلوگیری از ایجاد احساسات منفی مانند اضطراب می 

دهند که انگیزه زیادی برای موفقیت و پیشرفت در تحصیل  آموزان به مسائل تحصیلی درگیری باالیی نشان میزمانی دانش  .شودمی

 . ها ایجاد خواهد شددر آن  های هیجانات تحصیلیداشته باشند که در چنین حالتی زمینه 

بر درگیری   تأثیرگذار  متغیر  نزد دانشاکنون الزم است یک  در  پنهان  البته  از مسائل مهم و  یکی  آموزان در فرایند  تحصیلی، که 

این مسئله می قرار گیرد که  بررسی  و تحصیل، مورد  به    .باشد   تواند فرسودگی تحصیلییادگیری  پاسخی  فرسودگی تحصیلی که 

نی میان منابع آموزشی و انتظارات خود و  های مسیر پیش روی فراگیر در کنار آمدن با این فشارهاست، نتیجه یک ناهمخوادشواری 

فرسودگی تحصیلی به معنی ایجاد احساس خستگی نسبت به انجام تکالیف درسی و مطالعه،    (. 3)  دیگران برای موفقیت تحصیلی است

نسبت  درواقع پاسخ و واکنش منفی    (.4)  کفایتی تحصیلی استداشتن نگرش بدبینانه نسبت به تحصیل و مطالب درسی و احساس بی

شود، احساس خستگی های زیاد و خارج از توانی که از افراد میهای حاد و شدیدی تست که در آن اغلب به دلیل خواستهبه استرس 

 (. 5) کندها ایجاد میهیجانی و جسمانی در آن

فرسودگی تحصیلی    .یمبحث فرسودگی تحصیلی که مورد توجه هر نظام آموزشی است و نحوه اثرپذیری آن از درگیری تحصیلی بپرداز

شود و با ابعاد  صورت احساس خستگی به دلیل مطالبات علمی، داشتن نگرش بدبینانه و منفعالنه نسبت به تحصیل آشکار می  به

خستگی هیجانی که اشاره به احساس خالی شدن و تهی شدن از منابع    (. 6)شودتوصیف می  و ناکارآمدی  خستگی عاطفی ، بدبینی 

عالقگی اشاره به پاسخهای منفی بدبینانه بدبینی یا بی  (.7)عنوان مؤلفه استرس فردی مورد مالحظه قرار میگیردهیجانی فرد دارد، به

سرانجام ناکارآمدی اشاره به   (.8)  دهدا نشان میها دارد که مولفه بین فردی فرسودگی رازحد با بیرغبتی به سایر همکالسییا بیش

 . (9)شوداحساس کاستی در شایستگی و میزان باروری و حس کارایی پایین فرد دارد که مولفه خودارزیابی فرسودگی را شامل می

، اثربخشی برنامه مستخرج از مدل علی درگیری تحصیلی بر فرسودگی تحصیلیساعتی معصومی ف، جدیدی ه، یاراحمدی ی، اکبری م.    استناد: 

 11- 23(: 3)11خانواده و بهداشت، 
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صص الزم و تنها موجب افت تحصیلی، مشروط شدن، عدم کسب تخشود که نه فرسودگی تحصیلی به پیامدهای نامطلوبی منجر می

عالوه،  به    .گرددها و جامعه میهای مادی و معنوی آنشود، بلکه موجب هدر رفتن سرمایهآموزان میحتی ترک تحصیل و اخراج دانش 

شود و همچنین منجر به شود فرسودگی تحصیلی منجر به کاهش پیشرفت تحصیلی و درنتیجه افزایش ترک تحصیل میتصور می

 (. 10)  شودله اضطراب، افسردگی، سرکوبی، خصومت و یا ترس میهای ذهنی ازجمدرماندگی

اشتیاقی نسبت به مطالب درسی، ناتوانی در  توان گفت افرادی که فرسودگی تحصیلی دارند، معموالً عالئمی مانند بیطورکلی، میبه 

های درسی و احساس  ر فعالیتمعنایی دهای کالسی، احساس بیادامه حضور مستمر در کالس درس، مشارکت نکردن در فعالیت

 . باشند و کامالً متضاد افرادی هستند که دارای درگیری تحصیلی باال می (11) کنندناتوانی در فراگیری مطالب درسی را تجربه می

آموزان مقطع دوم متوسطه با شرایط خاص بدیهی است که با توجه به اهمیت و پیامدهای فرسودگی تحصیلی، کنترل آن در دانش

شدن،  آموزان به معنی ورود به دوران دبیرستان، گذران دوران بلوغ و اشتیاق به کسب موفقیت و موردتوجه و تأیید واقعن دانشای

بنابراین شناسایی متغیرهای اثرگذار بر درگیری و عملکرد تحصیلی    .ها مسئله اساسی استموفقیت تحصیلی و درگیری تحصیلی در آن

طه و نیز نحوه اثر آن بر فرسودگی تحصیلی، از کارهای مهم روانشناسان تربیتی است که امروزه به  آموزان مقطع دوم متوسدانش

های زیادی در خصوص  که امروزه پژوهشطوری به  .شده استدغدغه اساسی برای پژوهشگران و مسئولین آموزشی کشورمان تبدیل

اجتماعی متعددی را در این    -های شناختیها و مدلت و نظریهگذارند، انجام شده اسمتغیرهایی که بر فرسودگی تحصیلی اثر می

ای مانند فرسودگی  نکته مهم در استفاده از نتایج بیشتر این مطالعات آن است که وقتی درباره پدیده پیچیده  . اندخصوص مطرح کرده

تنهایی اثری ه داشت که یک متغیر به باشد و باید توجای از عوامل بسیار ضروری و اساسی میشود، توجه به نقش مجموعه بحث می

طورهمزمان مطالعه گردد، ممکن است نتایج متفاوتی به دست آید و تاکنون را بر متغیر دیگری دارد که اگر اثر آن با سایر متغیرها به

ده در کنار هم و در  ی این عوامل و متغیرهای ذکرشآموزان انجام شده نتوانسته به همه تحقیقاتی که درباره فرسودگی در میان دانش

ارتباط باهم بپردازد و این موضوعی است که پژوهش حاضر مدنظر قرار داده و اثربخشی برنامه مستخرج از مدل علی بر فرسودگی  

باشد که آیا برنامه آموزشی  طورکلی پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال میبه  .دهدتحصیلی را مورد بررسی قرار می 

 مدل بر فرسودگی تحصیلی اثربخش است؟مستخرج از 

 

 روش پژوهش: 

پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی برنامه مستخرج از مدل علی بر فرسودگی تحصیلی پرداخت، جزء تحقیقات نیمه آزمایشی با طرح  

جامعه آماری شامل کلیه    .باشدآزمون با گروه کنترل است، همچنین این مطالعه از لحاظ بعد هدف، کاربردی میپیش  - آزمون  پس

نمونه   . مشغول به تحصیل هستند  1397-98باشند که در سال تحصیلی  آموزان دختر مقطع دوم متوسطه شهر همدان میدانش

 . نفر گروه آزمایش( انتخاب شد  15نفر گروه کنترل و  15نفر )  30آماری این مطالعه با استفاده از روش تصادفی ساده به تعداد 

از آن، آموزان دختر مقطع دوم متوسطه توزیع شد و پس  حاضر پرسشنامه فرسودگی تحصیلی جهت غربالگری بین دانشدر تحقیق  

صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آموزانی که بیشترین میزان فرسودگی تحصیلی را داشتند، مشخص شدند و بهنفر از دانش  30

گونه آموزشی که گروه کنترل هیچ  ز مدل به گروه آزمایش آموزش داده شد، درحالیآنگاه برنامه مستخرج ا  .آزمایش تقسیم گردیدند
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نکرد دریافت  به  . را  تحصیلی  فرسودگی  پرسشنامه  پسسپس  آوری  عنوان  جمع  از  پس  درنهایت  و  شد  داده  گروه  دو  به  آزمون 

 ه قرار گرفت:  ابزارهای زیر در این پژوهش استفاد .و تحلیل آماری صورت گرفتها تجزیه پرسشنامه

پرسشنامه درگیری تحصیلی در سال توسط ریو برای سنجش درگیری تحصیلی طراحی و تدوین  :  پرسشنامه درگیری تحصیلی

(، درگیری 9الی    5(، درگیری عاملی )سواالت  4الی    1مؤلفه درگیری رفتاری )سواالت    4سؤال و    17این پرسشنامه دارای    .شده است

اساس طیف هفت گزینه ( می17الی    14و درگیری عاطفی )سواالت    (13الی    10شناختی )سواالت   بر  لیکرت )بسیار  باشد و  ای 

( به سنجش درگیری 7=  و بسیار موافقم  6= ، موافقم5= ، تاحدودی موافقم4=  ، متوسط3=  ، تاحدودی مخالفم 2=  ، مخالفم 1= مخالفم

نقطه برش پرسشنامه درگیری تحصیلی   68باشد که نمره  می  119الی    17بازه نمرات این پرسشنامه بین    (،12)  پردازدتحصیلی می

نتایج    .گویای درگیری تحصیلی باال است  68نشان دهنده درگیری تحصیلی پائین و نمرات بیشتر از    68است که نمرات کمتر از  

همچنین   .( برخوردار است92/0درگیری تحصیلی از پایایی مطلوبی )نشان داد که پرسشنامه  1396در سال  پژوهش رمضانی و خامسان  

های  ی شاخص ها داشته و کلیهنتایج تحلیل عاملی تأییدی این پژوهشگران نشان داد ساختار پرسشنامه، برازش قابل قبولی با داده

 (. 13) نیکویی برازش برای الگوی چهار عاملی زیربنای پرسشنامه تأیید شد 

 

فرم    - ی مقیاس فرسودگی مسلش  پرسشنامه مورد استفاده در پژوهش حاضر فرم اصالح شده:  ودگی تحصیلی پرسشنامه فرس

  15این پرسشنامه در کل    (.14)  شده استی دانشجویان توسط شوفلی و همکارانش اصالح  عمومی است که برای استفاده در نمونه 

الی    6سؤال )سواالت    4(، شک و بدبینی با  5الی    1ؤال )سواالت  س  5خستگی عاطفی با    .سؤال دارد و شامل سه خرده مقیاس است

،  1ای )هرگز=درجه   7ها در یک پیوستار  ی سؤال همه  .گیری شد( اندازه15الی    10سؤال )سواالت    6( و عدم خودکارآمدی تحصیلی با  9

طریقه نمره گذاری    . ( نمره گذاری گردید7و همیشه    6، بیشتر اوقات= 5، نسبتاً زیاد=4، گاهی اوقات=3، نسبتاً کم=2خیلی بندرت=

نقطه برش پرسشنامه است   60باشد که نمره  می  105الی    15بازه نمرات این پرسشنامه بین    .باشند( معکوس می 15الی    12سواالت )

ر فرم اصلی  دهنده فرسودگی تحصیلی باال است دنشان  60نشانه فرسودگی تحصیلی پائین و نمرات بیشتر از    60که نمرات کمتر از  

به مقیاس  این  اعتبار  دانشجویان،  نمونهوسیلهمقیاس فرسودگی تحصیلی مسلش نسخه  در  هلندی،  ی روش همسانی درونی  های 

 : شده استپرتقالی و اسپانیایی چنین گزارش 

 ( 76/0، خودکارآمدی تحصیلی 79/0، شک و بدبینی 74/0)خستگی عاطفی  ی اسپانیایی نمونه 

 (69/0، خودکارآمدی تحصیلی82/0، شک و بدبینی 79/0پرتغالی )خستگی عاطفی  ی نمونه 

 [ 14] (67/0، خودکارآمدی تحصیلی 86/0، شک و بدبینی 80/0ی هلندی )خستگی عاطفی  نمونه 

زمان پرسشنامه همبستگی مقیاس فرسودگی  برای بررسی روایی هم  1390در سال  در ایران در پژوهش رستمی، عابدی و شوفلی  

را به ترتیب برای خرده    5/0و    68/0،  74/0ی افسردگی دانشجویان محاسبه شد و ضریب همبستگی  ی کل پرسشنامهحصیلی با نمرهت

برای بررسی روایی واگرا نیز از مقیاس    .[ 15]   های خستگی عاطفی، شک و بدبینی و خودکارآمدی تحصیلی به دست آوردمقیاس

شک و بدبینی و خودکارآمدی  های خستگی عاطفی،  استفاده شد که برای خرده مقیاس  ی تحصیلیی عالقه به رشتهمحقق ساخته

 . به دست آمد   -32/0و  -53/0، -21/0تحصیلی به ترتیب ضرایب 
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 پروتکل آموزشی  :1جدول 

 محتوا  موضوع
تعداد 

 جلسات

 مهارتهای زندگی 

مهارت عزت نفس و   -مهارت حل مسأله - مهارت خودآگاهی

مهارت    -مهارت های ارتباطی  -نفس مقابله با استرساعتماد به 

 استقالل طلبی

 جلسه  5

نقش حضور فعال در  

 کالس

نقش فرمان  - تعیین اهداف-تکنیک های حضور فعال در کالس

 دهی 
 جلسه  2

 جلسه  2 تکنیک های مهم در برنامه ریزی-نحوه برنامه ریزی درسی برنامه ریزی تحصیلی

 تمرکز 
چگونگی تمرکز بر مطالبی که عالقه  -عوامل حواس پرتی-تمرکز

 نداریم 
 جلسه  2

راهبردهای یادگیری و  

 مطالعه
 جلسه  2 فراهبردهای فراشناختی-راهبردهای شناختی

 جلسه  1 گوش دادن -مهارت های خواندن مهارت های تحصیلی

 راهکارهای روان شناختی
أثیر باورها و  ت -یوگا-تکنیک های تفکر عمیق-آموزش تن آرامی

 افکار مثبت در موفقیت
 جلسه  2

 دالیل شکست تحصیلی
بازبینی و خودسنجی در زمینه آموزش های فراگرفته شده در  

 طول دوره
 جلسه  1

 

 :هایافته

مورد ارزیابی قرار   اسمیرنف  –های پژوهش الزم است، نرمال بودن متغیرهای تحقیق با آزمون کولموگروف  ابتدا قبل از بررسی فرضیه 

 . پردازدبه بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق می 2بنابراین جدول شماره  .گیرد

 بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش   :2جدول شماره 

 سطح معناداری Zآماره  متغیرها

 051/0 162/0 پیش آزمون فرسودگی تحصیلی 

 2/0 084/0 پس آزمون فرسودگی تحصیلی 
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است و این نشان   05/0سطح معنی داری برای متغیرهای فرسودگی تحصیلی در هر دو حالت پیش آزمون و پس آزمون بیشتر از  

شود، زیرا یکی  این دو متغیر دارای توزیع نرمالی هستند، لذا برای بررسی پژوهش از آزمون های پارامتریک استفاده میدهد که  می

مدل علی بر فرسودگی تحصیلی تأثیر    . از شروط استفاده از آزمون های پارامتریک این است که توزیع متغیرهای پژوهش نرمال باشند

 .دارد

در فرضیه فوق    .شوداستفاده می SPSS یا آنکووا تحت نرم افزار  آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیرهجهت بررسی فرضیه پژوهش از  

عنوان متغیر مستقل، نمرات فرسودگی تحصیلی در حالت پسآزمون بهعنوان متغیر وابسته و نمرات مدل علی درگیری تحصیلی به

ابتدا قبل از بررسی فرضیه پژوهش الزم است    . کنند- فای نقش میعنوان متغیر کنترل ای  آزمون به  فرسودگی تحصیلی در حالت پیش 

که پیش فرض های آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره از جمله همگنی شیب های رگرسیون، وجود ارتباط خطی و نیز برابری  

 .واریانس ها مورد بررسی و تائید قرار گیرند

آزمون در دو دن رابطه نمرات فرسودگی تحصیلی پیش آزمون و پسیکسان بواین فرض به معنی  :  بررسی همگنی شیب رگرسیون

  .آمده است 3برای بررسی این فرض از تحلیل واریانس استفاده شده که نتایج آن در جدول  .گروه آزمایش و کنترل است

 های رگرسیون در فرضیه پژوهش : همگنی شیب3جدول شماره 

 سطح معنی داری Fآماره  مربعات میانگین  درجه آزادی  مجموع مربعات 

 001/0 478/15 771/575 3 314/1727 مدل تصحیح شده 

 001/0 992/14 688/557 1 688/557 عرض از مبداء

 262/0 315/1 913/48 1 913/48 گروه

 001/0 968/19 816/742 1 816/742 آزمون پیش

 775/0 083/0 094/3 1 094/3 آزمونپیشگروه

 - - 2/37 25 996/929 خطا

 - - - 29 104434 مجموع 

 - - - 28 31/2657 مجموع تصحیح شده

باشد و  می  05/0در سطر پنجم جدول بیشتر از   F جدول فوق گویای این مطلب است که سطح معنی داری به دست آمده از آماره

آزمون نمرات فرسودگی تحصیلی از نظر آماری  تعامل بین گروه و پیش  %95این امر گویای این مطلب است که با سطح اطمینان  

این    . توان این گونه نتیجه گیری کرد که دادهها از فرضیه همگنی شیبهای رگرسیون پشتیبانی میکنندبنابراین می  .معنیدار نیست

 . تر خواهد شدموضوع با استفاده از ترسیم نمودار پراکندگی مشخص

 . پردازدها میفاده از آزمون لون به بررسی برابری واریانسبا است 4جدول شماره 

 ها در فرضیه پژوهش : بررسی برابری واریانس4جدول شماره 

 سطح معنی داری درجه آزادی دوم درجه آزادی اول  Fآماره 

023/0 1 27 88/0 
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است، بنابراین با سطح    05/0بیشتر از  گویای این مطلب است که سطح معنی داری به دست آمده از تست لون    4جدول شماره  

 .ها همگن و برابر هستندفرض برابری خطای واریانس تخطی نشده است و لذا واریانس %95اطمینان 

 .با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس به بررسی تاثیر مدل علی بر فرسودگی تحصیلی میپردازد 5جدول شماره 

 پژوهش : بررسی فرضیه 5جدول شماره 

 
مجموع 

 مربعات

درجه  

 آزادی 

میانگین  

 مربعات
 Fآماره 

سطح معنی  

 داری 
 مجذور اتا 

 649/0 001/0 022/24 11/862 2 221/1727 مدل تصحیح شده 

 546/0 001/0 275/31 394/1122 1 394/1122 عرض از مبداء

 556/0 001/0 587/21 201/1169 1 201/1169 آزمون پیش

 529/0 001/0 152/29 194/1046 1 194/1046 گروه

 - - - 888/35 126 09/933 خطا

 - - - - 29 104434 مجموع 

 - - - - 28 31/2657 مجموع تصحیح شده

بنابراین متغیر تصادفی با متغیر وابسته رابطه   . میباشد  05/0آزمون کمتر از  در متغیر پیش F دست آمده از آماره  سطح معناداری به

است  .دارد داشته  وابسته  متغیر  بر  معناداری  تأثیر  که گروه  داد  نشان  اصلی گروه  اثر  از  آمده  بدست  تحلیل    .نتایج  نتایج  بنابراین 

فرسودگی تحصیلی تاثیر    دهد، مدل علی برارائه گردیده است نشان می  5کوواریانس برای آزمون فرضیه پژوهش که در جدول شماره  

بر فرسودگی    %53توان نتیجه گرفت که آموزش مدل علی درگیری تحصیلی به میزان حدوداً  از سوی دیگر از مجذور اتا می  .دارد

 . گردد پس فرضیه پژوهش تائید و فرضیه صفر رد می .تحصیلی تأثیرگذار است

 

 و نتیجه گیری:   بحث

پردازد، نتایج حاصله در مباحث قبلی گویای  بررسی تاثیر مدل علی بر فرسودگی تحصیلی میبا توجه به این که فرضیه پژوهش به  

تاثیر داشت و این باعث شد که نمرات فرسودگی تحصیلی   %53باشد که مدل علی بر فرسودگی تحصیلی به میزان  این واقعیت می

   .گروه آزمایش بعد از آموزش مدل علی درگیری تحصیلی کاهش پیدا نماید 

همسو با نتیجه   ( 19)و فریدمن    ( 18)ماین پا و همکاران    (،17)   پالوس و همکاران  (، 16)  های ترازیدر همین راستا نتایج پژوهش

آموزان تحت تاثیر درگیری  زیرا ایشان در تحقیقات خویش به این نتیجه رسیدند که فرسودگی تحصیلی در دانش  .باشدحاصله می

آموزان بیشتر در زمینه مسائل تحصیلی درگیرتر شوند، میزان فرسودگی و تحلیل رفتگی تحصیلی در  تحصیلی آنها است و اگر دانش

ای خودتنظیمی تحصیلی و که به بررسی نقش واسطه  (20)  جه پژوهش رمضانیدر حالی که نتی  .نزد آنان کاهش پیدا خواهد کرد

ی آموزان مقطع متوسطه شده از سوی معلم و درگیری تحصیلی در دانشخودکارآمدی تحصیلی در رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک

کارآمدی )به عنوان یکی از  ای خود اسطهزیرا این تحقیق نشان داد که نقش و  .شهر بیرجند پرداختند ناهمسو با نتیجه حاصله بود

علت این ناهمسویی   .شده از سوی معلم با درگیری تحصیلی تأیید نشد ابعاد فرسودگی تحصیلی( در ارتباط حمایت اجتماعی ادراک
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و متفاوت را رقم شود که نتایجی ناهمسو  تواند برگرفته از جامعه مورد مطالعه و یا تفاوت در ابزار اندازه گیری باشد که سبب میمی

 . بزند

شود که مدل علی درگیری تحصیلی از این حیث لذا از قیاس نتیجه حاصله با نتایج پژوهش های پیشین این گونه نتیجه گیری می 

آموزان گروه آزمایش کاهش دهد که از طریق موضوع درگیری  تواند آن را در نزد دانشبر فرسودگی تحصیلی تاثیرگذار است و می

دهد، سطح  این که فردی که درگیر مسائل تحصیلی است به خوبی به درس های ارائه شده از سوی معلم گوش فرا میتحصیلی و  

گیرند که با تمام وجود و تمرکز بر دروس گفته آموزان یاد میدهد و بنابراین دانشآموزان افزایش میگوش دادن موثر را در نزد دانش

لذا هرچه این ادراک از مسائل   .ادر باشند درک بهتری نسبت به درس های خود داشته باشند شده از جانب معلم گوش فرا دهند تا ق

آموزان بهتر قادر خواهند بود که از عهده تکالیف درسی خود برآیند و هرچه بهتر بتوانند از عهده  تحصیلی افزایش پیدا کند، دانش

رین شکل پیش ببرند که این امر در نهایت باعث کاهش خستگی و نگرانی  توانند تکالیف را به موقع و به بهت تکالیف درسی برآیند، می

 . تواند فرسودگی تحصیلی را در بین آنها به طور چشمگیری کاهش دهدشود و در نتیجه میدر امر تحصیل در نزد آنها می

آموزان یاد داده  شود که به دانشهمچنین از آنجا که هیجانات مثبت و منفی بر درگیری تحصیلی تاثیرگذار بود، این امر باعث می

شود که چگونه درک بهتری نسبت به هیجانات تحصیلی خود داشته باشند و به بهترین شکل بتوانند هیجانات مثبت و منفی خود را  

ت و  شود که آنها درک درستی نسبت به احساساآموزان باعث میزیرا تمایز بین هیجانات مثبت و منفی در نزد دانش  . تمییز نمایند

گردد که به دلیل هیجانات مثبت کنترل و تسلط به مسائل تحصیلی را از دست  هیجانات خود پیدا کنند که چنین امری سبب می

ندهند و به خاطر هیجانات منفی خویش انگیزه خود را کاهش ندهند، زیرا الزمه افزایش درگیری تحصیلی و به تبع کاهش فرسودگی  

بتوانند درک مناسبی از هیجان های مثبت و منفی خود در مسائل تحصیلی داشته باشند و اگر    آموزان تحصیلی آن است که دانش

  .تواند آنها را از مسیر موفقیت در امر تحصیل دور سازددرک درستی نسبت به این هیجانات نداشته باشند، این هیجانات می

شود که هیجانات خود را به درستی مدریت کنند و  ده میآموزان آموزش دابنابراین چون در مدل علی درگیری تحصیلی به دانش

آموزان قادر خواهند بود با احساسات تحت اختیار خویش، بر مسائل تحصیلی به خوبی  هوش هیجانی آنها را بهبود بخشند، لذا دانش

یل برخوردار است، بتواند از  آموز از شور و شوق زیادی در امر تحصشود که وقتی دانشزیرا کنترل هیجانات سبب می  .غلبه نمایند

این انرژی نهایت استفاده را ببرد و از آن برای پیشبرد امور تحصیلیش بهره گیرد و زمانی که هیجانات منفی دارد و از درس خواندن 

طفی  خسته شده است، به درستی به خود بدون پرداختن به عوامل حواس پرت از جمله تلویزیون، استراحت بدهد تا میزان خستگی عا

به عنوان یکی از ابعاد فرسودگی تحصیلی در وی زیاد نشود و مجدد بتواند با توان و انرژی و البته تمرکز بیشتری به مسائل تحصیلی 

 . خود بپردازد

آموزان آموزش شود که در این مدل به دانشباشد، سبب میجویی نیز میهمچنین مدل علی درگیری تحصیلی که ناشی از خودنظم

آموزان فراگیرند که هرکاری با برنامه ریزی و تعهد برای اجرای آن در امر تحصیل، دست و انضباط فردی داده شود تا دانشهای نظم  

یافتنی خواهد بود و با دوری از سرزنش دائمی خود و دیگران، توان و انرژی خود را در باالترین سطح نگه دارند که سطح شکل و  

شود که از موقعیت های تحصیلی آموزان یاد داده میاز طرفی، به دانش  .در نزد آنها کاهش بیابد  بدبینی از ابعاد فرسودگی تحصیلی 

توانند به نفع خود استفاده کنند و اگر اتفاق منفی در مسائل تحصیلی برای خود بهترین بهره را ببرند و بدانند که از هر موقعیتی می

باید در این زمینه توانایی های خویش را تقویت کنند و به جای نقد بیجا کردن از شرایط   آنها افتاد، این باور را داشته باشند که حتماً

جویی در خویش افزایش دهند که در نتیجه، این امر زمینه ساز و خود، سطح ارزیابی مثبت مجدد را به عنوان یکی از ابعاد خودنظم
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گیرد که وی دائماً خود را مورد سرزنش آموز را می گریبان دانشزیرا زمانی فرسودگی تحصیلی    .کاهش فرسودگی تحصیلی خواهد بود

شود و نمی تواند از عهده  قرار دهد و میزان اعتماد به نفس خود را مخدوش کند که در نتیجه میزان توانایی تحصیلی وی کمتر می

د فرسودگی تحصیلی کاهش و یا عدم  زیرا یکی از ابعا .تکالیف درسی برآید که در کل احساس فرسودگی تحصیلی نمایان خواهد شد

خودکارآمدی تحصیلی خواهد بود و فردی که ایمان به توانایی های خود ندارند، از سطح خودکارآمدی تحصیلی پائینی برخوردار  

 .خواهد بود

تکالیف درسی    آموزد که کارها و آموزان میسازی تحصیلی است، به دانشهمچنین مدل علی درگیری تحصیلی که مرتبط با خودناتوان

شود که سطح  خود را به تعویق نیندازند و بنابراین آموزش های غلبه بر اهمال کاری به آنان داده خواهد شد که این امر سبب می

آموزان از فرسودگی تحصیلی باالیی رنج  شود که دانشزیرا یکی از عواملی که سبب می  .کارایی و بازدهی تحصیلی آنها فزونی یابد

اندازند و هرچه این به تعویق انداختن بیشتر شود، بیشتر در برابر  ست که دائماً کارها و تکالیف درسی خود را به تعویق میببرند آن ا

شود و بنابراین در خود نمی بیند که بر  سازی نموده و همواره آن تکلیف برای وی بزرگ و بزرگتر میآن تکلیف احساس خودناتوان

تی انجام دهد و در نتیجه استرس و نگرانی ناشی از تجمع کارها سبب وی شود که دچار فرسودگی  آن غلبه کند و آن را به درس

  .دشوتحصیلی 

 

 کاربرد پژوهش 

با توجه به فرضیه پژوهش و این که مدل علی درگیری تحصیلی بر فرسودگی تحصیلی تأثیر دارد، به تمامی مسئولین امر در آموزش  

شود که از این پروتکل مدل علی درگیری تحصیلی در خصوص ارتقای درگیری تحصیلی بیشتر پیشنهاد میو پرورش شهر همدان  

سازی در نزد استفاده نمایند تا زمینه افزایش خودنظم دهی و هیجان های مثبت و نیز بستر کاهش هیجان های منفی و خودناتوان

 .آموزان ایجاد شوددانش

 قدردانی و تشکر

 تشکر از تمامی مادران که در انجام این پژوهش ما را یاری کردند. با نهایت 

 تضاد منافع 

 نویسندگان مقاله تعارض منافع ندارند.  

 مالحظات اخالقی 

ها با نام واقعی،  در این پژوهش معیارهای اخالقی شامل؛ اصل احترام و رازداری، جلوگیری از افشای اطالعات بدست آمده آزمودنی 

 ها رعایت شده است. ها جهت شرکت و یا ترک آموزش، اخذ رضایت نامه کتبی از آزمودنیآزمودنی اختیار و آزادی

 سهم نویسندگان 

 اند.تمامی نویسندگان در نگارش، ارسال و پیگیری این مقاله نقش داشته

 حمایت مالی 

 ر نبوده است.این پژوهش با هزینه شخصی اجرا شده و از حمایت مالی سازمان یا نهاد خاصی برخوردا  
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