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آموزان دوره  رابطه فرسودگي تحصيلي و انگيزش پيشرفت با عملكرد تحصيلي دانش
  متوسطه

  

 *1د عظيميمحم  
  2موسي پيري

3ارتقي زو 

  
  : چكيده

با عملكرد تحصيلي  ش پيشرفتهدف پژوهش حاضر، بررسي رابطه فرسودگي تحصيلي و انگيز   
نمونه پژوهش شامل . مي باشد 91 -92دبيل در سال تحصيلي آموزان دوره متوسطه شهرستان ار دانش
دبيرستان  162اي از ميان  گيري تصادفي خوشه پسر بوده و به روش نمونه دختر و آموز دانشنفر  379
ها براي سنجش فرسودگي تحصيلي پرسشنامه برسو و براي انگيزش  آوري داده ابزار جمع. خاب شدندانت

سال اول بوده  شرفت هرمنس و براي عملكرد تحصيلي معدل كل نيمپيشرفت پرسشنامه انگيزش پي
عملكرد تحصيلي  نتايج ضريب همبستگي پيرسون نشان داد كه بين ابعاد فرسودگي تحصيلي و. است

در . داري وجود دارد يعملكرد تحصيلي رابطه مثبت و معن رابطه منفي وجود و بين انگيزش پيشرفت و
نسبت به انگيزش پيشرفت، فرسودگي تحصيلي بيشترين واريانس  تحليل رگرسيون مشاهده شد كه

داري بين  هتلينگ نشان داد كه تفاوت معنيt 2همچنين تحليل  .كند بيني مي عملكرد تحصيلي را پيش
 tهاي تك متغيري آزمون  تحليل. آموزان دختر و پسر وجود دارد تركيب دو متغير وابسته در دو گروه دانش

داري با هم  يآموزان دختر و پسر فقط در متغير عملكرد تحصيلي تفاوت معن دانش مستقل نشان داد كه
    .دارند

  
    فرسودگي تحصيلي، انگيزش پيشرفت، عملكرد تحصيلي، مدارس متوسطه: واژگان كليدي
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  :مقدمه
 تربيت و روانشناسان تربيتي، تحقيقات قابل توجهي را در زمينه متخصصان تعليم و ي اخير،ها سالدر 

اند كه در بين آنها راهبردهاي  آموزان و متغيرهاي مرتبط با آنها انجام داده دانش 1عملكرد تحصيلي
شوند  هاي آموزشي تلقي مي آموزان در دستيابي به هدف يادگيري ابزارهايي مهم براي توانا ساختن دانش

گيرد  سنجش قرار مي تحصيلي آنها مورديادگيري فراگيران معموالً به وسيله عملكرد ). 1390سيف، (
برخي از اين عوامل موجب . دهند قرار مي تأثيرآموزان را تحت  عملكرد تحصيلي دانش عوامل متعددي،

از جمله عواملي كه به . شوند ر باعث تضعيف عملكرد فراگيران ميبرخي ديگ بهبود عملكرد تحصيلي و
ها به خود  ا در مدارس و دانشگاهمطالعاتي ر شكل منفي بر عملكرد تحصيلي اثرگذار بوده و اخيراً

، لي 2001و همكاران، 4، ماسالچ 2001و همكاران،  3دمورتي( است 2اختصاص داده، فرسودگي تحصيلي
  ). 2008 ،5و آشفورث

و  7زوال شخصيت 6خستگي هيجاني،(فرسودگي به عنوان يك سندرم سه بعدي  به طور مرسوم،
 )MBI-HSS(گيرد كه با سياهه فرسودگي ماسالخ  يمورد توجه قرار م )8تماميت فردي كاهش يافته

خستگي هيجاني كه اشاره به احساس خالي ). 1984، 9ماسالخ و جكسون(گيرد  گيري قرار مي مورد اندازه
 گيرد استرس فردي مورد مالحظه قرار مي ي ؤلفهشدن و تهي شدن از منابع هيجاني فرد دارد به عنوان م

رغبتي  نفي بدبينانه يا بيش از حد با بيهاي م ل شخصيت اشاره به پاسخزوا). 1984همكاران،  ماسالخ و(
ماسالخ و همكاران (دهد مي بين فردي فرسودگي را نشان ي مؤلفهبه ساير افراد در محل كار دارد كه 

باالخره تماميت فردي كاهش يافته اشاره به احساس كاستي در شايستگي و ميزان باروري و ). 2001
متغير ). 2002، 10شائوفلي(شود ميخودارزيابي فرسودگي را شامل  ي مؤلفهن فرد دارد كه حس كارايي پايي

 11ي آموزشي گسترش پيدا كرده كه از آن با عنوان فرسودگي تحصيليها بافتو  ها موقعيتفرسودگي به 
، مدارس آموزان دانشفرسودگي تحصيلي در ميان . )2008و همكاران، 12آرو  -سالماال(شود مينام برده 

، داشتن يك حس بدبينانه و )خستگي(اشاره به احساس خستگي به خاطر تقاضاها و الزامات تحصيل 
با  آموز دانش، و احساس عدم شايستگي به عنوان يك )عالقگي بي(بدون عالقه به تكاليف درسي فرد

يران ي آموزشي به عنوان محل كار فراگها موقعيتگفت كه  توان مي. شود ميكارآمدي پايين محسوب 

                                                      
1_Academic performance 
2-Academic burnout 
3-Demerouti 
4-Maslach 
5-Lee& ashforth 
6-Emotional exhaustion 
7-Depersonalization  
8-Reduced personal accomplishment 
9-Maslach& jackson 
10-Schaufeli  
11-Academic burnout  
12-Salmela Aro 
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كنند يا شغل  ي آموزشي به عنوان كارمند، كار نميها موقعيت، اگر چه فراگيران در شود ميمحسوب 
به عنوان  توان ميموزشي و درسي آنها را آهاي  خاصي در آنجا ندارند، اما از ديدگاه روانشناختي، فعاليت

ي را براي موفقيت در كنند و مجموعه تكاليف مي يك كار در نظر گرفت؛ آنها در كالس حضور پيدا
دهند، اين موضوع اخيراً مطالعات متعددي را در مدارس به خود  امتحانات و كسب نمره قبولي انجام مي

  ). 2007ژانگ و همكاران، (اختصاص داده است
اند كه جو حاكم بر مدرسه و عملكرد تحصيلي با فرسودگي تحصيلي رابطه منفي  تحقيقات نشان داده

 ).2008 ،آرو و ساوالنين –الما س(دارد  داري معني

همچنين . شود مي اند كه فرسودگي تحصيلي به افسردگي منجر نشان داده) 2007( 1آهوا و هاكنين 
به بررسي عوامل پيش بيني كننده فرسودگي تحصيلي و درگيري و ) 2008( 2آرو و ساووالنن –سالما 

مدي كلي با فرسودگي و درگيري تحصيلي پرداختند، دريافتند كه استرس و خودكارآ 3مشغوليت تحصيلي
با و حمايت اجتماعي را به عنوان متغيرهاي دروني و بيروني مرتبط  آنها خودكارآمدي. رابطه دارند

      همچنين دريافتند كه فرسودگي تحصيلي اند و اي، بيان كرده فرسودگي دانشجويان فني و حرفه
آموزان پسر سطوح  به طوري كه دانش. گذارد صيلي مييشرفت تحبر پ داري معنيآموزان اثر منفي  دانش

، 5و ماركز 4ريرسون(آموزان دختر داشتند كه با تحقيقات قبلي  باالتري از فرسودگي را نسبت به دانش
فرسودگي تحصيلي اثر ) 2005(بنا به گفته يانگ. همسويي ندارند )1984، ماسالچ و جكسون، 1981

نيز نشان داده است كه ) 2008( 6تحقيق شوارزر و هالوم. ن داردآموزا منفي بر عملكرد تحصيلي دانش
  .منفي بسزايي دارد تأثيرمتغير فرسودگي تحصيلي بر عملكرد تحصيلي 

حكايت از آن دارند كه افراد ) 2005(، ساالنوا و همكاران )2003( 7بررسي هاي الينبرنيك و پينتريچ 
) 2001(گرو و همكاران  در همين راستا. دهند نشان مي باالتري را با خودكارآمدي باال مشغوليت تحصيلي

گري خودكارآمدي بر استرس و فشار شغلي به اين نتيجه رسيدند  اي با عنوان اثرات ميانجي طي مطالعه
ورز و همكاران . كه كارگراني كه خودكارآمدي پاييني داشتند فرسودگي هيجاني بيشتري را نشان دادند

كه باورهاي خودكارآمدي  نوان خودكارآمدي و فرسودگي به اين نتيجه رسيدنداي با ع عهطي مطال) 2002(
زدايي و خستگي هيجاني به طور منفي و با موقعيت شخصي تقليل يافته به طور مثبت در ارتباط  با فرديت

هاي آنان نيز نشان داد كساني كه در خودكارآمدي نمره باالتري گرفتند به نشانگان  بررسي. است
، بنا به آموزان دانشمعتقد است كه فرسودگي تحصيلي در ) 1990(نيومن .كمتري دچار شدندفرسودگي 

دليل اول اين است كه فرسودگي . داليلي مختلف، يكي از عرصه هاي مهم تحقيقاتي در مدارس است
                                                      

1- Ahola&Hakanen 
2- Savolainen 
3- Academic Engagement 
4- Ryerson 
5- Marks  
6- Schwarzer&Hallum 
7- Linnen brink&Pintrich 
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آموزان، مانند عملكرد تحصيلي در دوران  ليد مهم درك رفتارهاي مختلف دانشتواند ك تحصيلي مي
 تأثيرآموزان را با مدارس خود تحت  دليل دوم اين است كه فرسودگي تحصيلي رابطه دانش .باشد تحصيل

آموزان را به ادامه تحصيل،  تواند شوق و اشتياق دانش سوم اينكه فرسودگي تحصيلي مي دهد ميقرار 
نها سنجش نجا كه يادگيري فراگيران، عمدتاً به وسيله عملكرد تحصيلي آآاز . قرار دهد تأثيرتحت 

آن بر عملكرد تحصيلي فراگيران، از كارهاي  تأثير؛ بنابراين شناسايي متغير فرسودگي تحصيلي و شود مي
ست كه كنترل فرسودگي تحصيلي واضح ا. مهم متخصصان تعليم وتربيت و روان شناسان تربيتي است

ارس و معلمان، مد. استآموزان، به خاطر بهبود پيشرفت تحصيلي و انگيزش يادگيري آنها ضروري  دانش
هاي كاري را با دقت  ها و برنامه ريزي كنند و حتي آزمون هاي آموزشي را طرح بايد با دقت، دوره

آموزان را كاهش داده و پيشرفت تحصيلي آنها را افزايش  يزي كنند تا فرسودگي تحصيلي دانشر برنامه
  ).2005يانگ، (دهند

يقات متعددي را به خود اختصاص داده است، انگيزش هاي پژوهش كه تحق يكي از مهمترين زمينه
، اتكينسون، 3مك للندنظريه انگيزش پيشرفت بر تحقيقات اوليه  .است 2و عملكرد تحصيلي 1پيشرفت
سيف، (كيد داردأآموز ت ر نقش هدف در موفقيت و شكست دانشاين نظريه ب .استوار است 5، لوول4كالرك

 ). 1390سيف، (دارد

هايي است كه موفقيت در  راي كسب موفقيت و شركت در فعاليتاق بانگيزش پيشرفت ميل يا اشتي
ها تعريف شده اي از استاندارد شخصي وابسته است و بر اساس مجوعهآنها به كوشش و توانايي 

انگيزش پيشرفت به عنوان سائقي است كه به يادگيري ). 1990پنتريچ و دي گروت،  ،1390سيف، (است
كريمي، (شخص با كفايت يافتن و موفقيت، افتخار كسب كنند بخشد تا  سرعت ميتكاليف درسي 

. افراد داراي انگيزش پيشرفت باال براي حل مشكالت و رسيدن به موفقيت بسيار كوشا هستند). 1387
كشند و تا رسيدن به موفقيت به  كاري شكست بخورند، از آن دست نميدر انجام  حتي پس از آنكه
گرفتن بر ديگران با توجه سائقي براي پيشي  توان ميانگيزش پيشرفت را بنابراين . دهند كوشش ادامه مي

ص اهميت اين در خصو. هاي مشخص و تالش در جهت كسب موفقيت و پيشرفت دانست به مالك
ها به اين موضوع اشاره دارند كه  همچنين برخي از پژوهش. اشاره كردهاي مختلفي  انگيزش بايد به جنبه

. د پيشرفت اقتصادي و تكنولوژيكي را افزايش داده و موجب گسترش آنها شودتوان زش پيشرفت ميانگي
ي نياز به موفقيت در ابدين ترتيب جامعه نه فقط براي تدريس موضوعات درسي بلكه براي الق

هاي  همچنين نتايج پژوهش). 1376، به نقل از چارقدوزي، 6دچارمز(آموزان، به مدارس وابسته است  دانش

                                                      
1- Achevement Motivation 
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 كه راهبردهاي دهد مينشان ) 1381(و البرزي و سيف ) 1385(عابدي  هاي سبحاني نژاد و پژوهش

نژاد و  در پژوهشي سبحاني. لي رابطه دارددهي و انگيزش پيشرفت با پيشرفت تحصي يادگيري خودنظم
اند كه بين راهبردهاي يادگيري و انگيزش پيشرفت تحصيلي با  به اين نتيجه رسيده) 1385(عابدي 

وجود دارد و سهم نسبي انگيزش پيشرفت و  دار معني ي آموزان رابطه دانشلكرد تحصيلي رياضي عم
بين انگيزش پيشرفت و عملكرد تحصيلي ) 1381(عبدوس .بوده است18/0و 20/0راهبردهاي يادگيري 

اند كه بين استفاده از  نشان داده )1380( نژاد هاي ولي يافته. دهد ي را نشان ميدار معنيرابطه مثبت و 
نشان داد كه ) 1376(غفوري . ي وجود دارددار معنيشرفت و عملكرد در رياضي رابطه مثبت و انگيزش پي

گزارش كرد كه دختران  داري بين انگيزش پيشرفت و عملكرد تحصيلي وجود دارد و رابطه مثبت و معني
) 1351(و شاملو ) 1380(و داداشي ) 1375(گشتاسبي . از نظر پيشرفت تحصيلي بر پسران برتري دارند

به . (داري وجود ندارد يشرفت تحصيلي همبستگي آماري معنينشان دادند كه بين انگيزش پيشرفت و پ
همچنين مطالعات انجام شده در زمينه رابطه بين استفاده از انگيزش پيشرفت با ). 1380نژاد،  نقل از ولي

اين ادعا هستند كه  همگي بر. )1989، زيمرمن و شانك، 1990پنتريچ و دي گروت، (پيشرفت تحصيلي 
يزش بنابراين فقدان انگ. آموزان دارد ؤثري در پيشرفت تحصيلي دانشاز انگيزش پيشرفت سهم ماستفاده 

و همزمان ممكن  دهد ميقرار  تأثيرآموزان را در جهت نامطلوب تحت  يادگيري، پيشرفت تحصيلي دانش
 ي شخصي خدشه واردها ارزشو است بر سازگاري عاطفي، عزت نفس، توانايي مقابله با مشكالت 

هايي ش انگيزش پيشرفت شاگردان، راهبردبراي مقابله با اين فقدان و افزاي). 1985، 1دسي و ريان(آورد
امز و : براي مثال(اند  ها در آزمايشگاه به اثبات رسيدهكارايي اين راهبرد. مورد آزمون قرار گرفته است

گر ). 1983؛6؛ سالوين1984؛ 5؛ كاوينگتون1986؛ 4ر و نيسان ؛ باتل1981؛ 3؛ باندورا و شانك1988، 2آرچر
همان طور كه اثر بخشي نهايي نوعي . گر چه مقبوليت اين راهبردها هنوز مورد ارزيابي قرار نگرفته است

درمان پس از گذراندن امتحان آزمايشگاهي به تجويز پزشك و باور بيمار به آن درمان بستگي دارد 
انگيزش پيشرفت نيز به عوامل مداخله گر  هاي افزايشاثربخشي راهبرد). 1988 ،8اليوت ،7،1981كازدين(

نزد آنان بستگي دارد و  راهبردهاو در واقع مقبوليت  راهبردهاآموزان به اين  گر باور معلمان و دانش
اهميت دارد كه پيشرفت آموزشگاهي در يادگيري اثر داشته و يادگيري  از اين جهت پيشرفت تحصيلي نيز

و معلم براي افزايش سطح انگيزش  دهد ميقرار  تأثيرشگاهي پيشرفت تحصيلي را تحت آموز
نسبت به يادگيري موضوع هاي مختلف درسي، بايد سعي كند تا شرايط يادگيري را بهبود  آموزان دانش

                                                      
1-Deci & Ryan  
2-Ames & Archer  
3- Bandara & Shunch 
4- Butler & Nisan   
5- Covington 
6- Slavin 
7- Kazdin 
8- Elliot 
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به موفقيت دست يابند و  آموزان دانشبخشد و كيفيت روش آموزشي را افزايش دهد تا از اين طريق 
ز بنابراين بسياري ا. )1390سيف، (به توانايي خود و يادگيري، اعتماد به نفس كسب كنند نسبت 
مهم در  مؤلفهسازد كه انگيزش پيشرفت و فرسودگي تحصيلي دو  هاي پژوهشي خاطر نشان مي يافته

 آيند ولي آنها كمتر به بررسي رابطه انگيزش پيشرفت و فرسودگي تحصيلي با عملكرد تحصيلي بشمار مي
در همين راستا اين پژوهش قصد دارد . اند عملكرد تحصيلي به صورت يك مجموعه در هم تنيده پرداخته

ها پاسخ دهد كه آيا فرسودگي تحصيلي و انگيزش پيشرفت با عملكرد  سؤالبه  ،ضمن بررسي موضوع
رفت و يشرا از روي انگيزش پ آموزان دانشتوان عملكرد تحصيلي  آيا مي تحصيلي ارتباط داردند؟

دختر و پسر در زمينه انگيزش پيشرفت و  آموزان دانشو آيا بيني كرد؟  فرسودگي تحصيلي آنها پيش
  فرسودگي تحصيلي تفاوت دارند؟

  
ا توجه به هدف، ماهيت و موضوع پژوهش، روش تحقيق توصيفي و از نوع همبستگي ب :قروش تحقي

  .است
  

وسطه مشغول به دختر و پسر دوره مت آموزان دانشجامعه مورد بررسي شامل كليه : جامعه آماري
باشند، كه بر اساس آمار اداره  مي 91-92ن اردبيل در سال تحصيلي هاي شهرستا تحصيل در دبيرستان

نفر دختر  14123نفر پسر و 14869بوده كه از اين تعداد  28992آموزش و پرورش شهرستان اردبيل برابر 
  .بودند

  
تعداد ) 1970(1نمونه آماري بر اساس جدول كرجسي و مورگان  حجم :نمونه و روش نمونه گيري

نفر 182اند يعني  بت سهمي كه در جامعه آماري داشتهدختر و پسر به نس آموزان دانشنفر از بين  379
دبيرستان موجود در اردبيل  162اي از بين  گيري تصادفي خوشه ي نمونه ه شيوهنفر پسر ب 197دختر و

  .ته تحصيلي انتخاب شدندبدون در نظر گرفتن رش
  

  گيري  ابزارهاي اندازه
. و همكاران ساخته شد 2توسط برسو 1997اين پرسشنامه در سال  پرسشنامه فرسودگي تحصيلي؛

تحصيلي و ناكارآمدي عالقگي  ، يعني خستگي تحصيلي، بيپرسشنامه سه حيطه فرسودگي تحصيلي. شد
ده قياس پنچ درجه اي، ليكرت درجه بندي شماده دارد كه در م 15پرسشنامه . سنجد تحصيلي را مي

پايايي  .ماده دارد 6ماده و ناكارآمدي تحصيلي  4عالقگي تحصيلي  ماده، بي 5خستگي تحصيلي . است

                                                      
1- Krejcie & Morgan 
2- Breso 
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براي 82/0براي خستگي تحصيلي، 70/0ها،  بر اساس خرده مقياس) 1997(مكارانپرسشنامه را برسو و ه
در ضمن اعتبار پرسشنامه را با . اند يلي گزارش كردهراي ناكارآمدي تحصب75/0تحصيلي و  عالقگي بي

شاخص برازندگي  ،)CFI(1هاي برازندگي تطبيق  عامل تأييدي محاسبه كرده كه شاخصروش تحليل 
. اند مطلوب گزارش كردهرا  )RMSEA(3و شاخص جذر ميانگين مجذورات خطاي تقريب )IFI(2افزايشي
، و 82/0تحصيلي  عالقگي بي، براي 79/0خستگي تحصيلي  پايايي اين پرسشنامه را براي) 1388(نعامي

وي ضرايب اعتبار اين پرسشنامه را از طريق همبسته . محاسبه كرده است75/0براي ناكارآمدي تحصيلي 
به دست آورده است كه به ) 1374پوالدي ري شهرستاني، (كردن آن با پرسشنامه فشارزاهاي دانشجويي

در پژوهش حاضر . دار است معني �001/0Pمحاسبه شده كه در سطح  0/ 45، 42/0، 38/0ترتيب برابر
هاي خستگي هيجاني، بدبيني و  و براي حيطه85/0راي كل پرسشنامه آلفاي كرونباخ محاسبه شده ب

  .به دست آمد58/0و  68/0، 61/0ناكارآمدي درسي به ترتيب
  

 .هرمنس ساخته شدتوسط  1970اين پرسشنامه در سال؛ 4پرسشنامه انگيزش پيشرفت هرمنس
 سؤال 92وي ابتدا . ت برگزيده استسؤاالراهنما براي انتخاب  هرمنس پرسشنامه اوليه را به عنوان مبنا و

با رفتار پيشرفت بدست آورد  سؤالطراحي نمود و سپس بر اساس ميزان ضريب همبستگي كه بين هر 
فت انتخاب نمود و ويژگي كه افراد با اي را به عنوان پرسشنامه نهايي انگيرش پيشر چند گزينه سؤال 29

ت پرسشنامه استفاده كرد سؤاالبه عنوان مبنايي براي نوشتن  كند را مي نياز به پيشرفت پايين متمايز
محاسبه پايايي پرسشنامه انگيزش پيشرفت از دو روش محاسبه آلفاي كرونباخ و روش ) 1381پور،  طالب(

رت كه مطالعه مقدماتي براي بررسي ضريب همساني دروني به اين صو. آزمون مجدد استفاده شده است
ضريب پايايي محاسبه شده براي پرسشنامه به . ت پرسشنامه، ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه شدسؤاال

داده شده ضريب پايايي بدست آمده با  آموزان دانشبا استفاده از روش آزمون به . بدست آمد 85/0ميزان 
ضرايب دروني ) 1376(در تحقيق چاروقدوزي )1372 فيني، شيخ(ت آمد بدس 82/0روش نيز حدود اين 

بدست آمده  76/0پرسشنامه با استفاده از ضريب پايايي روايي آلفاي كرونباخ  100محاسبه شده روي 
به صورت كامالً تصادفي  آزمودني 75در اين تحقيق به منظور بدست آوردن پايايي اين آزمون ابتدا . است

ضريب  بدست آمد و در اجراي نهايي، 73/0و پرسشنامه اجرا شد و ضريب آلفاي كرونباخ انتخاب گرديد 
  .بدست آمد 67/0پايايي با ضريب آلفاي كرونباخ 

  
  

                                                      
1- Comparative Fit Index 
2- Incrementul Fit Index  
3- Root-Mean-Square Erroer Of Approximation 
4 - Hermens 
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  ها يافته

ميانگين، انحراف معيار، (و در بخش آمار توصيفي از  SPSSاز نرم افزار  ها دادهبراي تجزيه و تحليل 
 2tگانه، رگرسيون چند ،همبستگي پيرسون(هاي ستنباطي از آزمونو در بخش آمار ا) درصد، فراواني

هاي روش چند متغيري و تك  قبل از تحليل دادها پيش فرض. شد استفاده سؤالمناسب هر  )هتلينگ
از طريق آزمون  .نتايج آزمون كولموگروف اسميرنف نشان از نرمال بودن متغيرها دارد. متغيري بررسي شد

آزمون لون، متغير انگيزش پيشرفت، فرسودگي  دار نتايج غيرمعني. بررسي شد ها همگني واريانس1لون
شكل پراكنش  بر اساس. باشد تحصيلي و عملكرد تحصيلي نشان از همگني واريانس آن در دو گروه مي

هاي در نقاط به طور قابل  همچنين باقيمانده. مالك وجود داردهاي پيش بين و رابطه خطي بين متغير
لذا  .باشند هاي رگرسيون نرمال و خطي مي كه باقي مانده دهد ميخط رگرسيون، نشان قبولي حول 

است و شاخص تحمل  10چند هم خطي تورش واريانس كمتر از . رعايت شده است ها باقيماندهاستقالل 
 2پيش فرض چند هم خطي رعايت شده است و از طريق آزمون ام باكسبنابراين  .نيست 1/0كوچكتر از 

ي عدم  اين آزمون نشان دهنده دار معنينتايج غير  كوواريانس بررسي شد و –ماتريس واريانس همگني 
ها در دو گروه مورد بررسي نسبتاً برابر است و نيز به دليل حجم  اما به دليل اينكه حجم نمونه. همگني بود

  . توان از اين پيش فرض چشم پوشي كرد مي )اساس قضيه حد مركزيبر(ها  گروه  باالي
  آيا بين ابعاد فرسودگي تحصيلي و انگيزش پيشرفت با عملكرد تحصيلي ارتباط دارد؟ :يك سؤال

  نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين انگيزش پيشرفت و عملكرد تحصيلي )1جدول
 يدار معنيسطح تعداد ضريب همبستگي پيرسون

132/0 379 010/0 

به طوري كه  دهد ميو عملكرد تحصيلي را نشان  يك رابطه خطي بين نمرات انگيزش پيشرفت 1جدول 
 توان ميبنابراين  .بين اين دو متغير برقرار است 010/0در سطح معنا داري =132/0rاين ارتباط در حدود

  .نتيجه گرفت كه براساس مالك كوهن همبستگي كوچكي بين متغيرها وجود دارد
  ي تحصيلي و عملكرد تحصيلينتايج آزمون همبستگي پيرسون بين ابعاد فرسودگ )2جدول 

 خستگي تحصيلي عالقگي تحصيليبي ناكارامدي تحصيلي متغير

 -17/0 -19/0 -19/0 عملكرد تحصيلي

 000/0 000/0 000/0 داريسطح معني

 379 379 379 تعداد مشاهدات

ه به طوري ك دهد مييك رابطه خطي بين ابعاد فرسودگي تحصيلي وعملكرد تحصيلي را نشان  2جدول 
و  -=17/0rو براي خستگي تحصيلي  -=19/0r عالقگي بيو براي  -=19/0r اين ارتباط براي ناكارآمدي

 به عبارت گوياتر اين رابطه در سطح آلفاي .بين اين چهار متغير برقرار است 000/0داري  در سطح معني
                                                      

1- Leven 
2- Box,s M 
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 آموزان دانشي آماري  معهيج حاصل از نمونه را به كل جانتا توان مياست و  دار معنيبيشتر از يك هزارم 
  .نتيجه گرفت كه براساس مالك كوهن همبستگي كوچكي بين متغيرها وجود دارد توان مي .تعميم داد
را از روي انگيزش پيشرفت و فرسودگي تحصيلي  آموزان دانشعملكرد تحصيلي  توان ميآيا  :دو سؤال

  آنها پيش بيني كرد؟
  ي مدل رگرسيون خالصه) 3جدول

 آماره دوربين واتسون انحراف معيار تعديل شدهR Rمجذور R مدل

1 261/0 68/0 066/0 88/8 
705/1  

 

درصد از واريانس كل را  68مدل اول . دهد ي مدل رگرسيون به دست آمده را نشان مي خالصه 3جدول 
ن نشان دهنده مستقل بودكه  705/1همچنين مقدار آماره دوربين واتسون برابر با . نمايد تبيين مي
  .باشد هاي مدل رگرسيون مي باقيمانده

  1ي مدل دار معنيآزمون تحليل واريانس براي بررسي ) 4جدول
 داري سطح معني F ميانگين مجذوراتDf مجموع مجذورات مدل

  رگرسيون
  باقيمانده
 كل

702/114 
906/1568  
608/1683 

1 
377  
378 

702/114 
162/4  

 

562/27 000/0 

آزمون  .دهد ميي مدل رگرسيون را نشان دار معنيس جهت بررسي آزمون تحليل واريان 4جدول 
ANOVA  562/27با مقدار  1براي مدل=F 05/0در سطح≤p معني دار است.  

  1ضرايب رگرسيون ساده و استاندارد شده مدل ) 5جدول 
 داري سطح معني T مقداربتا خطاي معيار شدهاستانداردغير رگرسيون ضرايب مدل

  )مقدار ثابت(
 تحصيلي گيفرسود

245/19  
62/0- 

441/0  
12/0 

-  
261/0-

641/43  
250/5/0 -

000/0     
000/0 

بيني عملكرد  بيين سهم فرسودگي تحصيلي جهت پيشضرايب رگرسيون چندگانه براي ت 5جدول 
بتا از سهم بيشتري براي  = -261/0ي  يلي با مقدار آمارهدهد كه فرسودگي تحص تحصيلي را نشان مي

در جدول فوق به ازاي يك واحد افزايش در فرسودگي . كرد تحصيلي برخوردار استبيني عمل پيش
   .شود ميدرصداز عملكرد تحصيلي كاسته 26تحصيلي به ميزان

دختر و پسر در زمينه انگيزش پيشرفت و فرسودگي تحصيلي و عملكرد  آموزان دانشآيا بين  :سه سؤال
  تحصيلي تفاوت وجود دارد؟

  دختر و پسر از لحاظ تركيب،  آموزان دانشبراي تفاوت بين  نگهتلي 2tآزمون )6جدول
  فرسودگي تحصيلي انگيزش پيشرفت، عملكرد تحصيلي

 داري سطح معني درجات آزادي خطا درجات آزادي فرضيه F آماره

027/0 34/3 3 375 019/0 
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هاي لحاظ متغير از دختر و پسر آموزان دانشكه براي بررسي تفاوت دو گروه  6با توجه به نتايج جدول 
معادل  Fنتايج آزمون . عملكرد تحصيلي انجام شد ،وابسته تركيبي انگيزش پيشرفت، فرسودگي تحصيلي

ي از نظر تركيب تمام دار معنيدختر و پسر اختالف  آموزان دانشكه  دهد ميتحليل چند متغيري نشان 
؛ F)3, 375=(34/3(عملكرد تحصيلي دارند و فرسودگي تحصيلي و نمرات انگيزش پيشرفت 

019/0=P2وقتي كه نتايج آزمون ). هتلينگ=27/0؛t  ي بين تركيب دار معنيهتلينگ نشان داد كه تفاوت
  هاي تك متغيري از طريق تحليل. دختر و پسر وجود دارد آموزان دانشسه متغير وابسته در دو گروه 

  .دو گروه از لحاظ تك تك متغيرها بررسي شود مستقل انجام شد تا تفاوت بين tهاي  آزمون
  

  انگيزش پيشرفت، فرسودگي تحصيلي، عملكرد تحصيلي دختر و پسر از لحاظ تركيب آموزان دانشنتايج آمار توصيفي نمرات ) 7جدول
 تعداد انحراف معيار ميانگين جنسيت ي وابستهمتغيرها

فرسودگي
 تحصيلي

 پسر
 دختر

43/36 
07/36 

45/8  
33/9 

197  
182 

 پسر انگيزش پيشرفت
 دختر

93/83 
53/83 

43/7  
57/9 

197  
182 

 پسر عملكرد تحصيلي
 دختر

69/16 
32/17 

09/2  
08/2 

197  
182 

 
  دختر و پسر از لحاظ انگيزش پيشرفت، آموزان دانشمستقل براي مقايسه دو گروه  tنتايج  )8جدول

  فرسودگي تحصيلي و عملكرد تحصيلي
 خطاي معيار تفاوت ها تفاوت ميانگين يدارمعنيسطح آزاديدرجات T متغيرهاي وابسته

 91/0 354/0 698/0 377 388/0 فرسودگي تحصيلي

 88/0 4/0 65/0 341 452/0 انگيزش پيشرفت

 214/0 -631/0 003/0 377 -93/2 عملكرد تحصيلي

فقط در متغير دختر و پسر  آموزان دانشكه  دهد ميمستقل نشان  tنتايج آزمون  8باتوجه به جدول 
دختر و  آموزان دانشبا هم دارند همچنين بين  داري معنيتفاوت ) t  ,003/0p=-93/2(عملكرد تحصيلي 

بنابراين تفاوت موجود از لحاظ . پسر از لحاظ انگيزش پيشرفت و فرسودگي تحصيلي تفاوتي مشاهده نشد
  .عملكرد تحصيلي بين دو جنس ناشي از تصادف نيست

 
  يبحث و نتيجه گير

 . انگيزش پيشرفت با عملكرد تحصيلي مي پردازدو پژوهش حاضر به بررسي رابطه فرسودگي تحصيلي 

با بررسي و تجزيه و تحليل رابطه انگيزش پيشرفت و عملكرد تحصيلي با استفاده از روش همبستگي 
 به عبارت .د يك رابطه خطي بين انگيزش پيشرفت و عملكرد تحصيلي وجود داردشپيرسون مشخص 

 از انگيزش پيشرفت بيشتر استفاده كنند، آموزان دانشچنين استنباط كرد كه هرچه  توان ميتر  ساده
 ،)1385(نژاد و عابدي  نتيجه با پژوهش سبحانياين  .كند تحصيلي آنها نيز افزايش پيدا مي عملكرد
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با عملكرد  دهند بين يادگيري خودنظم داده و انگيزش پيشرفت كه نشان مي )1381(البرزي و سيف 
وجود دارد و سهم نسبي انگيزش پيشرفت و راهبردهاي  دار معني ي رابطه آموزان دانشتحصيلي رياضي 

بين انگيزش پيشرفت و عملكرد تحصيلي رابطه  كه) 1381(عبدوسبوده است و 18/0و 20/0يادگيري 
بين استفاده از انگيزش  هدد ميكه نشان  )1380( نژاد ولي هاي دهد و يافته ي را نشان ميدار معنيمثبت و 

با نتايج تحقيق  ولي. ي وجود دارد همخواني دارددار معنيپيشرفت و عملكرد در رياضي رابطه مثبت و 
كه نشان دادند بين انگيزش پيشرفت و پيشرفت ) 1351(و شاملو ) 1380(و داداشي ) 1375(گشتاسبي 

احتماالً يكي  ).1380نژاد،  به نقل از ولي(ندارد همسو نيست  ي وجوددار معنيتحصيلي همبستگي آماري 
اكثر  از داليل عدم ارتباط بين انگيزش پيشرفت و عملكرد تحصيلي مربوط به پايه تحصيلي باشد زيرا

دليل . اند در مقطع راهنمايي انجام گرفته اند را نشان نداده هايي كه ارتباطي بين اين دو متغير پژوهش
ها سوق داده شده بنابراين  مؤلفهانگيزش پيشرفت به ساير  ه احتماالًديگر اينكه در طول چند سال گذشت

ولي با توجه به تعداد زياد تحقيقات در مورد انگيزش . با عملكرد تحصيلي كم رنگ شده است ،ارتباط آن
نتيجه گرفت كه متغير انگيزش پيشرفت بر  توان ميبودن آن  دار معنيپيشرفت و عملكرد تحصيلي و 

  .بسزايي دارد تأثيري عملكرد تحصيل
تحليل رابطه ابعاد فرسودگي تحصيلي با عملكرد تحصيلي با استفاده از روش  در بررسي و تجزيه و

عملكرد تحصيلي  همبستگي پيرسون مشخص شد كه يك رابطه خطي بين ابعاد فرسودگي تحصيلي و
، خستگي عالقگي بيارآمدي، از ناك آموزان دانشبنابراين با افزايش ميزان عملكرد تحصيلي . وجود دارد

كه به بررسي رابطه فرسودگي ) 2005(اين نتيجه همخواني دارد با تحقيق يانگ . شود ميهيجاني كاسته 
اثر منفي  آموزان دانشاو دريافت كه فرسودگي تحصيلي . تحصيلي و عملكرد تحصيلي پرداخته است

اند كه جو حاكم بر مدرسه و  ن دادههمچنين تحقيقات نشا. گذارد بر پيشرفت تحصيلي مي داري معني
 ،2008آرو و ساوالنين،  –سالما (دارد  داري معنيعملكرد تحصيلي با فرسودگي تحصيلي رابطه منفي 

ارتباط اين دو متغير را در بسياري از تحقيقات مانند ). 1388به نقل از نعامي،  ،2008و همكاران،  1كيارا
 هاي بدست آمده به طور كلي براساس يافته. أييد رسيده استتنيز به ) 2008( 2تحقيق شوارزر و هالوم

منفي بسزايي دارد يعني با  تأثيرنتيجه گرفت كه متغير فرسودگي تحصيلي بر عملكرد تحصيلي  توان مي
 شود مي، خستگي هيجاني كاسته عالقگي بياز ناكارآمدي،  آموزان دانشافزايش ميزان عملكرد تحصيلي 

، خستگي هيجاني عالقگي بيناكارآمدي،  آموزان دانشن عملكرد تحصيلي و برعكس با كاهش ميزا
 .كند افزايش پيدا مي

سودگي بيني عملكرد تحصيلي از روي متغير انگيزش پيشرفت، فر در بررسي و تجزيه و تحليل پيش
ر گانه به روش گام به گام استفاده شد كه از بين دو متغير مستقلي كه بتحصيلي از روش رگرسيون چند

                                                      
1- Kiuru 
2- Schwarzer&Hallum 

www.sid.ir


  93ـ پاييز  27 ـ شماره 7پژوهشي آموزش و ارزشيابي ـ سال -نشريه علمي     98

ي دار معنيي  ي تحصيلي با عملكرد تحصيلي رابطهمتغير فرسودگ روي متغير وابسته وارد شده اند تنها
دارند و فرسودگي تحصيلي سهم بيشتري براي پيش بيني عملكرد تحصيلي برخوردار است به طوري كه 

. شود مي درصداز عملكرد تحصيلي كاسته26به ازاي يك واحد افزايش در فرسودگي تحصيلي به ميزان
گذار فقط متغير فرسودگي تحصيلي روي عملكرد  تأثيرتوان گفت تنها از دو متغير  مي بدين ترتيب

در واقع فرسودگي تحصيلي سبب كاهش اين عملكرد در . معكوس دارد تأثير آموزان دانشتحصيلي 
ابطه فرسودگي كه به بررسي ر) 2005(اين نتيجه همخواني دارد با تحقيق يانگ . شود مي آموزان دانش

اثر منفي  آموزان دانشاو دريافت كه فرسودگي تحصيلي  تحصيلي و عملكرد تحصيلي پرداخته است
، شائوفلي 2003، 1الينبرنيك و پينتريچ(هاي  با يافته همچنين و گذارد ت تحصيلي ميبر پيشرف داري معني

و پير حسينلو ) 1388(نعامي و ) 2001(و گرو و همكاران ) 2005، به نقل از يانگ، 1993و همكاران، 
رين ت ودگي تحصيلي به عنوان يكي از مهمنتيجه گرفت كه فرس توان ميبنابراين  .همخواني دارد) 1382(

) واريانس(رات يرود و بيشترين درصد تغي به شمار مي آموزان دانشبيني كننده عملكرد تحصيلي  پيش
 .عملكرد تحصيلي را به خود اختصاص داده است

هاي وابسته تركيبي دختر و پسر از لحاظ متغير آموزان دانشو تجزيه و تحليل تفاوت دو گروه  بررسيدر 
 آموزان دانشنتايج آزمون نشان داد كه . هتلينگ استفاده شد 2tانگيزش پيشرفت، عملكرد تحصيلي از 

 .دارندي از نظر تركيب تمام نمرات انگيزش پيشرفت، عملكرد تحصيلي دار معنيدختر و پسر اختالف 
ي بين تركيب دو متغير وابسته در دو گروه دار معنيهتلينگ نشان داد كه تفاوت  2tوقتي كه نتايج آزمون 

بين دو مستقل تفاوت  tهاي  هاي تك متغيري از طريق آزمون دختر و پسر وجود دارد تحليل آموزان دانش
 آموزان دانشكه  دهد ميان مستقل نش tها بررسي كرد كه نتايج آزمون گروه از لحاظ تك تك متغير

 آموزان دانشبا هم دارند همچنين بين  داري معنيدختر و پسر فقط در متغير عملكرد تحصيلي تفاوت 
اين نتيجه همخواني . دختر و پسر از لحاظ انگيزش پيشرفت، فرسودگي تحصيلي تفاوتي مشاهده نشد

هاي انگيزشي و يادگيري  مؤلفهرابطه كه در مطالعه خود ) 1990(دارد با تحقيق پينتريچ و دي گروت 
خودنظم داده شده با عملكرد تحصيلي را مورد پژوهش قرار دادند و به اين نتيجه رسيدند كه بين دختران 
و پسران در دو متغير شناختي يعني استفاده از راهبرهاي شناختي و خودنظم دهي، و در يك متغير 

 آموزان دانشنيز تفاوت بين ) 1376(غفوري . ده نشدگذاري دروني تفاوتي مشاه انگيزشي يعني ارزش
كند كه دختران از نظر پيشرفت تحصيلي بر پسران برتري  مي يافته و گزارش دار معنيدختر و پسر را 

 آموزان دانشعلت تفاوت در عملكرد تحصيلي  توان ميباشد  اين همسو با نتيجه اين تحقيق مي دارند كه
ي ها ارزش  هاي متعددي از جمله أثر از سازهسبت داد كه عملكرد تحصيلي متدختر و پسر را به اين عامل ن

اندركاران  فرهنگي، نظام، نقش اجتماعي، فرايندهاي تربيتي و آموزش و نگرش والدين، معلمان، دست
جنس وجود دارد  پرورش و ديدگاهي كه در كل جامعه براي دو هاي آموزش و سياست وتربيت، تعليم

                                                      
1- Linnen brink&pintrich 
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ابراين اهميتي كه جامعه فعلي براي حضور زن در اجتماع و ايفاي نقش حتي در بن. بستگي دارد
رود در آينده عملكرد  اين گروه از بين برده و اميد مي هاي باال قائل است، ترس از شكست را در مسئوليت
رد به كه اين همسو با نتايج آماره اين تحقيق دا. اي داشته باشد دختر رشد فزاينده آموزان دانشتحصيلي 

 آموزان دانشو ميانگين عملكرد تحصيلي  32/17دختر آموزان دانشطوري كه ميانگين عملكرد تحصيلي 
 توان ميمشابه و مباني نظري  هاي پژوهش هاي ها و يافته اساس اين يافتهبر. شدبا مي 99/16پسر 
گذار در عملكرد ثيرتأو فرسودگي تحصيلي از عوامل تعيين كننده و  گيري كرد كه انگيزش پيشرفت نتيجه

عملكرد تحصيلي آنها بهبود  آموزان دانشتحصيلي هستند به طوري كه با كاهش فرسودگي تحصيلي در 
كند و  بهبود پيدا مي آموزان دانشكند و بالعكس با افزايش انگيزش پيشرفت، عملكرد تحصيلي  پيدا مي

 ننده خوبي براي عملكرد تحصيليبيني كننده و تعيين ك پيش نتايج نشان دادند كه فرسودگي تحصيلي
هايي مواجه  يتگيرد، با محدود هايي كه در علوم رفتاري صورت مي است اين پژوهش مانند اكثر پژوهش

شد و در بعضي از هاي پژوهش در اواخر ارديبهشت ماه اجرا  ده كه با توجه به اينكه پرسشنامهبو
 آموزان دانش رود به دليل محدوديت زماني حتمال ميدر حال انجام بود، لذا اها امتحانات شفاهي  دبيرستان

و چون هرسه پرسشنامه به  ها به خرج دهند ت پرسشنامهسؤاالدقت و انگيزه كمتري را در پاسخ دادن به 
قرار داده شد تا به آنها پاسخ دهند، احتمال بروز  آموزان دانشترتيب و با فاصله زماني كمي در اختيار 

وجود داشت و همچنين به علت تازگي متغير فرسودگي تحصيلي منابع كافي  آموزان دانشخستگي در 
لكرد آوري اطالعات درباره متغير عم و براي بررسي وجمعبراي مطالعه و بررسي پيشينه وجود نداشت 

دقتي توسط  اظهاري استفاده شد كه احتمال بي اي وجود نداشت و از خود تحصيلي آزمون استاندارد شده
هاي آتي روي مقاطع  كه پژوهش شود مياساس يافته پژوهش پيشنهاد بنابر اين بر .ود داردوج آموز دانش

هاي ديگر اجرا  ها و شهرستان مختلف صورت گرفته و نتايج با هم مقايسه شوند و اين پژوهش در استان
ك از آموزش هر ي تأثيربجاي بررسي متغيرها، و  .دشوشود و فرايند فرهنگي آنها با يكديگر مقايسه 

را بررسي قرار دهند و همچنين فرسودگي شغلي در بين معلمان  متغيرها را بر روي متغيرهاي ديگر مورد
گذار اصلي بر تأثيراز عوامل  رسد كه به نظر مي آموزان دانشآن در آموزش و عملكرد تحصيلي  تأثيرو 

ي انگيزش پيشرفت راهبردهاز استفاده ا بنابراين. عملكرد تحصيلي باشد مورد بررسي و پژوهش قرار گيرد
ند اين توان ميمعلمان  لذا مربيان و. ي داشتدار معنيو فرسودگي تحصيلي با عملكرد تحصيلي ارتباط 

د و با هاي آموزشي مورد استفاده قرار دهن ها را در طراحي آموزشي و بهبود عملكرد تحصيلي در گروه يافته
ي راهبردهانسبت به آموزش راهبردهاي شناختي،  هاي چنين تحقيقاتي استفاده از نتايج و يافته

پرورش خالقيت اقدام نموده، و در جهت بهبود كيفيت آموزشي و بار  هاي آموزش و فراشناختي، و شيوه
  . خود را از لحاظ كيفي افزايش دهند آموزان دانشي خالق گام بردارند و پيشرفت آموزان دانشآوردن 
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