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و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه بررسی رابطه بین باورهای فراشناختی 

 شهرستان سراوان 

 مجیب الرحمن دهواری

 دانشگاه فرهنگیان زاهدان 82دانش آموخته ماده 

 اله نظر علی صوفی

 دانشگاه فرهنگیان زاهدان 82دانش آموخته ماده 

 

 چکیده:

بین دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان سراوان  فرسودگی تحصیلیو  باورهای فراشناخت این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین

همبستگی قرار می گیرد.  -انجام پذیرفت. این پژوهش، از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش پژوهش در زمره تحقیقات توصیفی

رستان های سطح شهر سراوان در سال جامعه پژوهش شامل کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه مشغول به تحصیل در دبی

به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار جمع آوری  خوشه ای تصادفیها به صورت نفر از آن 111بود؛ که از این میان تعداد  99-96تحصیلی

از آزمون  بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز فرسودگی تحصیلی مقیاسو  باورهای فراشناختاطالعات در این پژوهش پرسشنامه 

دانش آموزان رابطه  فرسودگی تحصیلیو  باورهای فراشناختمستقل استفاده شد. نتایج پژوهش نیز نشان داد که بین  tهمبستگی و 

دانش آموزان نتایج حاکی از معنادار بودن این تفاوت بود، بدین  باورهای فراشناختوجود دارد؛ در بررسی تفاوت  معکوس ومعنادار 

دانش  فرسودگی تحصیلیباالتری برخوردار هستند. همچنین در نمرات متغیر  باورهای فراشناختموزان دختر از صورت که دانش آ

 آموزان نیز تفاوت معنادار مشاهده شد.

 .باورهای فراشناخت، فرسودگی تحصیلی، دانش آموزان متوسطهواژگان کلیدی: 

 مقدمه

 عبارت جامعه شناسانه تعریف در و پرورشآموزش  .دهدمی تشکیل را دفر هر زندگی از مهم بخشی آموزش و پرورش حاضر عصر در

 و بسازد را واقعی انسان تواندمی که (. آموزش و پرورش است169: 1991بند، فردا )عالقه تربیت برای امروزی بالغ نسل تدوین از است

 و ترقی پیشرفت بر عوامل مؤثر بررسی (.1922نسکو، د )گروه مشاوران یوده شکل ها راآن نماید و آینده شکوفا را او استعدادهای

 و پرورش آموزش که از آنجا .اندبوده برخوردار و کارآمد توانمند و پرورش آموزش از کشورها این همه که دهدمی نشان پیشرفته جوامع

 فرهنگی، اجتماعی، پیشرفت عامل رینتمهم تربیت و تعلیم به بیشتر توجه بنابراین ،است فرهنگی و سیاسی اجتماعی، توسعه زیربنای
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 آن به کارشناسانه و جدی توجه عدم که عواملی ترینمهم از .است خانواده و جامعه متوجه آن تأثیر بیشترین که است جامعه اقتصادی

 ابعاد در جبرانی ابلغیرق تأثیرات و کندمی تلف را اقتصادی و انسانی بالقوه استعدادهای منابع و امکانات، زیادی میزان به سالههمه

که این مسئله  (.9: 1991است )ارجمند سیاهپوش و همکاران،  تحصیلی پیشرفت و افت یمسئله ،گذاردمی جایبه و اجتماعی فردی

 می تواند ناشی از عدم دانش فراشناخت و فرسودگی تحصیلی در فراگیران باشد.

 به آموزاندانش تحصیلی کند و پیشرفتمی ایفا فرد آینده در را مهمی نقش تحصیل و تعلیم و تربیت کمیت و با توجه به اینکه کیفیت

 معلمان، برای همواره تحصیلی پیشرفت .است گرفته قرار توجه تعلیم و تربیت مورد هاینظام ارزیابی برای مهم شاخص یك عنوان

 سطح ارتقاء جهت یادگیری، بر مؤثر عوامل شناختو  است بوده اهمیت حائز نیز تربیتی محققان و پردازان نظریه آموزان، والدین،دانش

 مختلفی هایمدل آن، دنبال به که است بوده تربیتی هایپژوهش اغلب در اساسی یك هدف آموزان،دانش تحصیلی پیشرفت و عملکرد

 .است شدهمدرسه ارائه یادگیری از

های فراشناختی فراگیران است. حت تاثیر قرار دهد تواناییهایی که می تواند فرایندهای یاددهی و یادگیری را تیکی از توانایی

 تحت فراشناختی مختلف متغیرهای توسط طور اخص،به تدریس و یادگیری فرآیندهای و اعم طوربه تحصیلی در واقع پیشرفت

 که دهندمی نشان شیآموز تحقیقات طرفی، است. از "باورهای معرفت فراشناختی"شامل  هاآن ترینکه مهمگیرند،می قرار تأثیر

 (. 898: 1991)کدیور و همکاران،  است تأثیرگذار ذهنی هاییادگیری نتایج و یادگیری بر رویکردهای فراشناختی باورهای

فیلسوف آلمانی مطرح شد. وی با طرح این مساله که خود شناخت نیز به عنووان  « کانت»مفهوم فراشناخت نخستین بار توسط 

موضوع فراشناخت باشد ابعاد جدید از شناخت را مورد بررسی قرار داد، اما بنیادهوای نظوری و تجربوی    یك برون ذات می تواند 

شناختی جسوتجو کرد)آقوازاده و احودیان،    -مستحکم و قانع کننده آن را می توان در برخی از آثار مربوط به روانشناسی رشدی

1911.) 

فراشناخت عبارت  شناختی شد. شناسیروان حیطه وارد فالول نجا توسط 1916 سال در بار اولین برای فراشناخت اصطالح

؛ موسس 1919است از هر نوع دانش یا فرایند شناختی که در آن ارزیابی، نظارت یا کنترل شناختی وجود داشته باشد )فالول، 

بردهایی است که ی دانش، فرایندها و راه(. فراشناخت یك مفهوم چند وجهی است. این مفهوم دربرگیرنده8118و بیرد، 

دهیم و وارد (. فراشناخت، آنچه که ما مورد توجه قرار می8118کند )موسس و بیرد، شناخت را ارزیابی، نظارت و کنترل می

بریم را ها و تاثیر انواع راهبردهایی که ما برای تنظیم افکار و احساساتمان به کار میکنیم، ارزیابیحیطه هوشیاری خود می

ی مستقل اما مرتبط با یکدیگرند: دانش فراشناختی و باور (. فرایندهای فراشناختی دارای دو جنبه8119ز، دهد )ولشکل می
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ها به درستی جهت رسیدن تواند از اطالعات و راهبردفراشناختی. چنانچه باورهای فراشناختی نوجوان مختل باشد، نوجوان نمی

تواند رستی ارزیابی کند. وجود باورهای فراشناختی مختل در نوجوانان میهای خودش را به دبه اهداف استفاده کند و پیشرفت

منطقی مبارزه جویانه( و شود که در نتیجه تعامالت شناختی )باورهای غیرمی باعث استفاده از راهبردهای غیرسودمندی 

هم کند )ابوالقاسمی و همکاران، تحصیلی را فرا مشکالترفتاری )رفتارهای غیرموثر( ویژه در آنها شکل بگیرد و باعث زمینه 

 (. 1991؛ بهرام نژاد و همکاران، 1926

نظریات پیاژه به عنوان یك دانشمند  معرفت شناس راهی را برای پذیرش روش های شناختی همووار کورد. بور اسواس نظور او      

طوه هوایی موی یابنود سوپس      فراگیران بین هدف ها، وسیله ها، تجربه های فراشناختی و بازده های تکلیف موورد یوادگیری راب  

مشاهده های خود را با مشاهدات به عمل آمده انطباق می دهند. همچنین بنیادهای روانشناختی مربوط به ایون نظریوه را موی    

توان در آثار برونر یافت. وی ذهن انسان را مانند یك ماشوین فورم موی کورد کوه از دانوش موجوود بورای تعبیور و تفسویر  و           

ات نوین و پیشین استفاده می کند. دانش موجود را می توان به صورت راهبردی یوا محتووایی آمووزش    سازماندهی مجدد اطالع

داد. برای نمونه می توان از اطالعات موجود درباره سیستم گوارش انسان برای مفهوم سازگاری کارکرد آنزیمی استفاده نموود و  

یادگیری نیوز آمووزش داد. فراگیوران دارای گنجینوه هوایی از       همچنین می توان دانش موجود را به مثابه دانش راهبردی برای

راهبردها هستند که می توان آن را به عنوان روش های مناسب برای پورورش در  و فهوم انتخواب کورد )آقوازاده و احودیان،       

1911.) 

هوای  برای رسیدن به هدفاصطالح فراشناخت به دانش ما درباره فرآیندهای شناختی خودمان و چگونگی استفاده بهینه از آنها 

( به سخن دیگور بوه اطالعواتی کوه فورد در موورد نظوام        1921به نقل از سیف،  1999شود )بایلر واسنومن، یادگیری گته می

 شود. شناختی خود دارد گفته می

 

تغیور فرسوودگی بوه    متحت تاثیر باورهای فراشناختی مختل ایجاد می شود، فرسودگی تحصیلی است. در ارتباط و از جمله عواملی که 

های آموزشی گسترش پیودا کورده اسوت، کوه از آن بوا عنووان فرسوودگی        ها و بافت( به موقعیت8112آرو و همکارانش )-نظر سالمال

شود، اگرچوه فراگیوران در   های آموزشی، به عنوان محل کار فراگیران محسوب میتوان گفت که موقعیتشود. میتحصیلی نام برده می
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هوای  کنند، یا شغل خاصی در آن جوا ندارنود، اموا از دیودگاه روان شوناختی، فعالیوت      وزشی، به عنوان کارمند کار نمیهای آمموقعیت

کننود و مجموعوه تکوالیفی را بورای     ها حضور پیدا موی توان به عنوان یك کار درنظر گرفت. آنها در کالسآموزشی و درسی آنها را می

ها به خوود اختصواد داده   دهند. این موضوع اخیراً مطالعات متعددی را در دانشگاهانجام میموفقیت در امتحانات و کسب نمره قبولی 

؛ بوه نقول از   1996و همکواران،   1گذارد )بالوگانای از خود بر جای میاست و به دلیل اینکه فرسودگی تحصیلی تأثیرات ناتوان کننده

یژگی هایی مانند: خستگی ناشی از الزامات مربوط به مطالعوه، رشود   فرسودگی تحصیلی در موقعیت های آموزشی با و(. 1922نعامی، 

کفایتی و پیشرفت تحصیلی ضعیف در امور درسی و حس و نگرش بدبینانه و بدون حساسیت نسبت به مطالب درسی و نیز احساس بی

گی ها، پیشامدها و پیامدها (. نتایج پژوهش ها نشان می دهد فرسودگی تحصیلی از نظر ویژ8111، 2تحصیلی مشخص می شود )زانگ

(. فرسودگی منجر به درماندگی های ذهنی از جمله اضوطراب، افسوردگی، سورکوبی،    8111، 3مشابه با فرسودگی شغلی است )مونه تا

خصومت و یا ترس می شود. افرادی که فرسودگی تحصیلی دارند معموالً عالئمی مانند بی اشتیاقی نسبت به مطالب درسی، ناتوانی در 

امه حضور مستمر در کالس، مشارکت نکردن در فعالیت های کالسی، غیبت هوای مکورر و احسواس بوی معنوایی و بوی کفوایتی در        اد

(. همانطور که مالحظه می شود تمامی مشکالت یادگیری به طور مستقیم و 8111، 4فراگیری مطالب درسی را تجربه می کنند )نامی

فراشناخت و همچنوین فرسوودگی تحصویلی در ارتبواط هسوتند و عودم وجوود بواور و دانوش          یا غیر مستقیم با دو مقوله باور و دانش 

در این راستا و با توجه به اهمیت این دو مقوله  فراشناخت و فرسودگی تحصیلی برای فراگیران می تواند تاثیر بسیار منفی داشته باشد.

زد که آیا رابطه معناداری بین باورهای فراشوناخت و فرسوودگی   پژوهشگر قصد دارد به بررسی این مسئله بپردا در فرایندهای آموزشی

 تحصیلی وجود دارد و یا خیر؟

                                                           
1 . Balogan  
2 - Zang 
3 - Moneta 
4 - Naami 
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 ضرورت و اهمیت پژوهش

برای مربیان و معامان نیز  فرسودگی تحصیلیپژوهش حاضر عالوه بر گسترش حوزه های نظری مربوط باورهای فراشناخت و 

بر عملکرد شناختی،  و منفی پیامدهای مثبتمی توانند ، دگی تحصیلیو فرسو کاربرد دارد. از آنجا که باورهای فراشناختی

و  ، توجه به مقوله باورهای فراشناختی و ایجاد شرایط جهت افزایش آگاهی فراشناخت بگذارندعاطفی و تحصیلی دانش آموزان 

از طرفی عدم وجود  رسد.ضروری به نظر می همچنین فرسودگی تحصیلی و ارائه راهکار برای کاهش آن در فرایند یادگیری 

 پژوهش های مشابه مخصوصا در قلمرو مورد پژوهش نیز اهمیت انجام این پژوهش را دوچندان می کند.

 فرضیه های پژوهش

 بین باورهای های فراشناختی و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر سراوان رابطه معناداری وجود دارد. -1

 و پسر در مقوله باورهای فراشناخت تفاوت معناداری وجود دارد. بین دانش آموزان دختر -8

 بین دانش آموزان دختر و پسر در مقوله فرسودگی تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد. -9

 پیشینه پژوهشی

 یپیشرفت تحصیل و روانی سالمت با فراشناختی باورهای رابطه بررسی "( پژوهشی در قالب مقاله با عنوان1926امینی )

 و روانی سالمت با فراشناخت که داده است نشان پژوهش هایگرفته است. نتایج یافتهانجام "اشنویه  شهرستان پسر آموزاندانش

 مختلف سطوح در که آموزانیدانش روانی سالمت نمرات میان دارد همچنین معنادار و مثبت همبستگی تحصیلی پیشرفت

 دارد. وجود تفاوت داشتند، قرار (P<0/01)فراشناخت 

 فراشناختی باورهای بین ارتباط بررسی"نامه کارشناسی ارشد با عنوان (، پژوهشی در قالب پایان1929فر)دادستان و مسعودی

 متوسطه چهارم پایه آموزاندانش کلیه را پژوهش این آماری به انجام رسیده است. جامعه "آموزاندانش در پیشرفت با انگیزه

 صورت به که جامتربت شهر متوسطه چهارم پایه آموزدانش 111 از متشکل نمونه پژوهش بودند. ادهد تشکیل جامتربت شهر

 شدند. ارزیابی (MCQ-30و پرسشنامه فراشناخت ) (AMQهرمنس ) پیشرفت و با پرسشنامه انگیزه انتخاب ایخوشه

 مستقیم )مثبت( وجود دارد. آموزان، رابطهشدان پیشرفت با انگیزه فراشناختی باورهای بین که داد نشان پژوهش هاییافته

 انگیزش با افکار به کنترل نیاز نیز و پیشرفت انگیزش با خطر و ناپذیری کنترل فراشناختی، بین باورهای مقیاس در همچنین

 به ختی)نیازفراشنا باور دو به مربوط دهد، وزنمی نشان گامبهگام رگرسیون . دارد وجود مستقیم رابطه آموزاندانش پیشرفت

 اطمینان مثبت( و )وزن افکار کنترل به نیاز باورهای فراشناختی بنابراین. است معنادار شناختی( اطمینان و افکار کنترل
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 هایمهارت تحول داد که نشان نتیجه .باشندمی بینی کنندهآموزان، پیشدانش پیشرفت انگیزش برای مثبت( )وزن شناختی

 . داشت خواهد پی در را آموزاندانش پیشرفت فراشناختی؛ انگیزه

ی باورهای فراشناختی و بررسی رابطه"نامه کارشناسی ارشد با عنوان (، پژوهشی در قالب پایان1999)بیارجمندیشربتی

ابزار سنجش در این پژوهش  صورت گرفته است.  "جوانان آسیب دیده بهزیستیخودکارامدی با میزان خطرپذیری در نو

و پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر و پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان ایرانی بوده   MCQ30 پرسشنامه باورهای فراشناختی

رگرسیون چندگانه استفاده از روش همبستگی پیرسون و  هااست. پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود و برای آزمون فرضیه

های باورهای فراشناختی و فراشناخت کل و خودکارآمدی با خطرپذیری رابطه گردید. نتایج پژوهش نشان داد که بین مولفه

-پیش در خودکارآمدی و فراشناخت باورهای که گرفت نتیجه توانمی پژوهش نتایج توجه به منفی معناداری وجود دارد. با

 .هستند وانان موثرخطرپذیری نوج بینی

 -بررسی رابطه باورهای انگیزشی و راهبردهای شناختی"(، پژوهشی در قالب مقاله با عنوان 1929عابدینی و همکاران)

ی وجود های پژوهش نشان دهندهبه انجام رسیده است. نتایج یافته "فراشناختی با پیشرفت تحصیلی: آزمون مدلهای رقیب

طوری که ای انگیزشی، راهبردهای شناختی و فراشناختی با پیشرفت تحصیلی هستند. بهروابط علی معنادار بین باوره

کردند اضطراب آزمون کمتری آموزان با خودکارآمدی بیشتر، از راهبردهای شناختی و فراشناختی بیشتری استفاده میدانش

 ها بیشتر بود.داشتند و در نتیجه پیشرفت تحصیلی آن

 تفکر تاملی و یادگیری رویکردهای شناختی،معرفت باورهای رابطۀ"پژوهشی در قالب مقاله با عنوان  (،1991کدیور و همکاران )

بر  ثابت توانایی سطحی، یادگیری بر ساده که: دانش داد نشان آمده دست به صورت گرفته است. نتایج "تحصیلی پیشرفت با

 نتایج نهایت، در مستقیم دارند. اثر تأمل بر فهمیدن یلی وتحص پیشرفت تامل و عادی، عمل بر عمیق یادگیری انتقادی، تأمل

 بود. هاداده با مدل)فان( قبول و قابل مناسب برازش از حاکی

رابطه اضطراب امتحان، کمال گرایی  و انگیزش پیشرفت با "(، پژوهشی در قالب مقاله با عنوان 1991غروی و همکاران)

های پژوهش نشان داد که اضطراب امتحان رابطه منفی معنادار  و انگیزش فتهصورت گرفته است. نتایج یا "پیشرفت تحصیلی

آموزان رابطه پیشرفت رابطه مثبت معنادار با پیشرفت تحصیلی دارند. اما بین کمال گرایی و پیشرفت تحصیلی بین دانش

نفی( و پشتکار به ترتیب نقش کوشی، اعتماد به نفس و اضطراب امتحان )به صورت ممعناداری مشاهده نشد. متغیرهای سخت

http://libepl.um.ac.ir/index.php?module=Dis&func=display&disid=1187
http://libepl.um.ac.ir/index.php?module=Dis&func=display&disid=1187
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رسد راهبردهای افزایش انگیزش آموزان نشان دادند. بنابراین به نظر میبینی پیشرفت تحصیلی دانشمعناداری در پیش

 آموزان نقش بسزایی دارد.پیشرفت و کاهش اضطراب امتحان در پیشرفت تحصیلی دانش

های خاد شخصیتی با هر سه بعد فرسودگی )هم فرسودگی که ویژگی ( از نتایج تحقیقات خود دریافتند1992) 1میلز و هبنر

های ناشی از اعصاب و روان را با هر سه بعد شغلی و هم تحصیلی( در ارتباطند. در تحقیقی دیگر نیز همین افراد رابطه بیماری

 فرسودگی تأیید کردند.

ی و حجم کار )حجم کار ذهنی باالی تحصیلی( در تحقیق دیگری که روی ارتباط بین فرسودگی تحصیلی و شخصیت اجتماع

انجام پذیرفت، نتایج حاکی از این بودند که خلق و  1921در سال  2ساله توسط ماسالچ و جکسون 81-82روی دانشجویان 

چنین مشخص شد فرسودگی باال با خوی منفی و حجم کار ذهنی باال با سطح باالی فرسودگی رابطه دارد. در این تحقیق هم

چنین به ( این افراد هم3،8119تر از حجم کار ذهنی رابطه دارد )جکوبس، شری، داد و دیویدبدنی تحصیلی و شغلی کمکار 

( و پی بردند که 1921دانستند تحقیقاتی روی دانشجویان انجام دادند )دلیل اینکه استرس را یك عنصر مهم فرسودگی می

چنین در ها همه و اضطراب امتحان با رفتارهای سالم آنان ارتباط دارند. آنهای فوق برناماسترس دانشجویان به دلیل فعالیت

( دریافتند که امتیاز 1921های شخصیتی و عناصر فرسودگی انجام دادند )تحقیقاتی که روی رابطه حمایت اجتماعی و ویژگی

سوی دوستان و سطوح باالتر خلق و خوی  تر حمایت اجتماعی اززدایی )یکی از عناصر فرسودگی( با سطوح پایینباال در فردیت

درصدی  %11( این تحقیقات رابطه 8119است )به نقل از شری و جکوبس و دیوید،  منفی و حجم کار ذهنی باالتر در ارتباط

 بین حمایت اجتماعی و حجم کار ذهنی )تحصیلی( را نشان دادند.

منفی با سه فاکتور فرسودگی انجام دادند، دریافتند که: خلق و  ( در تحقیقی که روی رابطه خلق و خوی1991) 4کالر  و واتسون

گردد و در نهایت این حاالت خود خوی منفی، استرس مزمن و اضطراب را بازتاب کرده و باعث کاهش تمرکز و اختالل خواب می

 آورد.زدایی )دو عامل از عوامل فرسودگی( را به دنبال میکاهش مهارت فردی و شخصیت

شناسی و ی تحقیقات خود روی خصوصیات شخصیتی و فرسودگی دریافت که فقدان وظیفهچنین در بقیه( هم1999کالر  )

های دیگرش پی برد که دانشجویانی که در اثر کند. او در یافتهبینی نمیز ابعاد فرسودگی را پیشیك اتابع امیال آنی بودن هیچ

 شدند.کردند، نتیجتاً دچار فرسودگی باالتری میشناسی توقعات زیادی بر دوش خود احساس میوظیفه

                                                           
1. Mills and Hubner 
2. Maslach and Jackson, leiter 
3  Jacobs , Sheri R , Dodd and David K. 
4. Clark and Watson 
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 هایو گزارش کتاب از جمله ،یادگیری زمینه در منبع 118 روی بر جامع فراتحلیل یك در (،8119همکارانش ) و وانگ

 و دهی سازمان گروه شش و درون مقیاس 91 در را مدرسه یادگیری بر مؤثر متغیر 882 شامل مفهومی چارچوب یك پژوهشی،

 متغیرها کل بین در میانگین با باالترین آموزی و پیشرفت تحصیلیدانش متغیرهای گروه از فراشناخت متغیر که دادند گزارش

 است. شده آن بر فراوانی معاصر تاکید علمی متون در که شده شناخته مهم بسیار ملعا یك بعنوان

ها در معرم خطر فرسودگی هستند و در همین رابطه هایش بیان کرده است که دانشجویان دانشگاه( طی یافته8111) 1لینگارد

زای باال شامل: ساعات طوالنی کار، درجات یا ( طی تحقیقاتی دریافتند که فرسودگی با موارد استرس8114بندورا و همکارانش )

ای او و سطوح نمرات تحصیلی، عدم اطمینان در مورد آینده، سطوح پایین کنترل، رضایت کم از تعادل بین شخصی و زندگی حرفه

 شود.ارزیابی و یا تخمین زده می پایین حمایت از جانب دوستان

اخت در آموزش و یادگیری به این نتیجه رسید که کاربرد آموزش های ( در پژوهشی با عنوان نقش فراشن8118آندرسون )

 فراشناختی در آموزش زبان دوم برای معلمان نقش ارزشمندی دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 . Linegaard 
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 روش پژوهش

فراشناختی و  باورهای این پژوهش به لحاظ هدف در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد، با توجه به اینکه به بررسی رابطه بین

ها آوری دادهشهر سراوان پرداخته شد، از نوع همبستگی و به لحاظ شیوه جمع سودگی تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطهفر

باشد. همچنین با توجه به هدف پژوهش که بررسی رابطه علی غیر آزمایشی بین متغیرها های توصیفی میدر زمره پژوهش

جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان مقطع  گیردشی قرار میباشد، لذا این پژوهش در زمره تحقیقات پیمایمی

مشغول به تحصیل می باشند. روش نمونه  1996-91متوسطه مشغول به تحصیل شهرستان سراوان است که در سال تحصیلی 

شه ای )یك مدرسه دخترانه گیری در این پژوهش، از نوع تصادفی خوشه ای بود. به این ترتیب که ابتدا دو مدرسه به صورت خو

نفر از هر کدام از مدارس شهر انتخاب شد.  91و یك مدرسه پسرانه( از بین مدارس شهر انتخاب شد؛ سپس به صورت تصادفی 

 نفر  توزیع و جمع آوری گردید. 111سپس پرسشنامه باورهای فراشناختی و پرسشنامه فرسودگی تحصیلی،  بین این 

 ابزار پژوهش

هاتون -پرسشنامه فراشناخت ولز، کاترایتو  1991فرسودگی تحصیلی برسو و همکارانتغیر این پژوهش شامل مقیاس ابزار سنجش م

30MCQ )گردد.خواهد بود که در ادامه توصیف می 

 7991پرسشنامه فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران

ماده  19یلی را می سنجد. پرسشنامه مذکور این پرسشنامه سه حیطه فرسودگی تحصیلی، بی عالقگی تحصیلی، و ناکارآمدی تحص

ماده )احساس می کنم نسبت به مطالب  4ماده )مطالب درسی خسته کننده هستند(، بی عالقگی تحصیلی  9دارد. خستگی تحصیلی 

 دارد. (انم از عهده مشکالت درسی بربیایمماده )احساس می کنم نمی تو 6درسی عالقه ای ندارم( و ناکارآمدی تحصیلی 

 درجه ای کامال مخالف تا کامال موافق توسط آزمودنی ها درجه بندی شده است. 9ن مقیاس با روش درجه بندی لیکرت ای

ادنسبتا زی گاهی اوقات نسبتا کم هرگز  گزینه  همیشه 

 9 4 9 8 1 امتیاز
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 مولفه های پرسشنامه

 سواالت مولفه ها

19و11، 1، 4، 1 خستگی هیجانی  

14و 11، 9، 8 بدبینی )بی عالقگی(،  

19و  18، 9، 2، 6، 9 ناکارآمدی درسی  

سوالهای این خرده  ،ده کردیمالبته با توجه به اینکه ما از مقیاس کارآمدی درسی )یعنی جمالت مثبت( برای خرده مقیاس اخیر استفا

 مقیاس به صورت وارونه نمره گذاری شدند.

 پایایی:

( 1922بای سه حیطه فرسودگی تحصیلی محاسبه کرده اند. نعامی) 19/1، 28/1، 11/1پایایی پرسشنامه را سازندگان آن به ترتیب 

محاسبه  19/1و برای ناکارآمدی تحصیلی  28/1، برای بی عالقگی تحصیلی 19/1شنامه را برای خستگی تحصیلی پایایی این پرس

امه فشارزاهای دانشجویی ) پوالدی ری شهری، کرده است. وی ضرایب اعتبار این پرسشنامه را از طریق همبسته کردن آن با پرسشن

 معنی دار است. <P/111محاسبه شده که در سطح  49/1، 48/1، 92/1 ( به دست آورده است که به ترتیب برابر1914

و برای حیطه های خستگی هیجانی،  29/1( الفای کرونباخ محاسبه شده برای کل پرسشنامه 1929در پژوهش عزیزی ابرقوئی )

 به دست آمد. 66/1و  28/1،  11/1ناکارآمدی درسی به ترتیب  بدبینی و

 روایی:

همچنین در پژوهش عظیمی و  .روایی مطلوبی برخوردار بوده است از (1998این پرسشنامه در مطالعه مرزوقی، حیدری،حیدری )

های برازندگی تطبیق ،شاخص ( روایی پرسشنامه را محققان با روش تحلیل عامل تاییدی محاسبه شده که شاخص 1998همکاران )

 .مطلوب گزارش کرده اند برازندگی افزایشی و شاخص جذر میانگین مجذورات خطای تقریب

 (30MCQهاتون) -پرسشنامه فراشناخت ولز، کاترایت. 3-5-2

 86، 88 ،2، 8های سنجد که عبارتند از: اعتماد شناختی )سوالعامل را می 9گزینه ای است و  9سوال  91این مقیاس شامل 

، 19، 18، 9، 9های (؛ خودآگاهی شناختی )سوال89و  81، 89، 81، 11، 1های (؛ باورهای مثبت درباره نگرانی )سوال91و 

( و باورهایی 12و  19، 14، 11، 9، 1، 6، 4، 1های (؛ باورهای منفی درباره غیرقابل کنترل بودن افکار )سوال82و  84، 16
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(، ضریب آلفای کرونباخ این 1912(. ابوالقاسمی و همکاران )89و  81، 19، 11های )سوالدرباره نیاز به کنترل افکار 

 اعالم داشتند.  1899و روایی آن را  1829پرسشنامه برابر با 

 نحوه ی نمره گذاری این پرسشنامه نیز به شرح جدول زیر می باشد. 

 

 جدول نمره گذاری پرسشنامه ها

9 4 9 8 1 

سطمتو زیاد خیلی زیاد  خیلی کم کم 

ی مورد همچنین به منظور احراز روایی این پرسشنامه در این مطالعه از روایی محتوایی استفاده شد. برای این منظور، پرسشنامه

نظر در اختیار اساتید محترم راهنما، مشاور، اساتید متخصص در این زمینه قرار گرفت، پس از انجام برخی اصالحات مورد تائید 

  قرار گرفت.

 یافته های تحقیق

 آمار توصیفی

گردد. در سیمای آزمودنی ها شامل متغیر های جمعیت شناختی است که معموالً در ابتدای پرسشنامه ها توسط محقق جمع آوری می

آن  شود. ارائه آمار توصیفی ازهای جمعیت شناختی نمونه پرداخته میاین قسمت به ارائه آمار توصیفی، نمودارها و جداول ویژگی

 شود.های عمومی آن و همچنین تحلیل بهتر ارتباط بین متغیرها میجهت مهم است که باعث شناخت بهتر از جامعه ویژگی

 دهندگان:پاسخ جنسیتیتوزیع 

 (: پاسخ دهندگان به تفکیك جنسیت1جدول ) 

 درصد فراوانی فراوانی جنسیت

 91 91 پسر

 91 91 دختر

 111 111 جمع
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 فروانی پاسخگویان براساس جنسیت( 1-4نمودار )

 

 دانوش آمووزان  نفور از   01تعوداد   نفری که نمونه مورد بررسی را تشکیل می دهند، 011با توجه به نمودار فوق می توان گفت که از  

را  درصود جمیعوت نمونوه    01نفر از افراد نمونه کوه   01و تعداد  دانش آموزان دختردرصد جمیعت نمونه را تشکیل می دهند،  01که

 سراوان می باشند. دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهراز  ،تشکیل می دهند

 آمار استنباطی

 .بین باورهای های فراشناختی و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر سراوان رابطه معناداری وجود دارد. فرضیه اول:

 فرسودگی تحصیلیباورهای فراشناختی و نتایج آزمون ضریب همبستگی (: 8جدول )

 

  فرسودگی تحصیلی  

 -628/1 ضریب همبستگی باورهای فراشناختی

 14/1 سطح معناداری

 

 باورهای فراشناختی و فرسودگی تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع متوسطه، بین مقیاس جدول فوق نتایج آزمون ضریب همبستگی

باورهای فراشناختی و فرسودگی تحصیلی معناداری بین معکوس و ، رابطه سراوان را نشان می دهد. مطابق داده های جدول فوقشهر 

( در -628/1وجود دارد. این رابطه با توجه به نمره های ضریب همبستگی بدست آمده ) سراوان در بین دانش آموزان مقطع متوسطه
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ودگی تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع باورهای فراشناختی و فرسدرصد معنادار می باشد. از این رو می توان گفت بین  99سطح 

 معناداری وجود دارد.معکوس و رابطه ی سراوان  متوسطه

 بین دانش آموزان دختر و پسر در مقوله باورهای فراشناخت تفاوت معناداری وجود دارد. دوم:سوال 

 هر سراوانباورهای فراشناخت دانش آموزان مقطع متوسطه ش(: جدول آزمون تی دو گروهی مقیاس 9جدول )

 سطح معناداری درجه آزادی آزمون تی میانگین تعداد گروه

 11/119 91 دانش آموزان پسر
91/8 92 1981/1 

 49/181 91 دانش آموزان دختر

 

های مستقل استفاده شد که نتایج  از آزمون تی گروه باورهای فراشناخت دانش آموزان مقطع متوسطه شهر سراوانبرای بررسی تفاوت 

. این تفاوت با توجه به نمره های دارد تفاوت معناداری وجود شهر مقطع متوسطه شهر سراواندختر و پسر دانش آموزان ن داد بین نشا

می توان گفت و با توجه به میانگین نمرات به دست آمده درصد معنادار می باشد. از این رو  99( در سطح 91/8تی ها بدست آمده )

 اس باورهای فراشناختی به طور معناداری باالتر از نمره پسران در این مقیاس می باشد.نمره دختران در مقیمیزان 

 بین دانش آموزان دختر و پسر در مقوله فرسودگی تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد. سوم: سوال

 گروهی فرسودگی تحصیلی(: جدول آزمون تی دو 4جدول )

 ح معناداریسط درجه آزادی آزمون تی میانگین تعداد گروه

 86/12 91 دانش آموزان پسر
49/9 92 111/1 

 49/99 91 دانش آموزان دختر

 

استفاده شد؛  های مستقل از آزمون تی گروه شهر سراوان فرسودگی تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطهمقیاس برای بررسی تفاوت 

. این تفاوت دارد تفاوت معناداری وجود یاس فرسودگی تحصیلیدر مق شهر سراوان دانش آموزان دختر و پسرن که نتایج نشان داد بی

. همچنین با توجه میانگین نمره های به دست شدمی بادرصد معنادار  99( در سطح 49/9با توجه به نمره های تی ها بدست آمده )

نسبت به دانش آموزان پسر می آمده می توان نتیجه گرفت که دانش آموزان دختر به طور معناداری دارای فرسودگی تحصیلی کمتری 

 .باشند 
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 گیری نتیجه و بحث

 فرسودگی تحصیلیو مقیاس  باورهای فراشناختیمعکوس و معناداری بین  که رابطه بود این بیانگر اصلی سوال بررسی از حاصل نتایج

وجود باورهای فراشناختی  که ردک گیرینتیجه توانمی اینطور اساس این بر(. P >19/1) وجود دارد درصد 99 اطمینان آنان در سطح

باورهای آنان دارد به این صورت که هر چه افراد در مقیاس   مثبت در دانش آموزان تاثیر معکوسی بر میزان فرسودگی تحصیلی

وضعیت بهتری داشته باشند، به طبع آن دارای درجه  باورهای فراشناختنمره باالتری کسب کنند و در واقع در زمینه  فراشناختی

(، 1999)بیارجمندی شربتیاین پژوهش با یافته های در به دست آمده  یافته هایخواهند بود.  فرسودگی تحصیلیمتری از ک

( 8111( و لینگارد )8118(، آندرسون )1991(، کدیور و همکاران، )1929عابدینی و همکاران ) (،1929فر)دادستان و مسعودی

 می باشد.مراستا ( ناه1999همراستا و با یافته های کالر  )

شهر  مقیاس های باورهای فراشناخت دانش آموزان دختر و پسر، که تفاوت معناداری در  بود این بیانگر دوم بررسی از حاصل نتایج

آموزان دختر دارای باورهای همچنین با توجه به میانگین های به دست آمده می توان نتیجه گرفت که دانش  سراوان وجود دارد؛

  .برخوردار هستند پسرتری نسبت به دانش آموزان فراشناخت به

 دانش آموزان دختر و پسر بین تفاوت معناداری در مقیاس فرسودگی تحصیلی که  بود این بیانگر سوم سوال بررسی از حاصل نتایج

که دانش آموزان دختر همچنین با توجه به میانگین های به دست آمده از هر دو گروه می توان نتیجه گرفت شهر سراوان وجود دارد. 

 برخوردار هستند. نسبت به دانش آموزان پسر به طور معناداری از فرسودگی تحصیلی کمتری 

همانطور که نتایج به دست آمده نشان داد، بطور کلی و در یك نگاه؛ رابطه معکوس و معناداری بین باورهای فراشناخت دانش آموزان 

. در تبیین یافته به دست آمده می توان اینگونه استنباط کرد؛ زمانی که فرد از باورهای با فرسودگی تحصیلی بین آن ها مشاهده شد

انگیزه بیشتری برای پیشرفت خواهد داشت و تالش بیشتری برای رسیدن به موفقیت انجام فراشناختی مثبت و باالیی برخوردار باشد، 

برعکس این رابطه نیز ممکن است اتفاق بیفتد؛ به این صورت که  کمتر دچار فرسودگی تحصیلی خواهد شد. به تبع آنخواهد داد که 

فرسودگی تحصیلی برای فرد و در نهایت درماندگی و فرد شناخت  و باورکافی از فرایند یادگیری خود نداشته باشد که نتیجه آن ایجاد 

دانش آموزان دختر و پسر می توان باورهای فراشناخت بین همچنین در بررسی تفاوت  شکست در تحصیل و افت تحصیلی می شود.

اینگونه تبیین کرد که با توجه به وضعیت اشتغال قشر مردان که در جامعه مورد نظر بیشتر به صورت شغل های آزاد و غالبا کاذب 

ت که وجود دارد و مشاهده بیکاری جوانان تحصیل کرده رغبت برای تحصیل و توجه به آن برای پسران کم شده است؛ این درحالی اس

نند را فقط ادامه تحصیل می دانند. همچنین در دختران راه چاره خود برای رشد و موفقیت در جامعه سنتی که در آن زندگی می ک
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مقوله قبل اینگونه بیان کرد که دانش آموزان دختر زمینه تفاوت دانش آموزان دختر و پسر در مقوله فرسودگی تحصیلی نیز همانند 

 ل می بینند و این مسئله باعث شده تا فرسودگی تحصیلی کمتری نسبت به دانش آموزان پسر داشته باشند.آینده خود را در تحصی
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