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 چکیده:

افزایش فوق العاده  دهد که در مدارس کشورهای اروپایی فشارهای روانی تحصیلی یابی اخیر نشان می های زمینه پژوهش :سابقه و هدف

تند )ورود به مقطع تحصیلی باالتر(، این تحصیلی جدیدی داش آموزان نوجوانی که گذر مخصوصاً دانش( . OECD1 ،9002)ای داشته است

و  سالمیا)باید جدی تلقی شود شود، که این روند هشدار دهنده می فرسودگی تحصیلی می گذر تحصیلی موجب فشار روانی و

 .(9002همکاران،

عملکرد تحصیلی ( انجام گرفت.با کلمات کلیدی فرسودگی تحصیلی،اشتیاق و Review Articleتحقیق به روش مروری ) :روش بررسی

در اینترنت و سایت های معتبر با مجالت مدیریت و آموزش و پرورش و عمدتا مجالت معتبر آموزشی جستجوی مقاالت  معتبرانجام 

 پذیرفت.

بیشتر مطالعات منتشر شده از یک ارتباط مثبت بین افسردگی تحصیلی و اشتیاق بر عملکرد تحصیلی حمایت می کنند.روش نتیجه گیری :

مختلف تدریس، عدم امید به آینده شغلی، شرایط استرس آور، تغییرات هورمونی دوران نوجوانی به عنوان عوامل موثر درایجاد های 

 فرسودگی تحصیلی محسوب می شود.

 فرسودگی تحصیلی ، اشتیاق ، عملکردواژگان کلیدی: 
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 مقدمه:

ها به معنای  درحقیقت، این واژهد. باش می شود فرسودگی تحصیلی ه میمشاهد آموزان مدارس از جمله متغیرهای مهمی که در دانش

آید، که  روانی مرتبط با کار است و این حالت بیش تر در افرادی پدید می پیدایش نگرش، رفتار و احساس منفی در مقابل فشارهای شدید

نیز  آموز به مدرسه اشتیاق دانش (. . 9011، تس و روبرتوستاناوا) برند را در ارتباط تنگاتنگی با سایر افراد به سر می ساعت طوالنی از روز

 ( .9002،زینگیر)شود جایی که از آن به عنوان یک منادی مهم یاگیری یاد می تا .متغیر مهم دیگری است که برای یادگیری، حیاتی است

اشتیاق به  (.1929،زاهد و احمدیان) آید ب میای محوری اکثر نظریات مربوط به افت تحصیلی به حسا به عنوان نقطه این متغیر همچنین

مشارکت در  همانندسازی با مدرسه و مشارکت درآن تعریف میشود و این دو عامل هستندکه مسئولیت نیازها، مدرسه تحت عنوان

یک سندرم  انعنوبه( فرسودگی را 9002) 9مسلچ و اسچافلی (.1929)بشرپور،کالسی را برعهده دارند فعالیتهای اصلی و فوق برنامه

باشد. دگرگونی یمکند: خستگی عاطفی که شامل استرس، تهی شدن از عاطفه شخصی و توان بدنی ی با سه بعد مشخص میشناسروان

باشد. فقدان کار آیی که شامل احساس سودمندی، یمتفاوتی نسبت به کار یبازاندازه و یشبیری گکنارهشخصیت که شامل افسردگی، 

ها، فقدان پاداش فراخور کار فرد، یتفعالباشد. حجم کار زیاد، ناکافی بودن کنترل و استقالل عمل روی کفایتی مییباس یی کم و احسکارا

جنبه اجتماعی داشته باشد، نداشتن روابط اجتماعی و ارتباط مثبت و همدلی با همکاران،  و گاهتواند گاه جنبه مادی یمکه این پاداش 

در فرسودگی  مؤثراز عوامل  هاارزشن انصاف و احساس بدگمانی در محل کار، جو بسته و ناسالم و تعارض تبعیض در محیط کار، فقدا

ها در کنند. آنیمآموزان تا رسیدن به نقطه فرسودگی تحصیلی مراحلی را طی دانش،9از دیدگاه ساراسون (.9001شغلی است. )مسلچ، 

آموزان مستعد یج دانشتدربهکنند. یمان، امیدواری زیاد، و حتی احساس رضایت تالش مرحله اول برای انجام تکالیف خود با شور و هیج

ها را ناکام یرواقعی آنغیج توقعات تدربهبرند. یمی استراحت و تعطیالت را فراموش کرده و از یاد هافرصت اکثراًفرسودگی تحصیلی 

کنند، عصبانی شده و شکوه آغاز می رفتهرفته آنگاهکنند. یمی تحصیلی خود هاارزشها و یوهشسازد و شروع به تردید در مورد اهداف، یم

عالقگی خواهم باشم( سپس بیتوانم آن طوری که میرسند که: )من نمیشوند و به این نتیجه میارزشی کرده و افسرده مییباحساس 

های منفی محل یژگیومل فرسودگی تحصیلی می توان عوا(. از 1229، 4شود. )ساراسونرسد و به فرسودگی تحصیلی منتهی مییفرام

(، نسبت 1222 6(، ویژگی شخصیتی سرسختی،) دپیو و گوردون و یودر1229) 5آموزشی، ولپین و جیکوب مسائلتحصیل و نارضایتی از 

 7ونیو و والترس و پلی کرونیها، آنتآموز و حجم باالی تکالیف آنو محدودیت پیشرفت و ارتقاء تحصیلی دانش آموزدانشباالی تکالیف به 

(، تحمل فشار روانی ناشی از تحصیل به مدت طوالنی و 9009) 2(، احساس حمایت اجتماعی کمتر، پرسکی و گروسی و همکاران9000)

عوارض فرسودگی تحصیلی  ( اشاره کرد.1920آموز در آن مشغول به تحصیل است، فرج پور )ی که دانشارشتهناهماهنگی عالقه با 

تواند بخشی از عوارض آن یمینی و احساس همدردی و از دست دادن فلسفه نهایی زندگی که بواقعتواند شامل مواردی مانند: فقدان یم،

سبب، »( در تعریف اشتیاق آورده است:1926گنجی )(.افسردگی تحصیلی منجر به عدم اشتیاق تحصیلی می گردد. 1929)ساعتچی،باشد

 یاقاشتشود این است که :یم مطرح یتو ترب یمدر تعل یزهو انگ یاقاشت عرا موضوچ ینکهپاسخ ا«. وا داردعلت و آنچه کسی را به کاری 

 یجادا یبرا یاقشتآموز در طول دوره یادگیری است. ادانش داشتننگهاشتیاق برای فعال  است، یادگیری یآموز براباعث آماده ساختن دانش

مختلف  یهااست که متشکل از مؤلفه یچندبعد یاسازه یلیتحص یاق. اشت(19: 1929)فرازنده، تاس یادگیری یتوجّه و دقّت و تمرکز برا

( معتقدند که رابطه مثبت بین معلم و 9000) 10آنوال و استاتین و نورمی (.9010، 2یمو ل یناست )مارت یزشیو انگ یشناخت ی،رفتار

ی اشتیاق تحصیلی است. رفتارهای مثبت در کالس و اشتیاق در هاکمالاز  بخشلذتآموز، احساس مثبت از مدرسه و یادگیری  دانش

و  جـذب، نیرومنـدی بعد سه شامل تحصیلی (. اشتیاق1921انجام تکالیف مدرسه نیز به معنی اشتیاق تحصیلی است )فرازنده و همکاران،
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 روما -گانزالز ساالنوا، )اسکافیلی، دارد اشاره های تحصیلییتفعال در شـدن غـرق و تمرکـز بـه کـه جذب برجسته ویژگی. است خود وقف

جهت ( .متغیر دیگری که با افسردگی تحصیلی در ارتباط می باشد عملکرد تحصیلی می باشد. عملکرد تحصیلی ازاین9009، 11بکر و

دهد و معلم ر قرار میاهمیت دارد که پیشرفت آموزشگاهی در یادگیری اثر داشته و یادگیری آموزشگاهی پیشرفت تحصیلی را تحت تأثی

های مختلف درسی، باید سعی کند تا شرایط یادگیری را بهبود بخشد و آموزان نسبت به یادگیری موضوعبرای افزایش سطح انگیزش دانش

نفس بهآموزان به موفقیت دست یابند و نسبت به توانایی خود در یادگیری اعتمادکیفیت روش آموزش را افزایش دهد تا از این طریق دانش

گوید مجموعه رفتارهای تحصیلی است که در دو بعد ( در تعریف عملکرد تحصیلی می975: 1227)19(و ماو9002کسب کنند. )رابینز، 

شود. پیشرفت تحصیلی بر مقدار یادگیری آموزشگاهی فرد از پیشرفت تحصیلی و پسرفت تحصیلی در زمینه کسب معلومات نشان داده می

 (.79: 1922کند)سیف، شود اشاره میدرسی مانند حساب، ادبیات، تاریخ، ... سنجیده می های مختلفطریق آزمون

( انجام گرفت.با کلمات کلیدی فرسودگی تحصیلی،اشتیاق و عملکرد تحصیلی Review Articleتحقیق به روش مروری ) روش بررسی :

و پرورش و عمدتا مجالت معتبر آموزشی جستجوی مقاالت  از  ماه با مجالت مدیریت و آموزش 4در اینترنت و سایت های معتبر به مدت 

مقاله در این زمینه یافت شد و از نظر متدولوژی ،هدف ها،شاخص 25و انجام تحقیقات انجام پذیرفت. بیش از  9017تا  1220سال های 

،روش تحقیق و آزمون های آماری و بحث  ها، ابزار اندازه گیری،متغیرها،تعاریف ،افسردگی تحصیلی ، اشتیاق تحصیلی و عملکرد تحصیلی

 مقاله انتخاب شد. 49مقاالت بررسی و تعداد 

 

 یافته ها: 

 
تحقیقات متعددی به دنبال این مساله بوده اند که مفاهیم جاری درباره استرس را به صورت طرح هایی درآورند که براساس شواهد 

ان دهند. با توجه به میزان فشار و استرس های روانی و اجتماعی و اقتصادی که موجود رابطه افسردگی تحصیلی و اشتیاق را با عملکرد نش

بر تمام دانش آموزان و خانواده های آنان به طور مشخص وارد می گردد بر آن شدیم تا ارتباط فرسودگی تحصیلی و اشتیاق را بر عملکرد 

ی تحصیلی بر اشتیاق و عملکرد تحصیلی دانش آموزان تاثیر تحصیلی بررسی نماییم. بر اساس مطالعات انجام شده در زمینه افسردگ

 نقش انجام شد نشان داد با بررسی (1926) کیامنش و جمالیمستقیم دارد. نتایج حاصل از یک مطالعه در داخل کشور که توسط 

 رابطۀ جو بیان کردند که خودنظم یادگیری و پیامد انتظار یگرواسطه با: تحصیلی عملکرد در تحصیلی فرسودگی و پیشرفت یهاهدف

 که یاگونهبه دارد، قرار پیامد انتظار و جوخودنظم یادگیری ایواسطه متغیرهای تأثیر تحت تحصیلی پیشرفت و تحصیلی فرسودگی

 هایهدف و دهدمی افزایش تحصیلی پیشرفت بر را خود منفی اثر پیامد، انتظار و جوخودنظم یادگیری بر منفی تأثیر با تحصیلی فرسودگی

 در تحقیقی دیگر عنایتی و.دهدمی افزایش تحصیلی پیشرفت بر را خود مثبت اثر پیامد، انتظار و جوخودنظم یادگیری طریق از نیز پیشرفت

تحصیلی بیان نمودند  یکاراهمال یگریانجیم با تحصیلی فرسودگی و دانشگاه به دانشجویان نگرش رابطه با بررسی (1926) رستگارتبار

 به دانشجویان نگرش بین. شد مشاهده یداریمعن رابطه  تحصیلی فرسودگی و  تحصیلی یکاراهمال با دانشگاه به دانشجویان نگرش بین

 خستگی از ناشی و عمدی کاریاهمال بعد دو در تحصیلی یکاراهمال یگریانجیم نقش به توجه با آنان تحصیلی فرسودگی و دانشگاه

 و مازندران پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان درموردمطالعه  متغیرهای مقایسه همچنین،. داشت وجود داریمعنی رابطه روانی، و جسمی

 بعد و دانشگاه به دانشجویان نگرش کل در و شخصی بعد تحصیلی، بعد در دارمعنی تفاوت وجود از حاکی ساری واحد اسالمی آزاد دانشگاه

 همکاران و همچنین زاهدبابالن.نشد مشاهده متغیرها بقیه مقایسه در داریمعنی تفاوت و بود تحصیلی فرسودگی از تحصیلی یناکارآمد

 ابتدایی ششم و پنجم پایه آموزاندانش در تحصیلی اشتیاق در تحصیلی خودپنداره و مدرسه در زندگی کیفیت نقش با بررسی (1926)

 اشتیاق بر تحصیلی خودپنداره طریق از غیرمستقیمطور به هم و قیممستطور به هم زندگی کیفیت باباجانی بیان کردند که ثالث شهرستان

 بینیپیش برای مسیر بهترین. گذاردمی تأثیر تحصیلی اشتیاق بر مستقیم طوربه تحصیلی خودپنداره همچنین. گذاردیتأثیر م تحصیلی

استا  مطالعه ای که در خارج کشور انجام شده در این ر.است بوده تحصیلی اشتیاق به مدرسه در زندگی کیفیت مسیر تحصیلی، اشتیاق
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مدرسه بیان نمودند  فرسودگی نقش: تحصیلی ضعیف عملکرد و احساسات ( در تحقیقی با عنوان تنظیم9017)19است گرگوری و همکاران

 مجدد، ارزیابی)استراتژی بین روابط تحصیلی فرسودگی اعمال متغیر غیرمستقیم در این راستا دو مطالعه انجام شد در مطالعه اول اثرات

 و معدل رابطه و( سرکوب مجدد، ارزیابی) استراتژی بین زمانی داده شد و در مطالعه دوم رابطه غیبت نشان و و رابطه معدل (سرکوب

است  تهتحصیلی تأثیر مثبت داش فرسودگی بر( سرکوب مجدد، ارزیابی) استراتژی که داد نشان هاافتهی. شد بررسی زمانیدونقطه  در غیبت

است و ایرن و  رگذاری( تأثسرکوب مجدد، ارزیابی) استراتژی واسطه بر متغیر عنوانبه خود،نوبه به تحصیلی، و فرسودگی

تعامل  و فرسودگی از فردمنحصربه اثرات: متوسطه دوره آموزاندانش در تحصیلی پیشرفت و عنوان رفاه با تحقیقی ( در9016)14همکاران

 و فداکاری یعنی تعامل، از باالتری سطوح حال،بااین. یابدکاهش می تحصیلی پیشرفت تحصیل به نسبت بدبینی زایشبا اف نمودند که بیان

 برای مشابه ای نتایج. شودمی تحصیلی پیشرفت منجر بهمنحصراً  نیز قدرت این، بر عالوه. شودمی رفاه از باالتری سطوح به منجر قدرت،

 فرسودگی و گرایی کمال بین رابطه در انگیزش ( در تحقیقی با عنوان نقش9015)15نبی و همکارانایو.به دست آمد دختران و پسران

 به درونی تاثیر مثبت دارد و همچنین انگیزش بیرونی انگیزه بر اجتماعی گرایی ای بیان نمودند که کمال کره آموزان دانش در تحصیلی

روز و .دارد مثبت تاثیر دانشگاهی شغلی فرسودگی بر بیرونی یزهانگ تاثیر مستقیم منفی دارد و دانشگاهی شغلی فرسودگی

شناختی بیان نمودند دو بررسی در این تحقیق انجام  و تحصیلی عملکرد افت: مدرسه ( در تحقیقی با عنوان فرسودگی9015)16همکاران

 در بررسی. شد بررسی تحصیلی ترم 9 زا بیش معدل و شغلی نفر مورد آزمایش قرار گرفتند فرسودگی 720شد در بررسی اول که تعداد 

این  دهنده این تحقیق نشان های یافته. شد بررسی شناختی عملکرد در تفاوت و شغلی فرسودگی و نفر مورد بررسی قرار گرفتند 991دوم 

 درگیری پژوهشی با عنوان مدار در (9015) 17وانگ و همکاران .شده است تحصیلی عملکرد مدرسه منجر به افت بود که فرسودگی

 با بهزیستی و مدرسه فرسودگی با عاطفی اشتیاق که دادند نشان روانی و علمی توسعه با مدرسه فرسودگی و دانشجویی احساسی

 معلم آموزاندانش میان در فرسودگی ( در پژوهشی با عنوان خطر9014) 12همکاران و داردریچ رابطه روانشناختی بهزیستی و دانشگاهی

 و انگیزش و نقش شخصیت به توجه با دانشگاه اول سال آموزاندانش در تحصیلی فرسودگی بررسی به انگیزه و شخصیت نقش: اول سال

 برونگرایی، و بیماری خطر عوامل و تحصیلی فرسودگی با انگیزش بیرونی و رنجوری روان که داد نشان پژوهش نتایج. پرداختند اشتیاق،

 در پژوهشی با عنوان فرسودگی در (9014)  12والبورگ.است داشته رابطه سالمتی با رتبطم رفتارهای درونی با انگیزش و گرایی وجدان

دارد و هر چه فرسودگی  رابطه روانی سالمت به مربوط پیامدهای با تحصیلی که فرسودگی کندیم بیان دبیرستانی آموزاندانش میان

 ( در تحقیقی با عنوان چگونه9010)90اهند بود.سالوانوا و همکارانتحصیلی بیشتر باشد دانش آموزان از سالمت روان کمتری برخوردار خو

تعامل بیان نمودند که فرسودگی  و تحصیلی ی فرسودگیاواسطه با توجه به نقش کندیمی نیبشیپتحصیلی را  عملکرد تسهیالت و موانع

 کیفیت با یادگیری بین با بررسی رابطه( در تحقیقی 9010)91طور منفی با تعهد و عملکرد تحصیلی همبسته است .نامیتحصیلی به

اضطراب، افسردگی،  ازجملهی ذهنی هایدرماندگبه این نتیجه رسید که فرسودگی منجر به  دانشجویان تحصیلی فرسودگی و تجارب

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

ی در تیکفایبیی و معنایبی مکرر و احساس هابتیغناتوانی د ادامه حضور مستمر در کالس، مشارکت نکردن در فعالیت های کالسی، 

 و تحصیلی فرسودگی کننده بینیپیش عوامل بررسی ( به9002) 99ساووالنن و آرو – .الماکنندیم تجربهفراگیری مطالب درسی را 

 هاآن. دارند تحصیلی رابطه مشغولیت تحصیلی و درگیری و فرسودگی با کلی خودکارآمدی و استرس که ریافتندو د پرداختند، درگیری

 واند کرده بیان حرفه ای، و فنی دانشجویان با فرسودگی مرتبط بیرونی و درونی متغیرهای عنوانبه را اجتماعی حمایت و خودکارآمدی

 پسر آموزاندانش کهیطور. بهگذاردیم تحصیلی پیشرفت بر داریمعنی منفی اثر آموزانتحصیلی دانش فرسودگی که دریافتند همچنین
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 تحقیق خود با عنوان فرسودگی ( در9005) 99همکاران و تانر داشتند.تاپینن دختر آموزاندانش به نسبت را فرسودگی از باالتری سطوح

 عوامل که رسیدند نتیجه این به فرسودگی مورد آن در تشخیص علل و استعالجی مرخصی پزشکی گواهی ینیبشیپ عنوانبه شغلی

 تضاد پاداش، فقدان کنترل، فقدان ،ازحدشیب کار اجتماعی کافی، حمایت فقدان: از اندعبارت که دارد نقش فرسودگی در ایجاد یاعمده

 .انصاف و عدالت و فقدانها ارزش
 

 نتیجه گیری:

ی توان نتیجه گرفت که در دانش آموزانی که در طول مدت تحصیل دچار فرسودگی تحصیلی می طبق نتایج حاصل از این مطالعه مروری م

آموزشی، ویژگی  مسائلهای منفی محل تحصیل و نارضایتی از یژگیو شوند از سطح بسیار پایین اشتیاق تحصیلی نیز برخوردار می گردند.

ها، آموز و حجم باالی تکالیف آنپیشرفت و ارتقاء تحصیلی دانشو محدودیت  آموزدانششخصیتی سرسختی ،نسبت باالی تکالیف به 

آموز در آن ی که دانشارشتهاحساس حمایت اجتماعی کمتر، تحمل فشار روانی ناشی از تحصیل به مدت طوالنی و ناهماهنگی عالقه با 

تیاق تحصیلی می باشند.که منجر به مشغول به تحصیل است به عنوان عوامل مستعد کننده ی فرسودگی تحصیلی و از بین رفتن اش

 کاهش عملکرد تحصیلی می گردد.
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