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 چکیده 

فرسودگی تحصیلی از عوامل مهم تاثیر گذار و کاهش دهنده عملکرد تحصیلی دانش آموزان است. هدف از این تحقیق بررسی 

از نوع توصیفی همبستگی و از رگرسیون  رابطه سبک های یادگیری با فرسودگی تحصیلی دانش اموزان است. روش این پژوهش

گام به گام برای تحلیل نتایج استفاده شد. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه دانش آموزان متوسطه فرزانگان شیراز تشکیل دادند 

دگیری نفر انتخاب شد و به پرسشنامه های فرسودگی تحصیلی مسلش و سبک های یا 022که به روش نمونه گیری خوشه ای تعداد 

با فرسودگی تحصیلی رابطه معکوس معنا دار دارند. سبکهای  کلب پاسخ دادند. یافته ها نشان داد سبک های یادگیری جذب کننده

باشند. نتایج نشان داد هنگامی که سبک بینی فرسودگی تحصیلی میدار قادر به پیشیادگیری جذب کننده و همگرا به طور معنی

 . یابد نیز فرسودگی تحصیلی کاهش می یابد یادگیری جذب کننده افزایش

 سبک های یادگیری، فرسودگی تحصیلی، دانش آموزانها: کلیدواژه
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 مقدمه

در میان نهادهای گوناگون اجتماعی، مدرسه مهمترین تجلی گاه فرهنگ حاکم بر جامعه و محل ارضا نیازهای عقالنی و عاطفی 

آید. بریم، مدرسه مهمترین نهادهای اجتماعی به حساب میی سوم میالدی به سر میافراد شناخته شده است و اکنون که در هزاره

ها توانایی (. اگر چه تمام انسان2930جدیدترین تحقیقات نیز حاکی از کارکردهای مهم این نهاد در روزگار ماست)پرویزی،

متفاوت است. این امر به دلیل تنوع و گوناگونی ها حتی در موقعیتی یکسان ی یادگیری انسانیادگیری دارند اما میزان و نحوه

ی در این راستا، مطالعه(. 2933های یادگیری آنهاست. این روشها به کیفیت یادگیری فرد اشاره دارد نه کمیت آن)سیف، روش

از جمله تالش برای  تاثیر تفاوتهای فردی در یادگیری از دیرباز مورد توجه پژوهشگران و نظریه پردازان یادگیری قرار گرفته است.

ی خود آغاز گردید ی نظریات فیلسوفانهقبل از میالد، توسط سقراط و افالطون با ارائه 704درک چگونگی یادگیری بشر در سال 

 "0های یادگیریسبک "اصطالح 2397ثالن در سال  2اما فرضیه سازی رسمی در مورد تفاوتهای فردی هنگامی آغاز شد که هرب

شود و تحول انسان سبک یادگیری در ساختار عمیق نظام عصبی و شخصیت تشکیل می(. 2932امی پور و شمس،را مطرح نمود)ام

پژوهشگران نشان دادند که دانش (. 9،0222کند )سویشرو تجارب فرهنگی وی در خانه، مدرسه و جامعه آن را قالب ریزی می

کنند. از جمله های متفاوتی پاالیش و دستکاری میطریق صافی های یادگیری متفاوتی دارند، یعنی اطالعات را ازآموزان سبک

 (.2932؛ به نقل از فوائدی، 0229، 7تفاوتهای دانش آموزان در یادگیری، تفاوت در نوع سبک یادگیری آنهاست)رادینگ و چیما

های . تئوری سبکهای افرادی چون راجرز، پیاژه و یونگ توسعه داد( مدل سبک یادگیری را براساس پژوهش2337)9کلب

ای، مراحل چرخه یادگیری عبارتند یادگیری کلب شامل چهار سبک یادگیری متفاوت است، مبتنی بر چرخه یادگیری چهار مرحله

عملی. کلب با ترکیب  -فکری، آزمایشگری فعال -دیداری، مفهوم سازی انتزاعی -احساسی، مشاهده انعکاسی-از: تجربه عینی

ار نوع سبک یادگیری را نیز مشخص نمود: سبک همگرا یا هنجارپذیر)مفهوم سازی انتزاعی+ چهار مرحله یادگیری، چه

ساز)مفهوم سازی آزمایشگری فعال(، سبک واگرا یا هنجارگریز) تجربه عینی + مشاهده تأملی(، سبک جذب کننده یا همگون

مایشگری فعال(. فراگیران دارای سبک یادگیری گر)تجربه عینی+ آزانتزاعی + مشاهده تأملی(، سبک انطباق یابنده یا همگون

آموزند. فراگیران دارای سبک یادگیری همگرا، از طریق فکر کردن روی موضوعات و انجام آن فعالیتها، به صورت عملی می

-له استفاده میدهند، ببینند تا انجام دهند و از تخیل برای حل مسئآموزند، آنها ترجیح میواگرا، از طریق احساس کردن و دیدن می

آموزند این افراد برای درک موقعیت از کنند. فراگیران دارای سبک یادگیری جذب کننده از طریق فکر کردن و نگاه عمیق می

)سادلر آموزندکنند و فراگیران دارای سبک یادگیری انطباق یابنده از طریق تجربه کردن و انجام دادن میمفاهیم انتزاعی استفاده می
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های های یادگیری متنوعی نیز دارند، آگاهی از سبکبنابراین دانش آموزان تفاوتهای فردی زیادی دارند و شیوه (.0222 ،2و اسمیت

تواند نقش مهمی در یادگیری و موفقیت تحصیلی آنها داشته باشد. مزیت شناسایی سبک یادگیری این است یادگیری فراگیران، می

 (.0222، 0لینگ و هسیوها ارائه می دهد)ری و روشهای آموزشی و متناسب با این سبککه اطالعاتی درباره راهبردهای یادگی

ی اخیر ارتقای بهداشت روانی محیط تحصیل به عنوان یکی از مهمترین ابعاد توسعه و بهسازی منابع انسانی بوده، و در چند دهه

-گاهی را به خود جلب کرده است. از جمله سازهتوجه سازمانهای آموزشی به نیروهای سالم جسمی و فکری در موسسات آموزش

های ها و بافتمتغیر فرسودگی به موقعیت (.0227باشد )یانگ، می 9های کلیدی که باید به آن توجه شود، فرسودگی تحصیلی

ی به های آموزشتوان گفت که موقعیتشود، میآموزشی گسترش پیدا کرده که از آن به عنوان فرسودگی تحصیلی نام برده می

کنند یا شغل های آموزشی به عنوان کارمند کار نمیشود. اگر چه فراگیران در موقعیتعنوان محل کار فراگیران محسوب می

در نظر  "کار"توان به عنوان یک، های آموزشی و درسی آنها را میخاصی در آنجا ندارند، اما از دیدگاه روانشناختی، فعالیت

(. فرسودگی تحصیلی توسط دانش آموزان به صورت خستگی مزمن ناشی از کار 0223هولوپین،  گرفت) سالمال آرو، ساوولین و

های درسی، نگرش بدبینانه و بی تفاوتی نسبت به کارهای مدرسه و احساس شایستگی پایین و فقدان بیش از اندازه در فعالیت

(، در 0229و همکاران )7(. تاپینن تانر2932ران، شود) بدری گرگری و همکااحساس موفقیت در تکالیف تحصیلی بروز داده می

ای از جمله: فقدان حمایت اجتماعی کافی، های خود در مورد فرسودگی تحصیلی به این نتیجه رسیدند که عوامل عمدهپژوهش

 ش دارند.ها و فقدان عدالت و انصاف در ایجاد فرسودگی تحصیلی نقکار بیش از حد، فقدان کنترل، فقدان پاداش، تضاد ارزش

 (.0224دهند که فرسودگی تحصیلی به طور منفی با تعهد و عملکرد تحصیلی همبسته است)برسو و همکاران، ها نشان میپژوهش

ی فرسودگی تحصیلی های سه گانهی هر یک از مولفه(، نشان داد که نیاز برای پیشرفت به طور مستقیم پیش بینی کننده0222مونتا)

(، طی نتایج مطالعات خود نشان دادند که بسیاری از دانش آموزان به علت 2932ست. همچنین روشن آقایی)در بین دانش آموزان ا

شوند. در پژوهش ایزدی و محمدزاده مالیی عدم وجود مهارتهای مطالعه و یادگیری، دچار فرسودگی تحصیلی و ناامیدی می

ی عملکرد ازی انتزاعی و آزمایشگری فعال، بهترین پیش بینی کنندههای یادگیری مفهوم س(، نتایج حاکی بر آن بود که شیوه2933)

ی (، نشان داند بین متغیرهای پیش بینی یعنی سبک یادگیری تجربه2933های دیگر ایزدی و محمدزاده)تحصیلی هستند. در پژوهش

مایشگری فعال با متغیر مالک، ی یادگیری مشاهده تاملی، سبک یادگیری مفهوم سازی انتزاعی و سبک یادگیری آزعینی، شیوه

های یادگیری واگرا، ( نشان داند که سبک2932زاده و همکارش)داری وجود دارد. قلیی معنییعنی عملکرد تحصیلی رابطه

همگرا، جذب کننده و انطباق یابنده در خودکارآمدی دانش آموزان موثر است. مقایسه میانگین نمرات موید آن بود که میزان خود 

داری بیشتر از سبک های یادگیری همگرا، جذب کننده کنند به طور معنیدی دانش آموزانی که از سبک واگرا استفاده میکارآم
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های یادگیری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان زمانی که ( نشان داد که سبک0229)2و انطباق یابنده است. و ازکان سولی

 ری دارد. داشود تاثیر معنیباورهای انگیزشی کنترل می

 روش 

ی دانش آموزان دختر متوسطه فرزانگان را کلیههش وین پژری در امای آجامعهاین پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است که 

 اشتغال به تحصیل داشتند. 39-37شهر شیراز بود که در سال تحصیلی 

  گیری:ی آماری، نمونه و روش نمونهجامعه

 39-37کلیه ی دانش آموزان دختر متوسطه فرزانگان شهر شیراز بود که در سال تحصیلی جامعه ی آماری این پژوهش شامل 

 اشتغال به تحصیل دارند. شهر شیراز دارای چهار دبیرستان فرزانگان دخترانه است .

، دو در این پژوهش روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردید. به این صورت که از چهار دبیرستان فرزانگان

 .دبیرستان انتخاب، و از هر دبیرستان، سه کالس به صورت تصادفی انتخاب شده است

 ابزار پژوهش:

 به منظور گردآوری اطالعات از سه پرسشنامه استفاده گردید که در ادامه بطور مجزا به آنها پرداخته شده است.

های های یادگیری از پرسشنامه سبکو سبک هادر پژوهش حاضر به منظور سنجش شیوه :های یادگیریی سبکپرسشنامه

باشد: جمله است و هر جمله شامل چهار قسمت می 20(استفاده شد. پرسشنامه سبک یادگیری کلب دارای 2332یادگیری کلب)

از جمع این چهار قسمت در  (.AE(، و آزمایشگری فعال)AC(، مفهوم سازی انتزاعی)RO(، مشاهده تأملی)CEتجربه عینی )

آید که این چهار نمره نشانگر چهار شیوه یادگیری است. از تفریق دو به دوی این سؤال پرسشنامه، چهار نمره به دست می دوازده

آید. این دو نمره ها یعنی تفریق مفهوم سازی انتزاعی از تجربه عینی و آزمایشگری فعال از مشاهده تأملی دو نمره به دست میشیوه

(و دیگری محور AC-CE مفهوم سازی انتزاعی -گیرند. یکی محور عمودی یعنی)تجربه عینیبر روی محور مختصات قرار می

دهند که این چهار (. این دو محور مختصات چهار ربع یک مربع را تشکیل میAE-RO آزمایشگری فعال -افقی) مشاهده تأملی

گیرند. اولین بار حسینی از ربع های مربع قرار می سبک شناختی با نام های واگرا، همگرا، جذب کننده و انطباق یابنده در هر یک

( با مطالعه منابع مرتبط، پرسشنامه حاضر را به فارسی ترجمه کرده است. در تحقیقی که توسط جکسون و 2944لرگانی)

لفه تجربه های یادگیری کلب به وسیله آلفای کرونباخ در مؤ( انجام شد در این پژوهش، ضریب پایایی پرسشنامه سبک2331)0جونز

های روایی این به دست آمد. شاخص 13/2و آزمایشگری فعال برابر با 40/2، مفهوم سازی انتزاعی 93/2، مشاهده تأملی 17/2عینی

( و مفهوم 92/2(، مشاهده تأملی)12/2(، آزمایشگری فعال)11/2پرسشنامه در ایران، بدین شرح گزارش شده است: تجربه عینی)
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، مفهوم سازی انتزاعی 40/2، مشاهده تأملی14/2پژوهش حاضر آلفای کرونباخ در مؤلفه تجربه عینی  (. در19/2سازی انتزاعی)

 .به دست آمد49/2و آزمایشگری فعال 47/2

ی مقیاس فرسودگی مسلش، فرم عمومی است، که برای این پرسشنامه اصالح شده ی فرسودگی تحصیلی مسلش:پرسشنامه

 29ی فرسودگی تحصیلی مسلش از ( اصالح شده است. پرسشنامه0220وسط شوفلی و همکارانش)ی دانشجویان تاستفاده در نمونه

 سوال( تشکیل شده است 1سوال( و خود کارآمدی تحصیلی) 7سوال(، شک و بدبینی) 9خورده مقیاس خستگی عاطفی) 9گویه و 

(، طی پژوهشی روایی و پایایی این 0221رود. کارلوتو )که به منظور سنجش فرسودگی تحصیلی در بین دانش اموزان به کار می

، شک و بدبینی 2832پرسشنامه را در بین دانش آموزان برزیلی بررسی کرده و پایایی آن را برای خرده مقیاس خستگی عاطفی 

 (.2932گزارش کرده است)رستمی و همکاران،  2847و برای مقیاس خودکارآمدی  2893

 ی اجراء شیوه

برای اجرای پژوهش، پرسشنامه ها ) سبک های یادگیری و فرسودگی تحصیلی( در سه صفحه تنظیم شدند. با مراجعه به دبیرستان 

حتوای پرسشنامه ها داده های انتخاب شده، بسته های پرسشنامه ها در اختیار مشاورین مدارس قرار گرفت و توضیحاتی مربوط به م

شد و همچنین بر اهمیت نحوه ی اجرا و زمانی که برای اجرا در نظر گرفته می شود، تاکید شد تا از سهل انگاری دانش آموزان به 

 پاسخ به سواالت جلوگیری شود

  ها:روش تجزیه و تحلیل و داده

های مربوط به آمار توصیفی و استنباطی می باشد. روش  روش های آماری به کار گرفته شده در این تحقیق شامل دو دسته روش

های توصیفی که نتایج آن جهت طبقه بندی، خالصه کردن، توصیف و تفسیر اطالعات جمع آوری شده و برقراری ارتباط از طریق 

 آن ها استفاده می شود )نظیر میانگین، انحراف استاندارد، همبستگی و نمودارها(.

می توان به تحلیل رگرسیون تک متغیری و تحلیل رگرسیون چند متغیری با روش همزمان اشاره کرد که در در بخش آمار استنباطی 

 استفاده می شود. SPSSاین پژوهش از آن ها استفاده شده است. برای محاسبات و معناداری این روش ها از برنامه های 

 

 

 

 

 

  هایافته

 پژوهش :میانگین و انحراف استاندارد متغییرهای2جدول 
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 های استنباطییافته

 عنادار دارد.با فرسودگی تحصیلی آنها رابطه م های یادگیری دانش آموزان: سبکاصلی فرضیه

 قابل مشاهده است. 0برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد و نتایج در جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-=r)و همگرا  (r=-0/252,P<0/01) های یادگیری جذب کنندهگرفت که سبک توان نتیجهمی 0از خروجی جدول 

0/246,P<0/01) های یادگیری با فرسودگی تحصیلی رابطه با فرسودگی تحصیلی رابطه معکوس معنادار دارند. سایر سبک

ارند. سبک یادگیری همگرا نسبت به سبک یادگیری جذب کننده از شدت رابطه بیشتری با فرسودگی تحصیلی معنادار ند

 برخوردار است.

باشد. برای های یادگیری دانش آموزان به طور معناداری قادر به پیش بینی فرسودگی تحصیلی آنها می: سبک فرضیه فرعی

 ]های یادگیری(بدلیل هم خطی متغیرهای مستقل)سبک[ره به شیوه گام به گام رگرسیون چند متغی آزمون این فرضیه از تحلیل

 .قابل مشاهده است 9استفاده شد و نتایج در جدول 

 های یادگیری به شیوه گام به گام: نتایج تحلیل رگرسیون فرسودگی تحصیلی برحسب سبک2جدول

فرسودگی 

 تحصیلی

  سبک های یادگیری

انطباق 

 یابنده

 واگرا جذب کننده همگرا

 میانگین 11/99 37/17 97/11 99/94 90/74

 انحراف معیار 23/3 93/3 33/3 20/3 22/91

 های یادگیری و فرسودگی تحصیلی: ماتریس همبستگی سبک3جدول 

انطباق 

 یابنده

جذب  همگرا

 کننده

  واگرا

فرسودگی  291/2 -090/2** -071/2** 239/2

 تحصیلی

 22/2داری در سطح **: معنی  29/2ر سطح داری د*معنی
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متغیرهای  متغیر مالک گام

 بینپیش

 t p R 2R F df p بتا

فرسودگی  اول

 تحصیلی

 0/000 1,198 13/405 0/063 0/252 0/000 3/661- 0/252- جذب کننده

فرسودگی  دوم

 تحصیلی

 0/000 2,197 10/119 0/093 0/305 0/008 2/660- 0/191- جذب کننده

      0/012 2/542- 0/183- همگرا  

توان استنباط کرد که بین متغیرهای می ] p<0/01] 10/119 ,=F(2,197) 9واریانس گام دوم در جدول از نتایج آزمون تحلیل

-دار وجود دارد و سبکهای یادگیری جذب کننده و همگرا( و متغیر مالک)فرسودگی تحصیلی( رابطه خطی معنیبین)سبکپیش

بستگی همباشند. مجذور ضریب بینی فرسودگی تحصیلی میدار قادر به پیشهای یادگیری جذب کننده و همگرا به طور معنی

های است، این بدان معنی است که حدود نه درصد واریانس فرسودگی تحصیلی دانش آموزان توسط سبک 239/2چندگانه برابر با 

های یادگیری جذب کننده و همگرا، سبک یادگیری جذب بینی است. از بین سبکیادگیری جذب کننده و همگرا قابل پیش

 باشدتری برای فرسودگی تحصیلی میگتر نسبت سبک یادگیری همگرا پیش بین قویکننده به دلیل داشتن قدر مطلق بتای بزر

 نتیجه گیری 

 با فرسودگی تحصیلی آنها رابطه معنادار دارد. دانش آموزان های یادگیری: سبک یک فرضیه

 ی آن ها می باشد.سبک های یادگیری دانش آموزان به طور معنا داری قادر به پیش بینی فرسودگی تحصیلفرضیه فرعی یک: 

با فرسودگی تحصیلی رابطه معکوس  های یادگیری جذب کننده و همگراگرفت که سبک توان نتیجهمی 0از خروجی جدول 

واریانس گام دوم در  های یادگیری با فرسودگی تحصیلی رابطه معنادار ندارند. از نتایج آزمون تحلیلمعنادار دارند. سایر سبک

بین)سبک های یادگیری جذب کننده و همگرا( و متغیر مالک)فرسودگی که بین متغیرهای پیش اط کردتوان استنبمی 9جدول 

بینی فرسودگی دار قادر به پیشهای یادگیری جذب کننده و همگرا به طور معنیدار وجود دارد و سبکتحصیلی( رابطه خطی معنی

است، این بدان معنی است که حدود نه درصد واریانس  239/2همبستگی چندگانه برابر با  باشند. مجذور ضریبتحصیلی می

های یادگیری بینی است. از بین سبکهای یادگیری جذب کننده و همگرا قابل پیشفرسودگی تحصیلی دانش آموزان توسط سبک

را پیش بین جذب کننده و همگرا، سبک یادگیری جذب کننده به دلیل داشتن قدر مطلق بتای بزرگتر نسبت سبک یادگیری همگ

 باشد. تری برای فرسودگی تحصیلی میقوی
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ها در پیشرفت تحصیلی های یادگیری تفکر انتزاعی، از باالترین نمرهتوان گفت، از آنجایی که افراد با سبکدر تبیین این یافته می 

های ذهنی د که توانمندیاست لذا بیشتر احتمال دار شهودی و گرادرون افراد جذب کننده شخصیتی برخوردار هستند و تیپ

 علوم فیزیک و ریاضیات، به است کنندهشان جذب یادگیری سبک که افرادی ریزی بیشتری داشته باشند.باالتر و قدرت برنامه

آنها به تحصیل عالقه زیادی دارند و احتماال از . پردازندمی کارهای پژوهشی به اغلب خود حرفه در و دارند بیشتری عالقه پایه

 کنند.شوند و به عبارتی احتماال فرسودگی کمتری را تجربه میدن سخت خسته نمیکارکر

 عالقه پزشکی و مهندسی به همگراست شان یادگیری سبک که افرادی است. متفکر و گرا برون شخصیتی افراد همگرا تیپ

-سبک یادگیری هم همانطور که می در این. پردازندمی پزشکی و مهندسی فنی هایکار به اغلب خود حرفه در و دارند بیشتری

بینیم افراد و دانش آموزان به بررسی علمی مسائل گرایش زیادی نشان می دهند. دانش اموزان تحلیل نگر)همگرا( اطالعات را مو 

فرسودگی ها یادداشت برداری می کنند. لذا بیشتر احتمال دارد از هوش باالتری برخوردار باشند و لذا ها و بحثبه مو از سخنرانی

، ایزدی و 2933های)ایزدی و محمدزاده ،های پژوهشهای پژوهش حاضر به یافتهکنند. یافتهتری را تجربه میتحصیلی پایین

باشد. پژوهش ( نزدیک می0224، برسو و همکاران،0229، ازکان سولی، 2932زاده و همکارش ،، قلی2933محمدزاده مالیی ،

اند، قابلیت مشغول به تحصیل بوده 37 –39باشند که در سال تحصیلی آموزان شهر شیراز می حاضر محدود به جامعه تمامی دانش

گردد معلمان و آموزگاران باید تا های پژوهش حاضر پیشنهاد میتعمیم کمتری به همه جوامع دانش آموزان دارد. با توجه به یافته

ی های خشک و غیرقابل تغییر اجتناب کنند. هرچه نحوهاعمال برنامه پذیر باشند و ازهای کالسی خود انعطافجای ممکن در برنامه

تر باشد، این امکان که دانش آموزان دچار فرسودگی تر و صریحارتباط مدیران و معاونین و معلمان با دانش آموزان، بهتر، صمیمی

ارتقای سطح علمی دانش آموزان باشد. با  تر نزدیکتر و در راستایتحصیلی شوند،کمتر است. بنابراین باید این روابط مستحکم

تربیتی و آموزشی دانش آموزان در شهر شیراز و تاثیر احتمالی آن تفاوتها  –هایی همچون تاثیر محیط فرهنگی توجه به نقش متغیر

طبقات  های مختلف و با فرهنگ وشود این پژوهش در نمونه و جامعههای یادگیری، پیشنهاد میبر فرسودگی تحصیلی و سبک

 .اقتصادی متفاوت اجرا و نتایج با این پژوهش مقایسه گردد -اجتماعی

 سپاسگزاری

در پایان از زحمات سرکارخانم دکتر قادری و هچنین از مسئولین محترم اداره آموزش و پرورش و مدارس فرزانگان به سبب یاری 

 نمایم.در انجام پژوهش تشکر می
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