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رس تحصیلي و فرسودگي تحصیلي پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي خودآموزی کالمي بر است        
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-66در سال تحصیلي  ی شهر کبودراهنگی اول متوسطهآموزان دختر دورهی آماری پژوهش را کلیه ی دانشجامعه

بتدا از میان مدارس دخترانه گیری، اهای موجود در عمل نمونهدادند که با توجه به محدوديتتشکیل مي 5961

های استرس ر دسترس انتخاب شد، سپس پرسشنامهر کبودراهنگ، يک مدرسه به صورت دی شهی اول متوسطهدوره

آموزان اين مدرسه ی دانش( بر روی کلیه2002حصیلي ماسالچ )( و فرسودگي ت2001تحصیلي زاژاکووا و همکاران )

ی بااليي کسب رس تحصیلي و فرسودگي تحصیلي نمرهی استنهايت از بین کساني در پرسشنامه اجرا گرديد و در
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 مقدمه -6-6

سي و فرهنگي آن جامعه به ی اجتماعي، اقتصادی، سیا ای زيربنای توسعهر جامعهوپرورش ه امروزه نظام آموزش        

پرورش توانمند، موثر  و ی اين کشورها از آموزش دهد که همه مل پیشرفت جوامع پیشرفته نشان ميرود. بررسي عوا شمار مي

های  د و شکوفايي استعدادها و تواناييی مناسب برای رش ار ايجاد زمینهد وپرورش عهده کارآمد برخوردارند. نهاد آموزشو 

ده با توجه به اهداف عمومي ريزی وسیع، جامع و حساب ش رسیدن به اين هدف مستلزم برنامه افراد است. بديهي است که

هايي که  يادگیری است. يکي از بهترين شاخصپرورش هر جامعه است. هدف هر گونه فعالیت آموزشي ايجاد  و آموزش

استفاده کرد پیشرفت  رای بررسي میزان يادگیری و موفقیت نظام آموزشي در دستیابي به هدف های خودتوان از آن ب مي

آموزان ممکن است به داليل مختلف و تحت تاثیر عوامل گوناگون با  آموزان است. پیشرفت تحصیلي دانش تحصیلي دانش

ها از اهمیت  ان و نوجوانان در اغلب فرهنگکودکآموزشي برای های  . هر چند فعايت(2051، 5)بلوم مشکل مواجه شود

تواند يک  جويي تحصیلي مي آموزان به دلیل رقابت و برتری معلمان و خود دانش اما انتظارات والدين، زيادی برخوردار است،

محرکي مثبت برای  ،چه استرس رقابتاگر (.9،2055)تان و لیتس آموزان باشد دانش برای اغلب 2منبع فشار و استرس

تواند سالمت رواني و بهزيستي افراد را تحت  رس شدت يابد و ادامه پیدا کند ميرفت افراد جوان است اما اگر اين استپیش

 (.0،2050، سان، نگرين، تراس، لوان و ديکسون)دان تاثیر قرار دهد

دن و باز فشردن فشر مشتق شده است که به معنای در آغوش گرفتن، stningereازکلمه ی التین  ی استرس واژه       

هیجان خنثي که با تغییرات   یتجربهتوان به عنوان يک  استرس را مي معادل فارسي اين واژه تنیدگي است. است.

به  6اما استرس تحصیليو  (1،2051)کالدز تعريف کرد باشد، شناختي و رفتاری همراه مي شناختي، روان بیوشیمیايي،

برای دستیابي به آن دانش گفته نداشتن زمان کافي  بر  ادراک فرد مبني مزمان،به دانش و به طور هاحساس نیاز فزاينده 

                                                
. Bloom1 

 Stress.2

 Tan& Lites.3 

4. Doun, Sun, Nguyen, Truc, Loan& Dixon 

 Kalds.5 

 Academic stress.6 
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آموزان در مقاطعي از هر نیمسال تحصیلي، مثل امتحان و در هنگام رقابت با دوستان دانش (.7،2005)گادزال و بالگو شود مي

به دانش گسترده دچار استرس تحصیلي  خود برای دستیابي به نمرات باالتر و همچنین بدلیل محدوديت زماني در دستیابي

گانه ی ديگری چون: آموزان، در کنار متغیرهای ششگیری تجارب دانششوند که اين استرس نقش زيادی در شکلمي

طه با در راب .(2006، 8)مسیرا و کاستیلو ردنفس کلي و مفهوم خودتحصیلي دای ادامه تحصیل، عزتسن، جنس، انگیزه

های  تحمیل( و واکنشتغییرات و استرس خود فشارها، ها،تعارض ا،ه)ناکامي زااسترس یگانه امل پنجاسترس تحصیلي بر عو

 ( .6،2005گالچان و بری )میچي، شود اني( نسبت به اين عوامل تاکید ميشناختي و هیج رفتاری، چهارگانه )فیزيولوژيکي،

است، يعني بین سطوح  آموزان تحصیلي در بین دانش صیلي و استرسها بیانگر رابطه بین انتظارات باالی تح پژوهش

آموزان  و نقش دو عامل انتظارات دانش ی منفي و معناداری وجود داردموزان و عملکرد تحصیلي آنان، رابطهآاسترس دانش

تايج ن در مجموع، (. 50،2006وونک هوان، چونگ، کالسن، )آنگ، سازد رات ديگران از آنها را برجسته مياز خود و انتظا

 کنند.  ملکرد تحصیلي تاکید ميي بر عهای فوق بر اثرات مخرب استرس تحصیل يافته

آموزان و عملکرد تحصیلي اثرگذار بوده و اخیرا مطالعاتي  ديگری که بر پیشرفت تحصیلي دانش از جمله عوامل منفي       

ي از خستگي ذهني و کفرسودگي حا .دباشمي 55را در مدارس و دانشگاه به خود اختصاص داده است فرسودگي تحصیلي

هیجاني است که حاصل سندرم استرس مزمن، مانند گرانباری نقش، فشار و محدوديت زماني و فقدان منابع الزم برای 

(. 2008، 51؛ لي و آشفورث2005، 50و اسچافیل 59؛ ماسالچ2005، 52انجام دادن وظايف و تکالیف محوله است )دمورتي

هايي  ويژگيهای آموزشي با  گفت که فرسودگي تحصیلي در موقعیتتوان  های انجام شده مي ساس تحقیقات و پژوهشا بر

مانند خستگي ناشي از الزامات مربوط به مطالعه، رشد حس و نگرش بدبینانه و بدون حساسیت نسبت به مطالب درسي و 

رسودگي تحصیلي دارند شود. افرادی که ف ف در امور درسي و تحصیلي مشخص مينیز احساس پیشرفت شخصي ضعی

های درس، مشارکت  اني در ادامه حضور مستمر در کالساشتیاقي نسبت به مطالب درسي، ناتو بي معموال عالئمي مانند

در های درسي و احساس ناتواني در فراگیری مطالب درسي و  معنايي در فعالیت های کالسي، احساس بي نکردن در فعالیت

                                                
 Gadzella& Buloglu.1 

2. Mesira& Kastylo 

 Michi, Glochan& Bray.3 

 Ang, Klassen, Chong, Huan, Wong.4 

 Academic burnout.5 

6. Demorty 

7. Maslach 

8. Schaufeli 

9. Lee & Ashford 
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و عالقگي تحصیلي  ی خستگي تحصیلي، بي د. فرسودگي تحصیلي، شامل سه حیطهکنن نهايت افت تحصیلي را تجربه مي

 (.2001، 56آرو و ناتانن -)سالمالباشد  ناکارآمدی تحصیلي مي

يي ی رفتارها ارس است که کلیدی برای فهم دامنههای تحقیقاتي در مد دگي تحصیلي يکي از مهمترين زمینهفرسو        

صیلي (. طبق تحقیقات انجام شده، فرسودگي تح2059، 57گذارند )استیو آموزان تاثیر مي دانش است که بر عملکرد تحصیلي

تواند با اثرات مخرب  افت عملکرد تحصیلي مشخص شده و ميهايي مانند خستگي جسمي و ذهني، ترک مطالعه و  با نشانه

عروقي، خستگي مزمن،  -مانند اختالالت قلبيتني  توان به مشکالت روان باشد. از جمله اين اثرات مخرب ميفراوان همراه 

ءمصرف مواد، غیبت کالسي و عادت غذايي، سردرد، اختالالت گوارشي، مشکالت رفتاری مانند مصرف الکل و دارو، سو

 (. 2006، 56؛ مارائو2001، 58افسردگي، عزت نفس پايین و فقدان انگیزه اشاره نمود )ساالنووا، مارتینز، برسو و لورنز

 25است که توسط مايکنبام 20خودآموزی کالميای در حوزه استرس و فرسودگي تحصیلي  های مداخله ز جمله روشا       

دارد و در غرب با  22ويگوتسکي و لوريا خودآموزی کالمي ريشه در کارهای روانشناسان بزرگ روسي، ابداع شده است.

20لین لي و جوزفي معرفي گرديد. ( به عنوان يک روش درمان5675) 29مطالعات اولیه مايکنبام و گودمن
( معتقدند 2006(

المت جسماني، رواني و ی سالم با ديگران و تاثیر آن بر س بب افزايش خودآگاهي، داشتن رابطهکه خودآموزی کالمي س

خودآموزی کالمي بر  اثربخشيتعیین  هدف پژوهش حاضر،بنابراين شود.  ميمشکالت تحصیلي دارای آموزان  عاطفي دانش

 باشد. آموزان مي تحصیلي و فرسودگي تحصیلي دانش رساست

 بیان مسأله-6-2
های تحصیلي آموزان در موقعیتهای آموزشي و تخصصي به پیشرفت فردی دانشاز آنجايي که دستیابي به حرفه      

جانات تحصیلي ی هیهای تحصیلي و پیشرفت، از جمله مهمترين بسترهای تجربهوابسته است، لذا در شرايط فعلي، موقعیت

بیني گردند. به عبارت ديگر، در حال حاضر يادگیری و پیشرفت به عنوان مهمترين عوامل برانگیزاننده و پیشقلمداد مي

ی هیجانات منفي از  دهد که تجربه واهد تجربي مختلف نشان ميی هیجانات مثبت و منفي تلقي مي شود. شی تجربهکننده

های  گیری گذاری بر فرآيندهای شناختي و جهتبا اثر در اين بین استرس تحصیلي گي وجمله استرس، اضطراب، افسرد

                                                
1. Salmla- Arrow & Natann 

 Steve.2 

3. Salanvva, Martinez, Brush & Lorenz 

4. Marayu 

 Verbal self instruction.5 

 Maykenbam.6 

 Vigotesky & Loriya.7 

 Gudman.8 

9. Lin Li & Gozef 
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ها را به مخاطره  ي ذهني، روان شناختي و هیجاني آنها بلکه بهزيست ندگان، نه تنها عملکرد تحصیلي آنانگیزشي يادگیر

 (. 5965؛ به نقل از مقدسي، 2008، 21)مازالک و لیتر اندازد مي

و نوجوانان را تحت آموزان  الت رفتاری است که دانشو مشک اضطراب استرس تحصیلي شامل افسردگي،اثرات منفي        

های تحصیلي با نتايج منفي مختلفي از قبیل بهزيستي  سترس مربوط به فعالیت(. ا2050)دان و همکاران، دهد تاثیر قرار مي

 گردد و عملکرد تحصیلي ضعیف همراه مي و افسردگي( های جسمانيبیماری)برای مثال  مشکالت سالمت ،پايین

  (.26،2009)آکگان

را تجربه کردند و  آموزاني که استرس زيادی ( به اين نتیجه رسیدند که دانش2008و لي) 27تامپسون ديری، واتسون،        

ا تجربه کردند و فرسودگي تحصیلي ری هیجان محور استفاده کردند سطوح باالتری از بیماری روان شناختي  از سبک مقابله

که از ارتباط حمايتي بیشتری برخوردار بودند، سالمت بهتر و استرس تحصیلي پايینتری داشتند و در  آموزانيو دانش

بین استرس تحصیلي و  به عبارت ديگر، از موفقیت بیشتری برخوردار بودند. شانمربوط به تحصیلتکالیف و فعالیتهای 

  و مستقیم وجود دارد.ی مثبت  رابطهيک  فرسودگي تحصیلي،

تجربه فشار ناشي از مسئولیتهای متعدد  بیانگر انجام تکالیف در يک بازه زماني محدود، استرس تحصیلي ادراک شده،        

عدم انجام تکالیف در زمان  کند، گستره وسیعي از تکالیف مواجهه ميهايي که هر يک فرد را با  برنامه ها، درباره انجام طرح

)راغب و مک  باشد جربه دشواری مواجهه با مدرسان ميظار فرد از خود درباره انجام تکالیف مختلف و تانت مقرر،

کنند. بعضي از  سطح بااليي از استرس را پیدا مي آموزان در طول دوران تحصیلي، بنابراين، بسیاری از دانش (.5669کیني،

شوند، در حالي که برخي قادر  شي از انتظارات تحصیلي ميسترس ناهای اثربخش موفق به مقابله با ا ها با استفاده از روش آن

کفايتي شده و احساس ناتواني در انجام وظايف را در ابعاد  قدرتي و بي د. اين موضوع باعث شروع احساس بيبه مقابله نیستن

ها را  توانايي در موردمختلف فیزيکي و ذهني، نگرش انتقادی منفي، از دست دادن عالقه نسبت به مطالعه و افزايش شک 

شود. حضور  جتنابي برای مقابله با موقعیت ميای که موجب فرار از موقعیت و استفاده از رفتارهای ا به دنبال دارد. نتیجه

ی  ه عبارت ديگر، فرسودگي، به مثابه(. ب2059)استیو،  شود عنوان فرسودگي تحصیلي شناخته مي همزمان اين عوامل به

بارت است از کاهش قدرت سازگاری فرد در مقابل عوامل تنیدگي و سندرمي مرکب از خستگي ی ذهني ع يک تجربه

های مختلف شغلي، تحصیلي و غیره برای افراد اتفاق  تواند در موقعیت ني و کاهش موفقیت فردی است که ميعاطفي، بدبی

 (.5988)صفری و گودرزی،  افتد

                                                
1. Mazlak & Leter 

 Akgan.2 

 Vatson, Dyry & Tamepson.3 
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ی اين سندرم  ترين مشخصه رسودگي و عمدهخستگي ويژگي اصلي ف( معتقدند احساس 2008مازالک و لیتر)         

ی فرسودگي تحصیلي است. بدبیني تحصیلي به  انگر میزان استرس موجود در پديدهپیچیده است. خستگي تحصیلي نش

له شود که باعث فاص های تحصیلي ايجاد مي ت که در اثر مواجه شدن با فعالیتعنوان يکي از تبعات فرسودگي تحصیلي اس

آموزان  ود. به عبارت ديگر، وقتي که دانشش و تکالیف تحصیلي خود در مدرسه ميآموزان از انتظارات  گرفتن دانش

ها گذاشته است برآيند و يا به دلیل سنگین يا نامربوط بودن  ف و وظايفي که معلم در اختیار آنی تکالی توانند از عهده نمي

الني عالقه شده و پس از گذشت مدتي دچار افت تحصیلي و در طو و بي نسبت به درس و تحصیل بدبین تکالیف درسي

ی تحصیلي، ناکارآمدی ها ف ديگر مشخص شده است که در زمینهشود. از طر ها مي مدت باعث فرسودگي تحصیلي آن

آيند  ميعالقگي تحصیلي به وجود  فرسودگي تحصیلي يعني خستگي و بي ی ديگر آموزان به موازات دو جنبه تحصیلي دانش

آموزان، بیشتر ناشي از  قدان کارآمدی تحصیلي در بین دانشرسد ف ی ديگر به وجود آيد. به نظر مي عد از دو جنبهنه اينکه ب

ار و عالقگي ، از وجود فشار ک وزان باشد و حال آنکه خستگي و بيآم حصیلي و نبود حمايت کافي از دانشفقدان منابع ت

 (.2008وند )مازالک و لیتر، ش انتظارات زياد درسي ناشي مي

شناخت درماني، نوعي روان درماني است که تغییر در فرآيندهای شناختي با محتوای شناختي، ذهني را اساس تغییر        

مقابله با فرسودگي و داند. بنابراين مداخله درماني شامل آموزش محتوای صحیح شناختي است. رفتار و عواطف آدمیان مي

آموزان به بار آموزان بوده که مقابله انفعالي با آن، نتايج وخیمي برای دانشهای اصلي دانشيکي از دغدغه استرس تحصیلي

دارد، اما امروزه بر نقش روی آوردهای فردمحور آورد، به نحوی که آنها را از طي نمودن صحیح روندهای آموزشي باز ميمي

ای د که در اين میان، آموزش خودآموزی کالمي از جايگاه ويژهشوو فعال بیش از روی آوردهای اجتماعي تاکید مي

ر خود را تحت رفتاگويند تغییر دهند،  کند آنچه را به خود مي آموزان کمک مي به دانش. خودآموزی کالمي برخوردار است

)مرادی و همکاران،  استرس را بگیرند به طور فعاالنه با تکلیف درگیر شوند و جلوی افکار ناشي از کنترل خود درآورند،

5988). 

آموزان در توجه و بازداری به عنوان دو گذاری شده است که دانشروند درماني خودآموزی کالمي بر اين فرض پايه       

توانند به طور مناسبي تنظیم کنند. هدف خودآموزی اين باشند و رفتار خود را نميفرآيند اصلي شناختي دارای مشکل مي

. اين روش پذيرتری داشته باشد و عملکردش را در هر تکلیف خاص بهبود بخشدکمک شود تا افکار انطباقاست که به فرد 

کند، در اين روش از گفتار ر و پیامدهای آن تاکید فراوان ميبر نقش گفتار دروني و خودمهارگری کالمي در مهار رفتا

شود که موجود انساني قادر است از طريق شده و تاکید ميو عواطف ياد برده دروني به عنوان تنظیم کننده رفتار، حاالت 

ل سوالي که در اين پژوهش مطرح حا (.5981)علیزاده،  صحبت کردن با خود، به خودفرماني و خودمديريتي نائل شود

 است؟ اثربخشآموزان  تحصیلي دانش رس تحصیلي و فرسودگياست است که آيا خودآموزی کالمي در کاهشاين شود  مي
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 ضرورت و اهمّیت پژوهش-6-9
ئله های آموزشي در کشورهای مختلف به ويژه کشورهای جهان سوم مس های بزرگ نظام امروزه يکي از بحران      

روزه نیز پرورش بوده و امو ديرباز مورد توجه مسئوالن آموزش آموزان است. اين مسئله از فرسودگي و استرس تحصیلي دانش

شناسان با توجه به  شناسان و روانرود. بسیاری از محققان، جامعه رش به شمار ميپروو از مهمترين مسائل آموزش

اند. نگراني و عالقه نسبت به  را مورد پژوهش و بررسي قرار دادههای خاص خود به اين مسئله پرداخته و اين پديده  ديدگاه

های مالي، اقتصادی،  ه ناشي از زيانبخش اعظم اين توج ای دارد. کشف علل و عوامل آن شتاب فزايندهاين پديده و 

پرورش کشور و گیر نظام آموزش شود. اين مشکل از ديرباز گريبان ها مي ها و خانواده فرهنگي و علمي است که متوجه دولت

دار و هدفمند مقوله استرس و فرسودگي تحصیلي از بتوان گفت که الزمه مطالعه نظام . بر اين اساس، شايدما نیز بوده است

 (. 5962)فوالدی، برخوردار است  میت زيادیاه

اهنگي بین ارزيابي فرد از ( استرس تحصیلي بیانگر ناهم2008)28وينستون و باکن -بايرس طبق ديدگاه کلینگ،        

يا به عبارت  شناخت استرس و نحوه کنترل و اداره کردن آن، های زندگي تحصیلي و منابع درون فردی خود است. خواسته

 (.26،2006)مالنیکینگ ای دارد اهمیت فوق العاده برای مقابله با عوارض و پیامدهای نامطلوب آن، يريت استرس،ديگر مد

 گذارد ی انجام موثر تکالیف درسي اثر ميشان برا آموزان و توانايي جسماني دانش -استرس تحصیلي بر سالمت رواني        

هیجاني و جسماني منفي مثل خواب  شناختي، نجر به نتايج روانم ( و سطوح باالی استرس،90،2009)آکان و کیارورچي

( روشن 2006) نتايج پژوهش کوق، بوند و فالنمن(. 95،2005)سولبرگ و توريس شود ضعف نظام ايمني و بیماری مي کم،

 آموزاني که استرس تحصیلي بیشتری ايسه با دانشآموزاني که استرس تحصیلي کمتری داشتند در مق ساخت که دانش

ی شناسايي استرس و  در پژوهش خود درباره (2006)92از سوی ديگر بريسمند بودند.  شتند، از سالمت رواني بهتری بهرهدا

استرس بیش از اندازه و  اجتناب از فرسودگي تحصیلي نتیجه گرفت که عوامل متعددی مانند نارسايي حمايت اجتماعي،

آموزاني که استرس  دانش های اين پژوهش، طبق يافته حصیلي شوند.ت استرستوانند باعث  شخصیتي افراد ميهای  گيويژ

اطفي و ع ی جسماني، کنند ممکن است عالئم هشدار دهنده فرسودگي تحصیلي را تجربه مي بیش از اندازه و به تبع آن،

 ذهني را از خود نشان دهند.

                                                
 Keling, Bayers-vinston & Baken.1 

2. Melaniking 

 Akan & Kiyarurchy.3 

4. Solberg & Toris 

5. Beris 
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های تحصیلي و پیامدهای آن مانند  با استرسکه بین فرسودگي تحصیلي  اند ( نشان داده5665) 99کاسکه و کاسکه         

نیومن شود.  ها مي ه فرسودگي تحصیلي باعث افزايش آناحساس ترس و افسردگي رابطه وجود دارد. به طوری کسردرد، 

های مهم تحقیقاتي در آموزان بنا به داليل مختلف، يکي از عرصه( معتقد است که فرسودگي تحصیلي در دانش5660)

آموزان، مانند تواند کلید مهم درک رفتارهای مختلف دانشلیل او اين است که فرسودگي تحصیلي ميمدارس است. د

آموزان را با مدارس خود عملکرد تحصیلي در دوران تحصیل باشد. دلیل دوم اين است که فرسودگي تحصیلي رابطه دانش

به مدرسه و میزان مشارکت آنها در امور علمي بعد از آموزان را دهد. مثال فرسودگي تحصیلي تعهد دانشتحت تاثیر قرار مي

آموزان را به ادامه تواند شور و اشتیاق دانشدهد. سوم اينکه، فرسودگي تحصیلي ميفراغت از تحصیل تحت تاثیر قرار مي

مانند في و آشکاری بنابراين، با نظر به اينکه فرسودگي تحصیلي دارای پیامدهای منتحت تاثیر قرار دهد.  تحصیل،

 ؛96،2000فرايدنبرگ و لوئیس ؛91،5686من و کرس فای ؛90،2000)کونینگتونگرايي، افت تحصیلي  افسردگي، غیبت

( و نیز کاهش انگیزش جهت انجام تقاضاها و الزامات محیط 98،2055به نقل از پارکر 2000يانگ، ؛ 97،2006آرو-سالمال

ا پرداختن به آن از جانب روانشناسان تربیتي که يکي از لذ باشد، ( مي2001به نقل از يانگ، 96،5685)رامسیت تحصیل

 رسد. کامال ضروری به نظر مي و پرورش است، ن در برخورد درست با مسائل آموزشاهداف آنها کمک به پرورشکارا

 تغییر دادن افکار و باورهای دارای استرس و فرسودگي تحصیلي، آموزان دانشضرورت مهم و جدی در برخورد با         

ده از استرس و فرسودگي تحصیلي های رواني و فیزيولوژيکي برآم د آنها و همچنین برطرف نمودن تنشغیرمنطقي و ناکارآم

اورهای لذا در اين پژوهش روش خودآموزی کالمي مايکنبام که روشي مناسب هم جهت تغییر دادن افکار و ب باشد. مي

های رواني و فیزيولوژيکي است که در جهت  برای رفع نمودن تنش هم روشي مفیدآموزان و  غیرمنطقي و ناکارآمد دانش

 گیرد. آموزان مورد استفاده قرار مي اهش استرس و فرسودگي تحصیلي دانشک

 پژوهشاهداف -6-4

 هدف کلی-6-4-6

 آموزان. و فرسودگي تحصیلي دانشتعیین اثربخشي خودآموزی کالمي بر استرس تحصیلي        

                                                
1. Kaske & Kaske 

 Kunington.2 

3. Fay man & Kres 

 Freudenberg & Luyis.4 

 Salmela-Aru.5 

 Parker.6 

 Ramsit.7 
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 اهداف جزئی-6-4-2

 آموزان. موزی کالمي بر استرس تحصیلي دانشیین اثربخشي خودآتع .5

 آموزان. زی کالمي بر فرسودگي تحصیلي دانشتعیین اثربخشي خودآمو .2

 .آموزاندانش تعیین اثربخشي خودآموزی کالمي بر خستگي تحصیلي .3

 آموزان.عالقگي تحصیلي دانشتعیین اثربخشي خودآموزی کالمي بر بي .0

 آموزان.زی کالمي بر ناکارآمدی تحصیلي دانشتعیین اثربخشي خودآمو .1

 پژوهش های رضیهف -6-5
 آموزان اثربخش است. کالمي بر کاهش استرس تحصیلي دانشخودآموزی  .5

 آموزان اثربخش است. مي بر کاهش فرسودگي تحصیلي دانشخودآموزی کال .2

 آموزان اثربخش است. کالمي بر کاهش خستگي تحصیلي دانشخودآموزی  .9

 آموزان اثربخش است. ي بر کاهش بي عالقگي تحصیلي دانشمخودآموزی کال .0

 آموزان اثربخش است. ي بر کاهش ناکارآمدی تحصیلي دانشخودآموزی کالم .1

 ریف نظری متغیرهااتع-6-1

ادراک فرد  استرس تحصیلي عبارت است از احساس نیاز فزاينده به دانش و به طور همزمان، استرس تحصیلي:      

طه با استرس تحصیلي بر عوامل راب در  (.2005)گادزال و بالگو، برای دستیابي به آن دانشزمان کافي مبني بر نداشتن 

)فیزيولوژيکي،  های چهارگانه تحمیل( و واکنش خود فشارها، تغییرات و استرس  ها، ها، تعارض )ناکامي زا گانه استرس پنج

 (.2005)میچي، گالچان و بری،  ودش اني( نسبت به اين عوامل تاکید ميرفتاری، شناختي و هیج

هايي مانند خستگي ناشي از الزامات  های آموزشي با ويژگي در موقعیتفرسودگي تحصیلي  فرسودگي تحصیلي:      

مربوط به مطالعه، رشد حس و نگرش بدبینانه و بدون حساسیت نسبت به مطالب درسي و نیز احساس پیشرفت شخصي 

اشتیاقي  لي دارند معموال عالئمي مانند بيشود. افرادی که فرسودگي تحصی شخص ميف در امور درسي و تحصیلي مضعی

های کالسي،  های درس، مشارکت نکردن در فعالیت مستمر در کالسنسبت به مطالب درسي، ناتواني در ادامه حضور 

افت تحصیلي را تجربه  در نهايتهای درسي و احساس ناتواني در فراگیری مطالب درسي و  معنايي در فعالیت احساس بي

 (.2001آرو و ناتانن،  -)سالمال کنند مي
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روش خود را تغییر  ( واضع آموزش روش خودآموزی کالمي،5686،5677) دونالد مايکنبام خودآموزی کالمي:     

از آموزش کند و هدف  سخن گفتن با خود بسیار تاکید مي ين روش به(. ا5686)مايکنبام، رفتار شناختي نیز نام نهاده است

مايکنبام بر اين عقیده  های مختلف چه کاری انجام دهد. ت که شخص به خود بگويد در موقعیتبه خود دستور دادن اين اس

 (.5969سیف،به نقل از ) شود جر به تغییرات مطلوب در رفتار مياست که اين با خود سخن گفتن من

 تعاریف عملیاتی متغیرها-6-7

در پرسشنامه  آموزاناست که دانش ای ، نمرهدر اين پژوهشز استرس تحصیلي منظور ا استرس تحصیلي:     

 ای است.گیری اين متغیر فاصلهمقیاس اندازه .اندبه دست آورده ( 2001) زاژاکووا و همکاراناسترس تحصیلي 

پرسشنامه  در آموزاناست که دانش ای نمره، ين پژوهشمنظور از فرسودگي تحصیلي در ا فرسودگي تحصیلي:     

ي عالقگ بي يعني خستگي تحصیلي، ( که سه حیطه فرسودگي تحصیلي،2002)و همکاران ماسالچ فرسودگي تحصیلي 

 ای است.فاصلهگیری اين متغیر مقیاس اندازه .اندبه دست آورده سنجد، تحصیلي و ناکارآمدی درسي را مي

ای توسط  دقیقه 60تا  01جلسه  50يکنبام طي در اين پژوهش روش خودآموزی کالمي ما خودآموزی کالمي:     

 های گروه آزمايش آموزش داده شده است. آموزی کالمي مايکنبام به آزمودنياساس برنامه آموزشي خودپژوهشگر و بر
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 مقدمه -2-6
ای که  ای قبلي پرداخته شده است.به گونهه ی پژوهش ن پیشینهمتغیرهای موجود و همچنی در اين فصل به بررسي      

مطالب موجود در اين فصل به ترتیب به  ی پژوهشي مورد بررسي قرار گرفته است. بتدا ادبیات پژوهشي و سپس پیشینها

 عنوان فرسودگي تحصیلي، استرس تحصیلي و خودآموزی کالمي آورده شده است.

 استرس تحصیلی -2-2

( 5610) 00است. سلیه "فشار"از زبان انگلیسي گرفته شده و معادل دقیق آن در فارسي کلمه  "رساست"اصطالح 

شوند، تعريف کرده است.  های گوناگون در ارگانیسم ايجاد مي های غیراختصاصي که تحت تاثیر محرک استرس را پاسخ

اند: استرس رابطه اختصاصي بین شخص و محیطي  ( نیز تعريفي را در زمینه استرس ارائه داده5680) 05الزاروس و فلکمن

دهد. در اين تعريف  است که در آن تنش ارزيابي شده، از حد امکانات فرد فراتر رفته و سالمت او را در معرض خطر قرار مي

وضعیت زا بین شخص و محیط اشاره دارد و وقتي فرد از مقابله با اين  شود که استرس به رابطه تنش بر اين نکته تاکید مي

(. بطور کلي هر عاملي که باعث شود 5960پرند،  شود )خداياری فرد، ناتوان است، به مشکالت رواني و جسماني مبتال مي

شود. اين تهديد ممکن است بطور مستقیم متوجه  زيستي انسان تهديد شود، هیجان يا استرس نامیده مي -وحدت رواني

های شخص  ينکه بطور غیرمستقیم با تصورات و داليل و معاني و سمبلخصوصیات فیزيکي يا شیمیايي شخص باشد و يا ا

توان به دو دسته  های افراد در برابر استرس را مي (. واکنش5965 امیني، کريمي افشار و ترابي، ارتباط داشته باشد )جعفری،

 تقسیم کرد:

 الل شناختياحساسي، افسردگي و اخت های شناختي: نظیر خشم، اضطراب، پرخاشگری، بي واکنش -

ها، افزايش  های فیزيولوژيکي: نظیر افزايش میزان سوخت و ساز، افزايش ضربان قلب، گشاد شدن مردمک واکنش -

ي، يش رها شدن قند از کبد)کوشان و واقعفشار خون، افزايش میزان قند خون و تنش عضالني، ترشح اندورفین و افزا

5978.) 

                                                
 Selye.1 

 Lazarous & Folkman.2 
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اند، اما در دانشگاه به دلیل شباهت هوشي بیشتر  آموزاني عالي بوده ، دانشها در دبیرستانبرخي از دانشجويان        

ت تحصیلي منبع مشکالت استرس (. مشکال5666، 02شوند )تیلور ، رقابت و استرس بیشتری مواجه ميآنها باهم

( از 5666) 00فر( هستند. برای مثال، ش2009؛ به نقل از اکگان و کالرروچي، 5687، 09و گرينبرگر آموزان )آلدوين دانش

های روزمره آنها بیشتر مربوط به  و به اين نتیجه رسید که استرسهای روزمره آنها سوال کرد  دانش آموزان راجع به استرس

های تحصیلي،  ای آينده، استرس مرتبط با فعالیتتحصیل است؛ مثل فشار برای مطالعه، زمان خیلي کم، امتحان، طرحه

؛ به 5667، 01آموزان به خطر خواهد افتاد )ساکس ای تحصیلي، سالمت دانشا افزايش فشارهبو  نتايج منفي بر سالمت دارد

کنند استرسهای تحصیلي را در زمانهای قابل پیش بیني در هر  آموزان گزارش مي (. دانش2000، 06و مک کین نقل از میسرا

کافي روبرو هستند، تجربه زمان نا ای درس،نیمسال تحصیلي ناشي از مطالعه برای امتحان، رقابت نمره و مقدار زياد محتو

 (.5660کنند )آبوذری،  مي

گذارد  ی انجام موثر تکالیف درسي اثر ميشان برا آموزان و توانايي لي بر سالمت رواني و جسماني دانشاسترس تحصی

منفي يا شديد  (. وقتي استرس به طور2009؛ به نقل از آکگان و کالرروچي، 5662، 07)ريچر، کالرک، فلستن، ويلکاکس

؛ به نقل از میسرا و مک 5666  ،08شناختي وارد خواهد کرد )مورني، آرچر آموزان آسیب جسمي و روان جربه شود، بر دانشت

 (.2000کین، 

های متفاوت نیز با توجه به شرايط متفاوت  زا در برهه گیرد. عوامل تنش استرس در هر سن، رنگي خاص به خود مي

ها و فشارهای محیطي و  نوجوانان و جوانان به عنوان قشری از جامعه که پیوسته در معرض استرس باشند. در اين میان مي

رواني زيادی از جمله مشکالت آموزشي، خانوادگي، اجتماعي و اقتصادی قرار دارند، مورد توجه خاص پژوهشگران قرار 

ايت شخصي و از همه مهمتر، سالمت رواني اند. روشن است که استرس بر عملکرد تحصیلي، اجتماعي و شغلي، رض گرفته

های  ای از موانع و چالش آنها تاثیر نامطلوب خواهد داشت. نوجواني، بخشي از گستره زندگي آدمي است که افراد با مجموعه

 -شوند. عالوه بر اين، انتقال از دوران کودکي به بزرگسالي به موازات مجموعه ای از تغییرات جسمي تحولي روبه رو مي

های اجتماعي را بیاموزند، شرايط و الزامات حضور  ها و مهارت گیرد. اين دوره زماني است که افراد بايد نقش رواني صورت مي

(. مطالعات 5960 خويش تصمیم بگیرند )خداياری فرد و پرند، های آموزشي را فراهم آورند و برای آينده شغلي در مکان

                                                
 Tilver.1 

 Aldwin & Greenberger.2 

3. Shefer 

 Sax.4 

 Misra & Mckean .5 

6. Richer & Clark 

7. Morny & Archer 
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اند که  زندگي و استرس در طول دوره نوجواني انجام گرفته است و همگي نشان دادهزيادی در رابطه با اتفاقات و تغییرات 

ای از زندگي نوجوانان در مدرسه  باشد. بخش قابل مالحظه آموزان مي مدرسه يکي از منابع ايجادکننده استرس در دانش

(. دوره 2006، 06سن است )آگالشود که دلیلي برای ايجاد استرس و تحت تاثیر قرار دادن نوجوانان در اين  سپری مي

ای است که نوجوان بايد خود را برای ورود به دانشگاه آماده سازد؛ همین مساله در جامعه ما موجب وارد آمدن  نوجواني دوره

پور، منتظری، محمودی،  ری، غفرانياشود )صف ها مي استرس بر خانواده و نوجوانان برای گذراندن کنکور ورودی دانشگاه

توان نتیجه گرفت يکي از منابع ايجاد فشار رواني و انتظارات از نوجوان، مدرسه و شرايط  (. بنابراين مي5960حیدرنیا، 

تواند منبع بزرگي از استرس که به عنوان استرس تحصیلي شناخته شده  ( که مي2006، 10باشد )پوپ، ورث تحصیلي مي

و همکاران استرس را به  15ت که در يکي از آنها کینگاست، لحاظ گردد. تعاريف متعددی درباره استرس مطرح شده اس

رسد که اين تعريف با استرس در  اند. به نظر مي عنوان هیجاني منفي که به ترديد درباره مقابله مربوط است، تعريف کرده

االيي از تکالیف رود با حجم ب ی انتظار ميا آموزان بطور فزاينده حوزه تحصیلي ارتباط نزديکي داشته باشد، چرا که از دانش

را فراهم کند. استرس تحصیلي به احساس نیاز فزاينده به  "خود"تواند زمینه ترديد درباره  مواجه شوند و اين مساله مي

کند )گادزال، بالگو،  دانش و به طور همزمان، ادراک فرد مبني بر نداشتن زمان کافي برای دستیابي به آن دانش اشاره مي

2005  .) 

ینند و روابط ب چرخد. اکثر نوجوانان در مدرسه دوستان خود را مي اکثر نوجوانان حول محور مدرسه مي زندگي روزمره

شوند و مدرسه  های پیشرفته تحصیلي در مدرسه کسب مي کنند. مهارت تر میان فردی دوران نوجواني را تجربه مي پیچیده

(. کودکان و نوجوانان در واقع 2000، 12د)پربهکر، قوتاميشو آموزان بیشترين اطالعات شغلي و دانشگاهي داده مي به دانش

کنند. اين هیجانات تحت تاثیر گذشته فرد همانند مسائل مهم، معلمان،  هیجانات زيادی را در موقعیت مدرسه تجربه مي

کنند.  ر ميها تغیی گیرد و همچنین اين هیجانات قابل تغییر هستند، چون موقعیت ها قرار مي والدين، همساالن و موقعیت

ترين نوع  شوند، اما استرس و اضطراب ممکن است رايج اگرچه هم هیجانات مثبت و هم منفي در محیط مدرسه تجربه مي

های زيادی از خودتنظیمي و راهبردهای يادگیری  هیجان تحصیلي باشد. هیجانات با انگیزش و پیشرفت و همچنین با جنبه

شوند که تنظیم هیجان و گرايش به تحصیل که با خلق فرد رابطه دارد،  آور ميياد 19نیز رابطه دارند. باکلي و سارنای

آموزان دبیرستاني است. اين افراد دريافتند کساني که احساسات منفي بیشتری در مورد  کننده معدل دانش بیني پیش

                                                
1. Agolla 

 Pope & Worth.2 

3. King 

 Prabhakar & Gothami.4 

5. Bakly & Sarnay 
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کنند. اين ارتباط  مل نميتر باشند و چه نباشند، از نظر تحصیلي چندان خوب ع تحصیل دارند، چه از همساالنشان باهوش

شوند. به طور کلي،  آموزان و هیجانات تحصیلي هر کدام به صورت مجزايي به پیشرفت تحصیلي مربوط مي پیچیده دانش

ای فعالي، منجر به بهبود سازگاری هیجاني  شود، راهبردهای مقابله آموز با استرس مزمن رو به رو مي وقتي که دانش

زاها مقابله کنند، بلکه بايد با هیجانات مربوط به  آموزان نه تنها بايد با خود استرس زا دانش سترسهای ا شوند. در موقعیت مي

شود.  های ناسازگارانه منجر به اضطراب، نگراني، عاليم جسماني و احساسات منفي مي آنها هم رو به رو شوند. مقابله

شود. کودکان و نوجوانان همه نوع  اهش يا حذف استرس ميهای موثر پیامدهای منفي بسیار کمي دارد و منجر به ک مقابله

شود. در  گیرند، که شامل حل مشکل حمايت خواستن از افراد بالغ و راهبردهای خودآموز مي ای را ياد مي راهبردهای مقابله

دارند. توانايي مقابله  آموزان با استفاده از راهبردهای ناسازگارانه و نه چندان کارآمد سعي در مقابله اواسط نوجواني، دانش

اند که افراد اين گروه سني در معرض  مالحظه کرده 10کند. همپل و پترمن افراد در اوايل و اواسط نوجواني کاهش پیدا مي

های پیشگیرانه در مدارس تاکید دارند. به ويژه دختران، با استفاده از منابع  خطر قرار دارند، و بر لزوم استفاده از برنامه

ری فرد و های جسماني بیشتری را گزارش کرده اند )خدايا سعي در مقابله دارند و نسبت به پسران، تجربه استرسهمساالن 

 (.5960 پرند،

و منابع  کند که تجربه استرس در نتیجه تجربه بیروني، ارزيابي فرد از استرس الگوی تعاملي استرس مطرح مي

کنند که يک  استرس تحصیلي را زماني تجربه مي آموزان . دانشي استشناختي در هنگام ارزياب فرهنگي، اجتماعي و روان

؛ به نقل از سولبرگ و توريس، 5680، 11های فراسوی ظرفیت عملکردی فرد باشد )دورينوند تکلیف تحصیلي نیازمند مهارت

نتیجه رسید که  رد و به اينآموزان راجع به استرس روزمره آنها سوال ک ( از دانش2009)  (. آکگان و کالرروچي2005

 مثل فشار برای مطالعه، زمان خیلي کم، امتحان و طرحهای آينده. های روزمره آنها بیشتر مربوط به تحصیل است؛  استرس

( تاکید کردند که استرس، نتیجه ادراکات فرد درباره عدم برخورداری از منابع الزم برای 5660الزاروس و فلکمن )

تفاوتي از باشد. با اين وجود، استرس يک مفهوم تک بعدی نیست و محققان اشکال م ميجهه با يک موقعیت ادراک شده موا

(. معنای تفاوتهای فردی در قلمرو مطالعات استرس که يک موقعیت صرف 2000اند )الزاروس،  استرس را پیشنهاد کرده

( 2007، 16شود )آمارا استرس تلقي ميزا و برای ديگری فاقد  استرسنظر از میزان استرسي که به همراه دارد، برای يک فرد 

رسد اين است که تجربه استرس پیامد ادراک و تفسیر فرد از مطالبات موقعیتي  ان ديگر،آنچه با اهمیت به نظر ميبه بی
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های  خواني پاسخانگیز رخدادها، با فرا (. ارزيابي چالش5666، 17است و نه خود مطالبات موقعیتي )راس نیبلینگ هکرت

باشد )مثال اجتناب يا افت  های منفي، همراه مي مطالعه بیشتر( و ارزيابي تهديدآمیز رخدادها با فراخواني پاسخ مثبت )مثال

شود. نظريه پردازان  د از مطالبات و تغییرات اطالق ميبه طور کلي استرس به ادراک فر (.2005، 18تحصیلي( )شیلدز

؛ به نقل ازگادزال، استاکز و 5667) 16اند؛ برای مثال هلمزو راهه ز مفهوم استرس به عمل آوردهمختلف، تعاريف متفاوتي ا

اند. هلمز و راهه تاکید کردند که تغییر در روابط  ک واقعه برانگیزاننده تعريف کرده( استرس را به عنوان ي2000، 60استفنز

، به نقل از 5667) 65سلي شوند. زا تلقي مي شند، استرسفردی، حرفه و وضعیت مالي و غیره حتي زماني که ناخوشايند با

کند. در اين تعاريف،  به واقعه برانگیزاننده تاکید مي ( در تعريف استرس بر چگونگي پاسخ فرد2000گادزال و همکاران، 

زا تاکید شده است  زا و پاسخ به رخدادهای استرس تاکید بر رابطه بین تجارب استرس سازی استرس از طريق مفهوم

کنند که استرس به مثابه يک هیجان  ( در تعريف استرس تاکید مي5668، 69به نقل از راسل ؛5687 و همکاران، 62)کینگ

آموزان به دلیل  اند که برخي از دانش شواهد تجربي مختلف نشان داده کند. اس ترديد درباره مقابله اشاره ميمنفي به احس

 (.2000، 60برند )آندريو ويلدينگ واني رنج ميای از مشکالت سالمت ر به طور فزاينده تجربه سطوح باالی استرس تحصیلي

و ترديد درباره مقابله مربوط  کند که استرس به مثابه يک هیجان منفي؛ به شک ( نیز تاکید مي5662) 61جونس

هه يادگیرندگان، حجم قابل سازد که اين از مفهوم استرس تحصیلي، مواج ( خاطر نشان مي5662) شود. راسل مي

هايت در شود که آنها درباره توانايي خود برای انجام تکالیف دچار شک و ترديد شوند. در ن سبب مي ای از تکالیف، مالحظه

ادراکات محیط و ديگران اطالق  شناختي نسبت به فشارهای ناشي از فیزيولوژيک و روانهای  يک معنای وسیع ، به پاسخ

به مثابه يک حالت  ( استرس تحصیلي را2009) 67اسمیت (.2006، 66شود )گرانت، کامیس، تارم، مک ماهان، گیپسون مي

باشد.  هیجانات ناهماهنگ و بي توجهي مي کند که شامل اضطراب امتحان، فقدان پیشرفت تحصیلي، تجربه عاطفي تلقي مي

تر از  ه مطالبات تحصیلي يک مولفه تشکیل دهنده مفهومي وسیع( تاکید کردند ک5666) 68ويدنر، کلمن، دوزانر و برنز

استرس تحصیلي يکي از عوامل ( نشان داد که 2001) 66باشد. نتايج مطالعه رالي، آردوندو و کارپیوس تحصیلي مياسترس 
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( استرس 2001و همکاران ) 70باشد. مک گنورگ مي دهنده خودکارآمدی تحصیلي دانشجويان دختر سال اول تشکیل

ي و ي که با پیامدهای منفي سالمت مانند افسردگتحصیلي را به مثابه يک استرس مزمن وابسته به ماهیت مطالبات تحصیل

( استرس تحصیلي را به مثابه آشفتگي 5660) 75سازی کردند. ورما و گاپتا دهد، مفهوم بیماری جسماني رابطه نشان مي

رواني راجع به ناکامي مورد انتظار مربوط به شکست تحصیلي، انتظار شکست يا حتي آگاهي از احتمال وقوع شکست 

( تاکید کردند که برخي از مهمترين انواع تجارب تحصیلي، 2006) 72دند. کودری، گايچاپ، باريگو و ورني لويستعريف کر

های زماني  اساتید و نگراني درباره محدوديت شامل شک و ترديد درباره انجام صحیح تکالیف درسي، نگراني درباره روابط با

بر اين پیامدهای استرس برای برخي از افراد زيان بار مي باشد  عالوه  باشد. ر شده درباره کسب مدرک تحصیلي ميمقر

باشند صحت  ه ميآموزاني که در حال گذر از خانه به مدرس وع به ويژه برای آن دسته از دانش( . اين موض5660)ابوذری، 

ي نیست )آندرسون و کنند منفآموزان تجربه مي مهم است که تمام استرسي که دانش دارد. البته توجه به اين موضوع نیز

 (. 2005، 79پولیچ

کند که استرس، بر توانايي فرد برای ارائه پاسخ موثر به يک امر فوری اثری مثبت  ( تاکید مي2000)و باکر  70اسجافر

باشد و با  آموزان مي و جزء الينفک زندگي تحصیلي دانش دارد. بنابراين با توجه به اينکه تجربه استرس، بخش جدايي ناپذير

آموزی کمتر به مثابه يک اولويت  لمرو مطالعاتي استرس، جامعه دانشه به اينکه در تحقیقات متعدد انجام شده در قتوج

محوری استرس تحصیلي در بین  (. مطالعه موضوع2005ي، گالچان و بری، شي مورد توجه قرار گرفته است )میجپژوه

 .باشد اهمیت پژوهشي بااليي برخوردار ميآموزان از  دانش

 عوامل ایجادکننده استرس تحصیلی -2-9

زا مدرسه مانند تکالیف  آموزان، سابقه طوالني دارد و محققان عوامل استرس پژوهش در زمینه استرس تحصیلي دانش

ها، برقراری ارتباط ضعیف با دوستان و معلمان و يا شکست در ارتباطات اجتماعي را مشخص  درسي، رقابت با همکالسي

س تحصیلي معموال از تکالیف درسي بسیار زياد، عملکرد تحصیلي غیرقابل قبول، آماده شدن برای امتحانات، ند. استرا نموده

(. زندگي تحصیلي 2006شود )آگال،  فقدان عالقه به برخي موضوعات درسي و تنبیه و مجازات از سوی معلمان ناشي مي

مدرسه، تطابق با خانواده و ارتباط با همساالن منابع اصلي  شود. تکالیف زا تعبیر مي آموزان راهنمايي؛ غالبا استرس دانش
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آموز از خود و انتظارات ديگران )والدين و  شوند. در جوامع آسیايي، استرس تحصیلي از انتظارات دانش استرس محسوب مي

شوند، لذا  ارزيابي مي شان شود. بطور کلي نوجوانان، در محیط مدرسه، با نحوه عملکرد تحصیلي معلمان و ...( از وی ناشي مي

(. در بحث 2050، 71ون -ها، يک مقیاس مهم برای موفقیت  آنهاست )کای میزان فشار برای برتر بودن در میان همکالسي

فضای فیزيکي مدرسه: يادگیری، آرامش، تحرک و لذت از تحصیل  استرسهای تحصیلي بايد به دو جنبه مهم توجه داشت:

پور  از نظر حجم، گرما، سرما، تهويه، نور و رنگ و ... مناسب و متعادل باشد. آقايي و آتشنیاز به فضای مناسبي دارد که 

دارند که عمده ترين مسائل مربوط به فضای فیزيکي مدرسه که باعث استرس و برهم خوردن بهداشت  اظهار مي 5980

هايي که امکان  ايش کمي دارند، حیاطهايي که گنج های پرجمعیت، نیمکت شود عبارتند از: کالس آموزان مي رواني دانش

 های بهداشتي مناسب، آلودگي هوا و صدا و ... خیز ندارند، کمبود سرويس و جست

آموزان در زمینه آموزش و اجرای  عاطفي: منظور نحوه ارتباط معلمان و مسئولین مدرسه با دانش -فضای رواني .5

قلمرو کالس درس چنان آکنده از محدوديت و انحصار است دارند که  مقررات است. متخصصان پرورشي مصرانه اظهار مي

های درسي و رفتار در مدرسه و نگرش نوجوانان نسبت به درس و  شود. فعالیت که مانع تفکر، يادگیری و کنجکاوی مي

ر منابع، آورد. با مروری ب های قابل توجهي را برای والدين و نوجوانان به وجود مي تحصیل و انتخاب رشته تحصیلي نیز تنش

 های آموزشگاهي را به شرح زير بیان کرد: وان استرست مي

 های مربوط به محیط آموزشگاه استرس .5

 های مربوط به مقررات آموزشگاه استرس .2

 های مربوط به وظايف تحصیلي استرس .9

 (.5960های مربوط به امکانات آموزشگاه )صفری و همکاران،  استرس .0

 اثرات حاصل از استرس تحصیلی -2-4

کنند، باعث کاهش  ی که بر منابع مقابله فردی و اجتماعي شخص اعمال ميا های گوناگون با تاثیر منفي رساست

گذارند. مشخص شده  آموزان مي گردند و در دراز مدت اثرات ناخوشايندی بر بهداشت جسمي و رواني دانش مقاومت فرد مي

اني، اختالل در عملکرد و قدرت سازگاری و در نهايت پايین های جسمي و رو تواند منجر به بروز بیماری است که استرس مي

(. استرس تحصیلي به عنوان يک نوع استرس مزمن به 5962آموزان گردد )صادقي، معتمدی،  آمدن کیفیت زندگي دانش
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ايج و واند نتت باشد. استرس در موقعیت و شرايط تحصیلي اگر بخوبي کنترل نشود مي دنبال نیازهای تحصیلي و آموزشي مي

 پیامدهای بهداشتي و اجتماعي منفي داشته باشد.

 های گوارشي و پوستي، سردرد و میگرن. های قلبي، سرطان، ناراحتي های جسماني: بیماری بیماری .5

اختالالت رفتاری: رفتارهای خودکشنده، اختالالت غذا خوردن، انجام رفتارهای پرخطر، سوء مصرف مواد،  .2

 زورگیری در مدرسه و ...

آموزان ارتباط مستقیم  اند که بین میزان استرس و عملکرد تحصیلي دانش ت تحصیلي: مطالعات نشان دادهمشکال .9

 اند. آموزان با سطوح خفیف، متوسط و باالی استرس عملکرد تحصیلي متفاوتي داشته داری وجود دارد و دانش و معني

يادگیری است. بطوری که استرس همچنین عامل حل نشده شکست تحصیلي در مدارس است که مختل کننده  .0

 دهد. درصد يادگیری را کاهش مي 70تا 

 اختالالت رواني: فشارهای رواني هنگام امتحان، افسردگي، اضطراب. .1

زا در زندگي تحصیلي باعث افت تحصیلي و گاهي بیماری در  همانطور که ذکر شد، مشکالت و عوامل استرس     

 (.2006گردد )آگال،  آموزان مي دانش

 استرس تحصیلی و دختران -2-5

آموزان از قبیل: جنس، عزت  های فردی دانش ارزيابي و پاسخ سازگارانه به استرسورها، ممکن است تحت تاثیر تفاوت

نفس و منبع کنترل آن، قرار گیرد. در اين میان احتمال بیشتری وجود دارد که دختران احساسات خود را دروني کنند و 

تجربه نمايند و نسبت به پسران بیشتر در رابطه با ارتباطات، هنجارها و انتظارات اجتماعي ابراز های افسردگي را  نشانه

گیری، اجتناب  های غیرسازگارانه مانند نشخوار فکری، کناره کنند. دختران تمايل بیشتری دارند که از استراتژی نگراني مي

(. دختران مقطع راهنمايي نسبت به پسران همین مقطع، 2055، 76منفعالنه و کنترل انفعالي خشم استفاده کنند )مچلم

زايي مانند: ناکامي، فشار و استرس خودتحمیل  کنند. دختران استرس تحصیلي و عوامل استرس استرس زيادی را تجربه مي

اين عملکرد کنند و نمره کلي استرس تحصیلي در دختران از پسران باالتر و عالوه بر  شده، فشار رواني بیشتری را تجربه مي

(. برخي از 5960تحصیلي پسران نمرات باالتری نسبت به دختران دارد )مظلومي، ذوالقدر، میرزايي، حسن بیگي، 

شوند. دلیلي که  اند که دختران و پسران نوجوان با تجارب متفاوتي از استرس رو به رو مي ردازان خاطر نشان ساختهپ نظريه

سازد، زمان جهش رشد است. بطور متوسط دختران زودتر از پسران با اين پديده رو  ها را منعکس مي به روشني اين تفاوت
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های  (. تفاوت5988دهنده سطوح باالتری از استرس در میان دختران نوجوان است )داوری،  شوند و اين خود نشان به رو مي

شويق به پذيرش استرس و نگراني شود. زيرا در دختران، ت پذيری جنسیتي تبیین مي جنسیتي در استرس به خوبي با نقش

گیرند  کنند و يا به عبارتي دختران ياد مي شود و آن را ويژگي زنانه ادراک مي و قبول آن به عنوان يک ويژگي زنانه ديده مي

که به هنگام اضطراب و استرس به طور منفعالنه تسلیم شوند. در حالي که پسران، در مورد پذيرش استرس، دفاعي برخورد 

آموزند که با استرسکنار آمده و يا آن را انکار  آورند. پسران مي آن را تهديد برای احساس مردانگي خود به حساب مي کرده،

 (.5988هايي برای مقابله و تسلط بر آن پیدا کنند )حسن زاده،  کنند و يا راه

 تحصیلی فرسودگی-2-1

س ح شد، که او وضعیتي از خستگي و يأهنگامي مطر 5670فرسودگي اولین بار، توسط فرويدنبرگر در سال 

فرسودگي حالتي از  (.2007، 77)تسانگ هوی دادند، شناسايي کرد فرادی که خدمات مراقبتي ارائه ميای را در ا فزاينده

خستگي ذهني و هیجاني است که حاصل سندرم استرس مزمن گرانباری نقش، فشار و محدوديت زماني و فقدان الزم برای 

، 78توپینن تانر ؛2005، ماسالچ و همکاران،2005تي؛ دمور5666)لي و آشفورث،  حوله استيف و تکالیف مانجام دادن وظا

فتد که ا . فرسودگي همیشه زماني اتفاق ميباشد شناختي رايج در سه دهه گذشته مي فرسودگي يک موضوع روان (.2001

عوامل اصلي  دهد، وجود داشته باشد. م ميبیعت فردی که آن شغل را انجايک ناهماهنگي عمده بین طبیعت شغل و ط

هستند های مهم اين موضوع  باشد و نشانه ارزش و فقدان عدالت مي فرسودگي شامل بار اضافي کار، فقدان کنترل، تعارض 

س، تنفر يا های اضطراب، افسردگي، يأ مکن است به درماندگي ذهني در شکلهماهنگند. فرسودگي مکه شخص و شغل نا

های قبلي نشان داد که افسردگي ممکن است منجر به تعهد کمتر، تغییرات کارکنان بیشتر،  ردد. پژوهشترس منجر گ

 (.2000کارگريزی، کاهش تولید، کاهش اخالق و کاهش دقت و توجه گردد )يانگ، 

ر بین افراد با شغل خدماتي يک سندرم شامل خستگي هیجاني و پیشرفت شخصي کم است که معموال د فرسودگي

زدايي و احساس پیشرفت  خستگي هیجاني که تمايل به شخصیت دهد. واژه فرسودگي اشاره دارد به يک حالت از مي رخ

که باعث  آيد مي به وجود های بیش از حد روانشناختي و هیجاني . خستگي هیجاني به وسیله درخواستشخصي کم دارد

ن، زدايي به رفتاری اشاره دارد که در آ همراه است. شخصیتحساس يأس و تنش گردد و معموال با ا فقدان انرژی در آنها مي

. پیشرفت شخصي کم، داردمراجعان و همکاران خود ابراز مي بیني نسبت بهعاطفگي و بد فرد به عنوان يک کارمند يک بي

(. 2000کند )يانگ،  کفايت ارزيابي مي به اين دارد که خود را منفي و بيافتد که يک شخص گرايش  وقتي اتفاق مي

                                                
  Tesangh hoy.1 

 Toppinen_Tanner.2 
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ای را در پیشینه مديريتي و کاری به خود اختصاص داده است. پديده فرسودگي شامل دو  توجه قابل مالحظهفرسودگي 

( و هم با 5680، جکسون ؛ ماسالخ و5682شود )ماسالخ،  غلي که به خدمات انساني مربوط ميواکنش است که هم با مشا

حالتي از انرژی تحلیل رفته  رتبط هستند: الف( فرسودگي هیجاني،( م5689، 76دواردزهای شرکت )فورد، مورفي و ا بخش

شخصي پايین. باشد که پاسخي به الزامات روانشناختي و جسماني مفرط در نظر گرفته شده است؛ ب( احساس کمال  مي

یر تبديل شده های اخ روانشناختي و پژوهشي جامع در دههگذارند به يک حیطه  لي که بر فرسودگي افراد تأثیر ميفهم عوام

 است.

پرستاران  ،فروشندگان ،هايي مانند کارکنان خدمات بهداشتي م شده درباره فرسودگي، در موقعیتاکثر تحقیقات انجا

های اخیر  با اين وجود در سال (.5680باشد که به عنوان فرسودگي شغلي معروف است )ماسالچ و جکسون،  مي و ...

نوان فرسودگي تحصیلي نام برده وزشي گسترش پیدا کرده است که از آن با عهای آم ها و بافت فرسودگي به موقعیت

 پیننزکند.  آموزان و دانشجويان حمايت مي اهد از وجود فرسودگي در بین دانشبرخي از شو (.2008آرو، -شود )سالمال مي

یسانس مقايسه کرد و به اين ( فرسودگي را در بین پرستاران، معلمان و دانشجويان مقطع ل2000، به نقل از يانگ، 5685

دهد که  گیرند. اين موضوع نشان مي تا باالی مقیاس فرسودگي قرار مي نتیجه رسید که دانشجويان در سطوح میاني

قیق قبلي، سندرم فرسودگي در بر اساس تحکنند.  را در دوران مدرسه کسب مي دانشجويان برخي از درجات فرسودگي

فرسودگي در کارکنان خدماتي است. فرسودگي تحصیل ممکن است منجر گردد به غیبت آموزان و دانشجويان شبیه  دانش

  از مدرسه، انگیزش کمتر برای انجام منظم تکالیف و افزايش درصد ترک تحصیل و ...

شود، اگرچه فراگیران در  ان محل کار فراگیران محسوب ميهای آموزشي به عنو توان گفت که موقعیت مي

های  ما از ديدگاه روانشناختي، فعالیتکنند يا شغل خاصي در آنجا ندارند، ا ، به عنوان کارمند، کار نميموزشيهای آ موقعیت

ها در کالس حظور پیدا آن (.2008آرو و همکاران، -توان به عنوان يک کار در نظر گرفت )سالمال آموزشي و درسي آنها را مي

را مطالعات دهند. اين موضوع اخی نات و کسب نمره قبولي انجام ميحاکنند و مجموعه تکالیفي را برای موفقیت در امت مي

 (.2000ها به خود اختصاص داده است )يانگ؛  متعددی را در دانشگاه

های آموزشي با  ي در موقعیتتوان گفت که فرسودگي تحصیل های انجام شده مي بر اساس تحقیقات و پژوهش

ط به مطالعه، رشد حس و نگرش بدبینانه و بدون حساسیت نسبت به هايي مانند خستگي ناشي از الزامات مربو ويژگي

                                                
 Ford, Murphy & Fdwards.1 
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، 80آرو و ناتانن-شود )سالمال ف در امور درسي و تحصیلي مشخص ميمطالب درسي و نیز احساس پیشرفت شخصي ضعی

دامه اشتیاقي نسبت به مطالب درسي، ناتواني در ا دارند معموال عاليمي مانند بي(. افرادی که فرسودگي تحصیلي 2001

های درسي و  معنايي در فعالیت های کالسي، احساس بي ، مشارکت نکردن در فعالیتهايي درس ضور مستمر در کالسح

ي تحصیلي، شامل سه کنند. فرسودگ در نهايت افت تحصیلي را تجربه مياحساس ناتواني در فراگیری مطالب درسي و 

 شود. حصیلي ميعالقگي تحصیلي و ناکارآمدی ت ی خستگي تحصیلي، بي حیطه

ی  الي است که کلیدی برای فهم دامنههای تحقیقاتي در آموزش ع دگي تحصیلي يکي از مهمترين زمینهفرسو

ام شده، فرسودگي (. طبق تحقیقات انج2059گذارند )استیو،  آموزان تأثیر مي يي است که بر عملکرد تحصیلي دانشرفتارها

مشخص شده )ساالنووا، برسو و  هني، ترک مطالعه و افت عملکرد تحصیليهايي مانند خستگي جسمي و ذ تحصیلي با نشانه

توان به مشکالت  باشد. از جمله اين اثرات مخرب ميتوان با اثرات مخرب فراوان همراه  (. و مي2006؛ مارائو، 2001ورنز، ل

فتاری مانند مصرف الکل و سردرد، اختالالت گوارشي، مشکالت رعروقي، خستگي مزمن،  -تني مانند اختالالت قلبي روان

یزه اشاره نمود دارو، سوء مصرف مواد، غیبت کالسي و عادات غذايي، افسردگي، عزت نفس پايین و فقدان انگ

 (.2006مارائو،)

با توجه به میزان شیوع باالی فرسودگي و پیامدهای مخرب آن، جستجوها برای يافتن علل مستقیم و غیر مستقیم 

 باشد.رسودگي تحصیلي ضروری ميو تشديد فمؤثر در بروز 

 های مهم فرسودگی تحصیلی  ابعاد و مؤلفه-2-7

 85خستگی تحصیلی-2-7-6

نابع بخشد و انعکاسي از فقدان انرژی و احساس تحلیل م ند از بین رفتن انرژی را سرعت ميخستگي، سرعت فراي

عات همراه با میل به درک و سازگاری با ای از سطح افزايش برانگیختگي و پردازش اطال فردی است. خستگي مفرط نتیجه

همراه با  حال، به طور منطقي، فرسودگي سطح انرژی الزم برای انجام وظايف شناختي در هر. است نیازهای موقعیتي

شده که خستگي هیجاني و های قابل توجهي معلوم  از پژوهش (.2005، 82، دو و دريسکولردهد )کوپ يادگیری را کاهش مي

آموزان را تحت تأثیر قرار دهد. به طور بسیار  پیدا کند و احساس خوب بودن دانش اند در محیط تحصیلي بروزتو اشتغال مي

                                                
 Natanen.1 

 Fatigue educational.2 

 Cooper, Dou & Driscoll  .3 
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 خاص دو متغیر وجود دارد که در درک بروز و دوام خستگي هیجاني و تحصیلي و اشتغال دارای اهمیت است. متغیر اول:

کنند. در اين بین، تنش  که در محیط سازماني بروز مياست  زدايي تنشهای  تنش تجربه شده و توسط فرد و محرکسطح 

شود، بدين ترتیب  ی خستگي هیجاني شناخته مي ی عمده کننده گويي ط برخي از پژوهشگران به صورت پیشتوس

های کمتری از خستگي هیجاني را تجربه کرده و متعاقب آن بايد  اند، نشانه تحمل شدهآموزاني که استرس کمتری م دانش

های فردی در  تواند تابعي از تفاوت . دوم: خستگي هیجاني و تحصیلي ميالتری از اشتغال را تجربه نمايندسطوح با

مهم از خستگي هیجاني و کننده  آموزان باشد. در اين زمینه، خود اثر بخشي کلي يک پیشگويي های گرايشي دانش مشخصه

 (.5965، به نقل از نظريت، 2002و مارتینز،  89باشد )فلي اشتغال مي

های تحصیلي ارتباط نزديکي دارد. يکي از مواردی که  ن داده که خستگي هیجاني با استرسهای ديگری نشا پژوهش

شود، کمبود منابع الزم برای انجام وظايف تحصیلي است. چنانچه  آموزان مي عث خستگي هیجاني و استرس در دانشبا

انجام دادن  گیرد و توانايي او برای ته باشد، در معرض استرس قرار ميشتکالیف تحصیلي زياد باشد و فرد منابع الزم را ندا

ر . بنابراين ترکیبي از الزامات تحصیلي باال و منابع پايین به فرسودگي تحصیلي بیشتری منجيابد تکالیف درسي کاهش مي

 (.5988، به نقل از نعامي، 2009شود )باکر،  مي

 80عالقگی تحصیلی بی-2-7-2

در . های عاطفي خوشايندی به دنبال دارد، معموال مربوط به اهداف غیر رقابتي فرايند يادگیری استعالقه که پیامد

آموزان نسبت به درس، رشته تحصیلي و محیط  نشاکثر مطالعات، میزان و نحوه انگیزش و نگرش و عالقه دانشجويان و دا

(. عالقه به 5987ان موفقیت آنان بوده است )اسکندری، ی مطالعه و میز همترين عوامل تاثیر گذار در نحوهآموزشي يکي از م

بديهي است کنند.  چگونه مطالب درسي را پردازش ميجويان آموزان و دانش کند که دانش ین ميموضوع در کالس درس تعی

، 86و ورينگ81ای ندارند، متفاوت است. )هیدی با پردازش مطالبي که به آن عالقهی پردازش مطالب مورد عالقه  که نحوه

5660) 

گذار است. يکي از اين عوامل، تکراری بودن مطالب درسي و نبود امکان تاثیر عالقگي تحصیلي عوامل متعددی بر بي

 ندارد، اين موضوع باعث  انتقال کاربرد آنها در عالم واقع و اينکه فرد احساس کند که امکان استفاده از مطالب آنها وجود

                                                
1.  Feli 

2. educational disinterest 

3. Heidy 

 Vering.4 
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Abstract: 

      The present research was aimed examining the effectiveness of verbal self instruction 

on academic stress and academic burnout students. The desing of the study was quasi-

experimental in which pretest-posttest with control group. The population comprised all 

female students of first round high schools of Kaboodrahang city in the academic year of 

1395-96 (2016-17). Wich attention to existing limitations in sampling procedure, in the 

first place, one particular school was selected in available type among the first round high 

schools in Kaboodrahang city. Then, among the persons who asquire high scores in 

Zazhakouva  and maslach questionnaire, 40 were selected and assigned in two groups 

randomly (20 students as experimental group and 20 students as control group). Subjects of 

experimental group received 10 sessions training in verbai self instruction skills (and each 

session duration was 45-60 minutes) and no intervention conducted on control group. In 

order to collect data, Zazhakouva academic stress questionnaire (2005) and Maslach 

academic burnout questionnaire (2002) were used. Data was analyzed by using 

multivariable convariance statistical test. Finding of the research showed that the 

effectiveness of verbal self instruction on academic stress and academic burnout students 

wich susceptibility to addiction was confirmed and students of experimental group in 

regard to control group students have less academic stress and academic burnout. 

Therefore, we can conclude that verbal self instruction skills on academic stress and 

academic burnout students wich susceptibility to addiction.
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