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Abstract 
The aim of this study was to predict the motivation of academic achievement through 
academic adjustment, academic burnout and test anxiety. The research method was 
correlational and based on structural equation modeling. The statistical population of this 
study included all male students studying in the secondary education of Fars nomadic 
education in the academic year of 2018-2019, whose number was estimated at 1400 
according to the statistics of the Education Organization. 100 students were selected by 
purposive sampling. The instruments used in this study were Harter Academic Motivation 
questionnaire, Baker and Cyriac Academic Adjustment questionnaire, Muslesh Academic 
Burnout and Exam Anxiety Friedman et al. Descriptive statistics such as mean and standard 
deviation were used to analyze the data and inferential statistics such as Pearson correlation 
coefficient and structural equation modeling were used. The results showed that there was a 
significant relationship between academic burnout and test anxiety with academic 
achievement motivation. The results of structural equation modeling showed that the 
variables of academic burnout and test anxiety explain the variance of academic achievement 
motivation. While the variable of academic adjustment played a small role in predicting 
motivation for academic achievement; Therefore, students with lower academic burnout and 
test anxiety had better motivation for academic achievement than other students. It is also 
necessary to provide guidance and guidance in acquiring adaptation skills by providing the 
necessary information and knowledge to students. 

Keywords: Academic achievement motivation, Academic adjustment, Academic burnout, 
Exam anxiety.  
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بینی انگیزة پیشرفت تحصیلی از طریق سازگاری تحصیلی، پیش

 امتحان فرسودگی تحصیلی و اضطراب

 2نژاداحمدرضا اوجی، 1نیامهدی وارسته

 کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، گروه علوم تربیتی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسالمی، مرودشت، ایران. 1

 نشناسی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسالمی، مرودشت، ایرااستادیار، گروه علوم تربیتی، دانشکدة علوم تربیتی و روان. 2

 (18/11/1399؛ تاریخ پذیرش: 05/04/1398)تاریخ دریافت: 

 چکیده

شد.  انجام بینی انگیزة پیشرفت تحصیلی از طریق سازگاری تحصیلی، فرسودگی تحصیلی و اضطراب امتحانهدف پیش با پژوهش این
ستگی و مبتنیپژوهش  روش شامل همة دانشپژ این آماری ساختاری بود. جامعة معادالت یسازمدل بر از نوع همب سر وهش  آموزان پ

صیلی  سال تح شایر فارس در  سطة دوم آموزش و پرورش ع صیل متو شغول به تح سازمان تعداد آنبود که  97-98م ساس آمار  ها بر ا
شد.  1400آموزش و پرورش  شیوة نمونهنفر از دانش 100نفر برآورد  شدند. ابزارآموزان به  ستفاده گیری هدفمند، انتخاب   این رد مورد ا

شنامه پژوهش، س ضطراب امتحان پر سلش و ا صیلی م سودگی تح سریاک، فر صیلی بیکر و  سازگاری تح صیلی هارتر،  های انگیزش تح
ست. برای فریدمن و همکاران بوده صیفی نظیر آمار از هاداده تحلیل ا ستانداردانحراف  و میانگین تو ستنباطی آمار و از ا ضریب  ا نظیر 
سون و  ستگی پیر ستفادهازسمدلهمب ساختاری ا شان داد  شد. نتایج پژوهش ی معادالت  صیلی و  بین معناداری ةرابطن سودگی تح فر

فرسودگی تحصیلی  ی معادالت ساختاری نشان داد که متغیرهایسازمدلشت. نتایج دا وجود اضطراب امتحان با انگیزة پیشرفت تحصیلی
ضطراب امتحان سازگاری تحصیلی، نقش اندکی در دنکنیم یینتب راانگیزة پیشرفت تحصیلی  واریانس ،و ا بینی یشپ. در حالی که متغیر 

شت صیلی دا شرفت تح شرفت دانش ،بنابراین؛ انگیزة پی شتند، از انگیزة پی ضطراب امتحان کمتری دا صیلی و ا سودگی تح آموزانی که فر
صیلی  سبتح سایر دانشترمنا سبت به   در آموزان،دانش به الزم یهایآگاه و اطالعات ةارائ آموزان برخوردار بودند. همچنین، باید بای ن

 شوند. هدایت و سازگاری راهنمایی یهامهارت کسب

 اضطراب امتحان، انگیزة پیشرفت تحصیلی، سازگاری تحصیلی، فرسودگی تحصیلی. واژگان کلیدی:
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 مقدمه

تربيت  و فرد ةانبجهمه رشد براي زمينه ايجاد پرورش و آموزش مهم وظايف و اهداف از يكي

 آنجا كه است. از اجتماعي و فردي زندگي در نقش ايفاي براي مسئول و كارآمد سالم، يهاانسان

 و آموزشي نقش نظام اهداف به دستيابي در كشور، آموزشي نظام اساسي ركن عنوان به آموزاندانش

 و شكوفايي باروري بيتي،تر و آموزشي لحاظ از جامعه از قشر اين به توجه دارند، اييژهو جايگاه

 انگيزة كه دارند عقيده انگيزشي شود. محققانمي موجب را جامعه تربيتي و آموزشي نظام بيشتر

است.  موفقيت به رسيدن براي فرد مربوط به انگيزه و موقعيتي متغيرهاي بين تعامل يك ،1پيشرفت

 هايهستند. انگيزه صريح و ضمنيانگيزة  نوع دو درگير رفتار، بينييشپ در مستقيم طور به دو اين

 هايمشوق طريق از و شودمي نام برده نيز وظيفه انجام به آن از و كنندمي عمل خود به خود ضمني،

 براي اغلب و عمدي طريق انتخاب از صريح هايانگيزه اما؛ شوندمي تحريك كار انجام براي ذاتي

را  4( انگيزش تحصيلي2010) 3ي و رايان(. دس2018، 2شوند )برونزتينمي تحريك بيروني داليل

هاي دروني معرفي كرده و اذعان كردند افراد مختلف از لحاظ ترين انگيزهترين و مهميكي از معروف

شدت و ميزان انگيزش تحصيلي با هم متفاوت هستند و عملكردهاي مختلفي را از خودشان نشان 

جويانه، اال براي رسيدن به اهداف پيشرفتدهند؛ به طوري كه افراد داراي انگيزش پيشرفت بمي

هايي را انتخاب شوند و فعاليتتالش و پشتكار بيشتري دارند و كمتر در مقابل شكست، نااميد مي

كنند و اهدافي را عمل مي ترانهيگراواقعكنند كه نه خيلي دشوار و نه خيلي آسان است. اين افراد مي

 پيشرفت ها در حد متوسط، نه كم و نه زياد است. انگيزشنكنند كه احتمال رسيدن به آدنبال مي

 و كوشش به هاآن در موفقيت كه است هايييتفعال در شركت و موفقيت كسب براي اشتياق يا ميل

(. 1398شده است )كاوه،  تعريف استانداردها از يامجموعه اساس بر و است وابسته شخصي توانايي

                                                           
1. Motivation to progress 

2. Brunstein 

3. Deci & Ryan 

4. Educational motivation 
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آموزان براي يادگيري مطالب درسي، با زة پيشرفت تحصيلي دانششناسان عقيده دارند كه انگيروان

دادن تكاليف دشوار، كوشي و پشتكار در انجامتمركز حواس، سختعواملي نظير اعتماد به نفس، 

تمايل به ادامه مطالعه در ساعات پس از اتمام كالس و انتخاب تكاليف نيازمند به تالش بيشتر مرتبط 

شوند تا تكاليف تحصيلي آموزان برانگيخته مياقع، از طريق انگيزش، دانش(. در و2015، 1است )هين

خود را براي رسيدن به اهداف و سطح مشخصي از تخصص، مهارت و موفقيت كامل كنند. رفتارهاي 

آموزاني خود را درگير دار و باثبات است. چنين دانشافراد با انگيزة باال، پرانرژي، هدفمند، جهت

كنند صيلي سخت و دشوار كرده و براي يادگيري در حد تسلط، بسيار تالش ميهاي تحفعاليت

آموزان عوامل يكي از عوامل بسيار مهم و اثرگذار در انگيزة پيشرفت تحصيلي دانش(. 2015، 2)خليال

ي مهمي كه انگيزة پيشرفت تحصيلي را شناخترواني هايژگيوي آنان است و از جمله شناختروان

 است. 5و اضطراب امتحان 4، فرسودگي تحصيلي3، سازگاري تحصيليدهديمار قر ريتأثتحت 

 مدرسه، از خارج يهاطيمح و آموزشي فضاهاي در آموزاندانش تحصيلي يهاتيفعال روند

 و يشناختروان يهايدگيتن يريگشكل در عوامل اين از برخي كه بوده متنوعي عوامل ريتأث تحت

 عملكرد و انگيزش كاهش موجب و كننديم ايفا بسزايي قشن مداوم ي تحصيليهايسازگار

)آقاپور،  دشونيم منتهي تحصيلي امور پيگيري از هاآن امتناع به گاهي شده و فراگيران تحصيلي

در مدارس، مربيان  عموماًكه ين مشكالتي تربرجسته(. از 1397ابوالمعالي الحسيني و اصغرنژاد فريد، 

هستند، بحث سازگاري و چگونگي  مندگلهبا آن درگير هستند و از آن  و معلمان در محيط آموزشي

 يشناختروانو  رفتاري تغييرات دربرگيرندة تحصيلي سازگاري سازگاركردن فراگيران است. فرايند

به  و هماهنگ كرده جديدشان تحصيلي محيط با را خودشان كننديم سعي افراد آن طي كه است

، 6برسند )والكا شانيادگيري نيازهاي به و شوند سازگار تحصيلي ايتقاضاه با آميزيتموفق طور

2015.) 

                                                           
1. Hein 

2. Khalaila 

3. Academic adjustment 

4. Academic burnout 

5. Exam stress 
6. Valka 
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هاي آموزشي است كه درصد شايان توجهي فرسودگي تحصيلي يكي از مشكالتي رايج در محيط

(. اين مشكل حالتي از خستگي 1393فرد و همكاران، برند )شريفيآموزان از آن رنج مياز دانش

آموزاني تكاليف درسي، عدم احساس شايستگي و كارآمدي است. دانشهيجاني، بدبيني نسبت به 

شوند به دليل حجم زياد تكاليف درسي احساس خستگي هيجاني كه دچار فرسودگي تحصيلي مي

شوند (. همچنين، يكي ديگر از ويژگي افرادي كه درگير فرسودگي تحصيلي مي2018، 1كنند )اتالممي

ي بدبين هستند و اشتياقي از خود براي بهبود عملكرد تحصيلي اين است كه نسبت به تكاليف درس

 به مثابة نه فقط فرسودگي مفهوم اخير يهاسال در(. 1393فرد و همكاران، دهند )شريفينشان نمي

 در انكارناپذير يشناختروان سازة يك به عنوان ي، بلكهاحرفه يهاطيمح در رايج پديدة يك

، 2است )والبرگ گرفته قرار محققان از كثيري گروه توجه كانون در تحصيلي پيشرفت يهاتيموقع

 است تحصيلي همة مقاطع در سيستم آموزشي گيرگريبان مسائل از يكي تحصيلي (. فرسودگي2014

 منفي بر آثار عالوه . فرسودگيشوديم شده صرف يهانهيهز و انساني نيروي رفتن هدر موجب كه

 كه با عواملي شناسايي هست، بنابراين، نيز ديگري بلندمدت ثارآ دارد، داراي تحصيل زمان در كه

 (.1393است )نصري، دماوندي و كارگر،  ضروري دارند رابطه تحصيلي فرسودگي

 آن به وابسته هايحوزه و اضطراب اخير، دهة چند در پژوهش قلمروهاي ترينگسترده از يكي

جمعيت  كل بين را فراواني بيشترين طرابياض اختالالت دهدنشان مي اخير هاياست. بررسي بوده

 با كه ناپذير استاجتناب و رواني ناخوشايند پديدة يك (. اضطراب1394دارند )حيدري و شهبازي، 

 كارايي و بوده همراه فشارخون و قلب تنفس، ضربان تعداد افزايش نظير فيزيولوژيك هايپاسخ تغيير

 اضطراب ها،اضطراب اين انواع از (. يكي1393كشت و همكاران، دهد )خوشمي كاهش را فرد

هاي اي از اضطراب عمومي است شامل پاسخويژه كه مورد 3اضطراب امتحاناست.  امتحان

شناختي و رفتاري است كه حاكي از وجود ترس از شكست است. اضطراب پديدارشناختي، روان

                                                           
1. Atlam 

2. Walburg 

3. Test anxiety 
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تي است كه شخص آن را با شناخهاي رفتاري و روانامتحان، هيجاني ناگوار همراه با مشخصه

 وقايع بيشترين از يكي(. 2014و همكاران،  1كند )پكرونقرارگرفتن در موقعيت ارزيابي، تجربه مي

 است. وقتي امتحانات ،دشويم آموزاندانش اضطراب در موجب امروزه كه ياكنندهتهديد

 تجربه امتحان را باضطرا ،شونديم امتحان در ضعيف عملكرد از شديد دچار ترس آموزاندانش

 در موفقيت عدم رواني، ناراحتي جمله متنوع از منفي نتايج اصلي عامل امتحان، . اضطرابكننديم

 از يكي امتحان، (. اضطراب1399دره و همكاران، است )مرداني گرم ناامني و تحصيالت اتمام

 عملكرد با و شوديم ديده اقتصادي-اجتماعي طبقات همة در كه است ي موقعيتيهااضطراب

 (.1393تنگاتنگ دارد )مقدمي،  رابطة آموزشي مراكز در آموزاندانش تحصيلي

 در كه اخيراً هايي هستندمؤلفه سازگاري تحصيلي، فرسودگي تحصيلي و اضطراب امتحان

 شود،مي مورد نگاشته اين در روزه هر كه هاييمقاله از و است قرار گرفته توجه مورد بسيار هاپژوهش

 مسئله اين به بنابراين، پرداختن؛ برد پي آموزاندانش ميان در مسئله اين روزافزون اهميت به وانتمي

 دهد. ياري آموزانبر انگيزة پيشرفت تحصيلي دانش مؤثر عوامل بيشتر شناسايي در تواندمي

اي از زندگي است كه در دوران تحصيل، دورهكه  است نظر آن از پژوهش اين ضرورت و اهميت

رو، سازگاري تحصيلي، فرسودگي  افتد. از اينن تغييرات شناختي و اجتماعي سريعي اتفاق ميآ

آموزان مورد توجه پژوهشگران تعليم و تربيت بوده است و تحصيلي و اضطراب امتحان دانش

ها از سوي محققان به عمل آمده است. هاي زيادي در راستاي تعيين عوامل مؤثر بر اين مؤلفهتالش

آموز ديگر متفاوت آموز به دانشنين، انگيزة پيشرفت تحصيلي براي يادگيري، از يك دانشهمچ

آموز خاص نيز بسته به افزايش سن، موضوع درسي يا محتواي يادگيري است، حتي در يك دانش

عشايري مانند هر  ةگيري و گسترش تعليم و تربيت در جامعيند شكلافرتواند متفاوت باشد. مي

. ادارة آموزش و ماعي ديگري در طول تاريخ با تغيير و تحوالت فراواني همراه بوده استاجت ةپديد

آموزش و  يهااداره نيترآموزي از بزرگاز لحاظ گستردگي و آمار دانش پرورش عشايري فارس

 يروزدبيرستان شبانه 24و  ابتدايي ةمدرس 493آموزان عشايري در دانش. پرورش عشاير كشور است

                                                           
1. Pekrun  



   511                  یلی، فرسودگی تحصیلی و اضطراب امتحانبینی انگیزة پیشرفت تحصیلی از طریق سازگاری تحصپیش

 

 

 

 فارس،آموزي عشايري در سراسر استان هزار نفري دانش 11جمعيت . از به تحصيل هستندمشغول 

اول و دوم  ةطع متوسطاآموز از اين تعداد در مقطع ابتدايي و مابقي در مقحدود هفت هزار دانش

آموزان عشايري به خاطر موقعيت و شرايط زندگي خاص به دانش. از آنجا كه اندمشغول تحصيل

 . بنابراين،براي تحصيل نياز دارندرسي عواملي كه موجب ايجاد انگيزة پيشرفت شود، توجه و بر

 اميدوار فراواني است. محقق اهميت داراي و آموزش و پرورش ضروري براي تحقيقي چنين انجام

 پرورش و مديران و آموزش مسئوالن براي معلمان، مهمي كاربردهاي بتواند تحقيق اين نتايج است

 باشد. داشته آموزانيادگيري دانش افزايش براي شرايط كردنفراهم و مناسب جو ايجاد مدارس براي

با سازگاري تحصيلي، فرسودگي تحصيلي و  انگيزة پيشرفت تحصيلي متعدد رابطة مطالعات در

دريافتند ( در پژوهشي 2019و همكاران ) 1مثال، هوليمن است. براي اضطراب امتحان بررسي شده

ر قابل توجهي با تمام متغيرهاي ديگر در اين مطالعه ارتباط دارد. تجزيه و تحليل سازگاري به طو

ي فردي، سازگاري تحصيلي واريانس منحصر هاتفاوترگرسيون چندگانه نشان داد كه پس از كنترل 

( در پژوهشي با 2018) 2هيو و هانبه فرد را در پيشرفت تحصيلي و رضايت از دوره توضيح داد. 

ي آمادگي يادگيري خودگردان نشان دادند كه نيبشيپر انگيزه، استرس تحصيلي و سن در عنوان تأثي

تأثير دارد. با اين حال، هيچ رابطة  آمادگي يادگيري خودگردان انگيزه و استرس تحصيلي بر سطح

( در 2017) 3الخاني، جين و كندلوجود ندارد.  آمادگي يادگيري خودگردان ي بين سن ودارامعن

آموزان بيان كردند سال به سال سازگاري، انگيزه و پيشرفت تحصيلي در دانشبا عنوان  پژوهشي

ي مدرسه و كالس، انتظارات از عملكرد، هاهيروي درس، قوانين و هاكالستغييراتي در معلمان، 

، پيشرفت هاچالشدر مذاكره دربارة اين  هاآنكه موفقيت  شوديمدشواري كار و همساالن ايجاد 

 يادگيري خود نشان داد راهبردهاي ( در پژوهش2012) 4. كازانكنديمي نيبشيپلي را تحصي

 كنندة سازگاريبينيپيش محيطي هايحمايت خودكارآمدي و امتحان، خودتنظيمي، اضطراب

 امتحان اضطراب كه رسيدند نتيجه اين به خود پژوهش در (2012) 5كارتون و باشند. وينرمي تحصيلي

                                                           
1. Holliman 

2. Heo & Han 

3. Lakhani, Jain & Chandel 

4. Cazan 

5. Weiner & Carton 
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 شوديم مشخص آن از بعد يا امتحان طي در هيجانات طغيان قلب، ضربان افزايش ،كنندهاننگرافكار  با

 در حالت، . اينكنديم دشوار را آموزاندانش تحصيلي و روزمره زندگي كه دارد شدتي گاه چنان و

ها همراه آن در ناكارآمدي احساس با اغلب و شده پايدار صفتي به صورت آموزان به تدريجدانش

آموزشي  يهاتيرسودگي تحصيلي در موقع( در پژوهشي دريافتند ف1398ي )اللهو فتح آزاديت. اس

مانند خستگي ناشي از الزامات مربوط به مطالعه، حس و نگرش بدبينانه نسبت به  ييهايژگيبا و

. شوديمطالب درسي و نيز احساس پيشرفت شخصي ضعيف در امور درسي و تحصيلي مشخص م

بر  موزش راهبردهاي فراشناختيدر پژوهشي بيان كردند آ (1397) زارع و انيرمض ،هماسبيط

است و موجب كاهش فرسودگي تحصيلي گروه آزمايش  رگذاريآموزان تأثفرسودگي تحصيلي دانش

در حالي كه تفاوت معناداري بين دو گروه كنترل و آزمايش از لحاظ انگيزش پيشرفت  شود،مي

بين  ( در پژوهشي نشان دادند از1397) بيديده يآزاد و فصيحاني ،يخرمائ. تحصيلي مشاهده نشد

مثبت سازگاري  كنندةبينيي انتزاعي، پيشسازمفهومچهار سبك يادگيري تنها سبك يادگيري 

سازگاري تحصيلي است. با  كنندة مثبتبينيتحصيلي است. همچنين، خودتنظيمي تحصيلي پيش

ي ميخودتنظشود آموزش در سازگاري تحصيلي پيشنهاد ميبين اين متغير توجه به ضرايب پيش

هاي آموزشي توسط مركز مشاورة دانشگاهي هنگام تحصيلي يكي از محورهاي برگزاري كارگاه

بين ن دادند نشا( در پژوهشي 1396) دنوو يوسف رادمهرورود دانشجويان به دانشگاه قرار گيرد. 

مثبت و اضطراب امتحان  گراييكمالبت معنادار و بين مث ةمنفي و اضطراب امتحان رابط گراييكمال

 ةاضطراب امتحان رابط بين فرسودگي تحصيلي و ،ديگر سويي از .منفي معنادار وجود دارد ةرابط

نيز نشان داد  گامبهگاممثبت معنادار وجود دارد. همچنين نتايج تحليل رگرسيون چندگانه به روش 

اضطراب امتحان  داريمعناتوانند به طور فرسودگي تحصيلي مي و گراييكمال بينپيشهر دو متغير 

( در پژوهشي نشان دادند 1396ي فراهاني، كثيرلو و اينانلو )آبادنيحس. ندنك بينيپيشدانشجويان را 

 تحصيلي دارد. معدل وجود تحصيلي فرسودگي انگيزة پيشرفت و بين معناداري و معكوس ارتباط

 فرسودگي با معناداري و منفي ارتباط همچنين انگيزة پيشرفت و با داريمعنا و مثبت ارتباط داراي

انگيزة پيشرفت بودند.  از باالتري سطح داراي پرستاري حرفة به مندعالقه بود. دانشجويان تحصيلي

 قدرت باالترين امتحان اضطراب متغير( در پژوهشي نشان دادند 1396محمدزاده و همكاران )گل
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 فراشناختي باورهاي متغيرهاي ترتيب به ،آن از بعد. دارد متغيرها ميان در را ياضير عملكرد ينيبشيپ

( در پژوهشي 1396. تيرگري و همكاران )دارند رابطه رياضي تحصيلي عملكرد متغير باي نيبخوش و

 بين اما؛ است داشته وجود معناداري مثبت ارتباط سازگاري تحصيلي با خودكارآمدي دريافتند بين

 اينكه به توجه نشد. با مشاهده معناداري ارتباط تحصيلي سازگاري با ة پيشرفت تحصيليانگيز

 دو اين تقويت با است، مرتبط بوده تحصيلي سازگاري با انگيزة پيشرفت تحصيلي و خودكارآمدي

 سازگاري و كرده خود غلبه تحصيلي مشكالت و مسائل بر تا كرد كمك دانشجويان به توانمي متغير

 آورند. دست به را بهتري تحصيلي

توان به اين نتيجه رسيد شده در داخل و خارج از كشور ميهاي انجاممرور پژوهشبا توجه به 

انگيزة پيشرفت تحصيلي، سازگاري تحصيلي،  در زمينة شدهانجام هايپژوهش عمده، طوركه به 

 قرار مدنظر را ر متغيرهر چها كه اما پژوهشي است؛ فرسودگي تحصيلي و اضطراب امتحان بسيار

بيني انگيزة پيشرفت پيش حاضر بر آن است كه پژوهش بنابراين، كمتر بررسي شده است؛ باشد داده

تحصيلي از طريق سازگاري تحصيلي، فرسودگي تحصيلي و اضطراب امتحان را در جامعة آماري 

 پژوهش براين،آموزان پسر متوسطة دوم آموزش و پرورش عشاير فارس، بررسي شود؛ بنادانش

 است: بوده زير بررسي فرضيه درصدد حاضر

 بيني انگيزة پيشرفت سازگاري تحصيلي، فرسودگي تحصيلي و اضطراب امتحان قادر به پيش

 باشند.آموزان ميتحصيلي دانش

 شناسی پژوهشروش

از نوع همبستگي بود.  هادادهاين پژوهش از نظر هدف كاربردي و از نظر روش گردآوري 

آموزان پسر متوسطة دوم آموزش و پرورش عشاير فارس كلية دانش پژوهش شامل اين ةآماريجامع

ها بر اساس آمار سازمان آموزش باشند و تعداد آنمشغول به تحصيل مي 97-98كه در سال تحصيلي 

 و پژوهش هايپرسشنامه نفر گزارش شده است. پس از اجراي مقدماتي 1400و پرورش، 

گيري هدفمند انتخاب شدند. آموزان به شيوة نمونهنفر از دانش 100ورود،  هايمالک درنظرگرفتن

 پريشيروان اختالل نداشتن سال، 17تا  14سن  داشتن از بودند مطالعه عبارت به ورود معيارهاي
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هاي انگيزش پژوهش، پرسشنامه اين در مورد استفاده از شركت در پژوهش. ابزار رضايت ابراز و جدي

 سازگاري تحصيلي، فرسودگي تحصيلي و اضطراب امتحان بود.تحصيلي، 

است. مقياس  شده طراحي (1981) هارتر توسط مقياس اينالف( پرسشنامة انگیزش تحصیلی: 

 و انگيزش دروني انگيزش بعد دو گيرياندازه براي سؤاالتي صورت به گويه 33 از متشكل هارتر

 پنج تا يك از اي ليكرتدرجهپنج هاياندازه رد را تحصيلي انگيزش سازة كه شد مطرح بيروني

هاي شود. گويهمي گذارينمره )كامالً موافقم( 5مخالفم( تا  )كامالً 1از  ليكرت صورت به و سنجدمي

 در مقياس شوند. اينمي گذاريبه صورت معكوس نمره 31و  27، 21، 19، 16، 15، 10، 9، 5، 4، 3

، 24، 18، 12، 7، 6 سؤاالتدرسي ) مسائل بودنزيانگچالش رجيحت شامل مؤلفه 3 دروني انگيزش بعد

 سؤاالتمستقالنه ) تسلط به ( و تمايل19و  13، 1 سؤاالتكنجكاوي ) بر (، تمركز33و  30، 29، 25

، 15، 9، 3 سؤاالتآسان ) كار ترجيح شامل مؤلفه 3 نيز بيروني انگيزش بعد (؛ در26و  20، 14، 8، 2

معلم  قضاوت به ( و وابستگي22و  16، 10، 4 سؤاالتمعلم ) خوشايندي بر تمركز (،31و  27، 21

 چه هر است و 165 تا 33 بين كسب امتياز قابل دامنة .( است32و  28، 23، 17، 11، 5 سؤاالت)

انگيزش تحصيلي بهتر است. ميانگين امتياز  ةدهندنشانباشد،  ترنزديك 165 به آمده دست به امتياز

 54/0بين  ريچاردسون 20 فرمول از استفاده با را اعتبار ضريب (1981) باشد. هارترمي 99قابل كسب 

تا  48/0 از ماهه 9 دورة طي نمونه يك در را آزمايي باز گزارش كرده است. همچنين، ضريب 84/0تا 

(. در 1388گزارش كرده است )بحراني،  76/0تا  58/0ماه بين  5و در نمونة ديگري به مدت  63/0

نفر از اساتيد درخواست شد پس از  5ژوهش به منظور بررسي روايي صوري و محتوايي از اين پ

هاي اصالحي خود را به صورت كتبي ارائه كنند. همچنين، تأكيد شد در مطالعه دقيق ابزار، ديدگاه

ارزيابي روايي محتوا، موارد رعايت دستور زبان، استفاده از كلمات مناسب، اهميت سؤاالت، 

شده را مدنظر قرار دهند. پس ي سؤاالت در جاي مناسب خود و زمان تكميل ابزار طراحيقرارگير

آوري نظرات اساتيد، تغييرات الزم در ابزار مورد توجه قرار گرفت. در پژوهش حاضر، پايايي از جمع

 و در ابعاد 806/0ضريب آلفاي كرونباخ در مقياس كلي  بر اساس تحصيلي پرسشنامة انگيزش

 و تمايل 739/0كنجكاوي،  بر ؛ تمركز848/0درسي،  مسائل بودن يانگچالش )ترجيح دروني انگيزش
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معلم،  خوشايندي بر تمركز ؛797/0آسان،  كار )ترجيح بيروني انگيزش ( و744/0مستقالنه،  تسلط به

ة پايايي و دهندنشان( گزارش شده است كه نتايج 790/0معلم،  قضاوت به و وابستگي 723/0

 است. سؤاالتدروني مناسب  همبستگي

( 1984پرسشنامه سازگاري تحصيلي توسط بيكر و سرياک )ب( پرسشنامة سازگاری تحصیلی: 

، 11، 8، 6، 1 سؤاالتگويه و سه بعد كوشش تحصيلي ) 24ساخته شده است. اين مقياس داراي 

( 24، 23، 21، 19، 17، 15، 14، 10، 5، 4، 3 سؤاالت(، رضايت از محيط تحصيلي )20، 18، 16، 12

اي )اصالً، درجه( است كه با يك مقياس ليكرت هفت22، 13، 9، 7، 2 سؤاالتو وضوح اهداف )

است،  7تا  1بسيار كم، كم، تا حدودي، زياد، بسيار زياد و كامالً( كه هر ماده داراي ارزشي بين 

گين امتياز قابل كسب ميان و 168 تا 24 كسب بين امتياز قابل سنجد. دامنةسازگاري تحصيلي را مي

( روايي پرسشنامه توسط اساتيد و متخصصان اين حوزه تأييد 1395است. در پژوهش محمدي ) 96

به دست  80/0شد و پايايي اين مقياس به روش آلفاي كرونباخ بررسي شد كه ميزان آلفاي كرونباخ 

پرسشنامة سازگاري  دهندة پايايي مناسب اين مقياس است. در پژوهش حاضر، پاياييآمد كه نشان

(، 711/0و در ابعاد كوشش تحصيلي ) 849/0تحصيلي بر اساس ضريب آلفا كرونباخ در مقياس كلي 

 ( گزارش شده است.719/0( و وضوح اهداف )730/0رضايت از محيط تحصيلي )

 15براي ارزيابي ميزان فرسودگي تحصيلي از پرسشنامة پ( پرسشنامة فرسودگی تحصیلی: 

( استخراج شده و سه بعد 1390( كه توسط رستمي، عابدي و بي شوفلي )1981) 1سؤالي مسلش

 سؤاالت( و ناكارآمدي تحصيلي )9-8 سؤاالت(، شك و بدبيني )7-1 سؤاالتخستگي عاطفي )

تا  0از  ،هاي هر عبارت به ترتيبگذاري گزينهنمره شود.كند، استفاده ميمي گيري( را اندازه10-15

، گاهي نمرة 2، نسبتاً كم نمرة 1، خيلي نمرة 0دين صورت كه به گزينة هرگز نمرة كند. بتغيير مي 6

گذاري دربارة سؤاالت گيرد. شيوة نمرهتعلق مي 6، و هميشه نمرة 5، بيشتر نمرة 4، نسبتاً زياد نمرة 3

ين و ميانگ 90 تا 15 كسب بين امتياز قابل به صورت معكوس است. دامنة 15و  14، 13، 12، 11، 10

 و همگرا روايي (1390) رستمي، عابدي و بي شوفلي پژوهش است. در 5/52امتياز قابل كسب 

                                                           
1. Maslach 
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نتايج آنان نشان داد روايي  آمد. دست به قبول قابل مسلش تحصيلي فرسودگي پرسشنامة واگراي

 50/0، 74/0همگرا در ابعاد خستگي عاطفي، شك و بدبيني و ناكارآمدي تحصيلي به ترتيب، برابر با 

و روايي واگرا در ابعاد خستگي عاطفي، شك و بدبيني و ناكارآمدي تحصيلي به ترتيب، برابر  50/0و 

است. همچنين، پايايي اين مقياس به روش آلفاي كرونباخ بررسي شد كه  -32/0و  -53/0 ،21/0

ر ميزان آلفاي كرونباخ ابعاد خستگي عاطفي، شك و بدبيني و ناكارآمدي تحصيلي به ترتيب براب

دهندة پايايي مناسب اين مقياس است. در پژوهش حاضر، به دست آمد كه نشان 67/0و  84/0، 89/0

و در ابعاد  847/0پايايي پرسشنامة فرسودگي تحصيلي بر اساس ضريب آلفا كرونباخ در مقياس كلي 

 .( گزارش شده است812/0( و ناكارآمدي تحصيلي )747/0(، شك و بدبيني )856/0خستگي عاطفي )
آموزان از پرسشنامة براي ارزيابي ميزان اضطراب امتحان دانشت( پرسشنامة اضطراب امتحان: 

(، خطاي شناختي 8-1 سؤاالتبعد تحقير اجتماعي ) 3( كه 1997سؤالي فريدمن و همكاران ) 23

گذاري نمره شود.كند، استفاده ميمي گيري( را اندازه23-18 سؤاالت( و تنيدگي )17-9 سؤاالت)

امالً مخالفم نمرة كند. بدين صورت كه به گزينة كتغيير مي 3تا  0از  ،هاي هر عبارت به ترتيبگزينه

گذاري دربارة گيرد. شيوة نمرهتعلق مي 3و كامالً موافقم نمرة  2، موافقم نمرة 1، مخالفم نمرة 0

به صورت معكوس  22و  21، 20، 19، 18، 17، 16، 15، 14، 13، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1سؤاالت 

است. در پژوهش باعزت  46و ميانگين امتياز قابل كسب  69 تا 23 بين كسب امتياز قابل است. دامنة

( براي بررسي روايي اين آزمون از روايي سازه و آزمون تحليل عاملي استفاده 1391و همكاران )

 3/0ا همبستگي كمتر از هيك از گويهگويه وارد تحليل شدند و هيچ 23شد. در تحليل عاملي تمام 

نداشتند. در نتيجة آزمون، روايي قابل قبولي دارد و روايي صوري آن نيز به تأييد اساتيد و كارشناسان 

مربوط رسيده است. همچنين، پايايي اين مقياس به روش آلفاي كرونباخ در اين پژوهش بررسي شد 

و اضطراب  83/0، تنيدگي 85/0شناختي ، خطاي 90/0كه ميزان آلفاي كرونباخ ابعاد تحقير اجتماعي 

در پژوهش دهندة پايايي مناسب اين مقياس است. به دست آمد كه نشان 91/0امتحان در مقياس كلي 

و در  893/0حاضر، پايايي پرسشنامة اضطراب امتحان بر اساس ضريب آلفا كرونباخ در مقياس كلي 

 گزارش شده است.( 805/0و تنيدگي )( 779/0(، خطاي شناختي )894/0تحقير اجتماعي )ابعاد 
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 هايهفرضآزمون  برايمعيار و  و انحراف ميانگين از آمار توصيفي نظير هادادهبراي تجزيه و تحليل 

مدل و  آزمون براي نيز ساختاري سازي معادالت مدل پيرسون، همبستگي ضريب عالوه بر

 حصيلي و اضطراب امتحان اجراسازگاري تحصيلي، فرسودگي ت يهامؤلفهشدن ميزان تأثير مشخص

حداكثر  روش تخمين مورد استفاده، بوده و ي برازش مناسبهاشاخصپژوهش حاضر،  شد. در

 بررسي بايد بودن نمونه نرمال جمله از هاييشرطيشپ روش اين كارگيري به براي نمايي بود. درست

 آزمون با متغير ي چهارهادهدا بودننرمال شد، مورد( حذف 4ي پرت )هاداده منظور همين به شود.

 شد. اسميرنوف تأييد-كولموگروف

 های پژوهشیافته

نفر( پاية  30درصد ) 30آموزان پاية دهم، نفر( از دانش 34درصد ) 34داد  نشان توصيفي هاييافته

آموزان، نفر( والدين دانش 83درصد ) 83نفر( پاية دوازدهم بودند. همچنين،  36درصد ) 36يازدهم و 

نفر( تحصيالت ليسانس داشتند.  2درصد ) 2نفر( ديپلم و  15درصد ) 15يالت زير ديپلم، تحص

انگيزش تحصيلي، سازگاري تحصيلي، براي متغيرهاي  نمونه هايمعيار آزمودني انحراف و ميانگين

 .است شدهارائه  1در جدول فرسودگي تحصيلي و اضطراب امتحان 
 

 برای متغیرهای پژوهش نمونه هایمودنیو انحراف معیار آز میانگین. 1 جدول

 متغیر
 نفر( 100تعداد )

 میانگین انحراف معیار

 44/113 048/15 انگيزة پيشرفت تحصيلي

 44/96 093/12 سازگاري تحصيلي

 54/32 516/15 فرسودگي تحصيلي

 08/42 782/12 اضطراب امتحان

يشرفت تحصيلي، سازگاري تحصيلي، نمرة انگيزة پ ميانگين دهدنشان مي 1 جدول كه طورهمان

 08/42و  54/32، 44/96، 44/113آموزان به ترتيب، برابر فرسودگي تحصيلي و اضطراب امتحان دانش

 باشند.يم 782/12و  516/15، 093/12، 048/15با انحراف معيارهاي به ترتيب، 
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، فرسودگي انگيزة پيشرفت تحصيلي، سازگاري تحصيلي نهان، متغير چهار حاضر پژوهش در

 متغير چهار اين سنجش براي شدهارائه يهامدل كه آنجا دارد. از تحصيلي و اضطراب امتحان وجود

 هامدل نتايج تأييدي، عاملي تحليل يريكارگبه با بنابراين، است؛ بوده ي قبليهاپژوهش و هايهنظر طبق

 و 96/1مطلق  قدر از خارج اهپرسشنامه معناداري داد، ضرايب نشان آماري پژوهش نمونة بستر در

 سنجش براي برخوردارند و مناسب سازه روايي از بنابراين، است، 3/0از  تربزرگ عاملي بارهاي

متغيرهاي انگيزة پيشرفت تحصيلي، سازگاري تحصيلي، فرسودگي تحصيلي و اضطراب امتحان 

 شوند.مي محسوب مناسبي هايآموزان شاخصدانش
 

 ی متغیر فرسودگی تحصیلیدییتأملی . نتایج تحلیل عا2جدول 

 آمارة تی بار عاملی گویه ابعاد

 خستگي عاطفي

1 36/0 44/7 

2 36/0 77/6 

3 60/0 44/8 

4 60/0 78/8 

5 50/0 36/6 

6 63/0 96/8 

7 66/0 43/8 

 شك و بدبيني
8 68/0 22/10 

9 64/0 41/8 

 ناكارآمدي تحصيلي

10 70/0 90/9 

11 62/0 56/8 

12 66/0 23/9 

13 67/0 45/9 

14 70/0 52/9 

15 66/0 13/9 

 

 

 



   519                  یلی، فرسودگی تحصیلی و اضطراب امتحانبینی انگیزة پیشرفت تحصیلی از طریق سازگاری تحصپیش

 

 

 

 ی متغیر سازگاری تحصیلیدییتأ. نتایج تحلیل عاملی 3جدول 

 آمارة تی بار عاملی گویه ابعاد

 كوشش تحصيلي

1 30/0 02/4 

6 31/0 23/6 

8 60/0 48/7 

11 52/0 99/6 

12 64/0 42/8 

16 54/0 76/7 

18 73/0 99/9 

20 55/0 82/7 

رضايت از محيط 

 تحصيلي

3 60/0 19/8 

4 74/0 41/10 

5 48/0 72/6 

10 53/0 35/8 

14 58/0 52/7 

15 70/0 84/8 

17 64/0 27/9 

19 72/0 05/10 

21 57/0 34/7 

23 68/0 00/9 

24 39/0 25/5 

 وضوح اهداف

2 30/0 72/5 

7 68/0 25/9 

9 52/0 81/7 

13 78/0 20/11 

22 56/0 53/7 
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 ی متغیر اضطراب امتحاندییتأ. نتایج تحلیل عاملی 4جدول 

 tآماره  بار عاملی گویه ابعاد

 تحقير اجتماعي

1 55/0 69/7 

2 63/0 66/8 

3 69/0 59/10 

4 47/0 80/6 

5 41/0 32/5 

6 45/0 99/7 

7 55/0 73/6 

8 49/0 88/6 

 خطاي شناختي

9 54/0 31/7 

10 43/0 87/6 

11 56/0 62/7 

12 47/0 16/7 

13 50/0 72/6 

14 42/0 95/5 

15 50/0 10/7 

16 46/0 15/6 

17 43/0 04/6 

 تنيدگي

18 54/0 63/7 

19 51/0 95/6 

20 61/0 15/4 

21 39/0 56/7 

22 62/0 46/8 

23 53/0 80/6 
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 ی متغیر انگیزة پیشرفت تحصیلیدییأت. نتایج تحلیل عاملی 5جدول 

 آمارة تی بار عاملی گویه ابعاد

 مسائل يزبودنانگچالش ترجيح

 درسي

6 63/0 96/8 
7 70/0 90/9 
12 43/0 87/6 
18 74/0 41/10 
24 43/0 87/6 
25 66/0 43/8 
29 30/0 72/5 
30 56/0 62/7 
33 67/0 45/9 

 كنجكاوي بر تمركز
1 55/0 82/7 
13 64/0 41/8 
19 68/0 22/10 

 مستقالنه تسلط به تمايل

2 55/0 69/7 
8 54/0 76/7 
14 45/0 99/7 
20 55/0 73/6 
26 64/0 41/8 

 آسان كار ترجيح

3 47/0 16/7 
9 66/0 23/9 
15 52/0 99/6 
21 70/0 52/9 
27 63/0 66/8 
31 69/0 59/10 

 معلم خوشایندی بر تمرکز

4 47/0 80/6 
10 52/0 99/6 
16 65/0 14/7 
22 64/0 42/8 

 معلم قضاوت به وابستگي

5 57/0 32/6 
11 73/0 99/9 
17 35/0 57/5 
23 60/0 19/8 
28 47/0 39/6 
32 48/0 72/6 
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 چارچوب تدوين در مرحلة متغيرها بين كه نظري نشان داد كه روابط 5و  4، 3، 2هاي نتايج جدول

 شد. تأييد هاداده وسيلة به است، بوده پژوهشگر مد نظر هوميمف
 

 . ضرایب همبستگی بین سازگاری تحصیلی، فرسودگی تحصیلی و اضطراب امتحان با انگیزة پیشرفت تحصیلی6جدول 

 نیبشیپمتغیرهای 
 متغیر مالک )انگیزة پیشرفت تحصیلی(

 نفر( 100تعداد )
 داریسطح معنی ضریب همبستگی

 517/0 066/0 زگاري تحصيليسا
 001/0 -371/0** فرسودگي تحصيلي
 002/0 -309/0** اضطراب امتحان

 05/0* معنادار در سطح  01/0** معنادار در سطح     

سازگاري تحصيلي، فرسودگي  بين ضريب همبستگي ،شوديم مشاهده 6 جدول در كه طورهمان

و  371/0، 066/0صيلي به ترتيب برابر است با تحصيلي و اضطراب امتحان با انگيزة پيشرفت تح

داري متغيرهاي فرسودگي تحصيلي و اضطراب امتحان كه كمتر از كه با توجه به سطح معنا 309/0

فرسودگي تحصيلي و اضطراب امتحان با  بين 01/0داري معنا سطح در معناداري هرابطاست،  01/0

داري متغير سازگاري تحصيلي بيشتر از طح معنا. از آنجا كه سدارد وجود انگيزة پيشرفت تحصيلي

بودن . منفيداردن وجود بين سازگاري تحصيلي و انگيزة پيشرفت تحصيلي معناداري ةرابطاست،  05/0

ة رابطة معكوس بين فرسودگي تحصيلي و اضطراب امتحان با انگيزة دهندنشانضريب همبستگي 

 آموزان است.پيشرفت تحصيلي دانش

 
 ساختاری )حالت تخمین استاندارد( . مدل1شکل 
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 . مدل ساختاری )حالت معناداری ضرایب(2شکل 

 انگيزة پيشرفت تحصيلي بر فرسودگي تحصيلي و اضطراب امتحان دهدمي نشان هايافته و نتايج

 بوده معنادار تأثير، اين دهدمي نشان تي آمارة درصد تأثير دارد. همچنين، 1/2و  3ميزان  به ترتيب، به

داده  نشان به مقادير توجه است. همچنين، با 96/1مطلق  قدر از خارج معناداري ضرايب زيرا است،

 از هاي برازششاخص گرفت نتيجه توانمي موجود استانداردهاي با هامقايسة آن و 7جدول  در شده

 هاين دادهميا كه معنا بدين است، مناسب مدل برازش نتيجه در و هستند برخوردار قبولي قابل مقدار

 دارد. وجود همخواني پژوهش مدل و تجربي
 

 های برازش مدل. نتایج شاخص7جدول 

 RMR RMSEA AGFI GFI CFI NFI IFI شاخص برازندگی

 94/0 91/0 94/0 97/0 81/0 097/0 046/0 نتیجه

 > 9/0 > 9/0 > 9/0 > 9/0 >8/0 < 1/0 < 05/0 مقدار قابل قبول

 گیریبحث و نتیجه

بيني انگيزة پيشرفت تحصيلي از طريق سازگاري تحصيلي، فرسودگي ضر با هدف پيشپژوهش حا

ة رابط شد. در بررسي فرضية پژوهش اين نتيجه گرفته شد كه تحصيلي و اضطراب امتحان انجام

 شت؛دا وجود فرسودگي تحصيلي و اضطراب امتحان با انگيزة پيشرفت تحصيلي بين معناداري منفي



524                                                       1401بهار ، 1، شمارة 11العات آموزشی و آموزشگاهی، دورة مط 

 

آموزان، انگيزة پيشرفت تحصيلي آنان ودگي تحصيلي و اضطراب امتحان دانشيعني با افزايش فرس

فرسودگي تحصيلي و سازي معادالت ساختاري نشان داد يابد. همچنين، نتايج مدلكاهش مي

در  درصد واريانس انگيزة پيشرفت تحصيلي را تبيين كردند. 1/2و  3اضطراب امتحان به ترتيب، 

بيني انگيزة پيشرفت تحصيلي داشت. نتايج يشپيلي، نقش اندكي در حالي كه متغير سازگاري تحص

محمدزاده و همكاران (، گل2012) كارتون و وينر (،2018هيو و هان )هاي اين پژوهش با نتيجه يافته

 دنوو يوسف رادمهر، (1397)، رمضاني و زارع هماسبي(، ط1398ي )اللهو فتح آزادي(، 1396)

هوليمن و هاي و با يافته است همسو( 1396) كثيرلو و اينانلوراهاني، ي فآبادنيحس(، و 1396)

(، و 1397) بيديده يآزاد و فصيحاني ،خرمائي(، 2017(، الخاني، جين و كندل )2019همكاران )

توان گفت در يك تبيين كلي از اين فرضيه مي .ناهمسو است( 1396تيرگري و همكاران )

تري يينپاپيشرفت باال نسبت به افرادي كه انگيزة پيشرفت سطح آموزان داراي سطح انگيزة دانش

ي، اعتماد به نفس كوشسختهايي رواني نظير يژگيوكنند و داراي يمدارند، خود را تواناتر تصور 

هستند، به استعدادها و  كوشسختدادن تكاليف پرتالش و در انجام هاآنو پشتكار هستند. 

دهند؛ بنابراين، يمد و در طي مدارج علمي از خود پشتكار بيشتري نشان هاي خود اعتماد دارنييتوانا

آموزاني كه سطح انگيزة پيشرفت و يادگيري بااليي دارند، در توان اين طور استنباط كرد كه دانشيم

دادن تكاليف درسي كنند و در انجاميمي باالتري را كسب هانمرهآموزان همواره مقايسه با ساير دانش

تواند به كننده نباشد، ميو توجه بيشتري دارند. از طرفي، اضطراب امتحان تا حدي كه نگراندقت 

اضطراب امتحان و انگيزة پيشرفت تحصيلي رابطة  بيندر توجيه اينكه  آموز كمك كند.پيشرفت دانش

شود، ميآموزي كه در امتحانات به اضطراب شديد مبتال توان بيان كرد كه دانشمنفي وجود دارد، مي

آموز حين كند و اين تفكر روي مطالعة قبل از امتحان و عملكرد دانشمدام به نتيجة منفي فكر مي

هاي خود به نحو احسن استفاده آموز نتواند از آموختهشود دانشگذارد و باعث ميير ميتأثامتحان 

ير تأث، هرحال بهآورد.  شود كه معلومات خود را هنگام امتحان به ياديمكند و اضطراب مانع از آن 

هاي يستمسي مختلف زندگي و افزايش انتظارات و فشارهاي والدين و هاجنبهنتايج امتحانات در 

 هاآنآموزان نيز موجب افزايش اضطراب امتحان آموزشي در خصوص عملكرد تحصيلي دانش

 ته باشد.ير معكوس داشتأثآموزان تواند بر انگيزة پيشرفت تحصيلي دانشيمشود و يم
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اضطراب امتحان به عنوان يك ( در پژوهش خود عنوان كردند 1396و همكاران ) سياسرجهانتيغي

اضطراب امتحان و همچنين،  روددانشجويان در مراكز آموزشي به شمار مي آموزان وچالش در دانش

 است. داراي ارتباط معناداري با پيشرفت تحصيلي 

و انگيزة پيشرفت تحصيلي رابطة منفي وجود دارد،  فرسودگي تحصيلي بيندر توجيه اينكه 

شوند، اشتياقي براي شركت در آموزاني كه به فرسودگي تحصيلي دچار ميتوان اذعان كرد دانشمي

موقع سر كالس درس حاضر هاي كالسي و انجام تكاليف درسي به نحو احسن ندارند و بهفعاليت

دهند كه با اين شرايط به طور س درس اهميت نميشده در كالشوند و به مطالب درسي بياننمي

دهند ينمتوانند در امتحانات موفق باشند و انگيزة الزم براي آموختن و تحصيل از خود نشان قطع نمي

آموزان به مطالب شوند. اين دانشينممراحل باالتر متحمل  به رسيدن براي زحمتي و رنج و و فعاليت

 در از آنچه بيش اطالعاتي كنديمن سعي و گيرنديمن را جدي رسيد كنند، تكاليفينمدرسي توجه 

اي براي پيشرفت تحصيلي از خود نشان بگيرند و در كل، انگيزه ياد شود،يمبيان  درس كالس

هاي فراوان، ساعات طوالني اند فرسودگي تحصيلي با استرسدهند. پژوهشگران نشان دادهنمي

سبت به آينده، رضايت پايين از عدم تعادل بين زندگي شخصي كاركردن همراه با تحصيل، ترديد ن

و انگيزة پيشرفت  تحصيلي فرسودگي (. بين2004و همكاران،  1اي در رابطه است )بودرآو حرفه

انگيزة پيشرفت  باشد، بيشتر تحصيلي فرسودگي يعني وجود دارد، معنادار منفي رابطه تحصيلي

به  احتماالً باشد، انگيزهبي و عالقهبي درس به نسبت كه آموزيشد. دانش خواهد ضعيفتر تحصيلي

 منجر انگيزة پيشرفت تحصيلي كاهش به خود نوبة به تالش عدم و اين كندنمي تالش كافي اندازة

 (.1391شد )ميكائيلي، افروز و قليزاده،  خواهد

 در كه مسائلي و است. تغييرات و خانواده فرد براي پرمسئوليت دوراني نوجواني ةدورهمچنين، 

 تمامي در كه ياگسترده و ناگهاني گذارند. تغييراتيمتأثير  فرد سازگاري بر شونديم ايجاد دوره اين

 و مشكالت طبعاً كه كنديم ايجاد را ي بحرانيامرحله شود،يم ايجاد نوجوانان زندگي يهاجنبه

 و عوامل خانوادگي مجموعه اهميت به توجه با رو، اين داشت. از خواهد همراه به را هايييناسازگار

                                                           
1. Boudreau 
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 نوجوانان نوع سازگاري گفت توانيم تحصيلي، انگيزة پيشرفت و سازگاري با مرتبط آموزشگاهي

 ساختارهاي آموزش خانواده، شرايط با بوده و محيط و بزرگساالن مقابل در ناآگاهانه يا آگاهانه واكنش

دارد. بسياري  ارتباط آموزاندانش جذب و ذيرشپ در معلمان توانايي تحصيلي، يهابرنامه پرورش، و

ي هويت يك نوجوان براي ورود به ريگشكلويژه در دورة متوسطه كه سرآغاز آموزان بهاز دانش

 توانديمكه خود  شونديمي است، در دبيرستان دچار نوعي ناسازگاري تحصيلي سالبزرگدورة 

 توانديميادگيري باشد و همين امر  مؤثري هاسبكي ريكارگبهبرخاسته از عوامل زيادي چون عدم 

محيط  ،يي را در فرايند آموزش و يادگيري فراهم كرده و اين فرايند و همچنينهااختاللزمينة بروز 

تعليم و تربيت را براي يك فرد دستخوش بحران نمايد. بر خالف انتظار، نتايج اين پژوهش نشان 

دار وجود ندارد كه امعنآموزان رابطة فت تحصيلي دانشداد بين سازگاري تحصيلي و انگيزة پيشر

دهندگان هنگام نگذاشتن پاسخدقتي و وقتتواند به دليل شرايط نامناسب، بياين نتيجه مي

 پاسخگويي به سؤاالت پرسشنامه و همچنين گروه سني انتخاب شده باشد.

آموزاني كه فرسودگي تحصيلي توان به اين نكته اشاره كرد دانشاز دستاوردهاي اصلي تحقيق مي

ي نسبت به ساير ترمناسبو اضطراب امتحان كمتري داشتند، از انگيزة پيشرفت تحصيلي 

 توانديم مدرسه و خانه فضاي در هايناسازگار از آموزان برخوردار بودند. همچنين، بسياريدانش

 شناخت سويك از بنابراين،باشد؛  داشته تحصيل به ويژه مختلف يهانهيزم در زيانباري پيامدهاي

 ،هاخانواده توسط رفتاري يهايناهنجار مشكالت و از پيشگيري آموزان برايدانش يهايژگيو

 و اطالعات ةارائ ديگر، بايد با از سوي و است ضروري آموزشي ريزانبرنامه و مدارس مسئوالن

 مقايسة شوند. با هدايت و اييسازگاري راهنم يهامهارت كسب در آموزان،دانش به الزم يهايآگاه

 بيشتر با پژوهش اين نتايج كه گرفت نتيجه توانمي، هاي پيشينپژوهش با حاضر پژوهش نتايج

فرسودگي تحصيلي و اضطراب  شده،مطرح هايپژوهش كلية زيرا در دارد؛ همخواني پيشين مطالعات

 در پژوهش امر اين كه كندمي يفاا آموزانتأثيرگذار بر انگيزة پيشرفت تحصيلي دانش نقشي امتحان

 است. صادق نيز حاضر

 پژوهش اين در اطالعات آوريجمع هاي اين پژوهش اين است كه ابزارترين محدوديتاز مهم
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است و اينكه درنظرگرفتن اين نكته كه  ذاتي داراي محدوديت خود پرسشنامه و است بوده پرسشنامه

سازد ولي هاي مورد مطالعه را قابل فهم ميها، پديدهادهپژوهش همبستگي از طريق تفسير محتاطانة د

تواند رابطة علت و معلولي را تبيين كند. با توجه به اينكه پژوهش حاضر در مدارس متوسطة نمي

گرفته امكان تعميم نتايج كم خواهد بود. اين پژوهش در دوم آموزش و پرورش عشاير فارس انجام

هاي شخصيتي توان دو جنسيت را از نظر تأثير ويژگيه است و نميآموزان پسر انجام شدميان دانش

 آموزان دختر مناسب نيست.يكسان در نظر گرفت، تعميم نتايج اين پژوهش به دانش

هاي آموزشي، معلمان با شود ضمن برگزاري كارگاههاي پژوهش، پيشنهاد ميبا توجه به يافته

آموزان آشنا شوند. والدين نقش تحان در دانشهاي كاهش فرسودگي تحصيلي و اضطراب امشيوه

هاي آموزان دارند، بنابراين، در برنامهاساسي در كاهش فرسودگي تحصيلي و اضطراب امتحان دانش

 چنان آموزشي محتواي و برنامهشود مدارس، آموزش خانواده نيز مدنظر باشد. همچنين، پيشنهاد مي

ه به صورت كامتحاني  هايموقعيتبا توجه به اينكه . زدبرانگي را آموزدانش عالقة كه دشو طراحي

چند براي  هاييسالهنوز هم با گذشت  شوند،ميمداد و كاغذي اجرا  هايآزمونسنتي و در قالب 

با استرس و اضطراب بوده است و افت عملكرد را به  توأمفراگيران مقاطع تحصيلي مختلف همواره 

هاي در مقاطع تحصيلي به ويژه متوسطه در قالب آزمونشود كه همراه داشته است، توصيه مي

 توانديم مدرسه و خانه فضاي در هايناسازگار از بسياريعملكردي و مهارتي باشند. همچنين، 

 شناخت سو يك از باشد. بنابراين، داشته تحصيل به ويژه مختلف هايينهزم در زيانباري پيامدهاي

 مسئوالن ،هاخانواده توسط رفتاري هايينابهنجار مشكالت و از پيشگيري براي نوجوانان هاييژگيو

 هاييآگاه و اطالعات ةارائ ديگر، بايد با از سوي و است ضروري آموزشي ريزانبرنامه و مدارس

ي هاافتهشوند. با توجه به ي هدايت و سازگاري راهنمايي يهامهارت كسب در آنان نوجوانان، به الزم

و همچنين توجه  شانيهايتوانمندآموزان دربارة خود و و ادراكات دانش پژوهشي توجه به باورها

ي آموزشي هاتيموقعآموزان در تمامي به متغيرهاي انگيزشي اثرگذار بر عملكرد تحصيلي دانش

 .استحائز اهميت و توجه فراوان 
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