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      چکیده
مطالعه حاضر با هدف بررسي نقش متغیرهاي خودارزشیابي مرکزي و 

آموزان انجام شد. روش گیري هدف در فرسودگي تحصیلي در دانشجهت
ال آموزان سهمبستگي بود. جامعه آماري کلیه دانش -پژوهش توصیفي
 022بودند. تحصیل در دوره متوسطه دوم شهر تهران سوم مشغول به

گیري آموز دوره سوم مقطع متوسطه از شهر تهران با روش نمونهدانش
اي هاي انتخاب شدند. پس از کنار گذاشتن پرسشنامهاي چندمرحلهخوشه

هاي پژوهشي پرسشنامه تجزیه و تحلیل شد. ابزار 872ناقص در نهایت 
گیري هدف (، جهت0227تحصیلي برسو )شامل پرسشنامه فرسودگي 

( و خودارزشیابي مرکزي جاج و همکاران 0228الیوت و مک گریگور )
ها با استفاده از ضریب همبستگي، رگرسیون همزمان و ( بود. داده0221)

تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که خودارزشیابي مرکزي،  tآزمون 
بیني شپیاجتناب -عملکردگرایش و -گرایش، عملکرد-گیري تسلطجهت
یري گجهت اما فرسودگي تحصیلي هستند.منفي و معنادار  هايکننده
ج ندارد. همچنین نتای ايرابطهبا فرسودگي تحصیلي اجتناب -تسلط

گیري هدف نشان داد که خودارزشیابي مرکزي و جهت همزمانرگرسیون 
فرسودگي  بینيگرایش به ترتیب نقش منفي و معناداري در پیش-تسلط

از واریانس فرسودگي تحصیلي را  درصد 16تحصیلي دارند و در مجموع 
موزان آهاي حاصل از مقایسه بین دانشکنند و در نهایت یافتهتبیین مي

دختر و پسر در رابطه با فرسودگي تحصیلي، خودارزشیابي مرکزي و 
ما در گیري هدف نشان داد که بین دو گروه تفاوتي وجود ندارد. اجهت

مؤلفه خستگي هیجاني از فرسودگي تحصیلي تفاوت بین دختران و پسران 
معنادار بود و پسران خستگي هیجاني بیشتري را در مقایسه با دختران 

 داشتند.
یري گخودارزشیابي مرکزي، جهت فرسودگي تحصیلي، های کلیدی:واژه 

 هدف
 

  
Abstract 
This research was done with the purpose of the 
study of core self-evaluation and achievement 
goal orientation in predicting academic burn out 
in students of Tehran city. The method of 
research is cross-correlation. The statistical 
population consisted of all high school students 

in 2015-2016. Sample of 200 students were 
selected using multistage cluster sampling. 
Analyzed 170 questionnaires, after discarding the 
incompletes. Data were collected by Breso 
school-burnout inventory (2007), achievement 
goals questionnaire (2001) and core self-
evaluations scale (2003). Data were analyzed by 
correlation, independent t-tests and regression.  
The Results showed that there was negative 
relationship between  academic burnout and core 
self-evaluation, goal mastery-oriented, 
performance-oriented and performance-
avoidance but there was no associated with 
mastery-avoidance. Also the results of multiple 
regression showed that core self-evaluation and 

mastery-oriented negatively affect academic 
burnout. And the total, 36% of the variance of 
academic burnout was explained by two variable. 
Eventually the results showed that there was no 
significant difference among of three variables in 
the two groups of female and male students. But 
there was significant difference in emotional 
exhaustion of academic burnout in the two 
groups, and male had higher emotional 
exhaustion.  
Keywords: academic burnout, core self-
evaluation, achievement goal orientation 
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 مقدمه                        
در جهان امروز پیشرفت و توسعه کشورها بر مبناي علم و دانش استوار است و وجود افراد متخصص براي 

نظام آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد اصلي در هر  ،اي ضروري است. از این روهر جامعه ءارتقا
هاي سالم، کارآمد و مسئول جهت ایفاي نقش در زندگي براي تربیت همه جانبه انسانه اي زمینجامعه

کند. در این میان فراگیران به عنوان رکن اساسي نظام آموزشي در دستیابي فردي و اجتماعي را فراهم مي
متخصصان تعلیم و تربیت توجه  اي دارند. همین امر موجب شده کهاه ویژهبه اهداف آن، نقش و جایگ

بسیار به عملکرد تحصیلي فراگیران داشته و رابطه آن را با سایر متغیرها مورد بررسي قرار دهند و عوامل 
که  شود را شناسایي کنند. یکي از عوامليمختلفي را که موجب بهبود و یا تضعیف عملکرد تحصیلي مي

 8472مفهوم فرسودگي در اواسط سال  یر منفي بر عملکرد تحصیلي دارد، فرسودگي تحصیلي است.تأث
نیز در کالیفرنیا در رشد و  0معرفي شد. عالوه بر وي مسلچ و پاینز 8براي نخستین بار توسط فرویدنبرگر

دگي ابتدا در (. فرسو8141اند )خباز، کریمي، کریمیان و شه بخش، گسترش این مفهوم نقش مهمي داشته
رضه فردي میان متقاضي و عاي افراد نظیر کارکنان خدمات اجتماعي با تأکید بر روابط بینتعامالت حرفه

ز جمله هاي دیگري اتدریج مشخص شد که متغیر فرسودگي در موقعیتهکننده مورد توجه قرار گرفت. اما ب
به نقل از کازان،  0227شود )لو، شناخته ميموقعیت آموزشي نیز وجود دارد که با عنوان فرسودگي تحصیلي 

اما  ،اندطور رسمي براي انجام کار استخدام نشدهه آموزان باگرچه دانش (.0227 ،، زنگ، گن و چم0284
ها در آن ،تواند به عنوان یک کار در نظر گرفته شود. بنابراینها ميهاي آناز دیدگاه روانشناختي فعالیت

 ..( که به سمت یک هدف.اي اجباري )مانند حضور در کالس، تکمیل تکالیف و هیک ساختار از فعالیت
ت در ن اسپدیده فرسودگي ممک ،از این رواند، درگیر هستند. خاص )مثل قبولي در امتحانات( هدایت شده

دانش آموزان نیز وجود داشته باشد که با حضور سه مؤلفه احساس خستگي به دلیل الزامات تحصیلي 
آموز انشکفایتي به عنوان یک د)خستگي(، داشتن یک نگرش بدبینانه به مدرسه )بدبیني( و احساس بي

هر یک از این (. 0220کر، شود )اسچفلي، مارتینز، مارکوس پینتو، ساالنوا و بکمي تعریف)خودکارآمدي( 
باشد يهاي انگیزشي قابل تبیین مها با سه رویکرد خودکارآمدي بندورا، نظریه استرس سلیه و نظریهمؤلفه

ها را در قالب رویکرد حفظ منابع ترکیب کرده است. طبق این نظریه فرسودگي ( آن8441) 1که هابفول
تن اي که منجر به از دست رفبه گونه ،پیونددبه وقوع ميتحت فشار تقاضاهاي سطح باال و کاهش منابع 

                                                           

8 - Freudennberger 
0 - Maslach &  pines 
1-  Hobfoll 
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یزه هاي زیاد، انگاز جمله غیبت شود و با پیامدهایيانرژي و سطح انگیزه و در نهایت بروز فرسودگي مي
ست ا کم براي انجام تکالیف و وظایف، افت عملکرد تحصیلي و در نهایت درصد باالي ترک تحصیل همراه

پیشینه پژوهشي (. 0284، کازان، 8144، موسوي و شکري، 8140عیلي سودرجاني، )ارشدي، نیسي، اسما
 آموز )اوگن، اونیشيدهد که عوامل متعدد فردي از جمله؛ خودکارآمدي دانشفرسودگي تحصیلي نشان مي

(، انگیزه 0281چرخابي، عزیزي، هیاتي، ؛ 8141فرد و همکاران، شریفي ؛0284رحمتي، ؛ 0281و تیوییما، 
گرایي )زنگ کمال(، 8144زاده، زاده و جاهدي، غني8144فرد و همکاران، ، شریفي0284)کازان، یادگیري 

(، هوش معنوي و 8141، خباز و همکاران، 8141، پورسید، متولي، پورسید و براهیمي، 0227و همکاران، 
( 8140(، خودتنظیمي )عظیمي، پیري و زوار، 8141فر، صدیق ارفعي، اخوان حجازي، سالمت روان )تمنایي

هاي اجتماعي )خباز و (، حمایت8140انند: عدالت آموزشي )مرزوقي، حیدري و حیدري، و محیطي م
، پومرانتز، آلترمات و 0221هاي جنسیتي )شوارزر و هاالم، (، خودکارآمدي معلم و تفاوت8141همکاران، 
نوع (، 8144هاي فیزیکي مدارس )کلویر، (، ویژگي8141به نقل از کرمي و محمدیاري،  0220، 8ساکسون

در بروز این  (8141ندپروري )کرمي و محمدیاري، هاي فرز(، شیوه8111معلم )نعامي، -آموزارتباط دانش
بینیم مي طور کههماند. نتوانند باعث افزایش و یا کاهش فرسودگي در زمان تحصیل گردپدیده مؤثرند و مي

ر هاي شناختي و انگیزشي دعامل ،در این پژوهشعوامل متعددي در بروز فرسودگي تحصیلي نقش دارند. 
اید فرد نوع عق یکي از عوامل شناختي مهم، ،این میاناز قرار گرفته است.  بررسيمورد  رابطه با این پدیده

هاي جدید و مطرح آن خودارزشیابي مرکزي که یکي از شکل است هاي خویشها و کفایته توانمنديدربار
 است. 

گران هاي اساسي در مورد خود، دیشخصیتي گسترده است که ارزشیابيخودارزشیابي مرکزي یک صفت      
عزت نفس: ارزش کلي که فرد براي خود به عنوان  گیرد و از چهار صفت خاص شامل؛و جهان را دربرمي

یک انسان قائل است، کانون کنترل: اعتقاداتي که فرد راجع به رویدادهاي زندگي خود دارد، روان نژندگرایي: 
کلي: ارزشیابي  هاي منفي خود و خودکارآمديگرایانه و تمرکز بر جنبهسبک شناختي/تبییني منفي گرایش به

به  8447باشد )جاج و همکاران، آورد، ميهاي مختلف به عمل ميکه فرد از نحوه عمل خود در موقعیت
م شده در رابطه (. مروري بر تحقیقات انجا8142پور و نیسي، نقل از هاشمي، شیخ شباني، بشلیده، تقي

ل هاي اندکي به طور کامسازد که تاکنون پژوهشخودارزشیابي مرکزي و فرسودگي تحصیلي روشن مي
اي آن هها رابطه هریک از مؤلفهاند و اکثر پژوهشاین متغیر را با فرسودگي تحصیلي مورد توجه قرار داده

                                                           

8 - pomerantz, altermatt & saxon 
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ا ا وجود رابطه میان فرسودگي تحصیلي بهاند که یافتهطور مجزا با فرسوگي تحصیلي بررسي کردههرا ب
( و خودکارآمدي )قباًل 8142و سواري و بشلیده،  8141نژندگرایي )سرانچه، مکتبي و حاجي یخچالي، روان

اند تهداري دست نیافها به رابطه معنيدهند. اما در رابطه با منبع کنترل پژوهشذکر شده است( را نشان مي
ها کارایي این متغیر هاي سایر پژوهش(. همچنین یافته8144کي و کریمي، و مل 8144)پورمحمدبیالنچي، 

، جاج 0225، 8داوني تون وهایي از جمله فرسودگي و انگیزش شغلي )بست، استاپليبیني موقعیترا در پیش
ر افزون باما دهد. ( نشان مي8114، به نقل از شریعتي، گروسي فرشي و باباپورخیرالدین، 0227، 0و هارست

و اهداف  لدالیاز این بین، عوامل شناختي، عوامل انگیزشي نیز در بروز فرسودگي تحصیلي نقش دارند. 
 عنوان یک عامل انگیزشيهبکه  چرا ،براي انجام تکالیف و وظایف تحصیلي مورد مهمي است فراگیران

آموزشي  امترین دغدغه نظتوان فراگیران را به سمت یادگیري مؤثر به عنوان اصلينمي بدون توجه به آن
  ها شد.و مانع از بروز فرسودگي تحصیلي در آنسوق داد 

اي از رفتار انساني است که چگونگي انتخاب، میزان سرمایه گذاري، صرف انرژي انگیزه بخش پیچیده      
-ظریهاز ن هاي اخیر یکيدهد. در سالدر تکالیف و چگونگي احساس فرد دربارة آنها را تحت تأثیر قرار مي

آموزان و درگیري آنان با مطالب درسي را مورد بررسي قرار داده است، نظریۀ هایي که بیشتر انگیزش دانش
ور هاي پیشرفت را محگیري هدف پیشرفت بوده است که ادراک فراگیر از )چرایي( تالش در موقعیتجهت

گیري جهي از اهداف را براي جهت(، یک الگوي چهار و8444) گریگوربحث قرار داده است. الیوت و مک
-گرایش؛ در آن فرد به دنبال بهبود شایستگي-گیري هدف تسلطاند که عبارتند از: جهتپیشرفت ارائه داده

نگیز اهاي خود در تکالیف است و به یادگیري براي خود یادگیري عالقه دارند و خود را درگیر تکالیف چالش
در آن شایستگي به صورت تسلط کامل به تکالیف تعریف  اجتناب؛ -گیري هدف تسلطکند. جهتمي
شود و تمام تالش افراد براي دوري گزیدن از خطا و اشتباه معطوف است. ترس از نفهمیدن مطالب، مي

 -گیري هدف عملکردگیري است. جهتهاي این نوع جهتشکست در یادگیري و فراموشي از ویژگي
-مطلوب دیگران درباره عملکردهاي شخصي تأکید دارد و جهتگرایش؛ بر تأیید عملکرد و کسب قضاوت 

اجتناب؛ که مطابق آن شایستگي به معناي اجتناب از شکست است، لیکن تأکید بر گریز  -گیري عملکرد
، گرگريگیري هدف است )بدرياز حقارت و نگریسته شدن به عنوان فردي کندآموز محوریت این جهت

-گرایش و تسلط-هاي انجام شده بین اهداف عملکرد. مطابق با پژوهش(8142حاتمي و اسماعیلي اقدام، 
تناب با اج -اجتناب و عملکرد-گرایش با فرسودگي تحصیلي رابطه منفي و معنادار و بین اهداف تسلط

                                                           

8 - Best, Stapleton &  Downey 
0 - judge & Hurst 



 ... هايکنندهبینيآموزان بر اساس پیشمطالعه فرسودگي تحصیلي دانش 

 

844 

 

 

(. 8140فرسودگي تحصیلي رابطه مثبت و معني داري وجود دارد )زاهدبابالن، پوربهرام و رحماني جوانمرد، 
 گرایش-عملکرد مؤلفه دو اند که بین( در پژوهش خود به این نتیجه رسیده8140ر و زنگبار )اگرچه کوشاف

اجتناب و عملکرد اجتناب -ولي بین مؤلفه تسلط ،وجود ندارد رابطه تحصیلي فرسودگي با گرایش-و تسلط
یقات در قبا فرسودگي تحصیلي به ترتیب رابطه معنادار معکوس و مستقیم وجود دارد. همچنین نتایج تح

دهد که خودکارآمدي باال با هدف عنوان مؤلفه خودارزشیابي مرکزي( نشان ميهرابطه با خودکارآمدي )ب
اجتناب ارتباط دارد. اما در رابطه با اهداف عملکرد -گرایش و خودکارآمدي پایین با هدف عملکرد-تسلط

هاي خودارزشیابي مرکزي با ر مؤلفه(. در رابطه با سای8141گرایش نتایج متفاوت است )رباني و یوسفي، 
هاي انجام شده مشاهده در یک نگاه نقادانه به پژوهش خورد.گیري هدف پژوهشي به چشم نميجهت

 گزیني هدف و خودارزشیابي مرکزي اندکشود که تعداد مطالعات در زمینه فرسودگي تحصیلي با جهتمي
ها به صورت مجزا به بررسي صفات پژوهش بیشتربوده و کمتر مورد توجه قرار گرفته است و از سویي 

ودگي اند. اکنون با توجه به اهمیت فرستشکیل دهنده خودارزشیابي مرکزي با فرسودگي تحصیلي پرداخته
ه ک صوص محصالن مقطع سومِ متوسطه دومخهسازان جامعه، بعنوان آیندههآموزان بتحصیلي در دانش

از  کنند و نیز تأثیرپذیري فرسودگي تحصیليبه دانشگاه تالش ميبراي شرکت در آزمون سراسري و ورود 
گردد که آیا فرسودگي تحصیلي بر اساس متغیرهاي خودارزشیابي عوامل انگیزشي، این مسئله مطرح مي

 بیني است؟گیري هدف قابل پیشمرکزي و جهت

 

 روش
بستگي اینکه براي تحقیقات همبا توجه به همبستگي بود. نمونه پژوهشي -پژوهش حاضر از نوع توصیفي

 822نفر از ) 022(، شامل8118باشد )دالور، نفر مورد نیاز مي 12از نوع رگرسیون به ازاي هر متغیر حداقل 
تهران  هاي دولتي شهرکه در دبیرستان است آموزان پایه سومِ متوسطه دوم تشکیلپسر( دانش 822دختر و 

ز اي انجام شد. به این ترتیب که ابتدا ااي چندمرحلهوش خوشهگیري به رمشغول به تحصیل بودند. نمونه
هاي شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکزي شهر تهران، محدوده مرکزي به طور تصادفي محدودهمیان 

به طور تصادفي انتخاب شدند. در مرحله  88و  6دو منطقه انتخاب شد. سپس از بین مناطق این محدوه 
 هر منطقه دو دبیرستان )دخترانه و پسرانه( و سپس از هر دبیرستان هايدبیرستاناز بین  به طور تصادفي بعد

مورد مطالعه قرار گرفتند. در بررسي اولیه  آموزان آندانشو در نهایت  هدو کالس به تصادف انتخاب شد
پسر(  18دختر و  14پرسشنامه دیگر ) 872ها ناقص بود که کنار گذاشته شد و عدد از آن 12ها، پرسشنامه

و انحراف  88/87سال، با میانگین  87-86کنندگان دامنه سني شرکت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
 بود.  50/2استاندارد 
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 ابزار
 رهاي استفاده شده براي گردآوري اطالعات در این پژوهش عبارتند از: اابز

اند که ( ساخته0227)این پرسشنامه را برسو و همکارانش  :SBI8پرسشنامه فرسودگی تحصیلی 

ماده( و ناکارآمدي 4عالقگي )ماده(، بي 5گویه است و سه خرده مقیاس فرعي خستگي تحصیلي ) 85داراي 
اي از کامالً موافقم تا درجه 5بر روي یک طیف لیکرتي  هاشود. همه عبارتماده( را شامل مي 6تحصیلي )

)بیشترین میزان فرسودگي تحصیلي(،  75شنامه شوند. حداکثر نمره پرسبندي ميکامالً مخالفم درجه
)کمترین میزان فرسودگي تحصیلي( است. پایایي پرسشنامه را سازندگان آن  85و حداقل نمره  45میانگین 

اند. روایي پرسشنامه را نیز محققان مطلوب براي سه حیطه محاسبه کرده 75/2و  10/2، 72/2به ترتیب 
( روایي پرسشنامه را مطلوب 8111(. در ایران نعامي )8140و حیدري، اند )مرزوقي، حیدري گزارش کرده

ترتیب  عالقگي و ناکارامدي تحصیلي بهتحصیلي، بي گزارش کرده است و ضرایب پایایي را براي خستگي
 محاسبه کرده است. 75/2و  10/2، 74/2

اند که ي کرده( طراح0221این مقیاس را جاج و همکاران ) :CSES0 مقیاس خودارزشیابی مرکزی

اي از کامالً موافقم تا کامالً درجه 5گذاري مقیاس در طیف لیکرت باشد. نمرهگویه مي 80مشتمل بر 
(، پایایي 0227گیرد و نمره بیشتر حکایت از خودارزشیابي باالتر دارد. جاج و هارست )مخالفم صورت مي

نباخ همچنین ضریب آلفاي کرو .آوردند مقیاس را با استفاده از ضریب پایایي متخصصان مطلوب به دست
به دست آمده است. در ایران، روایي و  14/2تا  12/2مقیاس از طریق اجرا بر روي چهار نمونه مجزا بین 

( و با روش روایي صوري، 0282پایایي مقیاس در پژوهش شریعتي، گروسي فرشي و باباپورخیرالدین )
 (.8114دست آمده است )شریعتي و همکاران، به  14/2تحلیل عامل و ضریب آلفاي کرونباخ 

( براي نخستین بار بر اساس الگوي 0228: الیوت و مگ گریگور )AGQ1پرسشنامه هدف پیشرفت 

گویه است که هر گویه  80هاي پیشرفت، این پرسشنامه را تهیه کردند. این پرسشنامه داراي هدف 0×0
( 0282شود. در پژوهش پوتین و دانیلز )درجه بندي مياي از هرگز تا همیشه درجه 7در یک طیف لیکرت 

به منظور تعیین اعتبار پرسشنامه از روش آلفاي کرونباخ استفاده کردند که ضرایب حاصله براي اهداف 
به  57/2، 67/2، 71/2، 70/2 اجتناب به ترتیب-اجتناب و عملکرد-گرایش، تسلط-گرایش، عملکرد-تسلط

شنامه را اي این پرسبا استفاده از روش تحلیل عاملي تأییدي، روایي سازه دست آمد. همچنین این محققین

                                                           

8-  school-Burnout Inventory 
0 - Core Self Evaluations Scale 
1 - achievement goals Questionnaire 
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( روایي پرسشنامه را با استفاده از روش تحلیل عاملي 8117مورد تأیید قرار دادند. در ایران هاشمي و خیر )
، حاکي از لياند. نتایج تحلیل عامو پایایي آن را با استفاد از ضریب آلفاي کرونباخ مورد بررسي قرار داده

-اجتناب، تسلط-گرایش، عملکرد-عامل ذکر شده بود. همچنین ضریب آلفا براي هدف عملکرد 4تأیید 
به دست آمده است )دفترچي و شیخ  78/2و  76/2، 54/2، 15/2گرایش به ترتیب -اجتناب و تسلط

 (.8140االسالمي، 
 

 هايافته
گیري هدف و فرسودگي تحصیلي از ضریب به منظور بررسي رابطه بین خودارزشیابي مرکزي، جهت 

 ارائه شده است. 8همبستگي پیرسون استفاده شد. نتایج در جدول 

 

 . ماتريس همبستگی بین متغیرهای پژوهش1جدول 

 متغیرها 8 0 1 4 5 6 7 1

 ارزشیابيخود  8       

 گرایش-هدف تسلط 11/2** 8      

 اجتناب-هدف تسلط -06/2** 86/2* 8     

 گرایش-هدف عملکرد 14/2** 75/2** 87/2* 8    

 اجتناب-هدف عملکرد 01/2** 50/2** 16/2** 50/2** 8   

 خستگي هیجاني -14/2** -14/2** -22/2 -17/2** -01/2** 8  

 بدبیني -46/2** -40/2** 2/24 -42/2** -12/2** 61/2** 8 

 خودکارآمدي -40/2** -07/2** 2/82 -04/2** -00/2** 14/2** 15/2** 8

 فرسودگي تحصیلي -50/2** -41/2** 2/25 -40/2** -18/2** 15/2** 10/2** /70**

 

P< 28/2  **    P<  25/2 * 
 

 ,28/2) دگي تحصیلي با خودارزشیابي مرکزيشود بین فرسومشاهده مي 8همانطور که در جدول 

p<50/2-r= گیري هدف تسلط(، جهت-( 28/2گرایش >p ,41/2-  =r ،)28/2گرایش )-عملکرد >p 
,40/2-  =rو عملکرد )-( 28/2اجتناب >p ,18/2-  =r رابطه منفي و معنادار وجود دارد. به منظور )

بیني فرسودگي تحصیلي از رگرسیون گیري هدف در پیشبررسي نقش خودارزشیابي مرکزي و جهت
 ارائه شده است. 0همزمان استفاده شد. نتایج در جدول 
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 بینیگیری هدف برای پیشيج تحلیل رگرسیون همزمان خودارزشیابی مرکزی و جهت. نتا2جدول 

 فرسودگی تحصیلی
خطای  B Beta متغیر

برآورد 

 استاندارد

t  سطح

 معناداری

R 𝑹𝟐 F  سطح

 معناداری

 خودارزشیابي مرکزي
 گرایش-هدف تسلط
 گرایش-هدف تسلط

 گرایش-عملکرد
 اجتناب-عملکرد

510/2- 
477/2- 
250/2 
856/2- 
841/2- 

424/2- 
081/2- 
200/2 
210/2 
251/2 

821/2 
084/2 
871/2 
840/2 
021/2 

164/5- 
818/0- 
048/2 
185/2- 
720/2- 

228/2 
218/2 
770/2 
486/2 
411/2 

 
 
622/2 

 
 
162/2 

 
 
412/81 

 
 
228/2 

 
 

-مرکزي و جهتبین تنها خودارزشیابي از بین متغیرهاي پیش ،شودمشاهده مي 0طور که در جدول همان

( به P<218/2و  -081/2و   >228/2Pو  -424/2) ترتیب با ضریب بتا گرایش به-گیري هدف تسلط
گر آن است ها بیانبیني فرسودگي تحصیلي هستند. همچنین یافتهطور معکوس و معناداري قادر به پیش

 باشند که مقدار قابلي مياز واریانس فرسودگي تحصیل درصد 16که این دو متغیر در مجموع قادر به تبیین 
(. همچنین براي بررسي تأثیر احتمالي متغیر جنسیت با استفاده از آزمون تي >228/2Pتوجهي است )

آورده  1هاي دختران و پسران در متغیرهاي پژوهش مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج در جدول مستقل نمره
 شده است.

 

گیری هدف و فرسودگی تحصیلی در بین دو جنس جهتخودارزشیابی مرکزی،  tنتايج آزمون  .3جدول

 دختر و پسر
  پسران دختران متغیر

t 

 

سطح 

 معناداری
 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین 

 خودارزشیابي مرکزي
 گرایش-هدف تسلط
 اجتناب-هدف تسلط

 گرایش-هدف عملکرد
 اجتناب-هدف عملکرد

 خستگي هیجاني
 بدبیني

 خودکارآمدي
 فرسودگي تحصیلي

41/48 
02/86 
55/88 
67/85 
11/84 
47/86 

40/88 
67/81 
56/40 

74/2 
41/2 
48/2 
58/2 
17/2 
47/2 
11/2 
44/2 
24/8 

61/14 
88/85 
15/80 
10/84 
22/84 
05/81 
45/80 
64/81 
14/44 

70/2 
58/2 
41/2 
54/2 
44/2 
45/2 
46/2 
25/2 
52/8- 

70/8 
60/8 
06/8- 
78/8 
68/2 
44/8- 
78/8- 
25/2 
52/8- 

21/2 
82/2 
08/2 
21/2 
51/2 
25/2 
21/2 
45/2 
81/2 
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تنها در مورد مؤلفه خستگي هیجاني، از متغیر فرسودگي تحصیلي میانگین نمره پسران  1 با توجه به جدول
ها معنادار مورد سایر متغیرها تفاوت میانگین اما در ،(P<25/2به طور معناداري بیشتر از نمره دختران است )

 نبود.

 

 گیریبحث و نتیجه

بیني فرسودگي گیري هدف در پیشهدف پژوهش حاضر بررسي نقش خودارزشیابي مرکزي و جهت
انون صفت عزت نفس، ک تحصیلي بود. نتایج پژوهش نشان داد که بین خودارزشیابي مرکزي که از چهار

ار وجود و معناد است و فرسودگي تحصیلي رابطه منفي تشکیل شده جوري و خودکارآمدينرکنترل، روان
هاي ا و توانایيهتوان چنین تبیین کرد که با افزایش باور فرد نسبت به شایستگيمي دارد. بر اساس این یافته

واند تهاي دشوار در فرد بوجود آمده و باور به این امر که ميخود، احساس آرامش در رو به رو شدن با فعالیت
یابد. همچنین باور این امر که امور در کنترل وي است و خود از پس تکالیف برآید، در وي افزایش مي

اي هعدم تمرکز بر جنبه ،کند و از سوي دیگرها را تجربه ميبوجود آورنده پیامدهاي اعمالي است که آن
ها را در برابر الزامات تکالیف افزایش داده و ها و درگیري با مسائل جانبي، ایستادگي آنمنفي موقعیت

دهد. یافته دیگر پژوهش حاکي از وجود رابطه منفي زان بروز فرسودگي تحصیلي را کاهش مياحتمال می
 0282گیري هدف است. این یافته همسو با نتایج پژوهش مانتا )و معنادار بین فرسودگي تحصیلي و جهت

باشد که مي (8141یج پژوهش کوشافر و زنگبار )(، و ناهمسو با نتا8141به نقل از زاهدبابالن و همکاران، 
یري گبین جهت ،اي مشاهده نکردند. به این ترتیبگیري هدف و فرسودگي تحصیلي رابطهبین جهت

وان گفت از تگرایش با فرسودگي تحصیلي رابطه منفي و معنادار وجود دارد. در تبیین این یافته مي-تسلط
به صورت دروني براي ، یري دارندیارهاي دروني براي یادگگیري هدف، معآنجا که افراد با این نوع جهت

هاي خویش مهارت از کسب دانش، افزایشها و هدف آن شوندکسب مهارت یا اطالعات برانگیخته مي
( انگیزه غلبه بر کار 8445) 8شوند و طبق دیدگاه باتلر و وینبراي محتواي یادگیري ارزش قائل مي است،

مقاومت بیشتري در برابر الزامات ناشي از تکالیف از خود گردد موجب مي عالقه درونيو تکلیف دارند. این 
-هدف تسلط گیرينشان داده و کمتر دچار فرسودگي تحصیلي گردند. اما بین فرسودگي تحصیلي با جهت

است که در آن رابطه  (8141با پژوهش کوشافر و زنگبار )اي مشاهده نشد. این یافته ناهمسو اجتناب رابطه

                                                           

8 - Butler & Win 
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-ي و فرسودگي تحصیلي معکوس و معنادار گزارش شده است. همچنین بین جهتگیربین این نوع جهت

اجتناب با فرسودگي تحصیلي رابطه منفي و معنادار بدست آمد. این یافته -گرایش و عملکرد-گیري عملکرد
(، 8141به نقل از کوشافر و زنگبار، 0282( و مانتا )8141همخوان با یافته پژوهش زاهدبابالن و همکاران )

گرایش با -گیري عملکرداي بین جهت( است که رابطه8141ست و نیز ناهمسو با یافته کوشافر و زنگبار )ا
( 0282)مانتا  ها ناهمسو با نتایجاجتناب نیز یافته-گیري عملکرداند. در مورد جهتفرسودگي تحصیلي نیافته

مستقیم و معنادار با فرسودگي  اجتناب داراي رابطه-است که در آن عملکرد (8141و کوشافر و زنگبار )
 گرایش-ي عملکردگیرتوان گفت با توجه به اینکه افراد با جهتها ميباشد. در  تبیین این یافتهتحصیلي مي

به دنبال اثبات شایستگي خود در بین دیگران هستند، تالش فراواني براي رسیدن به هدف خود انجام 
ب و یا عملکرد قابل قبول مورد تشویق و تأیید دیگران قرار نهایت به دلیل کسب نمرات خو دهند و درمي
کالیف هاي بیروني براي پاسخگویي به الزامات تاین افراد به واسطه کسب تقویت ،. به عبارت دیگرگیرندمي

ز اشوند و همین انگیزه ممکن است موجب شود که کمتر فرسودگي تحصیلي را تجربه کنند. برانگیخته مي
اجتناب به دلیل در امان ماندن از سرزنش دیگران از انجام -گیري عملکردافراد داراي جهت ،سوي دیگر

در نتیجه خود را ملزم به اجراي وظایف و تکالیف  .کنندها نميتکالیف دوري جسته و زمان زیادي صرف آن
ان متغیرهاي مزمنتایج حاصل از رگرسیون هکنند. پس فرسودگي را نیز تجربه نمي ،دانندتعیین شده نمي

درصد از  16گرایش -گیري هدف تسلطبین نشان داد که دو متغیر خودارزشیابي مرکزي و جهتپیش
ابي کنند. عالوه بر این، جهت ضرایب بتا نشان داد که خودارزشیبیني ميواریانس فرسودگي تحصیلي را پیش

کند. به بیني ميي پیشگرایش فرسودگي تحصیلي را به صورت منف-گیري هدف تسلطمرکزي و جهت
گرایش باال کمتر ممکن است که -گیري هدف تسلطمرکزي و جهت عبارتي، افراد با نمره خودارزشیابي

افراد با خودارزشیابي مرکزي  ،(8441جاج و همکاران )مطابق با عقیده کنند. فرسودگي تحصیلي را تجربه 
 هاي بیروني به جاينند و در برخورد با چالشکتري استفاده ميمثبت، از راهبردهاي حل مسئله مناسب

مقابله  مؤثرتر با مسائلاي به گونه ،دهند. به همین دلیلیأس و اجبار، احساس انگیزش و اشتیاق نشان مي
 لحاظ انگیزش از متفاوت هدف هايگیريجهت داراي از سوي دیگر همانطور که گفته شد، افراد. کنندمي

-هدف تسلطبا  هستند. افراد متفاوت هابراي دستیابي به آن تالش و اهداف تنظیم براي بیروني و دروني
 کنند،مي شرکت کالسي هايفعالیت در بیشتري پشتکار عالقه و با ،دروني انگیزهگرایش به دلیل داشتن 

آورند، مي دست به زندگي در را هاي بیشتريموفقیت دارند و اطمینان تکالیف انجام در خود هايبه توانایي
 ناشي هايآسیب چرخه، فرد از این ادامه ها شده و بااین امر به نوبه خود باعث ایجاد انگیزه بیشتر در آن

-هاي حاصل از مقایسه دانشدر نهایت یافته. شودمي فرسودگي تحصیلي محافظت جمله از کار فشار از

ختران نشان داد که بین د گي تحصیليفرسود متغیرها در مورد آموزان دختر و پسر، براي بررسي تفاوت آن
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تفاوتي وجود ندارد. این یافته همسو با نتایج پژوهش مرزوقي و  ران در رابطه با فرسودگي تحصیليو پس
( بود که در 0224( و یانگ )0282( و ناهمسو با نتایج پژوهش ارتارگات و سایسکرکي )8140همکاران )

ت. ومي فرسودگي تحصیلي بیشتر پسران، گزارش شده اساولي فرسودگي تحصیلي بیشتر دختران، و در د
ها در مورد مؤلفه خستگي هیجاني از فرسودگي تحصیلي تفاوت معناداري بین دختران و پسران اما یافته

بدست داد که مطابق با آن پسران در مقایسه با دختران در این مؤلفه نمرات باالتري را بدست آورده بودند. 
اي پژوهش هکنند. این یافته همسو با یافتهپسران خستگي هیجاني بیشتري را تجربه مي ،به عبارت دیگر

  باشد.( مي8141دادور )
هاي پژوهش حاضر، تعمیم نتایج آن را با احتیاط مواجه صرف نظر از موارد فوق، برخي از محدودیت      

آموزان پایه سوم به دانشها منحصر بودن شرکت کنندگان در پژوهش سازد. یکي از محدودیتمي
اي مختلف هفراگیران در مقاطع و استان هايِ دوره دوم شهر تهران بود. لذا تعمیم نتایج آن به سایردبیرستان

آوري اطالعات در این پژوهش، از آنجا که تنها ابزار جمع ،بایستي با احتیاط صورت پذیرد. از سوي دیگر
وِد ها به صورت نشان دادن خلذا وجود اشکال و سوگیري در پاسخ پرسشنامه بود که جنبه خودگزارشي دارد،

ین ها، دور از احتمال نیست. از اکنندگان و یا تالش براي موافقت با پرسشاجتماعي مطلوب توسط شرکت
-ها از شهرهاي گوناگون اجرا گردد و نیز شرکتهاي بعدي بر روي جمعیتشود که پژوهشپیشنهاد مي ،رو

موزان آهاي تحصیلي تفکیک شوند تا میزان هر یک از متغیرها در بین دانشساس رشتهکنندگان بر ا
هاي مختلف مقایسه گردد. همچنین با توجه به این امر که عوامل زیادي وجود دارند که فرسودگي رشته

 تري انجام شود تا نتایج همههاي گستردهبهتر است که بررسي ،دهندتحصیلي را تحت تأثیر قرار مي
وي از س تحصیلي و جلوگیري از بروز فرسودگي تحصیلي بدست دهد. اي را در حوزه ارتقاء عملکردجانبه
نظر به اینکه فرسودگي تحصیلي در نتیجه الزامات زیاد و نبود عالقه و خستگي از انجام این الزامات  ،دیگر

در بروز  گرایش-تسلطگیري بیني کننده خودارزشیابي مرکزي و جهتشود و نیز نقش پیشناشي مي
زاري هاي این پژوهش با برگتوانند بر اساس یافتهفرسودگي تحصیلي، معلمان و مشاوران تحصیلي مي

جلسات آموزشي، توانایي فراگیران را در باال بردن میزان خودارزشیابي مرکزي که شامل احترام به خود، باال 
ا و هنبه هاي فرعي مسائل و اسناد مناسب شکست، عدم تمرکز بر جهابردن باور خود نسبت به شایستگي

ها به عوامل دروني و بیروني است، افزایش دهند تا از بروز پیامدهاي منفي بر عملکرد تحصیلي موفقیت
ها را در انتخاب رشته تحصیلي به درستي هدایت نمایند. همچنین با بکارگیري جلوگیري کرده و حداکثر آن

هاي فردي و آموزش آموزان، توجه به تفاوتدن تکالیف در حد توان دانشراهبردهاي مناسب )مثال: دا
ادگیري ها را نسبت به یمطالب قابل کاربرد در زندگي روزمره( براي تقویت انگیزه دروني فراگیران عالقه آن

 هاي آن افزایش دهند.و ایستادگي در برابر چالش
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