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Abstract 

Background & Objectives: Academic burnout is a psychological syndrome caused by stress, study pressure, academic achievement, and high 

school demands on students. Some students have a negative attitude towards school during the school years (from elementary to high school). 

This process is called academic alienation. School motivation is among the basic prerequisites for learning and academic success. As a social 
individual, one of the most basic characteristics of individuals is the ability to relate to others; this skill creates attachment in individuals. 

Attachment to the school is defined as forming the student's relationship with the school and other school factors. Motivation and attachment to 

the school play a regulating role in human actions; thus, it affects psychosocial states and causes academic burnout and academic alienation by 
reducing participation in educational processes. Given the role of school and the importance of adolescence and coping with problems, this study 

examined the effects of motivational package training–attachment on burnout and academic alienation in 10th–grade female students. 

Methods: The was a quasi–experimental study with pretest–posttest, a three–month follow–up, and a control group design. The study’s statistical 
population consisted of 10th–grade middle school female students in the third education district of Isfahan City, Iran, in 2019–2020 (N=140). To 

select a sample using the convenience sampling method, 36 subjects who attended a study and scored high in the Academic Burnout Inventory 

(Salmela–Aro & Näätänen, 2005) and Academic Alienation Inventory (Dillon & Grout, 1976) were randomly divided into the experimental 
(n=18) and control (n=18) groups. The inclusion criteria were obtaining a higher academic burnout score and higher academic alienation score 

and collaborating students with research. The exclusion criteria included absence from more than one training session, non–cooperation, and 

students' withdrawal from participation in the training sessions. After pretest and grouping, the experimental group underwent a motivational–
attachment to school training package for 10 sessions. The researcher prepared and validated the training package in qualitative research using 

the content analysis method per Attride–Stirling´s approach (2001) for 10th–grade high school students. To analyze the obtained data, descriptive 

statistics, including mean and standard deviation and inferential statistics, such as repeated–measures Analysis of Variance (ANOVA), 

Bonferroni test, and Independent Samples t–test (to compare the ages of the two groups) were used in SPSS at the significance level of p<0.05. 

Results: The repeated–measures ANOVA results indicated that respecting academic burnout, the main effect of the group (p=0.023), the main 

effect of time (p<0.001), and the interaction of group and time (p<0.001) were statistically significant. Concerning academic alienation, the main 
effect of the group (p<0.001), the main effect of time (p<0.001), and the interaction of the group and time (p<0.001) were statistically significant. 

Respecting academic burnout and academic alienation in the pretest–posttest (p<0.001) and pretest–follow–up (p<0.001) stages, the post–test–

follow–up stages were not significant in the academic burnout variable (p=0.653); it was not significant in academic alienation (p=0.077), 
suggesting the continuity of the effect of the intervention in follow–up stage. 

Conclusions: Based on the present research results, motivational–attachment training to school effectively reduced psychological problems, 

such as academic burnout and academic alienation in students. 

Keywords: Motivational–Attachment to school, Academic burnout, Academic alienation. 
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1 

  .1۰۲(:11؛ )۴۰۰1ی ناتوان مطالعات مجله 1

لیاصی پژوهش قالهم 1۴۰۰ دنفسا برخط انتشار   

دلبستگی به مدرسه بر فرسودگی تحصیلی و -بررسی اثربخشی بستۀ آموزشی انگیزشی
 یۀ دهم متوسطهدختر پاآموزان ازخودبیگانگی تحصیلی دانش

 ۳، غالمرضا منشئی۲، *محمدعلی نادی1اعظم رجایی

 سندگانینو حاتیتوض

 خوراسگان(، اصفهان، ایران؛) شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اصفهاندانشجوی دکتری روان .1

 خوراسگان(، اصفهان، ایران؛) واحد اصفهان . دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی،۲

 خوراسگان(، اصفهان، ایران.) شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهاندانشیار گروه روان. ۳

 mnadi@khuisf.ac.ir *رایانامٔه نویسندٔه مسئول:

 1۳۹۹مرداد  1۴ تاریخ پذیرش:؛ 1۳۹۹تیر  1۸ تاریخ دریافت:
 

 

  

                                                      
( deed.fa/4.0nc/-https://creativecommons.org/licenses/byی )المللنیب ۰٫۴ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۱۳۹۵ © است محفوظ تشاران حق

 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخۀ به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

رو، ازاین آموزشووی نقش دارند؛ فرایندهای در تکمشووار کاهش در مهم عواملعنوان بهتحصوویلی  بیگانگی و یشووناختروان سووندرمی منزلۀبه تحصوویلی فرسووودگی زمینه و هدف:
 ان انجام شد.پایۀ دهم شهر اصفه دلبستگی به مدرسه بر فرسودگی و ازخودبیگانگی تحصیلی دختران-پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی بستۀ آموزشی انگیزشی

سی:روش شی با طرح روش پژوهش نیمه برر سه آزمونپسآزمون، یشپآزمای صفهان  دهم پایۀ دختر آموزانرا دانش پژوهش آماری ماهه با گروه گواه بود. جامعۀو پیگیری  شهر ا
ی در گروه تصووادفصووورت بهشوورکت در مطالعه شوودند،  بهه حاضوور نفر ک ۳۶یری در دسووتر  گنمونهروش تشوولیل دادند. برای انتخان نمونه به 1۳۹۸-۹۹ تحصوویلی سووا  در
یگانگی تحصیلی ازخودبنامۀ ( و پرسش۲۰۰۵ ،ناآتاننآرو و -سالمال)فرسودگی تحصیلی  نامۀشپرسنفر(. ابزارهای پژوهش قرار گرفتند )هر گروه هیجده گواه و گروه  یشآزما
سمدت ده ( بود. گروه آزمایش به1۹۷۶ ،گرواتدیلون و ) ستی دو بار آموزش اهفتهای، یقهدقۀ نود جل شیب سه را دریافت کرد؛ اما برای گروه گواه هیچ -ۀ انگیز ستگی به مدر دلب

شد.امداخله سخۀ  SPSSافزار آماری در نرم هاداده تحلیل ی ارائه ن ستقل، تحلیل واریانس با  ،۲۵ن ستفاده از آزمون تی م صورت  ملرر و آزمون تعقیبی بونفرونی گیریاندازهبا ا
 در نظر گرفته شد. ۰٫۰۵ هاآزمونگرفت. سطح معناداری 

( معنادار بود. در متغیر p<۰٫۰۰1زمان )( و اثر متقابل گروه و p<۰٫۰۰1(، اثر اصلی زمان )p=۰٫۰۲۳نتایج نشان داد، در متغیر فرسودگی تحصیلی، اثر اصلی گروه ) ها:یافته
(. همچنین در گروه آزمایش در متغیرهای فرسودگی تحصیلی و p<۰٫۰۰1)، معنادار بود زمان، اثر اصلی زمان و اثر متقابل گروه و گروهی تحصیلی نیز اثر اصلی گانگیازخودب
(؛ اما تفاوت میانگین متغیرهای فرسودگی تحصیلی p<۰٫۰۰1) بود دارامعنپیگیری -آزمونیشپو  آزمونپس-آزمونشیپهای مراحل ی تحصیلی، تفاوت میانگینگانگیازخودب

 (.p ،۰٫۰۷۷=p=۰٫۶۵۳ترتیب دهد )بهنبود که تداوم اثر مداخله را در مرحلۀ پیگیری نشان می دارامعنپیگیری -آزمونپسی در مراحل گانگیازخودبو 
فرسودگی تحصیلی و  جمله ازی شناختروانمشلالت  کاهشدلبستگی به مدرسه بر -شود که بستۀ آموزشی انگیزشیبراسا  نتایج پژوهش نتیجه گرفته می گیری:یجهنت

 آموزان اثربخش است.یگانگی تحصیلی دانشازخودب
 دلبستگی به مدرسه، فرسودگی تحصیلی، ازخودبیگانگی تحصیلی.-انگیزشی ها:یدواژهکل
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۲ 

 مقدمه ۱
دورۀ نوجوانی بخش مهمی از مقطعی انتقالی از مرحلۀ کودکی به 

اولین نهاد رسمی  عنوانبهدر طو  این دوره، مدرسه  بزرگسالی است.
(. در این زمان، مشلالت 1کند )در زندگی نوجوان نقش مهمی ایفا می

آموزان دورۀ دبیرستان وجود دارد و این درخورتوجهی در میان دانش
های آوردن به مداخلهموضوع، مدار  را به توجه بیشتر برای روی

 (.۲) کندمی ضروری ملزم
ی  فشار از استر ،شناختی، ناشیروانسندرمی   1فرسودگی تحصیل
 بین تحصیالت و مطالبات زیاد آموزشگاهی در در مطالعه، پیشرفت

جزئی (. فرسودگی تحصیلی دارای ساختاری سه۳آموزان است )دانش
(. ۴) استعالقگی و ناکارآمدی درسی شامل خستگی هیجانی، بی

 ، فرایندیمنزلۀ عاملی ناپایدارشافلی و هملاران، فرسودگی را به
در  انگیزه و تعهد احساسات، تدریجی کاهش باعث که دانستند
 ینجامدببه طو   سا  چند است مملن شود و این روندآموزان میدانش

آموزان دچار فرسودگی (. کوئینی و جیالی بیان کردند، دانش۵)
های کالسی ندارند و یتفعالای برای شرکت در تحصیلی، انگیزه

نکردن در یر و شرکتتأخی مانند غیبت زیاد، های رفتارویژگی
اغلب برای  هاآندهند. های کالسی گروهی را از خود نشان مییتفعال

معلم و کال  احترامی قائل نیستند و برای عمللرد تحصیلی ضعیف 
 (.۶کنند )یمی تراشبهانهخود 

مدرسه )از دورۀ ابتدایی تا  هایسا  طو در  آموزانبرخی از دانش
 از بیگانگی کنند. این روند،می مدرسه پیدا به منفی نگرش سطه(،متو

ل کند (. شخص ازخودبیگانه تصور می۷شود )معرفی می  ۲تحصی
شود؛ در نتیجه مأیو  ریزی و کنتر  میزندگی او از سوی دیگران طرح

گذارند، کنتر  داشته شود و قادر نیست بر عواملی که بر او اثر میمی
حا ، آنچه دربارۀ ازخودبیگانگی تحصیلی نگرانی (؛ بااین۸باشد )

آن با طیف وسیعی از تجربیات منفی مربوط به  کند، ارتباطایجاد می
آموزان، کمبود سالمت روانی، مدرسه مانند حداقل مشارکت دانش

(. شواهد ۹است )و کاهش پیشرفت تحصیلی  کنندهمختلرفتارهای 
یگانگی تحصیلی اشاره دارد و نه به ازخودبخاص به ساختار چندبُعدی 
 در شدهانجامهای هش(. با مرور پژو1۰شلل و ساختار جهانی آن )

 معلمان، نقش یگانگی تحصیلی،ازخودبینۀ عوامل مؤثر بر زم
 رابطۀ معلم،-آموزرابطۀ دانش یادگیری، هاییتفعالها، کالسیهم

عوامل  عنوانبهکال  و فرهنگ مدرسه،  ترکیب همسا ،-آموزدانش
(. همچنین مشارکت 11) ستاشده  گرفتهانگیزشی و دلبستگی در نظر 

آموزان از گیری، درک دانشیمتصم، هنجارها، فرایندهای آموزانانشد
توان از عوامل یمی اساسی را شناختروانیت نیازهای نها درعدالت و 

 (.1۲شمار آورد )یرگذار بر ازخودبیگانگی بهتأث
یلی از   ۳مدرسهو معلمان، انگیزش به  یآموزششناسان از دید روان

 شودیادگیری و موفقیت تحصیلی محسون مینیازهای اساسی در پیش
رساندن  ای درونی برای به پایان(. انگیزش مدرسه، انگیزه1۳)

ای معین از شایستگی آمیز تکلیفی و دستیابی به هدفی یا درجهموفقیت
 ازناشی را تحصیلی فرسودگی (. پیساریک،1۴در کاری است )

                                                      
1. Academic burnout 
2. Academic alienation 

 بین در را آریانی، انگیزه ( و1۵) انگیزشی دانست مشلالت
قلمداد کرد ها آن روانی برای صفات مهم منبعیعنوان به آموزاندانش

ده و فوالدچنگ به بررسی مد  علّی (. در پژوهشی، فکری نوجه1۶)
ی اواسطهی تحصیلی باتوجه به نقش فرسودگیر ساختار کال  بر تأث
از آن بود که انگیزش درونی، یزش پرداختند. نتایج این تحقیق حاکیانگ
های . از دیگر یافتهاستکنندۀ منفی فرسودگی تحصیلی بینییشپ

های جدید در نظام انگیزشی مدار  بود که یزمملانیری کارگبهتحقیق، 
(. محمودی و 1۷) آموزان شدموجب کاهش فرسودگی تحصیلی دانش

آموزان مقطع دبیرستان شهر قم، به این هملاران در پژوهشی بر دانش
مرور دچار انگیزه به تحصیل بهآموزان بیکه دانشنتیجه دست یافتند 

شوند که این جریان معنایی تحصیلی و ازخودبیگانگی تحصیلی میبی
 (.11شود )تواند به فرسودگی تحصیلی نیز ختم می

منزلۀ فردی انسان به های بسیار اساسیاز سوی دیگر، از ویژگی
است که این مهارت اجتماعی، توانایی در برقراری رابطه با دیگران 

(. دلبستگی در زمان کودکی، 1۸شود )سبب ایجاد دلبستگی در افراد می
 (.1۹تواند به مدرسه منتقل شود )در دورۀ دوم کودکی تا نوجوانی می

آموز با مدرسه و گیری ارتباط دانششلل عنوانبه 4مدرسهدلبستگی به 
بیطالی  زادهمکاظکیهان و  (.۲۰) دیگر عوامل مدرسه تعریف شده است

کنندۀ در پژوهشی افزایش دلبستگی و احسا  تعلق به مدرسه را تضمین
های خرابلارانه یتفعالکاهش بیگانگی تحصیلی، گسست تحصیلی و 

های یژگیو(. در پژوهشی ملیان و کالنتر کوشه به بررسی ۲1دانستند )
ی احسا  تعلق به مدرسه پرداختند و ارتباط آن را با سنجروان
دند ی کربررسآموزان سودگی تحصیلی و انگیزش پیشرفت دانشفر
(. بین مفاهیم دلبستگی به مدرسه و انگیزش به مدرسه ۲۲)

با یلدیگر متفاوت  هاآنباوجود این، مفاهیم  یی وجود دارد؛هاشباهت
که قاضی طباطبایی و هملاران اشاره کردند، مفهوم طورهماناست؛ 

تری است؛ زیرا بر عاطفه )دلبستگی(، دلبستگی به مدرسه مفهوم جامع
که مفهوم یدرحالشناخت )تعهد( و رفتار )مداخله( تمرکز دارد؛ 

(. ۲۳)است یا امیا  متمرکز  انگیزش عمدتًا بر ترجیحات، اشتیاق
کاررفته دهندۀ انگیزش و دلبستگی در بستۀ آموزشی بهمضامین سازمان

فردی باورهای  دهندۀ عواملدر پژوهش حاضر، مضامین سازمان
انگیزشی، اشتیاق به مدرسه، انگیزش تحصیلی، ارتباط با مدرسه و 

جمله مضامین پایۀ مشترک بین ازیت احسا  تعلق به مدرسه بود. درنها
، برانگیختگی شدهادراکانگیزش و دلبستگی به مدرسه خودمختاری 

و یلۀ تحریک بیرونی، ارزیابی فرد از توانایی درونی خود، تالش وسبه
 افراد از آینده، توجه به شدۀادراککوشش فرد برای یادگیری، ارزش 

، توجه به شادی، توجه به تفکر و نگرش مثبت به خود، آموزدانشعالقۀ 
با معلم و دیگران، ادراک فرد از  مؤثردیگران و مدرسه، برقراری ارتباط 

جو مدرسه، تعامل و مشارکت گروهی در کال  و مشارکت و درگیری 
است. از مضامین پایۀ  برنامهفوقهای آموزشی و یتفعالا  در فع

توان به ادراک شخص از توانمندی خود یممختص انگیزش به مدرسه 
در یادگیری، ادراک ارزشمندی تکلیف، تفسیر و ادراک فرد از علل 

یری راهبردهای شناختی و کارگبهموفقیت و شلست، چگونگی 

3. School motivation 
4. Attachment to school 
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۳ 

، مقایسۀ تحصیلی، برانگیختگی شدهادراکفراشناختی، شایستگی 
یدن به هدف و مدیریت اضطران رس دردرونی، دالیل گرایش افراد 

یر گروه تأثمضامین مختص دلبستگی به مدرسه،  ازجملهاشاره کرد. 
از فرایند رفتن به مدرسه و آگاهی از اصو   شدهادراکهمساالن، معنای 

 و قواعد نظم در مدرسه است.
مضامین مشترک و  توأمانباتوجه به آنچه بیان شد، درنظرگرفتن 

، مؤثرتری اثربخشیرمشترک انگیزش و دلبستگی به مدرسه منجربه غ
یی و توان مضاعف در کاهش فرسودگی تحصیلی و افزاهمایجاد 

زاده و ید حلیمتأک، مثا رای بازخودبیگانگی تحصیلی شده است؛ 
کنندۀ بُعد یینتبتواند یمافراد با دیگران، ی ارتباط هامؤلفههملاران بر 

 شمو  یا میزان دخالت اعضا مؤلفۀارتباط در انگیزش تحصیلی و نیز 
باشد عنوان سازۀ انگیزشی های اجتماعی به بُعد اشتیاق بهیتفعالدر 
(. همچنین هیتر و لیبی، شادی را بخشی از مقیا  دلبستگی به ۲۴)

عنوان دۀ جزء هیجانی، جزء اجتماعی بهکننیینتبمدرسه دانستند که 
منزلۀ تالش در موفقیت و برقراری ارتباط با دیگران و جزء شناختی به

پردازش، تعبیر و تفسیر اطالعات به روش خاص در فرد شاد است که 
 (.۲۵نقل از بهگنجد )یمدر مفاهیم انگیزش و دلبستگی 

ش یا دلبستگی به زیادی در مدار  با مشلل نبود انگیز آموزاندانش
 تواند سبب پیامدهای نامطلونیمرو هستند که این امر مدرسه روبه

ی، رفتاری و تحصیلی مانند فرسودگی تحصیلی و شناختروان
ازخودبیگانگی تحصیلی شود. نوآوری پژوهش حاضر، ساخت بستۀ 

و با استراتژی اکتشافی متوالی،  از روش آمیخته آموزشی با استفاده
افزایی مضاعف دو سازۀ انگیزش به مدرسه و و هم فیقتل منظوربه

-سازۀ انگیزشی عنوانبه ای واحد،دلبستگی به مدرسه در قالب سازه
دلبستگی به مدرسه بود؛ همچنین بررسی اثربخشی بستۀ آموزشی 
پژوهش حاضر بر فرسودگی تحصیلی و ازخودبیگانگی تحصیلی 

 گشاید.یمتحصیلی  یهاحوزهای نوین را در یچهدرآموزان، دانش
از فشار مرتبط با امور تحصیلی و نیز تکالیف فرسودگی تحصیلی ناشی

مضاعف است که این امر قدرت سازگاری فرد را با عوامل فشارزای 
آموزان در طی ی از دانشتعداد عالوه،دهد. بهدوران تحصیل کاهش می

رفتارهای آوردن به شوند و این امر روییمیگانگی ازخودبتحصیل دچار 
دنبا  دارد. یر رفتارهای منحرف را بهسا گریزی یامخرن، مدرسه

یی به بررسی عوامل مؤثر در فرسودگی تحصیلی و هاپژوهش
سنجی نیز ی رابطههاپژوهشند. در پرداختیگانگی تحصیلی ازخودب

که نیازهای  روابط بین متغیرها ارزیابی شد؛ اما بستۀ آموزشی جامعی
در نظر بگیرد  توأمانازهای دلبستگی به مدرسه را انگیزشی و نیز نی

خأل پژوهشی، انجام پژوهش حاضر را ضروری کرد؛ بنابراین  عنوانبه
-هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی بستۀ آموزشی انگیزشی

دلبستگی به مدرسه بر کاهش فرسودگی تحصیلی و ازخودبیگانگی 
 زمان بود.و پایداری آن در طو   آموزدانشتحصیلی دختران 

 بررسیروش 2
و  آزمونپسآزمون، یشپآزمایشی با طرح روش پژوهش از نوع نیمه

                                                      
1. Academic Burnout Inventory 
2. Academic Alienation Inventory 

آموزان دختر پایۀ تمامی دانش راآماری  ۀجامعگواه بود.  پیگیری با گروه
در سا  تحصیلی  شهر اصفهان وپرورشآموزشدهم متوسطۀ ناحیۀ سه 

ناحیۀ سه  پس از اخذ مجوز از ادارۀ کل و .تشلیل دادند ۹۹-1۳۹۸
یری گنمونهروش شهر اصفهان، یک مدرسه بهوپرورش آموزش

 های الزم با مدیر مدرسه،یهماهنگدردستر  در نظر گرفته شد. پس از 
نفر با نمرۀ فرسودگی و  ۳۶نفری، تعداد ۳۵از بین افراد چهار کال  

فرسودگی  نامۀارزیابی توسط پرسش) یگانگی تحصیلی بیشترازخودب
(( و مایل ۲۷) ۲نامۀ ازخودبیگانگی تحصیلی( و پرسش۲۶) 1تحصیلی

گواه هیجده نفر( و گروه ) یشآزمابه شرکت در مطالعه، در گروه 
طور تصادفی قرار گرفتند. از هر دو گروه، با استفاده از بههیجده نفر( )

یگانگی ازخودب نامۀپرسش ( و۲۶ فرسودگی تحصیلی ) ٔنامهپرسش
مدت ده ون گرفته شد. سپس گروه آزمایش بهآزمیشپ( ۲۷تحصیلی )

دلبستگی به -ۀ انگیزشیبستی دو بار آموزش اهفتهای، یقهدقۀ نودجلس
ی ارائه امداخلهکه برای گروه گواه هیچ یدرحالمدرسه را دریافت کرد؛ 

انجام  آزمونپسبرای هر دو گروه  ۀ آموزش،دورنشد. پس از پایان 
 حلۀ پیگیری اجرا شد. سه ماه بعد، مر مجدداً گرفت و 
آموزان به این پژوهش عبارت بود از: داشتن نمرۀ های ورود دانشمالک

یگانگی تحصیلی بیشتر؛ هملاری ازخودبفرسودگی تحصیلی و 
آموزان از پژوهش های خروج دانشآموزان با انجام تحقیق. مالکدانش

ۀ آموزشی، جلسآموزان در شامل غیبت بیش از یک جلسۀ دانش
آموزان از شرکت در جلسات آموزشی نکردن و انصراف دانشریهملا

 هاآنای از والدین نامهیترضاآموزان، بود. قبل از انتخان دانش
پژوهش گرفته شد. سپس با آنان و اولیای  درشرکت فرزندشان  منظوربه

های الزم یهماهنگهای تشلیل جلسات یبندزمانمدرسه، برای 
ش، اصو  اخالقی مرتبط مانند صورت گرفت. در این پژوه

، هاآننکردن ابزاری از و استفاده هانامهپرسشبودن نتایج محرمانه
در پژوهش و اختیار خروج از پژوهش  کنندگانشرکترضایت آگاهانۀ 

 رعایت شد.
 کار رفت.ابزارها و برنامۀ مدخلۀ زیر در پژوهش به

آرو -سالمال نامه توسطنامۀ فرسودگی تحصیلی: این پرسشپرسش-
شد  ساخته ۳براسا  مقیا  فرسودگی برگن ۲۰۰۵در سا  ناآتانن و 

(. ۲۶کند )یمکه میزان فرسودگی تحصیلی/شغلی فرد را ارزیابی 
نامۀ فرسودگی تحصیلی دارای پانزده گویه است که سه بُعد پرسش

، ۲سؤاالت ) ینیبدب(، 1۳، 1۰، ۷، ۴، 1خستگی هیجانی )سؤاالت 
را در  (1۵، 1۲، ۹، ۸، ۶، ۳یی )سؤاالت کارا( و 1۴، 11، ۵
تا همیشه  ی از هرگز )صفر(ادرجهنامه در طیفی هفت. پرسشردیگیبرم
نامه صفر )بدون حداقل نمره در این پرسش .شودیمگذاری ( نمره۶)

)فرسودگی تحصیلی زیاد(  ۹۰و حداکثر نمره  (فرسودگی تحصیلی
-یب قابلیت اعتماد این مقیا  در پژوهش سالمالضر (.۲۶است )

ترتیب برای کل مقیا  آرو و ناآتانن، با استفاده از آلفای کرونباخ به
دست به ۰٫۷۲و  ۰٫۷۰، ۰٫۷۲ترتیب مقیا  بهو برای سه خرده ۰٫۷۵
برای  ضریب پایایی این آزمون را بدری گرگری و هملاران، (.۲۶آمد )

 ۰٫۸۴و  ۰٫۷۸، ۰٫۷۷، ۰٫۸۶ترتیب کل مقیا  و سه زیرمقیا  به

3. Bergen's Depression Scale  
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۴ 

همچنین روایی واگرای مقیا  با استفاده از همبستگی  گزارش کردند.
بین مقیا  فرسودگی و مقیا  درگیری تحصیلی محاسبه شد که 

داری امعنها، رابطۀ منفی یا مقبراسا  آن بین دو مقیا  و زیر
ی این هامادهییدی برای تمامی تأنتایج تحلیل عامل  دست آمد.به

آن برازندگی  شاخص( و ۰٫۸۳و  ۰٫۶۷)بین  ۰٫۳۰نامه بیشتر از پرسش
۰٫۰۶۷RMSEA=  ۰٫۹۲۵وCFI= (.۲۸) بود 

 1۹۷۶نامه در سا  ی تحصیلی: این پرسشگانگیازخودبنامۀ پرسش-
ای، سه گویه(. این ابزار هفده۲۷توسط دیلون و گروات ساخته شد )

(، احسا  ناتوانی ۶تا1سؤاالت ) یهنجاریبمقیا  احسا  خرده
( را در طیف 1۷تا1۳( و احسا  انزوا )سؤاالت 1۲تا۷)سؤاالت 
سنجد. یم( ۵درست ) کامالا( تا 1غلط ) کامالا ی از ادرجهپنجلیلرت 

(. ضریب ۲۷است ) ۸۵و حداکثر نمره  1۷نامه حداقل نمره در پرسش
، با استفاده نامه در پژوهش دیلون و گرواتقابلیت اعتماد این پرسش

و برای سه  ۰٫۷۷نامه ترتیب برای کل پرسشاز آلفای کرونباخ به
(. در ۲۷آمد )دست به ۰٫۷۰و  ۰٫۷1، ۰٫۶۹ترتیب مقیا  بهخرده

ترتیب برای کل مقیا  مطالعۀ قالوندی و هملاران، آلفای کرونباخ به
بود که بیانگر پایایی  ۰٫۸1و  ۰٫۸1، ۰٫۷۷، ۰٫۸۶مقیا  و سه خرده

نامه از روش تحلیل عاملی اسب ابزار است. برای روایی پرسشمن
، =۰٫۸۵AGFIهای برازش تأییدی استفاده شد که شاخص

۰٫۸۹GFI= ،۰٫۰۷RMSEA= ،۰٫۹۵ CFI=دهندۀ برازش نشان
 (.۲۹است )نامه مطلون این پرسش

دلبستگی به مدرسه توسط -ی: بستۀ آموزشی انگیزشیامداخلهبرنامۀ -
ضر طی تحقیقات کیفی با تکنیک تحلیل مضامین از محقق مطالعۀ حا

آموزان پایۀ دهم متوسطه ( برای دانش۳۰) 1استرلینگ-رویلرد آتراید
. طبق نظر متخصصان، بستۀ شدیابی اعتبارگروهی تهیه و  صورتبه

ی متوسطۀ او ، دوم هادورهدلبستگی به مدرسه در -آموزشی انگیزشی
شیوۀ کمّی از ارزیابی روایی محتوایی به منظوربهیی بود. اجراو دانشگاه 

استفاده  ۳و شاخص روایی محتوا ۲دو ضریب نسبت روایی محتوایی
منظور بررسی نسبت روایی محتوایی شبلۀ مضامین از نُه (. به۳1شد )

نفر متخصص درخواست شد تا هریک از مضامین را براسا  طیف 
حداقل مقدار  د.بررسی کنن« اصالح»و « مخالف»، «موافق»قسمتی سه

نسبت روایی محتوایی پذیرفتنی برای نُه نفر متخصص براسا  جدو  
بود. شاخص روایی محتوایی کلی قالب مضامین  ۰٫۷۸گیری یمتصم
نفری متشلل از دست آمد. سپس با تشلیل گروه متمرکز پنجبه ۰٫۹۲

و ارائۀ قالب  شناسی تربیتی و حوزۀ تعلیم و تربیتاساتید حوزۀ روان
، هفت دهندهسازمانها از بین مضامین شده، آنامین تدوینمض

وهشت مضمون پایه را برای ساخت و بیست دهندهسازمانمضمون 
 آن از پسدلبستگی به مدرسه انتخان کردند. -بستۀ آموزشی انگیزشی

دلبستگی به مدرسه براسا  مضامین -بستۀ آموزشی انگیزش
ارزیابی شد و ضریب  نظراحبص، توسط ده نفر از اساتید شدهاستخراج
ۀ آموزشی بستبیانگر توافق زیاد ارزیابان بود. خالصه  ۰٫۸۵توافق 

 آمده است. 1دلبستگی به مدرسه در جدو  -انگیزشی

 دلبستگی به مدرسه-ۀ آموزشی انگیزشیبست. خالصۀ 1جدو  
 محتوای آموزشی جلسه

 او 
ی افراد دارای انگیزش و دلبستگی هایژگیومعرفی اعضا، بیان اهداف، بیان ساختار جلسات، تشریح وظایف و تکالیف، بیان قوانین گروه، نوشتن 

 زیاد به مدرسه

 دوم
 ی مطالببندجمعو ارزشمندی تکلیف،  آموز از توانمندی خود و علل موفقیت و شلستتوضیح دربارۀ ادراک دانش

ها سبب بهبود ادراک توانمندی در یادگیری های مثبت معلم و هملالسیهایی که در آن ارزیابی. نوشتن موقعیت1جلسۀ بعد:  دادن تکالیف
 هاگذاری آن. تهیۀ فهرستی از درو  و ارزش۳دهنده دربارۀ موفقیت و شلست خود؛ . مشاهده و تهیۀ گزارش از شخص توضیح۲شود. می

 سوم

درسی،  ریزیاستفادۀ مؤثر از زمان و برنامه کارگیری راهبردهای شناختی، چگونگی به ٔسۀ قبل، ارائۀ اطالعات دربارهمروری بر تکالیف جل
 ی مطالببندجمع

. نوشتن برنامۀ هفتگی با قید ۲های سابق؛ شده با روشهای یادگیری آموختههای روش گزارشی از تفاوت ٔ. تهیه1دادن تکالیف جلسۀ بعد: 
 کنندۀ وقت و تهیۀ گزارش. توجه به رفتارهای تلف۳ت؛ جزئیا

 چهارم

ی بندجمعها، ، خودمختاری و تمایالت درونی و بیرونی در انجام تکالیف و فعالیتمؤثربودنمروری بر تکالیف جلسۀ قبل، بحث دربارۀ احسا  
 مطالب

هایی با واگذاری حق انتخان از سوی . نوشتن موقعیت۲شدن بیشتر؛ همنظور به چالش کشید. ارائۀ راهلارهایی به1دادن تکالیف جلسۀ بعد: 
. مقایسۀ انگیزۀ درونی و انگیزۀ بیرونی در ۴شده و محیط حامی خودمختاری و نوشتن گزارشی کوتاه دربارۀ آن؛ . مقایسۀ محیط کنتر ۳معلم؛ 

 های تحصیلی در مدرسه و تهیۀ گزارشی از آنموقعیت

 پنجم

 برانگیز وآموزان در رسیدن به اهداف، تالش و کوشش فرد در انجام تکالیف چالشتکالیف جلسۀ قبل، بحث دربارۀ دالیل تالش دانش مروری بر
گاهی از اصو  و قواعد نظم در مدرسه، جمع  بندی مطالبآ

. تهیۀ فهرستی از ۳دی و رقابت گروهی؛ . مقایسۀ رقابت فردی، تالش فر۲. مقایسۀ اهداف تسلطی و عمللردی؛ 1دادن تکالیف جلسۀ بعد: 
 منظور ایجاد نظم در کال  و مدرسهراهلارها به

 ششم
آموزان، مروری بر تکالیف جلسۀ قبل، بحث دربارۀ معایب و مزایای مقایسۀ تحصیل، داشتن حس بهتر به خود و ایجاد افق زمانی در دانش

 بندی مطالبجمع

                                                      
1. Attride-Stirling's approach 

2. Content validity ratio (CVR) 
3. Content validity index (CVI) 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jd

is
ab

ils
tu

d.
or

g 
on

 2
02

3-
05

-2
3 

] 

                             5 / 11

https://jdisabilstud.org/article-1-2059-fa.html


۵ 

نفر از دوستان یا خانواده و تهیۀ گزارشی از  . تهیۀ فهرستی از مشلالت چند۲رقابت مستقیم و غیرمستقیم؛  . مقایسۀ1دادن تکالیف جلسۀ بعد: 
 مدت و بلندمدتمدت، میان. تهیۀ فهرستی از اهداف کوتاه۳منطقی؛  هایحلهای فکری محتمل و راهدام

 هفتم
 بندی مطالبچگونگی ایجاد محیطی شاد در مدرسه، جمع امتحان و اضطران بحث دربارۀ ایجاد عالقه، تعدیل مروری بر تکالیف جلسۀ قبل،
. ۳های کاهش اضطران و اجرا در جلسۀ بعد؛ . تمرین یلی از فن۲. تهیۀ فهرستی از عالیق شخصی و موقعیتی؛ 1دادن تکالیف جلسۀ بعد: 

 نوشتن پیشنهادهایی برای بهبود عوامل آموزشی و فیزیلی در مدرسه

 هشتم

های بحث دربارۀ احساسات و افکار مثبت و منفی، دالیل رفتن به مدرسه، اهمیت مشارکت گروهی و انواع فعالیت ری بر تکالیف جلسۀ قبل،مرو
 بندی مطالببرنامه، جمعفوق

. ۲ر خود و دیگری؛ نظهای مجزا و با درنظرگرفتن اختالف. نوشتن ارتباط افکار دو طرف باتوجه به اصل واقعیت1دادن تکالیف جلسۀ بعد: 
 نوشتن دالیل رفتن به مدرسه از دیدگاه چند نفر از دوستان

 نهم

ها در مواقع ضروری، ادراکات بودن حمایتآموز از دستر های دانشبحث دربارۀ توانایی برقراری رابطه، ارزیابی مروری بر تکالیف جلسۀ قبل،
 بندی مطالبچگونگی مقابله با فشار دربرابر آنان، جمعاعضا از جو مدرسه و نحوۀ ارتباط فرد با همساالن و 

دادن و . نوشتن نظر و احسا  خود دربارۀ کمک۲بهتر کال ؛  منظور ادارۀ هرچه. تهیۀ فهرستی از راهلارها به1دادن تکالیف جلسۀ بعد:
 تن تجارن خود هنگام مواجهه با فشار همسا . نوش۴. نوشتن راهلاری برای دوستی با احسا  منفی به مدرسه؛ ۳گرفتن از دیگران؛ کمک

 شدهای از تمام مطالب آموختهتکرار و مرور تکالیف جلسۀ قبل و بحث دربارۀ خالصه دهم

، در سطح آمار ۲۵نسخۀ  SPSS افزارنرمکمک به هادادهبرای تحلیل 
ی میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار هاشاخصتوصیفی از 
از روش تحلیل واریانس با  هامفروضهتأییدشدن  شرطبهاستنباطی، 

 گیری ملرر و آزمون بونفرونی استفاده شد. همچنین از آزمون تیاندازه
مستقل برای مقایسۀ سن دو گروه استفاده شد. سطح معناداری 

 بود. ۰٫۰۵ها کمتر از آزمون

 هایافته ۳

ترتیب پژوهش میانگین و انحراف معیار سن اعضای نمونه، بهاین  در
سا   1۶٫1±۰٫۸سا  و برای گروه گواه  1۶٫۳±۰٫۹ یشآزمای گروه برا

بود. براسا  آزمون تی مستقل، بین سن دو گروه تفاوت معناداری 
(. میانگین و انحراف معیار متغیرهای p>۰٫۰۵مشاهده نشد )

انگی تحصیلی گروه آزمایش و گروه یگازخودبفرسودگی تحصیلی و 
 است. شده ارائه ۲ۀ آزمون، مطابق جدو  مرحلگواه، در سه 

در  (۲ریغتم) ی تحصیلیگانگیازخودبو  (1ریغتم)و پیگیری نمرات فرسودگی  آزمونپس، آزمونشیپ. میانگین و انحراف معیار نمرات ۲جدو  
 آزمایش و گروه گواه گروه

 گروه متغیر
 آزمون پیش

t 
مقدار 
 احتما 

 پس آزمون
t p 

 پیگیری
t p میانگین 

انحراف 
 میانگین معیار

انحراف 
 میانگین معیار

انحراف 
 معیار

1 
 <۰٫۰۰1 -۶٫۲۵ ۷٫1۳ 1۸٫۶1 <۰٫۰۰1 -۶٫۲۷ ۸٫1۵ 1۵٫۸۸ ۰٫۵۵۹ 1٫1۴ 1۳٫۹۸ ۴۲٫۳۳ آزمایش 
   ۵٫۶۵ ۴1٫۲۸   ۵٫۹۹ ۴۰٫۶1   ۶٫۶۸ ۴1٫۹۴ گواه 

۲ 
 <۰٫۰۰1 -۹٫۸۲ ۵٫۷۴ ۲۸٫۲۸ <۰٫۰۰1 -1۰٫۰۰ ۶٫۲۷ ۲۷٫۲۲ ۰٫۶۳۴ ۰٫۴۸ 1۰٫11 ۵۲٫۹۴ آزمایش 
   ۷٫۵۶ ۵۰٫۲۷   ۷٫۵۶ ۵۰٫۲۷   11٫۳۸ ۵1٫۲۲ گواه 

یگانگی ازخودب، در هر دو متغیر فرسودگی تحصیلی و ۲براسا  جدو  
آزمون یشپتحصیلی تفاوت بین گروه آزمایش و گروه گواه در مرحلۀ 

(؛ اما در مراحل p ،۰٫۶۳۴=p=۰٫۵۵۹ترتیب معنادار نبود )به
(. قبل از p<۰٫۰۰1دار شد )و پیگیری تفاوت دو گروه معناآزمون پس

منظور رعایت گیری ملرر، بهانجام تحلیل واریانس با اندازه
بودن، آزمون ها، برای آزمودن فرض نرما فرضپیش

کار رفت که فرض نرمالیتی نمرات در اسمیرنوف بهکولموگروف
در هر سه متغیرهای فرسودگی تحصیلی و ازخودبیگانگی تحصیلی 

(. پس از <۰٫۰۵pو پیگیری رد نشد ) آزمونپس آزمون،یشپمرحلۀ 
ماچلی نشان داد که این آزمون نیز برای  نتایج آزمون کرویت بررسی،

( و ازخودبیگانگی تحصیلی =۰٫1۳۷p) یلیتحصمتغیرهای فرسودگی 
(۰٫۰۸۷p= معنادار نبود؛ بنابراین مفروضۀ کرویت و )ی ماتریس همسان

 نشد.  کوواریانس رد-واریانس
یری ملرر در سه مرحلۀ گاندازهنتایج تحلیل واریانس با  ۳در جدو  

 است. شده ارائهی برای متغیرهای وابستۀ پژوهش ریگاندازه
، در متغیر فرسودگی تحصیلی، اثر اصلی گروه ۳مطابق جدو  

(۰٫۰۲۳=p( اثر اصلی زمان ،)۰٫۰۰1>p و اثر متقابل گروه و ) زمان
(۰٫۰۰1>pبه ،) .نتایج، اندازۀ اثر  براسا لحاظ آماری معنادار بود

درصد از تغییرات متغیر فرسودگی تحصیلی  1۴٫۴گروه نشان داد، 
از درصد از تغییرات ناشی ۷۰٫۳ی، کل طوربهاز تغییرات گروهی ناشی

درصد از  ۷۷٫۶کلی و  صورتبهاثر زمان یا تأثیر مراحل پژوهش 
از اثر متقابل زمان و گروه بوده حصیلی، ناشیتغییرات متغیر فرسودگی ت

درصد تغییرات در متغیر فرسودگی  ۷۷٫۶ گرید عبارت بهاست. 
 تحصیلی در دو گروه و سه مرحلۀ پژوهش ایجاد شد. 

ی تحصیلی مشخص کرد، اثر گانگیازخودبهمچنین نتایج در متغیر 
لحاظ سه به، هر زمان، اثر اصلی زمان و اثر متقابل گروه و گروهاصلی 

، اندازۀ اثر گروه نشان داد، عالوه(. بهp<۰٫۰۰1)آماری معنادار بود 
از ی تحصیلی ناشیگانگیازخودبدرصد از تغییرات متغیر  ۵۶٫۲
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۶ 

از اثر زمان یا تأثیر درصد از تغییرات ناشی ۶۰٫۶تغییرات گروهی، 
از اثر متقابل زمان و درصد از تغییرات، ناشی ۵۷٫1مراحل پژوهش و 
درصد تغییرات در متغیر مذکور  ۵۷٫1 گرید عبارت بهگروه بوده است. 

 در دو گروه و سه مرحلۀ پژوهش ایجاد شد. 
منظور مقایسۀ مراحل پژوهش در دو نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی به

 ه است.شد ارائه ۴گروه در جدو  

 وابستۀ پژوهشی برای متغیرهای ریگاندازهی ملرر در سه مرحلۀ ریگاندازه. نتایج تحلیل واریانس با ۳جدو  
 توان آماری اندازۀ اثر مقدار احتما  F منبع تغییرات متغیر وابسته

فرسودگی 
 تحصیلی

 ۰٫۷۵۸ ۰٫1۴۴ ۰٫۰۲۳ ۵٫۶۹ اثر گروه
 1٫۰۰۰ ۰٫۷۰۳ <۰٫۰۰1 ۸۰٫۵۷ اثر زمان

 1٫۰۰۰ ۰٫۷۷۶ <۰٫۰۰1 11۷٫۷۷ اثر متقابل گروه با زمان

ازخودبیگانگی 
 تحصیلی

 1٫۰۰۰ ۰٫۵۶۲ <۰٫۰۰1 ۴۳٫۲۲ اثر گروه
 1٫۰۰۰ ۰٫۶۰۶ <۰٫۰۰1 ۵۲٫۲۶ اثر زمان

 1٫۰۰۰ ۰٫۵۷1 <۰٫۰۰1 ۴۴٫۹۹ اثر متقابل گروه با زمان

 تفکیک متغیرهای وابستهمنظور مقایسۀ مراحل پژوهش در دو گروه بهبه. آزمون تعقیبی بونفرونی ۴جدو  
 پیگیری-آزمونپس پیگیری-آزمونپیش آزمونپس-آزمونپیش مراحل

 هایانگینمتفاوت  گروه متغیر
مقدار 
 احتما 

تفاوت 
 هایانگینم

مقدار 
 احتما 

تفاوت 
 هایانگینم

مقدار 
 احتما 

 فرسودگی تحصیلی
 ۰٫۶۵۳ -۲٫۷۲ <۰٫۰۰1 ۲۳٫۷۲ <۰٫۰۰1 ۲۶٫۴۴ آزمایش
 ۰٫۷۵۲ 1٫۲۲ ۰٫۳۴۴ -۳٫11 ۰٫۸۶۳ -1٫۸۸ گواه

 ازخودبیگانگی تحصیلی
 ۰٫۰۷۷ -1٫۰۶ <۰٫۰۰1 ۲۴٫۶۷ <۰٫۰۰1 ۲۵٫۷۲ آزمایش
 ۰٫۹۹۸ ۰٫۰۰1 ۰٫۹۹۵ ۰٫۹۴۴ ۰٫۹۹۵ ۰٫۹۴۴ گواه

، در گروه آزمایش در هر دو متغیر فرسودگی ۴باتوجه به نتایج جدو  
های مراحل ی تحصیلی، تفاوت میانگینگانگیازخودبتحصیلی و 

 بود دارامعنپیگیری -آزمونیشپو  آزمونپس-آزمونشیپ
(۰٫۰۰1>p ؛ اما تفاوت میانگین متغیرهای فرسودگی تحصیلی و)

ترتیب نبود )به دارامعنپیگیری -آزمونپسی در مراحل گانگیازخودب
۰٫۶۵۳=p ،۰٫۰۷۷=p این نتایج مشخص کرد، هر دو متغیر در گروه .)

، کاهش آزمونشیپ پیگیری درمقایسه با-آزمونپسآزمایش در مراحل 
معنادار نشان دادند؛ اما در مرحلۀ پیگیری تغییرات درمقایسه با 

در مرحلۀ پیگیری نشان  نبود که تداوم اثر مداخله را دارامعن آزمونپس
عالوه، نتایج نشان داد که در هر دو متغیر فرسودگی دهد. بهمی

ی تحصیلی در گروه گواه بین مراحل گانگیازخودبتحصیلی و 
( و نیز p ،۰٫۹۹۵=p=۰٫۸۶۳ترتیب )به آزمونپس-آزمونشیپ

 دارامعن( تفاوت p ،۰٫۹۹۵=p=۰٫۳۴۴ترتیب پیگیری )به-آزمونپیش
 نبود. 

تفکیک دو متغیر وابسته به پژوهشدر مراحل  هاگروهتغییرات نمرات 
 است. شده ارائه ۲و  1در نمودارهای 

 
 . نمودار مقایسۀ نمرات فرسودگی تحصیلی در دو گروه در سه مرحلۀ پژوهش1 نمودار
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۷ 

 
 ی تحصیلی در دو گروه در سه مرحلۀ پژوهشگانگیازخودبرات . نمودار مقایسۀ نم۲ نمودار

 بحث 4
دلبستگی به -آموزشی انگیزشی ۀبستیر تأثپژوهش حاضر با هدف 

آموزان یگانگی تحصیلی دانشازخودبمدرسه بر کاهش فرسودگی و 
دختر پایۀ دهم متوسطه در شهر اصفهان انجام شد. اولین یافتۀ پژوهش 

معناداری  طوربهدلبستگی به مدرسه -نشان داد، آموزش بستۀ انگیزشی
ینۀ یافتۀ زم در آموزان شد.موجب کاهش فرسودگی تحصیلی دانش

اکه محقق در پژوهش حاضر با مطالعات پیشین تاآنج آمدهدستبه
تلفیقی هر دو سازۀ انگیزش و  صورتبهبررسی کرد، پژوهشی که 

دلبستگی را باهم در نظر گرفته باشد و نیز مطالعاتی که به ارزیابی 
بر اما با بررسی مطالعات مبتنی؛ اثربخشی پرداخته باشد، یافت نشد

( ۲۲) کوشهشده با پژوهش ملیان و کالنتر یانبرویلرد علیتی، نتیجۀ 
های وست. ملیان و کالنتر کوشه در پژوهشی به بررسی ویژگیهمس
نامۀ احسا  تعلق به مدرسه و ارتباط آن با فرسودگی سنجی پرسشروان

 هاآنآموزان شهر تهران پرداختند. تحصیلی و انگیزش پیشرفت دانش
در این پژوهش نتیجه گرفتند که میان احسا  تعلق به مدرسه و 

داری وجود داشت. همچنین ی منفی و معنافرسودگی تحصیلی همبستگ
بین انگیزش تحصیلی و فرسودگی تحصیلی همبستگی منفی و 

 (. ۲۲) داری مشاهده شدمعنا
 عوامل از توان گفت، انگیزش یلییمدر تبیین این یافتۀ پژوهش حاضر 

تحصیلی تأثیر معناداری دارد.  فرسودگی چرخۀ بر است که شخصی
 اندازۀبه احتماالا انگیزه باشد، یبعالقه و یبای که به در  یادگیرنده

 خود به افزایش نوبۀبهنداشتن کند و این تالشینمکافی تالش 
توان یمیین دیگری که تب (.1۶فرسودگی تحصیلی منجر خواهد شد )

آموزان به مدرسه به آن اشاره کرد، نقش حفاظتی احسا  تعلق دانش
اختی است. عواملی مانند قوانین شندر کاهش رفتارها و مشلالت روان

آموزان و معلمان، ایجاد روابط شده توسط دانشیینتعانضباطی 
، محیط شدهادراکفردی با معلمان و همساالن، حمایت اجتماعی بین

های یتفعالعاطفی موجود در مدرسه، شرکت در فیزیلی و جو روانی
ۀ شخصیت در جانبهمهبرای رشد  هافرصتبودن و فراهم برنامهفوق

تواند از بروز فرسودگی تحصیلی یمقالب احسا  تعلق به مدرسه 
یرگذار بر تأثی هامؤلفه(. باتوجه به آنچه بیان شد، ۲۲)کند جلوگیری 

فرسودگی و ازخودبیگانگی تحصیلی محدود بوده و تنها بخشی از 
که یدرصورتست؛ ا گرفتهمضامین سازۀ انگیزش یا دلبستگی را در نظر 

پژوهش حاضر، با درنظرگرفتن تمام ابعاد فرسودگی تحصیلی، به در 
ی مشترک و غیرمشترک انگیزش و دلبستگی به هامؤلفهتلفیقی از 
 وجودبا. شداثربخشی بر فرسودگی تحصیلی توجه  منظوربهمدرسه 

موجود در مطالعات پیشین را  خأل، پژوهش حاضر توانست ینا
یاز به بررسی بیشتر در این زمینه تاحدودی جبران کند؛ ولی همچنان ن

 شود.احسا  می
-بر انگیزشییافتۀ دیگر پژوهش حاضر نشان داد، آموزش مبتنی

معناداری موجب کاهش ازخودبیگانگی  طوربهدلبستگی به مدرسه 
های مطالعات آموزان شد. نتایج پژوهش حاضر با یافتهتحصیلی دانش

(، ۲1)بیطالی  ادهزکاظم( و کیهان و 11)محمودی و هملاران 
همسوست. محمودی و هملاران در پژوهشی دریافتند، نیازهای 

داری بر یر منفی و معناتأثی اساسی در سطح فردی شناختروان
معلم -آموزیگانگی تحصیلی دارد. همچنین رابطۀ مثبت دانشازخودب

آموزان قلمداد یگانگی تحصیلی دانشازخودبتواند عاملی در کاهش یم
یابد و یش میافزاآموزان ی که انگیزش به تحصیل دانشاگونهبهشود؛ 

آموزان و نیز به کاهش درنهایت به کاهش ازخودبیگانگی تحصیلی دانش
 (. 11شود )ختم می هاآنفرسودگی تحصیلی 

توان گفت که انگیزش، کلید ارتباط یمدر تبیین یافتۀ پژوهش حاضر 
 استدرگیر در امر تحصیل یگانگی تحصیلی با سایر متغیرهای ازخودب

احسا  بیگانگی از  (.11و از این لحاظ اهمیت فراوانی دارد )
مدرسه ی علمی هاجنبهها و معلمان( و یکالس)هم یاجتماعی هاجنبه
آید. در یمشمار ی شناختی و عاطفی بههامؤلفه ازجملهیادگیری( )

آموزان مملن است بیگانگی وجود دارد، دانش عمدتاً ی که امدرسه
از جنبه یا  احتماالا ی از مدرسه بیگانه شوند؛ اما فراتر از آن، کل طوربه

ها بیگانه یکالسهمی خاص مدرسه مانند یادگیری، معلمان و هاحوزه
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ها و کارکنان مدرسه یکالسهمآموزان با رود دانشیمشوند. انتظار یم
های کال  و مدرسه فعالیت یتفعالبرقرار کنند و در ی ادوستانهروابط 

توان اشاره یم(. تبیین دیگری که 1۰)جدی و معناداری داشته باشند 
کرد این است که علت اصلی ازخودبیگانگی تحصیلی مربوط به 

ی محیطی هافرصتآموزان و وجودنداشتن تطابق بین نیازهای دانش
ان، فرهنگ مدرسه و آموزاست. این رویلرد نقش تعامل دانش

کنندۀ یینخودتعبراین، تئوری کند. عالوههای مدرسه را برجسته مییوهش
یی برای هافرصتهای تدریس و یوهشید کرده است، تأک 1ریان و دسی

آموزان در مدرسه، کال  یا سطح آموزشی با مشارکت دانش
کند ی، به کاهش بیگانگی کمک مآموزدانشدرنظرگرفتن انگیزه و عالقۀ 

بیطالی نیز در پژوهش خود به این  زادهکاظم(. کیهان و 1۲به نقل از )
نکته اشاره کردند که هرچه دلبستگی و احسا  تعلق فرد به همساالن، 
معلم و مدرسه افزایش یابد، احتما  بروز گسست، انزوا و بیگانگی 

میزان کمتری، آموزان بهشود و دانشتحصیلی با محیط مدرسه کم می
(. ۲1داشت )های خرابلارانه را خواهند یتفعالتما  درگیری در اح

 هایافته از توان گفت، بسیارییم آمدهدستبههمچنین در تبیین نتیجۀ 
 معلمان، نقش یگانگی تحصیلی را مانندازخودب کنندۀتعیین عوامل نقش
 ،مثا  رایبکنند؛ برجسته می یادگیری، هاییتفعالو  هاکالسیهم

 و آموزش روند از نداشتنرضایت دهدمی نشان که دارد وجود شواهدی
 ،(با جامعه )مطابقت جامعه اهداف با نبودنموافق و یادگیری
یگانگی ازخودب تواندشود، میمی انجام مدار  در کهطورهمان

 از آموزاندانش محرومیت همچنین، .کند تحصیلی را تحریک
 بیگانگی منجربه مملن است مدرسه فرایندهای و قوانیندادن شلل

 هدایت دیگران توسط هاآن تحصیلی زندگی زیرا تحصیلی شود؛
 در فعالیت مشارکت برای آموزاندانش ی بهدهفرصت شود. فقدانمی
 ندارند عادت که شودمی آموزانیدانش در وابستگی و انفعا  باعث نیز
کنند  دنبا  را خود اهداف و عالیق و کنند کار خودمحور ایشیوهبه
باتوجه به آنچه بیان شد، ازخودبیگانگی تحصیلی سه حوزۀ  (.1۲)

شود. ازخودبیگانگی دارای یمیادگیری، عاطفی و شناختی را شامل 
یید تأهاچر و هادجر، این نتیجه را  مثا  رایبماهیتی چندبُعدی است؛ 

مدهای و بر پیاها سازهعالوه بر ارتباط بیگانگی با سایر کردند و به
 (. ۷ند )ید داشتتأکشناختی روان

ی هاحوزهتنها به برخی از  شدهانجامهای یبررسدر مطالعات پیشین، 
بنابراین باتوجه به اینکه مدرسه ؛ ستا پرداختهمربوط به ازخودبیگانگی 

رود که برای شمار میبه نخستین جامعۀ کالبدی، اجتماعی و فرهنگی
شود، فراد سالم و کارآمد بر آن تأکید میایت جانبۀ افراد و تربرشد همه

آموزانی روزتر آموزشی در خلق دانشی مؤثرتر و بههاروشالزم است 
کار رود. این امر موجب مند و موفق بهیزه، عالقهباانگخودانگیخته، 

در مدرسه، خانواده و  هاآنرفع مشلالت و نیازهای  تعدیل و
یزی آموزشی ربرنامهتوان با یمبنابراین ؛ شودیمجامعه  صخصوهب

 دلبستگی به مدرسه از تبعات فرسودگی تحصیلی و-بر انگیزشیمبتنی
 آموزان کاست.یگانگی تحصیلی دانشازخودب

همراه داشت. هایی بهیتمحدوداین پژوهش مانند هر تحقیق دیگری 
 یمتعمنداشتن سنی و جنسی اعضای نمونه مملن است پراکنش

                                                      
1. Ryan & Deci  

شود یمبنابراین پیشنهاد ؛ ا با محدودیت مواجه کندهای پژوهش ریافته
ی تحصیلی دیگر، با درنظرگرفتن متغیر هادورهیی در هاپژوهش
 پسرها( تکرار شود. ) یتجنس

دلبستگی -پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی بستۀ آموزشی انگیزشی
یگانگی تحصیلی پرداخت و ازخودببه مدرسه بر فرسودگی تحصیلی و 

مشخص کرد، عناصر سازندۀ بستۀ آموزشی بر کاهش فرسودگی 
آموزان تأثیر دارد. بستۀ تحصیلی و ازخودبیگانگی تحصیلی دانش

وهشت مضمون پایه دلبستگی به مدرسه از بیست-آموزشی انگیزشی
دهنده تشلیل شد. این مضامین در مستخرج از هفت مضمون سازمان

سنجی بین انگیزش و دلبستگی به مدرسه با ابطهی رهاپژوهش
فرسودگی تحصیلی و ازخودبیگانگی تحصیلی، رابطه را نشان دادند. 
در پژوهش تجربی حاضر نیز عناصر سازندۀ بستۀ آموزشی در قالب 

و  مدتکوتاه صورتبهحتی  هانگرشمحتوایی آموزشی، توانست در 
یگانگی تحصیلی ازخودب پایدار، تغییراتی را در فرسودگی تحصیلی و

 ایجاد کند. 
یری اجتماعی وارد مدرسه پذجامعهیی از هابخش عنوانبهآموزان دانش

شوند و باید هنجارها و قوانین مدرسه را بپذیرند و با عوامل مدرسه یم
شود در حوزۀ مراکز مشاورۀ یمرو پیشنهاد ازاینتعامل داشته باشند؛ 

یی که هاآموزش، این بستۀ آموزشی در کنار وپرورشآموزشمرتبط با 
کنند، یمهای هوشی دریافت یتظرفی سازفعا آموزان برای دانش

ارائه شود؛ همچنین انتظار داشت که در  هاآنیز به انگرغبت صورتبه
احسا  تعلق و دلبستگی به سیستم آموزشی مدرسه محفوظ  ،بلندمدت

میزان  به کال  و مدرسه،ی مثبت هانگرشدلیل ایجاد بماند و به
یگانگی تحصیلی در آینده در بین ازخودبفرسودگی تحصیلی و 

ی جابهعالوه بهکنندۀ این آموزش به حداقل برسد؛ دریافت آموزاندانش
های بیرونی یا ابزارهای یزشانگ عوامل واسطۀبهآموزان آنکه دانش

یت درنهاشوند که این خود  وحشتتحمیلی دچار رعب و 
ی را در پی شناختروانی بلندمدت و پیامدهای مخرن هاطراناض

 با العمرمادامفراگیری  عنوانبهآموزان توان انتظار داشت دانشیمدارد، 
شود یمو انگیزۀ زیاد به تحصیل ادامه دهند. همچنین پیشنهاد  عالقه

های دلبستگی به مدرسه در قالب برنامه-عناصر آموزشی انگیزشی
 به والدین و معلمان آموزش داده شود.برنامه فوق

 گیرییجهنت ۵
-شود که بستۀ آموزشی انگیزشیبراسا  نتایج پژوهش نتیجه گرفته می

فرسودگی  ازجملهی شناختروانمشلالت  کاهشدلبستگی به مدرسه بر 
آموزان اثربخش است؛ یگانگی تحصیلی دانشازخودبتحصیلی و 

ی را در نظام اتازهپیش رو و  یهاافقهای این پژوهش، رو یافتهازاین
های بیشتری در این زمینه الزم یابیارزکند و نمایان می وپرورشآموزش

 برانگیز است.تأملو 

 قدردانی و تشکر 6
این پژوهش صمیمانه تشلر و قدردانی  کنندگانشرکتاز تمامی 

 .شودیم
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۹ 

 هابیانیه 7
 کنندگاننامه از شرکتتأییدیۀ اخالقی و رضایت

این مقاله برگرفته از رسالۀ دکترا از دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان 
و تأییدیۀ کمیتۀ  ۲۳۸۲۰۷۰۲۹۵۲۰۰1)خوراسگان( است که با کد 

پزشلی از سوی دبیرخانۀ کمیتۀ های زیستاخالقی در پژوهش
به  IR.IAU.KHUISF.REC.1398.047دانشگاهی اخالق با شمارۀ 
شده از اجرای این پژوهش بر گروه مطالعه تأیید رسید. همچنین مجوز

صادر  ۴۵۳۷۲۳وپرورش استان اصفهان با شماره نامۀ ادارۀ کل آموزش
منظور شرکت فرزندشان آموزان بهای از والدین دانشنامهشد. رضایت

در پژوهش گرفته شد. در این پژوهش، اصو  اخالقی مرتبط مانند 
ها، نکردن ابزاری از آنتفادهها و اسنامهبودن نتایج پرسشمحرمانه

کنندگان در پژوهش و اختیار خروج از پژوهش رضایت آگاهانۀ شرکت
 رعایت شد.

 برای انتشار رضایت
 این امر غیرقابل اجرا است.
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