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Abstract 
Academic burnout is one of the major challenges of education that can be affected by 
academic unwillingness and test anxiety. The purpose of study was to investigate the 
relationship between academic unwillingness and test anxiety with student's academic 
burnout. This is a descriptive -correlation study. Samples were 300 students, that selected by 
stratified sampling. To collect data, academic unwillingness questionnaire, test anxiety 
questionnaire and academic burnout questionnaire were applied. Eventually, data were 
analyzed using the Pearson correlation coefficient and the stepwise multiple regression 
analysis. There is a positive and meaningful relationship between academic unwillingness 
with academic burnout. Based on the results of regression, task characteristics, effort beliefs, 
and the value of tasks and efforts (as components of academic unwillingness) have been able 
to predict of academic burnout changes. Other findings showed that there is a positive and 
meaningful relationship between test anxieties with academic burnout. Based on the results 
of regression, tension and social humiliation (as components of test anxiety) have been able 
to predict of academic burnout changes. Considering the positive and significant relationship 
between academic unwillingness and test anxiety with students' academic burnout it is 
recommended to the top administrators of the university with the help of counselors and 
psychologists, design and hold workshops to reduce students' academic unwillingness, test 
anxiety, and academic burnout. 
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متحان با فرسودگی تحصیلی عالقگی تحصیلی و اضطراب ارابطة بی

 دانشجویان دانشگاه فرهنگیان 

 2زاییناصر ناستی، 1زهرا دهانینازنین

 ، زاهدان، ایراندانشگاه سیستان و بلوچستان، مدیریت آموزشی دانشجوی کارشناسی ارشد .1

 گاه سیستان و بلوچستان،دانششناسی، علوم تربیتی و روان ةدانشکد ریزی آموزشی،گروه مدیریت و برنامه ،دانشیار .2

  زاهدان، ایران

 (01/11/1399؛ تاریخ پذیرش: 04/08/1398)تاریخ دریافت: 

 چکیده

عالقگی تحصیلی و اضطراب امتحان قرار بگیرد. تواند تحت تأثیر بیمی فرسودگی تحصیلی است که تحصیلی ةهای عمدیکی از چالش
 -روش پژوهش توصیفی لی و اضطراب امتحان با فرسودگی تحصیلی دانشجویان بود.عالقگی تحصیبی ةهدف پژوهش تعیین رابطبنابراین، 

ای طبقهتصادفی  گیرینمونه ة. به شیونفر( 1358) دانشجویان دانشگاه فرهنگیان زاهدان بودند ةکلی پژوهش آماری ةجامع بود. همبستگی
مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تحلیل  فرسودگی تحصیلی و اضطراب امتحان ،عالقگی تحصیلیبیة دانشجو از طریق سه پرسشنام 300
عالقگی تحصیلی و فرسودگی بین بیها نشان داد یافتهها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد. داده

های تکلیف، باورهای های ویژگیلفهؤم ،نتایج رگرسیون نیز نشان داد به ترتیب رد.مثبت و معنادار وجود دا ةتحصیلی دانشجویان رابط
بینی کنند. دیگر یافته نشان اند تغییرات فرسودگی تحصیلی دانشجویان را پیشاند و توانستهتالش و ارزش تکالیف و تالش وارد مدل شده

 ،یز نشان داد به ترتیبمثبت و معنادار وجود دارد. نتایج رگرسیون ن ةداد بین اضطراب امتحان و فرسودگی تحصیلی دانشجویان رابط
با توجه به بینی کنند. اند تغییرات فرسودگی تحصیلی دانشجویان را پیشاند و توانستهوارد مدل شده اجتماعی های تنیدگی و تحقیرلفهؤم

شود نهاد میعالقگی تحصیلی و اضطراب امتحان با فرسودگی تحصیلی دانشجویان به مدیران عالی دانشگاه پیشرابطة مثبت و معنادار بی
عالقگی تحصیلی، اضطراب امتحان و فرسودگی تحصیلی های آموزشی را برای کاهش بیشناسان کارگاهکه با کمک مشاوران و روان

 .دانشجویان طراحی و برگزار کنند

 عالقگی تحصیلی، دانشجویان، فرسودگی تحصیلی. اضطراب امتحان، بی واژگان کلیدی:

                                                           
 رایانامه:مسئول سندةینو ، n_nastie1354@ped.usb.ac.ir 

عالقگی رابطة بی»دانشگاه سیستان و بلوچستان با عنوان مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی 
 است.« تحصیلی و اضطراب امتحان با فرسودگی تحصیلی
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 مقدمه

 ،تحصیل )خستگی( الزامات و تقاضاها خاطر به دانشجویان خستگی احساس به 1تحصیلی فرسودگی

 درسی مطالب به حساسیت نسبت عدم و درسی تکالیف عالقگی بهبی و بدبینانه نگرش و حس رشد

 پیشرفت احساس یک دانشجو، به عنوان شایستگی عدم احساس به نیز و بدبینی( و عالقگی)بی

(. 2007، 2چام و گان ژانگ،)اشاره دارد  پایین( کارآمدیلی )تحصی و درسی امور در ضعیف شخصی

 دروس، تمایل به عدم مانند عالئمی معموالً کنندمی تجربه تحصیلی را فرسودگی که فراگیرانی

 معنابودنبی کالسی، احساس هایدر فعالیت مشارکت عدم درس، کالس در مداوم حضور در ناتوانی

دهند که نتیجة آن افت تحصیلی خواهد می بروز را دروس یادگیری در ناتوانی و کالسی هایفعالیت

پ دارد دارای تحصیل زمان در که منفی آثار بر عالوه (. فرسودگی1392قلیزاده،  و افروز بود )میکائلی،

 تحصیل در طی که دانشجویانی دهدهست به طوری که نتایج نشان می نیز دیگری بلندمدت تأثیرات

 انجام هایپژوهش نتایج از بوده، مسلط شغلی به وظایف کمتر آینده در دشونمی فرسودگی دچار

دارند  اشتغال از بعد خدمت باالتری ترك به تمایل و کنندمی استفاده کمتر شغلی در حیطة شده

عوامل آموزشی توان به (. از عوامل مؤثر بر فرسودگی تحصیلی می2012، 3)رودمن و گوستاوسون

 و امیری، بهرامی) تحصیلی آوریادراك از محیط یادگیری و تاب(، 1397، زمانی و تشیآپور)

پیشرفت  (، انگیزة2011، 4تحصیلی )منکه مقطع تحصیلی، جنسیت، میانگین سن، (،1396، عبداللهی

ره کرد. اشا (2009، 6آرو، ساوولینن و هلوپنین -خودکارآمدی پایین )سالمال و (، تنش2011، 5)مونتا

 مشارکت در کالس و تکالیف درسی، عدم ی فرسودگی تحصیلی از قبیلبا توجه به پیامدها

 و کالس و حتی ترك تحصیل )یولودگ زودهنگام ترك کالس، در حضور در تأخیر کردن،غیبت

                                                           
1. Academic Burnout 

2. Zhang, Gan, & Cham 

3. Rudman & Gustavsson 

4. Menke 

5. Moneta 

6. Salmela-Aro, Savolainen & Holopainen 
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حائز اهمیت بوده که در این مطالعه  مطالعه این معضل تحصیلی و عوامل مؤثر بر آن (2010، 1یاراتان

 طراب امتحان پرداخته شده است.عالقگی تحصیلی و اضبه نقش بی

های مرتبط با آن است که باعث عالقگی تحصیلی به معنای عدم اشتیاق به تحصیل و فعالیتبی

(. 2008، و همکاران 2های آموزشی کنند )براونشود فراگیران انرژی کمتری را صرف فعالیتمی

از  نگیزه و اشتیاق تحصیلیعوامل مختلف اجتماعی و فردی از جمله عدم ا دهدمطالعات نشان می

اهمیت (. با وجود 1394)بشرپور و همکاران،  آیدحساب می به دانشجویان یل افت تحصیلیالد

اسماعیلی و ) دانندمیاز هوش بیشتر  را اهمیت آن و اشتیاق تحصیلی، به طوری که برخی انگیزه

حد متوسط  از ترالز دانشجویان باتقریباً نیمی ا زة تحصیلیانگیدهد (، نتایج نشان می1396همکاران، 

آندرمن ) ، جنسیت(2009و همکاران،  3نادری) سنی از قبیل عوامل(. 1386است )روحی و همکاران، 

، وضعیت اقتصادی، عزت نفس، خودتنظیمی تحصیلی، امید به آینده و رضایت (1999، 4و آندرمن

 تحصیلی گیانگیزؤثری در بی( نقش م1386و همکاران،  مولویاز عوامل آموزشی و آموزشگاهی )

مید ا تحصیلی، رضایت تحصیلی، انگیزگیبی که دریافتند (1397) صادقی و همتیدانشجویان دارند. 

( 1397)غفاری  و افشاری دارند. رابطه تحصیلی فرسودگی اشغلی و مشارکت علمی ب ةبه آیند

ای هوش شخصی قش واسطههای حس انسجام در تعامل با نکه متغیر خوددلسوزی و عامل دریافتند

( دریافتند که 2010و همکاران ) 5ساالنوا .ثر استؤدانشجویان م تحصیلی عالقگیدر تبیین بی

گی تحصیلی عالقهاین بی کنند وانگیزه، فرسودگی تحصیلی بیشتر را تجربه میدانشجویان بی

 احساس درسی، ایهفعالیت در معناییبی احساس درسی، مطالب به اشتیاقی نسبتبی پیامدهای

 عملکرد منفی، کاهش خودارزیابی و موفقیت عدم احساس درسی، فراگیری مطالب در ناتوانی

 به دنبال دارد. را تحصیلی و افت تحصیلی

                                                           
1. Uludağ &Yaratan 

2. Brown  

3. Naderi 
4. Anderman & Anderman 

5. Salanova 
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، که به معنای نگرانی فرد دربارة عملکرد )انتظار شکست(، استعداد و توانایی 1امتحان اضطراب

یکی (، 2011، 2هنگام امتحان و ارزشیابی است )سالند انگاری( درخویش )افکار مربوط به خود کم

شیوع بیشتری  ، اماشودتجربه می در اکثر کشورهای جهانکه موقعیتی است  هایاز انواع اضطراب

 از بسیاری در (. این اضطراب1397)فرخی، کرمی و میردریکوند،  در زنان و در جوانان دارد

برآوردهای اخیر سطوح ( و 2011و همکاران،  3)براوناست  گزارش شده ها نیزدانشگاه دانشجویان

، 4اند )توماس، کاسدی و فینچنشان دادهدرصد دانشجویان  22تا  15ی اضطراب امتحان را در باال

( 1392) محمدخانیو  حبیبی، یوسفی( و 2010) 5ات التاس، پانتیک و اوبرادویکمطالع (.2018

زیاد و در  ً  نسبتا های مختلف پزشکیشجویان رشتهدر میان دان امتحان اضطراب میزاننشان داد 

بین متغیرهای  نیز نشان دادند (1394) پرندین و محمدی. دانشجویان دختر بیشتر از پسران است

 ةرابط امتحان اضطراب های تحصیلی و معدل کل دانشجویان بارشته، ، محل سکونت، سنیتجنس

که  ندنشان داد( 1398) بهاروند و سمی جوبنهآقاجانی، قا، مرادی کالرده. داری مشاهده شدامعن

مثبت رابطه اجتناب تجربی اما با  ،منفی رابطةخودشناسی انسجامی و شفقت خود  با امتحان اضطراب

های اضطراب امتحان، نارسایی که بین مؤلفه دریافتند( 1396شهبازیان خونیق و حسنی )داشت. 

 دریافتند (2008) و همکاران 6حشمت .داردوجود مثبت معنادار  ةهیجانی و فرسودگی تحصیلی رابط

نداشته، حتی  اضطراب اطالعی کاهش هایتکنیک و امتحان نحوة گرفتن از از دانشجویان بسیاری

 و همکاران 7شافرکردند. نمی راهکارها استفاده این از که چنین اطالعاتی داشتند هم کسانی بیشتر

 برخوردار مدت تحصیلیطوالنی هایدوره از زیاد، متحانا اضطراب با دانشجویاندادند  ( نشان2007)

 این در پریشیروان و روانی اختالالت و برده اجتماعی رنج هاینگرانی از بیشتری نسبت به و بوده

 است. تظاهر کرده بیشتر گروه

                                                           
1. Test anxiety 

2. Salend 

3. Brown 

4. Thomas, Cassady & Finch 

5. Latas, Pantić & Obradović 

6. Hashmat 

7. Schaefer 
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 مقاطع همة در سیستم آموزشی گریبانگیر مسائل از یکی تحصیلی که فرسودگی با وجودی

 تحصیلی فرسودگی معرض در بیشتر دانشگاهی، سطوح در یادگیرندگان، میان این در است، تحصیلی

 تحصیلی فرسودگی تأثیرگذار بر عوامل (. با شناسایی2012 شائوفلی، و عابدی دارند )رستمی، قرار

آموزشی  هایبرنامه تکامل و توسعه و ریزیبرنامه جهت مناسب در توان رویکردیدانشجویان، می

ها و تنها عملکرد تحصیلی دانشجویان را بهبود بخشید، بلکه اثربخشی دانشگاهکه نه کرد ایجاد

با بررسی پیشینة پژوهش دریافته است که پژوهشگر مؤسسات آموزش عالی را نیز ارتقا بخشید. 

چنین پژوهشی تا کنون در دانشگاه فرهنگیان انجام نگرفته است. از این رو، انجام چنین پژوهشی 

نتایج کامالً جدید و کاربردی به دنبال داشته باشد و برای مدیران این مراکز و سایر مؤسسات  تواندمی

بنابراین، سؤال اصلی پژوهش این است که چه تواند بسیار حائز اهمیت باشد. آموزش عالی می

دانشگاه  عالقگی تحصیلی و اضطراب امتحان با فرسودگی تحصیلی دانشجویانای بین بیرابطه

 گیان وجود دارد؟فرهن

 شناسی پژوهشروش

 ةجامع همبستگی است. -توصیفی حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهشی ةمطالع

 1358به حجم  1397-98کلیة دانشجویان دانشگاه فرهنگیان شهر زاهدان در سال تحصیلی آماری آن 

بر حسب جنسیت انشجویان دبا توجه به اینکه حجم جمعیت دختر( بودند.  523پسر و  835نفر )

 گیرینمونه ةبودند، به شیودختر درصد  51/38و  پسردرصد  49/61یکسان نبود، به طوری که 

 ،گیری کوکرانای متناسب با حجم )بر حسب درصد جنسیت( و بر اساس فرمول نمونهطبقه تصادفی

ه مطالعه داشتن حداقل مالك ورود ب مورد مطالعه قرار گرفتند.دختر(  116پسر و  184دانشجو ) 300

. بنابراین، دانشجویان دانشجوی کارشناسی پیوسته بود سال سابقة تحصیل در مرکز آموزشی و 1

سال تحصیل در مرکز آموزشی و همچنین، دانشجویان کارشناسی ناپیوسته از باسابقه که کمتر از یک

 اده شد: زیر استف ةآوری اطالعات از سه پرسشنامبرای جمعمطالعه خارج شدند. 

گویه  15لب (: این پرسشنامه در قا1981پرسشنامة فرسودگی تحصیلی مسلش و جکسون )الف( 

 ناکارآمدی(، و 9و  8های )گویه بدبینی و شک(، 7تا  1های )گویه عاطفی و سه مؤلفة خستگی
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ه بر پرسشنام پردازد.( به بررسی میزان فرسودگی تحصیلی فراگیران می15تا  10های )گویه تحصیلی

کامالً =1گذاری آن از موافقم تنظیم و نمرهکاماًل مخالفم تا کاماًل ای لیکرت از گزینهاساس طیف پنج

شوند گذاری میبه صورت معکوس نمره 15تا  10های موافقم است. گویهکاماًل =5مخالفم تا 

 75و  15به ترتیب،  موافقم(. حداقل و حداکثر نمره در این پرسشنامهکامالً =1مخالفم تا کامالً =5)

است. نمرة باالتر نشانة فرسودگی تحصیلی باالتر است. پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای 

به  83/0و در این مطالعه  88/0( 1392) بذرافکن و عزیزیکرونباخ در مطالعة هاشمی شیخ شبانی، 

 دست آمد.

 23دارای  (: این پرسشنامه1989جاکوب )-اضطراب امتحان فریدمن و بنداسپرسشنامة ب( 

های شناختی )گویه (، خطای8تا  1های اجتماعی )گویه اند از تحقیرگویه و سه مؤلفه است، که عبارت

ای لیکرت از کاماًل گزینهپرسشنامه بر اساس طیف چهار (.23تا  18های (، و تنیدگی )گویه17تا  9

های کامالً برای گزینه 23و  12، 11، 10، 9 هایگویهدر مخالفم تا کامال موافقم تنظیم شده است. 

 هابقیة گویه گیرد.تعلق می 0و  1، 2، 3 هاینمره ،کامالً موافقم به ترتیب و موافقم، مخالفم، مخالفم

 موافقم، مخالفم، های کامالً مخالفمبرای گزینه؛ به طوری که دنشوگذاری مینمره معکوسبه صورت 

و  0گیرد. حداقل نمره در این پرسشنامه تعلق می 3و  2، 1، 0 هاینمره بکامالً موافقم به ترتی و

پایایی پرسشنامه با استفاده از است. نمره باالتر نشانة اضطراب امتحان بیشتر است.  92حداکثر آن 

به دست  87/0و در این مطالعه  91/0( 1391آزمون آلفای کرونباخ در مطالعة باعزت و همکاران )

 آمد.

 28(: این پرسشنامه 1390عالقگی تحصیلی )اقتباس از نصیری و جامع بزرگی، شنامه بیپرس ج(

تالش  (، باورهای7تا  1های تکلیف )گویه هایاند از ویژگیمؤلفه دارد، که عبارت 4گویه و 

ها تالش و تکالیف ارزش (،4 (،21تا  15های توانایی )گویه (، و باورهای14تا  8های )گویه

مخالفم کامالً موافقم تا کامالً ای لیکرت از گزینه 5(. پرسشنامه بر اساس طیف 22-28 های)گویه

حداقل نمره در این است.  موافقمکامالً =5مخالفم تا کامالً =1گذاری آن از تنظیم شده است و نمره

عالقگی تر باشد، نشانة بینزدیک 140است. هرچه نمره به  140و حداکثر نمره  28پرسشنامه 
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حصیلی بیشتر است. پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ در مطالعة نصیری و جامع ت

 به دست آمد. 89/0و در مطالعة حاضر  87/0( 1390بزرگی )

آمار توصیفی )فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار( و آمار استنباطی ها از برای تحلیل داده

 استفاده شد. SPSS21افزار با کمک نرم رسیون چندگانة گام به گام(رگضریب همبستگی پیرسون و )

 های پژوهشیافته

 98/20±46/1میانگین سنی و انحراف معیار دانشجویان نمونه شناختی بر حسب اطالعات جمعیت

درصد( پسر، بر  3/61نفر ) 184درصد( دختر و  7/38نفر ) 116بود. همچنین، بر حسب جنسیت 

درصد( متأهل و بر حسب سکونت  34/32نفر ) 97درصد( مجرد و  66/67ر )نف 203حسب تأهل 

 ودرصد( ساکن منازل شخصی بودند. میانگین  22نفر ) 66درصد( ساکن خوابگاه و  78نفر ) 234

، اضطراب امتحان 91/2±62/0عالقگی تحصیلی بی انحراف معیار متغیرهای پژوهش بدین شرح بود:

عالقگی فرضیة اول پژوهش: بین بیدر بررسی . 16/3 ±78/0 و فرسودگی تحصیلی 51/0±43/1

تحصیلی و فرسودگی تحصیلی دانشجویان رابطة مثبت و معناداری وجود دارد، در مرحلة اول از 

 ارائه شده است. 1آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول 
 

 و فرسودگی تحصیلی دانشجویانعالقگی تحصیلی ضرایب همبستگی رابطة بی .1جدول 

 متغیر

  تحصیلی فرسودگی ناکارآمدی تحصیلی شک و بدبینی خستگی عاطفی

ضریب 

 همبستگی

ضریب 

 معناداری

ضریب 

 همبستگی

ضریب 

 معناداری

ضریب 

 همبستگی

ضریب 

 معناداری

ضریب 

 همبستگی

ضریب 

 معناداری

 001/0 430/0 001/0 370/0 001/0 297/0 001/0 364/0 تکلیف هایویژگی

 001/0 314/0 001/0 392/0 328/0 057/0 001/0 229/0 تالش باورهای

 001/0 336/0 001/0 276/0 001/0 195/0 001/0 306/0 توانایی باورهای

 001/0 381/0 001/0 338/0 001/0 241/0 001/0 319/0  هاتالش و تکالیف ارزش

 001/0 471/0 001/0 444/0 001/0 254/0 001/0 392/0 عالقگی تحصیلیبی
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عالقگی تحصیلی )مقیاس کل( و مقدار ضریب همبستگی بی 1های جدول بر اساس یافته

با  هاتالش و تکالیف ارزش، توانایی باورهای، باورهای تالش تکلیف، هایویژگیهای مؤلفه

ت، که اس 381/0و  336/0، 314/0، 430/0، 471/0فرسودگی تحصیلی دانشجویان به ترتیب برابر با 

بینی در مرحلة دوم و به منظور پیش معنادار هستند. 001/0ها مثبت و در سطح کمتر از تمام آن

عالقگی تحصیلی از رگرسیون چندگانة گام های بیفرسودگی تحصیلی دانشجویان بر اساس مؤلفه

 ارائه شده است. 2های آن در جدول به گام استفاده شد که یافته
 

 عالقگی تحصیلیبیهای بر اساس مؤلفه فرسودگی تحصیلیبینی رگرسیون برای پیشتحلیل  ةخالص .2جدول 

 لفهؤم گام
ضریب 

 مسیر
ضریب 
 تعیین

 Fآمارة 

ضرایب غیر 
 استاندارد

ضرایب 
آمارة  استاندارد

 تی
ضریب 
 معناداری

B 
Std. 

Error 
Beta 

 001/0 173/5 430/0 100/0 824/0 72/67 185/0 430/0 های تکلیفویژگی اول

 دوم
 های تکلیفویژگی

 باورهای تالش
458/0 210/0 49/39 

695/0 

340/0 

107/0 

111/0 

363/0 

172/0 

46/6 

06/3 

001/0 

002/0 

 سوم

 های تکلیفویژگی

 باورهای تالش

 هاتالش و تکالیف ارزش

476/0 227/0 93/28 

526/0 

292/0 

348/0 

126/0 

112/0 

138/0 

275/0 

147/0 

164/0 

19/4 

61/2 

52/2 

001/0 

010/0 

012/0 

 

ضریب های تکلیف وارد مدل رگرسیون شده است. مقداردر گام اول ویژگی 2بر اساس جدول 

های ی ویژگیاست که به این معناست مؤلفه 185/0برابر با  ضریب تعیینو  430/0برابر با  مسیر

بینی کند. ویان را پیشدرصد از تغییرات متغیر فرسودگی تحصیلی دانشج 5/18تکلیف توانسته است 

و مقدار  458/0به  ضریب مسیر در گام دوم باورهای تالش وارد مدل رگرسیون شده است. مقدار

های تکلیف و باورهای های ویژگیلفهؤبه این معناست م که تغییر یافته است 210/0به  ضریب تعیین

 و بینی کنندویان را پیشدرصد از تغییرات متغیر فرسودگی تحصیلی دانشج 21اند تالش توانسته

ها وارد مدل تالش و تکالیف درصد بوده است. در گام سوم ارزش 5/2باورهای تالش  فةلؤسهم م

 تغییر یافته است 227/0به  ضریب تعیینو مقدار  476/0به  ضریب تأثیر رگرسیون شده است. مقدار
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ها تالش و تکالیف زشهای تکلیف، باورهای تالش و ارهای ویژگیلفهؤبه این معناست م که

سهم  وبینی کنند درصد از تغییرات متغیر فرسودگی تحصیلی دانشجویان را پیش 7/22اند توانسته

 درصد بوده است.  7/1ها تالش و تکالیف ارزش فةلؤم

برای بررسی فرضیة دوم پژوهش: بین اضطراب امتحان و فرسودگی تحصیلی دانشجویان رابطة 

ارد، در مرحلة اول از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که مثبت و معناداری وجود د

 ارائه شده است: 3نتایج آن در جدول 
 

 ضرایب همبستگی رابطة اضطراب امتحان و فرسودگی تحصیلی دانشجویان .3جدول 

 متغیر

  تحصیلی فرسودگی ناکارآمدی تحصیلی شک و بدبینی خستگی عاطفی

ضریب 
 همبستگی

ضریب 
 معناداری

ضریب 
 همبستگی

ضریب 
 معناداری

ضریب 
 همبستگی

ضریب 
 معناداری

ضریب 
 همبستگی

ضریب 
 معناداری

 001/0 336/0 001/0 320/0 001/0 196/0 001/0 271/0 اجتماعی تحقیر

 001/0 364/0 001/0 393/0 021/0 133/0 001/0 290/0 شناختی  خطای

 001/0 497/0 001/0 396/0 001/0 335/0 001/0 444/0 تنیدگی 

 001/0 484/0 001/0 453/0 001/0 264/0 001/0 405/0 اضطراب امتحان 

های جدول فوق مقدار ضریب همبستگی اضطراب امتحان )مقیاس کل( و بر اساس یافته

فرسودگی تحصیلی دانشجویان به ترتیب اجتماعی، خطای شناختی و تنیدگی با  های تحقیرمؤلفه

معنادار  001/0ها مثبت و در سطح کمتر از است، که تمام آن 497/0و  364/0، 336/0، 484/0برابر با 

های بینی فرسودگی تحصیلی دانشجویان بر اساس مؤلفهدر مرحلة دوم و به منظور پیش هستند.

ارائه شده  4های آن در جدول اضطراب امتحان از رگرسیون چندگانة گام به گام استفاده شد که یافته

 است.
 اضطراب امتحانهای بر اساس مؤلفه فرسودگی تحصیلیبینی تحلیل رگرسیون برای پیش ةصخال .4 جدول

 مؤلفه  گام
ضریب 

 مسیر
ضریب 
 تعیین

 Fآمارة 
ضرایب غیر 

 استاندارد
ضرایب 
 استاندارد

آمارة 
 تی

ضریب 
 معناداری

B Std. 
Error Beta 

 010/0 87/9 497/0 137/0 35/1 58/97 247/0 497/0 تنیدگی اول

 دوم
 تنیدگی

 تحقیر اجتماعی
512/0 262/0 65/52 

178/1 
349/0 

152/0 
142/0 

434/0 
138/0 

73/7 
46/2 

001/0 
014/0 
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برابر  ضریب تأثیردر گام اول تنیدگی وارد مدل رگرسیون شده است. مقدار 4بر اساس جدول 

 7/24دگی توانسته است تنی ةاست که به این معناست مؤلف 247/0برابر با  ضریب تعیینو  497/0با 

بینی کند. در گام دوم تحقیر اجتماعی درصد از تغییرات متغیر فرسودگی تحصیلی دانشجویان را پیش

تغییر  262/0به  ضریب تعیینو مقدار  512/0به  ضریب تأثیر وارد مدل رگرسیون شده است. مقدار

درصد از تغییرات  2/26اند توانستههای تنیدگی و تحقیر اجتماعی لفهؤبه این معناست م که یافته است

درصد  5/1تحقیر اجتماعی  فةلؤبینی کنند که سهم ممتغیر فرسودگی تحصیلی دانشجویان را پیش

 بوده است.

 گیریبحث و نتیجه

عالقگی تحصیلی و اضطراب امتحان با فرسودگی تحصیلی بیمطالعة حاضر با هدف بررسی رابطة 

با  عالقگی تحصیلیبیاول نشان داد  یافتة زاهدان انجام گرفت. دانشجویان دانشگاه فرهنگیان شهر

از توان  عالقگی تحصیلیبیهای فرسودگی تحصیلی دانشجویان رابطة مثبت و معنادار دارد و مؤلفه

، آرو-های مطالعات سالمالبینی تغییرات فرسودگی تحصیلی برخوردار هستند. این یافته با یافتهپیش

در تبیین ( همخوان است. 1391( و صمدی )2007(، ژانگ، گان و چام )2009) نساوولینن و هلوپنی

اشاره کرد که در آن ایجاد و ظهور یکی ( 2003) 1استورم و روثمن توان به مدل نظریاین یافته می

شود. طبق این مدل خستگی از ابعاد چندگانه فرسودگی تحصیلی باعث تسریع در گسترش دیگری می

سبب  ،شود و در نهایتدهد و گسترش آن منجر به بدبینی مییل در ابتدا رخ میهیجانی به هر دل

کند این تصور در او ایجاد د. در چنین شرایطی که فرد احساس ناکارآمدی میشوایجاد ناکارآمدی می

(. در 2003استورم و روثمن، مورد نظر برسد ) ةتواند در انجام یک فعالیت به نتیجشود که نمیمی

دهد و اشتیاق به تحصیل در او های تحصیلی ارزش و اهمیت نمیالت، فراگیر به فعالیتاین ح

 کمتر اشتیاق به تحصیل معموالًانگیزه و بیبی دانشجویان (.2000، 2رایان و دسی) کندکاهش پیدا می

 به توجه با افراد این هستند؛ مطالعه با مرتبط و رفتارهای هانقش پیگیری کالسی، هایفعالیت دنبال به

                                                           
1. Storm & Rothman 

2. Ryan & Deci 
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 کنترل احساس نبود و استرس، اضطراب باالی سطوح و نفس به اعتماد و خودتنظیمی سطوح پایین

 هایخود، رویه دانشگاه با مرتبط کارهای به کمتر پایین و خودکارآمدی احساس نداشتن شخصی،

ته، جعفری و آراس دارند )نکاوند، دانشکده توجه و دانشجو پیچیدة روابط تحصیل، محل محیط

 مقرارت قوانین و به دارند، یادگیری هدف مورد موضوعات و مسائل بر کمتری تمرکز و (، توجه1397

 کنندنامطلوب اجتناب نمی و ناسازگارانه رفتارهای انجام از دهند،می نشان کمتری تعهد تحصیل محل

دگی تحصیلی و در نتیجه فرسو (1395خوبی ندارند )اسالمی و همکاران،  عملکرد هاآزمون در و

به حضور مستمر در کالس، عدم  یتمایلبی اشتیاقی نسبت به مطالب درسی،بی باالتری )از قبیل

کفایتی در یادگیری معنایی و بیهای مکرر و احساس بیهای کالسی، غیبتمشارکت در فعالیت

باید گفت همچنین، (. 1395، نقی بیرانوند و پور، فرهادیقدم) کنندرا تجربه می (مطالب درسی

ها را تلفیق طور فزایندهای آن افزایی دارند و کسانی که بهانگیزش و یادگیری فعال با یکدیگر هم

که انگیزش و یادگیری فعال ترکیب  عبارتی هنگامی دهند. بهکنند اشتیاق یادگیری را افزایش میمی

پوشی بیشتر این دو عامل، قویتر دهند زیرا اشتیاق با همشوند اشتیاق فراگیری یادگیران را ارتقا میمی

ها سی، پیگیری نقشهای کالدنبال فعالیت دانشجویانی که کمتر به (.2014، 1فل)کلیپ کندعمل می

عبارتی اشتیاق رفتاری پایینی نسبت به مسائل درسی دارند  و رفتارهای مرتبط با مطالعه هستند و به

ی اضطراب و استرس و خستگی البا سطوح نفس و به اعتماد ،گریدارای سطوح پایین خودتنظیم

عالقگی تحصیلی توان پذیرفت با افزایش بیدر نتیجه می (.1397)محمودیان و همکاران،  هستند

 یابد. دانشجویان، فرسودگی تحصیلی آنان نیز افزایش می

ر ای مثبت و معنادادوم نشان داد اضطراب امتحان با فرسودگی تحصیلی دانشجویان رابطه یافتة

بینی تغییرات فرسودگی تحصیلی برخوردار هستند. های اضطراب امتحان از توان پیشدارد و مؤلفه

(، 1394(، نصیرزاده )2015) 3(، چای2017و همکاران ) 2های مطالعات موالوارمناین یافته با یافته

                                                           
1. Klipfel 

2. Mulawarman 

3. Chae 
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ات گوناگون توان بر اساس نظریمی ( همخوان است. این رابطه را1396شهبازیان خونیق و حسنی )و 

 که است ذهنی اشتغالی خود ( اضطراب امتحان نوعی1984) 1نظریه ساراسون اساس تبیین کرد. بر

 افت و پرتیحواس به که است همراه منفی ارزیابی شناختی و خود هایدربارة توانایی تردید با

 نوعی نایمع به امتحان ( نیز اضطراب2014) 2شود. از دیدگاه شاپیرومنجر می تحصیلی عملکرد

 و حواس تمرکز عدم به و مشخص هاتوانایی در تردید انگاری وخودکم با که است ذهنی اشتغال

 بر است. امتحان با موقعیت مقابله توان کاهش آن پیامد و شودمنجر می ناخوشایند جسمانی واکنش

سطح  د.گذارتأثیر می فراگیران تحصیل بر امتحان اضطراب سطوح (1995) 3نظریة زیدنر اساس

 هایخأل فعالیت در انگاری خودکم و منفی افکار نگرانی، تکلیف، با نامرتبط افکار با اضطراب باالی

 شود. ترایفونیمی عوامل منجر به کاهش عملکرد تحصیلی فراگیر این بالطبع و است مرتبط زااسترس

 چه و زمان مطالعه در هچ دارند، اضطراب از سطح باالیی که ( دریافتند فراگیرانی2011) 4و شهینی

 خود دانش و توان حد از ترپایین را خود و یادگیری مطالعه هایمهارت آزمون، در شرکت زمان در

 ناتوان امتحان، به وابسته رویدادهای مهار و در داشته درماندگی احساس دهند،می استفاده قرار مورد

 با معموالً امتحان( اضطراب)یجانی ه حالت این معتقدند (1972) 5هستند. آلن، لرنر و هنریچسن

 اضطراب بحران هنگام به است. همراه عصبی سیستم برانگیختگی و سردرگمی و نگرانی، تنش

 فراگیر اند،همراه پاشیدگی هم از احساس یا الوقوعقریب خطر احساس با که حاالتی امتحان یعنی

وان پذیرفت تبیابد. در نتیجه می خود فیعاط حالت این برای علتی تواندنمی و است درمانده پناه وبی

کنند به همان نسبت دچار فرسودگی تحصیلی امتحان باالیی را تجربه میکه اضطراب  دانشجویانی

 خواهند شد.

عالقگی تحصیلی و اضطراب امتحان با فرسودگی های این مطالعه نشان داد که بیدر مجموع، یافته

توان چنین استدالل نمود که بر همین اساس میاری دارند. تحصیلی دانشجویان رابطه مثبت و معناد

                                                           
1. Sarason  

2. Shapiro 

3. Zeidner 

4. Trifoni & Shahini 

5. Allen, Lerner & Hinrichsen  
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بیشتری برای روی آوردن به کارهای سخت داشته باشند و با  ةهر چه دانشجویان گرایش و انگیز

گرایی هدف موفقیت برانگیخته شوند و ضمن تأکید بر معیارهای سطح باالی عملکردی )کمال

ها را بپذیرند، باورهای نیرومندتری رك کرده و محدودیتهای بیرونی را دسازگار(، بتوانند واقعیت

های های خود برای کسب موفقیت و نائل آمدن به دستاوردهای مطلوب در محیطتوانمندی ةدربار

آموزشی خواهند داشت. بنابراین، این دانشجویان تعهد بیشتری به تحصیل داشته و بیشتر مجذوب 

این قبیل افراد به خاطر تقاضاها و الزامات تحصیل،  که شوند؛ ضمن اینیادگیری و تحصیل می

احساس خستگی کمتری دارند، دارای نگرش بدبینانه و منفعالنه نسبت به تحصیل و تکالیف درسی 

، ارشادی و یف، رستگارص) کنندنیستند و به عنوان یک دانشجو احساس شایستگی و کفایت می

شود که با کمک مشاوران مدیران عالی دانشگاه پیشنهاد میهای این مطالعه به با توجه به یافته(. 1396

عالقگی تحصیلی، اضطراب امتحان و های آموزشی را برای کاهش بیشناسان دانشگاه کارگاهو روان

 در پژوهشگران شودمی توصیه فرسودگی تحصیلی دانشجویان طراحی و برگزار کنند. همچنین

های مدیریت کالس درس استادان و دانشگاه، سبک آتی نقش جوّ دانشگاه، امکانات تحقیقات

 هاییمحدودیت با مطالعه این .کنند های مطالعه دانشجویان را در فرسودگی تحصیلی بررسیشیوه

 که شد استفاده هپرسشنام ابزار از اطالعات آوریجمع برای که این نخست محدودیت .بود روروبه نیز

ها مبنی بر دادن به آزمودنیو با وجود اطمینان دارد دهیدگزارشخو جنبة ابزار این که این به توجه با

 که این دیگر محدودیت .دارد وجود دهیپاسخ هنگام در سوگیری احتمال ماندن اطالعات،محرمانه

مطالعة حاضر از نظر مکانی صرفا محدود به بخش خاصی از ایران است؛ بدیهی است نظرات 

تواند نمایندة کاملی از نظرات دانشجویان در کل کشور باشد، میدانشجویان فرهنگیان شهر زاهدان ن

 دهیتعمیم قدرت افزایش سازد. برایو این مسئله تعمیم مکانی پژوهش را با محدودیت مواجه می

شود. همچنین از  انجام نیز سایر دانشجویان روی و شهرها سایر در مشابهی هایپژوهش باید نتایج

های شناختی مشخص از افسردگی، اختاللهای نبود مشکالت روانكآنجا که در این پژوهش مال

های ورود به مطالعه در نظر نگرفته شده است اضطرابی و نبود مشکالت خانوادگی به عنوان مالك

 هایی را مدنظر قرار دهند.شود که چنین مالكبه سایر پژوهشگران پیشنهاد می
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 منابع 

یابی علّی مدل (.1395علی ) ،دالورو  ،اسماعیل ،پورسعدی ،فریبرز ،درتاج ،محمدعلی ،اسالمی

اشتیاق تحصیلی بر مبنای منابع شخصی و منابع اجتماعی در دانشجویان مقطع کارشناسی 

 .133-161(، 28)7، درمانیفرهنگ مشاوره و روان .دانشگاه امیرکبیر تهران

های یک ویژگی (.1396علی ) ،رهزواو  ،بهروز ،زادهموسی ،سیدعلی ،حزنی ،محمودرضا ،سماعیلیا

پژوهش در آموزش علوم  .تحصیلی دانشجویان دندانپزشکی ةاستاد خوب و تأثیر آن بر انگیز

 .10-18، (3)9، پزشکی

علوم پزشکی دانشجویان  تحصیلی عالقگیمدل ساختاری بی(. 1397افشاری، علی، و غفاری، مظفر )

پژوهش در آموزش علوم . براساس متغیرهای حس انسجام، خوددلسوزی و هوش شخصی
 .51-60(، 4)10، پزشکی

 اعتباریابی (.1391شرمین ) زاده،و روبن راضیه، فرد،ایزدی منصوره، صادقی، سادات فرشته، باعزت،

-66(، 1)8 ،شناختیروان مطالعات فارسی. فرم فریدمن: امتحان اضطراب آزمون رواسازی و

51. 

پیشرفت  ةمقایس(. 1394بشرپور، سجاد، قربانی، فاطمه، عطادخت، اکبر، و سلیمانی، اسماعیل )

. سرپرست و دارای سرپرستآموزان بیتحصیلی و عوامل مرتبط با آن در دو گروه از دانش

 .21-36(، 4) 4، شناسی مدرسهنروا

ادراك از محیط یادگیری و  (.1396) زهرا، عبداللهیو  ،محمد امیری،، بهرامی، فاطمه

وم پزشکی و خدمات دانشگاه عل ةمجل. تحصیلی آوریتاب ةنقش واسط :تحصیلی فرسودگی
 .217-223(، 4)24 ،بهداشتی درمانی سبزوار

دانشجویان  تحصیلی تأثیر عوامل آموزشی بر فرسودگی(. 1397) اصغر ،زمانیو  ،تشی، مهتابآپور

 .151-163(، 1)49 ،کشاورزی ایران ةتحقیقات اقتصاد و توسع. مهندسی کشاورزی

تحصیلی و  ةانگیز (.1386) حسین ، و رحمانی،بادله، محمدتقی ،سیدعابدین، حسینی قنبر، روحی،

های توسعه در گام .آن با برخی از عوامل در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان ةرابط
 .77-83(، 2)4 ،آموزش پزشکی

https://www.magiran.com/paper/1954775
https://www.magiran.com/paper/1954775
https://www.magiran.com/volume/141728
https://www.magiran.com/volume/141728
https://www.magiran.com/volume/141728
https://www.magiran.com/paper/1762416
https://www.magiran.com/paper/1762416
https://www.magiran.com/paper/1762416
https://www.magiran.com/volume/124483
https://www.magiran.com/volume/124483
https://www.magiran.com/paper/1835184
https://www.magiran.com/paper/1835184
https://www.magiran.com/volume/130262
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اضطراب امتحان و نارسایی هیجانی در (. نقش 1396) حسنی، امیدو، شهبازیان خونیق، آرش

 .36-50(، 35)9، تیهای تربیپژوهشن. فرسودگی تحصیلی دانشجویا

گیری انگیزشی و راهبردهای یادگیری در تبیین موفقیت جهت ةرابط (.1391معصومه ) ،صمدی

 .105-111، (2)5، راهبردهای آموزش در علوم پزشکیتحصیلی. 

ایی با فرسودگی گرکمال ةبررسی رابط (.1396راحله ) ،ارشادیو  ،احمد ،رستگار ،محمدحسن ،یفص

 .34-43(، 2)9، پژوهش در آموزش علوم پزشکی. درگیری تحصیلی ةبه واسط

تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی در  (.1397اله )فضل ،میردریکوندو  ،امیر ،کرم ،حسین ،فرخی

مرکز مطالعات  ةمجلبهبود پیشرفت تحصیلی و کاهش اضطراب امتحان دانشجویان پرستاری. 
 .31-41، (1)13، زش علوم پزشکی یزدآمو ةو توسع

بین فرسودگی تحصیلی  ةتعیین رابط (.1395فاطمه ) ،نقی بیرانوندو  ،علی ،فرهادی ،الهعزت ،پورقدم

پژوهش در  .با اشتیاق و عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان
 .60-68(، 2)8 ،آموزش علوم پزشکی

دانشجویان دانشگاه  امتحان اضطراب بررسی سطح (.1394) شیما، پرندین، و محمدی، محمدمهدی

مرکز  جلةم .1393شناختی در سال های جمعیتعلوم پزشکی کرمانشاه و ارتباط آن با ویژگی
 .227-236(، 3)12 ،آموزش علوم پزشکی یزد ةوسعمطالعات و ت

نقش اشتیاق  (.1397، فاطمه )علی کبورانیشاه، و محمودیان، حسن، عباسی، مسلم، پیرانی، ذبیح

هبردهای را .دانشجویان تحصیلی فرسودگی بینیشعاطفی، شناختی و رفتاری یادگیری در پی
 .197-206(، 10)6، شناختی در یادگیری

نقش (. 1398) ایمان، بهاروندو  ،رضا قاسمی جوبنه، ،الهآقاجانی، سیه سارا، مرادی کالرده،

 .دانشجویان دختر امتحان اضطراب خودشناسی انسجامی، اجتناب تجربی و شفقت خود در

 .110-115(، 1)12، راهبردهای آموزش در علوم پزشکی

(. 1386) بهزاد ،زادهرسول ، وحسین ،محمدنیا ،علیرضا ،فدایی نایینی ،خلیل ،رستمی ،پرویز ،مولوی

. تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ةثر در کاهش انگیزؤبررسی عوامل م

 .53-58(، 1)25، علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران ةجلم

ارتباط خودپنداره و فرسودگی تحصیلی با (. 1392) لیال ،قلیزادهو  ،غالمعلی ،افروز ،نیلوفر ،میکاییلی

  .90-103(، 4)1، شناسی مدرسهروان. آموزان دخترعملکرد تحصیلی دانش

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/409742/%d8%a2%d8%b1%d8%b4_%d8%b4%d9%87%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%d8%a7%d9%86_%d8%ae%d9%88%d9%86%db%8c%d9%82
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/507675/%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%af_%d8%ad%d8%b3%d9%86%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/507675/%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%af_%d8%ad%d8%b3%d9%86%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1784/%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%aa%db%8c
https://www.magiran.com/paper/1466954
https://www.magiran.com/paper/1466954
https://www.magiran.com/paper/1466954
https://www.magiran.com/volume/101514
https://www.magiran.com/volume/101514
https://www.magiran.com/paper/1864119
https://www.magiran.com/paper/1864119
https://www.magiran.com/paper/1864119
https://www.magiran.com/paper/1993784
https://www.magiran.com/paper/1993784
https://www.magiran.com/paper/1993784
https://www.magiran.com/volume/146445
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=9638
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=9645
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=54484
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=59103
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=41060
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امتحان  با اضطراب لهأحل مس هایو شیوه فرسودگی تحصیلی ةرابط(. 1394نصیرزاده، سیمین )
نی، المللی علوم انسا. کنفرانس بینآموزان دختر دورة دوم متوسطة شهر تهراندانش

 شناسی و علوم اجتماعی، تهران.روان

و پیامدهای آن در  تحصیلی انگیزشی(. ارزیابی بی1389) جامع بزرگی، محبوبهو  ،الهنصیری، حبیب

 .31 -46، (3)26، تعلیم و تربیت .آموزان دبیرستانیدانش

جویان اشتیاق تحصیلی دانش (.1397حمیدرضا ) ،آراسته ، وپریوش ،جعفری ،مهراندخت ،کاوندن

 آزاد دانشگاه علوم پزشکی مجلة .علوم پزشکی و نقش محیط یاددهی و یادگیری در آن
 .58-65(، 1)28اسالمی، 

ساختار عاملی (. 1392شبانی، سیداسماعیل، بذرافکن، حسام، و عزیزی، محسن )شیخ  هاشمی

ناختی شمطالعات اجتماعی روان. فرسودگی تحصیلی ماسالخ در دانشجویان دختر ةپرسشنام
 . 175-204(، 1)11، زنان

در میان دانشجویان دانشگاه  تحصیلی تحلیلی بر فرسودگی(. 1397همتی، رضا، و صادقی، اسما )

 .233-257(، 2)9، مسائل اجتماعی ایران .اصفهان

در دانشجویان  امتحان اضطراب میزان(. 1392) مونا، محمدخانی، و حبیبی، سوگند، یوسفی، فایق

-145(، 3)6، راهبردهای آموزش در علوم پزشکی. آن با جنسیت ةهای پزشکی و رابطرشته
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