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 چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر فرسودگی تحصیلی دانش آموزان نوجوان صورت گرفته است. 

دانش جامعه آماری این پژوهش شامل وهش نیمه آزمایشی و با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. روش پژ

پرسشنامه استاندارد ابزار مورد استفاده  بوده است. 1000در دوره متوسطه اول شهر تبریز در سال آموزان نوجوان دختر 

نفر از  00صورت روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و سپس  بود. نمونه پژوهشی بهفرسودگی تحصیلی برسو و همکاران 

دقیقه ای تحت آموزش  00آزمودنی ها در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. و گروه آزمایش به مدت هشت جلسه 

ورت نگرفت. رفتاری قرار گرفت، ولی در مورد گروه کنترل، هیچ آموزشی در طول دوره تا زمان گرفتن پس آزمون ص -شناختی 

در بین افراد شرکت کننده در گروه آزمایش  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس نشان داد

بنابراین درمان شناختی رفتاری  در پس آزمون کاهش پیدا کرده است.فرسودگی تحصیلی نسبت به گروه کنترل از لحاظ نمره 

 آموزان نوجوان تاثیر دارد.بر فرسودگی تحصیلی دانش 

 

 درمان شناختی رفتاری، فرسودگی تحصیلی، دانش آموزان نوجوانهای كلیدی:  واژه
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 مقدمه

دانش آموزان بزرگترین ســرمایه های انسانی بالقوه در جامعه به حساب می آیند. از اینرو عملکرد تحصیلی آنان باید همواره  

ـد. یکی از عواملی که میتواند عملکرد تحصیلی دانش آموزان را مختل کند فرسودگی مورد توجه اولیای آموزش وپرورش باشـ

اگر عدم تعادل بین مصرف انرژی و تولید مجدد آن برای مدت طوالنی ادامه یابد فرســودگی مطابق الگوی  تحصیلی است

نقش دارند: از یک طرف در دورة جدید منابــع اتفاق می افتد. مطابق با این الگو دو عامل در فرســودگی تحصیلی  -تقاضا

تحصیلی تقاضاها و درخواســتهای معلمان از دانش آموزان برای مطالعه و تالش بیشتر می شود و از طرف دیگر دانش آموزان 

رند. به دلیل عدم آگاهی از تفاوتهای فردی در توانایی خود منابع انگیزشــی کافی برای برخورد با این تقاضاهای تحصیلی را ندا

 (.5010این دو فرآیند موجب فشار روانی و در نهایت فرسودگی تحصیلی می شوند )ویگفیلد، 

فرسودگی در آغاز به عنوان یک اختالل مرتبط با شغل دیده می شد، اما آموزشگاه نیز مکانی است که دانش آموزان در آن  

ند و تکالیفی را برای گذراندن آزمون و نمره گرفتن کارمند به حساب می آیند، آنها در زمان معینی در کالس حاضر می شو

 (.5010، 1آرو -انجام می دهند )باسک و سالمال

فرسودگی به عنوان یک سندرم سه بعدی، خستگی هیجانی، زوال شخصیت و تمامیت فردی کاهش یافته، مورد توجه قرار می  

ت ها و بافت های آموزشی گسترش پیدا کرده است که از در سال های اخیر متغیر فرسودگی به موقعی(. 5001، 5گیرد )ماسالخ

فرسودگی تحصیلی در میان دانش آموزان (. 5008و همکاران،  0آرو –نام برده می شود )سالما  0آن با عنوان فرسودگی تحصیلی

درس فرد و مدارس، احساس خستگی ناشی از تقاضاها و الزامات تحصیلی، داشتن یک حس بدبینانه و بدون عالقه به تکلیف 

( . فرسودگی 5002و همکاران،  2احساس عدم شایستگی به عنوان یک دانش آموز با کارآمدی پایین به شمار می رود )ژانگ

دانش آموزان می تواند منجر به غیبت بیشتر، انگیزه کمتر برای انجام کارهای مورد نیاز دوره، و در صد باالتر ترک تحصیل در 

 ( . 1001ی، مدرسه و دانشگاه شود )حیات

بـک می نویسد که در گسترده ترین حـالت، درمـان شـناختی از تمام رویکرد هـایی تـشکیل می شـود کـه پـریشانی روانی  

رفتاری به مقدار زیاد بر  -(. درمان شناختی1020را از طریق اصالح کـردن برداشــت های معــیوب برطـرف می کند )بک، 

( می 1022) 0زی اظهارات شخصی فرد به بازسازی برابر در رفتار او منجر خواهد شد. مایکنباماین فرض استوار است که بازسا

نویسد که در چارچوب نظریه یادگیری، درست به همان صورتی که رفتارهای آشکار را می توان مستقیما مشاهده کرد، شناخت 

 (.1088به نقل از سید محمدی،  5002، 2ند )کریهای درمانجویان رفتارهای آشکاری هستند که می توانند شخصا تغییر یاب

هدف اصلی در شناخت درمانی، حذف سوگیری ها یا تحریف های فکری است تا انسان ها بهتر کار کنند. در شناخت درمانی  

به شیوه پردازش اطالعات مراجعان که احساسات و رفتارهای ناسازگارانه آنان را حفظ می کند، توجه می شود.شناخت 

نگرها تحریف های شناختی مراجعان را زیر سوال می برند، می آزمایند و مورد بحث قرار می دهند تا احساسات، رفتارها و درما

                                                           
1 Bask, M., & Salmela-Aro, K. 
2 . Maslach 
3 . academic burnout 
4 . Salmela-Aro 
3 . Zhang   
4 . Schaufeli  

5. Meier 

6. Schmeck 
6-Meichenbaum 
7-Corey  
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تفکر مثبت تری در بیماران خود ایجاد کنند.آنها هدف هایی را بر می گزینند که مشخص و ارجح باشند و با مراجعان خود 

 (.1080به نقل از فیروزبخت،  8فی، رفتاری و شناختی دارند )شارفهمکاری می کنند.این هدف ها مؤلفه های عاط

بنابراین پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا درمان شناختی رفتاری بر فرسودگی تحصیلی دانش آموزان  

 نوجوان تاثیر دارد؟

 

 روش پژوهش

دانش جامعه آماری این پژوهش شامل روه کنترل است. روش پژوهش نیمه آزمایشی و با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گ 

پرسشنامه استاندارد ابزار مورد استفاده  بوده است. 1000در دوره متوسطه اول شهر تبریز در سال آموزان نوجوان دختر 

ر از نف 00بود. نمونه پژوهشی به صورت روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و سپس فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران 

دقیقه ای تحت آموزش  00آزمودنی ها در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. و گروه آزمایش به مدت هشت جلسه 

 رفتاری قرار گرفت، ولی در مورد گروه کنترل، هیچ آموزشی در طول دوره تا زمان گرفتن پس آزمون صورت نگرفت.  -شناختی 

 

 ابزار پژوهش

( ساخته اند . که سه حیطه فرسودگی 1002و همکاران ) : این پرسشنامه را برسو 0پرسشنامه فرسودگی تحصیلی 

ماده دارد .  12تحصیلی، خستگی تحصیلی، بی عالقگی تحصیلی، و ناکارآمدی تحصیلی را می سنجد. پرسشنامه مذکور 

کنم نسبت به  ماده )احساس می 0ماده )مطالب درسی خسته کننده هستند(، بی عالقگی تحصیلی  2خستگی تحصیلی 

ماده )احساس می کنم نمی توانم از عهده مشکالت درسی بر بیایم(  0مطالب درسی عالقه ای ندارم( و ناکارآمدی تحصیلی 

برای بی عالقگی  85/0برای خستگی تحصیلی،  20/0دارد . پایایی پرسشنامه را برسو و همکاران بر اساس خرده مقیاس ها، 

تحصیلی گزارش کرده اند . در ضمن اعتبار پرسشنامه با روش تحلیل عامل تاییدی محاسبه  برای ناکارآمدی 22/0تحصیلی و 

 شده است . 

 

 یافته ها 

 یافته های توصیفی

 آزمون: میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش دو گروه در پس آزمون و پیش1جدول 

 گروه

 شاخص

 متغیر

 كنترل آزمایش

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین

 80/2 12/00 08/2 80/02 فرسودگی تحصیلی )پیش آزمون(

 02/2 22/00 22/0 20/52 فرسودگی تحصیلی )پس آزمون(

 

                                                           
3-Sharf 
9 . academic burnout scale 
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در دو گروه در مرحله پس  فرسودگی تحصیلی متغیر مطابق یافته های توصیفی، از میانگین و انحراف استاندارد بین میانگین

 دارد.آزمون تفاوت وجود 

 

 یافته های استنباطی

 ها: آزمون لون جهت بررسی یکسانی واریانس گروه2جدول

 .F df1 df2 Sig متغیر آماره

 08/0 58 1 02/05 فرسودگی تحصیلی

 

پژوهش، پیش فرض یکسانی  دهد برای متغیرآید آزمون لون نشان میبر می 5گونه که از نتایج گزارش شده در جدول همان

 ها برقرار است و لذا می توان برای آزمون فرضیه پژوهش، از نتایج تحلیل کوواریانس استفاده کرد.هواریانس گرو

 : نتایج آزمون تعامل بین گروه ها3جدول

 مجذور اتای سهمی .F Sig مجذور میانگین df مجموع مجذورها متغیر ها منبع

 000/0 00/0 002/12 28/128 1 28/128 فرسودگی تحصیلی گروه

    50/0 52 00/81 فرسودگی تحصیلی خطا

 

 آید که درمان شناختی رفتاری بر فرسودگی تحصیلی دانش آموزان نوجوان تاثیر دارد.نتایج زیر بدست می 0با توجه به جدول 

 

 بحث و نتیجه گیری

 درمان شناختی رفتاری بر فرسودگی تحصیلی دانش آموزان نوجوان تاثیر دارد. فرضیه:

در بین افراد شرکت کننده در گروه آزمایش  تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس نشان دادنتایج حاصل از  

بنابراین درمان شناختی رفتاری  در پس آزمون کاهش پیدا کرده است.فرسودگی تحصیلی نسبت به گروه کنترل از لحاظ نمره 

 بر فرسودگی تحصیلی دانش آموزان نوجوان تاثیر دارد.

رفتاری بر نقش نظام های اعتقادی و تفکر در رفتار و احساس تأکید دارند و بنابراین با شناخت عقاید  –درمانگران شناختی  

تحریف شده و تغییر تفکر ناسازگارانه به کمک برخی فنون شناختی که شامل فنون عاطفی و رفتاری نیز می شود می توان به 

آن بی خبرند و اعتقادات غلط و طرحواره های شناختی خویش پی ببرند، روش های تغییر  افراد کمک نمود که به افکاری که از

 عقاید خود را بیابند در نتیجه شناخت بهتری نسبت به خود داشته باشند. 

( فرسـودگی تحصـیلی مـی توانـد کلیـد مهـم درک رفتارهای مختلف دانش آموزان، 5018بر طبق نظریه براور و تامیک ) 

عملکـرد تحصـیلی در دوران تحصیل باشد. فرسـودگی تحصیلی رابطه دانش آموزان را با مدارس خـود تحـت تـأثیر قرار  مانند

می دهد، فرسـودگی تحصـیلی مـی توانـد شوق و اشتیاق دانش آموزان را به ادامه تحصیل، تحت تـأثیر قرار دهد. از آنجا که 

عملکرد تحصیلی آنها سـنجش مـی شـود؛ شناسـایی متغیـر فرسودگی تحصیلی و اثر یادگیری فراگیـران، عمـدتاً بـه وسـیله 

آن بر عملکرد تحصـیلی فراگیـران، از کارهای مهم روانشناسان تربیتی است؛ به طوری که کنترل فرسودگی تحصیلی دانش 

 آموزان، به دلیل بهبود احساس تعلق به مدرسه در آنهـا ضروری است.
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