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Abstract 
Objective: The purpose of this study was to 
investigate the effectiveness of hope training on 
decreasing the academic burnout of female high 
school students with intellectual disabilities living 
in Khoramaabad. Method: This study was an 
experimental one with a pre-test, post-test and a 
control group. The female high school students 
with intellectual disabilities living in Khoramaabad 
made the sample during the academic year of 2014-
2015. By means of random selection 30 female 
students were selected and assigned into two groups 
of experimental (n=15) and control group (n=15). 
The participants of the experimental group received 
lessons of hope for nine sessions, yet those of the 
control group received no intervention. Eventually, 
both groups took the post-test. The instrumentation 
was Breso (2007) academic burnout questionnaire. 
Subsequently, the data of this study were analyzed 
through multivariate analysis of covariance and by 
means of SPSS software version 19. Results: The 
results revealed that hope training can reduce 
academic burnout and its dimensions (P≤0/001). 
Conclusion: Accordingly, it is recommended to 
teachers to embark on providing those students 
experiencing academic burnout with hope training.  
 
Keywords: Hope, Academic burnout, 
Intellectual disabilities 
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 مقدمه
Pماندگي ذهني عقب

1
P يي رشد يا به اصطالح ديگر نارسا

نيست، بلكه در هر  يذهني موضوع تازه و جديد يقوا
از  كه اند داشتهدر اجتماع وجود  يدوره و زماني افراد

 ؛اند نبودهذهني در حد طبيعي  هاي فعاليتنظر 
كه بشر زندگي اجتماعي را شروع  يخصوص از روز به

كرد موضوع كساني كه به عللي قادر نبودند خود را با 
ازند، مطرح بوده است (انجمن اجتماع هماهنگ س

درصدي  اي جامعه). در هر 2013آمريكا،  شناسي روان
خاص دارند و بدون اين  هاي حمايتاز افراد نياز به 

قادر به برآوردن و تأمين نيازهاي خويش و  ها حمايت
از مواهب جامعه نيستند. در مواجهه با اين  گيري بهره

ترحم نيستند  نيازمند آنهاافراد بايد توجه داشت كه 
برخورد شود  آنهاصورت منطقي با  بلكه بايد به

P(بوخوون

 
P ،اگر بر اين باور باشيم كه ). 2010و كرامر

هاي تمدن هر جامعه بر نظام و ساختار آموزش  ستون
پرورش آن استوار است، بدون ترديد سالمت،  و

پرورش آن جامعه  وكارآمدي نظام آموزش و جامعيت 
 تردگي، تنوع و كيفيتگرو وسعت، گس نيز در
و خدمات آموزشيِ  هاي جامع آموزش استثنايي برنامه

هاي خاص  يا كالس مؤثري است كه در مدارس عادي
 گردد. آموزان ارائه مي به دانش

يكي از موانع و مشكالت آموزش و پيشرفت 
استثنايي كه كمتر  آموزان دانش، باالخص آموزان دانش

Pدگي تحصيليگرفته است، فرسو مورد توجه قرار

2
P 

پزشكي به نام فريدنبرگر واژه  . نخستين بار رواناست
). فرسودگي 1974فرسودگي را ابداع كرد (فريدنبرگر، 

عنوان يك اختالل مرتبط با شغل ديده  در آغاز به
 آموزان دانش، اما آموزشگاه نيز مكاني است كه شد مي

در زمان معيني  آنها، آيند ميحساب  در آن كارمند به
و تكاليفي را براي گذراندن  شوند ميالس حاضر در ك

-(باسك و سالمال دهند ميآزمون و نمره گرفتن انجام 
و  ها موقعيت). بنابراين متغير فرسودگي به 2013آرو، 
كه از است آموزشي نيز گسترش پيدا كرده  هاي بافت
-(سالمال شود ميعنوان فرسودگي تحصيلي ياد ا آن ب

؛ هيل و كوران، 2008ن، آرو، ساوالينن و هولوپين
عنوان ايجاد احساس  ). فرسودگي تحصيلي به2015

خستگي نسبت به انجام تكاليف درسي و مطالعه، 
داشتن نگرش بدبينانه نسبت به تحصيل و مطالب 

كفايتي تحصيلي تعريف شده  درسي و احساس بي
Pاست (چانگ، لي،

 
P ،2015بيئون و لي .( 

رتينز، پينتو، بر اساس نظريه فرسودگي (شافلي، ما
توان گفت فرسودگي  ) مي2002ساالنوا و باكر، 

Pتحصيلي شامل سه مؤلفه خستگي تحصيلي،

3
P 

Pعالقگي بي

4
P و ناكارآمديP

5
P  است. خستگي تحصيلي به

ويژه خستگي مزمن ناشي از  احساس فشار به صورت
اندازه در تكاليف درسي و به صورت  ازفعاليت بيش 

به كارهاي مدرسه  تفاوتي نسبت نگرش بدبينانه و بي
و فقدان عالقه  عالقگي بيتحصيلي به  عالقگي بي است.

معني  نسبت به كارهاي مربوط به تحصيل و بي
و باالخره ناكارآمدي  شود ميپنداشتن آنها اطالق 

تحصيلي به حاالتي مانند احساس شايستگي پايين، 
پيشرفت پايين و فقدان احساس موفقيت در تكاليف 

هاي آموزشي اشاره  كلي در فعاليت طور بهتحصيلي و 
دارد. فرسودگي تحصيلي وابسته به موقعيت خاص 
است؛ يعني فرسودگي تنها در موقعيت مدرسه 

P(آهوال شود مي گيري اندازه

 
Pو هاكنينP

 
P ،2007(.  آهوال و

) در تحقيقات خود نشان دادند كه 2007هاكنين (
. شود ميفرسودگي تحصيلي به افسردگي منجر 

معموالً عالئمي  فرسودگي تحصيلي دارند،افرادي كه 
نسبت به مطالب درسي، ناتواني در  اشتياقي بيمانند 

درس، مشاركت  هاي كالسادامه حضور مستمر در 
و  معنايي بيكالسي، احساس  هاي فعاليتنكردن در 

درسي، احساس ناتواني در  هاي فعاليتدر  كفايتي بي
لي را يادگيري مطالب درسي و در نهايت افت تحصي

) در 2011). مانتا (1388(نعامي،  كنند ميتجربه 
طور مستقيم  پژوهشي نشان داد كه انگيزه پيشرفت، به

گانه  سه هاي مؤلفههر يك از  كننده بيني پيش
فرسودگي تحصيلي است. مطالعات مختلف نشان 

طور منفي با تعهد و  كه فرسودگي تحصيلي به اند داده
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رسو، ساالنوا و شافلي، عملكرد تحصيلي رابطه دارد (ب
). 2010؛ ساالنوا، شافلي، مارتينز و برسو، 2007

) در مطالعه خود به 1393( زاده قلي، افروز و ميكاييلي
فرسودگي تحصيلي با عملكرد كه اين نتيجه رسيدند 

تحصيلي رابطه منفي و معناداري دارد به اين معنا كه 
شد، هرچه فرسودگي تحصيلي در يادگيرندگان باالتر با

خواهند داشت. كاتسال و بيليگ  تري ضعيفعملكرد 
) در پژوهش خود دريافتند كه عملكرد 2012(

تحصيلي و موفقيت دانشجويان رابطه منفي و 
معناداري با فرسودگي تحصيلي آنان دارد. اسماعيلي 

) در پژوهش خود گزارش كرد كه آموزش اميد 1392(
در  آن هاي مؤلفهباعث كاهش فرسودگي تحصيلي و 

 . شود مي آموزان دانشبين 
غربي و  شناسان رواندر يكي دو دهه اخير، ميان 

و داشتن  انديشي مثبتدانشمندان علوم انساني، 
عنوان يكي از مؤثرترين  نگرشي اميدوارانه به زندگي، به

ويژه نااميدي و  رواني، به هاي بيماريدرمان  هاي روش
ت و در گرفته اس افسردگي مورد توجه فراوان قرار

Pبه نام نظريه اميد اي نظريهنتيجه آن، 

6
P  از سوي

است. اميد مبتني بر  شده) بيان 2000اسنايدر (
شناختي است  -نظريه اسنايدر، يك ساختار انگيزشي

مورد بالقوه  شناختي روانعنوان يك نيروي  كه اخيراً به
عنوان يك  كه ممكن است بهتوجه قرار گرفته است 

در برخورد با مسائل  آموزان شدانعامل حمايتي براي 
). نظريه اميد 2009(اسنايدر، تلقي شود تحصيلي 

اسنايدر بر سه مؤلفه مركزي بنيان گذاشته شده است: 
(استفان و  اهداف، تفكرات گذرگاه و تفكرات عامل

) در 2000). اسنايدر (2000؛ اسنايدر،2013اسميت، 
ه متعددي كه با افراد داشت متوج هاي مصاحبهجريان 

شد كه اهداف نقاط پايان و يا زنجيره عمل ذهني را 
اميد هستند. در واقع عنصر نظريه مرجع  ،ايجاد كرده

اميد داشتن انتظار مثبت در راه رسيدن  نظريهاصلي 
براي فرد قابل  شود ميبه اهدافي است كه تصور 

تفكرات گذرگاه  .)2012دستيابي هستند (ورنر، 
شناسايي و ايجاد شده فرد براي  توانايي ادراك

مسيرهايي به سمت هدف است. در واقع تفكرات 
گذرگاه به اين شناخت كه فرد مسيرهاي محتمل 
 گوناگوني را براي رسيدن به اهداف تعيين شده مد

 ).2013(ديو و كينگ،  كند مينظر دارد، اشاره 
تفكرات عامل مؤلفه انگيزشي نظريه اميد محسوب 

كه قادر به  هدد ميو به شخص اطمينان  شود مي
ضروري براي دنبال كردن  هاي تالششروع و تحمل 

هدف اميد  ).2009(اسنايدر، است خاص  هاي گذرگاه
كمك كند  آموزان دانشدرماني اين است كه به 

هاي روشني تعيين كنند و مسيرهاي متعددي را  هدف
ها ايجاد نمايند و آنان را  براي رسيدن به اين هدف

يشان را دنبال نمايند و موانع را ها برانگيزاند تا هدف
هايي براي غلبه بر آنها از نو  عنوان چالش به

شريفي،  به نقل از، 2006بندي كنند (كار،  چارچوب
 . )1393نجفي زند و ثنايي، 

از نظر سالمت جسماني، افراد اميدوار داراي 
آمدن با مشكالت جسماني و  توانايي بهتري براي كنار

عالوه سطوح باالي اميد  ، بهحفظ سالمت بهتر هستند
تنگاتنگ دارد، از جمله  اي با بهداشت رواني رابطه

منجر به ايجاد تفكر مثبت، خودارزيابي مثبت و 
و سطوح پايين  گردد يمگسترده اجتماعي  يها شبكه

شناسي رواني در  اميد با عالئم افسردگي و آسيب
كيافر، كارشكي و ). 2010ارتباط است (تشودي، 

) در تحقيقي با عنوان نقش باورهاي 1391هاشمي (
بيني انگيزش تحصيلي  بيني در پيش اميد و خوش

دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشگاه فردوسي و 
علوم پزشكي مشهد گزارش كردند كه تفكر راهبردي 

 است.بيني انگيزش تحصيلي دانشجويان  قادر به پيش
 بنابراين با توجه به اهميت و نقش اميد در انگيزش

اند اثربخشي مداخالت تربيتي مربوط به  توصيه كرده
اميد يا تغيير باورهاي مربوطه در انگيزش يا ساير 

بررسي و ارزيابي  پيامدهاي تربيتي و آموزشي مورد
) در 1392قرار گيرد. عجم اكرامي، رضايي و بياني (

داري را بين اميد به كار و  پژوهش خود رابطه معني
بيني  دگي تحصيلي پيشانگيزش تحصيلي با فرسو
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) نيز در پژوهش 2006ويل، هوبنر وسولدو ( اند. كرده
عنوان يك قدرت  خود با عنوان بررسي اميد به

ان مقطع آموز دانششناختي كه آن را روي  روان
راهنمايي و متوسطه انجام دادند نشان دادند كه اميد 

رو  هبراي روب آموزان دانشعنوان يك عامل دفاعي در  به
 .كند ا وقايع بد زندگي و تحصيلي عمل ميشدن ب

كه بود همچنين نتايج اين پژوهش بيانگر اين مسئله 
شناختي تأثيرگذار و  عنوان يك قدرت روان اميد به

حل وقايع زندگي، تحصيلي خصوص انگيزشي مهم در 
 و رفاه رواني جوانان است.

اي در باب انسان بايد ابهامات،  هر مطالعه
در  .ها را مورد توجه قرار دهد ناختهها و ناش ناهمسازي

مورد كودكي كه از هنجار انحراف دارد بايد همه اسرار 
رفتار و رشد انسان بهنجار را در اسرار مربوط به 
كودك استثنايي ضرب كنيم (هاالهان و كافمن، 

). با وجود اينكه 1392 ماهر،به نقل از ، 2008
 كننده بيني پيشهاي زيادي براي يافتن عوامل  پژوهش

ولي  ،استشده  انجامو مؤثر بر فرسودگي تحصيلي 
 آموزان دانشتأثير متغيرهايي مانند اميد در بين 

گرفته است. به توجه  توان ذهني مورد غفلت قرار كم
 آموزان دانشبه اهميت اميد در زندگي تحصيلي 

 آنهامتوسطه استثنايي و در نتيجه پيشرفت تحصيلي 
امه تحصيل در دانشگاه، كه موجب اميدواري براي اد

انتخاب و داشتن شغل متناسب با توانايي آنان و در 
، دستيابي به شود مينهايت داشتن يك زندگي موفق 

 شناسي روانپژوهشي  هاي اولويتبين اين مهم در 
. از رسد ميجا به نظر  تربيتي و كودكان استثنايي به

آنجا كه هدف پژوهش حاضر بررسي تأثير اميد بر 
ذهني  توان كم آموزان دانشتحصيلي  يرسودگكاهش ف

كه در زمينه اميد  هايي پژوهشاست و بسياري از 
، اند نمودهانجام گرفته از رويكرد اميد اسنايدر استفاده 

در پژوهش حاضر نيز اين رويكرد مورد استفاده قرار 
توان  كم آموزان دانشگرفت. بررسي روند پيشرفت 

 آموزان دانشصيلي ذهني و جلوگيري از فرسودگي تح
منظور رفع معايب و افزايش عملكرد و كارايي  به

تحصيلي آنها با استفاده از آموزش اميد از اهميت 
لذا هدف پژوهش حاضر،  .بسزايي برخوردار است

بررسي تأثير آموزش اميد بر فرسودگي تحصيلي 
 استثنايي بود آموزان دانش
 روش

 گيري جامعه، نمونه و روش نمونه
ش حاضر آزمايشي از نوع طرح روش پژوه

با گروه گواه بود. جامعه آماري  آزمون پس -آزمون پيش
دختر استثنايي  آموزان دانشاين پژوهش شامل كليه 

دوره متوسطه دوم مشغول به تحصيل در سال 
بود. نمونه  آباد خرمدر شهر  1394-1393تحصيلي 

توان  دختر استثنايي (كم آموز دانش 30پژوهش شامل 
بود كه با  آباد خرمدوره متوسطه دوم شهر  ذهني)

نفري آزمايش و  15روش تصادفي ساده در دو گروه 
گيري،  ورود به اين نمونه هاي مالكگواه قرار گرفتند. 

تحصيل در مدرسه متوسطه دخترانه استثنايي شهر 
و اجازه والدين آنها براي  آموزان دانشآباد، تمايل  خرم

ود. همچنين آموزشي ب هاي كالسشركت در 
خروج، غيبت بيش از دو جلسه از  هاي مالك
از شركت  آموز دانشآموزشي و يا نارضايتي  هاي كالس

در كالس حين اجراي آموزش بود كه چنين موردي 
منظور رعايت اصول اخالقي قبل از  مشاهده نگرديد. به

انجام پژوهش در يك جلسه با حضور اعضاي گروه 
 هاي كالسل گروه و آزمايش در مورد هدف از تشكي

 كنندگان شركتآموزشي، وظيفه درمانگر و مسئوليت 
 .و اختياري بودن شركت در جلسات گروه صحبت شد

همچنين بعد از اتمام جلسات آموزشي گروه آزمايش، 
يك دوره آموزش فشرده اميد نيز براي گروه گواه در 

 نظر گرفته شد.
 ابزار 

 نامه پرسشمنظور سنجش فرسودگي تحصيلي از  به
 نامه پرسش. اين شد) استفاده 2007برسو و همكاران (

فرسودگي، يعني خستگي ة گويه دارد كه سه حيط 15
عالقگي تحصيلي و ناكارآمدي تحصيلي را  تحصيلي، بي

گويه  5سنجد. مؤلفه خستگي تحصيلي شامل  مي
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عالقگي تحصيلي  ) بي13و  10، 7، 4، 1 هاي گويه(
) و 14و  11، 5، 2 هاي گويهگويه ( 4شامل 

، 8، 6، 3 هاي گويه( گويه 6ناكارآمدي تحصيلي شامل 
در  نامه پرسشاين  گذاري نمره. است) 15و  12، 9

تا  »كامالً مخالفم«اي ليكرت از  درجه 5قالب طيف 
شده است.  محاسبهو  بندي درجه »كامالً موافقم«

(بيشترين فرسودگي  75 نامه پرسشحداكثر نمره 
(كمترين  15و حداقل نمره  45تحصيلي)، ميانگين 

 فرسودگي تحصيلي) است. 
) براي سه حيطه خستگي 2007برسو و همكاران (

تحصيلي و ناكارآمدي تحصيلي  عالقگي بيتحصيلي، 
 75/0و  82/0، 70/0به ترتيب ضرايب آلفاي كرونباخ 

را نيز مطلوب  نامه پرسشرا برآورد نمودند و روايي 
 نامه پرسشايايي اين ) پ1388گزارش كردند. نعامي (

 عالقگي بي، براي 79/0را براي خستگي تحصيلي 
 75/0و براي ناكارآمدي تحصيلي  82/0تحصيلي 

محاسبه كرده است. در پژوهش حاضر نيز ضريب 
هاي خستگي تحصيلي،  آلفاي كرونباخ براي حيطه

 كلي طور تحصيلي، ناكارآمدي تحصيلي و به عالقگي بي
، 83/0، 74/0برابر با  فرسودگي تحصيلي به ترتيب

 دست آمد. به 79/0و  76/0
 روش اجرا

براي اجراي پژوهش حاضر، ابتدا به تنها مركز آموزشي 
مراجعه شد و از بين  آباد خرممتوسطه استثنايي شهر 

ورود و  هاي مالكمركز مذكور با رعايت  آموزان دانش
گروه  صورت تصادفي در دو به ها آزمودنيخروج، 

سپس در شرايط يكسان  .گمارده شدند آزمايش و گواه
هاي  تك سؤال و همزمان و قبل از هرگونه مداخله، تك

به شيوه عملياتي و با  فرسودگي تحصيلية نام پرسش
آموزان دو  همكاري مشاور مدرسه مربوطه براي دانش

مربوط  نامه پرسش آموزان دانشگروه قرائت گرديد و 
 ازپس مودند. تكميل ن آزمون پيشعنوان  به خود را به

گروه آزمايش با الگوگيري از نظريه  آموزان دانشآن 
 شناسي روانهاي  مداخلهكتاب  اميد اسنايدر و

ر گرفتند مگيار موئه، تحت آموزش اميد قرا نگر مثبت

و هر هفته  اي دقيقه 60 جلسه 9كه اين آموزش طي 
يك جلسه، به شيوه عملياتي و مصور در قالب نمايش، 

در  ارائه شد. آموزان دانشبه  ها پوينتپاورداستان و 
 گونه هيچگروه گواه  آموزان دانشمدت اين طي 

دريافت نكردند. پس از مداخله در شرايط  اي مداخله
مربوطه از هر دو گروه به عمل آمد  آزمون پسيكسان 

 19اس نسخه  اس پي اسافزار  با استفاده از نرم ها دادهو 
 ها دادهبراي توصيف  گرفت. مورد تجزيه و تحليل قرار

آمار توصيفي (ميانگين و انحراف معيار)  هاي شاخصاز 
پژوهش از  هاي فرضيهاستفاده شد و براي بررسي 

 .گرديداستفاده  چندمتغيرهآزمون تحليل كوواريانس 
نظريه اميد خالصه جلسات آموزش اميد بر اساس 

مگيار  نگر مثبت شناسي روانمداخالت اسنايدر و كتاب 
 به) 1392فروغي و همكاران،  به نقل از، 2009(موئه، 

 :استصورت زير 
 آموزان دانشجلسه اول: معارفه پژوهشگر با 

؛ آزمون اعضاي كالس آموزشي و اجراي پيش عنوان به
جلسه دوم: بيان اهداف پژوهشگر از تشكيل و برگزاري 
جلسات آموزشي و همچنين ارائه مفاهيم آموزشي پايه 

جلسه سوم: شناسايي هدف و ؛ يدردر نظريه اميد اسنا
و شناسايي شيوه صحيح  آموزان دانشانواع آن به 

جلسه چهارم: شناسايي ؛ برگزيدن اهداف مثبت
مسيرهاي تفكر رسيدن به هدف و آموزش برگزيدن 

جلسه پنجم: شناخت ؛ مسير درست رسيدن به هدف
موانع در مسير رسيدن به اهداف و برطرف كردن 

جلسه ششم: شناساندن ؛ حل لموانع و مشكالت قاب
و باال بردن انگيزه  آموزان دانشمؤلفه عامليت اميد به 

جلسه هفتم: شناسايي و ؛ در مؤلفه عامليت اميد
آموزش يافتن اميد در ميان زندگي واقعي و تحصيلي 

و ايجاد حس تعهد به اميد از طريق  آموزان دانش
جلسه هشتم: ؛ آموزان دانشهمكاري بين پژوهشگر و 

آموزان، آموزش  اال بردن تفكر اميدوار در دانشب
بر تفكرات اميدوار و آموزش  خودبازنگريچگونگي 

؛ آموزان هاي افزايش اميد به دانش استفاده از تكنيك
 آزمون. پس واجراي آموزشي جلسات بندي جمعنهم: جلسه
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 ها يافته
 ي نمونهجمعيت شناخت يها يژگيودر ابتدا به بررسي 

توزيع فراواني  1در جدول  .شده است پرداخته
آمده برحسب عضويت گروهي  ها يآزمودنتحصيالت 

 .است
 برحسب عضويت گروهي ها يآزمودنتوزيع فراواني تحصيالت والدين  .1دول ج

  عضويت گروهي
 تحصيالتسطح 

 گروه گواه گروه آزمايش
 مادر پدر مادر پدر

 2 2 3 5 سواد بي
 7 7 7 5 پنجم ابتدايي

 4 1 3 0 سيكل
 1 4 1 4 ديپلم

 1 1 1 1 ديپلم به باال فوق

توزيع فراواني تحصيالت والدين  1در جدول 
كه در  طور همانپژوهش ارائه شده است.  يها يآزمودن

، فراواني سطح تحصيالت پدر شود يمجدول مشاهده 
نفر  5سواد،  نفر بي 5در گروه آزمايش  ها يآزمودن

ديپلم به باال  نفر فوق 1نفر ديپلم و  4پنجم ابتدايي، 
نفر  2شامل در گروه گواه نيز اين فراواني بود و 

، مقطع راهنمايينفر  1نفر پنجم ابتدايي،  7سواد،  بي
نفر ليسانس بود. همچنين اين  1ديپلم و  نفر فوق 4

نفر  3 گروه آزمايش، يها يآزمودنفراواني براي مادران 
، راهنماييمقطع نفر  3نفر پنجم ابتدايي،  7سواد،  بي
ديپلم به باال و در گروه گواه  نفر فوق 1نفر ديپلم و  1

نفر  4نفر پنجم ابتدايي،  7سواد،  نفر بي 2شامل 
ديپلم به باال  نفر فوق 1نفر ديپلم و  1، مقطع راهنمايي

 يها يآزمودنهمچنين توزيع فراواني سني  بود.
 ارائه شده است. 2پژوهش در جدول 

 

 برحسب عضويت گروهي ها يآزمودنني سني توزيع فراوا .2جدول 
 عضويت گروهي

 گروه سني
 گروه گواه گروه آزمايش

 فراواني فراواني
14-19 14 10 
20-24 1 5 

هاي  در جدول فوق توزيع فراواني سن آزمودني
ها  نفر از آزمودني 14دهد كه  گروه آزمايش نشان مي

نفر در  1سال قرار دارند و تنها  19-14در گروه سني 
سال قرار دارد. با بررسي فراواني  24-20گروه سني 

نفر از اين  10يابيم كه  سن گروه گواه نيز درمي

نفر از آنها  5سال و  19-14در گروه سني  ها يآزمودن
در جدول سال قرار دارند.  24-20نيز در گروه سني 

 ها مودنيآزميانگين و انحراف استاندارد  3شماره 
 برحسب مرحله و عضويت گروهي ارائه شده است.

 ها آزمودني تحصيلي، ناكارآمدي تحصيلي و فرسودگي تحصيلي عالقگي بي نمرات خستگي تحصيلي، يتوصيف هاي شاخص .3جدول 

 گروهي عضويت و مرحله برحسب
 آزمون پس آزمون يشپ مرحله

 N M SD M SD عضويت گروهي
 03/3 26/8 3//28 26/12 15 يليخستگي تحص گروه آزمايش

 97/2 53/6 50/3 00/9 15 عالقگي تحصيلي يب
06/21 15 ناكارآمدي تحصيلي  19/12  26/16  84/3  
 52/7 40/31 79/12 33/42 15 فرسودگي تحصيلي

 74/2 73/13 79/3 60/13 15 خستگي تحصيلي گروه گواه
 51/2 80/10 09/4 26/13 15 عالقگي تحصيلي يب
4/16 15 كارآمدي تحصيلينا  89/4  33/17  55/2  

 79/5 86/41 66/9 26/43 15 فرسودگي تحصيلي
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ميانگين  دهد مينشان  3كه جدول  طور همان
تحصيلي،  عالقگي بينمرات خستگي تحصيلي، 

ناكارآمدي تحصيلي و فرسودگي تحصيلي در مرحله 
آزمون براي گروه آزمايش به ترتيب برابر با  پيش

است كه پس از انجام  33/42و  06/21، 00/9 ،26/12
يافته است. همچنين  آموزش اميد اين مقادير كاهش

به  آزمون پيشدر مرحله  ها ميانگيندر گروه گواه اين 
بود كه  26/43و  4/16، 26/13، 60/13ترتيب برابر با 

. براي دهد ميكاهش نشان  آزمون پسدر مرحله 
 چندمتغيرهواريانس از آزمون تحليل كو ها دادهتحليل 

عنوان يك آزمون  به Fاستفاده شد. استفاده از آزمون 
هاي  فرض پارامتريك، مستلزم رعايت برخي پيش

) 1(: اند از عبارتها  فرض آماري است. اين پيش

متغيرهاي  گيري اندازهيا نسبي بودن مقياس  اي فاصله
يا گمارش تصادفي  گيري نمونه )2( ؛وابسته

 ؛توزيع نرمال نمرات متغيرهاي وابسته )3( ؛ها آزمودني
تساوي ) 5و (متغير وابسته  هاي واريانسهمساني  )4(

اين  .)1386ها (مولوي،  يا تناسب حجم نمونه
است. براي شده ها در پژوهش حاضر اعمال  فرض پيش

بررسي همگني واريانس متغيرهاي وابسته پژوهش از 
 با توجه به سطحشد كه  آزمون ام باكس استفاده

شده، واريانس متغيرهاي وابسته در  معناداري مشاهده
 معناداري با يكديگر ندارد گروه آزمايش و گواه تفاوت

)64/0=P ،706/0=F( ؛ لذا استفاده از آزمون تحليل
. است در پژوهش حاضر بالمانع يرهچندمتغكوواريانس 

 .شود يمنشان داده  4نتايج اين آزمون در جدول 
 آزمون پسدر مرحله  چندمتغيرهكوواريانس  نتايج تحليل .4جدول 

P F  خطاي df اثر مقدار  
 پياليي 49/0 00/23 52/7 001/0

 گروه
 المبداي ويلكز 50/0 00/23 52/7 001/0
 هتلينگ 98/0 00/23 52/7 001/0
 ريشه روي ينتر بزرگ 98/0 00/23 52/7 001/0

پس از  شود ميمشاهده  4كه در جدول  طور همان
و ساير متغيرهاي كنترل،  آزمون پيشرج كردن اثر خا

 داري معني، اثر چندمتغيرهبه روش تحليل كوواريانس 
براي عامل عضويت گروهي وجود دارد. اين اثر 

كه آموزش اميد بر  دهد مينشان  چندمتغيره
دختر استثنايي دوره  آموزان دانشفرسودگي تحصيلي 

بين ابعاد  داشته،آباد تأثير  متوسطه دوم شهر خرم

آزمايش و  هاي گروه آموزان دانشفرسودگي تحصيلي 
تعيين  منظوربه وجود دارد.  داري معنيگواه تفاوت 

يك از ابعاد فرسودگي تحصيلي تفاوت  كداماينكه در 
آزمايش و گواه وجود دارد از  هاي گروهبين  داري معني

متغيره استفاده شد كه نتايج آن  آزمون كوواريانس تك
 ارائه گرديده است. 5در جدول 

 

تحصيلي و ناكارآمدي  عالقگي يببراي بررسي تأثير مداخله بر ابعاد خستگي تحصيلي،  متغيره تكنتايج تحليل كوواريانس  .5جدول 
 آزمون پسگواه در مرحله  آزمايش و يها گروه هاي يآزمودنتحصيلي 

 اتا SS df MS F P متغير وابسته منبع تغيير

 آزمون يشپ
 022/0 459/0 567/0 63/4 1 63/4 تحصيليخستگي 

 005/0 714/0 137/0 14/1 1 14/1 تحصيلي عالقگي يب
 001/0 891/0 19/0 215/0 1 215/0 ناكارآمدي تحصيلي

 گروه
 125/0 001/0 90/23 71/195 1 71/195 خستگي تحصيلي

 285/0 004/0 97/9 35/83 1 35/83 تحصيلي عالقگي يب
 544/0 001/0 80/29 46/311 1 46/311 يناكارآمدي تحصيل

 خطا
 _ _ _ 18/8 25 64/204 خستگي تحصيلي

 _ _ _ 35/8 25 96/208 تحصيلي عالقگي يب
 _ _ _ 17/11 25 45/279 ناكارآمدي تحصيلي
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، با كنترل نمرات 5با توجه به نتايج جدول 
آزمايش و گواه در بعد  هاي گروهبين  ،آزمون پيش

 آزمون پسدر مرحله  آموزان دانش خستگي تحصيلي
). F=90/23و ≥P 001/0وجود دارد ( يتفاوت معنادار

درصدي بعد  5/12پس آموزش اميد موجب كاهش 
 آزمون پسدر مرحله  آموزان دانشخستگي تحصيلي 

بين  ،آزمون پيششده است. همچنين با كنترل نمرات 
تحصيلي  عالقگي بيآزمايش و گواه در بعد  هاي گروه

 يدار معنيتفاوت  آزمون پسدر مرحله  آموزان دانش
). با توجه به F=97/9و ≥P 004/0وجود دارد (

نتيجه گرفت كه  توان ميشده  مشاهده هاي ميانگين
درصدي بعد  5/28آموزش اميد موجب كاهش 

شده است.  آزمون پسعالقگي تحصيلي در مرحله  بي
 هاي گروهبين  ،آزمون پيشنمرات  همچنين با كنترل

مايش و گواه در بعد ناكارآمدي تحصيلي آز
 يدار معنيتفاوت  آزمون پسدر مرحله  آموزان دانش

پس با توجه به  .)F=80/29و ≥P 001/0وجود دارد (
نتيجه گرفت كه آموزش اميد  توان مينتايج فوق 

درصدي بعد ناكارآمدي تحصيلي  54موجب كاهش 
 شده است. آزمون پسدر مرحله 

 گيري نتيجهبحث و 
ف پژوهش حاضر، بررسي تأثير آموزش اميد بر هد

استثنايي  آموزان دانشكاهش فرسودگي تحصيلي 
بود. بر اساس نتايج  آباد خرمدختر متوسطه دوم شهر 
طور معناداري بر فرسودگي  پژوهش، آموزش اميد به

تحصيلي و ابعاد آن تأثير داشته و باعث كاهش 
و ناكارآمدي تحصيلي در  عالقگي بيخستگي، 

 قابلنكته  ).≥01/0P( شود ميتحصيلي  هاي عاليتف
پژوهش، اميد  هاي يافتهاست كه با توجه به  ذكر اين

بيشترين رابطه منفي و معنادار را با ناكارآمدي 
هاي فرسودگي  يكي از مؤلفه عنوان بهتحصيلي 

دهنده تأثير آموزش  تحصيلي دارد كه اين نتيجه نشان
و شايستگي اميد بر باال بردن احساس كفايت 

توان ذهني است. همچنين نتايج  كم آموزان دانش
پژوهش حاضر حاكي از تأثير آموزش اميد بر 

عنوان مؤلفه ديگر فرسودگي  تحصيلي به عالقگي بي
تحصيلي و يا باال رفتن ميزان عالقه و انگيزه 

است.  بودهتوان ذهني)  استثنايي (كم آموزان دانش
، عدم تالش و وجهيت بيكمبود عالقه و اشتياق موجب 

كه در  گردد ميدرنتيجه افزايش فرسودگي تحصيلي 
 عالقگي بياين ميان آموزش اميد موجب كاهش 

عالوه بر اين،  شده است. آموزان دانشتحصيلي 
دهنده تأثير آموزش اميد بر  هاي پژوهش نشان يافته

هاي فرسودگي تحصيلي يعني  يكي ديگر از مؤلفه
د آن احساس خستگي خستگي تحصيلي است كه پيام

. آموزش و باال است خاطر تكاليف و الزامات تحصيل به
خود  نوبهاستثنايي به  آموزان دانشرفتن اميد در 

موجب كاهش خستگي تحصيلي نيز گرديده است. 
، آموزان دانشديگر با باال رفتن اميد در  عبارت به

يافته  كاهشطور معناداري  فرسودگي تحصيلي آنها به
  است.

نصيري و جوكار  هاي پژوهشبا نتايج  ها يافتهاين 
)، 1392)، عجم اكرامي، رضايي و بياني (1387(

)، 2004هنكينز ( هاي پژوهش) نيز 1392اسماعيلي (
) كه همگي تأثير مثبت 2006) ، وارد (2005ولز (

شناختي را  هاي جسمي، عاطفي و روان اميد بر جنبه
ش اميد بر . در مورد نقاست سو ، هماند كردهتأييد 

اندكي در ادبيات  هاي يافتهفرسودگي تحصيلي 
پژوهشي موجود است با اين وجود نتايج اين پژوهش 

عنوان يك سپر  كه اميد را به يديگر هاي پژوهشبا 
(جسمي، عاطفي،  ها عرصهحفاظتي در تمام 

 اند دانسته، معنوي، اجتماعي) مفيد شناختي روان
د فرسودگي . عوامل مختلفي در ايجااست هماهنگ

هاي جمعي و علمي (مانند  فعاليتاز جمله  اند دخيل
حضور در كالس، نوشتن مقاله، مطالعه و امتحان)، 
فشارهاي مختلف اقتصادي، عوامل فردي و اجتماعي 

اي و  ، انتظارات حرفهها همكالسيمربوط به معلمان و 
ترديد در مورد مفيد بودن مطالعات و آينده كاري 

)، رقابت با 2000؛ اسنايدر، 2007(آهوال، هاكنين، 
، عدم تناسب بين منابع و عوامل مرتبط ها همكالسي
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آموز مانند انگيزش و  هاي تحصيلي دانش با فعاليت
انطباق با انتظار موفقيت (اميد) در  هاي استراتژي

 ). 2007 (كالرك، مرداك، كوتينگ، محيط تحصيلي
 بعد رواني انسان نقش مهمي در رشد و ارتقاي او

پرورش  وآموزش  هاي برنامهبنابراين اهداف و  ،دارد
رشد احساس ارزشمندي يادگيرنده به منظور بايد 

تحصيلي در  هاي فعاليتشكل بگيرد. اميد باعث بهبود 
) در 2010تاريس و همكاران (. شود ميمدرسه 

گرايي با فرسودگي به  درباره رابطه كمالپژوهش خود 
هاي  كه از ويژگياين نتيجه رسيدند كه مديراني 

گرايي سازگارانه برخوردار بودند اهداف  كمال
انگيز، ولي منطقي و دقيق براي خود تعيين  چالش

صورت  كرده بودند و براي رسيدن به اين اهداف به
پذير تالش كردند، فرسودگي كمتري را تجربه  انعطاف
 .تر بودند و در دستيابي به معيارهاي خود موفق نمودند

كه مانند مديران براي رسيدن  آموزاني نشدابنابراين 
پذيري كوشش  به اهداف منطقي خود به شكل انعطاف

هاي خود را  ها و محدوديت و همواره توانايي كنند مي
، فرسودگي كمتري را تجربه گيرند ميدر نظر 

كاستن از انرژي و ايجاد  رسد مي. به نظر كنند مي
مي را ، احساس خستگي و ناكانااميديروحية يأس و 

مدت زمان تحصيلي زيادي را بايد آموزاني كه  در دانش
و باعث دهد  ميدر محيط مدرسه باشند افزايش 
بنابراين  .شود ميكاهش فرسودگي تحصيلي در آنها 

، راه رسيدن مناسب بايد سعي شود با انتخاب اهداف
، آموزان دانشبه اهداف و باال بردن عامليت انگيزش 

به اميد و اطمينان از تالش و آنان را در جهت رسيدن 
 د.رآينده تحصيلي مناسب ياري ك

كه از سطح باالي اميد برخوردارند،  آموزاني دانش
اهدافي براي رسيدن به موفقيت تحصيلي براي خود 

هاي رسيدن به اين اهداف را  و راه كنند ميتعيين 
 آموزان دانششود  باعث ميامر . اين نمايند ميمشخص 

خود  نوبهو اين به  شوندتحصيلي  يها فعاليتدرگير 
. با توجه شود مي آموزان دانشمانع فرسودگي تحصيلي 

به اين كه ميزان اميد با فرسودگي و عملكرد تحصيلي 

با در نظر گرفتن اين دو متغير از  توان ميرابطه دارد 
طريق اعمال آموزش اميد موجبات كاهش فرسودگي 

پديد آورد.  را آموزان دانشتحصيلي و عملكرد بهتر 
پس الزم است متوليان امر آموزش و پژوهش در 

را براي افزايش اميد در  هايي برنامهتعليم و تربيت، 
با برگزاري  توانند ميمدارس اجرا كنند. همچنين 

آموزشي براي معلمان مدارس استثنايي و  هاي دوره
، باعث آموزان دانشآموزش چگونگي افزايش اميد در 

شرايط خاصي كه به دليل  آنهاكاهش فرسودگي 
 اجرا آباد خرمدارند، شوند. اين پژوهش فقط در شهر 

ها احتياط نمود. پيشنهاد  يافته تعميمشده و بايد در 
در مقاطع و زمينه در اين  هايي پژوهش گردد مي

 شهرهاي ديگر انجام شود.
 

 و قدرداني تشكر
مان و معل آموزان دانشپرورش استثنايي و  ون آموزش از مسئوال

اين با كه  آباد مدرسه استثنايي دخترانه نيلوفران شهر خرم
 كمال تشكر و قدرداني را داريم. ،پژوهش همكاري كردند
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