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Abstract 

Introduction: One of the problematic factors in the field of education and learning is 

academic burnout. The aim of the present study was the discrimination of students with high 

and low academic burnout on the basis of test anxiety, alexithymia and academic 

achievement. 

Methods: Method present study was causal-comparative. The population consisted of all male 

and female students studying in Azarbaijan Shahid Madani University in the 2016-2017 

academic year that according to Krejcie and Morgan table, 360 students were selected by 

multistage cluster sampling method. For data collection from questionnaires Maslach 

academic burnout inventory (2002) and anxiety test of Friedman (1997), Toronto alexithymia 

scale and the first-semester average of students used. Data were analyzed using software 16 

SPSS and statistical test discriminant function analysis. 

Results: Discriminant analysis results showed one significant discrimination function that the 

according to this function test anxiety was the highest possible power distinction between 

two groups of students. Next distinctive variables the groups, were alexithymia and academic 

achievement. Also, the results of the discriminant analysis showed that most students with 

low academic burnout were correctly distinguished from the student with the highest 

percentage of detection (78/1%) and 78% of the students in the two groups according to the 

resulting function was properly reclassified. The results of this reclassification show the ability 

of these variables in the distinction between students with different academic burnout levels. 

Conclusions: In educational programs for the prevention and reduction of academic burnout 

among students to test anxiety, alexithymia and academic achievement require more 

attention. 

http://dx.doi.org/10.29252/edcbmj.11.02.07
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مقدمه

ترین نیازهای دنیای امروز است و تاریخ نشان آموزش یکی از مهم

آموزش است. یک انسان دهد که پیشرفت انسان حاصل یادگیری و می

تواند از تفکر خود سود جسته و در با آموزش و یادگیری است که می

جامعه کنونی به کارگیرد. اما در این میان عواملی همچون مشکالت 

های اجتماعی و روانی گاهی از روند آموزش فردی و محیطی و نیز آسیب

عث ایجاد و یادگیری در میان دانش آموزان و دانشجویان کاسته و با

زا در این . یکی از عوامل مشکل[1] شودخلل در روند تحصیل آنها می

فرسودگی  ( است.Academic Burnoutفرسودگی تحصیلی ) ه،زمین

آموزشی به خستگی ناشی از الزامات مربوط  یهاتیموقع تحصیلی در

ه و بدون حساسیت نسبت به نگرش بدبینان به مطالعه، رشد حس و

مطالب درسی و نیز احساس پیشرفت شخصی ضعیف در امور درسی و 

. همچنین با عالئمی چون بی اشتیاقی نسبت [2] تحصیلی اشاره دارد

های درس، به مطالب درسی، ناتوانی در ادامه حضور مستمر در کالس

معنایی در های کالسی، احساس بینکردن در فعالیت مشارکت

های درسی و احساس ناتوانی در فراگیری مطالب درسی و فعالیت

ی تحصیلی در . فرسودگ[3]درنهایت با افت تحصیلی همراه است 

منجر به غیبت بیشتر، انگیزه کمتر برای انجام  تواندیدانشجویان م

دانشگاه و مانند  کارهای مورد نیاز دوره و درصد باالتر ترک تحصیل در

آن شود. دانشجویان دارای فرسودگی تحصیلی، در کالس به مطالب 

. کنندیدرسی گوش نداده و در فعالیتهای کالسی گروهی شرکت نم

ها اغلب برای کالس و استاد ارزشی قائل نبوده و برای عملکرد ضعیف آن

؛ در نتیجه حس مسئولیت پذیری کنندیتحصیلی خود بهانه تراشی م

. [4] و پاسخگویی در برابر عملکرد ضعیف خود، در این افراد وجود ندارد

مطالعة فرسودگی تحصیلی در دانشجویان موضوع بسیار مهمی است؛ 

را زیربنای فهم عملکرد تحصیلی ضعیف دانشجویان و شوق و اشتیاق زی

ورکلی، فرسودگی تحصیلی موضوعی . به ط[5]ها به تحصیل است آن

عنوان مانعی برای پیشرفت تحصیلی جدی و آکادمیک است و به

و پیامدهای منفی در زندگی  شود، زیرا با افزایش استرسمحسوب می

تحصیلی دانشجویان، موجب کاهش کیفیت و کمیت عملکرد تحصیلی 

. دست اندرکاران تعلیم و تربیت همواره سعی دارند که [6]شود می

 10/07/1396 تاریخ دریافت:
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 تحصیلی فرسودگی

 امتحان اضطراب

 هیجانی نارسایی

 تحصیلی عملکرد

 دانشجو

 
 برای نشر حقوق تمامی
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 .است محفوظ )عج(

 چکیده
  تمایز باهدف حاضر پژوهش. است تحصیلی فرسودگی یادگیری، و آموزش زمینه در زامشکل عوامل از یکی :مقدمه

 .شد نجاما تحصیلی عملکرد و هیجانی نارسایی امتحان، اضطراب اساس بر پایین و باال تحصیلی فرسودگی با دانشجویان

  دانشگاه پسر و دختر دانشجویان تمامی شامل آماری جامعه. بود ایمقایسه علی نوع از حاضر پژوهش روش :کار روش

  روش با هاآن از نفر 360 مورگان و کرجسی جدول اساس بر که بودند 1395-96 تحصیلی سال در آذربایجان مدنی شهید

  مسلش تحصیلی فرسودگی هاینامهپرسش از هاداده آوریجمع برای. شدند انتخاب ایمرحله چند ایخوشه گیرینمونه

.  شد استفاده دانشجویان اول نیمسال معدل و( 1994) تورنتو هیجانی نارسایی ،(1997) فریدمن امتحان اضطراب ؛(2002)

 .گرفتند قرار وتحلیلتجزیه مورد تشخیص تابع تجزیه آزمون و SPSS 16 افزارنرم از استفاده با هاداده

  دارای حانامت اضطراب تابع این طبق که شد معنادار تشخیص تابع یک به منجر تشخیص، تابع تجزیه هاییافته :هایافته

.  بودند هاگروه کننده متمایز بعدی متغیرهای تحصیلی عملکرد و هیجانی نارسایی. بود هاگروه بین تمایز توان باالترین

  تشخیص رصدد باالترین با پایین تحصیلی فرسودگی با دانشجویان اکثر که داد نشان تشخیص تابع تجزیه نتایج همچنین

  طوربه آمدهدستبه تابع طبق گروه دو افراد از درصد 78 و بودند شده متمایز دانشجویان دیگر از درستیبه( درصد 1/78)

  شجویاندان میان تمایز در مذکور متغیرهای توان نشانگر مجدد بندیطبقه این نتایج. بودند شدهبندیطبقه مجدداً صحیح

 .بود تحصیلی فرسودگی مختلف سطوح دارای

  متحان،ا اضطراب به باید دانشجویان، تحصیلی فرسودگی کاهش و پیشگیری برای آموزشی هایبرنامه در :گیری نتیجه

 .داشت ویژه توجه تحصیلی عملکرد و هیجانی نارسایی

             DOI: 10.29252/edcbmj.11.02.08         مقاله پژوهشی

 و هیجانی نارسایی امتحان، اضطراب اساس بر پایین و باال تحصیلی فرسودگی با دانشجویان تمایز

 تحصیلی عملکرد
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شرایط را برای یادگیری و آموزش فراهم آورند که همگی  نیترآلدهیا

در جهت تسهیل و بهبود فرآیند یادگیری است. در این میان فرسودگی 

تحصیلی یک مشکل جدی و شایع در بین دانشجویان بوده و به علت 

افت تحصیلی، تعهد دانشجویان به  و ای که با عملکرد تحصیلیرابطه

می و شوق و اشتیاق به ادامة تحصیل دارد، دانشگاه، مشارکت در امور عل

. مرور مبانی [7]مهم پژوهشی نظام آموزشی است  یهااز حوزه یکی

نظری و تجربی در زمینة فرسودگی تحصیلی نشان داد که یکی از 

 آموزان ارتباط داشتهدانش فرسودگی تحصیلیتواند با عواملی که می

اضطراب  ح کلی( است. اصطالtest anxietyباشد، اضطراب امتحان )

امتحان، به نوعی از اضطراب با هراس اجتماعی خاص اشاره دارد که فرد 

کند و نتیجة آن، ناتوانی مقابله با هایش دچار تردید میرا درباره توانایی

هایی که فرد را در های دشوار مانند امتحان است. موقعیتموقعیت

همچنین،  .[8] معرض ارزشیابی قرار داده و نیازمند حل مشکل هستند

فیزیولوژیک، شناختی  یهابه عنوان واکنش توانیاضطراب امتحان را م

و عاطفی ایجاد شده به وسیلة استرس تجربه شده تعریف کرد؛ که این 

زشی آمو یهااحساس تأثیر منفی را در نگرش دانشجویان نسبت به دوره

باور بودند که در  بر این Sarason & Mandler .[9] کندیایجاد م

 متحان دادن، معلومات مرتبط با آزمون و حاالت اضطرابیموقعیت ا
از حاالت  یا. پارهشوندیآموخته شده در عین حال وارد میدان م

د. اگر اناضطرابی با آزمون مورد نظر مرتبط و برخی دیگر با آن نامرتبط

اضطراب برانگیخته شده با محتوای آزمون مرتبط باشد، سطح کارآمدی 

االت اضطرابی نامرتبط با وظیفه محول شده، سطح و ح ابدییافزایش م

اضطراب امتحان تا حدود زیادی با  .[10] دهندیکارآمدی را کاهش م

ه از امتحان نیز رابطه دارد و ممکن بدبینان یهایابیافکار منفی و ارز

است موجب تغییر در اسنادهای دانش آموزان و دانشجویان شود و 

 اعتقاد Tobis. [11]خودپنداره و رفتار منفی بعدی آنها را تغییر دهد 

داشت که اضطراب امتحان به دلیل عادتهای مطالعه نامناسب و ناکافی 

در  ییهایاست. با وجود این، افراد دارای اضطراب امتحان باال دشوار

و به طور واقعی در مراحل پایانی و نزدیک به  کنندیتمرکز گزارش م

پردازان معتقدند ای دیگر از نظریهعده .[12]امتحان مطالعه کمی دارند 

ای نامناسب و ناکافی و نقایص های مطالعهکه اضطراب امتحان با عادت

ای، ترس اجتماعی و همچنین وجود سطح توجهی، اضطراب خصیصه

ر تر، افکار منفی بیشتباالی اضطراب امتحان با خطاهای شناختی افزون

، Nasirizadeh [14] .[13]نفس، همبستگی دارد و پایین بودن عزت

Gholami  [15]و همکاران ،Chae [16] خود نشان های در پژوهش

دادند که بین اضطراب امتحان و فرسودگی تحصیلی رابطه مثبت 

 معنادار وجود دارد.

اما عالوه بر اضطراب امتحان یکی دیگر از عواملی که ممکن است در 

آموزان نقش داشته باشد و کمتر به آن فرسودگی تحصیلی دانش

نارسایی  ( است.Alexithymia) شده است، نارسایی هیجانیپرداخته

هیجانی، به ناتوانی در پردازش شناختی اطالعات هیجان و تنظیم 

است چند  یا. نارسایی هیجانی سازه[17] شودیگفته م هاجانیه

وجهی متشکل از دشواری در شناسایی احساسات، تمایز بین احساسات 

یختگی هیجانی؛ دشواری در توصیف و تهیج بدنی مربوط به برانگ

احساسات برای دیگران و قدرت تجسم محدود که بر حسب فقر خیال 

های اصلی نارسایی هیجانی ویژگی .[18] شودیمشخص م هایپرداز

اند از اختالل در آگاهی عاطفی، در دلبستگی اجتماعی و در رابطه عبارت

افراد مبتال به نارسایی هیجانی دچار دشواری فردی. عالوه بر این، میان

در تشخیص و درک احساسات دیگران نیز هستند، که نمودهای آن در 

های احساسی غیر های غیرهمدالنه و یا واکنشنهایت به عنوان واکنش

. به طور کلی، نارسایی هیجانی دارای سه [19]شوند تاثیرگذار تعبیر می

ویژگی اصلی مشکل در شناسایی احساسات، توصیف احساسات و 

تفکر بیرونی است. مشکل در شناسایی احساسات زمانی رخ  یهاسبک

ل . مشکشودیکه فرد در تمایز میان احساسات دچار پریشانی م دهدیم

آنچه را که به  تواندیدر توصیف احساسات هنگامی است که فرد نم

لحاظ هیجانی احساس کرده، بیان کند. جهت گیری تفکر بیرونی زمانی 

که فرد تمایل به تفکر درباره امور به صورت بیرونی و در  دهدیرخ م

. افرادی که نارسایی هیجانی [20]تضاد با جهت گیری تفکر درونی دارد 

سـازشی توانند از راهبردهای انطباقی و شدیدی دارند، معموالً نمی

 توانند از منابع حمایتچـون صـحبت کردن با دیگران بهره ببرند و نمی

دوستان، اطرافیان و اعضای خانواده(  لیهیجانی در دسترس )از قب

توانند بـا دیگران روابط هیجانی مطلوب استفاده نمایند. همچنین نـمی

 .[21]را در احساسات خود شریک نمایند  گرانیو نزدیکی داشته و د

سبب شناسی نارسایی هیجانی از سه دیدگاه روان کاوی، فیزیولوژیک 

. نارسایی هیجانی در دیدگاه شودیو فرهنگی اجتماعی بررسی م

روانکاوری از دو بعد، به عنوان نوعی مکانیسم دفاعی واپس روی و به 

. دیدگاه شودیقص در ساختار روانی در نظر گرفته معنوان نوعی ن

فیزیولوژیک فقدان ارتباط نورونی مناسب بین دستگاه لیمبیک و نئو 

که محل بازنمایی هوشیارانه احساسات و  کندیکورتکس را مطرح م

تخیل است. همچنین دیدگاه فرهنگی اجتماعی نارسایی هیجانی را 

هوشی بین بیماران و طبقة  یهامربوط به طبقة اجتماعی و تفاوت

در پژوهش خود  Gamari [23]. [22] داندیمتوسط و پایین جامعه م

یلی رابطه تحص به این نتیجه رسید که بین نارسایی هیجانی و فرسودگی

های نارسایی هیجانی توانستند فرسودگی تحصیلی وجود داشت و مؤلفه

شده در ایـن زمینـه های انجامطورکلی پژوهشبینی کنند. بهرا پیش

دهند که افراد دارای مشکل هیجانی، فرسودگی و اضطراب نشان می

. یکی دیگر از عواملی که با فرسودگی [28-24]بیشتری نیز دارند 

بارت ع تحصیلی ارتباط دارد، عملکرد تحصیلی است. عملکرد تحصیلی

که یک فرد در جهت کسب علوم  ییهاو تالش هاتیاست از کلیه فعال

 زشیو مقاطع تحصیلی مختلف در مراکز آمو هاهیو دانش و گذراندن پا

. همچنین، عملکرد تحصیلی به معنای نتیجه [29] دهدیاز خود نشان م

فعالیتهای آموزش رسمی بوده و در واقع و ثمره تالش فرد در رابطه با 

. [30] باشدینظام آموزشی معطوف به این پدیده م یهاهمة کوشش

Atkinson یا  شدهد تحصیلی را توانایی آموختهو همکاران نیز، عملکر

شده دیگر، توانایی آموختهعبارتشده یا بهاکتسابی حاصل از دروس ارائه

 لهیوسدانند که بهیا اکتسابی فرد در موضوعات آموزشگاهی می

. عملکرد تحصیلی [31]شود گیری میهای استانداردشده اندازهآزمون

. [32]مهم نظام آموزشی است  یهاباال در دانش آموزان یکی از هدف

پژوهشگران همواره سعی دارند تا عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی 

یادگیرندگان را پیدا کنند و آن را در محیط آموزشی به کار ببرند. 

یری یادگ عملکرد تحصیلی باید طوری تنظیم و هدایت شود که رشد و

های انجام شده در . پژوهش[33]در یادگیرندگان افزایش پیدا کند 

ا فرسودگی تحصیلی داخل و خارج کشور رابطه عملکرد تحصیلی ب

در  وع، مرور مطالعات پیشین. درمجم[36-34]فراگیران نشان دادند 
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نشان داد که پژوهشی که تمایزگذاری  حوزه فرسودگی تحصیلی

دانشجویان با فرسودگی تحصیلی باال و پایین بر اساس اضطراب امتحان، 

نارسایی هیجانی و عملکرد تحصیلی را بررسی کند، یافت نشد. بنابراین 

. از طرفی شدهای بیشتری در این زمینه احساس مینیاز به پژوهش

های همبستگی استفاده های انجام شده قبلی عمدتاً از روشپژوهش

کرده بودند که مبتنی بر تحلیل روابط بین متغیرهاست. در پژوهش 

حاضر نیز از روش تحلیل تشخیصی استفاده شد که مبتنی بر تحلیل 

چندین  های مختلف از افراد بر اساسفرد است و به دست آوردن گروه

همچنین تحلیل تشخیصی میزان تأیید  .سازدفراهم میمتغیر را 

سازد. از دیدگاه علمی بندی اولیه بر اساس متغیرها را ممکن میگروه

نیز تمایز دانشجویان با فرسودگی تحصیلی باال و پایین بر اساس 

تواند به میاضطراب امتحان، نارسایی هیجانی و عملکرد تحصیلی 

با همچنین، ها کمک کند. می در آنهای مداخالتی علطراحی برنامه

توجه به اینکه فرسودگی تحصیلی رابطه دانشجویان را با دانشگاه و شوق 

ل به دلیها را برای ادامه تحصیل تحت تأثیر قرارمی دهد و و اشتیاق آن

اهمیت موضوع یادگیری و تأثیری که اضطراب امتحان، نارسایی هیجانی 

شته توانند داودگی تحصیلی میو افت عملکرد تحصیلی در بروز فرس

باشند، باید عواملی را که باعث بروز فرسودگی تحصیلی در دانشجویان 

با آگاهی از نتایج  شود، شناسایی و کنترل نمود. از طرفی،می

ابعاد بیشتری از فرسودگی تحصیلی  از این قبیـل ییهاپژوهش

وهش حاضر بنابراین هدف پژ .میدهیدانشجویان را مورد کنکاش قرار م

پاسخ به این سؤال است که: آیا اضطراب امتحان، نارسایی هیجانی و 

عملکرد تحصیلی توان تمایز گذاری دانشجویان با فرسودگی تحصیلی 

 باال و پایین را دارند؟

 کار روش

پژوهش حاضر ازلحاظ هدف در دسته تحقیقات بنیادی و ازلحاظ نحوة 

مقایسه ای بود. جامعه -های علیگـردآوری اطالعـات جزو پژوهش

آماری پژوهش حاضر، تمامی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شهید 

مشغول تحصیل  1395-96مدنی آذربایجان بود که در سال تحصیلی 

جهت انتخاب گروه نمونـه بـا  نفر بود. 4800ها بودند که تعداد آن

گیری و به روش نمونه Krejcie [37]و  Morganاستفاده از جدول 

 عنوان نمونـه انتخـاب شدند.دانشجو به 360 یاای چند مرحلهخوشه

تعداد در مرحله اول  های جمع آوری اطالعات،بعد از آماده سازی ابزار

دانشکده )علوم تربیتی و روانشناسی(  1خوابگاه پسرانه و دخترانه و  4

نفری و از  12اتاق  5انتخاب شدند. در مرحله دوم از هر خوابگاه 

کالس به تصادف انتخاب شد. در  4دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 

 35نفر و از هر کالس موردنظر  50بگاه مرحله سوم به تناوب از هر خوا

ها را تکمیل کردند. برای انجام پژوهش با مسئولین نفر پرسشنامه 45تا 

های موردنظر هماهنگی انجام و اساتید دانشکده و سرپرستان خوابگاه

های موردنظر مراجعه کرده و ها و کالسشد و پژوهشگران به خوابگاه

ه پرسشنامه را به طور همزمان در بعد از توضیح اهداف پژوهش، هر س

ها تمرکز دهی به پرسشنامهبین دانشجویان توزیع نمودند و بر روند پاسخ

داشتند. داشتن رضایت آگاهانه و عالقه مندی برای مشارکت در این 

پژوهش از شرایط ورود به مطالعه بود. درنهایت با همکاری دانشجویان 

د ها، از این تعداآوری پرسشنامهها تکمیل گردید. پس از جمعپرسشنامه

و بر  16نسخه  SPSSافزار شده با استفاده از نرمنفر نمونه انتخاب 360

عنوان دانشجویان با نفر به 108اساس نمرات فرسودگی تحصیلی، 

فرسودگی تحصیلی(  34فرسودگی تحصیلی پایین )با نمرات زیر صدک 

ز )با نمرات باالتر انفر دانشجویان با فرسودگی تحصیلی باال  105و 

فرسودگی تحصیلی( تشخیص داده شدند و درنهایت  67صدک 

ها از وتحلیل دادهنفر انجام شد. برای تجزیه 213ها بر روی این تحلیل

 آزمون آماری تجزیه تابع تشخیص استفاده گردید.

 هامواد و روش

 Maslachسیاهه فرسودگی تحصیلی مسلش )

Academic Burnout Inventory) 

و همکاران در  Schaufeliسیاهه فرسودگی تحصیلی مسلش توسط 

گویه است که در یک  15ساخته شد. سیاهه حاضر دارای  2002سال 

گردد. در این گذاری میای از هرگز تا همیشه نمرهدرجه 7طیف لیکرت 

ی اند از: خستگآید که عبارتسیاهه درنهایت سه زیرمقیاس به دست می

گویه( و فقدان کارآیی یا  4گویه(، بدبینی ) 5)هیجانی یا تحصیلی 

خرده مقیاس خستگی  13، 10، 7، 4، 1گویه(. سؤاالت  6ناکارآمدی )

، 6، 3خرده مقیاس بدبینی و سؤاالت  11، 14، 5، 2هیجانی، سؤاالت 

خرده مقیاس فقدان کارآیی یا ناکارآمدی اندازه گیری  15، 12، 9، 8

، 82/0، 70/0.. پایایی این سیاهه را سازندگان آن به ترتیب کنندیم

. در [38]اند برای سه حیطه فرسودگی تحصیلی محاسبه کرده 75/0

پایایی این سیاهه با  و همکاران نیز Faye‐Dumangetپژوهش 

 طهی، ح72/0ضریب آلفای کرونباخ برای حیطه خستگی هیجانی 

به دست آمد. همچنین روایی  81/0و حیطه بدبینی  77/0رآمدی ناکا

سیاهه با روش تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفت که مقادیر 

مدل تأیید کننده برازندگی خوب مدل  یهابه دست آمده از شاخص

، TLI،85/0  =CFI ،08/0 = RMSEA،001/0 > P=  83/0بودند )

522  =χ2) [39] همچنین در پژوهش حاضر پایایی سیاهه حاضر با .

 به دست آمد. 87/0شده برای کل سیاهه ضریب آلفای کرونباخ محاسبه

 Lisrelافزار نرمنرم افزار روایی پرسشنامه در پژوهش حاضر نیز، با 

و با روش تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفت که مؤید  8.8

ه ها دارد و کلیآن بود که ساختار پرسشنامه برازش قابل قبولی با داده

=  91/0های نیکویی برازش، به خوبی مدل را تأیید کردند )شاخص

GFA،94/0  =CFI ،06/0 = RMSEA،001/0 > P ،38/389  =

χ2.) 

 Friedman Testان فریدمن )پرسشنامه اضطراب امتح

Anxiety Questionnaire) 

ساخته شد  1997توسط فریدمن در سال  پرسشنامه اضطراب امتحان

 4گویه بود که در یک طیف لیکرت  23. پرسشنامه حاضر دارای [40]

شد. در این گذاری میمخالفم تا کامالً موافقم نمره ای از کامالً درجه

اند از: آید که عبارتمیپرسشنامه درنهایت سه زیرمقیاس به دست 

 6گویه( و تنیدگی ) 9گویه(، خطای شناختی ) 8تحقیر اجتماعی )

 17تا  9خرده مقیاس تحقیر اجتماعی، سؤاالت  8تا  1گویه(. سؤاالت 

خرده مقیاس  23تا  18خرده مقیاس خطای شناختی و سؤاالت 

و همکاران  Baezat. در پژوهش کنندیتنیدگی را اندازه گیری م

، خرده 90/0ب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس تحقیر اجتماعی ضرای
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به دست  83/0و خرده مقیاس تنیدگی  85/0مقیاس خطای شناختی 

آمد. بود. همچنین، ساختار عاملی آزمون اضطراب فریدمن بر اساس 

ه از های اصلی با استفادتحلیل عاملی اکتشافی و به روش تحلیل مؤلفه

ها، آمد. نتایج آماری نشان داد همه سؤالچرخش واریماکس به دست 

همبستگی مناسبی با کل آزمون دارند و نیازی به حذف یا تغییر سؤالی 

و بارتلت حاکی از آن بود که آزمون  KMOنیست. مقادیر آزمون 

مناسب ماتریس همبستگی در تحلیل عاملی است. در تحلیل عاملی 

ها، از ماده کیو هیچ ماده وارد تحلیل شدند  23آمده، تمام عملبه

نداشتند. همچنین، خرده مقیاس تحقیر  30/0همبستگی کمتر از 

درصد  91/20درصد، خرده مقیاس خطای شناختی  04/22اجتماعی 

درصد از واریانس کل را توانستند تببین  21/12و خرده مقیاس تنیدگی 

. در پژوهش حاضر نیز پایایی این پرسشنامه با ضریب آلفای [41]کنند 

دست آمد. روایی پرسشنامه حاضر نیز، با روش تحلیل به 86/0کرونباخ 

عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفت که برازش خوب مدل نشانگر 

=  GFA،93/0=  90/0پرسشنامة حاضر بود ) تأیید روایی مطلوب

CFI ،07/0   =RMSEA،001/0 > P ،46/456  =χ2.) 

 Toronto)مقیاس نارسایی هیجانی تورنتو 

Alexithymia Scale) 

در سال و همکاران  Bagbyمقیاس نارسایی هیجانی تورنتو توسط 

ای است و سه ماده 20. این مقیاس یک آزمون [42]ساخته شد  1994

زیر مقیاس دشواری در شناسایی احساسات، دشواری در توصیف 

 1ای لیکرت از نمره درجهاسات و تفکر عینی را در مقیاس پنجاحس

، 7، 6، 3، 1سنجد. سؤاالت )کامالً موافق( می 5)کامالً مخالف( تا نمره 

، 2خرده مقیاس دشواری در شناسایی احساسات، سؤاالت  14، 13، 9

خرده مقیاس دشواری در توصیف احساسات و سؤاالت  17، 12، 11، 4

خرده مقیاس تفکر عینی را اندازه  20، 19، 18، 16، 15، 10، 8، 5

و  Kochهای . پایایی پرسشنامه حاضر در پژوهشکنندیگیری م

روایی این  .[43] به دست آمد 83/0برای کل پرسشنامه  همکاران

با روش تحلیل عاملی  [44] و همکاران El Abiddineمقیاس را 

تاییدی بررسی کردند که مقادیر به دست آمده تأیید کننده برازندگی 

، AGFA ،95/0  =CFI=  94/0خوب مدل و روایی پرسشنامه بود )

03/0  =RMSEA،001/0 > P ،58/2158  =χ2هش (. است. در پژو

دست آمد. به 75/0حاضر پایایی این مقیاس با ضریب آلفای کرونباخ 

روایی پرسشنامة حاضر نیز، با روش تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی 

قرار گرفت که برازش خوب مدل نشانگر تأیید روایی مطلوب پرسشنامة 

 GFA،93/0  =CFI ،06/0 = RMSEA،001/0=  92/0حاضر بود )

> P ،12/502  =χ2.)  همچنین از نمرات معدل نیم سال اول سال

عنوان شاخص عملکرد تحصیلی کمی دانشجویان به 95-96تحصیلی 

 استفاده شد.

 هایافته

 35-18نفر از دانشجویان در دامنه سنی  360در مطالعه حاضر تعداد 

 175درصد( و  38/51نفر دختر ) 185شرکت داشتند که از این تعداد 

درصد(  83/65نفر ) 237( بودند. همچنین، درصد 62/48نفر پسر )

درصد( دانشجوی کارشناسی  22/27نفر ) 98دانشجوی کارشناسی 

درصد( دانشجوی دکتری بودند. قبل از تحلیل  94/6نفر ) 25ارشد و 

بررسی قرار گرفتند.  های آن موردتجزیه تابع تشخیص، ابتدا مفروضه

 فاصله ماهاالنوبیس نشان های پرت چندمتغیره با استفاده ازبررسی داده

داد که چند داده پرت واقعی وجود داشت که قبل از انجام تحلیل 

-تشخیصی حذف شدند. همچنین بررسی همگنی ماتریس واریانس

کواریانس با استفاده از آزمون ام باکس نیز، نشان داد که یکسانی 

 = ام باکسخوبی رعایت شده بود )آمارهکوواریانس به-ماتریس واریانس

25/11 ،84/1  =F ،05/0 < P آزمون  1جدول (. در ادامه و در

 یهااسمیرنوف برای بررسی مفروضه نرمال بودن و شاخص-کولموگروف

VIF  و ضریب تحمل برای بررسی مفروضه نبود هم خطی ارائه شده

 است:

 

و ضریب تحمل برای بررسی  VIF یهااسمیرنوف برای بررسی معنی داری تفاوت شکل توزیع نمرات با توزیع نرمال نمرات متغیرهای پژوهش و شاخص-مقادیر آزمون کولموگروف :1جدول 

 نبود هم خطی

 ضریب تحمل VIFشاخص  اسمیرنوف-آماره کلموگرف بینمتغیرهای پیش

 72/0 37/1 *17/0 اضطراب امتحان

 98/0 01/1 *3/0 نارسایی هیجانی

 97/0 03/1 *11/0 عملکرد تحصیلی

( *05/0 < P ،314  =df) 

 
 برای بررسی معناداری تفاوت بین دو گروه ANOVAبین برای دو گروه دانشجویان با فرسودگی تحصیلی باال و پایین و نتایج آزمون میانگین و انحراف معیار متغیرهای پیش :2جدول 

 سطح معناداری Fآماره  101تعداد: دانشجویان با فرسودگی تحصیلی پایین 101تعداد:  دانشجویان با فرسودگی تحصیلی باال بینپیشمتغیرهای 

   انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین 

 001/0 28/79 09/10 72/41 42/8 05/53 اضطراب امتحان

 001/0 22/73 34/9 20/45 68/7 23/55 نارسایی هیجانی

 001/0 90/35 62/1 93/16 97/1 44/15 عملکرد تحصیلی

 

-مقادیر آزمون کلموگرف شودیمشاهده م 1جدول همانطور که در 

( 3/0(، نارسایی هیجانی )17/0اضطراب امتحان ) اسمیرنوف برای متغیر

معنی دار به دست آمده است که نشانگر ( غیر 11/0و عملکرد تحصیلی )

 P ،314 > 05/0) پژوهش است نیبشیتوزیع نرمال نمرات متغیرهای پ

 =df)های . همچنین مقادیر شاخصVIF  ( و شاخص 10)کمتر از

 بینکه بین متغیرهای پیش دهدی( نشان م1/0ضریب تحمل )بیشتر از 

 د نیست.های بزرگی وجود نداشت و هم خطی جدی مشهوهمبستگی
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بین برای دو گروه میانگین و انحراف معیار متغیرهای پیش 2 جدولدر 

دانشجویان با فرسودگی تحصیلی باال و پایین و نتایج آزمون 

ANOVA شده است.برای بررسی معناداری تفاوت بین دو گروه ارائه 

نمرات شود میانگین و انحراف معیار طور که مشاهده میهمان

 اضطراب امتحان یرهایدانشجویان با فرسودگی تحصیلی باال در متغ

( و عملکرد تحصیلی 68/7) 23/55(، نارسایی هیجانی 42/8) 05/53

( و میانگین و انحراف معیار دانشجویان با فرسودگی 97/1) 44/15

(، 09/10) 72/41اضطراب امتحان  یرهایتحصیلی پایین در متغ

( 62/1) 93/16( و عملکرد تحصیلی 34/9) 20/45 یجانینارسایی ه

(، F=  28/79. همچنین میان دو گروه از نظر اضطراب امتحان )باشدیم

( تفاوت F=  90/35( و عملکرد تحصیلی )F=  22/73نارسایی هیجانی )

دو گروه دانشجویان  . برای تمایز(P < 05/0)معنادار آماری وجود دارد 

ین از یک بپایین بر اساس متغیرهای پیش با فرسودگی تحصیلی باال و

تجزیه تابع تشخیص به روش همزمان استفاده شد. در تحلیل حاضر به 

 یک تابع تشخیص به دست آمد. هایعلت بودن دو گروه از آزمودن

 شود، مقدار الندای ویلکز برابرمشاهده می 3 جدولطور که در همان

 دهدیاست که نشان م 63/109معادل آن برابر با و مجذور کای  60/0

 ها توان تمایز وجود دارد.داری بین گروهطور معنیبه

ن، بیگروهی تجمعی بین متغیرهای پیشهمبستگی درون 4در جدول 

شده است. بر اساس ضرایب استاندار شده و ضرایب استانداردشده ارائه

اب امتحان دارای باالترین بین اضطرآمده از متغیر پیشدستهای بهوزن

ها است. متغیرهای بعدی متمایز کننده نارسایی توان تمایز بین گروه

 .باشدیهیجانی و عملکرد تحصیلی م

 

 اساس متغیرهای پیش بیننتایج آزمون الندای ویکلز برای بررسی تمایز دو گروه دانشجویان با فرسودگی تحصیلی باال و پایین بر  :3جدول 

 سطح معناداری درجه آزادی مجذور کای الندای ویلکز

60/0 63/109 3 001/0 

 

 ضرایب استاندارد شده و ضرایب استاندارد نشده بین،گروهی تجمعی بین متغیرهای پیشهمبستگی درون :4جدول 

 استاندارد نشده ضرایب ضرایب استانداردشده گروهی تجمعیهمبستگی درون بینمتغیرهای پیش

 06/0 55/0 74/0 اضطراب امتحان

 06/0 48/0 71/0 نارسایی هیجانی

 -27/0 -50/0 -49/0 عملکرد تحصیلی

 
 های با فرسودگی تحصیلی باال و پایین بر اساس تابع تشخیصبندی دانشجویان در گروهنتایج طبقه :1جدول 

 کل شدهبینیبندی پیشگروه بندی اولیه دانشجویانگروه

  دانشجویان با فرسودگی تحصیلی پایین دانشجویان با فرسودگی تحصیلی باال 

    گروه بندی اصلی

 108 24 84 دانشجویان با فرسودگی تحصیلی باال

 105 82 23 پایین دانشجویان با فرسودگی تحصیلی

 %100 %2/22 %8/77 دانشجویان با فرسودگی تحصیلی باال

 %100 %1/78 %9/21 پایین تحصیلیدانشجویان با فرسودگی 

 بندی مجدد افراد در گروه اولیه خودگروه 78%* 

 

های با فرسودگی بندی دانشجویان در گروهنتایج طبقه 5جدول در 

ق شده است. طبتحصیلی باال و پایین بر اساس تابع تشخیص ارائه

درصد( دانشجویان با  8/77نفر ) 84جدول این شده در های ارائهآماره

درصد( دانشجویان با فرسودگی  1/78نفر ) 82فرسودگی تحصیلی باال و 

اند. همچنین شدهح تشخیص دادهطور صحیتحصیلی پایین به

دانشجویان با فرسودگی تحصیلی پایین با باالترین درصد تشخیص 

 درستی از دیگردهد که اکثر این دانشجویان بهدرصد( نشان می 1/78)

درصد(  78بندی مجدد )اند. نتایج این طبقهدانشجویان متمایز شده

ویان دارای سطوح نشانگر توان متغیرهای مذکور در تمایز میان دانشج

 مختلف فرسودگی تحصیلی بود.

 بحث

هدف پژوهش حاضر تشخیص و تمایز دانشجویان با فرسودگی تحصیلی 

باال و پایین بر اساس اضطراب امتحان، نارسایی هیجانی و عملکرد 

 آمده،دستها نشان دادند که طبق تابع معنادار بهیافته تحصیلی بود.

ها بود. نارسایی توان تمایز بین گروه اضطراب امتحان دارای باالترین

ها هیجانی و عملکرد تحصیلی متغیرهای بعدی متمایز کننده گروه

بودند. همچنین نتایج تجزیه تابع تشخیص نشان داد که اکثر دانشجویان 

درستی از با فرسودگی تحصیلی پایین با باالترین درصد تشخیص به

درصد از افراد دو گروه طبق  78دیگر دانش آموزان متمایز شده بودند و 

های شده بودند. یافتهبندیطور صحیح مجدداً طبقهآمده بهدستتابع به

نوعی با مبانی نظری و حاضر در ارتباط با نقش اضطراب امتحان به

و همکاران اضطراب امتحان  Arkin تجربی این حوزه هماهنگ است.

و آن را با کاهش را ناشی از احساس ناکارآمدی و درماندگی دانسته 

 نیز اظهار Bembenutty. [45]کنند یعملکرد، مرتبط تلقی م

 تمرکز توجه، کاهش سبب که است حالتی امتحان اضطراب دینمایم

 اضطراب که سطح دانشجویانی و شودیم فراگیران در اطالعات کسب و

 امتحان، زمان در هم و مطالعه زمان در هم دارند، باالیی امتحان

 دهندیم نشان را خود توان از کمتر یادگیری و مطالعه یهامهارت

که ایام  شودیوجود اضطراب امتحان باال در دانشجویان باعث م .[46]

ها ایجاد کند، چرا که از یک سختی را برای آن امتحانات وضعیت بسیار

طرف قبولی در امتحانات و پیشرفت تحصیلی برای آنان اهمیت فراوانی 

دارد و از طرف دیگر اضطراب باالی امتحان مانع عملکرد صحیح آنان 
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در همین  .[47] شودی، لذا باعث تحمل رنج و عذاب زیادی مشودیم

و  Nasirizadeh [14] ،Gholami یهاپژوهشزمینه نتایج 

نشان داد که اضطراب امتحان با افت  Chae [16]و  [15]همکاران 

ر دعملکرد تحصیلی و فرسودگی تحصیلی همبستگی باالیی داشت. 

سهم بیشتری در تمایز گذاری بین اضطراب امتحان پژوهش حاضر نیز 

ی که دانشجویان دانشجویان با فرسودگی تحصیلی باال و پایین داشت.

 خود تردید دارند و یهاییباالیی دارند نسبت به توانااضطراب امتحان 

های بالقوه خود را به فعل درآورند. همچنین، توانایی توانندیبه خوبی نم

این دانشجویان پیامدهای منفی اضطراب امتحان همچون ارزیابی 

های فیزیولوژیک شناختی منفی، نداشتن تمرکز حواس، واکنش

قدرت سازماندهی و افت تحصیلی را نامطلوب، افزایش خطا و کاهش 

 تداوم اضطراب امتحان باال در این دانشجویان .[48]تجربه خواهند کرد 

تحصیلی مانند خستگی ذهنی و  فرسودگی یهاها و نشانهبا حالت

هیجانی، فشارهای روانی، بی اشتیاقی نسبت به مطالب درسی، ناتوانی 

های درس، مشارکت نکردن در در ادامه حضور مستمر در کالس

 های درسی و احساسمعنایی در فعالیتهای کالسی، احساس بیفعالیت

 به تدریج وناتوانی در فراگیری مطالب درسی نیز همراه خواهد بود که 

افت و فرسودگی تحصیلی آنان را فراهم خواهد  نهیبا گذشت زمان زم

گفت که دانشجویان با اضطراب امتحان باال،  توانیساخت. بنابراین م

 فرسودگی تحصیلی باالتری نیز خواهند داشت.

گونه که قبالً اشاره گردید یافته دیگر پژوهش نشان داد که همان

توان تمایز گذاری بین دانشجویان با فرسودگی نارسایی هیجانی نیز 

تحصیلی باال و پایین را داشت که این یافته اهمیت نقش نارسایی 

زد. ساتر میهیجانی در بروز فرسودگی تحصیلی دانشجویان را روشن

؛ Gamari [23] یهااین یافته حاضر نیز به نوعی با پژوهش

Katsifaraki؛ehHamaid  ؛Velea-Popa  و همکاران؛Hasani 

که نشان دهندة رابطة مثبت نارسایی هیجانی با  Dehganiyanو 

با مبانی . منطبق [28-24]فرسودگی تحصیلی بودند، همخوانی دارد 

نارسایی هیجانی در دادن پاسخ سازگارانه به  نظری، افراد دارای

 و این امر به هیجانهای منفی خورندیهیجانی شکست م موقعیتهای

این چرخه  .گرددیمزمن و پاسخهای ناسازگارانه بیشتر آنها منجر م

درونی و بیرونی )نظیر  شکست در پاسخ سازگارانه نسبت به سرنخهای

مشکالت فیزیکی و روانی منجر گردد.  به تواندیبدنی( ماحساسهای 

روانشناختی  همچنین، نارسایی هیجانی اثرات منفی بر روی بهزیستی

ابتال افراد به پریشانی هیجانی،  و عاملی خطرساز در گذاردیو هیجانی م

. وقتی [49]مشکالت روانشناختی، افسردگی، فرسودگی و ... است 

اطالعات هیجانی نتوانند در فرایند پردازش شناختی ادراک و ارزیابی 

. شودیشوند، فرد از نظر شناختی و عاطفی دچار آشفتگی و درماندگی م

 . افزایشسازدیفرد را مختل م یهااین ناتوانی سازمان عواطف و شناخت

فرسودگی به خصوص خستگی هیجانی محصول این  یهاخصشا

. دانشجویان با نارسایی هیجانی باال، در [50] شودیاختالل محسوب م

 یهاجانیها و فشارهای تحصیلی از تنظیم صحیح هچالشمواجهه با 

که از  دکننیخود ناتوان بوده و نسبت به تحصیلی هیجان منفی پیدا م

به احساس بدبینی آنان به تکالیف  توانیمنفی م یهاجانیجمله ه

منفی به خستگی  یهاجانیدرسی اشاره کرد. همچنین تداوم این ه

و باعث اختالل در عملکرد  شودیم هیجانی در این دانشجویان منجر

نارسایی هیجانی و  Enfrasca. به عقیده شودیتحصیلی آنان م

در افراد به برانگیختگی  هاجانیشناختی معیوب در زمینه ه یندهایفرا

عصبی و فشارهای روانی منجر  یهافیزیولوژیکی طوالنی، واکنش

گفت که نارسایی هیجانی به دلیل  توانی. بدین ترتیب م[51] شودیم

برانگیختگی و صرف انرژی از فرد باعث ایجاد خستگی هیجانی در ابعاد 

؛ که تداوم این خستگی شودییلی ممختلف از جمله در زمینه تحص

فرسودگی تحصیلی را فراهم خواهد ساخت.  یهانهیهیجانی نیز زم

بنابراین، دانشجویانی که نارسایی هیجانی باالیی دارند بیشتر به 

 فرسودگی تحصیلی دچار خواهند شد.

یافته دیگر پژوهش نشان داد که عملکرد تحصیلی نیز توان تمایز بین 

رسودگی باال و پایین را داشت. در تبیین این یافته دانشجویان با ف

گفت که عملکرد تحصیلی و فرسودگی تحصیلی  توانیپژوهش نیز م

رابطه دو جانبه با هم دارند؛ از یک سو عملکرد تحصیلی ضعیف منجر 

به بی عالقگی، ناکارآمدی درسی، خستگی عاطفی و در نهایت فرسودگی 

رسودگی تحصیلی منجر به افت و از سوی دیگر ف گرددیتحصیلی م

؛ Kljajic یهاپژوهش یهاافتهی. [52] شودیعملکرد تحصیلی م

Azimi  و همکاران وYang  نیز، با این یافته پژوهش همخوان هستند

گفت که دانشجویان با فرسودگی تحصیلی  توانیاین م. بنابر[34-36]

 ، حضور مستمر دردهندینشان نم یاباال نسبت به مطالب درسی عالقه

 و کنندیهای کالسی مشارکت نمهای درس ندارند، در فعالیتکالس

در نتیجه در فراگیری مطالب درسی ناتوان خواهند بود که این ناتوانی 

ن همراه خواهد بود. در مجموع برطبق نتایج با افت عملکرد تحصیلی آنا

گفت که با توجه به تأثیر مخرب فرسودگی  توانیپژوهش حاضر م

تحصیلی امکان تشخیص دانشجویان دارای  یهاتحصیلی بر بازده

اضطراب امتحان، نارسایی  یهافرسودگی باال و پایین بر طبق شاخص

 یهاهافتیاط یکی از در این ارتب هیجانی و عملکرد تحصیلی وجود دارد.

ضمنی این پژوهش براساس درصدهای صحت جایگزینی مجدد 

دانشجویان این بود که دانشجویان با فرسودگی پایین بر اساس 

اضطراب امتحان، نارسایی هیجانی و عملکرد تحصیلی  یهاشاخص

نسبت به دانشجویان با فرسودگی باال با دقت بیشتری تمیز داده 

 توانیگفت که از این سه متغیر م توانیین یافته م. در تبیین اشوندیم

به عنوان ابزارهایی برای غربال گری دانشجویان با فرسودگی تحصیلی 

پایین به منظور جلوگیری از افزایش فرسودگی تحصیلی آنان استفاده 

دانش آموزان با فرسودگی باال را  توانینمود؛ هرچند با این دقت نم

یج مهمی که از پژوهش حاضر قابل استنباط رغم نتاتشخیص داد. علی

هایی که وجود داشت باید در تعمیم این هست اما به علت محدودیت

پژوهش  تیترین محدودنتایج جوانب احتیاط را رعایت نمود. جدی

حاضر استفاده از معیار آماری برای تشخیص دانشجویان با فرسودگی 

ش حاضر استفاده از تحصیلی باال و پایین بود. محدودیت دیگر پژوه

ابزارهای خود گزارشی است که ممکن است نتایج در معرض سوگیری 

های آتی با رفع این دو محدودیت مطلوبیت اجتماعی قرار گیرد. پژوهش

های دیگر برای تشخیص دانشجویان با فرسودگی یعنی استفاده از شیوه

ند مانهای دیگر چنین به کار بردن شیوهتحصیلی باال و پایین و هم

های آتی در این توانند بر غنای پژوهشای، طولی و تجربی میمشاهده

های پژوهش حاضر در گام نخست پژوهشگران حوزه بیفزایند. یافته

ودگی دهنده فرسهای گوناگون تشکیلحیطه تعلیم و تربیت را با مؤلفه

دهنده فرسودگی تحصیلی آگاه تحصیلی و بالطبع عوامل افزایش

های سایه چنین دانش نظری، ازلحاظ کاربردی یافته سازد. درمی
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پژوهش حاضر تلویحاتی در زمینة مداخله در اضطراب امتحان، نارسایی 

منظور پیشگیری یا کاهش فرسودگی هیجانی و عملکرد تحصیلی به

 های پژوهشسازد. عالوه بر این، یافتهتحصیلی دانشجویان را فراهم می

توجه باشد، زیرا باال وزش عالی نیز قابلتواند برای نظام آمحاضر می

باعث ایجاد  تواندیبودن میزان اضطراب امتحان، نارسایی هیجانی م

مشکالت و پیامدهای منفی مانند افسردگی، خستگی هیجانی 

ازحد، فرسودگی تحصیلی و درنهایت افت عملکرد تحصیلی در بیش

های مالی نهتواند مشکالت و هزیدانشجویان شده و این امر نیز می

 برای کاهش زیادی برای نظام آموزش عالی داشته باشد. به همین منظور

 شودیاضطراب امتحان دانشجویان به والدین و استادان توصیه م

 یهاانتظارات معقول و در حد توانی از دانشجویان داشته باشند و روش

صحیح مطالعه را به آنان آموزش دهند. همچنین به مسئولین و دست 

که برای  شودیندرکاران نظام آموزش و پرورش و نظام عالی توصیه ما

 یهاپیشگیری از نارسایی هیجانی دانشجویان، با برگزاری کارگاه

مختلف و چگونگی بیان هیجانات  یهاتیآموزشی نحوه واکنش به موقع

و کنترل عواطف را آموزش دهند. برای کاهش افت عملکرد تحصیلی 

دراز مدت و بنیادی مانند  یهامسئولین به برنامه شودینیز توصیه م

تجدید نظر در نظام ارزشیابی و فراهم کردن امکانات مناسب آموزشی 

درونی دانشجویان؛  یهازهیکوتاه مدت مانند تقویت انگ یهاو برنامه

های تدریس مؤثر توسط اساتید؛ تغییر در نگرش یهاعرضه روش

 دنیمدارس و اصالح فرآ تیریی مدهاآموزشی اساتید، تغییر در سبک

 توجه ویژه داشته باشند. یریادگی -یاددهی

 نتیجه گیری

ازآنجاکه اضطراب امتحان، نارسایی هیجانی و افت عملکرد تحصیلی 

نقش مهمی در تمایزگذاری دانشجویان با فرسودگی تحصیلی باال و 

اهش کهای آموزشی برای پیشگیری و پایین داشتند؛ بنابراین در برنامه

فرسودگی تحصیلی دانشجویان باید به اضطراب امتحان، نارسایی 

ود در شهیجانی و افت عملکرد تحصیلی توجه ویژه داشت. پیشنهاد می

تر به بررسی عوامل های بزرگتر و نمونهپژوهش آتی با دیدی کلی

شناختی و اجتماعی مهم در بروز فرسودگی تحصیلی دانشجویان روان

 ها باهم مقایسه شود.شده و نتایج آنختهدختر و پسر پردا

 سپاسگزاری

از کلیه عزیزانی که در انجام این پژوهش ما را یاری نمودند، کمال تشکر 

 و قدردانی را داریم.

 تعارض منافع

هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است.
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