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 مقدمه 
انگیز آموزش و پرورش در زندگی انسان بر نقش شگفت

مندی پوشیده نیست و تاکنون هم ضرورت آن مورد هیچ خرد
یمتردید قرار نگرفته است، چرا که تعلیم و تربیت صحیح 

ها برساند و اگر غلط افتد، تواند فرد را مطلوب و به اوج ارزش
گذار بر . یکی از عوامل تاثیر [1] وی را به سقوط کشاند

باشد. در سالهای اخیر، می 1آموزش فرسودگی تحصیلی
های قابل توجهی را در این متخصصان تعلیم و تربیت پژوهش

 مخرب بر پیشرفتگذار و زمینه به عنوان یکی از عوامل تاثیر
 اند. میکاییلی، افروز و قلیزادهآموزان انجام دادهتحصیلی دانش

پنداره و فرسودگی خود [ در پژوهشی تحت عنوان ارتباط2]
ه آموزان دختر دریافتند کدانش تحصیلی با عملکرد تحصیلی

 های آنمقیاسپنداره و فرسودگی تحصیلی و زیربین خود
آمدی تحصیلی( با عملکرد کارعالقگی و نا-)خستگی، بی

[ 3] ن-داری وجود دارد. آهوا و هاکنیتحصیلی رابطه معنا
ود. شنشان دادند، فرسودگی تحصیلی به افسردگی منجر می

[ نیز نشان داده است که فرسودگی 4پژوهش شوارزر و هالوم]
تحصیلی بر عملکرد تحصیلی تاثیر منفی بسزایی دارد. می، 

ی پژوهشی دریافتند فرسودگی تحصیلی [ ط5بائور و فینکهام]
باعث کاهش عملکرد شناختی و تحصیلی دانش آموزان می

با وجود اینکه فرسودگی ابتدا در حیطه شغلی به وجود شود. 
آید و به عنوان عاملی که در اثر فشار روانی پدید می آمد

ولی به تدریج این متغیر به موقعیت ها و  [،6تعریف شد ]
گسترش یافته است که از آن به عنوان  بافت های آموزشی

 [ .7]فرسودگی تحصیلی نام برده می شود
گیرندگان های آموزشی به عنوان محل کار یادمکان

د؛ آینمی فراگیران در آن کارمند به حسابشوند؛ محسوب می
شوند و های معینی در کالس درس حاضر میآنها در زمان

ه گرفتن انجام میتکالیفی را برای گذراندن آزمون و نمر
فرسودگی تحصیلی، واکنش منفی افراد نسبت به [. 8دهند]

های شدیدی است که در اغلب اوقات به دلیل استرس
رود ها میانتظارات بیش از حد و خارج از توانی است که از آن

و احساس خستگی هیجانی و جسمانی در آنها ایجاد می
، شرایط محیطی از جمله عوامل موثر بر این موضوع [.9]کند

و آموزشی مانند احساس نبود امنیت و حمایت اجتماعی و 
تواند باعث کاهش نارضایتی از شرایط آموزشی است که می

انگیزش برای یادگیری و تحصیل شده و موفقیت فرد را در 
ها پژوهش[. 10]دهدمی رشته تحصیلی اش تحت تاثیر قرار

ها ها و پیامدگیدهند، فرسودگی تحصیلی از نظر ویژنشان می
دارای  آموزان[. دانش11] مشابه فرسودگی شغلی است

                                                                                                                                                                                          
1  Academic Burnout 
2 Subjective Well–Being 

های ای برای شرکت در فعالیت، انگیزهفرسودگی تحصیلی
های رفتاری مانند غایب شدن، تاخیر کالسی ندارند و ویژگی

در حضور در کالس و ترک زود هنگام از کالس را از خود 
درسی گوش دهند، همچنین در کالس به مطالب نشان می

[. 12] های گروهی شرکت نمی کنندنداده و در فعالیت
فرسودگی عالوه بر اثرات منفی در زمان تحصیل، دارای 

 [.13تاثیرات بلند مدتی نیز هست]
توانند بر کاهش یا افزایش فرسودگی عوامل زیادی می

تحصیلی موثر باشند. از جمله عواملی که در تحقیقات گذشته 
باشد. می 2خته شده است بهزیستی ذهنیکمتر به آنها پردا

بهزیستی ذهنی جزء روانشناسی کیفیت زندگی است که به 
های رفتاری، هیجانی، عنوان درک افراد از زندگی در حیطه

های روانی و ابعاد سالمت روانی تعریف شده است عملکرد
بهزیستی ذهنی به عنوان یک حالت ذهنی مثبت و [. 14]

دهد برای کامیابی و و گروهها اجازه میپایدار، که به افراد 
به  [. همچنین15] پیشرفت اقدام نمایند، تعریف شده است

شود که بر اساس ارزیابی شخصی فرد از خودش اطالق می
مندی از جنبه های مختلف قضاوت کلی فرد در مورد رضایت
های [. بررسی16] گیردمی زندگی یا بر مینای عاطفی صورت

اند که بهزیستی ذهنی جوانان و نوجوانان با اخیر نشان داده
[. هم پژوهشگران و 17های علمی همسو بوده است] دستاورد

آموزان اعتقاد دارند بهزیستی ذهنی باید به عنوان هم دانش
. [18] های اصلی آموزش و پرورش باشدیکی از خروجی

[ در تحقیقی نشان دادند افرادی که 19و همکاران ] 3مانزور
هزیستی ذهنی باالتری دارند، پیشرفت تحصیلی و دارای ب

موفقیت تحصیلی باالتری را در دروس مختلف از خود نشان 
 دهند.می

های کاربردی برای حل مشکالت از جمله روش
روانشناختی و تحصیلی یادگیرندگان که امروزه کاربرد فراوانی 

گروههایی که در است. یکی از رویکرد درمانیگروهدارد، 
وجهی آرنولد دارد، مشاوره به شیوه چندفراوان کاربرد  نیدرما

در این رویکرد، درمانگر نقش هدایتگر  است.[ 20]  4الزاروس
کند و با می را بر عهده دارد و به تمام ابعاد شخصیت توجه

توجه به نیاز مراجعان از دیدگاههای مختلف عناصر مفید 
های ها ونگرشفتارر گزیند، تا عالوه بر تضعیفوموثر را بر می

 تری را آموزش دهدبخش و سازندههای رضایتمناسب، رفتارنا
[. فرض اساسی این رویکرد این است که مراجعان،  21]

وجهی دارند که باید با دامنه مشکالت اختصاصی چند
-ها به آنها پرداخته شود. در ارزیابی چندای از روشگسترده

 بیسیک آی واژهصیت، سرابعاد هفتگانه شخ وجهی، هر یک از

3 Manzoor 
4 Lazarus 
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ی بررسکه از ابتدای هر یک از این هفت بعد گرفته شده دی 
، 4، تصویر ذهنی3، حس2، عاطفه1و شامل: رفتارمی شوند 

می باشد،  7شناسی و دارو/ زیست6فردی ، روابط بین5شناخت
های ابعادی و ساختاری، تحلیل دقیقی از ارزیابی ها و نیمرخ

شود و سپس از خزانه فنون و با مشکالت مراجع انجام می
گانه اقدام به اخذ و اجرای هفت توجه به مشکالت در ابعاد

در این درمان فرض بر این است که  [.22]شودفنون می
بیماران دچار مشکل خاصی هستند و باید با استفاده از 

 [.23]چندین فن خاص، این مشکالت برطرف شوند

پیشگیری و درمان دو زمینه وجهی در هردرمانگری چند
ارتباط با  هایی که دراز جمله پژوهش[. 24] کاربرد دارد

ل به عمآموزان و بهزیستی ذهنی دانشفرسودگی تحصیلی 
می توان به موارد زیر اشاره کرد؛ جهانی، صالحی  ،آمده است
آموزش کنترل تکانه منجر به  بیان کردند[ 25]و جهانی

افزایش عواطف  کاهش فرسودگی تحصیلی و عواطف منفی و
 8آموزان دارای ناتوان یادگیری می شود. استافینمثبت دانش

در پژوهشی نشان داد که آموزش متمرکز بر هیجان [ 26]
ب مطالعه قنبری طل شود.باعث کاهش فرسودگی تحصیلی می

های که آموزش راهبرد [ بیان کردند27] و فوالد چنگ
 یشرفتپء شناختی در کاهش فرسودگی تحصیلی و ارتقا

 زاده و میریقوام، شهابی آموزان موثر است.تحصیلی دانش
های نوین هوش [ طی پژوهشی به بررسی آموزش مولفه28]

آموزان پسر مقطع راهنمایی هیجانی بر بهزیستی ذهنی دانش
های حاصل از پژوهش نشان داد شهر بیرجند پرداختند. یافته

های مولفه های نوین هوش هیجانی بر میزانپروتکل مولفه
داری آزمون گروه مداخله تاثیر معنابهزیستی ذهنی در پس

 داشته است.
دهد که مشاوره های متعدد نشان میبندی پژوهشجمع 

وجهی الزاروس به عنوان یک مداخله؛ درکاهش به شیوه چند
[ کاهش اضطراب 22] سطح اضطراب و تنیدگی آزمودنی

که اعتمادی و  در پژوهشی[ موثر بوده است. 29] امتحان
با هدف اثر بخشی مشاوره گروهی با [ 30] محمدیانگل

جهی الزاروس بر خودپنداره و اهمال کاری رویکرد چند
وجهی چند رویکرددانشجویان انجام دادند، دریافتند که 

 کاریخودپنداره و کاهش اهمال ربتاثیر مثبت الزاروس باعث 
زشی رایج به های آمو. امروزه روشدر دانشجویان می شود

توانایی فردی و شناختی  ای است که کمتر به میزانگونه
آموزان در یادگیری و همچنین بعد روانشناختی و دانش

شود و از سوی دیگر نیز در نیازهای روانی آنان توجه می

                                                                                                                                                                                          
1  Behavior (B) 
2  Affect (A) 
3  Sensation (S) 
4  Imagery (I) 

آموزش شیوه های کاربردی روانشناختی در بهبود کیفیت 
یلی ی تحصآموزشی یادگیرندگان و همینطور غلبه بر فرسودگ

شود، چنین به نظر می رسد بهزیستی ذهنی و آنان قصور می
فرسودگی تحصیلی در فرایند تحصیل دانش آموزان می تواند 
اثرات متعدد زیادی را بر جوانب مختلف زندگی دانشآموزان 
داشته باشد. از سوی دیگر درمان چند وجهی در زمینه های 

 ظر به قابلیتتحصیلی کمتر مورد پژوهش واقع شده است. ن
وجهی و همچنین اهمیت و نقش بهزیستی چند های رویکرد

آموزان در مسیر زندگی ذهنی و فرسودگی تحصیلی دانش
درمانی  گروه تحصیلی هدف از انجام پژوهش حاضر کارآمدی

چند وجهی الزاروس بر بهزیستی ذهنی و فرسودگی تحصیلی 
زیر  هایاست. با توجه به هدف فوق فرضیه آموزاندانش

 شوند:بندی میصورت

وجهی الزاروس بر افزایش گروه درمانی به شیوه چند -1
 آموزان اثر مثبت دارد.بهزیستی ذهنی دانش

گروه درمانی به شیوه چند وجهی الزاروس بر کاهش  -2
 فرسودگی تحصیلی دانش آموزان اثر مثبت دارد.

 روش
 نوع پژوهش

 - آزمونشطرح پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی از نوع پی
 آزمون با گروه گواه بود. پس

 آزمودني 

شامل کلیه  جامعه آماری پژوهش الف( جامعه آماری:
شهرستان  مدارس دولتی آموزان پسر مقطع متوسطهدانش

مشغول به  94-95که در سال تحصیلی بود  اندیمشک
 .تحصیل بودند

آموز پسر دانش 30نمونه پژوهش  ب( نمونه پژوهش:
ها م)پایه اول، دوم و سوم( بودند. آزمودنیمقطع متوسطه دو

ای هاز بین دبیرستان ایگیری تصادفی خوشهروش نمونهبه 
شهرستان اندیمشک انتخاب شدند. به این صورت که از بین 
تمامی مدارس متوسطه دولتی شهرستان، یک مدرسه به 

سپس پرسشنامه های پژوهش  صورت تصادفی انتخاب شد،
 180موزان آن دبیرستان که به تعداد آر بین تمامی دانشد

در مقیاس نفر که  30شد و از میان آنها تعدادنفر بودند، اجرا 
تر از نقطه برش و در مقیاس نمره پایین بهزیستی ذهنی

تر از نقطه برش کسب کردند و در فرسودگی تحصیلی باال
 انتخاب وهای فوق در وضعیت مطلوبی قرار نداشتند، متغیر

5  Cognition (C) 
6  Interpersonal (I) 
7  Drugs & biology (D) 
8  Ostafin 
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  گمارده شدندآزمایش و گواه دفی در دو گروه تصاشیوه  به 
کنندهمعیار سن شرکتمیانگین و انحراف .نفر( 15 هر گروه)

و  15با حداقل و حداکثر  00/1و  67/16های گروه آزمایش 
و  78/16معیار گروه کنترل نیز سال و میانگین و انحراف17
 سال به دست آمده است. 17و  15با حداقل و حداکثر  44/0

آموز دبیرستانی بودن، کسب نمره رهای ورود شامل دانشمعیا
های خروج شامل؛ داشتن بیماری تر از برش و معیارپایین

جسمی که مانع شرکت در جلسات شود و همچنین مصرف 
کننده مورد دانش آموزان شرکتداروهای روانپزشکی بود. 

 سال سن داشتند. 17تا  15مطالعه از نظر سنی بین

 پژوهش هایابزار
این  :1ادینبورگ-مقیاس بهزیستی ذهنی وارویک( 1

تدوین گردید  و همکاران 2تنانتتوسط  2007مقیاس در سال
رتبه ای  5ماده می باشد که در یک طیف  14و دارای 

( تنظیم شده است که هدف 5تا همه اوقات= 1لیکرت)ابدا=
آن بررسی بهزیستی ذهنی افراد از ابعاد مختلف )خوش بینی، 

باشد. کمینه و با دیگران، انرژیک بودن( میروابط مثبت 
متغیر است  70تا  14بیشینه نمره در این مقیاس به ترتیب از 

د. ضریب باشو نمره باال بیانگر سطح باالتر بهزیستی روانی می
و برای  89آموزی آلفای کرونباخ این مقیاس برای نمونه دانش

پژوهش  در. [ 31] درصد به دست آمده است 91افراد جامعه 
عامل )خوش  3نتایج تحلیل عاملی اکتشافی، [ 32]رجبی

بینی، روابط مثبت با دیگران و انرژیک بودن( و تحلیل عامل 
ها است. عاملی برازنده داده 3تاییدی نیز نشان داد که مدل 

ماده( و برای عاملهای  12ضرایب آلفای کرونباخ کل مقیاس )
همزمان این مقیاس  سه گانه قابل قبول بودند. ضرایب روایی

با مقیاس های خودکارآمدی عمومی و حمایت اجتماعی 
 دار بودند.معنی
این  :3پرسشنامه فرسودگی تحصیلی ماسالخ (2

تدوین گردید و سه حیطه [ 33]2002مقیاس در سال
، بی (تحصیلیهیجانی )فرسودگی تحصیلی، یعنی خستگی 

سنجد. عالقگی تحصیلی و ناکارآمدی تحصیلی را می
 ماده دارد که با روش درجه بندی لیکرت 15رسشنامه مذکورپ

درجه ای هرگز تا همیشه توسط آزمودنیها درجه بندی  7
ماده)مطالب درسی خسته  5شده است. خستگی تحصیلی 

کنم )احساس می ماده 4عالقگی تحصیلی کننده هستند(، بی
ی ندارم(و ناکارآمدی تحصیلی انسبت به مطالب درسی عالقه

احساس می کنم نمی توانم از عهده مشکالت درسی (هماد 6
مربوط به خرده  13، 10، 7، 4، 1 بر بیایم(دارد. سوالهای

                                                                                                                                                                                          
1  Warwick-Edinburgh Mental Well-being scale 

(WEMWBS) 

 14، 11، 5، 2 مقیاس خستگی هیجانی)تحصیلی(؛ سوالهای
، 9، 3،6،8 ؛ و سوالهای مربوط به خرده مقیاس بی عالقگی

مربوط به خرده مقیاس ناکارآمدی درسی هستند،  15و 12
جه به اینکه از مقیاس کارآمدی درسی )یعنی جمالت که با تو
برای خرده مقیاس اخیر استفاده شده، سوالهای این  مثبت(

خرده مقیاس به صورت وارونه نمره گذاری می شوند. پایایی 
 75/0 و 82/0، 70/0 پرسشنامه را سازندگان آن به ترتیب

 اند. برای سه حیطه فرسودگی تحصیلی محاسبه کرده

 ام پژوهششیوه انج
وجهی به چند درمانیگروهبرای اعضای گروه آزمایش 

و گروه گواه طی این مدت هیچگونه  جلسه اجرا شد 8مدت 
درمانی به گروههر هفته یک جلسه  ای دریافت نکرد.مداخله

در پایان، پس از یک هفته  برگزار شد. دقیقه 90مدت زمان 
به  شد. آزمون برای هر دو گروه اجرااز آخرین جلسه پس

آزمون ها منظور رعایت مالحظات اخالقی پس از اجرای پس
جلسات مداخله به صورت فشرده برای گوه گواه اجرا شد و 

 آنان نیز از این آموزش ها بهره مند شدند. 
 درمانیمداخله گروه:  ساختار جلسات مداخله ای

دقیقه اجرا  90جلسه، به مدت  8[ بود که 30وجهی ]چند
 ای از مباحث جلسات در ادامه ارایه شده است.هگردید. خالص

 جلسات ارزیابی:  (1
آزمون های بهزیستی ذهنی و فرسودگی اجرای پیش -

 تحصیلی
آزمون به فاصله یک هفته پس از اجرای اجرای پس -

 آخرین جلسه آموزشی
 ( جلسات مداخله: 2

بیان قوانین  ،ی گروه در جلسهمعرفی اعضا جلسه اول:
ل احترام، گوش دادن، رازداری و...(. بیان تجارب گروه)از قبی

بر روی بعد  خود از فرسودگی تحصیلی، همچنین کار
و بازی  الگوگیری (:های رفتاریهای تمرینتکنیک)رفتار
مهار تمرین  خود نظارتی و ضبط، تمرین مهارت ،نقش

تغییر محیطی، مدیریت شناسایی شرایط نامطلوب و ها محرک
فاصله )، برنامه تقویت ا فرسودگی تحصیلیدر مقابله ب زمان

 در دستور کار قرار گرفت.ای متغیر(
کار بر روی بعد عاطفه، تکنیک های  جلسه دوم:

یک تکنغلبه بر اضطراب، و  ،خشم واحساس  و بیان شناسایی
 صندلی خالی انجام شد.

های آموزش روی بعد احساس و تکنیک جلسه سوم:
قسمت های مختلف بدن )در  های حسیتمرکز بر دریافت

2  Tennant  et al 
3  Maslach Burnout Inventory-Student Survey (MBI-SS) 
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کار شد. بیان احساسات در زمان  خود چه احساسی دارید(
 فرسودگی تحصیلی و احساس نسبت به خود.

هایی که در آن امور ابتدا تجسم زمان جلسه چهارم:
مربوط به تحصیل به خوبی پیش رفته و بیان احساسات 

-سازی و اجرای تکنیکمرتبط با آن. سپس بر روی بعد تصویر

فن وایت برد، تجسم ضد شوک آینده، مواجهه تجسمی، های 
ر( )گامی جلوت تصویر سازی مثبت و فن تصور باالترین حد

 تمرکز شد.
 هایتکنیک کار روی بعد شناخت و اجرای جلسه پنجم:

درمانی یا آموزش مکتوب، پنجه درافکنی با تحریفات کتاب
 ییشناسا منطقی، آموزش حل مساله.های غیرشناختی و باور

های مثبت در رابطه با گوییبیان خود و های منفیگوییخود
 و ذهنی. امور تحصیلی

تکنیک فردی وکار روی بعد روابط بین جلسه ششم:
آموزی، آموزش روابط اجتماعی و مهارت برقراری های جرات

 ارتباط، ایفای نقش، آموزش دوستی و صمیمیت.
 ستزیکیفیت زندگی کار بر روی بعد  جلسه هفتم:

 هایتمرین های ورزش وشناختی و سالمت جسمی و تکنیک
سالم)با توجه به خواسته  تفریح و استراحتبرنامه بدنی، 

شخصی اعضا( در راستای کاهش فرسودگی تحصیلی و 
 وتنظیم خواب. افزایش بهزیستی

ه گویی ببررسی ابعاد هفتگانه و پاسخ جلسه هشتم:
 و جمعبندی نهایی. ابهامات آنها

، زبان ساده در آموزش، گروه درمانییه جلسات در کل
و  نظر مختصرتاکید بر ابعاد هفتگانه بحث گروهی و تبادل

موزان آکسب گزارش از تکالیف و پاسخگویی به سواالت دانش
 در دستور کار قرار گرفت.

 هاتحلیل داده شیوه
های توصیفی مانند میانگین و در این پژوهش از آماره

ستنباطی مانند کوواریانس بر اساس رعایت انحراف معیار و ا
ها برای پاسخگویی به سوال پژوهش استفاده شد. مفروضه

 1.اس .اس .پی .اس همچنین داده ها با کمک نرم افزار آماری 
 تحلیل گردیدند.  22نسخه 

 نتایج
نتایج آزمون کالموگروف اسمیرنف نشان می 1جدول 

دههای آزمایش و کنترل در خرهای گروهدهند که داده
(، روابط مثبت با z ،28/0=p=98/0بینی )های خوشمقیاس

، z=62/0انرژیک بودن )(، z ،55/0=p=51/0دیگران )

                                                                                                                                                                                          
1 spss 

09/0=p( بهزیستی ذهنی ،)07/1=z ،20/0=p خستگی ،)
، z=79/0عالقگی تحصیلی )(، بیz،62/0=p=74/0هیجانی )

55/0=p( ناکارآمدی تحصیلی ،)76/0=z ،59/0=p ،)
(، تابع توزیع نرمال می z ،14/0=p=14/1فرسودگی تحصیلی )

 باشند.
های همگنی واریانس لون نیز نشان دادند که نتایج آزمون

های آزمایش و کنترل در خرده مقیاسواریانس های گروه
(، روابط مثبت با f ،73/0=p=11/0های خوش بینی )

، f=01/0(، انرژیک بودن )f ،46/0=p=55/0دیگران)
89/0=pبهزیستی ذهن ،)( 01/0ی=f ،90/0=p خستگی ،)

، f=70/0عالقگی تحصیلی )(، بیf،70/0=p=14/0هیجانی )
40/0=p( ناکارآمدی تحصیلی ،)43/1=f ،13/0=p ،)

 ( با هم برابر هستند. f ،30/0=p=07/1فرسودگی تحصیلی )
مفروضه رابطه خطی پیش آزمون )کوواریته یا متغیر 

در گروه  تصادفی کمکی( و متغیر وابسته )پس آزمون(
، p=64/0های خوش بینی ) آزمایش برای خرده مقیاس

40/0=r( روابط مثبت با دیگران ،)37/0=p ،62/0=r انرژیک ،)
، p=93/0(، بهزیستی ذهنی )p ،51/0=r=59/0بودن )

12/0=r( خستگی هیجانی ،)47/0=p ،33/0=rعالقگی (، بی
، p=48/0(، ناکارآمدی تحصیلی )p ،29/0=r=57/0تحصیلی )

29/0=r( فرسودگی تحصیلی ،)87/0=p ،16/0=r و در گروه ،)
(، p ،49/0=r=70/0های خوش بینی )گواه در خرده مقیاس

(، انرژیک بودن p ،57/0=r=61/0روابط مثبت با دیگران )
(72/0=p ،15/0=r( بهزیستی ذهنی ،)85/0=p ،13/0=r ،)

عالقگی تحصیلی (، بیp ،44/0=r=54/0خستگی هیجانی )
(63/0=p ،45/0=r( ناکارآمدی تحصیلی ،)71/0=p ،25/0=r ،)

( نشان از رعایت فرض p ،12/0=r=88/0فرسودگی تحصیلی )
آزمون در همه متغیرها آزمون و پسپیش خطی بودن روابط

 است.
شود میزان تاثیر مشاهده می 2همانطور که در جدول 

بوده است و این بدان معناست که  89/0وجهی درمان چند
آزمون متغیرهای وابسته مربوط د واریانس نمرات پسدرص 89

است که  1به عضویت گروهی بوده است. توان آزمون برابر 
باشد. همچنین با کنترل داللت بر کفایت حجم نمونه می

ها بیانگر آن هستند که داری همه آزمونسطوح آزمون معنی
های آزمایش و گواه حداقل در یکی از متغیرهای بین گروه

)بهزیستی ذهنی و فرسودگی تحصیلی( تفاوت معنی ستهواب
 .داری وجود دارد
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های آزمایش و کنترل در مراحل پیش آزمون در گروه هاهای آنمعیار نمرات بهزیستی ذهنی و فرسودگی تحصیلی و خرده مقیاسمیانگین و انحراف .1جدول 

 و پس آزمون
 انحراف معیار میانگین گروه مرحله خرده مقیاس

 ش بینیخو
 پیش آزمون

 24/1 40/11 آزمایش
 54/1 66/12 کنترل

 پس آزمون
 51/1 17 آزمایش
 55/1 46/12 کنترل

 ارتباط مثبت
 با دیگران

 پیش آزمون
 26/2 46/13 آزمایش
 84/1 46/12 کنترل

 پس آزمون
 62/1 06/19 آزمایش

 52/3 86/12 کنترل

 انرژیک بودن
 پیش آزمون

 07/2 12 آزمایش
 85/1 13 کنترل

 پس آزمون
 21/2 93/18 آزمایش
 89/1 80/12 کنترل

 بهزیستی ذهنی
 پیش آزمون

 96/1 96/36 آزمایش
 39/3 06/38 کنترل

 پس آزمون
 62/3 86/54 آزمایش
 84/2 26/38 کنترل

 هیجانیخستگی 
 پیش آزمون

 80/1 53/16 آزمایش
 97/1 20/16 کنترل

 پس آزمون
 64/1 11 ایشآزم

 13/2 16 کنترل

 عالقگیبی
 تحصیلی

 پیش آزمون
 50/1 13/18 آزمایش
 26/2 17 کنترل

 پس آزمون
 03/2 46/12 آزمایش
 82/2 17 کنترل

 ناکارآمدی
 تحصیلی

 پیش آزمون
 16/2 86/18 آزمایش
 44/2 60/17 کنترل

 پس آزمون
 44/2 53/13 آزمایش
 87/2 33/17 کنترل

 سودگی تحصیلیفر
 پیش آزمون

 31/3 86/52 آزمایش
 27/4 66/50 کنترل

 پس آزمون
 25/4 37 آزمایش
 22/5 46/50 کنترل

آزمون بهزیستی ذهنی و فرسودگی تحصیلی گروههای آزمایش و های پسمتغیری بر روی میانگین نمره. نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس چند2جدول
 کنترل

 f رمقدا نام آزمون
 فرضیه

df 
 dfخطا 

سطح 
 معناداری

 مجذور اتا
 

 توان آماری

 1 89/0 001/0 25 2 27/111 89/0 1اثر پیالیی
 1 89/0 001/0 25 2 27/111 10/0 2المبدای        ویلکز

 1 89/0 001/0 25 2 27/111 90/8 3اثرهتلینگ
 4بزرگترین ریشه روی

 
90/8 27/111 2 25 001/0 89/0 1 

 
  

                                                                                                                                                                                          
1 pillai trace 
2 wilks lambada 
3 hotelings trace 
4 roys largest rot 
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 های پس آزمون ابعاد بهزیستی ذهنی و فرسودگی در گروههای آزمایش و کنترلمتغیره نمره. نتایج حاصل از تحلیل کواریانس چند3جدول 
 منابع تغییر

 
 آِزمون  توان  مجذور اتا سطح معناداری F درجه آزادی میانگین مجذورات

 1 69/0 01/0 12/54 1 01/126 خوش بینی
 99/0 47/0 01/0 35/21 1 86/164 انرارتباط مثبت با دیگ

 1 66/0 01/0 89/46 1 06/197 انرژیک بودن

 1 87/0 01/0 73/173 1 9/1411 بهزیستی ذهنی

 1 68/0 00/0 31/51 1 95/115 خستگی هیجانی

 1 62/0 00/0 22/39 1 52/203 بی عالقگی تحصیلی

 99/0 46/0 00/0 55/20 1 39/125 ناکارآمدی تحصیلی

 1 72/0 00/0 59/61 1 3/1328 گی تحصیلیفرسود

مالحظه می گردد، با کنترل  3همانطور که در جدول 
آموزان گروه آزمایش و گواه در آزمون بین دانشپیش

و  (f، 01/0>p =73/173متغیرهای بهزیستی ذهنی کل )
تفاوت معنی (f،00/0>p=59/61فرسودگی تحصیلی کل )

شی گروه درمانی چندوجهی داری وجود دارد. بنابراین اثربخ
-الزاروس بر بهزیستی ذهنی و فرسودگی تحصیلی دانش

 آموزان پسر تایید می شود.

 گیریبحث و نتیجه
وجهی چنددرمانی گروهاثربخشی هدف پژوهش حاضر

دانش الزاروس بر بهزیستی ذهنی و فرسودگی تحصیلی
پسر مقطع متوسطه دوم بود. نتایج پژوهش در بررسی  آموزان

وجهی الزاروس بر درمانی چندیه اول نشان داد که گروهفرض
آموزان موثر است. بدین معنی افزایش بهزیستی ذهنی دانش

وجهی قرار چند که گروه آزمایش که تحت مشاوره گروهی
گرفته بودند افزایش معناداری در افزایش بهزیستی ذهنی در 

که آزمون نشان دادند، درحالی که در گروه گواه مرحله پس
ای بر آنان اجرا نشده بود تغییری مشاهده نشد؛ هیچ مداخله

-درمانی چندبنابراین فرضیه اول مبتنی بر تاثیرگذاری گروه

-آموزان تایید میوجهی الزاروس بر بهزیستی ذهنی دانش

-اعتمادی و گلگردد. این یافته با نتایج پژوهش های 

نجا، [34]رحمانی و تبریزی و کامکاری[ 30]محمدیان
مبنی بر اثر بخشی گروه درمانی به شیوه [ 22]نوری بزرگی و

  است.همسو وجهی چند
توان چنین اظهار داشت که به در تبیین یافته فوق می

وجهی برای عالقه مندان به درمان چند[ 35]گفته الزاروس
پیشرفت در سطوح باال مناسب است. این رویکرد کل ابعاد 

ند. کمی ن را ارزیابی و درمانشخصیت فرد را در نظر گرفته، آ
رویکرد چندوجهی یک الگوی جامع برای تفکیک حواس از 

ها، تاکید روابط احساسات، تمایز بین تصورات و شناخت
و تاکید بر بستر بیولوژیکی است  فردیفردی و بیندرون

وجهی، همانطوری که از نام آن پیدا . درمانگری چند[36]

                                                                                                                                                                                          
1 Seligman 

ای هی مختلف دارد و به تفاوتهااست سعی در تلفیق دیدگاه
 مند به فردفردی در درمان توجه شایانی دارد و این نگاه نظام

وجهی، رویکرد و مشکل او و درمان مشکل به صورت چند
ون ها دارد. چنوینی است که مطابقت بیشتری با ماهیت انسان

همه ما می دانیم که انسان تنها از یک بعد تشکیل نشده 
سیدن به نتایج اثر بخش در این شیوه از است. پس احتمال ر

 .[37]درمانی چند برابر خواهد بودروان
وجهی الزاروس بر اولین درمانی چنددر تبیین تاثیر گروه

مولفه بهزیستی ذهنی یعنی خوش بینی می توان چنین اظهار 
داشت که، خوش بینی از موضوعات مطرح شده در روانشناسی 

بیان گردید. بر اساس [  38] 1مثبت است که توسط سلیگمن
نوع نگرش انسان نسبت به خود، [ 39]مدل شناختی سلیگمن

دیگران، زندگی و آینده وضعیت روانی او را تحت تاثیر قرار 
در واقع این عامل با سودمندی، احساس آرامش دهد. می

داشتن، شادابی واعتماد به خود داشتن مرتبط است. پژوهش
 تجربه آرامش بیتشر ثبت از زندگیارزیابی مدهد، ها نشان می

در تبیین کارایی رویکرد حاضر بر مولفه . [40]را به دنبال دارد
وان تدوم بهزیستی ذهنی یعنی روابط مثبت با دیگران می

اء کیفیت و ارضبه معنی داشتن رابطه باگفت که این مولفه 
 هاییکننده با دیگران است. افراد دارای این ویژگی، انسان

دوست و توانا در دوست داشتن دیگران ، نوعمطبوع
  [.41]هستند

ای برقرار [ فرد زمانی روابط سازنده24به عقیده الزاروس]
کند که توانایی تفکیک و تمایز بین رفتار، احساس، تصور می

همچنین افراد دارای سطح بهزیستی و فکر را داشته باشد. 
ود بروز میذهنی باال، رفتارهای انعطاف پذیر بیشتری از خ

. [42]کننددهند و روابط بهتری را با دیگران برقرار می
در تبیین تاثیر رویکرد حاضر بر مولفه سوم همچنین 

د توان چنین بیان کربهزیستی ذهنی یعنی انرژیک بودن می
که این عامل با انرژی باال، توانایی غلبه بر مشکالت، توجه 

ن در ارتباط مناسب داشتن و دوست داشتن از سوی دیگرا
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وجهی است و آموزش دوستی و صمیمیت در رویکرد چند 
توانسته است این تاثیر را داشته باشد. در همین راستا رایت 

بهزیستی ذهنی باال، ای دارند افراد دار[ بیان می43]1و والتون
 هند.دبرای حل مسایل زندگی پافشاری بیشتری به خرج می

ان داد که در خصوص فرضیه دوم نتایج پژوهش نش
وجهی الزاروس بر کاهش فرسودگی تحصیلی رویکرد چند

دانش آموزان موثر است، بدین معنی که گروه آزمایش که 
تحت رویکرد چند وجهی قرار گرفته بودند، کاهش معناداری 

ان آزمون نشرا در میانگین فرسودگی تحصیلی در مرحله پس
بر آنان اجرا ای حالی که گروه گواه که هیچ مداخلهدادند، در

نشده بود، تغییری مشاهده نشد، بنابراین اختالف میانگین دو 
آزمون فرسودگی تحصیلی بیان کننده تاثیر گروه در پس

وجهی برکاهش فرسودگی تحصیلی است؛ مثبت رویکرد چند
جهی وبنابراین فرضیه دوم مبنی بر تاثیرگذاری رویکرد چند

آموزان تایید الزاروس بر کاهش فرسودگی تحصیلی دانش
و [ 26] های استافینشود. این یافته با نتایج پژوهشمی

مبنی بر اثر بخشی رویکرد چندوجهی الزاروس  [44] بیابانگرد
ای هدر تببین تاثیر رویکرد چند وجهی بر مولفههمسو است. 

توان چنین گفت که؛ درمان چند فرسودگی تحصیلی، می
ابعاد بین فردی  وجهی با کار روی ابعاد شناختی و همزمان

توانسته است میزان فرسودگی تحصیلی دانش آموزان گروه 
آزمایش را کاهش دهد. در خستگی هیجانی زمانی که دانش

های فراتر از منابع روانی خود آموزان با تقاضاها و درخواست
ن شود، اگر ایشوند، فشار روانی یا استرس تجربه میمواجه می

موزان دچار حالت خستگی آتقاضاها طوالنی شود، دانش
ای شوند که این امر موجب ایجاد راهبرد مقابلههیجانی می

یابی ارزبدبینی شده و سرانجام افزایش در بدبینی موجب خود
 شودمنفی به شکل گیری کارایی پایین تحصیلی آنها می

مولفه دوم فرسودگی تحصیلی یعنی بی[. در مورد 44]
ه که از جمله عواملی ک توان چنین گفتعالقگی تحصیلی می

شوند؛ خواستن تکالیف آموزان میعالقگی دانشموجب بی
بیش از توان از آنها، بی انگیزگی و در نتیجه عدم تالش کافی 
در انجام تکالیف درسی، عدم تشویق کافی از جانب معلمین، 
عدم طراحی و ارایه مطالب درسی به صورت جذاب، که این 

عملکرد تحصیلی دانش عوامل در مجموع موجب کاهش
آموزان می شوند. درمان چند وجهی با توجه به تاکید بر 
مدیریت زمان و انجام فعالیت های تفریحی مناسب توانسته 
است دانش آموزان را به مهارت هایی مجهز کند که در این 

 موقعیت ها با توانمندی های بیشتری عمل کنند. 
ند گر آن هستقابل ذکر است که یافته های پژوهشی بیان

که عالمه بر متغیر های درون روانی و شخصیتی متغیر های 
                                                                                                                                                                                          

1 Wright & Walton 

فضای ها آموشزی نیز بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان موثر 
. همچنین در مورد مولفه سوم فرسودگی [45]هستند

ه توان چنین گفت کتحصیلی یعنی ناکارآمدی تحصیلی می
درسی  باین مولفه با نگرش بدبینانه نسبت به تحصیل و مطال

کفایتی تحصیلی )بی کفایتی در فراگیری مطالب و احساس بی
تواند در اثر شرایطی مانند درسی( در ارتباط است. و می

مناسب از سوی معلمین، ارایه تکالیف سخت و ارزشیابی نا
آموز، عدم اعتماد به نفس کافی، خارج از توان دانش

اط ارتب خودپنداره تحصیلی منفی؛ که به باور های شخص در
ایجاد [ 46]اش در انجام امور تحصیلی داللت داردبا توانایی

آموزان مورد لذا در آموزش رویکرد چند وجهی به دانش گردد.
های مطالعه، در جلسات سعی بر آن شد تا افکار و شناخت

منطقی و تاثیر آنها در احساس، رفتار و عواطف منطقی و غیر
ار دهند، بر احساساتشان را مورد شناسایی توجه و تمرین قر

تمرکز کنند، تصورات مثبت را ایجاد کنند و هیجانات خود را 
به موقع و مناسب ابراز کنند . از طرف دیگر برای برقراری 
روابط بهتر وسازنده، با بهره گیری از مهارت های رفتاری اقدام 
نمایند. به عبارت دیگر در جلسات مداخله سعی بر این بود 

بر وجوه رفتار، عاطفه، احساس، تصویر ذهنی، که با تمرکز 
فردی و داروها/زیست شناسی در ایجاد بین شناخت، روابط

توانایی فردی، ایجاد انگیزه و رغبت نسبت به امور تحصیلی و 
)باورهای 2ایجاد احساس خود اثر بخشی تصوریهمچنین 

شخص در ارتباط با توانایی اش در انجام امور تحصیلی(کمک 
تاثیر این رویکرد بر هدف پژوهش حاضر، دور از  شود، لذا

 انتظار نیست.
نتایج  محدودیت های در پژوهش حاضر قابل ذکر است.

آموزان پسر مقطع متوسطه دوم پژوهش حاضر به جامعه دانش
شهرستان اندیمشک قابل تعمیم است و قابل تعمیم به دانش 
آموزان دختر نیست. متغیر های جمعیت شناختی از جمله 

اقتصادی دانش آموزان مورد توجه  -سطح طبقه اجتماعی 
 هایدوره در پژوهشهایی شودمی یشنهادقرار نگرفت. پ

پیشنهاد می  .و روی دختران صورت پذیرد دیگر تحصیلی
شود در پژوهش های بعدی به مقایسه کارامدی رویکرد چند 
وجهی با رویکرد های دیگر رایج مشاوره و رواندرمانی پرداخته 

 .دشو

 سپاسگزاری

بدین وسیله از کلیه دانش آموزانی که ما را در این پژوهش 
 یاری کردند، کمال تشکر و قدردانی را داریم.

 

2 perceived self-efficacy 
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