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Abstract
The purpose of the present research was explaining academic burnout on child- parent relationship
pattern( parental styles) with mediating resiliency and
problem solving ability among female students in junior high school in Tehran city. Statistical population
were female students in high schools in Tehran city
in academic year 2015-2016. Method of research was
mixed method-explaining (quantitative- qualitative)
in two stages. First stage used correlation method and
second stage was qualitative method with descriptive
phenomology. In first stage sampling method was
multi stages cluster and included 461 female students
in high school. In second stage sampling method was
burn out purposive method and 10 students were selected. The instruments were: Breso and others Academic Burnout Questionnaire(2007), Bagheris ChildParent Relationship Questionnaire(1392), Conner and
Davidson Resiliency Scale (2003) and Heppner and
Peterson,s Problem Solving Ability Inventory(1982)
and semi-structural interview were used. In first stage
data were analysised by structural equation model and
in second stage we used Colaizzi method. The results
indicated that the model had a good fitness with the
data. Results in qualitative research was congruent
with results quantitative research.
Keywords: academic burnout, child- parent
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چکیده
هدف از پژوهش حاضر تبیین فرسودگی تحصیلی بر
 فرزند با میانجیگری تابآوری-اساس الگوی ارتباط والد
و توانایی حل مسئله در دختران دانشآموز دبیرستانی
 دختران دانشآموز پایه اول دوره متوسطه دوم که در.بود
 مشغول94-95 دبیرستانهای شهر تهران در سال تحصیلی
به تحصیل بودند جامعه آماری این پژوهش را تشکیل
 تبیینی در دو- این پژوهش به روش ترکیبی.میدادند
 در گام اول از روش همبستگی و در.گام صورت گرفت
گام دوم از روش کیفی با رویکرد پدیدارشناسی توصیفی
 روش نمونهگیری در گام اول تصادفی.استفاده شد
 نفر461 ،خوشهای و تعداد نمونه بر اساس تعداد پارامترها
.بود و در گام دوم نمونه بهصورت هدفمند انتخاب شد
براي جمعآوری دادهها از پرسشنامه فرسودگی تحصیلی
، فرزند- پرسشنامه الگوی ارتباط والد،برسو و همکاران
مقیاس تابآوری کانر و دیویدسون و توانایی درک حل
مسئله هپنر و پترسون و مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده
 برای تحلیل دادهها در گام اول از روش مدلیابی.شد
معادالت ساختاری و در گام دوم از روش کالیزی استفاده
 نتایج بیانگر آن است که شاخصهای بهدستآمده از.شد
 نشاندهنده برازش قابلِقبول،تکنیک معادالت ساختاری
 نتایج بهدستآمده از روش.مدل پژوهش با دادهها است
 تأییدکننده نتایج کمی،کالیزی در تحلیل دادههای کیفی
.بود
 الگوی ارتباط، فرسودگی تحصیلی:کلید واژه ها
 توانایی حل مسئله، تابآوری، فرزند-والد
1396/12/20 : تصویب نهایی1396/9/19 : دریافت مقالهo
 ایران، رودهن،* گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی
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 lمقدمه
یکی از مهمترین اهداف نظام آموزشوپرورش هر کشور تربیت انسانهایی خودکار

آمد ،خالق و هدفمند است .در زندگی هر فرد ،بعد تحصیلی و آموزشی تأثیر بسزایی بر
سایر ابعاد زندگی وی دارد .در اواخر قرن بیستم متخصصان تعلیم و تربیت و روان شناسان
تربیتی  ،پژوهشهای قابلتوجهی درزمینة عملکرد تحصیلی دانشآموزان و متغیرهای مرتبط

با آنان انجام دادهاند .عوامل متعددی عملکرد تحصیلی دانشآموزان را تحت تأثیر قرار

میدهد .برخی از این عوامل موجب بهبود عملکرد تحصیلی و برخی دیگر باعث تضعیف

عملکرد آنها میشود .ازجمله عواملی که به شکل منفی بر عملکرد تحصیلی اثرگذار بوده و
مطالعاتی را در مدارس و دانشگاهها به خود اختصاص داده« ،فرسودگی تحصیلی» 1است (لی

و آشفورث ،1996 ،به نقل از تقوایی نیا ،هاشمی ،نیکدل و شهریاری.)1396،

دانشآموزانی که فرسودگی تحصیلی را تجربه میکنند معموالً عالئمی مانند عدم تمایل

به دروس ،ناتوانی در حضور مداوم در کالس درس و عدم مشارکت در فعالیتهای کالسی،

یدهند
احساس بیمعنا بودن فعالیتهای کالسی و ناتوانی در یادگیری دروس را بروز م 
(میکائلی ،افروز و قلیزاده.)2013 ،

عوامل تأثیرگذار بر فرسودگی تحصیلی بهطورکلی به سه دسته تقسیم میشوند :عوامل

شخصی ،عوامل خانوادگی ،و عوامل آموزشی -اجتماعی .برخی از این عوامل عبارتاند از:

فعالیتهای گروهی و علمی (توجه به کالس ،انجام تکالیف ،مطالعه و امتحانات) ،فشارهای
اقتصادی ،فردی و اجتماعی مرتبط با معلمان و همساالن ،انتظارات حرفهای و تردید و شک

در خصوص فواید مطالعات و آینده کاری (کامپوس ،زاکولوتا ،بونافه ،جردانی و مارکو،
 .)2011خانواده ازجمله عوامل مهمی است که بر فرسودگی تحصیلی تأثیر بسزایی دارد.

روابط خانوادگی شاد و صمیمانه باعث ایجاد انگیزه و درنتیجه موفقیت تحصیلی

دانشآموز میشود درحاليکه روابط سرد بین والدین و فرزندان و شیوههای فرزند پروری
آسیبزا باعث ایجاد فشارهای عاطفی شده و بر تمرکز و یادگیری اثر منفی و تعیینکننده
دارد (کرمی و یاری .)1393 ،در تحقیق حسن خانزاده و میرزایی کوتنایی( )1396به این نتیجه

دست یافتند که کودکان والدینی که به سخنان آنان گوش داده ،به عقاید آنها احترام میگذارند،
توجه و محبت نشان میدهند ،موفقیتهای آنان را تشویق نموده و اشتباهات و شکستهای
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آنان را پذیرفته و زمینه مساعد جهت بروز تواناییها و قابلیتهای فرزندان خود را فراهم

میآورند بهنوعی احساس توانمندی ،مهم و باارزش بودن میکنند.

ازجمله عوامل شخصی مثبت و مؤثر بر فرسودگی تحصیلی میتوان به تابآوری 2اشاره

نمود .تابآوری ازجمله مفاهیمی است که تأثیر زیادی بر روانشناسی گذاشته است ،زیرا که
روانشناسی را از بررسی افراد بیماری که مشکالت متعدد دارند به سمت افرادی برده است که

باوجود مسائل بر موقعیتهای سخت و دشوار زندگی غلبه کرده و موفقیت کسب نمودهاند

(اسمایلی .)2011 ،تابآوری بهعنوان توانایی بازگشت از تجارب تنیدگیزا شناخته میشود.
در مطالعه تابآوری والش( )2016با اعتقاد بر اینکه تابآوری فرد تحت تأثیر شبکة ارتباطی

موجود در خانواده است بر دو سطح تابآوری اشاره میکند :یکی فردی و دیگری ارتباطی.
سطح فردی به توانمندی فرد در فائق آمدن و غلبه بر مشکالت اشاره دارد و سطح ارتباطی،

اشاره به نظام خانواده دارد و بیانگر آن است که خانواده چگونه با تجارب مخرب و شرایط
تنیدگی زا مواجه میشود و چگونه اعضای خود را برای نوعی انطباق طوالنیمدت آماده
میکند .با اعتقاد بر اینکه تابآوری فرد تحت تأثیر شبکه ارتباطی موجود در خانواده است

دانشآموزان تابآور ،افرادی هستند که علیرغم قرار داشتن در شرایط نامساعد اجتماعی-
ِ
ازلحاظ تحصیلی موفقتر میباشند (فرناندز و بیالوولسکی.)2016 ،
اقتصادی

ازآنجاکه نقطه مقابل فرسودگی تحصیلی ،پیشرفت تحصیلی است ،ام وانجی و اکاتچا
و کینای و آیرری ( )2015به این نتیجه دست یافتند که دانشآموزانی که تابآوری باالتری

ِ
ازلحاظ تحصیلی پیشرفت بهتری را نشان میدهند و بین تابآوری و پیشرفت تحصیلی
دارند
رابطه مثبت معنادار وجود دارد.

یکی دیگر از متغیرهای مؤثر بر فرسودگی که از ویژگیهای افراد تابآور نیز است،

میتوان به مهارت حل مسئله اشاره کرد .حل مسئله و مسئلهگشایی روشی است که فرد
میتواند در هنگام برنامهریزی برای برخورد با مشکالت زندگی از آن استفاده کند (هپنر و

هیلربراند .)1991 ،توانایی حل مسئله بهمنزله سپری در برابر تأثیرات منفی حوادث تنیدگیزای

زندگی بوده و افرادی که این توانایی را در خود تقویت نمودهاند در مقایسه با سایرین ،ناکامی
کمتری را تجربه کرده و بهتر میتوانند در مورد ابعاد دیگر کنترل مسئله تفکر کنند (خوشنوای
فومنی ،سیدفاطمی ،بهبهانی و حسینی .)1392 ،باال و شاافیو ( )2016بین پیشرفت تحصیلی و
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توانایی حل مسئله همبستگی مثبت معنادار یافتند .همچنین گوپتا و کاویتا و پاسریجا ()2016

به این نتیجه دست یافتند که دانشآموزانی که توانایی حل مسئله بهتری دارند و در آزمون
مربوط نمره بهتری دریافت میکنند نسبت به سایر دانشآموزان پیشرفت تحصیلی بهتری از
خود نمایان میکنند.

ِ
صورت افت تحصیلی،
مسئله کنونی این است که هرساله فرسودگی تحصیلی که به

غیبت مکرر و درنهایت ترک تحصیل نمایان میشود ،هزینههای گزافی را بر نظام آموزشی
کشور وارد مینماید و آسیبهای زیانبار غیرقابلجبران فردی و اجتماعی به بار میآورد.

ازجمله نوآوری پژوهش حاضر استفاده از روش ترکیبی بهمنظور تبیین فرسودگی تحصیلی
است تا بتوان عالوه بر بررسی کمی ،فرسودگی تحصیلی را از دیدگاه افرادی که به معضل
گرفتار میباشند بررسی نمود تا بتوان به شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد آن دست یافت.
ارزش مشروط

پذیرش مثبت تغییر

بی تفاوتی
کنترل

در هم تنيدگی
رسمیت

معنویت

تحمل عواطف
تصور شایستگی

تابآوری

ناز پروردگي

الگوی ارتباط

كنترل و محدودیت

فرسودگی تحصیلی

والد -کودک

تزلزل و نرمی

توانایی حل مساله

انعطاف ناپذیری

بی عالقگی
اعتماد به حل مساله

گرایش -اجتناب

کنترل

ناکارآمدی

خستگی هیجان

شکل  .1مدل پیشنهادی تبیین فرسودگی تحصیلی

در بررسی فرسودگی تحصیلی ،تابآوری بیشترین سهم تحقیقات را به خود اختصاص

داده است و پژوهش در خصوص الگوهای ارتباط والد -فرزند (شیوههای فرزند پروری) و
ِ
صورت ک ّمی انجامشده
توانایی حل مسئله کمترین تحقیقات را و مطالعات پیشین همگی به
و دیدگاه و تجربه افراد دارای فرسودگی در این بررسیها لحاظ نگردیده است .مسئلهای که

مطرح میشود ،این است که نتایج ک ّمی بهتنهایی برای توصیف و تبیین فرسودگی تحصیلی
کافی نیست ،لذا سؤاالت اساسی پژوهش حاضر این است که آیا مدل مفهومی تحقیق با
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دادههای جمعآوریشده در خصوص تبیین فرسودگی تحصیلی بر اساس الگوی ارتباط والد-

فرزند با میانجیگری تابآوری و توانایی حل مسئله در دختران دانشآموز برازش مناسب
دارد؟ آیا نتایج تحلیل کیفی تکمیلکننده و تأییدکننده نتایج ک ّمی است؟

 lروش
ِ
صورت آمیخته و مدل ،پیگیری تبیینی است که در آن وزن
در این پژوهش ،طرح به

بیشتر به دادههای ک ّمی داده میشود و پژوهشگر میتواند از طریق پژوهش کیفی ،پژوهش
ک ّمی را ارتقا بخشد .در این مدل تأکید اصلی معموالً بر جنبههای ک ّمی است (کرسول و
کالرک .)1394 ،در فاز اول فرضیههای کمی بررسی و در فاز دوم برای کشف جنبههای

مختلف فرسودگی تحصیلی ،از اطالعات مصاحبة نیمه ساختاریافته در یک مطالعة چند
موردی با  8دانشآموز که باالترین نمره را در فرسودگی تحصیلی به دست آوردهاند ،استفاده
گردید .در فاز اول در روش ک ّمی ،روش پژوهش توصیفی -همبستگی است.
فاز 2

فاز 1
جمعآوری
دادهها

تحلیل
دادهها

نتایج

مشخص کردن
نتایج برای پیگیری

جمعآوری
دادهها

تحلیل
دادهها

نتایج

تفسیر

شکل  .2مدل پیگیری تبیینی (کرسول و کالرک)80 :1394 ،

در فاز دوم در روش کیفی ،از پدیدارشناسی توصیفی استفادهشده است.
در فاز اول جامعة آماری در این تحقیق دختران دانشآموز پایه اول متوسطه دوره دوم

شهر تهران در سال تحصیلی  94-95بود .در فاز دوم جامعة آماری دختران دانشآموز پایه

اول متوسطه دورة دوم در شهر تهران در سال تحصیلی  95-94دارای تجربة فرسودگی
تحصیلی بودند .در فاز ک ّمی ،روش مورداستفاده در این پژوهش روش نمونهگیری خوشهای
چندمرحلهای است که از نواحی مختلف شهر تهران استفاده شد .در متغیر فرسودگی سه
نشانگر و هشت نشانگر در الگوی ارتباط والد -فرزند و سه نشانگر در توانایی حل مسئله

و پنج نشانگر در تابآوری وجود دارد .تعداد پارامترها با توجه به  19واریانس خطا19 ،بار
عاملی و  6کوواریانس عاملی  44پارامتر است (کاف و مارکوالیدز .)1393 ،مولر (،1996

به نقل از قاسمی )1390 ،برای تعیین حجم نمونه در مدلهای معادالت ساختاری از نسبت
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حجم نمونه به پارامترها برای برآورد استفاده نمود .با توجه بهوجود  44پارامتر در این تحقیق

تعداد نمونه  461دانشآموز انتخابشدهاند.

در فاز دوم ،از روش نمونهگیری هدفمند استفاده شد .پس از بررسی پرسشنامهها

تعدادی از دانشآموزان که در آزمون فرسودگی تحصیلی نمرات باالتری کسب نمودهبودند
انتخاب شدند .سپس با انجام مصاحبه از دانشآموزان ،زمانی که از  8دانشآموز مصاحبه

به عمل آمد ،اطالعات جدیدی توسط سایرین ارائه نشد و محقق به درجه اشباع رسید .لذا
اطالعات بهدستآمده از  8دانشآموز موردبررسی قرار گرفت.
 lابزار

□ الف :پرسشنامه فرسودگی تحصیلی :3این پرسشنامه توسط مسلش ساخته و برسو

و همکاران ( )2007آن را اصالح نمودهاند .پرسشنامه فرسودگی تحصیلی سه حیطه خستگی

تحصیلی  ،بیعالقگی و ناکارآمدی را میسنجد .در ایران برای اولین بار نعامی ( )1388از
پرسشنامه فرسودگی تحصیلی استفاده نمود .اعتبار این پرسشنامه توسط نعامی با استفاده

از روش آلفای کرونباخ برای مؤلفه خستگی تحصیلی  ،0/79بیعالقگی تحصیلی  0/82و

برای ناکارآمدی تحصیلی 0 /75محاسبه نموده است .در تحقیق تقوایی نیا ،هاشمی ،نیکدل
و شهریاری ( )1396میزان همسانی درونی از طریق ضریب آلفای کرونباخ در بعد خستگی
تحصیلی ،0/70بیعالقگی تحصیلی 0/82و در بعد ناکارآمدی 0/75و اعتبار کل 0/80به دست

آوردند .مقدار آلفای کرونباخ در تحقیق باباپورخیرالدین ،پورشریفی ،غباری بناب ،خانجانی
و بهرامی (0/90 )1396به دست آمده که نشاندهنده ضریب اعتبار مناسب پرسشنامه مذکور
است .در پژوهش حاضر آلفاي كرونباخ در بعد خستگي هيجاني برابر با  ،0/71بيعالقگي و

ت آمده است.
بدبيني  0/75و ناكارآمدي برابر با  0/68و آلفای کرونباخ کل برابر با 0/78بهدس 
□ ب :مقیاس تابآوری :4این مقیاس دارای  25ماده و  5خرده مقیاس (تصور

شایستگی فردی  ،تحمل عواطف منفی  ،پذیرش مثبت تغییر و کنترل و معنویت) میباشد که

جهت اندازهگیری قدرت مقابله با تنیدگی و تهدید در دانشآموزان تهیهشده است .سؤاالت
ِ
ال نادرست) تا( 5کام ً
صورت  5گزینهای و بهصورت( 1کام ً
ال درست) نمرهگذاری
آن به
میشود و روایی و اعتبار این مقیاس توسط سازندگان مقیاس احراز گردیده است (کانر و
دیویدسون .)2003،هاشمی و اکبری ( )1396در تحقیقی ضریب اعتبار آن از طریق آلفای
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کرونباخ 0/84به دست آوردند .مدانلو در سال ( )1388همسانی درونی را  0/79بهدست
آورده است .در اين پژوهش ميزان آلفاي كرونباخ در ابعاد 5گانه تصور شايستگي فردي

 ،0/79تحمل عاطفه منفي ،0/63پذيرش مثبت  ،0/70كنترل  0/68و معنويت  0/55و آلفای

کرونباخ کل برابر با  0/87كسب شد.

□ ج :سیاهه حل مسئله :5این سیاهه توسط هپنر و پترسن ( )1982برای سنجش درک

پاسخدهنده از رفتارهای حل مسئله تهیهشده است .سیاهه حل مسئله بر مبنای چرخش تحلیل
عاملی دارای  3زیرمقیاس مجزا است :اعتماد به حل مسائل ،سبک گرایش– اجتناب و کنترل.

این سیاهه بر مبنای  6سطح مقیاس لیکرت با نمرات پایین که نشاندهنده باالترین سطح
آگاهی از توانایی حل مسئله است درجهبندی شده است.

همسانی درونی نسبت ًا باالیی با مقادیر آلفای بین  0/72تا  0/85و در خرده مقیاسها

( 0/84 ،0/72و  )0/85و 0/90در مقیاس کلی دارد .اعتبار بازآزمایی نمره کل در فاصله
دو هفته در دامنهای از  0/83تا  0/89گزارششده است که بیانگر آن است که ابزاری پایا

جهت سنجش توانایی حل مسئله است .همچنین در تحقیق ابوالقاسمی و کیامرثی ()1387

ضریب همبستگی سیاهه فوق را با پرسشنامه حل مسئله اجتماعی  0/56بهدست آوردند که
نشاندهنده روایی همزمان است .میزان همسانی درونی سیاهه مذکور در این تحقیق از طریق
آلفای کرونباخ برابر با  0/79بهدستآمدهاست و در بعد اعتماد به حل مسائل آلفای کرونباخ

 0/72و بعد گرایش -اجتناب برابر با  0/72و در بعد کنترل شخصی آلفای کرونباخ برابر با
 0/65بهدست آمد.

□ د :پرسشنامه الگوي ارتباط والد -فرزند :6این پرسشنامه یک پرسشنامه بومی

است که به بررسی شیوههای ناکارآمد فرزند پروری میپردازد و دارای هشت بعد
است:انعطافپذیری ،تزلزل نرمي ،کنترل و محدوديت ،نازپروردگي ،رسميت ،درهمتنيدگي،

ارزش مشروط ،بيتفاوتي– رهايي .این پرسشنامه در سال 1390توسط باقری تهیه شد .با

بررسیهای بهدستآمده جهت بررسی اعتبار پرسشنامه آلفای کرونباخ آن  0/96و روایی
ِ
ازلحاظ تحلیل عاملی اکتشافی و
محتوایی و صوری آن توسط متخصصان تأییدشده است و
تأییدی نیز برازندگی معتبر و مقبولی ارائهشده است (باقری .)1392 ،میزان آلفای کرونباخ

برابر با  0/96و اعتبار کلی برابر با  0/66بهدست آمده است (باقری و غفارزادگان.)1392 ،
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در این تحقیق میزان اعتبار ازطریق همسانی درونی (آلفای کرونباخ) در ابعاد انعطافناپذيري

 ،0/77تزلزل  ،0/68محدوديت  ،0/67نازپروردگي  ،0/68رسميت  ،0/66درهمتنيدگي ،0/74

ارزش مشروط 0/70و بيتفاوتي 0/68و آلفای کرونباخ کل برابر با  0/90بهدست آمده است.
□ ه :مصاحبه نیمه ساختاریافته :مصاحبه نیمه ساختاریافته یا هدایتشده بین دو حد

نهایی ساختاریافته و بدون ساختار قرار میگیرد که گاهی به آن مصاحبه عمیق هم میگویند
که در آن از پاسخگو سؤاالت مشابه پرسیده میشود ،اما آنان آزادند که پاسخ خود را به هر

طریقی که مایلاند ارائه دهند .در این مورد مسئولیت رمزگردانی پاسخها و طبقهبندی آنها بر
عهده محقق است (ابوالمعالی.)1391 ،

 lیافتهها
در پژوهش حاضر 154نفر (33/4درصد) از شرکتکنندگان در رشته ادبیات و علوم

انسانی 185 ،نفر (40/1درصد) از آنان در رشته علوم تجربی و  122نفر (26/5درصد) در رشته

ریاضی مشغول به تحصیل بودند .بهمنظور ارزيابي نرمال بودن توزيع دادههاي تکمتغيري،
کشيدگي و چولگي و بهمنظور ارزيابي مفروضه هم خطی بودن ،عامل تورم واريانس ()VIF

و ضريب تحمل تکتک متغيرها بررسي قرار شد که نتايج نشاندهنده آن است که ارزشهاي
کشيدگي و چولگي هيچيک از متغيرها از محدوده بين  +2و  -2خارج نشده است .اين مطلب

بيانگر آن است که توزيع دادههاي مربوط به متغيرهای پژوهش از نرمال بودن تکمتغیری

انحراف آشکاری ندارند .همچنين نتايج نشان ميدهد که مسئله هم خطی بودن در بين
متغيرهاي پیشبین تحقيق رخ نداده است؛ زیرا که مقادیر ضريب تحمل کمتر از  0/1و مقادیر
عامل تورم واريانس برای هریک از متغیرهای پیشبین باالتر از  10نیست.

يکي ديگر از مفروضههاي تحليل مدلیابی معادالت ساختاری ،نرمال بودن توزيع

چندمتغيري است .بررسی شکل توزیع دادههای «فاصله مهلنوبايس ،»)D( 7بهویژه نمودار
هیستوگرام نشان داد ترکيب متغيرهاي پيشبين در تبيين متغير مالک نرمال نیست .استفاده از

نمودار باکس پالت نشان داد که اطالعات مربوط به شرکتکنندگان  357 ،394و  3پرتهای

چندمتغیری تشکیل داده است .به همين دليل اطالعات مربوط به سه شرکتکننده مذکور از
بين دادهها حذف و تحليل دادهها بدون در نظر گرفتن اطالعات آنان انجام شد.
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در مدل اندازهگيري پژوهش (شکل  24 )3نشانگر براي انعکاس  4ساختار مکنون

در نظر گرفته شده است .با توجه به مدل اندازهگیری شکل  3چنين فرض شده است که
نشانگرهاي انعطافپذیری ،تزلزل و نرمی ،محدودیت ،رسمیت ،ارزش مشروط ،نازپروردگی،

درهمتنیدگی و بیتفاوتی متغیر مکنون الگوی ارتباط پدر– فرزند و همان نشانگرها متغیر

مکنون الگوی ارتباط مادر – فرزند را اندازهگیری میکند .همچنین در مدل اندازهگیری

پژوهش حاضر چنان فرض شده است که متغیر مکنون تابآوری بهوسیله نشانگرهای تصور
شایستگی فرد ،تحمل عاطفه منفی ،پذیرش مثبت تغییرات ،کنترل و معنویت و متغیر مکنون

فرسودگی تحصیلی بهوسیله نشانگرهای خستگی هیجانی ،بیعالقگی و بدبینی و ناکارآمدی

سنجیده میشود .حال پرسش این است که مدل اندازهگیری پژوهش حاضر تا چه اندازه با
دادههای گردآوریشده برازش دارد؟ برازندگي اين مدل بسيار مهم است بهاینعلت که تمام
متغيرهاي مکنون مدل ساختاري در آن آشيان نموده است.
0/37
فرسودگی تحصیلی

e30
0/59
0/36

e31
0/31

e32

0/11

*-0/16

اعتماد به حل مسئله

*-0/14

**-0/23

-0/10

-0/12
**-0/24

0/09

اجتناب -گرایش

e29
**0/26

الگوی ارتباط
پدر فرزند

-0/08
0/69

*-0/13
**0/46
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کنترل شخصی
0/06

0/09

**-0/21
*-0/16

تاب آوری

-0/01
الگوی ارتباط

**-0/18

مادر فرزند

e28

0/45

شکل  .3مدل ساختاری پژوهش در تبیین رابطه بین الگوی ارتباط والدین،
تابآوری ،توانایی حل مسئله و فرسودگی تحصیلی

پس از اطمینان از توان نشانگرها در اندازهگیری متغیرهای مکنون ،مدل ساختاری

پژوهش با استفاده از روش مدلیابی معادالت ساختاری مورد آزمون قرار گرفت.
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جدول  1شاخصهای برازندگی مدل ساختاری اولیه و مدلهای اصالحشده را نشان
میدهد .بدین ترتیب چنین استنباط شد که مدل مفهومی پژوهش که در آن فرض شده

الگوی ارتباطی پدر -فرزند و مادر -فرزند با میانجيگری تابآوری و توانایی حل مسئله،
فرسودگی تحصیلی در دختران دانشآموزان را تحت تأثیر قرار میدهد ،با دادههای

گردآوریشده برازش دارد .با توجه به نتایج به دست آمده میتوان اینگونه استنباط
نمود ،مدل برازش شده تأیید کننده مدل پیشنهادی است .جدول  2ضرايب مسير کل و

مستقیم بین متغیرهای پژوهش در مدل ساختاری را نشان میدهد.

جدول  .1شاخصهاي برازندگي مدل ساختاری اوليه و اصالحشده
شاخصهاي برازندگي
مدل اوليه ساختاري
مدل اصالحشده ( 1ایجاد کوواریانس بین خطاهای
دو نشانگر اعتماد به حل مسئله و گرایش -اجتناب)
مدل اصالحشده ( 2ایجاد کوواریانس بین خطاهای
دو نشانگر اعتماد به حل مسئله و کنترل شخصی)
مدل اصالحشده ( 3ایجاد کوواریانس بین خطاهای
دو نشانگر گرایش  -اجتناب و کنترل شخصی)

df

X2/df

RMSEA

GFI

CFI AGFI

292 945/197

3/237

0/070

0/865

0/908 0/825

759/07

291

2/608

0/059

0/889

0/934 0/856

733/28

290

2/529

0/058

0/892

0/938 0/859

688/52

289

2/382

0/055

0/903

0/946 0/871

X2

جدول  2اثر کل (مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم) و اثرات مستقیم متغیرهای

پژوهش را نشان میدهد .جهت تحليل دادههاي كيفي از روش كاليزي استفاده شد.

روایی و دقت مطالعه ریشه در چهار محورِ :ارزش واقعی ،کاربردی بودن ،تداوم و مبتنی

بر واقعیت بودن داشت .ارزش واقعی به این معنی است که بیانیه حاصل از تجربه برای فردی

که آن را بهصورت واقعی تجربه کرده است ،قابلِقبول باشد .کاربردی بودن یا قابلیت اجرا به
این معنی است که آیا نتایج مطالعه را میتوان در مورد مکان یا گروههای دیگر بهکار بست؟

ثبات هنگامی به دست میآید که شرکتکنندگان پاسخهای همسانی به سؤاالت مشابهی که
در قالبهای مختلف مطرح شده بود ارائه میدادند .مبتنی بر واقعیت بودن نیز بدین طریق

حاصل میشود که فرایند پژوهش خالی از هرگونه سوگیری باشد و پژوهشگر در طی مطالعه
سعی میکند هرگونه سوگیری در مورد پدیده موردپژوهش را قبل و بعد از مصاحبهها از خود
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جدول  .2ضرايب مسیر کل و مستقيم بین متغیرهای پژوهش در مدل ساختاری
b

S.E

β

t

سطح معناداری

الگوی ارتباط پدر -فرزند

فرسودگی تحصیلی

0/367

0/094

0/374

3/904

0/001

الگوی ارتباط مادر -فرزند

فرسودگی تحصیلی

0/087

0/066

0/100

1/318

0/207

-0/120

0/031

-0/246

-3/871

0/001

بعداجتناب گرایش حل مسئله

فرسودگی تحصیلی -0/073

0/030

-0/153

-2/433

0/012

بعد کنترل شخصی حل مسئله

فرسودگی تحصیلی -0/072

0/036

-0/111

-2/003

0/042

الگوی ارتباط پدر -فرزند

فرسودگی تحصیلی

0/253

0/084

0/258

3/011

0/002

الگوی ارتباط مادر -فرزند

فرسودگی تحصیلی

-0/013

0/063

-0/015

-0/206

0/812

-0/080

0/035

-0/163

-2/285

0/019

بعداجتناب گرایش حل مسئله

فرسودگی تحصیلی -0/065

0/031

-0/137

-2/096

0/041

بعد کنترل شخصی حل مسئله

فرسودگی تحصیلی -0/065

0/036

-0/100

-1/805

0/066

-0/527

0/228

-0/181

-2/311

0/026

الگوی ارتباط پدر -فرزند

اعتماد به حل مسئله

-0/469

0/134

-0/234

-3/500

0/001

الگوی ارتباط مادر -فرزند

اعتماد به حل مسئله

-0/232

0/110

-0/131

-2/109

0/045

الگوی ارتباط پدر -فرزند

اجتناب گرایش

-0/242

0/126

-0/117

-1/920

0/052

الگوی ارتباط مادر -فرزند

اجتناب گرایش

-0/384

0/112

-0/212

-3/428

0/001

الگوی ارتباط پدر -فرزند

کنترل شخصی

-0/360

0/099

-0/236

-3/636

0/001

الگوی ارتباط مادر -فرزند

کنترل شخصی

-0/217

0/086

-0/161

-2/523

0/016

الگوی ارتباط پدر -فرزند

تابآوری

-0/026

0/020

-0/078

-1/300

0/812

الگوی ارتباط مادر -فرزند

تابآوری

-0/053

0/019

-0/0180

-2/789

0/002

0/077

0/012

0/458

6/417

0/001

بعداجتناب گرایش حل مسئله

تابآوری

0/015

0/009

0/089

1/667

0/107

بعد کنترل شخصی حل مسئله

تابآوری

0/013

0/011

0/060

1/182

0/223

مسيرها

اثر کل

بعد اعتماد به حل مسئله

بعد اعتماد به حل مسئله

تابآوری

فرسودگی تحصیلی

فرسودگی تحصیلی

فرسودگی تحصیلی

اثر مستقیم

بعد اعتماد به حل مسئله

تابآوری

دور نماید (ساسانی ،ناجی و عابدی .)1392 ،در این پژوهش با مواجهه با مشارکتکنندگان

و به تأیید رساندن بیانیههای حاصل ،ارزش واقعی بودن ،محقق شد .در مورد کاربردی بودن
نیز پژوهشگر سعی كرد مشارکتکنندگان را ازنظ ِر شرایط مختلف انتخاب کند تا به این هدف
دست یابند.
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بهطور خالصه مراحل تحلیل دادههای کیفی به شرح ذیل بود:
_ خواندن توصیفات مصاحبهشوندهها از فرسودگی تحصیلی و عوامل مؤثر بر آن ،با آنان.
_ استخراج عبارات مهم.
_ معنای عبارات تحت عنوان مفهوم تنظیمشده مطرح شد.
_ این مفاهیم در دستههای موضوعی مرتبط به هم سازماندهی شد.
_ تلفیق یافتهها بهمنظور ایجاد یک توصیف جامع از فرسودگی تحصیلی.
_ تنظیم توصیف جامع از پدیده فرسودگی تحصیلی (تعریف کامل از عوامل مؤثر بر

پدیده فرسودگی تحصیلی)

_ بازگرداندن نتایج به دانشآموزان و اظهارنظر آنان.
با تحلیل یافتههای کیفی مضامین ذیل از بررسی بیانات مشارکتکنندگان به دست آمد

که عبارتاند از :وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده ،جو روانی خانواده ،جو مدرسه و

کالس درس (آموزشی) ،خصوصیات فردی دانشآموز ،همساالن و روابط ناسالم و تکنولوژی
و دنیای مجازی.

 lبحث و نتیجه گیری
 oازآنجاکه پرسشنامه الگوی ارتباط والد -فرزند به بررسی شیوههای ناکارآمد فرزند

پروری میپردازد میتوان اینگونه بیان نمود؛ نتایج تحقیق با نتایج تحقیق زیا ،مالیک و علی
( ،)2015امینی ،کریمی ملک آباد و بهروزی ( ،)1393حیاتی ،حیدری ،اسالمیان ،محمدی و
صنوبری ( ،)1393سادهاکار ونالپاین ( ،)2016عبیداله ،نومان و اینام ( )2016همخوانی دارد
زیرا آنان به تأثیر مثبت شیوههای فرزند پروری کارآمد در کاهش فرسودگی تحصیلی دست

یافتند درحالیکه در تحقیق حاضر استفاده از شیوههای ناکارآمد فرزند پروری باعث افزایش
فرسودگی تحصیلی در دانشآموزان گردیده است.

 oدر تبیین نتایج میتوان اینگونه بیان نمود؛ شیوههای ناکارآمد فرزند پروری باعث

ایجاد جوی متشنج و مملو از تنیدگی در فضای منزل گردیده و به دلیل وجود روابط ناسالم،

فرزند اعتماد به تواناییهای خود را ازدستداده و این مسئله باعث تضعیف خودکارآمدی
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وی و تقویت ناکارآمدی که یکی از ابعاد فرسودگی تحصیلی است میشود.
 oبر اساس نظریه باقری ( )1392میتوان بیان داشت در خانوادههایی که در آنها کنترل

و محدودیت و انعطافناپذیری و یا ارزش مشروط و رسمیت در شیوههای فرزند پروری

حکمفرما است ،به فرزندان فرصت تجارب جدید داده نمیشود و والدین براي انتخاب آنان

احترام قائل نمیشوند .این امر باعث کاهش توان کارآمدی فرزند شده و وی دچار احساس

پوچی و بیهدفی و نبود معنا در زندگی میشود و درنتیجه فرسودگی در وی افزایش مییابد.
 oدانشآموزانی که در خانوادههایی تربیت میشوند که به آنان فرصت تجارب جدید

داده میشود و به انتخاب آنان احترام گذارده میشود ،این مسئله باعث افزایش توانمندی و

حس کارآمدی وی ميگردد .اين امر ،درگیری بیشتر دانشآموز با مطالب درسی را ميطلبد
تا بتواند با شیوه خالقانه مسائل خود را حل كند که همه این موارد باعث کاهش فرسودگی
تحصیلی دانشآموز و احساس ناکارآمدی و پوچی و خستگی و بدبینی وی نسبت به تحصیل

علم میشود.

 oفرزندانی که احساس نزدیکی بیشتر نسبت به پدران دارند ،موقعیتهای جدید و
متفاوت را بهتر اداره کرده و موقعیتهای تنیدگیزا را میتوانند مدیریت نمایند و کنجکاوتر
و مشتاقتر به کشف محیط میپردازند .این فرزندان در مکالمات خود بیشتر از سؤاالتی مانند

کجا ،چرا و چه استفاده میکنند و دارای فرصتهایی برای تمرین استفاده و یا شنیدن سؤاالت
و جمالت پیچیدهترند .این مهارتها به فرزندان در تفکر درباره روشهای حل مسئله و
گسترش مهارتهای کالمی و زبانی کمک میکند .این روش به آنان در ایجاد مهارتهای

بهتر حل مسئله کمک میکند.

 oبراي دستیابی به هدف کلی مطالعه حاضر که تبیین فرسودگی تحصیلی بر اساس
الگوی ارتباط والد -فرزند با میانجیگری تابآوری و توانایی حل مسئله بود از روش ترکیبی
که یکی از روشهای توسعه شفافسازی مفاهیم جدید است ،استفاده شد .نتایج بخش
ترکیبی مطالعه و مقایسه نتایج فاز ک ّمی و کیفی نشان داد که مفهوم فرسودگی تحصیلی

مفهومی پیچیده است که میتواند تحت تأثیر عوامل مختلف قرار گیرد .این مطالعه ترکیبی با
استفاده از دو رویکرد ک ّمی و کیفی درک عمیقی از پدیده فرسودگی تحصیلی ایجاد نمود .در

مطالعه حاضر باوجودآنکه نتایج بخش کیفی تأثیر متغیرهای تابآوری و توانایی حل مسئله
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و الگوی ارتباط والد -فرزند را در بخش ک ّمی مورد تأیید قرار داده است ولیکن مضامین
بهدستآمده از مطالعه کیفی نشاندهنده ماهیت پیچیده فرسودگی تحصیلی است که عوامل

مختلفی میتوانند آن را تحت تأثیر قرار دهند .مضامین جدید حاصل از فاز کیفی ،که در فاز
ک ّمی موردبررسی قرار نگرفته است ،زوایای جدیدی از این مفهوم را در جامعه ایران روشن
ساخت.
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