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چکیده
دانشآموزان در فرایند یادگیری ،به دلیل استرس ،فشار درسی و یا دیگر عوامل روانی ،حالتی از خستگی
عاطفی ،تمایل به زوال شخصیت و احساس موفقیت شخصی پایین را بروز میدهند .پژوهش حاضر با هدف
بررسی ارتباط علّی فرسودگی تحصیلی و مسئولیتپذیری تحصیلی با نقش میانجیگری تعارض معلم-
شاگرد در دانشآموزان دوره متوسطه شهر تهران انجام شد .روش پژوهش از نوع همبستگی و دادهها از
طریق مدل سازی معادالت ساختاری تحلیل شد .جامعه آماری شامل دانشآموزان سال دوم مقطع متوسطه
شهر تهران بود که از میان آنان  400نفر به صورت نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند .ابزار پژوهش
شامل پرسشنامه فرسودگی تحصیلی ،پرسشنامه مسئولیتپذیری دانشآموزان و پرسشنامه تعارض معلم-
شاگرد بود .نتایج پژوهش نشان داد مدل پژوهش برازندگی قابل قبولی با دادهها دارد .تأثیر مستقیم
مسئولیتپذیری تحصیلی و تعارض معلم -شاگرد بر فرسودگی تحصیلی در سطح  0/01معنادار بود و تأثیر
غیر مستقیم مسئولیتپذیری تحصیلی با میانجیگری تعارض معلم -شاگرد بر آن در سطح  0/05معنادار
بود .این مدل میتواند رابطه بین مسولییت پذیری و فرسودگی تحصیلی را با میانجیگری تعارض معلم-
دانش آموز را به خوبی پیشبینی کند و به منظور پیشگیری مورد استفاده قرار گیرد.
کلیدواژهها :فرسودگی تحصیلی ،مسئولیتپذیری تحصیلی ،تعارض معلم -شاگرد
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مقدمه
زندگی تحصیلی یکی از مهم ترین ابعاد زندگی اشخاص است که بر سایر ابعاد زندگی تاثیر
فراوان دارد .تحقیقات نشان داده است که تجارب دانش آموران در مدرسه با پیامدهای مختلف در
مورد سازگاری در ارتباط است( . (Edagaht,Yakhchali,Shehni Yaylag, 2015عدم تمایل به
مدرسه با مشکالت رفتاری مرتبط بوده و کیفیت زندگی را کاهش میدهد
) .)Hofkens, Salmela, 2015فرسودگی تحصیلی حالتی از خستگی ذهنی و هیجانی است که
حاصل استرس مزمن ،گرانباری نقش ،فشار و محدودیت زمانی و فقدان منابع الزم برای انجام دادن
وظایف و تکالیف محوله است .در چند سال اخیر ،مفهوم فرسودگی به دانشآموزان نیز گسترش
یافته است زیرا درسخواندن فعالیت هستهای آنها در نظر گرفته میشود ( & Zhang, Klassen
 .)Wang, 2013به همین ترتیب ،مطالعات مختلفی بر استرس در زندگی علمی دانش آموزان به
عنوان گونهای شغل تمرکز نمودهاند .با این حال ،هنوز به تعداد کافی پژوهش در مورد میزان و
ماهیت فرسودگی تحصیلی انجام نگرفته است  .فرض بر این است که فرسودگی تحصیلی 1از سه
بعد مفهومی مجزا اما مرتبط تشکیل شده است .خستگی به دلیل مطالعه اجباری 2،نگرش بدبینانه و
فاقد عالقه نسبت به مطالعات خود 3،و احساس بیکفایتی 4.خستگی عاطفی ،که اشاره به تهی بودن
از منابع عاطفی فرد دارد ،به عنوان جزء اساسی استرس فرد نظر گرفته شود .مؤلفه دوم ،به پاسخ
های منفی ،بدبینانه یا بیش از حد فاقد عالقه به افراد دیگر اشاره دارد ،که نشان دهنده مؤلفه بین
فردی فرسودگی است .در نهایت ،موفقیت شخصی کاسته شده ،اشاره به احساس کاهش در
شایستگی و بهرهوری خود ،و احساس کاهش خودکارآمدی اشاره دارد و نمایانگر مولفه خود-
ارزیابی است ( .) Esteve, 2008فرض بر آن است که بعد خستگی بر دو بعد دیگر یعنی پاسخ
نسبت به دیگران (بدبینی) ،و پاسخ نسبت به خود (کاهش موفقیت شخصی) میافزاید .عالوه بر این،
دو رویکرد اساسی دیگر وجود دارد که فرسودگی تحصیلی را تبیین میکند :مدل الزامات شغل-
منابع5و مدل های روند.)Ugwu, Onyishi & Tyoyima, 2013(6
یکی از عواملی که به نظر میر سد با فرسودگی تحصیلی مرتبط باشد  ،مسولیت پذیری تحصیلی
است .مسئولیت پذیری را میتوان یک الزام و تعهد درونی از سوی فرد برای انجام مطلوب همه
فعالییت هایی که بر عهده اش گذاشته شده است و از درون فرد سرچشمه میگیرد تعریف کرد .به
Wang, Chow,
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عبارت دیگر مسئولیت تعهدی است که دان ش آموز در برابر انجام وظایف تحصیلی خود برعهده می
گیرید .نتایج پزوهش های اخیر اشکار ساخته است که بین مسولییت پذیری و فرسودگی تحصیلی
رابطه معنادار وجود دارد( .)Aulak, Quinn, & Wilson, 2016همچنین ( Taghipor,Khazaei,Esari
 ),2013دریافتند که خودکارآمدی عمومی و مسئولیتپذیری پیشبینی معناداری از فرسودگی
تحصیلی نشان داده است. .در پژوهش دیگر ) )Saemi et al, 2015تشان دادند مسولیت پذیری 16
درصد از واریانس فرسودگی تحصیلی را پیش بینی میکند.
رابطه معلم – شاگرد شامل کنش متقابل یا تعامل بین یادگیرندگان و معلم است که با هدف
اسان کردن یادگیری در یادگیرندگان صورت میگیرد تحقیقات اخیر که به بررسی نقش رابطه معلم
شاکرد و اثرات ان بر عملکرد تحصیلی پرداختند نشان داده اند که کاهش تعارض میان معلم و
شاگرد در کاهش رفتارهای نامناسب دانش اموزان و بهبود عملکرد تحصیلی موثر است و رفتارهای
مرتبط با سرزندگی معلم باعث بهبود روابط معلم -شاگرد ،افزایش انگیزه درونی دانش آموز و کاهش
فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان میشود.)Arisi, Abedi& Taji, 2007
فرسودگی در بین دانشآموزان در سطح متوسط رو به باالقرار دارد .این نشان میدهد که
دانشآموزان درجاتی از فرسودگی در طول دوره یادگیری در مدرسه را داشته باشند .بر اساس
پژوهشهای پیشین ،اختالل فرسودگی دانشآموزان مشابه به فرسودگی کارکنان بخش خدمات
است .فرسودگی دانشآموز میتواند به غیبت بیشتر ،انگیزه کمتر برای انجام تکالیف اجباری ،درصد
باالتر ترک تحصیل و غیره منجر شود .فرسودگی احتماالً بیشتر زمانی رخ میدهد که یک عدم
تطابق عمده بین ماهیت کار و روحیه شخصی که این کار را انجام میدهد وجود دارد .عمده ترین
عوامل فرسودگی شامل کار بیش از حد ،عدم کنترل ،عدم پاداش ،تعارض ارزش ،و نبود عدالت است
که نشانههایی آشکار از عدم تطابق هستند ( .)Walburg, Zakari, & Chabrol, 2014فرسودگی
تحصیلی ممکن است به پریشانیهای روانی در قالب اضطراب ،افسردگی ،احساس درماندگی،
دشمنی و یا ترس منجر شود .تحقیقات قبلی نشان داده است که فرسودگی شغلی می تواند به تعهد
پایینتر ،کارایی کمتر ،غیبت ،کاهش بهرهوری ،روحیه پایین ،و شأن انسانی پایینتر منجر شود
(.)Noh, Shin & Lee, 2013
بیعالقه بودن نسبت به مطالب درسی ،ضعف در حضور مستمر در کالسها ،شرکت نکردن در
فعالیتهای درسی ،احساس پوچی در فعالیتهای درسی و احساس ضعف در یادگیری مطالب و
سرانجام افت تحصیلی از مشخصههای دانشآموزان دچار فرسودگی تحصیلی است
( .)Narimani,Nasirlo & Mosazadeh, 2014هر چند برخی از قربانیان فرسودگی ممکن است به
طور سختتر و ساعات بیشتری در یک تالش گمراه برای مبارزه با احساسات خود غرق کار شوند.
در کوتاه مدت ،اثرات ناتوانکننده فرسودگی وسیع است .این امر به ویژه در مورد دانشآموزان که
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در برابر مسائل و مشکالت روانشناختی دوران رشد خود از مقاومت کمتری برخوردارند بیشتر
مشکلساز میباشد (.)Kyeong, 2013
در کشورهای آسیایی با توجه انتظارات فرهنگی در مورد پیشرفت تحصیلی ،دانشآموزان
نوجوان یک بار سنگین از فشار روانی را احساس میکنند ،زیرا معموالً چنین درک شده است که
آینده موفق و موقعیت اجتماعی باالتر در زندگی در درجه اول با وارد شدن به یک دانشگاه معتبر
تعیین میشود .این امر رقابت بیش از حد در میان دانشآموزان و والدین آنها ،که در نتیجه منجر به
تجربه استرس تحصیلی شدید دانشآموزان میشود را به وجود میآورد( & Chang, Lee, Byeon,
 .)Lee, 2015جای تعجب نیست که اضطراب تحصیلی یکی از قوی ترین عوامل استرسزا برای
دانشآموزان نوجوان باشد ،و در نتیجه ،این دانشآموزان ممکن است نشانههای فرسودگی تحصیلی
را تجربه کنند ( .)Karimi, Bashirpor, Khabaz & Hedayati ,2014
هنگامی که رابطه بین معلم و دانشآموز با کیفیت باالیی ادراک شود هر دو عالقهمندانه دارای
انگیزه شده و با دریافت پاداش رفتاری از این رابطه لذت میبرند .اما در نقطه مقابل در رابطهای که
حاکی از صمیمیت و درک متقابل میان آنها نباشد افراد دچار فرسودگی شده و انجام کارهای
کالسی با زحمت و بیحوصلگی انجام میشود .نوجوانان بیش از کسب نمره باال در پی ایجاد ارتباط
بهتر با معلم و همساالن خود هستند .دانشآموزانی که عملکرد درسی بهتری از خود بروز میدهندو
در مؤلفههای انگیزشی دارای نمره باالتری هستند از مسئولیتپذیری بیشتری نیز
برخوردارند(.)Furrer, Skinner, & Pitzer, 2014
تا کنون تعدادی از پژوهشها به بررسی و مطالعه پیرامون فرسودگی تحصیلی پرداختهاند که از
جمله آنها میتوان به این موارد اشاره کرد:
( )Tommy, Chen & Thoo, 2016در مطالعهای شیوع فرسودگی تحصیلی و رابطه بین
آن و اختالل خوردن در میان دانشجویان را به مدت یک دوره یک ساله بررسی کردند و در نتیجه
به ارتباط جزئی بین فرسودگی تحصیلی و اختالل خوردن پی بردند .یین ،وانگ ،لین و چن1
( )2016به بررسی روابط طولی آسیب پس از سانحه2و ویژگی تابآوری با فرسودگی تحصیلی پس
از آن در یک نمونه از نوجوانان بازمانده از زلزله پرداختند که نتایج حاکی از ارتباط منفی و معنادار
هر دو متغیر با فرسودگی تحصیلی بود چانگ ،لی)Ying, Wang, Lin & Chen, 2016( ،
نقش واسطهای انگیزش در رابطه بین کمالگرایی و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان بررسی
کردند و نتیجه گرفتندکه انگیزش درونی با فرسودگی تحصیلی رابطه منفی و معنادار و انگیزش
Ying, Wang, Lin, & Chen
Post-Traumatic Growth

1
2
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بیرونی با آن رابطه مثبت و معنادار دارند و همچنین انگیزش رابطه بین کمالگرایی و فرسودگی
تحصیلی را میانجیگری میکند .روابط بین فرسودگی مدرسه (فشار مربوط به مدرسه و استرس) و
شاخصهای عملکرد تحصیلی و عملکرد شناختی موضوع پژوهش ( May, Bauer & Fincham,
 ) 2015بود که طبق آن افزایش فرسودگی تحصیلی با کاهش ظرفیت توجه و مهارت حل مسئله
همراه بود.
در سایر پژوهشها ،به عنوان مثال ( )Kamalpoor, 2015ارتباط تابآوری با فرسودگی
تحصیلی ( .)Azimi, Piri & Zavar, 2014رابطه فرسودگی تحصیلی و انگیزش پیشرفت با
عملکرد تحصیلی دانشآموزان ( )Vahedi, Hashemi, Shafiee, 2014معنادار گزارش شده
لست  .هم چنین  ،نشان داده شده است  ،سنوات تحصیلی ،روا نرنجوری و راهبردهای یادگیری
خودنظمدهی در مجموع  58درصد واریانس فرسودگی تحصیلی را تبیین کردند ( Shafieefard,
. )Norozi & Asayesh, 2014
با این وجود بررسی ارتباط این سه متغیر در یک مدل مفهومی و تبیین فرسودگی تحصیلی با
توجه به مسیرهای مستقیم و غیرمستقیمی که برای مسئولیتپذیری تحصیلی و تعارض معلم-
شاگرد در نظر گرفته شده است؛ ضرورتی است که به نظر میرسد کمتر مورد توجه قرار گرفته و
می تواند نقش مهمی در شناسایی و کاهش فرسودگی تحصیلی داشته باشد .بنابراین پژوهش حاضر
با هدف بررسی ارتباط علّی فرسودگی تحصیلی و مسئولیتپذیری تحصیلی و نقش میانجیگری
تعارض معلم -شاگرد در دانشآموزان نوجوان انجام گرفته است .شکل  1مدل مفهومی پژوهش را
نشان میدهد.
تعارض معلم -شاگرد
معلم-شاگرد
معلم-شاگرد
تعارض
معلم-شاگرد

خستگی عاطفی

بدبینی
ناکارآمدی تحصیلی

خودمدیریتی
نظمپذیری
قانونمندی
امانتداری

فرسودگی
تحصیلی

مسئولیتپذیر
ی تحصیلی

وظیفهشناسی
سازمانیافتگی
پیشرفتگرایی

شکل .1مدل مفهومی رابطه فرسودگی تحصیلی و مسئولیتپذیر تحصیلی با میانجیگری تعارض معلم-
شاگرد
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در مدل مفهومی پژوهش مسئولیتپذیری تحصیلی به طور مستقیم و به طور غیر مستقیم از
طریق میانجیگری تعارض معلم -شاگرد بر فرسودگی تحصیلی تأثیر گذاشته و همچنین تعارض
معلم -شاگرد به طور مستقیم بر فرسودگی تحصیلی تأثیر میگذارد.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای همبستگی (غیر آزمایشی) است که از طریق مدلسازی معادالت
ساختاری انجام شده است .جامعه آماری دانش آموزان دختر سال دوم مقطع متوسطه شهر تهران بود که از
میان آنان  400نفر به صورت نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند .به منظور اجرای پژوهش ابتدا 3
منطقه به طور تصادفی برگزیده شدند که دو مدرسه از هر یک از مناطق در نظر گرفته شد و دانشآموزان
سال دوم این مدارس در پژوهش شرکت کردند .با توجه به اینکه  11متغیر آشکار در مدل مورد نظر وجود
دارد و به ازای هر متغیر حداقل  15نفر شرکتکننده الزم است (استیونس 1996 ،به نقل از هومن)1388 ،
تعداد اعضای نمونه کافی به نظر میرسد .ابزارهای پژوهش حاضر عبارتنداز:
پرسشنامه فرسودگي تحصیلي :این پرسشنامه توسط ()Bresó, Salanova, & Schaufeli, 2007
به منظور سنجش میزان فرسودگی تحصیلی در بین دانشآموزان ساخته شد .پرسشنامه مذکور  15سؤال
داشته دارای سه خردهآزمون خستگی عاطفی 5(1ماده) ،بدبینی 4(2ماده) و ناکارآمدی تحصیلی 6(3ماده)
است .این ابزار به صورت طیف لیکرت 5تایی از کامالً مخالفم ( )1تا کامالً موافقم ( )5نمرهگذاری میشود.
پایایی پرسشنامه توسط برسو و همکاران ( ) 2007از طریق آلفای کرونباخ برای هر کدام از خردهآزمونها به
ترتیب  0/82 ،0/70و  0/75گزارش شده است و همچنین ساختار عاملی آن نیز تأیید شده است .اسماعیلی
( )1392پایایی کل آزمون و خردهآزمونهای خستگی تحصیلی  ،بیعالقگی تحصیلی و ناکارآمدی تحصیلی
را با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب  0/86 ،0/87و  0/83به دست آورده است .در این پژوهش میزان
آلفای کرونباخ برای خردهمقیاسها به ترتیب  0/78 ،0/91و  0/83به دست آمد.
پرسشنامه مسئولیتپذیری :این پرسشنامه توسط ( )Nemati, 2008با هدف ساخت ابزاری معتبر
جهت سنجش مسئولیتپذیری در دانش آموزان طراحی و اجرا گردیده است .پرسشنامه مسئولیتپذیری
مشتمل بر  50سؤال و  7خردهآزمون با عناوین خودمدیریتی ،نظمپذیری ،قانونمندی ،امانتداری،
وظیفهشناسی ،سازمانیافتگی و پیشرفتگرایی است و نمرهگذاری آن به صورت طیف لیکرت 5تایی از کامالً
مخالفم ( )1تا کامالً موافقم ( )5است که  20سؤال آن به صورت معکوس نمرهگذاری میشوند .ضریب
همبستگی نمره کل با خردهآزمون اول تا هفتم به ترتیب  0/60 ،0/53 ،0/55 ،0/80 ،/86 ،0/78و  0/52به
دست آمد که همگی در سطح  0/01معنادار بودند .روایی سازه این آزمون مورد تأیید قرار گرفته و پایایی آن
به روش بازآزمایی برای خردهآزمونهای اول تا هفتم به ترتیب  0/92 ،0/81 ،0/85 ،0/94 ،0/94 ،0/86و
1

emotional exhaustion
cynicism
3
academic efficacy
2
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 0/80گزارش شده است .در این پژوهش میزان آلفای کرونباخ برای خردهمقیاسهای مذکور به ترتیب بیان
شده در باال  0/78 ،0/69 ،0/65 ،83 ،0/64 ،0/74و  0/82به دست آمد.
پرسشنامه تعارض معلم -شاگرد :این ابزار توسط  )1999( Piantaتدوین شد .دارای  28گویه است
واز سه خرده مقیاس تعارض  ،وابستگی و نزدیکی معلم و شاگرد تشکیل شده است .نمره گذاری ان به
صورت طیف لیکرت از مصداق ندارد( )1تا تا کامال مصداق دارد ( )5است .این ابزار دارای فرم کوتاه 15
سوالی با دو خرده مقیاس تعارض و نزدیکی نیز می باشد .اعتبار ازمون با روش الفای کرونباخ برای نمره کل
 ./89و برای خرده مقیاس تعارض  ،وابستگی و نزدیکی به ترتیب  ./86، ./92و ./64گزارش شد( Pinata,
 .) 2001در ایران روایی و پایایی ازمون در حد مطلوب گزارش شده است و همچنین این ازمون با ازمون
کفایت ادراک شده معلم همبستگی باالیی دارد( .)Sepahmansour & Barati, 2016در این پژوهش میزان
آلفای کرونباخ برای کل ازمون  0/66به دست آمد.

نتایج
به منظور توصیف داده ها از میانگین و انحراف استاندارد برای بررسی گرایش مرکزی و پراکندگی و از
شاخصهای چولگی و کشیدگی برای بررسی شکل توزیع استفاده شد .همچنین آزمون کولموگروف اسمیرنف
نیز جهت اطمینان از نرمال بودن توزیع متغیرهای آشکار به کار گرفته شد .موارد فوقالذکر در جدول 1
گزارش شدهاند.
جدول  .1آمارههای توصیفی و نرمالتی متغیرهای آشکار پژوهش
متغیرها
خستگی عاطفی
بدبینی
ناکارآمدی
تحصیلی
تعارض معلم-
شاگرد
خودمدیریتی
نظمپذیری
قانونمندی
امانتداری
وظیفهشناسی
سازمانیافتگی

تعداد

کجي

کشیدگي

5
4

16/13
12/91

3/05
3/12

0/46
0/21

0/11
-0/09

آزمون K-
S
0/25
0/27

0/09
0/12

6

20/14

3/60

0/18

0/52

0/13

0/05

5

16/82

2/87

0/23

-0/09

0/32

0/21

10
9
12
5
4
6

32/97
28/46
36/21
16/56
13/06
19/21

4/80
5/38
4/72
3/29
4/10
2/56

-0/15
-0/10
-0/13
0/09
0/19
0/24

0/58
-0/28
0/24
-0/36
0/31
0/15

0/29
0/31
0/27
0/15
0/14
0/33

0/17
0/20
0/12
0/06
0/05
0/22

سؤال

میانگین

انحراف

آماره

سطح

استاندارد

معناداری
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4

پیشرفتگرایی

3/61

16/18

0/13

0/05

0/06

0/14

بر اساس جدول  1بیشترین انحراف استاندارد متعلق به نظمپذیری و کمترین انحراف استاندارد متعلق
به سازمانیافتگی است .آمارههای چولگی و کشیدگی همه متغیرها بین  -2و  2قرار دارد که نشان میدهد
انحراف توزیع نمرات متغیرها از توزیع ن رمال قابل قبول است .همچنین آماره آزمون کولموگروف-اسمیرنف
در تمامی موارد معنادار نشده است .بنابراین توزیع نمرات متغیرها نسبت به توزیع نرمال مشابه است و
مفروضه نرمال بودن توزیع نمرات برقرار است .ماتریس همبستگی مرتبه صفر متغیرهای آشکار در جدول 2
گزارش شده است.

3
4
5

خودمدیریتی

2

تعارض معلم-

1

ناکارآمدی

شاگرد

**0/149

**0/156

خستگی

تحصیلی

**0/197

**0/209

**0/214

بدبینی

*0/109

**0/109

**0/323

**0/548

عاطفی

متغیرها

**0/194

1/00
1/00
1/00
1/00

1/00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

جدول  .2ماتریس همبستگی مرتبه صفر متغیرهای آشکار

6

نظمپذیری

7

قانونمندی

8

امانتداری

9

وظیفهشناسی

10

سازمانیافتگی

11

پیشرفتگرایی

**-0/135

**-0/125

-0/066

-0/076

**-0/174
-0/030

-0/066

*0/096

**-0/146

**-0/134

*-0/102

**-0/128

**-0/104

*-0/094

-0/075

**-0/162

**0/208

**0/181

0/176

0/020

0/035

**-0/143

-0/039

-0/041

-0/018

**-0/156

-0/037

-0/025

-0/008

0/020

**-0/143

**-0/134

**-0/097

*0/096

**0/147

0/072

**-0/128

**-0/131

-0/024

**-0/134

0/176

*0/089

**0/383

**0/598

**0/671

1/00
1/00
1/00
1/00
1/00
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** معنادار در سطح  * ،0/01معنادار در سطح 0/05
بر اساس جدول  2همبستگی اکثر متغیرها با یکدیگر در سطح  0/05و 0/01معنادار است .همبستگی
مؤلفههای مسئولیتپذیری تحصیلی (خودمدیریتی ،نظمپذیری ،قانونمندی ،امانتداری ،وظیفهشناسی،
سازمانیافتگی و پیشرفتگرایی) با تعارض معلم-شاگرد به عنوان متغیرهای مستقل یا پیشبین حداقل است
و که نشان میدهد مفروضه حداقل بودن همخطی بین متغیرهای پیشبین برقرار است .شاخصهای برازش
مدل در جدول  3گزارش شده است.
جدول  .3میزان شاخصهای برازش
75/32

df
22

p
0/001

RMSEA
0/061

NFI
0/98

CFI
0/96

RFI
0/97

GFI
0/99

AGFI
0/94
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در جدول  3مشاهده میشود که میزان آماره خیدو در سطح  0/01معنادار به دست آمده است اما از
آنجا که این شاخص تحت تأثیر حجم نمونه قرار دارد معموالً در نمونههای بزرگتر از  250نفر معنادار به
دست میآید که میتوان از آن چشمپوشی کرد (کیت .)2014 1،میزان آماره ریشه میانگین توان دوم خطای
تقریب ( )RMSEAکمتر از  ،0/08ومیزان شاخص برازش نرم ( ،)NFIشاخص برازش مقایسه ای ( )CFIو
شاخص برازش نسبی ( )RFIهمگی بین  0/9و  1هستند .همچنین شاخصهای نیکویی برازش ( )GFIو
برازش تعدیل یافته ( )AGFIنزدیک به یک هستند .مقادیر به دستآمده از مدل ساختاری در جدول  4و
مقادیر به دستآمده از مدل اندازهگیری در جدول  5گزارش شدهاند.
جدول  .4تأثیرات مستقیم ،غیر مستقیم و کل متغیرهای مکنون (مقادیر مربوط به مدل ساختاری)
تأثیر مستقیم

متغیر وابسته

متغیر مستقل

فرسودگی تحصیلی
تعارض معلم-شاگرد
فرسودگی تحصیلی

مسئولیتپذیری تحصیلی
مسئولیتپذیری تحصیلی
تعارض معلم-شاگرد

تأثیر غیر مستقیم
*

**

-0/21
**-0/41
**0/28

-0/11
-

تأثیر کل
**

-0/32
**-0/41
**0/28

** معنادار در سطح  * ،0/01معنادار در سطح 0/05
در جدول  4مشاهده میشود که مسئولیتپذیری تحصیلی تأثیر مستقیم و معنادار در سطح  0/01بر
تعارض معلم -شاگرد و فرسودگی تحصیلی دارد .تعارض معلم  -شاگر نیز تأثیر مستقیم و معناداری بر
فرسودگی تحصیلی در سطح  0/01دارد .همچنین تأثیر غیر مستقیم مسئولیتپذیری تحصیلی بر فرسودگی
تحصیلی در سطح  0/05معنادار به دست آمده است.
جدول  .5مقادیر مربوط به مدل اندازهگیری
متغیرها
خستگی عاطفی
بدبینی
ناکارآمدی تحصیلی
تعارض معلم-شاگرد
خودمدیریتی
نظمپذیری
قانونمندی
امانتداری
وظیفهشناسی
سازمانیافتگی

ضریب مسیر استانداردشده
**

0/98
**0/91
**0/89
**1/00
**0/96
**0/67
**0/86
**0/82
**0/75
*0/36

مجذور همبستگي چندگانه
0/16
0/19
0/11
0/12
0/08
0/16
0/29
0/27
0/34
0/29
Keith

1
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**0/82

پیشرفتگرایی

0/23

*

** معنادار در سطح  ،0/01معنادار در سطح 0/05
بر اساس جدول  5ضرایب مسیر استانداردشدهای که از متغیرهای آشکار به متغیر مکنون مربوط به خود
رسیدهاند در سطح  0/01و  0/05معنادار شده اند که حاکی از بار عاملی باالی این متغیرهاست .بهترین
اندازهگیری از فرسودگی تحصیلی توسط خستگی عاطفی و بهترین اندازهگیری از مسئولیتپذیری تحصیلی
توسط خودمدیریتی به عمل آمده است .با توجه به مقادیر مجذور همبستگی چندمتغیری میتوان اظهار
داشت که ارتباط زیادی بین متغیرهای آشکار و مکنون وجود دارد و تبیین مدل را میتوان با اطمینان
بیشتری انجام داد.

تعارض معلم-شاگرد
معلم -شاگرد

/96
0
/67
0

1/0

خستگی عاطفی

تعارض
معلم-شاگرد

/98
0

بدبینی

خودمدیریتی

/91
0

ناکارمدی تحصیلی
/89
0

0/28

فرسودگی
تحصیلی

-0/41
0/21
-

مسئولیتپذیر
ی تحصیلی

/86
0
/82
0
/75
0
/36
0
/82
0

نظمپذیری
قانونمندی
امانتداری
وظیفهشناسی
سازمانیافتگی
پیشرفتگرایی

شکل  .2ضرایب مسیر استاندارد شده مدل رابطه فرسودگی تحصیلی و مسئولیتپذیری تحصیلی با
میانجیگری تعارض معلم -شاگرد

بحث و نتیجهگیری
برازنده بودن مدل با دادهها مهمترین پیشفرضی است که قبل از تحلیل و تفسیر مدل باید به آن
پرداخت .در این پژوهش برازندگی مدل با دادههای به دستآمده از طریق شاخصهای نیکویی برازش بررسی
شد که نتایج حاکی از برازنده بودن مدل مورد نظر با دادههای تجربی بود.
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در مدل اندازهگیری بارعاملی تمام متغیرهای آشکار مسئولیتپذیری تحصیلی معنادار بوده و از میزان
باالیی برخوردار بودند .این مطلب بیانگر این است که متغیرهای آشکار درصد زیادی از تغییرات
مسئولیتپذیری تحصیلی را تبیین می کنند که در این میان بیشترین مقدار متعلق به مؤلفه خودمدیریتی
است .این مؤلفه چون تعداد سؤاالت بیشتری دارد و اندازهگیری دقیقتری از مسئولیتپذیری تحصیلی را
ارائه میدهد از اهمیت خاصی برخوردار بوده و میتوان چنین پنداشت که خودمدیریتی اساسیترین مؤلفه
در شناسایی و تبیین مسئولیتپذیری است حال آنکه در پژوهش( )Nemati، 2008نیز که این ابزار را در
جامعه دیگری از دانش آموزان مورد ارزیابی قرار داده بود چنین نتیجه مشابهی به دست آمد .در واقع
خودمدیریتی میتواند تأثیر بسزایی در تغییرات مسئولیتپذیری داشته باشد و به نوعی توانایی اصلی در
ایجاد مسئولیتپذیری به شمار میرود .با این حال مؤلفه سازمانیافتگی با وجود داشتن بار عاملی معنادار با
متغیر مکنون خود دارای کمترین بار عاملی بوده که ناشی از تعداد سؤاالت اندک این مؤلفه این و در تفسیر،
اهمیت کمتری را می طلبد .همچنین در مورد فرسودگی تحصیلی علیرغم بار عاملی باالی تمام متغیرهای
آشکار اما خستگی عاطفی دارای بیشترین میزان بود که ناشی از تبیین درصد زیادی از تغییرات فرسودگی
تحصیلی توسط آن است و به نظر میرسد اولین و اید مهمترین پیامد فرسودگی تحصیلی باشد.
تأثیر مستقیم مسئولیتپذیری تحصیلی بر فرسودگی تحصیلی در سطح  0/01معنادار به دست آمد .این
نتیجه با نتایج پژوهش ()Taghipor et al, 2014( ; )More et al, 2015( ;) Auoluk et al, 2016
منطبق است .مسئولیتپذیری ویژگی اصلی دانشآموزان کوشا است و در این مورد فرقی ندارد که این
دانشآموز دارای تواناییهای شناختی باالیی باشد یا چنین نباشد .مهم این است که دانشآموز درباره هدفی
که برایش تعیین شده است درک روشنی داشته و برای رسیدن به مقصود از انجام تمام وظایفی که برای او
تعیین شده است دریغ نمیکند ( .) Auoluk et al, 2016از آنجا که مسئولیتپذیری به عنوان متغیری که
در ارتباط با شرایط محیطی و اجتماعی شکل میگیرد و تغییرات دوره نوجوانی نیز بر رشد شخصیت
اجتماعی هر فرد تأثیر گذار است به نظر می رسد بررسی این متغیر در فضای آموزشی و محیط مدرسه حائز
اهمیت باشد زیرا اغلب دانش آموزان درصد زیادی از وقت خود را در مدرسه سپری کرده و در نتیجه میزان
مسئولیت پذیری آنها به صورت متقابل تحت تأثیر و تأثر امور درسی و وضعیت تحصیلی است.
تأثیر مستقیم تعارض معلم -شاگرد بر مسئولیتپذیری تحصیلی در سطح  0/01معنادار بود .این نتیجه
با نتایج پژوهش( ) Forer et al، 2014و ( ) Arizi et al، 2007منطبق بود .دانشآموزانی که از داشتن
روابط مثبت با معلمان به سوی روابط کمتر مثبت با آنها در مدرسه در حال تغییر هستند ،انگیزهشان به طور
قابل توجهی کاهش مییابد .برای دانشآموزانی که در معرض خطر باالی ترک تحصیل در نظر گرفته
میشوند ،به طور قابل توجهی از طریق ادراک یک معلم دلسوز تغییر رویه میدهند .عالوه بر این ،دانش-
آموزانی که میزان نزدیکی روابط آنها با معلم اندک است وقتی میزان این نزدیکی افزایش یابد تغییرات قابل
مالحظهای در عملکرد تحصیلی و میزان مهارتهای مطالعه آنها پدید میآید .مطالعات نشان میدهد که
روابط دانشآموز با معلمان در سال های بعد از مدرسه هنوز هم میتواند به طور قابل توجهی بر روند
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان تأثیرگذار باشد ( .)Forer et al، 2014تعارض معلم -شاگرد عالوه بر تأثیرات
مخربی که میتواند بر عملکرد تحصیلی دانشآموز داشته باشد میتواند منجر به فرار دانشآموز از تحصیل،
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بیرغبتی برگشتناپذیر او و همچنین تأثیراتی شود که باعث شکلگیری نگرش منفی دانشآموز به
.تحصیالت تا مدت طوالنی شود
-تأثیر غیر مستقیم مسئولیتپذیری تحصیلی بر فرسودگی تحصیلی با میانجیگری تعارض معلم

( ;) Auoluk & et al، 2016(  این نتیجه با نتایج پژوهش. معنادار به دست آمد0/05 شاگرد در سطح
)Arizi et al, 2007(  )وForer et al, 2014( ;)Taghipor et al, 2014( ; )More & et al,2015
 مسئولیتپذیری در مدرسه اقتضا میکند که دانشآموز پیگیر مسائل درسی باشد و به.منطبق بود
.همین دلیل تعامل او با معلم همواره از نظر کمیت و کیفیت بهتر از کسانی است که این ویژگی را ندارند
در مقابل تعارض بین دانش آموز و معلم همواره اثرات منفی خود را در ارتباط با تعامل هر دو نفر خواهد
گذاشت و در نتیجه انگیزه دانش آموز برای انجام وظایف درسی کاهش یافته و روی به رفع تکلیف
. قطعاً میتوان انتظار داشت که این بیرغبتی در طوالنی مدت منجر به فرسودگی تحصیلی شود.میآورد
.این فرایند اگرچه ممکن است برگشتپذیر باشد اما اثرات طوالنیمدت خود را خواهد داشت
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