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چکیده
هدف این پژوهش تبیین فرسودگی تحصیلی براساس توانایی حل مسئله با میانجی گری تاا ووری در
دختران دانش وموز پایه اول متوسطه دوره دوم شهر تهران بود .روش این پژوهش توصیفی -همبساتیی و
جامعه وماری شامل کلیه دختران دانش وموز پایه اول متوسطه دوره دوم شهر تهران بود 267 .دانش وماوز
به عنوان نمونه با روش نمونه گیری تصادفی خوشاه ای انتخاا شادند .ابازار ماورد اساتفاده عبارتناد از:
پرسشنامه فرسودگی تحصیلی برسو و همکااران  ،)4661مقیااس تاا ووری کاانر و دیویدساون  )4669و
پرسشنامه توانایی حل مساله هپنر و پترسون  .)7394نتایج بیانیر تاثیر مستقیم تواناییحال مسااله و تااثیر
غیرمستقیم ون با میانجیگری تا ووری بر کاهش فرسودگی تحصیلی اسات .هام یناین تاا ووری باا
فرسودگی تحصیلی رابطه منفی معناداری را نشان داد .لذا پیشنهاد میگردد با توجه به تاثیر مثبات تواناایی
حلمساله و تا ووری بر کاهش فرسودگی تحصیلی ،با تشکیل کالسهای وموزشی برای والدین و فرزندان
و معلمین توسط روانشناسان و مشاوران تحصیلی از افت تحصیلی دانشوموزان کاه نتیجاه ون فرساودگی
تحصیلی و ترک تحصیل است ،جلوگیری شود.
كلیدواژه ها :فرسودگی تحصیلی ،تا ووری و توانایی حل مساله.
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مقدمه
دانش وموزان به عنوان مهمترین عامل در نظام وموزش و پرورش در هر کشوری هستند و توجه به
موفقیت و پیشرفت تحصیلی ونان به منظور توسعه ملل امری ضروری اسات .باا ایان وصاه گااهی
اوقات این سرمایههای انسانی گرفتار فرسودگی تحصیلی 7میشوند که به نوعی واکنش به سختیها و
مشکالت پیش روی دانش وموزان و نتیجه ناهماهنیی بین منابع و انتظارات خاود و دییاران جهات
کسب توفیق تحصیلی است .امروزه مساله فرسودگی تحصایلی از مهمتارین مساادل در محیطهاای
وموزشی است .متاسفانه این پدیده در دنیای وموزش و زندگی مادرن بسایار رایاج اسات .فرساودگی
دانش وموز به عنوان یک سازه ،محصول عوامل متعددی است که شناسایی ونها میتواند نقش مهمی
در کنترل ون ایفا نماید تقی پور ،خزایی و ایثاری .)795 :4672 ،4استعاره فرسودگی در انساان مانناد
وتش سوزی است .وتش نمیتواند به سوختن ادامه دهد میر ایان کاه مناابع حماایتی ساوخت ون را
تامین کنند .انرژی و توانایی افراد نیز برای انجام وظایه قابل تقلیل یافتن است و این مسااله زماانی
اتفاق می افتد که محیط منابع حمایتی الزم را فراهم نیاورده و یا انتظارات خاصی فرای تواناایی فارد
ایجاد شود اسکالفی و گرین گلس.)565 :4667 ،9
فرسودگی تحصیلی شامل احساس خستیی در انجام تکالیه و امور تحصایلی ،نیارش ضاعیه باه
مطالب درسی که باعث عدم مشارکت در فعالیتهای وموزشی و تحصایلی شاده و در نهایات ایجااد
حس ناتوانی در یادگیری مطالب دوره تحصیلی است حسین وبادی فراهانی ،کثیرلو و اینانلو.)4676 ،2
این پدیده یک اصطالح شناخته شده در نظریه و عمل است که توجه پژوهشایران را از یهال ساال
پیش تاکنون به خود جلب نموده است نیکودیجویک ،وندلکوویک و دوکوویک4679 ،5؛ نقل از حسان
نیا و فوالدینگ.)7932 ،
از متغیرهای مثبت تاثیرگذار بر فرسودگی تحصیلی دانشوموزان میتوان به تا ووری 6اشاره نماود.
در گذشته روان شناسی به عنوان علمی در نظر گرفته میشد که بیشتر بر بیماری تا ترس ،تارس تاا
شجاعت ،شجاعت تا عشق تاکید داشت .روان شناسان در ون زمان به کمک به دییاران جهات شااد
Academic Burnout
Taghipour,Khazaei&Isari
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Hosseinabadi- Farahani& Kasirlou& Inanlou
Kodijevic, Andelkovic& Dokovic
Resiliency
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شدن ،نوع دوستی ،امید داشتن و دوست داشتن و خاوش باین باودن تاکیاد نداشاتند .باا جنابش "
پیشییری بهتر از درمان" همزمان با شروع واکسیناسیون توسط علاوم پزشاکی ،در روانشناسای نیاز
روانشناسی مثبت 7پدیدار گشت پاپی ،مالطفت و کیدخدا.)4672 ،4این دیادگاه ،مثبات باودن را وجاه
غالب ودمی میداند ،عمده توجه و تمرکز خود را بر ظرفیتها و داشتههای انساان معطاوف نماوده و
متمرکز بر ظهور و بروز استعدادهای انسان است .صابری ،فوالدیناگ ،محمادی دهاقاانی و گلازار،
 .)7939یکی از مهم ترین اهداف روی وورد روانشناسی مثبت ،شناسایی متغیرها و روش هایی اسات
که بر بهزیستی و سالمت روانی تااثیر دارد و موجاب زنادگی بهتار و ساازگاری انساان باا نیازهاا و
تهدیدهای زندگی میشود .از جمله ویژگیها و توانمندی هایی که در روانشناسی مثبت گارا اهمیات
بسزایی دارد ،تا ووری است .تا ووری ،سازگاری مثبت در واکنش باه شارایط نااگوار اسات والر،9
4667؛ نقل از البرزی ،خوشبخت ،گلزار و صبری .)7932 ،تا ووری به معنای به حالت اولیه بازگشتن
پس از یک تجربه منفی است ولیکن در اصل به توانایی بازگشت به حالات اولیاه و رشاد وتحاول در
جهااات مثبااات پاااس از تجرباااه شااارایط اساااترسزا اسااات بنیارد ،هامباااای و گاااری .)4675 ،2
هارلینیتون ) 4676 5به ظرفیت و توانایی بازگشت به سالمت روانای مطلاو پاس از یاک موقعیات
یالشبرانییز و سخت اشاره نمودهاست .بناا باه نظار بنادورا ،افاراد تاا وور از طریاق فراینادهای
یهارگانه شناختی ،عاطفی ،انییزشی و انتخابی رفتار میکنند .این افراد به یالشها به عنوان فرصتی
برای رشد شناختی) ،با حداقل تنیدگی عاطفی) ،حداکثر برپایی انییزشی) و جهات سااماندهی مجادد
زندگی انتخابی) نیاه میکنند .بدین ترتیب افراد تا وور در مواجهه با شرایط زندگی ،پویاا و انعطااف
پذیر هستند پادولو 6و همکاران4675 ،؛ نقل از مرادی ،باقرپور ،حسنوند ،رضاپور و شها زاده.)7935 ،
دانشوموزان تا وور ،افرادی هستند که علیرغم قرار داشتن در شرایط نامساعد اجتماعی -اقتصاادی
از لحاظ تحصیلی موفق هساتند هرنانادز و بیالوولساکی .)4676 ،1صادوقی ،تمناادی فار و ناصاری
 ) 7936به این نتیجه دست یافتند که تا ووری پیش بینی کننده منفی فرسودگی تحصیلی اسات و
ارتقا سطح تا ووری میتواند نقش تعیین کننده در کاهش فرسودگی تحصیلی داشته باشد .یعقوبی و
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بختیاری  )7935در تحقیق خود یافتند که وموزش تا ووری باعث کااهش فرساودگی تحصایلی در
دختران دانشوموز میشود .در این تحقیق بیشترین تاثیر تا ووری بر کاهش خرده مقیاس خساتیی
تحصیلی بوده است .ابوالمعالی و محمودی  )7932در بررسی تأثیر وموزش تاا ووری بار فرساودگی
تحصیلی ،به این نتیجه رسیدند که وموزش تا ووری باعاث کااهش فرساودگی تحصایلی میشاود.
تا ووری بر ناکارومدی تحصیلی تأثیر دارد و بر بیعالقیی و خستیی تأثیر معناادار نادارد .بهزادپاور،
مطهری و گودرزی  )7934یافتند دانش وموزانی کاه دارای پیشارفت تحصایلی بااالتری هساتند در
متغیرهای تا ووری و حل مساله نمرات بهتری دارند .یعقوبی ،مختاران و محمدزاده )4671 7به این
نتیجه دست یافتند که تا ووری میتواند پیشبینیکننده معنادار و مناسبی برای تعیین فرساودگی در
دانشوموزان باشد .افرادی که تا وورتر هستند تالش بیشاتری داشاته و در برخاورد باا مشاکالت و
مسادل تحصیلی ،راهحلهای بهتری را جستجو نموده و بر مشکالت غلبه مینمایند .باتوجه به ونکاه
یکی از علل فرسودگی تحصیلی فشارروانی است ،افراد تا وور میتوانناد نیازهاای تحصایلی خاود را
مدیریت نموده و با برنامهریزی درست ون را بهحداقل رسانده و مانع بروز فرسودگی تحصایلی شاوند.
بختیارپور و ساکی  )4675یافتند که بین سارمایه روانشاناختی و ابعااد ون باا فرساودگی تحصایلی
دانشوموزان رابطه منفی وجاود دارد .امیاد و تاا ووری 49درصاد واریاانس فرساودگی تحصایلی را
پیشبینی میکنند .اموانیی ،اکاتپا ،کینای و ایرری )4675 4بین تا ووری و پیشرفت تحصیلی رابطه
مثبت معنادار بهدست ووردند.
یکی دییر از متغیرهای موثر بر فرسودگی تحصیلی که از ویژگیه ی افراد تاا وور نیاز محساو
میگردد ،توانایی حل مساله 9است .توانایی حل مسااله ،مجموعاه واکنشهاای رفتااری ،شاناختی و
هیجانی فرد که در هنیام برخورد با مسادل روزانه و بهمنظور سازگاری با کنشهای درونی و بیرونای
بروز میکند هپنرو کراسکوپه:7391 ،2ص  .)915حل مساله ،عمل تصمیم گیاری اسات کاه شاامل
شناخت و شناسایی وضعیتی است که در ون تصمیم گیری ،جمع ووری اطالعاات ،بررسای ،تجزیاه و
تحلیل و ارزیابی وضعیت موجود انجام میشود ،پیامدهای رفتار در ون وضاعیت و گارفتن باازخورد از
محیط اجتماعی توسط فردارزیابی میشود اروزکان4679 ،5؛ نقل از شکوهی یکتاا ،شاریفی و معتماد
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ییانه .)7932 ،جیانتی و فرند7334 7؛ به نقال از شاکوهی یکتاا ،اکباری زردخاناه و شاهابی)7939 ،
الیوی حل مساله را متشکل از  5مرحله پیشنهااد دادهاند .این مااراحل بهطور خالصه عبارتناااد از:
)7مشخص نمودن مساله :4این مرحله خود شامل پنج گام متاوالی اسات؛ تمرکاز بار مسااله ،واضاح
ساختن مساله ،تعریه مساله ،انتخا هدف و ارزیابی مساله)4 .ایجاد راهحلهاای جانشاین :9عباارت
است از خلق راهحلهای متعدد ممکن برای مساله)9 .تصمیمگیاری :2انتخاا یاک راهحال از میاان
راهحل های خلق شده در مرحله قبل ،این مرحله خود شامل سه گام؛ غربال نمودن ،ارزشیابی کردن و
انتخا است)2 .اجرای راهحل :5راهحل انتخا شده در این مرحله اجرا میشود)5 .ارزشایابی نتیجاه:6
در یهار زمینه انجام میشود :ارزشیابی از دستیابی به هدف ،کارومدی طرح ،نیاز به طراحای اجارای
بعد و رضایت افراد درگیر مساله .حسینخانی و مرادیانی گیزهرود  )7939یافتناد مدرساه میتواناد باا
افزایش عزتنفس و وموزش مهارتهای حل مساله ،دانش وموزان را تا وورتر ساازد .عازت نفاس و
حل مساله بر تا ووری تاثیر مثبت دارد .لویمی  )7934بین تا ووری و حل مساله رابطه مثبت بدست
وورد .متغیر مهارت حل مساله بر تا ووری تاثیر مثبت دارد .در تحقیق کاظمی و کشااورزیان ،)7937
مولفههای حل مساله اعتماد به حل مساله ،کنترل شخصی ،سبک گرایش -اجتنا ) بیشاترین ساهم
در تبیین و پیش بینی بهزیستی روانشناختی که یکای از مولفاههای ون تاا ووری اسات ،دارناد .در
دختران اعتماد به حل مسادل و کنترل شخصی و در پسران سبک اجتنا  -گارایش پیشبینیکنناده
بهتری برای بهزیستی روانشناختی هستند .شارما )4675 1در مطالعه رابطه تا ووری و حل مساله باه
این نتایج دست یافت که نوجوانان دارای تا ووری بااالتر مهارتهاای حال مسااله بهتاری داشاته،
جهت گیری مثبت و منطقی باه سامت مسااله و حال ون دارناد .اورال ،ولتاروس و پالساون)4666 9
دریافتند توانایی رویارویی با مشکالت و استفاده از راهبردهای حل مساله نقش مهمای در ساالمت و
رشد موفقیتومیز نوجوانان ایفا میکند .ونها متذکر میشوند از طریق حل مساله نوجوان یااد میگیارد
به جای اجتنا از مشکالت ،با ونها کنار ومده ،از حمایتهایی که دارناد اساتفاده کارده و باه شاکل
خالقانه فکر کنند و تا ووری خود را از این طریق تقویت نمایند .توانایی حل مساله به منزلاه ساپری
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در برابر تاثیرات منفی حوادث استرسزای زندگی بوده و افرادی کاه ایان تواناایی را درخاود تقویات
نمودهاند در مقایسه با سایرین ناکامی کمتری را تجربه کرده و بهتار میتوانناد در ماورد ابعااد دییار
کنترل مساله تفکر کنند خوشنوای فومنی،سایدفاطمی ،بهبهاانی و حساینی .)7934 ،بااال و

شااافیو7

 ) 4676بین پیشرفت تحصیلی و توانایی حل مساله همبستیی مثبت معنادار یافتند .همچنین گوپتاا و
کاویتا و پاسریجا )4676 4به این نتیجه دست یافتند که دانشوموزانی که توانایی حل مسااله بهتاری
دارند و در وزمون مربوطه نمره بهتری دریافت میکنند نسبت به سایر دانشوموزان پیشرفت تحصیلی
بهتری از خود نمایان میکنند.
نصیریزاده  )7932در بررسی رابطه فرسودگی تحصیلی و شیوههای حل مساله با اضاطرا امتحاان
در دانش وموزان ،نتایج حاکی از ون است که اضطرا امتحان تا حد زیادی به فرسودگی تحصایلی و
شیوههای حل مساله ونها بساتیی دارد .در تحقیاق محمادامینی  )7934باه ایان نتیجاه رساید کاه
وزمودنیهایی که از این راهبردها استفاده میکنند فرسودگی کمتری تجربه مینمایند.
با بررسی تحقیقات انجام شده میتوان پیبرد که اکثر تحقیقات در زمینه روابط ساده باین دو متغیار
بوده و تحقیقاتی که به بررسی روابط یندگانه و اثرات مساتقیم و غیرمساتقیم متغیرهاا بار یکادییر
صورت نیرفته است ،لذا این تحقیق برون بود که با استفاده از شیوه معادالت ساختاری به بررسی مدل
مفهومی ایجاد شده پرداخته و اثر مستقیم متغیر توانایی حل مساله بر فرسودگی تحصیلی و اثار غیار
مستقیم ون را با میانجیگری تا ووری موردبررسی قرار دهد .این تحقیق بر ون است تا به ساوال زیار
پاسخ دهد :ویا مدل علی زیر به منظور تبیین فرسودگی تحصیلی بار اسااس تواناایی حال مسااله باا
میانجیگری تا ووری از برازش مناسبی برخوردار است؟

Bala& Shaafiu
Gopta, Kavita& Pasrija
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ناکارومدی

خستیی

بی

هیجانی

عالقیی

فرسودگی

تا ووری

تحصیلی
توانایی حل
مساله

تصور

تحمل

پذیرش

شایستیی

عواطه

مثبت

فردی

منفی

تغییر

معنویت

کنترل
کنترل

گرایش-

شخصی

اجتنا

اعتماد به
حل مساله

شکل 7
شکل -7یهاریو پیشنهادی عوامل موثر بر فرسودگی تحصیلی

روش شناسی
جامعه وماری شامل کلیه دختران دانش وموز است کاه در مادارس متوساطه دوره دوم شاهر تهاران
مشغول به تحصیل بودند .جامعه وماری شامل  7736974نفر بود .دلیل انتخاا نموناه ماذکور ایان
مساله است که طبق وخرین ومار اعالمشده در سال تحصیلی  39-32حدود یک میلیون و یهارصد و
سیهزار نفر بین سنین  6تا  79سال در هی مدرسهای ثبت ناام نکردهاناد و یاک میلیاون و صاد و
پنجاه هزار دانشوموز ترک تحصیل نمودهاند که از بین ونان یکصد و هشتاد هزار نفر مربوط به مقطع
متوسطه بوده است .در سال تحصایلی  7936-7935از دو میلیاون و صاد و ناوزدههزارو یهارصاد و
یهل و یهار دانشوموز در مقطع متوسطه دوره دوم ثبت نام نمودهاند که سهم پایه دهام هشتصاد و
پنجاه و یهارهزار و نهصد و شصت و پنج دانشوموز اسات خبرگزاری مهار .)7935 ،لاذا باه منظاور
پیشییری از ترک تحصیل دانش وموزان بیشتر الزم است تمهیداتی جهت توانمناد نماودن وناان در
نظر گرفته شود .با توجه به مناطق 46گانه 5 ،منطقه در نواحی شمال منطقه ،)9جنو منطقاه ،)79
شرق منطقه  ،)79غار منطقاه  )5و مرکاز منطقاه  )77ودر هار منطقاه از باین دبیرساتانها 7
دبیرستان دخترانه و از هر دبیرستان  9کالس رشته ریاضی ،تجربی و انساانی) باا اساتفاده از روش
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نمونهگیری خوشهای مرحلهای تصادفی انتخا شدند .جهت تعیین تعاداد نموناه از تعاداد پارامترهاا
استفاده گردید .با وجود  77بارعاملی 77 ،واریانس خطا و  9کوواریانس با توجه باه نشاانیرها) تعاداد
پارامترها  45پارامتر بود .مولر  ،7336به نقل از قاسمی )7936 ،حداقل نسبت حجم نمونه به پارامترها
5به  ،7حد متوسط 76به 7و حد باال  46به  7عنوان نمود .در این تحقیق  267نفرانتخا شدند .معیار
ورود به پژوهش تحصیل در مقطع اول دوره دوم متوسطه باود .کلیاه پرسشانامههاای پاژوهش باه
صورت حضوری در اختیار افراد نمونه قرار گرفته و پس از تکمیل شدن توسط ونان جمعووری گردید.
با استفاده از فاصله مهلنوبایس اطالعات  9وزمودنی به عنوان داده پارت تشاخیص داده شاد کاه از
پژوهش حذف گردیدند وبرای تجزیه و تحلیل سایر دادهها از روش معادالت ساختاری و تحلیل مسیر
استفاده شد 752.نفر از ونان در رشته ادبیات و علوم انسانی 795 ،نفر در رشاته علاوم تجربای و 744
نفر در رشته ریاضی مشغول به تحصیل بودند.
الف)پرسشنامه فرسودگی تحصیلی برسو ،ساالنوا و اسچافلی: )7002(1
این پرسشنامه توسط مسلش ساخته و برسو و همکاران  )4661بر روی ون کار کرده و ون را اصاالح
نمودهاند .در ایران برای اولین باار نعاامی  )7999از پرسشانامه فرساودگی تحصایلی اساتفاده نماود.
پرسشنامه فرسودگی تحصیلی سه حیطه خستیی تحصیلی با سواالت 7و2و1و76و ،) 79بی عالقیای
با سواالت 4و5و77و)72و ناکارومدی با سواالت 9و6و9و3و74و )75را میسانجد .پرسشانامه ماذکور
75ماده دارد که باروش درجه بندی لیکرت 5درجه ای از کامال مخاله تا کامال موافاق درجاه بنادی
شده است عظیمی ،پیری و زوار  .)7934سواالت خرده مقیاس ناکارومدی کاه باه صاورت جماالت
مثبت مطرح شده اند به صورت وارونه یعنی از کامال مخاله  )5تا کامال موافاق  )7نمااااره گاذاری
میشوند .میزان فرسودگی تحصیلی برای ون وزمودنی از طریق حاصل جمع نمارات کساب شاده در
پرسشنامه محاسبه میگردد .دامنه نمرات فرسودگی تحصیلی از  7تا  15است .هریه افراد نمره پایین
تری کسب کرده باشند و به سمت  7سوق یابند یعنی شدت فرسودگی تحصیلی وناان کمتار باوده و
نمره باالتر و به سمت  15حاکی از فرسودگی تحصیلی بیشاتری اسات .نعاامی  )7999پایاایی ایان
پرسشنامه را با استفاده از روش ولفای کرونباخ بارای مولفاه خساتیی تحصایلی ،6/13بای عالقیای
تحصیلی  6/94وبرای ناکارومدی تحصیلی 6/15محاسابه نماوده اسات .ضاریب روایای را از طریاق
همبسته کردن پرسشانامه فشاارزاهای دانشاجویی بارای ساه مولفاه خساتیی هیجاانی ،بادبینی و
ناکارومدی  6/24 ،6/99و  6/25محاسبه نمود که در سطح α= 6/65معناادار اسات قلی زاده.)7937 ،
در پژوهش پورسید  )7937مقدار پایایی از طریق ولفای کرونباخ  6/96بدست ومده اسات .در تحلیال
عاملی بدست ومده توسط رستمی ،عابدی و شادوفلی  ،)7936خستیی هیجانی %46/9و بی عالقیای
Breso, Salanova&Schaufeli
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و بدبینی  %75/4و ناکارومدی %72/5کل واریانس را تبیین نمودند .روایی واگرا نیز از طریاق مقیااس
محقق ساخته عالقه به رشته تحصیلی با پرسشنامه فرسودگی تحصیلی در سه بعد خستیی هیجاانی
ضریب همبستیی برابر با -6/47و بی عالقیی و بدبینی برابر با  -6/59و در بعد ناکارومدی مسااوی
با  -6/94بدست ومده است که در سطح  6/65معنادار بودند .در تحقیق فوق روایای همزماان نیاز از
طریق همبسته نمودن با نمره پرسشنامه افسردگی محاسبه گردید که ضرایب همبساتیی بارای ساه
بعد عبارت بود از :خستیی هیجانی= ،6/12بدبینی و بی عالقیی=  6/69و ناکارومدی=  .6/56در این
پژوهش میزان ولفای کرونباخ در بعد خستیی هیجانی برابار باا ،./17بای عالقیای و بادبینی  ./15و
ناکارومدی برابر با  ./69و ولفای کرونباخ کل برابر با 6/19بدست ومد.
ب) مقیاس تاب آوری:
این مقیاس توسط کانر و دیویدسون  )4669ساخته شده است .بررسی ویژگیهای روانسجی ایان
مقیاس در  6گروه جمعیت عمومی ،مراجعهکنندگان به بخش مراقبتهای اولیاه ،بیمااران سارپایی
روان پزشکی ،بیماران با مشکل اختالل اضطرا فراگیر و دو گروه بیماران اساتری پاس از ساانحه
انجام شد .تهیه کنندگان این مقیاس بر این باورند که این پرسشنامه بهخوبی قادر به تفکیک افاراد
تا وور از غیرتا وور در گروههای بالینی و غیرباالینی باوده و نشاانیر روایای افتراقای ون اسات و
میتواند در موقعیتهای پژوهشی و بالینی مورد استفاده قرار گیرد.دارای 45سوال و 5خرده مقیااس
تصور شایستیی فردی با سواالت 77و76.74و76و71و49و42و ،45تحمل عواطه منفی با سواالت
6و1و72و75و79و73و ،46پذیرش مثبت تغییر با سواالت 7و4و2و5و 9و کنترل با ساواالت  79و47
و 44و معنویت با سواالت 9و ) 3دارد که به صورت 5درجه ای درجه بندی شده است .نماره بااالتر
نشان دهنده تا وورتر بودن افراد است .ضریب پایایی از طریق بازوزمایی 6/97بدست وماده اسات.
محمدی  )7992این مقیاس را برای استفاده در ایران انطباق داده است .سامانی و همکاران )7996
ضریب ولفای کرونباخ را 6/91بدست وورده است .کردمیارزا  )7999پایاایی ون را  ./93و روایای باه
شیوه تحلیل عاملی ،تبیین./91واریانس کل را بدست وورد .ابوالقاسمی  )7936برای بررسی ضاریب
روایی این مقیاس از مقیاس عواطه مثبت و منفی و مقیاس شادی و افسردگی استفاده نموده است.
نتایج نشاندهنده ون است که مقیاس عواطه مثبت  ،)6/66عواطه منفی  ،)-6/27مقیاس شادی
 )6/26وافسردگی  )-6/25با مقیاس تا ووری همبستیی معنادار دارند .در ایان پاژوهش میازان
ولفای کرونباخ در ابعاد 5گاناه تصاور شایساتیی فاردی ،./13تحمال عاطفاه منفای ،./69پاذیرش
مثبت ،./16کنترل ./69و معنویت  ./55و ولفای کرونباخ کل برابر با  6/91کسب گردید.
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ج) پرسشنامه حل مساله:
 )7394برای سنجش درک پاساخ دهناده از رفتارهاای حال
این پرسشنامه توسط هپنر
مساله تهیه شده است .دارای  95ماده که برای اندازه گیری ییونیی واکنش افراد به مسادل روزانه
خود طراحی شده است .پرسشنامه حل مساله بر مبنای یرخش تحلیل عاملی دارای 9زیار مقیااس
مجزا است :اعتماد به حل مساادل باا 76عباارت ،)95-92-99-41-42-49-73-74-77-76-5
سبک گرایش–اجتنا باا  76عباارت -96-49-47-46-79-71-76-75-79-9-1-6-2-4-7
 )97و کنترل شخصی با 5عبارت )94-46-45-72-9و عبارات اضافی با سه عباارت .) 43-44-3
این پرسشنامه بر مبنای  6سطح مقیاس لیکرت از کامال موافقم ،به طور متوساط ماوافقم ،انادکی
موافقم ،اندکی مخالفم ،به طور متوسط مخالفم و کامال مخالفم) با نمرات پایین کاه نشاان دهناده
باالترین سطح وگاهی از توانایی حل مسااله اسات درجاه بنادی شاده اسات .بارای پیشاییری از
سوگیری در پاسخدهی 75عباارت شاامل 46 ،45 ،72 ،9 ،96 ،47 ،71 ،75 ،2 ،4 ،7 ،92 ،77و)94
به صورت معکوس نمره گذاری میشود.
همسانی درونی نسبتا باالیی با مقادیر ولفای بین 6/14تا 6/95و در خرده مقیاسها  6/92 ،6/14و
 )6/95و6/36در مقیاس کلی دارد .پایایی بازوزمایی نماره کال در فاصاله دو هفتاه در دامناه ای از
 6/99تا 6/93گزارش شده است که بیانیر ون است که ابزاری پایا جهت سنجش توانایی حل مساله
است .این پرسشنامه توسط رفعتی در سال  15ترجمه و برای اولین بار در ایران استفاده شدو روایای
محتوایی ون به طریق صوری با نظرسنجی از 76نفر از اساتید دانشکده علوم تربیتای و روانشناسای
دانشیاه الزهرا احراز شد .ولفای کرونباخ بدست ومده  6/96و در تحقیق بذل 6/66 )99گزارش شده
است .هانگ و فلورنس ،4677 4به نقل از مرتضایی )7936 ،در بررسی روایی مقیاس روش تحلیال
عاملی تاییدی را مورد استفاده قراردادند .این مدل از برازش و انطباق مطلوبی برای دادهها برخوردار
است .این دو محقق روایی ساازه مقیااس را باا همیرایای ون باا پرسشانامه سابکهای مقابلاه ای
الزاروس و فولکمن  )7392 9با گزارش همبستیی بین سه مولفه مهارتهای حل مساله و دو مولفاه
پرسشنامه سبکهای مقابله ای تایید کردند .در تحقیق خودینی  )7939به منظور بررسی روایی ساازه
با روش تحلیل عاملی نتایج مبین ون بود که هریک از عوامل به ترتیب؛ بعداعتماد باه حال مسااله
 26درصد ،بعد اجتنا  -گرایش 25درصد و کنترل شخصی  29درصد واریانس کل را تبیین نماوده
اند .مقدار کفایت نمونه برداری کیسر -مایر -الکین به ترتیب برای سه عامل برابر با6/193 ،6/161
و  6/696و شاخص وزمون کرویت بارتلت باه ترتیاب  71/229 ،56/461و  66/96و باا درجاات وزادی
وپترسن7
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Heppner&peterson
Huang&Flores
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Lazarus &folkman
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معین در سطح  6/67معنادار گزارش شده است .هم یناین در تحقیاق ابوالقاسامی و کیاامرثی )7991
ضریب همبستیی پرسسشنامه فوق را با پرسشنامه حل مساله اجتماعی  6/56بدست ووردند کاه نشاان
دهنده روایی همزمان است .میزان همسانی درونی پرسشنامه ماذکور در ایان تحقیاق از طریاق ولفاای
کرونباخ برابر با  6/13بدست ومد و در بعد اعتماد به حل مسادل ولفای کرونبااخ  6/14و بعاد گارایش-
اجتنا برابر با 6/14و در بعد کنترل شخصی ولفای کرونباخ برابر با .6/65

یافتهها
جدول  7یافتههای توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش شامل ابعااد حال مسائله اعتمااد باه حال
مسئله ،گرایش – اجتنا و کنترل شخصی) ،تا ووری تصورشایستیی فرد ،تحمال عاطفاه منفای،
پذیرش مثبت تغییرات ،کنترل و معنویت) و فرساودگی تحصیلی خساتیی هیجاانی ،بای عالقیای و
بدبینی و ناکارومدی) را نشان میدهد.

جدول : 7میانیین ،انحراف استاندارد ،ضرایب ولفای کرونباخ و ضرایب همبستیی بین متغیرها
7

 .7حل مسئله  -اعتماد به حل مسئله

4

9

2

5

6

1

9

3

76

77

-

 .4حل مسئله  -گرایش اجتنا

**6/644

-

 .9حل مسئله  -کنترل شخصی

**6/293

**-6/996

-

 .2تا ووری  -تصور شایستیی فردی

**6/543

**6/935

**6/963

-

 .5تا ووری  -تحمل عاطفه منفی

**6/223

**6/456

**6/479

**6/655

-

 .6تا ووری  -پذیرش مثبت

**6/213

**6/229

**6/943

**6/697

**6/259

-

 .1تا ووری  -کنترل

**6/264

**6/911

**6/996

**6/695

**6/536

**6/674

-

 .9تا ووری  -معنویت

**6/467

**6/477

**6/756

**6/217

**6/493

**6/672

**6/266

-

.3فرسودگی تحصیلی -خستیی هیجانی

**-6/959

**-6/944

**-6/436

**-6/469

**-6/736

**-6/419

**-6/476

**-6/745

-

.3فرسودگی تحصیلی -بی عالقه گی و بدبینی

**-6/269

**-6/964

**-6/974

**-6/967

**-6/454

**-6/967

**-6/996

**-6/426

**6/677

-

.3فرسودگی تحصیلی -ناکارومدی

**-6/796

**-6/794

**-6/793

**-6/412

**-6/477

**-6/466

**-6/425

**-6/791

**6/956

**6/996

-

میانیین

26/76

25/92

76/76

73/35

75/16

79/43

1/25

5/67

72/61

76/95

76/79

انحراف استاندارد

6/47

6/91

2/19

6/76

2/69

9/29

4/97

4/65

2/65

9/61

9/63

ضریب ولفای کرونباخ

6/196

6/199

6/621

6/137

6/694

6/166

6/692

6/522

6/171

6/123

6/693

 **P >0/01و *P >0/05

پیش از تحلیل دادهها مفروضه تحلیل مدل یابی معادالت ساختاری مورد ارزیابی قرار گرفت .نرمال
بودن توزیع تک متغیری به واسطه مقادیر کشیدگی و یولیی و مفروضه همخطی بودن به واسطه
ارزشهای عامل تورم واریانس )VIF 7و ضریب تحمل 4مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج نشان
داد که مفروضههای نرمال بودن و همخطی بودن در بین دادههای پژوهش حاضر برقرار است.
تحلیل اطالعات مربوط به « فاصله مهلنوبایس  »9)Dنیز نشان داد که توزیع یند متغیری مربوط به
دادههای پژوهش حاضر ،نرمال است.
پس از ارزیابی مفروضهها و اطمینان از برقراری ونها به منظور دستیابی به اهداف پژوهش ،دادههاای
گردووری شده با اس تفاده از مدل یابی معادالت ساختاری وزمون شد .پیش از تحلیل مادل سااختاری،
مدل اندازه گیری مورد ارزیابی قرار گرفت .در مدل اندازه گیری پژوهش حاضار یناین فارد شاده
است که متغیر مکنون تا ووری به وسیله نشانیرهای تصورشایستیی فارد ،تحمال عاطفاه منفای،
پذیرش مثبت تغییرات ،کن ترل و معنویت و متغیر مکنون فرسودگی تحصیلی به وسایله نشاانیرهای
خستیی هیجانی ،بی عالقیی و بدبینی و ناکارومدی سنجیده میشود .مدل اندازه گیاری باه وسایله
تحلیل عاملی تاییدی و با استفاده از نرم افزار  AMOS 7.0و باروورد بیشاینه احتماال  )MLماورد
بررسی قرار گرفت .ارزیابی شاخصهای برازندگی نشان داد که باه اساتثنای شااخصهای برازنادگی
تطبیقی )CFI 2و شاخص نکویی برازش )GFI 5که به ترتیب برابر بودند با  6/342و  ،6/394دییار
شاخصهای برازندگی بیانیر برازش قابل قبول مدل اندازه گیری با دادههای گرد ووری شده نیسات.
در مدل اندازه گیری اولیه مجذور کای  )4برابر با  ،749/294مجذور کای نرم شده )2/df 6برابر
با  ،6/164شاخص تعدیل شده برازندگی )AGFI 1برابر با  6/917و شاخص ریشاه خطاای میاانیین
مجذورات تقریب )RMSEA 9برابر با  6/774به دست ومد .به همین دلیل شاخصهای اصالح مدل
ارزیابی و مالحظه شد که با ایجاد کوواریانس بین خطاهای دو نشانیر کنتارل و معنویات تاا ووری
شاخصهای برازندگی بهبود خواهد یافت .بدین ترتیاب مادل انادازه گیاری اصاالح و شااخصهای
برازندگی حاصل شد که بیانیر برازش قابل قبول مادل باا دادههاا باود ،7) df = 79 = 65/669
 AGFI =6/392 ،GFI =6/361 ،CFI =6/319و .) RMSEA =6/616

Variance inflation factor
Tolerance

1
2
3

)Mahalanobis distance (D
Comparative fit index
5
Goodness of fit index
6
Normed chi Squre
7
Adjusted Goodness of fit index
8
Root Mean Square Error of Approximation
4
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پس از ارزیابی برزاش مدل اندازه گیری با دادههای گردووری شده ،ییونیی برازش مادل سااختاری
ارزیابی شد .در مدل ساختاری ینین فرد شده بود که ابعاد حال مسائله اعتمااد باه حال مسائله،
گرایش – اجتنا و کنترل شخصی) هم به صاورت مساتقیم و هام باا میاانجییری تاا ووری بار
فرسودگی تحصیلی اثر دارد .ارزیابی شاخصهای برازندگی حاصل از مادل سااختاری نشاان داد کاه
مدل اندازه گیری با دادههای گاراوری شاده بارازش قابال قباول دارد ،7) df = 96 = 772/455
 AGFI =6/346 ،GFI =6/351 ،CFI =6/364و  .) RMSEA =6/663جدول  4ضارایب مسایر
کل ،مستقیم و غیر مستقیم بین متغیرهای پژوهش در مدل ساختاری را نشان میدهد.
مسیرها

اثر کل

جدول :4ضرایب مسیر کل ،مستقیم و غیر مستقیم بین متغیرهای پژوهش در مدل ساختاری
β
S.E
b
-6/436
6/694
-6/724
بعد اعتماد به حل مسئله  فرسودگی تحصیلی
فرساودگی
بعاد اجتناا گارایش حال مسائله 
-6/717
6/696
-6/696
تحصیلی

 فرساودگی

بعد کنتارل شخصای حال مسائله
تحصیلی

بعد اعتماد به حل مسئله 

فرسودگی تحصیلی

سطح معناداری
6/667
6/665

-6/772

6/691

-6/796

6/669

-6/696

6/695

-6/766

6/644

 فرساودگی

-6/666

6/697

-6/727

6/697

 فرساودگی

-6/635

6/696

-6/756

6/661

بعد اعتماد به حل مسئله 

تا اوری

6/699

6/674

6/239

6/667

بعد اجتنا گرایش حل مسئله

 تا اوری

6/679

6/676

6/772

6/659

6/645

6/677

6/775

6/675

-6/155

6/447

-6/467

6/667

-6/664

6/679

-6/796

6/667

بعاد اجتناا گارایش حال مسائله
تحصیلی

اثر مستقیم

بعد کنتارل شخصای حال مسائله
تحصیلی

 تا اوری

بعد کنترل شخصی حل مسئله

تا اوری  فرسودگی تحصیلی

بعد اعتماد به حل مسئله 

فرسودگی تحصیلی

اثر غیر مستقیم

بعاد اجتناا گارایش حال مسائله
تحصیلی
بعد کنتارل شخصای حال مسائله
تحصیلی

 فرساودگی

-6/672

6/663

-6/696

6/659

 فرساودگی

-6/673

6/663

-6/696

6/675

همچنان که جدول  4نشان می دهد ،اثر کل مجموع اثرات مستقیم و غیر مستقیم) بعد اعتماد به حل
مسئله  ،)β=-6/436، P >6/67بعاد اجتناا – گارایش  )β=-6/717، P >6/67و بعاد کنتارل
شخصی  )β=-6/796، P >6/67حل مسئله بر فرسودگی تحصیلی در ساطح  6/67معناادار اسات.
همچنین جدول فوق نشان می دهد که اثر غیر مستقیم بعد اعتمااد باه حال مسائله بار فرساودگی
تحصیلی با میانجییری تا ووری  )β=-6/796، P >6/67در سطح  6/67و اثر غیار مساتقیم بعاد
کنترل شخصی توانایی حل مسئله بر فرسودگی تحصیلی  )β=-6/696، P >6/65در ساطح 6/65
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معنادار است .گفتنی است ،اگر یه اثر غیر مستقیم بعد گارایش – اجتناا تواناایی حال مسائله بار
فرسودگی تحصیلی در سطح  6/65معنادار نیست ،با وجود این اثار ماذکور در ساطح  6/659معناادار
است  )β=-6/696، P =6/659که خود یافته ارزشمندی است .بدین ترتیب مایتاوان یناین نتیجاه
گیری کرد که تا ووری اثر هر سه بعد توانایی حل مسئله با کمی اغمااد درماورد بعاد گارایش-
اجتنا ) بر فرسودگی تحصیلی را به صورت منفای میاانجییری مایکناد .شاکل 7مادل سااختاری
پژوهش در وزمون اثر ابعاد توانایی حل مسئله بر فرساودگی تحصایلی باا میاانجییری تاا ووری را
نشان میدهد.

شکل :4مدلساختاریپژوهش

بحث و نتیجه گیری
پس از بررسی نتایج مشخص گردید که ابعاد اعتماد به حل مسئله و اجتنا – گرایش و با کمی
اغماد بعد کنترل شخصی) حل مسئله به صورت مستقیم و منفی فرسودگی تحصیلی دختران دانش
وموز را تحت تاثیر قرار میدهد.در این پژوهش ینین نتیجه گیری شد که تا ووری به صورت منفی،
فرسودگی تحصیلی دختران دانش وموز را تحت تاثیر قرار میدهد .دانش وموزانی کاه از لحااظ تاا
ووری نمره باالتری را کسب نموده اند ،نمره فرسودگی تحصیلی ونان پایین تر بوده اسات .در نتیجاه
عملکرد تحصیلی بهتری داشته و امکان افت تحصیلی و ترک تحصیل در ونان به حداقل میرسد.
صدوقی و همکاران  ،)7936یعقاوبی و همکاار  ،)7935ابوالمعاالی و همکاار  ،)7932بهزادپاور و
همکاااران  ،)7934یعقااوبی و همکاااران  ،)4671بختیااارپور و همکااار  ،)4675ام وانیاای و همکاااران
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) 4675به نتایج مشابه این نتیجه دست یافتند .در تحقیقاات مشاابه مانناد؛ میکاادیلی ،افاروز و قلای
زاده  )7937به تاثیر منفی فرسودگی تحصایلی بار عملکارد تحصایلی دانشوماوزان دسات یافتناد..
بختیارپور و همکار  )4676این نتیجه را بدست ووردند که از باین ابعااد سارمایه روانشاناختی ،امیاد و
تا ووری تبیینکننده فرسودگی تحصیلی در دانشوموزان هستند .امیری  )4675به این نتیجه دسات
یافت؛ افزایش فشاروورهای روانی باعث کاهش انییزه تحصیلی شاده و موجاب کااهش تاا ووری و
ناکارومدی و افزایش فرسودگی تحصیلی میشود .نتایج دییر نشاندهنده رابطه منفی میان تاا ووری
و فرسودگی تحصیلی دانشوموزان میباشد .این نتیجه حمایتکننده نظریه شناختی -اجتماعی بنادورا
میباشد .یرا که یکی از خصوصیات افراد تا وور داشتن باورهای خودکارومادی بااال اسات کاه ایان
عامل تأثیر بسزایی در پیشرفت تحصیلی دانشوموزان دارد .نتایج با بررسیهاای کاه مااتور و شاارما
 )4675انجام دادهاند و به بررسی ارتباط منفی میان فرساودگی تحصایلی و تاا ووری پرداختاهاناد،
همخوانی دارد .در تبیین این مساله میتوان اینگونه بیان نمود که افرادی که تا ووری باالیی دارند،
در شرایط استرسزا سازگاری بهتری از خود نشان میدهند که ایان امار موجاب افازایش کاارایی و
احساس رضایت فردی از کاری که در ون مشاغول هساتند ،میشاود .دانشوماوزان دارای تاا ووری
ضعیه ،در برقراری ارتباط با دوستان و مدرسه و معلام تواناادی زیاادی نداشاته و باه دلیال تجاار
ناکافی ،توانایی خود را منفی ارزیابی مینمایند که باعث کااهش اعتمااد باه نفاس وناان در شارایط
استرسوور امتحان و تحصیل و انتظاارات والادین میشاود و در نهایات از نظار تحصایلی ناکاروماد
میگردند .تا ووری باعث افزایش حرمت خود میشاود .در صاورت ضاعه تاا ووری حرمات خاود
ضعیه و فرایند مقابله با تجار منفی ناکارومد میشود که این مسأله باعث فرساودگی دانشوماوز و
بیعالقیی وی به تحصیل میگردد.
از ونجاکه انتقال از یک مقطع تحصیلی به مقطع تحصیلی باالتر همراه با انتخا رشاته ،کاه باه
نوعی مسیر وینده فرد را تعیین مینماید و فشارهای روانی دوره نوجوانی همراه با تقاضاهای محیطای
که فراسوی ظرفیتهای وی میباشد؛ فشار مضاعفی را بر دانشوموز وارد مینماید .در این بین دانش
وموزی که تا وورتر است ،فردی است که در شرایط بهتری قرار دارد و از روشهای مناسب مقابله باا
استرس استفاده میکند ،همواره توانایی خاود را ارزیاابی کارده و اعتمااد باه نفاس بااال و باورهاای
خودکارومدی بهتری داشته و از لحاظ تحصیلی کارومدتر است .از ویژگیهای افراد تا وور میتوان به
خوش بینی و هدفمند بودن ونها اشاره نمود که این خوشبینی و هدفمند بودن باعث عالقمند شدن
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به مواجهه با یالشها و رفع مناسب ونها و اطمینان یافتن به توانایی خود و بدستووردن تصویر مثبت
از شایستیی فرد میشود که در نهایت باعث کاهش فرسودگی است .از جمله عوامل مهم در موفقیت
نوجوانان توانایی مواجه شدن با مسادل و استفاده از راهبرهای مقابلهای مساالهمدار اسات .از عوامال
مهم در ارزیابی حل مساله میت وان به اعتماد به خاود و بااور داشاتن تواناایی مقابلاه باا یالشهاا و
ایستادگی و پافشاری در حل مساله اشاره نمود .از جمله عوامل حمایتی فردی ،شایستیی و صالحیت
علمی -اجتماعی ،مهارت حل مساله ،خودمختاری و هدفمند بودن را میتوان نام برد .هریه قدر فارد
از لحاظ مهارت حل مساله تبحر بیشتری را کسب نماید باعث افزایش و تقویت تاا ووری شاده کاه
این مساله باعث مواجهه مثبت با مسادل پیشرو در دوران تحصیل گردیده و باعاث برطارف نماودن
یالشها می شود ،که موجب افزایش باورها و توان کارومدی فرد شده و کاهش فرسودگی را به دنبال
دارد .افرادی که دارای باورهای خودکارومدی باال هستند در مواجهه با مسادل تحصایلی ونهاا را رهاا
نکرده و از راه حلهای مفید برای حل ونان استفاده مایکنناد در نتیجاه اساترس کمتاری را تجرباه
میکند یرا که ونان از برنامه ریزی استفاده میکنند .در ضمن ونانی که تکالیه وموزشای دارناد ولای
منابع کافی حمایتی در اختیار ندارند ،استرس بیشتری را تجربه کرده و توانایی و انییزه حل مسااله را
از دست داده ،از مسادل دوری کرده و باعاث خساتیی فارد و بای عالقیای وی نسابت باه درس و
تحصیل میشود و از ونجایی که توانایی خود منفی ارزیابی میکند باعث فرسودگی تحصیلی میشود.
نتااایج پااژوهش حاضاار بااا نتااایج تحقیقااات نصاایریزاده  ،)7932محماادامینی  ،)7934کاااظمی و
همکااار  ،)7937امیااری  )7935همخااوانی داشااته ،بااا نتااایج تحقیقااات مشااابه ماننااد؛ گنجاای و
امیریان  ،)7936باال و شاوفیو  ،)4676گوپتا و همکاران  )4676که به رابطه مثبت مهارت حل مسااله
در افزایش پیشرفت تحصیلی دانشوموزان دست یافتناد ،همخاوانی دارد .در تبیاین نتیجاه میتاوان
این گونه بیان نمود که؛ ماهیت مساله و موفقیت یاشکسات در حال ون میتواناد بار انییازش افاراد
تاثیرگذار باشد .زمانیکه دانشوموز با مساله ای مواجه میشود ،ارزیابی وی از مساله موردنظر ،اعتمااد
به خود در اینکه می تواند مساله را حل نماید باعث گرایش فرد به مساله شده و باا حال مسااله ،باه
توانایی خود اعتقاد پیدا نموده و عالقمند به حل مسادل بیشتر و دشاوارتر میگاردد .ایان امار باعاث
کاهش فشارروانی و ایجاد محیط امن گردیده و کاهش فرسودگی تحصیلی را به دنبال دارد .زمانیکه
دانش وموز به توانایی خود اطمینان نداشته و حل ون را خارج از توان خود ببیند باعث دوری و اجتناا
از مساله موردنظرشده و نتیجه ون القای حس ناکارومدی در وی میگردد .این مساله باعاث افازایش
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استرس و فشارروانی میشود .قرار گرفتن در ایان محایط پراساترس باعاث خساتیی و بیعالقیای
دانش وموز نسبت به درس و مسادل مربوطه شده و همراه با ناکارومدی ایجادشده در اثار شکسات در
حل مسادل باعث افزایش فرسودگی تحصیلی میشود.
از جمله محدودیتها ی پژوهش استفاده از ابزار خودگزارشای اسات کاه ممکان اسات شارکت
کنندگان با توجه به سوگیری مطلو نمایی پاسخهای خود را خواسته و یا ناخواساته تحریاه کارده
باشند .پیشنهاد می گردد پژوهشی دییر در سطح کشور بین دو جنس صورت پاذیرد و نتاایج مقایساه
گردد .با اجرای همیانی پرسشنامه فرسودگی تحصیلی و غربالگری در دانشوموزان کلیه مقاطع باه
شناسایی دانشوموزان فرسوده و یا افرادی که زمینه ترک تحصیل را دارند ،پرداخته تا بتوان با تدوین
و اجرای برنامههای خاص برای والدین و فرزندان و معلمین از این معضل اجتماعی که هرساله هزینه
گزافی بر نظام وموزشی کشور وارد مینماید ،پیشییری نمود.
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