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چکیده
فرسودگی تحصیلی با پیدایش نگرش ،رفتار و احساسات منفیی در مقابی فایاریار روانیی
مرتبط با تحصی در دانشآموزان بروز میکنید و ازجملی عیواملی اسی کی بی یک منفیی،
عملکرد تحصیلی آنان را تح تأثیر قرار میدید .یید از مطالعی حاریر بررسیی رابطی بیی
حمای تحصیلی و فرسودگی تحصیلی با نقش میانجی سازگارر دانشآموزان با مدرسی بیود
اس  .روش پژویش توصییفی از نیوه یمبسیتگی و از نیوه مطالعیات کیاربردر اسی  .جامعی
آمارر پژویش ام کلی دانشآموزان دختر مقطع متوسط دوم هر بهاهر در سال تحصییلی
 99-99ب تعداد  3612نفر بود اس  .نمون آمیارر بی تعیداد  233نفیر و بیا اسیتفاد از جیدول
کرجسی و مورگان و ب یو نمونی گییرر تصیادفی طبقی ار برحسی پایی تحصییلی انتخیا
دند .جه جمعآورر داد یا از س پرسشنام استاندارد حمای تحصیلی سیاندز و پننکی
( ،)3002فرسودگی تحصیلی ماسین ( )3006و سیازگارر دانیشآمیوزان بیا مدرسی سیینها و
سینگ ( )6992استفاد د اس  .بی منظیور تحلیی داد ییار حاصیل  ،از میدلییابی معیادتت
ساختارر با کمک روش حداق مربعات جزئی با استفاد از نرمافزار آمارر پیی ال اس اسیتفاد
د .نتایج پژویش ناان داد ک بی حمای تحصیلی و سیازگارر دانیشآمیوزان بیا مدرسی بیا
فرسودگی تحصیلی رابط معنادارر وجیود دارد و مقیدار  52/2درصید از حمایی تحصییلی و
 59/5درصد از سازگارر دانشآموزان با مدرس توسط فرسودگی تحصییلی تبییی میی یود و
سازگارر دانش آموزان با مدرسی اثیر مییانجی بیر رابطی بیی حمایی تحصییلی و فرسیودگی
تحصییلی را دارد؛ بنییابرای مییتییوان نتیجی گرفی کی بییا تقویی حمایی تحصییلی و بهبییود
سازگارر دانشآموزان با مدرس میتوان فرسودگی تحصیلی در دانشآموزان را کایش داد.
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 .0مقدمه
مدرسه محيطی است که دانشآموزان زندگی تحصيلی خود را در آن سپری میکنند.
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نوع آموزش کسبشده ،محيط مدرسه ،سطح روابط شاگرد-شاگرد ،معلم-شاگرد ،منااب
و تجهيزات مدرسه که در اختيار دانشآموزان قرار میگيرد در ميزان اثربخشی یاادگيری
دانشآموزان نقش به سزایی ایفا میکند بهطوریکه باعث شادابی و رضایت تحصايلی و
متعاقب آن پيشرفت تحصيلی دانشآموزان و یا موجب غلبه بر عواطاف منفای در آناان
خواهد شد (صدوقی و غفاری .)1931 ،دانشآموزان در مدرسه باه دنباال دساتيابی باه
اهداف آموزشی و شخصی متنوعی هستند که گاه باه دیياو وجاود شاایشهاا و موانا
مختلف در دستيابی به این اهداف ناکام باقی میمانند .ایان شاایشهاا نشاتت گرفتاه از
فضای مدرسه و شرایط موجود در فضای کالس درس و یا خارج از مدرساه مایباشاد
(فتی و کيانی .)1931 ،امروزه یکای از عاواملی کاه در موقعياتهاای آموزشای مطار
میشود بیعالقگی ،خستگی و ناکارآمادی تحصايلی یادگيرنادگان مایباشاد کاه از آن
بهعنوان فرساودگی تحصايلی یااد مایشاود؛ ایان متیيار عملکارد فاردی و اجتمااعی
دانشآموزان را مختو کرده و بر کيفيت امور آموزشی و سالمت جسمانی و روانی آناان
بسيار تتثيرگذار است (عباسی و درتاج .)1044 ،فرسودگی ،حایتی از خستگی ذهنای و
هيجانی است که حاصو سندرم استرس مزمن مانند گرانباری نقش ،فشاار و محادودیت
زمانی و فقدان مناب الزم برای انجام دادن وظایف و تکایيف محویه است .در سالهاای
اخير متیير فرسودگی به موقعيتها و بافتهای آموزشی گسترش پيداکرده است کاه از
آن با عنوان فرسودگی تحصيلی نامبرده میشود .دانشآموزان دشار فرسودگی تحصيلی،
انگيزهای برای شرکت در فعایيتهای کالسی ندارند و ویژگیهای رفتاری مانناد غایاب
شدن ،تتخير در حضور در کالس و ترک زودهنگام کالس را از خاود نشاان مایدهناد.
بهعالوه آنها در کالس به مطایب درسی گوش نداده و در فعایيتهای کالسای گروهای
شرکت نمیکنند .آنها اغلب برای کالس و معلم احترامی قائو نباوده و بارای عملکارد
ضعيف تحصيلی خود بهانهتراشی میکنند (پورکریمی و مبين رهنی.)1931 ،

افرادی که فرسودگی تحصيلی دارند ،معموالً عالئمی مانند بایاشاتياقی نسابت باه
مطایب درسی ،ناتوانایی در ادامه حضور مستمر در کالسهای درس ،مشاارکت نکاردن
در فعایيتهای درسی و احساس بیمعنایی در فعایيتهای درسی و احساس نااتوانی در
 .)1933به نظر میرسد یکی از عواملی که میتواند در پيشگيری از فرسودگی تحصيلی
دانشآموزان نقش مؤثری ایفا نماید حمایت تحصيلی است (صدوقی و غفاری.)1931 ،
از ميان جنبههای مختلف حمایت تحصايلی مایتاوان باه حمایات عااطفی (مهيااکردن
مشوقها) ،حمایت ابزاری (همکااری در انجاام تکاایيف) و حمایات شاناختی (انتقاال
اهميت موفقيتهای تحصيلی به داناشآماوزان) باهعناوان عمادهتارین ابعااد حمایات
تحصيلی اشاره کرد؛ بنابراین حمایت معلم ،همساالن و وایدین به داناشآماوزان کما
میکند تا بين فعایيتهای یادگيری و اهداف و عالقه شخصی خود ارتباط برقارار کنناد
(شيخاالساالمی و کریمياانپاور .)1931 ،از ساویی دیگار یکای از متیيرهاای محيطای
تتثيرگذار بر فرسودگی تحصيلی دانشآموزان ،محيط کالس و مدرسه اسات .ساازگاری
با مدرسه ،نظاام اداره آن و محايط کاالس درس اثارات غيرقاباوانکااری بار عملکارد
تحصيلی و نگرش دانشآموزان به مدرسه و زندگی تحصيلی دارد .با توجاه باه ایانکاه
فراگيران مدت زیادی را در مدرسه سپری میکنند ،کيفيات و ميازان ساازگاری آناان باا
محيط مدرسه نقاش تعياينکننادهای در یاادگيری و عملکارد تحصايلی آناان دارد؛ کاه
واکنشها و ادراک فراگيران را نسبت به فرسودگی تحصيلی تحت تاتثير قارار مایدهاد
(نوشادی و شيخاالسالمی.)1930 ،
ازآنجاکه حمایات تحصايلی و ساازگاری داناشآماوزان باا مدرساه بار فرساودگی
تحصيلی دانشآموزان تتثيرگذار هستند ،بنابراین نياز است تا رابطه بين ایان ساه متیيار
بهطور دقيقتری در مادارس موردمطایعاه و بررسای قارار گيارد .اگرشاه در بعضای از
پاژوهشهاا ،فقاط باه بررسای رابطاه باين حمایات تحصايلی و فرساودگی تحصايلی
پرداختهشده ،اما در هيچی

از پژوهشهای موردمطایعه به بررسی رابطه این سه متیير با
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یکدیگر باوجود نقش ميانجی سازگاری دانشآموزان با مدرساه توجاه نشاده اسات .باا
توجه به خألهای موجود در این زمينه در سازمانهاای آموزشای باهویاژه در مادارس،
بررسی و انجام پژوهش در این زمينه ضروری است .یذا در این راستا ،در این پاژوهش
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 070سعی شده است تا به ایان ساؤال پاساخ داده شاود کاه :آیاا باين حمایات تحصايلی و
فرسودگی تحصيلی با نقش ميانجی سازگاری دانشآموزان با مدرساه در داناشآماوزان
دختر مقط متوسطه دوم ،رابطه وجود دارد؟

 .2مبانی نظری
 .2-0حمایت تحصیلی
حمایت بهعنوان ی

عامو محيطای نقاش مهمای را در زنادگی داناشآماوزان ایفاا

میکند .گرشه در مسير زندگی ،هماواره انساانهاا نيازمناد حمایات هساتند ،اماا ناوع
حمایتها بهمقتضای دورههای زندگی تیيير میکند .براین اساس ،در دوران نوجوانی که
مهمترین وظيفه افراد انجام موفقيتآميز فعایيتهای تحصيلی است ،حمایات از اهميات
زیادی برخوردار میگردد (آزادی دهبيدی و فوالد شنگ .)1931 ،در عرصه تحصايلی و
آموزشی حمایت اجتماعی بهعنوان حمایت تحصيلی شناخته میشود (رساتگار.)1931 ،
مهياکردن هر منبعی که بهطور مستقيم یاا غيرمساتقيم موجاب افازایش ميازان رغبات و
عملکرد تحصيلی در دانشآموزان میگردد ،حمایت تحصيلی بهحساب میآید .حمایات
تحصيلی عالوه بر مناب متعدد ،جنبههای مختلفای همواون حمایات عااطفی ،حمایات
ابزاری و حمایت شناختی را نيز دربر میگيارد .حمایاتهاای تحصايلی باه ایان دیياو
موجب بهبود عملکرد دانشآموزان میگردد که مهياکننده انتظارها و ارزشها در کاالس
برای دانشآموزان است و تالش دانشآموز برای دستيابی به این ارزشها و انتظاارات را
با تشویق توأم میکند .درواق دانشآموز در عين تالش از امنيت کافی برخوردار بوده و
خود را در معرض تهدید محيط نمیبيند و احساس ارزشمندی میکند .ایان احسااس و
عملکرد تنها به واسطه نوع رفتار معلم حاصاو نمایشاود ،بلکاه ایان ماوارد ،دساتاورد
مجموعااهای از عناصاار ماایباشااد ،کااه در تعامااو بااا یکاادیگر هسااتند (خااایقخااواه و

کریميانپور .)1933 ،بر این اساس ،انتظار میرود حمایت تحصيلی نقش بازدارندهای در
فرسودگی تحصيلی داشته باشد .مناب حمایتی جهت فعایيتهای تحصيلی شاامو شهاار
منب اصالی؛ پادر ،ماادر ،همسااالن و معلام اسات کاه هار یا

از ایان منااب  ،نقاش

ارزشها و انتظارات به دانشآموزان ،ارائه راهنمایی و بازخورد جهت دستیافتن به این
ارزشها و انتظارات ،ایجاد و تتمين محايط امان بارای فعایيات در راساتای ارزشهاا و
انتظارات و تتمين حمایت عاطفی برای دانشآموز است .موضاوع حمایات تحصايلی از
دانشآموزان ی

موضوع شندبعدی است .تعامالت معلم-دانشآموزان ،معلام -وایادین

و وایدین -معلمان از حمایت تحصيلی ترکيبهایی فراهم مینماید که هر ی

بهتنهاایی

و در ارتباط با یکدیگر نقش مهمی در سازگاری دانشآماوزان باا مدرساه و هامشناين
کميت فعایيتهای تحصيلی دانشآموزان ایفا میکنند (صدوقی و غفاری.)1931 ،

 .2-2فرسودگی تحصیلی
در عصر حاضر فرسودگی تحصايلی یکای از عواماو وجاود ناکاامی در تحصايو و
همونين احساس فشار و استرس ناشی از آن بر روی دانشآموزان است که میتواند در
دوران تحصيو بر روی متیيرهای متعددی در حوزه تحصيو و آموزش تتثيرگاذار باشاد
(فتی و کيانی .)1931 ،فرسودگی نوعی اساترس و یاا یا

ایگاوی مازمن پاساخدهای

ناکارآمد به شرایط استرسآور است .در حقيقت این متیير باه معناای پيادایش نگارش،
رفتار و احساسات منفی در مقابو فشارهای روانی مارتبط باا کاار اسات و بايشتار در
افرادی بروز میکند که ساعات طوالنی از روز را در ارتباط تنگاتنگ با سایر افراد به سر
می برند؛ و با ویژگی هایی مانند تخليه فيزیکی ،احسااس درمانادگی و نااميادی ،تحلياو
هيجانی ،بسط خود فهمی ،نگرش منفی به کار و زندگی نشان داده میشود؛ کاه از ایان
واژه در سازمانها و مؤسسات آموزشی با عنوان فرسودگی تحصيلی ناامبارده مایشاود
(نوشادی و شيخاالسالمی .)1930 ،فرسودگی تحصيلی اشاره باه احسااس خساتگی باه
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منحصربهفردی در حمایت تحصيلی دانشآموزان ایفا میکنند .نقاش ایان منااب  ،انتقاال
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خاطر تقاضاها و ایزامات تحصيو (خستگی) ،داشتن ی

حس بدبينانه و بدون عالقه باه

تکایيف درسی (بیعالقگی) و احسااس عادم شایساتگی باهعناوان یا

داناشآماوز

(کارآمدی پایين) دارد (عظيمی ،پيری و زوار .)1939 ،فرساودگی تحصايلی شاامو ساه
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 072مؤیفه خستگی هيجانی ،بیعالقگی و ناکارآمدی است .خستگی هيجاانی کاه اشااره باه
احساس خایی شدن و تهی شدن از مناب هيجاانی فارد دارد ،باهعناوان مؤیفاه اساترس
فردی مورد مالحظه قرار میگيرد .بدبينی یا بیعالقگی اشاره به پاسخهای منفی بدبيناناه
یا بيشازحد با بیرغبتی به سایر افراد در محو کار دارد که مؤیفه بين فاردی فرساودگی
را نشان میدهد .ناکارآمدی اشاره به احساس کاستی در شایساتگی و ميازان بااروری و
حس کارایی پایين فرد دارد که مؤیفه خودارزیابی فرسودگی را شامو میشود (قادمپور،
فرهادی و نقی بيرانوند.)1931 ،

 .2-3سازگاری دانشآموزان با مدرسه
سازگاری اجتماعی بر این ضرورت متکی است که نيازهاا و خواساتههاای فارد باا
مناف و خواستههای گروهی که در آن زندگی میکنند ،هماهنگ و متعادل شود؛ درواقا
سازگاری اجتماعی شامو سازگاری فارد باا محايط اجتمااعی خاویش اسات کاه ایان
سازگاری ممکن است با تیيير دادن خود و یا محيط باه دسات آیاد .محايط اجتمااعی
مدرسه نيز در سازگاری دانشآموزان مؤثر است .مدرسه نظام اجتماعی کاوشکی اسات
که دانشآموزان در آن قواعد اخالقی ،عرف اجتماعی ،نگرشها و شايوههاای برقاراری
ارتباط با دیگران را میآموزند .نفوذی که مدرسه در اجتماعی کردن داناشآماوزان دارد،
هم به دیيو وجود همکالسیها و هم به دیيو وجود معلمان و برنامههای آموزشی است.
اگر دانش آموز خوب هدایت شود ،توانایی سازگاری با تیييارات بايشتاری را خواهاد
داشت و از موقعيتهای اجتماعی و تحصيلی یذت بيشتری خواهاد بارد (حافظياان و
پوررضوی .)1930 ،سازگاری به معنای توانایی فرد برای تطابق با محيط اطراف اسات و
دارای ابعاد مختلفی ازجمله اجتماعی ،خانوادگی ،عاطفی ،بهداشاتی و تحصايلی اسات.

یکی از مهمترین عرصهها در زمينه سازگاری ،سازگاری تحصايلی اسات کاه نااظر باه
توانمندی فراگيران در انطباق با شارایط و ایزاماات تحصايو و نقاشهاایی کاه مدرساه
بهعنوان ی نهاد اجتماعی فرا روی آنها قرار میدهد .سازگاری دانشآموزان با مدرساه
تحصيلی است (زنگیآباادی ،صاادقی و قادمپاور .)1931 ،باهعباارتدیگار ساازگاری
دانشآموزان با مدرسه به توانایی آنها در تطابق با محيط مدرسه اشاره دارد کاه در ایان
فرآیند دانش آموزان برای وفق دادن خود با فشارهای بيرونای و درونای محايط مدرساه
تالش میکنند .درواق سازگاری با مدرسه به مقدار انطباق دانشآموز با شرایط ،محايط،
انتظارات ،درخواستها و ساختارهای اجتماعی حاکم بر محيط مدرسه مربوط مایشاود
(حيدری ،فالحی و حاجيلو.)1931 ،
برخی از پژوهشهای انجام شده در ارتباط با موضاوع حاضار در جادول شاماره 1
ارائه شده است.
جدول  )1پیشینههای پژوهش
عنوان پژوهش
پژوهشگران
صدوقی و غفاری رابطههههه تمایهه ه
تحصهههههی ی بههههها
()2237
فرسودگی تحصی ی
دانهه آمههوناب بهها
نقه ه واسهههطهای
کیفیهه ننههدگی در
مدرسه

تاتمیههههههههاب و پی بینی فرسودگی
سهه ه رینهه ه اد تحصی ی بر اسها
دشهههواری تن هههیم
()2237

یافتههای پژوهش
بین تمای تحصی ی و نیز کیفی نندگی در مدرسه بها
مؤلفه ههای فرسهودگی تحصهی ی شهام بهیعالقگهی
تحصی ی ،خستگی هیجانی و ناکارآمدی رابطه منفهی و
معناداری وجود دارد .بین تمایه تحصهی ی و کیفیه
نندگی در مدرسه رابطه مثب و معنهاداری وجهود دارد.
همچنین تمای تحصی ی می تواند فرسودگی تحصی ی
را پی بینی کرده و کیفیه ننهدگی در مدرسهه دارای
نق واسطه ای در رابطهه میهاب تمایه تحصهی ی بها
فرسودگی تحصی ی اس .
بین دشواری تن هیم هیجهاب بها فرسهودگی تحصهی ی
رابطه مثبه و معنهاداری وجهود دارد .ههمچنهین بهین
تمای اجتماعی با فرسودگی تحصی ی رابطهه منفهی و

رابطه بین حمایت تحصیلی و فرسودگی تحصیلی با نقش میانجی سازگاری دانشآموزان با مدرسه

درواق به معنای توانایی آنان برای کنار آمدن با شارایط محايط مدرساه و فعایياتهاای
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هیجههاب و تمایهه
اجتمههههههههاعی در
دانشجویاب
مرادی ناده ،پیرانی ارائه مدل ساختاری
و فقی ی ( )2237فرسودگی تحصی ی
بر اسا جو تهاکم
بهههههر مدرسهههههه،
خودکارآمهههههههدی
تحصی ی و تمایه
اجتمهههههههههههاعی
دان آموناب
ب منی و رسهتگار رابطه بهین تمایه
اجتماعی و اسهتر
()2232
ادراکشههههده بهههها
فرسودگی تحصی ی
در دانشجویاب
نوشههههههههادی و رابطههههه سههههاختار
شههی االسههالمی کال و سهانگاری
دانشههههجویاب بهههها
()2232
دانشهههگاه :نقههه
واسطهای فرسودگی
تحصی ی
عزیههههزینهههه اد نقهههه تمایهههه
اجتماعی مدار بر
()2232
سانگاری تحصی ی:
اثر میانجی رضهای
ان مدرسه ،امیدواری
و خودکارآمههههههدی
دان آموناب

معناداری وجود دارد.

بین جو تاکم بر مدرسه و فرسهودگی تحصهی ی رابطهه
منفههی و معنههاداری وجههود داردخ بههین خودکارآمههدی و
فرسودگی تحصی ی رابطه منفی معنهاداری وجهود دارد،
بین تمای اجتماعی و فرسودگی رابطه منفی معناداری
وجود دارد.

بین ابعاد تمای اجتماعی با فرسودگی تحصی ی رابطهه
معکو وجود دارد .رابطه بهین اسهتر ادراک شهده و
فرسودگی تحصی ی مثب و معنیدار اسه  ،ههمچنهین
فرسههودگی تحصههی ی توسهه متغیرهههای اسههتر
ادراکشده و تمای اجتماعی در ابعاد خانواده ،دوستاب
و دیگراب قاب پی بینی اس .
رابطههه سههاختار کههال بهها سههانگاری بهها دانشههگاه و
فرسههودگی تحصههی ی انلحهها آمههاری معنههادار اس ه .
همچنین ،فرسودگی تحصی ی در رابطه بهین بعیهی ان
ابعاد سهاختار کهال و سهانگاری بها دانشهگاه ،نقه
واسطهای ایفا میکند.
بین متغیرهای تمای اجتماعی بها امیهدواری ،تمایه
اجتماعی و خودکارآمدی ،تمای اجتماعی و رضای ان
مدرسه و تمای اجتماعی و سانگاری همبستگی مثب
و معنههادار وجههود دارد .بههین متغیرهههای امیههدواری و
سانگاری ،خودکارآمدی و سانگاری و رضای ان مدرسه
با سهانگاری رابطهه مسهتقیم و معنهیداری دیهده شهد.
همچنین امیدواری ،خودکارآمدی و رضهای ان مدرسهه
تههیثیر تمایهه اجتمههاعی را بههر سههانگاری تحصههی ی
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میانجیگری میکنند.
بین هو هیجانی ،خودکارآمدی و تمایه اجتمهاعی
رابطههههه هههههو
تمنائی فهر و لیه
هیجهههههههههههانی ،با سهانگاری رابطهه معنهاداری وجهود داشهته و ههو
()2232
خودکارآمههههههدی و هیجههانی ،خودکارآمههدی و تمایهه اجتمههاعی قادرنههد
تمای اجتماعی بها تغییرات سانگاری دان آموناب را پی بینی کنند.
سهههههههههههانگاری
دان آموناب
 Tomás,Gutiérreتمایهه اجتمههاعی بین تمای اجتماعی ،سانگاری با مدرسهه و ب زیسهتی
& z, Pastor
) Sancho (2020ادراکشهههههههههده ،یهنی رابطه قهوی وجهود دارد و مهدل ن هایی تمایه
سانگاری مدار و اجتمهاعی و ب زیسههتی یهنههی را پههی بینههی مههیکنههد.
ب زیسهههتی یهنهههی سانگاری با مدرسه نق میانجی در رابطه بین تمای
اجتماعی و ب زیستی یهنی را دارد.
نوجواناب
Gungor
بررسی رابطهه بهین بین تمای اجتمهاعی و امیهد بها فرسهودگی تحصهی ی
)(2019
تمای اجتمهاعی و رابطه منفهی وجهود دارد .امیهد نقه واسهطه ای بهین
فرسودگی تحصی ی تمای اجتماعی و فرسودگی تحصی ی را دارد.
در دان آمهوناب بها
نق میانجی امید
 Xie, Cao, Sunاثهههرات سهههانگاری بین سانگاری تحصی ی با فرسهودگی تحصهی ی رابطهه
)& Yang (2019
تحصههههی ی بهههههر منفی و معناداری وجود داد .بین سهانگاری تحصهی ی و
فرسودگی تحصی ی ،درگیری در یادگیری و عم کرد تحصی ی رابطه مثب و
درگیهههههههههری در معناداری وجود دارد.
یادگیری و عم کهرد
تحصهههههههههههی ی
دانشجویاب
کریمی ،بشهیرپور ،مقایسههههه بههههین تمای اجتماعی در دانشجویاب با فرسودگی تحصهی ی
خبههان و هههدایتی کمال گرایی و ابعهاد کم نسب بهه فرسهودگی تحصهی ی بهاال ،نیهاد اسه .
تمای اجتمهاعی و کمال گرایی در دانشجویاب با فرسودگی تحصهی ی کهم
()0222
فرسودگی تحصی ی نسب به دانشجویاب با فرسودگی تحصی ی بهاال ،نیهاد
اس .
در دانشجویاب

بنابراین ،تابه حال هيچ پژوهشی رابطه بين حمایت تحصيلی و فرسودگی تحصيلی با
نقش ميانجی سازگاری دانش آموزان دختر با مدرسه در شهر بهشهر را موردمطایعه قارار
نداده است ،مطایعه حاضر با مطایعات دیگر در این زمينه متفاوت است .هامشناين ایان
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 072پژوهش در راستای پژوهش های قبلی قرار دارد و به تکميو کردن پيشينههاای قبلای در
ارتباط با موضوع پژوهش کم

میکناد؛ بناابراین ،باا انجاام ایان پاژوهش ،وضاعيت

حمایت تحصيلی ،فرسودگی تحصيلی و سازگاری دانشآموزان دختر با مدرسه شاناخته
میشود و برنامههای الزم برای افزایش حمایت تحصيلی و ساازگاری داناشآماوزان باا
مدرسه و کاهش فرسودگی تحصيلی در آنان در نظار گرفتاه مایشاود؛ بناابراین هادف
اصلی این پژوهش ،بررسی رابطه بين حمایت تحصيلی و فرسودگی تحصيلی باا نقاش
ميانجی سازگاری دانشآموزان با مدرساه در داناشآماوزان دختار و ارائاه پيشانهادهای
کاربردی به مسئوالن سازمان آموزشوپرورش بار اسااس نتاایژ پاژوهش باوده اسات.
شارشوب نظری پژوهش حاضر با مرور ادبيات مختلف پيراماون رواباط مياان حمایات
تحصيلی و سازگاری دانش آموزان با مدرسه با فرسودگی تحصيلی را با توجه به اینکاه
رابطه بين متیيرهای مورد بررسی پيش از این در ی

مادل جاام ماورد بررسای قارار

نگرفته بود در مدل زیر با مطایعه و بررسی مرتبط پيشين و روابط فایماابين متیيرهاای
پژوهش میتوان در قایب ی

مدل بهصورت شکو شماره  1ارائه کرد.
سازگاری با
مدرسه

فرسودگی
تحصیلی

حمایت
تحصیلی
شکل  )1مدل مفهومی پژوهش

با توجه به شارشوب نظری ،این پژوهش به دنبال آزمون فرضيه زیر است.
بين حمایت تحصيلی و فرسودگی تحصيلی با نقش ميانجی سازگاری دانشآماوزان
با مدرسه رابطه وجود دارد.
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پژوهش از نظر هدف کاربردی و از یحاظ روش توصيفی ،از ناوع همبساتگی باوده
است .جامعه آماری این پژوهش شامو کليه دانشآموزان دختر مقط متوسطه دوم شاهر
بهشهر در سال تحصيلی  31-33به تعداد  0109نفر بوده است .برای تعيين حجم نموناه
از فرمول کرجسی و مورگان استفاده گردید که بر اسااس آن تعاداد  901نفار باهعناوان
نمونه انتخاب شدند .برای مشخص شدن این تعداد نمونه از جامعه آماری با مشخصات
فوق از شيوه نمونهگيری تصادفی طبقهای برحسب پایاه تحصايلی اساتفادهشاده اسات.
ابزارهای گردآوری داده ها در این پژوهش ،پرسشنامه بوده است که شاامو گویاههاای
تخصصی از  9متیير موردبررسی در طيف یيکرت میباشد؛ که ترکيب پرسشناماههاای
استانداردشده در جدول  0نشان شده است.
جدول  )2ترکیب پرسشنامههای پژوهش
متغیر

مؤلفهها

تعداد
سؤال

منبع

آلفای
کرونباخ

حمایت تحصیلی

همساالب ،پدر ،مادر و مع م

02

ساندن و
پالنک
()0222

2/23

فرسودگی

خستگی هیجانی ،بیعالقگی
تحصی ی و ناکارآمدی تحصی ی

22

ماسالخ
()0222

2/22

سانگاری عاطفی ،سانگاری
آمونشی و سانگاری اجتماعی

22

سین ا و
سینگ
()2332

2/30

تحصیلی
سازگاری
دانشآموزان با
مدرسه

رابطه بین حمایت تحصیلی و فرسودگی تحصیلی با نقش میانجی سازگاری دانشآموزان با مدرسه

 .3روش پژوهش

روایی و پایایی
با توجه به اینکه سؤاالت پرسشناماههاا استانداردشاده اسات ،درنتيجاه ابزارهاا از
روایاای محتااوایی برخااوردار ماایباشااند و روایاای صااوری پرسااشنامااههااا نيااز ازنظاار
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 022صاحبنظران و خبرگان مورد تائيد قرار گرفت .مقدار پایایی این مقياسها با اساتفاده از
آیفای کرونباخ محاسبهشده است که بر اساس جادول  0ميازان تماامی آنهاا از مقادار
 4/14بيشتر شده است؛ که نشاندهندۀ پایایی بااالی آزماونهاا اسات .هموناين پایاایی
ترکيبی ،روایی همگرا و آیفای کرونباخ ابزارها نيز توسط نرمافازار اسامارت پای ال اس
مورد تائيد قرارگرفته است که نتایژ آن در جادول  0نشاان دادهشاده اسات .درنهایات
جهت تجزیهوتحليو دادهها و تبدیو آنهاا باه اطالعاات معنایدار و هامشناين آزماون
فرضيه و برازندگی مدل پاژوهش از مادل یاابی معاادالت سااختاری باا روش حاداقو
مربعات جزئی و با کم

نرمافزار پی ال اس استفادهشده است.

 .0یافتههای پژوهشی
یافتههای بهدستآمده در خصوص ویژگیهای جمعيت شناختی پاسخدهندگان در
این پژوهش نشان داد که  90درصد ( 111نفر) از آزمودنیها در پایه دهم 91 ،درصد
( 141نفر) پایه یازدهم و  91درصد ( 111نفر) در پایه دوازدهم مشیول تحصيو بودند.
همشنين  00درصد ( 10نفر) از پاسخگویان رشته تحصيلی خود را ریاضی91/1 ،
درصد ( 149نفر) علوم انسانی 90/0 ،درصد ( 119نفر) علوم تجربی و  11/3درصد
( 93نفر) فنی و حرفهای اعالم کردهاند.
بهمنظور آزمون فرضيه پژوهش از ایگویابی معادالت ساختاری استفادهشده است .در
این آزمون مالک قضاوت ،مقدار معناداری است .شکو  1مدلهای پژوهش را در حایت
معناداری ضرایب ( )T-valueنشان میدهد .این مدل درواق

تمامی معادالت

ساختاری (ضرایب مسير) را با استفاده از آماره  Tآزمون میکند .بر طبق این مدل
ضریب مسير در سطح اطمينان  %31معنادار است ،اگر مقدار آماره  Tخارج بازه
( -1/30تا  )+1/30قرار گيرد ،در غير این صورت ضریب مسير ،معنادار نيست.

022

همانطوری که در شکو  1نشان دادهشده است ،مقادیر  T-valueبرای تمامی مسايرها
از مقدار استاندارد قدر مطلق  1/30بيشتر است و گواهی بر وجود رابطه معناداری باين
متیيرهای پژوهش دارد .مقدار  T-valueمحاسبهشده باين دو متیيار حمایات تحصايلی و
سازگاری دانشآموزان با مدرسه برابر  01/103را نشان میدهد که بياانگر وجاود رابطاه
معناداری بين این دو متیير است .مقادار  T-valueمحاسابهشاده باين دو متیيار حمایات
تحصيلی و فرسودگی تحصيلی برابر  0/340را نشان میدهاد کاه بياانگر وجاود رابطاه
معناداری بين این دو متیير است .مقدار  T-valueمحاسبهشاده باين دو متیيار ساازگاری
دانش آموزان با مدرسه و فرسودگی تحصيلی برابر  1/001را نشان مایدهاد کاه بياانگر
وجود رابطه معناداری بين این دو متیير است.
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شکل  )3مدل آزمون شده متغیرهای پژوهش بر مبنای ضرایب مسیر

هم شنين در شکو  0ضرایب مسير که بيانگر شدت رابطه است ،مشااهده مایشاود.
اندازه ضریب مسير نشان دهنده قدرت و قوت رابطه بين دو متیير است .برخی محققاان
بر این باورند که ضریب مسير بزرگتر از  4/1ی ميازان مشاخص از تاتثير در مادل را
نشان میدهد .اعداد روی مسيرها نشاندهنده ضریب مساير ،اعاداد داخاو دوایار بارای
متیيرهای درونزا بيانگر  R2و اعداد روی فلشهای متیير پنهان بيانگر بارهاای عااملی
است .مقدار ضریب تعيين  R2نيز نشاندهنده این مطلب است که شاه مقادار از متیيار
وابسته به کم

متیير مستقو تبيين میشود .ضرایب مسير در شکو  ،0بياانگر آن اسات

که مقدار  01/1درصد از واریانس استفادهشاده از متیيار فرساودگی تحصايلی و مقادار
 01/0درصد از واریانس استفادهشده از متیير سازگاری دانشآموزان باا مدرساه توساط
متیير حمایت تحصيلی تبيين میشود؛ بنابراین نتایژ پژوهش نشانگر آن است که عوامو
پيشنهادشده به خوبی توانایی اندازه گيری مفهوم موردنظر را دارند؛ کاه بار اسااس مادل
ایجادشااده از طریااق ماادلیااابی ساااختاری متیيرهااای حمایاات تحصاايلی و سااازگاری
دانش آموزان با مدرسه بر فرسودگی تحصيلی دانشآموزان مؤثر هساتند .خالصاه نتاایژ
ایگویابی معادالت ساختاری در جدول شماره  9ارائهشده است.

جدول  )3نتایج آزمون فرضیه پژوهش
رابطه بین متغیرها
تمای تحصی ی

-2/222

-

-2/222

تییید

02/22

2/232

-

2/232

تییید

-2/222

-

-2/222

تییید

-2/223

تییید

فرسودگی تحصی ی
تمای تحصی ی
سانگاری دان آموناب
2/27
سانگاری دان آموناب
فرسودگی تحصی ی
سانگاری دان آموناب
تمای تحصی ی
فرسودگی تحصی ی

2/232 * -2/222 =-2/223

نتایژ جدول  9نشان میدهد که اثر مستقيم حمایت تحصيلی بر فرسودگی تحصايلی
با ضریب مسير ( )-4/111و ( ،)t=0/34اثار مساتقيم حمایات تحصايلی بار ساازگاری
دانشآموزان با مدرسه با ضریب مسير ( )4/030و ( )t=01/11و اثار مساتقيم ساازگاری
دانش آموزان با مدرسه بر فرسودگی تحصيلی باا ضاریب مساير ( )-4/194و ()t=1/01
معنادار است و با توجه به این نتایژ ،رابطه بين متیيرهای پژوهش تائيد میشاود .بارای
بررسی تتثير حمایات تحصايلی بار فرساودگی تحصايلی باا نقاش مياانجی ساازگاری
دانش آموزان با مدرسه ،باید ضریب اثر غيرمستقيم (حاصو ضرب اثار مساتقيم حمایات
تحصيلی بر سازگاری دانشآموزان با مدرسه در اثر مستقيم ساازگاری داناشآماوزان باا
مدرسه بر فرسودگی تحصيلی) محاسبه شاود .مقادار ضاریب اثار غيرمساتقيم حمایات
تحصيلی بر فرسودگی تحصيلی برابر  -4/903است کاه نشاان مایدهاد نقاش مياانجی
سازگاری دانش آموزان با مدرسه در رابطۀ بين حمایت تحصيلی و فرساودگی تحصايلی
معنادار است که بدین ترتيب فرضيه اصلی پژوهش نيز تائيد میگردد؛ بنابراین مایتاوان
نتيجه گرفت که متیير سازگاری دانش آموزان با مدرسه اثر ميانجی در رابطه بين حمایت
تحصيلی و فرسودگی تحصيلی را دارد .برای بررسی برازش مدل اندازهگيری سه معياار
پایایی ترکيبی ،روایی همگرا و آیفای کرونباخ استفاده میشود .برای سنجش پایایی مدل
اصلی این پژوهش به بررسی پایایی ترکيبی ،روایی همگرا و آیفای کرونباخ پرداختهشده
است؛ که نتایژ آن در جدول  0نشان دادهشده است.
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آماره
T
0/32

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

اثر کل

نتیجه

متغیرها

میانگین واریانس

پایایی

R2

022

حمایت تحصیلی

استخراجشده ()AVE
2/273

ترکیبی
2/222

-

کرونباخ
2/722
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جدول  )4ارزیابی مدل بیرونی متغیرهای پژوهش

سازگاری

2/222

2/202

2/222

2/723

آلفای

دانشآموزان
فرسودگی تحصیلی

2/777

2/320

2/222

2/222

همااانطااور کااه در جاادول  0مشااخصشااده اساات ،تمااامی متیيرهااا از پایااایی
ترکيباای باااالیی در ماادل برخوردارنااد .پایااایی ترکيباای و ضااریب آیفااای کرونباااخ در
مااورد همااه متیيرهااا ب ايشتاار از  4/1اساات؛ کااه بيااانگر ایاان اساات ،نتااایژ پااژوهش
حاضاار در مااورد ایاان دو معيااار ،باارازش مناسااب ماادل را تتیي اد ماایکنااد .فورنااو و
الرکاار )1311( 1مقاادار  4/1را مقاادار مااالک باارای ایاان معيااار معرفاای کااردهانااد.
هم شناين معياار روایای همگارا کاه مخاتص مادلساازی معاادالت سااختاری اسات،
بررسی شد .این معيار نشاان دهناده مياانگين واریاانس اساتخراجشاده باين هار ساازه
با شاخصهای خاود اسات .باه بياان ساادهتار  AVEميازان همبساتگی یا

ساازه باا

شاااخصهااای خااود را نشااان ماایدهااد کااه هرشااه ایاان همبسااتگی باايشتاار باشااد،
باارازش نيااز باايشتاار اساات .بااا توجااه بااه جاادول  AVE ،0در مااورد تمااامی متیيرهااا
بيشتار از  4/1اسات؛ کاه درنتيجاه روایای همگرایای مادل و مناساب باودن بارازش
مدلهای انادازهگياری تتیياد مایشاود؛ یعنای یا

متیيار پنهاان قاادر اسات بايش از

نيمی از واریانس شاخصهاای آشاکار خاود را تبياين کناد؛ بناابراین مایتاوان گفات
که مدل استفادهشده در این پژوهش از کيفيت مناسب برخوردار بوده است.
باارای بررساای باارازش ماادل ساااختاری بااا روش پاای ال اس در ایاان پااژوهش از

1 Fornell & Larcker

ضرایب

R Squares

یا  R2استفاده مایشاود R2.معيااری اسات کاه بارای متصاو کاردن

بخااش اناادازهگيااری و بخااش ساااختاری ماادلسااازی معااادالت ساااختاری بااه کااار
ماایرود؛ و نشااان از تااتثيری دارد کااه ی ا

متیياار مسااتقو (باارونزا) باار ی ا

متیياار

ی

مادل بايش تار باشاد ،نشاان از بارازش بهتار مادل اسات .ضاریب تعياين یاا

معياری است که مقدار آن باين صافرتا یا

R2

اسات؛ کاه مقاادیر بازرگتار مطلاوبتار

اسات .کاوهن )1311( 1ساه مقادار  4/11 ،4/40و  4/91را باهعناوان مقادار ماالک
باارای مقااادیر ضااعيف ،متوسااط و قااوی  R2بيااان کاارده اساات .مقاادار  R2کااه
نشاندهنده توانایی مادل در توصايف ساازههاسات .بارای هار ساه متیيار بايشتار از
 4/91اساات؛ کااه درنهایاات ایاان نتااایژ نشاااندهنااده آن اساات کااه ماادل ارائااهشااده از
برازش مناسب و قوی برخوردار است.
پس از بررسی برازش بخش اندازهگيری و بخش ساختاری مدل ،برازش مادل کلای
از طریق معيار  GOFکه شاخصی برای بررسی برازش مدل جهت پايشبينای متیيرهاای
درونزا است ،استفاده میشود؛ که مقدار آن بين صفرتا ی
به ی

قرار دارد؛ و مقادیر نزدیا

نشانگر کيفيت مناسب مدل هستند؛ و توانایی پيشبينی کلی مدل را موردبررسای

قرار میدهد؛ و مدل آزمون شده پيشبينی متیيرهای مکنون درونزا را دارد .این معيار از
طریق رابطه زیر محاسبه میشود:
بهطوریکه  Communalitiesنشانه ميانگين مقادیر اشتراکی هر سازه هسات و  R2نياز
مقدار ميانگين مقادیر  R Squaresسازههای درونزای مدل است .بر اساس جدول شاماره
 0مقادیر ضریب تعيين ( )R2بهدستآمده متیيرها به ترتيب برابر  4/010و  4/011اسات
که ميانگين این ضرایب برابر  4/014است .هم شنين مقادیر اشتراکات (ميانگين واریانس
1 Cohen
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وابسااته (درونزا) ماایگااذارد .هاار شااه مقااادیر  R2مربااوط بااه سااازههااای درونزای
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استخراجشاده) متیيرهاا باه ترتياب برابار  4/010 ،4/113و  4/111اسات کاه مياانگين
اشتراکات این سه متیير برابر  4/011میشود؛ بنابراین مقدار  GOFمدل عباارت اسات
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از:
= 0/555

وتزیز و همکاران )0443( 1سه مقدار  4/01 ،4/41و  4/90را بهعنوان مقادیر ضعيف،
متوسط و قوی برای نيکویی برازش معرفی کردهاند .با توجه باه ایانکاه مقادار GOF
برابر  4/111بهدست آمد و این مقدار بيشتر از  4/90است ،نشان از برازش قاوی مادل
کلی پژوهش دارد؛ بنابراین میتوان گفت برازش مدل کلی پژوهش بسيار مناسب است.

 .5بحث و نتیجهگیری
نتایژ حاصو از یافتاه هاای ایان پاژوهش نشاان داد کاه باين حمایات تحصايلی و
سازگاری دانش آموزان با مدرسه با فرسودگی تحصيلی داناشآماوزان رابطاه معنااداری
وجود دارد و متیير سازگاری دانشآموزان با مدرسه اثر ميانجی در رابطاه باين حمایات
تحصيلی و فرسودگی تحصيلی را دارد .همشنين شاخصهای برازندگی مدل حااکی از
آن است که مدل ارائهشده از برازش مناسبی برخوردار است .بررسای پيشاينه پاژوهش
نشان میدهد نتایژ بهدستآمده از پژوهش حاضار باا یافتاههاای پاژوهشهاای دیگار
محققان همسان است .نتيجه بررسی صدوقی و همکاران ( )1931که نشان میدهاد باين
حمایت تحصيلی با مؤیفههای فرسودگی تحصيلی شامو بیعالقگی تحصيلی ،خساتگی
هيجانی و ناکارآمدی رابطه منفی و معناداری وجود دارد .هامشناين حمایات تحصايلی
می تواند فرسودگی تحصيلی را پيشبينی کند .پژوهش حاتميان و همکاران ( )1931کاه
نشان میدهد بين حمایت اجتماعی با فرسودگی تحصيلی رابطه منفی و معناداری وجود

1 Wetzels et al

دارد .پژوهش مرادیزاده و همکاران ( )1931که نشان میدهد بين جو حاکم بر مدرساه
و فرسودگی تحصيلی رابطه منفی و معناداری وجاود دارد و باين حمایات اجتمااعی و
فرسودگی تحصيلی رابطاه منفای معنااداری وجاود دارد .پاژوهش بهمنای و همکااران
دارد و فرسودگی تحصيلی توسط حمایت اجتماعی در ابعاد خانواده ،دوستان و دیگاران
قابو پيش بينی است .پژوهش نوشادی و همکااران ( )1930کاه نشاان مای دهاد رابطاه
ساختار کالس با سازگاری با دانشگاه و فرساودگی تحصايلی ازیحااظ آمااری معناادار
است .همشنين ،فرسودگی تحصيلی در رابطاه باين بعضای از ابعااد سااختار کاالس و
سازگاری با دانشگاه ،نقش واسطهای ایفا میکند .نتایژ پژوهش عزیزیناژاد ( )1931کاه
نشان می دهد بين حمایت اجتماعی و سازگاری همبستگی مثبت و معنادار وجاود دارد.
پژوهش تمنائیفر و همکاران ( )1930کاه نشاان مایدهاد مياان حمایات اجتمااعی باا
سازگاری دانشآموزان رابطه معناداری وجود دارد .پژوهش توماس و همکااران ()0404
که نشان می دهد بين حمایت اجتماعی و سازگاری با مدرسه رابطاه قاوی وجاود دارد.
پژوهش گونگور ( )0413که نشان می دهد بين حمایت اجتماعی و فرسودگی تحصايلی
رابطه منفی وجود دارد .پژوهش زی و همکاران ( )0413که نشان میدهد بين سازگاری
تحصيلی با فرسودگی تحصايلی رابطاه منفای و معنااداری وجاود داد .باين ساازگاری
تحصيلی و درگيری در یادگيری و عملکرد تحصيلی رابطاه مثبات و معنااداری وجاود
دارد .پژوهش کریمای و همکااران ( )0410کاه نشاان مایدهاد حمایات اجتمااعی در
دانشجویان با فرسودگی تحصيلی کم نسبت به فرسودگی تحصيلی بااال ،زیااد اسات باا
نتایژ این پژوهش همسو است؛ بنابراین میتوان شنين نتيجاهگياری کارد کاه یکای از
کارکردهای مهم سازمان آموزشوپرورش ایجاد زمينه مطلوب جهت رشاد و شاکوفایی
همهجانبه استعدادهای دانشآموزان بهمنظور تربيت افرادی سایم ،کارآمد و متعهد بارای
ایفای نقش مناسب آنان در زندگی فردی و اجتماعی در آینده است .در راساتای تحقاق
این کارکرد ،دانشآموزان بهعنوان یکی از مهمترین رکن اساسی نظام آماوزشوپارورش
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( )1930که نشان می دهد ابعاد حمایت اجتماعی با فرسودگی تحصيلی رابطاه معکاوس

027

کشور محسوب میشوند؛ یذا توجه به آموزش ،تربيت و موفقيت تحصيلی ایان قشار از
افراد جامعه ،اهميت دستيابی به این کارکرد توسط سازمان آموزشوپارورش را در قباال
دانشآموزان بيشازپيش مهم و ضروری جلوه میدهد .دانشآماوزان در دوران تحصايو
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 022در مدرسه با عوامو گوناگونی مواجه میشوند که بعضی از این عوامو باعاث تضاعيف

پيشرفت تحصيلی آنان میگردد .ازجمله عواملی که به شکو منفی بر عملکرد تحصايلی
دانشآموزان تتثيرگذار بوده ،فرسودگی تحصيلی اسات کاه باه شاکو رفتارهاایی مانناد
خستگی ذهنی ،عدم انجام تکایيف درسی ،عدم مشارکت در فعایيتهاای محویاه ،عادم
حضور بهموق در کالس ،عدم توجه به صحبتهای معلم ،بیاحترامی نسبت به معلام و
همکالسیها ،بیعالقگی و نداشتن انگيزه الزم برای ادامه تحصيو در دانشآموزان نشان
داده میشود که درنهایت افت تحصيلی آنان را به دنبال خواهد داشت؛ بنابراین یکای از
بهترین و مؤثرترین روشها جهت از بين بردن اینگونه رفتارها و عکسایعموهای منفی
در دانش آموزان ،حمایات تحصايلی اسات کاه مایتواناد از جاناب خاانواده ،معلام و
همکالسیها باشد که هرکدام بهنوبه خود نقش مؤثر و بازدارنادهای در پيشاگيری و یاا
کاهش فرسودگی تحصيلی و همشنين افزایش ميزان اثربخشی یادگيری در دانشآماوزان
ایفا میکنند؛ این حمایت بهصورت حمایت عاطفی ،تاوأم کاردن تشاویق جهات انتقاال
ارزشها و انتظارات به دانشآموز ،ارائه راهنماییها و پيشنهادهای الزم ،ایجااد و تاتمين
محيط امن و مطلوب برای انجام تکایيف و فعایياتهاای درسای و هامشناين برقاراری
تعامالت دوسویه بين خانواده ،معلم و همکالسیها با دانشآماوز اسات کاه مایتواناد
موجب شوق ،عالقاهمنادی ،رضاایت از تحصايو و متعاقاب آن موفقيات تحصايلی و
سازگاری دانش آموزان با مدرسه گردد .از ساویی دیگار انتظاار مایرود کاه ساازگاری
دانش آموزان باا مدرساه کاه دارای اثار مياانجی در رابطاه مياان حمایات تحصايلی باا
فرسودگی تحصيلی است به این معناست کاه بخشای از حمایات تحصايلی در کااهش
فرسودگی تحصيلی دانش آموزان از طریق نقش آن در افزایش سازگاری دانشآموزان باا
مدرسه حاصو میشود درواق حمایت معلم و همکالسیها از یکدیگر موجب برطارف

شدن نيازها و خواستههای عاطفی میگردد که ایجاد هماهنگی و تعادل بين مناف فاردی
و گروهی دانشآموزان در مدرسه را به دنبال دارد .دانشآموز با تیيير دادن نگارشهاا و
باورهای خود و وفق دادن خود با فشاارهای بيرونای و درونای محايط مدرساه تاالش
محيط مدرساه ساازگار کناد تاا از ایان طریاق زميناه حضاور مساتمر و ماداوم او در
کالس های درسی فراهم گردد؛ این امر ایجاد احساسات خوش بينانه و اشتياق به محايط
مدرسه ،انجام وظایف محویه و درنهایت افزایش احساس کارآمدی بهعنوان ی

فراگيار

را در دانشآموز تقویت میکند که متعاقب آن موجاب کااهش فرساودگی تحصايلی در
دانشآموز میشود.

پیشنهادهای کاربردی
مدیران آموزشوپرورش موضوع فرسودگی تحصيلی دانشآماوزان را باهطورجادی
موردتوجه قرار دهند و جهت کاهش و از بين بردن رفتارهایی که باعث خستگی ذهنی،
بیعالقگی و ناکارآمدی تحصيلی در دانشآموزان میشوند ،برنامهریزیهای مناسابی را
در قایب برگزاری کارگاههای منظم آموزشی برای خانوادهها ،معلماان و داناشآماوزان
تدارک ببينند.
حمایت تحصيلی یکای از بهتارین و ماؤثرترین روشهاا در راساتای از باين باردن
رفتارها و عکسایعموهای منفی در دانشآموزان اسات؛ یاذا توصايه مایشاود مادیران
مدارس از حمایت های خانواده ،معلمان و همکالسیها بهعناوان یا

عاماو بازدارناده

قوی و مؤثر در کاهش فرسودگی تحصيلی دانشآموزان استفاده کنند.
با توجه به نقش ماؤثر ساازگاری داناش آماوزان باا مدرساه در کااهش فرساودگی
تحصيلی ،پيشنهاد میشود طراحی ،تدوین و اجرای برناماههاای آموزشای و تربيتای در
مدارس در راستای افزایش تقویت سازگاری دانشآموزان با مدرسه و بهباود شاادابی و
رضایت تحصيلی دانشآموزان حرکت کند تا بساتری صاحيح و مناساب بارای زنادگی
تحصيلی دانشآموزان فراهم شود.

رابطه بین حمایت تحصیلی و فرسودگی تحصیلی با نقش میانجی سازگاری دانشآموزان با مدرسه

میکند خود را با شرایط ،محيط ،انتظارات ،درخواستها و ساختار اجتمااعی حااکم بار
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محدودیتهای پژوهش
پژوهش حاضر دارای محدودیت هایی در زمان انجام تحقيق (مقطعی بودن) و روش
تحقيق (کمی) ابزار گردآوری اطالعات (پرسشنامه) بوده است .هم شنين به دیيو حجام
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 032پایين نمونه و محدود شدن جامعه موردمطایعه به دانشآموزان مقط متوساطه دوم شاهر
بهشهر ،تعميم نتایژ آن به دانش آموزان سایر مقاط تحصايلی بایاد باا رعایات احتيااط
انجام گيرد؛ بنابراین پيشنهاد میشود در پژوهشهای آتی ،مشابه این پاژوهش باا حجام
نمونه بزرگتر و در مقط متوسطه اول و ابتدایی و همشنين سایر مؤسساات آموزشای،
با استفاده از روش تحقيق دیگر و به کم

سایر ابزارهاای گاردآوری دادههاا ،انجاام و

نتایژ آن با یافتههای این پژوهش مقایسه شود.
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