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نقش واسطهای کیفیت زندگی کاری دبیران در ارتباط بین تنیدگی تحصیلی ادراک
شده با فرسودگی تحصیلی دانشآموزان دورة متوسطة دوم شهر نورآباد
آرزو خورشیدی  ، 1ضرغام
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 1دانشجوی کارشناسی ارشد ،واحد نورآباد ممسنی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ممسنی ،ایران( نویسنده مسئول)

 2استادیار گروه علوم تربیتی ،واحد نورآباد ممسنی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ممسنی ،ایران

چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر ،بررسی نقش واسطهای کیفیت زندگی کاری دبیران در ارتباط بین تنیدگی تحصیلی ادراک شده با
فرسودگی تحصیلی دانشآموزان دورة متوسطة دوم شهر نورآباد بود .روش تحقیق ،توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعهی
آماری پژوهش ،شامل کلیة دانشآموزان دورة متوسطة دوم شهر نورآباد به تعداد  3246نفر بود که با استفاده از روش
نمونهگیری تصادفی طبقهای و براساس جدول کرسچی و مورگان 341 ،نفر از آنها به عنوان نمونهی آماری انتخاب شدند .ابزار
تحقیق شامل پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون ( ،)1973پرسشنامهی تنیدگی تحصیلی آنگ و هوان ( ،)2006و
پرسشنامهی فرسودگی تحصیلی شائوفلی و همکاران ( ،)2002بود که روایی آنها از طریق نظرسنجی و پایایی نیز از طریق
آزمون کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت .برای تجزیهو تحلیل دادهها از آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون ،رگرسیون چندگانه
و تحلیل مسیر با استفاده از نرمافزارهای  AMOSو  SPSSاستفاده گردید .نتایج بدست آمده از آزمون همبستگی پیرسون
نشان داد که در سطح معناداری  ،0/05بین ابعاد کیفیت زندگی کاری معلمان با فرسودگی تحصیلی ارتباط منفی و معنادار و
بین ابعاد تنیدگی تحصیلی ادراک شده با فرسودگی تحصیلی ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد .طبق یافتههای تحلیل
رگرسیون ،کیفیت زندگی کاری معلمان و تنیدگی تحصیلی دانشآموزان از قدرت پیشبینی فرسودگی تحصیلی برخوردار
بودند .نتایج حاصله از فرضیة اصلی پژوهش نیز نشان داد که کیفیت زندگی کاری معلمان ،در رابطة بین تنیدگی تحصیلی و
فرسودگی تحصیلی دانشآموزان نقش واسطهای دارد.
واژههای کلیدی :کیفیت زندگی کاری ،تنیدگی تحصیلی ادراک شده ،فرسودگی تحصیلی ،دانشآموزان

1

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال سوم ،شماره  ،31دی 1399

مقدمه
فراگیران در محیطهای آموزشی در دستیابی به اهداف آموزشی با چالشهای متعددی مواجه هستند که در صورت منفی
انگاشتن آنها آثار نامناسبی بر نگرش و عملکرد تحصیلی خواهد داشت [ .]1یکی از آثار منفی انگاشتن چالشها ،غلبة احساس
فرسودگی تحصیلی1بر دانش آموزان است که نتیجة ناهمخوانی میان منابع آموزشی و انتظارات خود و دیگران برای موفقیت
تحصیلی است [ .]34فرسودگی تحصیلی در محیط مدرسه و جامعة دانشآموزی ،به داشتن حس بدبینانه و حس بیعالقگی
نسبت به تکالیف محوله (فردیت زدایی) ،احساس خستگی مفرط به دلیل تقاضاها و الزامات تحصیلی (خستگی هیجانی) و در
نهایت احساس عدم شایستگی (ناکارآمدی) به عنوان یک فراگیر اشاره دارد .بنابراین ،سه مؤلفة خستگی هیجانی(2تحصیلی)،
بدبینی 3و فقدان کارآیی 4را شامل میشود [ .]36علی رغم مطالعات صورت گرفته در زمینة فرسودگی تحصیلی ،مطالعة این
پدیده در بین دانش آموزان ایرانی مقوله ای نوپاست و شواهد موجود حاکی از مواجه شدن روزافزون فراگیران با فرسودگی
تحصیلی است و این مسأله ضرورت شناسایی عوامل مؤثر بر آن را دوچندان میکند [ .]9فرسودگی تحصیلی ،هنگامی اتفاق
میافتد که فراگیر برای یک دورة زمانی طوالنی استرس را تجربه کند [ .]17به عبارت دیگر ،در واقع فرسودگی ،حالتی از
خستگی ذهنی و هیجانی است که حاصل سندرم استرس مزمن بوده و از فشار باالی نقش و محدودیت زمانی و فقدان منابع
الزم برای انجام دادن وظایف و تکالیف محوله ناشی میگردد [ .]37بنابراین ،تنیدگی و استرس ،یکی از جنبههای طبیعی و
اجتناب ناپذیر زندگی انسان معاصر است که آن را به عنوان پاسخ فیزیولوژیک انسان به محرکهای محیطی تهدید کننده
تعریف کردهاند و یکی از این تنیدگیها ،تنیدگی تحصیلی 5است [ .]31تنیدگی تحصیلی ،که از عوامل مرتبط با پیشرفت
تحصیلی می باشد ،بیانگر ادراک فرد از ناهماهنگی بین مطالبات تحصیلی و منابع درون فردی است [ ]28و بطور کلی دارای دو
زیرمقیاس انتظارهای والدین /معلمان6و انتظارات از خود7میباشد [ ،]15که در این ارتباط اگرچه رسیدن به عملکرد تحصیلی
مطلوب برای اکثر دانشآموزان خوشایند و لذتبخش است ،اما به هرحال دانشآموزانی نیز هستند که با قرار گرفتن در
موقعیتهای جدید و رسیدن به موفقیت دچار استرس می شوند که یکی از عوامل تأثیرگذار بر این امر ،همان افزایش انتظارات
دیگران (معلمان و والدین) میباشد که منجر به عدم پذیرش تکالیف تحصیلی جدید از سوی دانشآموز میگردد [.]33
تنیدگی تحصیلی ،بر سالمت روانی -جسمانی دانشآموزان و توانایی آنها برای انجام مؤثر تکالیف درسی اثر میگذارد
و سطوح باالی آن منجر به نتایج روانشناختی ،هیجانی و جسمانی منفی مثل افسردگی ،اضطراب و خشونت فیزیکی [،]21
سردرد ،دلدرد و احساس ترس [ ]29و خواب آلودگی ،ضعف نظام ایمنی و بیماری و نهایت ًا منجر به افت تحصیلی میشود
[ .]7در این راستا ،تعداد قابل مالحظه ای از محققان به قلمرو مطالعاتی تجارب تحصیلی تنیدگیزا ،با اتخاذ رویکردی فرایندی
به مطالعة عوامل تنیدگیزا در بافتهای تحصیلی ،پرداختهاند [ .]5عوامل استرسزای تحصیلی شامل ناکامیها ،تعارضها،
فشارها ،تغییرات و واکنشها نسبت به این عوامل شامل واکنش های فیزیولوژیک ،هیجانی ،شناختی و رفتاری است [ ،]8که در
بافت آموزشی اغلب کشورها و مخصوصاً کشورهای آسیایی زیاد اتفاق میافتد و با تغییر جوامع و حرکت به سمت رقابتی شدن،
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شدت بیشتری پیدا کرده است .اگر چه ،استرس رقابت ،محرکی مثبت برای پیشرفت فراگیران است اما اگر این استرس شدت
یابد و یا ادامه پیدا کند ،میتواند سالمت روانی و بهزیستی افراد را تحت تأثیر قرار دهد و منجر به فرسودگی تحصیلی در آنان
گردد [.]21
از سوی دیگر ،توجه به عامل انسانی در سازمان و بهبود منابع انسانی گزینهای است که به تازگی در علم مدیریت
منابع انسانی مورد توجه قرار گرفته است و نقش عمدهای در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ایفا میکند [ .]2بنابراین ،در طی
سالهای اخیر ،برنامههای کیفیت زندگی کارى 8،نقش اساسی و مهمی در افزایش بهرهوری نیروی انسانی و در نتیجه کارایی و
اثربخشی سازمانها و شرکتهای بزرگ برعهده داشته است .در این راستا ،بحث کیفیت زندگی کاری معلمان جهت انجام
وظایف آموزشی و پرورشی حائز اهمیت است [ .]13نیروهای کار حرفهای مانند معلمان ،معموالً در مؤسسات آموزشی ،زمان
بسیاری را در تعامل با دانشآموزان میگذرانند و نقش بزرگی در یادگیری ،بالندگی و سالمت روانی دانشآموزان و افزایش
بازدهی مؤسسات آموزشی ایفا میکنند [ .]26بنابراین ،کیفیت زندگی کاری معلمان ،به عنوان شاخصی مؤثر در آموزش و
پرورش ،توجه مجریان و پژوهشگران تعلیم و تربیت را به خود جلب کرده است [ .]41کیفیت زندگی کاری ،مفهومی چندبعدی
است که نه تنها شامل عوامل مربوط به شغل مثل رضایت شغلی ،رضایت از پرداخت و روابط با همکاران است .بلکه عوملی
کلیتر مثل رضایت از زندگی ،بهزیستی و احساسات عمومیتر را نیز در بر میگیرد [ .]19برنامة کیفیت زندگی کاری ،شامل
هرگونه بهبود در فرهنگ سازمانی است که حامی رشد و تعالی کارکنان در سازمان باشد [ ]20و در واقع نگرشی است که
می کوشد تا کیفیت زندگی افراد را بهبود بخشد و برای نخستین بار به صورت مستقل در سال 1970مطرح شد [ ]14و
مجموعه ای از شرایط واقعی کار در یک سازمان؛ مانند حقوق و مزایا ،امکانات رفاهی ،مالحظات بهداشت و ایمنی ،مشارکت در
تصمیمگیری ،روش مدیریت و تنوع غنی بودن مشاغل میباشد [ ،]16که باعث بهبود کیفیت زندگی مدرسهای در دانشآموزان
میگردد و کاهش سطوح کیفیت زندگی دانشآموزان نیز با افزایش شدت استرس و فرسودگی تحصیلی در دانشآموزان همراه
است [ .]9در واقع ،کیفیت زندگی کاری معلمان ،نیز از جمله عوامل بسیار مهمی است که باعث افزایش رضایت شغلی ،ارتقاء
یادگیری و میزان بالندگی کارکنان [ ،]12افزایش مشارکت در تصمیمگیری ،تعامالت مکرر و تحریک کننده حرفه ای در میان
همکاران ،افزایش کارآیی [ ، ]27افزایش تعهد سازمانی و افزایش انگیزش شغلی [ ،]23افزایش بهرهوری کارکنان ،کاهش
استرس شغلی و کاهش فرسودگی شغلی (خاقانیزاده و همکاران )1387 ،از یکسو و کاهش استرس تحصیلی (هانگ و
همکاران ،)2010 ،کاهش فرسودگی تحصیلی و بهبود عملکرد تحصیلی دانشآموزان [ ]30از سوی دیگر میشود.
با توجه به پیامدهای ناشی از تنیدگی تحصیلی و فرسودگی تحصیلی در بین فراگیران ،و با در نظر گرفتن این مطلب
که دوران تحصیل ،دوران پرچالش و پراسترسی گزارش شده است و مطالعات حاکی از تأثیر این دو متغیر بر عملکرد تحصیلی
دانش آموزان می باشد ،بنابراین ارزیابی تأثیر تنیدگی بر فرسودگی تحصیلی ضروری به نظر میرسد .اگرچه ،پژوهشهای پیشین
به بررسی رابطة تنیدگی تحصیلی با فرسودگی تحصیلی اشاره داشته اند ،اما یکی از نارسائیهای اصلی این مطالعات ،عدم توجه
به نقش میانجی کیفیت زندگی کاری معلمان در رابطة بین تنیدگی تحصیلی و فرسودگی تحصیلی دانشآموزان میباشد .به
این معنا ،که به نظر میرسد بخشی از اثرات تنیدگی تحصیلی ادراک شده در فرسودگی تحصیلی از طریق نقش کیفیت زندگی
کاری معلمان میباشد .در مجموع ،عوامل پیش بینی کنندة فرسودگی تحصیلی و میزان تأثیر آن در عملکرد تحصیلی فراگیران
از ضروریات حوزههای مهم تعلیم و تربیت و روانشناسی تربیتی است .ضمن آنکه به نظر میرسد در سطح آموزش و پرورش
شهرستان ممسنی ،بررسی نقش تنیدگی تحصیلی در فرسودگی تحصیلی از دیدة پژوهشگران پنهان مانده است؛ طبق آنچه که
در مجموعة مقاالت گزارش شده به چشم میخورد ،پژوهشهای معدودی به بررسی کیفیت زندگی کاری معلمان بر روی
فرسودگی تحصیلی دانشآموزان پرداختهاند .بنابراین ،پژوهش حاضر درصدد پاسخگوئی به این سؤال اساسی است که :آیا
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کیفیت زندگی کاری دبیران در رابطة بین تنیدگی تحصیلی ادراک شده با فرسودگی تحصیلی دانشآموزان دورة متوسطة دوم
شهر نورآباد در سال تحصیلی  1398 -99نقش واسطهای دارد؟
پیشینهی پژوهش
براساس ادبیات و پیشینهی نظری ،به نظر میرسد پیرامون موضوع پیش روی ،پژوهشهای در خور توجهی صورت
نگرفته است و آنچه مشاهده میشود ،به جنبهی خاصی از این موضوع (یعنی ارتباط تنیدگی تحصیلی ادراک شده با فرسودگی
تحصیلی) اختصاص دارد که در ذیل به تعدادی از آنها اشاره خواهیم کرد.
کیانفر و همکاران ،در پژوهشی بر روی کلیهی دانشجویان دختر و پسر به انجام رساندند ،نشان دادند که بین کمرویی
و تنیدگی تحصیلی ادراک شده با فرسودگی تحصیلی رابطة مثبت و معناداری برقرار است [ .]10چتین و اصالنی ،در پژوهش
خود ،نشان دادند که بین کمرویی و تنیدگی تحصیلی ادراک شده با فرسودگی تحصیلی رابطة مثبت و معنادار و بین
خودکارآمدی تحصیلی با فرسودگی تحصیلی رابطة منفی و معنادار وجود دارد [ .]3مرادیان نیز در پژوهشی ،نشان داد که
متغیرهای خودکارآمدی تحصیلی ،فرسودگی تحصیلی و درگیری رفتاری در رابطهی میان تنیدگی تحصیلی و پیشرفت
تحصیلی نقش میانجیگری ایفا میکنند [ .]11سرانچه و همکاران ،نشان دادند که تمام مسیرهای غیر مستقیم برونگرایی،
وظیفه شناسی ،باز بودن به تجربه و روانرنجور خویی از طریق تنیدگی تحصیلی ادراک شده روی فرسودگی تحصیلی معنیدار
بود [ .]6نتایج بدست آمده از پژوهش بهروزی و همکاران ،نیز نشان داد که استرس ادراک شده و کمالگرایی ناسازگارانه با
فرسودگی تحصیلی رابطة منفی و معناداری دارند و استرس ادراک شده ،بهترین پیشبینی کنندة فرسودگی تحصیلی
دانشجویان به شمار میرود [.]1
9
از بین پژوهشگران خارجی نیز ،سالمال-آرو ،در پژوهش خود ،به روند رو به رشد فرسودگی تحصیلی دانشآموزان در
مدارس ابتدایی و متوسطه اشاره کرده و بیان کرد که دو متغیر تنیدگی تحصیلی و درگیری تحصیلی با فرسودگی تحصیلی
ارتباط معنادار دارند که جهت رابطه ی بین تنیدگی تحصیلی و فرسودگی تحصیلی منفی بود اما جهت رابطة بین درگیری
تحصیلی و فرسودگی تحصیلی مثبت بود [ .]35کوپر10و همکاران ،نیز در پژوهشی ،دریافتند که فرسودگی تحصیلی منجر به
پیامدهای روانشناختی منفی مانند پریشانی های هیجانی و عاطفة منفی ،خشونت ،اضطراب ،افسردگی ،و خودکنترلی پایین در
دانشآموزان میشود .نتایج همچنین ،نشان داد که استرس تحصیلی میتواند یکی از عوامل ایجاد فرسودگی در دانشآموزان
باشد [ .]18نتایج پژوهش پارک و همکاران ،نشان داد که بین استرس تحصیلی با انگیزش و عملکرد تحصیلی دانشآموزان
ارتباط معناداری وجود دارد و استرس تحصیلی از عوامل افزایش فرسودگی تحصیلی در راستای اجتناب از انجام تکالیف
تحصیلی میباشد .آن ها همچنین ،بیان کردند که از عوامل ایجاد تنیدگی در فراگیران ،انتظارات باالی معلمان میباشد که از
کیفت زندگی کاری آنها نشأت می گیرد .بنابراین ،کیفیت زندگی کاری معلمان در ارتباط بین تنیدگی تحصیلی و فرسودگی
تحصیلی نقش میانجی دارد [ .]33بروس11،در پژوهش خود ،نتیجه گرفت که عوامل متعددی مانند نارسایی حمایت اجتماعی،
استرس بیش از اندازه و ویژگیهای شخصیتی افراد میتواند باعث فرسودگی تحصیلی شوند [ .]17واتسون و همکاران 12،

9

. Salmela-Aro

10

. Cooper

11

. Bruce

12

. Vatson, Deary, Thompson & Li
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اتزیون13،دوران14و همکاران ،و تاپیننتانر و همکاران15،نیز در پژوهشهای خود دریافتند که بین تنیدگی (استرس) تحصیلی
و فرسودگی تحصیلی یادگیرندگان رابطهی مثبت و معناداری وجود دارد [ ،22 ،24 ،40و ]38

هدف پژوهش
پژوهش حاضر ،به منظور تبیین نقش واسطهای کیفیت زندگی کاری دبیران در ارتباط بین تنیدگی تحصیلی ادراک
شده با فرسودگی تحصیلی دانشآموزان دورة متوسطة دوم شهر نورآباد صورت گرفته است.

روش شناسی پژوهش
الف) جامعهی آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی و از لحاظ نحوهی گردآوری داده ها جزء تحقیقات پیمایشی محسوب میشود
و از نوع همبستگی میباشد .جامعة آماری پژوهش ،کلیة دانشآموزان دورة متوسطة دوم شهر نورآباد در سال تحصیلی -99
1398را شامل میشود که تعداد آنان  3246نفر ( 1694دانشآموز پسر و  1552دانشآموز دختر) میباشد که براساس روش
نمونهگیری تصادفی طبقهای با انتساب متناسب و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 341 ،نفر از دانشآموزان به عنوان
نمونهی آماری انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند.
ب) ابزار سنجش
 پرسشنامة کیفیت زندگی کاریبرای سنجش متغیر کیفیت زندگی کاری از پرسشنامهی والتون ،]39[16استفاده شده است که دارای ابعاد  8گانة
پرداخت منصفانه و کافی ،محیط کار ایمن و بهداشتی ،تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم ،قانون گرایی در سازمان ،وابستگی
اجتماعی زندگی کاری ،فضای کلی زندگی ،یکپارچگی و انسجام اجتماعی ،و توسعة قابلیت های انسانی و شامل  32گویه
میباشد و به گونهای تفکیکی و با استفاده از مقیاس پنج گزینه ای لیکرت (خیلی زیاد تا خیلی کم) ،کیفیت زندگی کاری افراد
را مورد سنجش قرار میدهد.
 پرسشنامة تنیدگی تحصیلی ادراک شده17
برای سنجش متغیر تنیدگی تحصیلی ،از پرسشنامهی آنگ و هوان [ ،]15استفاده شده است که این پرسشنامه
شامل  2خرده مقیاس :انتظارهای والدین /معلمان و انتظارات از خود و دارای  9سؤال (گویه) میباشد .در این پرسشنامه ابتدا از
پاسخگویان خواسته شده است تا قبل از پاسخ به سواالت ،مقدار استرس ادراک شده خود را به طور دقیق بر اساس سه وضعیت
13

. Etzion

14

. Duran

15

. Toppinen- Tanner et. al

16

. Walton

17

. Ang & Huan
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باال ،متوسط و خفیف مشخص سازند .این پرسشنامه به گونهای تفکیکی و با استفاده از مقیاس  5درجهای لیکرت (تقریباً
همیشه تا هرگز) ،تنیدگی تحصیلی دانشآموزان را مورد سنجش قرار میدهد .در این پرسشنامه نمرات باالتر نشان میدهد که
فرد تنیدگی بیشتری را تجربه میکند .
 پرسشنامة فرسودگی تحصیلیبرای سنجش متغیر فرسودگی تحصیلی ،از نسخة اصالح شدة پرسشنامهی مسلش و جکسون18،که توسط شائوفلی و
همکاران ،]36[19انجام شده ،استفاده شده است .این پرسشنامه مشتمل بر  15سؤال و سه مؤلفهی خستگی هیجانی
(تحصیلی) ،بدبینی و فقدان کارآیی میباشد .برای امتیازبندی سؤاالت پرسشنامه از طیف  7درجه ای لیکرت (هرگز الی
همیشه) استفاده گردیده است و نکتهی مهمی که در این پرسشنامه میبایست لحاظ شود ،این است که برخی از عبارات که با
عالمت ستاره (*) مشخص شده اند ،به صورت معکوس نمرهگذاری میشوند.
ج) روایی و پایایی ابزار سنجش
اگرچه در پژوهش حاضر از پرسشنامههای استاندارد که قبالً روایی و پایایی آنها توسط سایر محققان مورد آزمون
قرار آزمون و تأیید قرار گرفته بود ،اما مجدداً از طریق نظرخواهی از صاحبنظران و کارشناسان حوزه های مدیریت ،روایی
صوری و محتوایی مورد تأیید قرار گرفت و پایایی نیز از طریق یک بررسی مقدماتی بین  50نفر از دانشآموزان و با استفاده از
آزمون کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت و برای پرسشنامههای کیفیت زندگی کاری ،تنیدگی تحصیلی و فرسودگی تحصیلی به
ترتیب مقادیر آلفای  0/78 ،0/83و  0/86بدست آمد و مشخص گردید که پرسشنامههای مورد استفاده از ضریب اعتبار قابل
قبولی برخوردار هستند.
د) روش تجزیه و تحلیل آماری
روش آماری در این پژوهش با توجه به فرضیههای پژوهش ،در بخش آمار توصیفی؛ شامل فراوانی ،میانگین و انحراف
معیار و در بخش آمار استنباطی نیز؛ شامل آزمون کلومگروف -اسمیرنف ،ضریب همبستگی پیرسون ،رگرسیون چندمتغیره و
تحلیل مسیر با استفاده از نرمافزارهای  AMOSو  SPSSنسخة  21میباشد.

یافتههای پژوهش
یافتههای پژوهش در دو بخش ارائه میشود :ابتدا طی جدولهای شمارهی  2 ،1و  3دادههای حاصله از آمار توصیفی
ارائه میشود و سپس دادههای مربوط به فرضیهها مورد بررسی قرار می گیرند.
 .1آمار توصیفی
براساس جدول و نمودار شمارة ( ،)1که مربوط به توزیع فراوانی جنسیت اعضای نمونه میباشد ،مشخص گردید که
 191نفر از افراد نمونهی مورد مطالعه ( )0%/56مربوط به دانشآموزان پسر و  150نفر ( )0%/44نیز مربوط به دانشآموزان
دختر میباشد.
18

. Maslach & Jackson

19

. Schaufeli & et.al
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جدول ( :)1توزیع فراوانی مربوط به متغیر جنسیت
جنسیت

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تراکمی

دانشآموزان پسر

191

0/56

0/56

0/56

دانشآموزان دختر

150

0/44

0/44

100

تعداد کل

341

100

100

نمودار ( :)1تحلیل توصیفی آزمودنیها برحسب متغیر جنسیت
براساس جدول و نمودار شمارهی ( ،)2که مربوط به توزیع فراوانی رشتة تحصیلی دانشآموزان عضو نمونه میباشد،
مشخص گردید که  128نفر از افراد نمونهی مورد مطالعه ( )0%/37مربوط به دانشآموزان دارای رشتة تحصیلی علوم تجربی
میباشد که بیشترین درصد را به خود اختصاص دادهاند و  120نفر ( )0%/35نیز مربوط به دانشآموزان دارای رشتة تحصیلی
ریاضی -فیزیک میباشد که در اولویت بعدی قرار گرفت.
جدول ( :)2توزیع فراوانی مربوط به متغیر جمعیتشناختی رشتة تحصیلی دانشآموزان
رشتة تحصیلی

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تراکمی

علوم انسانی

85

24/93

24/93

24/93

علوم تجربی

128

37/53

37/53

62/46

ریاضی -فیزیک

120

35/19

35/19

97/65

هنر

8

2/35

2/35

100

تعداد کل

341

100

100
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نمودار ( :)2تحلیل توصیفی آزمودنیها برحسب متغیر رشتة تحصیلی
براساس میانگین متغیرهای پژوهش ،که در جدول شمارة ( ،)3آمده است ،میتوان اذعان داشت که میزان کیفیت
زندگی کاری معلمان و همچنین میزان تنیدگی تحصیلی و فرسودگی تحصیلی دانشآموزان در سطح متوسط میباشند.
جدول ( :)3شاخصهای گرایش مرکزی و پراکندگی مربوط به متغیرهای پژوهش
تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

کمترین مقدار

بیشترین مقدار

کیفیت زندگی کاری

341

3/26

0/27

1

5

تنیدگی تحصیلی

341

3/40

0/47

1/77

5

فرسودگی تحصیلی

341

3/12

0/77

1/36

5

 .2آمار استنباطی
آزمون نرمال بودن متغیرهایش پژوهش
در بخش آمار استنباطی ،ابتدا قبل از آزمون فرضیهها و برای بررسی نرمال بودن توزیع دادهها از آزمون کلوموگروف-
اسمیرنف استفاده گردید که نتایج حاصله از این آزمون در جدول شمارهی ( ،)4ارائه گردیده است .نتایج نشان دادند که سطح
معناداری در کلیهی متغیرهای پژوهش بزرگتر از  0/05میباشد .بنابراین ،کلیهی دادهها دارای توزیع نرمال میباشند و
میتوان برای آزمون فرضیهها از آزمونهای پارامتریک استفاده نمود.
جدول ( :)4نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرنف برای برازندگی توزیع نرمال دادهها
متغیرها

تعداد

آمارهی کلوموگروف -اسمیرنف

سطح معناداری

نتیجهی آزمون

کیفیت زندگی کاری

341

0/115

0/107

دادهها نرمال است.

تنیدگی تحصیلی

341

0/170

0/176

دادهها نرمال است.

فرسودگی تحصیلی

341

0/132

0/169

دادهها نرمال است.
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فرضیهی فرعی شمارة  :1بین ابعاد کیفیت زندگی کاری دبیران با فرسودگی تحصیلی دانشآموزان دورة متوسطة
دوم شهر نورآباد ارتباط معناداری وجود دارد.
جدول ( :)5آزمون پیرسون برای بررسی ارتباط بین ابعاد کیفیت زندگی کاری با فرسودگی تحصیلی
()1
 -1پرداخت منصفانه و کافی

()2

() 4

() 3

() 6

()5

()8

() 7

()9

1

 -2محیط کار ایمن و بهداشتی

*0/489

 -3تأمین فرصت رشد و امنیت

*

 -4قانون گرایی در سازمان

*

 -5وابستگی اجتماعی زندگی کاری

*

 -6فضای کلی زندگی

*

 -7انسجام اجتماعی

*

 -8توسعه قابلیت های انسانی

*

 -9فرسودگی تحصیلی

*

0/592

0/475

*

0/469

*

0/564
0/551

0/543

*

0/421

0/503

*

0/496

*

0/521

-0/500

0/560

*

0/612

*

-0/524

1
*

0/477

*

0/514

*

0/496

*

0/398

*

0/503

*

-0/562

*

0/566

*

0/612

*

0/517

*

0/542

*

-0/591

1
*

0/475

*

1
*

0/527

*

0/588

*

0/634

*

-0/495

*

0/592

-0/467

1
*
*

1

0/577

-0/517

*

-0/558

* همبستگی در سطح کمتر از  0.05معنادار است.
برای بررسی این فرضیه از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد (جدول شمارة  ،)5و دادههای حاصله نشان
داد که در سطح اطمینان  95درصد ،بین ابعاد کیفیت زندگی کاری دبیران با فرسودگی تحصیلی دانشآموزان دورة متوسطة
دوم شهر نورآباد ارتباط معناداری وجود دارد (تأیید فرضیة .)H1
فرضیهی فرعی شمارة  :2بین ابعاد تنیدگی تحصیلی ادراک شده با فرسودگی تحصیلی دانشآموزان دورة متوسطة
دوم شهر نورآباد ارتباط معناداری وجود دارد.
جدول ( :)6آزمون پیرسون برای بررسی ارتباط بین ابعاد تنیدگی تحصیلی با فرسودگی تحصیلی
انتظارهای والدین /معلمان

انتظارات از خود

انتظارهای والدین /معلمان

1

انتظارات از خود

*0/540

1

فرسودگی تحصیلی

*0/591

*0/582

فرسودگی تحصیلی

1

* همبستگی در سطح کمتر از  0.05معنادار است.

برای بررسی فرضیة فرعی دوم نیز از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد (جدول شمارة  ،)6و
دادههای حاصله نشان داد که در سطح اطمینان  95درصد ،بین ابعاد تنیدگی تحصیلی ادراک شده با فرسودگی
تحصیلی دانشآموزان دورة متوسطة دوم شهر نورآباد ارتباط معناداری وجود دارد (تأیید فرضیة .)H1
فرضیهی فرعی شمارة  :3تنیدگی تحصیلی ادراک شده از قدرت پیشبینی فرسودگی تحصیلی
دانشآموزان دورة متوسطة دوم شهر نورآباد برخوردار میباشد.
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جدول شمارهی ( :)7تحلیلرگرسیون قدرت پیشبینی فرسودگی تحصیلی از طریق تنیدگی تحصیلی
F

P

R

R2

T

خستگی هیجانی

12/36

0/000

0/59

0/35

0/741

0/000 0/296

بدبینی

29/16

0/000

0/62

0/38

0/887

0/000 0/317

فقدان کارآیی

22/56

0/000

0/57

0/32

0/486

0/000 0/257

مالک

پیش بین
تنیدگی
تحصیلی

Β

P

جهت آزمون این فرضیه ،و برای نشان دادن قدرت پیشبینی فرسودگی تحصیلی دانشآموزان از طریق تنیدگی
تحصیلی از تحلیل رگرسیون چندمتغیره استفاده شد که نتایج آن در جدول شمارة ( )7ارائه شده است .براساس نتایج حاصله،
میتوان گفت که در سطح معناداری  ،0/05تنیدگی تحصیلی ادراک شده از قدرت پیشبینی معناداری برای فرسودگی
تحصیلی دانشآموزان برخوردار میباشد (تأیید فرضیة .)H1
فرضیهی فرعی شمارة  :4کیفیت زندگی کاری دبیران ،با کنترل تنیدگی تحصیلی ادراک شده ،از قدرت پیشبینی
فرسودگی تحصیلی دانشآموزان دورة متوسطة دوم شهر نورآباد برخوردار میباشد.
جدول ( :)8تحلیلرگرسیون کیفیت زندگی کاری و فرسودگی تحصیلی با کنترل تنیدگی تحصیلی
پیش بین

مالک

F

P

R

R2

T

تنیدگی تحصیلی

-11/20

Β

P
0/000

پرداخت منصفانه و کافی

-3/28

-/335

0/001

محیط کار ایمن و بهداشتی

-1/31

-/212

0/001

-1/61

-/694

0/000

-4/02

-/126

0/000

-/696

-/473

0/000

فضای کلی زندگی

-2/14

-/152

0/000

یکپارچگی و انسجام اجتماعی

-6/36

-/312

0/001

توسعة قابلیتهای انسانی

-3/78

-/012

0/09

تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم

فرسودگی

قانون گرایی در سازمان

تحصیلی

وابستگی اجتماعی زندگی کاری

-0/64 0/000 14/64

0/41

جهت آزمون این فرضیه ،و برای نشان دادن قدرت پیشبینی فرسودگی تحصیلی از طریق تنیدگی تحصیلی از تحلیل
رگرسیون چندمتغیره استفاده شد که نتایج آن در جدول شمارة ( )8آمده است .براساس نتایج حاصله ،میتوان گفت که در
سطح معناداری  ،0/05کیفیت زندگی کاری دبیران ،با کنترل تنیدگی تحصیلی ،از قدرت پیشبینی معناداری برای فرسودگی
تحصیلی دانشآموزان برخوردار میباشد (تأیید فرضیة .)H1
فرضیة اصلی پژوهش :کیفیت زندگی کاری دبیران ،در رابطة بین تنیدگی تحصیلی ادراک شده با فرسودگی
تحصیلی دانشآموزان دورة متوسطة دوم شهر نورآباد در سال تحصیلی  1398-99نقش واسطهای دارد.
نتایج حاصل از ضرایب همبستگی بدست آمده برای متغیرهای پژوهش ،نشان دادند که انگارهی مفروض روابط میان
متغیرها به مقدار زیادی مطابق با مسیرهای مورد انتظار میباشند و این تحلیلهای همبستگی ،بینشی در ارتباط با روابط
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دومتغیری بین متغیرهای پژوهش را فراهم آوردهاند .بنابراین ،در گام دوم ،جهت آزمودن همزمان انگارهی روابط مفروض در
پژوهش حاضر به تحلیل مسیر مدل مفهومی پژوهش ،از طریق روش مدلسازی معادالت ساختاری20با استفاده از نرمافزار
 Amossپرداخته شد .برای پاسخگوئی به این فرضیه و به منظور بررسی برازندگی مدل ،از شاخصهای برازندگی موجود در
جدول شمارهی ( )9استفاده گردید و شاخصهای برازندگی به دست آمده نشان دادند که مدل مفهومی طراحی شده برازش
مطلوبی دارد.

جدول ( :)9برازش الگوی پیشنهادی و نهایی با داده ها براساس شاخصهای برازندگی
شاخص برازندگی

CMIN

df

CMIN /df

الگوی پیشنهادی

2/396

1

2/396

p

GFI

0/975 0/142

AGFI
0/962

IFI

TLI

CFI

RMSEA NFI

0/948 0/952 0/986 0/949

0/065

در گام بعد ،آزمون تحلیل مسیر21اجرا شد .مدل ساختاری ارائه شده در نمودار شمارهی ( ،)3روابط
ساختاری بین متغیرهای کیفیت زندگی کاری ،تنیدگی تحصیلی و فرسودگی تحصیلی را نشان میدهد.

نمودار ( :)3مدل روابط ساختاری بین کیفیت زندگی کاری ،تنیدگی تحصیلی و فرسودگی تحصیلی

20

). Structural Equation Modeling (SEM

21

. path analysis
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با توجه به شاخصهای گزارش شده و مدل فوقالذکر ،نقش واسطهای کیفیت زندگی کاری در رابطهی بین تنیدگی
تحصیلی ادراک شده و فرسودگی تحصیلی مورد تأیید قرار گرفت (تأیید فرضیة  )H1و مشخص شد که تأثیر کلی تنیدگی
تحصیلی ادراک شده بر فرسودگی تحصیلی دانشآموزان برابر با  0/514میباشد که  0/469آن به صورت مستقیم و  0/045آن
به صورت غیرمستقیم و از طرف متغیر کیفیت زندگی کاری معلمان میباشد .طبق نتایج حاصله ،تنیدگی تحصیلی ادراک شده
تحصیلی در سطح معناداری  26 ،0/05درصد از واریانس فرسودگی تحصیلی دانشآموزان را پیشبینی میکند (جدول شمارهی
.)10
جدول ( :)10تأثیر تنیدگی تحصیلی بر فرسودگی تحصیلی
متغیر

تأثیر مستقیم

تأثیر غیرمستقیم

کل تأثیرات

سطح معناداری

واریانس تبیین شده

تنیدگی تحصیلی
فرسودگی تحصیلی

0/469

0/045

0/514

0/001

0/26

بحث و نتیجهگیری
مطالعة حاضر ،با هدف بررسی نقش واسطهای کیفیت زندگی کاری دبیران در ارتباط بین تنیدگی تحصیلی ادراک
شده با فرسودگی تحصیلی دانشآموزان دورة متوسطة دوم شهر نورآباد به انجام رسیده است .این پژوهش ،به دنبال تبیین
رابطة بین تنیدگی تحصیلی با فرسودگی تحصیلی دانشآموزان و همچنین ،بررسی میزان تبیین واریانس فرسودگی تحصیلی از
طریق متغیرهای مستقل و واسطهای پژوهش بود .به این معنی که چند درصد از فرسودگی تحصیلی دانشآموزان توسط
متغیرهای تنیدگی تحصیلی و کیفیت زندگی کاری برآورد میشود .در ادامه ،به تبیین نتایج به دست آمده پیرامون فرضیههای
پژوهش پرداخته میشود.
براساس تحلیل آزمون کولموگروف -اسمیرنف ،مشخص شد که کلیة متغیرهای مورد مطالعة پژوهش دارای توزیع
نرمال هستند و بنابراین ،میتوان برای آزمون فرضیههای پژوهش از آزمونهای پارامتریک استفاده نمود .در ادامه ،برای بررسی
فرضیه ی فرعی اول پژوهش ،از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد .دادههای حاصله از آزمون پیرسون نشان داد که،
در سطح اطمینان  95درصد ،بین ابعاد کیفیت زندگی کاری دبیران با فرسودگی تحصیلی دانشآموزان دورة متوسطة دوم شهر
نورآباد ارتباط منفی ،معکوس و معنادار وجود دارد .در تفسیر نتایج این فرضیه میتوان اذعان داشت که با هر واحد افزایش در
متغیرهای پرداخت منصفانه و کافی ،محیط کار ایمن و بهداشتی ،تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم ،قانون گرایی در سازمان،
وابستگی اجتماعی زندگی کاری ،فضای کلی زندگی ،یکپارچگی و انسجام اجتماعی و توسعه قابلیت های انسانی ،به همان
نسبت نیز از میزان فرسودگی تحصیلی دانشآموزان کاسته میشود و بالعکس .نتایج حاصله از پژوهش پارک و همکاران [،]33
با نتایج بدست آمده برای این فرضیه همسو بود.
دادههای حاصله از آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیة فرعی دوم ،نشان مداد که در سطح اطمینان 95
درصد ،بین ابعاد تنیدگی تحصیلی ادراک شده با فرسودگی تحصیلی دانشآموزان دورة متوسطة دوم شهر نورآباد ارتباط مثبت،
مستقیم و معنادار وجود دارد .در تفسیر نتایج این فرضیه می توان اذعان داشت که با هر واحد افزایش در متغیرهای انتظارات
والدین /معلمان و انتظارات از خود ،به همان نسبت نیز بر میزان فرسودگی تحصیلی دانشآموزان افزوده میشود و بالعکس .یک
 ،]2522این میباشد که شخص احساس نیاز برای کسب دانش میکند ،اما زمان
تبیین احتمالی براساس نظریة گادزال و بالوگلو [
22

. Gadzella & Baloglu
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کافی برای آن ندارد که این امر باعث تنیدگی تحصیلی میشود و این تنیدگی ،نخست توانایی تمرکز ،نظمدهی و قدرت انسجام
فکری دانشآموزان را پایین میآورد و سپس منجر به افزایش فرسودگی تحصیلی و درنتیجه کاهش پیشرفت تحصیلی میشود.
تبیین دیگر اینکه ،اگر دانشآموزان احساس کنند در فهم محتوی درسی ناتوان هستند و یا اینکه از حجم مطالب ،دشواری
مطالب و نحوة تدریس و ارزشیابی معلم رضایت نداشته باشند ،دچار تنیدگی تحصیلی میشوند و این تنیدگی باعث میشود
ابتدا دانشآموزان در تفکیک مطالب و برقراری ارتباط منطقی بین مفاهیم درسی دچار مشکل شوند ،سپس در یادگیری مسائل
درسی دچار مشکل شده و در نهایت افزایش فرسودگی تحصیلی را تجربه نمایند .نتایج به دست آمده از پژوهشهای کیانفر و
همکاران [ ،]10چتین و اصالنی [ ،]3سرانچه و همکاران [ ،]6سالمال-آرو [ ،]35کوپر و همکاران [ ،]18بروس [ ،]17و
تاپیننتانر و همکاران [ ،]38با نتایج حاصله از این پژوهش همسو بود .اما نتایج پژوهش بهروزی و همکاران [ ،]1با نتایج به
دست آمده از این فرضیه مغایرت داشت.
نتایج به دست آمده از تحلیل رگرسیون چندمتغیره برای فرضیة فرعی سوم پژوهش ،نشان داد که در سطح اطمینان
 95درصد ،تنیدگی تحصیلی از قدرت پیش بینی کنندگی خوبی برای فرسودگی تحصیلی برخوردار است .نتایج همچنین ،نشان
داد که از بین مؤلفههای فرسودگی تحصیلی ،تنیدگی تحصیلی دانشآموزان برای پیشبینی مؤلفهی بدبینی از قدرت پیشبینی
بیشتری برخوردار بوده است .در واقع ،در تبیین نتیجه این فرضیه میتوان گفت که میان تمامی اشکال استرس با تمام اجزای
تشکیل دهندة فرسودگی تحصیلی رابطه مثبت وجود دارد .نتایج حاصله از پژوهشهای سالمال-آرو [ ،]35کوپر و همکاران
[ ،]18دوران و همکاران [ ،]22و تاپیننتانر و همکاران [ ،]38با نتایج بدست آمده از این فرضیه همسو بود .بهروزی و همکاران
[ ،]1نیز در پژوهشی نشان دادند که استرس ادراک شده ،بهترین پیشبینی کنندة فرسودگی تحصیلی دانشجویان به شمار
میرود.
نتایج به دست آمده از تحلیل رگرسیون چندمتغیره برای فرضیة فرعی چهارم پژوهش ،نشان داد که در سطح
اطمینان  95درصد ،با کنترل تنیدگی تحصیلی ،کلیة مؤلفههای کیفیت زندگی کاری (به جز مؤلفة توسة قابلیتهای انسانی) ،از
قدرت پیشبینی کنندگی معنادار و خوبی برای فرسودگی تحصیلی برخوردار هستند .الزم به ذکر است که از بین مؤلفههای
کیفیت زندگی کاری ،مؤلفة تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم ،بیشترین نقش را در تبیین واریانس فرسودگی تحصیلی
دانشآموزان به عهده داشت .در تفسیر نتایج میتوان اذعان داشت که کیفیت زندگی کاری ،فرآیندی است که به واسطهی آن
همهی اعضای سازمان از طریق مجاری ارتباطی باز و متناسبی که برای این مقصود ایجاد شده است ،در تصمیمهایی که بر
شغلشان بطور اخص و بر محیط کارشان به طور کلی اثر میگذارد ،به نوعی دخالت مییابند و در نتیجه مشارکت و رضایت
شغلی آنها بیشتر میشود و فشار عصبی ناشی از کار برایشان کاهش مییابد .تحت چنین شرایطی است که آنها تالش خود را
در راستای نیل به اهداف آموزش و پرورش و فرایند یاددهی -یادگیری دانشآموزانشان صرف میکنند و جو کالس را برای
کاهش تنیدگی و فرسودگی تحصیلی دانشآموزان و درنتیجه پیشرفت آنها در تحصیل فراهم میسازند .نتایج حاصله از
پژوهش پارک و همکاران [ ،]33با نتایج بدست آمده برای این فرضیه همسو بود.
برای پاسخگوئی به فرضیة اصلی پژوهش ،و با توجه به نتایج حاصل از ضرایب همبستگی بدست آمده برای فرضیات
فرعی ،به تحلیل مسیر با استفاده از روش مدلسازی معادالت ساختاری پرداخته شد .در ابتدا براساس شاخصهای برازش
بدست آمده ،مشخص شد که مدل مفهومی پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار است .در ادامه ،براساس تحلیل مسیر ،نقش
واسطهای کیفیت زندگی کاری در رابطهی بین تنیدگی تحصیلی ادراک شده و فرسودگی تحصیلی مورد تأیید قرار گرفت و
مشخص شد که تأثیر کلی تنیدگی تحصیلی ادراک شده بر فرسودگی تحصیلی دانشآموزان برابر با  0/592میباشد که 0/526
آن به صورت مستقیم و  0/066آن به صورت غیرمستقیم و از طرف کیفیت زندگی کاری میباشد .نتایج پژوهش حاضر نشان
داد که در بررسی فرسودگی تحصیلی ،نقش مستقیم تنیدگی تحصیلی دانشآموزان و همچنین نقش غیرمستقیم کیفیت
زندگی کاری معلمان به عنوان متغیرهایی با ماهیت درونفردی از اهمیت فراوانی برخوردار است .در مواجهه با موقعیتهای
تنیدگیزا ،آموزش تدبیر آموخته شده به مثابة یک انبارة اکتساب شده از مهارتهای شناختی و رفتاری است که به فرد در
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تنظیم رخدادهای درونی از قبیل هیجانات و شناختها که بیتردید در اجرای دقیق هر رفتار مبتنی بر هدف دخالت دارند،
کمک میکند .در این راستا ،برنامة تلقیح استرس مایکنبام23مفید به نظر میرسد چرا که احساس تدبیر آموخت هشده را در
فرد افزایش داده و باور مبنی بر مواجهة کارآمد با موقعیتهای تنیدگیزا را به همراه دارد .این برنامه از سه مرحله تشکیل شده
است ،مرحلة مفهومی شامل ایجاد رابطة همیارانه بین مراجع و آموزشدهنده است که در طی آن مراجع دربارة نحوة پاسخدهی
به استرس و نقش فرایندهای ارزیابی در مواجهه با استرس آموزشهای الزم را میبیند .مرحلة مهارت اکتساب و تمرین ،شامل
آموزش مهارتهای مقابله است ،و مرحلة نهایی شامل کاربرد مهارت های آموزشدیده و پیگیری آنهاست .در این مرحله ،برای
یادگیرندگان فرصتهایی فراهم میگردد تا بتوانند مهارتهای آموخته شده را در مواجهه با تنوعی از عوامل ایجاد کنندة
استرس به کار گیرند .با توجه به آنچه گفته شد میتوان اذعان داشت که مهارت تدبیر آموخته شده بیتردید به یادگیرندگان در
مواجهه با استرسهای تحصیلی کمک خواهد کرد .کاهش استرس تحصیلی نیز منجر به کاهش فرسودگی تحصیلی و بهبود
عملکرد خواهد گردید .در راستای پژوهش حاضر ،واتسون و همکاران [ ،]40و اتزیون [ ،]24در پژوهشهای خود نشان دادند
که تنیدگی تحصیلی تأثیر مثبت ،مستقیم و معناداری بر روی فرسودگی تحصیلی یادگیرندگان میگذارد .پارک و همکاران
[ ،]33نیز در پژوهش خود ،نشان دادند که استرس تحصیلی تأثیر مستقیم و معناداری در افزایش فرسودگی تحصیلی در
راستای اجتناب از انجام تکالیف تحصیلی می گذارد و از عوامل ایجاد تنیدگی در فراگیران ،انتظارات باالی معلمان میباشد که از
کیفت زندگی کاری آنها نشأت میگیرد .بنابراین ،کیفیت زندگی کاری معلمان در ارتباط بین تنیدگی تحصیلی و فرسودگی
تحصیلی نقش میانجی دارد .سرانچه و همکاران [ ،]6نیز در پژوهشی مشابه ،نشان دادند که تنیدگی تحصیلی ادراک شده در
رابطة بین خودکارآمدی تحصیلی و فرسودگی تحصیلی نقش واسطهای دارد.
یافتههای این پژوهش می تواند در گسترش ادبیات نظری موجود مفید واقع شود .اما به هر حال ،برای نتیجهگیری و
تعمیم قویتر نتایج ،نیاز به انجام پژوهشهای بیشتر در این زمینه احساس میشود .از جنبههای کاربردی این پژوهش میتوان
به بستر مناسبی که فراهم میسازد تا دربارهی مدیریت رفتاری در موقعیتهای تنیدگیزا ،انتخاب برنامههای مداخلهای جهت
تغییر و اصالح ارزیابیهای شناختی معیوب و همچنین راهبردهای مقابلهای کارآمد تصمیمات الزم اتخاذ گردد ،اشاره کرد.
با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،پیشنهاد میشود که:
 .1در امر آموزش و پرورش ،به انتخاب و انتصاب شایستهی معلمان اقدام شود و بستری فراهم شود تا در آن معلمان،
از دانش و مهارت الزم پیرامون موضوع تدریس خود برخوردار گردند.
 .2به مؤلفه های کیفیت زندگی کاری معلمان ،بویژه تأمین فرصت رشد و امنیت مدام ،توجه ویژهای معطوف شود و از
طریق پرداخت منصفانه و هماهنگ با میزان حجم کاری و عملکرد افراد و همچنین از طریق امکان ادامة تحصیلی آنها؛
بسترهای افزایش انگیزش شغلی و کاهش فرسودگی شغلی آنها را فراهم سازند تا آنها نیز سعی خود را در جهت باال بردن
کیفیت تدریس و ادارة بهینة کالس و درنتیجه کاهش فرسودگی تحصیلی دانشآموزانشان به کار گیرند.
 .3کارگاههایی جهت آموزش دربارهی تنیدگی و فرسودگی تحصیلی برگزار گردد و راهکارهایی عملی برای کاهش این
دو عامل در راستای اهداف آموزش و پرورش ،ارائه گردد.
 .4متولیان امر ،محیط مدرسه را به محیطی شاد و دوستانه تبدیل نمایند تا تنیدگی دانشآموزان به حداقل برسد
(کاهش تنیدگی تحصیلی) و دانشآموزان در کمال آرامش و بدون هیچ استرسی بتوانند وظایف و تکالیف محوله را به انجام
برسانند (کاهش فرسودگی تحصیلی).
 .5از آن جا که پژوهش حاضر بر اساس داده هاى حاصل از خودگزارشى انجام شده است که ممکن است تحت تأثیر
مطلوبیت اجتماعى قرار بگیرد ،پیشنهاد مىشود در پژوهشهاى آینده از روشهاى عمیقترى نظیر مصاحبه استفاده شود تا
فهم بیشترى از پیشایندهاى فرسودگى تحصیلى در نظام آموزشى کشورمان بدست آید.
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