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Abstract
This study was conducted with the aim of retesting the ) درMBI - SS(  زمینهیابي دان شآم وزا- فرسود ي مس ش
psychometric properties of Maslach Burnout Inventory  در قال ب ی ک ط رح، بگی منظ ور.دانشآموزا ایراني انجام شگ
- Student Survey (MBI - SS) in Iranian students. For
this purpose in framework of a descriptive and test -  از می ا دان ش آم وزا دور،مطالعات توصیفي و آزم و س ازی
making study, among the Iranian second - high school  نف ری ب ه روش خوش های854  نمون های، متوس طه دوم ای را
students, 854 students were selected through random
cluster sampling and answered the MBI - SS,  پرسش نامه،MBI - SS تص ادفي انتخ اب و ب ه س ؤاالت
Tuckman Academic Procrastination Scale (TAPS)
 نت ایج تح ی.اهمالکاری تحصی ي تاکم و معگ پاس خ دادن گ
and GPA Questions.. The results of the confirmatory ًعام تاییگی نش ا داد ک ه الگ وی س ه ع ام ي ب رازش نس بتا
factor analysis showed that the three factor model has a
relatively weak fit with the data. The results of  نتایج تح ی عام اکتشافي نش ا داد ک ه.ضعیفي با داد ها دارد
exploratory factor analysis showed that the two - الگوی دو بعگی نسبت به الگ وی س ه بع گی ب رازش بهت ری ب ا
dimensional pattern has better fit to the data than the
three - dimensional model. The negative Pearson  ض رایب همبس تگي پیرس و منف ي ب ی ابع اد.داد ه ا دارد
correlation coefficients between burnout dimensions  و ض رایب همبس تگي مثب ت ب ی ابع اد، فرس ود ي و مع گ
and GPA and positive correlation coefficients between
burnout dimensions and academic procrastination  و، فرسود ي با اهمالک اری تحص ی ي از روای ي مالک ي همزم ا
supported the concurrent validity, and Cronbach's ضرایب آلفای کرونباخ و بازآزم ایي دو هفت ه ای از پای ایي خ وب
alpha and a two week test - retest coefficients supported
 نتایج ای پژوهش ع ي رغم به چ الش. حمایت کردMBI - SS
the good reliability of MBI - SS. The results generally
supported the relative adequacy of the MBI - SS  در س نجش فرس ود يMBI - SS کشیگ کفایت س اختاری
psychometrics and cross - cultural validity despite of  به ط ور ک ي از کفای ت نس بي،دانش آموزا متوسطه دوم ایراني
challenging the structural efficacy of MBI - SS in
 و روایي بی فرهنگي ایMBI - SS ویژ يهای روا سنجي
assessing burn out in Iranian second - high school
students. Other implications were also discussed .
. سایر مضامی نیز مورد بح قرار رفت.ابزار حمایت کرد
Keywords: Maslach Burnout Inventory -  زمین هی ابي-  سیاهه فرسود ي تحصی ي مس ش:کلید واژهها
Student Survey (MBI - SS); Academic
Burnout; Academic Procrastination; Academic )؛ فرس ود ي تحص ی ي؛ اهمالک اریMBI - SS( دانشآم وزا
.تحصی ي؛ عم کرد تحصی ي؛ ویژ يهای روانسنجي
Performance; Psychometrics.
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مقدمه
فرسود ي یک سنگرم مرتبط با کار است که درنتیجه سروکارداش ت ط والني م گت ب ا استرس ورهای
هیجاني و بی فردی ایجاد ميشود (آلسانگری 1و همکارا 2018 ،؛ شوف ي و مس ش .)2017 ،2عوام
متعگدی همچو تعار نقش ،ابهام نقش ،رقاب  ،هماهنگي ،سازنگ ي و برنامهریزی هم م يتوانن گ ب ر
پیگایش و تلییرات فرسود ي مؤثر باشنگ (ن گا  ،بهج و و رحیم ي .)1396 ،مطالع ات نش ا داد ک ه
فرسود ي ميتوانگ تمام مشاغ (مس ش ،لیت ر و ش وف ي2008 ،؛ ش وف ي و مس ش )2017 ،و حت ي
دانش آموزا و دانشجویا را نیز بخاطر شباهت بی وظایفشا ب ا وظ ایف مط رح در مش اغ مخت ف
(شوفی ي ،مارتینز ،پینتو ،ساالنوا ،و باکر ،)2002 ،3در یر خود کنگ .بر ای اساس ،فرس ود ي تحص ی ي
نیز به تبع از فرسود ي شل ي در قالب یک سنگرم سه بع گی مفه وم س ازی ش گ :احس اس خس تگي
هیجاني بواسطه الزامات مطالعاتي ،نگرشي بگبینانه ای از صر نظر کرد و کنار یری ،و اف ت ک ارایي
شخصي در ارتباط با الزامات تحصی ي (شوف ي و تاریس.)2005 ،4
مطالعات همچنی نشا داد انگ هماننگ شاغ ی  ،تمام دانشآموزا نی ز ص ر نظ ر از رش ته
تحصی ي ميتواننگ مبتالبه فرس ود ي باش نگ (دیرب ي 5و همک ارا 2006 ،؛ ل ي و ل ي.)2018 ،6
مهمتری شاخص عیني فرسود ي ميتوانگ کاهش معنادار در عم کرد در طو دور ای چنگماه ه
باشگ که به صورت کیفیت پایی تر عم کرد در انجام تکالیف ،افت کارایي ،افزایش غیبت ،و ک اهش
رغبت به امور مگرسه توسط مع ما  ،مگیرا  ،همکالسي ها و خانواد قاب تشخیص است (شوف ي
و مس ش.)2017 ،
اهمیت فرسود ي تحصی ي در ای است که هم موجب افت نتایج تحصی ي در مقطع فع ي و
مقاطع بعگی تحصی ي شگ و حتي ميتوانگ به نقش شل ي نیز تعمیم یاب گ (ت اریس ،ل ي بالن ک،
شوف ي و اسچروس .)2005 ،7ای یافته موجب طرح ای ایگ شگ که فرسود ي ميتوانگ فراینگی
رشگی را طي کنگ که از نقش تحصی ي شرو شگ و نقش ش ل ي را نی ز تح ت ت أثیر ق رار ده گ
(دیربي و همکارا 2006 ،؛ ریس ،ژانسوپولو و تساویوسي .)2015 ،8البته مطالع ات نی ز از تش ابه

1. Alessandri
2. Schaufeli & Maslach
3. Martinez, Pinto, Salanova, & Bakker
4. Taris
5. Dyrbye
6. Lee
7. Le Blanc, Schaufeli, & Schreurs
8. Reis, Xanthopoulou, & Tsaousis
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تجربه فرسود ي بی کارمنگا و دانش آموزا  /دانشجویا حمایت کرد انگ (ری س ،ژانس وپولو ،و
تسایوسیس.)2015 ،1
براساس تعریفي کام تر از شوف ي و مس ش ( )2017فرسود ي تحصی ي م يتوان گ ح التي از
خستگي شگیگ باشگ که با ( )1از دست داد عزت نفس درنتیجه احساس عگم کفایت و نارضایتي
در ارتباط با وظایف تحص ی ي )2( ،نش انگا چنگ ان ه آش فتگي ب گو بیم اری قاب تش خیص
جسمي؛ و ( )3مشک در تمرکز ،تحریک پذیری ،و بگبیني همرا است .تحص ی و مگرس ه باف ت
رشگی مهمي را برای نوجوانا فراهم م يکن گ (اک س .)2004 ،2مش کالت م رتبط ب ا ادرا و
تجربیات دانش آموزا نسبت به تحصی و مگرسه ميتوانگ مشکالت ساز اری متع گدی را ایج اد
کنگ که شام مواردی همچو رفتارهای مشک آفری داخ و خارج از مگرس ه و حت ي ک اهش
کیفیت زنگ ي (کاس  ،جانسو و ه  ،)1990 ،3عزت نفس پایی  ،استرس و خستگي از مگرس ه،
و افت عم کرد تحصی ي (بیر  ،داونسورت ،و مازانو2007 ،4؛ ونتز  ،باری و کالگو  )2004 ،5شود.
ای در حالي است که فرسود ي نیز به عن وا یک ي از عوام تعی ی کنن گ ادرا و تجربی ات
دانشآموزا نسبت به تحصی و مگرسه معرفي شگ است (آ و همکارا .)2018 ،
از اینرو ،فرسود ي تحصی ي به عنوا یک ي از عوام تهگی گ کنن گ بهگاش ت روا ش ناختي
( ارسیا  -لووزکیوردو ،ریوز  -ریسکیوز ،ک اری و  -ارس یا ،س ابوکو  -تب ار )2017 ،6و بهزیس تي
روا شناختي (ریوز  -ریسکیوز و همکارا 2018 ،؛ سنکسو  -آردر و س اری )2009 ،7مش اهگ
شگ است .ای سط اهمیت برای فرسود ي موجب ش گ اس ت ت ا ت الش ه ای متع گدی ب رای
طراحي و توسعه ابزارهای انگاز یری در ای حوز انجام شود.
8
در میا ابزارها انگاز یری فرسود ي ،سیاهه فرسود ي مس ش ( ،MBIمس ش ،جکسو و
لیتر )1996 ،که تا سا  2006حگود  90درصگ از مطالعات مرتبط با فرسود ي را در حوز نقش
کاری بخود معطو داشته (شیروم و مالمگ )2006 ،9برجسته تری اب زار ارائ ه ش گ ب ود اس ت
(شوف ي و ت اریس .)2005 ،ب ا ه گ ارائ ه اب زاری در ان گاز ی ری فرس ود ي دان ش آم وزا و
دانشجویا  ،سیاهه فرس ود ي مس ش  -زمین هی ابي دان شآم وزا MBI - SS( 10؛ ش وف ي و
1. Le Blanc, Schaufeli, & Schreurs
2. Eccles
3. Kasen, Johnson, & Cohen
4. Byrne, D.G., Davenport, S.C., & Mazanov
5. Wentzel, Barry, & Caldwell
6. García-Izquierdo, Ríos-Risquez, Carrillo-García, & Sabuco-Tebar
7. Cenkseven-Onder & Sari
8. Maslach Burnout Inventory
9. Shirom & Melamed
10. Maslach Burnout Inventory-Student Survey
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همکارا  )2002 ،با اعما تلییراتي در ک مات سیاهه فرسود ي مس ش  -زمینه یابي ک ي (شام
مواردی همچو جایگزی کرد مطالعه ،دانشگا یا کالس ب ه ج ای ک ار) ارائ ه ش گ .ای اب زار
فرسود ي را در سه بعگ خستگي ،بگبیني و افت کارایي ميسنجگ.
سیاهه فرسود ي اولگنبرگ (OLBI؛ دمروتي و همکارا  )2003 ،یک ي از ابزاره ای رای ج در
انگاز یری فرسود ي است که با هگ رفع پار ای مشکالت محتوایي و روش شناسي مطرح شگ
برای ابزارهای قب ي فرسود ي ارائه شگ .در ای ابزار ،فرسود ي ب ه عن وا می انگی خس تگي (در
ابع اد جس ماني ،ع اطفي ،و ش ناختي) و دلس ردی عم ی اتي ش گ اس ت و بع گ اف ت عم ک رد
کنار ذاشته شگ است .شیروم و مالمگ ( )2006نیز در راستای توسعه نظریه خود ابزار فرسود ي
شیروم  -مالمگ )SMBM( 1را طراحي کردنگ که براساس آ فرسود ي به عنوا تخ یه منابع پر
انرژی تعریف ميشود .یکي دیگر از ابزاره ای فرس ود ي ک ه ب ا ه گ ان گاز ی ری فرس ود ي
دانش آموزا  )SBI( 2نیز ارائه شگ  ،سیاهه فرس ود ي مگرس ه (س المال  -آرو و نات ان )2005 ،3
است .ای ابزار که در واقع شک بسط یافته ش اخص فرس ود ي ب ر  )BBI - 15( 4 15ب ود
است در سه مؤلفه خستگي هیجاني ( 5ماد ) ،بگبیني ( 4ماد ) و افت ک ارایي ( 6م اد ) طراح ي
شگ است.
هما طور که مشخص شگ ،ابزارهای مخت في برای انگاز یری فرسود ي ارائ ه ش گ ان گ ک ه
یکي از دالی عمگ ای تعگد و تنو  ،چالش هایي است که در کفای ت ویژ ي ه ای روانس نجي و
بویژ در روایي ساختاری ای ابزارها مطرح بود است .برای مثا  ،برخي مطالع ات حت ي کفای ت
روانسنجي فرم ک ي سیاهه فرسود ي مس ش را هم مورد نقگ قرار داد ان گ (ش وفی ي و همک ارا ،
 .)1996هالبسب و دیمروتي )2005( 5نشا دادنگ که ای اب زار تنه ا بع گ خس تگي هیج اني را
ميسنجگ ،و کارایي حرفه ای که به صورت ی ک س ویه جم ه بن گی ش گ اس ت ،ب ه عن وا ی ک
زیرمجموعه از خستگي هیجاني قرار مي یرد.
در ارتباط با  MBI - SSنی ز ع ي رغ م ش واهگ روای ي ب ی فرهنگ ي ،چن گی مطالع ه از
مشکالتي در روایي ساختاری ای ابزار حکایت کرد انگ ( اال  ،سانمارتی  ،پول و ،و ین ر2011 ،؛
ومز ،اریکس ،براه ر و زنگر2013 ،؛ هو و شوف ي .)2009 ،ای موارد نق ش ام اف ت پای ایي و
تخطي از ساختار سه بعگی بود است .حتي سیاهه فرسود ي شل ي اولگنبرگ( 6دیمروتي ،ب اکر،
1. Shirom-Melamed Burnout Measure
2. School Burnout Inventory
3. Salmela-Aro & Näätänen
4. Bergen Burnout Indicator 15
5. Halbesleben & Demerouti
6. Oldenburg Burnout Inventory
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وارداکو و کاننتاس )2003 ،1که به منظور رفع محگودیتهای سیاهه فرسود ي شل ي  -زمینهیابي
ک ي (MBI - GS؛ شوف ي و همکارا  )1996 ،طراحي شگ نیز ع ي رغ م ش واهگی از پای ایي و
روایي همزما  ،در بازآزمایي های تاییگی نتوانسته روایي ساختاری محکمي را نشا دهگ (ریس و
همکارا .)2015 ،
یک ي از ای رادات اساس ي چ ه در  MBI - GSو چ ه در  MBI - SSای اس ت ک ه
زیرمقیاس های خستگي هیجاني و بگبیني کامال به صورت معکوس جم ه بنگی شگ در ح الي ک ه
سؤاالت افت عم کرد به صورت مستقیم جم ه بنگی شگ انگ (دیمروتي ،باکر ،ن اچرینر ،2و ش وف ي،
 .)2001ای مشک زماني که عام سوم هم همجهت با دو عام قب ي معکوس نمر ذاری شود
3
به صورت افزایش غیر طبیعي همبستگي بی سه عام خود را نشا ميدهگ (ش وف ي و س االنوا ،
 .)2007برخي معتقگنگ که ای عی ب عام ایج اد زیرعام ه ایي تص نعي اس ت (هالبس ب و
دیمروتي.)2005 ،
بررسي  45مطالعه در ای زمینه نشا ميدهگ عالو ب ر تایی گ س ه عام اص ي ،روه ي از
مطالعات به ساختار دو عام ي ،چهار عام ي وپنج عام ي و حت ي ب یش از پ نج عام ه م دس ت
یافتهانگ (ورلي ،واسر ،وی ر ،و بارنس.)2008 ،4
مطالعات به طور غالب نشا داد انگ که ظاهرا سنگرم اص ي فرسود ي ب ا خس تگي هیج اني و
بگبیني مشخص شود و افت عم کرد بیشتر به عنوا یکي از پیشاینگ ها یا نتایج فرس ود ي مط رح
باشگ تا به عنوا یکي از ابعاد آ (تاریس و همکارا  .)2005 ،برای ح ای مس ئ ه ،کریستنس ،
بوریتز ،ویالدس  ،و چریستنس  )2005( 5سیاهه فرسود ي کوپنهاگ )CBI( 6را توس عه دادن گ.
ای ابزار فرسود ي را تنها در یک بعگ خالصه ميکنگ (یعني ،خستگي جسماني و ذهن ي) و تنه ا
بی خستگي مرتبط با امور شخصي ،مرتبط با کار و مرتبط با مراجعی تمایز قای ميشود .با ای
وجود ،چنگی مطالعه کاهش ساختار فرسود ي به یک بعگ را مورد تردیگ قرار داد انگ (مس ش و
همکارا 2001 ،؛ مس ش و همکارا 2008 ،؛ شوف ي و تاریس .)2005 ،دلی ای تردیگ بیشتر در
ای تبیی شگ است که برای تمایز بی خستگي مزم و فرسود ي نیاز اس ت ک ه ح گاق بع گ
خروج و کنار یری نیز به فرسود ي افزود شود (الو  ،هیوابرز ،کنوتنروس ،و کانت.)2008 ،7

1. Vardakou & Kantas
2. Nachreiner
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برای رفع مشک روش شناسي در جم ه بنگی ویه ه ا نی ز در OLBI؛ وی ه ه ا ب ه دو روش
مستقیم با معکوس جم ه بنگی شگ انگ .بر ای اساس ،فرسود ي را در دو پیوستار ميتوا تعریف
کرد )1( :پیوس تار شناس ایي ی ا تطبی  1ک ه در ی ک قط ب ب ا دلس ردی و در قط ب دیگ ر ب ا
سرسسرد ي مشخص ميشود؛ ( )2پیوستار انرژی که در یک قطب با خستگي ش گیگ و در قط ب
مقاب با قگرت یا نیرومنگی 2مشخص ميشود (شوف ي و همکارا  .)2002 ،در ای م گ ب ر ای
ایگ تأکیگ ميشود ک ه خس تگي و کن ار ی ری (ی ا دلس ردی) پیش اینگهای مش ترکي نگارن گ
(دمروتي ،موسترت ،3و باکر .)2010 ،در واقع ،ای اب زار فرس ود ي تحص ی ي را ش ام پگی گ ای
ميدانگ که با احساس خستگي (جسماني ،شناختي و هیجاني) بواسطه الزامات مطالعاتي و نگرش
دلسردی و کنار یری از مطالعه دروس خود مشخص ميشود.
براساس ساختار نظری زیربنای ای ابزار (مگ ابزامات  -منابع ش ل ي ،دمروت ي و همک ارا ،
 ،)2001احساس خستگي دانش آموزا یا دانشجویا به ای دلی است که آ ه ا س ط الزام ات
مطالعاتي را رو به افزایش ،و کنار یری یا دلسردی نیز به ای دلی رخ ميدهگ که آ ه ا س ط
منابع مطالعاتي را رو به کاهش ادرا ميکننگ .بر ای اساس ،دانش آم وزا بواس طه مواجه ه ب ا
سطوح باالیي از الزامات شناختي (شام  ،مطالعه ،آماد ي برای کالس و امتحا  ،تحقی یا اق گام
در محگود های زماني مشخص) انرژی خود را از دست داد و دچار خستگي ميش ونگ .از طرف ي،
فقگا ابزاری (مث  ،کنتر ) یا اجتماعي هیج اني (مث حمای ت مع م ا و کارمن گا مگرس ه)
ميتوانگ دانش آموزا را دلسرد کرد و احساس کنار یری از مطالعه و درس هایش ا را اف زایش
دهگ .از ویژ ي های شاخص ای ابزار ای است که عالو بر خستگي هیجاني ،مؤلفه ه ای خس تگي
جسماني و شناختي را نیز ميسنجگ .ای ابزار نیز شواهگی از روایي بی فرهنگي در چن گ کش ور
را دارد (ر ، .هالبس ب .)2010 ،
در ایرا نیز ،مطالعات مخت ف از شیو فرسود ي تحصی ي حکایت داش ته ان گ (خاق اني زاد ،
سیرتي ،عبگی و کاویاني1378 ،؛ عکاشه ،سسهر م نش ،و احمگون گ1389 ،؛ ط ائي ،ص افي زاد و
دیوساالر .)1389 ،اهمیت توجه به فرسود ي تحصی ي هما طور که در قس مت ه ای قب ي ه م
اشار شگ در ای است که عالو بر تاثیرات منفيای که فرسود ي تحصی ي ميتوانگ بواس طه اف ت
عم کرد تحصی ي در بهزیستي روا شناختي و رشگ و آینگ آ ها داشته باشگ (کادیم 4و همکارا ،
2016؛ مای ،سیبرت ،سانچز  -ونزالز ،و فینچام2016 ،5؛ شوف ي و همکارا  ،)2002 ،م يتوان گ
1. Identification
2. Vigor
3. Mostert
4. Cadime
5. May, Seibert, Sanchez-Gonzalez, & Fincham
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زمینه ساز تگاوم فرسود ي در نقش کاری نیز باشگ (رابینز ،رابرت ز و س اریس2018 ،1؛ دورب ي و
همکارا  )2006 ،تا آنجایي که پژوهش ه ا نش ا داد اس ت فرس ود ي ش ل ي در غال ب م وارد
ميتوانگ به صورت مشک ي مزم و باثبات ج و کنگ که مواجهه مؤثر با آ نیازمن گ م گاخالت در
سنی تحصی در مگرسه و دانشگا است (ریس و همکارا 2015 ،؛ رابینز و همکارا .)2018 ،
بنابرای  ،اهمیت پرداخت به فرسود ي تحصی ي در دانش آموزا ج ای بحث ي ن گارد .ام ا ت ا
زماني که مگ و ابزار مناسبي برای انگاز یری فرسود ي تحصی ي وج ود نگاش ته باش گ چن ی
مهمي محق نخواهگ شگ .هما طور که مطرح شگ بح کفایت ویژ ي های روانسنجي (ب ویژ در
روایي ساختاری) برای ابزارهای فرسود ي ميتوانگ یکي از دغگغه های اص ي باش گ .ای پ ژوهش
سعي در بررسي کفایت ویژ يهای روانسنجي  MBI - SSبهعنوا یک ي از مهمت ری ابزاره ای
مورد استفاد متخصصی و پژوهشگرا ایراني را در انگاز یری فرسود ي تحصی ي دانش آم وزا
متوسطه دوم دارد .مطالعات مخت في انجام شگ است که نتایج آ ميتوانگ به صورت مس تقیم ی ا
غیر مستقیم به ای پژوهش کمک کنگ .برای مثا  ،پرز  -مارمو و ب راو  )2018( 2در نمون ه ای
از  225دانشجوی استرالیایي دریافتنگ که  MBI - SSساختاری سه بعگی دارد .آ ها ش واهگی
از روایي ساختاری و پایایي ای ابزار ارائه کردنگ.
سالمال  -آرو ،کیوریو ،لسکین و نورمي )2009( 3در نمون های از  1418دان شآم وز نوج وا
فنالنگی نشا دادنگ که نسخه  9سوالي  SBIاز کفایت ساختاری الزم برای سنجش س ه ع ام ي
فرسود ي برخوردار است .نتایج آ ها همچنی از کفایت پایایي و همچنی روای ي همزم ا ای
ابزار در ارتباط با نشانگا افسرد ي ،اشتیاق مگرسه و موفقیت تحصی ي حمایت کرد.
در تح ی عام تاییگی بگری ر ری ،مص رآبادی ،پ نگ ي و فتح ي ( )1391ب ر پرسش نامه
فرسود ي مگرسه در میا دانشآموزا نیز مش خص ش گ ک ه الگ وی س ه بع گی نم يتوان گ ب ا
داد های به دست آمگ از  520آموز کالس نهمي تبریزی برازش معناداری داشته باشگ .البت ه ،در
بعگ روایي همزما و پایایي ای ابزار کفایت الزم را نشا داد .رستمي ،عاب گی و ش وف ي ()1390
در نمونه ای  238نفری از دانشجویا دختر دانشگا اص فها ب ه اعتباری ابي مقی اس فرس ود ي
تحصی ي مس ش  -فرم دانشجویا پرداختنگ .نتایج آ ها از کفایت ویژ ي ه ای روانس نجي ای
ابزار (شام  ،روایي ساز وا را و همگرا ،پایایي و روایي ساختار عام ي) حمایت کرد( .برای تح ی
عام از تح ی مؤلفههای اص ي با روش چ رخش واریم اکس اس تفاد ش گ در ح الي ک ه ابع اد
متمای هستنگ .دوم اینکه در نت ایج تح ی عام ب یش از  50درص گ س ؤاالت ( 8م ورد از 15
1. Robins, Roberts, & Sarris
2. Pérez-Mármol & Brown
3. Kiuru, Leskinen, & Nurmi
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سوا ) بر بیش از یک عام بار عام ي باالتر از  0/40داشتنگ) .سوم اینک ه روش محاس باتي ب رای
بررسي تاییگی پیگیریهای الزم را نگاشت.
هاش مي ش یخ ش باني ،ب ذرافک  ،و عزی زی ( )1392در نمون های از  124دانش جوی ارش گ
ویژ يهای روانسنجي  MBI - SSرا بررسي کردنگ .نتایج ای مطالع ه از س اختار س ه ع ام ي،
روایي همزما در ارتباط با کیفیت تجارب یاد یری و خودکارامگی ،و پایایي مناس ب ب رای ای
ابزار حمایت کرد .هما طور که نتایج بررسي مطالعات قب ي نش ا م يده گ ،ع ي رغ م اهمی ت
سنجش فرسود ي در دانشآموزا و اینکه  MBI - SSبهعنوا یک زین ه مناس ب ب رای ای
ح وز  ،در ای را هن وز در ارتب اط ب ا بررس ي کفای ت ویژ يه ای روانس نجي  MBI - SSدر
دانشآموزا اطالعات مناسبي در اختیار نیست .ای در حالي است ک ه ب گو در اختی ار داش ت
شواهگ کافي در حمایت از ویژ ي های روانسنجي نميتوا به نتایج ابزاری اعتم اد ک رد .از این رو
نیاز است که در ای پژوهش با اعتباریابي ای ابزار کفایت آ در سنجش فرسود ي دانش آم وزا
بررسي شود .بنابرای  ،سوا ک ي ای پژوهش اینگونه طراحي شگ:
ویژ يهای روانسجي  MBI - SSدر انگاز یری فرسود ي تحصی ي دان شآم وزا چگون ه
است؟
روش پژوهش
ای پژوهش از منظر نو داد  ،مطالعه ای کمي ،و از منظر طرح ،پژوهشي توصیفي از ن و آزم و
سازی است .ای پژوهش از منظر هگ نیز ميتوانگ در رو مطالعات توسعه ای قرار ی رد چ و
هگ آ به نحوی با ارائه ابزاری جگیگ (در اینج ا ،مح گود ب ه اعتباری ابي اب زار) ب رای س نجش
فرسود ي تحصی ي سروکار دارد.
جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری
جامعه آماری ای پژوهش شام تمام دانش آموزا آموزش متوسطه دور دوم کشور ایرا هستنگ
که در مگارس مخت ف تحت نظر آموزش و پرورش در فاص ه سا تحصی ي  96 - 97مش لو ب ه
تحصی بود انگ .نمونه ای پژوهش شام  809دانش آموز کالس دهمي تا دوازدهمي بودنگ که به
روش نمونه یری خوشه ای چنگ مرح ه ای از ک کشور انتخ اب ش گنگ .ب گی ص ورت ک ه ابت گا
استا های کشور به چهار خوشه تقسیم (استا های شمالي ،جنوبي ،شرقي و غربي) .سسس از ه ر
خوشه دو استا به روش تصادفي ساد (قرعه کشي) انتخاب ش گنگ .حج م نمون ه انتخ اب ش گ
براساس جگو مور ا به تفکیک هر رو جنسیتي  380نفر انتخاب شگ بود (در مجمو 760 ،
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نفر) .ای حجم بر هشت استا (دو استا از هر یک از چهار خوشه) تقسیم شگ ( 95نف ر ب ه ه ر
استا ) .به فر اینکه متوسط هر کالس  25نفر دانش آموز داشته باشگ ،از هر استا  4کالس به
روش تصادفي چنگمرح های (قرعهکشي  2مگرسه برای هر جنس یت و  2ک الس از ه ر مگرس ه)
انتخاب شگنگ .بگی ص ورت ،در مجم و  32ک الس ( 16ک الس دخت ر و  16ک الس پس ر) در
پژوهش شرکت داشتنگ که به دلی فراتر بود متوسط جمعی ت کالس ي از  25نف ر ،در مجم و
 850نفر به سؤاالت پاسخ دادنگ .از مجمو  854پرسشنامه جمع آوری ش گ  45م ورد ب ه دلی
نقص کنار ذاشته شگنگ و در نهایت  809پرسشنامه وارد تح ی شگنگ.
ابزار اندازه گیری
عالو بر پرسشنامه ویژ يهای جمعیتشناختي سه متلیر دیگر هم انگاز یری شگ.
معدل
معگ به صورت خود زارشدهي از طری نجانگ یک سوا انگاز یری ش گ .در ای س وا از
دانش آموزا خواسته شگ تا آخری معگ کسب شگ خود را به صورت ع گدی ب ا دو رق م اعش ار
مشخص کننگ .برای اساس معگ به عنوا یک عگد در طیفي از  0تا  20انگاز یری ش گ .چ و
معگ به صورت خود زارشي انگاز یری شگ بود ،ضرایب پایایي بازآزمایي دو هفتگ ي (ب ه روش
ضرایب پایایي پیرسو بی دو اجرا با فاص ه زماني دو هفته ای) نیز محاسبه شگ .هم ا ط ور ک ه
در جگو  1نیز مشاهگ ميشود ،ض ریب همبس تگي  0/98حکای ت از پای ایي بس یار خ وب در
مقیاس طراحي شگ برای انگاز یری معگ داشته است.
فرسودگی تحصیلی
فرسود ي تحصی ي با نسخه ویرایش شگ سیاهه فرسود ي مس ش  -زمین ه ی ابي دان ش آم وزا
(MBI - GS؛ شوف ي و همکارا  )2002 ،انگاز ی ری ش گ .ای اب زار ش ام س ه زیرمقی اس
خستگي ( 5ویه) ،بگبیني ( 4ویه) سوا و کارایي ( 6ویه) است .همه ویه ها در طیف لیکرتي
 7درجه ای از ( 0هر ز) تا ( 6همیشه) نمر ذاری ميشونگ .بنابرای  ،نمرات ای ابزار در طیفي از
 0تا  90قرار مي یرد .نمرات باال در خستگي و بگبیني به همرا نمرات پایی در مقی اس ک ارایي
نشا دهنگ فرسود ي است .نمونهای از سؤاالت ای ابزار عبارتان گ از «هنگ ام مطالع ه احس اس
خستگي ميکنم» .شوف ي و همکارا ( )2002شواهگی از کفایت ساختار سه عام ي را برای ای
ابزار زارش کردنگ .آ ها همچنی شواهگی از روایي همزم ا ای اب زار در ارتب اط ب ا عم ک رد
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تحصی ي ارائه کردنگ .نتایج مطالعه آ ها همچنی از پایایي مناسب ای اب زار حمای ت ک رد .ای
اب زار در ای را رس تمي و همک ارا ( )1390و هاش مي ش یخ ش باني ( )1391ب ه ترتی ب ،در
دانش جویا ز کارشناس ي دانش گا اص فها  ،و دانش جویا ارش گ دانش گا عالم ه طباطب ایي
اعتباریابي و کفایت نسبي ویژ ي های روانسنجي آ (ش ام  ،روای ي همزم ا و پای ایي) حمای ت
شگ است .از ویژ ي های روانس نجي ای اب زار در دان ش آم وزا ایران ي اطالع ات مشخص ي در
دسترس نیست .در ای پژوهش ،پایایي ای اب زار ب ه روش محاس به همس اني درون ي ب ا آلف ای
کرونباخ  0/86 ،0/76 ،0/74 ،0/74و به روش بازآزمایي دو هفت ه ای  ،0/86 ،0/84 ،0/89و 0/89
به ترتیب برای زیرمقیاس های خستگي ،بگبیني ،اف ت ک ارایي و مجم و مقی اس مش اهگ ش ود
(جگو .)1
اهمالکاری تحصیلی
1

برای انگاز یری اهمالکاری تحصی ي از مقیاس اهمالک اری تحص ی ي ت اکم ( )1991اس تفاد
شگ .ای ابزار شام  16ویه است که هر ویه در مقیاسي  4درجه ای از ( 1کامالً مخ الفم) ت ا 4
(کامالً موافقم) نمر ذاری ميشود .طیف نمر قاب مش اهگ در ای اب زار از  16ت ا  64اس ت.
نمونه ای از سؤاالت ای ابزار عبارت است« :انجام کارهای مهم را بي جهت به ت أخیر م يان گازم».
تاکم ( )1991عالو بر ارائه شواهگی از روایي ای ابزار در ارتباط با انجام تکالیف خانگي ( 0/54
 = )rو پایایي خوب آ (  )α=0/86ک ه توس ط ت اکم ( )1991ارائ ه ش گ اس ت ،در جن گیمطالعه دیگر ،بویژ در پژوهش های داخ ایرا نیز شواهگی از کفایت ویژ ي های روانسنجي ای
ابزار ارائه شگ است (ب رای مث ا  ،ک اظمي ،فیاض ي ،و ک او  .)1389 ،در ای پ ژوهش ،ض ریب
همساني دروني با آلفای کرونباخ برای ای ابزار  0/84محاسبه شگ (ج گو  )1ک ه نش ا دهن گ
پایایي خوب ای ابزار بود است.
روش تجزیه و تحلیل
برای تح ی عام تاییگی از نرم افزار  AMOSاستفاد شگ .چو براساس مبنای نظری (شوف ي
و همکارا  )2002 ،نمرات ابعاد فرسود ي قاب جمع اس ت و بن ابرای  ،ابع اد ای اب زار متمای
هستنگ .پس تح ی اکتشافي ساختار ای ابزار با روش تح ی عام با چ رخش متمای دایرک ت
آب یمی =0( 2دلتا) انجام شگ .برای محاسبه روایي مالکي همزم ا  ،ض رایب همبس تگي پیرس و
1. Tuckman
)2. Principal Axis Factoring; Direct Oblimin (Delta= 0
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بی نمرات ای ابزار با معگ و اهمالکاری تحصی ي محاسبه شگ .برای محاس به پای ایي نی ز از دو
روش محاسبه همساني دروني با آلفای کرونباخ و بازآزم ایي (ض رایب همبس تگي پیرس و ب ی
نمرات  MBI - SSدانشآموزا در فاص ه زماني دو هفته ای) استفاد شگ.
یافتههای پژوهش
در نمونه نهایي 402 ،نفر دختر ( )% 49/70و  407پسر ()% 50/30؛  286نفر ( )% 35/40ک الس
دهمي 265 ،نفر ( )% 32/80کالس یازدهمي 258 ،نفر ( )% 31/80ک الس دوازدهم ي بودن گ .از
ای نمونه 98 ،نفر ( 57دختر و  41پسر)  MBI - SSرا به همرا مقیاس اهمالکاری تحصی ي ،و
 86نفر ( 45دختر و  41پسر)  MBI - SSرا در دو مرح ه ب ا فاص ه زم اني دو هفت های پاس خ
دادنگ .دامنه سني ای دانشآموزا نیز در طیف  14تا  19سا بود (M=17/21؛ .)SD=1/06
جدول  :1آمارههای توصیفی ،ضرایب همبستگی و ضرایب پایایی متغیرهای پژوهش را نشان میدهد.
1

 .1فرسود ي  -خستگي
 .2فرسود ي  -بگبیني

3

2

***

-

0/82

 .3فرسود ي  -افت
کارایي

***0/43

***0/43

-

 .4نمر ک ي فرسود ي

***0/90

***0/88

***0/74

 .5اهمالکاری تحصی ي

***

***

**

 .6معگ

a

میانگی

b
b

انحرا معیار
کجي

d

کشیگ ي
پایایي

e

0/38

0/40

0/27

***

0/42

-

0/001
***- 0/42
***- 0/46
*- 0/25
***- 0/33
()0/20 ،- 0/19( ) - 0/22 ،- 0/58( ) - 0/30 ،- 0/60( ) - 0/07 ،- 0/42( ) - 0/14 ،- 0/51
)7/14( 12/40 )11/01( 17/59

c

4

5

6

)11/65( 19/32

)29/80( 49/31

38/67

17/67

)6/83( 7/44

)5/61( 6/32

)7/39( 8/10

)17/72( 18/28

6/01

1/53

)0/32( 1/31

)0/36( 1/48

)0/10( 0/39

)0/36( 1/48

– 0/30
() - 1/24

– 2/23
() - 0/54

) - 0/88( - 1/82 ) - 0/76( - 1/56 ) - 0/66( - 1/36

) - 0/84( - 1/72

– 1/34
() - 0/65

2/11
()1/02

)0/86***( 0/76 )0/84***( 0/74 )0/89***( 0/74

)0/89***( 0/86

0/84

(***)0/98

نکته0/01>α>0/05 :* .؛ **0/001>α>0/01 :؛ .α>0/001

A
 .مقادیر داخ پرانتز نشا دهنگ کرا باال و کرا پایی ض رایب همبس تگي در فاص ه
اطمینا  0/95درنتیجه خود ردا سازی با  2000نمونه یری است.
 :bدر فرسود ي تحصی ي مقادیر داخ پرانتز بر حسب  N=854و مقادیر خارج بر حسب
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N=98؛ اهمالکاری تحصی يN=98 :؛ معگ .N=98 :
 :cمقادیر داخ پرانتز :آمار کجي؛ مقگار خارج برانتز z :یا حاص تقسیم آمار بر خطا ی
معیار (.)SE=0/25
 .dمقادیر داخ پرانتز :آمار کشیگ ي؛ مقگار خارج برانتز z :یا حاص تقسیم آم ار ب ر
خطای معیار (.)SE=0/49
 .eمقادیر داخ پرانتز :ض رایب بازآزم ایي دو هفت ه ای ()N=86؛ مق ادیر خ ارج پرانت ز:
ضرایب آلفای کرونباخ.
نتایج جگو  1در ادامه به ترتیب ،متناسب با فرضیه های پژوهش بح شگ است.
فرضیه او  :مگ مشتم بر سه عام مرتبط با هم شام خستگي ،بگبیني ،و ح س ب ي
کفایتي مي توانگ پگیگ فرسود ي تحصی ي دانش آموزا متوسطه دوم ایرا را بخوبي تبی ی
کنگ.
هما طور که خروجي نتایج محاسبات تح ی عام تایی گی  MBI - SSب ا اس تفاد از
نرم افزار  AMOSدر شک  1و جگو  2نشا مي دهگ ،مگ مفهومي  MBI - SSب رازش
نسبتاً ضعیفي با داد های پژوهش نشا داد است .ضرایب استانگارد شک  1نشا مي ده گ
که متلیر های انگاز یری شگ مربوط به سؤاالت و سه متلیر مکنو مرتبط با خرد عام ها
به صورت متواز در متلیر مکنو مربوط به فرسود ي بار عام ي نشا نگاد انگ.
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شکل  :1محاسبه برازش مدل مفهومی با دادههای حاصل از اجرای سیاهه فرسودگی مسلش  -زمینهیابی
دانشآموزان.

از طرفي ،در جگو  2نیز ،مقایسه مقادیر مورد انتظار برای برازش ب ا مق ادیر مش اهگ ش گ
نشا ميدهگ که تنها در شاخص های برازش نسبي تا حگودی سط شاخص های مش اهگ ش گ
به سطوح مورد انتظار برازش نزدیک بود است به نحوی که در سه ش اخص  ،RFI ،NFIو TLI
مق ادیر مش اهگ ش گ ان گکي پ ایی ت ر از س ط م ورد انتظ ار ( )≤0/90ب ود ( NFI=0/88؛
RFI=0/85؛  )TLI=0/88اما در دو شاخص  IFIو  CFIمقایر مشاهگ شگ در حگ مورد انتظ ار
ب ود اس ت (TLI=0/90؛  .)CFI=0/90در ش اخصه ای ب رازش مط (2/dfχ؛ p؛ SRMR؛
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 )AGFIو شاخص های برازش مقتصگ ( RMSEAو  )PCLOSEمقادیر مشاهگ شگ در ح گ
مورد انتظار برازش نبود انگ.
جدول  :2نتایج محاسبه برازش مدل پرسشنامه فرسودگی تحصیلی با داده ها.
*

2χ

df

2/dfχ

P

-

-

>5

<0/05

5/20 87 452/17 1

NFI AGFI SRMR

RFI

IFI

TLI

CFI

PCLOSE RMSEA

≤0/90 ≤0/90 ≤0/90 ≤0/90 ≤0/90 ≤0/90 >0/08

>0/08

<0/05

0/90 0/88 0/90 0/85 0/88 0/89

0/08

0/001

0/050 >0/001

* .مقادیر مورد انتظار برای برازش مگ براساس پیشنهاد دیالال ،2000( 1ص .)452

برای رسیگ به در روش تر از دلی عگم برازش ،دیتا مجگد با استفاد از نرم اف زار SPSS
به روش تح ی عام اکتشا (چرخش متمای دایرکت آب یمی ) محاسبه ش گ .هم ا ط ور ک ه
نتایج آزمو کرویت بارت ت نشا ميدهگ ،نمون ه پ ژوهش کفای ت الزم ب رای ای محاس بات را
داشته استKMO=0/92 :؛ .p>0/001
جدول  :3نتایج آزمون کرویت بارتلت برای محاسبه کفایت حجم نمونه در تحلیل اکتشافی.
KMO
0/92

2χ
3664/31

Df
105

.Sig
>0/001

نکته 321( N=742 .دختر و  423پسر)؛
هما طور که نتایج زارش شگ در شک  2نشا ميدهگ ،تنها دو عام با مقگار وی ژ ب االتر
از  1در ساختار سؤاالت  MBI - SSمشاهگ شگ انگ.

1. Dilalla
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از طرفي ،هما طور که نتایج جگو  4نیز نشا ميدهگ ،عام او ب ا مق گار وی ژ  5/84در
حگود  42درصگ و عام دوم با مقگار ویژ  1/30در حگود  9درصگ (و در مجم و  51درص گ) از
واریانس سؤاالت را تبیی کرد انگ.
جدول  :4بارهای عاملی سؤاالت  MBI - SSدر دو عامل استخراجی ،و نقش هر عامل در تبیین واریانس
سواالت.
عامل 1

عامل2

سوال
 .10مطالعه و حضور در کالس برای م تنش زاست.

0/71

-

 .5اشتیاق م نسبت به مطالعه کم شگ است.

0/71

-

 .2از زماني که ثبت نام در مگرسه اشتیاقم به مطالعه کم شگ است.

0/67

-

 .1احساس ميکنم مطالعه مطالب درسي م را از نظر هیجاني خسته ميکنگ.

0/63

-

 .13هنگام مطالعه احساس خستگي ميکنم.

0/59

-

 .11در مورد اهمیت تحصی تردیگ دارم.

0/59

-

 .14در طو مگرسه چیزهای جالب زیادی در مگرسه آموختهام ()-

0/59
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عامل 1

عامل2

سوال
 .4بعگ از بر شت از مگرسه احساس ميکنم مورد سو استفاد قرار رفته ام.

0/54

-

 .7هر روز که از خواب بیگار ميشود تصور اینکه بایگ به مگرسه بروم حا م را مي یرد.

0/53

-

 .8در مورد مفیگ و مؤثر بود تحصیالتم بگبی هستم.

-

0/69

 .15از اینکه در انجام تکالیف درسي موف هستم احساس اعتماد بنفس ميکنم ()-

-

0/69

 .6باورم ای است که در کالس هایم حضور موثری دارم (.)-

-

0/60

 .3ميتوانم بهطور مؤثر مشکالتي را که در تحصیالتم به وجود ميآینگ ح کنم ()-

-

0/60

 .9بهنظر خودم دانشآموز خوبي هستم (.)-

-

0/49

 .12هنگام دستیابي به ارزوهایم با انگیز ميشود (.)-

-

0/45

مقادیر ویژ

5/84

1/30

درصگ واریانس تبییني

41/57

9/43

درصگ تجمیعي

41/57

51/00

نکته.N=854 :

همچنی نتایج جگو  4نیز ميدهگ ،همه سؤاالت حگاق در یکي از دو عام بار عام ي باالتر
از  0/40داشته انگ .از طرفي ،هیچ یک از سؤاالت در هردو عام بارعام ي بزر تر یا مس اوی 0/40
نگاشته است .بر ای اساس ،عام او متشک از  9سوا (به ترتیب بیشتری ب ار ع ام ي :س وا
 4 ،14 ،11 ،13 ،1 ،2 ،5 ،10و  )7و عام دوم متشک از  6سوا (به ترتیب بیشتری بار عام ي:
سؤاالت  9 ،3 ،6 ،15 ،8و  )12بود است .بر ای اساس ،زیر مقیاس بگبیني (مسخ شخص یت) در
دو عام دیگر محو شگ است .عام او شام تمام سؤاالت زیرمقیاس خستگي هیج اني بع الو
 3سوا از بگبیني (مسخ شخصیت) (سواالت  )11 ،2 ،5و یک سوا از افت عم کرد (س وا ،)14
و عام دوم شام  5مورد از  6سوا اص ي زیرمقی اس اف ت عم ک رد ( )15 ،12 ،9 ،6 ،3و ی ک
سوا از زیرمقیاس بگبیني (مسخ شخصیت) (سوا  )8بود است.
بنابرای  ،ساختار سؤاالت  MBI - SSدر انگاز یری فرسود ي تحصی ي دانشآموزا ای را
بجای سه عام  ،از الگویي دو عام ي تبعیت کرد است.
فرضیه دوم MBI - SS :از روای ي همزم ا مناس بي در ارتب اط ب ا مع گ (رابط ه منف ي)،
اهمالکاری تحصی ي و افسرد ي (رابطه مثبت) برخوردار است.
در جگو  ،1ضرایب همبستگي بی معگ و اهمالکاری با زیرمقیاسهای فرسود ي محاس به
شگ است .قب از محاسبه ضرایب همبستگي پیرسو  ،پیش فر نرما ب ود توزی ع متلیره ا
محاسبه شگ است .هما طور که در جگو  1مشخص شگ است ،مقادیر  Zکجي در زیرمقیاسها
خس تگي ( ،)Z)0/32(=1/31ب گبیني ( ،)Z)0/36(=1/48اف ت عم ک رد ( ،)Z)0/10(=0/39نم ر ک ي
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فرسود ي ( ،)Z)0/36(=1/48و در اهمالکاری ( )Z) - 1/24(= - 0/30کمتر از  1/96بود است .مقادیر
 Zکشیگ ي نیز در زیرمقیاسها خستگي ( ،)Z) - 0/66(= - 1/36ب گبیني ( ،)Z) - 0/76(= - 1/56اف ت
عم کرد ( ،)Z) - 0/88(= - 1/82نمر ک ي فرس ود ي ( ،)Z) - 0/84(= - 1/72و در اهمالک اری (1/34
 =( )Z) - 0/65کمتر از  1/96بود است ک ه براس اس پیش نهاد فی گ ( )2013ای مق ادیر ب راینمونههای زیر  100نفر ميتوانگ نشا دهنگ عگم تخطي معنادار از منحن ي توزی ع نرم ا باش گ.
بنابرای  ،استفاد از ضریب همبستگي پیرسو برای ای متلیرها مجاز بود است .ام ا در مع گ ،
هم مقگار  Zکج ي ( )Z) - 0/54(= - 2/23و ه م  Zکش یگ ي ( )Z) - 1/02(= - 2/11ب االتر از 1/96
بود است .با توجه به اینکه حجم نمونه نزدیک به  100نفر بود و ب رای نمون ه ب االی  100نف ر،
بجای  2/54 ،1/96به عنوا مرز تخطي از منحني نرما پیشنهاد شگ (فی گ ،)2013 ،و از طرفي،
مقادیر  Zکجي و کشیگ ي کمتر از  2/54بود ميتوا انتظار داشت ب ا خ ود ردا س ازی( 1ب ا
 2000نمونه یری در فاص ه اطمینا  )0/95بتوا تأثیر کجي و کش یگ ي مش اهگ ش گ را ب ر
دقت محاسبات ضریب همبستگي پیرسو جبرا کرد.
هما طور ک ه نت ایج ج گو  1نش ا م يده گ ،همس و ب ا انتظ ار اهمالک اری ب ا خس تگي
(p>0/001؛  ،)r)98(=0/38ب گبیني (p>0/001؛  ،)r)98(=0/40اف ت ک ارایي (p=0/007؛
 ،)r)98(=0/27و نمر ک ي فرسود ي (p>0/001؛  )r)98(=0/42مثبت و معنادار بود است .همس و
با انتظار ،معگ نیز با خس تگي (p>0/001؛  ،)r)98(= - 0/33ب گبیني (p=0/01؛ ،)r)98(= - 0/25
اف ت ک ارایي (p>0/001؛  )r)98(= - 0/46و نم ر ک ي فرس ود ي (p>0/001؛ )r)98(= - 0/42
روابطي منفي و معنادار نشا داد است .ای شواهگ حکای ت از روای ي مالک ي همزم ا مناس ب
 MBI - SSدر انگاز یری فرسود ي تحصی ي دانشآموزا داشته است.
فرضیه سوم :سیاهه فرسود ي مگرسه از پایایي مناسبي در انگاز ی ری فرس ود ي تحص ی ي
برخوردار است.
هما طور که نتایج جگو  1نشا ميدهگ ،هم ضرایب همساني درون ي آلف ا کرونب اخ و ه م
ضرایب باز آزمایي برای هر سه زیر مقیاس خس تگي (α=0/74؛  ،)r)86(=0/89ب گبیني (α=0/74؛
 ،)r)86(=0/84افت کارایي (α=0/76؛  )r)86(=0/86و همچن ی ب رای مجم و مقی اس فرس ود ي
(α=0/86؛  )r)86(=0/89باالتر از  0/70بود است .ای شواهگ حکایت از پایایي خوب MBI - SS
در انگاز یری فرسود ي تحصی ي دانشآموزا داشته است.

1. Bootstrapping
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بحث و نتیجهگیری
ای پژوهش س عي در آزم و اعتمادپ ذیری  MBI - SSدر ان گاز ی ری فرس ود ي تحص ی ي
دانشآموزا ایراني داشت .نتایج تح ی عام تاییگی نشا داد مطاب ب ا ادع ای ط رح ش گ در
مگ مفهومي ،سؤاالت ای ابزار تفاوتهای الزم را برای قرار رفت در سه عام نگاش تهان گ .ب ه
عبارتي ،مگ سه عام ي فرسود ي با داد های حاص از انگاز یری فرسود ي دانشآموزا ایراني
با  MBI - SSبرازش مناسب را نشا نگاد است.
نتایج تح ی اکتشافي نشا داد که مگ دو عام ي ميتوانگ ارائه بهتری از ساختار پاس خه ای
دانشآموزا ایراني به سؤاالت  MBI - SSارائه دهگ .از ای رو ،نتایج مطالعه حاضر در ای حوز
متفاوت با نتایج ش وف ي و همک ارا ( ،)2002رس تمي و همک ارا ( )1390و ب گری ر ری و
همکارا ( )1391بود است .در مقاب نتایج ای پژوهش از ای منظ ر ک ه س اختار س ه ع ام ي
فرسود ي ،بویژ آ ونه که توسط  MBI - SSانگاز یری ميشود را به چالش کش یگ اس ت
همسو با نتایج مطالع ات اال و همک ارا ( ،)2011ومز و همک ارا ( ،)2013ه و و ش وف ي
( )2009و ورلي و همکارا ( )2008بود است .در ای مطالعات نیز مش خص ش گ س اختار س ه
بعگی  MBI - SSاز ثبات و تکرار پذیری الزم در مطالعات مخت ف برخوردار نیست.
البته در ارتباط با مقایسه نتایج ای مطالعه به دو مطالع ه داخ ي ،یعن ي مطالع ه رس تمي و
همکارا ( )1390و بگری ر ری و همکارا ( )1391نکاتي مهمي بایگ خ اطر نش ا ش ود .او
اینکه ،در مطالعه رستمي و همکارا  MBI - SS ،در جامعه آماری دانشجویا اعتباری ابي ش گ
بود که بخشي از ای نمونه شام دانشجویا مقطع ارشگ نیز بود است .ای درحالي است ک ه ب ا
توجه به فاص ه سني ای جامعه با جامعه آماری دانشآموزا م يت وا عام رش گ را در تبی ی
تفاوت نتایج ای مطالعه با مطالعه رستمي و همک ارا دخی دانس ت .هم ا ط ور ک ه ک ادیم و
همک ارا ( ،)2016م ای و همک ارا ( )2016و ش وف ي و همک ارا ( )2002نی ز خ اطر نش ا
ميکننگ ،حگاق در بعگ کمي (سط و دامنه) ،فرسود ي ميتوانگ تابع رشگ باشگ .ب ه نح وی ک ه
میزا و دامنه فرسود ي ميتوانگ از نقش تحصی ي و دانشآموزی افزایش یافته و سطوح ب االتری
از فرسود ي را در دامنه وسیعتری از نقشهای زنگ ي ،بویژ نقش کاری در یر کنگ.
اما آنچه که از مضامی یافته ای پژوهش بر ميآیگ ای است که تلییرات رش گی فرس ود ي
ميتوانگ کیفي نیز باشگ به ای نحو که ساختار فرس ود ي را ه م در ی ر س ازد .ب ر ای اس اس،
دانش آموزا که از نظر سني پایی تر از دانشجویا و افراد شاغ هستنگ ممک اس ت ب ه تم ایز
شناختي الزم برای تفکیک سه بعگ فرسود ي دست نیافته باشنگ .ای ایگ از ای جهت ميتوان گ
قاب بررسي باشگ که چنگ مورد از مطالعات دیگر نیز بویژ در ارتباط با دان ش آم وزا ای گ ت ک
بعگی بود فرسود ي را مطرح کرد و براساس ای ای گ ب ه ان گاز ی ری فرس ود ي تحص ی ي
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ای گ نیازمن گ بررس ي

دانش آموزا پرداخته انگ (مث  ،کریستنس و همکارا  .)2005 ،البته ای
دقی تر در مطالعات بعگی است.
نکته دوم که در مقایسه نتایج ای مطالعه با نتایج مطالعه رستمي و همکار ( )1391مط رح
است ای است که آ ها برای تح ی عام تاییگی  MBI - SSاز روش تح ی مؤلفههای اص ي
با چرخش متعامگ واریماکس استفاد کرد انگ .ای در حالي است که نه تح ی مؤلفهه ای اص ي
روش مناسبي برای ای کار است (بایگ از روش بیشینه احتما یا تح ی عام استفاد شود) و نه
چرخش متعام واریماکس .هما طور که در مگ مفهومي فرسود ي نیز تأکیگ شگ است ،ابع اد
فرسود ي نسبت به هم متمای و نم رات آ ه ا قاب جم ع اس ت .بن ابرای  ،چ رخش متعام گ
نميتوانگ روشي مناسب باشگ .در مقاب  ،نتایج تح ی اکتشافي ای مطالعه براساس تح ی عام
و چرخش متمای محاسبه شگ است .همچنی ای نکته که رستمي و همکارا از تح ی عام
تاییگی با  SPSSاستفاد کرد انگ و نتایج ای مطالعه با  AMOSبود نیز ميتوانگ ت ا ح گودی
تبیی کننگ تفاوت در نتایج باشگ .نرم افزار  AMOSنس بت ب ه  SPSSب راورد دقی ت ری از
تعام بی متلیرها ارائه ميکنگ .شایگ ا ر رستمي و همکارا بجای تح ی مؤلفهه ای اص ي ب ه
روش تاییگی از تح ی عام به روش اکتشافي استفاد ميکردنگ تا حگودی نتایج آ ها متف اوت
ميشگ.
در مقایسه با نتایج مطالعه بگری ر ری و همکارا ( )1391نیز چنگ نکته قاب بررسي است.
او اینکه آ ها از پرسشنامه فرسود ي مگرس ه اس تفاد ک رد ان گ .از ای رو ،تف اوت در نت ایج
ميتوانگ بهدلی تفاوت در ابزار انگاز یری باشگ .اما نکته مهمت ر ای اس ت ک ه حت ي در م گ
تاییگی آ ها نیز ،مگ مفهومي برازش مناسبي با داد ها نش ا ن گاد ب ود و آ ه ا ب رای بهب ود
شاخصها با اعما کواریانس بی مقادیر خطای سؤاالت مگ را اصالح کرد و شاخصهای م گ
اصالح شگ را بهعنوا شاهگی از برازش مگ مفهومي خود مبنا قرار داد بودن گ .ای در ح الي
است که اعما کواریانس بی مقادیر خطا ،مگ مفهومي را در ای پژوهش نی ز م يتوانس ت ب ه
نقطه برازش نزدیک کنگ .اما ای کار تفسیر پذیری نتایج را دشوار ميکنگ و پژوهشگر و خوانن گ
نميتواننگ به تبیی درس تي از یافت هه ا برس نگ .البت ه ،در روش اج رای ابزاره ا نی ز م يتوان گ
تفاوتهایي بی ای مطالعه با دو مطالعه فوق وجود داشته باشگ که بتوانگ تبیی کننگ تفاوت در
نتایج باشگ .در هرصورت ،بگو انجام مطالعات بیشتر نميتوا به تبیی و نتیج ه ی ری مناس بي
دست یافت.
تبیی اساسيتری که ميتوا برای تفاوت بی یافت هه ای ای پ ژوهش ب ا یافت ه ش وف ي و
همکارا ( )2002ارائه کرد ميتوانگ ای باشگ ک ه ش ایگ ماهی ت واقع ي فرس ود ي (ح گاق در
دانشآموزا ایراني) تک بعگی باشگ .هما طور که در پیشینه نیز خاطر نش ا ش گ ،دس تهای از
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مطالعات (چریستنس و همکارا  )2005 ،بر ای ایگ پافشاری ميکننگ که فرس ود ي ی ک بع گ
اساسي دارد و آ خستگي است .حا  ،خستگي به چنگ زیربعگ تقسیم ش ود .ت اریس و همک ارا
( )2005بهعنوا حامیا اص ي ایگ کاهش ابعاد فرسود ي معتقگانگ که اف ت ک ارایي نم يتوان گ
جز ابعاد واقعي فرسود ي باشگ .براس اس ای گ آنه ا ،اف ت ک ارایي م يتوان گ ب هعن وا یک ي از
پیشاینگهای و یا پساینگهای فرسود ي باشگ .ای ایگ تا حگودی با یافتهه ای ای پ ژوهش نی ز
قاب حمایت است .ا ر به نتایج زارش شگ در جگو  1نگا کنیم مشخص ميشود که بعگ افت
عم کرد نسبت به دو بعگ دیگر فرسود ي ،همبستگي کمتری با نمر ک دارد .ای در حالي اس ت
که در مقایسه با بعگ بگبیني یا شخصیت زدایي و حتي نسبت به بعگ خستگي ،بع گ اف ت ک ارایي
تعگاد سؤاالت بیشتری دارد .منطقاً ،در چنی شرایطي انتظار ميرود بعگی که س ؤاالت بیش تری
داشته باشگ همبستگي بیشتری با نمر ک داشته باشگ.
اما نتایج جگو  1عکس ای انتظار را نشا ميدهگ .بنابرای ميتوا چنی تبی ی ک رد ک ه
دلی ای پگیگ ميتوانگ در استقال بع گ اف ت ک ارایي از فرس ود ي باش گ .در م گلهای رش گی
فرسود ي (مس ش و همکارا  )2001 ،چنگی مگ براساس تقگم و تاخر ابع اد فرس ود ي ارائ ه
شگ است .برای مثا  ،مس ش و همکارا ( )2001با استناد به پژوهش ي ک ه ب ر روی پرس تارا
انجام داد انگ یک مگ را اینگونه فر کرد انگ که خستگي بهدلی فشار نقش و الزام ات زی ادی
آ ميتوانگ به شخصیت زدایي و بگبیني منجر شود و بگبیني نیز ب ه نوب ه خ ود اف ت ک ارایي را
موجب شود .براساس ای مگ  ،ایگ تاریس و همکارا ( )2005و یافتههای ای پژوهش ،ميتوا
چنی استنباط کرد که افت کارایي ميتوانگ یکي از نتایج فرسود ي باش گ .البت ه ،ش واهگی ه م
ممک است باشگ که افت کارایي را پیش بی فرسود ي نشا دهگ.
در مجمو  ،ا ر بسذیریم که بعگ افت کارایي مستق از ساختار فرسود ي اس ت ،م يت وا ب ا
استناد به ایگ چریستینس و همکارا ( )2005چنی استنباط کرد که ساختار فرس ود ي ی ک
بعگی است .زیرا ،همانگونه که نتایج پژوهش همسو با چریستینس وهمک ارا نش ا داد ،غال ب
سؤاالت بگبیني ( 3سوا ) با سؤاالت خستگي ( 5سوا ) در یک عام بار نشا دادن گ .ح ا ا ر
بسذیریم که بعگ دوم که تقریباً منحصر به تمام سؤاالت افت کارایي بود و تنها  9درصگ از واریانس
سؤاالت را تبیی ميکرد مستق از ساختار فرسود ي است ،ميتوا نتیجه رفت که ح گاق در
ساختار فرسود ي تحصی ي دانش آموزا ایراني ،فرسود ي متلیری تک بعگی است .البته رسیگ
به ای نتیجه به چنگی مطالعه دقی تر دیگر نیاز دارد.
از دیگر نتایج ای مطالع ه ،مش اهگ همبس تگي منف ي معن ادار ب ی فرس ود ي و مع گ  ،و
همبستگي مثبت و معنادار بی فرسود ي و اهمالکاری بود که از ای یافتهها وجود سط مناسب
روایي مالکي همزما برای  MBI - SSاستنباط شگ .ای یافته همسو با مطالع ات قب ي ،ب ویژ
110

فص نامه مشاور شل ي و سازماني /دور  ،10شمار  / 37زمستا 1397

اعتباریابي سیاهه فرسود ي تحصی ي مس ش  -زمینهیابي دانشآموزا در دانشآموزا دور متوسطه دوم ایرا

شوف ي و همکارا ( )2002و مس ش و همکارا ( ،)2001مس ش و همکارا ( )2008بود است.
مس ش و همکارا ( )2008 ،2001معتقگنگ که یکي از نتایج فرسود ي ش ام اخ تال عم ک رد
است .بگی صورت که ،افراد فرسود بعگ از مگتي از تگاوم فرسود ي در انجام وظایف تحصی ي ی ا
شل ي خود دچار اختال ميشونگ .در ای مطالعه نیز مشخص شگ ک ه فرس ود ي ب ا اهمالک اری
(که به نوعي اختال در عم کرد است) رابطه مثبتي دارد.
هر چنگ ای مطالعه چو به صورت آزمایشي و طولي نبود  ،به خودی خود نميتوانگ تأیی گ ر
استنباط های ع ي باشگ ،اما وقتي نت ایج ای مطالع ه را در کن ار پیش ینه (مس ش و همک ارا ،
2001؛  )2008قرار ميدهیم ميتوانیم یافته پژوهش را اینگونه تبیی کنیم که دانشآموزاني ک ه
فرسود ي تحصی ي را برای مگتي نسبتاً طوالني تجربه کننگ ،نسبت ب ه انج ام وظ ایف و تک الیف
درسي خود می به تع ورزی و اهمالکاری پیگا ميکننگ به طوری که دایم مسئولیت های خود را
به زما دیگری به تاخیر ميانگازنگ و بیشتر آ ها را در حا انجام تکالیف در دقیقه نود مش اهگ
خواهیم کرد .ا ر رابطه منفي بی معگ و فرسود ي تحصی ي را هم در نظر بگیریم ،باز هم نتایج
پژوهش حامي یافته های مس ش و همکارا ( )2008 ،2001در خصوص منتج ش گ فرس ود ي
به افت عم کرد خواهگ بود .به بیا دقی تر ،وقتي که دانش آموزا برای م گتي دچ ار فرس ود ي
تحصی ي باشنگ ای ميتوانگ عم کرد تحصی ي و به تبع آ  ،سط نمرات آ ه ا در دروس ش ا را
نیز کاهش دهگ.
خستگي موجب ميشود تا دانشآموزا خ ود را از نظ ر هیج اني و ش ناختي از تحص ی دور
کننگ .ای باع ميشود که سط یاد یری آ ه ا ک اهش یاب گ (مس ش و همک ارا  .)2001 ،از
طرفي ،شخصیت زدایي و بگبیني در ای میا تالشي است برای ایجاد فاص ه ب ی خ ود و فض ای
مگرسه و آینگ تحصی ي از طری غف ت فعا از اهمیت و معنای آ و ع گم اش تیاق ب ه س روکار
داشت با فعالیت های درس ي (ش وف ي و همک ارا  .)2002 ،در چن ی ش رایطي ،اف ت عم ک رد
ميتوانگ تابعي از دو بعگ دیگر فرسود ي باشگ .یعني تگاوم طوالني مگت دو ویژ ي قب ي منجر ب ه
افت عم کرد ميشود (مس ش و همکارا  .)2008 ،از دیگر یافت ه ه ای ای پ ژوهش ،حمای ت از
پایایي باال در زیرمقیاسها و مجمو مقیاس  MBI - SSبود.
در مجمو  ،آنچه که ای پژوهش بهصورت ایگ یا نتیجه به یافتهه ای قب ي اف زود اس ت را
ميتوا در چنگ مورد خالصه کرد )1( :ساختار فرسود ي حگاق در دانشآموزا ایراني ميتوان گ
متفاوت با الگوی مفهومي سه بعگی پیشنهاد شگ توسط شوف ي و همک ارا ( )2002باش گ؛ ()2
س و رشگ ميتوانگ عالو بر تاثیرات کمي (س ط و س تر فرس ود ي) ،ب ر کیفی ت فرس ود ي
(تن و ابع اد فرس ود ي) نی ز تأثیر ذار باش گ؛ ( MBI - SS )3در ان گاز ی ری فرس ود ي
دانشآموزا ایراني نیز ميتوانگ از روایي مالکي همزما و پایایي مناسبي ب ر خ وردار باش گ؛ ()4
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تبی ی کنن گ اف ت عم ک رد تحص ی ي

فرسود ي تحصی ي م يتوان گ ب هعن وا یک ي از دالی
دانشآموزا ایراني نیز لحاظ شود.
ای پژوهش محگودیتهایي نیز داشت .او اینکه ،نمونه پژوهش نس بت از نس بت حمعیت ي
دانشآموزا مناط مخت ف آموزشي تبعیت نميکرد .ای در حالي است که مطالعات نش ا داد
عوام محیطي که محگودیتها و امکان ات محیط ي در مس یر تحص ی ي دان شآم وزا را ش ک
ميدهنگ (و در مناط سه انه آموزشي کیفیت متفاوتي دارد) ،ميتوانگ بواس طه ت اثیری ک ه ب ر
استرس دانشآموزا دارد فرسود ي را تحتت أثیر ق رار ده گ (مس ش و همک ارا  .)2001 ،دوم
اینکه ،برای بررسي روایي مالکي از انگاز یری همزما متلیر پ یش ب ی (فرس ود ي) و م ال
(معگ و اهمالکاری) استفاد شگ.
ای در حالي است که ا ر بهصورت مطالعات طولي و حت ي در قال ب روای ي تشخیص ي ای
ویژ يهای روانسنجي آزمو ميشگ ،اطالعات بیشتری از کیفی ت  MBI - SSدر ان گاز ی ری
فرسود ي تحصی ي دانشآموزا فراهم ميشگ .بنابرای پیشنهاد ميش ود مطالع ات بع گی ب ا در
نظر رفت عوام تأثیر ذار در تفاوتهای بی فردی فرسود ي دان شآم وزا  ،ب ویژ امکان ات و
محگودیتهای محیطي نمونهای معر تر برای بازآزمایي  MBI - SSانتخ اب کنن گ .همچن ی ،
استفاد از روشهای دقی تر ،بویژ روایي تشخیصي م يتوان گ اطالع ات بهت ری از س ودمنگی و
کارایي  MBI - SSدر انگاز یری فرسود ي دانشآموزا ارائه دهگ .همچنی پیشنهاد ميشود،
فرسود ي تحصی ي بهعنوا یکي از دالی افت عم کرد دانشآموزا ایراني مورد تأکیگ قرار یرد.
در مجمو  ،پژوهش حاضر ع ي رغم به چالش کشیگ نسبي روای ي س اختاری MBI - SS
شواهگی از روایي و پایایي آ در انگاز یری فرسود ي شل ي دانشآموزا ف راهم ک رد .ب ا ای
وجود ،رسیگ به جایگا مناسب ب رای تص میم ی ری در خص وص اتک ا ب ه نت ایج MBI - SS
نیازمنگ مطالعات بیشتری است که بایگ پژوهشهای بعگی به آ توجه داشته باشنگ.
منابع
بگری ر ری ،رحیم؛ مصرآبادی ،جواد؛ پ نگي ،مریم؛ فتحي ،مریم .)1391( .س اختار ع ام ي پرسش نامه
فرسود ي تحصی ي با استفاد از تح ی عام تاییگی در دانش آموزا متوسطه .فص نامه انگاز ی ری
تربیتي.179 - 163 ،)7( 3 ،
خاقاني زاد  ،مرتضي؛ سیرتي ،مسعود؛ عبگی ،فتانه؛ کاویاني ،حسی  .)1378( .بررس ي فرس ود ي ش ل ي
پرستارا  .مج ه ع وم رفتاری.59 - 51 ،)1(2 ،
رستمي ،زینب؛ عابگی ،محمگرضا؛ شوف ي ،وی مار بي .)1390( .هنجاری ابي مقی اس فرس ود ي تحص ی ي
مس ش در دانشجویا ز دانشگا اصفها  .رویکردهای نوی آموزشي.38 - 21 ،)1( 13 ،
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