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 چکیده                
هدف این پژوهش تبیین فرسودگي تحصیییي در دختیرا  

اسیا  اگویوي  آموز پایه اول دوره دوم متوسطه بیردانش
آوري اسی.  اي تیا فرزند با نقش واسیطه –ارتباط مادر 

همبسییتوي بییود  هام ییه  -توصییی يروش اییین پییژوهش 
آمیوز پاییه اول متوسیطه آماري دربرگیرنده دخترا  دانش

ن ییر بییا  یییوه  463دوره دوم اسیی. کییه از میییا  آنییا  
اي انتخیا  اي چنید مرلییهگیري تصیادفي خو یهنمونه

آوري اطالعییاا از پرسشیینامه  ییدند  بییه منجییور همیی 
(، مقییا  3117فرسودگي تحصیییي برسیو و همریارا  )

( و پرسشینامه اگویوي 3001آوري کانر و دیویدسو  )تا 
( اسییت اده  یید  3113فرزنیید )بییا ري،  -ارتبییاط واگیید

یابي م یادتا هایي به دس. آمده ترنیی  میدل اخص
دهنده آ  اس. کیه میدل ساختاري و تحییل مسیر، نشا 

هاي گیردآوري  یده بیرازش مطییو  گیري با دادهاندازه
فرزند بیر  -تقیم اگووي ارتباط مادرداري اثر مسدارد  م ني

 -فرسودگي تحصییي و اثر غیرمستقیم اگووي ارتباط میادر
آوري بیر فرسیودگي تحصیییي میورد فرزند از طریق تا 

آوري و فرسیودگي تایید  یرار گرفی.  رابطیه من یي تیا 
 تحصییي نیز تاییدگردید 

، آوريفرسودگي تحصییي، تا : های کلیدیواژه

 فرزند -دراگووي ارتباط ما

Abstract 
The purpose of the present research was 
explaining relationship academic burnout  and 
child – mother relationship pattern with 
intermediation resiliency , by using structural 
equation modeling (SEM). Research method 

was descriptive – correlation . the statiscal 
sample of this research was included 461 girls 
student high school in Tehran city that they 
were selected by multi- stage cluster sampling 
method and they were  completed Breso burnout 
questionnaire, child- parent relationship 
questionnaire and conner and Davidson 
resilience scale. The results indicated that the 
model had a good fitness with the data.Gained 
indexes were Chi-Square=295.150,Comparative 

Fit Index=0.939, Goodness Of Fit Index=0.926, 
Adjusted Goodness Of Fit Index= 0.899 and 
Root Mean Square Error Of 
Approximation=0.066. There were direct effects 
child- parent relationship pattern on academic 
burnout and indirect effects with intermediation 
resilience. Resiliency had  negative meaningful 
relationship with academic burnout. 
Keywords: academic burnout, resiliency, child-
mother relationship pattern 
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 مقدمه

چو  خانواده، پیشرف. هر هام ه در گرو توا  آموز ي آ  هام ه اس. و در کارایي هر نجام آموز ي عوامیي هم
 به باید که کییدي هايسازه همیه ریزا  تاثیر بسزایي دارند  ازو برنامهها کالسيمدرسه، م یمین، مدیرا ، هم

 -اس.  فرسودگي تحصییي باعث غیب. از مدرسه، مشرالا هسمي 3تحصییي فرسودگي نمود،توهه  آ 
 ود که این مساگه هر ساگه خساراا زیادي را به سیستم رواني، اف. تحصییي و در نهای. ترک تحصیل مي

کند  گذا  ناسایي متغیرهاي موثر بر فرسودگي تحصییي به منجور کاهش خساراا فردي و ميآموز ي وارد 
 اگزاماا تحصییي و فرسودگي تحصییي، السا  خستوي نا ي از تقاضاها رسد مينجر اهتماعي ضروري به

وي به عال وي( و السا  عدم  ایست)بي )خستوي(، دا تن لس بدبینانه و بدو  عال ه به تراگیف درسي
توا  نوعي اختالل فرسودگي را مي (  3007)ژانگ،  رودآموز با کارآمدي پایین به  مار ميعنوا  ی  دانش

گردد و هاي محیطي در فرد ایجاد مينامید که به دگیل  رار گرفتن طوتني مدا در م رض استر 
 عنوا  به فرسودگي رفتار ( 3177)ساعتچي،  کندهاي آ  در اب اد هسمي، ذهني و هیجاني بروز مينشانه

 زیادي تحقیقاا به منجر اخیر دهه سه در  ناختيروا  هايپژوهش در  ده  ناخته موضوع ی 

زماني رخ  ،استر  تحصییي  ریي از استر  اس.(  3111، به نقل از لن ي 3004، 3)یانگ اس. گردیده
 ود و به صورا مستمر درگیر آ  هه ميآموز با تقاضاهاي فراتر از مناب  رواني خود موادهد که دانشمي
( مصرف زیاد و بدو  بازگش. انرژي موهب 3004)اسراگ ي و بیرر،  مناب  -  مطابق اگووي تقاضا ود
 ود انرژي ذخیره  ده فرد از بین برود  اگر عدم ت ادل بین مصرف انرژي و توگید مجدد آ  براي مي

توا  گ . دو فرایند مناب  مي -د  مطابق با اگووي تقاضاافتفرسودگي ات اق مي ،مدا طوتني ادامه یابد
هاي از ی  طرف در دوره هدید تحصییي تقاضاها و درخواس. -3افتد: در فرسودگي تحصییي ات اق مي

پور، خزائي و به نقل از تقي 3000، 1ها ) آ   ودآموزا  براي مطاگ ه و تالش بیشتر ميم یمین از دانش
هاي خود هاي فردي در توانایيآموزا  به دگیل آگاهي از ت اواز طرف دیور دانشو ا ،(3034ایثاري، 

)ویو یید، اکیس، روزنر و  مناب  انویز ي کافي براي برخورد با این مطاگباا و تقاضاهاي تحصییي را ندارد
دگي (  این دو فرایند موهب فشار رواني و در نهای. فرسو3030،به نقل از ویو یید 3006، 4دیوسرین

ی ني وارد مقط  تحصییي باتتري  ،که گذر تحصییي هدیدي دا تند يآموزدانشنوهوانا   ود  تحصییي مي
گذا این روند هشداردهنده باید   دن وفشار رواني و فرسودگي تحصییي مي دچاراین گذر تحصییي  ، دراند ده

دهاي اخیر پژوهشي در زمینه فرسودگي (  یري از رویرر3002آرو و نورمي،  -)کیورو، ساگمال هدي تیقي  ود
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 توانمنديو  هاي مثب.وري به هنبهکنش این اس. که پژوهش در این لوزه به هاي ض ف در عمیررد و نارسا
از متغیرهاي مثب.  ( 3000،)سییومن و سرسینزینتمیهاگي وري بهینه تغییر پیدا نموده اس.ها و کنشانسا 

که در  اس. از همیه م اهیمي آورياس.  تا  3آوريآموزا  تا تاثیرگذار بر فرسودگي تحصییي دانش
هاي سرمایه روانشناختي اس. که بیانور توانایي کنار یري از موگ ه و روانشناسي مثب. به آ  تاکید  ده،
دهد که از اما این توانایي را به فرد مي ،آوري فرار از مشرالا نیس.آمد  افراد با مشرالا اس.  تا 

آوري در ها را بهتر لل کند   فقدا  تا عبور کند، از زندگي گذا ببرد و فشارها و استر مشرالا 
، 3033، 3 ود)اسماییيهمراه و مشرالا دروني  هاواکنشض یف گري، کنترل تواند با ترانشنوهواني مي

هاي مهارا ( به این نتیجه دس. یاف. که3114) (  محمودي3111به نقل از خاني و مرادیاني گیزه رود، 
 يخصوص در ب د ناکارآمدي گردد  در تحقیقهتواند باعث کاهش فرسودگي تحصییي بآورانه ميتا 

خصوص در ب د ناکارآمدي در هآوري و فرسودگي تحصییي ب( نیز به رابطه من ي تا 3035) امیري
آموز هندي انجام انشد 100( با تحقیقي که بر روي 3035) و  ارماآموز دس. یاف.  ماتور دخترا  دانش

 بیني دارد آوري و خوشبه این نتیجه رسیدند که استر  تحصییي رابطه من ي با تا  ،دادند

هاي از عوامل موثر بر فرسودگي تحصییي، محیط خانه و خانواده و کارکردهاي آ  از همیه  یوه      
، 4، باگبي1فرویدپردازاني مانند نجریه د توا  نام برفرزندپروري و اگووي ارتباطي میا  مادر و فرزند را مي

کننده بود  این بر اهمی. روابط واگد و فرزند خصوصاً مادر و فرزند و ت یین 6و مالني کالین 5اریرسو 
اند )مجاهري، رابطه در ایجاد اعتماد به خود و السا  امنی. و کنار آمد  با  رایط ناگوار تاکید دا ته

هاي لاکم بر ارتباط بین واگد و فرزند ي نجري اس. که تاثیر ویژگيئفرزند، اگوو -باط واگد(  اگووي ارت3171
ها دهد  وهود این ویژگيگذارند را توضیح ميهاي هدفمند فرزند تاثیر ميمندي و ف اگی.که بر روي هه.

اي م نادار اس. طهاگزاما آگاهانه و با هدف تربیتي توسط واگدین وارد ارتباط نشده اس.  مراد از هدفمندي، راب
ها، محصول وهود ارزشو  ود، هاي ی  فرد در طول زما  مشاهده ميها و برنامهکه در زنجیره ف اگی.

 ود، در او ها نسب. به موضوعي در فرد ایجاد ميها و رانشها کششباورها و  واعدي اس. که از درو  آ 
-هاي فرري و سب وي در بین هریا  هااسا  آ  کند و برلس م نا و انویزه براي انجام ف یي ایجاد مي

هاي آ  براي تحول کند و به موض  و هایواه خود و پیامدیابي ميهاي زندگي موهود هام ه خود، هه.
ها در مورد کودک اس. که این اي از نورشسب  فرزندپروري، منجومه(  3113)با ري،   ودخود آگاه مي
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کنند که در بستر آ ، واگدین رفتارهاي خود را در ارتباط را ایجاد مي ايها بر روي هم هو هیجانينورش
هاي (  درگیري مادر در ف اگی.3111) روهي یرتا، اکبري زردخانه، و  هابي،  دهندبا کودک نشا  مي

ها تحصییي فرزند، رابطه م نادار با انویزش دروني دارد  و تي واگدین به عنوا  ی  اگوو در این ف اگی.
نماید  این السا  آموز السا  ک ای. کرده و در امور تحصییي بهتر عمل مي وند، دانشیر ميدرگ

فر،  ود )نج ي، محمديآور اس.، ميک ای. باعث انویزش دروني فرزند که از خصوصیاا افراد تا 
ه (  پذیرا بود  مادر نسب. به فرزند ی ني عشق و السا  مثب. خود را هم ب3114دهري و ه  ري، 

کند و در صورا طردکننده بود  ی ني با خصوم.، پرخا وري یا صورا فیزیري و هم کالمي ابراز مي
زاده هنرمند و ، به نقل از صاد ي، مهرابي3005 ،3نماید )روهنرغ ی. و مسامحه با کودک خود رفتار مي

در نجریه  3برنربرون ن اس.  آوري فرزند(  خانواده از عوامل ل اظتي موثر بر تا 3111ار دي، 
اثرترین و  درتمندترین داند که پرتیه مي 5 ناختي، محیط زندگي فرد را متشرل از هاي بومسیستم

مانند: خانواده،   سطح، ریزسیستم اس. که به اگووهاي ت امل کودک در نزدیرترین محیط ا اره دارد
هاي فرزندپروري، روابط فردي، برنر  یوهدوستا ، مدرسه و  بره همسات   بر طبق نجریه برون ن

 آوري وي تاثیرگذار هستندتجار  اوگیه آموزش، خانه، مدرسه و دوستا  بر ر د کودک و تا 
 ، ودفرزند ایجاد مي -(  در نجریه دگبستوي باگبي، دگبستوي ایمن که از روابط اوگیه مادر3006)سوینر،

)بشارا،  خو بیني، خال ی.، عواطف مثب.  ودآوري، هاي مثب. مانند تا تواند باعث تسهیل ویژگيمي
آوري )پیوند با خانواده، خیق و کنند  ش راهبرد تا ( ا اره مي3113مییر) کاتاتنو، (  هاوکینز،3126

هاي لل مساگه و مو  ی. خوي مثب.، توانایي مقابیه و سازگاري، سیستم لمایتي  درتمند، مهارا
منجر به افزایش خودپنداره مثب.، دگبستوي و عال ه به  ، وندتحصیل( هنوامي که با یردیور ادغام مي

تواند از فرایند گر ميمحیط خانواده لمای.د  ن وها ميمدرسه و اعتماد به خود و نمراا بات در آزمو 
( هه. تشخیص 3001) سیناي آورانه فرزند خود است اده نماید هاي تا اهتماعي  د  براي ارتقا ویژگي

آموزا  انجام داد  نتایج لاکي از عوامل فردي مانند مشارک. آوري تحقیقي بر روي دانشه با تا عوامل همرا
در کال ، است اده از اطالعاا و توانایي لل مساگه، عوامل خانوادگي مانند تحصیالا واگدین، لضور آنا  در 

یي از دیدگاه م یمین و ( در بررسي عیل  رس. تحصی3177) با د  خیرمنزل و انتجاراا پدر و مادر مي
، عوامل خانوادگي و سپس عوامل اهتماعي و در درهه بر  رس. تحصییي آموزا  یري از عوامل موثردانش

( به این نتیجه دس. یافتند، یري از فاکتورهاي موثر در 3030) ،هوکار و رزمجوذاکر سوم عدم توانایي فرد اس. 
با د که باعث افزایش هاي ارتباطي واگدین با فرزندا  ميروشآوري در کودکا  و نوهوانا  ایجاد و ر د تا 
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در تحقیق  ود  آوري آنا  مي ود و باعث افزایش یا کاهش تا یا کاهش توانایي غیبه بر رویدادهاي من ي مي
آموزا  پرداخته ( که به بررسي نقش کارکرد خانواده در فرسودگي تحصییي دانش3111امیني و همرارا  )

این نتیجه رسیده که کارکرد خانواده با فرسودگي تحصییي رابطه من ي م نادار دارد و خانواده نقش به  ،اس.
دبیرستا  توسط آي  30کننده بر فرسودگي تحصییي دارد  در تحقیق دیور که در کشور ترکیه و در بینيپیش
تحریم فرسودگي تحصییي چهار عامل مهم در ایجاد و  ،آموز صورا پذیرف.دانش 613( و بر روي 3033) پي

عال وي به مدرسه و هاي آموز ي، عوامل خانوادگي، السا  عدم  ایستوي در مدرسه و بيعبارتند از: ف اگی.
هایي غیر از اغیب مطاگ اا پیشین براي بررسي روابط میا  متغیرهاي مورد بررسي از روش هاي آ  ف اگی.

و تحقیقاا اندکي روابط مستقیم فرسودگي تحصییي و  ،یابي م ادتا ساختاري است اده نمودهروش مدل
بدین منجور براي بررسي روابط  آوري را در دوره نوهواني بررسي کرده اس. فرزند و تا  -اگووي ارتباط مادر

هاي  بیي مدل م هومي ترکیبي فراهم مستقیم و غیرمستقیم بین متغیرهاي مذکور، بر اسا  نتایج پژوهش
فرزند هم به صورا مستقیم و هم به صورا غیرمستقیم با  -گووي ارتباط مادرکه در آ  ا  ده اس.
 ده،  ارائه مطاگب به عنای. با گذارد  گذاآموز اثر ميآوري بر فرسودگي تحصییي دخترا  دانشگري تا میانجي
 حصییي برآیا مدل عیي زیر به منجور تبیین فرسودگي ت: هدد پاسخ زیر سوال به تا اس. آ  بر تحقیق این

  آوري از برازش مناسبي برخوردار اس.؟گري تا با میانجي 3فرزند -اسا  رابطه مادر
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 روش

 جامعه، نمونه، روش اجرا
همبستوي اس.  هام ه آماري آ   امل کییه دخترا   -توصی يکاربردي و از نوع  این پژوهش،

در پایه اول مدار  متوسطه دوره دوم  هر تهرا  مشغول به تحصیل بودند  نمونه وز اس. که آمدانش
اي گیري خو هن ر از افراد هام ه بود که به صورا تصادفي و با است اده از روش نمونه 463 امل 
هاي پژوهش به صورا لضوري در اختیار افراد نمونه کییه پرسشنامه ند اي تصادفي انتخا   دمرلیه

ها از روش آوري گردید  براي تجزیه و تحییل داده رار گرفته و پس از ترمیل  د  توسط آنا  هم 
   م ادتا ساختاري و تحییل مسیر است اده  د

 ابزار

( به منجور ارزیابي 3117) را و همرا 3این پرسشنامه توسط برسو پرسشنامه فرسودگی تحصیلی:

،  3فرسودگي تحصییي ساخته  ده اس.  پرسشنامه فرسودگي تحصییي سه لیطه خستوي تحصییي
 5بندي گیررا ماده دارد که با روش درهه 35سنجد  پرسشنامه مذکور را مي 4و ناکارآمدي  1عال ويبي

 در پژوهش پورسید ( 3113)عجیمي،  بندي  ده اس.درهه اي از کامالً مخاگف تا کامالً موافقدرهه
و روایي مالکي از طریق همبسته کرد  با سوال  26/0( مقدار پایایي از طریق همساني دروني 3113)

ژوهش م نادار بوده اس.  در این پ 50/0 به دس. آمده اس. که در سطح 53/0مالک محقق ساخته 
/  و ناکارآمدي برابر با 75عال وي و بدبیني  ، بي/73میزا  آگ اي کرونباخ در ب د خستوي هیجاني برابر با 

 به دس. آمده اس.  72/0/  و آگ اي کرونباخ کل برابر با 62

سوال و  35( ساخته  ده اس.  داراي 3001) 5این مقیا  توسط کانر و دیویدسو  آوری:مقیاس تاب

( دارد که به 30و م نوی. 1، کنترل2، پذیرش مثب. تغییر7، تحمل عواطف من ي6) ایستوي مقیا خرده 5
بندي  ده اس.  ضریب پایایي همساني از طریق ضریب آگ اي کرونباخ در اي درههدرهه 5صورا 
به دس. آمده اس.   23/0گزارش  ده اس.  ضریب پایایي از طریق بازآزمایي  10/0تا  76/0اي از دامنه

                                                           

3 Breso 
3 Academic exhaustion 
1 Academic cynicism 
4 Reduced personal efficacy 
5 Conner&Davidson 
6 Personal competence 
7 Tolerance of negative affects 
2 Positive acceptance of change 
1 control 
30 spirituality 
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( 3126) ه اس.  ساماني و همرارا ( این مقیا  را براي است اده در ایرا  انطباق داد3124) محمدي
به دس. آورده اس.  براي بررسي ضریب روایي این مقیا  از مقیا   27/0کرونباخ را  ضریب آگ اي

دهنده آ  اس. که عواطف مثب. و من ي و مقیا   ادي و افسردگي است اده نموده اس.  نتایج نشا 
( با -45/0( و افسردگي )46/0) ادي(، مقیا   -43/0) (، عواطف من ي66/0) مقیا  عواطف مثب.

(  در این پژوهش میزا  آگ اي کرونباخ در 3110بستوي م نادار دارند )ابواگقاسمي،آوري هممقیا  تا 
/  و 62/ ، کنترل 70/ ، پذیرش مثب. 61/ ، تحمل عاط ه من ي 71گانه تصور  ایستوي فردي  5اب اد 

کسب گردید  دگیل پایین بود  ضریب مربوطه در ب د  27/0/  و آگ اي کرونباخ کل برابر با 55م نوی. 
با د  ت داد سواتا مقیا  مربوطه که ب د م نوی. را سواتا این ب د مي کم م نوی. به دگیل ت داد

  با دسوال مي 3سنجد مي

زا اگووي ب د در متغیر برو  2این پرسشنامه ی  پرسشنامه بومي اس.  : فرزند -پرسشنامه والد

ناپذیري، تزگزل، کنترل و محدودی.، نازپروردگي، رسمی.، درهم تنیدگي، فرزند )ان طاف -واگد ارتباط
 و توسط با ري تهیه گردید 3110رهایي( وهود دارد  این پرسشنامه در سال  -ت اوتيارزش مشروط، بي

گذاري از با نمره گزینه در مقیا  گیررا از اصالً موافق نیستم تا کاماًل موافق هستم 5سوال و  42داراي 
و  16/0هاي به دس. آمده هه. بررسي اعتبار پرسشنامه آگ اي کرونباخ آ  با د  با بررسيمي 5تا  3

روایي محتوایي و صوري آ  توسط متخصصا  تایید گردیده اس. و از گحاظ تحییل عامیي اکتشافي و 
 در این تحقیق میزا  پایایي از ( 3113)با ري،  تاییدي نیز برازندگي م تبر و مقبوگي ارائه گردیده اس.

/ ، 62/ ، نازپروردگي 67/ ، محدودی. 62/ ، تزگزل 77ناپذیري ان طافطریق همساني دروني در اب اد: 
/  و آگ اي کرونباخ کل برابر با 62ت اوتي /  و بي70/ ، ارزش مشروط 74/ ، درهم تنیدگي 66رسمی. 

 فرزند ناکارآمد اس.  -تحقیق بیانور رابطه واگد به دس. آمده اس.  نمره بات در این 10/0
 

 هایافته
ن ر از آنا  در ر ته  354آموز دختر مقط  دبیرستا  که دانش  463کنندگا  در پژوهش لاضر  رک.

ن ر در ر ته ریاضي مشغول به تحصیل  333ن ر در ر ته عیوم تجربي و  325ادبیاا و عیوم انساني، 
اي بودکه در دامنه 22/5و  51/40کننده  به ترتیب استاندارد سن مادرا   رک. میانوین و انحراف  بودند 
 25ن ر دیپیم،  314ن ر از مادرا  زیر دیپیم،  303میزا  تحصیالا  گیرد سال  رار مي 47سال و  15بین 

 ن ر کار ناسي ار د و باتتر بود  35ن ر کار ناسي و 

 هاارزیابی مفروضه
ها به گحاظ سه یابي م ادتا ساختاري بود، بنابراین تزم بود تا داده، مدلروش آماري پژوهش لاضر

خطي بود  و نرمال بود  توزی  چند متغیري ارزیابي  ود  م روضه نرمال بود  توزی  ت  متغیري، هم
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ی  از متغیرها نرمال اس.  ها براي هرهاي کشیدگي و چوگوي نشا  داد که توزی  دادهاست اده از  اخص
هاي است اده از  اخص  نبود( ±3ی  از متغیرها خارج از محدوده  اخص کشیدگي و چوگوي در هیچ)

خطي بود  در بین نشا  داد که پدیده هم 3( و ضریب تحملVIF)3عامل تورم واریانسمربوط به 
اد نشا  د« 1(D) فاصیه مهینوبایس»هاي مربوط به هاي پژوهش لاضر رخ نداده اس.  تحییل دادهداده

هاي فاصیه هاي چندمتغیري نرمال نیس.، به همین دگیل نمودار باکس پالا دادهکه توزی  داده
هاي چند متغیري کننده، پرا( ترسیم و ماللجه  د که اطالعاا مربوط به سه  رک.D) مهینوبایس

 هاي پژوهش لذف  د  اطالعاا آ  سه از داده ،تشریل داده و بنابراین

 تحلیل مدل
آوري فرزند، تا -تر ا اره  د، پژوهش لاضر به دنبال تبیین رابطه بین اگووي ارتباطي مادرپیش کهچنا 

یابي یابي م ادتا ساختاري بود  ترنی  مدلتحصییي و فرسودگي تحصییي با است اده از ترنی  مدل
ل عامیي تأییدي گیري از طریق تحییم ادتا ساختاري مستیزم گذر از دو مرلیه اس.: بررسي مدل اندازه

 و تحییل مدل ساختاري از طریق تحییل مسیر  

 گیریمدل اندازه 
پذیري، تزگزل و نرمي، ان طاف گیري پژوهش لاضر چنین فرض  د که نشانورهايدر مدل اندازه

 -اگووي ارتباط مادرمتغیر  ت اوتيتنیدگي و بيمحدودی.، رسمی.، ارزش مشروط، نازپروردگي، درهم
ورهاي تصور  ایستوي فرد، تحمل عاط ه من ي، پذیرش مثب. تغییراا، کنترل و م نوی. فرزند، نشان

عال وي و بدبیني و ناکارآمدي متغیر آوري تحصییي و نشانورهاي خستوي هیجاني، بيمتغیر مرنو  تا 
و با گیري به وسییه تحییل عامیي تاییدي کند   مدل اندازهگیري مياندازه مرنو  فرسودگي تحصییي را

مورد بررسي  رار گرف.  ارزیابي  (ML) و برآورد بیشینه التمال AMOS 7.0افزار است اده از نرم
هاي گیري اوگیه با دادهمدل اندازه ،هاي برازندگي لاصل از تحییل عامیي تاییدي نشا  داد اخص

ایجاد کوواریانس بین  گیري اوگیه در دو مرلیه باگردآوري  ده برازش ندارد، به همین دگیل مدل اندازه
بین نشانورهاي  )مرلیه اول( و مادر -ناپذیري و محدودی. در اگووي ارتباط فرزندنشانورهاي ان طاف
مدل  ،هایي به دس. آمد که نشا  دادآوري تحصییي )مرلیه دوم( اصالح و  اخصتا  کنترل و م نوی.

گیري اصالح اخص کاي اسروئر مدل اندازههاي گردآوري  ده برازش مطیو  دارد   گیري با دادهاندازه
 ،  اخص نرویي برازش111/0( برابر با 4CFI) ،  اخص برازندگي تطبیقي350/315 ده برابر با 

                                                           

3 - variance inflation factor   
3 - tolerance   
1 - Mahalanobis distance (D)  
4 Comparative fit index 
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(3GFI برابر با )3( ،  اخص ت دیل  ده برازندگي136/0(AGFI  ریشه و  اخص  211/0برابر با

بارهاي عامیي  1هدول دس. آمد  به  066/0( برابر با 3RMSEA)خطاي میانوین مجذوراا تقریب 

(، خطاي استاندارد و نسب. بحراني را براي هری  از β)  ده بار عامیي استاندارد(، b) استاندارد نشده
 دهد آوري و فرسودگي تحصییي نشا  ميفرزند، تا  -متغیرهاي مرنو  اگووي ارتباط مادر نشانورهاي

 

 گیری پژوهش در تحلیل عاملی تأییدی: پارامترهای مدل اندازه1جدول 
بار عامیي استاندارد نشده   گرنشان -متغیرهای مکنون

(b) 

بار عامیي استاندارد 
(β) 

 نسب. بحراني خطاي استاندارد

در
 ما
اط
رتب
ي ا
وو
اگ

- 
زند
فر

 

 - - 616/0 3 ناپذیريان طاف

 **31/146 070/0 203/0 117/0 تزگزل و نرمي
 **35/325 056/0 515/0 242/0 محدودی.

 **7/107 033/0 174/0 351/0 نازپروردگي
 **33/364 053/0 601/0 510/0 رسمی.

 **34/663 013/0 265/0 111/3  درهم تنیدگي
 **33/354 061/0 603/0 703/0 ارزش مشروط

 **31/630 041/0 774/0 665/0 ت اوتيبي

 
تا

ي
ور
آ

 

 **30/125 450/0 256/0 145/4 فردي تصور  ایستوي
 **30/327 106/0 736/0 342/1 تحمل عاط ه من ي

 **30/641 343/0 723/0 565/3 پذیرش مثب.
 **33/107 351/0 745/0 173/3 کنترل
 - - 532/0 3 م نوی.

ي 
دگ
سو
فر

ي
صیی
تح

 
 **33/473 013/0 215/0 043/3   گي و بدبینيعال هبي

 **2/232 067/0 474/0 511/0 ناکارآمدي
 - - 710/0 3  خستوي هیجاني

                    03/0 <**P 
 

 

فرزند، م نوی. در متغیر مرنو   -ناپذیري در اگووي ارتباط مادرنشده مربوط به سه نشانور ان طاف د)بارهاي عامیي استاندار
تثب.  ده، بنابراین خطاي استاندارد و  3ي با عدد آوري تحصییي و خستوي هیجاني در متغیر مرنو  فرسودگي تحصییتا 

 ها محاسبه نشده اس.( نسب. بحراني آ 
 

اس.  طبق  13/0دهد، بارهاي عامیي استاندارد همه نشانورها باتتر از نشا  مي 3همچنا  که هدول 
تر از پایین (، بارهاي عامیي3006، به نقل از میرز، گامس. و گوارینو، 3116)4دیدگاه تاباچین  و فیدل

                                                           

3 Goodness of fit index 
3 Adjusted Goodness of fit index 
1 Root Mean Square Error of Approximation 
4 Tabachnick&Fidell 
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توا  گ . چنین نشانورهایي از توا  تزم براي سنجش متغیر مرنو  ض یف محسو   ده و مي 13/0
ترین بار عامیي مت یق به نشانور نازپروردگي در متغیر پایین 3خود برخوردار نیستند  براسا  هدول 

تنیدگي مت یق به نشانور درهم( و باتترین بار عامیي β=174/0) فرزند اس. -مرنو  اگووي ارتباط مادر
توا  گ . همه نشانورها مي 3(  در کل با استناد به نتایج هدول β=265/0) در هما  متغیر مرنو  اس.
 گیري متغیرهاي مرنو  خود برخورداند  از  ابیی. تزم براي اندازه

 آزمون مدل ساختاری
یري، مدل ساختاري پژوهش مورد آزمو   رار گهاي برازندگي مطیو  براي مدل اندازهبه دنبال لصول  اخص

فرزند هم به صورا  -( چنا  فرض  ده اس. که متغیر مرنو  اگووي ارتباط مادر3 ) رل گرف.  در این مدل
هاي اسا   اخص آوري تحصییي بر فرسودگي تحصییي اثر دارد  برمستقیم و هم به واسطه متغیر مرنو  تا 

گیري  د که مدل ساختاري نیز یابي م ادتا ساختاري، چنین نتیجهمدلبرازندگي به دس. آمده از تحییل 
  =350/315 ( = df  ،452N=11هاي گردآوري  ده برازش مطیو  دارد))گیري، با دادههمانند مدل اندازه

2 ،111/0 =CFI، 136/0 =GFI ،211/0 =AGFI  066/0و =RMSEA .تزم به توضیح اس  )

ها و درهاا آزادي گیري و ساختاري پژوهش لاضر، نشانورها، مرنو اندازه با توهه به این که دو مدل
 3هاي برازندگي دو مدل نیز همانند هم به دس. آمده اس.  هدول  اخص ،به همین دگیل  برابري دارند

دهد   ضرایب مسیر کل، مستقیم و غیرمستقیم بین متغیرهاي پژوهش در مدل ساختاري را نشا  مي
  

 یب مسیر کل، مستقیم و غیرمستقیم بین متغیرهای پژوهش در مدل ساختاری: ضرا2جدول
 سطح م ناداري b S.E β t مسیرها

 فرسودگي تحصییي  فرزند -اگووي ارتباط مادر
 )اثر مستقیم(

364/0  053/0  324/0  335/1  003/0  

-311/0 آوريتا  فرزند -اگووي ارتباط مادر  033/0  436/0-  045/6  003/0  

-331/3 فرسودگي تحصییي وريآتا   300/0  405/0-  635/5-  003/0  
 فرسودگي تحصییي  فرزند -اگووي ارتباط مادر

 آوري(گري تا )اثر غیرمستقیم با میانجي
350/0  011/0  362/0  545/4  003/0  

 فرسودگي تحصییي  فرزند -اگووي ارتباط مادر
 )اثر کل(

134/0  054/0  151/0  235/5  003/0  

 
فرزند بر فرسودگي  -اثر کل )مجموع اثراا مستقیم و غیرمستقیم( اگووي ارتباط مادر 3 هدول اسا  بر

فرزند  -(  اثر مستقیم اگووي ارتباط مادرP  ،154/0=β<03/0) م نادار اس. 03/0تحصییي مثب. و در سطح 
 م نادار اس.  03/0بر فرسودگي تحصییي نیز مثب. و در سطح 

(03/0>P  ،324/0=β اثر  )آوريفرزند بر تا  -اگووي ارتباط مادر (03/0>P  ،436/0-=β از ی  سو و اثر )
م نادار اس.   03/0من ي و در سطح  ،( از سوي دیورP  ،405/0-=β<03/0) آوري بر فرسودگي تحصییيتا 
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 اثر غیرمستقیم اگووي ارتباط  4اسا  نتایج هدول  در نهای. بر
این بدین  ( P ،362/0=β<03/0) م نادار اس. 03/0و در سطح  فرزند بر فرسودگي تحصییي مثب. -مادر

آوري تحصییي بر فرسودگي تحصییي اثر دارد   گري تا فرزند با میانجي -م ناس. که اگووي ارتباط مادر
آوري تحصییي و فرزند، تا  -مدل ساختاري پژوهش در تبیین رابطه بین اگووي ارتباط مادر 3 رل 

 دهد  ا  ميفرسودگي تحصییي را نش

 
 : مدل ساختاری پژوهش در تبیین رابطه 2شکل

 آوری و فرسودگی تحصیلیفرزند، تاب -بین الگوی ارتباط مادر

 

هاي چندگانه براي فرسودگي  غیي و  ود مجذور همبستويماللجه مي 3همچنا  که در مدل  رل 
د از تغییراا فرسودگي تحصییي درص 36اس.  این بدین م نا اس. که  37/0و  36/0آوري به ترتیب تا 

آوري تحصییي به وسییه درصد از تغییراا تا  37فرزند و  -آوري و اگووي ارتباط مادربه وسییه تا 
  ود  فرزند تبیین مي -اگووي ارتباط مادر
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 گیریبحث و نتیجه
ي دخترا  پژوهش لاضر به منجور بررسي نقش اگووي ارتباط مادر و فرزند در ایجاد فرسودگي تحصیی

آوري انجام گرف.  براي این منجور از م ادتا ساختاري که آموز با تأکید بر نقش میانجي تا دانش
است اده  د   ،کندندگانه و هم زما  متغیرها را در ی  مدل منسجم فراهم ميچامرا  بررسي روابط 

گري غیرمستقیم با میانجينتایج پژوهش نشا  داد که اگووي ارتباط مادر و فرزند به صورا مستقیم و 
توا  بیا  ( مي3113) براسا  نجریه با ري آموزا  اثر دارد آوري بر ایجاد فرسودگي تحصییي دانشتا 

ناپذیري و یا ارزش مشروط و رسمی. در محدودی. و ان طافها کنترل و هایي که در آ دا . در خانواده
 ود و واگدین به انتخا  رص. تجار  هدید داده نمياس.، به فرزندا  ف هاي فرزندپروري لرم رما یوه

گردد و وي دچار  وند  نتیجه این مطیب باعث کاهش توا  کارآمدي فرزند ميآنا  الترام  ائل نمي
یابد  در  ود که فرسودگي در وي افزایش ميهدفي و نبود م نا در زندگي ميالسا  پوچي و بي

ت اوتي وهود تنیدگي و بيتربیتي آنا  نرمي، نازپروردگي، درهم هايهایي که از خصوصیاا  یوهخانواده
کند، دارد و فرزند در بسیاري از موارد به لال خود رها  ود هما  تاثیر را دارد که ارزش مشروط ایجاد مي

ت اوتي به م ني تحمل زیرا ارزش مشروط، پذیرش فرد اس. منوط به فراموش کرد  خود و رهایي و بي
چیزي فراتر از  ،آور اس.هاي افراد تا رزند اس.  براي ایجاد رفتار هدفمند که از ویژگيیا ندید  ف

پذیرش یا تحمل موردنجر اس.، مقبوگی. فرد در چشم خود )خود را باور دا تن( محصول دو لس الترام 
که به آنا    وندهایي تربی. ميآموزاني که در خانوادهو افتخار نسب. به خود یا کرام. ن س اس.  دانش

 ود  این مسأگه باعث افزایش  ود و به انتخا  آنا  الترام گذارده ميفرص. تجار  هدید داده مي
آموز با مطاگب درسي را طیبیده تا بتواند با مندي و لس کارآمدي وي گردیده و درگیري بیشتر دانشتوا 

آموز و هش فرسودگي تحصییي دانش یوه خال انه مسائل خود را لل نماید که کییه این موارد باعث کا
ضمناً در روابط ساگم   ود السا  ناکارآمدي و پوچي و خستوي و بدبیني وي نسب. به تحصیل عیم مي

هاي خود اعتماد نموده و در نتیجه باعث تقوی. باورهاي تواند به توانایيفرزند، کودک مي -و خو  مادر
ممان . به  ،با دکودک که یري از اب اد فرسودگي مي خودکارآمدي وي  ود که این عامل از ناکارآمدي

( که در 3033) پي(، آي3036) (، سادهاکار و تالباین3111) آورد  این نتایج با نتایج امینيعمل مي
      خواني دارد اند همخصوص رابطه میا  عوامل خانوادگي و فرسودگي و پیشرف. تحصییي تحقیق نموده

با د  این نتیجه آموزا  ميآوري و فرسودگي تحصییي دانشرابطه من ي میا  تا دهنده نتایج دیور نشا 
با د  چرا که یري از خصوصیاا افراد اهتماعي بندورا و  ناختي ب  مي -کننده نجریه  ناختيلمای.
-آور دا تن باورهاي خودکارآمدي بات اس. که این عامل تأثیر بسزایي در پیشرف. تحصییي دانشتا 

( انجام 3114) ( و محمودي3035) (، امیري3035هاي که ماتور و  ارما )ا  دارد  نتایج با بررسيآموز
خواني دارد  در تبیین هم ،اندآوري پرداختهاند و به بررسي ارتباط من ي میا  فرسودگي تحصییي و تا داده
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زا در  رایط استر  ،رندآوري باتیي داگونه بیا  نمود که افرادي که تا توا  ایناین مساگه مي
دهند که این امر موهب افزایش کارایي و السا  رضای. فردي از سازگاري بهتري از خود نشا  مي
آوري ض یف، در بر راري ارتباط با آموزا  داراي تا  ود  دانشمي ،کاري که در آ  مشغول هستند
ناکافي، توانایي خود را من ي ارزیابي  ي زیادي ندا ته و به دگیل تجار ئدوستا  و مدرسه و م یم توانا

آور امتحا  و تحصیل و انتجاراا که باعث کاهش اعتماد به ن س آنا  در  رایط استر  نمایندمي
آوري باعث افزایش لرم. خود گردند  تا  ود و در نهای. از نجر تحصییي ناکارآمد ميواگدین مي

 ود فرایند مقابیه با تجار  من ي ناکارآمد مي آوري لرم. خود ض یف و ود  در صورا ض ف تا مي
گردد  ضمناً در خصوص تأثیر عال وي وي به تحصیل ميآموز و بيکه این مسأگه باعث فرسودگي دانش

دهنده آوري، نتایج نشا گري تا فرزند بر فرسودگي تحصییي با میانجي -غیرمستقیم اگووي ارتباط مادر
خوا  ( هم3113) ( و عییزاده3030) ج نیز با تحقیقاا ذاکر و همرارا با ند  این نتایاین تاثیر مي

با د  در خانواده، فرزند آوري خانواده و کارکردهاي آ  ميبا د، زیرا از عوامل مهم لمایتي تا مي
هاي لل مساگه و باورهاي خودکارآمدي خود را پرورش داده و یا تقوی. نماید  کییه این تواند مهارامي
تا بتواند به گونه منطقي با مسائل پیش روي خود در مرالل تحصیل  کندتواند به کودک کم  مي موارد

 ادامه داده وهاي مناسب یافته و با عال ه و بدو  خستوي به راه خود للبرخورد نموده و براي آنا  راه
کمتري را از خود  يناکارآمد ،کننده هستندآموزاني که داراي واگدین لمای.موفقی. کسب نماید  دانش

بینانه یا سطح باتیي براي عمیررد فرزندا  در نجر دهند  زماني که واگدین تقاضاهاي غیروا  نشا  مي
اگ مل من ي واگدین خود هاي ارز یابي به خاطر تر  از عرسفرزندا  همواره از مو  ی. ،گیرندمي

 ود  آموز ميار آورد  تحصیل بر دانش وند که این امر و اضطرا  نتایج امتحا  باعث فشمضطر  مي
 ود که باعث است اده از فرزند دچار خستوي هیجاني مي ،فشارها براي مدا طوتني ادامه یابد اگر این

اي نامناسب گردیده و سرانجام بدبیني و خودارزیابي من ي را به  رل کارایي پایین تحصییي  یوه مقابیه
کند  ضمناً گذر از ی  مقط  تحصییي و ورود به س.، ایجاد ميکه یري از اب اد فرسودگي تحصییي ا

آموز و تواند باعث فشار  دید بر دانشزا اس. که ميمقط  هدید نیز خود به عنوا  ی  عامل استر 
تواند آموز از طریق خودکارآمدي و رضای. از خود ميآوري دانشتوا  گ . تا فرسودگي  ود  مي

ا کاهش داده و با بازبیني واگدین از انتجاراا خود از فرزند که متناسب با فشارهاي مو  ی. تحصییي ر
د  باف. ده و فرسودگي را در آنا  کاهش دهآموز به تحصیل  توانایي وي با د، باعث عال مندي دانش

خانواده و کی ی. ت امل میا  واگدین و فرزندا  تأثیر بسزایي بر کو ش و موفقی. نوهوانا  دارد  یري از 
و  رس. تحصییي نا ي از فرسودگي اهداف مهم کار ناسا  آموز ي هیوگیري از ترک تحصییي 

آوري در اب اد م نوی. و تحصییي اس.  گذا با آموزش واگدین در زمینه عوامل مهم در هه. افزایش تا 
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وانایي کودکا  توانایي فرزندا  در لل مسائل و بر راري روابط صحیح و  ابل اعتماد با فرزندا  و توهه به ت
 توا  به نوعي از فرسودگي تحصییي فرزندا  هیوگیري نمود و تقوی. باورهاي خودکارآمدي آنا  مي
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