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Abstract 
The purpose of present study was to predict students 'academic burnout based on the class 
social context by mediating the students' behavioral and emotional participation of high 
school students in the first year of Miami in the academic year of 2018-19. From the 
viewpoint of purpose, this study is practical and from the viewpoint of gathering the data, 
this study is a type of descriptive-correlative studies. The statistical population includes all 
high school students in the first year of Miami )641 people  ( in the academic year of 2018-19. 
Participants included 240 students (130 female students, 110 male students) who were 
selected by random category sampling method. All of them completed the scales of emotional 
and behavioral engagement, teacher and classmate support and academic burnout. The Data 
were analyzed by Pearson correlation coefficient and path analysis model. Findings showed 
that Classmate support, teacher support, behavioral and emotional participation have a direct, 
negative and significant effect on academic burnout. Teacher support by mediating emotional 
and behavioral participation has an indirect, negative and significant effect on students' 
academic burnout. Also, the support of classmates by mediating behavioral and emotional 
participation has an indirect, negative, and significant effect on students' academic burnout. 
However, the pressures in school and living environment cause academic burnout in students, 
but factors such as teacher and classroom support as well as emotional and behavioral 
engagement can greatly affect academic burnout. 

Keywords: Behavioral and emotional engagement, Class social texture, Students' academic 
burnout. 

 

                                                           
 Corresponding Author, Email: sjafari.105@semnan.ac.ir 

Educational and Scholastic Studies                                                                http://pma.cfu.ac.ir/ 

Vol. 11, No. 1, Spring 2022                                                                      Print ISSN: 2423-494X 

pp. 329-350                                                                                                 Online ISSN: 2645-8098 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwispt-61Pr2AhVbR_EDHe1dCDMQFnoECBkQAQ&url=https%3A%2F%2Fabadis.ir%2Ffatofa%2Fcorresponding-author%2F&usg=AOvVaw2I4ailwjgBJ9h8BpZYrm1E
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwispt-61Pr2AhVbR_EDHe1dCDMQFnoECBkQAQ&url=https%3A%2F%2Fabadis.ir%2Ffatofa%2Fcorresponding-author%2F&usg=AOvVaw2I4ailwjgBJ9h8BpZYrm1E
mailto:105@semnan.ac.ir
http://pma.cfu.ac.ir/


 

 
 

 

آموزان بر اساس بافت اجتماعی دانش تحصیلیبینی فرسودگی پیش

یگری مشارکت رفتاری و عاطفکالس با میانجی  

 2، سکینه جعفری1گلستانی حسن

 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران. 1

 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران. 2

 (27/11/1399؛ تاریخ پذیرش: 29/10/1397)تاریخ دریافت: 

  دهیچک

 ری مش  ارست رفااری و آمگز ن بر  س  اب بافت  ماعا ی س ب با میا  یبینی فرس  گد ی تیل  یای د  شر، پیشهدف پژوهش حاض  
 و ساربردی هدف، به تگمه با بگد. پژوهش حاضر 1397 -98در سال تیلیای آمگز ن ماگسطه دورة  ول شهرساان میامی  اطفی د  ش

آمگز ن ماگسطه دورة  ول شهرساان شگد. د  شمی هعبساگی میسگب-تگصیفی هایپژوهش  گع  ز هاد ده  یگة  ردآوری به تگمه با
آمگز  فر د  ش 130آمگز ن ) فر  ز د  ش 240سنند ان مامعة آماری پژوهش بگد د. شرست 1397 -98تیلیای  فر( در سال  641) میامی
های ها پرس  ش  نامه ی تل  ادفی   اباب ش  د د. هعة آن یری طبقهآمگز پس  ر( بگد د سه با  س  افاده  ز روش  عگ ه فر د  ش 110دخار، 

های آماری ضریب ها با روشمشارست  اطفی و رفااری تیلیای، حعایت معام و هعک سی و فرسگد ی تیلیای ر  تکعیل سرد د. د ده
 اطفی  ثر  ورفااری  ، حعایت معام، مشارستهعک سیها  شان د د حعایت هعبساگی پیرسگن و مدل تیایل مسیر تیایل شد د. یافاه

 ری مشارست رفااری و  اطفی  ثر غیر مساقیم، منفی و مساقیم، منفی و معناد ری بر فرسگد ی تیلیای د ر د. حعایت معام با میا  ی
 ری مش  ارست رفااری و  اطفی  ثر غیر س س  ی با میا  یحعایت همهعچنین، آمگز ن د رد. معناد ری بر فرس  گد ی تیل  یای د  ش

آمگز ن د رد. هرچند فش  ارهای مگمگد در مدرس  ه و میید ز د ی با ج  ی اد م، منفی و معناد ری بر فرس  گد ی تیل  یای د  شمس  اقی
ها و هعچنین، مشارست رفااری و  اطفی تا حد س سیشگد، ولی  گ مای ما ند حعایت معام و همآمگز ن میتیلیای در د  ش فرسگد ی
 ر  تیت تأثیر قر ر دهند. تگ  ند فرسگد ی تیلیایزیادی می

 آمگز ن، مشارست رفااری و  اطفی. بافت  ماعا ی س ب، فرسگد ی تیلیای د  ش: یدیکل واژگان
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 مقدمه

 اوانفر تأثیر ندگیز دبعاا سایر بر که ستا صشخاا ندگیز دبعاا ترینمهم از یکی تحصیلی گیزند

 هر شیزموم آنظا و ادفرا تحصیلی ندگیز ساسیا تمشکال و مسائل از یکی ن،میا ینا در. دارد

 جهامو هاآن با دخو شیزموآ افهدا به ستیابیای دبر انگیرافر که ستا دیمتعد هایچالش رکشو

 رییانباز ثرا و دشو فتا رچاد انگیرافر تحصیلی دعملکر و شنگیزا سطح شودمی موجب و شوندمی

 بر منفی شکل به که هاییامل و چالشعو از جملهباشد.  شتهها داآن شناختیروان بهزیستی روی

 شده،انجام آن ردمو در ارسمد در مطالعاتی اًخیرا و ستا ارثرگذا آموزاندانش تحصیلی دعملکر

 خستگیاز  حالتی توانمیرا  گید. فرسو(2018و همکاران،  2ابال -ناوارو) ستا 1تحصیلی گیدفرسو

 مانیز یتودمحد ر،فشا ،نقش رینبااگر نندما مزمن فشار روانی رمسند حاصل که هیجانیو  هنیذ

و  3تانر -)تاپیینن دکر تعریف ستا محوله تکالیفو  ظایفدادن ومنجاا ایبر زمال منابع انفقدو 

 با که ستا هنیو ذ هیجانی ،فیزیکی خستگی منفی حالت یک ،یگرد یسواز  (.2005 همکاران،

در  فرسودگی تحصیلی .(1391 ،و همکاران)حیاتی  ستا هشد اههمر رکااز  شکست عمیق حس

، داشتن آموزان شامل سه بعد، احساس خستگی به دلیل تقاضای زیاد در محیط )خستگی(دانش میان

عنوان کفایتی بهعالقگی و بدبینی( و احساس بییک نگرش بدبینانه نسبت به تحصیل و مدرسه )بی

آموزان دانشتحصیلی  پیشرفت بر منفی تأثیر باعثتواند یک محصل )کارآمدی پایین( است که می

، 7؛ مرداک2011، 6یزینو را کاسکین، زوپیکاسکیت؛ 2007، 5؛ آهوال و هاکانین2004 ،4)یانگشود 

2013.) 

 مانند منفی جسمانی و هیجانی شناختی،روان یپیامدها تحصیلی گیدفرسو یباال حسطو

                                                           
1. Academic burnout 

2. Navarro-Abal 

3. Toppinen -Tanner 

4. Yang 

5. Ahola & Hakanen 

6. Pilkauskaite, Zukauskienea & Raizienea 

7. Murdock 
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 تمشکال یگرد از. (2001، 1)تورس و سالبرگ دارد لنباد به ریبیما و یمنیا سیستم ضعف خوابی،بی

 دکر رهشاا ریفتار تمشکال و ابضطرا ،گیدفسرا به توانمی تحصیلی گیدفرسو با مرتبط نیروا

 یگیردیا روی بر منفی ربسیا نتایج تحصیلی گیدفرسو کلی صورتبه. (2010و همکاران،  2)دان

 در شیزموآ یهادهبررا سایر و شناختی یهادهبررا کارگیریبه ایبر هاآن ناییاتو نیز و انگیرافر

 ختنداپر و توجه ،ینابنابر دارد، خانه نهمچو هاموقعیت سایر حتی آموزشی، محیط در مطالعه مهنگا

(. از 2004، 3)میسرا و کاستیلو است ضروری و زمال تمشکال از یسر ینا با مقابله برای آن، به

صورت ، به4دهد مشارکت تحصیلیشود نشان میشواهدی دیده می هاپژوهشسویی، در بعضی از 

شادی، صیف، رستگار و ار) دهدمستقیم و در نقش واسطه، فرسودگی تحصیلی را تحت تأثیر قرار می

مشارکت (. 2020، 6؛ سینگ، کومار و سریواستاوا2019، 5؛ پالوش، ماریکانوئیو و کاستئا1396

بار برای درک و تبیین افت و شکست تحصیلی مطرح شد و است که برای اولین ایسازهتحصیلی 

گرفت قرار  مد نظرتعلیم و تربیت  ةدر حوز گرایانهاصالح هایتالشپایه و اساسی برای  عنوانبه 

، عبارت شدهارائهمختلفی از آن  هایکه تعریف این سازه (.2004، 7)فردریکس، بلومنفیلد و پاریس

ش مســتقیم برای یادگیری، فهمیدن و تســلط الو ت شناختیروانگذاری اسـت از نوعی ســرمایه

بعدی ای چند(. مشارکت تحصیلی سازه1392)صابر و شریفی،  موردنیاز هایمهارتدر دانش و 

 در الگــوی فیناند. نظران ابعاد گوناگونی را برای آن در نظر گرفتهاست که پژوهشگران و صاحب

 مشارکت و 9عاطفیمشارکت  ةتحصیلی متشــکل از دو مؤلف ( مشارکت1997، 8)فین و راک

 ایسازه مشارکت تحصیلی کهدهد جدیدتر نشان می هایپژوهش، مرور حالبا این ، است 10رفتاری
                                                           
1. Torres & Solberg 

2. Dunne 

3. Misra & Castillo 

4. Academic participation 

5.Palo, Maricuţoiu & Costea 

6.Singh, Kumar & Srivastava 

7. Fredricks, Blumenfeld & Paris 

8. Finn & Rock 

9. Emotional participation 

10. Behavioral participation 
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)فردریکس و همکاران،  های مختلف شناختی، انگیزشی و رفتاری استمؤلفه از متشکل و ندبعدیچ

 ها بعد چهارم با عنوان بعد عاملی نیز به ابعاد این سازه افزوده(، البته در جدیدترین پژوهش2004

 یو رفتار یتعامل عاطف هایزیرساختحاضر بر  ةمطالع(. 2011، 1شده است )ریو و تی سنگ

 بعددو  نیادر واقع، است.  شدهداده شرح ( 2004) فردریکس و همکارانکه توسط  استتمرکز م

 ریسا تیموفق یابیارز یبرا اریمع عنوانبهو  اندقرار گرفته مورد مطالعه شتریب ،آموزاندانش مشارکت

دهد ن میها نشا. نتایج پژوهش(2012، 2راشلی و کریستنسن) اندشدهدر نظر گرفته  اشکال تعامل

؛ 2016و همکاران،  3زوکلوتودارند )های فرسودگی تحصیلی ارتباط منفی مشارکت تحصیلی با مؤلفه

های صیف، رستگاری و نتایج پژوهش ،(. همچنین2018؛ ناوارو و همکاران، 2017، 4سالما و رید

ی دارد، از رابطة منفی و معنادار ( نشان داد مشارکت تحصیلی با فرسودگی تحصیلی1396ارشادی )

گرایی و فرسودگی داد مشارکت تحصیلی در رابطة بین ابعاد کمال ها نشانآن پژوهش طرفی، نتایج

 تواند نقش واسطه را نیز داشته باشد.تحصیلی می

دهد، حمایت سویی دیگر، از جمله عواملی که فرسودگی تحصیلی را تحت تأثیر قرار میاز 

(. 1397نژاد، ؛ حاتمیان و سیهری2018و همکاران،  7؛ کیم2013، 6است )دفریس و اسمیت 5اجتماعی

 موردنیاز قعامو در را منابعی که ستا انیگرد با طتباار کیفیت و قابلیت ،جتماعیا حمایت از رمنظو

بردن فرد به اینکه از طرف دیگران به اعتقادات و کنند. در واقع، حمایت اجتماعی یعنی پیمی همافر

. (2011، 8شود )باکوتایانعنوان یک شخص ارزشمند در نظر گرفته میه و بهاحساسات او اهمیت داد

. دارد رهشاا بطشروا از دفر شناختی یابیارز هیدگاد از حمایت به جتماعیا حمایت ممفهو

 جتماعیا حمایت دارد، انیگرد با دفر که بطیروا متما که ندوربا ینا بر زهحو ینا پردازاننظریه

                                                           
1. Reeve & Tseng 

2. Reschly & Christenson 

3. Zucoloto 

4. Salmela- Aro & Read 

5. Social support 

6. DeFreese & Smith 

7. Kim 

8. Baqutayan 
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 هایشزفع نیار ایبر مناسب و سسترد در منبع یک عنوانبه را هاآن دفر اینکه مگر شود؛نمی بمحسو

(. در این میان، ازجمله افرادی که در نظام حمایت اجتماعی 2003و همکاران،  1)کالراکند  یابیارز

شوند، معلم تلقی میها زفع نیار ایبر مناسب و سسترد در بعامن عنوانیک فرد در دوران تحصیل به

دهندة بافت که تشکیل 3کالسیو حمایت هم 2باشند. در واقع، حمایت معلمها میالسیکو هم

(، از جمله متغیرهایی هستند که 2008، 5فورلونگ و کریستنسون باشند )آپلتون،می 4اجتماعی کالس

 با آثار را حمایت وجود های زیادیشوند. از طرفی، پژوهشعنوان حمایت اجتماعی محسوب میبه 

 حمایت بودنکم دیگر طرف از و بهتر عملکرد اســاس بر تندرستی و روان سالمت بر دتبلندم

 (.1020همکاران،  و 6هوگان) اندکرده اثبات پایین 1جسمانی و سالمت روان ســالمت با را اجتماعی

 و 2«سپر فرضیة» نظریة دو سالمت بر اجتماعی حمایت تأثیر چگونگی دربارة پژوهشگران

 اشاثرگذاری به توجه با حمایت متغیــر اســاس، این بر. اندکرده ارائه را 3«مســتقیم یرتأث فرضیــة»

مورد  در این پژوهش فرسودگی از پیشگیری و هااسترس تأثیر از جلوگیری برای سپر یک عنوانبه

 ارهموه جتماعیا حمایتکنندة این است که ها در این زمینه بیاننتایج پژوهش .است قرارگرفته توجه

 یهاادیدرو اتثرا جتماعیا حمایت ستا معتقد 7لو. دارد سسترا روی بر ایکنندهتعدیل نقش

 از جتماعیا حمایت ،طرفی از. شودمی مثبت طفاعو کسب موجب و کندمی تعدیل را زاسسترا

لو، ) دارد سالمتی حفظ در مهمی نقش زا،سستراقایع و آورنیاز اتثرا کاهش و محافظت طریق

 یمتغیرها و جتماعیا حمایت منابع ،گیدفرسو بین بطروا هشیوپژ در یمرییلد. همچنین، (1977

 و گیدفرسو دبعاا بین که شد مشخص مطالعه ینا نتایج سساا بر. کردند بررسی را شناختیجمعیت

بیدختی و جعفری (. گلستانی، امین2008، 8د دارد )ییلدریمجوو منفی ةبطرا جتماعیا حمایت منابع
                                                           
1. Clara 

2. Teacher support 

3. Classmate support 

4. Class social context 

5. Appleton, Christenson & Furlong 

6. Hogan 

7. Lu 

8. Yildirim 
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گرایی خودگرا با فرسودگی تحصیلی دانشجویان کمال( در پژوهش خود به رابطة منفی بین 1397)

 اشاره کردند.

کالسی( با حمایت معلم و هم) کالس دهد بافت اجتماعینشان می هاپژوهشطور کلی، نتایج به

تحصیلی ( و فرسودگی 2020، 2؛ موریرا و والری2019، 1)ژوا، نتومانیس و نتومانی تحصیلیمشارکت 

ها ( که در برخی از این پژوهش1396؛ ربانی و همکاران، 1395و همکاران،  عزیزی) ارتباط دارد

مشارکت تحصیلی نقش واسطه را در ارتباط بین بافت اجتماعی کالس و سایر متغیرها را داشته 

(. 2018و همکاران،  4؛ چانگ1395رشادی، ؛ صیف، رستگار و ا2017، و همکاران 3آنسونگ) است

هایی که با توجه به مطالعات برشمرده در حیطة فرسودگی تحصیلی و پیامدهای منفی و آسیب

کند، شناخت علل و عوامل فرسودگی تحصیلی در فرایند تحصیل وزندگی روزمره محصالن ایجاد می

مقابله با پیامدهای آن ضروری و مهم منظور پیشگیری و گذار بر فرسودگی بهایجادکننده و تأثیر

آموزان بر اساس بینی فرسودگی تحصیلی دانشپیش رو، هدف پژوهش حاضر از این شود.قلمداد می

کالسی( و مشارکت رفتاری و عاطفی خواهد بود ت همبافت اجتماعی کالس )حمایت معلم و حمای

 (.1)شکل 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 مشارکت رفتاری و عاطفی گریکالس بر فرسودگی تحصیلی با میانجی. مدل مفهومی اثر بافت اجتماعی 1شکل 

 (2017؛ آنسونگ و همکاران، 2013)برگرفته از دفریس و همکاران، 

                                                           
1. Zhou, Ntoumanis & Ntoumani 

2. Moreira & Valerie 

3. Ansong 

4. Chong 

 حمایت معلم

 مشارکت رفتاری

 فرسودگی تحصیلی

 مشارکت عاطفی

 کالسیحمایت هم
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 شناسی پژوهشروش

 تمامآماری شامل  جامعةروش اجرای این پژوهش توصیفی و طرح آن از نوع همبستگی بود. 

 1397 -98که در سال تحصیلی  نفر( بودند 641متوسطه دورة اول شهرستان میامی )آموزان دانش

با توجه به مسیرهای فرض شده تعداد مشغول به تحصیل بودند.  های شهرستان میامیدبیرستاندر 

پارامتر  3پارامتر در ماتریس فای و  3پارامتر در ماتریس بتا،  2پارامتر در ماتریس گاما،  6پارامتر ) 14

برابر پارامترها  50تا  5ترتیب، حجم نمونه باید حداقل ین ا بهدر ماتریس سای( باید برآورد شود. 

 110دختر و  130آموز )دانش 240ای به حجم (. بر این اساس، نمونه1996باشد )مولر،  نظر مورد

در این روش با توجه به ای تصادفی در نظر گرفته شد. گیری طبقهبا استفاده از روش نمونه پسر(

. بدین ترتیب، در جامعه به تفکیک جنسیت، نسبت و حجم نمونه تعیین شد گیرینمونههای نسبت

عنوان ها بهآموزان پسر بیشتر بود، بنابراین، تعداد بیشتری از آنآموزان دختر از دانشچون نسبت دانش

 نمونه انتخاب شدند.

 ها به شرح زیر بودند:گیری دادهابزارهای اندازه

گیری مشارکت در پژوهش حاضر برای اندازه ی تحصیلی:مشارکت عاطفی و رفتار هپرسشنام

 اسکینر،) آموزان در دو حوزة عاطفی و رفتاری از پرسشنامه مشارکت عاطفی و رفتاری تحصیلیدانش

 توسط ربالیناو که پرسشنامه نـیگویه استفاده شد. ا 27( مشتمل بر 2009، 1کیندرمن و فرر

 یگیردر معد و عاطفی ـ ریاـفتر یگیردر کلی انعنو وشامل د ،تـسا شدهتهیه  (1991)2رنیلبوو

بخش درگیری  .(2009 است )اسکینر، کیندرمن و فرر ،سی در هایفعالیت در عاطفی ـ ریفتار

عاطفی شامل  –( و بخش عدم درگیری رفتاری 1-10های گویه )گویه 10عاطفی شامل  -رفتاری 

 تلیکر سمقیا عنواز  گزینه رچها شامل ،رتعبا هر به پاسخ ( است.11-27های گویه )گویه 17

 و ییروا پرسشنامه نیدر ادارد.  ارقر (4درست ) کامالً( تا 1ست )درنا کامالًاز،  طیفیدر  که ستا

 هـب. تـسا شدهگزارش  بوـمطل (2009اسکینر، کیندرمن و فرر ) طـتوس نامهـپرسش ینا پایایی

                                                           
1. Skinner, Kindermann & Furrer 

2. Wellborn 
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 نوبت دو در عاطفی ـ ریفتار یگیردر سمقیادهخر ایبر آمدهدستبه یلفاآ ضریب که رتن صوـیا

اسکینر،  ،ینـهمچن. (2009 )اسکینر، کیندرمن و فرر،ت ـسا شدهگزارش  86/0و  79/0 با برابر

 عاطفیـ  ریفتای ررـگیدر اترـنم ینـب رابطة از ارـهمگ یـیروا تعیین برای (2009کیندرمن و فرر )

 هـب ضرایبی که نددکرده تفاـسا تـنوب دو در فدـه گیریجهت ةمپرسشنا از حاصل اتنمر با

( نیز برای بررسی پایایی 1393) بحری و یوسفی. دـنآورد تـسد هـب 66/0 و 61/0 رـبابر ،بـترتی

اعتبار  بود. 79/0این پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده کردند که مقدار ضریب آن برابر با 

شده  محاسبه پژوهشگرتوسط  711/0حوزة رفتاری و در  704/0پرسشنامه در حوزة عاطفی  نیا

 است.

گیری میزان حمایت معلمین در پژوهش حاضر برای اندازه پرسشنامة حمایت معلم و همکالسی:

، 1تورشیم، ولد و سامدل) آموزان در مدرسه از پرسشنامة حمایت معلم و همساالنو همساالن از دانش

ای از گزینهصورت طیف لیکرت پنجگویه است که به 6( استفاده شد. این پرسشنامه شامل 2000

ها شامل سوی همکالسیاز شده درک تیحماشده است. بندی ( درجه5( تا همیشه )1) هرگز

گیرد. روایی و را اندازه می معلمان تیآموزان از حماادراک دانش 4-6های و گویه 1-3های گویه

( برای بررسی پایایی 2000) اند. تورشیم، ولد و سامدلاعتبار این مقیاس را سازندگان آن تأیید کرده

 69/0مقیاس معلم این پرسشنامه از روش بازآزمایی استفاده کردند که ضرایب همبستگی برای خرده

ا آزمون ب پژوهشگرتوسط  پرسشنامه نیاعتبار ا دست آمد. به 74/0مقیاس همکالسی و برای خرده

 ست.شده ا محاسبه 701/0 نباخکرو یآلفا

در این پژوهش با توجه به هدف پژوهش از پرسشنامة فرسودگی  پرسشنامة فرسودگی تحصیلی:

گویه  15شده است. این پرسشنامه مشتمل بر ( استفاده 2007) 2تحصیلی برسو، ساالنووا و شافلی

شده بندی ( درجه5( تا خیلی زیاد )1ای از خیلی کم )گزینهصورت طیف لیکرت پنجاست که به

در این پژوهش پژوهشگر با ست. ده امحاسبه کر 75/0پرسشنامه را ین ا( پایایی 1388) ت. نعامیاس

 به دست آورد. 91/0آزمون آلفای کرونباخ اعتبار پرسشنامه را 

                                                           
1. Torsheim, Wold & Samdal 

2. Bresó, Salanova & Schaufeli 



338                                                         1401 ، بهار1، شمارة 11مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، دورة 
 

برای اجرای پژوهش، ابتدا به ادارة آموزش و پرورش شهرستان میامی مراجعه شد و از مسئوالن 

آموزان دختر و پسر متوسطة دورة ته شد فهرست تعداد دانشآموزش و پرورش این شهرستان خواس

های الزم با معاونت آموزشی دانشگاه گر قرار دهند. در مرحلة بعد هماهنگیاول را در اختیار پژوهش

انجام شد. سپس، پژوهشگر با هماهنگی قبلی با مسئوالن ادارة آموزش و پرورش شهرستان میامی و 

در مدارس مربوطه حاضر شد و با توضیح فرایند پژوهش و جلب  گرفتن مجوز از واحد حراست،

آوری آموزان توزیع و پس از تکمیل جمعها ابزارهای پژوهش در بین دانشرضایت آگاهانة آزمودنی

 شدند.

افزار و نرم 211های علوم اجتماعی نسخة بندی آماری برای تحلیل دادهها از بستهبرای تحلیل داده

های توصیفی شامل میانگین، انحراف استفاده شد. شاخص 25/8ری نسخة روابط خطی ساختا

استاندارد و ضرایب همبستگی محاسبه شد. روابط فرضی ساختاری با مدل تحلیل مسیر آزمون شد 

 های برازندگی مدل نهایی گزارش شد.و شاخص

 های پژوهشیافته

آموز دانش 110اول شهرستان میامی ) متوسطة دورةآموزان دانشاز  240نمونة آماری این پژوهش را 

آموز دانش 30درصد کل( و  5/12آموز دختر )دانش 30آموز دختر( تشکیل دادند که دانش 130پسر و 

آموز پسر دانش 40درصد کل( و  21آموز دختر )دانش 50درصد کل( در پایة هفتم؛  5/12پسر )

 5/16آموز پسر )دانش 40درصد کل( و  12آموز دختر )دانش 50درصد کل( در پایة هشتم و  5/16)

آموزان نفر از دانش 75نفر نمونة پژوهش  240کردند. همچنین، از درصد( در پایة نهم تحصیل می

میانگین و انحراف نفر از منطقة میامی بودند.  120نفر از منطقة فرومد و  45از منطقة کالپوش، 

؛ میانگین و انحراف استاندارد حمایت کالسی 80/0و  59/3استاندارد حمایت معلم به ترتیب، برابر با 

 50/3؛ میانگین و انحراف استاندارد مشارکت عاطفی به ترتیب برابر با 74/0و  56/3به ترتیب، برابر با 

؛ میانگین و 85/0و  37/3؛ میانگین و انحراف استاندارد مشارکت رفتاری به ترتیب برابر با 75/0و 

                                                           
1. Statistical Package for the Social Sciences (SPSS V19) 

2. Linear Structural Relations (LISREL V8.54) 
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به دست آمد. آزمون ضریب  77/0و  66/2تحصیلی به ترتیب برابر با  انحراف استاندارد فرسودگی

فرسودگی تحصیلی با مشارکت همبستگی پیرسون برای بررسی همبستگی بین متغیرها نشان داد 

بین، مشارکت رفتاری، حمایت معلم و حمایت همکالسی رابطة منفی و معنادار دارد. در این عاطفی، 

 فرسودگی تحصیلی در حد متوسط ولی بیشتر از سایر متغیرهاستعاطفی با  شدت رابطة مشارکت

(56/0-=r، 001/0=P)آموزان رابطة مثبت اجتماعی کالس و مشارکت تحصیلی دانش . بین ابعاد بافت

همچنین، شدیدترین رابطه در متغیرهای پژوهش بین مشارکت عاطفی و  و معناداری وجود دارد.

(. برای آزمون مدل فرضی این مطالعة الگوی r، 001/0=P=74/0)مشارکت رفتاری وجود داشت 

متغیری و و چولگی تک روابط همبستگی بین متغیرها در نظر گرفته شد. نخست، کشیدگی

ها ها حاکی از آن است که فرض توزیع نرمال چندمتغیری در دادهچندمتغیری بررسی شد. یافته

دهد مدل ها نشان میی بررسی شد. یافتههای برازش مدل فرضترتیب، شاخصاین صادق است. به 

است. به این معنا که تعداد پارامترهای قابل برآورد مدل بیشتر از تعداد  1فرضی یک مدل فراشناسا

رو، برای بررسی برازندگی مدل فرضی  (. از اینc< pاست )شده های مشاهدهکوواریانس-واریانس

 ها بررسی شد.ضرایب مسیر و معناداری آن
 

 . میانگین، انحراف استاندارد و همبستگی متغیرها1 جدول

 5 4 3 2 1 انحراف استاندارد میانگین متغیرها

     - 80/0 59/3 . حمایت معلم1

    - 66/0** 74/0 56/3 . حمایت همکالسی2

   - 58/0** 63/0* * 75/0 50/3 . مشارکت عاطفی3

  - 74/0** 56/0** 56/0** 85/0 37/3 . مشارکت رفتاری4

 - -54/0* -56/0** -52/0** -51/0** 77/0 66/2 . فرسودگی تحصیلی5

 

                                                           
1. Over-identification 
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 گری مشارکت رفتاری و عاطفی. مدل نهایی اثر بافت اجتماعی کالس بر فرسودگی تحصیلی با میانجی2شکل 

 اند.شدهضرایب استاندارد گزارش  *

 

 
 گری مشارکت رفتاری و عاطفیبا میانجی . مدل نهایی اثر بافت اجتماعی کالس بر فرسودگی تحصیلی3شکل 

 اند.شده گزارش (t) ضرایب معنادار *

است. نتایج حاکی از آن است  شده گزارش 2مدل بررسی شد و مدل در شکل  –برازندگی داده 

 :آموزان اثر منفی و مستقیم داردکه حمایت معلم بر فرسودگی تحصیلی دانش

(𝛾11 = −.16, 𝑡 = −2.02, 𝑝 <  ؛(05.
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 :آموزان اثر منفی و مستقیم داردکالسی بر فرسودگی تحصیلی دانشحمایت هم
(𝛾21 = −.22, 𝑡 = −2.97, 𝑝 < .05) 

 :حمایت معلم بر مشارکت رفتاری با ضریب رگرسیون
(𝛾12 = .35, 𝑡 = 5.07, 𝑝 < .05) 

 :و بر مشارکت عاطفی با ضریب رگرسیون
 (𝛾22 = .43, 𝑡 = 6.75, 𝑝 < .05)  

آموزان اثر منفی و و معناداری دارد. مشارکت رفتاری بر فرسودگی تحصیلی دانشاثر مثبت 

 :کندمعناداری ایفا می
 (𝛽11 = −.14, 𝑡 = −2.10, 𝑝 < .05)  

 :کندآموزان اثر منفی و معناداری ایفا میهمچنین، مشارکت عاطفی بر فرسودگی تحصیلی دانش
(𝛽21 = −.21, 𝑡 = −3.02, 𝑝 < .05)  

غیر مستقیمی  گری مشارکت رفتاری اثر منفی وأیید نتایج باال حمایت معلم با میانجیبر اساس ت

بر میزان فرسودگی  -09/0گری مشارکت عاطفی اثر غیر مستقیمی برابر با و با میانجی -05/0برابر با 

 گری مشارکت عاطفی اثر منفیکالسی با میانجیآموزان دارد و در نهایت، حمایت همتحصیلی دانش

 -06/0غیر مستقیمی برابر با  گری مشارکت عاطفی اثر منفی وو با میانجی -05/0غیر مستقیم برابر با 

 کند.آموزان ایفا میبر میزان فرسودگی تحصیلی دانش
 

 . اثر مستقیم، غیر مستقیم و کل بافت اجتماعی کالس، مشارکت رفتاری و عاطفی بر فرسودگی تحصیلی2جدول 

 اثر کل اثر غیر مستقیم یماثر مستق مسیر اثر

 زادزاد بر درونبرون

 35/0** - 35/0** حمایت معلم بر مشارکت رفتاری 

 43/0** - 43/0** حمایت معلم بر مشارکت عاطفی

 -30/0** -14/0** -16/0** حمایت معلم بر فرسودگی تحصیلی

 33/0** - 33/0** کالسی بر مشارکت رفتاریحمایت هم

 29/0** - 29/0** سی بر مشارکت عاطفیکالحمایت هم

 -33/0** -11/0** -22/0** کالسی بر فرسودگی تحصیلیحمایت هم

 زادزاد بر دروندرون
 -14/0** - -14/0** مشارکت رفتاری بر فرسودگی تحصیلی

 -21/0** - -21/0** مشارکت عاطفی بر فرسودگی تحصیلی

 **P>001/0 اند.شده*ضرایب متریک گزارش
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 گزارش شده است. 2اثرات مستقیم، غیر مستقیم و کل در جدول 
 

 های برازندگی مدل. شاخص3جدول 

 نتیجه مقدار دامنة مورد قبول شاخص

RMSEA 05/0 > RMSEA 068/0 تأیید 

GFI 90/0 < GFI 96/0 تأیید 

AGFI 90/0 < GFI 95/0 تأیید 

NFI 90/ 0<NFI  96/0 تأیید 

CFI 90/0 <CFI  1 تأیید 

IFI 90/0 <IFI  1 تأیید 

دهد که حاکی از آن است که مدل، برازش نسبتًا های برازش مدل را نشان میشاخص 3جدول 

 ها دارد.مطلوبی با داده

 گیریبحث و نتیجه

آموزان بر اساس بافت اجتماعی کالس بینی فرسودگی تحصیلی دانشبا هدف پیشحاضر  ةمطالع

( و مشارکت رفتاری و عاطفی، انجام گرفت. نخستین نتیجة کالسی)حمایت معلم و حمایت هم

تحصیلی آنان  تواند موجب کاهش فرسودگیآموزان میدهد حمایت معلم از دانشپژوهش نشان می

(، و جی و 2009) 1بروس، (2008) (، ییلدریم2004) های یانگشود. این یافته همسو با یافته

 موجبتوان گفت که منابع حمایتی مانند حمایت معلم می ( بود. در تبیین این یافته2018همکاران )

بخشی  که کند دنشمندبوارز و نفسعزت  دن،بو مورد عالقه ،قبتامر سحساا آموزدانش که شودمی

 تحصیلی دعملکر یشافزا موجب نفسعزت و یشمندارز سحساا ینا ست.ا تباطیار سیعو ةشبک از

 حمایت دارای ادفرا تحصیلی گیدفرسوتربودن دلیل کمواقع،  در .دشومی در وی گیدفرسو کاهش و

 جتماعیا حمایت. ستا ادفرا ینا در نفسعزت  یباال انمیز از جمله حمایت معلم،باال  جتماعیا

 با تا کند درقا را دفر ل،کنتر حس و نفسعزت  یباال حسطو با اههمر نشدپذیرفته حس با تواندمی

                                                           
1. Bruce 
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 س جلوگیری کندسترا منفی یهاادخدرنتایج  از و کند همقابل یمؤثر طوربه میزآسسترا ادثحو

 (.2006و همکاران،  1تراوتین)

تواند فرسودگی آموزان مییکی دیگر از نتایج این مطالعه این است که مشارکت رفتاری دانش

؛ پالوش و 2017های )سالما و همکاران، های پژوهشتحصیلی آنان را کاهش دهد که با یافته

 ادیرـفا تـگف توانمی طور کلی،( همخوانی دارد. به 2020و همکاران،  سینگ ؛2019همکاران، 

 سکال در تمرـمس روـحض هـمادا در نیااتوـن دـمانن یـعالئم معموالً ،نددار تحصیلی گیدفرسو هـک

 سحساا و سیدر هایفعالیت در معناییبی سحساا ،سیکال هایفعالیت در دننکرکترمشا درس،

(؛ در مقابل مشخصات افرادی که 1388نعامی، ) کنندمی تجربه را سیدر مطالب یگیرافر در نیاناتو

یادگیری،  هایفعالیتامل تالش مداوم و مشارکت در ش دارای مشارکت رفتاری باالیی هستند،

نکردن از مدرسه، انجام تکالیف مدرسه و اتمام آن و کسب اعتبار و نمرات کافی برای غیبت

ها کامالً متضاد افرادی است که ( که این ویژگی2003و اسکینر،  2ر)فرر است آموختگیدانش

 فرسودگی تحصیلی دارند.

 دهد که مشارکت رفتاری و مشارکت عاطفی در رابطة بین حمایتیافتة دیگر این مطالعه نشان می

حمایت معلم  .دهدمعلم و فرسودگی تحصیلی نقش میانجی را دارد، در واقع، این پژوهش نشان می

آموزان با واسطة مشارکت عاطفی و مشارکت رفتاری موجب کاهش فرسودگی تحصیلی در ز دانشا

؛ صیف، رستگاری و 2017آنسونگ و همکاران، ) هایشود. این یافته با نتایج پژوهشآنان می

های محققان روابط توان گفت بر اساس یافتهها می( همسو است. در تبیین این یافته1396ارشادی، 

های ها در محیطآموزان و رشد مهارتعنوان منابع مشارکت رفتاری و عاطفی دانششاگردی به معلم

آموزان، دانش با هیجانی برقراری رابطة با معلم ،واقع (. در2019کند )ژوا و همکاران، آموزشی عمل می

 هایفعالیت بانتخا در استقالل حس ها،آن و ترجیحات نیازها عالئق، درنظرگرفتن حمایت از آنان و

 شایستگی و یادگیری بر تسلط های تحصیلی، حستحصیلی، ایجاد عالقه نسبت به مدرسه و فعالیت

 هایفعالیت در و مشارکت انگیزه افزایش موجب امر این و دهدمی ها شکلآن در را موفقیت برای

                                                           
1. Trautwein 

2. Furrer 



344                                                         1401 ، بهار1، شمارة 11مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، دورة 
 

اطفی یعنی (. از طرفی، افزایش مشارکت رفتاری و ع1396ربانی و همکاران، ) شودمی تحصیلی

های تحصیلی که خود مانعی در برابر احساس آموزان نسبت به فعالیتافزایش عالقه و مشارکت دانش

بنابراین،  کفایتی تحصیلی و در نتیجه، فرسودگی تحصیلی است؛عالقگی، بدبینی و بیخستگی، بی

فرسودگی  توان گفت که حمایت معلم از طریق افزایش مشارکت رفتاری و عاطفی موجب کاهشمی

 شود.تحصیلی می

تواند موجب کاهش فرسودگی تحصیلی کالسی میدهد حمایت همهمچنین، این مطالعه نشان می

(، و جی و 2005) (، تاپیینن و همکاران2004) های یانگدر آنان شود. این یافته همسو با یافته

 یک جتماعیا حمایت هک گفت انتومی ها از پژوهش( است. در تبیین این یافته2018همکاران، )

 جتماعیا حمایت ا،یرز. ستزان( اموآنشدا) انگیرافر تحصیلی گیدفرسو تبیین درمحیطی  مهم متغیر

 شتهدا یجد هیجانی خستگی آموزیدانش گرا. گذاردمی آموزدانش ةمرر روزفتار بر عمیق یتأثیر

 از را نامطلوبی تحصیلی درعملک و هد شداخو میدانا و پذیرتحریک ،خسته هیجانی از لحاظ ،باشد

 حل در توانندمی هاآن از یک هر که دارد گوناگونی اعنوا جتماعیا حمایت. داد هداخو ننشا دخو

 که مشکلی ردمو در آموزیدانش گرا ل،مثا ایبر. باشند مؤثر ،حمایت کنندةدریافت دفر تمشکال

 یگرد و هاکالسیدوستان، هم ،ندک حل را مشکل آن ندانتو تنهاییبه ،ستا همدد آجوو به او ایبر

 او به گیریتصمیم در مسئله شنرو و صحیح تطالعاا ةئارا با توانندمی گی ویندز در مهم ادفرا

و مانع آثار منفی مانند استرس و سانند ر رییا او به مالی و دیما از لحاظ اینکه یا، کنند کمک

در  حمایت کنندةدریافت دفر توسط قعموبه و کافی جتماعیا حمایت یافتدر معد. فرسودگی شوند

 ،گیدفسرا گیری،گوشه مانند را دیمتعد منفی رثاآ و بزند مندا را دفر مشکل تواندمی وری،ضر قعامو

 (.2004یانگ، ) باشد شتهدا لنباد به هغیر و شدهآموخته ماندگینفس، درعزت کاهش

تواند فرسودگی زان نیز میآموهای پژوهش حاکی از آن است که مشارکت عاطفی دانشیافته

؛ پالوش و 2018و همکاران،  ناواروهای )تحصیلی آنان را کاهش دهد. این یافته همسو با یافته

به کیفیت  که مشارکت عاطفیتوان گفت که از آنجا ( بود. در تبیین این یافته می2019همکاران، 

یر )می علمی اشاره دارد هاییتفعالعاطفه فرد نظیر شور و اشتیاق، عالقه و احساس لذت در طی 
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ها خود مانع از ایجاد نگرش بدبینانه نسبت به تحصیل و مدرسه که از (، این ویژگی2002، 1و ترن

هایی شوند. در واقعف مشارکت عاطفی عالئم و نشانهعالئم بارز فرسودگی تحصیلی هستند، می

 دهد.را کاهش میدارد که در تضاد با فرسودگی تحصیلی هست و فرسودگی تحصیلی 

 دهد مشارکت رفتاری و مشارکت عاطفی در رابطة بین حمایتهای نشان میهمچنین، یافته

دهد حمایت کالسی و فرسودگی تحصیلی نقش میانجی را دارد، در واقع، این پژوهش نشان میهم

ان کالسی با واسطة مشارکت عاطفی و مشارکت رفتاری موجب کاهش فرسودگی تحصیلی در آنهم

( 1396(، و صیف، رستگاری و ارشادی )2017های آنسونگ و همکاران )این یافته با یافته شود.می

کردن دسترسی ها از طریق فراهمتوان گفت که همکالسیهمسو است. در تبیین این یافته می

اشتراک توانند احساسات خود را به ها میکنند که آنآموزان به همساالن، شرایطی را فراهم میدانش

نفس به دوستان زمانی که در پریشانی و غم و اندوه هستند. در واقع، بگذارند، مانند دادن اعتماد به 

آموزان از طرف همساالن خود مورد حمایت مثبت قرار گیرند و در انزوا نباشند، نسبت وقتی دانش

اهند داشت. های کالسی و تکالیف خود احساس خوشایندی خوبه محیط مدرسه، معلم، فعالیت

نکردن از مدرسه، یادگیری، غیبت هایفعالیتتالش مداوم و مشارکت در همچنین، این حمایت 

(. این یافته 2017آنسونگ و همکاران، ) را نیز در پی خواهد داشتانجام تکالیف مدرسه و اتمام آن 

ی دارد که بیان های اکولوژیکی نیز سازگارانداز سیستماز تأثیر مستقیم حمایت همکالسی با چشم

( 1977، 2کند پیشرفت شخصی یا نتایج حاصل، از تعامل مستقیم با محیط اجتماعی )برونفنبرنرمی

هایی دارند از جمله شور مشارکت رفتاری و عاطفی عالئم و مشخصه ،گیرد. از طرف دیگرشکل می

یادگیری که این های های علمی و تالش مداوم و مشارکت در فعالیتو اشتیاق در انجام فعالیت

بنابراین، حمایت همکالسی تأثیر مثبت بر  ها در تضاد کامل با فرسودگی تحصیلی هستند؛نشانه

آموزان صورت زنجیروار مشارکت دانش( و به2020، موریرا و والریآموزان دارد )مشارکت دانش

 د.شوگذارد و مانع از ایجاد فرسودگی مینیز تأثیر منفی بر فرسودگی تحصیلی می

توان به این هایی است که از آن جمله میپژوهش حاضر مانند هر پژوهشی دارای محدودیت

                                                           
1. Meyer & Turner 

2. Bronfenbrenner 
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موارد اشاره کرد. روابط علت و معلولی در پژوهش حاضر بر اساس تحلیل مسیر بوده و نتایج 

های تجربی که خالص هستند، اشتباه گرفته شود. آن خالص نیست و نباید با نتایج پژوهش

متغیرهای احتمالی در روابط همبستگی از دید پژوهشگر مخفی یا نادیده گرفته  همچنین، تأثیر

گیری آن هست پژوهش های دیگر این پژوهش نیز ابزارهای اندازهشده است. یکی از محدودیت

های ها دارای تعدادی محدودیتحاضر از پرسشنامه برای سنجش استفاده کرده است و پرسشنامه

پذیرش اجتماعی و...( های قابل داری، پاسخگیری )عدم خویشتنندازهذاتی ازجمله خطاهای ا

های دیگر، مثل مشاهده، نیز باید در نظر گرفته های آینده، شیوهباشند، بنابراین، در پژوهشمی

 شود.

کند برای افزایش مشارکت تحصیلی آمده توصیه میدستهای بهپژوهش حاضر با توجه به یافته

محور های آموزشی از سیستم سنتی معلمروشر نتیجه، کاهش فرسودگی تحصیلی، آموزان و ددانش

عنوان همکار معلّم آموزان بهآموزمحور و پویا که دانشمراتبی به سیستم دانشو سیستم سلسله

دهد که در فرایند آموزش آموزان اجازه میشود، تغییر کند. تغییر به آموزش پویا به دانشمحسوب می

کنند. تأکید بر اجرای شرکت کنند که در آن از همتایان خود در فرایند یادگیری حمایت میمشارکتی 

درست طرح توصیفی در مدارس ابتدایی و متوسطه، چراکه این طرح از یک سو، عوامل رقابتی و 

آموزان با یکدیگر ساز دوستی و تعامل بیشتر دانشدهد و زمینهزا را تا حد زیاد کاهش میاسترس

آموزان با یکدیگر و نگاه یکسان به شود و همنچین، از سوی دیگر بر عدم مقایسة دانشمی

آموزان با توجه به شرایط خاص شود معلمان از همة دانشآموزان تأکید دارد که این باعث میدانش

های گوناگون حمایت کنند. همچنین، تخصیص بودجة عمرانی بیشتر به آموزش و هر فرد، در زمینه

آموزان یک های درس بیشتر، برای کم کردن تعداد دانشش برای احداث مدارس و کالسپرور

آموزان با یکدیگر، برای باالبردن کالس برای باالبردن کیفیت تدریس، تعامل بیشتر معلم و دانش

 ها مؤثر خواهد بود.آموزان و در نتیجه، کاهش فرسوگی تحصیلی آنمشارکت رفتار و عاطفی دانش
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