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چکیده
ــاب آوری و فرســودگی  ــن توانایــی حــل مســئله، ت ــط ســاختاری بی ــن رواب ــن پژوهــش تبیی هــدف ای
ــی- ــش توصیف ــن پژوه ــت. روش ای ــوده اس ــطه ب ــع متوس ــر مقط ــوزان دخت ــی در دانش آم تحصیل
همبســتگی و جامعــه آمــاری شــامل تمــام دختــران دانش آمــوز پایــه اول متوســطه دوره دوم شــهر تهران 
اســت. 461 دانش آمــوز بــرای نمونــه بــا روش نمونه گیــری تصادفــی خوشــه ای انتخــاب شــدند. ابــزار 
ــاس  ــکاران )2007(، مقی ــو و هم ــی برس ــودگی تحصیل ــنامه فرس ــد از: پرسش ــه عبارت ان به کاررفت
تــاب آوری کانــر و دیویدســون )2003( و پرسشــنامه توانایــی حــل مســئله هپنــر و پترســون )1982(. 
شــاخص هــای به-دســت آمده از شــیوه مدل یابــی معــادالت ســاختاری نشــان دهنده بــرازش مناســب 
 ،df= 36، CFI= 0.962 ــا ــود )مجــذور کای= 114/255 ب ــای جمع آوری شــده ب ــا داده ه ــدل ب م
ــی  ــتقیم توانای ــر مس ــای تأثی ــج گوی GFI= 0.957، AGFI= 0.920، RMSEA= 0.069(. نتای
ــی  ــر کاهــش فرســودگی تحصیل ــاب آوری ب ــا میانجی گــری ت ــر غیرمســتقیم آن ب حــل مســئله و تأثی

اســت.
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مقدمه

ــه موفقیــت و پیشــرفت تحصیلــی دانش آمــوزان مهم تریــن عامــل در نظــام آمــوزش  توجــه ب
و پــرورش هــر کشــور و توســعه ملــل امــری ضــروری اســت. بــا ایــن وصــف، بعضــی مواقــع 
ــه  ــی می شــوند کــه ب ــام فرســودگی تحصیل ــه ن ــده ای ب ــار پدی ــن ســرمایه های انســانی گرفت ای
ــوزان و نتیجــظ ناهماهنگــی  ــش روی دانش آم ــه ســختی ها و مشــکالت پی ــش ب نوعــی واکن
ــروزه  ــت. ام ــی اس ــق تحصیل ــب توفی ــت کس ــران جه ــود و دیگ ــارات خ ــع و انتظ ــن مناب بی
مســئله فرســودگی تحصیلــی از مهم تریــن مســائل در محیط هــای آموزشــی اســت. متأســفانه 
ایــن پدیــده در دنیــای آمــوزش و زندگــی مــدرن بســیار رایــج اســت. فرســودگی دانش آمــوز 
بــه عنــوان یــک ســازه، محصــول عوامــل متعــددی اســت کــه شناســایی آنهــا می توانــد نقــش 
مهمــی در کنتــرل آن ایفــا کنــد )تقی پــور و همــکاران، 2014(. اســتعاره فرســودگی در انســان 
ــع  ــه مناب ــر این ک ــد؛ مگ ــه ده ــوختن ادام ــه س ــد ب ــش نمی توان ــت. آت ــوزی اس ــد آتش س مانن
حمایتــی، ســوخت آن را تأمیــن کننــد. انــرژی و توانایــی افــراد نیــز بــرای انجــام وظایــف قابــل 
تقلیــل یافتــن اســت و ایــن مســئله زمانــی اتفــاق می افتــد کــه محیــط منابــع حمایتــی الزم را 
فراهــم نیــاورده اســت یــا انتظــارات خاصــی فــرای توانایــی فــرد ایجــاد شــود )اســکالفی و 

گریــن گلــس1، 2001(.

فرسودگی تحصیلی شامل احساس خستگی در انجام تکالیف و امور تحصیلی، نگرش 
ضعیف به مطالب درسی است که باعث مشارکت نکردن در فعالیت های آموزشی و تحصیلی 
می شود  سبب  را  تحصیلی  دورۀ  مطالب  یادگیری  در  ناتوانی  حس  درنهایت  و  می شود 
)حسین آبادی فراهانی و همکاران، 2016(. دانش آموزانی که فرسودگی تحصیلی را تجربه 
می کنند، معموال عالئمی مانند تمایل نداشتن به دروس، ناتوانی در حضور مداوم در کالس 
درس و مشارکت نکردن در فعالیت های کالسی، احساس بی معنابودن فعالیت های کالسی و 

ناتوانی در یادگیری دروس را بروز می د هند )میکائلی و همکاران، 2013(.

نیومن2 )1990( استدالل می کند که فرسودگی تحصیلی بنا به سه دلیل از زمینه های مهم 
پژوهشی است. ابتدا به این دلیل که فرسودگی تحصیلی، عامل اصلی درک رفتار یادگیرندگان 
مانند عملکرد تحصیلی است؛ دوم، فرسودگی تحصیلی بر روابط دانش آموز با دیگران در 
مدرسه تأثیر می گذارد و سوم، فرسودگی تحصیلی بر اشتیاق و عالقه دانش آموز به ادامه 

تحصیل تأثیرگذار است.
1 . Schaufeli& Greenglass
2. Nuemann 
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ــرس،  ــا ت ــر بیمــاری ت ــه می شــد کــه بیشــتر ب در گذشــته، روان شناســی علمــی در نظــر گرفت
تــرس تــا شــجاعت، شــجاعت تــا عشــق تأکیــد داشــت. روان شناســان در آن زمــان بــه کمــک 
ــودن  ــتن و خوش بین ب ــتن و دوست داش ــتی، امیدداش ــدن، نوع دوس ــرای شادش ــران ب ــه دیگ ب
تأکیــد نداشــتند. بــا جنبــش »پیشــگیری بهتــر از درمــان« هم زمــان بــا شــروع واکسیناســیون 
بــه کمــک علــوم پزشــکی، در روان شناســی نیــز دیــدگاه جدیــدی بــه نــام روان شناســی مثبــت1  
ــب  ــه غال ــودن را وج ــدگاه، مثبت ب ــن دی ــکاران2 ، 2014(. ای ــی و هم ــت )پاپ ــدار گش پدی
آدمــی می دانــد، بیشــتر توجــه و تمرکــز خــود را بــر ظرفیت هــا و داشــته های انســان معطــوف 
کــرده و بــر بــروز اســتعدادهای انســان متمرکــز اســت. از بنیادی تریــن ســازه های مطرح شــده 
در ایــن دیــدگاه ســازه تــاب آوری3 اســت )صبــری و همــکاران، 1393(. ایــن عامــل از 
ــه  ــاب آوری ب ــوزان اســت. ت ــی دانش آم ــر فرســودگی تحصیل ــذار ب ــت تأثیرگ ــای مثب متغیره
ــه  ــه منفــی اســت؛ ولیکــن در اصــل ب ــه بازگشــتن پــس از یــک تجرب ــه حالــت اولی ــای ب معن
توانایــی بازگشــت بــه حالــت اولیــه و رشــد و تحــول در جهــت مثبــت پــس از تجربه کــردن 
ــه ظرفیــت  ــارد و همــکاران4، 2015(. هارلینگتــون5 )2010( ب شــرایط استرس زاســت )بنی
ــز و  ــت چالش برانگی ــک موقعی ــس از ی ــوب پ ــی مطل ــه ســالمت روان ــی بازگشــت ب و توانای
ســخت اشــاره کــرده  اســت. دانش آمــوزان تــاب آور، افــرادی هســتند کــه علی رغــم قرارداشــتن 
ــدز و  ــق هســتند ) هرنان ــی موف در شــرایط نامســاعد اجتماعی-اقتصــادی از لحــاظ تحصیل

بیالوولســکی6، 2016(.

یکی دیگر از متغیرهای مؤثر بر فرسودگی تحصیلی، توانایی حل مسئله است. توانایی حل 
مسئله، مجموعه واکنش-های رفتاری، شناختی و هیجانی فرد است که در هنگام برخورد 
)هپنرو  می کند  بروز  بیرونی  و  درونی  با کنش های  سازگاری  به منظور  و  روزانه  مسائل  با 
کراسکوپف7، 1987: 375(. جیانتی و فرند8 )1992؛ به نقل از شکوهی یکتا و همکاران، 
1393( الگوی حل مسئله را متشکل از 5 مرحله پیشنهاد داده اند. این مراحل به  طور خالصه 
عبارت اند از: 1. مشخص کردن مسئله9: این مرحله خود شامل پنج گام متوالی است: تمرکز 
بر مسئله، تببین مسئله، تعریف مسئله، انتخاب هدف و ارزیابی مسئله. 2. ایجاد راه حل های 
1 . Positive psychology
2 . Papi, Molatefat, Kayedkhoda
3 . Resiliency
4 . Banyard, Hamby& Grych
5 . Hurlington
6 . Fernandez& Bialowolski
7 . Heppner& Krauskopf
8 . Jayanthi& Friend
9 . Problem Identification



دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات آموزشی و آموزشگاهی   144

برای مسئله. 3. تصمیم گیری2:  از خلق راه حل های متعدد ممکن  جانشین1: عبارت است 
انتخاب یک راه حل از میان راه حل های خلق شده در مرحله قبل. این مرحله خود شامل سه 
گاِم غربال گری، ارزشیابی کردن و انتخاب است. 4. اجرای راه حل3: راه حل انتخاب شده در 
این مرحله اجرا می شود. 5. ارزشیابی نتیجه4: در چهار زمینه انجام می شود: ارزشیابی از 
دستیابی به هدف، کارآمدی طرح، نیاز به طراحی اجرای بعد و رضایت افراد درگیر مسئله. 
لویمی )1392( بین تاب آوری و حل مسئله رابطه مثبت به دست آورد. متغیر مهارت حل 
مسئله بر تاب آوری تأثیر مثبت دارد. در تحقیق کاظمی و کشاورزیان )1391(، مؤلفه های 
حل مسئله )اعتماد به حل مسئله، کنترل شخصی، سبک گرایش-اجتناب( بیشترین سهم 
دختران،  در  دارند.  تاب آوری(  مؤلفه  )با  روان شناختی  بهزیستی  پیش بینی  و  تبیین  در  را 
اعتماد به حل مسائل و کنترل شخصی و در پسران سبک اجتناب-گرایش پیش بینی کننده 
بهتری برای بهزیستی روان شناختی هستند. شارما5 )2015( در مطالعه رابطه تاب آوری و 
حل مسئله به این نتایج دست یافت که نوجوانان دارای تاب آوری بیشتر، مهارت های حل 
مسئله بهتری داشته و جهت گیری مثبت و منطقی به سمت مسئله و حل آن دارند. اورال و 
از راهبردهای حل  با مشکالت و استفاده  همکاران6 )2006( دریافتند توانایی رویارویی 
مسئله نقش مهمی در سالمت و رشد موفقیت آمیز نوجوانان ایفا می کند. آنها متذکر می شوند 
نوجوان از طریق حل مسئله یاد می گیرد به جای اجتناب از مشکالت، با آنها کنار بیاید، از 
حمایت هایی که دارند استفاده کرده و به شکل خالقانه فکر کنند و تاب آوری خود را از این 
طریق تقویت کنند )حسین خانی و همکاران، 1393(. توانایی حل مسئله به منزله سپری در 
برابر تأثیرات منفی حوادث استرس زای زندگی استو افرادی که این توانایی را درخود تقویت 
کنند، در مقایسه با دیگران ناکامی کمتری را تجربه کرده و بهتر می توانند در مورد ابعاد دیگر 
کنترل مسئله تفکر کنند )خوشنوای فومنی و همکاران، 1392(. باال و شاافیو7 )2016( 
بین پیشرفت تحصیلی و توانایی حل مسئله همبستگی مثبت معنادار یافتند. هم چنین گوپتا و 
همکاران،8 )2016( به این نتیجه دست یافتند دانش آموزانی که در حل مسئله تواناترند و در 
آزمون مربوطه نمره بهتری دریافت می کنند، نسبت به سایر دانش آموزان پیشرفت تحصیلی 

بهتری خواهند داشت.
1 . Generate Alternate Solutions
2 . Disicion Making
3 . Implimentation
4 . Evaluation of the outcomes
5. Sharma
6 . Ewerall,Altrows& paulson
7 . Bala& Shaafiu
8 . Gopta, Kavita& Pasrija
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یعقوبــی و بختیــاری )1395( در تحقیــق خــود یافتنــد کــه آمــوزش تــاب آوری باعــث کاهــش 
فرســودگی تحصیلــی در دختــران دانش آمــوز می شــود.

ابوالمعالی و محمودی )1394( در بررسی تأثیر آموزش تاب آوری بر فرسودگی تحصیلی، 
می شود.  تحصیلی  فرسودگی  باعث کاهش  تاب آوری  آموزش  که  رسیدند  نتیجه  این  به 
تاب آوری بر ناکارآمدی تحصیلی تأثیر دارد و بر بی عالقگی و خستگی تأثیر معنادار ندارد. 
بتواند  و  باشد  بیشتر  فرد  انعطاف پذیری  هرچه  که  بردند  پی   )1392( فرمانی  و  تقی زاده 
موقعیت های سخت را موقعیتی قابل کنترل در نظر بگیرد و در مواجهه با رویدادهای زندگی 
و رفتار افراد توانایی چندین توجیه جایگزین را داشته باشد و در موقعیت های دشوار بتواند 
به راه حل های جایگزین فکر کند، ظرفیت او در مقابله، سازگاری و بهبودی از استرس و 
فشار آورهای  افزایش  با   ،)2015( امیری  تحقیق  نتیجه  است.  بیشتر  زندگی  دشواری های 
تحصیلی، انگیزش تحصیلی خصوصًا انگیزه های درونی و تاب آوری را کاهش  می دهد و 
درنتیجه ناکارآمدی درسی افزایش می یابد که این امر باعث فرسودگی تحصیلی می شود.

ابعاد آن با فرسودگی  بختیارپور و ساکی )2015( دریافتند بین سرمایه روانشناختی و 
تحصیلی دانش آموزان رابطه منفی وجود دارد. امید و تاب  آوری 28درصد واریانس فرسودگی 

تحصیلی را پیش بینی می کنند.

ام وانگی1 و همکاران  )2015( بین تاب آوری و پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت معنادار به 
دست آوردند. حسین خانی و مرادیانی گیزه رود )1393( دریافتند مدرسه می تواند با افزایش 
عزت  نفس و آموزش مهارت های حل مسئله، دانش آموزان را تاب آورتر سازد. عزت نفس و 

حل مسئله بر تاب آوری تأثیر مثبت دارد.

تحصیلی  پیشرفت  دارای  که  دانش آموزانی  دریافتند   )1392( همکاران  و  بهزادپور 
موفق تری هستند، در متغیرهای تاب-آوری و حل مسئله نمرات بهتری دارند. نصیری زاده 
)1394( در »بررسی رابطه فرسودگی تحصیلی و شیوه های حل مسئله با اضطراب امتحان 
در دانش آموزان«، بیان کرده اند که اضطراب امتحان تا حد زیادی به فرسودگی تحصیلی و 
شیوه های حل مسئله آنها بستگی دارد. برزگر بفرویی و همکاران )1394( پی بردند احساس 
فقدان یا تردید در تواناییِ انجام تکالیف مناسب ریاضی در موقعیت های مختلف دانش آموز 
را در معرض تقویت اضطراب ریاضی قرار می دهد که نگرش منفی وی به ریاضی را باعث 

می شود.
1 . Mwangi, Okatcha, Kinai& Ireri
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محمدامینــی )1392( اثربخشــی راهبردهــای حــل مســئله بــر کاهــش فرســودگی تحصیلــی 
دانش آمــوزان را بررســی کــرد و بــه ایــن نتیجــه رســید کــه آزمودنی هایــی کــه از ایــن راهبردهــا 
ــه  ــن نتیج ــه ای ــری )2016( ب ــد. امی ــه می کنن ــری تجرب ــودگی کمت ــد، فرس ــتفاده می کنن اس
ــی در دانشــجویان  ــر حــل مســئله باعــث کاهــش فرســودگی تحصیل دســت یافــت کــه متغی

می شــود.

بیشتر  پی برد.  وادی  این  پژوهش های  به کمبود  می توان  انجام شده  تحقیقات  بررسی  با 
تحقیقات به صورت پژوهش در زمینه روابط ساده بین دو متغیر بوده و تحقیقاتی که به 
اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر یکدیگر صورت نگرفته   بررسی روابط چندگانه و 
است؛ بنابراین اینجا سعی شده است با استفاده از شیوه معادالت ساختاری به مدل مفهومی 
اثر  و  تاب آوری  بر  فرزند  والد  ارتباط  الگوی  متغیر  مستقیم  اثر  و  بررسی شود  ایجادشده 
غیرمستقیم آن را با میانجی گری ابعاد توانایی حل مسئله بررسی کنیم. بنابراین، با توجه به 
مطالب ارائه شده، این تحقیق بر آن است تا به سؤال زیر پاسخ دهد که آیا مدل عّلی زیر به 
منظور تبیین فرسودگی تحصیلی بر اساس تاب آوری با میانجی گری توانایی حل مسئله  از 

برازش مناسبی برخوردار است؟ 
خستگی 
هیجانی

ناکارآمدیبی عالقگی

فرسودگی تحصیلی

توانایی حل مساله

تاب آوری

تصور 
شایستگی

تحمل 
عواطف

پذیرش 
مثبت

گرایش-کنترلکنترلمعنویت
اجتناب

اعتماد به 
حل مساله

شکل 1- نمودار پیشنهادی مسیر مفهومی عوامل مؤثر بر فرسودگی تحصیلی
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روش پژوهش

جامعه، نمونه و روش اجرا

ایــن پژوهــش، کاربــردی و از نــوع توصیفی-همبســتگی اســت. جامعــه آمــاری آن شــامل همه 
دختــران دانش آمــوزی اســت کــه در پایــه اول مــدارس متوســطه دوره دوم شــهر تهران مشــغول 
ــن  ــق آخری ــه طب ــن مســئله اســت ک ــور ای ــه مذک ــل انتخــاب نمون ــد. دلی ــل بوده ان ــه تحصی ب
آمــار اعالم شــده در ســال تحصیلــی 93-94 حــدود یک میلیــون و چهارصدوســی هزار 
نفــر بیــن ســنین 6 تــا 18 ســال در هیــچ مدرســه ای ثبــت نــام نکرده انــد و یک میلیــون 
و صدوپنجاه هــزار دانش آمــوز تــرک تحصیــل کرده انــد کــه از بیــن آنــان یکصدوهشــتاد 
ــی 1395-1396 از  ــوده اســت. در ســال تحصیل ــه مقطــع متوســطه ب ــوط ب هــزار نفــر مرب
دومیلیــون و صدونوزده هزاروچهارصدوچهل وچهــار دانش آمــوز در مقطــع متوســطه دوره 
دوم ثبــت نــام کرد ه انــد کــه ســهم پایــه دهــم هشتصدوپنجاه وچهارهزارونهصدو شــصت وپ
ــه منظــور پیشــگیری از تــرک  نــج دانش آمــوز اســت )خبرگــزاری مهــر، 1395(. بنابرایــن، ب
ــر  ــان در نظ ــازی آن ــت توانمندس ــی جه ــت تمهیدات ــتر، الزم اس ــوزاِن بیش ــل دانش آم تحصی
ــه 3(،  ــمال )منطق ــی ش ــه در نواح ــران، 5 منطق ــه ته ــه 20 منطق ــه ب ــا توج ــود. ب ــه ش گرفت
جنــوب )منطقــه 18(، شــرق )منطقــه 13(، غــرب )منطقــه 5( و مرکــز )منطقــه 11( و در 
هــر منطقــه از بیــن دبیرســتان ها 1 دبیرســتان دخترانــه و از هــر دبیرســتان 3 کالس )رشــته 
ریاضــی، تجربــی و انســانی( بــا اســتفاده از روش نمونه گیــری خوشــه ای مرحلــه ای تصادفــی 
انتخــاب  شــدند. بــرای تعییــن تعــداد نمونــه از تعــداد پارامترهــا اســتفاده شــد. بــا وجــود 11 
بــار عاملــی، 11 واریانــس خطــا و 3 کوواریانــس )بــا توجــه بــه نشــانگرها( تعــداد پارامترهــا 
25 پارامتــر بــود. مولــر )1996، بــه نقــل از قاســمی، 1390( حداقــل نســبت حجــم نمونــه 
ــه پارامترهــا 5 بــه 1، حــد متوســط 10 بــه 1 و حــد بــاال 20 بــه 1 گــزارش کــرده اســت.  ب
ــع  ــل در مقط ــش تحصی ــه پژوه ــار ورود ب ــدند. معی ــاب ش ــق، 461 نفرانتخ ــن تحقی در ای
اول دوره دوم متوســطه بــود. تمــام پرسشــنامه های پژوهــش بــه صــورت حضــوری در 
اختیــار افــراد قــرار گرفتــه و پــس از تكمیــل شــدن جمــع آوری گردیــد. بــا اســتفاده از فاصلــه 
مهلنوبایــس اطالعــات 3 آزمودنــی دادۀ پــرت تشــخیص داده شــد کــه از پژوهــش حــذف و 
بــرای تجزیــه و تحلیــل ســایر داده هــا از روش معــادالت ســاختاری و تحلیــل مســیر اســتفاده 
شــد. از ایــن میــان، 154 نفــر از آنــان در رشــته ادبیــات و علــوم انســانی، 185 نفــر در رشــته 

علــوم تجربــی و 122 نفــر در رشــتظ ریاضــی مشــغول بــه تحصیــل بودنــد. 
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ابزار

پرسشــنامه فرســودگی تحصیلــی: ایــن پرسشــنامه را برســو1 و همــکاران )2007( بــه منظــور 
ارزیابــی فرســودگی تحصیلــی ســاختند. پرسشــنامه فرســودگی تحصیلی ســه حیطظ خســتگی 
تحصیلــی2، بی عالقگــی3 و ناکارآمــدی4 را می ســنجد. پرسشــنامه مذکــور 15 مــاده دارد کــه 
بــا روش درجه بنــدی لیکــرت پنج درجــه ای از کامــاًل مخالــف تــا کامــاًل موافــق درجه بنــدی 
شــده اســت )رجبــی و همــکاران، 1393(. در پژوهــش پورســید )1391( مقــدار پایایــی از 
طریــق همســانی درونــی 0/86 و روایــی مالکــی از طریــق هم بســته کردن بــا ســؤال مــالک 
ــوده اســت. در  ــادار ب ــده اســت کــه در ســطح 0/50 معن ــه دســت آم محقق ســاخته 0/51 ب
ایــن پ ژوهــش میــزان آلفــای كرونبــاخ در ُبعــد خســتگی هیجانــی برابــر بــا 71/.، بی عالقگــی 
و بدبینــی 75/. و ناكارآمــدی برابــر بــا 68/. و آلفــای کرونبــاخ کل برابــر بــا 0/78 بــه دســت 

آمــده اســت.

مقیاس تاب آوری: این مقیاس را کانر و دیویدسون5 )2003( ساختند. دارای 25 سؤال 
و  تغییر8، کنترل9  مثبت  پذیرش  منفی7،  عواطف  تحمل  )شایستگی6،  خرده مقیاس   5 و 
معنویت10( است که به صورت پنج  گویه ای درجه بندی شده است. ضریب پایایی همسانی از 
طریق ضریب آلفای کرونباخ در دامنه ای از 0/76 تا 0/90 گزارش شده است. ضریب پایایی 
از طریق بازآزمایی 0/81 به دست آمده است. محمدی )1384( این مقیاس را برای استفاده 
در ایران انطباق داده است. سامانی و همکاران )1386( ضریب آلفای کرونباخ را 0/87 به 
دست آورده است. برای بررسی ضریب روایی این مقیاس از مقیاس عواطف مثبت و منفی و 
مقیاس شادی و افسردگی استفاده کرده است. نتایج نشان دهنده آن است که مقیاس عواطف 
مثبت )0/66(، عواطف منفی )0/41-(، مقیاس شادی )0/46( و افسردگی )0/45-( 
با مقیاس تاب آوری هم بستگی معنادار دارند )ابوالقاسمی،1390(. در این پژوهش میزان 
آلفای كرونباخ در ابعاد پنج گانه تصور شایستگی فردی 79/.، تحمل عاطفه منفی 63/.، 
1. Breso
2. Academic exhaustion 
3 . Academic cynicism
4 . Reduced personal efficacy
5 . Conner&Davidson
6 . Personal competence
7 . Tolerance of negative affects
8 . Positive acceptance of change
9. control
10 . spirituality
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پذیرش مثبت 70/.، كنترل 68/. و معنویت 55/. و آلفای کرونباخ کل برابر با 0/87 به دست 
این بعد است.  پایین بودن ضریب مربوطه در بعد معنویت، تعداد کم سؤاالت  آمد. دلیل 

تعداد سؤاالت مقیاس مربوطه كه بعد معنویت را می سنجد، دو سؤال است.

پرسشنامه حل مسئله

ایــن پرسشــنامه را هپنــر وپترســن1 )1982( بــرای ســنجش درک پاســخ دهنده از رفتارهــای 
حــل مســئله تهیــه کردنــد و دارای 35 مــاده اســت کــه بــرای اندازه گیــری چگونگــی واکنــش 
افــراد بــه مســائل روزانــه خــود طراحــی شــده اســت. پرسشــنامه حــل مســئله بر مبنــای چرخش 
تحلیــل عاملــی دارای 3 زیرمقیــاس مجزاســت: اعتمــاد بــه حــل مســائل بــا 16 عبــارت )5-
10-11-12-19-23-24-27-33-34-35(، ســبک گرایــش- اجتنــاب بــا 16 
و   )31-30-28-21-20-18-17-16-15-13-8-7-6-4-2-1( عبــارت 
کنتــرل شــخصی بــا 5 عبــارت )3-14-25-26-32( و عبــارات اضافــی بــا ســه عبــارت 
)9-22-29 (. ایــن پرسشــنامه بــر مبنــای 6 ســطح مقیــاس لیکــرت )از کامــاًل موافقــم، بــه 
طــور متوســط موافقــم، اندکــی موافقــم، اندکــی مخالفــم، بــه طــور متوســط مخالفــم و کامــاًل 
مخالفــم( بــا نمــرات پاییــن )نشــان دهنده باالتریــن ســطح آگاهــی از توانایــی حــل مســئله( 
درجــه بنــدی شــده اســت. بــرای پیشــگیری از ســوگیری در پاســخدهی، 15 عبــارت شــامل 
)11، 34، 1، 2، 4، 15، 17، 21، 30، 3، 14، 25، 26و32( بــه صــورت معکــوس 

نمره گــذاری می شــود.

 همسانی درونی نسبتًا زیادی با مقادیر آلفای بین 0/72 تا 0/85 و در خرده مقیاس ها 
)0/72، 0/84 و 0/85( و0/90 در مقیاس کلی دارد. پایایی بازآزمایی نمره کل در فاصله 
دو هفته در دامنه ای از 0/83 تا0/89 گزارش شده است که گویای آن است که ابزاری پایا 
جهت سنجش توانایی حل مسئله است )راستگو و همکاران، 1389(. این پرسشنامه  را 
رفعتی در سال75 ترجمه و برای اولین بار در ایران به کار برد. روایی محتوایی آن به طریق 
صوری با نظرسنجی از 10نفر از استادان دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهرا 
0/66گزارش شده  به دست آمده 0/86 و در تحقیق بذل )83(  آلفای کرونباخ  احراز شد. 
است )کیایی، 1395(. هانگ و فلورنس2 )2011، به نقل از مرتضایی، 1390( در بررسی 
روایی مقیاس روش تحلیل عاملی تأییدی را به کار برده اند. این مدل از برازش و انطباق 
1. Heppner&peterson 
2 . Huang&Flores
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مطلوبی برای داده ها برخوردار است. این دو محقق روایی سازه مقیاس را با همگرایی آن 
با پرسشنامه سبک های مقابله ای الزاروس و فولکمن1 )1984( با گزارش همبستگی بین سه 
مؤلفه مهارت های حل مسئله و دو مؤلفه پرسشنامه سبک های مقابله ای تیأید کردند. میزان 
همسانی درونی پرسشنامه مذکور از طریق آلفای کرونباخ برابر با 0/79 به  دست  آمده -است 
و در بعد اعتماد به حل مسائل آلفای کرونباخ 0/72 و بعد گرایش- اجتناب برابر با0/72 

و در بعد کنترل شخصی آلفای کرونباخ برابر با 0/65 به  دست آمد. 

توصیف گروه نمونه 

ــد کــه  ــر مقطــع دبیرســتان بودن شــرکت کنندگان در پژوهــش حاضــر 461  دانش آمــوز دخت
ــی  ــوم تجرب ــوم انســانی، 185 نفــر در رشــته عل ــات و عل ــان در رشــتظ ادبی ــر از آن 154 نف
و 122 نفــر در رشــته ریاضــی مشــغول بــه تحصیــل بودنــد. میانگیــن و انحــراف اســتاندارد 
ســّن پــدر شــرکت کنندگان بــه ترتیــب 44/97 و 5/06 و میانگیــن و انحــراف اســتاندارد ســّن 
ــر )22/6  ــدر 104 نف ــالت پ ــزان تحصی ــود. می ــب 40/59 و 5/88  ب ــه ترتی ــان ب ــادر آن م
درصــد( از شــرکت کنندگان زیــر دیپلــم، 203 نفــر )44/0 درصــد( دیپلــم، 98 نفــر)21/3 
درصــد( لیســانس، 27 نفــر )5/9 درصــد( فــوق لیســانس و 15 نفــر )3/3 درصــد( دکتــری 
بــود. همچنیــن میــزان تحصیــالت مــادر 102 نفــر )22/1 درصــد( از شــرکت کنندگان زیــر 
دیپلــم، 234 نفــر )50/8 درصــد( دیپلــم، 85 نفــر )18/4 درصــد( لیســانس، 21 نفــر )4/6 
درصــد( فــوق لیســانس و 4 نفــر )0/9 درصــد( دکتــری بــود. گفتنــی اســت کــه 14 نفــر از 
ــالم  ــادر را اع ــالت م ــزان تحصی ــر می ــدر و 15 نف ــالت پ ــزان تحصی ــرکت-کنندگان می ش

نکردنــد.

یافته ها

ــئله  ــاد حــل مس ــامل ابع ــای پژوهــش ش ــه متغیره ــوط ب ــی مرب ــای توصیف جــدول 1 یافته ه
)اعتمــاد بــه حــل مســئله، گرایش- اجتنــاب و کنترل شــخصی(، تاب آوری )تصّورشایســتگی 
ــودگی  ــت( و فرس ــرل و معنوی ــرات، کنت ــت تغیی ــرش مثب ــی، پذی ــه منف ــل عاطف ــرد، تحم ف

ــد. ــدی( را نشــان می ده ــی و ناکارآم ــی و بدبین ــی، بی عالقگ ــی )خســتگی هیجان تحصیل

1. Lazarus &folkman 
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ــای  ــب آلف ــن و انحــراف اســتاندارد متغیرهــای پژوهــش ضرای ــر میانگی جــدول 1 عــالوه ب
کرونبــاخ متغیرهــای پژوهــش را نشــان می دهــد کــه براســاس آن بــه اســتثنای بعــد معنویــت 
تــاب آوری تحصیلــی )α=0/554(، دیگــر مؤلفه هــای متغیرهــای پژوهــش از همســانی رونــی 
ــاخ  ــای کرونب ــب آلف ــودن ضری ــن ب ــل پایی ــن دلی ــد. شــاید عمده تری ــی برخوردارن ــل قبول قاب
ــاب آوری  ــن بعــد از ت ــودن تعــداد گویه هــای آن اســت. ای ــدک ب ــاب آوری ان بعــد معنویــت ت
تحصیلــی تنهــا بــا دو گویــه ســنجیده می شــود. همچنیــن نتایــج جــدول 1 نشــان می دهــد کــه 
هــر ســه بعــد حــل مســئله )اعتمــاد بــه حــل مســئله، گرایش-اجتنــاب و کنتــرل شــخصی( و 
همــه ابعــاد  تــاب آوری تحصیلــی )تصــّور شایســتگی فــرد، تحمــل عاطفــه منفــی، پذیــرش 
مثبــت تغییــرات، کنتــرل و معنویــت( بــا همــظ ابعــاد  فرســودگی تحصیلــی بــه صــورت منفــی 

و در ســطح 0/01 هم بســته هســتند.

شد.  ارزیابی  ساختاری  معادالت  مدل یابی  تحلیل  مفروضه  داده ها  تحلیل  از  پیش 
نرمال بودن توزیع تک متغیری به واسطه مقادیر کشیدگی و چولگی و مفروضه هم خطی بودن 
بررسی شده است.  واریانسVIF( 1( و ضریب تحمل2  تورم  ارزش های عامل  به واسطه 
نتایج نشان می دهد که مفروضه های نرمال بودن و همخطی بودن در بین داده های پژوهش 
حاضر برقرار است. تحلیل اطالعات مربوط به »فاصله مهلنوبایس )D(3« نیز نشان داد که 

نرمال است.  به داده های پژوهش حاضر،  توزیع چندمتغیری مربوط 

جدول 3: کشیدگی، چولگی، عامل تورم و اریانس و ضریب تحمل ابعاد توانایی حل مسئله، تاب آوری و فرسودگی تحصیلی

تورم ضریب تحملکشیدگیچولگیمتغیر

)VIF(واریانس

0/4560/2530/5421/844-اعتماد به حل مسئلهحل مسئله

0/0420/6921/445-0/378-گرایش اجتناب

0/0580/3692/708-0/164کنترل شخصی

0/2540/4722/117-0/263-تصور شایستگی فردیتاب آوری

0/0330/3492/862-0/125-تحمل عاطفه منفی

0/3970/4322/314-0/358-پذیرش مثبت

0/0660/2543/967-0/347-کنترل

0/6860/5851/711-0/598-معنویت

1 . variance inflation factor 
2 . tolerance 
3 . Mahalanobis  distance )D(
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فرسودگی 

تحصیلی

متغیر مالکمتغیر مالک0/311-0/084خستگی هیجانی

متغیر مالکمتغیر مالک0/472-0/286بی عالقگی و بدبینی

متغیر مالکمتغیر مالک0/6190/090ناکارآمدی

پس از ارزیابی مفروضه ها و اطمینان از برقراری آنها به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، 
داده های گردآوری شده با استفاده از مدل یابی معادالت ساختاری آزمون شد. پیش از تحلیل 
پژوهش حاضر چنین  اندازه گیری  در مدل  ارزیابی شد.  اندازه گیری  مدل ساختاری، مدل 
فرد،  شایستگی  تصّور  نشانگرهای  وسیله  به  تاب آوری  مکنون  متغیر  است که  فرض شده 
تحمل عاطفه منفی، پذیرش مثبت تغییرات، کنترل و معنویت و  متغیر مکنون فرسودگی 
تحصیلی به وسیله نشانگرهای خستگی هیجانی، بی عالقگی و بدبینی و ناکارآمدی سنجیده 
 AMOS می شود. مدل اندازه گیری به وسیله تحلیل عاملی تأییدی و با استفاده از نرم افزار
7.0 و برآورد بیشینه احتمال )ML( بررسی شد. ارزیابی شاخص های برازندگی نشان می دهد 
به استثنای شاخص های برازندگی تطبیقیCFI( 1( و شاخص نکویی برازش2 )GFI( که به 
ترتیب برابر بودند با 0/924 و 0/932، دیگر شاخص های برازندگی نشان دهنده برازش قابل 
اولیه مجذور  اندازه گیری  با داده های گردآوری شده نیست. در مدل  اندازه گیری  قبول مدل 
کای )x2( برابر با  128/482، مجذور کای ُنرم شده3 )df/x2( برابر با 6/762، شاخص 
تعدیل شده برازندگیAGFI( 4( برابر با 0/871 و شاخص ریشظ خطای میانگین مجذورات 
تقریبRMSEA( 5( برابر با 0/112 به دست آمد. به همین دلیل شاخص های اصالح مدل 
ارزیابی و مالحظه شد که با ایجاد کوواریانس بین خطاهای دو نشانگِر کنترل و معنویت 
تاب آوری شاخص های برازندگی بهبود خواهد یافت. بدین ترتیب مدل اندازه گیری اصالح 
و شاخص های برازندگی حاصل شد که گویای برازش قابل قبول مدل با داده ها بوده است 
)AGFI =0/934 ،GFI =0/967 ،CFI =0/973 ،   )df= 18( =65/068 و 0/076= 

 .)RMSEA

پس از ارزیابی برزاش مدل اندازه گیری با داده های گردآوری شده، چگونگی برازش مدل 
ساختاری ارزیابی شد. در مدل ساختاری چنین فرض شده بود که ابعاد حل مسئله )اعتماد به 
حل مسئله، گرایش -اجتناب و کنترل شخصی( هم به صورت مستقیم و هم با میانجی گری 
1 - Comparative fit index
2 - Goodness of fit index
3 - Normed chi Squre
4 - Adjusted Goodness of fit index
5 - Root Mean Square Error of Approximation

x2
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از مدل  برازندگی حاصل  ارزیابی شاخص های  دارد.  اثر  بر فرسودگی تحصیلی  تاب آوری 
قبول دارد  قابل  برازش  با داده های گردآوری شده  اندازه گیری  ساختاری نشان داد که مدل 
و   AGFI  =0/920  ،GFI  =0/957   ،CFI  =0/962  ،    )df  =  36(  =114/255(
RMSEA =0/069 (. جدول 2 ضرایب مسیر کل، مستقیم و غیرمستقیم بین متغیرهای 

پژوهش در مدل ساختاری را نشان می دهد.  

جدول2:  ضرایب مسیر کل، مستقیم و غیر ستقیم بین متغیرهای پژوهش در مدل ساختاری   

ضریب bS.Eβمسیرها سطح     

تعیین   معناداری 

0/001        0/2960/17-0/1420/032-بعد اعتماد به حل مسئله    فرسودگی تحصیلیاثر کل

0/005       0/1710/14-0/0800/030-بعد اجتناب گرایش حل مسئله    فرسودگی تحصیلی

0/003       0/1800/15-0/1140/037-بعد کنترل شخصی حل مسئله     فرسودگی تحصیلی

0/022       0/1660/17-0/0800/035-بعد اعتماد به حل مسئله    فرسودگی تحصیلیاثر مستقیم

0/031       0/1410/14-0/0660/031-بعد اجتناب گرایش حل مسئله    فرسودگی تحصیلی

0/007       0/1500/15-0/0950/036-بعد کنترل شخصی حل مسئله     فرسودگی تحصیلی

0/001       0/0830/0120/4980/50بعد اعتماد به حل مسئله     تاب آوری

0/053       0/0180/0100/1140/11بعد اجتناب گرایش حل مسئله    تاب آوری

0/015       0/0250/0110/1150/12بعد کنترل شخصی حل مسئله     تاب آوری 

0/001       0/2610/41-0/7550/221-تاب آوری    فرسودگی تحصیلی

غیر  اثر 

مستقیم

0/001       0/1300/50-0/0620/018-بعد اعتماد به حل مسئله    فرسودگی تحصیلی

0/053       0/0300/11-0/0140/009-بعد اجتناب گرایش حل مسئله    فرسودگی تحصیلی

0/015       0/0300/12-0/0190/009-بعد کنترل شخصی حل مسئله     فرسودگی تحصیلی

غیرمستقیم(  و  مستقیم  اثرات  )مجموع  کل  اثر  می دهد،  نشان   2 جدول  همچنان که 
  P >0/01( اجتناب-گرایش بعد   ،)β=-0/296،  P >0/01( مسئله به حل  اعتماد  بعد 
،β=-0/171( و بعد کنترل شخصی )β=-0/180، P >0/01( حل مسئله بر فرسودگی 
تحصیلی در سطح 0/01 معنادار است. همچنین جدول فوق نشان می دهد که  اثر غیرمستقیم 
بعد اعتماد به حل مسئله بر فرسودگی تحصیلی با میانجی گری تاب آوری تحصیلی )0/01< 
β=-0/130، P( در سطح 0/01 و اثر غیرمستقیم بعد کنترل شخصی توانایی حل مسئله 
است. گفتنی  معنادار   0/05 در سطح   )β=-0/030،  P >0/05( تحصیلی  فرسودگی  بر 
است اگرچه اثر غیرمستقیم بعد گرایش-اجتناب توانایی حل مسئله بر فرسودگی تحصیلی 

x2



155      تبیین روابط ساختاری بین    توانایی حل مسئله...

اثر مذکور در سطح 0/053 معنادار است  این،  با وجود  نیست،  در سطح 0/05 معنادار 
چنین  می توان  ترتیب  بدین  است.  ارزشمندی  یافته  خود  ،β=-0/030( که   P =0/053(
نتیجه گیری کرد که تاب آوری تحصیلی اثر هر سه بعد توانایی حل مسئله )با کمی اغماض 
درباره بعد گرایش-اجتناب( بر فرسودگی تحصیلی را به صورت منفی میانجیگری می کند. 
جدول 3 بارهای عاملی استاندارد، غیراستاندارد، نسبت بحرانی و خطای استاندارد هر یک 

از نشانگرهای مولفه های پرسشنامه های استفاده شده در این پژوهش را نشان می دهد.

جدول3: پارامترهای مدل اندازه گیری پژوهش در تحلیل عاملی تأییدی

متغیرهای مکنون- 

نشان گر

بار عاملی استاندارد 

)b(  نشده

)β( نسبت بحرانیخطای استانداردبارعاملی استاندارد

**1/3270/7070/12810/406اجتناب- گرایشتوانایی حل مسئله

اعتماد به حل 

مسئله

1/2800/7810/10312/440**

**1/1600/6520/1338/716کنترل شخصی

تصور شایستگی تاب آوری

فردی

4/9400/8550/45010/969**

**3/1490/7260/30610/274تحمل عاطفه منفی

**2/4730/7840/24210/643پذیرش مثبت

**1/9760/7460/15310/897کنترل

10/517معنویت

بی عالقگی و فرسودگی تحصیلی

بدبینی

1/0520/8190/08311/674**

**0/5840/4760/0668/887ناکارآمدی

10/745خستگی هیجانی

بر اساس نتایج ارائه شده در جدول 1 بارهای عاملی همه نشانگرها بیشتر از 0/32است. 
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که تاباچینگ و فیدل )2013( بر این باورند که بارهای 
 0/62 0/55تا  بین  خوب،  خیلی  تا0/70   0/63 بین  عالی،  آن  از  بیشتر  و   0/71 عاملی 
خوب، بین 0/45تا 0/55 نسبتًا خوب، بین 0/32 تا 0/44 پایین و پایین تر از 0/32 ضعیف 
همه  که  شد  نتیجه گیری  چنین  به دست آمده  عاملی  بارهای  به  توجه  با  می شود.  محسوب 
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نشانگرها از توان الزم برای سنجش مؤلفه ها برخوردارند. شکل 2 مدل ساختاری پژوهش 
در آزمون اثر ابعاد توانایی حل مسئله بر فرسودگی تحصیلی با میانجی گری تاب آوری را 

نشان می دهد.

 

  شکل2 : مدل ساختاری پژوهش در آزمون اثر توانایی حل مسئله بر فرسودگی تحصیلی با میانجی گری تاب آوری

همچنان که در شکل 1 دیده می شود، مجذور همبستگی های چندگانه )2R( برای متغیر 
فرسودگی تحصیلی برابر با 0/32 است که این موضوع نشان می دهد 32 درصد از واریانس 
تبیین  تحصیلی  تاب آوری  و  مسئله  توانایی حل  ابعاد  در  تغییرات  را  تحصیلی  فرسودگی 
با  برابر  تحصیلی  تاب آوری  متغیر  برای  چندگانه  همبستگی های  مجذور  همچنین  می کند. 
را  فرسودگی تحصیلی  واریانس  از  درصد  می دهد 41  نشان  این موضوع  است که   0/41

تغییرات در ابعاد توانایی حل مسئله تبیین می کند.

نتیجه گیری

فرضیــه: ابعــاد توانایــی حــل مســئله دانش آمــوزان دختــر بــه صــورت مســتقیم بــر فرســودگی 
تحصیلــی آنــان اثــر دارد.

در آزمون فرضیه مذکور نتیجه این شد که ابعاد اعتماد به حل مسئله و اجتناب-گرایش 
)و با کمی اغماض بعد کنترل شخصی( حل مسئله به صورت مستقیم و منفی بر فرسودگی 

تحصیلی دختران دانش آموز تأثیرگذار است.
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نتایــج پژوهــش حاضــر بــا نتایــج تحقیقــات محمدامینــی)1392(، امیــری )2016(، 
ــا نتایــج تحقیقــات مشــابه  ــی دارد؛  هم چنیــن همسوســت ب ــری زاده )1394( همخوان نصی
ــکاران )2016(  ــا و هم ــاآفیو )2016(، گوپت ــاال و ش ــان )1390(، ب ــد گنجــی و امیری مانن
ــوزان  ــی دانش آم ــرفت تحصیل ــش پیش ــئله در افزای ــل مس ــارت ح ــت مه ــه مثب ــه رابط ــه ب ک
دســت یافتنــد. در تبییــن نتیجــه می تــوان این گونــه گفــت کــه ماهیــت مســئله و موفقیــت یــا 
ــوز  ــی  کــه دانش آم ــراد تأثیرگــذار باشــد. زمان ــزش اف ــر انگی ــد ب شکســت در حــل آن می توان
ــاوری در حــل مســئله  ــی وی از مســئله مدنظــر، خودب ــا مســئله ای مواجــه می شــود، ارزیاب ب
ــدا  ــه توانایــی خــود اعتقــاد پی ــا حــل مســئله، ب ــه مســئله می شــود و ب باعــث گرایــش فــرد ب
می کنــد و بــه حــل مســائل بیشــتر و دشــوارتر عالقه منــد می شــود. ایــن امــر باعــث کاهــش 
فشــار روانــی و ایجــاد محیــط امــن می شــود و کاهــش فرســودگی تحصیلــی را بــه دنبــال دارد. 
زمانی کــه دانش آمــوز بــه توانایــی خــود اطمینــان نداشــته باشــد و حــل آن را خــارج از تــوان 
ــای  ــش می شــود و نتیجــه آن الق ــش  روی ــئله پی ــاب از مس ــد باعــث دوری و اجتن خــود ببین
حــس ناکارآمــدی در وی خواهــد بــود. ایــن مســئله باعــث افزایــش اســترس و فشــار روانــی 
ــط پراســترس باعــث خســتگی و بی عالقگــی دانش آمــوز  ــن محی ــن در ای می شــود. قرارگرفت
نســبت بــه درس و مســائل مربوطــه شــده و همــراه بــا ناکارآمــدی ایجادشــده در اثــر شکســت 

ــی می شــود. در حــل مســائل باعــث افزایــش فرســودگی تحصیل

فرسودگی  بر  منفی،  صورت  به  تاب آوری  که  شد  نتیجه گیری  چنین  پژوهش  این  در 
است. تأثیرگذار  دانش آموز  دختران  تحصیلی 

یعقوبی و بختیاری )1394(، ابوالمعالی و محمودی )1394( به نتایج مشابه این نتیجه 
دست یافتند. در تحقیقات مشابه مانند میکائیلی و همکاران )1391( به تأثیر منفی فرسودگی 
تحصیلی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان دست یافتند. طاهری قهفرخی )1390( به رابطه 
منفی بین فرسودگی تحصیلی و سخت رویی پی بردند. بختیارپور و ساکی )2016( این 
نتیجه را به  دست آوردند که از بین ابعاد سرمایه روان شناختی، امید و تاب آوری تبیین کننده 
فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان هستند. امیری )2015( به این نتیجه دست یافت که 
افزایش فشارآورهای روانی باعث کاهش انگیزه تحصیلی شده و موجب کاهش تاب آوری 
منفی  رابطه  نشان دهنده  دیگر  نتایج  می شود.  تحصیلی  فرسودگی  افزایش  و  ناکارآمدی  و 
نظریه  حمایت کننده  نتیجه  این  است.  دانش آموزان  تحصیلی  فرسودگی  و  تاب آوری  میان 
باورهای  داشتِن  تاب آور،  افراد  خصوصیات  از  یکی  زیرا  بندوراست؛  شناختی-اجتماعی 
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خودکارآمدی باالست که این عامل تأثیر بسزایی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد. 
نتایج با یافته های بررسی های ماتور و شارما )2015( مبنی بر ارتباط منفی میان فرسودگی 
تحصیلی و تاب آوری هم خوانی دارد. در تبیین این مسئله می توان این گونه گفت که افرادی 
که تاب آوری بیشتری دارند، در شرایط استرس زا سازگاری بهتری از خود نشان می دهند که 
این امر موجب افزایش کارآیی و احساس رضایت فردی از کار می شود. دانش آموزان دارای 
تاب آوری ضعیف، در برقراری ارتباط با دوستان و مدرسه و معلم توانایی زیادی ندارند و 
به دلیل تجارب ناکافی، توانایی خود را منفی ارزیابی می کنند که باعث کاهش اعتماد به 
نفس آنان در شرایط استرس آور امتحان و تحصیل و انتظارات والدین می شود و درنهایت از 
نظر تحصیلی ناکارآمد می شوند. تاب آوری باعث افزایش حرمت خود می شود. در صورت 
ضعف تاب آوری حرمت خود ضعیف و فرایند مقابله با تجارب منفی ناکارآمد می شود که 

این مسئله باعث فرسودگی دانش آموز و بی عالقگی وی به تحصیل خواهد شد.

انتقال از یک مقطع تحصیلی به مقطع تحصیلی باالتر همراه با انتخاب رشته  که به نوعی 
مسیر آینده فرد را تعیین می کند و فشارهای روانی دوره نوجوانی همراه با تقاضاهای محیطی 
که فراسوی ظرفیت های وی است؛ فشار مضاعفی را بر دانش آموز وارد می کند. در این بین 
دانش آموزی که تاب آورتر است، فردی است که در شرایط بهتری قرار دارد و از روش های 
مناسب مقابله با استرس استفاده می کند، همواره توانایی خود را ارزیابی کرده و اعتماد به 
از  از لحاظ تحصیلی کارآمدتر است.  باورهای خودکارآمدی بهتری دارد و  نفس بیشتر و 
ویژگی های افراد تاب آور خوش بینی و هدف مندبودن آنهاست که این خوش بینی و هدفمندی 
باعث عالقه مند شدن به مواجهه با چالش ها و رفع مناسب آنها و اطمینان یافتن به توانایی 
از شایستگی فرد می شود که درنهایت باعث کاهش  به دست  آوردن تصویر مثبت  خود و 

فرسودگی است.
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