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 Purpose: The aim of this study was to investigate the mediating role 

of academic self-disability in the relationship between academic 

burnout and academic habits in the process of virtual education in 

the corona. 

Materials and Methods: For this purpose, a sample of 343 people 

were selected from the statistical population of adolescent girls in 

secondary schools in Tehran who were studying in the academic 

year 2020-2021. The research instruments were Maslash burnout 

questionnaires, academic self-disability and study habits. Structural 

equation modeling was used to determine the model fit. 

Findings: The findings showed that the standard effect of direct path 

(β = -.371, p <.05) and the standard effect of indirect path 

 (β = -. 040, p <.05) Academic habits were significant with the 

mediating role of academic disability on academic burnout. The 

effect of the total variable of study habits on academic burnout was 

also significant (β = -. 411, p <.05) and therefore the tested model is 

a desirable model for explaining academic burnout based on 

academic habits mediated by academic self-disability in adolescent 

girls. 

Conclusion: It is suggested that the results of this study be used in 

the form of practical plans to improve the quality of education in the 

post-coronary period by school principals, counselors and teachers. 
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 0011 تابستان، 2، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 یبراساس عادت ها یلیتحص یفرسودگ ینیب شیپ

در دانش  یخود ناتوان ساز یانجیبا نقش م یلیتحص

 دوران کرونا یآموزش مجاز ندیآموزان در فرا

 
 1یریالسادات آقام مینس

 ،یواحد تهران مرکز ،و مشاوره تیگروه ترب ،یدکتر یدانشجو
 .رانیا ،تهران ،یدانشگاه آزاد اسالم

 
 *3یزدیا دیمهش
 دانشگاه آزاد ،یواحد تهران مرکز ،و مشاوره تیگروه ترب ،اریاستاد
 .(ئولمس سندهی)نو رانیا ،تهران ،یاسالم

 
 2 پناه یافسانه قنبر

 دانشگاه آزاد ،یواحد تهران مرکز ،و مشاوره تیگروه ترب ،اریاستاد
 .رانیا ،تهران ،یاسالم

 
 4 راد یمردان مژگان

 دانشگاه آزاد ،یواحد تهران مرکز ،و مشاوره تیگروه ترب ،اریاستاد
 .رانیا ،تهران ،یاسالم

 
 دهیچک

خودناتوان  ینقش واسطه ا: هدف از پژوهش حاضر، مطالعه هدف
 یلیبا عادات تحص یلیتحص یفرسودگ نیدر رابطه ب یلیتحص یساز

 .دوران کرونا بود یآموزش مجاز ندیدر فرا
نفر از جامعه   303به این منظور نمونه ای به حجم و روش ها:  مواد
دختران نوجوانان مدارس متوسطه دوم شهر تهران که در سال  یآمار

مشغول به تحصیل بودند انتخاب شدند.  0311-0011تحصیلی 
 یلیتحص یفرسودگ یپژوهش عبارت بودند از پرسشنامه ها یابزارها

 یو عادت های مطالعه. برا یلیصتح یماسالش، خود ناتوان ساز
 .برازش مدل از مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شد نییتع
 میرمستقیپژوهـش نشان داد اثر استانـدارد مس یها ـافتهی ها: افتهی

(β= -.371, p< .05) میمستق ریغ ریو اثر استاندارد مس 
 (β=-.040, p<.05) خود  یانجیبا نقش م یتحصیل یعادت ها

ل معنادار بـود. اثر ک یلیتحص یبر فرسودگ یلیتحص یناتوان ساز
معنادار  زین یلیتحص یمطالعه بر فرسودگ یعادت ها ریمتغ

 یمدل آزمون شده، مدل نیو بنابرا (β=-.411, p<.05)دیگرد
با  یلیبر اساس عادات تحص یلیتحص یفرسودگ نییتب یمطلوب برا

 .دباش یدر دختران نوجوان م یلیتحص یخودناتوان ساز یگریانجیم
 یپژوهش در قالب طرحها نیا جیشود نتا یم شنهادیپ :یریگ جهینت

 ران،یدردوره پساکرونا توسط مد یلیتحص تیفیک یارتقا یکاربرد
 .  ردیقرار گ یمشاوران و معلمان مدارس مورد بهره بردار

 
عادت  ،یلیتحص یخودناتوان ساز ،یآموزش مجاز های کلیدی: واژه
 کرونا ،یلیتحص یفرسودگ ،یلیتحص

 
 32/11/1411: افتیدر خیتار
 15/13/1411:  رشیپذ خیتار
 ده مسئول: نویسنdr.izadi.mahshid1452@gmail.com 

_________________________________ 
0 . Salmela-Aro, K. 

 مقدمه
و برقراری مقررات  01شرایط همه گیری کووید ـ امروز در 

قرنطینه، مدرسه مجازی به معنای واقعی کلمه متولد شده است. پیش 
از این، دانش آموزان ضمن حضور در مدرسه و پس از آن در خانه، 
با مجموعه ای از عادات ، زندگی تحصیلی خویش را تجربه می کرده 

ت، با همان سازوکارها حضور اند. لیکن در شرایط قرنطینه، این عادا
در مدرسه عمل نمی کنند. در واقع، تغییرات جدیدی در زندگی 
تحصیلی مجازی توسط دانش آموزان تجربه می شود. جدا از مسایل 
سخت افزاری و نرم افزاری فنی )مثل دسترسی به دستگاه تلفن همراه 

شاد و میزان تأثیرگذاری  سامانه یا کارایی نرم افزارهای آموزشی مثل
برنامه های آموزشی تلویزیونی(، در شرایط قرنطینه نیز، با فرسودگی 

م یک سندر در قالب فرسودگیتحصیلی دانش آموزان مواجه هستیم. 
خستگی هیجانی، فردیت زدایی و کمال شخصی کاهش یافته 

ر اشاست که ناشی از استرس مزمن، گرانباری نقش، ف (اکارآمدی)ن
و حمایتی برای انجام دادن الزم ودیت زمانی و فقدان منابع و محد

 (.3و2و0ظایف و تکالیف محوله است )و
آموزی، به  فرسودگی تحصیلی در محیط مدرسه و جامعه دانش 

دیت تکالیف محوله )فرنسبت به  القگیداشتن حس بدبینانه و بی ع
ی لزامات تحصیلتقاضا ها و ا لیل؛ احساس خستگی مفرط به دزدایی(

 (ناکارآمدی)و در نهایت احساس عدم شایستگی  (خستگی هیجانی)
ـ آرو 0) به عنوان یک فراگیر اشاره دارد در نتایج  (2102)0(. سالمال 

آموزان  پژوهش خود به روند رو به رشد فرسودگی تحصیلی دانش
لیندون،  عةل. مطا(5) در مدارس ابتدایی و متوسطه اشاره کرده است
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شان داد ن( 2102و همکاران ) 0هنینگ، الوامی، کریشنا، زنگ، یو
در آزمون  الاوکیفیت زندگی پایین با نمرات ب االفرسودگی تحصیلی ب
فت رشرفت، خودکارآمدی و نمرات آزمون پیشاضطراب و انگیزة پی

 .(6) تحصیلی پایین همبستگی دارد
لی خ می دهد. عوامفرسودگی تحصیلی تحت تأثیر عواملی مختلفی ر

 مانند عادات تحصیلی و خودناتوان سازی تحصیلی.
عادات تحصیلی به عنوان تمایل و رویه روزمره که شخص در جریان 
فرایند کسب اطالعات از طریق یادگیری از خود نشان می دهد 

ل یک عادت تحصیلی مناسب و یتعریف می شوند. در واقع، تشک
ادار و چالش برانگیز خواهد مؤثر زندگی یک دانش آموز را معن

ساخت. به عالوه، عادت تحصیلی یک پیش نیاز جهت دستیابی به 
یک زندگی موفق و شکوفا در آینده نزدیک برای دانش آموز می 
باشد. لیکن اگر دانش آموزان از عادات تحصیلی مطلوب برخوردار 
نباشند، این امر می تواند دلیلی برای کسب نمرات پایین یا مردودی 

(. عادات تحصیلی روش 2در یک عنوان درسی یا ترک تحصیل باشد )
های دانش آموز برای درس خواندن است چه به شکل نظام مند، 
مؤثر یا غیرمؤثر که به طور ضمنی به این معناست که عادات مطالعه 
مؤثر باعث عملکرد تحصیلی مثبت می شوند در حالیکه عادات 

 (. 8یلی می شوند )مطالعه غیرمؤثر منجر به شکست تحص
خودناتوان سازی تحصیلی اشاره نمود که همچنین بایستی به متغیر 

استفاده از راهبردهای خود متغیر عادات تحصیلی  با آن مرتبط است. 
ناتوان سازی برای توجیه شکست تحصیلی احتمالی آینده در میان 
فراگیران رایج شده است و نتایج پژوهش ها بیانگر تأثیر منفی 

فاده از این استراتژی ها بر فرایندهای مهم آموزشی و عملکرد است
براساس راهبردهای خودناتوان سازی،  (.01و  1) تحصیلی است

فراگیران خودناتوان ساز، مجموعه ای از راهبردها را به کار می 
گیرند تا به آنها به عنوان قربانیان شرایط و نه قربانیان ناتوانی 

اهبردها از آن جهت راهبردهای نگریسته شود. این گونه ر
خودناتوان ساز قلمداد می شوند که استفاده از آنها باعث تضعیف 

برخی محققان عقیده دارند که خودناتوان  .عملکرد افراد می شود
سازی در کوتاه مدت موجب افزایش حرمت خود می شود، اما 
خودناتوان سازی های مکرر در بلندمدت کاهش سطح حرمت خود 

. مسلم است که خود ناتوان سازی (02و  00) ی خواهد داشترا در پ
به عنوان شکلی از رفتارهای اجتنابی به طور واضح به کاهش و 
تخریب عملکرد تحصیلی منجر می شود و به طور کلی تأثیر پایداری 
بر شخصیت و سازگاری آینده فرد داشته و مانع رشد در بزرگسالی 

شتری دارد، اما تنها فهمیدن این می شود، نیاز به بررسی و توجه بی
مسأله که دانش آموزان رفتار اجتنابی انجام می دهند، کافی نیست. 
بلکه مهم این است که بررسی شود چرا آنها این رفتارها را انجام می 

 (.03)دهند؟ و عوامل موثر بر بروز این راهبرد چیست؟ 

 حاکی ازدر زمینه عوامل موثر بر خودناتوان سازی  پیشینه پژوهش
به منظور پیش بینی خودناتوان سازی بر پژوهشگران که آن است 

 نقش تعیین کننده عوامل زیادی از جمله راهبردهای فراشناختی

_________________________________ 
0 . Lyndon, M. P., Henning, M. A., Alyami, H., 

Krishna, S., Zeng, I., Yu, T. C., et al 

 (02) عزت نفس ( و06) اهداف پیشرفت (،05) ییمال گرا(،  ک00)
 نشان داده اند.توجه 

این پژوهش با توجه به شکاف پژوهشی موجود در خصوص روابط 
ای ذکر شده، در پی ارایه یک مدل ساختاری است که رابطه متغیره

فرسودگی تحصیلی را با متغیر عادات تحصیلی با میانجیگری عامل 
مسئله ، ین پژوهشدر ا خودناتوان سازی تحصیلی توضیح دهد. لذا

مورد بررسی عبارت است از اینکه مدل علی فرسودگی تحصیلی 
ناتوان سازی در فرایند براساس عادت تحصیلی با نقش میانجی خود
 آموزش مجازی دوران قرنطینه چگونه است.

گی فرسود با عادت تحصیلیارتباط بین  پژوهش، مدل پیشنهادیدر 
 در دو مسیر مستقیم وتحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه دوم 

. در مسیر فرضی مورد بررسی قرار گرفته استغیرمستقیم 
ر دعامل خودناتوان سازی تحصیلی  با عادت تحصیلییرمستقیم، غ

خودناتوان سازی همبسته است، در حالی که عامل  نوجواندختران 
 فرسودگی تحصیلی مرتبط باای،  عنوان متغیّر واسطه بهتحصیلی 

ونه گ بدون هیچ عادات تحصیلیدر مسیر فرضی مستقیم لیکن  است.
 د. نفرسودگی تحصیلی در دختران نوجوان همبستگی دار باای  واسطه

 
 مواد و روش ها

جامعه بنیادی بود. از نوع مدل یابی علّی و  ،وهش حاضرروش پژ
دختران دانش آموز مدارس ی  آماری این پژوهش، شامل کلیه

 0311-0011که در سال تحصیلی  متوسطه دوم شهر تهران است
ه نوع معادلبه دلیل آنکه پژوهش حاضر از بودند. مشغول به تحصیل 

، جهت برآورد حجم نمونه جهت برآورد حجم استیابی ساختاری 
 ز فرمول:نمونه کافی ا

2α S 2+ Z2 D2/ S2 α n= NZ   

نفر به عنوان حجم  303شیوه تعداد این  مطابق .(08گردید )فاده است 
ای  مرحله چندای  گیری، خوشه روش نمونه .گردیدنمونه انتخاب 

آموزش و مناطق بیست و دوگانه . بدین صورت که از میان بود
شدند، سپس در هر به تصادف انتخاب منطقه  5، تهران پرورش شهر

مدرسه دخترانه و در هر مدرسه دو کالس به تصادف  3منطقه 
 آن ،انتخاب گردیده و پرسشنامه ها در اختیار نوجوانان قرار گرفت

. بعد آوری شدتوزیع و جمع  مدارسها در این  گاه همه پرسشنامه
نمونه های پرت،  ناقص و نیز حذف داده های از حذف پرسشنامه
 پایه کالسی فراوانیگرفت. مبنای تحلیل قرار مورد نظر پژوهش 

 گزارش شده است.  0گروه نمونه در جدول 

 
 پایه کالسی پاسخ دهندگان فراوانی. 0جدول 

 درصد فراوانی پایه کالسی
 2/21 20 کالس دهم

 0/00 002 کالس یازدهم

 1/32 031 کالس دوازدهم

 1/011 303 مجموع
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 0011 زمستان، 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 
 ابزار پژوهش

 که (: این پرسشنامه2112) 0شسالاپرسشنامه فرسودگی تحصیلی م
گویه است که در  05توسط شائوفلی و همکاران ساخته شد دارای 

گذاری ای از هرگز تا همیشه نمرهدرجه 2یک طیف لیکرت 
د آیمیگردد. در این پرسشنامه در نهایت سه زیرمقیاس به دست می

 0گویه(، بدبینی ) 5که عبارتند از: خستگی هیجانی یا تحصیلی )
 معنی به باالتر ه(. نمرگویه 6گویه( و فقدان کارآیی یا ناکارآمدی )

، مارتینز، پینتو، شائوفلی .ستا بیشتر تحصیلی گیدفرسو شتندا
پایایی این پرسشنامه را به روش آلفای ( 2112) 2باکرو  ساالنووا
. در این پژوهش آلفای کرونباخ برای (0) اند بررسی کرده کرونباخ

و  21/1بدبینی ،  182/1زیر مقیاس خستگی هیجانی یا تحصیلی 
به دست آمد. در چندین مطالعه  25/1ناکارآمدی  فقدان کارآیی یا

دیگر در ایران نیز روایی و پایایی این پرسشنامه مورد بررسی قرار 
و  ، بذرافکنعه هاشمی شیخ شبانیمطال گرفته است. برای مثال در

 وایی پرسشنامه به روش تحلیل عاملی بررسی شد( ر0312عزیزی )
همان سه زیرمقیاس  و نتایج حاکی از این بود که این پرسشنامه (01)

و 88/1باشد. همچنین آلفای کرونباخ کل مقیاس  ذکر شده را دارا می
 تنصیف زیر کرونباخ و به دست آمد. آلفای 82/1تنصیف کل مقیاس 

خستگی هیجانی یا  :زیر استبه ترتیب به صورت ها نیز  مقیاس
فقدان کارآیی (؛ 22/1( و)82/1:)بدبینی(؛ 82/1( و )28/1: )تحصیلی

 (.66/1( و )68/1: )یا ناکارآمدی

_________________________________ 
0.  Maslach Burnout Inventory (MBI) 

2 . Schaufeli, W. B., Martinez, I. M., Pinto, A. M., 

Salanova, M., & Bakker, A. B. 

پرسشنامه که  این : 3(2101) تحصیلی سازی ناتوان خود پرسشنامه
گویه  2( ساخته شده دارای 06) 0شوینگر و استینسمر پلسترتوسط 

ای )کامال موافقم تا کامال است با یک مقیاس لیکرت پنج درجه
است. پرسشنامه تک مولفه ای  5تا  0مخالفم( که دارای ارزشی بین 

ود: می شزیر قضاوت دامنه نمرات بر اساس نتایج تفسیر برای است. 
در حد پایینی  خودناتوان سازی تحصیلی)میزان  06تا  2نمره بین  

در  خودناتوان سازی تحصیلی)میزان  32تا   06می باشد(؛ نمره بین 
خودناتوان سازی )میزان  32حد متوسطی می باشد(؛ نمره باالتر از 

ار بردبار و رستگ ش تابعدر حد باالیی می باشد(. در پژوه تحصیلی
( روایی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأیید 0310)

به   21/1شده است و پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ باالی 
 (. 21دست آمده است )

: این  5(0181) پالسانی و شارما پرسشنامه عادت های مطالعه
ر د ادت های مطالعهماده است. پرسشنامه ع 05شامل  پرسشنامه

: تقسیم بندی زمان، (20)سنجد که عبارتند از حیطه را می 8مجموع 
انگیزش  وضعیت فیزیکی، توانایی خواندن، یادداشت کردن،

اند آزمودنی می توی. یادگیری، حافظه، برگزاری امتحانات، و تندرست
ی بعض»، «همیشه یا بیشتر اوقات»برای هر ماده یکی از سه گزینه 

تواند می  دفر کلی هنمر را انتخاب کند. » بندرت یا هرگز»و « اوقات
 یها دتعا نشانگر باشد باالتر هنمر چه هرو  باشد 11تا  1بین 

 :ستا یرز ترتیب به کلی هنمر تفسیر همچنین ست.ا بهتر مطالعه
 نسبتاً مطالعه دتعا؛  31از  کمتر هنمر: بنامطلو مطالعه دتعا

و باالتر.  60 هنمر :بمطلو مطالعه دتعا؛   61تا  30هنمر :بمطلو
بازآزمون  -ضریب پایایی این پرسشنامه در ایران از طریق آزمون

 ).20(به دست آمد  65/1و از طریق روش دونیمه کردن  88/1
 روش تجزیه و تحلیل داده ها

 دهاستفابا  یبه هدف پژوهش، داده ها پس از گردآور یابیدست یبرا
با نرم افزارهای اس پی اس اس  یمعادالت ساختار یابیاز روش مدل 

(SPSS)  و آموس(AMOS) جهت  .قرار گرفتند لیلمورد تح
بررسی اثر نقش میانجی بین متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش 

 استفاده شد. در مدل ساختاری از روش بوت استرپ

 
 یافته ها

مدل ساختاری فرسودگی تحصیلی بر اساس عادت های  فرضیه اصلی:
در فرایند   تحصیلی با نقش خودناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان

 اموزش مجازی دوران کرونا از برازش مناسبی برخوردار است.

در این فرضیه به نقش میانجی خود ناتوان سازی تحصیلی در رابطه 
بین عادت های تحصیلی با فرسودگی تحصیلی دانش آموزان در فرایند 

الزم به ذکر است که در اموزش مجازی دوران کرونا پرداخته شد. 
)با هشت بعد  عادت های تحصیلیاین مدل، متغیر برونزاد مکنون 

فیزیکی، توانایی خواندن، یادداشت  تقسیم بندی زمان، وضعیت
کردن، انگیزش یادگیری، حافظه، برگزاری امتحانات و تندرستی( و 

3. Academic Self-Handicapping Scale (ASHS) 

0. . Schwinger, M., & Stiensmeier-Pelster, J. 

5 . Palsane & Sharma Study Habit Inventory (PSSHI) 
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همچنین متغیر ناتوان سازی تحصیلی به عنوان متغیر میانجی در مدل 
حضور دارند و رابطه آنها با فرسودگی تحصیلی )با سه مولفه فقدان 

ر متغیر درونزاد دکارایی، بدبینی، خستگی هیجانی( به عنوان یک 
 مدل  مورد بررسی قرار گرفتند. 

نشان می دهد، نتایج مقیاس های آماری  0همچنان که مدل ساختاری 
 =χ2 (dfنشان داد،  (GOF) از شاخص های برازش در مدل 

52) =174,954]  ,  3,365 = χ2/df ,  ,CFI = .845 

,NFI = .797  = .915, IFI= .848   ,GFI=  
[RMSEA= .083  برخی از شاخص ها از برازش مناسبی   که

ت سبرازش مناسبی برخوردار نی مدل از برخوردار نیستند، بنابراین
و مدل نیاز به برخی اصالحات دارد. نتایج شاخص های برازش  مدل 

 نشان داده شده است. 2فوق در جدول 

 

 شاخص های برازش مدل معادالت ساختاری. 2 جدول

RMSEA CFI IFI NFI GFI χ2/df p df Χ2 
.083 .845 .848 .797 .915 3,365 .001 52 174,954 
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 0011 زمستان، 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 : مدل ساختاری اولیه عادت های تحصیلی با فرسودگی تحصیلی0 -مدل 

از آنجایی که مدل ساختاری اولیه متغیرهای مورد مطالعه از برازش  
و شاخص های نیکویی آن در محدوده قابل  بودمناسبی برخوردار ن

قبولی نبود، بنابراین مدل فرض شده نیاز به برخی اصالحات داشت 
که با اضافه کردن کواریانس بین برخی از خطاها این اصالح انجام 

 و در نتیجه مدل از برازش قابل قبولی برخوردار گردید. 
 =χ2 (dfیافته های بدست آمده در مدل اصالح شده نشان داد، 

51 ) = 96,884]  ,  1.900 =  χ2/df ,  ,CFI = .942 ,
, NFI = .943 ,  IFI= .906  , GFI=.956,  

[RMSEA= .051  مناسبی برخوردار است برازندگی مدل از
می باشند. با توجه به شاخص های و شاخص ها در حد قابل قبول 

بی از برازش مناس 2بدست آمده، مدل ساختاری اصالح شده شماره 
چنین نتیجه گیری می شود که مدل بنابراین   برخوردار است.

ساختاری فرسودگی تحصیلی بر اساس عادت های تحصیلی با نقش 
در آموزش مجازی دوران خودناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان 

از برازش مناسبی برخوردار است. نتایج شاخص های برازش  کرونا 
 ست.نشان داده شده ا 3مدل فوق در جدول
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 : شاخص های برازش مدل اصالح شده معادالت ساختاری3-جدول 
RMSEA CFI IFI NFI GFI χ2/df p df Χ2 

.051 .942 .906 .943 .956 1.900 .001 51 96,884 

 

 
 تحصیلی با فرسودگی تحصیلی: مدل ساختاری اصالح شده عادت های 2 -مدل 

 با بصورت مستقیم و غیر مستقیم فرضیه فرعی: عادت های مطالعه

تحصیلی  فرسودگی بر تحصیلی سازی خودناتوان گیری میانجی نقش
 اثر دارد.آموزش مجازی دوران کرونا  دانش آموزان در

نشان می دهد، اثر استاندارد  0همانگونه که یافته های جدول شماره 
مسیر مستقیم  عادت های تحصیلی بر فرسودگی تحصیلی معنادار 

جهت بررسی اثر نقش همچنین  .(β= -.371, p< .05)گردید
در مدل ساختاری از روش عادت های تحصیلی میانجی بین متغیر 

بوت استرپ استفاده شد.  (Bootstrapping)بوت استرپ 
متغیرهای مورد  جهت بررسی اثر روش های غیر مستقیم   روشی

از طریق نمونه گیری مجدد به برآورد خطاهای  است که  مطالعه
  نتایج بدست آمده نشان داد،  اثر استاندارد .استاندارد می پردازد

ا نقش بعادت های تحصیلی بر فرسودگی تحصیلی مسیر غیر مستقیم 
در  (β=-.040, p<.05)میانجی خود ناتوان سازی تحصیلی 

همچنین اثر کل متغیر عادت های  گروه مورد مطالعه معنادار بود.
 ,β=-.411) .تحصیلی بر فرسودگی تحصیلی نیز معنادار گردید

p<.05). ی تحصیلی چه بصورت به عبارت دیگر متغیر عادت ها
مستقیم و چه بصورت غیر مستقیم ) با نقش میانجی خود ناتوان 
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 0011 زمستان، 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

سازی( توانست بر روی متغیر فرسودگی شغلی در گروه مورد 
 مطالعه، تاثیر گذارد.

 

 اثر کامل،  مستقیم و غیر مستقیم بین متغیرها. 0جدول 

اثر غیر  (P)اثر مستقیم متغیر درونزاد  میانجی  متغیر برونزاد
 (P)مستقیم

 (P)اثر کامل

 عادت های تحصیلی
<--

- 
خود ناتوان 

 سازی

<--

- 
فرسودگی 

 تحصیلی

-

.371(.014) -.040(.019) 
-

.411(.011) 

 نتیجه گیری
ادت ع، اثر ضریب مسیراستاندارد مستقیم بر اساس یافته های آماری

آن  انگریب افته. این یمعنادار بود های تحصیلی بر فرسودگی تحصیلی
بر نمرات عادت های  انحراف استاندارد کی شیاست که با افزا

تحصیلی، انحراف استاندارد از نمرات فرسودگی تحصیلی کاهش می 
 داندارتبیین نمرات استقدرت  یابد. بنابراین متغیر عادت های تحصیلی

در دانش آموزان گروه نمونه را به صورت منفی  فرسودگی تحصیلی
 داشت. 

بی (؛ 2103) 2(؛ آیودل و آدبیی2100) 0این یافته با یافته های ونتورینا
 ؛(2102) 0کیم، کیم، لی ؛(2101) 3بی، وانگ، غفاری، خالد، اقبال

پیرانی  ؛(2121) 6گالتکر ؛(2101) 5پراسیتیو، ریدلو و گارتیجونو
طالع و  دلقندی، بیان فر ؛(0316باقری )و  کیامنش، جمالی ؛(0310)

 ؛(0312صالحی ) ؛(0312نقش ) و هاشمی ،هاشمی؛ (0318) پسند
 پورسید و شهنی ییالق؛ بهروزی، (0316سیدصالحی و فرخی )

امین ، گلستانی ؛(0312یوسفی، پاشاشریفی و شریفی ) ؛(0310)
و  پیرانی ،عباسی ،محمودیان ؛(0312جعفری )و  بیدختی

همسو است ولی با یافته  (0316محمدی ) ی ورحمت ؛(0312کبورانی)
 .(32ـ22 ،8، 2همسو نبود ) (0316صلیبی ) و ناطق پورهای پژوهش 

هایی  ها و عادت عادت های مطالعه به مهارتبا توجه به اینکه 
 شود که باعث افزایش انگیزه مطالعه و یادگیری در فرد می گفته می

د و کن باال تبدیل می ای مؤثر با بازدهی مطالعه شود و مطالعه را به
در فرایند (، 38(شود  در نهایت باعث افزایش یادگیری وی می

، 01آموزش مجازی در شرایط قرنطینه خانگی ناشی از کووید ـ 
عادات تحصیلی قبلی ممکن است کارآمدی خود را از دست بدهند 

کاهش و یا دچار کاستی شوند. حتی این امر ممکن است به دلیل 
اجتماعی از جانب همساالن، همکالسی ها و  حمایت تحصیلی و

 های عادتمعلمان در شرایط قرنطینه تشدید شود. در واقع، عناصر 
ریزی  برنامه (31) همچونقبلی در دوران آموزش حضوری مطالعه 

و مدیریت زمان، تعداد دفعات مطالعه، طول مدت مطالعه، و انتخاب 

_________________________________ 
0 . Venturina, G. 

2 . Ayodele CS, Adebiyi DR. 

3 . Bibi, S., Wang, Z., Ghaffari, A. S., Khalid, A., & 

Iqbal, Z. 
0 . Kim, B., Kim, E., & Lee, S. M. 

5 . Prasetyo, E., Ridlo, S., & Kartijono, N. E. 
6 . Golatkar, J. 

قبلی، نیازمند سازگار شدن با شرایط  های مطالعه و استفاده از عادت
قرنطینه و آموزش مجازی هستند و ناکامی در تحقق این ساز واری 
می تواند ضمن کاهش انگیزش یادگیری دانش آموز یه عنوان یکی 
از ابعاد مهم عادت های تحصیلی، زمینه ساز فرسودگی تحصیلی 

ابعاد  مدیگردد. به عبارت دیگر، همین بعد انگیزشی در کنار ناکارآ
مولفه های فرسودگی دیگر عادت های مطالعه، می تواند زمینه ساز 

 د.گرد تحصیلی یعنی فقدان کارایی، بدبینی، خستگی هیجانی
 یعادت ها، اثر استاندارد مسیرمستقیم ر اساس یافته های آماریب 

و همچنین اثر ی بر فرسودگی تحصیلی معنادار گردید تحصیل
یلی بر فرسودگی تحصیم عادت های تحصیلی استاندارد مسیر غیرمستق

 همچنین اثر با نقش میانجی خود ناتوان سازی تحصیلی معنادار بود.
 کل متغیر عادت های مطالعه بر فرسودگی تحصیلی نیز معنادار بود. 

 و (؛ گادبویس2100) 2این یافته با یافته های کارنر ـ هوتولیک
 01(؛ اوسال و نی2100) 1(؛ استرانک و استیل2100) 8استورگن

توپال، (؛ 2101) 02(؛ مومانی و میسیگو0115) 00(؛ گارسیا2102)
(؛ 2101(؛ بی بی، وانگ، غفاری، خالد، اقبال )2108) 03ساکا، سینار

(؛ 2101(؛ پراسیتیو، ریدلو و گارتیجونو )2102کیم، کیم، لی )
 ؛(0316باقری )و  کیامنش، جمالی؛ (0310پیرانی ) (؛2121گالتکر )

نقش  و هاشمی ،هاشمی (؛0318) طالع پسندو  دلقندی، بیان فر
بهروزی،  (؛0316سیدصالحی و فرخی )(؛ 0312؛ صالحی )(0312)

(؛ یوسفی، پاشاشریفی و شریفی 0310) پورسید و شهنی ییالق
 ،محمودیان ؛(0312جعفری )و  امین بیدختی، گلستانی (؛0312)

همسو  (0316محمدی ) ی ورحمت ؛(0312کبورانی)و  پیرانی ،عباسی
همسو نبود  (0316صلیبی ) و ناطق پوربود ولی با یافته های پژوهش 

 (.32ـ 22، 02، 00، 02، 00، 1،01)
خودناتوان سازی به مفهوم عام آن یعنی هر عمل یا هزینه ای است 
که به فرد امکان دهد تا شکست را به عوامل بیرونی، به عنوان یک 
بهانه و موفقیت را به عوامل درونی )به منظور کسب افتخار( نسبت 

ایط ( و به مفهوم خاص آن در زندگی تحصیلی در شر01دهد )

2 . Karner-Hutuleac, A. 

8 . Gadbois, S. A., & Sturgeon, R. D. 

1 . Strunk, K., & Steele, M. R. 

01 . Uysal & Knee 

00 . Garcia, T. 

02 . Momanyi, O., & Misigo, B.L. 

03 . Topal, S., Çaka, S. Y., & Çinar, N. 
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، به ویژه به سبب انتساب  01قرنطینه ناشی از ویروس کووید ـ 
شکست های تحصیلی به ناکارآمدی آموزش مجازی و محدودیت 
های کرونایی، احتماالً می تواند دلیل ایفای نقش میانجی آن بین 
عادات تحصیلی قبلی دوران آموزش حضوری )که با استلزامات جدید 

سازگار نشده اند( و فرسودگی  ناشی از فرایند آموزش مجازی
 تحصیلی باشد. 

عادت های در مدل پیشنهادی پژوهش، متغیر برونزاد مکنون 
)با هشت بعد  تقسیم بندی زمان، وضعیت فیزیکی، توانایی  تحصیلی

خواندن، یادداشت کردن، انگیزش یادگیری، حافظه، برگزرای 
ه یلی بامتحانات و تندرستی( و همچنین متغیر ناتوان سازی تحص

عنوان متغیر میانجی در مدل حضور داشتند و رابطه آنها با فرسودگی 
تحصیلی )با سه مولفه فقدان کارایی، بدبینی، خستگی هیجانی( به 

 عنوان یک متغیر درونزاد در مدل  مورد بررسی قرار گرفتند.

،  مدل ساختاری اولیه بر اساس یافته های آماریاز آنجایی که 
و شاخص  بودمطالعه از برازش مناسبی برخوردار نمتغیرهای مورد 

های نیکویی آن در محدوده قابل قبولی نبود، بنابراین مدل فرض شده 
نیاز به برخی اصالحات داشت که این اصالح انجام و در نتیجه مدل 

 از برازش قابل قبولی برخوردار گردید. 
 مدل ازیافته های بدست آمده در مدل اصالح شده نشان داد، 

مناسبی برخوردار است و شاخص ها درحد قابل قبول برازندگی 
چنین نتیجه گیری می شود که مدل ساختاری بودند. بنابراین 

فرسودگی تحصیلی بر اساس عادت های تحصیلی، شایستگی های 
هیجانی  اجتماعی و حمایت تحصیلی با نقش خودناتوان سازی 

 ردار است.تحصیلی در دانش آموزان از برازش مناسبی برخو
نتیجه کلی پژوهش حاضر حاکی از آن است که خودناتوان سازی 

دل مبرونزاد مکنون تحصیلی در ارتباط با اثر غیرمستقیم متغیر 
پیشنهادی، به شکلی معنادار میانجیگری می کند؛ همچنین اثر مستقیم 

فرسودگی تحصیلی به عنوان متغیر درونزاد بر  برونزاد مکنونمتغیر 
نتایج پژوهش حاضر با پژوهش های صورت گرفته در . معنادار بود

داخل و خارج کشور در ارتباط با اثر غیر مستقیم متغیر پیش بین 
مورد پژوهش بر فرسودگی تحصیلی همخوانی داشت و مدل تأیید 

 گردید.
انتساب ناکارآمدی های تحصیلی، خستگی ذهنی و فقدان انگیزش 

ناآشنا و فاقد کارایی الزم ( فرایند 0تحصیلی توسط نوجوانان به )
( و ناسازگاری 2آموزش مجازی )بدون حضور مؤثر در مدرسه(، )

عادات تحصیلی قبلی با آموزش مجازی در شرایط کرونایی، اثر 
غیرمستقیم متغیر عادت های تحصیلی را با واسطه گری متغیر 
خودناتوان سازی تحصیلی بر متغیر فرسودگی تحصیلی، تبیین نموده 

این متغیرها را در قالب مدل علّی پیشنهادی توضیح می دهد.   و روابط
پیشنهاد می شود نتایج این پژوهش در خصوص تقویت عادت های 

فرایند آموزش های مجازی توسط مدیران، اسب با تحصیلی متن
مشاوران و معلمان مدارس با استفاده از مداخله مشاوره ای مبتنی بر 

یند آموزش های ترکیبی مجازی ـ رویکرد شناختی ـ رفتاری در فرا
حضوری در دوره پساکرونا با هدف کاهش فرسودگی تحصیلی مورد 

 استفاده قرار گیرد.  
 

 تشکر و قدردانی:
از تمامی اولیای مدارس و دختران نوجوانی که درتکمیل پرسشنامه 

 ها همکاری نمودند سپاسگزاری می گردد.
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