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چکيده
پژوهش حاضر با هدف آزمون روانسنجی سیاهه فرسودگی تحصیلی (SBI؛ سالمال ـ آرو ،کیورا ،لسکینن
و نورمی )2009 ،در بین گروهی از دانشجویان دختر و پسر ایرانی انجام شد .در مطالعه همبستگی حاضر
 322دانشجوی کارشناسی ( 166پسر و  156دختر) به  SBIو سیاهه مشغولیت تحصیلی ( ،SEIسالمالـ آرو
و آپادایا )2012 ،پاسخ دادند .بهمنظور تعیین روایی عاملی  SBIاز روش آماری تحلیل عامل تأییدی و
بهمنظور بررسی همسانی درونی  SBIاز ضرایب آلفای کرونباخ استفاده شد .همچنین ،بهمنظور مطالعه
روایی سازه  ،SBIضریب همبستگی بین نمره کلی و مقیاسهای  SBIبا نمره کلی مشغولیت تحصیلی
دانشجویان گزارش شد .نتایج تحلیل عامل تأییدی بر پایه نرمافزار  AMOSنشان داد که  SBIاز سه عامل
خستگی از دانشگاه ،بدگمانی نسبت به دانشگاه و عدمکفایت فردی تشکیل شده است .مقادیر ضرایب
همسانی درونی  SBIبرای عوامل خستگی ،بدگمانی و عدمکفایت فردی و نمره کلی فرسودگی تحصیلی
به ترتیب برابر با  0/84 ،0/85 ،0/91و  0/89به دست آمد .درمجموع ،نتایج مطالعه حاضر نشان داد که SBI

برای سنجش مفهوم فرسودگی تحصیلی در دانشجویان ایرانی ابزاری روا و پایا است.
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مقدمه
در سالهای اخیر مفهوم فرسودگی 1نهفقط بهمثابه یک پدیده رایج در محیطهای حرفهای
(پارکر و سالمالـ آرو2011 ،؛ کیم ،شین و اسواندر2009 ،؛ اسچافیلی و ساالنووا،)2007 ،
بلکه بهعنوان یک سازه روانشناختی انکارناپذیر در موقعیتهای پیشرفت تحصیلی در
کانون توجه گروه کثیری از محققان قرار گرفته است (والبرگ2014 ،؛ مودین ،آستربیگ،
تویوانن و سندل2011 ،؛ اسکینر ،فارر ،مارچاند و کیندرمن .)2008 ،تعدادی از محققان
عالقهمند به قلمرو مطالعاتی کیفیت زندگی تحصیلی 2با اخذ رویکردی فرایندی ،نقش
تفسیری برخی از منابع اطالعاتی تبیینکننده تمایز در سطوح فرسودگی تحصیلی را با
تأکید بر گروهی از همبستههای مفهومی درون ـ برون فردی مانند کمالگرایی غیر انطباقی

3

(چانگ2012 ،؛ ژانگ ،گان و چام ،)2007 ،راهبرد مقابله هیجانمدار( 4چانگ،)2012 ،
دلبستگی به مدرسه (پیلکاسکیت ـ والیکنی ،زاکاسکنی و رازینی ،)2011 ،جو مدرسه
(سالمالـ آرو ،کیورا ،لسکینن و جوکیال )2008 ،و همچنین ،با هدف پیشبینی الگوی
پسایندهای گریز ناگزیر رویارویی با فرسودگی تحصیلی نقش برخی قلمروهای مفهومی
مانند بهزیستی ذهنی (رازینی ،پیکاسکیت و زاکاسکین ،)2014 ،افت تحصیلی (باسک و
سالمالـ آرو ،)2013 ،نقصان انگیزش( 5ونتزل ،باری و کالدویل ،)2004 ،عزتنفس پایین
(بیرنی ،داونپرت و مازانو2007 ،؛ اریکسون ،آنگستروم ،استارینگ و جانسون،)2011 ،
مشکالت رفتاری (بیرنی ،داونپرت و مازانو ،)2007 ،بهزیستی تحصیلی( 6کاپری ،آزکندیر،
آزکورت و کاراکاس2012 ،؛ مهدیزند ،)2011 ،افسردگی (سالمالـ آرو ،ساولینن و
هاالپینن2009 ،؛ آال و هاکانن )2007 ،و حتی تفکر خودکشی (ماتکینس ،براون و
تاستینسن2011 ،؛ جیانگ ،پری و هیسر2010 ،؛ انگ و هوان )2006 ،را مطالعه کردهاند.

1. burnout
2. quality of academic life
3. maladaptive perfectionism
4. emotion-oriented coping strategies
5. demotivation
6. academic well-being

تحلیل ويژگیهای روانسنجی سیاهه فرسودگی تحصیلی 25 / ...

عالوه بر این ،مرور پیشینه مرتبط با موضوع فرسودگی تحصیلی از نقش
محافظتی/مراقبتی برخی قلمروهای مفهومی مانند راهبردهای مقابلهای مسئلهمدارانه

1

(یوسف ،)2010 ،گروههای همسال دارای پیشرفت باال( 2کیورا ،آنوال ،نورمی ،کسکینن و
سالمالـ آرو )2008 ،تعقیب اهداف پیشرفت یا تسلط( 3وسالمپی ،سالمالـ آرو و نارمی،
 )2009در مواجهه با مطالبات انگیزاننده موقعیتهای پیشرفت بهطور تجربی حمایت
میکند؛ و بنابراین ،از یکسو ،افزایش سطح مطالبات زندگی تحصیلی در موقعیتهای
پیشرفت و بهتبع آن افزایش سطح تجارب هیجانی منفی متعاقب مواجهه با این شرایط و
عالوه بر این ،همسو با گروه وسیعی از شواهد تجربی ضرورت مطالعه نظاممند ایده
پسایندهای چندگانه رویارویی با رخدادهای تنیدگیزا در محیطهای تحصیلی از دیگر
سوی ،فقر اطالعاتی آشکار درباره سنجش موضوع محوری فرسودگی تحصیلی ،اهمیت
دسترسی به ابزاری روا و پایا را با هدف اندازهگیری دقیق مفهوم فرسودگی تحصیلی
بیشازپیش مورد تأکید قرار میدهد (اسچافیلی ،مارتینز ،مارکوئیس ـ پینتو ،ساالنووا و
باکر 2002 ،الف) .بر این اساس ،مطالعه حاضر با هدف تحلیل روانسنجی مقیاس
فرسودگی تحصیلی( 4سالمالـ آرو ،کیورا ،لسکینن و نورمی )2009 ،در بین گروهی از
دانشجویان انجام میشود.
مفهوم فرسودگی بهمثابه شاخص بهزیستی روانشناختی افراد در بافتهای حرفهای ،از
سه بُعد خستگی ،5بدگمانی 6و احساس ناکارآمدی 7تشکیل شده است .بهبیاندیگر،
فرسودگی در بافت حرفهای بر نشانگانی از خستگی هیجانی ،بدگمانی و نقصان در
کارآمدی کاری داللت دارد (مسلچ ،شافیلی و لیتر .)2001 ،خستگی به احساسات فشار و
بهویژه خستگی مزمن ناشی از اضافهبار کاری 8اشاره میکند .بدگمانی شامل احساس
1. problem resolution coping strategies
2. high-achieving peer groups
3. pursuit of achievement-related goals
)4. School Burnout Inventory (SBI
5. exhaustion
6. cynicism
7. inefficacy
8. overtaxing work
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بیتفاوتی نسبت به کار بهطورکلی و نسبت به افراد در محل کار بهطور خاص ،بیعالقگی
به کار و بیمعنا دانستن کار است .فقدان کفایت حرفهای به احساس عدمکفایت و همچنین
فقدان پیشرفتهای موفقیتآمیز حرفهای اشاره میکند (مسلچ و همکاران.)2001 ،
با وجود اثرات غیرقابلانکار محیطهای تحصیلی بر رشد یافتگی فراگیران (اکسلس،
 ،)2004اما پدیدایی نشانههای فرسودگی در بافتهای غیرحرفهای مانند ازدواج و ورزش،
زمینه مطالعه نظامدار فرسودگی را در موقعیتهای پیشرفت تحصیلی فراهم آورد.
فرسودگی تحصیلی دربردارنده احساس خستگی ناشی از مطالبات زندگی تحصیلی
(خستگی) ،نگرش بدبینانه و خالی از احساس نسبت به تکالیف درسی (بدگمانی) و
احساس عدم شایستگی فردی بهعنوان یک فراگیر (کارآمدی نقصان یافته) است
(اسچافیلی و باکر.)2004 ،
سیاهه فرسودگی تحصیلی بهوسیله سالمالـ آرو و ناتانن ( )2005بر اساس  15نشانگر
فرسودگی برگن برای زندگی حرفهای (ناتانن ،آرو ،ماتیزن و سالمالـ آرو2003 ،؛ سالمال ـ
آرو ،ناتانن و نورمی )2004 ،توسعه یافت 15 .نشانگر فرسودگی برگن ( )BBI-15شامل
 15ماده است که سه بُعد خستگی کاری ،بدگمانی نسبت به کار و احساس عدمکفایت در
کار را میسنجد .سیاهه  9مادهای فرسودگی تحصیلی ،سه عامل فرسودگی تحصیلی شامل
خستگی در محیط مدرسه/دانشگاه ،1بدگمانی نسبت به معنای تحصیل در مدرسه/دانشگاه

2

و احساس عدمکفایت در مدرسه/دانشگاه 3اندازهگیری میکند .مشارکتکنندگان بهتمامی
گویهها روی یک طیف ششدرجهای از کامالً مخالف ( )1تا کامالً موافق ( )6پاسخ
میدهند .در مطالعه سالمالـ آرو و همکاران ( )2009که با هدف آزمون ویژگیهای فنی
سیاهه فرسودگی تحصیلی انجام شد نتایج تحلیل عاملی تأییدی  SBIنشان داد که ساختار
چندبعدی سیاهه فرسودگی تحصیلی شامل خستگی ،بدگمانی و عدمکفایت فردی در

1. exhaustion at school/university
2. cynicism toward the meaning of school/university
3. sense of inadequacy at school/university
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مقایسه با ساختار تک عاملی( 1شکل  )1و ساختار سلسلهمراتبی( 2شکل  SBI )1با دادهها
برازش بهتری نشان داد.
در این مطالعه نتایج پراکندگی مشترک بین ابعاد مختلف سیاهه فرسودگی شغلی و
مقیاس های مختلف مشغولیت تحصیلی شامل انرژی ،احساس تعهد و شیفتگی و همچنین
الگوی پراکندگی مشترک بین مقیاسهای فرسودگی تحصیلی و اندازههای افسردگی از
روایی سازه SBI 3بهطور تجربی حمایت کرد.
با ظهور جنبش فکری روانشناسی مثبتنگر و پس از ورود سازههایی با صبغه معنایی
مثبت در حوزههای مختلف روانشناسی ،بهموازات انتخاب مفاهیمی مانند مشغولیت
حرفهای 4ـ بهمثابه یک حالت ذهنی مثبت و رضایتبخش که دربردارنده انرژی یا شور،5
احساس تعهد 6و شیفتگی یا دلبستگی 7است ـ ،در قلمرو روانشناسی سالمت حرفهای ،8در
محدوده مطالعاتی روانشناسی سالمت تحصیلی ،9مفهوم مشغولیت تحصیلی 10در کانون
توجه گروهی از محققان قرار گرفت (اسچافیلی و همکاران 2002 ،الف) .مشغولیت
تحصیلی بر سطوح باالی انرژی و انعطافپذیری ذهنی 11هنگام مطالعه (انرژی یا شور)،
احساس معنا ،12اشتیاق 13و برانگیختگی 14ناشی از مطالعه (احساس تعهد) و تمرکز کامل و
جذبشدگی شادیآفرین در خالل مطالعه (شیفتگی) داللت دارد (اسچافیلی و همکاران،
 2002الف) .نتایج مطالعات اسچافیلی ،مارتینز ،مارکوئیس ـ پینتو ،ساالنووا و باکر (2002

1. one-factor model
2. hierarchical model or second-order-factor model
3. construct validity
4. work engagement
5. vigor
6. dedication
7. absorption
8. occupational health psychology
9. academic health psychology
10. academic engagement
11. mental resilience
12. significance
13. enthusiasm
14. inspiration
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ب) و اسچافیلی و باکر ( )2004تأکید کردند که فرسودگی عامل فرساینده مشغولیت یا
تعهد است .بهویژه ،انرژی و شیفتگی بهطور پرواضحی با ابعاد معنا کننده فرسودگی شامل
احساس خستگی و بدگمانی مغایرت نشان میدهد.
با توجه به آنچه گفته شد ،فقر اطالعاتی غیرقابلانکار در قلمرو مطالعاتی نوظهور
فرسودگی تحصیلی و ضرورت گریزناپذیر دسترسی به ابزاری روا و پایا با هدف مطالعه
روشمند مفهوم فرسودگی تحصیلی در فراگیران سبب شد تا محققان ویژگیهای فنی
روایی و پایایی نسخه فارسی سیاهه فرسودگی تحصیلی را در گروه از دانشجویان ایرانی
بیازمایند.
EXH1
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EXH1

EXH2
EXH2

EXH2
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EXH3

EXH4
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CYN1
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CYN2

CYN
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CYN2

CYN
CVN3

CVN3

CVN3

INAD
1

INAD
1

INAD

INAD
INAD
2

INAD
1

INAD
2

INAD
2

شکل  .1از چپ به راست به ترتيب مدل تک عاملی ،مدل سه عاملی و
مدل عامل مرتبه دوم (سالمالـآرو و همکاران)2009 ،

روش
جامعه آماری مطالعه حاضر را تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شهید بهشـتی در
سال تحصیلی  92-93تشکیل دادند .از این جامعه تعداد  322دانشجو  156دانشـجوی دختـر
با میانگین سنی  21/79سال (انحراف معیار= )18-25 ،1/61و  166دانشجوی پسر با میانگین
سنی  21/69سال (انحراف معیـار= )18-25 ،1/41بـه کمـک روش نمونـهگیـری خوشـهای
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چندمرحلهای انتخاب شدند .بـر ایـن اسـاس ،ابتـدا از بـین دانشـکدههـای مختلـف ،بـهطـور
تصادفی سه دانشکده ادبیات و علوم انسـانی ،فنـی و مهندسـی و علـوم پایـه انتخـاب شـدند.
سپس ،در هر دانشکده از بین گـروههـای آموزشـی مختلـف ،سـه گـروه آموزشـی بـهطـور
تصادفی انتخاب شدند .درنهایت ،بر اساس گروههـای آموزشـی منتخـب در هـر دانشـکده،
بهطور تصادفی به کالسهای درس مراجعه و از دانشجویان تقاضا شد تا به گویههای سـیاهه
فرسودگی تحصیلی و سیاهه مشغولیت بـه انجـام تکـالیف درسـی( 1سالمالــ آرو و آپادایـا،
 )2012پاسخ دهند.
ابزارهای سنجش مورد استفاده در پژوهش حاضر از قرار زیر است:
سياهه فرسودگی تحصيلی ( ،SBIسالمالـ آرو و همکاران .)2009 ،سیاهه فرسودگی
تحصیلی بهوسیله سالمالـ آرو و ناتانن ( )2005بر اساس  15نشانگر فرسودگی برگن برای
زندگی حرفهای( 2ناتانن ،آرو ،ماتیزن و سالمالـ آرو2003 ،؛ سالمالـ آرو ،ناتانن و نورمی،
 )2004توسعه یافت 15 .نشانگر فرسودگی برگن ( )BBI-15شامل  15ماده است که سه
بُعد خستگی کاری ،3بدگمانی نسبت به کار 4و احساس عدمکفایت در کار 5را میسنجد.
سیاهه  9مادهای فرسودگی تحصیلی ،سه عامل فرسودگی تحصیلی شامل خستگی در
محیط مدرسه/دانشگاه( 6از طریق  3ماده :مادههای  7 ،4 ،1و  ،)9بدگمانی نسبت به معنای
تحصیل در مدرسه/دانشگاه( 7از طریق  3ماده :مادههای  5 ،2و  )6و احساس عدمکفایت در
مدرسه/دانشگاه( 8از طریق  2ماده :مادههای  3و  )8اندازهگیری میکند .مشارکتکنندگان
بهتمامی گویهها روی یک طیف ششدرجهای از کامالً مخالف ( )1تا کامالً موافق ()6
پاسخ میدهند .در مطالعه سالمالـ آرو و همکاران ( )2009مقادیر ضرایب همسانی درونی
برای عامل کلی فرسودگی تحصیلی و مقیاسهای خستگی ،بدگمانی و عدمکفایت فردی
)1. Schoolwork Engagement Inventory (SEI
)2. Bergen Burnout Indicator 15 (BBI-15
3. work exhaustion
4. cynicism toward work
5. sense of inadequacy at work
6. exhaustion at school/university
7. cynicism toward the meaning of school/university
8. sense of inadequacy at school/university
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به ترتیب برابر با  0/80 ،0/80 ،0/88و  0/67به دست آمد .در مطالعه حاضر ،ضرایب
همسانی درونی برای عامل کلی فرسودگی تحصیلی و مقیاسهای خستگی ،بدگمانی و
عدمکفایت فردی به ترتیب برابر با  0/82 ،0/85 ،0/80و  0/65به دست آمد.
سياهه مشغوليت تحصيلی ( ،SEIسالمالـ آرو و آپادایـا .)2012 ،سـیاهه مشـغولیت تحصـیلی
بهوسیله سالمالـ آرو و آپادایا ( )2012بر اساس مقیاس مشغولیت کاری اترخت( 1اسـچافیلی
و همکاران 2002 ،الف) توسعه یافت .سیاهه  9مادهای درباره تکـالیف درسـی ،سـه مقیـاس
انرژی ،احساس تعهد و شیفتگی را اندازهگیری میکند .مشارکتکنندگان به هر مـاده روی
یک طیف هفتدرجهای از هرگز ( )0تا هرروز ( )6پاسخ میدهند .در مطالعـه سالمالــ آرو
و همکاران ( )2009مقدار ضریب همسانی درونی عامل کلی مشـغولیت تحصـیلی  0/94بـه
دست آمد .در مطالعه حاضر ،مقدار ضریب همسانی درونی  SEIبرای نمره کلی مشغولیت
تحصیلی برابر  0/90به دست آمد.
در این مطالعه ،بهمنظور آمادهسازی نسخه فارسی  SBIاز روش ترجمه مجدد 2استفاده
شد .بنابراین ،بهمنظور استفاده از  ،SBIنسخه انگلیسی آن برای نمونه دانشجویان ایرانی به
زبان فارسی ترجمه شد .برای این منظور ،با هدف حفظ همارزی زبانی و مفهومی ،نسخه
فارسی به کمک یک فرد دوزبانه دیگر به انگلیسی برگردانده شدند (مارسال و لئونگ،3
 .)1995در ادامه ،دو مترجم درباره تفاوت موجود بین نسخههای انگلیسی بحث کردند و از
طریق «فرایند مرور مکرر »4این تفاوتها به حداقل ممکن کاهش یافت .بر این اساس،
ترادف معنایی نسخه ترجمهشده با نسخه اصلی بهدقت بررسی شد .درنهایت ،چند نفر از
اعضای هیأت علمی دانشگاه روایی محتوا و تطابق فرهنگی این مقیاس را مطالعه و تأیید
کردند.

)1. Utrecht work engagement scale (UWES-S
2. back translation
3. Marsella & Leong
4. iterative review process
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تحليل دادهها .در این مطالعه ،تحلیل دادهها بر پایه نظریه کالسیک تست 1انجام شد .ابقا یـا
حذف مواد مقیاس به اتکای مشخصههـای آمـاری تحلیـل عـاملی صـورت گرفـت .در ایـن
مطالعه برای استفاده از تحلیـل عامـل تأییـدی از روش حـداکثر احتمـال اسـتفاده شـد .طبـق
دیدگاه وستون و ماری ( )2006خدشهناپذیری روش حداکثر احتمال در برابر عدم رعایـت
مفروضه بهنجاری در حد متوسط و البته نه عدم بهنجاری شدید ،سبب شـده اسـت کـه ایـن
روش بیشتر از روشهای دیگر برای برآورد مدل مورداستفاده محققان قرار گیرد .عالوه بـر
این ،همسو با پیشنهاد هو و بنتلر )1999( 2بهمنظور ارائه یک ارزیابی جامع از برازش الگـو از
شاخص مجذور خی ( ،) χ2شاخص مجذور خی بـر درجـه آزادی (  ،) χ2/dfشـاخص
برازش مقایسهای ، (CFI) 3شاخص نیکویی برازش ، (GFI) 4شاخص نیکویی برازش
انطباقی (AGFI) 5و خطای ریشه مجذور میانگین تقریب (RMSEA) 6استفاده شد.
همســو بــا مطالعــه سالمالـــ آرو و همکــاران ( )2009در ایــن مطالعــه الگــوی انــدازهگیــری
چندبُعدی بهعنوان الگوی مفروض ارجح انتخاب و آزمون شـد .بـهبیـاندیگـر ،بـا توجـه بـه
ظرفیــت تفســیری مــدل نظــری زیربنــایی فهرســت فرســودگی تحصــیلی ،در مطالعــه حاضــر
بهمنظور آزمون روایی عاملی نسخه فارسی  ،SBIبا تأکید بر منطق مبتنی بر استدالل قیاسـی
در عوض منطق مبتنی بر استدالل استقرایی ،از روش آماری تحلیل عـاملی تأییـدی بـهجـای
روش آماری تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد .عـالوه بـر ایـن ،میـرز ،گامسـت و گـارینو
( )2006تأکید میکنند اگر قرار است دو روش تحلیـل عـاملی تأییـدی و اکتشـافی بـهطـور
همزمان استفاده شوند ،گزارش نتـایج تحلیـل اکتشـافی قبـل از تحلیـل تأییـدی در صـورتی
توجیهپذیر است که دادههای مورداستفاده برای انجام دو تحلیل از دو گروه نمونـه متفـاوت
جمعآوری شده باشند .بر اساس آنچه گفته شد ،ازآنجاکه در مطالعه حاضـر از یـکسـوی،
فقط یکبار و از یک گروه نمونه منتخب داده جمعآوری شده است و از دیگر سوی ،ابزار
)1. Classic Test Theory (CTT
2. Hu & Bentler
)3. Comparative Fit Index (CFI
)4. Goodness of Fit Index (GFI
)5. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI
)6. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA
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منتخب از یک مدل نظری زیربنایی مشـخص برخـوردار اسـت ،بنـابراین بـهمنظـور آزمـون
ساختار عاملی نسخه فارسـی  SBIاز تحلیـل تأییـدی بجـای تحلیـل اکتشـافی اسـتفاده شـد.
درنهایت ،در مطالعه حاضر با استناد به شواهد تجربی موجـود ماننـد مطالعـه سـالمال ـ آرو و
همکاران ( )2009با هدف آزمون روایی سازه نسخه فارسی  ،SBIبـر پراکنـدگی مشـترک
بین حلقههای مفهومی فرسودگی تحصیلی و مشغولیت تحصیلی تأکید شد.

یافتهها
در جدول  ،2اندازههای توصیفی میانگین و انحراف استاندارد برای مادّههای نسخه فارسی
 SBIگزارش شد.
جدول  .2اندازههای توصيفی ميانگين و انحراف استاندارد ،بارهای عاملی و
ميزان اشتراک مادّههای SBI
ماده

M

SD

عامل اول :خستگی در دانشگاه α=0/85
 .1به دلیل حجم زیاد تکالیف درسی ،خود را بهشدت تحتفشار احساس میکنم.

2/76

1/08

 .4به دلیل انجام تکالیف دانشگاه اغلب اوقات دچار بدخوابی میشوم.

2/81

1/17

 .7وقتی در اوقات فراغت به سر میبرم ،به تکالیف درسی خود زیاد فکر میکنم.

2/93

1/10

 .9به دلیل فشار تکالیف درسی ،ارتباطم با دیگران دچار مشکل شده است.

2/98

1/13

عامل دوم :بدگمانی نسبت به دانشگاه α=0/82
 .2انگیزه زیادی برای انجام تکالیف درسی ندارم و اغلب احساس درماندگی میکنم.

3/92

1/08

 .5هیچ عالقهای به انجام تکالیف دانشگاه ندارم.

3/58

1/25

 .6همیشه فکر میکنم که انجام تکالیف دانشگاه هیچ معنایی ندارد.

3/81

1/04

عامل سوم :احساس عدمکفایت در دانشگاه α=0/65
 .3وقتی در حال انجام تکالیف درسی خود هستم احساس بیکفایتی میکنم.

2/94

1/25

 .8در گذشته برای انجام تکالیف دانشگاه از خودم انتظار بیشتری داشتم.

3/33

1/52

تحليل عاملی تأیيدی  .SBIدر این بخش ،بهمنظور بررسی آزمون الگوی اندازهگیری
چندبُعدی  ،SBIاز تحلیل عاملی تأییدی با روش حداکثر احتمال بر اساس ماتریس
واریانس ـ کوواریانس استفاده شد .همانطور که پیشتر اشاره شد ،در این بخش بهمنظور
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تعیین الگوی اندازهگیری سیاهه فرسودگی تحصیلی در بین دانشجویان ایرانی ،همسو با
مطالعه سالمالـ آرو و همکاران ( ،)2009مدل چندبُعدی  SBIآزمون شد .اگرچه طبق
دیدگاه بیرن ) 2006( 1در مطالعه حاضر ،ساختار چندبعدی  SBIبا داده ها برازش قائل
قبولی نشان می دهد ،اما نتایج آزمون برازندگی مدل چندبُعدی سیاهه فرسودگی تحصیلی
با دادهها در نمونه دانشجویان ایرانی بر اساس منطق پیشنهادی هو و بنتلر (  ) 1999برای هر
یک از شاخصهای مجذور خی بر درجه آزادی ( ،) χ2/ dfشاخص خطای ریشه
مجذور میانگین تقریب ) ،(RMSEAشاخص برازش مقایسهای ) ، (CFIشاخص
نیکویی برازش ) (GFIو شاخص نیکویی برازش انطباقی ) (AGFIبه ترتیب برابر با
 0/90 ،0/87 ،0/10 ،6/13و  0/82به دست آمد که ضمن حمایت از برازش قابلقبول مدل
مفروض با دادههای جمعآوریشده ،برای بهبود برازندگی الگوی پیشنهادی (شکل ،) 2
ضرورت اصال ح الگوی اندازه گیری چندعاملی را برای سیاهه فرسودگی تحصیلی
گریزناپذیر ساخت.
e4

e3

گویه 1
گویه 4

0/78
0/65

خستگی

0/55

e2

گویه 7

e1

گویه 9

e7

گویه 2

e6

گویه 5

e5

گویه 6

e9

گویه 3

0/68

e8

گویه 8

0/55

0/60

0/63
0/86
0/74

بدگمانی

0/70

0/71

0/58
بیکفایتی

شکل  .2تحليل تأیيدی ساختار چندبُعدی  SBIقبل از اصالح

1. Byrne
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آزمون برازندگی الگو با داده ها با استفاده از انتخاب اصالح الگو نشان داد که
برای بُعد خستگی در دانشگاه پس از ایجاد کوواریانس بین باقیماندههای خطا برای
گویههای « 9و  4« ،»7و  »1و « 9و  ،»4برای بُعد بدگمانی نسبت به دانشگاه پس از ایجاد
کوواریانس بین باقیماندههای خطا برای گویههای « 2و  »6و « 5و  »6و برای بُعد احساس
عدمکفایت فردی پس از ایجاد کوواریانس بین باقیماندههای خطا برای گویههای « 3و »8
و درمجموع  15واحد کاهش در درجه آزادی و  304 /47واحد کاهش در مجذور
خی به دست آمد (جدول .)2
جدول  .2شاخصهای نيکویی برازش و مقادیر بارهای عاملی مدل مفروض  SBIقبل و بعد از اصالح
تحلیل عاملی SBI

χ2

df

χ 2 / df

GFI

AGFI

CF I

RMSEA

loadings

قبل از اصالح مدل

147/01

24

6/13

0/89

0/83

0/87

0/10

 0/55تا 0/86

بعد از اصالح مدل

61/77

18

3/43

0/96

0/92

0/96

0/06

 0/55تا 0/86

شکل  3نتایج تحلیل تأییدی چندبُعدی  SBIرا پس از اصالح مدل نشان میدهد.
e4
0/25
e3

گویه 1
گویه 4

e2

گویه 7

e1

گویه 9

e7

گویه 2

e6

گویه 5

e5

گویه 6

e9

گویه 3

0/28

0/78
0/65

خستگی

0/55
0/60

0/35

0/61
0/86

0/34
0/74

بدگمانی

0/67

0/22
0/71

0/55
0/68

0/20

بیکفایتی
e8

گویه 8

0/55

شکل  .3تحليل تأیيدی ساختار چندبُعدی  SBIپس از اصالح
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درنهایت ،در این مطالعه بهمنظور بررسی روایی سازه  ،SBIهمبستگی بین نمره کلی و
زیرمقیاسهای فرسودگی تحصیلی با نمره کلی مشغولیت تحصیلی گزارش شد .در مطالعه
حاضر همبستگی منفی و معنادار بین زیرمقیاس احساس خستگی در مدرسه/دانشگاه با
مشغولیت تحصیلی ( ،)r=-0/25, P<0/01همبستگی منفی و معنادار بین نگرش بدبینانه
نسبت به مدرسه/دانشگاه با مشغولیت تحصیلی ( ،)r=-0/60, P<0/01همبستگی منفی و
معنادار بین احساس عدمکفایت فردی با مشغولیت تحصیلی ( )r=-0/48, P<0/01و
درنهایت همبستگی منفی و معنادار بین نمره کلی فرسودگی تحصیلی با مشغولیت تحصیلی
( )r=-0/51, P<0/01بهطور تجربی از روایی سازه  SBIحمایت کرد.

بحث و نتيجهگيری
مطالعه حاضر با هدف تحلیل روانسنجی سیاهه فرسودگی تحصیلی در گروهی از
دانشجویان ایرانی انجام شد .نتایج روشهای آماری تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی همسو
با یافتههای مطالعه سالمالـ آرو و همکاران ( )2009از ساختار چندبُعدی  SBIشامل
خستگی در مدرسه/دانشگاه ،بدگمانی نسبت به مدرسه/دانشگاه و احساس ناکارآمدی در
مدرسه/دانشگاه بهطور تجربی حمایت کرد .بهبیاندیگر ،نتایج مطالعه حاضر همسو با
یافتههای مطالعات سالمالـ آرو و همکاران ( ،)2009اسچافیلی ،باکر و ساالنووا (،)2006
سالمالـ آرو و ناتانن ( )2005و اسچافیلی و همکاران ( )2002نشان داد که با وجود
پراکندگی مشترک بین عاملهای احساس خستگی به دلیل مواجهه با مطالبات فزاینده
زندگی تحصیلی ،نگرش بدبینانه و خالی از احساس نسبت مدرسه/دانشگاه و احساس
عدمکفایت فردی بهعنوان فراگیر ،اما استقالل هر یک از ابعاد سهگانه نیز قابل دفاع است؛
بنابراین ،نتایج مطالعه حاضر نشان میدهد که بهترین راهحل برای توصیف ساختار عاملی
 SBIبا تأکید بر سه عامل همبسته شامل خستگی در مدرسه/دانشگاه ،بدگمانی نسبت به
مدرسه/دانشگاه و احساس ناکارآمدی در مدرسه/دانشگاه مشخص میشود.
تشابه ساختار عاملی نسخه فارسی  SBIدر گروه دانشجویان ایرانی با نسخه اصلی سیاهه
فرسودگی تحصیلی ،ضمن تأکید بر قابلیت کاربردپذیری منطق نظری زیربنایی  SBIدر
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گروه نمونه دانشجویان ایرانی ،نشان میدهد که ساختار زیربنایی اصلی و سازوکارهای علی
نظری تبیینکننده ویژگیهای فرسودگی تحصیلی ،از اصول کلی متشابهی پیروی میکند.
بهبیاندیگر ،نتایج پژوهش حاضر تأکید میکند که ازلحاظ ساختاری ،الگوی پیشنهادی در
بین زیرگروههای مختلف از توان الزم برای توصیف و تبیین ویژگیهای فرسودگی
تحصیلی برخوردار است.
باوجودآنکه ،نتایج تحلیل عاملی تأییدی ،الگوی سه عاملی نسخه فارسی  SBIرا تأیید
کردند ،یافتههای پژوهش حاضر نشان دادند که در نمونه منتخب ،اعمال برخی اصالحات،
سطح برازندگی الگوی مفروض با دادهها را بهبود بخشید .بر این اساس ،در مطالعه حاضر،
از طریق ایجاد کوواریانس بین باقیماندههای خطا برای برخی گویهها در مقیاسهای
سهگانه ،شاخصهای نیکویی برازش در نمونه دانشجویان ایرانی بهبود یافتند .کوواریانس
بین باقیماندههای خطا بهطور تجربی نشان میدهد که همپوشانی بین هر زوج گویه در
پاسخدهی ،از توان تبیینی عوامل زیربنایی سهگانه شامل خستگی در مدرسه/دانشگاه،
بدگمانی نسبت به مدرسه/دانشگاه و احساس ناکارآمدی در مدرسه/دانشگاه فراتر است.
عالوه بر این ،در مطالعه حاضر الگوی کیفی پراکندگی مشترک بین نمره کلی و
زیرمقیاسهای فرسودگی تحصیلی با متغیر مشغولیت تحصیلی شواهدی مضاعفی را در
دفاع از روایی سازه  SBIارائه کرد .بر اساس نتایج مطالعه یوسف ( )2010بخشی از
پراکندگی مشترک بین اندازههای منتسب به دو منبع اطالعاتی فرسودگی تحصیلی و
مشغولیت تحصیلی با تأکید بر نقش تعیینکننده راهبردهای ارجح برای مدیریت مطالبات
زندگی تحصیلی فراگیران قابل تفسیر است .بهبیاندیگر ،احساس ناکارآمدی در پاسخدهی
بهینه به مطالبات فزاینده موقعیتهای پیشرفت تحصیلی از طریق فراخوانی تفاسیر
خودناتوانساز 1و بهتبع آن مستغرق شدن در گستره وسیعی از هیجانات منفی ،بیشازپیش
زمینه برای نمایش رفتارهای سازش نایافته و بازدارنده احساس تعهد در برابر تکالیف درسی
فراهم میآید؛ بنابراین ،احساس عدمکفایت فردی یا احساس ناکارآمدی بهعنوان یک
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فراگیر از طریق فراخوانی هیجانات منفی و به اضمحالل کشاندن مجموعه منابع مقابلهایِ
روانشناختیِ در دسترس با هدف پاسخدهی به مطالبات زندگی تحصیلی ،افراد را برای فرو
غلتیدن در ورطه نقصان انگیزش که نقطه مقابل مشغولیت تحصیلی است ،آسیبپذیر
میکند .عالوه بر این ،بر اساس نتایج مطالعه کیورا و همکاران ( )2008احساس ناکارآمدی
فراگیران از طریق محدود کردن شبکه پیوندهای اجتماعی و بهتبع آن تضعیف منابع
مقابلهای موقعیتی در آنها و همچنین کاهش غیرقابلانکار فرصت رویارویی انطباقی و
سازش یافته با مجموعه مطالبات زندگی تحصیلی در آنها ،امکان انتخاب تکالیف
چالشانگیز و انگیزه مشارکت فعال در مباحث درسی که در توصیف محتوای معنایی تعهد
تحصیلی از نقش قابلمالحظهای برخوردارند به حداقل ممکن کاهش میدهد.
باوجودآن که یافتههای مطالعه حاضر سهم بسزایی در پیشبرد دانش تجربی در قلمرو
مطالعاتی فرسودگی تحصیلی داشته است ،اما این مطالعه از برخی محدودیتها رنج میبرد.
اول ،باوجودآن که نتایج مطالعه حاضر از سودمندی ویژگیهای فنی  SBIدر نمونه
دانشجویان ایرانی بهطور تجربی حمایت میکند ،قضاوت درباره ظرفیت استفاده از SBI
در گروههای سنی دیگر نیازمند طراحی مطالعاتی با هدف تحلیل روانسنجی سیاهه
فرسودگی تحصیلی در گروههای سنی دیگر است .عالوه بر این ،با توجه به اینکه پیشتر،
تالشهایی جهت استفاده از  SBIدر بین گروههای سنی پایینتر انجام شده است (سالمالـ
آرو و همکاران2008 ،؛ سالمالـ آرو و همکاران2008 ،؛ ایپای ،)2011 ،تحلیل روانسنجی
سیاهه فرسودگی تحصیلی در مقاطع تحصیلی پایینتر نیز پیشنهاد میشود .دوم ،در مطالعه
حاضر تحلیل روانسنجی سیاهه فرسودگی تحصیلی فقط به کمک آزمون روایی سازه
 SBIانجام شد .بنابراین ،پیشنهاد میشود که در مطالعات بعدی شاخصهای بیشتری مانند
روایی همگرا و واگرا ،روایی پیشبین و پایایی آزمون باز آزمون برای سنجش ویژگیهای
فنی  SBIاستفاده شود .عالوه بر این ،همسو با نتایج مطالعات سالمالـ آرو و تینکینن
( ) 2012با توجه به نقش تفسیری متغیر جمعیت شناختی جنس در بافت مطالعاتی فرسودگی
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تحصیلی ،با هدف کسب اطالع از وجود یا عدم وجود سوگیری پاسخ به مادههای  SBIدر
دو جنس ،آزمون همارزی عاملی 1سیاهه فرسودگی تحصیلی توصیه میشود.
درمجموع SBI ،ـ بهمثابه ابزاری  9مادهای و مشتمل بر سه زیرمقیاس خستگی در
مدرسه/دانشگاه ،بدگمانی نسبت به مدرسه/دانشگاه و احساس ناکارآمدی در
مدرسه/دانشگاه ـ ،به دلیل برخورداری از بنیان نظری مشخص و ویژگیهای فنی مورد
انتظار در قلمرو مطالعاتی سنجش فرسودگی تحصیلی ،ابزار اندازهگیری مناسبی محسوب
میشود .بهبیاندیگر ،نتایج مطالعه حاضر از طریق تکرار ساختار سه عاملی  SBIدر نمونه
دانشجویان ایرانی نشان میدهد که قلمروهای محتوایی منتخب برای توصیفِ چارچوب
مفهومی زیربنایی پدیده فرسودگی تحصیلی از توان تفسیری مکفی برای تعیین
مشخصههای این پدیده نوظهور در موقعیتهای پیشرفت ،در بین فراگیران ایرانی برخوردار
است.

1. factorial equivalence
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