
   Summer 2022. Vol 11. Issue 2 

111 

 

Research Paper 

Reliability and validity of school burnout scale 

 
Sanaz Eyni 1*    , Solmaz Ershadifard 2       , Bahman Zardi 3         & Zohreh Hashemi 4 

 
1. Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran. 
2. Master of Internal nursing and surgery, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran. 

3. Master of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili , Ardabil, Iran. 

4. Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Humanities, University of Maragheh , Maragheh, Iran. 

 

 

                    

                  Extended Abstract 
 

1. Introduction 
 

lthough burnout is generally considered a 

work-related disorder (Maslach, Schaufeli 

& Leiter, 2001), it may also be useful in the 

school context. Burnout refers to the feeling 

of pressure, especially chronic fatigue 

caused by a heavy workload. Pessimism 

r e f e r s  t o  l o n g - r a n g e  a t t i t u d e s  o r 

indifference towards the job; In general, 

losing interest in a job and not finding the 

job meaningful  re fers  to  this state 

(Narimani, Einy & Tagavy, 2018). Lack of 

professional efficacy refers to a reduced 

sense of competence as well as less 

successful progress and performance in 

both the job and the organization (Schaufeli 

et al., 2002). Based on the burnout theory 
 

 

 
(Schaufeli et al., 2002), school-related burnout is 

defined as a feeling of pressure, especially chronic 

fatigue caused by a heavy load of classwork. 

Burnout at school is associated with immersion, 

sleep problems due to worry and rumination, stress, 

fatigue, and anxiety (McNamara, 2000; Byrne et al., 

2007). Likewise, pessimism and reduced 

performance are measured under the title of loss of 

interest, apathy, and feelings of deprivation (Spruijt-

Metz & Spruijt, 1997). In inclusive schools, which 

refers to nearby schools, students spend most of their 

school time with a group of peers and teachers. 

While in high school and vocational schools, 

students are mostly in class. Therefore, the present 

study was conducted with the aim of investigating 

the validity and reliability of the school burnout 

scale. 
 

 *Corresponding Author: 

Sanaz Eyni 

Address: Assistant Professor, Department of Psychology, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran. 

Tel: +98 (914) 4551284 
E-mail: S.Eyni@uok.ac.ir 
 

 
 

 
 
 

Article Info: 

Received: 2019/10/20 

Accepted: 2022/07/07 
Available Online: 2022/09/01 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Key words: 

Reliability, Validity, 

School burnout. 

 

A B S T R A C T 
 

Objective:  The purpose of this study was to investigate the reliability and validity of the burnout scale 

at school. 
 

Methods: The research method was descriptive-correlational. The population of this study consisted of 

all high school students of Ardebil high school. The sample consisted of 350 students (180 girls and 170 

boys) who were selected by multistage cluster sampling. Research instruments were the burnout scale at 

school (Salmella-Aro et al., 2009) and the scale of basic psychological needs in students (Tian et al., 

2014). Internal consistency coefficient method and Pearson correlation coefficient and confirmatory 

factor analysis were used to evaluate the reliability of the scale. Data analysis was performed using SPSS 

25 and LISREL 8.8 software. 
 

Results:  The results of internal consistency showed that this scale had good reliability (exhaustion 

at school 0.88, cynicism toward the meaning of school 0.89, sense of inadequacy at school 0.77 and 

0.84 total scale). Also, the results of confirmatory factor analysis indicated appropriate validity of 

the scale (CFI = 0.96, RFI = 0.94, NNF = 0.93 and RMSEA = 0.049). 
 

 

Conclusion:  Therefore, it can be said that this scale is a good tool for measuring students' burnout at 

school. 
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2. Materials and Methods 
 

The present research method was descriptive and 

correlational. The statistical population of this 

research consists of all the students of the first year of 

secondary school in Ardabil city. The statistical 

sample of this research consists of 350 students (180 

boys and 170 boys) from the 2nd region of Ardabil. 

The sampling method was a multi-stage cluster.  

The tools used to collect information were: Inventory 

of burnout in school, scale of basic psychological 

needs of students in school. 

 

3. Results 

The research sample was 350 students, 180 of whom 

were boys and 170 were girls. 80 students were in 

seventh grade, 150 were in eighth grade, and 120 were 

in ninth grade. In order to verify the reliability of the 

burnout log in the school, the internal consistency 

method has been used.

 

 
 

Figure 1. The standard second-order factor analysis model of the school burnout inventory (SBI) 

 

4. Discussion and Conclusion 

This research tried to check the reliability and validity 

of the school burnout scale. Based on the results, a 

high correlation was obtained between the total score 

of the school burnout list and its dimensions (p < 0.05). 

The significance of existing relationships indicates 

that the SBI scale has the desired construct validity. 

Also, there is a negative and significant correlation 

between the total score of the basic psychological 

needs scale of students at school with fatigue from 

school assignments, pessimism towards the meaning 

and importance of school, sense of ineffectiveness at 

school, and the total score of the burnout list at school. 

Also, there is a negative and significant correlation 

between the fatigue component of school assignments 

and the need for independence, need for 

communication, and need for competence. The 

component of skepticism towards the importance and 

meaning of school has a significant negative 

correlation with the need for independence, the need 

for communication, and the need for competence. 

Finally, there is a negative and significant correlation 

between the feeling of ineffectiveness in school and 

the need for independence, need for communication, 

and need for competence. 
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 مقاله پژوهشی
 

 مدرسه در فرسودگی سیاهه روایی و پایایی بررسی
 

 4زهره هاشمیو      3یبهمن زرد ،       2 فردسولماز ارشادی ،   *1 ساناز عینی 

 

 .شناسی ، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایراناستادیار گروه روان .1

 .ایران اردبیل، اردبیل، پزشکی علوم دانشگاه جراحی، و داخلی پرستاری ارشد کارشناس .2

 .کارشناس ارشد روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران. 3

 .ایران مراغه، مراغه، دانشگاه انسانی، علوم دانشکده روانشناسی، گروه دانشیار .4
 

 

مقدمه
ط با کار در نظر گرفته اگر چه فرسودگی به طور کلی با اختالل مرتب

، ممکن است در بافت (2001، 1)ماسالخ، شافلی و لیترشده است 

آموز ای است که در آن دانشمدرسه نیز مفید باشد. مدرسه مجموعه

کنند و به منظور آموزان به کالس درس توجه میکند؛ دانشکار می

کنند گذراندن امتحان و ارتقای درجه کالسی آن را تفویض می

. از این رو، مفهوم (2002، 2فلی، مارتینز، پینتو، ساالنوا و بکر)شا

)کیورو، آنوال، تواند در بافت مدرسه نیز به کار رود می 3فرسودگی

نریمانی، عالی ساری نصیرلو  ؛2008، 4آرو-نورمی، لسکینن و سالمال

. فرسودگی در بافت شغلی به عنوان سندرم (1393زاده، و موسی

ای کاهش یافته فرسودگی هیجانی، مسخ شخصیت و کارآمدی حرفه

(. فرسودگی به احساس 2001شود )ماسالخ و همکاران، تعریف می

کاری اشاره دارد. فشار، مخصوصا خستگی مزمن ناشی از بار سنگین

ه شغل اشاره دارد؛ های دور برد یا بی تفاوتی نسبت ببدبینی به نگرش

به طور کلی، از دست دادن عالقه به شغل و شغل را معنادار ندانستن 

فقدان  (.1397)نریمانی، عینی و تقوی، به این حالت اشاره دارد 

ای به احساس تقلیل یافته از شایستگی و همچنین کارآمدی حرفه

نجام هر دو در شغل و سازمان اشاره آمیز کمتر و اپیشرفت موفقیت

مدرسه یک بافت رشدی مهمی . (2002)شافلی و همکاران، دارد 

عینی، نریمانی و بشرپور،  ؛2004، 5)اکلکند برای نوجوانان فراهم می

نوجوانان از  اند که ادراک و تجربهتحقیقات پیشین نشان داده .(1398

 مدرسه با پیامدهای سازگاری ارتباط دارد.
 

1. Maslach, Schaufeli & Leiter 
2. Schaufeli, Martinez, Pinto, Salanova & Bakker 

3. burnout 
4. Kiuru, Aunola, Nurmi, Leskinen & Salmela-Aro 

5. Eccles
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 چکیده
 

 .هدف پژوهش حاضر، بررسی پایایی و روایی مقیاس فرسودگی در مدرسه بود  :هدف
 

آموزان دوره اول مقطع متوسطه . جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشروش پژوهش حاضر از توصیفی و از نوع همبستگی بود :هاروش

ای انتخاب ای چند مرحلهپسر( بود که به روش خوشه 170دختر و  180آموز )نفر دانش 350شهر اردبیل تشکیل دادند. نمونۀ مورد بررسی 

شناختی در ( و مقیاس نیازهای بنیادین روان2009آرو و همکاران، _شدند. ابزارهای پژوهش، سیاهه فرسودگی در مدرسه )سالمال

( بود. جهت بررسی پایایی مقیاس از روش ضریب همسانی درونی و روایی مقیاس از روش ضریب 2014آموزان )تیان و همکاران، دانش

 .انجام شد LISREL 8/8و   SPSS 25ها با استفاده از نرم افزار همبستگی پیرسون و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. تحلیل داده
 

نتایج حاصل از ضریب همسانی درونی نشان داد که این مقیاس از پایایی مناسبی برخوردار است )فرسودگی در تکالیف مدرسه  ها:یافته

یل (. همچنین، نتایج حاصل از تحل84/0و کل مقیاس  77/0، حس ناکارآمدی در مدرسه 89/0، بدبینی نسبت به اهمیت و معنی مدرسه 88/0

 .( بودRMSEA=049/0و  CFI ،94/0=RFI ،93/0= NNF=96/0عاملی تأییدی بیانگر روایی مناسب مقیاس است )
 

 .آموزان در مدرسه استتوان گفت که این مقیاس ابزار مناسبی جهت سنجش میزان فرسودگی دانشبنابراین، می  :گیرینتیجه
 

2. شماره 11. دوره 1401 تابستان  فصلنامه پژوهشی 
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سازی و سازی و برونعالقه نداشتن به مدرسه با مشکالت درون

، 1)کاسن، جانسون و کوهنکاهش کیفیت زندگی ارتباط دارد 

. اگرچه بسیاری از مفاهیم مانند پیشرفت تحصیلی و انگیزش (1990

کم، عزت نفس ضعیف، استرس مدرسه و خستگی و مشکالت 

رادلف،  ؛2007، 2)بیرن، داونپورت و مازانوسازی سازی و بروندرون

، 4ونتزل، بری و کالدول ؛0012، 3المبرت، کالرک و کورالکوسکی

اند، مطالعات برای توصیف ناسازگاری در مدرسه استفاده شده (2004

اندکی در خصوص فرسودگی و استرس مرتبط با مدرسه اجرا شده 

( اخیرا استرس مربوط به 2007است. برای مثال، بیرن و همکاران )

ه عنوان ب 5اند و قبالً مفهوم فرسودگی در مدرسهمدرسه را شرح داده

 ؛2008)کیورو و همکاران، مفهوم جدید شرح داده شده است 

. براساس نظریه (2008، 6آرو، کیورو، پیتیکاینن و جوکال-سالمال

، فرسودگی مرتبط با (2002)شافلی و همکاران، فرسودگی شغلی 

مدرسه به عنوان احساس فشار، مخصوصاً خستگی مزمن ناشی از بار 

شود. فرسودگی در مدرسه با می سنگین تکالیف کالسی تعریف

ور شدن، مشکل خواب به دلیل نگرانی و نشخوار فکری، غوطه

مک  ؛1993، 7)بگلیاسترس، خستگی و اضطراب مرتبط است 

. به همین ترتیب، بدبینی و (2007بیرن و همکاران،  ؛2000، 8نامارا

عاطفگی دادن عالقه، بی عملکرد کاهش یافته، تحت عنوان از دست

متز و -)اسپرویجتشود گیری میو احساس محرومیت اندازه

های استرس، خستگی و نشانه . هر چند که(1997، 9اسپرویجت

اضطراب و افسردگی به بافت خاصی اشاره ندارند، فرسودگی در 

گیری مبتنی بر بافت خاص است که در آن فرسودگی مدرسه اندازه

 .(2007)بیرن و همکاران، شود گیری میسه اندازهدقیقا در بافت مدر

گذر از مدرسه گسترده به مدارس باالیی دبیرستان کلید تغییرات 

های آموزشی آموزشی در طول نوجوانی در بسیاری از سیستم

های آموزشی کیفیت و نوع کشورهای اروپایی است. پیگیری

ند مشخص کآموز دریافت میهای یادگیری را که هر دانشموقعیت

کند. همچنین مواجهه با همساالن مختلف و در نهایت پایه تحصیلی می

. در (1995، 10)فولیگنی، اکلس و باربرکند مطمئن را مشخص می

آموزان بیشتر کند دانشمدارس فراگیر که به مدارس مجاور اشاره می

گذرانند. در معلمان می ای از همساالن ووقت مدرسه را با مجموعه

آموزان بیشتر در کالس حالی که در مدارس دبیرستانی و شغلی دانش

هستند. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی روایی و پایایی مقیاس 

 .فرسودگی در مدرسه انجام شد
 

 روش پژوهش

  .روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی و همبستگی بود

جامعه آماری این  گیری:نهجامعه آماری، نمونه و روش نمو

آموزان دوره اول مقطع متوسطه شهر اردبیل پژوهش را کلیه دانش

نفر  350دهد. نمونه آماری این پژوهش متشکل از تشکیل می

اردبیل  است. روش  2پسر( از منطقه  170پسر و  180آموز )دانش

جهت بررسی روایی صوری، ای بود. ای چند مرحلهگیری خوشهنمونه

دا فرم انگلیسی توسط محققین ترجمه شد، سپس به منظور بررسی ابت

ارتباط مفهومی سؤاالت با موضوع پرسشنامه و توانایی هر سوال در 

گیری موضوع، همچنین مفهوم بودن شکل ظاهری سؤاالت، اندازه

شناسی و نفر از اساتید روان 1این پرسشنامه به همراه نسخه اصلی  به 

داده شد تا پرسشنامه را در محورهای مذکور  استاد زبان انگلیسی 1

مورد بررسی قرار دهند. بدین ترتیب، همسانی ترجمه فارسی با متن 

انگلیسی و روایی صوری پرسشنامه با انجام برخی اصالحات از طرف 

اساتید ارزیاب مورد تأیید قرار گرفت. جهت اجرای پرسشنامه به اداره 

د و بعد از کسب مجوزهای کل آموزش و پرورش اردبیل مراجعه ش

الزم به مدارس منتخب مراجعه شده و اهداف پژوهش برای 

آموزان شرح داده شد. بعد از جلب رضایت، شرکت کنندگان دانش

-جمع جهت استفاده مورد ابزارهایاقدام به تکمیل پرسشنامه کردند. 

 : از بودند عبارت اطالعات آوری

دگی در مدرسه سیاهه فرسو :11سیاهه فرسودگی در مدرسه

( تدوین، طراحی و اعتباریابی شده 2005آرو و ناتانن )-توسط سالمال

سوال و  سه خرده مقیاس خستگی از  9است. این مقیاس دارای 

( ، بدبینی نسبت به معنی و 9و  7، 4، 1تکالیف مدرسه )سؤاالت 

(  و حس ناکارآمدری در مدرسه 6و  5، 2اهمیت مدرسه ) سؤاالت 

گذاری این پرسشنامه به صورت ( است. شیوه نمره8و  3)سؤاالت 

کامال موافقم(.  6کامال مخالفم   1ای است )درجه 6طیف لیکرتی 

( نشان داد که این مقیاس 2006آرو و همکاران)-نتایج پژوهش سالمال

، RMSEA ،98/0=CFI=05/0از برازش مناسبی برخوردار است )

97/0=TLI.) 

آموزان در ناختی دانشمقیاس نیازهای بنیادین روان ش

( 2014سوالی توسط تیان، هان و هوبنر ) 15این مقیاس مدرسه: 

  لیکرتی 6طراحی و اعتباریابی شده است. این مقیاس در یک اندازه 
 

1. Kasen, Johnson & Cohen 
2. Byrne, Davenport & Mazanov 

3. Rudolph, Lambert, Clark & Kurlakowsky 

4. Wentzel, Barry & Caldwell 
5. school burnout 

6. Salmela-Aro, Kiuru, Pietikäinen & Jokela 

7. Bagley 
8. McNamara 

9. Spruijt-Metz & Spruijt 

10. Fuligni, Eccles & Barber 
11. Burnout in school of inventory 
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)کامال موافقم( نمره گذاری می شود که  6)کامال مخالفم( تا  1از 

 1خرده مقیاس است که عبارتند از نیاز به استقالل )سؤاالت  3شامل 

سؤاالت ( و نیاز به شایستگی )10تا  6(، نیاز به ارتباط )سؤاالت 5تا 

( ضریب آلفای 2014(. در پژوهش تیان و همکاران )15تا  11

، 80/0، عامل نیاز به ارتباط 85/0کرونباخ برای عامل نیاز به استقالل 

گزارش شده  83/0و برای کل مقیاس  77/0عامل نیاز به شایستگی 

 است.

 روش اجرا

برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همسانی درونی، ضریب 

مایی، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل عاملی تاییدی استفاده بازآز

 LISREL  8/8و  SPSS 25شد. کلیه تحلیل ها با استفاده از نرم افزار 

 .انجام شد

 

 هایافته

نفر دختر  170نفر پسر و  180آموز بود که دانش 350نمونۀ پژوهش 

نفر  120 نفر پایه هشتم و 150آموزان پایه هفتم، نفر از دانش 80بود. 

 پایه نهم بود.

سیاهه فرسودگی در مدرسه از روش همسانی  1به منظور وارسی پایایی 

درونی استفاده شده است. همسانی درونی کل پرسشنامه و خرده 

های آن از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بر آورد مقیاس

در نوسان  1تا  0(.  دامنه ضریب آلفای کرونباخ از 2گردید )جدول 

معموال به مثابه مالک قابل قبول در نظر گرفته  70/0ست که ضریب ا

شود. با توجه به این که ضریب آلفای کرونباخ برای سیاهه می

بیشتر است، لذا  70/0های آن از فرسودگی در مدرسه و کلیه مؤلفه

همسانی درونی کل پرسشنامه و خرده مقیاس های آن مورد تأیید قرار 

 .گرفت
 

 های آننگین، انحراف معیار، کشیدگی، چولگی و ضریب آلفای کرونباخ سیاهه فرسودگی در مدرسه و مؤلفه. میا1جدول 
 

 بازآزمایی آلفای کرونباخ چولگی کشیدگی M SD متغیرها

 75/0 88/0 104/0 643/0 52/11 32/21 خستگی از تکالیف مدرسه

 64/0 89/0 03/1 532/0 32/8 32/12 بدبینی نسبت به معنی و اهمیت مدرسه

 81/0 77/0 12/1 753/0 64/6 54/8 حس ناکارآمدری در مدرسه

 82/0 84/0 43/0 354/0 58/9 45/37 کل مقیاس
 

سازه از تحلیل عاملی  تأییدی مرتبه اول و  2به منظور بررسی روایی

دوم و همچنین محاسبه ضریب همبستگی پرسشنامه با خرده 

  های آن استفاده شد.مقیاس
 

 

1. Reliability 

2. Validity
 

 های آن. ماتریس ضریب همبستگی فرسودگی در مدرسه و مؤلفه2جدول 
 

 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیرها

        1 خستگی از تکالیف مدرسه -1

       1 67/0** بدبینی نسبت به معنی و اهمیت مدرسه -2

      1 49/0** 57/0** حس ناکارآمدری در مدرسه -3

     1 **76/0 **72/0 69/0** فرسودگی در مدرسه سیاهه -4

    1 **-35/0 **-30/0 **-31/0 **-27/0 نیاز به استقالل -5

   1 **65/0 **-40/0 **-29/0 **-25/0 **-28/0 نیاز به ارتباط -6

  1 **64/0 **70/0 **-48/0 **-44/0 **-20/0 **-42/0 نیاز به شایستگی -7

ین روان شناختی مقیاس نیازهای بنیاد -8

 نوجوانان در مدرسه

47/0-** 51/0-** 47/0-** 58/0-** 85/0** 80/0** 78/0** 1 

 

شود بین نمره کل سیاهه مشاهده می 2گونه که در جدول همان

فرسودگی در مدرسه با ابعاد آن همبستگی باالیی وجود دارد. 

ی از روای SBIمعناداری روابط موجود بیانگر برخورداری مقیاس 

سازه مطلوب است. همچنین نمره کل مقیاس نیازهای بنیادین 

آموزان در مدرسه با خستگی از تکالیف مدرسه شناختی دانشروان

(47/0-=r( بدبینی نسبت به معنی و اهمیت مدرسه ،)51/0-=r حس ،)

( و نمره کل سیاهه فرسودگی در r=-47/0ناکارآمدی در مدرسه )

و معنادار وجود دارد. همچنین  ( همبستگی منفیr=-58/0مدرسه )

(، r=-27/0مؤلفه خستگی از تکالیف مدرسه با مؤلفه نیاز به استقالل )

 ( همبستگی r=-42/0( و نیاز به شایستگی )r=-28/0نیاز به ارتباط )
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منفی و معناداری وجود دارد. مؤلفه بدبینی نسبت به اهمیت و معنی 

( r=-25/0(، نیاز به ارتباط )r=-31/0مدرسه با مؤلفه نیاز به استقالل )

( همبستگی منفی و معنادار وجود دارد. r=-20/0و نیاز به شایستگی )

ارآمدی در مدرسه با مؤلفه نیاز به استقالل در نهایت مؤلفه حس ناک

(30/0-=r( نیاز به ارتباط ،)29/0-=r( و نیاز به شایستگی )44/0-=r )

 همبستگی منفی و معناداری وجود دارد.

در ادامه به منظور بررسی روایی سازه، از روش تحلیل عاملی تأییدی 

  .مرتبه اول استفاده شد
 

 
 SBI)عاملی مرتبه اول سیاهه فرسودگی در مدرسه ) . مدل استاندارد تحلیل1شکل 

 

 (SBI. مقادیر شاخص های برازش الگوی تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول سیاهه فرسودگی در مدرسه )3جدول 
 

2X df/
2X CFI RFI NNFI RMSEA 

71/172 21/2 96/0 94/0 95/0 049/0 
 

شود؛ مدل مرتبه اول سیاهه مشاهده می  3که در جدول  همان گونه

فرسودگی در مدرسه از برازش مناسبی برخوردار بوده و در نتیجه 

 روایی سازه مطلوبی دارد.

تر، از روش تحلیل یابی به ساختار عاملی دقیقدر ادامه به منظور دست

عاملی مرتبه دوم استفاده شد. هدف این شیوه، رسیدن به یک روش 

ها فرض بر این است که هاست. در این گونه مدلعنادارتر از دادهم

خود متغیرهای مکنون در واریانس مشترک، ناشی از یک یا چند 

عامل مرتبه باالتر است. این روش برای مطالعه مناسب بودن ساختار 

های ادعایی سازنده یا عاملی پرسشنامه و تأیید وجود مؤلفه

 شودمیهای مربوطه استفاده پژوهش

 
 (SBI. مدل استاندارد تحلیل عاملی مرتبه دوم سیاهه فرسودگی در مدرسه )2شکل 
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 (SBIبرازش الگوی تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم سیاهه فرسودگی در مدرسه ) . مقادیر شاخص های4جدول 
 

2X df/
2X CFI RFI NNFI RMSEA 

71/172 21/2 96/0 94/0 95/0 049/0 

شود؛ مدل عاملی مرتبه دوم مشاهده می  4گونه که در جدول همان

ه همانند مدل مرتبه اول از برازش مناسبی سیاهه فرسودگی در مدرس

 در نتیجه روایی سازه مطلوبی دارد.برخوردار بوده و 

 

 گیریبحث و نتیجه

این پژوهش سعی در بررسی پایایی و روایی مقیاس فرسودگی در 

مدرسه داشت. براساس نتایج بین نمره کل سیاهه فرسودگی در مدرسه 

(. معناداری روابط p<05/0مد)با ابعاد آن همبستگی باالیی به دست آ

است. از روایی سازه مطلوب  SBIموجود بیانگر برخورداری مقیاس 

آموزان همچنین نمره کل مقیاس نیازهای بنیادین روان شناختی دانش

در مدرسه با خستگی از تکالیف مدرسه ، بدبینی نسبت به معنی و 

اهمیت مدرسه ، حس ناکارآمدی در مدرسه و نمره کل سیاهه 

فرسودگی در مدرسه  همبستگی منفی و معنادار وجود دارد. همچنین 

مدرسه با مؤلفه نیاز به استقالل ، نیاز به  مؤلفه خستگی از تکالیف

ارتباط و نیاز به شایستگی همبستگی منفی و معناداری وجود دارد. 

مؤلفه بدبینی نسبت به اهمیت و معنی مدرسه با مؤلفه نیاز به استقالل، 

نیاز به ارتباط  و نیاز به شایستگی  همبستگی منفی و معنادار وجود 

اکارآمدی در مدرسه با مؤلفه نیاز به دارد. در نهایت مؤلفه حس ن

استقالل، نیاز به ارتباط و نیاز به شایستگی  همبستگی منفی و معناداری 

 وجود دارد.

های پژوهش آمده است از روش طور که در بخش یافتههمچنین همان

های تحلیل عاملی تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول استفاده شد. در مدل

ات هر مورد مطالعه در یک متغیر، در واقع تأییدی مرتبه اول، نمر

تر است که منعکس کننده وضعیت آن مورد در یک عامل زیربنایی

گیری مستقیم آن وجود ندارد. اما به دلیل پنهان بودنش امکان اندازه

این عامل زیربنایی و پنهان خود از ابعاد عامل پنهان دیگری محسوب 

تغیر یا متغیرهای پنهان وجود شود و در واقع تنها یک الیه از منمی

دارد. در یک مدل عاملی مرتبه اول، سه نوع متغیر وجود دارد. این 

متغیرها شامل متغیر پنهان بیرونی، متغیر مشاهده شده بیرونی و متغیر 

های عاملی مرتبه اول سه نوع پارامتر آزاد وجود خطا هستند. در مدل

ت. این پارامترها شامل هاسدارد که محقق اغلب مایل به برآورد آن

ها یا متغیرهای های عاملها و کوواریانسپارامتر فی )یعنی واریانس

پنهان بیرونی(، پارامتر المبدا )کوواریانس یا ضریب همبستگی بین هر 

ها و متغیر آشکار با متغیر پنهان( و پارامتر تتا دلتا )واریانس

-آشکار و اندازه های متغیرهای خطای مرتبط با متغیرهایکوواریانس

های (.  برای برآورد مدل از شاخص1392گیری( هستند)قاسمی، 

مجذور خی دو )
2X شاخص نسبت مجذور خی دو به درجه ،)

(، شاخص برازش CFIای )(، شاخص برازش مقایسهdf/2Xآزادی )

(، خطای NNFI(، شاخص نیکویی برازش هنجار نشده )RFIنسبی )

 ( استفاده شد.RMSEAریشه مجذور میانگین تقریب )

نتایج نشان داد  مدل مرتبه اول سیاهه فرسودگی در مدرسه از برازش 

مناسبی برخوردار بوده و در نتیجه روایی سازه مطلوبی دارد، همچنین 

نتایج مدل عاملی مرتبه دوم سیاهه فرسودگی در مدرسه همانند مدل 

ازش مناسبی برخوردار بوده و در نتیجه روایی سازه مرتبه اول از بر

 مطلوبی دارد.

ها در بررسی مقیاس در بررسی نتایج این مدل با سایر پژوهش

توان گفت این نتیجه همسو با سایر مطالعات فرسودگی تحصیلی می

توان به در بررسی مقیاس فرسودگی تحصیلی است از جمله می

 (،2016مای و همکاران) (،2016کادیم و همکاران)های پژوهش

 اشاره کرد.  (2000و مسلش و همکاران) (2002شوفلی و همکاران)

شود بنابراین، با توجه به این مسأله که فرسودگی و خستگی موجب می

آموزان خود را از نظر هیجانی و شناختی از تحلیل دور کنند تا دانش

ها کاهش یابد. از طرفی، گیری آنشود که سطح یادباعث می

زدایی و بدبینی در این میان تالشی است برای ایجاد فاصله شخصیت

بین خود، فضای مدرسه و آینده تحصیلی از طریق غفلت فعال از 

های اهمیت و معنای آن و عدم اشتیاق به سروکار داشتن با فعالیت

فرسودگی  تواند تابعی ازدرسی. در چنین شرایطی افت عملکرد می

توان نتیجه گرفت مقیاس فرسودگی در باشد. بنابراین، می

 آموزان ابزار قابل تأیید است. دانش

این پژوهش محدودیت هایی داشت از جمله اینکه نمونه پژوهش از 

کرد، آموزان مناطق مختلف آموزشی تبعیت نمینسبت جمعیتی دانش

فتن عوامل تأثیرگذار شود مطالعات  بعدی با در نظر گرلذا پیشنهاد می

آموزان به ویژه امکانات و های بین فردی فرسودگی دانشدر تفاوت

تر برای بازآزمایی انتخاب ای معرفهای محیطی نمونهمحدودیت

 . کنند
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 اخالقی مالحظات
 

 پژوهش اخالق اصول از پیروی
 

اصووول اخالقی تماماً در این پژوهش رعایت شووده اسووت. شوورکت 

کنندگان اجازه داشوووتند هر زمان که مایل بودند از پژوهش خار  

شوند. همچنین همه شرکت کنندگان در جریان روند پژوهش بودند. 

 .ها محرمانه نگه داشته شداطالعات آن
 

 مالی حامی
 

های تأمین مالی در گونه کمک مالی از سازماناین پژوهش هیچ

 .های عمومی، تجاری یا غیر انتفاعی دریافت نکرده استبخش
 

 نویسندگان مشارکت
 

های پژوهش تمام نویسندگان در طراحی، اجرا و نگارش همه بخش

 .حاضر مشارکت داشتند
 

 منافع تعارض
 

 .بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد
 

 منابع
 مریم. فتحی، و مریم پلنگی، جواد؛ مصرآبادی، رحیم؛ بدری گرگری،

 با  تحصیلی یگ نامه فرسود پرسش عاملی ساختار (. 1391)

 . متوسطه آموزاندانش در تحلیل عامل تاییدی از استفاد

 .179-163(7)3، اندازه گیری تربیتی نامهلفص

. (1390) .بی ویلمار شوفلی، و محمدرضا عابدی، زینب؛ رستمی،

 دانشجویان در تحصیلی مسلش گی فرسود مقیاس هنجاریابی

 .38-21(، 1)13،آموزشی نوین رویکردهای ن.اصفها دانشگاه

 پیشرفت بینیپیش (.1398عینی، ساناز؛ نریمانی، محمد و بشرپور، سجاد. )

 راهبرخود یادگیری و تحصیلی سرزندگی براساس تحصیلی

(، 12)7دختر. راهبردهای شناختی در یادگیری،  آموزاندانش

33-45 . 
[Doi:10.22084/j.psychogy.2018.13800.1603] 

 (.1393ل. )زاده، توکنریمانی، محمد؛ عالی ساری نصیرلو، کریم و موسی

 تکانه کنترل و برهیجان متمرکز آموزش اثربخشی ی مقایسه

 آموزاندانش منفی و مثبت عواطف و تحصیلی برفرسودگی

(، 3)3، های یادگیریمجله ناتوانییادگیری.  ناتوانی به مبتال

79-99.                                     [Doi: jld-3-3-93-3-6] 

 فرسودگی (. تبیین1397). رامین ساناز و تقوی، عینی، محمد؛ نریمانی،

. انسجام حس و دلسوزیخود اساس بر آموزاندانش تحصیلی

 . 47-36، (1) 5 ،کودک روان سالمت فصلنامه
http://childmentalhealth.ir/article- ۲۹۶-۱ -fa.html 
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