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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the relationship between 
teachers’attitudes toward change and job burnout in the Covid-19 
pandemic with the mediating role of virtual education ac ceptance. 
The research method was descriptive-correlation and in particular 
modeling of structural equations. From the statistical population of 
teachers in Khuzestan and Ilam provinces in the academic year 2021-
2022, 353 people were selected by cluster random sampling. The 
research instruments were the Dunham et al, standard questionnaire 
of attitude towards change, 1989; Hosseini et al.e admission e-
learning questionnaire, 2014; Maslach & Jackson job burnout 
questionnaire, 1997. The results showed a significant direct 
relationship between teachers’attitudes toward change and virtual 
education acceptance(p<0.01), a direct relationship between virtual 
education acceptance and burnout was significant(p<0.01), but the 
direct relationship between attitudes toward change and burnout was 
not statistically significant (P >0.05). There was a significant indirect 
relationship between attitudes toward change and burnout through e-
learning(p<0.01). Therefore, it can be said that a positive attitude 
towards change, by affecting the acceptance rate of e-learning in 
teachers, indirectly predicts burnout in the period of the covid-19 
pandemic. 
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 رد شغلی فرسودگی و تغییر به نسبت معلمان نگرش رابطه
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 چکیده

-کووید راندو در معلمان شغلی فرسودگی و تغییر به نسبت نگرش بین رابطه بررسی پژوهش هدف
 طوربه و همبستگی -توصیفی، پژوهش روش. بود مجازی آموزش پذیرش ایواسطه نقش با 19

 سال در ایالم و خوزستان استان دو معلمان آماری جامعه از. بود ساختاری معادالت یابیمدل خاص
 .ندشد انتخاب ایچندمرحله ایخوشه تصادفی گیرینمونه روش به نفر 353، 1401-1400 تحصیلی

 ؛(Dunham et al, 1989) تغییر به نسبت نگرش استاندارد پرسشنامه از بودند عبارت پژوهش ابزار
 شغلی فرسودگی پرسشنامه ؛1393، همکاران و حسینی الکترونیک آموزش پذیرش پرسشنامه

(Maslach & Jackson, 1997) .شدند وتحلیلتجزیه ساختاری معادالت یابی مدل روش به هاداده 
 مجازی وزشآم پذیرش با تغییر به نسبت نگرش بین مستقیم رابطه داریمعنی از حاکی هایافته و

 بود دارمعنی شغلی فرسودگی و مجازی آموزش پذیرش بین مستقیم رابطه، (P<01/0) بود
(01/0>P) ،دارمعنی آماری ازنظر شغلی فرسودگی و تغییر به نسبت نگرش بین مستقیم رابطه اما 

 جازیم آموزش پذیرش طریق از شغلی فرسودگی و تغییر به نسبت نگرش بین ؛(P>05/0) نبود
، ییرتغ به نسبت مثبت نگرش گفت توانمی لذا(. P<01/0) داشت وجود داریمعنی میرمستقیغ رابطه

 در را یشغل فرسودگی غیرمستقیم صورتبه معلمان در مجازی آموزش پذیرش میزان بر تأثیر با
 .کندمی بینیپیش 19-کووید یگیرهمه دوره

 :های کلیدیواژه
 تغییر به نسبت نگرش، معلم، 19-کووید، شغلی فرسودگی، مجازی آموزش پذیرش

 
 است شده انجام مستقل یپژوهش صورتبه حاضر مقاله.
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 مقدمه

 یلیاز تعط یناش 2و بر خط 1به شیوه مجازی انتقال آموزش
منجر ، 3(19-کووید) ی کرونا ویروسریگمدارس در طول همه

 مهی. نشده استآموزان معلمان و دانش منظراز هایی به چالش
کشور بود که  172مدارس در  یلیشاهد تعط 2020اول سال 

 ریتأث و دانشجو آموزدانش اردیلیم 1.5 باًیبر آموزش تقر
 کیبه  یفور ازینگیری این همه (.UNESCO, 2020گذاشت )

ب شد؛ و تربیت را سب تعلیمدر  ینشده جهان یزیربرنامه رییتغ
 منظوربه، در سراسر جهان حضوری شدن مدارس لیبا تعط

 سرعتبه معلمان، انآموزدانشمعلمان و محافظت از سالمت 
با توجه  .(Sokal et al., 2020) پرداختند 4به آموزش از راه دور

 ،آموزش مجازی، آوری تعامالت مبتنی بر وببه توسعه فن
محیط کالس درس سنتی الزم  یگزینیتمام آنچه را که برای جا

زمان و مکان ، دارد و دامنه یادگیری را فراتر از مرزها، است
 (.Baber, 2021) دهدگسترش می

 کارکنان عنوانبهمعلمان  تیبارها بر اهم یمحققان آموزش
 & Kin) اندکرده دیتأک یآموزش تحوالتخط مقدم در 

Kareem, 2016.) ن با الزامات معلماگیری پس از شروع همه
 ی جدیدهاطیو مح یانتظارات شغل، آموزش یبرا یدیجد

 از معلمان انتظار وپرورشآموزشنظام کالس مواجه بودند. 
 دیجد یآموزش یهاو پلتفرم یآموزش مجاز ی سریعریادگی

 یمنبع برا نیمعلمان را به اول را داشته و این اتفاق همچنین
 کرد لیتبد یآموزش یاستفاده از فناور جهت یادگیری نیوالد

(Pressley, 2021)از استرس است  یحالت 5یشغل ی. فرسودگ
و  دهدیقرار م ریتحت تأث شناختیروانبه لحاظ که افراد را 

 ریو سا کار ازنظر یزگیانگیب، یوخوخلق، در نگرش یراتییتغ
 هایمسئولیت نیا .(Sokal et al., 2020) کندیم جادیموارد ا

 یشغل یبر فرسودگ هم 19-کوویدشیوع ز قبل ا ید که حتیجد
به حجم کار ، (Ferguson et al., 2012) داشت ریمعلمان تأث

این دوران که معلمان در  ییهابا چالش. لذا افزوده شدمعلمان 
 یهاچگونه چالش نکهیا بررسی و تبیین، با آن مواجه هستند

ذارد بگ ریمعلمان تأثشغلی  یممکن است بر فرسودگ دیجد
 مهم است. اریبس

                                                                                                                                                                                                                                 
1 Virtual 

2 online 

3 Coronavirus (Covid-19) 

با در نظر گرفتن اهمیت فرسودگی شغلی معلم و تاکید بر 
 و کسب نیآنال مجازی و خوب آموزش تیفیک این نکته که

 به، تعلیم و تربیتدر  یمنابع فن نیدر استفاده از ا تیموفق
مانند نگرش و تعامل  معلمان یاز سو ویژهبه مختلفی عوامل
کل ، از عوامل کیدر هر  یناسازگار بستگی دارد و مناسب

در ، (Baber, 2021) خواهد کرد مختلرا  سیتدر ندیفرآ
یکی  عنوانبه 6پژوهش حاضر نگرش معلمان نسبت به تغییر

. رفتقرار گ موردبررسی، از عوامل اثرگذار بر فرسودگی شغلی
تاب ش عیسر، تغییرات تکنولوژیکه با  شدنیجهانبا توجه به 

 یاصل تیبه اولو یامروزه اصالحات آموزش، گرفته است
 انیرمج عنوانبه. معلمان شده است لیاز کشورها تبد یاریبس

 رییغت یبرا یالهیو وس یمنبع واقع، در مدرسه رییخط مقدم تغ
آموزان هستند افراد به دانش تریننزدیک هاآنمدرسه هستند. 

آگاه هستند.  یریادگی ندیآموزان در فرآدانش یازهایو از ن
ده کر رییتغ شدتبهمعلم  کیالزامات  ریاخ یهادر دهه، درواقع

 عنوانبه(؛ نگرش معلمان Kin & Kareem, 2016) است
د از شواعمال و اجرا می هاآنکسانی که تغییرات نهایتاً توسط 

 وجهبا تاهمیت خاصی برخوردار است و این نگرش به تغییر 
اهمیت بیشتری دارد.  19-انجام آن در دوران کووید سرعتبه
 ازجملهی سازمان رییدر هر تغ یمعضل اصل، اغلب اوقاتر د

وجود  رییتغ رشیپذ ایاست که آ نیا، تغییرات در نظام آموزشی
در هر  شکست لیدل نیاول، ریی. مقاومت در برابر تغریخ ایدارد 
نظام اگرچه (. Mei Kin et al., 2018) است یسازمان رییتغنوع 

ال که دارد مدام در حتعلیم و تربیت به سبب ماهیت پویایی 
 انیمجر عنوانبه، که معلمان یاما تا زمان، تحول و تغییر است

، نندنک یعمل ای نپذیرندرا  راتییتغ، در مدارس راتییتغ این
با  یحت ای یسطح صورتبه های آموزشو تغییر برنامهاصالح 

شکست مواجه خواهد شد. واضح است که نگرش معلمان 
 رشیذپ یبرا هاآنقصد  یامل اصلاز عو یکی ریینسبت به تغ

 ,Fernandez & Rainey) است رییمقاومت در برابر تغ ای

 هایمؤلفهسه بعد شامل  ریی. نگرش نسبت به تغ(2006
و ضرورت  تیمعلمان در مورد اهم یباورها عنوانبه) شناختی

 هاآنود خمدرسه چگونه به نفع  رییتغ نیا ی کهزانیو م، رییتغ
 عنوانبه ریی)تغ عاطفی، (مان خواهد بودو در چارچوب ساز

4 remote teaching 

5 Job burnout 

6 Teachers’ Attitudes Toward Change 
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با  بطاحساسات مرت ویژهبه، رییاحساسات معلمان در مورد تغ
و  (شودیدر نظر گرفته م رییاضطراب در مورد تغ ای تیرضا
 زانیم یعنی، اشاره دارد رییمخالف تغ ایاقدامات موافق ی )رفتار
 ردیگیبرمرا در  (رییمقاومت معلمان در برابر تغ ای تیحما

(Kin & Kareem, 2016). 
 برای سازگاری با آموزش موردنیازبا توجه به اینکه تغییر 

متغیری که در ، استآموزش مجازی ، 19 -کوویددر دوران 
 شده استواسطه در نظر گرفته  عنوانبهپژوهش حاضر 

ی نگرش از سوی معلمان است.  1پذیرش آموزش مجاز
آن  تیدر موفق ینقش مهممجازی  نسبت به آموزش معلمان

معلمان ، 19-کوویددر طول دوره  (.Baber, 2021) دارد
مان ز، یکیزیکالس ف سیبا تدر سهیگزارش دادند که در مقا

 یراحط، نیآنال سیتدر طیعادت کردن به محبرای را  یشتریب
از درک  یآموزان و آگاهتعامل با دانش یبرا ییهاروش

 کنندیم صرف یآموزش یآموزان از محتوادانش تکتک
(Scull et al., 2020 پذیرش آموزش مجازی از سه مؤلفه .)

، از سودمندی درک شده اندعبارتکه  شده استتشکیل 
، سهولت درک شده و موانع درک شده )حسینی و همکاران

1393.) 
در چند پژوهش که در بین اساتید دانشگاه و معلمان 

مان لمدارس متوسطه انجام شده به برسی فرسودگی شغلی مع
 .شده استو عوامل مؤثر بر آن پرداخته ، 19-در دوران کووید 

در پژوهشی به بررسی نگرش معلمان نسبت به تغییر  ازجمله
و  پرداخته شد 19-کوویددر دوران  هاآنو فرسودگی شغلی 

معلم و  یآوربا تاب، ریینسبت به تغنشان دادند نگرش 
(. Sokal et al., 2020) دارد یهمبستگ یشغل یفرسودگ

همچنین در پژوهش دیگری به بررسی عوامل مؤثر بر 
، پرداخته شد 19 -کوویدفرسودگی شغلی معلمان در دوران 

 ایهنیبشیپ، ختیشناتیجمعهای نتایج نشان داد ویژگی
ی معلمان در این دوران بودند شغلی فرسودگ یبرا یتوجهقابل

(Pressley, 2021).  ه ک داده شددر پژوهش دیگری نشان
بر موفقیت آموزش مجازی در  یمؤثرفرسودگی شغلی نقش 

(. در پژوهشی در Ma et al., 2021داشت ) 19-کوویددوران 
سازی پذیرش آموزش الکترونیکی در طول مدلکره جنوبی به 

                                                                                                                                                                                                                                 
1 Virtual Education Acceptance  

2 Structural equation modeling 

 معلمهای ویژگی نشان دادنتایج ، پرداخته شد 19-کووید
ت وری )سهولاو مدل پذیرش فن، شایستگی و تعامل(، )نگرش

عوامل مؤثر بر پذیرش ، (درک شده و سودمندی درک شده
(. در Baber, 2021) آموزش الکترونیک در این دوران بودند

رابطه با بررسی ، (1400ایران نیز صادق زاده و رمضانی )
با نخستین دوره  هاآننگرش معلمان به فناوری و سازگاری 

 تگری کفاینقش واسطهبا  19کووید  دورهآموزش مجازی در 
داد  شانن سالو اضطراب معلم نسبت به کاربرد فناوری در ک

 تأثیر واسطهبه، که نگرش کلی معلمان پیرامون فناوری
و  در کاربرد فناوری هاآنغیرمستقیم بر افزایش حس کفایت 

ا بر سازگاری ب، کاهش اضطراب نسبت به استفاده همچنین
 دارد. تأثیرآموزش مجازی 

 موردبحثاهمیت متغیرهای  ناشی از پژوهشاین  اهمیت
و حتی  وپرورشآموزشمورد انتظاری است که  مندیو سود

سودمندی توانند از آن برخوردار شوند. می آموزش عالی
های شیوع شود که به یکی از جنبهناشی می ازآنجاپژوهش 

یرات تأث، بردتمام دنیا از آن رنج می گیری ویروس کرونا کههمه
 شده است های مختلف کشیدهبخش در وپرورشآموزشآن به 

. لذا پژوهش پردازدمی، و زمان پایان آن نیز نامعلوم است
حاضر با هدف کلی آزمون مدل رابطه علّی نگرش معلمان 

ری پذیرش گنسبت به تغییر و فرسودگی شغلی با نقش واسطه
 انجام شد. 19-کوویدآموزش مجازی در دوره 

 روش

دی و به لحاظ روش به لحاظ هدف کاربرپژوهش حاضر  
جامعه است.  2یابی معادالت ساختاریهمبستگی و از نوع مدل

 خوزستانمعلمان دو استان حاضر شامل کلیه  پژوهشآماری 
مشغول به  1401-1400و ایالم بود که در سال تحصیلی 

های جهت آزمون مدل پیشنهادی و فرضیهخدمت بودند. 
 ای بهعاً نمونهبا در نظر گرفتن تعداد متغیرها جم، پژوهش
با در نظر گرفتن تعداد متغیرها و بر اساس نظر  نفر 400حجم 

 Loehlinمانند ، یابی معادالت ساختاریمتخصصان مدل
 تصادفیگیری با استفاده از روش نمونه، (1395، )هومن
شد که پس از انتخاب  بیترتنیابه 3ایچندمرحله ایخوشه

3. cluster random sampling 
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استان  وپرورشآموزشاز کل نواحی ، کسب مجوز الزم
تصادفی  صورتبهخوزستان و ایالم از هر استان دو شهر 

دهلران و موسیان(؛ سپس از میان ، باوی، انتخاب گردید )اهواز
معلم در  400تصادفی  صورتبهمدارس شهرهای منتخب 

شبکه شاد برگزیده و با توجه به تعطیلی مدارس و به جهت 
از طریق ، ینآنال صورتبه، های بهداشتیرعایت پروتکل

ه ب نامهرضایت فرمها پاسخ دادند. شبکه شاد به پرسشنامه
صورت رضایت برای شرکت  کنندگان داده شد تا درشرکت

ه ک شده بوداین فرم تصریح  در پژوهش آن را پر کنند. در
کنندگان این حق را دارند که در هر مرحله از پژوهش شرکت

و در  مه دهندکامل به همکاری خود خات بر اساس اختیار
کنندگان خصوص محرمانه بودن اطالعات نیز به شرکت

های ناقص و . پس از حذف پرسشنامهداده شداطمینان خاطر 
های پرت تک متغیری و چند و همچنین حذف داده، مخدوش
 لیوتحلهیتجزمورد ، پرسشنامه باقیمانده 353تعداد ، متغیری

در این پژوهش  مورداستفادهگیری . ابزار اندازهقرار گرفت
 عبارت بود از:

 Dunham et) پرسشنامه استاندارد نگرش نسبت به تغییر

al., 1989) برای سنجش نگرش به تغییر سازمانی . این ابزار
تفکیکی و با استفاده از مقیاس  ایگونهبهسؤال  18در قالب 

. این پرسشنامه شامل شده استلیکرت طراحی  یادرجههفت
 شناختیمؤلفه ، (6تا  1های )سؤال عاطفیموارد مؤلفه 

، (18تا  13 هایسؤال) و مؤلفه رفتاری (12تا  7 یهاسؤال)
و  84/0 آنضریب پایایی ، (1390) و خادمی فرازجا .است
ر پایایی این ابزار د. اندگزارش کرده قبولقابلروایی  بیضر

محاسبه شد و  78/0پژوهش حاضر به روش آلفای کرونباخ 
متخصصان مطلوب  ازنظرنیز با استفاده  روایی محتوایی

 .گزارش شد
ای محقق پرسشنامه پذیرش آموزش الکترونیکی. پرسشنامه

تعیین  منظوربهکه ، (1393، )حسینی و همکاران ساخته است
سؤال( و موانع  3) سهولت استفاده، سؤال( 5میزان سودمندی )

در آموزش الکترونیکی به کار برده ، سؤال( 3) درک شده
که با  استگویه و سه مؤلفه  11شود. این مقیاس دارای می

)خیلی کم تا خیلی زیاد( به  ایدرجهپنجیک مقیاس لیکرت 
، است 5تا  1که هر ماده دارای ارزشی بین  صورت نیا

                                                                                                                                                                                                                                 
1. percentile bootstrap 

، (1393) شود. در پژوهش حسینی و همکارانگذاری مینمره
 أییدتروایی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان این حوزه 

. همچنین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ شده است
. در پژوهش حاضر پایایی این آمده استدستبه 70/0باالی 

 منظوربهمحاسبه شد و  82/0ابزار به روش آلفای کرونباخ 
بررسی روایی این پرسشنامه تحلیل عاملی انجام شد و پس از 

( و =71/0AVEروایی همگرا )، ساختار عاملی پرسشنامه تأیید
ها کمتر از برای همه زوج مقایسه HTMTمقدار )روایی واگرا 

 .قرار گرفت تأییدمورد ، (90/0
(. Maslach & Jackson, 1997پرسشنامه فرسودگی شغلی )

 7که در یک طیف لیکرت  گویه است 22دارای این مقیاس 
، سؤال( 9) فرسودگی هیجانیدر سه مؤلفه  (6-0) ایدرجه
 و فقدان موفقیت شخصی سؤال( 5) زداییصیتهای شخپدیده

 ییروا، ندهاز. سپردازدای میدر فعالیت حرفه، سؤال( 8)
 پرسشنامه ییروا نییتع یبرا یی رامحتوا ییو روا یصور

و  دیاسات ازجمله نیمتخصص ازنظرآن  یاستفاده و ط
نی پایایی دروهمچنین  .گرفته استبهره متخصصین در این 

 90/0: خستگی عاطفی اندد را محاسبه کردهبرای هریک از ابعا
. اکبری 71/0و فقدان موفقیت فردی  79/0و مسخ شخصیت 

( نیز این ابزار را در بین معلمان اعتبارسنجی 1390) و همکاران
 های تحلیل عاملی اکتشافی وبا استفاده از روشکردند نتایج 

صحت مدل سه عاملی  دهندهنشان، تحلیل عاملی تأییدی
ا پایایی این ابزار بتحقیق حاضر در  امه اصلی بود.پرسشن

روایی محتوایی به دست آمد و  87/0 کرونباخ آلفای استفاده از
 .متخصصان مطلوب گزارش شد ازنظرنیز با استفاده 

 ها آمار توصیفیبرای تحلیل مقدماتی داده، در این پژوهش
مدل یابی معادالت ساختاری و روش ، و برای ارزیابی مدل

با  1از روش بوت استرپ غیرمستقیمای بررسی روابط بر
 بکار رفت. Amosو  spssافزارهای استفاده از نرم

 هایافته

نفر  163نفر زن و  190، کنندگاننفر از شرکت 353از تعداد 
نفر در  137، (35-25) سنینفر در فاصله  149مرد بودند. 
سال  45بیش از نفر دارای سنین  67( و 45-36)فاصله سنی 

 .بودند
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 .1 جدول

 های توصیفیشاخص

 میانگین متغیر
انحراف 

 معیار
 کمترین

 نمره
 نبیشتری
 نمره

 93 52 16/19 40/76 نگرش نسبت به تغییر
 55 14 31/8 09/39 پذیرش آموزش مجازی

 93 28 72/7 40/79 فرسودگی شغلی

 ،انحراف معیار، های توصیفی )میانگینشاخص 1جدول 
در پژوهش حاضر  کنندهشرکتنمونه ، مره(حداقل و حداکثر ن

نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای  2دهد. جدول را نشان می
شان میانجی و مالک را ن، بینبررسی رابطه بین متغیرهای پیش

 دهد.می

 .2 جدول

 همبستگی بین متغیرهای پژوهش

 متغیر
نگرش نسبت 

 به تغییر
پذیرش 

 آموزش مجازی
فرسودگی 

 شغلی
   1 ربت به تغیینگرش نس 

  1 26/0* پذیرش آموزش مجازی
 1 -38/0* -18/0* فرسودگی شغلی 

  01/0 p ≤ * 
 

که تمام متغیرهای جدول فوق حاکی از آن است مندرجات 
هستند. این امر حکایت  اداریمعن دارای همبستگی، پژوهش

نه پیشی بر اساس، از انتخاب مناسب متغیرها در این پژوهش
لیل د. قبل از تحلعات انجام گرفته در گذشته دارمطا پژوهشی و

، دنخطی بو، بهنجاری چند متغیری یهافرضشیپها ابتدا داده
شدند.  تأییدخطی چندگانه و استقالل خطاها آزمون و هم

یها از آزمونجهت بررسی نرمال بودن داده و  1های کج
شده آورده  3نتایج آن در جدول  ؛ کهاستفاده شد 2کشیدگی

های کجی و کشیدگی متغیرهای . با توجه به اینکه آمارهاست
ها + بودند فرض نرمال بودن داده2و  -2پژوهش همه بین 

 از، چندگانه خطیهم بررسی شود. همچنین جهتمی تأیید
که نتایج آن  استفاده شد 4واریانس تورم عامل و 3تحمل آماره

همه بود. مطابق با این جدول برای  3نیز مطابق با جدول 
و آماره تحمل  10کمتر از ، ها آماره عامل تورم واریانسمتغیر

                                                                                                                                                                                                                                 
1. skewness 

2. kurtosis 

3. tolerance 

خطی چندگانه رعایت بود لذا مفروضه عدم هم 10/0بیشتر از 
. همچنین برای آزمون مفروضه استقالل خطاها از شده بود

آمده در  به دستاستفاده شد. مقدار  5آزمون دوربین واتسون
قرار  5/2-5/1ر طیف بود و چون د 08/2این پژوهش برابر با 

 دارد که بیانگر رعایت این مفروضه است.

 .3 جدول

 بینمتغیرهای پیش یخط همها و آزمون نرمال بودن داده
آمارة  کشیدگی کجی متغیر

 تحمل

عامل تورم 
 واریانس

 09/1 91/0 -57/0 -14/0 نگرش نسبت به تغییر 
 10/1 90/0 -56/0 -19/0 پذیرش آموزش مجازی

 --- --- -56/0 10/0 غلیفرسودگی ش 

توان ضرایب مسیر و ها میبا توجه به رعایت مفروضه
 ار پیشنهادی بر اساس معیارهای برازندگی مدلبرازندگی 

مسیرها و ضرایب استاندارد ، کرد. الگوی ساختاریارزیابی 
 .است 4 مطابق جدول هاآن

 .4 جدول

 ضرایب مسیر استاندارد مربوط به اثرهای مستقیم
 مدل نهایی پیشنهادیمدل 
 β P β P مسیر

یرش پذ ←نگرش نسبت به تغییر 
 آموزش مجازی

26/0 001/0 27/0 001/0 

 ←نگرش نسبت به تغییر 
 فرسودگی شغلی

08/0- 18/0 - - 

 ←پذیرش آموزش مجازی 
 فرسودگی شغلی

39/0- 001/0 41/0- 001/0 

ر تناظمسطح معناداری بر اساس ضرایب پارامتر استاندارد و 
ه نگرش نسبت به تغییر ب مستقیم مسیر 4 جدولارائه شده در 

 باشند و ازمیندار معنیفرسودگی شغلی در مدل پیشنهادی 
شود. پس از اصالح مدل بین نگرش نسبت به مدل حذف می

جود دار وتغییر با پذیرش آموزش مجازی رابطه مستقیم معنی
ذیرش (. رابطه مستقیم بین پβ =27/0و ≥ p 01/0دارد )

 01/0) دار استآموزش مجازی و فرسودگی شغلی نیز معنی

4. Variance Inflation Factor (VIF) 

5. Durbin-Watson 
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p ≤ 41/0و-=β.) براساس  نهاییبرازش الگوی . 5 جدول
 دهد.نشان میرا های برازندگی شاخص

 .5جدول 

 آزمون شده نهایی یالگو برازش
𝛘𝟐 df 𝛘𝟐 برازندگی شاخص

𝐝𝐟
 

IFI TLI CFI NFI GFI RMSEA PCLOSE 

 45/0 05/0 98/0 97/0 98/0 98/0 98/0 89/1 13 68/24 ینهای مدل

مدل نهایی در ، 5 آمده در جدول به دستمطابق با مقادیر 
های برازندگی دارای برازش مطلوبی بود. نمودار تمام شاخص

ضرایب استاندارد مسیرها را در الگو نهایی آزمون شده نشان  1
دهد.می

 .1نمودار 

 مدل نهایی

 
مستقیم و نقش بررسی مسیر غیر برایوهش در این پژ

 استراپبوتآزمون از ، ای پذیرش آموزش مجازیواسطه
 .دهدنتایج این آزمون را نشان می .4. جدول شده استاستفاده 

ون حضور بین به مالک بدبه این منظور ابتدا اثر کلی متغیر پیش
 واسطه تعیین شد.
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 .6جدول 

 گریواسطهآزمون 
 نتیجه اثر کلی اثر غیرمستقیم قیماثر مست مسیر

 واسطه کامل -18/0* -11/0* -08/0 نگرش نسبت به تغییر به فرسودگی شغلی از طریق پذیرش آموزش مجازی
   01/0 p ≤* 

ه ک داده شدنشان ، . در مسیر غیرمستقیم6 مطابق با جدول
رابطه نگرش ، با حضور متغیر واسطه پذیرش آموزش مجازی

ذیرش دار نبود. لذا پو فرسودگی شغلی معنی نسبت به تغییر
آموزش مجازی تمام تأثیر نگرش نسبت به تغییر بر فرسودگی 

امل ک طوربهشغلی را جذب کرده و این رابطه غیرمستقیم را 
 کند.گری میواسطه

 گیرینتیجهو  بحث

 ژهیو آموزش مجازی در عصر امروز و به با توجه به اهمیت
بررسی پژوهش حاضر با هدف ، وناگیری کردر دوران همه

رابطه بین نگرش نسبت به تغییر و فرسودگی شغلی معلمان 
آموزش  رشیپذ یاواسطهنقش  با 19-در دوران کووید

تلویحاتی در زمینه پذیرش آموزش مجازی در دوران ، مجازی
شغلی در معلمان  یبروندادهاگیری کرونا و رابطه آن با همه

گری پذیرش آموزش ش واسطهبررسی نق منظوربهداشت. 
مسیرهای مربوطه به تفکیک بررسی شد. نخستین ، مجازی

رابطه مستقیم نگرش نسبت به تغییر و پذیرش آموزش ، مسیر
های مجازی بود. در خصوص مسیر اول نتایج با یافته

؛ 1400، صادق زاده و رمضانی) های پیشین همسو بودپژوهش
Sokal et al., 2020). وجه توان گفت با تیافته می در تبیین این

در نظام  19-کووید در دورانتغییری که  ترینمهمبه اینکه 
های درس آموزشی کشورهای جهان رخ داد انتقال از کالس

 لذا رابطه و همبستگی بین نگرش، سنتی به آموزش آنالین بود
و قابل  ناپذیراجتنابنسبت به تغییر و پذیرش آموزش مجازی 

توان مقداری از پذیرش معلمان از ذا میاست. ل بینیپیش
به تغییر دارند نسبت  هاآنآموزش مجازی را به نگرشی که 

 دار بین پذیرشهای پژوهش رابطه مستقیم و معنیداد. یافته
آموزش مجازی و فرسودگی شغلی را نشان داد همسو با 

توان گفت با می، Baber (2021) ازجملههای پیشین یافته

 خودیخودبهه تغییر ناگهانی روش آموزش توجه به اینک
-ویدکوتواند دلیلی برای فرسودگی شغلی معلمان در دوره می
لذا هرچه معلمان پذیرش بیشتری و درک بیشتری ، باشد 19

 هاآننسبت به سودمندی آموزش مجازی و سهولت استفاده از 
و موانع کمتری را در استفاده از آموزش مجازی  داشته باشد

 .خواهد داشتفرسودگی کمتری را در شغلش ، کندادراک 

بین نگرش معلمان نسبت به تغییر  داده شدهمچنین نشان 
و فرسودگی شغلی بدون حضور متغیر واسطه رابطه منفی و 

بلی های قهمسو با پژوهش، دار بود. در تبیین این یافتهمعنی
توان ( میSokal et al., 2020؛ 1396، )اردالن و عرفانی زاده

نگرشی منفی نسبت به تغییر سازمانی دارند و  گفت افرادی که
در برابر  دنداشته باشنشناخت مناسبی از تغییر و فرایند تغییر 

دچار ، 19 -کوویدتغییراتی مانند آموزش مجازی در دوران 
های پژوهش که یافته طورهمان. خواهند شدفرسودگی شغلی 

 گرش معلمان نسبترابطه ن، در حضور متغیر واسطه، نشان داد
 دار نبود. در تبیین نقشبه تغییر و فرسودگی شغلی معنی

، دهداین رابطه نشان می، توان گفتکامل می گریواسطه
نگرش نسبت به تغییر تمام اثر خود را بر فرسودگی شغلی 

گذارد. با می هاآنپذیرش آموزش مجازی در  واسطهبهمعلمان 
تغییر در روند آموزش  ترینمهمکه در دوران کرونا توجه به این

های معلمان که نیاز به پذیرش و همکاری از سوی و فعالیت
این رابطه کامل ، انتقال به آموزش مجازی بود، معلمان داشت

 یریگهمهقابل تبیین است. در این خصوص حتی قبل از 
ننشان دادند ، (1395در پژوهشی سعیدی و همکاران )، کرونا

ر کاربرد تکنولوژی بر رضایت شغلی مؤثنگرش معلم نسبت به 
ر د و کاربرد هر چه بیشتر تکنولوژی توسـعه درواقعاست و 

تر شدن موجب خالق تنهانه یریادگیو فرآیند یاددهی 
 مندی معلمان به تدریس وبلکه عالقه، شودآموزان میدانش

 درمجموع .را در پی دارد هاآنشغلی  تیو رضاپژوهش 
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 یریکارگهبطرز نگرش کاربر در جه به اینکه توان گفت با تومی
آموزش الکترونیکی از عوامل بسیار مؤثر در استفاده از آن 

و پذیرش آموزش مجازی در این مقطع  شودمحسوب می
است الزم است با کنترل  ناپذیراجتنابامری ، زمانی

سطح مطلوبی از پذیرش در معلمان در تمام ، پیشایندهای آن
تا پیامدهای منفی عدم پذیرش مانند  مقاطع ایجاد شود

ی . محدودیت اصلنداشته باشدفرسودگی شغلی را به دنبال 
میزان  بر طورقطعبهاین پژوهش عدم کنترل سن معلمان بود که 

پذیرش آموزش الکترونیک اثر دارد و کنترل این عامل و یا در 
های آتی در پژوهش کنندهلیتعد عنوانبهنظر گرفتن آن 

، معلمان یمطالعه برا های اینشود. یافتهمیپیشنهاد 
مهم  یهایژگیخواهد بود تا و دیمف، رانیمد و انیدانشگاه
مثبت نسبت به  یبه اهداف رفتار یدهرا در شکل معلمان

گرفتن سرعت رشد  در نظربا  درک کنند آموزش مجازی
در ود شو با توجه به نتایج پژوهش حاضر توصیه می یآورفن

مداوم در  هایمهارتمعلمان  ایحرفهمنظم توسعه  هایبرنامه
تا با ضرورت  گنجانده شود یاجبارصورت به نیآموزش آنال

پذیرش تغییرات و زورآمد شدن در زمینه آموزش مجازی آشنا 
 شوند.

 سپاسگزاری

 وپرورشآموزشدانند از ادارات پژوهشگران بر خود الزم می
سیان به سبب همکاری دهلران و مو، باوی، های اهوازشهرستان

در پژوهش  کنندهشرکتبرای اجرا و همچنین از تمام معلمان 
 تشکر به عمل آورند.

 تعارض منافع

تعارض منافعی بین نویسندگان این مقاله وجود ندارد  گونههیچ
 حامی مالی نداشت.این پژوهش  و

 منابع

 ه(. رابطه بین نگرش نسبت ب1396ف. )، عرفانی زاده، . ر.م، اردالن
تغییر سازمانی و استرس شغلی؛ آزمون نقش میانجی تعهد 

-1، (1)9 تحولمدیریت  نامهپژوهش. سازمانی
23. 10.22067/PMT.V9I1.53518  

(. اعتبار 1390). ر. ا، یاقتصاد، .غ، یانیک، .ر، غفارثمر، .ر، یاکبر
 یفرسودگ نامهپرسش یسنجروان یهایگژیو و یعامل
، یمجله دانش و تندرست(. یماسالچ )نسخه فارس یشغل

6(3 .)1-8 .https://www.sid.ir/fa/journal/View 
Paper.aspx?id=157494 

، ف.، انیلیجل، م.، ییعطا، م.، جهیعلو ییرزایم، س. ن.، حسینی
پذیرش آموزش (. 1393ل. )، رستگار، ب.، نیمت یکرم

کی دانشگاه علوم پزش یعلمئتیهاعضای  ازنظرالکترونیکی 
مجله ایرانی آموزش  .و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

 .437-447 ،(5)14، در علوم پزشکی
.sums.ac.ir/article_46134.htmlhttps://ijvlms 

(. رابطه نگرش معلمان به فناوری 1400) م.، رمضانی، م.، صادق زاده
با نخستین دوره آموزش مجازی در  هاآنو سازگاری 

گری کفایت و اضطراب : نقش واسطه19-گیری کوویدهمه
مجله مطالعات  . معلم نسبت به کاربرد فناوری در کالس

 .36-20، (13)1، آموزش و یادگیری
lhttps://jsli.shirazu.ac.ir/article_6311.htm 

های رهبری (. بررسی رابطه بین سبک1390). م، خادمی، م.، فرازجا
. گرا و نگرش به تغییر سازمانیآفرین و تعاملتحول

 .69-50، (4)6، های مدیریت آموزشینوآوری
https://jmte.riau.ac.ir/article_785.html 

 ارافزنرممدل یابی معادالت ساختاری با کاربرد  (.1395) ح.، هومن
 .تهران: انتشارات سمت، (با اصالحاتلیزرل )
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