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چکیده
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پژوهش حاضر نشان داد ک بخشی از پراکندگی مشترک بی حلق هدای مفیدومی باورهدای خودکارآمددی
تحصیلی و بیسییتی تحصیلی از الریق هیجانات پیشرفت مثبت و منفی و استرس تحصیلی ادراکشدد اابد
تبیی استب

واژگان کلیدی :باورهای خودکارآمدی تحصیلی ،هیجانات پیشرفت ،بهزیستی تحصیلی ،مدد
اثرات واسطهای.

مقدمه
ب الور کلی روانشناسان عالا مند ب المرو مةانعاتی انگیسش هموار کوشید اند ب ای
سؤاالت پاسخ دهند ک د عواملی افراد را ب حرکت وا میدارند و درا افراد آنچ را ک
در حال انجا آن هیتند را انجا میدهند پنتریا0223 ،بب آنچ افراد هنگا انجا یک
فعانیت ب آن فکر میکنند یا احیاس میکنند کدا استب در گذشت سائقها ،نیازها و
تقویت کنند ها ،منابش اونی انگیسش تلقی میشدند پنتریا و شانک0220 ،بب اما در
نظری های معاصر انگیسش پیشرفت تحصیلی ،بر نقش کلیدی باورها ،ارزشها و اهداف
افراد ب عنوان منابش اونی انگیسش تأکید میشود اکیلس و ویگفیلد0220 ،بب
مرور دایق مبانی نظری و تجربی نظری های معاصر انگیسش پیشرفت تحصیلی نشان
میدهد ک هدف اصلی نظری های معاصر انگیسش پیشرفت تحصیلی مانند نظری
خودکارآمدی ،نظری اسناد ،نظری خودارزشمندی و نظری هدف پیشرفت ،تبیی رفتارهای
یادگیرندگان در مواعیتهای تحصیلی بود است سیفرت0224 ،بب در حانی ک ب نظر
میرسد هر نظری ساز ها و تبیی های منحصر ب فردی را ارائ میکند اما موضوع زیربنایی
دگونگی اثرگذاری تجارب هیجانی بر وضعیت انگیسشی فراگیران ،ب مثاب یک دغدغ
مشترک در بی تمامی دیدگا های نظری ،در یکدارد سازی ای نظری ها از سیم بیسایی
برخوردار استب ب بیان دیگر ،در نظری های معاصر انگیسش پیشرفت تحصیلی فرض
میشود ک هیجانات و باورها در فراخوانی انگوهای متمایسی از رفتارها مانند انتخاب
تکانیف ،مشغونیت شناختی ،0تالش و پشتکار ،اجتناب از شکیت ،کنار گیری از تالش،
انتخاب اهداف دستنایافتنی ،اهمالکاری ،0درماندگی آموخت شد
منفعالن  0ایفای نقش میکنند سیفرت0224 ،بب

0

و پرخاشگری

1. cognitive engagement
2. procrastination

رابطه باورهای خودکارآمدی تحصیلی با بهزیستی تحصیلی :نقش...

55

وجود شواهد تجربی مرتبط با موضوع انگیسش پیشرفت نشان میدهد یکی از
مةمئ تری مدلهای مفیومی ک در پیشبینی انگوی تجارب هیجانی فراگیران و وضعیت
انگیسشی و شناختی آنها نقش میمی را ایفا میکند نظری خودکارآمدی استب نظری
خودکارآمدی ب وسیل بندورا 0111؛ نق از اکیلس و ویگفیلد0220 ،ب توسع یافتب بر
اساس نظری خودکارآمدی ،مفیو خودکارآمدی مترادف با اعتماد است و بر اضاوت فرد
دربار توانایی خود برای انجا موفقیتآمیس یک عم در یک المرو خاص دالنت داردب ب
بیان دیگر ،باورهای خودکارآمدی د ک ب باور فرد دربار توانایی یا عد توانایی خود در
انجا یک عم

خاص اشار میکند د ،در مواعیتهای پیشرفت با رفتارهای

پیشرفتمداران مانند پردازش شناختی ،انگیسش ،تالش و پشتکار ،خودارزشمندی و
انتخاب فعانیتها رابة نشان میدهند سیفرت0224 ،ب؛ بنابرای  ،البق دیدگا بندورا
0111؛ نق از اکیلس و ویگفیلد0220 ،ب انتظارات خودکارآمدی ،تعیی کنند های اصلی
هدفگسینی ،انتخاب فعانیتها ،آمادگی برای فسونی بخشیدن ب عنصر تالش و پشتکار
هیتندب بر ای اساس ،احیاس خودکارآمدی بر انتخاب تکانیف و میسان تالش برای انجا
آن تکانیف اثر میگذارد دورنی0220 ،بب شواهد تجربی نشان داد اند ک فراگیران
برخوردار از باورهای خودکارآمدی تحصیلی در مقایی با فراگیران فااد باورهای
خودکارآمدی تحصیلی بیشتر از الریق ویژگیهایی مانند خودانگیختگی ،خودگردانی،
راهبردیبودن و عالا مندی ب استفاد از فراشناخت توصیف میشوندب همچنی  ،نتایج
برخی مةانعات نشان داد اند در حانی ک فراگیران ناکارآمد از مواجی با تکانیف
دانشانگیس یا دشوار اجتناب میکنند ،فراگیران کارآمد عالا مند ب انجا تکانیف
دانشانگیس یا دشوار هیتند پکران0226 ،بب شواهد تجربی نشان داد اند ک دانشآموزان
کارآمد بیشتر عالا مند ب استفاد از رفتارهای انةباای و در حد تیلط و در مقاب
دانشآموزان ناکارآمد بیشتر متمای ب بیر گیری از رفتارهای مبتنی بر عملکرد هیتند
دیوک0196 ،بب عالو بر ای  ،فراگیران دارای باورهای خودکارآمدی تحصیلی در مقایی
با فراگیران فااد خودکارآمدی تحصیلی ،ب دنی استفاد از روشهای مقابل انةباای در
مواجی با مواعیتهای تنیدگیزا در مواعیتهای پیشرفت ،هیجانات منفی کمتری تجرب
1. learned helplessness
2. passive aggression
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میکنند ،از نقصان انگیسش 0کمتر رنج میبرند و سةح باالتری از شاخصهای بیسییتی را
نشان میدهند آرتینو و جونس0200 ،؛ گوئتس و همکاران0200 ،؛ ننی برینک و پکران،
0200بب
در سالهای اخیر مفیو فرسودگی 0ن فقط ب مثاب یک پدیدة رایج در محیطهای
حرف ای پارکر و سانمالد آرو0200 ،؛ کیم ،شی و اسواندر0221 ،؛ اسچافیلی و ساالنووا،
0221ب ،بلک ب عنوان یک سازة روانشناختی انکارناپذیر در مواعیتهای پیشرفت تحصیلی
در کانون توج گرو کثیری از محققان ارار گرفت است وانبرگ0204 ،؛ مودی و
همکاران0200 ،؛ اسکینر و همکاران0229 ،بب مفیو فرسودگی ب مثاب شاخص بیسییتی
روانشناختی افراد در بافتهای حرف ای ،از س بُعد خیتگی ،3بدگمانی 4و احیاس
ناکارآمدی 2تشکی شد استب ب بیان دیگر ،فرسودگی در بافت حرف ای بر نشانگانی از
خیتگی هیجانی ،بدگمانی و نقصان در کارآمدی کاری دالنت دارد میلا ،شافیلی و
6
نیتر0220 ،بب خیتگی ب احیاسات فشار و ب ویژ خیتگی مسم ناشی از اضاف بار کاری
اشار میکندب بدگمانی شام احیاس بیتفاوتی نیبت ب کار ب الور کلی و نیبت ب افراد
در مح کار ب الور خاص ،بیعالا گی ب کار و بیمعنا دانیت کار استب فقدان کفایت
حرف ای ب احیاس عد کفایت و همچنی فقدان پیشرفتهای موفقیتآمیس حرف ای اشار
میکند میلا و همکاران0220 ،بب بر ای اساس ،فرسودگی تحصیلی دربردارندة احیاس
خیتگی ناشی از مةانبات زندگی تحصیلی خیتگیب ،نگرش بدبینان و خانی از احیاس
نیبت ب تکانیف درسی بدگمانیب و احیاس عد شاییتگی فردی ب عنوان یک فراگیر
کارآمدی نقصان یافت ب است اسچافیلی و باکر0224 ،بب
همچنی  ،با ظیور جنبش فکری روانشناسی مثبتنگر و پس از ورود ساز هایی با
صبغ معنایی مثبت در حوز های مختلف روانشناسی ،ب موازات انتخاب مفاهیمی مانند
مشغونیت حرف ای 1د ب مثاب یک حانت ذهنی مثبت و رضایتبخش ک دربردارندة انرژی
1. demotivation
2. burnout
3. exhaustion
4. cynicism
5. inefficacy
6. overtaxing work
7. work engagement
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یا شور ،0احیاس تعید 0و شیفتگی یا دنبیتگی 3است د ،در المرو روانشناسی سالمت
حرف ای ،4در محدودة مةانعاتی روانشناسی سالمت تحصیلی ،2مفیو مشغونیت تحصیلی

6

در کانون توج گروهی از محققان ارار گرفت اسچافیلی و همکاران 0220 ،انفبب
مشغونیت تحصیلی بر سةوح باالی انرژی و انعةافپذیری ذهنی 1هنگا مةانع انرژی یا
شورب ،احیاس معنا ،9اشتیاق 1و برانگیختگی 02ناشی از مةانع احیاس تعیدب و تمرکس
کام و جذبشدگی شادیآفری در خالل مةانع شیفتگیب دالنت دارد اسچافیلی و
همکاران 0220 ،انفبب نتایج مةانعات اسچافیلی و همکاران  0220بب و اسچافیلی و باکر
0224ب تاکید کردند ک فرسودگی عام فرسایندة مشغونیت یا تعید استب البق دیدگا
بندورا 0220ب یکی از بیترهای مفیومی معنا کنندة توان باورهای خودکارآمدی تحصیلی
در پیشبینی نشانگرهای کیفی اثربخشی زندگی تحصیلی ،هیجانات پیشرفت تلقی
میشوندب همیو با تعاریف نظا های پویا از هیجان داماسیو0224 ،ب هیجانات ب مثاب
فرایندهایی هماهنگ و دندمؤنف ای از زیرسییتمهای فیسیونوژیک شام فرایندهای
عاالفی ،شناختی ،انگیسشی ،دیر ای و همچنی  ،فرایندهای فیسیونوژیک پیرامونی هیتندب
در ای نظا  ،فرایندهای عاالفی برای تجرب هیجانات بییار بااهمیت تلقی میشوندب برای
مثال مؤنف های مربوط ب هیجان اضةراب شام احیاسات ناآرامی و عصبیبودن مؤنف
عاالفیب ،نگرانیها مونف شناختیب ،انگیسش اجتنابی مونف انگیسشیب ،بیانگری دیر ای
اضةرابی و فعالسازی فیسیونوژیک پیرامونی هیتندب
هیجانات پیشرفت ب مثاب هیجاناتی هیتند ک ب الور میتقیم ب فعانیتهای پیشرفت یا
نتایج پیشرفت مربوط میشوندب پیشتر محققان با هدف مةانع موضوع هیجانات پیشرفت
فقط بر هیجانات مربوط ب نتایج پیشرفت تأکید کرد اندب در حانی نظری کنترل د ارزش
هیجانات پیشرفت ،هیجانات مربوط ب فعانیتهای پیشرفت را نیس شام میشودب برای مثال
1. vigor
2. dedication
3. absorption
4. occupational health psychology
5. academic health psychology
6. academic engagement
7. mental resilience
8. significance
9. enthusiasm
10. inspiration
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نذت ناشی از یادگیری ،خیتگی ناشی از آموزش کالسی و ناکامی ناشی مواجی با
تکانیف دشوار مصادیقی از هیجانات پیشرفت فعانیتی محیوب میشوندب بر ای اساس ،دو
نوع هیجان از یکدیگر ااب

تفکیک هیتند :هیجانات فعانیتی 0ک ب فعانیتهای

پیشرفتمدران در حال انجا مربوط میشوند و هیجانات پیامدی 0ک ب نتایج ای فعانیتها
مربوط میشوند پکران و همکاران0220 ،بب هیجانات پیامدی خود شام

هیجانات

آیند نگر امید برای موفقیت آتی یا یا اضةراب از شکیت آتیب و هیجانات گذشت نگر
غرور یا شر متعاا

بازخورد پیشرفتب هیتندب عالو بر ای  ،هیجانات پیشرفت یا ب -
3

صورت تجاربی مواعیتی و موات هیجانات پیشرفت حانتی ب و یا ب صورت هیجاناتی
میتمر و عاداتی ک فرد در رابة با نتایج پیشرفت یا فعانیتهای پیشرفت آنها را تجرب
میکند هیجانات پیشرفت صفتی4ب مفیو سازی میشوندب
نظری کنترل د ارزش هیجانات پیشرفت 2پکران و همکاران 0220 ،انف و بب ب مثاب
یکی از مةمئ تری و پر استنادتری دیدگا های نظری دربارة هیجانات در مواعیتهای
آموزشی بر بنیادهای نظری مرتبط بر انگوی اثرگذاری هیجانات بر مواعیتهای آموزشی
متمرکس استب نظری کنترل د ارزش یک دیدگا شناختی د اجتماعی دربارة هیجانات
پیشرفت فراگیران و معلمان فراهم میآوردب ای نظری مفروض های رویکردهای نظری
اسناد 6و ارزش د انتظار 1را انیجا میبخشدب در ای نظری فرض میشود ک ارزیابیهای
کنترل و ارزش مرتبط با یادگیری ،آموزش و پیشرفت در پیشبینی انگوی تجارب هیجانی
فراگیران و معلمان دارای اهمیت باالیی استب عالو بر ای  ،در ای نظری تأکید میشود ک
ویژگیهای خاص محیطهای اجتماعی و کالس درس از الریق اثرگذاری بر هیجانات
پیشرفت در پیشبینی تجارب پیشرفت فراگیران و انگوی تحول حرف ای معلمان مؤثر وااش
میشوند پکران و همکاران 0220 ،انف ،ببب

1. activity emotions
2. outcome emotions
3. state achievement emotions
4. trait achievement emotions
5. control-value theory of achievement emotions
6. attribution theory
7. expectancy-value
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همچنی  ،البق دیدگا بندورا 0220ب یکی دیگر از بیترهای مفیومی معناکنندة توان
باورهای خودکارآمدی در پیشبینی وضعیت انگیسشی فراگیران ،میسان تجارب استرسزا و
روشهای ارجح آنها برای رویارویی با مواعیتهای پرفشار تحصیلی استب برای غان
دانشجویان ،تعاا

تحصیالت دانشگاهی ب مثاب دور ای از تغییر است ،ک از الریق

مجموع ای از مةانبات وابیت ب آن زمین تحصیلی مشخص میشودب ب بیان دیگر ،استرس
بیانگر شناختها و هیجانات ادراک شد درونی و عوام استرسزا 0نشان دهند برخی
مةانبات مواعیتی نظیر رخداد شدید یا درد مداو است الزاروس0111 ،بب کلینگ ،بایرس
د وینیتون و باک

0229ب در تعریف استرس تحصیلی بر ارزیابی فرد مبنی بر تجرب

ناهماهنگی بی مةانبات مواعیتی و منابش درونفردی خود اشار کردندب مییرا و همکاران
0222ب تأکید کردند ک عوام استرسزای تحصیلی شام ناکامیها ،تعارضها ،فشارها،
تغییرات و واکنشها نیبت ب ای عوام شام واکنشهای فیسیونوژیک ،هیجانی ،شناختی
و رفتاری استب ساروث ،گیس و موس 0116ب نیس نشان دادند ک استرس تحصیلی اغل
دربردارند ادراک فرد از مةانبات فسایندة تحصیلی و ادراک از ناکافی بودن زمان برای
پاسخدهی ب آن مةانبات استب
در مجموع ،از یک سوی فقر االالعاتی غیرااب انکار دربارة آزمون ظرفیت تفییری
نظری باورهای خودکارآمدی ب مثاب یکی از مةمئ تری صورتبندیهای مفیمومی معاصر
در المرو مةانعاتی انگیسش پیشرفت تحصیلی ب ویژ در بی جامع ایرانی و از دیگر سوی
اهمیّت بیش از پیش تأکید بر توان تبیینی منابش االالعاتی مختلف مانند هیجانات پیشرفت و
ادراک از استرس تحصیلی در بی فراگیران در پیوند دو حلق مفیومی باورهای
خودکارآمدی تحصیلی بیسییتی تحصیلی و تصریح ضرورت انتخاب المروهای مفیمومی
دندگان در مدل پیشنیادی مةانع حاضر حائس اهمیّت بییاری است شک 0بب ب بیان دیگر
آنچ بیش از پیش در تصریح اهمیّت منةق انتخاب مدل مفیومی مةانع حاضر ضروری
است بر آزمون تجربی توان تفییری آموز های مفیمومی برآمد از نظری خودکارآمدی
مبتنی استب

1. stressors
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شکل  .1مد مفروض پژوهش

روش
جامع آماری پژوهش حاضر شام تمامی دانشجویان مقةش کارشناسی دانشگا شیید
بیشتی تیران در نیمیال اول سال تحصیلی  13-14بودندب نمون آماری در ای پژوهش
شام  331دانشجوی مقةش کاشناسی با میانگی  00/21و انحراف استاندارد 3/02ب از
گرو های آموزشی مختلف بودندب در ای پژوهش ،محقق برای انتخاب شرکتکنندگان از
بی روشهای دندگان نمون گیری احتماالتی تصادفیب از روش نمون گیری دندمرحل ای
استفاد کردب در روش نمون گیری دندمرحل ای ،افراد جامع ب الور تصادفی با توج ب
سلیل مراتبی از واحدهای بسرگتر ب کودکترب از انواع واحدهای جامع انتخاب شدندب
دانشجویان در س مرحل با استفاد از واحدهای نمون گیری مختلف شام دانشکد  ،گرو
آموزشی و کالس درسب ،انتخاب شدندب
مرور ادبیات پژوهشی نشان داد ک در استفاد از روش  SEMهیا راهبرد دایقی برای
تعیی حجم نمون وجود نداردب کالی 0222ب تاکید میکند حداا نیبت حجم نمون
برای هر پارامتر برآورد شد  2نفر است؛ نیبت  02ب  0مناس تر و نیبت  02ب  0مةلوب
المداد میشودب در انگوی مفروض پژوهش حاضر ،البق دیدگا کالی  22 ،پارامتر
انداز گیری میشودب بنابرای  ،برای دستیابی ب نتایجی ااب ابول نمون ای برابر با 090
شرکت کنند انتخاب شدندب ب بیان دیگر ،در ای پژوهش بر اساس پیشنیاد کالی  ،از
ااعد  2ب  0استفاد شدب با توج ب ریسش احتمانی مشارکتکنندگان ،تعداد  42مشارکت
کنند از آنچ ک با استفاد از منةق پیشنیادی کالی برآورد شد ،بیشتر انتخاب شدند ک
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از ای میان تعداد  9مشارکت کنند ب دنی عد پاسخ ب بیش از  2درصد سؤاالت از
مةانع حذف شدندب
ابسارهای سنجش
انفب پرسشنام باورهای خودکارآمدی تحصیلی

0

 ،ASEQزاژاکووا ،نینا و

اسدنشادی0222 ،بب زاژاکووا و همکاران 0222ب نیخ جدید پرسشنام خودکارآمدی
تحصیلی را با انگوگیری از سیاه خودکارآمدی کانج سونبرگ و همکاران ،0113 ،نق
از زاژاکووا و همکاران0222 ،ب توسع دادندب در ای مقیاس مفیو باورهای خودکارآمدی
تحصیلی از الریق  01تکلیف مربوط ب دانشگا انداز گیری میشودب در ای ابسار از
شرکتکنندگان خواست میشود تا میسان االمینان خود را در انجا موفقیتآمیس هر یک از
 01تکلیف دانشگاهی بر اساس یک مقیاس  02درج ای نیکرت از «کامالً نا مةمئ » 0ب تا
«کامالً مةمئ » 02ب مشخص نمایندب در پژوهش زاژاکووا و همکاران 0222ب و شکری و
همکاران 0312ب نتایج تحلی عاملی نشان داد ک ساختار عاملی  ASEBQاز دیار عام
االمینان ب توانایی خود در انجا تکانیف در کالس درس ،0االمینان ب توانایی خود در
انجا تکانیف بیرون کالس ،3االمینان ب توانایی خود در تعام در دانشگا  4و االمینان ب
توانایی خود در مدیریت کار ،خانواد و دانشگا  2تشکی شدب در مةانع حاضر ،مقادیر
ضرای

همیانی درونی عام کلی باورهای خودکارآمدی تحصیلی و زیرمقیاسهای

االمینان ب توانایی خود در انجا موفقیتآمیس تکانیف در کالس و بیرون از کالس،
االمینان ب توانایی خود در تعام با دیگران در دانشگا و االمینان ب توانایی خود در
مدیریت موفقیتآمیس کار ،خانواد و دانشگا ب ترتی
ب دست آمدب

برابر با  2/90 ،2/91 ،2/10و 2/11

بب پرسشنام استرس تحصیلی ادراکشد  ،PASQ 6زاژاکووا و همکاران0222 ،بب
زاژاکووا و همکاران 0222ب نیخ جدید پرسشنام استرس تحصیلی ادراک شد را با

)1. Academic Self-Efficacy Beliefs Questionniare (ASEBQ
2. difficulty with academic performance in class
3. difficulty with academic performance outside of class
4. difficulty with interaction at university
5. difficulty with managing work, family and university
)6. Perceived Academic Stress Questionniare (PASQ
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انگوگیری از مقیاس تحصیلی میلدستون 0ننت ،براون و الرکی 0196 ،؛ نق از زاژاکووا و
همکاران0222 ،ب توسع دادندب در ای پرسشنام  ،مفیو استرس تحصیلی از الریق 01

تکلیف مربوط ب دانشگا انداز گیری میشودب در پرسشنام استرس تحصیلی از مشارکت-
کنندگان خواست میشود تا میسان استرسزایی هر یک از  01تکلیف دانشگا را بر روی
یک مقیاس  00درج ای نیکرت از ب هیا وج استرسزا نمیباشد 2ب تا کامالً استرسزا
میباشد 02ب مشخص کنندب در ای ابسار ،دامن نمر کلی استرس تحصیلی افراد بی
کمتری

2ب تا بیشتری

011ب استب در مةانع حاضر ،ضرای

آنفای کرونباخ عام کلی

استرس تحصیلی ادراک شد و زیرمقیاسهای دشواری عملکرد تحصیلی در کالس و
بیرون از کالس ،دشواری تعام در دانشگا و در نیایت ،دشواری مدیریت کار ،خانواد و
دانشگا ب ترتی

برابر با  2/13 ،2/12 ،2/19و  2/93ب دست آمدب

پب نیخ کوتا پرسشنام هیجانهای پیشرفتAEQ-SV 0؛ عبداهللپور0314 ،بب
پکران ،گوئتس و پری 0222ب پرسشنام هیجانهای پیشرفت را ب مثاب یک ابسار
خودگسارشی دندبعدی با هدف انداز گیری هیجانهای پیشرفت توسع دادندب پرسشنام
هیجانهای پیشرفت شام س مقیاس هیجانهای مربوط ب کالس ،3هیجانهای مربوط ب
یادگیری 4و هیجانهای مربوط ب امتحان 2استب در پرسشنام هیجانهای پیشرفت
مشارکتکنندگان ب هر گوی روی یک الیف پنج درج ای از  =0کامالً مخانف تا =2
کامالً موافق پاسخ میدهندب نتایج مةانعات پکران و همکاران 0224ب و عبدهللپور ،درتاج و
احدی  0313ب شواهدی در دفاع از نیخ اصلی پرسشنام هیجانات پیشرفت ب دست آمدب
در ای مةانع  ،ضرای همیانی درونی زیرمقیاسهای نذت ،امیدواری ،فخر غرورب،
خشم ،اضةراب ،شر  ،نامیدی و خیتگی در مقیاس هیجانهای مربوط ب کالس ب ترتی
برابر با و  2/63 ،2/62 ،2/22 ،2/22 ،2/60 ،2/22 ،2/62و  ،2/29ضرای همیانی درونی
زیرمقیاسهای نذت ،امیدواری ،فخر ،خشم ،اضةراب ،شر  ،نامیدی و خیتگی در مقیاس
هیجانهای مربوط ب یادگیری ب ترتی برابر با ،2/22 ،2/62 ،2/62 ،2/60 ،2/24 ،2/22
1. Academic Milestones Scale
)2. Achievement Emotions Questionnaire-Short Version (AEQ-SV
3. class-related emotions
4. learning-related emotions
5. test-related emotions
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 2/66و  2/62و در نیایت ضرای
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همیانی درونی زیرمقیاسهای نذت ،امیدواری،

آسودگی ،خشم ،اضةراب ،شر  ،نامیدی و خیتگی در مقیاس هیجانهای مربوط ب
امتحان ب ترتی

برابر با  2/10 ،2/21 ،2/62 ،2/22 ،2/12 ،2/16 ،2/22و  2/62ب دست

آمدب
تب فیرست مشغونیت تحصیلی ،SEI 0سانمالد آرو و آپادایا0200 ،بب فیرست
مشغونیت تحصیلی ب وسیل سانمالد آرو و آپادایا 0200ب بر اساس مقیاس مشغونیت کاری
اترخت 0اسچافیلی و همکاران 0220 ،انفب توسع یافتب سیاه  1ماد ّای دربارة تکانیف

درسی ،س مقیاس انرژی ،احیاس تعید و شیفتگی را انداز گیری میکندب مشارکت-
کنندگان ب هر ماد روی یک الیف هفت درج ای از هرگس 2ب تا هر روز 6ب پاسخ
میدهندب در مةانع سانمالد آرو و آپادایا 0200ب مقدار ضری

همیانی درونی عام کلی

مشغونیت تحصیلی و زیرمقیاس های انرژی ،تعید نیبت ب تکانیف درسی و دنبیتگی ب
تکانیف درسی ب ترتی برابر با  2/91 ،2/90 ،2/14و  2/92ب دست آمدب در مةانع حاضر،
ضری

همیانی درونی برای زیرمقیاسهای تعید ،3دنبیتگی 4و انرژی 2ب ترتی

برابر با

 2/14 ،2/92و  2/12ب دست آمدب در مةانع عبدهللپور و شکری 0314ب ،نتایج تحلی
مؤنف های اصلی با استفاد از درخش واریماکس نشان داد ک نیخ فارسی  SEIاز س
عام انرژی در دانشگا  ،تعید نیبت ب تکلیف مدرس /دانشگا و شیفتگی دنبیتگیب
نیبت ب تکانیف مدرس /دانشگا تشکی شد استب شاخصهای برازش تحلی عام
تأییدی بر پای نر افسار  ،AMOSوجود ای عوام س گان را در نمون دانشجویان ایرانی
تأیید کردب در مةانع حاضر ،مقادیر ضرای همیانی درونی  SEIبرای عوام انرژی ،تعید
و دنبیتگی و نمرة کلی مشغونیت تحصیلی ب ترتی برابر با  2/10 ،2/62و  2/19ب دست
آمدب
ثب سیاه فرسودگی تحصیلی  ،SBIسانمالد آرو و همکاران0221 ،بب سیاه
فرسودگی تحصیلی ب وسیل سانمالد آرو و ناتان 0222ب بر اساس  02نشانگر فرسودگی
6

)1. Schoolwork Engagement Inventory (SEI
)2. Utrecht work engagement scale (UWES-S
3. dedication
4. absorption
5. energy
)6. School Burnout Inventory (SBI
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برگ برای زندگی حرف ای 0سانمالد آرو ،ناتان و نورمی0224 ،ب توسع یافتب  02نشانگر
فرسودگی برگ

BBI-15ب شام  02ماد است ک س بُعد خیتگی کاری ،0بدگمانی

نیبت ب کار 3و احیاس عد کفایت در کار 4را میسنجدب سیاه  1ماد ّای فرسودگی
تحصیلی ،س عام فرسودگی تحصیلی شام خیتگی در محیط مدرس /دانشگا

2

از الریق

 3ماد  :ماد ّهای  1 ،4 ،0و 1ب ،بدگمانی نیبت ب معنای تحصی در مدرس /دانشگا
الریق  3ماد  :ماد ّهای  2 ،0و 6ب و احیاس عد کفایت در مدرس /دانشگا

1

6

از

از الریق 0

ماد  :ماد ّهای  3و 9ب انداز گیری میکندب مشارکت کنندگان ب تمامی گوی ها روی یک
الیف شش درج ای از کامالً مخانف 0ب تا کامالً موافق 6ب پاسخ میدهندب در مةانع
سانمالد آرو و همکاران 0221ب مقادیر ضرای

همیانی درونی برای مقیاسهای احیاس

خیتگی در دانشگا  ،بدگمانی نیبت ب دانشگا و عد کفایت فردی در دانشگا ب ترتی
برابر با  2/11 ،2/60و  2/61ب دست آمدب در مةانع عبدهللپور ،درتاج و احدی زیر داپب،
نتایج تحلی مونف های اصلی با استفاد از درخش واریماکس نشان داد ک در نمون
دانشجویان ایرانی SBI ،از س عام خیتگی از دانشگا  ،بدگمانی نیبت ب دانشگا و عد
کفایت فردی تشکی شد استب شاخصهای برازش تحلی عام تأییدی بر پای نر افسار
 ،AMOSوجود عوام س گان را تأیید کردب در مةانع حاضر ،مقادیر ضرای

همیانی

درونی  SBIبرا ی عوام خیتگی در دانشگا  ،بدگمانی نیبت ب معنای تحصی و عد
کفایت فردی در دانشگا ب ترتی

برابر با  2/12 ،2/90و  2/12ب دست آمدب

یافتهها
جدول  0انداز های توصیفی میانگی و انحدراف اسدتاندارد مغیرهدای اصدلی تحقیدق شدام
باورهددای خودکارآمدددی تحصددلی ،اسددترس تحصددیلی ادراک شددد  ،هیجانددات پیشددرفت و
بیسییتی تحصیلی را نشان میدهدب

)1. Bergen Burnout Indicator 15 (BBI-15
2. work exhaustion
3. cynicism toward work
4. sense of inadequacy at work
5. exhaustion at school/university
6. cynicism toward the meaning of school/university
7. sense of inadequacy at school/university
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جدو  .1شاخصهای توصیفی میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای اصلی تحقیق ()n=333
زیرمقیاسها

میانگی

انحراف استاندارد

عام کلی

االمینان ب توانایی خود برای انجا تکانیف درسی

93/02

06/24

خودکارآمدی

االمینان ب توانایی خود برای تعام با دیگران در دانشگا

32/69

03/22

تحصیلی

االمینان ب توانایی خود برای مدیریت کار ،خانواد و

31/04

03/40

49/92

06/60
00/20

دانشگا
دشواری مربوط ب عملکرد تحصیلی در کالس و بیرون از
استرس

کالس

تحصیلی

دشواری برای تعام با دیگران در دانشگا

30/60

دشواری برای مدیریت کار ،خانواد و دانشگا

06/93

02/20

هیجان نذت

01/90

2/11

هیجان امید

32/62

6/21

هیجان غرور

32/09

6/02

هیجانات

هیجان خشم

00/31

2/10

پیشرفت

هیجان اضةراب

03/12

2/13

هیجان شر

03/29

6/21

هیجان نامیدی

02/12

6/42

هیجان خیتگی

02/31

4/32

تعید

1/92

3/20

شیفتگی

9/11

3/96

انرژی

02/39

3/62

خیتگی در دانشگا

04/90

6/32

بدگمانی نیبت ب دانشگا

02/92

4/64

احیاس عد کفایت در دانشگا

1/01

3/22

مشغونیت
تحصیلی
فرسودگی
تحصیلی

جدول  ،0نتایج همبیتگی بی مقیاسهای مختلف باورهای خودکارآمدی تحصیلی
شام االمینان ب توانایی خود در انجا موفقیتآمیس تکانیف در کالس و بیرون از کالس،
االمینان ب توانایی خود در تعام با دیگران در دانشگا و االمینان ب توانایی خود در
مدیریت موفقیتآمیس کار ،خانواد و دانشگا را با مقیاسهای ادراک از استرس تحصیلی
شام دشواری عملکرد تحصیلی در کالس و بیرون از کالس ،دشواری تعام در دانشگا
و درنیایت ،دشواری مدیریت کار ،خانواد و دانشگا نشان میدهدب نتایج جدول  0نشان
میدهد ک رابة بی مقیاسهای باورهای خودکارآمدی تحصیلی با مقیاسهای استرس
تحصیلی منفی و معنادار استب همچنی  ،نتایج جدول  0نشان میدهد ک رابة بی
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مقیاسهای باورهای خودکارآمدی تحصیلی با هیجانات پیشرفت مثبت ،مثبت و معنادر و با
هیجانات پیشرفت منفی ،منفی و معنادار استب
جدو  .2همبستگی باورهای خودکارآمدی با استرس تحصیلی ادراک شده و هیجانات پیشرفت
مدیریت
عملکرد
تحصیلی

تعام

کار،

با

خانواد

دیگران

و

نذت

امید

غرور

اضةراب

خشم

شر

نامیدی

خیتگی

دانشگا

درسی

توانایی انجا تکانیف

**-2/46

**-2/26

**-2/44

**2/42

**2/41

**2/01

**-2/09

**-2/00

**-2/33

**-2/31

**-2/36

دانشگا

توانایی تعام با دیگران در

**-2/41

**-2/40

**-2/40

**2/32

**2/42

**2/02

**-2/01

**-2/00

**-2/01

**-2/34

**-2/32

خانواد و دانشگا

توانایی مدیریت کار،

**-2/42

**-2/46

**-2/44

**2/36

**2/40

**2/04

**2/30

**-2/04

**-2/32

**-2/36

**2/32

P<1/10 P<1/ 11

نتایج جدول  3نشان میدهد ک رابة بی باورهای خودکارآمدی تحصیلی با
مقیاسهای مشغونیت تحصیلی شام تعید ،شیفتگی و انرژی ،مثبت و معنادار و با
مقیاسهای فرسودگی تحصیلی شام احیاس خیتگی در دانشگا  ،بدگمانی نیبت ب
دانشگا و احیاس عد کفایت در دانشگا  ،منفی و معنادار استب
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جدو  .3ماتریس همبستگی باورهای خودکارآمدی تحصیلی با مشغولیت تحصیلی و فرسودگی
تحصیلی
تعید

شیفتگی

**2/32

**

توانایی تعام با دیگران

**

**

توانایی مدیریت کار ،خانواد و دانشگا

**

توانایی انجا تکانیف درسی

2/00
2/01

2/36
2/01

**

2/30

انرژی
**

2/02

**

2/09

**

2/00

خیتگی

بدگمانی

**

**

-2/42

**

-2/41

**

2/40

-2/46

**

-2/41

**

-2/43

عد کفایت
**

-2/40

**

-2/46

**

2/31

P<1/10 P<1/ 11

نتایج ماتریس  4نشان میدهد ک رابة بی هیجانات پیشرفت مثبت با ابعاد دندگان
مشغونیت تحصیلی شام تعید ،شیفتگی و انرژی مثبت و معنادار و با ابعاد دندگان
فرسود گی تحصیلی شام احیاس خیتگی در دانشگا  ،بدگمانی نیبت ب دانشگا و عد
کفایت در دانشگا منفی و معنادار بودب همچنی  ،نتایج نشان داد ک رابة بی هیجانات
پیشرفت منفی با ابعاد دندگان مشغونیت تحصیلی منفی و معنادار و با ابعاد دندگان
فرسودگی تحصیلی مثبت و معنادار بودب همچنی  ،نتایج جدول  4نشان میدهد ک رابة
بی مقیاسهای استرس تحصیلی ادراکشد شام دشواری عملکرد تحصیلی در کالس و
بیرون از کالس ،دشواری تعام در دانشگا و در نیایت ،دشواری مدیریت کار ،خانواد و
دانشگا با ابعاد دندگان مشغونیت تحصیلی شام تعید ،شیفتگی و انرژی منفی و معنادار و
با ابعاد دندگان فرسودگی تحصیلی شام احیاس خیتگی در دانشگا  ،بدگمانی نیبت ب
دانشگا و عد کفایت در دانشگا مثبت و معنادار بودب
جدو  .4ماتریس همبستگی هیجانات پیشرفت مثبت و منفی با مشغولیت تحصیلی و فرسودگی
تحصیلی
تعید

شیفتگی

انرژی

خیتگی

بدگمانی

عد کفایت

نذت

**2/43

**2/46

**-2/01

**-2/42

**-2/21

**-2/30

امید

**

**

**

**

**

**

غرور

**

اضةراب

2/42
2/33

**

2/49

**

2/39

**

-2/01

**

-2/01

**

-2/42

**

-2/09

**

-2/43

*

-2/03

**

-2/30

*

-2/03

**

-2/09

-2/36

-2/01

2/01

2/00

2/01

شر

**-2/09

**-2/01

**-2/00

**2/00

**2/22

**2/09

خشم

**

**

**

**

**

**

نامیدی

**

-2/01
-2/40

-2/32

**

-2/24

-2/02

**

-2/01

2/33

**

2/01

2/01

**

2/02

2/02

**

2/00
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تعید

شیفتگی

انرژی

خیتگی

بدگمانی

عد کفایت

**-2/32

**-2/36

**-2/03

**2/42

**2/39

**2/30

دشواری مربوط ب عملکرد تحصیلی

**

**

**

**

**

**

**

خیتگی

-2/04

-2/06

**

-2/01

**

2/32

**

2/33

**

2/30

**

دشواری تعام با دیگران

-2/32

-2/31

-2/04

2/30

2/01

2/04

دشواری مدیریت کار و ببب

**-2/00

**-2/02

**-2/02

**-2/30

**-2/09

**-2/09

P<1/10 P<1/ 10

در مةانع حاضر اب از تحلی داد ها ب کمک روش آماری مدلیابی معادالت
ساختاری ،همیو با پیشنیاد کالی 0222ب و میرز ،گامیت و گارینو 0226ب مفروض های
بینجاری تکمتغیری 0د ب کمک برآورد مقادیر دونگی 0و کشیدگی 3د ،بینجاری
2
دندمتغیری 4د ب کمک ضری مردیا د ،و مقادیر پرت د از الریق روش فاصل ماهاالنوبیس
د آزمون و تأیید شدندب عالو بر ای  ،در ای مةانع  ،نتایج مربوط ب پراکندگی مشترک بی
متغیرهای مشاهد شد ک در جداول همبیتگی  0و  4گسارش شد است ،نشان میدهد
ک مفروض های خةی بودن 6و همخةی دندگان  1رعایت شد استب در نیایت در مةانع
حاضر ،منظور مدیریت داد های گمشد از روش بیشین انتظار 9استفاد شدب عالو بر ای ،
در مةانع حاضر برای برآورد مدل از روش بیشین احتمال 1نیس استفاد شدب
ماهیت پیچید و دندبعدی مدل منتخ  ،استفاد از ف آماری مدلیابی معادالت
ساختاری را گریسناپذیر میکندب البق دیدگا وستون و گاری 0226ب اگر د روش آماری
معادالت ساختاری با دیگر روشهای کمی پراستفاد مانند تحلی رگرسیون و تحلی
واریانس ااب مقایی است؛ اما در مقایی با ای روشها ،تفاوتهایی نیس داردب اول ،در
حانی ک در دیگر مدلهای خةی کلی ،02ساز ها فقط ب کمک یک مقدار ارائ میشوند
و امکانی برای شمول خةای انداز گیری ندارند ،در روش معادالت ساختاری ضم ای
1. univariate normality
2. skew
3. kurtosis
4. multivariate normality
5. Mahalanobis distance
6. linearity
7. multicolliniearity
8. expectation maximization
9. maximum likelihood
10. general linear models
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ک محقق از انداز های دندگان برای یک ساز واحد استفاد میکند ،ای روش امکان
برآورد خةای ویژ هر انداز را نیس فراهم میآورد ب ای تفاوت از ای جیت میم است ک
امکان آزمون روایی ساز را برای عوام مختلف فراهم میآوردب دو  ،در ای روش،
تفییر معناداری نتایج ن تنیا نیازمند برآورد آمار های دندگان است ،بلک اضاوت دربارة
برازندگی مدل مفروض با داد های مشاهد شد استفاد از شاخصهای نیکویی برازش
مختلف را نیس گریسناپذیر میکندب
در بخش اول ،ب منظور تبیی انگوی پراکندگی نمرات مشغونیت تحصیلی و فرسودگی
تحصیلی بیسییتی تحصیلیب در نمون دانشجویان ایرانی از الریق باورهای خودکارآمدی
تحصیلی با میانجیگری استرس تحصیلی ادراکشد و هیجانات تحصیلی مثبت از روش
مدلیابی معادالت ساختاری استفاد شدب ب بیان دیگر ،ابتدا انگوی مفروض روابط
ساختاری بی باورهای خودکارآمدی تحصیلی و مشغونیت تحصیلی و فرسودگی تحصیلی
بیسییتی تحصیلیب با واسة مندی استرس تحصیلی ادراکشد و هیجانات پیشرفت مثبت
در نمون دانشجویان ایرانی آزمون شدب
نتایج مربوط ب شاخص های برازش انگوی ساختاری آزمون واسة گری استرس
تحصیلی ادراکشد و هیجانات تحصیلی مثبت شام نذت ،امید و غرور در رابة بی
باورهای خودکارآمدی تحصیلی با مشغونیت تحصیلی و فرسودگی تحصیلی بیسییتی
تحصیلیب در دانشجویان ایرانی برای هر یک از شاخص های پی شنیادی هو و بنتلر
 0111ب شام شاخص مجذور خی χ0ب ،شاخص مجذور خی بر درج آزادی
χ0 /dfب ،شاخص برازش مقایی ای ) ، (CFIشاخص نیکویی برازش ) ،(GFIشاخص
نیکویی برازش انةباای ) (AGFIو خةای ری ش مجذور میانگی تقری
) (RMSEAب ترتی
آمدب
بر اساس منةق پی شنیادی هو و بنتلر  0111ب برای تعیی برازش انگوی پیشنیادی
برابر با  2/92 ،2 /12 ،2 /12 ،3 /36 ،016 /24و  2 /294ب دست

با داد ها بر اساس شاخص های پی ش گفت  ،ارزش عددی باالتر از  0برای شاخص
مجذور خی بر درج آزادی  χ0 /dfب ،ارزش عددی باالتر از  2 /26برای شاخص
خةای ری ش مجذور میانگی تقری ) (RMSEAو ارزش عدد ی کمتر از 2/12
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شاخص نیکویی برازش انةباای ) ، (AGFIبا هدف کمک ب بیبود برازندگی انگو،
ضرورت اصالح انگو را نشان می دهدب
آزمون برازندگی انگو با داد ها با استفاد از انتخاب اصالح انگو نشان داد ک در
عام

مکنون باورهای خودکارآمدی تحصیلی از الریق ایجاد کواریانس بی

باایماند های خةا برای مقیاسهای «االمینان ب توانایی خود برای انجا تکانیف درسی در
دانشگا و بیرون از دانشگا و االمینان ب توانایی خود برای تعام با دیگران در دانشگا » و
«االمینان ب توانایی خود برای تعام با دیگران در دانشگا و االمینان ب توانایی خود برای
مدیریت کار ،خانواد و دانشگا » و در عام مکنون هیجانات پیشرفت مثبت از الریق ایجاد
کواریانس بی باایماند های خةا برای مقیاسهای «امید و غرور» پس از کاهش  3واحد
در درج آزادی انگوی اصالح شد  ،مقدار  11 / 22واحد از ارزش عددی مقدار خی
دو در ای انگو کم شدب
شک  ، 0انگوی ساختاری واسة مندی نیبی استرس تحصیلی ادراک ش د و
هیجانات تحصیلی مثبت را در رابة باورهای خودکارآمدی تحصیلی و مشغونیت
تحصیلی و فرسودگی تحصیلی بیسییتی تحصیلیب نشان میدهدب برای انگوی اصالح
شد مقادی ر شاخص های نیکویی برازش شام شاخص مجذور خی χ0ب ،شاخص
مجذور خی بر درج آزادی  χ0 /dfب ،شاخص برازش مقای ی ای ) ،(CFIشاخص
نیکویی برازش ) ، (GFIشاخص نیکویی برازش انةباای ) (AGFIو خةای ری ش
مجذور میانگی تقری )  (RMSEAب ترتی برابر با ،2 /14 ،2 /19 ،0 /22 ،019 /11
 2/10و  2/ 221ب دست آمدب ارزش عددی مقادیر شاخص های نیکویی برازش برای
انگوی کلی اصالح شد  ،برازش مةلوب ا نگو مفروض را با داد ها را نشان میدهدب
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تحصیلی
/88
0
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عام
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ل2

0

/81
0

عامل

عامل

عامل
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e
9

e
8

e
7

شکل  .2مد واسطهمندی نسبی هیجانات تحصیلی مثبت و استرس تحصیلی در رابطة باورهای
خودکارآمدی با مشغولیت تحصیلی و فرسودگی تحصیلی پس از اصالح

شک

 0نتایج مربوط ب پیشبینی مشغونیت تحصیلی و فرسودگی تحصیلی

بیسییتی تحصیلیب را از الریق باورهای خودکارآمدی تحصیلی با واسة مندی
استرس تحصیلی ادراکشد و هیجانات پیشرفت مثبت نشان میدهدب مرور دایق
شاخصهای نیکویی برازش انگوی ساختاری نشان میدهد ک انگوی مسبور پس از
اصالح با داد ها برازش مةلوبی داشت شک 0بب در ای انگو 02 ،درصد از
پراکندگی نمرات هیجانات پیشرفت مثبت و  34درصد از پراکندگی نمرات استرس
تحصیلی ادراکشد از الریق باورهای خودکارآمدی تحصیلی تبیی شدب همچنی  ،در
ای انگو 32 ،درصد از پراکندگی نمرات مشغونیت تحصیلی و  36درصد از
پراکندگی نمرات فرسودگی تحصیلی از الریق باورهای خودکارآمدی تحصیلی،
هیجانات پیشرفت مثبت و استرس تحصیلی ادراک شد پیشبینی شدب
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e
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/32
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/29
0
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در انگوی ساختاری واسة مندی نیبی ،تمامی ضرای

مییر بی متغیرهای مکنون

از نحاظ آماری معنادار بودندب در ای انگو ،رابة بی باورهای خودکارآمدی تحصیلی
با هیجانات پیشرفت مثبت و مشغونیت تحصیلی ،مثبت و معنادار و با استرس تحصیلی
ادراکشد و فرسودگی تحصیلی منفی و معنادار بودب عالو بر ای  ،رابة بی
هیجانات پیشرفت مثبت با مشغونیت تحصیلی مثبت و معنادار و با فرسودگی تحصیلی
منفی و معنادار بود ب در نیایت ،رابة بی استرس تحصیلی ادراک شد با مشغونیت
تحصیلی ،منفی و معنادار و با فرسودگی تحصیلی ،مثبت و معنادار بود شک 0بب بر
اساس انگوی ساختاری واسة مندی نیبی ،اثر غیرمیتقیم باورهای خودکارآمدی
تحصیلی بر مشغونیت تحصیلی و فرسودگی تحصیلی از الریق هیجانات تحصیلی مثبت
ب ترتی

برابر با  2/02و  -2/00ب دست آمد ک از نحاظ آماری معنادار هیتند

P>2/22بب همچنی  ،اثر غیرمیتقیم باورهای خودکارآمدی تحصیلی بر مشغونیت
تحصیلی و فرسودگی تحصیلی از الریق استرس تحصیلی ادراک شد ب ترتی برابر با

 -2/00و  -2/03ب دست آمد ک از نحاظ آماری معنادار هیتند P>2/22بب
در بخش دو ،ب منظور تبیی

انگوی پراکندگی نمرات مشغونیت تحصیلی و

فرسودگی تحصیلی بیسییتی تحصیلیب در نمون دانشجویان ایرانی از الریق باورهای
خودکارآمدی تحصیلی با میانجیگری استرس تحصیلی ادراکشد و هیجانات
تحصیلی منفی از روش مدلیابی معادالت ساختاری استفاد شدب ب بیان دیگر ،ابتدا
انگوی مفروض روابط ساختاری بی باورهای خودکارآمدی تحصیلی و مشغونیت
تحصیلی و فرسودگی تحصیلی بیسییتی تحصیلیب با واسة مندی استرس تحصیلی
ادراکشد و هیجانات پیشرفت منفی در نمون دانشجویان ایرانی آزمون شدب
نتای ج مربوط ب شاخص های برازش انگوی ساختاری آزمون واسة گری
استرس تحصیلی ادراکشد و هیجانات تحصیلی منفی شام اضةراب ،شر  ،خشم،
نامیدی و خیتگی در رابة بی باورهای خودکارآمدی تحصیلی با مشغونیت
تحصیلی و فرسودگی تحصیلی بیسییتی تحصیلیب در دانشجویان ایرانی برای هر
ی ک از شاخص های پی شنیاد ی هو و بنتلر  0111ب شام شاخص مجذور خی
χ0ب ،شاخص مجذور خی بر درج آزادی χ0/dfب ،شاخص برازش مقای ی ای
) ، (CFIشاخص نیکویی برازش ) ،(GFIشاخص نیکو یی برازش انةباای
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) (RMSEAب ترتی

برابر با

 2/92 ،2 /92 ،2 /12 ،4 /63 ،203 /20و  2 /291ب دست آمدب
بر اساس منةق پی شنیاد ی هو و بنتلر  0111ب برای تعیی

برازش انگوی

پیشنیادی با داد ها بر اساس شاخص های پی ش گفت  ،ارزش عددی باالتر از 0

برای شاخص مجذور خی بر درج آزادی  χ0/ dfب ،ارزش عددی باالتر از 2/26
برای شاخص خةای ری ش مجذور میانگی تقری

) (RMSEAو ارزش عددی

کمتر از  2 /12شاخص نیکو یی برازش ) (GFIو شاخص نیکو یی برازش انةباای
) ، (AGFIبا هدف کمک ب بیبود برازندگی انگو ،ضرورت اصالح انگو را
نشان میدهدب
آزمون برازندگی انگو با داد ها با استفاد از انتخاب اصالح انگو نشان داد
ک در عام مکنون باورهای خودکارآمدی تحصیلی از الریق ایجاد کواریانس بی
باایماند های خةا برای مقیاسهای «االمینان ب توانایی خود برای انجا تکانیف درسی
در دانشگا و بیرون از دانشگا و االمینان ب توانایی خود برای تعام با دیگران در
دانشگا » و «االمینان ب توانایی خود برای تعام با دیگران در دانشگا و االمینان ب
توانایی خود برای مدیریت کار ،خانواد و دانشگا » و در عام مکنون هیجانات
پیشرفت منفی از الریق ایجاد کواریانس بی

باایماند های خةا برای مقیاسهای

«اضةراب و خشم» و «نامیدی و خیتگی» پس از کاهش  4واحد در درج آزادی
انگوی اصالح شد  ،مقدار  11 / 22واحد از ارزش عددی مقدار خی دو در ای
انگو کم شدب
شک  ، 0انگوی ساختاری واسة مندی نیبی استرس تحصیلی ادراکشد و
هیجانات تحصیلی مثبت را در رابة باورهای خودکارآمدی تحصیلی و مشغونیت
تحصیلی و فرسودگی تحصیلی بیسییتی تحصیلیب نشان می دهد ب برای انگوی
اصالح شد مقادیر شاخص ها ی نیکویی برازش شام شاخص مجذور خی χ0ب،

شاخص مجذور خی بر درج آزادی χ0/dfب ،شاخص برازش مقای ی ای
) ،(CFIشاخص نیکویی برازش ) ، (GFIشاخص نیکو یی برازش انةباای
)  (AGFIو خةای ری ش مجذور میانگی تقری ) (RMSEAب ترتی برابر
با  2/10 ،2 /14 ،2/ 19 ،0 /22 ،019 /11و  2/221ب دست آمدب ارزش عددی
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مقادی ر شاخص های نیکویی برازش برای انگوی کلی اصالح شد  ،برازش
مةلوب انگو مفروض را با داد ها را نشان میدهدب
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شکل  .3مد واسطهمندی نسبی هیجانات تحصیلی منفی و استرس تحصیلی در رابطة باورهای
خودکارآمدی با مشغولیت تحصیلی و فرسودگی تحصیلی پس از اصالح

شک  0نتایج مربوط ب پیشبینی مشغونیت تحصیلی و فرسودگی تحصیلی بیسییتی
تحصیلیب را از الریق باورهای خودکارآمدی تحصیلی با واسة مندی استرس تحصیلی
ادراکشد و هیجانات پیشرفت مثبت نشان میدهدب مرور دایق شاخصهای نیکویی
برازش انگوی ساختاری نشان میدهد ک انگوی مسبور پس از اصالح با داد ها برازش
مةلوبی داشت شک 0بب در ای انگو 00 ،درصد از پراکندگی نمرات هیجانات پیشرفت
منفی و  34درصد از پراکندگی نمرات استرس تحصیلی ادراکشد از الریق باورهای
خودکارآمدی تحصیلی تبیی شدب همچنی  ،در ای انگو 33 ،درصد از پراکندگی نمرات
مشغونیت تحصیلی و  02درصد از پراکندگی نمرات فرسودگی تحصیلی از الریق باورهای
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خودکارآمدی تحصیلی ،هیجانات پیشرفت مثبت و استرس تحصیلی ادراکشد پیشبینی
شدب
در انگوی ساختاری واسة مندی نیبی ،تمامی ضرای

مییر بی متغیرهای مکنون از

نحاظ آماری معنادار بودندب در ای انگو ،رابة بی باورهای خودکارآمدی تحصیلی با
مشغونیت تحصیلی ،مثبت و معنادار و با هیجانات پیشرفت منفی ،استرس تحصیلی ادراک
شد و فرسودگی تحصیلی ،منفی و معنادار بودب عالو بر ای  ،رابة بی هیجانات پیشرفت
منفی با مشغونیت تحصیلی منفی و معنادار و با فرسودگی تحصیلی مثبت و معنادار بودب در
نیایت ،رابة بی استرس تحصیلی ادراکشد با مشغونیت تحصیلی ،منفی و معنادار و با
فرسودگی تحصیلی ،مثبت و معنادار بود شک 0بب بر اساس انگوی ساختاری واسة مندی
نیبی ،اثر غیرمیتقی م باورهای خودکارآمدی تحصیلی بر مشغونیت تحصیلی و فرسودگی
تحصیلی از الریق هیجانات تحصیلی منفی ب ترتی برابر با  2/04و  -2/00ب دست آمد ک
از نحاظ آماری معنادار هیتند P>2/22بب همچنی  ،اثر غیرمیتقیم باورهای خودکارآمدی
تحصیلی بر مشغونیت تحصیلی و فرسودگی تحصیلی از الریق استرس تحصیلی ادراک
شد ب ترتی
P>2/22بب

برابر با  2/00و  -2/00ب دست آمد ک از نحاظ آماری معنادار هیتند

بحث و نتیجهگیری
مةانع حاضر با هدف آزمون نقش میانجیگر هیجانات پیشرفت و استرس تحصیلی در
رابة باورهای خودکارآمدی تحصیلی و بیسییتی تحصیلی در گروهی از دانشجویان انجا
شدب نتایج نشان داد ک مدلهای واسة مندی نیبی هیجانات پیشرفت مثبت و منفی و
استرس تحصیلی در رابة بی باورهای خودکارآمدی تحصیلی و بیسییتی تحصیلی با
داد ها برازش مةلوبی داردب عالو بر ای  ،نتایج آزمون مدل مفروض نشان داد ک رابة
بی باورهای خودکارآمدی تحصیلی با هیجانات پیشرفت منفی ،استرس تحصیلی و
فرسودگی تحصیلی منفی و معنادار و با هیجانات پیشرفت مثبت و مشغونیت تحصیلی،
مثبت و معنادار بودب همچنی  ،نتایج نشان داد ک رابة بی هیجانات پیشرفت مثبت با
مشغونیت تحصیلی مثبت و معنادار و با افیردگی منفی و معنادار بودب عالو بر ای نتایج
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نشان داد ک رابة بی هیجانات پیشرفت منفی با مشغونیت تحصیلی منفی و معنادار و با
فرسودگی تحصیلی مثبت و معنادار بودب
مرور مبانی نظری و تجربی در المرو مةانعاتی انگیسش پیشرفت تحصیلی نشان میدهد
ک واسة مندی هیجانات پیشرفت مثبت و منفی در رابة بی باورهای خودکارآمدی
تحصیلی و بیسییتی تحصیلی از الریق تأکید بر نقش تفییری اسنادهای علّی ااب تبیی
استب البق دیدگا سیفرت 0224ب ،افسایش باورهای خودکارآمدی تحصیلی از الریق
کمک ب شک گیری انگوهای اسنادی سازش یافت سب

میشود ک فراگیران در

مواعیتهای پیشرفت در مواجی با تجارب انگیسانند کمتر در معرض نقصان انگیسش و
تجارب هیجانی منفی ارار گیرندب
ب بیان دیگر ،شواهد تجربی نشان میدهند ک فراگیران دارای باورهای خودکارآمدی
تحصیلی باال ب دنی استفاد از اسنادهای انةباای ،حتی پس از رویارویی با تجارب شکیت
از آنجا ک کمتر در معرض آسی ناشی از تجارب هیجانی منفی هیتند ،تمای دندانی ب
استفادة از برخی انگوهای رفتاری مانند خودارزشیابیهای منفی 0و خودگوییهای منفی

0

نشان نمیدهند و در مقاب بیشتر از الریق ویژگیهایی مانند بیشارزشگذاری تحصیلی،3
مشارکت در فعانیتهای تحصیلی و رضامندی از انجا تکانیف تحصیلی مشخص میشوند
تامین د سانی و همکاران0200 ،0200 ،؛ تامین د سانی و همکاران0229 ،بب
در مقاب  ،سیفرت 0224ب ،مارتی 0229ب و مییی ،گلینکی و بورگ 0226ب تأکید
کردند در بی فراگیرانی ک از فقدان خودباوری تحصیلی در رنج هیتند از آنجا ک

استفاد از اسنادهای علّی بدکارکرد نیس ب الور پرواضحی رواج دارد ،پس از رویارویی آن-
ها با مواعیتهای دانشانگیس ،تجرب بیش از پیش هیجانات منفی سب میشود ک زمین
برای استفاد هرد بیشتر از انگوهای رفتاری سازش نایافت مانند خودگوییهای منفی،
خودارزشیابیهای منفی ،احیاس عد کفایت فردی و بدگمانی نیبت ب محیطهای
تحصیلی فراهم شودب
عالو بر ای  ،مرور مبانی نظری و تجربی در المرو مةانعاتی انگیسش پیشرفت تحصیلی
نشان میدهد ک تمرکس بر نقش تفییری انگوهای ارزیابی شناختی نیس در تبیی واسة مندی
1. negative self-talk
2. negative self-assessments
3. academic over-value
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هیجانات پیشرفت مثبت و منفی در رابة بی باورهای خودکارآمدی تحصیلی و بیسییتی
تحصیلی از اهمیت زیادی برخودار است سیفرت0224 ،؛ مارتی 0229 ،؛ مییی و
همکاران0226 ،بب بر ای اساس ،فراگیران فااد باورهای خودکارآمدی تحصیلی از آنجا ک
در مواجی با مواعیتهای انگیسانند در محیطهای تحصیلی بیشتر از ارزیابیهای شناختی
مبتنی بر تیدید بیر میجویند ،ن تنیا سةوح باالیی از هیجانات پیشرفت منفی را گسارش
میکنند بلک با انتخاب رفتارهایی مانند اجتناب از شکیت ،پرخاشگری منفعالن و
درماندگی آموخت شد نیمرخ انگیسشی نامناسبی را ب نمایش میگذارندب در مقاب ،
فراگیران دارای خودکارآمدی تحصیلی باال بیشتر میتعد استفاد از ارزیابیهای دانشی
هیتندب شواهد تجربی مختلفت نشان میدهد ک استفاد از ارزیابیهای دانشی در مواجی
با مواعیتهای ناخوشایند ب کمک پیشگیری از فرو غلتیدن در ورال هیجانات منفی ،زمین
را برای انتخاب رفتارهای خودآسی
همکاران0229 ،بب

رسان ب حداا ممک کاهش میدهد دانی و

البق دیدگا شوارزر و کنول 0221ب دو مفروض «توانمندسازی »0و «بیط »0ب مثاب دو
انتخاب مفیومی در بافت مةانعاتی خودکارآمدی د تنیدگی ،شواهد متقنی را در دفاع از
نقش میانجیگر هیجانات و تجارب استرسزا ب عنوان منابش عظیم االالعاتی ،در پیشبینی
پیایندهای انگیسشی ،هیجانی و رفتاری باورهای خودکارآمدی ارائ میدهدب بر اساس
مفرو ض توانمندسازی ،ظرفیت کنترل بیین تجارب هیجانی و گیترة وسیش واکنشهای
جیمانی در مواجی با مةانبات انگیسانندة مواعیتهای پیشرفت از الریق فراخوانی باورهای
خودکارآمدی و تفاسیر خودتوانمندساز 3د در مقاب تفاسیر خودناتوانساز 4د ،در پیشبینی
گرو وسیعی از فعانیتهای پیشرفتمداران مانند مشارکت فعاالن در پیشبرد اهداف
تحصیلی ،انتخاب اهداف تیلةی 2در برابر اهداف عملکردی ،6انتخاب تکانیف
دانشانگیس در برابر تکلیف ساد و در نیایت تعریف استانداردهای وااشبینان برای
کنشوریهای آکادمیک میباشدب ب بیان دیگر ،همیو با آموز های مفیومی مفروض
1. enabling hypothesis
2. cultivation hypothesis
3. empowering interpretation
4. disempowering interpretation
5. mastery goals
6. performance goals
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توانمندسازی ،کنترلپذیری واکنشهای دندگان هیجانی و جیمانی در رویارویی با
مواعیتهای دانشانگیس تحصیلی ب کمک تقویت باور خودکارآمدی فردی ،فراگیران را
از فرو غلةیدن در ورال اشکال مختلف نقصان انگیسش شام کمالگرایی غیرانةباای،
رویکردهای سةحی نیبت ب فعانیتهای تحصیلی ،اهمالکاری ،خوناتوانسازی تحصیلی،
اجتناب از شکیت و کنار گیری از تالش مصون میدارد گوئتس و همکاران0202 ،بب
عالو بر ای  ،البق مفروض بیط ،احیاس توانمندی در مدیریت بیین پیایندهای
دندگان رویارویی با مواعیتهای دانشانگیس تحصیلی از الریق وسعت بخشیدن ب منابش
مقابل ای مواعیتی ،در پیشبینی انگوهای ارجح فعانیتهای پیشرفت مداران فراگیران ایفای
نقش میکندب ب بیان دیگر ،بر اساس آموز های مفروض بیط ،مدیریت بیین واکنشهای
دندگان فردی ب مواعیتهای دشوار تحصیلی ک مصداق انگیسش آن در مواعیتهای
پیشرفت تحصیلی در جایگسینی فعانیتهای پیشرفتمداران انةباای مانند استفاد از
اسنادهای علَی سازش یافت در برابر رفتارهای پیشرفت مداران غیرانةباای مانند اجتناب از
شکیت در مواجی با مةانبات زندگی تحصیلی انعکاس می باد ،محصول وسعت یافت
ظرف منابش مقابل ای تلقی میشود؛ بنابرای  ،باورهای خودکارآمدی تحصیلی از الریق
وسعت بخشیدن ب توان مقابل ای افراد و ب تبش آن مدیریت بیین انگیختگیهای هیجانی،
در شک دهی ب رفتارهای انگیسشی مختلف فراگیران مانند انتخاب جیتگیریهای عمیق
و سةحی برای تکانیف تحصیلی یا انتخاب اهداف تیلةی در برابر اهداف عملکردی
اثرگذارند یو و کانگ0204 ،بب
با وجود آن ک  ،نتایج مةانع حاضر ،االالعات ارزشمندی را دربارة ویژگیهای
کارکردی تجارب هیجانی مثبت و منفی در بافت مةانعاتی پیشبینی پیایندهای انگیسشی د
رفتاری باورهای خودکارآمدی تحصیلی فراهم کرد است ،اما برخی از محدودیتهای
مةانع حاضر ،تعمیمپذیری نتایج آن را با محدودیت مواج میکندب اول ،مةانع حاضر
دارای ماهیتی مقةعی است بنابرای  ،الرح استنتاجهای علّی و معلونی بر اساس یافت های آن
برای محققان امکانپذیر نمیباشدب با هدف کی االالع از تغییرپذیری یا عد تغییرپذیری
ویژگیهای کارکردی مفاهیم منتخ در مدل مفروض ،جمشآوری االالعات ب کمک
یک الرح تحقیق الونی پیشنیاد میشودب دو  ،نتایج مةانع حاضر همچون بییاری از
مةانعات دیگر ب دنی استفاد از ابسارهای خودگسارشی ب جای مةانع رفتار وااعی ممک
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است مشارکت کنندگان را ب استفاد از شیو های مبتنی بر کی
از بدنامی مربوط ب عد کفایت فردی ترغی

تأیید اجتماعی و اجتناب

کندب ب بیان دیگر ،ب منظور تأیید

مقیاسهای خودگسارشی از مشاهد رفتاری و دیگر شاخصهای بانینی استفاد نشدب سو ،
با توج ب آن ک نمون مةانع حاضر فقط از بی دانشجویان مقةش دانشگا شیید بیشتی
انتخاب شدند ،بنابرای تعمیمدهی ویژگیهای کارکردی مفاهیم منتخ

در مدل مفروض،

نیازمند انتخاب گرو های نمون دیگری مانند نوجوانان و معلمان بکر و همکاران0204 ،ب
استب بنابرای  ،با توج ب وفور مةانعات انجا شد در حوزة هیجانات پیشرفت در
گرو های سنی مختلف و با توج ب نقش تفییری تجارب هیجانی معلمان در مواعیتهای
پیشرفت د 0206 ،؛ جیانگ ،واراس ،وانت و وانگ0206 ،؛ جو0204 ،ب ،توصی میشود
ک کارکرد کیفیتهای روانشناختی منتخ

در مدل مفروض با هدف پیشبینی بیسییتی

حرف ای معلمان ،در ای گرو نیس مةانع شودب دیار  ،با توج ب نقش تفییری متغیر جنس
در بافت مةانعاتی هیجانات پیشرفت ،عد آزمون تغییرناپذیری 0جنیی روابط ساختاری در
مدل مفروض ،یکی دیگر از محدودیتهای مةانع حاضر را تشکی میدهد؛ بنابرای  ،با
توج ب نقش تفییری غیرااب انکار متغیر جنس در المرو مةانعاتی هیجانات پیشرفت،
پیشنیاد میشود ک روابط ساختاری مفاهیم منتخ

در مدل مفروض در دو جنس با

یکدیگر مقایی شوندب پنجم  ،با وجود آن ک  ،نتایج آزمون برازندگی مدل مفروض در
نمون دانشجویان ایرانی اب از اصالح بر ااب ابول بودن برازش مدل پیشنیادی با داد ها
زیربنایی تأکید کرد ،اما یافت های پژوهش حاضر نشان دادند ک در نمون منتخ  ،اعمال
برخی اصالحات ،سةح برازندگی انگوی مفروض با داد ها را بیبود میبخشدب در مةانع
حاضر ،از الریق ایجاد کواریانس بی باایماند های خةا برای نشانگرهای عوام مکنون
منتخ در مدل مفروض تالش شد شاخصهای نیکویی برازش در نمون انتخابی بیبود
یابندب در وااش ،کواریانس بی باایماند های خةا برای نشانگرهای مربوط ب عول مختلف ب
الور تجربی نشان میدهد ک همدوشانی بی هر زوج نشانگر در پاسخدهی ،از توان تبیینی
عام زیربنایی کنشوری عمومی فراتر استب انتخاب گسین اصالح مدل تا حدی ظرفیت
تعمیمپذیری داد ها را کاهش میدهدب ششم ،با توج ب ترکی مفیومی انتخاب شد در
مدل پیشنیادی و همچنی با توج ب ف آماری منتخ برای آزمون مدل مفروض،
1. invariance
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ضرورت آزمون مدلهای رای  0ک ظرفیت االالع دهندگی مةانع ٔ منتخ

را افسایش

میدهند پیشنیاد میشودب البق دیدگا وستون و گوری 0226ب انتخاب گسین مدلهای
در استفاد از ف آماری معادالت ساختاری مانند مقایی مدل واسة مندی نیبی 0در

رای

برابر مدل واسة مندی کام  ،3یک انتخاب توجی پذیر استب هفتم ،بر اساس نتایج مةانع
پکران و همکاران 0202ب با توج ب اهمیت استقاللیافتگی هر یک از مقیاسهای مربوط
ب تجارب هیجانی مثبت و منفی در مواعیتهای پیشرفت پیشنیاد میشود ک ب جای
تمرکس بر مفیو هیجانات پیشرفت در هیأتی بییط و وسعت یافت  ،بر ویژگی کنشی هر بعد
از هیجانات مثبت و منفی ب الور میتق تأکید شودب
در مجموع ،نتایج مةانع حاضر با تاکید نقش واسة ای منابش االالعاتی هیجانات
پیشرفت مثبت و منفی و استرس تحصیلی ادراک شد در رابة بی باورهای خودکارآمدی
تحصیلی و بیسییتی تحصیلی نشان میدهد ک بخشی از پراکندگی مشترک بی دو حلق
مفیومی باورهای خودکارآمدی تحصیلی و بیسییتی تحصیلی از الریق هیجانات پیشرفت و
استرس تحصیلی ادراک شد تبیی میشودب عالو بر ای  ،در کلیتری سةح ،نتایج مةانع
حاضر شواهد تجربی مضاعفی را در دفاع از منةق مفیومی زیربنایی نظری خودکارآمدی د
ب مثاب یکی از نظری های معاصر انگیسش پیشرفت تحصیلی د ،فراهم کردب
منابش
شکری ،اب ،غنایی ،زب ،الوالبی ،سب ،تقوایینیا ،عب ،کاکابرایی ،کب و فوالدوند ،خب
0312بب مةانع روانسنجی پرسشنام باورهای خودکارآمدی تحصیلیب مجل
مةانعات آموزش و یادگیریب دورة  ،3شمارة 42-60 ،0ب
عبداهللپور ،ب آب 0314بب تحلی معادالت ساختاری انگوی شناختی د اجتماعی هیجانات
پیشرفت :آزمون انگوهای رای ب رسان دکتری در دانشگا آزاد اسالمی ،واحد علو
و تحقیقات تیرانب

1. testing alternative models
2. fully mediated model
3. partially mediated model
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