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نقش  رابطه باورهای خودکارآمدی تحصیلی با بهزیستی تحصیلی:
  شده و هیجانات پیشرفتای تنیدگی تحصیلی ادراکواسطه

 4راد، الهام حکیمی3مهدی خانبانی، 2، امید شکری1سهراب صحرایی

 02/23/0311تاریخ پذیرش:  02/02/0316تاریخ وصول: 

 دهیچک
شدد  در رابةد    نات پیشرفت و استرس تحصیلی ادراکهیجا گرپژوهش حاضر با هدف آزمون نقش میانجی

 331 منظدور انجدا  شددب بددی     در بدی  دانشدجویان   باورهای خودکارآمددی تحصدیلی و بیسییدتی تحصدیلی    
پرسشددنام  باورهددای خودکارامدددی تحصددیلی    دختددرب بدد   042پیددر و  040دانشددجوی مقةددش کاشناسددی   

 ASEBQ  ،پرسشددنام  اسددترس تحصددیلی ادراک شددد   زاژاکددوا و   ، ب0222، زاژاکددوا، نیددنا و اسدنشددادا
فیرست مشغونیت تحصدیلی  ب، 0314، پورعبدهللب، نیخ  کوتا  پرسشنام  هیجانات پیشرفت  0222همکاران، 

 SEI ،سیاه  فرسودگی تحصیلی  ب و 0200، سانمالد آرو و آپادایاSBI ، ب 0221، سانمال د آرو و همکداران
منظور آزمون روابط ساختاری بی  مندابش االالعداتی دندگاند  در    گی حاضر، ب در مةانع  همبیتپاسخ دادندب 

 هدای ج نشدان داد کد  انگو  ینتدا  استفاد  شددب  یمعادالت ساختار یابیمدل یمفروض از روش آمار یهامدل
شدد  در رابةد  بدی     ثبت و منفی و اسدترس تحصدیلی ادراک  نیبی هیجانات پیشرفت م یمندواسة مفروض 

ج نشدان داد  یعالو  بر ای ، نتدا ب ندداشت یکارآمدی تحصیلی و بیسییتی تحصیلی برازش مةلوبباورهای خود
 یاز نحاظ آمار یونیرگرس یهاوزن یهیجانات پیشرفت مثبت و منفی، تمام یمندواسة ک  در هر دو مدل 

د از درصد  00و  33ترتید   بد   و اسدترس تحصدیلی   هیجاندات مثبدت   یمندد واسدة  معنادار بودندد و در مددل   
و اسدترس   هیجاندات منفدی   یمندد واسدة  مشغونیت تحصدیلی و فرسدودگی تحصدیلی و در مددل      یپراکندگ

ج ی  شددب نتدا  یدی درصد پراکندگی مشغونیت تحصدیلی و فرسدودگی تحصدیلی تب    02و  33ترتی  ب  لییتحص
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ی مفیدومی باورهدای خودکارآمدد    یهدا حلق بخشی از پراکندگی مشترک بی   ک  دادپژوهش حاضر نشان 
شدد  اابد    س تحصیلی ادراکتحصیلی و بیسییتی تحصیلی از الریق هیجانات پیشرفت مثبت و منفی و استر

 تبیی  استب

، مدد   ، هیجانات پیشرفت، بهزیستی تحصیلیباورهای خودکارآمدی تحصیلی: یدیکل گانواژ
 ای.اثرات واسطه

 مقدمه
ای  ب   اندد یکوشسش هموار  ب  المرو مةانعاتی انگی مندعالا  شناسانروانالور کلی ب 

و درا افراد آنچ  را ک   دارندیم واد  عواملی افراد را ب  حرکت ک   پاسخ دهند سؤاالت
بب آنچ  افراد هنگا  انجا  یک 0223 پنتریا،  دهندیمانجا  را در حال انجا  آن هیتند 

، نیازها و هاسائقکدا  استب در گذشت   کنندیمیا احیاس  کنندیمفعانیت ب  آن فکر 
بب اما در 0220 پنتریا و شانک،  شدندیم، منابش اونی  انگیسش تلقی هاکنند تقویت 

و اهداف  هاارزشمعاصر انگیسش پیشرفت تحصیلی، بر نقش کلیدی باورها،  یها ینظر
 بب0220 اکیلس و ویگفیلد،  شودیمکید عنوان منابش اونی  انگیسش تأافراد ب 

های معاصر انگیسش پیشرفت تحصیلی نشان ظری و تجربی نظری مرور دایق مبانی ن
معاصر انگیسش پیشرفت تحصیلی مانند نظری   یها ینظرک  هدف اصلی  دهدیم

خودکارآمدی، نظری  اسناد، نظری  خودارزشمندی و نظری  هدف پیشرفت، تبیی  رفتارهای 
نظر در حانی ک  ب  بب0224ست  سیفرت، تحصیلی بود  ا یهاتیمواعیادگیرندگان در 

اما موضوع زیربنایی  دکنیمفردی را ارائ   ب منحصر یها ییتبو  هاساز هر نظری   رسدیم
مثاب  یک دغدغ  ی بر وضعیت انگیسشی فراگیران، ب دگونگی اثرگذاری تجارب هیجان

 از سیم بیسایی ها ینظرای   یسازکدارد ینظری، در  یهادگا یدمشترک در بی  تمامی 
معاصر انگیسش پیشرفت تحصیلی فرض  یها ینظرب ب  بیان دیگر، در استبرخوردار 

ک  هیجانات و باورها در فراخوانی انگوهای متمایسی از رفتارها مانند انتخاب  شودیم
از تالش،  یریگکنار تالش و پشتکار، اجتناب از شکیت،  ،0تکانیف، مشغونیت شناختی

و پرخاشگری  0شد ، درماندگی آموخت 0یکارهمالا، یافتنینادستانتخاب اهداف 
 بب0224 سیفرت،  کنندیمایفای نقش  0منفعالن 

                                                 
1. cognitive engagement 

2. procrastination 
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دهد یکی از وجود شواهد تجربی مرتبط با موضوع انگیسش پیشرفت نشان می
انگوی تجارب هیجانی فراگیران و وضعیت  ینیبشیپ های مفیومی ک  درتری  مدلمةمئ 

نظری  ب نظری  خودکارآمدی است کندیممیمی را ایفا ها نقش انگیسشی و شناختی آن
بر  ب توسع  یافتب0220؛ نق  از اکیلس و ویگفیلد، 0111خودکارآمدی ب  وسیل  بندورا  

مترادف با اعتماد است و بر اضاوت فرد  یاساس نظری  خودکارآمدی، مفیو  خودکارآمد
یک المرو خاص دالنت داردب ب  ک عم  در ی سیآمتیموفقانجا   برایخود  ییدربار  توانا

خود در  ییا عد  توانای یید ک  ب  باور فرد دربار  توانا یبیان دیگر، باورهای خودکارآمد
 یپیشرفت با رفتارها یهاتیمواعد، در  کندیمک عم  خاص اشار  یانجا  

و  یسش، تالش و پشتکار، خودارزشمندی، انگیمانند پردازش شناخت مداران شرفتیپ
بنابرای ، البق دیدگا  بندورا  ب؛0224 سیفرت،  دهندیمرابة  نشان  هاتیفعانب انتخا

اصلی  یهاکنند ب انتظارات خودکارآمدی، تعیی 0220؛ نق  از اکیلس و ویگفیلد، 0111 
، آمادگی برای فسونی بخشیدن ب  عنصر تالش و پشتکار هاتیفعان، انتخاب ینیگسهدف

ودکارآمدی بر انتخاب تکانیف و میسان تالش برای انجا  هیتندب بر ای  اساس، احیاس خ
ک  فراگیران  اندداد بب شواهد تجربی نشان 0220 دورنی،  گذاردیمآن تکانیف اثر 

ی  با فراگیران فااد باورهای یبرخوردار از باورهای خودکارآمدی تحصیلی در مقا
ختگی، خودگردانی، مانند خودانگی ییهایژگیوخودکارآمدی تحصیلی بیشتر از الریق 

ب همچنی ، نتایج شوندیممندی ب  استفاد  از فراشناخت توصیف  بودن و عالایراهبرد
ف یدر حانی ک  فراگیران ناکارآمد از مواجی  با تکان اندداد برخی مةانعات نشان 

مند ب  انجا  تکانیف  ، فراگیران کارآمد عالاکنندیما دشوار اجتناب ی سیانگدانش
 آموزاندانشک   اندداد بب شواهد تجربی نشان 0226ا دشوار هیتند  پکران، ی سیگاندانش

و در حد تیلط و در مقاب   یانةباا یب  استفاد  از رفتارها مندعالا شتر یکارآمد ب
رد هیتند کبر عمل یمبتن یاز رفتارها یریگبیر شتر متمای  ب  یارآمد بکنا آموزاندانش

ای ، فراگیران دارای باورهای خودکارآمدی تحصیلی در مقایی   بب عالو  بر0196وک، ی د
مقابل  انةباای در  یهاروشبا فراگیران فااد خودکارآمدی تحصیلی، ب  دنی  استفاد  از 

پیشرفت، هیجانات منفی کمتری تجرب   یهاتیمواعدر  زایدگیتن یهاتیمواعمواجی  با 

                                                                                                                   
1. learned helplessness 

2. passive aggression 
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بیسییتی را  یهاشاخصو سةح باالتری از  ندبریمکمتر رنج  0، از نقصان انگیسشکنندیم
و پکران،  نکیبر ینن؛ 0200، ؛ گوئتس و همکاران0200 آرتینو و جونس،  دهندیمنشان 
 بب0200

 یهاطیمحج در یدة رایک پدین  فقط ب  مثاب   0یر مفیو  فرسودگیاخ یهاسالدر 
فیلی و ساالنووا، ؛ اسچا0221؛ کیم، شی  و اسواندر، 0200 پارکر و سانمالد آرو،  یاحرف 
 یلیشرفت تحصیپ یهاتیمواعر در یانکارناپذ یشناختروانک سازة یعنوان ب، بلک  ب 0221

  و ی؛ مود0204از محققان ارار گرفت  است  وانبرگ،  یریدر کانون توج  گرو  کث
 ییتیب  مثاب  شاخص بیس یبب مفیو  فرسودگ0229 نر و همکاران،ی؛ اسک0200 همکاران،

و احیاس  4ی، بدگمان3ی، از س  بُعد خیتگیاحرف  یهابافتافراد در  یشناختوانر
از  یبر نشانگان یاحرف در بافت  یگر، فرسودگیان دی  شد  استب ب  بیتشک 2یناکارآمد

دالنت دارد  میلا، شافیلی و  یکار یو نقصان در کارآمد ی، بدگمانیجانیه یخیتگ
 6یکار باراضاف از  یمسم  ناش یژ  خیتگیفشار و ب  وب  احیاسات  یبب خیتگ0220نیتر، 
و نیبت ب  افراد  ینیبت ب  کار ب  الور کل یتفاوتیبشام  احیاس  یب بدگمانکندیماشار  

ت یدانیت  کار استب فقدان کفا معنایبب  کار و  یگعالا یبالور خاص، در مح  کار ب 
اشار   یاحرف  سیآمتیموفق یهاشرفتیپ  فقدان یت و همچنیب  احیاس عد  کفا یاحرف 

دربردارندة احیاس  یلیتحص یبب بر ای  اساس، فرسودگ0220 میلا و همکاران،  کندیم
از احیاس  ینان  و خانیب، نگرش بدبی خیتگ یلیتحص یاز مةانبات زندگ یناش یخیتگ

ر یک فراگیب  عنوان  یفرد ییتگیب و احیاس عد  شای بدگمان یف درسینیبت ب  تکان
 بب0224و باکر،  یلیافت ب است  اسچافینقصان  ی کارآمد

با  ییهاساز و پس از ورود  نگرمثبت یشناسروان یهمچنی ، با ظیور جنبش فکر
مانند  یمی، ب  موازات انتخاب مفاهیشناسروانمختلف  یهاحوز مثبت در  ییصبغ  معنا

 یک  دربردارندة انرژ بخشتیرضامثبت و  یک حانت ذهنید ب  مثاب   1یاحرف ت یمشغون

                                                 
1. demotivation 

2. burnout 

3. exhaustion 

4. cynicism 

5. inefficacy 

6. overtaxing work 

7. work engagement 
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سالمت  یشناسرواناست د، در المرو  3یا دنبیتگی یفتگیو ش 0، احیاس تعید0ا شوری
 6یلیت تحصی، مفیو  مشغون2یلیسالمت تحص یشناسروان ی، در محدودة مةانعات4یاحرف 

بب انف 0220و همکاران،  یلیاز محققان ارار گرفت  اسچاف یدر کانون توج  گروه
ا ی یهنگا  مةانع   انرژ 1یذهن یریپذانعةافو  یانرژ یبر سةوح باال یلیت تحصیمشغون

از مةانع   احیاس تعیدب و تمرکس  یناش 02یختگیو برانگ 1اقی، اشت9شورب، احیاس معنا
و  یلیب دالنت دارد  اسچافیفتگیدر خالل مةانع   ش  یآفریشاد یشدگجذبکام  و 

و باکر  یلیب و اسچافب 0220  و همکاران یلیت اسچافج مةانعایبب نتاانف 0220همکاران، 
البق دیدگا   ا تعید استبیت یندة مشغونیعام  فرسا ید کردند ک  فرسودگیب تاک0224 

معنا کنندة توان باورهای خودکارآمدی تحصیلی از بیترهای مفیومی  ییکب 0220بندورا  
ات پیشرفت تلقی نشانگرهای کیفی اثربخشی زندگی تحصیلی، هیجان ینیبشیپدر 

ب هیجانات ب  مثاب  0224هیجان  داماسیو، پویا از  یهانظا ب همیو با تعاریف شوندیم
فیسیونوژیک شام  فرایندهای  یهایتمیرسیزاز  یانف ؤدندمفرایندهایی هماهنگ و 

و همچنی ، فرایندهای فیسیونوژیک پیرامونی هیتندب  یادیر عاالفی، شناختی، انگیسشی، 
ب برای شوندیمظا ، فرایندهای عاالفی برای تجرب  هیجانات بییار بااهمیت تلقی در ای  ن

نف  بودن  مؤراب شام  احیاسات ناآرامی و عصبیمربوط ب  هیجان اضة یهانف ؤممثال 
 یادیر  مونف  شناختیب، انگیسش اجتنابی  مونف  انگیسشیب، بیانگری  هاینگرانعاالفیب، 

 ونوژیک پیرامونی هیتندبفیسی یسازفعالاضةرابی و 
پیشرفت یا  یهاتیفعانالور میتقیم ب  یتند ک  ب هیجانات پیشرفت ب  مثاب  هیجاناتی ه

یجانات پیشرفت محققان با هدف مةانع  موضوع ه ترشیپب شوندیمنتایج پیشرفت مربوط 
رزش ا د ب در حانی نظری  کنترلاندکرد کید هیجانات مربوط ب  نتایج پیشرفت تأفقط بر 

ب برای مثال شودیمپیشرفت را نیس شام   یهاتیفعانهیجانات پیشرفت، هیجانات مربوط ب  
                                                 
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 
ب بر ای  اساس، دو شوندیمتکانیف دشوار مصادیقی از هیجانات پیشرفت فعانیتی محیوب 

 یهاتیفعانک  ب   0ب  تفکیک هیتند: هیجانات فعانیتینوع هیجان از یکدیگر اا
 هاتیفعانک  ب  نتایج ای   0و هیجانات پیامدی شوندیمدر حال انجا  مربوط  مدران شرفتیپ

بب هیجانات پیامدی خود شام  هیجانات 0220پکران و همکاران،   شوندیممربوط 
 نگرگذشت یت آتیب و هیجانات  امید برای موفقیت آتی یا یا اضةراب از شک نگرند یآ

-و  بر ای ، هیجانات پیشرفت یا ب  غرور یا شر  متعاا  بازخورد پیشرفتب هیتندب عال

صورت هیجاناتی ب و یا ب 3صورت تجاربی مواعیتی و موات  هیجانات پیشرفت حانتی
تجرب  ها را پیشرفت آن یهاتیفعانمیتمر و عاداتی ک  فرد در رابة  با نتایج پیشرفت یا 

 بشوندیم یسازمفیو ب 4 هیجانات پیشرفت صفتی کندیم
مثاب  و بب ب  انف 0220،  پکران و همکاران 2شرفتیجانات پی  کنترل د ارزش هینظر

 یهاتیمواعجانات در یدربارة ه ینظر یهادگا ید  یاستنادتر و پر  یترمةمئ از  یکی
 یآموزش یهاتیمواعجانات بر یه یراثرگذا یمرتبط بر انگو ینظر یادهایبر بن یآموزش

جانات یدربارة ه ید اجتماع یدگا  شناختیک دی  کنترل د ارزش یمتمرکس استب نظر
 ینظر یکردهایرو یهامفروض   ی  نظریب اآوردیمران و معلمان فراهم یشرفت فراگیپ

 یهایبایارزک   شودیم  فرض ی  نظریب در ابخشدیمرا انیجا   1و ارزش د انتظار 6اسناد
 یجانیتجارب ه یانگو ینیبشیپشرفت در ی، آموزش و پیریادگیکنترل و ارزش مرتبط با 

ک   شودیمد یک  تأی  نظری ، در ایاستب عالو  بر ا ییت باالیاهم یران و معلمان دارایفراگ
جانات یبر ه یق اثرگذاریو کالس درس از الر یاجتماع یهاطیمحخاص  یهایژگیو
وااش  مؤثرمعلمان  یاحرف تحول  یران و انگویشرفت فراگیتجارب پ ینیبشیپشرفت در یپ
 ببب ،انف 0220 پکران و همکاران،  شوندیم

                                                 
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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کنندة توان بیترهای مفیومی معنایکی دیگر از ب 0220همچنی ، البق دیدگا  بندورا  
و  زااسترستجارب میسان ، وضعیت انگیسشی فراگیران ینیبشیپباورهای خودکارآمدی در 

غان   یتحصیلی استب برا پرفشار یهاتیمواعرویارویی با  ها برایآن ارجح یهاوشر
ق یر است، ک  از الرییاز تغ یادور ب  مثاب   یالت دانشگاهیدانشجویان، تعاا  تحص

گر، استرس یان دیب ب  بشودیممشخص  یلین  تحصیاز مةانبات وابیت  ب  آن زم یامجموع 
 ینشان دهند  برخ 0زااسترسو عوام   یشد  درون کادرا جاناتیها و هانگر شناختیب

رس ینگ، بایلکبب 0111ا درد مداو  است  الزاروس، ید یر رخداد شدینظ یتیمةانبات مواع
بر تجرب   یفرد مبن یابیبر ارز یلیف استرس تحصیب در تعر0229   کنیتون و باید و

یرا و همکاران یردندب مکاشار   خود یفرددرونو منابش  یتی  مةانبات مواعیب یناهماهنگ
 ، فشارها،هاتعارض، هایناکامشام   یلیتحص یزااسترسد کردند ک  عوام  یکب تأ0222 
 ی، شناختیجانیک، هیونوژیسیف یهاواکنش  عوام  شام  ینیبت ب  ا هاواکنشرات و ییتغ

اغل   یلیس نشان دادند ک  استرس تحصیب ن0116س و موس  یاستب ساروث، گ یو رفتار
 یو ادراک از ناکافی بودن زمان برا یلیدربردارند  ادراک فرد از مةانبات فسایندة تحص

 دهی ب  آن مةانبات استبپاسخ
آزمون ظرفیت تفییری  ااب  انکار دربارةغیرر االالعاتی در مجموع، از یک سوی فق

ومی معاصر مفیم یهایصورتبند  یترمةمئ نظری  باورهای خودکارآمدی ب  مثاب  یکی از 
ایرانی و از دیگر سوی   جامعویژ  در بی   در المرو مةانعاتی انگیسش پیشرفت تحصیلی ب
مانند هیجانات پیشرفت و الالعاتی مختلف اهمیّت بیش از پیش تأکید بر توان تبیینی منابش ا

پیوند دو حلق  مفیومی باورهای در ادراک از استرس تحصیلی در بی  فراگیران 
تصریح ضرورت انتخاب المروهای مفیمومی  حصیلی بیسییتی تحصیلی وخودکارآمدی ت

بب ب  بیان دیگر 0ری است  شک  حاضر حائس اهمیّت بییا  مةانعدر مدل پیشنیادی دندگان  
حاضر ضروری   مةانعچ  بیش از پیش در تصریح اهمیّت منةق انتخاب مدل مفیومی آن

 نظری  خودکارآمدییمومی برآمد  از مف یهاآموز است بر آزمون تجربی توان تفییری 
 مبتنی استب

 

                                                 
1. stressors 



 97ی تربیتی شماره چهل و نهم، سال چهاردهم، پاییز شناسروانفصلنامه                                                    56 

 
 

 
 . مد  مفروض پژوهش1شکل 

 روش
پژوهش حاضر شام  تمامی دانشجویان مقةش کارشناسی دانشگا  شیید  یجامع  آمار

  پژوهش یدر ا یبودندب نمون  آمار 13-14 یلیبیشتی تیران در نیمیال اول سال تحص
ب از 02/3و انحراف استاندارد  21/00دانشجوی مقةش کاشناسی  با میانگی   331شام  
از  کنندگانشرکت  پژوهش، محقق برای انتخاب یدر اآموزشی مختلف بودندب  یهاگرو 
 یادندمرحل  یریگنمون احتماالتی  تصادفیب از روش  یریگنمون دندگان   یهاروشبی  

با توج  ب   یالور تصادفافراد جامع  ب ، یادندمرحل  یریگنمون استفاد  کردب در روش 
 شدندبجامع  انتخاب  یبسرگتر ب  کودکترب از انواع واحدها ی از واحدها یسلیل  مراتب

مختلف  شام  دانشکد ، گرو   یریگنمون  یدانشجویان در س  مرحل  با استفاد  از واحدها
 آموزشی و کالس درسب، انتخاب شدندب

 یبرا یقیا راهبرد دایه SEMک  در استفاد  از روش  دادنشان  یژوهشات پیمرور ادب
حداا  نیبت حجم نمون   کندیمد یب تاک0222   یکال  حجم نمون  وجود نداردب ییتع
مةلوب  0ب   02و نیبت  ترمناس  0ب   02؛ نیبت استنفر  2هر پارامتر برآورد شد   یبرا

پارامتر  22 ، یدگا  کالیضر، البق دمفروض پژوهش حا یب در انگوشودیمالمداد 
 090برابر با  یانمون ااب  ابول  یجیب  نتا یابیدست ی ، برایب بنابراشودیم یریگانداز 

 ، از یشنیاد کالی  پژوهش بر اساس پیگر، در ایان دیشرکت کنند  انتخاب شدندب ب  ب
مشارکت  42ان، تعداد کنندگبا توج  ب  ریسش احتمانی مشارکت استفاد  شدب 0ب   2ااعد  

کنند  از آنچ  ک  با استفاد  از منةق پیشنیادی کالی  برآورد شد، بیشتر انتخاب شدند ک  
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از  سؤاالتدرصد  2مشارکت کنند  ب  دنی  عد  پاسخ ب  بیش از  9از ای  میان تعداد 
 مةانع  حذف شدندب
 ابسارهای سنجش

، زاژاکووا، نینا و QASE  0خودکارآمدی تحصیلیباورهای پرسشنام  انفب 
ب نیخ  جدید پرسشنام  خودکارآمدی 0222 و همکاران  زاژاکوواب ب0222اسدنشادی، 

، نق  0113، ه  خودکارآمدی کانج  سونبرگ و همکاراناز سیا یریانگوگتحصیلی را با 
ب توسع  دادندب در ای  مقیاس مفیو  باورهای خودکارآمدی 0222از زاژاکووا و همکاران، 

ب در ای  ابسار از شودیم یریگانداز تکلیف مربوط ب  دانشگا   01از الریق تحصیلی 
یک از  هر سیآمتیموفقتا میسان االمینان خود را در انجا   شودیمکنندگان خواست  شرکت

ب تا 0  «نا مةمئ  کامالً»نیکرت از  یادرج  02تکلیف دانشگاهی بر اساس یک مقیاس  01
و شکری و  ب0222  نمایندب در پژوهش زاژاکووا و همکارانب مشخص 02«  مةمئ  کامالً»

دیار عام  از  ASEBQتحلی  عاملی نشان داد ک  ساختار عاملی نتایج  ب0312  همکاران
، االمینان ب  توانایی خود در 0االمینان ب  توانایی خود در انجا  تکانیف در کالس درس

و االمینان ب   4در تعام  در دانشگا  ، االمینان ب  توانایی خود3انجا  تکانیف بیرون کالس
ب در مةانع  حاضر، مقادیر تشکی  شد 2توانایی خود در مدیریت کار، خانواد  و دانشگا 

 یهااسیرمقیزعام  کلی باورهای خودکارآمدی تحصیلی و ضرای  همیانی درونی 
س، رون از کالیب ف در کالس ویتکان سیآمتیموفقخود در انجا   یینان ب  توانایاالم
خود در  یینان ب  توانایگران در دانشگا  و االمیخود در تعام  با د یینان ب  توانایاالم
 11/2و  90/2، 91/2، 10/2کار، خانواد  و دانشگا  ب  ترتی  برابر با  سیآمتیموفقت یریمد

 ب  دست آمدب
بب 0222، زاژاکووا و همکاران، PASQ  6شد ادراک یلیبب پرسشنام  استرس تحص

ادراک شد  را با  یلید پرسشنام  استرس تحصیب نیخ  جد0222اران  کوا و هموکزاژا

                                                 
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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ووا و ک؛ نق  از زاژا0196 ، کی ننت، براون و الر 0لدستونیم یلیاس تحصیاز مق یریانگوگ
 01ق یاز الر یلیتوسع  دادندب در ای  پرسشنام ، مفیو  استرس تحص ب0222اران، کهم
-تکاز مشار یلیب در پرسشنام  استرس تحصشودیم یریگانداز ف مربوط ب  دانشگا  یلکت
 یف دانشگا  را بر رویلکت 01از  یکهر  ییزااسترسسان یتا م شودیمنندگان خواست  ک

 زااسترسامالً کب تا 2  باشدینم زااسترسا وج  یرت از ب  هیکن یادرج  00اس یمق یک
  یافراد ب یلیاسترس تحص ی، دامن  نمر  کلای  ابساردر نندب کب مشخص 02  باشدیم

 ینباخ عام  کلروک ی  آنفایدر مةانع  حاضر، ضرا استبب 011   یشتریب تاب 2   یکمتر
 و در کالس یلیعملکرد تحص یدشوار یهااسیرمقیزادراک شد  و  یلیاسترس تحص

ت کار، خانواد  و یریمد یدشواردر نیایت،  تعام  در دانشگا  و یرون از کالس، دشواریب
 ب  دست آمدب 93/2 و 13/2، 12/2، 19/2  برابر با یگا  ب  ترتدانش

بب 0314، پورعبداهلل؛ SV-AEQ  0شرفتیپ یهاجانیهنیخ  کوتا  پرسشنام  ب پ
ابسار  یکمثاب  شرفت را ب یپ یهاجانیهپرسشنام  ب 0222  یپکران، گوئتس و پر

پرسشنام   بتوسع  دادندشرفت یپ یهاجانیه یریگانداز با هدف  یدندبعد یگسارشخود
مربوط ب   یهاجانیه، 3مربوط ب  کالس یهاجانیهاس یشرفت شام  س  مقیپ یهاجانیه
شرفت یپ یهاجانیهاستب در پرسشنام   2مربوط ب  امتحان یهاجانیهو  4یریادگی

= 2= کامالً مخانف تا 0از  یادرج ف پنج یک الی ی  رویکنندگان ب  هر گومشارکت
، درتاج و پورعبدهللو ب 0224  و همکاران پکراننتایج مةانعات ب دهندیمپاسخ  کامالً موافق

ب شواهدی در دفاع از نیخ  اصلی پرسشنام  هیجانات پیشرفت ب  دست آمدب 0313احدی  
، فخر  غرورب، یدوارینذت، ام یهااسیرمقیز یدرون ی  همیانیدر ای  مةانع ، ضرا

  یمربوط ب  کالس ب  ترت یهاجانیهاس یدر مق یو خیتگ یدیخشم، اضةراب، شر ، نام
 یدرون ی  همیانی، ضرا29/2و  63/2، 62/2، 22/2، 22/2، 60/2، 22/2، 62/2برابر با و 

اس یدر مق یو خیتگ یدی، فخر، خشم، اضةراب، شر ، نامیدوارینذت، ام یهااسیرمقیز
، 22/2، 62/2، 62/2، 60/2، 24/2، 22/2  برابر با یب  ترت یریادگیمربوط ب   یهاجانیه

                                                 
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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، یدوارینذت، ام یهااسیرمقیز یدرون ی  همیانیت ضرایو در نیا 62/2و  66/2
مربوط ب   یهاجانیهاس یدر مق یو خیتگ یدیآسودگی، خشم، اضةراب، شر ، نام

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

بب فیرست 0200ا، ی، سانمالد آرو و آپاداSEI  0یلیت تحصیشغونفیرست متب 
 یت کاریاس مشغونیب بر اساس مق0200ا  یل  سانمالد آرو و آپادایب  وس یلیت تحصیمشغون

ف یدربارة تکان یّاماد  1اه  یافتب سیب توسع  انف 0220و همکاران،  یلی اسچاف 0اترخت
-ب مشارکتکندیم یریگانداز را  یتگفیشو  احیاس تعید، یانرژاس ی، س  مقیدرس

ب پاسخ 6ب تا هر روز  2از هرگس   یادرج ف هفت یک الی یکنندگان ب  هر ماد  رو
 یعام  کل یدرون ی  همیانیب مقدار ضر0200ب در مةانع  سانمالد آرو و آپادایا  دهندیم

ب   یتگو دنبی یف درسی، تعید نیبت ب  تکانیانرژ یاس هایرمقیو ز یلیت تحصیمشغون
ب  دست آمدب در مةانع  حاضر،  92/2و  91/2، 90/2، 14/2  برابر با یب  ترت یف درسیتکان

ب  ترتی  برابر با  2و انرژی 4، دنبیتگی3تعید یهااسیرمقیزضری  همیانی درونی برای 
نتایج تحلی   ،ب0314و شکری   پورعبدهللب  دست آمدب در مةانع   12/2و  14/2، 92/2
از س   SEIاصلی با استفاد  از درخش واریماکس نشان داد ک  نیخ  فارسی  یهانف ؤم

عام  انرژی در دانشگا ، تعید نیبت ب  تکلیف مدرس /دانشگا  و شیفتگی  دنبیتگیب 
  عام  یبرازش تحل یهاشاخصنیبت ب  تکانیف مدرس /دانشگا  تشکی  شد  استب 

را در نمون  دانشجویان ایرانی  گان س  ، وجود ای  عوام AMOS افسارنر   یبر پا یدییتأ
برای عوام  انرژی، تعید  SEIمقادیر ضرای  همیانی درونی در مةانع  حاضر،  ردبکد ییتأ

ب  دست  19/2و  10/2، 62/2و دنبیتگی و نمرة کلی مشغونیت تحصیلی ب  ترتی  برابر با 
 آمدب

بب سیاه  0221، سانمالد آرو و همکاران، SBI  6سیاه  فرسودگی تحصیلیثب 
نشانگر فرسودگی  02ب بر اساس 0222فرسودگی تحصیلی ب  وسیل  سانمالد آرو و ناتان   

                                                 
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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نشانگر  02ب توسع  یافتب 0224 سانمالد آرو، ناتان  و نورمی،  0یاحرف برگ  برای زندگی 
، بدگمانی 0ماد  است ک  س  بُعد خیتگی کاری 02ب شام  BBI-15فرسودگی برگ   

فرسودگی  یاماد ّ 1ب سیاه  سنجدیمرا  4و احیاس عد  کفایت در کار 3نیبت ب  کار
 از الریق  2تحصیلی، س  عام  فرسودگی تحصیلی شام  خیتگی در محیط مدرس /دانشگا 

 از  6ب، بدگمانی نیبت ب  معنای تحصی  در مدرس /دانشگا 1و  1، 4، 0 یّهاماد ماد :  3
 0 از الریق  1احیاس عد  کفایت در مدرس /دانشگا ب و 6و  2، 0 یهاماد ّماد :  3الریق 
روی یک  ها یگوب مشارکت کنندگان ب  تمامی کندیم یریگانداز ب 9و  3 یهاماد ّماد : 

ب در مةانع  دهندیمب پاسخ 6ب تا کامالً موافق  0از کامالً مخانف   یادرج الیف شش 
احیاس  یهااسیمقرونی برای ب مقادیر ضرای  همیانی د0221سانمالد آرو و همکاران  

خیتگی در دانشگا ، بدگمانی نیبت ب  دانشگا  و عد  کفایت فردی در دانشگا  ب  ترتی  
 ،، درتاج و احدی  زیر داپبپورعبدهللدر مةانع  ب  دست آمدب  61/2و  11/2، 60/2برابر با 

در نمون   اصلی با استفاد  از درخش واریماکس نشان داد ک  یهامونف نتایج تحلی  
از س  عام  خیتگی از دانشگا ، بدگمانی نیبت ب  دانشگا  و عد   SBIدانشجویان ایرانی، 

 افسارنر   یبر پا یدیی  عام  تأیبرازش تحل یهاشاخصکفایت فردی تشکی  شد  استب 
AMOS  مقادیر ضرای  همیانی در مةانع  حاضر،  ردبکد ییرا تأ گان س ، وجود عوام
ی عوام  خیتگی در دانشگا ، بدگمانی نیبت ب  معنای تحصی  و عد  برا SBIدرونی 

 ب  دست آمدب 12/2و  12/2، 90/2کفایت فردی در دانشگا  ب  ترتی  برابر با 

 هاافتهی
مغیرهدای اصدلی تحقیدق شدام        و انحدراف اسدتاندارد   یانگیم یفیتوص یهاانداز  0جدول 

راک شددد ، هیجانددات پیشددرفت و باورهددای خودکارآمدددی تحصددلی، اسددترس تحصددیلی اد
 بدهدیمنشان بیسییتی تحصیلی را 

                                                 
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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 (=333nمیانگین و انحراف استاندارد متغیرهای اصلی تحقیق ) یفیتوص یهاشاخص. 1جدو  

مختلف باورهای خودکارآمدی تحصیلی  یهااسیمق، نتایج همبیتگی بی  0جدول 
رون از کالس، یف در کالس و بیتکان سیآمتیموفقخود در انجا   یینان ب  توانایشام  االم

خود در  یینان ب  توانایگران در دانشگا  و االمیخود در تعام  با د یینان ب  توانایاالم
اک از استرس تحصیلی ادر یهااسیمقکار، خانواد  و دانشگا  را با  سیآمتیموفقت یریمد

تعام  در دانشگا   یرون از کالس، دشواریدر کالس و ب یلیعملکرد تحص یشام  دشوار
نشان  0ب نتایج جدول دهدیمت کار، خانواد  و دانشگا  نشان یریمد ینیایت، دشواردر و
استرس  یهااسیمقباورهای خودکارآمدی تحصیلی با  یهااسیمقک  رابة  بی   دهدیم

ک  رابة  بی   دهدیمنشان  0نتایج جدول همچنی ، نفی و معنادار استب تحصیلی م

 انحراف استاندارد  یانگیم هااسیرمقیز یکل عام 

خودکارآمدی 
 تحصیلی

 24/06 02/93 االمینان ب  توانایی خود برای انجا  تکانیف درسی
 22/03 69/32 در دانشگا  االمینان ب  توانایی خود برای تعام  با دیگران

االمینان ب  توانایی خود برای مدیریت کار، خانواد  و 
 دانشگا 

04/31 40/03 

استرس 
 تحصیلی

رون از یدر کالس و ب یلیمربوط ب  عملکرد تحص یدشوار
 کالس

92/49 60/06 

 20/00 60/30 در دانشگا دشواری برای تعام  با دیگران 
 20/02 93/06 دشواری برای مدیریت کار، خانواد  و دانشگا 

هیجانات 
 پیشرفت

 11/2 90/01 هیجان نذت
 21/6 62/32 هیجان امید
 02/6 09/32 هیجان غرور
 10/2 31/00 هیجان خشم

 13/2 12/03 هیجان اضةراب
 21/6 29/03 هیجان شر 

 42/6 12/02 هیجان نامیدی
 32/4 31/02 هیجان خیتگی

مشغونیت 
 تحصیلی

 20/3 92/1 تعید
 96/3 11/9 شیفتگی
 62/3 39/02 انرژی

فرسودگی 
 تحصیلی

 32/6 90/04 خیتگی در دانشگا 
 64/4 92/02 بدگمانی نیبت ب  دانشگا 

 22/3 01/1 احیاس عد  کفایت در دانشگا 
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باورهای خودکارآمدی تحصیلی با هیجانات پیشرفت مثبت، مثبت و معنادر و با  یهااسیمق
 هیجانات پیشرفت منفی، منفی و معنادار استب

 پیشرفتو هیجانات استرس تحصیلی ادراک شده  با باورهای خودکارآمدی ی. همبستگ2جدو  

 11 /1P< 10/1P< 

رابة  بی  باورهای خودکارآمدی تحصیلی با  ک  دهدیمنشان  3نتایج جدول 
مشغونیت تحصیلی شام  تعید، شیفتگی و انرژی، مثبت و معنادار و با  یهااسیمق
فرسودگی تحصیلی شام  احیاس خیتگی در دانشگا ، بدگمانی نیبت ب   یهااسیمق

 دانشگا  و احیاس عد  کفایت در دانشگا ، منفی و معنادار استب

 
عملکرد 

 یلیتحص

تعام  
با 

 دیگران

مدیریت 
کار، 

خانواد  
و 

 دانشگا 

 خیتگی نامیدی خشم شر  اضةراب غرور امید نذت

ف 
کانی

  ت
جا

ی ان
انای

تو
سی

در
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**42/2- **46/2- **44/2- **36/2 **40/2 **04/2 **30/2 **04/2- **32/2- **36/2- **32/2 
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مشغولیت تحصیلی و فرسودگی باورهای خودکارآمدی تحصیلی با  یمبستگس هی. ماتر3جدو  
 تحصیلی

 11 /1P< 10/1P< 

ک  رابة  بی  هیجانات پیشرفت مثبت با ابعاد دندگان   دهدیمنشان  4نتایج ماتریس 
مشغونیت تحصیلی شام  تعید، شیفتگی و انرژی مثبت و معنادار و با ابعاد دندگان  

گی تحصیلی شام  احیاس خیتگی در دانشگا ، بدگمانی نیبت ب  دانشگا  و عد  فرسود
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  

ک  رابة   دهدیمنشان  4نتایج جدول همچنی ،  ر بودبفرسودگی تحصیلی مثبت و معنادا
در کالس و  یلیعملکرد تحص یشد  شام  دشواری ادراکاسترس تحصیل یهااسیمقبی  

ت کار، خانواد  و یریمد یدر نیایت، دشوار تعام  در دانشگا  و یرون از کالس، دشواریب
تگی و انرژی منفی و معنادار و با ابعاد دندگان  مشغونیت تحصیلی شام  تعید، شیفدانشگا  

با ابعاد دندگان  فرسودگی تحصیلی شام  احیاس خیتگی در دانشگا ، بدگمانی نیبت ب  
 دانشگا  و عد  کفایت در دانشگا  مثبت و معنادار بودب

با مشغولیت تحصیلی و فرسودگی  مثبت و منفی هیجانات پیشرفت یس همبستگی. ماتر4 جدو 
 تحصیلی

 
 عد  کفایت بدگمانی خیتگی نرژیا شیفتگی تعید

 -30/2** -21/2** -42/2** -01/2** 46/2** 43/2** نذت

 -30/2** -43/2** -42/2** -01/2** 49/2** 42/2** امید

 -03/2* -03/2* -09/2** -01/2** 39/2** 33/2** غرور

 01/2** 00/2** 01/2** -01/2** -36/2** -09/2** اضةراب

 09/2** 22/2** 00/2** -00/2** -01/2** -09/2** شر 

 02/2** 01/2** 33/2** -02/2** -32/2** -01/2** خشم

 00/2** 02/2** 01/2** -01/2** -24/2** -40/2** نامیدی

 عد  کفایت بدگمانی خیتگی انرژی شیفتگی تعید 

 -40/2** -46/2** -42/2** 02/2** 36/2** 32/2** توانایی انجا  تکانیف درسی

 -46/2** -41/2** -41/2** 09/2** 01/2** 00/2** توانایی تعام  با دیگران

 31/2** -43/2** 40/2** 00/2** 30/2** 01/2** انایی مدیریت کار، خانواد  و دانشگا تو
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 عد  کفایت بدگمانی خیتگی نرژیا شیفتگی تعید

 30/2** 39/2** 42/2** -03/2** -36/2** -32/2** خیتگی

 03/2** 33/2** 32/2** -01/2** -06/2** -04/2** دشواری مربوط ب  عملکرد تحصیلی

 04/2** 01/2** 30/2** -04/2** -31/2** -32/2** دشواری تعام  با دیگران

 -09/2** -09/2** -30/2** -02/2** -02/2** -00/2** دشواری مدیریت کار و ببب

 10 /1P< 10/1P< 

یابی معادالت مدل یب  کمک روش آمار هاداد   یدر مةانع  حاضر اب  از تحل
 یهامفروض ب 0226نو  یرز، گامیت و گاریب و م0222   ینیاد کالشیساختاری، همیو با پ

 ید، بینجار 3یدگیو کش 0یر دونگید ب  کمک برآورد مقاد 0یریمتغتک یبینجار
 2سیق روش فاصل  ماهاالنوبیر پرت د از الرید ب  کمک ضری  مردیا د، و مقاد 4یریدندمتغ

ع ، نتایج مربوط ب  پراکندگی مشترک بی  شدندب عالو  بر ای ، در ای  مةان دییتأد آزمون و 
 دهدیمگسارش شد  است، نشان  4و  0متغیرهای مشاهد  شد  ک  در جداول همبیتگی 

مةانع   رعایت شد  استب در نیایت در 1دندگان  یخةهمو  6خةی بودن یهامفروض ک  
الو  بر ای ، استفاد  شدب ع 9ن  انتظاریشیگمشد  از روش ب یهاداد حاضر، منظور مدیریت 

 نیس استفاد  شدب 1بیشین  احتمالدر مةانع  حاضر برای برآورد مدل از روش 
عادالت م یابیمدلدندبعدی مدل منتخ ، استفاد  از ف  آماری ماهیت پیچید  و 
ب اگر د  روش آماری 0226ب البق دیدگا  وستون و گاری  کندیمساختاری را گریسناپذیر 

و تحلی  کمی پراستفاد  مانند تحلی  رگرسیون  یهاوشرمعادالت ساختاری با دیگر 
نیس داردب اول، در  ییهاتفاوت، هاروشاما در مقایی  با ای   واریانس ااب  مقایی  است؛

 شوندیمفقط ب  کمک یک مقدار ارائ   هاساز ، 02خةی کلی یهامدلحانی ک  در دیگر 
وش معادالت ساختاری ضم  ای  ندارند، در ر یریگانداز و امکانی برای شمول خةای 

                                                 
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 



 59                                                       ...نقش مدی تحصیلی با بهزیستی تحصیلی:رابطه باورهای خودکارآ

، ای  روش امکان کندیمدندگان  برای یک ساز  واحد استفاد   یهاانداز ک  محقق از 
ب ای  تفاوت از ای  جیت میم است ک  آوردیمبرآورد خةای ویژ  هر انداز  را نیس فراهم 

روش، ب دو ، در ای  آوردیمامکان آزمون روایی ساز  را برای عوام  مختلف فراهم 
دندگان  است، بلک  اضاوت دربارة  یهاآمار تنیا نیازمند برآورد داری نتایج ن تفییر معنا

نیکویی برازش  یهاشاخصمشاهد  شد  استفاد  از  یهاداد برازندگی مدل مفروض با 
 بکندیممختلف را نیس گریسناپذیر 

یلی و فرسودگی نمرات مشغونیت تحص یپراکندگ ی  انگوییمنظور تبدر بخش اول، ب 
تحصیلی  بیسییتی تحصیلیب در نمون  دانشجویان ایرانی از الریق باورهای خودکارآمدی 

شد  و هیجانات تحصیلی مثبت از روش گری استرس تحصیلی ادراکتحصیلی با میانجی
مفروض روابط  یاستفاد  شدب ب  بیان دیگر، ابتدا انگو یمعادالت ساختار یابیمدل

ای خودکارآمدی تحصیلی و مشغونیت تحصیلی و فرسودگی تحصیلی ساختاری بی  باوره
شد  و هیجانات پیشرفت مثبت استرس تحصیلی ادراک یمندواسة  بیسییتی تحصیلیب با 

 در نمون  دانشجویان ایرانی آزمون شدب
استرس  یگرواسة برازش انگوی ساختاری آزمون  یهاشاخصج مربوط ب  ینتا

در رابة  بی  نات تحصیلی مثبت شام  نذت، امید و غرور شد  و هیجاتحصیلی ادراک
مشغونیت تحصیلی و فرسودگی تحصیلی  بیسییتی باورهای خودکارآمدی تحصیلی با 

هو و بنتلر  یشنیادیپ یهاشاخصک از یهر  یدر دانشجویان ایرانی برا تحصیلیب
 یبر درج  آزاد یشاخص مجذور خ ب،0χ  یخب شام  شاخص مجذور 0111 

 /df0χ،یای یمقاشاخص برازش  ب )CFI(برازش  ییکوی، شاخص ن)GFI( ، شاخص
  ی  تقریانگیش  مجذور میر یو خةا )AGFI( یبرازش انةباا ییکوین

A)RMSE(  ب  دست  294/2و  92/2، 12/2، 12/2، 36/3، 24/016  برابر با یترتب
 آمدب

انگوی پیشنیادی    برازشییتع یب برا0111هو و بنتلر   یشنیادیبر اساس منةق پ
شاخص  یبرا 0باالتر از  یش گفت ، ارزش عددیپ یهاشاخصبر اساس  هاداد با 

شاخص  یبرا 26/2باالتر از  یب، ارزش عددdf/0χ  یبر درج  آزاد یمجذور خ
 12/2کمتر از  یو ارزش عدد )RMSEA(  ی  تقریانگیش  مجذور میر یخةا
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انگو،  یکمک ب  بیبود برازندگ ، با هدف)AGFI( یبرازش انةباا ییکویشاخص ن
 بدهدیمضرورت اصالح انگو را نشان 

با استفاد  از انتخاب اصالح انگو نشان داد ک  در  هاداد انگو با  یآزمون برازندگ
  یانس بیجاد کواریق ایاز الرعام  مکنون باورهای خودکارآمدی تحصیلی 

خود برای انجا  تکانیف درسی در  االمینان ب  توانایی» یهااسیمق یخةا برا یهاماند یباا
و « دانشگا  و بیرون از دانشگا  و االمینان ب  توانایی خود برای تعام  با دیگران در دانشگا 

االمینان ب  توانایی خود برای  واالمینان ب  توانایی خود برای تعام  با دیگران در دانشگا  »
از الریق ایجاد ات پیشرفت مثبت هیجانعام  مکنون و در « مدیریت کار، خانواد  و دانشگا 

واحد  3پس از کاهش « غرورو  امید» یهااسیمق خةا برای یهاماند یبااکواریانس بی  
 یمقدار خ یواحد از ارزش عدد 22/11اصالح شد ، مقدار  یانگو یدر درج  آزاد

   انگو کم شدبیدو در ا
د  و استرس تحصیلی ادراک ش نیبی یمندواسة ساختاری  ی، انگو0شک  

مشغونیت و  باورهای خودکارآمدی تحصیلیهیجانات تحصیلی مثبت را در رابة  
اصالح  یانگو یب برادهدیمنشان  تحصیلی و فرسودگی تحصیلی  بیسییتی تحصیلیب

شاخص  ب،0χ  یخبرازش شام  شاخص مجذور  ییکوین یهاشاخصر یشد  مقاد
شاخص  ،)CFI( یای یمقاشاخص برازش ب، df/0χ  یبر درج  آزاد یمجذور خ

ش  یر یو خةا )AGFI( یبرازش انةباا ییکوی، شاخص ن)GFI(برازش  ییکوین
، 14/2، 19/2، 22/0 ،11/019  برابر با یب  ترت )RMSEA(  ی  تقریانگیمجذور م

 یبرازش برا ییکوین یهاشاخصر یمقاد یب  دست آمدب ارزش عدد 212/2و  10/2
 بدهدیمرا نشان  هاداد نگو مفروض را با اصالح شد ، برازش مةلوب ا یکل یانگو
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نسبی هیجانات تحصیلی مثبت و استرس تحصیلی در رابطة باورهای  یمندواسطه. مد  2شکل 

 پس از اصالحخودکارآمدی با مشغولیت تحصیلی و فرسودگی تحصیلی 

فرسودگی تحصیلی مشغونیت تحصیلی و  ینیبشیپج مربوط ب  ینتا 0شک  
 یمندواسة با باورهای خودکارآمدی تحصیلی از الریق را   بیسییتی تحصیلیب

ق یب مرور دادهدیمشد  و هیجانات پیشرفت مثبت نشان استرس تحصیلی ادراک
مسبور پس از  یک  انگو دهدیمنشان  یساختار یبرازش انگو ییکوین یهاشاخص

درصد از  02  انگو، یبب در ا0شک  برازش مةلوبی داشت   هاداد اصالح با 
اکندگی نمرات استرس درصد از پر 34نمرات هیجانات پیشرفت مثبت و  یپراکندگ

 ، در ی  شدب همچنییق باورهای خودکارآمدی تحصیلی تبیشد  از الرتحصیلی ادراک
درصد از  36نمرات مشغونیت تحصیلی و  یدرصد از پراکندگ 32  انگو، یا

پراکندگی نمرات فرسودگی تحصیلی از الریق باورهای خودکارآمدی تحصیلی، 
 شدب ینیبشیپهیجانات پیشرفت مثبت و استرس تحصیلی ادراک شد  
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مکنون  یرهای  متغیر بی  مییضرا ینیبی، تمام یمندواسة  یساختار یدر انگو
  باورهای خودکارآمدی تحصیلی ی  انگو، رابة  بیدر ا معنادار بودندب یاز نحاظ آمار
با استرس تحصیلی ، مثبت و معنادار و و مشغونیت تحصیلی مثبتپیشرفت با هیجانات 

عالو  بر ای ، رابة  بی  شد  و فرسودگی تحصیلی منفی و معنادار بودب ادراک
ودگی تحصیلی هیجانات پیشرفت مثبت با مشغونیت تحصیلی مثبت و معنادار و با فرس

ب در نیایت، رابة  بی  استرس تحصیلی ادراک شد  با مشغونیت منفی و معنادار بود
بب بر 0 شک   تحصیلی، منفی و معنادار و با فرسودگی تحصیلی، مثبت و معنادار بود

باورهای خودکارآمدی م یرمیتقی، اثر غنیبی یمندواسة  یساختار یاساس انگو
یلی مثبت از الریق هیجانات تحصفرسودگی تحصیلی  و بر مشغونیت تحصیلی تحصیلی

 معنادار هیتند یدست آمد ک  از نحاظ آمارب   -00/2و  02/2  برابر با یب  ترت
 22/2>Pم باورهای خودکارآمدی تحصیلی بر مشغونیت یرمیتقیهمچنی ، اثر غ بب

با   برابر یتحصیلی و فرسودگی تحصیلی از الریق استرس تحصیلی ادراک شد  ب  ترت
 ببP<22/2معنادار هیتند   یب  دست آمد ک  از نحاظ آمار -03/2و  -00/2

نمرات مشغونیت تحصیلی و  یپراکندگ ی  انگوییمنظور تب، ب در بخش دو
فرسودگی تحصیلی  بیسییتی تحصیلیب در نمون  دانشجویان ایرانی از الریق باورهای 

شد  و هیجانات کگری استرس تحصیلی ادراخودکارآمدی تحصیلی با میانجی
استفاد  شدب ب  بیان دیگر، ابتدا  یمعادالت ساختار یابیمدلتحصیلی منفی از روش 

مفروض روابط ساختاری بی  باورهای خودکارآمدی تحصیلی و مشغونیت  یانگو
استرس تحصیلی  یمندواسة تحصیلی و فرسودگی تحصیلی  بیسییتی تحصیلیب با 

 ی در نمون  دانشجویان ایرانی آزمون شدبشد  و هیجانات پیشرفت منفادراک
 یگرواسة برازش انگوی ساختاری آزمون  یهاشاخصج مربوط ب  ینتا

شد  و هیجانات تحصیلی منفی شام  اضةراب، شر ، خشم، استرس تحصیلی ادراک
مشغونیت در رابة  بی  باورهای خودکارآمدی تحصیلی با نامیدی و خیتگی 

هر  یدر دانشجویان ایرانی برا بیسییتی تحصیلیبتحصیلی و فرسودگی تحصیلی  
 یب شام  شاخص مجذور خ0111هو و بنتلر   یشنیادیپ یهاشاخصک از ی
 0χ،یبر درج  آزاد یشاخص مجذور خ ب  /df0χ،یای یمقاشاخص برازش  ب 

(CFI)برازش  ییکوی، شاخص ن(GFI) ،یبرازش انةباا ییکویشاخص ن 
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(AGFI) ی  تقریگانیش  مجذور میر یو خةا  (RMSEA)  برابر با یترتب  
 ب  دست آمدب 291/2و  92/2، 92/2، 12/2، 63/4، 20/203

  برازش انگوی ییتع یب برا0111هو و بنتلر   یشنیادیبر اساس منةق پ
 0باالتر از  یش گفت ، ارزش عددیپ یهاشاخصبر اساس  هاداد پیشنیادی با 

 26/2باالتر از  یب، ارزش عددdf/0χ  یبر درج  آزاد یشاخص مجذور خ یبرا
 یو ارزش عدد (RMSEA)  ی  تقریانگیش  مجذور میر یشاخص خةا یبرا

 یبرازش انةباا ییکویشاخص نو  (GFI)برازش  ییکویشاخص ن 12/2کمتر از 
(AGFI)انگو، ضرورت اصالح انگو را  ی، با هدف کمک ب  بیبود برازندگ

 بدهدیمنشان 
با استفاد  از انتخاب اصالح انگو نشان داد  هاد داانگو با  یآزمون برازندگ

  یانس بیجاد کواریق ایاز الرک  در عام  مکنون باورهای خودکارآمدی تحصیلی 
االمینان ب  توانایی خود برای انجا  تکانیف درسی » یهااسیمق یخةا برا یهاماند یباا

تعام  با دیگران در  در دانشگا  و بیرون از دانشگا  و االمینان ب  توانایی خود برای
االمینان ب  توانایی خود برای تعام  با دیگران در دانشگا  و االمینان ب  »و « دانشگا 

و در عام  مکنون هیجانات « توانایی خود برای مدیریت کار، خانواد  و دانشگا 
 یهااسیمقخةا برای  یهاماند یباااز الریق ایجاد کواریانس بی   منفیپیشرفت 

 یواحد در درج  آزاد 4پس از کاهش « نامیدی و خیتگی»و « مخشو  اضةراب»
  یدو در ا یمقدار خ یواحد از ارزش عدد 22/11اصالح شد ، مقدار  یانگو

 انگو کم شدب
شد  و نیبی استرس تحصیلی ادراک یمندواسة ساختاری  ی، انگو0شک  

غونیت مشهیجانات تحصیلی مثبت را در رابة  باورهای خودکارآمدی تحصیلی و 
 یانگو یب برادهدیمنشان  تحصیلی و فرسودگی تحصیلی  بیسییتی تحصیلیب

 ب،0χ  یبرازش شام  شاخص مجذور خ ییکوین یهاشاخصر یاصالح شد  مقاد
 یای یمقاشاخص برازش ب، df0χ/  یبر درج  آزاد یشاخص مجذور خ

(CFI)، برازش  ییکویشاخص ن(GFI)یبرازش انةباا ییکوی، شاخص ن 
)(AGFI ی  تقریانگیش  مجذور میر یو خةا  (RMSEA) برابر یب  ترت  

 یب  دست آمدب ارزش عدد 221/2و  10/2، 14/2، 19/2، 22/0، 11/019با 



 97ی تربیتی شماره چهل و نهم، سال چهاردهم، پاییز شناسروانفصلنامه                                                    74 

اصالح شد ، برازش  یکل یانگو یبرازش برا ییکوین یهاشاخصر یمقاد
 بدهدیمرا نشان  هاداد مةلوب انگو مفروض را با 

 
نسبی هیجانات تحصیلی منفی و استرس تحصیلی در رابطة باورهای  یمندواسطه. مد  3شکل 

 پس از اصالحخودکارآمدی با مشغولیت تحصیلی و فرسودگی تحصیلی 

مشغونیت تحصیلی و فرسودگی تحصیلی  بیسییتی  ینیبشیپج مربوط ب  ینتا 0شک  
استرس تحصیلی  یمندواسة با باورهای خودکارآمدی تحصیلی از الریق را  تحصیلیب
 ییکوین یهاشاخصق یب مرور دادهدیمشد  و هیجانات پیشرفت مثبت نشان ادراک

برازش  هاداد مسبور پس از اصالح با  یک  انگو دهدیمنشان  یساختار یبرازش انگو
نمرات هیجانات پیشرفت  یدرصد از پراکندگ 00  انگو، یبب در ا0مةلوبی داشت  شک  

ق باورهای یشد  از الراکندگی نمرات استرس تحصیلی ادراکدرصد از پر 34و  منفی
نمرات  یدرصد از پراکندگ 33  انگو، ی ، در ای  شدب همچنییخودکارآمدی تحصیلی تب

درصد از پراکندگی نمرات فرسودگی تحصیلی از الریق باورهای  02مشغونیت تحصیلی و 
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 ینیبشیپشد  سترس تحصیلی ادراکیشرفت مثبت و اخودکارآمدی تحصیلی، هیجانات پ
 شدب

مکنون از  یرهای  متغیر بی  مییضرا ینیبی، تمام یمندواسة  یساختار یدر انگو
  باورهای خودکارآمدی تحصیلی با ی  انگو، رابة  بیمعنادار بودندب در ا ینحاظ آمار

ادراک استرس تحصیلی هیجانات پیشرفت منفی، مشغونیت تحصیلی، مثبت و معنادار و با 
منفی و معنادار بودب عالو  بر ای ، رابة  بی  هیجانات پیشرفت  ،شد  و فرسودگی تحصیلی

و معنادار بودب در  مثبتو معنادار و با فرسودگی تحصیلی  منفیبا مشغونیت تحصیلی  منفی
شد  با مشغونیت تحصیلی، منفی و معنادار و با ت، رابة  بی  استرس تحصیلی ادراکنیای

 یمندواسة  یساختار یبب بر اساس انگو0حصیلی، مثبت و معنادار بود  شک  فرسودگی ت
م باورهای خودکارآمدی تحصیلی بر مشغونیت تحصیلی و فرسودگی یرمیتقینیبی، اثر غ

ب  دست آمد ک   -00/2و  04/2  برابر با یترتب  منفیتحصیلی از الریق هیجانات تحصیلی 
م باورهای خودکارآمدی یرمیتقیبب همچنی ، اثر غP<22/2معنادار هیتند   یاز نحاظ آمار

تحصیلی بر مشغونیت تحصیلی و فرسودگی تحصیلی از الریق استرس تحصیلی ادراک 
معنادار هیتند  یب  دست آمد ک  از نحاظ آمار -00/2و  00/2  برابر با یشد  ب  ترت

 22/2>Pبب 

 گیریو نتیجه بحث

هیجانات پیشرفت و استرس تحصیلی در  گرمةانع  حاضر با هدف آزمون نقش میانجی
رابة  باورهای خودکارآمدی تحصیلی و بیسییتی تحصیلی در گروهی از دانشجویان انجا  

نیبی هیجانات پیشرفت مثبت و منفی و  یمندواسة  یهامدلشدب نتایج نشان داد ک  
ا استرس تحصیلی در رابة  بی  باورهای خودکارآمدی تحصیلی و بیسییتی تحصیلی ب

مفروض نشان داد ک  رابة   مدلبرازش مةلوبی داردب عالو  بر ای ، نتایج آزمون  هاداد 
 بی  باورهای خودکارآمدی تحصیلی با هیجانات پیشرفت منفی، استرس تحصیلی و
فرسودگی تحصیلی منفی و معنادار و با هیجانات پیشرفت مثبت و مشغونیت تحصیلی، 

یج نشان داد ک  رابة  بی  هیجانات پیشرفت مثبت با مثبت و معنادار بودب همچنی ، نتا
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

 دهدیمنظری و تجربی در المرو مةانعاتی انگیسش پیشرفت تحصیلی نشان مرور مبانی 
هیجانات پیشرفت مثبت و منفی در رابة  بی  باورهای خودکارآمدی  یمندواسة ک  
ی  کید بر نقش تفییری اسنادهای علّی ااب  تبیصیلی و بیسییتی تحصیلی از الریق تأتح

از الریق ای خودکارآمدی تحصیلی ب، افسایش باوره0224استب البق دیدگا  سیفرت  
در ک  فراگیران  شودیمانگوهای اسنادی سازش یافت  سب   یریگشک کمک ب  

و کمتر در معرض نقصان انگیسش انگیسانند  پیشرفت در مواجی  با تجارب  یهاتیمواع
 ارار گیرندبتجارب هیجانی منفی 

رای باورهای خودکارآمدی داک  فراگیران  دهندیمب  بیان دیگر، شواهد تجربی نشان 
ب  دنی  استفاد  از اسنادهای انةباای، حتی پس از رویارویی با تجارب شکیت تحصیلی باال 

از آنجا ک  کمتر در معرض آسی  ناشی از تجارب هیجانی منفی هیتند، تمای  دندانی ب  
 0منفی یهاییخودگوو  0منفی یهایابیخودارزشاستفادة از برخی انگوهای رفتاری مانند 

، 3تحصیلی یارزشگذارشیبمانند  ییهایژگیوو در مقاب  بیشتر از الریق  دهندینمنشان 
 شوندیمتحصیلی و رضامندی از انجا  تکانیف تحصیلی مشخص  یهاتیفعانمشارکت در 

 بب0229؛ تامین  د سانی و همکاران، 0200، 0200 تامین  د سانی و همکاران، 
کید ب تأ0226و مییی، گلینکی و بورگ   ب0229تی   ب، مار0224در مقاب ، سیفرت  

ز آنجا ک  از فقدان خودباوری تحصیلی در رنج هیتند اکردند در بی  فراگیرانی ک  
-الور پرواضحی رواج دارد، پس از رویارویی آنز اسنادهای علّی بدکارکرد نیس ب استفاد  ا

ک  زمین   شودیممنفی سب   ، تجرب  بیش از پیش هیجاناتسیانگدانش یهاتیمواعها با 
منفی،  یهاییخودگود  بیشتر از انگوهای رفتاری سازش نایافت  مانند برای استفاد  هر

 یهاطیمحمنفی، احیاس عد  کفایت فردی و بدگمانی نیبت ب   یهایابیخودارزش
 تحصیلی فراهم شودب

پیشرفت تحصیلی عالو  بر ای ، مرور مبانی نظری و تجربی در المرو مةانعاتی انگیسش 
 یمندواسة ک  تمرکس بر نقش تفییری انگوهای ارزیابی شناختی نیس در تبیی   دهدیمنشان 

                                                 
1. negative self-talk 

2. negative self-assessments 

3. academic over-value 
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و بیسییتی  باورهای خودکارآمدی تحصیلیدر رابة  بی   مثبت و منفی هیجانات پیشرفت
؛ مییی و 0229؛ مارتی ، 0224تحصیلی از اهمیت زیادی برخودار است  سیفرت، 

از آنجا ک  فااد باورهای خودکارآمدی تحصیلی بر ای  اساس، فراگیران  بب0226همکاران، 
شناختی  یهایابیارزتحصیلی بیشتر از  یهاطیمحانگیسانند  در  یهاتیمواعدر مواجی  با 

تنیا سةوح باالیی از هیجانات پیشرفت منفی را گسارش ، ن ندیجویممبتنی بر تیدید بیر  
رهایی مانند اجتناب از شکیت، پرخاشگری منفعالن  و بلک  با انتخاب رفتا کنندیم

ب در مقاب ، گذارندیمدرماندگی آموخت  شد  نیمرخ انگیسشی نامناسبی را ب  نمایش 
دانشی  یهایابیارزبیشتر میتعد استفاد  از دارای خودکارآمدی تحصیلی باال فراگیران 

در مواجی   یدانش یهایابیرزاک  استفاد  از  دهدیمهیتندب شواهد تجربی مختلفت نشان 
ناخوشایند ب  کمک پیشگیری از فرو غلتیدن در ورال  هیجانات منفی، زمین   یهاتیمواعبا 

 دانی  و  دهدیمرا برای انتخاب رفتارهای خودآسی  رسان ب  حداا  ممک  کاهش 
 بب0229همکاران، 

ب  مثاب  دو « 0بیط»و « 0توانمندسازی»ب دو مفروض  0221البق دیدگا  شوارزر و کنول  
انتخاب مفیومی در بافت مةانعاتی خودکارآمدی د تنیدگی، شواهد متقنی را در دفاع از 

 ینیبشیپبش عظیم االالعاتی، در اب  عنوان من زااسترسو تجارب  نقش میانجیگر هیجانات
ب بر اساس دهدیمباورهای خودکارآمدی ارائ   ، هیجانی و رفتاریپیایندهای انگیسشی

 یهاواکنشض  توانمندسازی، ظرفیت کنترل بیین  تجارب هیجانی و گیترة وسیش مفرو
پیشرفت از الریق فراخوانی باورهای  یهاتیمواعجیمانی در مواجی  با مةانبات انگیسانندة 
 ینیبشیپد، در  4سازخودناتواند در مقاب  تفاسیر  3خودکارآمدی و تفاسیر خودتوانمندساز

مانند مشارکت فعاالن  در پیشبرد اهداف  مداران شرفتیپ یهاتیفعانگرو  وسیعی از 
، انتخاب تکانیف 6در برابر اهداف عملکردی 2تحصیلی، انتخاب اهداف تیلةی

برای  نان یبوااشدر برابر تکلیف ساد  و در نیایت تعریف استانداردهای  سیانگدانش
مفیومی مفروض   یها آموزب ب  بیان دیگر، همیو با باشدیمآکادمیک  یهایورکنش

                                                 
1. enabling hypothesis 

2. cultivation hypothesis 

3. empowering interpretation 

4. disempowering interpretation 

5. mastery goals 

6. performance goals 
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دندگان  هیجانی و جیمانی در رویارویی با  یهاواکنش یریپذکنترلتوانمندسازی، 
تحصیلی ب  کمک تقویت باور خودکارآمدی فردی، فراگیران را  سیانگدانش یهاتیمواع

غیرانةباای،  ییگراکمالاز فرو غلةیدن در ورال  اشکال مختلف نقصان انگیسش شام  
تحصیلی،  یسازخوناتوان، یکاراهمالتحصیلی،  یهاتیفعانةحی نیبت ب  رویکردهای س

 بب0202، تس و همکاران گوئ داردیمکنار  گیری از تالش مصون  اجتناب از شکیت و
عالو  بر ای ، البق مفروض  بیط، احیاس توانمندی در مدیریت بیین  پیایندهای 

لی از الریق وسعت بخشیدن ب  منابش تحصی سیانگدانش یهاتیمواعدندگان  رویارویی با 
پیشرفت مداران  فراگیران ایفای  یهاتیفعانانگوهای ارجح  ینیبشیپمواعیتی، در  یامقابل 
 یهاواکنشمفروض  بیط، مدیریت بیین   یهاآموز ب ب  بیان دیگر، بر اساس کندیمنقش 

 یهاتیمواعر دشوار تحصیلی ک  مصداق انگیسش آن د یهاتیمواعدندگان  فردی ب  
انةباای مانند استفاد  از  مداران شرفتیپ یهاتیفعانپیشرفت تحصیلی در جایگسینی 

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  

بنابرای ، باورهای خودکارآمدی تحصیلی از الریق  ؛شودیمتلقی  یامقابل ظرف منابش 
هیجانی،  یهایختگیانگافراد و ب  تبش آن مدیریت بیین   یامقابل وسعت بخشیدن ب  توان 

عمیق  یهایریگجیتب  رفتارهای انگیسشی مختلف فراگیران مانند انتخاب  یدهشک در 
نتخاب اهداف تیلةی در برابر اهداف عملکردی و سةحی برای تکانیف تحصیلی یا ا

 بب0204اثرگذارند  یو و کانگ، 
 یهایژگیورا دربارة  یج مةانع  حاضر، االالعات ارزشمندیبا وجود آن ک ، نتا

پیایندهای انگیسشی د  ینیبشیپکارکردی تجارب هیجانی مثبت و منفی در بافت مةانعاتی 
 یهاتیمحدوداز  یهم کرد  است، اما برخرفتاری باورهای خودکارآمدی تحصیلی فرا

، مةانع  حاضر اولب کندیمت مواج  یج آن را با محدودینتا یریپذمیتعممةانع  حاضر، 
آن  یهاافت یعلّی و معلونی بر اساس  یهااستنتاجدارای ماهیتی مقةعی است بنابرای ، الرح 

یرپذیری یا عد  تغییرپذیری ب با هدف کی  االالع از تغیباشدینم ریپذامکانبرای محققان 
االالعات ب  کمک  یآورجمشکارکردی مفاهیم منتخ  در مدل مفروض،  یهایژگیو

از  یاریج مةانع  حاضر همچون بیی، نتادو ب شودیمیک الرح تحقیق الونی پیشنیاد 
ممک   یمةانع  رفتار وااع یب  جا یخودگسارش ی  استفاد  از ابسارهایگر ب  دنیمةانعات د
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و اجتناب  یاجتماع دییتأبر کی   یمبتن یهاو یشارکت کنندگان را ب  استفاد  از است مش
 دییتأگر، ب  منظور یان دی  کندب ب  بیترغ یت فردیمربوط ب  عد  کفا یاز بدنام

سو ، استفاد  نشدب  ینیبان یهاشاخصگر یو د یاز مشاهد  رفتار یخودگسارش یهااسیمق
حاضر فقط از بی  دانشجویان مقةش دانشگا  شیید بیشتی  با توج  ب  آن ک  نمون  مةانع 

کارکردی مفاهیم منتخ  در مدل مفروض،  یهایژگیو یدهمیتعم انتخاب شدند، بنابرای 
ب 0204، ان  بکر و همکاراننمون  دیگری مانند نوجوانان و معلم یهاگرو نیازمند انتخاب 

د  در حوزة هیجانات پیشرفت در ب بنابرای ، با توج  ب  وفور مةانعات انجا  شاست
 یهاتیمواعسنی مختلف و با توج  ب  نقش تفییری تجارب هیجانی معلمان در  یهاگرو 

 شودیمب، توصی  0204؛ جو، 0206؛ جیانگ، واراس، وانت و وانگ، 0206د ، پیشرفت  
بیسییتی  ینیبشیپمنتخ  در مدل مفروض با هدف  یشناختروان یهاتیفیکک  کارکرد 

، با توج  ب  نقش تفییری متغیر جنس دیار معلمان، در ای  گرو  نیس مةانع  شودب  یاحرف 
جنیی روابط ساختاری در  0در بافت مةانعاتی هیجانات پیشرفت، عد  آزمون تغییرناپذیری

بنابرای ، با  ؛دهدیممةانع  حاضر را تشکی   یهاتیمحدودمدل مفروض، یکی دیگر از 
ی غیرااب  انکار متغیر جنس در المرو مةانعاتی هیجانات پیشرفت، توج  ب  نقش تفییر

ک  روابط ساختاری مفاهیم منتخ  در مدل مفروض در دو جنس با  شودیمپیشنیاد 
، با وجود آن ک ، نتایج آزمون برازندگی مدل مفروض در پنجمیکدیگر مقایی  شوندب 

 هاداد ودن برازش مدل پیشنیادی با نمون  دانشجویان ایرانی اب  از اصالح بر ااب  ابول ب
پژوهش حاضر نشان دادند ک  در نمون  منتخ ، اعمال  یهاافت یکید کرد، اما تأ ییربنایز

ب در مةانع  بخشدیمرا بیبود  هاداد مفروض با  یانگو یاصالحات، سةح برازندگ یبرخ
ای عوام  مکنون نشانگره یخةا برا یهاماند یباا  یانس بیجاد کواریق ایحاضر، از الر

بیبود  یبرازش در نمون  انتخاب ییکوین یهاشاخصمنتخ  در مدل مفروض تالش شد 
خةا برای نشانگرهای مربوط ب  عول مختلف ب   یهاماند یباا  یانس بیابندب در وااش، کواری

 ینیی، از توان تبیدهپاسخ  هر زوج نشانگر در یب یک  همدوشان دهدیمنشان  یالور تجرب
فراتر استب انتخاب گسین  اصالح مدل تا حدی ظرفیت  یعموم یورکنش ییربنایزعام  

ششم، با توج  ب  ترکی  مفیومی انتخاب شد  در  بدهدیمرا کاهش  هاداد  یریپذمیتعم
مدل پیشنیادی و همچنی  با توج  ب  ف  آماری منتخ  برای آزمون مدل مفروض، 

                                                 
1. invariance 
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منتخ  را افسایش  ٔ  مةانع الع دهندگی ک  ظرفیت اال 0رای  یهامدلضرورت آزمون 
 یهامدل  نیگسب انتخاب 0226ب البق دیدگا  وستون و گوری  شودیمپیشنیاد  دهندیم

در  0نیبی یمندواسة مدل   ییمقارای  در استفاد  از ف  آماری معادالت ساختاری مانند 
ساس نتایج مةانع  استب هفتم، بر ا ریپذ یتوج، یک انتخاب 3کام  یمندواسة برابر مدل 

مربوط  یهااسیمقهر یک از  یافتگیاستقاللب با توج  ب  اهمیت 0202پکران و همکاران  
ک  ب  جای  شودیمپیشرفت پیشنیاد  یهاتیمواعب  تجارب هیجانی مثبت و منفی در 

تمرکس بر مفیو  هیجانات پیشرفت در هیأتی بییط و وسعت یافت ، بر ویژگی کنشی هر بعد 
 انات مثبت و منفی ب  الور میتق  تأکید شودباز هیج

منابش االالعاتی هیجانات  یاواسة در مجموع، نتایج مةانع  حاضر با تاکید نقش 
پیشرفت مثبت و منفی و استرس تحصیلی ادراک شد  در رابة  بی  باورهای خودکارآمدی 

دو حلق  بخشی از پراکندگی مشترک بی  ک   دهدیمتحصیلی و بیسییتی تحصیلی نشان 
هیجانات پیشرفت و مفیومی باورهای خودکارآمدی تحصیلی و بیسییتی تحصیلی از الریق 

سةح، نتایج مةانع    یتریکلدر  ب عالو  بر ای ،شودیمتحصیلی ادراک شد  تبیی  استرس 
د نظری  خودکارآمدی زیربنایی  مفیومیحاضر شواهد تجربی مضاعفی را در دفاع از منةق 

 معاصر انگیسش پیشرفت تحصیلی د، فراهم کردب یها ینظرز ب  مثاب  یکی ا

 منابش
، عب، کاکابرایی، کب و فوالدوند، خب نیاییتقواشکری، اب، غنایی، زب، الوالبی، سب، 

مجل  ب پرسشنام  باورهای خودکارآمدی تحصیلی یسنجروانمةانع  بب 0312 
 ب42-60، 0، شمارة 3ب دورة مةانعات آموزش و یادگیری

بب تحلی  معادالت ساختاری انگوی شناختی د اجتماعی هیجانات 0314،  ب آب  پورهللعبدا
انگوهای رای ب رسان  دکتری در دانشگا  آزاد اسالمی، واحد علو   پیشرفت: آزمون

 و تحقیقات تیرانب

                                                 
1. testing alternative models 

2. fully mediated model 

3. partially mediated model 
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