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چکیده
هدف این پژوهش بررسی نقش واسطهای هیجانات پیشرفت در رابطه میان سبکهای اسنادی ،ارزش تکلیف،
و فرسودگی تحصیلی در راستای ارائه یک مدل علّی برای روابط بین متغیرهای پژوهش بود .روش پژوهش
توصیفی از نوع همبستگی و جامعه پژوهشی شامل دانشجویان دانشگاه الزهرا (س) تهران بودند که از میان
آنها به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای ،نمونهای به تعداد  033نفر انتخاب شدند .بهمنظور
گردآوری دادهها از نسخه کوتاه پرسشنامه هیجانهای پیشرفت پکران ،گوئتز و پری ( ،)5332پرسشنامه سبک
اسنادی پیترسون ،سیمل ،بی یر ،آبرامسون ،متالسکی و سیلیگمن ( ،)3890پرسشنامه ارزش تکلیف پینتریچ و
دیگروت ( )3883و سیاهة فرسودگی تحصیلی سالمالـ آرو و همکاران ( )5338استفاده شد .برای پردازش
دادهها از روش تحلیل مسیر استفاده شد .شاخصهای حاصل از نتایج ،حاکی از برازش بسیار خوب در هر دو
مدل بود.

واژههای کلیدی :ارزش تکلیف ،سبک اسنادی انطباقی ،سبک اسنادی غیر انطباقی ،فرسودگی
تحصیلی ،هیجانات پیشرفت
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مقدمه
تردیدی نیست که مهمترین نشانگر کارایی یک نظام آموزشی پیشرفت تحصیلی
یادگیرندگان است .ازاینرو موفقیت هر نظام آموزشی بستگی به این دارد که آن نظام
آموزشی تا چه حد و میزانی توانسته است به عملکرد مورد انتظار دست یابد در چند سال
اخیر پدیده جدیدی که توجه پرورشکاران را به خود جلب کرده و تأثیر منفیای بر فرایند
آموزش و یادگیری بر جای گذاشته است ،فرسودگی تحصیلی 3نام دارد (سالمال -آر و
همکاران .)5338 ،پژوهشها در حوزه فرسودگی نشان میدهند که این مفهوم از سه مؤلفه
تشکیل شده است :خستگی هیجانی ،زوال شخصیت و احساس موفقیت کاهش یافته (نیکل

2

و همکاران .)5332 ،فرسودگی حالتی از خستگی ذهنی و هیجانی است که حاصل سندرم
استرس مزمن مانند سنگینی تکالیف ،فشار و محدودیت زمانی و فقدان منابع الزم برای انجام
دادن وظایف و تکالیف محوله است (دمروتی 3و همکاران5333 ،؛ لی و آشفورث3881 ،4؛
الکاویدس 5و همکاران5330 ،؛ ماسالچ و همکاران5333 ،؛ توپینن تانر 6و همکاران5332 ،
به نقل از نعامی.)3099 ،
فرسودگی تحصیلی در میان دانشجویان ،اشاره به احساس خستگی به خاطر تقاضاها و
الزامات تحصیل (خستگی) ،داشتن یک حس بدبینانه و بدون عالقه به تکالیف درسی فرد
(بیعالقگی) ،و احساس عدم شایستگی بهعنوان یک دانشجو (کارآمدی پایین) دارد
(شائوفلی و همکاران ،5335 ،به نقل از ژانگ 7و همکاران.)5332 ،
یانگ ،)5332( 8فرسودگی تحصیلی را بدین گونه تعریف میکند« :دانشجویان در فرایند
یادگیری به دلیل استرس دوره تحصیلی ،بار ناشی از دوره تحصیلی یا دیگر مؤلفههای
روانشناختی که موجب حالت خستگی هیجانی ،تمایل به عدم توجه به هویت فردی (زوال
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شخصیت) و احساس پیشرفت شخصی کم است را نشان میدهند» .در پژوهشی که یانگ
( ) 5332انجام داد بین فرسودگی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی رابطه منفی معناداری به دست
آورد.
مرور رویکردهای نظری معاصر در قلمرو مطالعاتی انگیزش پیشرفت تحصیلی نشان
میدهد که محققان مختلف کوشیدهاند به کمک رویکردی شناختی و با تمرکز بر مفاهیم
انگیزشی دالیل پدیدایی الگوهای رفتاری مختلف را در فراگیران تبیین کنند .یکی از عوامل
انگیزشی-شناختی که میتواند بر ابعاد مختلف زندگی انسان ازجمله یادگیری ،پیشرفت و
فرسودگی تحصیلی تأثیر بگذارد اسنادها است اسنادها یا نسبت دادن اشاره بر تفسیر و تبیین
فرد برای علل رویدادها و نتایج اعمالش (موفقیتها و شکستها) برمیگزیند و از مهمترین
منابع انگیزشی انسان محسوب میشود (سیف.)3025 ،
مفهوم سبکهای اسنادی بهمثابه یک مهارت آموختنی بر تبیین ارجح فرد برای علل
وقوع رخدادها داللت دارد .پیترسون ( )3880اسناد را در سه بعد درونی ،بیرونی پایدار،
ناپایدار و کلی ،خاص بررسی میکند .طبق این چهارچوب مفهومی در مواجه با رخدادهای
منفی ،گرایش فرد به استفاده از علل بیرونی ،ناپایدار و خاص و در مواجه با رخدادهای
مثبتگرایش به استفاده از علل درونی ،پایدار و کلی بیانگر سبک اسنادی انطباقی یا
خوشبینانه و تمایل فرد به استفاده از علل درونی ،پایدار و فراگیر در مواجه با رخداد منفی
و علل بیرونی ،ناپایدار و خاص در مواجه با رخداد مثبت بیانگر الگوی اسنادی غیر انطباقی
یا بدبینانه است (پیترسون و آستین5338 ،؛ سلیگمن.)5331 ،
یکی دیگر از متغیرهای انگیزشی مؤثر بر پیشرفت و فرسودگی و افت تحصیلی،
سودمندی ادراکشده یا ارزش تکلیف است که ،عبارت است از :میزان ارزش و اهمیتی که،
یادگیرندگان برای انجام دادن وظایف کالسی در راستای رسیدن به اهداف شخصی قائل
هستند (میلر و بریکمن .)5332 ،ایکلز و همکاران ،طی پژوهشی نشان دادهاند ،ادراک از
سودمندی یک فعالیت در میزان درگیرشدن فرد در آن فعالیت تأثیر بسیاری دارد .تأثیر مثبت
سودمندی ادراکشده از وظایف جاری کالس بر پیشرفت تحصیلی تأیید شده است (میلر و
بریکمن5332 ،؛ ویگفیلد .)3882 ،ارزش تکلیف محرکی قوی است ،تا فرد را برای انجام
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کاری برانگیزاند (دوریک ،3ویدا 5و ایکلز5331 ،؛ سیمپکینز ،0دیویس-کین 2و ایکلز،
« .)5331ارزش تکلیف» را میتوان بهعنوان سائقی برای تعامل در فعالیتهای تحصیلی
تعریف کرد« .ارزش تکلیف» بر انتخاب راهبردهای یادگیری نقش دارد .لیم ،2الئو و نی
( ،)5339بیان میکند که ،اهداف عملکردی و راهبردهای یادگیری عمیق با هم ارتباط دارند.
با توجه به اینکه پژوهش حاضر به دنبال چگونگی مکانیسم اثرگذاری متغیرهای
سبکهای اسنادی و ارزش تکلیف بر روی فرسودگی تحصیلی است با توجه به مبانی نظری
موجود ازجمله نظریه کنترل -ارزش هیجانات پیشرفت (پکران5333 ،؛5331؛5338؛ پکران
و استیفنس )5333 ،پرداختن به نقش تفسیری و تبیینی هیجانات پیشرفت تحصیلی در رابطه
میان سبکهای اسنادی و ارزش تکلیف با فرسودگی تحصیلی بهعنوان متغیر میانجی حائز
اهمیت است.
نظریة کنترل -ارزش 6هیجانهای تحصیلی یا پیشرفت ( )5335بهمثابه یکی از مطمئنترین
و پر استنادترین دیدگاههای نظری درباره هیجانها در موقعیتهای آموزشی متمرکز است.
در نظریة کنترل -ارزش هیجانهای پیشرفت (پکران5333 ،؛5331؛5338؛ پکران و استیفنس،
 )5333بهطورکلی ،مفهوم هیجانهای پیشرفت بیانگر هیجانهای متمایزی هستند که فراگیران
در موقعیتهای پیشرفت ،آنها را تجربه میکنند این نظریه با هدف تحلیل ویژگیهای
کارکردی انواع قلمروهای پیشایندی هیجانهای پیشرفت و پسایندهای چند گانة این
هیجانها توسعه یافته است (یو و کانگ.)5332 ،
مرور شواهد تجربی نشان میدهد موضوع محوری «هیجانهای پیشرفت» در مواجهه با
موقعیتهای پیشرفت ازجمله پیشرفت تحصیلی ،یکی از پویاترین قلمروهای پژوهشی در
سالهای اخیر محسوب میشود (پکران ،گوئیتز ،تیتز و پری ،5335 ،2الف ،ب5332 ،؛ 5338؛
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5333؛ بوکائرز ،پینتریچ و زیدنر5333 ،3؛؛ هاگز5331 ،5؛ آلیسون5332 ،0؛ تالبرت)5332 ،2
و در موقعیتهای تحصیلی و در میزان موفقیت یادگیرندگان برای حصول یا عدم دستیابی به
موفقیت و منزلت اجتماعی دلخواه و فرصتهای حرفهای آینده از نقش غیرقابلانکاری
برخوردار هستند .همچنین با توجه به نظریه کنترل ارزش هیجانهای پیشرفت شکلگیری
هیجانهای مختلف در فراگیران از عوامل انگیزشی زیادی نشأت میگیرد (پکران5331 ،؛
گوئتز ،پکران ،هال و هاگ5331 ،2؛ گوئتز ،فرنزل ،1پکران و هال5332 ،؛ پکران ،فرنزل،
گوئتز و پری5332 ،؛ زیدنر.)5332 ،2

در راستای شکلگیری یک مدل علی و تبیینی با توجه به مبانی نظری موجود اسنادها
میتوانند از پیشایندهای مؤثر در ارزیابیهای شخصی از موقعیت پیشرفت و همچنین
پیشبینی کننده نوع و شدت هیجانهای پیشرفت محسوب شوند (پکران.)5331 ،
بر اساس دیدگاه واینر ( ،)3891اسنادها هیجاناتی را فرامیخوانند که در پیشبینی
رفتارهای توصیف کنندة وضعیت انگیزشی فراگیران مانند انتخاب تکلیفهای چالشانگیز
در برابر تکلیفهای ساده ،مداومت و پشتکار ،کیفیت تکلیفهای انجامشده و مشغولیت
ذهنی 8با تکلیفها ،از نقش مهمی برخوردارند .عالوه بر این ،بر اساس نظریة اسناد ،تمایل به
استفاده از اسنادهای بیرونی مانند شانس در مواجهه با تجارب موفقیتآمیز سبب میشود که
فرد از تجربة هیجانهای خود فزاینده 9مانند غرور ،رضایت ،اطمینان و عزتنفس محروم
شود (سیفرت.)5332 ،
با توجه به مرور رویکردهای نظری و پژوهشهای انجامشده ،متغیر انگیزشی ارزش
تکلیف نیز میتواند در فراخوانی هیجانات مختلف نقش داشته باشد .بسته به اینکه فرد
تکلیف را مثبت یا منفی ارزشگذاری کند و اینکه درجة ارزشگذاری به چه میزانی باشد،
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نوع هیجانهایی را که در فرد برانگیخته میشود میتواند متفاوت باشد .درواقع« ،ارزش»
جاذبه و ارزش شخصی است که فرد برای فعالیتهای تحصیلی قائل است ،به این معنی که،
فرد صرفنظر از نمره گرفتن ،برای مطالعه و فعالیتهای تحصیلی ارزش قائل است ،که بر
این اساس هیجانهای گوناگون در فرد برانگیخته خواهد شد .برای مثال اگر برای فرد
فعالیتهای تحصیلی ،ارزش و جاذبه خاصی نداشته باشد هیچ هیجانی برانگیخته نخواهد شد
(پکران ،فرنزل ،1گوئتز و پرری  ،)5332و اگر فعالیت قابلکنترل دارای ارزش مثبت شناخته
شود «عالقهمندی» ،برانگیخته خواهد شد .و اگر توانایی کنترل وجود داشته باشد اما فعالیت
دارای ارزش منفی شناخته شود «خشم» برانگیخته خواهد شد و درنهایت ،اگر فعالیت نه
دارای ارزش مثبت و نه منفی باشد کسالت برانگیخته خواهد شد (واینر.)3892 ،
بر اساس شواهد تجربی و نظری موجود و این احتمال که متغیرهای تأثیرگذار بر
فرسودگی تحصیلی در پژوهش حاضر یعنی سبکهای اسنادی ،ارزش تکلیف و در
فراخوانی هیجانهای پیشرفت نقش کلیدی دارند و با توجه به پژوهشهای ذکرشده در قبل
که اهمیت نقش هیجانات پیشرفت در زمینه آموزش و مخصوصاً فرسودگی تحصیلی رانشان
میدهند پژوهش حاضر درصدد یافتن این پاسخ است که آیا سبکهای اسنادی ،ارزش
تکلیف میتوانند به دلیل فراخوانی هیجانات پیشرفت مختلف ،علت فرسودگی تحصیلی
باشند .و با توجه به اینکه در پژوهشهای بررسیشده به رابطه متغیرهای این پژوهش در
غالب یک مدل علّی پرداخته نشده است محقق در پژوهش حاضر میکوشد تا با الهام از
نظریه کنترل -ارزش هیجانات پیشرفت و با تأکید بر آموزههای مفهومی نظریه اسناد و نظریه
انتظار ارزش و انتخاب جو اجتماعی -روانی کالس درس بهعنوان پیشایند محیطی هیجانات
و انتخاب قلمرو مفهومی فرسودگی تحصیلی بهعنوان یک نشانگر توصیف کنندة زندگی
تحصیلی نقش واسطهای هیجانات پیشرفت را در رابطه بین سبکهای اسنادی و ارزش
تکلیف با فرسودگی تحصیلی بیازماید.

1. Fernzel,A.C
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روش پژوهش
این پژوهش به لحاظ روش ،از نوع توصیفی (غیرآزمایشی) و بهطور دقیقتر همبستگی از نوع
تحلیل مسیر و ازنظر هدف ،بنیادی -نظری است .جامعه آماری پژوهش حاضر ،شامل تمامی
دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه الزهرای تهران در نیمسال دوم سال تحصیلی 82-81
بودند .نمونه آماری در این پژوهش شامل  033دانشجوی مقطع کارشناسی (با میانگین سنی
 55/28و انحراف استاندارد  )0/32از گروههای آموزشی مختلف بودند .در این پژوهش،
برای انتخاب شرکتکنندگان از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای 1استفاده گردید.
در این روش ،افراد جامعه بهطور تصادفی در سه مرحله با استفاده از واحدهای نمونهگیری
مختلف (شامل دانشکده ،گروه آموزشی و کالس درس) ،انتخاب شدند (سرمد ،بازرگان و
حجازی .)3090 ،در ارتباط با حجم نمونه ،اوهلین ( )5332ضمن تأکید بر اینکه نمیتوان
عدد دقیقی را بهعنوان حداقل نمونه اعالم کرد میپذیرد که حجم نمونه کمتر از 333
نامناسب و حجمهای باالتر از  533مطلوب است (به نقل از قاسمی .)3083 ،همچنین هر و
همکاران ( )5338حداقل حجم نمونه  333واحد برای مدلهایی که شامل  2یا تعداد کمتری
سازه هستند ،حداقل حجم نمونه  323برای مدلهایی که با  2سازه یا کمتر هستند و حداقل
 033برای مدلهایی که با  2سازه یا بیشتر میباشند را توصیه میکنند.
ابزارهای گردآوری دادههای پژوهش حاضر از قرار زیر است:
نسخه کوتاه پرسشنامه هیجانهای پیشرفت ( .)AEQ-Rپکران ،گوئتز و پری ()5332
پرسشنامه هیجانهای پیشرفت را به مثابة یک ابزار خود-گزارشی چندبعدی با هدف
اندازهگیری هیجانهای پیشرفت توسعه دادند .این پرسشنامه هیجانهای پیشرفت مختلف را
در سه موقعیت پیشرفت تحصیلی شامل کالس درس ،مطالعه و امتحان میسنجد .بنابراین،
پرسشنامه هیجانهای پیشرفت در هر یک از سه موقعیت کالس درس ،مطالعه و امتحان،
هشت نوع هیجان متفاوت را اندازهگیری میکند .در پرسشنامه هیجانهای پیشرفت
مشارکتکنندگان به هر گویه روی یک طیف پنجدرجهای از  =3کامالً مخالف تا  =2کامالً
1. random multistage sampling

121

فصلنامة فرهنگ مشاوره و رواندرمانی ،سال نهم ،شمارة  ،43تابستان 1479

موافق پاسخ میدهند .مقیاس هیجانهای مربوط به کالس شامل  93گویه و مقیاسهای
هیجانهای مربوط به یادگیری و هیجانهای مربوط به امتحان هرکدام به ترتیب با  22و 22
گویه ،مجموعة مشابهی از هشت نوع هیجان (لذت ،امیدواری ،آسودگی ،خشم ،اضطراب،
شرم ،نامیدی و خستگی) را اندازهگیری میکنند .در مطالعة پکران و همکاران ()5332
ضرایب آلفای کرونباخ زیرمقیاسهای مختلف از  3/22تا  3/80گزارش شده است .در
مطالعه عبداهللپور ،درتاج ،و احدی ( ،)3082با هدف توسعة نسخه تجدیدنظر شدة پرسشنامة
هیجانات پیشرفت برای هر یک از ابعاد هشتگانة تجارب هیجانی در سه قلمرو یادگیری،
مطالعه ،و امتحان 0 ،گویه که دارای باالترین میزان همبستگی با عامل مکنون زیربنایی آنها
بودند ،انتخاب شدند .بنابراین ،از تجمیع سه بستة  52گویهای برای هر یک از سه قلمرو
مطالعه ،یادگیری و امتحان ،نسخه کوتاه  25مادهای پرسشنامة هیجانات پیشرفت ،توسعه یافت.
در مطالعه عبداهلل پور و همکاران ،ضرایب آلفای کرونباخ زیرمقیاسهای مختلف از  3/22تا
 3/22به دست آمد .در پژوهش حاضر از سؤاالت مربوط به مقیاس هیجانهای مربوط به
کالس که  52گویه است استفاده شد که ضرایب آلفای کرونباخ زیرمقیاسهای لذت،
امیدواری ،آسودگی ،خشم ،اضطراب ،شرم ،نامیدی و خستگی در مقیاس هیجانهای مربوط
به کالس به ترتیب برابر  3/23 ،3/13 ،3/22 ،3/23 ،3/28 ،3/23 ،3/13 ،3/13به دست آمد.
سیاهة فرسودگی تحصیلی ( ،SBIسالمالـ آرو و همکاران .)5338 ،سیاهة فرسودگی
تحصیلی به وسیلة سالمالـ آرو و ناتانن ( )5332بر اساس  32نشانگر فرسودگی برگن برای
زندگی حرفهای( 1ناتانن ،آرو ،ماتیزن و سالمالـ آرو5330 ،؛ سالمالـ آرو ،ناتانن و نورمی،
 )5332توسعه یافت .سیاهه  8مادهّای فرسودگی تحصیلی ،سه عامل فرسودگی تحصیلی شامل
خستگی در محیط مدرسه/دانشگاه ،2بدگمانی نسبت به معنای تحصیل در مدرسه/دانشگاه

3

و احساس عدمکفایت در مدرسه/دانشگاه 4را اندازهگیری میکند .مشارکتکنندگان به
تمامی گویهها روی یک طیف ششدرجهای از کامالً مخالف ( )3تا کامالً موافق ( )1پاسخ
)1. Bergen Burnout Indicator 15 (BBI.15
2. exhaustion at school/university
3. cynicism toward the meaning of school/university
4. sense of inadequacy at school/university
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میدهند .در مطالعة سالمالـ آرو و همکاران ( )5338مقادیر آلفای کرونباخ برای مقیاسهای
احساس خستگی در دانشگاه ،بدگمانی نسبت به دانشگاه و عدمکفایت فردی در دانشگاه به
ترتیب برابر با  3/22 ،3/13و  3/12به دست آمد .در مطالعة حاضر ،مقادیر آلفای کرونباخ
برای عوامل خستگی در دانشگاه ،بدگمانی نسبت به تحصیل و عدمکفایت فردی در دانشگاه
به ترتیب برابر با  3/22 ،3/93و  3/23به دست آمد .در مطالعة عبداهللپور ،درتاج ،و احدی
( )3082نتایج تحلیل مؤلفههای اصلی با استفاده از چرخش واریماکس نشان داد که در نمونة
دانشجویان ایرانی SBI ،از سه عامل خستگی از دانشگاه ،بدگمانی نسبت به دانشگاه و
عدمکفایت فردی تشکیل شده است .شاخصهای برازش تحلیل عامل تأییدی بر پایه نرمافزار
 ،AMOSوجود عوامل سهگانه را تأیید کرده است.
پرسشنامه سبکهای اسنادی ( .)ASQپرسشنامه سبکهای اسنادی ( )ASQیک وسیله خود
گزارشی است و برای تعیین سبک اسنادی افراد یعنی منبع کنترل (درونی /بیرونی) ،میزان
پایداری (باثبات /بیثبات) ،کلیت (عمومی  /اختصاصی) و قابلیت کنترل (کنترلپذیر  /کنترل
ناپذیر) توسط پترسون ،سلیگمن ،سمل ،بایر ،آبرامسون و متالکسی ( )3890ساخته شده است.
پیترسون و همکاران ( )3895ضریب آلفای کرونباخ و پایایی باز آزمایی این مقیاس را در
یک نمونه دانشجو بررسی کردند که ضرایب پایایی  3/22و  3/25گزارش شد .هورمارت و
مارتبنسون ( )3883ضرایب آلفای کرونباخ برای سه بعد درونی بودن ،پایداری و کلی بودن
رویدادهای خوشایند (سبک اسنادی مثبت) را به ترتیب  3/25 ،3/28 ،3/12و آلفای کرونباخ
برای سه بعد درونی بودن ،پایداری و کلی بودن برای رویدادهای ناخوشایند (سبک اسنادی
منفی) را به ترتیب  3/15 ،3/21 ،3/18گزارش کردند .این پرسشنامه اولین بار توسط
شیخاالسالمی )3022( ،از انگلیسی به فارسی برگردانده شد و در فرهنگ ایرانی مورداستفاده
قرار گرفت و روایی و پایایی مطلوبی را برای پرسشنامه گزارش کردند .در پژوهش حاضر
آلفای کرونباخ برای سه بعد درونی بودن ،پایداری و کلی بودن رویدادهای خوشایند به
ترتیب برابر  3/12 ،3/22 ،3/12و برای رویدادهای ناخوشایند به ترتیب عبارت است از ،3/11
 3/12 ،3/25به دست آمد.
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پرسشنامه ارزش تکلیف پینتریچ و دیگروت ( .)3883برای اندازهگیری ارزش تکلیف از
خرده مقیاس پرسشنامه پینتریچ و دیگروت ( )3883استفاده شده است که ،این مقیاس 1
گویه دارد .این مقیاس بر اساس مقیاس لیکرت از  =3کامالً مخالف تا  =2کامالً موافق طراحی
شده است .این مقیاس یکی از خرده مقیاسهای پرسشنامه راهبردهای انگیزشی پنتریچ و
همکاران ( )3883است .این پرسشنامه با  93گویه در دو بخش باورهای انگیزشی و
راهبردهای خودتنظیمی یادگیری است باورهای انگیزشی شامل  03گویه در  1خرده مقیاس
و راهبردهای یادگیری شامل  23گویه در  8خرده مقیاس است خرده مقیاس ارزش تکلیف
که در این پژوهش استفاده شده است جز خرده مقیاس باورهای انگیزشی است .ضریب
آلفای کرونباخ این مقیاس برای در پژوهش پینتریچ و همکاران برابر  3/83بوده است .در
پژوهش حاضر پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ نشان داد که ،ضریب آلفای کرونباخ
محاسبه شده برای مقیاس ارزش تکلیف برابر  3/92گزارش شده است.

یافتههای پژوهش
جدول  .1شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

کجی

کشیدگی

سیک اسنادی (انطباقی)

3

1

2







سبک اسنادی (غیر انطباقی)

3

2

0







ارزش تکلیف

333











هیجانات پیشرفت (مثبت)

333

222









هیجانات پیشرفت (منفی)

333











فرسودگی تحصیلی

333

2

2



-3.380



((** ρ > 3/33 ,*ρ>3/32

جدول.2ضرايب همبستگی مرتبه صفر متغیر های پژوهش
3

5

اسناد انطباقی

3

اسنادغیرانطباقی

**-3/022

3

ارزش تکلیف

**3/239

**-3/108

0

3

2

2

1
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هیجانات مثبت

**3/523

**-3/132

**3/121

3

هیجانات منفی

**-3/221

**3/232

**-3/211

**-3/582

فرسودگی تحصیلی

**-3/238

**3/282

**3 3/055** -3/023** -3/221

3

جدول  .3برآورد ضرايب اثرات مستقیم
برآورد پارامتر

مسیرها

پارامتر استانداردشده

خطای استاندارد برآورد

t

اثر اسنادی انطباقی بر
هیجانات مثبت

3/52

3/53

()3/32

2/52

هیجانات منفی

-3/23

-3/09

()3/31

-1/00

اثر اسنادی غیر انطباقی بر:
هیجانات مثبت

-3/59

-3/51

()3/31

-2/00

هیجانات منفی

3/30

3/33

()3/30

0/00

اثر ارزش تکلیف بر:
هیجانات مثبت

3/23

3/02

()3/32

9/22

هیجانات منفی

-3/23

-3/09

()3/31

-1/00

اثر هیجانات مثبت بر
-3/02

فرسودگی

-3/03

-2/23

()3/32

اثر هیجانات منفی بر
3/08

فرسودگی

3/02

1/33

()3/31

تحلیل مسیر عالوه بر برآورد ضرایب مستقیم قابلیت آن را دارد که اثرات غیرمستقیم
متغیرها بر همدیگر را نیز تعیین و برآورد کند .آثار غیرمستقیم به این دلیل به وجود میآید
که یک متغیر میتواند بهعنوان ،متغیر میانجی ،رابطه بین متغیرهای دیگر را تعدیل کند
(هومن .)3092 ،جدول  2مربوط به برآورد ضرایب غیرمستقیم مدل است.
جدول  .4برآورد ضرايب اثرات غیرمستقیم
مسیرها

برآورد

پارامتر

خطای استاندارد

پارامتر

استانداردشده

برآورد

t

اثر اسناد انطباقی (بعد هیجان مثبت) بر روی:
فرسودگی

-3/39

-3/31

3/33

-1/32

اثر اسناد انطباقی (بعد هیجان منفی) بر روی:
فرسودگی

-3/32

-3/32

3/30

-2/12
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مسیرها

برآورد

پارامتر

خطای استاندارد

پارامتر

استانداردشده

برآورد

t

اثر اسناد غیر انطباقی (بعد هیجان مثبت) بر روی:
فرسودگی

3/32

3/38

0/23

3/35

اثر اسناد غیر انطباقی (بعد هیجان منفی) بر روی:
فرسودگی

3/30

3/32

0/35

3/33

اثر ارزش تکلیف (بعد هیجان مثبت) بر روی:
-3/30

فرسودگی

-3/33

-5/23

3/32

اثر ارزش تکلیف (بعد هیجان منفی) بر روی:
-3/32

فرسودگی

-3/33

-0/11

3/30

جدول  .5شاخصهای نیکويی برازش
شاخص

برآورد

شاخص نیکویی برازش ()GFI

3/89

شاخص تعدیلشده نیکویی برازش ()AGFI

3/82

ریشه خطاهای میانگین مجذورات تقریب ()RMSEA

3/32

سبک اسنادی انطباقی

خی دو ()2

53/02

درجه آزادی ()df

30

ارزش ρ

3/32

0/21
سبک اسنادی غیر انطباقی −0/26
هیجان های پیشرفت مثبت
ارزش تکلیف

𝑅2 = 0/36

2

−0/30

𝑅 = 0/39
فرسودگی تحصیلی

3/02

نمودار  .1نمودار مسیر برآورد مدل کلی پیشبینی فرسودگی با واسطه هیجانات مثبت

جدول  .6شاخص های نیکويی برازش مدل با واسطه هیجانات منفی
شاخص

برآورد

شاخص نیکویی برازش ()GFI

3/81

شاخص تعدیلشده نیکویی برازش ()AGFI

3/80

ریشه خطاهای میانگین مجذورات تقریب ()RMSEA

3/30

خی دو ()2

38/92

درجه آزادی ()df

30

ارزش ρ

3/32
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با توجه به اینکه دو شاخص  AGFI ،IFGمقدار  3/81و  3/80را دارند و به عدد 3
نزدیک است هر چه قدر این مقادیر به عدد  3نزدیکتر باشند ،مدل برازش مناسبتری دارد.
و همچنین شاخص  RMSEAنیز برای مدلهای خوب از  3/32کمتر است و در این مدل
 3/30به دست آمد نشان میدهد که مدل برازش مناسبی دارد.
سبک اسنادی انطباقی
سبک اسنادی غیر انطباقی

ارزش تکلیف

−0/38
0/10

𝑅2 = 0/42

𝑅2 = 0/38
هیجان های پیشرفت منفی

0/37

فرسودگی تحصیلی

-3/09

نمودار  .2مسیر برآورد مدل کلی پیشبینی فرسودگی تحصیلی با واسطه هیجانات منفی

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر بهمنظور بررسی نقش واسطهای هیجانهای پیشرفت بین سبکهای اسنادی و
ارزش تکلیف با فرسودگی تحصیلی دانشجویان انجام شد .با توجه به پیشینه تحقیقاتی ،یک
مدل فرضی در انتهای فصل دوم ارائه شد .و به کمک نرمافزار لیزرل مدل به دو صورت
یکبار با واسطه هیجانات مثبت و یکبار با واسطه هیجانات منفی برازش گردید .میزان
برازش مدل در هر دو صورت در حد بسیار خوب به دست آمد ،بدین معنی که دادههای
تجربی با مدل فرضی برازش مناسبی دارد.
در این پژوهش اثر مستقیم سبکهای اسنادی انطباقی و غیر انطباقی بر روی هیجانهای
پیشرفت معنادار بود این بدان معنا است که متناسب با سبکی که فرد برای اسناد دهی از آن
استفاده میکند هیجانهای مختلفی در وی فراخوانده میشود .نتایج این مطالعه همسو با نتایج
مطالعة آلکان ( )5332است که بیان میکند ،تجارب هیجانی مثبت و منفی در موقعیتهای
پیشرفت از طریق تفاوت الگوهای اسنادی مورداستفاده قابل تبیین است .همچنین نتایج این
مطالعه همسو با نتایج مطالعات فلسفین ،شکری ( )3080و استفانو ( )5333 ،5331نشان
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میدهد که استفاده از اسنادهای بد کارکرد نقش مؤثری در فراخوانی هیجانات منفی در
موقعیتهای تحصیلی دارد.
بر این اساس ،تبیین فرد از علت وقوع یک رخداد ناکام کننده یا یک تجربه شکست با
تأکید بر علل پایدار ،ازآنجاکه انتظار شکستهای آتی را سبب میشود احساس نامیدی را
در پی خواهد داشت .در مقابل ،ازآنجاکه تبیین فرد از علت وقوع یک تجربه ناکام کننده با
تأکید بر ویژگی اسنادی ناپایدار ،انتظارات نامشخصی را برای تجارب آتی فرد به همراه
میآورند ،بنابراین ،احساس امیدواری را سبب میشوند .فراگیرانی که موفقیت خود را به
علل درونی و قابلکنترل نسبت میدهند ،با احتمال بیشتری احساس غرور ،رضایت و اعتماد
کرده و عزتنفس باالتری نشان میدهند .درنتیجه ،این فراگیران ترجیح میدهند بر روی
تکالیف دشوار کار کنند ،در مواجهه با شکست بیشتر مقاومت میکنند ،سطوح باالتری از
درگیری شناختی را گزارش میکنند و درنهایت تکالیف که به وسیلة آنها انجام میشود
ازنظر کیفی باالتر ارزیابی میشوند .در مقابل ،فراگیرانی که شکست خود را به علل درونی
غیرقابلکنترل نسبت میدهند ،بیشتر احساس شرم و تحقیرشدگی کرده و درنتیجه در مواجهه
با مطالبات زندگی تحصیلی از خود تالش یا درگیری شناختی کمتری نشان میدهند.
همچنین ،فراگیرانی که موفقیت خود را به علل بیرونی نسبت میدهند ،از تجربه هیجانات
خودافزاینده نظیر غرور ،رضایت ،اعتماد یا عزتنفس محروم میشوند .بنابراین ارزیابیهای
اسناد عملکرد تحصیلی ،به علتهای ادراکشدهی شخصی برای عملکرد اشاره دارد که،
مهمترین منابع هیجانهای تحصیلی دانشجویان محسوب میشود (واینر5335 ،؛ 5332؛
.)5331
با توجه به معنادار بودن اثر ارزش تکلیف بر هیجانهای تحصیلی در این مطالعه همسو با
پژوهش دنیلس و استوپنیسکی ،)5335( 3که بر اهمیت و همراهی ارزش تکلیف با عواطف
مثبت اشاره دارد و بهطورکلی اگر فعالیت یادگیری نزد فراگیران ارزشمند باشد آنها به
موفقیت خود امیدوار میشوند .تحقیقات رابطة مثبتی را بین باور به ارزشمندی هدف ،استفاده
1. Daniels & stupnisky
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از راهبردهای یادگیری و همچنین سهم بسزایی در برانگیختن هیجانهای مثبت پیشرفت نظیر:
امید ،لذت و اشتیاق نشان میدهد هر چه تکالیف و اهداف ازنظر دانشجو جذابتر و
ارزشمندتر باشد ،هیجانهای مثبت بیشتری را برانگیخته خواهد کرد و تالش دانشجو برای
تنظیم و ارتقای فعالیتهای تحصیلی بیشتر خواهد شد (پکران ،گوئتز و پرری 5332؛ شوتز،1
5338؛ آرتینو  5338الف؛ آرتینو5338 ،؛ پکران و همکاران .)5333 ،بنابراین ،یادگیرندگانی
که ،میتوانستند ارتباط بیشتری بین دستورالعملهای مواد درسی با زندگی واقعی پیدا کنند،
هیجانهای منفی کمتری را در طولترم تجربه میکردند .که ،این یافتهها با مطالعات قبلی بر
روی یادگیرندگان جوانتر مطابقت دارد .این یافتهها نشان میدهد که چگونه اساتید
میتوانند با جذاب کردن و نشان دادن ارزش موضوعات یادگیری به فراگیران هیجانهای
مثبت تحصیلی که پیامدهایی مانند عملکرد بهتر در زمینه تحصیل را دارد در آنها برانگیزانند.
یکی دیگر از یافتههای این پژوهش معنادار بودن اثر هیجانهای مثبت و منفی بر روی
فرسودگی تحصیلی بود که این نتایج همراستا با پژوهشهای آرتینو و جونس)5335( 2؛
گوئتز ،نت ،مارتینی ،هال و پکران ( )5335بود .لنینبرینک و پکران ( )5335نشان دادهاند
که هیجانهای پیشرفت در تبیین تغییرپذیری کمیتهای منتسب به نشانگرهای کمی (عینی)
و کیفی (ذهنی) زندگی تحصیلی فراگیران از نقش تفسیری قابلمالحظهای برخوردارند.
همچنین نتایج مطالعات حکمی و شکری ( ،)3082و آزاد عبداهلل پور ،درتاج و احدی ()3082
نشان میدهد که هیجانهای منفی در بهزیستی تحصیلی و فرسودگی تحصیلی از نقش بسزایی
برخوردار است.
یافتهی دیگر این پژوهش معنادار بودن اثر غیرمستقیم سبکهای اسنادی و ارزش تکلیف
بر روی فرسودگی تحصیلی بهواسطه هیجانهای پیشرفت است و رسیدن به این یافتهها درواقع
تحقق پیدا کردن هدف این پژوهش است که میخواست نشان دهد سبک اسنادی افراد و
ارزشی که هر فرد برای تکلیف و هدفش قائل میشود به دلیل فراخوانی هیجانهای مثبت و
منفی مختلف در فرد میتواند دلیلی بر بروز عالئم فرسودگی تحصیلی در آنها باشد و متغیر
1. Schutz
2. Jones
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هیجانهای پیشرفت میتواند نقش میانجی در این رابطه داشته باشد این نتیجه همسو با مطالعة
(آرتینو و جونس 5335؛ گوئتز ،نت ،مارتینی ،هال ،پکران ،دیتمرس و تراتوین5335 ،3؛
لنینبرینک و پکران )5333 ،بود .این پژوهشها نشان میدهد فراگیران دارای سبکها
اسنادی انطباقی در مقایسه با فراگیران فاقد سبکهای اسنادی انطباقی ،به دلیل استفاده از
روشهای مقابله انطباقی در مواجهه با موقعیتهای تنیدگیزا در موقعیتهای پیشرفت،
هیجانات منفی کمتری تجربه میکنند ،از نقصان انگیزش 5کمتر رنج میبرند و سطح باالتری
از شاخصهای بهزیستی را نشان میدهند و کمت دچار فرسودگی تحصیلی میشوند.
همچنین دنیلس و استوپنسکی ( )5335نیز بر اهمیت همراهی ارزش تکلیف با عواطف
مثبت اشاره کرده است و بهطورکلی ،اگر فعالیتهای یادگیری نزد دانش آموزان ارزشمند
باشد آنها به نتایج مثبت تحصیلی خود و درنتیجه ،موفقیت خود امیدوار میشوند ،افکار
منفی خود را کنار میگذارند و این باورها در پیشرفت تحصیلی تأثیر میگذارد.
پکران و همکاران دریافتند که میزان و ارزش و جاذبة تکلیف موجب میشود که نوعی
ارزیابی از موقعیت پیشرفت در فرد شکل بگیرد که این ارزیابی ،پیشبینی کنندة هیجانهای
تحصیلی است .درصورتیکه فرد تکلیف تحصیلی را برای خود مثبت ارزشگذاری کند
بنابراین ارزیابی که فرد از موقعیت پیشرفت دارد نوعی چالش است و آن را تهدید قلمداد
نمکند که بر این اساس فرد هیجانهای مثبت تحصیلی را تجربه خواهد کرد که پیامد آن این
است که فرد از راهبردهای منطقی تحصیلی بهره میگیرد و بر اساس آن ،فعالیتهای
تحصیلی خویش را نظم میبخشد و فعالیتها برای او لذتبخش است و زمینه برای پیشرفت
مهیا و برای فرسودگی تحصیلی کم است (پکران و هال5330 ،؛ دانیلس استاپینسکی و پری،
.)5333
با توجه به نتایج بهدستآمده از این پژوهش که نقش به سزای سبکهای اسنادی و ارزش
تکلیف را در ایجاد فرسودگی تحصیلی از طریق فراخوانی هیجانهای مختلف نشان میدهد
اهمیت پرداختن به مسائل انگیزشی در کالسهای درس را برای جلوگیری از فرسودگی
1. Martiny, Dettmers & Trautwein
2. demotivation
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تحصیلی نشان میدهد و با توجه به قابلآموزش بودن اسنادهای مثبت در افراد میتوان با
برگزاری اینگونه کالسها برای افرادی که اسنادهای بد کارکرد دارند جلوی ایجاد
هیجانهای منفی در کالسهای درس را گرفت و از رشد فرسودگی تحصیلی در مراکز
آموزشی جلوگیری کرد.
مطالعة حاضر دارای ماهیتی مقطعی است بنابراین ،طرح استنتاجهای علّی و معلولی بر
اساس یافتههای آن برای محققان امکانپذیر نیست .بر این اساس ،به محققان عالقهمند به این
قلمرو پژوهشی پیشنهاد میشود با استفاده از یک طرح تحقیقاتی آیندهنگر که در آن تمامی
اندازهگیریهای بهعملآمده از مفهومهای مختلف در فواصل زمانی متفاوت انجام میشوند،
روابط علّی بین سازههای روانشناختی چندگانه را در الگوی ساختاری مفروض بیازمایند.
بنابراین ،با هدف کسب اطالع از تغییرپذیری یا عدم تغییرپذیری ویژگیهای کارکردی
مفهومهای منتخب در مدل مفروض ،جمعآوری اطالعات به کمک یک طرح تحقیق طولی
پیشنهاد میشود .نتیجههای مطالعه حاضر همچون بسیاری از مطالعههای دیگر به دلیل استفاده
از ابزارهای خودگزارشی بهجای مطالعه رفتار واقعی ممکن است مشارکتکنندگان را به
استفاده از شیوههای مبتنی بر کسب تأیید اجتماعی و اجتناب از بدنامی مربوط به عدمکفایت
فردی ترغیب کند .بهبیاندیگر ،بهمنظور تأیید مقیاسهای خودگزارشی از مشاهده رفتاری و
دیگر شاخصهای بالینی استفاده نشد.

منابع
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