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 چکیده

، کلیفارزش ت، اسنادی هایسبکهیجانات پیشرفت در رابطه میان  یاواسطههدف این پژوهش بررسی نقش 

ژوهش ژوهش بود. روش پروابط بین متغیرهای پ و فرسودگی تحصیلی در راستای ارائه یک مدل علّی برای
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 مقدمه

لی رفت تحصینشانگر کارایی یک نظام آموزشی پیش ترینمهمتردیدی نیست که 

موفقیت هر نظام آموزشی بستگی به این دارد که آن نظام  روازاینیادگیرندگان است. 

د سال چن در ابدیآموزشی تا چه حد و میزانی توانسته است به عملکرد مورد انتظار دست 

ر فرایند ب یایمنف تأثیراخیر پدیده جدیدی که توجه پرورشکاران را به خود جلب کرده و 

آر و  -سالمالدارد )نام  3فرسودگی تحصیلی، یادگیری بر جای گذاشته استآموزش و 

 مؤلفهکه این مفهوم از سه  دهندیمدر حوزه فرسودگی نشان  هاپژوهش .(5338، همکاران

 2)نیکل یافته و احساس موفقیت کاهش زوال شخصیت، تشکیل شده است: خستگی هیجانی

 حاصل سندرم گی ذهنی و هیجانی است که(. فرسودگی حالتی از خست5332، و همکاران

 فشار و محدودیت زمانی و فقدان منابع الزم برای انجام، استرس مزمن مانند سنگینی تکالیف

؛ 3881، 4؛ لی و آشفورث5333، و همکاران 3دادن وظایف و تکالیف محوله است )دمروتی

 5332، و همکاران 6؛ توپینن تانر5333، و همکاران چ؛ ماسال5330، و همکاران 5الکاویدس

 (.3099، نقل از نعامی به

اشاره به احساس خستگی به خاطر تقاضاها و ، ان دانشجویانیفرسودگی تحصیلی در م

داشتن یک حس بدبینانه و بدون عالقه به تکالیف درسی فرد ، الزامات تحصیل )خستگی(

د ن( دارپایی یدانشجو )کارآمدیک  عنوانبهو احساس عدم شایستگی ، (عالقگیبی)

 (.5332، و همکاران 7به نقل از ژانگ، 5335، )شائوفلی و همکاران

ر فرایند دانشجویان د» :کندیمفرسودگی تحصیلی را بدین گونه تعریف ، (5332) 8یانگ

 یهاؤلفهمبار ناشی از دوره تحصیلی یا دیگر ، یادگیری به دلیل استرس دوره تحصیلی

تمایل به عدم توجه به هویت فردی )زوال ، انیکه موجب حالت خستگی هیج شناختیروان
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در پژوهشی که یانگ  «.دهندیمرا نشان  استشخصیت( و احساس پیشرفت شخصی کم 

( انجام داد بین فرسودگی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی رابطه منفی معناداری به دست 5332)

 آورد.

شان حصیلی نمرور رویکردهای نظری معاصر در قلمرو مطالعاتی انگیزش پیشرفت ت

 به کمک رویکردی شناختی و با تمرکز بر مفاهیم انددهیکوشکه محققان مختلف  دهدیم

از عوامل  یکی انگیزشی دالیل پدیدایی الگوهای رفتاری مختلف را در فراگیران تبیین کنند.

پیشرفت و  ،یادگیری ازجملهبر ابعاد مختلف زندگی انسان  تواندیمشناختی که -انگیزشی

 نییبتبگذارد اسنادها است اسنادها یا نسبت دادن اشاره بر تفسیر و  تأثیری تحصیلی فرسودگ

 ترینهمماز  و ندیگزیبرم( هاشکستو  هاتی)موفقفرد برای علل رویدادها و نتایج اعمالش 

 (.3025، سیف) شودیممنابع انگیزشی انسان محسوب 

 ر تبیین ارجح فرد برای عللیک مهارت آموختنی ب مثابهبهاسنادی  هایسبک مفهوم

، پایدار بیرونی، ( اسناد را در سه بعد درونی3880رخدادها داللت دارد. پیترسون ) وقوع

این چهارچوب مفهومی در مواجه با رخدادهای  طبق .کندیمخاص بررسی ، ناپایدار و کلی

ای رخدادهناپایدار و خاص و در مواجه با ، گرایش فرد به استفاده از علل بیرونی، منفی

پایدار و کلی بیانگر سبک اسنادی انطباقی یا ، از علل درونی یش به استفادهگرامثبت

ی پایدار و فراگیر در مواجه با رخداد منف، و تمایل فرد به استفاده از علل درونی نانهیبخوش

 یناپایدار و خاص در مواجه با رخداد مثبت بیانگر الگوی اسنادی غیر انطباق، و علل بیرونی

 (.5331، ؛ سلیگمن5338، نیآستپیترسون و است ) نانهیبدبیا 

 ،بر پیشرفت و فرسودگی و افت تحصیلی مؤثریکی دیگر از متغیرهای انگیزشی 

 ،از: میزان ارزش و اهمیتی که ، عبارت استاست کهیا ارزش تکلیف  شدهادراکسودمندی 

 دن به اهداف شخصی قائلیادگیرندگان برای انجام دادن وظایف کالسی در راستای رسی

ادراک از اند، دادهطی پژوهشی نشان ، (. ایکلز و همکاران5332، هستند )میلر و بریکمن

مثبت  تأثیر بسیاری دارد. تأثیرسودمندی یک فعالیت در میزان درگیرشدن فرد در آن فعالیت 

ر و لاز وظایف جاری کالس بر پیشرفت تحصیلی تأیید شده است )می شدهادراکسودمندی 

تا فرد را برای انجام ، ارزش تکلیف محرکی قوی است (.3882، ؛ ویگفیلد5332، بریکمن
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، و ایکلز 2کین-دیویس، 0؛ سیمپکینز5331، و ایکلز 5ویدا، 3کاری برانگیزاند )دوریک

یلی تحص یهاتیفعالسائقی برای تعامل در  عنوانبه توانیمرا  «ارزش تکلیف»(. 5331

الئو و نی ، 2بر انتخاب راهبردهای یادگیری نقش دارد. لیم «لیفارزش تک»تعریف کرد. 

 اهداف عملکردی و راهبردهای یادگیری عمیق با هم ارتباط دارند.، که کندیمبیان ، (5339)

 یرهایمتغ یاثرگذارپژوهش حاضر به دنبال چگونگی مکانیسم  کهاینبا توجه به 

نظری  تحصیلی است با توجه به مبانیبر روی فرسودگی اسنادی و ارزش تکلیف  هایسبک

؛ پکران 5338؛5331؛5333، ارزش هیجانات پیشرفت )پکران -نظریه کنترل ازجملهموجود 

ه تفسیری و تبیینی هیجانات پیشرفت تحصیلی در رابط( پرداختن به نقش 5333، و استیفنس

انجی حائز می ریمتغ عنوانبهاسنادی و ارزش تکلیف با فرسودگی تحصیلی  هایسبک میان

 .استاهمیت 

 نیترمطمئنیکی از  مثابهبه( 5335تحصیلی یا پیشرفت ) یهاجانیه 6ارزش -نظریة کنترل

. آموزشی متمرکز است یهاتیموقعدر  هاجانیه دربارهنظری  یهادگاهید نیاستنادترو پر 

، فنس؛ پکران و استی5338؛5331؛5333، پکران)پیشرفت  یهاجانیهارزش  -در نظریة کنترل

راگیران متمایزی هستند که ف یهاجانیهپیشرفت بیانگر  یهاجانیهمفهوم طورکلی، به( 5333

 هایویژگیاین نظریه با هدف تحلیل  کنندیمرا تجربه  هاآن، پیشرفت یهاتیموقعدر 

 چند گانة این یندهایپساپیشرفت و  یهاجانیهپیشایندی  یقلمروهاکارکردی انواع 

 (.5332، افته است )یو و کانگتوسعه ی هاجانیه

در مواجهه با  «پیشرفت یهاجانیه»موضوع محوری  دهدیممرور شواهد تجربی نشان 

ی در یکی از پویاترین قلمروهای پژوهش، پیشرفت تحصیلی ازجملهپیشرفت  یهاتیموقع

 ؛5338؛ 5332، ب، الف، 5335، 2تیتز و پری، گوئیتز، )پکران شودیماخیر محسوب  یهاسال
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 (5332، 2؛ تالبرت5332، 0؛ آلیسون5331، 5؛؛ هاگز5333، 3و زیدنر پینتریچ، ؛ بوکائرز5333

تحصیلی و در میزان موفقیت یادگیرندگان برای حصول یا عدم دستیابی به  یهاتیموقعو در 

 یرانکارقابلیغآینده از نقش  یاحرفه یهافرصتموفقیت و منزلت اجتماعی دلخواه و 

 گیریلشکپیشرفت  یهاجانیهبه نظریه کنترل ارزش  با توجه نیهمچن .برخوردار هستند

؛ 5331، )پکران ردیگیممختلف در فراگیران از عوامل انگیزشی زیادی نشأت  یهاجانیه

، فرنزل، ؛ پکران5332، پکران و هال، 1فرنزل، ؛ گوئتز5331، 2هال و هاگ، پکران، گوئتز

 .(5332، 2؛ زیدنر5332، گوئتز و پری

ا با توجه به مبانی نظری موجود اسناده تبیینی یک مدل علی و گیریشکلر راستای د

شخصی از موقعیت پیشرفت و همچنین  یهایابیارزاز پیشایندهای مؤثر در  توانندیم

 (.5331، پکرانشوند )پیشرفت محسوب  یهاجانیهنوع و شدت  کننده بینیپیش

 بینیپیشکه در  خوانندیفرامجاناتی را اسنادها هی، (3891بر اساس دیدگاه واینر )

 زیانگچالش یهافیتکلرفتارهای توصیف کنندة وضعیت انگیزشی فراگیران مانند انتخاب 

مشغولیت  و شدهانجام یهافیتکلکیفیت ، مداومت و پشتکار، ساده یهافیتکلدر برابر 

مایل به ت، اس نظریة اسنادبر اس، از نقش مهمی برخوردارند. عالوه بر این، هافیتکلبا  8ذهنی

که  شودیمسبب  زیآمتیموفقاستفاده از اسنادهای بیرونی مانند شانس در مواجهه با تجارب 

محروم  نفسعزتاطمینان و ، رضایت، مانند غرور 9خود فزاینده یهاجانیهفرد از تجربة 

 (.5332، سیفرتشود )

 ارزش متغیر انگیزشی، دهشانجام یهاپژوهشبا توجه به مرور رویکردهای نظری و 

فرد  کهینانقش داشته باشد. بسته به  مختلفدر فراخوانی هیجانات  تواندیمتکلیف نیز 

، باشد به چه میزانی یگذارارزشکند و اینکه درجة  یگذارارزشتکلیف را مثبت یا منفی 
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 «ارزش»، درواقعمتفاوت باشد.  تواندیم شودیم را که در فرد برانگیخته ییهاجانیهنوع 

، عنی کهبه این م، تحصیلی قائل است یهاتیفعالجاذبه و ارزش شخصی است که فرد برای 

که بر  ،تحصیلی ارزش قائل است یهاتیفعالبرای مطالعه و ، از نمره گرفتن نظرصرففرد 

گوناگون در فرد برانگیخته خواهد شد. برای مثال اگر برای فرد  یهاجانیهاین اساس 

د شارزش و جاذبه خاصی نداشته باشد هیچ هیجانی برانگیخته نخواهد ، حصیلیت یهاتیفعال

دارای ارزش مثبت شناخته  کنترلقابلو اگر فعالیت ، (5332گوئتز و پرری ، 1فرنزل، پکران)

 اگر توانایی کنترل وجود داشته باشد اما فعالیت و برانگیخته خواهد شد.، «یمندعالقه»شود 

ه اگر فعالیت ندرنهایت، برانگیخته خواهد شد و « خشم»ته شود دارای ارزش منفی شناخ

 (.3892، واینرشد )دارای ارزش مثبت و نه منفی باشد کسالت برانگیخته خواهد 

ر ب رگذاریتأث یرهایمتغاین احتمال که  و بر اساس شواهد تجربی و نظری موجود

لیف و در ارزش تک، اسنادی هایسبکفرسودگی تحصیلی در پژوهش حاضر یعنی 

ر قبل د ذکرشده یهاپژوهشپیشرفت نقش کلیدی دارند و با توجه به  یهاجانیه یفراخوان

انشان فرسودگی تحصیلی ر مخصوصاًزمینه آموزش و  که اهمیت نقش هیجانات پیشرفت در

 ارزش، اسنادی هایسبکیافتن این پاسخ است که آیا  درصددحاضر  پژوهش دهندیم

تحصیلی  علت فرسودگی، یل فراخوانی هیجانات پیشرفت مختلفبه دل توانندیمتکلیف 

به رابطه متغیرهای این پژوهش در  شدهیبررس یهاپژوهشدر  کهاینبا توجه به  و باشند.

ز اتا با الهام  کوشدیممحقق در پژوهش حاضر غالب یک مدل علّی پرداخته نشده است 

د و نظریه مفهومی نظریه اسنا یهاآموزه بر تأکیدارزش هیجانات پیشرفت و با  -کنترل هینظر

 پیشایند محیطی هیجانات عنوانبهروانی کالس درس  -جو اجتماعی انتظار ارزش و انتخاب

دگی یک نشانگر توصیف کنندة زن عنوانبهو انتخاب قلمرو مفهومی فرسودگی تحصیلی 

رزش ا و اسنادی هایسبکهیجانات پیشرفت را در رابطه بین  یاواسطهتحصیلی نقش 

 تکلیف با فرسودگی تحصیلی بیازماید.
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 روش پژوهش

گی از نوع همبست تریقدق طوربه( و یرآزمایشیغاز نوع توصیفی )، این پژوهش به لحاظ روش

ی شامل تمام، نظری است. جامعه آماری پژوهش حاضر -بنیادی، هدف ازنظرتحلیل مسیر و 

 82-81ان در نیمسال دوم سال تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه الزهرای تهر

مقطع کارشناسی )با میانگین سنی  یدانشجو 033شامل بودند. نمونه آماری در این پژوهش 

، های آموزشی مختلف بودند. در این پژوهش( از گروه32/0و انحراف استاندارد  28/55

تفاده گردید. اس 1ایچندمرحله یاخوشهگیری کنندگان از روش نمونهبرای انتخاب شرکت

 یریگنمونهتصادفی در سه مرحله با استفاده از واحدهای  طوربهافراد جامعه ، در این روش

و  بازرگان، انتخاب شدند )سرمد، گروه آموزشی و کالس درس(، مختلف )شامل دانشکده

 توانینم کهاینبر  تأکید( ضمن 5332اوهلین )، در ارتباط با حجم نمونه (.3090ی، حجاز

 333که حجم نمونه کمتر از  پذیردیمحداقل نمونه اعالم کرد  عنوانبهدقیقی را عدد 

(. همچنین هر و 3083، به نقل از قاسمیاست )مطلوب  533باالتر از  یهاحجمنامناسب و 

یا تعداد کمتری  2که شامل  ییهامدلبرای  واحد 333( حداقل حجم نمونه 5338همکاران )

سازه یا کمتر هستند و حداقل  2که با  ییهامدلبرای  323ونه حداقل حجم نم، سازه هستند

 .کنندیمرا توصیه  باشندیمسازه یا بیشتر  2که با  ییهامدلبرای  033

 ی پژوهش حاضر از قرار زیر است:هاابزارهای گردآوری داده

( 5332گوئتز و پری )، پکران. (AEQ-Rهای پیشرفت )کوتاه پرسشنامه هیجان نسخه

دف با هگزارشی چندبعدی -یک ابزار خودهای پیشرفت را به مثابة هیجانمه پرسشنا

را تلف پیشرفت مخ هاییجانهپرسشنامه این  .توسعه دادندهای پیشرفت گیری هیجاناندازه

، نابراینبسنجد. میمطالعه و امتحان ، موقعیت پیشرفت تحصیلی شامل کالس درسدر سه 

 ،مطالعه و امتحان، یک از سه موقعیت کالس درس رهای پیشرفت در ههیجان پرسشنامه

های پیشرفت هیجان پرسشنامهکند. در گیری مینوع هیجان متفاوت را اندازه هشت

= کامالً 2= کامالً مخالف تا 3از  یادرجهپنجبه هر گویه روی یک طیف  کنندگانمشارکت

                                                           
1. random multistage sampling 
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های گویه و مقیاس 93های مربوط به کالس شامل دهند. مقیاس هیجانموافق پاسخ می

 22و  22به ترتیب با  هرکدامهای مربوط به امتحان های مربوط به یادگیری و هیجانهیجان

 ،اضطراب، خشم، آسودگی، امیدواری، از هشت نوع هیجان )لذت یمشابهمجموعة ، گویه

( 5332کنند. در مطالعة پکران و همکاران )گیری میاندازه ( رانامیدی و خستگی، شرم

گزارش شده است. در  80/3تا  22/3های مختلف از آلفای کرونباخ زیرمقیاس ضرایب

شدة پرسشنامة  یدنظرتجد نسخهبا هدف توسعة ، (3082) یاحدو ، درتاج، پورهللامطالعه عبد

 ،گانة تجارب هیجانی در سه قلمرو یادگیریهیجانات پیشرفت برای هر یک از ابعاد هشت

 هانآدارای باالترین میزان همبستگی با عامل مکنون زیربنایی گویه که  0، و امتحان، مطالعه

برای هر یک از سه قلمرو  هاییگو 52از تجمیع سه بستة ، انتخاب شدند. بنابراین، بودند

ت. توسعه یاف، ای پرسشنامة هیجانات پیشرفتماده 25کوتاه  ، نسخهیادگیری و امتحان، مطالعه

تا  22/3 های مختلف ازضرایب آلفای کرونباخ زیرمقیاس ،در مطالعه عبداهلل پور و همکاران

مربوط به  هاییجانهمربوط به مقیاس  سؤاالتدر پژوهش حاضر از  به دست آمد. 22/3

، های لذتگویه است استفاده شد که ضرایب آلفای کرونباخ زیرمقیاس 52کالس که 

وط های مربس هیجاننامیدی و خستگی در مقیا، شرم، اضطراب، خشم، آسودگی، امیدواری

 آمد. به دست 23/3، 13/3، 22/3، 23/3، 28/3، 23/3، 13/3، 13/3به کالس به ترتیب برابر 

سیاهة فرسودگی  (.5338، سالمالـ آرو و همکاران، SBIسیاهة فرسودگی تحصیلی )

نشانگر فرسودگی برگن برای  32( بر اساس 5332تحصیلی به وسیلة سالمالـ آرو و ناتانن )

، ناتانن و نورمی، ؛ سالمالـ آرو5330، ماتیزن و سالمالـ آرو، آرو، )ناتانن 1ایحرفه زندگی

سه عامل فرسودگی تحصیلی شامل ، ای فرسودگی تحصیلیمادهّ 8( توسعه یافت. سیاهه 5332

 3نسبت به معنای تحصیل در مدرسه/دانشگاه یبدگمان، 2خستگی در محیط مدرسه/دانشگاه

به  کنندگانمشارکتکند. گیری میاندازه را 4مدرسه/دانشگاه در یتکفاعدمو احساس 

( پاسخ 1( تا کامالً موافق )3از کامالً مخالف ) یادرجهششها روی یک طیف تمامی گویه

                                                           
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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های ( مقادیر آلفای کرونباخ برای مقیاس5338دهند. در مطالعة سالمالـ آرو و همکاران )می

دانشگاه به  فردی در یتکفاعدمبت به دانشگاه و بدگمانی نس، احساس خستگی در دانشگاه

مقادیر آلفای کرونباخ ، به دست آمد. در مطالعة حاضر 12/3و  22/3، 13/3ترتیب برابر با 

ردی در دانشگاه ف یتکفاعدمبدگمانی نسبت به تحصیل و ، برای عوامل خستگی در دانشگاه

و احدی ، درتاج، پورهللامطالعة عبد به دست آمد. در 23/3و  22/3، 93/3به ترتیب برابر با 

اصلی با استفاده از چرخش واریماکس نشان داد که در نمونة  یهامؤلفه( نتایج تحلیل 3082)

بدگمانی نسبت به دانشگاه و ، از سه عامل خستگی از دانشگاه SBI، دانشجویان ایرانی

افزار ایه نرمی بر پهای برازش تحلیل عامل تأییدفردی تشکیل شده است. شاخص یتکفاعدم

AMOS ،گانه را تأیید کرده است.وجود عوامل سه 

خود  لهیوس کی( ASQ) یاسناد هایسبک پرسشنامه. (ASQ) یاسناد هایسبک پرسشنامه

 زانیم، (یرونی/ بیمنبع کنترل )درون یعنیافراد  یسبک اسناد نییتع یاست و برا یگزارش

/ کنترل  یرپذنترلککنترل ) تی( و قابلی/ اختصاص ی)عموم تیکل، (ثباتیب)باثبات/  یداریپا

( ساخته شده است. 3890) یو متالکس امسونآبر، ریبا، سمل، گمنیسل، ( توسط پترسونریناپذ

این مقیاس را در  ییباز آزما( ضریب آلفای کرونباخ و پایایی 3895پیترسون و همکاران )

گزارش شد. هورمارت و  25/3و  22/3که ضرایب پایایی  یک نمونه دانشجو بررسی کردند

ودن پایداری و کلی ب، ( ضرایب آلفای کرونباخ برای سه بعد درونی بودن3883مارتبنسون )

آلفای کرونباخ  و 25/3، 28/3، 12/3به ترتیب  ( راسبک اسنادی مثبت)خوشایند  یدادهایرو

اسنادی  سبک) پایداری و کلی بودن برای رویدادهای ناخوشایند، برای سه بعد درونی بودن

بار توسط  نیاول نامهپرسش نیاگزارش کردند.  15/3، 21/3، 18/3را به ترتیب  منفی(

 ستفادهموردا یرانیبرگردانده شد و در فرهنگ ا یبه فارس یسی( از انگل3022)، االسالمییخش

حاضر  پژوهش در و روایی و پایایی مطلوبی را برای پرسشنامه گزارش کردند. قرار گرفت

پایداری و کلی بودن رویدادهای خوشایند به ، ی کرونباخ برای سه بعد درونی بودنآلفا

، 11/3و برای رویدادهای ناخوشایند به ترتیب عبارت است از  12/3، 22/3، 12/3ترتیب برابر 

 به دست آمد. 12/3، 25/3
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ز گیری ارزش تکلیف ابرای اندازه. (3883گروت )ارزش تکلیف پینتریچ و دیپرسشنامه 

 1این مقیاس ، ( استفاده شده است که3883گروت )خرده مقیاس پرسشنامه پینتریچ و دی

= کامالً موافق طراحی 2= کامالً مخالف تا 3گویه دارد. این مقیاس بر اساس مقیاس لیکرت از 

و  انگیزشی پنتریچ یراهبردهاپرسشنامه  هاییاسمقاین مقیاس یکی از خرده  شده است.

گویه در دو بخش باورهای انگیزشی و  93. این پرسشنامه با است( 3883همکاران )

خرده مقیاس  1گویه در  03باورهای انگیزشی شامل  استراهبردهای خودتنظیمی یادگیری 

خرده مقیاس ارزش تکلیف  استخرده مقیاس  8گویه در  23و راهبردهای یادگیری شامل 

اورهای انگیزشی است. ضریب که در این پژوهش استفاده شده است جز خرده مقیاس ب

 دربوده است.  83/3آلفای کرونباخ این مقیاس برای در پژوهش پینتریچ و همکاران برابر 

رونباخ ضریب آلفای ک، پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ نشان داد کهحاضر  پژوهش

 گزارش شده است. 92/3محاسبه شده برای مقیاس ارزش تکلیف برابر 

 شژوهپ هاییافته

 متغیرهای پژوهش توصیفی یهاشاخص .1جدول 

 کشیدگی کجی معیار انحراف میانگین حداکثر حداقل 

312 (انطباقی) اسنادی سیک

320 (انطباقی غیر) اسنادی سبک

333 تکلیف ارزش

333222 (مثبت) پیشرفت هیجانات

333 (منفی) پیشرفت هیجانات

-333223.380 تحصیلی فرسودگی 

(32/3>ρ ,*33/3 > ρ **( 

 .ضرايب همبستگی مرتبه صفر متغیر های پژوهش2جدول

 3 5 0 2 2 1 

      3 انطباقی اسناد

     3 -022/3** اسنادغیرانطباقی

    3 -108/3** 239/3** تکلیف ارزش
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   3 121/3** -132/3** 523/3** مثبت هیجانات

  3 -582/3** -211/3** 232/3** -221/3** منفی هیجانات

 3 055/3** -023/3** -221/3** 282/3** -238/3** لیتحصی فرسودگی

 برآورد ضرايب اثرات مستقیم. 3جدول 

t مسیرها پارامتر برآورد استانداردشده پارامتر خطای استاندارد برآورد 

 اثر اسنادی انطباقی بر    

52/2  (32/3)  53/3  52/3  هیجانات مثبت 

00/1-  (31/3)  09/3-  23/3-  هیجانات منفی 

 اثر اسنادی غیر انطباقی بر:    

00/2-  (31/3)  51/3-  59/3-  هیجانات مثبت 

00/0  (30/3)  33/3  30/3  هیجانات منفی 

 اثر ارزش تکلیف بر:    

22/9  (32/3)  02/3  23/3  هیجانات مثبت 

00/1-  (31/3)  09/3-  23/3-  هیجانات منفی 

هیجانات مثبت براثر       

23/2-  (32/3)  03/3-  02/3-  فرسودگی 

هیجانات منفی براثر       

33/1  (31/3)  02/3  08/3  فرسودگی 

تحلیل مسیر عالوه بر برآورد ضرایب مستقیم قابلیت آن را دارد که اثرات غیرمستقیم 

 آیدیم ه وجودبمتغیرها بر همدیگر را نیز تعیین و برآورد کند. آثار غیرمستقیم به این دلیل 

 ندکرابطه بین متغیرهای دیگر را تعدیل ، متغیر میانجی، عنوانبه تواندیمکه یک متغیر 

 .استمربوط به برآورد ضرایب غیرمستقیم مدل  2(. جدول 3092، )هومن

 مبرآورد ضرايب اثرات غیرمستقی. 4جدول 

 مسیرها
 برآورد

 پارامتر

پارامتر 

 استانداردشده

خطای استاندارد 

 برآورد
t 

     بر روی: اسناد انطباقی )بعد هیجان مثبت( اثر

-39/3 فرسودگی  31/3-  33/3  32/1-  

     بر روی: انطباقی )بعد هیجان منفی( سنادا اثر

-32/3 فرسودگی  32/3-  30/3  12/2-  
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 مسیرها
 برآورد

 پارامتر

پارامتر 

 استانداردشده

خطای استاندارد 

 برآورد
t 

     ی:رو بر( )بعد هیجان مثبت غیر انطباقی اسناد اثر

38/3 فرسودگی  32/3  35/3  23/0  

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

32/3 فرسودگی  30/3  33/3  35/0  

     بر روی: هیجان مثبت( ارزش تکلیف )بعد اثر

-30/3 فرسودگی  33/3-  32/3  23/5-  

     بر روی: ارزش تکلیف )بعد هیجان منفی( اثر

-32/3 فرسودگی  33/3-  30/3  11/0-  

 نیکويی برازش یهاشاخص .5جدول 

 برآورد شاخص

 89/3 (GFI) برازششاخص نیکویی 

 82/3 (AGFI) برازشنیکویی  شدهتعدیلشاخص 

 32/3 (RMSEA) تقریباهای میانگین مجذورات ریشه خط

 02/53 (2) دوخی 

 30 (df) آزادیدرجه 

 ρ 32/3ارزش 

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

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

 81/3 (GFI) برازششاخص نیکویی 

 80/3 (AGFI) برازشنیکویی  شدهتعدیلشاخص 

 30/3 (RMSEA) تقریبریشه خطاهای میانگین مجذورات 

 92/38 (2) دوخی 

 30 (df) آزادیدرجه 

 ρ 32/3ارزش 

0/21 

−0/26 

 سبک اسنادی انطباقی

 سبک اسنادی غیر انطباقی

𝑅2 = 0/36 𝑅2 = 0/39 
−0/30 

 هیجان های پیشرفت مثبت فرسودگی تحصیلی

 02/3 ارزش تکلیف
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 3را دارند و به عدد  80/3و  81/3 مقدار IFG ،AGFIدو شاخص  کهاینبه  توجهبا 

 دارد. یترمناسبمدل برازش ، باشند تریکنزد 3ر به عدد هر چه قدر این مقادینزدیک است 

و در این مدل  کمتر است 32/3خوب از  یهامدلنیز برای  RMSEAشاخص همچنین  و

 که مدل برازش مناسبی دارد. دهدیمآمد نشان  به دست 30/3

 

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

 گیرینتیجهبحث و 

سنادی و ا هایسبکپیشرفت بین  یهاجانیه یاواسطهبررسی نقش  منظوربهپژوهش حاضر 

یک  ،ارزش تکلیف با فرسودگی تحصیلی دانشجویان انجام شد. با توجه به پیشینه تحقیقاتی

به دو صورت  لیزرل مدل افزارنرممدل فرضی در انتهای فصل دوم ارائه شد. و به کمک 

با واسطه هیجانات منفی برازش گردید. میزان  بارکیبا واسطه هیجانات مثبت و  بارکی

 یهادادهبدین معنی که ، آمد به دستبرازش مدل در هر دو صورت در حد بسیار خوب 

 تجربی با مدل فرضی برازش مناسبی دارد.

 یهاجانیه اسنادی انطباقی و غیر انطباقی بر روی هایسبکدر این پژوهش اثر مستقیم 

پیشرفت معنادار بود این بدان معنا است که متناسب با سبکی که فرد برای اسناد دهی از آن 

و با نتایج همس مطالعه. نتایج این شودیم فراخواندهمختلفی در وی  یهاجانیه کندیماستفاده 

 یهاتیموقعتجارب هیجانی مثبت و منفی در ، کندیمکه بیان  است( 5332مطالعة آلکان )

ایج این قابل تبیین است. همچنین نت مورداستفادهپیشرفت از طریق تفاوت الگوهای اسنادی 

( نشان 5333، 5331( و استفانو )3080) یشکر، مطالعه همسو با نتایج مطالعات فلسفین

−0/38 

0/10 

 سبک اسنادی انطباقی

 سبک اسنادی غیر انطباقی

𝑅2 = 0/38 𝑅2 = 0/42 

 منفی هیجان های پیشرفت فرسودگی تحصیلی 0/37

 ارزش تکلیف
09/3- 
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که استفاده از اسنادهای بد کارکرد نقش مؤثری در فراخوانی هیجانات منفی در  دهدیم

 ی دارد.تحصیل یهاتیموقع

تبیین فرد از علت وقوع یک رخداد ناکام کننده یا یک تجربه شکست با ، بر این اساس

دی را شود احساس نامیهای آتی را سبب میانتظار شکست ، ازآنجاکهبر علل پایدار تأکید

تبیین فرد از علت وقوع یک تجربه ناکام کننده با  ازآنجاکه، در پی خواهد داشت. در مقابل

انتظارات نامشخصی را برای تجارب آتی فرد به همراه ، ویژگی اسنادی ناپایداربر  تأکید

شوند. فراگیرانی که موفقیت خود را به احساس امیدواری را سبب می، بنابراین، آورندمی

و اعتماد  رضایت، با احتمال بیشتری احساس غرور، دهندنسبت می کنترلقابلعلل درونی و 

ر روی دهند باین فراگیران ترجیح می، درنتیجهدهند. نشان میباالتری  نفسعزتکرده و 

باالتری از  سطوح، کننددر مواجهه با شکست بیشتر مقاومت می، تکالیف دشوار کار کنند

شود یانجام م هاآنتکالیف که به وسیلة  درنهایتکنند و درگیری شناختی را گزارش می

ونی فراگیرانی که شکست خود را به علل در، بلشوند. در مقاکیفی باالتر ارزیابی می ازنظر

در مواجهه  نتیجهدرشدگی کرده و بیشتر احساس شرم و تحقیر، دهندیمنسبت  کنترلقابلغیر

هند. دبا مطالبات زندگی تحصیلی از خود تالش یا درگیری شناختی کمتری نشان می

یجانات از تجربه ه، نددهفراگیرانی که موفقیت خود را به علل بیرونی نسبت می، همچنین

 یهایابیارزشوند. بنابراین محروم می نفسعزتاعتماد یا ، رضایت، خودافزاینده نظیر غرور

، هک شخصی برای عملکرد اشاره دارد یشدهادراک یهاعلتبه ، اسناد عملکرد تحصیلی

؛ 5332؛ 5335، )واینر شودیمتحصیلی دانشجویان محسوب  یهاجانیهمنابع  ترینمهم

5331.) 

و با تحصیلی در این مطالعه همس یهاجانیهبا توجه به معنادار بودن اثر ارزش تکلیف بر 

که بر اهمیت و همراهی ارزش تکلیف با عواطف ، (5335) 3پژوهش دنیلس و استوپنیسکی

به  هانآاگر فعالیت یادگیری نزد فراگیران ارزشمند باشد  طورکلیبهمثبت اشاره دارد و 

استفاده  ،تحقیقات رابطة مثبتی را بین باور به ارزشمندی هدف. شوندیمامیدوار موفقیت خود 

                                                           
1. Daniels & stupnisky 
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رفت نظیر: مثبت پیش یهاجانیه برانگیختناز راهبردهای یادگیری و همچنین سهم بسزایی در 

و  ترجذابدانشجو  ازنظرهر چه تکالیف و اهداف  دهدیملذت و اشتیاق نشان ، امید

مثبت بیشتری را برانگیخته خواهد کرد و تالش دانشجو برای  یهاجانیه، ارزشمندتر باشد

، 1؛ شوتز5332 یرپرگوئتز و ، پکران) شدتحصیلی بیشتر خواهد  یهاتیفعالتنظیم و ارتقای 

یادگیرندگانی ، بنابراین(. 5333، و همکاران پکران ؛5338، ؛ آرتینوالف 5338 نویآرت ؛5338

، یدا کنندمواد درسی با زندگی واقعی پ یهاستورالعملدارتباط بیشتری بین  توانستندیم، که

قبلی بر  با مطالعات هاافتهیاین ، . کهکردندیمتجربه  ترمطولمنفی کمتری را در  یهاجانیه

که چگونه اساتید  دهدیمنشان  هاافتهیمطابقت دارد. این  ترجوانروی یادگیرندگان 

 یهاجانیهوضوعات یادگیری به فراگیران با جذاب کردن و نشان دادن ارزش م توانندیم

 برانگیزانند. هانآمثبت تحصیلی که پیامدهایی مانند عملکرد بهتر در زمینه تحصیل را دارد در 

وی مثبت و منفی بر ر یهاجانیهاین پژوهش معنادار بودن اثر  یهاافتهییکی دیگر از 

(؛ 5335) 2آرتینو و جونس یهاپژوهشبا  راستاهمفرسودگی تحصیلی بود که این نتایج 

اند ( نشان داده5335پکران )برینک و ( بود. لنین5335پکران )هال و ، مارتینی، نت، گوئتز

می )عینی( های منتسب به نشانگرهای کهای پیشرفت در تبیین تغییرپذیری کمیتکه هیجان

ردارند. رخوب ایمالحظهقابلو کیفی )ذهنی( زندگی تحصیلی فراگیران از نقش تفسیری 

( 3082درتاج و احدی )، پور آزاد عبداهللو ، (3082همچنین نتایج مطالعات حکمی و شکری )

منفی در بهزیستی تحصیلی و فرسودگی تحصیلی از نقش بسزایی  یهاجانیهکه  دهدیمنشان 

 برخوردار است.

لیف تک اسنادی و ارزش هایسبک میرمستقیغمعنادار بودن اثر  پژوهشدیگر این  یافتهی

 درواقع هاافتهیو رسیدن به این  استپیشرفت  یهاجانیه واسطهبهبر روی فرسودگی تحصیلی 

نشان دهد سبک اسنادی افراد و  خواستیمتحقق پیدا کردن هدف این پژوهش است که 

مثبت و  یهاجانیه یفراخوانبه دلیل  شودیمارزشی که هر فرد برای تکلیف و هدفش قائل 

 ریمتغباشد و  هاآندلیلی بر بروز عالئم فرسودگی تحصیلی در  تواندیمد منفی مختلف در فر

                                                           
1. Schutz 
2. Jones 



 1479تابستان ، 43ارة شم، سال نهمی، درمانروانفصلنامة فرهنگ مشاوره و  143

 

طالعة م نقش میانجی در این رابطه داشته باشد این نتیجه همسو با تواندیمپیشرفت  یهاجانیه

؛ 5335، 3دیتمرس و تراتوین، پکران، هال، مارتینی، نت، ؛ گوئتز5335)آرتینو و جونس 

 هاسبکفراگیران دارای  دهدیمنشان  هاپژوهش( بود. این 5333، برینک و پکرانلنین

استفاده از  به دلیل، اسنادی انطباقی هایسبکاسنادی انطباقی در مقایسه با فراگیران فاقد 

، های پیشرفتزا در موقعیتهای تنیدگیهای مقابله انطباقی در مواجهه با موقعیتروش

برند و سطح باالتری کمتر رنج می 5قصان انگیزشاز ن، کنندهیجانات منفی کمتری تجربه می

 .شوندیمکمت دچار فرسودگی تحصیلی  و دهندیمهای بهزیستی را نشان از شاخص

( نیز بر اهمیت همراهی ارزش تکلیف با عواطف 5335همچنین دنیلس و استوپنسکی )

رزشمند ان ایادگیری نزد دانش آموز یهاتیفعالاگر طورکلی، بهمثبت اشاره کرده است و 

افکار ، وندشیمموفقیت خود امیدوار درنتیجه، به نتایج مثبت تحصیلی خود و  هاآنباشد 

 .گذاردیم تأثیرو این باورها در پیشرفت تحصیلی  گذارندیممنفی خود را کنار 

ه نوعی ک شودیمپکران و همکاران دریافتند که میزان و ارزش و جاذبة تکلیف موجب 

 یهاجانیهکنندة  بینی، پیشت پیشرفت در فرد شکل بگیرد که این ارزیابیارزیابی از موقعی

کند  یگذارارزشفرد تکلیف تحصیلی را برای خود مثبت  کهدرصورتی. استتحصیلی 

بنابراین ارزیابی که فرد از موقعیت پیشرفت دارد نوعی چالش است و آن را تهدید قلمداد 

ثبت تحصیلی را تجربه خواهد کرد که پیامد آن این م یهاجانیهنمکند که بر این اساس فرد 

 یهاتیفعال، و بر اساس آن ردیگیماست که فرد از راهبردهای منطقی تحصیلی بهره 

شرفت است و زمینه برای پی بخشلذتبرای او  هاتیفعالو  بخشدیمتحصیلی خویش را نظم 

 ،نیلس استاپینسکی و پری؛ دا5330، پکران و هال)مهیا و برای فرسودگی تحصیلی کم است 

5333). 

و ارزش  اسنادی هایسبکاز این پژوهش که نقش به سزای  آمدهدستبهبا توجه به نتایج 

 دهدیم مختلف نشان یهاجانیهتکلیف را در ایجاد فرسودگی تحصیلی از طریق فراخوانی 

دگی ودرس را برای جلوگیری از فرس یهاکالساهمیت پرداختن به مسائل انگیزشی در 

                                                           
1. Martiny, Dettmers & Trautwein 
2. demotivation 
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با  توانیمبودن اسنادهای مثبت در افراد  آموزشقابلو با توجه به  دهدیمتحصیلی نشان 

برای افرادی که اسنادهای بد کارکرد دارند جلوی ایجاد  هاکالس گونهنیابرگزاری 

درس را گرفت و از رشد فرسودگی تحصیلی در مراکز  یهاکالسمنفی در  یهاجانیه

 کرد. یریجلوگآموزشی 

ر های علّی و معلولی بطرح استنتاج، طالعة حاضر دارای ماهیتی مقطعی است بنابراینم

ند به این مبه محققان عالقه، . بر این اساسستینپذیر های آن برای محققان امکاناساس یافته

ه در آن تمامی نگر کشود با استفاده از یک طرح تحقیقاتی آیندهقلمرو پژوهشی پیشنهاد می

، ندشویممختلف در فواصل زمانی متفاوت انجام  یهامفهوماز  آمدهعملبههای ریگیاندازه

چندگانه را در الگوی ساختاری مفروض بیازمایند.  شناختیروانهای روابط علّی بین سازه

ارکردی ک هایویژگیبا هدف کسب اطالع از تغییرپذیری یا عدم تغییرپذیری ، بنابراین

اطالعات به کمک یک طرح تحقیق طولی  آوری، جمعمفروضمنتخب در مدل  یهامفهوم

ستفاده دیگر به دلیل ا یهامطالعهمطالعه حاضر همچون بسیاری از  یهاجهینتشود. پیشنهاد می

ا به ر کنندگانمشارکتمطالعه رفتار واقعی ممکن است  یجابهاز ابزارهای خودگزارشی 

 تیکفادمعاعی و اجتناب از بدنامی مربوط به های مبتنی بر کسب تأیید اجتماستفاده از شیوه

تاری و های خودگزارشی از مشاهده رفتأیید مقیاس منظور، بهگریدانیببهفردی ترغیب کند. 

 .های بالینی استفاده نشددیگر شاخص

 منابع
جسمانی با فرسودگی -رابطه بین هوش معنوی و سالمت روانی(. 3083) محمدعلی.، اسالمی

کارشناسی  مهناپایان. ره( تهران) ییطباطباشجویان کارشناسی دانشگاه عالمه تحصیلی در دان

 دانشگاه عالمه طباطبایی تهران.، ارشد

 یریگجهتتکلیف و  ارزش، خودکارآمدی رابطه (.3082)سعید. ی، آغاجقرهگرگری؛ ، بدری

سی، اشنالمللی روانکنفرانس بین نیسوم تحصیلی در درس ریاضی. یهاجانیههدف با 
 علوم تربیتی و سبک زندگی.
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مایت گرایی و حشده، کمالرابطه مستقیم و غیرمستقیم استرس ادراک(. 3083) .یمهد دیس، پورسید
 ی پزشکیی رشتهاجتماعی با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان مقطع علوم پایه

 دانشگاه شهید چمران اهواز، کارشناسی ارشد نامهپایاناهواز.  شاپوریجند

ولتی. د یهادانشگاه(. بررسی عوامل اثرگذار بر افت تحصیلی دانشجویان 3083) علیرضا.، نزادهجا

 .315-302(، 33)0، عالی ایران آموزشفصلنامه انجمن 

هدف پیشرفت و بهزیستی تحصیلی  یریگجهترابطه بین  (.3082) امید.، سارا؛ شکری، حکمی

، ابیگیری و ارزشیه مطالعات اندازهفصلنامالگوی اثرات میانجیگر هیجانات پیشرفت. 

 12-03 ص، (33)2

سومین نقش ارزش تکلیف و خودکارآمدی در اضطراب ریاضی.  (.3082)مهرانه. ، سلطانی نژاد 
 .ی و سبک زندگیتیتربشناسی، علوم المللی روانکنفرانس بین

ویرایش ) وزشآمشناسی یادگیری و پرورشی نوین: روان شناسیروان (.3085) .اکبر، علیسیف

 دوران :تهران هشتم(.

زهرا ، محمدعلی؛ طاهره خرامه، کیان؛ حسینی، حمید؛ نوروزی، فاطمه؛ آسایش، شریفی فرد

 یراپزشکیپانگیزه و فرسودگی تحصیلی در بین دانشجویان پرستاری و  (. ارتباط3082)

 .29-25 ،(35)8. مجله دانشگاه علوم پزشکی قمدانشگاه علوم پزشکی قم. 

 ،مدل یابی الگوی پیشرفت تحصیلی ریاضی بر مبنای ارزش تکلیف (.3082کامران )، چلیچه شیوندی
دانشکده  ،. رساله دکتریپیشرفت و خود نظم جویی تحصیلی یهاجانیه، درگیری شناختی

 عالمه طباطبایی. دانشگاه، علوم تربیتی

اجتماعی هیجانات  -یتحلیل معادالت ساختاری الگوی شناخت(. 3082محمد آزاد )، عبداهلل پور
واحد علوم و ، . رساله دکتری در دانشگاه آزاد اسالمیپیشرفت: آزمون الگوهای رقیب

 تحقیقات تهران.

سیاهه فرسودگی  یسنجروان(. تحلیل 3082حسن )، فریبرز؛ احدی، محمد آزاد؛ درتاج، عبداهلل پور

-313، (9)2، آموزشی و ارزشیابی گیریاندازهفصلنامه مطالعات تحصیلی در دانشجویان. 

391. 

خانوادگی ، حفاظتی فردی یهاعامل یگریانجیمبررسی نقش (. 3080) مهدی.، عبداهلل زاده رافی
قطع م نامهپایان. هیجانی یهااختاللو اجتماعی در رابطه بین طیف آزاردیدگی هیجانی و 

 .تهران ،دانشگاه عالمه طباطبایی، دکتری
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رابطه بین خودکارآمدی و کیفیت تجارب یادگیری با فرسودگی . (3098) محسن.، عزیزی ابرقویی
مقطع  نامهپایان. تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی تهران

 .تهران ،دانشگاه عالمه طباطبایی، کارشناسی ارشد

فت با ر(. رابطه فرسودگی تحصیلی و انگیزش پیش3080) علی.، موسی؛ زوار، محمد؛ پیری، عظیمی

 .نشریه علمی پژوهشی آموزش و ارزشیابیعملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه. 

2(02،) 92-89. 

برز. فری، صغری؛ درتاجی، آبادقواممحسن؛ ابراهیمی ، محمدرضا؛ عزیزی ابرقویی، فلسفی نژاد
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