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چکیده
 روش این پژوهش.این پژوهش با هدف آزمون نقش واسطهای هیجانهای پیشرفت در رابطه اسنادهای علّی و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان انجام شد
 مرد) که به کمک روش نمونهگیری تصادفی چندمرحلهای انتخاب شدند به نسخه کوتاه مقیاس245 ، زن201(  دانشجو446 .توصیفی از نوع همبستگی بود
) و سیاهه فرسودگی1982 ، پرسشنامه سبک اسنادی (پیترسون و دیگران،)1395 ، کیامنش و گنجی، ابوالمعالی،هیجانهای پیشرفت مربوط به کالس درس (گراوند
 نتایج مدلیابی معادالت ساختاری نشان داد که نقش واسطهای هیجانهای پیشرفت مثبت و.) پاسخ دادند2009 ، لسکینن و نورمی، کیورو،تحصیلی (سالمالـآرو
 در مدل پیشنهادی واسطهگری نسبی هیجانهای، افزون بر آن. برازش مطلوبی داشت،منفی در رابطه بین اسنادهای علّی و فرسودگی تحصیلی دانشجویان با دادهها
 درصد از60  و57  نتایج نشان داد که در مدل مفروض به ترتیب، همچنین. تمامی وزنهای رگرسیونی از لحاظ آماری معنادار بودند،پیشرفت مثبت و منفی
 نتایج. درصد از پراکندگی نمرههای فرسودگی تحصیلی از طریق منابع تغییرپذیری منتخب توضیح داده میشوند63 نمرههای هیجانهای پیشرفت مثبت و منفی و
 نتایج نشان داد که بخشی از واریانس مشترک، همچنین.این پژوهش از نقش تعیینکننده اسنادهای علّی در پیشبینی فرسودگی تحصیلی فراگیران حمایت کرد
. نتیجه تغییرپذیری در مقادیر عددی منتسب به نقش واسطهای در مدل پیشنهادی بود،بین اسنادهای علّی و فرسودگی تحصیلی فراگیران

1398  بهار/59  شمارة/ روانشناسان ایرانی ـ سال پانزدهم:روانشناسی تحولی

 هیجانهای پیشرفت، فرسودگی تحصیلی، اسنادهای علّی:واژههای کلیدی
Abstract

T

his study examined the mediating effect of achievement emotions on the relationship between casual attributions and
academic burnout among university students. The method of the current study was descriptive-correlation. Four hundred

and forty six university students (201 females, 245 males) were selected using a multistage random sampling method. The participants
completed the Class-Related Achievement Emotions-Short Form (CRE-SF; Geravand et al, 2016), the Attribution Style Questionnaire
(ASQ; Peterson et al. 1982) and the School Burnout Inventory (SBI; Salmela-Aro, Kiuru, Leskinen & Nurmi, 2009). The results of
structural equation modeling indicated that the partially mediated model of achievement emotions on the relationship between casual
attrition patterns and academic burnout had acceptable fit to data. Furthermore, all of the regression weights in the hypothesized
model were statistically significant and predictors of the model accounted for 57% and 60% variances of positive and negative
achievement emotions, respectively, and 63% variances of academic burnout. The results of the current study supported the role of
casual attributions in predicting learners' academic burnout. The findings suggested that the part of common variance between casual
attributions and academic burnout were resulted from variability in numerical values attributed to mediating factors in the proposed
model.
Keywords: casual attributions, academic burnout, achievement emotions
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انگیزشی منفی 9مانند فرسودگی تحصیلی تأکید کرده است.

رایج در محیطهای حرفهای (پارکر و سالمالـآرو2011 ،؛ شافلی

اسنادهای علّی در تصریح تنوع مدلهای رفتاری که فراگیران

و ساالنووا2007 ،؛ کیم ،شین و اسوانگر ،)2009 ،بهعنوان سازه

در موقعیتهای پیشرفت انتخاب میکنند ،نقش تبیینی غیرقابل

روانشناختی انکارناپذیر در موقعیتهای پیشرفت تحصیلی مورد

انکاری دارند (سیفرت2004 ،؛ مارتین .)2008 ،مفهوم اسناد علّی

توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است (اسکینر ،فارر،

در نظریه اسناد بیانگر تبیین افراد از علل پیدایش رخدادهای

مارچند و کیندرمن2008 ،؛ مودین ،آستربیگ ،تویوانن و سندل،

مختلف است (واینر 1986 ،10نقل از فلسفین و شکری .)1393 ،بر

2011؛ والبرگ.)2014 ،

اساس این نظریه ،فراگیران در موقعیتهای تحصیلی هنگام

مفهوم فرسودگی بهعنوان شاخص بهزیستی روانشناختی

مواجهه با تجربههای پیشرفت یا شکست ،از اسنادهای متفاوتی

افراد در بافتهای حرفهای ،دارای سه بُعد خستگی ،2بدبینی 3و

مانند توانایی ،11تالش ،12شانس 13و خلق هیجانی معلم استفاده

احساس ناکارآمدی 4است .به بیان دیگر ،فرسودگی در بافت

میکنند .بنابراین اسنادها آن دسته از هیجانهایی را فرامیخوانند

حرفهای به نشانگانی از خستگی هیجانی ،بدبینی و کاهش

که در پیشبینی رفتارهای توصیفکننده وضعیت انگیزشی

کارآمدی در کار اشاره دارد (مزالچ ،شافلی و لیتر.)2001 ،

فراگیران نقش مهمی دارند ،مانند انتخاب تکلیفهای

خستگی به احساس فشار بهویژه خستگی مزمن ناشی از

چالشبرانگیز در برابر تکلیفهای ساده ،مداومت و پشتکار ،کیفیت

اضافهبار کاری 5اشاره میکند .بدگمانی شامل احساس بیتفاوتی

تکلیفهای انجام شده و مشغولیت ذهنی 14با تکلیفها.

نسبت به کار بهطور کلی و نسبت به افراد در محل کار بهطور

افزون بر آن ،برخی نظریهپردازان و پژوهشگران ،به بررسی

خاص ،بیعالقگی به کار و بیمعنا دانستن آن است .ناکارآمدی

نقش واسطهای هیجانها و باورها را در رابطه بین انواع عوامل

حرفهای به حس بیکفایتی و همچنین فقدان پیشرفتهای

پیشایندی شناختی مانند ارزیابیهای شناختی ،اسنادهای علّی و

موفقیتآمیز حرفهای اشاره میکند (اکسلس2004 ،؛ مزالچ و

باورهای خودکارآمدی و عناصر پسایندی مانند اجتناب از شکست،

دیگران .)2001 ،فرسودگی تحصیلی دربردارنده احساس

کنارهگیری از تالش ،اهمالکاری 15و خودناتوانسازی تحصیلی16

خستگی ناشی از مطالبات زندگی تحصیلی (خستگی) ،نگرش

پرداختهاند (اُریلـگرانادو ،مندوزاـلیرا ،کواروبیاسـآپابالزا و

بدبینانه و خالی از احساس نسبت به تکالیف درسی (بدبینی) و

مولیناـلوپز2017 ،؛ ژن و دیگران .)2017 ،برای مثال ژن و دیگران

احساس عدم شایستگی فردی (کارآمدی شخصی کاهشیافته)6

( ،)2017سیبرت ،بائر ،مای و فینچان ( ،)2017پکران ( )2009و

است (شافلی و باکر.)2004 ،

لیننبرینکـگارسیا و پکران ( ،)2011بر نقش تبیینی تجارب

یکی از نظریههایی که فرسودگی تحصیلی را تبیین میکند،

هیجانی فراگیران در پیشبینی فرسودگی تحصیلی فراگیران تأکید

نظریه اسنادهای علّی است .پژوهش وانگ ،هال و رحیم ()2015

کرده و هیجانهای پیشرفت مثبت (مانند لذت ،امید و اطمینان)

رابطه منفی بین اسنادهای علّی انطباقی با فرسودگی و رابطه

با فرسودگی تحصیلی ،رابطه منفی و پسایندهای انگیزشی (مانند

مثبت بین اسنادهای علّی غیرانطباقی با فرسودگی را تأیید

مشغولیت تحصیلی) با فرسودگی تحصیلی ،رابطه مثبت دارد.

میکند .فیشمن ( )2014نیز بر نقش تبیینی اسناد انطباقی در

همچنین نتایج بررسیهای این پژوهشگران ،رابطه مثبت

پیشبینی پسایندهای انگیزشی مثبت 7مانند مشغولیت تحصیلی8

هیجانهای پیشرفت منفی (مانند اضطراب ،خشم ،خستگی ،شرم
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فریبرز گراوند ،خدیجه ابوالمعالی ،علیرضا کیامنش ،حمزه گنجی

و ناامیدی) با پسایندهای انگیزشی منفی (مانند فرسودگی) و رابطه

و الم )2013 ،را پیشبینی کنند .به دلیل تضاد مفاهیم مطرح شده

منفی پسایندهای انگیزشی مثبت (مانند مشغولیت تحصیلی) با

مانند انگیزش پیشرفت ،تعهد تحصیلی و خودنظمجویی تحصیلی با

فرسودگی تحصیلی را تأیید کرده است؛ بنابراین هیجان پیشرفت

فرسودگی تحصیلی ،میتوان انتظار داشت که اسنادهای علّی و

با فرسودگی تحصیلی رابطه دارد.

هیجانهای پیشرفت ،فرسودگی تحصیلی را پیشبینی کنند.

نظریه مهارـارزش هیجانهای پیشرفت( 1پکران ،گوئتز ،تیتز

با توجه به یافتههای پژوهشی مطرح شده و با تأکید بر نظریه

و پری2002 ،الف ،ب) از مطمئنترین و پراستنادترین

مهارـارزش هیجانهای پیشرفت و نظریه اسناد ،پژوهشگران در

دیدگاههای نظری درباره هیجان در موقعیتهای آموزشی است.

این پژوهش قصد دارند تا نقش واسطهای هیجانهای پیشرفت

این نظریه ،مفروضههای رویآوردهای نظریه اسناد 2و

در رابطه بین اسنادهای علّی و فرسودگی تحصیلی را با استفاده

ارزشـانتظار 3را منسجم میکند .بر اساس این نظریه،

از مدل مفروض زیر بیازمایند (شکل .)1

ارزیابیهای مهار و ارزش مرتبط با یادگیری ،آموزش و پیشرفت،
اهمیت بسیاری در پیشبینی الگوی تجارب هیجانی فراگیران و

اسنادهای علّی

معلمان دارد .افزون بر آن ،در این نظریه تأکید میشود که

هیجانهای پیشرفت

فرسودگی تحصیلی

شکل  .1الگوی فرضی رابطه بین متغیرها

ویژگیهای خاص محیطهای اجتماعی و کالس درس با
اثرگذاری بر هیجان پیشرفت ،در پیشبینی تجارب پیشرفت
فراگیران و الگوی تحول حرفهای معلمان تأثیر میگذارند (پکران

روش

پیشرفت ،قلمروهای سهگانه شناخت ،هیجان و انگیزش و

آماری آن ،تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد

ماهیت مشترک این سه قلمرو از اهمیت بسیاری برخوردار است

اسالمی واحد رودهن در نیمسال اول سال تحصیلی  94-95را

(پکران2006 ،2000 ،؛ داتو2018 ،؛ ریند ،تولیس و دریسیل،

دربرمیگرفت .تعداد نمونه ،بر اساس نظر کالین ( )2005بر

2018؛ زیدنر2007 ،؛ گوئتز ،پکران ،هال و هاگ2006 ،؛ گوئتز،

مبنای قاعده  11به  1مشخص شد و  446دانشجوی مقطع

فرنزل ،پکران و هال.)2007 ،

کارشناسی ( 201دختر 245 ،پسر) از گروههای آموزشی مختلف
شناختی4

انتخاب شدند .انتخاب نمونه از روش نمونهبرداری خوشهای

(داودوندی و شکری )1395 ،و اسنادهای علّی (سیفرت2004 ،؛

چندمرحلهای با استفاده از واحدهای نمونهبرداری مختلف (شامل

مارتین ،)2008 ،جهتگیریهای هدف پیشرفت( 5پکران ،کاساک،

دانشکده ،گروه آموزشی و کالس درس) صورت گرفت .ابتدا ،از

مورایاما ،الیوت و توماس2014 ،؛ پوتوین ،الرکین و سندر2013 ،؛

بین دانشکدههای مختلف دانشگاه ،چهار دانشکده (فنی و

هوانگ ،)2011 ،باورهای خودکارآمدی تحصیلی( 6گاال و دیگران،

مهندسی ،کشاورزی و علوم پایه ،روانشناسی و علوم اجتماعی،

 ،)2014نظمجویی هیجانی( 7ایوسویک و براکت )2014 ،و

علوم تربیتی و مشاوره) بهطور تصادفی انتخاب شد .سپس از بین

خودکارآمدی هیجانی( 8گاال و وود2012 ،؛ نایتینگل و دیگران،

گروههای آموزشی دانشکدههای منتخب ،سه گروه آموزشی از

 )2013میتوانند خودنظمجویی تحصیلی( 9آرتینو و جونز2012 ،؛

هر گروه آموزشی در هر دانشکده ،سه کالس بهصورت تصادفی

بوریک و سوریک ،)2012 ،تعهد تحصیلی( 10لیننبرینکـگارسیا و

انتخاب شد و دانشجویان بهصورت گروهی در کالسهای درس

پکران )2011 ،و انگیزش پیشرفت( 11الیوت و پکران2007 ،؛ چانگ

به پرسشنامههای مورد نظر پاسخ دادند.

بررسیها نشان میدهد که فرایندهای ارزیابی

of
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و دیگران2002 ،الف ،ب) .در نظریه مهارـارزش هیجانهای

روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه
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سیاهه فرسودگی تحصیلی( 1سالمالـآرو و ناتانن)2005 ،

در این پژوهش ،نتایج تحلیل مؤلفههای اصلی با استفاده از

این سیاهه بر اساس  15نشانگر فرسودگی برگن 2برای زندگی

چرخش واریماکس نشان داد که ساختار عاملی سیاهه فرسودگی

حرفهای (سالمالـآرو ،ناتانن و نورمی2004 ،؛ ناتانن ،آرو ،ماتیزن و

تحصیلی از دو عامل احساس خستگی در دانشگاه و احساس

سالمالـآرو )2003 ،گسترش یافت 15 .نشانگر فرسودگی برگن

بدبینی در دانشگاه تشکیل شده است .در این پژوهش ،مقادیر

شامل  15مادّه است که سه بُعد خستگی کاری ،3بدبینی نسبت به

ضرایب همسانی درونی سیاهه فرسودگی تحصیلی برای عوامل

کار 4و حس بیکفایتی در کار 5را میسنجد .سیاهه  9مادّهای

خستگی ،بدبینی و نمره کلی فرسودگی تحصیلی به ترتیب برابر

فرسودگی تحصیلی ،سه عامل فرسودگی تحصیلی شامل خستگی

با  0/77 ،0/66و  0/74بهدست آمد.

در محیط مدرسه /دانشگاه( 6مادّههای  7 ،4 ،1و  ،)9بدبینی نسبت

نسخه کوتاه پرسشنامه هیجانهای پیشرفت مربوط

به معنای تحصیل در مدرسه /دانشگاه( 7مادّههای  5 ،2و  )6و حس

به کالس( 9پکران و دیگران .)2005 ،این پرسشنامه

بیکفایتی در مدرسه /دانشگاه( 8مادّههای  3و  )8را اندازهگیری

خودگزارشدهی که با هدف اندازهگیری هیجانهای پیشرفت

میکند .شرکتکنندگان به تمامی مادّهها در طیف لیکرت شش

گسترش یافت ،هیجانهای پیشرفت مختلف را در سه موقعیت

درجهای از کامالً مخالف ( )1تا کامالً موافق ( )6پاسخ میدهند .در

پیشرفت تحصیلی شامل کالس درس ،مطالعه و امتحان

پژوهش سالمالـآرو و دیگران ( )2009مقادیر ضرایب همسانی

میسنجد؛ بنابراین در هر یک از این سه موقعیت ،هشت نوع

درونی برای مقیاسهای احساس خستگی در دانشگاه ،بدبینی

هیجان متفاوت را اندازهگیری میکند .این ابزار شامل سه مقیاس

نسبت به دانشگاه و بیکفایتی فردی در دانشگاه به ترتیب برابر با

هیجانهای مربوط به کالس ،10هیجانهای مربوط به

 0/77 ،0/61و  0/67بهدست آمد .در پژوهش سالمال آرو و دیگران

یادگیری11

( ،)2009نتایج تحلیل مؤلفههای اصلی نشان داد که در نمونه

پرسشنامه بر مبنای طیف لیکرت پنج درجهای از کامالً مخالف

دانشجویان ،ساختار سه عاملی سیاهه فرسودگی تحصیلی با دادهها

( )1تا کامالً موافق ( )5نمرهگذاری میشود .مقیاس هیجانهای

برازش قابل قبولی نشان داد .در پژوهش عبداهللپور ،درتاج و احدی

مربوط به کالس شامل  80مادّه و هشت زیرمقیاس لذت10( 13

( )1395که با هدف بررسی ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی

مادّه) ،امید 8( 14مادّه) ،غرور 9( 15مادّه) ،خشم 9( 16مادّه)،

سیاهه فرسودگی تحصیلی در دانشجویان ایرانی انجام شد ،نتایج

اضطراب 12( 17مادّه) ،شرم 11( 18مادّه) ،ناامیدی 10( 19مادّه) و

تحلیل مؤلفههای اصلی با استفاده از چرخش واریماکس نشان داد

خستگی 11( 20مادّه) است .مقیاسهای هیجانهای مربوط به

که این ابزار در نمونه دانشجویان ایرانی از سه عامل خستگی از

یادگیری و هیجانهای مربوط به امتحان هر کدام به ترتیب با

دانشگاه ،بدبینی نسبت به دانشگاه و بیکفایتی فردی تشکیل شده

 75و  77مادّه ،مجموعه مشابهای از هشت نوع هیجان قبل را

است .شاخصهای برازش تحلیل عامل تأییدی ،وجود عوامل

اندازهگیری میکنند .در پژوهش پکران و دیگران ()2005

سهگانه را تأیید کرد .در بررسی عبداهللپور و دیگران ( )1395مقادیر

ضرایب همسانی درونی زیرمقیاسهای لذت ،امیدواری ،غرور،

ضرایب همسانی درونی این سیاهه برای عوامل خستگی ،بدبینی

خشم ،اضطراب ،شرم ،ناامیدی و خستگی در مقیاس هیجانهای

و بیکفایتی فردی و نمره کلی فرسودگی تحصیلی به ترتیب برابر

مربوط به کالس به ترتیب برابر با ،0/86 ،0/86 ،0/82 ،0/79 ،0/85

با  0/84 ،0/85 ،0/91و  0/89بهدست آمد.

 0/90 ،0/89و  ،0/93ضرایب همسانی درونی زیرمقیاسهای لذت،

و هیجانهای مربوط به

امتحان12

است .این

1. School
8. sense of inadequacy at school/university
15.Inventory
)pride (SBI
14.
)hope Burnout Inventory (SBI
of school/university
1. School Burnout
2. Bergen
9. Class
Related Emotions-Revised
)(CRE-R
)anger15 (BBI-15
15.
pride Burnout Indicator 15 (BBI-15) 8.senseofinadequacy
atschool/university
2. Bergen
Burnout16.
Indicator
3. work
class-related
emotions
17. anxiety
16.
angerexhaustion
9.ClassRelated10.
Emotions-Revised
)(CRE-R
3. work exhaustion
4. cynicism
11. learning-related
emotions 4. cynicism toward
18. shame
17.
anxiety toward work
10. class-related
emotions
work
5. sense
of inadequacy at work
12. test-related
emotions
19. hopelessness
18.
shame
11. learning-related
emotions
5. sense of inadequacy
at work
6. exhaustion
at school/university
13. enjoyment
20.school/university
boredom
19.
hopelessness
12. test-related
emotions
6. exhaustion at
7. cynicism
14. hope
20.
boredomtoward the meaning of school/university
13. enjoyment
7. cynicism toward the meaning

فریبرز گراوند ،خدیجه ابوالمعالی ،علیرضا کیامنش ،حمزه گنجی

امیدواری ،غرور ،خشم ،اضطراب ،شرم ،ناامیدی و خستگی در

امیدواری ،غرور ،خشم ،اضطراب ،شرم ،ناامیدی و خستگی به

مقیاس هیجانهای مربوط به یادگیری به ترتیب برابر با ،0/78

ترتیب برابر با  0/70 ،0/71 ،0/66 ،0/71 ،0/64 ،0/67 ،0/79و

 0/90 ،0/86 ،0/84 ،0/86 ،0/75 ،0/77و  0/92و در نهایت

 0/83بهدست آمد .همچنین ،در این پژوهش ،به کمک تحلیل

ضرایب همسانی درونی زیرمقیاسهای لذت ،امیدواری ،غرور،

عاملی تأییدی ،الگوی چندعاملی مفروض نسخه کوتاه

آسودگی ،خشم ،اضطراب ،شرم ،ناامیدی در مقیاس هیجانهای

هیجانهای پیشرفت مربوط به کالس آزمون شد .در این

مربوط به امتحان به ترتیب برابر با ،0/77 ،0/86 ،0/80 ،0/78

پژوهش ،نتایج تحلیل عاملی تأییدی نسخه کوتاه هیجانهای

 0/87 ،0/92 ،0/86و  0/92بهدست آمد .همچنین ،در مطالعه

مربوط به کالس همسو با نسخه جامع پرسشنامه هیجانهای

پکران و دیگران ( ،)1395آزمون روایی عاملی مقیاسهای

پیشرفت با تاکید مجدد بر تفکیک مقیاسهای هیجانهای

هیجان مربوط به کالس درس ـکه با هدف تحلیل

مثبت (لذت ،امیدواری و غرور) و منفی (خشم ،اضطراب ،شرم،

مشخصههای روانسنجی نسخه جامع و نسخه کوتاه پرسشنامه

ناامیدی و خستگی) برای اندازهگیری تجارب هیجانی مختلف

هیجانهای پیشرفت انجام شدـ نشان داد که ساختار عاملی

در انواع موقعیتهای تحصیلی مانند کالس درس بهطور تجربی،

چندبعدی مقیاسهای هیجان مربوط به کالس درس با دادهها

از روایی درونی سازه نسخه کوتاه هیجانهای مربوط به کالس

برازش قابل قبولی دارد .در پژوهش عبداهللپور ( )1394ضرایب

درس حمایت کرد .افزون بر آن ،یافته این پژوهش درباره ساختار

همسانی درونی زیرمقیاسهای هیجان مربوط به کالس درس

عاملی چندبعدی مقیاسهای هیجان مربوط به کالس ،همسو با

بین 0/54تا  0/66گزارش شد .افزون بر آن ،نتایج پژوهش

پژوهشهای عبداهللپور ( )1394و پکران و دیگران ( )2005از

عبداهللپور ( )1394نشان داد که ساختار چندعاملی مفروض برای

ایده ضرورت تمایزگذاری بین هیجانهای پیشرفت مختلف در

نسخه کوتاه هیجانها پیشرفت مربوط به کالس با دادهها

موقعیتهای تحصیلی متفاوت که چنین هیجانهایی را بر

برازش قابل قبولی نشان میدهد.

میانگیزانند ،بهطور تجربی حمایت کرد.

اهداف مورد نظر در این پژوهش ،بهمنظور تهیه نسخه کوتاه

این پرسشنامه  36مادّهای با هدف سنجش الگوهای اسنادی

مقیاسهای هیجان مربوط به کالس درس ،ابتدا زیرمقیاسهای

افراد ساخته شد .بر مبنای نمرهها ،سبک تبیینی از حوادث خوب

مربوط به هیجانهای کالس را که شامل  80مادّه است در یک

و حوادث ناگوار در سه بعد علّی درونی در مقابل بیرونی ،2پایدار

نمونه  400نفری اجرا و سپس ،از هر هیجان  3مادّه را ،یعنی در

در مقابل ناپایدار 3و فراگیر در مقابل ویژه 4بهدست میآید .در

مجموع  24مادّه ،که بار عاملی بیشتری داشتند انتخاب کردند.

این پرسشنامه 12موقعیت فرضی بیان شده که نیمی از آنها

در نسخه کوتاه مقیاسهای هیجان مربوط به کالس درس،

موقعیتهای خوب یا مثبت و نیمی دیگر ،موقعیتهای بد یا

مادّههای  13 ،6و  23هیجان لذت؛ مادّههای  5 ،2و  20هیجان

منفی است .همچنین نیمی از موقعیتها به روابط بینفردی و

امیدواری؛ مادّههای  11 ،8و  17هیجان غرور؛ مادّههای 12 ،7

نیمی دیگر به موقعیتهای پیشرفت مربوط میشود .هر موقعیت،

و  19هیجان خشم؛ مادّههای  4 ،1و  18هیجان اضطراب؛

چهار مادّه دارد و از آزمودنی خواسته میشود تا برای پاسخ به

مادّههای 14 ،10و  22هیجان شرم؛ مادّههای  16 ،3و 24

مادّهها ،خود را در آن موقعیت ویژه تصور کند .سپس اولین مادّه

هیجان ناامیدی و مادّههای 15 ،9و  21هیجان خستگی را

که در مورد عمدهترین علت واقعه مفروض است پرسیده میشود.

اندازهگیری میکند .در نسخه کوتاه مقیاسهای هیجان مربوط

از این مادّه در نمرهگذاری پرسشنامه استفاده نمیشود .ترتیب

به کالس درس ،ضرایب همسانی درونی زیرمقیاسهای لذت،

توالی سه مادّه بعدی برای همه موقعیتها یکسان است و ابعاد

Style

1.4. general/specific
Attributional
)Questionnaire (ASQ

1.
Style Questionnaire (ASQ)2. internal/external
3. stability/instability
4. Attributional
general/specific
2. internal/external
3. stability/instability

روانشناسی تحولی :روانشناسان ایرانی ـ سال پانزدهم /شمارة  /59بهار 1398

گراوند ،ابوالمعالی ،کیامنش و گنجی ( )1395با توجه به

پرسشنامه سبک اسنادی( 1پیترسون و دیگران.)1982 ،
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نقش واسطهای هیجان های پیشرفت در رابطه بین اسنادهای علّی و فرسودگی تحصیلی

مختلف اسنادهای علّی را میسنجد .بر این اساس ،مادّه دوم

علّی مثبت با هیجانهای پیشرفت منفی و در مقابل ،همبستگی

برای هر موقعیت ،بعد درونی یا بیرونی بودن الگوی اسنادی،

مثبت اسنادهای علّی منفی با هیجانهای پیشرفت منفی و رابطه

مادّه سوم برای هر موقعیت ،بعد پایداری در برابر ناپایداری

منفی اسنادهای علّی منفی با هیجانهای پیشرفت مثبت،

الگوی اسنادی و مادّه چهارم برای هر موقعیت ،بعد فراگیر در

نشاندهنده روایی مطلوب این ابزار است.

برابر ویژه الگوی اسنادی را میسنجد .در این پرسشنامه هر یک
از مادّهها روی طیف هفت درجهای از  1تا  7پاسخ داده میشود.

یافتهها

برای هر کدام از وقایع مثبت ،نمره  1پایینترین یا بدترین و

جدول  1اندازههای توصیفی میانگین و انحراف استاندارد

نمره  7باالترین یا بهترین نمره است .در مقابل ،برای

متغیرهای پژوهش را در گروه نمونه دانشجویان نشان میدهد.

موقعیتهای منفی ،نمره  1بهترین و نمره  ،7بدترین نمره است.
برای همه وقایع مثبت ،باالترین نمره ممکن 21 ،و پایینترین

جدول 1

نمره ممکن 3 ،است .در این پرسشنامه نمرههای وقایع مثبت و

اندازههای توصیفی میانگین و انحراف استاندارد متغیرها ()n=446

منفی بهطور مجزا محاسبه میشود .در پژوهش پیترسون و

M

عامل کلی

سبک اسنادی درونی /بیرونی مثبت 28/36

6/54

سبک اسنادی پایدار /ناپایدار مثبت

26/07

6/11

اسنادهای علّی منفی سبک اسنادی فراگیر /ویژه مثبت

24/18

6/55

سبک اسنادی درونی /بیرونی منفی 25/41

6/73

اسنادی شامل درونی /بیرونی ،پایدار /ناپایدار و فراگیر /ویژه با

سبک اسنادی پایدار /ناپایدار منفی

24/03

6/78

دادهها برازش مطلوبی داشت .در پژوهش شکری ،تمیزی،

سبک اسنادی فراگیر /ویژه منفی

21/63

7/71

عبداهللپور و تقوایینیا ( )1394برای موقعیتهای مثبت ،ضرایب

هیجان خشم

7/16

3/35

همسانی درونی مقیاسهای درونی /بیرونی ،پایدار /ناپایدار و

هیجان اضطراب

7/93

3/06

هیجان ناامیدی

6/41

3/31

هیجانهای تحصیلی

هیجان خستگی

6/89

3/24

مثبت و منفی

هیجان شرم

7/77

3/49

درونی /بیرونی ،پایدار /ناپایدار و فراگیر /ویژه به ترتیب برابر با

هیجان لذت

9/30

2/81

 0/69 ،0/70و  0/65بهدست آمد .همچنین ،نتایج پژوهش

هیجان امید

9/51

2/64

شکری و دیگران ( )1394از ساختار سه عاملی پرسشنامه حمایت

هیجان غرور

9/69

2/61

احساس خستگی در مدرسه

16/54

4/59

بدبینی نسبت به مدرسه

10/37

4/98

دیگران ( ،)1982ضرایب همسانی درونی مقیاس های سهگانه
پرسشنامه سبک اسنادی بین  0/83تا  0/90گزارش شد و برای
موقعیتهای مثبت و منفی ،ساختار سهعاملی پرسشنامه سبک
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فراگیر /ویژه به ترتیب برابر با  0/65 ،0/65و  0/79و برای
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زیرمقیاسها

SD

موقعیتهای منفی ،ضرایب همسانی درونی برای مقیاسهای

کرد.
در این پژوهش ،مقادیر ضرایب همسانی درونی برای ابعاد

و مثبت

فرسودگی تحصیلی

درونی /بیرونی ،پایدار /ناپایدار و فراگیر /ویژه در موقعیتهای
مثبت به ترتیب برابر با  0/64 ،0/65و  0/68و در موقعیتهای

جدول  2نتایج مربوط به همبستگی بین ابعاد مختلف

منفی برابر با  0/65 ،0/66و  0/72بهدست آمد .نتایج تحلیل

اسنادهای علّی مثبت و منفی سبکهای اسنادی درونی /بیرونی،

عاملی تأییدی این پژوهش نشان داد که برای موقعیتهای

پایدار /ناپایدار و فراگیر /ویژه را با هیجانهای پیشرفت مثبت و

مثبت و منفی ،ساختار سهعاملی پرسشنامه سبک اسنادی شامل

منفی و فرسودگی تحصیلی نشان میدهد .نتایج نشان میدهد

درونی /بیرونی ،پایدار /ناپایدار و فراگیر /ویژه با دادهها برازش

که بین سبکهای اسنادی درونی /بیرونی ،پایدار /ناپایدار و

مطلوبی داشت .افزون بر آن ،همبستگی مثبت اسنادهای علّی

فراگیر /ویژه مثبت با هیجانهای پیشرفت منفی و فرسودگی

مثبت با هیجانهای پیشرفت مثبت و رابطه منفی اسنادهای

تحصیلی ،رابطه منفی معنادار و با هیجانهای پیشرفت مثبت،

فریبرز گراوند ،خدیجه ابوالمعالی ،علیرضا کیامنش ،حمزه گنجی

رابطه مثبت معنادار وجود دارد .همچنین ،بین سبکهای اسنادی

هیجانهای پیشرفت مثبت ،رابطه منفی معنادار و با هیجانهای

درونی /بیرونی ،پایدار /ناپایدار و فراگیر /ویژه منفی با

پیشرفت منفی و فرسودگی تحصیلی ،رابطه مثبت معنادار دارد.

جدول 2
همبستگی اسنادهای علّی با هیجانهای پیشرفت مثبت و منفی و فرسودگی تحصیلی
متغیر

سبک اسنادی سبک اسنادی سبک اسنادی سبک اسنادی سبک اسنادی سبک اسنادی
درونی /بیرونی پایدار /ناپایدار فراگیر /ویژه درونی /بیرونی پایدار /ناپایدار فراگیر /ویژه
مثبت

مثبت

مثبت

منفی

منفی

منفی

هیجان خشم

*-0/58

*-0/62

*-0/48

*0/51

*0/62

*0/66

هیجان اضطراب

*-0/60

*-0/58

*-0/44

*0/48

*0/62

*0/53

هیجان ناامیدی

*-0/63

*-0/63

*-0/52

*0/57

*0/63

*0/59

هیجان خستگی

*-0/61

*-0/62

*-0/51

*0/53

*0/60

*0/46

هیجان شرم

*-0/52

*-0/44

*-0/40

*0/52

*0/59

*0/60

هیجان لذت

*0/49

*0/52

*0/44

*-0/37

*-0/45

*-0/52

هیجان امید

*0/59

*0/62

*0/53

*-0/35

*-0/46

*-0/45

هیجان غرور

*0/49

*0/57

*0/50

*-0/34

*-0/46

*-0/48

احساس خستگی در مدرسه

*-0/47

*-0/43

*-0/30

*0/36

*0/43

*0/44

بدبینی نسبت به مدرسه

*-0/62

*-0/57

*-0/49

*0/46

*0/59

*0/61
*P < 0/01

تحصیلی جدول  3نشان میدهد که بین هیجانهای پیشرفت مثبت

در نمونه دانشجویان از طریق الگوهای اسنادی منفی و مثبت و

با فرسودگی تحصیلی ،رابطه منفی معنادار و بین هیجانهای پیشرفت

با واسطهگری هیجانهای پیشرفت مثبت و منفی ،از روش

منفی با فرسودگی تحصیلی ،رابطه مثبت معنادار برقرار است.

مدلیابی معادالت ساختاری استفاده شد (شکل .)2

جدول 3

نتایج مربوط به شاخص های برازش الگوی ساختاری

همبستگی هیجانهای پیشرفت مثبت و منفی و فرسودگی تحصیلی
متغیر

احساس خستگی در دانشگاه بدبینی نسبت به دانشگاه

آزمون واسطه گری هیجانهای پیشرفت مثبت و منفی در
رابطه بین اسنادهای علّی با فرسودگی تحصیلی در

هیجان خشم

*0/48

*0/64

هیجان اضطراب

*0/56

*0/66

هیجان ناامیدی

*0/42

*0/69

هیجان خستگی

*0/47

*0/71

مجذور خی بر درجه آزادی

هیجان شرم

*0/69

*0/45

تطبیقی ،1شاخص برازندگی ، 2شاخص برازندگی

هیجان لذت

*-0/36

*-0/56

هیجان امید

*-0/44

*-0/64

و ری شه دوم واریانس خطای تقریب 4به ترتیب برابر با

هیجان غرور

*-0/34

*-0/48
*P < 0/01

4. Root
Mean Square
1. Comparative
FitError
)Indexof(CFI
Approximation
)2. Goodness(RMSEA
)of Fit Index (GFI

دانشجویان برای هر یک از شاخص های پیشنهادی میرز و
دیگران ( ) 2006شامل شاخص مجذور خی
( ،)χ2/df

(،)χ2

شاخص

شاخص برازندگی
تعد ی ل ی افته3

 0/85 ،0/89 ،0/88 ،3/51 ،276/04و  0/081به دست آمد.
بر اساس منطق پیشنهادی میرز و دیگران ( ) 2006برای

3. 3.
Adjusted
Goodness
ofof
FitFitIndex
Adjusted
Goodness
Index
)(AGFI
)(AGFI

1.
IndexError
(CFI) of
4. Comparative
Root Mean Fit
Square
2.
Goodness of Fit
)Index (GFI
Approximation
)(RMSEA
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همبستگی بین هیجانهای پیشرفت مثبت و منفی با فرسودگی

برای تبیین الگوی پراکندگی نمرههای فرسودگی تحصیلی

279

نقش واسطهای هیجان های پیشرفت در رابطه بین اسنادهای علّی و فرسودگی تحصیلی

تعیین برازش الگوی پیشنهادی با داده ها بر اساس

ارزش عددی کمتر از  0/90شاخص برازندگی تطبیقی،

شاخص های پیش گفته ،ارزش عددی باالتر از  3برای

شاخص برازندگی و شاخص برازندگی تعدیل ی افته ،با هدف

شاخص مجذور خی بر درجه آزادی (  ،)χ2/dfارزش عددی

کمک به بهبود برازندگی الگو ،ضرورت اصالح الگو را نشان

باالتر از  0/06برای ریشه دوم واری انس خطای تقریب و

می دهد.

9e

8e

7e

غرور

امید

لذت

0/76

0/64

0/76
0/74

هیجانهای مثبت
-0/33

15e
16e

خستگی

0/71

بدبینی

0/69

اسناد مثبت

-0/22

0/82
0/69

فرسودگی تحصیلی
-0/40

0/73

0/51
0/60=2R
0/65

هیجانهای منفی
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0/73
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0/82

فراگیر /ویژه

1e

-0/31

-0/24

0/34

0/65

پایدار /ناپایدار

2e

0/56

0/58=2R

0/63=2R

درونی /برونی

3e

0/76 0/84

خستگی

شرم

نامیدی

اضطراب

خشم

14e

13e

12e

11e

10e

اسناد منفی

درونی /برونی

0/64
0/69

6e

پایدار /ناپایدار

5e

فراگیر /ویژه

4e

شکل  .2مدل واسطهگری نسبی هیجانهای پیشرفت مثبت و منفی در رابطه بین اسنادهای علّی مثبت و منفی با فرسودگی تحصیلی قبل از اصالح

آزمون برازندگی الگو با دادهها با استفاده از انتخاب اصالح

«خستگی و شرم»« ،شرم و ناامیدی»« ،ناامیدی و اضطراب»،

الگو نشان داد که در عامل مکنون اسناد مثبت از طریق ایجاد

«اضطراب و خشم»« ،ناامیدی و خشم» و «ناامیدی و خستگی»

کواریانس بین باقیماندههای خطا برای نشانگرهای درونی /بیرونی

و در عامل مکنون فرسودگی تحصیلی از طریق ایجاد کوواریانس

و فراگیر /ویژه ،در عامل مکنون اسناد منفی از طریق ایجاد

بین باقیماندههای خطا برای نشانگرهای «احساس خستگی در

کوواریانس بین باقیماندههای خطا برای نشانگرهای درونی/

دانشگاه و احساس بدبینی نسبت به دانشگاه» پس از کاهش 9

بیرونی و فراگیر /ویژه ،در عامل مکنون هیجانهای منفی از

واحد در درجه آزادی الگوی اصالح شده ،مقدار  140/20واحد از

طریق ایجاد کوواریانس بین باقیماندههای خطا برای نشانگرهای

ارزش عددی مقدار مجذور خی کسر شد.

فریبرز گراوند ،خدیجه ابوالمعالی ،علیرضا کیامنش ،حمزه گنجی

9e

8e

7e

غرور

امید

لذت

0/76 0/64

0/76
0/74

هیجانهای مثبت

0/58=2R

-0/33

15e
0/19
16e

خستگی

0/71

بدبینی

0/69

0/56
اسناد مثبت

-0/22

0/63=2R

0/82
0/69

فرسودگی تحصیلی
-0/40

0/73

0/51
0/60=2R
0/65

هیجانهای منفی

0/73

0/82

0/76 0/84

0/65

خستگی

شرم

نامیدی

اضطراب

خشم

14e

13e

12e

11e

10e

0/26

0/21
0/18

0/17

پایدار /ناپایدار

2e

فراگیر /ویژه

1e

0/17

-0/31

-0/24

0/34

درونی /برونی

3e

اسناد منفی

0/64
0/69

درونی /برونی

6e

پایدار /ناپایدار

5e

فراگیر /ویژه

4e

0/24

0/27
0/22

شکل  .3مدل واسطهگری نسبی هیجانهای پیشرفت مثبت و منفی در رابطه بین اسنادهای علّی مثبت و منفی با فرسودگی تحصیلی پس از اصالح

شاخص مجذور خی ،شاخص مجذور خی بر درجه آزادی ،شاخص

 63درصد پراکندگی نمرههای فرسودگی تحصیلی از طریق

برازندگی تطبیقی ،شاخص برازندگی ،شاخص برازندگی

اسنادهای علّی مثبت و منفی و هیجانهای پیشرفت مثبت و

تعدیلیافته و ریشه دوم واریانس خطای تقریب به ترتیب برابر با

منفی تبیین شد.

 0/92 ،0/95 ،0/96 ،2/20 ،189/44و  0/052بهدست آمد .ارزش

در مدل ساختاری مفروض واسطهگری نسبی هیجانهای

عددی مقادیر شاخصهای برازندگی برای الگوی کلی اصالح

مثبت و منفی در رابطه بین اسنادهای علّی مثبت و منفی و

شده ،برازش قابل قبول الگوی مفروض را با دادهها نشان میدهد.

فرسودگی تحصیلی ،تمامی ضرایب مسیر بین متغیرهای مکنون

مرور دقیق شاخصهای برازندگی الگوی ساختاری نشان

از لحاظ آماری معنادار بود .در این مدل پیشنهادی ،بین

میدهد که این الگوی پس از اصالح ،با دادهها برازش مطلوبی

اسنادهای علّی مثبت با هیجانهای مثبت ،رابطه مثبت معنادار

داشت (شکل  .)3در این الگو 58 ،درصد از پراکندگی نمرههای

و با هیجانهای منفی ،رابطه منفی معنادار وجود داشت.

هیجانهای پیشرفت مثبت و  60درصد از پراکندگی نمرههای

همچنین ،بین اسنادهای علّی منفی با هیجانهای منفی ،رابطه

هیجانهای پیشرفت منفی از طریق اسنادهای علّی مثبت و

مثبت معنادار و با هیجانهای مثبت ،رابطه منفی معنادار برقرار
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برای الگوی اصالح شده مقادیر شاخصهای برازندگی شامل

اسنادهای علّی منفی تبیین شد .همچنین ،نتایج نشان داد که
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نقش واسطهای هیجان های پیشرفت در رابطه بین اسنادهای علّی و فرسودگی تحصیلی

بود .رابطه بین اسنادهای علّی مثبت و هیجانهای پیشرفت

نظریه اسناد به نقش تعیین کننده انواع پیشایندهای علّی

مثبت با فرسودگی تحصیلی نیز ،منفی معنادار و رابطه بین

اسنادها مانند ویژگیهای فردی ،2شرایط 3و مقایسه با

دیگران4

اسنادهای علّی منفی و هیجانهای پیشرفت منفی با فرسودگی

میپردازد .بر این اساس ،ترکیب ویژگیهای اسنادی که با

تحصیلی ،مثبت معنادار بود (شکلهای  2و .)3

تأکید بر ابعاد درونی /بیرونی ،پایدار /ناپایدار و فراگیر /ویژه

در این پژوهش برای آزمون اثرات غیرمستقیم اسنادهای

مشخص میشود ،از طریق فراخوانی تجارب هیجانی مثبت و

علّی مثبت و منفی بر فرسودگی تحصیلی از طریق هیجانهای

منفی در تعیین و تفسیر وضعیت انگیزشی فراگیران ایفای نقش

مثبت و منفی از روش بوتاستراپ 1استفاده شد .بر اساس مدل

می کنند .برای مثال ،اگر فراگیر در مواجهه با تجربهای

مفروض ،اثر غیرمستقیم اسنادهای علّی مثبت بر فرسودگی

ناکام کننده مانند شکست تحصیلی ،از اسناد توانایی که با تأکید

تحصیلی از طریق هیجانهای مثبت و منفی برابر با  -0/18و

بر ابعاد درونی ،پایدار و فراگیر مشخص میشود استفاده کند،

 -0/12بهدست آمد که از لحاظ آماری معنادار بود (.)P>0/05

هیجانهای منفی حاصل از این انتخاب اسنادی بدکارکرد و

همچنین ،اثر غیرمستقیم اسنادهای علّی منفی بر فرسودگی

انتظار شکستهای بعدی ،فرد را دچار نقصان انگیزش 5میکند.

تحصیلی از طریق هیجانهای پیشرفت منفی و هیجانهای

همچنین تمایل به استفاده از اسنادهای بیرونی مانند شانس در

پیشرفت مثبت به ترتیب برابر با  0/32و  -0/13بهدست آمد که

مواجهه با تجربههای موفقیتآمیز باعث عدم تجربه

از لحاظ آماری معنادار بود (.)P>0/05

هیجانهای خودافزاینده 6مانند غرور ،رضایت ،اطمینان و
حرمت خود در فرد میشود .بنابراین ،پیامدهای انگیزشی
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بحث
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به دنبال استفاده از اسنادهای انطباقی یا غیرانطباقی از طریق

این پژوهش با هدف آزمون نقش واسطهای هیجانهای

تجربه های هیجانی فراخوانده شده ،واسطهگری میشود .بر

پیشرفت مثبت و منفی در رابطه بین اسنادهای علّی مثبت و

اساس این نظریه ،فرد بهدنبال رویارویی با رخدادی مثبت یا

منفی با فرسودگی تحصیلی انجام شد .نتایج نشان داد که مدل

منفی ،با تأثیرپذیری از گروه وسیعی از پیشایندهای علّی

مفروض واسطهگری نسبی هیجانهای پیشرفت مثبت و منفی

فردیـمحیطی 7می کوشد تا تبیینی برای علت وقوع آن رخداد

در رابطه بین اسنادهای علّی انطباقی و غیرانطباقی و فرسودگی

بیابد .با توجه به نظریه اسناد ،اصرار به استفاده از الگوهای

تحصیلی ،برازش مطلوبی با دادهها دارد .این یافته با نتایج

اسنادی بدکارکرد در مواجهه با تجارب شکست ،از طریق

پژوهش سیفرت ( )2004و مارتین ( )2008همسو است .به

پیشبینی هیجان های پیشرفت منفی مانند احساس

عبارت دیگر هیجانهای پیشرفت مثبت و منفی همچون یک

تحقیرشدگی ،8شرم 9و ناکامی 10و همچنین فراخوانی انتظار

منبع بزرگ اطالعاتی در پیشبینی وضعیت انگیزشی فراگیران

تجارب شکست بعدی ،منجر به نقصان انگیزش در فرد

از طریق اسنادهای علّی عمل میکنند.

میشود .همچنین استفاده از اسنادهای بیرونی در مواجهه با

بر اساس نظریه اسناد ،پیامدهای انگیزشی استفاده از

تجارب پیشرفت از طریق محدودسازی تجربه هیجانهای

اسنادهای علّی انطباقی و غیرانطباقی در موقعیتهای پیشرفت

خودمراقبت کننده و خودافزاینده مانند حرمت خود ،اطمینان و

را میتوان با الگوی هیجانهای پیشرفت فراخوانده شده،

ا مید در فرایند تحکیم مواضع انگیزشی فرد نقش چندانی ندارند

پیشبینی کرد .به همین دلیل ،نظریه اسناد بر نقش هیجان در

(باروکالگ و هولی2003 ،؛ سیفرت2004 ،؛ مارتین.)2008 ،

پیوند دو قلمرو شناخت و انگیزش با یکدیگر ،تأکید میکند.
9. shame
1. Bootstrap
10. frustration
2. personal
characteristics
3. circumstances
4. comparison to others

افزون بر آن ،این پژوهش همسو با زیربنای نظریه

demotivation
5. 5.
demotivation
6. self-enhancing
emotions
6. self-enhancing
emotions
personal
- environmental
7. 7.
personal
- environmental
feeling
inferiority
8. 8.
feeling
of of
inferiority

1. shame
Bootstrap
9.
2. personal
characteristics
10.
frustration
3. circumstances
4. comparison to others

فریبرز گراوند ،خدیجه ابوالمعالی ،علیرضا کیامنش ،حمزه گنجی

مهارـارزش هیجانهای پیشرفت (پکران،2006 ،2000 ،

بر سه حوزه معنایی متداخل شامل شناخت ،هیجان و انگیزش

 ،)2009در پیشبینی رفتارهای پیشرفتمدارانه فراگیران از

است.

طریق اسنادهای علّی ،از مدل مفهومی متداخل شناخت ،هیجان
و انگیزش بهطور تجربی حمایت کرد.

با توجه به انتخاب گروه نمونه از بین دانشجویان دانشگاه
آزاد اسالمی واحد رودهن ،بررسی روابط بین متغیرها در سایر

همچنین ،یافتههای این پژوهش از آموزههای مفهومی نظریه

گروهها ضروری به نظر میرسد .همچنین با توجه به نقش جنس

بسط و ساخت هیجانهای مثبت( 1فردریکسون،2005 ،2001 ،
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