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چکیده
 دانشآموز از دبیرستانهای شهر تهران در720 .این پژوهش با هدف تعیین تأثیر ساختار کالس بر فرسودگی تحصیلی با واسطهگری انگیزش تحصیلی انجام شد
،)2007 ، ساالنوا و شافلی، با روش نمونهبرداری خوشهای تصادفی چندمرحلهای انتخاب شدند و به سیاهه فرسودگی تحصیلی (برسو1395-96 سال تحصیلی
 دادههای این پژوهش با استفاده از روش تحلیل.) پاسخ دادند2001 ،) و پرسشنامه ساختار کالس (الیوت و چرچ1992 ،مقیاس انگیزش تحصیلی (والرند و دیگران
 همچنین نتایج. نتایج نشان داد که مدل پیشنهادی با دادههای این پژوهش برازش مناسب و مطلوبی دارد.عاملی تأییدی و مدلیابی معادالت ساختاری تحلیل شد
 تأثیر غیرمستقیم بر فرسودگی، جذابیت تکلیف و تأکید بر ارزشیابی. تأثیر مثبت و مستقیم بر فرسودگی تحصیلی دارد،نشان داد که سختگیری در ارزشیابی
 یافتههای این پژوهش نشان داد که بهبود ساختار کالس و بهکارگیری مکانیزمهای جدید در نظام انگیزشی.تحصیلی با واسطهگری انگیزش تحصیلی دارند
.میتواند موجب کاهش فرسودگی تحصیلی شود
 انگیزش تحصیلی، ساختار کالس، فرسودگی تحصیلی:واژههای کلیدی
Abstract

T

he purpose of this research was to examine the mediating role of academic motivation in the relationship between classroom
structure and academic burnout. Seven hundred and twenty students were selected from high schools of Tehran during the

academic year of 2016-2017by random cluster multi-stages sampling method. The participants completed the School Burnout

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

Inventory (Bresó, Salanova & Schaufeli, 2007), the Academic Motivation Scale (Vallerand & et al, 1992) and the Classroom Structure
Questionnaire (Elliot & Church, 2001). The data were analyzed using confirmatory factor analysis and structural equation modeling.
The results indicated that a) the model had good fit to data, b) the harsh evaluation had a positive and direct effect on educational
burnout, and c) attractiveness of task and focus on evaluation had indirect effects on academic burnout through academic motivation.
The findings suggested that improvement in classroom structure as well as applying new mechanisms in motivational system may
reduce academic burnout.
Keywords: academic burnout, classroom structure, academic motivation
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از نظر یو ،چای و چانگ ( )2016فرسودگی تحصیلی شامل

در سالهای اخیر ،پژوهشهای گستردهای درباره مشکالت

تخلیه حسی ،هیجانی ،روانی به دلیل خستگی ،سرخوردگی ،8فاصله

نوجوانان و دانشآموزان انجام شده است که از یکسو به

از مطالعات ،9تنش ،10درماندگی 11و پسخوراند( 12بدبینانه) است که

زمینههای تحصیلی و از سوی دیگر به بافت اجتماعی مربوط

همگی پیامد بار اضافی 13تحصیلی هستند .به اعتقاد آنها،

میشوند .در این چارچوب ،مهمترین محورهای مورد توجه

فرسودگی تحصیلی علت اصلی سازشنایافتگی در مدرسه است.

پژوهشگران روانشناسان و صاحبنظران تعلیم و تربیت در این

فرسودگی تحصیلی یک مشکل مهم مرتبط با سطوح پایین عملکرد

قلمرو ،مشکالت مربوط به عملکرد تحصیلی( 1ساکراب )2016 ،و

تحصیلی است (لین و هانگ .)2013 ،برخی پژوهشگران ،فرسودگی

فرسودگی تحصیلی( 2چانگ ،لی ،بایون ،سانگ و لی)2016 ،

تحصیلی را پاسخی به دشواریهای مسیر پیشروی یادگیرندگان

است .رویآوردهای جدیدتر مانند روانشناسی شناختیـاجتماعی

میدانند که نتیجه ناهمخوانی میان منابع آموزشی و انتظارات خود

بر پیچیدگی بیشتر عوامل و موانع تأثیر درونی و بیرونی بر عملکرد

و دیگران برای موفقیت تحصیلی است (سالمال ،14کیورو،15

تحصیلی ،تأکید میکند و فرضهای بنیادین رویآوردهای

لسکینن 16و نورمی 2009 ،17نقل از شیخاالسالمی ،کریمیانپور و

قدیمیتر روانشناسی که مشکالت یادگیرندگان را عموماً محدود

ویسی)1394 ،؛ بنابراین شناخت پیشایندهای فرسودگی تحصیلی از

به محیط آموزش میدید ،به چالش میکشد .بر اساس این

مشکالت تحصیلی بسیاری پیشگیری خواهد کرد.

رویآورد در دهههای گذشته ،مفهوم فرسودگی تحصیلی مورد

مفهوم فرسودگی بهعنوان یک سازه روانشناختی انکارناپذیر

توجه بسیاری از روانشناسان و متخصصان تربیتی قرار گرفته

در موقعیتهای تحصیلی است (مودین ،آستبرگ ،تویوانن و

است (ژانگ ،گان و چام2007 ،؛ سالمالـآرو و تاینکینن2012 ،؛

ساندل2011 ،؛ واربرگ .)2014 ،با وجود اینکه پژوهشهای

شین ،لی ،کیم و لی2012 ،؛ لی ،پیوج ،لیا و لی2013 ،؛ لین و

گستردهای در زمینه برخی ابعاد فرسودگی تحصیلی مانند دالیل

هانگ2013 ،؛ والبرگ.)2014 ،

خستگی در محیطهای آموزشی صورت گرفته است ،پژوهشهای

مزالچ 3و جکسون )1981( 4فرسودگی را بهعنوان نشانگان

اندکی در قالب یک متغیر واحد به مفهوم فرسودگی تحصیلی

خستگی هیجانی 5و بدبینی تعریف میکنند که دارای سه بعد

پرداختهاند (اسکالویک و اسکالویک2010 ،؛ شوارزر و هالوم،

شخصی7

2008؛ الگنان و دیگران .)2010 ،در این پژوهش تبیین علّی

است .خستگی هیجانی بیانگر احساس تهی بودن از منابع هیجانی

فرسودگی تحصیلی بر اساس متغیرهای انگیزشی و بافتی مورد

است .شخصیتزدایی عبارت است از پاسخهای منفی همراه با

بررسی قرار گرفته است تا پژوهشهای این قلمرو ،با گذر از روابط

بدبینی و بیرغبتی که در محل کار به سایر افراد داده میشود.

ساده همبستگی ،سطح باالتری از تحلیل را در اختیار پژوهشگران

کاهش موفقیت شخصی نیز به احساس عدم شایستگی در کارها

و برنامهریزان قرار دهد.

خستگی هیجانی ،شخصیتزدایی 6و کاهش موفقیت

و بهرهوری اشاره دارد (مزالچ و گلدبرگ .)1998 ،کاربرد مفهوم

در این پژوهش ،انگیزش بهعنوان محوری اساسی و یکی از

فرسودگی ابتدا به گروه خدمات حرفهای انسانی مانند پرستاران و

مهمترین عوامل تأثیرگذار در تبیین فرسودگی تحصیلی مورد توجه

معلمان محدود میشد (فریدمن )2003 ،و در سالهای اخیر،

واقع شده است .پژوهش سالمالـآرو ،ساوالنین و هالوپینن ()2009

فرسودگی در محیطهای تحصیلی و در میان دانشآموزان و

نشان میدهد که انگیزش با فرسودگی تحصیلی رابطه نزدیکی

دانشجویان بررسی شده است (مورگان و برین.)2010 ،

دارد .ژانگ ،کالسن و وانگ ( )2013یکی از عوامل پیشبینیکننده
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فرسودگی تحصیلی را انگیزش تحصیلی 1میدانند .انگیزش

انگیزش بهعنوان متغیری تأثیرگذار بر فرسودگی تحصیلی شده

تحصیلی به فرایندهایی گفته میشود که فعالیتها را تحریک

است .از جمله متغیرهای پیشایندی انگیزش در پژوهشهای

میکنند و هدف آن دستیابی به دستاوردهای تحصیلی خاص است

گذشته ،ساختار کالس 7است (اردن و شونفلدر2006 ،؛ ایمز،

(پینتریچ 2و زوشو 2002 ،3نقل از آریپاتامانیل .)2011 ،دسی و رایان

1992ب؛ بانگ2001 ،؛ روزر ،اکلس و سمراف2000 ،؛ لیننبرینک

( )2000انگیزش را در طیفی از بیانگیزشی 4تا انگیزش بیرونی 5و

و پینتریچ .)2003 ،بانگ ( )2001معتقد است که انگیزش

درونی 6مفهومسازی کردهاند .بیانگیزشی به افرادی اشاره دارد که

دانشآموزان با توجه به موضوع و کالس درس تغییر میکند .از

هیچگونه خشنودی ،ارزشمندی درونی یا تشویقهای بیرونی برای

اینرو ،یکی از عوامل بافتی و موقعیتی مهم در تعیین عملکرد

فعالیتهای خود دریافت نمیکنند (دسی و رایان .)2012 ،انگیزش

دانشآموزان ،ساختار کالس است .ایمز (1992ب) نشان داده است

بیرونی به انگیزهای اشاره دارد که افراد با برانگیخته شدن بهخاطر

که ابعاد ساختار کالس در یادگیری و انگیزش دانشآموزان تأثیر

پاداشها و تقویتهای بیرونی و برای دستیابی به هدفی بیشتر از

میگذارد .به اعتقاد ایمز ،ساختار کالس دارای سه بعد جذابیت

لذت استقالل عمل ،تکلیفی را انجام میدهند (دسی و رایان،

تکالیف ،8ارزشیابی 9و مرجعیت 10است .جذابیت ،بهعنوان عنصری

2012؛ لی ،مکاینرلی ،لیم و ارتیگا .)2010 ،انگیزش درونی نیز به

در یادگیری کالسی ،بیانگر چگونگی طراحی ساختار کالس،

انگیزهای اشاره دارد که افراد را بهصورت درونی برای انجام فعالیتی

چگونگی طراحی ساختار تکالیف و فعالیتهای یادگیری است.

خاص به حرکت وامیدارد و انجام این فعالیت خود به خودی برای

ارزشیابی ،به روشهای ارزشیابی دانشآموزان و مرجعیت ،به

فرد رضایتبخش است (لینچ ،لرنر و لونتال.)2013 ،

گرایش معلمان در جهت دادن حق انتخاب و کنترل فعالیتهای

پژوهشها نشان میدهد انتظارهای والدین ،انگیزشی بیرونی

کالسی دانشآموزان اشاره دارد.

تحصیلی باشد (چانگ ،لی ،باین و لی2015 ،؛ گیورفای ،بیرکاس و

جذاب و برانگیزاننده کالس درس ،مهمترین پیشبینیکننده

سندر .)2016 ،بررسی راتل ،گای ،والرند ،الرسو و سنکال ()2007

انگیزش چیرگی 11دانشآموزان است .محمودی ،عیسیزادگان،

نشان میدهد انگیزش درونی اثر مثبتی در سازشیافتگی

امانیساریبگلو و کتابی ( )1392در پژوهش خود یکی از علل

دانشآموزان در مدرسه دارد .چوآن و ریو ( )2015معتقدند،

بیعالقگی و عدم انگیزه نسبت به مطالب درسی را محتوای

بیانگیزشی ارتباط مثبتی با فرسودگی تحصیلی دارد .محمدی

یادگیری دانسته است .از نظر این مؤلفان محتوای یادگیری ،به

درویشبقال ،حاتمی ،اسدزاده و احدی ( )1392نیز دریافتهاند که

ارزشمندی ،سودمندی و جذاب بودن مطالب آموزشی اشاره دارد و

مدرسه یک موقعیت آموزش رسمی است و دانشآموزان برای

در صورت تکراری بودن مطالب ارائه شده و کابردی نبودن آنها،

موفقیت در این موقعیت باید یادگیری مؤثرتری داشته باشند که کلید

فرد احساس میکند که امکان انتقال مطالب و استفاده از آنها

این یادگیری مؤثر ،انگیزه است .با وجود این ،پژوهش لطفیعظیمی

وجود ندارد؛ بنابراین نسبت به مطالب درسی بیعالقه شده و درس

و ابراهیمیقوام ( )1394در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتهاند

برای او خستهکننده میشود .هیس ) (2015معتقد است هنگامی

که انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی رابطه معنادار ندارد.

که فرد در معرض فشار روانی طوالنی و مداوم محیط قرار

پیچیدگی موضوع انگیزش و تأثیر آن بر عملکرد ،چالشها و

میگیرد ،اگر قادر به سازشیافتگی نباشد ،دچار فرسودگی میشود.

مسائل آموزش و یادگیری از جمله مفهوم فرسودگی تحصیلی

نیکنام و جوکار ( )1394نشان دادهاند که اگر تالش دانشآموزان

باعث طرح سوالهای اساسی درباره پیشایندهای مرتبط با

فقط برای کسب نمره باالتر باشد ،با شکلگیری رقابت و عواطف
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است که میتواند عاملی اثرگذار در باال رفتن میزان فرسودگی

بدریگرگری و حسینیاصل ( )1389دریافتند که تکالیف
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منفی میان یادگیرندگان ،اضطراب را در پی دارد .ال ( )2007بیان

 )1388را تأیید کردهاند .رابطه انگیزش تحصیلی و فرسودگی

میکند که مشارکت در فعالیتهای درسی بر کاهش فرسودگی

تحصیلی نیز در پژوهشهای اندکی تأیید شده است (چانگ و

تحصیلی تأثیر معنادار دارد و سختگیری در ارزشیابی نیز سبب

دیگران2016 ،؛ چوآن و ریو2015 ،؛ ژانگ و دیگران .)2013 ،با

ایجاد خستگی هیجانی و تنیدگیهای تحصیلی میشود.

وجود اینکه انگیزش ،متغیری وابسته به بافت و محیط است و

پژوهشها نشان میدهد تصور دانشآموزان نسبت به محیط

نقش واسطهای آن اهمیت دارد ،اما تاکنون نقش واسطهای متغیر

کالس خود با پیامدهای یادگیری آنها ارتباط تنگاتنگی دارد

انگیزش تحصیلی در رابطه ساختار کالس و فرسودگی تحصیلی

(حسننیا و فوالدچنگ .)1394 ،برای مثال ،از نظر توکاو ،واشکا و

بررسی نشده و نقش عواملی چون جذابیت تکلیف ،سختگیری

دولگووا ( )2013از جمله متغیرهای تأثیرگذار بر فرسودگی تحصیلی،

در ارزشیابی ،تأکید بر ارزشیابی ،مرجعیت ،انگیزش درونی،

شرایط محیطی و آموزشی است که میتواند باعث کاهش انگیزش

انگیزش بیرونی و بیانگیزشی بر فرسودگی تحصیلی در

برای یادگیری و تحصیل شود و موفقیت را تحت تأثیر قرار دهد.

چارچوب یک مدل فرسودگی تحصیلی ارائه نشده است .با توجه

رابطه معنادار بین ساختار کالس و انگیزش تحصیلی
یادگیرندگان (اردن و شونفلدر2006 ،؛ بانگ2001 ،؛ بلکبرن،
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همزمان در فرسودگی تحصیلی بررسی شده است.

1998؛ حجازی ،نقش و سنگری1388 ،؛ رایان و دسی2003 ،؛

بنابراین متناسب با نظریه خودتعیینگری( 1دسی و ریان،

روزر و دیگران2000 ،؛ مورای و مالگرن )2005 ،و رابطه ساختار

 )2000مسئله اساسی این پژوهش تبیین فرسودگی تحصیلی بر

کالس و فرسودگی تحصیلی (بکوویک ،ایلیکزیوجینویک،

اساس یک مدل علّی ،با توجه به اثر واسطهگری انگیزش

ماکسمویک و ماکسمویک2013 ،؛ توکاو و دیگران2013 ،؛

تحصیلی در رابطه بین ساختار کالس و فرسودگی تحصیلی

چمبرز1992 ،؛ ماچرا2008 ،؛ محمودی و دیگران1392 ،؛ نعامی،

است .الگوی مفهومی این پژوهش در شکل  1آمده است.

جذابیت تکلیف
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به این خأل ،در این پژوهش نقش عوامل بافتی و انگیزشی بهطور

انگیزش درونی

سختگیری در
ارزشیابی

انگیزش بیرونی

فرسودگی تحصیلی

تأکید بر ارزشیابی
بیانگیزشی
مرجعیت

شکل  .1مدل پیشنهادی فرسودگی تحصیلی

فرضیههای این پژوهش عبارتند از:

ساختار کالس بر فرسودگی تحصیلی اثر مستقیم دارد.

انگیزش تحصیلی بر فرسودگی تحصیلی اثر مستقیم دارد.

ساختار کالس با واسطهگری انگیزش تحصیلی پیشبینیکننده

ساختار کالس بر انگیزش تحصیلی اثر مستقیم دارد.

فرسودگی تحصیلی است.
1. self-determination theory

فوزیه فکری نوجهده ،محبوبه فوالدچنگ

روش

از  )0/40حذف شدند .شاخصهای برازندگی مدل شامل مجذور

این پژوهش از نوع همبستگی بود که در آن ،روابط بین متغیر

خی ( ،)χ2نسبت مجذور خی به درجه آزادی ( ،)χ2/dfشاخص

پیشبین مشاهدهپذیر (ساختار کالس) ،متغیر واسطهای مشاهدهپذیر

برازندگی ،11شاخص برازندگی تعدیلیافته ،12شاخص استانداردشده

(انگیزش تحصیلی) و متغیر مالک مکنون (فرسودگی تحصیلی) در

برازندگی ،13شاخص برازندگی تطبیقی و ریشه دوم واریانس خطای

قالب مدلیابی معادالت ساختاری بررسی شد .جامعه آماری این

تقریب به ترتیب برابر 0/93 ،0/91 ،0/92 ،0/94 ،2/55 ،222/606

پژوهش شامل تمام دانشآموزان ( 360دختر 360 ،پسر) دوره متوسطه

و  0/04بهدست آمد .بنابراین میتوان گفت که مدل مذکور با دادهها

دوم شهر تهران بود که در سال تحصیلی  1395-96مشغول به

برازش مطلوبی دارد .برای تعیین اعتبار مقیاس از ضریب اعتبار

تحصیل بودند .برای برآورد حجم نمونه از روش تعیین حجم نمونه

آلفای کرونباخ استفاده شد که این ضریب برای عامل خستگی

کالین ( )2011استفاده شد و  750نفر بهعنوان گروه نمونه انتخاب

تحصیلی ،بیعالقگی تحصیلی و ناکارآمدی تحصیلی ،به ترتیب

شدند .بدین منظور ابتدا از بین مناطق آموزش و پرورش شهر تهران،

برابر با  0/080 ،0/79و  0/67بهدست آمد.

دو منطقه و سپس از هر منطقه چهار مدرسه دخترانه و چهار مدرسه

مقیاس انگیزش تحصیلی( 14والرند و دیگران .)1992 ،این

پسرانه بهصورت تصادفی انتخاب شد و در پایان از هر یک از این

مقیاس  28مادّهای ،سه بعد اصلی انگیزش یعنی انگیزش درونی

مدارس ،دانشآموزان دو کالس بهصورت تصادفی مورد ارزیابی قرار

( 12مادّه) ،انگیزش بیرونی ( 12مادّه) و بیانگیزشی ( 4مادّه) را

گرفتند .پس از حذف دادههای ناقص ،نتایج  720پرسشنامه تحلیل شد.

بررسی میکند .پاسخ به هر مادّه روی یک طیف لیکرت هفت

سیاهه فرسودگی تحصیلی( 1برسو ،ساالنوا و شافلی.)2007 ،

درجهای (اصالً ،خیلی کم ،کمی ،متوسط ،زیاد ،خیلی زیاد ،کامالً)

این سیاهه  15مادّه دارد که بر اساس مقیاس لیکرت پنج درجهای از

است که به ترتیب نمره  1تا  7به آنها تعلق میگیرد .نتایج تحلیل

کامالً مخالفم ( )1تا کامالً موافقم ( )5نمرهگذاری میشود و سه حیطه

عاملی تأییدی ،ساختار  7عاملی مقیاس انگیزش تحصیلی را به

خستگی تحصیلی 5( 2مادّه) ،بیعالقگی تحصیلی 4( 3مادّه) و

اثبات رسانده است و نشاندهنده روایی سازه مطلوب این مقیاس

ناکارآمدی تحصیلی 6( 4مادّه) را میسنجد .مادّههای زیرمقیاس

است (والرند و دیگران.)1992 ،

ابزار ضریب اعتبار آلفای کرونباخ سیاهه فرسودگی تحصیلی را برای

تأییدی استفاده شد .مادّههای  1و  11بهعلت بار عاملی پایین (کمتر از

سه حیطه خستگی تحصیلی ،بیعالقگی تحصیلی و ناکارآمدی

 )0/40حذف شدند .شاخصهای برازندگی مدل شامل مجذور خی

تحصیلی به ترتیب  0/82 ،0/70و  0/75گزارش کردهاند .روایی این

( ،)χ2نسبت مجذور خی به درجه آزادی ( ،)χ2/dfشاخص شاخص

ابزار با روش تحلیل عاملی تأییدی محاسبه شد که شاخص برازندگی

برازندگی ،شاخص برازندگی تعدیلیافته ،شاخص استاندارد شده

تطبیقی ،5شاخص برازندگی افزایشی 6و ریشه دوم واریانس خطای

برازندگی ،شاخص برازندگی تطبیقی و ریشه دوم واریانس خطای

تقریب ،7برازندگی مناسب الگو با دادهها را تأیید کرد (میرز ،8گامست

تقریب به ترتیب برابر 0/91 ،0/90 ،0/92 ،0/94 ،2/92 ،1014/762

9و کارینو .)1391/2006 ،10در پژوهش نعامی ( )1388ضریب اعتبار

و  0/05بهدست آمد .بنابراین میتوان گفت که مدل مذکور با دادهها

آلفای کرونباخ این مقیاس برای خستگی تحصیلی  ،0/79بیعالقگی

برازش مطلوبی دارد .در پژوهش ویسانی ،غالمعلیلواسانی و اژهای

تحصیلی  0/82و ناکارآمدی تحصیلی  0/75گزارش شده است.

( )1391ضریب اعتبار آلفای کرونباخ برای زیرمقیاسهای انگیزش

در این پژوهش برای تعیین روایی ابزار از روش تحلیل عاملی

درونی ،بیرونی و بیانگیزشی به ترتیب  0/86 ،0/84و  0/67بهدست

تأییدی استفاده شد .مادّههای  3و  4به علت بار عاملی پایین (کمتر

آمده است .والرند ( )1992ضریب اعتبار آلفای کرونباخ زیرمقیاسهای

6. Incremental
FitFit
Index
)(IFI
A.School
)G. Burnout Inventory (SBI
6. Incremental
Index
(IFI) 10. karino, 1.
7. Root
Mean
of Fit Index
)(GFI
7.RootMe
anSquareSquare
ErrorofApprError
oximationof
(RMSEA11.
) Goodness
2. academic
exhaustion
Approximation
12. Adjusted
)Index (AGFI
)8. Meyers, L.(RMSEA
S
3. Goodness-of-Fit
academic cynicism
8. Meyers,
L. G.
S
13. Normal4.Fitacademic
)Index (NFI
9. Gamest,
inefficacy
9. Gamest,
G. A. G.
14. Academic
Motivation Scale
)(AMS
10. karino,
5. Comparative
Fit Index
)(CFI

1.
Burnout
)(SBI
11.School
Goodness
of FitInventory
)Index (GFI
2.
exhaustion
12.academic
Adjusted
Goodness-of-Fit
3.
academic
cynicism
Index
)(AGFI
4.
inefficacy
13.academic
Normal Fit
)Index (NFI
5.
Fit Index
)(CFI
14.Comparative
Academic Motivation
)Scale (AMS
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انگیزش تحصیلی را بین  0/83تا  0/86گزارش کرده است .در این

 0/82و مقدار مجذور خی در آزمون بارتلت برابر 4346/22

پژوهش ،برای تعیین اعتبار مقیاس از ضریب اعتبار آلفای کرونباخ

( )P>0/001است .در پژوهش جوکار ضرایب اعتبار آلفای

استفاده شد که این ضریب برای عامل انگیزش درونی ،انگیزش

کرونباخ برای ابعاد تکلیف ،سختگیری در ارزشیابی ،تأکید در

بیرونی و بیانگیزشی به ترتیب برابر  0/86 ،0/89و  0/80بهدست آمد.

ارزشیابی و مرجعیت برابر با  0/72 ،0/79 ،0/80و  0/67است.

پرسشنامه ساختار کالس( 1الیوت 2و چرچ 2001 ،3نقل

در این پژوهش برای تعیین روایی ابزار از روش تحلیل عاملی

از جوکار .)1381 ،این پرسشنامه دارای  17مادّه و چهار بعد

تأییدی استفاده شد .شاخصهای برازندگی مدل شامل مجذور خی

جذابیت تکلیف 5( 4مادّه) ،سختگیری در ارزشیابی 4( 5مادّه)،

( ،)χ2نسبت مجذور خی به درجه آزادی ( ،)χ2/dfشاخص برازندگی،

تأکید بر ارزشیابی 3( 6مادّه) و مرجعیت 5( 7مادّه) است 12 .مادّه

شاخص برازندگی تعدیلیافته ،شاخص استاندارد شده برازندگی،

از مقیاس متعلق به سه مؤلفه اول و برگردان پرسشنامه ساختار

شاخص برازندگی تطبیقی و ریشه دوم واریانس خطای تقریب به ترتیب

کالس الیوت و چرچ ( 2001نقل از جوکار )1381 ،بود و

برابر  0/94 ،0/92 ،0/91 ،0/94 ،2/91 ،332/439و  0/05بهدست آمد

مادّههای مربوط به بعد مرجعیت توسط جوکار ( )1381با استناد

و نشان داد که مدل این با دادهها برازش مطلوبی دارد .ضرایب آلفای

به مقاله ایمز (1992ب) تدوین شد .نمرهگذاری پاسخها بهصورت

کرونباخ این پرسشنامه برای عامل جذابیت تکلیف ،سختگیری در

مقیاس لیکرت پنج درجهای از کامالً مخالفم ( )1تا کامالً موافقم

ارزشیابی ،تأکید بر ارزشیابی و مرجعیت به ترتیب  0/58 ،0/83 ،0/84و

( )5است .روش نمرهگذاری در مادّههای  9 ،5 ،4و  15معکوس

 0/80بهدست آمد .برای آزمون مدل پیشنهادی ،پس از بررسی

است .جوکار ( )1381در پژوهشی بهمنظور تعیین روایی مقیاس،

مفروضههای مدلیابی معادالت ساختاری مانند نرمال بودن

افزون بر محاسبه همبستگی هر مادّه با نمره کل از روش تحلیل

چندمتغیری ،خطی بودن و همخطی چندگانه آزمون مدل اجرا شد.

عاملی استفاده کرد .همبستگی هر مادّه با نمره کل در بعد
یافتهها

جذابیت تکلیف از  0/63تا  ،0/86در سختگیری در ارزشیابی از

در جدول  1میانگین ،انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی

 0/69تا  ،0/86در تأکید بر ارزشیابی از  0/68تا  0/77و در بعد

مؤلفههای مدل پیشنهادی گزارش شده است.

Developmental Psychology: Iranian Psychologists – Vol. 15/ Issue 59/ Spring 2019

مرجعیت از  0/62تا  0/70است .همچنین مقدار  KMOبرابر
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جدول 1
میانگین ،انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش
M

SD

1

.1خستگی هیجانی

9/81

22/92

-

 .2بیعالقگی

11/34

3/94

**0/46

-

 .3ناکارآمدی

15/31

4/47

**0/40

**0/69

 .4انگیزش درونی

35/19

-0/49** -0/45** -0/47** 9/17

 .5انگیزش بیرونی

4/49

0/66** -0/28** -0/26** -0/34** 8/77

 .6بیانگیزشی

9/02

4/10

**0/38

**0/58

**0/54

**-0/48

**-0/40

-

 .7سختگیری در ارزشیابی 21/24

4/62

**0/14

**0/22

**-0/19

**0/23

**0/20

**-0/23

 .8جذابیت تکلیف

14/93

5/49

**-0/32** -0/21** 0/14** 0/27** -0/19** 0/25** 0/23

 .9تأکید بر ارزشیابی

5/79

2/21

متغیر

2

3

4

6

5

Structure

7

-

**0/09* 0/17** 0/23** 0/14

-

attractive
task
3. Chrch,4.M.
A.
5. harsh
4. attractive
task evaluation
6. focus
5. harsh evaluation

-

-/50** 0/33** 0/18** -0/04
*P < 0/05

1. 7. authority
Classroom
Questionnaire
2. Elliot, A. G.

8

**P < 0/01

1. focus
Classroom Structure Questionnaire
6.
2. authority
Elliot, A. G.
7.
3. Chrch, M. A.

مدلیابی معادالت ساختاری استفاده شد (جدول .)2

در مرحله بعد ،برای ارزیابی مدل پیشنهادی پژوهش از روش
جدول 2
شاخصهای برازندگی مدل معادله ساختاری پژوهش
شاخص

χ2

df

χ2/df

NFI

CFI

IFI

AGFI

GFI

مقادیر

62/24

24

2/59

0/98

0/98

0/98

0/96

0/98

همــانطـورکه در جــدول  2مشـاهـده مـیشـود
شـاخـصهـای بـرازندگی الـگو نشـاندهـنده بــرازندگی

جذابیت تکلیف

PCLOSE RMSEA

0/04

0/60

مـطلـوب الـگوی پـیـشنهادی پــژوهش اسـت .مـدل نـهایـی
در شـکـل  2آمـده اسـت.

R2=0/07
0/25

انگیزش درونی
-0/44

0/15

سختگیری در
ارزشیابی

فرسودگی تحصیلی

0/14
R2=0/02

R2=0/57

0/18

تاکید بر ارزشیابی
0/16

0/85
0/80

خستگی هیجانی

0/28

0/47

انگیزش بیرونی
-0/13

بیعالقگی

0/36

ناکارآمدی

0/52

0/68

R2=0/06
بیانگیزشی

جدول  3ضرایب استاندارد مسیر مستقیم ،غیرمستقیم ،اثر
کل و واریانس تبیین شده متغیرهای موجود در مدل را نشان
می دهد .مطابق با مقادیر استاندارد ضرایب مسیر مستقیم
سخت گیری در ارزشیابی بر فرسودگی تحصیلی  ،0/14مسیر
مستقیم انگیزش درونی بر فرسودگی تحصیلی  ،-0/44مسیر

جدول 3
برآورد اثرات غیرمستقیم مربوط به نتایج بوتاستراپ و معناداری مسیرهای غیرمستقیم
مسیر
غیر مستقیم

مقدار حد پایین حد باال

P

برآورد

فرسودگی تحصیلی بر جذابیت تکلیف 0/001 -0/10 -0/22 -0/16
تأکید بر ارزشیابی 0/08

0/04

0/12

0/001

مستقیم انگیزش بیرونی بر فرسودگی تحصیلی  0/18و مسیر
مستقیم بی انگیزشی بر فرسودگی تحصیلی  0/52است.

جدول  3نشان میدهد که جذابیت تکلیف (P<0/001

باالترین ضریب مسیر در فرسودگی تحصیلی مربوط به

 )β= -0/16,بهصورت منفی و غیرمستقیم و تأکید بر ارزشیابی

خستگی هیجانی است.

( )β=0/08, P<0/001بهصورت مثبت و غیرمستقیم با

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

شکل  .2مدل مورد آزمون شده پژوهش
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واسطهگری انگیزش تحصیلی فرسودگی تحصیلی را پیشبینی

و دیگران ( )2013و گیورفای و دیگران ( )2016همسو است .در

میکنند .در جدول  4کلیه اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و کل

تبیین این نتایج میتوان گفت دانشآموزانیکه از انگیزش درونی

نشان داده شده است.

بیشتری برخوردارند ،در خانه و مدرسه رفتارهای مثبتتری دارند،
از نظر تحصیلی موفقتر هستند و کمتر دچار فرسودگی میشوند.

جدول 4

در تبیین و کاربست بیشتر نتایج این پژوهش و موضوع

اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و کل متغیرهای مدل معادله ساختاری
متغیر

مسیر

اثر مستقیم

-

جذابیت تکلیف
تأکید برارزشیابی
فرسودگی
تحصیلی بر

انگیزش

سختگیری در

-

اثر

اثر کل

غیرمستقیم

**-0/08** -0/16
**

0/08

**

0/08
0/14

ارزشیابی

0/57
_

**0/52

انگیزش درونی **-0/44

-

**-0/44

انگیزش بیرونی **0/18

-

**0/18

برای بهزیستی دانشآموزان مفید باشد .همچنین معلمان و

**0/27

_

**0/27

جذابیت تکلیف

والدین برای رشد و ماندگاری انگیزش درونی دانشآموزان
0/07

میتوانند به شیوههای زیر عمل کنند ،برای مثال احساسهای
آنها را بپذیرند ،به آنها اجازه انتخاب بدهند ،برای انجام دادن

جذابیت تکلیف

**0/14

_

تکالیفشان دالیل منطقی به آنها ارائه دهند و روشهایی را

**0/14
0/02

بیانگیزشی تأکید برارزشیابی **0/16

-

**0/16

بر
Developmental Psychology: Iranian Psychologists – Vol. 15/ Issue 59/ Spring 2019

انگیزش تحصیلی دانشآموزان قابل پیشگیری و کنترل است.
برای مثال ،فکر کردن درباره دالیل درونی مطالعه ممکن است

بی انگیزشی

**0/52

دیگران ( )2015نیز اشاره کرد .آنها معتقدند که مشاورین
توجه کنند ،زیرا فرسودگی تحصیلی با نظارت مستمر بر انواع

**

0/14

همچنین فرایند تدریس و یادگیری میتوان به دیدگاه چانگ و
مدارس در مالقات با دانشآموزان باید به انواع انگیزش آنها

**

بیرونی بر
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واریانس
تبیینشده

درونی بر
انگیزش

ارتباط انگیزش با فرسودگی تحصیلی در مدرسه و کالس درس،

جذابیت تکلیف **-0/13

-

بهکار گیرند که دانشآموزان ،کار مدرسه را مرتبط با اهداف
شخصی خودشان بدانند .همچنین والدین در هنگام استفاده از

0/06

**-0/13

*P < 0/01 **P < 0/001

پاداشهای بیرونی باید بیشتر مراقب باشند تا پاداشهای بیرونی
مانع رشد انگیزش درونی فرزندان نشود .با تأمل بر یافتههای
این پژوهش و نتایج حاصل از پژوهش چانگ و دیگران ()2015
میتوان استنباط کرد که انگیزش درونی با فرسودگی تحصیلی
رابطه منفی معناداری و انگیزش بیرونی با فرسودگی تحصیلی

بحث

رابطه مثبت معناداری دارد.

هدف این پژوهش ،بررسی فرسودگی تحصیلی و عوامل

در واقع ،هرچه انگیزش درونی کاهش پیدا کند امکان

پیشبینیکننده آن در دانشآموزان بود .برای رسیدن به این

گسترش فرسودگی تحصیلی افزایش مییابد .از سوی دیگر

هدف ،نقش انگیزش تحصیلی و ساختار کالس در فرسودگی

هرچه انگیزش بیرونی افزایش یابد ،امکان فرسودگی تحصیلی

تحصیلی بررسی شد .یافتههای پژوهش رابطه بین انگیزش

بیشتر میشود .از اینرو ،به نظر میرسد که در موضوع انگیزش

تحصیلی با فرسودگی تحصیلی را تأیید کرد و نشان داد که

و عوامل درونی و بیرونی مرتبط با آن میبایست در پی حد

انگیزش درونی ،پیشبینیکننده منفی فرسودگی تحصیلی و

بهینهای از انگیزش درونی و بیرونی بود تا بیانگیزشی نمایان

انگیزش بیرونی و بیانگیزشی پیشبینیکننده مثبت فرسودگی

نشود .به اعتقاد چوآن و ریو ( )2015بیانگیزشی حالتی است که

تحصیلی است .نتایج این پژوهش با بررسیهای دیگر از جمله

در آن هیچ دلیلی برای تالش به یادگیری وجود ندارد؛ بنابراین

چانگ و دیگران ( ،)2016 ،2015راتل و دیگران ( ،)2007ژانگ

منطقی به نظر میرسد که دانشآموزانی که فرسودگی تحصیلی

فوزیه فکری نوجهده ،محبوبه فوالدچنگ

را تجربه میکنند ،به حالت بیانگیزشی دچار شوند .زیرا آنها

پیشبینیکننده مثبت معنادار بیانگیزشی است .بلکبرن

درک میکنند که بهدست آوردن آنچه انتظارش را دارند برایشان

( )1998معتقد است ارزشیابی مبین حدّی است که دانشآموز بر

دشوار است.

اساس آن عملکردهای شناختی کالس را خوب و مناسب میداند

بخش دیگری از یافتههای پژوهش که در الگوی پژوهش
مورد تأیید قرار گرفت مربوط به رابطه ساختار کالس با انگیزش

و اینکه چقدر در کالس بر یادگیری و مقایسههای اجتماعی و
رقابت تأکید میشود.

تحصیلی است .یافته پژوهش در این بخش ،همسو با

همانطور که یافتههای این پژوهش نشان میدهد ،در نظام

پژوهشهای ایمز (1992ب) ،بانگ ( ،)2001توکاو و دیگران

آموزشی ایران ،دانشآموزان از درون برانگیختهشده،

( ،)2013روزر و دیگران ( )2000و دسی و رایان ( )2000است.

برانگیختگی پایدار ندارند و انگیزش درونی آنها برای یادگیری

رایان و دسی ( )2003نیز معتقدند که انگیزش میتواند به

در طول سالهای مدرسه ،کاهش و بیانگیزشی ،افزایش

موقعیت یا بافت در کالس یا مدرسه وابسته باشد .از یافتههای

مییابد .این کاهش در آموزش و پرورش با ترکیبی از چندین

رایان ودسی و نتایج این پژوهش میتوان دریافت که انگیزش

عامل تبیین میشود از جمله تأکید معلمان بر اهمیت نمرههای

دانشآموزان نسبت به بافت اجتماعی و محیطی ،حساس است

باال برای پیشرفت ،تأکید بر ارزشیابی (ارزشیابی در طول ترم و

و تحت تأثیر آن با تغییراتی همراه میشود .بر اساس این یافته،

در پایان ترم) ،سختگیری در ارزشیابی ،فارغالتحصیلی ،پذیرش

فضا و جو کالس درس بهعنوان اجتماع علمی بر افزایش

در دانشگاه و ناهمخوانی بین اهداف شخصی دانشآموزان و

انگیزش برای یادگیری دانشآموزان تأثیر میگذارد.

اهداف تحصیلی که توسط محیط مدرسه و والدین تنظیم

بر اساس یافتههای پژوهش میتوان دریافت که جذابیت

میشود.

تکلیف پیشبینیکننده هرسه نوع انگیزش تحصیلی است.

فرضیه دیگر این پژوهش مربوط به اثر مستقیم ساختار

جذابیت تکلیف ،بهصورت مثبت انگیزش درونی و انگیزش

کالس بر فرسودگی تحصیلی بود که نتایج این فرضیه را تأیید

بیرونی و به صورت منفی بیانگیزشی را پیشبینی میکند،

کرد .این نتیجه همسو با برخی پژوهشها از جمله پژوهش

درحالیکه تأکید بر ارزشیابی بهصورت مثبت معنادار بیانگیزش

حسننیا و فوالدچنگ ( )1394است.

میتوان به این نکته اشاره کرد که اگر در کالس درس ،امر و

ارزشیابی پیشبینیکننده مثبت و مستقیم فرسودگی تحصیلی

جریان یادگیری برای یادگیری باشد و جو رقابت و مقایسه

است .این یافته پژوهش با نتایج پژوهش ال ( )2007و هیس

دانشآموزان با یکدیگر به حداقل برسد ،همچنین تکالیف جذاب

( )2015همسو است .بازنگری در نظام آموزش و پرورش ایران

و شوقبرانگیز باشند ،در آن صورت انتظار میرود که

در راستای کاهش رقابت در کسب نمره باالتر ،نقش بهسزایی

دانشآموزان در فعالیتهایی درگیر شوند که از آنها لذت میبرند.

در مواجهه با تنیدگیهای تحصیلی و بهبود عملکرد تحصیلی

از اینرو ،وقتی تکالیف غیرجذاب و تکراری باشند ،رغبت ،شوق

خواهد داشت .دانشآموزانی که در محیطهای آموزشی آنها

و انگیزش دانشآموزان برای انجام آن تکالیف کاهش مییابد و

سختگیری صورت میگیرد ،به موقعیتهای آموزشی عالقهای

در جریان یادگیری اختالل ایجاد میشود .پژوهشگران بسیاری

نشان نمیدهند و احتماالً مشکالت ارتباطی ،رفتاری و روانتنی1

مانند بدریگرگری و حسینیاصل ( )1389و محمودی و دیگران

فراوانی را با آموزشدهندگان خود تجربه میکنند.

( )1392نیز به بررسی تأثیر تکالیف انگیزشی (تکالیف جذاب و
برانگیزاننده) در انگیزش دانشآموزان پرداختهاند.
همچنین بر اساس یافتههای پژوهش ،تأکید بر ارزشیابی

همچنین یافتهها نشان میدهد که ابعاد دیگر ساختار کالس
مانند جذابیت تکلیف بهصورت منفی و غیرمستقیم و تأکید بر

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

را پیشبینی میکند .برای فهم بیشتر این یافتهها و تبیین آن

از بین مؤلفههای ساختار کالس ،مؤلفه سختگیری در

ارزشیابی بهصورت مثبت و غیرمستقیم با واسطهگری انگیزش
1. psychosomatic
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مدل علّی تأثیر ساختار کالس بر فرسودگی تحصیلی :نقش واسطهای انگیزش

تحصیلی قادر به پیشبینی فرسودگی تحصیلی هستند .بنابراین

که این بررسی روی سایر گروهها مانند دانشجویان انجام بگیرد

تمام مؤلفههای ساختار کالس (بهاستثنای مرجعیت) بهصورت

و در صورت امکان از ابزارهای متنوعتری برای اندازهگیری

مستقیم و غیرمستقیم قادر به پیشبینی فرسودگی تحصیلی

فرسودگی تحصیلی استفاده شود.

هستند.
با مروری بر یافتههای این پژوهش میتوان بیان کرد که
انگیزش تحصیلی نقش واسطهای قابل مالحظهای در رابطه

بدریگرگری ،ر .و حسینیاصل ،ف .)1389( .پیشبینی جهتگیری انگیزش

ساختار کالس و فرسودگی تحصیلی ایفا میکند .بر این اساس،

هدف چیرگی :نقش عوامل مربوط به ادراک از ساختار کالس درس.

فرضیه پژوهش مبنی بر نقش واسطهای انگیزش تحصیلی در
رابطه بین ساختار کالس و فرسودگی تحصیلی تأیید میشود.
بهمنظور کمک به فرایند یادگیری و تسهیل در کاربست

جوکار ،ب .)1381( .بررسی ساختار ارتباطی ،باورهای فرد پیرامون توانایی،
ساختار کالس ،هدفگرایی و پیامدهای تحصیلی .پایان نامه دکتری
روانشناسی تربیتی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شیراز.

یافتههای این پژوهش میتوان از نتایج پژوهش آن استنباط کرد:
نخست اینکه ،انگیزش همچنان سهم بهسزایی در فرایند

فرسودگی تحصیلی از طریق واسطهگری ذهنآگاهی :مدلیابی

یادگیری دارد و بخش جداییناپذیر تبیین موانع یادگیری از جمله

ساختاری .فصلنامه روانشناسی تحولی :روانشناسان ایرانی،

فرسودگی تحصیلی بهشمار میآید .آنچه بر اهمیت توجه به

.61- 73 ،)45(11

رویآوردها و شیوههای نوین مقابله با کاهش انگیزش و

حجازی ،ا ،.نقش ،ز .و سنگری ،ع .ا .)1388( .ادراک از ساختار کالس و

فرسایش در فرایند یادگیری افزوده است ،کهنگی و یکنواختی

پیشرفت تحصیلی ،نقش واسطهای متغیر های انگیزشی و شناختی،

به یادگیری را دچار فرسایش و انجام تکالیف درسی را دشوار
میکند .به همین دلیل میبایست متغیرهای دیگر مانند ساختار
کالس ،بافت اجتماعی و مکانیزمهای معطوف به یادگیری خود
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فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز.1- 33 ،)17( 5 ،

حسننیا ،س .و فوالدچنگ ،م .)1394( .رابطه بین ادراک محیط یادگیری و

برنامه و مکانیزمهای آموزشی و درسی است که بهتدریج میل
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شیخاالسالمی ،ع ،.کریمیانپور ،غ .و ویسی ،ر .)1394( .پیشبینی فرسودگی
تحصیلی بر اساس کیفیت زندگی دانشگاهی و امید به اشتغال در
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انگیخته را شناخت و آنها را تقویت کرد تا انگیزش بهویژه در

لطفیعظیمی ،ا .و ابراهیمیقوام ،ص .)1394( .سبکهای انگیزش و

سطح درونی ،تقویت و گسترش یابد .به نظر میرسد برنامههای

پیشرفت تحصیلی :نقش واسطهای خودپنداشت تحصیلی .فصلنامه

سنتی تعلیم و تربیت که اساس آن رفتارهای واکنشی و غیرفعال

روانشناسی تحولی :روان شناسان ایرانی.229- 333 ،)43(11 ،

یادگیرندگان است باید کنار گذاشته شود و بر رفتارهای

محمودی ،ح ،.عیسیزادگان ،ع ،.امانیساریبگلو ،ج .و کتابی ،ا .)1392(.

خوداصالحی 1و خودنظمجویی تأکید بیشتری شود .دوم اینکه،

بررسی رابطه بین اهداف پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشآموزان

بهتر است برنامه تدریس و یادگیری را بهسوی دستیابی به
پیامدهای مثبت رفتار تحصیلی دانشآموزان سوق داد تا
فرسودگی و خستگی از تحصیل و یادگیری ،کاهش و دالیل

مدارس تیزهوشان و مدارس عادی :نقش میانجیگرایانه سبک های
تفکر .پژوهشهای علوم شناختی رفتاری.49- 68 ،)1(3 ،
محمدیدرویشبقال ،ن ،.حاتمی ،ح.ر ،.اسدزاده ،ح .و احدی ،ح.)1392( .
بررسی تأثیر راهبردهای خودتنظیمی (شناختی و فراشناختی) بر

الزم برای افزایش انگیزش و باال رفتن پسخوراند و تصور

باورهای انگیزشی (انگیزش تحصیلی ،خودکارآمدی ،اضطراب

خودکارآمدی در دانشآموزان گسترش یابد.

آزمون) دانشآموزان دبیرستان .فصلنامه روانشناسی تربیتی،)27(9 ،

از جمله محدودیتهای این پژوهش انتخاب دانشآموزان

.49- 66

دختر و پسر دوره متوسطه دوم بود ،بنابراین در تعمیم نتایج به

میرز ،ل .اس ،.گامست ،گ .و گارینو ،ا .جی .)1391( .پژوهش چندمتغیری

سایر مقاطع باید جانب احتیاط را رعایت کرد .همچنین بهتر است

کاربردی .ترجمه ح .پاشا شریفی ،و .فرزاد ،س .رضاخانی ،ح .ر.
1. self-defense
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