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Abstract: The purpose of this study was to investigate the relationship between

academic vivacity based on academic meaning and emotional exhaustion with
the mediating role of students' emotional self-efficacy. The research method
was applied research based on the communication model and according to
structural equations, it was a kind of descriptive-correlational research. The
statistical population of the study consisted of all students of Payam-e-Noor
University of Marivan during 1396 to 1397 that 350 students were selected
based on Morgan table and by stratified random sampling. Moreover, a
standardized questionnaire of academic vitality was used for data collection
such as Hossein Chari and Dehghanizadeh (2012), the educational meaning of Pekran
(2005), emotional purity of Shaofli and Wondering (1994) and emotional self-efficacy
of Khodayari Fard et al. (2011). Then the hypotheses were tested using the

structural equations of the path using lisrel and spss software. Data analysis
showed that, there was a significant relationship between academic meaning
and emotional exhaustion and academic vitality with the mediating role of
emotional self-efficacy. (P = 0/001). According to the results, it can be said
that academic vitality, meaning of life and emotional exhaustion were the
factors affecting students' emotional self-efficacy. It should be noted that the
present study has some limitations including only a limited number of variables
and self-reporting tools. Finally, it was suggested that other mediating variables
and various tools will be studied in future.
Key words: Educational Vitality, Educational Meaning, Emotional Exhausion,
Emotional Self-efficacy.
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خالدی و همکاران

اسو نوعی نیییو روانی یا پدیدة روانی -رفتاری اسجو و

مقدمه
دانشججیویان از ارنججان انججلی نیججنوی انرججانی نشججور

زمانی به وجود میآید نه نیییو عملکند فند تنزل نجنده

محروب میشوند و نقش برزایی در تحجول و پیشجنفو و

باشد و در فوالنی مدت ،به منحلة ایرجو بنسجد (یوسجیی

تعالی هن نشجوری دارنجدا از ایجو رو توججه بجه سج مو و

نبحانی )1397ا همننیو خرتشی هییانی با پیامجدهای

سججنزند ی تحصججیلی آنزججا از اهمیججو ویججژهای بنخججوردار

فندی و شغلی مخنبی نظین نناره ینی از نار ،بازنشرتشی

اسو(سارا پاول لیزا )2013ا سنزند ی تحصیلی به معنجای

پججیش از موعججد ،نیییججو تججدری

ضججعی و بززیرججتی

توانایی موفقیو آمیز دانشجیویان در مواجزجه بجا موانج و

روانشججناختی پججاییو (دیکججه پججارنن هججولزبن ن و همکججاران

چالشهای تحصیلی و فائق آمدن بجن آنزاسجو (نجامنفورد

 )2015ارتباط دارد و شدت ایو پیامدها در حنفه معلمجی

باترون تورمی )2015ا سنزند ی تحصیلی به عنوان پاسخ

و تدری

بیشتن از ساین حنفهها زارش شده اسو (الرنیجا

مثبو ،سازنده و انطباقی به انواع چالشها و موانج عننجه

مانیوال جان و همکاران )2017ا در ارتباط با تدری

جاری و مداوم تحصیل نیجز تعنیج شجده اسجو (پوتجویو

نیجز

زارش شده اسجو نجه سجطو بجاالتن ادراک از خرجتشی

سیموس نانورس و همکاران )2012ا

هییانی از سوی معلم متنجارن بجا سجطا پجاییو هییانجات

از عوامل روانشناختی مؤثن بن تحصجیل مجیتجوان بجه تجاب

مثبججو و میججزان بججاالی هییانججات منیججی اس جو (چانجج

آوری تحصجججیلی ،انشیجججزش ،خجججود ندانی تحصجججیلی و

2013؛ لوریجا فاولجس سجتینزاردت )2013ا در ارتبجاط بجا

خودنارآمدی تحصیلی اشاره نندا عوامل خجانواد ی مجؤثن

هییات متمایز نیجز اخیجنا ( جوتز بیکجن بیج

و همکجاران

بن تحصیل نیز میتوان از حمایوهای شناختی و عجافیی

 )2015نشان دادند نه خرتشی هییانی ،هییانجات لجذت،

خججانواده و دوسججتان و الشوهججای ارتبججافی بججا خججانواده و

غنور ،خشم و اضطناب را پیش بینی مینندا با وجود ایجو

همراالن نام بندا در خصوص عوامل مجنتب بجا مدرسجه و

شواهد ،هنوز رابطجه بجیو ایجو سجازه و هییانجات تجدری

مشارنو میتوان ساختار ن س درس ،نیییو ذرانجدن

چندان روشجو نیرجو (دهجات ریشجی )2015ا بجه لحجا

وقو در ن س ،نشجنش مثبجو بجه نج س و مشجارنو در

نظنی و میزومی ،خرتشی هییانی ،هرجته مننجزی سجازه

بزبود جو ن س را مورد اشجاره قجنار داد(فجنلی شجینمو

فنسججود ی محرججوب مججیشججود (ماس چشججاوفلی لیتججن و

)2010ا معنای منتب با تحصجیل مجیتوانجد تحجو تجرثین

همکاران )2001ا اشاره به تزی شدن مناب هییانی فند و

عوامل فنهنشی و اجتماعی قجنار یجندا همننجیو معنجای

در نتییه احرجاس وارفتشجی میجنط هییجانی دارد (اورس

تحصیل و اولویوهجای تحصجیلی در میجان دانشجیویان بجا

تامیس بننوت )2003ا

ذشو زمان تغییجن مجیننجدا بجه فجوری نجه نرجلهجای

از آنیا نه خودنارآمدی هییانی و هوش هییانی توانشجی

قدیمیتن تحصیل را فعالیتی ارزشمند در نظجن مجی یننجد،

جنبههایی از عملکند هییانی ساز ار هرتند ،انتظار مجی-

میانرججاالن آن را فننججو و وسججیلهای بججنای دسججتیابی بججه

رود ایو ساختارها تا اندازهای با آن منتب باشندا به دلیجل

اهداف تونی میننند و جوانتنهجا تحصجیل را امتیجازی

اینکه عملکند هییانی ساز ار به تنظیمات خلقجی بزتجن و

بنای استخدام شدن و بزجنهمنجدی از فننجوهجای شجغلی

خلق مثبوتن منین میشود (اسجکات مجالوف سجیمونکه و

میدانند (هندرسون میتنل )2011ا

همکاران  )2002انتظار میرود خودنارآمجدی هییجانی بجا

اشاره به هییانات منیی و واننشهای عافیی دارد نه بجه

خُلججق ،مججنتب باشججدا پیشججنفوهججای اخیججن در زمینججه

وسریله عوامل اسجتنسزا اییجاد مجیشجوند مثجل خشجم،

روانشناسی س مو ،بزداشجو روان و فجر رفتجاری نقجش

نانامی ،اضطناب و افرند ی (انوم فه او نمجانیو فاسجتو

خودنارآمدی هییانی را در سج مو و بیمجاری انرجانهجا

)2013ا در تعنی دیشنی از خرتشی هییانی چنیو آمده

مورد توجه قنار داده اسوا بنابن نظن بندورا خودنارآمجدی،
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توان سازندهای اسو نه بدان وسیله ،مزارتهای شناختی،

مواد و روش ها

اجتماعی ،عجافیی و رفتجاری انرجان بجنای تحقجق اهجداف

پژوهش حاضن از لحا هجدف پژوهشجی نجاربندی و از

مختل به ونهای اثن بخش سجازماندهی مجیشجودا اخیجنا

نظججن اجججنا بججن اسججاس مججدل ارتبججافی و فبججق معججادالت

مداخلججههججایی بججنای ارتقججای خودنارآمججدی هییججانی بججه

ساختاری از جمله تحقیقات تونجییی-همبرجتشی اسجوا

خصوص بجنای نودنجان ،نوججوان ،مجدینان و افجنادی نجه

جامعججه آمججاری مججورد مطالعججه در ایججو پججژوهش نلیججه

مشک ت عافیی دارند ،فناحی شجده اسجو (متیوسجزیدنن

دانشیویان دانشجشاه پیجام نجور شجزن منیجوان مشجغول بجه

روبنت

)2002ا

تحصیل در سال تحصیلی  1396-97به تعداد  2073نیجن

دانشیویان در دوران تحصیل با موقعیوهای چالش انشیجز

بودنه  325نیجن از آنزجا بجا اسجتیاده از ججدول ننجرجی-

تحصیلی روبه رو میشوند و ا ن به درسجتی عمجل نکننجد،

مور ان تعییو به عنوان نمونجه انتخجاب شجدندا البتجه بجه

س مو روانی آنزا به خطن میافتد نه ایو مرئله منین به

منظور اعتباربخشی به تحقیق  350نین بجا روش تصجادفی

افو تحصجیل ،نشجنش منیجی بجه تحصجیل و حتجی تجنک

فبقه ای نربتی انتخاب شجده و در پجژوهش شجننو داده

تحصیل آنزا میشودا در مقابل انیام رفتار مناسر در ایجو

شدندا جزو تزیه و تدویو مبانی نظنی و تئوریس تحقیق

موقعیوها باعث احراس رضایو ،شادنامی ،امید و نشجنش

و همننججیو مججنور پیشججینه تحقیججق از نتابهججا و مقججاالت

مثبو به تحصیل میشودا ایو نکته نشان میدهد بنخجورد

معتبن منتب استیاده شدا اف عات مجورد نیجاز در بخجش

مناسر با چالش های تحصیلی نیجاز بجه یجاد ینی چشونجه

پیمایشججی از پنسشججنامه هججای اسججتاندارد جزججو سججنیش

سججنزنده زیرججتو اسججو تججا در پنتججو آن بتججوان از اییججاد

متغینها استخناج شدا پنسشنامه معنای تحصجیلی توسج

رفتارهای آسیر زننده به تحصیل پیششینی نند؛ بنابنایو

هندرسون نین

با توجه به اهمیو موضوع و نیانده نشدن برتة آمجوزش

تحصیل در بیو دانشیویان دانششاه فناحجی شجده اسجوا

سنزند ی تحصیلی در میان بننامه تحصجیلی دانشجیویان،

ضنایر پایایی محاسبه شده بنای هن یس از ایو  10عامجل

پژوهش حاضن به دنبجال بنرسجی تعیجیو الشجوی ارتبجافی

نه توس هندرسون ونین

و اسمیو محاسجبه شجده بجه

معنای تحصیلی و خرتشی هییانی بن سنزند ی تحصجیلی

تنتیر بنای مؤلیه حنفه ( ،)0/87استق ل ( ،)0/83آینجده

با نقش واسطهای خودنارآمدی هییانی اسوا درمیمجوع،

( ،)0/89یججاد ینی ( ،)0/90رشججد خویشججتو ( ،)0/90ججام

با توجه به نقش متغینهجای معنجای تحصجیلی و خرجتشی

بعججدی ( ،)0/77ارتبافججات اجتمججاعی ( ،)0/91تغییججن دنیججا

هییججانی بججن سججنزند ی تحصججیلی بججا نقججش واسججطهای

( ،)0/84فشار روانجی ( )0/87و رهجایی ( )0/82بودنجدا در

خودنارآمججدی هییججانی در تججداوم مشججک ت یججاد ینی،

پژوهش بیرپار (  )2014نیز با استیاده از آلیجای ننانبجا

همننیو تحقیقات بریار معدود در زمینه متغینهای مورد

ضججنایر پایججایی بججنای حنفججه (  ،)0/75اسججتق ل (،)0/76

مطالعججه در دانشججیوان دارای مشججکل یججاد ینی ،خاهججای

آینده ( ، )0/77یاد ینی ( ،)0/75رشد خویشتو (،)0/75

پژوهشی در ایو زمینه و استیاده از نتایج ایو پجژوهش در

جام بعجدی ( ،)0/77ارتبافجات اجتمجاعی ( ،)0/75دنیججای

زمینججه آسججیر شناسججی افججناد دارای اخججت ل یججاد ینی از

پینامون ( ،)0/76فشار روانجی( ،)0/77رهجایی( )0/76بجوده

ضنورتهای مزم ایو مطالعه اسو؛ بنابنایو هدف پژوهش

اسوا پنسشنامه سنزند ی تحصیلی توس حریو چجاری

حاضن بنرسی تعییو الشجوی ارتبجافی معنجای تحصجیلی و

و دهقججانیزاده ( )1391بججا  9ویججه از مقیججاس سججنزند ی

خرتشی هییانی بن سنزند ی تحصیلی با نقش واسجطهای

تحصیلی مارتیو و مارش ( )2009نه چزار ویجه داشجو،

خودنارآمدی هییانی اسوا

الشو بنداری شده اسو نمجنه جذاری پنسشجنامه بناسجاس

و اسمیو ( )2006بجنای تعیجیو معجانی

فی لیکجنت  5درججه ای و از خیلجی مجوافقم تجا خیلجی
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مخالیم مجیباشجدا دهقجانیزاده و چجاری (  )1391نیجز در

هییانی سالووی و ماین ( )1997تزیه شده اسوا سجؤاالت

پژوهشی پایجایی ایجو پنسشجنامه را بجا اسجتیاده از آلیجای

آن بن اساس مقیاس  5درجه ایه لیکنت از نمجنه ( 1نجام

ننونبججا بججه مقججدار  %83ججزارش نججندهانججدا پنسشججنامه

مخالیم ) تجا نمجنه ( 5نجام موافقم) تنظجیم شجده اسجوا

خرتشی هییانی مازالک و جکرون ایو پنسشنامه از 22

همرانی درونی سؤالهای آزمون بن اسجاس ضجنیر الیجای

ماده جدا انه تشکیل شده نه  9ماده خرتشی هییانی5 ،

ننونبا  %96زارش شده اسوا ننک و دیشجنان ()2010

ماده مرخ شخصیو و  8ماده عملکند فندی را میسجنیدا

بنای تعییو روایی ایو ابزار از روش تحلیل عامجل اسجتیاده

در پژوهش حاضن به سؤاالت منبوط به خرتشی هییجانی

ننده و یس عامجل نلجی را بجه دسجو آوردنججدا در ایجنان،

انتیا میشجودا در مقیجاس خرجتشی هییجانی ،بجاال بجودن

خدایاری فجند ،منظجنی تجونلی و فناهجانی ( )1390بجنای

نمنات نمایانشن خرجتشی هییجانی اسجوا در ایجو تحقیجق

تعییو روایی از تحلیل عامل انتشافی استیاده نندنجد نجه

جزو بنرسی خرتشی هییانی فی فناوانی مدنظن دارای

نتججایج آن حججانی از سججاختار چزججار عججاملی ایججو مقیججاس

 9ماده بجود (قزنمجانی اراسجته معماریجان )2011ا ضجنیر

"استیاده و مدینیو هییان خود"" ،شناسایی و آ جاهی از

پایججایی مقیججاس فنسججود ی شججغلی را بججا اسججتیاده از روش

هییانججات خججود"" ،تعامججل بججا هییججان دیشججنان" و "درک

آلیای ننونبا بنای هن یس از خنده مقیجاسهجای تحلیجل

هییان از چزنه و زبان تو" بودا در پژوهش دیشنی بجنای

عافیی  ،0/90مرخ شخصجیو  0/79و احرجاس موفقیجو

تعییو اعتبار از روش محاسبه آلیای ننونبا استیاده شجد

)2015ا در

نه ضنیر  0/94جزارش شجده اسجو (یوسجیی نجبحانی

تحقیقی نه بن روی  30نین از معلمان نورت نفته اسجو

)1397ا همننججیو بججنای بنرسججی روایججی از روش تحلیججل

خرتشی عجافیی  α=/84مرجخ شخصجیو  α=/75عجدم

از

فندی  0/71زارش نندهاند ( وتز بیکن بیج

عججاملی اسججتیاده شججده اسججوا در پججژوهش حاضججن پج

موفقیو فندی  α=/74به دسو آمد (ایرجاد ان میکجائیلی

ندآوری دادهها ،آزمون فنضیهها بجا اسجتیاده از معجادالت

مججاروئی )2014ا همننججیو در پژوهشججی در بججیو معلمججان

ساختاری و با استیاده از ننمافزار  Lisrelنرخه  8.5مورد

چندپایه ابتجدایی میجزان پایجایی آزمجون بجنای پنسشجنامه

تیزیه و تحلیل قنار نفوا

فنسود ی شغلی  0/784زارش شده اسو (دهقجانی زاده

یافتهها

چججاری )1391ا پنسشججنامه خودنارآمججدی هییججانی یججس
آزمون  33سؤالی بوده نه بن اساس مدل  4وجزجی هجوش

تونی آماری و مقایرهای میانشیو متغینهای تحقیق
در جدول  1نشان داده شده اسوا

جدول  .1شاخص های توصیفی متغیرهای تحقیق

Table 1. Descriptive indicators of research variables
متغیر

میانگین

انحراف معیار

سرزندگی تحصیلی

27/24

3/83

خستگی هیجانی

26/97

8/27

خودکارآمدی هیجانی

12/170

1/68

معنای تحصیلی

30/040

7/37

نتایج تونجییی شجاخ هجای آمجاری در ججدول  1نشجان

اند ،همانشونه نه م حظجه مجیشجود سجنزند ی تحصجیلی

میدهد شاخ های آمار تونییی میانشیو ،انحناف معیار،

دارای میججانشیو  ،27/24انحججناف معیججار  ،3/835چججولشی

چججولشی و نشججید ی جزججو تونججی متغینهججای تحقیججق

 -0/021و نشججید ی  ،0/389خرججتشی هییججانی دارای

(سنزند ی تحصیلی ،معنای تحصیلی ،خرتشی هییجانی و

میانشیو  ،26/97انحناف معیجار  ،8/274چجولشی  0/442و

خودنار امدی هییانی دانشیویان) در جدول  2ارائه شده-

نشید ی  ، 0/100خودنارآمدی هییجانی دارای میجانشیو
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 ،12/170انحججججناف معیججججار  ،1/682چججججولشی  0/003و

تحصیلی و خودنارآمدی هییانی دانشیویان دانششاه پیام

نشججید ی  -0/710و معنججای تحصججیلی دارای میججانشیو

نور منیوان همبرتشی مثبو و معنیداری مشاهده میشود

 ،30/041انحججججناف معیججججار  ،7/376چججججولشی  0/009و

ولججی بججیو دیشججن سججازههججای سججنزند ی تحصججیلی و

نشید ی  -1/225مجیباشجدا مجدل ارتبجاط بجیو معنجای

خودنارآمدی هییجانی بجا خرجتشی هییجانی دانشجیویان

تحصیلی و خرتشی هییانی با سنزند ی تحصیلی با نقش

دانشجشاه پیجام نجور منیججوان در الشجوی سجاختاری تحقیججق

واسطه خودنارآمدی هییانی بنازش داردا بنرسجی روابج

همبرتشی معکوس و معنیداری معنیداری وججود دارد و

ساختاری بیو سازهها یا متغینهای مکنون حاضجن در یجس

بججیو سججازههججای معنججای تحصججیلی و خرججتشی هییججانی

انیجام

همبرتشی وجود نداردا به فوری نه میتوان مشاهده نند

سجازههجای حاضجن در مجدل

بیشتنیو همبرتشی بیو سازههای سجنزند ی تحصجیلی و

ساختاری تحقیق در جدول  2آمده اسو ،همان فجور نجه

خودنارآمدی هییانی و نمتنیو همبرتشی بیو سنزند ی

مشاهده میشود بیو سازههای سنزند ی تحصیلی ،معنای

تحصیلی و معنای تحصیلی وجود دارداا

مدل ساختاری بن اساس محاسبه ماتنی
می یندا مجاتنی

نواریجان

نواریان

جدول  .2ماتریس کوواریانس سازههای حاضر در مدل ساختاری و نظری تحقیق

Table 2. The covariance matrix of the present structures in the structural and theoretical model of the
research
معنای تحصیلی

خستگی هیجانی

متغیرها

سرزندگی تحصیلی

سرزندگی تحصیلی

1

معنای تحصیلی

**0/404

1

خستگی هیجانی

**-0/450

0/001

1

خودکارآمدی هیجانی

**0/511

**0/412

**-0/444

خودکارآمدی هیجانی

1

**معنیداری در سطح خطای  1درصد* ،معنیداری در سطح خطای  5درصد

در شکل  1مدل ساختاری بنازش شده در حالجو تخمجیو

مقدار بحنانی  1/96بزر تجن مجیباشجد (،)t-value>1/96

استاندارد نشان داده شده اسو ،همجانفجور نجه مشجاهده

یعنی اینکه در سجازههجای سجن زنجد ی تحصجیلی ،معنجای

مججیشججود اثججن معنججای تحصججیل و خرججتشی هییججانی بججن

تحصججیلی ،خرججتشی هییججانی و خودنارآمججدی هییججانی

سجججنزند ی تحصجججیلی بجججه تنتیجججر  0/35و  ،0/38اثجججن

دانشیویان ،مقادین بارهای عجاملی هجن یجس از مؤلیجههجا و

خودنارآمدی هییانی بن سجنزند ی تحصجیلی بجه تنتیجر

ویهها در سطا خطای  5درنجد معنجیدار اسجو و هجی

 0/26و اثججن معنججای تحصججیلی و خرججتشی هییججانی بججن

ندام از مؤلیهها و ویهها از مدل ساختاری حذف نخواهند

خودنارآمدی هییانی به تنتیر  0/45و  0/50میباشدا

شد و تمامی مرینهای موجود در مدل ساختاری تحقیجق

مدل ساختاری بنازش شده در حالجو آزمجون معنجیداری

در سطا خطای  5درند معنیدار میباشندا ایو امن بدیو

مرینها و بارهای عاملی نشان داده شده اسجو ،بجن اسجاس

معناسو نه بیو سازههای سجن زنجد ی تحصجیلی ،معنجای

ایو مجدل در سجازههجای سجن زنجد ی تحصجیلی ،معنجای

تحصججیلی ،خرججتشی هییججانی و خودنارآمججدی هییججانی

تحصججیلی ،خرججتشی هییججانی و خودنارآمججدی هییججانی

دانشججیویان دانشججشاه پیججام نججور منیججوان بججن اسججاس مججدل

دانشیویان دانششاه پیام نور منیوان ،مقجادین آمجارههجای t

ساختاری فناحی شده ،رواب ساختاری معنیداری وججود

منبوط به بارهای عاملی هن یس از مؤلیجههجا و ویجههجا از

داردا
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شکل .1مدل ساختاری و نظری تحقیق در حالت آزمون معنیداری t

Figure 1. Structural and theoretical model of research in the case of significance t

مزمتنیو شاخ های بنازند ی به دسو آمده توس نجنم

تقنیبججی پججذینش مججیباشججند ،بججدیو معنججا نججه دادههججای

افزار لیجزرل ماننجد GFI, IFI ,RFI ,CFI, RMSEA

مشاهده شده در نمونه آماری مورد مطالعه تا حجد زیجادی

 CMIN/dfو  AGFIجزججو سججنیش مناسججر بججودن

منطبق بن مدل ساختاری و نظنی تحقیق مجیباشجند ،بجه

بنازش مدل ساختاری تحقیق و همننجیو دامنجه تقنیبجی

عبارتی مقادین شاخ های نیکویی بنازش به دسجو آمجده

پذینش هن یجس از شجاخ هجا در ججدول  3آمجده اسجو،

حانی از بنازش مناسر مدل سجاختاری و نظجنی تحقیجق

همانفور نه مشاهده میشود شاخ های نیکویی بنازش

اسو و میتوان یو نه در میموع مدل ارائه شده نرجبتا

به دسو آمجده توسج نجنم افجزار لیجزرل جزجو سجنیش

مدل مناسبی بوده و توانایی تبییو روابج سجاختاری بجیو

مناسر بودن مدل ساختاری و نظنی تحقیق در محجدوده

سازههای حاضن (متغینهای مکنون) در مدل را داردا

جدول  .3برآورد شاخصهای برازندگی مدل

Table 3. Estimation of model fit indices
شاخص

دامنه پذیرش

مقدار برآورد شده

مجذور کای بر درجه آزادی ()CMIN/DF

کمتر از 3

2/85

ریشه میانگین مربعات خطای برآورد ()RMSEA

کمتر از 0/08

0/061

شاخص برازش تطبیقی ()CFI

 0/8تا 1

0/92

شاخص برازش افزایشی ()IFI

 0/8تا 1

0/96

شاخص برازش نسبی ()RFI

 0/8تا 1

0/92

شاخص نیکویی برازش ()GFI

 0/8تا 1

0/90

شاخص نیکویی برازش اصالح شده ()AGFI

 0/8تا 1

0/84

خنوجی معادالت ریاضی توس ننم افزار لیزرل بنای بیجان

تغیینات متغین وابرته توس هجن معادلجه بجه نجورت زیجن

ارتباط خطجی همزمجان میجان متغینهجای مکنجون حاضجن

اسو نجه سجنزند ی تحصجیلی بجا حجنوف ( ،)SAمعنجای

خطا و میزان تبیجیو

تحصججیلی بججا حججنوف ( ،)MTخرججتشی هییججانی ( )KHو

(سازهها) در مدل ساختاری ،واریان
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خودنارآمدی هییانی ( )KH.Hنشجان داده شجده اسجوا

به اندازه  0/45انحناف معیار افزایش مییابجد و بجا نجاهش

مدل معادالت ساختاری بیو سنزند ی تحصجیلی ،معنجای

خرجتشی هییججانی بججه انججدازه یججس واحججد انحججناف معیججار،

تحصججیلی ،خرججتشی هییججانی و خودنارآمججدی هییججانی

خودنارآمدی هییانی به اندازه  0/50انحناف معیار افزایش

(معادله  )1بیان مینند نه در میموع  33درند تغیینات

مییابد ،بنابنایو نتییه میشود نه خودنارآمدی هییجانی

سنزند ی تحصجیلی توسج معنجای تحصجیلی،

بجججن اسجججاس معنجججای تحصجججیلی ،خرجججتشی هییجججانی و

خرتشی هییجانی و خودنارآمجدی هییجانی تبیجیو شجده

خودنارآمدی هییانی به فور معنیداری قابل پیش بینجی

اسججو ( ،)R2=0/39/9سججزم معنججای تحصججیلی ،B=0/35

اسوا

سزم خرتشی هییجانی  B=-0/38و سجزم خودنارآمجدی

بحث

یا واریان

هییانی  B=0/26میباشد نه خرتشی هییانی بیشجتنیو

نتایج تحلیل مرجین بجیو سجازههجای حاضجن در مجدل

سزم را در تبییو تغیینات سنزند ی تحصیلی داشته اسو

ساختاری بنازش شده بن اساس شکلهای  1و  2نشان داد

و همننیو با توجه به سزم متغینهجای معنجای تحصجیلی،

نه نه بجا افمینجان  95درنجد ،بجیو معنجای تحصجیلی و

خرججتشی هییججانی و خودنارآمججدی هییججانی در تبیججیو

خرتشی هییانی و خودنارآمدی هییانی رابطه معنجاداری

تغیینات سنزند ی تحصیلی مجیتجوان بیجان نجند نجه بجا

وجججود دارد و همننججیو بججیو خودنارآمججدی هییججانی و

افزایش معنای تحصیلی و خودنارآمدی هییانی به انجدازه

سنزند ی تحصیلی رابطه مثبجو و معنجاداری وججود داردا

یس واحد انحناف معیار ،سنزند ی تحصیلی به تنتیجر بجه

ضنیر استاندارد تجرثین غیجن مرجتقیم معنجای تحصجیلی و

اندازه  0/35و  0/26انحناف معیجار افجزایش مجییابجد و بجا

خرتشی هییانی بن سنزند ی تحصجیلی بجا نقجش واسجطه

ناهش خرتشی هییانی به اندازه یس واحد انحناف معیار،

خودنارآمدی هییانی در میموع  0/37میباشد ،بنجابنایو

سنزند ی تحصیلی به تنتیر به اندازه  0/38انحناف معیار

بیو مدل سنزند ی تحصیلی رابطه معنجاداری وججود دارد

افججزایش مججییابججد ،بنججابنایو مججیتججوان نتییججه نفججو نججه

نه در نتییه فنض تحقیق بجا افمینجان  95درنجد ترییجد

سنزند ی تحصیلی بن اساس معنجای تحصجیلی ،خرجتشی

می نددا

هییانی و خودنارآمدی هییانی به فور معنجیداری قابجل

نتایج به دسو آمجده همرجو بجا تحقیقجات (اورس تامیجس

پیش بینی اسوا

بورنو  )2003می باشند و مؤید نتایج ایو پژوهشندا نتایج

مدل معادالت ساختاری بجیو معنجای تحصجیلی ،خرجتشی

پژوهش ن جوری و همکجاران ( ن جوری ننیرترجنا-رز و

هییانی و خودنارآمدی هییجانی دانشجیویان (معادلجه )2

همکجججاران  )2011نشجججان داد رابطجججه معنجججاداری بجججیو

بیان مجیننجد نجه در میمجوع  36/7درنجد تغییجنات یجا

اسججتناتژیهججای تنظججیم هییججانی و فنسججود ی مدرسججه و

خودنارآمدی هییانی توس معنجای تحصجیلی و

عملکند پاییو تحصیلی در دو بازه زمجانی متیجاوت وججود

خرتشی هییجانی تبیجیو شجده اسجو ( ،)R2=0/367نجه

داردا فنسود ی مدرسه ،به نوبه خود ،به عنجوان مکانیرجم

سزم معنای تحصیلی  B=0/45و سزم خرتشی هییجانی

میانیی ن بیو استناتژیهای تنظجیم هییجانی و بنونجداد

 B=-0/50میباشد نه خرتشی هییانی بیشتنیو سزم را

تحصیلی شناخته شد نه منطبق بجا یافتجههجای پجژوهش

در تبییو تغیینات خودنارآمدی هییجانی داشجته اسجو و

حاضججن اسججوا همننججیو نتججایج رحیمججی انججل و آزادی

همننیو با توجه به سجزم متغینهجای معنجای تحصجیلی و

(رحیمی آزادی  )1396حانی از آن اسو نه بجیو هجوش

خرتشی هییانی در تبییو تغیینات خودنارآمدی هییانی

معنوی با خودنارآمدی ،انعطاف پذینی و رضایو از زند ی

میتوان بیان نند نه با افزایش معنای تحصیلی بجه انجدازه

ارتباط مثبجو وججود داردا در پژوهشجی دیشجن فنحمنجد و

یس واحد انحناف معیار ،خودنارآمدی هییانی بجه تنتیجر

 )2017نشججان دادنججد

واریان

فوالدچن ج

(فنحمنججد فوالدچن ج

فصلنامهی علمی_پژوهشی توسعهی آموزش جندی شاپور ،سال یازدهم ،شماره  ،3پاییز99

278

خالدی و همکاران

افججزایش ابناز ججنی هییججانی مثبججو و نججاهش ابناز ججنی

تحصیلی به عنوان توانایی در نظن نفته مجیشجود نجه در

هییانی منیی سنزند ی تحصیلی را به نورت غینمرتقیم

چالشها ،مشک ت و موان عادی و جاری زند ی تحصیلی

افزایش میدهدا همننیو نتایج نشان داد نه جزو یجنی

به فنا ینان نمس مینند نجه مجیتوانجد متجرثن از عوامجل

همنوایی بجه نجورت غینمرجتقیم و بجا افجزایش ابناز جنی

روانشججناختی معنججای تحصججیلی ،خرججتشی هییججانی و

هییانی منیی سنزند ی تحصجیلی را نجاهش مجیدهجدا

خودنارآمدی هییجانی باشجد (ایرجاد ان مجانوئی مجاروئی

نتایج زهاری و فیو ()2013نشان داد نه تیجارب مدرسجه

)2014ا

تاثین مرتقیم و مثبتی بن خودپنداره دانش آموزان داشجوا

نتایج به دسو آمده بیانشن ارتباط معکوس و معنیدار بجیو

در میان دیشن یافتهها ،تینبیات مدرسه اثجن مثبجو و غیجن

سنزند ی تحصیلی و خرتشی هییانی در دانشیویان بجود

مرتقیمی را در زین ساختارهای خودپنجداره نشجان دادنجد

نه نتایج حانله منطقی به نظن میرسد چنا نه سنزند ی

(زهاری فیو )2013ا همننیو دیزو و ریشی ( )2015به

تحصیلی به عنوان یکی از مؤلیههای بززیرجتی نهنجی در

ایو نتییه رسیدند نجه بجیو خودنارآمجدی و خجوشبینی

بریاری از نظامهای پژوهشی مطجن اسجوا وقتجی فجندی

رابطه مثبجو و معنجاداری بجا یکجدیشن دارنجدا در خصجوص

ناری را به فور خودجوش انیام میدهد نه تنزا احرجاس

همبرتشی معکوس بیو خرتشی هییانی و خودنارآمجدی

خرتشی و ناامیدی به او دسو نمجیدهجد ،بلکجه احرجاس

هییانی می تجوان ارزجار داشجو نجه خرجتشی هییجانی

مججیننججد انججنيی و نیججنوی او افججزایش یافتججه و خرججتشی

محوریتنیو ع مو فنسود ی تحصیلی اسوا فندی نجه

هییانی وی نیز ناهش مییابد و بجنعک ا ایجو یافتجه بجا

دچار خرتشی هییانی شده احراس مینند تحو فشجار

نتایج سولبنگ ،هاپکین  ،اومیوندسو و هجالواری ()2012

قنار دارد نه میتواند منین به تغیین رفتار دانشجیویان بجا

همروسوا خرتشی هییانی یکجی از مشجک ت تحصجیلی

یکدیشن و با افنافیان شود و افنادی نم حونله و بداخ ق

بوده نه باعث اییاد تمای ت منیی و بدبینانجه نرجبو بجه

را به همناه داشجته باشجد و باعجث نجاهش نجار و فعالیجو

تحصیل ،همک سیهجا و دانشجشاه و اسجتاد شجده و باعجث

تحصیلی آنزا شود نجه بجا خودنارآمجدی هییجانی نجه بجه

ناهش فعالیو روزانه دانشیویان م شود و از عامل اییجاد

میموعه آماد یهای رفتاری و تمای ت فند در بازشناسی،

نننده عوارض جرمی روانجی در دانشجیویاننیز بجه شجمار

پندازش و سازماندهی اف عات هییجانی یتجه مجیشجود،

میرودا ایو عوارض در نزایو منین به اییجاد اسجتنس و

همرو نیروا

فشار روانجی در آنزجا شجده و باعجث نجاهش سجن زنجد ی

با توجه به ایو دستاورد ،می توان بجه ایجو واقعیجو اشجاره

تحصیلی میشودا

نند نه سنزند ی تحصیلی میتواند فنا ینان را توانا ننجد

در بخشی دیشن یافتجههجا حجانی از آن اسجو نجه معنجای

تا به فور موفقیو آمیزی با موانج و چالشهای تحصجیلی

تحصیلی به فور مرقیم و با نقش واسطهای خودنارآمدی

همنون نمنات ضعی  ،فشجار امتحجان ،تکجالی سجخو و

هییانی بن سنزند ی تحصیلی ترثین داردا معنای تحصجیل

دشواری نه در فول تحصجیل و مدرسجه ر مجیدهجد بجه

بنای فنا ینان به علو داشتو تیجارب متیجاوت تحصجیلی

مقابله بنخیزند (مارتیو مارش )2009ا در تبییو ایو یافته

خوشایند و ناخوشایند متیاوت اسو و ایو تیارب متیجاوت

میتوان یو وقتی فندی نجاری را بجه فججور خودججوش

در شکل ینی عزت نی

و سنزند ی آنان مؤثنند(سجیشنن

انیام می دهد نه تنزا احراس خرتشی و نا امیجدی بجه او

ماهاجانا )2016ا در خصوص شکل ینی معنای تحصجیلی

دسو نمی دهد ،بلکه احراس مینند انجنيی و نیجنوی او

در دانششاه و ترثین آن بن سنزند ی تحصیلی ،پژوهشجشنان

درونجی سجنزند ی

بن ایو باورند نه اولیو بنداشجو از دانشجشاه مجیتوانجد اثجن

معنججی دار س ج مو نهنججی اسججو و سججنزند ی

قجویتجنی در همججه ابعجاد نهنجی دانشججیو داشجته باشججدا

افزایش یافته اسوا به فور نلجی حج
شججاخ
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دانشیویان با یس بنداشو و معنی مثبو اولیه در حالو بن

تحصیلی نجه خجود میتوانجد ناشجی از موقعیجو تحصجیلی

انشیختشی بزتنی قنار می یننجد نجه مجیتوانجد منیجن بجه

دانشیویان باشد ،لذا با اعمال روشهای تنبیتی مناسجر و

سنزند ی تحصیلی شودا همننیو انران دارای جنبه های

غنی نندن محی آموزشی میتوان خودنارآمدی هییانی

ونا ون عافیی می باشجد نجه عج وه بجن ترثین جذاری بجن

را باال بند زمینه سنزند ی آنان را افزایش دادا در پژوهشی

یکدیشن بن جنبههای مختل زند ی فندی نیز تجرثین مجی-

دهقانی زاده و حرجیو چجاری ( )1391نشجان دادنجد نجه

ذارد نه شناخو و دسجتیابی بجه نیییجو و نمّیجو ایجو

خودنارآمدی نقجش واسطه ای میان جزو یجنی یجو و

رواب و خودنارآمدی همواره باید مورد توجه قجنار یجندا

شنود و سنزند ی تحصیلی داردا بنابنایو؛ میتوان نتییجه

بیشتن تحقیقات انیام شده در زمینه معنجای تحصجیلی در

نفو نه نتایج حانل از فنضیه مذنور با مطالعجات ننجن

جامعه دانشیویی نورت نفته اسو نه مؤید یافتجههجای

شده همخوانی دارد .بنای توجیه ایو یافته ،ننن ایو نکته

()2011ا

مزم اسو نجه سجنزند ی در محجی آموزشجی بجه عنجوان

مقابله هییجانمجدار بجا مشجک ت زنجد ی در دانشجیویان

احتمال موفقیو بریار باال در مدرسجه و سجاین موقعیججو-

چندیو معنای تحصیلی را به فور قطعی پیشبینی مجی–

هجای زند ی به رغم مصائر و دشواریهای محیطی مجی-

نندا از جمله اینکه تینبه دانششاه به عنوان فننجوهجایی

باشدا در محی دانششاه ،دانشیویان دارای سنزند ی بجاال،

بنای رواب اجتمجاعی ،یجاد ینی و بجنای رشجد خویشجتو

به رغم موان و مشک ت اجتماعی ،فنهنشی و اقتصادی در

فناهم مینند نه همرجو بجا نتجایج پجژوهش حاضجن اسجو

سطا باالیی موفق میشوندا

((ایراد ان مانوئی ماروئی )2014ا

در میموع ،از نتایج استنباط میشود نه هییانها سجازه-

همننیو در رابطه با دستاورهای پژوهش حاضن مجیتجوان

های اجتماعی هرتند و در ترزیل سجنزند ی تحصجیلی

یو اعمجال ننتجنل بجن شجنای تزدیجد نننجده و چجالش

نقش مؤثنی دارندا در تبییو نتایج میتوان اشاره نمود نه

بنانشیز و توانایی اییاد سجاز اری مثبجو ،سجنزند ی را در

ویژ یهججا و تغییججنات عواف ج  ،چشججونشی ارتبججاط یججنی

انران به وجود مجیآوردا توانجایی ننجار آمجدن بجا شجنای

هییان و درک و تیرین عوافج دیشجنان نقشجی مزجم در

چالش بنانشیز و سخو ،مانند شجنایطی نجه ممکجو اسجو

رشد و سازمان شخصیو ،تحول اخ قی و رواب اجتماعی،

پیش روی والدیو نودنان استثنایی قنار می یجند ،آنهجا

شکل یجنی هویجو و میزجوم خجود دارد و همجه انرجانزا

را از تینبه احراس موفقیجو دور نشجه داشجته ،و شجننو

هییانها و عواف را در زنجد ی خجود تینبجه مینننجد و

غینفعال و سازنده آنزا را در محی اجتماعی به دنبال دارد

ایو امننام فبیعجی اسجو نجه هجن انجدازه خودنارآمجدی

و بنوز پی در پی موفقیوها ،احتمال ناهش خودنارآمجدی

هییانی فند افزایش پیجدا ننجد سجنزند ی در دانشجیویان

را در آنان ممکو میسازدا در نزایو بایجد بیجان نجند نجه

بیشتن میشود ،به فوری نه نیییو مزارت تنظیم هییان

حیظ و ارتقای معنای تحصیلی و زمینجه تقلیجل خرجتشی

افناد ،نیییو عملکند آنزا را در زمینههای مختلج پجیش

هییانی ،در بزبودی و سن زند ی تحصیلی دانشجحویان بجا

بینی مجی ننجد ،نظیجن داشجتو روابج بجا نیییجو بجاال بجا

افزایش عواملی چون خودنارآمدی هییجانی نقجش مزمجی

همراالن ،رواب بجا نیییجو بجاال بجا معلمجان و اسجتادان و

دارد (اورس تامیس بورنو )2003ا

پیشنفو تحصیلی بزتنا

نتایج به دسو آمده بیانشن ارتباط معنی دار بیو سنزند ی

با عنایو به معنی دار بودن مدل ارائه شده ،پیشنزاد مجی-

تحصیلی و خودنارآمدی هییانی می باشد ،نتجایج تحلیجل

ندد مرئوالن دانششاه فی نار اهزای آموزشی ،مشاوران

مرین بیو سازههای حاضن در مدل ساختاری بنازش شجده

را با انول نلی مدل بنازش شده آشنا نموده تا زمینههجای

بیانشن آن اسجو نجه خودنارآمجدی هییجانی و سجنزند ی

از آن در رونجد آمجوزش

پججژوهش حاضججنند از جملججه هندرسججون نین ج

ناربند آن فناهم شجته و سجپ
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رابطه سرزندگی تحصیلی بر اساس معنای تحصیلی و خستگی هیجانی با نقش واسطه ای خود کارآمدی
هیجانی دانشجویان
بززاد خالدی دانشیوی دنتنی ،نوه روانشناسی ،دانششاه آزاد اس می ،سنندج ،اینانا

منیم انبنی* عضو هئیو علمی  ،نوه روانشناسی ،دانششاه آزاد اس می ،سنندج ،اینانا
هوشن

جدیدی

عضو هئیو علمی  ،نوه روانشناسی ،دانششاه آزاد اس می ،سنندج ،اینان.

نیومنث ننیمی عضو هئیو علمی  ،نوه روانشناسی ،واحد مزاباد ،دانششاه آزاد اس می ،مزاباد ،اینان

چکیده :پژوهش حاضن با هدف رابطه سن زند ی تحصیلی بن اساس معنجای تحصجیلی و خرجتشی هییجانی بجا
نقش واسطه ای خودنار آمدی هییانی دانشیویان انیام شدا روش تحیق پژوهش ،جزء پژوهشهای ناربندی
و از نظن اجناء بن اساس مدل ارتبافی و فبق معادالت ساختاری جزء تحقیقات تونییی-همبرتشی بودا جامعه
آماری تحقیق شامل نلیه دانشیویان دانششاه پیام نور شزن منیوان در سال تحصیلی 1396-97بودند نه 350
نین بن اساس جدول مور ان تعییو و به روش نمونه ینی تصجادفی فبقجه ای نرجبتی انتخجاب شجدندا بجنای
ندآوری داده ها از پنسشنامهی استاندارد شده سنزند ی تحصجیلی حرجیو چجاری و دهقجانی زاده (،)1391
معنای تحصیلی پکنان ( ،)2005خرتشی هییانی شاوفلی و واندرینجدن ( )1994و خودنجار آمجدی هییجانی
خدایاری فند و همکاران ( )1390استیاده شدا فنضیه ها با استیاده ننم افزار  lisrelو  spssبه نمس معادالت
ساختاری مرین آزمون شدند .بیو معنای تحصیلی و خرتشی هییانی و سنزند ی تحصیلی با نقش واسطه ای
خودنارآمدی هییانی رابطه معناداری وجود داردا ()P=0/001ا با توجه به نتایج بدسو آمده می تجوان یجو
نه سنزند ی تحصیلی ،معنای زند ی و خرتشی هییانی عوامل موثن بن خودنارآمدی هییانی در دانشجیویان
می باشندا پژوهش حاضن دارای محدودیو هایی بود از جمله اینکه فق تعداد محجدودی از متغینهجا در نظجن
نفته شده اسو و همننیو از ابزارهای خود زارش دهی استیاده شده اسو ،در نزایو پیشنزاد می ندد نجه
در مطالعات آینده متغینهای میانیی دیشنی نیز بنرسی شده و از ابزارهای دیشجنی نیجز بجنای بنرسجی بیشجتن
استیاده شودا
واي ان نلیدی سن زند ی تحصیلی ،معنای تحصیلی ،خرتشی هییانی ،خودنار آمدی هییانی.

*نویرندهی مرؤول عضو هئیو علمی  ،نوه روانشناسی ،دانششاه آزاد اس می ،سنندج ،اینان
Email: akbarimaryam063@gmail.com
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