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Abstract
The aim of this study was to model the structural equations of
academic adjustment based on academic self-efficacy mediated by
emotional fatigue in students. The method of the present study is
descriptive-correlational. The statistical population of the present
study was all first and second year high school students in Ardabil
in 2020. From this population, a sample of 250 people were
selected by available sampling method according to Corona
conditions and answered the questionnaires of academic
adjustment, academic self-efficacy and emotional fatigue. The
obtained data were analyzed using Pearson correlation coefficient
tests and structural equation modeling using SPSS 25 and 8.8
Lisrel software. The results showed that academic adjustment had a
positive relationship with the overall score of academic selfefficacy and a negative relationship with emotional fatigue.
Emotional fatigue is also negatively correlated with the total score
of academic self-efficacy (p<0.001). Practically, holding
workshops to increase emotion management and academic selfefficacy is suggested by psychologists and counselors.
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1400/08/10
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1401/03/24
داد که سازگاری تحصیلی با نمره کل خودکارآمدی تحصیلی ارتباط مثبت و با خستگی
تاریخ انتشار:
هیجانی ارتباط منفی دارد .همچنین خستگی هیجانی با نمره کل خودکارآمدی تحصیلی
1401/03/31
ارتباط منفی دارد ( .)p>0/001شاخصهای برازش مدل نیز ،خودکارآمدی تحصیلی بر
ساختاری تحصیلی را با میانجیگری خستگی هیجانی تأیید کرد .از لحاظ کاربردی برگزاری
کارگاههای آموزشی جهت افزایش مدیریت هیجان و خودکارآمدی تحصیلی توسط
واژگان کلیدی:
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مقدمه
سازگاری 1یک فرایند پویا و مداوم است که توسط فرد انجام میشود ،فرایندی که با تغییر در رفتارهای فردی او را با خود
و محیط سازگارتر میکند و امکان بروز آن را در روابط با افراد دیگر و محیط اطراف خود فراهم میکند .این امر باعث
هماهنگی با خود فرد و همچنین کاهش تعارض با دیگران و اعتماد به نفس باال میشود (الدبسه ،آی ،الطیب ،حموری و
عاریدا .)2017 ،2مربیان و روانشناسان نیز به اهمیت سازگاری تحصیلی و نقش آن در زندگی آموزشی دانشآموزان و تأثیر
آن بر تهیه آموزش آنها پی بردهاند به گونهای که روند سازگاری به روند واکنش بین فرد با نیازها و تواناییهای دانش
آموزان اشاره دارد که سازگاری خوب میتواند منبع رضایت و رضایت روانی را به همراه داشته باشد ،در حالی که سازگاری
ضعیف میتواند منبع مبارزه ،اضطراب و آشفتگی باشد (نغم .)2019 ،3سازگاری تحصیلی مشتمل است بر توانمندی
دانشآموز در انطباق با شرایط و الزامات تحصیل و نقشهای که مدرسه به عنوان یک نهاد اجتماعی پیش روی آنها
قرار میدهد ،اگر دانشآموز در این امر ناتوان باشد ،ناسازگار تلقی میشود .فقدان سازگاری او را به ترک و یا افت تحصیل
سوق میدهد (عزیزینژاد.)1395 ،
از متغیرهای مهم در تاثیرگذاری بر سازگاری تحصیلی ،احساس خودکارآمدی تحصیلی 4است .به نظر بندورا داشتن
دانش ،مهارتها و دستاوردهای قبلی افراد پیشبینی کنندههای مناسبی برای عملکرد آینده افراد نیستند ،بلکه باور انسان
دربارهی تواناییهای خود در انجام آنها بر چگونگی عملکرد خویش مؤثر است (دیست .)2011 ،5دانشآموزانی که دارای
خودکارآمدی کم هستند ،به احتمال زیاد از انجام وظایف خود میترسند ،اجتناب میکنند ،به تعویق میاندازند و به زودی
آنها را رها میکنند (حیات ،شاطری ،امینی و شکرپور .)2020 ،6وقتی دانشآموزان از توانایی و شایستگی خود در برخورد
با مسائل زندگی برداشت خوبی داشته باشند در انجام تکالیف خود بهتر عمل میکنند و موفقتر هستند (جناآبادی و
رضوی .) 1392 ،سطوح باالی خودکارآمدی تحصیلی ،منجر به میانگین نمرات باالتر و پایداری برای تکمیل تکالیف می
شود (حاجیتبار فیروزجایی ،شیخ االسالمی و برقی .)1398 ،نتایج پژوهش لیران و میلر )2017( 7نشان میدهد که
خودکارآمدی با سازگاری تحصیلی دانشجویان رابطه مثبت و معناداری داشته است .آنسونگا ،آیزنسمیت ،اوکومو و

چووا8

( ) 2019بنا به نتیجه خود عنوان نمودند افزایش خودکارآمدی تحصیلی به طور غیرمستقیم باعث بهبود عملکرد تحصیلی
از طریق نقش آرمانهای آموزشی تحصیلی بر پیشرفت میشود .پژوهش شن )2018( 9نشان داد که باور به خودکارآمدی
بر بسیاری از جنبههای زندگی مثل گزینش اهداف ،تصمیمگیری ،میزان تالش و پایداری در رویارویی با مسائل
1. compatibility
2. Al Dababseh, Ay, Al-Taieb, Hammouri, & Areeda
3. Naghm
4. academic self-efficacy
5. Diseth
6. Hayat, Shateri, Amini, & Shokrpour
7. Liran & Millar
8. Ansonga, Eisensmith, Okumu, & Chowa
9. Shen
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چالشبرانگیز تأثیر میگذارد و موجب بهبود عملکرد تحصیلی دانشآموز میشود .گروتان ،ساند و بیرکست )2019( 1در
پژوهش خود نشان داد که بین عالئم پریشانی ذهنی و خودکارآمدی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی مطالعه ارتباط شدید
وجود دارد .از سوی دیگر یکی از متغیرهای که بنطر میرسد میتواند ارتباط بین سازگاری تحصیلی و خودکارآمدی
تحصیلی را میانجیگری کند خستگی هیجانی 2میباشد .خستگی هیجانی حالت روانشناختی دیگری را توصیف میکند
که از راهبردهای ناکارآمد مقابلهای در برابر استرس ناشی میشود ،این سندرم از یک دوره تجربه استرسورهای هیجانی و
به مرور ایجاد میشود و در زمینههای مختلف و کیفیت زندگی فرد تأثیر میگذارد (خدائی .)2014،هونیک و

برادبنت3

( ) 2016در تحقیق خود عنوان کردند که خودکارآمدی تحصیلی با عملکرد تحصیلی در ارتباط است .نتایج مطالعات کمپبل
و ریگز )2015( 4نشان داد که اضطراب و افسردگی ،به طور قابل توجهی با سازگاری تحصیلی مرتبط است.

اوژان5

( )2021در مطالعه خود نشان داد که خستگی هیجانی با خودکارآمدی تحصیلی ارتباط مثبت و معناداری دارد .عالوه بر
این اسکالویک ) 2020( 6در پژوهش خود به این نتیجه رسید بین خودکارآمدی و خستگی هیجانی ارتباط منفی و
معناداری دارد.
با توجه به این که سازگاری یعنی هماهنگ ساختن رفتارها به منظور برآورده ساختن نیازهای محیطی است که غالب ًا
مستلزم اصالح تکانهها ،هیجانات و نگرشها است .الزم است شرایطی مناسب به منظور دستیابی به باالترین سطح
سازگاری را فراهم نمود تا دانشآموزانی که به نظر فاقد انگیزه میباشند ،بتوانند این ظرفیت طبیعی را بدست آوردند؛
بنابراین پژوهش حاضر با هدف مدلیابی معادالت ساختاری سازگاری تحصیلی بر مبنای خودکارآمدی تحصیلی با
میانجیگری خستگی هیجانی در دانشآموزان در قالب مدل مفهومی زیر انجام گرفت (نمودار .)1

نمودار  .1مدل مفهومی پژوهش

1. Grotan, Sund, & Bjerkeset
2. emotional fatigue
3. Honicke, & Broadbent
4. Campbell, & Riggs
5. Özhan
6. Skaalvik
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روش
پژوهش مورد نظر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی-همبستگی بود .جامعه آماری پژوهش حاضر
کلیه دانشآموزان دوره اول و دوم متوسطه شهر اردبیل در سال  1399تشکیل دادند .از آنجایی که بهزعم بسیاری از
پژوهشگران حداقل حجم نمونه الزم در مدلهای ساختاری  200میباشد .حجم نمونه در پژوهش حاضر نیز با در نظر
گرفتن احتمال افت نمونهها 280 ،نفر در نظر گرفته شد که بعد از حذف دادههای مخدوش  250پرسشنامه وارد تحلیل
آماری شد .روش نمونهگیری مورد استفاده نیز نمونهگیری در دسترس بود.
پرسشنامهها به صورت آنالین طراحی و لینک آن در شبکههای اجتماعی (گروههای کالسی و کانالهای تلگرام،
گروههای واتساپ مدارس مقاطع متوسطه) از تاریخ  10آذرماه تا  20اسفند در اختیار آزمودنیها قرار داده شد تا
دانش آموزانی که تمایل به شرکت در پژوهش داشتند به سؤاالت پاسخ دهند .معیارهای ورود تمایل به شرکت در پژوهش
و دانشآموز بودن و معیار خروج عدم تمایل به شرکت در پژوهش بود .دادههای جمعآوریشده در این پژوهش با استفاده
از ابزارهای آمار توصیفی چون میانگین و انحراف معیار و از آزمونهای همبستگی پیرسون با و مدلیابی معادله ساختاری
با استفاده از نرمافزار  SPSS25و نرمافزار  Lisrel8.8تحلیل شد .برای جمعآوری دادهها از ابزارهای زیر استفاده شد.
پرسشنامهی خستگی هیجانی :پرسشنامه خستگی هیجانی توسط مازالک و جکسون )1993( 1جهت ارزیابی
خستگی هیجانی و عاطفی ساخته شده است از  22ماده جداگانه تشکیل شده و از صفر (هرگز) تا شش (هرروز) سنجیده
میشود که  9ماده خستگی هیجانی 5 ،ماده مسخ شخصیت و  8ماده عملکرد فردی را میسنجد .در مؤلفه خستگی
هیجانی نمرات  27یا بیشتر بیانگر سطح باال ،در مؤلفه شخصیت نمرات  13و بیشتر بیانگر سطح باال و در مؤلفه عملکرد
فردی نمرات  31یا کمتر بیانگر سطح پایین میباشد .همبستگی داخلی در هـر سـه بعـد پرسشـنامه خستگی هیجانی
مازالک با آلفای کرونباخ بین  0/71تا  0/9در نمونه اصلی ( 11000نفر) در حد قابل قبولی میباشد .ضرایب آزمون-
بازآزمون در دورههای کوتاه تا یک ماه 0/6 ،تـا  0/8اسـت .دو مطالعـه آزمـون-بـازآزمون روایـی را در مدت یک سل
بررسی کردنـد .ضریـب پایایی در نمونهای از  700معلـم  0/33تا  0/67و در نمونه دیگری شامل  46نفر شاغل در
خدمات انسانی  0/34تا  0/62بود (مازالک و همکاران .)1993 ،ضریب پایایی آن در پژوهش حاضر به ترتیب  0/74برای
مؤلفه خستگی هیجانی 0/72 ،برای مسخ شخصیت 0/70 ،برای عملکرد فردی و  0/79برای نمره کل خستگی هیجانی
بهدست آمد.
پرسشنامهی سازگاری تحصیلی :پرسشنامه سازگاری تحصیلی توسط بیکر و سریاک )1986( 2برای تعیین
میزان سازگاری تحصیلی ساخته شده است که دارای  24گویه میباشد ،با یک مقیاس لیکرت هفت درجهای (اصالً تا
کامالً) که هر ماده دارای ارزشی بین  1تا  7میباشد .نمره آزمودنی در این مقیاس بین  24تا  168قرار گیرد .نمرات باالتر
1. Maslach, & Jackson
2. Baker, & Siryk
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نشانگر سازگاری بیشتر میباشد .ویژگیهای روانسنجی این پرسشنامه در مطالعات متعدد بررسی شده است .در مطالعه
بیکر و سریاک ضرایب آلفای کرونباخ خرده مقیاس سازگاری تحصیلی باالتر از  0/80بود (زارعی و همکاران .)1391 ،در
پژوهش میکائیلی منیع ( )1389که در بین دانشجویان ارومیه انجام شده بود مساوی  0/84به دست آمده است .همچنین
در پژوهش زارعی و همکاران ( )1391نیز آلفای مساوی  0/83بود .در پژوهش حاضر پایایی آزمون به روش آلفای
کرونباخ  0/86محاسبه گردید.
پرسشنامهی خودکارآمدی تحصیلی :در پژوهش حاضر برای اندازهگیری خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان
از مقیاس خودکارآمدی دانشآموزان مورگان -جینکس که توسط جینکس و مورگان )1999( 1طراحی شده است ،استفاده
شد .این پرسشنامه شامل  34ماده است که از خرده مقیاسهای استعداد ،بافت و تالش تشکیل شده است و بر روی یک
طبف  4درجهای از نوع لیکرت قرار دارد .جینکس و همکاران ( )1999پایایی این مقیاس را با استفاده از روش آلفای
کرونباخ  0/80گزارش کردهاند .در پژوهش حاضر از فرم کوتاه شده این پرسشنامه که شامل  13ماده است استفاده شد.
این فرم دارای  3خرده مقیاس تالش (مادههای  ،)8 ،5 ،3 ،2 ،1استعداد مادههای ( )13 ،9 ،7 ،6و بافت (مادههای ،10 ،4
 )12 ،11است .در ایران نیز کریم زاده ( )1385با استفاده از روش تحلیل عاملی ،روایی این پرسشنامه را مورد تأیید قرار
داده است .این محقق ،بارهای عاملی این تحلیل را برای نمره کل خودکارآمدی  ،0/76عامل استعداد  ،0/66عامل
کوشش  0/65و عامل بافت  0/60گزارش کرده است .در این پژوهش ،از روش آلفای کرونباخ و (تنصیف اسپیرمن-برون)
برای تعیین پایایی این مقیاس استفاده شد که برای خرده مقیاسهای تالش ،استعداد و بافت به ترتیب ،)0/54(0/60
 )0/70(0/67و  )0/63(0/55به دست آمد .ضریب پایایی آن در پژوهش حاضر به ترتیب  0/66برای استعداد 0/65 ،برای
بافت 0/68 ،برای تالش و  0/91برای نمره کل خودکارآمدی تحصیلی بهدست آمد.
یافتهها
تعداد  250دانشآموز با میانگین سنی  14/33و  1/29در این پژوهش شرکت داشتند.
جدول  .1میانگین و انحراف معیار و آزمون کولموگرف-اسمیرنف نمرات آزمودنیها در هر یک از متغیرهای پژوهش
متغیرها

میانگین

انحراف معیار

خودکارآمدی تحصیلی

26/84

8/56

k-s
0/11

تالش

9/47

3/49

0/16

استعداد

8/60

2/95

0/13

بافت

8/77

3/30

0/14

خستگی هیجانی (نمره کل)

79/92

9/39

0/08

خستگی هیجانی

27/36

3/96

0/11

مسخ شخصیت

32/78

4/52

0/09

عملکرد فردی

19/78

3/75

0/19

سازگاری تحصیلی

40/72

13/79

0/16
1. Jinks, & Morgan
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جدول  1میانگین و انحراف معیار و آزمون کولموگرف-اسمیرنف نمرات آزمودنیها را در متغیرهای خودکارآمدی
تحصیلی ،خستگی هیجانی و سازگاری تحصیلی نشان میدهد.
جدول  .2ضرایب همبستگی نمرات آزمودنیها در هر یک از متغیرهای پژوهش
متغیرها

()1

 .1خودکارآمدی تحصیلی

1

()2

()3

()4

()5

()6

**0/90

1

 .3استعداد

**0/86

**0/66

1

 .4بافت

**0/88

**0/67

**0/63

1

 .5خستگی هیجانی

**-0/49

**-0/40

**-0/43

**-0/46

1

 .6خستگی هیجانی

**-0/43

**-0/39

**-0/36

**-0/38

**0/74

1

 .7مسخ شخصیت

**-0/46

**-0/39

**-0/40

**-0/42

**0/88

 .2تالش

()7

()8

**0/56

1

 .8عملکرد فردی

**-0/22

0/12

**-0/21

**-0/25

**0/65

0/12

**0/42

1

 .9سازگاری تحصیلی

**0/51

**0/50

**0/45

**0/39

**-0/43

**-0/29

**-0/41

**-0/28

()9

1

نتایج جدول  2نشان میدهد که سازگاری تحصیلی با نمرهی کل خودکارآمدی تحصیلی و مؤلفههای آن ارتباط مثبت
و معنادار و با خستگی هیجانی ارتباط منفی و معنادار دارد .همچنین خستگی هیجانی با نمره کل خودکارآمدی تحصیلی و
مؤلفههای آن ارتباط منفی و معناداری دارد (.)p>0/001
سطح معنیداری در آزمون پژوهش حاضر  0/05در نظر گرفته شد .قبل از تحلیل دادهها و برای اطمینان از اینکه
دادههای این پژوهش مفروضههای زیربنایی مدلیابی معادالت ساختاری را برآورد میکنند ،چند مفروضه اصلی معادالت
ساختاری شامل دادههای گمشده ،1نرمال بودن 2و همخطی چندگانه 3مورد بررسی قرار گرفتند .در پژوهش حاضر جهت
نرمال بودن متغیرها از آزمون آماری کولموگروف-اسمیرنف 4استفاده گردید که نتایج آن نشان داد که دادهها دارای توزیع
نرمال بودند ( )p<0/05و همخطی چندگانه بین متغیرها با استفاده از آماره تحمل 5و عامل تورم واریانس 6مورد بررسی
قرار گرفت .نتایج نشان داد که ارزشهای تحمل به دست آمده برای متغیرها باالی  0/10هستند و نشان دهنده عدم
وجود همخطی چندگانه بین متغیرها است و همچنین مقدار عامل تورم واریانس به دست آمده برای متغیرها کوچکتر از
 10بودند که نشان دهنده عدم خطی چندگانه بین متغیرها است.

1. Missing
2. Normality
3. Multicollinearity
4. Kolmogorov-Smirnov
5. Tolerance
6. Inflation factor variance
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نمودار  .2بارهای استاندارد شده مدل پیشبینی سازگاری تحصیلی بر مبنای خودکارآمدی تحصیلی با میانجیگری خستگی هیجانی

نمودار  .3نتایج تحلیل محاسبه مقدار  Tمدل پیشبینی سازگاری تحصیلی بر مبنای خودکارآمدی تحصیلی با میانجیگری خستگی هیجانی
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جدول  .3شاخصهای برازندگی مدل پیشبینی سازگاری تحصیلی بر اساس خودکارآمدی تحصیلی با نقش میانجی خستگی هیجانی
میزان اثر

مقدار T

مقدار P

نتیجه

خودکارآمدی تحصیلی

سازگاری تحصیلی

0/18

2/73

0/003

تائیدشده

خودکارآمدی تحصیلی

خستگی هیجانی

-0/56

-7/81

0/001

تائیدشده

خستگی هیجانی

سازگاری تحصیلی

-0/43

-5/30

0/002

تائیدشده

میزان اثر

مقدار T

نتیجه

0/18×-0/43=0/07

4/38

تأییدشده

تأثیرات مستقیم

تأثیرات غیرمستقیم
خودکارآمدی تحصیلی

خستگی هیجانی

سازگاری تحصیلی

با توجه به نمودار  2و  3و اطالعات جدول  2تأثیر مستقیم خودکارآمدی تحصیلی بر سازگاری تحصیلی ،0/18
خودکارآمدی تحصیلی بر خستگی هیجانی  -0/56و خستگی هیجانی بر سازگاری تحصیلی -0/43است .همچنین با
توجه به اطالعات جدول  2میزان تأثیر غیرمستقیم خودکارآمدی تحصیلی بر سازگاری تحصیلی با میانجیگری خستگی
هیجانی  0/8بوده است.
جدول  .4شاخصهای برازش کلی مدل نهایی
شاخص

CMIN/DF

CFI

GFI

IFI

PNFI

RMSEA

مقدار محاسبه شده

2/10

0/93

0/92

0/93

0/76

0/067

سطح قابل قبول

1-3

<0/90

<0/90

<0/90

<0/50

>0/08

جهت تعیین کفایت برازش الگوی پیشنهادی با دادهها شاخصهای مذکور مقادیر هر یک از این شاخصها بین  0و 1
قرار دارد و مقادیر نزدیک و یا بیشتر از  0/90نشانه مطلوب بودن مدل میباشد CFI .برای این مدل ،0/93 IFI ،0/93
 0/92 GFIبوده که در بازه قابل قبول قرار میگیرد؛ و  PNFIکه مقدار  0/76و دامنه قابل قبول آن بزرگتر از 0/50
میباشد .شاخصهای کای اسکوئر بهنجار شده ( )CMIN/DFو شاخص برازش مقایسهای ( )CFIدر دامنه مورد قبول
قرار دارد و مدل تدوین شده را مورد حمایت قرار میدهند .از آنجا که ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد
( )RMSEAبرای مدل حاضر  0/067به دست آمده است ،از طرفی بازه قابل قبول برای آن کمتر از  0/08میباشد .پس
میتوان گفت مدل برازش شده مدل مناسبی است.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف مدلیابی معادالت ساختاری سازگاری تحصیلی بر مبنای خودکارآمدی تحصیلی با میانجیگری
خستگی هیجانی انجام گرفت .نتایج معادالت ساختاری نشان داد که خودکارآمدی تحصیلی به طور مستقیم بر سازگاری
تحصیلی تأثیر معناداری دارد .همسو با این یافته ،نتایج پژوهش لیران و همکاران ( )2017نشان میدهد که خودکارآمدی
با سازگاری تحصیلی دانشجویان رابطه مثبت و معناداری داشته است .اساس یافتههای پژوهش میتوان گفت که با
تقویت باورهای خودکارآمدی و آموزش مهارت ابراز وجود ،میتوان ارتقاء سطح سازگاری تحصیلی را تسهیل نمود.
هونیک و همکاران ( )2016در تحقیق خود در مورد رابطه بین خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانشجویان و

مدلیابی معادالت ساختاری سازگاری تحصیلی بر مبنای خودکارآمدی تحصیلی ...

10

متغیرهای بررسی شده شناختی و انگیزش عنوان کردند که خودکارآمدی تحصیلی با عملکرد تحصیلی در ارتباط است.
آدامز ،ویلسون ،مانی ،پالمر کان و فرن )2020( 1در مطالعات خود عنوان کردهاند که خودکارآمدی تحصیلی با این اعتقاد
که فرد میتواند به اهداف تحصیلی مطلوب دست یابد ،نقش مهمی در یادگیری دارد .در تبیین این فرض میتوان گفت
که خودکارآمدی در زمینههای تحصیلی و شغلی نقش مهمی دارد و تحقیقات زیادی از این ایده حمایت میکند که می
تواند بر طی مسیر ،پایداری و نتایج اقدامات مرتبط با موفقیت تأثیر بگذارد .وقتی دانشآموزان سطح متوسطی از سازگاری
روانی داشته باشند ،زمینه مناسبتری برای نشان دادن تواناییها ،شایستگیها ،انگیزهها و تواناییهای بیان افکار و
احساسات خود که باعث پیشرفت تحصیلی آنها میگردد ،فراهم میشود.
نتایج معادالت ساختاری نشان داد که خستگی هیجانی به طور مستقیم بر سازگاری تحصیلی تأثیر معنادار و منفی
وجود دارد .نور آزماواتی و همکاران ( )2019در پژوهش خود با هدف بررسی تأثیر میزان نیازهای عاطفی از طریق
خ ستگی روزانه و انگیزه ایمنی به این نتیجه دست یافتند که افزایش سطح تقاضای عاطفی ،به طور عمده از طریق
خستگی و انگیزه ایمنی با سازگاری رابطه دارد .همچنین هارون رشید ( )2019در مطالعه خود نشان داد ،دانشجویان
دارای انگیزه ذهنی از سازگاری تحصیلی بیشتری برخوردارند و رابطه مثبتی بین انگیزش تحصیلی دانشجویان وجود دارد.
در تبیین این فرض میتوان اظهار داشت که خستگی هیجانی بیانگر احساس تهی بودن از منابع هیجانی است بنابراین
ساختار آموزشی باید به گونهای باشد که با به کارگیری مکانیزمهای جدید در نظام انگیزشی ،کاهش خستگی هیجانی را
به همراه داشته باشد تا زمینه را برای سازگاری بیشتر تحصیلی فراهم آورد .چرا که اگر فرد در معرض استرس و فشار
محیطی قرار گیرد ،در صورتیکه نتواند به سازش یافتگی دست پیدا کند دچار فرسودگی و خستگی هیجانی و عاطفی می
شود.
در نهایت نتایج معادالت ساختاری نشان داد که خودکارآمدی با سازگاری تحصیلی به طور غیرمستقیم بر خستگی
هیجانی تأثیر معنادار و مثبتی دارد .در این راستا پژوهش شن ( )2018نشان داد که باور به خودکارآمدی بر بسیاری از
جنبههای زندگی مثل گزینش اهداف ،تصمیمگیری ،میزان تالش و پایداری در رویارویی با مسائل چالش برانگیز تأثیر
میگذارد و موجب بهبود عملکرد تحصیلی دانشآموز میشود .آنسونگا و همکاران ( )2019بنا به نتیجه خود عنوان نمودند
افزایش خودکارآمدی تحصیلی به طور غیرمستقیم باعث بهبود عملکرد تحصیلی از طریق نقش آرمانهای آموزشی
تحصیلی بر پیشرفت میشود .گروتان و همکاران ( )2019در پژوهش خود نشان داد که بین عالئم پریشانی ذهنی و
خودکارآمدی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی مطالعه ارتباط شدید وجود دارد .در تبیین این فرض میتوان گفت که
خودکارآمدی به اعتقاداتی درباره توانایی فرد برای یادگیری یا انجام رفتارهایی در سطوح تعیین شده اشاره دارد .برخی
دیگر از محققان بر این باورند که بخشی از رابطه بین خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی را میتوان به استراتژیهای
یادگیری فراشناخت نسبت داد .به بیان دقیقتر ،شواهد نشان میدهد که دانشآموز با خودکارآمدی باالتر هنگام مواجهه با
1. Adams, Wilson, Money, Palmer-Conn, & Fearn
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شرایط چالش برانگیز ،تالش و پشتکار بیشتری نشان میدهند .علیرغم تأثیر مثبت خودکارآمدی بر میزان تالش ،شواهد
نشان میدهد که کیفیت تالشهای دانشآموزان خودکارآمد متفاوت است .چنین دانشآموزانی در مقایسه با همساالن
خود با خودکارآمدی پایین ،از استراتژیهای مختلف پردازش شناختی و فراشناختی عمیقتری استفاده میکنند .این امر
منجر به یادگیری بهتر و پیشرفت تحصیلی میشود .در مقابل ،دانشآموزان با خودکارآمدی پایین به دنبال کارهای آسان
تری برای جلوگیری از عدم موفقیت و استفاده از استراتژیهای سطحی در حالی هستند که یادگیری عمیق را نادیده می
گیرند (نگویرا ،گو ،ماپوما و کاندووی.)2017 ،1
محدود بودن پژوهش حاضر به دانش آموزان شهر اردبیل و عدم کنترل متغیرهای جمعیت شناختی دو محدودیت
عمده مطالعه حاضر بود که پیشنهاد میشود مطالعات آتی در دیگر مناطق جغرافیایی و با کنترل متغیرهای جمعیت
شناختی انجام شود و از ل حاظ کاربردی با توجه به نقش خودکارآمدی تحصیلی و خستگی هیجانی در سازگاری تحصیلی
دانشآموزان برگزاری کارگاههای آموزشی جهت افزایش مدیریت هیجان و خودکارآمدی تحصیلی توسط روانشناسان و
مشاوران پیشنهاد میگردد.
منابع
بزرآبادی فراهانی ،نرگس و عراقیه ،علیرضا .)1394( .بررسی اثر تشویق بر افزایش احساس تعلق به مدرسه در دانشآموزان مقطع
متوسطه منطقه  .14فصلنامه مشاوره رواندرمانی.49-39 ،)4(16 ،
جناآبادی ،حسین ،رضوی ،سکینه .)1392( .رابطه خودکارآمدی و هوش هیجانی با موفقیت تحصیلی دانشآموزان شاهد و
ایثارگر .مجله مطالعات روانشناسی تربیتی.64-51 ،)17(10 ،
حاجیتبار فیروزجایی ،محسن ،شیخ االسالمی ،علی ،طالبی ،مریم ،برقی ،عیسی ( .)1398تأثیر معنای زندگی بر سازگاری مدرسه
دانشآموزان با میانجیگری مقابله مسئله مدار و پذیرش خود .مجله مطالعات روانشناسی تربیتی.59-76 ،)34(16 ،
خرمائی ،فرهاد؛ فصیحانی فرد ،سارا و آزادی ده بیدی .)1397( .پیشبینی سازگاری تحصیلی بر اساس سبکهای یادگیری و
خودتنظیمی تحصیلی .رویش روانشناسی.111-128 ،)3(7 ،

زارعی ،حیدر علی و میر هاشمی ،مالک .)1391( .ارتباط سبکهای تفکر با سازگاری تحصیلی در دانشجویان پرستاری .مجله
پرستاری و مامایی.160-166 ،)3(12 .
عزیزینژاد ،بهاره .)1395( .نقش حمایت اجتماعی مدارس بر سازگاری تحصیلی :اثر میانجی رضایت از مدرسه ،امیدواری و
خودکارآمدی دانشآموزان .نشریه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی.57-68 ،)13(4 ،
قهرمانی ،محمد؛ آراسته نظر ،زهرا و معمار ،محمدعلی .)1390( .بررسی تأثیر منبع کنترل در فرسودگی شغلی آموزشیاران زن
نهضت سوادآموزی شهر تهران .مشاوره شغلی و سازمانی.69-84 ،)5(8 ،
کریمزاده ،منصوره و محسنی ،نیک چهره .)1385( .بررسی رابطه خودکارآمدی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در دانشآموزان دختر
سال دوم دبیرستان شهر تهران گرایشهای علوم ریاضی و علوم انسانی .مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان.29-45 ،)2(4،
1. Ngwira, Gu, Mapoma, & Kondowe
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