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Abstract
The aim of this research was to assess the model of academic burnout based on social
problem-solving skill, psychological capital, academic conscience, and seeking help from
peers. This study is a descriptive-correlational research with an emphasis on possible causal
relationships based on structural equation modeling. The population included senior high
school students studying science in pre-University in the first district of Ardabil during 20162017 school year. Proportional stratified random sampling was used to select the participants.
The sample size was determined to be 291 participants using Morgan Table 1970. The
instruments included “Salmela-Aro and Naatanen’s Academic Burnout Questionnaire”,
“D'Zurilla’s Social Problem-Solving Skills Inventory”, “Luthans’s Psychological Capital
Questionnaire”, “Ilroy and Bunting’s Academic Conscience Questionnaire” and “Ryan and
Pintrich’s Academic Help-Seeking Scale”. The results consistent with the hypotheses showed
that social problem-solving skill and psychological capital had negative effect on academic
burnout. In addition, the negative effect of seeking academic help as a mediator in the
relationship between social problem-solving skills and academic burnout was confirmed.
Academic conscience, as the mediator between psychological capital and academic burnout,
was found to have an indirect and negative effect. And finally, the model with the
experimental data from the study has a good fit.
Key Word: Academic burnout, Social problem-solving skills, Psychological capital,
Academic conscience, Help seeking
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چکیده
هدف پژوهش ،ارزیابي مدل تبیین فرسودگي تحصیلي براساس متغیرهاي حل مسئلۀ اجتماعي ،سرمایۀ روانشناختي،
وجدان تحصیلي و کمکطلبي از همساالن بود .این پژوهش از نوع مطالعات توصیفي  -همبستگي با تأکید بر روابط علّي
ممکن بر پایۀ مدلیابي معادالت ساختاري انجام شد .جامعۀ آماري را دانشآموزان دورۀ پیشدانشگاهي رشتۀ علوم
تجربي ناحیۀ یک اردبیل در سال تحصیلي  1395 -1396تشکیل دادند .براي نمونهگیري از روش تصادفي طبقهاي نسبتي
استفاده شد .حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان  1970به تعداد  291نفر انتخاب شدند .ابزارهاي پژوهش شامل
پرسشنامههاي فرسودگي تحصیلي سالمال-آرو و ناتانن ،حل مسئلۀ اجتماعي دیزوریال ،سرمایۀ روانشناختي لوتانز ،وجدان
تحصیلي ایلروي و بانتیک و کمکطلبي ریان و پنتریچ بودند .نتایج پژوهش همسو با فرضیهها نشان دادند مهارت حل
مسئلۀ اجتماعي و سرمایۀ روانشناختي بر فرسودگي تحصیلي اثر منفي دارد .عالوه بر این ،اثر منفي کمکطلبي تحصیلي
بهعنوان متغیر میانجي در رابطۀ بین حل مسئلۀ اجتماعي و فرسودگي تحصیلي نیز به تأیید رسید .اثر منفي وجدان تحصیلي
هم تأیید شد که متغیر میانجي بین سرمایۀ روانشناختي و فرسودگي تحصیلي بود .درنهایت ،نتایج محاسبۀ شاخصهاي
برازش نشان داد مدل مفهومي از برازش مناسبي برخوردار است.
واژههای کلیدی :فرسودگي تحصیلي ،حل مسئلۀ اجتماعي ،سرمایۀ روانشناختي ،وجدان تحصیلي ،کمکطلبي
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مقدمه
یکي از عوامل مهم و اثرگذار در عملکررد تحصریلي

خودکارآمدي آنان در طرول زمران از پایرداري مناسربي
برخوردار است.

دانشآمروزان ،فرسرودگي تحصریلي  1اسرت (میکراییلي،

حل مسئلۀ اجتماعي ،فراینردي شرناختي اسرت کره برا

افروز و قليزاده .)1391 ،براساس تجربه ميتروان گفرت

آن فرد ميکوشد راهحل مناسبي براي یک مشرکل پیردا

انتظارات والدین ،معلمان و استرسهاي نشرئتگرفتره از

کنررد (پرررال و ادونررل .)2004 ،طبررق مرردل حررل مسررئلۀ

سوي آنها براي قبولي در رشتههاي خاص در دانشگاههرا

اجتماعي ،پیامدهاي حل مسئله در جهان واقعري برهطرور

و پرذیرش محرردود در برخري از رشررتههراي تحصرریلي از

گسترده با دو فرایند نسبتاً مستقل از هم تبیرین مريشروند:

یکسرو و مطالعرۀ زیراد ،انتظرارات و توقعرات نامناسر

الررت) جهررتگیررري مسررئله؛ ب) مهررارت حررل مسررئله.

برخي از دانشآموزان برهویرژه در رشرته تحصریلي علروم

جهتگیري مسئله ،قسمت انگیزشري حرل مسرئله اسرت؛

تجربرري موج ر شررده اسررت دانررشآمرروزان ،بیشررتر برره

درحاليکه مهارت حل مسئله فرایندي اسرت کره در آن

فرسودگي تحصیلي دچار شوند.

شرخص سرعي مريکنرد راهحررل مرثثر برا مسرئلۀ ویررژه را

فرسررودگي تحصرریلي احسرراس خسررتگي هیجرراني در

ازطریق کاربرد راهبردهاي حل مسئله بیابد .جهتگیرري

مطالعررۀ دروس ،برردبیني نسرربت برره تحصرریل و احسرراس

مثبت به مسئله نیز بهمنزلرۀ آمرادگي روانشرناختي سرازندۀ

ناکارآمرردي در امررور تحصرریلي تعریررت شررده اسررت

حررل مسررئله مطررر م ريشررود کرره تمایررل کلرري فرررد در

(دیویررد .)2010 ،مفهرروم فرسررودگي در ابترردا اخررتالل

مبررارزهطلب ري بررراي حررل مسررئله قلمررداد م ريشررود؛ امررا

مرتبط با شغل بود؛ اما در سالهراي اخیرر ایرن مفهروم بره

جهتگیري منفري ،آمرادگي شرناختي – هیجراني مخترل

موقعی رتهرراي آموزشرري نیررز گسررترش یافترره اسررت .در

اسررت کرره فرررد مسررئله را تهدیررد فررر

م ريکنررد کرره

بررسيهاي بره عمرلآمردۀ برخري از پژوهشرگران ،برراي

حلشردني نیسرت .از سروي دیگرر ،مهرارت حرل مسرئله

غلبرره بررر فرسررودگي تحصرریلي ،مهررارت حررل مسررئلۀ

به کارگیري روشهراي اختصاصري حرل مسرئله را طلر

اجتماعي  2عامل مهم تلقي شده است.

ميکند که براي افزایش احتمال یافتن بهترین راهحل در

ماي ،برایر و فینارام ( )2015طري پژوهشري دریافتنرد
فرسررودگي تحصرریلي ،حاصررل ضررعت در مهررارت حررل
مسئله یا موفقنشدن در حل مسئله است.

موقعیت ویژه طراحي ميشرود (اولیروارز و دي زوریرال
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 ،1996به نقل از مرادي.)1392 ،
طبرق الگروي حرل مسررئلۀ اجتمراعي دیرزوریال و نررزو

یافتههاي زهراکرار ،رضرازاده و احقرر ( )1389نشران

( ،)1990حرل مسرئلۀ سررازگارانه بره جهررتگیرري مثبررت

ميدهند دانشآموزاني که آموزش مهرارت حرل مسرئله

نسبت به حرل مسرئله و برهکرارگیري مرثثر مهرارتهراي

براي آنان ارائه شده است ،در مقایسه برا دانرشآمروزاني

منطقي مسئله بستگي دارد .حرل مسرئلۀ اجتمراعي زمراني

کررره آمررروزش ایرررن مهرررارتهرررا را ندیررردهانرررد ،از

ناسازگارانه محسوب ميشود کره برا یرک جهرتگیرري

خودکارآمرردي بیشررتري برخوردارنررد و ایررن احسرراس

منفي نسبت به مسئله و اجتناب شدید همراه شود.

1- academic burnout
2- social problem solving

3- Olivares & D'Zurilla

ارزیابي مدل نقش مهارت حل مسئلۀ اجتماعي و سرمایۀ روانشناختي بر فرسودگي تحصیلي با میانجيگري کمکطلبي از همساالن و وجدان تحصیلي77/

براساس نظریۀ دسي ،والرند ،پلیراتر و ریران (،)1991

هاشررمي نصرررتآبرراد ،بابرراپور خیرالرردین و بهررادري

افرادي که توانایي حرل مسرئله را برهصرورت سرازگارانه

خسروشرراهي ( )1390بررا انجررام پژوهشرري برره ایررن نتیجرره

دارند ،بسیار خودمختارند و تکرالیت تحصریلي را بسریار

رسریدند دانشرجویاني کره سررمایۀ روانشرناختي برراالتري

خوب انجام ميدهند؛ زیرا برراي آنهرا ارزش و قوراوت

دارند ،از بهزیستي روانشناختي بهترري نیرز برخوردارنرد.

دروني مهمتر از کس پاداش بیروني است و در مقایسره

علیپور ،صرفارينیرا ،صررامي فروشراني ،آقرا علیخراني و

با افراد فاقد توانایي حل مسئله کمتر حالت بريانگیزگري

آخونردي ( )1392طري پژوهشري نتیجره گرفتنرد برنامرۀ

دارند.

مداخلررهاي سرررمایۀ روانشررناختي لوتررانز بررر کرراهش

مهارت حل مسرئلۀ اجتمراعي چهرار مرحلره اصرلي را
شامل ميشود :الت) تعریت و فرمرولبنردي مسرئله؛ ب)

فرسودگي شرغلي برهویرژه خرردهمقیراسهراي خسرتگي
هیجاني و بدبیني مثثر بوده است.

تولید و خلق راهحلهراي مختلرت؛ )) تصرمیمگیرري و

شریفي فرد ،نروروزي ،حسریني ،آسرایش و نروروزي

انتخاب راهحلهاي مثثر؛ د) اجررا و ارزیرابي راهحرلهرا

( ) 1393طري پرژوهش خرود بره ایرن نتیجره رسریدند کرره

(دیزوریال و گلدفرید .)1971

خودکارآمدي تحصریلي برا فرسرودگي تحصریلي رابطره

عالوه بر مهارت حل مسئلۀ اجتمراعي ،امرروزه یکري
از سازههاي روانشناختي سرمایۀ روانشناختي  1اسرت کره
تأثیر بسزایي در حل مشکالت رواني و رفتاري دارد.

آماري معکوس و معناداري داشته است.
در برخي از پژوهشهاي اخیر در ایران مشخص شرد
برنامررۀ امیررددرماني باعررک کرراهش میررزان فرسررودگي

سرررمایۀ روانشررناختي ،زیرمجموعررهاي از روانشناسرري

تحصیلي بهطورکلي و مثلفرههراي خسرتگي تحصریلي و

مثبتگرا است که با ویژگيهاي زیر تبیرین شرده اسرت:

ناکارآمدي تحصیلي در دانشآموزان ميشود (اسمعیلي

باور فرد به توانایيهرایش برراي دسرتیابي بره موفقیرت در

دیز) .)1392 ،براساس دیدگاه اسنایدر ( )2002امیرد از

انجررام ویررایت معررین ،ایجرراد اسررنادهاي مثبررت دربررارۀ

اجزاء سرمایۀ روانشناختي ،حالت شناختي است کره فررد

موفقیررتهررراي اکنرررون و آینرررده ،داشرررتن پشرررتکار در

را قادر ميکند تا با تعیین اهداف واقعبینانه امرا چالشري،

دنبالکردن اهداف و پیگیري راههاي الزم براي رسریدن

نیروي اراده و انرژي خود را براي رسیدن به آن اهرداف

به موفقیت و تحملکردن مشکالت و بازگشت به سرط

متمرکز کند.

معمررولي عملکرررد و حترري ارتقرراء از آن تررا دسررتیابي برره

عالوه برر مباحرک فروی ،یکري از متغیرهرایي کره در

موفقیتها (لوتانز  1391 / 2006 ،2ترجمۀ رضرایيمرنش،

عملکرد تحصیلي نقرش دارد ،وجردان تحصریلي  3اسرت

تقريزاده و کاهرره) .ایررن سررازۀ روانشررناختي داراي ابعرراد

(لي ،کوالس و دانتو .)1998 ،وجدان عامل دروني است

چهارگانه اي است که خودکارآمدي ،امید ،خروشبینري

که اعمال و اندیشههاي انسان را کنترل ميکنرد (مرایر و

و تابآوري نام دارند.

هرسکویچ .)2001 ،رفتارگرایان ،وجدان را برا ارزشهرا

جي وون ( )2016با پرژوهش خرود دریافرت سررمایۀ
روانشناختي با توان یادگیري رابطه مثبت دارد.

و هنجارهررراي تقویرررتشرررده مررررتبط مر ريداننرررد؛ امرررا
نظریهپردازان صفت ،اعتقاد دارند وجردان از یرک منبرع
اساسي نشئت ميگیرد .هریک از آنها نیرز اعتقراد دارنرد

1- psychological capital
2- Luthans

3- academic conscience
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که بر عملکرد ،تقویت باورها ،شرناخت و انتظرارات اثرر

معنرريداري عملکرررد ریاضرري را پرریشبینرري مرريکنررد.

 .)2002 ،نتررایج

محمودیان ،صفري ،آقایي ،رضوانيفر و میرمحمرد تبرار

تحقیقات نشان داده است دانشآمروزاني کره از ویژگري

( )1391طي پژوهش خود پي بردند دانرشآمروزاني کره

وجدان تحصیلي باالیي برخوردارند ،تکالیت مدرسره را

اختالل ریاضي دارنرد ،از کمرکطلبري تحصریلي کمترر

کامررل و بررا جرردیت انجررام م ريدهنررد و ایررن ویژگرري بررا

استفاده ميکنند .با توجه به اینکره یکري از مراحرل حرل

پیشرفت تحصیلي مرتبط است (کومار ،برراون ،کومرار و

مسئلۀ اجتماعي جمعآوري اطالعرات از دیگرران اسرت،

رابي .)2008 ،دي فابیو و بوسروني (  )2007در پژوهشري

کمکطلبي تحصیلي ميتواند متغیر میانجي بین مهرارت

به این نتیجه رسیدند که وجدان بهترین متغیرر شخصریتي

حل مسئلۀ اجتماعي و فرسودگي تحصیلي باشد.

مرريگررذارد (مررک ایلررروي و بانتینرر

براي عملکرد تحصیلي و شغلي اسرت؛ بنرابراین وجردان

با وجود مالحظات نظري و پژوهشي که در باال ذکر

تحصرریلي مريتوانررد بررا تأثیرگررذاري بررر تررابآوري ،بررر

شد سثال اساسي پژوهش این است کره آیرا مردل علّري

فرسودگي تحصیلي تأثیر بگذارد.
ازجمله متغیرهاي دیگر کمکطلبري تحصریلي اسرت
که در حل مشکالت تحصیلي دانرشآمروزان از آن یراد
م ريشررود .کمررکطلب ري تحصرریلي برره معنرري جسررتجوي
کمررک از دیگررري برره هنگررام روبررهروشرردن بررا ابهررام و
دشواري در امر تحصیل است .دانشآموزان در شررایطي
که با تکلیت درگیرر مريشروند ،بیشرتر بره کمرکطلبري
اقدام ميکنند (باتلر و نیومن .)1995 ،ایرن نروع تقاضراها
احتمرررال دارد بررره حرررل دشرررواريهرررا کمرررک کننرررد.
دانشآموزان زماني که به کمک نیراز دارنرد و تقاضراي
کمک ميکنند ،نرهتنهرا مشرکالت تحصریلي را کراهش
ميدهند ،دانش و مهارتهایي را کس ميکنند کره در
حررل مسررئله برره آنهررا کمررک م ريکنررد (خانکشرريزاده و
رضایي.)1391 ،
شین

 ،المرا ،کونلیرا و کرارابینچ ( )2015پري بردنرد

کمکطلبي با افزایش نمرات و یادگیري بیشرتر ،ارتبرا
معناداري دارد .همانین دو ،خو و فان ( )2016دریافتنرد
کمررکطلبرري بررا جهررتگیررري تسررلط و عالقمنرردي برره
تکالیت در سط فردي و کالسي در ارتبا است.
همانین خانکشيزاده و رضایي ( )1391در پژوهش

ارائهشده ميتوانرد فرسرودگي تحصریلي را برا متغیرهراي
مهررارت حررل مسررئلۀ اجتمرراعي ،سرررمایۀ روانشررناختي،
کمکطلبي تحصیلي و وجدان تحصیلي تبیین کند.
فرسودگي تحصیلي نهتنها بر فرد و زنردگي شخصري
او تأثیر ميگذارد ،ميتواند عروار

فراوانري در محریط

تحصیل و خرانواده نیرز برر جراي بگرذارد .شرکایتهراي
مختلت روانپریشي ،کشمکش ،ناسازگاري و توراد در
محرریط خررانواده و محرریط تحصرریل و درنهایررت تررر
تحصرریل از عکررسالعمررلهرراي مربررو برره فرسررودگي
تحصیلي بوده است (اسکانفولد ،هوچروارتر 1999 ،1؛ بره
نقل از جلیلیان .)1391،برر ایرن اسراس ،ایرن پرژوهش برا
ارائررۀ یررک مرردل نظررري و علّرري مرريتوانررد مسررئوالن،
خانوادهها و دانشآموزان را در این مسیر یاري کند.
با این توصریت نظرري و پژوهشري ،هردف پرژوهش
برررازش الگرروي تبیررین فرسررودگي تحصرریلي براسرراس
مهررارت حررل مسررئلۀ اجتمرراعي ،سرررمایۀ روانشررناختي بررا
میانجیگري کمرکطلبري تحصریلي و وجردان تحصریلي
بوده است .براساس هدف پژوهش ،مردل و فرضریههراي
زیر ارائه شدهاند:

خود نشان داده انرد متغیرر پرذیرش کمرکطلبري برهطرور
.Scanfold & Hochwarter

1
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حل مسئلۀ

فرسود

اجتماعي

+

-

گي

تحصیلي

وجدان
تحصیلي

+

سرمایۀ
روانشناختي

شکل .1مدل مفهومی ارائهشده براساس موضوع پژوهش

 -1مهارت حل مسئلۀ اجتماعي برر فرسرودگي تحصریلي
اثر مستقیم و منفي دارد.

نفر پسر) بودند .به لحاظ متفراوتبرودن تعرداد پسرران و
دختران در جامعۀ آماري ،از روش نمونهگیري تصرادفي

 -2سرررمایۀ روانشررناختي بررر فرسررودگي تحصرریلي اثررر
مستقیم و منفي دارد.

طبقهاي نسبتي استفاده شده است .به این ترتی

که ابتردا

ده مدرسه ،پنج مدرسه پسرانه و پنج مدرسره دخترانره از

 -3مهرررارت حرررل مسرررئلۀ اجتمررراعي برررا میرررانجیگري

مدارس ناحیه یک بهصرورت تصرادفي انتخراب شردند،

کمکطلبي از همساالن بر فرسرودگي تحصریلي اثرر

سپس در هر مدرسه تعدادي از دانشآمروزان بره نسربت

غیرمستقیم و منفي دارد.

از دانشآمروزان دخترر و پسرر نیرز برهصرورت تصرادفي

 -4سرمایۀ روانشناختي با میرانجیگري وجردان تحصریلي

سراده انتخراب شرردند .حجررم نمونره بررا اسررتفاده جرردول

بر فرسودگي تحصیلي اثر غیرمستقیم و منفي دارد.

مورگان  1970به تعرداد  292تعیرین شرد کره بره نسربت

 -5مدل مفهومي ارائهشده با دادهها واقعي برازش دارد.

تعداد دانشآموز دختر و پسرر ،تعرداد افرراد نمونرۀ پسرر
 100نفررر و تعررداد نمونررۀ دختررر  192نفررر بررهصررورت

روش

تصادفي از مدارس مختلت انتخاب شدند.

روش پژوهش ،جامعۀ آماري و نمونه :ایرن پرژوهش
با استفاده از روش توصیفي  -همبستگي با تأکید روابرط

ابزارهای سنجش

علّي ممکن برین متغیرهراي پرژوهش برر پایرۀ مردلیرابي

پرسشررنامۀ فرسررودگي تحصرریلي  :2سررالمال – آرو و

معادالت ساختاري  1انجام شده است .جامعۀ آماري این

ناتررانن ( )2005ایررن پرسشررنامه را طراحرري کردنررد .ایررن

پژوهش را تمامي دانرشآمروزان شراغل بره تحصریل در

پرسشنامه  15گویه دارد که سه مولفۀ خسرتگي هیجراني

دوره پیشدانشگاهي رشتۀ علوم تجربي مردارس دولتري

( 5سثال) ،بدبیني ( 4سثال) و نبود کارایي ( 6سرثال) را

در دورۀ دوم متوسررطه ادارۀ آمرروزش و پرررورش ناحیرره

در بر ميگیرد .ایرن گویرههرا در طیرت هفرت درجرهاي

یررک اردبیررل در سررال تحصرریلي  1395-1396تشررکیل

هرگرز ( ،)1بنردرت( ،)2گرراهي ( ،)3نظرري نرردارم (،)4

دادند که درمجمروع  1185نفرر ( 758نفرر دخترر و 427

بیشررتر مواقرررع ( ،)5خیلررري از مواقرررع ( ،)6همیشررره ()7

1

)2- School – Burnout Inventory(SBI

. structural equation modeling

 /80پژوهشنامه روانشناسي مثبت ،سال سوم ،شماره چهارم ،پیاپي ( ،)12زمستان1396

نمررهگرذاري مرريشروند .نمررۀ کررل از مجمروع نمرررات

براي این پرسشنامه بین  0/68تا  0/91و ضری آلفایران

پانزده گویه به دست مريآیرد .گویرههراي -12-9-6 3

بین  0/69تا  ./95گزارش شده است .روایري سرازۀ ایرن

 15-14به صورت معکوس نمرهگذاري ميشوند .بدري

پرسشرنامه نیرز بررا اسررتفاده از تحلیرل عرراملي اکتشررافي و

گرگررري ،مصررر آبررادي و فتحرري ( )1391پایررایي کررل

همبستگي با دیگر مقیاسهاي حرل مسرئله و سرازههراي

پرسشررنامه را  0/86و پایررایي خررردهمقیرراس خسررتگي

روانشررناختي همپرروش تأییررد شررده اسررت (دزوریررال و

هیجاني برابر با  ،0/77خردهمقیاس بدبیني برابرر برا 0/78

همکرررراران .)2002 ،در ایررررران مخبررررري ،درتررررا) و

و خرده مقیراس نبرود کرارایي  0/84گرزارش کرردهانرد.

درهکردي ( ،)1389ضرری

آلفراي  0/85را برراي پرنج

پایایي پرسشنامه با محاسبۀ ضرری آلفراي کرونبرار در

عامل سنجیدهشده و ضری پایرایي بازآزمرایي  0/88را

پررژوهش حاضررر بررراي مثلفررۀ خسررتگي هیجرراني ،0/76

براي پرسشنامه حل مسئلۀ اجتماعي کوتاهشده به دسرت

مثلفۀ بردبیني  ،0/77مثلفرۀ کراهش کارآمردي  0/75و

آوردند .هدایتي صالحي و ابوالقاسمي ( )1384ضرری

براي کل پرسشنامه  0/79به دسرت آمرد کره در تمرامي

آلفرراي کرونبررار ایررن آزمررون را در بیمرراران موررطرب

موارد بزرگتر از  0/7است که از اعتبار زیراد حکایرت

 ،0/61بیماران افسررده  0/82و افرراد غیربیمرار  0/80بره

دارد .بررراي بررسرري روایرري پرسشررنامه از تحلیررل عامررل

دست آوردند (به نقل از ابوالقاسمي و نریماني.)1384 ،

تأییدي استفاده شده است .نتایج تحلیرل عامرل تأییردي

در پژوهش حاضر ،با محاسبۀ ضری

آلفراي کرونبرار،

نشان دادند تمامي ماده هاي این پرسشنامه از برار عراملي

پایایي مثلفههاي جهتگیري مثبت  ،0/74جهتگیرري

کررافي برراالي ( 0/30بررین  0/67و  )0/83برخوردارنررد.

منفي  ،0/77سبک حل مسئلۀ منطقي  ،0/78سبک حرل

شاخص برازنردگي آن  RMSEA=0/069و GFI0/91

مسئلۀ تکانشي  ،0/77سبک حل مسرئلۀ اجتنرابي  0/76و

بروده اسرت کرره برازنردگي نسرربي مردل ایررن مقیراس بررا

کل پرسشنامه  0/88به دست آمد کره برزرگترر از 0/7
است .روایي پرسشنامه با تحلیل عامرل تأییردي محاسربه

دادهها را تأیید ميکند.
1

پرسشنامۀ حل مسئلۀ اجتماعي  :براسراس مطالعرات

شده است .نتایج تحلیل عامل تأییدي نشان دادند تمامي

تجربي ،دزوریال ،نزو ،مید و الیروارز ( )2002پرسشرنامۀ

ماده هاي این پرسشنامه از بار عاملي کرافي براالي 0/30

حل مسئلۀ اجتمراعي تجدیردنظر شرده را سراختند .ایرن

(بین  0/72و  )0/93برخوردارند .شاخص برازندگي آن

پرسشنامه  52آیتم دارد که هر آزمودني بره سرثاالت برا

 RMSEA= 0/066و  GFI0/93برررروده اسررررت کرررره

یک مقیاس لیکرتي پنجدرجره اي (کرامالً غلرط ،تقریبراً

برازنردگي نسربي مرردل ایرن مقیراس بررا دادههرا را تأییررد

درست ،به طور متوسط درست ،خیلري درسرت و کرامالً

ميکند.

درست) پاسخ مي دهرد .ایرن پرسشرنامه در پرنج مقیراس

پرسشنامۀ سرمایۀ روانشناختي  :2براي سنجش سرمایۀ

سازمان داده شده است -1 :جهتگیري مسئلۀ مثبرت (5

روانشررناختي از پرسشررنامۀ سرررمایۀ روانشررناختي لوتررانز،

آیررتم)؛  -2جهررتگیررري مسررئله منفرري ( 10آیررتم)؛ -3

یوست و اووالیو ( )2007استفاده شد .این پرسشنامه 24

سبک منطقي ( 20آیتم)؛  -4سبک تکانشري ( 10آیرتم)

سرررثالي و شرررامل چهرررار خرررردهمقیررراس امیررردواري،

و  -5سرربک اجتنررابي ( 7آیررتم) .پای رایي آزمررون مجرردد

تابآوري ،خوش بینري و خودکارآمردي اسرت کره در

1

2

). Social Problem Solving Inventory(SPSI

). Psychological Capital Questionnaire (PCQ
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آن هر خرده مقیاس شامل  6گویه اسرت و آزمرودني بره

پرسشنامه در  200آزمودني پسر ضرری

هر گویه در مقیاس  6درجهاي (کامالً مخالفم ترا کرامالً

در هر دو مثلفه کمکطلبي و اجتنراب از کمرکطلبري

موافقم) به شکل لیکرت پاسخ مريدهرد .برراي محاسربۀ

به دست آوردهاند .در پژوهش دیگري پایایي سرثاالت

نمرۀ سرمایۀ روانشرناختي ابتردا نمرره هرر خررده مقیراس

بررا محاسرربۀ الفرراي کرونبررار برابررر  0/63برروده اسررت

محاسبه ميشود و از جمع نمرات خردهمقیراسهرا نمررۀ

(خانکشريزاده و رضرایي .)1391 ،در پرژوهش حاضرر،

سرمایۀ روانشناختي حاصل ميشود.
بهادري خسروشاهي ،هاشمينصرت آبادي و بیرامي
( )1391در ایررران پایررایي پرسشررنامه را براسرراس آلفرراي
کرونبررار  0/85گررزارش دادنررد .در پررژوهش حاضررر،
پایایي پرسشنامه با محاسبۀ ضری

آلفاي کرونبار براي

مثلفه هاي خودکارآمدي  ،0/76خوشبیني  ،0/75امیرد
 0/77و تررابآوري  0/77و کررل پرسشررنامه  0/81بررره
دست آمد که در تمامي موارد بزرگتر از  0/7اسرت و
از اعتبار بسیار پرسشنامهها حکایرت دارد .برراي بررسري
روایي پرسشنامه تحلیل عامل تأییدي به کار رفته اسرت.
نتایج تحلیل عامل تأییدي نشان داد تمامي مادههاي این
پرسشنامه به جز ماده هاي شماره  12و  13از برار عراملي
کررافي برراالي ( 0/30بررین  0/57و  )0/83برخوردارنررد.
شاخص برازنردگي آن  RMSEA=0/060و GFI0/92

بروده اسرت کرره برازنردگي نسرربي مردل ایررن مقیراس بررا
دادهها را تأیید ميکند.
1

پرسشررنامۀ رفتررار کمررکطلبرري  :پرسشررنامۀ رفتررار
کمکطلبري براسراس نظریرات ریران و پنترریچ ()1997
ساخته شده است .ایرن پرسشرنامه  14سرثال دارد کره 7
سثال پذیرش کمکطلبي و  7سرثال دیگرر اجتنراب از
کمکطلبي را در بر ميگیرد .براي نمرهگذاري آنهرا از
مقیاس  5درجرهاي لیکررت اسرتفاده شرده کره از کرامالً
مرروافقم ( )5تررا کررامالً مخررالفم ( )1در نوسرران اسررت.
سثاالت  8،6،12،10،2،4و 9که اجتناب از کمکطلبي
را ميسنجد ،بهصورت معکوس نمرهگرذاري مريشرود.

پایایي پرسشنامه با محاسبۀ ضری

الفراي  0/68را

آلفاي کرونبار براي

کل پرسشنامه  0/78به دست آمد کره برزرگترر از 0/7
است .برراي بررسري روایري پرسشرنامه از تحلیرل عامرل
تأییدي استفاده شده است .نترایج تحلیرل عامرل تأییردي
نشان دادند تمامي ماده هاي این پرسشنامه از برار عراملي
کررافي برراالي ( 0/30بررین  0/70و  )0/92برخوردارنررد.
شاخص برازنردگي آن  RMSEA=0/075و GFI0/92

بوده است که برازندگي نسبي مدل این مقیاس با دادهها
را تأیید ميکند.
پرسشنامۀ وجدان تحصیلي  :2مک ایلروي و بانتینر
( ،)2002این پرسشنامه را طراحي کردند .این پرسشنامه
نه سثال دارد که همۀ آنهرا در طیرت هفرت درجرهاي از
کامالً مخالفم ( )1تا کامالً مروافقم ( ،)7نمررهگرذاري و
سررررثاالت  8،7،6،4،3،2،1بررررهصررررورت معکرررروس
نمره گذاري ميشوند .مک ایلرروي و بانتینر

()2002

براي تعیین اعتبار این مقیراس از روش آلفراي کرونبرار
اسرتفاده کررردهانررد کرره ضرری آلفرراي  0/89برره دسررت
آوردهاند (رستم اوغلي و خشرنودنیا چماچرایي (.)1392
در پژوهش حاضر ،پایایي پرسشنامه با محاسربۀ ضرری
آلفاي کرونبار براي کل پرسشنامه  0/73به دست آمرد
که بزرگتر از  0/7اسرت .روایري پرسشرنامه برا تحلیرل
عامل تأییدي محاسربه شرده اسرت .نترایج تحلیرل عامرل
تأییدي نشان دادند تمامي ماده هاي این پرسشنامه از برار
عرررراملي کررررافي برررراالي ( 0/30بررررین  0/72و )0/80
برخوردارند .شاخص برازندگي آن RMSEA=0/061

قرردمپررور و سرررمد ( )1382بررراي ارزیررابي درونرري ایررن
1

). Help Seeking Questionaire (HSQ

). Academic Consciousness Questionaire (ACQ

2

 /82پژوهشنامه روانشناسي مثبت ،سال سوم ،شماره چهارم ،پیاپي ( ،)12زمستان1396

 GFI0/93بروده اسررت کرره برازنرردگي نسرربي مرردل ایررن

پرسشنامههاي تکمیل شده و کنارگذاشتن پرسشنامههراي

مقیاس با دادهها را تأیید ميکند.

ناقص ،تحلیل آماري روي آنها انجام شد .براي تجزیه و

روش اجررررا و تحلیرررل :بعرررد از انتخررراب تصرررادفي
مدارس ،با اخذ مجروز از ادارۀ کرل آمروزش و پررورش

تحلیل دادههاي آماري ،از معادالت سراختاري براسراس
نرمافزار لیزرل  8.54استفاده شد.

اسررتان اردبیررل و ناحیرره یررک برره مرردارس انتخررابشررده
یافتهها

مراجعه شد و برا همراهنگي مردیران دبیرسرتان ،تعردادي
دانش آموزان براي نمونه به شکل تصادفي انتخاب شدند

قبل از بررسي فرضیههاي پژوهش بره شراخصهراي

و بعد از توجیره دانرش آمروزان و کسر رضرایت آنهرا،

توصرررریفي متغیرهرررراي پررررژوهش و نتررررایج آزمررررون

پرسشنامه ها در اختیار دانشآموزان نمونه قررار گرفرت و

کولموگروف  -اسمیرنوف یکنمونهاي بهمنظور تأییرد

بررا دادن توضرریحات الزم ،از آنهررا خواسررته شررد تررا برره

نرمالبودن متغیرها اشاره ميشود.

پرسشرررنامههرررا پاسرررخ دهنرررد .پرررس از جمرررعآوري
جدول  .1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش و نتایج آزمون کولموگوروف  -اسمیرنوف یکنمونهای
متغیر

تعداد

میانگین

انحراف
استاندارد

آماره K-S

نتیجۀ آزمون

سط
معناداري

فرسودگي تحصیلي

292

3/58

1/387

1/095

0/182

نرمال است

سرمایۀ روانشناختي

292

3/90

0/913

0/871

0/434

نرمال است

مهارت حل مسئلۀ اجتماعي

292

2/92

0/346

0/866

0/441

نرمال است

کمکطلبي تحصیلي

292

3/52

0/762

1/017

0/211

نرمال است

وجدان تحصیلي

292

4/38

1/278

0/947

0/331

نرمال است

با توجه به جدول  ،1میانگین و انحراف اسرتاندارد متغیرر

متغیرهاي بررسيشرده در پرژوهش حاضرر داراي توزیرع

فرسررودگي تحصرریلي بررهترتی ر برابررر اسررت بررا 3/58 :و

نرمالاند.

 ،1/387میررانگین و انحررراف اسررتاندارد متغیررر سرررمایۀ

براي بررسري میرزان تأثیرگرذاري عوامرل برر یکردیگر و

روانشررناختي برابررر اسررت بررا 3/90 :و  ،0/913میررانگین و

برررازش مرردل مفهررومي ،از مرردل معررادالت سرراختاري

انحرراف اسرتاندارد مهررارت حرل مسررئلۀ اجتمراعي برابررر

استفاده شد کره در شرکل زیرر ،ضررای مسریر و اعرداد

است با 2/92 :و  ،0/346میانگین و انحراف معیرار متغیرر

معن ريداري آن نشرران داده شرردهانررد؛ البترره بایررد گفررت

کمکطلبري تحصریلي برابرر اسرت برا 3/52 :و  0/762و

بررهصررورت پرریشفررر

در ایررن نرررمافزارهرراي آمرراري،

میانگین و انحراف استاندارد متغیرر وجردان تحصریلي بره

واریانس آزاد در نظرر گرفتره شرده و بره دسرتکاري نیراز

ترتی

برابر است برا 4/38 :و  .1/278همانرین برا توجره

بررره دادههررراي جررردول  ،1سرررط معنررراداري آزمرررون
کلمرروگروف  -اسرررمیرنوف برررراي تمرررامي متغیرهررراي
پژوهش بزرگتر از مقدار  0/05است؛ درنتیجره ،تمرامي

نبوده است؛ زیرا شاخصهاي برزاش مناس

بودهاند.

ارزیابي مدل نقش مهارت حل مسئلۀ اجتماعي و سرمایۀ روانشناختي بر فرسودگي تحصیلي با میانجيگري کمکطلبي از همساالن و وجدان تحصیلي83/

0/71
0/80

کمکطلبي از
همساالن

حل مسئلۀ
اجتماعي

0/35

خستگي هیجاني

بدبیني

کاهش کارآمدي

/85
0
/88
0
/88
0

جهتگیري منفي

0/77
0/75

- 0/30

جهت گیري مثبت

- 0/27

0/80

منطقي
تکانشي

اجتنابي

فرسودگي
تحصیلي

0/82

- 0/21

- 0/23

خودکارآمدي

0/83

وجدان
تحصیلي

سرمایۀ
روانشناختي

0/42

خوشبیني

0/80
امید
0/79
تابآوري

شکل  .2ضرایب مسیر استاندارد مدل ساختاری پژوهش

براي آزمون معنيداري ،ضرای

مسیر بین متغیرها از

شدهاند .مقدار  p valueکمتر از  0/05نشان ميدهد بی ن

مسیر و

مدل مشاهدهشده در نمونه و مدل مورد انتظار در جامعه

خروجي نرمافزار استفاده شده است .ضرای

نتایج مربو به معناداري آنها در جدول زیر نشان داده

اختالف معناداري وجود دارد .

جدول .2نتایج حاصل از ارزیابی مدل ساختاری
ردیت

مسیر

ضری مسیر()β

عدد معنيداري

سط

()t-value

معنيداري

4/61

1/96
1/96

از متغیر

به متغیر

1

مهارت حل مسئله

کمکطلبي همساالن

0/35

2

مهارت حل مسئله

فرسودگي تحصیلي

- 0/27

- 3/18

3

سرمایۀ روانشناختي

وجدان تحصیلي

0/42

5/17

1/96

4

سرمایۀ روانشناختي

فرسودگي تحصیلي

- 0/21

- 2/29

1/96

5

کمکطلبي همساالن

فرسودگي تحصیلي

- 0/30

- 3/79

1/96

6

وجدان تحصیلي

فرسودگي تحصیلي

- 0/23

- 2/51

1/96

مطابق با جدول 2؛ قدرمطلق آماره معنيداري بین متغیرر

( )0/95معن ريدار اسررت؛ بنررابراین فرضرریۀ اول پررژوهش

مهارت حل مسئلۀ اجتماعي و فرسودگي تحصریلي برابرر

تأیید ميشود .همانین ضری

مسیر مابین ایرن دو متغیرر

( )3/18است که بزرگترر از سرط معنريداري اسرت و

برابررر ( )-0/27اسررت و میررزان اثرگررذاري منفرري متغیررر

نشاندهندۀ این است که رابطۀ میان مهرارت حرل مسرئلۀ

مهارت حل مسئلۀ اجتمراعي برر فرسرودگي تحصریلي را

اجتمرراعي و فرسررودگي تحصرریلي در سررط اطمینررران

نشان مريدهرد ؛ بردین معنرا کره برا یرک واحرد تغییرر در

 /84پژوهشنامه روانشناسي مثبت ،سال سوم ،شماره چهارم ،پیاپي ( ،)12زمستان1396

مهارت حل مسئلۀ اجتماعي 0/27 ،واحرد در فرسرودگي

روانشناختي بر فرسودگي تحصیلي را نشان مريدهرد .بره

تحصیلي کاهش دیده ميشود.

عبرررارتي دیگرررر ،برررا یرررک واحرررد تغییرررر در سررررمایۀ
روانشرررناختي 0/21 ،واحرررد در فرسرررودگي تحصررریلي

همانرررین مطرررابق برررا جررردول  ،2قررردرمطلق آمرررارۀ
معنيداري بین متغیرر سررمایۀ روانشرناختي و فرسرودگي

کاهش مشاهده ميشود.

تحصرریلي برابررر ( )2/29اسررت کرره بررزرگتررر از سررط

بررراي بررسرري اثرررات متغیرهرراي میررانجي ،اثررر مسررتقیم،

معنيداري است و نشاندهندۀ این است که ارتبا میران

غیرمستقیم و اثر کل بین مهارت حل مسئلۀ اجتمراعي برر

سرررمایۀ روانشررناختي و فرسررودگي تحصرریلي در سررط

فرسودگي تحصیلي و اثر کل بین سرمایۀ روانشناختي بر

اطمینان ( )0/95معنريدار اسرت .پرس فرضریۀ دوم تأییرد

فرسرودگي تحصرریلي ،محاسربه و در جرردول  3مشررخص

ميشود .همانین ضری مسیر مابین ایرن دو متغیرر برابرر

شده است.

( )-0/21است و میرزان اثرگرذاري منفري متغیرر سررمایۀ
جدول  . 3اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و اثرات کل بین مهارت حل مسئلۀ اجتماعی و سرمایۀ روانشناختی بر فرسودگی
تحصیلی
مسیر

اثر کل

zvalue

VAF

- 0/105

- 0/375

- 3/542

0/28

- 0/097

- 0/307

- 2/864

0/315

اثر مستقیم اثر غیر مستقیم

از متغیر

به متغیر

مهارت حل مسئلۀ اجتماعي

فرسودگي تحصیلي

- 0/27

سرمایۀ روانشناختي

فرسودگي تحصیلي

- 0/21

با توجه به جدول  ،3اثر مستقیم مهرارت حرل مسرئلۀ

همانرررین اثرررر مسرررتقیم سررررمایۀ روانشرررناختي برررر

اجتماعي بر فرسودگي تحصریلي برابرر برا  -0/27اسرت.

فرسودگي تحصیلي برابر برا  -0/21اسرت .همانرین اثرر

همانین اثر غیرمسرتقیم متغیرر رقابرت برین مهرارت حرل

غیرمسررتقیم متغیررر رقابررت بررین سرررمایۀ روانشررناختي و

مسررئلۀ اجتمرراعي و فرسررودگي تحصرریلي بررا تررأثیر متغیررر

فرسررودگي تحصرریلي بررا تررأثیر متغیررر میررانجي وجرردان

میانجي کمک طلبي از همساالن برابر برا  -0/105اسرت.

تحصرریلي برابررر بررا  - 0/097اسررت .قرردرمطلق مقرردار z-

قدرمطلق مقدار  z-valueحاصل از آزمون سروبل  1برابرر

 valueحاصل از آزمون سوبل برابر  -2/864شد کره بره

 -3/542شد کره بره دلیرل بیشرتربودن از  1/96مريتروان

دلیل بیشتربودن از  1/96مريتروان ایهرار داشرت کره در

ایهار داشت کره در سرط اطمینران ( )0/95ترأثیر متغیرر

سط اطمینان  0/95تأثیر متغیر میانجي وجدان تحصریلي

میانجي کمکطلبي تحصیلي در اثرگرذاري حرل مسرئلۀ

در اثرگرررذاري سررررمایۀ روانشرررناختي برررر فرسرررودگي

اجتماعي بر فرسرودگي تحصریلي معنرادار اسرت .مقردار

تحصیلي معنرادار اسرت .مقردار  VAFمحاسربهشرده هرم

واریانس استخرا)شده یا (  )VAF2محاسبهشده هم برابرر

برابر است برا .0/315 :ایرن بردان معنري اسرت کره 31/5

است با .0/280 :این بدان معني است که  28درصرد اثرر

درصررد اثررر کررل سرررمایۀ روانشررناختي و فرسررودگي

کل حل مسئلۀ اجتماعي و فرسودگي تحصریلي ازطریرق

تحصیلي ازطریرق غیرمسرتقیم برا متغیرر میرانجي وجردان

غیرمستقیم با متغیر میانجي کمرکطلبري تحصریلي تبیرین

تحصیلي تبیین ميشود؛ بنابراین فرضیۀ چهرارم نیرز تأییرد

ميشود؛ بنابراین فرضیۀ سوم نیز تأیید ميشود.

ميشود.
براي برازش مدل سراختاري پرژوهش از تعردادي از

1- Sobel test
2-Variance Accounted For

شرراخصهرراي نیکررویي برررازش اسررتفاده شررده اسررت.

ارزیابي مدل نقش مهارت حل مسئلۀ اجتماعي و سرمایۀ روانشناختي بر فرسودگي تحصیلي با میانجيگري کمکطلبي از همساالن و وجدان تحصیلي85/

جدول  .4شاخصهای برازش مدل ساختاری تحقیق
نتیجه

مقدار مطلوب

نام شاخص

شاخص برازش

2/305

>3/00

شاخص مجذورکاي

χ2/df

0/93

<0/90

شاخص نیکویي برازش

GFI

0/057

>0/08

ریشه میانگین مربعات خطاي برآورد

RMSEA

0/033

>0/05

شاخص میانگین مجذور باقيمانده

RMR

0/92

<0/90

شاخص نرمشده برازندگي

NFI

0/94

<0/90

شاخص برازندگي فزاینده

IFI

0/94

<0/90

شاخص برازش تطبیقي

CFI

جدول  4مهمترین شراخص هراي بررازش اسرت کره

کارآمرردي ،برردبیني و خسررتگي هیجرراني همررراه اسررت.

نشان مري دهرد الگروي مفهرومي پرژوهش برراي تبیرین و

همانین دانشآموزي کره بره حرل مسرئله نگررش مثبرت

برازش وضعیت مناسبي دارد.

دارد و آن را حلشردني تلقري مريکنرد و سرعي دارد برا
استفاده از تفکر خود و جمرعآوري اطالعرات بره شرکل

بحث

منطقرري مسررائل تحصرریلي خررود را حررل کنررد ،کمتررر برره

ایررن پررژوهش بررا هرردف برررازش الگرروي پ ریشبین ري

فرسودگي تحصیلي دچار ميشود .همسو با ایرن قسرمت

فرسررودگي تحصررریلي براسررراس مهرررارت حرررل مسرررئلۀ

از یافترۀ پرژوهش ،در الگروي حرل مسرئلۀ اجتمرراعي دي

اجتماعي و سرمایۀ روانشرناختي برا میرانجیگري وجردان

زوریرال و نرزو ( )1990چنرین فرر

مريشرود کره حرل

تحصیلي و کمکطلبي تحصریلي انجرام شرده اسرت .برر

مسئله کارآمرد ،اثرربخش و سرازگارانه بره جهرتگیرري

این اساس ،نتایج این پژوهش نشان دادنرد مهرارت حرل

مثبررت نسرربت برره حررل مسررئله و برره کررارگیري مررثثر

مسئلۀ اجتماعي بر فرسرودگي تحصریلي اثرر منفري دارد.

مهررارتهرراي منطقرري مسررئله بسررتگي دارد .حررل مسررئلۀ

این یافتۀ پژوهش اینچنرین تبیرین مريشرود کره مهرارت

اجتمرراعي زمرراني ناکارآمررد و ناسررازگارانه محسرروب

حرل مسرئلۀ اجتمراعي موجر مريشرود دانرشآمرروز در

مريشرود کره بررا جهرتگیرري منفرري نسربت بره مسررئله و

مواجهه با هر مشکلي در امرر تحصریل ،بردون اجتنراب و

اجتناب شدید همراه شود.

درماندگي به دنبال یافتن راهحلهراي منطقري آن باشرد.

براساس نظریۀ دسي و همکاران ( ،)1991افرادي که

همانررین ایررن فراینررد باعررک م ريشررود فرررد بررا غلبرره بررر

توانایي حل مسئله را به صورت سرازگارانه دارنرد ،بسریار

مشررکالت تحصرریلي ،احسرراس خودکارآمرردي کنررد؛

خودمختارند و تکالیت تحصیلي را بسریار خروب انجرام

بنابراین کمتر به فرسودگي تحصیلي دچار مريشرود؛ امرا

م ريدهنررد؛ زیرررا بررراي آنهررا ارزش و قورراوت درونرري

دانررشآمرروزاني کرره مهررارت حررل مسررئلۀ اجتمرراعي

مهمتر از کس پاداش بیروني است و در مقایسه با افرراد

سازگارانه را خوب به کار نبرند ،در مواجهه برا هرر نروع

فاقد توانایي حل مسئله کمتر حالت بيانگیزگري دارنرد.

مشررکل تحصرریلي ،دچررار یررأس و برردبیني مرريشرروند و

افررراد داراي خودکارآمرردي سررط برراال تمایررل بیشررتري

احساس ناکارآمردي خواهنرد کررد و همرین جریران بره

دارنررد تررا انرررژي خررود را صرررف حررل مسررائل کننررد؛

فرسررودگي تحصرریلي منجررر مرريشررود کرره بررا کرراهش

درحاليکه افراد با خودکارآمدي سط پایین با ارزیرابي
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دلواپسيها و نگرانيهاي خود ،آزردهخاطر مريشروند و

( ،)1390دانشررجویان کرره سرررمایۀ روانشررناختي برراالتري

به توانایيها و مهارتهاي خود برا دیردۀ شرک و تردیرد

دارند ،از بهزیستي روانشناختي بهترري نیرز برخوردارنرد.

مررينگرنررد و پرریش از تررالش بررراي حررل مسررئله ،انتظررار

علیپور و همکراران ( )1392نیرز طري پرژوهش خرود پري

شکست دارند.

بردند برنامرۀ آموزشري سررمایۀ روانشرناختي برر کراهش

همانین ایرن بخرش از یافتره پرژوهش برا یافترههراي

فرسرودگي شررغلي برهویررژه خررردهمقیراسهرراي خسررتگي

زهراکررار و همکرراران ( )1389همخررواني دارد کرره در

هیجاني و بدبیني مثثر بوده است .با توجه بره اینکره امیرد

پژوهشهاي خود دریافتند آموزش مهرارت حرل مسرئله

و خودکارآمدي از مثلفره هراي سررمایۀ روانشرناختي بره

خودکارآمدي را افزایش ميدهد.

حساب مي آید و براساس پژوهش هاي اشارهشده رابطرۀ

نتررایج دیگررر ایررن پررژوهش نشرران دادنررد سرررمایۀ
روانشناختي بر فرسودگي تحصریلي اثرر مسرتقیم و منفري

معکوسي با فرسودگي تحصیلي دارند ،این پژوهشها به
نوعي با یافتههاي پژوهش حاضر همخواني دارند.

دارد .مي توان اینگونه تبیین کرد که سرمایۀ روانشرناختي

مطررابق بررا نتررایج پررژوهش ،تررأثیر متغیررر میررانجي

که از مثلفههاي خودکارآمدي ،خروشبینري ،امیردواري

کمک طلبي تحصیلي در اثرگذاري مهرارت حرل مسرئلۀ

و تاب آوري تشکیل یافته است ،با فرسرودگي تحصریلي

اجتمرراعي بررر فرسررودگي تحصرریلي معنررادار اسررت و 28

شرررررامل خسرررررتگي هیجررررراني ،بررررردبیني و کررررراهش

درصد اثر کل مهارت حل مسئلۀ اجتماعي سرازگارانه و

خودکارآمدي ،رابطره منفري دارد؛ زیررا دانرشآمروزاني

فرسررودگي تحصرریلي ،غیرمسررتقیم بررا متغیررر میرررانجي

که خودکارآمدند و در مواجهره برا مسرائل و مشرکالت

کمکطلبي تحصیلي تبیرین مريشرود .طبرق نظرر براتلر و

امیدوار و تاب آورنرد و نسربت بره آینرده و حرل مسرائل

نیومن ( )1995دانش آموزان در شرایطي کره برا تکلیرت

خرروشبیننررد ،در امررور و مسررائل تحصرریلي کمتررر دچررار

درگیر ميشوند ،بیشتر به کمکطلبري اقردام مريکننرد و

مشکل ميشوند و از فرسودگي در امرر تحصریلي فاصرله

تقاضاي اشارههاي جزئي و سرنخها را ترجی مريدهنرد.

مي گیرند .بنرابراین سررمایۀ روانشرناختي یرفیرت روانري

ایررن نرروع تقاضرراها احتمررال دارد برره رفررع خطاهررا ،حررل

مطلوبي است که دانش آموزان برا یرادگیري آن خرود را

دشررواريهررا و پرریشرفررتن برره سررمت تبحررر و تسررلط بررر

از آسری هررا و مشررکالت تحصریلي ازجملرره فرسررودگي

تکلیت کمک کنند .دانشآموزان زماني که بره کمرک

تحصیلي مصون مي دارند .این بخش از یافتۀ پرژوهش برا

نیاز دارند و تقاضاي کمک ميکننرد ،نرهتنهرا مشرکالت

و همکراران ( )2009همخررواني دارد

تحصیلي را کاهش ميدهنرد ،دانرش و مهرارتهرایي را

که نشان داده انرد دانرشآمروزاني کره از خودکارآمردي

کس

ميکنند که در حل مسئله به آنها کمک ميکنرد.

باالیي برخوردارند ،فرسودگي تحصریلي کمترري دارنرد

بنابراین ميتوان این بخش از یافته پژوهش را این چنرین

و خودکارآمرردي عامررل پرریشبینرريکننرردۀ قرروي بررراي

تبیررین کرررد کرره رفتررار کمررکطلبرري نرروعي از فراینررد

فرسودگي تحصیلي محسوب ميشود.

راهحلیرابي برراي حرل مسرائل و مشرکالت در زنردگي

یافترههراي جیانر

شریفي فرد و همکاران (  )1393طري پرژوهشهراي

است .فرردي کره مهرارت حرل مسرئلۀ سرازگارانه را یراد

خود به این نتیجه رسیدند که خودکارآمدي تحصیلي برا

گرفته است ،در زمران الزم بره کمرکطلبري از دیگرران

فرسودگي تحصیلي رابطرۀ معکروس و معنراداري داشرته

اقرردام مريکنررد .مهررارتهرراي حررل مسررئلۀ اجتمرراعي برره

است .براساس یافتههاي هاشمي نصرتآباد و همکراران

فعالیتهاي رفتاري  -شناختي گفته ميشود کره برا آنهرا

ارزیابي مدل نقش مهارت حل مسئلۀ اجتماعي و سرمایۀ روانشناختي بر فرسودگي تحصیلي با میانجيگري کمکطلبي از همساالن و وجدان تحصیلي87/

شخص تالش ميکند مشکالت را بفهمد و راهحلهراي

تحصیلي ،غیرمستقیم بره واسرطۀ وجردان تحصریلي تبیرین

مثثر براي آنها پیدا کند .این مثلفه چهرار مرحلره اصرلي

ميشود .این نتیجه از یافتههراي پرژوهش برا نظرر مرایر و

را شامل ميشود :الرت) تعریرت و فرمرولبنردي مسرئله؛

هرسکویچ ( )2001مطابقرت دارد کره معتقدنرد وجردان

ب) تولید و خلق راهحلهاي مختلت؛ )) تصمیمگیرري

نیرویي است که فرد را متعهد مي کند بعوري رفتارهراي

و انتخاب راهحلهاي مثثر؛ د) اجرا و ارزیابي راهحلهرا

معطوف به هردف را انجرام دهرد و افکرار و سرلیقههراي

(دیزوریال و گلدفریرد  .)1971در مرحلرۀ تولیرد و خلرق

متفاوت را براي شکل دهي رفتار سازنده هماهن

کنرد.

راهحرررلهررراي مختلرررت ،فررررد برررا اسرررتفاده از مهرررارت

وجدان عامل دروني است که اعمال و اندیشههاي انسان

کمکطلبي به راهحلهاي خود ميافزاید و فراینرد حرل

را کنترل مي کند .همانین ایرن یافترۀ پرژوهش برا نترایج

مسئله را تسهیل ميکند؛ بنابراین رفتارکمکطلبي نقرش

پژوهش هاي کومار و همکاران ( )2008همخرواني دارد.

میانجي را در رابطۀ بین مهرارت حرل مسرئلۀ اجتمراعي و

آنها نشان دادند دانرش آمروزاني کره از ویژگري وجردان

فرسودگي تحصیلي ایفاء ميکند.

تحصیلي باالیي برخوردارند ،تکالیت مدرسه را کامل و
و همکراران

برا جرردیت انجرام مرريدهنرد و ایررن ویژگري بررا پیشرررفت

این یافته از پژوهش با یافتههاي شرین

( )2015و دو و همکاران ( )2016همخواني دارد که پي

تحصیلي مرتبط است .همانین با یافترههراي دي فرابیو و

بردند کمکطلبي با افزایش نمرات و یرادگیري بیشرتر و

بوسروني ( )2007هرم همخرواني دارد کره بره ایرن نتیجره

جهتگیري تسلط ارتبا معناداري دارد.

رسیدند وجدان بهترین متغیر شخصریتي برراي پریشبینري

همانررین ایررن یافترره از پررژوهش بررا بخشرري از نتررایج

عملکررررد تحصررریلي و شرررغلي اسرررت .براسررراس نترررایج

تحقیق خانکشريزاده و رضرایي ( )1391و محمودیران و

پژوهش هاي یادشده ميتروان ایرن قسرمت از یافترههراي

همکرارانش ( )1391همخرروان اسررت کرره نشرران دادهانررد

پژوهش را اینگونه تبیین کرد که وجدان تحصریلي ،فررد

متغیر پذیرش کمکطلبري برهطرور معنريداري عملکررد

را براي انجام به موقع تکالیت درسي وادار ميکند و در

ریاضرري را پرریشبینرري م ريکنررد و دانررشآمرروزان داراي

ایررن مسررریر خودکارآمررردي ،امیرررد و ترررابآوري کررره

اخررتالل ریاضرري از رفتارهرراي کمررکطلب ري بررراي حررل

مثلفه هاي سرمایۀ روانشناختي هستند ،در انجام تکرالیت

مسائل ،کمتر سود ميبرند .با اینکه هیچ پژوهشري نقرش

وارد عمل ميشوند تا فرد با انرژي و امیرد بره کرار خرود

میانجي کمکطلبري را برر فرسرودگي تحصریلي مطالعره

ادامه دهد و دچار فرسودگي تحصیلي نشود.

نکرررده اسررت ،براسرراس پررژوهشهرراي یادشررده تررأثیر

براسررراس نظریرررۀ شرررناختي – اجتمررراعي بنررردورا،

کمرکطلبري برر عملکرررد تحصرریلي تأییرد شررده اسررت؛

نگرش ها ،توانرایيهرا و مهرارتهراي شرناختي هرر فررد،

بنابراین اینگونه تبیین ميشود که چون کمرکطلبري اثرر

تشرکیلدهنررده چیرزي اسررت کره «سیسررتم خرود» نامیررده

مثبرررت برررر عملکررررد و پیشررررفت تحصررریلي دارد ،برررر

مي شود .ایرن سیسرتم در چگرونگي در

مرا از شررایط

فرسودگي تحصیلي اثر معکوس و منفي خواهد داشت.

مختلت و چگونگي رفتار ما در واکرنش بره آنهرا ،نقرش

ازجمله یافته هاي دیگر پژوهش این بود کره سررمایۀ

عمرردهاي دارد .خودکارآمرردي بخررش مهمرري از ایررن

روانشناختي با میانجگري وجدان تحصیلي بر فرسرودگي

سیسررتم خررود اسررت .ازنظررر بنرردورا ،خودکارآمرردي

تحصیلي اثر غیرمستقیم و منفي دارد و معلوم شد حردود

نشاندهندۀ باور فرد به قابلیتهراي خرود در سرازماندهي
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و انجام رشته فعالیتهاي الزم برراي مردیریت شررایط و
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وضعیت هاي مختلت است .بسیاري از افراد قادرند براي

مدل ارائه شردۀ ایرن پرژوهش برراي دانرشآمروزاني کره

خود اهردافي تعیرین کننرد و مريداننرد چره چیزهرایي را

دچررار فرسررودگي تحصرریلي شرردهانررد ،بسررتۀ درمرراني،

مي خواهند تغییر دهند .با وجود ایرن ،معمروالً بره مرحلرۀ

طراحرري و اجرررا کننررد .همانررین معلمرران مرريتواننررد بررا

عمل رساندن این برنامهها کار سرادهاي نیسرت (لوترانز ،1

آمررروزش مهرررارت حرررل مسرررئلۀ اجتمررراعي و سررررمایۀ

 1391 / 2006ترجمرۀ رضرایيمررنش ،تقريزاد و کاهرره).

روانشناختي به دانش آموزان هم فرسرودگي تحصریلي را

براي به مرحلۀ عمل رساندن برنامه ها ،وجردان تحصریلي

کرراهش دهنررد و هررم از بررروز آن پیشررگیري کننررد .برره

نقش واسطه اي دارد؛ بنابراین وجدان تحصریلي برهمنزلرۀ

خانواده ها پیشنهاد ميشود با مطالعه مهرارت حرل مسرئلۀ

نیروي دروني برراي وادارسرازي فررد بره انجرام تکرالیت

اجتماعي ،سرمایۀ روانشرناختي ،کمرکطلبري و وجردان

درسي ،ميتواند در کنار خودکارآمدي عمل کند.

تحصرریلي و پرريبررردن برره اهمیررت موضرروع ،آنهررا را در

امید از اجزاء سرمایۀ روانشناختي ،حالت شناختي یرا
حالت متفکرانه است که فرد را قادر ميکنرد ترا اهرداف
و انتظارات واقعبینانه ،اما چالشي را تعیین کند و ازطریق
خودرهبري ،نیروي اراده ،انرژي و حس کنترل درونري،
برره آن اهررداف دسررت یابررد .نیررروي اراده ،فرررد را بررراي
جسررتجوي راههرراي جدیررد برمرريانگیررزد؛ درحرراليکرره
خالقیت و نوآوري در توسعۀ راههاي رسریدن بره هردف
بهنوبۀخود انررژي فررد را دوچنردان مريکنرد و هنگرامي
که این دو در کنار هم باشند ،بره بیشترشردن امیرد منجرر
ميشود (اسنایدر .)2002 ،در ارادهمندي و امیدواري نیرز
وجدان ،نیروي کمکي است که موج ميشود فررد بره
فرسودگي دچار نشود.
با توجه به اینکه مدل مفهرومي ارائرهشرده از بررازش
خرروبي برخرروردار بررود مرريترروان آن را نرروآوري و یافتررۀ
علمرري جدیررد تلقرري کرررد کرره در پیشررگیري و درمرران
فرسودگي تحصیلي ميتواند مثثر واقع شود.
محررردودیت ایرررن پرررژوهش برررهکرررارگیري ابرررزار
خودگزارشي است که ممکن اسرت بره علرت سروگیري
مطلوبیررت اجتمرراعي در شرررکتکننرردگان ،بررر درسررتي
گرزارش آنهررا ترأثیر گذاشررته باشرد .براسرراس یافترههرراي
پژوهش پیشنهاد ميشود مشاوران مردارس برا اسرتفاده از

روش هاي تربیت بره کرار گیرنرد ترا از برروز فرسرودگي
تحصیلي در فرزندان پیشگیري کنند.
منابع

ابوالقاسرررمي ،ع و نریمررراني ،م .)1384( .آزمرررونهررراي
روانشناختي .اردبیل :باغ رضوان.

اسمعیلي دیز) ،ش .)1392( .بررسي اثربخشي آموزش
امیررد بررر کرراهش فرسررودگي تحصرریلي .پایرراننامررۀ
کارشناسي ارشد ،رشتۀ روانشناسي تربیتري .دانشرگاه
عالمرره طباطبررایي ،دانشررکدۀ روانشناسرري و علرروم
تربیتي.

بدري گرگري ،ر؛ مصررآبادي) ،؛ پلنگري ،م و فتحري،
ر .)1391( .سرراختار عرراملي پرسشررنامۀ فرسررودگي
تحصرریلي بررا اسررتفاده از تحلیررل عرراملي تأییرردي در
دانش آموزان متوسطه .فصلنامۀ اندازهگیرري تربیتري،
شماره .164-180 ،7
بهرادري خسروشراهي) ،؛ هاشرمينصررتآبررادي ،ت و
بیرامرري ،م .)1391( .رابطررۀ سرررمایۀ روانشررناختي و
ویژگرريهررراي شخصر ریتي برررا رضرررایت شرررغلي در

کتابداران کتابخانرههراي عمروميشرهر تبریرز .مجلرۀ
پژوهنده ،شماره .312-318 ،90

جلیلیان ،ن .)1391( .بررسي تأثیر آمروزش مهرارتهراي
مرردیریت زمررران برررر میررزان فرسرررودگي تحصررریلي

. Luthans

1

ارزیابي مدل نقش مهارت حل مسئلۀ اجتماعي و سرمایۀ روانشناختي بر فرسودگي تحصیلي با میانجيگري کمکطلبي از همساالن و وجدان تحصیلي89/

دانشررجویان مقطررع کارشناسرري ارشررد .پایرراننامررۀ

لوتررانز ،ف .)1391( .سرررمایۀ روانشررناختي .ترجمررۀ ب

کارشناسي ارشد روانشناسي تربیتي .دانشرگاه عالمره

رضررایيمررنش ،ع تقرريزاده و م کاهرره .تهررران :نشررر

طباطبایي تهران.

علمي( .تاریخ انتشار به زبان اصلي.)2006 ،

و رضررایي ،ا .)1391( .رابط رۀ دانررش

محمودیان ،؛ صفري ،ه؛ آقایي ،؛ رضروانيفرر ،ش و

خانکشرري زاده،

فراشناخت ،نظریرههراي ضرمني هروش و نگررش بره

میرمحمرررردتبار ،س .)1391( .مقایسرر رۀ رفتارهرررراي

رفتارهررراي کمرررکطلبررري برررا عملکررررد ریاضررري

کمررکطلب ري تحصرریلي در دانررشآمرروزان عررادي و

دانشآموزان دختر پایۀ سروم راهنمرایي شرهر تبریرز.

دانشآموزان داراي ناتواني یادگیري ریاضري .مجلرۀ

فصلنامۀ علوم تربیتي.89-108 ،)18( 5 ،

نرراتوانيهرراي یررادگیري ،پرراییز -119 ،)1( 2 ،1391

رستم اوغلري ،ز و خشرنودنیاي چماچرایي ،ب.)1392( .

.107

مقایسۀ وجدان تحصریلي و فرسرودگي تحصریلي در

مخبررررري ،ع؛ درتررررا) ،ف و درهکررررردي ،ع.)1390( .

دانررشآمرروزان بررا و برردون نرراتواني یررادگیري .مجلرۀ

بررسررري شررراخصهررراي روانسرررنجي و هنجاریرررابي

ناتوانيهاي یادگیري.)18-37 ،)3( 2 ،

پرسشررنامۀ توانررایي حررل مسررئله اجتمرراعي .فصررلنامۀ

زهراکار،

؛ رضازاده ،آ و احقرر ،ی ( .)1389بررسري

اندازهگیري تربیتي.55-72 ،)4( 1 ،

اثربخشررري آمررروزش مهرررارت حرررل مسرررئله برررر

مرررادي ،س .)1392( .بررسرري اثربخشرري آمرروزش حررل

خودکارآمردي دانرشآمرروزان دخترر دبیرسرتانهرراي

مسررئلۀ اجتمرراعي بررر کنترررل عرراطفي و شایسررتگي

شررهر رشررت .فصررلنامۀ اندیشررههرراي تررازه در علرروم

اجتماعي دانش آمروزان دخترر آزاردیرده .پایراننامرۀ

تربیتي.134-150 ،)3( 5 ،

کارشناسي ارشد ،رشرتۀ روانشناسري برالیني .اردبیرل:

شریفيفرد ،ف؛ نوروزي،

؛ حسریني ،م؛ آسرایش،

و نوروزي ،م .)1393( .عوامل مررتبط برا فرسرودگي

دانشگاه محقق اردبیلي.
میکائیلي ،ن؛ افرروز ،غ و قلري زاده ،ل .)1391( .ارتبرا

تحصرریلي در دانشررجویان پرسررتاري و پیراپزشررکي

خودپنرررداره و فرسرررودگي تحصررریلي برررا عملکررررد

دانشررگاه علررروم پزشرررکي قررم .فصرررلنامۀ آمررروزش

تحصرریلي دانررشآمرروزان دختررر .مجلررۀ روانشناسرري

پرستاري.59-68 ،)3( 3 ،

مدرسه.90-102 ،4 ،

علیپررررور ،ا؛ صررررفارينیررررا ،م؛ صررررراميفروشرررراني ،غ؛

هاشمي نصرتآباد ،ت؛ باباپور خیرالدین ) ،و بهرادري

آقاعلیخررراني ،ع و آخونررردي ،ن .)1392( .بررسررري

خسروشاهي.)1390( .) ،نقش سررمایۀ روانشرناختي

اثربخشرري مداخلررۀ سرررمایۀ روانشررناختي لوتررانز بررر

در بهزیستي رواني با توجه به اثرات تعردیلي سررمایۀ

فرسودگي شغلي کارشناسان شاغل در شرکت ایران

اجتماعي .مجلۀ پژوهش هاي روانشناسري اجتمراعي،

خودرو دیزل .فصلنامۀ علميتخصصي طر

کرار5 ،

(.30-41 ،92 )3
قررردمپرررور ،ع و سررررمد ،ز .)1382( .نقرررش باورهررراي
انگیزشي در رفتار کمکطلبي و پیشررفت تحصریلي
دانررشآمرروزان .مجلررۀ روانشناسرري -126 ،)2( 7 ،26
.112

.123-144 ،)4( 1
Butler, R. & Neuman, O (1995). Effects of
task and ego achievement goal on help
seeking behaviors and attitudes. Journal of
Educational Psychology, 87, 267-271.
David, A. P (2010). Examining the
relationship of personality and burn out in
college students: the role of academic

1396 زمستان،)12(  پیاپي، شماره چهارم، سال سوم، پژوهشنامه روانشناسي مثبت/90

five
factor
conscientiousness:
An
assessment with primary-junior school.
Personality & Individual Differences,
25(2), 187-193.
McIlroy, D., & Bunting, B. (2002).
Personality, behavior, and academic
achievement: Principles for educators to
inculcate and students to model. Journal
Contemporary Educational Psychology,
27(6), 226-237.
Meyer, J.P & Herscovitch, L (2001).
Commitment in the workplace: To Ward a
General Model. Human Ressource
Management Review, 11 (3), 299-326
May,R, W. . Bauer,b. K, N. Fincham F, D
(2015). School burnout: Diminished
academic and cognitive performance.
Personality and Individual Differences,
42, 126–131
Perla, E., and O’Donnel, B(2004).
Encouraging problem solving in orientation
and mobility. Journal of Visual Impairment
& Blindness, 98, 47-52.
Ryan AM, Pintrich PR. (1997). Should I ask
for help?” The role of motivation and
attitudes in adolescents’ help seeking in
math class. Journal of educational
psychology, 89(2), 329-341
Salmela-Aro, K., & Näätänen, P. (2005). BBI10. Nuorten [Method of assessing
adolescents’ school burnout]. Helsinki:
Edita.
Schenke, K. Lama,A, C. Conleya,A, M .
Karabenick, S, A (2015). Adolescents' help
seeking in mathematics classrooms:
Relations between achievement and
perceived
classroom
environmental
influences over one school year.
Contemporary Educational Psychology.
41, 133-146
Snyder, C. R (2002) Hope theory: Rainbows
in the mind. Psychological Inquiry, 13,
249-275.
Youssef, C. M (2004). Resiliency development
of organizations, leaders and employees:
Multi-level theory building and individuallevel, path-analytical empirical testing.
Unpublished
doctoral
dissertation,
University
of
Nebrasks-Lincoln.

motivation. Education Measurement and
Evaluation Review, 1,90-104.
Deci, E.L., Vallerand, R.J., Pelletier, L.G. &
Ryan, R.M (1991). Motivation and
education:
The
self-determination
perspective. Educational Psychologist, 26
(3 & 4), 325-346.
Di Fabio, A., & Busoni, L. (2007). Fluid
intelligence, personality traits and
scholastic success: Empirical evidence in a
sample of Italian high school students.
Personality and Individual Differences,
43(12), 2095–2104.
Dua , J. Xu. J. Fan, X (2016). Investigating
factors that influence students' help seeking
in math homework: A multilevel analysis.
Learning and Individual Differences. 48,
29–35
D'Zurilla, T. J., & Goldfried, M. R (1971).
Problem
solving
and
behavior
modification. Journal of Abnormal
Psychology, 78, 107- 126.
D’Zurilla, T. J., Nezu, A. M., & MaydeuOlivares, A. (2002). Manual for the social
problem solving inventory-revised(pp.211244). Nourth Tonawanda, TY: MultiHealth Systems.
D'Zurilla, T. J., &. Maydeu – Olivares, A., &
Kant, G. L (2002) Age and gender
differences social problem- solving ability.
Personality and Individual Differences, 25,
241-252.
D’Zurilla, T. J., & Nezu, A. M (1990).
Development and preliminary evaluation of
the Social Problem- Solving Inventory.
Psychological Assessment, 2, 156-163.
Ji Won You (2016). The relationship among
college students' sychological capital,
learning empowerment, and engagement.
Learning and Individual Differences. 49,
17–24
Komar, S., Brown, D. J., Komar, J. A.,
&Robie, C. (2008). Faking and the validity
of conscientiousness: A Monte Carlo
investigation.
Journal
of
Applied
Psychology, 93(18), 140–154.
Luthans F, Youssef CM, Avolio BJ. (2007).
Psychological capital. New York: Oxford
University Press.
Lay, C., Kovacs, A., & Danto, D. (1998). The
relation of trait procrastination to the big

