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 Background and Purpose: Perception of the social environment in which teachers and classmates 

play an important role in improving it has important effects on students' academic motivation. 

Therefore, the present study was conducted to investigate the causal model of perception of social 

environment with academic motivation by the mediating role of academic expectations, attributional 

styles and academic emotions. 

Method: This study had a descriptive correlational design. The study population consists of all junior 

high school students (grades 7, 8 and 9) of Tehran in the year 2020-2021, from which 295 students 

were selected to participate in the study by available sampling method through online calling. The 

instruments used included Teacher's affective Support (Sakiz, 2007), Student Emotional Support 

(Patrik, Ryan and Kaplan, 2007), Academic Motivation (Vallerand et al.,1992), Attributional Styles 

(Seligman et al., 1982), short form of the Achievement Emotions (Pekrun, Goetz and Perry, 2005), 

Expectation-Value (Hosseini, Taleh Pasand, Bigdeli, 2010); due to the prevalence of COVID-19, 

they were implemented virtually. Data were analysed by the path analysis. 

Results: The results showed that the proposed model best fitted the data. The components of 

perception of social environment had an indirect effect on academic motivation with the mediating 

role of academic expectations and academic emotions. The components of perception of social 

environment did not have an indirect effect on academic motivation with the mediating role of 

attributional styles. Attributional styles didn’t have any significant effect on academic motivation. 

Teacher affective support had a direct relationship with academic motivation (P <0.001). Academic 

emotions and academic expectations had a direct effect on academic motivation (P <0.001). 

Conclusion: Based on the findings of this study, it can be concluded that teachers ' affective support 

and students' emotional support affect their academic motivation. Also, if the positive and negative 

academic emotions of students are taken into account and their expectation and value for learning is 

increased; students' academic motivation improves. 
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Extended Abstract 

Introduction 
Adolescence is one of the most sensitive periods in the life of 

every human being. Maturity and the discovery of one's identity 

occur during this period (1). The teacher is an influential figure 

who can reduce students' stressful experiences (3). The best 

way to arouse interest in learners is to improve learning 

conditions. Motivation is a prerequisite for learning (5-7). 

Academic motivation refers to the internal processes that 

continue with the goal of achieving specific academic 

achievements (9). School and learning environment are 

important factors that affect students' learning and motivation 

(10). Peers are the most important source of support for 

students in school (20). 

Among the social context factors of the class, the teacher's 

affective support had the greatest effect on positive and 

negative emotions (22). Academic emotions is directly related 

to academic activities and academic performance outcomes 

(23). Individuals attribute their success or positive and negative 

consequences of their behaviors to inner (personal) or Outer 

(environmental) factors (26). The attributive style of 

individuals determines to what extent the individual's behavior 

is due to the individual himself and to what extent it is due to 

the situation and circumstances (27). One of the effective 

theories of motivation in which students' expectations of 

academic achievement and the value they place on homework 

play a large role is the expectation-value theory (29). Improving 

the perception of the social environment in which teachers and 

classmates play a constructive role has important effects on 

students' academic motivation. One of the biggest problems of 

the education system is the low level of academic motivation 

among learners, which leads to academic failure (5). Therefore, 

it is necessary to do more research on academic motivation. 

Therefore, the purpose of this study is to investigate the causal 

model of the relationship between perception of social 

environment and academic motivation with the mediating role 

of academic expectations, attributional styles and academic 

emotions. 

Method 
The design of this study was descriptive and correlational. The 

study population included all junior high school students 

(grades 7, 8 and 9) in Tehran in the year 2020-2021, from which 

295 students were selected by available sampling method. 

84.7% of the participants were girls and 15.3% were boys. 

Also, 35.9% of them were seventh graders, 36.3% were eighth 

graders and 27.8% were ninth graders. The age range of 

participants in this study was 12 to 15 years and the mean and 

standard deviation of their age was 13.4 +_ 0.79 years. Inclusion 

criteria for this study were seventh, eighth or ninth grade male 

or female students and exclusion criteria were unfinished 

questionnaires. The instruments used included Teacher's 

affective Support (33), Student Emotional Support (34), 

Academic Motivation (35), Attributional Styles (36), 

Expectation-Value (39), short form of the Achievement 

Emotions (40). To collect the data, the link of the questionnaire 

was placed in groups and student channels. 

To measure the relationships between variables, path analysis 

model in the form of a causal model was used. Data were 

analyzed using SPSS software version 23 and R software 

version 1-2-4. 

Results 
Table 1 presents the descriptive indices of the variables 

including minimum, maximum, mean, standard deviation, 

skewness and kurtosis. The results show that the proposed 

model best fitted the data. The components of perception of 

social environment had an indirect effect on academic 

motivation with the mediating role of academic expectations 

and academic emotions. The components of perception of 

social environment did not have an indirect effect on academic 

motivation with the mediating role of attributional styles. 

Attributional styles had no effect on academic motivation. 

Teacher affective support was directly associated with 

academic motivation (P<0.001). Academic emotions and 

academic expectations had a direct effect on academic 

motivation (P<0.001).      

 
Table 1: Descriptive Indicators of Research Variables (Number: 295) 

 

Estimation of the paths between variables was performed by 

path analysis and is shown in Figure 1. Only the paths between 

attributional styles to teacher affective support as well as 

attributional styles to academic motivation were not significant 

(It should be noted that the validated version of these tests in 

Iran has been used to conduct this research). The explained 

variance of endogenous variables for academic motivation 

variable was 0.54, which shows that independent and mediating 

variables, ie academic expectations, academic emotion, 

attributional styles, teacher affective support and student 

emotional support can explain 54% of the variance in academic 

motivation. In addition, teacher affective support and student 

emotional support can explain 31%, 30% and 7% of variances 

Minimum Maximum Mean SD Skewness Kurtosis Variables 

28 175 159.26 26.02 -1.462 2.599 Academic Motivation 

55 210 163.75 27.27 -0.722 0.776 Academic Expectations 

72 214 160.83 30.20 0.418 0.424 Academic Emotions 

122 228 172.37 22.49 0.192 - 0.660 Attributional Styles 

14 63 47.41 8.57 -0.532 0.061 Teacher Affective Support 

6 20 14.44 3.19 -0.013 0.470 Student Emotional Support 
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in academic expectations, academic emotions and attributional 

styles, respectively. 

Figure 1: Standard coefficients of the final model (modified) 

 

Conclusion 
Teacher affective support and student emotional support had a 

direct effect on students' academic motivation. This finding is 

consistent with the findings of one study (22). Rabbani, 

Talepasand, Mohammadifar and Rahimianboogar (22) in their 

research found that teacher affective support and peer’s 

emotional support had an effect on academic motivation. 

Teacher and classmates play a key role in increasing students' 

academic motivation. Academic expectations had an effect on 

academic motivation. This finding is consistent with the results 

of research (6) in the significance of academic expectations and 

academic motivation. Raising academic expectations means 

valuing homework, trying harder to learn, and getting good 

grades. Attributional styles had no effect on academic 

motivation. This result is inconsistent with previous research 

(26, 27). Attribution styles are a personality trait and have no 

significant effect on the teacher affective support. Academic 

motivation had an effect on academic emotions. This result is 

consistent with previous research (22, 23) in the significance of 

motivation and emotions. According to Pekrun, Goetz, Titz and 

Perry; it can be said that academic emotions are related to 

academic motivation (14). Based on the findings of this study, 

it can be concluded that teachers ' affective support and 

students' emotional support affect their academic motivation. 

Also, if the positive and negative academic emotions of 

students are taken into account and their expectation and value 

for learning is increased; students' academic motivation 

improves. 

One of the limitations of the present study was the conditions 

caused by the corona virus 2019 (COVID-19) and the closure 

of schools and the large number of questions in the 

questionnaires, which caused fatigue and cancellation in the 

middle of answering the questions. We suggest that this 

research be re-conducted on a larger scale after the pandemic, 

when it is possible for students to attend school. According to 

the findings of the present study on the effect of teacher 

affective support and emotional support of students and peers 

with academic motivation, we suggest teachers to plan their 

classes in a way that students understand their teacher’s 

affective support and students’ emotionally support from their 

classmates. The teacher should make the students aware of the 

value and importance of the homework, and the teachers should 

provide the ground for creating positive emotions and reducing 

the occurrence of negative emotions. 
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مقاله پژوهشی

اسنادی، و  هایبکسالگوی علّی روابط ادراک محیط اجتماعی با انگیزش تحصیلی با نقش میانجی انتظارات تحصیلی، 

 هیجانات تحصیلی
 

 3ینیخوئ،  فاطمه 2*ایآر، علیرضا محمدی 5ینادمسادات مهدیه

 دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ،شناسی تربیتی، واحد تهران شمالدانشجوی دکترای روان. 5

 ، تهران، ایرانو سلامت اجتماعی توانبخشیعلوم دانشگاه مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، ، پیش از دبستانگروه  .  استادیار2

 .  استادیار گروه مدیریت، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران3

 

 مشخصات مقاله
 

 چکیده

 :هادواژهیکل

 ادراک محیط اجتماعی،

 انگیزش تحصیلی،

 هیجانات تحصیلی،

 انتظارات تحصیلی،

 یهای اسنادسبک

 

 

 

 

 

 

 

 51/02/5000دریافت شده: 

 22/00/5000پذیرفته شده: 

 30/00/5000منتشر شده: 

کنند، تأثیرات مهمی در انگیزش در بهبود آن نقش مؤثری را ایفا می هایهمکلاساااادراک محیط اجتمااعی کاه مملو و  زمینهه و ههد   

آموزان دارد. از این رو پژوهش حاضاار با هدب بررساای ا گوی علوی روابط ادراک محیط اجتماعی با انگیزش تحصاایلی با تحصاایلی دانش

 های اسنادی، و هیجانات تحصیلی انجام شد.نقش میانجی انتظارات تحصیلی، سبک

آموزان مقلع متوساااله اول ش این پژوهش توصااایفی و  رن آن از نوم همبساااتگی اسااات. جاممه این ملا مه شاااامل تمام دانشرو روش 

 ور آموز بود که بهدانش 201بوده اسااات. نمونه مورد ملا مه شاااامل  5300-5000های هفتو، هشاااتو، و نهوه شاااهر تهران در ساااال )پایه

ملو های حمایت عا فی مها از پرساشنامهآوری دادهاینترنتی در ملا مه شارکت کردند. برای جمعگیری در دساتر  از  ری  فراووان نمونه

های ه، ساابک5002ه، انگیزش تحصاایلی )وا رند و همکاران، 2001، وکاپلان)پاتریک، ریان  آموزحمایت هیجانی دانش ه،2001)ساااکیز، 

پسااند، ارزش )حسااینی،  ا ع-و انتظار ه2001، گوئتز و پری، پکرانپیشاارفت )هیجانات ه، فرم کوتاه 5022اساانادی )ساالیگمن و همکاران، 

 ها، از مدل تحلیل مسیر استفاده شد. ور مجازی اجرا شدند. برای تحلیل داده د یل شیوم کرونا، به ه استفاده شد که به5320بیگد ی، 

ش های ادراک محیط اجتماعی بر انگیزش تحصاایلی با نق. مؤ فهاشااتها دنتایج نشااان داد ا گوی پیشاانهادی، برازش ووبی با داده   هاافتهی

ا نقش های ادراک محیط اجتماعی بر انگیزش تحصاایلی بمیانجی هیجانات تحصاایلی و انتظارات تحصاایلی، تأثیر سیرمسااتقیو داشاات  مؤ فه

ملو بر انگیزش یر نداشت  حمایت عا فی مهای اسنادی بر انگیزش تحصیلی، تأثهای اسانادی، تأثیر سیرمستقیو نداشت  سبکمیانجی سابک

 ه.>005/0Pه  و هیجانات تحصیلی و انتظارات تحصیلی بر انگیزش تحصیلی تأثیرمستقیو داشت )>005/0Pتحصیلی تأثیرمستقیو داشت )

ر انگیزش ب آموزانتوان نتیجه گرفت حمایت عا فی مملمان و حمایت هیجانی دانشهاای این پژوهش میبر اساااا  یاافتاهگیری  نتیجهه

ری، آموزان توجه شود و انتظار و ارزش آنها از یادگیتحصایلی آنها تأثیرگذار اسات. همینین اگر به هیجانات متبت و منفی تحصایلی دانش

 یاید.آموزان بهبود میافزایش داده شود، انگیزش تحصیلی دانش

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، تهران، ایرانتماعیو سلامت اج توانبخشیعلوم دانشگاه مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، ، از دبستانپیش گروه  استادیار، ایآر یمحمد رضایعل نویسنده مسئول  *

 Mohammadiarya@yahoo.comرایانامه: 

 025-00311110تلفن: 



 ی و همکاراننادم ساداتهیمهد                                                                                 و هیجانات تحصیلیا گوی علوی روابط ادراک محیط اجتماعی با انگیزش تحصیلی  
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 مقدمه
های زندگی و تحول ترین دورهترین و حسااا دوران نوجوانی از بحرانی

ت بلوغ فرد و کشف هویهای مختلفی دارد. هر انساان است که پیییدگی

دهد و این مرحله برای تکوین شخصیت بهنجار انسان در این دوره رخ می

هایی نیز همراه است. در این دوره نوجوانان انسان، مهو است و با دشواری

ثباتی نیستند و مشکلات رفتاری زیادی برای آنها دارای وضامیت روانی با

ه. نوجوانااان زماان زیااادی را در ماادار  و در کنااار 5آیااد )باه وجود می

کنند و بخش اعظو روابط اجتماعی کودکان و همسااا ان وود صاارب می

مملو یک شاااخصااایت کلیدی و . ه2افتد )نوجوانان در مدار  اتفاق می

آموزان را کاهش آور دانشتواند تجربیات تنشاسااات که میتأثیرگذار 

 ه.3یافتگی در آنان شااود )های متبت و سااازشدهد و باعث ایجاد نگرش

ترین مراحل تحصایلات رسمی است  دوره آموزش متوساله یکی از مهو

زیرا در این دوره، بخش بزرگی از استمدادهای اوتصاصی نوجوانان بروز 

 رساااد، کنجکاویآنان به با اترین حد وود می کناد، ددرت یادگیریمی

ود شاایابد، و فکر آنها به مسااائل جدید زندگی مشاامول میآنها جهت می

   ه.0)

بهترین راه برای ایجاد علاده در یادگیرندگان، بهبود شاارایط یادگیری 

 ازینشپی 5زشهای آموزشااای اسااات. انگیو افزایش سااالی کیفی روش

 نظام تیموفق بر گاذارو از عوامال تاأثیر شاااودی محساااوی میریادگیا

 در  کی یریادگینقله شروم  نیهمین. انگیزش ه1-1)ت اسی آموزشا

 در کلا  داشته باشند و یآموزان نقش فما دانش شودیاست که باعث م

اند که ملا مات نشااان داده ه.2) شااودیم حاصاال مملو توسااط ندایفر نیا

ساب  بروز مشاکلاتی در سالی احسااسات و  تواندمی زشاوتلال در انگی

رفتار شااده و مقدمات بدبینی، اضاالرای، افسااردگی، مشااکلات روانی، و 

همینین افت چشاامگیر در عملکرد فردی و اجتماعی را فراهو آورد و بر 

 ه.0و 1بگااذارد )عامالکرد تحصااایلی یااادگیرناادگااان نیز تااأثیر منفی 

ا ها رشاااود که فما یتمیباه فرایندهای درونی گفته  2تحصااایلیانگیزش

کند و با هدب دساااتیابی به دساااتاوردهای تحصااایلی وا  تحریک می

 در حضااور لید ا و مدرسااه از آموزاندانش تیرضااا ه.0) یابندتداوم می

   ه.2) شودیم یناش یلیتحص زشیانگ از ف،یتکا  انجام و مدرسه

                                                           
1. Motivation 

2. Academic motivation 

 ،یریادگی از عوامل مهمی هساااتند که در یریادگی طمدرساااه و محی

 ذارگی آنها تأثیرلآموزان، و عملکرد تحصااایمشاااارکت دانش زش،انگی

های ه. انگیزه تحصااایلی نوجوانان در زمان برگزاری کلا 50هساااتناد )

د یل شااایوم کرونا، در مقایساااه با زمان برگزاری حضاااوری  مجاازی به

حاااکو بر  ووج و طیمحه. 55تر گزارش شاااده اسااات )هااا، پااایینکلااا 

 شااودیم محسااوی رییادگیو  یاددهی روندثر در مؤ عوامل از ری،یادگی

اهمیت  های تحصااایلیآموزان و مملمان، محیطبرای دانش .ه53 و 52)

در کلا   را بسایاری یها، ساااعتی زندگیها ی سااال و بسایاری دارند

و  شاااودیدر آنجاا روابط اجتمااعی ایجاد م کنناد کاهسااا ری میدر  

 یهاتیفردی و اجتماعی در مودمعامل  دستیابی به اهداب مهو زندگی به

ه. بسایاری از عوامل مؤثر بر سلامت روانی در 50) تحصایلی بساتگی دارد

ساااکیز به این  ه.51نوجوانان، ناشاای از محیط یادگیری و مدرسااه اساات )

 احسااااساااات و در ارتقاء 3که ادراک حمایت عا فی مملو نتیجه رساااید

ممکن اساات مؤثر باشااد و های علوم لا کآموزان در انگیزه متبت دانش

ه. 50) در نهایت به نگرش مللوی و نتایج پیشااارفت در علو منجر شاااود

هااای مختلفی ماااننااد آموزان را از روشتواننااد انگیزش دانشمملمااان می

 ه.51های درسی تحت تأثیر درار دهند )پاداش، انضابا  کلاسای، و برنامه

ا انتخااای ر برانگیزکشااااکشیااادگیرناادگااان بااا انگیزه درونی، تکااا یف 

تکا یف درسااای را و رفتاارهاای یاادگیری کنجکااوانه دارند،  ،کننادمی

رسد که مملمان با تجربه نظر می به .ه52) دهندمساتقل و ماهرانه انجام می

آموزان وود بیدار کنند و از وا دین و توانناد علااداه او یاه را در دانشمی

ه علاده هایی کن و همکلاسیهمساا ان، تأثیرگذارتر باشاند. داشاتن دوستا

ان آموزشاااود دانشتری باه علو دارناد، باعث میبیشاااتر و نگرش متبات

تری نسابت به علو داشته باشند و عملکرد و تمامل آنها در نگرش مللوی

ترین منبع همساااا ان مهو ه.50های علمی اوتیاری، افزایش یابد )فماا یات

به ارتبا  آنها را برآورده  آموزان در مدرساه هستند که نیازحمایتی دانش

آموزانی کاه رابلاه متبتی باا همساااا ان و مملمان وود در دانشکنناد. می

هو  کنند، هو از نظر رفتاری ومدرساه دارند و حمایت آنها را احسا  می

در  ونتزل ه.20شاااناوتی، اشاااتیاق بیشاااتری به مدرساااه وواهند داشااات )

 وود همساااا ان با متبت روابط از که یکودکاننشاااان داد  پژوهش وود

3. Teacher affective support 
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آنها،  ودو ی هیجانی و باور بهستیبهز نوسل رسدمی نظربه، برندمی  ذت

 تریافته شساز و تردوی، همسا انمتبت با  روابط بدون کودکان به نسابت

 های تحصیلی، مشارکتهمینین آنها گرایش دارند که در فما یت .است

 .ه25) داشته باشند یو برتری بیشتر

مملوو  بیشاااترین  عوامل بافت اجتماعی کلا ، حمایت عا فیاز بین 

این حس عمدتاً از  ری  تاأثیر را بر هیجان متبت و منفی داشاااته اسااات. 

تبا  اگر نیاز به ار .شودارتبا  هیجانی متبت با مملوو و همساا ان ایجاد می

آموز در مادرساااه رفع نشاااود، فرد برای رفع این نیاز وود به جایی دانش

ی تواند به احسا  بیگانگمیموضوم کند و این ز مدرسه توجه میبیرون ا

 5هیجانات تحصیلیه، 2000ه. براسا  نظر پکران )22) با مدرساه بیانجامد

 ههای تحصاایلی و نتایج عملکرد تحصاایلی، گر ور مسااتقیو به فما یتبه

دائماً همراه یادگیری بوده و بر پردازش، تمرکز،  2هاهیجان .وورده اساات

ت. امروزه پژوهشگران داش وواهند مهمیو بازیابی ا لاعات تأثیر  ،ذویره

برند که موج  تبیین عنوان عامل مهو در آموزش نام میاز هیجااناات به 

و همکاران نشان دادند 3یسلوابه. 23انگیزش و موفقیت تحصایلی اسات )

باعث ایجاد هیجانات ، حمایتگر و صاامیمی هسااتند ،مملومانی که د سااوز

را  های شناوتی و عا فی فراگیرانشاوند و موفقیتمتبت در فراگیران می

 ه.20)باه نقل از  دهنادافزایش داده و احتماال فرساااودگی را کااهش می

ای کاه انجاام دادند، نشاااان دادند که در ملاا ماه نا،، وانا، و فرایزر 

فهو مملوو، مانند گوش دادن با عاااااالاده، با  رفتارهای دوساااتانه و درک و

ژه ویملاحظه و د اااااسااوز بودن و همد ی، هیجانات متبت تحصاایلی، و به

 ه.21دهد ) اذوت تحصیلی در در  را افازایش می

 افراد پیاامادهاای متبات و منفی یاا موفقیات وود را باه عوامل درونی

منظور از عوامل دهند. )بیرونیه نسبت می )شاخصایه و یا عوامل محیلی

 شاااانس وانند و منظور از عوامل بیرونی م، تلااش و تواناییانناد درونی ما

کند رفتار افراد مشخص می 0سبک اسنادیه. 20) دشاواری تکلیف اسات

ناشی از مودمیت و شرایط  فرد تا چه حدی ناشای از وود فرد و تا چه حد

آموزان برحسااااا  در حاوزه آموزش و پرورش، دانش ه.21اسااااات )

 شااان را به عواملتوانند پیشاارفت تحصاایلیهای اساانادی وود میساابک

                                                           
1. Academic emotions 

2. Emotions 

3. Wubbels 

4. Attributional style 

مممو اً یک نظام اسااانادی  کودکان و بزرگساااا ان مختلفی نسااابت دهند.

 ور مممول موفقویت را به کنند، یمنی آنها بهوودوواهااناه را انتخاای می

 دهند تا از پیامدهایعوامل درونی و شکست را به عوامل بیرونی اسناد می

 .ه22)کنند ی آن اجتنای مخر

 تیموفق از آموزاندانش انتظار که یزشاایانگ مؤثر یهاهینظر جمله از

 در یادیز نقش ند،ادائلی وود درس فیتکا  یبرا که یارزش و یلیتحص

 زشیانگ مفهوم بساااط ،هینظر نیا. اسااات 1ارزش-انتظار هینظر دارد، آن

است  یاجتماع -یشاناوت یهااسات و از جمله مدل 0نساونیاتک شارفتیپ

ه رفتار کننده عمدبینیدو پیش ،و ارزش تکلیف انتظار یکه در آن باورها

آموزانی که ارزش درو  و رابله ه. دانش20منجر به پیشااارفت هساااتند )

شاااوند، پافشااااری و پیگیری آنهاا باا زنادگی و آینده وود را متوجه می

ا  بر اسااادهند. بیشاااتری در انجام تکا یف و یادگیری از وود نشاااان می

ه، اساااتفاااده از ا گوی 30و 0روز و همکاااران )هااای پژوهش آتشیااافتااه

 .ه30و 0ارزش بر انگیزش تحصیلی تأثیر متبتی دارد )-انگیزشی انتظار

 با یلیتحصاا زشیانگ نیوود ب ملا مه دری، امیری، صاااحبدل گیبعلو

 .کردند گزارش را یمیمسااتق رابله یلیتحصاا شاارفتیپ و یریادگی زانیم

ترین مشاااکلاات نظام آموزشااای در بسااایاری از همینین یکی از بزرگ

تحصااایلی در بین یادگیرندگان کشاااورهاا، پاایین بودن سااالی انگیزش

بنابراین  ازم  ه.1شود )شاده اسات که موج  افت تحصایلی می گزارش

ز سویی اتحصیلی انجام شود. انگیزش های بیشتری در زمینهاست پژوهش

بمد  اما، شاااده اسااات کیدأت در ملاا مات واهمیات حماایات مملوگرچاه 

 شدهن وادع یکاف توجه موردهای یادگیری، در محیطت مملو یحمایعا ف

 یجانیه تیحما تاأثیر ،مملوو یعاا ف تیاحماا درکناار اثر ه.53) اسااات

 ،یلیتحص زشیانگ ایجاد در، هایهمکلاس وهمساا ان  یر روب1زآمودانش

 ی انجام شدههاپژوهش در. گرفت دهیناد را آن دینبا که اسات توجهدابل

حماایت و مملو  یعاا ف تیاتاأثیر حماا ه22فقط یاک پژوهش) نیشااایپ

را بررساای کرده اساات و نیاز به  یلیتحصاازشیبر انگآموز دانشهیجانی

 هتاکنون رابل ،علاوه بر این. ملاا مات بیشاااتری در این زمینه وجود دارد

ارزشه -)انتظار  2یلیانتظارات تحصااا ریمتم یرو ملاا ماه نیا یرهاایمتم

5. Expectation-Value 

6. Atkinson 

7. Student emotional support 

8. Academic expectations 
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هدب این پژوهش، بررساای رابله ادراک محیط  نشااده اساات. یبررساا

 بااا هآموزدانش یجااانیه تیااحماااو  مملووی عااا ف تیااحمااااجتماااعی )

 ی،اسناد یاه سبک ،یلیتحص انتظارات گرییانجیمبا  ی،لیتحصزشیانگ

 ی بود.لیتحص جاناتیه و

 روش
روش این پژوهش توصیفی و کنندگان  الف( طرح پژوهش و شرکت

 آموزان دوتراز نوم همبستگی است. جاممه این پژوهش شامل تمام دانش

 رد های هفتو، هشااتو، و نهوه شااهر تهران و پساار متوسااله دوره اول )پایه

آموز از دانش 201بود. برای اجرای این ملا مه، تمداد  5300-5000ساااال

ن از ای  بررساای شاادند. گیری در دسااترجاممه مورد نظر به شاایوه نمونه

ه بودنااد. همینین %3/51نفر پسااار ) 01ه و %1/20نفر دوتر ) 210تمااداد، 

نفر پایه  22و  ه%3/30نفر پایه هشاااتو ) 501ه، %0/31نفر پاایه هفتو ) 500

 لاکمهفتو و هشتو بودند.  ه بودند، که بیشترین تمداد در پایه21%/2نهو )

گرفته شااد که نظر در ه2050)5نیکلا دگاهید براسااا  نمونه حجو نییتم

به نقل از ) داد شااانهادیپنفر  200برازش مدل  یحدادل حجو نمونه را برا

جنسایت دوتر و رضایت کامل افراد  ملا مه، نیا به ورود هایملاکه. 32

 محدودهپرسااشاانامه بود.  نادص لیتکم ،ملا مه از وروج ملاک نمونه، و

و میانگین سنی  بودند سال 51 تا 52 پژوهش نیا در گانکنندشرکت یسن

ها در آوری دادهبرای جمع سااال بود. 10/0ممیار سااال با انحراب 0/53آنها 

 این ملا مه از ابزارهای زیر استفاده شد.

 ب( ابزار

مملو توسط  یعا ف تیحما پرسشنامه :2مملو یعا ف تیحما پرسشنامه. 5

از ساااوت آن،  ساانجش ادراک  هدب. اساات شااده ساااوتهه 33) زیساااک

ز ا یوودگزارش ابزار نیا. استشان مملو یعا ف تیآموزان از حمادانش

 1 یکرتی  یریگاندازه فی  کیکه در  اسااات شاااده لیتشاااک هیگو 0

کاملاً مخا فوه مورد سنجش درار  یبرا 1کاملاً موافقو تا  یبرا 5) یادرجه

 اساات 03و حداکتر نمره  0 ا یمق نیدر ا یاکتساااب نمرهحدادل  .گرفت

 مملو کمتر یعا ف تیحما یممنا به پرسااشاانامه نیا در با اتر نمرهو  ه51)

 شنامهاین پرس .شاد انجام ممکو  یکدگذار ترروان ریتفسا یبرا که بود

 یرا به روش آ فا ا یمق نیا اعتبار زیسااااک و مؤ فه اسااات کی شاااامل

                                                           
1. Kline  

2. Teacher Affective Support Scale 

 یبررس منظوربهگزارش کرد.  21/0را  کرونباخ محاسابه کرد و مقدار آن

 نیاکرونباخ  یآ فا زانیمی، درون یمسااااناعتباار پرساااشاااناامه از نوم ه

 مللوی اعتبار انگریگزارش کرد که ب 10/0را محاسبه کرده و پرساشانامه 

 یعامل لیاز روش تحل زین یروائ یمنظور بررسااا باه. اسااات ا یامق نیا

 و کی از با اتر ژهیو ارزش عوامل، اسااتخراج ملاک. شااداسااتفاده  یدیتأئ

 در یعموم عامل کی وجود دهنده نشان جینتا. بود یاسکر یمنحن  یشا

آزمون  یو مقاادار و =KMO 00/0  یاابود. مقادار ضااار ا یامق کال

  ممنادار بود. 005/0محاسبه شد که در سلی  120/205بارتلت 

 ،کیپرسشنامه توسط پاتر نیا :3آموزدانش یجانیه تیحما پرساشنامه. 2

 یریگاندازه ،. هدب از ساااوت آناساات شااده جادیاه 30) 0وکاپلان انیر

 یدارا ا یمق نیا. است آموزدانش از هایهمکلاس یجانیه تیحما زانیم

 1 تاه درساات)کاملاً  5از  یادرجه 1 کرتی  ا یمقکه در  اساات هیگو 0

و حداکتر  0نمره  حدادل .شااوندیم یگذارنمرهه، سااتین درساات)اصاالاً 

 روش به را ا یمق نیا اعتبار ،وکاپلان انیر کیاپااتر. اسااات 20نمره 

 گزارش 22/0 را آن کرونباخ یآ فا  یضاار و یبررساا یدرون یهمسااان

 پسند، ع ا  ،یربان ملا مه اسا  بر آن یفارسا فرم اعتبار و ییروا. کردند

تمیین روایی برای . اساات آمده دسااتبهه 22) فریمحمد و بوگر انیمیرح

 یمنحن  یشاا و کی از با اتر ژهیو ارزش عوامل، اسااتخراج ملاک عاملی،

 ا یمق کل در یعموم عامل کی وجود دهندهنشااان جینتا. بود یاسااکر

 آزمون در یکا مجذور مقدار و =20/0KMO  یاضااار مقادار. بود

. بود ممنادار 005/0 ساالی در که شااد محاساابه 25/010 بارتلت تیکرو

. شد گزارش 21/0 برابر ا یمق نیا کرونباخ یآ فا  یضار اعتبار، درباره

 بهه 22)همکاران و یربان مقا ه در یرانیا فرم یسااانجروان یهایژگیو

 اخکرونب یآ فا  یضر توسط ا یمق نیا اعتباره. 22) اسات آمده دسات

 رد با اتر نمره ازم به ذکر است که  .آمد دستبه 10/0 حاضر پژوهش در

 یبرا هک است کمتر یآموزدانش یجانیه تیحما یممنا به پرسشنامه نیا

 .شد اصلان ممکو  یکدگذار ترروان ریتفس

3. Student emotional support 

4. Patrik Ryan & Kaplan 
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 2دوا رن توسط یلیتحص زشیانگ ا یمق :5یلیتحص زشیانگ پرساشانامه. 3

 صیتشخ با هدبه 5021) 3انیو را یدس هیبر اسا  نظر ه31) و همکاران

زبان  هب فرانساه زبان از آموزاندانش و انیدانشاجو یلیتحصا زشینوم انگ

 هیگو 22 یدارا یلیتحصاا زشیانگ ا یمق. اسااتترجمه شااده  یساایانگل

ساااه این ابزار  .اسااات 500 نمره حاداکتر و 22 نمره حااداداال. اسااات

ه و هیگو 52) 1یرونیب زشیانگ ،ههیگو 52) 0یدرون زشیانگ ا یمقورده

اساات و  یابزار وودگزارشاا کساانجد و یرا می ه هیگو 0) 0یزشاایانگیب

 کیکه هر کندمشخص  یادرجه 1 کرتی  ا یمق کیدر  دیبا یآزمودن

دانشاااگاه  ایبه مدرساااه  یرفتن و لیذکر شاااده تا چه حد د  هایگویهاز 

 است کمتر یلیتحص زشیانگ یممنا به پرسشنامه نیا در با اتر نمرههستند. 

 یهایسبرر ییروا .شد انجام ممکو  یکدگذار ،ترروان ریتفس یبرا که

 نمونه اعتبار و ییروا که داد آمده توسااط وا رند و همکاران نشااان عملبه

 زین و یتانرسیدب آموزاندانش یرو بر یلیتحصا زشیانگ ا یمق یسایانگل

. وا رند و همکاران اسااات گرفته درار دییتأ مورد ،ییکانادا انیدانشاااجو

 22/0کرونباخ  یرا باا اساااتفاده از روش آ فا ا یامق نیه اعتباار ا5002)

 زشیانگ ،یدرون زشیانگ کرونباااخ یآ فااا زانیم و اناادگازارش کرده

) گزارش کردند.  01/0و  20/0، 20/0  یرا به ترت یزشاایانگیب و ی،رونیب

 لمد از ا ،یمق یعامل سااااوتار دییمنظور تأ نیز به  رانیدر ا ه.22نقل از 

ه و در پرسااشاانامه تأیید شاادکه عانل کردند اسااتفاده یدییتأ یعامل لیتحل

شنامه با اعتبار این پرس نتیجه روایی عاملی آن پذیرفته شده است. همینین

ای همقیا اساااتفااده از ضاااریا  آ فای کرونباخ ببرای هر یک از ورده

دست به 21/0انگیزشی ، و بی20/0، انگیزش بیرونی 21/0انگیزش درونی 

 02/0 نیز حاضار پژوهش در انی پرساشاانامه کرونباخ یآ فا  یضار آمد.

  .آمد دستبه

 رسون،تیپ ،گمنیسل توسط پرسشنامه نیا: 7یاسناد یهاسبک پرسشنامه. 0

و یک ابزار  ه سااوته شاده است30) 2یمتا کسا و آبرامساون ر،یبا سامل،

 منبع یمنی افراد یاسااناد یهاساابک نییتم یت و براوودگزارشاای اساا

                                                           
1. Academic Motivation Scale (AMS) 

2. Vallerand 

3. Deci & Ryan 

4. Intrinsic motivation 

5. Extrinsic motivation 

6. Amotivation 

7. Attributional Style Questionnaire (ASQ) 

8. Peterson, Seligman, Semel, Beayer, Abramson & Metalsky  

9. Attributional dimension for good events 

 تیلک ،ثباتهی/ببااثباات) یداریاپاا زانیمه، یرونیب /ی)درون مهاارگری

ده مهارناپذیره استفا /مهارپذیر) مهارگری تیدابل وه یاوتصااصای )عموم

 دادیرو)شااش  یفرضاا تیمودم 52 رندهیدربرگ پرسااشاانامه نیا .شااودمی

و در  پرسااش چهار دادیرو هر یبرا. اسااته بد دادیرو شااش و ووی

 نمرهه. 20) اساات شااده ملرن یادرجه 1 فی  کیدر  گویه 02مجموم 

 و ،داریپا ،یدرون یاسااناد ساابک یممنا به مقیا هر دو ورده در با اتر

های اسنادی این پرساشانامه شاامل دو ورده مقیا  سابک .اسات یعموم

ه 5022) همکاران و ترسااونیپ های اساانادی منفی اساات.متبت و ساابک

نمونه  کیرا در  ا یمق نیا ییبازآزما ییایکرونباخ و پا یآ فا  یاضااار

 جیگزارش شد. بر 12/0 و 11/0 ییایپا  یکردندکه ضرا یدانشجو بررس

 20/0کرونباخ  یآ فا  یضر ،یاسناد یهاسبکپرساشنامه  یه برا2005)

مه پرسشنا نیا یکرونباخ برا یه آ فا5325نژاد ) یمیرا گزارش کرده و سل

 خیشااابار توساااط  نیاو  پرساااشااانامه نیاگزارش کرده اسااات.  10/0را 

 رهن،ف در و شد برگردانده یفارسبه  یسیاز انگل 5311در سال  ،یا اسلام

عتبار ا هاپژوهش از یاریبس در نی. همینگرفت درار اساتفاده مورد یرانیا

ی رجب ،اسااات گرفته درار دییپرساااشااانامه مورد تأ نیا یو ملاک یاساااازه

که  به دست آورد یعامل لیپرساشانامه را با استفاده از تحل ییرواه 5322)

 11/0 نیبها گویه یعامل یبارها 0متبت یسابک اسناد یمنیدر عامل اول 

 02/0 تا 00/0 از 50یمنف یاسااناد یهاسابک یمنیو در عامل دوم  01/0تا 

 ردکرانباخ  یآ فا  یضار توساط ا یمق نیا اعتبار. ه20) داشاتند نوساان

ها به ترتی  مقیا پایایی وردهو  آمد دساااتبه 002/0 حاضااار پژوهش

  دست آمد.به 110/0و  212/0

 رزشا -انتظار هینظر یمبنا بر پرسشنامه نیا: 11ارزش -انتظار پرسشنامه. 1

 ه32) 53، اکلز و دوریکواتو  ه31)52،  و و نایوی اهای ابزارهای و گویه

 شاااانااک و چینتریپ  50ه2000و  5001) لادیگفیاکلز و و یهاااپژوهشو 

ه توساااط 2003) 51لیو ید و  ه2003) لدیگفیو ،50لیان اکلز،  51ه2002)

 30 یدارا ه. 30پسند و بیگد ی تدوین و هنجار شده است )حساینی،  ا ع

10. Attributional dimension for bad events 

11. Expectancy-Value Questionnaire (EVQ) 

12. Liem, Lau, Nie 

13. Watt, Eccles, Durik 

14 Eccles & Wigfield 

15 Pintrich & Schunk 

16 O'Neill, 

17 Welchdeal 
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 درکساااؤاله،  0) 5انتظار -ییتوانا یبااورها یهااا یامقوردهو  گویاه

در یک  .استسؤاله  50) 3فیتکل ارزش وساؤاله  1) 2فیتکل یدشاوار

 دهی شد.بدترین حا ته پاسخ 5بهترین حا ت تا  1ای )از درجه 1 یکرت 

. حدادل دیآیمبه دست  هاگویه نیانگیمحاسبه م  یاز  ر ا یمق نینمره ا

 نیا در با اتر نمرهو است  250و حداکتر نمره  30 در این پرساشانامه نمره

 و دوریک اکلز، واتبیشااتر بود.  یلیتحصاا انتظارات یممنا به پرسااشاانامه

با  یارزش درون یهامؤ فه کرونباخیآ فا ییایاسااترا  نمونه کی دره 32)

ارزش  و، 00/0 ساااؤال 3با  ییکاینمونه آمر کیادر  ،00/0را  ساااؤال 3

ه 31) ،  و و نای ویگزارش کردند. در ملا مه  ا 25/0 سؤال 0کسا  را با 

 گزارش12/0 سؤال 0 باه یسی)انگل فیتکل ارزش اعتبار یسیانگل زبان در

ه 30) یگد یو ب پسند ا ع ،ینیحس توسطساوته شده  پرسشنامهاعتبار . شد

، درک دشاااواری 000/0انتظار  -های باورهای تواناییمقیا برای ورده

دسااات آمااد و روایی آن بااا بااه  000/0، و ارزش تکلیف 210/0تکلیف 

ش در پژوههاای مختلف صاااوری، محتوایی، و عاملی تأیید شاااد. روش

 دستهب 00/0 کرونباخیآ فا  یضر با استفاده از ا یمق نیا اعتبارحاضر 

  آمد.

 ،پیشرفت جاناتیپرسشنامه ه :0پیشرفت جاناتیه پرساشانامه. فرم کوتاه 0

 ،آموزان توساااط پکراندانش یلیتحصااا جاناتیه یریگباه منظور اندازه

ه فرم کوتا ،پرسشنامه نیو سااوته شده است. ا یه  راح00)گوئتز و پری 

 03 یدارا که استه 50 ،یپر و تزیت ن،گوئتز،)پکرا یسوا  20پرساشانامه 

 جاناتیبه ساانجش ه کرتی  یانهیپنج گز فیساؤال اساات و بر اسااا   

 .است 251و حداکتر نمره  03 این ابزار نمره حدادل پردازد.یم یلیتحصا

است، را  جانیه 2مربو  به کلا  که  یهاا یمق ریز ،پیشرفت جاناتیه

 ار،افتخ ،یدواریام ذوت از کلا ،  :ند ازاکه عبارت کندیم یریگانادازه

 نیا یهاا یرمقیز اعتبار. یوسااتگ و ی،دیناام شاارم، اضاالرای، وشااو،

 ییروا وشده  گزارش 01/0 تا 11/0 ازکرونباخ  یآ فاروش باپرساشانامه 

. ه00) کردند دییتأ و یبررسااا یاکتشااااف یعامل لیتحل روش به را آن

او ین بار رواساااازی این  ه5322) کدلین و انیکاووسااا فرزاد، ور،یکاد

 را هاا یرمقیز کرونباخیآ فا  یضر پرسشنامه را در ایران انجام دادند و

 یعامل لیرا به روش تحل آن ییرواو  آوردند دساااتبه 20/0 تا 11/0 از

                                                           
1. Ability/expectancy beliefs 

2. Perception of task difficulty 

3. Task value 

مقیا  این ابزار دارای دو وردهه.22به نقل از کردناد ) یبررسااا یدییاتاأ

گویاه و  50) اذت، امیادواری، افتخااره باا  1هیجااناات متبات تحصااایلی

)اضالرای، وشو، شرم، ناامیدی و وستگیه با  0هیجانات منفی تحصایلی

 رد کرونباخ یآ فا  یضااار توساااط ا یمق نیا اعتبار گویه اسااات. 33

و  20/0انات متبت و برای هیج آمد دساااتباه 000/0 حااضااار پژوهش

 یاممن به پرسااشاانامه نیا در با اتر نمره دساات آمد.به 01/0هیجانات منفی 

 ممکو  یکدگذار ترروان ریتفساا یبرا که بود کمتر یلیتحصاا جاناتیه

 .شد انجام

تملیلی مدار ،  و 50-دیکوو زبا توجه به شرایط ناشی ا ج( روش اجرا 

این  ها در برنامه تحت وی پر و توزیع پرسااشاانامه یمجازاجرای  شایوه

 ینک  ،ها و تکمیل پرسااشاانامهبرای اجرا انتخای شااد. برای انتخای نمونه

آموزی مقلع متوساااله اول در های دانشها وکانالپرساااشااانامه درگروه

گیری آموز با روش نمونهدانش 201های اجتماعی درار داده شااد. شاابکه

کت کردند. پرسشنامه به صورت انفرادی توسط در دستر  در ملا مه شر

ود ها وجپرسااشاانامه پرکردنآموزان تکمیل شاد. هیچ اجباری برای دانش

 201نفری که وارد صافحه پرسشنامه شدند،  5050 وریکه از نداشات، به

د یل  ور کامل جوای دادند و بقیه بهبه سااؤا اتنفر با رضااایت تا انتها به 

 شنامهدر پرس نکهیا لید دامه کار انصراب دادند. بهسؤا ات از ا ادیز تمداد

 برنامه داده گاهیها در پانشاااده بود و جوای دهیاپرسااا یاساااام ،یمجااز

 ا لاعات بودن محرمانه و یرازدار شاااد،یثبت م عددی صاااورت کدبه

ها، ها و تکمیل پرساشنامه. پس از اتمام فرایند گردآوری دادهشاد تیرعا

 ااین در محیط اکسااال بارگذاری و پس از انجام هاا از برنااماه پر داده

  Rو  SPSSافزاری هااا، در ماحایط نرمویارایاش و کاادگااذاری داده

زاد: ادراک محیط اجتماعی فراووانی شااادند. در این ملا مه، متمیر برون

آموزه  متمیرهای میانجی: )حماایات عا فی مملو و حمایت هیجانی دانش

ر تحصاایلی  و متمیهای اساانادی، و هیجانات تحصاایلی، ساابکانتظارات

زاد: انگیزش تحصاایلی در نظرگرفته شاادند. همینین برای ساانجش درون

ین متمیرها در دا   یک مدل علوی، از مدل تحلیل مساایر اسااتفاده ارتبا  ب

 لیانجام تحل یبراو  شدانجام  23SPSSافزار ها با نرمشاد. توصایف داده

 استفاده شد. 4.2.1Rافزار از نرم ریمس

4. Achievement Emotions Questionnaire (AEQ) 

5. Negative Achievement Emotions 

6. Positive Achievement Emotions 
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 هاافتهی
های توصااایفی متمیرهای پژوهش شاااامل میانگین، شااااوص 5جدول  در

انحراب اساااتاندارد، چو گی، و کشااایدگی گزارش شاااده اسااات. کلاین 

پیشانهاد کرد که در تحلیل مسیر و مماد ات ساوتاری، توزیع متمیرها باید 

نرمال باشاد. وی پیشنهاد کرد که ددر ملل  چو گی و کشیدگی متمیرها، 

ه. با توجه به نتایج 05بیشاااتر باشاااد )به نقل از  50و  3ترتی ، نباید از باه

متمیری بردرار بودن تااکفرض نرمااال، پیش5گزارش شااااده در جاادول 

نمایی برای برازش مدل ا گوی نظری، از روش بیشاااینه درسااات اسااات.

که نیازمند نرمال بودن چندمتمیره اسااات. برای این منظور  اساااتفاده شاااد

دست آمد که کمتر به 02/0ضاری  کشایدگی ماردیا استفاده شد و برابر 

  0تماداد متمیرهای ملا مه و برابر  pاسااات کاه در آن  p(p+2)=  02از 

 است  بنابراین نرمال بودن چندمتمیری بردرار است.  

 نیب ینوم رابلااه همبساااتگ چیهکااه  یبرازش ماادل، ابتاادا حااا ت در

ر جذدرار گرفت و شاوص  یوجود ندارد، مورد بررسا یانجیم یرهایمتم

ه. 5دست آمد )جدولبه 332/0برابر با  5میانگین مجذورات ولای تقری 

ه، انسیاا)کوواری انجیاام یرهااایمتم نیارتبااا  ب یریدر ادامااه بااا درنظرگ

درار گرفت و مشااااهده شاااد که برازش بهبود  یبرازش مدل مورد بررسااا

 جذر میانگین مجذورات ولای تقری برای این مادل شااااوص  .افاتیا

دسااات آمد که  باه 001/0برابر  2شااااوص نیکویی برازشو  000/0برابر 

ه. در ادامه پس از حذب 2نشاااان از مناسااا  بودن مدل داشااات )جدول 

دار، مادل برازش مجدد انجام شاااد و پارامترهای مدل متمیرهاای سیرممناا

یاافتاه، تنهاا دو متمیر میانجی هیجانات شااادناد. در مادل کااهش برآورد

ه. 3دول ند )جداری داشااتتحصاایلی و انتظارات تحصاایلی همبسااتگی ممنا

که  2Rص شاااو نشاان داده شاده اسات. 5ا گوی آزمون شاده در شاکل 

میر اسااات، برای مت دزامیزان واریانس تبیین شاااده متمیرهای درونبیانگر 

دهد تمامی متمیرهای مستقل که نشان میشد  10/0انگیزش تحصیلی برابر 

دی، ای اسناهانتظارات تحصیلی، هیجانان تحصیلی، سبکو میانجی یمنی 

درصاااد  10توانند می آموزحمایت عا فی مملو، و حمایت هیجانی دانش

انگیزش تحصیلی را تبیین کنند. همینین حمایت عا فی مملو  از تمییرات

درصاااد از  1و  30، 35ترتی  توانند بهآموز میو حماایات هیجانی دانش

نادی را های اسااتمییرات انتظارات تحصاایلی، هیجانات تحصاایلی و ساابک

 ن نمایند.تبیی

 

 (291)تعداد  پژوهش  یرهایمتغهای توصیفی شاخص  5 جدول

 کشیدگی چولگی اریمع انحرا  نیانگیم مقدارنهیشیب مقدارنهیکم ریمتغ

 100/2-002/5 02/20 20/510 511 22 یلیتحص زشیانگ

 110/0 -122/0 21/21 11/503 250 11 یلیتحصانتظارات 

 -020/0 052/0 20/30 23/500 250 12 یلیتحص جاناتیه

 -000/0 502/0 00/22 31/512 222 522 یاسناد یهاسبک

 005/0 -132/0 11/2 05/01 03 50 مملوو یعا ف تیحما

 -010/0 -053/0 50/3 00/50 20 0 آموزدانش یجانیه تیحما

                                                           
1 Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 2 Goodness of Fit Index (GFI) 
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ارات تحصیلی، گری انتظآموز با انگیزش تحصیلی از طریق میانجیضهرای  اسهتاندارد مدل نهایی )اصلاح شده( راب ه  امایت عاطفی معلّو و امایت هیجانی دانش  5شهک  

 آموزانهای اسنادی در دانشهیجانات  تحصیلی، و سبک

 

  رفه، به منز ه ارتبا  بین یکدر این شااکل مساایرهای مسااتقیو یک

به منز ه  وار،متمیر مسااتقل با یک متمیر وابسااته اساات و مساایرهای منحنی

 رفاه )همبساااتگیه بین دو متمیر اسااات. متمیرهاای هیجاانات ارتباا  دو

یرهای ن متمهای اساانادی به عنواتحصاایلی، انتظارات تحصاایلی، و ساابک

میاانجی بودند که واساااط بین متمیرهای مساااتقل حمایت عا فی مملو و 

 آموز و متمیر وابسته انگیزش تحصیلی بودند. همانحمایت هیجانی دانش

های اساانادی به شااود، مساایرهای بین ساابک ور که در شااکل دیده می

های اسانادی به انگیزش تحصیلی، حمایت عا فی مملو و همینین سابک

دار نبودنااد و در نتیجااه برآوردی برای آنهااا گزارش نشاااد. برآورد ممنااا

گزارش شااده  5رگرساایونی و برآورد مساایر بین سااایر متمیرها در شااکل 

 است. 

 

   شاخص های نیکویی برازش الگوی آزمون شده پژوهش2جدول 

 GFI CFI AGFI PNFI RMSEA نوع مدل برازش یافته

 332/0 510/0 022/0 100/0 200/0 درنظرگیری کوورایانس بین متمیرهای میانجیبدون 

 000/0 000/0 012/0 002/0 001/0 با درنظرگیری کوورایانس بین متمیرهای میانجی
 

شاوص یمنی های گزارش شده در جدول با توجه به مقادیر شااوص

، شاوص نیکویی برازش تمدیل 5نیکویی برازش، شااوص برازش تلبیقی

، و جذر میانگین مجذورات 3، شااوص برازش هنجار شده ایجازی2شاده

گفت که مدل آزمون شاااده از برازش مناسااابی  توانمی ولاای تقریا 

 برووردار است.

 

 

 

 

                                                           
1 Comparative Fit Index (CFI) 

2 Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)   

3 Parsimony Normed Fit Index (PNFI) 
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 متغیرهای تأثیرگذار بر انگیزش تحصیلییافته معادلات ساختاری   برآورد مسیرهای مختلف مربوط به مدل کاهش 3جدول 

 مقدار ااتمال Zملاک آزمون  خ ای معیار ضرای  غیر استاندارد ضرای  استاندارد مسیر متغیرها

 <005/0* 03/0 001/0 252/0 212/0 انگیزش تحصیلی <---هیجانات تحصیلی 

 <005/0* 00/3 010/0 251/0 221/0 انگیزش تحصیلی< ---انتظارات تحصیلی 

 <005/0* 022/0 510/0 051/5 333/0 انگیزش تحصیلی <---حمایت عا فی مملو 

 000/0* 015/5 300/0 120/0 003/0 انگیزش تحصیلی< ---آموز  حمایت هیجانی دانش

 <005/0* 200/0 50/0 003/5 302/0 هیجانات تحصیلی <---حمایت عا فی مملو  

 001/0* 021/5 131/0 010/5 553/0 تحصیلیهیجانات < ---آموز  حمایت هیجانی دانش

 <005/0* 525/1 515/0 221/5 000/0 انتظارات تحصیلی <---حمایت عا فی مملو  

 005/0* 032/3 015/0 101/5 525/0 انتظارات تحصیلی  <---آموز  حمایت هیجانی دانش

 <005/0* 025/0 301/0 121/5 213/0 های اسنادیسبک <---آموز حمایت هیجانی دانش

 <005/0* 020/0 010/00 120/210 001/0 انتظارات تحصیلی  <--->هیجانات تحصیلی  

 <005/0* 022/0 122/5 101/55 022/0 حمایت عا فی مملو  <--->آموز  حمایت هیجانی دانش

 = 01/0دار در سلی ولای :  ممنی*

 گیری بحث و نتیجه
ادراک محیط  سااانجش ارتبا  و ا گوی علوی ملا مه نیاهدب از انجام 

 زشیانگ با ،هآموزدانش یجانیه تیحماو  مملوو یعا ف تیحمااجتماعی )

 یهاکسااب ،یلیتحصاا انتظارات یهایانجیم یریو با درنظرگ یلیتحصاا

که  یانجام برازش مدل، ابتدا حا ت یبرا بود. یلیتحص جاناتیه و ی،اسناد

وجود نداشااات، مورد  یانجیم یرهایمتم نیب ینوم رابلاه همبساااتگ چیه

 با ادامه دراز برازش نامناس  مدل بود.  یحاک جیدرار گرفت و نتا یبررس

 یررسب مورد مدل برازش ،یانجیم یرهایمتم نیب انسیکووار یریدرنظرگ

 یهاهیفرض و شد انجام مدل یپارامترها برآورد برآن یمبتن و گرفت درار

 با ادراک محیط اجتماعیهاا نشاااان داد یاافتاه .شااادناد یبررسااا مادل

ی لیتحص شزیانگی با لیتحص جاناتیهی و لیتحصا انتظارات گرییانجیم

 رابله داشت.

هاای ادراک محیط اجتماعی )حمایت عا فی مؤ فاهدر این پژوهش، 

آموزه بر انگیزش تحصااایلی تأثیر مساااتقیو مملو و حمایت هیجانی دانش

ه نشاااان دادند که حمایت هیجانی مملو و 22داشااات. ربانی و همکاران )

حمایت هیجانی همساااا ان بر انگیزش تحصااایلی به  ور سااااوتاری تأثیر 

که ندنشان داد ه52ابوا قاسامی ) ییلاق وشافیمی، بهروزی، شاهنیداشات. 

گرا و انگیزش درونی رابله متبت بین ادراک از محیط یادگیری ساااازنده

ادراک که  ندنشااان دادنیز  ه1و همکاران ) بهمئی. داشااتدار وجود اممن

 کننده سااارزندگی و انگیزشبینیدانشاااجویاان از محیط یاادگیری، پیش

                                                           
1  . Kaplan 

 رن،بورحیمی و ورن،باکبریدر پژوهش . همینین تحصااایلی آنها بود

ادراک دانشاااجویان از محیط یادگیری دادر به ه نشاااان داده شاااد که 53)

زی، نوروهاای ملاا ماه یاافتااهبینی انگیزش تحصااایلی آناان اسااات. پیش

  ورکلی بین جوو بهه نشاااان داد که 52هشااای، حاتمی و متقی )نصااارتی

. تداشااامتبت وجود  هدانشاااگاه و انگیزش تحصااایلی دانشاااجویان رابل

بااا انگیزش  تحصااایلی هااای جووهمینین در بررسااای ارتبااا  بین مؤ فااه

با  دست آمدهنتیجه بهبود. مساتقیو  هتحصایلی، نتایج حاکی از وجود رابل

دساات آمده یافته به همسااو اساات. ه 22، و 52، 53، 52، 1نتایج ملا مات )

این پژوهش را بر اساااا  پژوهش سااااکیز و ملا مات بیان شاااده در با ا 

داری  ور ممنا حماایات عاا فی مملو بهگوناه تبیین کرد کاه این توانمی

ا های تحصاایلی رآموزان در محیطپیامدهای تحصاایلی و انگیزشاای دانش

کند دهد. نظریه وودتمیینی دسااای و رایان ملرن میتحات تأثیر درار می

مندی به مدرساااه اسااات. که یکی از پیامدهای انگیزش وودفرمان، علاده

ن دادند که جوو مللوی مدرسااه و چگونگی ارتبا  با دساای و رایان نشااا

تواند مملمان و برآورده کردن نیازهای اسااسای آنها در محیط مدرسه می

آموزان از مدرسااه و بودن در آن، وشاانود باشااند، سااب  شااود تا دانش

مودع در مدرساه حاضار شاده، و در یادگیری فمال و باانگیزه باشند ) به به

ه به این یافته رسااایدند که 53همکاران )به نقل از  و 5کااپلاان ه.35نقال از 

 ور مساااتقیو بر باورهای آموزان از محیط کلا  به اثرات ادراک دانش

یجاد کننده در اانگیزشااای اثرگذار اسااات. محیط یادگیری، عاملی تمیین
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تواناد باعث تقویت رفتارهای انگیزه برای یاادگیری اسااات، زیرا کاه می

آموزانی با انگیزه پرورش ملمان مشاااتاق، دانشمنجر به یادگیری شاااود. م

نشان داد که چگونگی کیفیت رابله مملو ه 53)به نقل از 5دهند. ونتزلمی

آموز از حمایت مملو به میزان زیادی های دانشآموز و برداشاااتو دانش

 دهد.آموز را بهبود میانگیزش تحصیلی دانش

حمایت و مؤ فه  ملا مه حاضاار نشااان داد مؤ فه حمایت عا فی مملو

بر انگیزش تحصااایلی بااا نقش میااانجی هیجااانااات  آموزهیجااانی دانش

ه بیانگر آن 51) حسااینی و ویر یهاافتهی. تحصاایلی تأثیر سیرمسااتقیو دارد

آموزان شهیجانات دانکننده بینیپیشبود که متمیر حمایت عا فی مملو، 

 .آموزان داشاااتدانشبود. همینین مملو نقش مهمی در ایجاد هیجانات 
ه به این نتیجه رساایدند که حمایت عا فی مملو 35ساااکیز، پیو و هوی )

در کلاا  باا هیجاان  اذت تحصااایلی رابلاه متبات و باا هیجاان ناامیدی 

دریافتند که ه 21)،، وان، و فرایزر ان  تحصااایلی رابله منفی داشااات.

دادن، با رفتاارهاای دوساااتااناه و درک و فهو مملو ماانناد با علاده گوش 

 ژهویبهو  ،هیجانات متبت تحصااایلی ،ملااحظه و د ساااوز بودن، و همد ی

ا نتایج ب دست آمدهنتیجه به  ذت تحصیلی در در  شیمی را افزایش داد.

در تبیین این یافته بر اساااا  نظر  همساااو اسااات.ه 35و  1، 51ملا مات )

یزه نگتوانند علای  و اها میکاه هیجاان توان گفاتپکران و همکااران می

ه. همینین، 50تمدیل کنند )آموز برای یادگیری را افزایش داده و یا دانش

و  گرفتن علااای نظرآموزان و درمملو بااا بردراری رابلااه هیجاانی باا دانش

نیازها، حس استقلال و تسلط بر یادگیری و شایستگی برای موفقیت را در 

دمختار دهد و این موضاااوم  موج  افزایش انگیزش ووآنها شاااکل می

تواند هو به صااورت مسااتقیو براسااا  نظر پکران مملو میه. 22شااود )می

)کلاامیه و هو سیرمساااتقیو )رفتاار وود و تکاا یف یادگیریه، هیجانات 

آموزانی که مملمانشاااان را دانش آموزان را تحات تاأثیر درار دهاد.دانش

کنند، به احتمال زیاد به صورت درونی کننده درک میصمیمی و حمایت

های متبت بیشاااتری مانند شاااوند و در مدرساااه احساااا برانگیختاه می

ه. نقش مملو در 51شاایساتگی و حرمت وود، وواهند داشت ) به نقل از 

مملو با  آموزان اسااات.کلاا  علااوه بر ایجاد انگیزش، حمایت از دانش

تواناد شااارایلی را ایجاد کند که کنناده میایجااد محیط امن و حماایات

ردن و مملو با توجه ک ی با کیفیت با ایی ظاهر شاااود.انگیزش و یاادگیر

                                                           
1  . Wentzel 

های تواند موج  تجربه هیجانآموزان میبردراری ارتبا  هیجانی با دانش

 ه.22متبت شود )

نادی های اسسابکدسات آمده این بود که  های بهیکی دیگر از یافته

ه در ملا مه 22شهرآرای، فرزاد، زارعی ) بر انگیزش تحصیلی تأثیر ندارد.

های اسااانادی برای وود نشاااان دادند که بین انگیزه پیشااارفت و سااابک

 -اوتصااااصااای و پاایدار-بیرونی، کلی -حوادث ووی در ابمااد درونی

های اسنادی ناپایدار رابله متبت و ممنادار، و بین انگیزه پیشارفت با سبک

بلااه منفی ممنااادار بود و برای بیرونی را-برای حوادث بااد در بمااد درونی

اهده ی مشارابلهاوتصااصی  -ناپایدار و کلی -حوادث بد در ابماد پایدار

ه نتایج بیانگر آن بود که سااابک اسااانادی 21در پژوهش جمفری )نشاااد. 

کننااده انگیزش درونی و سااابااک اسااانااادی منفی بینیماتاباات پایاش

د، باآتنصاااردر پژوهش هااشااامی کنناده انگیزش بیرونی بود.بینیپیش

ه نتااایج نشااااان داد کااه بااا کنترل اثرات 20بیرامی، واحاادی و بیرامی )

های اساانادی بر آزمون، اثرآموزش کمک وواهی با توجه به ساابکپیش

ترکی  تنیدگی تحصیلی، انگیزش تحصیلی، و عملکرد تحصیلی متبت و 

 -20با نتایج ملا مات ) دسااات آمده در این پژوهش،نتیجه بهممنادار بود. 

دکان و کوتوان بیان کرد که اسااات. در تبیین این یافته می ه ناهمساااو22

کنند، مممو اً یک نظام اسااانادی وودوواهانه را انتخای می بزرگساااا ان

 ور مممول موفقویت را به عوامل درونی و شاااکسااات را به یمنی آنهاا به 

دهناد و باه این ترتی  از پیامدهای مخری آن عوامال بیرونی اسااانااد می

سنادی های اکنند. شااید یکی از د ایل عدم ارتبا  بین ساابکمی اجتنای

اسناد  آموزان از یک سبکو پیشارفت تحصایلی این نکته باشد که دانش

کنند، بلکه بدون توجه به عملکرد وادمی وود از وادع بینانه اساااتفاده نمی

کنند که به احسااا  ارزشاامندی آنان یک ساابک اساانادی اسااتفاده می

در نتیجه سااابک زندگی و عوامل وانوادگی، احتما اً  ه 22کماک کند )

 ه.21های اسنادی افراد تأثیرگذار است )در نوم سبک

انگیزش  ی برهیجانات تحصیلیافته دیگر این ملا مه بیانگر اثر مستقیو 

، بختیاارپور و افتخارسااامادی و همایی مهریدر پژوهش  تحصااایلی بود.

و  حصاایلیت تحصاایلی با انگیزشهیجانات متبت تایج نشااان داد که ه ن23)

دست تیجه به. ن.منادار شدندم انگیزش تحصیلی اهیجانات منفی تحصیلی ب

در تبیین این یافته بر اسا   اسات. همساو 23و  22 با نتایج ملا مات آمده
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یزش با انگ هیجانات تحصااایلیکه  توان گفتنظر پکران و همکااران می

های فرایند یادگیری و یشتر جنبهها در به. هیجان50)تحصایلی رابله دارد 

آموزان دواا ات دارند و از این جهت کل فرایند یادگیری آموزش دانش

دهند. امروزه و دساااتااوردهاای یادگیرندگان را تحت تأثیر وود درار می

برند که پژوهشاااگران از هیجانات به عنوان عوامل مهو در آموزش نام می

 ه.  23شود )آنها میموج  تبیین انگیزش و موفقیت تحصیلی در 

دسات آمده دیگر نشاان داد که انتظارات تحصیلی بر انگیزش به یافته

 0)اران روز و همکاسا  نتایج پژوهش آتشبرتحصیلی اثر مستقیو دارد. 

ی ارزش بر انگیزش تحصااایل -ه، اساااتفاده از ا گوی انگیزشااای انتظار30و

ن ملا مات اساااا  ایدسااات آمده بر تأثیر متبتی داشااات. در تبیین یافته به

توان بیان کرد که انتظارات تحصایلی بر انگیزش تحصایلی مؤثر است. می

ارزش  -ه از ا گوی انگیزشااای انتظااار30و 0در ملااا مهااات ذکر شاااده )

ر ب ارزش استفاده نشده است. -اساتفاده شاده اسات و از پرساشانامه انتظار

 -اییانهاای متمیر انتظارات تحصااایلی که شاااامل باورهای تو ب  مؤ فاه

انتظااار، درک دشاااواری تکلیف، و ارزش تکلیف اسااااات، تکااا یف 

آموزان باید نه ویلی آساااان و نه ویلی ساااخت باشاااد. اگر بمضااای دانش

 نظر از میزاناین باور برساااند که به احتمال زیاد، صاااربآموزان بهدانش

گیرنااد، انگیزه بااا ااایی نخواهنااد کننااد، نمره ووبی میای کااه میملاا مااه

آموزان احسااا  کنند که با هر  ور مشااابه اگر بمضاای دانش داشاات. به

میزان ملا مه و در  وواندن، حتماً شکست وواهند وورد، انگیزه پایینی 

وواهند داشات. بنابراین، سایستو نمره دادن باید به نوعی باشد که گرفتن 

آموزان، سااخت و ی ممکن باشااد و گرفتن نمره ووی برای بیشااتر دانش

ن پذیر کنند، امکاآموزانی که تلاش ناچیزی میبرای دانش نمره پاایین نیز

ه بیان داشااتند که هرگاه مملو، 53) بورن،رحیمی و بورن،اکبریباشااد. 

در  را به صاااورتی ممنادار ارائه کند و ارائه ملا   ویلی فراتر یا فروتر 

از سالی توانایی فراگیر نباشااد و کشاااکش برانگیز باشااد و فراگیر پس از 

های مناساا ، بازووردی متبت از مملو دریافت کند، انگیزش پاسااخارائه 

 کند.درونی او افزایش پیدا می

ی این پژوهش همزمانی ملا مه با شاااروم هاتیامحادود نیترمهواز 

 یهاااتیایکی از محادودو تملیلی مادار  بود.  50-گیری کوویاادهماه

ه که منجر سؤال 501)بود  هاپرساشنامه هایزیاد بودن تمداد ساؤال دیگر،

آموزان، که بیشاتر آنها پسر بودند، از تکمیل  به انصاراب تمدادی از دانش

 کنندگان درمجازی شااد. میانگین زمان پاسااخدهی مشااارکتپرسااشاانامه 

شود این پیشنهاد می ددیقه بود. 00 این گزارش گرفته شاده از برنامه پر 

مدار   آموزان درپژوهش در دوران پساااکرونا که امکان حضااور دانش

تری انجام شااود. زیرا این احتمال شااود، مجدداً در ساالی وساایعفراهو می

های عا فی مملو، حمایت هیجانی رود که انگیزش تحصاایلی، حمایتمی

ه های مجازی درار گرفتآموزان، و هیجانات تحصیلی متأثر از کلا دانش

شاااود که این پژوهش در مقلع متوساااله دوم که پیشااانهاد می بااشاااد.

های آموزان ددرت درک بیشااتری از سااؤا ات پرسااشاانامه ساابکدانش

که این شاااود اسااانادی دارند، مجدداً انجام شاااود. همینین پیشااانهاد می

صورت پژوهش آزمایشی هو انجام شود که در آن اثر مداوله پژوهش به

های مختلف های با ا بردن حمایت عا فی بر نمرات ساااازهآموزش روش

اضر پژوهش ح یهاافتهیبا توجه به  ار گیرد.این پژوهش مورد بررسای در

آموزان و حماایات عاا فی مملو و حماایات هیجاانی دانشتاأثیر مبنی بر 

، پیشانهاد پژوهشاگر برای مملمان این است انگیزش تحصایلی با همساا ان

 آموزانکه دانش نمایند ریزیبرنامهای وود را به شااایوه هاایکاه کلاا 

های از همکلاسی آموزاندانش حمایت عا فی مملو وود را درک کنند و

آموزان را متوجه ارزش و مملو بااید دانش وود حماایات هیجاانی کنناد.

و مملمان زمینه ایجاد هیجانات متبت و کاهش بروز  اهمیات تکلیف کناد

مملمان باید ملا   را به شااایوه جذای و  هیجانات منفی را فراهو آورند.

آموزان حمایت کنند تا دانش تازهی هادهیاارائه دهند و از افکار و جدید 

ولاادیات آنها پرورش پیدا کند و زمینه را برای افزایش انگیزه پیشااارفت 

 آموزان فراهو آورند.دانش

 ملااظات اخلاقی
این مقا ه برگرفته از رساااا ه دکترای رشاااته  پیروی از اصههول اخلهاژ پژوهش 

نویسنده یکو در واحد تهران شمال دانشگاه آزاد است که در تاریخ شاناسی تربیتی روان

به تصاوی  رسایده اسات. در 5110222001220305300515003و با کد  5302/ 02/55

این پژوهش ملاحظات اولادی مانند رضایت کامل افراد نمونه، رعایت اصل رازداری، و 

 محرمانه ماندن ا لاعات رعایت شده است.

ملا مه بدون حمایت ما ی هیچ مؤساسه و سازمان دو تی یا وصوصی این  اامی مالی 

 انجام شده است.

در این مقا ه نویسااانده یکو به عنوان پژوهشاااگر و  نقش هر یک از نویسههندگان 

نویسانده مقا ه، نویسانده دوم به عنوان اساتاد راهنما و نویسنده مسئول، و نویسنده سوم به 

 عنوان استاد مشاور نقش داشتند.
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ضااااد گونه تدارند که در نتایج این پژوهش، هیچنویساااندگان اعلام می د منافع تضهها

 منافمی وجود ندارد.

کنندگان در این پژوهش و مملمانی که ما را وسیله از شرکتبدین تشهکر و قدردانی 

ی آنها هایهمکارد یل در این امر یاری کردند، و همینین از استادان راهنما و مشاور به 

  شود.دردانی میتشکر و د
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