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های وابسته به تحصیل با و ارزش انگیزش پیشرفت بر اساس جو مدرسه ساختاریمدل ارزیابی 

 آموزانگری فراهیجان در دانشسطهوا
 

 2، حسن اسدزاده3، فریبرز درتاج2*پور، اسماعیل سعدی1ایمان پارسایی

 شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایرانشناسی تربیتی، دانشکده رواندانشجوی دکترای روان. 1

 علامه طباطبائی، تهران، ایران شناسی و علوم تربیتی، دانشگاهشناسی تربیتی، دانشکده رواندانشیار گروه روان. 2

 شناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایرانشناسی تربیتی، دانشکده رواناستاد گروه روان. 3

 21/19/97تاریخ پذیرش:  11/15/97تاریخ دریافت: 

 

 چکیده
 در پیشتتترفتافزایش انگیزش  ،تیلّیم و تربیتهای نظام هدف تمامو کنتد انرژی و جهتت رفتتار را تیییم می ،شانگیز زمینه و هدف:

های وابسته به و ارزش انگیزش پیشرفت بر اساس جو مدرسه ساختاریارزیابی مدل  هدف از پژوهش حاضر بنابرایم ؛آموزان استدانش

  آموزان بود.گری فراهیجان در دانشتحصیل با واسطه

در اول مقطع متوستتطه  آموزاناز دانشپستتر   191دختر و  191ر )نف 381مطالیه نمونه مورد همبستتتگی و حاضتتر روش پژوهش  روش:

و به انتخاب  ایچندمرحله ایخوشتته یریگنمونه وهیبه شتتبود که  1395-1391تحصتتیلی در ستتال  ازریستتاله شتتهر شتت 13-15 یدامنه ستتن

 دیدگاه فراهیجانی،  1391) های وابسته به تحصیلارزشساخته پرسشنامه محقق،  2119، و همکاران زولیگ) جو مدرسههای پرستشنامه

ها با استتفاده از ضتریه همبستگی پیرسون و دادهپاستخ دادند.   1971)هرمنس، انگیزش پیشترفت و  ، 2119و همکاران،  میتمنستگربر)

 . ندشد تحلیل ،میادلات رگرسیونی در قاله تحلیل مسیر

مشخص شد  چنیمهم مستقیم دارد. تأثیرو فراهیجان بر انگیزش  ،های وابسته به تحصیلجو مدرسه، ارزشکه  ها نشتان دادیافته ها:افتهی

 .  =11/1P)دارد  غیرمستقیم تأثیر ،ریق فراهیجان بر انگیزشاز طهای وابسته به تحصیل و ارزشجو مدرسه که 

مناسه راهیجانی ف دیدگاهو  ،گرتشویق کننده وای حمایت، داشتم جوی مدرسهبسته به تحصیلهای واارزش مثبت بودن گیری:نتیجه

 آموزان شود. اعث بهبود انگیزش پیشرفت در دانشتواند بمیهای منفی و مثبت است، پذیرش هیجان که شامل

 فراهیجان، های وابسته به تحصیلزشار، جو مدرسه، انگیزش پیشرفتها: کلیدواژه

 

 

 

 

 

 
 

 مقدمه

1397زمستان  ،4شماره  پنجم، دوره -کودک  مت رواناسل فصلنامه  

 پژوهشی مقاله

 

 .شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایرانشناسی تربیتی، دانشکده روانگروه رواندانشیار  ،پوریسید لیاسماع *نویسنده مسئول:

 19171159813تلفم:                        Ebiabangard@yahoo.comایمیل: 
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ظامنچنیم بیان کرد که هدف تمام توان در یک توافق کلی می

آموزان دانش پیشتتترفتافزایش انگیزش  ،تیلّیم و تربیتهتای 

 و نقش مهم انگیزش در یادگیری به دلیلکه ایم موضوع  است

نگاهی کلی به مطالیات انجام   .1است ) باروری آموزشتگاهی

ذار گتأثیرکند که شناخت عوامل مرتبط و یا شتده مشخص می

ر خاص بته طو پیشتتتیرفتتبر انگیزش بته طور کلی و انگیزش 

 . 2ند )فراهم کرا  ریزی و یادگیری بیشتتترتواند زمینه برنامهمی

 ،آموزانمتوستتتطه اول برای دانشهتای ستتتالاز ستتتوی دیگر 

ی ا، به گونههای انگیزشی استگیریدر جهت یهای اساسسال

دی و استتتتقلالی بیشتتتتری که به دستتتت ابا آز آموزدانش کته

های یادگیری والدیم نیست، ییدکننده هدفأتآورد، دیگر می

 گیری انگیزشی خود را شکل می دهد.بلکه اهداف و جهت

یه پردازی اولیه مثل نظرتاریخی انگیزش از نظریه در مطالیه

یدتر ستتتبک های استتتنادی و تتا نظریتات جتد گرفتته کتاهش

ش و انگیز شناختیهمه سیی در تبییم روان ،گیری هدفجهت

فراد در حرکت به ستتمت ا که چراوضتتوع هستتتند ا ایم ماصتتول

 . 3) کنندشتتتده بتا انرژی متفتاوتی حرکتت میاهتداف تیییم

  در بررستتی عملکرد آموزشتتگاهی به 4)و همکاران  مالمبرگ

زمانی  هبدیم ترتی ،انگیزش وابستته به موقییت اشاره می کنند

ر احتمال تمرکز بکه شتترایط برای عملکرد بهینه آماده باشتتد، 

 هازدیگر انگیزش یک ستتت به عبارت ؛یتابتدتکلیف افزایش می

. چنانچه اهداف  5) وابستته به موقییت است نه مفهومی درونی

 ،جامیه ،آموزشگاهی با دیگر عوامل مرتبط بیرونی مثل خانواده

سازی اهداف فراهم د همستو باشتد، شرایط برای یکرارچهو فر

و بهزیستتتی به همراه هم افزایش وری بهره می شتتود و اصتتولاً

 . در مطالیات طولی مرتبط با انگیزش نتایج نشتتتان 1بد )یتامی

به درونی به داده استتتت کته ستتتیر چرخش انگیزش از بیرونی 

که در  ایبه گونه ،ی مدرسه استهاشاخصه تأثیرشدت تحت 

آموزان را به مطاله تواند دانشرستته میمدت، عملکرد مدبلند

                                                           
1. Student-teacher relationships 

2. School connectedness 

3. Academic suport 

4. Order and disiplin 

. در  7) دکن علاقهغ از نتیجه بیرونی علاقمند یا بیآموزشی، فار

 ههتای مختلف ب، پژوهشستتتطحی دیگر از توجته بته انگیزش

ایم مینا  به ،اندعواطف مثبت و منفی وابستته به مدرسه پرداخته

توانتتد عواطف ب آموزشتتتگتتاهی میرادراک فرد از تجتتاکتته 

ی که ابه گونه ؛ 8) قرار دهد تتأثیرمرتبط بتا تکلیف را تحتت 

تواند عواطف متفاوت آموز میبرای دو دانش خاص یک نمره

  و پیامدهای متفاوت رفتاری ایجاد کند.

های گوناگون مطالیات مرتبط با در مجموع می توان حوزه

 ؛و فرد ،، اجتماعمحدود کرد: مدرستته ایم عواملانگیزش را به 

 ییمتیبرای  لاش کرد ستهم نسبی هر کدام را مشخص نمود.تو 

های آنها را باید شاخصتریم م از ایم متغیرها، مهمسهم هر کدا

لفه که روی هم ؤم هشتتتمدرستته به وستتیله  جوّ. کردجستتتجو 

را مشتتتخص الگوهتای رفتتاری و تیتامل ویژه درون مدرستتته 

لم ارتباط مثبت میکه عبارت استت از شتودکند، تیریف میمی

، نظم و 3، حمتتایتتت علمی2، روابط بتتا متتدرستتته1آموزو دانش

 ،1اجتماعی مدرستته، فضتتای 5، فضتتای فیزیکی مدستته4انضتتباط

به  ،میلمان در مدرستته ستتالم . 9)8و رضتتایت علمی ،7تستتاوی

ل ولی قابآموزش و یادگیری متیهد هستتتند، اهداف ستتطل بالا 

ردهای گیرند، استتتتانداآموزان در نظر میحصتتتول برای دانش

 نظم وم ،محیط یادگیری و ،کنندعملکرد سطل بالا را حفظ می

گذار برای تأثیری که جوّ ایبه گونه  .11و  11جدی استتتت )

نشان داده است یک . نتایج  12آورند )رشد انگیزش فراهم می

توانتتد کتته فضتتتتای آموزشتتتی حتتاکم بر کلتتاس درس می

ی که با ابرای انگیزش بتاشتتتد، بته گونته کننتده قویبینیپیش

  .13) ندکفزایش پیدا میافزایش کیفیت آموزش، انگیزش نیز ا

و روانی حاکم  ،فضتتتای فیزیکی هنجارها، ارزش ها، انتظارت،

  14)آموزان است دانش انگیزش دانشبر مدرسته ارتقا دهنده 

در یک طرف  ؛متدارس بته منزلته یتک پتل عمتل می کند جوّ

دیگر روحیه و  ستتویهای عینی و محستتوس مدارس و در جنبه

5. School physical invoriment 

6. School social invoriment 

7. Perceived exclusion/privilage 

8. Academic satisfication 
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 یبدیم ترتیه جوّآموزان واقع شتتده اند. رفتار میلمان و دانش

  15شود )انگیزش ایجاد می کننده یا کاهندهحمایت

توانتتد انگیزش را حتی بتتا وجود عنصتتتری دیگر کتته می

محیط  قرار دهد اجتماع و تأثیرکارکرد ستتتالم مدرستتته تحت 

رزش ا توضتتیل دهندهمستتتقیم بیرونی استتت که به صتتورت غیر

ا بط بهایی که مرتبنابرایم ارزش ؛هداف کستتته شتتتده استتتتا

بخش نباشتتند، افت شتتدید تحصتتیل هستتتند، چنانچه رضتتایت

به  ؛ 11) عملکرد را به دنبال داردکاهش انگیزشی و در نهایت 

 ها و فواید تحصیل، سطلآموز با محاسبه هزینهنحوی که دانش

های وابستتتته به ارزش  .17کنتد )انگیزش خویش را تیییم می

وز آمکند و به دانشچشتتم انداز انگیزشتتی ایجاد می ،تحصتتیل

دهد که ستتترانجام تلاش یا عدم تلاش آموزشتتتی ایم پیام را می

تواند کننده میفضتتای تقویتدر مجموع  . 19و  18چیستتت )

  .21شود )باعث افزایش انگیزش یادگیری 

ادی زی تحصتتتیل با عواطف مثبت و منفیباید یادآور شتتد 

تواند باعث خوشحالی می خاص همراه است. گرفتم یک نمره

. یا افزایش انگیزه شتتتودیتا شتتترم و در نهتایتت باعث کاهش 

 هیتتاول جتتانتتاتیموضتتتوع دلتتالتتت دارد کته ه میبر ا جتانیفراه

 آن ستتتویپس در باشتتتند.  هیثانو یهاجانیتواننتد هدف هیم

 زین نآ یردکنندگ ای یرندگیاز پذ یاحستاس ،جانیتجربه هر ه

افراد از خود بر عاطفی ش میزان دان بنتابرایم ؛ 21وجود دارد )

آموزانی کتته آگتتاهی . دانش 22) گتتذارداثر می ،ویانگیزش 

هیجتانی بالاتر و حفظ  مهتارهیجتانی بتالتاتری دارنتد، توانتایی 

در مجموع  . 23) را بیشتر دارا هستند دشوارانگیزش در شرایط 

های ارزش،  13-11) مدرستتتهجو  گذاریتأثیرمطتالیتات بته 

  اشتتاره 19و  18عواطف )و   19و  17، 11) وابستتته تحصتتیل

نگیزش له انگر به مستت اما کمتر پژوهشتتگری نگاه کلاند کرده

استتت و ستتهم نستتبی عوامل مرتبط با انگیزش پیشتترفت  داشتتته

است. از سوی دیگر نقش عواطف ثانویه فرد به شده مشخص ن

 تیهدیم تربنادیده گرفته شتده است.  ،عنوان یک میانجی مهم

 زشیانگ یمدل ستتتاختار یابیارز ،هتدف از پژوهش حاضتتتر

با  لیوابسته به تحص هایمدرسه و ارزش ر اساس جوّب شترفتیپ

 بود.  نآموزادر دانش جانیفراه گریواسطه

 

 روش
 روش پژوهش: کننردگانالف: طرح پژوهش و شرررکرت

یابی میادلات همبستتتتگی و به طور خاص از نوع مدلحاضتتتر 

 تمامی شتتتاملجامیه آماری ایم پژوهش ستتتاختتاری استتتت. 

در ستتتال  شتتتهر شتتتیراز در اولآموزان مقطع متوستتتطه دانش

بر استتتاس قاعده  و نمونته آماری بود 1395-1391تحصتتتیلی 

 19لفتته و در مجموع ؤنفر برای هر م 21  یینی24کتلتتایتم )

ای هگیری خوشنمونه به روش در نظر گرفته شدنفر  381لفه،ؤم

 ینواح میصتتورت که از ب میبه ا ؛ندشتتدانتخاب  ایچندمرحله

به تصتتادف  هیناح 2 رازیچهارگانه آموزش و پرورش شتتهر شتت

و دبه تصادف  هیدو ناح میو سرس از ا)ناحیه دو و سه  انتخاب 

مدرسته دخترانه و پسترانه )در مجموع هشتتت مدرسه  انتخاب 

شد. در مرحله بید در هر مدرسه از هر پایه )هفتم، هشتم و نهم  

مه هو نتخاب به تصتتتادف یک کلاس از هر پایه به تصتتتادف ا

ملاک  .نتدمورد پژوهش قرار گرفتهتا آموزان آن کلتاسدانش

ل به و تمای  اولمتوسطه پایه تحصیلی) ورود به پژوهش شتامل

 گویی به تمامیو پاستتخ ،هاهمکاری برای تکمیل پرستتشتتنامه

عدم تمایل به شتتامل ملاک خروج  بود.ها الات پرستتشتتنامهؤستت

شتخصی و عدم تکمیل همه ها به دلایل بازگرداندن پرستشتنامه

اختی شنگی های جمییتبررسی ویژها بود. الات پرسشنامهؤست

 نفر 191، گروه نمونتته نشتتتتان داد کتته از کتتل گروه نمونتته

درصتتد   51نفر دختر ) 191درصتتد  و  51ها پستتر )زآزمودنیا

درصتتتد ،  84/31نفر کلاس هفتم ) 121که از ایم تیداد  بودند

نفر  131و بقیه یینی  ،درصتتتد  18/33نفر کلاس هشتتتتم ) 128

آموزان دانش  بودنتتد. میتتانگیم ستتتنی ایم 47/34کلتاس نهم )

 سال بود.  3/15
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 ب: ابزار

یک ابزار خودسنجی  پرسشنامهایم : 1مدرسه جوپرستشنامه  -1

که به وستتیله استتت بید  تهشتتال و ؤستت 35دارای استتت که 

 جپن  ساخته شده و دارای طیف لیکرتی 9) و همکاران زولیگ

نتایج . استتت  1) تا کاملا مخالفم  5)از کاملا موافقم ای گزینه

و تتاییتدی در پژوهش ستتتازنتدگان تحلیتل عتامتل اکتشتتتافی 

مقیاس در  اعتبار. دادهای برازش مناستتبی را به دستتت شتتاخص

 87/1تا  15/1مطتالیه ستتتازندگان به روش آلفای کرونبان بیم 

الات دارای ؤذف سبا حدر پژوهش حاضر  گزارش شده است.

و انجام مجدد تحلیل عاملی چهار بید  31/1همبستگی کمتر از 

 و ،ارتبتاط مثبتت میلم و دانش آموز، حمتایتت، نظم و انظبتاط

 15رسته به دست آمد که حدود فضتای فیزیکی و اجتماعی مد

ز جهت تیییم اعتبار اکرد. درصتتتد از واریانس کل را تبییم می

روش آلفای کرونبان استفاده شد. نتایج ضریه آلفای کرونبان 

تحلیل عامل علاوه بر ایم به دست آمد.  83/1ها برای کل گویه

املی عپذیری ستتتاختار قتابلیتت تتأیید برای بررستتتیتتأییتدی 

. نتایج ایم تحلیل نشتتتان داد که تمامی انجام شتتتدپرستتتشتتتنامه 

 ،شده عوامل ذکر های مربوط به ایم پرسشنامه به خوبی برگویه

یم ب پرسشنامههای ایم شتوند. دامنه بار عاملی برای گویهبار می

هتتای افزون بر ایم، شتتتاخص. بوددر نوستتتان  74/1تتتا  51/1

 1جدول طور که در . همانبرازندگی مدل یادشتده محاسبه شد

دلالت بر برازش مطلوب مدل تأییدی  ،شتتود، نتایجمیشتتاهده م

ها دارد.پرسشنامه با داده

 
 جو مدرسهبرازش پرسشنامه های شاخص :1جدول 

 df/χ2 GFI AGFI NFI TLI CFI RMSEA شاخص

 11/1 95/1 94/1 92/1 95/1 97/1 2/2 مقدار

 
گیری برای اندازه :2تحصیلارزش های وابسته به پرسشنامه  -2

تفاده ساخته استحصیل از پرسشنامه محققه به های وابستتارزش

ال بر روی طیف لیکرتی ؤس 15ایم پرسشنامه دارای شده است. 

 .استتتت  5  تا کاملا موافقم )1م )فختالکتاملتا مای از درجته 5

ا استفاده از ب ی اکتشافیروایی پرسشنامه از از طریق تحلیل عامل

های اصتتلی و با چرخش واریماکس بررستتی شتتد. لفهؤروش م

و ضریه کرویت بارتلت برابر با  79/1برابر با  KMOشاخص 

دار بود و نشتتان مینی 111/1به دستتت آمد که در ستتطل  1511

ها به منظور انجام تحلیل گیری آزمودنیکفتایتت نمونه دهنتده

ه شتتتاخص نمودار استتتکری، عتاملی بود. پس از آن با توجه ب

ستته عامل  31/1و همبستتتگی بالاتر از  5/1ز بالاتر ا ویژه ارزش

ات را تبییم از واریانس کل نمر % 54بدستتت آمد که روی هم 

های خانوادگی ، ارزش%24های فردی کردنتد. عامل ارزشمی

از واریانس کل نمرات را  %12ارزش هتای اجتمتاعی و ،  18%

جهتتت تیییم اعتبتتار از روش آلفتتای کرونبتتان . کردتبییم می

استتتفاده شتتد. نتایج ضتتریه آلفای کرونبان برای کل گویه ها 

به دست آمد.  79/1و  83/1، 85/1و برای ابیاد به ترتیه  82/1

در پژوهش حاضتر جهت محاسبه روایی، از روش علاوه بر ایم 

استتتتفاده شتتتد. بر ایم استتتاس، قابلیت نیز تحلیل عامل تأییدی 

ر قرار کادستتتور در عاملی پرستتشتتنامه ستتهپذیری ستتاختار ییدتأ

مربوط  هایگرفت. نتایج ایم تحلیل نشتتان داد که تمامی گویه

شوند. بار میسته عامل ذکر شده  به ایم پرستشتنامه به خوبی بر

 85/1تا  47/1بیم  پرسشنامههای ایم دامنه بار عاملی برای گویه

هتای برازنتدگی مدل افزون بر ایم، شتتتاخص. بوددر نوستتتان 

 شتتتاهدهم 2جدول  طور که در . همانشتتتدیادشتتتده محاستتتبه 

دلالت بر برازش مطلوب مدل تأییدی پرسشنامه  ،شود، نتایجمی

 ها دارد.با داده

 
                                                           

1. School climate questionnaire 2. Values related to study questionnaire 
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 های وابسته به تحصیلارزشبرازش پرسشنامه های شاخص :2جدول 

 df/χ2 GFI AGFI NFI TLI CFI RMSEA شاخص

 1/1 111/1 111/1 111/1 111/1 111/1 1/1 مقدار

 

 پرسشنامه وسیلههم سازه بای :1دیدگاه فراهیجانیی پرسشنامه -3

 شتتد  ستتنجیده 25)و همکاران  دیدگاه فراهیجانی میتمنستتگربر

مقیاس استتت که بر روی هم گویه و شتتش خرده 28که دارای 

به  د و یک نمره کلیسنجبید فراهیجان مثبت و منفی را می دو

فرد دربتاره تجربتته دهتد کتته بیتانگر دیتتدگتاه کلی دستتتت می

ی از ادارای طیف لیکرتی پنج گزینه. های مختلف استهیجان

ی پرستتشتتنامه روای .استتت  1)تا کاملا مخالفم   5)کاملا موافقم 

شنامه که پرسندگان به روش تحلیل عاملی نشان داد توسط ساز

دارای دو بید فراهیجان مثبت و منفی و یک نمره کلی استتتت 

کند درصتتتد از واریتانس کتل را تبییم می 51کته بر روی هم 

گزارش شده توسط سازندگان ایم مقیاس  اعتبارضریه  . 25)

با استتتفاده از ضتتریه آلفای کرونبان برای بید فراهیجان مثبت 

الات ؤبرای کل ستتتو  ،85/1برای بیتد فراهیجتان منفی  ، ./91

و  رضتتتاییهمچنیم در مطتتالیته ه استتتت. گزارش شتتتد 88/1

مثبت دو بید  برای 71/1و  87/1  ضتتریه اعتبار 21)همکاران 

در پژوهش  دستتت آمد. الات بهؤبرای کل ستت 89/1و و منفی 

 زپرستتشتتنامه به روش آلفای کرونبان نی ضتتریه اعتبارحاضتتر 

بیانگر اعتبار مطلوب که  دستتتت آمد به 75/1ها برای کل گویه

جهت محاستتبه روایی، از روش تحلیل آمد. .پرستتشتتنامه استتت

پذیری عامل تأییدی استتتفاده شتتد. بر ایم استتاس، قابلیت تأیید

. کار قرار گرفتدستور در پرستشنامه عاملی  عاملیدوستاختار 

م های مربوط به اینتتایج ایم تحلیل نشتتتان داد که تمامی گویه

ق با شوند. مطاببار میعامل ذکر شده  ود پرستشنامه به خوبی بر

تا  55/1های ایم مقیاس بیم نتتایج، دامنته بار عاملی برای گویه

های برازندگی مدل ایم، شاخص افزون بر. بوددر نوسان  81/1

مشتتتاهده  3طور که درجدول  . همانشتتتد یادشتتتده محاستتتبه

دلالت بر برازش مطلوب مدل تأییدی پرسشنامه  ،شود، نتایجمی

 ها دارد.دادهبا 
 

 دیدگاه فراهیجانیبرازش پرسشنامه های شاخص :3جدول 

 df/χ2 GFI AGFI NFI TLI CFI RMSEA شاخص

 11/1 94/1 94/1 95/1 91/1 93/1 25/2 مقدار

 

ایم پرسشنامه توسط هرمنس  :2پرسش نامه انگیزش پیشرفت-4

  ضریه 27هرمنس )سوال است.  29  ساخته شده و دارای 27)

مطلوب  و گرا محاسبهتگی هرسوال را بارفتارهای پیشرفتهمبس

ان روش آلفای کرونببه  اعتبارضریه  ویکرده است. گزارش 

در  .تاس به دست آورده 84/1 را روش بازآزمایی و به 87/1 را

در پژوهش حاضتتتر به منظور بررستتتی اعتبار پژوهش حاضتتتر 

از روش آلفای کرونبان استفاده شد. نتایج نشان داد پرستشنامه 

که بیانگر استتت  85/1 هاگویهکه مقدار ایم ضتتریه برای کل 

جهت محاسبه روایی، از روش . اعتبار مطلوب پرستشتنامه است

                                                           
1. Meta- emotion philosophy questionnaire 
2. Achievement motivation questionnaire 

تحلیتل عتامتل تأییدی استتتتفاده شتتتد. بر ایم استتتاس، قابلیت 

در  تپرستشنامه انگیزش پیشرفعاملی یری ستاختار تکپذتأیید

کار قرار گرفت. نتایج ایم تحلیل نشتتان داد که تمامی دستتتور 

لی یک عامل ک های مربوط به ایم پرستتشتتنامه به خوبی برگویه

های ایم شوند. مطابق با نتایج، دامنه بار عاملی برای گویهبار می

فزون برایم، ا. بوددر نوستتتتان  88/1تتتا  11/1متقتیتتاس بیم 

طور که  . همانهای برازندگی مدل یادشده محاسبه شدشاخص

دلالت بر برازش مطلوب  ،شتتود، نتایجمی شتتاهدهم 4جدول  در

 ها دارد.مدل تأییدی پرسشنامه با داده
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 انگیزش پیشرفتبرازش پرسشنامه های شاخص :4جدول 

 df/χ2 GFI AGFI NFI TLI CFI RMSEA شاخص

 15/1 94/1 92/1 94/1 84/1 92/1 14/2 مقدار

 

بید از گرفتم مجوزهای اجرای پژوهش  برای: ج: روش اجرا

 ،رازیچهارگانه آموزش و پرورش شتتهر شتت ینواح میاز بلازم، 

ه شد. در مرجل)ناحیه یک و چهار  به تصادف انتخاب  هیدو ناح

دو مدرستته دخترانه و پستترانه )در مجموع  ،هیدو ناح میاز ا بید

توسط اهداف پژوهش سترس و  شتده هشتت مدرسته  انتخاب

یتتد بتر متتحرمتتانتته بودن اطلتتاعتتات بتتا تتتاکتپتژوهشتتتگتر و 

 از و پس شتتتدکنندگان، برای دانش آموزان تشتتتریل شتتترکت

ها گردید. یتت آنهتا اقتدام به توزیع پرستتتشتتتنامهجلته رضتتتا

کامل رعایت شتتتد.  ملتاحظتات اخلاقی در ایم پژوهش به طور

بتدیم منظور بته افراد نمونته اطمینتان داده شتتتد کته اطلتاعات 

شتتود و نیازی به دستتت آمده به صتتورت گروهی تحلیل میبه

آوری جمع ستترانجام پس از ذکر نام و نام خانوادگی نیستتت. 

 رینظ یفیتوصتتت یهاشتتتاخص از هابر ای تحلیتل دادها، هتداده

و  ،کشیدگی )نرمال بودن و  چولگی ار،یو انحراف می میانگیم

 میصتفر محاستبه شد. همچن مرتبه یهمبستتگ سیماتر میهمچن

روابط مفروض آن، از  یو بررستت یشتتنهادیآزمون مدل پ یبرا

استتتفاده شتتد. با توجه به  یستتاختار دلاتمیا یستتازروش مدل

 تیاز اهم یگرواسطه سمیمکان ،یمدل ساختار کیدر  کهمیا

 یگرمنظور نشتتان دادن اثر واستتطهبرخوردار استتت، به یادیز

 .استراپ استفاده شداز فم بوت یانجیم ریمتغ
 

 هایافته
و کشتتتیدگی  ،میتانگیم، انحراف مییتار، چولگی 5جتدول در 

  ارائه شده است.متغیرهای پژوهش )نرمال بودن  

 

 میانگین و انحراف معیار متغیرهای مورد پژوهش :5جدول 
 کشیدگی چولگی انحراف معیار میانگین متغیرها

 17/1 23/1 55/7 8/44 جو مدرسه

 -14/1 -17/1 17/8 11/45 های وابسته به تحصیلارزش

 21/1 -42/1 27/1 47/47 فراهیجان

 71/1 -33/1 11/4 29/34 پیشرفت انگیزش

 

 نشتتتان می دهد که میانگیم و انحراف مییار 5نتایج جدول 

های وابستتتته به ارزش،  55/7و  8/48متدرستتته بته ترتیه  جوّ

فراهیجان به ترتیه ، برای  17/8و  11/45تحصتتتیتل به ترتیه 

به  به تحصتتیل انگیزش پیشتترفتاستتت، و برای  27/1و  47/47

نشتتتان جدول همچنیم نتتایج  .استتتت  11/4و  29/34ترتیته 

کشتتتیدگی  مقادیرو  -1 و 1کته مقتادیر چولگی بیم دهتد می

نشان از نرمال   15که بر استاس نظریه کلایم ) استت 3کمتر از 

ضتتتریه همبستتتتگی  1جدول  .داردبودن متغیرهتای پژوهش 

 را نشان می دهد. مورد پژوهش یرهایمتغ میب رسونیپ

 
 متغیرهای مورد پژوهشضریب همبستگی پیرسون بین  :6جدول 

 4 3 2 1 متغیرها

    1 جو مدرسه

   1 21/1** های وابسته به تحصیلارزش

  1 11/1* 27/1** فراهیجان

 1 48/1** 15/1** 31/1** پیشرفت انگیزش
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شود همبستگی مثبت مشاهده می 1طور که در جدول همان

  ، جوّ= r 28/1؛ >111/1p)اری بیم عملکرد خانواده دو مینی

 ، ارزش های وابسته به تحصیل = r 31/1؛ >111/1p)مدرسته 

(111/0p< 15/1؛ r = 111/0)  و فراهیجانp< 48/1؛ r =  

با انگیزش پیشتتترفت وجود دارد. همچنیم همبستتتتگی مثبت و 

  و = r 27/1؛ > 111/1p)متتدرستتتته  اری بیم جوّدمتیتنی

  با فراهیجان = r 11/1؛ >14/1p)های وابسته به تحصیل ارزش

 وجود دارد. 

 ضرایه مسیر ،در الگوی ستاختاریبررسری مدل ساختاری: 

 بیم در تبییمتیییم ستتتهم هر یتتک از متغیرهتتای پیشبترای 

 گیرد. شتتتکل زیرمتغیر ملاک مورد استتتتفاده قرار میواریانس 

 مدل آزمون شده متغیرهای پژوهش را نشان می دهد. 

 

 
 

ش )برآورد ضترایه برآورد مدل ساختاری پژوه 1شتکل 

دهد. همان گونه که قابل مشاهده است استتاندارد  را نشتان می

ته، های وابسضترایه برآورد مستتقیم انگیزش بر استاس ارزش

 .استتتت 41/1و  22/1، 11/1جو مدرستته و فراهیجان به ترتیه 

درصد از واریانس  12در مجموع مدل پژوهش حاضر همچنیم 

درصتتتد از واریانس انگیزش پشتتترفت را تبییم  31فراهیجان و 

 کند.می
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مدل ستتتاختاری  t- valueضتتتریه برآوردی  2شتتتکل 

گونه دهد. همانپژوهش جهت میناداری ضتترایه را نشتتان می

سته های واباست ضریه برآورد مستقیم ارزشکه قابل مشاهده 

و فراهیجان برای انگیزش مینادار است  ،مدرسه به تحصیل، جوّ

های شتتاخص 7 . جدول استتت 91/1)بیشتتتر از مقدار بحرانی 

 .دهدبرازش مدل نهایی را نشان می

 
 های برازش مدل نهاییشاخص :7جدول 

 df/2χ GFI AGFI NFI TLI CFI RMSEA شاخص

 152/1 91/1 91/1 91/1 92/1 97/1 14/2 مقدار

 

خلاصه  8دول ج: متغیرهامستقیم و غیربررسی اثرات مستقیم 

آزمون  در مدلدست آمده یج اثرات مستقیم و غیر مستقیم بهنتا

و ارزش های وابسته به تحصیل  ،مدرسه گذاری جوّتأثیرشده، 

 دهد. یمگری فراهیجان را نشان ا واسطهبر انگیزش پیشرفت ب

 

 مستقیم متغیرهابرآورد اثرات مستقیم و غیر :8جدول 

 متغیر
 اثرکل مستقیماثر غیر اثر مستقیم

β P β P β P 

      :بر فراهیجان

 114/1 31/1 - - 114/1 31/1 جو مدرسه

 118/1 11/1 - - 118/1 11/1 های وابسته به تحصیلارزش

       بر انگیزش پیشرفت:

 114/1 15/1  - 115/1 41/1 فراهیجان

 117/1 33/1 117/1 12/1 114/1 22/1 جو مدرسه

 111/1 22/1 111/1 11/1 117/1 11/1 های وابسته به تحصیلارزش

 

های و ارزشمدرستته  جوّدهد که نشتتان می 8نتایج جدول 

از طریق فراهیجان با انگیزش رابطه دارد. با وابستتته به تحصتتیل 

سه از مدر جوّ اثر غیر مستقیم توجه به ضتریه استتاندارد شده، 

و  =117/1Pمثبت و مینادار است )طریق فراهیجان بر انگیزش 

12/1B=  ل های وابسته به تحصیهمچنیم اثر غیرمستقیم ارزش

 =111/1P)از طریق فراهیجان بر انگیزش مثبت و مینادار است 

گفت که متغیر فراهیجان نقش توان نتابرایم میب ؛ =11/1Bو 

های وابستتتته به ارزشمدرستتته و  جوّای در ارتباط بیم واستتتطه

 . داردانگیزش پیشرفت  باتحصیل 
 

 گیریبحث و نتیجه

انگیزش  ستتتاختاریارزیتابی مدل  از پژوهش حتاضتتتر هتدف

ا های وابسته به تحصیل بزشو ار مدرسه پیشترفت بر اساس جوّ

نتایج نشان داد که  آموزان بود.گری فراهیجان در دانشواستطه

ایج با ایم نتگذارد. می تأثیرپیشتتترفت مدرستتته بر انگیزش  جوّ

 توانیدست آمده را مبه جهینت. است  همسو 13 -11)مطالیات 

وابستتته به  زشیانگ  و4) مطالیه مالمبرگ و همکارانبر استتاس 

 یمدرستتته نشتتتان دهنده جوّ ایم گونه تبییم کرد که ،تیموقی

فضتای حاکم بر یک مدرسه و میزان و نحوه تیاملات حاکم بر 

. تاستتتکننده قویی برای انگیزش تیییم ایم فضتتتا .آن استتتت

آموزان در در هر سال تحصیلی توان انگیزش دانشمی همچنیم

یک بنابرایم  ؛ 13) بینی کردبر استتاس انگیزش میلمان پیشرا 

ری باعث افزایش انگیزش یادگیتواند کننده میفضتتتای تقویت

برداشت دانش آموزان از رفتارهای آموزشگاهی و   15) شتود

آموزان در مدرستته بر انگیزش دانشایجاد شتتده  میلمان و جوّ

 .گذار است تأثیر

نگیزش بر ا های وابسته به تحصیلارزشنتایج نشان داد که 

  21و  17، 11)گذارد. ایم نتایج با مطالیات می تأثیرپیشتتترفت 
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 مطالیاتبر اساس  توانیآمده را م دستبه جهینت .استهمستو 

 مییگونه تب میا  19  و ارباستتتی )18مدینا و همکاران ) ستتتنچز

تریم وظیفه یک نوجوان را چنانچه یک خانواده مهم کرد کته

تلاش در جهت کسه دانش توصیف کند و ایم نقش از طرف 

به  ؛ابدییید شتتود، انگیزش تحصتتیلی افزایش میأمدرستته نیز ت

 و فردی ،، اجتماعیهای خانوادگیشباهت ارزشعبارت دیگر 

هتتا از طریق ارزش زیرا ،متی تتوانتتد انگیزش را متتتاثر کنتتد

ها ها و تلاش برای رسیدن به هدفاثرگذاری بر محتوای هدف

ارزش  وقتی نتیجه ایم که گتذارنتد.می تتأثیربر روی انگیزش 

بت و مث ،و اجتماعی وابستته به تحصیل ،های فردی، خانوادگی

زش افزایش انگیبینی کرد که توان پیشمی، دکننده باشتقویت

 . خواهد یافت

 أثیرتبر انگیزش پیشتتترفت  فراهیجاننتتایج نشتتتان داد که 

 جهینت. استتت  همستتو 23- 21)گذارد. ایم نتایج با مطالیات می

ی ولتمر و ستتالیش مطالیهبر استتاس  توانیبه دستتت آمده را م

تواننتتد هتتدف عواطف می کتته کرد مییگتونتته تب میتا  23)

واند تموفقیت آموزشتتتگاهی مییدی قرار بگیرند. های بهیجان

آموز داشته باشد، گرچه عاطفه همزمان دو اثر متفاوت بر دانش

 ،ابدافزایش ی ،به ایم گونه که تلاش ؛یکستتانی را به همراه دارد

شتتادی یا رضتتایت تجربه شتتده با فراهیجان شتتادی یا احستتاس 

یابد یا اینکه شتتادی یا رضتتایت تجربه شتتده با میغرور تداوم 

اهش میلی و در نتیجه ککنندگی یا بیتوجهی، رهافراهیجان بی

های وابستتتته به  فراهیجان شتتتود. نتیجه ایم کهمیتلاش همراه 

ر اقر تأثیرتواند انگیزش را تحت مدرستتته به طور مستتتتقیم می

 دهد.

های وابستتتته به مدرستتته و ارزش جوّنتایج نشتتتان داد که 

 جوّ .گذاردمی تتأثیرتحصتتتیتل از طریق فراهیجتان بر انگیزش 

که  ایبه گونه ؛بگذارد تتأثیرتوانتد بر فراهیجتان متدرستتته می

. به  19) تجارب هیجانی را به ستوی انگیزش بیشتتر سود دهد

آموز، تر کستتته یتتک نمره پتتاییم برای دانشعبتتارت ستتتاده

استتتت. اما یک مدرستتته  نایافتگیکامکننده و همراه با ناراحت

را به دو جهت متضتتاد  شتتکستتتتواند تجربه حاصتتل از ایم می

ستتتود دهتتد: کتتاهش تلتتاش و دلستتتردی یتتا افزایش تلتتاش و 

مدرسه  ابرایم جوّنب ؛ 13) جلوگیری از تکرار یک هیجان منفی

ان آموزربیتات فراهیجتانی مناستتتبی را برای دانشتوانتد تجمی

ی کتته ا، بته گونتهمثبتت دارد تتأثیرفراهم کنتد کته بر انگیزش 

 شتتتودفضتتتای کلی کلاس درس که به وستتتلیه میلم ایجاد می

 توان انگیزشمی واستتتتت کننتتده قویی برای انگیزش تیییم

بر استتتاس انگیزش را آموزان در در هر ستتتال تحصتتتیلی دانش

سته به های واباز سوی دیگر وقتی ارزش .بینی کردمیلمان پیش

ای هنده باشند، ایم ارزش بر فراهیحاندهتحصتیل مثبت و رشد

ذیرش ایم گذارد و باعث پمستقیم می تأثیرته به مدرسه نیز وابس

تواند باعث رشد انگیزش می موضوع ایم.  19) شودهیجان می

 و افزایش تلاش بیشتر شود. 

 هایمدرستتته و ارزش جوّنتایج ایم پژوهش بیانگر اهمیت 

یزش انگگذاری بر تأثیردر  جانیفراهو  لیوابستتتتته بته تحصتتت

 ر کابردی وظتواند از نبود کته می آموزانپیشتتترفتت در دانش

ه پر تواند بنظری مورد توجته قرار گیرد. نتتایج ایم پژوهش می

در جامیه ما کمک  انگیزشکردن خلاهای پژوهشتتتی در زمینه 

، آموزاندانشکنتد. ایم پژوهش حتامل اطلاعات مفیدی برای 

ه دستتتت اندرکان آموزشتتتی و هم یموزشتتتها، مرکز آخانواده

. نتایج ایم نقش دارند ستتیاستتتگذاری آموزشتتی استتت که در

مثبت و حامی انگیزش  ،مدرسه وقتی جوّکه  دادپژوهش نشان 

م ننده باشتتتد، ایکتقویت ،وابستتتته به تحصتتتیل باشتتتد و ارزش

طور مستتتتقیم و غیرمستتتتقیم از طریق فراهیجان بر موضتتتوع به

ادآور شتد باید یمثبت دارد.  تأثیرآموز انگیزش پیشترفت دانش

روش ایم پژوهش بتته علتتت محتتدودیتتت گروه نمونتته و  کتته

هایی استتتت و تییمیم نتایج را با همبستتتتگی دارای محدودیت

با محدودیت مواجه ی را و استتتنباط علّ ستتاختهمشتتکل مواجه 

های دیگر جامیه مثل توانتد در گروه؛ ایم مطتالیته میکنتدمی

 .اجرا شود دانشجویان

 

 یآقا یاپژوهش برگرفته از رستتتاله دکتر میا :تشررکر و ردردانی

با  باطبائیعلامه طدانشگاه  شناسی تربیتیرواندر رشته  ایمان پارسایی
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و  دکتر فریبرز درتاج تو مشاور پوراسماعیل سیدیدکتر  ییراهنما

آن  یمجوز اجرا میاست. همچن 1241/91با کد  دکتر حسم اسدزاده

با  شتتتیرازشتتتهر  وپرورششاداره آموز یافراد نمونه از ستتتو یبر رو

صتتتادر شتتتده استتتت.  23/7/1394مورن  23/17/918شتتتماره نامه 

با  الازم ر یکه هماهنگ وپرورشاداره آموزش میاز مس ول لهیوسمیبد

مدارس و  ، میلمتانیاز کتادر ادار میانجتام دادنتد و همچنمتدارس 

 ،طرح بتته متتا کمتتک کردنتتد میا ینمونتته کتته در اجرا آموزاندانش

  .شودیم یتشکر و قدردان
 

 یگونه تضتتاد منافیود ایم پژوهش هیچشتتیادآور می تضرراد مناف :

نداشته است. 
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Abstract 
 

Background and Purpose:The motivation determines the energy and behavior, and the aim of all 

educational systems is to increase the achievement motivation in the students. Therefore, the 

purpose of the present study was to evaluation of the structural model of achievement motivation 

based on the school climate and values related to study with the mediation of meta-emotion in 

students. 

Method: The research method was correlation and the sample consisted of 380 students (190 girls 

and 190 boys) from first grade high school students in the age range of 15-13 years old in Shiraz 

during the academic year 2016-2017. The sample was selected by multi-stage cluster sampling 

method and the school climate (Zullig et al., 2009), Values Related to the Study (2017), meta-

emotion (Mitmansgruber et al., 2009), and achievement motivation (Hermans, 1970). Data were 

analyzed using Pearson correlation coefficient and regression equations in the form of path 

analysis. 

Results: Findings showed that the school climate, values related to the study, and meta-emotion 

have a direct impact on motivation. It was also found that school climate and values related to the 

study through meta-emotion had an indirect effect on motivation (P = 0.01). 

Conclusion: The positive values related to the study, the presence of encouraging supportive 

school climate, and a suitable meta-emotion perspective that including the acceptance of negative 

as well as positive emotion, can improve the achievement motivation among students. 
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